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  أ  مقدمة الناشر

  ه  مقدمة طبعة اخلزائن الروحانية

  ١  للرباهني األمحدية لجزء اخلامسل املؤلف مقدمة

  ٥٧  حقيقة املعجزة وضرورايف بيان : الباب األول

  يف بيان اآليات اليت ظهرت بواسطة النبوءاتالباب الثاين:  

٦٣  عاما ٢٥قبل  "الرباهني األمحدية"اليت سجلت ونشرت يف 
  

  ١٥٨   ملحق الرباهني األمحدية، اجلزء اخلامس

  ٣٢٦ إزالة بعض الشبهات للشيخ سيد حممد عبد الواحد احملترم

"اخلطاب املليح يف حتقيق املهدي  الشبهات الواردة يفالرد على 

  ٣٥٩ وهو جمموعة خرافات الشيخ رشيد أمحد الكنكوهي "واملسيح

  ٣٩٥  اخلامتة

عن هذا  �كتبها املسيح املوعود  اليت املذكرات املتفرقة

  ٣٩٩  املقال، وقد عثر عليها يف مسوداته
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الد احلادي والعشرين من سلسلة اخلزائن ، نقدم لكم بفضل اهللا تعاىل
مترمجا إىل العربية، واملتضمن اجلزء اخلامس واألخري من كتاب  الروحانية

لتختتم هذه ، ية كتاب اهللا القرآن والنبوة احملمدية""الرباهني األمحدية على حقّ
ثالثة وعشرين  على مدىمتدت االيت  �سيدنا املسيح املوعود السلسلة ل

ف فيها بتأييد من ألّأوالمها اليت ، �عاما، ويف مرحلتني خمتلفتني من حياته 
اليت  ١٨٨٤إىل  ١٨٨٠يف األعوام من  أجزاء الكتاب األربعة األوىل، �اهللا 

تضمنت الرباهني العقلية والنقلية على صدق اإلسالم وتضمنت وحيا 
وإهلامات حلضرته، وأعلن فيها أنه مأمور من اهللا تعاىل ذا املشروع وبنصرة 

إال أن اهللا تعاىل مل يبلغه إىل ذلك احلني اإلسالم وأنه جمدد القرن الرابع عشر، 
فصدع بأمر  ،١٨٩٠حىت أواخر عام اإلمام املهدي واملسيح املوعود أنه هو 

وبدأت ، ١٨٩١اهللا تعاىل وأعلن هذا اإلعالن مشفوعا باألدلة يف مطلع عام 
  .مرحلة جديدة من دعواه

وكما هو معلوم، فإن األجزاء األربعة األوىل من الكتاب قد القت إشادة  
 ان أحدإ، حىت وعموم املسلمني من املشايخ والعلماء وتقريظا وترحيبا واسعا

ومجاعته فيما بعد، وهو الشيخ  � ممن صاروا ألد خصوم املسيح املوعود
حممد حسني البطالوي، كان قد أشاد بالكتاب على صفحات جملته "إشاعة 

فهي اليت أمره ة أما املرحلة الثانيالسنة" واصفا إياه بالكتاب منقطع النظري. 
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عن كونه املسيح املوعود واإلمام املهدي، فقد اتسمت تعاىل فيها باإلعالن 
ألف هذا اجلزء  وخالهلا، باملعارضة الواسعة من العلماء واملشايخ املسلمني

عن أخربه مسبقا ، وبين يف هذا اجلزء كيف أن اهللا تعاىل قد اخلامس
ذلك احلني من خالل الوحي واإلهلامات، وكيف األحداث اليت جرت إىل 
مضى على إعالن دعواه الكرمية أزيد من  كان قد حتققت. وإىل ذلك احلني

عقدين حافلني جبالئل األعمال والكتابات واإلعالنات التبليغية اليت نصر اهللا 
  مؤزرا. عزيزا تعاىل ا اإلسالم يف شبه القارة اهلندية نصرا 

بأكملها ميكن إمجاهلا يف أا براهني  �يح املوعود إن دعوى سيدنا املس
ن ، إذ ما بي�على صدق القرآن الكرمي ونبوة سيدنا حممد خامت النبيني 

ب حضرته ونشر تأليف األجزاء األربعة األوىل واجلزء اخلامس األخري كت
، وبالتايل فإن الضجة اليت افتعلها املعارضون زاعمني آخرقرابة الثمانني كتابا 

، هلي اليت وعد ا حضرته تأخر صدور األجزاء الالحقة من الرباهني األمحدية
  .من قبيل اللغو الفارغ

كذلك كان تأخر صدور اجلزء اخلامس، حىت انقضى ثالثةٌ وعشرون عاما، 

لقد اعترب حضرته هذه املدة  .� دليال بينا على صدق سيدنا املسيح املوعود

، �يف حد ذاا معيارا لصدقه، إذ إا هي نفسها مدة بعثة سيدنا خامت النبيني 

  وما كان اهللا تعاىل ليمهل كذّابا ومفتريا إىل هذه املدة.
ومثة أمر باعث على احلسرة يفرض نفسه حال املقارنة بني األجزاء األربعة 

مها اخلامس، ذلك أن خصوم املسيح املوعود األوىل من الرباهني األمحدية ومتم
وقت تأليف األجزاء األربعة األوىل كانوا أتباع األديان األخرى الذين  �

يبغون طمس نور اإلسالم، بينما زاد خصوم حضرته وقت تأليف هذا اجلزء 
عون أنفسهم مسلمني خصما جديدا، بل هو ألد اخلصام، إذ متثل يف من يد
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لحظ القارئ الكرمي أن قسطا ال بأس به من هذا اجلزء ومحاة الدين، لذا فسي
يفند فيه حضرته احنرافات عقائدية لدى مشايخ حمسوبني على اإلسالم، 

  واإلسالم من عقائدهم املنحرفة براء.
 كما عامر، ايد عبد الداعية نصيب من الد هذا ترمجة شرف كان لقد
عدد من اإلخوة الكرام واألساتذة األفاضل، وخنص  وإخراجه مراجعته يف أسهم

 والسيد غسان النقيب، بالذكر السيد خالد عزام، والدكتور وسام الرباقي،
   .اجلزاء أحسن اهللا فجزاهموالسيد سامح مصطفى، 

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 أكرب يف 

 الطبعات القادمة لتحقيق مزيد من الدقة. 
 من الد هذا حيويه مما لالستفادة الكرمي القارئ يوفق أن تعاىل اهللا نسأل

 .آمني املستقيم، اهللا صراط عن الباحثني هلداية سببا جيعله وأن عارف،وم علوم
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من  ٢١حنمد اهللا تعاىل ونشكره شكرا كثريا على أنه وفقنا لتقدمي الد 
اخلزائن الروحانية للقراء الكرام. هذا الد حيتوي على كتاب املسيح املوعود 

  "الرباهني األمحدية اجلزء اخلامس" املليء باملعارف.  �
قبل إعالنه ببعثته بتأليف كتاب يف  �لقد أراد سيدنا املسيح املوعود 

وكون  �مخسني جزءا إلثبات صدق اإلسالم وصدق نبوة سيدنا رسول اهللا 
م ١٨٨٠القرآن الكرمي من عند اهللا. فقد نشرت أربعة أجزاء منه يف عام 

م، وقد عد العوام واخلواص من مسلمي اهلند وخواصهم ١٨٨٤م و١٨٨٢و
ود عن حياض اإلسالم حىت قرظه املولوي هذا الكتاب منقطع النظري يف الذَّ

بالنظر إىل احلالة الراهنة السائدة  -إن هذا الكتابحممد حسني البطالوي قائال: "
." عدمي املثال، مل ينشر نظريه يف اإلسالم إىل يومنا هذا". -يف هذا الزمن 

  )١٦٩الصفحة  ٧(إشاعة السنة، الد 
إذا استطاع أعداء اإلسالم أن  أنه �وقد سبق أن علن املسيح املوعود 

يردوا على ثُلث أو ربع أو خمس من أدلة صدق اإلسالم املذكورة يف الرباهني 
األمحدية فسيطعيهم جائزة قدرها عشرة آالف روبية ولكن مل يتشجع أحد على 
املبارزة. وإذا هم أحد للمواجهة صار عرضة لتجليات غضب اهللا تعاىل حبسب 

  . �نبوءاته 
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نشر األجزاء األربعة أُجل نشر بقية أجزاء هذا الكتاب إىل مدة طويلة بعد 
كتابا للمسيح املوعود  ٨٠بناء على حكمة اهللا ومشيئته اخلاصة، غري أن قرابة 

  حول صدق اإلسالم والنبوة احملمدية رأت النور خالل هذه املدة.  �
بتأليف اجلزء اخلامس من الرباهني  �م بدأ حضرته ١٩٠٥يف أواخر عام 

عاما حكَم  ٢٣األمحدية. وكان الدافع وراء هذا التأجيل الطويل الذي امتد إىل 
  ما تعريبه: �اهللا تعاىل الكثرية. يقول املسيح املوعود 

أجزاء الرباهني األمحدية األربعة األوىل اليت نشرت من قبل كانت "إن  )١(
األمور لبقيت األدلة الواردة فيها يف طي  حتتوي على أمور إن مل تتحقق تلك

الكتمان واخلفاء، فكان ضروريا أن يرجأ تأليف الرباهني األمحدية ما مل 
تنكشف األسرار الكامنة فيها مبرور الزمن وتتحقق األدلة املذكورة يف تلك 
األجزاء ألن كالم اهللا، أي إهلامه الكامن يف تلك األجزاء هنا وهناك الذي نزل 

هذا العبد الضعيف، كان حباجة إىل الشرح، وكان حباجة أيضا إىل أن على 
يتبني للناس حتقق النبوءات املذكورة فيها. لذا فقد أرجأ اهللا احلكيم العليم طباعة 

" (الرباهني األمحدية، الرباهني األمحدية إىل أن حتققت تلك النبوءات كلها.
 )٣الصفحة  ٢١اخلزائن الروحانية الد 

 :�وقال  )٢(
عاما هو أنه  ٢٣"والسبب الثاين لإلرجاء وعدم تأليف اجلزء اخلامس إىل  

كان يف مشيئة اهللا أن يظهر ما تكنه قلوب املصابني مبرض سوء الظن من أفكار، 
  )٩الصفحة  ٢١وهكذا كان." (الرباهني األمحدية، اخلزائن الروحانية الد 

 أيضا:  �وقال  )٣(
ظهر اهللا تعاىل على عباده أن هذا املشروع "ومن أسباب التأخري أيضا أن ي

مبين على مرضاته وأن مجيع اإلهلامات اليت سجلت يف أجزاء الرباهني األمحدية 



íéÞ^uæ†Ö]<àñ]ˆ¤]<íÃf�<íÚ‚ÏÚ   ز 

وليس من اإلنسان. ألنه لو مل يكن الكتاب طبق مرضاة اهللا  �السابقة هي منه 
أن ولو مل تكن اإلهلامات كلها من اهللا لكان مما خيالف سنة اهللا العدل القدوس 

مفترٍ، ومرتكب إمثٍ اختلق من  �عاما شخصا هو يف نظره  ٢٣يـمهِل إىل 
عنده أقواال ومساها وحي اهللا وإهلامه." (الرباهني األمحدية، اخلزائن الروحانية 

  )١٠- ٩الصفحة  ٢١الد 
  يف اية اجلزء اخلامس:  �وقال  )٤(

يان الشرح "إن هذا اجلزء اخلامس مبنـزلة شرح لألجزاء السابقة. وكان ب
ذه الطريقة يفوق قدريت ما مل يهيئ اهللا تعاىل مجيع األسباب من عنده..." 

  )٤١١الصفحة  ٢١(الرباهني األمحدية، اخلزائن الروحانية الد 

lbnØÛa@Êì™ìß@ @

املزايا الفارقة للدين الصادق  �يف بداية الكتاب بين املسيح املوعود 
واحلي، وقال بأنه ال بد من أن ترافق الدين احلق جتليات اهللا القولية والفعلية، 
فبدوا ال تكتمل املعرفة بوجود اهللا، فال ميكن اخلالص من الذنوب بغري 

فصال منفصال يف بيان حقيقة املعجزة  �املعرفة الكاملة. فقد رقم 
مة الفارقة بني الدين الصادق والكاذب هي وضرورا وقال أن العال

املعجزات وحدها. مث ذكر يف الفصل الثاين بشيء من التفصيل اآليات اليت 
ظهرت حبسب النبوءات املذكورة يف الرباهني األمحدية قبل مخسة وعشرين 

مئات من إهلاماته يف ضوء األحداث الواقعة والتأييدات  �عاما، وشرح 
كلها تدل على صدق اإلسالم وصدق النيب األكرم  اإلهلية. هذه األحداث

من عند اهللا تعاىل، لذلك عنونَ  �وكذلك على كون املسيح املوعود  �
  هذا اجلزء من الكتاب بعنوان: "نصرة احلق" أيضا. �



  íéÞ^uæ†Ö]<àñ]ˆ¤]<íÃf�<íÚ‚ÏÚ  ح 

يف خامتة الكتاب: "انكشفت حقيقة أمساء األنبياء أيضا اليت  �فقال 
ة السابقة، أي كُشفت كما كان حقُّها كانت سرا مكنونا يف األجزاء األربع

حقيقةُ أمساء األنبياء اليت نسبت إيلّ." (الرباهني األمحدية، اخلزائن الروحانية 
  )٤١٢الصفحة  ٢١الد 

آيات سورة الكهف اليت تتناول  �ويف الفصل الثاين فسر املسيح املوعود 
  ذكر "ذي القرنني" تفسريا نادرا ورائعا.

@´ça�Ûa@ÕzÜß�ßb¨a@õŒ¦a@òí†»þa@ @

ا على اعتراضات بعض ملحق الرباهني األمحدية اجلزء اخلامس يتضمن ردود
 أوال على اعتراضات املدعو حممد إكرام اهللا  �املعترضني، وقد رد

: "عفت الديار حملها ومقامها" من �الشاهجهانبوري اليت أثارها على إهلامه 
 منطلق قواعد الصرف والنحو واللغة ومن حيث األحداث الواقعة. مث رد� 

  على اعتراض شخص آخر على اإلهلام نفسه. 
آيات سورة املؤمنون االبتدائية  �ويف السياق نفسه فسر املسيح املوعود  

الروحاين واملادي  تفسريا رائعا جدا وذكر فيه املراتب الست خللق اإلنسان
  : �وعدها معجزةَ القرآن الكرمي املعرفية. فقال 

فقال: "إن ما بينه اهللا تعاىل من مراتب ست لوجود املؤمن الروحاين مث بين 
  )٢٢٨مقابلها املراتب الست للوجود املادي إمنا هو معجزة معرفية." (الصفحة 

املعرفية يف أي كتاب مث قال: "أقول صدقا وحقا بأين مل أجد هذه املعجزة 
  )٢٢٩سوى القرآن الكرمي." (الصفحة 

بعض الشبهات اليت أثارها الشيخ أبو سعيد حممد حسني  �مث فند 
عن الزالزل. ويف الرد على أسئلة الشيخ حممد  �البطالوي عن نبوءاته 
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من العقل  �ضوءا وافيا على مسألة وفاة املسيح عيسى  �حسني ألقى 
عربية طويلة خماطبا الشيخ حممد حسني وأورد فيها أدلة  والنقل، ونظم قصيدة

  مفصلة على صدقه وقال: 
  "وأنت الذي قد قال يف تقريظه      كمثل املؤلف ليس فينا غـضنفر

  فما اجلهل بعد العلم إن كنت تشعر    عرفت مقامي مث أنكرت مدبرا     
  اد يقصر"وليس فؤادي يف الود  قطعت ودادا قد غرسناه يف الصبا     

  )٣٣٥(ضميمة الرباهني األمحدية اجلزء اخلامس ص 
شبهات الشيخ سيد حممد عبد الواحد  �ويف املرحلة الرابعة دحض 

  املدرس والقاضي يف "برمهن برهية" (باكستان الشرقية، بنغال ديش حاليا).
 على كتيب ألّفه املولوي رشيد أمحد الكنكوهي بعنوان:  �ويف النهاية رد

"اخلطاب املليح يف حتقيق املهدي واملسيح"، وأثبت بالتفصيل وفاة عيسى بن 
  مرمي من عدد من اآليات القرآنية.

ò·b¨a@ @

ينوي تأليفها، هذا ما  �بعد امللحق تبدأ اخلامتة اليت كان املسيح املوعود 
نطلع عليه بإلقاء  نظرة موجزة على امللحوظات املسجلة يف اية الكتاب. فقد 

  بأنه كان ينوي تقسيم هذه اخلامتة على أربعة فصول:  �قال 
  يف بيان حقيقة اإلسالم.  الفصل األول:
  يف بيان تعليم القرآن الكرمي األعلى والكامل.  الفصل الثاين:

يف بيان اآليات اليت وعد بظهورها يف الرباهني األمحدية وقد  ث:الفصل الثال
  أظهرها اهللا تعاىل على يدي.



  íéÞ^uæ†Ö]<àñ]ˆ¤]<íÃf�<íÚ‚ÏÚ  ي 

يف شرح اإلهلامات اليت مساين اهللا فيها عيسى أو بأمساء  الفصل الرابع:
بعض الفقرات اإلهلامية األخرى اليت حتتاج إىل  �األنبياء اآلخرين أو ذكر 

  بعة حبسب هذا الشرح". الشرح. واآلن سأذكر الفصول األر
 �يف اية الكتاب سجلت بعض املالحظات اليت كتبها املسيح املوعود 

عن هذا املوضوع وعثر عليها يف مسوادته، مع أن هذه املالحظات ليست إال 
  رؤوس أقالم فقط ولكن قراءا ال ختلو من الفائدة. 

  سيد عبد الحي          

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  هلذا الكتاب األوىلصفحة غالف الطبعة 

  



 ترمجة صفحة غالف الطبعة األوىل

  (احلقوق حمفوظة)

  �جاَء الْحق وزهق الْباطلُ إِنَّ الْباطلَ كَانَ زهوقًا�

  علنا جلهلهم  إمنا يؤذوننا"إن الذين يهامجون دعاوينا �
  أنا متأكد أم لو قرأوا هذا الكتاب لتركوا العناد واإلباء حتما 

أخال أال يأتوين معتذرين، أما إذا نبذوا احلياء وراء ظهورهم فهذا شيء  وال
  آخر"

òí†»þa@´ça�Ûa@ @
�ßb¨a@õŒ¦a  

  املعنون

  بالرباهني األمحدية على حقية كتاب اهللا القرآن والنبوة احملمدية
من أفضال اهللا املعبود احلديثة والباقيات الصاحلات ملريزا غالم أمحد املسيح 

  �املوعود 
 يف مطبعة "أنوار أمحدية مشني بريس" بقاديان حتت إشراف صاحبها  طُبع

 شيخ يعقوب علي تراب
  م.١٥/١٠/١٩٠٨يف  

  
  الروبية ثالث أرباعسعر الد:        ١٦٠٠عدد النسخ    

                                                 

�
 ترمجة أبيات فارسية. (املترجم) 
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   ١".احلمد هللا على أن كتايب هذا قد اكتمل بفضله تعاىل"

اجلزء اخلامس من الرباهني األمحدية الذي أما بعد، فليتضح أن هذا هو 
سأحرره بعد هذه املقدمة. لقد اتفق حبكمة اهللا وقدره أن ظلّت طباعة هذا 

عاما تقريبا بعد طباعة أربعة أجزاء منه. واألغرب من  ٢٣الكتاب مؤجلة إىل 
ذلك أنين ألّفت يف هذه املدة قرابة مثانني كتابا بعضها كبري احلجم، ومع ذلك ما 

ال قليب إىل إكمال هذا الكتاب. لقد ثار األمل يف القلب مرارا على مضي فترة م
طويلة على تأجيل "الرباهني األمحدية". لقد سعيت يف هذه الفترة سعيا حثيثا، 
وأحل املشترون أيضا على طلبهم الكتاب إحلاحا شديدا، ووجه إيل املعاندون يف 

لوثها بسوء زت احلدود من حيث تاعتراضات جتاو الطويلة أثناء مدة التأجيل
 دة كان ممكنا،واحلق أن نشوءها يف القلوب بسبب امتداد املالظن وبذاءة اللسان، 

ومع ذلك مل توفِّقين حكمة القضاء والقدر إلكمال هذا الكتاب. يتبني من هنا أنه 
ليس بوسع اإلنسان أن خيرج من حدود القضاء والقدر. إنين متأسف، بل احلق 

يتأمل بشدة حني أتصور أن كثريا من الذين اشتروا هذا الكتاب قد رحلوا أن قليب 
من هذه الدنيا قبل اكتماله. ولكن كما قلت إن اإلنسان خاضع لقدر اهللا تعاىل، 
وإن مل توافق إرادة اهللا إرادة اإلنسان ملا استطاع اإلنسان حتقيقها مهما حاول 

                                                 
 ترمجة بيت فارسي. (املترجم) ١
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تتيسر بكل سهولة األمور اليت وسعى. ولكن حني يأيت موعد حتقق إرادة اهللا 
  كانت تبدو متعذرة من قبل. 

 ،سؤال بطبيعة احلال أنه ما دامت أفعال اهللا ال ختلو من احلكمةهنا ينشأ 
الذي كان حبد ذاته خدمة -انت يف تأجيل اكتمال هذا الكتاب فأي حكمة ك

إىل ما  - مجيع معارضي اإلسالمعلى رد العظيمة للدين وكان يهدف إىل 
   !عاما؟ ٢٣يقارب 

. �اهللا أعلم جبواب هذا السؤال، وال يسع أحدا أن حييط جبميع أسراره 
غري أن رأيي الشخصي هو أن أجزاء الرباهني األمحدية األربعة األوىل اليت 

مل تتحقق لبقيت األدلة الواردة فيها لو نشرت من قبل كانت حتتوي على أمور 
ن يرجأ تأليف الرباهني األمحدية ما مل طي الكتمان واخلفاء، فكان ضروريا أ

تنكشف األسرار الكامنة فيها مبرور الزمان وتتحقق األدلة املذكورة يف تلك 
هنا وهناك  ةاألربع يف تلك األجزاء - أي إهلامه الكامن- ، ألن كالم اهللا األجزاء

الذي نزل على هذا العبد الضعيف كان حباجة إىل الشرح، وكان حباجة أيضا 
يتبني للناس صدق النبوءات املذكورة فيها؛ لذا فقد أرجأ اهللا احلكيم  إىل أن

العليم طباعة الرباهني األمحدية إىل أن حتققت تلك النبوءات كلها. وليكن 
أي  ..معلوما أنه ال بد من وجود نوعني من االنتصار إلثبات صدق أي دين

  كونه من اهللا. 
 -ليمه وأحكامهامعتقداته وتعمن حيث -: أن يكون ذلك الدين أوال
العقل أن يتصور  بشكل يعجزن النقص عا وهو األكمل واألمت وبعيد ،جامعا

أكثر منه أو يثبت أي نوع من العيب أو النقيصة فيه. وأن يكون منتصرا على 
 كل دين من حيث هذا الكمال، مبعىن أال يساويه دين من األديان يف هذه

 وأَتممت دينكُم لَكُم أَكْملْت الْيوم�، كما أعلن القرآن الكرمي بنفسه: املزايا
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كُملَيي عتمنِع يتضرو لَكُم الما اِإلسين�١د جيب أن تتمسكوا باحلقيقة  أي
كلمة عن اهللا تعاىل بنفسه  فسرهااليت واليت تتضمنها كلمة "اإلسالم" 

أعطى  الذي القرآن الكرمي وحده يتبني بصراحة أنآلية هذه ا من"اإلسالم". ف
كان جديرا بأن يعطَى فيه تعليم  الكرمي تعليما كامال، وأن عصر القرآن

هو كان من حقه الكرمي كامل. فإعالن التعليم الكامل الذي قام به القرآن 
وكما هو واضح  .هذا اإلعالنثل مأي كتاب مساوي آخر  علن، ومل يفقط

القراء أن كلّا من التوراة واإلجنيل قد انسحب من هذا اإلعالن ألنه قد لدى 
قيم لَهم نبِيا من وسط إِخوتهِم مثْلَك، وأَجعلُ أُورد يف التوراة قول اهللا تعاىل: 

.بِه يها أُوصبِكُلِّ م مهكَلِّمفَي ،هي فَمي فكُونُ أَنَّ  كَالَميي الَ وانَ الَّذساِإلن
هبا أُطَالي أَنمبِاس بِه كَلَّمتي يي الَّذكَالَمل عمسي.   

واضح أنه لو كان تعليم التوراة كافيا نظرا إىل حاجات األزمنة املقبلة ملا 
اهللا على  مؤاخذة من اخلالص قتصركان هناك حاجة لبعثة أي نيب آخر، بل ال

النازل عليه. كذلك مل يدع اإلجنيل قط أن تعليمه كامل وجامع الكالم اتباع 
لي أُمورا كَثريةً أَيضا َألقُولَ لَكُم، ولكن الَ  أنَّ: وجالء بل أقر بكل وضوح

فَهو يرشدكُم إِلَى الفارقليط وأَما متى جاَء ذَاك، *  تستطيعونَ أَنْ تحتملُوا اآلنَ
قيعِ الْحمج .  

إىل تعليم النيب املقبل  ر بالتوجهمأَ �أن موسى  إىل ال بد من االنتباه هنا
أيضا بالنقص يف تعليمه  �معترفا بنقص كتابه التوراة. كذلك اعترف عيسى 

مل حين املوعد إلعطاء التعليم الكامل، ولكن حني سيأيت "الفارقليط" بأنه ذرا تمع
. ولكن القرآن الكرمي ما وجه إىل غريه مثل التوراة لكاملا تعليمالسيبني 

                                                 
 ٤:املائدة ١
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 دينكُم لَكُم أَكْملْت اليوم�واإلجنيل بل أعلن للعامل كمال تعليمه فقال: 
تممأَتو كُملَيي عتمنِع يتضرو لَكُم الما اِإلسينمن هنا يتبني أن القرآن �د .

ن كمال تعليمه. وسأبين يف حينه أن القرآن الكرمي هو الكتاب الوحيد الذي أعل
، وقدم تعليما كامال أثبت صدق إعالنهفقد الكرمي كما قام باإلعالن، كذلك 

مل تستطع التوراة وال اإلجنيل تقدميه. إذًا فإنه لدليل قوي إلثبات صدق اإلسالم 
منتصر على كل دين من حيث التعليم، وليس لدين أن يبارزه من حيث  بأنه

  التعليم.كمال 
اإلسالم وال يشاركه فيه أي  ذي حيظى بهال الفتح: أما النوع الثاين من ثانيا

احلية اليت  ومعجزاتهفهو بركاته  ،دين آخر، والذي خيتم على صدقه بالكامل
ينتصر ا ال حرمت منها األديان األخرى كليا. فهي كلها آيات كاملة، 

 اضوئهبإراءة  اب القلوب إليهاإلسالم على األديان األخرى فحسب بل جيذ
  الكامل. 

 ليكن معلوما أن الدليل األول على صدق اإلسالم الذي كتبته قبل قليل، أي
من  اإلسالم دين تعليمه الكامل، ليس دليال بينا لدرجة أنْ يفهم منه بوضوح أن

اهللا تعاىل يف احلقيقة، إذ قد يقول منكر عنيد ال ميلك نظرة دقيقة بأنه من املمكن 
أن يكون التعليم كامال ومع ذلك قد ال يكون من اهللا. فمع أن هذا الدليل خيلّص 
فطينا باحثا عن احلق من شبهات كثرية ويقربه إىل اليقني، ولكن ال يوصله إىل 

يه الدليل الثاين املذكور آنفا. فباجتماع هذين إل نضميمنارة اليقني الكامل ما مل 
الدليلني يبلغ نور الدين الصادق كماله. ومع أن الدين الصادق يضم يف طياته 

 احلقوحدمها يرويان قلب طالبِ هذين الدليلني آالف العالمات واألنوار ولكن 
على املكذبني بالتمام  ويتممان احلجة ،مباء اليقني دون احلاجة إىل أي دليل آخر

دليل آخر يف حال وجود هذين النوعني من إىل أي والكمال، لذا ال حاجة 
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يف "الرباهني األمحدية"  دليل )٣٠٠( ثالث مئة األدلة. كنت أنوي أن أكتب
 مفادها ولكن حني تأملت يف املوضوع توصلت إىل نتيجة ،إلثبات حقّية اإلسالم

أن هذين النوعني من األدلة يقومان مقام آالف األدلة يف احلقيقة. فصرف اهللا 
   لتحرير األدلة املذكورة آنفا. هحوشرقليب عن تلك اإلرادة 

ولو استعجلت يف إكمال كتاب "الرباهني األمحدية" ملا أمكنين أن أكشف 
تضم  األمحدية للناس صدق اإلسالم ذه الطريقة ألن األجزاء السابقة للرباهني

اإلسالم ولكن ما كان الوقت قد حان صدق  نبوءات كثرية متثّل أدلة قوية على
بعد لتستبني على العامل جبالء تام تلك اآليات اإلهلية املوعودة. لكل عاقل أن 
يدرك بسهولة أن كتابة املعجزات واآليات ليس بوسع اإلنسان. واحلق أن 

 واملعجزاتق هي أن توجد فيه الربكات الوسيلة الكربى ملعرفة الدين الصاد
ألنه كما قلت من قبل بأن كمال التعليم وحده ليس عالمة كاملة وواضحة 
على صدق الدين ليوصل إىل أعلى درجات االطمئنان. فسأي كتايب هذا 
بتحرير تلك األدلة من كال النوعني فيه بإذن اهللا. مع أنه قد وعد يف األجزاء 

األمحدية بظهور اآليات ولكن ما كان بوسعي أن أُظهر آية  السابقة من الرباهني
بقويت أنا. كذلك تضمنت األجزاء السابقة أمورا أخرى كثرية كان شرحها 

عاما يسر اهللا تعاىل مجيع  ٢٣يفوق طاقيت. ولكن عندما حان موعدها بعد 
معارف القرآن الكرمي وحقائقه حبسب ما ورد يف أجزاء  األمور وكُشفت علي

كذلك  �الرحمن علَّم الْقُرآن�الرباهني األمحدية السابقة كما قال تعاىل: 
  أُظهِرت آيات عظيمة. 

الذين يبحثون عن اهللا تعاىل بصدق القلب يعرفون جيدا أن معرفة اهللا تعاىل 
، وهو وحده �إال به  تهالفوز مبعرفإمنا تتأتى بواسطته هو فقط، وال ميكن 

القادر على أن يتم حجته، وليس ذلك بوسع اإلنسان وال ميكنه أن يتخلص من 
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الذنوب وينال قربه بأية وسيلة ما مل تتسن له املعرفة الكاملة. فال تنفع يف هذا 
املقام كفارة وليس هناك من سبيل ميكن أن خيلّص من الذنوب إال املعرفة 

لكامل  ختلق حبا كامال وخوفا كامال. إن احلب الكامل واخلوف االكاملة اليت
من الذنوب، ألنه عندما تضطرم نار احلب واخلوف  مها الشيئان اللذان يردعان

حترق حطام كأل الذنوب وحتوله رمادا. وال ميكن مطلقا أن جتتمع هذه النار 
   الطاهرة ونار قذارة الذنوب معا.

لإلنسان أن يرتدع عن السيئات وال يستطيع أن يتقدم يف باختصار، ال ميكن 
احلب ما مل حيظَ باملعرفة الكاملة. واملعرفة الكاملة ال تنال ما مل يعطَ اإلنسان 
بركات ومعجزات حية من اهللا تعاىل. هذه هي الوسيلة الوحيدة ملعرفة الدين 

اته أدلةً من الصادق اليت تفحم املعارضني مجيعا. والدين الذي يضم يف طي
النوعني املذكورين، أي الدين الذي تعليمه كامل من كل جهة وال نقص فيه، 
واهللا يشهد على صدقه باآليات واملعجزات، فال يهجر هذا الدين إال الذي ال 

. على اآلخرة يبايل باهللا أدىن مباالة، ويقدم احلياةَ املؤقتة وعالقاته القومية الزائفة
ك اإلله الذي هو قادر اليوم أيضا كما كان قبل عشرة ال حيصل اإلميان بذل

آالف سنة إال إذا علم اإلنسان بركاته ومعجزاته وأعمال قدرته املتجددة، وإال 
القول بأنه مل يعد ذلك اإلله الذي كان من قبل، أو مل تعد فيه تلك حتتم 

بركات  القدرات اليت كانت من قبل. لذا ال حقيقة إلميان احملرومني من مشاهدة
اهللا ومعجزاته املتجددة والذين يزعمون أن قدرات اهللا قد مضى أوانها ومل تعد 

  موجودة يف العصر الراهن.
عاما يف طباعة اجلزء املتبقي  ٢٣وأخريا فليكن معلوما أيضا أن التأجيل إىل 

من الرباهني األمحدية مل يكن عبثا دون هدف ومعىن، بل كان يف ذلك حكمة 
ه اخلامس ما مل تظهر يف الدنيا كافة األمور اليت أُنبئ عنها يف أال يطبع جزؤ
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أجزائه السابقة ألا مليئة بنبوءات عظيمة. فكان اهلدف األعظم من اجلزء 
 اخلامس أن تتحقق األنباء املوعودة. وإا آلية عظيمة من اهللا أنه أبقاين حيا

أوان آن د ، وبذلك ق هذا الوقت حىت ظهرت تلك اآلياتإىل مبحض فضله
 -شكرا هللا تعاىل - تأليف اجلزء اخلامس. وكذلك كان ضروريا أن تذكَر

اجلزء اخلامس. فإلظهار هذا األمر، عند النصرة اإلهلية اليت حالفتين يف تأليف 
الذي جيب أن يعد والدة جديدة  -جلزء اخلامس من الرباهني األمحدية تأليف ا
ليكون هذا االسم آية أبدية على  أيضا ""نصرة احلقمسيت هذا اجلزء  -للكتاب

أن نصرة اهللا وعونه فقط قد وهبته خلعة الوجود على الرغم من مئات العوائق 
واملوانع. لذا فقد كتبت "نصرة احلق" على رأس كل صفحة من بضع صفحاته 

الصفحات التالية "الرباهني األمحدية، اجلزء اخلامس" رأس األوىل، مث كتبت على 
أنه الكتاب نفسه الذي طُبعت أربعة أجزاء منه من قبل. كنت أنوي تذكريا ب

بدايةً تأليف مخسني جزءا، مث اكتفيت خبمسة بدال من مخسني. وألن الفرق بني 
  العدد مخسني ومخسة هو نقطة واحدة لذا فقد حتقق ذلك الوعد خبمسة أجزاء.

هو أنه كان  عاما ٢٣والسبب الثاين لإلرجاء وعدم تأليف اجلزء اخلامس إىل 
املصابة مبرض سوء الظن من أفكار،  قلوب الناس هئة اهللا أن يظهر ما تكنيف مشي

وهكذا كان. فقد ازداد أصحاب الطبائع الناقصة يف سوء الظن بسبب التأخري 
حىت كال يل الشتائم بعض ذوي الطبائع اخلبيثة. األجزاء األربعة اليت طُبعت من 
قبل بيع بعضها بأسعار متفاوتة، ووزع بعضها جمانا. فمعظم الذين كانوا قد 

شتائم واستعادوا نقودهم أيضا. لو مل يستعجلوا يف ذلك الا كالوا يل دفعوا مثنه
  لكان خريا هلم. ولكن هذا التأخري أدى إىل امتحان طبائعهم. 

اهللا تعاىل على عباده أن هذا املشروع  ومن أسباب التأخري أيضا أن يكشف
محدية مبين على مرضاته، وأن مجيع اإلهلامات اليت سجلت يف أجزاء الرباهني األ
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من اإلنسان، ألنه لو مل يكن الكتاب وفق مرضاة  توليس �السابقة هي منه 
ف سنة اهللا العدل القدوس اهللا، ولو مل تكن اإلهلامات كلها من اهللا لكان مما خيال

مفترٍ ومرتكب إمثٍ بأن اختلق من  �عاما شخصا هو يف نظره  ٢٣ل إىل أن ميهِ
ه، وأن يوفّقه مع ذلك ليكمل اجلزء املتبقي عنده أقواال ومساها وحي اهللا وإهلام

من كتابه الرباهني األمحدية إىل ما شاء اهللا. وليس ذلك فحسب بل حيسن اهللا 
إليه أكثر وينجز من عنده من أجل تكميل الكتاب أمورا كانت تفوق قدرة 
اإلنسان. واملعلوم أن اهللا تعاىل ال يعامل ذا اللطف واإلحسان من يعلم أنه 

حتققت يل نصرة  إذر. فبسبب هذا التأخري والتأجيل جتلّت آية أخرى أيضا مفت
اهللا وتأييده. ويف أثناء هذه املدة الطويلة قد ارحتل من هذه الدنيا كثري من الذين 
كفّروين وكذّبوين ومسوين دجاال وخارجا عن دائرة اإلسالم ودعوا على 
الكاذب مباهلني، ولكن اهللا تعاىل أبقاين حيا ونصرين، وقلّما مضى يف العامل 

دع عنك الكاذبني. فإا آية اهللا البينة،  ،التأييد صادقون تلقوا هذا النوع من
   .����لقبول آياته ولكن للذين ال يغمضون أعينهم بل هم جاهزون 

  

  مريزا غالم أمحد القادياين، املسيح املوعود
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
١ "يفوق قدرة بياننا شالذي بفضل كالمه حصلت لنا معرفته. �اهللا  كر  

  .جنده يف هذا الكتاب ال يوجد حىت يف ألف مشس النور الذي
  .بفضله قد تطهر قلبنا وصدرنا، فقد صار ذلك الكالم مرآة نفسه

فقد محل شجرةَ القلب بثمار املعرفة، ونزه كل صدر من الشك وغير كل 
  .قلب

  .الشيطان ووساوسهد يمكابفضله بدا للعيان وجه اهللا تعاىل، وبطلت 
  .، وينـزه القلب ويطهره�السبيل الذي يري اهللا 

اليقني الطاهر والسبيل الذي جيذب احلبيب املفقود، ويسقي جام.  
والسبيل الذي يقدم دليال حمكما على وجوده، وهو السبيل الكامل للوصول 

  .�إليه 
  .فقد بين ذلك السبيل للجميع، وأزال مجيع الشكوك والشبهات

  .لصدور، وحتولت ظلمتها إىل نورزالت الكآبة من ا
   .لقد حتول زمن فصل اخلريف إىل الربيع وبدأ هبوب نسيم ألطاف اهللا تعاىل

  .وبظهوره ولّى فصل الشتاء، واضطرمت نار حب اهللا يف كل قلب
  ة.لقد اخضرت مجيع األشجار اليت كانت حية، ومحلت الثمار بكثر

  .الكفر والفسق ومبوجاته متزقت حجب الوساوس وعفت أطالل
  .ااملعرفة ناقص بستان بقىاهللا ويري وجهه الكرمي، وبدونه القرآن كالم 

  .الذين يرتعشون بربد الشكوك حيظون حبرارة عجيبة من هذه الشمس
                                                 

 . (املترجم)قصيدة أرديةترمجة  ١
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إن ضجة األديان الثائرةَ يف الدنيا ليست إال قصص وحكايات ال نور فيها 
  .ولو بقدر ذرة

   .بتجليات اآليات �أما هذا الكالم فيري نور اهللا تعاىل، وجيذب إليه 
  .على القصص فقط ليس دينا، بل هو جمموعة حكايات بالية بينالدين امل

وأخطاء  كذبااحلق أنه ال ميكن االعتماد على القصص واحلكايات، ألن فيها 
  حصر هلا.ال 

فقط بل يري طريق اليقني القصص ب لدين احلقيقي هو ذلك الذي ال يأيتا
  .بآيات حية

  اته، ويظهر نفسه بواسطة قدراته.والذي إهله يتضح جليا بتجلي
املعجزات اليت تسمعون ا على سبيل القصص يقدمها اجلميع عند اادلة 

  .والنقاش
  ن قصصا مرارا بغية بيان املعجزات.هذا ما تفعله الفرق كلها فيسردو

  .لسماوات واألرض صار اآلن عاجزا، وكأن رب اوال يظهرون لدينهم آية
مل تبق فيه اآلن قدرة وال قوة، ومل يعد ميلك سلطنة وال قوة وال وكأنْ 

  .شوكة
  أنه غير سلوكه ومل تعد فيه رأفة.رمحة معهودة، وك �أو مل تبق فيه 

  .اهلالكإىل هذا زعم باطل فهو ذات مقدسة، وإن مآل هذا الزعم 
  .ألديان ميتة، مل يبق فيها شيء بل فارقت احلياة ائيااحلق أن كل هذه ا

أتباع هذه األديان عاكفون على الدنيا، وغافلون عن حب احلبيب 
  .ومنهمكون يف الدنيا

  .إن هدف حيام هو كسب الدنيا، ليسوا مؤمنني بل سريم الفسق
ترون كيف عال الصدأُ قلوبهم، فقد صارت الدنيا هدفهم الوحيد وخيجلون 

  .من الدين
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إذ يؤمن بإله كأنه ليس إهلا ؟! ما حقيقة الدين الذي ال يقدر على اإلرشاد
  أصال.

  ؟!وأي سبب بقي الصطفاء امللة بوجه خاص؟! فأية عظمة بقيت للطريق احلق
بقي التوحيد بالكالم فقط ومل تبق أية ؟! وأية عالمة بقيت فيه لنور اهللا تعاىل

  .نعمة
اءة القدرة دائما ليس إلله الذي ليست فيه عادة إرامسعوا أيها الناس، إن ا

  .إلـها حيا
األموات، لذا فهم عرضة للذلة  عبدةُهم الذين يعتمدون على القصص  

  .واهلزمية دائما
ال يهدأ القلب بدون رؤية احلبيب، فأنى للنفس الناقصة أن أيها األحبة! 

  .تتطهر بالقصص فقط
كيف صاروا رفقاء فانظروا هذه احلكايات ليست أقل انتشارا يف اليهود، 

  .الشيطان
إىل آية متجددة دائما، واملعجزات املبنية على القصص ال  ونالبشر حيتاج

  .تؤثر شيئا
كيف ميكن الوصول إىل احلبيب األزيل بالقصص فقط، وإن آية واحدة ب 

  .املرء مثرة حياته كلها
فسدت القلوب ائيا، فاإلميان على اللسان، ويف القلب بسبب تأثري القصص 

  .عناد للحق
  .ماتت قلوم حرصا على الدنيا وطمعا ا، وقضوا حيام كلها يف الغفلة

فقد حلّ الربيع، وانظروا أن ذلك احلبيب قد شرف  ن،ودقااستيقظوا أيها الر
  .دارنا بزيارته
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احلبيب، واللعنة على احلياة إذا  ال حالوة يف احلياة أبدا إن مل نصل إىل ذلك
  .بقينا بعيدين عنه

إن رؤية ذلك الوجه الكرمي هي الغاية املتوخاة، واجلنة هي الوصال بذلك 
  .احلبيب

الدنيا ليست بدار البقاء، إذ مل يبق فيها أحد من أن اعلموا يا من حتبون اجلاه 
  .السابقني

  .أسالفكم أين صار اذهبوا وانظروا إىل مقابرهم، مث فكِّروا
ول صباح حياتكم إىل ؤاملكان نفسه سيكون مقامكم أيضا يوما ما وسي

   .مساء
  .سيشيع الناس جنازتكم يوما ويعودون إىل بيوم حزينني بعد دفنكم

يا أيها الناس إن عيش الدنيا ليس بثابت قط، أال ختافون املوت وال تفكرون 
  يف الفناء؟!

  !وملاذا خال اجلميع؟؟! من استدعاهم فكِّروا أين صار آباؤكم وأجدادكم،
ذلك املوقف حتما يوما من األيام، فال تفرحوا فإن  أيها األحبة ستواجهون

  .قريب الرحيل موعد
فاحبثوا عن سبيل يؤدي إىل تطهري القلب والصدر، وجيعل النفس الدنية ترابا 

  .يف طاعة اهللا
يأيت هذا النور  القصص، بلجرد هذا الطريق ال ينال مب، يا أيها األحبة

  .بواسطة اآليات بني فينة وفينة
صفات الالدين الذي ليس فيه إال القصص واحلكايات لغو، فيتنحى عنه ذوو 

  .سليمةال
األسف كل األسف أن القصص صارت يف العصر الراهن مدار كل شيء، 

  .القصص جمرد وقد اقتصر صدق الدين على
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ي يذكر يف القصص اإلله الذوال يوجد للمعجزات احلية أثر أبدا، ولكن 
  ليس إله العامل.

دمرت هذه القصص العامل كله وجعلت الناس مشركني وكافرين وسودت 
  .وجوههم
 القصص علىيتمىن أن حيظى بوصال اهللا، حرام عليه أن يعتمد  والذي

  .واحلكايات
 الشكوكمجيع  قلبه من لتزول اهللا من نورا يتحرى أن واجبه من بل

  والشبهات
  .من املقبولني �على قلبه نور اليقني، ولكي يكون يف حضرته  لينـزل

القصص، فاعلموا يقينا أن ذلك  بواسطةاملتعذر جدا أن يتخلص املرء  من
   .حمال متاما

 هذا عرب اهللا إىل الوصولوال ميكن  بالقصص،ميكن النجاة من الذنوب  ال
  .السبيل

  ؟!احملال له أن يعرب الطريقكيف يتوقَّع من امليت أن يحيي غريه، ومن 
   .، ويطهر القلب وينـزهه�السبيل الذي يؤدي إىل وصال اهللا 

  .والسبيل الذي يعثَر به على احلبيب املفقود، ويسقي جام اليقني الطاهر
ية اليت متثّل والقدرات املتجددة اليت تدل على وجود اهللا، والقدرات احل

  الطريق إىل اليقني.
القصص كما هو واضح، والذي يكتفي بسرد القصص فقط ال ال أثر هلا يف 

  .يدرك الطريق إىل اهللا
إن ذلك اإلله املنقطع النظري يري وجهه عن طريق اآليات، واحلق أن 

  .األلوهية تثبت باآليات فقط
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وأين أثر احلالوة يف طعم ؟! فليخربنا أحد أين هذه اآليات يف غرينا
  ؟!القصص

  وأين احلالوة يف سرد القصص؟ ؟!األديان األخرىأخبِرونا أين ذلك يف 
منذ أن صارت القصص هي املقصود املنشود، بدأت أقدام القوم ختطو إىل 

  .الذنوب
  .ترون أنه مل تبق يف القوم عفةٌ، ومل يبق الصدق والصفاء والطهارة

مل تبق فيهم عالمات املؤمنني، كما مل يبق احلب لذلك احلبيب املنقطع 
  .النظري

جيري بكل قوة، فال يكادون يسمعون شيئا من الذنوب سيل عارم  هناك
  .لشدة ضوضاء املعاصي

وملاذا صار هؤالء الناس  ؟!ملاذا كثرت السيئات يف األرض إىل هذا احلد
  كلهم صما وعميانا؟

ملاذا استفحل الفسق إىل  ؟!ملاذا مل يبق يف قلوبكم الصدق والصفاء املعهود
  ؟!أن تالشى اخلوف واحلياء

  .ففكِّروا قليال يف حالة الزمن ؟!ملاذا سلكتم سبيل الفسق يف احلياة كلها
   .يف القلوبترسخ السبب يف ذلك أن الغفلة سائدة، وحب الدنيا الدنية 

  .لقد متزق لباس التقوى كله، وتوسخت األفكار اليت يف القلوب
وقعت على القلوب حجب اخلبث والفسق الدائم، وحجبت عن أعينهم 

  .مشس اإلميان
  .فال دين له قط �الشقي الذي ال يؤمن باهللا 

  .إىل ذلك احلبيب ويعلّقون به قلبهم لونصيفأما السعداء الذين يرون اآليات 
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لقد صاروا له وحده ومن أجله يعيشون، ويشربون من يده كأسا يف كل 
  .حني وآن

   .أمامهممهزومون مجيعا وأعداؤهم صاروا نشوانني باخلمر اليت شربوها، 
  .فقد انتشوا نتيجة رؤية وجه حبيبهم اجلميل فال خيافون هجمات العدو قط

  .الوحيد يعاملهم اهللا تعاىل بطريقة إعجازية متاما ألم عشاق ذلك احلبيب
  .يري اآليات من أجلهم  امتيازا عن غريهم، واهللا القادرلقد وهبهم اهللا

  .األشرار على يد األعداء، وحني يؤذيهمضطهدون يعندما 
  تلهم وهالكهم، وخيرجون حملاربتهم.وحني يكيد األشرار لق

  .آية، ويسلِّط رعبه على األغيار بواسطة آياته �عندها يري اهللا 
  .أن هذا عبدي أنا، فحاربوين إن كنتم على ذلك من القادرين �ويعلن 

  .حيظى برمحة منه على هذا املنوال �كل من يعلِّق قلبه به 
  .آية معرفة اهللا يتقرب إليه يف كل حني وآنكلّ من حيظى ب
  .يصبحون هللا كليافغافلني عن الدنيا متاما، ويرون نورا  �ويجذبون إليه 

ال خيرج الناس ؟! أنى لإلنسان أن يتطهر من الذنوب دون أن حيظى بالرؤية
  .�من هذه البئر إال نتيجة حبه 

  ضرر احلية امليتة.سد، وال خوف من جيب أال ختاف الشاة من صورة األ
  !فما معىن الرجاء أو اخلوف من اإلله الذي هو كامليت؟

وأنى للقلب أن حيترق  ؟!مثل هذا اإلله كيف ميكن أن يتطّهر القلب خبشية
  !بلوعة عشقه؟

وأنى لإلنسان أن يعلّق قلبه  ؟!كيف ميكن أن يعشق احملب حبيبا دون رؤيته
  !حببيب خيايلّ؟
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 بد من كالمه على األقل، حىت حيظى املرء بأمارات فإن مل تتسن الرؤية فال
  .حسن احلبيب ومجاله

يف  ظوا مبعرفة اهللا احلي ستبقون خليعي الرسن دون خوف وخشيةحتما مل 
  .قلوبكم

  .داء، وهذا السجن يضمن اخلالص من كل ذنبملائة إن وصال اهللا دواء 
يضحي بنفسه من ولكن اإلله الذي ليس لوجوده أي أثر، كيف للمرء أن 

  ؟!أجله
إن نور اهللا ظاهر يف كل شيء، ومع ذلك يبقى ذلك احلبيب بعيدا عن 

  .الغافلني
حيظى بوصال ذلك احلبيب، فيا أيها ارب تواضعا من يصبح كالتراب 
  .جرب هذه الوصفة أيضا

وتا تلو موت، العشاق احلقيقيون حيظون بوصال احلبيب بعد أن يقبلوا م
  إليه. وبعده يجذبون

 الفانني فيههذا السبيل ضيق جدا ولكنه هو السبيل الوحيد، واحلبيب يرى 
  .دائما

احلياة البعيدة عن احلبيب حياة قذرة، وإن جدار الزهد الزائف ينهدم يف 
  .األخري

صاروا يف احلقيقة، وهم املقبولون عند اهللا واألحياء  القريبون إىل اهللا هم
  .أحباءه

ر والنخوة بوإم أسارى الك، التقوى فهم بعيدون عنه تعاىلأما البعيدون عن 
  .والزهو
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وأن تتركوا عادة ، أيها األحبة إمنا التقوى أن تتخلوا عن النخوة واألنانية
الكوالبخل زهور والب.  

من والرفاهية وتتركوا حياة الراحة ، وأن تتخلوا عن حب هذه الدار الفانية
   .�أجل ذلك احلبيب 

  .�حضرة العزة وصال وإال فانفضوا فكرة ، اهل اللعنة فاتركوسبي ألا
  .زل عليكم مالئكة العرشـلتن اقبلوا حياة املرارة بصدق

اإلسالم هي الفناء يف سبيل اهللا، وترك املرء مشيئته من أجل رضا  حقيقةإن 
  .الرب

حلياة يف هذا اال إال الذين ميوتون هم الذين حيظون باحلياة، وال تنال ا
  .باملمات

ان متواضعا دائما فهو من الزهو والكبر من عادة الشيطان اللعني، ومن ك
  نسل آدم.

باهللا الغيور إال يليق ال اُترك الكرب والعجب، فإن الكربياء  ،فيا دودة األرض
  .وحده

  .اعتربوا أنفسكم أسوأ من اجلميع، لعلكم تدخلون دار الوصال ذه الطريقة
والزهو ففي ذلك تكمن التقوى، كونوا ترابا ففي ذلك تكمن اتركوا الكبر 

  .مرضاة اهللا
، والعفة اليت هي شرط الدين تكمن يف �إن أصل التقوى هو التواضع هللا 

   .التقوى
  .والذين يتخذون سوء الظن عادة هلم يبتعدون من سبل التقوى أميا بعد

  .ملح البصريصول لسام دون حذر وحيطة، فيسخطون اَهللا العليم يف 
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يضيعون أعماهلم كلها بكلمة واحدة، ومع ذلك يبذرون بذور احلذلقة 
  .دائما

جهدنا وال يكادون طويل، فقد بذلنا قصارى رقاد لقد نام مواطنونا يف 
  يستفيقون.

لقد خارت أعضاؤهم كلها وسادم الغفلة ومتركزت القوة كلها يف حدة 
  .لسام

  .يسيئون الظن، وال يدرون عن اإلسالم شيئا إما يظهرون بذاءة لسام أو
  .اجتنبوا سوء الظن ولو رأيتم سيئا، واخشوا عقاب رب العاملني

  .لعل عينكم تكون خمطئة، إذ إن الذي يبدو لكم سيئا قد ال يكون كذلك
  .قد يكون اخلطأ يف فهمكم، وقد يكون ذلك ابتالء من رب غفور

  .اهللا ألنفسكم فتهلكون نتيجة سوء ظنكم، وتستدعون غضب
  .فتدبروا ؟!فما معىن التقاة إذًا ،مثل هذه الوقاحةفلما جتاسرمت على 

  .لقد ندم موسى أيضا نتيجة سوء الظن، فاقرأوا يف القرآن ما فعله اخلضر
مكشوفة  احلقيقة ليستوهللا يف عباده آالف األسرار اليت ال تعرفوا، 

  .عليكم
واحدة، ما هذا العقل إذ قد اخترمت طريقا نتيجة تفوهكم بكلمة  فقد هلكتم

  .خطريا
  .فهو األشقى يف العامل كله كلمة واحدةبمن سقط يف جهنم نتيجة تفوهه 

  .فجنبوا لسانكم الفساد، واتقوا دائما عقوبة رب العباد
  .�بفضل اهللا  مباشرةمن حفظ عضويه خشية وخوفا، دخل اجلنة 

سيد  ،سيدنا كما ورد يف حديثأحدمها اللسان والثاين هو الفرج، 
  .� الورى
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  .را، ويسمونين مفتريا وكافرا وفاجراأما الذين يدعونين كاذبا ومكّا
  .تكفيهم هذه اآلية من اهللا تعاىل، أي أفضاله اليت نزلت علي يف كل زمان

انظروا كيف أخضع اهللا تعاىل يل عالَما، ووجدين خامل الذكر فأذاع صييت 
  .يف العامل كله

كنت فقريا فأعطاين دون عد  مرادي وبغييتكلّ ما كان  متحققا اينأرقد ل
  .وحساب

  .ما من نعمة من نعيم الدنيا إال وقد أعطانيها بفضله ورمحته
  !أليس مما خيرق العادة ويفوق الكرامة أن تكون تلك معاملته مع األشرار؟

  !اهللا مفتريا، هل يتذكر أحد هلذه األفضال نظريا؟ يوفِّقكيف 
لقد صالوا علي مجيعا، كلٌّ بأسلوبه، ولكنهم واجهوا اإلهانة يف اية 

  .املعركة
  ضغينة، وكان اجلميع يتمنون هالكي.ر أحد جهده يف المل يدخ

  .أراد اجلميع أن يقتلوين أو يطلبوا من احلكام أن يشنقوين ويهلكوين
  .أو أُسجن على األقل، أو خيضع رأسي بكثرة املذالت 

ي بالء آخر نتيجة وشايام عند احلكام، أو يستجاب دعاؤهم أو ينـزل عل
علي.  

  .رفعوا علي القضايا، وأرادوا أن حيولوا اري ليال النياتفبهذه 
لقد قاموا مبحاوالت مل يسبق هلا نظري، مث حدث يل ما مل حيدث يف العامل 

  .قط
  .وقد أمجعوا على هالكي، حِسبت طاحلا وهم صاحلون

 الذي هو الرب الكرمي والقدير، والعامل بذات الصدور والعليم ولكن اهللا
  .واخلبري
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  ابت آماهلم مجيعا واسودت وجوههم.تذكَّر وعده ونزل لنصريت، فخ
  .يف أيدي األعداء كلهمأُسقطَ فكان فضل اهللا رب الورى علي حىت 

  .فجعلين الثرياثَرى قطرةً واحدة إىل حبر زخار، كنت  �حول 
يف شخصي قط، مل يعرف مزية لة خامل الذكر وال يفقريا عدمي احلكنت 

  .أحد حىت موقع قاديان
   .مل يكن أحد من الناس متنبها أو متوجها إيل ومل يعرف أحد حىت بوجودي

ولكن ترون اآلن كيف توجه إيل العامل، فصارت قاديان نفسها مرجع 
   .اخلواص

  .ال يروقهم حايل مع كل ذلكمغمضة بسبب التعصب أعينهم ولكن الذين 
  .أنا مفترٍ يف نظرهم وزعمهم، فيزعمون أن خري الدنيا يف مويت وزوايل 

  .�لقد لُعن املفتري يف كتاب اهللا، ولن ينال من العزة واإلكرام قط عند اهللا 
أنه لو افترى أحد  لقد جاء الوعيد الشديد يف التوراة والقرآن الكرمي أيضا

   .هي عاقبة هذه اجلرمية ، فهذهعلى اهللا ُألهلك
  !إذ يرى شخصا شريرا إىل هذه الدرجة ،ولكن ما أغرب غفلة اهللا القدير

  !عاما، وليس له إال هذا الشغل ليل ار ٢٥ويراه يفتري منذ 
  !قوال مث يقول إن اهللا أهلمنيه ليالمن عنده  يومإذ يفتري كل 

مل يعد يذكر ما  ولكن اهللا تعاىل مع ذلك ال يعاقب هذا املتجاسر، وكأنه
  .قاله من قبل

على واألغرب من ذلك أن محاة الدين حني يهبون لقتله أو إلعانة اآلخرين 
  ذلك.

  .ال ينصرهم اهللا يف خطتهم هذه حىت تنتهي القضية كلها بقتل املفتري
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فال يعري لسعي اآلخرين وجهدهم أيضا أدىن اهتمام، دع عنك أن يذكر 
  .وعده

املفتري  على فكيف يصادق؟! ذكور يف القرآن الكرميأليس هو اإلله نفسه امل
  !إىل هذا احلد؟
  !ملاذا يربئ اهللا ساحة مفترٍ دائما ويف كل موطن؟؟! فما السبب

هم عندما حياول األعداء أن يورطوه يف معضلة، ويبذلون قصارى جهد
  ويكادون ميوتون يف هذا السبيل.

  .للكذب واخلديعة مةمائة يكيدون جمتمعني ويكذبون ويلصقون به و
مرة يذهب مائة ختيب مع ذلك آماهلم ويفشلون يف مقصدهم، وما يقولونه 

   .هباء
  !تكون عاقبة املفتري؟أهكذا يريدون ذليت ولكن اهللا يكرمين، 

  ملاذا ال يؤيدكم اهللا؟ ،فيا زعماء القوم ويا محاة الدين، تفكّروا
  السبب ليس اهللا معكم.لتقوى، هلذا وال العدل وال ا ةليس فيكم الرمح

  ."كالرك" حني امين بالقتل خبثا منه وقت قضيةلعلكم تذكرون جيدا 
   .عليه اجلدالستسهل حني انضممتم إىل صفوفه، ظنا منكم أن نصرتكم له 

  ء واملساكني، صرف قلب احلاكم إيلّ.ولكن اهللا الذي هو إله الضعفا
  .بكم أن ذلك سهل جداعقدمت العزم على أن أُقتل وحسبتم يف قرارة قلو

  .ق على الصليب، حىت يقع يف أيديكم شيء تعتزون بهأردمت أن أُعلَّ
فتقولوا بأنه كان كاذبا ومفتريا فنال هذه العقوبة، ولكن اهللا تعاىل قام 

  .لنصريت
  .فبانت على "دوغالس" أسباب براءيت كلها، فربئت ساحيت باإلكرام

وكانت موجهة من قبل أحد إن مة القتل كانت علي خطرية جدا، 
   .القساوسة
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كان الشهود كلهم جاهزين لإلدالء بشهادام ضدي، وكان الشيخ أيضا 
  .يتباهى بالشيء نفسه

جزاءه، ولن ينجو من العقوبة  هذا الشخص ويقول: انظروا اآلن سوف ينال
  .الشديدة مطلقا

   .و السجنلقد تبين األمر بشهادات كثرية، فال بد أن يواجه؛ إما الصلب أ
يف وبعضهم امكوا يف الدعاء علي حىت تآكلت أنوفهم من كثرة الدعاء 

  .السجود
ويف ناحية  يف ناحية، روا جهدا يف املوضوع، فكان املكرباختصار،مل يدخ

    ثانية الدعاء والسجود.
ولكن اهللا تعاىل جنّاين من هذه النار يف اية املطاف، ومل يبالِ بأي من 

  .األعداء
   !، إذ صار معينا ونصريا للمفتري؟� منهما هذا الفضل الذي ظهر 

  .بينما كان واجبا عليه أن يذكر وعده ويقطع بنفسه رقبة الكذاب الشرير
  .وإن مل يستطع أن يري يد قدرته فكان سهال عليه أن يساعدكم على األقل

ولكن ما الذي حدث حىت بقي بعيدا عنكم، فلم ينصركم ومل يسمع 
  !؟دعاءكم

  .وترك املفتري حرا طليقا وأبطل خطط القوم كلها
  .فذهبت اجلهود كلها أدراج الرياح، وضاعت مساعيهم ائيا

افتحوا كتاب اهللا واقرأوا فيه قول اهللا ؟! الصدقبانتصار أليس اهللا قد وعد 
  .هذا

هل متزقت عباءة أم  ؟!فلماذا انقلبت املوازين رأسا على عقب من أجلي فقط
  ؟!أنتمتقواكم 
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، ولكن كل ما يفعله اهللا تعاىل يكون �أليس غريبا أنكم أنتم أحباؤه 
  ؟!لصاحلي أنا

مث ال يقتصر األمر على حادث واحد بل أحظى بأفضال اهللا تعاىل يف كل 
  .خطوة

انظروا إىل شخص امسه "كرم الدين"، من قرية "ني" فقد حرم على نفسه 
  .النوم من أجل اخلصام

  .محاس شديد لنصرته، وكل عدو للحق كان يستر عيوبهكان يف الناس 
  .وسانده كل ظامل وغوِي، وقد اجتمع املشايخ أيضا لنصرته

، وأظهروا براعتهم يف تسجيل غريهمأكثر من وه متحمسني أتوبعضهم 
  .إفادام

  .وقد أبدى املستغيث أيضا حذلقته إذ اختلق من عنده مئات املفتريات
  .عماله، وإىل جانب ذلك نال لقب الكاذب أيضاولكنه نال عاقبة سوء أ

  .وتالشى ما كان يفتخر به على حذلقته ي امسه "كذابا" يف امللفاتبق
إنه ملقام عربة، إن احلذلقة ال تنفع شيئا بل بالتقوى  ،فيا أهل العقل والفطنة

  .تسوى األمور كلها
  .السعريإن اهللا نصري املتقني دائما، وعاقبة الفاسقني هي عذاب 

فظت التقوى هي أصل كل خري وسعادة، فمن حافظ على هذا األصل ح
  .مجيع أعماله

 املؤمنون هم الذين ينتصرون يف اية املطاف، هذا ما ستجدونه يف كالم اهللا
  .تعاىل

   .أروين يف الدنيا مفتريا حظي ذا القدر من فضل اهللا وألطافه وعطائه
ذه  القتل وليس احلب، فكيف أعجب اهللاهو السيئ إن عقوبة هذا العمل 

  ؟!العادة



 א����א�������� ��������������������������� )٢٤(�����������������������������א
	�א�����א�
 

  !هل هذا ما وعد به يف حق املفتري؟ ؟!هل هذه املعاملة هي جزاء االفتراء
أم هو ال يعلم شيئا فخدع  ؟!كيف أصبح اهللا صديقا للمفتري ذه الطريقة

  !خطأ منه؟
  ار أحد.قا له، وإال فال حيب األشرال بد أن هناك سرا ما حىت صار اهللا صدي

حسبتموين سيئا ومع ذلك بطش بكم أنتم، هذه أيضا آيات قد ظهرت 
   .للعيان

إىل ذلك معي آيات أخرى أيضا، وسأسجلها هنا بفضل اهللا دون  إضافة
  .خوف أو وجل

القلب الذي ترسخ فيه امسه تعاىل باحلب قد صار آية حبد ذاته، وكل أعماله 
  أيضا تكون آيات.

  .علي الناس مبن فيهم الرجال والنساء ناقصات العقل كم من أمساء أطلقها
  زعمهم، وصرت كافرا ودجاال عندهم.صرت سيئا وسيئ احلال يف 

  .احلق سبيل يف بالفسادصرت مفتريا وملحدا يف نظرهم، وقمت 
وإله ولكن نفسي فداء للكفر الذي بسببه يتم الوصول إىل رب العاملني 

  .الناس
مرة إذ صرت مائة ، أشكر اهللا إىل ذلك الكفرال يسمو  دين اللعنة على

  .حبيب اهللا الغالب
فبسببه يأخذ اهللا تعاىل باليد، ومن كان أسري القصص واحلكايات ال يعرف 

  .قدره
احلبيب ومجاله  حسن لناسا نريبوحي اهللا وبه  املبارك حنظى الطريق اذ
   .عيانا

  ."إن اهللا ليس معك، وهذا الكفر أفضل من دينك ألف مرة ،يا أيها املدعي
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
  حنمده ونصلي على رسوله الكرمي 

آالف الشكر هللا الذي وهب لنا دينا هو وسيلة ملعرفة اهللا وخشيته، ومل 
على ذلك النيب املعصوم الذي  ريه يف أي زمان قط، وآالف الصلواتيوجد نظ

على صحابة النيب األكرم  هذا الدين املقدس. وآالف الرمحات ابفضله اعتنقن
  الذين سقَوا هذا البستان بدمائهم. 

 صدقإخالص وتعاىل حبيث لو اتبعه أحد ب اإلسالم دين مبارك يهدي إىل اهللا
واعتصم بالتعاليم والتوجيهات والوصايا اليت وردت يف كالم اهللا املقدس القرآن 
الكرمي لرأى اهللا تعاىل يف هذا العامل. ما من وسيلة سوى تعليم القرآن الكرمي ملعرفة 

ستور عن أعني الدنيا وراء آالف احلُجب. أما القرآن الكرمي فيهدي إىل اهللا املاهللا 
أسهل وأبسط. وفيه بركة وقوة  ةاآليات السماوية بطريقتعاىل بواسطة العقل و
، وبه النور �يف كل حني وآن كلَّ باحث عنه  �جذبٍ جتذب إىل اهللا 

والسكينة واالطمئنان. واملؤمن احلقيقي بالقرآن الكرمي ال يكتفي مثل الفالسفة 
ة ذاتية بالظن أنه جيب أن يكون هلذا العامل املليء باحلكَم خالق، بل ينال بصري

أن ذلك اخلالق موجود بويرى بعني اليقني، بعد أن يتشرف بالرؤية النـزيهة، 
 - مثل أتباع العقل فقط - فعال. واحلائز على النور من هذا الكالم املقدس ال يكتفي

بالزعم أن اهللا واحد ال شريك له، بل يشاهد على صعيد الواقع، بواسطة مئات 
ال شريك له يف  �خترجه من الظلمات، أنه اآليات الساطعة اليت تأخذ بيده و

ذاته وال يف صفاته. وليس هذا فحسب بل يثبت للدنيا بصورة عملية أن هذا هو 
إميانه باهللا فعال. وقد تترسخ يف قلبه عظمة وحدانية اهللا تعاىل حبيث يرى العامل كله 

  م متاما. مقابل مشيئة اهللا كدودة ميتة بل ال يعده شيئا مطلقا وحيسبه كاملعدو
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إن مثل طبيعة اإلنسان كمثل شجرة بعض أغصاا غارقة يف حفرة النجاسة 
وغريه من الروائح الكاذي والبولِ، وبعضها تنـزل إىل حوضٍ مليء بعبري 

رائحة زكية أو كريهة  تنشرت الريح يف كال اجلانبني الزكية، وكلما هب
النفسانية رائحةً كريهة. أما أهواء اإلنسان ريح حبسب احلال. كذلك تنشر 

ريح النفحات الرمحانية فتخلع على الرائحة الزكية املستورة حلّة الظهور 
والربوز. فلو توقّف هبوب الريح الرمحانية اليت تنـزل من السماء لَتعرض 
اإلنسان هلجمات عواصف األهواء النفسانية من كل حدب وصوب ولغرق 

عن اهللا تعاىل، حىت يصبح شيطانا متجسدا يف تلك الروائح الكريهة وأعرض 
ك يف اية ويسقَط يف أسفل سافلني، وال يبقى فيه من احلسنات شيء حىت يهل

، وتكون ائل كلهاوالرذ بسموم الكفر واملعصية والفسق والفجوراملطاف 
أخذ فضل اهللا إذا يف جهنم بعد موته. أما  أخريا حياته حياة جهنمية، فيسقط

تعاىل بيده وههبت روحه نقيته وتعطريه ووت النفحات اإلهلية من السماء لتب
نورا ونضرةً وقوة مقدسة بتربيتها اخلاصة كل حني وآن، فينال قوة من القوة 

  العليا ويجذَب إىل األعلى، حىت يتجاوز مقام املالئكة أيضا. 
فيتبني من ذلك أن يف اإلنسان قدرة على السقوط وعلى الصعود أيضا. 

 هتوجد يف اإلنسان مزايا من كال النوعني، فيمكنن قال ذا الشأن: وصدق م
  ١أن يصبح مسيحا أو محارا أيضا.

ولكن املشكلة هنا هي أن السقوط سهل على اإلنسان وكأنه أمر طبيعي. 
كما ترون مثال أن صعود احلجر إىل األعلى صعب جدا وحيتاج إىل قوة غريه، 
ولكنه يسقط إىل األسفل من تلقاء نفسه وال حيتاج يف ذلك إىل أحد. 

                                                 
 ترمجة بيت فارسي. (املترجم) ١
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ضرورة  . فهذه احلاجة قد أثبتتليسمو ويرتقيفاإلنسان حباجة إىل يد قوية 
سلسلة األنبياء وضرورة كالم اهللا. مع أن الناس املاديني خاضوا يف آالف 

ومع ذلك مل يصلوا إىل الغاية  ،النقاشات املعقّدة للبحث عن الدين احلق
املنشودة، ولكن احلق أن الدين الذي ينجح يف إزالة عمى اإلنسان وتزويده 

عملية بإقرار وجود اهللا تتسم حياة أتباعه الأن بالربكات السماوية لدرجة 
وهو الذي يستطيع أن يوصل  ،ومواساة البشر بوضوح هو الدين الصادق

متبعه الصادق إىل غايته املتوخاة اليت جعلت روحه متعطشة هلا. إن معظم 
بل  ،الناس يؤمنون بإله زائف مل تعد قدراته سارية املفعول يف الزمن الراهن

انتهت يف أزمنة ماضية، وتذكَر قدرته وقوته كقصص وحكايات فقط. هلذا 
زداد تعصبهم امن الذنوب بل كلما حيميهم السبب ال يستطيع اإلله الزائف أن 

وتعنتهم يف سبيل اتباعهم مثل هذا الدين يتشجعون على الفسق والفجور 
م سد على رٍ فينتشر واحلذلقة أكثر فأكثر وتثور أهواؤهم النفسانية كما ينهد

ماؤه فيما حوله ويدمر عديدا من البيوت والزروع. اإلله احلي الذي ميلك 
معرفته  حتولأشعة آيات قدرته ويثبت وجوده باملعجزات وقدراته املتجددة، 

واالطالع عليه دون ارتكاب الذنوب ويهب السكينة والطمأنينة احلقيقية 
حيرق الذنوب وهو يتحول إىل النار و ويرزق االستقامة والشجاعة القلبية،

 �. ليس الدين إال أن نبحث عنه ويغسل األطماع الدنيويةويصبح ماء 
  يف هذا البحث.  ونفىن

فليكن معلوما أن اخلصومات احملضة والسب والشتم وقسوة الكالم وبذاءة 
وال األمارة النفس ثوائر اللسان اليت يستخدمها الناس باسم الدين بناء على 

يتنحون عن سيئام الداخلية وال ينشئون مع ذلك احملبوب احلقيقي عالقة 
صادقة، واجم فئة فئة أخرى كالكالب بعيدة عن مقتضى اإلنسانية وتري 
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الذي ليس إال السيئ الوقاحة املتناهية حتت عباءة تأييد الدين، فإن هذا الطريق 
   كهيكل عظمي فقط ال يليق بأن يسمى دينا أصال.

من املؤسف حقا أن هؤالء الناس ال يدرون ملاذا خلقوا يف الدنيا، وما هو 
طبيعة خبيثة عميا وذوو  بل يبقون، اهلدف احلقيقي واألعظم حليام الوجيزة

ويسمون العواطف العنيدة دينا. ويتصرفون يف الدنيا بأخالق رذيلة ولسان 
ليال. فما الفائدة من الدين بذيء يف تأييد إله افتراضي ال ميلكون على وجوده د

الذي ال يعبد إهلا حيا، بل إن مثل هذا اإلله كمثل جنازة ميت حممولة على 
أكتاف اآلخرين فقط، وإن زالت األكتاف من حتت نعشه سقط فورا، وكلّ ما 

العناد وحده. أما خشية اهللا احلقيقية ومواساة  هو دينمثل هذا الجينونه من 
. وإذا واجهوا كلياأفضل اخلصائل فتتالشى من طبائعهم  البشر الصادقة اليت هي

وماله وشرفه للنيل من حياته شخصا خيالفهم يف الدين والعقيدة استعدوا 
واضعني هذا اخلالف وحده يف احلسبان. وإذا احتاج إليهم أحد من قوم آخرين 

ضوا عليه قضاء نبذوا العدل واإلنصاف وتقوى اهللا وراء ظهورهم وهبوا ليق
روه. توالعدل واملواساة اليت هي  ةمن طبائعهم الرمح متاما تالشىائيا ويدم

الفضائل املثلى يف فطرة اإلنسان، وتسودهم اهلمجية والسبعية القذرة نتيجة شدة 
العناد، وال يدرون ما هي الغاية املنشودة من الدين. املسيئون احلقيقيون للدين 

الذين ال مهم احلقيقة بشيء، وال املعرفة السيئ والقوم هم ذوو السلوك 
والطهارة احلقيقيتان ويسمون ثوائر النفس دينا، ويهدرون أوقام كلها يف 

وقت مطلقا اخلصومات والنـزاعات العبثية والكالم املشني. وال يتيسر هلم 
جيب بذله مع اهللا يف العزلة. شغلهم الشاغل هو الطعن يف الصاحلني وحتقريهم 

تهم، بينما يكون داخلهم مليئا بأرجاس النفس كاملرحاض. يتشدقون وإهان
بلسام كثريا ولكن قلوم بعيدة عن اهللا كل البعد وغارقة يف قذارات الدنيا، 

  م، ولكن كيف يوقظ النائم نائم؟القو ومصلح أمومع ذلك يدعون 
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يبون إن هؤالء الناس ال يستطيعون أن يسمعوا ألحد بقلب خائف، وال جي
بالصرب واجللَد. اإلسالم كله عرضة لالعتراضات يف رأيهم وال يوجد فيه شيء 
جيد. واألغرب من ذلك أم يكونون فرحني على هذا الوضع، ميدون يدهم 

ل ون أم حيسنون صنعا أو قاموا بعمآخرين ويزعم قوم منباإليذاء إىل شخص 
معظم األقوام املعاصرة تعترب بطويل ويثابون عليه كثريا. ولكن من املؤسف حقا أن 

املسلمني أيضا من هذه العادة السيئة بل احلق أم عامة هذا العناد دينا. وال نربئ 
وا دينا امسه اإلسالم الذي بين اهللا د اهللا أكثر من غريهم ألم أُعطُسيؤاخذون عن

 وهو وجهه ِهللابلَى من أَسلَم �تعاىل معناه يف القرآن الكرمي يف قوله تعاىل: 
ِسنحلإلسالم جزءان. األول: فناء املرء يف رضا اهللا تعاىل كليا والتخلي �١م أي .

. والثاين: اإلحسان إىل �عن مشيئته ووضعه رأسه على عتباته حبثا عن رضاه 
البشر عامة. فما أمجل هذا الدين! وكم هو مبين على املبادئ الطيبة واملقدسة اليت 

حني أعرضوا عن تعليم القرآن  ا الدمارهذ وقد حلّ! عن تعاليمها كل البعد ابتعدوا
الكرمي عمدا أو خطأ ألن اإلعراض عنه سواء كان ظاهريا أم معنويا حيرم صاحبه 
من فيوض اهللا. ما أقصده من اإلعراض الظاهري هنا هو أن ينكر أحد كالم اهللا 

ره يف الظاهر ولكنه ال يبايل بكالم كليا، واملراد من اإلعراض املعنوي هو أال ينك
  اهللا تعاىل نتيجة ضغط من العادات والتقاليد وأهواء النفس وكالم اآلخرين. 

باختصار، هذان مرضان خبيثان، وال بد من اتباع الدين احلق بغية اخلالص 
منهما. املرض األول هو عدم اإلميان باهللا واحدا ال شريك له ومتحليا بكافة 

 -وإنكارالصفات الكاملة والقدرات التامة، واإلعراض عن حقوقه الواجبة، 
  ان والروح. ه اليت جتري يف كل ذرة من الكيفيوض - كناكر اجلميل

                                                 
 ١١٣البقرة:  ١
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ويتحول إىل حية ر املرء يف أداء حقوق العباد، قصواملرض الثاين هو أن ي
سامة إليذاء كل من ينتمي إىل دين غري دينه أو قوم غري قومه أو كان خيالفه، 

اإلنسانية دفعة واحدة. احلق أن أناسا مثله ميتون يف ويتلف كافة احلقوق 
ميان احلي ال يتأتى قط ما مل يستفض احلقيقة وغافلون عن اإلله احلي. اإل

اإلنسان من فيوض جتليات اإلله احلي وآياته العظيمة. معلوم أن الدنيا كلها، 
عدا الدهريني، تؤمن بوجود اهللا تعاىل بشكل من األشكال، ولكن ملا كان ذلك 
اإلميان مبنيا على فكرة خمتلَقة وليس ناجتا عن التجلي اخلاص لإلله احلي، فال 

فكرة ما مل يسمع املرء من اهللا تعاىل صوت مثل هذه ال  اإلميان احلي نتيجةيتسىن
"أنا املوجود" بقوة متناهية وعلى سبيل املعجزة وبوجه خارق للعادة. وال حيصل 

. إن هؤالء عمليا اإلميان بذلك اإلله احلي ما مل تصحبه اآليات القوية األخرى
كالم يسمعونه جزافا، وكأم يؤمنون  الناس يطلقون اسم "اهللا" أو "اإلله" على

به مضطرين اضطرارا شديدا وال حول هلم وال قوة حياله، وقد اختذوا التباهي 
  والتبجح أكثر من معرفتهم مهنة هلم. 

احلقيقية كلها تنحصر يف أن يصل املرء إىل اإلله احلي الذي اهللا إن معرفة 
ة والسكينة بكالمه املليء يكلِّم عباده املقربني بكل جالء ويهبهم الطمأنين

بالشوكة واملتعة. وكما يتحدث املرء مع غريه، كذلك متاما يتحدث اهللا مع 
 عباده على وجه اليقني الذي يفوق الشك والريب كليا، ويسمعهم ويرد
عليهم، وجييب أدعيتهم وخيربهم بقبوهلا. فمن ناحية يثبت هلم بواسطة كالم 

 ةبواسطة فعله املعجز وآياته القوي حية أخرىلوٍ لذيذ ومليء بالشوكة، ومن ناح
، أنه هو اإلله احلق. فأوال يعدهم كنبوءة بتأييده ونصرته ومحايته بوجه والعظيمة

خاص. ومن جانب آخر جيعل الدنيا كلها ب ملعارضتهم ليزيد من عظمة 
دهم ومكرهم وخططهم ياملعارضون بكل قوم ومكا هؤالء وعوده. فيسعى
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خييب  �أن يردوا وعود اهللا حبماية عباده املقبولني ونصرم وغلبتهم. واهللا إىل 
. إم يبذرون الشر ولكن اهللا يستأصل جذوره. إم ويبددهامجيع مساعيهم 

دهم ييخرجون كل ما يف جعبتهم واهللا يرد مكا إم يشعلون النار واهللا يطفئها.
ن يكونون وون يف حضرة اهللا والصادق. املقبوليف اية املطاف يف حنورهم

مستقيمني وبسطاء متاما ويف حضرة اهللا كاألطفال يف حضن أمهام. الدنيا 
الستئصاهلم، تجمع واحليل د يتعاديهم ألم ليسوا من الدنيا. تحاك أنواع املكا

األغبياء سهاما من قوس واحدة جمتمعني، عليهم األقوام على إيذائهم ويطلق 
يبقى هلم وال إليهم أنواع التهم واالفتراءات ليهلكوا بشكل من األشكال وتوجه 

أي أثر، ولكن اهللا تعاىل يتم أمره يف كل األحوال. فتبقى هذه املعاملة جارية 
معهم على مدى حيام على النهج نفسه، فيشرفون من ناحية مبكاملات 
صحيحة وواضحة ويقينية، ويكشف اهللا الكرمي والقدير عليهم بكالمه الصريح 

يقينهم  �شر. ومن ناحية ثانية جيعل علم األمور الغيبية الذي يفوق قدرة الب
. وبقدر ما تقتضي طبيعة �نورا على نور بأفعاله املعجزة اليت تصدق كالمه 

أنوار ب ذلك العرفان يأ هلميه ،عرفانا حقيقياتعاىل به العرفان لوازم اإلنسان من 
لذي مثقال ذرة. فهذا هو اإلله ا لوظلمة و جتليات األقوال واألفعال، فال تبقىو
وأفعاله اليت تضم يف  �إميانا صادقا وحيا بعد جتليات أقواله  هب اإلنساني

طياا آالف اإلنعامات وتؤثر يف القلوب تأثريا قويا جدا، فتتوطد مع اهللا تعاىل 
العالقة الصادقة واملقدسة وتـزول أدران النفس كلها. كذلك تزول نقاط 
 ،ضعف اإلنسان كلها ويتالشى الظالم الداخلي بأشعة النور السماوي القوية

  . ويتراءى للعيان تغيري عجيب
فالدين الذي ال يقدم إهلا يثبت حتلّيه ذه الصفات بل جيعل اإلميان حمصورا 

وال تتراءى للعيان، ال ميكن أن  واحلكايات السابقة اليت ال تسمعيف القصص 
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كمثل التوقع من  االفتراضي يكون دينا صادقا قط. ومثل اإلميان ذا اإلله
هذا اإلله وعدمه سيان، ذلك اإلله  األموات أن يقوموا بأعمال األحياء، ووجود

الذي ال يستطيع أن يثبت وجوده دائما ويف كل األحوال هو كوثن ال يتكلم 
وال يسمع وال جييب على سؤال وال يقدر على أن يري قدرته بطريقة ال يسع 

 أن يشك فيها. شديد اإلحلاد حىت مللحد  
د لتهيئ لنا ضوءا، جيب التذكّر أنه كما تطلع علينا الشمس يف كل يوم جدي

فال نستطيع أن نستفيد منها وال تطمئن قلوبنا إذا كنا جالسني يف الظالم 
حمرومني من الضوء ائيا، ويقال لنا بأن الشمس موجودة ولكنها كانت تطلع 
يف األزمنة اخلالية أما اآلن فقد اختفت لألبد؛ كذلك إن الشمس احلقيقية اليت 

ب اإلنسان نصيبا من جتليات أقواهلا وأفعاهلا و تنور القلوب تشرق كل يوم
اإلله احلق. والدين احلق هو ذلك الذي يبشر بوجود ذلك اإلله ويري  هي

  وجود ذلك اإلله عيانا. وبربكة ذلك اإلله احلي تتطهر النفوس. 
ال تتوقّعوا أن خطة أخرى تقدر على تطهري نفس اإلنسان. فكما أن النور 

الظالم كذلك إن العالج الوحيد لظلمة الذنوب هي وحده يقدر على إزالة 
اليت تنـزل كمعجزة بأشعتها القوية من  حصرا جتليات أقوال اهللا تعاىل وأفعاله

مجيع اهللا تعاىل على قلب سليم، وتريه أن اهللا موجود فعال، وتزيل كُدورات 
السماء يد إىل الشكوك وبه السكينة والطمأنينة. فيرفع هذا اإلنسانُ السع

. أما ما يقدم سواه من األساليب األخرى جبذب قوي من اهللا القوي األعلى
فهي عبثية وزائفة كلها. غري أنه صحيح متاما أن املعرفة وحدها ال تكفي من 
أجل الفوز بالطهارة الكاملة بل ال بد أيضا إىل جانب ذلك من سلسلة من 

فهناك حاجة ماسة جللب  األدعية املليئة باألمل، ألن اهللا تعاىل غين ،وصمد
فيوضه إىل األدعية املليئة بالتضرع واالبتهال والصدق والصفاء وحرقة القلب. 
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ترون أن الرضيع يعرف أمه جيدا وحيبها أيضا والعكس صحيح، ومع ذلك إن 
لبكاء الرضيع دورا كبريا يف إدرار حليب األم. فمن ناحية يبكي الرضيع بأمل 

شديد، ومن ناحية ثانية يؤثر بكاؤه يف قلب األم فيدر  ومرارة ناجتة عن جوع
الروحاين وعطشه احلليب. كذلك جيب على كل باحث أن يثبت جوعه 

  حىت يدر احلليب الروحاين ويرويه. أمام اهللا تعاىل بالتضرع واالبتهال
فلباب الكالم أن املعرفة وحدها ال تكفي للطهارة والصفاء بل ال بد من 

ء أيضا باألمل مثل الرضيع. فال تيأسوا وال تظنوا بأن نفوسنا التضرع والبكا
ملوثة بالذنوب بشدة فال حقيقة ألدعيتنا وال تأثري هلا، ألن نفس اإلنسان اليت 

متلك قدرة على  -وإن اشتعلت بشدة بنار الذنوب - حب اهللا أصاللنيل خلقت 
ما سخن املاء على التوبة اليت من شأا أن تطفئ تلك النار، كما ترون أنه مه

  . عليهالو صب  فإنه يطفئ النار النار
 فهذا هو الطريق الذي بواسطته ظلت قلوب الناس تتطهر منذ خلقهم اُهللا

. أي ال ميكن لإلنسان أن يتخلص من الذنوب بأية طريقة إال أن يظهر تعاىل
اهللا احلي وجوده وقدرته وألوهيته بتجليات أقواله وأفعاله، وأن يري عظمته 

  ساطعةً. 
 يرسخ يف قلبه ومن الثابت املتحقق عقليا أيضا أن اإلنسان ال يقدر شيئا وال

املعرفة التامة. فمثال صل اليت ا حته عظمته وقوت يلمس عالمة هيبته إال عندما
من املعلوم أن اإلنسان ال يقحم يده يف جحر يكون متأكدا أن فيه حية، وال 
يأكل قط شيئا يوقن أنه سم. فما السبب إذن أنه ال خياف اهللا على املنوال نفسه 

، وال خيشى ولو بلغ الشيخوخة؟ كب آالف الفسوق والفجور بكل جتاسرويرت
يف ذلك أنه غافل متاما عن ذلك املنتقم احلقيقي القادر على املعاقبة على السبب 

  الذنوب. 
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حلظ إىل هذا املبدأ بل قد من املؤسف أن معظم الناس مل يتوجهوا لسوء ا
وا من عند أنفسهم للخالص من الذنوب طرقا واهية وسخيفة تشجع اخترع

 �ميان بصلب عيسى أن اإلفكرة على الذنب أكثر. منها على سبيل املثال 
واعتباره إهلا مدعاة ملغفرة الذنوب مجيعا. فهل ميكن أن يتوقَّع من فكرة كهذه 

أن األضداد تزول من املعلوم جيدا  !أن ختلق يف املرء نفورا حقيقيا من الذنب؟
فأي عالج هذا أن  ه الضوء،يزيل ، والظالماحلرّ بضدها، مبعىن أن الربد يزيله

يتطهر "بكر" من الذنوب نتيجة صلب "زيد"؟ بل هي أخطاء الناس اليت تترسخ 
الناجتة  يف القلوب يف عصور الغفلة واالماك يف الدنيا. احلق أن األفكار السفلية

 أدتوهي اليت  الوثنية يف الدنيا،راجت اليت بسببها  عن األهواء النفسانية هي
  ة الصلب والكفارة يف املسيحيني.إىل رواج عقيد

طريقا ال يكلّفه عناء األحيان احلق أن من طبيعة اإلنسان أنه حيب أكثر 
ومشقة. ولكن الطهارة احلقيقية تقتضي عناء وجماهدات كثرية، وال تتأتى تلك 
احلياة الطاهرة ما مل يشرب املرء كأس املمات. فكما جرت عادة اإلنسان أنه 

صعبة ويبحث عن طريق سهل وهين، كذلك قد أُعجب جيتنب سبال ضيقة و
باللسان وال تشق على  اقرارإهؤالء القوم كثريا بعقيدة الصلب اليت ليست إال 

الروح مطلقا، وهذا ما أدى إىل الفتور يف حب اهللا تعاىل. فال يريدون أن 
يحدثوا يف نفوسهم تغيرا طيبا نافرين من الذنوب. احلق أن االعتقاد بالصلب 
يفرح الذين ال يريدون أن حيصلوا على طهارة حقيقية، ويظلون يبحثون عن 

رة وتغتفر ذنوم أيضا. فيزعمون مع وجود طريقة ليبقوا على حياة قذ
تكدرات كثرية أم قد تطهروا من مجيع الذنوب مبجرد إميام بدم املسيح. 

من  ابدو المعحلق أن مثل هذا التطهر كمثل دمل مليئ بالصديد يولكن ا
اخلارج. ولكن لو كانت يف الطبائع عادة التدبر لتبني خطأ عقيدة الصلب 
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اهللا يف أحوال املتشبثني ا والتدبر يف مدى فنائهم يف حب  مبجرد التأمل
وروبية رأى ها وأطماعها. فمن جتول يف البالد األوتركهم حب الدنيا وأهوائ

ون محاة الدين الكباردعماك الذين يوليسوا مثل اجلهالء يف  -بأم عينه مدى ا
ررهم وشرم وحت يف ملذات الدنيا - هذه البالد بل هم مثقفون ومتحضرون

إن الفسوق والفجور. مظاهر اخلمر وإشباعهم رغبات النفس وغريها من 
معظمهم دون أكثر من غريهم على دم املسيح هم القساوسة، والذين يشد

مدمنون على اخلمر اليت هي أم اخلبائث، بل إن وقائع بعضهم اليت تنشر يف 
يفضل عدم بياا. فقد  أنهاجلرائد بني حني وآخر يندى هلا جبني املرء لدرجة 
امسه "الدكتور ساندي  - قرأت اليوم يف جريدة أنه قد قُبض على قسيس

به إىل هنا، ألنه اغتصب الفتيات. كان القسيس  جيءيف بريطانيا و -لَيندز"
ناغفور". لقد حدث أن فتاةً هنداره دار اليتامى يف مدينة "بتاملذكور مدير 

أن يرد على  آب/أغسطس ولكنه مل يستطع ٢٤وجدت يف غرفته ليلة 
. مث تبني بعد مغادرته البالد بعد االستقالة أنه اغتصب التساؤالت ذا الشأن

فتاة. مث أُميط اللثام عن كارثة أخرى يف إفادات الشرطة إذ علم أنه قام  ١٧
بعمل جراحي غري مشروع أيضا أي قام باإلجهاض أيضا. مث صدر األمر 

يه، فقُبض عليه يف بريطانيا. وبعد وصوله إىل اهلند سوف بإلقاء القبض عل
يونري" يا يف مومباي. (انظروا جريدة "بايف احملكمة العلالقضية ضده ترفع 

 ٩م العمود األول، ١٩٠٥شباط/فرباير  ٨وجريدة "أخبار عام" العدد 
  ). ٢العمود  ٦م الصفحة ١٩٠٥شباط/فرباير 

وسة مقدسني وحيتلون مكان الصدارة دامت هذه حال الذين يدعون قسا فما
فاعلموا  !منه اآلخرون؟ تفيدسسيمن حيث االستفادة من دم املسيح فما الذي 

الوقت قيقية. احلطهارة الأن هذا ليس طريقا صائبا على اإلطالق للحصول على 
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يدرك الناس بأنفسهم خطأ هذا األسلوب. الطريق آت بل هو قريب حني 
األصوب هو ذلك الذي أخربت به. كل من جاء إىل اهللا تعاىل فقد دخل من 
هذا الباب فقط. صحيح أن هذا الباب ضيق جدا والداخلون فيه قلّة قليلة ألن 
عتبته املوت، وإطاره هو الوقوف يف سبيل اهللا بكل قوة وعزمية بعد رؤيته تعاىل. 

  ليل ما هم الذين حيبون الدخول عرب هذا الباب. فق
املؤسف أن فكرة دم املسيح قد أبعدت املسيحيني يف بالدنا عن هذا الباب، 

ن فقد حرمتهم منه فكرة التناسخ واعتقاد عدم قبول التوبة، ألنه ال وأما اآلري
سبيل عندهم للتطهر بعد اقتراف الذنب يف هذه احلياة إال الدخول يف سلسلة 

أي الرجوع إىل اهللا تعاىل  - لوالدات املتكررة على سبيل التناسخ. أما التوبةا
بصدق القلب باختيار حالة تشبه املوت، والتضحيةُ بالنفس باختيار حالة تشبه 
املوت فهي فكرة عبثية عندهم. فكال الفريقني حمروم من ذلك الطريق 

  األصوب.
أمامهم سبيل مفتوح لليقني  غري أن اآلريني تواجههم مشاكل إضافية إذ ليس

باهللا، ال عقليا وال مساويا. ليس أمامهم سبيل عقلي ألن األرواح حبسب 
عقيدم جاءت إىل حيز الوجود مع كل قوا وقدراا من تلقاء نفسها، كذلك 

ميزاا. ويف هذه احلالة مل أجزاء العامل كلها أيضا وجدت من تلقاء نفسها بكل 
وجود اإلله، ألنه إذا وجد كل شيء من تلقاء نفسه فلماذا يبق دليل عقلي على 

  ؟تلقائياكل تلك األشياء اتصال ال يوجد 
إذًا، فإن هذا املذهب أقرب ما يكون إىل اإلحلاد. وإن مل يوفقهم اهللا تعاىل 
للتوبة من هذه الفكرة اخلاطئة لصاروا ملحدين يوما من األيام. كذلك إم 

راد من الطريق ن حيث الطريق السماوي أيضا، ألن املحمرومون من معرفة اهللا م
املتجددة الدالّة على وجود اهللا تعاىل اليت يراها السماوي هو اآليات السماوية 
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املؤمن باهللا احلي باستمرار، ويرى تصرفه يف كل شيء على وجه اليقني. ولكن 
موصد عرفة اهللا هؤالء القوم ينكرون تلك اآليات كليا. لذا فإن كال البابني مل

عليهم. غري أم يبدون محاسا مفرطا يف املناظرات الدينية عنادا. وقد سبقوا 
القساوسة أيضا نوعا ما يف قسوة الكالم وبذاءة اللسان وحدته. ولكن ليس هلم 
أدىن نصيب يف معرفة اهللا تعاىل، ألن اهللا تعاىل يعرف أوال وقبل كل شيء بصفة 

ليل عندهم على وجوده ليس خالقا حبسب اعتقادهم. فال د، ولكنه عقالاخللق 
هو اآليات السماوية، تعاىل . والطريق الثاين ملعرفة اهللا من حيث املخلوقات

ولكنهم ينكروا قطعا، وبالتايل هم حمرومون متاما من هذا السبيل إذ ليس يف 
ملؤسف أم أيديهم إله إال باالسم والكلمات فقط وجيهلون وجوده ائيا. فمن ا

ال يدرون أنه مهما تشدق اإلنسان بلسانه فال جدوى من ذلك ما مل حيظَ مبعرفة 
  وينفر من الذنوب.  �اهللا اليت بسببها يقضى على حياته السفلية ويزخر قلبه حببه 

كل شخص يستطيع أن يدعي بلسانه أنه حائز على هذه الدرجة ولكن من 
تنشأ فيهم نتيجة حب اهللا الصادق،  ةًعالمات العابدين الصادقني أن برك

م يتشرفون مبكاملة اهللا وتظهر فيهم وحتالفهم جتليات أقوال اهللا وأفعاله، مبعىن أ
أفعال اهللا املعجزة، وينـزل اهللا تعاىل عليهم إهلامات كثرية تتضمن وعود 

. وبذلك يعرفون  تظهر تلك النصرة للعيان يف وقت آخرالنصرة يف املستقبل، مث
ليت ا يجذَب . يوهبون قوة اجلذب ااخلاصة عن غريهم باآلياتوميتازون رم 

على وجوههم. ولوال هذا الفارق املميز ألمكن  الناس إليهم ويتألأل عشق اهللا
لكل شرير زان وفاسق وفاجرٍ وشارب مخر وسيئ الطوية سرا أن يعد صاحلا. 

فلقد جرت سنة اهللا منذ القدم  !فما الفرق إذًا بني صاحل حقيقي وصاحل زائف؟
اهللا  للتفريق بينهما أن الصادقني حيظون حبياة تتسم باملعجزات وحتالفهم نصرة

  بأسلوب معجز متاما. 
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صادق املتسمة باملعجزات تدل على وجود اهللا الوليكن معلوما أيضا أن حياة 
ألنه مل ير أحد بأم عينه أن اهللا تعاىل  ،تعاىل أكثر من داللة السماوات واألرض

خلقهما بيده، غري أن العقل السليم يدرك نظرا إىل خلق العامل املبين على حكمة 
وحمكم ضرورة أنه جيب أن يكون هلذا اخللق العدمي النظري خالق. وتركيب بليغ 

ولكن العقل ال يصل يف معرفته إىل حد أن ذلك اخلالق موجود يف احلقيقة، ألنه 
مل ير اخلالق خيلق هذه األشياء، بل إن مدار معرفة اهللا من حيث العقل هي فكرة 

. أما حياة الصادق املعجزة فتري �رؤيته  تاخلالق فقط، وليس وجود ضرورة
وجود اهللا تعاىل من حيث املشاهدة على صعيد الواقع، ألن الصادق يف حالته 
االبتدائية يكون كذرة ال حقيقة هلا، أو كحبة خردل يزرعها الزارع فتبقى يف 
حالة ذلّة متناهية. مث يطلع اهللا الدنيا بالوحي بأنه سيقيمه ويرزقه ملعانا مثل 

ويرفعه كالسماء، وسيحول الذرة جبال. ومع أن أشرار الدنيا كلهم النجوم 
يريدون أن تبقى إرادة اهللا يف معرض التأجيل ويخرجون كل ما يف جعبتهم 
كيال يتم ذلك األمر ولكنه ال يتوقف ما مل يكتمل. ويد اهللا تعاىل ترفع مجيع 

مجاعة عظيمة  العراقيل ويتم أمره. وجيعل اهللا تعاىل من شخص خامل الذكر
الشأن حبسب نبوءته. وجيذب إليه قلوبا مستعدة كلها. ويذيع صيت شخص 

بيده يف  �خامل الذكر لدرجة مل تكن يف نصيب آبائه وأجداده قط. يأخذ 
كل موطن، ويرزقه الفتح يف كل معركة، وجيعل العالَـم خادما له، وجيذب 

م، وينصرهم بروح القدس. وإليه مئات اآلالف من الناس ويرسخ تعليمه يف قل
ه، وحيارب عدوه بنفسه. فمن هذا ديق أصدقائصفيصبح اهللا عدو أعدائه و

تدل على وجود اهللا تعاىل أكثر مما تدل  املنطلق قلت بأن حياة الصادق املعجزةَ
السماوات واألرض ألن الناس مل يروا بأم أعينهم السماوات واألرض  عليه

أعين خلق بيد اهللا، ولكنهم يرونت ازدهار عبد  بناءهم أن اهللا تعاىل يبين بيده بأم
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اهللا الصادق. وينبئ قبل مدة طويلة بأين سأفعل كذا وكذا وأجعله كذا وكذا، 
مث حيقق كل ذلك على الرغم من العراقيل الشديدة واملواجهات القاسية من قبل 

  األشرار. 
ومتثِّل دليال قاطعا فهذه اآلية توصل الباحث عن احلق إىل مرتبة حق اليقني، 

، ولكن للذين يبحثون عن اهللا وال يتكبرون ويقبلون احلق �على وجود اهللا 
بالتواضع بعد أن جيدوه. لقد مجع اهللا تعاىل آيات كثرية من هذا القبيل يف العصر 
الراهن أيضا، ليت الناس يتدبروا وينورون أنفسهم بسراج اليقني واملعرفة 

كن ليس من نصيب الشرير أن ينال اهلداية من جراء اآليات ليستحقوا النجاة. ول
فهو يغمض عينيه عند رؤيته الضوء كيال ينور عينيه فريى الطريق. فالشرير يرى 
آالف اآليات ويعرض عنها ويقدم مرارا األمر الذي مل يدركه لغبائه. والذي يأيت 

النجوم على األرض أو فيها من اهللا تعاىل ليس واجبا عليه أن يري آيات تسقط 
تطلع الشمس من مغرا أو حيول الغنم إنسانا، أو يرقى يف السماء أمام الناس، 

ويأيت من السماء بكتاب خمطوط ليقرأوه بأنفسهم، منهم وينـزل منها على مرأى 
أو تكون له بيوت كلها من زخرف أو حييا على يده آباؤهم وأجدادهم امليتون 

متكلِّمني صارخني العنني أوالدهم ليقولوا هلم مدينني إياهم وخيرجوا من أجداثهم 
إن هذا املدعي كان رسوال صادقا من اهللا، فما أشنعها من جرمية ارتكبتموها 

وقد رأينا بأم أعيننا أن املؤمن به يدخل اجلنة مباشرة، والذي ينكره ! بإنكاركم إياه
دادهم اجتماعات يف املدينة يلقى يف جهنم ذليال مهانا. مث أن يعقد آباؤهم وأج

جيمعوا فيها املنكرين مجيعا فيقولوا ألوالدهم: تعلمون أننا آباؤكم وأجدادكم 
وتعرفون أيضا كم كنا نعادي هذا الشخص ولكننا حني متنا أُلقينا يف جهنم 
لعداوته. انظُروا إىل أبداننا قد صليت بالنار واسودت، وقد خرجنا من األجداث 

  كم لنشهد أن هذا الشخص من اهللا ونيب صادق. على مرأى من
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اعلموا يقينا أنه مل حيدث قط أن يلقي األموات مثل هذه احملاضرات بقيامهم 
من القبور، ومل تعقد يف زمن من األزمان اجتماعات قط حبيث قام آباء بعض 

وجمع الناس من يف مكان معني الناس وأجدادهم من القبور وعقدت جلسةٌ 
كلها أمام األموات مث ألقى هؤالء األموات حماضرة أمام آالف الناس املدينة 
م لتسمعوا خطابنا، جميئك : أيها احلضور، نشكركم علىبصوت عالٍ قائلني
وكنا قد وفالن،  وأجداد فالن تعرفوننا جيدا فإننا من سكان احلي الفالينوأنتم 

جنازتنا، شيعتم وقد متنا قبل بضعة أعوام بالطاعون أو الكولريا أو مبرض آخر 
وأنتم الذين دفنتمونا أو أحرقتمونا. وقد رفضتم بكل حقارة هذا النيب العظيم 
الذي حيتل مقام الصدارة بني ظهرانينا، واعتربمتوه كاذبا وطلبتم منه أن يحيي 

فأُحيينا بدعائه وها حنن واقفون أمامكم اآلن.  ،بعض األموات كمعجزة منه
مبصرة بأننا حنن أنفسنا، وامسعوا منا قصصنا كلها. بأعني  أيها الناس فانظرونا

واآلن نشهد بعد عودتنا إىل احلياة بأن هذا الشخص صادق يف احلقيقة وقد 
دخلنا النار لعدم اإلميان به، وألن شهادتنا هي شهادة عيان، لذا عليكم أن 

  تؤمنوا به لتنجوا من اجلحيم. 
يكون قد ألقى حماضرة من هذا أن  يتملفهل لضمري أو نور قلبٍ أن يقبل 

   !يؤمن به الناس؟ إىل احلياة، ومع ذلك ال تهدعوالقبيل بعد 
ظهور اآليات فهو ميت بنفسه. فإذا  وكيفية فالذي ال يدرك إىل اآلن مدى

فال فائدة من حماضرات األموات على هذا النحو من األدلة الضرورية  كانت
اإلميان هو أن يكون األمر ظاهرا من وجه وباطنا اإلميان أصال، ألن املراد من 

مبعىن أن يثبت وجوده نتيجة الرؤية بنظر دقيق، ولو مل يتم التأمل آخر من وجه ،
خافية نتيجة نظرة عابرة. ولكن لو كشف  أن تبقى قيقتهحل بنظرة دقيقة ألمكن

راد من فامل !األمر متاما فمن ذا الذي ال يؤمن باألمر الواضح املكشوف مثله؟



 א����א�������� ��������������������������� )٤١(�����������������������������א
	�א�����א�
 

األمور اخلارقة اليت تثبت بنظرة دقيقة وعادلة وال يقدر عليها إال  تلك املعجزات
املؤيدون من اهللا تعاىل، لذلك تسمى خارقة للعادة. ولكن األشقياء منذ األزل 

 �ال يستفيدون من تلك املعجزات شيئا كما رأى اليهود من املسيح 
ن بعض قائلني إذوا عذرا آخر لإلنكار معجزات عديدة ومل يستفيدوا منها، واخت

نبوءاته مل تتحقق مثل النبوءة عن اثني عشر كرسيا اليت كانت حبق احلواريني 
يهود ولكن ثبت بطالنه. الذين ارتد أحدهم. كذلك ادعى أنه سيكون ملك ال

املسيح أنبأ تلك النبوءة بأنه كان يقصد من ذلك مملكة روحانية. وقد  مث فسر
سيعود إىل الدنيا والناس املعاصرون أحياء، ولكن بطلت هذه النبوءة  أيضا بأنه

 أيضا بصراحة تامة. كذلك كانت هناك نبوءة األنبياء السابقني عن املسيح أنه
أعلن مع ذلك ، ولن يأيت ما مل يرجع إلياس إىل الدنيا، ولكن إلياس مل يرجع

ل عن ذلك اعترب يوحنا وحني سئ املوعود. املسيح أنه بغري دليل يسوع بن مرمي
أي النيب حيىي بديل إلياس املوعود، حىت يعد هو مسيحا موعودا بشكل من 
األشكال، مع أن األنبياء السابقني مل يفسروا عن إلياس املقبل هذا التفسري، بل 

نفسه الذي خال. ولكن املسيح أي إلياس النيب يوحنا أيضا أراد من إلياس 
بأن املراد من إلياس املقبل هو مرشده  - لتسوى أموره - يسوع بن مرمي قال

نا، خمالفا بذلك إمجاع األنبياء والصاحلني السابقني كلهم. والالفت يف حيو
املوضوع أن يوحنا نفسه ينكر كونه إلياس ولكن يسوع بن مرمي قد جعل 

  يوحنا إلياسا باإلجبار. 
شيئا وال  �واجلدير بالتأمل هنا أن اليهود مل يستفيدوا من آيات املسيح 

زيف جمرد نه مل تصدر منه أية معجزة بل كان األمر كله إن ولويزالون يق
لٌ شرير وفَاسق يطْلُب آيةً، والَ ي: جِإىل القول وخديعة. لذلك اضطر املسيح

  . تعطَى لَه آيةٌ



 א����א�������� ��������������������������� )٤٢(�����������������������������א
	�א�����א�
 

ولكن  ،املعجزات كمثل ليل مقمر يشوبه بعض السحاباحلق أن مثل 
لن ينفعه ضوء القمر شيئا. مل  - الذي ال يستطيع أن يرى أثناء الليل - األعشى

ولن حيدث أبدا أن تظهر املعجزات يف هذه الدنيا كما ستظهر يوم القيامة، كأنْ 
جذوات  من األموات مع فواكه اجلنة يف أيديهم ومعهمثالمثائة أو مائتان يحيا 

من النار أيضا فيزوروا مدائن خمتلفة ليشهدوا على صدق نيب موجود بني 
ظهراين القوم، ويعرفهم الناس أم كانوا قد ماتوا من قبل يف الواقع وقد أُحيوا 
اآلن، ويثريوا ضجة من خالل خطابام وحماضرام أن هذا الشخص الذي 

  يعلن النبوة صادق يف احلقيقة. 
معجزات ذه الطريقة قط، ولن تظهر يف املستقبل أيضا  تظهر فاعلموا أنه مل

قبل يوم القيامة. والذي يدعي أنه قد سبق أن ظهرت معجزات كهذه فإنه 
اهللا. فلو ظهرت ن خمدوع بقصص وحكايات ال أصل هلا، وليس مطلعا على سن

وملا  ،معجزات على هذا املنوال ملا بقيت الدنيا على حاهلا ولزالت احلُجب كلها
  كان لإلميان ثواب ولو مثقال ذرة. 

 واهلدف. والباطل احلق بني للتمييز املعجزة يعطَون الصادقني أن أيضا اعلموا
 العقالء عند الكاذبمن  الصادق ميتاز أن ليس إال املعجزة من احلقيقي

 وهذااملذكور.  التمييز إلظهار كافياتظهر بقدر ما كان  املعجزاتو. واملنصفني
ضى كل زمن كما ختتلف نوعية املعجزة أيضا حبسب قتم حبسبالقدر خيتلف 

 متعنتاكان  مهما -أحدمقتضى احلال. ليس صحيحا مطلقا أنه كلما طلب 
مهما كانت ختالف احلكمة اإلهلية وأكرب من  معجزةً - الطوية يئوس وجاهال

الضرورة فال بد من إظهارها يف كل األحوال. هذا األسلوب كما خيالف 
 أمكنإميان املرء، ألنه لو وسعت دائرة املعجزات حبيث بحكمة اهللا كذلك يضر 

يف الدنيا إظهار ما كان مؤجال إىل يوم القيامة كاملعجزات ملا بقي أي فرق بني 
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الدنيا والقيامة، مع أن هذا الفرق هو مدعاة الثواب على األعمال الصاحلة 
واملعتقدات الصحيحة اليت يعتنقها املرء يف الدنيا، ولو اعتنقها يوم القيامة ملا نال 
ثوابا ولو مثقال حبة خردل. كذلك ورد يف كتب األنبياء مجيعا والقرآن الكرمي 

آمنت يوم القيامة أو عملت صاحلا، ويكون أيضا أنه لن ينفع نفسا إمياا إن 
اإلميان عندها دون جدوى ألنه يكون جديرا باالعتداد إذا آمن املرء بشيء 
مكنون، أما لو كُشف األمر كله وطلع ار العامل الروحاين وظهرت األمور 

.. القاطعة وما بقي جمال للشك يف أمر اهللا ويوم الدين، لكان قبول شيء عندها
  بتعبري آخر حتصيل حاصل فقط.  أي اإلميان

يضطر العامل أن اآليات ليست شيئا بينا ومكشوفا إىل درجة إن فباختصار، 
أيا كان  -دون عذر أو اختالف أو اعتراض، وال يبقى لدى أحدإىل قبوهلا كله 
شبهة يف اعتبارها آية، وال يعود األمر مشتبها على أي شخص مهما  - طبعه

  كان غبيا.
فلباب القول إن اآليات واملعجزات ليست أمرا بديهيا لكل طبيعة حىت 
يكون التسليم ا واجبا مبجرد رؤيتها. بل ال يستفيد من اآليات إال العقالء 
واملنصفون والصادقون وذوو الطبيعة السليمة الذين يدركون بفراستهم ودقة 

دنيوية عادية وال نظرهم وعدهلم وخشيتهم هللا وتقواهم أا ليست من أمور 
يقدر كاذب على إراءا، فيفقهون أا بعيدة كل البعد عن اختالق اإلنسان 

ال تقدر عليها قوى مميزة وأمسى من متناول البشر وحتتوي على خاصية وعالمة 
بفهمهم  فيصلوناإلنسان العادية وال خططه املدروسة واحملبوكة بإحكام. 

اهللا وال جمال  قدرة حقيقة أن فيها نورا وعبرياللطيف ونور فراستهم إىل كنه 
للشك أا قد تكون نتاج مكيدة أو تزييف أو حذلقة. فكما أن ضوء الشمس 

أيضا لتستطيع للعني وحده ال يكفي لليقني بوجود الضوء بل ال بد من النور 
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رؤية ذلك الضوء، كذلك املعجزة وحدها ال تكفي لليقني بنورها بل هناك 
الفراسة أيضا. وما مل متلك طبيعة الشخص الذي يرى املعجزة  إىل نورحاجة 

نور الفراسة الصادقة والعقل السليم ال ميكنه قبوهلا. ولكن الشقي الذي مل يعط 
فقط، ويقول مرة مميز نور الفراسة ال يطمئن باملعجزات اليت تقتصر على شأن 

وذجا للقيامة؛ كأنْ يرقى بعد أخرى بأين لن أقبل أية معجزة إال ما كان منها من
ع كتاب يف يده، أحد يف السماء أمام عيين وينـزل منها على مرأى مين م

أو  ،نراه ونقرأهأيدينا وبالكتاب  بل لن نؤمن ما مل منسك فحسب ذلكوليس 
يأيت بقطعة من القمر أو الشمس تضيء األرض، أو تنـزل معه مالئكة من 

قة للعادة، أو أن حييا بدعائه عشرة أو السماء وتري أعمال املالئكة اخلار
وقد سبق أن األناسِ الفالنيني عشرون ميتا وأن يعرف عنهم أم آباء أو أجداد 

ال يكفي ذلك فحسب بل ال بد أيضا من أن يعقدوا وماتوا بتاريخ كذا وكذا. 
اجتماعات ويلقوا فيها حماضرات قائلني بأعلى صوم بأننا  بوجه عام دنامليف 

 أن كذا وكذا صادق أو ايف احلقيقة أموات وعدنا إىل الدنيا أحياء لنشهد أن دين
الشخص الفالين الذي يدعي أنه جاء من اهللا تعاىل صادق فيما يقول إذ قد 

  مسعنا من اهللا تعاىل مباشرة أنه صادق. 
اجلهال الذين جيهلون حقيقة  ختلقَة اليت يطلبها عادةهذه هي املعجزات امل

كليا، أو يطالبون باخلوارق السخيفة من هذا القبيل البعيدة عن مشيئة اهللا  اإلميان
امسه  من اآلريني ة شخصبعد؛ وقد جاء إىل قاديان قبل مدتعاىل كل ال

"ليكهرام" وطلب مين آيات من هذا القبيل. فشرحت له جيدا أن اهلدف 
إا تظهر لبيان هذا فحلقيقي من اآليات هو التمييز بني احلق والباطل، لذا ا

مل يفهم هذه احلقيقة أنه التمييز فقط. ولكن العناد جعله جاهال وغبيا لدرجة 
نتيجة فيه الناصعة. ويف اية املطاف صار يف مدينة "الهور" عرضةً آلية اهللا 
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تنبؤاته مقابل  -  أنبأت حبقه رفضه اآليات. وقد حدث متاما حبسبما كنت قد
أنه سيهلك يف غضون ستة أعوام، ومل يستطع أحد أن يرد القضاء  - املفتريات

والقدر الذي أعلنت عنه قبل مخس سنوات بني مئات اآلالف من الناس. وقد 
ظهرت آية متيز بني اإلسالم ومذهب اآلريني ألين كنت قد أعلنت أن اإلسالم 

ليكهرام بدوره أن مذهب اآلريني هو الدين الصادق. هو الدين احلق، وأعلن 
موجودا أنه علم بإهلام من اليزال  ه الذينشر عين يف كتابيف تأييد دعواه، و

أن هذا الشخص سيموت يف غضون ثالثة أعوام مبرض الكولريا. ومقابل  اإلله
ذلك نشرت إعالنا بإعالم صادق من اهللا أن ليكهرام سيهلك يف ست سنني، 

تشهد ة متميزوحددت أيضا يوما وتارخيا هلالكه، فكان كذلك متاما. هذه آية 
ريون اإلسالم، ولكن مع األسف الشديد مل يستفد منها اآلدين على صدق 

  شيئا. 
فقط ألن ذلك عار عليه، ومثار إىل العقل فباختصار، الدين احلق ليس حمتاجا 

شبهة أيضا أن الكالم نقل بسرقة من أتباع العقل ألن أصحاب العقل ما كانوا قلة 
خواصه الذاتية  - باإلضافة إىل األدلة العقلية-  يف الدنيا. بل احلق أن الدين يقدم

سماوية، وهي اليت متثّل عالمة حقيقية للدين احلق. غري أنه أيضا وهي اآليات ال
املبنية والكرامات واملعجزات املختلَقة عامة الناس واجلهالء يشيعون صحيح متاما أن 

مدعاة افتخار  تليس عن بعض األديان أو األشخاص، فهي على مبالغات مفرطة
بناء على تلك  �عيسى نسب لقدار ما ال نظري ملألي دين بل هي عار وشنار. و

أحيا  �أنه يزعمون بعض األغبياء أن يف أي نيب آخر، لدرجة  اخلياليةاملعجزات 
حىت سجلت يف األناجيل أيضا مبالغات أن  ،اآلالف بل مئات اآلالف من األموات

مقربة قدمية يعود تارخيها إىل آالف السنني تفتحت قبورها كلها ذات مرة وقام 
  هم وجاءوا إىل املدينة أحياًء. منها األموات كلُّ
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الناس حضروا املدينة أحياء وحكَوا ألوالدهم  مالينيهل لعاقل أن يتصور أن 
 !ومع ذلك مل يؤمن به اليهود؟ �وأحفادهم القصص كلها وصدقوا عيسى 

وإذا كان إحياء املوتى من عادة  !من له أن يقبل قسوة القلب البالغة هذا احلد؟
فلن يكونوا صما وبكما كلهم كما هو مقتضى العقل. وال بد أن  �عيسى 

 دأو جدةٌ أو ج أو ابن أو أم أو أب غريهم  وأيكون من بني هؤالء األموات أخ
 � تلك املعجزات. لذا فقد فُتح أمام عيسىمن أقارب الذين كانوا يرون 

هؤالء األموات جمال واسع لتحويل الكافرين إىل مؤمنني. وإن كثريا من 
قد طلب  �يكونون قد جتولوا مع أقارم اليهود. وال بد أن يكون عيسى 

منهم أن يلقوا حماضرات يف عدة مدن، وتكون هذه احملاضرات ممتعة ومشوقة 
جدا حتما حني يقوم امليت ويقول للحضور: أيها احلشد الكرمي، إن كثريا من 

بأيديهم، ولكن اآلن عدت إليكم بعد  املوجودين هنا يعرفونين جيدا وقد دفنوين
أن مسعت من اهللا مباشرة أن املسيح عيسى صادق وهو الذي أحياين. وال بد أن 
يكون هذا املشهد ممتعا جدا. والواضح أن هذه احملاضرات اليت ألقاها األموات 
تكون قد تركت يف قلوب قوم اليهود تأثريات قوية حتما، وأدت إىل إميان 

ات اآلالف من اليهود. ولكن ما يثبت من القرآن الكرمي واإلجنيل اآلالف بل مئ
، وكان أدىن درجة من بني مجيع األنبياء من �هو أن اليهود رفضوا عيسى 

  حيث إصالح اخللق، وكان اليهود كلهم تقريبا يعدونه مكّارا وكاذبا. 
ينبغي للعاقل أن يفكّر يف هذا املقام هل هكذا جيب أن تكون نتيجة 

عجزات العظيمة اخلارقة للعادة؟ مع أن آالف األموات عادوا إىل احلياة امل
وقالوا أيضا بأننا زرنا اجلنة وال يوجد فيها إال  �وشهدوا بصدق عيسى 

، وزرنا اجلحيم ووجدنا فيها اليهود الذين �املسيحيون الذين يؤمنون بعيسى 
بعد كل  �ينكرونه، فمن الذي كان له أن يشك ولو قيد شعرة يف صدقه 
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الذين أُحيوا حديثا وأجداده أحد لَقتلَه آباؤه منهم ولو ارتاب  !هذه األمور؟
  !شهادتنا ومع ذلك تشكّون يف املوضوع؟أتسمعون  ،ولقالوا هلم: أيها اخلبثاء

شك ال  .اختالقٍ جمرد فاعلموا يقينا أن املعجزات من هذا القبيل ليست إال
  سأفصلها الحقا. معينة حقيقة املعجزة ولكنها ال تتعدى حدودا  يف

 �ويف هذا املقام أتأسف جدا على حالة املسلمني إذ ينسبون إىل عيسى 
معجزات ختالف السنن املذكورة يف القرآن الكرمي ويسلكون طريقا مسدودا. 

بل يؤمنون  �وال يكتفون فقط بإميام بقصص مسيحية بالية عن عيسى 
ا بنـزوله من السماء يف مستقبل األيام خالفا للسنن الكونية، ويقولون إن أيض

مع أن العصر  -مع املالئكة  ناالزمآخر سينـزل من السماء يف  �عيسى 
 -حبسب عمر الدنيا الذي هو سبعة آالف سنةاآلخر احلاضر هو الزمن 

ين الناس مركّز من الفاآلوسيكون املشهد مهوال إذ جيتمع حينها مئات 
أنظارهم إىل السماء ويقولون ناظرين إليه من بعيد: ها هو نازلٌ، ها هو نازل 
عن قريب، وسينـزل قرب منارة بيضاء يف دمشق. ولكن الالفت يف املوضوع 
أم ينسبون كرامات عجيبة وغريبة إىل ذلك اإلنسان املسكني والضعيف الذي 

نبوته حىت علِّق على الصليب. مل يستطع أن يعيد النيب إلياس إىل العامل إلثبات 
كرامة السيد عبد أيضا فلماذا ال تقبل  ،إذا كانت هذه األمور جديرة بالقبول

أنه انتشل من البحر سفينة غرقت قبل حيث القادر اجليالين الشائعة بني الناس 
فأخرجها وكافة ركاا  زواج موكبعاما مع ركاا الذين كانوا يف  ١٢

كذلك  ى؟وكانت الطبول تدق معهم ويعزف على آالت املوسيق ؟!أحياٌء
تروى له كرامة أخرى أن ملك املوت قبض روح أحد مريديه دون إذنه فطار 
عبد القادر اجليالين وراء املالك وأمسك به يف السماء وضرب على ساقه بالعصا 

 أُحيِيتف وكسر العظم وحرر مجيع األرواح اليت كان قد قبضها يف ذلك اليوم
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كلها. ذهب املالك إىل اهللا باكيا شاكيا فقال اهللا له: إن عبد القادر حيتل مقام 
احملبوبية فال جيوز التدخل يف أي عمل من أعماله، فلو أحيا مجيع األموات 

  السابقني كان له احلق يف ذلك. 
 ،ضةفلما مل تقبل مثل هذه الكرامات املعروفة اليت ما كان يف قبوهلا غضا

 تساندأمور ال ختالف القرآن الكرمي فقط بل  �لماذا إذًا تنسب إىل عيسى ف
من اإلميان  شخص نمليوئة ماأربعحرم الذي  �عيسى  عبادة ركش أيضا

ال أفهم أية خصوصية أو أفضلية ميلكها عيسى بن مرمي على  !؟اهللا وحدانيةب
إمنا هو ضالل بين أساس الشرك  ياألنبياء اآلخرين، فإن إعطاءه خصوصية ه

  . أدى إىل هالك أناس كثريين
إم أهلكوا أنفسهم باالعتماد على كفارة زائفة ومل يفكروا ! وا أسفاه

أنه ال ميكن أن يعرب حبر النفس الناري أحد إال من صنع سفينته بيده. ولن 
ينال األجر إال من أجنز عمله بيده، ولن يسلم من اخلسارة إال من محل وِزره 

سه. أي جهل أكرب من أن يلغي اإلنسان كل جمهوداته ومساعيه معطّال بنف
العمل ويعتمد على غريه من أجل جناحه، ويعترب قوة غريه اجلسدية عن نفسه 

إن من سنة اهللا تعاىل أنه مل يعط أحدا خصوصية يف ؟! مفيدة حلياته الروحانية
يف غريي. لو  أي شيء، فال ميكن ألحد أن يقول إن يف شخصي ما ال يوجد

كان األمر كذلك لوضع األساس فعال لتأليه ذلك اإلنسان. ففي زمن نبينا 
أنه ولد بغري أبٍ، فرد اهللا  �خصوصية عيسى  ذكر بعض النصارى �

نَّ مثَلَ عيسى عند اِهللا كَمثَلِ آدم خلَقَه إ�تعاىل يف القرآن الكرمي فورا فقال: 
أي كما خلق اهللا آدم من تراب فقال له:  �١لَه كُن فَيكُونُ من ترابٍ ثُم قَالَ

                                                 
 ٦٠آل عمران:  ١
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كُن فكان، كذلك خلق عيسى بن مرمي من دم مرمي ومائها مث قال: كُن، 
يف  !فكان. فأي ألوهية أو خصوصية نشأت فيه من جراء هذا األمر البسيط؟

موسم األمطار تتولد يف األرض آالف أنواع احلشرات من تلقاء نفسها بدون 
، فإن إذًاوال يطأطئ رأسه أمامها. وال يعبدها أحد أب وأم وال يؤلِّـهها 

وغباوة. وأما القول بأنه  جهالليس إال  �إثارة ضجة كبرية عن عيسى 
خيالف القرآن الكرمي. إذ  هلو أمرمجيعا حي إىل اآلن واألنبياء اآلخرون ماتوا 

قد بين اهللا تعاىل موته يف القرآن الكرمي بصراحة تامة، فكيف يكون حيا 
كذلك يثبت من القرآن الكرمي أنه لن يعود إىل الدنيا أبدا، إذ يثبت  !إذًا؟

ا ما حيدث فقد ورد يف سياقه �فَلَما توفَّيتنِي�كال هذين األمرين من آية: 
إِذْ قَالَ اُهللا يا عيسى ابن مريم أَأَنت قُلْت للناسِ اتخذُونِي و� يوم القيامة:

وأُمي إِلَهينِ من دون اِهللا قَالَ سبحانك ما يكُونُ لي أَنْ أَقُولَ ما لَيس لي 
ولَا أَعلَم ما في نفِْسك  بِحق إِنْ كُنت قُلْته فَقَد علمته تعلَم ما في نفِْسي

ما قُلْت لَهم إِلَّا ما أَمرتنِي بِه أَن اعبدوا اَهللا ربي  *إِنك أَنت علَّام الْغيوبِ 
 يبقالر تأَن تنِي كُنتفَّيوا تفَلَم يهِمف تما دا مهِيدش هِملَيع تكُنو كُمبرو

. أي أنا ال أدري عن أحواهلم شيئا بعد وفايت. يتبني من هذه اآلية �يهِمعلَ
  أمران اثنان بوضوح تام. 

