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 :الباب األول

áîçbÐßë@†öbÔÇ@ @
  

���ن�����ون.�.א���د���� �

إن اجلماعة اإلسالمية األمحدية هي مجاعة مسلمة، ال دين هلا إال 
. �اإلسالم، وال كتاب هلا إال القرآن، وال نيب هلا إال سيدنا حممد 

ونستطيع أن . وهي ليست بدين جديد، وليس هلا معتقدات مبتدعة
زمني أا مل تنفرد بعقيدة ومل تأت مبفهوم جديد مل يكن نؤكد جا

ذلك بأن معتقداا إمنا هي معتقدات . معروفا سابقا عند املسلمني
إسالمية صرفة تستند إىل القواعد املتينة لإلسالم، الذي هو الدين 

وهي . الكامل التام، الذي ال يعوزه أي زيادة وال يعتريه أي نقص
سالم، ترى دورها التجديدي ينحصر يف نفض مجاعة جتديدية يف اإل

الغبار عن بعض العقائد واملفاهيم اإلسالمية اليت اعتراها بعض التشويه؛ 
ويف نقض العقائد الباطلة واملفاهيم اخلاطئة اليت تسللت إىل املسلمني 

يقول حضرة . مع مرور الزمن دون أن يكون هلا أصل يف الدين
: يف هذا السياق ما نصه�ة مؤسس اجلماعة اإلسالمية األمحدي  

?������،	
�ن،����������א���د�א��	�א��������W
��� � � !� � �� K���#	$%� �و&%��#! �א�(�)ن، �א� *�+,�� و����

�א�.-$� /0�1� 2	3� K�4.5وא� �א�-67 �و�9م 4,�:;��� و����
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م����
�>م�א���و���<�و���م،�و��+(-=�א�(-�4،�و��>Kوא�.�&
�א��و&%��!،�و���9CD	��Bא��479�Aو&%��!،�و�@?# E=F
G� ��� H=

I&ل�ذ�)L���M.��N).���وKل�א���%&�!��O�P����E=Q�=-)و��
�!+)$)
�R&	@��Sو�TE�#%�UM���Sو�G��./MV�Wو ن�?K )نور احلق، 

  )٧ ص ٨اجلزء األول، اخلزائن الروحانية ج
  :أيضا ما تعريبه �ويقول حضرته 

�א�(? � � �.�� *�+Q� ��� � �.�� �&%�ل �و� ،U9�,א�� �)ن
� X�Y�;א� 	��Zن��3 �و���� �א]%:م، � � �.�� �د�9 �و� ،

� �.$-��O�$-��א� 0�1� ����و،� �G�0�1ن ��� U9�,א�� Fא�(�)ن
�)KKKK��1א�,+\ O�]אد�^G�=-)���� �.�G� �`+_�Qوא �وG�>a-.9ن

�bc� �אد[$.� �.�G� �.$� � \��� �و�� �א]%:م، �1	אم �.�G� d�%
�]� deVא� 	)V� fذ��.$�.$-�� OאeVא�� K�g ض��$V� ��.�ل

U9�,��4-$.��א�Y%א���i�Qjא������،�k&�7;ض�א�$V�X)�+و��
U9�,�4א�(�)ن�א�Y%א��KK�K�4l�V�4و��L��]��M�Qد����MPن� 

مكتوبات أمحدية ج ( ?Kو�������4�א�I_1 ن���S,��1	אم�א]%:م
   )٤ رقم ٥

عن غريها من أما أبرز مربرات انفرادها بامسها فإمنا هو لتمييزها 
فهي ترى نفسها جزًءا من األمة اإلسالمية، وال تقبل حبال . املسلمني

يقول . من األحوال التنازل عن انتمائها إىل اإلسالم وانتساا له
  :  تأكيدا على ذلك ما نصه�حضرة املؤسس 
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�א]%:م،? �د�9 B� �د1= �א�_^ � � �.+]�m� B� =1	9� ��
1� ��	$%� F�.@%و� �א� F*�+Q� n-`م،وא���א� /b������ F�F�(و

�وא�4.5 �A.وא�� �Aoو��� ،U$
�א�� U9�,א�� و&%��!
(�>��a+-9����!�Z<�د�bc��p.9د��9א]%:م،��و9@79#	@وאU$?5،�و

��,+�*�א�� �,ً�+�� I�Yא��� �א�	��9د�9/ �_א�X�]�i�rو
�و �mع� �وא�(�)ن �א��.4 ��� tF-u� ��� =,�� =�و79 א�7:م،

�_�Kא��?���4א�,�אم�R�`و����B�!����R�`�	)V�4u:Lא��T
�وא�	��& �א�+-�* !�v�� �و�Qن مواهب الرمحن، اخلزائن ( ?Kא�.�&،

  ) ٣١٥ ص ١٩الروحانية ج 
وحنن إذ نعلن إسالمنا، ونؤكد انتماءنا إىل هذا الدين احلنيف، 
فينبغي على كل مؤمن منصف عاقل خياف اهللا وخيشاه أن يسلّم 

 أحد ال يقبل إعالننا هذا فهل فإذا كان. بإسالمنا مبجرد هذا اإلعالن
هو شق عن قلوبنا فاطلع على ما تكنه صدورنا فحكم علينا بناًء عليه؟ 
وكيف حيق له أن يعلن خبالف ما نعلن مستندا إىل الظن الذي ال يغين 
من احلق شيئا؟ وماذا سيفعل ذا اإلعالن إن واجهه أمام اهللا يوم 

  القيامة؟ 
 لإلسالم ثابت مبجرد اإلعالن، وهذا إننا نؤكد جمددا أن انتماءنا

وهذا اإلعالن . ، وهو ما أعلناه وما نعلنه دوما�حكم نبينا املصطفى 
يتضمن اإلقرار بكل أركان اإلميان واالعتقاد ا وكل أركان اإلسالم 

أما ما يتفرع من . والعمل ا وبكل ما ثبت من الدين بشكل قطعي
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٦ 

ت عليه املذاهب، وهو ذلك فهو ما تفرقت عليه الفرق و متذهب
  . اختالف ال يخرج أحدا من حظرية اإلسالم
     

�������د�������א�������� �
  

 حق، ووجوده حق، وأن اإلميان به اعتراف �نعتقد بأن اهللا 
. وإقرار بكربى احلقائق مجيعا، وليس جمرد اتباع لألوهام والظنون

ء، وكل ما  واحد ال شريك له يف األرض وال يف السما�ونؤمن بأنه 
وهو مل يلد ومل يولد، وليس له أم أو زوجة أو . عداه خملوق ليس إال

 . أخ أو أخت، هو األحد املنفرد يف توحيده وتفريده

كما نؤمن بأن اهللا قدوس ومنـزه عن كل عيب، وأنه اجلامع 
وأن قدرته ال . لكافة الفضائل، ال عيب فيه، وال فضيلة هو مبعزل عنها

وهو حييط بكل كائن يف الوجود علما، وال . حمدودائية وعلمه غري 
وهو خالق . كذلك هو األول واآلخر والظاهر والباطن. حييط به شيء
. وهو املقدر املدبر الذي مل يبطل تصرفه ولن يبطل أبداً. مجيع الكون

مجيع أعماله تصدر . هو احلي الذي ال ميوت والقيوم الذي ال يزول
وحكمه وملكوته يسود العامل كله . عن إرادة وليست عن اضطرار

وال يطرأ على صفاته تعطل أو . اليوم كما كان يسوده من قبل
 �يقول حضرة املؤسس . انقطاع، بل تتجلى قدرته يف كل وقت

  : ما تعريبه�يف اهللا 
?��w$
���Qن�Qن�xא�y>
������ذ��fא]�!�א�_^���.z ن� 

�،=-�����U�,+9ن��Q��Qن�xא�U�,+9و�،=-�����nو�9
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=-�����n���Qن��9Qن�xא�K�!�Z��={���y�|}��!� ��n�9�
U�,+9� 	79� S� �و�,.! �אxن K�U�,+9و� n�9� !� � =�� ،:Q

�p~9G�K�4���49G��M.��=Y7+`�S�،49	�G�4$ز�G��M�Q�!`ن���� 
 �!�ذ��fא�
	�א�_^�����f9|��!،�و�����K،�و���`+�G�=Y7	pא

!��|4-
9����KKK	�א�_^�����F��Q!و �!�ذ��fא�Kو�	��F!،�و����
��M}@9ن�G��,r�!� و�،!����n��	$7و��،T	7@�� n��\9���!� 

FU�P���!�G�� �،=HL�=�א�,�X�]��A%-$=�א�+��!�����!�
F=,���وKKKK�!� א�(�ل���,r����,א��7ش،�و��X�]�!� و�

�א�&ض X�]� �$�� K�،�M�Q� �א�,���4 iא����� n�� ��
�و� ،�M�Q� 4)oא� �א���	 �M}و��،�M�Q� �א��%� n-.

�O�$����nPو���،�M�Qض��$����G	-و��،�M�Q�d�)���n��Pو
�TCD.ٍل،�و��Q�=,�� �M�Q،�و���2f�@��=,��f،�و�+���
�@=�G� T	
�و T	-79� ��Zن �و���ص ،�7lو� \$]� =Q� �]

O��)٣١٠- ٣٠٩ ص ٢٠ية، اخلزائن الروحانية جصالو(�K?א�&ض�وא�� �
  : أيضا�ويقول حضرته 

?�.z � ��Vدو%.� ���.�� ن ،�.�&� B� ���_א`.� U}]G� �و ن ،
!�Q�F��oא�!$V���W	FPوو�T�.9G&�K�O�.+�������9	P�CD.,א�א�_�

�Oא�A�����4<9/�F
�I��
$�F̀!،�و�_�Tא�5�!�� و���א+V	�dא]���ن@
Tد�Pو� E=Q��M-�{�Bא]���ن��X<?lو���� K�،א��و��ن� �M9G

U,AY]� ��bو^ �א�$.-�ع �_א� � � �p]א�%� >�א��� K.9� -�ع� �!
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UQ_).9�^_א�� I�$oא� K�I&�A-א�� T_�� <��G��$Q7=�وVG� ��ذא
�U,z ����Bא�(��*؟�و�Z^�د��G��kد^��Bא�%�אق��Zن��_א�
�n)ذאن������+�.`�X+
���]G�Oدوא�^Zא�.�س؟�و��n�9�X+


U,ن�א���Gא��.)$+V���U+.Qא�.�س؟� ن��?K) سفينة نوح، اخلزائن
  )٢٢-٢١ ص ١٩الروحانية ج 

  

��������א���ول���د�� �
  

 �إننا كمسلمني، نؤمن قطعا بأن سيدنا ونبينا حممدا املصطفى 
ونعتقد . هو عبد اهللا ورسوله وهو خامت النبيني وسيد األولني واآلخرين

أن اتباع سنته، وطاعة أمره، والتأسي بأسوته، واالقتداء ديه، واجب 
ر مناقبه ونؤمن بكل ما جاء يف القرآن الكرمي يف ذك. على كل مسلم

ونشهد بأنه قد بلّغ الرسالة، وأدى . وصفاته ومسو أخالقه وعظمته
  . األمانة، ونصح األمة، وجاهد يف اهللا حق جهاده حىت أتاه اليقني

 ال تقتصر فقط �إال أن عقيدتنا يف سيدنا ونبينا وإمامنا املصطفى 
 على اإلميان بدعواه واتباع دينه، وإمنا تتجاوز ذلك إىل آفاق عظيمة

وإن ما نراه من جوانب كماله ومجاله . من السمو والرقي والرفعة
وجالله ونقائه وتفوقه ورفعة منـزلته، لَيِصل إىل حدود ال يبلغها نيب 

  .وال رسول وال خملوق، منذ أن خلق اهللا اخللق إىل أبد اآلبدين
 حول سيده ومواله، حممد �إن ما قاله حضرة املؤسس 

فلقد تفاىن . عرف له نظري يف تاريخ اإلسالم، هلو مما ال ي�املصطفى 
 وقضى حياته يف تبيان املقام � يف حب املصطفى �حضرته 
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 ويف وصف صورته اجلليلة اليت هي الكمال �السامي لسيده وحبيبه 
  : يف هذا السياق ما تعريبه�يقول حضرته . واجلمال البشري بعينه

?��]G� ������ن، \��و@ �א�_^ X�P�א� �א�.�& fذ��  ن
�و�� �א;:�,4، B� �א�.�& fذ�� �,9� S� �א�,��=، �����ن
�،�و���B��,9�S&�א�&ض�Aא���و�،�א�.��م،�و��א�(
�و�� �א���C>د#، �و� ،#i���$א�� �و� ،/=W7א���� B� �و� ،��/&�M�G� و�
�^G�B�&�.א��f9,��ذ��S�،&��+1�א�����/؛�و����א;�س/،�و

�B ���ن�����O>��،=��Qא�&ض�Gو�א���O،�و �Q��gن�
�و�X�]Gو�V�FnV&Gد����2 F=QGو�E0Gن��Q�^_א]���ن�א��fذ�
�O�$
��ع�א�-�A،�و���%$	���و�����،�%$	�א��-$�O،�%$	�א�

� X�Y�;א� 	3�?K )٥ِمرآةُ كماالِت اإلسالم، اخلزائن الروحانية ج 
  )١٦١-١٦٠ص

 ومعترفا بإحسانه � مِقرا بفضل املصطفى �ويقول حضرته 
 البشرية مجعاء، ومبينا أنه منبع كل فيض ومصدر كل فضيلة، ما إىل

  :تعريبه
�א���7<�? �א�.� �_א� � � �א][��* �7�� �}�G� ��دא� �� 

� 	3� �א�! �و%:مFא�_^ I:�� ��G� ��G� !$�]� KEFnV&G� ���
!F�Z�� >�n%��� ��و�$ �א���7<، !��)�� ��� Rد&א � �,r� �

�א�(	%< TbuZ`� �9	)`� � ���ن K� �א�Gא�%�، �`(	&�ن S� �$�	
��&	��  
� !+��,�� Kد��]G� �א�_^ 	$
�א�� =Y-א�� ��� !� 
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�M.]� *�c� �Gن 	7�� �א�	�$� � � 	$
���(	Kא�+� �א� E\
G���w-

�¡m�،�1 �א��X�]�4ً)ود���	oא�X��G�� �!����tوذא��،

� �א� �V¢ن f�_�U#��7א�O�$-��א� X�]� !�E~V� !`�9����،UM�Q��
�،�7$m��9�1xو���وא�א�X�]و����=Q�!`�$
�B�!�� )
و

�G&אد K� ����א;� n-.�£$V� =,� K���� 4�$~V� 49Z�� X]אد� و��
kאe]�א� bc� �z��� 	�� !�Z��� �א�.� 4Y%א���،���� �$�V�

�א��Y$Aن �ذ&49 ��� ��� �g و� �؛�¢���ن، !����� 	��¤G�>Y]
4V�7��=,א��CD.Qو�b1�=,���p
�+���K^_9.�ل�[�� ن�א����


($(+.�؟� �.��������3��MVKوم�Gز�<���}�9(!�>���و���
� �א� 47.�� �9�V�,א�� ��� ��Zن��%.,�ن ke7�� S� � ن

� 	$
�وאo($(<א�+� �א�.�، �_א�  9�{� �]� T��	Pو� �g �Gن�
�א�.�� �_א� 4Y%א��� �.�� t��
� �g � <>oא� �א]�! 4V�7�
�א�¥� !+uو�3د� �א� 4;�,¦� k�A+�� Sو� ،T&�.و�� א�,��=

�!+9§����z:1����X}����=~���� �U$}7א�א�.��א�_�Kن� 
n{א���� &�.��Q� �.$�]� n)`� T_�� �אz	א49 �¨� 47�G،�

� ����9b.+���X)-ن��G� n$Y+وא����و��� ��د�.�Oزא ?K ) حقيقة
  )١١٩ -١١٨، ص ٢٢الوحي، اخلزائن الروحانية ج 
 وفضله على � مقام سيدنا املصطفى �كما يبني حضرته 

  :سائر األنبياء أيضا فيما تعريبه



�א�����א��
	���א����� �

  

١١

?�M}9�S�����.9	ن���Q��;� �א�.��א��B�U$}7א�	�$� �_א�
��ن�[���X	ق��n$mא��-$��Oא���a&�א�_G��9`�א��Bא�	�$����
�9�Qوز�X$©و�:1<�و�U9�������$�;�9*�وאGو����9�=L��
�n$�א5 �Gن ��� Ucא��� X�]� fوذ�� �א��:م، UM$�]� U�bcو

O�MPوو� ���)�� �א����Qא 	.]��TO�-
Gو� KWو ن�>��4<.�� � �
��Bא�	�$����د���_א �א[+@jوא �p~9G�UM�G��.א��� K�<=��UMא��

�و��&/ Uª�%وRْ�7mG� !��?�Gو� �و)�! !$�]�?K ) إمتام احلجة، اخلزائن
  )٣٠٨ ص ٨الروحانية ج 

 وأفضليته على مجيع �، مبينا أن كمال النيب �ويقول حضرته 
األنبياء اقتضى أن يكون الوحي النازل عليه هو الوحي األقوى 

  :مل، ما تعريبهواألك
?� �א�.� �Gن �¦��U�:]Gو� UM�Q� O�$-��א� =~VG� ��Qن

Q�B�U����Gو�U�:PGو�UM7V&Gو�UM�QGو��i�$~+)��4V
א��I&�MYא�-�}.$�4وא��Aא¬�א��	&�وא��7�4وא�O�$oوא��	ق�
�א� T�ªY]� 	)V� ��_א �א�، \
�و O�Vوא��� =Q�+وא�� Oوא�����

� J!�Z��E=P��� JQG�I	9א����i���Y7��Tbc�����L�K&�א�,
F�LQG� ���Q� �א��_אن �وא�(�\ 
��4ًوא��	&&��IًOو��א� Iً&�M{و�

�I&א	�9�1،�א%+?(��®xو���وא�و&�و���*�א	������)ًA7`و
=�و����nV&Gو
<�א�و���QGو�d��G��>
��وM$�]ل�CD.9ن�G

<	P� Iً(��� ��$,�ن ،�7$m� �9�1x24وא$V���247%ووא��
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4$z[א�i7,�س�א������K? ) ٢آريا، اخلزائن الروحانية ج سرمه جشم 
  )٢٣ص 

ولقد بني حضرته أنه ليس للبشرية ِمن نيب وال شفيع إال املصطفى 
، وأنه جيب على املسلمني أن حيبوه حبا عظيما صادقا يليق مبقامه، �

.  أحدا بشكل من األشكال كي ينالوا النجاة�وأال يفضلوا عليه 
   :فقال حضرته ما تعريبه

�و�? Fل�%&� �� 3	�אxن� � � UM�Q� �)دم �-�� Fn$���
�X�Y�;א��K�\
�4Yא�&�O�A�[��9	��Pא��F7�`ن�G�U,$�7V

�TFbc�!$�]`�̄~��א���وא5:ل،�و�T�5א�א�.��ذ^�א_Mدق����
���� O��א�� B� �̀@,+-�א >,�� �א��,�ل، ��� =,A�

�P�.א�� K�،i�;א�	7���M}9��°$��t�$��I��.ن�א�G� و��Q_F̀وא
)$)oא�I��.א���g و�T_��B���F&����A,`�¥א��f�`�>��4$

