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  حنمده ونصلي على رسوله الكرمي      بسم اهللا الرمحن الرحيم

������� �
سيدنا املسيح  كتبآخر من ب يأن نقدم لقراء العربية ترمجة كت يسعدنا

  ". اإلعالن األخضر، باسم "�املوعود 
، �غالم أمحد القادياين لقد كتب هذا اإلعالن ونشره حضرة مريزا 

املسيح املوعود واإلمام املهدي، مؤسس اجلماعة اإلسالمية األمحدية، إلزالة 
بشري األول، وردا باليت نشأت عن وفاة ابنه املعروف  والوساوسالشكوك 

ود الذي أُعلن على مطاعن بعض املعارضني الذين قالوا بأنه كان االبن املوع
أبريل/نيسان  ٨م، ويف إعالن ١٨٨٦فرباير/شباط  ٢٠عنه يف إعالن 

م أنه سيكون صاحب اجلالل ١٨٨٧أغسطس/آب  ٧م، ويف إعالن ١٨٨٦
  والعظمة والثروة، وسيتبارك منه أقوام.

نوفمرب  ٤م وتويف يف ١٨٨٧أغسطس  ٧بشري األول يف لقد ولد 
  م..١٨٨٨

أعلن سابقًا بناء على الوحي اإلهلي أن اهللا قد  �وكان املسيح املوعود 
قد وعده بأنه سيهب له ابنا يتمتع بصفات غري عادية كثرية، ويعيش عمرا 

  طويال، ويكون مصلحا موعودا.
فلما ولد له ابنه بشري األول وتويف يف الشهر السادس عشر من عمره، 

ويف نبوءته  �املسيح املوعود  ز اخلصوم الفرصة للطعن الشديد يفانته



                  ���������������������������������	
���א������	� �  �ب �

يف هذا اإلعالن أنه مل  �املتعلقة باالبن املوعود. فقد أوضح املسيح املوعود 
طويال.  سيعيشيزعم أبدا أن ابنه هذا سيكون هو املصلح املوعود وهو الذي 

  وأكد يف هذا اإلعالن بقوة أن االبن املوعود سيولد يف غضون تسع سنوات.
مة من هذه النبوءة قد ولقد أظهرت األحداث الالحقة أن كل كل

) وفق �بشري الدين حممود أمحد حتققت، ولد بشري الثاين (حضرة مريزا 
م، وكان موهوبا بالصفات الفريدة ١٨٨٩يناير  ١٢هذه النبوءة متاما يف 

الواردة يف النبوءة اليت اعترف ا األصدقاء واألعداء على حد سواء، وتويف 
اإلجنازات اهلائلة كونه بى حياة حافلة عاما بعد أن قض ٧٦عن عمر يناهز 

  .�مصلحا موعودا وخليفة ثانيا للمسيح املوعود واإلمام املهدي 
وصدر بإشراف  طاهر ندميقد حظي بتعريب هذا الكتاب الداعية حممد ل

املكتب العريب املركزي بتعاون عدد من اإلخوة العرب الذين أسهموا يف 
خالد  املهندس السادة األفاضل أعمال املراجعة والتدقيق، وخنص بالذكر

، واألستاذ عزام، والدكتور علي خالد الرباقي، والدكتور وسام الرباقي
  واآلنسة أمان اهللا الرباقي. حلمي مرمر،

نشر هذا الكتاب داعني أن لص الشكر لكل من ساهم يف نتقدم خبا 
اهللا تعاىل أن ، كما نسأل ماهللا أحسن اجلزاء وجيعله يف ميزان حسناجيزيهم 

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

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<†�^ßÖ] 
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�   
  هللا والسالم على عباده الذين اصطفىاحلمد 

  الخطاب الحقاني 

  حادثة وفاة بشير حول

وفاة إثر عجيبة بني أصحاب الظنون الفاسدة اعلموا أنه قد أثريت ضجة 
آب  أغسطس/ ٧الواقع يف األحد الذي ولد يف يوم - ابين بشري أمحد 

الواقع األحد م، وانتقل إىل معبوده احلقيقي عند صالة الفجر من يوم ١٨٨٧
م عندما كان يف الشهر السادس عشر من ١٨٨٨تشرين الثاين  نوفمرب/ ٤يف 

كما اخترع األقارب وغريهم ألوانا من األقاويل، وأبدوا صنوفًا من  -عمره
الذين دأبوا -اآلراء النابعة عن اجلهل وزيغ القلب. أما املعارضون يف ديننا 

ا خيترعون أنواعا من فقد بدأو -على اخليانة واالفتراء عند كل موطن
إعالنا أو  نشرأيف البداية أن  تءات عند وفاة هذا الطفل. ما أرداالفترا

أمر  هناكداع لنشره، ألنه مل يكن  مثة، بل مل يكن يخطابا عن وفاة جنل
ميكنه أن يسبب عثارا ألي فهيم. ولكن ملا بلغت هذه الضجة ذروا، 
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عاف املسلمني وسذّجهم، بعض ضعلى قلوب  السليب تأثريها توالحظ
  من املناسب نشر هذا اخلطاب لوجه اهللا. ترأي

أن بعض املعارضني يكتبون يف إعالنام وجرائدهم  للقراءفليتضح 
بشكل الذع بعد ذكر وفاة النجل املرحوم، أن هذا هو االبن املوعود الذي 

أبريل/نيسان  ٨م، ويف إعالن ١٨٨٦فرباير/شباط  ٢٠أُعلن عنه يف إعالن 
م أنه سيكون صاحب اجلالل ١٨٨٧أغسطس/آب  ٧م، ويف إعالن ١٨٨٦

درجة  �تبارك منه أقوام. ولقد بلغ البعض يف االفتراءوالعظمة والثروة، وسي
                                                           

ي الذي نقل يف إعالنه عبارات إن املفتري املذكور هو ليكهرام الفشاوراحلاشية:  �
من اإلعالنات الثالثة املذكورة إلثبات ادعاءاته، إال أنه ارتكب خيانات واضحة يف 

م مث نقل منه ١٨٨٦أبريل/نيسان  ٨نقلها، على سبيل املثال ذكر إعالين بتاريخ 
 يتجاوزال ميكن أن أخربين اهللا تعاىل أن غالما سيولد يل قريبا جدا "العبارة التالية: 

ولكن مل " مل ينقل اجلملة التالية من العبارة نفسها وهي: ولكنه "فترة محل واحد.
أم أنه سيولد يف وقت  ،هو االبن املوعوداآلن يكشف يل ما إذا كان الوليد القادم 

. فلقد تعمد اإلحجام عن نقل هذه اجلملة ألا تضر "تسع سنواتآخر خالل مدة 
  الفاسدة. بادعائه، وتقطع أوصال ظنونه

من مطبعة جشمه نور بأمرتسر  ةواخليانة الثانية هي أن مثة إعالنا آخر نشرته اآلري
قبل إعالن ليكهرام ردا على إعالناتنا الثالثة املذكورة، وقد اعترفوا فيه قائلني: ال 
يتبني من النظر يف هذه اإلعالنات الثالثة ما إذا كان املولود الذي ولد حديثًا هو 

آخر. مل يذكر  طويال، أم سيكون ذلك مولودح املوعود وهو من سيعيش املصل
األول  ةعن هذا االعتراف. والواضح اآلن أن إعالن اآلري مطلقًاليكهرام يف إعالنه 

ينسف إعالن ليكهرام احلايل نسفًا. انظروا إعالم الذي جعلوا له عنوانا يناسب 
  منه إن اهللا ال حيب املاكرين.حاهلم: 
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 أنيف وحي آخر هذا االبن  عن قد ذُكركان حيث كتبوا يف إعالنام أنه 
أن هؤالء  للقراءمن بنات امللوك. ولكن ينبغي أن يتضح  أنه سيتزوج

الطاعنني إما أم اخندعوا اخنداعا عظيما، أو أرادوا خداع الناس. واحلقيقة 
اليت نشرت -ال ميكن ألحد أن جيد وال حرفًا واحدا يف مجيع إعالنايت  أنه

الذي هو شهر ميالد النجل الراحل واليت أشار  ١٨٨٧آب  يف أغسطس/
يدل على ادعاء أن الطفل  -إليها ليكهرام الفشاوري يف إعالنه كدليل له

سيعيش حياة طويلة حسب  كاناملتوىف هو املصلح املوعود وهو نفسه من 
م، واإلعالن ١٨٨٦نيسان  أبريل/ ٨لنبوءة. بل إن إعالين املنشور يف ا