يف هذه اآلية أنه كان رقيبا عليهم ما دام فيهم ومل  �) يقر عيسى ١(
 �يفسدوا أثناء بقائه فيهم بل فسدوا بعد وفاته. واآلن لو افترضنا أن عيسى 

النصارى مل يفسدوا أن بأيضا إىل االعتراف مازال حيا يف السماء الضطررنا 
أي قد أُنيط  �فَلَما توفَّيتنِي�، ألن فساد النصارى قد عد نتيجة اآلية: إىل اآلن

. ولكنه ما دام واضحا أن النصارى قد فسدوا فال بد من �فسادهم بوفاته 
  . القرآنية كذيب اآليةأيضا وإال للزم ت �اإلقرار بوفاته 
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يقول بعدم علمه بفساد  �) لقد قيل يف اآلية بصراحة تامة بأنه ٢(
النصارى وسيقول بأين كنت أعلم عن أحواهلم لـما كنت فيهم، ولكن ال 
أدري عنهم شيئا منذ وفايت وال أعلم ما الذي جرى بعدي. واملعلوم أنه إذا 
كان قد عاد إىل الدنيا قبل يوم القيامة واطلع على ضالل النصارى لكان بيانه 

اهللا عليه بالقول: كيف تكذب يف  وض أن يردهذا كذبا حمضا. وكان من املفر
وكيف تقول كذبا وزورا بأين ال أعلم ؟! أيها املتجاسر حضريت ويف حمكميت

وقد حاربت ؟! بضالهلم مع أنك تعلم أين أرسلتك إىل الدنيا ثانية قبل القيامة
النصارى وكسرت صليبهم وقتلت خنازيرهم مث تكذب أمامي وتقول زورا 

  ي شيئا. بأنك ال تدر
ألنه  � إليهمن الواضح أن يف االعتقاد مبجيئه إىل الدنيا ثانية إساءة كبرية 

   كاذبا، والعياذ باهللا.بسببه يعد س
وإذا قلتم: ما معىن األحاديث اليت ورد فيها ذكر نزول عيسى بن مرمي؟ 

من عودة  �فجوابه أنه ينبغي أن يستنبط منها املعىن الذي استنبطه عيسى 
 إلياس. وإضافة إىل ذلك فقد ورد يف األحاديث بكل وضوح أن عيسى املقبل

. ومل يرد فيها أنه سيعود ثانية بل سيكون من هذه األمة ولن يكون من غريها
إذا جع" وليس ""إذا رلوجب القول:  جميئه الثاين ـزل". ولو أُريدإذا نورد أنه "

خيالف القرآن  -االفتراض احملالعلى سبيل  - نـزل". ولو كان هناك حديث
  الكرمي لكان جديرا بالرد وليس أن يرد القرآن الكرمي بناء على حديث. 

وليكن معلوما يف هذا املقام أن القرآن الكرمي قد جاء إلزالة أخطاء اليهود 
والنصارى ورفع اختالفام. فيجب االنتباه جيدا عند استنباط املعىن من كل آية 

د والنصارى إىل ما كان النـزاع الدائر بينهم الذي كان القرآن تتعلق باليهو
سيحكم فيه. فبوضع هذا املبدأ يف االعتبار ميكن ملنصف أن يفهم بكل سهولة 
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 �١بلْ رفَعه اُهللا إِلَيه...وما قَتلُوه وما صلَبوه ولَكن شبه لَهم �املعىن املراد من اآلية: 
ألن املقتول على الصليب ملعون حبسب اعتقاد اليهود، وال يرفع إىل اهللا تعاىل بل 
يتوجه إىل الشيطان. وكان اهللا تعاىل سيحكم يف القرآن الكرمي هل رفع عيسى 

إىل اهللا تعاىل رفعا روحانيا أم ال؟ فأوال وقبل كل شيء أزال اهللا تعاىل شبهة  �
مصلوبا، فقال بأن هذه الفكرة ليست إال شبهة  قُتل �اليهود القائلة بأن عيسى 

مصلوبا حىت يعد ملعونا بل  �اليهود اليت ألقاها اهللا يف قلوم، ومل يقتل عيسى 
. واملعلوم أنه ما كان هللا تعاىل أن اآلخرون رفع رفعا روحانيا كما يرفع املؤمنني

سده املادي إىل السماء جب �عقيمة وحيكم هل صعد عيسى  يدخل يف نقاشات
أن بهم ال يعتقدون فاليهود، عند أم ال، ألن ذلك مل يكن األمر املتنازع فيه 

املصلوب ال يصعد إىل السماء جبسده املادي ألن ذلك يستلزم بأن الذي ال يصلب 
يصعد إىل السماء جبسده املادي. كذلك ال يعتقدون أن غري املؤمن وامللعون ال 
يصعد إىل السماء جبسده املادي، ولكن املؤمن يصعد إليها باجلسد املادي. ألن 

 - الذي هو النيب األعظم عند اليهود - أيضا �اليهود ال يعتقدون بصعود موسى 
إىل السماء جبسده املادي. بل النـزاع كله كان يدور حول الرفع الروحاين. 

نه مل لكو - والعياذ باهللا - أن عيسى ملعونبوكان اليهود جيادلون حبسب معتقدهم 
يرفع روحانيا إذ قُتل مصلوبا. فهذا هو اخلطأ الذي أراد اهللا إزالته، فحكَم أن 

   .اآلخرين ى ليس ملعونا بل رفع رفعا روحانيا مثل املؤمننيعيس
وذلك إذا كان املعىن املراد من  ،املرفوع ضدوليكن معلوما أن لفظ امللعون 

ملعونا لكونه مصلوبا  �الرفع هو الرفع الروحاين. فالذين يعدون عيسى 
إال أن ذلك الشخص ال يرفع رفعا روحانيا. لقد  مللعونيرون أنه ليس املراد من ا

                                                 
 ١٥٩- ١٥٨النساء  ١
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ملعونا لثالثة أيام خطأ منهم، أي مل يرفع رفعا  �عد النصارى أيضا عيسى 
حتت الثرى ملعونا ومل يصحبه  �روحانيا لثالثة أيام. وحبسب عقيدم دخل 

كان من املفروض أن ينطبق  !جسد، فلماذا احتاج إىل اجلسد عند الرفع إذًا؟
أم ارتكبوا خطأ يف باحلالتني. هذا ما ندين به املسيحيني كلتا ر نفسه على األم

أمر الرفع. وال يزالون يقرون أن نتيجة الصلب حبسب التوراة كان أمرا 
روحانيا، أي كون املصلوب ملعونا، وهو عدم الرفع بتعبري آخر، فكان عدم 

 الة كان من املفروضحبسب اعتقادام، ويف هذه احل من حيث الروحانيةالرفع 
أن يكون الرفع أيضا روحانيا من أجل حتقيق املماثلة. يعترف املسيحيون أن 

بالروح فقط ومل يصحبه  حتت األرضاجلحيم  دخل -كونه ملعونال - عيسى 
 ؟!جسد. فما دام احلال على هذا املنوال فلماذا احتاج إىل اجلسد عند الرفع

مع أن مجيع األنبياء املؤمنني بالتوراة والفقهاء اليهود  !وملاذا اصطحبه اجلسد؟
كلهم ظلوا منذ القدم يستنبطون من لعنة الصلب أن املعىن املراد منه هو عدم 

أن الذي يقتل صلبا ال يرفع إىل بالرفع الروحاين. وال يزالون يقولون اآلن أيضا 
  اهللا، فاللعنة تعين عدم الرفع. 

ن اهللا تعاىل يهدف إىل إزالة اعتراض اليهود الذين ال على أية حال، فلما كا
يزالون يستنبطون من عدم الرفع معىن روحانيا، أي يقولون بأن عيسى مل يرفع 
إىل اهللا تعاىل رفعا روحانيا ألنه كان كاذبا، فلماذا احنرف اهللا تعاىل عن 

اء جمادلة املوضوع احلقيقي وتوجه إىل غريه، وكأنه مل يفهم السبب احلقيقي ور
وأصدر احلكم كقاضٍ حيكم على عكس ما ورد يف ملف  -والعياذ باهللا - اليهود

  ؟!فأي شك يف كفر من اعتقد هذا االعتقاد باهللا عمدا؟! القضية متاما
نزاع  هنا نقول أيضا إضافة إىل ذلك: لو افترضنا جدال أن اهللا تعاىل أمهل

ضروري  وغري احمض الغو بيانهكان اليهود احلقيقي متاما وبين موضوعا جديدا
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 إىل السماء الثانية باجلسد املادي، فتبطل هذه الفكرة  �عيسى  رفعمتاما، أي
رفع إىل السماء الثانية جبسده  �بأنه مل يرد يف القرآن الكرمي قط أن عيسى 

. فكّروا اآلن، هل اُهللا �١بلْ رفَعه اُهللا إِلَيه�املادي، بل كلمات القرآن هي: 
والواضح أن الرفع إىل اهللا تعاىل  !تجسدة؟املشياء األجالس يف السماء الثانية مثل 

يكون روحانيا دائما. كذلك قد علّم األنبياء مجيعا أن اهللا تعاىل ليس جسما ماديا 
حىت يكون الرفع إليه ماديا. إن األسلوب السائد يف القرآن الكرمي كله هو أنه 

رفع إىل اهللا كان املراد منه دائما أنه رفع ذهب إىل اهللا أو قيل عن أحد بأنه  كلما
ارجِعي إِلَى  *يا أَيتها النفْس الْمطْمئنةُ �املعىن نفسه يف اآلية: هو روحانيا. كما 

كبارجعي إىل اهللا تعاىل باجلسد املادي؟�٢...ر هل املراد هنا أن .!   
، ومل اروحانيخر أنه إن مل يذكر هنا الرفع ذلك ينشأ هنا سؤال آوإضافة إىل 

يحكَم يف قضية إنكار اليهود لرفع املسيح روحانيا وعدهم إياه ملعونا، والعياذ 
باهللا، فأين رد يف القرآن الكرمي على اعتراضهم الذي كان الرد عليه ضروريا 

رفعا  �فيتبني من هذا البحث كله أن اعتبار رفع عيسى  !؟�حبسب وعده 
ماديا تعنت حمض ومحق حبت. بل هو الرفع نفسه الذي حيظى به كل مؤمن 

ال �حتما بعد موته حبسب وعد اهللا تعاىل. أما الكفار فاحلكم يف حقهم هو: 
مفَتحةً �يف آية أخرى:  �أي ال يرفعون. ويقول  ٣ �تفَتح لَهم أَبواب السماِء

ابوالْأَب مفإن قلب القولِ السديد رأسا على عقب يناقض التقوى �٤لَه .
  والطهارة والنـزاهة وميثِّل التحريف يف كالم اهللا.

                                                 
 ١٥٩النساء:  ١
 ٢٩ -٢٨ الفجر: ٢
 ٤١األعراف:  ٣
 ٥١ص:  ٤
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على وفاة األنبياء  �يعلم اجلميع أن الصحابة كلهم قد أمجعوا يف عهد أيب بكر 
وما محمد إِلَّا رسولٌ قَد �من اآلية:  �مجيعا. كذلك استنبط يف زمن الصحابة 

رسول  �أفلم يكن عيسى ، أن مجيع الرسل قد ماتوا. �١خلَت من قَبله الرسلُ
إن اتباع زمن "فَيجٍ أعوج" مع وجود هذا اإلمجاع  !املوت؟ اهللا حىت استثين من

قد مات.  �بعيد عن األمانة. كان اإلمام مالك أيضا يعتنق مذهبا أن عيسى 
فما دام هذا هو مذهب أئمة السلف فال بد أن يكون غريهم أيضا يعتنقون املذهب 

و عند جدير بالعففخطؤهم نفسه. أما الصلحاء الذين أخطأوا يف فهم هذه احلقيقة 
يف العصور الوسطى، ولكن خافية . لقد كان يف هذا الدين أسرار كثرية � اهللا

كان ضروريا أن يماطَ اللثام عن تلك األخطاء يف زمن املسيح املوعود ألنه جاء 
حكَما. لو مل تنشأ هذه األخطاء يف العصور الوسطى لكان جميء املسيح املوعود 

املسيح املوعود جمدد واددون يأتون إلصالح  عبثا وكان انتظاره عبثا كذلك، ألن
حكَما، فما معىن كونه حكَما إن مل يتم  �األخطاء فقط. وإذ مساه رسول اهللا 

  هذا هو احلق، فطوىب للذين يقبلون وخيشون اهللا.  !على يده أي إصالح؟
أقول عائدا إىل صلب املوضوع بأن املعجزات والكرامات اليت نسبها عامة 

تعارض سنة اهللا تعاىل أميا معارضة. فكما أن فريقا منهم  �لناس إىل عيسى ا
يف  مقابلهم أنكر املعجزات ائيا وبلغ حد التفريط، كذلك بالغ الفريق الثاين

حقيقة املعجزات كثريا وأبلغوا موقفهم مبلغ اإلفراط، وبذلك ترك كال الفريقنيِ 
  الطريق الوسط. 

املعجزات ملا بقي على وجود اهللا تعاىل دليل قاطع ويقيين.  لوالمن الواضح أنه 
أما لو كانت املعجزات على الشاكلة املذكورة آنفا لتالشت مثرات اإلميان ائيا، 

                                                 
 ١٤٥آل عمران:  ١
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قد صار  �وملا بقي اإلميان إميانا أصال ولبلغ األمر إىل الشرك. واحلق أن عيسى 
ان كافرا وكذابا ومكّارا عرضة للجهال بشكل غريب. لقد مساه اليهود عدميو اإلمي

ومفتريا يف حياته وأنكروا رفعه الروحاين، وحني مات ألّـهه الذين غلبتهم عادةُ 
عبادة البشر. كان اليهود ينكرون حىت رفعه الروحاين أما اآلن فقد راج االعتقاد 

 دي. فكأن األنبياء السابقنيبرفعه املادي وأُذيع أنه صعد إىل السماء جبسده املا
فقد تربع يف السماء حيا  �ن إىل السماء روحانيا بعد ممام أما عيسى يصعدو

املادية. فكأن هذا اجلواب املبالَغ  هجبسده املادي ولباسه املادي ومع مجيع مستلزمات
فيه قد اخترع مقابل تعنت اليهود وإنكارهم إذ كانوا ينكرون الرفع الروحاين، مع 

، ألن هذا اجلواب غري معقول متاما ألن اليهود ما كانوا يهدفون إىل رفع اجلسد أن
شريعتهم كانت تنص على أن الذين ميوتون على الصليب هم ملعونون وكفار 
وعدميو اإلميان، وال يرفعون إىل اهللا تعاىل رفعا روحانيا. كذلك كان اليهود 

حه إىل السماء وتفتح له أبواا، يعتقدون أن املؤمن حني ميوت تصعد املالئكة برو
أما روح الكافر فال ترفع إىل السماء ألنه ملعون فتهبط روحه إىل األسفل. وكانوا 

يف فتاواهم لكونه علّق على الصليب وبناء على بعض  �قد كفّروا عيسى 
قُتل مصلوبا. وقد نصت التوراة بوضوح تام  �اخلالفات معه، ألم زعموا أنه 

بناء على هذه  �ت على الصليب فهو ملعون. فكفّروا عيسى أن من ما
األسباب وأنكروا رفعه الروحاين. فكانت فكرة صعود املسيح إىل السماء جبسده 
املادي مثرية للضحك عند اليهود. واحلق أن هذا االفتراء نسجه أناس كانوا جيهلون 

ة لالعتراض على تعليم التوراة. بل كانت الفكرة سخيفة جدا يف حد ذاا ومدعا
مل يتمكن من تبليغ دعوته إىل كافة فرق اليهود الذين  �اهللا تعاىل ألن املسيح 

كانوا قد تفرقوا فرقًا خمتلفة، ومل تد على يده ولو فرقة واحدة إىل ذلك احلني، 
ا ملقتضى احلكمة خمالفً إىل السماء تاركا مهمة التبليغ ناقصةً �فكان صعوده 
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اجباته املوكولة إليه. والواضح أن إجالس اهللا إياه يف السماء عاطال فعل وربا من و
  لغو وسخف ال ميكن عزوه إىل اهللا تعاىل حبال من األحوال. 

نفسه أنه صعد إىل السماء جبسده  �فباختصار، هذه مةٌ حبق عيسى 
 أعداؤه يف حياته وعدوه كافرا وكذابا، كذلك الذين �املادي. فكما اتهمه 

وكانوا أصدقاءه السفهاء، أو كما يقول املثل الفارسي: "املرشدون ال  - أطروه
أجلسوه يف السماء باجلسد، وليس ذلك  - يطريون وإمنا يطيرهم مريدوهم"

فحسب بل ألَّـهوه أيضا. وحني طال م الزمان أكثر خرقوا عقيدة أخرى أنه 
كون املرحلة األخرية مرة أخرى، وست نفسه سينـزل من السماء جبسده املادي

مرحلة عهده وهو الذي سيكون خاتم األنبياء. إذًا، ال يوجد يف وقائع أي نيب نظري 
 - . واألغرب من ذلك أنه�للكرامات واملعجزات الزائفة اليت نسبت إىل عيسى 

حيتل مقام الصدارة يف اخليبة والفشل الذي  - مع وجود هذه املعجزات االفتراضية
أحد يف نشر دينه، حبيث إن البحث عن مثال الفشل إىل هذه  يلقاهميكن أن 

  الدرجة يف حياة أي نيب آخر سعي ال طائل من ورائه. 
وليكن معلوما أن الدين الذي ينشر بامسه يف الدنيا حاليا ليس دينه، إذ ال 

عن ثالثة  بأكل اخلنـزير أو تعليمأمر يوجد يف تعليمه املذكور يف األناجيل 
آلـهة إىل يومنا هذا، بل إنه لتعليم الشرك نفسه الذي عارضه األنبياء مجيعا. لقد 
كان يف التوراة أَمران مهمان وأبديان، األول: أال تؤلِّهوا اإلنسان. وثانيا: ال 

إنا هللا وإنا إليه  !"بولس"القديس تأكلوا اخلنـزير. وقد نقض كالمها يف تعليم 
  راجعون. 

ن أريد أن أبني ما هي املعجزة وما احلاجة إليها؟ ففي الباب األول من هذا اآل
الكتاب سأبني حقيقة املعجزة وضرورا، ويف الباب الثاين سأورد بعض األمثلة 

  على تلك املعجزات حبسب ادعائي، وسيحتوي الباب الثالث على خامتة الكتاب.
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حقيقة املعجزة هي أا أمر خارق للعادة يعجز اخلصم عن اإلتيان بنظريه، 
وإن بدا األمر ضمن قدرات البشر يف الظاهر مثل معجزة القرآن الكرمي اليت 

بالد العرب مجيعا. فمع أا كانت تبدو ضمن قدرة البشر يف  أهلقدمت أمام 
بالد العرب مجيعا عن اإلتيان بنظريها. فالقرآن الكرمي  أهلالظاهر ولكن عجز 

يف الظاهر ولكنه  البشرأوضح مثال لفهم حقيقة املعجزة، فهو كالم مثل كالم 
من حيث بيانه الفصيح، وعباراته املليحة والنقية هلا مع ذلك معجزة ال نظري 

جزة من حيث واحملبرة اليت تراعي االلتزام باحلق واحلكمة دائما، وكذلك هو مع
معجزة عدمية النظري أنه األدلة الساطعة اليت غلبت أدلة الدنيا املعادية كلها، كما 

إذ مل يستطع أحد من املعارضني إىل يومنا مبارزته  ،من حيث النبوءات العظيمة
عام وال يسع أحدا أن يفعل ذلك. القرآن الكرمي ميتاز من  ١٣٠٠رغم مرور 

ه يبين نبوءاته املعجزة بالعبارات املعجزة املليئة بني مجيع الكتب يف الدنيا أن
  بالبالغة والفصاحة من الدرجة العليا والزاخرة باحلق واحلكمة. 

إذًا، فاهلدف احلقيقي واألعظم من وراء املعجزة هو التمييز بني احلق والباطل 
ر. وبني الصادق والكاذب، وهذا األمر املتميز يسمى معجزة، أو آية بتعبري آخ

ال ميكن اليقني الكامل بوجود اهللا تعاىل أنه لدرجة عنه اآلية أمر ال مندوحة 
بدونه، وال ميكن احلصول على الثمرة اليت ميكن نيلها نتيجة اليقني الكامل. من 

مرتبط مبعرفة اهللا تعاىل. ومن األمور الضرورية ته وحقِّيالواضح أن صدق أي دين 
والعالمة اهلامة للدين احلق أن توجد فيه آيات دالة على وجود اهللا تعاىل داللة 
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قاطعة ويقينية، وأن ميلك يف نفسه قوة عظيمة توصل متبعه إىل اهللا تعاىل. ولقد 
ورة لشعور بضرقتصار ااعدم كشف اهللا تعاىل عن وجوده وقلت من قبل بأن 

املخلوقات ال يكفي ملعرفة اهللا الكاملة. والذين يتوقفون عند بدليل اخلالق فقط 
هذا احلد ال حيظون بعالقة صادقة باهللا تعاىل، وال يقدرون على تزكية أنفسهم من 
األهواء النفسانية. كل ما يفهم من ذلك هو أنه جيب أن يكون هلذا التركيب 

اخلالق موجود يف احلقيقة. واملعلوم أن  احملكم واألبلغ خالق، وليس أن ذلك
الشعور بالضرورة قياس حمض وال ميكن أن يقوم مقام الرؤية وال ميكن أن تنشأ 

عند ويقف به بسببه نتائج طيبة تنتج عن الرؤية. فالدين الذي خيذل اإلنسان 
. مرتبة معرفة اهللا الناقصة أي: "جيب أن يكون"، ال ميكنه أن حيسن حالته العملية

  تغيري حسنٍ طمع باطل. يف إحداث فاحلق أن ذلك الدين ميت، واألمل منه 
والواضح أن األدلة العقلية وحدها ال تشكّل شهادة كاملة على صدق دينٍ، 
وأا ليست خاتما ال يقدر مزيف على صنعه. بل احلق أن هذا املوقف ميثّل 

حيكم أن األمور العقلية اليت تسوال على باب ينبوع العقل العام. مث من له أن 
وردت يف كتاب ما أا أمور موحى ا يف احلقيقة أو هي مسروقة من كتاب 

وإذا افترضنا أا ليست مسروقة، فمع ذلك أنى هلا أن تكون دليال قاطعا  !آخر؟
وأنى لقلب باحث صادق أن يطمئن اطمئنانا كامال بأن تلك  !على وجود اهللا؟

دها ترشد إىل اهللا تعاىل على وجه اليقني؟ كذلك كيف يطمئن األقوال العقلية وح
فإذا كان الدين يعزو بعض األمور إىل العقل أو  !قلبه بأا بريئة من اخلطأ كليا؟

الفلسفة ويقدمها كدليل على صدقه ويعجز عن إراءة اآليات السماوية واألمور 
  وسيموت يف الظالم.  اخلارقة للعادة فإن متبع هذا الدين إما خمدوع أو خادع

باختصار، األدلة العقلية وحدها ال تثبت وجود اهللا تعاىل أيضا على وجه 
اليقني دع عنك أن تثبت صدق دين ما. وما مل يتحمل الدين مسئولية إثبات 
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وجود اهللا بالقطع واليقني فهو ليس جديرا باالعتداد، وشقي ذلك اإلنسان 
 يستطيع أن يوصل معرفة اإلنسان إىل الذي يعشق دينا مثله. الدين الذي ال

درجة كأنه يرى اهللا تعاىل، وأن تتحول ظلمة نفسه إىل حالة روحانية، وحيصل 
له اإلميان احلي نتيجة آيات اهللا املتجددة وينال حياة طاهرة يف الواقع وليس على 
سبيل التباهي والتبجح، فهو حيمل على جبينه وصمة اللعنة. احلق أن اإلنسان 

الذي  ذلك اإلله احلي إىل معرفة -  على طهارة صادقةلحصول ل - جة ماسة حبا
رضاه جنة اخلضوع ل يستطيع أن يهلك العاصي يف ملح البصر، والذي ميثلّ

حاضرة. وكما ال يكفي للدين أن يري عظمته من حيث العقل فقط، كذلك ال 
تعاىل بل جيب أن يكفي لصاحل يف الظاهر أن يدعي أنه يعمل حبسب أوامر اهللا 

تكون له عالمة فارقة تشهد على صدقه، ألن كل شخص تقريبا يستطيع أن 
يدعي أنه حيب اهللا وهو منـزه عن كافة أنواع الفسق والفجور، ولكن أنى 

فمثال إذا كان  !للمرء أن يطمئن نتيجة ادعاء مثله أن األمر كذلك يف احلقيقة؟
أجل كسب الصيت والشهرة،  أحد يتصف بصفة السخاء فقد يكون ذلك من

وكذلك إذا كان هناك شخص عابد وزاهد فيمكن أن يكون سببه الرياء. وإذا 
كان أحد جيتنب الفسق والفجور فقد يكون سببه عائدا إىل عدم قدرته على 

. ومن املمكن أيضا أن يظهر أحد تقواه وورعه خوفا من طعن الناس هفعل
   أدىن أثر يف قلبه. وتشنيعهم دون أن يكون لعظمة اهللا تعاىل

فاملعلوم أن السرية احلسنة وحدها ليست دليال كامال على الطهارة احلقيقية، 
إذ قد تكون لصاحبها أعمال دون ذلك يف اخلفاء. فال بد من شهادة اهللا تعاىل 
عامل الغيب إلثبات الطهارة احلقيقية، وإال فتشتبه يف الدنيا أحوال الطاهرين 

العالمة الفارقة. والدين الذي ال عن مان. لذا ال مندوحة والنجسني، ويرفع األ
غريه فاعلموا يقينا أنه ليس على ما يرام وهو عن خيلع على الصادق خلعة متيزه 
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عن ميلك يف حد ذاته ما مييزه . الكتاب الذي يأيت من اهللا حمروم من النور متاما
  غريه ويهب متبعه أيضا آية فارقة.

أن يكون هناك متييز واضح  - دون عالمة فارقة- ميكن  فزبدة الكالم أنه ال
ألنه من  واملخادع،بني الدين احلق والدين الباطل، وال يتبني الفرق بني الصادق 

املمكن أن يكون هناك شخص ذو تصرفات شائنة وفاسق وفاجر يف احلقيقة 
يضا للعيان. ففي هذه احلالة لو ادعى هو اآلخر أالشائنة دون أن تظهر تصرفاته 

فما  -إذ يوجد أصحاب مثل هذه الدعاوى يف الدنيا دائما - الصدق والصالح
 عن هومتيزاحلقيقي  لصادقتصحب االيت  تعاىل اهللا من ساطعةال يةهي اآل
فمع أنه قد جرت سنة اهللا ؟! النهار كوضح بوضوح يعرفحىت ني املخادع

منذ القدم أي منذ بدء اخلليقة أنه قد وضعت بني األشياء اجليدة وقانونه 
عالمة متيز بينها، كما ترون أن الذهب والنحاس سيان من حيث والرديئة 

بعضا من قليلي اخلربة ينخدعون فيهما أيضا، ولكن أن الشكل الظاهري لدرجة 
فورا. وهناك الصاغة اهللا احلكيم القدير وضع يف الذهب شأنا متميزا يعرفه 

كثريا لدرجة أن بعضا من المعة اليت تشبه األملاس بعض األحجار البيضاء وال
العامل . ولكن خالق روبيات حاسبني إياها أملاساقليلي اخلربة خيسرون آالف ال

من اجلواهريني. فانظُروا مثال احلاذقون عالمة فارقة يعرفها  قد وضع يف األملاس
ر وغريها من األشياء اجليدة املوجودة يف الدنيا إىل األحجار الكرمية واجلواه

جتدوا أن بعض األشياء الرديئة أيضا تشبهها ظاهريا ولكن كل شيء طيب 
ومتميز يظهر خصوصيته من خالل عالمته الفارقة، ولوال ذلك ألظلمت الدنيا. 
مث انظروا إىل اإلنسان نفسه، فمع أنه يشبه حيوانات كثرية أخرى من حيث 

ل القرد ولكنه ميلك شأنا مميزا ال نستطيع بسببه أن نسمي أي قرد الصورة مث
إنسانا. فما دام اهللا احلكيم القدير قد جعل لكل شيء جيد ولكل جوهرة ذات 
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متيزها عن غريها، وبسببها تعرف تلك اجلوهرة بكل  ةفارق عالمةًشأن متميز 
ارا أيضا ال تعد شيئا يذكر يف هذه الدنيا الفانية وغري الثابتة اليت خسسهولة 

الذي من شأن اخلطأ  - فكيف ميكن اإليقان فيما يتعلق بالدين ،مقابل اآلخرة
وكذلك فيما يتعلق بوجود الصادقني وأهل اهللا الذين ؟! فيه أن يوصل إىل جهنم

أنه ال توجد عالمة  - من شأن إنكارهم أن يلقي املرء يف حفرة الشقاوة األبدية
  !وقطعية ملعرفتهم؟يقينية 

مل جيعل للدين احلق  �أكثر حمقا وغباوة من الذي يزعم أن اهللا هل هناك 
مع أن اهللا تعاىل يقول  !والشخص الصادق املستقيم عالمة مميزة متيزه عن غريه؟

مميزة يف القرآن الكرمي بأن كتاب اهللا الذي هو أساس الدين ميلك يف ذاته عالمة 
بنظريها، ويقول أيضا بأن كل مؤمن يعطَى فرقانا أي ال يسع أحدا اإلتيان 

عالمة فارقة يعرف ا. فاعلموا يقينا أن الدين احلق واإلنسان الصادق على 
وجه احلقيقة تصحبه عالمة فارقة حتما. وهذا ما يسمى بتعبري آخر معجزة 

  وكرامة وأمرا خارقا للعادة. 
لقد تبني من بياين هذا أنه حري بالدين احلق أن تتوفر فيه حتما خاصيةٌ 
معجزةٌ ال توجد يف غريه، وكذلك اإلنسان الصادق على وجه احلقيقة أيضا 

املعجزة اليت ال يوجد نظريها اإللـهية حباجة حتما إىل أن حتالفه بعض التأييدات 
نسانُ ضعيف البنيان الذي يتعثّر يف غريه بأي حال لكيال يحرم من ثروة القبول اإل

هي أم  أوهامهمبأدىن الشبهات. تفكّروا جيدا أنه ما دامت حالة غفلة الناس و
يقعون لشقاوم يف الشبهات على الرغم من ظهور مئات اآليات من مبعوثي اهللا 

ال يستفيدون من آالف ، فهم مع ذلك يف كل جمالونصرة اهللا إياهم  الصادقني
تكون حالتهم إن مل أن ورطون يف أنواع من سوء الظن، فماذا عسى اآليات بل يت

 زة بل كان مداره على الزهد احملضفارقة وممي مساوية يعطَ املبعوث من اهللا آية
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لذا فلم يرد اهللا  !ترك باب الظنون السيئة مفتوحا؟والعبادة الظاهرية فقط وهكذا 
ا مقبوال أو عبدا مقبوال عنده. فقد الرحيم الكرمي أن لك الدنيا بإنكارها دين

ة بأفعاله قالدين احلق بآيات دائمة وأعطى عباده الصادقني آية فار �صدق 
اخلارقة للعادة. احلق أن اهللا تعاىل مل يقصر قط يف تزويد الدين املقبول وعباده 

، بل أظهرها ساطعة أكثر من الشمس يف كبد السماء املميزة املقبولني باآليات
رى نظريها يف الدنيا. إن اهللا حقع وال يسمولكن  ،وأبدى يف تأييدهم أمورا ال ي

اليت هطلت عليها أمطار عشقه والذين خاطبهم اهللا تعاىل كما خياطب  الوجوه
فقد حموا نقش املغايرة نتيجة غلبة احلب  ؛مرآةٌ لرؤية وجهههم صديق صديقا 

نه ليس املراد من التوحيد أن يؤمن املرء أل ؛ووصلوا إىل حقيقة التوحيد الكاملة
إذ إن الشيطان أيضا يعتقد ذا النوع من التوحيد، بل  ،بوحدانية اهللا فقط زاهدا

باإلضافة إىل ذلك من الواجب أيضا أن يظهر ذلك عمليا مبعىن أن جيعل املرء 
على نفسه بكمال محاس احلب وإفناء نفسه. هذا هو مستولية وحدانية اهللا 

اهللا. فليس يف غري حمله  أولياءو مدار النجاة اليت يناهلا يد الكامل الذي هالتوح
القولُ بأن اهللا تعاىل ينـزل فيهم، ألن الفراغ يتطلب بطبيعته أن يمأل. ولكن هذا 

.والكم النـزول ليس ماديا بل بصورة تفوق الكيف   
باختصار، تنشأ يف الصادقني احلقيقيني بركات إهلية بتجلّي اهللا اخلاص، 
وتصري حيام حياة إعجازية، ويغيرون ويصبح وجودهم وجودا جديدا متاما ال 
 تراه الدنيا، ولكن السعداء من الناس يرون آثاره. وملا كان ذلك التجلي

، فنكتب فيما باديةًوبني غرينا  عالمات تأييد اهللا اليت متيز بينناوموجودا اآلن، 
يلي بعضا من تلك اآليات اليت هي من سنة اهللا تعاىل حبق املبعوثني، وندعو 

على املتعصبني األشرار.  تعاىل الباحثني عن احلق إىل اهللا تعاىل، ونتم حجة اهللا
  وما توفيقي إال باهللا الكرمي القدير.
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م ١٨٨٠فليتضح أن "الرباهني األمحدية" كتاب من مؤلفايت وقد نشر يف عام 
 - كما يتبني من الكتاب نفسه -من اهلجرة. كنت يف زمن تأليفه ١٢٩٧املوافق 

لة من الناس. فكنت يف ذلك الزمن وحيدا يف زاوية اخلمول مل يعرفين إال قلة قلي
ومل يكن أحد على عالقة يب. كنت أقضي حيايت يف زاوية اخلمول، وكنت 

على ذلك حىت حدث معي فجأة نتيجة لطف اهللا اخلاص أن وسعيدا راضيا 
غلبتين قرب املساء غفوة يف هذا البيت ويف هذا املقام متاما الذي أخطّ جالسا 

يا أحمد بارك اُهللا فيك، ما رميت إذْ رميت إيل: " فيه هذه األسطر وأُوحي
اؤآب رذا اُنا ممقَو رذنتآنَ، لالْقُر لَّمع منحمى. الراَهللا ر نلكو نبِيتستلو ،مه

أي.... علّمك القرآن  ١، قُلْ إنِي أُمرت وأنا أولُ الْمؤمنِين."سبِيلُ الْمجرِمين
... لتتم احلجة على املنكرين بسبب ٢الكرمي وأطلعك على معانيه احلقيقية

  إنكارهم إياك.
                                                 

  .، طبعة اخلزائن األردية٢٣٩انظر: الرباهني األمحدية الصفحة  ١
، وانتشر يف �جتليات، فقد نزل بواسطة سيدنا حممد املصطفى  ثةإن للقرآن الكرمي ثال ٢

كثري من أسراره الكامنة بواسطة املسيح املوعود،  ، وكُشف�األرض بواسطة الصحابة 
وقد  كذلك وصل نوره إىل السماء، وكما نزل من السماءولكل أمر وقت معلوم. 

يف زمن الصحابة  جوانبهكافة ت إشاعة مث اكتمل �اكتملت مجيع أحكامه يف حياة النيب 
 .منه، ويف زمن املسيح املوعود اكتمل ظهور فضائله وأسراره الروحانية. �
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من ناحية إذ الالائية فبنـزول هذا الوحي شكرت اهللا تعاىل على ألطافه 
، مزيةذه اخلدمة العظيمة، أنا العبد الضعيف الذي ال جيد يف نفسه أية  شرفين

إذ حبسب سنة اهللا ال بد  ؛حية ثانية أصابين مبجرد تلقّي الوحي قلقولكن من نا
من وجود اجلماعة أيضا مع كل مبعوث ليؤازروه ولينصروه، وال بد من 
األموال لتنفَق على احلاجات الدينية اليت تطل برأسها. كما ال بد، حبسب سنة 

التأثري يف  بد منشرورهم، وال األعداء مث الغلبة عليهم الجتناب اهللا، من وجود 
  الدعوة لكي يكون دليال على صدقها ولكيال تفشل مهمة اخلدمة املوكولة. 

فبتصور هذه املهمة رأيت فيها مصاعب كبرية وظروفا خميفة ألين حني 
الناس. والسبب  عامة منوواحدا راجعت نفسي وجدتين خامل الذكر متاما 

املرشدين، وما كنت على عالقة مع يف ذلك أنين ما كنت أحندر من عائلة 
أصحاب الزوايا حىت يعتقد يب الناس بسهولة أو جيتمع حويل من كانوا مريدين 
آلبائي وأجدادي حىت تسهل املهمة. وما كنت من نسل عامل نِحرير معروف 
وفاضل كبري حىت يكون مئات من تالميذ آبائي على عالقة يب. وما كنت 

جهبذ أو حائزا على شهادة من فاضل عظيم حىت  متعلِّما رمسيا على يد عامل
حىت  أعتمد على رصيدي العلمي، وما كنت ملكا أو نوابا أو حاكما يف بلد

، بل كنت فقريا أسكن يف قرية من سلطيت يتبعين آالف الناس مرعوبني
متروكة بعيدا كل البعد عن الناس البارزين الذين يكونون أو ميكن أن يكونوا 

  مل. مرجعا للعا
باختصار، ما كنت حائزا على أي نوع من املكرمة أو الشهرة أو ذيوع 
الصيت من هذا القبيل حىت أرى من السهل نظرا إىل تلك األمور أنين سأقدر 

أصعب ما بدا يل هذا اهلدف وألول وهلة على تبليغ الدعوة. فبطبيعة احلال 
من يكون بل من احملاالت نظرا إىل ظاهر األمور. وباإلضافة إىل ذلك فقد رأيت 
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. مل ال يؤمل حبال أن يتقبلها القومأن يف هذه الدعوة أمورا خرى األصاعب امل
 �أتوقع قط أن يقبل القوم أن الوحي غري التشريعي مل ينقطع بعد زمن النيب 

ديا بوضوح تام أم سيواجهونين بالتكفري كان باوبل مستمر إىل يوم القيامة. 
تلقي الوحي، وأن العلماء سيعكفون أمجعني على إيذائي واستئصايل إلعالين 

 �ألم يرون أن الوحي اإلهلي قد انقطع إىل يوم القيامة بعد سيدنا رسول اهللا 
خامت األنبياء، ومن املستحيل متاما أن يتشرف أحد بأي نوع من املكاملة 

ة من اهللا، بل حرم أبناء األمة املرحومة إىل يوم القيامة من رمحة أن واملخاطب
يهبهم اهللا تعاىل تقدما يف املعرفة بتكليمهم أو يطلعهم على وجوده مباشرة، بل 
يتبعون التقليد والعادة مضطرين وليسوا حائزين على معرفة مشهودة مثقال 

 الصاحلني يتلقّون اإلهلام ذرة. غري أن بعضهم يعتقدون لغوا وعبثا أن عباد اهللا
ولكن ال ميكن القول باجلزم هل هو من الرمحن أو من الشيطان. لكن من 
الواضح أن اإلهلام الذي ميكن عزوه إىل الشيطان أيضا ال ميكن اعتباره من 
إنعامات اهللا اليت تفيد إميان اإلنسان، بل كونه مشتبها فيه ومماثال لكالم 

ومن شأا أن توصل إىل جهنم. وإذا أجاب اهللا  الشيطان وصمةُ لعنة تصحبه
وأدخله يف املنعم عليهم فقد  �علَيهِم صراطَ الَّذين أَنعمت�تعاىل دعاء أحد: 

أعطاه حتما، كما وعده، نصيبا من تلك النعمة الروحانية اليت هي املكاملة 
  واملخاطبة اإلهلية اليقينية.

للقوم فرصة ليبدوا محاسا وغيظا يف يهيئ إذًا، كان من شأن هذا األمر أن 
هذه الدنيا العمياء. فإن اجتماع كل هذه األمور لشخص عدمي احليلة مثلي كان 

، بل كنت يف مواجهة فشل كبري ألنه مل يكن ١على الفشل فيه إشارة واضحة
                                                 

وكوين  من اهللاوتلقي الوحي  الرسالةمن املصاعب املعترضة يف سبيل دعويت إعالين كان  ١
" :ذا الصدد أُهلمت فأجاءه املخاض إىل جذع النخلة. املسيح املوعود. فإلظهار قلقي
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يكون  ، فأوال:هناك أي جانب من جوانب األمور املذكورة على ما يرام
 املال، وكانت أمالكنا كلها قد ضاعت قبل نزول هذا اإلنسان حباجة إىل

ما كنت  :الوحي ومل يكن معي شخص واحد يقدر على مساعديت املالية. وثانيا
كنت مهيض اجلناحني خاوي أي أحندر من عائلة كبرية حىت يتأثر يب الناس، 

الوِفاض بادي اإلنفاض من كل النواحي واجلوانب. فاحلرية اليت أصابتين بعد 
متاما بالنسبة يل، وكنت حباجة إىل أن يطمئنين  اا الوحي كانت أمرا طبيعيهذ

ال أهلك بغزو األحزان. فبأي وجه فريب بوعوده العظيمة إلبقاء رمق حيايت 
أشكر اهللا الكرمي والقدير على أنه فعل ذلك بالضبط، وأدركين بالنبوءات 

بوعوده كافة. ولو ظهرت  املبشرة يف حالة قلة حيليت واضطرايب الشديد مث أوىف
تأييدات اهللا تعاىل وأنواع نصرته هكذا دون أن تسبقها النبوءات حلُملت على 
احلظ والصدفة، ولكنها اآلن صارت آيات خارقة للعادة حبيث لن ينكرها إال 

  من كانت فيه خصلة الشيطان. 
، ورزقين كنبوءات مجيع وعوده اليت وعد ا منذ زمن بعيد �مث حقق اهللا 

أصناف التأييدات وألوان النصرة. ورفع عين مجيع اهلموم اليت كاد تصورها 
ينقض ظهري، وأزال مجيع الغموم واألحزان اليت خشيت أن أهلك بسببها، 

كما وعد متاما. مع أنه كان قادرا على نصريت وتأييدي دون أن  �وفعل 
ي ونصريت يف وقت اليأس ولكنه مل يفعل ذلك بل أنبأ بتأييد ،تسبق النبوءات

                                                                                                                     

." املراد من املخاض هنا هي األمور اليت قال يا ليتين مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا
ن وم مسلمالذين هأوالد املسلمني هو ة. واملراد من جذع النخلة خميفتسفر عن نتائج 

. ومعىن الوحي املذكور أن الدعوة األليمة اليت كانت ستؤدي إىل أن يصبح باالسم فقط
لون غصن النخلة اليابس القوم عطاشى للدم جاءت ذا املبعوث من اهللا إىل قومه الذين مياث
 منه.  أو جذرها فقال مذعورا: يا ليتين مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا.
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كان ميشي فيها يف أزقة مكة املعظمة  �الذي كان يشبه مرحلة يف حياة النيب 
وحيدا فريدا دون أن يكون معه أحد، ومل يكن وجه من أوجه النجاح باديا. 
كذلك النبوءات اليت أُنبئ ا يف زمن مخويل كانت تبدو يف أعني الناس يف ذلك 

ة عن اإلدراك والقياس وشبيهة بتباهي انون. من الزمن مدعاة للضحك وبعيد
كان يدرك حينها أن آالفا من الناس سيأتونين يف احلقيقة إىل قاديان يف زمن من 

وأن مئات آالف الناس سيدخلون يف بيعيت، ؟! األزمان كما وعد يف تلك األنباء
ذه األنباء يف ولقد أنبأ اهللا تعاىل  !ولن أبقى وحيدا كما كنت يف ذلك الزمن؟

باحث عن احلق العاقل والزمن مخويل وخلويت كي تكون آية عظيمة يف نظر 
ولكي يستيقن الباحثون عن الصدق بيقني القلب أن هذا األمر ليس من عند 

يف  -اإلنسان وال ميكن أن يكون من اإلنسان قط. من كان يقدر على أن يتنبأ
كنت ذا أمهية تذكر، وما  وما بسيطزمن كنت فيه خامال ووحيدا وذا شأن 

 -كنت أحندر من عائلة كبرية يتوقع بأن الناس سيجتمعون حوهلا بسهولة
أنقل هنا بعضا منها  ١عاما؟ ٢٥بنبوءات نشرت يف "الرباهني األمحدية" قبل 

  على سبيل املثال بنصها وفَصها: 

" رى أمهتانو حالْفَتاِهللا و رصاَء ناإذَا جنإلَي انمقِّ .الزهذَا بِالْح سالَ  ؟ألَيو
ر نم ئَسيتباِهللا قَرِي حوحِ اِهللا أال إنَّ رو. باِهللا قَرِي رصأالَ إنَّ ن . نم كيأتي

قٍ كُلِّ فَجيمع. كُلِّ فَج ننَ موأتقٍ ييمه .عدنع ناُهللا م كرصني. رصني ك
حوالٌ ناِء يرِجمالس نّم هِما. إلَينِنيبِأع كإن.  هتمنِع متيو ،ككْراُهللا ذ فَعري

                                                 
الرباهني " الواردة يفنبوءات كثري من ال على ثالثون عاما ه قد مضى اليوماحلق أن ١

الزمن إىل  وليس "الرباهني األمحدية"عاما تشري إىل تسجيلها يف  ٢٥مدة إن . و"األمحدية
 منه. لإلدالء ا. احلقيقي
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ف كلَييع .ةراآلخا وينانَ  الدعانَ أنْ تي فَحدفْرِيتي وديحوت زِلَةنبِم ينم تأن
كُني رِ لَمهالد نم نيح سانلَى اإلنى علْ أتاسِ. هالن نيب فرعتئًا  ويش

واتلُ ما أُوحي  الّذين آمنوا أنَّ لَهم قَدم صدقٍ عند ربهِم. مذْكُورا. وبشر
إلَيك من ربك. والَ تصعر لخلْقِ اِهللا والَ تسأم من الناسِ. أصحاب الصفَّة. 
وما أدراك ما أصحاب الصفَّة؟ ترى أعينهم تفيض من الدمعِ. يصلُّونَ 

(انظروا "الرباهني  مناديا ينادي لإليمان. أملُوا."علَيك. ربنا إننا سمعنا 
  ) ٢٤٢إىل  ٢٤٠من الصفحة ، األمحدية"

...ال تيأس من روح اهللا... أي ال تظنن أنك خامل ووحيد وأحد من الناس 
فكيف ميكن أن جيتمع العامل حولك، ألن اهللا تعاىل قدر أن يتم ذلك... يأتيك 

أي ستأيت األموال من كل نوع ومن مناطق شاسعة البعد،  من كل فج عميق،..
وكذلك ستأيت الرسائل احملتوية على حسن االعتقاد من أماكن نائية، وسيأيت 
 فَّة... أيالناس بكثرة هائلة حىت تغور الطرق اليت يأتون منها... أصحاب الص
سيكون هناك أناس يهجرون بالدهم ليسكنوا يف حجراتك. أولئك هم 

العظمة واإلميان اليت ميلكها أصحاب  تعلم مدى وإنكصحاب الصفَّة عند اهللا. أ
الصفَّة. هم أقوياء اإلميان جدا... أملُوا. أي سجلوا عندكم كل هذه النبوءات 

  فإا سوف تتحقق يف موعدها. 
النبوءات املذكورة يف هذه األسطر القليلة حتوي ما يربو على مليون آية، 

أتناول أقسام تلك سوخارقة للعادة من الدرجة العليا. واآلن  وهي مكشوفة
أا حتققت كلها. واحلق بالنبوءات بغية بيان املوضوع جبالء أكثر، مث سأثبت 

أا كلها آيات خارقة للعادة، ولو أُحصيت بدقة متناهية وحبذر فائق الزداد 
  عدد ما حتقق منها على مليون آية.
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أقسام النبوءة هي اليت أُشري إليها يف وحي اهللا تعاىل: النبوءة األوىل من 
". يقول اهللا تعاىل فيها بأنه ستكون هناك حرب بيننا وانتهى أمر الزمان إلينا"

ختيب هذه اجلماعة وأال يتوجه الناس إليها وال لو وبني املعارضني وسيودون 
سوف تتحقق يف  يقبلوها. ولكننا نود أن يتوجهوا إليها، وإن مشيئتنا هي اليت

  اية املطاف، إذ سيقبل الناس إليك ويقبلونك باستمرار. 
بأنه ستأيت اهللا تعاىل يقول  ) وقد أُخرب يف النبوءات من النوع الثاين أن٢(

بالتواتر والكثرة  ةاملالي ةأيت النصرتمناطق نائية، وسوالرسائل من  ة املاليةالنصر
  حىت تغور الطرق اليت سيأيت منها. 

الناس سيأتون إىل قاديان حبسن  اهللا تعاىل يقول إن النبوءة الثالثة هي أن )٣(
  االعتقاد وحسن الظن حىت تتكسر الطرق اليت سيأتون منها. 

ة الرابعة بأن الناس سيسعون هلالكك وتدمريك ء) ويقول تعاىل يف النبو٤(
  ولكين سأعصمك.

بأين سأذيع امسك يف الدنيا وسينتشر  �) ويف النبوءة اخلامسة يقول ٥(
  امسك إىل أقاصي العامل وستنصر.

 ) النبوءة السادسة هي قول اهللا تعاىل بأن الناس يأتونك بكثرة حىت تكاد٦(
  ازدحامهم. تسأم أو تصعر هلم بسبب

) يقول تعاىل يف النبوءة السابعة بأن كثريا من الناس سيهجرون أوطام ٧(
ليسكنوا يف حجرة من حجرات بيتك، وسيسمون أصحاب  ويأتونك يف قاديان

 الصفَّة.
تلك هي النبوءات السبع اليت أُنبئ ا يف كلمات وحي اهللا املذكورة آنفا. 
ولكل عاقل أن يدرك أن هذه النبوءات السبع قد حتققت يف هذا الزمن ألن 

د يمكا املشايخ وأصحاب الزوايا واملرشدين أعدوا فتاوى التكفري ونسجوا
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خمتلفة وأخرجوا كل ما كان يف جعبتهم لكيال يقبل إيلّ أحد، وحاربوا اهللا 
ضاربني مقتضى احلياء عرض احلائط ومل يدخروا جهدا يف املكر والتزييف 
واخلديعة. وقد وشى يب بعضهم ليثريوا احلكومة على األقل كيفما اتفق، 

روا يف إيذائي. ولكنهم خابوا وبعضهم هيجوا اجلاهلني من املسلمني حىت يستم
الغرسة خافية يف األرض بل تلك وخسروا مجيعا يف اية املطاف، ومل تبق 
فهو بديهي حبد ذاته. فقد إىل إثباته أخذت قالَب اجلماعة، األمر الذي ال حاجة 

قيل يف النبوءة الثانية بأن النصرة املالية ستأيت من كل جانب؛ وقد جاءتين 
مائة ىل اآلن أكثر من مخسني ألف روبية، بل أنا واثق أا قاربت النصرة املالية إ

ألف. وإن سجالت مكاتب الربيد تكفي إلثبات ذلك. وجاء يف النبوءة الثالثة 
أن الناس سيأتون بكثرة، فقد جاءوا بكثرة هائلة حبيث لو أُحصي عدد القادمني 

ف. وهذا ما كل يوم ومبناسبات خاصة لبلغ العدد إىل عدة مئات من اآلال
يف قسم الشرطة الذين كلِّفوا مبراعاة هذا األمر، كما يعرف  الضباطيعرفه 

  سكان قاديان مجيعا. 
وإنك وقال تعاىل يف النبوءة الرابعة بأنه سيعصمين من صوالت األعداء، 

بأعيننا. وقد حتقق ذلك أيضا حيث أُريد يف قضية الدكتور مارتن كالرك أن 
"كرم دين" الذي رفع علي قضايا جنائية زائفة بغري حق أُشنق، وأما املدعو 

فكان بوده أيضا أن أنال عقوبة السجن القاسية. وما كان وحيدا يف رفع هذه 
القضايا بل تكاتف معه كثري من املشايخ واحلساد من أبناء الدنيا، وجمعت 

لنبوءة التربعات أيضا هلذا الغرض. فحماين اهللا تعاىل وحقق أنباءه. وجاء يف ا
اخلامسة أن اهللا تعاىل سيذيع امسي يف العامل بالعزة، فإن حتققها أيضا غين عن 
البيان. كانت النبوءة السادسة أن الناس سيأتون بكثرة حبيث تكاد تسأم من 

الضيافة، وإن حتققها أيضا واضح متاما. والذين من كثرة لقائهم أو تصعر خدك 
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م أن يشهدوا بالنظر إىل جميء الضيوف أم تسنى هلم ايء إىل قاديان ميكنه
كانوا يف بعض األحيان جيتمعون يف احلقيقة بكثرة وتكون اللقاءات بكثرة هائلة 

لوال انتباهي جيدا إىل الوصية املذكورة آنفا لكان من شأن الضعف  إنه حبيث
. إن مصافحة الضيافةحيدث خلل يف لبشري أن يميلين إىل سوء اخللق أو ا

حبسن اخللق وحسن املعاملة يف اجتماع مئات الناس ليست ممكنة لكل اجلميع 
شخص دون نصرة من اهللا. والنبوءة السابعة تتعلق بأصحاب الصفّة الذين 

  هاجروا إىل قاديان، فليأت إىل هنا من أراد ويراهم.
هذه آيات من سبعة أقسام، وكل آية منها جتمع يف طياا آالف اآليات. 

" تعين أن النصر سيأيت من كل مكان يأتيك من كل فج عميق" فمثال النبوءة:
ومن بالد نائية نقدا وبصورة الغالل، وستأيت الرسائل أيضا. فالنقود أو األقمشة 

مكان متثّل آية حبد ذاا ألنه قد أُنبئ ا  كلأو اهلدايا األخرى اليت تأيت من 
 مستحيلة عن الفهم بليدة بعحني كان العقل اإلنساين يرى النصرة ذه الكثرة 

"، أن الناس يأتون من كل فج عميقمتاما. كذلك تعين النبوءة الثانية أي: "
سيأتونك من بعيد حىت تتكسر الشوارع اليت ميشون عليها. فقد حتققت هذه 

اآلالف من النبوءة أيضا يف الزمن الراهن إذ قد جاء إىل قاديان إىل اآلن مئات 
يف زمن مخويل األوان قبل كثرا  سائل اليت أُنبئ عنالناس، ولو أضيفت الر

ألمكن أن يصل العدد إىل عشرات املاليني. ولكنين أقدر عدد اآليات مبليون آية 
بالنصرة املالية وجميء املبايعني فقط. مل يكن مبقدور مكتفيا على وجه التخمني 

أي نيب أن يضع حدا على لسان الوقحني ولكن الذين يتحرون احلق يعرفون 
 ٢٥جيدا أين ما كنت شيئا مذكورا يف زمن اخلمول الذي مضى عليه قرابة 

عاما، وما كنت حائزا على أي نوع من الشهرة، وما كنت من عائلة كبرية من 
بالتقدم ينبئ املرشدين حىت يسهل إقبال اخلالئق علي. هل ميكن إلنسان أن 
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 !والعروج يف املستقبل ذا الوضوح مث يتحقق بعد زمن بعيد كما قيل بالضبط؟
ال يسعين أن أتصور أن الذي ينظر  !هل ميكن ملفترٍ أو كذاب أن يفعل ذلك؟

وحيقق قادما ، ية" قبل نشرهأوال بنظر اإلنصاف إىل زمن تأليف "الرباهني األمحد
كم لريى إىل موقع األحداث كتحقيق احملاكم ليعلم حقيقيت يف ذلك الزمن و

كنت بعيدا عن العالقات مع الناس وكم  !كنت مستورا يف زاوية اخلمول
مث يتأمل يف النبوءات اليت حتققت يف الزمن احلاضر ! كاملخذول واملهجور

طالع أمامه. ولكن أنى ألحد أن نهار أن الكيستيقن بصدقها  هوويتعمق فيها ف
يتحمل العناء إىل هذا احلد يف حالة التعصب والتعنت واستكبار النفس 

ن حيرم من ألبل سيختار طريق التكذيب ألنه جد سهل، وسيسعى ؟! والرعونة
  قبول هذه اآليات بشكل من األشكال. 

أيضا ال تفيد  "ال عالج للضالل سوى فضل اهللا تعاىل، إذ إن املعجزة١
   .األشقياء

ملا رأى النهار املشرق من  ءلو ملعت ألوف الشموس واألقمار على السما
  .ذهب بصره

أيها العاقل اتق اهللا الذي إليه مصريك، ملاذا تعلّق قلبك بالدنيا؟ فما أدراك مىت 
  .يأيت وقت الرحيل

مسكني من أجل ال تعرضن عن أمر اهللا من أجل الدنيا، وال تشترِ الشقاوة يا 
  .متعة بضعة أيام

 ني، فكن هللا متاما وكن مطيعا لهمإذا أردت أن تنال اجلاه والثروة يف العالَ
  .من األعماق �

                                                 
 ترمجة قصيدة فارسية. (املترجم) ١
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كن خادما على عتباته تكن حاكما على العامل، فإن عباد اهللا ال خيشون غريه 
�.  

 جيذب احلب احلب تعالَ إىل حبيبك بكل قلبك ليأيت احلبيب إليك ألن
  .ذب روحاينجب

  .منذ األزل العزيزإن اهللا ينصر الذين ينصرون دينه، هذا هو قانون اهللا 
أنواع نصرة اهللا يل عند كل إن كنت غري موقن فاقرأ وقائعي هذه لترى 

  صعوبة.
جتذب األجر، إمنا يناله نتيجة اخلدمة، ألن اخلدمة  اهللا من ه املرءينال ام كل

  والغفلة جتلب العقاب.
أستغرب فيما يتعلق حباليت أنا، وال أدرك هذا السر إذ قد أعطيت كل ولكين 

  .هذه النعم والعزة بغري أية خدمة
  !، فأنى للمستكربين أن يعرفوا عين شيئا؟أخفىأنا خفي، بل 

ين دودة توآن، وإذا لعنحني إنين أمسع صوت الرمحة من حضرة اهللا كل 
  .حقرية فما حقيقة لعنة ذلك احلقري

متروك لك أأردت االنضمام إىل مجاعة أهل اهللا أم ال، غري أنين كتبت  األمر
  ذلك شفقةً ألين مأمور بالتبليغ."

النبوءات اليت سجلتها آنفا ليست مسطورة يف املكان املشار إليه من 
"الرباهني األمحدية" فقط بل قد ذكرها اهللا تعاىل يف أماكن خمتلفة منه مرةً ثانية 

أن هذه املشيئة اإلهلية قد تقررت يف السماء. وإظهار تأكيد وثالثة من أجل ال
بعض األنباء األخرى غري النبوءات املذكورة، فأنقلها هنا  �وكذلك ذكر 

إلرواء غليل الباحثني عن احلق. وليكن معلوما أن وجه اإلعجاز هنا ال يقتصر 
على حتقق تلك النبوءات فقط بعد مدة من الزمن على الرغم من عداوة 
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من اهللا ملعاندين املريرة، بل هناك وجه آخر أيضا لإلعجاز أنين تلقيت يف البداية ا
"، معناه أن اهللا يا أمحد بارك اهللا فيكوحيا سبق أن ذُكر يف هذا الكتاب: "

تعاىل سيبارك يف عمري وعملي، فعصمين من املوت حىت حقّق مجيع تلك 
إذ قد  - أنا مصاب ااألنباء. وعلى الرغم من كل األعراض واألمراض اليت

 منه األسفل اجلزَء واآلخر ،يجسد من األعلى اجلزءأحدها كاملهرودتني  أصاب
ومع ذلك فقد  - املوعودللمسيح  كعالمة الصحيحة األخبار يف ذلك ورد كما

يف عمري بفضله كما وعد، وجتاوزت األمراض الشديدة. تعاىل بارك اهللا 
الدنيا الفانية  هذهعن د ألرحل يينسجون املكاعديد من األعداء الكذلك ظل 

دهم وظلت يد ريب تساندين يمأخوذا مبصيبة ما، ولكنهم خابوا وخسروا يف مكا
دائما، ويطمئنين كل يوم وحي اهللا املقدس الذي أؤمن به كما أؤمن بكتب اهللا 

. فطوىب للذين يتدبروا �مجيعا. فهذه آيات اهللا اليت مبشاهدا يتراءى وجهه 
  وخيافون حماربة اهللا. 

لو كان ذلك من كيد اإلنسان لدمر من تلقاء نفسه، ولطُوي كما تطوى 
 الورقة. ولكن األمر كله من عند اهللا الذي خلق السماوات واألرض. فهل حيق

 !ويقول: ملاذا فعلت ذلك، وملاذا مل تفعل ذلك؟ �لإلنسان أن يعترض عليه 
لم اإلنسان يفوق علمه؟هل يأال يعلم ماذا كان  !سأل اُهللا عما يفعل؟ هل ع

   !معىن النبوءة عن نزول املسيح؟
واآلن أنقل نبوءات أُنبئ ا تأكيدا وتأييدا للنبوءات السابقة، وهي: 

"أجب وجِيع كأنش .كيا فقح كياُهللا ف كارا بكَانَ مد وما أَحي رِكْتوب كر
 اداىل زعتو كاربانَ اهللا تحبي. سعم وا هكَم كعاُء ممالسو ضب. األرقَرِي

ا كَانَ اُهللا لمو .كنأ مدبوي اؤكآب عقَطني دكجرمتي نثَ ماخلَبِي زيمى يتح كَك
 رصاَء نن. إذَا جولَمعاسِ الَ يالن أكْثَر نلَكرِه ولَى أمع باُهللا غَالبِ. والطَّي
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اِهللا والفَتح وتمت كَلمةُ ربك، هذَا الَّذي كُنتم بِه تستعجِلْون. أردت أنْ 
قْت آدم. دنى فَتدلَّى فَكَانَ قَاب قَوسين أو أدنى. يحيي الدين أستخلف فَخلَ

 ...�٤٩٦إىل  ٤٨٦(انظروا "الرباهني األمحدية" الصفحة  ويقيم الشرِيعة."
ت قريبا الوعود اليت أُعطيتها، فقد حتقق قأجرك قريب: أي ستتحق

هذه إشارة إىل أنه سيظهر يف  معك كما هو معي.والسماء األرض فعال...
املستقبل قبول كبري، وسيقبل عليك الناس من األرض ويرافقك مالئكة السماء 

بائك آكما حيدث يف هذه األيام... ينقَطع آباؤك ويبدأ منك، أي سينقطع ذكر 
وستبدأ هذه السلسلة اآلن منك، وتنتشر ذريتك يف العامل وسيذيع امسك يف 

  م، وستكون أنت احلجر األول يف بناية العائلة...األقوا
فقد  .�كثرية كما وعد إبراهيم عن ذرية لقد أُنبئ يف هذه النبوءات 

رزقين اهللا أربعة أوالد وفقا هلذا الوعد وهم موجودون اآلن. وقد حقق يف هذا 
 اخلَبِيثَ من الطَّيبِ"كَك حتى يميز ما كَانَ اُهللا ليترالزمن النبوءات القائلة: "

مل خيذلين على الرغم من عداوتكم املريرة ودعواتكم املعادية،  �فترون أنه 
. وكل سهمٍ رميت بيده �وأيدين يف كل موطن. كلّ حجر رشق علي تلقّاه 

به قد رده إىل األعداء. كنت بال حيلة وال مأوى فآواين، كنت وحيدا 
يذكر فأذاع صييت مقرونا بالعزة واإلكرام وجعل  فاحتضنين، ما كنت شيئا

  مئات اآلالف من الناس من املريدين يل. 

إذَا جاَء نصر اِهللا...وتمت كَلمةُ ربك مث يقول تعاىل يف وحيه املقدس: "
". أي حني يقبل إيلّ خلق اهللا وتظهر النصرة هذَا الَّذي كُنتم بِه تستعجِلْون

الية للعيان، سيقال للمنكرين: انظروا، أمل يتحقق كل ما كنتم به امل
فقد حتقق اليوم كل ذلك. وغين عن البيان أن اهللا تعاىل ذكر  !تستعجلون؟
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عهده وجعل مئات اآلالف من الناس يقبلون علي، ورزقين أنواع النصرة املالية 
  اليت ما كان ألحد أن يتصورها أو ختطر له على بال. 

تفكَّروا قليال، هل ميكن أن أعينكم، فيا أيها املعارضون، رمحكم اهللا وفتح 
لقد وعد بكل ذلك يف زمن تأليف "الرباهني  !د اإلنسان؟ييكون ذلك من مكا

األمحدية" حني كان جمرد ذكر هذه األمور أمام القوم مدعاة للضحك، وما 
يع أن خيطّئين يف كان يل أية أمهية أو وزن حىت كحبة خردل. من منكم يستط

هل منكم من يستطيع أن يثبت أن أحدا من هؤالء اآلالف من  !بياين هذا؟
بل كنت يف زمن طباعة "الرباهني األمحدية"  !الناس كان مقبال علي حينذاك؟

كان كتايب هذا قيد الطبع يف أمرتسر يف مطبعة إىل درجة أن خامل الذكر 
تسر وحدي لتصحيح مسودات قسيس امسه "رجب علي" وكنت أسافر إىل أمر

، الكتاب وطبعه وأعود منها وحدي، دون أن يسألين أحد ذهابا وإيابا من أنت
وما كان أحد يعرفين وما كنت أحتلّ مرتبة جديرة باالحترام. يشهد حباليت هذه 

يف اآلريون أيضا يف قاديان مبن فيهم املدعو "شرمبت" الذي ما زال موجودا 
األحيان إىل مطبعة "رجب علي" يف أمرتسر، حيث  وقد سافر معي بعضقاديان 

كان كتايب "الرباهني األمحدية" قيد الطبع. كان الناسخ يف املطبعة ينسخ كل 
هذه النبوءات، وكان القسيس املذكور أيضا يقرأها باستغراب شديد ويقول: 

ولكن ملا كانت تلك  !كيف ميكن أن يقبل العامل على شخص عادي مثله؟
ند اهللا ومل تكن مين فتحققت يف موعدها وال تزال تتحقق. كان األمور من ع

لرؤيتها، مث رأت حتققها يف وقت آخر. أعني الناس هناك وقت حني استغربت 
. ففي هذا الوحي أردت أن أستخلف فخلقت آدم"مث يقول تعاىل يف وحيه: "

 مسيت آدم ألين خلقت يف زمن فسد فيه نسل اإلنسان وكأن األرض حينها
كانت قد خلت من الناس. وكما خلق آدم توأما كذلك ولدت أنا أيضا توأما، 
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وقد ولدت قبلي فتاة وولدت بعدها. وكانت يف ذلك إشارة إىل أنه قد ختمت 
علي سلسلة اإلنسانية الكاملة. وكان يف تسمييت "آدم" إشارة أخرى أيضا 

نية، وفيما يلي بيان ذلك، ذُكرت يف وحي آخر من اهللا تلقيته بكلمات آية قرآ
"قَالَ إني جاعلٌ في األرضِ خليفَة. قَالُوا أتجعلُ فيها من ونص الوحي هو: 

." أي قد أنبأ اهللا تعاىل يف "الرباهني يفْسد فيها. قَالَ إني أَعلَم ما الَ تعلَمون
كلة آدم. فحني مسع بعض األمحدية" عين وبواسطيت بأنه جاعل خليفة على شا

قدام قالوا يف أنفسهم: تاملعاندين هذا اخلرب ووجدوا أحوايل تناقض بعض مع
أتجعلُ فيها يا ربنا خليفةً شخصا يفْسد فيها ويحدث الفُرقة يف القوم بغري وجه 
حق، وخيرج عن مسلّمات العلماء. فأجاب: إين أعلم ما ال تعلمون. فهذا كالم 

الذي نزل علي. واحلق أن بيين وبني اهللا أسرارا دقيقة ال تعلمها الدنيا. وإن اهللا 
يل مع اهللا صلة باطنية ال ميكن بياا، ولكن الناس يف هذا العصر غافلون عنها. 

  " .قَالَ إني أَعلَم ما الَ تعلَمونفهذا هو معىن وحي اهللا تعاىل القائل: "
نى. يحيي الدين فَتدلَّى فَكَانَ قَاب قَوسين أو أد دنىمث يقول اهللا تعاىل: "

ميقية وعرِيوبقية الترمجة هي كما يلي: يقول اهللا تعاىل أن هذا الشخص  ."الش
اقترب مين، ونال قريب كامال، مث توجه إىل اخللق مواساة هلم، وصار بيين وبني 

، فسيحيي الدين مكانا وسطانه حيتل املخلوق واسطة كالوتر بني القوسي. وأل
 �إىل النيب  نِسبتأي قد راجت بعض األخطاء بني املسلمني وويقيم الشريعة، 

غري حق، سيزيلها هذا الشخص حمتال منصب احلَكَم، ويقيم الشريعة كما ب
  كانت مستقيمة يف البداية. 

كما قال وهناك إهلامات أخرى يف "الرباهني األمحدية" عن األنباء نفسها 
سيهزم  .أم يقُولُونَ نحن جميع منتصر .نصرت وقَالُوا الَت حين مناصٍتعاىل: "

يو عمالْجرإنْ يو ،ربنَ الدلُّوورمتسم رحا سلُوقُويا وورِضعةً يا آيو . متقُلْ إنْ كُن
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ومن  .األرض بعد موتها يييحبِبكُم اُهللا، واعلَموا أنَّ اَهللا يح يتبِعونِتحبونَ اَهللا فَا
. يا أَحمدي أَنت مرادي إجرام شديد يفَعلَ افْتريته قُلْ إن .كَانَ ِهللا كَانَ اُهللا لَه

ومعي غَرست كَرامتك بِيدي. أكَانَ للناسِ عجبا. قُلْ هو اُهللا عجِيب. ال يسئَلُ 
قُل اُهللا ثُم عما يفْعلُ وهم يسئَلُون. وقَالُوا أنى لَك هذَا إنْ هذَا إالَّ اختالق. 

ف مهيذَر ضونَخوبلْعي لُّ هِمظن. يقُورغم مها إنوظَلَم نيي الَّذنِي فباطخالَ تو .
 .كمحريو ثُكيغيو كلَيع كبه، ردنع ناُهللا م كمصعي اسالن كمصعي إنْ لَمو

مصعي إنْ لَمه ودنع ناُهللا م كمصعيالن كاس .الَّذ بِك كُرمإذْ يكَفَّ يو١ر.  دقأو
انُ يلاما ها أبِ .يدي تبيت بتا كَانَ .لَهِبٍ وم فًا لَهائا إالَّ خهيلَ فخدا  .أنْ يمو

ا فتنةٌ من اِهللا أال إنه .فَاصبِر كَما صبر أُولُو الْعزمِ .الْفتنةُ ههنا .أصابك فَمن اِهللا
عسى . شاتان تذبحان وكُلُّ من علَيها فَان .عطَاًء غَير مجذُوذ. ليحب حبا جما

." (انظر الرباهني أنْ تكْرهوا شيئًا وهو خير لَكُم واُهللا يعلَم وأنتم الَ تعلَمونَ
  ) األوىلالطبعة  ٥١١إىل  ٤٩٧ابع، الصفحة األمحدية الد الر

نصرت... أي سيؤدي النصر إىل انكشاف حقيقة الصدق. يقولون سحر ...
واعلَموا أنَّ . "٢مستمر... أي سيقولون بالنظر إىل آيات اهللا أنه سحر قوي جدا

حا يياَهللا يهتوم دعب ضحيي جمددا أهلها الذين ماتوا، واملعىن أنه األرأي سي ،"
                                                 

، على أية حال مكفِّر يكون منكرا أيضاـهلذه الكلمة قراءتان أي: كفَّر وكفَر ألن ال ١
شري إىل "هيمان". وهيمان: ي "هامان". ولفظ حتماالدعوى سيكفِّر  هوالذي ينكر هذ

 منه. .يف الصحراءعلى وجهه خال  من...
 �وإِنْ يروا آيةً يعرِضوا ويقُولُوا سحر مستمر�لقد وردت يف القرآن الكرمي آية:  ٢

) حيث ذُكرت معجزة شق القمر. فإن ذكر هذه اآلية يف هذا املقام إشارة إىل ٣(القمر: 
اليت القمر الغريبة سوف خ. فكانت تلك اآلية آية اآلن أيضا آية تتعلق بالقمر ستظهرأن 

من  عاظهرت يف شهر رمضان. يقول بعض العلماء بأن معجزة شق القمر أيضا كانت نو
 اخلسوف، منه.
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سيهتدي أناس كثريون، وسيحدث انقالب روحاين، ويدخل كثري من الناس 
يف هذه اجلماعة... "إن افتريته فعلي إجرام شديد"... أي أنّ املفتري ينال 
عقوبته يف هذه الدنيا وال يزدهر بل تتمزق حلمته وسداه كلها. ولكن الصادق 

جح، وجذور الصدق تكون متأصلة عميقا...غرست كرامتك بيدي. أي ين
أنك صادق، وأنت مين، لذا سأرزقك الوجاهة والعظمة الكبرية بني الناس. 

وليس بيد غريي. فلن يقدر أحد على أن يرد  اخلاصةوكل ذلك سيتم بيدي 
هذا األمر. فكانت هذه نبوءة عن املستقبل وقد حتققت اآلن... "يف خوضهم 
يلعبون"، أي الذين يسيئون الظن فليفعلوا كما حيلو هلم وسريون يف اية 
 مها إنوظَلَم نيي الَّذنِي فباطخالَ تاملطاف هل هذا كالم اهللا أو كالم إنسان. "و
مغرقُون". هذه نبوءة خميفة جدا إذ جاء فيها الوعيد بالغرق، ولكن ال أدري 

كمثل قوم نوح أو قوم لوط الذين دفنوا يف  أسلوب الغرق، هل سيحدث
". هذه ك الناسيعصمك اُهللا من عنده وإنْ لَم يعصماألرض بزلزال شديد... "

نبوءة عن القضايا اجلنائية اليت رفعها ضدي الدكتور مارتن كالرك واملدعو 
دما قُتل "كرم دين" وغريمها. وقد متت احملاوالت لتوريطي يف القضية عن

"ليكهرام" أيضا. وأُريد من خالل تلك القضايا أن أُشنق أو أُسجن. فقد قال 
تعاىل يف النبوءة بأين سأخيبهم يف إرادام وسأعصمك من صوالم حتما. 

"، أي ركَفَّ يوإذْ يمكُر بِك الَّذعاما..." ٢٤فتحققت كل هذه األنباء بعد 
االستفتاء لكي طريق واك وسيستفيت رفيقه عن سيكفّرك هذا املكار وينكر دع

اللتان كتب ما الفتوى. مع أن يدا واحدة  ١يثري به الناس. تبت يدا أيب هلب
تستخدم للكتابة ولكن األخرى تساعد األوىل. واملراد من اهلالك هنا أنه 

                                                 
النار اليت ستلتهب يف هذه البالد أنَّ نار ملتهبة، أي أب املراد من أيب هلب هنا هو  ١
 منه.. يكون أبوها الشخص الذي كتب هذا االستفتاءس
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سيفشل يف اهلدف من استفتائه. فقد هلك ألنه ارتكب ذنبا شديدا، ميثّل اهلالك 
وزالت عنه حالوة اإلميان. ما كان له أن يدخل إىل الدنيا  احلقيقة. لذا سلِّم يف

فيها إال خائفا، أي إذا كان يشك يف شيء كان عليه أن يزيله يف اخلفاء 
وما " :�ومبقتضى األدب بدال من أن خيرج إىل امليدان كاألعداء. مث قال 

". أي لوال إرادة اهللا فَاصبِر كَما صبر أُولُو الْعزمِ .الْفتنةُ ههنا .أصابك فَمن اِهللا
فتنة كبرية وعليك ضجة وملا كان بوسعه أن يثري تلك الفتنة. وستثور يف العامل 

ب حبا ها فتنةٌ من اِهللا ليحأال إنأن تصرب كما صرب أولو العزم من الرسل. "
ون من ذلك الشخص بل من اهللا تعاىل ". فاعلم أن هذه الفتنة لن تكجما

ليحبك حبا مجا. وإن هذا احلب نعمة من اهللا لن تنـزع منك. مث قال يف نبوءة 
أخرى: "شاتان تذحبان". أي "ميانْ عبد الرمحن، واملولوي عبد اللطيف" اللذان 
رمجا يف كابول. كل من عليها فان حتما، أما قتلهما فسيأيت لك بثمرات طيبة 

 كَم من وراء هذا القتل ولكن اهللا يعلمها. مبعىن يفاية املطاف. وال تدري احل
أن اهللا أعلم بأنواع التحسن اليت ستتحقق يف كابول نتيجة هاتني امليتتنيِ. 
والنبوءة قبلها تتعلق باالستفتاء الذي ظهر للعيان حني كتب املولوي حممد 

ت ا ضجة يف العامل، حسني واملولوي نذير حسني الفتوى بيديهما، فثار
فخذلين اجلميع، ورأوا اعتباري كافرا وملحدا ودجاال مدعاة للثواب. أما الوعد 

"، فهو إشارة إىل إقبال خلق اهللا، ألن حب ب حبا جماليحاملصحوب ا أي: "
اهللا يستلزم حب املخلوق. وإن رضا اهللا يقتضي أن يرضى سليمو الطبع من 

ما ذُكر يف النبوءة األخرية عن ذبح الشاتنيِ فهذه إشارة إىل الناس أيضا. أما 
حادث وقع على أرض كابول إذ قُتل رمجا بأمر من حاكم كابول شخصان 
صاحلان من مجاعتنا أوهلما السيد عبد الرمحن الذي كان شابا تقيا، والثاين 

ة املولوي عبد اللطيف الذي كان رجال صاحلا عظيما. فقد قُتال جلرمية وحيد
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. فهذا املقام ١أما انضما إىل مجاعتنا، وقد مضى على هذا احلادث عامان تقريبا
تلك األنباء الغيبية املستورة تنسب أن جدير بالتدبر بعني اإلنصاف كيف ميكن 

إىل مفترٍ مع أن اهللا تعاىل يقول يف كالمه العزيز إن أمور الغيب الكامل ال 
على العباد الذين حيظون مبرتبة  تكشف على كل مؤمن وإمنا تكشف فقط

فَلَا يظْهِر علَى غَيبِه �يف القرآن الكرمي:  �االصطفاء واالجتباء كما يقول 
  .�٢إِلَّا منِ ارتضى من رسولٍ *أَحدا 

من املؤسف حقا أن بعض اجلهالء الذين يسمون أنفسهم مشايخ وعلماء 
يعترضون على نبوءات الوعيد اليت حتقق بعضها، وبعضها على وشك التحقق، 
وال يدرون أن اهللا قادر على أن حيقق الوعيد أو يؤجله. هذا هو مذهب األنبياء 

اد اهللا ابتالء أحدا ببالء سواء مجيعا. وبناء على هذا املبدأ تدفع الباليا، ألنه إذا أر
بصورة النبوءة أو أخفاه فهو بالء على أية حال. فإذا كان رده أأظهر نبيا عليه 

  !مستحيال يف كل األحوال فلماذا رغّب يف الدعاء ودفْع الصدقات أصال؟
                                                 

إن حادث استشهاد أخي يف اهللا املرحوم املولوي عبد اللطيف واملرحوم الشيخ عبد  ١
ما مل حيدث على  عن الفهم والقياس حبيث مل خيطر ببايل قط كل البعدالرمحن كان بعيدا 

ذلك  تستبعدابل  ،أن الوحي يعين أن مريدي الصادقَني سيقتالن يف احلقيقة صعيد الواقع
وظل مصداقاها على سبيل التأويل خيطران التأويل مبحض االجتهاد، وظللت مياال إىل 

كال  ن اخلطأ. ولكن حني حدثم. واملعلوم أن علم اإلنسان واجتهاده ال خيلو ببايل
ا واستشهد رجالن صاحلان من مجاعتنا يف كابول دون هوادة ورمحة تبني احلادثني عينهم

العني ونشأ  تصرى عبارة الوحي كله بمعىن الوحي كحق اليقني. وحني ألقيت نظرة عل
واختار  ،ذوق عجيب وعلمت أن اهللا تعاىل قد بين هذه النبوءة بأقصى صراحة ممكنة

. سبحان اهللا! من هنا يثبت كيف بين اهللا قطق على غريمها نطبكلمات وبين جـمال ال ت
 منه.  .طويلة تلك األمور اخلافية بصراحة تامة يف الرباهني األمحدية قبل فترة

 ٢٨-٢٧ :اجلن ٢
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والَ تهِنوا "هناك نبوءات أخرى تؤيد تلك النبوءات ونسجلها فيما يلي:  مث
 .ألَم تعلَم أنَّ اَهللا علَى كُلِّ شيٍء قَديرٍ .تحزنوا، ألَيس اُهللا بِكَاف عبدهوالَ 

ر مّثْلُكُم يوحى قُلْ إنما أنا بش .أهذَا الَّذي بعثَ اُهللا .وإنْ يتخذُونك إالَّ هزوا
 أإلَيداحو إلَه كُما إلَهمن. الْخوكُلّه ف ريي آنالْقُر . وى اِهللا هدقُلْ إنَّ ه

 ييا عبد الْقَادرِ إنِّ. إيلي إيلي لما سبقْتنِي. مغلُوب فَانتصر يربِّ إنِّ .الْهدى
كعم .دبِي لَك تسيغَر تمحير ترقُدفُ ي.و اكنفَتمِّ والْغ نم اكنيجناونوت. 

الالَّزِم كدا بأن. كيِيحا منِ .أنلَّد نم كيف تفَخقِ يندّالص حور.  تألْقَيو
كَزرعٍ أخرج شطْأه فَاستغلَظَ فَاستوى  ي.تصنع على عينِول يعلَيك محبةً منِّ

إنا فَتحنا لَك فَتحا مبِينا ليغفر لَك اُهللا ما تقَدم من ذَنبِك وما  .على سوقه
رأخاألوىل، الطبعة ٥١٥إىل  ٥١١(انظروا الرباهني األمحدية، الصفحة ." ت (  

"أليس اهللا بكاف عبده": أي لو  وفيما يلي معناها بشيء من الشرح:...
ألَم تعلَم أنَّ اَهللا علَى كُلِّ " رك اهللا من عنده... مث قال:عاداك الناس مجيعا لنص

". أي ال شيء مستحيل أمامه وهو قادر على أن يرزق شخصا وحيدا شيٍء قَديرٍ
وخامال تقدما، حىت يصبح مئات آالف الناس من حمبيه ومريديه. فهذه النبوءة 

". أي نَّ هدى اِهللا هو الْهدىإعاما من بياا... " ٢٥حتققت يف هذا الزمن بعد 
ال حقيقة ألفكاركم، بل اهلداية احلقيقية هي تلك اليت تأيت من اهللا تعاىل مباشرة، 
وإال فاإلنسان يفسد معاين كتاب اهللا باجتهاداته اخلاطئة، ويفهم منها شيئا آخر 

واملعاين  متاما. واهللا هو الوحيد الذي ال خيطئ، لذا فإن هداه هو اهلدى احلقيقي،
ربِّ  اليت يستنبطها اإلنسان نتيجة أفكاره الشخصية ليست جديرة بالثقة. مث قال:

أي أن عددهم كثري وأنا وحيد، ... بقْتنِيس. إيلي إيلي لما فَانتصر مغلُوب يإنِّ
... هذه نبوءة عن االبتالءات ملاذا تركتين يا إهلي . يا إهليفقم ملبارزم من قبلي
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املستقبلية بأنه سيأيت زمان تقوم فيه ضجة كبرية يف املعارضة، وذلك يف زمن 
اخلمول والعزلة، وسيعكف خلق كثري على املعارضة. وبالنظر إىل التزلزل 
الظاهري سيخطر بالبال مبقتضى البشرية كأن اهللا سحب نصرته. ولكن اهللا تعاىل 

، ولن تدوم تلك احلالة بل ستميل لزمن سيجيب األدعيةك ايذكّر بأنه يف ذل
القلوب إيلّ. وهذا ما حصل بالضبط، إذ قد مالت القلوب يف اية املطاف بعد 

ي": أي أودعتك وألْقَيت علَيك محبةً منِّقيام فتنة كبرية بعد فتوى التكفري... "
فعلت ذلك لتتربى وتنمو خصلة حبيث حيبك كل سليم الطبع ويجذَب إليك. لقد 

وتزدهر أمام عيين. كنت كبذرة بذرت يف األرض، وكانت حبةً صغرية 
شطأها وظلت تنمو وتزدهر يوما إثر يوم فاستغلظت ووو رِيت الثرى مث أخرجت

وتفرعت أغصاا وصارت دوحة عظيمة مستوية على سوقها. فهذه نبوءة عن 
نك يف الوقت احلايل كحبة زرعت يف األرض التقدم يف املستقبل، وقد قيل فيها بأ

ونبت خضرةً وتظل تنمو رِيت ووا ستالثرى، ولكن من املقدر يف املستقبل أ
وتزدهر حىت تكون دوحة عظيمة وتستغلظ وتستوي على سوقها، فلن تقدر أية 

عاما. مث قال  ٢٥عاصفة على أن تضرها. لقد نشرت هذه النبوءة على املأل قبل 
." هنا إنا فَتحنا لَك فَتحا مبِينا ليغفر لَك اُهللا ما تقَدم من ذَنبِك وما تأخر"تعاىل: 

إذ  ؟ينشأ سؤال حول هذا الوحي اإلهلي وهو: ما عالقة الفتح مع غفران الذنوب
 ولكن احلق أما وثيقتا، ال تـمت هاتان اجلملتان إىل بعضهما بصلة يف الظاهر

الصلة. وتفصيل الوحي أن الطعن واالنتقاد الذي توجهه هذه الدنيا العمياء إىل 
االعتراضات متنوع املبعوثني من اهللا ورسله وأنبيائه، وما وجه إليهم من الطعن 

وسوء الظن م وبأعماهلم، ال يوجه إىل أحد يف العامل. وهذا ما قدره اهللا تعاىل 
ء األشقياء، فيكونوا حملّ اعتراض عندهم، ألم ثروة لكي يخفيهم عن أعني هؤال

هؤالء أفضل. لذلك يلقي غري املستحقني عظمى، وإن إخفاء الثروة العظمى عن 
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اهللا تعاىل األشقياَء األزليني يف أصناف الشبهات عن حزب األصفياء هؤالء 
سال ليحرموا من ثروة القبول. هذه هي السنة اجلارية يف الذين يأتون أئمةً ور

وأنبياء من اهللا تعاىل. وهلذا السبب قد اختلق أعداء احلق ألوان االعتراضات ضد 
ووجهوا إليهم أصناف الطعن  �ونبينا األكرم  وعيسى عليهما السالمموسى 

اليت ما وجهت إىل إنسان صاحل عادي قط. فما من مة إال وقد وجهت إليهم، 
ملا كان الرد العقلي على التهم كلها أمرا  وما من عيب إال وقد أُلصق م. ولكن

، ا ذوو الطبائع املظلمةيطمئن واحلكم يف األمور النظرية يكون صعبا وال ، نظريا
فلم خيتر اهللا تعاىل الطريق النظري بل اختار طريق إراءة اآليات، واكتفى باآليات 

أيضا يستطيع أن يدرك  لرباءة أنبيائه، ألن كل غيب وجنساملؤيدة والنصرة العظيمة 
بسهولة بأنه إذا كان األنبياء يتبعون أهواءهم النفسانية وكانوا مفترين وذوي 
طبائع جنسة، والعياذ باهللا، ملا أمكن إظهار آيات عظيمة مثلها نصرة هلم. 
فبحسب سنة اهللا القدمية قد أنبأ حبقي يف أجزاء الرباهني األمحدية السابقة، نبوءة 

ل، ومعناها أن اهللا تعاىل سيري فتوحات عظيمة وآيات جليلة ذكرا قبل قلي
على اعتراضات أثارها العمهون يف هذا العامل حول اجلزء  ١تأييدا لك لتكون ردا

ألنه ما من شهادة أكرب من شهادة عالـم  ،من حياتك أو اجلزء األخري األول
املعترضون  األسرار. ولقد استخدمت كلمة "ذنب" ألن الصوالت اليت يشنها

والطاعنون يف املرسلني يقومون ا حاسبني مطاعنهم يف قرارة قلوم ذنبا. فاملراد 
                                                 

 ، فقد أوحى إيلخرية من حيايتاملرحلة األاحلالية هي  املرحلةلقد كشف اهللا علي أن  ١
." فبناء على ذلك قَرب أجلُك الْمقَدر، والَ نبقي لَك من الْمخزِيات ذكْرا: "بالعربية

 دنووفّقين اهللا تعاىل لنشر اجلزء اخلامس من الرباهني األمحدية. وكذلك أشار اهللا تعاىل إىل 
بعد وقوع مجيع احلوادث وإراءة عجائب القدرة سيقع أجلي يف وحيه الذي تعريبه: "

 ." منه.حادث وفاتك
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، وال يعين أن هناك ذنبا يف و: إن الذنب ينسب إليك جمرد نسبةمن ذلك ه
احلقيقة. وبعيد عن األدب أن يستنبط اإلنسان من هذا الوحي اإلهلي معىن أن 

 تعاىل. بل املراد من ذلك أن ما ينسب إليهم وما هناك ذنبا يف احلقيقة غفره اهللا
اهللا بآية عظيمة. اجلهالء ال يدركون  هباسم الذنب سيسترمن أمور سيئة يذاع 

أي  - بأي معىن ينسب اُهللا "الذنب" إىل عباده املقبولني، ألن الذنب احلقيقي
بأن  بنفسه بدال من أن يهتم اُهللامرتكبه،  يستحق العقوبة ما مل يتب - معصية اهللا
من وليلقى ، والعيوبعن املطاعن  ىت ختتفي وتستر تلقائيا األوهامح يري آيةً

زالت األنبياء اليت إن يذكرها خزيا وإهانةً. هلذا السبب يقول أئمة التصوف 
ذكرها اهللا تعاىل مثل أكل آدم احلبة، لو ذكرها أحد على سبيل االزدراء لكان 

اإلميان، ألم مقبولون عند اهللا ومعصومون مما يعده العامل كفرا، ومدعاة لسلب 
اهللا كما جاء يف صولٍ من ل ذنبا. وعداوة املرء إياهم مبنـزلة جعل نفسه عرضةً

  فقد آذنته للحرب. وليا من عادى يل احلديث الصحيح: 
، �باختصار، إن أهل االصطفاء هم أحباء اهللا وأصحاب صلة متينة معه 

لنقد والطعن فيهم. وال باب أقرب إىل اهلالك من أن يعادي املرء وال خري يف ا
  حميب اهللا وأحباءه كالعمهني. 

وليكن معلوما أيضا أن املغفرة ال تعين فقط غفران الذنب الذي صدر، بل 
إىل حيز الفعل، وعدم  معناها أيضا احليلولة دون انتقال الذنب من حيز القوة

يف القلب. لقد أخرب اهللا تعاىل مرارا يف هذه األنباء أيضا  مثل هذه الفكرةنشوء 
 سيحول حالة اخلمول إىل ذيوع الصيت احلسن، ومهما ثارت الفنت �أنه 

عيابون وطاعنون يف البداية كذلك سيكونون فسينجيين منها. وكما كان هناك 
نا فيمون أو يف أواخر العمر أيضا، ولكن اهللا تعاىل سريزقين غلبة وانتصارا بيفح

سيحفَظ الناس من تأثريهم. من عادة اإلنسان أنه ال ينال اهلداية من ألف آية 
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بقدر ما يستعد لإلنكار متأثرا بشر عيابٍ واحد؛ لذا مل يكشف اهللا يف هذا 
بأين سأرزقك فتحا عظيما، أي سأُظهر آيةً  �الوحي بأنه سيظهر آية، بل قال 

ال بأن هذا سيحدث يف الفترة األخرية من تفتح القلوب، وتظهر عظمتك. وق
بأن هذه النبوءة ختص الزمن احلايل. وأرى أن  وشدة فأقول بكل قوةعمرك. 

الطعن والنقد قد جتاوز احلدود، فآمل أن آية عظيمة ستظهر قريبا تفتح القلوب 
وستحيِي من جديد القلوب امليتة اليت متوت مرة بعد أخرى، فاحلمد هللا على 

  ذلك. 
تأييد هذه النبوءات هناك نبوءات أخرى مذكورة يف أجزاء "الرباهني  ويف

عاما من بياا وهي:  ٢٥األمحدية" السابقة وقد حتققت يف هذه األيام بعد 
"هدبع اُهللا بِكَاف سألَي.  أهرااُهللا فَبهجِياِهللا و دنكَانَ عا وا قَالُومم.  سألَي

بع اُهللا بِكَافها .دكد لَهعلِ جبلْجه لبلّى رجا تفَلَم. دكَي نهواُهللا مو 
نرِيه .الْكَافدبع اُهللا بِكَاف سكَانَ  .ألَيا ونّةً ممحراسِ ولنةً للَه آيعجنلو

صدّق السفيه إالَّ سيفَةَ الَ ي .فيه تمترونَ يالْحقِّ الَّذ قَول .أمرا مقْضيا
الكالْه. ّل وديع لَّك ودعاَء  . قُلْوإذَا ج ،هجِلُوعتساِهللا فَالَ ت رى أمأت

 قدم وإنّ أتى، قد وقتك فإن تبختر. ألَست بِربِّكُم قَالُوا بلى .نصر اِهللا
 را سيد األنبياء، مطهإن حممد .����العليا املنارة على وقَعت احملمديني

هو الّذي . اهللا يصلح كلّ أمرك، ويعطيك كلّ مراداتك مصطفى. إنّ
َ يشاُء من  دبع ١ينزلُ الغيثَ نم هبِي إلَيتجه. يتمحر رشنيا وطُوا قَنم

                                                 
لفارسية واألردية اليت لإلهلامات ا �الكلمات اليت حتتها خط ترمجة املسيح املوعود  �

    )املترجم(. "االستفتاء"نقلناها من كتابه 
ورد حرف "من" بعد الغيث يف اإلهلام املذكور يف الرباهني األمحدية اجلزء الرابع.  ١
 )املترجم(
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ولتنذر  .عنه السوَء والْفَحشاَء وكَذَلك مننا على يوسف لنصرِفعباده. 
شهادةٌ من اِهللا فَهلْ أنتم  يقُلْ عند. قَوما ما اُنذر آباؤهم فَهم غَافلُون

عنَ، إنَّ مونمؤبِّ يمنِ يريدهيإيلّ .س بأح نبِّ السِّجنِ رنوعدا يميم 
هبِّ .إلَير جينِن ّن غَمإىل  ٥١٦(انظر: الرباهني األمحدية، الصفحة ي." م

  )األوىلالطبعة ، ٥٥٤
"، أي سيأيت اهللا باجلبل للْجبلِ جعلَه دكا فَلَما تجلّى ربه" ومن معانيها ...

اآلية. وإن آيات اهللا تكفي  ذهراءة عبده، وسيوهن كيد املنكرين شاهدا على ب
شهادة وال حاجة إىل شهادة أخرى. وسنجعل دك اجلبل آية للناس. وستكون 

، اإلنسان وكان أمرا مقضيا ١آييت هذه رمحة للناس وسيستفيد ا أناس كثريون
قل هلؤالء ": أي أتى أمر اِهللا فَالَ تستعجِلُوه... "السافل ال  يقبل إال آية املوت

ذلك  كل نتشر املوت فال تستعجلوه، فإنفهاء أن آية املوت أيضا ستأيت، ويالس
 ٢٥سيحدث يف موعده. هذه نبوءة عن الطاعون والزلزال الشديد نشرت قبل 

أنصر مبعوثي ومرسلي  ٢عاما يف "الرباهني األمحدية". مث يقول تعاىل: عندما
                                                 

الواردة يف "الرباهني األمحدية" جمملةٌ يف بعض اهللا فليكن معلوما أن ترمجة كلمات  ١
، معناه احلقيقي عنلفظ الاألماكن لكوا قبل األوان، ويف بعض األماكن األخرى صرف 

يجب فكالم اهللا األصلي موجودا وملا كان أي صرِف عن الظاهر نظرا إىل املعىن املعقول. 
ملوه حممل اخلطأ حيءة. بل جيب أن على القراء أال يهتموا مبا فُسر به قبل حتقق النبو

  منه. .ذافريهاوءة حببلنبوءة هو عندما تتحقق الن صحيحاالجتهادي ألن وقت التفسري ال
افتراء اإلنسان أو من اهللا املبعوث واملرسل  هذا هذه النبوءة تتعلق بالذين يعدون وحي ٢

منذ زمن على املؤلف وساوس الشيطان وال يؤمنون بأن إلـهنا هو الذي ينـزل الوحي 
الرباهني األمحدية إىل هذا اليوم. فقد وعد اهللا تعاىل يف هذه اآلية أنه سيجعلهم يعترفون يف 

منذ زمن الرباهني  إىل املؤلفأن الذي ظل يوحي بإلقرار إىل اآخر األمر، وسيضطرون 
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أي ؟"، ن: "ألست بربكميف البالد سيقال للمنكري ومهلكة بإنزال آيات مهولة
أن تلك األيام ستكون عصيبة للغاية، وستظهر عندها آيات مهيبة، وبالنظر إىل 
اآليات ستقبِل إىل احلق كثري من القلوب املسودة واملعوجة، وتؤمن ذا املرسل 

 فإن تبختريف الوحي املذكور: " �الذي ظهر بني ظهرانيهم. مث خاطبين اهللا 
." املراد من لفظ العليا املنارة على وقَعت احملمديني قدم وإنّ أتى، قد وقتك

فإن الفرق األخرى الذين يسمون  وإالاحملمديني هم املسلمون من مجاعيت 
مسلمني يصيبهم االحنطاط يوما إثر يوم حبسب نبأ اهللا املذكور يف الرباهني 

خارج اإلسالم، كما قال خرى األلل املاألمحدية. وكذلك احلال بالنسبة إىل 
 ييا عيسى إنِّبصراحة تامة يف الوحي اإلهلي املذكور يف الرباهني األمحدية: "

وجاعلُ الَّذين اتبعوك فَوق  ١متوفّيك ورافعك إىلَّ ومطَهِّرك من الَّذين كَفَروا
ةاميمِ الْقوا إىل يوكَفَر نيالَّذ".  

املراد من عيسى يف هذا الوحي اإلهلي هو أنا، واملراد من التابعني هم 
. واملراد من �مجاعيت. لقد جاءت هذه النبوءة يف القرآن الكرمي حبق عيسى 
ففي إنزال هذه  قوم مغلوبني هم اليهود الذين ظل عددهم يقلّ يوما بعد يوم.

 من الذين ليسوااآلية جمددا حبقي وحبق مجاعيت إشارة إىل أنه من املقدر أن عدد 
هذه اجلماعة سيتضاءل رويدا رويدا، وأن مجيع فرق املسلمني الذين ما زالوا 
خارج هذه اجلماعة سيتضاءل عددهم أيضا يوما بعد يوم نتيجة دخوهلم هذه 

رويدا كما قلّ عدد اليهود شيئا فشيئا حىت اجلماعة أو سيقضى عليهم رويدا 
                                                                                                                     

أيضا إىل أن آية  األمحدية إىل األخري هو اهللا إله العامل كله وال إله إال هو. ففي ذلك إشارة
 منه.  ن.رقاب كبار املنكري اتعنو هلف ،عظيمة ستظهر

الناسخ،  بسهوالرباهني األمحدية  " منومطَهِّرك من الَّذين كَفَروا" :لةمجلقد سقطت  ١
 منه. .وقد تلقيت هذا اإلهلام مرارا
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بقيت قلّة قليلة جدا منهم، كذلك متاما ستكون عاقبة معارضي هذه اجلماعة. 
وسيغلب أفراد هذه اجلماعة على اجلميع من حيث عددهم وقوة مذهبهم. فال 
تزال هذه النبوءة تتحقق بوجه خارق للعادة ألا عندما نشرت يف الرباهني 

لشخص واحد أن يدعي أنه ومل يكن ت حينها يف حالة اخلمول األمحدية كن
كان من أتباعي. أما اآلن فقد بلغ عدد هذه اجلماعة بفضل اهللا تعاىل إىل مئات 

اآلفات السماوية هو حثيثة، والسبب وراء ذلك خبطًى اآلالف وما زالت تتقدم 
  أيضا اليت حتصد هذه البالد حصدا. 

اهللا  مصطفى. إنّ را سيد األنبياء، مطهحممد إنومن هذا الوحي اإلهلي: "
." فليكن واضحا أا نبوءات من يصلح كلّ أمرك، ويعطيك كلّ مراداتك

 ا حني مل يكن هناك شيء على ما يرام ومل يكن أي درجة عالية ألنه قد أُنبئ
يتعذر  حبيثعاما  ٢٥من مرادايت حاصال، أما اآلن فقد حتققت املرادات بعد 

أي قاديان إىل جممع الديار، إذ  ،. لقد حول اهللا تعاىل قرية متروكةإحصاؤها
ما كان للعقل أمورا  �يتوافد إليها الناس من كل بلد وفيها جيتمعون. وأرى 

من  يب مئات اآلالف من الناس وامتأل هذا البلد أن يتصور حدوثها. لقد آمن
ذرة يف بالد العرب والشام أبناء مجاعيت. وليس ذلك فحسب بل بذرت هذه الب

لبالد فانضم إىل هذه وفارس وأمريكا وأوروبا وغريها من اوالتركية ومصر 
من الناس من تلك البالد. ويتوقع أن الوقت قريب بل على  اجلماعة عديد

األبواب حني سينال الناس من البالد املذكورة أيضا نصيبا كامال من هذا النور 
ظهور األعداء السفهاء الذين كانوا يسمون أنفسهم أُنقضت السماوي. ولقد 

وخدعهم وخططهم، ويئسوا مبكايدهم مشايخ، ومل يستطيعوا أن يردوا قدر اهللا 
من القضاء على هذه اجلماعة. وقد استوت وصلحت كل األمور اليت كانوا 

  يريدون إفسادها. فاحلمد هللا على ذلك.
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يف  لناس الزائفة اليت سيوجهوا إيلَّمث أنبأ اهللا تعاىل بوجه خاص عن تهم ا
 وينشر قَنطُوا ما بعد من الْغيثَ ينزلُ الَّذي "هواملستقبل ومساين يوسف فقال: 

لنصرِف وكَذَلك مننا على يوسف رحمته. يجتبِي إلَيه من يشاُء من عباده. 
 يقُلْ عند .والْفَحشاَء ولتنذر قَوما ما اُنذر آباؤهم فَهم غَافلُونََء عنه السو

ربِّ السِّجن أحب  .سيهدينِ يربِّ يإنَّ مع .شهادةٌ من اِهللا فَهلْ أنتم مؤمنونَ
  ي."من غَمّ ينِإلَيه، ربِّ نجِّ يإىلَّ مما يدعوننِ

لقد نقلت من قبل أيضا هذه اآليات املسجلة يف الرباهني األمحدية من 
، ولكن أعيد نقلها هنا من أجل توضيح املقصود كيال ٥٥٤إىل  ٥١٦الصفحة 

يتعذر فهم معاين النبوءة. معىن هذا الوحي أن اهللا تعاىل ينـزل الغيث أي 
عنه السوء يصطفي من يشاء من عباده للرسالة والنبوة... "لنصرف 

والفحشاء"، أي قد مننا على يوسف هذا، وسنصرف عنه السوء والفحشاء، إذ 
ستوجه إليه مةً. أي أن سنة اهللا عندما تختلَق التهم اليت تفترى على أنبيائه 
ورسله هي أنه أوال يعطي العيابني والطاعنني والظانني ظن السوء فرصة كاملة 

كما حيلو هلم. فيصولون ويهامجون أباطيل ما وويلصقوا ليهذوا كما يشاءون 
فرحني مسرورين ويعتمدون على صوالم كثريا، حىت ختافها مجاعة الصادقني، 

وصمةَ هذه رمحة اهللا ومبقتضى الضعف البشري يقنطون من أن يغسل غيثُ 
جيعل  هومن سنة اهللا أيضا أنه ينـزل الغيث وينشر رمحته، ولكن االفتراءات.

الناس ييأسون أوال إىل مدة من الزمن امتحانا إلميام. كذلك يمتحن الذين 
 اهللا تعاىل يؤمنون بنيب اهللا ومرسله إذ يشن األشرار هجمات كثرية على أنبياء

يعدون فساقا وفجارا. فقد جرت عادة اهللا أنه يفسح أم دون وجه حق حىت 
فيحسبون مطاعنهم وانتقادام قوية جدا وا واسعا لالعتراض للمعترضني جماال 

تنكسر ظهورهم أن يفرحون ويعتزون، وحتزن ا قلوب املؤمنني بشدة لدرجة 
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ويبتلون ابتالء مريرا. مث ينـزل غيث نصرة اهللا ويغسل أوراق االفتراءات كلها 
  ويثبت ألنبيائه مرتبة االجتباء واالصطفاء. 

بتهم  حة يوسف هذا حبيث سيتهمه األشرارفملخص النبوءة أننا سنربئ سا
أوال كما اتهم يوسف بن يعقوب، ولكن اهللا أقام شخصا شاهدا على  كاذبة

براءته، فربأت شهادته ساحة يوسف من التهمة. فيقول اهللا تعاىل بأين سأفعل 
إنَّ  .نونَشهادةٌ من اِهللا فَهلْ أنتم مؤم يقُلْ عندذلك اآلن أيضا كما يقول: "

أملك شهادة من اهللا على  إني". أي يا يوسف قل ملتهميك نِسيهدي يربِّ يمع
؟ وقل هلم أيضا بأين ال ميكن أن أُدان بتوجيهكم أم ال براءيت، فهل ستقبلوا

  . ١لرباءيت االمةً إيلّ ألن اهللا معي فسيفتح 
تعاىل اعلموا أن "زليخا" امت يوسف بن يعقوب بغري وجه حق فقال اهللا 

فيقول اهللا هنا أما . �٢أَهلها من شاهد وشهِد�يف القرآن الكرمي:  ذا الشأن
 ٢٥ين سأشهد بنفسي ليوسف هذا. فأي شهادة أكرب من أنه أخربين قبل إتعاىل 
األشرار والظاملون. لقد شهد ليوسف بن بالتهم اليت يتهمين ا من اآلن عاما 

 امرأةٌ لقد اتهمت يعقوب أحد الناس ولكن اهللا أحب أن يشهد يل بنفسه.
هم أدىن من امرأة أيضا وينطبق عليهم فبن يعقوب، أما الذين يتهمونين  وسفي

                                                 
أي سريشدين إىل سبيل ) ٦٣(الشعراء:  �إنَّ معي ربِّي سيهدينِ� :لقد وردت اآلية ١

يف القرآن الكرمي يف قصة موسى حني تبعه فرعون، وظن بنو إسرائيل أم اخلالص، 
اهللا تعاىل هنا إىل أنه سيكون بعض الضعفاء يف هذه اجلماعة أيضا  قد أشارمدركون. ف

 فتحهالتهم كما  اهللا تعاىل جماال لرباءتكم من هذه فتحال ختافوا فسي :وسيقال الطمئنام
خيالف واقع كان امرأة شريرةٌ لزوجها عن يوسف ما  قالتحني  بن يعقوب يوسفل

 منه. .األمر
 ٢٧يوسف:  ٢



 א����א�������� ��������������������������� )٩٢(�����������������������������א
	�א�����א�
 

عبارةٌ: . وقد وردت يف اية النبوءة املذكورة �١عظيم كَيدكُن إِنَّ�قوله تعاىل: 
بر" نجالس بأَح ا إِلَيمنِي مونعدي  ."هإِلَي  

 لتهذا لنفسي لسجنعليه املخص الكالم أنه لو أرادت امرأة ذلك لفض .
كان دعاء يوسف بن يعقوب عليهما السالم الذي سجن بسببه. هذا هو قويل 

عاما. والفرق  ٢٥دية قبل أنا أيضا الذي قدر اهللا أن يسجل يف الرباهني األمح
الوحيد هو أن يوسف بن يعقوب سجن بسبب دعائه، ولكن اهللا تعاىل قال 

من الرباهني األمحدية: "يعصمك اهللا من عنده وإن مل  ٥١٠حبقي يف الصفحة 
كان القاضي اهلندوسي ينوي أن كذلك حدث متاما إذ يعصمك الناس". 

املسم ى "كرم دين" ولكن اهللا تعاىل صرف يسجنين يف قضية جنائية رفعها علي
  يف إرادته للمعاقبة. متاما قلبه من إرادته تلك بسبب غييب، وأنبأ أيضا أنه سيفشل 

إذًا، فإن يوسف هذه األمة أي أنا العبد الضعيف أفضل من يوسف 
، أما يوسف بن ت من السجن على الرغم من دعائي لهاإلسرائيلي ألين وقي

 ٢٥شهد اهللا تعاىل بنفسه برباءة يوسف هذه األمة قبل يعقوب فقد سجن. لقد 
عاما، وأظهر آيات أخرى، ولكن يوسف بن يعقوب احتاج لرباءته إىل شهادة 
إنسان. وبعد شهادات هذه النبوءات فقد شهد أيضا الزلزال الشديد الذي 
أنبأت به قبل أحد عشر شهرا ألن النبوءة عن الزلزال كانت مصحوبة بالوحي 

. فبذلك صار هناك ٢"قل عندي شهادة من اهللا فهل أنتم مؤمنون: "اإلهلي
  شاهدان اثنان، وال يدرى كم من شاهد بقي بعدمها. 

                                                 
 ٢٩يوسف:  ١
أي أن شهادة اهللا "قل عندي شهادة من اهللا فهل أنتم مؤمنون" إن قول اهللا تعاىل هنا:  ٢

أخربين قبل مدة طويلة  �شهادة الناس. وهذه شهادة على أنه اليت حتالفين أفضل من 
 منه. .ذه التهم الباطلة
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يكنها أصحاب الظنون السيئة اعتربين  اليت سيئةالفكار األفاهللا الذي يعلم 
 أَحب السجن الوارد يف سورة يوسف: رب �يوسف. وبنقل قول يوسف 

إِلَي امنِي مونعدظهِر أحوايل  يعلى لساين أنبأ عن الزمن املستقبلي لكي ي ،هإِلَي
الباطنية على الناس. مع أنه ليس من عاديت، بل أنفر بطبيعيت، أن أسرد للناس 

وما أُبرئ نفِْسي إِنَّ النفْس َألمارةٌ بل أقول كما قال يوسف: " ،طهارة قليب
 !"، ولكن أين أُخفي لطف اهللا وفضله وكيف أكتمه؟ما رحم ربي بِالسوِء إِلَّا
علي ألطافا وأفضاال ال أستطيع إحصاءها. فما أعظم لطفه أن  �فقد أنزل 

! ئة منتهاهايأظهر يل ريب آيات مهيبة يف الزمن الذي بلغت فيه الظنون الس
 ٣١ت به يف الشديد الذي أُخبِرالزلزال فتفكّروا مثال من كان يعرف عن 

م والذي دمر آالف الناس يف ملح البصر، وترك اجلبال ١٩٠٤أيار/مايو 
 الذي أخربين به قبل عام إنه هو اُهللا !هل من منجم تنبأ به قبلي؟ !مغارات؟

تقريبا، وقد نشر هذا اخلرب يف حينه بني مئات آالف الناس بواسطة اجلرائد. 
السعداء. ولكين أعني آية كي تفتح فقال تعاىل بأنه سيحدث هذا الزلزال ك

أرى أن النبوءات الواردة يف الرباهني األمحدية أيضا ليست أقل منها شأنا، 
  فيها خرب هذا الزلزال الشديد. ف

عاما بوقوع  ٢٥والنبوءة اليت مسيت فيها يوسف أيضا قد أَخربت قبل 
اهلجمات القذرة يف هذا الزمن. فهذه اهلجمات القذرة سالح أخري يف يد 
املعاندين اجلهلة، مث يأيت يوم الفصل. وكما قلت من قبل بأن قول اهللا تعاىل يف 

 اليت شهادةال، أقوى من ""قل عندي شهادة من اهللا فهل أنتم مؤمنونهذا املقام: 
  . �شهِد شاهد من أَهلهاو�وردت يف سورة يوسف وهي آية: 

واضح أن شهادة اإلنسان ال تساوي شهادة اهللا قط. فتلك الشهادة هي و
عاما وطبق علي وقائعه واستخدم  ٢٥أن مساين اهللا عامل الغيب يوسف قبل 

يتبني من قوله تعاىل على كلمات خاصة تكشف احلقيقة بكل جالء كما 
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إِلَيه" أا إشارة إىل حادث  يدعوننِي مما إِلَي أَحب السجن ربلساين: "
سيحدث يف املستقبل. ولكن ما دام يوسف أيضا مل يسلم من ظنون األشرار 
السيئة فال طائل من وراء تأسفي أيضا على هؤالء القوم الذين يسيئون يب 

من يصول علي إمنا يقحم يده يف نار ملتهبة، ألنه ال يهامجين أنا بل  الظن. كلُّ
". وهذا إين مهني من أراد إهانتكيهاجم الذي أرسلين. وهو الذي قال: "

سيتوقف عن إراءة اآليات من  �. ال تظنوا أنه ١الشخص ال خيفى عن اهللا
أل ا األرض. أجلي. كال، بل سيظهر آية تلو آية وسيشهد يل بشهاداته اليت مت

وسيري آيات مهيبة ويقوم بأعمال مرعبة. فقد شاهد هذه األمور إىل مدة من 
الزمن وصرب ولكنه سريعد اآلن ال حمالة كسحاب يرعد يف مومسه وسيذيق 
األرواح الشريرة صاعقته. واألشرار الذين ال خيافونه ويزدادون جتاسرا 

السيئة يراهم اهللا تعاىل على أية ويخفون عن الناس أفكارهم القذرة وأعماهلم 
هل ميكن أن ينتصر يف احلرب  !حال. هل إلنسان شرير أن يغلب إرادات اهللا؟

قل عندي شهادة من اهللا ؟ أما تسمية اهللا تعاىل يل بيوسف وقوله: "�ضده 
"، أي شهادة اهللا اليت عندي غالبة على شهادات الناس فهل فهل أنتم مؤمنون

فاملراد من هذه العبارة أنْ يا أيها األشرار واملتهِمون إن  أم ال؟ أنتم تقبلوا
عاما، فسيشهد اهللا بآية  ٢٥كنتم ال تقبلون شهادة اهللا اليت شهد ا قبل 

أخرى سوف تقعون بسببها يف قبضة قاسية وهناك يكون البكاء وصرير 
هللا األسنان. فأرى أن شهادات اهللا األخرى أيضا بدأت بالظهور. وقد أخربين ا

سأقضي عليه بسهمه هو. وكذلك تعاىل بإهلامه أن الذي يرمي سهمه إليك ف
                                                 

تعلن بأعلى صوا أن أناسا من  )٦٣(الشعراء:  �إنَّ معي ربِّي سيهدينِ�ية: إن اآل ١
ذوي صفات فرعونية سيعتزون بتهمهم الباطلة ولكن اهللا سينجي عبده. وأن أمام 

 املهامجني حبر سيقضى عليهم فيه، منه.



 א����א�������� ��������������������������� )٩٥(�����������������������������א
	�א�����א�
 

ولتنذر قوما ما أُنذر الذي سميت فيه يوسف عبارةٌ: "اإلهلي وحي يف ال
". فهذه اآلية مع اآلية اليت سبقتها تعين أننا مننا على آباؤهم فهم غافلون

السوء والفحشاء يوسف وشهدنا بأنفسنا على براءته لنصرف وندفع عنه 
الذي ينسب إليه. ولسوف نفعل ذلك كيال يقع اخللل يف اإلنذار والدعوة، 
ألنه لوال دفع التهم خمتلفة األنواع اليت تلصقها الدنيا العمياء بأنبياء اهللا ورسله 

لتباطأت عملية الدعوة واإلنذار بل كادت تتوقف، وال يؤثّر كالمهم ومبعوثيه 
ألجوبة العقلية وحدها الصدأ من القلوب جيدا. يف القلوب، وال تزيل ا

جهنم. لذا إن اهللا حصب فيخشى أن يهلك الناس نتيجة سوء ظنهم ويصريوا 
الكرمي والرحيم الذي ال يريد هالك خلقه يشهد على صفاء أنبيائه ذلك هو 

واصطفائهم واجتبائهم بآيات قاهرة. أما الذي ال يرتدع عن الظنون السيئة 
 �لك الشهادات أيضا فال يعبأ اهللا تعاىل الكه، بل يعاديه بعد مشاهدة ت

ولكن  تأثريا سيئا يف قلوب الناس تتركمكايده ويقوم مقابله. يظن الشرير أن 
سأجعل يدك أنت سببا  !هل مكرك أقوى من مكري؟ ،اهللا يقول: أيها الغيب

  لذلتك، وسأُخزيك وأُهينك على مرأى من أصدقائك. 
وهو أن  ،أيضا من وراء تسمييت بيوسف يف هذا املقاموهناك هدف آخر 

ولكنها كانت أساسا لرفع  ،يوسف واجه أنواع الذلة لدى وصوله إىل مصر
عد ذليال مهانا يف نظر اجلهالء يف أول األمر  �درجاته يف احلقيقة. غري أنه 

كانوا  الذينأما  ،ولكن اهللا تعاىل أعزه يف النهاية، إذ جعله ملكا يف تلك البالد
فقد  .يف أيام القحطله جعلهم اهللا كالعبيد فقد ينسبون إليه وصمة العبودية 

سيفعل ذلك متاما اآلن أيضا،  �أشار اهللا تعاىل بتسمييت يوسف إىل أنه 
اإلسالم وغريه ولن يرتاح الباحثون عامل وسيحدث قحط الغذاء الروحاين يف 

عن احلياة الروحانية إال يف هذه اجلماعة، وستنـزع الربكات السماوية من 
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آية. والذين يريدون  بكلم الذي يتكلّكل فرقة وسينعم هذا العبد املتواضع 
هللا األعلى. وسأوهب  اجتناب هذا املوت الروحاين سريجعون إىل هذا العبد

تلك الذلة اليت أبلغها عوضا عن  -كمثل يوسف -ذه العزةبل وهبت يل ه
ناقصو العقل منتهاها يف هذه األيام. مع أنين مل آت من أجل ملكوت أرضي 
ولكن يل ملكوت يف السماء ال تراه الدنيا. وقد أخربين اهللا تعاىل أن املفسدين 

 إهلام: واملتمردين الكبار سيعرفونين يف اية املطاف، كما قال تعاىل يف
الَ تثْرِيب  .ربنا اغْفر لَنا إنا كُنا خاطئين .يخرونَ على األذْقَان سجدا"

نيماحالر محأر وهو اُهللا لَكُم رفغي موالْي كُملَيورأيت يف الكشف أن ١"ع .
واملراد من األرض هنا ". يا ويل اهللا كنت ال أعرفكاألرض كلّمتين وقالت: "

يوم مهيب ألنه سيأمن. أما الذي  هو أهلها. فطوىب للذي يقبلين قبل حلول
  يقبلين بعد ظهور اآليات القاهرة فال قيمة إلميانه مثقال ذرة. 

املتزوجة ال تكون حيلو لك، ولكن  عذر للذنب كما"ميكنك أن تقدم ألف 
  ٢".على أية حال العذراءعلى قدر من اجلمال ك

مث هناك نبوءات أخرى مسجلة يف الرباهني األمحدية تأييدا للنبوءات 
 ."شعنا نعساهواملذكورة آنفا كما يقول اهللا تعاىل: "

I love you. I shall give you a large party of Islam.  
إين سأري بريقي، وأرفعك من ثلة من األولني وثلة من اآلخرين. 

قدريت. جاء نذير يف الدنيا، فأنكروه أهلها وما قبلوه، ولكن اهللا يقبله، 
                                                 

سيخرون لألذقان ساجدين قائلني: اللهم إنا كنا خاطئني فقد ارتكبنا ذنوبا فاغفر لنا.  ١
فسيقول هلم اهللا تعاىل: ال تثريب عليكم اليوم ألنكم آمنتم، فسيغفرلكم اهللا تعاىل وهو 

 اهللا يوسف يف هذا اإلهلام أيضا بلفظ: "ال تثريب"، منه. جعلينلقد أرحم الرامحني. 
 . (املترجم)فارسيبيت ترمجة  ٢
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ظهر صدقه بصولٍوي قوي صول بعد صولٍ شديد.����  بِرا فَاصنهةُ هنتالْف
أما بِنِعمة و .إحساناد عاملْ بِالناسِ رِفْقًا ويا داو. كَما صبر أولُوا الْعزمِ

 .إنك الْيوم لَذُو حظّ عظيمٍ ي.رأيت خديجت يشكُر نِعمتاُ .ربِّك فَحدّثْ
ألَم نجعلْ لَك سهولَةً  .ألَم نشرح لَك صدرك .ما ودعك ربك وما قَلى

رٍ يفا .كُلِّ أمنكَانَ آم لَهخد نمكْرِ، وّالذ تيبكْرِ والْف تيارِ .ببم ك
اوبمكراربرٍ مكُلُّ أمو ك هيلُ فعجاِهللا .ي روا نئُوطْفنَ أنْ يودرِياُهللا  قُلِ .ي

اُهللا خير حافظًا  .عنايةُ اِهللا حافظُك، نحن نزلْناه وإنا لَه لَحافظُونَ .حافظُه
نيماحالر محأر وهنِه .وود نم كنوِّفُوخيةُ الْكُفْرِ .ومأئ.  كإن فخالَ ت

اُهللا ف كرصنلى، ياألع تيأن ناطواُهللا .م بكَتلسرا وأن نبلْ  ي. ألغْلماع
وقَالُوا  .بِمنزِلَة الَ يعلَمها الْخلْق يأنت منِّ .قَد غَفَرت لَك يما شئْت فَإنِّ

ا بِهذَا فنعما سمى، ورافْت إالَّ إفْك ويإنْ ه نيلا األونائا  .آبنمكَر لَقَدو
اجتبيناهم واصطَفَيناهم كَذَلك  .لْنا بعضهم على بعضٍوفَضآدم  يبنِ

ننِيمؤلْمةً لنَ آيكُويل.  نا مومِ كَانيقالرو فالْكَه ابحأنَّ أص متِسبح أم
فَفَهمناها  .شاْن ييومٍ هو ف قُلْ هو اُهللا عجِيب، كُلَّ آياتنا عجبا،

قُلْ جاَءكُم نور  .وجحدوا بِها واستيقَنتها أنفُسهم ظُلْما وعلُوا .سلَيمانَ
ننِيمؤم متا إنْ كُنوكْفُراِهللا فَالَ ت نّم. مياهرلى إبع الَمس.  اهنجنَّيو اهنافَيص

(انظروا:  .فَاتخذُوا من مقَامِ إبراهيم مصلى .بِذَلك ١دناتفَر .من الْغمِّ
  )٥٦١إىل  ٥٥٦الرباهني األمحدية، الصفحة 

                                                 
لإلهلامات األردية ونقلناها مـن   �الكلمات اليت حتتها خط ترمجة املسيح املوعود  �

  )املترجم(كتابه االستفتاء. 
أي أن احلب الصادق واخلالص والكامل الذي أكنه أنا هلذا العبد ال يكنه اآلخرون، فقد  ١

 املعرفة. منه.تفردنا يف ذلك. احلق أن احلب يكون على قدر 
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..."هو شعنا نعسا"، هاتان كلمتان عربيتان ومعنامها: "أدعوك يا رب أن 
تنجيين وختلّصين من املصائب، لقد جنَّينا. هذه نبوءة ذُكرت كدعاء مث أُخبِرت 

أي  ،املشاكلُ احلاليةتزال بإجابته، وملخصه أنه يف زمن من األزمنة يف املستقبل 
.عاما إذ مل يعد يف  ٢٥فقد حتققت هذه النبوءة بعد  العزلةُ وقلة احليلة والفقر

هذا العصر أثر لتلك املصاعب. مث هناك نبوءة باإلجنليزية مع أنين لست ملما 
ا. فإن نزول الوحي ذه اللغة معجزة أخرى، ومعناه: أحبك، سأعطيك 
مجاعة كبرية من املسلمني. ثلة من األولني وثلة من اآلخرين، أي سأعطيك 

ا من الذين هم مسلمون من قبل، وحزبا آخر من أمم أخرى مثل اهلندوس حزب
أو املسيحيني من أوروبا أو أمريكا أو غريها من األمم. فقد أسلمت فئة كبرية 
من اهلندوس وانضمت إىل مجاعتنا، منهم "شيخ عبد الرحيم" الذي يسكن هنا 

 املتداولة حلديثيف قاديان وقد قرأ الكتب العربية والقرآن الكرمي وكُتب ا
وغريها، وجييد العربية. والثاين هو "شيخ فضل حق" زعيم هذه احملافظة وأبوه 

شند) الذي لديه خربة لث هو "شيخ عبد اهللا"، (ديوان صاحب عقارات. والثا
طويلة يف الطبابة، وميارس املهنة نفسها هنا يف قاديان، وقد كلِّف بالعمل نفسه 

هناك كثريون آخرون يسكنون يف أوطام. يف قاديان من أجل اجلماعة. و
املسيحيني القدامى يف بني رواجا منذ فترة قريبة حتقق كذلك بدأت مجاعتنا 

أوروبا وأمريكا. فقد انضم إىل مجاعتنا مؤخرا شخص إجنليزي حمترم يسكن يف 
شارع ورـ نيويورك يف الواليات املتحدة األمريكية، كان امسه  ٢٠٢ -٢٠٠

قبل اإلسالم: ايف. ايل. ايندرسن وقد سمي "حسن" بعد إسالمه. وقد بعث 
رسالة حمررة خبط يده وأملى امسه يف مجاعتنا. ويقرأ حاليا كتبنا املترمجة إىل 

كتب العربية أيضا. اإلجنليزية، ويستطيع أن يقرأ القرآن الكرمي بالعربية وي
وباإلضافة إليه هناك كثري من اإلجنليز يف تلك البالد الذين يثنون على مجاعتنا 
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 ٤٠٤ويوافقوننا الرأي. فمنهم الدكتور "بيكر" الذي امسه: ايه. جورج بيكر، 
ريفيو دلفيا أمريكا. وقد قرأ امسي وذكري يف جملة "فيال، ايونيو هينا كوئي سيس

رسالة جاء فيها ما معناه: "أوافق بمث بعث  رنة األديان)آف ريليجرت" (أي مقا
متاما أفكار إمامكم. فقد قدم اإلسالم أمام الدنيا بصورة صحيحة متاما كما 

". وهناك امرأة كتبت عين يف رسالتها ما معناه: "أحب أن �قدمه النيب حممد 
اما." أرى صورته يف كل حني، ألن هذه الصورة تبدو كأا صورة املسيح مت

كذلك قد انضمت إىل مجاعتنا زوجة أحد أصدقائنا، وهي تسكن يف بريطانيا، 
كان امسها قبل اإلسالم " إليزابيث". كما أتلقى من أمريكا وبريطانيا وروسيا 
رسائل عديدة باستمرار ويحتفَظ ا إلفحام املنكرين املتعصبني وما أضيعت 

يف تلك البالد بغية  وما إثر يومي منها رسالة واحدة. وهناك محاس طبيعي ناشئ
إنشاء العالقات معنا. والالفت يف املوضوع أن الناس يتعرفون على مجاعتنا من 
تلقاء أنفسهم، وخيلق اهللا الكرمي والرحيم واحلكيم أُنسا وحبا وحسن الظن يف 
قلوم. ويتبني جبالء أن أهل أوروبا وأمريكا يف طور االستعداد لالنضمام إىل 

، وينظرون إليها بنظرة التعظيم واإلجالل الكبريينِ، ويبدون سعادم مجاعتنا
من كالظامئ أو املتضور جوعا الذي كان موشكا على املوت بظهورها الغامرة 

  . فجأةاجلوع والعطش مث جيد ماء وطعاما شدة 
احلق أن سيل اإلفراط والتفريط كان قد شوه صورة اإلسالم يف هذا الزمن، 

، وما متاماتنكر بركاته  كانت فرقة تدعي اإلسالم بلساا ولكنهاهناك كانت ف
اقتصر أمرها على إنكار املعجزات والنبوءات فقط بل كانت تسخر منها ليل 
ار، وكانت تقابل فكرة املعاد أيضا باالستهزاء والسخرية واإلنكار لعدم فهم 

بواسطتها  المية اليتحقيقتها، وكانت تنوي أن تتخلى ائيا عن العبادات اإلس
باختصار، كانت قريبة من اإلحلاد جدا وكانت مسلمة تفتح أبواب الروحانية. 
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باالسم فقط. وكانت جتهل كليا األمر الذي يشكّل عالمة فارقة بني اإلسالم 
  واألديان األخرى، وال يسع أحدا أن خيلقه يف دينه بقوته وقدرته. 