�M#�����$�	א�?K ) ١٤-١٣ ص ١٩سفينة نوح، اخلزائن الروحانية ج(  
وقال وهو يشري إىل املطاعن القذرة اليت أثارها القسس ضد نبينا 

  : ما نصه�الكرمي 
?Fو�F?@+|G2،�وi���+M��U9�,ل�א��%���� ��l±�F1א א��ً(���pbLQא

�+OאeV�א� f�F��א� B� �,_א=�E� K��O>�� ���� dFذ(� و��
/b1� �[#�Wض/ B� UM#
W�FPو� ،X�Y�;א� ��Zن B� UMא�CM+%�Q�

Fא��d&� K#د^�،ووא���
Gو� �وGو�د^ ،>��$-�� @n$m� Wt�+̄¤�� ���
�و�¤ ،�$]Z�Wt7²Y|G�|Gو� ^	9@P&���� ¤4|�F	|oא� #tP�1¤Gو� ،>�
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>�F&|Gو�>�Wو|Gאد^�و���=̄Q����@i	#7W�¤Gو�،�$]�KK�<>�]ن��Q���
F�Gfذ�����E K� �

W�#�cْوא� �א�+@�#$.�، ��� �و � �.$� � W�¤}Wא�� *̄F&��@�W]وא� �.Fذ���� �.�
�.$��7F���]� K@ba+9���HدF�@9��و�>`Z9��و�،Rb$a`ون�	�� ���G�

R�9	)+��� �O:�K�?)١٥ ص ٥آئينة كماالت اإلسالم، اخلزائن الروحانية ج.(   
 �ى  لسيدنا حممد املصطف�ولقد كان حب حضرة املؤسس 

 ورسائله وخطبه ومقاالته �وإن كتبه . حبا عظيما منقطع النظري
، وكانت �وشعره ونثره كانت زاخرة دوما بذكر مناقب املصطفى 

تفوح بشذى هذا احلب الصادق والعاطفة النبيلة األصيلة اليت قل 
ولقد كان شعره دوما تعبريا صادقا عن صدق . مثيلها وعز نظريها

. وعه كلية لنبوته وكونه خادما من خدامه وعن خض�اتباعه للنيب 
��: يف بعض شعره�فلقد قال حضرته 

������F>�&و���p]�-+���T�D.$#l&�@�D¤}.9� �
�.-#c&�!$�  @�D,A.V����D.���� �

�؟��.��D�!�@&Eو��DPא�7�G	�F&%�ل/ �
VوD>Q�DDٍن(�=#����G��T�.F%�DDDD@&E�� �

4�:Pم���G@�)
G�@�Aא��!#�Z��� �
        �@�D<��و�O�Y]�@�VG&�وG��$Q&د>

F	D$%�>��D� א��و ن�F	³G��=%א��� �
d	zא��Dא��p	�و���G�fن�3 �

7F�GD/����F	و��D9��O>א������D�D؟� �
3��D	�����7D-` �<�ووא���@tDDאp	� �
��E=Q�´VD�ٍ���.�����DدF[@�א�?D2	� �

Fم��]�@tu/&و��M@̀_D1ZV�X�DY�;א�� �
  )٣٣٢ -٣٣١ ص ٧ جمحامة البشرى، اخلزائن الروحانية( 

   : أيضا� وقال
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���@VD	Fع9����W(�ل�א�,���Vא;+.�� �
��@�#W+@��F>�ZQ�X�
�و���ذ#�T�Qא� �
�و̀@µW.F̀��@�|�a@��א���&%�ل��F	DWو����² �
        $�D@�Eא;��X�DYא;+´� ��م@�א���م��

��.�ْF�Fو�� ��MD����Dא��D�.$-��^	� �
��F��¤4א��و ن�&%�ل�WM@����M@�DD¥D� �
��E=Q��WعF	Vل�)��¶��������D?DD2	� �
���@�DD�.D ��א�-:د���XF.DL@9���Bووא�#� �
   )٧٩ - ٧٨ ص ٧ اخلزائن الروحانية ج،كرامات الصادقني( 

  : يف قصيدة أخرى� وقال
@t?-�ZV�F	³G�/ن�~$V��#א��	³|G        l<�VوDD>�&����� �$VD/£��T/&��        

���ووא�        !��Qن����#D	FאDD7DDDDDD�DD�&�UDDDDD�G�>DDDو9 Dא_��QDDD!��D���2	3        

 QوDDD$DDDD,9��DDD��>�9א���F�����DDא	?        ��>�F�D|�QGوDf@+°Pو�>�����D��ً        

 �DDDDن���Q��D
�>D¬	D��ل��� 
G�Dא	
@\�Hو��D��#!P��ووא�        ���3DD2	 
  VDD�Wن¢�#�DD��MH+��VDW
¤ZD�WنF�FAא��DD)DDd	+        ;א�/=W-@���>`�24و��+$#��@b1�X�Y        

�_�`�7و��    �U���9א���א��|R&�`א���DMDDDd	        T/j��4lو���>)A]��#��@=F1د¤Z%� �
  )٩٥ - ٩١ ص٧ اخلزائن الروحانية ج،كرامات الصادقني( 

  : ما يلي� ونقتبس من قصيدة طويلة له
vDن/��}��Q���@ �ْ|·א��|f$� ��XF7�F9 

�f&�����ذ�	א�_^��א�-�>��-D�G�� �
�pD�Z`�����4و]�Dאن�����DD�DDMDDDא���� �

 ��א]�D1אن/���
Fْ�(��4#����وF]�-F̀	@وא

��FقECDDF+DV��@Oא�DDDDD� �DDDن/�Q�و�uא�

 D$V��F�]��D9£/��א�#��وא��V�DD#7ن/

�	���WijDDDD1¤GوG&���4D�Gو����Rم� �
�9-,�ن����ذ��Qא5�ل��-��4 �

Rو�u(�	DD|א���D¤�F&�Vو��UMF��-D
G� 

UMDDD$�]�Wi�M|¶�UM#��%&�@i�.$̄F�� 

�k�aA;��7 �א��Q�/אن	D$;א�B� � �CDو�Uא��%�ل�������aא��¢�	אم� �



�א�����א��
	���א����� �

  

١٥

�¸�tא��$��Q��F 9&¤G�k�D(���ن/ �
��UMF̀�F+�V���#�
:F �א]�DDrن/���#

 D$-�|Q���UMF+�7�V,��#4א�D$)ْ#7�ْن/

#*W_F]�#א&/د�F#�/��אْ�L@���/ن��c|�א� 

�	7���XFPFא���/=W?|;وא·��אن/�وא� 

 ��B��!F+�F7�Vא�̄	�DAE.��Q���9אن/

f.#��F&���	��F¹E	?@���/�³א��� 

�!F+�F_D�V���p�W_DFP�� ���/א��¤���ن�� 

 �א��DDAن/���DM_א�����9@�f�#u|����ذא�

Fذوق��#O�]	אن/�������#4�$�#א�CDDW
 ��א�|

�@T�<D9F&�>#-�@9©E���Q��F\�|)א��D/ن� 
D@!@��°D��7Fو�@|��DWt�MD���Dن/�_א�Aא�� 

W9F&�¤4-Ẃ @��אْ�,#�Dאم/�  ��א�[$�Dن/�و�@

�Wt#+@1�W7F���!�D=̄¤Q��@O���/ن�DDز�� 

 ��#�@	>I#��א���Y�DHن/���ل@Dאْ��@��و�!#�

�F7�ْא�>� ��#<�א��Hو
�,�@Dو�!�9@-�

 ��#�D�FCن/����·bא��#i���D@=Dوא��|~

 ¥�����U@uD��H�D�)F$#��D}DD>��DD>���א�.

�p���]/[��Wٍز����وFאVDD����>��$DDW
|G> 
�B��T_�        �ن/���Du�Dو�D���26W7Fא�	�$���

-@
�B�UM�	ل����Pم@�א��F	VUM� �
��|Rو@O�P�9ن��D@7D��|Q���F�D$D��@M.F� 

�UMF+DVد�DD����2¹وF�|Q���p����4ًDª�#ذ 

X.FLDא��X+
�y�F��/=DDL#|Q���24)9	
� 

��2�����Fא�W�@7*#�[�د��i:د@I&�~� 

�p?#V�{��w�Fد��W�E�����2*/&���WU|Q 

�WU|Q�2¹#	W?@��/אن	א�$#7�/ #Y.D+�@�� 

�WU|Q��)ًDHA7`��#k�@�E��#ٍم����M+�� 

Ft$$
|G����/ون�D)א���Fiא��G��2I��ْF�#� 

 !#�ذFو�#�א�Fa-�ق�Fو�	��Eא��#��QF�F̀¤�א
�9���|��XF+������!@.D�@
����@!DD¤��FPو 

�@!Pو�/�#$M;א���DD#��¶��B��#!/MPو� 

 א��@b1���d&F��ْ���G��fFن��@?D	pא

WtEF̀�=̄¤Q��@i��#��#!D$�]��24D<9/CF�� 

 �F�DDD|Qدא��24V ن����@?D	pא��وא�#�

=̄¤Q��@�´|V��� ��@EMYٍ��و�@(DD	Eٍس

�=̄¤Q��@b1����D)+@���2*E�D)@ٍم��	̄ 
B�@t9|G&و�^�W �و�79F&��@!DFMPFن/�[@

	)���>� ��@t$#$
¤G��!��D$
 ���D#�� 

�*̄F&��F9��=̄F��X�]�f$̄#-F���D#دא��D�p� �
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        <��)ذא�	��Q�DD&�D����D]���م@Dوא�(

%��9D^#	$̄�����G���@�D|)
G��/ن��#a�ْא        

�B�Fو��¥F�WM@�D>��.FPو�>Q/&א	        

|�DWU�@=1|G��B��2ºW?|����و��B��/ن(�        

�Ft$���9���t��Q���D¤I<���F$Yאن/א��        

�9�%<$P�	��^	°@t����fF����D��ً� �
�D�DH.Dو¸������D�W���<>� ���24D³א¤�{¤ �

�\̄#
��9�f� �	�����Ft�ْF1Fد�?F�D4ً<-� �
�#���Q#9(4|�ذ	
�9�|f/MWPFو¥F�MF��� �

<�f$� �@b#YF9|��#����ق�P�:F]� 

  )٥٩٤- ٥٩٠ ص٥مرآة كماالت اإلسالم، اخلزائن الروحانية ج( 
� �

@������א����ن�א����מ���د� @
  : يف تبيان عقيدتنا يف القرآن الكرمي ما نصه�يقول حضرة املؤسس 

KKKK?��<�G�،>1G��9�U�]�V�،�M$�]�¤א���.+E-u�¥א����	��)]���G
� 	�����&��w،�و¦? �E.�(��،�$-.א�� UF̀�1� !�Z�� �E.�(و� ،�w$-��

E=Q� =-)�� �و� �א���³، �א� ��� !�G� ��������ن �E.�(و����
�و��� ،!Fو���� !#̀��و3,| !#̀�.$̄�� �و«��� Fא�����ن� �79&ض
�=�G� ���E�� �א�¥ &�uxא� ��� ��Qن �Gو �w$�)]� �p��Gא �Qن
�א�+���7؛� �Gو �א��?��4 ���Gאل ��� ��Qن �Gو ،�pL9	
� 69	oא
����ن�א�����ن�א�,���*�+Q�U9	��t-u`�א`����Tً{����ً{�،�و

B� �f�� �Fو�� ،�$)9� >7Y�� y�¤�+�� �>
���V�Q��MVو !#+$7Y��
�א���%(� �و�� ��	.]� ���دود K�4$7Y)���� ����ص وא�(�)ن

>ٍ
�Q+�*�وQ=�و =̄Q� #4-`��� ��Vق 4-`��� !Dو�� �א�+��4، K���
9-�¼��_א�9G�!E���K	^�א�.�س�:V�&�uxא�,+\�وא����Tbc���Gو
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Fא;(�م� K�)$א��X�]�fAא���u(�	)V�!$�]� TFbc� F�Fu(و���� ?K) حتفة
  )٣١ص ٧الروحانية جبغداد، اخلزائن 

 يف وصف القرآن الكرمي وما يراه فيه من �ويقول حضرته 
  :اجلمال والكمال ما نصه

?4$+9�I<&@وא�� �!�د�K�،&���!��Vو��}.!���&،�و�،&���T���¶
&���!+�Qو�!}���=Q�Bو¸+!���&،�و�K�Wt�²�@4،�ذ$��
P.>�4&و

&�M��و½�^����¸+!�א�،:$�_`��MV�Y¤��Kא�I�¾�=Q�I�7د��
���.!،�و�#-+)@9��-��=Qو�،!$V�	P�`ط¤�א�(|+�دW�F1�!دو����K
��&�A��� X��YV� ،4a��%� !~$V� ���א&د K����� B� k_¤�� و�	

�1(� 9�Y���M��?+%Gن�G�>ن���Q����!.��&א��GK� �

$�`<،ووא�� �Y�� >�� ��Qن ��� �א�(�)ن �� ���� K�@t9G&
|G� !.�
WزF9F	@t�V� ،�%�9� ��G� 4���� ���>�$�� 	�G� !$� ��،

���� B� ��� F*/�W�¤Gو� KE��9� �Q� >���&� ���א5.�@ X� K�B� و�!
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  )٥٤٧-٥٤٥ ص٥ اخلزائن الروحانية جكماالت اإلسالم،

  

 على أننا نؤمن بالقرآن كامال، ونؤمن بأن ال �ويؤكد حضرته 
نسخ فيه إطالقًا، بل نوقن أن كل تعاليمه عاملة، وال تناقُض بني آياته 

  :ما تعريبهفيقول يف هذا السياق . وال اختالف

	�Gن�? ����<�¸�b#��tא�(�)ن�א�,�U9،�و�$�¥-�F&ن� 

�Æ�.9U9�,����4א�(�)ن�א�Q�

+G�4Y)��Xو�?K ) أخبار "جريدة
  )١٩٠٨ مايو ٢٦الهور عدد يوم يف الصادرة " عام

 حول الوعد اإلهلي حبفظ القرآن الكرمي ما �ويقول حضرته 
  :تعريبه
�א�(�)ن����M&א،�? �?$��Gن���U}7א;�����	�`��Qא

�4<$
� �و`buZא`! !`�Qא�(�)ن�و��� ���Gא& �ذ�V�f¢ن Uc&� و�,�
�א���و �_א� i�-u[� ��G� @tL7@�� �و�(	 �دو��، �`+�	د Kא��� و ن
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 يف تبيان مفهوم اإلسالم وحقيقته �يقول حضرة املؤسس 
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 فيبني أن جوهر اإلسالم ال يتحقق إال بطاعة �ويتابع حضرته 

 من ناحية، ومن خالل خدمة اخللق �اخلالق والعبودية املطلقة له 
وهذا لن حيصل إال . بتغاء مرضاته من ناحية أخرىاملتفانية املخلصة ا

بالقضاء على األنانية وخشية الناس والطمع، وبالقضاء على أهواء 
  : النفس األمارة اليت حتاول إبعاد اإلنسان عن هذه الغاية، فيقول
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Iوא]&אد?K )٦٢ -٦٠ ص٥مرآة كماالت اإلسالم، اخلزائن الروحانية ج(  

ومع أن هذا هو مفهوم اإلسالم الذي كانت حتويه رساالت 
األنبياء السابقني وشرائعهم، بيد أن هذا املفهوم مل يظهر بصورته 

مل، وكتابه احلقيقية والكاملة إال يف دين اإلسالم، الذي هو الدين الكا
 هو النيب الكامل؛ لذلك استحق دين �هو الكتاب الكامل ونبيه 

اإلسالم هذا االسم بسبب حتقيقه ملفهوم اإلسالم بشكل تام وشامل 
وكامل، وكان من حق القرآن الكرمي وحده أن يعلن كمال دين 

  : توضيحا هلذا األمر ما تعريبه�فيقول حضرته . اإلسالم ومتامه
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�������א���� �

ريف املقبول للمسلم، والذي جيب أخذه والعمل إننا نرى أن التع
به، ينبغي أن يكون ثابتا من القرآن الكرمي أو من األحاديث النبوية 
القطعية اليت ال يردها القرآن الكرمي وال يعارضها، والذي تؤكد عليه 
السنة النبوية، وثبت أنه كان معموال به يف العصر النبوي ويف عصر 

عدتنا يف قبول هذا التعريف للمسلم ال ختتلف إن قا. اخللفاء الراشدين
ونرى أن هذه . إمجاال عن منهجنا يف قبول أو رد أي مبدأ آخر

القواعد املتينة هي اليت حتفظ من الزيغ أو الزلل، وأن االحنراف عنها 
  .قد يترك أثرا مدمرا على وحدة األمة اإلسالمية وكياا

لقطعية، وصدقته السنة إن ما ثبت بالقرآن الكرمي أو باألحاديث ا
النبوية الثابتة، وعمل به ِمن قبل الصحابة هلو أمر متني ال شك فيه وال 

لقد نشأت يف العصور اليت . اعوجاج، وينبغي أال يترك ملا هو دونه
تلت عصر النيب وعصر اخللفاء الراشدين تعاريف جديدة للمسلم 

يث ال ميكن ألسباب سياسية أو مادية، وهي يف جمملها متناقضة حب
كما أنه من غري املمكن أخذ واحد منها، ألن من يعترب . اجلمع بينها

  . مسلما وفق أحدها سيكون غري مسلم بالنسبة للبقية الباقية
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٢٦ 

 قد قدم التعريف القيم �إن سيدنا وموالنا حممدا املصطفى 
  :للمسلم يف حديثه الشريف كما يلي

�?��[��[-	�א�����[��9(�ل:أوال WFu<	F
>#.�>#�|G�@�F@]�@�W��
،#*�ªYF́ ��|�ل�Fאْ� W�F.W$F��@�W?F��F	W.#]�/ل�@%F&�#!ªא�����FiאFٍم،�ذW�F9�Wذ/ �

Fn|�|{��F.W$|�F]��=@PF&�@	9#	F��/ض�F$F��،#*�F$<L@�א�	9#	F��#אدF�F%�،/�F7<Aא��|��
dF�@9�#!W$|�F]�@�Fu|G�،/�|�<א���|�Fو�@!¤V/�W7F9��<.#��،�	F
|G�X<+F
�F�|�FP�X|�/ �

���א�.>-#<> KF	F.W%|Z|V�#!W$F+F-Qْ@&�X|�/ �،#!W$F+F-Qْ@&�FnFlFوFو�#!W$ª�|Q�X|�F]�
،#!W9F_#́ |V�Fل�|�Fو�W�F9�@	<F?@��>>#�W�#-W1|G�/�F]م/؟�|:W%/[א�Fل�|)|V�@ل�@%F&�

#!ªא����?� W@م|:W%/[א�Wن|G�F	FMWAF̀�Wن|G�|��F!|�/ �ª�/ ن>�א��|GFא�و	<F?@��
�א��F&�#!ª%@�ل@ ،FU$#)@̀Fو�،|I|:<א���>#̀ W�@̀Fو�،|I�|Q<Cא��Fم�@�F̀Fو�

،Fن�F~F�F&�<µ@?F̀Fو�،FtW$F-�ْن/�א/ �FtW7|YF+W%א�#!W$|�/ �:ً$#-F%K�Fل�|��W
Ft�ْF	F�� KFل�|�W��F.W-#�F7|V�،@!|��!�ZW�F9�@!¤�<	F�@9و� KFل�|�� W>#�W�#-W1|Z|V�

/�F]�/ن�Fr/[؟א�Fل�|�?� WWن|G�F�#�W�@̀���#�،�،#!#+|,#�|:F�Fو�،#!#-@+¤QFو�
،#!#�@%@&Fم/�وW�F$�ْאF|1#�/،�و�א�F��W�@̀Fو�/&F	|)�ْ�#��#T/�W$F1�#T<�F�Fو?� KFل�|��W
Ft�ْF	F�?K�)مسلم، كتاب اإلميان(  
 إمساعيل قال حدثين مالك بن أنس عن عمه أيب سهيل ادثنح :ثانيا

�P�� ��=P&�O?: أبيه أنه مسع طلحة بن عبيد اهللا يقوللك عن بن ما
���`!���&%�ل�א�� Ĥ �א��Gس،�9@��nFدو F���u� 2	W�F��=�G��#�

�ل�(��KVא]%:م�و��9@�(|!����9(�ل،�
+�Xد���V¢ذא����Z�9ل�[
�@��W&%�ل�א��Ç�4�$א�$�م�وא���B�iא����Kل�)V�W�E>�]�=�
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���ل ��؟bc� WE�YF̀� �Gن � � �Fع� K�� �א� �&%�ل ���ل W�$مو��
�&�~�ن Kل��� W]� =����ل �Tbc؟ >�� WFعE�Y`� �Gن � � �� Kل���W

��؟���ل���Wل��Kא��I�QCوذ���Q!�&%�ل�א��bc�>�]�=��W
FعE�Y`ن�G�� ��� Kل��� W9(�ل����و @=Pא��� Fد��ZV� W�	9زG��وא��

N)�G� �و� �_א� X�]� Kא�� �&%�ل ��	Fق����Wل Wن � F��VG�?K 
  )، كتاب اإلميانريخاالب(

�?�:�قال رسول اهللا س ابن مالك قال نن أ ع:ثالثًا �F���Xª�
�،U��;א� f�_V� �ذ�$?+.�، =QGو� ،�.+�-�� �وא%+(-= ،�.`:�

�̀@´�#�و :V� ،!��%&� �وذ�>4 �א� �ذ�4 !�� �ذ�+!א�אא�_^ B� |�?K 
  )البخاري، كتاب الصالة، باب فضل استقبال القبلة(

وقد يقول قائل، إن هذا التعريف الذي قدمه احلديث الشريف إمنا 
هور متنبئ كذاب، فكان ينبغي أن يشتمل هذا أغفل احتمال ظ

  .التعريف على ما يعاجل ظهور املتنبئني الكذابني
األوىل أن هذا القول إمنا ميس مقام :  نرد على هذا من وجهتني

 وينسب إليه ما ال يليق به؛ فكيف ميكن أن يغفل النيب �املصطفى 
  مل؟ أمرا هاما كهذا وهو النيب الكامل، صاحب التعليم الكا�

 والثانية أن املتنبئني الكذابني قد ظهر منهم اثنان على األقل يف 
فقد ورد أنه حني جاء .  ومنهم مسيلمة الكذاب� �زمن الرسول
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٢٨ 

 انتك ،�شركه يف األمر ويوصي به بعد وفاته  أن ي� نيب الالبوط
V���;�$4(�ل�،يف يده املباركة جريدة خنل�?�W�T_���F+�Z%���

G����|47Y)א��M,@+$Y]?K )ناقبملا  كتاب،البخاري(  
إن من أنكر معلوما من الدين بالضرورة، فيجب : وقد يقول آخر

فنطالب هذا القائل بتحديد هذا املعلوم من الدين بالضرورة؟ . تكفريه
وإن . فإن حدده باإلميان بأركان اإلميان وأركان اإلسالم، فقد اتفقنا

وإن . ، فقد اتفقنا أيضاحدده بعدم رفض أي حكم شرعي بعد معرفته
حدده بوجوب قبول أي تفسري يقدمه هو، فلن نوافق على هذا 
التحديد، ألن تفسريه ليس معلوما من الدين بالضرورة، وإال فإن 

 كما حصل يف -املسلمني مجيعا سينشغلون بتكفري بعضهم بعضا 
املاضي حيث مل يسلم من التكفري كثري من السلف الصاحل كما هو 

  . ولن يفرح لذلك إال مجاعات التكفري-ى اجلميع معلوم لد
مته أنه قد وضع ذا أ على �ملنةٌ عظيمة من سيدنا حممد  نهإ

التعريف الشامل والكامل اجلامع واملانع حجر أساس الحتاد األمة 
 وإن مل تتخذ األمة هذا التعريف ومل تعمل به فلن تربح عرضة ،اإلسالمية

إن . أبدا فنت وال ولن يغلَق باب االضطراباتللتشتت والفُرقة والتشرذم،
 هو التعريف الذي نتمسك به والذي نأمل من �تعريف سيدنا املصطفى 

   �.األمة اإلسالمية مجيعها أن تتمسك به وأال حتيد عنه أبدا
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٢٩

@ @

�و���������د��� �

��م�א��
م�KKא���د����ذ و �
ؤسس يف توضيحه ملفهوم اإلسالم، كما أسلفنا، بين حضرة امل

 أن جوهر اإلسالم وحقيقته ما هي إال العبودية الكاملة هللا تعاىل �
وقد بين . مع خدمة خلقه املتفانية املخلصة املمزوجة باملودة واملواساة

. بأن اإلسالم هو اعتقاد وعمل مرتبط بعضهما ببعض ال ينفصالن
 ومن الواضح أنه ال بد للمسلم، لتحقيق هذه الغاية، من بذل كثري من

اجلهود على صعيد النفس واجلوارح، سواء يف العبادات واتباع أوامر 
وهذا اهود الكبري . اهللا تعاىل أو يف خدمة اخللق واإلحسان هلم

  .املبذول من النفس واجلوارح معا إمنا هو مصطلح اجلهاد يف اإلسالم
وهكذا فإن اجلهاد هو أمر الزم لإلسالم مالزمة اجلسد ظلَّه، فال 

وال ميكن أن يكون اإلنسان . ون جهاد، وال جهاد دون إسالمإسالم د
مسلما حقا إن مل يكن جماهدا، كما أنه ال ميكن وصف أي جمهود 
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٣٠ 

يقوم به اإلنسان خارج نطاق اإلسالم وبعيدا عن مفهومه وجوهره 
  .باجلهاد، مهما كان هذا العمل حسنا

سالم ومن ناحية أخرى، فبما أن غاية القرآن هي شرح حقيقة اإل
وتبيان سبيله والوسائل الالزمة لتحقيقه، فإننا جند أنه من الطبيعي أن 

. يكون القرآن الكرمي زاخرا باآليات اليت حتض املسلمني على اجلهاد
وبناء على عقيدتنا احلازمة فيما خيص القرآن الكرمي، فإن ثبوت اجلهاد 

ن أن فضال ع. يف القرآن الكرمي هو أمر قاطع ال شك فيه وال ريب
السنة النبوية، اليت هي التطبيق الكامل الشامل الدقيق للقرآن الكرمي، 

وهكذا فإننا . �قد زخرت أيضا مبواقف اجلهاد البينة اليت وقفها النيب 
نرى أن ثبوت اجلهاد يف عقيدتنا هو أمر راسخ ال ميكن أن ينكر أو 

القرآن فال ميكن ملسلم أن ينكر اجلهاد إال إذا أنكر قبل ذلك . ينسخ
الكرمي والسنة النبوية، ناهيك عن أنه يكون قد احنرف عن املفهوم 

  .احلقيقي لإلسالم مجلة وتفصيال
وعلى الرغم من وضوح مفهوم اجلهاد الشامل يف القرآن الكرمي، 
والذي يغطي كل جوانب حياة املسلم، إال أن مفهوم اجلهاد قد تشوه 

 أو بتناسي هذه احلقيقة مع الزمن بالظن أنه مقصور على القتال فقط،
حىت إنه قد خرج من يشكك يف . وإمهاهلا من قبل كثري من املسلمني

بعض األحاديث اليت تشري إىل املفهوم الشامل للجهاد، واليت تذكر 
 هي  بالقرآنأن جهاد النفس هو أكرب اجلهاد، والدعوةمثال 

 هذا مع أن هذه .اجلهاد الكبري، والقتال هو اجلهاد األصغر
حاديث تنساق متاما مع القرآن الكرمي ومع السنة النبوية الثابتة ومع األ
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٣١

وما هذا إال دليل . املفهوم الشامل لإلسالم واملفهوم الشامل للجهاد
على أن مفهوم اجلهاد الشامل األصيل قد اندرس حتت األقدام وعفا 

  .عليه الزمن مع شديد األسف
واجلهاد الكبري وبقي ومن هذا الباب الذي ت فيه اجلهاد األكرب 

فيه اجلهاد األصغر مشوها، خرج بعض العلماء واملفكرين املسلمني 
مبفاهيم خاطئة انتشرت بشكل كبري بني املسلمني، وأساءت إىل الدين 

وقد . احلنيف وجعلته عرضه للهجوم من معارضيه الذين يتربصون به
عاىن تركت تلك املفاهيم واألفكار، وال زالت تترك، عواقب وخيمة 

  .املسلمون منها أشد املعاناة على مستويات متعددة
 يف وجه األفكار املنحرفة عن �ولقد وقف حضرة املؤسس 

اجلهاد اليت أساءت إىل الدين، وأمهها االعتقاد بأن اإلسالم قد انتشر 
فقال حضرته مصححا . بالسيف وأنه يكره الناس على الدخول فيه

  :احلقيقية لنشر اإلسالم ما تعريبههذا الفهم اخلاطئ ومبينا الوسيلة 
?��A.���$�7א�א��V�`��G�4
 ن�א�(�)ن�א�,������Z9�U9א

א�	�9،��=��̄	��א��$Cא`!�א�o.4،�وאP_��א�א�.�س����1:ل�
4.�oא�U,`�%G�K���G����א�49א	��Bن�א]%:م�G`{.�א���و

�א��$����A.��nV�@9�Sא�	�9،�� ن�ذ��nV���K:Q�>fא��$�
Vد� nV@&� =��U��]	�� �`�}$	pא �Gو ،Oא	[�א� i���� �]� �p]�

�א�	��9 =$-%� B� Tא�Q[א� !.�� k	zא� �,9� Sو� א���؛
��ً:{ ?K�) ١٢١-١٢٠ ص١٥ستارة قيصرية، اخلزائن الروحانية ج(  
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٣٢ 

 يف موضع آخر، يبني فيه الظروف واملالبسات �كما قال حضرته 
  :ما نصهاليت اضطرت املسلمني إىل اجلهاد القتايل يف صدر اإلسالم 

�pא�?]� ��-�Lא ��� 	7�� � � �وא�(+�ل *�?��� �א;��.�ن ��¤G� ��
�UM$�]ل،�و}�ل���{������~�و��،�وذ@��א��C7;�Qوא#5
�א�+	� � ذא X+
� ،Oوא]9_א� U�}א�� �و�F̀א� ،O��5وא� א�5&
��9_��� �ZV¤ذن ،O�,-وא�� ��F7~+�;א� =9�]� n�و%@ ،Oא	[+�א

� �وא�-.�، UMF�1א� � ¤I�|�|,א�� F=F+�=$و�� W���`�)א�� אْ�+@��א
�.���K�O�P�fوא;�7و��،�و��`7+	وא�V¢ن�א����©\�א;7+	�9

���G�Kא�M5د،�و����Qن� �Qא�B�Tא�	��9و����X�]��jPא�7-�د
�� � �����F̀א ��M#7��Qد،�و�� ��@O�P�=��،�Qً�ª�%����67وא و��
�א�#7	א� ^	9G� ��� �وא��� \M.وא�� �وא�(+= bL,א�� dذ�א� 	7�

�̄¤�¤cא����دو�B�U�K? ) ٤٥٤ ص ١٤حقيقة املهدي، اخلزائن الروحانية ج(  
 وأصحابه مل يشنوا � مربهنا على أن النيب �ويقول حضرته 

  :احلروب ألجل نشر الدين ما تعريبه
?� �.$-�� X%��� 	)���dpذG� �M.�� I��zא� �و�7	 4,�� B�

�¹:Lא�� iא��.�א� B� 4��Íو� �א�,��&، ^	9G� X�]� pbLQא
�~�� �א�¥ I�A]�U�}א�� k�.�� 	��Qو� ،4,�� B� ��

� �و�,.! �א�9�¥-,<�א]���ن�[.	�`��>&��؛ ��وא��MYlد
]G� X�]� �א��$� nV�9� SD�UM�:Q� X�]� ��9د> Sو� 	א�!،

�Gو��G?��!��	��.>�א���_�V�f¢ن�א�Z��U]Cن�א�.���KKKKא�:ذع
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��א��QGو�G�،ن�$

�����א��B�،�9	א���A��=P��*�oא

	pא�[���X-�ل�א]%:م،�GU$}]�U�¶و�Ã
�V��ZY·K? ) املسيح

  )١٠ -٩ ص ١٥الناصري يف اهلند، اخلزائن الروحانية ج 
  

�א���د�א-&.�-,�وא+*�(ن�'&&%�$�و#"�� �
� �

 قد أعاد �وبالنظر إىل ما بينا سابقا، جند أن حضرة املؤسس 
إىل األذهان املفهوم الشامل للجهاد، وكشف عن وجهه احلقيقي 

بينما كانت األفكار اخلاطئة السائدة . لنسياناجلميل، وأزال عنه غبار ا
هي اليت نسخت أكثر جوانب اجلهاد، ومتسكت ظاهريا بتصورها 
اخلاطئ للجهاد القتايل املشوه لصورة اإلسالم والبعيد متاما عن مفهومه 

 مل حيرم القتال ومل ينسخه، كما أنه مل يدِع �إن حضرته . ومبادئه
 أو التحليل أو التغيري يف الشريعة اإلسالمية أبدا أن بيده سلطة التحرمي

لقد قضى عمره يدافع عما مت تغيريه أو . مطلقا، بل على العكس متاما
ولقد ألزم نفسه ومجاعته . تبديله أو نسخه أو تناسيه من الشريعة

بعقائد ال تترك أبدا أي جمال لالحنراف عن اإلسالم وعقائده وشريعته 
بشكل واضح وجلي أن القتال واجب لقد أكد حضرته . قيد شعرة

على املسلمني إن حتققت شروطه، ولكن على املسلمني أن يصححوا 
أفهامهم حوله، وأال يعتقدوا أن القتال هو وسيلة انتشار اإلسالم، وأال 
يعتقدوا أم مأمورون حبرب غريهم لفرض اإلسالم عليهم أو لعقام 

ل هجوم قتايل، وهو بل هو ليس إال وسيلة دفاع مقاب. على كفرهم
  : ما نصه�يقول حضرته . واجب يف هذه احلالة
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	� �����_r��9.�7ن�[-�د�א��?G�*�����Z9��א�(�)ن�
�،!��,
G�n$m�B�T�7$Y9د9.!�و�B��1א�	ن���9.�א��!�و9G

�G¤�#�وא �Q� Tو	و79-� K� ��G�، oא� ba�� �9(�`��ن א�_�9
��1ن�א·� ��Bو«��Pن�א;��.�����د�9&��UوGو}��UM،�و9@	

�א]%:م،� &��� ��Y9°�א �Gن �و9�9	ون �و�p�Mא، �pjPא UM.9د
� ��9�א،� �Gن ��� �א�.�س �א��Vو�9	>ون \~c� �א�_�9 f°و�Z

�[�$�UMوو�X�]�\Pא;��.��Gن�©�&����U ن��M+.9�Sא ?K) نور
  )٦٢ ص ٨احلق اجلزء األول، اخلزائن الروحانية ج 

غريهم هو السلم، وأن وباختصار، فإن األصل يف عالقة املسلمني ب
أما قتال املساملني أو الذين . احلرب ال تشرع إال لصد عدوان املعتدين

يواجهون ديننا بالكلمة فقط دون السيف فهو عدوان، واهللا ال حيب 
  .املعتدين

�א���د�و����1#א-0/%�وא�وאن�� �
 مفهوم اجلهاد الشامل بكل جوانبه �وبعد أن وضح حضرته 

دافع بكل بسالة عن نصاعة التعاليم اإلسالمية ومسوها مبا فيها القتال، و
خبصوص اجلهاد، فقد بين طبيعة الوقت واألوان اليت أصبحت ختلو 

وبين حضرته أن هذا الزمن هو زمن . بشكل عام من احلروب الدينية
األمن واألمان فيما يتعلق حبرية االعتقاد، وألجل ذلك فإن أعداء 

. جديدة للهجوم على اإلسالم ومواجهتهاإلسالم قد جهزوا أسلحة 
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فال بد من معرفة الوقت وطبيعته، وال بد للمسلمني أن يتصدوا هلم 
  .بنفس األسلحة

ومما ال شك فيه أن معرفة العصر واألوان، ومعرفة مقتضى 
الظروف واملالبسات، ما هي إال احلكمة بعينها، اليت أمرنا القرآن 

وما الفقه يف اإلسالم إال .  اهللا تعاىلالكرمي بأن تكون وسيلة الدعوة إىل
معرفة احلكم املناسب يف الوقت املناسب ويف الظرف املالئم، بشرط 

وتكمن . أن يكون احلكم نابعا من التعاليم اإلسالمية ومدعما بالدليل
قوة الشريعة اإلسالمية ومتانتها يف مقدرا على استخالص األحكام 

  .نيف كل ظرف ويف كل وقت ويف كل مكا
فإن كان اهلجوم بالسيف فعلى املسلمني أن يواجهوا السيف 
بالسيف ويكون جهادهم يف هذه احلالة قتاال، وهذا ما حدث كثريا يف 

أما إذا كان اهلجوم بالقلم واحلجج والرباهني، كما هو . صدر اإلسالم
اآلن، فال بد من مواجهة القلم بالقلم واحلجة باحلجة والربهان 

  . منهبالربهان األوثق
  : يف تبيان هذا األمر ما تعريبه� يقول حضرة املؤسس 

?�4$]�Vد��pو��
�t��Qא��B�4P�o	&�א]%:م�`(+~<�
�X)�9��,9�Sم�:%[����A-9ن��Q�^_ن�א��د�49����pو��
و
&دwא����د��4وא�jא���و �f�_��،�$������gא��Ylא;���ن�

UM$�]� �א��د B� �א��$� ��%+´	אم K<9@�د� �� �א�$�م�و�,�
��_�G�f&אد�א��،����$���=��B��7Y@9א]%:م����(��Uوא�د�4

�وGن� �א��$�، =]� U�)א�� ���_1Z�� �א�G���Cن �_א� B� ��7`
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� $�9���f�_��،4��+,��������´;ع�א&�����X�]�<ن��9دG�	
Z
�$�����U�)א�K? )٥٩ -٥٨ ص ١امللفوظات ج(  

يثه  يف موضع آخر، دافعا يف بداية حد�ويقول حضرته 
التصورات اخلاطئة، ومبينا ما جيب أن يقوم به املسلمون حيال 