الذي نشر بناء على اإلعالن -م ١٨٨٧آب  أغسطس/ ٧املنشور يف 
 -واستنادا إليه، يف يوم والدة ابين بشري ١٨٨٦نيسان  أبريل/ ٨املنشور يف 

يوضح جبالء أنه مل يحسم من خالل الوحي فيما إذا كان هذا هو املصلح 
ملوعود، وأنه هو من سيعيش حياة طويلة أم غريه. وأتعجب من أن ا

ومشريا إىل إعالنايت  عنادهليكهرام الفشاوري قد قام مدفوعا بثورة 
املذكورة باالعتراض يف إعالنه املليء مبا جبل عليه من بذاءة اللسان وقبح 

بعيون  الكالم، إال أنه مل يكلف نفسه عناء قراءة هذه اإلعالنات الثالثة
مفتوحة، لكي يتخلص من مواجهة الندم الناتج عن تسرعه. ومن املؤسف 

الذين يقفون يف األسواق ويؤكدون أن ترك - ةجدا أن بانديتات اآلري
الكذب، واجتناب الباطل، وقبول احلق، واعتماد احلقيقة، هي من مبادئ 

فني من ال يفعلون شيئا لوقف مثل هؤالء الكذابني احملتر -ةديانة اآلري
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الكذب الصريح. ومن العجيب أم يرددون هذه املبادئ لدينهم باألقوال 
دوما دون أن ميارسوها ولو مرة واحدة بأفعاهلم. فاألسف كل األسف 

  على حالتهم هذه.
نيسان  أبريل/ ٨املنشورين يف - خالصة القول، إن اإلعالنني املذكورين 

مطلقًا شيئًا عن ال يذكران  - م١٨٨٧آب  أغسطس/ ٧م، ويف ١٨٨٦
خصال االبن املولود وصفاته، بل على عكس ذلك يشهدان بكل وضوح أنه 

، ولكن مما �مل يفصل يف األمر إىل اآلن، ومل يصرح به حبسب اإلهلام اإلهلي
 ٢٠ال شك فيه أن الصفات املذكورة قد ذكرت يف إعالين املنشور يف 

فة عامة دون م عن مولود سيولد يف املستقبل بص١٨٨٦فرباير/شباط 
التخصيص والتعيني، إال أنه مل يندرج يف هذا اإلعالن مطلقًا أن الذي سيولد 

                                                           
�
ن غالما سيولد قريبا "إ م كالتايل:١٨٨٦أبريل/نيسان  ٨إن نص إعالن  احلاشية: 

 اآلن فترة محل واحدة. ولكن مل يكشف يل ما إذا كان الوليد القادم ال يتجاوزجدا 
. انظروا إعالن "تسع سنواتهو االبن املوعود أم أنه سيولد يف وقت آخر خالل مدة 

  م املطبوع يف مطبعة جشمه فيض قادري يف بتاله.١٨٨٦أبريل/نيسان  ٨
أن املولود  القراءم كالتايل: أبشركم يا أيها ١٨٨٧أغسطس/آب  ٧ونص إعالن 

م، قد ١٨٨٦أبريل/نيسان  ٨الذي ذكرت النبوءة عن والدته يف إعالن نشرته يف 
أغسطس/آب  ٧أغسطس/آب. انظروا إعالن  ٧ذي العقدة املوافق لـ  ١٦ولد يف 
أخربونا اآلن، هل جتدون يف عبارات طبوع يف مطبعة فكتوريا بالهور. امل ١٨٨٧

تلميحا أو  -اليت نقلها ليكهرام الفشاوري بكل محاس-هذه اإلعالنات الثالثة 
فيها أن االبن املتوىف سيكون مصلحا موعودا ونائال عمرا إشارة إىل أنين اعتربت 

  . منهفتفكروا فتدبرواطويال؟ 
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هو املصداق لكل هذه الصفات، بل مل يذكر يف  ١٨٨٧أغسطس/آب  ٧يف 
اإلعالن املذكور أي تاريخ أو وقت مليالد هذا االبن املوعود. فالظن بأنين قد 

أنه هو املصداق جلميع هذه ذكرت يف هذه اإلعالنات عن االبن املتوىف 
نا، ولعلها يالصفات هلو تعنت وخيانة. إن مجيع هذه اإلعالنات موجودة لد

أيضا، فمن املناسب هلم أن يقرأوها بإمعان، مث ينصفوا.  الناسحبوزة معظم 
وصلتين عند والدة هذا االبن املتوىف مئات رسائل االستفسار من أماكن شىت، 

املوعود الذي يهتدي به الناس، فرد على اجلميع بأنين فيما إذا كان هو املصلح 
مل أتلق عن ذلك أي إهلام بوضوح، إال أنه كان يظَن اجتهادا أنه قد يكون هو 
املصلح املوعود، والسبب يف ذلك أنه قد ذكرت يف اإلهلامات صفات جليلة 

، ذاتية لالبن املتوىف اختصت طهارة روحه، ومسو فطرته، وعلو موهبته
ونورانية جوهره، وسعادة جبلّته، وكانت هلا عالقة باستعداده الكامل. ولكن 
مبا أن هذه املواهب والصفات اجلليلة ال تستلزم حياة طويلة، لذلك مل نظهر 

الوحي اإلهلي أن هذا الولد سيبلغ مرحلة النضج   علىبأي تصريح قاطع مبين
نري" حىت نكتب بشكل ملاسراج الحتما، ونظرا إىل ذلك تأخر نشر كتاب "

  اإلهلي.  اإلهلاممفصل عن حقيقة هذا االبن لدى انكشافها من خالل 
لقد امتنعت إىل اآلن من إظهار رأي قطعي مبين على الوحي اإلهلي عن 
االبن املتوىف، بل التزمت الصمت املطبق، بل مل أنشر وال جزًءا من اإلهلام 

مهس يف آذان خصومي  اإلهلي ذا اخلصوص، فالعجب كل العجب ملن
  بأنين نشرت ذلك يف إعالن.
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وليكن معلوما يف هذا املقام أيضا أننا لو نشرنا إعالنا مفصال ومبسطًا، 
الذي مسي ا  - معتمدين على ما فهمناه من صفات جليلة لالبن املتوىف 

بناء على كامليته الذاتية، وفطرته النرية مثل "املبشر" و"البشري" و"نور اهللا 
وكتبنا بناء على هذه األمساء أنه قد  - " و"سراج الدين" وغريهاالصيب

يكون هذا االبن هو املصلح املوعود وهو من سيعيش حياة طويلة، مع 
ذلك مل يكن اجتهادنا هذا حمل اعتراض عند ذوي البصرية، ألن فكرهم 

اء املنصف وبصريم املعرفية تفهمهم فورا بأن هذا االجتهاد إمنا كان بن
على بعض األمساء اليت مل تكن يف حد ذاا واضحة وضوح الشمس، بل 
كانت ذات وجوه متعددة وتتطلب تأويال. فلو اعتربوه خطأ اجتهاديا 
لكان ينبغي أن يتراءى هلم شيئًا بسيطًا وخفيفًا جدا، ألنه من الصعب 

املتعلق  جدا إفهام غيبٍ ومصابٍ بعمى القلب قانونَ القدرة اإلهلية القدمي
مبتشاات الوحي والرؤى والكشوف واإلهلامات، أما العارفون وذوو 
البصرية فيفهمون أن اخلطأ االجتهادي يف جمال النبوءات وغريها ال يكون 
حمل الطعن، ألن معظم األنبياء وأويل العزم من الرسل قد تعرضوا ملثل 

؛ �نبوءاتهذه األخطاء البسيطة يف تعيني وحتديد جممل املكاشفات وال
                                                           

�
قد وقع يف خطأ  �يظهر من بعض نصوص التوراة أن موسى  احلاشية: 

على الطريق الذي -اجتهادي يف فهم بعض نبوءاته وإفهامها، ومل تتحقق الوعود 
فلما رأى بنو إسرائيل خالفًا ملا وعدوا  اليت أعطاها لنجاة سريعة لبين إسرائيل. -بينه

كما يا موسى فُطروا عليها: ليفعل اهللا بضاقوا ذرعا، فقالوا مرة جراء خستهم اليت 
نا. يبدو أن هؤالء القوم قد ضاقوا ذرعا ألم اعتقدوا يف هارون كما فعلتماه بو
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يتحقق  أن خالصهم قريب جدا، إال أنه مل �قلوم حبسب ما أكد عليه موسى 
على الطريق نفسه، بل حالت دونه مشاكل كثرية ما أُنبئت بنو إسرائيل عنها سلفا 