هذه كانت حالة املفرطني، أما الفريق الثاين فقد اختار طريق اإلفراط، أي 
تعارض كتاب اهللا أميا  اليتاختذوا القصص اليت ال أصل هلا واحلكايات الواهية 

جزءا من دينهم، مع أن اهللا قد بين  ،إىل الدنيا �مثل عودة عيسى  ،معارضة
 ورد يف األحاديث النبوية أيضاوفاته يف القرآن الكرمي بكلمات صرحية، كذلك 

املسيح املقبل سيكون من هذه األمة كما كان املسيح يف سلسلة أن  بصراحة
 -موسى من األمة نفسها ومل يأت من السماء. فأقام اهللا تعاىل على األرض

هذه اجلماعة اليت تعجب كلَّ ذي ذوق سليم بسبب  -لرفع اإلفراط والتفريط
فئة من املسلمني القدامى تدخل هذه بأن فالنبوءة صدقها ومجاهلا واعتداهلا. 

أي من أوروبا وأمريكا ومن  - اجلماعة، وكذلك فئة أخرى من املسلمني اجلدد
عاما من  ٢٥سينضمون إىل هذه اجلماعة، قد حتققت بعد  - أمم كافرة أخرى

  زمن أُنبئ ا. 
ل علي اعلموا، كما قلت من قبل، أن الكلمات العربية هلذا الوحي الذي نز

ثلة من عاما وهي: " ٢٥منشورة يف األجزاء السابقة من الرباهني األمحدية قبل 
فئة من : ". أي أن الداخلني يف هذه اجلماعة فئتاناألولني وثلة من اآلخرين

وقد انضم إىل مجاعتنا إىل اآلن حنو  ،املسلمني القدامى الذين سموا "األولني"
ألف منهم. وفئة من "اآلخرين" وهم املسلمون اجلدد الذين يدخلون مائة ثالث 

اإلسالم من األمم األخرى مثل اهلندوس والسيخ واملسيحيني من أوروبا 
وأمريكا. وقد انضمت فئة منهم أيضا إىل هذه اجلماعة وال يزالون ينضمون. 

أنا ولقد أخرب اهللا تعاىل يف القرآن الكرمي عن هذا الزمن الذي هو زمين 
وملخصه أنه ستنشأ يف األيام األخرية مذاهب عدة ويهاجم كل مذهبٍ غريه 
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وسيترك  ،كما يقع موج على موج آخر. أي سيستفحل العناد إىل حد كبري
ويتجاوزون حد  ،بغري وجه حق رقهمف الناس البحث عن احلق ويدعمون

تلك أمة أخرى. ففي  وستسعى أمة لتلتهم ،االعتدال يف التعصب والضغينة
عاىل يف الصور تأييدا هلافرقةً أخرى وسينفخ اهللا ت من السماء ساأليام ستؤس .

وسينجذب إليها كل ذي طبيعة سليمة نتيجة صوت الصور إال الذين هم 
اجلحيم. لقد ورد يف القرآن الكرمي عن  ليمألواأشقياء من األزل وقد خلقوا 

. أما السؤال، ما هو ذلك النفخ �١جمعاونفخ في الصورِ فَجمعناهم �ذلك: 
تلقائيا بني حني وآخر. ميكن القول إمجاال بأنه تفصيله وما كيفيته؟ فسيتبني 

سيكون هناك نشاط يف السماء لتنشيط القدرات، وستظهر آيات مهيبة. عندها 
أليس هذا زمن قُرب  !؟حيدث سيستفيق الناس السعداء ويقولون: ما الذي

أليس هذا هو الشخص نفسه الذي أُنبئ عنه أنه  !نبأ به النبيون؟القيامة الذي أ
ومن كان يف قلبه  !مرمي؟بن هذه األمة مسيحا وسيدعى عيسى  منسيأيت 

القوة  خصلة من السعادة والرشد سيخاف برؤية آيات غضب اهللا، وستجذبه
كلها كما حتترق القشة يف النار ضغائنه وتعصباته العليا إىل احلق. وستحترق 

  امللتهبة وتصبح رمادا. 
باختصار، عندها يسمع كل رشيد صوت اهللا وينجذب إليه، وسريى أن 
  األرض والسماء قد أخذتا صبغة أخرى، إذ مل تعد األرض وال السماء كما كانتا. 

وسيحدث عن قريب كما أُريت يف الكشف من قبل بأين خلقت أرضا 
جديدة. وقد نسبت عملية هذا اخللق إيلّ يف الكشف ألن اهللا تعاىل جديدة ومساء 

األرض السماء اجلديدة وقد أرسلين هلذا العصر، لذا كنت أنا السبب وراء 

                                                 
 ١٠٠الكهف:  ١
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. واالستعارات كهذه كثرية يف كالم اهللا تعاىل، ومع ذلك قد يواجه تلكاجلديدة 
البخاري أن البعض إشكاال هنا فيقول: مع أنه قد ورد يف صحيحي مسلم و

املسيح املقبل سيكون من هذه األمة، وتشري كلمة: "منكم" الواردة يف سورة 
إىل أن كل خليفة سيكون من األمة نفسها. وهذا ما تشري  من القرآن الكرمي النور

لن حيدث أمر أنه ويتبني من ذلك  �١كَما استخلَف الَّذين من قَبلهِم�إليه اآلية: 
مثيل موسى يف صدر اإلسالم، كما يتبني من  �غري عادي، بل كما كان نبينا 

، كذلك من الواضح أنه كانت هناك �٢كَما أَرسلْنا إِلَى فرعونَ رسوال�اآلية: 
حاجة يف اية عصر اإلسالم لتحقُّق املماثلة بني السلسلة املوسوية والسلسلة 

سى الذي خيرب عنه احلديث الوارد يف صحيح البخاري: احملمدية إىل مثيل عي
"إمامكم منكم"، ويف صحيح مسلم: "أمكم منكم" بكل وضوح، ولكن كيف 
ميكن للذي سيكون عيسى من هذه األمة أن يدعى ابن مرمي، ألنه ليس ابن مرمي 
حقيقةً، مع أنه قد ورد يف األحاديث كلمة "ابن مرمي"؟ فليكن معلوما أن هذه 

بهة اليت تنتاب قلوب قليلي الفهم قد أزيلت يف سورة التحرمي إذ شبه فيها الش
بعض أفراد هذه األمة مبرمي، مث ذُكر نفخ روح عيسى فيها. ففي ذلك إشارة 
صرحية إىل أن فردا من هذه األمة سيحوز درجة "مرمي" أوال، مث تنفخ الروح يف 

  ابن مرمي. "مرمي" هذا، مث ينتقل من هذه الدرجة ويسمى
سألين أحد أنه لو كان هذا هو احلق لوجب أن تكون يف إهلاماتك أيضا  اوإذ

إشارة إىل هذا األمر، لقلت يف اجلواب بأن هذا التصريح موجود يف األجزاء 
عاما من اليوم. وذلك ليس إشارةً فقط، بل  ٢٥السابقة للرباهني األمحدية قبل 

                                                 
 ٥٦النور:  ١
 ١٦املزمل:  ٢
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مسيت يف األجزاء السابقة من الرباهني األمحدية "ابن مرمي" كاستعارة لطيفة. 
أن اهللا تعاىل مساين "مرمي" يف أوائله إذ  نستروففعليكم أن تقرأوا كتايب أوال 

 هاكتبت". مث ورد بعد عدة صفحات يا مرمي اسكن أنت وزوجك اجلنةقال: "
". فيك من لدين روح الصدق مي نفختيا مرقوله تعاىل: " ،بعد فترة من الزمن

فإن نفخ الروح هذا كان مبنـزلة احلمل الروحاين ألنه قد استخدمت هنا 
، الكلمات نفسها اليت استخدمت حبق مرمي الصديقة حني نفخت الروح فيها

. فقد قال تعاىل حبقي أنا بذلك احلمل عيسى فكان معىن ذلك أا محلت وولد
فيك الروح وكانت مبنـزلة محلٍ روحاين. مث سميت بعد  أيضا أنه قد نفخت

 -بعد النفخ الرباين - ذلك "عيسى" يف اية الكتاب، ألن احلالة املرميية يأت
للتحول إىل احلالة العيسوية، وقد مسيت هذه احلالة "محال" على سبيل 

اف. فلهذا السر االستعارة. مث ولد عيسى من احلالة املرميية نفسها يف اية املط
  مسيت "عيسى" يف اية الكتاب ومسيت يف بدايته "مرمي". 

احلياء والعدل والتقوى آية سورة التحرمي الندم و بشيء منأوال اآلن تأملوا 
اليت شبه فيها بعض أفراد هذه األمة مبرمي مث ذُكر نفخ الروح فيها، األمر الذي 
يشري إىل احلمل الذي سيتولد منه "عيسى". مث اقرأوا مجيع األماكن يف األجزاء 

اهللا "مرمي" السابقة من الرباهني األمحدية واتقوا اهللا واخشوه وانظروا كيف مساين 
أوال مث ذكر نفخ الروح يف "مرمي"، مث يف اية الكتاب جعلين "عيسى" من احلمل 
الروحاين ملرمي نفسه. لو كان ذلك من كيد اإلنسان ملا كان بوسعه على اإلطالق 
أن يقحم يف كتابه هذه املعارف الدقيقة كتخطيط مسبق قبل ادعائه بفترة طويلة. 

ين ما كنت مطَّلعا يف ذلك الزمن ويف تلك الفترة حىت أنتم شاهدون بأنفسكم بأ
على هذه اآلية بأنين سأُجعل املسيح عيسى على هذا النحو. بل كنت أعتقد 
مثلكم مبقتضى علم البشر احملدود بأن عيسى بن مرمي سينـزل من السماء، ومع 
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ب إيلّ أن اهللا تعاىل مساين عيسى يف األجزاء السابقة من الرباهني األمحدية ونس
، وقال �على سبيل النبوءة مجيع اآليات املنسوبة يف القرآن الكرمي إىل عيسى 

ولكين مع ذلك مل  ر يف القرآن الكرمي ويف األحاديث،أيضا بأن خرب جميئك مذكو
أنتبه إىل هذا األمر وكتبت يف األجزاء السابقة العقيدة اخلاطئة نفسها كرأي 

مغمضتني عيناي ت وظلّ ،لسماءسينـزل من ا �شخصي ونشرت أن عيسى 
متاما من هذه الناحية ما مل يكشف يل اهللا تعاىل مرارا وتكرارا وبكل وضوح أن 

مرمي هلذا بن عيسى بن مرمي اإلسرائيلي قد مات ولن يعود، وأنك أنت عيسى 
اخلاطئ يف األجزاء األربعة من الرباهني ذلك الزمن وهلذه األمة. إن تسجيل رأيي 

على بساطيت وعدم تصنعي. ولكن ماذا  ان آية من آيات اهللا وشاهداألمحدية كا
 القوم ذوي القلوب القاسية، إذ ال يقبلون احللف وال يؤمنون  ؤالءأفعل

باآليات، وال يتدبرون هدى اهللا. لقد أظهرت السماء آيات وكذلك األرض، 
 مغلقة، وال نعلم ما الذي سيريه اهللا اآلن. أعينهم ولكن 

من الذكر هنا أن اهللا مل يسمين "عيسى" فقط بل مساين بأمساء األنبياء ال بد 
عليهم السالم مجيعا من البداية إىل النهاية. فقد مساين "آدم" يف األجزاء السابقة 

". أردت أن أستخلف فخلقت آدم: "� اهللا من الرباهني األمحدية كما قال
سبحان وقال أيضا: " ١)٤٩٢ص (انظروا: الرباهني األمحدية، األجزاء السابقة 

" (انظروا الرباهني األمحدية، األجزاء الذي أسرى بعبده ليال، خلق آدم فأكرمه
) ومعىن هاتني اجلملتني أنه تعاىل خلق آدم، أي خلقين أنا. ٥٠٤السابقة ص 

آدم هذا. واملراد  بعبده ليال، خلقوقال يف اجلملة الثانية: سبحان الذي أسرى 
من إسرائه يف ليلة واحدة هو أنه أكمله متاما يف ليلة واحدة وأبلغ سلوكه مبلغ 

                                                 
 الطبعة األردية. (املترجم) املراد هنا ويف الصفحات التالية صفحة ١



 א����א�������� ��������������������������� )١٠٥(�����������������������������א
	�א�����א�
 

"آدم" أن الروحانية  اثنيت عشرة ساعة. ومن دواعي تسمية اهللا إيايالكمال يف 
يف بين آدم كانت قد ماتت يف ذلك الزمن بوجه عام، فجعلين اهللا تعاىل آدم 

ويف هذه الفقرة الوجيزة تكمن نبوءة أنه كما انتشرت  لسلسلة احلياة اجلديدة.
ذرية آدم يف العامل كله كذلك ستنتشر ذرييت الروحانية واملادية أيضا يف الدنيا 
كلها. والسبب الثاين هو أنه كما اعترض املالئكة على جعل آدم خليفةً فقال 

نطبق األمر اهللا دحضا العتراضهم: إين أعلم من أحوال آدم ما ال تعلمون، في
نفسه علي أيضا ألنه قد ورد يف األجزاء السابقة من الرباهني األمحدية وحي من 

. �اهللا أن الناس سيثريون ضدي االعتراضات نفسها اليت أثريت ضد آدم 
وإن يتخذونك إال هزوا، أهذا الذي بعث اهللا؟ جاهل أو كما قال تعاىل: "

فسها من الرباهني األمحدية: ردا على ذلك يف األجزاء ن �". فقال جمنون
". هذا اجلواب مياثل جوابا ورد يف القرآن أنت مين مبنـزلة ال يعلمها اخللق"

. فمع أن هذه �١قَالَ إِني أَعلَم ما ال تعلَمونَ�الكرمي حبق آدم كما قال تعاىل: 
حبقي اآليات مل ترد بعينها يف األجزاء السابقة للرباهني األمحدية ولكنها مسجلة 

  أيضا يف كتيب األخرى كوحي اهللا تعاىل.
 لدتأنا أيضا توأما، فقد و لدتلد توأما ووومماثليت الثالثة مع آدم هي أنه و

مل يولَد بعدي  ، إذيلوالد األوالدفتاة قبلي مث ولدت أنا. فبذلك كنت خامت 
 أنه كان صيب، وقد ولدت يوم اجلمعة. ويف والدة آدم قبل "حواء" إشارة إىل

مبدأ سلسلة العامل، ويف والديت بعد أخيت التوأم إشارة إىل أين جئت يف اية 
سلسلة العامل. فكانت والديت يف اية األلفية السادسة، وحنن اآلن يف األلفية 

  السابعة حبسب التقومي القمري. 
                                                 

 ٣١البقرة:  ١
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" أيضا يف األجزاء السابقة من الرباهني اكذلك مساين اهللا تعاىل "نوح
" أي اصنعِ وال ختاطبين يف الذين ظلموا إم مغرقوندية وقال عين: "األمح

ألين سأغرقهم مجيعا. لقد الشفاعة للظاملني الفُلك بأعيننا وال تقل يل شيئا يف 
أمهل اهللا تعاىل الظاملني يف زمن نوح إىل ألف عام تقريبا، ولو طرحنا اآلن 

لبقي ألف عام. فمن هذا املنطلق  أيضا القرون الثالثة املتمثلة يف "خري القرون"
اصنع تقارب هذه املدةُ أيضا مدةَ هالك قوم نوح بعذاب. وأوحى اهللا إيلّ: "

الفلك بأعيننا ووحينا. إن الذين يبايعونك إمنا يبايعون اهللا، يد اهللا فوق 
". أي أن فُلك البيعة هو الذي سينقذ حياة الناس وإميام. ولكن ليس أيديهم

بل  .يعة البيعة باللسان فقط مع بقاء القلب غافال بل معرضا عنها.املراد من الب
معىن البيعة هو البيع. فأقول صدقا وحقا بأن الذي ال يبيع حياته وماله وشرفه 
يف احلقيقة يف هذا السبيل ال يدخل البيعة عند اهللا. بل أرى أن هناك كثريا ممن 

فيتعثّرون كطفل  ،نبايعوا ظاهريا ولكن مل تكتمل فيهم عاطفة حسن الظ
ضعيف عند كل ابتالء. وهناك بعض من سيئي احلظ الذين يتأثرون بكالم 
األشرار فورا ويسعون إىل سوء الظن سعي الكلب إىل اجليفة. فأنى يل أن 

إنين أُعطى بني حني وآخر علما ؤالء ؟! أقول بأم داخلون يف البيعة حقيقةً
كم من احملتقَرين سيعظَّمون، وكم من ولكن ال يؤذَن يل أن أخربهم بذلك. 
  .العظماء سيحقَّرون! فهذا مقام خوف

كذلك مسيت إبراهيم أيضا يف أجزاء الرباهني األمحدية السابقة كما قال 
) لقد ٥٥٨(انظروا الرباهني األمحدية، ص  سالم عليك يا إبراهيم"تعاىل: "

رزق اهللا تعاىل إبراهيم بركات كثرية فسلم من صوالت األعداء دائما. 
فبتسمييت إبراهيم أشار اهللا تعاىل إىل أن إبراهيم هذا أيضا سيعطى بركات 
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كثرية ولن يقدر املعارضون على أن يضروه شيئا. كما خاطبين اهللا يف أجزاء 
بوركت يا أمحد، وكان ما بارك دية السابقة وقال يف وحيه: "الرباهني األمح

". وخاطبين يف أجزاء الرباهني األمحدية السابقة نفسها وقال اهللا فيك حقا فيك
: وسأرزقك بركة تلو بركة حىت إن امللوك سيتربكون بثيابك." وكما تعريبه ما

الرباهني  حبقي يف أجزاء �بدأ اهللا تعاىل النسل من إبراهيم كذلك قال 
أي سبحان اهللا، زاد جمدك، ينقطع آباؤك ويبدأ منك."، األمحدية السابقة: "

سيقطع اهللا ذكر آبائك وسيبدأ العائلة منك. إن حب اهللا إلبراهيم كان نقيا 
حلمايته أمورا عظيمة، وطمأنه بنفسه يف مواطن احلزن، أرى  �أنه لدرجة 

سالم ألمحدية السابقة فقال: "إبراهيم يف أجزاء الرباهني ا �كذلك مساين 
) أي ٥٦١." (الصفحة:على إبراهيم، صافيناه وجنّيناه من الغم، تفردنا بذلك

سالم على إبراهيم هذا، إن حبنا له نقي ال تكدر فيه. وسننجيه من الغم. 
وهذا احلب خاص بنا وحدنا وال حمب آخر على هذا النحو. كذلك مساين 

"يا يف أجزاء الرباهني األمحدية السابقة فقال: "إبراهيم" يف موضع آخر  �
إبراهيم أعرِض عن هذا إنه عمل غري صاحل. إمنا أنت مذكِّر وما أنت 

العالقة إىل قطع  �) لقد اضطر إبراهيم ٥١٠". (الصفحة:عليهم مبصيطر
حبقي أيضا  �ببعض الناس من قومه وباألقارب األقربني، كذلك أنبأ اهللا 

العالقة مع بعض األقرباء من قومك. إىل قطع وقال بأنك أيضا ستضطر 
وكذلك كان. ومساين "إبراهيم" يف مكان آخر أيضا يف األجزاء السابقة 

ونظرنا إليك وقلنا يا نار كوين بردا وسالما على للرباهني األمحدية فقال: "
ظن أا بشارة عن ) هذه نبوءة عن املستقبل. وأ٢٤٠". (الصفحة:إبراهيم

القضايا املخيفة اليت كانت دد حيايت وشريف مثل القضية الزائفة مبحاولة 
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القتل اليت رفعها ضدي الدكتور مارتن كالرك، والقضية اليت رفعها "كرم 
  دين". واملراد من النار هنا النار اليت تضرم نتيجة غضب احلكام وغيظهم.

، بأننا سنربد نار الغضب والغيظ ملخص الكالم أن اهللا تعاىل يقول هنا
وستنجو بسالم. وكذلك مساين "يوسف" يف أجزاء الرباهني األمحدية السابقة، 

  وقد سبق تفصيل هذه املماثلة. 
"موسى" أيضا يف أجزاء الرباهني األمحدية السابقة كما  �كذلك مساين 

على  تلطّف بالناس وترحم عليهم، أنت فيهم مبنـزلة موسى. واصربقال: "
) أي ٥٠٨(انظروا الرباهني األمحدية، األجزاء السابقة الصفحة: ما يقولون."

كان موسى حليما جدا، إذ كان بنو إسرائيل يرتدون بكثرة ويهامجونه 
ويلصقون به أحيانا تهما سخيفة خمتلفة ولكن موسى صرب دائما، وكان شفيعا 
 هلم. لقد انتشلهم موسى من تنور ملتهب وجنّاهم من فرعون. وأرى موسى
أمام فرعون معجزات كبرية ومهيبة. ففي هذه التسمية تكمن نبوءة أنك أيضا 

  ستواجه ظروفا مماثلة. 
كذلك مساين اُهللا "داود" يف أجزاء الرباهني األمحدية السابقة، وسيأيت بيان 
ذلك يف حمله الحقا. كذلك مساين اُهللا "سليمان" أيضا يف أجزاء الرباهني 

فصيله أيضا قريبا. كذلك مساين اُهللا "أمحد" األمحدية السابقة وسيأيت ت
و"حممدا" أيضا يف أجزاء الرباهني األمحدية السابقة. وهذه إشارة إىل أنين خاتم 

خاتم النبوة. وقال تعاىل بعد ذلك حبقي يف أجزاء  �الوالية كما أن النيب 
يف حلل  "، أي نيب اهللاهللا يف حلل األنبياء جريالرباهني األمحدية السابقة: "

معىن هذا الوحي اإلهلي أن مجيع األنبياء الذين جاءوا من اهللا األنبياء السابقني. 
تعاىل إىل الدنيا من آدم إىل النهاية سواء أكانوا إسرائيليني أم غريهم قد 
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أُعطيت نصيبا من وقائعهم اخلاصة أو من صفام اخلاصة. وما خال نيب إال 
وقائعه. ففي فطريت نقش فطرة كل نيب. هذا  وقد أُعطيت نصيبا من صفاته أو

ما أطلعين اهللا تعاىل عليه. ويف ذلك إشارة أيضا إىل أن أكثر الناس يف العصر 
الراهن يشبهون، إن مل يتوبوا، أناسا كانوا عطاشى لدماء األنبياء السابقني 
كلهم وجتاوزوا مجيع احلدود يف العداوة الشديدة والعناد فأُهلكوا بأنواع 

لعذاب. باختصار، قد أُريد البيان يف هذا الوحي اإلهلي أن هذا الزمن جامع ا
لكماالت األخيار وكماالت األشرار. واألشرار يف هذا العصر يستحقون مجيع 
أنواع العذاب إن مل يرمحهم اهللا، أي ميكن أن جتتمع يف هذا العصر كافة أنواع 

ك قوم من األقوام اخلالية العذاب اليت نزلت يف األزمنة اخلالية. فكما هل
بالطاعون ومات قوم آخرون بالصاعقة وأُبيد غريهم بالزلزال أو السيل أو 
بالريح الصرصر أو نتيجة اخلسف، كذلك ينبغي للناس املعاصرين أن خيافوا 
العذابات مثلها إن مل يصلحوا أنفسهم ألن كل هذه املواد موجودة يف معظم 

اهللا يف حلل  جري. والعبارة: "أمهلهم قدالناس، إال أن لطف اهللا احملض 
املكان يف هذا اجلزء  اهليتسع ولكن ال سهاب والتفصيل " جديرة باإلاألنبياء

اخلامس من الرباهني األمحدية. غري أنه يكفي القول جممال بأين قد أُعطيت 
كل نيب خال وصفاته ووقائعه. ولقد عوملت وسأُعامل يف مزايا نصيبا من 

املستقبل أيضا بألوان النصرة والتأييدات اليت عامل اهللا ا النبيني السابقني. 
وهذا األمر ليس خاصا بأنبياء بين إسرائيل فقط بل توجد معي ويف شخصي 

ضا يف هذه ووقائع مجيع األنبياء الذين خلوا يف العامل كله. ويدخل أينظائر 
من املؤسف حقا أن تهم  القائمة النيب الذي خال يف اهلندوس باسم "كرشنا".

الفسق والفجور اليت ألصقها األشرار بالنيب داود قد وجه مثلها إىل "كرشنا" 
أيضا. كما كان داود جري اهللا وشجاعا وحبيب اهللا كذلك كان "كرشنا" 
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نا يف اهلند كان مبنـزلة داود، يف اهلند. فمن الصواب متاما القول إن كرش
وداود كان مبنـزلة "كرشنا" يف أنبياء بين إسرائيل. ولو قلنا إن داود كان 
"كرشنا"، أو "كرشنا" كان داود ألصبنا احلقيقة متاما. وألن الزمان يعيد 
نفسه، لذا فإن أمثال الناس سواء أكانوا صاحلني أم طاحلني يظلون يخلقون يف 

ولقد أراد اهللا تعاىل يف هذا العصر أن يظهِر يف شخص واحد  الدنيا باستمرار.
املقدسني الذين خلوا من قبل، فذلك والصاحلني والصادقني  األنبياء مناذج مجيع

الشخص هو أنا. وقد ظهرت يف هذا الزمن أمثال الطاحلني مجيعا أيضا، فسواء 
على الصليب أو أبا جهل فإن  �أكان فرعون أم اليهود الذين علّقوا املسيح 

أمثاهلم مجيعا موجودون يف هذا العصر كما أشار اهللا تعاىل إىل ذلك يف القرآن 
  الكرمي بذكره يأجوج ومأجوج.

كذلك مساين اهللا "ذا القرنني" أيضا، ألن وحي اهللا املقدس حبقي: "جري اهللا 
يف حلل األنبياء"، الذي يعين رسول اهللا يف حلل األنبياء مجيعا يقتضي أن توجد 
يفَّ صفات "ذي القرنني" أيضا ألنه ثابت من سورة الكهف أن ذا القرنني أيضا 

. فأنا ذو �١قُلْنا يا ذَا الْقَرنينِ� كان يتلقى الوحي. فقد قال اهللا تعاىل عنه:
". جري اهللا يف حلل األنبياءالقرنني هلذه األمة حبسب وحي اهللا القائل: "

  ولكن للمتفرسني فقط.  املثلوالنبوءة عين موجودة يف القرآن الكرمي على سبيل 
واملعلوم أن ذا القرنني هو من يشهد قرنني. والالفت يف أمري أننا لو فحصنا 
املوضوع من مجيع النواحي والتقسيمات اليت قسم ا الناس املعاصرون القرنَ 
حبسب األساليب اخلاصة م لتبني أنين شهدت القرنني لكل أمة. إين بالغ اآلن 

كما شهدت قرننيِ هجرينيِ كذلك عاما تقريبا، فالواضح أنين  ٦٧من العمر 
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شهدت قرنني ميالديني، وأيضا شهدت قرنني من حيث التقومي اهلندي الذي 
يبدأ عامه اجلديد من "بِكْرما جِيت". ولقد فحصت قدر اإلمكان موضوع 
القرون احملددة منذ زمن سحيق يف بالد الشرق والغرب ومل أجد قوما مل أشهد 

عندهم. ولقد ورد يف بعض األحاديث أيضا أن من  قرننيِ من قروم احملددة
القرنني. فأنا ذو القرنني حبسب نص وحي ذا عالمات املسيح املقبل أنه سيكون 

  اهللا تعاىل. 
وأبين فيما يلي ما كُشف علي كنبوءة من معاين اآليات القرآنية الواردة يف 

املعىن املستنبط  سورة الكهف عن قصة ذي القرنني. وليكن معلوما أنين ال أُنكر
فباملستقبل. القرآن هذا منها من قبل غري أن تلك املعاين تتعلق باملاضي، أما 

بل كل قصة فيه تتضمن نبوءة. وإن قصة  ،الكرمي ليس كتاب قصص وأساطري
جاءت فيه ا نبوءة عن زمن املسيح املوعود، حيث ذي القرنني تضم يف طيا

. مث �١ن ذي الْقَرنينِ قُلْ سأَتلُو علَيكُم منه ذكْراويسأَلُونك ع�اآلية الكرمية: 
أي سنمكِّنه،  �٢نا مكَّنا لَه في اَألرضِ وآتيناه من كُلِّ شيٍء سبباإ�: �قال 

أي املسيح املوعود الذي سيدعى ذا القرنني أيضا، يف األرض حبيث لن يقدر 
أحد على أن يضره شيئا. وسنرزقه عدة وعتادا وأسبابا من كل نوع ونسهل 

  عليه مهامه. 
كما  وليكن معلوما أن يف األجزاء السابقة من الرباهني األمحدية وحيا حبقي

أي أمل نيسر لك كافة األسباب اليت ل لك سهولة يف كل أمر". "أمل جنع: قال اهللا
قد هيأ يل لتبليغ احلق ونشره  �كانت ضرورية لتبليغ احلق ونشره. واملعلوم أنه 

                                                 
. يف ذلك إشارة إىل أن ذكر ذي القرنني ال يتعلق بالزمن السابق فقط بل ٨٤الكهف:  ١

 وإن ذكر السابق إمنا هو ذكر وجيز فقط. منه.سيأيت ذو القرنني يف املستقبل أيضا، 
 ٨٥الكهف:  ٢
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أسبابا ووسائل مل تتوفر يف زمن أي نيب من قبل. فقد فُتحت طرق النقل بني 
يف العصر الراهن يف األقوام كلها، وجعلت لقطع املسافات سهولة حبيث تطوى 

 االتصال أيامٍ مسافةٌ كانت تقطع من قبل يف سنوات. وقد اكتشفت وسائل
حبيث تصل األخبار من آالف الفراسخ يف دقائق معدودة. ونشرت يف كل قوم 
كتب كانت خافية ومستورة، وخلق لكل شيء سبب. وبسبب املطابع زالت 

لدرجة أنْ اكتشفت اآلن أدوات ميكننا املشاكل احلائلة يف جمال التأليف والطبع 
بسببها أن نطبع يف غضون عشرة أيام ما كان مستحيال طبعه يف عشرة أعوام 
بالكثرة نفسها. وقد اكتشفت لنشرها أيضا وسائل حمرية حبيث ميكن نشر العبارة 
مثال يف العامل كله يف غضون أربعني يوما فقط بينما مل يكن أحد قادرا على 

  نطاق واسع هكذا يف األزمنة اخلالية وإن طال به العمر مائة عام. نشرها على 
حتى إِذَا بلَغَ مغرِب  *فَأَتبع سببا �مث يقول اهللا تعاىل يف القرآن الكرمي: 

إِما أَنْ الشمسِ وجدها تغرب في عينٍ حمئَة ووجد عندها قَوما قُلْنا يا ذَا الْقَرنينِ 
قَالَ أَما من ظَلَم فَسوف نعذِّبه ثُم يرد إِلَى ربه  *تعذِّب وإِما أَنْ تتخذَ فيهِم حسنا 

وأَما من آمن وعملَ صالحا فَلَه جزاًء الْحسنى وسنقُولُ لَه  *فَيعذِّبه عذَابا نكْرا 
نا مرسا يرِنعطى ذو القرنني، وهو املسيح املوعود، �١أَمعندما ي أو وسائلَ . أي

أسبابا من كل نوع سيتبع سببا، أي يشد مئزره إلصالح البالد الغربية وسريى أن 
مشس الصدق واحلق قد غربت يف عني محئة وآسنة، وسيجد قوما عند هذه العني 

والظلمة يقال هلم قوم غربيون، أي سيجد املسيحيني يف البالد الغربية اآلسنة 
تائهني يف ظالم حالك، لن تقابلهم مشس ليجدوا منها ضوءا ولن ميلكوا ماء نقيا 

تكون فاسدة إىل أبعد احلدود، سليشربوه. أي أن حالتهم العلمية والعملية 
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عندها نقول لذي وسيكونون حمرومني من النور الروحاين واملاء الروحي. 
أي املسيح املوعود: لك اخليار سواء أعذّبتهم، أي دعوت حللول  ،القرنني
أو أحسنت إليهم. فيجيب ذو  - كما روي يف األحاديث الصحيحة - العذاب

من كان ظاملا. فسيعاقَب يف القرنني، أي املسيح املوعود: ال أريد أن يعاقَب إال 
يف اآلخرة عذابا نكرا. أما من مل يعرض عن  وسيلقى ،نتيجة دعائي الدنيا أيضا

سهال عليه  كان امب للعملاحلق والصدق وعمل صاحلا فله جزاء احلسىن، وسيؤمر 
وكان إجنازه هينا لَينا. فهذه نبوءة حبق املسيح املوعود أنه سيأيت يف وقت يكون 

أمام فيه أهل الغرب تائهني يف ظالم حالك، وستغيب مشس الصدق واحلق من 
أعينهم كليا يف عني محئة آسنة. أي تكون املعتقدات واألعمال السيئة والقذرة 
بدال من الصدق منتشرة فيهم. وهذا ما سيكون ماؤهم الذي يشربونه، ولن يبقى 

بل سيهيمون يف الظالم. واملعلوم أن هذه هي حالة الديانة  ،فيهم للنور أثر قط
  رمي. والبالد الغربية أهم مركز للمسيحية. املسيحية الراهنة كما يقول القرآن الك

حتى إِذَا بلَغَ مطْلع الشمسِ وجدها تطْلُع  *ثُم أَتبع سببا �: �مث يقول اهللا 
. �١كَذَلك وقَد أَحطْنا بِما لَديه خبرا* علَى قَومٍ لَم نجعلْ لَهم من دونِها سترا 

أي سيعطى ذو القرنني، وهو املسيح املوعود، كل سبب فيتبع سببا، أي سيطّلع 
على حالة أهل البالد الشرقية وجيد أن مشس الصدق تطلع على قوم جاهلني ال 
ميلكون وسيلة الجتناب حر الشمس، أي سيجدهم حمترقني يف حر التمسك 

رنني أي املسيح املوعود بظواهر األمور واإلفراط وجيهلون احلقيقة. أما ذو الق
فسيملك مجيع أسباب الراحة احلقيقية اليت نعرفها جيدا ولكن هؤالء القوم لن 

من حر اإلفراط، وال بيت وال  للوقايةيقبلوه، مع أنه لن يكون لديهم مالذ 
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يقيهم احلر. لذا إن مشس الصدق اليت تطلع عليهم  شجرة ظليلة وال لباس
بني أيديهم اهلداية ثالٌ للذين يوجد ضوء مشس ستكون سببا هلالكهم. وهذا م

وليسوا كالذين غربت مشسهم، ولكن لن يستفيدوا من مشس اهلداية هذه شيئا 
. ففي هذا ١إال أن حتترق حبرارا جلودهم ويسود لوم ويذهب نور عيوم

التقسيم إشارة إىل أنه ستكون للمسيح املوعود جولة ذات ثالث شعب ألداء 
  املوكولة إليه. الواجبات 

  أوال: يتوجه إىل قوم فقدوا مشس اهلداية وجلسوا يف ظالم وعنيٍ محئة وآسنة. 
أي ال  ،الشمس عراةً وم اجلالسني بإزاءثانيا: تكون جولته الثانية على الق

يتصرفون باألدب واحلياء والتواضع وحسن الظن، بل هم متمسكون بظواهر 
األمور فقط وكأم يريدون أن حياربوا الشمس. فهم أيضا حمرومون من بركة 
الشمس وال نصيب هلم منها إال االحتراق. هذه إشارة إىل أولئك املسلمني الذين 

كار والتصدي ومل يعملوا باحلياء بعث فيهم املسيح املوعود ولكنهم قابلوه باإلن
  واألدب وحسن الظن، فحرموا من السعادة. مث يقول اهللا تعاىل يف القرآن الكرمي: 

�ثُم عبا أَتببى * ستلَغَ إِذَا حب نينِ بيدالس دجو نا مونِهِما دمونَ لَا قَوكَادي 
 فَهلْ الْأَرضِ في مفِْسدونَ ومأْجوج يأْجوج إِنَّ الْقَرنينِ ذَا يا قَالُوا * قَولًا يفْقَهونَ
 خير ربي فيه مكَّني ما قَالَ * سدا وبينهم بيننا تجعلَ أَنْ علَى خرجا لَك نجعلُ

                                                 
 ختتار طريقاهللا أنه ستكون هناك ثالث فئات يف زمن املسيح املوعود. فئة  يبنيهنا  ١

 النوراإلفراط ولن تستفيد من تسلك مسلك التفريط وتفقد النور ائيا. والفئة الثانية 
اء احلر الروحاين عارية. إزب تمردةم - خيرج للمواجهة منك -بل تقوم سكنةالتواضع واملب

ذوا من هجمات نقَيلتتوسل إىل املسيح املوعود وأما الفئة الثالثة فتختار طريق الوسط 
أي يأجوج ومأجوج بشكل من األشكال. إن يأجوج ومأجوج مستمدة من "أجيج"، 

 منه. .القوم البارعون يف استخدام النار
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 ساوى إِذَا حتى الْحديد زبر آتونِي * ردما وبينهم بينكُم أَجعلْ بِقُوة فَأَعينونِي
نينِ بفَيدوا قَالَ الصفُخى انتإِذَا ح لَهعا جارونِي قَالَ نأُفْرِغْ آت هلَيا عطْرا * قفَم 

 جاَء فَإِذَا ربي من رحمةٌ هذَا قَالَ * نقْبا لَه استطَاعوا وما يظْهروه أَنْ اسطَاعوا
دعي وبر لَهعكَّاَء جكَانَ دو دعي وبا رقا * حكْنرتو مهضعب ذئموي وجمي يف 
 للْكَافرِين يومئذ جهنم وعرضنا * جمعا فَجمعناهم الصورِ في ونفخ بعضٍ
 * سمعا يستطيعونَ لَا وكَانوا ذكْرِي عن غطَاٍء في أَعينهم كَانت الَّذين * عرضا

ِسبأَفَح ينوا الَّذذُوا أَنْ كَفَرختي يادبع نونِي ماَء ديلا أَوا إِنندتأَع منهج 
رِينلْكَافلًا لز�١ن  

سببا آخر، وحني يبلغ مكانا  "املسيح املوعود"أي: مث يتبع ذو القرنني أي 
أي جيد زمنا صعبا جيب أن يسمى "بني السدين" أي بني اجلبلني، مبعىن أنه 

لتا الناحيتني، وستظهِرسيجد زمنا يكون الناس فيه خائفني مذعورين من ك 
سيجد ذو القرنني واحلكومة مشهدا مرعبا، ى مع قو بالتحالفالضالل ى وقُ

 نغمسنييكونون مس يفقهون حديثه إال بالكاد، أي حتت هاتني القوتني قوما ال
يفقهون بالكاد هديه الذي سباطلة، وبسبب عقائدهم الباطلة الفكار األيف 

أخريا ويهتدون. وهذا قوم ثالث يستفيدون من  هسيفهمون همسيقدمه ولكن
تعليم املسيح املوعود وسيقولون له: يا ذا القرنني إن يأجوج ومأجوج مفسدون 

بيننا وبينهم سدا، فيقول هلم: يف األرض، فلو أحببت جلمعنا لك أمواال لتجعل 
لوا بقدر القوة اليت وهبنيها اهللا تعاىل خري من أموالكم، ولو كنتم مساعدي فافع

على  حبيث ال يقدرونقدرتكم ألجعل بينكم وبينهم سدا، أي أُمتّ عليهم احلجة 
ألسد طرق النقل،  يداحلد صفائح أحضروا يلمهامجتكم بالطعن واالعتراض. 
                                                 

 ١٠٣- ٩٣الكهف:  ١



 א����א�������� ��������������������������� )١١٦(�����������������������������א
	�א�����א�
 

 صفائح. وبذلك كونوا متاماأي اعتصموا بتعليمي وأدليت جيدا واستقيموا 
احلديد إىل  صفائحيف  النار مث انفخوااحلديد بأنفسكم وسدوا اهلجمات املعادية. 

أي أشعلوا يف نفوسكم حب اهللا حىت تنصبغوا بصبغة  تصبح نارا بنفسها،أن 
هي أن تتولد يف احملب  تعاىل فليكن معلوما أن عالمة كمال حب اهللا اهللا.

صفات اهللا تعاىل بصورة ظلية. وما مل حيدث ذلك كان ادعاء احلب باطال. إن 
فيه النار لدرجة  مل كمثل احلديد حني يوضع يف النار فتؤثرمثل احلب الكا

يتحول احلديد نارا حبد ذاته. فمع أنه حديد يف حقيقته وليس نارا ولكن ما 
صفات النار، فيستطيع أن  د غلبته إىل حد أقصى لذا ظهرت منهدامت النار ق

حب اهللا هي أن  يحرِق كما تحرِق النار، وفيه الضوء مثل النار متاما. إن حقيقة
ينصبغ اإلنسان بصبغته. ولو مل يقدر اإلسالم على اإليصال إىل تلك احلقيقة ملا 
كان شيئا يعتد به، ولكن احلق أن اإلسالم يوصل إىل هذه احلقيقة. ولكن جيب 
على اإلنسان أن يصري أوال مثل احلديد يف استقامته وقوة إميانه، ألنه إذا كانت 

ن شب والكأل ألحرقته النار وجعلته رمادا فورا، فأنى له أحالته اإلميانية كالع
  يصري مظهر النار يف هذه احلالة؟

األسف كل األسف أن بعض اجلهالء مل يدركوا حقيقة عالقة العبد مع ربه 
اليت تؤدي إىل تولّد الصفات اإلهلية يف العبد بصورة ظلية فاعترضوا على الوحي 

. إمنا أمرك إذا أردت شيئا أن تقول له كن فيكون"الذي تلقيته من اهللا تعاىل: "
هذا كالم اهللا تعاىل الذي نزل علي وهو ليس من عند نفسي. ولقد صدق هذا 

األمر  � األمر أكابر الصوفية يف اإلسالم كما قال السيد عبد القادر اجليالين
 عبد القادرالسيد نفسه يف كتابه "فتوح الغيب"، والالفت يف املوضوع أن 

قد ذكر اآلية نفسها. ولكن من املؤسف أن الناس اكتفوا باإلميان  � اجليالين
عندهم، ويظنون أن اإلميان التقليدي  اكفريرونه التقليدي، وطلب املعرفة الكاملة 
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 وينكرون أن يتشرف أحد، بعد رسول اهللامع أنه ليس بشيء يذكَر.  ،يكفيهم
والقطعية. غري أم يعتقدون أن اإللقاء  ، مبكاملة اهللا وخماطبته على وجه اليقني�

من الرمحن. وال م ذلك اإللقاء من الشيطان أهل  علميف القلب ممكن ولكن ال ي
يدرون ماذا يفيد اإلميانَ إلقاٌء مثله، وأي تقدم حيصل لإلميان؟ بل احلق أن اإللقاء 

ميان ألنه لو من هذا القبيل مدعاة ابتالٍء كبري ويصحبه خوف املعصية أو ضياع اإل
الذي ال يعرف هل هو من الشيطان أو من ، وكان الوحي املشكوك فيه مثله

يشمل أمرا مؤكدا بفعل شيء، ولكن متلقي الوحي مل يعمل به ظنا منه ، الرمحن
لعل الشيطان أمر به ولكنه كان من اهللا تعاىل يف احلقيقة، لكان هذا االحنراف 

شيطان يف احلقيقة لضاع إميانه. فاحملرومون معصية. ولو عمل به وكان األمر من ال
من هذا النوع من اإلهلامات اخلطرية اليت ميكن أن يتدخل فيها الشيطان أيضا خري 
من الذين يتلقوا. ففي حالة هذا االعتقاد ال ميكن للعقل أيضا أن حيكم ألنه من 

لعمل به مثل إهلام أم موسى الذي كان ا من اهللا املمكن أن يكون هناك إهلام
الذي أدى إىل قتل  �يشكل خطرا على حياة الصيب، أو مثل إهلام اخلضر 

نفسٍ زكية بغري حق ظاهريا. وألن األمور من هذا القبيل تتعارض مع الشريعة 
ظاهريا فمن ذا الذي يعمل ا خمافة احتمال تدخل الشيطان فيها؟ ويف حال عدم 
العمل ا سريتكب املعصية. ومن املمكن أيضا أن يأمر الشيطان اللعني بأمر ال 

اهريا ولكنه يكون يف حقيقته مدعاة لفتنة ودمار شامل، يبدو معارضا للشريعة ظ
أو تكون فيه أمور كامنة تؤدي إىل سلب اإلميان. فما الفائدة من هذا النوع من 

  !املكاملة واملخاطبة أصال؟
مث يقول اهللا تعاىل بعد اآليات املذكورة آنفا بأن ذا القرنني أي املسيح 

على  أُفْرِغهأذيبه و ج: آتونِي حناسااملوعود سيقول لقوم خيافون يأجوج ومأجو
  اجلدار، فلن يقدر يأجوج ومأجوج أن يتسلقوه أو خيرقوه. 
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واجلدير بالذكر أن احلديد إذا بقي يف النار مدةً من الزمن اختذ صورة النار 
متاما ولكنه ال ينصهر بسهولة، إال أن النحاس ينصهر سريعا. أما السالك فال بد 

. ففي ذلك إشارة إىل أن تكون قلوبكم تعاىل يل اهللاله من أن يذوب يف سب
ال تؤثر يف  � ، ألن آياتهتعاىل مستعدة وطبائعكم لينة تذوب لرؤية آيات اهللا

القلوب القاسية شيئا. ولكن اإلنسان يعصم من هجمات الشيطان إذا كان مثل 
احلديد يف االستقامة أوال، مث جيب أن يأخذ ذلك احلديد صورة النار متأثرا بنار 
حب اهللا، مث يذوب القلب ويسقط على ذلك احلديد ويتداركه من االنتشار 

ام السلوك وهي مبنـزلة سد ذي القرنني والتشتت. فهذه هي الشروط الثالثة إلمت
للحماية من هجمات الشيطان. والروح الشيطانية ال تستطيع أن تتسلق هذا 
اجلدار وال تستطيع أن خترقه. مث قال تعاىل بأن كل ذلك سوف يتم برمحة من 
اهللا، وإن يد قدرته ستنجزه دون أن يكون لكيد اإلنسان أي دخل يف ذلك. 

قيامة تثور الفتنة من جديد، هذا وعد من اهللا. مث قال: كل أمة التقترب وعندما 
ستهب يف زمن ذي القرنني، الذي هو املسيح املوعود، لنصرة دينها ويهاجم قوم 
 نفَخ يف الصور، أيقوما آخرين كما يقع موج على موج. ويف هذه األثناء ي

ا، وسيري لنصرم آيات سيبعث اهللا رب السماء املسيح املوعود وخيلق قوما ثالث
قاهرة حىت جيمع السعداَء من الناس مجيعا على دين واحد، أي اإلسالم. 
فيسمعون صوت املسيح املوعود ويصغون إليه، فتكون رعيةٌ واحدة وراعٍ واحد. 
وتكون تلك األيام جد عصيبة وسيري اهللا تعاىل وجهه بآيات مهيبة. والذين 

يف هذه الدنيا بسبب باليا متنوعة. يقول اهللا  يصرون على الكفر سريون جهنم
عن ذكري وما كانوا يستطيعون تعاىل، هؤالء هم الذين كانت أعينهم يف غطاء 

. أحيسب الذين كفروا أنه من الـهين أن يتخذ العباد آلـهةً أن يسمعوا كالمي
وستشهد كلها لذا سنأيت جبهنم نزال هلم. أي ستظهر آيات مهولة  !وأتعطَّل أنا؟
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تعاىل الذي أنزل كل تلك  مسيحه املوعود. انظروا إىل رمحة اهللا على صدق
احلفنة من التراب الذي يسميه املعارضون كافرا و دجاال.أنا  اإلنعامات علي  

يا إهلي، يا وليي ويا ستار العيوب ويا كفيلي، يا حبييب ويا حمسين ويا "١
ريب.  

من أين آيت بلسان ؟! أن أؤدي حق شكرك ومحدك يا ذا املنن كيف ميكنين
  ؟!ميكنه تأدية حق الشكر

العدو مغلوبا  لقد أنقذتين من ذوي الظنون السيئة بشهادة منك، وقد جعلت
  ومهانا بصول واحد.

الذين يقومون باخلدمة ينالون اجلزاء يف حضرتك، ولكن ما الذي رأيته مين 
  !إلحسان املتكرر؟فأنزلت علي هذا اللطف وا

أستغرب أفضالك يا ريب الكرمي، على أي عمل خلعت علي خلعة القرب 
  !والوصال؟

حمل كراهية الناس وين آدم، من ب لستودودة األرض  يننإ !� يا حبييب
  .عار على البشريةو

حضرتك، وإال فاخلدام يف  إنه لفضلٌ حبت منك وإحسانٌ إذ قُبِلت يف
  .حضرتك ليسوا قلة

الذين كانوا يدعون الصداقة صاروا أعداء، ولكنك، يا كافل أمري، ما 
  .خذلتين حينا من األحيان
  .أنت تكفيين، وال يستقر يل بدونك قرارملجئي يا حبييب األوحد ويا 

ذا رمى يسلوال لطفك ملت من قبل وصرت ترابا، وال أدري أين كان 
  .التراب

                                                 
 ترمجة قصيدة أردية. (املترجم) ١
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  .مثلك حمبا أبدا جسمي وروحي وقليب لك فداء، ال أجد
ت أيامي يف ظل عطوفتك منذ البداية، وعشت يف حضنك مثل يلقد قض

   .الرضيع
مل أر يف بين البشر ما عهدت فيك من الوفاء، ومل أر مثلك صديقا مواسيا 

  .قط
  .يقول الناس بأن األغرار ال يقبلون، ولكين قُبلت يف حضرتك مع كوين غرا

  .ال ميكنين إحصاؤها إىل يوم القيامة افك لدرجةلقد غمرتين بأفضالك وألط
  .لقد جعلت السماء تشهد يل، وخسفت الشمس والقمر من أجلي

لقد أرسلت الطاعون أيضا لنصريت لكي تتحقق اآليات اليت عليها مدار 
  .صدقي

د الناس كلها وتالشت مجيع خططهم مثل يعندما حلّ هذا البالء بطلت مكا
  .الغبار

  .اهلند كما يربق الربق يف كل مكان يف ملح البصر يف أرضلقد أذعت امسي 
  .لقد أنزلت آدم هنا من جديد لكي تؤيت خنلُ الصدق مثارها يف هذا البلد

، وال يدرك أسرارك حىت مهما هذى الناس فإن لك حكما غري ذلك
  املالئكة.

إن اخلسران والنفع والعسر واليسر كله بيدك، جتعل من تشاء شقيا وجتعل 
  .من تشاء سعيدا

تجلس من تشاء على عرش احلكومة والسلطة، وتسقط منه من تشاء ذليال 
  .مهانا

  مل، وقد جعلتين فخر امللة والدين.إن وجودي أيضا آية من آياتك يف العا
 على حاهلادائمة وباقية الفانني وشوكتهم، ولكن سلطنتك جباه ألف آفة حتلّ 

  أبدا.
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  .وبأمرك حيل فصل اخلريف أو يهب نسيم الربيعالعزة والذلة بيدك أنت، 
مثلي، من يدرك حقيقة أسرارك  صيت شخص متواضعت يف العامل لقد أذع

   !يا ريب؟
ولو  على الرغم منا الك يا من تربيين، فإنك تعطيين مثار حظناب أفعما أغر
  .فررنا منها
أحب زاوية اخللوة منذ البداية وكنت أكره الشهرة وأنفر من كل  كنت

  .أنواع العظمة
والثمار منك ومل  للعيان بيد قدرتك، فكل هذه األزهارولكنك أظهرتين 

  .أطلب منها شيئا
أنى يل أن أرد أمر ذلك امللك ؟! ما ذنيب يف ذلك إذ قد أُمرت بذلك

  ؟!املقتدر
به، وإن كنت ضعيفا وعدمي احليلة وجريح  من واجيب أن أنفِّذ ما أُمرت

   .القلب
بل يف كل خطوة  ليس سهال وهينا أن ندعو إىل احلق كلَّ تافة وطائش،

  كثرية وفلوات شائكة.أفاعٍ هناك 
إن دعوايت وزفرايت تصل إىل عنان السماء ليل ار، ولكن مل يصل هذا النداء 

  .إىل قلوب اجلاهلني
ين نيأتوفوجهها إيلّ شاء ريب ي ذاوإ، والقدرالقلوب حتت تصرف القضاء 

  .مذعنني
  .كاحلجارةلو أظهرت املعجزة لالنت يف ملح البصر القلوب القاسية 

ما الذي جناه قومي بالتكذيب إال أن مئات البيوت صارت ! وا أسفاه
  !كاملغارة نتيجة الزالزل؟
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أن  ، وكان ضرورياالوقت يراعو ما يقتضيه كان من شروط التقوى أن
  .يصربوا ويثابروا بعض الوقت

أمل يبق أمام أعينهم أي سبيل ؟! هل عربوا مجيع مراحل العلم واملعرفة
  !مظلم؟

إن أمانينا القلبية بقيت يف قلبنا، والذين كنت أتوقع العون منهم صاروا 
  .أعداء

قد ترقّبنا شيئا ولكن ! ال أراهم ينصلحون، وا أسفاهأين قد فسدوا إىل درجة 
  .ء آخر متاماظهر شي

دع عنك أن  ،الناس ينفرون لقائي !ملن نبوح بقصة ألـم يعتصر قلبنا؟
  .يسمعوا كالمي

وكيف للذين ينقمون مين أن يلتفتوا ؟! وكيف أضحي حبيايت؟! ماذا أفعل 
  !؟إيل

الشيطان  طار صوابتعاىل معجزات كثرية، حىت اهللا لقد ظهرت بفضل 
  .برؤيتها

احلياء واخلجل، فهم عاكفون على اإلهانة مع ولكن معظم املعارضني نبذوا 
  .رؤيتهم مئات اآليات

آية واحدة إذا  تاج إىل معجزات كثرية، بل تكفيال حيالقلب الطاهر ذو 
  .كانت يف القلب خشية اهللا

عداء الدين، أما حنن فقد خيم الليل علينا، فاطلعي يا أللقد طلع النهار 
  .مشسي فإين جد قلق ومضطرب

يا حبييب، فاجعلِ العامل كله يقبل إيلّ يا  لك من كياين فداءإن كل ذرة 
  .هادي الطريق
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مل تأتين كصديق  فلو؟! من هذا الذي يثري يف زقاقك ضجة ،انظر من فضلك
  .التراببرأسي  تلطخلمحيم 

جو سفينة اإلسالم انصرين بيد قدرتك وفضلك يف هذا الوقت العصيب، لتن
  من هذا الطوفان.

 الطرف عن سقمي وعيبيت كيال يشمت يب العدو اللعني أرجو أن تغض
  .الذي يعادي الدين

أرجو أن تضمد جراحي فإين منكوب، وامسع ندائي فقد صرت يف حالة 
  .يرثى هلا

، فاجعلين يا ريب القدير ناجحا �ال أستطيع أن أرى ضعف دين املصطفى 
   .منتصرا

توقع ذلك منك يا حصين هل ستواريين التراب قبل أن أفوز باملرام، ال أ
  .احلصني

نداء ركاب هذه السفينة اآلن بيدك، وامسع وأنقذه ارحم اإلسالم  ،يا إهلي
  .املتكسرة

يأس سائد والليل الفسق والفجور واملعصية يف قمتها يف القوم، وسحاب ال
  .حالك

لقد مات عالَـم دون املاء الروحاين منك، فحول يا رب موجة البحر إىل 
  .االجتاههذا 

  .مل يعد صوايب سليما يف هذه املصائب، فارحم عبادك ليتحرروا منها
ت الشديدة منتشرة يف كل حدب عاجل هذه املصائب، واآلفاأال أدري كيف 

  وصوب.
هذه السفينة على وشك الغرق، فتعال أيها الربان، وقد حلّ اخلريف على 

  .القوم يف وسط الربيع
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  قلبٍ مطمئن بزيغه.كل وقول سطحية، لقد تالشى نور القلب وصارت الع
من حسبناه تقيا وقطرة صافية، وجدنا فيه أيضا ألف دودة حني فحصناه 

  دقة.ب
عندما نظرنا مبنظار املعرفة وجدنا الرجس يف كل جانب، وقد أباد هذا 

  الوباء مثار أغصان اإلميان كلها.
بستان التقوى يا ربنا ال ميكن ري هذا البستان بغري فضلك، فقد احترق 

  .مقبورا الدين وصار
يا حبييب ال ميكن أن يتم اآلن شيء إال بيد قدرتك، وإال فالفتنة متفاقمة يف 

   .كل حني كسيل عارم
  .بال آيات، فانظر إليه برمحة ليتراءى ربيعه اآلن رب أرِ آية فقد صار الدين
وحيبون وكم ينفرون من احلق ؟! كيف ناموا؟! ماذا أقول عن أهل الدنيا

  !الكذب
مئات اآليات، فقد تنحوا عن  لقد وقعت احلُجب على عقوهلم مع مشاهدم

  .وأحبوا أن يكونوا من أهل النار النور
  .فبسببه فسد العقالء أيضا ،لوال سوء الظن المنحى الكفر، فويل لسوء الظن

  بة، وجيعل من ريش الطائر أسرابا.إن سوء الظن جيعل من احلبة ق
 أيها الناس، ملاذا تتجاوزون احلدود؟ أال ترون نصر اهللا تعاىل اتقوا اهللا

  ؟!املتتايل
  !وملاذا حيب فاسقا وكافرا؟؟! هل ترك اهللا عون األتقياء ونصرم

هل له ؟! ر من اآليات من أجل شخص سيئ السلوكملاذا يري هذا القد
  !قرابة مع األشرار؟

  !اآلن قانونه وسنته اليت كان ملتزما ا منذ بدء اخلليقة؟ �هل غير 
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هل اهللا خمدوع وأنتم تعرفون ؟! إذا فُقئت عينكم فهل يف آذانكم أيضا وقر
  !حقيقة سري؟

من كان ادعاؤه مبنيا على افتراء حمض، لو حظي بالتأييد هكذا فما وجه 
  ؟!التمييز بني احلق والباطل

وهل كان اهللا غافال وأنتم اطلعتم ؟! أصبتم احلقيقة هل كان اهللا ناسيا وأنتم
  !؟حالة مزريةعلى 

، وإال فالرباهني على صدقي تفوق إن سوء الظن جعلكم جمانني وعميانا
احلصر والعد.  

  .حني جتتمع ظلمات اجلهل وعاصفة سوء الظن يتالشى اإلميان كالغبار
 أهلسم فاجتنبوه يا  إن سوء الظن؟! عاقبة تناول السم إال املوت والفناء هل
  .الدين

الظنون السيئة يبذرون األشواك يف طريقهم، وليس من شيمتهم احلياء ذوو 
  .والصرب واجللَد

هذه السيئة هي أصل شقاوة البشر، ولكن من يقدر على أن يغير القدر 
  ؟!احملتوم

  .حنن أقوياء وال نبايل ببغض أحد، إن قلبنا قوي ونستطيع الصرب على اآلالم
إىل اُألسود أيها من كان هللا فال خري يف معاداته وحتديه، فال متدنّ يدك 

  .الثعلب الضعيف
  أيها األشرار. يف كل موطن، فال ترصدوا يل إن اهللا الكرمي معي

    .الطيب من آكل اجليفةليميز من سنة اهللا تعاىل أنه يظهر الفرق بنفسه 
  .من يريد أن يهامجينأرى معيين من وراء احلجب، وقد سلّ سيفه على 

لو رأى العدو الغافل تلك الساعد وذلك السالح، لفقد صوابه ونسي بغضه 
  .وضغينته
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فأين املفر إذًا للظامل شرير  !؟مغيثوال حاكم  أليس هلذا الكون منصف
  !النفس؟

إن نسيم الربيع احلايل أيضا يقتضي ؟! جئت مسيحاإذْ ملاذا تستغربون 
  .مسيحا

الطبائع  ذوي ثورة للدعوة إىل احلق، واملالئكة نازلة علىإن يف السماء 
  .السعيدة

إن طبائع أهل أوروبا ميالة إىل هذا االجتاه، وقد بدأ نبض األموات ينبض 
  .كاألحياء بغتة

، وأصبحوا يضحون والفطنة يودعون عقيدة الثالوث قلإن أصحاب الع
  .التوحيدلينبوع بنفوسهم 

رد مجيل، إذ قد جاء منه نسيم الصبا منتشيا يف بستان امللة و لقد تفتح
  .كالسكران

  .ريح يوسفي، وإنين ألنتظره لوال أن تفندون إنين ألجد
، ومل تعد لعبادة البشر ويف كل جهةبلد إن عبادة األوثان يف احنطاط يف كل 

  .عزة وال كرامة
، فقلوم تؤيدنا ولو هذوا � هب من السماء نسيم وحدانية اخلالق لقد

  .بألسنهم ألف مرة
أيضا: جاء املسيح، وامسعوا نداء األرض  ،جاء املسيح :امسعوا صوت السماء

  .قد جاء اإلمام املنتصرل
السماء متطر اآليات، وتنادي األرض: "الوقت الوقت"، فهاتان الشهادتان 

  .كامللتلهف وامللتاعتفان من أجلي 
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درِكوا الوقت وتعالوا يف هذا البستان وحده جتدون اآلن راحة وسكينة، أ
  يعا أيها اهلائمون يف فالة شائكة.سر

مىت ستعود هذه األيام  واهللا أعلملقد هب النسيم العليل بعد مدة مديدة، 
  .وهذا الربيع

  !إالم ختتار شيمة الشيطان؟ !هل لتكذيبك حدود؟ ،فيا أيها املكذب
اكتمل اليوم يده، قد إن أساس ملة أمحد الذي وضعه اهللا املالك احلقيقي ب

  أيها األعزة.
كالم لقد صار بستان أمحد مهب النسيم العليل، فبهبوبه يسمع البشر 

  .�احلبيب 
   !نور اهللا كالشمس؟ وامللة واملذهب الذي ال يظلّهوإال فما أمهية ذلك الدين 

هذه الدرة  يدوسواذ يهدفون إىل أن إن قليب يدمى نظرا إىل ضغائن الناس، إ
   .اليتيمة

ختفي يف يف كل حلظة، وهم يدعوننا لن إىل األعلى نرتقي ونتدرجإننا 
  .املغارات

ما  :لقد تالشى نور قلوم ومل يبق من الدين إال امسه، ومع ذلك يقولون
  !فائدة مصلح الدين؟

  �.تتعارض مع مشيئة امللك نيات يتغنون بأغنية ال تغنيها السماء، وهلم 
أبدام، وأما الدين  مسنت، قد فقد صاروا للدين كحية يف الكم !وا أسفًا

  .فقد ضعف وهزل
لقد احدودب ظهري أيها األصدقاء، نتيجة هذه األحزان، ولوال فضل اهللا 

 ةذ مدنمتعاىل لـمت.  



 א����א�������� ��������������������������� )١٢٨(�����������������������������א
	�א�����א�
 

إال من كان يف قلبه حرقة، ولن يشعر بأملي هذا إال من كان  ال يعلم حرقيت
  .جريح القلب

بكت السماء لبكائه، وأظلمت عني الشمس والقمر نتيجة من يبكي حىت 
  احلزن؟

هؤالء وهم بعيدون من  ال يستحيون من تسمييت مفتريا، أي نوع من العلماء
  !م؟ذلك العالَ

؟ فقد صار لنا وقد أصبحنا له �احلبيب ب ما أدرى األغيار طبيعة عالقتنا
  .فداء

 مظاهرهيم، فإن يل موسى ويعقوب، كذلك إبراوطورا تارةً أنا آدم، 
  .عديدة

إنين شجرة محلت مثارا ذات صفات داودية، فصرت داود، وصار جالوت 
  .صيدا يل

الذي عليه مداري كله لعلِّقت على الصليب كوين  �لوال اسم أمحد 
  .مسيحا

إننا منوت يف سبيله كل حني وآن، فأي فناء تنتظرون أن حيل  ،أيها األعداء
  !بنا بعد ذلك؟
فانتبه يا  احلبيب كامن يف كياين من قمة الرأس إىل أمخص القدمني،إن ذلك 

  عدوي قبل أن امجين.
فقد جاوزت سيلَ النفس الدنية  !كيف أُثين على مجال احلبيب وماذا أقول؟

  .بتجلٍّ واحد منه
عن فناء  رت كافرا يف عني الذي هو بعيدلقد ازدادت معرفيت حىت ص

  .� احلبيب
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عيين أيضا بنور ذلك الوجه املنري، وقد كُشفت علي أسرار لقد استنارت 
  .ذلك احلبيب

 تعالوا إىل هنا يا أبناء القوم فها قد طلعت الشمس، ملاذا جتلسون يف واد
  !مظلم ليل ار؟

 ،املقبولني صديق ،أنا كافر وأنتم مؤمنون، يا للعجب! ومع ذلك ينصر اُهللا
  !!كافرا

املؤمنني  كافرا مع أنه كان جيب أن يصادق هللامن الغريب حقا أن ينصر ا
  فقط!

  .يف نظركمتقيا  كان أيضا"كرم دين" الذي هامجين ظلما وزورا،
مل أكن دون معني بل حالفتين نصرة اهللا دائما، وظل وحي اهللا تعاىل يبشرين 

  .بالفتح
فُتحت عينه تلقي العقوبة،  ين ألن عينه كانت مغمضة، فلماولكنه مل يعرف

  .باالكتحال
أن ميحوه إىل اآلن يف الدوائر الرمسية كذَّابا، وال يسعه  مسجال امسه لقد بقي
  .يوم احلساب

النصرة من اهللا؟ وملاذا أُخذ باخلزي من قولوا اآلن باهللا عليكم، من حظي ب
  حتسبونه تقيا. 

  أنقذين حبييب مرة بعد أخرى؟ مث انظروا إيل خبشية اهللا لتروا كيف
د، وصاروا مريدي الشيطان يوأطلقوا سهام املكاعلى قتلي شرار لقد عزم األ
  .وذريته النشيطة

مث صاروا فئة واحدة وأخرجوا كل ما يف جعبتهم، ولكن مل تنجح أية خطة 
  .من خططهم

  أنا دجال وملحد يف نظرهم، وظلت جذوات نار تكفريهم تتطاير باستمرار
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يده رد ت ذا الذي من !؟مربشيء من األمانة يف حقيقة األ واآلن فكِّروا
   !؟هجمات العدو

إن قليب حيترق كمدا على ذلك  !ما هذه احلُجب عليكم؟ !ملاذا ال تفكّرون؟
   .مئات املرات

لو كان ذلك من كيد اإلنسان أيها الناقصون، لكان اهللا تعاىل وحده كافيا 
  .للكاذب

 مالك امللك ، بل ألبادين اهللادكميإىل مكاإليكم وال ومل تكن هناك حاجة 
  .بنفسه

  .سبحانه وتعاىل، ال ينصر الكاذبني وإال الرتفع األمان ولندم الصادقونهو 
أال ختافونه حني تشنون اهلجمات  !مىت نال الكذاب نصرة اهللا إىل هذا احلد؟

  !متجاسرين متسابقني؟
إن كنتم  بنظريفأتوا  !نال تأييدات متتالية مثلي؟ يف العامل هل من كاذب

  .من القادرينعلى ذلك 
لقد طلعت مشس النهار ولكنهم ما زالوا راقدين، ينفرون من النهار وحيبون 

  .الليايل
يضا لظالم، قد ال جتدون اخلفافيش أليبغضون النور ويضحون بأنفسهم 

  مثلهم ولو حبثتم باجلد والكد.
مغلقة، ميوتون عطشا والنهر أعينهم وسهم ولكن ؤإن الشمس طالعة على ر

  .على بامالزالل جار 
  .إن حالة املنكرين لغريبة حقا، إن شغلهم الشاغل هو كيل السباب ليل ار

  .بني ينصرهم اهللا منذ سنني طويلةولو طُلب منهم أن يسموا كاذ
  .ملاتوا وهم أحياء وما استطاعوا جوابا، والصفرت وجوههم مثل املفجوع
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بالدنيا لزينتها  ليس يف نصيبهم ساعة واحدة من أجل الدين، وقد فُتنوا
  .ومجاهلا

هل هذا هو الزهد والتقوى  !هل اإلعراض عن احلق عمل يقتضيه الدين؟
  !وسبيل األخيار؟

قد تركوا يوما منريا وعشقوا  !؟قدةع نصيبهم يف مأ ذلك على افولحهل قد 
  .ليال حالكا

نبياء، وإن هجمام موجهة إىل األنبياء لقد متت عليهم احلجة على طريق األ
   .مجيعا

مجيعا، فهل سيخذلوم مجيعا ما يوجهونه إيلّ بغضا يقع على األنبياء 
  !وخيتارون الكفر؟

بتكفريي يطبعون على كفر أنفسهم، هذه هي صورم، أما أنا فلست إال 
  .كاملرآة هلم

لقد بلغت بضعا وستني سنة، ومتر اآلن السنة الثالثون على ادعائي حبسب 
  .العد واإلحصاء

قد بلغت من العمر أربعني عاما يف هذه الدنيا الفانية حني تشرفت  كنت
  .بالوحي الرباين

ت كل هذه الفترة من حيايت يف االفتراء، واألغرب من ذلك أن يفهل قض
  .جرت يل من النصرة حبار

الفقار حجة احلق على كل  لقد وهبين اهللا آيات يف كل خطوة، وقد نزل ذو
عدو.  

  .�أمتمت عليكم�بفضله من النِعم ما تبين به معىن  ريباهللا لقد رزقين 
الظل أيضا ينفصل يف وقت الظالم، ولكن اهللا كان رفيقا ومواسيا يل يف كل 

  .موقف حالك
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  .ببضعة نظائرفأتوا الكاذب ال حيظى بالنصرة إىل هذا احلد، وإن مل تؤمنوا 
  .لدارينوإذا عجزمت عن اإلتيان بنظري، فاتقوا املهيمن الذي هو مالك ا

  !، وال عقوبة عليكم ولو عصيتم ألف مرة؟متحررونمن أين مسعتم أنكم 
من  فلستمإن القول "إنا ظلمنا" سنة األبرار، فال تنفثوا السم من أفواهكم 

  .نسل الثعابني
  .إن غسل اجلسم جيدا ليس صعبا، والذي يغسل القلب هو الطاهر عند اهللا

إنكم تكفِّرونين وقد تكونون  انكم،ارفعوا احلجاب قليال وافحصوا إمي
  .بأنفسكم من أهل النار

فكروا ما السر يف أم يريدون ذليت ليلكون شيئا من احلياء فمي كانواإذا 
  !أنال العزة والكرامة؟لكنين و

قد جئتم كالثعبان مث  !دكم؟يهل استطعتم أن تضروين شيئا إىل اليوم مبكا
  .صرمت ضبا

أفهم ملاذا هذا البغض والضغينة مع رؤية هذا يا أيها الفقهاء والعلماء، ال 
   .القدر من آيات الصدق

الصدق تسابقوا يف التضحية بأمواهلم  �عندما وجد أصحاب النيب 
  .وأنفسهم من أجلهوأرواحهم 

نقدكم األحاديث واآلثار، ترون مئات اآليات مث و يا للعجب لعلمكمف
  .تفرون منها فرارا

مل تكن فيكم روح العدل والتقوى الذي هو  ال جدوى من النقاش معكم إن
  .مدار الدين

إالم تدوم شوكتها ما دامت الدنيا  !هل تتركونين من أجل شوكة دنيوية؟
  !فانية حبد ذاا؟
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يخجلكم كل  الذي ومن !يرزقين الفتح سرا يف كل موطن؟ ذا الذي من
  ؟!حني وآن

  .قلتم عين إنه سيباد سريعا، وهو صيد حقري يف أيدينا
مث ما الذي حدث، ومن أيدين حىت خسرمت وخابت آمالكم وفزت أنا يف 

  !كل مرام؟
زمن كنت فيه خامل الذكر، وكانت قاديان أيضا خافية عن  لقد أتى علي

  .داخل مغارةأعني الناس وكأا 
مل يعرفين أحد ومل يكن يل مريد، مث انظروا كيف ذاع امسي اآلن يف كل 

  .حدب وصوب
ربين اهللا بذيوع صييت وها قد حتقق اآلن بعد مرور زمن يف ذلك الزمن أخ

  .طويل
  .افتحوا كتايب "الرباهني األمحدية" ففيه هذه النبوءة فاقرأوها مرة

 هأي إنسان يقدر على مثل هذ !فكّروا اآلن قليال هل هذا فعل إنسان؟
  !األمور الغيبية؟

ن غبيا بني قدرة الرمحن ومكر اإلنسان فرق واضح، ومن مل يفهمه كا
  .رأسه إىل أمخص قدميه قمةومحارا من 

 وترقبوا احلرمان طريق واتركواأيها املفكرون، وأدرِكوا الوقت،  فكّروا
  .الرمحة

 أذالء أنتم زلتم وما باملرام أنا فزت من وبأمر دائما، ناصري كان من فكّروا
  !؟مهانني

   !موطن؟ كل يف واخلزي احلرمان مثرته الذياإلميان  هذا ما ،أحد فليفهمين
  .وإميام دينهم من فأنفرويثريون ضجة أنه كافر ودجال، أما أنا  غبونشاي



 א����א�������� ��������������������������� )١٣٤(�����������������������������א
	�א�����א�
 

 يممبلِّ ولو ريهتأش فلن خصائلهم من يتبني الذي الدين هو هذا كان إذا
  .واحد

حنن نفتدي ملة اإلسالم بالقلب والروح، ولكن املسلك الذي يسلكه أهل 
  .الضغينة ليس دينا

فقد ظهرت مبظاهر عديدة، إذ يشنون صوال بعد صول  ،جهلُتبا لك يا 
  .لتأييد الكذب

فإنه ليس إميانا أصال، ال حتسبه جوهرة بل هو ليس إال  ،ال تتبجح بإميانك
 من اجلبلحجر.  

يديكم بكلتا حني تظهر للعيان أرجاس إميانكم، عندها تلطمون أنفسكم 
  .وتقولون يا ويلنا

االيار، انتبه يا مستكرب بسرعة، حىت ال يدفن حتت هذا البيت موشك على 
  .أنقاضه أهلك وأقرباؤك

ومع ذلك ال تكاد ! ما أشقاكم إذ قد أُبلغتم الدعوة بقوة وشدة متناهية
  .تزول عنكم نشوة كأس الغفلة

ال يعودون إىل صوام، فقد بذلنا يف هذا السبيل قصارى جهودنا، لقد ناموا 
  .وال يكادون يستفيقون

وا بعد، لقد حلت أيام عويصة إذ اجتمع القحط والوباء، ولكنكم مل تتوب
  فانتظروا العاقبة اآلن.

مة هو على يا ويلتاه، يقولون إن وحي اهللا منقطع اآلن، وإن مدار األ
  القصص إىل يوم القيامة.

ولكن من سيضع عن نفسه األغالل العادل هذا االعتقاد خيالف قول اهللا 
  ؟!نياليت عليه منذ سن
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  .إن اهللا جيعل اليوم أيضا من يشاء كليما، ويكلّم اليوم أيضا من حيبه
عد إىل صوابك، ففي الوحي وحده تكمن  !ملاذا تكسر جوهرةَ وحي اهللا؟

  .عظمة الدين وافتخاره
رتسك بالد التهذه زهرة ليس هلا نظري يف البستان كله، وهذا عبري يفديه م.  

 من خالهلا أن نرى وجهميكن هو مفتاح تفتح به أبواب السماء، ومرآةٌ هذا 
  .�احلبيب 

هذا هو السالح الذي يضمن انتصارنا، هذا هو القصر الوحيد الذي هو 
  .حصن العافية

ملعرفة اهللا، وليس ألحد أن جيتاز الطوفان مبجرد  ي الوسيلة يف اإلسالمههذه 
  .القصص

فقد وجد ذلك بأمت الصفاء هو عالمة معرفة اهللا، من وجده اهللا  من وحيال
  .احلبيب

واها حلديقة احلب الذي طريقه املوت، ومثره وصل احلبيب، ولكنه حماط 
  !باألشواك

اللعنة من األزل إىل األبد على قلب مل يصبح كاانني يف طلب ذلك 
   .احلبيب

ال ينال الدين إال  ؟!ولكن الذين صاروا ديدان األرض أنى هلم أن يتحروه
  .من يضطرب من أجله

حدب وصوب، ولسوف يأتينا أخريا  كلِّ إىلمن واجبنا أن نوصل دعوتنا 
  .من كانت فطرته سعيدة

اذكروا األيام اليت كان أركان الدين كلهم يقولون فيها بأن املهدي الذي 
  .وعد به اهللا على وشك الظهور
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  !حيب هذا املقبل؟ من كان ال يتمىن ذلك بكل شدة، ومن كان ال
وعندما حلّت تلك األيام وحل القرن الرابع عشر صار أعالم الدين هؤالء 

  .أول املنكرين
لقد عادت إىل األحبار صفات اليهود، فصار أصحاب العباءات كلهم أعداء 

  .مسيحِ الوقت
، فكيف ميكن أن ميحى ان مكتوبا يف الصحائف منذ األزل إىل األبدهكذا ك

  !اجلدار؟ علىنقش اهللا وقدره وليس ك يف قضاءما كان 
  .لقد جئت إىل هذه الدنيا كابن مرمي، ولست مأمورا باجلهاد والقتال

ن احلروب وأعطاهم غنائم ال تعد ولو جاء أحد مثلما كانوا يتوقعون، وش
  .وال تحصى

ألف يف مبائة لكان اال ملهدي كهذا واسعا عند القوم، والجتمعوا حوله 
  .ملح البصر

لكن كان من مقتضى رمحة اهللا أن جئت أنا، ولو مل آت لنـزلت النار 
  .ولفُقد األمن واالستقرار

 أيضا حني قال يل القوم إنك كاذب وسيئ بعد أن رأوا كما لقد نزلت النار
  هائال من اآليات.

من املؤكد أن هذه النار لن تزول إىل فترة من الزمن إال إذا تابوا بكل تواضع 
  .وانكسار

هذا ليس أمرا مفاجئا حىت يعالَج بسهولة، بل كل هذا الدمار والتبار هو 
  .بأمر من اهللا

ذلك اإلله الذي خلق اإلنسان وأعطاه دينا، ال يرضى أن تكون عادم هي 
  .اإلحلاد



 א����א�������� ��������������������������� )١٣٧(�����������������������������א
	�א�����א�
 

، بدون معرفة اهللا والزهد والتقوى واألمانة والصفاء، إن هذه الدنيا الدنية
  .اعون يتصيد فيها الط ليست إال غابة

ال تكونوا صيد الطاعون وكونوا متقني كاملني، فاإلميان باللسان فقط ال 
  .شيئا يفيد

إذا كنتم ال ختافون املوت بأنفسكم فارمحوا أوالدكم على األقل، واسلكوا 
  .طريق األمن وال ختتاروا طريق الفالة

  .يا سكان الفالة لستم أناسا قط، فمنكم من هو ثعلب أو خنـزير أو ثعبان
  .يا ريب القدير غير هذه القلوب بقدرتك، أنت رب العاملني وحاكم اجلميع

  كسر كله ممكن لك.، واجلرب والعليكاحملو أو اإلثبات ليس مستحيال 
إربا  قإذا أردت، وتستطيع أن متز بفضلك األمور الفاسدة تصلحتستطيع أن 

  يف ملح البصر ما صلح.
ما صلح، ال يدرك أحد أسرارك مهما  بعد أنت الذي تصلح ما فسد وتفسد

  .فكّر وتدبر
لو سادت القلب ظلمةُ العصيان ملا استنار دون فضلك ولو طلعت ألف 

  .مشس
منية ال طائل من ورائها، إن أَسر حبك وحده أإن أمنية التحرر يف هذا العامل 

  .يضمن التحرر
له القرار  ما حقيقة قلبٍ خيلو من ذوبان العشق، القلب هو الذي ال يستقر

  .دون احلبيب األوحد
هذه النفس من أجل فأفنوا أول خطوة يف طريق الزهد هو نفي املرء وجوده، 

  احلبيب.
  .تكون الثمرة مرة ما مل تنضج، كذلك حال اإلميان ما مل يصحبه حب كامل
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، فيا فردوسي األعلى أنزِل علي لوجهك الكرمي قد أقلق قليب كثريا حيبإن 
  .الثمار اآلن

اآلالم أنقذنا بنفسك، ويا مرهم جروحي اُنظر إىل قليب  شايفيا إهلي يا 
  .اجلريح بتحنن

نال مثل هذا التفاح ، بالكاد يعجيبةحبك مثارا بستان لقد رأيت يف 
  والرمان.

فاألفضل من هذه احلياة أن ميوت  نك يا حبييب،دوبذه احلياة ال حقيقة قط هل
  .املرء ويصري غبارا
لكانت العبادة كلها دون جدوى، إن كل جهد وعمل يعتمد لوال لطفك 

  .على فضلك البحت
الذين حييط م فضلك بعيدون عن السيئات، فإن قواهم جتري يف سبيل 

  .احلق باستمرار
اق والثمار الذين أُسروا يف حبك حترروا من الشيطان، والذين فقدوا األور

  من أجلك حظوا بالربيع.
حيترق به من أي عطش آخر، من كان قلبه العطش لوجهك الكرمي خري 

  .نال بسببه شالال من املاءي
ة وصل إليك أخريا، ومن كان يجدبإخالص وك من كان مشتاقا إلي

  .مضطربا من أجلك وجد القرار يف النهاية
من   لعني تذرفإن من عالمات العشق البكاء والتيه يف الفلوات، فطوىب

  .أجلك
الشرط لسلوك هذا السبيل هو الصرب  ال يشقى أحد يف حضرتك، ولكن

  .اهللعوعدم إظهار 
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لقد جئت بأمر منك، ولكن من املؤسف أن رحيا ب وتوقع اخللل يف فصل 
  .الربيع

  كليا، فتبا حلياة آكلي اجليفة. لقد افت أهل الدنيا على جيفتها
إال من كان راحة ألحد من ترك الدين من يده ضاعت دنياه أيضا، وال 

  .احلبيب وحمبه عاشق
  .من صبغة التقوى، إا هي احللية لإلميان وزينة الدين ال صبغة أحسن

مظلمة  مشس، هذه الدنيا ليلةمائة ال ضياء إال بوجه احلبيب وإن طلعت 
  وحالكة دون وصل احلبيب.

هو  ، إن انون يف حبكفيا حبييب أنت الوحيد الذي ال نظري له يف العامل
  .الفطني يف احلقيقة

إن ترك هذه الدنيا شيمة عشاقك فقط، إم ينالون نقدا بينما يبقى اآلخرون 
  .يف انتظار

يكون وفيا إال من وهل  !من الذي ميكن أن تتطهر أعماله دون أنوار العشق؟
  ؟!ه جرحياقلبكان 

من يسعه أن يصري جمنونا يف هذا السبيل و !؟ملاذا ميوت أحد من أجل األغيار
  !ليل ار؟

ومن سيأخذ أشواك ؟! يترك النوم اهلادئ واألكل والشربمن له أن 
  !تاركا قالئد الزهور؟السمرات 

بالعشق وحده تعبر هذه الفلوات اخلطرية كلها، العشق وحده يخضع رأس 
  .العاشق حتت السيف البتار

  .من املؤسف أن الذين كانوا يصفون الدنيا بأا دار فانية قد مالوا إليها ميال
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ه فريدا يف احلذلقة،  كل من نظرتقد رحل من  واحسرتاه!إليه اليوم وجدت
  كانوا أهل التقوى.

هم على املنابر كله مليء بالشتائم، وال شغل هلم يف االس إال إن وعظ
   .السباب والغيبة

 هدفهم الوحيد، فريغِّبون فيها مرارا وتكرارا صارت الدين أينما ننظر جند
  .ويف كل حدب وصوب

شوكةٌ بسيطة من أجل الدين، لصرخوا وفروا منه فرار احلمار  لو وخزتـهم
  .من األسد

ولو فشلوا يف شيء لشكَوا دائما، ال هم هلم للدين بل حيزنون من أجل 
  .الدنيا فقط

هم متاما، أنا فداء حلبييب ولو فليقل الناس ما حيلو هلم ولكن حاليت ختتلف عن
  .لّ مائة ألف سيفس

بنفسي من أجلك فيه رضيك، فاليوم الذي أضحي أخبِرين يا حبييب كيف أ
  .يكون يوما سعيدا

  .بعيد عن الناس كذلك إين بعيد منهم، ال يدرك أحد أسرار قليبأنك كما 
ور عنهم يف مائة حجاب إن حسن الظن طريق صلحاء القوم، ولكين مست

  ولست ظاهرا.
ال يعرفون إن الذين يصفونين صاحلا أو طاحلا كالمها جيهلون حقيقيت، فهم 

  .عن سريريت شيئا
أنا ابن مرمي ولكن مل أنزلْ من السماء، وأنا مهدي أيضا ولكن بدون السيف 

  .واحلرب
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ال رغبة يل يف البالد وال عالقة يل باحلروب، إن مهميت هي فتح القلوب 
  .وليس فتح البالد

فرصة  أجد يف ظل حكومته إذلقيصر عرش اهلند وتاجها دائما، مبارك 
  .مهمايتإلجناز 

فإن تاجي  ؟!فإن بلدي خيتلف عن اجلميع، ما يل وللتيجان ؟!ما يل وللبالد
  .هو رضوان احلبيب

حنن نسكن يف األفالك فما لنا وهلذه األرض، أنى لسكان السماء أن يعادوا 
   !األرض؟

، مع أنه قد مضى يف الدنيا كثري من األمراء ةالروحاني ةال نظري للملك
   .وامللوك

عزة الدنيا وجاهها وصمة اللعنة، فمن شاء فليصم نفسه ذه إن طلب 
  .الوصمة

ما لنا وهلذه العزة وذيوع الصيت، إن مائة عزة فداء للذلة إذا رضي ا ذلك 
  .احلبيب

  .، لقد تركنا الدنيا الدنية ووجدنا ذلك احلبيبلقد صرنا للذي صار لنا
ذلك احلبيب يف  حلّحىت  إنين أرى قليب عرش رب العاملني، لقد زاد القرب

  .شخصي أنا
أحد الصديقني من أجل اآلخر، نتيجة  بسببها رقتيا هلا من صداقة أن حي

  . يهماب على قلباحلُغلبة 
انظروا إن يف احلب واأللفة تأثريا غريبا، إن قلبا آخرا خيضع ويصيد قلب.  

ت ما من سبيل أقرب من سبيل احلب، بسببه يعرب السالكون آالف الفلوا
  .الشائكة
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ذهبا ال حصر  كيمياء تنالون اأيها األحبة هذا هو السر للوصول إليه، وإا 
   .له

  .الرماةأيها تطيش سهامه، فحذارِ أن تتقاعسوا يف الرمي احلب ال  إن
هذه هي النار الوحيدة اليت تنقذكم من النار، وهذا هو املاء الذي تتدفق منه 

  .مئات الشالالت
احلبيب األزيل بنفسه، وستلبسون منه قالئد الزهور نتيجة فيالقيكم ذلك 

  .معرفة احلق
هذا ما يبشر به الطالب مرارا وتكرارا ذلك الكتاب املقدس والعظيم الذي 

  .امسه القرآن
الذين ينكرونه جهال إىل أقصى احلدود، فكيف نسميهم أناسا ما دام فيهم 

  !محق احلمار؟
أمر إذ قد جعلوا مآل  اإلسالم على األديان األخرى، هل هذا هو فضل

   !؟اقصص الدين كله
 هل متخض اجلبلُ !جوهر الفرقان املطهر يؤدي إىل قشرة الزهد هذه هل
  ؟هذا الفأرفولد 

لو كان هذا هو اإلسالم هللكت األمة، كيف ميكن الوصول إىل الصراط إذا 
  ؟!أظلم الدين ظالما حالكا

إن أبواب الفيض مفتوحة، فما عليكم إال أن متدوا  !كاليائسني؟ملاذا عبستم 
  .كمييدأ

أي نوع من البشر أنتم إذ ترون مائة آية وال تزالون مصرين على التعنت 
  !والتعصب والبغض والضغينة نفسها؟

لقد حتققت الوعود كلها ولكنكم ما زلتم ناقصني، تسكنون يف البستان ومع 
  .الدينذلك ليس يف نصيبكم مثار 
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انظروا كيف حتققت كل األنباء اليت كانت تبدو بعيدة عن العقل والفهم 
  ؟!والفكر

ما كانت حقيقيت يف ذلك الزمان الذي نشرت فيه إعالنا عن  ،تفكروا
 ؟!"الرباهني األمحدية"

وكيف ذاع صييت بسرعة هائلة يف ؟! كيف انتشر امسي اآلن ،مث تفكروا
  ؟!البالد كلها

 تكانئة ؟ وأية فالناس بنيعليه ت حائزا أي احترام كنمن كان يعرفين؟ و
  حتبين وختلص يل؟

عائلة واالنتماء إىل املالُ والعلم واحلكم، هي دواعي إقبال اخللق  كانت
   .سببا آخر للعزة واالحترامالصوفية كان 

يدا أميا بعد من ، وكنت بعاألربعة كلها ولكين كنت حمروما من هذه األشياء
  امسي.أن يذكَر 

فتاوى التكفري إىل مث مسيت كافرا وأصبحت مطعون اخللق كلهم، وقد أدت 
  زوال مصداقييت.

  .ومع كل ذلك تذكّر ريب وعده، وجعلين مرجعا للخالئق ومدار الدين
  .د اليت نسجت لتدمريي وجعلها هباء كالغباريكل املكا�وقد أحبط 

بنظريه إذا كان يريد أن  فليأتين أحد !تفكّروا قليال هل هذا فعل اإلنسان؟
  يهامجين.

إن مكر اإلنسان ميحوه إنسان آخر، ولكن من يستطيع أن يوقع اخللل يف 
  ؟!أفعال اهللا

  .يسود أخريا يف الدنيا، وإن أمر االفتراء يتشتت سريعاوجه املفتري إن 
  .رصري مثل مدة فخر الرسل وفخر األخيافترة االفتراء ال تطول أبدا لتإن 
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غشاه يغزو القلب وي ا املتراكمسحايء باحلسرات على إنكاركم، وقليب مل
  .مرة بعد أخرى

مل يترك هلم احلسد من ! اليت ال ترى حىت الشمساألعني ما أغرب هذه 
  .العقل والفكر والتأمل شيئا

 وبامكت كانشقاوة القوم من هذا التمرد، ولكن ال حيدث إال ما  لقد بانت
  .القدريف 

احلياة إال الشهوة  يفالقوم من هم ديدان األرض، ال هدف هلم  يف أجد
  .واخلمر والقمار

النفس والشيطان  محلتهم، ولقد ليل ارواخلديعة  باملكرجتري  أمورهم إن
  .عنالظُّيحمل  كما

  .الدنيا أمور يف ونشيطون أبطالأقدامهم تزل يف أمور الدين، ولكنهم  إن
مل يعد لديهم أدىن اهتمام باحلالل واحلرام، يأكلون اجليفة إىل التخمة دون 

  .يتجشأواأن 
يتبجحون بزهدهم وصدقهم وقلوم مليئة بالذنوب، يتباهون بالشرف 

  .وم منحطة كاألسافلباللسان ولكن قل
وأنتم يوما  ونولسوف تغرق؟! يا أيها األعزة إالم ستجري سفينة ورقية

  .تذرفون الدموع
 يف بأشواكممهد يف املوت تكمن احلياة األبدية، والطريق إىل بستان احلبيب 

  .واد الغربة
  .يا إهلي إين ضعيف فارفعين بيديك، ال قوة يل فامحل أوزاري كلها بنفسك

ك يف كل حني وآن، وبعد رؤية قدراتك وجدت العامل عظمتأرى جتليات 
  .كله كامليت
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أظهرا لنصريت متثُل أمام عيين يف كل حلظة ويف كل التجليات العظيمة اليت 
  .آن

لقد أثبت صدقي يا ربي بطريقة غريبة، إن نفسي فداء لك وأعمالك 
  .العظيمة

جبلوة واحدة اإن يف حسنك ومجالك مزية عجيبة، فقد جعلتين نشوان.  
ال يستبعد عن قدرتك أن إن قومي غارقون يف الضالل، ولكن يا حبييب 

  وا.ينصلح
لسميتهم الدين  تعليم إم يسمونين كافرا، ولو مل يكن اجتناب الكذب

  مؤمنني.
بتحنن ومل ينظر إليك، تبا إلميان كان الكفر  حبييب نظر إيل لقد ،واعظي يا
  .ألف مرةمائة منه  اخري

إن روضة آدم اليت كانت ناقصة إىل اآلن، قد اكتملت مبجيئي مع مجيع 
  .مثارها وأوراقها

حلية الدين اآلن كالصائغ يصوغ ذهبا خالصا،  � اهللا الذي أعطى النيب إن
  .متاما

يف الدين، بل الدين جيذب القلوب إىل نفسه كما إكراه أنه ال  �لقد بين 
  .احلبيب اجلميل الوجهجيذب 

ليزيل من سبيل الدين الغبار الذي  ١هذا هو السر الذي بسببه منع اهللا اجلهاد
  .قبلعال من 

  .الذين يهامجون اإلسالمإزاءها الدين الذاتية فيخجل مزايا لكي يري املنكرين 
                                                 

  . (املترجم)القتال العدواينأي  ١
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شر الدين يف يقول األغبياء من أهل أوروبا إن هذا النيب ليس كامال، وإن ن
  .الوحوش ما كان صعبا

  .ولكن حتويل الـهمج إنسانا معجزة كبرية، ومن هنا يتبني سر حقيقة النبوة
ولد يف قوم  السماء وكان نورا بنفسه، وال عار إن بنور من �جاء 
  .مهجيني

ال فرق يف ضوء الشمس الطالعة سواء أطلعت على ختوم الروم أو على 
   .بارزجن

يا أيها األحبة تعودوا الصرب واجللَد، ولو أفشى هؤالء الناس رحيا خبيثا 
  .فافشوا أنتم املسك والعنرب

  لق أسباب الدمار رويدا رويدا.، فإا ختفاقتلوا النفس إذ ال عدو ألد منها
 أمامهفال يذكر ، الدنية حتت األقدام باجلهد والسعي من وطئ النفس

  ."أسفنديار" ال"رستم" و
اُدعوا هلم بعد أن تسمعوا منهم شتائم، ووفِّروا هلم الراحة بعد أن تنالوا  
  .األذى، وإذا رأيتم منهم عادة الكبر فعليكم أن تبدوا التواضع .منهم

وكم كل حني وآن، دوهم لينشروا مثل هذه اإلعالنات.ال تقلقوا إذا سبع  
وإن ضربوكم  ،تشتكواالتزموا الصمت بعد أن تروا الظلم يف جمالم، ال 

  .وتركوكم يف حال يرثى هلا
ر الربيع يقتضي لنـزوله ن مطغيظ الناس وغضبهم فال حتزنوا، فإ وإذا رأيتم

  شدة احلر.
  إن شغلنا يف أعينهم هو االفتراء فقط، ما أشنع هذه الفكرة، اهللا أكرب!!

لقد جعلنا كبدنا دما من أجل مصلحة العامل، كانت حربنا أيضا بِنية الصلح 
  .من البغض وربا
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عالمة الشقاوة، إن عيوم مغلقة اآلن إن سوء الظن بصاحب القلب الطيب 
  .ولكنهم سريون أخريا

من ناحية يقولون بأن الكاذبني ال يزدهرون، مث يكذِّبونين بعد أن رأوا 
  .مثاري

لقد تعامت عينكم بعد أن رأت كل شيء، فاخشوا أيها الناس يوم احلساب 
.  

كيف ميكن أن يصادق اهللا ؟! ما السر يف ذلك ،إنكم متلكون عقال، ففكروا
  !؟االقدوس كاذب

إن فعل اهللا هذا  !ال شك أن يف ذلك سرا؟؟! ملاذا حيالفين هذا اللطف من اهللا
  .ليس دون سبب قط

يف حديقة الدين زهورا جمددا لقد وهبين اهللا ينبوع التوحيد املقدس، ليزرع 
  .وورودا

  استطعت.إن على كتفي رداء وهبنيه ذلك احلبيب، فانزعه عين أيها املنكر 
إن سوء الظن إىل هذا احلد بالوقاحة ليس مستحسنا، وخاصة يف أيام فيها 

  .ضجة القيامة ثائرة
   .إن طوفان غضب اهللا ثائر بشدة، ولن ينجو منه إال من ركب سفينة نوح

ضارية منتشرة يف كل حدب تعالوا إيل بصدق ففيه خريكم، الوحوش ال
  .وصوب، وأنا حصن العافية

هذا يتسور  ار الدين، وأنا مأمن اإلسالم، وال ميكن للعدو أنأنا دعامة جد
  .اجلدار

 ملاذا ازداد اجلاهلون يف سوء الظن إىل هذا احلد، هل حلت م أيام سيئة أم
  !؟اللعنة مضربت عليه
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ك يا شيطان فقد من عجبابقيت يف قليب حسرات، ليتهم يفهمون شيئا، 
هم صيدا لكجعلت.  

(أي  ؟!األخرى هو شغله الشاغل، أين فقدت صفتك يا من كان سوء الظن
  إحسان الظن) أيها الفطن!!

إذا كنت كذابا فسأنال عقوبة الكذابني، أما لو كنت صادقا فما عذركم 
  ؟!يوم القيامة

  .فِّرونين مرارا وتكرارايكمازالوا انظروا إىل تعصبهم، أنا فداء لإلسالم وهم 
النور الرباين الذي به ذلك وأنا  ه،أنا ذلك املاء الذي نزل من السماء يف وقت

  .أشرق النهار
إىل أين صرف  !الذي كانوا يدعونه؟تقاهم أين اختفى ! يا حسرة عليهم

  ؟زمامهم الدنيةهادئ نفسهم 
املفتري، صديق  ينجزهااألعمال اليت أراها يل ذلك اخلالق، هل ميكن أن 

  !الشيطان؟
لقد تبلَّل وجودي من البكاء أملا، ولكن ما زال اجلفاف مستوليا عليكم مع 

  .حالة يرثى هلا
النهار املشرق أمام  أظلموقد ؟! خارت عقوهلم كيف؟! يا وياله! ماذا حدث

  .أعينهم
مثل  م املستورة، فتعطّلت العقول وصارتئد إىل وبال ذنوسببه عا أو

  !األموات؟
   .إن إمث عامة الناس على رقاب الذين ضلّت القلوب بسبب وعظهم 

مل يستفيقوا إىل اآلن، ونسوا حىت صار النسيان يالزمهم مالزمة ولقد رقدوا 
يداجل القالدة.  
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  .إن بذر بذرة السيئة يف البشر ظلم، والسيئة تعود دائما إىل من يبذر بذورها
صحيحي مسلم  عبثا لواآثار تعارضه، ومحبومتسكوا لقد تركوا الفرقان 

  .والبخاري العبء كله
 ما دامت هناك إمكانية الكذب واالعوجاج يف األخبار فمن احلمق االعتماد

  .عليها كليا
  .ما دمنا قد رأينا نور احلق بأعيننا، وقد أخرب به الوحي اإلهلي مرارا وتكرارا

قولوا باهللا عليكم، هل املعاينة أفضل أم  !فلماذا نترك اليقني ونتبع الظنون؟
  !املنقول الذي يعلوه الغبار؟

حدثت الفُرقة يف اإلسالم بسبب كثرة املنقوالت، مما يبني أن طريق 
  .املنقوالت غري جدير بالثقة

حياة املسيح، وا صار اإلسالم خادما  من أخطاء املنقوالت عقيدةُكانت 
  .للنصرانية

 تالميذ الشيطان على وقد استوىللقد حلّت باإلسالم مئات آالف اآلفات، 
  .الدين

  ؟!بكل وضوح، فما أمهية األحاديث اليت ختالفهلقد شهد اهللا مبوت عيسى 
إا قابلة للتأويل، إن ظُن أا صحيحة، فهل جيوز أن امجوا القرآن من أجل 

  !األحاديث؟
  .زال يؤيد الفرقانَ مرة بعد أخرىإن اهللا الذي أكرمين باآليات، الي

إذ ال ينـزل أحد من السماء، وقد بدأت  ،ورؤوسكم الطموا وجوهكم
  .١األلفية السابعة من عمر الدنيا

                                                 
 �لقد ثبت من الكتب السابقة واألحاديث الصحيحة أن عمر الدنيا بدءا من آدم  ١

إِنَّ يوما عند ربك  �:يف آيةسبعة آالف سنة. وهذا ما أشار إليه القرآن الكرمي هو 



 א����א�������� ��������������������������� )١٥٠(�����������������������������א
	�א�����א�
 

، فهل سيأيت لريى مقربة جميئهمنتظرا  ولقد أشرف الدين على االنقراض
  !الدين فقط؟

أيها سفينة اإلسالم موشكة على الغرق إن مل يتداركها فضل اهللا، فاعمل 
  .فإن حماوالت العقل كلها عدمية اجلدوى عملك اجلنون

نا على الدين ييا رب ارزقين محاسا وحرقة فوق العادة حىت أصري حز
   .كانون

  .حني وآننارا يبلغ هليبها عنانَ السماء يف كل ملواساة امللة أشعلْ يف قليب 
ع الدين فإن عيين تذرفان يا إهلي فدتك كل ذرة من كياين، أرين ربي

  دموعا.
ن أجل مهمة مقلق  جد بتحنن يا عامل األسرار، فإنين انظر إىل ضعفي

  .إيلَّأوكلتها 
  .فارحم واصرِف الناس إىل الفرقان، ووفقهم ليفكّروا قليال ويتدبروا

عن الشك والريب، ومع ذلك يهجرونه د املنـزه الفرقان هو الكتاب الوحي
  .وخيتارون ظنا غالبا

  .ملا بقي للعدو مهربولو قدمت املنقوالت أيضا 
                                                                                                                     

 ةنس ونَكَأَلْفدعا تممضت من اليت دة املاهللا تعاىل أن  مين) ولقد أهل٤٨(احلج:  �م
أعداد يتبني من حبسب التقومي القمري هي بقدر ما  �إىل زمن النيب  �زمن آدم 

يف األلفية  اآلن وفق حساب اجلمل. فمن هذا املنطلق حنن (سورة العصر) هذه السورة
القمري، وتدل على اية الدنيا. وهذا العدد الذي السابعة منذ زمن آدم حبسب التقومي 

حساب اليهود  طابق تقريبايحبسب حساب اجلمل  "العصر"وسورة  يستنبط من أحرف
بالتمام والكمال، غري أنه ينبغي االنتباه إىل التقومي القمري والشمسي.  والنصارى أيضا

ت انصرملفية السادسة اليت ويستنبط من كتبهم أن ظهور املسيح املوعود ضروري يف األ
 منه. .سنوات عديدةمنذ 
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 بفضل اهللا ونشأت الثمار كان البستان ذابال وسقطت الثمار كلها، فجئت
  .من جديد

إن "مرهم عيسى" شفى عيسى وحده، أما مرمهي فسيشفي كل البالد 
  .واألمصار

صاروا كاخلفافيش ولكن  النور من ثغرات يف اجلدار، كانوا يتطلعون إىل
   .حني فُتحت األبواب

الكنوز اليت كانت مدفونة منذ آالف السنني، أوزعها اآلن إن كان أحد من 
  .الطالبني

لقد صار هؤالء الناس للدين كالثعابني املستورة يف العب فقد أرضوا األعداء 
  .وأسخطوا احلبيب
 وبذلك صاروا آكليالطيب جنسا،  دواعر ودجال، وبأنه كافيرفعون ضجة 

  .اجليفة
مع أم قد ابتعدوا عين حاسبني إياي كافرا فإين حزين وقليب جريح من 

  .أجلهم
صحيح أن قلوم قد حتجرت، ولكن ميكن أن خترج نار التدين من احلجارة 

  .أيضا
تقوي قليب  �ال تيأسوا�مهما كانوا قساة القلوب، إنين لست يائسا، فاآلية 

  .دائما
إن شغلنا هو البكاء يف حضرة ربنا ذي املنن، هذه األشجار سوف تثمر يوما 

  .نتيجة الري من هذا النهر
البالد كلها يف خيار لقد أنكر الذين جاء مسيح الوقت فيهم، وقد مات 

  .انتظاره



 א����א�������� ��������������������������� )١٥٢(�����������������������������א
	�א�����א�
 

  ع، وال أقول بأن هذه مثار أعمايل.ال أقول إنين أكثر قداسة من اجلمي
  اهني األمحدية لتستيقنوا.كنت أعلم عن هذا االدعاء شيئا، فاقرأوا الربما 

وإذا قال أحد إن هذا املنصب يليق بقريش وحدهم، فليسأل اهللا ألن هذا 
  .األمر ليس من عندي
 فليكن منكم مهديوال أبايل باملناصب، فإذا استطعتم  يكفيين اهللا وحده

  .بأمر من اهللا
  ون، وكذلك ملعونٌ من يبغض الصادق.ملعاالفتراء لعنة وكل مفترٍ 

واأسفا، أنتم جالسون عطاشى على حافة النهر الزالل، والنهر الزالل جار 
  .يف أرض اهلند

أن تستشيطوا غضبا إىل كم وما حاجت !ممن هي؟ ١فكّروا يف هذه اآليات
  .كاانني

وليس من ال تكونوا جمرمني عند اهللا دون سبب أيها املنكرون، هذا عملُ اهللا 
  .صنع املفتري

أم  !هذه الفتوحات الواضحة وهذه اآليات املتتالية، هل هي بوسع البشر؟
  !هي من كيد املكّارين؟

أال يثبت صدق قولِ اهللا تعاىل ذيوع الصيت ذه السرعة اهلائلة بغتة بعد 
   !سنوات طويلة؟

خص ره كل شروا قليال، هل هذا أمر عادي يذكعودوا إىل صوابكم وفكِّ
   !ويف كل بلد؟

                                                 
أظهرت يل األرض آيات ف. من اهللا تعاىل لقد ظهرت على يدي إىل اآلن آالف اآليات ١

قد ظهرت يف األصدقاء ويف األعداء أيضا، ويشهد عليها مئات آالف فوكذلك السماء. 
مليون آية. فاحلمد هللا عددها ما يقارب  بدقة لبلغواحدة واحدة والناس. ولو أُحصيت 

 منه. .على ذلك
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من  ،لقد ضاعت جهودكم ومتت عليكم احلجة، قولوا اآلن يا أيها املنكرون
  !اللعنة؟ ضربة عليه توقع

ة، لست راغبا يف انتصار وال يديف حضرة اهللا وليس يل إال العبوأنا عبد 
  .أهاب هزميةً

 ال إىل ،يرى القلوب، هو ينظر إىل طهارة القلوب �ال ذوا كثريا فإنه 
   .األقوال زخرفة

 وأنتم الذئب أنياب يفواقع  الدين، إن كيف خارت عقولكم واأسفا على
  .الذئب نانبوجت

من كل حدب وصوب، أال ترون األقوام  �وي الفؤوس على دين أمحد 
  !وصوالم؟

وهل من قلب ال ينخلع من ؟! هل من عني ال تذرف الدموع بالنظر إليه
  !أجله؟

  .لضربات األقوام، وإن منارة اإلسالم العليا يف تزلزلإن الدين معرض اليوم 
 يفهل ستغيب مشس الدين ؟! أمل يصل دوي هذه املصيبة إىل عرش اهللا تعاىل

  ؟!الغار
 هناك حرب روحانية جارية بني هذا اخلادم والشيطان، إن قليب يضيق يا رب

  .ألن املعركة شديدة
  .هم بعيون دامعةمجيع أ عن هذه احلرب، وقد دعا اَهللاكل نيب أنب

 ارزقين الفتح على الشيطان برمحتك، إنه جيمع جيوشه بكثرة ال تعد يا رب
  .وال تحصى

  .هذه احلرب أشد من حرب روسيا واليابان، أنا ضعيف ومقابلي عدو قوي
 ،هذه املعضلة، فيا مالذ روحييف يكاد قليب خيرج من اجلوانح حني أفكر 

  أنزِل فوج املالئكة.
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فكل ارٍ أصبح ؟! يل أن أرتاح على فراش وثري يف هذه األيام احلرجة أنى
  .أسوأ من الليلة الليالء بسبب احلزن

أزم الوضع فأرين قدرتك لقد صار العامل كله يف قبضة جيش الشيطان، لقد ت
  يا حبييب.

ال فائدة اآلن من االستعانة بذرية اإلنسان، فإين أتضرع يف حضرتك يا رب.  
   .إذ قد صرت كافرا يف نظرهم مرارا؟! وما عالقتهم بالنصرة ؟!سينصرونملاذا 

رى، ملاذا ال يرون ما هو أستغرب من حالة القوم أميا استغراب مرة بعد أخ
  !؟واضح

أشكر اهللا على أن تضرعايت وآهايت مل تذهب سدى، فبعضها حتول إىل 
  .الطاعون وبعضها إىل الزالزل

البالد حصدا، ويقع فريسته مئات آالف  السفاك فمن ناحية حيصد الطاعون
  .الناس

مبا صنع من هول لقيامة اومن ناحية ثانية وقع يوم الثالثاء زلزالٌ قدم منوذج 
ودوي.   

صر، وأنى يل أن أحصي فقد رحل من هذا العامل ألوف من الناس يف ملح الب
  !ت؟بيوتا اار

للجالسني، مث حتولت فجأة إىل كانت يف يوم من األيام منازل مرتفعة وزينة 
  .أنقاض ملؤها الغبار

لقد حلّ دفعة واحدة ما يسمى يوم احلشر، كان صوت املوت واالضطرار 
  كل مكان. من داعصا

لقد دفنت عدة قرى ومدن حتت اجلبال، ومات مئات آالف الناس وغادروا 
  .الدنيا
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م بعد رؤية هذه اآلية أيضا، اهللا أعلم أين قلولحشرٍ ينتظرونه مل ت.  
ترك هل والذين كانوا يسمون أنفسهم صوفيني سبقوا اجلميع يف البغض، 

  "الشيخ الغزنوي" هذه العادة تذكارا؟ 
رذاذ الوحي من  أيضا زبدة األبرار، وينـزل علينامن يقولون للناس: حنن 

  .الرمحن
 م تلقواالفهم صاروا أول األعداء، كأقليلي الـامللهمني ولكن هؤالء 

  أمرا بالتكفري من السماء.
 سهم العناد ة اجلدوى أمام بغضهم، وقد نفذمجيع اآليات صارت عدمي

   .قلوم
سمعهم ظلوا يعزفون حاولنا أن ن كلماال ينتبهون إىل قدرة اهللا الستار أبدا، 

  على قيثارم.
من  يل شهادةمل يعد لك وال لتباهيك أية قيمة، فقد نزلت  ،يا أيها الصويف

  .السماء مرارا وتكرارا
من مقادير اهللا أنكم أيضا صرمت أعدائي، بعدما كنتم حتبونين كثريا، وقد 

  .بلغتم من البغض منتهاه
قد حمومت من القلب مجيع آثار الصحبة القدمية، كنتم زهورا إىل مدة، أما 

  .اآلن فقد صرمت أشواكا
فقد ؟! لقلوبكم قد نسيتم رصيد التعارف بيننا كله، آه! ما الذي جرى

  .صرت لذلك جريح القلب
إن يف السماء ضجة وأنتم عنها غافلون، كان النهار منريا ولكن ساده غبار 

  .مفرط



 א����א�������� ��������������������������� )١٥٦(�����������������������������א
	�א�����א�
 

وُز القرى  م)١٩٠٥نيسان  ١٥(أي من إن آية ستظهر بعد أيام من اليوم 
  .واملدن واملروج

 سيحدث انقالب على اخللق نتيجة غضب اهللا، لدرجة أنْ يتعذر على عار
  .أن يلبس إزاره

بالزلزال البشر والشجر واحلجر والبحار دفعة واحدة وبشدة  ١سيهتز
  .متناهية

ستنقلب األرض رأسا على عقب يف ملح البصر، وستجري قنوات الدم 
  .جريان النهر

حوهلا الصباح إىل لون الذين كانوا يلبسون حللًا بلون اليامسني ليال، سي
  .شجرة اجلنار األمحر

   .، وستنسى احلمائم والبالبل تغريدهاوالطيور حواسهم اس صوامسيفقد الن
                                                 

بأن ذلك الزلزال سيكون  �لقد وردت كلمة "زلزال" يف وحي اهللا مرارا، وقال  ١
إِذَا زلْزِلَت �منوذج القيامة بل جيب أن يسمى زلزلة القيامة، كما تشري إليها اآلية: 

أن أمحل لفظ الزلزال على . ولكن ال أستطيع إىل اآلن )٢:(الزلزلة �الْأَرض زِلْزالَها
الظاهر قطعا ويقينا. فقد ال يكون زلزاال عاديا، ولعلها تكون آفة شديدة أخرى تري 
منوذج القيامة، مل يشهد الزمن احلايل نظريها، وحيل دمار شامل باألرواح والبنايات. 
ولكن لو مل تظهر آية فوق العادة ومل يصلح الناس أيضا أنفسهم بصورة واضحة 

ت كاذبا. لقد كتبت مرارا أن هذه اآلفة الشديدة اليت عبر اهللا عنها بكلمة الزلزال لكن
ال تقع نتيجة اخلالف الديين فقط، أي لن حيل العذاب بأحد لكونه هندوسيا أو 
مسيحيا، كذلك ليس ألنه مل يبايعين. فكل هؤالء حمفوظون من هذا القلق. غري أن 

وكان غارقا يف الفسق والفجور  - أيا كان دينه - الذي يتخذ اجلرائم عادة ومهنة له
وكان زانيا وسفاكا وسارقا وظاملا وسيئ الظن دون وجه حق، وبذيء اللسان وسيئ 
التصرف فعليه أن خيافه. وإن تاب فال حزن عليه. وهذا العذاب ميكن أن يزول نتيجة 

 سرية املخلوق احلسنة وأعماهلم الصاحلة، فهو ليس قطعيا، منه.
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ستكون تلك الساعة قاسية جدا على كل مسافر، فسينسون طريقهم وكأم 
  .سكارى فاقدين صوام

   .جنباراأل شرابمثل  بدماء األموات اجلارية يف وديان اجلبال ستحمراملياه إن 
يف لكان (قيصر روسيا)  "زار" كان لوسيضمحل اجلن واإلنس كلهم خوفا، 

  .الة يرثى هلاحب تلك الساعة
اهللا تعاىل، وستصول السماء مشهرة  غضبتلك اآلية الربانية منوذج ستكون 

  .سيفها
فال تستعجل يف اإلنكار أيها السفيه اجلاهل، ألن صدقي كله يعتمد على 

  .تلك اآلية
لبضعة أيام بالتقوى األمر مبين على وحي اهللا تعاىل وسيتحقق حتما، فاصرب 

  .واحللم
وىف إليك يعنه كله، بل هو دين سوف  ال تظنن أن ظن السوء هذا معفوا

  ."كله
  
  

	  
  

@ @@ @
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  حنمده ونصلي على رسوله الكرمي

  
خري يل من ألف وإن زقاقك يكفيين وجهك الكرمي،  ،يا حبييب األزيل"١

  "فردوس
وإال فإن نظري مركَّز  ،إىل جانب آخر ملصلحة ماإىل النظر أضطر أحيانا 

  .إليك دائما
  .لو هاجم أحد شريف، فمن عاديت الصرب كسنتك أنت

  ."فحريب كلها من أجل شرفك أنت؟! وما حقيقة شريف ؟!من أنا

 ٢٢"بيسه أخبار" عدد لقد نشر املدعو حممد إكرام اهللا يف اجلريدة اليومية 
م بعض االعتراضات على إعالنايت اليت تتضمن النبوءات عن ١٩٠٥مايو/أيار 

 االعتراضات ليست نامجة عن العناد الزلزال األول والثاين. ولكنين أرى أن تلك
وحده بل سببها عائد أيضا إىل عدم الفهم واملعرفة احملدودة جدا. هذا ما يبعثين 

االعتراض فيتولد فيهم احلماس  عندلقوم أم ال يتدبرون حالة اعلى على الرثاء 
بني من األشكال مكانا  كاجلنون أو تنتام رغبة يف إبراز أنفسهم لينالوا بشكل

أهل  منكبارا و، أو أن يعدوا االعتراضمن الدرجة األوىل نتيجة  املعارضني
 من أن العلم على األقل. ولكن احلق أم يفضحون أنفسهم بأنفسهم بدال

 ليتدبروا الردودولالعتراضات، فليستمع املنصفون . واآلن من الكباريعدوا 
                                                 

  ة أبيات فارسية. (املترجم)ترمج ١
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الدين أن يثري مثل هذه العقل و ملنصف أُعطي نصيبا منهل وليحكموا  ،عليها
   !االعتراضات؟

من املؤسف أن هؤالء الناس ينخدعون بأنفسهم أوال مث يريدون أن خيدعوا 
الذي يضم يف  شتعلمـهذا اجلهل هو التعنت الاآلخرين. والدافع وراء كل 

  طياته نار اجلحيم. 
: ميكننا أن نثبت من قول السيد املريزا أن قولهملخص االعتراض األول هو 

النبوءة عن الزلزال ليست ذات بال ألنه قد كتب بنفسه يف كتابه "إزالة أوهام" 
  باالهتمام.وغري جديرة  ةأن النبوءة عن الزلزال ليست ذات أمهية بل هي تافه

: فليكن واضحا أن املعترض اقتبس هنا عبارة كتبتها يف "إزالة أما اجلواب
. ويكفي يف هذا �أوهام" تعليقا على نبوءة إجنيل متى اليت تنسب إىل املسيح 

 فسها اليت وردت يف إجنيلاملقام أن أنقل للقراء الكرام من "إزالة أوهام" العبارة ن
. مث سأنقل مقابلها عبارات نشرت يف اإلعالنات �ىل املسيح إ منسوبة متى

عن نبوءايت عن كال الزلزالَنيِ، ليحكم القراء بأنفسهم هل جاءت هاتان 
عن أيضا هناك فرق بينهما. وهل تتضمن نبوءيت م النبوءتان على املنوال نفسه أ

أم يل متى الزلزال كلمات عادية ميكن أن تنطبق على أي زلزال مثل كلمات إجن
   تنبئ عن زلزال يفوق العادة؟أن نبوءيت 
 ،أي بالد الشام ،�األرض اليت عاش فيها املسيح أن هنا بالذكر  وجدير

. لذا فإن دائماالزالزل دائما مثل كشمري، ويتفشى فيها الطاعون أيضا تضرا 
بل إن وقوع زلزال  ،وقوع الزلزال أو تفشي الطاعون فيها ليس بأمر غريب

الزالزل قبل والدة املسيح  ضربتهاشديد أيضا ليس مما يدعو إىل االستغراب. لقد 
يف حياته أيضا دائما سواء أكانت خفيفة أو شديدة الوطأة.  ضربتهاكما  �

ولكين سأذكر الحقا أن الزلزال الذي أنبأت  !معتاد؟ عن أمرٍا فما معىن النبوءة إذً
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ه أهل وقد عد ،وخارقا للعادة عاديا يف هذا البلد بل كان نادرا به أنا مل يكن أمرا
منوذجا للقيامة. وقد شهد مجيع الباحثني  حسبوهالبالد كلهم خارقا للعادة بل 

اإلجنليز أيضا باألمر نفسه، كما يشهد تاريخ البنجاب. وباإلضافة إىل ذلك تشهد 
لشهادة نفسها بلسان حاهلا. عام أيضا ا ١٦٠٠البنايات القدمية املوجودة منذ حنو 

ومن ناحية ثانية يعلم اجلميع أن الزالزل تضرب بالد الشام بكثرة، فلعلّ زلزاال ما 
   .�كان يف معرض الوقوع يف حلظة كتابة نبوءة املسيح 

إىل نسبت اليت  عن حدوث الزلزال وءة املذكورة يف إجنيل متىأنقل النب واآلن
أُمةٌ علَى أُمة ومملَكَةٌ علَى مملَكَة، وتكُونُ مجاعات تقُوم فهي: " �املسيح 

.ناكي أَمالَزِلُ فزبِئَةٌ وأَوى انظروا: ( "وتجِيلُ مفعن هذه النبوءة  )٧: ٢٤إِن
العمود  ،٥يف الصفحة  - وهام" العبارة اليت نقلها املعترضاألأوردت يف "إزالة 

وهي: "ما أمهية النبوءات اليت تقول  ،من اجلريدة املذكورة - ٢٦السطر  ،األول
ااعات؟" فقد  تكثر الوفيات وتندلع احلروب وحتدثبأن الزالزل ستحدث و

عن الزلزال  أقررت بأن اإلنباءأنين نبط منها اقتبس املعترض هذه العبارة واست
رة ما فهمه ليس بأمر ذي بال. ولكن كل عاقل يدرك أين مل أقصد من هذه العبا

ال حيتوي على ، والذي ال غرابة فيه املعترض. بل املقصود هو أن بيان أمر عادي
ما يفوق العادة ال يدخل يف مفهوم النبوءة. فمثال لو تنبأ أحد أنه سوف ينـزل 

ألنه قد جرت عادة  ،ملا عد كالمه هذا نبوءة طر يف موسم األمطار،املشيء من 
األمطار على أية حال. ولكنه لو تنبأ بأنه سوف  هرأشاهللا أن األمطار طل يف 

طل األمطار يف هذه املرة بكثرة هائلة حىت تنفجر األرض ينابيع  وتتدفق اآلبار
لكثرة األمطار اليت ستنـزل هذا العام منذ مائة سنة  نظريتسيل كاألار وال ف

ت على اعترض لعد أمرا خارقا للعادة ونبوءةً حتما. فمن هذا املنطلق ،ماضية
وقلت بأن ذكر الزالزل فقط وال  ٢٤ نبوءة وردت يف إجنيل متى، اإلصحاح
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ليس  ،بل منها ما يكون شديدا أيضا ،سيما يف بلد تضرا الزالزل بوجه عام
  باخلرب الذي ميكن تسميته نبوءة أو اعتباره أمرا خارقا للعادة. 

هل اإلعالنات الثالثة اليت نشرا يف البالد عن الزلزال  :واآلن جيب االنتباه
وال يوجد فيها أمر خارق للعادة؟ فإذا كان األمر فحسب عاديا  تتضمن نبأً

كذلك يف احلقيقة لكانت نبوءيت عن الزلزال أيضا أمرا عاديا. العبارة يف إعالين 
  عن الزلزال هي كما يلي: 

ونشرته يف جريدة "احلَكَم"  من اهللا م وحيا١٩٠٤"تلقيت يف أول أيار/مايو 
ا". أي سيندرس جزء من هامقَما وهلُّحم اريالد تفَ: "عوهووجريدة "البدر" 

مؤقتة أو دائمة ولن يبقى هلا أثر.  مساكن هذه البالد، وستدمر بناياا اليت هي
حبسب علم اهللا سيحل أن الدمار بفيد تلتعريف املوجودة يف "الديار" إن "ال" ل

 يف جزء معني من البالدالقائمة البنايات و، أماكن معينة يف هذا البلدبتعاىل 
لعادة هذه النبوءة! وكيف ذُكر فيها بقوة هي خارقةٌ لستسوى باألرض. فكم 

  سنة مضت!!  ١٦٠٠ه يف البالد منذ ل وشدة حادث مقبل ال نظري
باحثني يف جمال طبقات األرض لإن مطالعة اجلرائد اإلجنليزية توحي أن كبار ا

دذا البلديع شر بناء على شهادات  ،ونه حادثا يفوق العادة فيما يتعلقوقد ن
 ١٦٠٠هلذا الزلزال نظري يف البنجاب منذ يوجد كبار احملققني من أوروبا أنه ال 

جا للقيامة. فما أن هذا الزلزال كان منوذباحلديث عن سنة. ومجيع اجلرائد مليئة 
أن هذا احلادث سيؤدي بالوحي النازل علي يتضمن مضمونا خارقا للعادة دام 

 فمن املؤسف جدا أن تعد ،إىل تدمري البنايات وسيدمر جزء من هذا البلد
خيرب الذي ورد يف اإلجنيل  اعادي اخربظيمة اليت تنبئ عن دمار البالد النبوءة الع

 أية هل ميكن أن تكون كلمات حبدوث الزالزل يف بلد هو بؤرة الزالزل أصال.
نبوءة أكثر هيبة من هذه النبوءة؟ فليفكر كل منصف يف نفسه، هل ميكن أن 



 א����א�������� ��������������������������� )١٦٢(�����������������������������א
	�א�����א�
 

تفوق العادة كلمات نبوءة عن وقوع الزلزال يف البنجاب أكثر من اليت وردت 
"؟ اليت تعين أن جزءا من عفَت الديار محلُّها ومقَامهايف الوحي اإلهلي القائل: "

بالد سيندرس حبيث تمحى بناياته كلها من وجه األرض ولن يسلم حملُّها وال ال
مقامها. فكل من لديه أدىن إملام بالعربية ميكن أن يعرف باالنتباه إىل "ال" 

يف "الديار" أن املراد من الديار هو جزء من البالد. واملراد من  ةالتعريف املوجود
زء من البالد سوف تنهدم وتدمر ومتحى "عفت" هو أن مجيع األبنية يف هذا اجل

. فليقل يل أحد مىت تعرض هذا البلد ملثل هذا احلادث ١وجه األرض على من
ن األمانة أن يكذب اإلنسان بوقاحة وال خياف اهللا عوإال فبعيد  !من قبل؟

الذي نشر  القادر على املعاقبة يف كل حني وآن. مث وردت يف إعالن "الوصية"
أي  رة: "رأيت يف الكشف حاالم قبل وقوع الزلزال عبا٢٧/٢/١٩٠٥بتاريخ 

الرابعة بعد منتصف الليل أن هناك ضجة غريبة بصورة القيامة نتيجة  يف الساعة
 رثُكْمعناه: "تمبا . ويف الوقت نفسه تلقيت إهلاما أيضا "الوفيات األليمة

فَالويسيكون منوذجا  ". فكِّروا اآلن، هل النبوءة عن حادث مستقبلي بأنهات
فيها بوقوع الزالزل للقيامة وتثور بسببه ضجة القيامة تساوي نبوءة أُخرب 

، وال سيما يف بالد الشام اليت هي بؤرة الزالزل والطاعون بكلمات عادية
 إهلية ؟ فلو كانت خشية اهللا يف القلوب ملا جتاسر أحد على إنكار نبوءةبكثرة
  اهللا الذي تتضمن النبوءةُ كالمه.. هذا ليس هجوما علي بل على كهذه

                                                 
علماء اللغة العربية من ولو شك أحد يف هذا املعىن فإين أناشده باهللا أن يسأل أحدا من  ١

" ادام البنايات، وتدمريها، عفَت الديارثبت من اإلهلام "ي أال :مستحلفا إياه امعارضين
 منطقة"التان وايل" يف  ساله" وبيعة"دهرم مثل  ،وادام األبنية املستخدمة للحاجات املؤقتة

من الواضح أن كل ذلك  !وكذلك تدمري األبنية املستخدمة للسكن الدائم؟ ،جبال "كانغره"
  منه. .لتوضيح أكثر من ذلكإىل اال حاجة أن يثبت جبالء تام لدرجة 
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" هو الشطر األول لبيت من عفَت الديار محلُّها ومقَامهاأما القول بأن: "
ث قول أبيات لبيد بن ربيعة فهو هجوم وقح آخر على اهللا تعاىل الذي يرِ

ينظَم البيت أيضا. فلو أخذ  �لبيدا كان أم غريه، فبتوفيق منه  ،كل شخص
فال اعتراض على ذلك أبدا. وإذا جاز هذا  اوحيكالم أحد وألقاه  �

 �فَتبارك اُهللا أَحسن الْخالقني�االعتراض فما اجلواب على أن اآلية القرآنية: 
أي عبد اهللا بن أيب سرح الذي كتب يف  - كالم أحد الناسهي من أيضا 

وقد نزل الكالم نفسه يف  - البداية بعض اآليات القرآنية ولكنه ارتد فيما بعد
القرآن الكرمي دون أي نقص أو زيادة. علما أن كلمات الوحي اإلهلي: 

" ليست أزيد من اآلية القرآنية املذكورة آنفا عفَت الديار محلُّها ومقَامها"
إذ إن الوحي الذي نزل علي حيتوي  �١فَتبارك اُهللا أَحسن الْخالقني�أي: 
اء الوحي حرفا. مث ذكر املعترض بإز ٢٢ة على حرفا واآلية القرآني ٢١ على

اإلهلي مثال أرديا مفاده: "مجع الرجلُ لبنة من هنا وحجارة من هناك وأقام 
توجيهه هذا بيف احلقيقة . كان عليه أن يفكّر هل حسن عاقبته ٢بناية"

الوحي الوحيد إىل القرآن الكرمي؟ وليس يف القرآن الكرمي هذا االعتراض 
 ،الذي كان كالم اإلنسان من قبل مث حصل التوارد بينه وبني كالم اهللا تعاىل

التوارد بني كالم اهللا وكالم  على حصولبل ميكن تقدمي أمثلة كثرية 
أكثر  �حصل التوارد بني القرآن الكرمي وكالم سيدنا عمر  فقداإلنسان. 