  :هجمات أعدائهم على الدين يف هذا الزمان، ما نصه
��و�+.��و��tא�M5د،�و��ز���א;�����iאo	אد،�و��?$�

�=�Gد�W�|ز��ن����د،�و����א�B��9�)+[.�ق�وא��א�*�lوאن�G
�,
G� Oא�P و� �وא�c:ل، �א��:%= B� �א�(+=�א�~:ل م

�،Uz�-� و� �9�V�,א�� 4-�c� tو�� tא���� �V¢ن وא�c+$�ل،
Uz�]Z�� ��א;�� X�]� 4ª�_א�� t�/�@lو� K��و� �א�M5د �$Qو


	�����א���م�وא��:I،�و��א�µoوא�I�QC،�و�����G�n.@9
א��4ª�7وא�+(�I،�و���%�X�]���ً$%���V�Q�<=Fא;���،��b`	>وא�

�~]� UM�7È� �Gو K@9� �Gن �א�7	ل �V�،م��o��� �א��oم <=F�
  )١٥٨-١٥٦ ص ١٨إعجاز املسيح، اخلزائن الروحانية ج ( ?Kوא��:م�����:م

 أنه من الصفاقة أن خيتار أحد طريق �كما بين حضرته 
وأن يف هذا . الضرب أو احلرب باسم اإلسالم مقابل حجج املعترضني
هر فكيف نش. إساءة إىل مسعة اإلسالم، كذلك فإن فيه ظلما عظيما

  : فقال ما تعريبه. السيوف على املعترضني بدل أن نرد على اعتراضام
?���	l� �א��zم ��� �א;�l&�7ن �G&אد ��� �א�(�ل، 4�m

�T_�� B� �¦,�ن �א�����4 �V� ���7�9ن، U�� �Q� ،U�)���
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�وא�~�* >�7���� UM+و��);� \�Z+�� �Gن 4��oא� K�U,�� ��Gل
¬�lو�=,��W�U%���*�oد�}�9 �א����	
G�&�+1א]%:م����א

�ZA9�Sא]%:م����V�K¢�!�%$,�ن���$°��p ����47א]%:م
4P�
��G�Kن��nV�@9א��$�@�دون���	�وQ�*و�oא�kא	�Gن� 

�S�t��%G`7	�د�����V�� ��z�?+��4$.9א��.�ن��=�א��cאض�
�M]�l��� i&��� �א�	�49�$ K��MA�� �Gن U$}7א�� U�}א�� �V

�א X�]� ���د �Gن ��� �	�� �le7;א� X�]� e]�KאUM`�lא��$�
�V¢ن� f�_�� �א���Cن، ���و& n�� �אxن *�oא� \��P� ba`� 	)�
�،�.���G� �MYو�� ،���وא�_ �א�7(= =7@�� �Gن >~+)`� I&א�~�و

d�)+ق�وא�	����� �و��+������7`���7و��+�+?! K�4.%� T_�
U,א�� !��Gو� 4+��Lא�� �א� Kون�	9�9� �א;���ن ��Qن و ن

� �وא��+� �א�c$�&א�.�� X�]א� �א���אل �V:��¦��د 4$���א
�4�eM;א� �א���אل \©� �� ��7`� �א� � ن � ذ ،fذ�� �,r
�I&�MY�4و©\�א�$)$)oא�d�)+א��	��4=�9�9c&א����i�وא�,�

����ل�`��7Q�،4)oא�W��U� ن�א����nא�_��9א`(�א�وא�_��9
  )٦١ -٦٠ ص١امللفوظات ج( ?�3�K.�ن

وال  أيضا أن طبيعة الوقت مل تقتصر على ز�ولقد بني حضرته 
احلروب الدينية فقط، بل إن املسلمني أيضا قد أصبحوا يف كل البالد 
اإلسالمية ضعفاء جدا، وأنه مل يبق فيهم قوة للقتال وخرج األمر من 
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فيقول حضرته . أيديهم فعليهم أن يتوجهوا إىل اهللا بالدعاء واالبتهال
  : ما نصه�
?�Z$M+9� �Gن ��� ��1ج 	�� �א��� �Gن �א� UQ	�&G� א[��א
�����Mدא�( ��م KKKK�B� �א���אم/، F�7lG� ��א;�� d��� ��¢V

�I��� UM$V� t$)�� ��� �وא��Aم، �وא��وم �وא��7* �_א� �.,��
�وא�~�* �7Yא�� @U�ْ#]� �و� ،*�oא� K�	)V� �א�,��& ��Gو

�IE	]� =Q� ������ �وG[	>وא �א�(+�ل، �V.�ن B� א%+-��وא
�و��� �9.�#��ن، *	
� =Q� ��� �א�#7	א �Gن dو��� �:%+°��ل،

m�>)+�9ن�-#�a9�U�G��M¶��Î��M}Vن�א����tو��7�K�tن/� ��و
�U
�א;: tو�� �� ،O�9j,א�� I�~
� B� �وא�+~�ع/ ،O�]	א�

Oא	[�א� �و�+= K�� � !���� >)�@$V� Ftא���� k�79� �� و��
�KKKא�+�M,4،�و�� �d�9����Gאع�א�.,-�4وא�_�4 �

�_א�� �+��� O��א�� ��� @t$Y]¤G� �4��
� O�]	א�� �Gن �א�]�V
a`� �و�� �א·:نא���Cن، �A7�� �9� 4��oא� T_M�� � � ��-�א K�	و�

� ن� �א4��o،�و����א T_M�� U��1(�� �UzوG��#א�.-$�ن���j1G
���،I�~oא�Bوא�+~�ع��O�]	�����+א;�$��א;�[�د�9.�ل�א��


�Uو%��fد���Oא��4:;��?K )٢٠تذكرة الشهادتني، اخلزائن الروحانية ج 
  )٨٢-٨١ص 

للقتال ظانا أنه يدافع عن  حمذرا من خيرج �وقال حضرته 
الدين أو يريد نشره، يف ظل هذه الظروف وبناء على هذه األفكار 
املنحرفة، بأنه سيلقى هزمية نكراء على يد العدو، فقال يف أبيات شعر 

  :باألردية ما تعريبه
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�אxن،�? �א�7	وא�< �א�M5د I�,V� �]� ����Ïא ،4-
�א� �M9G
����p̀�+ع���.Îوא�(+�ل��*�oن�א¢V�9	א���A��=PG��K� �

�אxن� tM+א�� �و�	 �א�	�9، � ��م ��� �א�_^ �א;�$� O�P� 	)�
��Kא�oو*������A��=PGא�	�9 �

� X�Y�;א� 	3� �F��,א�� 	$%� ���ل 	)���X�$]� � ن
��Kא;�$��א;�[�د�%$~�nא�oو* �

V� X�]� �א�}:ع 	7�� ���(+�ل �«�ج ^_��� T��GF�E�،א_��
���4rC,�א9�X�]�O	�א�7	و�X)�9�k�%K� �

�Gد9 �א�����(	 �_א� UM�9� S� �V� ،4-
�א� �M9G� �.-Pوא� �.
!�א�M�@$�Vن�xא?K ) ٧٨-٧٧ ص ١٧حتفة غولروية، اخلزائن الروحانية ج(  

وهذا ما نراه على صعيد الواقع، إذ مل يفلح كل أولئك الذين قاموا 
للجهاد والقتال ذه الفكرة اخلاطئة، مع أن اهللا تعاىل قد وعد 

ن اجلهاد القتايل خالصا لوجه اهللا تعاىل ومحاية املسلمني، الذين خيوضو
لدينهم، بالفتح والنصر على األعداء؛ وقد حقق وعده هذا دائما حىت 
يف حاالت ضعفهم، كما يشهد على ذلك التاريخ خاصة يف زمن 

  . وأصحابه�الرسول 
  

���2.��א���د�وא����3א� �
� �� �� �� �

ورة ولقد ساهم التصور اخلاطئ السائد عن اجلهاد يف رسم ص
فاملهدي، يف تصور . لإلمام املهدي املنتظر تتالءم مع هذا التصور

العامة، ينبغي أن يأيت مقاتال جيهز اجليوش ويشن احلمالت ويقتل 
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فنشر الدين والدفاع عنه ال . ويأسر الكفار ويفتح البلدان واألمصار
كما أن الكفار جيب أن . سبيل له إال القتال وفقا هلذا الفكر املنحرف

ومبا ! ذوا بالسيف عقابا على كفرهم وجزاء هلم على معتقداميؤخ
 قد جاء خمالفا هلذه الصورة القبيحة اليت رمست لإلمام �أن حضرته 

وكان . املهدي، فقد كان هذا مدعاة لرفضه ومعارضته ومعاداته
توضيحه ملفهوم اجلهاد، وحتليله للظروف الراهنة ورؤيته اجلهادية 

إلسالم قد اعترب حترميا للجهاد القتايل أو نسخا مقابل اهلجمات على ا
 مبينا بطالن هذا التصور املرسوم �فيقول حضرته . له يف نظرهم

  : لإلمام املهدي املنتظر ودافعا هلذه الشبهة ما نصه
�و9(�ل? �9�l� �Gو �9��� <>�]� �G¸�>م�،�و©Wf%$��ل

�و�9+�� O��	א�� f��9� �א�_^ ^	M;א� �}+.�� �و �>� א�M5د،
�وא�7.�دא�-:د �א�,�� d&G� ��� =Q� �%Z9و� ،� Kن�G� �5�Vא*

� =�� ����(�)ن، t+-u� ��� N�)א�� T_�>`Z9�&����� ^	M;א�
�.�ن�����$��وא��.�نQ���،4.$,%و�K�،U$�%�=)]�=-)9G

�و9(+=� �����ل �$��� ^	M;א� �«�ج �Gن ،U$)+��� UMVو
�i�9x���U<M�@9ن�G�=-��4<�G�*<_7@9ن�Gن�א���Q؟�و�����V�aא�

���وא�jא K��%�;א��.@%�B�!Pذ�g�	Å�����G� �،و ن��_א
�א��7=� � �_א�=LQ�&	�9��و����Äא����K|VF7<#	אن�C$א����

�א�.(= ��� � � �א;$=، =Q� �É$��א �و� �א�7(=، K��7{� وא̀>(�א
�،F*�~��7وא�Yوא�א��u�`��و�،F*&_وא�-_وא�א��$��א��O:)7א�
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�69	
� �א�o*?و��`.��א n~9?K )رة ملن يرى، اخلزائن اهلدى والتبص
   )٣١٩، ص ١٨ الروحانية ج

 أن هذا التصور عن املهدي السفاك ينايف �كما بين حضرته 
مقتضيات األخالق ومجيع املواهب اإلنسانية الطيبة، كما أنه يثري 
النـزعات اهلمجية وجيعل املسلمني يعاشرون غريهم بالنفاق، فقال ما 

  :تعريبه
?� oא����=��دون�`�و��،G�O>��Bن��(+=[�$.��Gن���,��

�א}:[!� �[	م \-��� < 
� �9	�� ���9� �� �p�´�� ،6H9�`� Gو
�=Lن�� �=��،:Q؟�T�9אCو��![��Xد��=��	�!�و���`$��7
� V&�=,��!���<lن���G�&	PGو�،U
e����H 
G�N´Aא�א�_�

� Fق	�� �Gن��_אو�� �� ،4$
�א��و !7V�.و�� !���~Vو� �א�	�9
�א �Gو �$����� TF&�,� � �����ص�@(��= K�I	$)]� �V¢ن f�_و�

�� �[����א�M5د B� �א]%:�4$ �א���ق T_�� d	� J�4V�l[���
�¬�ª�%�^	M��!$V�67-@9ز��ن��>`Z9ن�G�f��9�!�Z��UM ��ز[
�!`��.�� O��א�� ��� �א;�$� �CD.9ل �وGن 	3� �א]��م U%��

bc� *�7Aא�� =+)�� �p7�� �%$(���ن �M�Gو�O�7m� 4�א;��
���]%:م ����,�� JB�.@9� ������Iً�V�.��>�:1�א�X~+);א�

I	9	��K�\��_�Tא�$)7	�Fn$m��M��?�G�B�¤Iא;�א�=ªY7`�:VG
�א��-@4$7|،� |4$�zא� i�]CD.א�� UM$V� bL`و� ،4-$Yא�� א]����4$

��7\����.��ق E=Q9@���7ون�� UM�7½وK? ) ،املسيح الناصري يف اهلند
  )٩ -٨ ص ١٥اخلزائن الروحانية ج 
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 أن القتال، الذي مل يبق له مكان يف دوال بد أخريا من التأكي
هذا الوقت بشكل عام، بسبب تغري الظروف واألحوال، هو اجلهاد 

 أما القتال .القتايل دفاعا عن الدين أو عمن يقاتلون بسبب دينهم
ألسباب سياسية أو دنيوية أخرى فإنه خاضع لالجتهاد عند املسلمني 

فما مل . م الشامل لإلسالمحبيث يندرج ما كان جائزا منه حتت املفهو
يكن فيه عدوان أو ظلم وكان دفاعا عن املظلومني وعن األرض 

وهذا القتال كان وال يزال . واألعراض والبيوت فهو جائز بال شك
ولكن هذا أيضا يقتضي من املسلمني أن . قائما يف كل وقت وأوان

  .يتوخوا فيه احلكمة، ويعدوا له العدة، ال أن يتهوروا
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  ::::الباب الثانيالباب الثانيالباب الثانيالباب الثاني
@†àª@bã†î�����´îjäÛa@�b�@@ @

  

من أكثر املوضوعات اليت أُسيء فهمها يف عقائد اجلماعة 
اإلسالمية األمحدية هو موضوع ختم النبوة، حىت إم يتهموننا بعدم 

 قد �وملا كان مؤسس اجلماعة .  خامت النبيني�اإلميان بكون النيب 
 قد شرفه �ىل وأنه أعلن صراحة أنه يتلقى الوحي من اهللا تعا

بكالمه، فقد وقع بعض علماء زمانه يف نفس املفهوم اخلاطئ الشائع 
مث جاءت .  خامت النبيني�بني العامة، فاموه بإنكار كون الرسول 

وذلك بالرغم من أن . أجيال أخذوا عنهم وقرءوا هلم وكرروا اامهم
 خامت � حضرته قد صرح مرارا وتكرارا أنه يؤمن بأن نبينا حممدا

  :�فمثالً يقول حضرته . النبيني
?� �4א�¥�̀@�.�`_�QوאM+ن�א�G�  ��<�و®�[¥���P�F$	א

� ��,�ن ����� �� �.�Gא�� ��F̀&%�ل �1��>�� �g �،�$-.א�� U
�.$�]�U$}]�OאeVאKא�¥�� ن�Ib�-�4وא�V�7;وא�$(��وא�I�)א��

� �א�.� ��,�ن �M�� �و�+$(� ���������9� �� ،O�$-��א� 0�1�
xא�OC®�1ون��	
���ن���.���OCP��،�Mא;����G�4وא$��fذ�

UM7%���Kم��M���B����,�4وא����א�)$)oن�א�M�9���UM� 
�א��O��x(	���7א��_�Tא�,��U+1�K���4א�.-��I·��0א�.-$�
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�و���V�79ن�
($(+��Mو���V�79ن��������U+1א�.-��Iوא�P	אد
�����,�ن�א�.��و�,..�������Kא;�אد����א]�rن��!���و��

�א� �M�א��79�¥ �א�+��4 Ib�-�����$-.�0�1א�� K���AQ�	)
���א*��`��7א� ��� 	Å� 6$�� I�-.א�� U+1� 4)$)
� �.$�]�


	� ��א�_Iً_��T�9 ��.$)@%��9א;�4V�7א�_^�%@G����א�(¤���9+��&
n-.א�א�_����?K )طبعة لندن٣٤٢ ص ١ج امللفوظات (  

  

�و������:�� �א���ول �����ل �א!��מ.. ����ل ���ل�..

����ل�א#�"..�א����ن �
  

 خامت النبيني، �إن مفهومنا واعتقادنا بأن نبينا حممدا املصطفى 
مرتكز بشكل متني على القرآن الكرمي، ونابع من فهمنا ملقامه العظيم 

ولقد منحه . ومكانته السامية وكماله على الرسل وعلى اخللق أمجعني
 ميكن أن يشاركه أو ينافسه فيه أحد، اهللا تعاىل هذا اللقب، الذي ال

 �معربا عن تلك املكانة السامية اليت طبعت كل ما خيصه وما يتبعه 
  . بالكمال أيضا

وكمال ، � كمال الرسولونرى أن مفهوم خامت النبيني يلخص 
وكمال األمة  وشريعته وتعاليمه، وكمال القرآن الكرمي، اإلسالم

وهذه الركائز . األمم السابقة وتفردها على غريها من اإلسالمية
  .�األربع مبجملها هي أركان خامتية املصطفى 
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 ما � كمال املصطفى يف تبيان � يقول حضرة املؤسس 
  :تعريبه
5����+4،�6$$�nא�,���iא;���n��P ن��-$.��?
��ل��
،�G^�)١	:������(��T	F+#א��Uאْ�	�B�W��#-V@MFא�(�)ن�א�,��U9א��
���א�+	# ���ع <=Q�¤G� �א�_^ d	zא�#Y]F$!א�@O�$-��)ن���א����

UM�Q�Kא�و���>M9	-�!����B�nÈ�^_ن�א�G�zא�f�`	i�9א�
�א; 4���+:E,�� :���� :��Q� عني املسيحية، اخلزائن ( ?9K,�ن

  )٣٨١  ص٢٠الروحانية ج
  : يف هذا السياق أيضا ما تعريبه�ويقول حضرته 

��¸�tא����Oאxن�%�����dوא
	�و&%�ل�?$��^G�	
وא
� X�Y�;א� 	3�،�n$m� ��� =~VGو� X�]G� ��� �א�_^

O�$-��א��%=،א� n$m� ��� =QGو� 0G� ����0�1،�و ���و
�א�.�س b1و� O�$-��א]���ن�،א� ���9ز �א`-�[! =~��� �א�_^

��� �א���S�7�`��ل �_א� Bو� ،4�א;{� \�oא� n�`�`و� ��
4$)$)oא� I��.א�� &�u(� �M}`?K )١ن الروحانية جالرباهني األمحدية، اخلزائ 

  )٣ اهلامش رقم ٥٥٧ص
  

  :يقول يف موضع آخرو
?� oאXد�G�!��

	����א�_^���©�م�G���!�G����f��

� �א�.� n�� d9+��و� �Gن �,r� O�$-��א��!`��Q� B�
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٤٦ 

� X+
� ���لא�(	4$%، ���� �~9G� 4,�:��� !7�� ���+��و^
U�bc��]�f$���K? )٢٦٨ ص ١الرباهني األمحدية، اخلزائن الروحانية ج(  

 مستدال بالقرآن � ومتامه يقول حضرته كمال الدينوحول 
  :الكرمي ما تعريبه

?!��.��U9�,א�(�)ن�א����]G�	)�W�tΠöθu‹ ø9 $#� àM ù= yϑ ø. r& öΝ ä3s9 öΝ ä3oΨƒÏŠ 

àM ôϑ oÿøCr&uρ öΝ ä3ø‹ n= tæ ÉLyϑ ÷èÏΡ àMŠÅÊu‘ uρ ãΝ ä3s9 zΝ≈ n= ó™M} $# �$YΨƒÏŠ........    ن�G� \È� ^G
~+`� �א�¥ 4)$)o��� �,�א+`� 4�Q� �M.?א]%:م� وא�¥�?