أيضا مل يتلق يف البداية خربا واضحا  �بكل جالء. والسبب يف ذلك أن موسى 
وجليا عن تلك املشاكل وطول زمنها، لذلك فقد مال اجتهاديا إىل الرأي بأنه 

ول باآليات البينة. فلقد أخفى اهللا تعاىل املخذلقضاء اآلن سريعا على فرعون سيتم ا
دون حتقق الوعد، وذلك من وفق سنته القدمية مع األنبياء بعض املكاره اليت حتول 

. فلو عليه يف األيام األوىل، وبقصد إلقاء رعب استغناء اهللا �أجل ابتالء موسى 
والصعاب الواردة أخربه اهللا تعاىل مسبقًا بكل وضوح كل األمور احلادثة والصعوبات 

الكتسب قلبه قوة ونال طمأنينة، إال أنه يف هذه احلالة كان ال بد أن تزول عن قلبه 
هيبة االبتالء الذي كان قد تقرر يف إرادة اهللا تعاىل أن يتعرض له حضرة كليم اهللا 

  وأتباعه، من أجل رفع درجام وإثابتهم يف اآلخرة.
يف اإلجنيل حلوارييه  �ها املسيح كذلك فإن الوعود والبشارات اليت أعطا

خبصوص هذه احلياة الدنيا وجناحهم وازدهارهم، هي أيضا تبدو يف الظاهر مبنتهى 
اليت تكلم ا  �السهولة وسريعة املنال، بل يبدو من الكلمات املبشرة للمسيح 

يف البداية وكأن مملكة عظيمة ستقام يف عصره، وبناء على فكرة الوصول إىل احلكم 
با اشترى احلواريون األسلحة أيضا ليستخدموها عند نيلهم احلكم. كما أن قري

املسيح نفسه قد وصف نزوله مرة ثانية بكلمات فهم منها احلواريون أيضا بأن 
الناس يف عصرهم لن يذوقوا املوت، ولن يشرب احلواريون كأس املوت حىت يروا 

كان مييل  �بدو أن عيسى املسيح عائدا إىل هذا العامل بكل عظمة وجالل. وي
برأيه إىل هذا الفهم الذي أفهمه حوارييه، والذي مل يكن صحيحا يف احلقيقة، أي 
كان يشوبه خطأ اجتهادي. والغريب ما ورد يف الكتاب املقدس أنه تنبأ مرة 
أربعمئة نيب من بين إسرائيل بانتصار ملك من امللوك، ولكن مل يتحقق ذلك، أي 

). ولكن مل ١٩: ٢٢لقى امللك هزمية. (انظر: سفر امللوك األول بدال من االنتصار ت
يرد خطأ إهلامي يف أية نبوءة من نبوءايت، بل اإلهلام أخرب قبل حتققه مبولد ذكرين 
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القلوب اليقظة والضمائر  الذين كانوا أصحاب- ولكن مل تصب أتباعهم 
هذه األخطاء، ألم كانوا يعرفون أا  باحلرية والذهول بسب –الوقادة

ليست أخطاء يف اإلهلامات واملكاشفات، وإمنا حدثت عند تأويلها. 
يسبب  فالواضح أنه كما أن اخلطأ االجتهادي لعلماء الظاهر والباطن ال

انتقاصا من مكانتهم، كذلك إذا أضفنا إىل ذلك أنين مل أتعرض ملثل هذا 
اخلطأ االجتهادي، ومل أنشره بصورة قطعية ويقينية يف إعالن من 
إعالنايت، فلماذا إذًا نفث خصومي اجلهلة ذا القدر من السموم عند 
وفاة بشري أمحد؟ هل عندهم إثبات قانوين كاف لكتاباتنا تلك؟ أم 
يظهرون على الناس ثوائرهم النابعة من نفوسهم األمارة؟ وهنا أستغرب 
 من حالة املسلمني السذج أيضا، الذين يغرقون يف أار الوساوس

معتمدين على ظنوم. هل بأيديهم إعالننا الذي يوقنون مبوجبه أننا قد 
ذكرنا بشكل قاطع بناء على الوحي اإلهلي، أن هذا االبن نفسه هو من 

يش طويال، وهو املصلح املوعود؟ فلماذا ال يقدمون مثل هذا اإلعالن سيع
                                                                                                                                     

 ٢٠اثنني، وذكر فيه أن بعض األوالد سيموتون يف الصغر أيضا، انظروا إعالن 
ولد أحدمها وتويف  ، فلقد١٨٨٨يوليو/متوز  ١٠، وإعالن ١٨٨٦فرباير/شباط 

حبسب النبوءة األوىل، أما االبن الثاين الذي ذكر عنه اإلهلام أنه يعطى يل بشري 
الثاين، الذي امسه الثاين حممود أيضا، فهو مل يولد إىل هذا اليوم الذي هو األول من 

حبسب وعد اهللا تعاىل خالل امليعاد حتما. ميكن أن إال أنه سيولد  ١٨٨٨ديسمرب 
ولكن لن تزول وعود اهللا تعاىل. جاهل من يستهزئ  سماوات واألرض،تزول ال

بإهلاماته، واألمحق من يسخر من بشاراته الطاهرة، ألن اليوم األخري خمفي عن عينيه، 
  والعاقبة مستورة عن بصره. منه.



������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ �٩�

أننا مل ننشر مثل هذا اإلعالن مطلقًا، إال أن اهللا تعاىل  نؤكّد هلمإن وجد؟ 
قد كشف علي يف بعض اإلهلامات أن هذا االبن املتوىف كان مزودا 

، بكفاءات عالية، وكانت فطرته مربأة من األهواء الدنيوية كليةً
ومشحونة بلمعان الدين، وكان ذا فطرة نورانية، وجوهرٍ عال، وروحٍ 
صديقية. كان من أمسائه مطر الرمحة، ومبشر، وبشري، ويد اهللا جبالل 
ومجال وغريها من األمساء. فصفاته ومزاياه اليت ذكرها اهللا تعاىل يف وحيه 

  وريا قط.كلها تدلّ على صفاء كفاءاته اليت ظهورها يف اخلارج ليس ضر
يدعي هذا العبد املتواضع بدعوى مدلّلة ومعقولة، وهي أن أوالد بين 
آدم.. الذين يأتون إىل دار الفناء هذه.. يتفاوتون فيما بينهم من ناحية 

ويالحظ  -عمرا طويال أم ماتوا يف الصغر سواء أعاشوا- املواهب الفطرية 
الفرق البين بني قواهم وخصائلهم وأشكاهلم وقدرام الذهنية؛ ولعل معظم 
الناس قد رأوا طالب املدرسة؛ فبعضهم أذكياء ويتسمون بسرعة البديهة 
والفهم واالستيعاب، ويتحصلون على العلوم وكأم يطوون صفوفها 

، ولكن بل ميوتون يف صغرهم بسرعة هائلة، إال أم ال يعيشون طويال
بعضهم أغبياء، متوحشون، وبله يفتقرون إىل أدىن الصفات اإلنسانية، 
ويسيل لعام دائما، إال أم يعيشون طويال وال ميوتون إال بعد بلوغهم 
الشيخوخة، وبسبب عدم كفاءام الفطرية يرحلون من هذا العامل جهالء 

ذج هذه احلالة كما أتوا إليه. على أية حال يستطيع كل إنسان أن يرى منو
بأم عينيه، كيف يكون بعض األطفال كاملي اخللقة حبيث تتمتع فطرم 
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بطهارة الصديقني، وفطنة الفالسفة، وتوقد العارفني، وتظهر عليهم مالمح 
املوهوبني، ولكنهم ال يبقون طويال يف هذه الدنيا الفانية. وأطفال آخرون 

أم لو عمّروا لكانوا  تصرفام غري الئقة، حتكم فراسة اإلنسان فيهم
 �وقحني أشرارا وجهلة، غري قادرين على معرفة احلق. إن فلذة كبد النيب 

إبراهيم الذي تويف يف صغره، وذلك يف الشهر السادس عشر من عمره، قد 
ذُكر يف األحاديث الشريفة مبدائح كثرية عن نقاء استعداده وفطرته 

لة خبث جبلّة الغالم الذي قتله الصديقية، كما يظهر من القرآن الكرمي حا
اخلضر يف صغر سنه. إن تعليم اإلسالم خبصوص أوالد الكفار الذين ميوتون 
يف صغرهم كان يطابق حقيقة هذه القاعدة، ذلك أن "الولد سر أبيه" 
لذلك يأتون باستعدادات ناقصة. خالصة القول؛ سمي االبن املتوىف يف 

إىل نقاء فطرته، ونورانية جوهره، وانسجامه  اإلهلام باألمساء املذكورة نظرا
والصبغة الروحانية. فلو أراد أحد ربط هذه األمساء عن طريق التعصب 

فهو يدل  - الذي مل نظهر قط رأيا يقينيا وقطعيا فيه-بقضية طول العمر 
على خبثه املبني. ومما ال شك فيه، بل هو احلق املبني، أنه نظرا إىل هذه 

ية املذكورة كان يظن بأنه قد يكون هو املصلح املوعود، إال الفضائل الذات
  أنه كان رأيا مظنونا ومشكوكا فيه، فلم ينشر يف أي إعالن.