تقدمي قائمة طويلة ذا من مرة، األمر الذي ال جيهله العلماء، فيمكن 
                                                 

 ١٥املؤمنون:  ١
يعترض  الذي امللعون إىل أقصى الدرجات هوولكن  ،لذنوبا أنواعفمع أن هناك آالف  ٢

وقاحة وفرحةً وبذلك ب. اجلاهل يعترض على كالم اهللا مستهترا طاهرعلى كالم اهللا ال
  منه. .كان خري لهلو مات ل حيارب ذلك القدوس، ولكنه
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اخلصوص. يتبني من ذلك أن املعترض ينكر القرآن الكرمي يف احلقيقة وإال ملا 
. هل يسع مؤمنا أن يوجه إىل أحد أبدا تفوه بكلمة نابية ووقحة مثلها

  اعتراضا يقع نفسه على القرآن الكرمي، والعياذ باهللا؟ كال.
" وقال إن كلمة عفَت الديار"مث أثار املعترض اعتراضا آخر على نبوءة: 

بينما  ،"عفت" وردت يف صيغة الفعل املاضي ولكنها ترمجت مبعىن املضارع
عىن املاضي. وبصدد هذا االعتراض أبدى مبكان من املفروض أن تترجم 

 ،املعترض وقاحة متناهية وكأنه حاز انتصارا عظيما يف صولة معادية. إنين حمتار
كل من قرأ كتابا بسيطا أيضا مثل "كافية" و"هداية ! أفضحها خدعهكم من 

النحو" يعرف جيدا أن فعل املاضي يستخدم مبعىن املضارع أيضا وال سيما إذا 
فعل املاضي مبعىن الفيستخدم  ١كان القائل يرى وقوع احلادث حمتوما ويقينيا

على هذا . ففي القرآن الكرمي أمثلة كثرية يقيين الوقوع أنهليتبني  املضارع
 ربهِم إِلَى الْأَجداث من هم فَإِذَا الصورِ في ونفخ�االستعمال. منها قوله تعاىل: 

 للناسِ قُلْت أَأَنت مريم ابن عيسى يا اُهللا قَالَ وإِذْ�: �وقوله  ،�٢ينِسلُونَ
 الصادقني ينفَع يوم هذَا اُهللا قَالَ�، وقوله: �٣اِهللا دون من إِلَهينِ وأُمي اتخذُونِي
مقُهدا� :�وقوله  .�٤صنعزنا وي مف مورِهدص نلٍّ ما غانولَى إِخرٍ عرس 

                                                 
١  "واملعلوم أن "مت .قال: لقد مت ي قدرا كبريا من السمن أُعطوليس  ماض فعلفمثال م

على سبيل املثال لو وجد احملامي وكذلك موت حتما. يس هبأن ه القائلد منيمضارعا وير
: لقد هشدة فرحللقال  موكله لصاحلواضحا لشهادة أو وثيقة من احملكمة العليا  مستندا

. فيراد من ذلك بأننا ومل يصدر احلكم فيها رحبنا القضية، مع أن القضية تكون قيد املرافعة
  منه. .ان املضارعسوف نربح القضية حتما لذا يورد صيغة املاضي مك

 ٥٢يس:  ٢
 ١١٧املائدة:  ٣
 ١٢٠املائدة:  ٤
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نيقَابِلتى�وقال أيضا:  �١مادنو ابحأَص ةنالْج ابحارِ أَصأَنْ الن ا قَدندجا وم 
، وقوله تعاىل: �٢نعم قَالُوا حقا ربكُم وعد ما وجدتم فَهلْ حقا ربنا وعدنا
�تبا تدبٍ أَبِي يلَه بتا * وى مأَغْن هنع الُها ممو بقوله تعاىلو �٣كَس :
 أَلَيس قَالَ ربهِم علَى وقفُوا إِذْ ترى ولَو� ، و:�٤النارِ علَى وقفُوا ولَو ترى إِذْ�

   .٥ �وربنا بلَى قَالُوا بِالْحق هذَا
فليقل املعترض اآلن، هل كل هذه اآليات القرآنية تتضمن فعال ماضيا أم 

 !وإذا كانت كلها يف صيغة املاضي فهل تفيد املضارع أم املاضي؟؟! مضارعا
ويكفيه عقوبة على كذبه أن هجومه هذا مل يقع علي بل وقع على القرآن 

 ،يعرفها املعترض ال يعرفها اهللا اليتالكرمي أيضا، وكأن قواعد الصرف والنحو 
  الفعل املاضي مكان املضارع.  وأورديف عدة آيات  �فأخطأ 

 "عفَتوهناك اعتراض آخر له وهو: أين وردت كلمة "زلزال" يف نبوءة 
؟ فمن املؤسف حقا أن املعترض ال يدري أن املقصود الديار محلُّها ومقَامها"

من النبوءة هو املفهوم الذي يتبني من كلماا، وليس الغرض منها إال  احلقيقي
يف هذا  يفهم ع أنيستطي أن دمارا شامال سيحل جبزء من البالد. وكل عاقل

ت يكون بالزلزال عادة، ولكن من املمكن أيضا أن أن ادام البنايابتلقائيا  املقام
حيدث هذا الدمار الشامل يف البلد وتنهدم املدن والبنايات بطريقة أخرى أيضا. 
ويف هذه احلالة أيضا سوف تتحقق النبوءة على أية حال. وملا كان الدمار من 

                                                 
 ٤٨احلجر:  ١
 ٤٥اَألعراف:  ٢
 ٣-٢املسد:  ٣
 ٢٨اَألنعام:  ٤
 ٣١اَألنعام:  ٥
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. ضروريا لذا مل يكن ذكر الزلزال هذا النوع يستلزم الزلزال حبسب سنة اهللا
طبعهم خليط من ولكن لـما كان يف علم اهللا أن بعضا من قليلي الفهم الذين 

حة. فقد أورد كلمة "الزلزال" أيضا بصرا ،سيثريون اعتراضا كهذااجلهل والعناد 
إذا فُصلت  - م. ومع أن هذه النبوءة١٩٠٣ /٢٤/١٢انظر جريدة احلَكَم العدد 

لى اإلنباء أن بعض مناطق البلد تقتصر ع -عن نبوءة الزلزال اليت نشرت قبلها
سوف تدمر ائيا وبعضها اآلخر سيتعرض لدمار شامل وتنهدم البنايات 

سيحدث هذا الدمار  املأهولة، وال تقول بأي أسلوب خاص وتندرس القرى
الشامل. ولكن الذي يفكّر يف الطريقة اليت تخسف ا األرض باملدن والقرى 

احدة، ويقرأ هذه النبوءة مع النبوءة اليت نشرت وكيف تندرس البنايات دفعة و
ا: "هيف اجلريدة نفسها قبل مخسة أشهر وكلماةُز لْالزسوف يستحيي  ،ال"ز

  النبوءة ال تتضمن كلمة "الزلزال".بأن من االعتراض 
ن كالم اهللا يتضمن استعارات أيضا كما إأقول باإلضافة إىل ذلك نعم، 

، كان . إذًا�١كَانَ في هذه أَعمى فَهو في الْآخرة أَعمىومن �يقول تعاىل: 
باإلمكان أن يكون املراد من الزلزال آفة كبرية أخرى حتمل يف طياا صبغة 
الزلزال كاملة. ولكن العبارة الظاهرية أحق باألخذ من التأويل. واحلق أن 

من حيث كلماا  ذات نطاق أوسع، ولكن اهللا تعاىل حققهاكانت النبوءة 
الظاهرية أيضا لتسويد وجوه األعداء. ومن املمكن أن تتحقق بعض أجزائها 

ءة فيما بعد بأسلوب آخر أيضا. ولكن سيكون األمر الذي تتحدث عنه النبو
ال يف هذا الزلزال الذي أحدث دمارا هائ ،خارقا للعادة على أية حال. إذًا
                                                 

. تعين هذه اآلية أن الذي مل حيظ برؤية اهللا يف هذه الدنيا لن حيظَى ا يف ٧٣اإلسراء:  ١
ظاهريا يف هذه الدنيا سيكونون عميانا يف اآلخرة أيضا، وال تعين أن الذين كانوا عميانا 

 منه. .اآلخرة أيضا. فهذه استعارة إذ قد أُطلق "أعمى" على اجلاهل
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مثل "سيفيل آند ملتري غازيت"  ،وسبق أن أُعلن عنه يف اجلرائد - البنجاب
. مضى عام ١٦٠٠قد ثبت أنه مل يضرب زلزال مثله البنجاب منذ  - وغريها

إذًا، فالنبوءة خترب عن أمر خارق للعادة من الدرجة األوىل. ومن املمكن أن 
تسبب و الطبيعيةتظهر بعدها بعض األحداث األخرى أيضا نتيجة األسباب 

ترد كلمة "الزلزال" يف أي جزء من النبوءة لكانت دمارا خارقا للعادة. فلو مل 
ألن املقصود منها هو تدمري املباين والبيوت بوجه خارق  ،مع ذلك آية عظيمة

للعادة وعدمي النظري سواء أكان عن طريق الزلزال أم غريه. فلما وجدت 
الشهادة أنه ال يوجد حللول هذا النوع من الدمار نظري يف بالد البنجاب منذ 

مل تعد النبوءة أمرا عاديا ميكن لإلنسان أن ينبئ به ختمينا منه. وما  ،عام ١٦٠٠
جريدة "احلَكَم" املنشور يف  -دامت قد نشرت يف اجلزء األول من هذه النبوءة

فال  ،وصراحة كلمة "الزلزال" بكل وضوح - م٢٤/١٢/١٩٠٣نفسها بتاريخ 
هذا املعترض الذي يقول بأن النبوءة ال تنبئ  أدري أنضحك أم نبكي على عقلية

  . ؟بالزلزال
 كالم عفَت الديار محلُّها ومقَامها"وليكن معلوما أيضا أن الوحي اإلهلي: "

عام من اليوم، وهو  ١٣٠٠ألقاه اهللا تعاىل يف روع لبيد بن ربيعة العامري قبل 
بعة من املعلقات السبع. ولقد هي القصيدة الرا الشطر األول من قصيدته اليت

. وقد أكرم اهللا �عصر اإلسالم وأسلم أيضا وانضم إىل الصحابة  لبيدشهد 
تعاىل كالمه إذ أنزل بكلمات شطر من قصيدته نبوءةً عظيمة تتعلق بالزمن 

تدمري البالد على نطاق  األخري وتتحدث عن أنواع الدمار اليت ستؤدي إىل
خرج من فم  كالمالوحي اإلهلي مع  من تطابق، فإن االستغراب واسع. إذًا

ألنه كما قلت قبل قليل إن الكالم الذي  ،غباوةٌ من الدرجة القصوى مسلم
نزل يف  �فَتبارك اُهللا أَحسن الْخالقني�خرج من فم عبد اهللا بن أيب سرح أي: 
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. ١فارتد عبد اهللا بن أيب سرح على إثر ذلك وهرب إىل مكة ،القرآن الكرمي
فلمفما وجه االستغراب لو حصل  ،ا حصل التوارد بني كالم اهللا وكالم مرتد

فكما أن اهللا تعاىل  ؟التوارد بني كالم اهللا وكالم صحايب جليل الشأن مثل لبيد
وارث كل شيء كذلك يرث كل كالم طيب أيضا، وكل كالم طيب خيرج 

الوحي فال يشك يف . فإذا نزل كالم مثله بصورة �أحد بتوفيق منه  لسانمن 
ذلك إال الذي يشك يف اإلسالم نفسه. ومن فضائل لبيد أنه مل يشهد زمن النيب 

 ٤١إذ قد توفِّي يف عام  ،فقط بل شهد عصرا طويال لترقيات اإلسالم أيضا �
مع  �عاما. كذلك توارد كالم سيدنا عمر  ١٥٧من اهلجرة عن عمر يناهز 

قال، قال عمر:  �القرآن الكرمي أيضا أكثر من مرة كما روي عن أنس 
وقاهلا اهللا تعاىل  ، أي أربع كلمات جرت على لساين"وافقت ربي يف أربع"

نا كالم ولو أردنا ذكر األولياء الكرام من هذه األمة املرحومة وأورد نفسها.
ألبيات من "املثنوي الرومي" على قلوم إهلاما مثل إلقاء اأُلقي  اآلخرين الذي

   منفصال. القتضى األمر كتيبا ،إهلاما من اهللا البعضعلى قلوب 
لديه أدىن إملام ذا املوضوع لن يقول قط باستحالة التوارد بني من وأعلم أن 

كالم اإلنسان وكالم اهللا، بل كل من أُعطي نصيبا من علم الشريعة سيعترب مثل 
  هذا القول كفرا ألن هذا االعتقاد يستلزم إنكار القرآن الكرمي. 

، وهو ويف هذا املقام يطلّ إشكال آخر أيضا برأسه وأرى من املناسب حلَّه
أنه لو جاز التوارد بني كالم اإلنسان وكالم اهللا لقدح ذلك يف إعجاز القرآن 
الكرمي. ولكن ذلك ليس إشكاالً قط كما يقول صاحب التفسري الكبري وغريه 

وإال فإن  ،زر اليسري من الكالمـمن املفسرين ألن اإلعجاز ال يبىن على هذا الن
                                                 

 ٢٧٦الصفحة  ٦انظروا تفسري العالمة أيب السعود على حاشية التفسري الكبري الد  ١
 .٢٧٧و
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وه ا العرب اآلخرون أيضا. فال بد كلمات القرآن الكرمي هي نفسها اليت تف
على  الكرمي القرآن من سورة أقصر ١اهللا كالم يعادللتحقيق اإلعجاز من أن 

ألن القرآن الكرمي يعترب هذا  ،أقل تقدير، أو ما يساوي عشر آيات على األقل
اهللا تعاىل بصورة  كالم يف كالم أحد زة. ولكين أقول إنه لو وردالقدر معج

الوحي ألمكنه أن يأخذ صورة اإلعجاز على أية حال. لنأخذ مثال الوحي 
كبيت مل  �" نفسه، فعندما تفوه به لبيد عفَت الديار محلُّها ومقَامهااإلهلي: "

 األن لبيدصار معجزة يكن معجزة حينها. ولكنه حني جتلّى بصورة الوحي 
 - مضى يقدر اإلنسان على بيانه، أما اآلن فقد أنبأ اهللا تعاىل اذكر حادث

حبادث عظيم سيحدث يف املستقبل  -بإحداث التوارد بني كالمه وكالم لبيد
 ،وسيكون فوق قدرات البشر. فلو نسب الكالم نفسه إىل لبيد ملا كان معجزة

  ولكنه إذا نسب إىل اهللا تعاىل فهو معجزة دون أدىن شك. 
خرابا  أن جزءا من البالد سيدمر ويصبحمن كان يدري قبل سنة من اآلن 

يبابا نتيجة زلزال شديد، ومن كان يدرك أن هذا العدد اهلائل من املدن والقرى 
 كلها وستصبح تلك األرض دفعة واحدة وستندرس املبايناألرض به  ستخسف

فاملراد من املعجزة أن يظهر للعيان شيء مل خيطر  إذًا كأا مل تكن ا بناية قط؟
على بال أحد من قبل ومل يفكر أحد بإمكانية حدوثه أبدا. أليس صحيحا أن 

هذا الزلزال املهيب واعتربوه نادر الوقوع  منبشدة استغربوا أهل هذه البالد 
أليس صحيحا أن الباحثني األوروبيني قد  !وخارقا للعادة ومنوذجا للقيامة؟

عام يوحي بأنه مل  ١٦٠٠كموا أن النظر يف تاريخ هذا البلد املمتد على ح
أفليس معجزةً النبأُ الذي أنبأ فيه  !؟زلزال مدمر وخميف مثله من قبل هيضرب

                                                 
 (املترجم) ن الناسخ، والصحيح: كالم اإلنسان، واهللا أعلم.سهو ميبدو أنه  ١
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هل يدخل ذلك يف  !الوحي قبل مدة طويلة بوقوع حادث غري عادي مثله؟
وال آباؤهم م ال ه معواالناس يف البالد مل يشهدوا ومل يسف، إذًا !؟١قدرة البشر
ومل خيطر بباهلم أيضا أن  ،حبادث معني ٢ما يقارب ألفَي عام منذوأجدادهم 

حادثا كهذا ميكن أن حيدث أو هناك إمكانية حلدوثه، مث إذا أخربت نبوءة 
فإن هذا اخلرب لن  ،ادث من هذا القبيل مث حتقق ذلك احلدث على أرض الواقعحب

   يعد معجزة فقط بل يعد معجزة من الدرجة األوىل.
بغية  اآلن أعود إىل صلب املوضوع وأقول بأن املعترض شبه هذه النبوءة

بنبوءة اإلجنيل عدمية  التقليل من عظمتها واحلطّ من شأا يف أعني الناس مجيعا
. ولكن الذي يقرأ جدا ذُكر فيها وقوع الزلزال بكلمات عادية اليت املعىن

متأسفا بأن املعترض حاول إىل القول  بعينني مبصرتني سيضطر عبارة إعالنايت
 وكان ايتقرأ إعالن ألنهحق وقام خبيانة عظمى، بغري وجه ني باملكتمان احلق 

                                                 

وقال: أين ذكر كما قلت من قبل إن املعترض نشر اعتراضه يف جريدة "بيسه أخبار"  ١
نشر قبل هذه النبوءة خرب الزلزال  مع أن ؟"عفَت الديار محلُّها ومقَامهانبوءة: " الزلزال يف

هذه هي أمانة الزلزال نفسه.  ذكر مالمحخبمسة أشهر يف اجلريدة نفسها. وهذه النبوءة ت
ويعنفه  على انفراد معارضينا وصدقهم وعقلهم وفهمهم! أليس فيهم من يلوم هذا املعترض

الناس هكذا مع أنك تعلم جيدا أن النبوءة عن الزلزال منشورة  ت: ملاذا خدعله ويقول
 آثارهم، وقد ذُكرت ٢٤/١٢/١٩٠٣بكلمات واضحة جدا يف جريدة "احلَكَم" عدد 

بل  ؟! قبل حتققهما بسنة كاملةنيالنبوءت كلتا. وقد نشرت "عفَت الديار"ام: املهيبة يف إهل
 ٨٦يف كتايب: "مواهب الرمحن" الصفحة  بكلمات صرحيةالنبوءة عن الزلزال مسجلة 

 منه. .عامان ونصف عام يهاعل ىومض
اهلندوس اليت بعد التحقيق حبثٌ أن بِيعة "سيفيل آند ملتري غازيت" لقد نشر يف جريدة  ٢

 "دمت يف "كانغرهقد  مثلهمنذ ألفَي عام. فلو كان زلزاال  ةموجود تالزلزال كانذا ا
 منه. املباين حينها.هذه  لدمرتضرب املنطقة من قبل 
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يعلم جيدا أن الكلمات الواردة يف نبوءيت عن الزلزال ليست ضعيفة وال عادية 
اختار طريق التعنت قصدا. من ذا الذي ال يدرك  ولكنه ،مثل كلمات اإلجنيل
" يبني خربا مرعبا بصورة نبوءة عفَت الديار محلُّها ومقَامهاأن اإلهلام العريب: "

أمر  املدن والقرى ستخسف ا األرض ها اجللود. هل القول بأنمنتقشعر 
. انظروا جريدة الزلْزال هزةأا ستكون ولقد صرح بذلك يف األردية  !هين؟

، وكذلك نشرت يف ٢، عمود ١٥م صفحة ٢٤/١٢/١٩٠٣عدد  "احلَكَم"
م جملة امسها "آمني" جاء فيهما بأن ذلك احلادث سيذكِّر ١٩٠١عام 

م أن آية ستظهر ٢٤/٣/١٩٠٤شر يف جريدة "احلَكَم" بتاريخ . ون١بالقيامة
للمكذبني. كذلك ورد يف إعالن "اإلنذار" أن الزلزال املقبل سيكون منوذجا 
للقيامة. مث ورد يف "النداء" أن األرض ستنقلب رأسا على عقب نتيجة الزلزال 

مث يقول  أيضا بأن هذا احلادث العظيم سيذكِّر بيوم احلشر.فيها املقبل، وورد 
سأنزل لك على األرض ُألري آيايت، سنري لك آية  إنين :فيها أيضا اهللا تعاىل

وسأُري آية تز  ،الزلزال، ودم ما يعمره الغافلون وما سيعمرون يف املستقبل
وسيكون ذلك اليوم يوم مأمت للدنيا. مث وردت يف اإلعالن الذي  ،هلا األرض

عنوانه: "نبأ الزلزال للمرة الثالثة" عن الزلزال املقبل عبارة: صحيح يف احلقيقة، 
وصحيح متاما أنه سيضرب األرض زلزالٌ مل تره عني من قبل ومل تسمع به 

اإلجنيل مثل هذه  أين وردت يف بصدقأذنٌ، ومل خيطر ببال أحد. واآلن قولوا 
وإال جيب االمتناع عن  ،العبارات عن الزلزال؟ وإذا وجدت فيجب تقدميها

  .خشية هللا تعاىل كتم احلق
                                                 

م نبأ عن زلزال قوي شديد تنهدم ١٩٠٢كذلك يف كتايب "مواهب الرمحن" املنشور يف  ١
ام البنايات فقط بل ذُكر فيه الزلزال بكلمات واضحة فيه اد يذكر بسببه البنايات. ومل

 منه. .٨٦متاما. انظروا: مواهب الرمحن الصفحة 
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قوله: لقد أضيفت يف الترمجة كلمة "زلزال" لكي يفهم اجلاهلون من الناس 
  أن لفظ "زلزال" موجود يف اإلهلام.

عفَت ، هزةُ الزلْزالهي: " كلهاأقول: أيها األعمى، إن كلمات النبوءة 
م. وتعين ١٩٠٤م و١٩٠٣." انظر: جريدة "احلَكَم" الديار محلُّها ومقَامها

، وستهدم هذا البلد العبارتان أنه ستقع هزة الزلزال، وسيدمر نتيجتها جزء من
أم  أنا من كذبأأو ؟ أم أنت ١خدع اجلهال، أأنا من وتندرس. قل اآلن املباين

أنت؟ لعنة اهللا على الكاذبني. إن جريدة "احلَكَم" مازالت موجودة فاقرأ كال 
دوائر المنها، وقد نشرت قبل الزلزال بسنة كاملة ووصلت إىل  لعددينا

لفظ كومية أيضا. فقل اآلن أي تعنت دفعك إىل الكذب إذ ادعيت أن احل
   !الزلزال ليس مذكورا يف النبوءة؟

 ٢م الصفحة٣١/٥/١٩٠٢ام مذكور يف جريدة "احلكم" عدد قوله: هذا اإلهل
  خبط عريض: "متعلق بالطاعون".بوضوح وائه ومكتوب بإز ٤العمود 

أقول: مما ال شك فيه أن هذا الزلزال أيضا ضميمة للطاعون ومتعلق به ألن 
 اهللا تعاىل قد أخربين مرارا أن الزلزال والطاعون كلَيهما مؤيدان لك. لذا فللزلزال

 من اهللا تعاىل وكذلك عالقة مع الطاعون يف احلقيقة ألن الطاعون أيضا آية يل
                                                 

الذي نشر يف عام  -كتايب "مواهب الرمحن" ه قد وردت يفكما قلت قبل قليل إن ١
اجلهال ذكر كلمة "زلزال". ففي هذه احلالة مع هذه النبوءة بكلمات صرحية  -م١٩٠٢

بعد كل هذا التصريح والتوضيح: أين كلمة الزلزال؟ عليهم أن يقرأوا ن هم الذين يسألو
يف  نشورةوكذلك جملة "آمني" امل ،م٢٤/١٢/١٩٠٣عدد  "احلكم"جريدة بعيون مفتوحة 

مث ليبكوا على  ،م١٩٠٢يف  نشورامل ٨٦"مواهب الرمحن" الصفحة  ، وأيضا كتايبم١٩٠١
   منه. .حالة إميام

، ٩م الصفحة ٣١/٥/١٩٠٤االعتراض. والصحيح: جريدة "احلكم" عدد هكذا ورد يف  ٢
  (الناشر) .٤العمود 
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مها يؤيد أمرا واحدا. وإذا لكل واحد منهما عالقة مع اآلخر، وكالالزلزال. لذا 
أحد شبهة أن املراد من هذه الفقرة هي الطاعون وحده فهي ببال ت خطر

عني ذلك الشيء. ويضاف  ألن ما يتعلق بشيء آخر ال ميكنه أن يكون ،فاسدة
إىل ذلك أن هناك قرينة قوية تدل على أن املراد من هذه الفقرة ليس الطاعون يف 

" موجودا مسبقا فيجب التفكر هزةُ الزلْزالاحلقيقة. مبعىن أنه لـما كان اإلهلام: "
هل ادام البنايات وانعدام العمران من نتائج  ،بشيء من اإلنصاف والعقل

لدرجة أن يصر على  الزلزال. ال ميكن لتقي أن جيمحالطاعون؟ بل هي نتيجة 
ويتبني من سياق الكالم،  يستنبط من ظاهر ألفاظ العبارة املعىن الذيإنكار 

ر والذي تبين بعد ظهور احلادث للعيان وقبِله ضمري اإلنسان أيضا أن ما ظه
". ولو فرضنا عفَت الديارعلى صعيد الواقع هو املعىن املقصود من اإلهلام: "

عفَت احلادث الذي يتبني من إهلام: " ن امللهم أخطأ يف اجتهاده وحِسبجدال أ
ارييس حجة للمعارض. ما فإن خطأه هذا قبل وقوع احلادث ل ،" طاعوناالد

منه خطأ يف االجتهاد يف فهم نبوءته. أفال  نيب وال رسول مل يصدر خال يف العامل
إذا كنت تكن يف قلبك هذا  !تكون تلك النبوءة آية من اهللا حبسب رأيك؟

 !وملاذا ال اجم اإلسالم بكل قوتك؟ !الكفر فلماذا تقول ذلك بصوت خافت؟
مل يصدر منه خطأ اجتهادي يف فهم معىن  ا واحداهل لك أن تسمي نبي

يضا إنه لو افترضنا جدال أن اللفظ قيد البحث يعين الطاعون وقل يل أ !نبوءته؟
إن التأمل يف الفقرة اإلهلامية  !بعينه، أفليس هذا هجوما على األنبياء مجيعا؟

"اريالد فَتدام البعنايات " يوحي جبالء أن املراد منها هو حادث يتسبب يف ا
    ال يؤثر يف البنايات شيئا. . واملعلوم أن الطاعونيف جزء من البالد واندراسها

فلو كتب مدير جريدة "احلكم" أن هذه الفقرة تتعلق بالطاعون، واستنبط 
هو  يف هذا البابفإن غاية ما ميكن قوله  ،من هذه العالقة معىن استنبطه املعترض
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مدير جريدة "احلَكَم" أخطأ يف قوله ذلك. وقد سبق أن صدر هذا النوع من أن 
 كمااخلطأ من األنبياء عليهم السالم أيضا يف بعض األحيان يف فهم نبوءام. 

عن  :موسى وأَب قال: "ذهب وهلي" ما نصه ورد يف صحيح البخاري حديث
 بِياجِ :�الني أُهامِ أَنني الْمف تأَير بلٌ فَذَهخا نضٍ بِهكَّةَ إِلَى أَرم نم ر

ثْرِبةُ ييندالْم يفَإِذَا ه رجه ةُ أَوامما الْيهي إِلَى أَنله١و .  
الذي رؤياه وحي واجتهاده أسلم وأقوى وأصح  �انتبهوا اآلن إىل أن النيب 

إىل اليمامة أو هجر،  من غريه على اإلطالق قد فسر رؤياه أن اهلجرة ستكون
هل أنت جاهز لشن  !ولكن ذلك التفسري مل يكن صحيحا. أفال تراها نبوءةً؟

أيضا شريكا يف ظاهرة اخلطأ يف  �فما دام النيب  !أيضا؟ �هجومٍ على النيب 
أيضا يف بشيء واحترامه  �إذ ال تم بأدب النيب فما نوعية إميانك االجتهاد، 

   !؟يف شيء تستحيي من اهللاثورة التعصب، وال 
 ملتزمو " كمنصف صادقعفَت الدياركلمات:" إمعان النظر يفمث جيب 

هل تنطبق هذه الكلمات على الطاعون أم على الزلزال؟ هل من  ؛بتقوى اهللا
اإلميان يف شيء اإلصرار على معىن الطاعون بعد أن كشف احلادث املوعود معىن 

"اريالد فَتا أن املراد منها هو  " بظهوره؟عإن كلمات النبوءة تنادي بأعلى صو
 غري ملم حادث تنهدم بسببه البنايات ويندرس جزء من عمران البالد. فإن كنت

من لديه إملام ا. وإن كنت  معىن "عفَت الديار محلُّها ومقَامها" بالعربية فاسأل
رح هلذا الشطر وهو: "اندرست ديار ال تثق بأحد فاقرأ املعىن الذي كتبه الشا

لإلقامة". منها وما كان  للحلول دون اإلقامة األحباب وامنحى ما كان منها
قة الرابعة، شرح الشطر األول). قلِ اآلن كيف ينطبق هذا املعىن على (انظرو املعلّ

                                                 
وأصحابه إىل املدينة،  �صحيح البخاري، كتاب مناقب األنصار، باب هجرة النيب  ١

 (الناشر)
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الفرق الوحيد بني هذا املعىن  !ادام الديار؟بوما عالقة الطاعون  !الطاعون؟
ومعىن الوحي اإلهلي هو فعل املاضي واملضارع. أي أراد لبيد من كالمه معىن 

الزمن املستقبل. واملراد من ذلك أن فيه أما كالم اهللا تعاىل هنا فقد أُريد  ،املاضي
ن فلن تبقى فيها أماك ،املباين والعمران يف جزء من هذا البلد ستندرس يف املستقبل

قل اآلن، هل ينطبق هذا املعىن على الطاعون؟ ما الفائدة وال دائم سكنٍ مؤقت .
إىل أقصى إما األمحق  ؛من هذا التعنت؟ ال يتعنت بغري وجه حق إال شخصان

إىل أقصى احلدود. أما لو أعدت االعتراض وذو اللدد أو عدمي اإلميان  الدرجات،
بأن الفعل املستخدم يف العبارة هو  وقلت نفسه الذي رددت عليه من قبل

للداللة على الزمن املاضي، فقد سبق اجلواب  �املاضي، وقد استخدمه لبيد 
كالم اهللا. ولقد بين اهللا تعاىل هو عليه أن العبارة يف اإلهلام ليست كالم لبيد بل 

 كما يقول ،النبوءات العظيمة يف عدة آيات من القرآن الكرمي يف فعل املاضي
� :� بتبٍ وا أَبِي لَهدي تبت* با كَسمو الُهم هنى عا أَغْنين اآلن �١مأجب .

املضارع؟ إنه بصيغة بشيء من العدل هل جاءت هذه النبوءة بصيغة املاضي أم 
ملوقف مندمٍ للعاقل، بل هذا النوع من اخلطأ مدعاة للموت له إذا أنكر أمرا 

م. وال ميكنين أن أفهم ماذا عسى أن تكون حالتك بعد بديهيا مع ادعاء العل
ما الفائدة من أن خيتار املرء طريقا يسخط اهللا تعاىل  ؟االطّالع على هذه األجوبة

تاركا احلق من ناحية، ومن ناحية أخرى يواجه الندم واخلجل باإلصرار على 
م اهللا ؟ أما بيان معظم النبواءت بصيغة املاضي يف كالبغري وجه حق الباطل

                                                 
ة يف الكتاب املقدس أيضا بصيغة املاضي بلي، لقد ذُكرت أحداثٌ مستق٣ -٢املسد:  ١

 ،قَطَتاَء: مثل: "سيعابِلُ". إِشب قَطَت٥ :٢١س 
،  .ترِبخ ا قَدهو َألنبنلٌ ليكذلك: "و
   ) منه.٢ -١:  ٤٨خزِيت وأُخذَت قَريتايِم." (إِرميا 


  الناشر).( ٩ :٢١والصحيح:  و،سههذا  
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مزمع احلدوث على األرض مستقبال الـأن احلادث هي فاحلكمة احلقيقية وراءه 
ذلك احلادث متعلقا  . فمن حيث حدوثه يف السماء يعديف السماء أوال حيدث

الذين يرون الرؤى الصادقة يخبرون يف فإن هذا املنطلق ومن زمن املاضي. الب
يف  املاضي. فمثال إذا كان أحد سيرزق بولدمنامهم باألحداث املستقبلية بصيغة 

شيئا يفسر بوالدة االبن.  دت، أو أُعطيولد أو البنت قد ولن الأاملستقبل يرى له 
وإن بيان النبوءات بصيغة املاضي مث استخدامها مبعىن املضارع ليس ظاهرة 

أيضا بل هي شائعة ومعروفة يف الكتب السابقة  ،معروفة يف القرآن الكرمي فقط
منتشرة يف األحاديث أيضا على  ةوال ينكرها حىت طفل صغري. وإن هذه الظاهر

إنا إذا نزلنا بساحة  ،خربت خيرب" :�قال النيب  :قال �نطاق واسع، فعن أنس 
واستخدم  ،"خربت خيرب" قبل فتحها �النيب  فقال. "قوم فساء صباح املنذرين

  صيغة املاضي وأراد ا أن خيرب ستخرب يف املستقبل. 
أي  ،باختصار، إا كانت نبوءة ذُكرت يف صيغة املاضي وأُريد ا املضارع
عفَت املستقبل يف احلقيقة. وعلى غرار ذلك جاءت يف صيغة املاضي نبوءةُ: "

" هو جزء من يارالداملراد من " ". وكما قلت من قبل بأنالديار محلُّها ومقَامها
الديار" أيضا من " �التعريف. لذلك ما قصد لبيد  "ال"البلد كما تدل عليه 

 يف كالم هنا أي ديار األحباب. واملراد من "حمل"  هابل قصد من كلها،البالد
بِيعهم اليت  أي ،" هو مزارات اهلندوس القدميةعفَت الديار محلُّها ومقَامهااهللا: "

كانت موجودة يف "دهرم ساله" و"كانغره" منذ زمن سحيق، وثابت عنها أن 
 املباينعام على األقل. واملراد من "مقام" هي  ١٦٠٠زمن تأسيسها يعود إىل 

اليت أُسست للسكن الدائم يف تلك املنطقة. ولقد أخرب اهللا تعاىل يف هذه النبوءة 
هاصا النتشار ويكون ادامها إر ،سوف تنهدمأي دور األوثان أن تلك البِيع 

  األخرى أيضا، وهذا ما حدث بالضبط.  التوحيد، وتنهدم املباين
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 هراءفلما حتققت النبوءة من حيث كلماا الظاهرية فإن إنكارها ليس إال 
ت . الكلمات الظاهرية أحق باألخذ عند استنباط املعاين. وإذا حتققاحبت اوهذيان

. ولو حبت النبوءة من حيث كلماا الظاهرية فإن صرفها عن الظاهر محق
"، من افتراء اإلنسان وكان املراد عفَت الديار محلُّها ومقَامهاكانت العبارة: "
ألن العقل كان  ،ملا كان للمفتري أن يستخدم هذه العبارة منها هو الطاعون

الطاعون ال تنطبق عليه، ألن البنايات ال عن  كلماتاستخدام سيمنعه من 
معىن صحيحا باالجتهاد قبل األوان  نهدم بالطاعون. وإذا مل يؤخذ من العبارةت

قيقتها فيما بعد فإن عدم حبفهذا ما يسمى اخلطأ يف االجتهاد. مث إذا تبينت 
.حبت تقبول املعىن احلقيقي وقاحة وإحلاد وتعن  

بأت فيه حبدوث الزلزال، ولكنك ال تستطيع أن نسألك عن إهلام أن قوله:
  تقدم إهلاما كهذا إىل يوم القيامة.

فانظر جريدة "احلَكَم" العدد: القيامة اليت تراها بعيدة قد حلّت بك. : أقول
حدوث هزة  صرح فيهاقد حيث  ،٢العمود  ١٥م الصفحة ٢٤/١٢/١٩٠٣

اريخ الزلزال. مث ذُكرت بعد مخسة أشهر عظمةُ تلك اهلزة وقوا بت
". ومعناها أن تلك اهلزة عفَت الديار محلُّها ومقَامهام بعبارة: "٣١/٥/١٩٠٤

ستؤدي إىل تدمري العمران يف جزء من البنجاب، ولن يبقى للمباين أي أثر أبدا 
 ندوس يف "دهرم ساله" و"كانغرة" أول معابد اهلسواء أكانت للسكن املؤقت مث

  هما أو غريمها. يكانت مزمعة للسكن الدائم يف املدينتني نفس
فقل اآلن، هل حلّت بك أم ال تلك القيامة اليت كنت تراها بعيدة وقلت عين 

كل واحد يستطيع أن يدرك أن  !؟بأنين لن أستطيع تقدمي هذا اإلهلام إىل يوم القيامة
تلك القيامة حلّت بك حتما ألن النبوءة عن الزلزال اليت أنكرا مذكورة بصراحة 

، فافتح ٢العمود  ١٥م الصفحة ٢٤/١٢/١٩٠٣مة يف جريدة "احلَكَم" العدد: تا
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فهذا هو الزلزال املذكور الذي نزل الوحي  ،ماء فنجانعينيك واقرأه واغرق يف 
   !تبيانا ملالحمه. أفلم حتلّ بك القيامة؟ - بعد الوحي األول - "ت الديارعفَاإلهلي "

ولو قلت: إن الناس سيموتون يوم القيامة ولكين ما زلت على قيد احلياة، 
لقلت: احلق أنك قد مت موت اخلزي واهلوان، وإن موت اجلسد ال يعين شيئا 

ى بكل قوة وشدة أن كلمة بعد املوت الروحاين. فهل يعترب حيا من ادع
إىل لك أنه ال ميكن على  بكل اعتزاز مث أصر"زلزال" ال توجد يف النبوءة قط، 

نبوءة تتضمن ذكر الزلزال، مث كُشف له أن النبأ الذي  متقدأن  يوم القيامة
موجود يف احلقيقة وقد نشر يف جريدة  بكلمات صرحية يتناول ذكر الزلزال

عفَت الديار " خبمسة أشهر. وإن إهلام: "عفَت الديار"احلكم" قبل إهلام: "
إىل حاجة  لذا مل تكن ،" يوضح عظمة ذلك الزلزال وكيفيتهمحلُّها ومقَامها

  كلمة "زلزال" مرة أخرى. إيراد 
مث  ،إذ ادعيت بعدم وجود شيء إىل يوم القيامة ما أسوأ هذه احلياةقلِ اآلن، 

  من حتت إبطك! خرج الشيء نفسه 
  خري للمرء أن يفقد احلياة من أن يفقد احلياء "١

  الكاذب"السيئ هذا الشخص  سيحترق فيهاالقرآن  عنها أخربإن جهنم اليت 
ميتا يستطيع أن يفهم أن مجيع مقتضيات الصفاء ليس كل من ليس أعمى و

واجلالء وقوة البيان املطلوبة يف النبوءات متوفرة يف هذه النبوءة بالدرجة األوىل 
بل أكثر من ذلك. وإن إنكارها تعنت حبت يفهم منه بصراحة أن صاحبه ال 

خلالية أيضا يف األزمنة ا اعتنقه. وهذا ليس باألمر اجلديد بل قطيؤمن باهللا تعاىل 
  احلق بوجه من األوجه.  عزموا على عدم قبولأناس 

                                                 
 ترمجة بيتني فارسيني. (املترجم) ١
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أن اهللا تعاىل قد أنبأ حبدوث الزلزال قبل  العناديف غمرة لعلك تعترض أيضا 
م، مث ذكر ٢٤/١٢/١٩٠٣شر ذلك يف جريدة "احلَكَم" يف مخسة أشهر ون

وملاذا مل عالمات شدة الزلزال ونتائجه املهولة بعد مخسة أشهر يف وحي آخر، 
ملا كان جديدا بل هو  يبين كلُّ ذلك دفعة واحدة؟ فلو أثرت هذا االعتراض

االعتراض نفسه الذي وجهه امللعونان أبو جهل وأبو هلب إىل القرآن الكرمي قبل 
. فإن هذا االعتراض �١ نزلَ علَيه الْقُرآنُ جملَةً واحدةًلَوال�ني: عام قائل١٣٠٠َ

  اجتنابه. تشات القلوب" وينبغي على املسلميدخل يف "
  مل تذكر يف اإلهلام ما املراد من الزلزال.قوله: 

 ، ولكن الزلزال الذيموجودة يف وحي اهللاإن كلمة "الزلزال" أقول: 
بسببه  بل سيكون زلزال القيامة، وستنهدم سيكون منوذجا للقيامة سيحدث

آالف املباين وتنمحي قرى عديدة ولن يكون له نظري يف األزمنة اخلالية، 
وسيموت بسببه آالف الناس فجأة، وسيكون ذلك احلادث مما مل تره عني من 

فادام املباين ذه الصورة وهالك آالف الناس دفعة واحدة وظهور األمر ، قبل
. ومع أنه يفهم من كلمات اخلارق للعادة هو املقصود احلقيقي من النبوءة

ولكن األدب مع كالم  ،دون شك بعينه النبوءة أن املراد من الزلزال هو الزلزال
به دائما إىل اهلدف احلقيقي من ورائه وهو ظهور أمر خارق تاهللا يقتضي أن تن
وإن كان  - اخلوض يف تفاصيل الزلزال وكيفيته دون  وذلك للعادة ومعجز،

ألنه قد يكون املراد منه آفة شديدة  - الزلزال بعينهظاهر الكلمات يدل على 
من قبل ولكنها ستحمل يف طياا كيفية  أخرى مل يالحظ نظريها يف العامل

الزلزال وخاصيته. فمثال قد حيدث اخلسف دون أن يشعر بالزلزال وتنقلب 
                                                 

 ٣٣الفرقان:  ١
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أو تظهر آفة أخرى بشكل خارق للعادة مل يسبق  ،األرض رأسا على عقب
  اإلنسان قط. فهي معجزة على أية حال. إليها علم

وتكون بصورة الزلزال  ،هزا تظهر آفة شديدة الوطأة ز العاملولكن لو مل 
دائما وهو ليس  بل ظهر أمر عادي يشهده العامل ،هر كلمات الوحيحبسب ظا

أو مل يظهر  بل هو أمر معتاد، للقيامة يف احلقيقة،وليس منوذجا خارقا للعادة 
وين مفتريا. الطبول وتعدكذِّبوين على دقات فلكم أن ت ،هذا احلادث يف حيايت

يف  ان منوذجا للقيامة وسيدمر عاملاهلدف من هذا احلادث العظيم هو أنه سيكو
   ملح البصر، ويدخل آالف الناس يف مجاعيت.

الزلزال مستغال  لقد طبقت العبارات يف الرباهني األمحدية أيضا علىقوله: 
  ذكر الزلزال. تضمن الفرصة مع أا ال ت

هذا االعتراض مياثل االعتراض الذي يوجهه القساوسة املعاصرون إىل أقول: 
في أَدنى الْأَرضِ وهم من بعد  *غُلبت الروم  *امل �نبوءة القرآن الكرمي القائلة: 

اختلق هذه النبوءة ختمينا منه وتنبـأ   �، ويقولون بأن النيب �١غَلَبِهِم سيغلبونَ
بغلبة الروم نظرا إىل أن سلطنة الروم كانت قوية أصال وكانت متلك من العدة 

متمرسا وشجاعا. أما حالة سلطنة  هاوالعتاد احلريب ما فيه الكفاية، وكان جيش
. آنذاك ئدةإيران فكانت على عكس ذلك؛ فتنبأ بذلك نظرا إىل الظروف السا

القساوسـة   !؟وخصـاهلم ال أدري كيف تطرقت إليك عادات القسيسـني  ف
ن يوجهون إىل أنباء القرآن الكرمي االعتراض نفسه الذي أثرتـه أنـت.   والظامل

عليك أن تتوب حىت ال تتشبه م أكثر فأكثر فتحرز "تقدما" من نوع آخـر.  
يف  ٥٥٧إذ هناك نبوءة يف الصـفحة   ،مبصرةبأعني وانظر إىل طبيعة اعتراضك 

                                                 
 ٤-٢الروم:  ١
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ـ فَأري، وقيرِي برِأُي سإنالرباهني األمحدية حيث يقول اهللا تعاىل: " عـ  ك من 
 رهِظْ، ويهلُبقْي اَهللا ن، ولكوهلُبِا قَما وهلُأه وهركَا، فأنيني الدف ريذن اَءيت. جردقُ

صقَدبِ هصوِقَ لٍوي شديد صلٍو بعد صلَّى، �.لٍوجا تفَلَم  لَـهعلِ جبلْجل هبر 
  ."دمالص اِهللا دعبيل نِمحالر ةُو. قُدكا

تأملوا اآلن، ما الذي اختلقته من عندي؟ لقد وعد اهللا هنا بإظهار جتلٍّ كما 
خارقة للعادة وتتسبب يف تكون أظهره ملوسى على الطور، ووعد بإظهار قدرة 

رفعيت. مث وعد للمرة الثالثة أنه تعاىل سيظهر صدقي بصوالت قوية. ويف األخري 
آنفا وقال بأنه سيتجلّى على  ةاملذكوره اتشرح ذلك الصول القوي وبريقه وجتلّي

تقدر على أن ترى جتليا خاصا وجيعله دكّا. وإذا كانت عينك ال معني جبل 
آية عظيمة بهل وعد يف هذه العبارة اإلهلامية  :فاسأل منصفا شيئا بسبب العناد

وإذا كان ذلك وعدا فهل يستنبط من  !؟اخلاصيف احلقيقة أم هي من اختراعي 
  !يستنبط منها غري ذلك؟ ة أن اجلبل سيجعل دكا كآية أمكلمات النبوء

جعل دكا يف ملاذا مل ينتقل ذهين حينئذ إىل أن اجلبل سيبأنه أما االعتراض 
إىل أن مكان هجرته الذي  �احلقيقة؟ فإن مثَله كمثل عدم انتقال ذهن النيب 

النيب  مل يذهب وهلكما ورآه يف الكشف هو املدينة وليس اليمامة أو هجر. 
إىل احلديبية ولن يستطيع أن يطوف  يف أثناء السفرإىل أنه لن يدخل مكة  �

يثريها الكفار األشقياء على نبوءات النيب  بالبيت. فإذا كانت اعتراضاتك كاليت
  فأخشى أن ترتد عن اإلسالم يوما من األيام.  �

أن اهللا تعاىل قد ذكر كلمة "الزلزال" بصراحة تامة يف  اآلنليكن معلوما 
يف الرباهني األمحدية، ألن  ٥٥٧النبوءة املذكورة آنفا واملسجلة يف الصفحة 

                                                 
ونقلناها من  ،لإلهلامات األردية �الكلمات اليت حتتها خط ترمجة املسيح املوعود  �

  )املترجم(كتابه االستفتاء. 
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تذكر حادثا حني أوقع اهللا تعاىل زلزاال قويا على جبل  �ربهفَلَما تجلَّى �اآلية: 
الطور وجعله دكا كما ورد هذا الذكر مفصال يف التوراة. ففي هذه احلالة ماذا 

أو الغباوة، إذ تقول بأنه ال يوجد يف  كن أن نسمي تصرفك هذا إال العنادمي
د فيها ذكر الزلزال إن مل ير ،هذه العبارات ذكر الزلزال. فيا أيها املسكني

  فعليك أن تنكر أيضا بأن جبل الطور كان قد دك نتيجة الزلزال.
  تعين أن املباين قد دمرت يف زمن مضى. "عفَت الديار"العبارة: قوله: 

عفَت الديار احلمد هللا على أنك قد قبلت على األقل أن معىن: "أقول: 
ت" على فَتدمري املباين وادامها. أما حصرك كلمة "ع" هو محلُّها ومقَامها

بل  ،املاضي فقط فقد قدمت نظائر من القرآن الكرمي لدحض هذه الفكرةالزمن 
. قل اآلن، هل تبني لك إىل اآلن كون يف حقنا مجيع سكان العرب بذلكيشهد 

 د يف النبوءة أيحدمل ي :النبوءة خارقة للعادة أم ال؟ وإذا قلت :وقت، قلت
قط عنها النبوءات اليت يريد اهللا تعاىل أن يبقى موعد حتققها خافيا ال يكشف 

أا ستتحقق يف وقت كذا وكذا. فما دام اهللا قد قال بكلمات واضحة إن 
النبوءة عن الزلزال ستتحقق يف وقت لن يعرفه أحد بل ستظهر فجأة فإن 

  )١٤ص "،النداء" اإلخبار عنها خمالف لقوله هو. (انظروا اإلعالن
 يف العامل وادثاحل ن حتديد الوقت، إذ حتدثوإذا قلت: ما أمهية النبوءة بدو

قول اهللا  - بغية التحديد -بني حني وآخر على جاري العادة؟ فجوابه أنه يكفي
 عشرات وسيشهده ،تعاىل بأن هذا احلادث سيحدث يف حيايت لتصديقي

يف  من النوع الذي مل يسبق له نظري املاليني من الناس األحياء عندئذ، ويكون
. فيكفي من أجل التحديد أن زلزال القيامة هذا سيقع هذا البلد يف غابر األزمان

أن املعارضني يف مكة أيضا طلبوا  يف حيايت ويف حياة معظم املعارضني. واعلم
  حتديد الوقت قائلني: مىت هذا الوعد، ولكنهم مل يخربوا بالوقت احملدد.
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اجلرائد اليت مها أمور اإلسالم أن تنشر هذه اإلعالنات  جيب علىقوله: 
  املريزا بأية نبوءة.ينبئ وخترب الناس بأا كاذبة ومل 

لعنة اهللا على الكاذبني. أما نشر  أجيب على ذلك إالمباذا ال أدري أقول: 
قادر الذي أرسلين ال يبايل بذلك. هل اجلرائد مضمون التكذيب فإن ذلك ال

 - عليه اللعنة -لقد حرض أبو جهل !ن األرض أن تعرقل مشيئة السماء؟داديل
) مدعٍ كاذب، �أمم العرب كلهم من قبل قائال بأن هذا الشخص (أي النيب 

اهللا  توقّفت مشيئةهل ، ومجع اجلهالَ حوله. مث انظروا كيف كانت عاقبته
شر دين نيب نتاهللا تعاىل على ذلك الشقي يف معركة بدرٍ، واقضى بل  !؟دهيمبكا

ة أن ترد كله. كذلك أقول صدقا وحقا إنه ليس جلريد اهللا الصادق يف العامل
يف السماء. إن غضب اهللا أكرب من غضب اإلنسان. إن هذا  مشيئة اهللا املقدرة

ماوات واألرض. يريد اهللا أن اهلجوم ليس علي بل على اهللا الذي خلق الس
الصدق واحلق والتوحيد. ولكن القلوب األرض من الذنوب ويعيد أيام  ينـزه

  . أن تعود تلك األياماليت حتب الدنيا ال تريد 
؟ لو كان ذلك من تقدر على حماربتهفيا أيها اجلاهل، هل ستحارب اهللا؟ هل 

ان اهللا كافيا إلباديت. أصال بل كإىل احملاربة إلنسان ملا كانت بك حاجة كيد ا
تقريبا وتزداد تقدما يف كل يوم  عاما ٢٥ولكن هذه اجلماعة موجودة منذ 

اهللا تعاىل تقدما يفوق العادة حبسب وعوده املقدسة. وال بد  اوقد رزقه جديد،
الدنيا. لقد أظهر اهللا تعاىل هذه اجلماعة تقدما كامال قبل اية  أن يرزق

اآليات من لتصديقي آالف اآليات اليت يشهد هلا مئات آالف الناس، إذ ظهرت 
وقلَّما ظهرت يف األصدقاء ويف األعداء كذلك.  ماء أيضا، وقداألرض ومن الس

ميضي شهر دون أن تظهر فيه آية. وهناك وعد اآلن أيضا بآية تفوق العادة وقد 
شهده من قبل قط. ملاذا ال يمشهدا مل  ي العالـموستر "زلزال القيامة"سميت 
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من هذا الزلزال  اهلدف الوحيد ىل فترة إن كانت لديكم خشية اهللا؟تصربون إ
للناس فرصة لريوا الصدق بآية ساطعة. ويهيئ هو أن يظهر اهللا صدق الصادق، 

مع أن اإلميان بعد ذلك لن يكون جديرا باإلكرام الكثري ولكن املؤمنني سينالون 
  حظا من الرمحة اليت أُعدت للمؤمنني.

  زا؟ريأال تبهت قصة ابنة أمحد بيك رونق إهلامات املقوله: 
أيها املعترض، أمل تكفك من قبل ندامةً االعتراضات الواهية حىت أقول: 

إن  ،أيضا؟ فامسع اآلن بأذن واعيةهذا االعتراض  لغوأخذت نصيبا من ندامة 
بشرط. اجلزء األول كان مشروطا  امشروط كان ن وكالمهالتلك النبوءة جزأي

وضعها اهللا تعاىل ملات مبوت أمحد بيك، مبعىن أنه لو مل يلتزم أمحد بيك بشروط 
قبل اية ثالثة أعوام. ولن ميوت هو وحده بل سيموت معه عديد من أقاربه 

 ،اآلخرين أيضا. وملا مل يلتزم بالشروط وقاحةً منه أماته اهللا تعاىل قبل اية امليعاد
وفيات عديدة أخرى أيضا. ولكن أُجل الشطر الثاين للنبوءة  معهوحدثت 

يف قلوم خشية من جراء أنشؤوا بيك ألن بقية الناس  املتعلق بصهر أمحد
مضمون الشروط وخافوا كثريا. كل واحد يستطيع أن يفهم أنه لو أُنبئ عن 
موت شخصني ومات أحدمها يف امليعاد لنشأ اخلوف يف قلب الثاين بطبيعة 

من معه كثريا نظرا إىل موت فكان ضروريا أن خياف صهر أمحد بيك واحلال. 
. فحني رأى اهللا تعاىل خوفَهم أجل حتقيق النبوءة عن موت صهر أمحد بيك

ي كمثل ما حصل يف نبوءة موت  الهثَأمحد بيك حبسب وعده. ومتبعبد اهللا د
بانديت ليكهرام. إذ إن عبد اهللا آم أظهر ختوفه الشديد حني مسع الآم و

ر اهللا موته وبقي حيأشهر أخرى بعد األياما إىل بضعة النبوءة عن موته، فأخ 
اءة احملددة. أما ليكهرام فقد جتاسر كثريا بعد مساعه النبوءة وجتاوز احلدود يف بذ

ل من هذا العاملاللسان، فرانقضاء املهلة احملددةقبل  ح .  



 א����א�������� ��������������������������� )١٨٥(�����������������������������א
	�א�����א�
 

ا رسل اهللا وحتتوي على خرب موت أحد أو بالء ينبئ احلق أن النبوءات اليت 
يد. ومن سنة اهللا أن أنباء الوعيد ميكن أن تزول من الباليا تسمى أنباء الوع

أم ال، أو تؤجل كما حدث بالتوبة واالستغفار سواء أكانت مشروطة بشرط 
النيب يونس بالعذاب لقومه إىل أربعني يوما كان وعيد نبوءة النيب يونس. إن  يف

ومل يكن مشروطا بإميان القوم أو ختوفهم. ولكن مع ذلك حني تضرع  ،قاطعا
رفع اهللا عنهم العذاب. االعتقاد املسلَّم به باتفاق األنبياء مجيعا هو  وبكَوا القوم

أن كل بالء يريد اهللا تعاىل إنزاله على عبد من عباده ميكن أن يزول عنه نتيجة 
الصدقة والتوبة واالستغفار. فلو أُخبِر نيب أو رسول أو مبعوث من اهللا بالبالء 

مإنزاله لس ي نبوءة الوعيد. وألنه يكون بالء فيمكن زواله حبسب الذي أُريد
وعد اهللا تعاىل نتيجة التوبة واالستغفار والصدقة والدعاء والتضرع، أو ميكن 
تأخريه. ولو كان زوال البالء الذي أُخبِر عنه نبوءةً مستحيالً نتيجة الصدقات 

   لبطلت مجيع الكتب اإلهلية، ولفسد بذلك نظام الدين كله. ،وغريها
 هاجم اإلسالم فقط بل احلق أن املعترض هاجم اإلسالم بشدة، ومل يهاجم

  قصدا فيثبت من ذلك جهله التام باإلسالم وشريعته. يعا. وإن مل يهاجم األنبياء مج
على املؤمنني أن حيذروا مثل هؤالء الناس ألم ال يريدون من توجيه 

ليس لديهم أدىن اهتمام باإلسالم،  بل احلق أنه ،االعتراض إيلّ مهامجيت وحدي
  اهللا دينه من شرورهم. بل هم أعداؤه املستورون. محى

أنه يزيل  تعاىل املعترض اجلاهل ال يدري أنه كما هو من صفات اهللا هذا
كذلك علّم اإلنسان أيضا  ،التوبة واالستغفار والدعاء والصدقةنبوءات الوعيد ب
كما يثبت من القرآن الكرمي واحلديث الشريف أن التهمة اليت  ،األخالق نفسها

مبحض خبث طويتهم اشترك  )رضي اهللا عنها(ألصقها املنافقون بالسيدة عائشة 
ا بعض الصحابة البسطاء أيضا. وكان منهم صحايب كان يأكل على بيا يف
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ر من هذا صباح مساء. فحلف أبو بكر على خطأ صد �مائدة أيب بكر 
غري  عقوبة على خطئه بيل الوعيد بأنه لن يطعمه أبداالصحايب وعاهد على س

ولْيعفُوا ولْيصفَحوا أَلَا تحبونَ أَنْ يغفر اُهللا لَكُم واُهللا �، فنـزلت اآلية: املربر
يمحر ت. عندها �١غَفُوراروبدأ يطعمه كسابق  ده هذاوعيع أبو بكر عن ج

رجوعه على سبيل الوعيد فإن عاهد الق اإلسالم أن املرء إن عهده. فمن أخ
من حسن األخالق. فمثال لو أقسم أحد أنه سيضرب خادمه عن عهده ي عد

 يتحققضربة بالنعل لكان العفو عنه نتيجة توبته وتضرعه سنة اإلسالم ل مخسني
وليس  -ألن الوعد ،التخلّق بأخالق اهللا. ولكن ال جيوز اإلخالف يف الوعد

كان عنه مسئوال.  - الوعيد  
  النبوءات األخرى أسوأ منها حاال.قوله: 
وتطّلع عليها أيها اجلاهل املتعنت، مىت تسىن لك أن تتأمل يف نبوءايت أقول: 

مبن  !لك أن متكث يف صحبيت وتشاهد آيايت بأم عينيك؟ ومىت سنح !مجيعا؟
وال يتنبه إىل عماه.  ينكر وجود الشمس الذي عمىاألإنك تشبه  !؟أُشبهك
أم حالة  سيئةنبوءايت حالة  هليعرف جيدا  أن كل مطّلع على األحوالميكن ل

عند مجيع  إميانك. يكفي العقالء هذا النموذج العتراضاتك بأن ما هو مسلَّم به
هل ! أسفاهوا عند كافة الفرق املسلمة هو مدعاة لالعتراض عندك. األنبياء و

يريدون أن  يدرون عن تعليم اهللا ومعتقدات اإلسالم شيئاال الذين هؤالء الناس 
  إنا هللا وإنا إليه راجعون. !؟اإلسالم زعماءيصبحوا 

 !؟مع امتالكك هذا املتاع الكاسد أيها املعترض الظامل، هل رفعت القلم
صحيح أنك كنت مدفوعا حبماس اجلهل، ولكن هل كان ضروريا لك أن 

                                                 
 ٢٣النور:  ١
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ا هي تفضح جهلك بنفسك؟ إذ كل ما قلته هو كذب صريح وكل شبهة أثر
خطر ببالك مع هذا العلم واملعرفة أن تعترض . كيف وسوسة شيطانية حمضة
لكان خريا لك. ولكنك اشتريت  لو لزمت الصمت !على وحي اهللا املقدس؟

وفضحت نفسك  وأطلعت اجلميع على جهلك الكامن ب بغري وجه حقالذن
يف كتابه  سعديالشيخ  الذي ذكره لاثاملعلى املأل وطبقت على نفسك 

   :"بوستان" حيث يقول
  ساكتا وامجا  كان يعيش يف مصر ،بالٍ لباس"إن شخصا طيب اخلُلق، ذا ١

  كان العالَـم حيتشد حوله إخالصا كما جتتمع الفراشات حول املصباح ليال
  أن اإلنسان يعرف بلسانه خطر بباله ذات ليلة ف

  فطني؟أين ولو بقيت هذه الفطنة يف رأسي فقط، كيف سيعرف الناس 
أنه أكثر الناس  وعلم األصدقاء واألعداء على السواء ،على املأل فتكلّم

  سفاهة يف مصر
، فغادر املكان وكتب على هوساءت أحوال فتفرق الناس من حوله شذر مذر

  حمراب املسجد ما يلي:
  ."مينسفاهةً  ينفس تيف املرآة ملا فضحرأيت وجهي لو 

نتهيت من الرد على اعتراضات حممد إكرام اهللا خان اإىل هنا قد 
م ٢٢/٥/١٩٠٥عدد  اليومية، سه أخبار"الشاهجهانبوري املنشورة يف جريدة "بي

  . ٥الصفحة 
، دون أن يذكر امسه، رسالة إىل حيب يف اهللا ولكن بعث بعد ذلك أحد

على بعض  -مناشدا إياه باهللا -املولوي عبد الكرمي وطلب منه جوابا
ت نفسها. ومع أن ردا كافيا على هذه ات اليت تتعلق بالنبوءااالعتراض

                                                 
   . (املترجم)قصيدته الفارسية ترمجة ١
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ولكن ما دام  ،هذا اجلزء من الرباهني األمحدية يف قد ورد سلفااالعتراضات 
لذا أرد لوجه اهللا على اعتراضاته فيما  ،املعترض قد طلب اجلواب مناشدا باهللا

  تكرار الكالم. ب لٍمبايلي باإلجياز غري 
ها املرزا احملترم " اليت يعدعفَت الديار محلُّها ومقَامهاالعبارة: "قوله: 

إىل  وحيتأُإهلامه ووحيه إمنا هي شطر من قصيدة شاعر خال. فهل سبق أن 
فلو ؟ من قبل إنسان لسان من كلمات خرجت حرفا حرفامن األنبياء  نيب

ني قول اهللا ب ا: ما الفرق إذًذلك فاالعتراض الثاين هو استطعت أن تثبت
 !وقول البشر؟

األنبياء عن ذلك يف وقائع إىل البحث حاجة ال ه ذكرنا سابقا أن أقول:
الكلمات وحيا من اهللا وقد تفوه ا بعض  �إذ قد أوحيت إىل نبينا  ،اآلخرين

عبد اهللا بن أيب إذ قد قاهلا  �الْخالقنيفَتبارك اُهللا أَحسن �شخص قبله مثل: 
القرآن. راجع اجلزء السادس من التفسري  وحي نفسها يف العبارةمث نزلت  ،سرح

 عن يبروى الكل" :نصهفيما يلي مصر، و ةطبع ٢٧٦ الصفحة للرازيالكبري 
بن أيب سرح كان يكتب هذه بن سعد بن عباس رضي اهللا عنهما أن عبد اهللا ا

عجب من  � آخر خلْقًا�فلما انتهى إىل قوله تعاىل  ،�اآليات لرسول اهللا 
فهكذا  بكتا :�فقال رسول اهللا  �فَتبارك اُهللا أَحسن الْخالقني� :ذلك فقال

 إن كان حممد صادقا فيما يقول فإنه يوحى إيلّ :فشك عبد اهللا وقال .نزلت
إنه فقيل  .فهرب إىل مكة ،وإن كان كاذبا فال خري يف دينه ،كما يوحى إليه

 ."نه أسلم يوم الفتحإمات على الكفر وقيل 
قد أي  ،كالم عبد اهللا بن أيب سرح مع دتوار �ن كالم اهللا أفانظروا اآلن 

وجاءت  �فَتبارك اُهللا أَحسن الْخالقني�العبارة:  عبد اهللاخرجت من لسان 
 .العبارة نفسها يف وحي اهللا أيضا



 א����א�������� ��������������������������� )١٨٩(�����������������������������א
	�א�����א�
 

أوال واب اجليف  قلتكالم البشر؟ من كالم اهللا  اإذً الذي مييز ما :إن قلتو
 غري اهللاكالم يعد أن الكالم الذي ب كرمياهللا تعاىل بنفسه يف القرآن ال هما قال

ألن هذا القدر ضروري  ،كمامن سور القرآن ايد  سورةًعادل جيب أن ي
وإِنْ كُنتم في ريبٍ مما نزلْنا علَى �: اهللا تعاىل يقولكما  ،إلثبات اإلعجاز

هثْلم نم ةوروا بِسا فَأْتندببكلمة  فأتوا أو من مثله فأتوا بآية مل يقل اهللا:و، �١ع
اليت  نفسها هي الكلماتبصورا املنفصلة كلمات اهللا  أنمن مثله. ال جرم 

نفسها معجزة من ت الكلمات صار، مث أيضا الكفارت جتري على لسان كان
حيث اموع بسبب كوا حمبرة ومن حيث نظم الكالم ومستلزمات أخرى. 

نفسه، مبعىن أا تشكل واإلعجاز الذي يوجد يف أفعال اهللا هو أيضا من النوع 
مما ال و. كما يصبح الكالم معجزة من حيث اموع ن حيث اموعمعجزة م

من اإلنسان كالم  عناهللا متتاز كليا  يقوهلااليت  الوجيزة جلملشك فيه أن ا
هي مبنـزلة  ،لة أنوارا كامنةا تضم من معان سامية، فإا تتضمن ال حمام حيث

الكامنة، كما إىل حقائقها ومعارفها ، وإن مل يبلغ اإلنسان روح تلك الكلمات
مع ها عالقتل فريد ى إعجازعل �أَحسن الْخالقنيفَتبارك اُهللا �حتتوي اآلية: 

ال يوجد حبد ذاا معجزة سبقتها، مبعىن أا تزخر بفلسفة روحانية هي آيات 
   .نظريها يف كالم البشر

فيها  وردتاليت  "املؤمنون"سورة  ايةن يف بدبيقد  �وبيان ذلك أن اهللا 
كيف يصل اإلنسان إىل كماله الروحاين ، �الْخالقنيفَتبارك اُهللا أَحسن � :اآلية

كلا من قسم اهللا فقد املراتب الست الضرورية لتكميله.  هبعد اجتيازجلسدي وا
وجعل املرتبة السادسة مرتبة  ،مراتب ست إىلدي رتقاء الروحاين واجلساال

                                                 
  ٢٤البقرة:  ١



 א����א�������� ��������������������������� )١٩٠(�����������������������������א
	�א�����א�
 

خارقة بصورة الروحاين واملادي  رتقاءبني اال تطابقوبين ال االرتقاء. الكم
وإن  ،أن خلق إنسان منذ ة اجلليلة ذهن أيعرفبق إىل هذه اململ يس حبيث للعادة

أن يثبت وجود هذه الفلسفة املقدسة يف تقع املسئولية فعليه  بذلكعى أحد اد
أن اهللا  واضحةمعجزة إا ف إثباته أبدا.على بشر. واعلموا أنه لن يقدر  كتاب
االرتقاء الروحاين بني املوجود العميق  التطابقأظهر يف هذه اآليات املباركة  �

من  واملادي الذي يواجه اإلنسان يف سبيل بلوغه مرتبة الوجود الكامل. ويتبني
   .�هي يد اهللا أال و ،يد واحدةن ع يصدرانأن اخللق الباطين والظاهري  هنا

 إلنسانل أن صورة الوجود ، وهوأيضا آخر ضاابعض اجلهالء اعتر لقد أثار
كما صورها اهللا تعاىل يف القرآن الكرمي بدءا من حالة النطفة إىل  - املادي

يف  سب االكتشافات الطبية احلديثةحبليست بصحيحة  -وجوده اجلسدي
أن اهللا كهذه اآليات فهموا من  إذ محقهم ذلك يدل على ، ولكنالعصر الراهن

متاما  واحد عضوٍتفرغ أوال من خلق يحبيث خيلق يف الرحم جسم اإلنسان  �
بل كما شاهدنا بأم أعيننا ولكن اآليات ال تعين ذلك . عضوا آخر مث خيلق

مجيع  يف الرحم احلقيقي خيلق القاألجنة من املضغة فما فوقها أن اخلحاالت 
دون  ن يف وقت واحدأي كلها تتكو ،آن معااألعضاء الداخلية واخلارجية يف 

ثابت أن وجود اإلنسان يكون من الأنه  أن يكون يف خلقها تقدم أو تأخر. غري
، مث يصبح بعضها يف وقت واحد مضغةكلها إىل العلقة تتحول أوال علقة مث 

 يف وقت واحد احلم هذه اموعة كلهاكسى ، مث تيف مواضعها املناسبةعظاما 
 يكتمل املرحلةويف هذه  .واجلمال سنعليه احلويضفى  ،اجلسد جِلديقال له 

 قد شاهدناها بأعيننا. راحلهذه املكل نفخ فيه الروح، واجلسم، مث ت تكوين
 اهللا تعاىل يف القرآن ذكرهاالروحانية كما  الست حلاملراذكر  أتناولواآلن 

 صلَاتهِم في هم الَّذين * الْمؤمنونَ أَفْلَح قَد�) ١الكرمي فيقول تعاىل: (
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 للزكَاة هم والَّذين�) ٣( �معرِضونَ اللَّغوِ عنِ هم والَّذين�) ٢( �خاشعونَ
 ملَكَت ما أَو أَزواجِهِم علَى إِلَّا *حافظُونَ لفُروجِهِم هم والَّذين�) ٤( فَاعلُونَ
مهانمأَي مهفَإِن رغَي نيلُومنِ * مى فَمغتاَء ابرو كذَل كفَأُولَئ مونَ هاد٥( �الْع (

�ينالَّذو مه هِماتانأَمل مهدهعونَ واع٦( �ر (�ينالَّذو ملَى هع هِماتلَوص 
كما  دي أو املاديلالرتقاء اجلس راحلست م �زائها جعل إوب .١ �يحافظُونَ

 يقول بعد هذه اآليات:
)١ (�ثُم اهلْنعطْفَةً جي نارٍ فنيٍ قَركم� )٢ (�ا ثُملَقْنطْفَةَ خلَقَةً النع� )٣( 
 الْعظَام فَكَسونا�) ٥( �عظَاما الْمضغةَ فَخلَقْنا�) ٤( �مضغةً الْعلَقَةَ فَخلَقْنا�

  . �٢الْخالقني أَحسن اُهللا فَتبارك آخر خلْقًا أَنشأْناه ثُم� )٦( �لَحما
املرتبة األوىل لالرتقاء الروحاين أن  كما قلت من قبل من البديهي
 صلَاتهِم في هم الَّذين * الْمؤمنونَ أَفْلَح قَد�: اآليةمذكورة يف 

وبإزائها ذُكرت  اهللا برقة وحرقة،..أي يبقون مشغولني يف ذكر .�خاشعونَ
 في نطْفَةً جعلْناه ثُم�املرحلة األوىل لالرتقاء اجلسدي أو املادي يف اآلية: 

  . �مكنيٍ قَرارٍ
بعد  املادي وىل لوجود اإلنساناألرتبة هي امل النطفةَ �اهللا قد جعل ف

مجيع القوى إمجاال تضمن ت يتال ةخلق آدم. ومن البديهي أن النطفة هي البذر
اليت تظهر يف واملالمح والصفات واألعضاء الداخلية واخلارجية والصورة 

    ٣أكمل.أمت و بوجهاملرتبة السادسة مفصال، مث تظهر يف  املرتبة اخلامسة
                                                 

 ١٠-٢املؤمنون:  ١
 ١٥ -١٤املؤمنون:  ٢
آنفا. واملرتبة اخلامسة هي تلك اليت  ذكورةاملراد من املراتب هنا هي تلك املراتب امل ٣
 ىكسوتالق القدير، بقدرة اخل بالتمام والكمالاإلنساين يف الرحم  دفيها اجلس تكوني
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املراتب ألن  خطر أشد مقارنة مع بقية النطفة يف تكون كل ذلكمع  لكنو
جبذب حتظَ ومل تمكن يف األرض ت مل يتال ةكالبذرإليه بعد فهي  الرحم مل جيذا

 يتال ةمن املمكن أن تضيع بعد الدخول يف الرحم كالبذرمن الرحم إىل اآلن. و
أن تكون النطفة ناقصة يف حد أيضا . ومن املمكن دةصلضيع أحيانا يف أرض ت

 وألنشوء والنمو، كون غري قابلة لوت عيبشيء من اليكون فيها  أي ،ذاا
فيه.  كاحر وتكون كامليت الذي ال إليهالرحم  ليجذا جيعلها جديرةما  ينقصها

من جراء لنشوء والنمو ولكنه ال يكون قابال لالبايل يف األرض  لبذرا كما يزرع
. كذلك من املمكن أال تتعلق وخصبة وإن كانت األرض صاحلة فيه، العيب

األخرى اليت  يوبإليه جراء بعض العالرحم من اجلذب  وحيرمهاالنطفة بالرحم 
أو كما تداس البذرة حتت األقدام أحيانا ها، تفصيل يفإىل اخلوض حاجة ال 

 تلف لسبب آخر.تالطيور أو  هاتأكل
واملرتبة  .املؤمن الروحاين وجودملرتبة األوىل لتوجد يف اهذه الصفات نفسها 

 والرقةالة من اخلشوع واخلضوع تلك احلاملؤمن الروحاين هي  وجوداألوىل ل
خلق اإلنسان يف  واحلرقة والذوبان اليت تتيسر للمؤمن يف الصالة وذكر اهللا، أي

 واالضطرابالروح وانقياد التواضع والعجز والتذلل نفسه حالة الذوبان والرقة و
 �خشية اهللا على نفسه وصرف عنان القلب إىل اهللا واحلرقة، وإيراد والقلق 

 صلَاتهِم في هم الَّذين * الْمؤمنونَ أَفْلَح قَد� :قولهكما بينها اهللا تعاىل يف 
أي يفلح املؤمنون اخلاشعون واملتواضعون يف الصالة ويف كل نوع  .�خاشعونَ

                                                                                                                     

العظام يف ، ومجيال احلماملرتبة السادسة توكما قيل يف األعلى إن يف اجلسد. نفخ الروح 
هذه احلق أن و واحلرقة. والتضرعاملرتبة األوىل للوجود الروحاين هي اخلشوع واخلضوع 

الروحاين الوجود بعد ذلك يف  للعيان جليا األمور اليت تظهر تتضمن إمجاالاملرتبة أيضا 
 منه. .إلنسانل



 א����א�������� ��������������������������� )١٩٣(�����������������������������א
	�א�����א�
 

يبقون مشغولني يف ذكر رم بالرقة واخلشوع واحلرقة  نمن ذكر اهللا، الذي
وع املشار إليها وهذه احلالة من اخلشوع واخلضوالقلق والكرب ومحاس القلب. 

 يأا هب بتعبري آخرالروحاين، أو قولوا  وجودال تكوينوىل لاألرتبة املنفا هي آ
القوى  إمجاال كافة تلك وتشملزرع يف أرض العبودية ت يتال ة األوىلالبذر

ل ئواحلسن واجلمال والشما ملالمحوالصفات واألعضاء واجلوارح والصورة وا
املرتبة يف إلنسان الكامل لالروحانية اليت تظهر جليا وتتجلى بصورة بديعة 

 . ١اخلامسة والسادسة
 - الروحاين وجودوىل للاأل رتبةهي املحالة اخلشوع واخلضوع  نألو

على يف اآلية القرآنية لذلك ذُكرت يف املقام األول  -اديكالنطفة للوجود امل
حالة ليعرف الذين يتدبرون القرآن أن  بإزائهاكرت وذُ ،النطفةغرار ذكر 

فيها تكمن نطفة للوجود الروحاين. وكالة هي اخلشوع واخلضوع يف الصال
وكما  متاما، نطفةمثل الالروحانية  مالحمهه ومجيع قوى اإلنسان الكامل وصفات

إن احلالة ـفمتاما كذلك  تتعلق بالرحم ضياع ما ملتكون النطفة مهددة بال
اخلطر  ختلو من أيضا ال، حالة اخلشوع واخلضوعأي  ،لروحاينا األوىل للوجود

  .تتعلق بالرب الرحيم ما مل
 صفة هنشؤفيكون م ،عمل أي واسطةكان بدون  إذااعلموا أن فيضان اهللا 

 أو لفائدة اإلنسان السماوات واألرض وما بينهما �اهللا  خلقالرمحانية كما 
                                                 

والَّذين هم لأَماناتهِم وعهدهم �يف اآلية:  مذكورةقبل، من املرتبة اخلامسة، كما بيناها  ١
 �والَّذين هم علَى صلَواتهِم يحافظُونَ�واملرتبة السادسة، مذكورة يف اآلية:  ،�راعونَ

وهذه املرتبة اخلامسة تأيت بإزاء املرتبة اخلامسة للوجود املادي اليت تشري إليها اآلية: 
ادي اليت تشري املرتبة السادسة للوجود امل تقابل. واملرتبة السادسة �فَكَسونا الْعظَام لَحما�

 منه. .�ثُم أَنشأْناه خلْقًا آخر�إليها اآلية: 
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 إىل حيز الوجود نتيجة فيض تجاءهذه األشياء كل ف ،نفسه اإلنسانَخلق 
عبادة أو جماهدة أو عمل أو  نتيجة نزل فيضاـالرمحانية. ولكن عندما ين

 فحني .لبين آدماجلارية فيضان الرحيمية. هذه هي سنة اهللا يسمى ف تنسك
كر اهللا فإنه جيعل نفسه حينئذ وذ ةصالالخيتار اإلنسان اخلشوع واخلضوع يف 

للوجود وىل األرتبة واملبني النطفة الوحيد فيضان الرحيمية. فالفرق  تلقيأهال ل
من حتتاج إىل جذب  النطفة أن هو -اخلضوعواخلشوع وهي حالة  -الروحاين

الرحيم.  من الرب تحتاج إىل جذبٍف أما حالةُ اخلشوع واخلضوع ،الرحم
 لمرتبةلالرحم كذلك ميكن جيذا أن لنطفة قبل اوكما ميكن أن تضيع 

 إىل بجذَأن تقبل  نعدمأن ت ،أي حالة اخلشوع واخلضوع ،األوىل ةالروحاني
يف  يف صلوام بشدةأناسا كثريين يبكون  نأ ونرما تك .تعلق بهتالرحيم و

حب أنواع اجلنون يف ويبدون ويصيحون  حالة الوجدبداية األمر ويظهرون 
 -ذي الفضلاهللا ب عالقة إذ مل ميلكواولكن  ويظهرون أنواع العشق، ،هللا

تضرعهم وذوبام فإن  ،إليه بتجليه اخلاص اجذبوي ملو - حيماالذي يسمى ر
ويف كثري من األحيان تزل ، بال حقيقةيكون  كله خشوعهم وخضوعهمو

وشيق.  عجيب فهذا تطابق .أسوأ من األوىل األخريةحالتهم  فتصريقدمهم 
 جيذا ما ملي ليست بشيء ادللوجود املوىل األرتبة املأن النطفة اليت هي فكما 

هي املرتبة األوىل  حالة اخلشوع واخلضوعإن كذلك متاما   نفسه،الرحم إىل
 ترونلذلك  . نفسهإىلاهللا م حجيذا رما مل  ليست بشيءوللوجود الروحاين 

باخلشوع واخلضوع يف  فترة من حياميف  حيظونألوفا من الناس الذين كانوا 
مهتهم لعنة امث د حالة الوجد،وتغمرهم وكانوا يبكون صلوام وذكر اهللا 

الدنيا الدنية  من جراءفمالوا دفعة واحدة إىل األهواء النفسانية وفقدوا 
ألن حالة اخلشوع  ،. فهذا مقام خوفهوجدوقد وشهواا كل ما كانوا 
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وتفىن  ،بالرحيميةطيد عالقتها توواخلضوع تضيع يف كثري من األحيان قبل 
تشبه ففي هذه املرحلة . هعملَالرحيم اهللا جذب يعمل فيها قبل أن وتنعدم 

اليت تضيع  النطفةَ -وىل للوجود الروحايناألرتبة املاليت هي  - اخلشوع حالةُ
 .إليهالرحم  جيذاقبل أن 

 واملرتبةَ ،حالة اخلشوع، وهي الروحاين لوجودن املرتبة األوىل لأ فاخلالصة
أن املرتبة مبعىن  ؛من هذه الناحيةمتشاتان  ،النطفةادي، أي للوجود امل األوىل

 ،دون جذب الرحميذكر النطفة ليست بشيء أي ي اداألوىل للوجود امل
يذكر ليست بشيء  أيضا، اخلشوعللوجود الروحاين، أي  كذلك املرتبة األوىل
وهي يف حالة  ،تضيع يف الدنيا وكما أن ألوفا من النطف .دون جذب الرحيم

ال يف الدنيا ألوفا من حاالت اخلشوع إن وال تتعلق بالرحم كذلك متاما  ،النطفة
خشوعهم وخضوعهم الة حباجلهالء  آالف يفرحتتعلق بالرحيم وتذهب سدى. 

أولياء اهللا  أصبحوا مبضعة أيام ويزعمون ألهم وتضرعهم اليت تعتريهم ئوبكا
احلال ووصلوا إىل اهللا، بينما  يف زمرة األبدال واواألقطاب ودخلالصلحاء من و

ا يه نسيم الصبا. سسميمل  أو الربعم الذيالنطفة وال يزالون كأم ليسوا بشيء 
 .باطلةال نظنومثل هذه ال من جراء عالَـم فقد هلكأسفا! 

 - اليت هي اخلشوع واخلضوع - ةالروحاني حالةواعلموا أن املرتبة األوىل لل
اليت هي مرتبة أوىل للوجود  - كما أن النطفة ،ةخمتلفميكن أن تضيع ألسباب 

فيها. الذايت العيب ها مجلت من نتيجة حوادث خمتلفة، أن تضيعميكن  - يداملا
ميكن  . فمثالاخلشوع شائبة من الشرك أو البدعة أو اللغوقد تشوب هذا مثال ف

بالقلب  تأخذنفسانية اخلبيثة أو العواطف الاألهواء النفسانية وتتالطم  أن تثور
ال اخلبيثة بناء على هذه العلل . فياالدنيفة الغية جلن أما غلبهتأو سفلية العالقات ال

ال ميكن أن تتعلق كما  عالقته معها، الرحيم ليوطد اهللاحالة اخلشوع تصلح 
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 خشوع الرهبان ال يعودذا السبب هل. أيا كان نوعه فيها عيبرحم النطفة اليت بال
يف اخلشوع ولو تقدموا القسيسني املسيحيني عليهم بفائدة. تواضع و اهلندوس

وتصري هيكال عظميا دون أن تكون عليها أجسامهم  بذوتواخلضوع إىل أن 
عيبا خشوعهم يف ألن  ،م عالقةً الرحيمالرب  ينشئ فلنمسحة من اللحم 

املتصوفني املبتدعني من املسلمني الرحيم ألولئك اهللا عالقة ب الوكذلك  .ذاتيا
ال أم حىت  ،الذين يتركون اتباع القرآن ايد ويتورطون يف ألوف البدعات

 والفجور الفسق وتكون هلم أنواع ،واخلمر بنجاحلشيش وال يتعاطمن يستحون 
 تنسجم مع وألم يكونون يف حالة ال أيضا كحليب األم. مستباحةاألخرى 

م ، لذا فإالرحيم كل هذه احلاالت مكروهة عند اهللا ألنبل  الرحيمالعالقة باهللا 
يكونون  وما شابه ذلك بأسلوم وإنشاد القصائد وطرم ورقصهم مع وجدهم

نتيجة مرض ت قباهللا ويكونون كالنطفة اليت احتر العالقةمن  متاما حمرومني
السبب وراء العالقة إذًا فإن الرحم. بن تعلق ألصاحلة مل تعد أو اجلذام و الزهري

اجلسدية  العللق الوحيد هو والفر ،وه وهمع الرحم أو الرحيم أو عدمها 
عللها الذاتية نتيجة الرحم ب تعود صاحلة لتعلق . وكما أن النطفة الوالروحانية

ة النطفة ال تصلح نـزلكذلك حالة اخلشوع اليت هي مب ،الرحم إليه ليجذاو
جب والرياء أو رب والعالكعللها مثل  عالقته معها بسببلينشئ اهللا الرحيم 

الروحاين أي  وجوداملرتبة األوىل لل إن أفضليةفالشرك.  أو بسببضاللة أخرى ل
فإن مل  .الرحيماهللا ب احلقيقية هايف عالقت - مثل النطفة متاما - تكمن كلُّهااخلشوع 
 ،احلقيقية العالقة نشوءميكن ال الرحيم اهللا خلشوع عالقة حقيقة بالة اتكن حل

 الرحم.عالقة حقيقية بميكن أن تكون هلا تلك النطفة الرديئة اليت ال مثلها كف

وال يغينب عن البال أن ما يتيسر لإلنسان يف بعض األحيان من اخلشوع 
على أن  ذكر اهللا ليس دليال وأة واللذة يف الصال أو املتعةوالذوق  والوجد
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ت الرحم وحصليف النطفة  إذا قُذفتكما  الرحيم. عالقة حقيقية باهللا صاحبهال
بل للعالقة عالمات  ،تعلقت بالرحما قط أيفهم من ذلك يضا فال املتعة أ

بكلمات  باخلشوع اعنهر عبيليت يف ذكر اهللا افاللذة واملتعة أخرى.  وأمارات
وال شك أن ذلك الوقت يكون وقت اللذة  تشبه نطفةً تقذَف يف الرحم. أخرى

ال  وحده قذف قطرة املينإن ولكن مع ذلك ، ديةتناهية من حيث املتعة املاامل
أو أن تكون النطفة قد جذبت إىل  لرحمنشوء العالقة بني النطفة وايستلزم 
صاحبها  نشوء عالقةستلزم تال  وحالة اخلشوع ةروحانياملتعة الكذلك الرحم. 

يف رحم  االزن عندأحيانا  النطفة تقذَفإليه. بل كما أن  هيم وجذبالرحاهللا ب
كذلك متاما  ته،زوجللمرء مع اليت حتصل نفسها ة ملتعا للقاذفزانية حتصل 

 .العاهرينمتعة وخضوعهم ومتعتهم  حالة خشوع عبدة األصنام واملخلوق تشبه
دنيوية وخضوعهم يشبه ألهداف والذين يذكرون اهللا  خشوع املشركني أن أي

يف النطفة أن حال كما . على أية متعةًوتسبب يف أرحام البغايا نطفة تقذَف 
 ،باهللا التعلق قدرة علىكذلك يف اخلشوع أيضا  ،التعلق بالرحم قدرة على

نشوء العالقة على  ليست دليال والرقة واحلرقة وحدهاولكن حالة اخلشوع 
إذا  - الروحانية هذه احلالة تقابلاليت  -النطفة حيدث يف حالةكما  بالفعل.
 ،ا املتعة الكاملة أيضاوحصلت هل هاالنطفة يف رمح وقُذفتأحد زوجته  جامع

مهما  فعلى غرار ذلك، .حتما محلتعلى أا يدل  فإن االستمتاع فقط ال
واللذة فإا ليست  مصحوبة باملتعة واحلرقةحالة اخلشوع واخلضوع  كانت

جمرد حصول اخلشوع واخلضوع أن  أي .١باهللا العالقةعلى عالمة حتمية 
                                                 

كما  ،األعمال اللغو من أنواع االبتدائية تهماحالواخلضوع يف  اخلشوع تصحبميكن أن  ١
 ،اخلشوع واخلضوع ويظهروخياف أبسط األمور  ،بكثرةالبكاء  على اادتعم الطفلكون ي

يكون  أول األمر اللغو يف صباه. ويف اإلنسان بطبيعته يف أنواع وضخي ذلك كلولكن مع 
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أن كن ميبل  بالضرورة، باهللا عالقته ال يستلزم ةألحد يف الصال واحلرقة والبكاء
 التجربةكما أن . باهللاعالقة  دون أن تكون لهحد يف أهذه األشياء توجد كل 

اإلرشاد يف جمالس هشون بالبكاء الصرحية شاهدة على أن أناسا كثريين جي
تستويل عليهم حالة ة وذكر اهللا والصاليف والنصيحة وحمافل الوعظ والتذكري و

وع على خدودهم تسيل الدميصرخون ويظهرون اخلشوع واخلضوع والوجد و
بالبكاء دومنا سبب، حبيث إذا مسعوا أمرا بسيطا بكوا له بعضهم ويشرع كاملاء 

واللهو حاديث األوغو الكالم و، بل يالزمهم لال جيتنبون اللغفورا، ومع ذلك 
واللعب يف كثري من األحيان مالزمة القالدة اجل.م ليسوا  يدم من ذلك أفهفي

 منف وهيبته قط. هللاقلوم عظمة  يس يفعالقة باهللا، ولحائزين على أدىن 
 خبيثة انفوسوالتضرع واحلُرقة  خلضوعِااخلشوع والغريب حقا أن ترافق حالة 

عربة ويثبت منه أيضا أن اخلشوع واخلضوع والبكاء ه ملقام وإن من هذا النوع.
أو وال هي عالمة قرب اهللا  ،اللغو ليس مبفخرة اجتنابوحده بدون  ضرعوالت

 أيضا، أناسا آخرينو ،نينسكتقد رأيت بأم عيين كثريا من امله. ومع العالقة
امرت  ،فاجعة قصةً عواأو مس اموجع امنظر واشاهدبيتا أليما أو  كلما قرأوا

ال تدع كبرية بسرعة  قطراتبعض السحب مطر يدموعهم بسرعة هائلة كما 
ولكين يدخلوا فرشهم بيوتهم قبل أن تبتل. أن فرصة لنائمني يف أفنية دورهم ل

أبناء يف ذلك وا بل سبق ،خمادعني جداأكثرهم  ين وجدتأنب أشهد شهادة عيان

                                                                                                                     

األعمال لغو حيب اخلوض يف األحيان واألعمال، ويف معظم  األحاديث اللغو منمياال إىل 
أن  ذلكفيتضح من  يف كثري من األحيان.جبسمه أيضا من قفزٍ وهلوٍ ولعب لدرجة اإلضرار 

 قبلمرتبة أخرى  أيةال ميكنه أن يبلغ ف طبيعته، من حيثأوال ل اإلنسان ياللغو يعترض سب
. ويثبت الطفولة جتناب لغواهي  البلوغ مراتب وىلأُ إن احلالبطبيعة ف .اجتياز هذه املرتبة

 منه. .ما يواجهه اإلنسان بطبيعته هو اللغو أولأن  ذلكمن 



 א����א�������� ��������������������������� )١٩٩(�����������������������������א
	�א�����א�
 

ما بكل ن وأشرار وائنئع خبيثة وهم خميلكون طباوجدت بعضهم قد و .الدنيا
بعد ما شاهدت عادة بكائهم وتضرعهم  حىت أين أكره ،للكلمة من معىن

 وخضوع خشوع مين يف جملسٍ يبدرأن  وخضوعهموخصلة خشوعهم 
 يف زمن من األزمانكانت  الصفةصحيح أن هذه . من هذا النوع وتضرع

إذ ادعني، خاملعادة احملتالني أصبحت قد أما اآلن ف، بوجه خاص لصلحاءا عالمة
أعينهم ويد اليف  بحةسوحيملون املذوائب مسترسلة، وهلم ثيابا خضرا، يلبسون 
اهللا يف ون ذكري مأكدائمة و يف حركة همشفاهو، باستمرار لدموعتسكب ا
ا ما يظهرونه على املأل البدعات. هذ هم خائضون يفومع ذلك  ،كل حلظة

إال  ،حب اهللا حمرومة ومن ،ومةذن قلوم جمكول ،وتصوفهمكعالمات تنسكهم 
الذين يصدر منهم كل عمل نتيجة احلماس واحلال أما الصلحاء شذ وندر. ما 

  كالمي هذا. منفهم مستثنون  ،وليس عن التصنع والقال
ثابت أن البكاء واخلشوع واخلضوع ليس بعالمة خاصة ، من العلى كل حال

 يف حملها وغري حملهاتظهر للعيان و اإلنسانيف  مودعةبل قوة  ،وحدهملصلحاء با
من ومهية أا  يعرف جيداقصة خيالية و ايقرأ اإلنسان أحيان فقد .اأيضا أحيان

جتري بل فال ميلك نفسه  أليمة نقطةيصل إىل  عندمانوع األقاصيص ومع ذلك 
لدرجة أن  مؤثرةً كهذه جدت قصصوقد و .توقفت تكاد وال ه عفويادموع

ه اتغرورق عينف أليم حادثذكر يبلغ إىل وبنفسه قصة موجعة  يسرد اإلنسان
ويتدفق بكاؤه  من مآقيه عرباتالوأخريا تنحدر  ،بالدموع ويصبح صوته كالباكي

أبكاه هو باطل  يعرف جيدا أن ما وذلك مع أنه ومتعته، وحتصل له لذة البكاء
وراء كل فما هو السبب  .ال أصل هلاخيالية  وقصةٌ ،هئورا من ال حقيقة أصال
قوة اخلشوع واخلضوع والبكاء والتضرع ل ه ليستأنالسبب الوحيد هو  ذلك؟

مواتية  ظروف تسنتا كلمها، بل دمقصة أو عبصحة  عالقة عة يف اإلنساندوامل
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 واملتعةمن اللذة  نوعا املرء ناليف ،فيه تلك الرقةُ تلقائيا هاجت ،تلك القوةإلثارة 
حيدث يف االس غري املشروعة واحملتوية هذا السبب فلكان مؤمنا أم كافرا. أسواء 

 ؛هم يف حلل املتصوفنيأنفسيظهرون الرسن  خليعيعلى أنواع البدعات أن 
 ألحلان وأغاينَمتأثرين واملتنوعة  يبدأون بالرقص نتيجة مساعهم أبيات القصائد

إىل اهللا. ولكن م واصلون ويظنون أويستمتعون بطريقتهم ويبكون  ويترحنون
  حتصل للزاين من الزانية. هذه اللذة تشبه لذةً
ا تدخل عندم نطفة املرءبني اخلشوع والنطفة وهي أن أخرى مث هنالك مماثلة 

ق يشبه البكاء تدفُّوسيالا بعد ال هبلدخوهلا يف امل إنف غريهاو أته زوج مهبل يف
تلقائيا وتقذَف النطفة  تتدفقوكما  .متاما كما أن نتيجة اخلشوع هي البكاء

 عنياألالدموع من  إذ تتدفّقكذلك متاما تكون حالة البكاء عند كمال اخلشوع 
زوجته وتكون  رءامل جيامععندما  تارة تكون حالال القذف. وكما أن لذة تلقائيا

اخلشوع واخلضوع  هو حالكذلك متاما  ،عندما جيامع الزانيةأخرى  تارةحراما 
الذي ال شريك له  األحدأحيانا هللا  رقةكون اخلشوع واحلُيي أ ؛والبكاءواحلرقة 

الناجتة عن اخلشوع  فتلك اللذة ،شائبة من الشرك أو البدعةدون أن تشوبه 
حتصل لذة اخلشوع واخلضوع يف بعض األحيان و .تكون حالال واخلضوع

ولكنها تشبه  ،دعاتوالبكاء من عبادة املخلوق أو األوثان واألصنام أو من الب
ال  ،ااجمرد اخلشوع واخلضوع والتضرع والبكاء ولذباختصار، إن . فالذة الزن

كذلك  ،كثرية وال تقبلها األرحام نطفتضيع بل كما  ،تستلزم العالقة باهللا
عويل ليس مآهلا البكاء والتضرع والضوع واخلشوع وهناك أنواع من اخلمتاما 

  . ال يقبلها اهللا الرحيمإذ  األبصار ضياعوعاقبتها إال 
الروحاين  وجودوىل للاألرتبة املحالة اخلشوع اليت هي ملخص الكالم أن ف
آنفا  كتبناهكما  ديوىل للوجود املااألرتبة املالنطفة اليت هي متاما  تشبه
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بل بينهما مشاة تامة  عادي وبسيطبأمر  توهذه املشاة ليس .بالتفصيل
أن  أيضا كتاب اهللاورد يف  حىت، نهأش جلّشيئة خاصة للخالق األزيل وكاملة مب

يف املماثلة  ناستتقدم هماولكن ،أيضا عامل الثاينيف ال فرانستتو نيهاتني اللذت
 تلك الدار مبعىن أنه عندما حيب املرء زوجته يف ؛اواحدشيئا تصبحان ف

رق يف اهو غ مأوجيامعها زوجته إذا كان حيب ق يستطيع أن يفر نل ،هاوجيامع
 أيضا إن هذه الكيفية تستويل يف هذه الدارو .له شاطئالذي ال  حب اهللاحبر 

ك أبناء هذه الدنيا ادرتفوق إولكنها  ، إىل حضرة العزةنيالواصلعلى 
 واحملجوبني.

 حالة أي -املرتبة األوىل للوجود الروحاينأن بيان إىل هنا قد انتهينا من  
 .النطفةأي  ،ياداألوىل للوجود امل املرتبةَمشاة تامة  تشبه - اخلشوع واخلضوع

متاثل تشابه وأن املرتبة الثانية للوجود الروحاين أيضا اآلن البيان ال بد من و
 ها:، فإليكم تفصيلادياملرتبة الثانية للوجود امل

كرت يف ذُ اليتاملرتبة الثانية للوجود الروحاين هي  فكما ذكرنا من قبل أن
الذين هم أي املؤمنون  ١ �والَّذين هم عنِ اللَّغوِ معرِضونَ�: اآلية الكرمية

واالس الالغية  والتصرفات الالغية الالغية ألعمالاألحاديث الالغية واتنبون جي
زائها هي ما إبادي د املوالالغية. واملرتبة الثانية للوج قاتالالغية والعال صحبةوال

أي  �ثُم خلَقْنا النطْفَةَ علَقَةً� مه العزيز بالعلقة كما يقول:مساه اهللا يف كال
 ،الرحم وتأثريهنتيجة تعلقها بعصمنا النطفة من الضياع سدى وجعلناها علقة 

وجود إىل  هل ستتحولدرى قبل عرضة للخطر وما كان ي من ا كانتبينم
 ،التعلق بالرحمصمت من الضياع بعد ولكنها ع .تضيع سدىسأو  إنساين

                                                 
  ٤املؤمنون:  ١
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وحدث فيها تغيظ وغلُخثّرٍ أعين حتولت إىل دم مت مل يكن من قبل، جديد ر
واستحقت املرأة يف  ،�علَقَةً�يت مبالرحم فس عالقةهلا  تقوامها أيضا وحصل

بسبب هذه العالقة صار الرحم مشرفا عليها، و .بلىهذه املرتبة أن تسمى ح
النطفة حظا كبريا  مل تنلولكن  ظله وكنفه.وشرعت النطفة تنمو وتترقى يف 

صمت من الضياع ا وعخثّرت دما متصارغري أا  ،من الطهارة يف هذه املرتبة
يف بعض احلاالت  ىفكما كانت النطفة تضيع سد بسبب عالقتها بالرحم.

سلمت اآلن من  فقد ،الثياب وتلطِّخ عبثاإىل اخلارج  تسيلوكانت  األخرى
ا مل تتطهر خثِّردما متليست إال  هاولكنء هذه العالقة. من جرا الضياع سدى

 كان ممكناللرحم ه العالقة مع اصل هلا هذحتمل  لوو .النجاسة اخلفيفةتلوث من 
ولكن أمسكتها قوة  ،أيضا وتسيل إىل اخلارج هبلامل بعد دخوهلا أن تفسد

بناء  �علَقَةً� يتمفسمتخثّر، لتها إىل دم مث حو اخلاص،ذا جبالرحم املدبرة 
ومل يؤثر فيها الرحم تأثريا ملحوظا من قبل،  كما ذكرنا آنفا. على هذه العالقة،

غري أن هذه العالقة منعتها من الضياع، وبسبب هذه العالقة مل تبق فيها رقّةٌ 
 أي مل يعد قوامها رقيقا وخفيفا بل غلُظ إىل حد ما. ،كرقة النطفة

مرتبة ثانية للوجود  هناكي اداملرتبة الثانية للوجود امل مقابل العلقة اليت هيو
والَّذين هم عنِ اللَّغوِ �: نيةآرقتشري إليها اآلية الو قبل قليلكما ذكرنا روحاين ال

الكالم واألعمال عرضون عن لغو أي املؤمنون املفلحون هم الذين ي �معرِضونَ
يبلغ إميام ف. الالغية الثوائرعن والصحبة والعالقات، لغو االس وووالتصرفات 

م عليهم هذا القدر من اإلعراض عن األمور الالغية، أل فيها يسهل درجةً
كالنطفة إىل حد ما رب الرحيم بسبب التقدم يف اإلميان حيظون بالعالقة مع ال

يف مأمن عند حتوهلا إىل علقة، فتصبح إىل حد ما بالرحم عالقة  هلا اليت حيصل
  إال ما شاء اهللا. ،طريق آخربأو السيالن أو  ،بالقذف لغواالضياع سدى من 
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 متاما بالرب الرحيم العالقة تشبهلوجود الروحاين لففي هذه املرتبة الثانية 
. وكما تكون النجاة ادياملرتبة الثانية للوجود املالعلقة بالرحم يف  بعالقة

ية قبل ظهور املرتبة الثانية للوجود عمال العبثمستحيلة من العالئق الالغية واأل
يف  ،عاخلشوع واخلضوأي  ،املرتبة األوىل للوجود الروحاينوتضيع ، الروحاين

اليت هي  ،النطفة ىسد كذلك متاما تضيع، تكون العاقبة سيئةفكثري من األحيان 
مث عندما  .مئات من املرات قبل أن تصبح علقة ،اديمرتبة أوىل للوجود امل

علقة ال ها إىلنفس النطفةُتتحول  لغوا تقتضي مشيئة اهللا أن تعصمها من الضياع
 .ملاديوتسمى عندئذ مرتبة ثانية للوجود ا ،بأمر اهللا وإذنه

 األقوالاللغو من  ، أي اجتناباملرتبة الثانية للوجود الروحاين باختصار،ف
ال  ،الثوائر النفسانيةقات الالغية والعالمور الالغية وعن األ واألفعال واإلعراض

وحدها  قوة العالقة ألن ،بالرب الرحيم ما مل حتصل له العالقةتيسر لإلنسان ت
إن تسىن و .من الضياعصاحبها عصم تقطع العالئق األخرى وتستطيع أن ت

املرتبة األوىل للوجود ، الذي هو يف صلواته اخلشوع واخلضوعلإلنسان 
لغو الكالم من  صاحبه مينع أنيع يستطال  أن ذلك اخلشوعإال ، الروحاين

تلك العالقة اليت الرب الرحيم مع صل له ما مل حتالثوائر الالغية  وأاألفعال و
ثلها كمثل النطفة اليت ال تسلم من وم .صل يف املرتبة الثانية للوجود الروحاينحت

 كل يوم. أكثر من مرةزوجته  رءجامع املن وإ ،تتعلق بالرحمما مل الضياع سدى 
أن املؤمنني هم الذين  يعين �والَّذين هم عنِ اللَّغوِ معرِضونَ� :�فقول اهللا 

مدعاة الالغية  وإن إبعاد املرء نفسه من العالقات. لعالقات الالغيةون عن اتنحي
تعليق القلب  يعينفكأن صرف عنان القلب عن األعمال الالغية  .١اهللابللعالقة 

                                                 
وعد يف هذه اآليات  �ألن اهللا  ،باهللامدعاة للعالقة الالغية  العالقاتعن  تنحيال ١

وسينشئ  ،جهده وسعيه بقدر اَهللا أن الذي يعمل عمال البتغاء اهللا ليدركن �أَفْلَح� :بقوله
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بصورة قلبه لق للتعبد األبدي، وحب اهللا موجود يف باهللا، ألن اإلنسان خ
 :من اآلية تينببني اهللا وبني روح اإلنسان كما ي ةزليهناك عالقة أذلك ل. طبيعية

إىل  ئهوازنانسان بعد اليت حيظى ا اإل عالقةوال ١ �أَلَست بِربكُم قَالُوا بلَى�
اإلميان باهللا مث  األوىل هياليت مرتبتها  - أي بواسطة العبادة -الرحيميةكنف 
لغو وفعل لغو وجملس لغو وحركة الغية وعالقة الغية وثائرة  كالمكل  اجتناب

إخراج تلك العالقة األزلية نفسها من هو  وإمنا ،بشيء جديد تليس ،الغية
   مكْمن القوة إىل حيز الفعل.

أي اخلشوع  - املرتبة األوىل للوجود الروحاينكما ذكرت سابقا أن و
 نقطة انطالقهي إمنا  - يف الصالة وذكر اهللا واحلرقة واخلضوع والرقة والتضرع

 أن يكون اخلشوع مقرونا بترك اللغو أو حمتوماليس  مبعىن أنه يف حد ذاا، فقط
بة أيضا، بل من الفاضلة والعادات املهذَّ األخالق تلكوترافقه فوق ، به مصحوبا

اخلشوع واخلضوع والرقة والوجد والبكاء  الذي يظهراملمكن أن ال يكون قلب 
ن ع منـزها -  ن أيضاياآلخريف ثر يؤأن درجة إىل كان وإن  -  يف الصلوات

. والثوائر النفسانية والعالقاتاالس لغو ات وتصرفلغو األحاديث واألعمال وال
ق اخلشوع ، ألن تطرإىل اآلن املعاصيمن  قد ختلّصيكون  الي من املمكن أأ

                                                                                                                     

سب فيحظى بصلة خفيفة باهللا تعاىل حبباهللا  بغية الصلةاللغو  تركفالذي ي .�عالقته معه 
قطع عالقة بسيطة جبار بل ليس بعمل  أيضا هوعمله ما ألن ، �أَفْلَح�وعده املذكور يف 

قَد أَفْلَح � :كما هو موجود يف اآلية األوىل �أَفْلَح�عن البال أن لفظ غينب . وال يمع اللغو
اآليات التالية يتعلق هذا اللفظ بكذلك  ،�الَّذين هم في صلَاتهِم خاشعونَ *الْمؤمنونَ 

قد تعين أيضا:  �والَّذين هم عنِ اللَّغوِ معرِضونَ�ة فاآلي .على سبيل العطفكلها كوعد 
تضمن معىن ي �-أَفْلَح� لفظأي  - واإلفالح .أفلح املؤمنون الذين هم عن اللغو معرضون

  منه. .ةخاص يبشر بعالقةخاصا يف كل مرتبة من مراتب اإلميان و

 ١٧٣األعراف:  ١ 
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ة شيء اللذة يف الصالحصول املتعة وأو بني فينة وفينة  واخلضوع إىل القلب
وخضوعه وتضرعه ورقته  وإن يكن خشوع سالك .وطهارة النفس شيء آخر

مل يبلغ  ا، مع ذلك فإن الذيعن شوائب البدعة والشرك أيض ازهـووجده من
ولكنه  ،الروحانية القبلة قاصد فقط إىلفإنه  ،وجوده الروحاين إىل املرتبة الثانية

فار الرباري والقما زالت تعترض طريقه أنواع الطريق، وما زال هائما يف 
، واملائجة ةائجاهلالعظيمة والبحار  الشاخمةواجلبال  والفلوات الشائكةاملتنوعة 

يبلغ  ما مل وتتربص به ،والسباع والوحوش الضواري أعداء اإلميان والروحِ
 رتبة الثانية.امل

باهللا  الصادقة واخلضوع والتذلل ال تستلزم العالقةشوع حالة اخل اعلموا أن
دون منوذج القهر اإلهلي  برؤيتهمخيشعون  كثريا ما بل األشرار أيضا بالضرورة

 .لغو األعمالأن يكونوا قد ختلصوا من  وأن تكون هلم أدىن عالقة مع اهللا أ
خشوعا  حينها أحدث م قد ٤/٤/١٩٠٥يف األرض  ضرب ذيل الاالزلز فمثال

شغل غري  حىت مل يعد هلميف مئات األلوف من القلوب،  وتضرعا وخضوعا
ا مضى ذلك مـولكن ل .إحلادهميضا أن لحدوامل نسيحىت  ،ذكر اهللا والبكاء

ا من أن بعض اخلشوع واخلضوع حىت مسعتى األرض تالش وهدأتالوقت 
 متناهية وجتاسر متزايداحة بوقفيما بعد عندئذ قالوا آمنوا باهللا الذين  امللحدين

 .هللاال وجود  غري أنه الالزلزمن  أخطأنا بارتعابنابأننا 
تصحب اخلشوع أن  من املمكن فإنه ،باختصار، كما كتبت مرارا

 كماالإن اعتباره ة، وبلقللكماالت امل ةنه كالبذرغري أ كثرية أرجاسواخلضوع 
ب على جيبل توجد بعدها مرتبة أخرى  ،هنفسإمنا هو خداع املرء  يف حد ذاته
 .يتواىن قبل احلصول عليها الو أال يتكاسل ينبغيوأن يبحث عنها، كل مؤمن 
، �والَّذين هم عنِ اللَّغوِ معرِضونَ�: بكلمات كالم اهللاليت بينها  وهي املرتبة
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ظهرون اخلشوع واخلضوع ويتحلون بليس املؤمنون هؤالء فقط الذين  أيي
مع الذين  مرتبة همعلى منهم األبل املؤمنون  ،يف صلوام واحلرقة تضرعال

ال عمواألتنبون لغو الكالم اخلشوع واخلضوع والتضرع يف صلوام جيحتليهم ب
لغو األعمال لطها بوال يضيعون خشوعهم وخضوعهم خب كلها.ات والعالق

الكالم كراهية قلوم  تولد يفوت أنواعهميع بطبيعتهم اللغو جبوجيتنبون  والكالم،
باهللا م حائزون على عالقة ويكون ذلك دليال على أ .واألعمال الالغيةاللغو 

ه قلب يفترفال  .ق جبهة أخرىعرض عن جهة إال إذا تعلّألن اإلنسان ال ينوعا ما 
 والصحبة الطاحلة واللهو والعبث الفاسدةعمال واألحقا عن األحاديث الالغية 

كذلك ال تسلم  .وهيبته �ه عظمت قلبه رب الرحيم وغلبتإال إذا تعلق بال
نشوء وعند  تأثريه. هاغلبما مل يق بالرحم وتعلّسدى ما مل تالنطفة من الضياع 

اليت  - كذلك املرتبة الثانية للوجود الروحاين .علقةً ى النطفةُسمته العالقة هذ
ألن يف هذه  ،من حيث الروحانية علقةًتسمى  - هي إعراض املؤمن عن اللغو

 ه من األحاديثلّصختاهللا وعظمته و هيبةسيطر على قلب املؤمن تاملرتبة 
متأثرا يبة  العابثة إىل األبداألحاديث واألعمال املرء ترك إن و العابثة. واألعمال

ه العالقة ولكن هذ "التعلق باهللا" بتعبري آخر.اهللا وعظمته هي احلالة اليت يقال هلا 
يف هذه ألن السالك ة بسيط عالقةهي فقط  غوترك الليت تنشأ نتيجة باهللا ال

 حتتاج إليهيكون ال يزال معلّقا مبا قلبه اللغو فقط، ولكن باملرتبة يقطع عالقته 
 فيه، موجوداالرجسِ  من وال يزال شيء ،العيش سعةُما تعتمد عليه و ،النفس
هي الدم والعلقة  .املرتبة للوجود الروحاين بالعلقةه اهللا تعاىل هذه شبلذا 

يف  عيب موجوداويبقى هذا ال .الكونه دم النجاسةمن فيه شيء  فيبقى ،املتخثِّر
 ترسخ يفتبعد ومل  حق تقاتهون اهللا تقهذه املرتبة ألن أمثال هؤالء الناس ال ي

الكالم على ترك لغو  يقدرون الذ ،شأنه لَّحضرة العزة جوهيبة قلوم عظمة 
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 من الرجس يف نفوسهم الناقصة قدريبقى فقط وليس أكثر من ذلك، ف األفعالو
 ،هللاللغو فقط نتيجة إنشائهم عالقةً بسيطة مع اعرضون عن أي ي ،دون قصد

أن  وال يستطيعون تركه، على النفسيشق ما رك ولكن ال يقدرون على ت
هذا البيان أن . فتبني من النفسلذات يستلزم م ما �وجه اهللا يتركوا ل

بل هي حالة أدىن  يستحق إشادة كبرية،ليس بعمل  فحسب اإلعراض عن اللغو
 بدرجة واحدة. فوق اخلشوع واخلضوع وإن كانت للمؤمن 

 من الوجوداملرتبة الثالثة  بإزاءاملرتبة الثالثة للوجود الروحاين قد جاءت و
 يف اآلية الكرمية: ادي مذكورةللوجود املن املرتبة الثالثة أ وتفصيلها ،ملاديا
وجود اإلنسان فيها  اليت يتخلّصاملرتبة هي هذه ، �فَخلَقْنا الْعلَقَةَ مضغةً�
، ألن أكثر من ذي قبل مانوعا وصالبة  شدةٌوتتدرج إليه من النجاسة  اديامل

أرق ألني و ومها ،حتتويان على جناسة خفيفة - أي الدم املتخثِّر -النطفة والعلقة
  نفسهانشئ يفت - قطعة من اللحموهي  -ولكن املضغة ،قوامامن املضغة 

 .من حيث القوام والعلقة من النطفة نوعا ما أغلظ وأصلب وتكون ،طهارة
املرتبة الثالثة للوجود أما  .لوجود الروحاين يف املرتبة الثالثةا حالةهي هذه و

املؤمن . ومعناها أن �هم للزكَاة فَاعلُونَ والَّذين�: يف اآليةفمذكورة الروحاين 
فحسب بل يؤيت  واألقواللغو األعمال  تنب ال جينيالذي يتخطى املرتبتني األولي

وجد يف كل شخص الذي ي - رجس البخل والشحل حضاة أيضا داالزك
ألن  ةًازك ةُايت الزكـمسقد و .من ماله قسطاينفق يف سبيل اهللا أي  - بطبيعته

 من اهللا لوجه نفاقاإلأي  ،ى من رجس البخل بأداء هذه الفريضةفاعلها يتزكّ
الذي  -وعندما يذهب من نفسه رجس البخل جدا. لديه عزيزماله الذي هو 

فيحصل له االنسجام نوعا ما مع  ،إىل حد مايتطهر  - بطبيعته املرء هفي يرغب
  .بذاته اهللا الذي هو قدوس
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بعدها  ،فليطهر نفسه أوال ،نشئ عالقته باهللا القدوس"إذا أراد أحد أن ي١
 "�إليه  ميكنه الوصول

واإلعراض  واخلضوع ألن اخلشوع ،هذه املزية ال توجد يف املرتبتني األوليني
كامنا رجس البخل ال يزال إلنسان الذي أيضا لى ميكن أن يتأت غو فقطعن الل

مدار حياته  عليهماله العزيز الذي عن  لوجه اهللا، يتخلى،عندما  هولكن فيه.
خيرج من  ؛هد جهيد وعرق جبنيجب هخرمبشقة واد اهاقتنالذي وقوام معيشته و

أيضا.  والصالبةُ ذلك تتولد يف إميانه الشدةُإىل جانب و ،نفسه رجس البخل
الطهارة والتزكية بل  ا النوع منفيهما هذ سىنتين فال ان السابقتتاوأما املرتب

يسفر فقط  غوأن اإلعراض عن الل احلكمة يف ذلكو كامنة.جناسة تبقى فيهما 
 ولكن .هتركُ على النفس وال يشقه ئحلياته وبقا يهم ترك الشر الذي العن 

هو كسب اخلري، وبذلك إمنا  ،اهللا ةمرضابتغاء ااملشقة ناه بلذي اقتاإيتاء املال 
 البخلُ يزول أي ،تذهب جناسة النفس اليت هي أسوأ من مجيع النجاسات

هي أشرف وأفضل من املرتبة األوىل و ،لإلميانهذه مرتبة ثالثة  لذا فإن .والشح
هي أفضل من حيث تكوين الوجود املادي واملضغة مرحلة  توازيهاو ،والثانية

النطفة والعلقة  ألن ،وتتميز بالطهارة -النطفة والعلقة -من املرتبتني األوليني
وكما تتدرج إىل  يف حالة الطهارة.وأما املضغة فهي . بنجاسة خفيفة ملوثتان

النطفة قارنة مع أيضا باملمعه عالقتها تقوى وت، يف الرحم املضغة طهارة ورقي
الروحاين لوجود االة حكون كذلك متاما ت ،أيضا وصالبةً والعلقة وتزداد شدةً

أي  �كَاة فَاعلُونَوالَّذين هم للز�ا: يف املرتبة الثالثة اليت يقول اهللا عنه
يف سبيل اهللا لتزكية أنفسهم  عليهم ون أمواهلم العزيزةنفقاملؤمنون هم الذين ي

                                                 
 . (املترجم)ترمجة بيت أردي ١
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طيب خاطرهم. فتوجد يف هذه املرتبة الثالثة ب خيتارون هذا األمرو ،من البخل
اليت توجد يف املرتبة الثالثة للوجود نفسها للوجود الروحاين املزايا الثالث 

 خالصأي إنفاق املال يف سبيل اهللا لل ،ألن هذه املرتبة ،ضغةأي يف امل ،اديامل
 املشقةوباجلهد ال الذي كسبه واقتناه املاملرء  وإيتاُء ،من البخل والشح

أي اإلعراض  ،مرتبة أرقى من املرتبة السابقة ،لآلخرين البتغاء وجه اهللا فقط
ويف هذه املرتبة حتصل التزكية والطهارة من  .ولغو األعمالكالم عن لغو ال

التخلي ن أل ،بالرب الرحيمتتقوى العالقة ، وبالبداهة والوضوح رجس البخل
لغو ابتغاء وجه اهللا وحده أعز وأشق على النفس من ترك  يز عليهالعزاملال  عن

نتيجة باهللا أيضا، وتتقوى العالقة الشديدة حتمل هذه املشقة  بسببو الكالم.
  .وصالبةً شدةًاإلميان أيضا زداد يشاق المل الع
 ها اهللا يف اآلية الكرمية:ذكر اليتاملرتبة الرابعة للوجود الروحاين مث تأيت  
عصمون ية ثالثاملرتبة ال فوقأي املؤمنون ، �والَّذين هم لفُروجِهِم حافظُونَ�

املرتبة  تفوقة. وهذه املرتبة منوعالنفسانية والشهوات امل هواءأنفسهم من األ
عزيز و حمبب الذي هو - ماله املرتبة الثالثة يؤيتاحلائز على ؤمن امل نالثالثة أل

يضحي يف فاملرتبة الرابعة  الذي حيتلّ ؤمنأما امل ،يف سبيل اهللا فحسب -هلدي
ن ، ألأي شهواته النفسانية ،سبيل اهللا مبا هو أحب وأعز لديه من املال أيضا

 هدر، ويإلشباعهاينفق ماله العزيز كاملاء أنه اإلنسان حيب شهواته حبا مجا حىت 
 .شهواته إشباع بغيةمطلقا  هالسبيل وال يعبأ ب ايف هذ املالآالفا مؤلفة من 

ون فلسا واحدا عطاألشحاء الذين ال يوذوي اجلبلة اخلبيثة األناس  نالحظ أيف
للمومسات إلمخاد يدفعون ألوفا  ،ردةلدة بادي اجلُلفقري ذي مسغبة عاري اجل

  .وقضاء شهوام وخيربون بيوم بأيديهم متهملْثورة غُ
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يكتسح جناسة  عرمسيل طوفان جارف والشهوات  طوفانمن ذلك أن  تبنيف
أن القوة اإلميانية اليت يعصم ا اإلنسان نفسه من  . فمن البديهيالبخل أيضا

من  ملواجهة الشيطانوأكثر متانة  أشد وأصلب الشهوات النفسانية هي طوفان
يف سبيل اهللا ابتغاء  احملبب اليت تدفع البخل فينفق اإلنسان ماله - القوة اإلميانية

 يتالشىأما البخل فيمكن أن  .القدمي ألا تدوس ثعبان النفس األمارة - مرضاته
الطوفان الذي . أما النفسانية اتلذواستيفاء املوإبراز النفس يف مواضع الرياء 

ويدوم طويال وال يزول جدا فهو خطري غلبة الشهوات النفسانية  نتيجة يهيج
وكما أن العظم أصلب وأشد من مجيع أعضاء اإلنسان  إال ما رحم ريب. قط

أشد وأقوى  -اليت تدفع هذا الطوفان - كذلك القوة اإلميانية ،وعمره طويل
 مقاومةبعد  ت األقدامحت لتتمكن من دوس هذا العدو طويال تبقىو بكثري
ألن طوفان الشهوات النفسانية طوفان  فقط، بفضل اهللا وبرمحته وذلك ة،طويل

 �ذلك اضطر يوسف ل، األحد هللا ةال يزول بدون رمحوف جدا يخمخطري و
 . ١ �وما أُبرئ نفِْسي إِنَّ النفْس لَأَمارةٌ بِالسوِء إِلَّا ما رحم ربي� :إىل القول

كذلك وردت يف  �إِلَّا ما رحم ربي�عبارة: ما وردت يف هذه اآلية كو
قال اهللا  ت مماثلة كمامالك �نوح  زمنذكر الطوفان الذي حدث يف 

، أي أن اخلالص منها �٢لَا عاصم الْيوم من أَمرِ اِهللا إِلَّا من رحم�:تعاىل
إىل أن طوفان الشهوات النفسانية يشبه  وهذه إشارة مستحيل إال أن يرحم اهللا.

 .�نوح  عصريف  اجلارف الطوفانَ تههيبو تهمن حيث عظم
مرتبة رابعة هناك للوجود الروحاين الروحانية الرابعة هذه املرتبة ومقابل 
. �فَخلَقْنا الْمضغةَ عظَاما�قرآنية: ذكرت يف اآلية الكما ي ادللوجود امل

                                                 
  ٥٤يوسف:  ١
 ٤٤هود:  ٢
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كذلك العظام أطول و ،ن املضغةصالبة وقوة م تصبح أكثرأن العظام واملعلوم 
بني املرتبة  ماثلةف السنني. فاملآالوميكن أن تبقى آثارها إىل  من املضغة، بقاًء

واضحة متام الوضوح،  اديالرابعة للوجود الروحاين واملرتبة الرابعة للوجود امل
ملرتبة الرابعة للوجود يف االرحيم باهللا  عالقةوالوالصالبة ألن القوة اإلميانية 

 .املرتبة الثالثة للوجود الروحاين مقارنة مع ، وذلكالروحاين هي أزيد وأكثر
أشد وأقوى  ،العظام ، وهي مرحلة تكوينيادكذلك املرتبة الرابعة للوجود امل

  .وأقوى عالقةً مع الرحم أيضا -أي املضغة - اديللوجود امل من الدرجة الثالثة
ذكرها اهللا تعاىل يف  هي تلك اليتاملرتبة اخلامسة للوجود الروحاين وبعدها؛ 
املؤمنون احلائزون  أي �والَّذين هم لأَماناتهِم وعهدهم راعونَ� اآلية الكرمية:

من  ال ميلكون الكمال فقط -الذين فاقوا املرتبة الرابعة - على املرتبة اخلامسة
ها، بل أهوائعظيما على  نصرافس األمارة، ونالوا قهروا شهوات النم إ حيث

اهللا وأمانات خلقه من كل جهة،  أمانات مجيع أيضا جهد املستطيعيراعون 
سبل  يفللسري  جاهدين ، ويسعوناجلوانبعهودهم من كل  مجيع ويراعون
 م وطاقتهم.قدرسب حبة، ويسلكون مسالكها دقيقالتقوى ال

العهود اليت تؤخذ من املؤمن عند البيعة واإلميان، واملراد من عهود اهللا هي 
 .وغريمها بغري حق جتناب الشرك وقتل النفساك

حني اللغة العربية يف اليت وردت يف هذه اآلية تستعمل  �نَعوار�كلمة  إن
وسعه وطاقته، وجيتهد للعمل جبميع  السلوك بأدق السبل بقدراإلنسان  حياول
  .جانبا من جوانبهأن يترك  يريد، وال دقائقه
املرتبة اخلامسة للوجود الروحاين  الذين حيتلونهذه اآلية أن املؤمنني  معىنف

وطاقتهم املوهوبة، وال  قدرامسب حبسبل التقوى أدق هم الذين يسلكون 
 ،العهود وأالتقوى اليت تتعلق باألمانات جانبا من جوانب يريدون أن يتركوا 



 א����א�������� ��������������������������� )٢١٢(�����������������������������א
	�א�����א�
 

حيسبوا بأن فرحون وال ي .والعهود نصب أعينهم مراعاة مجيع األماناتوجيعلون 
 قلوم قرارة ، بل خيشون يفبصورة سطحيةأنفسهم أمناء وصادقني يف عهودهم 

بقدر استطاعتهم  يتنبهون جيدالذا  ولو يف اخلفاء. نهم خيانةمتصدر  نأ دائما
 تسمى . وهذه املراعاةلئال يكون فيها نقصان أو فساد باطين تعامالممجيع إىل 

 بتعبري آخر. بـ "التقوى"
الوجود الروحاين ال  حيث املرتبة اخلامسة من يفأن املؤمنني  لباب الكالمف

 ،مع املخلوق أوسواء مع اخلالق  ،معامالميف  خليعي الرسن ،متحررينيكونون 
 حتت طائلة املسئولية واقعي أن خمافة إىل أبعد احلدودبل يراعون أمانام وعهودهم 

التقوى  مبنظارون فحص، ويباستمرار ويتفقدون أمانام وعهودهم .أمام اهللا
 كامن.أي خلل أو فساد  يف أمانام وعهودهمحىت ال يكون ة يكيفيتها الباطن

كالقوى واألعضاء كلها، والنفس واملال  هماملوكولة إليأمانات اهللا ستخدمون وي
ويسعون  مني مبقتضى التقوى.يف حملها املناسب بكل حذر ملتز وغريها شرفوال

عند عليه العهد الذي عاهدوا اهللا بيفاء لإل صدقهمبكمال وتهم استطاعجهد 
 أمانات اخللقبصدد  قدر استطاعتهمالتقوى يلتزمون مبقتضيات وكذلك . اإلميان
نزاع وإن حدث  .يف حكم األماناتاليت األشياء كذلك يف بقية و ،عندهم

 يف هذا احلكم. سارةاخل تكبدوافيحكمون بالتقوى ولو 
يف سبل  السريا توجب على اإلنسان فوق املرتبة الرابعة ألتهذه املرتبة و

 ،يف مجيع أعماله وأمورهقدر اإلمكان ة ومراعاة مجيع دقائقها دقيقالتقوى ال
وأما  فيتحتم على اإلنسان أن خيطو كل خطوة مراعيا أدق مقتضيات التقوى.