� 4�Q� �1:ل ��� !��.�� ��7`� �א� �M
�א]%:م?�� K?�>�V
��$�7`� XY]G� T	
�و U9�,א�� �א�(�)ن �Gن �4
���א 49xא� T_�
��U$�7`�!$V�X|Y79ن�Z�9א��	Pن��Qא�(�)ن��F��]ن�Gو�،:��Q

=��Q� Kن��Qא�(�)ن�� !�� �א�,��=�א�_^���م U$�7+ن�א�:]¢V
�^G�U)9�Sو�،T	
�_א����
(!�و�=L¦��1(�^و���*�+Q

 ٢١زائن الروحانية ج ـمقدمة الرباهني األمحدية، اجلزء اخلامس، اخل(�K?א][:ن
  )٤ ص

 خامت � النابع من كون املصطفى كمال القرآن الكرميوحول 
  : ما تعريبه�النبيني يقول حضرته 

?� 4�Q� �א�.-$�? ن 0�1� ?� �א�.� X�]� t)�{¤G� ��א�¥
�M`ذא� 	�� >~+)`� J� =��_�� �~+`X.7;א� �א Jن�9,�ن�G�

:ً��Q� �p��+Q� !$�]� ��CDل �א�_^ �V$!�،א�,+�* 	P�`� �وGن
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أفرادها الصاحلني بربكة خامت  وخصوصية كمال األمةوحول 
  : ما تعريبه� قال حضرته �النبيني 

�Gن�،�و����0�1א�.-$���.��¾�Q�����1(�\��P�4ن�א?
F\��VG�B�4אد�א��`����7	�Gودع�¦?£�V~�!���א$}]�

69	oא� B� �و&د X+
� ،!+�G?� W���� O�$-�ZQ� ¥�G� O��]
� %�א�$= ?Kو����:Q� 69	oא� O��7�� �Gن ��� Uc��Bא��_��
69	oא�Xد�G� :�� �و�(-�! �p?$?�� Tj+79� �.-��� &��� �Gن � �

  )١٩٠٤ أغسطس ٢٤ -١٧ جريدة احلكم عدد( K?`�دد
وهذا املفهوم يقتضيه مفهوم اخلامتية ويؤكد عليه القرآن الكرمي، 

  :حيث يقول تعاىل
öΝ çGΖ ä.� u� ö� yz >π̈Β é& ôM y_Ì� ÷zé& Ä¨$̈Ψ= Ï9 tβρâ÷ ß∆ù' s? Å∃ρã� ÷èyϑ ø9 $$Î/ šχ öθyγ÷Ψ s? uρ Çtã 

Ì� x6Ζ ßϑ ø9 $# tβθãΖ ÏΒ ÷σ è? uρ «! $$Î/ 3 � )١١٠: آل عمران(.  
  

�א�$��מ��������"%�� �
  

يف اللغة يعين أى وأغلق، كما يعين " ختم"ومن املعلوم أن الفعل 
  .أيضا طبع؛ أي ترك طابعه يف شيء أو أعطاه من طابعه أو أثّر فيه

ما يوضع يف اإلصبع للزينة؛ : يف اللغة فتعين" خاِتم"أو " خاتم"أما 
  .ما يستخدم للختم أو التصديق؛ أو ما يستعمل للختم أو اإلغالق
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إىل مجع العقالء فال " خاِتمة"أو " خاِتم"أو " خاتم"ا أضيف وإذ
األفضل واألكمل الذي جاء مبا مل يأِت ولن يأيت يكون معناه إال 

من جمع أفضل ما كذلك تعين . أحد من قبله أو من بعده مبثله
كان للسابقني من أعمال وآثار وحماسن، ومن مث صاغها يف أزين 

وذا يكون قد وصل . هه فيمن جاء بعدصورة، مث ترك أثره وطابع
الكمال فيما نسب إليه حبيث ال يصل إىل مرتبته أحد ممن كان قبله أو 

وهنالك أمثلة يصعب حصرها هلذه الصيغة ذا املعىن . ممن جاء بعده
  .�يف كتب التراث واآلثار
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ونستطيع أن نرى يف األمثلة اللغوية أن صفة اخلامت قد أطلقت على 
لياء وحمققني وكتاب وغريهم، وهذا ال يعين أن أيا من هذه شعراء وأو

الصفات أو األعمال أو املراتب قد انتهت ومل يبق يف الدنيا أحد يقوم 
  . اا أو يتبوءه

  

����+و*�א��%"�و$(و(��)"$��מ�א��'��ن"�������� �
كما هي " خامت النبيني"وبناء على ما سبق ال بد أن نفهم 

تعين " خامت النبيني"وهكذا تكون . غة واآلثاراستعماالا يف الل
 يف النبوة حبيث وهو الذي قد وصل إىل الكمالأفضلهم وأكملهم 

وهو . ال يصل إىل مرتبته أحد ممن كان قبله أو ممن سيأيت بعده
من جمع أفضل آثار األنبياء السابقني ومن مث صاغها يف أزين 

  .صورة، مث ترك أثره وطابعه فيمن جاء بعده
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  :إال أن خلتم النبوة خصوصية ميكن فهمها من خالل ما يلي
 وهذا � إن هذا اللقب قد أطلقه اهللا تعاىل على الرسول :أوال

يعين أنه لقب ثابت دائم ال ميكن أن يزول، كما ال ميكن أن يشاركه 
بينما حيتمل أن يسمى أكثر من . فيه أحد، فهو خامت النبيني مطلقا

وهذا ألن . امت األولياء أو خامت احملققنيإنسان خامت الشعراء أو خ
اللقب قد أطلق عليه من ِقبل البشر من خالل مقارنته بغريه يف زمنه أو 

 . يف حميطه، وهو حمدود ونسيب بسبب علمهم احملدود

 هي خامتية دائمة مطلقة، فإن هذا � مبا أن خامتية الرسول :ثانيا
ن أن يأيت بعده نيب كمثله يعين أنه مل يكن قبله نيب كمثله؛ كما ال ميك

 . مطلقا

 قد بعث بدين اإلسالم من اهللا تعاىل، �وحيث إن الرسول  :ثالثًا
فإن خامتيته املطلقة تقتضي أن يكون دينه هو األكمل، وكتابه هو 

  . األكمل، وشريعته هي األكمل، وأمته هي األكمل
 مبا أن اإلسالم هو الدين الكامل والقرآن هو الكتاب :رابعا

الكامل وأمته هي األمة الكاملة، فال دين بعد اإلسالم، وال كتاب بعد 
وهلذا فإنه لن يأيت اآلن نيب بدين . القرآن، وال أمة بعد األمة اإلسالمية

  .�جديد، وال بكتاب جديد، وال بأمة جديدة بعد الرسول 
؟ �فهل ميكن أن يأيت نيب حبيث يكون أدىن منـزلة من الرسول 

، وال يأيت بدين وال كتاب �يت نيب يكون تلميذًا له وهل ميكن أن يأ
وال بأمة جديدة؟ وماذا سيفعل إن مل يأِت بدين أو كتاب أو مل يقم 
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بتأسيس أمة جديدة؟ اجلواب نعم بالطبع، وهذه هي الصفة الغالبة 
فقليل جدا منهم من جاء بدين جديد وشرع . على معظم النبيني

يدة، وإمنا جاء معظمهم لتجديد جديد، وقليل منهم من أنشأ أمة جد
ومبراجعة تاريخ األنبياء . الدين السابق وإعادة الناس إىل دينهم األصلي

 . �يتضح هذا جليا

 إن خامتية النبوة تفرض أن خيضع كل نيب يأيت بعد النيب :خامسا
 لدينه وأن يلتزم بكتابه وشريعته وأن يكون من أمته، ولن يظهر نيب �

 .طاق مطلقامستقل خارج هذا الن

إن خامتية النبوة تفرض أن يكون هنالك من يصلون إىل  :سادسا
مقام النبوة يف األمة اإلسالمية كدليل على كمال األمة الذي هو أحد 

وليس مقبوال مطلقا أن يقال بأن األمة ستكون . ركائز ختم النبوة
أفضل األمم وأرفعها بينما ال يصل أفرادها إىل الدرجات العليا اليت 

  !فأي أفضلية بقيت يف هذه األمة إذن؟. كان يصلها من كان قبلهم
وهكذا جند أن مفهوم خامت النبيني حيدد مالمح النبوة بعد الرسول 

وهذا املفهوم ما كان إال لكي يبني علو .  بشكل واضح وجلي�
شأن النيب بني األنبياء من ناحية، واستمرار النبوة من بعده من ناحية 

ولكن النبوة قد قُيدت بشروط مل تكن . عهاأخرى وعدم انقطا
  .موجودة سابقا، وأصبحت حمصورة يف األمة اإلسالمية
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وبالعودة إىل القرآن الكرمي سنجد أن كل هذه االستنتاجات 
  .متوافقة معه متاما

قد ذكره اهللا يف القرآن الكرمي يف سورة " خامت النبيني"إن لقب 
  :األحزاب، حيث يقول تعاىل

$tΒ� tβ% x. î‰ £ϑ ptèΧ !$t/ r& 7‰ tnr& ÏiΒ öΝ ä3Ï9% ỳ Íh‘ Å3≈ s9 uρ tΑθß™§‘ «! $# zΟ s?$yzuρ 

3z↵ÍhŠÎ;̈Ψ9 $# tβ% x. uρ ª! $# Èe≅ ä3Î/ > óx« �$VϑŠÎ= tã )٤١: األحزاب(  
لقد وردت هذه اآلية يف معرض اإلشادة بالرسول وذكر مسوه 

ومن أهم وجوه التفسري املقبولة هلذه اآلية هي ما . ورفعته ومكانته
  :يلي

، وهي اليت كان الكفار �عنه ) أبتر( نفي صفة :األول
يعيرونه بـها، حيث جعله اُهللا تعاىل أبا للمؤمنني مجيعا، بصفته 
رسول اهللا، كما جعله أبا لألنبياء مجيعا، بوصفه خامتهم، أي 

  .أفضلهم وأكملهم وسيدهم
 ليس له أبناء من الرجال من صلبه، ولكنه ليس بأبتر؛ �إن النيب 

بل عوضا عن هذه األبوة املادية فهو أب للمؤمنني وهو أوىل م من 
وهذا ما يؤكده القرآن الكرمي . أنفسهم وهو أبوهم وأزواجه أمهام

يف نفس سورة األحزاب اليت تتضمن آية خامت النبيني، حيث يقول 
É<̈Ζ9÷ :تعاىل $#� 4’ n< ÷ρr& šÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $$Î/ ôÏΒ öΝ Íκ Å¦à"Ρ r& ( ÿ… çµã_≡uρø— r&uρ öΝ åκ çJ≈ yγ̈Β é& � 

  )٧: األحزاب(
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 يف تلك املنـزلة بالنسبة للمؤمنني، فاألمر ال يقتصر �وكونه 
أفضل النبيني على ذلك، فأبوته متتد إىل النبيني أيضا بصفته 

  .وأكملهم وسيدهم
 انقطاع أبوته بالدم ألي كان، واتصاله باملؤمنني :الثاين

ضوع له، كما أن النبيني برابطة األبوة الروحية اليت شرطها اخل
 . أفضل النبيني وأكملهم وسيدهمخاضعون له بصفته 

 ليس برجل عادي منكم، وهو ليس ملزما بكم � إن النيب 
برابطة ال انفكاك منها كرابطة األبوة بالدم، ولن يكون مرتبطا بكم 
بأية رابطة إن مل تكونوا تابعني له وخاضعني له خضوع الولد الصاحل 

. ا ما ينطبق على كل املؤمنني وينطبق على النبيني أيضاوهذ. ألبيه
  .أفضل النبيني وأكملهم وسيدهمفاألنبياء خاضعون له بصفته 

 تساوي املؤمنني يف انقطاع أبوته بالدم ألٍي كان، :الثالث
وفتح باب التنافس أمامهم لكي تناهلم بركات النبوة ذه األبوة 

 . وسيدهمأفضل النبيني وأكملهماجلديدة بصفته 

 ليس بأيب أحد من رجالكم، أي أنه ليس له أبناء � إن النيب 
 وتكون � هلم وينالون بركات النبوة منه بالدم�حيوزون شرف أبوته 
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ولكن اال مفتوح أمام . هلم ذا ميزة ال تكون لغريهم من املسلمني
أفضل النبيني  �املؤمنني ليحصلوا على هذه الربكات بصفته 

   .دهموأكملهم وسي
وهكذا نرى أن هذه املعاين تالئم هذه الوجوه وتزيد التفسري 

  .وضوحا ومجاال
كذلك فإن هذه املعاين تشري إىل إمكانية بل وجوب بعثة األنبياء 

ففي النقطة األوىل . يف األمة اإلسالمية بسبب صفة خامت النبيني
ية فإن سيصبح بقاء النبوة الزما لنفي صفة األبتر عن الرسول، ويف الثان

ظهور األنبياء اخلاضعني له سيكون سببا يف رفعة منـزلته، أما الثالثة 
 .فإا تبين أن اخلامتية تفرض أن تنال األمة بركات النبوة ومنـزلتها

� �

�מ�א�����د,��$��מ�א��'��ن�����א� �� �� �� �
". آخر النبيني"تعين " خامت النبيني"يصر الفهم التقليدي على أن 

  فما مدى صحة ذلك؟
إىل مجع العقالء ال تتضمن " خامت"رأينا سابقا، فإن إضافة كما 

وإن استخدمت هذه الصيغة مبعىن اآلخرية . معىن اآلخرية مطلقا
  .فستقابل بالرفض بداهة من كل من يعرف العربية

 اخلليفة الرابع لإلمام - رمحه اهللا -يروي حضرة مرزا طاهر أمحد 
ة بلندن كان له أستاذ ، أنه يف سنوات دراسته اجلامعي�املهدي 

ويف إحدى املرات كتب حضرته يف . مصري يدرسه اللغة العربية
كان مروان بن حممد خامت خلفاء : "موضوع عن الدولة األموية ما يلي
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كان مروان "اكتب . ال، هذا ليس بصحيح: فقال له أستاذه". بين أمية
إذن : فابتسم حضرته وقال ألستاذه". بن حممد آخر خلفاء بين أمية

  !هو آخرهم" خامت النبيني"ملاذا تصر على أن معىن 
إن هارون الرشيد هو خامت خلفاء بين "وباملثل نستطيع أن نقول 

، وهذا القول سيكون مقبوال من السامع وسيلقى استحسانا، "العباس
ألن هارون الرشيد كان أعظم خلفاء بين العباس، وقد أرسى قواعد 

ولكن لو قلنا أن املستعصم كان خامت . الدولة ومتيز يف نواح شىت
  . خلفاء بين العباس، بصفته آخرهم، فإن السامع لن يتقبل ذلك أبدا

� �

�"$��מ�א��'��ن"�א�����א����.���-��� �
 �لقد وردت هذه اآلية الكرمية يف سياق احلديث عن زواج النيب 

وقد اعترض على هذا الزواج باعتباره زواجا من . من مطلَّقة زيد
 ألحد من �ة االبن، فجاءت هذه اآلية لتنفي أبوته اجلسدية مطلق

وملا كان هذا التعبري مما ميكن أن يساء فهمه، وسط حميط . الرجال
يسخر ممن مل يبق له أي أبناء ذكور، كان ال بد من االستدراك، 

لتزيل هذا الفهم ) لكن(بعد ) رسول اهللا وخامت النبيني(فجاءت مجلة 
إنه أبوكم مجيعا روحيا، بل أبو : هن البعض، ولتقولالذي يتبادر إىل ذ

  .األنبياء أيضا
 بينما لو فسرناها مبعىن اآلخر، ملا كان هلا أي معىن يف هذا 

إنه ليس أبا ألحد منكم جسديا، ولكنه أبوكم : السياق؛ وإال فما معىن
وما ) لكن(روحيا وآخر نيب؟ أين العالقة بني ما قبل حرف االستدراك 
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 خامت النبيني يقتضي �وهل األبوة تتناىف مع النبوة؟ وهل كونه  بعده؟
مث إذا كان القرآن الكرمي يريد أن ! أال يكون أبا ألحد من الرجال؟

 هو آخر نيب مبعثا، فلماذا يذكره يف هذا �يذكر أن سيدنا حممدا 
السياق وذه الصورة؟ ملاذا مل يعلن القرآن الكرمي انقطاع النبوة 

  وقاطع ويف سياق مالئم؟بشكل واضح 
بأفضلهم وأكملهم وأبيهم روحيا، ) خامت النبيني(إن من يفسر 

) لكن(يكون قد رأى أن اجلنس املشترك بني العبارة املنفية قبل 
والعبارة املثبتة بعدها هو األبوة، فالعبارة األوىل تنفي األبوة اجلسدية، 

أما من فسر . ألنبياءوالعبارة الثانية تثبت األبوة الروحية للمؤمنني ول
بآخرهم اصطفاء، فأىن له أن جيد جنسا مشتركا جيمع ) خامت النبيني(

  بني العبارتني؟
  

  

�מ�א�����د,������א#��د��1א���0�"����.ض�א� �
  

أما فيما يتعلق باحلديث الشريف، فقد يظن أنصار الفهم التقليدي 
ع أن وم. أن احلديث الشريف هو دليلهم القاطع الذي ال شبهة فيه

القرآن الكرمي جيب أن يكون مقدما على كل ما دونه، إال أن 
األحاديث ليست يف صفهم أيضا وإن ظنوا ذلك، وهذا ما سيتضح 

  .من خالل النظر يف هذه األحاديث
ولكن قبل إيراده ال بد من بيان . نبدأ أوالً حبديث شهري -١ 

نة يف غيابه  أمريا على املدي� عليا �لقد جعل النيب . خلفيته بإجياز
هل تتركين مع الصبيان : فقال له علي. حني خرج إىل غزوة تبوك
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 مقولته الشهرية اليت يتضمنها احلديث �والنساء، فقال له النيب 
  :كاآليت
[��$7%	����א;�$\�[��[�������7%	�����G<�و��ص�?