أستغرب يف هذا السياق من حالة اهلندوس الذين يسمعون من أفواه 
منجميهم وكهام ألوفًا من األمور اليت يثبت يف النهاية عبثيتها وتفاهتها 

 أن إميام م ال يتزعزع، بل يقدمون عذرا أن الكاهن أخطأ وبطالا، غري



������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ �١١�

، فمع إميام مبثل صحة علم النجوميف بعض احلسابات، وإال فال شك يف 
ة يشنون هجمات ضد نبوءات إهلامية ئهذه املعتقدات السخيفة والردي

مدفوعني بتعصبهم دون أن يعثروا فيها على خطأ صريح. مع كل ذلك فال 
و تكلم اهلندوس مبثل هذه األمور الومهية اليت ال أصل هلا، ألم أعداء نتفاجأ ل

الدين وليس بأيديهم سوى سالح الكذب واالفتراء ضد اإلسالم منذ القدم، 
وما يثري العجب هو حالة املسلمني الذين رغم ادعائهم باإلميان والتقوى، 

ذيانات. فلو أم قد ورغم اعتناقهم املعتقدات اإلسالمية يتفوهون مبثل هذه اهل
قرأوا بعض إعالناتنا اليت اعتربنا فيها االبن املتوىف مصلحا موعودا، وأنه 
سيعيش طويالً ختمينا منا مع ذلك، كان من مقتضى فهمهم اإلمياين ومعرفتهم 
الدينية أن يعتربوه خطأ اجتهاديا يقع فيه علماء الظاهر والباطن أحيانا، ومل 

أولو العزم من الرسل. أما يف قضيتنا فلم ينشر أي  خيرج من هذا اإلطار
  إعالن، بل عملوا مبثلٍ فارسي ما معناه: مل ير را بعد، إال أنه خلع حذاءه.

اعلموا أمنا كتبنا يف هذه السطور عن عامة املسلمني، إمنا كتبناه بعاطفة 
املواساة احلقة حىت يرتدعوا عن ظنوم اليت ال متت إىل احلقيقة بِصلة، وأال 
خيلقوا يف قلوم املعتقد الرديء والفاسد الذي ال أساس له من الصحة. فإن 

د يدلّ على قلة عقلهم وقوعهم يف الوساوس واألوهام عند وفاة بشري أمح
  والطعن يف هذا األمر.  للنـزاعوجهلهم، وإال فلم يكن هناك حمل 

لقد كتبنا مرارا وتكرارا أننا مل ننشر أي إعالن قلنا فيه باجلزم واليقني، 
ينال عمرا طويال. ورغم ميلنا سأن هذا الولد هو املصلح املوعود، وهو من 



                  ���������������������������������� � �١٢� 

نوعا ما إىل هذه الفكرة من خالل اجتهادنا املبين على عالماته الظاهرة إال 
أننا مل ننشره على نطاق واسع عن طريق اإلعالنات ألنه مل يكن إال 
اجتهادا، فلو مل يصح لكان مثة احتمال اخنداع عامة الناس الذين جيهلون 

يد قد وقع دقائق العلم اإلهلي ومعارفه. ولكن مع كل ذلك ولألسف الشد
هؤالء العوام كاألنعام يف االخنداع نفسه، وزادوا على األمر حواشي من 
عندهم، دون أن يدروا بأن اعتراضام ال تنبين إال على وهم أنه ملاذا صدر 
منا هذا اخلطأ االجتهادي. فنقول ردا عليه، بأنه مل يصدر منا أي خطأ 

ويقني، مع ذلك دعونا اجتهادي نشرناه للعامة معتمدين عليه بكل ثقة 
نتساءل جدال أنه لو أخطأ نيب أو ويل يف معرفة املراد من نبوءة ما وحتديده، 
فهل ينقص هذا اخلطأ من مرتبة نبوته أو واليته شيئًا؟ كال، بل ال تتولد مثل 
هذه األوهام يف صورة االعتراضات إال بسبب احلمق واجلهل. ومبا أن اجلهل 

تشارا كبريا، وتغافل الناس جدا عن العلوم الدينية، قد انتشر يف هذا العصر ان
لذلك يتراءى هلم األمر املستقيم أيضا مقلوبا، وإال فمن املسلم به واملقبول 
لدى اجلميع أنه قد يصدر من نيب أو ويل خطأ يف معرفة املراد من 
 املكاشفات والنبوءات اليت مل يتلق بصددها تفهيما كافيا من اهللا تعاىل،
وليس من شأن مثل هذا اخلطأ أن ينتقص شيئا من مكانة أولئك األنبياء 
واألصفياء، وذلك ألن علم الوحي فرع من فروع العلوم املعروفة، وهو 
خاضع، كالعلوم والفنون األخرى، لقوانني الفطرة وقوة النظرية. ومن أعطي 

لوازمه اليت هذا العلم من األنبياء واألولياء فال بد أن يأخذه بكل عوارضه و
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يتعرض هلا، ومنها اخلطأ االجتهادي. فلو كان اخلطأ االجتهادي عيبا 
  ويشكل اعتراضا، فهو قاسم مشترك بني مجيع األنبياء واألولياء والعلماء. 

باإلضافة إىل ذلك جيب أال يظن أحد أن اخلطأ االجتهادي ينتقص من 
لبين اإلنسان بعد  عظمة النبوءات الربانية، أو أا تصبح عدمية اجلدوى

حبزب املتدينني،  بالدين أو صدور اخلطأ االجتهادي خبصوصها، أو أا تضر
ألن اخلطأ االجتهادي على فرض صدوره ال يتعدى عن كونه ابتالء يف 
الفترة ما بني صدور النبوءة وحتققها. ولكن بعد ذلك تكثر أنوار الصدق 

ن فجرا ناصعا قد طلع، مما أبالظهور وتتجلى التأييدات اإلهلية لدرجة وك
على مجيع خصومات املخاصمني، ولكن قبل بزوغ هذا الفجر  ييقض

املشرق ال بد أن يتعرض أولياء اهللا تعاىل وأحباؤه لشىت أنواع االبتالءات 
الشديدة، ويتم بالء أتباعهم بالء كامال حىت مييز اهللا تعاىل بني الصادقني 

  .والكاذبني وبني الثابتني واجلبناء
  كما يقول الشاعر:
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 لكيومتعطشا للدماء، وذلك  مجوحا العشق يف أول األمريكون  :أي
   .ليس بطل هذا املضمار عنه كل من يتخلى

ظهرهم يالذي إن االبتالء الذي يتعرض له األنبياء واألولياء يف البداية، و
أذالء رغم كوم أحباء اهللا تعاىل، ومردودين رغم كوم مقبولني، فال 
ينـزل م إلذالهلم أو إهانتهم أو تدمريهم والقضاء عليهم قضاء مربما وحمو 
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مبعاداة أحبائه، ويهلك  �امسهم من هذا العامل، ألنه ال ميكن أن يشرع اهللا 
واإلهانة! كال، بل إن االبتالء  أحباءه وأوفياءه املخلصني والصادقني بالذلة

الذي ينـزل يف احلقيقة كاألسد اهلصور أو كالظالم احلالك، إمنا ينـزل 
ليوصل قوم الصاحلني إىل أعلى مستويات القبول، ويعلمهم دقائق املعارف 

. إن منذ القدم اإلهلية. هذه هي سنة اهللا اليت عامل ا عباده األحباء
املذكورة يف الزبور، والتضرعات املتواضعة  �االبتهاالت الضارعة لداوود 

يف اإلجنيل تدل على هذه السنة نفسها، وما ورد يف  �للسيد املسيح 
القرآن الكرمي واألحاديث النبوية من مناجات وتضرعات متواضعة ونابعة 

أيضا تدل على قانون القدرة اإلهلية نفسها.  ��عن عبودية فخر الرسل 
                                                           

�
اليت دعا ا لدى تعرضه  �ود أدعية دايف املزامري دعاء من ورد : احلاشية 

لِّصنِي يا اَُهللا، َألنَّ الْمياه قَد دخلَت إِلَى نفِْسي. غَرِقْت في حمأَة لالبتالء وهو: خ
 .قَرم سلَيو ،يقَةمظَارِ  ...عتنِ انم اينيع ي. كَلَّتلْقح بِسي. ياخرص نم تبعت

الَ يخز بِي منتظروك يا  ....ي بِالَ سببٍ. إِهلي. أَكْثَر من شعرِ رأْسي الَّذين يبغضوننِ
يتكَلَّم في الْجالسونَ  ...سيد رب الْجنود. الَ يخجلْ بِي ملْتمسوك يا إِله إِسرائيلَ. 