يدرك  .والفواحش ااجتناب الزنأي ، فقط سطحيمر املرتبة الرابعة، فإا أ
 فريتكب ،يعمى بشهوات النفس ، وأن مرتكبهشنيعةفاحشة  اأن الزناجلميع 
كون مدعاة خيلط احلرام باحلالل يف نسل اإلنسان ويالذي بيث اخلعمل هذا ال



 א����א�������� ��������������������������� )٢١٣(�����������������������������א
	�א�����א�
 

ا دح مرتكبهعلى  فرضتو كبرية من الكبائرلشريعة ته اعد لذاإلضاعة النسل. 
  هذه الدنيا.يف 

الزنا ال  لتكميل املؤمن، ألن ال يكفيفقط  اأن اجتناب الزن من الواضحف
يستنكره ذنب كبري ، وإنه إىل أقصى احلدود والوقح فاسد الطويةال يرتكبه إ

أمربأمر بسيط وليس  هقدم عليه إال الفاسق. فاجتنابأجهل اجلهالء أيضا، وال ي 
أدق  ه علىيف سلوك فيكمن كله الروحاينحسن اإلنسان ن. أما عظيم الشأ

مالمح مجيلة للحسن و نقوش لطيفة هي دقيقةوإن سبل التقوى ال. ١سبل التقوى
 قدر اإلمكان ٢والواضح أن مراعاة أمانات اهللا والعهود اإلميانية .الروحاين

 مبا فيهاالقدم  الرأس إىلقمة من  الظاهرية واستعمال مجيع القوى واألعضاء
وغريها من األعضاء الظاهرية، وكذلك  العيون واآلذان، واأليدي واألرجل

حملها عند  يفالقلب والقوى األخرى واألخالق استخدام األعضاء الباطنية مثل 
صوالا اخلفية، جتاه ومنعها عن املواضع احملرمة، والتيقظ  احلقة، الضرورة

                                                 
بترك األفعال الغض الطري خرج اإلميان شطأه لإلميان، مث ي رذْاخلشوع كالبحالة إن  ١

مث تنشأ القوة  ،ةًاشجرة اإلميان وتقويه قليال بإيتاء املال زك ، مث خترج أغصانةالالغي
 واألمانات ودمث مبراعاة العه .النفسانية اتالشهو نتيجة حماربةوالصالبة يف تلك األغصان 

تقوم شجرة اإلميان على جذعها القوي، مث يغشاها فيضان قوة أخرى عند  بكل أنواعها
اإلمثار، إذ ال ميكن للشجرة أن توالقوة نفسها تلك القوة. ثمر قبل نزول زهر أو ت

 دأتبالسادسة ففي هذه املرتبة  .الروحاين خلقيف املرتبة السادسة لل� آخر خلْقًا�تسمى
األغصان  بالظهور، وال يقتصر األمر فقط على اكتمال كماالت اإلنسان ومثارها أزهار

  منه. .بل تؤيت أمثارها أيضا ،الروحانية لشجرة اإلنسان
أنه  ومنهااإلميان، البيعة واإلنسان عند  يقطعهااملراد من العهود اإلميانية هي العهود اليت  ٢
يموت سيشرك باهللا أحدا، و نالزور، ول شهادة يشهد نيسرق ولن ولن يسفك الدماء ل

 منه. .� على اإلسالم واتباع النيب
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 ومجاله اإلنسان الروحاين سنمنوط به ح ها، ألمرئومراعاة حقوق العباد بإزا
لباس �فقد ورد فيه: يف القرآن ايد  "الباس"مسى التقوى  . وإن اهللا تعاىلكله

من  يتولّدأن الزينة الروحانية واحلسن الروحاين . وبذلك أشار إىل �التقْوى
 التقوى فقط.
التقوى أن يراعي اإلنسان مجيع أمانات اهللا والعهود اإلميانية،  واملراد من
بأدق  لتزم، أي يبقدر استطاعتهمجيع أمانات املخلوق والعهود  ويراعي أيضا

 .جوانبها بكل ما يف وسعه
مرتبة خامسة  ومقابلها هناك ،روحايناملرتبة اخلامسة للوجود ال هذه هي
أي مث ، �فَكَسونا الْعظَام لَحما�: رميةكرت يف اآلية الكذُ وقدي ادللوجود امل

أنه عجيب  . وإن ذلك لتطابقادي نوعا ماالوجود املوزينا ألبسنا العظام حلما 
كذلك  ،من الناحية الروحانية إحدى اآليات لباساالتقوى يف اهللا  مسىكما 

اللحم الذي  وتبني أن ،مشتقة من الكسوة، وهي �كَسونا�هنا كلمة  استخدم
ى بهكست تكون ه كما على أن لباس هلا. فتدل الكلمتان مبنـزلة أيضا العظام

على  تكسى اكذلك الكسوة اليت  ،الروحاين للحسن الباسخلعة والتقوى 
ه قد استخدمت هناك كلمة "اللباس"، أما هنا إال أن ومجاال. العظام بها حسنا

نص القرآن علن . ويالكلمتني تعطي معىن واحدا" وكلتا الكسوة" فقد استعملت
زع ن لوأنه .وكما احلسن واجلمال إضفاُءهي املتوخاة أن غايتهما  بأعلى صوته

 متاما ، كذلكته الروحانيةبشاع للعيان تظهرللباس التقوى  روح اإلنسان عن
 عظامه عن واجللد للحما زعن ذاجدا إ تتراءى صورة اجلسم اإلنساين مكروهةً

 .قديراحلكيم ال اكساه اليت
 هذه املرتبة سواء كانت ،احلسن الكامل يف هذه املرتبة اخلامسة ولّدولكن ال يت

  زل عليه بعد.ـألن فيضان الروح مل ين ،أم للوجود الروحاين اديللوجود امل
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توىف ندما يع ،ومجيال وسيما، أن اإلنسان مهما كان املالحظملشهود ومن او
 أن مع .القديرقدرة اهللا ه تاخللل إىل احلسن الذي وهبتطرق يروحه، تزهق و

يتراءى  ، ولكن مبجرد خروج الروحتكون موجودة مجيع األعضاء واملالمح
أثر للحسن واملالحة  رى فيه أيي دون أنخرابا يبابا اإلنسان  بيت قالب

إذ  يف املرتبة اخلامسة للوجود الروحاين تالحظواحلالة نفسها . والرونق والبهاء
تلك  فيض من عند اهللا ؤمناملزل على ـين مل مانه أشهود من املالحظ وامل

ب احلياة والقوة فخ يف املرتبة السادسة للوجود الروحاين، وتن يتالروح ال
يف حملها املناسب متاما داء أمانات اهللا واستعماهلا ألال ينشأ  فإنه ،اخلارقة للعادة

 التقوىرونق ، همداء حقوق اخللق وإيفاء عهودأل، وبصدقوإيفاء عهد اإلميان 
صبح أو أن ي  نفسه،الناس إىل قلوب حسنه ومجالُه جيذب ميكن أن الذي واؤه
 تشوب التقوىبل  ،عجازويتخذ صبغة اإلللعادة  اخارق أسلوب من أساليبهكل 

ك تلفيه  ال توجد ألنه ،لك الروح فيهتبل دخول شائبة التكلف والتصنع ق
 نلكه. وئورونقه وامجاله واحلسن الروحاين  ميكن أن تري جتلّي يتالروح ال

على ال تثبت  بعدالروح  ذه حيظ أن قدم املؤمن الذي مل صحيح متاما
زة ، بل كما ميكن لعضو من أعضاء امليت أن يتحرك احلسنات كما جيب
، كذلك متاما تكون حالة انقطاع هبوابعد  سابق عهدهالريح مث يعود إىل 

فقط املرتبة اخلامسة من الوجود الروحاين، ألن نسيم الرمحة اإلهلية حتركه مؤقتا 
إىل األعمال الصاحلة، فتصدر منه أعمال التقوى، ولكن ال تكون فيه روح 

بعد  جتلياا يرملعاملة اليت ته حسن ابعد، فال ينشأ فيمستقرة األعمال الصاحلة 
 الروح. تلكدخول 

 قد حازتوإن كانت ، أن املرتبة اخلامسة للوجود الروحاين الكالم فحاصل
ال يتجلى إال يف كمال ذلك احلسن  إال أنَّ ،على مرتبة ناقصة من حسن التقوى
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الذايت كالروح  حب اهللا تعاىلصبح يعندما  ،املرتبة السادسة للوجود الروحاين
 وما ملكلها.  تدارك العيوبيو نسانعلى قلب اإل ينـزلو ،للوجود الروحاين

 ه الذاتيةاك الروح من عند اهللا ال ميكن له أن يكتمل بقوتلزل على اإلنسان تنـ
   يف بيت شعر تعريبه: شريازيالافظ احلفقط كما قال 

ال نستطيع أن نصل تلك املنـزلة العالية إال أن يقدمنا لطفُك بضع  "
 خطوات."

اليت ذكرها اهللا تعاىل يف اآلية: هي املرتبة السادسة للوجود الروحاين مث 
الدرجة  جتاوزوااملؤمنون الذين  أي �والَّذين هم علَى صلَواتهِم يحافظُونَ�

حيافظون على يراقبون و هم الذيناخلامسة ووصلوا إىل الدرجة السادسة 
 قد بل م،عظهأو ي بذلك أحد أن يذكّرهمإىل  حيتاجون صلوام بأنفسهم وال

 عارمة يف أصبح ذكره رغبةو خاصة نشأت بينهم وبني اهللا عالقة بصورة
ضي متعليه دائما وافظون حيأم  لدرجةهم ومدار راحتهم ومناط حيام تعيطب

 طرفة عني. �وا عنه شع، وال يريدون أن ي�كل حلظة من حلظام يف ذكره 
يبذل قصارى جهده ويعكف على احملافظة ومن الواضح اجللي أن اإلنسان 

ال  - قفرٍه وثبوره، كما ترون أن املسافر يف يلَه وفقدانيرى يف الذي شيء العلى 
حيافظ  - إىل مئات األميالأمل للعثور عليهما طعام وال حبة ماء فيه وال قطرة 

 أنيوقن ب، ألنه نفسهك ينمها عزيزشراب، ويعدالطعام وما ميلكه من ال كثريا على
 ال ،لذين حيافظون على صلوام مثل ذلك املسافرا. فالكهه يف ضياعهما
، ومبجرد هابسببأحد  طأو سخ شرف وخسارة مال أولو واجهوا يتركوا أبدا 

كأم فيضطربون ، الشديد أخذهم القلق واالضطراباخلوف من فوات الصالة ي
هم  ؛وال حلظة واحدة عن ذكر اهللا يتحملون االنفصال، وال وتيشرفون على امل

 يف احلقيقة.  مدار حيامعليه أساسيا هلم  يرون الصالة وذكر اهللا غذاء الذين
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 زل على قلوم شعلةتنـوال تنشأ هذه احلالة إال عندما حيبهم اهللا، و
  جيب أن تسمى بالروح للوجود الروحاين، وبهميتال ه الذايتبحل مضطرمة

عندئذ ال  .لوجودهم الروحاين وحياة انورب تلك الروح و جديدةحياة 
بالطعام ادية الذي أناط حياة اإلنسان امل هللابل  اوتكلفً ااهللا تصنعون يذكر

يحبون هذا ف .ذكرهغذاء ب - اليت حيبوا -الروحانيةوالشراب ينيط حيام 
ضياعه.  وخيافوني، ادالطعام والشراب الروحاين أكثر من اخلبز املادي واملاء امل

 تتولدوبسببها م كالشعلة، تنفَخ فيه يتك الروح التلتأثري نتيجة وحيدث ذلك 
 .رفة عنيدون االبتعاد عن ذكر اهللا طريفال ي .فيهم نشوة عشق اهللا التامةُ

 هوا عنفصلاجهون املصائب وال يريدون أن ينويو من أجله ويتحملون الشدائد
افظني حممراقبني وويظلون يف كل حني شاكرين  �ويذكرونه حلظة واحدة، 
 -املليء باحلبأمر طبيعي هلم، ألن اهللا تعاىل جعل ذكره هذا و على صلوام.

جتلّى عليهم حببه الذايت و هلم، غذاء أساسيا -الصالة بتعبري آخرى الذي يسم
فأصبح ذكر اهللا عزيزا لديهم كأنفسهم  .ة يف ذكرهوجذّابوهبهم لذة عجيبة و

على قلوم  تقعبل أعز منها. وإن حمبة اهللا الذاتية هي الروح اجلديدة اليت 
 تقوم على اليوقنون أن حيام ف .كالغذاء ةكالشعلة وجتعل هلم ذكر اهللا والصال

 يعيشون. وذكر اهللا الصالةعلى  واملاء، بلاخلبز 
 غذاًءة يصبح هلم الصالاملليء باحلب الذي يسمى أن ذكر اهللا  زبدة الكالمف

عليه كما حيافظ ن موويداوال يستطيعون العيش بدونه، فيحافظون  يف احلقيقة
القليلة اليت معه  هترغفأعلى قفراء ال ماء فيها وال حبة طعام املسافر يف فالة 

 ربته.الذي يف قالقدر اليسري من املاء  وحيافظ على
للحب الذايت وغلبة األخرية رتبة املهي  -  مرتبةً القدير قد جعل الوهابل

صبح احلق أن يف هذه املرتبة يو .اإلنسان الروحاين رتقاءال - هئالعشق واستيال
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صطلح الشرعي ى يف املسمالذي ي املليء باحلب والعشق ذكر اهللا تعاىل
ذلك الغذاء مرة بعد أن يفدي  املرء بل يتمىن ،إلنسانلالغذاء مبنـزلة ، "ةالصال"

كما أن السمك ال يستطيع العيش بدون املاء، ف .املادية أيضاأخرى بالروحِ 
، العيش ، ويعدذا الغذاءه أن يعيش بدونهذا اإلنسان ال يستطيع  متاماكذلك 

كل  وحه ساجدة على عتبة اهللابدون ذكر اهللا موتا. فتظل ر ولو لطرفة عني،
. ويعتقد اعتقادا جازما بأنه وحده � يف ذات اهللا التامة راحته جيدو، حني وآن

 هالك ال حمالة إن عشا عن ذكر اهللا طرفة عني.
 واآلذان عنيلألجلسم، ويهب القوة االنضارة على  يضفيوكما أن الطعام 

قوى  -بدافع العشق واحملبة - ذكر اهللا قويعضاء، كذلك متاما يوغريها من األ
 نقيةقوة الكشف بصورة  عنياألاملؤمن الروحانية يف هذه املرتبة، وتنشأ يف 

ك الكالم الرباين على اللسان اآلذان كالم اهللا، وجيري ذل . وتسمعجدا ولطيفة
كفلق الصبح.  وتتحقق ١وتكثر الرؤى الصادقة، وأصفى وأجلى لىحأ رةبصو

                                                 
بأننا أيضا نرى يف بعض األحيان منامات صادقة أو نتلقى  شبهةٌمن اجلهالء ختاجل كثريا  ١

؟ وأي خصوصية هؤالء هذه املرتبة العليا أصحاببيننا وبني  اإهلاما صادقا، فما الفرق إذً
لية؟بقيت هلؤالء الع 
قد أودعت يف فطرة  أو تلقّي اإلهلاممشاهدة املنامات على ة البسيطة درالقه فجوابه أن هذ

، من هذا العاملوراء الوراء  الدقيقة اليت هي ذه األمورمثال هلعامة الناس ليكون لديهم 
 لو ظلَّ، ولتتم عليهم احلجة. وإال فاملثال مشاهدةة القبول بعد ثروولئال يظلوا حمرومني من 

غري  ميكن أن يفعلوهمطلقا، فماذا  جهال حقيقة الوحي والرؤيا الصادقةجيهلون اس الن
 .إىل حد ما معذورين يف هذه احلالة كانوااإلنكار؟ و

مع وجود  -الوحي والرؤيا الصادقة ظاهرةينكرون املعاصرون ال يزالون فالسفة ال وما دام
 منوذج منهما؟ حال العوام إن مل يكن لديهم أي ماذا عسى أن تكونف -ثالهذا امل

نقص من فال ي أحيانا إهلامات صادقة ونتلقيرؤى صادقة أو يرون أيضا  مأ همأما زعم
ن مى هؤالء الناس وإهلامام ال ختلو ؤألن ر ،شيئا عظمة الرسل واألنبياء عليهم السالم
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بسبب عالقة احلب املخلصة بينه وبني اهللا يعطى املؤمن حظا وافرا من الرؤى و
املبشرة. ويف هذه املرتبة يشعر املؤمن أن حب اهللا يفيده فائدة الطعام والشراب. 

 مث ،قد تكون مسبقا اجلسم الروحاينوإن هذا اخللق اجلديد حيدث حني يكون 
على قلب ذلك  -هللا الذايتا شعلة من حباليت هي  -  الروح تلكزل ـنت

 تسمى. وهذه املرتبة الالع إىلمن قفص البشرية فجأة  عليااملؤمن، وتأخذه قوة 
من  ملتهبة ل اهللا شعلةزـينيف هذه املرتبة نية. من حيث الروحا� آخر خلْقًا�

زيل ا على قلب املؤمن وي -"الروح" تعبري آخراليت تسمى ب -حبه الذايت
 أدىن احلسن الذي كان على مرتبةو .الضعف كلهانقاط و شوائبوالالظلمات 

تنشأ نضارة روحانية، بذلك ، ونفخ هذه الروح فور كمالالإىل  يبلغ قبلمن 
، هتقد دخل ةويدرك املؤمن أن روحا جديد ا.كلي قذرةوتزول كدورة احلياة ال

 ههذ زولـبنغريب سكينة عجيبة واطمئنان  له وحتصل .قبلمن كن فيه تمل و
العبودية،  غرسة ويسقي ،نافورةالتدفّق  هللا تعاىل الذايت يتدفق احلبالروح، و

يف وكامال قبل ذات حرارة بسيطة اشتعاال تاما من اليت كانت  وتشتعل النار
عليه األلوهية وتستويل جناسات الوجود اإلنساين هذه املرتبة، وحترق هشيم 

ذلك املؤمن  تظهر من. عندها باألعضاء كلها، وحتيط هذه النار كامالاستيالء 
حمى النار وأعماهلا من احلديد الذي ي أماراتآثار األلوهية وأفعاهلا كما تظهر 

املؤمن يصبح  ولكن هذا ال يعين أن .صبغ بصبغة النارينيف النار حىت حيمر و
 قىوتبغ الوجود الظاهري بصبغته، صبيالذايت أنه  اهللا حب مزايامن ا بل هـإل

املؤمن الذي  غذاءاهللا  يصبحيف الباطن. ويف هذه املرتبة  كامنةالعبودية وضعفها 
                                                                                                                     

الذي ميلك فلسا  الفقريأن  فكما بقدر أقلّ.تكون مع ذلك الشكوك والشبهات، و دخان
 هوال ميكن له القول بأنه أيضا ميلك املال كما ميلك ملكا عادلواحدا ال يستطيع أن ي

 منه. .متاماوسفاهة  أيضا باطلة ومحق املقارنةكذلك هذه  ،امللك
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بشربه ينجو من  يالذ كاملاء لمؤمنل �له، ويكون تناوتوقف حياته على ت
   .قلبهيف الراحة  يبعثالذي العليل ه يمِساهللا ن ذات وتكون .املوت

يف  أن اهللا حيلّبعلى سبيل االستعارة يف هذا املقام  وليس يف غري حمله القولُ
، ويتخذ ويف كل ذرة من كيانه ري يف عروقهاملؤمن احلائز على هذه املرتبة، وجي

فال يبصر ذلك املؤمن عندئذ بروحه بل بروح اهللا، ويسمع بروح  .قلبه عرشا له
اهللا، ويتكلم بروح اهللا، وميشي بروح اهللا، ويصول على األعداء بروح اهللا، ألنه 

 هبروح اهللا حب على قلبهتجلى ت، فواحملَويةمقام الفناء  يفيكون يف هذه املرتبة 
ثُم أَنشأْناه خلْقًا � ية الكرمية:ق عليه عندئذ اآلتنطب، فجديدةبه حياة الذايت، و

نيقالالْخ نساُهللا أَح كاربفَت رروحانيا.�آخ ، 
وتقابلها املرتبة . اليت سبق ذكرها سادسة للوجود الروحاينالرتبة املهذه هي ف

 نفسها اآلية الكرمية أيضا إىل هذه املرتبة املاديةتشري ة. ويادامل الدةللوالسادسة 
ثُم أَنشأْناه خلْقًا آخر فَتبارك اُهللا �ي: عن املرتبة الروحانية أآنفا  املذكورة

نيقالالْخ نسـلومعناها:  .�أَحقد و .ا آخرخلقً خلقنا اإلنسانَ اا أمتمنا خلقًم
اإلنسان وال يسع عقل فهم الفوق ي أنه خلق �آخر�لفظ أُريد التوضيح ب

بعد اجلسم الروح اليت تنفخ يف مبعىن أن  ؛بعيد جدا عن مداركههو وإدراكَه، 
ادية، وهي من حيث الروحانية وامل اإلنسان يف هاقد نفخنا قالبالتكوين 
قلّدين كلهم من هذا عقول الفالسفة وامل ماهيتها حارت يفلدرجة الكنه  جمهولة

إىل  كل واحد منهم جلأ تهاحقيقمل جيدوا طريقا إىل ا مـول. العامل املادي
 ، وحسبها بعضهمأصال فأنكر بعضهم وجود الروح التخمني والتخريص.

أيضا من خلقه  "الروح"أن ب هنا ل اهللا تعاىلوقيف ة.غري خملوق ةأزلياآلخرون 
كنه الروح اليت  ا العاملفالسفة هذ جهِلكما ف .الدنياأهل  فهمفوق تولكنها 

، كذلك ظلوا اديملرتبة السادسة للوجود املااحلائز على ينفخها اهللا يف اإلنسان 
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املرتبة السادسة يف ا صادق امؤمناهللا  هاهبي يتك الروح أيضا التلجاهلني حقيقة 
 اأن كثري النتيجةوكانت  .شىت هبامذ ت م أفكارهمذهبف ،للوجود الروحاين

أزليني وغري خملوقني  لك الروح وحسبوهمأُعطُوا ت أناسامنهم أخذوا يعبدون 
، أناس حيتلون هذه املرتبةوجود أنكروا إمكانية منهم  ريوكث .آهلة واختذوهم

 .الروح ههذوأن اإلنسان يعطى 
املخلوقات  أشرفاإلنسان  ما دامه أنبسهولة ولكن ميكن للعاقل أن يدرك 

كم عليها، أكرمه باحلُ، وكلهاودواا  األرض طيورعلى  �فضله اهللا وقد 
من خالل كل  �، ووضح عرفة ذاتهفيه عطشا مل أضرمعطاه العقل والفهم، وأو

 أن اإلنسان ار إذًنكَلق حملبته وعشقه، فلماذا يأن اإلنسان قد خل هذه األفعا
ل ينـز مرتبةً - هللا تعاىل احلب الذايت درجةبعد بلوغه إىل  -يستطيع أن يبلغ

   ونقائصه؟ضعفه  كل ويزيل ،كالروحقلبه حب اهللا على  فيها
والَّذين هم �وكما قال اهللا تعاىل عن املرتبة السادسة للوجود الروحاين: 

، جيب على اإلنسان أن يظهر منه اخلشوع �علَى صلَواتهِم يحافظُونَ
واخلضوع واحلرقة والتضرع والعبودية دائما، وبذلك يقضي الغاية املتوخاة من 

. غري أن هذه �١خلَقْت الْجِن والْإِنس إِلَّا ليعبدونوما �خلقه كما قال تعاىل: 
العبادة والوقوف أمام حضرة العزة باخلشوع واخلضوع دائما ال يتأتى دون 

بل املراد هو  ،واحد جانب مناحلب الذايت. وليس املراد من احلب هو حب 
أنواع الضعف  مجيعقا لكي يحرِ ،أي حب اخلالق وحب املخلوق ،نيِبكال احلُ
وكتلك اليت خترج  ملصعوقااليت تنـزل على اإلنسان  كنار الصاعقة - البشري

  يستويل كال احلبنيِ معا على الوجود الروحاين كله. و -حينذاك من داخله
                                                 

 ٥٧الذاريات:  ١
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ففي هذه احلالة الكاملة يستطيع اإلنسان أن يؤدي حق مجيع األمانات 
كاملة ويف حملها  -جود الروحايناملذكورة يف املرتبة اخلامسة للو -والعهود

الفرق الوحيد هو أن اإلنسان يف املرتبة اخلامسة يراعي أمانات اهللا واملناسب. 
وأمانات خلقه ويراعي العهود من منطلق التقوى وحده، أما يف هذه املرتبة 

تدفّق فيه حب اخللق  فبمقتضى حب اهللا الذايت الذي نشأ يف قلبه وبسببه
مجيع  بطبيعته ح اليت تنـزل عليه من اهللا تعاىل يؤدي املرءومبقتضى الرو أيضا،
احلقوق على أحسن وجه. ويف هذه احلالة حيظى، على أحسن وجه، تلك 

احلب ألن الروح اليت تتولد ب ،باحلسن الباطين الذي يقابل احلسن الظاهري
 اإلنسان يف املرتبة اخلامسة للوجود الروحاين، لذا فإن جتلّي الذايت مل تدخل

ولكن بعد نزول الروح يبلغ ذلك سن أيضا مل يبلغ كماله حينذاك، حـال
ن كماله. واملعلوم أن احلِسني امليت واحلِسني احلي ال يستويان مجاال الـحس

  ورونقًا واًء.
 .سان يضم يف طياته نوعني من احلسنإن خلق اإلن ،كما قلت من قبل

أداء كافة أمانات اهللا تعاىل يف حسن املعاملة، أي أن يراعي اإلنسان  أحدمها
 �راعون�ال يفوته شيء منها قدر اإلمكان، كما يشري إىل ذلك لفظ بأوعهوده 

أمانات اخللق وعهودهم املرء . كذلك من واجبه أن يعري �يف كالم اهللا 
، أي يتقي يف حقوق اهللا وحقوق العباد حق التقاة. فهذا هو االهتمام نفسه

حسن املعاملة، أو قولوا إن شئتم إنه اجلمال الروحاين الذي يربز يف الوجود 
الروحاين يف املرتبة اخلامسة ولكنه ال يسطع إىل اآلن بالكامل، بل يري ملعانه 

 السادسة نتيجة كمال ورونقه واءه بالتمام والكمال يف مرتبة الوجود الروحاين
اخللق ونفخ الروح. وليكن معلوما أن املراد من الروح يف الوجود الروحاين يف 
املرتبة السادسة هو حب اهللا الذايت الذي ينـزل كالشعلة على احلب الذايت 
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لإلنسان ويزيل الظالم الداخلي كله ويهب اإلنسان حياة روحانية. ومن 
  من روح القدس. مستلزماته أيضا التأييد الكامل 

مع أن هذين ويف خلق اإلنسان هو مجال البشرة.  من اجلمال النوع الثاينو
اجلمالَني يربزان يف املرتبة اخلامسة من اخللق الروحاين واملادي ولكن ال يظهر 
ملعاما ورونقهما إال بعد فيض الروح. وكما تنفخ روح الوجود املادي يف 

كذلك إن روح الوجود الروحاين أيضا تدخل  ياملادقالب الاجلسد بعد تكون 
يف وجود اإلنسان الروحاين بعد تكوين قالبه الروحاين، أي حني حيمل اإلنسان 
نِري الشريعة على عنقه بالتمام والكمال، ويكون جاهزا للخضوع حلدود اهللا كلّها 

اهللا بااهدة وحتمل املشقة. ويكون جديرا نتيجة العمل بالشريعة وأوامر كتاب 
حببه  تعاىل كلها بأن تتوجه إليه روحانية اهللا تعاىل. وفوق كل ذلك جيعل نفسه

  الذايت الذي هو أبيض ناصع كالثلج وحلو كالعسل.  الذايت مستحقا حلب اهللا
إن الوجود الروحاين يبدأ من حالة اخلشوع ويبلغ الكمال  وكما قلت آنفا،

 القالببعد كمال  -أي حني تنـزل ،عند املرتبة السادسة للنمو الروحاين
وبه حالة كالروح حب اهللا الذايت على قلب اإلنسان  شعلةُ -الروحاين

. عندها يتجلّى اجلمال الروحاين بتجليه الكامل. نيدائمالاخلشوع واخلضوع 
حسن ولكن هذا احلسن الروحاين الذي ميكن تسميته حبسن املعاملة يفوق 

قد يكون مدعاة للعشق  مجال البشرةالقوية، ألن  بسبب جذباتهكثريا  البشرة
سرعان ما يزول ويكون جذبه أيضا فاترا جدا. وشخص أو شخصنيِ، لالفاين 

أما احلسن الروحاين الذي سمي حبسن املعاملة فهو قوي متني من حيث جذباته 
جيذب عالَـما إىل نفسه، فتنجذب إليه كل ذرة يف السماء واألرض. أنه حىت 
حني يدعو احلائز على حسن ف ؛أن هذه هي فلسفة استجابة الدعاء أيضا واحلق

الذي تدخله روح حب اهللا ألمرٍ مستحيل أو متعذرٍ جدا ويركّز على  -روحاين
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 ،تنجذب إليه كل ذرة من ذرات العامل بأمر من اهللا تعاىل وإذنهف - الدعاء كثريا
ألن هذا الداعي حائز يف حد ذاته مجاال روحانيا. فتجتمع أسباب تكفي 

 ذراتلنجاحه. والثابت من خالل التجربة وكتاب اهللا املقدس أن كل ذرة من 
تلقائيا، وأدعيته جتذب تلك الذرات كلها كما جيذب  شخصا مثله العامل تعشق

 .احلديد املغناطيس  

ذكر من قبل يف علم  فبسبب هذا اجلذب تظهر للعيان أمورغري عادية مل ت
هللا اخلالق القدير يف والفلسفة. واحلق أنه جذب طبيعي أودعه ان علوم الطبيعة م

. وكل ذرة عاشق صادق ركّب عامل األجسام بالذراتأن كل ذرة منذ 
للجمال الروحاين، وكذلك كل ذي فطرة سليمة، ألن ذلك احلسن مهبط 

، �١اسجدوا لآدم فَسجدوا إِلَّا إِبليس�قال تعاىل:  جتليات اهللا. فعن هذا احلسن
ولكنه ظل ينجز  ،وال زال هناك كثري من األبالسة الذين ال يعرفون هذا احلسن

  أعماال عظيمة. 
جلّ  احلسن نفسه الذي كانت رعايته مقدرة عند اهللا � نوحكان يف 

باحلسن  موسىفأُهلك املنكرون كلهم بعذاب الطوفان. مث جاء بعده  ،شأنه
فرعونَ يف اية املطاف بعد أن حتمل اإليذاء واملصاعب  غرقأالذي نفسه 

لبعض الوقت. مث جاء بعدهم مجيعا سيد األنبياء وخري الورى موالنا وسيدنا 
ة الكرمية: اآلي تكفي لنعته باحلسن الروحاين العظيم الذي ����حممد املصطفى 

اهللا  منذلك النيب  ا، أي دن�٢فَكَانَ قَاب قَوسينِ أَو أَدنى *دنا فَتدلَّى ...�
حق اهللا وحق  مث تدلّى إىل اخللق، وبذلك أدى كال احلقَّنيِ، أي كثريا،تعاىل 

                                                 
 ٣٥البقرة:  ١
 ١٠-٩النجم:  ٢
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وصار كالوتر بني القوسني؛  اجلمال الروحاين من كال النوعني،، وأظهر العباد
  وجوده كما يظهر من الرسم التايل:فكان 

  
إن أصحاب الطبائع اخلبيثة والعمهني مل يروا هذا احلسن كما يقول اهللا 

أي ينظرون إليك ولكنك ال تتراءى . �١ينظُرونَ إِلَيك وهم لَا يبصرونَ�تعاىل: 
  يف اية املطاف. كلهمالعمهون  هؤالء فهلكهلم 

أدعية الكمل؟ وجوابه  جاب بعضاملقام: ملاذا ال تهذا  يف يقول بعض اجلهال
أن اهللا تعاىل قد جعل جتلّي حسنهم يف يده. فحيثما يظهر هذا التجلي العظيم 

فتنجذب ذرات العامل إىل ملعانه وحتدث  ،يف أمر ما ويلمع مجاهلمينفخ  ،ويهيج
أمور مستحيلة تسمى معجزة بتعبري آخر. ولكن هذا اهلياج الروحاين ال يظهر 

 اهللا كما أن. وذلك ةخارجي اتدائما ويف كل مكان بل يكون حباجة إىل حتريك
متاما مثل أغنياء  . فيكونونعباده األصفياء أيضاصفة الغىن قد أودع تعاىل غين ف

ال يج فيهم فاضع وإخالص ، وما مل حيرك أحد فيهم عاطفة الرحم بكل توهللا
الرحم أكثر من أي واحد يف ة. والالفت يف األمر أم ميلكون صفة تلك القو

. ومع أم كثريا ما يريدون أن تظهر هذه ال يكون بوسعهمولكن تنشيطها  العامل
باملنكرين قط . فهم ال يعبأون ولكنها ال تظهر دون مشيئة اهللا ،الصفة للعيان

                                                 
 ١٩٩األعراف:  ١
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وم كدودة ميتة. وشأن صفة غناهم هذه ويعد خاصة واملنافقني وفاتري االعتقاد
جاب مجيل. ومن شعب هذا الغىن أنه إذا أساء حبكشأن معشوق يستر وجهه 

التخلق نتيجة محاس الغىن بسبب الشرير م الظن فكثريا ما يزيدونه يف سوء الظن 
. وعندما �١في قُلُوبِهِم مرض فَزادهم اُهللا مرضا�: �كما يقول  بأخالق اهللا

فيتولّد يف قلوم  ،خيلق يف قلوم محاسا ،يريد اهللا تعاىل أن تظهر منهم معجزة
فريفعون حجاب الغىن عن وجوههم فيستبني  ،أمر معني جتاهكرب وقلق شديد 

  . ذرةعلى مالئكة السماء وعلى كل  - الذي ال يراه إال اهللا - حسنهم
واملراد من رفعهم احلجاب عن وجوههم هو أم يرجعون بوجه خارق 
للعادة إىل اهللا تعاىل بالصدق والصفاء الكامل وباحلسن الروحاين الذي بسببه 

وتتولد فيهم حالة اإلقبال إىل اهللا اليت جتذب رمحة اهللا صاروا حمبوبني عند اهللا، 
شدة تتركز فتنجذب إليهم كل ذرة من هذا العامل تلقائيا.  ،مبا يفوق العادة

السماء وتري وجهها للمالئكة أيضا كالسحاب. وإن رارة عشقهم حنو ح
درة بقفينشأ آالمهم اليت تضم يف طياا صفات الرعد تثري ضجة يف املأل األعلى 

اهللا السحاب اليت متطر غيث رمحة اهللا الذي يتمنونه. وعندما تتوجه روحانيتهم 
جتذب إليها توجهات اهللا تعاىل ألم  ،بكل خشوع وتضرع إىل حل معضلة ما

. عندها يهيج لنصرم كل أحبائهداخلون يف قائمة  �بسبب حبهم الذايت له 
تستعد رمحة اهللا خللق جديد حتقيقا ملرامهم. و. ٢شيء لكونه خاضعا حلُكم اهللا

ية السفلوتظهر أمور تكون مستحيلة الوقوع يف نظر أهل الدنيا، وجتهلها العلوم 
متاما. ال يسعنا أن ندعو هؤالء الناس إلـها ولكن تنشأ بينهم وبني اهللا عالقة 

                                                 
 ١١البقرة:  ١
جون إذ يؤذون قلوم بالظلم واإليذاء ويهي ،أيضا ينصروم نوعا ما واألعداءالكفار  ٢

 منه.  .من عباده" قلب عبد ـمروحانيتهم. "ما أخزى اهللا قوما ما مل يغمر األل
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 احلب بالصدق والصفاء وكأن اهللا تعاىل ينـزل فيهم، وتنفخ فيهم روح اهللا
بل بينهم وبني اهللا عالقة كعالقة  ،كمثل آدم. وهذا ال يعين أم صاروا إلـها

صبغ بصبغة النار. ففي هذه احلالة نار حني يسخن بشدة متناهية ويناحلديد مع ال
خيضع ألمرهم كل ما كان حتت إمرة اهللا. فيسمع كل شيء بدءا من جنوم 

يعرفهم و، ء والنار صومواهلوا األرض السماء والشمس والقمر إىل حبار
وينجذب إليهم كالعاشق خدمتهم. وكل شيء حيبهم بطبيعته  إىل وينصرف

 عشق اازي العشقاملشغوف، إال األشرار من الناس الذين هم ظالل الشيطان. 
حنس إذ يتولد يف جانب وميوت يف جانب آخر، ويكون مبنيا على مجال قابل 

 !للزوال. وقليل من هم الذين يتأثرون ذا اجلمال. ولكن ما أغربه من مشهد
احلسن الروحاين الذي يتولّد يف اإلنسان بعد حسن املعاملة والصدق ن أ

يجذب إىل نفسه يوجد فيه جذب عاملي، ف ،والصفاء وعلى إثر جتلّي حب اهللا
النملَ. وال يتأثر به الناس وحدهم بل تتأثر جبذبه  العسلِ قلوبا مستعدة جذب

صادق الذي حيب اهللا تعاىل حبا صادقا إمنا احملب الكل ذرة من العامل. واإلنسان 
زليخا. بصفة كل ذرة من هذا العامل  الذي تتصف لههو مبنـزلة "يوسف" 

امل بعد ألن هذا العامل ال يقدر على ولكن حسنه ليس ظاهرا يف هذا الع
على  القرآن أن نور املؤمنني يتألألقول اهللا تعاىل يف كالمه ايد احتماله. ي
  واملؤمن يعرف ذا احلسن الذي يسمى نورا بتعبري آخر.وجوههم، 

هذه  عنولقد أُمسعت ذات مرة يف الكشف مجلةً موزونة باللغة البنجابية 
م". إن هاهللا يتجلى يف وجوه حبها: "إن عالمة أولياء اهللا أن العالمة، وتعريب

ل الروحاين سن واجلمانور املؤمن املذكور يف القرآن الكرمي إمنا هو ذلك احل
فيما يتعلق  أما يف املرتبة السادسة للوجود الروحاين. كامال الذي يعطَاه املؤمن

باجلمال املادي فال يرغب فيه إال شخص أو شخصان، أما هذا احلسن فأمره 
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را إىل هذا اجلمال األرواح. فنظ عشرات مالينيإذ ترغب فيه  ،غريب حقا
على  وعدوه �١السيد عبد القادر اجليالين  مدحيف أبياتا  الروحاين نظم البعض

  درجة عالية من احلسن واجلمال. وفيما يلي ترمجة تلك األبيات: 
انتصر على الكوفة وبغداد فخبمر العشق، املعشوق العجمي حني ترنح "٢

  وحلب.
وردة، ولكن بدالله أخضع مائة كان ذلك الوجه أمجل ما يكون نظري 

  "اجلميع على أقدامه، فعجب ما قام به.
ينطبق على ا بيتأيضا  سعدي عليه الرمحةالالشيخ هذا املوضوع نظم ويف 

"يا صانع الصور كاحلرير انظر إىل صورته  :يقول فيهاجلمال الروحاين كثريا، 
  اجلميلة، فإما أن تصنع صورة مثلها أو أن تتوب عن صنع الصور ائيا."

أن العبد يظهر حبه املترع بالصدق نتيجة يف هذا املقام وجدير بالذكر أيضا 
سعيا  يسعى إليه كالربقذاك فإذ معه  اىل يتجاوبهللا تعاملعاملة، ولكن احسن 

                                                 
خر، كذلك بني روحي وروح السيد آلمع بعضها اطبيعية  مناسبةإن لبعض الطبائع  ١

الفطرة، وقد اطّلعت عليها بالكشوف الصحيحة  جوهر عبد القادر مناسبة من حيث
. لنفسه ذات ليلة أنه اصطفاين اهللا تعاىلعاما حني أطلعين  ٣٠ حنووالصرحية. لقد مضى 

، رؤياعاما تقريبا رأت يف الليلة نفسها  ٨٠غريب أن عجوزا تبلغ من العمر أمرمث حدث 
يف املنام ومعه رجل  � يالينالسيد عبد القادر اجل ةرأيت الليل"فجاءتين صباحا وقالت: 

. كان الرجل ، وكان الوقت هزيعا أخريا من الليلصاحل آخر وكالمها البس لباسا أخضر
مث خرجا إىل اجلامع أصغر منه قليال يف السن. فأوال صلّيا يف مسجدنا  اآلخر الصاحل

األثناء طلع من الشرق جنم متأللئ فسر  هذه. ويف بالقرب منهما، وكنت واقفة ئهفنا
 :قال رفيقه أيضاكما : السالم عليكم، النجمالسيد عبد القادر برؤيته كثريا وقال خماطبا 

  منه. .ذلك النجم. املؤمن يرى ويرى له اأن . وكنت"السالم عليكم
 فارسيني. (املترجم)ترمجة بيتني  ٢
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ويظهر له آيات من السماء  ،احلثيث مقابل مشي العبد  يفوق حدود التصور
مليون  ه مخسمائةواألرض، ويصادق أصدقاءه ويعادي أعداءه. ولو قام لعداوت

ولسلبهم القوة والقدرة وجعلهم كدودة ميتة. ويهلك  �شخص ألخزاهم 
الدنيا مقابل شخص واحد وجيعل أرضه ومساءه خادمني له. ويبارك يف كالمه 

يف لباسه وطعامه ويف التراب  وجيعل الربكةوميطر النور على جدرانه وأبوابه. 
 ه إبنفسه الذي تطأه أقدامه، وال يهلكه خائبا. ويردليه. على كل اعتراض يوج

ويكون عينه اليت يرى ا وأذنه اليت يسمع ا ولسانه الذي يتكلم به، وقدميه 
اللتني ميشي ما ويديه اللتني يهاجم ما العدو. وبنفسه يتصدى لعدوه، ويسلّ 

 ،سيفه على األشرار الذين يؤذونه. ويرزقه النصر واالنتصار يف كل موطن
  ويطلعه على أسرار قضائه وقدره. 

ب القول، إن الراغب األول يف حسنه ومجاله الروحاين الذي يتولد بعد فلبا
حسن املعاملة واحلب الذايت هو اهللا تعاىل نفسه. فما أشقى الذين جيدون زمنا 

  ! يف الظالم يبقون متربعنيولكنهم  كهذه كهذا وتطلع عليهم الشمس
بوبني عالمات احمل مرارا ويقولون إن إحدىبعض اجلهال يثريون اعتراضا 

عند اهللا أن كل دعاء من أدعيتهم جماب حتما. ومن مل توجد فيه هذه العالمة 
يتفوهون بكالم . من املؤسف أن هؤالء الناس ١فليس من احملبوبني عند اهللا

                                                 
 إرادةأن حيقق تارة ن معاملة األصدقاء، ويريد ليكن معلوما أن اهللا تعاىل يعامل املؤم ١

ادعونِي �. فيقول خماطبا املؤمنني: �مبشيئته  املؤمن رضىأن يتارة أخرى يريد املؤمن و
لَكُم جِبتنية املؤمن. ويف مقام آخر يريد من املؤمن ٦١(غافر: �أَسفهنا يريد أن حيقق م (

ولَنبلُونكُم بِشيٍء من الْخوف والْجوعِ ونقْصٍ من  �كما يقول:  �أن ينصاع ملشيئته 
 وإِنا إِلَيه الْأَموالِ والْأَنفُسِ والثَّمرات وبشرِ الصابِرِين * الَّذين إِذَا أَصابتهم مصيبةٌ قَالُوا إِنا ِهللا

أن اجلاهل ينظر إىل جانب واحد فقط،  ). من املؤسف١٥٧-١٥٦(البقرة:  �راجِعونَ
  منه. .كال اجلانبنينتبه إىل وال ي
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أن هذه االعتراضات النامجة عن اجلهل تقع النقد وال يفكرون عند توجيه جزايف 
أن  فمثال كان كل واحد من األنبياء يودعلى مجيع أنبياء اهللا تعاىل ورسله. 

ولكن مل تتحقق  ،يسلم مجيع الكفار يف زمنه الذين كانوا قائمني على عداوته
لَعلَّك باخع نفْسك أَلَّا �: �أمنيتهم هذه. فقد قال تعاىل خماطبا نبينا األكرم 

نِنيمؤوا مكُون�١ي .  
عناء كبريا  يتكبدبتضرع وحرقة و يدعو كان �يتبني من هذه اآلية أن النيب 

كان يخشى عليه أن يهلك نفسه نتيجة هذا احلزن. لذا  أنْ ن الكفار لدرجةليؤم
قال له اهللا تعاىل أال حيزن إىل هذا احلد من أجلهم، وأال جيعل قلبه عرضة لألمل 

ألم غافلون عن اإلميان وهلم أهداف ومقاصد  ،واملعاناة إىل هذه الدرجة
) إنك تلقي نفسك �أخرى. لقد قال اهللا تعاىل يف هذه اآلية: يا أيها النيب (

هلداية هؤالء الناس عاقدا عزما صميما بتركيز وتضرع للدعاء يف مشقة كبرية 
ولكن الشرط الستجابة  ،وخضوع وخشوع كامل، وال شك يف تأثري أدعيتك

وذا طبيعة  وغري مهتم عنيدا شديد العنادأال يكون الذي يدعى له الدعاء هو 
وإال لن جياب الدعاء حبقه. وبقدر ما وهبين اهللا تعاىل من العلم يف الدعاء  ،خبيثة

   هو أن إلجابته ثالثة شروط.
: أن يكون الداعي متقيا كامال ألن العبد املقبول عند اهللا هو من كان ولاأل

ديدنه التقوى، وكان متمسكا بأدق سبل التقوى، وكان حمبوبا عند اهللا لكونه 
  أمينا ومتقيا وصادق العهد وكان مفعما حبب اهللا. 

يكاد يهلك نفسه  أن : أن يكون عاقدا العزم ومركِّزا لدرجةوالشرط الثاين
إلحياء أحد، وأن يدخل بنفسه القرب إلخراج غريه منه. والسر يف ذلك أن اهللا 

                                                 
 ٤الشعراء:  ١
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الوسيم. فحني يرى  الوحيد تعاىل حيب عباده املقبولني أكثر مما حتب األم ابنها
إلنقاذ حياة شخص  - اهللا الرحيم الكرمي أن العبد املقبول واحملبوب لديه قد بلغ

اهدات مبلغا كادت تزهق هلا نية والتضرعات وامن املشقات الروحا - ما
بسبب عالقة احلب معه أن يهلكه يف هذه احلالة. فيغفر  �يشق عليه روحه 
لذلك الشخص ذنبه الذي كان قد بطش به بناء عليه. فإذا كان هذا بسببه 

اك أو أسريخيلق بالٍء آخر ومضطرا أشد االضطرار  األخري مصابا مبرض فت� 
سبابا تؤدي إىل خالصه. ويف كثري من األحيان يكون هالك أحد أو بقدرته أ

على وجه القطعية ولكن حني يتوسط حلسن حظ ذلك  �را عنده تدمريه مقد
ميزق اهللا تعاىل  ،يكون وجيها عند اهللاو ،املصاب شخص آخر بتضرعاته األليمة

احلالة من األغيار مر ينتقل يف هذه ملف القضية الذي كان جاهزا ومرتبا ألن األ
  أن يعذِّب أحباءه الصادقني!  � إىل احلبيب. وأنى هللا
إلجابة الدعاء هو أصعب الشروط كلها، ألن حتقيقه ليس الشرط الثالث 

. والشرط منهم يف أيدي عباد اهللا املقبولني بل بيد الشخص الذي يطلب الدعاء
واحلب  الكامل هو أن يطلُب الدعاَء بكامل الصدق وحسن االعتقاد واليقني

ة الكاملة ويعزم يف قرارة قلبه أن اعتقاده لن يهتز وحبه لن يفتر، والطاعالكامل 
وإن مل يستجب دعاؤه. وجيب أال يكون طلب الدعاء على سبيل االمتحان 

على هذا الباب باعتقاد صادق  نفسه الطالب يرميواالختبار بل ينبغي أن 
ببذل القرب، مع من يطلب منه الدعاء، وتواضع كامل. وأن يسعى خللق عالقة 

دخل قلبه. وإىل جانب ياخلدمة قدر اإلمكان وبالطاعة الكاملة وكأنه املال و
إىل أقصى احلدود ويرى  ذلك كله جيب أن حيسن به الظن كثريا ويعتربه متقيا

جمرد التفكري ضد شأنه املقدس كفرا. ويثبت ويوضح له اعتقاده الصادق بإبداء 
يفتديه عواطف الفداء من أجله، وأال يرى غريه مثيال له يف الدنيا، وأن شىت 
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وماله وشرفه. وأال يتفوه بكلمة حيط من شأنه بأي طريقة بل جيب أال بروحه 
مريده يف أنه جيدا أنه حيسن االعتقاد به وله خيطر ذلك بباله أيضا. ويثبت 

لَد وأال يفتر اعتقاده احلقيقة. وإىل جانب كل ذلك جيب أن ينتظر بالصرب واجل
ذوو قلوب ألن هؤالء القوم  ،وال يهتز يقينه ولو خاب يف مرامه مخسني مرة

، وإن فراستهم تعرف بالنظر إىل الوجوه فقط مدى اإلخالص مرهفة وحساسة
الذي يكنه أحد. وإم يتصفون بصفة الغىن إىل أقصى احلدود مع كوم ذوي 

فال يعبأون باملستكربين  ،قلوم صفة الغىن قلوب لينة. لقد أودع اهللا تعاىل
 ن يطيعوم كالعبيدوالطماعني واملنافقني شيئا. وال يستفيد منهم إال الذي

م ميوتون يف هذا السبيل. ولكن الذي يسيء الظن يف كل خطوة ويكنيف وكأ 
فإنه يهلك  ،قلبه اعتراضا أو شبهة وال يكن احلب وحسن الظن بوجه كامل

  أن يستفيد. بدال من 
الست لوجود املؤمن  للمراتب اهللا تعاىل بيان وأقول بعد هذا البيان بأن

إمنا هو معجزة مراتب الوجود املادي الست  مقابلها �الروحاين مث بيانه 
مساوية،  ليها يف العامل أي كتاب من الكتب اليت تسمى كتبامعرفية، مل يسبق إ

طر ببال احلكماء فيما ألّفوه حول النفس أو اإللـهيات أو فيما كتبه خيكما مل 
الناس من املعارف على غرار أسلوب الصوفية أن يعقدوا هذه املقارنة بني 

  الوجود املادي والوجود الروحاين. 
وإذا أنكر أحد إعالين هذا وظن أن أحدا عقد املقارنة بني الوجود الروحاين 

أن يأيت بنظري هذه املعجزة املعرفية من أي كتاب آخر. لقد  والوجود املادي فعليه
وأقول صدقا وحقا بأين مل أجد  ،فحصت التوراة واإلجنيل وفيدات اهلندوس أيضا

هذه املعجزة املعرفية يف أي كتاب سوى القرآن الكرمي. وال يقتصر األمر على 
جزات معرفية حبيث زاخر مبع كله هذه املعجزة وحدها بل احلق أن القرآن الكرمي
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يستطيع كل عاقل أن يفهم بالنظر إليها أنه كالم ذلك اإللـه القادر القدير الذي 
الذي ال تتبني قدراته مما خلقه يف السماوات واألرض وما بينهما، ذلك اإللـه 

اله وأفعاله. فحني جند مثل هذه املعجزات يف القرآن نظري له وال مثيل يف أقو
ونتصور أنه مل  ،أميا �ن ناحية ثانية ننظر إىل كون النيب الكرمي من ناحية، وم

بل ولد  ،من معلّم وما نال حظا من علوم الطبيعة والفلسفة واحدايتعلم وال حرفا 
يف قوم كانوا أميني غري متعلّمني متاما ويعيشون عيش البهائم، وإىل جانب ذلك 

فترة التربية على يد أبويه، فننال بإلقاء نظرة جامعة على كل هذه  �مل جيد 
األمور بصريةً ساطعة على كون القرآن الكرمي من اهللا تعاىل، ويترسخ يف قلوبنا 

  يقني كامل بكونه معجزة معرفية وكأننا نرى اَهللا برؤيته. 
ن بدايتها ثابتا بالبداهة أن مجيع آيات سورة املؤمنون م ما دام ،فزبدة الكالم

معجزة معرفية. فال شك أن اآلية  �فَتبارك اُهللا أَحسن الْخالقني�إىل اآلية: 
�نيقالالْخ نساُهللا أَح كاربا جزء �فَتا أيضا جزء من املعجزة املعرفية، ولكو

  ، وهذا ما قصدت إثباته. من املعجزة فهي يف حكم املعجزة
ل صدقا بينا املعجزة املعرفية املذكورة آنفا تشكّهذه وليكن معلوما أيضا أن 

وساطعا وبديهيا لدرجة أن العقل أيضا مستعد لضم هذه املعجزة إىل علومه 
من كالم اهللا، ألنه من الواضح اهلدي والتذكري املعقولة بكل اعتزاز بعد تلقي 

 حبثا تعاىلاهللا  إىلعند العقل أن أول حركة تنشأ يف نفس شخص سليم الفطرة 
هو اخلشوع والتواضع. واملراد من اخلشوع أن خيتار املرء تواضعا وانكسارا عنه 

وتضرعا لوجه اهللا، ويهجر مقابل ذلك مجيع األخالق الرديئة مثل الكرب 
هللا. ومن البديهي متاما أنه ما مل يترك  والعجب والرياء والغفلة والالمباالة خشيةً

يع أن يقبل مقابلها األخالق الفاضلة اليت هي اإلنسان أخالقه الرذيلة ال يستط
الوسيلة للوصول إىل اهللا تعاىل، ألن اجتماع الضدين يف قلب واحد حمال. هذا 
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إن هدي  �هدى لِّلْمتقين�ما أشار اهللا تعاىل إليه يف بداية سورة البقرة فقال: 
كالم اهللا تعاىل  يتدبرونالذين و ،ال يستكربونيتقون أي اهللا ينفع الذين 

  باخلشوع والتواضع وهم الذين يهتدون يف النهاية. 
وردت يف هذه اآليات ست  �أَفْلَح�هنا أن كلمة أيضا واجلدير بالذكر 

الَّذين هم في  *قَد أَفْلَح الْمؤمنونَ �بوضوح:  مرات، فقال تعاىل يف اآلية األوىل
يف اللغة هو:  �أَفْلَح�أما يف اآليات التالية فبالعطف. ومعىن  �صلَاتهِم خاشعونَ

 هو"أُصري إىل الفالح"، فمن منطلق هذا املعىن إن خشوع املؤمن يف الصالة 
وإىل جانب ذلك ال بد له من ترك الكرب  ،اخلطوة األوىل إىل الفوز باملرام

ن تستعد لتوطيد أن نفس اإلنساهو والعجب. واملراد من الفوز باملرام هنا 
  العالقة مع اهللا تعاىل متعودة على سرية اخلشوع واخلضوع. 

اليت بسببها تصل قوة اإلميان إىل و ،حبسب العقل السليم ومهمة املؤمن الثانية
هي أن ينـزه  ،مقارنة باملرتبة األوىل إىل حد ما ويتقوى اإلميان ،املرتبة الثانية

من أفكار الغية وأعمال عبثية ألنه ما مل  املؤمن قلبه الذي بلغ مرتبة اخلشوع،
حيصل املؤمن على هذه القوة األدىن اليت بسببها يستطيع أن يهجر أفكارا 

ال  - مع أنه ليس صعبا بل هو مبنـزلة ذنب بال مربر - وأعماال الغية لوجه اهللا
على النفس كثريا، أو اليت التنحي عنها يتوقَّع أن يتنحى عن األعمال اليت يشق 

 ،. فثبت من ذلك أن املرحلة األوىلللنفس ارتكاا نوع من املتعة أو اللذة يف
ترك اللغو. والوعد الذي أُعطي يف  وهي ترك الكرب تأيت بعدها املرحلة الثانية أي

يتحقق عندما تنقطع عالقة  ،أي الفوز باملرام �أَفْلَح�هذه املرحلة بواسطة 
فتنشأ له عالقة خفيفة مع اهللا وتزداد قوته  ،املؤمن مع لغو األعمال واألشغال

غو سبق. لقد مسيت هذه العالقة خفيفةً ألا تكون خفيفة مع اللعما اإلميانية 
  مقابلها عالقة خفيفة.  أيضا. فبقطع عالقة خفيفة تتسىن
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اليت ا تصل قوة اإلميان إىل ، وحبسب العقل السليم ومهمة املؤمن الثالثة

 ،يهجر لوجه اهللا لغو الكالم ولغو احلديث فقطليس فقط الدرجة الثالثة هي أنه 

. واملعلوم أن التخلّي عن املال أشق بل يتخلى أيضا عن ماله العزيز لوجه اهللا

شيء هو وباجلهد والكد يكسب  هألن ،على النفس من التنحي عن أمور الغية

لوجه اهللا  عليه الراحة واحلياة السعيدة. لذا إن التخلي عن املال مفيد تعتمد

ر من ترك لغو األعمال. والوعد الذي جاء يف هذه اآليات يقتضي قوة إميانية أكث

يعين هنا أن القوة اإلميانية والعالقة باهللا تعاىل تتقوى يف هذه  �أَفْلَح�بكلمة 

إنفاق املال ال ميكن  ـهاملرتبة مقارنة مع املرتبة الثانية، وا تتزكّى النفس ألن

  .دون تزكية النفس اوحدهاملكتسب باجلهد واملشقة خشيةً هللا 

إىل  اإلميان قوةاليت ا تصل ، وومهمة املؤمن الرابعة حبسب العقل السليم

هي أنه ال يتخلى عن املال فقط يف سبيل اهللا بل يهجر أيضا ما  ،الدرجة الرابعة

فيترك ما هو احملرم منها. لقد  ،أي شهوات النفس ،أيضا هو أحب إليه من املال

بينت من قبل أن كل إنسان حيب شهوات النفس بطبيعته أكثر من املال 

ويضحي باملال يف سبيلها. فال شك أن ترك الشهوات لوجه اهللا أشق بكثري من 

اليت تتعلق ذه اآلية أيضا تعين هنا أنه  �فْلَحأَ�التخلي عن املال. وإن كلمة 

كذلك بتركها تتوطد  ،بشهوات النفس لطبيعته عالقة قويةإلنسان لأن كما 

العالقة القوية نفسها باهللا تعاىل، ألن اإلنسان إذا ترك شيئا يف سبيل اهللا وجد 

  أفضل منه. 
، والذي خيدم يف سبيله ال خيسر شيئا ال خيذل الباحثني عنه أنه لطفه من"١
   ."عنهومن جد وجد، وأشرق ذلك الوجه الذي مل يعرض  .أبدا

                                                 

١
 (املترجم) .ترمجة بيتني فارسيني 
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إىل  اإلميان قوةاليت ا تصل ، وومهمة املؤمن اخلامسة حبسب العقل السليم
بل جيب أن  ،هي أال يقتصر على ترك شهوات النفس فقط ،الدرجة اخلامسة

يتخلّى عن النفس نفسها يف سبيل اهللا ويكون جاهزا للتضحية ا. مبعىن أن 
وأن تكون عالقته مع  ،�ها إىل مالك يعيد النفس اليت هي أمانة من اهللا

وأن يلتزم بدقائق التقوى وكأنه كرس  النفس كالعالقة مع األمانة فحسب.
والَّذين هم �وماله بل كل شيء يف سبيل اهللا. هذا ما تشري إليه اآلية:  ١نفسه

 وكل أنواع. فما دامت نفس اإلنسان وماله �٢لأَماناتهِم وعهدهم راعونَ
لكون املرء أمينا، فكان املراد وما دام تسليمها إليه شرطا راحته أمانة من اهللا 

 ،اهللا تعاىل يف سبيلاملرء كل هذه األمانات  النفس أن يكرستسليم من 
: أن يؤدي حق العهد الذي قطعه مع اهللا وثانياوبذلك يؤدي هذه التضحية. 
التقوى  ه حبسب مقتضىلناس وأمانام عندعند اإلميان، ويراعي عهود ا

ألن إبالغ دقائق التقوى إىل  ،يكون ذلك أيضا تضحية صادقةأن لدرجة 
  منتهاها أيضا نوع من املوت. 

اليت تتعلق ذه اآلية أيضا تعين هنا أن املؤمن احلائز على  �أَفْلَح�وإن كلمة 
هذه املرتبة يبذل النفس يف سبيل اهللا ويؤدي مجيع دقائق التقوى. عندها حتيط 
األنوار اإللـهية بوجوده وترزقه مجاال روحانيا كما يزين اللحم العظام حني 

هاتني احلالتني "اللباس"،  تكسى به. وكما قلت مرارا من قبل إن اهللا تعاىل مسى
. �لباس التقْوى�تعاىل: كما يقول لتقوى أيضا لباسا، ا يتمسوكذلك 

                                                 
. فالذي يدفع من ماله �كما أن النفس أمانة من اهللا كذلك املال أيضا أمانة منه  ١

الزكاة فقط فإنه يعد لكا له. أما الذي يعديف ،أمانة من اهللا هاملال مدلكا هللا  عل ماله مج
  منه. .مل تكن الزكاة واجبة عليه لوتعاىل وينفقه يف سبيله دائما، و

 ٩املؤمنون:  ٢
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فَكَسونا الْعظَام �. كما قال تعاىل: لباسواللحم الذي تكسى به العظام أيضا 
  ألن الكسوة اليت استمد منها اللفظ "كسونا" تعين اللباس. �لَحما

ليكن معلوما اآلن أن املرتبة اخلامسة هي منتهى السلوك، وعندما تصل 
حالة املرتبة اخلامسة كماهلا تأيت بعدها املرتبة السادسة اليت يعطاها املؤمن 

منه، وليس جلهده أدىن دخل فيها، وهي أن املؤمن  عناءكموهبة دون سعي أو 
منذ  ن هناك وعدايعطَى روحا أخرى، أل عندما يضحي بروحه يف سبيل اهللا

البداية أن من فقد شيئا يف سبيل اهللا وجده، فالذين يفقدون الروح جيدوا. 
جيد روح حب اهللا الذي  ،وألن املؤمن ينذر حياته يف سبيل اهللا حلبه الذايت

عمل الروح  ويعملنوع من الروح الذايت تصحبه روح القدس. إن حب اهللا 
إذ ال  ،هعن ليس منفصال وروح القدس ،ذاتهروح حبد  فهولذا  ،يف املؤمن

بني هذا احلب وروح القدس على اإلطالق. هلذا السبب  كاالنفكاميكن 
الذايت فقط يف معظم املقامات ومل أذكر روح القدس ألما اهللا ذكرت حب 

متالزمان. وعندما تنـزل الروح على مؤمن يزول من خميلته عبء العبادات 
ذكر اهللا حبماس طبيعي وليس على وجه  إىلعة تدفعه كله، وحتصل له قوة ومت

على عتبات اهللا دائما مثل  يتواجدالتكلّف، وبه محاس العشق. فهذا املؤمن 
وحيظى جبوار اهللا الدائم، كما يقول تعاىل عن هذه املرتبة:  �جربيل 

، أي املؤمنون الكمل هم الذين �والَّذين هم علَى صلَواتهِم يحافظُونَ�
حيظون باخلشوع واخلضوع دائما فيحافظون على صلوام على الدوام. ويف 
ذلك إشارة إىل أن املؤمن احلائز على هذه الدرجة يرى الصالة ضرورية لبقائه 
الروحاين ويعدها غذاءه الذي ال ميكنه العيش بدونه. هذه املرتبة ال تنال بغري 

عن املؤمن  يتخلىنـزل على املؤمن من اهللا تعاىل ألنه عندما الروح اليت ت
  حياة جديدة. حياته لوجه اهللا يستحق نوالَ
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حبسب العقل السليم  حيرزهايتبني من هذا البيان كله أن هذه املراتب الست 
 إنسان يستطيع املؤمن الذي يريد أن يوصل وجوده الروحاين إىل الكمال. كل

أن يفهم بشيء من التدبر أن احلاالت الست تطرأ على املؤمن حتما عند 
 ،سلوكه. والسبب يف ذلك أنه ما مل يوطّد اإلنسان عالقة كاملة مع اهللا تعاىل

مخس حاالت رديئة، وإلزالة حب كل حالة من تلك حتب نفسه الناقصة فإن 
ديد عالقة احلاالت هناك حاجة إىل سبب ليغلب ذلك احلب، ويقطع احلب اجل

  احلب السابق. 
األوىل اليت حيبها هي أنه يبقى يف حالة الغفلة ويكون بعيدا عن اهللا  فاحلالة

رب ب الغفلة إىل الكجمن الكفر، وجتذبه حيف حالة تعاىل أميا بعد. وتكون نفسه 
وال يالحظ فيه أي أثر للخشوع واخلضوع والتواضع  ،والالمباالة وقسوة القلب

االنكسار، يكون معجبا حبالته هذه ويراها خريا لنفسه. مث عندما والتذلل و
تتوجه األفضال اإلهلية إىل إصالحه تؤثر يف قلبه عظمة اهللا وهيبته وجربوته بعد 
وقوع حادث ما أو نزول بلية. وبسبب هذا التأثري تتولد فيه حالة من اخلشوع 

هذا ما احلب معها.  ع عالقةاليت تقضي على كربه ومترده وعادة غفلته وتقط
دائما. ويالحظ بوجه عام أنه حني ينـزل سوط هيبة اهللا يف  العامليالحظ يف 
 وجيعلهم يفمن رقود الغفلة  فيوقظهميخضع رقاب كبار األشرار  ،حلّة مرعبة

حالة اخلشوع واخلضوع. وهذه هي املرتبة األوىل للرجوع إىل اهللا اليت يناهلا 
إما بعد مشاهدة عظمة اهللا وهيبته أو بطريق آخر. فمع أنه  وذلك سعيد الفطرة،

عندما يتولد تأثري مضاد أقوى إال أنه كان حيب حياة الغفلة والتحرر من قبل، 
  حالته السابقة ال حمالة.إىل هجر من التأثري السابق يضطر 

ولكن ال تزال  ،واحلالة الثانية هي أن املؤمن مثله يرجع إىل اهللا تعاىل نوعا ما
. صحيح االيت حيبها ويستأنس  واألشغال لغو الكالم واألعمال ترافقه جناسة
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ولكن من جانب آخر  ،أنه تظهر منه يف بعض األحيان حالة اخلشوع يف الصالة
تالزمه األعمال العبثية أيضا، كذلك تالزمه العالقات الالغية واالس الالغية 

الزمة القالدة اجليد. فيكون ذا وجهني، فينةً إىل والسخرية واالستهزاء العبثي م
  هؤالء وفينةً إىل هؤالء. 

احملراب وعلى املنابر، يقومون يف خلوم بأعمال يتربعون يف "الوعاظ الذين ١
  .أخرى متاما"

عظمة اهللا  على قلبهتتجلّى  ،وحني تنوي ألطاف اهللا أال تضيع ذلك املؤمن
فتتقوى به قوة اإلميان ويقع على  ،وهيبته وجربوته بتجلٍّ آخر أقوى من سابقه

قلب املؤمن كنار حترق مجيع أفكاره الالغية يف ملح البصر. وهذا التجلي لعظمة 
يتغلب على إىل درجة أن  � يف قلبه حب حضرة الكربياء اهللا وجربوته خيلق
وحيل حملها بعد أن يدفعها  ،يةبثالالغية والتصرفات العحب األعمال 

 الكراهيةعندها تتولد ومال العبثية، ويدحضها. ويؤدي إىل فتور القلب حنو األع
  جتاهها. يف القلب

وبعد زوال األعمال والتصرفات الالغية تبقى يف املؤمن حالة سيئة ثالثة حيبها 
ألنه  طبيعيةيف قلبه بصورة حب املال  يكوناحلالة الثانية، أي بكثري من أكثر 

يرى املال وحده مدار حياته وراحته، ويرى جهده وسعيه وحده وسيلة 
  املال يف سبيل اهللا. التخلي عنيشق عليه ويكرب  فلذلكاحلصول عليه. 

مث حني تريد ألطاف اهللا تعاىل إخراجه من تلك الورطة العظيمة يعطى علما 
 جانب ذلك تعمل هيبة عن صفة اهللا "الرزاق"، وتزرع فيه بذرة التوكل. وإىل

اهللا أيضا عملها وتتمكن من قلبه جتليات اجلمال واجلالل. عندها يتالشى حب 
                                                 

١
 (املترجم) ترمجة بيت فارسي. 
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ويقوى إميانه، وتكون  � املال أيضا من قلبه وتزرع فيه بذرة حب معطي املال
هذه القوة اإلميانية أقوى من الدرجة الثالثة ألن املؤمن يف هذه احلالة ال ينبذ 

مدار حياته السعيدة. ولو مل يعطَ  هيعدبل يهجر أيضا املال الذي اللغو فقط 
ل مرض زواالستحال  ،الرازق احلقيقيجتاه  إميانه قوة التوكل، ولو مل تفتح عينه

 ختلقبل  ،إىل نبذ األعمال الالغيةفقط البخل. فإن قوة اإلميان هذه ال تدفعه 
يف قلبه نور التوكل. عندها  وتلقيأيضا إميانا قويا بصفة اهللا "الرزاق" أيضا، 

د فلذة املالَ الذي يع - بكل سهولة وانشراح الصدر-املؤمن يف سبيل اهللا  يعطي
. والضعف الذي ينتج عن اليأس يف حالة البخل يزول كله يف هذه احلالة الكبد

  نتيجة تعليق اآلمال بذات اهللا، ويغلب على حب املال حب معطيه. 
حلالةُ الرابعة اليت حتبها النفس األمارة بشدة، وهي أسوأ من مث تأيت بعدها ا

احلالة ، أما بنفسهاملال فقط  ألن املرء يف احلالة الثالثة يتخلّى عن ،احلالة الثالثة
ترك شهوات النفس األمارة احملرمة. ومعلوم أن ترك املال أهون  الرابعة فتقتضي

ذه احلالة أشد قسوة وشدة على اإلنسان طبعا من ترك الشهوات. لذا فإن ه
وخطورة مقارنة مع احلاالت السابقة. وإن عالقة شهوات النفس أحب إىل 
اإلنسان بطبعه من عالقته باملال. لذا يضحي بكل سرور يف سبيل شهوات 

الذي يعتربه مدار الراحة. وتكفي شهادة على الثورة اخلطرية هلذه مباله النفس 
. أي �١ أَنْ رأَى برهانَ ربهمت بِه وهم بِها لَوالولَقَد ه�احلالة اآليةُ الكرمية: 

  وإن كبح مجاحها حيتاج إىل برهان قوي.  ،أن هذه الثورة عاتية جدا
فمن الواضح أن قوة اإلميان يف الدرجة الرابعة تكون أقوى وأشد بكثري من 

ربوته أيضا بوضوح وجالء الدرجة الثالثة. وتكون مشاهدة عظمة اهللا وهيبته وج
                                                 

 ٢٥يوسف:  ١
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أكثر من ذي قبل. وليس ذلك فحسب بل من املهم جدا أن ينال املرء لذة 
اللذة املمنوعة اليت أُبعدت عنه. وكما أن هناك حاجة عوضا عن ومتعة روحانية 

ماسة إىل اإلميان القوي بصفة اهللا "الرزاق" بغية إزالة البخل، وهناك حاجة إىل 
توكّل قوي يف حالة فراغ اجليب لكي يزول البخل من ناحية، ويتولّد األمل 

من نار  شهوات النفس اخلبيثة واخلالصِإلزالة فتوحات غيبية، كذلك يف أيضا 
من إميان قوي بالنار اليت تنـزل عذابا شديدا على اجلسم والروح ال بد  الشهوة

كلَيهما. وإىل جانب ذلك هناك حاجة إىل املتعة الروحانية اليت تغين عن امللذات 
ذي الثعبان  هوات النفس احملرمة كان يف فمالكثيفة. فمن كان أسريا يف قبضة ش

  . السم اخلطري جدا
 ،تبني من ذلك أنه كما أن مرض البخل أخطر من داء األعمال الالغيةفي

أخطر من بالء كذلك األسر يف براثن شهوات النفس احملرمة مقابل داء البخل 
مجيع الباليا وحباجة إىل رمحة اهللا اخلاصة. وعندما يريد اهللا أن ينجي أحدا من 

 احملرمة شهوات النفسا فتتمزق  ،هذا البالء جيلِّي عليه عظمته وهيبته وجربوته
يف قلبه ذوق حبه اللطيف بصورة اجلمال. كما أن الرضيع مير  �إربا. مث يلقي 

حلليب ائيا حىت لو وضع فمه باملرارة ليلةً واحدة فقط بعد الفطام مث ينسى ا
يكنها اء الثدي لكره الرضاع. والكراهية نفسها جتاه شهوات النفس احملرمة بإز

  . هيعطى غذاء روحانيا عوضا عنيفصل عن حليب النفسانية والتقي الذي 
بعد مرور احلالة الرابعة يأيت دور احلالة اخلامسة اليت حتب النفس األمارة 

ألنه ال تبقى يف هذه املرحلة إال معركةٌ واحدة، وتدنو  ،مفاسدها حبا شديدا
الوجود كلها ويتمكّنوا من يفتح مالئكة اهللا جلّ شأنه مملكة ذلك لاملرحلة 

النفسانية رأسا على عقب، وخيربوا  األهواءالتصرف والتدخل فيها كليا ويقلبوا 
هذا ما ف .ويذلِّلوا ويهينوا زعماءها ويدمروا اململكة السابقة انيةقوى النفسالقرية 
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أَفْسدوها وجعلُوا نَّ الْملُوك إِذَا دخلُوا قَريةً إِ�انقالب السلطنة: حيدث عند 
وآخر معركة للمؤمن  امتحان آخر. وهذا �١أَعزةَ أَهلها أَذلَّةً وكَذَلك يفْعلُونَ

تنتهي عليها كافة مراتب السلوك وتصل سلسلة ترقياته املبنية على اجلهد 
وتقطع املساعي اإلنسانية أشواطها إىل نقطتها النهائية. مث ال  والسعي منتهاها،

إال عمل املوهبة والفضل من اهللا تعاىل، األمر الذي يتعلق بـ بعد ذلك يبقى 
   .�آخر خلْقًا�

من احلالة الرابعة، ألنه ليس للمؤمن يف احلالة  واحلالة اخلامسة أصعب
الرابعة إال أن يبتعد عن شهوات النفس احملرمة. أما يف الدرجة اخلامسة فيتحتم 

إياها أمانة منه  عاداعليه أن يتخلى عن النفس أيضا ويعيدها إىل اهللا تعاىل 
سبيله  ، ويعزم على بذهلا يفهاويستخدم يف سبيل اهللانفسه  ، وأن يكرس�

ستبقى  تعاىل ويسعى جاهدا لنفي وجود نفسه. ألنه ما دام وجود النفس باقيا
أيضا قائمة. كذلك ما دام وجود اليت ختالف التقوى عواطف ارتكاب الذنب 

أن خيطو على أدق سبل التقوى أو يؤدي حق  اإلنسان ال يسعالنفس باقيا 
ا ال ميكن التخلي عن أمانات اهللا وعهوده وحق أمانات اخللق وعهودهم. وكم

البخل دون التوكل واإلميان بصفة اهللا "الرزاق"، ويستحيل التنحي عن 
واملتعة الروحانية، كذلك  وهيبته شهوات النفس احملرمة دون استيالء عظمة اهللا

ال ميكن الوصول إىل املرتبة العظمى املتمثّلة يف إعادة كافة األمانات إىل اهللا 
جتعله واهللا على أحد  س ما مل ب عاصفةٌ شديدة حلبفتعاىل بالتخلي عن الن

انني فقط نشوانني واميكن إجنازه لل يف هذا السبيل. واحلق أن هذا كانون
  . أهل الدنيا عقالءوليس بوسع  ،يف عشق اهللا

                                                 
 ٣٥النمل:  ١
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فأخرجوا القرعة بامسي أنا  ،"مل تستطع السماء أن حتمل حمل األمانة١
  انون". 

نا عرضنا الْأَمانةَ علَى السماوات إِ�هذا ما أشار اهللا تعاىل إليه يف قوله: 
إِنه كَانَ ظَلُوما  والْأَرضِ والْجِبالِ فَأَبين أَنْ يحملْنها وأَشفَقْن منها وحملَها الْإِنسانُ

. أي عرضنا على املخلوقات األرضية والسماوية أمانتنا اليت جيب أن �٢جهوالً
فرفض اجلميع محلها خشية حدوث إشكال ما من جراء محلها،  ،كأمانةتعاد 

ن وردا يف حمل املدح ولكن محلها اإلنسان ألنه كان ظلوما جهوال. فهذان اللفظا
سان صفة أنه يستطيع أن يف حمل الذم. ومعنامها أن يف فطرة اإلن لإلنسان ومل يردا

يظلم نفسه ويقسو عليها لوجه اهللا. وكذلك كان قادرا على أن ينيب إىل اهللا 
  لذا فقد قبِل أن يرى نفسه كأمانة مث يبذهلا يف سبيل اهللا.  ،تعاىل ناسيا نفسه
والَّذين هم لأَماناتهِم وعهدهم �تعاىل عن املرتبة اخلامسة: اهللا ولقد قال 

ل أداء األمانات التقوى واحلذر يف سبييف  يقصرون ال املؤمنون أي �راعونَ
هذه إشارة إىل أن نفس اإلنسان وكافة قواه وبصر عينه ومسع وإيفاء العهود. 

اهللا تعاىل وله وهبها  اتسانه وقوة يديه وقدميه كلها أمانآذانه وقوة الكالم يف ل
هو  ت كلهاامن مراعاة هذه األمانيدها مىت شاء. فاملراد احلق أن يستع �

تسخري املرِء النفس وكافة قواها، وتسخريه اجلسد ومجيع قدراته وجوارحه يف 
له بل تصبح هللا  خدمة اهللا ملتزما بأدق سبل التقوى حبيث ال تبقى هذه األشياء

برغبته هو بل حبسب مرضاة اهللا  أدىن عملقواه ومجيع أعضائه  تعاىل. وأال تعمل
شيئةُ اهللا تعاىل، وأن تكون . وأال يبقى من إرادته شيء بل تعمل من خالهلا متعاىل

                                                 

 (املترجم) ترمجة بيت فارسي. ١

 ٧٣األحزاب:  ٢
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عن تنفيذ رأيه بل يكون اهللا  وأن يبتعد املرءيف يد اهللا كامليت يف يد احلي،  نفسه
ويسمع من خالله ويتكلم  ،�تعاىل هو املتصرف فيه كليا حىت ينظر من خالله 

. وأن تزول أدق �ه من خالله من خالله وأن تكون كل حركته وسكون
  فال تبقى إال الروح.  ،نظاراليت ال ترى حىت مبتلك  ،ب النفس أيضاشوائ

فباختصار، جيب أن حتيط به هيمنةُ اهللا تعاىل ومتحو نفسه كليا، وأال تبقى له 
أية سيطرة على نفسه بل حيكمها اهللا تعاىل بالكامل، وأن تزول ثوائر النفس 

قلب الإرادات اهللا تعاىل، وأن تفىن احلكومة السابقة متاما وحتل بكلها وتثور فيه 
وتنصب مكانه خيم اهللا تعاىل، وأن  األنانيةحكومة جديدة، وأن خيرب بيت 

 للنفس اليت تسقى من عني آسنة وقذرة - تقلع هيبة اهللا وجربوته مجيع األشجار
 كافة، وأن تصري مرضاة اهللابتغاء تزرعها يف أرض طيبة من املكان النجس و - 

النفس األمارة كلها وتسوى  مباينأمانيه وإراداته ومشيئته هللا تعاىل، وأن تهدم 
اهللا  فيه قصر التقديس والتطهر الذي ميكن أن ينـزل القلبيف ويشيد باألرض، 

قال بأن كافة روحه. وبعد اكتمال كل هذه املراحل ميكن أن ي هقطن فيت، و�
. عندها �قد أعيدت إليه  إلنسانَاحلقيقي ا املنعم ها اُهللاأعطااألمانات اليت 

. ففي �والَّذين هم لأَماناتهِم وعهدهم راعونَ�: آيةنطبق على هذا الشخص ت
هذه الدرجة يتولَّد وجود واحد فقط، مث تنـزل على املؤمن روح التجلي 

، وبه حياة جديدة، مع روح القدس اإلهلي اليت يراد منها حب اهللا الذايت
فيعطى قوة جديدة. مع أن كل ذلك حيدث بتأثري من الروح إال أن الروح 

  تكون على عالقة بسيطة فحسب مع املؤمن وال تسكن قلبه إىل ذلك احلني. 
مث تأيت بعد ذلك املرتبة السادسة للوجود الروحاين، ويف هذه املرتبة يصل 

الذايت.  - جلّ شأنه - وجيذب إىل نفسه حب اهللا ،لهحب املؤمن الذايتُّ كما
عندها يدخل حب اهللا الذايت يف املؤمن وحييط به، وبسببه ينال املؤمن قوةً 
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يف  دخلتكأن الروح  يف إميانه حياةً قوة اإلميان هذه جديدة تفوق العادة وختلق
قالب ال حياة فيه. بل تعمل يف املؤمن عمل الروح حقيقةً بعد دخوهلا فيه، 
وبسببها يتولّد النور يف كافة قواه. وحيالف املؤمن احلائز على هذه الدرجة تأييد 

جيتاز وروح القدس حبيث تكشف عليه األمور والعلوم اليت تفوق قوة البشر. 
اتب االرتقاء يف اإلميان وينال يف السماء املؤمن احلائز على هذه الدرجة مجيع مر

لقب "خليفة اهللا" بسبب حيازته الكماالت الظلية اليت يعطاها من كماالت 
املرآة تنعكس فيها مجيع مالمح  قُبالةحني يقف أحد فكما أنه حضرة العزة، 

يتخلى عن نفسه وجهه بكل جالء وصفاء، كذلك املؤمن يف هذه املرتبة ال 
إىل درجة الكمال حبيث ال يبقى من  النفس وترك ي الوجودفقط بل يوصل نف

املرآة. عندها ترتسم فيه كافة نقوش ذات اهللا  ينصبغ بصبغةبل  ،وجوده شيء
تعاىل وأخالقه. وكما ميكننا القول بأن املرآة تعكس فيها مجيع مالمح وجه 

كذلك متاما يعكس املؤمن أيضا يف نفسه  ،الواقف أمامها وتصري خليفة وجهه
أخالق اهللا تعاىل وصفاته وحيوز درجة اخلالفة ويصري مظهرا لصورة اهللا على 

كذلك  ،سبيل الظلية. وكما أن اهللا تعاىل غيب الغيب ووراء الوراء يف ذاته
يصبح املؤمن الكامل أيضا غيب الغيب ووراء الوراء يف ذاته. والدنيا ال تصل 

  عن دائرا.  كثريا يبتعد كنهه ألنه
والالفت يف املوضوع أن املؤمن عندما يحدث يف نفسه تغيريا طيبا وميحو 

ويطلّ منها برأسه، جديدة للتغير الطيب نفسه ائيا من أجل اهللا ويلبس حلة 
أيضا تغيريا يف ذاته. ولكن هذا  - احلي والقيوم غري املتبدل - عندها يحدث اهللا

يرا ما حيدث يف صفات اهللا األزلية واألبدية. كال، بل هو غري ال يعين أن تغ
متبدل منذ األزل. بل هذا التجلي للقدرة يظهر للمؤمن الكامل فقط فيحدث 
يف اهللا تعاىل تغير ال نستطيع فهم كنهه مع التغري احلادث يف املؤمن. ولكن 
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 متبدلغري  �بقى ، فياملتبدلةغبار احلداثة على ذاته غري به  يقع البأسلوب 
من  هو منذ األزل. وهذا التغري الذي حيدث تباعا للتغري يف املؤمن هوكما 

حبركة ه يأتي �النوع الذي ورد عنه أنه عندما يتحرك املؤمن إىل اهللا تعاىل فإنه 
منـزه عن التغيرات كما هو معلوم كذلك هو بريء  �. وكما أنه أسرع منه

احلركة أيضا. ولكن هذه الكلمات كلها تستخدم على سبيل االستعارة.  من
وقد مست احلاجة إىل استخدامها ألن التجربة تشهد أن املؤمن كما يفىن 

فاهللا تعاىل أيضا  ،نفسه مث حيرز وجودا جديدا ويستنفدوينمحي يف سبيل اهللا 
امله مبا ال يعامل يصبح إلـها جديدا مقابل التغيرات احلادثة يف املؤمن، ويع

. ويظهر له أمورا ال يظهرها أبدا غريه، ويريه ملكوته وأسراره اليت ال يريها غريه
 . وينصره ويعينه مبا يترك الناس حيارى يف أمرهم. ويري له خوارقأبدالغريه 

فيه جذبا ينجذب  ويودع ويظهر له معجزات وجيعله غالبا من مجيع اجلوانب
  إال الذين غلبتهم الشقاوة األزلية. ،مإليه بسببه عالَـ

بتجلٍّ  الكامل هذه األمور أن اهللا تعاىل يظهر على املؤمن كلمن  فيتبني 
 ،خلق اإلنسانَ ليكون له �جديد نتيجة تغير طيب فيه. وهذا يدل على أنه 

ألنه عندما يبدأ اإلنسان بالرجوع إليه يبدأ رجوع اهللا تعاىل إىل اإلنسان من 
كفيال ووليا له  �بل من الثانية نفسها، فيكون اهللا  انفسهوالساعة اليوم 

 ،املؤمن الكامل يف جانبووناصرا ومعينا. وإذا وقفت الدنيا كلها يف جانب 
خملص يف حبه،  �ألن اهللا  ،لكانت الغلبة يف نصيب املؤمن يف اية املطاف

 ؤمن مثلهفامل يف احلقيقة. �من كان له  أبدا وصادق يف وعوده، فال يضيع
من  فيخرجة زهار والورود، ويدفع إىل الدواممن بني األ خيرجويف النار  يلقى

كثرية ضده ويريدون هالكه ولكن د يمكابستان مجيل املنظر، وينسج األعداء 
ألنه يكون معه يف كل خطوة؛ دهم يمكااهللا تعاىل حيطّم مجيع خططهم وميزق 
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لذا فإن الذين يريدون ذلته ميوتون موت الذلة واخلزي يف النهاية وتكون 
عاقبتهم اخليبةُ واخلسران. أما الذي صار هللا بكل قلبه وروحه وعزمه ال ميوت 

ينجز مهامه. الربكة كلها يف حىت خائبا قط. يبارك يف عمره، فال بد وأن حييا 
اهللا كلها تكمن يف ترك  اإلخالص، واإلخالص كله يف مرضاة اهللا، ومرضاة

املرء مرضاة نفسه. هذا هو املوت الذي تنال احلياةُ بعده، فطوىب للذي ينال 
  نصيبا من هذه احلياة. 

آيات سورة كون  فليكن واضحا هنا أن هذا كلّ ما أردت بيانه عن
معجزة، وقد أثبت بوضوح تام أنه قد ذُكرت مراتب  املؤمنون املذكورة آنفا

وجعلت املرتبة السادسة لـ املذكورة وجود املؤمن الست يف بداية هذه السورة 
املراتب الست نفسها للخلق املادي بعد بيان  �. وقد ذكر �آخر خلْقًا�

هذه  ، وهذه معجزة معرفية. ومل ترِديف السورة املذكورة آنفا يناخللق الروحا
النقطة املعرفية يف أي كتاب قبل القرآن ايد. فاجلزء األخري من هذه اآليات 

هو أصل املعجزة املعرفية دون أدىن شك  �فَتبارك اُهللا أَحسن الْخالقني�أي: 
ث يف بيانه إعجازا ألنه قد طُبق على مكان اإلعجاز. وال ميكن لإلنسان أن يحد

  . �فَتبارك اُهللا أَحسن الْخالقني�اآلية:  كهذا مث يطبق عليه
وإذا قال أحد: ما الدليل على أن هذه املقارنة بني مراتب اخللق الروحاين 

معجزة معرفية؟ فجوابه أن املراد  يف اآليات املذكورة آنفا واخللق املادي لإلنسان
من املعجزة ما ال يقدر اإلنسان على اإلتيان بنظريه، أو مل يقدر يف زمن خال، 

ذلك يف املستقبل. فأقول بكل حتد بأن هذا  قدرته على وال يوجد دليل على
ي ذُكر يف القرآن الكرمي عدمي النظري ذالالدقيقة البيان لفلسفة خلق اإلنسان 

الراهن  ومل نسمع يف العصر ،حبيث ال نظري له يف أي كتاب من قبل ،واملثال
بيان هذه  أيضا أن أحدا من الذين ليس لديهم علم القرآن الكرمي توارد معه
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معجزة من حيث مجيع املعارف  أنه دعييالفلسفة. وما دام القرآن الكرمي 
من القرآن  اوما دامت اآليات املذكورة آنفا جزًء - واآليات والفصاحة والبالغة

كونه بال نظري وبال مثيل مع  فإن - الكرمي الذي يدخل يف دائرة اإلعجاز املعلَن
  . بال أدىن شك ادعاء اإلعجاز وحتدي املبارزة معجزة
  تراضات املعترض: وفيما يلي أكتب الرد على بقية اع

" شطر من أبيات أحد الشعراء عفَت الديار محلُّها ومقَامهاالعبارة: "قوله: 
القدامى، فهل سبق أن أُوحي إىل نيب الكلمات نفسها حرفيا اليت خرجت من 

  لسان أحد الناس قبل ذلك النيب؟ 
وحيا من هذا النوع نفسه قد تلقى  �كما قلت من قبل بأن النيب أقول: 

. لقد تفوه عبد اهللا بن أيب سرح ذه �فَتبارك اُهللا أَحسن الْخالقني�وهو: 
 "عبد اهللا". وبسبب هذا االبتالء ارتد عينهاالعبارة مث نزل وحي من اهللا بالعبارة 

املرتد " عبد اهللا"الشقي. إذًا، فهذا النوع من االعتراض إمنا هو اتباع أفكار 
هي الشطر األول ف" عفَت الديار محلُّها ومقَامهاالعبارة: " أما فيجب اجتناا.

 عفَت الديار محلُّها ومقَامها :، والبيت الكامل هو�لبيت الصحايب لبيد 
  .هاامجرِا فَهلُغَو دبّأَنى تمبِ

اليت كانت للسكن  للمباينازل أحبائي، ومل يبق أثر أي قد اندرست من
من كال النوعني،  املبايناملؤقت وال اليت كانت للسكن الدائم بل قد اندرست 

 مدينتان باسم "مىن" فهناك هناكإذ اليت كانت يف مىن يف أرض جند. املباين تلك 
  مىن أخرى يف جند. واملراد هنا مىن اليت يف جند. و ،مىن يف مكة

إحدامها غَول واألخرى مث يقول الشاعر بأن هناك مدينتني يف تلك املنطقة 
متاما وسويتا باألرض، واآلن ال يوجد يف مكاما إال  ا وامنحتارِجام واندرست

. هذا هو معىن كلمة: "تأبد" املذكورة وغريها فالة تعيش فيها الوحوش واآلرام
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وابد" وهي الوحوش واآلرام يف البيت، وقد استمدت هذه الكلمة من "أ
وغريها. ولفظ "أوابد" مستمدة من اجلذر "أَبد" ومعناها: احلي إىل األبد. وألن 

 أو متوت بواسطةالظبيان ال متوت موتا طبيعيا يف معظم احلاالت بل تصطاد 
  لذا سميت أوابد.  غريها

ه التمييز بني إذا كان توارد كالم اإلنسان مع كالم اهللا ممكنا فما وجقوله: 
  قول اهللا وقول البشر إذًا؟ 

لقد قلت قبل قليل بأن القرآن الكرمي معجزة من منطلق أنه ال ميكن أقول: 
أن تتوارد عبارة اإلنسان مع عبارة سورة طويلة من القرآن الكرمي ال تقل عن 

الفصاحة  حيمل يف طياتههذا القدر من آيات القرآن الكرمي فعشر آيات. 
تستطيع قدرات البشر أن تأيت ال  واحلقائق األخرى اليت ملعارفوالبالغة وا

عن يقل القرآن الكرمي معجزة بشرط أال توارد كالم البشر مع  بنظريها. لذا فإن
عشر آيات كما صرح بذلك يف القرآن الكرمي نفسه. أما العبارة اليت تساوي 

بني كالم اهللا وكالم آية أو آيتني على أكثر تقدير فيمكن أن حيدث التوارد فيها 
 ،ومع ذلك توجد يف كالم اهللا تعاىل معارف كامنة ونور ،البشر يف الظاهر

ويكون جزء من املعجزة مكنونا فيه. فمثال إن التمييز بني اإلنسان والظيب يتبني 
بوضوح وجالء عند إلقاء نظرة شاملة عليهما، ومع أن عني الظيب تشبه عني 

  بعض القوى اليت ال توجد يف عني الظيب قط.  اإلنسان ولكن يف عني اإلنسان
" كُتب حتته "متعلق عفَت الديار محلُّها ومقَامها: عندما نشر اإلهلام "قوله

  بالطاعون"، واآلن يقال بأنه يتعلق بالزلزال.
" بالطاعون ال جتعله الطاعون بعينه. عفَت الديارإن عالقة عذابِ "أقول: 

" عالقة بالطاعون إمنا هو عفَت الديارذلك فإن القول بأن لفقرة "وإضافة إىل 
لو ورد ذلك يف وحي اهللا جلاز االعتراض. بل يقول الوحي  أماقول إنسان. 
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اإلهلي بكل صراحة بأنه يتعلق بالزلزال. انظروا اإلهلام املنشور يف اجلريدة نفسها 
". هزةُ الزلْزالم وعبارته: "١٩٠٣كانون األول/ديسمرب يف اية أي "احلَكَم" 

أشهر يف اجلريدة نفسها يف عدد مث صرح به اإلهلام الثاين بعد مخسة 
". األسف كل األسف، عفَت الديار محلُّها ومقَامهام قائال: "٣١/٥/١٩٠٤

يف اجلريدة نفسها،  موضعنيعلى حالة هذا العصر، إذ يوجد كالم اهللا يف 
مع هما يشرح اآلخر، وال ينظر إليه أحد بل يقدمون كالم اإلنسان وكالم من

مع تسميتهم  من العناد . انظروا إىل هذا احلدعن اخلطأ ام اهللاإهل مسئوليةعدم 
  أنفسهم أوالد املسلمني! واهللا أعلم ماذا عسى أن يكون وباله يف املستقبل.

تنكشف بالكامل قبل األوان،  الال أنكر أن حقيقة النبوءة وإضافة إىل ذلك، 
يف الدنيا نيب مل يصدر  . لذا مل يسبقاوميكن أيضا أن خيطئ اإلنسان يف شرحه

من نبوءاته. وإذا أخطأ النيب يف االجتهاد يف  ما منه خطأ قط يف فهمه معىن نبوءة
فهذا ال حيط من شأن النبـوءة وعظمتـها، ألن    قبل وقوعها بيان معىن نبوءته

ية تكون خارقة للعادة وأعلى من نظر اإلنسان وأمسى من أفكاره. النبوءة الربان
هل لك أن تدعي أن ذلك ميس بعظمتها؟ إذا كان احلال على هـذا املنـوال   ف

العـزم يف   لنبوءات اليت أخطأ األنبياء أولـو فأستطيع أن أقدم قائمة طويلة من ا
تتنبه جيـدا إىل  سفهمها. ولكين متأكد بأنك لن تثري بعد ذلك اعتراضا مثله و

مدى هذا االعتراض. من املعلوم أنه إذا حتققت النبـوءةُ وشـرحت معناهـا    
بظهورها، وتبين بالبداهة مبقارنة كلماا مع ذلك املعىن بأن ذلك هـو املعـىن   

  س من اإلميان يف شيء.يفإن الطعن فيها ل ،حيالصح
زء من البالد يف جاملباين أليس صحيحا أن اإلهلام املذكور إمنا يعين أن 

 ادمتفإذا ستنهدم؟ فكيف ينطبق إذًا على الطاعون حبسب معناه الظاهري؟ 
مصداقا للنبوءة. فهل تنهدم نفسه يكون احلادث سنتيجة حادث معني فاملباين 
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نتيجة الطاعون أيضا؟ وباإلضافة إىل ذلك إن اإلهلام الذي نشر يف اجلريدة املباين 
، النبوءة يوجد فيه لفظ "الزلزال" بكل وضوحنفسها قبل مخسة أشهر من هذه 

". فأي شك يف أنه قد أُخبِر عن هزةُ الزلْزال: "تعريب الكلمات اإلهلامية هوو
هل  ؛زلزال مقبل يف اجلريدة نفسها؟ فعليك أن تفكّر بنفسك بالعدل واإلنصاف

معناه احلريف على نبوءة " من حيث عفَت الديار محلُّها ومقَامهاينطبق إهلام "
الزلزال الذي ذُكر من قبل أم على الطاعون؟ وإضافة إىل ذلك إن نبوءة الزلزال 

كذلك هلا عالقة بقُرب  ،" من حيث املعىنعفَت الدياركما تتعلق بعبارة: "
" عفَت الديارقبل إهلام " وذلك ،الزمن أيضا، إذ تلقيت إهلاما صرحيا عن الزلزال

هزةُ أشهر. وقد نشرت كلتا النبوءتني واحدة تلو األخرى. أوالمها " خبمسة
" ومل يذكَر الطاعون يف أي عفَت الديار محلُّها ومقَامها" والثانية: "الزلْزال
  منهما. 

...إخل بأنه يتعلق عفَت الديارإن مل يعطَ علما قاطعا عن إهلام "قوله: 
  ؟ اإلهلام من هذا النوعفما الفائدة من  ،بالزلزال

لنيب أن  من املؤسف أنك ال تعلم شيئا عن سنن اهللا. ليس ضرورياأقول: 
النحو يعلم علما قطعيا عن جانب معني من النبوءة بأا ستتحقق على هذا 

 تقدرلنبوءة أن يكون مفهومها خارقا للعادة وأال حتما. غري أنه من الضروري 
. ولكن ليس ضروريا على مبارزا وختطيطهه تديمكنسان أو قوة من قوى اإل

أن تنبيناها من كل اجلوانب والنواحي. فترى أن النبوءة اهلامة عن ظهر حقيقت 
إذ جاء فيها أن نبيا مثيال ملوسى سيأيت من بين  ؛يف التوراة مبهمة املعىن �

. وما قيل بصراحة يف أي مكان أنه سيبعث من بين ١إسرائيل، من إخوم
                                                 

 منه. .قد خوطب بنو إسرائيل يف بعض األماكن يف التوراة وقيل هلم بأنه سيبعث منكم ١
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إمساعيل، وسيكون امسه كذا واسم أبيه كذا، وسيولَد يف مكة وسيأيت بعد مدة 
كذا وكذا. لذا مل يستفد اليهود من هذه النبوءة شيئا ووصل آالف منهم جهنم 

إِنا �مع أن القرآن الكرمي قد أشار إىل النبوءة نفسها فقال:  ،بسبب هذا اخلطأ
. يقول �١أَرسلْنا إِلَيكُم رسولًا شاهدا علَيكُم كَما أَرسلْنا إِلَى فرعونَ رسولًا

الذي خلف موسى بعد وفاته. ويقول  وعشياليهود بأن مثيل موسى هو النيب 
النصارى بأن عيسى هو مثيل موسى ألنه أيضا جاء منجيا مثله متاما. قل اآلن 

فلم  !عليك، ما الفائدة من نبوءة التوراة هذه اليت مل حتكم حكما واضحا؟باهللا 
 ،الذي كانت النبوءة تتعلق به  �هود وال النصارى أن يعرفوا النيبيستطع الي

ال احلزبني من سعادة القبول. أما الوحي الذي نزل عليرم كأي: " ،بل ح فَتع
ألن هناك إهلاما منشورا قبلها  ،كما تزعممبهما فليس " الديار محلُّها ومقَامها

عفَت الديار ". مث يبني الوحي الثاين: "هزةُ الزلْزاليف اجلريدة نفسها وهو: "
" مالمح الزلزال نفسه الذي سبق ذكره يف اجلريدة نفسها. محلُّها ومقَامها

من هذين الوحينيِ  . وكلٌّأي حالوهذه النبوءة ال تنطبق على الطاعون ب
  أي جريدة "احلكم" بفاصل زمين قدره مخسة أشهر.  ،مذكور يف اجلريدة نفسها

أُخرب الغيةً وواهيةً النبوءة العظيمة اليت  دأن تعفقل اآلن، أليس من التعنت 
فلو  !يف جريدة واحدة مرتني عن حادث عظيم بذكر الزلزال وبيان صفاته؟ا 

كان احلال على هذا املنوال لتعذّر بقاؤك على اإلسالم. لقد ورد يف كتب 
 �٢سيهزم الْجمع ويولُّونَ الدبر�التفاسري املوثوق ا أنه حني نزلت اآلية: 

فتحا  �هذه النبوءة. مث حني نال تتعلق  بأي حادثال أدري  :�قال النيب 
عظيما يف معركة بدر، قال ما معناه: اآلن علمت بأا كانت تتضمن نبأ ذا 

                                                 
 ١٦املزمل:  ١
 ٤٦القمر:  ٢
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مبناسبة أخرى بأين قد أُعطيت عنقود عنب وقيل إنه  �الفتح العظيم. وقال 
 ال يستحق دخول اجلنة، فلم يف أيب جهل مادة خبيثة وألن أليب جهل، احترت

 �نه عكرمة. وذات مرة سافر أفهم معىن ذلك. مث حتققت النبوءة بإسالم اب
طويال من املدينة إىل مكة بناء على وحي من اهللا تعاىل. وكان قد بشر سفرا 

سيدخل مكة ويطوف بالبيت، ولكن مل يخبر مبوعده احملدد. ولكن بأنه  اوحي
ومل  ،حتمل عناء السفر بناء على اجتهاده الذي مل يكن صحيحا �النيب 

أخطا يف فهم النبوءة فابتلي بعض من  �يستطع أن يدخل مكة، ألنه 
  الصحابة. 

ملكا، ففهم من وحي اهللا  بأنه سيكون �كذلك أخرب اهللا تعاىل عيسى 
أن املراد منه هو ملكوت الدنيا. وبناء على ذلك أمر حوارييه أن يشتروا 
األسلحة ببيع لباسهم. مث تبني يف آخر األمر أن ذلك كان سوء فهم من قبل 

  هو ملكوت السماء وليس ملكوت األرض. من امللكوت عيسى، وكان املراد 
م ال  غضاضة إن أخطأوا يففال  ،احلق أن األنبياء أيضا بشراالجتهاد، غري أ

على خطئهم بل ينبهون عليه يف وقت من األوقات حتما. فيجب  يتركون ثابتني
أن ينظر إىل نبوءة النيب من منطلق مفهومها اخلارق للعادة. وإن مل تظهر النبوءة 
 من جانب معني وظهر جانبه اآلخر ووجد يف ذلك اجلانب أيضا األمر احلق
واخلارق للعادة وفهم كل عاقل بعد ظهور احلدث أن هذا هو املعىن الصحيح 

 وعظمتها فذلك ال حيط من شأن النبوءة ،للنبوءة الذي كشفه احلادث بظهوره
  شيئا، ويكون الطعن فيها بغري حق خبثا وإحلادا وتعنتا. 

 عن كيفيتهاالكالم املبهم بأن اآلفة نازلة قريبا، دون اإلخبار قوله: 
أن يقول  ودب ليست نبوءة وإمنا هي سخرية وميكن لكل من هب ،وموعدها

  مثل هذا الكالم.
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جيب على معارض مثله ؟! لعنة اهللا على الكاذبنيماذا أقول هنا إال: أقول: 
ليفكر يف نفسه كيف صارت النبوءة وأن يعلن من عنده أن آفة كهذه لن حتل. 
وذُكر أيضا أن جزءا ؟! بصراحة تامةمبهمة ما دام ذكر الزلزال مذكورا فيها 

أن  من البالد سيدمر نتيجته، وأنه سيقع يف حيايت. وإىل جانب ذلك هناك نبوءة
سيكون منوذجا للقيامة للذين حيلّ م. فإذا كانت هذه النبوءة مبهمة  الزلزال

نبوءة أما قولك بأنه مل يذكر يف ال !؟وبينة ميكن أن تسمى واضحةفأية نبوءة 
على اإلسالم فقط بل على مجيع الكتب  عد حتققها فهذا ليس هجومكمو

 موعد يف معظم النبوءات يف القرآن الكرمي أيضا. أي د أيحدالسماوية، إذ مل ي
د يف النبوءة عن نبوخذ نصدس الرومي املذكورة يف التوراة؟ور وطيطموعد ح! 

وهل لك أن تقول أي  !وأي حتديد جاء يف التوراة عن نبوءة جميء مثيل موسى؟
مث النبوءة عن جميء  !وقت حدد يف نبوءات اإلجنيل عن الزالزل واحلروب؟
من السماء إىل  بن مرمي املسيح املوعود اليت بناء عليها تريدون أن تعيدوا عيسى

إىل فيه لكي ختطوا بضع خطوات هل هلا أي وقت حمدد أخربكم اهللا  ،األرض
أو تسافروا إىل جو الزمهرير على األقل  !د؟يالستقبال القادم من بعاألمام 

ليتكم  .الستقباله حاملني أحلفة معكم إن مل تستطيعوا السفر إىل أبعد من ذلك
تفكرون أن اعتراضات كهذه ال تقع علي وحدي بل تقع على اإلسالم والقرآن 

  اهللا، بل تشكل هجوما على األنبياء السابقني مجيعا. الكرمي، والعياذ ب
على غيبٍ احلق أنه إذا كانت النبوءة خارقة للعادة يف حد ذاا، أو اشتملت 

وقد أُعلن فيها بوضوح تام بأن هذا مل حيدث يف  ،يفوق علمه قدرة اإلنسان
لن مث حيدث ذلك حسبما أُع، وهو مل حيدث فعال، هذه البالد منذ مئات السنني

كهذه إمنا هو فعل للعادة فإن االعتراض على نبوءة خارقة  ،يف النبوءة متاما
امللحدين الذين ليس لديهم أدىن اهتمام باهللا وال بالصدق. األشقياء مثلهم ظلوا 
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يعترضون على كل نيب منذ القدم لشقاوة قلبهم. قل يل باهللا عليك، إن الزلزال 
هل لك أن تأيت بنظريه يف ألفَي عام  ،وقوةالذي أُنبئ عنه يف النبوءة بكل شدة 

واعلم أن هذه النبوءة ليست وحيدة بل قد أخرب اهللا تعاىل بذلك مرارا  !مضت؟
وتكرارا بواسطيت يف األجزاء السابقة من الرباهني األمحدية. لقد وردت النبوءة 

يف إهلامات عن ذلك يف كتاب "مواهب الرمحن"، وكذلك يف كتيب "آمني"، و
يف جريدة "احلَكَم"، ومع ذلك ال تزال النبوءة  عدة أعداد يف نشرت خمتلفة

  إنا هللا وإنا إليه راجعون. !؟مبهمة حبسب زعمك! فما احلل هلذه املشكلة
 ،غري املسلمنياإلسالم اليت كان من شيمة إن توجيه اهلجمات غري املربرة إىل 

يكن يف نصيبهم أن حيموا الدين كان  مل إنويوجهها اآلن املسلمون بأنفسهم. 
بعد شيء من التدبر. هل من الدين يف شيء إال يهامجوا أال عليهم على األقل 

أن يسودوا وجوههم بأنفسهم أوال دون مربر مث يثبت بطالن هجومهم يف اية 
   !املطاف؟

 ١"أصلها"جيلس على غصن الشجرة ويقطع 
بل لردوا على  ،األمر بأنفسهم لو كان يف قلوم نور اإلسالم لفهموا

  اآلخرين. 
لقد أنبأ حضرة املريزا املقدس حبدوث الزلزال مرة أخرى ولكنه قال قوله: 

إذا كان املراد هو الزلزال أو آفة شديدة أخرى،  مل أُخبرإىل جانب ذلك بأين 
  وما أُعطيت علما مىت سيحدث هذا احلادث؟

العرب ذا ألن العذاب الذي وعد ال يقع أي اعتراض على بياين هأقول: 
، بل اكتفى بالقول ونوعيته كيفيتهيف القرآن الكرمي مل يصرح اهللا تعاىل حبلوله 

                                                 
 . (املترجم)ترمجة مثل فارسي ١
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بأنه قادر على أن ينـزله من السماء أو يرسله من األرض أو يذيق الكافرين 
بنفسه أنه ما أُخبِر بكيفية  �بأس سيوف املسلمني. ففي تلك اآليات يقر النيب 

ذلك العذاب. وحني سئل عن موعد حلوله مل يخربهم بأي موعد حمدد كما 
قُلْ إِنما  *يقُولُونَ متى هذَا الْوعد إِنْ كُنتم صادقني و�جاء يف القرآن الكرمي: 

بِنيم يرذا نا أَنمإِناِهللا و دنع لْماد الكفار سؤاهلم عن موعد العذاب . مث أع�١الْع
   .٢ �وإِنْ أَدرِي أَقَرِيب أَم بعيدقُل...�فرد عليهم: 

فامسعوا اآلن أيها املستمعون وعوا، صحيح وصحيح متاما وال مندوحة من 
أن نبوءات اهللا تعاىل تتحقق أحيانا بصورا الظاهرية، ويف بعض التسليم 

سبيل االستعارة. فال يسع نبيا وال رسوال أن األحيان األخرى تتحقق على 
يدعي دائما عن كل نبوءة أا سوف تتحقق بأسلوب كذا وكذا. غري أنه من 
حق النيب، كما قلت من قبل، أن يعلن بأن النبوءة اليت أنبأ ا خارقة للعادة أو 

بنجاب يف كل قرن مثلما ضربه تفوق علم اإلنسان. ولو كان الزلزال يضرب ال
ألنه من حق الناس أن يقولوا بأن  ،أدىن أمهيةلنبوءة م ملا كانت ل٤/٤/١٩٠٥يف 

الزالزل من هذا القبيل تضرب البنجاب كاملعتاد، وهذا ليس بأمر غري عادي. 
ولكن لـما كان الزلزال الذي ضرب مؤخرا خارقا للعادة كما ذُكر يف 

أنبأت به عن صارت االعتراضات كلها الغية. وكذلك النبأ الذي  ،النبوءة
 ،مل يظهر يف حيايت أو ،حدث غري ذي بال زلزال آخر ليس نبأ عاديا. ولكن لو

ملا كنت من اهللا. لقد أخربين اهللا تعاىل أن اآلفة اليت مساها زلزاال سيكون منوذجا 
مما ال شك فيه أن يف النبوءة عن وللقيامة وسيظهر بصورة أقوى من سابقه. 

ترد كلمة  دون أنزلزال مرارا مثل النبوءة السابقة املستقبل أيضا وردت كلمة ال
                                                 

 ٢٧ - ٢٦امللك:  ١
 ١١٠ -١٠٩األنبياء: ٢
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ن كما يلتزم مجيع األنبياء أخرى. واملعىن الظاهر أحق باألخذ من التأويل. ولك
تعاىل فال بد من القول التزاما باألدب  البارئ التأدب مع اهللا وسعة علمقتضى مب

ولكن قد يكون  ،وبسنة اهللا أنه قد وردت كلمة الزلزال يف الظاهر بال شك
املراد منه آفة أخرى تضم يف طياا صبغة الزلزال، وهي آفة مهولة وأشد فتكا 

. وهذه النبوءة ال تبطل ١ودمارا من سابقتها وتلحق أضرارا فادحة باملباين أيضا
مصحوبة بتصرحيات كثرية تغين عن ذكر  فهي ،لعدم ذكر تاريخ حتققها ووقتها
 تعاىل إن هذا الزلزال سيقع يف حياتك، وبوقوعه التاريخ والوقت. كما قال اهللا

سيحصل لك فتح مبني، وسيدخل يف مجاعتك خلق كثري. وسيكون ذلك آية 
أمورا عجيبة مل يرها  من عنده ويريلتأييدك،  مساوية لك. سينـزل اهللا بنفسه

الناس من بعيد ويدخلون مجاعتك. ويكون ذلك الزلزال  من قبل. وسيأيت العامل
. العامل انقالباوتكون أمارات القيامة بادية فيه، وسيحدث يف  ،سابقه أشد من

ويكون الناس قد اطمأنوا  ،حني تقسو القلوب ويقول اهللا تعاىل ما تعريبه: سآيت
ويف وقت لن يعرفه أحد، أي  خفيةيت آس ة الزلزال. ويقول تعاىل أيضا:من ناحي

 عندها ستنـزل ،حني يكون الناس مشغولني يف أمورهم الدنيوية بنشاط وهدوء
وحيسبون أم يف  ،اآلفة فجأة. وسيكونون مطمئنني أن الزلزال لن يضرم تلك

وسهم بغتةً. ولكن اهللا يقول بأن ؤعندها تنقض هذه اآلفة على ر ،أمن وسالم
                                                 

 أنه لن يأيت ما مل ينـزل النيب إلياس بصورة النبوءةلقد أُخبِر اليهود عن املسيح املوعود  ١
املسيح  أنه هو �من السماء ثانية، ولكن مل ينـزل أحد من السماء، وأعلن عيسى 

 . فالنبوءة عن عودة النيب إلياسقبلهالذي جاء  ىيهو النيب حي املوعود، وأن املراد من إلياس
حتققت على سبيل االستعارة ببعثة حيىي.  ،الذي كان اليهود ينتظرونه ومازالوا ينتظرونه

أنه حيدث يف النبوءات أحيانا أن اهللا تعاىل حيقق وعده على سبيل ذلك فيتضح من 
 منه. .االستعارة بالصرف عن الظاهر
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يع، فتطلع الشمس صباح الربيع وتغرب يف مساء ذلك سيحدث يف فصل الرب
اخلريف. فيحدث مأمت يف بيوت كثرية ألم مل يدركوا الوقت. إن علم الغيب 

وال يدري  ،غه منجم وال من يدعي كونه خبريا يف علم طبقات األرضال يبلُ
غد. ولكن اهللا الذي خلق كل شيء يدرك كنه سيأيت به الأحد ما الذي 

  خملوقاته. 
قد ورد يف القرآن الكرمي خرب الزلزالنيِ فلماذا يقال إذًا بأنه قد  ما دامه: قول

  يكون زلزال أو آفة أخرى؟
الظاهرية والوحيِ النازل  الكرمي لقد قلت مرارا بأن كلمات القرآنأقول: 

ولكن سنة اهللا تجربنا أن نضع احتمال التأويل أيضا أمام  ،علي تنبئ بالزلزال
، مع �١وزلْزِلُوا زِلْزالًا شديدا�أعيننا. يقول اهللا تعاىل يف القرآن الكرمي عن قوم: 

زلزاال. ويقول  هنا أنه مل يضرم أي زلزال. فهذا يعين أن آفة أخرى قد مسيت
. هذه أيضا نبوءة �٢هو في الْآخرة أَعمىومن كَانَ في هذه أَعمى فَ�: �

يفهم من ظاهر الكلمات. من سنة األنبياء  الذي عىناملولكن ال يستنبط منها 
ون علمهم مساويا لعلمه ون بسعة علم اهللا تعاىل وال حيسبوالرسل أم يؤمن

ولكن  ،مرارا يف القرآن الكرمي باالنتصار على الكفار �. لقد وعد النيب �
باكيا  �حني بدأت معركة بدر، اليت كانت أول معركة يف اإلسالم، دعا النيب 

أثناء الدعاء كلمات: "اللهم إن أهلكت هذه  �متضرعا فخرجت من لسانه 
شخصا فقط.  ٣١٣العصابة فلن تعبد يف األرض أبدا". وكانت العصابة تشمل 

ملاذا  � رسول اهللاا قال: ي �هذه الكلمات من لسانه  �حني مسع أبو بكر 
 :�. فقال سريزقك فتحاتقلق إىل هذا احلد، لقد قطع اهللا لك وعدا يقينا بأنه 

                                                 
 ١٢األحزاب:  ١
 ٧٣اإلسراء:  ٢
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وعد ليس حقا الأي أن إجناز  ،غين أيضا �ولكين أنظر إىل أنه صحيح هذا 
  واجبا على اهللا. 

مبقتضى األدب مع اهللا  قد التزم �واآلن جيب االنتباه إىل أنه ما دام النيب 
فلماذا اإلعراض عن معتقد مسلَّم به عند مجيع األنبياء أن  ،تعاىل إىل هذا احلد

بطريق االستعارة وااز؟  وتارةبكلماته الظاهرية  تارةالنبأ اإلهلي يتحقق 
  معارضة هذا املعتقد غباوة حبتة. و

الظاهرية ومل يحدد  اكلماالنبوءة اليت ال ميكن االعتماد على  بأن أما القول
حياة من كيف ميكن اعتبارها نبوءة أصال؟ فجوابه أن هذه فكرة  ،أي وقت هلا
اهللا قط. واحلق أنه إذا كانت  م منها أن صاحبها ليس ملما بسنةسفلية ويفه

اهللا بادية  يدالنبوءة تضم يف طياا عظمة وقوة ونبأ خارقا للعادة وتراءت فيها 
تاريخ حتققها. واحلق أن بلتها القلوب تلقائيا دون أن يذكر أحد لق ،عند حتققها

هذا قبل أوانه، فانتظرِ الوقت مث ميكن أن تعترض، إذ إن  الرتاع واالعتراض
فالنبوءة ستخرب عند ظهورها هل  ،الصراخ والعويل قبل األوان ليس مستحسنا

  كان األمر عاديا أو غري عادي.
فلم يعد جمال  ،ضا خيرب بزلزالنيِ حبسب قولكما دام القرآن الكرمي أيقوله: 

  للشك يف كون اآلفة اآلتية زلزاال.
تتبعها  *يوم ترجف الراجِفَةُ �لقد وردت يف القرآن الكرمي آية: أقول: 

. مل يذكر الزلزال يف ظاهر كلمات اآليتني. والرجفان يف اللغة تعين �١الرادفَةُ
: اضطرب اضطرابا شديدا." وألن كقوهلم: "رجف الشيُءاالضطراب الشديد 

اضطراب األرض يكون بالزلزال يف معظم األوقات لذا استنبطت معىن الزلزال 
                                                 

 ٨-٧النازعات:  ١
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كظن غالب. وإال من املمكن أن ينتج هذا االضطراب عن حادث آخر غري 
ه الزلزال، أو قد يكون املراد من االضطراب آفة أخرى. فثبت هنا أيضا ما قلت

أي أنّ هذه اآلية أيضا ليست قطعية الداللة على الزلزال، وإن كان  ،بلمن ق
هو الزلزال، واهللا أعلم.  �ترجف الراجِفَةُ�أن املراد من بالظن الغالب يوحي 

مىت استنبطت من كلمات نبوءايت أا ال تعين الزلزال؟ بل أقول بأن املعىن املراد 
حبسب  -من كلمة الزلزال هو الزلزال على األغلب واألكثر، ولكن من املمكن

أن يكون املراد منها آفة شديدة أخرى خارقة للعادة ومدمرة  -سنة اهللا القدمية
ا حتمل يف طياا طبيعة الزلزال، ألنه توجد يف كالم اهللا استعارات تدمريا شديد

وال ينكرها أهل العلم. ولكن الكلمات الظاهرية أحق باألخذ. واملعلوم  بكثرة
  أن كلمات النبوءات الظاهرية تدل على الزلزال فقط. 

سؤاال مرارا أن صاحب النبوءة مل جيزم أن املراد من  املعترضلقد أثار 
ل هو الزلزال يف احلقيقة، ومل حيدد أي وقت أيضا، فما أمهية النبوءة يف الزلزا

 هذا القبيل إىل يوم القيامة فيعدهميكن أن حيدث حادث من  إذهذه احلالة؟ 
  .بسهولة مصداقا لنبوءته

من الغريب حقا أنين قلت مرارا وتكرارا بأن املراد من الزلزال يف نبوءايت  
وإال فآفة خارقة للعادة تطابِق الزلزال أشد التطابق، ، كظن غالبزلزال هو ال

وحتمل صبغة الزلزال كاملة، ولكن املعترض مع ذلك ال يقتنع ذه الكلمات. 
ه من  ال أدري كيف اقتنع؟! يعرف اجلميع األوهام كهذهباإلسالم مع ما يكن

عادة أنه يكفي بالنسبة إىل نبوءات األنبياء عليهم السالم أن تكون خارقة لل
البشر. لو مت اإلدالء  ختمنيوتفوق قدرات البشر، أو حتتوي على غيب يفوق 

غري بنبوءة ال خيطر بعقلٍ أو فهم أن أمرا كهذا حادثٌ، وأن يكون ذلك األمر 
مل يسبق له نظري منذ مئات السنني املاضية وال تتراءى بوادره عادي بكل جالء 
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ـَحكَم العقل السليم أنه ال بد يف املستقبل أيضا، مث حتققت تلك النبوءة،  إذن ل
  . من اعتبارها من اهللا تعاىل حتما، وإال سيلزم ذلك إنكار نبوءات مجيع األنبياء

 بأينوقوع الزلزال يف املستقبل بعن نبوءيت القول  نأ ،امسعوا اآلن بأذن واعية
وناجتة عن قلة التدبر وكثرة  ،فكرة خاطئة متاماهلو د أي موعد لتحققها أحدمل 

ألن وحي اهللا تعاىل قد أخربين مرارا وتكرارا أن تلك  ،فقط التعنت والتسرع
النبوءة سوف تتحقق يف حيايت ويف بالدي وملصلحيت. وإذا كان األمر عاديا 

قبله وبعده وال يكون خارقا للعادة وال يظهر آثار النظائر يوجد له مئات 
  بل اعتبِره سخرية حبسب قولك.  ،ه نبوءةبأال حتسبفأقر بنفسي  ،القيامة

إين اآلن بالغ من العمر سبعني عاما تقريبا، وقد مضى ثالثون سنة منذ أن 
مثانني حوال أو تزيد عليه مخسة بأين سأعيش أخربين اهللا تعاىل بكلمات صرحية 

اآلفة أو ستة أو يقل كمثلها. ففي هذه احلالة إذا أخر اهللا تعاىل ظهور هذه 
ألنه من احملتوم  ،عاما على أكثر تقدير ١٦الشديدة فلن يكون التأخري أكثر من 

 ١٦. ولكن ليس املراد من النبوءة أا تؤجل إىل ١أن يقع هذا احلادث يف حيايت
بل من املمكن أن تتحقق بعد عام أو عامني من اليوم أو قبل ذلك  ،كاملة عاما

عاما حتما. بل العبارة  ٨٠ عنعمري سيزيد  أيضا. كذلك مل يعد اهللا تعاىل أن
قليال عمري  قد يزيد اليت جاءت يف وحي اهللا عن ذلك تعطي أمال خافيا أنه

على مثانني عاما أيضا إذا شاء اهللا. أما الكلمات الظاهرية للوحي واملتعلقة 
  عاما.  ٨٦و  ٧٤تحدد العمر ما بني ف ،بالوعد

                                                 
". اهللا مرةً أُخرى كالم حتققعاد الربيع ووتعريبه: " تعاىل هناك إهلام آخر أيضا من اهللا ١

يتبني منه أن الزلزال املوعود سيضرب يف أيام الربيع. وكما يفهم من بعض اإلهلامات أنه 
حني تتحقق هذه  قريبلعل الوقت ، وعلى األغلب أو قريبا من ذلك صباحلوقت اسيقع 
  منه. .وميكن أن يؤخره اهللا قليال النبوءة،
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بأين مل أحدد موعد حتقق النبوءة. وقـد قـال اهللا   يل على أية حال، إنه اتهام 
يف وحيه مرارا بأين سأري لك هذه اآلية، وقل هلم بأا ستكون شـاهدة  تعاىل 

آيايت. وسآتيك باألفواج حني  ري لك: سأنزل لك وسأُ�على صدقي. وقال 
أحد. وال يعلم ذلك الوقت إال اهللا. وكما حدث يف زمن موسـى أن  لن يعلم 
، وهذا ما سـيحدث  طوفان النيل ما يأخذ مل ما نيِخمدوع اظلّ نوهامافرعون 

، أي في الَّذين ظَلَموا والَ تخاطبنِي اصنعِ الْفُلْك بِأَعينِنا مث قال تعاىل: اآلن أيضا.
 صـرحية  أخـرى  إهلية كذلك هناك إهلامات.ال تشفع هلم ألين سأغرقهم مجيعا.

سوف تتحقق يف حيايت ويف زمين أنا، وهلـا أجـلٌ   تتلخص يف أن هذه النبوءة 
لن تتجاوزه. ولكن ال يدرى هل ستتحقق بعد أشهر أو أسابيع أو  وحمدد مسمى

على أية حال. إن مثل ذلك كما يسـتنبط  عاما  ١٦سنوات. ولكنها لن تتجاوز 
وقـد   هو سبعة آالف سنة، �من آيات القرآن الكرمي أن عمر الدنيا من آدم 

 "العصـر "ومنها ستة آالف سنة إىل زمننا هذا كما يتبني من أعداد سورة  مضى
حبسب حساب اجلمل. وحبسب التقومي القمري حنن اآلن يف األلفيـة السـابعة.   