���ل !$�G� �]،� �א� �&%�ل ����7<>����ل W�4�CD.¦� ��� t�G
!�G�� �X%ون������&��^	7��������K^&�´-���49وא&�Bو�W�� 

^	7������$�� !�G� K� �;�.	אو�B&وא49 W�.��t���f�G�� ?K 
د بن حنبل، مسند عبد  البخاري كتاب الفضائل، مسند أمح،مسلم كتاب الفضائل(

  )اهللا بن عباس بن عبد املطلب
لعل من ينظر يف هذا احلديث برواياته املتعددة سيدرك متاما ما 

ولقد وضحت رواية مسند اإلمام .  به دون أن حيتاج إىل غريهاملقصود
�? K����t���f�G.�?أمحد بن حنبل هذا املقصود بشكل جلي وهو  �

 ومع هذا نترك ألحد علماء السلف املرموقني لتبيان املقصود من 
  : يف شرحه ما تعريبهحملدث الدهلويشاه اويل اهللا يقول . هذا احلديث

?69	oא� �_א� ��	��ل �� ن ��� �g @=7P� >�]� ��	$%���
� �-���Gو��)V� R�-`� IوCc� O�.uG� �א;	4.9 X�]� ��و`b�G،!$-Aא

k:´+%��� !V:´+%א� ��&ون���� d	�� X%�;��%� T�� 
&�Yא�� K^?و	7�?� Dא�� �7`� �� �.��?	7�?��Cא�� 6$
� ���=�� ،�
� 	$�`?^bc?،� B� �Q���7`� !������#	W7F�� W�#�� #!9#	WMF9� W�F|V

�א��F4$u�5א�# W٢٤E،��7`� !��)V���#א�� #	W7F�� W�#���79��?���
  )٢٠٦ ص قرة العينني يف تفضيل الشيخني( ?�bcKא�

  :يضيف ويل اهللا الدهلوي ويقولو
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٥٨ 

�א? �.�� �א�F-�W74$.�Cو�$��א;�אد 49	fون�،�ذ�&������ن�
�X%���	7ش���]�����X+
���$=��4א��t-L49$.�Cא�-7	`�$V�

��>�]���	$��?K )ابقاملرجع الس (  
هنا ال تفيد " بعدي"إن هذا العامل اجلليل قد قدم قرينة تؤكد أن 

البعدية الزمانية مطلقا؛ ليس فقط من خالل تتبع مناسبة هذا احلديث 
  . وإمنا أيضا ألن هارون مل يعش بعد موسى عليهما السالم

��ل���ل���[�����uن��?: وهناك حديث آخر يستدلون به-٢
� �א� ��&%�ل Wن�,$%� ��u:uن،� �! �Q_א��ن ¥�G� B�

أبو ( �G�U]C9�UM�Q?K!���>،�و�0�1���Gא�.-$��و������7	^
  )د، كتاب الفنتودا

يء نيب من أي نوع، أو  بعد هذا احلديث أين اال: يقولون
  بأي مفهوم من مفاهيم ختم النبوة؟ 

حنن معكم يف هذا مائة باملائة، ونقر بأن الباب الذي و هذا صحيح
 فآمنا وصدقنا بكل ما قاله .أبدا ال حيق ألحد أن يفتحه � النيب أغلقه

 - بيده ال يقدر أحد �لباب الذي فتحه النيب ولكن ا. �الرسول 
يقبله أصحاب الفهم وهذا ما ال .  على إغالقه-كائنا من كان 

  . مما جيعل األمر متنازعا فيهالتقليدي،
 من ناحية، فإنه  إذا كان قد حذر من الدجالني�ذلك أن النيب 

��?: � أخرب عن نزول عيسى حني أيضا من ناحية أخرى قال$�
y���!.$و���$�،�X�$]��79���،و �!���زل�?K ) ،سنن أيب داود

  )باب ذكر خروج الدجال
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 وقضية ،"ال نيب بعدي" قضية �حل النيب ذا احلديث قد 
" بعدي"راد من امل. ليس بيين وبينه نيب:  إذ قال،الدجالني الثالثني أيضا

 إنه ،عيسى دجاالسبوا هو أنه مهما ظهر الدجالون الكذابون فال حت
  .  وال رسولنازل ال حمالة غري أنه ليس بيين وبينه نيب

مث هناك حديث آخر أوثق من حديث الدجالني ويناقض جانب 
". النيب بعدي"البعدية الزمانية فيه ويف غريه من األحاديث اليت تقول 

 �صحيح مسلم حديث طويل يذكر فيه الرسول لقد ورد يف 
  : فيقول�نـزول عيسى 

 ?KKK�� �א�?©�� <��� ?!��?�Gو� X�$]KKK� \cbV�?�<��
�א� ?!��?�Gو� X�$]KKK� K� �-M9� Uu?א�� <��� ?�X�$]

!��?�GوKKKK� \cbV�?א�� <��� �א�? � � !��?�Gو� X�$]�?K
  )عهمسلم، كتاب الفنت، باب ذكر الدجال وصفته وما م(

" نيب اهللا" قد مسى املسيح �نالحظ يف هذا احلديث أن الرسول 
 يروى هنا حدثا سيحدث �ومن املؤكد أن الرسول . أربع مرات

 النيب القدمي أو �وسواء كان القادم هو عيسى . الحقا بعد وفاته
غريه، فإن هذا احلديث يؤكد ثبوت نبوته على أي صورة أو وجه جاء 

  . زمانا�د نيب بعد الرسول فيه، كما أنه يؤكد وجو
ومن غري املقبول ملن يستدل باألحاديث أن ميسك حبديث ويترك 

فإن فعل هذا فقد سقط استدالله كامال ألن مذهبه . آخر وفق هواه
 .سيكون االنتقائية املغرضة
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٦٠ 

��و���ش����ن�(د����3�'������2 �
  . "البعدية الزمنية"سم املوقف يف قضية وإليكم اآلن حديثا آخر حي

�،��;�����i ��א�$�Uא���&%�ل�א��W[��א���[->�س���ل?
�K[�ش��,�ن��	>9(���-$>�� ن��!����B��7lא5.>4،�و�����Wل

<>Y-��<قe%�1א�!�א�(-��و���אG�t)+7هابن ماج(." ." ." ." و���[�ش�� ،
   ) وذكر وفاته�  باب ما جاء يف الصالة على ابن رسول اهللا،كتاب اجلنائز

لو عاش لكان ":  قال� احلديث إن النيب  عن هذااونرضيقول معا
وهذه هي احلكمة . ، ولكن اهللا توفاه حىت ال يصبح نبيا"صديقا نبيا
  . يف الطفولة املبكرة�وراء وفاته 

 ولكن قوهلم ليس إال اجتهادا غري موفق للجمع بني النصوص، مث 
النيب إىل فصاحة يسيء وإمنا ،  احلديثيف  الكامنةَر احلكمةَظِهال يإنه 
   . وبالغته�

يف بداية عام ي فِّ تو� أن إبراهيم هي هذا احلادث ةخلفيإن 
 أعوام أربعة هـ، أي حبوايل ٥ آية خامت النبيني عام بينما نزلت ،هـ٩

  أن يستنتجواٍعال يصعب على أي شخص و. �قبل وفاة إبراهيم 
ة قد  يفهم من آية خامت النبيني أن النبو� أنه إذا كان النيب من ذلك

�[�ش��,�ن�?: ما قال، لَ وبكل أنواعهاانقطعت بصورة دائمة ��
 صارألف سنة ملا ولو لو عاش إبراهيم  : بل لقال،?�	9(���-$�

إىل يوم نيب أيت يف األمة أنه لن ي اهللا تعاىل قد أخربين  ألن،نبيا
   .القيامة
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فلقد روي عن . األبد وهناك رواية أخرى حتل هذه املسألة إىل
  :�يب طالب علي بن أ

?@U$��!�G���!�G�� �?49&��?،`O��V&%=�א�.�>�;��`��B ��א
ª�Qو�!+��cو!+.K!.V	V�!7و�1ج��!�و�1ج�א�.�س����K�=1دGو

الفتاوى احلديثية ( ���G?Kوא�� �!��.�>������9�W	V�Tj��B�T(�ل��
   )١٧٦ صاملكي ألمحد شهاب الدين 

ثق  أو هذهفروايته كان من أهل البيت � اومبا أن سيدنا علي
  . وأجدر باالعتبار

  

�"�5�'��'�د,"א�����א��������-����� �� �� �� �
 سنوات بعد نزول أربعحادث وفاة سيدنا إبراهيم وقع حبوايل إن 

خرون أيضا قد العلماء اآلال بد أن يكون ، و كما بيناآية خامت النبيني
تنبط فماذا يس. � ما رواه سيدنا علي رؤواانتبهوا إىل هذا األمر وق

  العلماء من ذلك؟
  : رمحه اهللا - العالمة مال علي القاري إليكم ما قاله :أوالً

?�$-�� �و��& U$�� ��א �[�ش ��� �_א� nو�،�&��� ��� �وQ_א
�!]�-`G�������,���$-����وא��:م[ I:א���!$�]�X�$7Q�

�א��:م UM$�]� �و �$�س �وא·~� K|���� £��.9� :V��7`� !W�
����Æ�.9+!� ذ�א;�0�1��G�X.7א�.-$�و� T	7�����>`Z9���!�

!+�G�����,9�Sو?K ) علي القاري األسرار املرفوعة يف األخبار املوضوعة ملال
  )١٩٢ص
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٦٢ 

  :رضي اهللا عنها تقول أم املؤمنني عائشة :ثانيا
��0�1א�?� �������7	T.-$�،����א ��و��`(���א ?K) الدر املنثور

  )٦١٨ ص٦ لسيوطي جل
 حاجة إىل هذا الشرح واإليضاح؟  عنهارضي اهللاملاذا رأت عائشة 

ا خشيت أن يسيء البعضوكانت تعرف  فهمه،من الواضح جليا أ 
 نيب بعده أنه لن يكون ?������7	^? مل يقصد من �أن النيب أيضا 

  . من أي نوع
رضي اهللا  قول عائشة - رمحه اهللا - يورد اإلمام ابن قتيبة و:ثالثًا

  : ويقولعليه، ويعلق عنها
�_א�����������z~���(�ل�א�.��و?��$��W	7�������،^�

!�� t°P� ��� Æ�.9� ^	7�� ��� �� �G&אد !��� ?K) تأويل خمتلف كتاب
  )١٢٧األحاديث ص

أحد  ) هـ٩٨٦املتوىف عام ( اإلمام حممد طاهر ويقول :رابعا
  :رضي اهللا عنهاعائشة السيدة  يف شرح قول املعروفني،لصلحاء ا

�_א���¶�� ���CDول�?X�$]،�69	
�B�.9����~9Gא�_��و
?^	7������?،!]���Æ�.9�����אد�&G�!���?K )تكملة جممع حبار 

  )٥٠٢ص  األنوار،
 ) هـ٩٧٦املتوىف ( الشيخ عبد الوهاب الشعراين شرحي :خامسا

  :ويقول" ال نيب بعدي"حديث 
?V�!��)��?^	7&%�ل����^�و	7������?����^G�،u<UF����

  )٣٥ ص ٢ واجلواهر ج اليواقيت(" .��A94��1ع��7	^���479
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حممد بن رسول احلسيين  " املصابيحمشكاة"شارح  وقال :سادسا
  : الربزجني

���7	�Tو��T�.7[.	�א��7��G�O!���©	¹?������7	^?و&د�?
!]���Æ�.9ع��A����?K�)١٤٩اإلشاعة ألشراط الساعة ص(  

  :هللا رمحه االدهلويشاه ويل اهللا  ويقول الشيخ :سابعا
?#�7V� !��)�� �.�وא��:م I:א��� !$�]W��و� ^	7�� ��� ��

�و&%�ل �وא��4��%، t7Y)א�� 	�� I�-.א�� ��G،��Mن 	9�9� �g �
n9�A+א�?K )٣١٩قرة العينني يف تفضيل الشيخني ص(  
هو ابن الشيخ نو شاه غنج و(برخوردار حممد  احلافظ  وقال:ثامنا

امش كتاب ) ريةقدس اهللا سره، إمام املدرسة النوشاهية القاد
�����? شارحا احلديث -للعالمة عبد العزيز الفرهاري " النرباس"

^	7�?:  
وא;�X.7�������I�-.א�+7��n9�A	 �،^��������Oא�����?

O�$و��א�O�$-��א?K )٤٤٥ص نرباسئد املسمى بال العقاشرح لشرح(  
السيد نواب نور احلسن خان بن نواب صديق  ويقول :تاسعا

  :خانحسن 
?�69	o`<?א���	7��>
��?����G�bc�،!��=�G!�و&د�?��و

^	7�� ��?���� ^	7�� >`Z9� ��� !�G� U�7א�� =�G� 	.]� T�.7و�� ،
¥79���Æ�.`�479�A�?K )١٦٢اقتراب الساعة ص(  
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٦٤ 

ظلوا على  السلف الصاحل و الربانينين العلماء القدامىأفترى 
اإلمام املهدي يستنبطون نفس املعىن الذي استنبطه سيدنا الدوام 

عندما يستنتج ه  من الظلم واجلور حقا أنأفليس. �واملسيح املوعود 
 يصبح كافرا، ف كثريا املعارضون منه يستاءعىنهذا امل �حضرته 

بل ؤمنني ، وإذا استنبط العلماء القدامى املعىن نفسه يبقون معندهم
  .حيتلون رأس قائمة أولياء األمة

  

��د��1א��'�"�א���6��$# �
ننظر اآلن يف حديث أخري كثريا ما يقدمه الفهم التقليدي هلم 

  :لالستدالل على ما ذهب إليه
?� I�9��� >�G� �]��� �א� �&%�ل ����ل�Gن> W�=Lو�� >�L�

=LQ� >�-�� ��� O�$-��א�!.�� ReV� ،!��$.�� ��
G� ����
4.-�� nl��� K�� � !��$.�� ��
�9+�7-�ن���� &�ª}.א�� !��k�YV

�א��-.4 f�`� nl��� KKK� ��G� t.,V�،4.-א��� f�`� nl��� iد	%
��<�א��%= U+@1א�-.$�ن�و�>�� U+V� K49وא&�Bلو���� W�4.-ªא��� ��ZV

البخاري كتاب املناقب، مسلم كتاب الفضائل، الترمذي ( ?Kو�0�1���Gא�.>-$>�
تتمة اإلكمال من فضائل : ، كنـز العمالكتاب املناقب، ومسند أمحد بن حنبل

  )متفرقة تنبئ عن التحدث بالنعم
نصار الفهم التقليدي يستنتجون من هذا احلديث أن املصطفى إن أ
إن النظر إىل !  كان جمرد اللبنة األخرية يف هذا القصر املشيد سابقا�
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النص بسطحية ال شك سيعطي هذا املعىن، ولكن هل ميكن القبول 
  ! �ذا املعىن الذي ينال من مقام الرسول 

لف الصاحل حول هذا ولننظر ماذا قال اثنان من كبار علماء الس
  :بن حجر العسقالين يف شرحهاالعالمة يقول . احلديث

?V�479�Aא�� � � 4-�.���� =Q�א� � � �א�.{� �.�� �;�אد
فتح الباري كتاب ( K?א�	����X~�����n��49א��Aא��nא�,���4

  )� املناقب، باب خامت النبيني
  : يقول يف هذا الصددالعالمة ابن خلدونكذلك فإن 

?Vون���$� 4.-����� �א�.-$� �א�-.$�نא�0�1�¥ t�QG��K
مقدمة ابن خلدون ( ?Kو��T�.7א�.��א�_^�
����t!�א�.-��Iא�,���4

  )٣٠٠ص
 �وهكذا فإن أنصار الفهم التقليدي يريدون أن جيعلوا الرسول 
 �جمرد لبنة واحدة يف قصر كبري، بينما املفهوم الشامل للخامتية جيعله 

  .بناء ومتممه ومالكهالقصر كله وجيعله مكمل ال
  

�"7����$��א#�'��*"�د�����1 �
� : "ا الذين حيتجون باحلديث الذي يقولمأ >�(O�$-��א� �1" ،

قد بني معناه يف اجلملة  فسهن�فال بد أم يعلمون جيدا أن النيب 
�W� �>�(��1?إذ احلديث الكامل هو كاآليت. التالية من نفس احلديث

�1(� ^	���� �و ن ،O�$-��א;��א	P�? ) مسلم كتاب احلج، وسنن
  ). تاب املساجدك يالنسائ
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٦٦ 

فهل يعين ذلك أنه مل يبن يف اإلسالم أي مسجد بعد مسجد 
  ؟ �الرسول 

  

�"$��מ�א��'��ن"���د�6א����9א�(������������������8 �� �� �� �
إن مفهوم خامت النبيني الذي نتبناه هو املفهوم القرآين ومفهوم 

ئها من السلف، احلديث الشريف ومفهوم علماء األمة وصلحا
وسنذكر فيما يلي بعضا من أقوال علماء األمة وصلحائها ممن 

  .بأفضلهم، وينقضون تفسريه بآخرهم مبعثا" خامت النبيني"يفسرون 
  :  يقول الصويف املعروف اإلمام عبد الوهاب الشعراين:األول 
?� 	3� 	7�� �)�Y�� n�`�`� S� I�-.א�� �Gن U�]و�،�א��g 

)V�n9�A+א��I�-��n�`&א�?K) ٣  ص٢ج اليواقيت واجلواهر(  
  :فيقولويل اهللا الدهلوي أما الشاه  :الثاين

�א�.-$$�ن1@و? !�� U+KK�!��?-%� �א� T��Z9� ��� 	P�9� �� ^G�
  )٨٥ص ٢ ج،هليةاإلتفهيمات ال( �X�]�n9�A+���?Kא�.�س

  : الشيخ األكرب حمي الدين بن عريب ويقول:الثالث
�א? B� �א�(4��$ ��9م � � 49&�%� I�-.��VWو ن� ��Qن�·� 

nY)א��	��n9�A+א��KI�-.א��OאCPG����OCP�n9�A+��V?K ) الفتوحات
الثالث والسبعون يف معرفة عدد ما حيصل من األسرار  ، الباب١٥٩ ص٣املكية ج
  )للمشاهد

  :ويتابع فيقول
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٦٧

?Vد�&%�ل�א���P���t7Y)א�¥�א�� I�-.ن�א�¢� ��>�� �g
��� �9,�ن ����(��V�،�M:���ع ،n9�A+א�� I�-��!]�A�� �´%

��B�	9C9��و�،��]���!,
�1(�K�!����X.7א��_�� ن��Wو
�^G���Kא��%���4وא�.-���I	�א�(V�،t7Y:�&%�ل��7	^�و����

��Qن���7	^�� � ذא =�� ،>]��� ���»� ���ع X�]� �9,�ن
¥79���U,
�t¸^�،9,�ن�	ل��7�%&���^G&%�ل���و�

!$� � U��]	9� ���Aع �א�  �1� ��� 	
G� � � Kא�� ��� _^�MV_א
I�-.(�م�א����>����!،�	و%�nY)א�?K )٤رجع السابق صامل(  

  ): هـ٩٦٠املتوىف (يقول الشيخ بايل أفندي  :الرابع
?Vع�A�����T	7��	P�9���^_א����شرح ( K?´��0א��%=�

  )٥٦فصوص احلكم ص
  :يقول السيد عبد الكرمي اجليلي :اخلامس

?� 	3� �و�Qن ،T	7�� n9�A+א�� I�-�� U,
� nY)��V��
� 0�1f�_�� 	
G� ÂÈ� Sو� �ل,���� O�P� !��� �K?א�.-$�،

  )١١٥ ص ١جإلنسان الكامل ا(
 مفهوم خامت  الكردستاينحممد وسيم الشيخ ويشرح :السادس
  :النبيني ويقول

� KKK?@9��� !�G� ����0�1א�.-$�� !��Q�X.7�y��� T	7��67-�
d�1G�479�A���1(?K� �

" املرام يف شرح ذيب الكالمتقريب " على  الكردستاينحممد وسيمالشيخ حاشية (
  )٢٣٣ص ٢للشيخ عبد القادر الكردستاين، ج
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٦٨ 

املتوىف ( اإلمام الرباين الشيخ أمحد السرهندي  أما:السابع
 أحد األقطاب وأولياء اهللا الكبار حسب اعتقاد أهل السنة ،)هـ١٠٣٤