ي وخجلي. قُدامك أَنت عرفْت عارِي وخزيِ ....في الْبابِ، وأَغَانِي شرابِي الْمسكرِ
... .أَجِد فَلَم ينزعمو ،كُنت رِقَّةً فَلَم تظَرتانظروا: املزامري، املزمور التاسع . ان)

  والستون).
ليلة االبتالء، حيث ظل  �كذلك توجد يف اإلجنيل التضرعات اليت رفعها املسيح 

حىت  من احلزن الشديد وكان يعاين حالة مؤملةساهرا طول الليل،  �املسيح 
املوت، فظل يدعو باكيا ضارعا طول الليل لتعرب عنه كأس البالء الذي كان مقدرا 
له، ولكن مل يستجب له رغم هذه التضرعات احلارة، وذلك ألنه ال يقبل الدعاء 
وقت االبتالء. مث انظروا إىل املشاق اليت حتملها سيدنا وموالنا فخر الرسل وخامت 
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االبتالءات ملا بلغ األنبياء واألولياء تلك املدارج العالية اليت فلو مل تكن هذه 
بلغوها بربكة هذه االبتالءات، إذ إن االبتالء قد وضع خامت تصديق على 

، وبرهن على وفائهم الكامل، وعزمهم الثابت، وعلى دأم يف التفاين
 صمودهم الرائع يف زالزل االبتالءات واالختبارات، وأثبت أم أوفياء
صادقون وعشاق خملصون هللا تعاىل حبيث قد هبت عليهم عواصف احملن، 
وتتالت عليهم ظلمات حالكة، وهزم زالزل عنيفة؛ لقد أهينوا وعدوا من 
الكذابني املخادعني واحملقَّرين، وخذلوا وانفض الناس من حوهلم حىت إن 

ة من الزمن، التأييدات الربانية اليت كانت معقد آماهلم قد أخفت وجهها ملد
وقد بدل اهللا تعاىل فجأة عادته املربية فبدا وكأنه غاضب جدا عليهم، 
وتركهم يف الضيق واحملن وكأم يستحقون غضبه، وأظهر هلم وكأنه ال 
يبايل م وال يشفق عليهم وإمنا يبدي اهتمامه بأعدائهم، فطالت سلسلة 

مث الثالث.. باختصار، قد  ابتالءام فلم يكد ينتهي األول حىت يبدأ الثاين
هطلت عليهم االبتالءات بكل شدة كاألمطار الغزيرة يف الليايل احلالكة 
السواد، إال أن ذلك مل يثنهم عن عزمهم القوي، فلم يتكاسلوا ومل يتخاذلوا 
بل تقدموا حنو األمام كلما نزلت عليهم املصائب والشدائد، واكتسبوا القوة 

م والتدمري، وارتفعت عزميتهم وازدادت والصرامة كلما تعرضوا للهد
وخماطر هذا السبيل، ويف اية  مصاعبشجاعتهم محاسا كلما خوفوا من 

                                                                                                                                     

يف حالة االبتالء، وقد قال يف أحد دعواته وهو يناجي  �مد املصطفى األنبياء حم
لك .... ربه: اللهم إين أشكو إليك ضعف قويت وقلة حيليت وهواين على الناس

  ك. منهال بإال حول وال قوة و ،العتىب حىت ترضى
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املطاف أحرزوا النجاح الباهر، وخرجوا من هذه االبتالءات ناجحني بربكة 
صدقهم الكامل، فوضع على رؤوسهم تاج الشرف والكرامة، وانعدمت 

  فقاعات ال تساوي شيئا. اعتراضات اجلهلة وكأا كانت 
 أشدعزل عن االبتالء، بل هم مبباختصار، إن األنبياء واألولياء ليسوا 

الناس ابتالًء، وإن قوم اإلميانية تتحمل كل هذه االختبارات، أما عامة 
الناس فكما أم ال يستطيعون معرفة اهللا، كذلك يعجزون عن معرفة عباده 

 خصوصا  تعاىل لالبتالء واالختباراملخلصني، بل عند تعرض أحباء اهللا
ينخدع عامة الناس ويقعون يف أوهام كثرية وكأم يغرقون فيها وال 
يصربون حىت ينتظروا عاقبتهم. ال يعرف عامة الناس أن الشجرة اليت يغرسها 
اهللا تعاىل بيده فال يقطع أغصاا دف إبادا والقضاء عليها، بل لتزداد 

  الربكة يف أوراقها وأمثارها. زهرا ومثرا ولتكون 
باختصار، ال بد أن تنـزل على األنبياء واألولياء ابتالءات من أجل 
 تربيتهم الباطنية وتكميلهم الروحاين، واالبتالء ضروري هلؤالء القوم لدرجة
وكأنه الزي الروحاين هلؤالء اجلنود الربانيني الذي يعرفون به، ولو أحرز 

  ذه السنة فال يكون إال استدراجا. رور أحد جناحا ما بدون امل
مث اعلموا أنه من الشقاء والتعاسة مبكان أن مييل اإلنسان سريعا إىل سوء 
الظن، ويؤصل عنده أن مجيع من يدعون اتباع صراط اهللا املستقيم ليسوا إال 
ختالني وخداعني وجتار الدنيا، ألن مثل هذه املعتقدات الرديئة تؤدي إىل بث 

والريبة يف حقيقة منصب الوالية، مث بعد إنكار منصب الوالية الشك 
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تراودهم شكوك وحتفظات حول منصب النبوة أيضا، مث بعد إنكارهم 
منصب النبوة أيضا ينشأ لديهم ارتياب وظنون وأوهام عن وجود اهللا تعاىل، 
وبالتايل ينشأ يف قلوم هذا اخلداع بأن األمر كله عبارة عن اختالق وال 

له، وكل هذه األفكار ليست إال أوهاماً باطلة تترسخ يف قلوب الناس. أصل 
فيا من حتبون الصدق من كل قلبكم وروحكم! ويا من تبحثون عن احلق 

شرطٌ ال بد من توفره  لوازمهاووالصدق! اعلموا يقينا أن اليقني بالوالية 
الوالية مالذ ليمر اإلنسان سليم اإلميان من خالل هذا العامل املليء بالفنت. 

لإلميان بالنبوة، والنبوة مالذ لإلقرار بوجود اهللا البارئ، واألولياء مبنـزلة 
املسامري اليت تعزز وجود األنبياء، واألنبياء كاألوتاد احلديدية إلثبات وجود 
اهللا تعاىل. فمن فشل يف التعرف على ويل من األولياء فشل نظره يف معرفة 

رفة كاملة بنيب من األنبياء مل يأخذ حظا من النيب أيضا، ومن مل حيظ مبع
املعرفة اإلهلية الكاملة أيضا، وال بد أن يتعثر يوما، بل سيتعرض لعثار شديد، 

  ولن تسعفه األدلة العقلية والعلوم املروجة التقليدية.
واآلن نرى مناسبا إلفادة عامة الناس أن نكتب بأن موت بشري أمحد مل 

 اهللا تعاىل من خالل إهلاماته البصريةَ الكاملة بأن يكن مفاجئا، بل أعطاين
، وسيموت اآلن، بل اإلهلامات اليت تلقيتها يوم �هذا الولد قد أجنز مهمته

                                                           
�
  هناك طريقان بارزان ينـزل ما اهللا تعاىل رمحته ويهب بركته الروحانية.  احلاشية: 

أنه ينـزل مصيبةً أو آالما ومصائب مث يفتح أبواب املغفرة والرمحة على  ) األول١(
الَّذين إِذَا أَصابتهم مصيبةٌ قَالُوا  *وبشرِ الصابِرِين �الصابرين عليها، كما قال تعاىل: 
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أُولَئك علَيهِم صلَوات من ربهِم ورحمةٌ وأُولَئك هم  *إِنا للَّه وإِنا إِلَيه راجِعونَ 
أي إنه من قانون قدرتنا أننا نعرض املؤمنني ) ١٥٨-١٥٦(البقرة  	الْمهتدونَ