مـا  أما . ١واملسيح املوعود الذي كان سيبعث يف اية األلفية السادسة قد بعث
                                                 

١ العصر يف اليوم السادس أي يوم اجلمعة. هذا ما يثبت من  لقد خلق اهللا تعاىل آدم وقت
مقابـل   -يوم اهللا إنو. ولقد حدد اهللا تعاىل سبعة أيام للناس. واألحاديثالتوراة والقرآن 

 �أن عمر الدنيا من آدم  انطالقا من ذلكيساوي ألف عام. وقد استنبط  -تلك األيام
اليوم السادس إمنا هو يوم ظهـور آدم  اليت تقابل األلفية السادسة وهو سبعة آالف سنة. 

يصبح من املقدر أن تتالشى روح الدين من الدنيا يف األلفية السادسة، وس مبعىن أنهالثاين. 
الناس غافلني جدا وبعيدين عن الدين. عندها سيأيت املسيح املوعود إلقامة سلسلة النـاس  

األلفية السادسة اليت هي يوم اهللا السادس. فقد  اية آدم األول يف الروحانية، وسيظهر مثل
. واهلدف مـن وراء  ا املقالبواسطة هذ اآلن ظهر ذلك املسيح وهو هذا الذي يبلّغ احلق
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فهذا ال يعين أن اهللا تعـاىل مل  يقال بأنه ال يعلم أحد عن ساعة القيامة بالتحديد 
يعط أحدا من الناس علما عن القيامة ولو إمجاال، وإال فيغدو بيان عالماا لغـوا  

اهللا تعاىل أن يبقيـه خافيـا    قدرعالمات شيء إىل ذكر ال حاجة أصال  إذ ،متاما
 ،عن ساعة القيامة املعينة بالتحديـد أحد هكذا. بل معىن هذه اآليات أنه ال يعلم 

أن القيامة  - مثل العلم عن أيام احلمل - ولكن اهللا تعاىل أعطى اإلنسان علما عنها
مرور سبعة آالف سنة. ومثال ذلك كما يولَد كـل   إىلستحل بسكان األرض 

ولكن ال أحد يعرف حلظـة والدتـه    ،جنني إىل تسعة أشهر وعشرة أيام حتما
يعلم ولكن ال أحد  ،نةالقيامة أيضا إىل سبعة آالف سستقوم بالتحديد، كذلك 

مـن  اآلالف  السـبعة عن ساعة حلوهلا بالتحديد. ومن املمكن أن مير بعد اية 
  بصورة كسور ليست مما يعتد به. ،قرنان أو ثالثة قرون السنني

أما اعتراضه الثاين أنه مل يعلَن أن املراد هو الزلزال يف احلقيقة، فإن هذا 
أن كلمات الوحي  مراراألين كتبت  ،التدبراالعتراض أيضا ناشئ عن قلة 

الظاهرية توحي بأن املراد هو الزلزال. بل املراد على األغلب واألكثر هو 
يوم �القرآن الكرمي:  وتؤيده آية ،الزلزال األول أيضا بهالزلزال، وهذا ما يشهد 

                                                                                                                     

آدم هنا هو أن الفرد الكامل يف سلسلة البشرية بدأ من آدم وانتـهى علـى آدم    تسمييت
النقطة الـيت   علىألن وضع العامل دوري، وإن كمال الدائرة يكمن يف أن تنتهي  ،كذلك

ى خامت اخللفاء آدملـد   لذلك، بدأت منها. لذا كان ضروريا أن يسمتوأما كما و لدتو
يوم اجلمعة. وكما اعترض أيضا كذلك ولدت أنا  ،م يوم اجلمعةآدم توأما. وكما ولد آد

"قَالُوا أَتجعلُ فيها من : وهوحبقي أنا أيضا اإلهلي وحي الكذلك نزل  ،آدم علىاملالئكة 
كذلك هناك نبوءة  ،لسجود آلدمباوكما أُمر  قَالَ إِني أَعلَم ما الَ تعلَمونَ." .يفِْسد فيها

ذْقَان سجدا ربنا اغْفر لَنا إِنا كُنـا  اَأل على يخرونَاإلهلي ونصها: " عني أيضا يف الوحي
نيئاطمنه ."خ. 
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تعاىل أيضا تلفت أنظارنا ، ولكن كُتب اهللا ١ �تتبعها الرادفَةُ *ترجف الراجِفَةُ 
إىل أن النبوءات من هذا القبيل تتحقق بصورة االستعارة أحيانا، ولكن تالزمها 

من األوجه باملائة . وأرى أن تسعني جلال كوا خارقة للعادة وحادثا صبغةُ
ألنه قد ذُكر اهتزاز األرض  ،املراد هو الزلزال يف احلقيقة دون غريهبأن توحي 

وادام املباين أيضا. هذا هو اجتهادي الشخصي، واهللا تعاىل أعلم بأسراره 
  اخلفية، وميكن أن يكشفها علي أكثر يف املستقبل فهو على كل شيء قدير.

 ،بشيءيؤولْها يف نبوءاته مل  �أما قولك بأن الزالزل اليت ذكرها عيسى 
عجيب ورأي  فهو قولتضم يف طياا صبغة التحديد. لذا فإن تلك النبوءات 

مل يذكر يف نبوءاته زلزاال مهوال وفتاكا  �غريب. من املعلوم أن عيسى 
قلما كان مير عام دون أن  �البلد الذي عاش فيه عيسى فوخارقا للعادة. 

 ،يضربه زلزال. وثابت من التاريخ أن الزالزل كانت تقع يف ذلك البلد بكثرة
يكون قد شهد زالزل كثرية  �الزل قوية أيضا. ال شك أن عيسى ومنها ز

. فال أفهم ملاذا تسمى هذه ٢أثناء عيشه يف ذلك البلد قبل السفر إىل كشمري
                                                 

يقع زلزال ثان بعد إذ قرب القيامة، شديدان أي سيقع زلزاالن  .٨-٧النازعات:  ١
  منه. .الزلزال األول

إىل السماء حيا ليست إال كالما فارغا.  �لقد أثبت من قبل أن فكرة صعود عيسى  ٢
خفيةً وعاش  –مرورا بإيران وأفغانستان  -واحلق أنه جنا من الصليب ووصل إىل كشمري

هنالك عمرا طويال حىت توفّي ودفن يف حي خانيار يف مدينة سرينغر، وال يزال قربه 
، ومل ميت على الصليب، غري أنه قد أصيب ببعض اجلروح ك بهيزار ويتربموجودا هنالك 

   �منه. اليت عوجلت مبرهم عيسى. وبناء على ذلك سمي ذلك املرهم بـ "مرهم عيسى".

 على الكثرية السيف روحيف معركة "أُحد" وأصيب جب �كما جرح سيدنا وموالنا  �
املبارك وتضرج بالدم من قمة الرأس إىل أمخص قدميه، كذلك جرح عيسى  جبينه
على الصليب، بل أقل من ذلك بكثري. فال أدري كيف حيب األغبياء عيسى  �
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البحث عنها يف نبوءيت  أردتاحلوادث العادية نبوءةً؟ إن أوجه السخرية اليت 
لوجدتها فورا دومنا  �وخابت آمالك، لو حبثت عنها يف نبوءات عيسى 

الزلزال زلزاال بالتحديد ومل  عد �عناء. وليس صحيحا أيضا أن عيسى 
فقرة جاء فيها أن  �بأي تأويل. هل لك أن تخرج يل من كالمه  يؤوله

وليس استعارة؟ وأنى لنا أن  يف النبوءات هو الزلزال يف احلقيقة املراد من الزلزال
نبوءاته أا  يفألنه قد ثبت بالنظر  ،�يسى نقبل قولك وحده دون شهادة ع

بذلك وقد وشي  ،أنه ملك اليهود �حتمل صبغة االستعارة كلها، كما أعلن 
إىل احلكومة الرومانية أن اليهود يعيشون حتت حكم الرومان ولكن هذا 

استجوبته احلكومة . وعندما الشخص يدعي أم رعيته وأنه هو ملكهم
بل املراد هو  ،ليس من هذا العامل أجاب: إن ملكويت على ذلك الرومانية

  ملكوت السماء. 
 ،يظن يف البداية أنه سينال احلكم يف األرض �الحظوا اآلن، كان عيسى 

أن املراد كان احلُكم  يت األسلحة أيضا ولكن تبني أخرياوبناء على ذلك اشتر
السماوي. فال يستبعد أن يكون مراده من الزلزال أيضا أمرا مساويا، وإال فإن 

لذا فإن التنبؤ بوقوع الزلزال يف أرض كهذه  ،الزالزل تضرب أرض الشام دائما
إن حوارييه  �. كذلك قال عيسى يس إال مدعاة للسخرية عند املعارضنيل

                                                                                                                     

 �ولكن يرون شأن عيسى  �إىل حد الشرك، حيث يقبلون أن يجرح النيب  �
أمسى من ذلك، ويثريون ضجة قائلني: ملاذا تقولون ذلك حبقه؟ ويريدون أن يعطوه 
خصوصية أكرب من العامل كله، فهو الصاعد إىل السماء والنازل منها، وهو النائل عمرا 
طويال إىل هذا احلد! ولكن اهللا تعاىل مل يتركه وحيدا من حيث الوالدة أيضا، بل كان 

فكان وحيدا فريدا من هذا املنطلق إذ مل يكن له  �ا نبينا له عدة أشقاء وشقيقات. أم
  منه. أخ وال أخت.
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ا يف اجلنة، وهذا النبأ أيضا مذكور يف اإلجنيل عرش ١٢سيجلسون على  ١٢الـ 
. قلِ اآلن كيف تصح النبوءة مرتدا أحدهم أي يهوذا اإلسخريوطي ماتولكن 

عرشا؟ وإذا استطعت أن تثبت صدقها بوجه من األوجه فأخربين  ١٢املتعلقة بـ 
وسأكون لك من الشاكرين، إذ ال جمال هنا لالستعارة أيضا. كذلك قال عيسى 

. فالذين يعتقدون بصعوده إىل وت الناس املعاصرون لهه سيعود قبل أن ميبأن �
ولية اجلواب أنه قد مضى ؤتقع عليهم مس مسلمني نصارى أمالسماء سواء أكانوا 

قرنا  ١٩إىل اآلن. والذين قضوا حنبهم يف أثناء  مل يعدقرنا ولكن عيسى  ١٩
من السماء. فأين هابطا  �مل ير أحدهم عيسى لكن مضت قد صاروا ترابا 

  والناس املعاصرون على قيد احلياة؟  بأنه سيعودالوعد إذًا 
عيسى  غري أننا نعد ،فباختصار، من أراد أن يعتز بنبوءات كهذه فهذا شأنه

نبيا صادقا حبسب أمر القرآن الكرمي، وإال فإن نبوته أيضا يف خطر حبسب 
غري أننا نرى إثبات  ،ألوهيتهن يسعون إلثبات واإلجنيل املوجود حاليا. املسيحي

نبوته أيضا مستحيال إال بواسطة القرآن الكرمي. مع أنه صحيح متاما أن 
يتعذر االعتماد على ما فيه من أنه املسيحيني قد حرفوا اإلجنيل كثريا لدرجة 

عن الزلزال فليست جديرة بالثقة  �نبوءة عيسى  وأمااألمور اجليدة أيضا، 
التحريف ألا مل تذكر يف القرآن الكرمي. االعتراف بعد قط عند املسلمني حىت ب

   !فكيف وألي سبب نقبل صحتها إذًا؟
وأخرجت كل ما يف  ،األسف كل األسف أنك كلما سعيت لتفنيد نبوءايت

فقد التقوى عرض احلائط لتستخف ا أمام أعني عامة الناس، بجعبتك ضاربا 
ض أدليت لنلت ولو فزت قليال يف نق. جمانا غري املربر اكتسبت هذا الذنب

ولكن ما  ،يف السكوت سعادتك تاإلشادة من قبل املسيحيني على األقل. كان
الذي أرسلين. من اهللا بل هامجت  ،إذ مل امجين أنا !الذي جنيته بفتحك فاك؟
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قد حثّ معظم الناس على  ا أن قسوة القلوب والطمع يف السمعةاملؤسف حق
. لقد ظهرت إىل اآلن امتعذر مل يكنفإن فهم دعواي وأدليت  عداويت، وإال

آالف اآليات، وشهدت السماء واألرض، ولكن الذين ختم على قلوم ال 
سيحل م يف موعده. الذين عارضة. لقد طلبوا من اهللا عذابا يرتدعون عن امل

 عنادا هلم. ولكن أسكرم مخرة الحياربون اهللا لو ماتوا قبل ذلك لكان خري
م.والعجب، وستأيت أيام حني يعيدهم اهللا تعاىل إىل صوا  

حممد حسني أبو سعيد واآلن أفند بعض الشبهات اليت نشرها الشيخ 
  م، فمنها:١٩/٦/١٩٠٥وي يف جريدة "بيسه أخبار" عدد البطال

نه أنبأ يف الرباهني األمحدية ذا الزلزال إيقول (أي أنا العبد الضعيف)  قوله:
  وكتب بأن اجلبال سوف تنسف، ولكنه كذب ما بعده كذب. 

. ربه للْجبلِ جعلَه دكـا  فَلَما تجلَّى":  وجود العبارةهل تشك يفأقول: 
منـا وكَـانَ أَمـرا     ورحمةًولنجعلَه آيةً للناسِ . الْكَافرِين موهن كَيد واُهللا

من الرباهني األمحدية اليت تعين أن رب هذا العبـد   ٥١٦يف الصفحة  ،"مقْضيا
يدمره تدمريا... واملراد من ذلـك أنّ   معنيسيتجلّى على جبل  عندما املتواضع

يف زمن املسيح املوعـود.  زالزل مهولة ستضرب األنبياء السابقني قد أنبأوا أن 
يف  وحي آخر من اهللا عن احلادث نفسـه  ورودأسألك أيضا: هل تشك يف و

ربه للْجبلِ جعلَه  فَلَما تجلَّىيف الرباهني األمحدية اليت نصها: " ٥٥٧الصفحة 
كل ذلك سيحدث بقوة اهللا تعـاىل  ... و"قُوةُ الرحمنِ لعبيد اِهللا الصمد. دكا

  (أي أنا العبد املتواضع) وإلظهار صدقه. ،تأييدا لعبده
يف الرباهني األمحدية، وقد وعد فيهما  ةموجودفما دامت كلتا العبارتني 

فكيف أصبح كذبا سافرا ما  ،أن اهللا سيظهر آية وينصر ويؤيدببكلمات صرحية 
أمل يرد يف هذا املقام  !أال يستلزم نسف اجلبال زلزاال؟ !كتبته يف اإلعالن عن ذلك؟
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صريح من اهللا أنه سيجعل شق وأن ذلك احلادث  !اجلبل آية لعبده هذا؟ وعد
هل من كلمات أكثر صراحة مما ورد يف  !سيدل على تأييد اهللا تعاىل ونصرته؟

"، أي سنجعل حادث نسف ولنجعلَه آيةً للناسِحيث جاء: " ٥١٦الصفحة 
من  ٥٥٧ل ميكن التصريح بأوضح مما ورد يف الصفحة ه كذلك، اجلبل آية للناس

قُوةُ الرحمنِ لعبيد "بنسف اجلبل أوال مث قال:  �إذ قد وعد  ؟!الرباهني األمحدية
دمسيحدث كل ذلك بقدرة اهللا تأي ".اِهللا الص يدا ونصرةً لعبده. أما الذي أي

النبوءة الواضحة مثلها مع وجود كل هذه التصرحيات كذبا سافرا فماذا  حيسب
ابيضت عيناه فريى النهار الساطع ليال حالكا.  قد عسانا أن نقول عنه إال أنه

إن املناسبة اليت جاءت بصددها هذه اآلية يف القرآن الكرمي تدل فوإضافة إىل ذلك 
اجلبل إلراءة جتلّي  أنه حني انشق إىل اآلنألنه ثابت من التوراة  ،على الزلزال

من لقدر ل مع هذا ابكان ذلك نتيجة الزلزال. وإذا كان أحد ال يق ،القدرة ملوسى
يف حواسه  هناك خلالأن فإنه ال خيلو من إحدى احلالتني: إما  أيضا الشهادات

  . قبول النور بعد رؤيتهمن  يف بصره، أو حرمه حجاب التعنت الشديدصورا وق
يعلم كل عاقل أن انشقاق اجلبل يستلزم الزلزال، وأن هذا إضافة إىل ذلك 

احلادث يدل داللة قاطعة على وقوع الزلزال، فكيف يقول هذا الشيخ بأنه مل 
ال أدري كيف  !؟أيضا يرد ذكر الزلزال هنا. هل تنشق اجلبال بدون الزلزال
. قد ذا السطوع املتألق خوى عقل الشيخ وخار إذ ال يفهم أمرا واضحا بينا

ناهز من العمر سبعني عاما مث بدأت تظهر منه سذاجة الطفولة. وكذلك ما دام 
 اهللا تعاىل بأنه سيجعل هذا احلادث آية وسينصر كْمهذا  امذكورا أيضا ح

، إال الذي تراكم على قلبه صدأ الشقاوة، فمن يسعه اإلنكار ،املبعوث ويؤيده
ر يف الرباهني األمحدية حادثٌ سيجعله اهللا تعاىل آية أن نسف اجلبل املذكو

  ". ولنجعلَه آيةً للناسِنفسه قائال: " املكانملبعوثه كما وعد يف 
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 "الرباهني األمحدية"جيب على عامة الناس واحلكومة أن يقرأوا صفحات قوله: 
  املذكورة لريوا هل توجد فيه هذه العبارة؟ هذه خديعة وزيف ال اية هلما.

إال: لعنة  ماذا عساين أن أقول بإزاء هذا التجاسر والوقاحة واجلموحأقول: 
عليك أن تذكر ساعة الغرغرة ، مسكنياملوت يا تنس ال  !اهللا على الكاذبني؟

رت إليهما يف إعالين يف واالحتضار. أال توجد هاتان العبارتان اللتان أش
ويف  إىل هذا احلد من الرباهني األمحدية؟ الكذب السافر ٥٥٧و ٥١٦الصفحة 
منتشر يف العامل ومل يعد حتت إبطك فقط، " الرباهني األمحدية"إن ! ؟هذا العمر

فما الفائدة من هذا التجاسر والوقاحة؟ أليس صحيحا أن هاتني اآليتني 
ذكر نسف اجلبل؟ أليس صحيحا أن اهللا تعاىل يقول يف اإلهلام نفسه  تتضمنان

أَليس  بأنه سيجعل نسف اجلبل آية للناس؟ وتكون هذه اآلية رمحةً للبعض؟
ات أنه سيظهر هذه اآلية تأييدا صحيحا أن اهللا تعاىل يقول يف هذه اإلهلام

 الصفحة صحيحا أيضا أن اإلهلام العريب الذي ورد يف ليسأ ونصرة لعبده؟
ي ف ريذن اَءج": تعريبهمن الرباهني األمحدية جاء على رأسه إهلام أردي  ٥٥٧

الدنيكَا، فأنروه لُأهها ولُبِا قَموهولك ،اَهللا ن قْيلُبههِظْ، وير صقَدبِ هصوِقَ لٍوي 
شديد صلٍو بعد صأنمعا . أال يثبت التأملُ يف هذه العبارات كلها ١"لٍو 

                                                 
متاثل هذا النبأ معنى، حيث جاء فيها  �هناك أنباء يف كتب اهللا السابقة عن عيسى  ١

الْحجر الَّذي رفَضه "أن اليهود لن يقبلوه. كما ورد يف اإلجنيل باإلشارة إىل تلك األنباء:
اؤنالْبةاوِيالز أْسر ارص قَد وأنبياء بين إسرائيل. سلسلة . أي صار خامت األنبياء يف "ونَ ه

ولكن اهللا سيقبله  ،فهذه النبوءة متاثل تلك النبوءات ألن اهللا تعاىل يقول بأن الناس مل يقبلوه
مل  هي الدنيا ماتصولٍ بعد صولٍ. فمن الضروري أال تن ،ويظهر صدقه بصول قوي شديد

احلجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار  كل هذه األمور. وكما ورد يف اإلجنيل أن تتحقق
ونك ولكنين سأجعلك خامت اخللفاء. فهذا رد، كذلك قال اهللا يل بأم يرأس الزاوية

 منه.  .مدعاة لإلطالةهنا كلِّها تسجيلها ن إوعديدة ات خمتلفة بعبارقد ورد  اإلهلي الوحي
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يف الرباهني األمحدية قد سجل جبانب ذلك يف الكتاب  نسف اجلبل املذكور
 أمروهذا  -نبوءة؟ نعم، ال أُنكر أين مل أحدد قبل األوان كيفية حتققهاأنه نفسه 

ولكين مل أنكر كوا نبوءة، ال يف الرباهني األمحدية  - يشترك فيه مجيع األنبياء
من  ٥١٦وال يف أي كتاب آخر، وأنى يل أن أنكر إذ قد ورد يف الصفحة 

". أي سنجعل منا ولنجعلَه آيةً للناسِ ورحمةًالرباهني األمحدية بكل جالء: "
قُوةُ الرحمنِ : "٥٥٧نسف اجلبل آية للناس. مث ورد بوضوح تام يف الصفحة 

دماِهللا الص ديبعأي أنّ نسف اجلبل سيكون بقدرة اهللا تأييدا لعبده. فمن ل ،"
إال شريرا خبيثا ال يعبأ  أا نبوءة وتتضمن وعدا بآية، الذي يسعه اإلنكار

باإلميان وال باهللا وال بيوم اجلزاء؟ وما دام اهللا تعاىل قد مساها آية ووعد أنه 
يظهرها يف وقت من األوقات لفائدة الناس فمن يسعه القول أا ليست آية س

بأين مل أستطع يف املعارض لن ينتفع بشيء لو اعترفت وليست نبوءة؟ علما أن 
زمن الرباهني األمحدية أن أحدد كيفية حتققها ألنه ليس واجبا على النيب أن 

هذا املوضوع حبثا من قبل  اأشبعنحيدد كيفية حتقّق كل نبوءة قبل األوان. وقد 
  .مراراإىل إعادته يف هذا الكتاب نفسه، وال حاجة 

  . "إن اللبيب من اإلشارة يفهم"١
يف اجلمل الثالث: أي اجلملة اليت سبق  "كرشن القادياين"لقد كذب قوله: 

الرد عليها، وثانيا: قوله: خطر ببايل مرارا بعد وقوع الزلزال بأين ارتكبت ذنبا 
إذ مل أنشر النبوءة عن الزلزال كما كان حقها. وثالثا قوله: مع أنين  ٢كبريا

                                                 
 . (املترجم)فارسي مثلترمجة  ١
ببايل مرارا بعد وقوع خطر على قويل:  القد ابتهج الشيخ حممد حسني وتشدق كثري ٢

 كمالأن من  ،نفسه شيخا اعتبارمع  ،ذنبا كبريا. ولكنه ال يدري بتالزلزال بأين ارتك
معرفة اإلنسان أن يعترب نفسه خمطئا دائما أمام ربه اجلليل. هذه هي سنة األنبياء. والشيطان 
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 ،القلوب إىل اختاذ احلذر الواجب يصرِفكنت أعلم حينذاك بأن كالمي لن 
مل أنشر اخلرب الذي تلقيته من اهللا العليم ألنين قليب مبجامع اهلم  ذأخولكن 

   احلكيم كما كان حقه.
من الواضح أنه إذا ف، وإال مستعصي العالج شيءلإن سوء الظن أقول: 

 ،أُعطي أحد علما أن دمارا من نوع كذا وكذا على وشك احللول بفئة معينة
ولكنه مل يستطع حتذير هؤالء القوم من الدمار كما كان حقه، وإىل جانب 
ذلك كان موقنا أيضا أنه سواء عليهم أأنذرهم أم مل ينذرهم؛ فمع ذلك سوف 

بعد حلول الدمار م ويقول يف نفسه: ليتهم مسعوا ندائي ما حتحيزن قلبه 
 وجنوا. أرى أن هذه اخلصلة موجودة يف كل قلب، غري أنه من املمكن أن يكون

. ولو قلوب نزع اهللا منها هذه اخلصلةيف العصر الراهن بعض املشايخ  لدى
من  خطرت بالبال شبهة: كيف نستيقن أن صاحب اإلهلام كان موقنا أن املراد

" هو الزلزال؟ فقد أجبت عليه من قبل بأنه عفَت الديار محلُّها ومقَامها" اإلهلام
                                                                                                                     

فإن مبتهلني دائما  متضرعنيمن ال يتواضع أمام اهللا تعاىل. األنبياء الذين ظلوا باكني 
أم أذنبوا إذا مل يستطيعوا أن يؤدوا حق  إدراكهمتضرعهم وحرقتهم كانت نامجة عن 

أمام اهللا تعاىل  تقصريذا ال إقرارهمتكمن يف  . السعادة كلهاكما كان واجبا التبليغ
كان خياف كثريا ففقط  هذا املبدأعلى كله كان مبنيا  �إن استغفار نبينا . موالهم احلق

 -أي خدمة التبليغ والتضحية يف سبيل اهللا - كُلِّف ايتاليؤدي اخلدمة أن أنه مل يستطع 
 عظمةَ ته. ولكن خشي�مل يؤد أحد هذه اخلدمة بقدر ما أداها النيب ، مع أنه حق األداء

جتاوزت احلدود كلها. لذلك كانت املداومة على االستغفار شغله يف قلبه اهللا وهيبته 
 أيها السيد ... وقال الشاغل. لقد ورد يف التوراة أيضا: فأَسرع موسى وخر إِلَى اَألرضِ

  )٩-٨: ٣٤اَلْخروج انظر واغْفر إِثْمنا وخطيتنا. (
)، ويقول ٢٤: ١٥: أَخطَأْت َألني تعديت قَولَ الرب. (صموئيلَ اَألولُ شاولويقول النيب 

  .)٤: ٥١اَلْمزامري انظروا: ( .إلَيك وحدك أَخطَأْت النيب داود خماطبا اَهللا تعاىل:
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إهلام واضح حبيث يوقن طفل صغري أيضا عند االطالع على معناه أنه يتضمن 
. وقد نشرت النبوءة عن الزلزال بكلمات نبوءة حادث مريع يؤثر يف املباين

يف عددها الصادر يف  أي يف جريدة "احلَكَم"واضحة قبل عام ومخسة أشهر 
م، وكذلك سجلت النبوءة نفسها يف كتايب ١٩٠٣أواخر كانون األول 

"آمني" املنشور يف  كتيبم، وكذلك يف ١٩٠٢"مواهب الرمحن" املنشور يف 
م نشرت النبوءة نفسها عن الزلزال. فكيف ميكن لعاقل أن يظن بأين ١٩٠١

كما ، صحيح أنين كتبت مرارا !التواتر؟ القدر من اكنت أجهلها متاما مع هذ
أنه ال ميكن اجلزم يف النبوءات على وجه القطعية أا ستتحقق على ، هو مذهيب

جانب معني واحد فقط. بل من املمكن أن خيتار اهللا العليم احلكيم إلظهارها 
  جانبا آخر يضم يف طياته العظمة والقوة واهليبة نفسها اليت تدل عليها النبوءة. 

" وشدا يقينا محلُّها ومقَامهاعفَت الديار فلما كنت موقنا بعظمة النبوءة "
وكشف علي ظهورها أا حتققت  ،ها كالم اهللا بإميان كاملكامال، وكنت أعد

يكن ذلك هو الوقت األنسب لتثور مواسايت أَفَلَم متاما حبسب كلماا الظاهرية، 
أحسن بغية  سعى جاهدا ليتوجه الناس إىل التوبة واالستغفار وعملٍألللبشرية 

نعا إذ أخربت الناس أن جيتنبوا بالء فهل أسأت ص !اجتناب الزلزال مستقبال؟
ملواساة البشر ه أن جييش قلب لإلنسان أمرا طبيعياأليس  !أُخربت به على وجه اليقني؟

كطبائع ميلكون طبائع  الذينغري أن هناك بعض الناس  !بعد أن يطلع على بالء؟
  .اإنسان همفال أعدال يأون بآالم اآلخرين ومصائبهم، اجلزارين و
لقد صدرت منه (أي مين) غباوة إذ اعترف بارتكاب ذنب كبري قوله: 

  من جذوره. النبوةَه استأصل شأفة ادعائوبذلك 
ماذا عسانا أن نقول  ف الكالم على شاكلة اليهود كما حيلو لك،رحأقول: 

وإال فإن الذين يتقون اهللا يقرون مع كوم أنبياء ورسال أم مل يستطيعوا  لك!
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. وكانوا يرون ذلك ذنبا كبريا فيتضرعون ١حقه تأدية حق التبليغ كما كان
 ويبكون ويفعمون أملا بالنظر إىل ذلك ويداومون على االستغفار. ولكن ما

! مل ةبتهم إال العظام النخرليس يف جعشايخ الظاهر هؤالء الذين للروحانية ومل
بل قال من كان أفضل الرسل  ته قط بكونه بريئا من الذنب،يظهر أي نيب قناع

يقول  �. وكان ": "ربنا اغفر لنا ذنوبنا وباعد بيننا وبني خطاياناهموخامت
أَستغفر اَهللا في وكان يقول:  ،دائما: "شيبتين هود". وكان أكثر الناس استغفارا

 * إِذَا جاَء نصر اِهللا والْفَتح�: �وقد قال تعاىل يف حقه  .الْيومِ سبعني مرةً
فَسبح بِحمد ربك واستغفره إِنه  *ورأَيت الناس يدخلُونَ في دينِ اِهللا أَفْواجا 

، وقد أخربه اهللا تعاىل � قرب وفاة النيب لقد نزلت هذه السورة �كَانَ توابا
فيها مؤكدا على نصرته وتأييده وإكمال مقاصد دينه وقال: يا أيها النيب عليك 

. إن ذكر املغفرة يف هذا املقام يشري فهو تواب أن تسبح ربك ومتجده وتستغفره
إىل أن مهمة التبليغ قد أُجنزت، فادع اهللا اآلن أن يغفر لك إذا حدث تقصري يف 

بذكر  - حبسب التوراة - مة تبليغ الدعوة. لقد بكى موسى أيضادقائق خد
 الصاحل! علِّماملا : أيهأحدهمالذي اتخذه النصارى إلـها قال له وتقصرياته. 

. هذه هي لماذَا تدعوين صالحا؟ لَيس أَحد صالحا إِالَّ واحد وهو اُهللا فقال:...
  سنة األولياء مجيعا، إذ اختذ اجلميع االستغفار عادةً هلم إال الشيطان. 

  "يبيتون ليال يف جماهدات شاقة، مث حيزنون ارا أم مل يفعلوا شيئا."٢
إلثبات صدق النبوءة املذكورة يف  - ا العبد املتواضع)لقد ادعى (أي أنقوله: 

لزال عليها وإثبات نبوته واطالعه على الرباهني األمحدية وإلضفاء صبغة الز
                                                 

وتقول كيف كان أيضا . هل ستعترض هنا "ما عبدناك حق عبادتك": �يقول النيب ١
  لعبادة بينما كان بنفسه مقصرا فيها؟ وا أسفاه! منه.باينصح اآلخرين  �النيب 

 . (املترجم)بيت فارسيترمجة  ٢
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"لقد أخربين اهللا بكل وضوح يف النبوءة املذكورة يف  فقال: - الغيب من خالهلا
القوم  أن يطيل خشيةالرباهني األمحدية أن املراد منها هو الزلزال، ولكنين أخفيته 

إىل األردية. وبذلك  بترمجته النص العريب فلم أنشر ،الظنويسيئوا اللسان 
 ٢٥ارتكبت ذنبا كبريا يف حق اهللا، وظللت ثابتا ومصرا على الذنب نفسه إىل 

  عاما." 
يف التحريف. إن تسميتك  ا أيضايهوداليوم لقد سبقت  ،أيها الشيخأقول: 

نفسك شيخا مث اخليانة املتعمدة يف استنباط املعىن من العبارة الصرحية هل ميكن 
من الذين يؤمنون بيوم احلساب؟ مىت وأين كتبت يف إعالين أين أن يصدر ذلك 

إذ مل أنشر ترمجة اإلهلام  عاما؟ ٢٥إىل  ظللت ثابتا ومصرا على هذا الذنب
يف الرباهني  ٥٥٧و  ٥١٦العريب الوارد يف الرباهني األمحدية؟ افتح الصفحة 

ستجد ترمجة اإلهلام العريب مسجلة يف كال املوضعني. فأنى  ،األمحدية واقرأمها
 !إلهلام العريب؟األردية لترمجة الكان يل يف هذه احلالة أن أقول بأين مل أنشر 

. هل لعاقل أن يقبل أن عاما ٢٥إىل  وظللت قائما ومصرا على هذا الذنب
ردية يف الرباهني هذين اإلهلامني إىل األ أنشر ترمجةأقول يف اإلعالن بأين مل 

فيه جبنب  ٥٥٧و ٥١٦األمحدية مع أن ترمجتهما مكتوبة يف الصفحة 
م كان يتعلق ١١/٥/١٩٠٥ما ذُكر يف إعالين املنشور يف بل إن ؟! اإلهلامنيِ

وهو  بغري الترمجة، م٣١/٥/١٩٠٤ "بإهلامي العريب الذي نشر يف جريدة "احلكم
األردية. لقد قام  تسجل ترمجته" الذي مل مقَامهاعفَت الديار محلُّها واإلهلام: "

اإلهلام العريب املسجل قصدا الشيخ ذا التحريف ليثبت علي مة أين مل أترجم 
  عاما وأخفيته.  ٢٥يف الرباهني األمحدية إىل 

وإضافة إىل ذلك كانت هناك نبوءتان يف الرباهني األمحدية عن الزلزال، 
. أما يف إعالين املؤرخ يف ٥٥٧والثانية يف الصفحة  ٥١٦إحدامها يف الصفحة 
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فقد قيل عن إحدى النبوءتني فقط إا مل تترجم إىل األردية.  ١١/٥/١٩٠٥
هو النبوءتان املذكورتان  م١١/٥/١٩٠٥املراد يف اإلعالن املؤرخ يف  فإذا كان

ملا أمكن القول بأن النبوءة العربية مل تترجم، بل كان  ،يف الرباهني األمحدية
كان هذا الكالم كذبا ألن  مثينبغي القول إن نبوءتني عربيتني مل تترجما. 

  النبوءتني مسجلة يف الرباهني األمحدية، فلينظر من شاء. لكلتا الترمجة العربية 
الذي يطعن فيه  -م١١/٥/١٩٠٥اإلعالن املؤرخ يف فإن  ،إىل ذلكإضافة 

بل ال بد أن يكون موجودا عند الكثريين. والعبارة  ،مل يفقَد من الدنيا -الشيخ
املذكورة فيه هي: لقد خطر ببايل مرارا بعد وقوع الزلزال بأين ارتكبت ذنبا 

 جريدتني وجملتني ألا نشرت يف ،كبريا إذ مل أنشر النبوءة كما كان حقها
أرديتني فقط، وصدر خطأ آخر إذ مل تترجم النبوءة العربية. واملعلوم جيدا أن 

 ٥١٦املذكورتني يف الرباهني األمحدية يف الصفحة  باللغة العربية النبوءتني
بغري الترمجة  كما مل تسجال ،رديتنياألريدتني اجليف  أصال مل تنشرا ٥٥٧و

. بل النبوءة اليت نشرت يف جريدتني أرديتني يف جملة أخرىتا ذُكراألردية، وما 
"، ألا قد نشرت يف عفَت الديار محلُّها ومقَامهاومل تترجم إىل األردية هي: "

إحدامها "احلكم" العدد:  جريدتنيوباإلضافة إىل ذلك نشرت يف  ،جملتني
يف  -شهادة املاجستري  حامل- م، أي نشرها املولوي حممد علي ٣١/٥/١٩٠٥

  .١م، وأنقل يف احلاشية ملحوظة كتبها بيده٢٠/٣/١٩٠٤جملتني له بتاريخ 
                                                 

الديار عفَت اإلهلام: " رسيدي: السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته. لقد سبق أن نش ١
من الة. وبعد  ١٢٦" يف جملتني يف شهر مارس، فهو مسجل يف الصفحة محلُّها ومقَامها
عبد  وبعد قراءة خرب الزلزال يف اجلرائد بعث تشارلز سورات نفسه، اإلهلام االطالع على

اإلهلام حقق بت الكبريةأبدى فيها سعادته رسالة  -نيوزيلندايف  داكالذي كان حين -احلق
 بواسطة الزلزال. (حممد علي)
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مث مت  تني مفتوحننيبعي أن تقرأ مالحظة املولوي املذكور واآلن عليك
إن احلذلقة  ،حياء، وال أرى حاجة ألنْ أقول شيئا أكثر من ذلك. يا مسكني

الذين قال اهللا تعاىل  أيضا والتحريف إىل هذا احلد قد ال يقوم به حىت اليهود
!! للمشيخة ما هذه األسوة اليت قدمتها .�١واضعهيحرفُونَ الْكَلم عن م�عنهم: 

رة نتيجة سذاجتك. ال أظن أنك غيب إىل هذه الدرجة حىت أخطأت يف فهم العبا
على الرباهني األمحدية، وكنت تعرف جيدا أن تقريظا  تكتبلقد سبق أن 

بدون  مل تكتب إعاليناليت ذكرا يف  يف الرباهني األمحدية العربية اإلهلامات
لة يف الرباهني األمحدية العربية املسج اإلهلاماتأن جيدا الترمجة. وكنت تعرف 

يؤلّف أحد من مجاعتنا "احلكم" و"البدر" ومل  مجاعتنا: يف جريدتـي مل تذكر
. مث ما ة املنشورة يف الرباهني األمحديةاإلهلامات العربي هذه كتيبني ذُكرت فيهما

، ومل موجودةتلك اإلهلامات العربية الواردة يف الرباهني األمحدية ترمجة دامت 
حىت تنطبق عليها عبارة  فقط تنشر يف جريدة أو جملة، وهي ليست نبوءة واحدة

تـترجم، بل مها نبوءتان. فأسألك م بأن النبوءة العربية مل ١١/٥/١٩٠٥إعالن 
اليت : ملاذا كذبت إىل هذا احلد؟ لعلك عملت بالفتوى من منطلق الشريعة

جبواز الكذب نظرا  أصدرها املشايخ يف قضية رفعها ضدي املولوي كرم دين
  احلال واحلكمة.  إىل مقتضى

قت على اإلهلامنيِ املذكورين بالعربية أية حال، عليك أن توضح ملاذا طب على
عفَت الديار يف الرباهني األمحدية ما ذُكر عن اإلهلام: " ٥٥٧و ٥١٦يف الصفحة 

لقد اقترفت  !؟مع كونكم مشايخ كم"؟ هل هذه أمانتكم وصدقمحلُّها ومقَامها
خشية. مث مل تكتف بذلك بل اختلقت يف  افتراء عظيما ومل ختش اهللا أدىن
                                                 

 ١٤املائدة:  ١
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وقاحة وجتاسر مث حاولت أن تظهر للناس أن ارة من عندك بمقالك هذا عب
العبارة اليت نسبتها إيلّ هي نتاج قلمي أنا يف احلقيقة. فالعبارة اليت نسبتها إيلّ 
كذبا وزورا وزيفا هي: "لقد سبق أن تلقّيت من اهللا خربا بكل وضوح بواسطة 

نبوءة املذكورة يف الرباهني األمحدية أن املراد منها هو الزلزال، ولكنين أخفيته ال
ومل أنشر ترمجة النص العريب إىل  ،لسان القوم وسوء ظنهم سالطةخوفا من 

األردية. وبذلك ارتكبت ذنبا كبريا يف حق اهللا، وظللت ثابتا ومصرا على 
  عاما."  ٢٥الذنب نفسه إىل 

الوقح أال نقول اآلن أيضا: لعنة اهللا على الكاذب الذي  فيا أيها املفتري
تستح مع أمل اختلق عبارة من عنده مث نسبها إيلّ؟ أيها الظامل قاسي القلب، 

إذ قد افتريت علي كذبا إىل هذا احلد بغري وجه حق.  ؟تسمية نفسك شيخا
 ١٩٠٥ر/مايو أيا ١١هل لك أن تستخرج يل عبارة من إعالين املنشور يف 

كما كتبتها أنت؟ لعنة اهللا على أو يف أي إعالن آخر أو يف أية  جملة أخرى 
   الكاذبني.

ده الذين يعون أناسا مثله مشايخ وأمناء ويستعدون للعمل هنا جيب أن يتنب
مبا يقولون إىل أن هذه هي حالة أمانتهم. واملعلوم أن كالم الكاذب يكون مبنيا 

لذا إن كالم هذا الشيخ أيضا مليء بالتناقض. ينقل يف  ،اعلى التناقض حتم
من اجلريدة املذكورة عبارة من إعالين  ٢٤و ١٥السطر  ٣العمود  ٥الصفحة 

هذا الزلزال، ومع أنه مل يذهب وهي: "لقد أخربت يف الرباهني األمحدية عن 
تلك ذلك األمر اخلارق للعادة، ولكن اآلن يبدو بالنظر إىل إىل حينذاك  وهلي

   ."حينذاكولكنها ظلت خافية علي  ،وءات أا كانت عن الزلزال اآليتالنب
تعين أنه مل  فهي ؛واآلن، فلينظر القراء بأنفسهم إىل العبارة املذكورة آنفا

أن املراد من الزلزال هو إىل يف زمن تأليف الرباهني األمحدية  يذهب وهلي
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حني وقع الزلزال  علي، أما اآلن الزلزال يف احلقيقة، وأن هذا األمر بقي خافيا
األمحدية  علمت أن تلك النبوءات املذكورة يف الرباهنيعام،  ٢٥بعد مرور 

  .كانت عن الزلزال اآليت
هذا هو اإلقرار الذي كتبه عني، وصحيح متاما أنين كتبت هذه العبارة يف 

من إعالين بعنوان: "النداء من وحي السماء" املنشور يف  ٧الصفحة 
، املطبوع يف مطبعة "نول كشور" بالهور. ٧م الصفحة ١٩٠٥يل/نيسان أبر
كما يلي: "ليكن معلوما أنه قد ورد ذكر هذين  هي ترمجة العبارة بكاملهاو

الزلزالني يف كتايب الرباهني األمحدية الذي مازال موجودا وقد نشر يف معظم 
عاما. ومع أنه مل خيطر بالبال حينذاك هذا األمر اخلارق للعادة،  ٢٥البالد قبل 

 آتية لزولكن يبدو اآلن بالبداهة بالنظر إىل تلك النبوءات أا كانت عن زال
  ولكنها ظلت خافية علي حينذاك."

أنين كتبت يف ذلك اإلعالن بوضوح  جيداوا اآلن ميكن للقراء أن يفهم
م أن املراد من اإلهلامات ٤/٤/١٩٠٥طر ببايل قبل وقوع الزلزال يف أنه مل خي

الواردة يف الرباهني األمحدية هو الزلزال بعينه كما يفهم من ظاهر الكلمات 
أن  ، وهوعلى ذلكأيضا هناك دليل اجلبل. واندكاك ن اليت تتحدث ع

 ليست حبسبالترمجة هلذين اإلهلامني اليت كُتبت يف الرباهني األمحدية 
  الكلمات الظاهرية. 

وح يف اإلعالن الذي نشرته يف فباختصار، إنين أقررت بكل وض
عاما أن  ٢٥م بأين مل أستطع أن أحدد إىل ٤/٤/١٩٠٥أي بعد  ٢١/٤/١٩٠٥

 "ربه للْجبلِ فَلَما تجلَّىأي " ،اإلهلام الوارد يف موضعني يف الرباهني األمحدية
م أنه كان يتعلق ٤/٤/١٩٠٥ولكن تبني بعد وقوع الزلزال يف خاص بالزلزال. 

  م. ٢١/٤/١٩٠٥ما يثبت من إعالين املنشور يف بالزلزال نفسه. وهذا 
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حممد حسني كذبا وافتراء وخبالف أما االدعاء الذي نسبه إيلّ الشيخ 
فأنقلها هنا مرة أخرى  ،إعالين هذا، واختلق عبارة من عنده ونسبها إيلّ

وهي كما يلي: "لقد سبق أن تلقّيت من اهللا خربا بكل وضوح بواسطة 
النبوءة املذكورة يف الرباهني األمحدية أن املراد منها هو الزلزال، ولكنين 

ن القوم وسوء ظنهم ومل أنشر ترمجة النص لسا سالطةأخفيته خوفا من 
العريب إىل األردية. وبذلك ارتكبت ذنبا كبريا يف حق اهللا، وظللت ثابتا 

  عاما."  ٢٥ومصرا على الذنب نفسه إىل 
هذا البيان الذي نسبه إيلّ الشيخ  القراء الكرام عدال وإنصافا، هلفليقل 

الذي نقلته قبل  -م٢١/٤/١٩٠٥ما جاء يف إعالين املنشور يف  يعارض املذكور
ني ألين كتبت بكل وضوح يف اإلعالن الذي نشرته بعد الرباه أم ال؟ -قليل

م بأنه مل خيطر ببايل قبل ذلك ١١/٥/١٩٠٥عاما أي يف  ٢٥األمحدية بـ 
بل تبينت  ،يف احلقيقة اإلعالن أن املراد من الزلزال هو الزلزال بصورته الظاهرية

  أي بعد وقوع الزلزال.  ،عاما ٢٥معاين تلك اإلهلامات بعد 
الذي كتبه الشيخ ، أي أنا أقبل أحدمها فقط، ففما دام هذان البيانان متناقضنيِ

عاما جانبا واحدا لتحقق  ٢٥وهو أين مل أستطع أن أحدد إىل ، بيده يف مقاله
ألمحدية. ويف هذه احلالة من الرباهني ا ٥٥٧و ٥١٦اإلهلام الوارد يف الصفحة 

البيان الثاين افتراء من الشيخ بال أدىن شك ما مل يثبت من كتاب من  يعد سوف
، أو كتبت يف أي مكان أنين املذكورة كتيب أو إعالنايت أين كتبت تلك العبارة

عاما مع أنين كنت أعلم عن الزلزال على  ٢٥ظللت ثابتا مصرا على الذنب إىل 
  ومع ذلك أخفيت هذا اخلرب.  ،عية منذ زمن تأليف الرباهني األمحديةوجه القط

 ،واضعني ساعة موتكم يف احلسبان ،فيا أيها القراء الكرام قولوا يل باهللا عليكم
الذي يفتري إىل هذا احلد وخيتلق من عنده عبارات مث ينسبها إيلّ يستحق  هل
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الذي  هل. مث قولوا أيضا لوجه اهللا جرواؤبينوا تعقوبة أو تعزيرا شرعيا أم ال؟ 
يف يستحق أن يدعى شيخا يف املستقبل؟ أليس حريا أن يزتيقوم ذا التجاسر وال

يعقَد جملس العلماء ويدعى إليه ليسأَل: يف أي كتاب أو جملة كتبت هذه العبارة 
ف واخليانة خيتلق هذا القدر من االفتراء والتحرياليت اختلقها مث نسبها إيلّ؟ إنه 

احلق أن األبدان لترتعد . والكذب والتجاسر والوقاحة مع اعتبار نفسه شيخا
ونين ملحدا، حديث أال يذكر الذين يكفِّرونين ويعدتصور هذه األمور. رد 
 علماء الذي جاء فيه أن معظم علماء الزمن األخري سيحذون حذو �النيب 

م قيل بأإذ  ؛اليهود؟ بل قد ورد يف بعض األحاديث أكثر من ذلك أيضا
  .١لفعله هؤالء أيضا ،كان من اليهود من أتى أمه عالنيةإنْ  حيذون حذوهم حىت

 ،مع أن الشيخ البطالوي قد آذاين بكذبه وخيانته وحتريفه إىل هذا احلدو
 بأنينولكنه إذا استطاع أن يخرج من أي كتاب من كتيب العبارة اليت نسبها إيلّ 

                                                 
بوجه خاص املشايخ هم هذه األمة  يهود �إن علماء الزمن األخري الذين عدهم النيب  ١

ون املسيح املوعود ويتعطشون لدمه ويفكرون دائما يف تدمريه ويدعونه كافرا دالذين يعا
كانوا أيضا  تهموكتب اليهود فقهاءألن  ،مهل أمكن ، ومستعدون لصلبه إنوملحدا ودجاال
على هذا النحو وكانوا يريدون قتله. أما العلماء الذين ليسوا على  �يعاملون عيسى 

ونين دجاال وكافرا دبل الذين يع ،ال نستطيع أن نسميهم يهود هذه األمةفهذه الشاكلة 
بل إن  ،هم اليهود. ولست أنا الذي أمسيهم يهوداف �أعداء عيسى  كما فعلوملحدا 

ا كنت صادقا يف احلقيقة ولست كافرا ذلك. فلمإىل كالم اهللا يسميهم هكذا، فأنا مضطر 
 �فقد مساه النيب  ،الذي يذكر املسيح الصادق بكلمات كهذهمث وال دجاال وال ملحدا، 

يهوديا. وإذا كان الشيخ أبو سعيد حممد حسني ال يعكافرا ودجاال وجديرا ملحدا و يند
ين ذه الكلمات، واهللا أعلم أين أنا املسيح ذكريكان ه يهوديا. أما إذا مسيأ بالقتل فال

. �نفسه مصداقا حلديث النيب  الجاع فإنه يف هذه احلالة يهود نفسه ،املوعود الصادق
ويقول يل كيف صرت عيسى؟ فجوابه: بسببكم أنتم. لو مل تصبحوا يهودا ملا سميت ذا 

  منه. .االسم
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ته مخسني روبية نقدا، وإال ألعطي ،عاما ٢٥إىل  ظللت ثابتا ومصرا على الذنب
  : لعنة اهللا على الكاذبني. مين القول فيكفي

عاما وال  ٢٥ليس من شيمة نيب أو ملهم صادق أن يخفي قصدا إىل  قوله:
  يبلّغ ما يأمره اهللا بتبليغه.

يف أي إعالن  االفتراء حني قلت بأين مل أدعِلقد سبق الرد على هذا أقول: 
أي:  ،يف الرباهني األمحدية أنه قد خطر ببايل املعىن احلقيقي للنبوءتني املذكورتني

. بل كتبت مرارا وتكرارا أن حقيقة هذا املعىن ربه للْجبلِ جعلَه دكا فَلَما تجلَّى
عاما. ولو كشفت علي احلقيقة من قبل ملا وقع اخلطأ يف  ٢٥كُشفت علي بعد 

  ترمجة اإلهلام الوارد يف الرباهني األمحدية. 
إنين ألستغرب لقول هذا الشيخ اجلاهل إذ يقول: ليس من شيمة نيب أو ملهم 

اما وال يبلّغ ما يأمره اهللا بتبليغه. إن هذا الغيب ال ع ٢٥صادق أن يخفي قصدا إىل 
، وأن امللهم ثل هذه النبوءاتيدري إىل اآلن أن أمر التبليغ يتعلق بأوامر اهللا وليس مب

ليس مأمورا بنشرها أصال بل هو خمير سواء أنشرها أم مل ينشرها. وإضافة إىل ذلك 
وخاصة أن  ،لك النبوءة وهدفهاما كنت مكلَّفا بأن أُظهر على الناس معىن ت

قتها ما كانت قد كُشفت علي بعد فلم أكن مكلَّفا بأن أكشف على الناس حقي
نشرت يف الرباهني معناها وهدفها. فبقدر ما خطر ببايل على سبيل االجتهاد، 

نفْسا لَا يكَلِّف اُهللا �فأي تقصري ارتكبته يف التبليغ؟  ترمجة تلك النبوءات.األمحدية 
علي  يف الرباهني األمحدية اليت كُشفت الواردة. إن حقيقة النبوءات �١إِلَّا وسعها

م، لو علمتها يف زمن نشرها ألطلعت الناس ٤/٤/١٩٠٥بعد وقوع الزلزال بتاريخ 
  مأمورا بإشاعتها.  وإن مل أكن ،على حقيقتها مواساةً هلم قدر استطاعيت

                                                 
 ٢٨٧: البقرة ١
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القول بأن األنبياء أيضا خيطئون يف االجتهاد يف فهم معىن النبوءات قوله: 
  فضال عن عامة الناس، قول غريب وعذر أقبح من الذنب. 

. إنين أعلم جيدا أنك لست مهنةاختذا اليت  هذا ما يثبت خيانتكأقول: 
اجلهالء من الدرجة الذين يسمون طفال رضيعا، وال جتهل علم احلديث ك

. فهل هذه خيانتك أو قط لست من اانني الذين ال تستقيم حواسهماألوىل، و
عليهم  إذ تنكر إمكانية صدور اخلطأ يف االجتهاد من األنبياء ؟!غري ذلك

، ولكنهم ال ممكنهذا النوع من اخلطأ صدور ، مع أن اجلميع يعرفون أن السالم
تركون قائمني عليه. لقد كتبتاملوضوع وال  هذا حوليف الضميمة  بإسهاب ي

  . إىل اإلعادةحاجة 
  ه بناء على هذا املبدأ.تدحض ،نبوءتك ثبت بطالنُكلما قوله: 
ك، إنك حمروم ناأيها الشيخ، هداك اهللا، ويأيت عليك بيوم تفتح فيه عي أقول:

إىل كبري فيضطره  دملمن األنوار السماوية وال تستفيد منها كالذي يف قفاه 
إىل األرض دائما وال يستطيع أن يرفع نظره إىل السماء. لقد أظهر اهللا االحنناء 

تعاىل إىل اآلن أكثر من عشرة آالف آية لتأييدي، وقد حتققت كوضح النهار، 
باطلة حبسب رأيك، وكأنين أجلأ إىل التأويالت جلعل ثبتت ولكن كل نبوءة 

  ؟!اذبنيالكذب صدقا. فماذا أقول هنا أيضا إال: لعنة اهللا على الك
الذي ميكث يف صحبيت أربعني يوما يرى آية من آيات اهللا حتما. هلذا 
السبب قد مال إيلّ آالف من عباد اهللا. وقد اتجه وال يزال يتجه إيلّ عالَـم 

رائك املستمر، وما أصابين ضر بنفثات وه وعنادكعلى الرغم من بغضك 
فمك. لقد أظهر اهللا تعاىل من أجلي الكسوف واخلسوف يف السماء ولكن هذا 

وبفضل  ،الرابع عشر عندك. وقد جئت على رأس القرن ليس بصحيحاحلديث 
ربع قرن حبسب شرط وضعه احملدثون، ولكن هذا  مضى على حيايتاهللا تعاىل 
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سب رأيك. وقد ورد أن طاعونا جارفا سيتفشى حب غري صحيحاحلديث أيضا 
ت هذا احلديث أيضا خاطئا. وورد أن زمن املسيح املوعود، ولكنك حسب يف

يف ذلك الوقت ستظهر عالمة يف الشمس، فال تزال ظاهرة إىل اآلن وميكن 
مالحظتها باملنظار، ولكنك خطّأت هذا احلديث أيضا. مث ورد يف األحاديث أن 

ليس يف تلك األيام، وقد طلع منذ زمان ولكن هذا احلديث أيضا  مذنبا سيطلع
يف نظرك. وورد يف احلديث أن املسيح املوعود سيكون من هذه األمة  صحيحا

وسيبعث شرقي دمشق ولكن هذا احلديث أيضا موضوع يف رأيك. وجاء يف 
 األحاديث أن القالص ستترك يف زمن املسيح املوعود، وكانت يف ذلك إشارة
إىل انطالق القطار من املدينة املنورة إىل مكة يف ذلك الزمن ولكنك ترى هذا 

غري صحيحة عندك  �. فما دامت أحاديث النيب غري صحيحاحلديث أيضا 
   ؟!١عند ختطئة نبوءايتتستحيي فأنى لك أن 

بل إنك مع اعتبار نفسك مسلما تعرض عن القرآن الكرمي نفسه دع عنك 
حيا ومتربعا  حتسبه. يقول اهللا تعاىل إن عيسى مات ولكنك ونبوءايت األحاديث

فَلَما �: �يف إحدى حجرات السماء. أمل يقل اهللا تعاىل على لسان عيسى 
هِملَيع يبقالر تأَن تنِي كُنتفَّيوأليس معناه أنك كنت الرقيب عليهم بعد ؟�٢ت 

بصراحة تامة أن عيسى  كلها أال يؤكِّد التأمل يف هذه اآليات ين؟ما توفّيت� 
ومطّلعا على  شاهدا على أعمال أميتأنين كنت بيرد على سؤال من اهللا تعاىل 

، فلما أمتين كنت أنت الرقيب واحملافظ عليهم. أال تعين حني كنت فيهم أحواهلم
وهو ال ؟! يف حياته بل بعد وفاته هذه اآليات معىن معينا بالبداهة أن أمته مل تفسد

                                                 
يف بعض األحاديث أن الناس سيمنعون من احلج يف ذلك الزمن، ولكن أيضا ورد لقد  ١

 منه. .ة يف رأيك ألا تثبت صدق ادعائيغري صحيحكل هذه األحاديث 
 ١١٨املائدة:  ٢
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. فيتبني من كالم اهللا تعاىل بعد وفاته يدري ما الذي حدث م وأي دين اختاروا
إىل االعتراف أنه لو افترضنا جدال أن عيسى ما زال حيا يف السماء الضطررنا 

 �املسيحيني مل يفسدوا إىل اآلن بل ما زالوا على دين حق، ألن عيسى بأن 
هلم أن يتخذوه الصراط املستقيم بفترة حياته. وينكر أنه قال  أمته علىربط بقاء ي

ن دون اهللا. ويقول يف حضرة اهللا بأين ما دمت فيهم فقد علّمتهم وأمه إلـهني م
. يتبني ما أمرتين به، فلما توفيتين فال أدرى ما الذي آلت إليه الظروف بعد ذلك

يعود إىل الدنيا أبدا، وإال الستلزم  لن �بكل جالء أنه املشار إليها  من اآليات
كالمه هذا بأنه سيكذب أمام اهللا يوم القيامة، ألنه لو جاء إىل الدنيا ثانية قبل 
القيامة لكان قوله بأين ال أعلم ما الذي اختاره قومي من املعتقدات كذبا صرحيا. 

س ذلك ويرى بأم عينيه أن أمته قد فسدت، ولي ثانيةً ألن الذي يأيت إىل الدنيا
كيف جيوز  ،بل يشاهد حالة كفرهم إىل أربعني عاما متتالية ،ليوم واحد فحسب

   !له القول أمام اهللا يوم القيامة بأنه مل يعرف عن قومه شيئا؟
موجود يف السماء حيا وسيعود  �من الواضح أن معتقدك بأن عيسى 

راحة ووضوح، بكل ص الصرحية إىل األرض يعارض نصوص القرآن الكرمي
عليك يف هذه آسى هذا املعتقد. فكيف  ولكنك مع ذلك ال تتخلّى عن

غم من مشاهدتك مئات من احلالة إذ ال تزال مصرا على اإلنكار على الر
ولو قُدمت  أكله ظل راغبا يفيتعود على أكل التراب ي كما أن الذي؟! آيايت
عيسى  ىالك أنت. وكذب أيضا قولُك بأنك تراألطعمة، هذه هي ح ألذَّله 

حيا بناء على األحاديث، إذ قد ورد يف صحيح البخاري الذي تعده  �
رأى عيسى ليلة املعراج  �أصح الكتب بعد كتاب اهللا بوضوح تام أن النيب 

 �بل وجد مقامه قرب حيىي  ،مع األرواح امليتة اليت خلت من هذه الدنيا
. إذا كان اهللا قلياليا مسكني، عليك أن تتقي . توفّي من قبلوأنْ الذي سبق 
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قد صعد إىل السماء جبسده املادي هكذا دون أن تقبض روحه  �عيسى 
بل كان  !ألرواح اليت وصلت إىل السماء الثانية بعد الوفاة؟بافما عالقته 

ينبغي أن تكون له حجرة أو منـزل منفصل ليعيش فيه حياة مادية دون 
االختالط مع املاكثني يف عامل الفناء الذين ذاقوا كأس املمات من قبل. ما 

حيا من مات  إذ تعد اجليد القالدة مالزمةأشنع هذا الكذب الذي يالزمك 
كان كل شخص  عام. ما مل يكشف اهللا تعاىل هذا السر ١٩٠٠منذ 

من  �معذورا. أما اآلن وقد جاء احلَكَم، وبان احلق وثبتت وفاة عيسى 
القرآن الكرمي وشهدت األحاديث على وجوده بني األرواح امليتة، وبلغ 

بل ثبت أيضا من  ،مبلغ الثبوت رؤيتهأي  �موته بقول اهللا وفعل النيب 
سيكون من هذه األمة، وقد  أن املسيح اآليتوصحيح البخاري حديث مسلم 

املسيح أيضا بصفته حكَما حبسب نصوص القرآن الكرمي  هذا شهد به
أن واحلديث، فهل اإلنكار بعد كل ذلك إميانٌ أم إحلاد؟ كيف عسانا 

نتأسف على شخص ال يؤمن بآياتنا ما دام مل يقبل قول اهللا تعاىل وال شهادة 
ية هللا؟ فإن افترى علي شخص خش، ومل يشأ أن يتنازل عن خطئه �النيب 
أنى يل أن أتأسف عليه؟ إن خطأ شخص ليس حجة لآلخر. فإذا فمثله 

صعد إىل  �فكرة أن عيسى  "أعوج جٍفي"تطرقت إىل القلوب يف زمن 
حجة، إذ مل يكن هلذا املعتقد أي أثر يف زمن خري  تليس فهيالسماء حيا 

أن يرضوا بأن مجيع األنبياء عليهم  �كان للصحابة  أنىوإال  ،القرون
السالم قد ماتوا من قبل. لقد عقد أول إمجاع يف اإلسالم على أن مجيع 

كان بعض الصحابة أيضا  � حني توفِّي رسول اهللا إذ ،األنبياء قد ماتوا
يزعمون بأنه مل ميت وسيعود إىل الدنيا ليجدع أنوف املنافقني وآذام. 

الصحابة كلهم يف مسجد النيب وتال  � الصديق عندها مجع سيدنا أبو بكر
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ففهم  ١ �ما محمد إِلَّا رسولٌ قَد خلَت من قَبله الرسلُ�عليهم آية: 
 ،توفِّي يف احلقيقة �أن النيب الذين كانوا موجودين هنالك الصحابة كلهم 

عن عيسى خارج بأن أحد  حي، ومل يعترضنيب وأيقنوا أنه ليس هناك 
هل كان ممكنا أن يرضى عشاق رسول  مضمون هذه اآلية وال يزال حيا. مث

أن يتوفَّى نبيهم عن عمر قصري مع أن عيسى ما زال حيا منذ ست  � اهللا
وهم سيموتون  �سنة وسيحيا إىل يوم القيامة؟ بل كان الصحابة مائة 
مسامعهم  بتالوته على �. لذلك طمأم أبو بكر هذا التصوررد  أحياء
. وقد أثّرت هذه اآلية �ما محمد إِلَّا رسولٌ قَد خلَت من قَبله الرسلُ�آية: 

نزلت يف ذلك  وكأايف قلوب الصحابة حبيث غدوا يتلوا يف أزقة املدينة 
  اليوم. فكان أول إمجاع يف اإلسالم على أن كافة األنبياء قد توفُّوا. 

دينك هو التعنت وليس ؟! إنَّ الصحابةوإمجاع ، ما لك الشيخولكن يا أيها 
  اإلسالم.

، الباطلة عقائدهذه ال يوما إثر يوم بسبب ال يزال يواجه الدمارإن اإلسالم 
  ولكنك وأشياعك سعداء.

  ٢"إن معتقداتك قد أزالت رونق الدين واءه، العدو سعيد والصديق حزين"
 -مل يكن هلم نصيب من الدراية كانوا يبدو أن بعض الصحابة البسطاء الذين

إىل  �ديق جيهلون عقيدة وفاة مجيع األنبياء، لذا اضطر الص - قبل هذا اإلمجاع
هذه اآلية. ولكن بعد مساع اآلية أيقن كلهم أن مجيع الناس السابقني قد تالوة 

 �قصيدة يف رثاء النيب  �ماتوا ودخلوا القبور. لذلك نظم حسان بن ثابت 
  وأشار من خالهلا إىل األمر نفسه، فجاء فيها:

                                                 
 ١٤٥آل عمران:  ١
 ترمجة بيت فارسي. (املترجم) ٢
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  عليك الناظرفـعمي كنت السواد لناظري 
  من شاء بعدك فليمت فعليك كنت أحاذر

 من يشاء (عيسى بعدك أي... قد صرت أعمى بوفاتك، أما اآلن فليمت
جزاه اهللا خري اجلزاء. هذا هو موسى) فقد كنت أخاف موتك فقط.  كان أم

   ١لصادق.احلب احلقيقي وا
كان  �من العدل واإلنصاف تبني أن املسيح  إذا استخدم املرُء شيئا

أن يصعد أحد إىل السماء مث يعود إىل األرض، لذا عندما اعتقاد بنفسه يعارض 
إىل األرض وأروه كتبا وقالوا بأنه قد ورد  سأله اليهود عن عودة النيب إلياس

ود الذي وعد اليهود بعده املسيح املوعسيعود إىل الدنيا مث يأيت إلياس فيها أن 
                                                 

لو مل فال ميكن أداء حق شكرها. لدرجة  على األمة عظيمة �بكر الصديق  منة أيبإن ١
مجيع  بوفاة جتزمومل يتلُ عليهم هذه اآلية اليت  �النيب  هم يف مسجدكلَّ الصحابةَ عجيم

يف هذا العصر األنبياء السابقني هللكت األمة، ألن يف هذه احلالة كان العلماء املفسدون 
. أما اآلن، فقد أمجع حي �عيسى قدون أنَّ كانوا يعت �سيقولون بأن الصحابة 

على أن األنبياء السابقني قد ماتوا  - الصديق األكرب هذه اآلية نتيجة تقدمي - الصحابة كلهم
 ألف ألف رمحةأيب بكر  روح أيضا حول هذا اإلمجاع. أمطر اُهللا قصائد، بل نظمت المجيعا

أحد  بقمجاع، ومل ياألرواح كلها من اهلالك، وقد اشترك الصحابة كلهم يف هذا اإل إلنقاذه
. هناك مماثلة كل تقديرجدير ب عملٌهو اإلمجاع األول للصحابة وهذا منهم خارجه. وكان 

بظهور  قد وعد يف القرآن الكرمي اهللا وبني املسيح املوعود، أال وهي أن �بني أيب بكر 
بط اإلسالم حالة اخلوف وتبدأ سلسلة االرتداد. فهذا ما حدث بالض كليهما حني تطرأ على

بعد وفاة  �وزمن املسيح املوعود أيضا. أي قد ارتد يف زمن أيب بكر  � يف زمن أيب بكر
فأقامهم أبو بكر  ،ن تقام فيهما الصالةامئات من جهال العرب، ومل يبق إال مسجد �النيب 
على اإلسالم جمددا. ويف زمن املسيح املوعود أيضا ارتد مئات آالف الناس عن اإلسالم  �

 منه. .. وكال هذين األمرين مذكور يف القرآن الكرمي كنبوءةوتنصروا
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بعد مساع اعتراضهم بأن  �بأنه سيكون خاتم أنبيائهم، قال  مبجيئه وأُخربوا
فليقبله من  ،إلياسهو  لنيب يوحنا املوجود بني ظهرانيكم وقد جاء قبلي،ا

هذا كثريا وعدوه كافرا ومهرطقا ومعارضا  قولهيشاء. وقد استاء اليهود من 
ار فيه ضجة مؤخرا أثومة. حبوزيت كتاب ألّفه عامل يهودي كبري إلمجاع األ

وعده كذّابا وكافرا وملحدا، والعياذ باهللا،  � كبرية يف تكذيب عيسى
وناشد الناس قائال: فكِّروا بأنفسكم بالعدل أنه ما دام اهللا تعاىل قد أخرب يف 

وكوا بصحتها هذا الشخص اليت يؤمن  -كتابه كما ورد يف صحيفة مالخي
إىل األرض  ليهود ما مل يعد النيب إلياسأنه لن يأيت املسيح املوعود ل -من اهللا

الذي كان نزوله حمتوما قبل املسيح  إلياسنازال من السماء، واملعلوم أن النيب 
ماذا  !مسيحا موعودا صادقا؟ فأنى لنا أن نؤمن به ،مل ينـزل من السماء بعد

خي قد وما دام النيب مال !ننحرف عن التوراة؟أم هل نضيع إمياننا  !نفعل؟
اليهود املسيح اهللا، أنه من احملتوم أال يبعث يف  أخربنا بكلمات واضحة بوحي

حبسب وعد اهللا، فأنى هلذا الشخص أن  النيب إلياس املوعود ما مل يعد إىل الدنيا
ا النبوءة إن أولن نا لنخون خيانة شديدةوإن !؟١يكون مسيحا موعودا لليهود

                                                 
 جميئه مشروط مبجيءالذي املسيح اآليت أوال ) ١يعتقد اليهود أن هناك مسيحنيِ: ( ١

ولكن  ،أنه هو � فهذا هو املسيح الذي ادعى عيسىإىل الدنيا قبله. إلياس النيب 
ب اهللا الصرحية. انصوص كت نايفي إنهعلماء اليهود مل يقبلوا هذا االدعاء، وقالوا 

. قال ، كما يقول كتاب اهللامن السماء إىل األرض ما عادإلياس والسبب يف ذلك أن 
هنا إلياس  استعارة، وأن املراد منتكون مرارا وتكرارا بأن العبارات مثلها  �عيسى 

فلم يقبلوا النيب يوحنا. ولكن لـما كان اليهود متمسكني بظواهر األمور  أي ىي،حي هو
  . بشدة إىل اآلن بل يهينونه �عيسى ب اوبناء على ذلك مل يؤمنو ،هذا التأويل

) واملسيح الثاين الذي ينتظره اليهود هو ذلك الذي يعتقدون أنه سيأيت يف اية األلفية ٢(
السادسة، لذا هناك اضطراب شديد يف اليهود يف هذه األيام ألن األلفية السادسة منذ 
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قبل املسيح  دام قد وصلَنا عن عودة النيب إلياسما  بصرفها عن الظاهر تكلُّفًا
ربنا اهللا تعاىل يف كتابه أن مل خي. خرب صريح وواضح ال ميكن تأويله املوعود

 بل أخربنا بكل وضوح أن إلياس ،سيأيت قبل املسيح املوعود "مثيل" النيب إلياس
مث يقول  !؟ثانية، فأنى لنا أن ننكر هذا اخلرب الصريحبنفسه سينـزل من السماء 

أي  ،املؤلف يف اية مقاله: لو سألَنا اُهللا يوم القيامة ملاذا مل تقبلوا هذا الشخص
  لوضعنا أمامه كتاب النيب مالخي.  ؟يسوع بن مرمي، وملاذا مل تؤمنوا به

الذي هو  - اليهود منذ القدم أن مسيحهم املوعود الصادق يعتقدباختصار، 
. ولكن إلياسلن يأيت إال إذا عاد إىل الدنيا قبله النيب  - األولاملوعود املسيح 
مل يسمع هلم قط وقال بأن املراد من النيب املقبل هو يوحنا. هذا هو  �عيسى 

 الدنيا إىلإلياس الذي تثريون ضجة ضده. هل عاد النيب  �حكم عيسى 
حىت يعود عيسى أيضا؟ بل إذا جازت عودة أحد إىل الدنيا فإا ال تثبت أن 

ألنه ال بد من االعتراف يف هذه احلالة أنه  ،عيسى نيب صادق بل تبطل نبوته
دون أن ينـزل  بغري وجه حق إلثبات موقفه فحسبإلياس جعل النيب حيىي 

وقد دخل  ،عربة ألويل النهىلياس إمن السماء. أليس يف قصة عودة النيب إلياس 
  ؟ �بسببها مئات اآلالف من اليهود جهنم منكرين عيسى 

                                                                                                                     

ة، ولكن ذلك املسيح سابعاآلن األلفية المتر انتهت حبسب التقومي القمري، وآدم قد 
مل يأت بعد. كان الباحثون املسيحيون أيضا يعتقدون أن بعثة املسيح الثانية املوعود 

األلفية السادسة قد  نستكون يف اية األلفية السادسة، ولكنهم أيضا يئسوا اآلن أل
 عن ذهنكم فكرة وانفضوا روا الكنيسة مسيحااعتبِ أنب لذا أظهروا رأيهم يائسني ،انتهت

 األخري اليهود. واملسيح املوعود هناك مسيحان اثنان حبسب رأياملسيح املنتظَر. إذًا، 
حبسب الذي كان سيبعث يف اية األلفية السادسة أفضل وأعلى من املسيح األول 

  منه. .وال ذاكهم. ولكنهم حرموا من كلَيهما، فلم جيدوا هذا رأي
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نزوله من السماء عالمة صدقِ ادعاء  الذي عدإلياس لـما مل ينـزل النيب 
املسلك نفسه الذي بسببه كفر  ذا يسلك املسلمون املعاصرون، فلما�عيسى 

اليهود من قبل؟ لو كان النـزول من السماء من سنة اهللا، فأي عرقلة اعترضت 
إذ مل ينـزل مع أنه قد جاء وعد نزوله يف كتاب اهللا واضطر إلياس سبيلَ 
باعتبار النيب هرائهم مام اليهود حىت ختلّص أخريا من ندامة أإىل مواجهة عيسى 

  ؟ إلياسلنيب حيىي مثيال ل
يواجهه نتيجة طعن  �جيب االنتباه إىل مدى اإليذاء الذي كان عيسى 

اليهود حني كانوا يقولون مرارا وتكرارا: كيف ميكن أن تكون مسيحا موعودا 
أن بكلمات واضحة ال توجد فيك عالماته؟ ألن كتاب اهللا يقول بينما صادقا 

إىل الدنيا. كان اليهود صادقني إلياس املسيح املوعود لن يأيت ما مل يعد النيب 
 مل يكن قد نزل بعد، بل مل ينـزل منإلياس ظاهريا يف حجتهم هذه ألن 

ووقاحة أن جتاسرا إىل اآلن. يبدو أنه كان السبب وراء ازدياد اليهود  السماء
عالمة املسيح املوعود املذكورة يف كتاب اهللا بالكلمات الظاهرية مل تتوفر يف 

ملسيح أيضا قد أدرك يف قرارة قلبه أن جوابه مبين على . وكان ا�املسيح 
الذي كان سيعود إلياس لذا قال بكلمات لينة إن  ،التأويل فقط ولن يقبله اليهود

 � نامن نبي تطُلب كذلكفاقبلوه إن شئتم.  ،إىل الدنيا هو حيىي بن زكريا هذا
 ،أيضا معجزة الصعود إىل السماء والعودة منها كما جاء يف القرآن الكرمي

قُلْ سبحانَ ربي هلْ كُنت إِلَّا بشرا �ولكن رد اهللا عليهم ردا باتا فقال: 
أنه لو كان عيسى هو بالقول . ال يزال اليهود يضايقون النصارى �١رسولًا

قبله؟ والنصارى مل إلياس ماذا مل ينـزل النيب فل يف احلقيقة املسيح املوعود
  يطيقوا جوابا قط ومل يقدروا على أن ينبسوا ببنت شفة أمامهم. 

                                                 
 ٩٤اإلسراء:  ١
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إلياس على معارضينا أن يتعلموا درسا من النبوءة القائلة بعودة النيب  فيجب
 أنكان ضروريا لتحقيق املماثلة  ولكنال تكون عاقبتهم كعاقبة اليهود. لئ

 عيسىكما حارب اليهود  �عيسى  عودة حول العصر هذا يف الناس حياربين
ا. إن هؤالء ملحدا وزنديق وكفّروه وعدوهإلياس  عودة حول بشدة قبل من

 هو حكمقد  ،ويسبونينمن أجل عودته  يبكون ناألغبياء ال يفقهون أن الذي
كان البيان نفسه  عيسى عودة حول هلم هأقول ما ألن ؛ادعائي يفبنفسه ضدهم 

 حيىيالنيب  �مساين اهللا عيسى كذلك قد مسى  وكمامتاما.  أمام اليهودعيسى ل
 القتناع مؤمنيكفي  من قبل ذُكرالذي حينذاك. وهذا املثل إلياس.   

. كان اليهود �١فَاسأَلُوا أَهلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنتم لَا تعلَمونَ�يقول اهللا تعاىل: 
معذورين إىل حد ما ألن القرار عن عودة أحد ما كان قد صدر يف كتب اهللا يف 

إىل الدنيا حبسب إلياس زمنهم، أما اآلن، فقد صدر هذا القرار. هل عاد النيب 
نبوءة النيب مالخي حىت يتوقع هؤالء القوم أيضا عودة عيسى؟ مث مل يرد لفظ 

اإلجالل  رد لفظ "النـزول" الذي يفيدة بل والعودة يف األحاديث الصحيح
ينـزل عندنا، سحمترم بأنه عندما يأيت  ضيفكل عن ل . ميكن القوواإلكرام فقط

فهل يفهم من ذلك أنه سيعود من السماء؟ الفعل املستخدم يف العربية للعودة هو 
"الرجوع" وليس "النـزول". من املؤسف جدا أن هذا االعتقاد الذي يدعم 

  الديانة املسيحية قد الزم املسلمني مالزمة القالدة اجليد بغري وجه حق. 
 ظلّواطيقون جوابا بأن كبارنا ال ينادمني بشدة حني نا ومعارضيقول 

يقولون بذلك. ولكنهم ال يفقهون أن هؤالء الكبار ما كانوا معصومني من 
اخلطأ، بل كما أخطأ كبار اليهود يف فهم النبوءات كذلك أخطأ كباركم، 

                                                 
 ٨األنبياء:  ١
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اعتقاد خاطئ كما راج بني اليهود أن النيب ومشيئته وراج بينهم حبكمة اهللا 
إلياس  النيب كان كبار اليهود ينتظرون عودةية. سينـزل من السماء ثانإلياس 

مقرونة م آمال االنتظار ام ومنثورابكل حب وشوق. وقد ذُكرت يف منظوم
اليهود األنبياء يف كان  بينمااألمل والوجد. إن كباركم ما كانوا معصومني، ب

عضلة كسر هذه املظلوا على خطأ وبقيت فيهم  ومع ذلكوامللهمون من اهللا 
إلياس نزول املراد هو نيب غريه وليس إلياس مكنون أن املراد من عودة النيب 

مل يفهم هذا السر املكنون نيب وال ويلّ أن  �، وما مل يبعث عيسى إصالة
بالذات. فليس بِدعا أن خيطئ إلياس هو النيب حيىي وليس إلياس املراد من عودة 

أمر ما. واألغرب من ذلك أن هؤالء األمة يف فهم هذه بعض من صلحاء 
الصلحاء أيضا ليسوا متفقني على هذه املسألة. فقد خال كثري من العلماء الذين 

"قد اختلف يف إذ يقول:  �، ومنهم اإلمام مالك �اعتقدوا بوفاة عيسى 
الدين بن  يويقول حميهل هو حي أو ميت، وقال مالك: مات".  ����عيسى 

ما مفاده: سيأيت عيسى ولكن  -آخر كتاب له هوو - عريب يف أحد كتبه
بصورة بروزية، أي سيأيت شخص من هذه األمة بصفات عيسى. وقد اتفق 
الصوفية على أن بعض الكمل يأتون إىل الدنيا حبيث تتجلى روحانيتهم على 

 ،أحد ويصبح الشخص الثاين كأنه هو. ويوجد املبدأ نفسه يف اهلندوس أيضا
وتار". ون ذلك الشخص "أويسم  

القدمية فكرة عد إىل السماء حيا أو اختفى فهذه الأن شخصا صفكرة أما 
مث فهم منها اجلهال  ،وكانت يف األزمنة السحيقة تعين شيئا آخر أيضا رائجة

مث يعود منها. لقد راجت يف  حقيقة باجلسدوكأن شخصا يصعد إىل السماء 
يف الناس من  "الربيلويسيد أمحد خان "هذه األيام أفكار من هذا القبيل عن 

يف أثناء جميئه األول  قد فشل، وإن كان �مثل عيسى  سيعودأنه أيضا حزبه 
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احلق أنه قد السيف بشدة عند ايء الثاين.  ، ولكنه سيعمل�مثل عيسى 
من  رحلواثل هذه األفكار لستر الذين قاموا بدعاوى عظيمة مث اخترعت م

  خائبني خاسرين.  العامل
 ألنه أرى الكفار ،بأنه سيأيت مرة أخرى �حد عن نبينا األكرم ال يعتقد أ

وانتقل إىل رفيقه األعلى بعد  مل ينسومها إىل اآلنجناحا قوة ويف أثناء جميئه األول 
  إحراز جناح كامل وتام. 

 ،عريب قد تراجع يف الفترة األخرية من حياته عن موقفه األولأن ابن  ويبدو
لذا إن بيانه األخري يناقض بيانه األول. كذلك يعتقد أصحاب بعض الفرق 

 �وقد قلنا من قبل بأن الصحابة  .�بوفاة عيسى  صراحة الصوفية األخرى
على أن األنبياء السابقني قد ماتوا مجيعا مبن فيهم  �كلهم أمجعوا بعد وفاة النيب 

أيضا وليس أحد منهم حيا. مث كلما أخذ اجلهل والبدعات  �عيسى 
من الدين أن عيسى سيخرج  اباالنتشار يف اإلسالم صارت هذه البدعة أيضا جزء

هذا االعتقاد  لقد أحلقمن مجاعة األرواح امليتة وسيعود إىل الدنيا مرة أخرى. 
صية أنه كله خصو ا يف العاملألنه أعطى شخصا واحدباإلسالم أضرارا فادحة 

صعد إىل السماء باجلسد وسيعود باجلسد نفسه يف زمن من األزمان. هذا 
ألنه أُعطي خصوصية ال يشاركه فيها  �االعتقاد يشكّل لبنة أوىل لتأليه عيسى 

   ، آمني.عاجالوجه اإلسالم اهللا تعاىل هذه الوصمة من أزال أحد. 
هللا وأقول بأنك قد  صح الشيخ أبا سعيد حممد حسني حسبةويف األخري أن

، فعليك أن تترك احلذلقة السخيفة أمام اهللا تعاىل. لقد منتهاهبلغت من عمرك 
خمجلة د يمكاأخرجت كل ما يف جعبتك، ومكرت كل مكرٍ واستخدمت 

ولكن خابت آمالك يف اية املطاف وفشلت. لو كنت  ،إلطفاء نور احلق
األحيان، ولكنت واجهت الدمار  حينا مند ياملكامفتريا لنجحت يف مكيدة من 
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كالما من عنده  الذي يكذب على اهللا كل يوم وخيتلقواخلراب منذ أمد بعيد. 
 ،واخلنازير والقردة فهذا الوقح أسوأ من الكالب ،مث يقول هذا ما أوحى اهللا إيلّ

لو كان كل ذلك من صنع اإلنسان وليس من اهللا  ؟فكيف ميكن أن ينصره اهللا
عاما بل أزيد منها منذ أن أعلنت  ٢٥له أي أثر. لقد مضت مدة  تعاىل ملا بقي

بأين من اهللا تعاىل. مع أنه قد ثارت يف الدنيا ثورة شديدة يف معارضة هذا 
بوجه خاص جهدا  رتدخمل  - أيها الشيخ احملترم - اإلعالن بوجه عام، ولكنك

بل ظللت ختدع احلكومة أيضا  ،يف خداع عامة الناس فقط إليذائي ومل تستمر
دائما بأن هذا الشخص مفترٍ ومعارض للحكومة، وقد رفعت علي قضايا زائفة 

، تلك القضاياخطرية مثل قضية القتل، وقد حضرت احملاكم كشاهد إلجناح 
الناس عين. وهذا الكالم  تاوى التكفري ضدي وأردت أن تنفّرواستصدرت ف

ال بضعة أشخاص، أما بعد مساعيك املعادية احلثيثة يعود إىل زمن مل يكن معي إ
إىل لو مل أكن من عند اهللا ملا كانت حاجة . فصار معي مئات آالف الناس

جراء افترائي تلقائيا لتدمريي وإباديت، بل لواجهت الدمار واإلبادة مساعيك 
  أعمايل. ومغبةَ سوء 

على زمن بعثة  تزيدة ال يقبل العقل السليم أن يمهل املفتري إىل مدة طويل
ألن يف هذه احلالة يرفع األمان، وال تبقى عالمة فارقة بني صادق  ،�النيب 

ة رفعت ضدي منذ أن أعلنت وكاذب. أجِبين من فضلك كم من قضايا جنائي
؟ وأنت بالذات مل تقصر يف تأييد هذه ؟ وكم قاموا مبساعٍ ليقبض علييدعوا

من القضايا؟ لو مل أكن صادقا  أنت أو حزبك قضيةً القضايا الزائفة. فهل رحبت
يف كل موطن ومكان، واسودت يف كل  فقطفلماذا نصر اهللا تعاىل الكاذب 

 لقد تآكلت أنوفهم يف السجدات !جمال وجوه الذين كانوا يدعون صادقني؟
ولكن ريب ما ز داعني عليال ينصرين يوما إثر يوم، ومل يائي. إزب دعاؤهم بج
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انت شيمتك إىل اآلن أن تنشر األكاذيب واألباطيل ضدي مرة بعد أخرى بل ك
. ما الذي الظن يف جرائدك وجمالتك وحترض علي احلكومة اإلجنليزية لتسيء يب

على  ستفشل يف هذا اخلبث دائما. ال يتمستجين من هذا اخلبث، فاعلَم أنك 
  يف السماء. يقدرما مل أمر األرض 

 شابا وقد احلكومة احملسنةسيئة جتاه هذه  نيةيف قليب ال أكن كنت .شخت 
يف كثري من كتيب منذ قدمي الزمان أن هلذه احلكومة مرارا . لقد نشرت اآلن

بيضاء علينا، ويف ظلها نبلِّغ الدعوة حبرية. وتعلم أن لك بالدا أخرى  أيادي
 لد هذا البأيضا يروق لك املقام فيها من حيث األسباب الظاهرية. فلو هجرت

 فأهل تلك البالد كلهم على القسطنطينية وسافرت إىل مكة أو املدينة أو
بالنسبة يل هم كل ك ومشربك. ولكن إذا سافرت إليها أنا فأرى أنمذهب

 الضارية إال ما شاء اهللا. فالواضح أن اهللا قد من علي إذ بعثين يف كنف كالسباع
ئ لرعيتها األمن والسالم. ولكين مع بل ي حكومة ليس مسلكها جتريح املشاعر

ذلك أتوكل على اهللا وحده وأرى من خالل تصرفاته اخلفية أنه جعل هذه 
أحتاج  وآمل أال ومل يسمح لواشٍ شرير أن تقوم له قائمة. ،احلكومة مواسية يل

 �وسيؤويين  ،أحد سوى ذلك املالك احلقيقي إىل أن أرحل من هذه الدنياإىل 
من كل عدو، فاحلمد هللا أوال وآخرا، وظاهرا وباطنا، هو وليي يف الدنيا 

  . واآلخرة، وهو نعم املوىل ونعم النصري
ولو غدت الدنيا كلها  أبدا.وإين على يقني تام أنه سينصرين ولن يضيعين 

. لن أدخل القرب مع اخليبة �أسوأ من السباع يف عداويت حلماين اهللا 
ال  سريريت من اهللا يعلم وما معي يف كل خطوة وأنا معه. واخلسران، ألن ريب

. لو خذلين الناس مجيعا خللق اُهللا قوما آخرين يكونون رفقائي. سواهأحد  مهيعل
وستتفرق هذه  ،وخططهده يمبكايظن العدو اجلاهل أن هذا األمر سيفسد 



 א����א�������� ��������������������������� )٢٩٦(�����������������������������א
	�א�����א�
 

اجلماعة شذر مذر. ولكن الغيب ال يدرك أن ما تقرر يف السماء ال يسع األرض 
الذي ينـزل  �أن متحوه. إن السماوات واألرض ترجتف لريب. إنه هو اإلله 

 طلعين على أسرار الغيب، ال إله سواه. ومن احملتوم أن ه املقدسوحيعليوي ،
من الطيب.  اخلبيث يميزل نميهاويتقدما وازدهارا ويرزقها هذه اجلماعة  يسير

خرج كل ما يف لو املستطيعكل معارض إلبادة هذه اجلماعة جهد  فليسعي
جعبته، مث لينظر هل هو يغلب يف اية املطاف أم اهللا؟ كم من جهود جبارة 

 هل يوجدولكن أين هم اآلن؟ ! بذهلا أبو جهل وأبو هلب وأشياعهما حملو احلق
؟ فاعلموا يقينا أن الصادق ال ميكن من أثرٍفرعون الذي أراد قتل موسى اآلن ل

   ال يعرفه. والشقي من، جيش من املالئكة أن يضيع، فإنه ميشي بني
الذي خلعت عليه لقب ادد؟ إذا كان ذلك لقبه يف  فلتفكِّر أين جمددك

"حجج قوله الذي نشره يف حبسب عاما من هذا القرن  ٢٥إىل السماء لعاش 
ولكنه مات على رأس القرن. أما الذي تسمونه كاذبا فقد شهد من  ،الكرامة"

  القرن ربعه تقريبا. 
أذكّرك لوجه اهللا مرة أخرى أن عدو كل نيب يدعي دائما أنه مل تظهر من 

، �عيسى  حبقيف كتب اليهود  جندالنيب معجزة، ومل تتحقق له نبوءة كما 
يف كتب النصارى. ولكنين أُسدي  �األكرم  نبينا حبقه مكتوبا وهذا ما جند

ذ مين خاآلن وحتقِّق يف أمري.  لسباعأن تترك طريق ا إليك نصيحة حسنة
أليس ضروريا أن يكون مسيح هذه األمة من األمة  إثباتات من املنقوالت أوال،

أما ما يقال ! نظر كم من آية ظهرت مين تأييدا على صدق إعالين انفسها؟ مث
. بل قد حتققت النبوءات ١كذا وكذا مل تتحقق فإنه حمض افتراءبأن نبوءة 

                                                 
، �فَلَما توفَّيتنِي�ثابتة من القرآن الكرمي أي من اآلية:  �فلما كانت وفاة عيسى  ١

يف صحيح البخاري معىن متوفيك: مميتك. وكذلك كتب الشاه روي عن ابن عباس وقد 
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إىل كلها، وال ميكن أن يوجه إىل نبوءايت اعتراض مل يوجهه اجلهالء وامللحدون 
  نبوءات األنبياء الذين خلوا.

لو كنت متلك شيئا من خشية اهللا الستطعت أن تفهم، أن مبارزتك يل بعيدة 
إال األحاديث اليت بعضها موضوع وبعضها  ليستألن مستنداتكم  ،عن التقوى

 كم فعلى بصرية. الوحيتفقهون معناه. أما إعالين أنا مقابل ضعيف، ومنها ما ال
هو أنا العبد  واملسيح املوعود اآليت ،قد مات �الذي أخربين بأن عيسى 

ليس مبنيا على حسن  اإلميان هذابه إمياين بالقرآن الكرمي. وأؤمن الضعيف، 
الشمس. فأنى يل أن كبل وهبنيه نور الوحي الذي سطع علي  ،تقاد فقطاالع

قليب يقينا أوصله اهللا تعاىل ذروته بتواتر اآليات اخلارقة وكثرة املعارف  منأقلع 
واملكاملة واملخاطبة اليقينية كل يوم؟ هل أرد نعمة املعرفة والعلم الصحيح الذي 

موالي أُعطيته؟ أو أعرض عن اآليات السماوية اليت أُريتها، أو أحنرف عن أمر 
خري يل ألف مرة من أن أحنرف عن اهللا  املوتومالك مهجيت؟ ماذا أفعل؟ إن 

وإىل أي مدى الذي جتلّى علي حبسنه ومجاله. إالم تدوم هذه احلياة الدنيوية؟ 
يخلص معي أهل الدنيا حىت أخذل ذلك احلبيب العزيز من أجلهم؟ أعلم جيدا 

ه الديدان. يطلبون مين أن أترك اللب ليس يف أيدي معارضي إال قشر تنخرأنه 
                                                                                                                     

ويل اهللا أيضا يف "الفوز الكبري" معىن متوفيك: مميتك، وثابت من القرآن الكرمي أن الرفع 
(آل عمران:  �يا عيسى إِني متوفِّيك ورافعك إِلَي�: قال اهللا تعاىل ألنكان بعد التويف 

حتريف املرء ألفاظ القرآن الكرمي ، فإن ومتوفيك ين رافعك إيلّ: يا عيسى إمل يقل) و٥٦
يس ) ول١٤(املائدة:  �يحرفُونَ الْكَلم عن مواضعه�ه مصداقا لآلية: جيعلمواضعها  عن

قدمي "رافعك" على "متوفيك" يف اآلية املذكورة. ففي بتيسمح صحيح حديث هناك 
ل اجلوانب والنواحي. وثابت أيضا أن ثابت من ك �هذه احلالة إن موت عيسى 

من األمة كما جاء يف صحيح البخاري: "إمامكم منكم"، ويف فردا  سيكون يتعيسى اآل
 منه. .مسلم: "أمكم منكم"
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خيوفونين ويهددونين، ولكين أقسم باهللا العزيز الذي عرفته . القشرذلك تار وأخ
خري يل من  �أدىن اهتمام. احلزن معه  أعريهابأين ال أعبأ بتهديدام قط، وال 

خري يل من عمر مديد بتركه. كما ال  �الفرحة مع غريه. املوت يف حضرته 
النور الذي  كذلك متاما ال يسعين أن أعد ،ليال هحتسبو ارا مث يسعكم أن تروا

جمموعة ال تستطيعون أن تتركوا معتقداتكم اليت ليست إال  ما دمتميته ظالما. أُر
فأنى يل أن أترك السبيل الذي تتراءى فيه ألف مشس  ،األوهام والشكوك من

هل أنا جمنون أو معتوه حىت ال أقبل احلق مع أن اهللا تعاىل أرانيه باآليات  !ساطعة؟
أقول حلفا باهللا بأن آالف اآليات ظهرت يل لتطمئنين، قد أخربت  !؟الباهرات

ت أا من اهللا تعاىل وال يقدر أخربهم ببعضها اآلخر. لقد رأيالناس ببعضها ومل 
  ك له. عليها أحد سوى اهللا الواحد الذي ال شري

 ت علي املعاينإىل ذلك أُعطيت علم القرآن الكرمي، وكُشفوباإلضافة 
 !لألحاديث. فأنى يل أن أترك هذا الطريق املنري وأختار طريق اهلالك؟ ةالصحيح

إِنَّ الظَّن �ليس إال الظن: فهو ما تقولونه أما كل ما أقول إمنا أقوله على بصرية، 
ومثله كمثل أعمى ميشي يف أرض غري مستوية يف  ،١ �شيئًا يغنِي من الْحق ال

ال يدري أين تقع قدمه. فأنى يل أن أتبنى الظالم تاركا النور الذي فظالم 
، يب أدعييت ويظهر يل آيات قاهرةأرى أن اهللا تعاىل جي ما دمتأُعطيته؟ 

أعدائي ويرزقين وخياطبين ويطلعين على أسرار غيبه وينصرين بيده القوية مقابل 
الفتح والنصر يف كل موطن، ويعلّمين معارف القرآن الكرمي وحقائقه، فمن 

إنين أعلم يقينا أنه هو اهللا  !عساين أن أقبله تاركا هذا اإلله القادر والغالب؟
القادر الذي جتلّى علي وأخربين بوجوده بواسطة كالمه وأفعاله. وأعرف باليقني 

                                                 
 ٢٩النجم:  ١
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، وعلم الغيب الذي يظهره علي، وتلك اليد �راها منه التام أن القدرات اليت أ
إمنا هي صفات ذلك اإلله الكامل  ،القوية اليت تنصرين يف كل موطن عصيب

معجزة الطوفان. إنه  آدم، والذي جتلّى على نوحٍ وأظهر والصادق الذي خلق
ه. وهو ذلك اإلله الذي لَذلك اإلله الذي نصر موسى حني كاد فرعونُ يهلك

الكفار واملشركني ورزقه فتحا كامال، د يمكامن  �حممدا  سيد الرسل أنقذ
  فهو الذي جتلّى علي يف هذا الزمن األخري. 

ن إن الذي ظهر عليك قد والوقحواخلبثاء الذين هم يقول بعض اجلهالء 
يكون شيطانا، لعنة اهللا عليهم إىل يوم القيامة. هؤالء اجلهلة ال يفقهون أن 

فهو له اإلله الذي جتلّى علي بكالمه وفعالشيطان ال يغلب كل واحد، أما 
ن أموات، وغالب على اجلميع. هل من أحد يستطيع أن يبارزه؟ املعارض

أحد يستطيع أن يبارز القدرات اليت  واألعداء ديدان ميتة، ليس منهم من
جبميع الصفات  يتحلى. إنه تعاىل �ظهرت علي بواسطة كالمه وعمله 

 يتجلَّى يل إن الذيله يف األرض وال يف السماء.  شريكوالقدرات الكاملة، ال 
إذا كان هناك إله العميقة والدقيقة، كل يوم ويريين قدراته ويظهر علي أسراره 

لن تستطيعوا أن تفعلوا.  ماء فأثبِتوا وجوده. ولكنأو يف الس غريه يف األرض
إنين أرى أنه ال إله إال هو. هو الواحد األحد الذي خلق السماوات واألرض. 
فما دام ذلك اإلله يتألأل علي مثل الشمس، وقد وهبين البصرية الكاملة، 

أن أتركه؟  وأعطاين علما صادقا بإراءة قدراته، وأطلعين على وجوده فأنى يل
   الذي جتلّى علي. اهللالتخلي عن احلياة أهون علي من أن أخذل 

ه االعدو العمه يهذي من فراغ، ليست لديه معرفة اهللا، قلبه جمذوم وعين
عبادة وثن الظنون فحسب. هذا الوثن  ال يتعدىحمرومتان من البصرية. علمهم 

م حمرومون متاما . إهو كل شيء عندهم، وال شيء يف نصيبهم أكثر من ذلك
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األعمى الذي شية ومشيتهم كم ،يعرف بقدراته املتجددة الذي  تعاىلاهللامن 
أم إىل  أرض طيبة مسريه؟ أإىل هوةأم  أهضبة أمامهخيطو إىل األمام وال يدري 

  ؟جنسةتربة 
إم يشددون جهال منهم على جانب وينسون جانبا آخر. يقولون إن 

فردا من األمة. والفرق بني قوهلم وقول اهللا هو أم عيسى سينـزل وسيصبح 
، ولكن هذا ١جيعلون عيسى فردا من األمة، واهللا جيعل فردا من األمة عيسى

الفرق ليس مما ال ميكن تعديل خطئه. ما دام اهللا قادرا على أن جيعل فردا من 
األمة عيسى وبذلك ميكن أن تظهر عظمة هذه األمة على بين إسرائيل، فما 

 !عيسى بن مرمي من السماء على عكس وعد اهللا تعاىل؟إىل أن ينـزل احلاجة 
 �ن عيسى كا. ٢)عود إليها ثانيةن الذي يرحل من الدنيا ال ي(القائل بأ

املراد من اعتبار فرد من األمة عيسى أنه كان اخلليفة األخري يف بين إسرائيل، و
أيضا سيكون اخلليفة األخري هلذه األمة، وأن يهود هذه األمة سيهامجونه ولن 

يثبت صحيح أنه يقبلوه. ولكن ما احلكمة يف اعتبار نيب فردا من هذه األمة؟ 
كما يقول تعاىل:  �الكرمي أن كل نيب عموما يدخل يف أمة النيب من القرآن 

                                                 
فردا من األمة فأي اعتراض لو مسى اهللا  �عيسى  مسيتم ما دمتم قدأنكم فكّرون تال  ١

سيكون  يتتعاىل أحدا من األمة عيسى؟ أليس معىن احلديث: "إمامكم منكم" أن عيسى اآل
 مة أخرى؟ منه.ال من أمنكم يا أفراد األمة، 

) فكيف ٢٦(اَألعراف:  �فيها تحيونَ وفيها تموتونَ ومنها تخرجونَ�يقول اهللا تعاىل:  ٢
ولَكُم في الْأَرضِ �يقول تعاىل: و !مئات السنني؟ إىلميكن إذًا أن يعيش أحد يف السماء 

قَرتسمنذ  �) فكيف ميكن إذًا أن تكون السماء هي مستقر عيسى ٣٧(البقرة:  �م
) أي جعلنا من ٢٦(املرسالت:  �أَلَم نجعلِ الْأَرض كفَاتا�مث يقول:  !مئات السنني؟

، فكيف ميكن إذًا أن إىل نفسها وتقبض كل جسم إليها طبيعة األرض أا جتذب كل شيء
  منه. !عن قبضتها؟ �خيرج عيسى 
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�هنرصنلَتو بِه ننمؤفما معىن �. فبذلك صار مجيع األنبياء من أمته �١لَت ،
من أمته بوجه خاص؟ وما خصوصيته؟ هل كان قد احنرف  �اعتبار عيسى 

 بأن -والعياذ باهللا - حىت عوقب ،إذ آمن مع بقية األنبياء ،عن إميانه السابق
ه على جتديد إميانه، بينما كان يف اإلميان السابق زل على األرض ويكرـين

 ثل هذه األفكار السخيفة على السخريةأال تبعث م !كفاية لألنبياء اآلخرين؟
   !؟من اإلسالم

كان األمر واضحا أنه كما جاء عيسى يف اية سلسلة خالفة اليهود، 
أنكروه ومل يقبلوه، كذلك كان من املقدر أن يبعث يف اية سلسلة ولكنهم 

خليفةٌ سينكره املسلمون ولن يقبلوه. هلذا السبب سوف  يف اإلسالم اخلالفة
الرفض مثل عيسى كما قال اهللا تعاىل يف  ولقي ،يدعى عيسى ألنه خاتم اخللفاء
 وهركَا، فأنيني الدف ريذن اَءج" :املماثلة ما تعريبهالرباهني األمحدية إلظهار هذه 

لُأهها ولُبِا قَموهولك ،اَهللا ن قْيلُبههِظْ، وير صقَدبِ هصوِقَ لٍوي شديد صلٍو 
بعد صي  ."لٍوباسم  غريهفاألمر كان بسيطا وواضحا، إذ إن كل شخص يسم

  ه، ولكنهم جعلوا من احلبة قبة بغري حق. كهذ مماثلة عند مثله
لو اقتصر معارضونا يف اعتقادهم على أن املسيح عيسى سيأيت حتما ولكنه 

 رام عند املسلمني،احلالل أو احلسيثبت على تعليم اإلجنيل ولن يكون ملزما ب
اإلجنيلَ بدال من القرآن  ، وسيتلو يف صالتهوسيصلي أيضا وحده بطريقته

دنفسه نبيا مستقال وليس من األمة احملمدية، مبعىن أنه لن يقوم مبا يدل  وسيع
لكان  ،ويكون ملتزما ما على أن يدعى من األمة بل سيتبع التوراة واإلجنيل

هل ينفع اإلسالم بعد عودته شخص يبدي من خالل  هو؛ األمر اجلدير بالنقاش
                                                 

  ٨٢آل عمران:  ١
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أن جميء خيالفه؟ والواضح  م كل البعد بلحالته العملية أنه بعيد عن اإلسال
 عندما - مع احتالله مرتبة سامية - ألنه ،شخص مثله ال ينفع املسلمني البتة

سيبدي معارضة مريرة لإلسالم ولن يصلي كما يصلي املسلمون، وسيتلو على 
الناس اإلجنيل بدال من القرآن الكرمي، وسيأكل ما ال يأكله املسلمون، ويشرب 

لفتنة عظيمة لإلسالم، ويوشك  احلالة سيكون مدعاةاخلمر، فإن وجوده يف هذه 
نوعا ما. وسيكون شخص خطري مثله مدعاة  أن حيدث بينه وبني املسلمني فساد

  لعثار املسلمني، وال غرابة إذا بدأوا يتنصرون.
ولكن لو نطق عيسى بشهادة "ال إله إال اهللا حممد رسول اهللا" بصدق القلب 

ليت يصليها املسلمون والتزم أيضا بالصوم الذي علِّمه فور جميئه، والتزم بالصالة ا
يف هذه  -فال شك ،املسلمون واعتصم مبا هو حالل أو حرام عند املسلمني

ألن أفراد األمة ليسوا خلقا غريبا  ،نفسه فردا من هذه األمة أنه سيعد -احلالة
  على أية حال، فلو التزم جبميع أعمال أفراد األمة صار فردا منهم. 

فردا من األمة بفصله عن تعليم التوراة  �فباختصار، حني جعل عيسى 
 يف أنبياء اليهود كان األمر اجلدير بالنقاش هو أن عيسى الذي كان خامت اخللفاء

دعل خامت اخللفاء يف دين حممد، فهل  ،فردا من هذه األمة أوال قد عمث ج
   !حتققت بذلك حكمة اهللا املتوخاة؟

 النهى أن اهللا تعاىل أراد من إقامة سلسلة بين إمساعيل مقابل والواضح عند أويل
سلسلة بين إسرائيل أن جيعل هذه السلسلة مماثلة ومشاة لسلسلة بين إسرائيل من 

ل: امثيل موسى كما ق �النيب  وموالناكل الوجوه. فمن هذا املنطلق جعل سيدنا 
. فكان �١رسولًاإِنا أَرسلْنا إِلَيكُم رسولًا شاهدا علَيكُم كَما أَرسلْنا إِلَى فرعونَ �

                                                 
 ١٦املزمل:  ١
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حمتوما أن يأيت خامت خلفاء هذه األمة مثيال لعيسى يف اية السلسلة، ويبعث 
ألن عيسى كان اخلليفة  ،ثل عيسى يف القرن الرابع عشر بعد مثيل موسىم

عام. وملا كان اليهود يف  ١٤٠٠وقد ظهر بعده بـ  ،األخري يف سلسلة موسى
 فقد وعد كالم اهللا تعاىل أنه سيكون يف ،مل يؤمنوا بعيسى اإلسرائيليةالسلسلة 

سرية  ذووأناس  -أي يف زمن املسيح املوعود - الزمن األخري هذه األمة أيضا يف
  اليهود. 

سرية  ذويحا أن مثيل موسى ليس موسى بعينه، وأن أناسا ملا كان واض
 فما السبب يف أن ينـزل ،أيضا ليسوا يهودا بعينهم آخر الزمان اليهود يف 
عيسى نفسه الذي خال من قبل؟ هذا الفهم يتعارض مع كتاب اهللا  عيسى اآليت

قد حكم يف سورة الفاحتة أن بعض فئات هذه األمة سيحذون  �ألنه  ،تعاىل
وبعض أفراد هذه األمة سيحذون حذو اليهود الذين مل  ،حذو أنبياء بين إسرائيل

عليهم. لذلك علّم  من املغضوبفسيعدون  ،بل أرادوا صلبه �يؤمنوا بعيسى 
هدنا الصراطَ ا� اهللا تعاىل يف سورة الفاحتة دعاء ليتلى يف الصلوات اخلمس وهو:

 يمقتسالْم* غَي هِملَيع تمعأَن يناطَ الَّذرالصو هِملَيوبِ عضغرِ الْمالِّنيالض � .
 �الْمغضوبِ علَيهِم�، واملراد من هم أنبياء اليهود �أَنعمت علَيهِم�فاملراد من 

. فالواضح من هذه اآلية أنه سيكون يف �هم اليهود الذين مل يقبلوا عيسى 
. فال بد أن يكون �سرية اليهود الذين كانوا يف زمن عيسى  ذوواألمة أناس 

يهود مثل الالذي بسبب إنكاره سيصبحون  ،معهم من األمة نفسها عيسى أيضا
عليهم. إن هؤالء القوم يلومونين ويقولون ملاذا مسيت نفسك عيسى؟  املغضوب

ألم لو مل يصبحوا يهودا ملا صرت  ،اللوم يعود عليهم أنفسهم واحلق أن هذا
مستعدون ما أغباهم! إذ هم فعيسى. ولكن كان من احملتوم أن يتحقق كالم اهللا. 

  .ليكونوا يهودا بأنفسهم ولكن يريدون أن يأيت عيسى من اخلارج
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السلسلة فزبدة الكالم أن بناية السلسلة اإلمساعيلية قد بنيت على غرار 
اإلسرائيلية متاما. واحلكمة يف ذلك أن عيسى هذه السلسلة أيضا ليس من عائلة 

ألن املسيح أيضا مل يأت من بين إسرائيل، إذ مل يكن له أب من  ،بين إمساعيل
ه وحدها كانت إسرائيلية. واملماثلة نفسها موجودة يف حاليت بين إسرائيل بل أم

بعضا من أمهايت كن من السادات. وهذا ما أنا أيضا. لقد بينت سابقا أن 
 ،الروح بواسطة األب مل ينل �كشفه علي وحي اهللا أيضا. وكما أن عيسى 

أي معلّمٍ.  ،كذلك ما نلت أنا أيضا روح العلم واملعرفة من أي أبٍ روحاين
اهللا  فقد أقام. لذا �ففي هذه األمور كلها هناك مماثلة قوية بيين وبني عيسى 

اء السلسلة اإلسرائيلية واختارين ألكون عيسى. ففي سلسلة إمساعيلية بإز تعاىل
وكان  ،الذي مسي موسى �سيدنا حممد املصطفى  هناكصدر سلسلة اإلسالم 
يف اية السلسلة، وإنين من قريش من ناحية العبد املتواضع أبواه من قريش، وأنا 

  األم فقط، وقد مسيت عيسى. 
أيها القوم  وهو: ،مين اجلواب واكيف صرت عيسى؟ فامسعيقول اجلهالء "١

  .احلاسدون
  .لـما مسيتم يف القرآن يهودا فقد جعلين اهللا تعاىل لليهود عيسى

وإال فلستم من نسل اليهود حقيقةً، ولست أنا أيضا ابن مرمي على وجه 
  .احلقيقة

ظهرت بسببكم أنتم، فما الفائدة من  أيضا من أثر، فقدلوالكم ملا كان يل  
  !؟الشغب والضجيج

  .�قد تطرق كله إىل دين أمحد   دين اإلسرائيلينيومسني كان يف غثٍّكل 
                                                 

 . (املترجم)ترمجة قصيدة فارسية ١
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ون وبعضهم موسى يف كل شيء، بعضهم صاحل قوم مياثلون إن قومنا
  .طاحلون

 الرب فقد جعلين اج ديننا، مثيال ملوسى يف صدر ديننا،ملا كان نبينا، ت
  .الودود عيسى

  .مثل اليهود ،لقد ولد يف هذه األمة يهود وقحون لكي يؤذوا عيسى هذا
 ملنن على قومنا أيضا باب كل صالح وفسادباختصار، لقد فتح اهللا ذو ا

  .على اليهودكما فتحه 
جتاوزت  باسم موسى، كذلك حني �مسى اهللا تعاىل نبينا األكرم كما 

  .فرعونسمي  دوداحل جهلٍعداوة أيب 
نـزل عيسى يف ايتها  ،ما جاء الكليم يف صدر األمة بأمر من اهللافك

  .إلكمال املهمة
شكوكك كافة كالمنا  وقد أزالشقاوةٌ،  اإلعراض بعد استيعاب هذا األمر

  .وشبهاتك
الذي ال يرتدع عن السيئة يصبح حطب و ؟ما الفائدة من رمي الصادقني

   ".جهنم
 وإعالين يطابق نصوص القرآن الكرمي ،على حقأنين فملخص الكالم 

 دوندقي، ومل يغلق باب اآليات ن آالف اآليات شاهدة على صوإ، واحلديث
يف املستقبل أيضا. أما ما يقوله املعارضون بأن نبوءة كذا مل  الباحثني عن احلق

تتحقق، فهذا يدل على عماهم، وإال فقد حتققت مجيع األنباء وبعضها موشكة 
فهم مضطرون  العناد على التحقق. ولكن ملا صارت نظرم ضبابية بسبب غبار

اليت حتتاج إىل  بتحقق النبوءات البينة والواضحة متام الوضوح، أماإىل االعتراف 
إن النبوءة من هذا القبيل فدقة النظر فإا مل تتحقق حبسب زعمهم، ومع ذلك 
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قد تكون واحدة من عشرة آالف. ما أسوأ وصمة اللعنة على قلب ال يستفيد 
مل تتحقق.  كذاأن نبوءة  مكرراويعوي عواء الكلب ! من عشرة آالف نبوءة

وقاحة. لو كان شخص مثله  وليس ذلك فحسب بل يسب ويشتم أيضا بكل
نبوءة من نبوءات األنبياء   خال هل كان سيؤمن به؟ كال، ألنيف زمن أي نيب

  مشتبهة على الكافرين دائما.ظلت 
ستعلم أن مجيع النبوءات فأوال،  ارفع عن عينيك حجاب العنادأيها اجلاهل، 

من ، ولكن ومائج قد حتققت. إن نصرة اهللا اجم املعارضني كبحر هائج
املؤسف أن هؤالء القوم ال يكادون يشعرون بشيء. لقد أظهرت األرض آيات 
والسماء كذلك. وظهرت يف األصدقاء ويف األعداء أيضا، ولكن مل تظهر إىل 

ما مل  ناقصا، ولكن اهللا تعاىل لن يترك هذا األمر لعمهنياآلن آية حبسب زعم ا
 زماخلبيث من الطيب. ي  

د وتنطلي علي حيلة من حيلهم وأال يبقى يل أثر أبدا، يريد املعارضون أن أُبا
ولكنهم سيفشلون يف أمانيهم وميوتون خائبني خاسرين، وقد مات كثري منهم 
أمام أعيننا ودخلوا القبور مع حسرات يف صدورهم، ولكن اهللا سيحقق مجيع 

 ال . هؤالء األغبياء ال يفقهون أنين خائض يف هذه احلرب بأمر من اهللاآمايل
 !يستطيع أن يضرين؟ من ذا الذي !فأنى يل أن أضيع؟ ،من تلقاء نفسي

صبح هو اآلخر أيضا له أصبح أحد لغريه أ كلّماوالواضح متام الوضوح أنه 
 ورد يف الصحيحنيِ أن عيسى اآليت : صحيح أنه قدالبعضيقول  .على أية حال

 ،سيكون من هذه األمة، ولكنه سمي نيب اهللا يف صحيح مسلم بكلمات واضحة
  أنه سيكون من هذه األمة؟  فكيف نقبل

املعىن احلقيقي إذ مل يتأملوا يف  ،أجوابه أن هذه الشقاوة كلها ناجتة عن خط
الوحي، وحيظى بشرف بإن معىن النيب هو من يتلقى األنباء من اهللا  ،لـ "النيب"
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ا ليس ضروريا ، وليس ضروريا أن يأيت بشريعة جديدة، كمخماطبتهواهللا مكاملة 
يف اعتبار فرد من األمة نبيا على هذا  مشرع. فال مانع أال يكون تابعا لرسول

النحو، وال سيما إذا كان ذلك الفرد من األمة مستفيضا من نبيه املتبوع. بل 
إىل يوم  �املخاطبة اإلهلية بعد النيب الفساد حيدث إذا حرمت األمة من املكاملة و

ينال  بقرب اهللا حىت املرُء نتيجة اتباعه حيظىالنيب الذي ال والقيامة. إن الدين 
ملعونٌ وجدير بالنفور  أن ذلك الدينليس دينا وال نبيا. أي  ،شرف مكاملة اهللا

، فقط ذلك الدين الذي يعلّم أن تقدم اإلنسان يقتصر على بعض األمور املنقولة
وأن مساع  ،الزمن املاضي يفانقطع هللا مسدود يف املستقبل بل وأن باب وحي ا

 ذنأ. ولو تناهى إىل متاما وسا منهؤصوت اهللا احلي القيوم ومكاملته صار أمرا مي
ت اهللا صوت من الغيب فهو مشتبه فيه حبيث ال ميكن القول هل هو صو أحد

دعى من الشيطان من أن يدعى من مثله أحق بأن ي أم صوت الشيطان. فإن دينا
الرمحن. الدين احلق هو الذي يخرج من الظلمات إىل النور، وال حيصر معرفة 

نور املعرفة. إذًا إن متبع الدين احلق ه اهللا يف القصص فقط بل يهباإلنسان ب
ب النفس األمارة. جيف ح بنفسه يستطيع أن يسمع كالم اهللا إن مل يكن حمجوبا

  ل فرد من األمة نبيا من هذا النوع عالمة حمتومة للدين احلق. لذا فإن جع
أي أن يأيت بشريعة  ،إذا كان املراد من "النيب" أن تنـزل عليه الشريعة

ألنه ال يستطيع أن ينسخ أيضا  �فهذا املعىن لن ينطبق على عيسى  ،جديدة
الكرمي. بل إن الشريعة احملمدية. وال ميكن أن ينـزل عليه وحي ينسخ القرآن 

فكرة عودته توهم وكأن الشريعة اإلسالمية سوف تغير وتبدل نوعا ما مبجيئه. 
وخياطبه ويكشف  نيب" معىن أن اهللا جلّ شأنه يكلِّمهولو استنبط من كلمة "ال

فأي غضاضة يف كون فرد من األمة نبيا من هذا  ،الغيبية األسرار عليه بعض
أكثر من مرة  أمال يف القرآن الكرمي أعطىتعاىل قد  اهللا ما دامالنوع؟ وخاصة 
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بأن فردا من األمة ميكن أن ينال شرف املكاملة واملخاطبة اإلهلية، وأن اهللا تعاىل 
يف سورة الفاحتة اليت تتلى يف الصلوات  نامخياطب أولياءه ويكلّمهم. بل علِّ

 �صراطَ الَّذين أَنعمت علَيهِم *اهدنا الصراطَ الْمستقيم �اخلمس يوميا دعاًء: 
لنيل هذه النعمة بالذات، فلماذا يرفض إذًا نوال أحد من األمة هذه النعمة؟ هل 
النعمة اليت طُلبت من اهللا تعاىل يف سورة الفاحتة واليت أُعطيها األنبياء تتمثل يف 

ة املكاملة واملخاطبة أن األنبياء عليهم السالم نالوا نعم الدنانري؟ واضحالدراهم و
اإلهلية اليت بسببها بلغت معرفتهم مبلغ حق اليقني، وناب جتلّي الكالم مناب 

والذي بسببه  �اهدنا الصراطَ الْمستقيم�الرؤية. فالدعاء الذي ندعو به أي: 
عسى أن يكون معناه إال أن هب لنا يا ربنا  ماذا ،نرث حنن أيضا تلك النعمة

  ة واملخاطبة؟ شرف املكامل
هنا يقول بعض من قليلي الفهم إن هذا الدعاء إمنا يعين أن اجعلْ إمياننا قويا  

ووفِّقنا لألعمال الصاحلة اليت ترضاها. ولكنهم ال يدرون أن تقوية اإلميان 
املعرفة  إثروكسب األعمال الصاحلة والعمل حبسب مرضاة اهللا كلها أمور تأيت 

من اإلميان القوي  حمرومنصيبا من معرفة اهللا  ينلمل الكاملة. والقلب الذي 
واألعمال الصاحلة أيضا. إن خشية اهللا تتولد يف القلب نتيجة املعرفة وحدها. 
وباملعرفة فقط يهيج حب اهللا يف القلب. كما يالحظ يف الدنيا أيضا أن خوف 

 جبنبككل شيء أو حبه ينشأ نتيجة املعرفة وحدها. فمثال إذا كان األسد واقفا 
لن ابه أبدا، ولكن فـ ،خروفابل تظنه  أنه أسددون أن تدرك  يف ظالم حالك

صوابك. كذلك إذا فقدت حاملا تعرف أنه أسد تفر من املكان عفويا كأنك 
جمرد يف الفالة وحسبته ى قًلْمكان هناك حجر كرمي يبلغ مثنه مئات اآلالف 

نه حجر كرمي ذو شأن عظيم لن تعريه أدىن اهتمام. ولكن لو عرفت أف حجر
لصرت يف حبه كانون، ولبذلت لنيله جهد املستطيع. فتبني من ذلك أن احلب 
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اإلنسان يده يف جحر يعرف لن يقحم واخلوف كله يعتمد على املعرفة وحدها. 
أن فيه حيةً سامةً، وال ميكنه أن يهجر مكانا يوقن أن كنـزا كبريا مدفون حتته. 

ال ميكن لإلنسان أن خيضع هللا فاخلوف واحلب كله على املعرفة مدار فلما كان 
تعاىل أيضا بوجه كامل إال إذا كانت لديه معرفته، ليطّلع أوال على وجوده مث 
تتبني له صفاته احلسنة وقدراته الكاملة. وهذا النوع من املعرفة ال يتيسر إال إذا 

يوقن حق اليقني بإعالم من حائزا على شرف مكاملة اهللا وخماطبته. مث املرء كان 
اليت تتوقف عليها ( وقادر يفعل ما يشاء. فالنعمة احلقيقيةالغيب عامل  �اهللا أنه 

اليت بواسطتها و ،إمنا هي مكاملة اهللا وخماطبته )قوة اإلميان واألعمال الصاحلة
أوال مث يطّلع على قدراته، مث يرى تلك القدرات بأم  �يعرف املرء وجوده 

هذا االطالع. هذه هي النعمة اليت أُعطيها النبيون عليهم السالم. عينيه حبسب 
أعطيكموها. فالقلب الذي ابتلي سومث أمر اُهللا األمة أن اسألوين هذه النعمة 

   بالعطش لنيل هذه النعمة سيناهلا حتما.
هم. إن مكاملة اهللا وخماطبته هي وحدها أساس الذين ينسون اهللا فينسا ولكن

األمة لسدت أبواب  هذه الربكات كلها. فلو أُوصد هذا الباب علىاملعرفة ومصدر 
 اإلهلية السعادة كلها يف وجهها. ولكن ليس املراد من املكاملات واملخاطبات

كانت من الشيطان أو من الرمحن.  فيما إذاالكلمات اليت يتردد فيها امللهم نفسه 
 الشيطان أيضا  افالكلمات العدمية الربكة اليت ميكن أن يشاركدعجديرة بأن ت 

، ألن كلمات اهللا املنرية واملباركة واحللوة ال ميكن أن تشبه أصالمن الشيطان 
 ،كلمات الشيطان. والقلوب اليت ال نصيب فيها للشيطان بسبب طهارا الكاملة

قلوب جنسة حتتوي يحلُّ يف ال حظّ له يف الوحي النازل عليها أيضا. إن الشيطان 
ينـزل عليها كالم اهللا  النجاسة مثل الشيطان. إن النفوس الطيبة والطاهرة على

  النجس.الشيطان النجسة فينـزل عليها كالم  النفوس ، وأماالقدوس
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فإذا احتار املرء يف إهلامه ومل يدرِ أمن الشيطان هو أم من اهللا، فإهلام شخص 
الذي قد يكون من ه اء على إهلامالصاحلَ طاحلا بن باال عليه ألنه قد يعدمثله يكون و

كلّيا الطاحل صاحلا ويكون ذلك التعليم من الشيطان به الشيطان، أو ميكن أن يعد.   
 ،من اهللا ل بأمر تلقّاه بواسطة إهلام حاسبا إياهومن املمكن أيضا أن يعم

ولكن الشيطان هو الذي يكون قد أمره بذلك. وميكن كذلك أن ينبذ أمرا 
  ولكنه من عند اهللا يف احلقيقة.  ،معتربا إياه حكم الشيطان

ن القرار من الواضح متاما أنه ال تتسىن للمرء استقامة كاملة للقيام بعمل دو
حلقيقة. وال من اهللا يف ا باليقني أنه أمره مليئا قلب اجلازم، أي دون أن يكون

تكون هناك بعض األمور اليت يعترض عليها الشرع يف الظاهر كما أن سيما 
على أعمال "اخلضر"، إذ ال تأمر شريعة من شرائع  ظاهريا كان للشرع اعتراض

األنبياء أن يقتل طفلٌ بريٌء. فلو مل يكن "اخلضر" موقنا بأنه وحي من اهللا تعاىل 
كن أم موسى موقنة بأن وحيها من اهللا تعاىل ملا قتله على اإلطالق. ولو مل ت

مقط حتما ملا ألقت ولدها يف الي .  
وأنى لإلنسان أن يأمن ضره، إذا ؟! فأي مفخرة يف هذا النوع من اإلهلام

إن هذا النوع من  !أخرى أنه من الشيطان؟ تارةمن اهللا وظن  أنه تارةحسبه 
بالء ميكن أن يهلك بسببه يف وقت  بل هو ،اإلهلام مصيبة على املرء وعلى إميانه

ه الذين ينبذون يف براثن الشيطان عباد األوقات. إن اهللا تعاىل ال يلقي من
وحده، وحيرقون كلَّ ما سواه يف نار  �عالقات النفس األمارة ويكونون له 

كذلك هناك فرق  ،احلق أنه كما أن هناك فرقا واضحا بني النور والظالموحبه. 
  بني وساوس الشيطان ووحي اهللا املقدس. 

اهر يبالغون يف اإلنكار إىل درجة قوهلم إن الظإن بعض املشايخ املتمسكني ب
باب املكاملات اإلهلية مسدود بتاتا، وليس من نصيب هذه األمة الشقية أن 
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ذب من تكمل إمياا بنيلها هذه النعمة مث توفَّق لكسب األعمال الصاحلة جب
  اإلميان. 