  : ما تعريبه فيقول،بالقارة اهلندية
?�]�I�-.א��i��Q�X�]��7-+;ل�א��
�}�9 �א�̀>-�ع� ن�

��0�1א��%=��وא��&א7��4u	���4L7א�.�>� J���n$m�X�]و�!$�]
i�$?+وא��iوא��%=�א����א�O�$-��א� J�!��Q�B�.9�����0�1

�وא��:مא�.-$� I:א��� !�(� X�]و� !$�]� ،���� �,`� :V� ،
�9e  )١٤١ص ٥ج ٣٠١ اإلمام الرباين، الدفتر األول مكتوبمكتوبات(?�Kא;

ن احلكيم ساحلصويف املعروف حممد بن علي  ال يقول:الثامن
��:) هـ٣٠٨املتوىف عام (الترمذي  �

�_א�?�/j1��]�F>#F]�^_ن�א�¢V<�}9�!�9وZ`��$-.ن��0�1א�G�
�L7-��U��1(�!�GKא�_��_א؟��B�U�]�^Gא؟�و_��B�4-).��^ZV�

  )٣٤١تاب ختم األولياء، صك(�FM4��?KאZ`@-�ْ#!|5و9=�א�
 مؤسس مدرسة مد قاسم النانوتويويقول املولوي حم :التاسع

  :الشهرية باهلند" ديوبند"
?� ��9ون �Gنא�4��7 �א� �Gن����&%�ل X.7¦� �א�.-$� 0�1

� �1(� ���و �א����(� O�$-��א� 	7�� ��Qن �UM�Qز�.! O�$-��א�K
UMא��� =�G� �Gن bcאp	$P� ��9	�Q&ن �$�� !�Gא�� B� Gو��+(	م

��Cא�� 6$
� ��� �1Z+א�~V� 49G�$!`ذא� 	
� B� 4�� KQ� �ن���
��9{��א�4��7Q����א�V���9��$,�B���7`ن�9(�ل�א��G
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� �א��%�ل ¬	��� W�F�$̄#-E.א�� FUF̀�F1Fو� �א�# Fل�@%F&� W�#,|�F؟�و�G���
�j+7��S� � ذא ،�p
	�� ���7�_א`� !����4�CD.;א� T_��j+7��Sو

pO�.u�،V��1Z+א��X.7¦��$-.م��0�1א��Mن�9,�ن���G���9�	)
��Cא��K�k�]G��.,و�����	
Gن��_א�א�,:م�����9وق��

�=�א]%:مGK? )٥-٤ص حملمد قاسم النانوتوي حتذير الناس(  
  :نويهعبد احلي اللكحممد  السيد أبو احلسنات ويقول :العاشر

�Gو��7	��n.+r�=��،T���9+?$=�و�Pد�����Bز���א�.��?
I	9	P�479�Aن�9,�ن��G?K ) ١٦اس صودافع الوسأثر ابن عباس يف(  

 بل ما زال علماء ،فحسبهو  ه ليس اعتقادذلكن  بأصرحيو
  : فيقول،أهل السنة أيضا يصرحون بذلك

?� !�G� 
�ن<��9� �א��.4 =�G� O��]� �زאل ���,r� �Gن��
ن��-�`!�P�479�A�����،�¢V	9	9�I,�ن��B[���א��%�ل�

��4��]� K� T��]� B� �9,�ن �א�_^ �.��V����7��`� 9,�ن
49	  )١٧ص ١ى حملمد عبد احلي اللكهنوي ججمموعة الفتاو( ?�479�A��Kא�

  

�מ�א�����د,�و������'��$����"������������������.(و��א� �� �� �� �
إن الفهم التقليدي الذي حيصر معىن خامت النبيني يف كونه آخرهم، 

  .يسيء إىل مفهوم اخلامتية ويقزمه بل وينقضه أيضا
: فكما ذكرنا سابقا، فإن اخلامتية ترتكز على أربع ركائز وهي

كمال اإلسالم؛ وكمال القرآن؛ وكمال كمال الرسول؛ و
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٧٠ 

وإن املفهوم الصحيح احلقيقي خلامت النبيني حيافظ على هذا . األمة
  . الكمال ويربزه يف أحسن صورة

أما الفهم التقليدي فهو يف أحسن األحوال غري قادر على أن 
يربهن على كمال األمة، بل يؤكد العكس متاما، ويقدم دليال على 

وهذا القصور يؤدي تلقائيا إىل تدمري . ماهلاقصور األمة وعدم ك
 .�ركيزة من ركائز األفضلية املطلقة للرسول 

  

��מ---;אل�:--����� �
إن حجب النبوة عن األمة اإلسالمية، ومنعها من الوصول إىل ما 

. وصلت إليه األمم السابقة، هلو أمر يستدعي الوقوف عنده والتأمل
هل حجبها هو نعمة أو نقمة؟ فلماذا ستحجب النبوة عن األمة؟ و

وهل ميكن أن تعترب األمة هي خري أمة أخرجت للناس بغياب النبوة 
  عنها؟

إن القرآن الكرمي يبني بكل وضوح أن أكرب وأمت نعمة ميكن أن 
   :يصل إليها اإلنسان هي النبوة، حيث يقول تعاىل

�y7 Ï9≡x‹ x. uρ š�ŠÎ;tFøgs† y7 •/ u‘ y7 ßϑ Ïk= yèãƒuρ ÏΒ È≅ƒÍρù' s? Ï]ƒÏŠ% tnF{$# ÷Ο ÏFãƒuρ … çµtFyϑ ÷èÏΡ 

š�ø‹ n= tã #’ n?tã uρ ÉΑ# u z>θà) ÷ètƒ !$yϑ x. $yγ£ϑ n@r& #’ n?tã y7 ÷ƒuθt/ r& ÏΒ ã≅ ö6s% tΛÏδ≡t� ö/ Î) t,≈ ptôāÎ) uρ 4 
¨βÎ) y7 −/ u‘ íΟŠÎ= tæ ÒΟŠÅ3ym � )٧: يوسف(  

فهل . فالنبوة حسب القرآن الكرمي هي أمتّ نعمة يناهلا اإلنسان
  مة كاملة بدون أن توهب النبوة ألحد منها؟ميكن أن تكون األ



�א�����א��
	���א����� �

  

٧١

إن ما يطلبه كل مسلم يف كل ركعة من صالته هو أن يهديه اهللا 
فمن هؤالء . الصراط املستقيم، وهو صراط الذين أنعم اهللا عليهم

tΒ :الذين أنعم اهللا عليهم؟ أليسوا هم الذين قال اهللا فيهم uρ� ÆìÏÜ ãƒ ©! $# 

tΑθß™§�9 $# uρ y7 Í× ‾≈ s9 'ρé' sù yìtΒ tÏ% ©!$# zΝ yè÷Ρ r& ª! $# Ν Íκ ö� n= tã zÏiΒ z↵ÍhŠÎ;̈Ψ9 $# tÉ)ƒÏd‰ Å_Á9 $# uρ 

Ï !# y‰ pκ ’¶9 $# uρ tÅsÎ=≈ ¢Á9 $# uρ 4 zÝ¡ymuρ y7 Í× ‾≈ s9 'ρé& $Z)Š Ïùu‘ �  وسنأيت على تفسريه
  .الحقًا

  

��מ��و5��07=�א�$����"�و�-زول�������وא���א�

�א�����د, �� �� �� �

شاشة نظرية الفهم التقليدي إضافة إىل ما وضحناه سابقا حول ه
 وحول خمالفتها للمنطق والقرآن الكرمي وملفهوم �عن خامتية الرسول 

العلماء والفقهاء من السلف الصاحل، كذلك فإا ال تستطيع الصمود 
مقابل معتقدات هامة أخرى، من أمهها نزول املسيح عيسى بن مرمي 

إن عقيدة . ني اليت هي من العقائد الراسخة عند غالبية املسلم�
 تنقض - كيفما كان هذا النزول - �نزول املسيح عيسى بن مرمي 

نظرية الفهم التقليدي وتثبت بطالا، وتضع أمامها كما من 
  .التساؤالت والتناقضات اليت يستحيل حلها

إن املسيح عندما سيأيت، سيكون نبيا كما كان سابقا، فكيف 
  قد جاء املسيح بعده؟ آخر األنبياء مبعثا، و�سيبقى النيب 
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٧٢ 

فنقول إن مل تروه !  قد يقال بأنه نيب سابق وهذا ال ينقض اآلخرية
فهو بذلك ينقض كمال القرآن . ينقض اآلخرية فإنه ينقض اخلامتية

ألن قدومه كنيب يف األمة اإلسالمية خيالف ما ورد يف القرآن الكرمي 
‘ωθß™u« :حول مهمته ودوره، حيث يقول تعاىل uρ� 4’ n< Î) ûÍ_t/ Ÿ�≅ƒÏℜ u� ó�Î) 

  ).٥٠:آل عمران(
فإما أن . فهذه اآلية ونزول عيسى بشخصه ال ميكن أن جيتمعا

يعلن يف أول يوم من نزولـه نسخ هذه اآلية أو سيأيت بغريها ويضعها 
  !�يف مكاا ليقال إنه رسول إىل أمة املصطفى خامت النبيني 
 حصر له من  هذا إضافة إىل أن نزوله بشخصه سيعطل عددا ال
وهكذا يصبح . اآليات األخرى املرتبطة به مباشرة وبشكل غري مباشر

  .القرآن الكرمي رهينة هذا النزول وهذه البعثة
� �� �� �� �

���>�?-�-$?�"---@�� �
 �كن نبينا حممد املصطفى  يأمل: سؤال آخر يفرض نفسهة مثو
من أنه خامت النبيني، وأن عيسى الذي يبشر مبجيئه بعده أيضا نيب  يعلم

؟ أمل �أنبياء اهللا؟ أمل يكن يدرك أن جميء عيسى سيكسر ختم نبوته 
 قد متت، وأن القرآن هللادين قد اكتمل، وأن نعمة ل أن ا�يعلم 

ي شخص يبعث  أموجود، والسنة موجودة، وال حاجة بعد ذلك إىل
  اىل؟ تعمن عند اهللا

يل كان جميء عيسى بن مرمي، الذي كان رسوالً إىل بين إسرائا إذو
يهم، أ يف ر�والذي ينتظرون نزوله، ال يكسر ختم نبوة املصطفى 
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فكيف يكسر ختم نبوة الرسول جميُء شخص من األمة ألداء نفس 
  ؟ �املهمة اليت سيؤديها عيسى 

له تعليم نزو عند �هل سينشر عيسى : اك سؤال هام آخرهن مث
إذًا فكيف القرآن، أم سيأيت ليقدم دروس اإلجنيل الذي أُوِحي إليه؟ 

القرآن على  يتلقى علوم القرآن وهو مل يوح إليه؟ طبعا إنه لن يتعلم
 سيأيت إلصالحهم، بل سيتلقى معارف نيذأيدي املشايخ والعلماء ال

اإلهلام، ألنه الطريق الوحيد الذي  والقرآن من عند اهللا تعاىل بالوحي
إذًا فِلم . باشرةًأن يعلّمهم من أمور الدين مراد يعلّم اهللا به عباده ما أ

تلقى من يصطفى أنه يستاءون عندما يسمعون من شخص من أمة امل
وع من الوحي أي الذي ليس فيه أي تشريع جديد، نلااهللا تعاىل هذا 

  ؟لقرآن وشرح للحديث فقط لبل هو املبشرات وتفسري
كذلك ملاذا يستعريون هلذا الغرض نبيا إسرائيليا؟ هل الوحي 

إسرائيل؟ هل هذه األمة حمرومة من وحي تعليم مقصور على بين 
تحق هذا التكرمي وإمنا س ال ت� يرون أن أمة املصطفى مأ القرآن؟ أم

ذًا صراحة أن أمة املصطفى ون إسرائيلية؟ فلم ال يعلنإلتستحقه األمة ا
 بل إن األمة - والعياذ باهللا - ليست خري أمة أُخرجت للناس �

 حيث إا أرسلت أحد أنبيائها لنجدةاإلسرائيلية هي خري أمة 
   !!املسلمني
ث مسلوب النبوة؟ وإذا كان هذا عبم يرون أن عيسى سيأأم 

أن دا  مل يقل أب�ول الكرمي رسظنهم فليعلموا أن القرآن الكرمي وال
وعلى النقيض قد أطلق . عيسى ستسلب منه نبوته يف يوم من األيام
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ى عيسى املوعود ألمته وذلك أربع عل" نيب اهللا" تسمية �املصطفى 
ات يف حديث واحد، كما أشرنا من قبل إىل حديث مسلم يف رم

�?: �نت؛ وقال فلاكتاب  �$����� �و�$.! البخاري كتاب ( ?$�
  .)أحاديث األنبياء، ومسلم كتاب الفضائل

 كما أن السلف الصاحل من األمة قد أفتوا أن من قال بسلب نبوة 
نزول عيسى ابن "انظُر كتاب (. ألخري فقد كفَرا نلزمعيسى عند نزوله يف ا

  )٥٣وت ص  بري"مرمي آخر الزمان
م يرون أنه ليس مثة حاجة ألي مبعوث من عند اهللا تعاىل ولو أ مأ

   ؟�كان تابعا للرسول 
 آخر النبيني، وبني �إنه ال ميكن اجلمع بني القول بأن حممدا 

 وباألخص نقض � الرسول نزول املسيح، إال بالرضى بنقض خامتية
 مجلة �كمال القرآن الكرمي وكمال األمة، أو برفض نزول عيسى 

وكال االحتمالني . وتفصيال بضرب أدلة نزوله الثابتة بعرض احلائط
  .هالك

� �� �� �� �

�א�ز��ن��د�و��(�ً������و����� �
ونقول للذين ينكرون بعثة مصلح من عند اهللا تعاىل لتدارك وضع 

قرآن والسنة بني ظهرانينا؛ أننا ال خنتلف معهم األمة حمتجني بتواجد ال
 القولَ إطالقًا بتواجد القرآن الكرمي بيننا غري حمرف وال مبدل، ولكن

 غري وجود القرآن بني ظهرانينابسبب مساوي نه ال حاجة إىل مصلح بأ
و�F|�ل��F: �يقول اهللا  . رفضا باتا نفسهيرفضه القرآنقولٌ  ،مبدل
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*̄F&� �F9� ��p&�@�WMFאא��E%@�ل@ Fن(W�¤)�ْא� �F_Fא� F́_@وא Èא� >#�W�|�� Eن/ �� .
  )٣١:الفرقان(

فيما  إىل اهللا تعاىل �مة الشكوى اليت يرفعها النيب أليكم هي 
وكيف فما هو املراد من هذه اآلية، .  الكتاب الكامليتعلق ذا

  ؟  الناس القرآنَ الكرمييهجرس
  :ل هذا األمر أيضا بنفسه فيقو�يوضح النيب 

Z9`<�[��Xא�.�س�ز��ن�������X)-9א]%:م� ��א�!،�و��?
 الفصل الثالث، ورواه مشكاة املصابيح كتاب العلم( K?���א�(�)ن� ��&�!

  ) باب تتمة الفنت من اإلكمال١١البيهقي يف شعب اإلميان، وكنـز العمال ج
وليكن معلوما أن الصحابة أيضا كانوا قد استغربوا من نبأ احنراف 

السنة الشريفة يف  واملسلمني وفسادهم، رغم وجود الكتاب الكامل
  :حيث ورد.  بتصحيح أفكارهم�الظاهر بني ظهرانيهم، فقام النيب 

�����-$	���ل�ذ��Qא�.���? �V(�ل�[��ز�9د �p°$��� W�Rذא
U�7א�� *���ذ �Gوאن 	.]� Kא�� �&%�ل �9� t���\�_9� �$Qو� ،

�א G�)�� ���و U�7א��)��FO�.�G� �و�@(��! ��G.�§���)ن، �و9@(��! ،�
��U ���9م�א�(4��$FO�.�G>؟���ل�WFuز�fH�¤G�fW+�#,@�9د�@t.Q�Wن �،

4.9	;��� =ٍP&� #!)VG��#��Rא&�� >�d&��.د�وא��M$א�� T_���Gو�$
�M$V� �Î�O>Aن����F79���،=$Å[وא� Iא�+�&א� ابن ( O�)9?Kون

  )اب الفنتتماجة، ك
�وא]Å$? :واية أخرى ريفو Iא�+�&א� T_�� �א�$�Mد�[.= 	

�ذא�̀@UM.]��a؟�.��وאV�،d&�?) ،العلم تابكالترمذي(  
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٧٦ 

�=�.�و'�מ���'�0�� �
ومن املعلوم أن الفهم التقليدي السائد ليس بظاهرة جديدة يف 

وهي كانت دوما السالح . التاريخ الديين، بل هي ظاهرة معروفة جدا
الذي يشهره الناس يف وجه مبعوثيهم، فإن صدقوا مببعوث بعد جهد 

  :يقول اهللا تعاىل. هيد، بادروا إىل إشهاره يف وجه الذي يليهج
 ô‰ s) s9 uρ� öΝ à2u !% ỳ ß# ß™θãƒ ÏΒ ã≅ ö6s% ÏM≈ uΖ Éi� t7 ø9 $$Î/ $yϑ sù ÷Λ äø9 Î— ’ Îû 7e7 x© $£ϑ ÏiΒ 

Ν à2u !% ỳ (ÏµÎ/ #̈Lym # sŒÎ) š�n= yδ óΟ çFù= è% s9 y]yèö7 tƒ ª! $# .ÏΒ ÍνÏ‰ ÷èt/ Zω4θß™u‘ 

y7 Ï9≡x‹ Ÿ2 ‘≅ ÅÒãƒ ª! $# ôtΒ uθèδ Ô∃Ì� ó¡ãΒ ë>$s? ö� •Β 				 šÏ% ©!$# tβθä9 Ï‰≈ pgä† þ’ Îû 

ÏM≈ tƒ# u «! $# Î� ö� tóÎ/ ?≈ sÜ ù= ß™ (öΝ ßγ9 s? r& u� ã9 Ÿ2 $¹G ø) tΒ y‰Ζ Ïã «! $# y‰Ζ Ïã uρ tÏ% ©!$# 4(#θãΖ tΒ# u 

š�Ï9≡x‹ x. ßìt7 ôÜ tƒ ª! $# 4’ n?tã Èe≅ à2 É= ù= s% 9� Éi9 s3tFãΒ 9‘$¬6y_ � )٣٦-٣٥:غافر(  
  

  سفاهة من يظن أنه لن يبعث اهللا تعاىل أحداإىلكرمي الوأشار القرآن 
  : حيث ورد
… çµ‾Ρ r&uρ� šχ% x. ãΑθà) tƒ $uΖ åκ� Ï" y™ ’ n?tã «! $# $VÜ sÜ x© 				 $‾Ρ r&uρ !$̈Ψ uΖ sß βr& ©9 

tΑθà) s? ß§Ρ M} $# ÷Ågø: $# uρ ’ n?tã «! $# $\/ É‹ x. 				 … çµ‾Ρ r&uρ tβ% x. ×Α% ỳ Í‘ zÏiΒ Ä§Ρ M} $# 

tβρèŒθãètƒ 5Α% ỳ Ì� Î/ zÏiΒ ÇdÅgø: $# öΝ èδρßŠ# t“ sù $Z) yδ u‘ 				 öΝ åκ ¨Ξr&uρ (#θ‘Ζ sß $yϑ x. ÷Λ äΨ oΨ sß βr& ©9 

y]yèö7 tƒ ª! $# # Y‰ tnr& � )٨-٥: اجلن(  
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��א��'و����6?�"����د���� �
بعثون أن األنبياء كانوا ي يتبني من التاريخ الذي يذكره القرآنكما 