  لفوز والفالح. ملصائب شىت مث ترتل الرمحة على الصابرين عليها وتفتح هلم سبل ا
إلنزال الرمحة هو إرسال اهللا املرسلني والنبيني، وإقامة األئمة  والطريق الثاين )٢(

واألولياء واخللفاء، حىت يقتدي م الناس فيهتدوا إىل الصراط املستقيم، وينالوا 
النجاة من خالل التأسي بأسوم. فقد أراد اهللا تعاىل أن يظهر األمرين املذكورين 

أوالد هذا العبد املتواضع. فقد أرسل اهللا تعاىل بشريا وفق القسم األول  من خالل
 	وبشرِ الصابِرِين�إلنزال الرمحة، وذلك ليعد للمؤمنني أسبابا لتحقيق قوله تعاىل: 

وبالتايل حيقق كونه بشريا. فلقد كان فرطًا وشافعا من اهللا تعاىل أللوف من املؤمنني 
زن لوجه اهللا تعاىل على وفاته، وأناهلم يف اخلفاء بركات كثرية.  الذين شاطرونا احل

اإلهلام اإلهلي جليا أن "بشري" الذي تويف مل يأت بدون جدوى، بل  هكشفهذا ما 
قد تسبب موته يف حياة كل أولئك الذين اغتموا مبوته ابتغاء وجه اهللا تعاىل وجنحوا 

  يف االبتالء الذي سببه موته.
باختصار كان بشري مبنـزلة شفيع آلالف من الصابرين والصادقني، وهكذا فقد  

  كان جميء هذا الطاهر وذهابه سببا لتكفري ذنوب هؤالء املؤمنني مجيعا.
أما القسم الثاين إلنزال الرمحة الذي ذكرناه آنفا فهو أن اهللا تعاىل سريسل بشريا 

 ١٠األول يف إعالننا املنشور يف آخر إلكماله. كما ذكرنا ذلك قبل وفاة بشري 
ستوهب نبوءةً ذا اخلصوص، ولقد كشف اهللا تعاىل علي:  ١٨٨٨يوليو/متوز 

خيلق اهللا  بشريا آخر يكون امسه "حممود" أيضا، وسيكون يف أعماله من أويل العزم.
تنبئ يف  ١٨٨٦فرباير/شباط  ٢٠ولقد كشف اهللا علي أيضا أن نبوءة ما يشاء. 
مبارك الذي يأيت من "والدة ابنني مباركني. فالعبارة حىت الفقرة التالية: الواقع عن 

إمنا تنبئ عن بشري األول، الذي تسبب يف نزول الرمحة روحانيا. أما ما  "السماء
  منه.. بعدها من العبارة فينبئ عن بشري الثاين
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والدة هذا االبن املتوىف يستشف منها بصورة إمجالية ما يدل على وفاته، 
وكان يترشح منها أنه سيكون موجب بالء عظيم خللق اهللا تعاىل، وعلى 
سبيل املثال اإلهلام التايل: "إنا أرسلناه شاهدا ومبشرا ونذيرا، كصيب من 

ر كل السماء فيه ظلمات ورعد وبرق، كل شيء حتت قدميه." أي ستظه
هذه األشياء بعد أن يرفع قدميه وهو كناية عن موته. واملراد من 
"ظلمات" ظلمات االبتالء واالختبار الذي تعرض له الناس مبوته، بل 
وقعوا يف ابتالء شديد كان يشابه الظلمات وصاروا مصداقني لقوله تعاىل: 

رعد وبرق" يف ). وكما ذكر "٢١(البقرة:  	وإِذَا أَظْلَم علَيهِم قَاموا�
نص اإلهلام بعد "ظلمات" فكان مقدرا حبسب هذا الترتيب أن تظهر 
الظلمة أوال، بعد أن يرفع االبن املتوىف قدمه من هذه الدنيا، مث يظهر 
الرعد مث الربق، وهكذا بالفعل بدأ ظهور حتقق هذه النبوءة، أي حلت 

الربق، ظلمة االبتالء بسبب موت "بشري" أوال، وبقي ظهور الرعد و
وكما ظهرت الظلمة كذلك جيب أن تعلموا يقينا أن ذلك الرعد والربق 
املوعودين أيضا ال بد أن يظهرا يوما ما. فإذا جاء ذلك الربق بدد أفكار 
الظلمة من القلوب والصدور، وقضى على االعتراضات اليت خرجت من 

  أفواه اجلهلة والقلوب امليتة ونسفها نسفا. 
ناس باإلهلام املذكور بكل تفاصيله من يوم تلقيه، لقد أخربت مئات ال

ومن بينهم املولوي أبو سعيد حممد حسني البطالوي، وبعض الوجهاء 
واألشراف اآلخرين أيضا. فلو فكر املناصرون واملعارضون لنا على حد سواء 
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يف حمتوى هذا اإلهلام فقط وأمعنوا النظر فيه فسيتضح هلم أنه تقرر عند اهللا 
بكل وضوح أن  وأُخربالبداية ظهور الظلمة حبسب هذا اإلهلام، تعاىل من 

الظلمة والربق حتت قدمي هذا الولد، أي ال بد من ظهورمها بعد رفع قدمه 
  الذي ليس إال عبارة عن موته. 

فيا من رأيتم الظلمة بأم أعينكم ال تقعوا يف حرية من أمركم، بل جيب أن 
ر املوعود اآلن وشيك. لقد حقق تفرحوا وتتقافزوا فرحا ألن ظهور النو

فرباير/شباط  ٢٠موت بشري هذه النبوءة كما حقق أيضا ما ورد يف إعالن 
  أن بعض األوالد ميوتون يف الصغر أيضا.

وجيب أن يكون واضحا ههنا أن اتكالنا احلقيقي على موالنا الكرمي، 
ال يعنينا أيتفق الناس معنا أم ينافقون، أو يقبلون دعاوينا أم يردون، و

يستحسنوننا أم إيانا يكرهون، بل أعرضنا عن اجلميع وعكفنا على إجناز 
مهمتنا معتربين غري اهللا كامليت. إن البعض الذين هم من قومنا يرون 

يكشف  طريقنا هذا بنظر االزدراء إال أننا نعذرهم، ونفهم جيدا أنه مل
كُلٌّ يعملُ علَى �عليهم ما كُشف علينا، ومل يصبهم العطش الذي أصابنا. 

هلَتاكش	٨٥(اإلسراء:  .(  
وأرى مناسبا أن أكتب يف هذا املقام أنين علمت من خالل كتابات 
كتبها بعض أهل العلم ناصحني، أم أيضا ال يستحسنون دأيب هذا فريون 

كات الروحانية واآليات السماوية اليت أال تكشف للناس سلسلة الرب
تكتمل من خالل استجابة األدعية واإلهلامات واملكاشفات. ويرى 



������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ �٢١�

بعضهم أن هذه األمور ظنية، وبالتايل يتوقع ضررها أكثر من نفعها. 
ويقول هؤالء أيضا: احلق أن هذه األمور مشتركة بني بين آدم ومتساوية 

ء من النقصان أو الزيادة عند البعض، بينهم، اللهم إال أن يكون هناك شي
بل يرى البعض أا موجودة يف بين آدم بصورة متساوية تقريبا، كما يرى 
هؤالء أنه ال دخل للدين وال للتقوى وال العالقة مع اهللا يف مثل هذه 
األمور، بل هي خصائص فطرية فُطر عليها اإلنسان، وتصدر بشيء من 

مؤمنا كان أم كافرا، صاحلًا كان أم  الزيادة أو النقصان من كل بشرٍ
فاسقًا. هذه بعض أقاويلهم اليت ميكن من خالهلا معرفة عقلهم البسيط، 
وأفكارهم السطحية ومبلغ علمهم. وختربنا الفراسة الصحيحة أن دودة 
الغفلة، وحب الدنيا قد أكلت فراستهم اإلميانية بشكل كامل، ولقد بلغ 

صاب مبرض اجلذام املتفاقم الذي يبدأ فيه بعضهم يف هذا األمر درجةَ امل
اهتراء األعضاء واأليدي واألقدام وتقرحها، كذلك فإن جوارحهم 
الروحانية اليت هي عبارة عن قواهم الروحانية بدأت بالتفسخ جراء 
غلوهم يف حمبة الدنيا، وإن شيمتهم هي السخرية واالستهزاء وسوء الظن 