وعمهة وشر أنه إذا كانت هذه األمة شقية  مثل هذه األفكاراجلواب على 
بل احلق أن الذين  فلماذا مساها اهللا خري األمم؟، يف احلقيقة األمم إىل هذا احلد

 علّم اهللا تعاىلفَلم  ،وإال ،أنفسهم يكنون مثل هذه األفكار هم احلمقى واألغبياء
وإىل جانب ذلك أراد أيضا أن يعطيها تلك  ؟!األمةَ دعاء يف سورة الفاحتة هذه

املخاطبة اإلهلية اليت هي مصدر كل املكاملة والنعمة اليت أُعطيها النبيون، أي 
أي خري يف أمة دنية  !فهل كان تعليم اهللا ذلك الدعاء خديعة حمضة؟ ؛نعمة

  ؟! وحقرية هي أحطّ من نساء بين إسرائيل أيضا
، وما كانتا امرأتني كانتاعليهما السالم واملعلوم أن أم موسى وأم عيسى 

نا، ولكنهما كانتا حمظوظتني مبكاملات اهللا يمعارض باعترافمن النبيني 
وخماطباته اليقينية. أما اآلن، فإن صار فرد من هذه األمة كامال من حيث 

إىل وكان مطيعا هللا تعاىل  ،يف نفسه قلب إبراهيم كأنْ خيلقطهارة النفس 
يرمي لباس النفسانية بعيدا ويفىن يف حب اهللا حىت ميحو نفسه درجة أن 

متاما، فمع كل هذا التغير الطيب ال ميكنه نوال وحي اهللا تعاىل مثل أم 
ماذا نقول هنا إال:  !موسى. هل لعاقل أن ينسب إىل اهللا تعاىل هذا البخل؟

  لعنة اهللا على الكاذبني.
ق أن الناس مثلهم قد صاروا ديدان األرض متاما ومل يبق فيهم من احل

شعار اإلسالم شيء إال العمامة واللحية واخلتان والتفوه ببعض الكلمات 
فقط، فمسخ اهللا قلوم، وحالت دون تقليدا باللسان، والصالةُ والصوم 

ج حي ب املظلمة. وماتت قلوم ومل يبق يف أيديهم منوذجعيوم آالف احلُ
املكاملات اإلهلية. واحلق أن هذا إىل إنكار فاضطروا  ،من احلياة الروحانية
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يف احلقيقة. وألن القلوب ماتت فال يشعرون  اإلنكار يعين إنكار اإلسالم
   فيها.بتردي حالة هم واقعون 

إن هؤالء اجلهلة ال يدرون أنه إذا كان احلال على هذا املنوال فما الفرق 
أيضا يؤمنون  "الربمهو مساج"بني اإلسالم واألديان األخرى؟ إن أصحاب 

باهللا واحدا ال شريك له، وال يعتقدون بالتناسخ، وال يشركون باهللا شيئا، 
فلما كان أصحاب . "ال إله إال اهللا"ويؤمنون بيوم الدين وينطقون بشهادة 

الربامهو مساج يشاركون املسلمني يف هذه األمور فما الفرق بينهم وبني 
املسلمني، وخاصة إذا كان ارتقاء املسلمني أيضا مقتصرا على هذا احلد. فإذا 

على  ويقتصر دوره - والعياذ باهللا- نعمة متميزة  ةكان اإلسالم ال يهب أي
من اهللا تعاىل. إذا كان أحد يعتنق  فال ميكن أن يعد ،أفكار اإلنسان فقط

مفتريا،  �النيب  قدات اإلسالم املقدسة ولكنه يزعممعتيتوافق مع اعتقادا 
أن  بصدق النبوةعلى غرار الربمهو مساج، فماذا ميكن للمسلمني املتمسكني 

قصص وحكايات بالية، بل خالية من يقدموا له من عالمة متميزة لدينهم 
  متثّل نعمة حمسوسة ومشهودة أُعطُوها دون غريهم؟ 

تلك النعمة هي املكاملات واملخاطبات  ،األشقياء وتعساء احلظ القوم أيها
اإلهلية اليت ا تنال علوم الغيب وا تظهر قدرات اهللا املؤيدة. وتظهر نصرة 

 واسطة ذلك اخلاتم، وال يوجد وجهاهللا املصحوبة خباتم وحي اهللا، فيعرفون ب
اإلميان ضعاف فيا  .تؤمنون بأن اهللا تعاىل يسمع األدعيةوأنتم  سواه، للتميز

وإذا كان مسعه  !أفال يستطيع الكالم؟ ،ويا أيها العمهون، إذا كان اهللا يسمع
وإال  !الكالم مع عباده من عظمتهفكيف يقلل  ،ال حيط من شأنه شيئا
 كذلك فترة من الزمنمنذ إهلام اهللا ختم على  كمافعليكم أن تعتقدوا أنه 

بح كالصم والبكم، والعياذ نفسها، وأصالفترة أيضا منذ  هعختم على مس
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السؤال  !باهللا. هل لعاقل أن يقبل أن اهللا يسمع يف هذا الزمن وال يتكلّم؟
الذي يفرض نفسه هنا هو: ملاذا ال يتكلم؟ هل أصيب لسانه مبرض وبقيت 

األذن سليمة؟ ما دام العباد هم همواإلله ه ،و هواحلاجات لتكميل اإلميان  و
هي هت احلاجة إىل الكالم بقدر احلاجة إىل السماعييف العصر  ، بل مس

، فلماذا بقيت صفة السمع على حاهلا نتيجة غلبة اإلحلاد على القلوب الراهن
  !وتعطّلت صفة الكالم؟

عاما،  ٢٢األسف كل األسف أنه قد مضى من القرن الرابع عشر أيضا 
وقد طال الزمن على إعالين حبيث إن الذين كانوا يف بداية زمن ادعائي يف 

ولكنكم مل تفهموا إىل اآلن أنين  ،اآلن أوالدهم شبقد أمهام بطون 
بأننا ال نؤمن بك ألنه قد جاء يف  تقولون مرارا وتكراراصادق، بل 

  . األحاديث اليت عندنا أنه سيأيت ثالثون دجاالً
قد دمرمت من كل  !؟فقط يف نصيبكم إال الدجالني أيها األشقياء، أليس
كم لقد ساءت أحوال  دواب غريه.ليال أحد زرعةَاجلوانب كما تدمر م

 يأيت اددكان الداخلية كثريا، وبلغت اهلجمات اخلارجية أيضا منتهاها. 
هذه والعياذ باهللا، إذ مل يأت لعلّ اهللا نسي ذلك، ولكن  ،على رأس كل قرن

على رأس القرن إال الدجال حبسب زعمكم. لقد صرمت ترابا ولكن اهللا املرة 
مل يأخذ بيدكم. لقد  �عات ولكنه . غرقتم يف البدلكم تعاىل مل يأبه

. قولوا والصفاء من الصدق خصلةتالشت فيكم الروحانية ومل تعد فيكم 
؟ أين أمارات العالقة مع اهللا؟ ليس الدين فيكم الروحانية أين ،صدقا وحقا

عندكم إال حذلقة اللسان واخلصومات املبنية على الشر وثوائر التعصب 
بأمر من اهللا ولكنكم مل تعرفوه،  جنم جمات مثل العميان. لقد طلعواهل

  واخترمت الظالم فترككم اهللا فيه تعمهون.
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ألعمى أن لفما الفرق يف هذه احلالة بينكم وبني األمم األخرى؟ هل 
  جيلس بني العميان ويقول: أنا أحسن منكم حاال؟ 

أيها القوم اجلاهلون، مبن أشبهكم؟ أنتم متاثلون األشقياء الذين زرع 
 وزرع فيه أشجارا مثمرة من كل نوع، وأجرى قرب بيتهمبستانا سخي ،

وارفة الظالل تستطيع أن تنقذ آالف دوحا فيه قناة ماء زالل، وزرع فيه 
الناس من حر الشمس. فاستضاف ذلك السخي قوما كانوا حيترقون يف حر 

ليجلسوا يف الظل ويأكلوا  - إذ مل يكن هناك ظلٌّ وال مثرة وال ماء - الشمس
القوم األشقياء ردوا تلك الضيافة وماتوا هؤالء ولكن  ،الثمار ويشربوا املاء

قوما بشدة احلر واجلوع والعطش. لذا يقول اهللا تعاىل بأنه سيستبدل م 
ويأكلون تلك الثمار  ،تلك األشجار ظليل حتت ظل يفآخرين جيلسون 

إن  م ما قال اهللا تعاىل يف القرآن الكرمي كمثالٍويشربون ذلك املاء الزالل. نِع
ذا القرنني وجد قوما حيترقون يف حر الشمس ومل يكن بينهم وبني الشمس 

لني ،فلم يستعينوا بذي القرنني ،ستربذلك البالء. مث وجد ذو  فبقوا مبت
القرنني قوما آخرين استعانوا به للنجاة من العدو، فأُقيم هلم سد فنجوا من 

  العدو. يذاءإ
 كل تقوميمن  قرنني شهدت إذ ،القرنني ذو أنا بأنين وحقا صدقا فأقول

 الشمس حر يف واحملترقون. املستقبل عن الكرمي القرآن نبوءة حبسب قوم
 ويف محئة عني على اجلالسون أما. املسلمني من يقبلوين مل الذين أولئك هم

 الذين القوم وأما. الشمس إىل بصرهم يرفعوا مل الذين النصارى فهم الظالم
 سوف وحدهم دينهم بأن وحقا صدقا أقول. مجاعيت فهم السد هلم أُقيم
. ضعيف أساس كلباستمرار  يلتهم واإلحلاد الشرك. العدو إيذاء من ينقَذ

 عليهم يسيطر ولن الشيطان، يغلبهم ولن طويال، ستعمر اجلماعة هذه ولكن
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 وسيظلون السهام، من وأنفذ السيف من حدة أكثر حجتهم إن. حزبه
  .القيامة يوم إىل دين كل على غالبني

يا أسفًا على هؤالء السفهاء الذين مل يعرفوين! كم كانت مظلمة تلك 
 ال ميكنهم أن يروين ألن العناد أظلم وأعمى! العيون اليت مل تر نور الصدق

. لو واظبوا على البحث غشاوة األعنيوعلى  القلوب صدأ. على أعينهم
 ودعواباإلخالص وطهروا قلوم من الضغينة، وصاموا ارا وضوا ليال 

اهللا عليهم من أنا. عليهم أن  لكان من املأمول أن يكشف ،وبكوا وتضرعوا
  خيافوا استغناء اهللا.

ومل يرتدعوا عن التعنت والضغينة، طبع  �لـما مل يؤمن اليهود بالنيب 
 ،م. ومع أنه كان منهم مئات الفريسيني والكتبة وعلماء التوراةاهللا على قلو

ومل يكشف اهللا عليهم احلق  ،ولكنهم مع ذلك مل يستطيعوا إدراك احلقيقة
هذه األمة أيضا حتذو حذوهم فال ميكن اإلهلام. فما دامت  وأبواسطة الرؤيا 

يف  حلقيقيةالتقوى اتكن وال يستطيعون أن يعرفوين ما مل أعينهم أن تفتح 
. اهللا تعاىل ال يرضى بكالم فارغ باللسان فقط بل ينظر إىل القلوب. نصيبهم

العميق.  �كل من أراد أن يخفي خيانته ال يسعه أن خيفيها عن نظره 
ألن املتقي يكون يف حضن  ،التقي هو الذي يثبت تقواه بشهادات من اهللا

كطفل حبيب يف حضن أمه. تنقض عليه الدنيا لتهلكه، ويلدغه  �عطوفته 
مته السامة ولكن اهللا ينقذه. كما أن الشمس عندما من هب ودب حب كلُّ

كذلك ترافق تأييدات اهللا تعاىل وأنواع  ،تطلع تنتشر أشعتها على األرض
 من عاداه ويكرِم أمام أعينهم املتقي �نصرته املتقي جبالء تام. فيعادي 

وإن عداوته  يضيع وال يباد ما مل ينجز مهمته،الذي يريدون ذلته. فال 
   على حد السيف البتار. هيداملرء كضرب 
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١ ترى نصر ربي كيف يأيت ويظهر  
ــ ــأتعلــم مفتري ــي مؤي   ادا كمثل

  اب وقـد الح صـدقنا  تقولون كذّ
 ًءوهل يستوي ضـو ـار وليلـةٌ  ا  

ـ   ففكّ ر وال تعجـل علينـا تعصاب  
ـ  ر وكفّ   ةوما التكفري منـك ببدع

  وهذا هو الوقت الذي لـك نـافع  
  ى وأمورنـا ددت مشس اهلُبوقد كَ

  فيـك تغلـي جلئـتين    ولوال ثالثٌ
ــر  ــالقٍوآخ ــدك مس أخ ــايبي   ه

  ورىلا شىخيومن كان خيشى اهللا ال 
  ومن كان بـاهللا املهـيمن مؤمنـا   

  ر دوحـيت ا نـو ورأ مٍسالم على قو
  أنت يـا ابـن تصـلّف    فأي غيبٍ

ـ سيهد   ةي وشـقو يك ربي بعد غ
ـ تـه ن علمنا املنوحن   نـا ن وليى م
وــو ــاهللا لَ ــانَ تا أنس ــى زم   قعلّ

ـ  أرى غيظ نفسي ال    هثبـات لغلي
  د إساءةـان بعـاإلنس نـإذا أحس

  

  مــرثويقطــع ريب كــل مــا ال ي
ـ  بآيٍ   رت لـيس فيهـا تكـد   جتلَّ

ـوالصدوق ال فكيف كذوبمطهر  
ى فكـذّ وإن كنت ال ختشب وزور  

  كمثلك قال السـابقون فـدروام  
فتب قبل وقت فيه تدعى وت حضـر  

  ـ أنارت كيـاقوت وأنـت ت   رعفّ
ــو ــل مث كــرب مث ــهن جه   رفمن

ـ  حبمقٍ هو اخلوف من قومٍ   رواتنفّ
 هو الشجرة الطوىب ينـور وي ثمـر  

ـ ر ال يتعلى نائبـات الـده     رفكّ
  هم وللقطـف مشّـروا  راق نواظرف

ــرى  ــت ــها مث تقمث ــررايت كل ص  
ـ      أُخربوذلك من وحـي أتـاين ف

فقَرـ   ت به   كّـر ت أُذعـيين وكن
ـ    ضٍ حتجـر ل أروليس فؤادي مث

ـ من الر جوكم   ردجاف يعلو وحي
نـذْك  فنسى اإلساءة واحملاسـن نر  

ـ رأيت أذًى منكم وقلـيب مك  سر  

                                                 
 من هنا تبدأ القصيدة العربية للمؤلف. (املترجم) ١

لطاملـا كـالم   وإن قلت مـرا يف 

ويسع ى إلينا كل من هـو ي بصـر  
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  ا مـن اهللا ذي العـال  كم إلّوما جئْت
  ابـن مـرمي   وإن شاء مل أُبعثْ مقام

  لُ الرمحن عن أمـر قضـى  وال يسأ
ـ كذلك عاد   ت يف قضـائه رته ج

  يفـةً خ أترك احلـق  وما كان يل أن
ـ   اوقالوا إذا ما احلرب طـال زما  
  وما إن رأينا يف امليـادين فـتحهم  

ربنــا عنــد أثــأينــا عنايــة حرة  
  هأرى النفس ال تدري لغوبا بسـبل 
  الوإين نسيت اهلـم والغـم والـب   

ـ      عابناوإنا بفضـل اهللا نطـوي ش
ــوائم ــن ق ــال كأن هل ــاكاجلب   ه

  تدلّت علينا الشمس مشس املعارف
ــرأي تعس ــرادات ــا م ــن   هار نيل

ـ   يفنعلى هذه    ةًوعشـرين حج
  فقال سـيأتيك األنـاس ونصـريت   

  الوفـود النـازلون بـدارنا    فتلك
  يف ريبٍ وال تؤمنن بـه  وإن كنت

ــفإِ ــا كتبن ــا يف ال ــهن   رباهني كلّ
ـ فال تت   يـدة مبِ نفـسٍ  ع أهـواء ب

ـ  نلم هيأتعة ا عثْـر لـى اهللا ذي الع  
ال إنْ كنتو أزمعتـ ن   راوضال ته

  ما كنـت أُومـر  وما قلت إال كل
حمــا  وهللا يف أقــدارهــيير  

ضـلّ وي ـ  سأل قوم ـ ا ختعم رواي  
ـ  ـ ي فيختار ما يعم   ويـأطر  اعيون

  طّـر ى يتمغَجواد لنـا عنـد الـو   
  وا وكُسرواانظر كيف دقّلنا الفتح ف

ـ  حـولٌ رأي  هغـر  نوم دبنـاه ير  
ـ   صديقٍ وكل   ربيف الشـدائد يخ
  رخا عند خـوف تـأ  اهأر نأوما 

ـ      رإذا جاءين نصـر ووحـي يبش
ـ ل ريح تصررات مثعلى هاج صر  

  خـر املعـارف مت  يف حبـر  سفائن
ـ  وِءفكنا بض   رالشمس منشي وننظ

ترج ـ  ز غيثٌ بعـد م   ذّركـث حي
ـ  ـ  إذا اختارين رب ي فكنـت أُبشر  

ـ ني وتنتن كـل فـج يـأ   وم   رص
  كُري وإن شئت فاذن ربهو الوعد م

ـ ب كذبا ما أقـول وأ وحتس   رطس
ـ م تنأمورا عليها كُ ـ ل تعن قب   رث

ـ  وراَءتر الزوال خت   سـر دا فتخعم
  رتــبس يمـوإنَّ حســام اهللا بالــ

  رفضـن فنأيت كما يـأيت لصـيد غ  
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ــرةٌ ــا أُث ــور مع لن ــيف اهللا م دب  
ـ قول اهللا خوفًا  أنترك   الـورى ن م

  هم وحتـت أدميهـم  يرى اهللا بـادي 
  فال تذهبن عينـاك حنـو عمـائمٍ   

ـ دنيـاهم وتب  أتطلب ـ لَ   هاى رياض
  بِـي الظنـون تغي ظًـا وأنت تظن  

  ر الــدار دار مهــيمننزلــت حبــ
  أنا الليث ال أخشى احلمري وصوم

ــات  ــذعرين بالفاني ــةً أت   جهال
يرد تنـا ولسنا على األعقاب مو  

ــ ــاتنكَّ ــه اجلــاهلني تغيظً   ر وج
  وقالوا كذوب كافر يتبـع اهلـوى  

  نا األرض من شر حزمليع فضاقت
  ن أشرقتيهم حفلم يغن عنهم مكر

ت إليهم رجدرمـاحهم عنا وقد ر  
  مهمن الضغن والشحناء يهذون كلّ

  ننـا لُ التنـازع والتخـالف بي  وأص

ــا أُ ــأخرمإذا م ــه ال نت ــا من   رن
جب أخنش ـ  ى لئام احلـي   رذنـا وحن

ـ ولو من عيون اخللق ي   رتخفَى ويس
 رــزو ــها إال رؤوس ت ــا حتت   وم

ـ غى رياضا لـيس فيهـا ت  نسوت ير  
وصــت ين بــريٌء مــن أمــورٍإِور  

ــاهللا ــوت ــراين و ــك ال ت   ذر إن
  زأروللصـيد أَ م صيدي وكيف وه

ــدنيا  ــر وإنّ أذى ال ــرطْويمي   م
  حـر ولو يف سبيل اهللا نـدمى ونن 

  ن موت عيسى وأُخربواروا مثإذا أُع
  وحثُّوا على قتلي عوامـا وعيـروا  

  ىل لكنــا نتبــرولــوال يــد املــو
  روابلقـدير فـأد  ا مشوس عنايـات 

ـ  بحب ال ي قضى األمر   راريـه منك
واضح لـو وأم ـ  ري مبني   رواتفكّ

ـ  قليلٌ رخيم   ١كثـر بـاللغو ي  مثُ

                                                 
فذلك أمر واضح لقوم  ،أعين يف أنه هل هو حي أو ميت ،�أصل التنازع يف عيسى  ١

فقدم التويف على الرفع  ،�يا عيسى إِني متوفِّيك ورافعك إِلَي� تعاىلقال اهللا  .يتفكرون
كما أنتم تقرأون. فهذا حكم اهللا، ومن مل حيكم مبا أنزل اهللا فأولئك هم الكافرون. وال 

وقد لعن اهللا احملرفني كما أنتم تعلمون. مث  ،ينبغي ألحد أن حيرف كلم اهللا عن مواضعها
ن. مث الشاهد الثالث من فطوىب لقوم يتدبرو �فَلَما توفَّيتنِي�الشاهد الثاين قوله تعاىل 
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  همشـائقني لسـلم   سـلم نا لجنح
ـ  آيات ولكـن   أرى اهللا   همنفوس

  مهمنا عنـد سـلْ  غولسنا حنب تضا
ــن ه ــروم ــا فنعاف ــه هن   جبزائ

  هم يف مسـائهم وكان عدوي بعض
ـ   هموقد زادين يف العلم واحللم جهل

ـ  وأعجبين غـيظ    مدا وجنـو الع
ـ  تبصر   ورٍزعدوي! هل ترى من م

  العمـر لـيس بـدائمٍ    تبصر وإنّ
  هفما لك ال ختشى احلسيب ونـار 

  جبـا وم كتكفـريي لكفـر   أجتعل
 ت يف الدنيا من العيش بـاردا إذا بغ

  نـا رحفإن كنت جوعان اهلدى فت
  مشس اهلدى وضـياؤها  إذا أشرقت

  ذرة ولو كان خـوف اهللا مثقـال  
ــةمبلَ ــرٍ رضــ اع ــةً يتقَف   جهال

أَثرت  ا لألنـاس ليحسـبوا  غبـار  
ــأَ ــواف ــا لريجع يل ريب قلوب ملْه  

إذا طاف الكب تـيمون حولـه لب  
ـ   ـ تريدون تـوهيين ورب   ينزي يع

  رواوجئنــا مبــران إذا مــا تشــذّ
معو ــوس ــارٍ ت ةجــنف   ســعركن

ومـ جاءنـا سـل   ن ا فإنم ّـوقا نر  
ـ    رومن جاءنا سلما فبالسلم نحض

  شـد وأبصـروا  ا بإميان ورفأضحو
ـ  نفسي عند غـيظ  نتوسكّ   رريك
  بـوقٍ ختمـروا  ن غكقومٍ م أراهم
ــ ــي وييؤي ــي كمثل نصــده ربر  

  كالنا وإن طال الزمـان سـيندر  
  راجلحـيم وتـؤث   وما لك ختتـار 

ـ ي وال تتقي يومـا إىل القـرب   صهر  
ـ  غـي املعـاد  فما لك ال تب   روتنت

  حـر ري الضـيوف ونن قأال إننا ن
  تبصـر  تر أن صرجتلّى فليس الفخ

ـ  بالصـدقِ  ين والسـيلَ لوافيت   ربتع
ويفى لفانيوتسع ة   ـرقصالـدين ت  

ـ ى وليك للورالوجودي مض   رواف
ـ إيلّ فصرنا مر   رع اخللـق فـانظ  ج

  فـوس وتنحـر  ؤذى النأُزار ويل ت
ــدون حت ــوتري ــريي وريب ي   رقّق

                                                                                                                     

بأي حديث بعده  �وما محمد إِلَّا رسولٌ قَد خلَت من قَبله الرسلُ�القرآن قوله تعاىل 
منه. .ليلة املعراج يف األموات مث أنتم تكفرون �نا تؤمنون. ولقد رأى عيسى نبي 
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  لَّـيت وهالكـيت  ك ذأتبغي مبكـر 
ا م هفدع أينون جهـدـ ا ا   عايض

ــأتك ــدرف ــل وق ــاهللا اجللي   هر ب
  وما أدري على مـا تسـب ينتسب  

ـ  تراين بفضـل    ع عـاملٍ اهللا مرج
  بـل وال يستوي عبـد شـقي ومق  

ـ وأنت الذي قلّ   جرميـة  ت كـل ب
ـ  ال ختشى احلسيبفما لك    رهوقه

 ــر ــاديتين ال تض ــك إن ع ينوإن  
ـ ر هوما الد ـ  إلّ   هماا تارتـان فمن

ـ  وما النفس يا مسكني   وديعـةٌ ا إلّ
   هـا ال تريـد مثار ويـاة  احلغي أتب

ــأغر ــت ــاك الدني ــةً ةك دني   زين
  وليلـة  يـومٍ تريد هـواين كـل   

ا وأنتم ال نغيـب مـن الـذي   وإن  
ـ ا كاحللّإِ رءمـوما ال   هودباب وج

ـ لدى النخل والرمان تنقف حن  اظلً
 اوأين ضياء الصدق إن كنت صادقً

ـ أتؤذي عباد اهللا يا عابد ا   ىوهلـ
هممـور قـد تـولّى أ   أولئك قوم  

ـ    بــةٌور ونام دووتــاهللا لأليـ
ى بترا   دعات الغيسـاطع والنقْـع  

  ظفّـر مفذلك قصد لسـت فيـه   
ـ  كمث   كَـر ق ال يبعلي خنيـلٌ باس

ـ      ردأحتسب كالشـيطان أنـك أق
  مرمـد جـد   ب ثـأْرا ثـأر  أتطل

ـ  رقف دوهل عن ـ م ـ  امن مح   دريه
نوت ترى القبول حلاك احلسيب كـر  

  كـأين شـر ـ وأ نـاسٍ  علي   رفج
رــزوعي يــا موأيــن تقــاةٌ تــد  

ـ وإن صرت ذئبـا أو بغـيظ ت   نمر  
  لك التارة األوىل بـأخرى نـؤزر  

ح  وال بوت ـردـا أن تيوم ـ د   رض
ـ نـةٌ لـو تف  وما هـي إال لع    ركّ

ـ حذارِ من املوت الذي هـو ي    ردب
م ـ  وتبغي لوجه   يغبـر  وشـرِقٍ لَ

يما نن ى كلر  روي ومـا نتصـو  
س فإن شئتفاملوت كالصبح ي منفر  

  منـك يف الـد غيب فأي هر أكـرب  
ـ وكل صدوق بالعالمـات يظ    ره

قــي روال تتــا وجتســرــا عليمب  
ـ  ي واليهم ويهـدي وين قدير صـر  

ــ ــدى ون ــام اهل ــا بأي   ركّذفجئن
ـ وما أنا إلّ ـ  ثا غي   مطُرلٍ فـأ فض
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ـ  ولست ـ  ظٍّ كـاه بف ينرٍ غـري أن  
  ىرأينا األعاصـري الشـديدة واألذَ  

  ر األمر الذي هـو واقـع  وما حنذ
  ـرا بالعبـاد وسهمكفى اهللا علم  

  وما كنت يف إيذاء نفسي مقصـرا 
  ســلَّطًاعليــك م وواهللا إن أُجعــل

  رضـموواهللا يل يف باطن القلـب م  
  هـا ي أمور منك قد شـق وقع أتتنِ

  احلـق خيفـة   أن أتركوما كان يل 
ـ وإن كنت تزرينا فنب   دىغي لك اهلُ

من وإن كنت  ي تشـتكي يف مقالـة  
  اهمة قلت ضـعف ن من كلعفال جتز
  ن عمايـات قومنـا  إلينا م أضيف

  ليلـة  كأنا جعلنـا عـادةً كـل   
  صربنا علـى إيـذائهم وعـوائهم   

ـ  عجب   همت ألعدائي يصـولون كل
 ىالعم وهل يصقل اإلميانَ أو يكشف

ـ  ون مني والظنـونُ تعفّنـت  يفر  
م موأوذيتلـهم ولكن كمث يٍن ع  

مبلغ واألموالَ ترى األرض هـمِ هم  
وما رأوا يف مـآهلم  وتدري اليهود  

  م يف الفجـور زيـادةً  أرى كل يو

ـ إذا استنفر األعداء بـالكَهرِ أَن  فر  
ـ  مٍشٍ عند قـو حوصرنا كو   ريكَفّ

  جـر اهللا موالنا ولو كـان خن  نم
  صـر فيـه تب  ظنا لسـت  ففال تق

ـ  ـ لـو ت نا دارمتنيت عند جِ   روس
فإنّ يد   ـرقصـا جيازيـك تي عم  
  اق ولـو أنـت تنكـر   إشف سريرة

علي   ـروال كالسيف بل هـي أ  
ــذر الع ــا املن ــرأن ــان هللا أُن   ذري

  هتـر ري العـدا أو ت تغ صربنا وإن
ـ  ـ  فما هو إلّ   رها دون سـيف تش

  رهــك لإليــذاء بالســوء جتوإنــ
  رثــمجع فســاد وكفــر وافتــراٌء

ــنر ــوقّ ــراء وننشــرب اإلع ث   فت
ـ خ وكلّ   هـر يف العواقـب يظ  يف

ـ  ولو كان منهم جاهـلٌ    روزأو م
ـ أقاويلُ قومٍ لـيس معهـم تط   هر  

ـ  أرى أهل وما إن   رفنى يسـت هالن
ا مـن رأينـاه ين  تعامى عناد ظـر  

ـ    رشـر ت مشوزرعا ودين اهللا نب
ــن ــيهم س ــذلك ف ــرغةٌ ال تك ي  

  ثـر يقلُّ صالح الناس والفسـق يك 
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أرســستأنى كلَّهــم مني بظلمــة  
  مزيـةً  شعرت هلم لــما رأيـت  

ـ يريدون أن أُعفـى وأُفـىن وأُب     رت
ـ فَكيف خيومن كان جنما    هى بريق
ــي بربهــانهم وإندعــوت قــوي  

لمـوا يف بدر املـئني ليع  وقد جئت  
  سٍسجتهل رأوا من  يت شعريأال لَ

وإن الوـ  ى من كـلّ ر   ج جييـئين ف
  همن عباد آثـروين بصـدق  وكم م

ـ   اللطيـف" فإن هومن حزبنا "عبد  

ـ وفسقٍ وعن دار العفـاف تق  روات  
 ـ خت هلم يف ضالل واعتسـاف رواي  

ـ وما هو إلّ ا هـ  ر   طـر بٍ فيهكل
  بـهر ال حمالـة ي ن صار بـدرا  وم

   رـذْمغم كـموإين من الـرمحن ح  
ـ  ـ بم مل يكمايل ونوري مث ه صوار  

  رواوذب يف أمري فكيف تصمن الك
ـ  م ى إلينا كلّويسع   رن كـان يبص

وـروا على النفس حىت خمفوا مث د  
ـ  ى نور صدقٍرأَ   ١روامنه خلق كّ

                                                 
احبزاده املولوي عبد اللطيف، وينادونه يف الص يف البيت امسه ذكورامل "عبد اللطيف"إن  ١

علم  ذاباسم األمري املولوي عبد اللطيف أيضا. كان زعيم عائلة كبرية و "كابول"بالد 
. وبواسطته بذر بذر علم ومريد مخسني ألف تابع وتلميذ حنووفضل وكمال. كان له 

كبري من الدر قهذا ال على ومع حيازتهشر يف تلك البالد على نطاق واسع. احلديث ون
عدمي النظري يف تلك البالد كان بطبيعته يتحلّى  عدالعلم والفضل والكمال الذي بسببه 

فيه قط. احلق أن وجود شخص  تنشأرب مل الكوالعجب  قوة بالتواضع واملسكنة وكأن
والكرب  فوةاملعروفة بقسوة القلب واجل -عفيف ومتواضع وصادق مثله يف أرض كابول

  ر خارق للعادة.أم -والنخوة
احلب والشوق. ولـما كان حيظى حبظ  أجنحةفجاءت به سعادته األزلية إىل قاديان على 

علم احلديث قد وهب بسطة يف والفراسة الصادقة، و تواضعمن الضمري املتقد والكامل 
قبلين فور رؤية وجهي ؛ فوالقرآن الكرمي وكان قد رأى أيضا رؤى صاحلة عديدة بشأين

املسيح املوعود وبايع على شرط التضحية بالنفس. وصار  االنشراح بكوين كمالبوآمن 
ت توالجبلسة واحدة وكأنه مكث يف صحبيت منذ سنني عديدة. وليس ذلك فحسب بل 

ه، وغُِسل قلبه من غري اهللا ل كشفصحيحة تالوقائع الوبدأت اإلهلي سلسلة اإلهلام  يهعل
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جزى اهللا عا دائمـ  ن ىا ذلـك الفت  
  رات وجـودهم يكون كمبس عباد

ــ ــواهمأتعل ــداالً س م م أبــإ   ف
مـا بـدا   جتلّى عليهم رب هـم رب  

تراهمهتفيض دموع م  ـبابةمن ص  
  وجـوههم  تقـاءِ بنـور اإل  أنارت

  ق حنـو نفوسـهم  اخلل ون قلبيميلُ
  حتـت حيـام   حياة القـومِ  كأنّ

  زر خبلَّـة  هـم روإن كنت تبغي زو

  كّــره هللا فــاذكر وفى حنبــقضــ
ـ   وا فالغيـث إذا ما أت   ريـأيت وميط

وا باحلجارةرم ـ فاستقاموا وأَج   روام
  رواروا إىل النور القـدمي وأَبـد  ففَ

ــريانٌ ورأس مغ ــب ن ــويف القل بر  
 فتعـرفهم عينــاك لــوال التكــدر  

  تصــبو إليهــا اخلــواطر ةبنــاظر
ـ   دين عم زر   دراهللا يبـدو ويج

ـ وجوه من األغيار تخ ـ فَ   رتى وتس

                                                                                                                     

عرفة اهللا ومفعما حببه تعاىل. وعند وصوله بيته مب عامراإىل وطنه  من هنا متاما. مث غادر
 يشاملسيح  ، واآلن يعتقد أنعاد منها مبايعاإىل قاديان و ذهبعند حاكم كابول أنه به و

. فعلى إثر الوشاية أُسر بعذر مصلحة الذي كان قادما هو مرشدهاملوعود واملهدي املعهود 
إن مل قتله واجب  أفىت علماء كابول أنو ثقيلة الوزن،سلسلة وصفّدت قدماه بالدولة، 

عذر  أثري. مث شيءيف كل  . عقدت املناظرة بينه وبني علماء كابول وأفحم العلماَءتراجعي
هذا االعتراض كان صحيحا ألن تعليمي هو أن الزمن الراهن ليس وقت  .بأنه ينكر اجلهاد

واألدلة الساطعة واحلجج  استخدام السيف بل جيب اجلهاد يف هذا الزمن باخلطابات القوية
االعتراض. ناشده هذا بناء على يف اية املطاف دين املولوي احملترم الباهرة واألدعية. فأُ

عي  حاكمكابول مرات عديدة بأنه ما عليك إال أن تسحب بيعة هذا الشخص الذي يد
 وتعظَّمتكرم بل س وأنت بريٌءاملسيح املوعود ويعارض مسألة اجلهاد بالسيف،  هو نهأ

على حيايت، وأعلم  وقال بأنين آثرت اليوم اإلميانَ . ولكن املولوي احملترم مل يقبل ذلكأكثر
تراجعه من  يقينا أن الذي بايعته صادق وال مثيل له على وجه األرض. وحني يئس احلاكم

. سكامليفوح برائحة  ال يزال بأن قربه دون رمحة. يقول شهود عياناحملترم رجم املولوي 
والده وزوجته، فقال ال بأ لتقيرمحه اهللا وأدخله يف جنانه. حني قُبض عليه قيل له أن ي

 منه. .رضي اهللا عنه. ب منفصل يتناول وقائعهيكتوقد نشر عنه حاجة يل بذلك. 
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  مشسـنا يف سـتارة   كذلك طلعت
  طالـب تورٍ على عـني  ولسنا مبس

  مؤمنا ر وإن كنتإن تكف وال جرب
ــ ــا وواهللا ال أنس ــاى مهوم   لقيته

  األذىو على صادقٍ فأس من الظلم
على موت عيسى صار قومي كحية  

ــ تفِّوــى مث ب ــدي عيس ــه ع   وفات
ـ    ولو أنّ ا يطـري إىل السماإنسـان  

ـ أتترك قـول اهللا قـوال م     حارص
ع ذكرفد  خـالف قولـه  أخبـارٍ ت  

  ىالرد قتمهلكًا وا اودع عنك كرب
ـ اشِ أعمأتصبح كاخلفّ ى وما تىر  
  احلق بعـد ضـاللة   إذا ما وجدت

ـ زات النرح غوال تب   همكتفوس وه
ـ لَفْولو أن قومي آنسـوين ألَ  واح  

  ولكن قلـوب بـاليهود تشـات   
فصر  ـو هلم عيسى إذا مـا دوات  

وقد تم ـ و ع  نـا يف حديثـهنبي د  
  نطـقٍ سـم م أباروا عوام الناس من 

  يقولــون مــا ال يفعلــون خيانــةً
ــوالٍ ــر أال رب ق ــهيِس   ك قول

  ترى العني ما هو ظاهر غري كـامت 

ى امكثي  فقلتحت ـر أَو أُنـرير  
  نـو وينظـر  يرانا الذي يـأيت وير 

  هراملــط  فحسبك ما قال الكتاب
ـ ا وكَبتكفري قومي حـني آذو    روافّ
ـ  ـ اهللا ي دفكيف كذوب من ي   ترس

  هـروا جوها وأظرخمسومٍ أ نوكم م
ـ ل مجاعة ما تفعرا املوت عق   رواكّ

  رداهللا أوىل وأجــ لكــان رســول
ــد ــاب اهللا أه ــوإنَّ كت   ورى وأن

 ــديث ــدوأي ح ــتبع   أْثَره يس
نوإنَّ تقــاة املــرء تثجــي وتمــر  

ـ   وأم   را لدى الليـل البـهيم فتبص
  را ترك ما كنـت تـؤث  فما الرب إلّ

ـ  ـ   ا دودةٌوهل أنت إلّ   روزيـا م
ملِالذُّ ن يف الدروانيا ويف الدزين ع  

  رواوهذا هو النبأ الذي جاء فـاذك 
ـ وهذا كفى م كّـروا تف ي لقـومٍ ن  

ـ    هم إمـام يـذَكِّر  إذا جاءهم من
وــا وز ــهتان علين ــاءوا بب   رواوج

ـ  خيالف يف احلاالت ـ ت ومبي   ربن
  نظـر الوجه سـاءك م  رنّظولو تن

ـ   وما تنظ   رتر العينان مـا هـو يس
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  وفيهم وإن قيـل اهتـدينا غوايـة   
  عونـة أناس أضاعوا دينهم مـن ر 

  تألَّم قليب مـن أعاصـري جهلـهم   
  هلم سلَف قد أخطـأوا يف بيـام  

  نــا جفــاءهمقمث ذُ نــا خبــريٍممه
  دوـم  بيـدة امل ياألفـاع وجدنا 

ــ ــل مذلّ ــا حنــن إال كالفتي   ةوم
افنشــكو إىل اهللا القــدير تضــرع  

  ن عـادى إيلّ سـهامه  رمى كل م
  كـربال  تش دفاه القوم يف دنيحس

  قـي متدح منط قي قد كنتأيا راش
ــات خملظــحــني قَر كدر وهللا ص  

  وأنت الذي قد قـال يف تقريظـه  
ـ   م مقامي مث أنكـرت اعرفتبرد  

  طنـة ع علـمٍ حبـايل وف  م كلكمث
ـ قَ   باطعت ودادا قد غرسناه يف الص

ما قلت ع لةًجعلى غري شيٍء قلت  

ـ ينمـو الضـالل ويث   به ربوك   رم
  آثـروا  على الـدينِ  وأهواَء دنياهم
ويف القلب خنجففي الصدر ح اززر  

ــ ــفهــم آث ــارهم وختي   رواروا آث
  روامث للظلـم شـم   لٍوجئنا بعـد 

  برمثلهم شـر العقـارب تـأ   وال 
ـ   نهمبأعي بل منـه أدن ى وأحقـر  
ـ مثلُه عنـد املصـائب ين   ومن   رص

  شي كالوحيد وأُكْفَـر أم فأصبحت
   آخــرنيمــا حســين ظللَّمــوكَ

ــث وت ــوقِّر وت ــة ــي بأُلْف   ين عل
ـ مخ ضـالٍّ  ت لكلِكتايب وصر   رفّ

ـ غكمثل املؤلف ليس فينـا     رنفض
تشع فما اجلهل بعد العلم إن كنتر  

عجبت  له يبغي اهلـد ١ى مث يـأطر   
  صـر وليس فـؤادي يف الـوداد يق  

ـص  يـإن واهللا وال   ادق أزو".ر  
        

			  
                                                 

عين بأين فريد يف العصر " ةالسن"إشاعة لقد أقر الشيخ أبو سعيد حممد حسني يف جملته  ١
اإلسالم وبطل شجاع ال نظري له يف سبيل اهللا،  دين تأييد الدين وفداء يف سبيلالراهن يف 

  أقر أيضا عن نفسه أنه ال يعرف أحد عن أحوايل الكامنة أكثر منه.
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شبهة أنه إذا استمد  �صلَبوه وما قَتلُوه وما�بقيت يف اآلية الكرمية: قوله: 
على الصليب ففي حالة  �معنى أن اليهود ما قتلوا عيسى �صلَبوه  ما�من 

الذي يسبقه عبثا حمضا. وإذا قيل بأن  �قَتلُوه ما�هذا التقدير سيصبح لفظ 
قد أضيف ليدل على أن ساقيه مل تكسرا بنية القتل، ففي حالة  �قَتلُوه ما�لفظ 

 ما�بعد:  �قَتلُوه ما�التسليم ذا التقدير أيضا كان جيب أن يرد لفظ: 
وهلَبر بعد اإلنزال  �صكسا�الصليب. فما وجه تقدمي:  عنألن السيقان تم 
لُوها�على:  �قَتوه ملَب؟ أرجو التوضيح. �ص  

اعلَم أن آيات القرآن الكرمي اليت تتناول األمور املذكورة آنفا هي: أقول: 
�هِملقَوا وا إِنلْنقَت ِسيحى الْميسع ناب ميرولَ مسا اِهللا رمو لُوها قَتمو وهلَبص 

نلَكو هبش مإِنَّ لَهو ينلَفُوا الَّذتاخ يهي فلَف كش هنا مم ملَه بِه نلْمٍ مإِلَّا ع اعبات 
ا الظَّنمو لُوها قَتينقلْ * يب هفَعاُهللا ر هكَانَ إِلَيا اُهللا وزِيزا عيمكالنساء( �ح: 
١٥٩-١٥٨( إذ يقول النصارى بأنه  -الذين خيتلفون يف شأن عيسى أن أي

كالمها يف شك من أمره وال  - بأم قتلوه، ويقول اليهود حيا رفع إىل السماء
 أي. وليسوا حائزين على علم صحيح بل يتبعون الظن فحسب يدرون احلقيقة

                                                 
 .بنغالالهذا الشيخ معلّم يف املدرسة وقاضٍ يف مدينة "برمهن برهيه" حمافظة تباره، إقليم  ١

  منه.
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أن عيسى مل يصعد إىل السماء كما يزعم املسيحيون، ومل يقتل على يد اليهود 
هاجر إىل وجنا من املوت  وهو أنههو قول ثالث  كما يزعم اليهود، بل الصحيح

، بل رفعه اهللا إليه وهو عزيز يس اليهود على يقني كامل أم قتلوهبلد آخر. ول
  . ١حكيم

 قَتلْنا إِنا�فاملعلوم أنه قد ورد على رأس هذه اآليات قول على لسان اليهود: 
ِسيحى الْميسع ناب ميرد أوال ، �مفنأورده اهللا على  قولٌوكان ضروريا أن ي

لسان اليهود، لذلك قدم اهللا تعاىل لفظ "قتلوا" على "صلبوا"، ألن ادعاء اليهود 
  .�مريم ابن عيسى الْمِسيح قَتلْنا إِنا�املذكور هنا هو: 

مث ليكن معلوما أيضا أن لليهود مذهبني اثنني منذ القدم فيما يتعلق بطريقة 
. تقول فرقة بأنه قُتل بالسيف أوال مث علِّقت جثته على الصليب �قتل عيسى 

أو الشجرة عربة لآلخرين. وتقول الفرقة الثانية بأنه علّق على الصليب مث قُتل 
 �. وهاتان الفرقتان كانتا موجودتني يف زمن النيب بعد التعليق على الصليب

لفني فيما بينهم يف طريقة وال تزاالن موجودتني إىل اآلن. وملا كان اليهود خمت
القتل إذ كان بعضهم يرون أنه قُتل أوال مث علِّق على الصليب، وكان بعضهم 

الفرقتني. فألن الفرقة اليت كلتا يرون أن الصلب سبق القتل فأراد اهللا أن يفند 
ذا قد ل ،كانت السبب وراء نزول هذه اآلية كانت تعتقد بالقتل قبل الصلب

  ت فكرة الصلب. وال مث فُنددحضت عقيدم أ
من املؤسف حقا أن هذه الشبهات تنشأ يف القلوب ألن معظم املسلمني 
ليسوا مطلعني اطالعا شامال على فرق اليهود ومعتقدام، وليس لديهم إملام 

                                                 
اهللا كما يرفع املؤمنون ألنه قد لقد أراد اليهود من قوهلم بأننا قتلنا عيسى أنه مل يرفع إىل  ١

ورد يف التوراة أن النيب الكاذب يقتل. فرد اهللا عليهم أن عيسى مل يقتل بل رفع إىل اهللا 
 تعاىل كما يرفع املؤمنون. منه.
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لذا أرى من املناسب أن أذكر هنا اعتقاد إحدى  ،كاف مبعتقدات املسيحيني
 ١٩٠٠من خالل كتام القدمي الذي أُلِّف قبل  �فرق اليهود يف قتل املسيح 

وهو عام تقريبا وهو يف حوزيت اآلن. اسم الكتاب هو: "توليدوت يشوع" 
من  ٣١ألّفه بعض من علماء اليهود. فقد ورد يف الصفحة  كتاب عربي قدمي

: "مث أخذوا (أي اليهود) يسوع خارجا إىل ساحة تعريبهما  هذا الكتاب
 يهانَلالعقوبة، وقتلوه رمجا. وملا مات علّقوه على اخلشبة لتأكل الطيور جثته 

تحيث جاء فيه:  ،ويؤيد هذا القولَ ما ورد يف اإلجنيل أيضا ."هكذا املي وعسي
نيلِّقعم وهملْتقَت متي أَنلَى  ١الَّذع اهإِي) .ةبشلِ انظروا: خسالُ الرم٢)٣٠: ٥أَع.   

                                                 
1The God of our fathers raised up Jesus, whom Ye slew and hanged on tree. 
Acts 5:30 (The Holy Bible , Kings James Version American  Bible Society New 
York.   

الترمجة يف النسخة العربية حمرفة، بينما ما ورد يف نسخ إجنيل امللك جيمس باإلجنليزية ما  
فالتحريف كان يف أن النص . يترجم حرفيا بـ : "الذي قتلتموه مث علقتموه على شجرة!"

يذكر بوضوح القتل مث التعليق أوال، وأن التعليق مل يكن على الصليب املعهود بل على 
حتريفا عن النص  الصليب التعليق على النسخ اإلجنليزية قد ذكرت غالبية شجرة. ومع أن

ولكن  إال أنه قد ورد يف بعض النسخ التعليق على الشجرة ،ومل تذكر الشجرة األصلي،
  مع التالعب بالنص ليكون قد مات بسبب الصلب ال قبله. (الناشر)

يف مومباي وكالكوتا  ومنهم من يسكنون إن علماء اليهود الذين ال يزالون موجودين ٢
صعد إىل السماء،  �ن عيسى بأمن قول املسيحيني كثريا يضحكون ويسخرون 

كانوا القدامى ألن اليهود  !ويقولون: ما أغىب هؤالء القوم الذين مل يفهموا حقيقة األمر
هذا االدعاء  دحضال ترفع روحه إىل السماء. وليكون ملحدا ف يدعون أن الذي يصلَب

 جلسد حىت يزيلوا عنه وصمةًباصعد إىل السماء  �أن عيسى  عقيدة اختلق املسيحيون
غباوة شديدة يف هذه منهم  ت. ولكن صدركونه مصلوبا ن ممكنا أن تلصق به نتيجةكا

يكون ملحدا وكافرا  هجبسد إىل السماءصعد ذي ال يالألن اليهود ال يعتقدون بأن  املكيدة
أيضا مل يصعد إىل السماء مع اجلسد حبسب اعتقاد  �ألن موسى  ،ينال النجاة وال
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اليهود. بل كانت حجة اليهود أن الذي يعلَّق على الصليب ال ترفع روحه إىل السماء 
قتل ارمني. واهللا تعاىل أمسى من أن يهلك على لحبسب حكم التوراة، ألن الصليب أداة 

كم أن الذي يقتل على الصليب الصليب شخصا مطهرا وصادقا. فقد سجل يف التوراة ح
رفع إىل اهللا. وألن املسيح مات على مبعىن أنه ال ي ،ليس مؤمنا وال ترفع روحه إىل اهللا تعاىل

، والعياذ باهللا. ومل ترفع روحه إىل اهللا الصليب فثبت حبسب قول اليهود أنه ما كان مؤمنا
محق حمض، وذا اجلواب  باجلسد اء ذلك بأن املسيح صعد إىل السماءإزإذًا، فإن القول ب

ألن اعتراضهم يتعلق بالرفع الروحاين  ،على حاله قائما السخيف يبقى اعتراض اليهود
إىل السماء. والقرآن الذي الذي يكون وليس على رفع اجلسد  ،تعاىل الذي يكون إىل اهللا

واملعلوم أن ما يرفع  �إِلَيه اُهللا رفَعه بلْ�هو حاكم بني اليهود والنصارى قال يف حكمه: 
 بلْ�إىل اهللا هو الروح وليس اجلسد. مل يقل اهللا تعاىل: بل رفعه اهللا إىل السماء. بل قال: 

هفَعاُهللا ر هد اعتراض اليهود الذيواجبا . فكان �إِلَييكمن يف  على اهللا يف هذا املقام أن يفن
   �أيضا. ىالرفع الروحاين وليزيل خطأ النصارإنكارهم 

قد رفع إىل  �أن عيسى تقتصر على بيان  �إِلَيه اُهللا رفَعه بلْ�اآلية: فإذا ظَن أحد أن ( �
اليهود الذين  يف أية آيات رد على اعتراضفليخربنا  ،املادي باجلسدابعة رالسماء الثانية أو ال

، قرآن الكرميإىل الإا إلساءةٌ  ؟يقولون بأن عيسى مل يرفع إىل اهللا رفعا روحانيا مثل املؤمنني
بشيء آخر متاما، وكأن اهللا تعاىل مل يفهم  د عليهموير بشيءأن يعترض اليهود  والعياذ باهللا،

كان  بل يف هذا الصدد، معجزة اخلصوصية �اليهود. مل يطلب اليهود من عيسى  طلبهما 
يرد عليهم بالقول بأنه قد رفع إىل كان من املفروض أن فاملؤمنني.  مثلاعتراضهم أنه مل يرفع 

اهللا تعاىل فعال. فإذا كانت اآلية املذكورة آنفا ال تعين هذا بل تعين وصوله إىل السماء 
القرآن الكرمي يرد على سؤال  بأنالزعم وإن على اعتراض اليهود. دا فهذا ليس ر ،باجلسد
فلما كان دور به إىل الكفر. يوصل صاحهذا الزعم  ،ال عالقة له بالسؤال مطلقاجبواب 

مجلة تلك التهم أم  ومن ،�القرآن الكرمي أن يفند م اليهود اليت ألصقوها بعيسى 
فكان من واجب القرآن والعياذ باهللا،  ،كانوا ينكرون رفعه الروحاين وبذلك كانوا يكفِّرونه

من هذه التهمة من  �القرآن عيسى  ئمن هذه التهمة. فلو مل يرب ساحته الكرمي أن يربئ
  منه) ها.تربئه منأخرى يات ه آقدم منتلوجب أن  ،خالل هذه اآليات

تعاىل:  لهفقد أورد اهللا تعاىل كلمة جامعة وشاملة وأثبت ا خطأ كال الفريقني. فإن قو
وأنه مؤمن، ال يثبت فقط بأن املسيح رفع إىل اهللا تعاىل رفعا روحانيا � إِلَيه اُهللا رفَعه بلْ�
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   هذه أنه قُتل أوال مث علِّق على اخلشبة. ة اإلجنيليتبني من عبار
وجدير بالذكر أن القسس قد غيروا كعادم هذه اجلملة يف ترمجة األناجيل 

  ة كما نقلناها. النسخ اإلجنليزية فما زالت العبار األردية، أما يف
على أية حال، من الثابت املتحقق أن يف اليهود مذهبنيِ حول قتل عيسى 

. فكان دحضه أيضا علِّق على الصليب، أحدمها يقول بأنه قُتل أوال مث �
 :ا�ضروريا، وقد ذُكر أصحاب هذه الفكرة يف اآلية األوىل أيا إِنلْنقَت ِسيحالْم 

فكان ال بد من تفنيد  ،ادعاء أننا قتلنا عيسى. فلما كان هناك �مريم ابن عيسى
هذا االدعاء أوال. ولكن إلكمال هذا التفنيد دحض اهللا معتقد الفرقة الثانية أيضا 
                                                                                                                     

ألن اهللا تعاىل منـزه عن التجسم واجلهات واحلاجة  ،بل يثبت أيضا أنه مل يرفع إىل السماء
بل رفعت روح  ،يدلّ جبالء على أن ذلك الرفع مل يكن ماديا؛ لذا فالرفع إليه إىل املكان

ه ثابت إىل اهللا تعاىل كما ترفع أرواح املؤمنني مجيعا. يعرف كل ذي علمٍ أن �عيسى 
املؤمن حني ميوت ترفع روحه إىل اهللا تعاىل كما  نة أفمن القرآن الكرمي واألحاديث الشري

يا أَيتها النفْس الْمطْمئنةُ * ارجِعي إِلَى ربك راضيةً مرضيةً * فَادخلي في �يقول تعاىل: 
االعتقاد نفسه، أي ون عتنقكان اليهود يو )٣١-٢٨ :(الفجر �عبادي * وادخلي جنتي

ون د، وكانوا يع�ال يرفع إليه  والكافر أن روح املؤمن ترفع إىل اهللا تعاىل، وأن امللحد
كافرا وملحدا، والعياذ باهللا، وبأنه افترى على اهللا وأنه ليس نبيا صادقا. ولو  �عيسى 

، لذا كانوا وال يزالون يعتقدون أن روحه مل هقبل إىل الدنيا إلياسكان صادقا لعاد النيب 
إىل الشيطان، والعياذ باهللا. ولكن اهللا تعاىل كذّب رفعت ترفع إىل اهللا تعاىل كاملؤمنني بل 

اليهود على  لقد افترى. كاذبني املسيحيني أيضا عداليهود يف القرآن الكرمي وكذلك 
 - عند اليهودكتاب األحاديث وهو  -. فقد ورد يف التلمودكبريةافتراءات  �عيسى 

يف بستاين امسه يهوذا اإلسخريوطي ووضعها من القرب بأنه حني دفنت جثة يسوع أخرجها 
نه صعد إىل السماء صرخوا أ. وحني وجد تالميذ يسوع القرب فارغا للماء سدمكان ك

ا" وندم سده املادي. عندها أُظهِرت اجلثة للعيان على املأل على مرأى من امللكة "هيلينجب
 ،٧الد  ،وسوعة اليهوديةاملتالميذ يسوع بشدة. (لعنة اهللا على الكاذبني) (انظروا 

 منه. .)١٧٢الصفحة 
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. مث �صلَبوه ما�الذين قالوا بأم صلبوه أوال. فلدحض هذه الفكرة قال تعاىل: 
الَّذين اختلَفُوا فيه لَفي شك منه ما لَهم ولَكن شبه لَهم وإِنَّ �بعد ذلك:  �قال 

مل يقتل عيسى ومل يصلَب بل أي . �١بِه من علْمٍ إِلَّا اتباع الظَّن وما قَتلُوه يقينا
شهت احلقيقة عليهم واليهود والنصارى الذين كانوا خيتلفون يف قتل املسيح أو ب

شك فقط وليس لدى أحدهم علم حقيقي بل هم يف رفعه الروحاين هم يف 
هلذا السبب عيسى يف احلقيقة.  هل قُتلوال يعلمون يقينا  ،الظنون والشكوك

بعض فرق املسيحيني أن ايء الثاين للمسيح سيكون بصورة بروزية على  تعتقد
متاما، ، أي أن االعتقاد القائل بوجود عيسى حيا يف السماء باطل إلياسغرار النيب 

بل احلق أنه قد مات. أما الوعد بعودته يف الزمن األخري فاملراد منه جميء شخص 
  عيسى بنفسه.  أن يأيتوليس  ،آخر بصفات املسيح عيسى وخلقه

 ،٤١٠الصفحة  ،الد األول New life of Jesusفقد جاء يف كتاب: 
من كتايب  ١٢٧عبارة نقلتها من قبل يف الصفحة  "دي. ايس. ستراس"للمؤلف 

  "التحفة الغولروية" وأكتفي هنا بترمجتها وهي كما يلي: 
رج من جسد ختفال دقّت املسامري يف اليدين والقدمني عند الصلب،  "إن

كمية قليلة من الدم. لذا ميوت الناس على الصليب ببطء نتيجة إال املصلوب 
اإلصابة بالتشنج بسبب وقوع الضغط على األعضاء، أو ميوتون جوعا. ولو 

ن بقي معلَّقا عليه الصليب بعد أ عنعندما أُنزل كان ميتا افترضنا أن يسوع 
أن يكون ذلك املوت شبيها جدا من الغالب  ست ساعات تقريبا لكان

بعد أن طُلي  من الغار البارداملكان إلغماء فقط. وحني وضع جسده يف با
زالت عنه حالة  ،املراهم الشافية واألدوية ذات الرائحة الزكية األخرىب

                                                 
 ١٥٨النساء:  ١
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كنت ذات  :حيث يقول "جوزيفس" غماء. ولتأييد هذا االدعاء تروى قصةاإل
 السجناء اليهودن فرأيت يف الطريق عديدا م ،مرة راجعا من مهمة عسكرية

معلّقني على الصليب، فعرفت أن ثالثة منهم كانوا من معاريف. فاستأذنت 
 أخريا فشفي أحدهم ،فأُنزلوا فورا وعاجلتهم ،إلنزاهلم" احلاكم آنذاك "طيطس

  ومات االثنان."
 Modern من كتاب: ٣٤٧و ٤٥٧و ٤٥٥وقد وردت يف الصفحة 

Thought and Christian belief  ها يف الصفحةمن  ١٣٨عبارةٌ إجنليزية نقلت
  : تعريبها يلي وفيماكتايب" التحفة الغولروية"، 

أن يسوع مل ميت على  يعتقدون شلري ميخر والباحثون القدامىكان "
بل استولت عليه حالة شبيهة باملوت ظاهريا. وبعد القيام من القرب  ،الصليب

لموت لظل يتجول إىل فترة من الزمن مع حوارييه، مث سافر إىل مقام منعزل 
  أي املوت احلقيقي". ،الثاين

من كتاب النيب إشعياء، كذلك دعاء  ٥٣وإىل هذا األمر أُشري يف اإلصحاح 
املذكور يف اإلجنيل أيضا يبني األمر نفسه كما جاء: "دعا بدموع  �عيسى 

   .١فسمع لتقواه" ،جارية وعربات متحدرة
اخلرب  -األكثر شهرة يف جنوب إيطاليا -اجلريدة "كرئري دالسريا" لقد نشرت
  الغريب التايل: 

م مات يف أورشليم راهب عجوز يدعى "كور" وكان ١٣/٧/١٨٧٩"يف 
ا بكونه وليا، وترك وراءه بعض العقارات. فبحث احلاكم عن يف حياته معروف

                                                 
١ لَه عمسو ،توالْم نم هلِّصخرِ أَنْ يلْقَادل اتعرضتو اتبوعٍ طَلمدو يدداخٍ شربِص مإِذْ قَد

 نماهقْولِ تأَج . نيانِيربالَةُ إِلَى الْعس(الناشر) )٧:  ٥(اَلر 
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كانت بصورة قطع روبية)  ١١٨٧٥٠(أقاربه وسلّم إليهم مائتي ألف فرانك 
لراهب يقطنه منذ فترة طويلة. ووجدت يف غار كان ا ،نقدية لبالد خمتلفة

أقاربه بعض املستندات أيضا مع النقود مل يستطيعوا قراءا. وحني اطّلع  واستلم
عليها علماء اللغة العربية وجدوا أمرا غريبا أا كانت مكتوبة بلغة عربية قدمية 
 جدت فيها عبارة: "هكذا خياطب السماك بطرس خادمجدا. وحني قُرئت و

  تنتهي الرسالة كما يلي: يسوع بن مرمي الناس باسم اهللا وحبسب مرضاته". و
 باسم احلب علىقررت كتابة هذه الكلمات احملتوية  ،"أنا بطرس السماك

بن مرمي  املسيح يف التسعني من عمري بعد موت سيدي وموالي يسوع يسوع
  . "صح (بعد ثالثة أعوام) قرب بيت اإلله املقدس يف "بولري"فبثالثة أعياد 

ه النسخة يعود إىل زمن بطرس، وهذا هو استنتج هؤالء العلماء أن تاريخ هذ
 هارأي "منظمة بايبل اللندنية" أيضا. واآلن تريد منظمة بايبل اللندنية بعد فحص

ألف لرية مائة أن تشتري هذه األوراق من أصحاا مببلغ أربع  ادقيقفحصا 
  بية).رو ٢٣٧٥٠٠(

يا ريب ال أقدر على أن أتغلب على  دعاء يسوع بن مرمي عليهما السالم: قال
ن جيدون أجورهم يف أيديهم اآلخروحسنة وددتها.  ومل أكسبما أراه سيئا. 

وليس أنا، ولكن عظميت تكمن يف عملي. وما من أحد أسوأ حاال مين. يا ريب 
يب، وال جتعلين يشمتون يب. رب ال جتعل األعداء واألعلى من اجلميع اغفر يل ذن

دقائي، وال جتعل تقواي توقعين يف املصائب، وال جتعل هذه حقريا يف نظر أص
الدنيا أكرب سعاديت أو أعظم مهّي. وال تسلط علي من ال يرمحين. يا ريب الرحيم 

  افعل هذا رمحة منك، أنت ترحم كل من حيتاج إىل رمحتك.
 ،�بلْ رفَعه اُهللا إِلَيه *وما قَتلُوه يقينا �ال تزال هناك شبهة يف آية: قوله: 

 �ما قَتلُوه يقينا�مع مجلة:  �رفَعه اُهللا إِلَيه�يربط مجلة:  �لْب�وهي أن لفظ 
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ربطا خاصا، ومن هنا يفهم أن احلادثنيِ متصالن مع بعض. وهذا األمر يقتضي 
يكون هناك فاصل  الرفع متصال مع زمن القتل وأال يف الظاهر أن يكون زمن

بني الزمنني. بينما يبدو من بيان حضرتك أن هناك فاصال زمنيا طويال ومدة 
مديدة بني زمن حادث الرفع وزمن حادث القتل. وحبسب هذا التقدير لو 

ما قتلوه يقينا بل خلّصه اهللا من أيديهم حيا مث رفعه "كانت اآلية كما يلي: 
  إليه" لدلّت على هذا املعىن.

لقد نشأت هذه الشبهة يف ذهنك نتيجة تفكري عابر وسطحي فقط، أقول: 
ولو تدبرت يف األحداث الواقعة ملا نشأت هذه الشبهة. احلقيقة أن اليهود كانوا 
يعتقدون حبسب التوراة أنه لو قُتل مدعي النبوءة لكان مفتريا وليس نبيا صادقا. 

ن اليهود يعتقدون يف وإذا صلب أحد كان ملعونا ولـما رفع إىل اهللا. وكا
أنه قُتل وصلب أيضا. يقول بعضهم إنه قُتل أوال مث علِّق على  �عيسى 

الصليب، ويقول غريهم إنه صلب أوال مث قُتل. فلهذا السبب كان اليهود وال 
لذا مل يرفع  ،الروحاين ويقولون بأنه قُتل وصلب �يزالون ينكرون رفع عيسى 
ولكن املؤمن  ،تقد اليهود أن الكافر ال يرفع إىل اهللاإىل اهللا تعاىل كاملؤمنني. يع

 - والعياذ باهللا - يرفع إليه بعد موته. ويزعمون أن عيسى صار كافرا وملعونا
فيه. حيكم أن القرآن الكرمي  على فلم يرفع إىل اهللا. فهذا ما كان ،لكونه مصلوبا

وما قَتلُوه يقينا �: فاآليةفقد أصدر اهللا تعاىل هذا احلكم يف اآليات املذكورة آنفا. 
* هاُهللا إِلَي هفَعلْ رألن املراد من الرفع إىل اهللا حبسب معتقد  �ب بني هذا القرارت

اليهود واإلسالم هو املوت يف حالة اإلميان حني ترفع الروح إىل اهللا تعاىل. وكان 
فع إىل اهللا عند اليهود يقصدون من معتقد القتل والصلب أن روح عيسى مل تر

املوت. فهذا ما رد به اهللا تعاىل على ادعاء اليهود بالقتل والصلب. تتلخص هذه 
القتل والصلب بأن روح بتقدميهم عذر اآلية بتعبري آخر يف أن اليهود يقولون 



 א����א�������� ��������������������������� )٣٣٥(�����������������������������א
	�א�����א�
 

مل ترفع إىل اهللا عند املوت. فقال اهللا تعاىل يف اجلواب: بل رفُعت  �عيسى 
إليه روحه عند املوت. فتفسري العبارة هو: بل رفعه اهللا إليه عند موته. وألن الرفع 

بل املوت يف حالة اإلميان يعين الرفع إىل اهللا أصال.  ،فقط إىل اهللا يكون عند املوت
عيسى كافرا غري مرفوع إىل اهللا، فرد اهللا تعاىل فكأن اليهود كانوا يقولون: مات 

س يف على ذلك قائال: بل مات مؤمنا مرفوعا إىل اهللا. لذا فإن لفظ: "بل" هنا لي
  متاما.  غري حمله، بل جاء حبسب التعبري العريب

صلب فعال، وبناء على هذا  �عيسى  الظن بأنَّ كان من خطأ اليهود
روا رفعه إىل اهللا عند املوت. ولكن اهللا تعاىل اخلطأ وقعوا يف خطأ آخر إذ أنك

قال بأنه مل يقتل ومل يصلَب قط، وقد رفع إىل اهللا عند املوت. فال إشكال يف 
ليس يف غري حمله مطلقا من حيث هذا  �بلْ�أسلوب الكالم هنا، وإن لفظ 

ال يعين إال رفع روح  -حبسب اتفاق اليهود واملسلمني - بل الرفع إىل اهللا ،املعىن
اإلنسان إىل اهللا تعاىل بعد املوت. ففي هذه احلالة ال جمال الستنباط أي معىن 

  آخر يف هذا املقام. 
وليكن معلوما أيضا أن الزمن الذي قال القرآن الكرمي عنه بأن عيسى مل يقتل 

عن الزمن نفسه أيضا بأنه رفع فيه إىل اهللا بعد املمات. فإن  ، قالفيه ومل يصلَب
  جاء من أجل وصل الزمن الطويل وليس للزمن املؤقت.  �بلْ�لفظ 

بل  يف ذلك الزمن مل يقتل ومل يصلَب �فإن ملخص اآلية هو أن عيسى 
إِني  يا عيسى�الوعد يف القرآن:  كانرفع إىل اهللا بعد أن مات موتا طبيعيا، كما 

إِلَي كعافرو فِّيكوتومعىن التويف هو املوت الطبيعي، كما قال صاحب �م .
، إين مميتك حتف أنفك. إن �إِني متوفِّيك�يف تفسري اآلية:  "الكشاف"تفسري 

حتكم يف النـزاع  �يا عيسى إِني متوفِّيك ورافعك إِلَي�: القرآن الكرمي آية
رفع حيا، ويقول اهللا تعاىل يف هذه  �كله، ألن معارضينا يقولون بأن عيسى 
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اآلية بأن رفعه كان بعد املمات. وا أسفا على قوم يدعون خالف نص كتاب اهللا 
يبني القرآن الكرمي والكتب السابقة كلها وكذلك األحاديث الشريفة ! الصريح

وهو ضروري لكل مؤمن بعد موته.  ،الرفع الروحاين إالرفع بعد املوت ه ال أن
بعض املتعصبني حني يعوزهم اجلواب يف هذا املقام بأنه جيب أن تقرأ هذه  يقول

اآليةُ كالتايل: يا عيسى إين رافعك إيلّ ومتوفيك، وكأن اهللا تعاىل أخطأ إذ قدم 
�فِّيكوتعلى  �م�كعافي �فقال:  �رى إِنيسا عيإِلَي كعافرو فِّيكوتبينما  �م

ما أشنع بالء ! كان عليه أن يقول: يا عيسى إين رافعك إيلّ ومتوفيك. يا أسفاه
التحريف عمل جنس وهو العمل نفسه ! التعنت إذ حيرفون كتاب اهللا من أجله

الذي بسببه لُعن اليهود ومسخوا. أما هؤالء القوم فمستعدون اآلن للتحريف يف 
لكان  ١ �إِنا نحن نزلْنا الذِّكْر وإِنا لَه لَحافظُونَ�وعد: اللوال و، القرآن الكرمي

من املتوقع من هؤالء القوم أن يكتبوا يف القرآن الكرمي: يا عيسى إين رافعك إيلّ 
كن التحريف ول �يا عيسى إِني متوفِّيك ورافعك إِلَي�بدال من اآلية:  ،ومتوفيك

ألن اهللا تعاىل أكّد يف هذه اآلية أربعة وعود كما  ،من هذا القبيل ليس ممكنا
من الَّذين كَفَروا  )٣(ومطَهركإِلَي  )٢(ورافعك )١(يا عيسى إِني متوفِّيك�يقول: 
فهذه أربعة وعود . �يومِ الْقيامةالَّذين اتبعوك فَوق الَّذين كَفَروا إِلَى  )٤(وجاعلُ

من األحاديث الصحيحة، بل من القرآن الكرمي  والثابت. ضعت عليها أرقامو
الذي جاء بعد "الرفع" قد حتقق ببعثة  �مطَهرك من الَّذين كَفَروا�نفسه أن وعد 

من التهم الباطلة اليت ألصقها به اليهود  �ألنه قد طهر عيسى  ،�النيب 
وجاعلُ الَّذين اتبعوك فَوق الَّذين كَفَروا إِلَى �والنصارى. أما الوعد الرابع أي: 

ةاميمِ الْقور لفظ ، فقد حتقق بغلبة�ياإلسالم وشوكته. فلو أُخ �فِّيكوتم  �موقُد
                                                 

 ١٠احلجر:  ١
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�إِلَي كعافتقدمي  كما يريد معارضونا الستحال �ر�إِلَي كعافعلى  �ر
�كرطَهألن الوعد املذكور يف �م ،�كرطَهقد حتقق، ولكن مل يتحقق �م وعد 
�فِّيكوتإىل اآلن حبسب قول معارضينا. كذلك ال ميكن تقدمي لفظ:  �م
�فِّيكوتم� لُ� على وعداعجمِ  وووا إِلَى يكَفَر ينالَّذ قفَو وكعبات ينالَّذ

ةاميإىل يوم القيامة. ففي ، وحتققه ممتد ألن هذا الوعد أيضا قد حتققأيضا  �الْق
مكان  أي "التويف" من صدر اآلية فال جمال لوضعها يف ة لو أزيلت كلمةهذه احلال

 ،سيموت بعد القيامة �. وهذا يستلزم أن عيسى �القيامة� لفظ قبل آخر
  ألن هذا الترتيب مينع موته قبلها. 

من كرامات القرآن الكرمي أن معارضينا استعدوا  هجيب االنتباه إىل أن
، وال يوجد مكان ميكن أن يوضع ود ولكن مل يقدروا عليهللتحريف فيه كاليه

، إذ قد ملئ كل فراغ بترتيب حمكَم مكانهبعد إزالته من  �رافعك�فيه لفظ 
يا عيسى إِني متوفِّيك �فال جمال للتطاول أبدا. واحلق أن هذه اآلية أي: 

إِلَي كعافرو� ثبت أن الرفع الذي يثري  وحدها تكفي باحثا عن احلقوت
بعد املوت وليس قبله ألن ذلك ثابت من شهادة اهللا. هو ضجة حوله معارضونا 

مؤمن. ولـما كان الرفع بعد املوت  دم قبول شهادة اهللا ليس من شيمةعو
حبسب نص القرآن الكرمي فتبني من ذلك أنه الرفع نفسه الذي وعد به اهللا تعاىل 

  كلَّ مؤمن بعد موته. 
 قوله، بعد �رافعك إِلَي� :قوله ت يف األمر أن اهللا تعاىل قد أوردوالالف

�فِّيكوتمون  �مولكن هؤالء القوم يقد�كعافرون  �رويؤخ�فِّيكوتم� 
ليوصلوا عيسى إىل السماء حيا بأي حال من األحوال. فما خصوصية اليهود 

كان هؤالء القوم خمولني للتقدمي والتأخري يف  إذا !؟هذه احلالويف التحريف 
منهم. هل هلم أن يقدموا حديثا مأمونا القرآن فليس  ،القرآن الكرمي كاليهود
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؟ وإذا مل يثبت ذلك من �متوفِّيك�قبل  �رافعك إِلَي�يسمح هلم أن يقرأوا 
القرآن الكرمي وال من األحاديث الشريفة فلماذا ال خيافون لعنة كانت يف نصيب 

  اليهود من قبل؟ 
إىل كشمري بعد النجاة من حبسب قولك،  ،سافر �إن عيسى قوله: 

الصليب، فأقول أوال إن الوصول إىل كشمري ما كان سهال يف ذلك الزمن وال 
وملاذا ظل  عندهملاذا مل جيتمع احلواريون  أنه سيما خفيةً. مث هناك اعتراض آخر

  ؟مثل شخص حي مقبور خمتفيا �عيسى 
هو مرشده  صاربالسفر إىل كشمري  �إن اهللا الذي أوصى عيسى أقول: 

ولو جاز االستغراب  ؟إىل كشمريكيف وصل لنتعجب نيب لودليله. وأي غرابة 
عن عند اهلجرة  �ذلك لكان مللحد أن يستغرب كيف اختفى نبينا األكرم من 
اجلواب الوحيد على مثل هذه ثور؟ ف ة غارني الكفار مع أم وصلوا إىل فوهأع

ينقذهم  خارقا للعادة الذي حيالف األنبياء أن فضل اهللا تعاىل االعتراضات هو
إىل كشمري  � بعيسىبأنه ملاذا مل يلحق احلواريون  . أما القولدائما ويرشدهم

حني وصل هنالك؟ فجوابه أن عدم العلم بشيء ال يستلزم عدم وجوده. كيف 
كما كان سفر  ١السفر سريا ذلك عرفت أم مل يصلوا إىل هناك؟ غري أنه ملا كان

                                                 
يف كما هو مذكور األنبياء عليهم السالم أم يهاجرون من بالدهم  معإن من سنة اهللا  ١

من مصر إىل كنعان، وهاجر نبينا أيضا  �صحيح البخاري أيضا. فقد هاجر موسى 
أيضا ذه السنة  �عيسى  عملمن مكة إىل املدينة. فكان ضروريا أن ي �األكرم 

اهلجرة حيث  تلك ب. ففي اإلجنيل أيضا إشارة إىليفهاجر إىل كشمري بعد حادث الصل
قصد من النيب هنا ذاته. فمن املخجل  قدجاء فيه: "ليس نبِي بِالَ كَرامة إِالَّ في وطَنِه". و

نبيا بل إلـها، بينما النيب هو الذي يتلقى اإلهلام من اهللا تعاىل.  يعدونه أم الللمسيحيني 
  منه. .يبنيكون اإلله غري ال أن فال بد
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مناسبا، السفر مع قافلة كبرية عترب ذلك ي اللذا  ،اعند اهلجرة سر �نبينا األكرم 
من مكة إىل املدينة ما كان معه إال أبو  �نبينا  إنه عندما هاجر واضحكما هو 

ما كان  تقريبا ميال ٢٦٠وحده. والوصول إىل املدينة بقطع ما يقارب  �بكر 
كان بإمكانه أن يصطحب ستني أو  �سهال حينذاك أيضا. ولو أراد النيب 

سرار فقط رفيقا له. فالتدخل يف أ �ولكنه آثر أن يتخذ أبا بكر  ،ني رجالسبع
. مث كيف علم أن احلواريني مل يأتوا اهلند بعد ذلك ملالقاة األنبياء أمر ال مربر له

يف تلك  ؟ بل املسيحيون أنفسهم يقولون بأن بعض احلواريني جاءوا�عيسى 
إىل اهلند حتما، وجميء احلواري "توما" إىل مدينة "مدراس" وعقْد  األيام

على غرار االحتفال يف ذكراه يف تلك املدينة أمر ال كل عام املسيحيني جلسة 
ه قرب كشمري الذي نراسرينغر" "بل القرب يف فى على من لديه إملام باملوضوع. خي

واريني، مع أن صاحب القساوسة املسيحيني قرب أحد احلكبار يعده  �عيسى 
اإلجنيلُ. وقد ورد يف كتب  عليه"النيب األمري" ونزل  أنهالقرب سجل يف كتابه 

وكان يسمى  ،بأنه كان نبيا من بين إسرائيل حبوزتناتاريخ كشمري القدمية اليت 
، جاء إىل كشمري مهاجرا من وطنه. ويتبني من تاريخ جميئه املذكور "النيب األمري"

عام إىل  ١٩٠٠أنه قد مضى على جميء هذا النيب إىل كشمري  يف هذه الكتب
زمننا هذا. وإننا ندين املسيحيني على ذلك ونقول بأنكم تعترفون أن صاحب 

كان حواريا لعيسى  - أي املدفون يف حارة خانيار يف مدينة سرينغر - هذا القرب
فكيف  ،ه، ولكن ما ورد يف كتابه هو أنه كان نبيا وأمريا ونزل اإلجنيل علي�

صار حواريا يف هذه احلالة؟ هل حلواري أن يقول بأنه أمري ونيب ونزل عليه 
ليتضح . و�اإلجنيل؟ فال شك أن القرب الذي يف كشمري إمنا هو قرب عيسى 

أي يف حارة خانيار يف مدينة  ،لذين يجلسونه يف السماء، أنه راقد يف كشمريل
إىل مدة من الزمن كذلك أخفى  سرينغر. كما أخفى اهللا تعاىل أصحاب الكهف
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، ويف األخري كشف احلقيقة علي. وهناك آالف األمثلة على سنن اهللا �عيسى 
  تعاىل من هذا النوع، وليس من سنة اهللا أن يجلس أحدا حيا يف السماء جبسده. 

لقد سمي النازلُ يف املستقبل بعيسى نيب اهللا يف األحاديث، فهل يثبت : قوله
  ؟احلديث أن احملدث أيضا يسمى نبيمن القرآن وا

إن كلمة "النيب" تعين يف العربية والعربية شخص يديل بالنبوءات نتيجة أقول: 
حيث ينال أحد شرف  - اإلهلام من اهللا وليس إال. فما دام باب هذه النبوءة

واتباعه وأن يطّلع على األمور الغيبية  �النيب  بركةمكاملة اهللا وخماطبته بواسطة 
فلماذا ال ميكن أن  ،ليس مغلقا حبسب القرآن الكرمي - بواسطة وحي اهللا تعاىل

يكون يف هذه األمة أنبياء من هذا النوع؟ ما الدليل على ذلك؟ ال نعتقد أنه قد 
ختم على هذا النوع من النبوة، بل نعتقد أنه قد أُغلق باب النبوة املصحوبة 

. أما �عن اتباع النيب  منفصالأحد  النبوة أحكام الشريعة اجلديدة، أو أن يدعيب
الذي يسميه اهللا تعاىل يف وحيه فردا من األمة من ناحية ومن ناحية أخرى يسميه 

 - ألن هذه النبوة ،فإن هذا االدعاء ال يتعارض مع أحكام القرآن الكرمي ،نبيا أيضا
  ظلٌّ لنبوته وليست نبوة مستقلة.  - �من أمة النيب  لكون املدعي فردا

لو تدبرت األحاديث جيدا ملا خاجل هذا االعتراض ذهنك قط. تقول بأن 
عيسى النازل سمي يف األحاديث "نيب اهللا"، فأقول: إن عيسى النازل نفسه قد 

. هل لك أن تستخرج يل من القرآن ١مسي يف األحاديث فردا من األمة أيضا
الكرمي أو األحاديث أن عيسى بن مرمي الذي خال وكان رسوال قد سمي فردا 

األمة هذه األمة أيضا. فمن الواضح أن عيسى الذي مسي فردا من هذه من 
                                                 

تباع النيب اهو ذلك الذي ال يستطيع أن يبلغ كماله بأية طريقة سوى  "ألميتا"املراد من  ١
 ما مللدنيا ثانية وسيبقى ناقصا ما مل يأت إىل ا �عيسى  أن كن التصور. فهل مي�

 ويتبعه؟ منه. �ينضم إىل أمة النيب 
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وسمي نبيا أيضا إمنا هو عيسى آخر وليس بعيسى الذي كان يف بين إسرائيل 
ونزل عليه اإلجنيل، فأنى لك أن جتعله فردا من األمة وكان نبيا مستقال 

فردا من األمة يف صحيح البخاري، وقد بني  لقد سمي عيسى اآليت؟! احملمدية
خال. غري أنه لو وردت يف  الذي مالحمه على عكس مالمح عيسى �النيب 

 لكانت ،من األمةوما مسي فردا  لنيب" فقط عن عيسى اآليتا"األحاديث كلمة 
يف صحيح  أما اآلن فقد ورد عن عيسى اآليت دوث اخلطأ.حلهناك إمكانية 

إمنا هو  ن عيسى اآليتإ لبخاري بكل صراحة: "إمامكم منكم". أي يا أميت!ا
فرد من األمة ليس إال. كذلك ورد عنه يف صحيح مسلم: "أمكم منكم". أي 

  عيسى ذلك سيكون إمامكم وسيكون منكم، أي فردا من األمة. 
، فإن تسميته يف كالم أميتهو   من هذه األحاديث أن عيسى اآليتفلما تبني

هنا هو أن اهللا تعاىل  املستقل. بل املراد النيبمن  اهللا نبيا ليس باملعىن املراد
خياطبه ويكشف عليه أنباء الغيب، لذا سيسمى نبيا أيضا مع كونه سيكلّمه و

مغلق على هذه  ووحيه مكاملة اهللا وخماطبتهفردا من األمة. وإذا قيل إن باب 
ألنه من  ،فأنى لفرد من األمة أن يدعى نبيا يف هذه احلالة ،األمة إىل يوم القيامة

الضروري للنيب أن يكلِّمه اهللا؟ فجوابه أن هذا الباب ليس مسدودا على هذه 
هللا تعاىل بعيدة عن امطرودة واألمة قط، ولو كان مغلَقا لكانت األمة أمة ميتة و

 .عددا عليها لـما علِّملو كان هذوأميا بيف القرآن الكرمي دعاء:  ا الباب موص
�ا يمقتساطَ الْمرا الصنده*هِملَيع تمعأَن يناطَ الَّذروإنّ�ص . دالنيب  ع� 

خاتم األنبياء ال يعين أن باب مكاملات اهللا وخماطباته موصد بعده. لو كان هذا 
بعيدة عن اهللا تعاىل أميا بعد إىل ومطرودة هو املعىن لكانت األمة أمة ملعونة و

األبد مثل الشيطان. بل معناه أن باب تلقّي الوحي من اهللا تعاىل مباشرة مغلَق، 
. وهذا بتاتا مستحيل وممنوع � اتباع النيب وأن نوال أحد هذه النعمة بغري
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الذي يتبعه درجة أن تبلغ يف اتباعه بركة  لما ،وحده �الفضل يعود إىل النيب 
  اتباعا كامال ميكن أن يتشرف مبكاملة اهللا وخماطبته. 
 اتباعه يدعيذلك النيب الذي فأي مكرمة ومسو مرتبة وتأثري وقوة قدسية ميلكها 

وما  االعتقاد ما أسخف !طباته؟ال يفتح اهللا عيوم مبكاملاته وخمامث فقط  عميانُال
وال أمل يف ذلك  ،�أن باب وحي اهللا تعاىل مسدود لألبد بعد النيب  الظنأبطله 

هل من أمهية لدين ال ! فقط بالقصص واألساطري أنفسكم علَّلواف ،إىل يوم القيامة
وال يفتح  !إال القصص واألساطري؟أعماقه وليس يف بواسطته يعرف عن اهللا شيء 

وإن ضحى بنفسه حىت على أحد باب معرفته وال يشرفه مبكاملته وخماطبته فيه اهللا 
  !يف هذا السبيل وقضى حنبه يف البحث عن رضاه وآثره على كل شيء؟

دين. إنين مثل هذا الأقول حلفا باهللا، ليس يف هذا العصر أكثر مين براءة من 
يقود  مثل هذا الدينوقن أن إين ملدينا من الشيطان وليس من الرمحن، وأمسيه 

إىل اجلحيم، ويبقي متبعه أعمى ومييته أعمى ويدخله القرب أعمى. وإىل جانب 
 بلليس بدين من هذا النوع  اإلسالمذلك أقول حلفا باهللا الكرمي الرحيم بأن 

يشرف  أنهبفريدة زِيةً مهو الدين الوحيد يف العامل الذي ميلك  اإلسالم
اتباعا كامال  ����اهللا تعاىل بشرط أن يتبع سيدنا وموالنا النيب  صاحبه مبكاملات

أي العلماء  لذلك ورد يف احلديث: "علماء أميت كأنبياء بين إسرائيل".وصادقا. 
هذا احلديث العلماَء  يف �الربانيون يف أميت كأنبياء بين إسرائيل. فقد مسى النيب 

  ومن ناحية ثانية شبههم باألنبياء.  ،الربانيني من أمته

نالت النساء من  أنْ واملعلوم أنه ما دام اهللا تعاىل يكلِّم عباده منذ القدم لدرجة
فما أشقى  اطبته مثل أم موسى ومرمي الصديقة،بين إسرائيل شرف مكاملته وخم

هذه األمة إذًا وما أشدها حرمانا إذ ال يعادل رجاهلا حىت نساء بين إسرائيل! هل 
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يعقَل أنه قد حلّ اآلن زمانٌ يسمع اهللا تعاىل فيه ولكنه ال يتكلّم. إذا كان مساعه 
  من عظمته؟  مالتكلّ لضعفاء ال حيطّ من شأنه فكيف حيطّأدعيةَ عباده ا

اهللا تعاىل ال تتعطل أبدا، فكما سيسمع إىل األبد اعلموا يقينا أن صفات 
 �كذلك سوف يتكلم أيضا إىل األبد. أي دليل أوضح من أن سلسلة كالمه 

فمن هنا يتبني أنه سيكون ؟! أيضا لن تنقطع أبدا كعدم انقطاع سلسلة مساعه
يكلّمهم اهللا وخياطبهم. ال أفهم ملاذا ي هناك دائما حزبسفَتمعظم الناس فورا  ز

سيكون من هذه األمة فما احلرج لو  "نيب"؟ فلما ثبت أن املسيح اآليتكلمة  من
 "فردا من األمة"إن هؤالء الناس ال يدركون أنه قد سمي  !مساه اهللا تعاىل نبيا؟

أيضا، وأُودع مجيع صفات أفراد األمة. فهذا االسم املركَّب اسم منفصل. وما 
يلي ذا االسم قط. ولقد مساين اهللا تعاىل مرارا يف الوحي سمي عيسى اإلسرائ

ا أيضا. إن مساع هذين االمسني النازل عليا ونبييتيبعث يف قليب سرورا ومتعة  أُم
على أنين أُكرِمت ذا االسم املركَّب. ويبدو أن احلكمة يف اهللا كبرية. وأشكر 

أم املسيحيني سوط العقوبة على التسمية ذا االسم املركَّب هي ليقع على 
حبيث أن فردا من مرتبة حيتلّ  �عيسى بن مرمي، ولكن نبينا األكرم يؤلِّـهون 

  . �مع أنه من أمته  ،أمته ميكن أن يكون نبيا ويسمى عيسى
لقد ذُكرت يف بعض األحاديث ضمن صفات املهدي املوعود أنه: قوله: 

عتريت"، وورد أيضا: "من أهل  "من ولد فاطمة"، ويف بعضها األخرى: "من
بييت" وورد: "يواطئ امسه امسي واسم أبيه اسم أيب"، فما تفسري هذه العبارات؟ 

  أرجو التوضيح.
ال أدعي أين ذلك املهدي الذي هو مصداق "من ولد فاطمة، ومن : أقول
بل ادعي أنين املسيح املوعود، ومل يقل أي حمدث بأن  ،وما شاهماعتريت" 

ح املوعود سيكون من بين فاطمة أو ما شابه ذلك. ولكن إىل جانب ذلك املسي
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كلها  املوعود كما يقول احملدثون كلهم بأن األحاديث عن املهديأيضا أقول 
 رِيت األحاديثُ يف أيمنها حديث. وما افت جمروحة وفيها كالم وال يصح

يون وغريهم موضوع بقدر ما افتريت يف هذا املوضوع. كان اخللفاء العباس
يف  قيل. فبناء على ذلك دهم لينصبوا أنفسهم مهديا موعوداجدا يف عهمشتاقني 

بعض األحاديث أن املهدي سيكون من بين عباس، ويف بعضها من بين فاطمة. 
 جاء يف بعضها اآلخر: "رجلٌ من أميت". ولكن احلق أن مجيع هذه األحاديثو
له أيضا كبار علماء أهل السنة اققط. وهذا ليس قويل أنا فقط بل  در بالثقةجت ال

ماجة  ابنأورده على مر العصور. ومقابل تلك األحاديث هناك حديث صحيح 
  وهو: "ال مهدي إال عيسى". 

إىل تأويلها كُشفت حقيقة لعلماء أيضا اليت جلأ ا �إن نبوءات النيب قوله: 
  ..إخل.ها بواسطة الرؤى.معظم

  مل أفهم مضمون هذا االعتراض فال أستطيع أن أرد عليه.أقول: 
إن عدم معرفتهم باملسيح فأهل الظاهر ال ميلكون عينا باطنية، لذا قوله: 

أهل اهللا وأهل الباطن أن على املوعود ليس مما يدعو لالستغراب، ولكن يتحتم 
ثناء اهللا الباين بيت  القاضي، كما قال املرحوم وما شاهيعرفوك بواسطة اإلهلام 

أبدال الشام والعصائب  سيبايعه :املوعود يف "تذكرة املعاد"، عن اإلمام املهدي
  القادمة من العراق. 

كل هذه األقوال ناجتة عن فكرة أن املهدي املوعود سيأيت من بين أقول: 
فاطمة أو بين العباس، وسيبايعه األبدال واألقطاب. ولكنين قلت قبل قليل بأن 

أن مجيع األحاديث عن املهدي جمروحة وفيها كالم، ذهبوا إىل احملدثني ابر أك
بل معظمها موضوعة وليست جديرة بأدىن ثقة. ولقد ألّف بعض األئمة كتبا 

بطال هذه األحاديث وفندوها بكل شدة. فما دام احلال على هذا إلخاصة 
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فكيف تكون املنوال وكان جميء املهدي حبد ذاته عرضة للشكوك والشبهات، 
 بيعة األبدال أمرا يقينيا؟ فإذا كانت األصول غري صحيحة فكيف تصح
الفروع. وأضف إىل ذلك أن األبدال ليسوا خبلق خارق للعادة بل الذين 
يحدثون يف أنفسهم تغيريا صاحلا يسمون أبداال عند اهللا. فلو أحدثت أنت 

اف لومة الئم لكنت أنت يف نفسك وفديت احلق دون أن خت اطيبا أيضا تغير
  أيضا من األبدال. 

ففي مجاعيت هناك كثريون جدا جتشموا من أجل اجلماعة مصائب كبرية 
وحتملوا مذالت شديدة وما قصروا حىت يف التضحية بأرواحهم. أفليسوا 

لقد قُتل الشيخ عبد الرمحن خنقا على مرأى من احلاكم عبد الرمحن،  !أبداال؟
ذبأمل يكن هو من األبدال؟وقبِل لنفسه أن ي ،كذلك املولوي  !ح كشاة

اللطيف الذي كان حمدثا وفقيها وعلى رأس علماء كابول  الصاحبزاده عبد
طُلب منه مرارا وتكرارا أن يتراجع عن  وقد ؛رمجا من أجل هذه اجلماعة وقُتل

د البيعة وسيكرم أكثر من ذي قبل ولكنه قبِل املوت ومل يبالِ بالزوج واألوال
يكن من  ملأالصغار، وبقيت جثته مدفونة حتت احلجارة إىل أربعني يوما، 

إنين ما زلت حيا أُرزق بفضل اهللا تعاىل، وقد أعطاين اهللا وعودا  !األبدال؟
عظيمة، وال أدري كم من أناس ذوي قلوب طاهرة ومن أي البالد سينضمون 
إىل مجاعيت! وباإلضافة إىل ذلك فقد ورد يف اآلثار عن املسيح املوعود أن 

  األبدال. أي من العلماء لن يقبلوه ومل يرد ذكر بيعة
وإن ؟ وبينةبصورة واضحة  تأثري مل يظهر من حضرتك إىل اآلن ذاامل قوله:

فهل جيوز  ،ألف ليس إال غيض من فيضمائة ألف أو ثالث مائتي انضمام كان 
وميتنع عن االنضمام إىل اجلماعة إىل ، أن يتأخر أحد بغري اإلنكار ،جيوز أم ال

  وقت ظهور تأثري بين؟ 
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التأخر واالمتناع أيضا نوع من اإلنكار. أما قولك بأنه مل يؤمن يب أقول: 
املبعوثَ  االدعاء. إذا رافقت ثبوتالكثريون إىل اآلن، فهذا ال يدل على عدم 

أدلةٌ وآيات على ادعائه فإن عدم إميان أحد ال يضعف ادعاءه. وباإلضافة إىل 
بصدق القلب يف حياته ما  �لنيب ذلك جيب االنتباه أيضا إىل أن الذين آمنوا با

ومخسني ألف مؤمن. فهل من شأن قلة عدد املؤمنني أن مائة كانوا أكثر من 
  مشتبها فيها؟ �نبوته  جيعل

غري أن إمتام  ،صادق احلق أن كثرة املؤمنني ليس شرطا إلثبات صدق نيب
فقد  احلجة باألدلة القاطعة شرطٌ. ففي حاليت قد متت احلجة على منهاج النبوة.

يف  -الذي كان عالمة لظهور املسيح املوعود - الكسوف واخلسوفحدث 
. وكذلك ظهرت مركبة جديدة أُشري إليها �البالد مرتني حبسب نبوءة النيب 

، القطار الذي ناب مناب القالصيف القرآن الكرمي واألحاديث الشريفة، أي 
. وكما جاء يف حديث �١وإِذَا الْعشار عطِّلَت�كما ورد يف القرآن الكرمي: 

صحيح مسلم من عالمات ظهور املسيح املوعود: "وليتركن القالص فال يسعى 
عليها"، فقد جاء هذا الزمان كما هو معلوم. وقد ورد أيضا أن الزالزل 

سيشهدها أيضا كما الزالزل تلك فقد عهد الناس  ستحدث يف ذلك الزمن،
اآلخرون. وكان مكتوبا أن املسيح املوعود سيولَد يف اية األلفية السادسة من 

رمي إىل أن ، فقد ولدت يف هذا الوقت متاما. كذلك أشار القرآن الك�آدم 
 ، فقد ظهرت يف�مثل عيسى  ٢يف القرن الرابع عشر املسيح املوعود سيظهر

                                                 
 ٥التكوير:  ١
مع أن املسيحيني كتبوا خطأ أن يسوع املسيح ظهر يف القرن اخلامس عشر بعد موسى  ٢

 �عيسى يسوع أي أن  املتفق عليه من تاريخ اليهود فالثابت ؛ولكنهم خمطئون يف ذلك
  يكونالتام ال تطابقمع أن الوظهر يف القرن الرابع عشر بعد موسى، وهو القول احلق. 
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 -كما ولد عيسى يف القرن الرابع عشر بعد موسىقرن الرابع عشر، أي ال
كذلك ظهرت أنا أيضا يف القرن الرابع عشر من زمن النيب  - عليهما السالم

أن الكتب ب. ولقد أنبأ اهللا تعاىل يف القرآن الكرمي عن هذا الزمن األخري �
بكثرة، وتفتح سبل اللقاءات املتبادلة بني الناس،  واالت ستنشر يف العامل

اعات ، وتكتشف مناجم كثرية، وتنشب نزبكثرةاألار القنوات من وتفجر 
. ويف هذه األثناء ينفخ يف قوما آخرين قوم دينية كثرية بني الناس ويهاجم

. ، أي سوف يتجلّى اهللا لنشر الدين بإرسال املسيح املوعودمن السماء الصور
عندها تتولد الرغبة يف اإلسالم يف قلوب الناس ذوي الطبائع السليمة مجيعا من 

ئع اإلسالم من مجيع أحناء الدنيا أناسا ذوي طبا كل البالد، وسيجمع اهللا على
. عندها ستكون اية األمر. وها قد حتققت كل هذه شاءيـسليمة بقدر ما 

املسيح املوعود سيظهر  األمور. كذلك ورد يف األحاديث الصحيحة أن ذلك
على رأس القرن وسيكون جمدد القرن الرابع عشر، فقد حتققت كل هذه 

وسينال ، يشهد قرننيِو ولدالعالمات أيضا يف هذا العصر. وكان مكتوبا أنه سي
. اتوأم هي أنه سيولَد العالمة الثنائية الرابعةسينحدر من نسل ساللتني. وامسني 

ألن اشتراكي يف القرنني أي كوين ذي  ؛للعيانفكل هذه العالمات قد ظهرت 
القرنني لذلك قرن حمدد عند قوم مل تشمل حيايت إذ ليس هناك  ،القرنني ثابت

                                                                                                                     

إلثبات املماثلة، كما لو قلنا ألحد إنه أسد فليس ضروريا أن تكون له خمالب  اضروري
تشبيه أحد لبل تكفي املماثلة إىل حد ما  ،أيضا مثله وله زئريب مثل األسد وجِلد وذن

ظهر يف القرن اخلامس عشر بعد موسى،  �ول املسيحيني بأن عيسى بغريه. فلو قبلنا ق
، وال ضري يف هذا متصالنفال ضري يف ذلك أيضا ألن القرن الرابع عشر واخلامس عشر 

 عيسىيسوع أي قول اليهود الذين يقولون إن هنا نرجح  غري أنناالفارق الزمين الضئيل. 
أيديهم  اليت بنيألن التوراة  ،ادعى النبوة يف القرن الرابع عشر متاما بعد موسى �

 منه.  .مقارنة مع تراجم املسيحيني ،صحهي األالعربية ب
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كما يتبني من امسي  اثننيِ، أي مسيت أمتيا اهللا تعاىل امسنيِ القوم. كذلك أعطاين
كما مساين اهللا تعاىل "أمحد" يف أجزاء  ،اظلي سميت النيبكذلك "غالم أمحد"، 

نت يف ذلك إشارة إىل الرباهني األمحدية السابقة وناداين ذا االسم مرارا، وكا
١اأنين نيب ظلييتونيب أيضا على سبيل الظلية. وهذا ما يشري إليه  ،. فأنا أُم

 نم ةكَرب لُّكُالوحي اإلهلي املذكور يف أجزاء الرباهني األمحدية السابقة ونصه: "
محمفَ ���� دتبارك من لَّعم وتلَّعمبارك ذلك الذي علّمم ... أي النيب  ،."أي
أي أنا العبد الضعيف. فبسبب االتباع  ،، وبعده مبارك ذلك الذي تعلّم منه�

نبيا، مسيت للنبوة ، وبسبب حيازة االنعكاس الكامل أُمتياالكامل سميت 
بعد أخرى ويقولون بأن وبذلك حزت امسنيِ اثننيِ. أما الذين يعترضون مرة 

عليهم أن يقرأوا بياين هذا بتأمل ألن فسمي نبيا يف صحيح مسلم  عيسى اآليت
يف صحيح "مسلم" جند أيضا نبيا،  سلم" الذي سمي فيه عيسى اآليتصحيح "م

هذا ال يستنبط من األحاديث فقط بل من . وأُمتياقد مسي  أن عيسى اآليتنفسه 
بعضا من ألنه قد جاء يف سورة التحرمي بصراحة تامة أن  ،القرآن الكرمي أيضا

الكامل للشريعة نفخ اهللا  أفراد هذه األمة قد سمي "مرمي"، مث بسبب اتباعه
الروح يف مرمي هذا، وبعد نفخ الروح ولد عيسى من مرمي هذا. فبناء على ذلك 

مرميية فقط. مث  ،مرميبن اين اهللا عيسى مس كنت فيه حبالة علي زمن ألنه قد مر
تلك احلالة املرميية نفخ يفَّ روحا. وبعد نفخ هذه الروح ارتقيت رضي اهللا بحني 

ذكر مفصال يف أجزاء الرباهني هذا الجاء من حالة مرميية وصرت عيسى، كما 
الرباهني األمحدية السابقة، السابقة، ألين سميت "مرمي" أوال يف أجزاء األمحدية 

                                                 
ال ينخدعن هنا أحد من لفظ "نيب"، فقد كتبت مرارا وتكرارا أن نبويت ليست  ١

. فهذا اسم تشريف أُمتيبينما أنا  ،أُمتيامستقلة، إذ إن النيب املستقل ال ميكن أن يدعى 
   منه. .�املماثلة بعيسى  تكتملل � النيب ينتيجة اتباعبه اهللا تعاىل  شرفين
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" وبعد أن لقَّبين يف اسكُن أَنت وزوجك الْجنةَ مرمييا ل اهللا تعاىل: "اقكما 
روحِ  من نفَخت فيك"نفسه بلقب مرمي قال تعاىل:  "الرباهني األمحدية"

إذًا، فإن نفخ الروح على روح الصدق.  قد نفخت فيكأي يا مرمي ". الصدقِ
سبيل االستعارة كان مبنـزلة احلمل الذي محلت به مرمي الصديقة. وبعد هذا 

ا عيسى إِني متوفِّيك ياحلمل مساين اهللا عيسى يف اية الكتاب، كما قال: "
إِلَي كعافرو يتمرفع املؤمنون، وبذلك سأي سأميتك وأرفعك إيل كما ي ."

، لذا قد فنبيا أما عيسى، أُمتياوملا كان "مرمي"  مرمي يف كتاب اهللا.بن عيسى 
ولكن ذلك النيب هو نيب  أيضا،ونيب  أُمتيأشري بتسمييت مرمي وعيسى إىل أنين 

ن كوين عيسى بن مرمي هو ما يعترض عند اهللا بصورة ظلية وبربكة االتباع. وإ
 ،قد سمي عيسى بن مرمي يف األحاديث األغبياء ويقولون بأن عيسى اآليتعليه 

بن مرمي، إذ ما كان اسم أُمه مرمي، وال يدركون أين باولكن هذا الشخص ليس 
 ؛سميت مرمي أوال كما جاء الوعد يف سورة التحرمي، مث نفخ فضل اهللا الروح يفَّ

عيسى. وملا كانت  اومساه ،من حالة مرميية حالةً أخرى بتجلّيه اخلاص خلق أي
ناداين اهللا باسم عيسى بن مرمي. وهكذا ف ،تلك احلالة ناجتة عن حالة مرميية

  صرت عيسى بن مرمي. 
، بل مساين �أم عيسى اليت كانت باختصار، ليس املراد من مرمي هنا مرمي 

اهللا يف أجزاء الرباهني األمحدية السابقة مرمي بناء على مماثلة روحانية كانت بيين 
وبني مرمي أم عيسى. مث جتلّى علي بتجلٍّ ثان وشبهه بنفخ الروح. مث حني 
جاءت تلك الروح إىل حيز الظهور والربوز مساين عيسى بناء على تلك الروح، 

  عيسى بن مرمي.  فمن هذا املنطلق سميت
ا عيسى إِني متوفِّيك ورافعك ي�ن اآلية: هنا جيب فهم نقطة أخرى أيضا أ

ولكنها أُنزلت يف أجزاء  �جاءت يف القرآن الكرمي حبق عيسى  �إِلَي
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الرباهني األمحدية السابقة حبقي أنا. والسبب يف ذلك أنه كما أفىت اليهود 
 ه مل ترفع إىل اهللا، كذلك يعتنق القومواعتقدوا أن روح �بتكفري عيسى 

 املعارضون االعتقاد نفسه عين إذ يقولون إنه كافر ولن ترفع روحه إىل اهللا
. فقال اهللا تعاىل يل ردا على ذلك بأين سأرفع روحك إيلّ بعد مماتك. أما تعاىل

ففيه تكمن نبوءة أخرى وهي أن "التويف" يف  �متوفِّيكإِني �قوله تعاىل 
أو الصلب. كما قال العالمة القتل العربية يعين اإلماتة الطبيعية وليس 

ا عيسى إِني ي�الزخمشري يف تفسريه "الكشاف" حتت تفسري اآلية: 
فِّيكوتأميتك موتا طبيعيا. فلما كان يف �م إين مميتك حتف أنفك"، أي" ،

لقتلي وصليب على غرار ما حيك ضد عيسى املكايد ستحاك علم اهللا أنه 
". ويف ذلك إشارة إىل أنين ا عيسى إِني متوفِّيكيوقال كنبوءة:" �خاطبين 

ذك من القتل والصلب. واملعلوم أن حماوالت كثرية قد متت لقتلي سأُنق
وقد رفعت علي قضية زائفة ألشنق، كان  ،بقتلي وصليب، وأفىت علماء القوم

وكان الشيخ أبو سعيد حممد  ا هو القسيس الدكتور مارتن كالرك،املدعي فيه
من مجلة الشهود. وقد وجهت التهمة إيلّ أين أرسلت البطالوي حسني 

أُديلَ بالشهادات لقتل الدكتور مارتن كالرك. فقد  ١شخصا يدعى عبد ايد
سترفع ضية بأن قضية كذا اهللا أخربين قبل أن ترفع الق كلها ضدي، ولكن

منها. وقد قصصت ذلك الوحي اإلهلي قبل أن ترفع القضية سأنقذك و ضدك
أو سبعني أو مثانني شخصا تقريبا. فربأين اهللا من تلك التهمة الزائفة على ستني 

نق كلها ُألشبالعزة واإلكرام حبسب وحيه املقدس. فكانت تلك احملاوالت 
  عيسى.  كما فعل اليهود بشأن

                                                 
 (الناشر) هذا سهو من الناسخ، والصحيح: عبد احلميد. ١
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الذي كان احلاكم يف - الروميبيالطس والالفت يف املوضوع أنه كما قال 
لليهود بأين ال أرى هلذا الشخص، أي عيسى، أي  - �منطقة سكنها املسيح 

الذي رفعت القضية -  ذنب ألصلبه بسببه، كذلك قال يل احلاكم دوغالس
 متك بالقتل ال أرى -يف حمافظتناضدي يف حمكمته وكان نائب املفوض 

كذلك مثُل يف مع عيسى،  لص صلبه كما . واألغرب من ذلك أنصحيحة
لص مسيحي من  اليوم الذي حكم فيه يف مة القتل املرفوعة ضدياحملكمة يف 

ا يحبقي: " �قول اهللا  فكانجيش اخلالص وكان قد سرق بعض النقود. 
فِّيكوتي مى إِنيسع إِلَي كعافرج لقتلي أيضا د يمكا" نبوءة أُشري فيها أن ونسست

  .دياملكاتلك حيكت لقتل عيسى، وسيفشل األعداء يف  كما
 كما هو شائع أنين أحندر من الساللة واألمر الثالث الذي جيعلين ثُنائي القوم

 دات. ولكن اهللامن جانب األب، ولكن بعض من جدايت كن من السا ةاملغولي
ين فارسي النسل من ناحية األب، وعدواحلق هو عد .ين فاطميا من ناحية األم

  ما قاله اهللا تعاىل. 
واألمر الرابع الذي جيعلين أمشل أمرين هو أنين ولدت توأما، إذ ولدت قبلي 

 .بنت  
أن نفهم  متاما األول وأقول إنه من اخلطأ واالخنداع مقصدي إىل أعودواآلن 

هو  ايف حق املسيح املوعود أن املراد منهالواردة كلمة "نيب" يف األحاديث من 
قد سمي نبيا يف األحاديث  ألنه وإن كان عيسى اآليت ،بالذات �عيسى 
النيب هنا هو عيسى ذلك يستحيل بسببه أن يكون املراد من بصحبة شرط ولكن 
أيضا يف  "أُمتيا"اإلسرائيلي، ألنه مع تسميته نبيا فقد سمي عيسى هذا  �

 عيسى "اُألمتي" سيفهم بالبداهة أن عدوالذي يتأمل يف حقيقة  األحاديث.
من شأنه أن هو ذلك الذي اُألمتي ألن املراد من  ،نوع من الكفرهو  أُمتيا �



 א����א�������� ��������������������������� )٣٥٢(�����������������������������א
	�א�����א�
 

وبغري اتباع  �دون اتباع النيب وحائدا عن اجلادة يبقى ناقصا حمضا وضاال 
ن الكرمي. واتباع القرآ �مث ينال اإلميان والكمال باتباع النيب  ،القرآن الكرمي

أقل درجة  عيسى ألنه مهما كان ؛كفر �حبق عيسى  واملعلوم أن هذا الظن
أو  وحائدا عن اجلادةمع ذلك ال ميكن القول إنه سيظل ضاال  ،�من النيب 

ما مل يأت إىل الدنيا ثانية  باهللا، ، والعياذناقصا وتبقى معرفته أيضا ناقصة
قط. على بصرية أن عيسى ليس أُمتيا . فأقول ملعارضي �ويدخل يف أمة النيب 

نهم مع ذلك ولك �مجيع األنبياء كانوا يؤمنون بصدق النيب  بل �ه ومع أن
حيدث  ومل ،عليهم. وقد جتلّى اهللا عليهم مباشرة الذي نزل ىكانوا يتبعون اهلد

ليدعوا أو بسبب تعليمه الروحاين  �تلقّوا النبوة نتيجة اتباع النيب  قط أن
. لقد أعطاهم اهللا تعاىل كتبا خاصة م وكان مطلوبا منهم أن يعملوا ا أمتيني

. فأنى لعيسى ويطلبوا من أتباعهم العمل ا، كما يشهد بذلك القرآن الكرمي
� دعمن  مل يكن مسيحا موعودا بناء على هذه الشهادة البديهية. فما أن ي

أن يكون من األمة  من له ال بدالنوع الذي من األمة فال ميكن أن يكون نبيا 
أوال. كذلك أظهر اهللا تعاىل مئات اآليات من أجلي وقد ذكرت جزءا منها يف 

  هذا اجلزء من الرباهني األمحدية. 
ما عمر حضرتك يف الوقت احلايل؟ وما تبشر به أن اإلسالم سيزدهر  قوله:

هذا التقدم واالزدهار يف حياتك ويتقدم تقدما ملحوظا بواسطتك فهل سيكون 
  ماذا؟ أرجو شرح هذا األمر. أم

يف سنة  ،أما ما أعرفه فهو أنين اآلن اهللا وحده أعلم بعمري احلقيقي،أقول: 
جزما  . وال أستطيع القولأقارب السبعني من العمر، واهللا أعلم ،اهلجرية ١٣٢٣

هل سينال اإلسالم تقدما كامال يف حيايت أو بعد ممايت، غري أنين أرى أنه ما من 
دين نال ازدهارا كامال يف حياة نيب من األنبياء. أما مهمة األنبياء فكانت أم 
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كما بعث ، تقدم بعدهمر والاالزدها وذجا من التقدم نوعا ما مث حتققأبدوا من
مل ينالوا يف  ،أوروبا قومأي  ،للعامل كله ولكل أسود وأمحر ولكن احلُمر �نبينا 

حياته حظا من اإلسالم قط إذ مل يسلم منهم أحد. أما السود فقد انتشر 
بعد فتح مكة. فأرى  �اإلسالم فيهم يف اجلزيرة العربية فقط إىل أن تويف النيب 

يحدث بشأين أيضا، إذ قد تلقيت من اهللا تعاىل بالتكرار وحيا أن هذا ما س
. فآمل بناء على ذلك أن وإِما نرِينك بعض الَّذي نعدهم أَو نتوفَّينكقرآنيا: 

  جانبا من االنتصار سيتحقق يف حيايت.
ملا ولكن  ،شديد على تصوير كائن حي لقد جاء يف األحاديث وعيدقوله: 

  نشرت صور حضرتك، فيبدو من ذلك أنك ترى التصوير جائزا.
 كعبدة األوثان دة أن يصورين أحد وحيتفظ ا عندهإنين أعارض بشأقول: 

ذلك، وما من أحد أكثر مين عداوة أحد قط أن يفعل أو ينشرها. مل آمر 
 . ولكين رأيت يف هذه األيام أن أهل أوروبا حنياألوثان والصورةلعبادة 

راسة أوال، ألن علم الف أحد يودون أن يروا صورته يريدون أن يقرأوا تأليف
ومعظمهم يستطيعون أن يعرفوا مبجرد رؤية الصورة إذا  يف أوروبا متقدم جدا

بسبب هؤالء الناس ال يستطيعون أن يزوروين وكان املدعي صادقا أم كاذبا. 
إن املتفرسني يف تلك فذا ل ،ون أن يروا وجهيوال يستطيع ،بعد آالف األميال

البالد يتأملون يف أحوايل الباطنية من خالل الصورة. إن عديدا من أهل 
إىل ا واضطررن ،رسائل قالوا فيها بأننا تأملنا صورتكبأوروبا وأمريكا بعثوا إيلّ 

بناء على الفراسة أن صاحب هذه الصورة ليس كاذبا. لقد قالت االعتراف 
. �أي عيسى  ،صوريت بأن هذه صورة يسوع من أمريكا بعد رؤية سيدة

حكمةً، وإمنا األعمال بالنيات.  ذلك عنسكت  احلدفلهذا السبب وإىل هذا 
ة اجلن فرقوليس مذهيب أن حرمة التصوير قطعية. يثبت من القرآن الكرمي أن 
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. وكانت عند بين إسرائيل صور األنبياء �كانوا يرمسون الصور لسليمان 
صورة  �أيضا. وقد أرى جربيلُ النيب  �إىل فترة طويلة مبا فيها صورة النيب 

صور بعض احليوانات ترتسم تلقائيا والسيدة عائشة على قطعة من حرير. 
على األحجار يف املاء. وإن جهاز التصوير املستخدم حاليا ما كان مكتشفا يف 

تشخص بواسطته بعض األمراض. وقد  ، وهذا اجلهاز مهم جدا� عهد النيب
إذ يصورون به  ،اكتشف مؤخرا جهاز آخر للتصوير تصور به عظام اإلنسان

فتتبني حقيقتها.  ،لتشخيص وجع املفاصل والنقرس وغريمها من األمراض
لقد . بواسطة الصور ظهرت للعيان كثريةوإضافة إىل ذلك هناك منافع علمية 

اجلراد والطيور  أنواع بعض اإلجنليز يف كتبهم صور حيوانات العامل حىت نشر
والدواب مما أدى إىل تقدم علمي. فهل يعقل أن حيرم اهللا تعاىل الذي يرغِّب 
يف العلوم استخدام جهازٍ مفيد بواسطته تشخص أمراض مستعصية كثرية، 

. ا هي جهالت انتشرتإمن وهو وسيلة الهتداء املتفرسني. فكل هذه األفكار
م قم وبيوعليها صورة  ةمنقوشعا نقديةً طَملاذا ال يرمي املشايخ من جيو

   !؟القطع النقديةامللكة؟ أال توجد الصور على تلك 
ويهيئون  ،من املؤسف أن هؤالء الناس يقولون بغري حق ما خيالف املعقول

للمعارضني فرصة للسخرية من اإلسالم. اإلسالم حرم اللغو وكل ما يؤيد 
حيرم ما يؤدي إىل ازدهار علم اإلنسان ومعرفته، أو يساعد على  ومل ،الشرك

تشخيص األمراض ويقرب املتفرسني إىل اهلدى. ومع كل ذلك ال أحب أن 
 مكسبا ومهنة - ة ملحةدون ضرور - يتخذ أفراد مجاعيت نشر صوريت بوجه عام

وصل إىل الشرك. لذا يألن ذلك يؤدي إىل نشوء البدعات رويدا رويدا و ،هلم
أنصح مجاعيت هنا أن جيتنبوا هذه األمور قدر اإلمكان. لقد رأيت بطاقات بعض 

ورأيت صوريت يف زاوية على ظهرها. إنين أعارض بشدة نشرها ذه  ،الناس
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األمور أحد من أبناء مجاعتنا. العمل من وال أريد أن يرتكب هذه  ،الطريقة
أجل هدف صائب ومفيد أمر ونشر الصور وتعليقها هنا وهناك على اجلدران 

أن  دائما آخر. لقد لوحظ هلندوس صور صلحائهم ورهبام أمركما يعلق ا
هذه األمور جتر إىل الشرك رويدا رويدا وتؤدي إىل نشوء مفاسد كبرية كما 

هو ومواعظي  يعظّم ويبجلالذي  أنوآمل والنصارى. نشأت يف اهلندوس 
وإال فإنه يعمل خبالف  هذه األمور بعد هذا احلكم سيجتنب ،متبعي الصادق

   .ويسيء إىل الشريعة ،تعليمايت
 ،إن بعض الناس الذين ليس لديهم أدىن إملام بالدين وال يعرفون عن أحوايل شيئا

كل ما يتبني منها هو أم وهم وقلة علمهم. قد نشروا عين اعتراضات نتيجة عناد
توجههم إىل مجع قدر ليسوا متوجهني إىل الدين بقدرِ واحد من األلف مقارنة مع 

الدنيا واحلصول على مناصب ومراتب دنيوية. وإنين ألحتار بشدة بسماع 
  م جيهلون اإلسالم كليا مع أم يدعون مسلمني. أاعتراضام 

جلمع  ولون مثال إنه ختطيطجيدا إىل نوعية اعتراضام. فيقجيب االنتباه 
األموال فقط، وإن مساعديه ينالون الرواتب بانتظام. فليفكِّر الذي يف قلبه شيء 

أليس هذا سوء الظن نفسه الذي ظل العمهون يظنون باألنبياء  ؛من خشية اهللا
رِيد بأنه ي لقومه عليهم السالم منذ القدم؟ لقد أساء فرعون الظن مبوسى وقال

. كذلك ظن اليهود يف عيسى لنفسه ويستويل عليهااألرض  أَن يخرِجكُم من
النبوة. كذلك ظن كفار قريش ظن بدعوى  حيكمهمأنه مكّار ويريد أن  �

 �١إِنَّ هذَا لَشيٌء يراد�كما نقل القرآن الكرمي قوهلم:  �السوء بنبينا األكرم 
على املعترضني فكيف نأسى . هذا اإلعالنأن هناك طمعا شخصيا كامنا يف 

                                                 
 ٧ص:  ١
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 املنكرين. جيب أن تكون عادة الباحث عن أول يتأسون بأسوةإم  ؟مثلهم
ق أن يتأمل يف االدعاء أوال ويتدبر األدلة بصدق القلب مث يتفوه مبا هو احل

التحقيق بأن كل  مقتضى العقل وخشية اهللا والعدل، ليس أن يبدأ بالقول قبل
  هذا مكر وحيلة نسجت لكسب املال فقط. 

ومن اعتراضام أيضا أن نبوءايت مل تتحقق. يكفي ردا على ذلك أن نقول: 
أهل العلم واملعرفة من  سألوالعنة اهللا على الكاذبني. فلو قرأوا كتيب بتمعن أو 

مجاعيت لعلموا أن آالف األنباء قد حتققت إىل اآلن. وال يشهد على حتققها 
. ما الفائدة من الناس ألوفيشهد عليها شخصان أو ثالثة أشخاص بل 

هل ستصبح عودة عيسى أقرب إىل القياس نتيجة هذه  !التكذيب بغري حق؟
األذهان. فليوقن كل معارض أنه بل جيب أن تنفضوا فكرة عودته من  !األمور؟

نازال من  �سيشرف على أجله املسمى وميوت ولكن لن يرى عيسى 
السماء. هذه أيضا نبوءة من نبوءايت اليت سيشهد كل معارض على صدقها عند 

ن أم سيموتون موته. فليتذكر املشايخ وكل من يكتب ضدي من املعاندي
ال من السماء. لن يروه نازال ناز �عيسى خائبني خاسرين يف أملهم لرؤية 

، وسيغادرون الدنيا مبرارة شديدة. أليست هذه نبوءة؟ نتيجة املرض وإن غرغروا
كان هلم هل يسعهم القول بأا لن تتحقق. بل سوف تتحقق حتما. مث إذا 

أم أيضا سيموتون خائبني ولن ينـزل أحد من السماء. وإذا  أوالد فليتذكروا
دهم فهم أيضا سينالون نصيبا من هذه اخليبة ولن يرى كان هناك أوالد ألوال

  هابطا من السماء. �أحدهم عيسى 
يقول بعض من قليلي الفهم إن النبوءة عن صهر أمحد بيك مل تتحقق. وال 
يفقهون أن هذه النبوءة أيضا كانت مشروطة كنبوءة عن عبد اهللا آم. جاء 

ي بِوي تبِوت: "وقال أمحد بيك زوجة صهر وحي اهللا تعاىل يف ذلك خماطبا جدةَ
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يف  ". أي أن البالء نازل على ابنة ابنتك. فحني ماتكبِقى علَع الَءالب نَّإِفَ
كافة ذويه  أمحد بيك الذي كان جزءا من هذه النبوءة ملئت قلوب امليعاد

ى فطرة اإلنسان، فأخر اهللا حتقق هذه خوفا وذعرا وتضرعوا كما هو مقتض
فكانت هذه النبوءة مشروطة كمثل النبوءة عن موت عبد اهللا آم  .النبوءة

عاما. أما النبوءة اليت أنبأ ا النيب يونس عن  ١١الذي مضى على موته حنو 
تيجة التوبة هالك قومه فلم يكن فيها أي شرط، ولكن جنا ذلك القوم أيضا ن

ل يد ميكمرارا وتكرارا بأن نبوءات الوع واالستغفار. لقد قلتبلن أن تؤج 
لتوبة واالستغفار كما أُلغي وعد هالك قوم يونس نتيجة التوبة ا تلغى نتيجة

عصر! أجيبهم مرارا وتكرارا فقط. ولكن لألسف؛ ما أعمى الناس يف هذا ال
؟! ال يفقهون. أمل يكن النيب يونس صادقا حبسب رأيهموكتاب اهللا  حبسب
سيهلك بالعذاب يف  هأن قوم بال شرط وكانت قاطعة نبوءتهالذي كانت وهو 

ولكنهم مل يهلكوا. أما نبوءيت فال يقع عليها اعتراض  ،غضون أربعني يوما
 وصهره عن عبد اهللا آم وأمحد بيك كما يقع على نبوءة يونس. فالنبوءات

. من الغريب حقا أم ال يرتدعون عن االعتراض مع أن ثالثا مشروطة كانت
من  عبد اهللا آم وأمحد بيك وليكهرام رحل من أربع نبوءات قد حتققت، وقد

ولكن هؤالء القوم مع ذلك ال يرتدعون  ،قبل مدة حبسب النبوءات هذا العامل
  عن االعتراض. 

ة أمحد بيك، خبصوص ابنللترغيب  ويعترضون أيضا أنه ملاذا متت املساعي
ؤجل ذلك القدر ذه الطريقة ويزول عنهم يولكنهم ال يفقهون أا كانت ل

 م وليكهرام أيضا. من أين  السعي نفسهالعذاب. وقد سعيتحبق عبد اهللا آ
علمتم أن السعي املشروع إلحقاق النبوءة حرام؟ فكِّروا بشيء من التدبر 

يف القرآن الكرمي وعدا أن الوثنية سوف تمحى من  � أمل يعطَ النيب ؛واحلياء
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ب وسيحل حملها اإلسالم؟ وأنه سيأيت يوم تكون فيه مفاتيح الكعبة يف يد العر
؟ فمع كل بنفسه فيعطيها ملن يشاء، وأن اهللا تعاىل سيحقق كل ذلك �النيب 

. بل جاء يف إىل تفصيله ذلك قد متت لنشر اإلسالم من املساعي ما ال حاجة
حيققها عليه أن ديث الصحيح أنه إذا رأى أحد رؤيا واستطاع حتقيقها فاحل

  . جبهده
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لتكذييب، فقد استند لتقوية  لقد بذل املؤلف يف هذا الكتاب قصارى جهده
بأمور سطحية ه إىل أمور كثرية ختالف واقع األمر. الكتاب املذكور مليء موقف
عليه إىل الرد بأفكار الغية ومفتريات ال أصل هلا. أعلم أنه ال حاجة و اجد

سريى أنه ليس أصال ألن كل من لديه شيء من علم القرآن الكرمي واحلديث 
مسعت أن  لـما ولكين. على مثل هذا الكتيبيكتب رد إىل أن  هناك حاجة

أتباع املولوي رشيد أمحد يف منطقة سهانبور يبجلون هذا الكتيب كثريا 
، فرأيت من املناسب أن أيام حياته ذكرىويقرأونه بكل حب ظنا منهم أنه 

اليت بسببها  على بعض االعتراضات اهلامة ، إلنقاذ هؤالء الناس من اخلطأ،أرد
يعوزهم العلم من تلك املنطقة، ويعتزون  ومناجلهالُء  يعمه يف ورطة الضالل

  ذا الكتيب الذي هو جمموعة من األباطيل. 
احلق  الباحثني عنولكن أرى من املناسب هنا لكشف الصراط السوي على 

املتنازع فيها. وهي أن معارضينا  األساسية ذكر القضيةشيئا من أن أتناول أوال 
مل ميت بل صعد  �يعتقدون أن عيسى أيضا مبن فيهم املولوي رشيد أمحد 

يف إىل الدنيا وسينـزل منها  ١إىل السماء حيا جبسده املادي إلجناز هدف ما
                                                 

كان تفسريه أنه جبسده ا رأى يف املنام أنه صعد إىل السماء حي من لقد قال املعبرون بأن ١
أي سيأمن خطط معارضيه لقتله. فال غرابة يف أن يكون عيسى  ،سيموت موتا طبيعيا
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وقت من األوقات قبل القيامة. ولكن ال خيربون ما هو ذلك اهلدف الذي رفع 
إىل السماء من أجله. هل كان اهلدف الوحيد هو إنقاذ حياته من أيدي اليهود 

آخر؟ وال يستطيعون أن خيربوا ملاذا هو يف السماء إىل اآلن  أو كان هناك أمر
منذ قرابة ألفَي عام؟ هل ما زال خائفا من بطش اليهود؟ كذلك ال يستطيعون 
أن يوضحوا ملاذا أُعطي هذه اخلصوصية إذ ال يزال متربعا يف السماء منذ ألفَي 

رض يف وقت من عام تقريبا خمالفا بذلك سنة األنبياء مجيعا، وسينـزل إىل األ
وا ما هي احلكمة ؟ كما ال يستطيعون أن يقول�األوقات حبسب نبوءة النيب 

؟ هل كان ذلك خوفا من بطش هكذا والنـزول الرفع باجلسد وراءاإلهلية 
اليهود أو هناك سبب آخر؟ وال يستطيعون أن خيربونا ملاذا أُعطي خصوصيةَ 

ه سيؤلَّه، وأن أربعمائة مليون كان يف علم اهللا أن شخصهذه الصعود والنـزول 
. إهلا رد عزو هذه اخلوارق إليه ه سيتخذونه ابنا هللا بل يتخذونمن خلق اهللا

مل ميت بل مازال حيا  �ومع أن هؤالء الناس يقولون بكل شدة بأن عيسى 
ولكن ال يستطيعون أن خيربونا من أي نص قرآين صريح تثبت حياته  ،يرزق

. أما االعتقاد الذي ثبتين اهللا تعاىل عليه على بصرية فهو خالفا لسنن اهللا تعاىل
، وأن الصعود إىل بشريامات مثل بقية الناس بعد أن نال عمرا  �أن عيسى 

السماء باجلسد املادي والنـزول باجلسد إىل الدنيا يف وقت من األوقات كلها 
 مهلْ �: �ه. قال اهللا أُلصقت بتي هبانَ رحبولًاقُلْ سسا ررشإِلَّا ب ت١ �كُن.  

كم فيها هي: هل صحيح أن عيسى القضية احلقيقية واجلديرة بالبت واحلُ
؟ وإذا ثبت ملادي يف احلقيقة خبالف سنة اهللاصعد إىل السماء باجلسد ا �

                                                                                                                     

أنه أيضا رأى رؤيا من هذا القبيل، ولكن قليلي الفهم مل ينتبهوا إىل تأويلها واعتقدوا  �
  منه. حقيقةً.اجلسد املادي بصعد إىل السماء 

 ٩٤اإلسراء:  ١
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أنه رفع إىل السماء فعال باجلسد املادي،  والبينة بنصوص القرآن الكرمي الصرحية
جبسده حول نزوله أصال ألن الذي يصعد إىل السماء إىل النقاش فال حاجة 

  . نص القرآينالحبسب ضرورية عودته  كانتاملادي 
شك يف  د املادي فأيقد صعد إىل السماء باجلس �فإذا كان عيسى 

إن مل يكن  -عودته. وذلك ألنه ال بد من عودته إىل األرض ليموت فيها
بور مكان يف السماء. وثابت من نص ألنه ال يوجد للق - لعودته هدف آخر

ويدفن فيها فقط الصريح أن كل إنسان سيموت على األرض الكرمي القرآن 
منها خلَقْناكُم وفيها نعيدكُم ومنها �وسيخرج منها كما يقول اهللا تعاىل: 

 مبرض من السماء مصابا . غري أنه من املمكن أن يعود�١نخرِجكُم تارةً أُخرى
أو ميرض يف الطريق مث ميوت على األرض. أقول ذلك ألنه قد ورد يف 
األحاديث أن عيسى املقبل سينـزل بني مهرودتني، واملراد من املهرودة هو 

  املرض حبسب تعبري اتفق عليه مجيع املعربين.
ن قلت مرارا بأن هاتني العالمتني أيضا مذكورتان يف األحاديث ضمقد و

عالمات جسدية يل أنا املسيح املوعود من عند اهللا، ألن املراد من املهرودة هو 
يالزمين  فكما ورد يف احلديث ذكر املهرودتني حبق املسيح املوعود، املرض.