لتفكري يف املعارف واحلقائق الدينية، بل والفكر، وإم يف حلٍّ كامل من ا
ال عالقة هلم باحلق واحلقيقة واملعرفة، وال يفتحون أعينهم ليعرفوا ملاذا أتوا 

على جيفة  إىل هذه الدنيا وما هو كماهلم احلقيقي، بل إم متهافتون
حالتهم، ويعرفوا  اليتحسسوا  ةسابق فيهم حتالدنيا ليل ار، ومل 

دة احلق والصواب. وأكرب شقائهم أم يعتربون مرضهم ابتعادها عن جا
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اخلطري هذا صحةً كاملةً، أما الصحة والعافية احلقيقية فينظرون إليها بنظر 
االزدراء واالستخفاف، وخلت قلوم ائيا من كماالت الوالية وعظمة 
القرب اإلهلي، وتولّدت لديهم حالة اليأس واحلرمان، ولو استمر احلال 

  هذا املنوال لصار إميام بالنبوة أيضا معرضا للخطر الكبري.على 
ليس السبب يف هذه احلالة املخيفة واهلابطة اليت ذكرا للعلماء أم 
يعتربون هذه األنوار الروحانية مستحيلة الوقوع أو ظنية من خالل 
 م مل يقوموا حىت اآلن بالتجربة كما جيب، ومل يتسنم، وذلك ألجتار

م إبداء الرأي بعد إلقاء النظرة الفاحصة والشاملة على املوضوع وال هل
يبالون به. فلم يطلعوا إال على املطاعن املفسدة اليت أثارها املعارضون 

وبالتايل وقعوا يف الشك بال  �املتعصبون على نبوءتي هذا العبد املتواضع
                                                           

 ٨ من بني تلك االعتراضات واملطاعن أنين نشرت نبوءة يف إعالن منشور يف  �
أنه سيولد ابن يل، وكتبت يف اإلعالن املذكور بكل  ١٨٨٦أبريل/نيسان 

، فلقد بعده احلمل التايلمن صراحة أنه قد يولد هذا االبن من احلمل احلايل أو 
أراد اهللا أن يظهر خبث طوية املعارضني وظلمهم فرزقين بنتا من احلمل األول، 
أما يف احلمل الذي كان يليه فقد ولد يل ابن، وهكذا حتققت النبوءة حبسب 

قد  - وفق سريم القدمية- فحواها، وحتققت بشكل كامل، ولكن املعارضني 
بن يف املرة األوىل، فرددت عليهم أنه اعترضوا إثارةً للشر قائلني ملاذا مل يولد اال

مل يكن مثة شرط يف النبوءة أن يولد االبن يف املرة األوىل، وإمنا كان مشروطًا أن 
يولد إىل احلمل الثاين، وهذا ما حصل وحتققت النبوءة بكل صفاء. فإن 

، وال ميكن ألي منصف أن اخليانةاالعتراض على مثل هذه النبوءة عبارة عن 
  .يف حملّهتراضا يعتربه اع
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 ٨ يف الصادرة النبوءة يف املذكور الولد أن هو األعداء أثاره الذي الثاين الطعن
 االعتراض هلذا املفصل واجلواب. الصغر يف ومات ولد قد ١٨٨٦ /نيسانأبريل

 أن اآلن إىل نشرناه إعالن أي يف نكتب مل أننا وخالصته نفسه، البيان يف موجود
 إعالننا إن بل املوعود، املصلح هو أنه نقل مل كما طويال، سيعمر املولود هذا

. الصغر يف أوالدنا بعض موت نبأ يتضمن ١٨٨٦ /شباطفرباير ٢٠ يف الصادر
 أن احلق ال؟ أم الولد هذا بوفاة حتققت قد النبوءة كانت إذا فيما التأمل فينبغي
 فكلمة. الولد هذا بوفاة تنبئ كانت الناس بني نشرناها اليت اإلهلامات معظم

 اإلعالن يف الواردة" عليك ضيفا يأيت سوف وطاهر مجيل غالم" مجلة يف" ضيف"
 على وتدل ،الولد هلذا صفةً الواقع يف جاءت م١٨٨٦ /شباطفرباير ٢٠ يف الصادر

ويغادر  أيام، بضعة مكوثه بعد يرحل من هو الضيف ألن الصغر، يف رامبكّ وفاته
 نقي هو" مجلة أن كما. ضيفا يسمى فال اآلخرين يودع الذي املقيم أما سريعا،

 على تدل أيضا املذكور اإلعالن يف الواردة) إمث من أي( "ورجسٍ دنسٍ كل من
. ينبغي أال ينخدع أحد فيظن أن النبوءة املذكورة تتحدث عن الصغر يف وفاته

املصلح املوعود، ذلك أنه قد انكشف بالوحي جليا أن كل هذه العبارات إمنا 
معه "تتحدث عن االبن املتوىف، أما النبوءة عن املصلح املوعود فتبدأ من فقرة: 

لعبارة اإلهلامية . فقد سمي املصلح املوعود يف ا"زل مبجيئهـالفضل الذي ين
"فضل"، وامسه الثاين "حممود"، وامسه الثالث "بشري الثاين"، وقد مسي يف أحد 
اإلهلامات "فضل عمر". وكان ال بد من تأجيل جميئه حىت يولد بشري املتوىف 
وميوت، ألن حكمة اهللا قد جعلت كل هذه األمور حتت قدميه. وملا كان بشري 

  صا لبشري الثاين، فجاء ذكرمها يف نبوءة واحدة.إرها - الذي قد توفّي- األول 
واآلن على املنصف أن يفكر ويرى ما إذا كان هناك أي خطأ حقيقي حتتوي عليه 
هاتان النبوءتان لنا؟ صحيح أننا ذكرنا مواهب االبن املتوىف بناء على اإلهلامات 

طفال وفق فطرته اليت جاء ا، وهذا ما نقوله اآلن أيضا بأن حتلي بعض األ
أمر متفق عليه يف  - سواء أماتوا يف الصغر أم عاشوا-باملواهب الفطرية املختلفة 
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معتقدا  - جتاه أنوار القربة اإلهلية- حتقيق وحبث، ورسخوا يف قلوم 
يقارب الفلسفة اجلافة والطبيعية العمياء. كان ينبغي أن يفكر هؤالء 

. فإن مل يكن مثة إيايفيما استند إليه املعارضون من برهان يف تكذيبهم 
، فهل دليل استندوا إليه، بل ليست القضية إال عبارة عن سخافة وتفاهة

                                                                                                                                     

األديان كلها، وال ينكره أحد من احلكماء والعلماء. فهل بقي اآلن أي موطن 
لعثار العاقل؟ أما اجلهلة واحلمقى فدائما يتعثرون. لقد تعثر بنو إسرائيل لعدم 

إذ قالوا كان هذا الشخص يقول حبلول العذاب  �فهمهم نبوءة موسى 
بفرعون إال أنه مل ينـزل عليه شيء من العذاب، وإمنا نزل علينا، إذ كنا نقوم 
باألعمال الشاقة لنصف يوم يف املاضي، أما اآلن فأُمرنا ا يف اليوم كله، يا هلا من 

بتالء لليهود يف جناة فزنا ا!! واحلق أن هذه املشقة املزدوجة كانت مبنـزلة اال
البداية، وكان هالك فرعون مقدرا يف اية املطاف، إال أن هؤالء اجلهلة 
واملتسرعني ملا رأوا عدم حتقق أمانيهم بني ليلة وضحاها، راحوا يكذبون موسى 

  وأساؤوا به الظن وقالوا: يا موسى وهارون، ليفعل اهللا بكما ما فعلتماه بنا.
مث الحظوا جهل يهوذا اإلسخريوطي وتسرعه إذ تعرض لعثار شديد يف فهم 

، وظن أن هذا الشخص كان يدعي بأنه سيصبح ملكًا �نبوءات املسيح 
ويعطينا مناصب عظيمة، إال أن مجيع هذه األقوال بدت كاذبة ومل تتحقق له أية 

ائه حىت منأل نبوءة، بل أصبحنا منوت فقرا وفاقةً، فاألفضل أن ننضم إىل أعد
فقد  �بطوننا بالطعام. فأودى به جهله إىل اهلالك. أما نبوءات املسيح 

حتققت يف وقتها. فهل تضرر األنبياء بسبب تكذيب هؤالء اجلهلة هلم يف املاضي 
حىت خنافه اآلن؟ أو يوقف اهللا تعاىل جراء هذا اخلوف مهماته الطاهرة؟ اعلموا 

الشهادتني مث جيمع على الفور يف قلبه ذخرية يقينا أن من يدعى مسلما وينطق ب
من الوساوس، فال بد أن يلقى يف النهاية اخلزي واهلوان كما لقيهما اليهود 

  فتدبروا يا أويل األلباب. منه.اجلهلة، ويهوذا اإلسخريوطي، 
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من احلكمة ووثاقة اإلميان التأثر قلبيا باالفتراءات السخيفة اليت ال أصل 
هلا. ولو سلّمنا جدال أنه ظهر مين خطأ اجتهادي خبصوص هذه النبوءة، 
أي إذا كنت قد أعلنت عن هذا األمر بيقني قاطع ونشرته يف إعالن من 

يف نظر اإلعالنات، فمع ذلك مل يكن يستحق األمر كل هذه الضجة 
العاقل، ألن اخلطأ االجتهادي أمر ليس األنبياء أيضا يف حلٍّ منه. ولكن 
عالوة على ذلك لقد تشرف هذا العبد املتواضع من اهللا تعاىل بتلقي 
قرابة سبعة آالف من املكاشفات الصادقة واإلهلامات الصحيحة، وال 

ةً كاملطر تزال تستمر سلسلة العجائب الروحانية اليت ال حصر هلا، هطّال
الغزير ليل ار. فالسعيد يف هذه احلالة من يسلم نفسه بكل الصدق 
والصفاء إىل هذه السلسلة الربانية ليتمتع بالفيوض السماوية، والشقي 
من ال يكترث باحلصول على هذه األنوار والربكات فيدأب على 

ء املطاعن الواهية وإبداء آراء نابعة عن اجلهل. أنبه نصيحة هللا هؤال
الناس، وأقول بأم تباعدوا عن احلق ومعرفة احلقيقة جراء إدخاهلم مثل 
هذه األفكار يف قلوم. لو كان قوهلم هذا حقا بأن اإلهلامات 

بني اخلاص والعام، والكافر واملؤمن،  مييزواملكاشفات ليست شيئا 
ى فسيكون قوهلم هذا حمبطًا جدا للسالكني. وأقول هلم يقينا إا ألمس

خصوصية يف اإلسالم، وأرفع ميزاته الروحانية أن متبعيه بكل صدق 
يتشرفون باملكاملات اإلهلية اخلاصة، وتتولد يف أنفسهم أنوار القبول اليت 
ال ميكن لغريهم أن يشترك معهم فيها. إا حقيقة واقعية انكشفت على 
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دارج كثري من الصلحاء من خالل جتارم الذاتية، وال يصل إىل هذه امل
حقيقيا، وخيرجون صادقًا واتباعا  �العالية إال الذين يتبعون رسول اهللا 

من وجودهم النفساين ويرتدون حلل الوجود الروحاين، أي ينالون يف 
أنفسهم حياة جديدة من الطاعات الربانية بعد إفنائهم جذبام 

هيك النفسانية، وال وجه مقارنة بينهم وبني املسلمني جمذومي احلال، نا
أن يقارنوا مع الكفار أو الفساق. وينكشف كماهلم هذا على طالب 
احلق من خالل البقاء يف صحبتهم. وهلذا الغرض نفسه، وإمتاما للحجة 
أرسلت إعالنات ورسائل إىل زعماء الفرق املختلفة الختبار دعواي ذا 

 ق ألتوا بكل صدق، إال أنه مل حيضرباحثني عن احلالطريق. فلو كانوا 
نبوءة حاول هؤالء إثارة الغبار  تأحد منهم بقدم صدق، بل كلما حتقق

حوهلا. واآلن إذا كان علماؤنا هؤالء مترددين يف قبول احلقيقة واإلميان 
ا، فال حاجة لنا أن ندعو غريهم، بل على هؤالء السادة مبن فيهم 

بكل األفاضل والعلماء أيضا أن يأتوا لالختبار، ويبقوا فترة يف صحبيت 
صدق وصرب ليعرفوا حقيقة حايل، مث إذا بدا ادعائي هذا عاريا عن احلق 
والصدق فسأتوب على أيديهم، وإال فآمل من اهللا تعاىل أن يفتح على 
قلوم باب التوبة والرجوع إليه. فإن أتوا بعد نشر كلمايت هذه، 
 واختربوا دعواي وتأكدوا من صدق رأيهم، لكان لكتابام الناصحة

ألقواهلم، بل إن حالتهم احملجوبة  مساغ، أما إىل هذا الوقت فال رمرب
تدعو إىل الرمحة والشفقة عليهم. أعلم يقينا أن قلوب علمائنا أيضا قد 
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وقعت حتت هجوم األفكار العقلية املعاصرة، ألم راحوا يركزون أكثر 
من الالزم على هذه األفكار، ويروا كافية ووافية من أجل تكميل 

دين واإلميان، وبالتايل يزدرون الربكات الروحانية بطرق ال جتوز وال ال
حتمد عقباها. وأرى أن هذا االزدراء والتحقري ال يصدر منهم بتكلف، 
بل هذا ما ترسخ يف قلوم يف واقع األمر، وإن ضعفهم الفطري قد قَبِل 

ر هذا اهلجوم، ألم مفتقرون إىل بريق النور احلقاين، ومفعمون بقشو
الكلمات اجلافة، ويؤكدون على صواب رأيهم ويؤيدونه بكل شدة 
لدرجة لو أمكنهم جللبوا الباحثني عن النور إىل الظلمة اليت يعيشوا. 
كثر اهتمام هؤالء العلماء بغلبة اإلسالم الظاهرية، إال أم معرضون عن 

  األمور اليت تفضي إىل غلبة اإلسالم احلقيقية.
كامنة يف كلمة اإلسالم، وهو  احلقيقية غلبة اإلسالم مضمون اعلموا أن

أن نسلم كل وجودنا هللا تعاىل، ونتخلى كليا عن أنفسنا وجذباا، وأال 
يبقى يف طريقنا أصنام من األهواء والرغائب وعبادة اخللق، وأن نتفاىن يف 

م مرضاة اهللا تعاىل بشكل كامل حىت ننال بعد هذا التفاين والفناء يف اهللا مقا
ذلك البقاء الذي يهب بصريتنا صبغة أخرى، ومعرفتنا ملعانا وسطوعا 
جديدا، ويولّد محاسا جديدا يف حبنا حىت نصبح أناسا آخرين، وبالتايل 
يتجلى لنا إهلنا القدمي بتجلٍ جديد وكأنه إله جديد. هذه هي الغلبة احلقيقية 

مل يتلق املسلمون هذا  اليت إحدى شعبها الكثرية املكاملات اإلهلية؛ ولو
الفتح وهذه الغلبة يف هذا العصر، ملا أوصلهم الفتح العقلي البحت إىل 
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الغاية املقصودة. وإنين على يقني بأن أيام هذا الفتح قريبة، وخيلق اهللا تعاىل 
  من عنده هذا النور، وبذلك يسعف عباده الضعفاء.
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 التبليغ

أود هنا تبليغَ رسالة أخرى إىل خلق اهللا عموما، وإخواين املسلمني 
خصوصا، وهي أنين قد أُمرت بأن آخذ البيعة من الذين يبحثون عن احلق 
لكي يهتدوا إىل صراط اإلميان احلقيقي، والطهارة احلقيقية، واحلب اإلهلي، 

دون يف ولكي يتخلصوا من حياة النجاسة، والكسل، واخليانة. فالذين جي
أن يتوجهوا إيلّ، فإين من أنفسهم شيئًا من القدرة على ذلك ال بد هلم 

سأواسيهم وسأبذل جهدي ألضع عنهم إصرهم، وسيبارك اهللا تعاىل هلم يف 
أن يكونوا مستعدين بالقلب والروح للعمل  بشرطدعائي وعناييت م، 

  .بالشروط الربانية. هذا حكم رباين قد بلّغته اليوم
  وحي العريب الذي تلقيته ذا الصدد هو كاآليت:وال
"إذا عزمت فتوكلْ على اهللا. واصنعِ الفُلك بأعيننا ووحينا. الذين  

  يبايعونك إمنا يبايعون اهللا، يد اهللا فوق أيديهم". 
  والسالم على من اتبع اهلدى.

  املبلّغ: 
 العبد املتواضع

  غالم أمحد عفي عنه
  م١٨٨٨ديسمرب/كانون األول  ١

 )١٨٨٨ديسمرب/كانون األول  ١طبع يف مطبعة رياض هند يف أمرتسر (