مرضان أحدمها يف اجلزء العلوي من اجلسم وهو املهرودة العليا، أي الدوار 
القلب مما يسفر  إىلورة الدم الذي أسقُط على األرض أحيانا لشدته وتضعف د

إصابيت عن حالة مهولة. واملرض الثاين هو يف اجلزء السفلي من اجلسم وهو 
ى السكري أيضا. بكثرة البول اليت تلسمبوجه  مرة كل يوم ٢٠أو  ١٥ فأتبو

، ويف بعض األحيان يصل األمر إىل ما يقارب مئة مرة يف يوم وليلة، وهذا عام
                                                 

  ٥٦طه:  ١
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يف نصييب. صارتا شديد. فهاتان مها املهرودتان اللتان الوضع يسفر عن ضعف 
سيأيت مع  �أما الذين ال يؤمنون يب فال مندوحة هلم من القبول أن عيسى 

سيكون مصابا مبرضني، مرض باجلزء  ؛ أيمن السماء عند نزوله هذه التحفة
  العلوي من اجلسم ومرض جبزئه السفلي. 

 ،هو الرداءان األصفران يف احلقيقةولو قال أحد إن املراد من املهرودتني 
سيكون البسا عند نزوله رداءين معصفرين  �لكان معىن ذلك أن عيسى 

 �مثل رهبان اهلندوس. ولكن هذا املعىن يتعارض متاما مع ما فسر به النيب 
كاذبنيِ. مث رأى بقرات مبتنبئنيِ سوارينِ يف يده وفسرمها  �كشوفَه. فقد رأى 
 �، ورأى لباسا طويال على عمر � باستشهاد أصحابهتذبح ففسر ذلك 

 - يف هذا احلديث وفسره بالتقوى. فلماذا ال تفسر املهرودتان املذكورتان
ني وال ره أكابر املفسرين املسلمني أمجعمبا فس -القدمية �حبسب سنة النيب 

من املهرودتني هو  وذلك التفسري هو أن املراد؟! خيالف أحدهم هذا التفسري
جتربيت الشخصية أيضا تشهد على أنين جربت إن  مرضان. أقول حلفا باهللا

مرات عديدة، ال أكاد أحصيها، أنه كلما رأيت يف الرؤيا رداء أصفر علي أو 
كما  ظلم متاما أنهاإلصابة باملرض دائما. فمن الهي على غريي كانت النتيجة 

معىن خمالفا ملا يستنبط حبق  �حبق عيسى  �متوفِّيك�يستنبطون من كلمة 
كذلك يستنبطون من املهرودتني أيضا معىن يعارض ما  ،كل شخص يف العامل

    والتابعون وتابعو التابعني وأئمة أهل البيت. �والصحابة  �بينه النيب 
يف  �هل مات عيسى  هو يف هذا املقامملخص الكالم أن النقاش األهم 

لكانت  املادي ألنه لو ثبت أنه صعد إىل السماء حيا باجلسد احلقيقة أم ال؟
ليشترك مع املهدي كما قلت آنفا عودته إىل األرض حمتومة يف كل األحوال 

من وي رض على األقل. فهذا هو النقاش األصلأو ليموت على األمهامه يف 
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شأن البت فيه أن حيلّ القضية كلها. والفريق الذي ميلك أدلة قوية على حياة 
ذا أو موته هو على احلق حتما. والبحوث األخرى بعد البت يف ه �عيسى 

بل تزول بقية شبهات الفريق املغلوب  ،البحث تصبح فرعية وغري ضرورية
احلق أن يفكر  الباحث عناليت يتحتم على اهلامة تلقائيا. فهذه هي القضية 
  فيها ويتأملها بتأن شديد. 

 �ما يؤسف له يف هذا املقام هو أن القرآن الكرمي قد بين موت عيسى 
خلت من هذه الدنيا،  انضمام عيسى إىل أرواحٍ �وبين النيب  ،بكلمات صرحية

على قرار أن مجيع األنبياء قد باإلمجاع الواضح مجيعا  �الصحابة  وافقوقد 
بالتكرار، وينبذون القرآن  �، ومع ذلك يقدم معارضونا حياة عيسى ١ماتوا

                                                 
وبناء على تلك الصدمة قال عمر  ،شديدا حزنا �بوفاة النيب  �الصحابة  واجهلقد  ١

سيعود إىل الدنيا ثانية ليجدع  �لدى مساعه بعض الكلمات من املنافقني بأن النيب  �
ديق إىل بيت جاء أبو بكر الصفهذه الفكرة خاطئة وملا كانت أنوف املنافقني وآذام. 

املبارك وقبل جبينه  � ورفع الثوب عن وجه النيب رضي اهللا عنها أوال الصديقة عائشة
كان املراد ".إلّا موتتك اُألولَىوتتينِ املَاللَّه علَيك  يجمعأنت طيب حيا وميتا، لَن " وقال:

 -�كلهم يف مسجد النيب  � لن يعود إىل الدنيا. مث مجع الصحابةَ �من هذا القول بأنه 
أبو بكر  واعتلى -وحلسن احلظ كان الصحابة األحياء كلهم موجودين يف املدينة حينذاك

وما محمد إِلَّا رسولٌ قَد خلَت من قَبله الرسلُ أَفَإِنْ مات أَو قُتلَ � وتال اآلية: نربامل �
قَابِكُملَى أَعع متقَلَبأثبت أن  �لصحابة ل) هذا كان أول إمجاع ١٤٥(آل عمران:  �ان

 �تلَخ�كلمة  من معاين . أما القول بأن�األنبياء قد ماتوا مجيعا مبن فيهم عيسى 
ال يثبت من قواميس اللغة العربية أن  هفليس إال تعنتا حمضا ألنأيضا، الصعود إىل السماء 

. وباإلضافة إىل ذلك فقد بني اهللا تعاىل احي الصعود إىل السماء يفيد معىنلفظ "خلت" 
 �تلَخ�فحصر معىن  �أَفَإِنْ مات أَو قُتلَ�يف اجلملة التالية فقال:  �تلَخ�بنفسه معىن 

القتل. وإال كان املفترض أن يكون شرحه  وأاملوت الطبيعي  أييف أمرين اثنني فقط، 
ه العنصري. فمما يناقض أسلوب مسجبكالتايل: أفإن مات أو قُتل أو رفع إىل السماء 
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عرضون عن إمجاع الكرمي وراء ظهورهم ويضربون باألحاديث عرض احلائط وي
الصحابة، ويعتصمون خبطأ آبائهم وأجدادهم. وليس لديهم أدىن دليل على أن 

ن احلسد مل ميت وأنه سيعود إىل الدنيا يف الزمن األخري. واحلق أ �عيسى 
هو الذي حيثهم  ،املعاصرة بسبب ،دائما يتولد يف قلوب املعتزين بأنفسهمالذي 

أنه كانت لديهم بعض األدلة من  كافتراض حمال قبِلناولو  على املعارضة.
لكان مع ذلك من مقتضى التقوى أن  ،القرآن الكرمي واألحاديث مقابل أدليت

ثبت ادعاءه أمن جاء على رأس القرن عند ضرورة العصر متاما و بإزاءيستحيوا 
هلم حىت يرجحوا كالمهم وقو - هم حكَماألن اهللا تعاىل مل يسم ،بأدلة قوية

إن كانوا ميلكون . فاملسيح املوعود حكَما مسىبل  - مقابل املسيح املوعود
من يقدم أدلة إزاء مقتضى التقوى أن ينبذوها  من كانبعض األدلة الظنية 

حذو  آيات مساوية. ولكن من املؤسف حقا أم حيذونيري شرعية يقينية و
لقد جئت من اهللا تعاىل حكَما ولكنهم . اليهود ويناصرون الكذب فحسب

ا عليكَميريدون أن ينصبوا أنفسهم ح!     
توفِّي فعال وأن االعتقاد حبياته خيالف  �أن عيسى إثبات واآلن أتوجه إىل 

  القرآن الكرمي واألحاديث الصحيحة. 
فليكن معلوما أن القرآن الكرمي يعلن بأعلى صوته وبوضوح تام أن عيسى 

يا عيسى إِني متوفِّيك �مات موتا طبيعيا. كما يقول اهللا تعاىل كوعد يف آية: 
                                                                                                                     

وال  ،اينحبسب قول معارض �تلَخ� كلمة عليه تشتملاالبالغة أن يذكر معنيان مما 
لن يعود إىل  �أن النيب  يقصد من كالمه � أبو بكريذكر املعىن الثالث مطلقا. فكان 

ح به عند تقبيلالدنيا كما صرلن  �سى ه. فال بد للمعارض من القبول أن عيه جبين
ض احملال. وإال سيبطل املقصود من ارتفاب حياوإن كان  ،يعود إىل الدنيا حبال من األحوال

 منه.  .ال ميكن إنكاره هذا ل. وإن إمجاع الصحابةالاالستد
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إِلَي كعافرخرى إىل حتقق الوعد فيقول: ويشري يف آية أ �و�ا وينقي لُوها قَتم* 
هاُهللا إِلَي هفَعلْ رلك ١فمعىن اآلية األوىل أنين سأميتك ميتة طبيعية �ب أي لن ،
. وأشري يف اآلية الثانية وسأرفعك إيلّ. فجاءت هذه اآلية وعدا بالقتل أو الصلب

  :كما يلي معانيهما بشيء من الشرح بيانإىل إيفاء هذا الوعد. و
ثبت املوت  ،أم قتلوا عيسى، وملا مل يثبت القتل ايقينال يعتقد اليهود 

لكل إنسان. فبطُل تلقائيا ما اعتربه اليهود مانعا يف رفع عيسى  الطبيعي احملتوم
  اُهللا إليه حبسب وعده.  هأي القتل أو الصلب، ورفَع ،إىل اهللا �

ألن أئمة لغة العرب  ،٢اإلماتةصرار على أن "التويف" ال يعين وال يفيد هنا اإل
أي بذكر شخص  ،متفقون على أنه إذا أُطلق لفظ "التوفّي" على علَمكلهم 
"توفّى اُهللا زيدا"، كان املعىن: أمات اُهللا زيدا. لذلك مل يورد  يقال كأنْمعني، 

أئمة اللغة معىن آخر يف مثل هذا املقام بل كتبوا اإلماتة فقط. فقد ورد يف 
                                                 

املوت فقط بل معناه املوت الطبيعي الذي ال  يعينليكن معلوما أن "التوفّي" يف العربية ال  ١
هو و -حيدث بالقتل أو الصلب أو بعوامل خارجية أخرى. لذلك قال صاحب الكشاف

 مميتك حتف أنفك. : إين�إِني متوفِّيك�تفسري  عند هذا املقاميف  -علّامة لسان العرب
ستيفاُء مدته اليت امليت ا جاء يف "لسان العرب" و "تاج العروس": "توفّي وبناء على ذلك
د أيامه وشهوره وأعوامه يف الدنيا." وبطبيعة احلال هذا ال حيدث إال إذا وفيت له، وعد

 منه. .كان املوت طبيعيا وليس بالقتل
لقد ورد يف صحيح البخاري، وهو أصح الكتب بعد كتاب اهللا، أن معىن التويف هو  ٢

 ،�يا عيسى إِني متوفِّيك�اإلماتة، إذ قد وردت فيه رواية عن ابن عباس يف تفسري اآلية: 
إذ أورد لتأييد املعىن نفسه أنه مذهبه، اإلمام البخاري أيضا وأظهر مميتك.  إينمتوفيك: 
سيقول عيسى يوم القيامة بأن الذين فسدوا  ما مفاده: قال �ر ملخصه أن النيب حديثا آخ
د فسدوا بعد ق، وسأقول أنا أيضا بأن الذين فسدوا من أميت مويتد فسدوا بعد قمن أميت 

هو شخص  الواقع عليه الفعلممايت. فإذا استخدم فعل "التويف" وكان الفاعل هو اهللا وكان 
 منه.  ه.حتما وال جمال إلنكار ماتةفيكون املعىن هو اإل ذُكر امسه،
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"لسان العرب" تأييدا لبياين: "توفِّي فالنٌ وتوفّاه اهللا إذا قبض نفسه، ويف 
املقام: "توفِّي فالنٌ  الصحاح إذا قبض روحه". وجاء يف "تاج العروس" يف هذا

: إذا قبض نفسه". وورد يف �إذا مات"، وجاء فيه أيضا: "توفّاه اهللا 
  الصحاح: "توفّاه اهللا: قبض روحه".

ت الصحاح الستة وغريها من األحاديث النبوية الشريفة وبقدر ما تصفّح
أو كالم  �وال يف كالم الصحابة  �وجدت أنه ال يوجد يف كالم النيب 

أي أُطلق هذا  - التوفِّي على علَمٍ أُطلق لفظ ني أو تابعي التابعني نظري حيثالتابع
وكان الفاعل هو اهللا وكان الشخص املذكور  - بذكر امسه شخصالفعل على 

، مث كان املعىن غري اإلماتة. بل كلّما أُطلق فعل التوفِّي على الواقع عليه الفعلهو 
هو الشخص  ومن يقع عليه الفعلشخص بذكر امسه وكان الفاعل هو اهللا، 
به دائما أنه مات. فقد وجدت أكثر من  على ذلك يف األحاديث املذكور أريد

ن منها أنه حيثما أُطلق فعل التوفِّي وكان الفاعل هو اهللا وكان تبينظري  ٣٠٠
كان املعىن دائما هو اإلماتة حصرا.  ،هو الشخص املذكور امسه الواقع عليه الفعل

، حديثا واحد كان الفاعل يف فعل التويف هو حبثا مضنيامع أنين حبثت  ومل أجد،
  غري اإلماتة. هوشخص، وكان املعىن اسم أي  ،هو علَم والواقع عليه الفعلاهللا 

كذلك حينما قرأت القرآن الكرمي من البداية إىل النهاية تبني منه أيضا األمر 
وإِما �، واآلية: ١ �مسلما وأَلْحقْنِي بِالصالحنيتوفَّنِي �يثبت من اآلية: كما نفسه 

كنفَّيوتن أَو مهدعي نالَّذ ضعب كنرِيدواوين العرب وغريمها �٢ن مث تصفّحت .
اجلاهلية يف شعراء الوقرأت بإمعان شديد أشعار فحول فقط للغرض نفسه 

ال ومل أجد نظريا واحدا فيها أيضا حيث كان واإلسالم وبذلت يف قراءا وقتا طوي
                                                 

 ١٠٢يوسف:  ١
 ٤٧يونس:  ٢
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أي جعل  - علَما من يقع عليه الفعلالفاعل لفعل التوفّي هو اهللا تعاىل وكان 
وكان املعىن غري اإلماتة. مث استفسرت كثريا من  - شخص مفعوال به بذكر امسه

أهل العلم والفضل والكمال من العرب فتبين يل على لسام أيضا أن التعبري 
هو أنه إذا قال أحد عن إىل يومنا هذا اجلاري واملتداول يف مجيع بالد العرب 

 ريبعإذا استلم يفهم منه بالقطع واليقني أن اهللا أماته. و "،توفّى اُهللا فالنا": شخص
أن اهللا تعاىل قد  منهايفهم  ،: "توفّى اُهللا زيدا"من عريب آخر رسالة جاء فيها مثال

أمات زيدا. فبعد هذا القدر من البحث والتحقيق البالغ مبلغ حق اليقني قد بت يف 
إذا أطلق على املوضوع وبلغ مبلغ األمور املشهودة واحملسوسة أن لفظ التوفّي 

دام لفظ "التوفّي" فما كان معناه دائما أنه مات وليس إال.  على هذا النحو شخص
فتبني من ذلك على وجه القطع  ،مرتني �حبق عيسى الكرمي قد ورد يف القرآن 

مات يف احلقيقة، وكان رفعه رفعا روحانيا. وأنه مل ميت بالقتل أو  �واليقني أنه 
  عاىل يف القرآن الكرمي.الصلب بل مات ميتة طبيعية كما أخرب اهللا ت

أن املعىن احلقيقي للتوفّي األخرى لقواميس اوالواضح من "لسان العرب" و
املنقطع  - هو اإلماتة ميتة طبيعية. ولقد ذكرت من قبل أن إمام اللغة العربية

 - ١العلّامة الزخمشريأي  ،النظري الذي ال يسع أحدا أن ينبس مقابله ببنت شفة
معىن ومعىن: "إين مميتك حتف أنفك".  �متوفِّيكإِني �يستنبط من اآلية: 

                                                 
نظرا إىل  هالعلّامة واإلمام إمنا فعلت به هنا على أنه ت الزخمشريوصففليكن واضحا أن ما  ١

ا ااستخدام االتمتمكّن يف لغة العرب وجم -كبال أدىن ش -اللغة ألنه علمتبحره يف 
 ،اللغة اجليدة والرديئةبني امها وكلماا والفروقِ بني فصيح الكالم وغريه، واملختلفة ومق

املرادفات وخواصها وتراكيبها وكلماا القدمية واملستحدثة وقواعد الصرف وارق بني والف
وليس يف املذكورة والنحو والبالغة اللطيفة. فكان إماما وعلّامة الدهر يف هذه األمور 

  منه. .غريها
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"حتف" يف العربية هو املوت، واألنف معروف. وقد ساد بني العرب منذ القدم 
: الطبيعي لذا أطلقوا على املوت ،اعتقاد أن نفس اإلنسان تزهق عن طريق أنفه

و يف حمل "حتف أنف". واالستخدام الصحيح للفظ التوفّي يف اللغة العربية ه
املوت الطبيعي. أما إذا هلك أحد قتال أطلق عليه العرب فعل "قتل". وهذا 
االستخدام ال خيفى على من لديه إملام بالعربية، غري أنه من القواعد املتداولة عند 

تستعمل عادة استعماال خاصا بتركيبتها  - العرب استخدامهم أحيانا كلمة
نة؛ أي يوسعون استخدامها. أما عند غياب يف غري حملها مع إقامة قري -األصلية

  القرينة فيكون استخدام الكلمة مبعناها احلقيقي ضروريا.
: إين �متوفِّيكإِني �أما ما قاله العالمة اإلمام الزخمشري حتت اآلية 

على االستخدام احلقيقي فقط املذكور حتف أنفك، فلم يركِّز العالمة  ١متوفيك
 �ما قَتلُوه يقينا�"التويف" عند توسيع معناها بل تأمل حبذائها يف اآلية:  لكلمة

ووجد فيهما قرينة قوية على أن  �صلَبوه وما قَتلُوه ما�وكذلك يف اآلية: 
هو: يا عيسى  امعناهأن احلقيقي ضروري وواجب. أي  ااستخدامها يف معناه

أي مميتك حتف  �متوفِّيكإِني �سأميتك موتا طبيعيا، لذلك فسر اآلية: 
إذًا، فإن نظر اإلمام الزخمشري عميق وجدير باإلشادة بوجه خاص  .٢أنفك

بل تأمل أيضا حبذائه يف  - لفظ "التوفّي" على معناه احلقيقييقصر حبيث مل 
وفسر  - عيسى مل يقتل ومل يصلَب اآليات القرآنية األخرى اليت تقول بأن

                                                 
 . (الناشر)من قبل ومن بعد قيل كما "مميتك"هذا سهو الناسخ، والصحيح  ١
ملا كان رفع نيب روحانيا حبسب اعتقاد اليهود يتوقف على موته الطبيعي، وأما القتل  ٢

والصلب فيعيق الرفع الروحاين لذا قال اهللا تعاىل أوال يف رد اليهود أن عيسى سيموت موتا 
ين هو نتيجة املوت الطبيعي فأورد "رافعك إيلّ" بعد "متوفيك" طبيعيا. وألن الرفع الروحا

 منه. لدحض أفكار اليهود دحضا تاما.
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�فِّيكوتوهذا التفسري ال ميكن أن يقوم به إال معناها كما هو احلق حبسب �م .
  عا يف اللغة. يمن كان ضل

، والقادمون الزخمشري عامل معترف به يف لسان العرباعلموا أن العلّامة 
بعده يعترفون بعلو كعبه يف هذا اال. وإن مؤلفي القواميس يستشهدون 

  .كثريابأقواله، كما استشهد به صاحب تاج العروس 
 �ما قَتلُوه يقينا�اآلن، يستطيع القراء الكرام أن يفهموا جيدا أن اآلية: 

معىن التويف فقط وال تتناوالن  ذُكرتا لتوضيح �صلَبوه وما قَتلُوه وما�واآلية: 
 �متوفِّيك�كلمة: ال ه كما تضمنتموضوعا جديدا، بل املقصود هو الشرح أن

ومل أحد مل يقتله  فمات موتا طبيعيا، ،وعدا أن عيسى سيموت موتا طبيعيا
يصلبه. وبذلك بطُلت تلقائيا فكرة تطرقت إىل أذهان اليهود أن عيسى ملعون، 

فكرة مبنية على والعياذ باهللا، ومل يرفَع رفعا روحانيا، ألن هذه الفكرة كانت 
رود من حضرة طالقتل والصلب فقط، وقد استنبِط منها أن عيسى ملعون، وم

تعاىل شهد من خالل كلمة:  ألن اهللا. ف، والعياذ باهللامل يرفع إىل اهللاو اهللا
 ما�بذلك بل زاد اآلية:  �" أن عيسى مات موتا طبيعيا، ومل يكتف "متوفيك

لُوها قَتمو وهلَبواآلية:  �ص�اوينقي لُوها قَتشرحا من خالل:  �م�فِّيكوتأي  �م
الذي مل ميت  ألن �متوفِّيك�املوت الطبيعي الذي كان املقصود احلقيقي من 

أن سيفهم أنه مات موتا طبيعيا. فال شك  ،بالقتل أو غريه من أسباب خارجية
ثبت . وحني �متوفيك�جاءت شرحا لكلمة:  �صلَبوه وما قَتلُوه وما� العبارة

: إذا وطبقا لقاعدةإىل اهللا  �عيسى مقام  عدم القتل والصلب، ثبت رفع
  املطلوب.فات الشرط فات املشروط، وهو 

إىل كالمي السابق بأنه من الثابت املتحقق أنه حيثما كان اهللا أقول عودةً 
 ،وجعل شخص بذكر امسه مفعوال به هلذا الفعل يلفعل التوفّ هو الفاعل �
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وال معىن له سواه على  ،كان املعىن دائما أن اهللا تعاىل أماته، أو سيميته
قبل فترة نشرت إعالنا عن هذا األمر الثابت املتحقق قلت فيه بأنه اإلطالق. 

إذا استطاع أحد أن يقدم خالف ذلك من احلديث أو دواوين العرب املعترف 
، هو الفاعل لفعل التويف، وكان املفعول به هو العلَم اهللافيها ا عبارةً كان 

وأُريد منه معىن غري املوت؛ فسأعطيه جائزة كذا ، أي الشخص بذكر امسه
. وأنشر اآلن مرة أخرى اليوماإلعالن إىل  ذلكوكذا. ومل يرد أحد على 

إمتاما للحجة بأنه إذا كان أحد من معارضينا ال  نقدا روبيةمائتي إعالنا جبائزة 
يرى بياين هذا أمرا يقينيا وقطعيا فعليه أن يقدم من األحاديث النبوية 
الصحيحة أو من األقوال املعترف ا لشعراء العرب القدامى واملعترف م 

لفعل التويف هو اهللا، وكان  الفاعل فيها عبارةً كان يف جماهلماللغة و كعلماء
وأُريد من العبارة معىن غري  ،مثل زيد وبكرٍ وخالد ،املفعول به هو العلَم

روبية نقدا. مائتي الشخص  اإلماتة بالبداهة؛ ففي هذه احلالة سأعطي هذا
ا احلديث الذي يقدمه هو حديثوسيكون واجبا على هذا الشخص أن يكون 

 اء العرب القدامى املعترف بكمالهأو قول شاعرٍ من الشعر � لنيبل صحيحا
أيضا أن ذلك احلديث أو يتحتم عليه اإلثبات . كذلك علم حماورات العرب يف

أستمده أنا يفسد  أدعيه أنا، وأن املعىن الذيالشعر يعطي معىن خمالفا متاما ملا 
ذلك املضمون، أي أنّ ذلك احلديث أو الشعر يدل داللة قاطعة على ذلك 

ألنه إذا كان ذلك احلديث أو الشعر حيتمل أيضا املعىن الذي أستمده املعىن، 
جيب أن يكون مضموا العبارة اليت تقدم كنظري  فال جيوز تقدميه قط ألن ،أنا
الداللة. والسبب يف ذلك أنه ما دام قد ثبت من مئات األدلة  قطعيملخالف ا

القطعية الداللة أن فعل التويف إذا كان الفاعل فيه هو اهللا وكان املفعول به 
آخر قط سوى إماتة ذلك ال يعطي معىن ف ،بذكر امسه اأي شخص ،علَما
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 عليه تقع ،الكثريةالذي يدعي خالف تلك النظائر املتواترة املفعول به. و
فَإِنْ لَم تفْعلُوا � وإال قطعي الداللة ضد ادعائنا. صرحيا مسئولية أن يقدم نظريا

  . �١ودها الناس والْحجارةُولَن تفْعلُوا فَاتقُوا النار الَّتي وقُ
هو قول اهللا تعاىل:  �والدليل القوي والقطعي الثاين على وفاة عيسى 

�هاُهللا إِلَي هفَعلْ رألنه يتبني من مطالعة القرآن الكرمي واألحاديث أن الرفع  �ب
ال يطلَق إال على حالة املوت كما  �رفَعه اُهللا إِلَيه�إىل اهللا الذي يتبني من: 

ارجِعي إِلَى ربك  *يا أَيتها النفْس الْمطْمئنةُ �يف القرآن الكرمي:  �يقول اهللا 
. من الواضح أنه ال �٢وادخلي جنتي *فَادخلي في عبادي  *راضيةً مرضيةً 

أن املراد  �ارجِعي إِلَى ربك�يستنبط أحد من املسلمني من قول اهللا تعاىل: 
منه هو صعود اإلنسان إىل السماء حيا باجلسد املادي، بل يستنبط من اآلية: 

�كبي إِلَى رجِعمعىن املوت دائما. فلما كان املراد من الرجوع إىل اهللا  �ار
فكيف ال يستنبط  ،الصريح تعاىل هو املوت بعينه حبسب نص القرآن الكرمي

إنه لَـمما  ؟�بلْ رفَعه اُهللا إِلَيه�من الرفع إىل اهللا كما يتبني من:  ٣املوت
                                                 

 ٢٥البقرة:  ١
 ٣١ -٢٨الفجر:  ٢
أن تعبري الرفع إىل اهللا  بداهة كذلك هناك آيات أخرى كثرية يف القرآن الكرمي يتبني منها ٣

قُلْ يتوفَّاكُم ملَك الْموت الَّذي �املوت دائما كما يقول تعاىل:  انوالرجوع إىل اهللا يفيد
يف القرآن  )، ويقول يف آية أخرى١٢(السجدة:  �وكِّلَ بِكُم ثُم إِلَى ربكُم ترجعونَ

: � يقول )، مث٥٨(العنكبوت:  �كُلُّ نفْسٍ ذَائقَةُ الْموت ثُم إِلَينا ترجعونَ�: الكرمي
اآلية أن الذين يرفعون إىل اهللا تعاىل بعد  بيان هذه) ٥٨(مرمي:  �ورفَعناه مكَانا عليا�

بعد رفعه هنا النيب مرتبة عليا ذلك فيقول اهللا تعاىل بأننا وهبنا لاملمات هلم مراتب عدة. 
أي وفاته. يقول النواب صاد من الرفع هنا هو يق حسن خان يف تفسريه فتح البيان: املرد

 ذلكأن يعود وهو وإال تستلزم استباحة حمذور  ،الرفع الروحاين الذي حيدث بعد املوت
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من  أن يترك املرء املعىن الذي يتحقق ويثبت خيالف العدل والعقل والتقوى
ل. هل ألحد أن يثبت ال ميلك عليه أي دليجبانب النصوص القرآنية ويتمسك 

؟ معىن آخر غري املوت العرب وحماورةفع إىل اهللا" يف اللغة العربية أن لتعبري "ر
 رفع الروحغري أنه من الصحيح متاما أن املراد من املوت هنا هو املوت الذي ت
إىل اهللا تعاىل بعده مثل موت املؤمنني، والتعبري نفسه مستخدم يف كتب اهللا 

   السابقة أيضا.
واآلية اليت  �اديفَادخلي في عب�آنفا:  املذكورةأما قول اهللا تعاىل يف اآلية 

أنه ال يستطيع أحد أن  �ارجِعي إِلَى ربك�سبقتها أي: تعين جبمعها مع عبارة 
ينضم إىل األرواح اخلالية ما مل ميت. فلما كان الدخول يف األرواح اخلالية دون 

 �حبسب نص القرآن الكرمي، فكيف جلس عيسى  وممتنعااملوت مستحيال 
  يف السماء الثانية؟  �مع حيىي دون موته 

ويف هذا املقام هناك نقطة جديرة بالذكر أن اهللا تعاىل يقول أيضا يف اآلية 
يا أَيتها النفْس �، واآلية بكاملها هي: �وادخلي جنتي�آنفا:  املذكورة

وادخلي  *فَادخلي في عبادي  *ارجِعي إِلَى ربك راضيةً مرضيةً  *الْمطْمئنةُ 
ليلة املعراج أن أرواح األنبياء والرسل  �النيب  رؤية، فما دام ثابتا من �جنتي

فئة بكفئة تلحق دون تأخري  اآلخراليت خلت من هذه الدنيا إمنا هي يف العامل 
في  فَادخلي�األرواح اليت خلت من قبل وتنضم إليها كما يتبني من اآلية: 

وادخلي �اجلملة األخرية من هذه اآليات أي:  أيضا وهذا ما تقتضيه. �عبادي
                                                                                                                     

إني �آية: يف  هذا املعىن . من املؤسف أن هؤالء الناس ينسونليموت فيهانيب إىل األرض ال
إِلَي كعافرو فِّيكوتمع أن كلمة: � م�فِّيكوتسبقت كلمةاآلية هذه يف  �م :�كعافر� .

ذا ال جيوز استنباط املوت من افلم ،وحدها �رافعك�فإذا جاز استنباط املوت من 
�فِّيكوتو �م�كعافمنه.  ؟�ر  
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في �أن يدخل مجيع عباد اهللا اجلنةَ دون تأخري. وكما أن مفهوم اآلية:  �جنتي
ليس أمرا مترقَّبا يتوقَّع حدوثه يف مستقبل بعيد بل يتحقق دون تأخري  �عبادي

بعد وفاة الصاحلني. مبعىن أن اجلماعة اليت متوت فيما بعد تلحق باألولني دون 
ادخلي و�يستلزم أن يتحقق مفهوم اجلملة الثانية لآلية أي  فكذلكتأخري. 

تّنن ميو �يجت من بني املؤمنني الطاهرين أيضا دون تأخري. مبعىن أن كل م
أن يدخل اجلنة فورا. وهذا هو احلق كما هو مشروح يف ووالطيبني ال بد 

قيلَ �ومن مجلتها آية يقول اهللا تعاىل فيها:  ٢أخرى يف القرآن الكرمي. ١آيات
                                                 

هنا ينشأ اعتراض يف الظاهر أنه إذا كان املؤمنون الطيبون والطاهرون الذين ليس عليهم  ١
فهذا يستلزم إنكار حشر األجساد  ،ومعصية يدخلون اجلنة دون تأخري عبء ذنبٍ

ألن اخلروج من اجلنة بعد دخوهلا مرة مستحيل حبسب  ،واملستلزمات األخرى املتعلقه به
) وبذلك تبطل فكرة حشر األجساد وأمور ٤٩(احلجر:  �وما هم منها بِمخرجِني�اآلية: 

تقاد بدخول املؤمنني املطهرين اجلنةَ دون تأخري ليس من بنات املعاد كلها. فجوابه أن االع
مما علّمه القرآن الكرمي. أما التعليم الثاين للقرآن عن حشر األجساد وقيام  هوبل  ،أفكاري

سيكون اجلنة  يف دخولهذا الالفرق الوحيد هو أن واملوتى فهو أيضا حق ونؤمن به. 
اها املؤمنون بعد موم فورا تكون أيضا ناقصة. فقط، واألجساد اليت يعط يةمجالبصورة إ

عالقة أهل  وإن ،يومئذ أجساد كاملةوتعطى  ،أما يوم حشر األجساد فهو يوم جتلٍّ أعظم
 ميثُلونفمن وجه يكونون يف اجلنة ومن وجه  ؛حبال من األحوال نقطع مع اجلنةاجلنة لن ت

خضراء لن حيضروا أمام اهللا  عصافريكمن مثار اجلنة  أمام اهللا. هل الشهداء الذين يأكلون
 منه. فتدبر. خبروجهم من اجلنة؟ 

، بل جيب ماديااجلسد ضروري لدخول اجلنة ولكن ليس ضروريا أن يكون ذلك اجلسد  ٢
بل هي خلق ألن مثار اجلنة وغريها من األشياء أيضا ليست مادية ، يمادأن يكون غري 

لذا سيكون اجلسد أيضا خلقا جديدا غري اجلسد السابق. ولكن ال بد أن يعطى جديد، 
 �بل مل ير النيب  ،فقط �يتنج�املؤمنون جسدا بعد املمات. وال تدل على ذلك كلمة 

 مل يكن �ى أجسادهم مجيعا، وإن جسد عيسى أبل ر ،األنبياء فقط أرواحليلة املعراج 
 منه. .أجساد بقية األنبياء خمتلفا عن
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يثبت ونقلها مدعاة لإلطالة،  هناك آيات أخرى كثرية، كذلك �١ادخلِ الْجنةَ
الطيبني واملطهرين تدخل اجلنة بعد موم فورا. كذلك يثبت منها أن أرواح 

أرواح الشهداء مثار اجلنة مذكور يف  األمر نفسه من أحاديث كثرية. وأكلُ
ولَا تحسبن الَّذين قُتلُوا �أحاديث معروفة ال ختفى على أحد. ويقول اهللا تعاىل: 

اٌء عيلْ أَحا باتوبِيلِ اِهللا أَمي سقُونَفزري هِمبر دوهذا ما يثبت من الكتب �٢ن ،
واملعلوم أن  -السابقة أيضا. فما دام دخول أرواح الطيبني واملطهرين اجلنةَ ثابتا

دخول  ة أنواع ومثار خمتلفة، ومعىناجلنة مقام فيه النعماء املادية أيضا من عد
ففي هذه احلالة يكون دخول الروح وحدها  -اجلنة أن يأكل الداخل تلك النعم

 فائدة. فهل ستبقى بعد دخوهلا اجلنة كاحملرومني وال تستفيد بال معىن وال اجلنةَ
بني بصراحة أن املؤمن يعطى جسدا ت �ادخلي جنتيو�من نعمائها؟ فاآلية: 

. فلهذا السبب يعتقد األئمة واملتصوفة الكبار أن املؤمنني الطيبني ٣بعد املمات
                                                 

 ٢٧:  يس ١
 ١٧٠آل عمران:  ٢
أي عيسى مل يرفع باجلسد املادي  املسيح فليتضح أن املسيحيني أيضا يعتقدون أن يسوع ٣

املؤسف أشد األسف أن املسلمني يف زمن الفيج ومن بل أُعطي جسما جالليا بعد املمات. 
ألن  �الصحابة  اعتقاد يف ذلكدون تقاألعوج الذين جاءوا بعد القرون الثالثة ال يع

 يتفقون مع ، والأيضا �الصحابة أمجعوا على وفاة مجيع األنبياء السابقني مبن فيهم عيسى 
اليهود يف هذه القضية ألن اليهود يعملعونا، والعياذ باهللا، وينكرون رفعه  �ون عيسى د

احلرمان  الروحاين الذي ال بد منه لكل مؤمن بعد موته، ألن نتيجة التعليق على اخلشبة هو
مع املسيحيني ألن حىت ال يتفقون بل  .وليس إال اونلعاملعلَّق مكون و من الرفع الروحاين

بل مثلهم املسيحيني يعتقدون برفع جسد املسيح ولكن ال يعتقدون برفع جسده املادي 
  . حبسب زعمهم بعد املوتعيسى يقولون برفع اجلسد اجلاليل الذي أُعطيه 

قد أُعطي بعد موته جسدا جالليا  �ننكر أن يكون عيسى ميكننا أن على أية حال، ال 
كلُّ مؤمن صادق بعد املمات كما تشهد عليه اه غري اجلسد املادي ألن هذا اجلسد يعط
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يستمتعون  خالهلاومن  ،بعيد موم الطاهرة واملطهرين ينالون األجساد النورانية
بنعماء اجلنة. وإن ختصيص اجلنة للشهداء فقط ظلم بل كفر. فهل ملؤمن صادق 

اجلنة؟ خارج ما زال  نةٌالذي حتت روضته ج �أن يتجاسر ويقول بأن النيب 
الذين نالوا اإلميان والتقوى بواسطته دخلوا اجلنة نتيجة استشهادهم ولكن 

حياته كلها يف سبيل اهللا فقد نال مرتبة  ن كرسبل احلق أن م !ويأكلون مثارها؟
أول الشهداء. فما دام  �ن نبينا األكرم . فمن هذا املنطلق كاتلقائياالشهادة 

سد ولكن جب(ذلك ثابتا ومتحققا فنقول بأن املسيح أيضا رفع إىل السماء باجلسد 
مث دخل يف عباد اهللا ودخل اجلنة. ففي هذه احلالة  )اجلسد املادي هذا عن خيتلف

ما احلاجة  باجلسد،ثبت الرفع واآلن، ملا ليس بيننا وبني معاندينا إال نزاع لفظي. 
                                                                                                                     

ألن الروح وحدها ليست جديرة بدخول اجلنة، فال خصوصية � ادخلي جنتيو�اآلية: 
يف ذلك. غري أنه من خطأ املسيحيني إذ يعتقدون أن عيسى أُعطي جسدا  �لعيسى 

والعياذ  -وإال لكان كاذبا قطمل ميت على الصليب  ألنهجالليا بعد املوت على الصليب 
يف تقدمي مثل النيب يونس حبقه، ولكان مصداقا ملفهوم اللعنة. ألن امللعون هو من  -باهللا
 هتمن حضر وطُردن اهللا عدوا له كا، وكان عدوا هللان، وف قلبه عن اهللا مثل الشيطااحنر

؟ كال. وهل �عيسى  حبق. فهل يعقل مثل هذا التفكري � عليه ومترد، كالشيطان
ن عيسى احنرف عن اهللا بعد حادث الصليب وأوثق إميكن ملسيحي أن يتجاسر ويقول 

ليه األمم كلها منذ أن ع وقد اتفقتاملتداول اللعنة هذا هو مفهوم  !رباطه مع الشيطان؟
لقت الدنيا. ولكن من املؤسف أن املسيحيني مل يتأملوا يف ذلك وإال لتربهذه من  واأخ

. وباإلضافة إىل ذلك يتبني من الوقائع اليت تقدمها األناجيل أنه قد بشدة وتركوها الديانة
احلواري كما شك بعد النجاة من الصليب  �لعيسى  ال غريهشوهد اجلسد املادي 

جروحه  �فأراه عيسى  !من الصلب؟ناجيا عيسى  جاء "توما" وقال ما مفاده: كيف
أن تبقى اجلروح يف اجلسد اجلاليل أيضا، وهل  هل ميكنفصبعه. إ"توما"  وأدخل فيها

بل احلق أن اجلسد  !من اجلروح؟ مل ينجالقول بأنه نال جسدا جالليا ومع ذلك  ميكننا
   منه. .يف كشمري تهاله بعد وفاذلك الذي ن كاناجلاليل 
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دي باإلعراض عن سنة اهللا اجلسد املابإىل السماء  �عيسى إىل رفع بعد ذلك 
إعطائهم جسدا طاهرا؟ وإذا كان االعتقاد بواجلارية مع األنبياء مجيعا  املسلَّم ا

أُعطي جسدا نورانيا بعد املمات كما أُعطي إبراهيم وموسى وحيىي  �أنه 
وقد رفع إىل اهللا بذلك ، أجسادا روحانية وغريهم من األنبياء عليهم السالم

فنحن أيضا ال ننكر ذلك، بل نقبل على الرأس والعني وبكل سرور  ،اجلسد
  إىل السماء باجلسد من هذا النوع.  �وحبور صعود املسيح 

 ،�مع أن اآليات املذكورة آنفا نصوص صرحية وقاطعة على وفاة عيسى 
ولكن لو قرأنا القرآن الكرمي بتأمل وتدبر لوجدنا آيات كثرية أخرى تثبت ا 

وما محمد إِلَّا رسولٌ قَد خلَت من قَبله �. فمن مجلتها قوله تعاىل: �وفاته 
قَابِكُملَى أَعع متقَلَبلَ انقُت أَو اتلُ أَفَإِنْ مسمن قبل�١الر ال يصح  :. فكما قلت

لو استخدمت حبق مجيع األنبياء اآلخرين لكان  �تلَخ�القول بأن كلمة 
تعين أن اهللا تعاىل رفعه إىل السماء  �ولكنها يف حالة عيسى  ،اإلماتة معناها

إثبات هذا االدعاء بال دليل على اإلطالق ومل يقدم عليه أي فجبسده املادي. 
يف القرآن الكرمي جاءت مبعىن املوت  �خلَت�قط. بل حيثما وردت كلمة: 

فقط. وال يسع أحدا أن يأيت من القرآن الكرمي بنظري يفيد أن شخصا رفع إىل 
  السماء جبسده املادي. 
كما بينت من قبل أن اهللا تعاىل شرح بنفسه مفهوم إضافة إىل ذلك، 

�لَتاآلية هذه  بناء علىيف املوت أو القتل فقط. ه وحصر ،يف هذه اآليات �خ
لن يعود أنه و ،كلهم على وفاة مجيع األنبياء والرسل �أمجع الصحابة الكرمية 

أحد منهم إىل األرض. بل كانت الغاية املتوخاة من هذا اإلمجاع إثبات أن 

                                                 
 ١٤٥آل عمران:  ١
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 وكان املقصود من هذا اإلمجاع إزالة ليست ممكنة إىل الدنيا شخصعودة أي .
ني إىل الدنيا ليجدع أنوف املنافقعود سي �أن النيب من  �ما خطر ببال عمر 

وآذام. من الواضح متاما أنه لو قُبلت يف اإلسالم فكرة عودة أي نيب إىل الدنيا 
وهذه الفكرة حتط  بتالوة هذه اآلية. �الستحالت إزالة ما خطر ببال عمر 

يف  هذه اآلية عبثا حمضا �قراءة أيب بكر  كانتلبل  ،أيضا �من شأن النيب 
  . هذه احلالة

بأعلى صوا، فاحلمد هللا  �باختصار، إا آية عظيمة تعلن وفاة عيسى 
  على ذلك. 

ا م�وهي قوله تعاىل:  �هناك آية أخرى أيضا تثبت وفاة عيسى 
الْمِسيح ابن مريم إِلَّا رسولٌ قَد خلَت من قَبله الرسلُ وأُمه صديقَةٌ كَانا 

 أْكُلَانيامبطل اُهللا تعاىل ألوهيةَ عيسى )٧٦ :(املائدة �الطَّعيف هذه اآلية ي .
ويقول بأن األنبياء السابقني قد ماتوا مجيعا، وأن فكرة وجود املسيح  �

 ؟حيا يف السماء باطلة متاما، فكيف ميكن أن تثبت ألوهية املسيح ذا الدليل
بل أصاب اجلميع.  ،ألن سهم املوت مل خيطئ قط ؛فهو باطل يف حد ذاته

والدليل الثاين على عبوديته هو أنه ولد من بطن أُم بينما ال أُم لإلله. والدليل 
الثالث على عبوديته هو أنه وأُمه كانا يأكالن الطعام حني كانا حينيِ، واهللا 

واهللا أمسى من أن  ،لألن الطعام يعوض ما يتحلّ ،منـزه عن تناول الطعام
ل ل، بينما كان املسيح يأكل الطعام. فإذا كان إلـها فهل يتحلّيصيبه التحلّ

وجود اإللـه أيضا؟ ففي ذلك إشارة إىل أن البحوث الطبيعية تؤكد على أن 
ل أجزاؤه السابقة وحتل جسم اإلنسان يتغري متاما إىل ثالثة أعوام، إذ تتحلّ

قدم اهللا تعاىل حملها أجزاء جديدة، ولكن اهللا تعاىل بريء من هذا النقص. فقد 
  إنسانا. �هذا الدليل على كون عيسى 
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يف  �ولكن األسف كل األسف على الذين يعتقدون بوجود عيسى 
 عملها مثل تعمل فيه سلسلة التحللما جيعل  هالسماء حيا ويقولون إنه ليس في

   دون أن ينال بواسطة الغذاء بدلَ ما يتحلل.الفناء من  وأن وجوده مصون ،الناس
وبذلك يريدون أن ينقضوا برهانا ودليال أقامه اهللا تعاىل يف اآلية املذكورة 

أيضا أنه كان  ،إنسانا �آنفا. مبعىن أن اهللا تعاىل يقيم دليال على كون عيسى 
حمتاجا إىل الطعام مثل بقية الناس، وما كان ممكنا أن يبقى جسده قائما بدون 

الذين هؤالء الناس . ولكن لتعويض ما يتحلّإىل بل كان حباجة  ،الطعام
إىل السماء باجلسد املادي، يعتقدون أن وجوده ميكن أن  �يوصلون عيسى 

خبالف  �يبقى قائما بدون الطعام. وكأم يقيمون دليال على ألوهية عيسى 
 الربهان الذي قدمه يسيء هؤالء القوم إىل مشيئة اهللا تعاىل. من املخجل فعال أن

ه يف املسيح ليتخذ تعاىل وجود ، ألن ما ينكر اُهللاهللا تعاىل إلثبات إنسانية عيسى
، يقول هؤالء القوم بأنه موجود فيه. فهذه إساءة إىل حجة اهللا بسببه إلـها

إنسانا. وإذا صح القول بأن  �الكاملة اليت يقدمها إلثبات كون عيسى 
، وميكن أن يبقى  أكل الطعامال حيتاج إىل ،مع جسده املادي، �عيسى 

يقدمونه قائما من تلقاء نفسه مثل اهللا، فهذا دليل على ألوهيته ظلّ املسيحيون 
بأنه كان يأكل الطعام حني كان على مقابله منذ القدم. وال يكفي القول 

ميكن للمعارض أن يقول بأنه كان يأكله  ألنه ،األرض وال يأكله يف السماء
يكن حمتاجا إليه كبقية الناس، ألنه لو ومل  ،رض خبياره هوأثناء وجوده على األ
  إليه يف السماء أيضا.  اتاجحمكان حمتاجا إليه لظل 

 املسيحن اهللا تعاىل يقدم أكلَ ألإين أتأسف مرارا وتكرارا على هؤالء القوم 
دليال على كونه إنسانا ولكن هؤالء القوم يعتقدون أنه يعيش يف السماء  الطعام
  األرض لثالثني عاما. علىوإن أكَلَه  ،عام بدون أكل الطعام ١٩٠٠منذ 
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فيها تحيونَ �والدليل اآلخر يف القرآن الكرمي على وفاة املسيح هو قوله تعاىل: 
أي يا بين آدم ستحيون يف األرض فقط . �١وفيها تموتونَ ومنها تخرجونَ

مع وجود نص القرآن الصريح  - ومتوتون فيها ومنها تخرجون. كيف ميكن إذًا
يف السماء بدال من األرض إىل حنو  �أن يبقى عيسى  - والواضح إىل هذا احلد

   ألفَي عام بل إىل مدة غري معلومة؟ إن ذلك يستلزم إبطال القرآن الكرمي.
ولَكُم �وهو آية القرآن الكرمي:  �مث هناك دليل آخر على وفاة عيسى 

أي أن مقركم هي األرض وستنالون . �٢في الْأَرضِ مستقَر ومتاع إِلَى حنيٍ
هذه اآلية أيضا متاثل اآلية املذكورة أسباب راحتكم يف األرض إىل أيام املمات. 

مقام عيش  وهي -يف األرض �سى ى. فكيف ميكن أن يعيش عيآنفا معن
إىل  اليت ليست مسكنا للناس عاما فقط؟ ويسكن يف السماء ٣٣ إىل -الناس

ليس أنه ألن ذلك يثري شبهة  ؟ألفَي عام بل أكثر من ذلك إىل مدة غري معلومة
  إنسانا، وال سيما إذا كان ال يشاركه أحد من الناس يف خواص تفوق البشرية. 

اُهللا الَّذي خلَقَكُم �هو اآلية القرآنية:  �والدليل اآلخر على وفاة عيسى 
ض نمض دعب نلَ معج ثُم فعةً ثُمقُو فع ض ةقُو دعب نلَ معةًجبيشفًا و�٣ع .

                                                 
ألنه  ،على وفاته شاهدنفسه  �عيسى  إقرار. فكما قلت من قبل إن ٢٦األعراف:  ١

يا عيسى ابن مريم أَأَنت قُلْت للناسِ اتخذُونِي وأُمي إِلَهينِ من �: �اهللا  رد على سؤال
وكُنت علَيهِم شهِيدا ما دمت فيهِم فَلَما �كما ورد يف القرآن الكرمي: قائال:  �دون اِهللا

هِملَيع يبقالر تأَن تنِي كُنتفَّيواملسيحيني هداية  �. يف هذا اجلواب ربط عيسى �ت
أن النصارى مازالوا على احلق. ذلك ستلزم ال كان عيسى حيا إىل اآلن فلوحبياته هو. 

أيضا أنه لن يعود إىل الدنيا قبل القيامة. وإال يستلزم  �فَلَما توفَّيتنِي�ويثبت من اآلية: 
 منه. .ويقول بأنه ال يدري عن فساد أمته شيئا، ذلك أنه سيكذب أمام اهللا، والعياذ باهللا

 ٣٧البقرة:  ٢
 ٥٥الروم:  ٣
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من الواضح أن هذه اآلية تنطبق على مجيع الناس حىت األنبياء عليهم السالم، 
بل بدت عليه  ،الذي هو سيد األنبياء �حىت نبينا األكرم  نطاقهاوال خيرج عن 

أيضا أمارات الشيخوخة، وابيض بعض شعر حليته املباركة. وكان يشعر يف 
ولكن عيسى  الشيخوخة،الفترة األخرية من حياته بآثار الضعف الناتج عن 

خيرج عن نطاق هذا املبدأ حبسب قول معارضينا، إذ يقولون بأن هذه  �
دليل  دليال على ألوهيته. إذًا ليس هناخاصة به وهي تفوق العادة وتشكّل مزية 

حبسب زعم النصارى  �أدلة على ألوهية عيسى مخسة بل هي فقط واحد 
هلا بدون نقض هذه اخلصوصية. فإذا وال ميكن إبطا ،ومعتقد املعاندين من قومنا

يف حد ذاته أنه صعد إىل السماء باجلسد  خصوصيةميلك  �كان عيسى 
 ثانيةخصوصية وإضافة إىل ذلك ميلك  ،فيها أحد من الناس املادي وال يشاركه

ام أيضا وهي أنه الوحيد الذي حييا يف السماء منذ مئات السنني دون الطع
أنه هو  ثالثةميلك خصوصية حد من البشر، مث والشراب وال يشاركه يف ذلك أ

الوحيد املصون من الشيخوخة والضعف يف السماء منذ تلك املدة الطويلة وال 
هي أنه هو الوحيد النازل من السماء  الرابعةيشاركه فيها أحد، وخصوصيته 

. فيجب أحد من البشربعد مدة مديدة مع املالئكة وال يشاركه فيها أيضا 
ويعد هو  ،فقطشخصه يف أُقرت  األربعاملزايا التأمل اآلن أنه ما دامت هذه 

فكم حري بأن يكون هذا االعتقاد مدعاة لالبتالء  ،ال شريك له فيها وحده
مدعومة وهي  �من أوجه تدعم الذين يؤلِّهونه فيه وكم  !١هلؤالء الناس

                                                 
إضافة إىل ذلك فإن معارضينا من املسلمني لسوء احلظ واجلهل جيعلون خصوصية  ١

وهي أنه وحده بريء من مس الشيطان دون غريه من بني  �أيضا لعيسى  خامسة
هي أن روح القدس كان معه دائما ومل يرافق نبيا  السادسةاألنبياء مجيعا. مث اخلصوصية 

اء هؤالء القوم إذ ال يفقهون أن كل نيب آخر رِفقة دائمة كمثله. ولكنها كلها أخط
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فلو مل يبطل اهللا تعاىل تلك اخلصائص كلها بإثبات ! بإقرار املسلمني أنفسهم
لكان السبيل اآلخر لدحضها أن يقدم بعض النظائر ليتبني منها أن  ،�وفاته 

بعض الناس اآلخرين أيضا يشاركونه يف تلك اخلوارق كما ضرب اهللا مثل آدم 
ومل يدحض تلك  �بدون أب. ولو مل يثبت اهللا وفاة عيسى  والدتهل

  لكان معىن ذلك أن اهللا مل يطق جوابا أمام حجة املسيحيني.  ،اخلصائص كلها
وإذا قلتم: حنن نعترف أيضا أن عيسى سيموت بعد فترة من نزوله يف آخر 
الزمان، فهذا القول ال يقبله املسيحيون، بل يدينونكم بفمكم. علما أنه ليس 

 �قي عيسى واجبا عليهم أن يقبلوا ادعاءكم الذي يعوزه الدليل، ألنه إذا ب
حيا إىل يوم القيامة ووجدت فيه كافة عالمات األلوهية مثل إحياء املوتى 

                                                                                                                     

يكون بريئا من مس الشيطان. أما ما بينه اهللا تعاىل هنا على لسان رسوله أن عيسى 
ووالدته بريئان من مس الشيطان، فكانت احلكمة يف ذلك أن اليهود األشقياء كانوا 

ولد الزنا، فأراد  �يزعمون مرمي الصديقة زانية والعياذ باهللا، وكانوا يعدون عيسى 
أما  �اهللا تعاىل أن يربئ ساحتهما من تلك التهم. فربأمها اهللا تعاىل إذ قال النيب 

مصونان  ومرمي �منـزهان من مس الشيطان، أي أنّ الزنا فعل شيطاين وأن عيسى 
من هذه الفعلة الشيطانية. ولكن هذا ال يعين أما وحدمها فقط مصونان منها واألنبياء 

 �خرون ملوثون ا. كذلك كان اليهود يعتقدون أن الشيطان كان قرين عيسى اآل
دائما لكون والدته غري شرعية. وعقيدم هذه تترشح من التوراة. فقد ذُكرت رفقةُ 

ملك  �روح القدس له تفنيداً العتقادهم هذا. وليس صحيحا أيضا أن عيسى 
نه ثابت من القرآن الكرمي والتوراة خصوصية أخرى أنه وحده ولد بظل روح القدس، أل

أن بعض الناس يولَدون بظل الشيطان، فيملكون خصائل شيطانية، وبعضهم يولَدون 
بظل روح القدس فتكون فيهم خصائل طيبة. إن أوالد احلرام يتكونون يف أرحام أمهام 
 بظل الشيطان. لذا كان ال بد من دحض الفكرة القائلة بأن والدة عيسى كانت غري

ليعلم أنه مل يولَد نتيجة  �شرعية. فقد ورد يف اإلجنيل أيضا ذكر ظل روح القدس له 
  منه. ظل الشيطان ووالدته ليست غري مشروعه.
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لكان باإلمكان أن ينجو من املوت. غري أن املسيحيني يعتقدون أنه لن  ،وغريها
ميوت بعد نزوله من السماء بل سيجازي الناس بصفته إلـها. وملا ثبتت فيه 

ألن تلك  ؛غلبكم املسيحيونيس ،حبسب اعترافكم أنتم ،الصفات األربع املذكورة
هذه . وبعيد عن حكمة اهللا أن يهب �تكفي عندهم لتأليهه األربع اخلصائص 

 �يؤلِّـهه أربع مائة مليون شخص. يف زمن النيب  اشخصاألربعة صائص اخل
وهو أنه ولد بغري أب،  �قدم املسيحيون وجها واحدا بصدد خصائص عيسى 

إِنَّ مثَلَ عيسى عند اِهللا كَمثَلِ آدم خلَقَه من �فرد اهللا على ذلك فورا فقال: 
بغري أبٍ ليس أمرا غري . أي أن والدة عيسى ١ �ترابٍ ثُم قَالَ لَه كُن فَيكُونُ

ما اقتضت غرية اهللا آدم بغري أب وأُم أيضا. فل كانيستلزم ألوهيته، إذ  حىت عادي
خصوصية الوالدة بغري أبٍ حىت ال تكون دليال على  �أال تكون لعيسى 

أربع خصائص له تفوق العادة. غري أنه إذا كان  �فأنى ميكن أن يقبل  ،ألوهيته
ال بد فوإال  ،اهللا تعاىل قد قدم بعض النظائر إلبطال تلك اخلصائص فينبغي إبرازها

من االعتراف أن اهللا تعاىل ما استطاع أن يرد على ادعاء املسيحيني، ألن تلك 
. فلو مل �هي تلك اليت يقدمها املسيحيون دليال على ألوهية عيسى اخلصائص 

نظري مثلما فعل بضرب شريك أو بتقدمي اخلصائص األربع ينقض اهللا تعاىل تلك 
نظريا نقضها وقدم ، وإذا قبل ادعاء النصارى �فهذا يعىن أنه  ،ثل والدة آدمم

  فعليكم أن تقدموا تلك اآليات من القرآن الكرمي.  ،هلذه اخلصوصيات األربع
بصراحة تامة آية:  �ومن مجلة اآليات اليت تدل على وفاة عيسى 

أَموات غَير  * يخلُقُونَ شيئًا وهم يخلَقُونَ ن يدعونَ من دون اِهللا الوالَّذي�
إذًا، جيب  أي الذين يعبدون من دون اهللا... .�٢أَحياٍء وما يشعرونَ أَيانَ يبعثُونَ

                                                 
 ٦٠آل عمران:  ١
 ٢٢ -٢١النحل:  ٢
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التأمل يف هذا املقام كيف تثبت هذه اآليات بكل صراحة وقوة وفاة املسيح 
العرب  فرقوغريه من الناس الذين كان بعض فرق اليهود والنصارى وبعض 

م ويدعوم. اعلموا أن هذا تصريح من اهللا، وسبحان اهللا وتعاىل عن يؤلِّـهو
أن مجيع الناس قد قال بألفاظ صرحية وواضحة  �القول غري احلق. فما دام اهللا 

واحد منهم  وما من ،الذين تعبدهم الفرق املختلفة وتؤلِّههم قد ماتوا كلهم
ا!  �معصية ألمر اهللا اعتبار عيسى عدوان و، فما أشنعه من مترد وحيحي

من أجل حل املشاكل؟ بل هو  يدعون ممن أليس عيسى من الذين أُلِّـهوا؟ أو
 إذ إن اإلصرار والغلّو اللذين ،حيتلّ مقام الصدارة من بني الذين يؤلَّـهون

  يف أية فرقة قط.  هلما نظري ال نسمة أربع مائة مليون ما يؤلّـهه
. وحني نقرأ �اآليات اليت سجلتها هنا تكفي إلثبات موت عيسى 

ة يتبني منها أيضا األمر نفسه. الفرق الوحيد هو أن اهللا الطيب �أحاديث النيب 
فقد شهد عليها بناء على  �بأقواله، أما النيب  �تعاىل يشهد على وفاة عيسى 

على أن عيسى  - برؤيتهأي - بفعله  �والنيب  ،رؤيته. فقد ختم اهللا تعاىل بقوله
ليلة املعراج يف السماء مع األنبياء  �شهد برؤيته  �ألن النيب  ؛مات قد �

 ،. وليس ذلك فحسباآلخرالسابقني الذين خلَوا من هذه الدنيا ووصلوا العامل 
كذلك متاما رأى جسد عيسى  ،أجساد األنبياء اآلخرين بل كما رأى كيفية

أيضا. ولقد كتبت من قبل بأنه من اخلطأ الظن أنه توجد يف السماء أرواح  �
األجساد  همفقط لألنبياء عليهم السالم الذين خلوا من هذه الدنيا، بل مع

النورانية واجلاللية اليت رفعوا ا من الدنيا بعد املمات كما تنص عليه اآلية: 
. ولقد نص القرآن الكرمي يف اضي جسدألن دخول اجلنةَ يقت �وادخلي جنتي�

هم األجساد أيضا ولن تدخلها أن الذين يدخلون اجلنة ستصحب على أكثر من آية
نص صريح على أن كل من  �وادخلي جنتي�وحدها. إذًا، فاآلية:  األرواح
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يدخل اجلنة من الصاحلني يعطى جسدا حتما بعد املمات. والشهادة الثانية على 
ألنه مل ير يف السماء ليلة املعراج أرواح  ،�نوال اإلنسان اجلسد هي رؤية النيب 

بل  ،�بل شاهد أجسادهم أيضا. ومل ير جسما غريبا للمسيح  ،األنبياء فقط
  أيضا.  �جسد املسيح  كذلك متاما رأى ،كما وجد أجساد األنبياء اآلخرين

فلو مل يصر املرء على الباطل بغري وجه حق لسهل عليه جدا أن يفهم أن اجلسد 
بل كان اجلسد الذي يعطاه كل  ،مل يكن جسدا ماديا �الذي رفع به عيسى 

اجلسد املادي من الصعود إىل هذا مؤمن بعد مماته. وذلك ألن اهللا تعاىل قد منع 
أي جعلنا األرض  �١أَحياًء وأَمواتا *أَلَم نجعلِ الْأَرض كفَاتا �السماء، كما يقول: 

  جتذب أجساد الناس إليها أحياء وأمواتا، وال تترك أي جسد ليصعد إىل السماء. 
. أي �٢ا بشرا رسولًاقُلْ سبحانَ ربي هلْ كُنت إِلَّ�ويقول يف آية أخرى: 

أن يريهم معجزة الصعود إىل السماء جبسده  �حني التمس الكفار من النيب 
أي قل هلم بأن سبحان ريب عن  �...قُلْ سبحانَ ربي�رد عليهم: هذا املادي 

اإلخالف يف عهده ووعده، فقد سبق أن قال بأنه ال ميكن أن يصعد اجلسد 
كما و، �أَحياًء وأَمواتا *أَلَم نجعلِ الْأَرض كفَاتا �: فقالاملادي إىل السماء، 

ولَكُم في الْأَرضِ مستقَر �. وقال أيضا: �٣فيها تحيونَ وفيها تموتونَ�: قال
الكفار العرب أن يطلبوا معجزة تتعارض مع  خبث. فكان من �٤ومتاع إِلَى حنيٍ
إذ كانوا يعلمون جيدا أم لن يروا معجزة مثلها أبدا ألا تنايف  ،قول اهللا وعهده

هلم:  عن أن ينقض عهده. مث قال: قل وسبحان اهللا ،قول اهللا الذي سبق من قبل
                                                 

 ٢٧ -٢٦املرسالت:  ١
 ٩٤اإلسراء:  ٢
 ٢٦األعراف:  ٣
 ٢٥األعراف:  ٤
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املادي إىل وقد حكم اهللا تعاىل من قبل أن صعود البشر باجلسد  ،ما أنا إال بشر
كن أن يصعد األطهار إىل السماء مع أجساد أخرى ميالسماء مستحيل. غري أنه 

كما تصعد أرواح مجيع األنبياء والرسل واملؤمنني بعد املمات. وفيهم يقول اهللا 
  أي ستفتح أبواب السماوات للمؤمنني. �١مفَتحةً لَهم الْأَبواب�تعاىل: 

 �لَهم�ملا جاء ضمري  ،املراد هنا األرواح وحدهاوليكن معلوما أنه إذا كان 
لذكرها. فهذه قرينة قوية على أن الرفع الذي حيظى به املؤمنون بعد املمات 

بل تعطَى روح  ،اجلسد املادي املعروف هذا ولكنه ليس ،يكون مع اجلسد
اجلسد  هاملؤمن جسدا طاهرا ونورانيا ومصونا من األمل والعيب الذي يستلزم

املادي. مبعىن أنه ال حيتاج إىل أغذية أرضية وال إىل ماء أرضي. ومجيع الناس 
 �أن عيسى بجوار اهللا ينالون جسدا كمثله متاما. ونؤمن  يبوءونالذين 

  أيضا نال بعد املمات جسدا كمثله متاما، وباجلسد نفسه رفع إىل اهللا تعاىل. 
ن آية القرآن الكرمي: بأ قائلنيمن قليلي الفهم يف هذا املقام  يعترض بعض

�وهِملَيع يبقالر تأَن تنِي كُنتفَّيوا تفَلَم يهِمف تما دا مهِيدش هِملَيع ت�٢كُن 
م عذرا أمام اهللا تعاىل أن الناس قد فسدوا سيقد �عيسى بأن توحي جبالء 

، فيقع عليه اعتراض أنه إذا صح القول بأنه سافر إىل حياتهوليس يف  مماتهبعد 
فال يصح القول بأن  ،عاما ٨٧كشمري بعد النجاة من الصلب وعاش هنالك 

 سفرهأن يقول بأم فسدوا بعد  ا به، بل كان حريوفاتهالناس قد فسدوا بعد 
  عاما من حادث الصليب. ٨٧إىل كشمري ألنه قد أصابته املنيةُ بعد 

فليكن معلوما أن هذه الشبهة ناجتة عن قلة التدبر وإال فإن السفر إىل كشمري ال 
: ما بقيت بني ظهراين يعين �ما دمت فيهِم�: قولهألن  ،يناقض اآلية املذكورة

                                                 
 ٥١ص:  ١
 ١١٨النساء:  ٢
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ألننا نقبل أن عيسى  "يف أرضهم دمت ما": يعينأفراد أميت الذين آمنوا يب، وال 
 �ولكننا ال نقبل أن أُم عيسى  ،هاجر من أرض الشام إىل كشمري �

 ،�بل ثابت تارخييا أن بعض احلواريني صاحبوه  ،واحلواريني ختلّفوا عنه
وبعضهم حلقوا به فيما بعد. فقد رافقه احلواري "توما"، أما اآلخرون فقد حلقوا به 

اختار لرفقته شخصا واحدا هو"توما" كما  �لوم أن عيسى فيما بعد. واملع
وحده عند اهلجرة إىل املدينة. وذلك ألن  �أبا بكر  �اختار نبينا األكرم 

، وللجرمية نفسها قُتل أن عيسى متمرد سلفاالسلطنة الرومية كانت قد أعلنت 
سرا، وكانت امرأته  �بيالطس بأمر من قيصر ألنه كان من مناصري عيسى 

البلد خفيةً  . فكان ضروريا أن خيرج عيسى من ذلك� أيضا من مريدي عيسى
ة كبرية. لذا فقد اختار احلواري "توما" وحده ليصطحبه وأال يصطحب معه مجاع

إىل  اهلجرةوحده يف أثناء  �أبا بكر  �كما اختار نبينا األكرم يف هذا السفر 
كذلك حلق  ،يف املدينة بطرق خمتلفة �النيب  �املدينة. وكما حلق الصحابة 

بواسطة طرق خمتلفة ويف أوقات خمتلفة. وما دام عيسى  �احلواريون بعيسى 
، ظل اجلميع معتصمني �ما دمت فيهِم�فيهم كما هو مقتضى اآلية:  �

مث فسدت ذريام بعد وفاته، وال يدرى يف أي نسل بدأ الفساد  ،بالتوحيد
    بالنشوء. يقول املؤرخون بأن املسيحية بقيت على حقيقتها إىل القرن الثالث.

على أية حال، يبدو أن هؤالء الناس عادوا مجيعا إىل بالدهم بعد وفاة عيسى 
  . بال داع وبالتايل أصبح بقاؤهم يف املنفى ،ألنه قد اتفق أن تنصر قيصر الروم ،�

ينقصه  إىل كشمري ليس أمرا �وال بد من التذكّر هنا أن سفر عيسى 
بل هو ثابت من خالل أدلة دامغة لدرجة أن كلمة كشمري حبد ذاا  ،اإلثبات

متثّل دليال على ذلك، ألن كشمري هي "كَشري" يف اللغة احمللية، وكل مواطن 
"كشري". فمن هنا يبدو أن هذه الكلمة عربية األصل ومركَّبة من حملّي يلفظها 
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"ك" و"اَشري". و"اَشري" يف العربية تعين بالد الشام، و"ك" تفيد املماثلة. 
و"اَشري"  فالتركيبة األصلية هلذه الكلمة هي "كَاَشري". أي "كاف" على حدة

 �لد مهجر عيسى على حدة. ومعناها: "مثل بالد الشام". وملا كان هذا الب
مسى اهللا تعاىل مهجره "كَاَشري" ومعناه "مثل  ،الذي كان من سكان بالد باردة

" نتيجة كثرة االستعمال وبقي: "كَشري". مث لفأ" رفاحل بالد اَشري"، مث سقط
الذين ما كانوا من سكان "كشري" وما كانوا  -أضاف أهل األقوام األجنبية

رف "ميم" وجعلوه "كشمري". ولكن بفضل اهللا تعاىل احل -حيكون لغة حملية
  ورمحته ال يزال هذا االسم يلفَظ ويكتب يف اللغة الكشمريية "كشري". 

وأضف إىل ذلك أن أمساء عربية ال تزال تطلق على أشياء كثرية يف بالد 
كشمري، بل قد أُطلق أمساء األنبياء على بعض اجلبال، األمر الذي يفهم منه أن 

جبل ففي كشمري قوما عربيا سكنوا هذه املناطق حتما يف زمن من األزمان، 
باسم النيب سليمان. وإلثبات هذا املرام نشرت يف بعض كتيب قائمة طويلة تشمل 
كلمات عربية وأمساء أنبياء بين إسرائيل ال تزال مستخدمة يف كشمري. كذلك 

وزتنا حبجبهد جهيد وال تزال يتبني بالتفصيل من كتب تاريخ كشمري اليت مجعناها 
تقارب ألفَي عام وكان يسمى  مدةجاء إىل كشمري قبل  من بين إسرائيل أن نبيا

  "النيب األمري"، وقربه يف حارة "خانيار" ومعروف بقرب "يوز آسف". 
قبل والديت  حىت الواضح أن هذه الكتب كانت قد نشرت يف كشمري من

ة طويلة. فهل يسع أحدا أن يقول إنّ أهل كشمري ألَّفوا هذه الكتب افتراء مبد
وألي هدف افتروها؟ ؟! االفتراءإىل هذا من عند أنفسهم؟ وما حاجتهم أصال 

والالفت يف املوضوع أن هؤالء الناس اليزالون يعتقدون لسذاجتهم مثل بقية 
ع هذا االعتقاد صعد إىل السماء جبسده املادي. وم �املسلمني أن عيسى 

يعرفون بكامل اليقني أن نبيا إسرائيليا كان قد أتى إىل كشمري، وكان يعرف 
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نفسه بالنيب األمري. وتوحي كتبهم أنه قد مر على ذلك العصر ما يربو على 
عام. ما أفادتنا سذاجة أهل كشمري يف هذا املوضوع هو أم لو علموا  ١٩٠٠

ملا  ،عام ١٩٠٠ائيل ومن ذا الذي مر عليه حنو من كان النيب األمري يف بين إسر
  سذاجتهم كثريا.  نا استفدنا منمسحوا لنا مبشاهدة هذه الكتب. لذلك أقول بأن

وزد إىل ذلك أم يقولون بأن اسم ذلك النيب األمري كان "يوز آسف". 
يتبني من هذه الكلمة بصراحة أا صورة مشوهة لـ "يسوع آسف". واسم و

قد  �"آسف" يف اللغة العربية يطلق على الباحث عن القوم. وملا كان عيسى 
مسى  ،وصل كشمري يف البحث عن قومه الذين فُقدت منهم بعض فرق اليهود

 قد يلبصراحة أن اإلجن "يوز آسف"نفسه "يسوع آسف". وقد ورد يف كتاب 
مع وجود كل هذه األدلة  - نزل من اهللا على يوز آسف. فكيف ميكن اإلنكار

وإال تقع املسئولية على  ،يف احلقيقة �أن يوز آسف هو عيسى  -الدامغة
معارضينا ليثبتوا من هو ذلك الذي عرف نفسه بالنيب األمري ويطابق عصره 

 ،إىل كشمري حني جاء �متاما. وقد علم أيضا أن عيسى  �عصر عيسى 
  . إىل حد ما يف كتبهم يف ذلك العصر ذكره أتباع البوذية

آويناهما إِلَى ربوة �وهناك برهان قوي آخر على ذلك إذ يقول اهللا تعاىل: 
. أي هيأنا لعيسى وأمه مالذا يف هضبة كانت مكانا آمنا �١ذَات قَرارٍ ومعنيٍ

  زالال.  ماؤهاوبعيدا عن تطاول األعداء، وكان 
فليتضح أن كلمة "آوى" تستعمل يف العربية حني يعطى أحد مالذا يف دار 

ألا  ،األمان بعد جتشمه املعاناة. وال ميكن أن تكون بالد الشام هي دار األمان
متمردا على قيصر من  عدقد  �كانت خاضعة حلكم قيصر، وكان عيسى 
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 غريها اليت كانت متاثل بالد الشام، قبل. فدار األمان هذه كانت كشمري دون
  ال عالقة لقيصر به.  وكان مكانا آمنا

هنا يعترض بعض الناس بأنكم تقولون إن السلسلة احملمدية قد أقيمت حبذاء 
 �السلسلة املوسوية ومتاثلها يف كل شيء، حسنا كان أم قُبحا، وسمي النيب 

يف القرآن الكرمي، فكان من املفروض على غرار ذلك أن يسمى  "مثيل موسى"
يف اية سلسلة  اآليت بينما املبعوث ،"مثيل عيسى"باسم  النبوءاتيف اخلليفة األخري 

  ."مثيل عيسى"وليس  "عيسى بن مرمياألحاديث "اإلجنيل و ، سمي يفاخلالفة
فجواب هذه الشبهة أنه كان من احملتوم أن يذكر اهللا تعاىل اخلليفةَ يف صدر 

ال خيفى على أحد فاإلسالم ويف ايته على غرار ما ورد يف كتب اهللا السابقة. 
أُقيم لَهم نبِيا من وسط إِخوتهِم "هي:  �أن النبوءة الواردة يف التوراة عن النيب 

ثْلَكقل ، "من اهللا ومل ييف هذا املقام أن اهللا سيبعث موسى. فكان ضروريا أن يبي
حىت ال حيدث  ،على غرار بيان التوراة �تعاىل يف القرآن الكرمي بعثة النيب 

إِنا �: �تناقض بني التوراة والقرآن الكرمي. فلهذا السبب قال تعاىل حبقه 
  . �١يكُم كَما أَرسلْنا إِلَى فرعونَ رسولًاأَرسلْنا إِلَيكُم رسولًا شاهدا علَ

لم يذكَر عنه يف اإلجنيل أنه سيأيت فأما اخلليفة األخري الذي سمي عيسى 
بل ورد أن عيسى سيأيت. فكان من املفروض أن يسمى  ،مثيله يف الزمن األخري

لكي ال حيدث  ،اخلليفة األخري يف اإلسالم "عيسى" على غرار نبوءة اإلجنيل
  تناقض بني اإلجنيل واألحاديث النبوية الشريفة. 

احلكمة من ذكر النيب  عنق أن يطرح هنا سؤاال صحيح أنه حيق لباحث عن احل
بينما ذُكر يف اإلجنيل اسم "عيسى" نفسه؟ وملاذا فقط يف التوراة كمثيل موسى  �

  ال جيوز أن يكون املراد من عيسى هو عيسى احلقيقي، وأن يعود هو بالذات؟ 
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ال ميكن أن يعود إىل الدنيا حبال من األحوال ألنه  �جوابه أن عيسى 
مات، وقد بين اهللا تعاىل موته يف القرآن الكرمي بكلمات واضحة وصرحية. مث 

يف السماء مع مجاعة خلوا من هذه الدنيا. والشهادة الثالثة هي أنه  �نيب رآه ال
كلهم. مث يشهد العقل  �قد ثبت موت األنبياء مجيعا من إمجاع الصحابة 

السليم وشهادته تؤيد الشهادات الثالثة املذكورة آنفا ألن العقل مل يشاهد نظري 
إىل السماء  يوماليب إىل منذ أن خلقت الدنيا، ومل يصعد أي ن هذا احلادث

باجلسد املادي ومل يعد منها. فهذه الشهادات األربع حتكم باإلمجاع أن عيسى 
مات، وأن صعوده إىل السماء حيا باجلسد املادي وكونه حيا إىل اآلن مث  �

  . سبت إليهكلها افتراءات نمع جسم مادي،  آخرعودته إىل األرض يف وقت 
عن الوثنية كل البعد ولكن من املؤسف حقا أنه قد نشأ  ابعيد كان اإلسالم

 �على غرار الوثنية إذ أعطَوا عيسى  متأخر يف املسلمني أيضا اعتقاد
 خيلّص املسلمني. ندعو اهللا تعاىل أن اآلخرين خصوصيات ال توجد يف األنبياء

من هذا النوع من الوثنية. إن حياة اإلسالم تكمن يف موت عيسى، ويف حياة 
هذا  إىل الغافلون فيها يسى موت اإلسالم. ندعو اهللا تعاىل أن يأيت بأيام ينظرع

  الصراط املستقيم، آمني.
ثابتا بالقطع واليقني فباطلٌ بالبداهة  �موت عيسى  ما دامملخص الكالم أنه 

ما  :الظن أنه سيعود إىل الدنيا ثانية. أما اجلواب على جزء السؤال املذكور أنه
سى يف اإلجنيل احلكمة يف تسمية فرد من األمة عيسى؟ وملاذا أُطلق عليه اسم عي

  ثيل عيسى على غرار مثيل موسى؟هنا مب؟ وملاذا مل يذكر واألحاديث النبوية
األخري هلذه األمة يف يشترك اخلليفةُ را عند اهللا أن فجوابه أنه كان مقد

ولكن ما كان له أن يشترك فيه إال إذا حادث عظيم مر على عيسى اإلسرائيلي. 
 ،سمي عيسى. وكذلك ملا كان مقدرا عند اهللا أن يري املماثلة بني السلسلتني
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ألن احلادث الذي مر به موسى مع فرعون، ما  ؛مثيل موسى �لذا مسى النيب 
املماثلة معه إال أن يدعى مبثيل  �كان باإلمكان أن تربز يف شخص النيب 

ما كان باإلمكان أن يتحقق يف  �ادث الذي واجهه عيسى موسى. احل
ألن اليهود مل يقبلوا  ،مسي باسم عيسىإذا شخص اخلليفة األخري هلذه األمة إال 

ذلك لسبب وحيد وهو أنه قد ورد يف سفر النيب مالخي أن عيسى  �عيسى 
ما جاء إىل إلياس . ولكن النيب إلياسإليها النيب  ما مل يعد لن يظهر يف الدنيا

. فلقد �فلم يؤمن اليهود بعيسى إلياس واعترب يوحنا أي حيىي  ،ثانية الدنيا
تقرر يف قدر اهللا لتحقيق املماثلة أن بعض الناس من هذه األمة سيصبحون يف 

وأنكروا نبوة إلياس الزمن األخري مثل اليهود الذين مل يدركوا حقيقة جميء 
تتناول إىل نبوءة د كانت هناك حاجة وصدقه. فلمثل هؤالء اليهو �عيسى 

. وكان قد تقرر يف قدر اهللا إلياسذكر جميء نيب خال كما جاءت النبوءة عن 
أن يهودا مثلهم سيكونون يف هذه األمة أيضا، لذا فقد سميت عيسى كما 

  . �غَريِ املَغضوبِ علَيهِم�. فهذا ما تشري إليه اآلية: إلياسسمي حيىي باسم 
إن النبوءة مبجيء عيسى كانت هلذه األمة كمثل النبوءة مبجيء حيىي  إذًا،
بل  ،لليهود؛ وقد سميت عيسى لتحقيق هذه املماثلة. وليس ذلك فحسب �

غَريِ �يهودا، واآلية:  ت أجيال هذه األمة القادمة من مكذيب عيسى هذاقد مسي
لَيهِموبِ عاملَغض �اليهود الذين ينكرون عيسى أن  تشري إىل هؤالء اليهود. أي

 ؛. فبذلك حتققت املماثلة الكاملة�هذه األمة يشبهون يهودا مل يقبلوا عيسى 
الذين كانوا ينتظرون عودة النيب  -اليهود �مبعىن أنه كما مل يؤمن بعيسى 

إىل الدنيا، كذلك مل يؤمن هؤالء الناس بعيسى  مل يعد إلياسبعذر أن  -إلياس
إىل الدنيا. فبذلك حتققت املماثلة  عيسى اإلسرائيلي مل يعدبعذر أن هذه األمة 

إىل الدنيا، وبني  مل يعدإلياس بعذر أن  �بني اليهود الذين مل يؤمنوا بعيسى 
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، وهذا ما أراده اهللا. وكما �عيسى عودة اليهود الذين ال يزالون ينتظرون 
كذلك بلغت املماثلة حتققت املماثلة بني اليهود اإلسرائيليني واليهود احلاليني 

، ألن عيسى هو أناكماهلا بني عيسى اإلسرائيلي وعيسى هذه األمة الذي 
إىل الدنيا، كذلك  مل يعدالسابق لقي الرفض من قبل اليهود آنذاك ألن نبيا 

مل ألن نبيا  لقي الرفض من قبل اليهود املعاصرين -هو أنا الذي -عيسى هذا
. والواضح أن الذين تعدهم األحاديث النبوية يهود هذه بشخصه إىل الدنيا يعد

أيضا ليسوا يهودا حقيقيني بل  �غَريِ املَغضوبِ علَيهِم�األمة وتشري إليهم اآلية: 
 احلقيقيكذلك عيسى أيضا ليس عيسى  هم من هذه األمة الذين سموا يهودا.

عن فضل اهللا  أيضا من هذه األمة. وبعيد بل هو ،الذي كان نبيا من بين إسرائيل
بلقب وبل  ،تعاىل ورمحته اليت ترافق هذه األمة أن يلقِّب األمة بلقب اليهود

ال مث ، إلياسعودة النيب  بعدممعتذرين  �اليهود الذين كفّروا وكذّبوا عيسى 
أن لو حدث ذلك األمة بلقب عيسى. أفال يستنتج  هذه يلقّب فردا من أفراد

 لقب �نال منه األمة شقية وتعيسة احلظ يف نظر اهللا حبيث ميكن أن تهذه 
ينال لقب عيسى؟ لواحد  فردولكن ال يوجد فيها  ،اليهود األشرار والعصاة

 ،فبناء على هذه احلكمة مسى اهللا تعاىل بعض أفراد هذه األمة يهودا من ناحية
  ومن ناحية أخرى مسى فردا منها بعيسى أيضا.

إِنْ و�بعض الناس مبحض اجلهل أو بتعنت مفرط أو بنية اخلديعة آية:  يقدم
هتولَ مقَب بِه ننمؤابِ إِلَّا لَيتلِ الْكأَه ندليال على حياة عيسى  �١م�، 

لن ميوت ما مل يؤمن به كافة أهل  �ويريدون أن يستنبطوا منها أن عيسى 
م ال الذي ليس لديه نصيب كاف من فهالكتاب. ولكن لن يستنبط هذا املعىن إ
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ألن هذا االستنتاج يبطل  ،األمانةطريق القرآن الكرمي أو من كان بعيدا عن 
فَأَغْرينا بينهم الْعداوةَ �من نبوءات القرآن الكرمي حيث يقول اهللا تعاىل:  نبوءةً

ةاميمِ الْقواَء إِلَى يضغالْبأَ�، ويقول أيضا: �١واَء إِلَى وضغالْبةَ واودالْع مهنيا بنلْقَي
ةاميمِ الْقوألقينا العداوة والبغضاء بني اليهود والنصارى إىل يوم القيامة. �٢ي أي ،

 �فلو استنبطنا من اآلية املذكورة من قبل بأن اليهود كافة سيؤمنون بعيسى 
الستلزم ذلك أن البغض بني اليهود والنصارى سيتالشى يوما من  ،قبل القيامة

أثر على وجه األرض، بينما يثبت من هاتني اآليتني دين اليهود األيام ولن يبقى ل
 ،بقى إىل يوم القيامةيس من القرآن الكرمي أن دين اليهودوآيات أخرى كثرية 

أخرى.  سلطاتوسيعيشون يف ظل  ستالزم اليهود الذلة واملسكنة غري أن
فاملعىن الصحيح لآلية املذكورة هو أن كلّ شخص من أهل الكتاب سيؤمن قبل 

 الفرد من يعود على �موته�. إذًا، إن الضمري يف �أو بعيسى  �موته بالنيب 
يف قراءة ثانية  "مهِتوم". لذلك فقد جاء �أهل الكتاب وليس على عيسى 

يف  "موتهِم"ملا ورد  ،�لو كان الضمري راجعا على عيسى فهلذه اآلية. 
  القراءة الثانية. 

 وردبكل قوة وشدة، وقد  هذا بياننا ٣نائي"وانظروا كيف يؤيد التفسري "الثَّ
التفسري هذا صاحب . ولكن يقول �هو املعىن عند أيب هريرة فيه أيضا أن هذا 

وناقصا، واحملدثون يعترضون على إن فهم أيب هريرة للقرآن الكرمي كان ضعيفا 
الفهم  من  نقل الرواية، ولكنه مل يعطَدرايته. لقد كان أبو هريرة قديرا يف

                                                 
 ١٥املائدة:  ١
 ٦٥املائدة:  ٢
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ذلك  �بأنه لو استنبط أبو هريرة  أنا أيضا والدراية إال شيئا يسريا. وأقول
، كما أن احملدثني قد أثبتوا يف عدة أماكن أخرى أن أبا هريرة هؤخط املعىن فهذا

  تعثّر وأخطأ يف كثري من األمور املتعلقة بالفهم والدراية.
واملسلَّم به أيضا أن رأي صحايب واحد ليس حجة شرعية. بل احلجة  

مجيعا، وقد بينا من قبل أن مجيع الصحابة قد  �الشرعية هي إمجاع الصحابة 
  أمجعوا على أن األنبياء كلهم قد ماتوا. 
قَبلَ "هي  �قَبلَ موته�ة الثانية لآلية: وليكن واضحا أنه ما دامت القراء

أي احلديث  ،وهي حبسب مبدأ احملدثني يف حكم احلديث الصحيح - "مموتهِ
ففي هذه احلالة إن قول أيب هريرة جدير بالرد  - �الذي يثبت من النيب األكرم 

 . ومن شأن اإلصرار عليه أن يبلّغ�ال معىن له مقابل قول النيب لغو وألنه 
بل إن قول أيب هريرة  ،صاحبه إىل الكفر. مث ال يقتصر األمر على ذلك فحسب

ألن القرآن يقول يف عدة آيات إن اليهود  ،يستلزم بطالن القرآن الكرمي أيضا
بينما يقول أبو  ،والنصارى سيبقون إىل يوم القيامة دون أن يستأصلوا متاما

يناقض القرآن الكرمي متاما. القول هريرة إن اليهود سيستأصلون كليا، وهذا 
فالذي يؤمن بالقرآن الكرمي ينبغي عليه أن ينبذ قول أيب هريرة كمتاع رديء، 
بل ملا كانت القراءة الثانية لآلية يف حكم احلديث الصحيح حبسب قواعد 

"  مقَبلَ موتهِ موجودة وهي: " �قَبلَ موته�احملدثني، وأن القراءة الثانية لآلية: 
ففي هذه احلالة يناقض قول أيب هريرة القرآنَ  ،وجيب اعتبارها حديثا صحيحا

  فال شك أنه باطلٌ ومن تبعه فإنه مفسد بطّال. واحلديث كلَيهما. 
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األمر األهم الذي أنوي بيانه يف هذه اخلامتة هو أن يذكر فيها التحقق 
والظهور لتلك األمور أو اإلهلامات كافةً اليت ذُكرت إمجاال يف األجزاء األربعة 
السابقة، أو األنباء اليت ذُكرت يف تلك األجزاء ومل تتحقق يف ذلك العصر بل 

ضا يف هذه اخلامتة حقيقة األمور اليت حتققت رويدا رويدا فيما بعد، وأن تذكَر أي
يف  هذا اجلزء اخلامس مبنـزلة شرح لألجزاء السابقةفكُشفت فيما بعد. 

اهللا تعاىل مجيع  الطريقة يفوق قدريت ما مل يهيئ . وكان بيان الشرح ذهاحلقيقة
ألنه قد وعد يف األنباء اإلهلامية املذكورة يف األجزاء السابقة  ،األسباب من عنده

بتحقق كثري من اآليات. وقد وعد أيضا بأن اهللا تعاىل سيعلّمين أنا العبد 
الضعيف حقائق القرآن الكرمي ومعارفه. ويف تلك األجزاء مسيت مرمي وعيسى 

ا.  سر تسمييت أدرك سميت بأمساء مجيع األنبياء. وما كنت أيوموسى وآدم 
إظهار أن قيت إال بقوة من اهللا. وال سيما ن فهم كل هذه األمور فوق طاوكا

. ولقد قدرت مشيئة اهللا اآليات السماوية أمسى وأعلى من قوة البشر بداهة
أجال مسمى، وتأليف اجلزء اخلامس من الكتاب كان  إلظهار كل هذه األمور

افة. فأنى كان بإمكاين يف هذه احلالة تأليف يعتمد على شرح تلك األمور ك
اجلزء اخلامس دون أن تتحقق األمور اليت كانت مبنـزلة الشرح ملا ورد يف 

ألن تلك األمور بالذات كانت متثّل املادة واملضمون للجزء ؟! األجزاء السابقة
نسيم رمحة  لتأجيل ألقىاخلامس. وعندما حلّ العام الرابع والعشرون على مدة ا

األمور اليت كانت مستورة وخافية جوانب اهللا تعاىل ضوءا مستفيضا على مجيع 
يف أجزاء الرباهني األمحدية السابقة، وحتققت إىل حد كبري مجيع األنباء املوعودة 

مي . ومن ناحية ثانية كُشفت جيدا معارف القرآن الكرمرتقبااليت كان ظهورها 
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أمساء  ة. كذلك انكشفت حقيقة سرل املعرفوحقائقه اليت كانت مدعاة لتكمي
السابقة، أي كُشفت  األربعة سرا مكنونا يف األجزاء اليت كانتاألنبياء أيضا 

مبعىن أنه قد كُشف سر  ؛كما كان حقُّها حقيقةُ أمساء األنبياء اليت نسبت إيلّ
تسمية اهللا يل يف أجزاء الرباهني األمحدية السابقة بأمساء مجيع األنبياء عليهم 

، عن السر أنه ملاذا مسيت يف األخري بامسنيِأخريا السالم. وقد أُميط اللثام أيضا 
 باسم خاتم األنبياء يف وكذلكأي باسم خاتم األنبياء لبين إسرائيل وهو عيسى، 

)؟ فقد كُشفت تلك احلقائق الكامنة كلها. وإن �اإلسالم وهو أمحد وحممد (
سرا أخفاه اهللا تعاىل إىل مئات السنني كانت يف السماء وغريه  تسمييت عيسى

كما أخفى أصحاب الكهف. وكان من احملتوم أن تبقى تلك األسرار كلها 
وحني جاء ذلك الزمن مكنونة ما مل يأت الزمن الذي كان مقدرا منذ البداية. 

وحتققت تلك األمور كلها حان األوان لتأليف اجلزء اخلامس من الرباهني 
عاما.  ٢٣األمحدية. فهذا ما جعل تكميل الرباهني األمحدية يف طي التأجيل إىل 

إا ألسرار اهللا اليت ال يسع اإلنسان أن يطّلع عليها بغري إعالم من اهللا تعاىل. 
لو أُلِّف اجلزء إىل االعتراف بأنه زء اخلامس يضطر هذا اجليقرأ وكل من 

اخلامس قبل حتقق تلك النبوءات وانكشاف تلك األسرار ملا كان كاملرآة 
بل لكان تأليفه فاقدا الربط والصلة. لذا  ،إلظهار حقيقة األجزاء السابقة قط

فإن اهللا احلكيم وعامل الغيب الذي كل فعل من أفعاله مرتبط باألوقات أحب أن 
تتحقق أوال تلك النبوءات كلها وتنكشف احلقائق جلُّها اليت مل تتحقق لغاية 
تأليف األجزاء السابقة ليؤلَّف اجلزء اخلامس بعد ذلك معلنا حتقق كافة تلك 

انتهت حينما اليت كانت خافية ومستورة من قبل. واحلق أنه  ،األمور واكتماهلا
وما  ،يف حالة انتظارفقد باتت األجزاء السابقة للكتاب من حيث املضمون 

ألن اجلزء  ،لينتهي دون تأليف اجلزء اخلامس على هذا املنوالاالنتظار كان 
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ات اليت أُخرب فيها أن اهللا األعظم من أجزاء الكتاب السابقة حيتوي على النبوء
كان  ماتعاىل سيظهر كذا وكذا يف مستقبل األيام. وما مل تتحقق تلك النبوءات 

 لذا ،ات هي من اهللا تعاىلوتلك النبوء احملتواةألحد أن يدرك أن مجيع اإلهلامات 
ظل مجيع املعارضني يكذِّبوا. ولكن اهللا ما أراد أن ينظَر إىل نبوءاته بنظر 

ومن ناحية ثانية كان بعيدا من أسلوب البحث والتحقيق أن يؤلَّف  .يبالتكذ
جزٌء خامس عدمي الصلة بالكتاب قبل إثبات صدق ما ورد يف األجزاء السابقة. 
فكان ضروريا أن مينعين قدر اهللا وقضاؤه من تأليف اجلزء اخلامس مدةً طويلة 

كانت مكنونة  إىل أن تتحقق مجيع النبوءات واألمور األخرى كلها اليت
  ومستورة يف األجزاء األربعة السابقة. 

أن تلك األمور كلها قد حتققت يف أثناء املدة املمتدة على فاحلمد هللا واملنة 
عاما، وقد هيأ اهللا تعاىل كل األسباب بنفسه. وباإلضافة إىل ظهور  ٢٣على 

 مشكلاآليات كشفت علي جتليات اهللا الكشفية حقيقةَ اإلسالم وكثريا من 
القرآن الكرمي. وإال كان مما يفوق قدريت أن أطّلع على تلك الدقائق العالية من 
تلقاء نفسي. ولكن بعد نشوء هذه األسباب أصبحت قادرا على أن أكتب يف 

الذي الشيء األجزاء األربعة السابقة  من املواضعتلك  شرحمن اجلزء اخلامس 
ر هذه . فقد أردت بعد توفُّسابقال ما كنت قادرا على كتابته يف ذلك الزمن

مث  .األسباب أن أكتب أوال حقيقة اإلسالم يف هذه اخلامتة وأبين ما هو اإلسالم
أن  واألمسى يف ضوء آياته. وأبينأبين بعد ذلك تعليم القرآن الكرمي األعلى 

كلها  مفهوم اإلسالم إمنا هو كمركز لكافة اآليات القرآنية، وتدور اآليات
اليت وعد يف أجزاء الرباهني األمحدية  ويت أن أذكر بعد ذلك اآلياتحوله. ون

السابقة بظهورها على يدي وهي نتيجة التباع القرآن الكرمي، وأن أكتب بعد 
ذلك كله شرح اإلهلامات اليت مساين اهللا فيها عيسى أو بأمساء األنبياء اآلخرين، 
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تاج إىل الشرح. فنظرا إىل هذه أو أشرح بعض الفقرات اإلهلامية األخرى اليت حت
 على أربعة فصول. اخلامتةاألهداف قد قسمت  

  يف بيان حقيقة اإلسالم.  الفصل األول:
  يف بيان تعليم القرآن الكرمي األعلى والكامل.  الفصل الثاين:

ها يف الرباهني األمحدية وقد ظهوريف بيان اآليات اليت وعد  الفصل الثالث:
  على يدي.أظهرها اهللا تعاىل 

يف شرح اإلهلامات اليت مساين اهللا فيها عيسى أو بأمساء  الفصل الرابع:
تاج إىل حتبعض الفقرات اإلهلامية األخرى اليت  �األنبياء اآلخرين أو ذكر 

     واآلن سأذكر الفصول األربعة حبسب هذا الشرح بإذن اهللا.الشرح. 
وما توفيقي إال باهللا. رب أنطقْنا باحلق واكشف علينا احلق، واهدنا إىل 

  حق مبني. 
   آمني مث آمني.
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  بإذن اهللا:اآليات القرآنية اليت ستكتب يف هذا املقال 

  )٢٥٧ البقرة:( �الْغي من الرشد تبين قَد الدينِ في إِكْراه لَا�
 لَكُم خير فَهو الْفُقَراَء وتؤتوها تخفُوها وإِنْ هي فَنِعما الصدقَات تبدوا إِنْ�

كَفِّريو كُمنع نم كُمئَاتي٢٧٢ البقرة:( �س(  
�ينقُونَ الَّذفني مالَهولِ أَمارِ بِاللَّيهالنا ورةً سلَانِيعو مفَلَه مهرأَج دنع هِمبر 

  )٢٧٥ البقرة:( �يحزنونَ هم ولَا علَيهِم خوف ولَا
 دعان إِذَا الداعِ دعوةَ أُجِيب قَرِيب فَإِني عني عبادي سأَلَك وإِذَا�

.. عليهم أن  )١٨٧ البقرة:( �يرشدونَ لَعلَّهم بِي ولْيؤمنوا لي فَلْيستجِيبوا
  ليكون اخلري يف نصيبهم.يب يذعنوا ألوامري ويؤمنوا 

أي اُذكروا  )٢٠١ البقرة:( �ذكْرا أَشد أَو آباَءكُم كَذكْرِكُم اَهللا فَاذْكُروا�
  اهللا بقلوب مفعمة باحلب.

�نماسِ والن نرِي مشي هفْساَء نغتاب اةضراُهللا اِهللا مو ُءوفر ادببِالْع� 
  )٢٠٨ البقرة:(
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 إِنه الشيطَان خطُوات تتبِعوا ولَا كَافَّةً السلْمِ في ادخلُوا آمنوا الَّذين أَيها يا�
لَكُم ودع بِنيوا أعناقكم يف سبيل اهللا أي يا أيها املؤمنون ألق )٢٠٩ البقرة:( �م

املراد من الشيطان هنا هم أولئك الذين يعلّمون و سبل الشيطان. وال تتبعوا
  السيئات. 

  )٢٢٥ البقرة:( �لأَيمانِكُم عرضةً اَهللا تجعلُوا ولَا�
 مالَه ينفق والْأَذَى * كَالَّذي بِالْمن صدقَاتكُم تبطلُوا لَا آمنوا الَّذين أَيها يا�
 فَأَصابه تراب علَيه صفْوان كَمثَلِ فَمثَلُه الْآخرِ والْيومِ بِاللَّه يؤمن ولَا الناسِ رِئَاَء
   )٢٦٥ :البقرة( �صلْدا فَتركَه وابِلٌ

خاصة بالقرآن الكرمي بأن تعليمه األخالقي خياطب العامل كله، أما مزية إا 
  فخاص باليهود فقط. األخالقي تعليم اإلجنيل

 ---------------------------  
   يف بيان أن القرآن الكرمي يثين على الصاحلني من أمم أخرى أيضا.

 وهم اللَّيلِ آناَء اِهللا آيات يتلُونَ قَائمةٌ أُمةٌ الْكتابِ أَهلِ من سواًء لَيسوا�
 الْمنكَرِ عنِ وينهونَ بِالْمعروف ويأْمرونَ الْآخرِ والْيومِ بِاِهللا * يؤمنونَ يسجدونَ

  .)١١٥- ١١٤عمران:  آل( �الصالحني من وأُولَئك الْخيرات في ويسارِعونَ
 ما ودوا خبالًا يأْلُونكُم لَا دونِكُم من بِطَانةً تتخذُوا لَا آمنوا الَّذين أَيها يا�
منِتع قَد تداُء بضغالْب نم هِماها أَفْومي وفخت مهوردص رأَكْب ا قَدنيب لَكُم 

اتإِنْ الْآي متلُونَ كُنقعا * ته متأُولَاِء أَن مهونبحلَا تو كُمونبحونَ ينمؤتو 
 الْغيظ من الْأَناملَ علَيكُم عضوا خلَوا وإِذَا آمنا قَالُوا لَقُوكُم وإِذَا كُلِّه بِالْكتابِ

  ) ١٢٠- ١١٩ عمران: آل( �الصدورِ بِذَات عليم اَهللا إِنَّ بِغيظكُم موتوا قُلْ
�أَلَم رإِلَى ت ينكُّونَ الَّذزي مهفُسلِ أَنكِّي اُهللا بزي ناُء مشلَا يونَ وظْلَمي 
  )٥٠ النساء:( �فَتيلًا
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 أَنْ الناسِ بين حكَمتم وإِذَا أَهلها إِلَى الْأَمانات تؤدوا أَنْ يأْمركُم اَهللا إِنَّ�
   )٥٩ النساء:( �بصريا سميعا كَانَ اَهللا إِنَّ بِه يعظُكُم نِعما اَهللا إِنَّ بِالْعدلِ تحكُموا

  بني يهودي ومسلم) �(هذا ما يتعلق به حكم النيب 
�نم فَعشةً يفَاعةً شنسح كُني لَه يبصا نهنم نمو فَعشةً يفَاعئَةً شيس كُني 

فْلٌ لَها كهنكَانَ ملَى اُهللا وٍء كُلِّ عيا شيتقأي اهللا تعاىل  )٨٦ النساء:( �م
  يراقب كل شيء.

�نملْ وقْتا ينمؤا مدمعتم هاؤزفَج منها جدالا خيهف بغَضاُهللا و هلَيع هنلَعو 
دأَعو ا لَهذَابا عيمظ٩٤ النساء:( �ع(  
  )٩٥ النساء:( �مؤمنا لَست السلَام إِلَيكُم أَلْقَى لمن تقُولُوا ولَا�
�نمو نسا أَحيند نمم لَمأَس ههجِهللا و وهو ِسنحم عباتلَّةَ وم يماهرإِب 
  )١٢٦ النساء:( �حنِيفًا
�لْحالصو ري١٢٩: النساء( �خ(  
 أَوِ أَنفُِسكُم علَى ولَو ِهللا شهداَء بِالْقسط قَوامني كُونوا آمنوا الَّذين أَيها يا�

  )١٣٦ النساء:( �والْأَقْربِني الْوالدينِ
 رسوله علَى نزلَ الَّذي والْكتابِ ورسوله بِاِهللا آمنوا آمنوا الَّذين أَيها يا�

 والْيومِ ورسله وكُتبِه وملَائكَته بِاِهللا يكْفُر ومن قَبلُ من أَنزلَ الَّذي والْكتابِ
  )١٣٧ النساء:( �بعيدا ضلَالًا ضلَّ فَقَد الْآخرِ
 بين نفَرق لَا ربهِم من النبِيونَ أُوتي وما ... إِلَينا أُنزِلَ وما بِاِهللا آمنا قُولُوا�
دأَح مهنم نحنو ونَ لَهملس١٣٧ البقرة:( �م(   
 �شقَاقٍ في هم فَإِنما تولَّوا وإِنْ اهتدوا فَقَد بِه آمنتم ما بِمثْلِ آمنوا فَإِنْ�

... أي إن مل يؤمنوا مثلكم فهم قوم ال يريدون أن يتوقّفوا عن  )١٣٨ البقرة:(
  املعارضة وال يرغبون يف الصلح.
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 وكَانَ الرسلِ بعد حجةٌ اِهللا علَى للناسِ يكُونَ لئَلَّا ومنذرِين مبشرِين رسلًا�
  )١٦٦ النساء:( �حكيما عزِيزا اُهللا

 ويقُولُونَ ورسله اِهللا بين يفَرقُوا أَنْ ويرِيدونَ ورسله بِاِهللا يكْفُرونَ الَّذين إِنَّ�
نمؤضٍ نعبِب كْفُرنضٍ وعونَ بِبرِيديذُوا أَنْ وختي نيب كبِيلًا ذَلس كأُولَئ * مه 

  )١٥٢-١٥١ النساء:( �مهِينا عذَابا للْكَافرِين وأَعتدنا حقا الْكَافرونَ
�قَدلَ وزن كُملَيي عابِ فتإِذَا أَنْ الْك متعمس اتاِهللا آي كْفَرا يأُ بِهزهتسيو 

  )١٤١ النساء:( �معهم تقْعدوا فَلَا بِها
 النساء:( �عليما شاكرا اُهللا وكَانَ وآمنتم شكَرتم إِنْ بِعذَابِكُم اُهللا يفْعلُ ما�
١٤٨(  
 وروح مريم إِلَى أَلْقَاها وكَلمته اِهللا رسولُ مريم ابن عيسى الْمِسيح إِنما�

هنوا منبِاِهللا فَآم هلسرلَا وقُولُوا ووا ثَلَاثَةٌ تهتا انريخ ١٧٢ النساء:( �لَكُم(  
�موالْي لْتأَكْم لَكُم كُميند تممأَتو كُملَيي عتمنِع يتضرو لَكُم لَامالْإِس 
  )٤ املائدة:( �دينا
 شنآنُ يجرِمنكُم ولَا بِالْقسط شهداَء ِهللا قَوامني كُونوا آمنوا الَّذين أَيها يا�
 بِما خبِري اَهللا إِنَّ اَهللا واتقُوا للتقْوى أَقْرب هو اعدلُوا تعدلُوا أَلَّا علَى قَومٍ

  ) ٩ املائدة:( �تعملُونَ
  )٩١ النحل:( �الْقُربى ذي وإِيتاِء والْإِحسان بِالْعدلِ يأْمر اَهللا إِنَّ�
 من رِجس والْأَزلَام والْأَنصاب والْميِسر الْخمر إِنما آمنوا الَّذين أَيها يا�
  )٩١ املائدة:( �تفْلحونَ لَعلَّكُم فَاجتنِبوه الشيطَان عملِ
  )٣٢ عمران: آل( �اُهللا يحبِبكُم فَاتبِعونِي اَهللا تحبونَ كُنتم إِنْ قُلْ�
  )١٦٣ األنعام:( �الْعالَمني رب ِهللا ومماتي ومحياي ونسكي صلَاتي إِنَّ قُلْ�
�قَد أَفْلَح نا مكَّاهز * قَدو ابخ نا.... ماهس١١- ١٠ الشمس:( �د(  
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�نمي كَانَ وف هذى همأَع وي فَهف ةرى الْآخم٧٣ اإلسراء:( �أَع(  
�وهي ولُ الَّذسري احيا الررشب نيب يدي هتمحى رتإِذَا ح ا أَقَلَّتابحقَالًا سث 
اهقْنس لَدبل تيا ملْنزفَأَن اَء بِها الْمنجرفَأَخ بِه نكُلِّ م اترالثَّم ككَذَل رِجخن 

 لَا خبثَ والَّذي ربه بِإِذْن نباته يخرج الطَّيب والْبلَد * تذَكَّرونَ لَعلَّكُم الْموتى
جرخا إِلَّا يدكن ككَذَل فرصن اتمٍ الْآيقَوونَ لكُرش٥٨ األعراف:( �ي -

  ال خيرج نباته إال قليال.ال خيرج إال نكدا: أي .. )٥٩
 لَعلَّهم والضراِء بِالْبأْساِء أَهلَها أَخذْنا إِلَّا نبِي من قَرية في أَرسلْنا وما�

  )٩٥ األعراف:( �يضرعونَ
  اهم بالقحط والوباء بسبب إنكارهم لعلهم يتضرعون.أي أخذن

�ا ثُملْندكَانَ بم ئَةيةَ السنسى الْحتا حفَوقَالُوا عو قَد سا ماَءناُء آبرالض 
  )٩٦ اَألعراف:( �يشعرونَ لَا وهم بغتةً فَأَخذْناهم والسراُء
�لَولَ أَنَّ وى أَهوا الْقُرنا آمقَواتا ونحلَفَت هِملَيع كَاترب ناِء ممضِ السالْأَرو 
نلَكوا وكَذَّب ماهذْنا فَأَخوا بِمونَ كَانكِْسب٩٧ اَألعراف:( �ي(  
 �نلُ أَفَأَمى أَهأَنْ الْقُر مهيأْتا ينأْسا باتيب مهونَ ومائن * نأَملُ أَوى أَهالْقُر 
  ) ٩٩- ٩٨ اَألعراف( �يلْعبونَ وهم ضحى بأْسنا يأْتيهم أَنْ

�مهرأْمي وفرعبِالْم ماههنينِ وكَرِ عنلُّ الْمحيو ملَه اتبالطَّي مرحيو هِملَيع 
 بِه آمنوا فَالَّذين علَيهِم كَانت الَّتي والْأَغْلَالَ إِصرهم عنهم ويضع الْخبائثَ
وهرزعو وهرصنوا وعباتو وري النزِلَ الَّذأُن هعم كأُولَئ مونَ هحفْلالْم� 

.. يأمرهم باملعروف: أي ما ال خيالف العقل، وينهاهم عن )١٥٨ اَألعراف:(
  أي ما ينهي عنه العقل. :املنكر

ل األغال منأي يضع عن األقوام أثقاهلم اليت كانوا يرزحون حتتها، وحيررهم 
من االستقامة، فالذين يؤمنون به ويقوونه  ومتنعهااليت كانت يف أعناقهم 

  اآلخرة. الدنيا وباالنضمام إىل مجاعته .... ينجون من كروب 
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  )١٥٩ اَألعراف:( �جميعا إِلَيكُم اِهللا رسولُ إِني الناس أَيها يا قُلْ�
�ينالَّذكُونَ وسمابِ يتوا بِالْكأَقَاملَاةَ وا الصلَا إِن يعضن رأَج نيحلصالْم� 

  )١٧١ اَألعراف:(
�تأَلَس كُمبلَى قَالُوا بِرإن قوى األرواح اليت تولّد  )١٧٣ اَألعراف:( �ب

  . �فيها حب اهللا تعاىل تشهد بلسان حاهلا أا خلقت بيد اهللا 
فإذا طُرح سؤال أنه كيف نؤمن بالقرآن الكرمي ألن هناك تناقضا بني 
التعليمني؟ فجوابه أنه ليس هناك من تناقض بل كُتبت آالف التفاسري لعبارات 

والذي ال خياف اهللا الفيدا أيضا، ومن مجلتها تفسري يطابق القرآن الكرمي. 
   نقاذ نفسه.كأنه يساق إىل املوت، وهو حياول إف لألمر احلقيتصدى 
 سيئَاتكُم عنكُم ويكَفِّر فُرقَانا لَكُم يجعلْ اَهللا تتقُوا إِنْ آمنوا الَّذين أَيها يا�
رفغيو اُهللا لَكُملِ ذُو ويمِ الْفَضظفال:( �الْع٣٠ األن (  
  )٣٥ األنفال:( �الْمتقُونَ إِلَّا أَولياؤه إِنْ�

بل كما أن  ،الدين واملذهب ليس جمموعة من القصص احملكية فقطاملذكرة: 
  كذلك يعرف امللتزم بدين احلق من خالل نوره.  ،الذهب يعرف بعالماته

  عن بينة. حي إن اهللا يهلك من هلك عن بينة ويحيي من 
 �الْعليم السميع هو إِنه اِهللا علَى وتوكَّلْ لَها فَاجنح للسلْمِ جنحوا وإِنْ�

  )٦٢ األنفال:(
 بِنصرِه أَيدك الَّذي هو اُهللا حسبك فَإِنَّ يخدعوك أَنْ يرِيدوا وإِنْ�

نِنيمؤبِالْمفال:( �و٦٣ األن(  
 أَولَ بدُءوكُم وهم الرسولِ بِإِخراجِ وهموا أَيمانهم نكَثُوا قَوما تقَاتلُونَ أَلَا�
ةرم مهنوشخفَاُهللا أَت قأَنْ أَح هوشخإِنْ ت متكُن نِنيمؤ١٣ التوبة:( �م(  
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 وأَموالٌ وعشريتكُم وأَزواجكُم وإِخوانكُم وأَبناؤكُم آباؤكُم كَانَ إِنْ قُلْ�
 اِهللا من إِلَيكُم أَحب ترضونها ومساكن كَسادها تخشونَ وتجارةٌ اقْترفْتموها

هولسرو ادجِهي وف هبِيلوا سصبرى فَتتح يأْتاُهللا ي رِهاُهللا بِأَمي لَا ودهي مالْقَو 
نيق٢٤ التوبة:( �الْفَاس(  
  )١٠٣ التوبة:( �لَهم سكَن صلَاتك إِنَّ علَيهِم وصلِّ�
 الْآمرونَ الساجِدونَ الراكعونَ السائحونَ الْحامدونَ الْعابِدونَ التائبونَ�

وفرعونَ بِالْماهالننِ وكَرِ عنظُونَ الْمافالْحو وددحرِ اِهللا لشبو نِنيمؤالْم� 
الذين يرجعون إىل اهللا تاركني كل شيء ويعكفون السعداء هم  )١١٢ التوبة:(

على عبادته ومحده يسريون يف العامل منادين يف سبيل اهللا ويركعون أمام اهللا 
  ويسجدون له، هم املؤمنون الذين بشروا بالنجاة.

لقد قسم اهللا املصائب يف قانونه اجلاري يف الطبيعة إىل مخسة أقسام: أي 
... مث املصيبة املخيفةُ، مث الدخول يف املصيبة، مث احلالة اليت مآهلا اليأسبوادر 

. مث انبالج صبح رمحة اهللا. فهذه هي األوقات اخلمسة اليت زمن املصيبة احلالكة
  توازيها الصلوات اخلمس.

 تقُولُوا أَنْ اِهللا ندع مقْتا كَبر * تفْعلُونَ لَا ما تقُولُونَ لم آمنوا الَّذين أَيها يا�
  )٤- ٣ الصف:( �تفْعلُونَ لَا ما

�نمو نِ أَظْلَممى مرلَى افْتا اِهللا عبكَذ أَو كَذَّب هات٢٢ اَألنعام:( �بِآي(  
ننقل بعض االعتراضات وبعض احلقائق اليت وجدناها ضمن  وفيما يلي(

ينوي  �كان اليت كتبها عن هذا املقال.  �مذكّرات املسيح املوعود 
تفنيد تلك االعتراضات وإلقاء الضوء على تلك احلقائق من خالل تعليم القرآن 
الكرمي. كذلك يبدو أن بعض األمور ضمنها تتعلق بأحد كتب البوذيني الذي 

   يام وكان يريد أن يكتب شيئا حوله)يطالعه يف تلك األ �كان 



 א����א�������� ��������������������������� )٤٠٦(�����������������������������א
	�א�����א�
 

  الكتب املوحى ا ومل يعثَر عليه من قبل؟  ) ما هو اجلديد يف مجيع١(
  من قبل؟ مل تحلّ) ما الذي حلّه األنبياء من عقدة علمية ٢(
خيربوا شيئا عن احلياة  ) مل يشرح األنبياء كيفية الروح وماهيتها، ومل٣(
  ومل يستطيعوا أن يبينوا عن اهللا تعاىل بالتفصيل.  ،ةاآلتي

 العلم الطبيعي دضمن األسباب الطبيعيةلقد ع بأنه ولكن األنبياء قالوا  ،النوم
  .�عاسان أَمنةً� ،أيضا أخرى كانت للنوم أسباب

 ، وما حلّوا املعضالت املعقّدة، بل زادواالسابقة املغالطات ) ما أزالوا٤(
  لّة.بِ الطني
  ) إن تعليم بوذا عن األخالق أفضل من غريه.٥(
  حيبه لكان ذلك عذابا له. شيءاإلنسان عن ) لو أُبعد ٦(
وحيلَ بينهم وبين ما �) وإذا تيسر له ما حيبه كان ذلك مدعاة راحة له، ٧(

  . �١يشتهونَ
  وسيلة للنجاة. ) إن قمع اهلوى٨(
 ،تارة أخرى وبالعمل الصائبتارة ) تنال النجاة يف الدنيا بالعلم الصحيح ٩(

أخرى. وتكون املعاملة الطيبة  مرةأو الفعل السوي  مرة أو نتيجة القول السديد
السوية مع اهللا تعاىل من األمل  ص املعاملةُمع البشر سببا للنجاة تارة، وختلِّ

  واملعاناة تارة أخرى، وأحيانا يكون ألـم كفّارة آلالم أخرى. 
للغو. ال تؤذوا أحدا قولوا الصدق واحلق وال تكذبوا، اجتنبوا ا )١٠(

لكم. زكُّوا حياتكم، ال تغتابوا، وال تتهموا أحدا. ال تدعوا أو فعبقولكم 
األهواء النفسانية تتغلب عليكم. اجتنبوا الضغينة واحلسد. طهروا قلبكم من 

                                                 
 ٥٥سبأ:  ١
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البغض. ال تعاملوا أعداءكم أيضا مبا ال حتبونه ألنفسكم. ال تنصحوا اآلخرين 
التقدم يف املعرفة. نزهوا قلوبكم إحراز استمروا يف مبا ال تلتزمون به بأنفسكم. 

   .بعجلةمن اجلهل. ال تعترضوا على أحد 
  الكراهية ال تزول بالكراهية بل تزداد. احلب يخمد الكراهية ويزيلها. 

�كُمنى مقْوالت الُهني نلَكا وهاؤملَا دا وهومالَ اَهللا لُحني أي أنّ �١لَن ،
طهارة القلوب هي التضحية احلقيقية. اللحم والدم ال ميثالن تضحية صادقة. 

ذبح العوام الدواب يذبح اخلواص القلوب. ولكن اهللا تعاىل مل مينع تلك حيثما ي
مزايا التضحيات أيضا ليعلَم أن هلا أيضا عالقة مع اإلنسان. لقد بين اهللا تعاىل 

 أخرى شياءأ االعرب لكي متيل إليها قلوم. واحلق أا رغبت فيه قلوب اجلنة مب
يف هذه الدنيا. ولكن كان بياا على هذا النحو ضروريا إلمالة  ةموجود ليست

  . �٢مثَلُ الْجنة الَّتي وعد الْمتقُونَ�القلوب. 
الذي يظل عاكفا على إشباع أهوائه النفسانية يستأصل نفسه كليا. أما 

  بل روحه أيضا.  ،على السبيل احلق ال ينجو جسده فقطالذي يسري 
الذي يظل عاكفا على إشباع أهوائه النفسانية يستأصل نفسه كليا، وال 

بل يهلك روحه أيضا. أما الذي يسلك الصراط  ،يلقي جبسده فقط إىل التهلكة
بل  ،جسده فحسب ال ينقذ من اهلالك ،املستقيم وال يتبع أهواءه النفسانية

  . �٣وقَد خاب من دساها* قَد أَفْلَح من زكَّاها �روحه أيضا.  ينجي
يف منـزل واحد  املصباح يشعل وكان ،منـزلمائة كان يف إحدى القرى 

فقط. فحني علم الناس بذلك جاءوا مبصابيحهم وأشعل اجلميع مصابيحهم من 
                                                 

 ٣٨احلج:  ١
 ١٦حممد:  ٢
 ١١ - ١٠الشمس:  ٣
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ذلك املصباح. فعلى غرار ذلك ميكن أن يتضاعف النور من نور واحد. هذا ما 
. �١وداعيا إِلَى اِهللا بِإِذْنِه وسراجا منِريا�أشار اهللا تعاىل إليه يف اآلية الكرمية: 

اإلنسان ال ميلك حىت نفسه دع عنك أن ميلك املال والثروة. امللعقة ال تتذوق 
تدخله مرارا. احللوى تصل إىل الفم بواسطة اليدين  طعم الشراب مع أا

ولكنهما ال تتذوقان حالوا. كذلك الذي مل يعطه اهللا تعاىل حواس ال ميكن 
صم بكْم �، �٢اُهللا أَعلَم حيثُ يجعلُ رِسالَته�أن يستفيد وإن صار وسيلة. 

  . �٣عمي فَهم لَا يرجِعونَ
أَلَا بِذكْرِ اِهللا �بسيطة كما يقول تعاىل: الة لذالكبرية تغين عن اللذة الإن 

الْقُلُوب نئطْم�٤ت .�راِهللا أَكْب كْرلَذ�٥و .  
) ااهدات اجلسدية ٣) األعمال الصاحلة غيثٌ. (٢) اإلميان بذرة. (١(

وهي النفس اللوامة.  ،ثور حمراثٌ. النفس املرتاضةوالظاهرية اليت يقوم ا املرء 
  الشرع عصا لترويضها. والغالل اليت تنتج عنها هي احلياة الدائمة. 

احلسنة، ألن صفات  الصفات من هو خالٍ الذيمن الذات هو ذلك  املارق
. معواطف قلو. قليل هم الذين يشعرون هذاتاإلنسان احلسنة هي اليت متثّل 

  احلقيقة. يف  تكون مدعاة للبحبوحةحببوحة عيشهم ال واألشياء اليت يرون فيها 
يستحق املديح دون أدىن ريب، ولكن  ،والذي ال يقابل السيئة بالسيئة ويعفو

ليس مقيدا بالعفو أو االنتقام بل  يكون أكثر جدارة باملديح ممنمن عساه أن 
                                                 

 ٤٧األحزاب:  ١
 ١٢٥األنعام:  ٢
 ١٩البقرة:  ٣
 ٢٩الرعد:  ٤
 ٤٦العنكبوت:  ٥
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يقوم بأعمال صاحلة حبسب مقتضى احلال دي من اهللا، ألن اهللا تعاىل أيضا 
يعمل مبا يناسب كل شخص، فيعاقب من يستحق العقاب ويعفو عمن يستحق 

  . �١أَجره علَى اِهللاوجزاُء سيئَة سيئَةٌ مثْلُها فَمن عفَا وأَصلَح فَ�العفو. 
أوالمها الذين حيبون العدل، والثانية الذين ينظرون تكثر يف الدنيا فئتان، 

تتغلب عليهم املواساة  هم الذين إىل اإلحسان بنظر االستحسان. والفئة الثالثة
بل يعملون أعماال صاحلة حبسب  ،يتقيدون بالعدل واإلحسان فال ؛الصادقة

 ؛كما تعامل األم طفلها ، وذلكمقتضى احلال نتيجة هدي املواساة الصادقة
   الدواء املر أيضا حبسب مقتضى احلال تعطيهإذ تطعمه ألذ األطعمة وكذلك 

.....................................................................  
______________________________________  

احلكومة اإلجنليزية. وحنن نشكر هذه ما خيالف يف كالمي  لن يكون
احلكومة ألننا وجدنا يف ظلها األمن والراحة. أرى من الضروري أن أقول عن 

اهللا ألزيل  ن تلقاء نفسي، بل أُرسلت باختيارمأعلن ما أعلنت مل بأين إعالين 
املغالطات وأحلّ املسائل املعقَّدة وأُري األقوام األخرى نور اإلسالم. وليكن 
معلوما أنه كما يقدم معارضونا اإلسالم بصورة مشوهة هي ليست صورة 

منها، وكما تكون مصابيح  إلسالم، بل اإلسالم جوهرة المعة تلمع كل زاويةا
 ،كُوة ويتراءى غريه من زاوية أخرىكثرية يف قصر كبري فيتراءى مصباح من 

فال يتراءى نوره السماوي من جانب واحد فقط بل  ؛كذلك هو حال اإلسالم
تتراءى مصابيحه األبدية باديةً من كل جانب. إن تعليمه مصباح حبد ذاته، وإن 

كل آية آيات نصرة اهللا تعاىل اليت تصحبه، حبد ذاته، و قوته الروحانية مصباح
يأيت من اهللا إلظهار صدقه هو أيضا مصباح. لقد مضت الذي منها مصباح. و
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معظم فترة حيايت يف مطالعة كتب أمم أخرى، ولكن احلق واحلق أقول بأين مل 
سواء أكان يتعلق باملعتقدات  ،أجد تعليم أي دين آخر يعادل بيان القرآن الكرمي

ال الصاحلة. وال أم بتقسيم األعمأو األخالق أو بإدارة املنـزل أو سياسة املدن 
أن أشهد بذلك. وإن شهاديت يدفعين إىل  بل الصدق ،ين مسلمأقول ذلك أل

بل جاءت يف وقت بدأ يف العامل تناحر ومصارعة بني  ،وقتهاهذه ليست يف غري 
األديان. لقد أُخبِرت أن اإلسالم سينتصر يف هذه املصارعة يف اية املطاف. ال 

بل أقول كلَّ ما ألقى اهللا يف فمي.  ،ألين لست من األرض ،أقول كالما أرضيا
الديانة املسيحية ستنتشر يف األرض يف األخري أو حتيط أنَّ  الناس األرضيونيظن 

  البوذية بالدنيا كلها. ولكنهم خمطئون يف زعمهم هذا. 
إن إله ى األرض ما مل يتقرر يف السماء. فليكن معلوما أنه ال حيدث عل

ايةالسماوات ي األمر نبئين أن اإلسالم سيفتح القلوب يفيف  - . ولقد أُمرت
ر نذر الذين يطلبون احلُكم. إن مثلي كمثل الذي خيبِأن أُ - هذه احلرب الدينية

الذين يريدون أن ينهبوا القرية على حني غرة من  خطرية من اللصوصبعصابة 
أهلها. فالذي يسمع له يعصم ماله من تطاول النهاب، أما الذي ال يسمع فيباد 

. فبعضهم يأتون من طريق خارجي نيويدمر. ففي عصرنا هناك نوعان من النهاب
هو الذي  الذي ال حيفظ ماله يف مكان آمنووبعضهم من الطريق الداخلي. 

اإلسالم،  مزايا. واملكان اآلمن حلماية ثروة اإلميان هو أن يطّلع املرء على ضرريت
وقوته الروحانية. ويعلم معجزات اإلسالم احلية، ويعرف أيضا من عين راعيا 
على أغنام اإلسالم، ألن الذئب القدمي ال يزال حيا ومل ميت بعد. والغنم اليت 

  ما. سرياها بعيدة عن الراعي سيفترسها حت
ون أنه إذا انقطع املطر طويالً ومل متطر السماء مدة من لميا عباد اهللا، تع

. فكما أن ماء السماء يف العامل يف اية املطاف باجلفاف اآلبار أيضاتأخذ  الزمن
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 ؛كذلك حيدث يف العامل الروحاين ،يف مياه األرض املادي يؤدي إىل جيشان
) هو الذي ينضر وحي اهللا(أي  من حيث الروحانية حيث إن ماء السماء

  . املاء الروحاينهذا العصر أيضا كان حباجة إىل هذا فالعقول السفْلية. 
أنين قد أُرسلت من عند اهللا تعاىل إعالين  صوصخبأرى لزاما علي أن أبني 

يف هذا العصر حذو اليهود، ومل  الكثريونحذا حني  ،احلاجة متاما وقتيف 
 على غرارفحسب، بل أصبحوا أعداًء للحق  طهارةوالالتقوى يتخلوا عن 

أهل هذا  إزاءهم. فال أدعو املسيحسماين اهللا ف، � اليهود يف زمن عيسى
 . قد دعاين، بل إن الزمان نفسه فحسب الزمان إيلّ
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