دون قام األنبياء فقط ف ،فيما سبق لكل مرض روحي مهما كان صغريا
يف كانت موجودة الكتب السماوية أن  رغم ،غريهم باإلصالح

ليس هناك مرض روحي ميكن أن يتصوره اإلنسان إال .  مسبقاأقوامهم
  بشدةوهو منتشر على نطاق واسع يف أيامنا هذه، ومع ذلك يرفضون

لو ظهر الدجالون يقولون   وكأم. تعاىلإمكانية جميء مصلح من اهللا
 لكن جيب أال يأيت نيب من اهللا فإننا ال نقدر على ،فال بأسالكذابون 

  . حتمله
وهناك آيات صرحية يف القرآن الكرمي تؤكد جبالء وجود النبوة 

  :تعاىليقول اهللا . وإمكانية احلصول عليها
� tΒ uρ ÆìÏÜ ãƒ ©! $# tΑθß™§�9 $# uρ y7 Í× ‾≈ s9 'ρé' sù yìtΒ tÏ% ©!$# zΝ yè÷Ρ r& ª! $# Ν Íκ ö� n= tã zÏiΒ 

z↵ÍhŠÎ;̈Ψ9 $# tÉ)ƒÏd‰ Å_Á9 $# uρ Ï !# y‰ pκ ’¶9 $# uρ tÅsÎ=≈ ¢Á9 $# uρ 4 zÝ¡ymuρ y7 Í× ‾≈ s9 'ρé& $Z)Š Ïùu‘ 				 

š�Ï9≡sŒ ã≅ ôÒx" ø9 $# š∅ÏΒ «! $# 4 4’ s∀ x. uρ «! $$Î/ $Vϑ‹ Î= tã � )٧١-٧٠:سورة النساء(.   
فاهللا تعاىل يعلن هنا أن الذين يطيعون اهللا والرسول أي حممدا 

 حيوزون على درجات األنبياء  طاعة صادقة، سوف�رسول اهللا 
  .والصديقني والشهداء والصاحلني

 �ن املطيعني هللا والرسول أ كال، بل املعىن: يقولالبعض  ولكن
يجب ف. يكونون يف صحبة املنعم عليهم ولن يكونوا من املنعم عليهم

   ما الذي تعلنه اآليات املذكورة؟  أوالًأن نرى
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٧٨ 

ه من ما أعظم. �ا أي حممد "من يطع اهللا والرسول": تقول اآلية
 اإلنعام على أتباع  هذاأن يكون كان من املفروضأال ترى أنه  !إعالن
 لكوم خري أمة أخرجت  من أتباع األنبياء اآلخرينرب أك�النيب 
  ؟للناس
مث هل الناس من األمم السابقة الذين أطاعوا رسلهم كانوا يتلقون  

كونون يف صحبة املنعم اجلواب بأم إذا أطاعوا رسوهلم فسوف ي
عليهم فقط ولن يكونوا منهم أبدا؟ أال ترى أن هذا املفهوم تان 

إساءة هذا االستنتاج  وعلى القرآن الكرمي؟ أليس �عظيم على النيب 
 حيث حرمت من اإلنعامات �؟ كما أنه إهانة ألمته �كبرية للنيب 

   .اليت كان يتلقاها أتباع األمم السابقة
 خاطئ والٍغ بكل املعايري، ويكذبه القرآن الكرمي هذا التفسري

" مع"هنا هي يف حمل املدح، ومن املعلوم أن كلمة " مع"بنفسه، ألن 
وهناك أمثلة كثرية على ذلك منها . أيضا" ِمن"تعطي معىن املعية ومعىن 

  : قول اهللا تعاىل يف القرآن الكرمي
* � !$oΨ −/ u‘ $̈Ψ tΒ# u !$yϑ Î/ |M ø9 t“Ρ r& $oΨ ÷èt7 ¨? $# uρ tΑθß™§�9 $# $oΨ ö;çFò2$$sù yìtΒ 

šÏ‰ Îγ≈ ¤±9   )٥٤ :آل عمران(  � #$
 *� ωÎ) šÏ% ©!$# (#θç/$s? (#θßsn= ô¹r&uρ (#θßϑ |ÁtG ôã $# uρ «! $$Î/ (#θÝÁn= ÷zr&uρ óΟ ßγoΨƒÏŠ 

¬! š�Í× ‾≈ s9 'ρé' sù yìtΒ šÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9   ).١٤٧: النساء( � #$
* � tβθä9θà) tƒ !$uΖ −/ u‘ $̈Ψ tΒ# u $uΖ ö;çG ø. $$sù yìtΒ tÏ‰ Îγ≈ ¤±9   )٨٤: املائدة( � #$

 *� tΑ$s% ß§ŠÎ= ö/ Î* ‾≈ tƒ $tΒ y7 s9 āωr& tβθä3s? yìtΒ tÏ‰ Éf≈ ¡¡9   )٣٣: اِحلجر( � #$
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  .ال غري" ِمن"يف كل هذه اآليات جاء مبعىن " مع"فترى أن 
oΨ$ �: مث علّمنا اهللا تعاىل دعاء −/ u‘ ö� Ï" øî $$sù $uΖ s9 $oΨ t/θçΡ èŒ ö� Ïe" Ÿ2uρ $̈Ψ tã 

$oΨ Ï?$t↔Íh‹ y™ $oΨ ©ùuθs? uρ yìtΒ Í‘# t� ö/ F{$# � )١٩٤: آل عمران(  
فهل يعين هذا أن ندعو اهللا تعاىل ليلَ ار أنه كلما مات أحد من 

 أهذا هو الدعاء الذي يعلمنا اهللاألبرار فاقِبض روحنا أيضا يا رب؟ 
حنن توفنا يا ربنا و: كال بل املعىن يف كالمه ايد يا ترى؟ سبحانه وتعاىل

  .من األبرار يف نظرك
 �أن الذين يطيعون اهللا والرسول  يؤكدالقرآن الكرمي فثبت أن 

حقا يكونون من النبيني وليس يف معيتهم فقط، ومن الصديقني أيضا 
وليس يف معيتهم فقط، ومن الشهداء أيضا وليس يف رفقتهم فحسب، 

  . ومن الصاحلني أيضا، وليس معهم فحسب
 

*�����"�א5(ط �
!ª �: يف موضع آخر �قول اهللا مث ي $# ’ Å∀ sÜ óÁtƒ š∅ÏΒ Ïπx6Í× ‾≈ n= yϑ ø9 $# 

Wξß™â‘ š∅ÏΒ uρ Ä¨$̈Ζ9 $# 4 āχ Î) ©! $# 7ì‹ Ïϑ y™ ×�� ÅÁt/ � )٧٦ :احلج.(   
 قد امتنع عن �هذه اآلية نزلت حني كان اهللا : البعضيقول 

  .النبينيقد أصبح آخر  � وكان رسول اهللا .اصطفاء الرسل من الناس
 رسال من يصطفي أنه �النيب رب  أن اهللا تعاىل خيولكن احلقيقة
ولو كانت النبوة قد انقطعت ائيا، . "كان يصطفي"الناس، ومل يقل 

جاءت يف " يصطفي"إن كلمة هذه اآلية؟ تفيده فما هو الغرض الذي 
  .ن هذه النكتة البسيطةوصيغة املضارع وتفيد االستمرار، ليتهم يفهم
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٨٠ 

��������"�?$ذ�א����Dق��ن�א��'� �
(øŒÎ �:  يف القرآن ايد ميثاقا ويقولسبحانه وتعاىليذكر اهللا  uρ x‹ s{r& ª! $# 

t,≈ sW‹ ÏΒ z↵ÍhŠÎ;̈Ψ9 $# !$yϑ s9 Ν à6çG ÷� s?# u ÏiΒ 5=≈ tG Å2 7πyϑ õ3Ïmuρ ¢Ο èO öΝ à2u !% ỳ ×Αθß™u‘ 

×−Ïd‰ |Á•Β $yϑ Ïj9 öΝ ä3yètΒ £ãΨ ÏΒ ÷σ çG s9 ÏµÎ/ … çµ‾Ρ ã� ÝÁΨ tG s9 uρ 4 tΑ$s% óΟ è? ö‘ t� ø% r&u ôΜè? õ‹ s{r&uρ 4’ n?tã 

öΝ ä3Ï9≡sŒ “Ì� ô¹Î) ( (# þθä9$s% $tΡ ö‘ t� ø% r& 4 tΑ$s% (#ρß‰ pκ ô− $$sù $Ρ r&uρ Ν ä3yètΒ zÏiΒ tÏ‰ Îγ≈ ¤±9 آل ( �#$
  .)٨٢ :عمران

سورة األحزاب اليت وردت فيها آية خامت  يف سبحانه وتعاىلمث يقول 
���W_F1|G :النبيني Wذ/ FوFو� WU@M|��FL$#�� F�$̄#-E.א�� F�#�� ��¬ٍ�@�� W�#�Fو� |fW.#�

Fو� XF%�@�Fو� FU$#��و�W_F1|GFوF�W�/ Fא FUF9W�F�� /�Wא�� XF�$#]���ً�FL$#�� WU@MW.#�� �
� �}ً$#�|c				 �F�9/�#V�|,�ْ#�� E	F]|GFو� WU/M#�W	#�� W�F]� F�#�#د�Eא��� Fل|ZW�F$#�

�p$#�|G��pא�F_F]� )٩-٨ :األحزاب(.  
ط، وإمنا أُِخذ من  مل يؤخذ من األنبياء السابقني فقميثاق النبينيف

فإذا كان من ". منك" أيضا كما هو واضح من كلمة �رسول اهللا 
 � نيب من أي نوع كان، فلماذا أُِخذ منه �املقدر أنه لن يأيت بعده 

هذا امليثاق؟ فاملراد أنه لو جاء نيب حبسب الشروط الواردة يف آية 
تنصره ، أن � لوجب عليه، أي على أمته �امليثاق، مؤيدا لتعاليمه 

 إذ ليس من �هو أمته " منك"علما أن املراد من كلمة . وتؤيده
 من األموات لتأييد ونصرة نيب يأيت بعده �املمكن أن يرجع النيب 

 قد �ونرى أن النيب . �فال ميكن أن يكون املراد هنا إال أتباعه . �
ائتمر ذا األمر اإلهلي، فأوصى أمته بتصديق هذا املبعوث املوعود، بل 
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�وشدد على هذا األمر لدرجة أن قال  KKK?�X�]� �و���
-�pא T�7#9�-V
�،µ�Lא�Ĥ #	WMFابن ماجة، كتاب الفنت، باب خروج ( �F1�@!E�/¢|V?K#$�|�¤4א�#�אْ�

  )املهدي
 

�"و�$��ن����מ"��"� �
�&F%@�ً�� :�يقول اهللا  F�$̄�̄¤�א� >#V� F6F7F�� �א��_#^ F�@���WU@MW.#��

�¤�W+F9ْא/MW$|�F]�9و� #!#̀�F9(� WU@D@9و� WU/M$²QFCD�|4F�وFאْ�?#ْ, F*�F+#,�ْא� @U@M@²�F7
|:Fl� >#�|�� @=W-|�� W�#�� �Q|��@�א Wن/ Fو� �#-@�� ��E				ٍل|�� WU@MW.#�� F�9/�F1(Fو�

�@U$#,F?�ْא�@C9/CF7�ْא�F�@�Fو�WU/M#א���¤)F?�ْF9				 �W�F��#!$#̀ W�@9�#א��@=W~|V�|f#�Fذ
W~|��ْא�¤�ذ@و�אFو�@O�FAF9/U$#}F7�ْ٥-٣:اجلمعة(��=/�א(.  

 يف الذين مل يلتحقوا �وهنا ذكر اهللا تعاىل بعثة ثانية للرسول 
وما دام الرسول قد تويف فال بد أن ميثله يف هذه البعثة . بالصحابة

  .�الثانية الروحانية أحد من خدامه املتفانني يف حبه وطاعته 
 خرينآ"راد من الفرار من هذا املوقف قائلني إن املالبعض حياول 

أي أولئك الذين مل .. � كانوا يف زمن النيب أولئك الذين هنا" منهم
يف الفترة الالحقة من عصر يأتون سبل بعد،  وأصحابه �يلتقوا بالنيب 

  .  نفسه�النيب 
صحيح  يف تفقد جاء.  بنفسه� تأويل قد رفضه الرسول ولكنه

   :البخاري رواية يصعب العثور على رواية أقوى منها
?� I�9��� >�G� ����ل�[� W� �א�.� 	.]� �%��P� �<.Q��،

¤ZV47�א5 I&�%� !$�]� t�CD�� W�F1(و�� UM.�� �9�D<��9?(�א� �
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UM��� Kt���،ل���W�X+
�،!7P�9א�U�V؟�!ª��9&%�ل�א���U����
�u:uل�Z%،<>%&ن�א�����%��.$Vو�� K�!ªل�א���%&�nlو��T	9�

�ن�%� X�]،ل��� Uu�� W?.�� �<9�Lא�� 	.]� �א]�rن ��Qن ���!��
O�������=P&و�Gل��P&K? )البخاري كتاب التفسري، سورة اجلمعة(  

 هو أن اآلخرين �األمر األول الذي يتبني من جواب النيب 
. املقصود م هنا هم أولئك الذين سوف يأتون يف وقت متأخر جدا

 يده على سلمان الفارسي، الشخص �وألجل ذلك وضع النيب 
 ومل يضع يده على أحد من ..الوحيد الذي كان من غري العرب

 رجال عظام سيكون هناكلو ارتفع اإلسالم إىل الثريا : وقال.. العرب
 سوف يعيدونه إىل من أهل فارس أي � قوم سلمان الفارسيمن 

  .األرض
 هم أولئك الذين يظهرون حني يكون ؟"آخرين منهم"ن هم مإذن 

ن إىل الثريا يف عقل أن حيدث ذلك ويرتفع اإلمياوهل ي. اإلميان بالثريا
��Uu? : يعلن بنفسه� مع أنه �زمن النيب  ،>���� �א�(�ون b1

��K?א�_�Uu�،UM���9��9א�_��A�9�Uu�،UM���9��9א�,_* �
تكون سالقرون الثالثة األوىل بعد فجر اإلسالم هنا يقول النيب بأن 

 نورييبقى عظيمة، وأنا مشس  . نوري لن خيتفي فجأةأي إن ،مستنرية
 ، بأم أعينكمنور وسوف ترون هذا ال،ثة قرون بعد وفايتإىل ثالمضيئًا 

حىت يطول هذا الليل  بعث أثناءه أحد ولن ي.مث يأيت عصر الظالم
  .  وسيبدو وكأن اإلميان قد اختفى من الدنيا وأصبح بالثريا،املظلم
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��������..FG:و�"���ل��ن�����ود���FG�'و���6�=�� �
م التقليدي هو اخلوف على لعل من أهم األسباب اليت صاغت الفه

، إال أن املفهوم احلقيقي خلامت �الدين والغرية على مقام الرسول 
  . النبيني ال يترك أي جمال لذلك

وينبغي أال يفهم مما سبق أن النبوة مفتوحة لكل من هب ودب، 
ولكن املقصود هو أن مقام النبوة هو أحد املقامات اليت يناهلا املؤمنون 

ومقام النبوة يف األمة . ديقية والشهادة والصاحليةكما ينالون الص
. اإلسالمية مقيد بقيود كثرية جتعله ال يعدو كونه درجة عند اهللا تعاىل

ومع أن هذا املقام يف األمة اإلسالمية هو مقام عظيم، ومع أن 
، إال أنه ال سبيل هلم �الصلحاء من األمة سينالونه بفضل خامت النبيني 

 �اين الكامل يف خدمة اإلسالم والنيب الكرمي إىل ذلك سوى التف
وهؤالء الصاحلون يتصلون باهللا . والقرآن الكرمي يف حب جم

ويكونون على عالقة به، ولكن ال يكلفهم اهللا تعاىل إال خبدمة الدين 
وال يعطيهم إال فهم القرآن الكرمي، وجيعلهم كاملنارات اليت دي 

  .الناس إىل دين اإلسالم
بوة يستتبع أن من خرج على كلمة أو حرف أو نقطة إن ختم الن

من اإلسالم ومن القرآن الكرمي، ومن قال خبالفه ولو مثقال ذرة، فهو 
  .  وخامتيته�كاذب وليس من األمة وال هو حتت عباءة الرسول 

 هو �إن وصول املؤمنني الصادقني إىل هذا املقام بطاعة املصطفى 
فمن من األنبياء . ته السامية أيضامن مقتضيات خامته ومما يظهر مكان
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٨٤ 

ملك هذا اخلامت؟ ومن الذي خيرج عن سيادته من السابقني 
  والالحقني؟

 نفسه �وننهي هذا البحث بأقوال فيصلة من حضرة املؤسس 
  .يف تبيان مفهوم خامت النبيني ونوع النبوة اليت وهبها من عند اهللا تعاىل

  :  ما نصه� يقول :أوال
�ن?���� �<� � KK��EنZ�� �و���� �א�����ن/، �א� *�+,�� ���

3	pא��-$H!�و&%��¤!،�و�bÍ�O�P�!�Gא�د�9ن/،�و��������F	<$%
�!#~$V� ��� F>�̄@&� �א�_^ � � ،TF	7�� E��� �� #O�$-��א� @UF̀�1� !�Z�

T@	W]Fو�TF�M¶GوK��T_��B�!��$و�G�n���i�-{و����i�;�,و���
�א��-$ |4a-�� �Y7@9|�ن UM� و� ،4E��א�B� �<$-�� �و�$��א O�

�א�479�A#،�و��YW7@9|�ن� �� F�|{Fو� F=FQGن�א�(�)ن�¢V�،4)$)oא
�FUMVא�(�)ن/،�و��9C9	ون�[�$!�و��9.(��ن��.!،�و���زאد�Gو�

#I�F�|א����{�$Aא�����f°و�ZV�FN|)�K�� �
���� �א�_^ �.$̄-�� X�]� �M#̀��Q� FU+1� #I�-.א�� /UW+|Í� و��7

�$-�Gא�#�و�/=@%&�@=~VG�^_א��� �TF	7��E�����!�Z��	#)F+7و��،!#�
����!��Q�F£$א���F	FPFא�_^�و�،!]�-`G�/=FQG��#و��!+�G������

!��$~�� FO�lGو� !+$��
�&@و K�،Ib#aא�� Fم�)�� �و� Fbc� �� R�.MV
Ib?��� E=3��و�dF�1G�I<�-.��t�$و�� K�B�X��½�@	³G����=�

X�]� �=P&� @&�aF9��و�،F�F1(� =ٍF�W.F�F%�B� �א�¤ Tא&G�¥א�� !`&���
F�FM¶G�2وI(���K��V�،#O�.��وא�I_�:+א��X�]�@µ$M`���|Ibaن�א�¢V
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��ŪF̀(�م/��KKو�Bא�.��Q�KKن����א�.� |G�B�!���،F�@��F�@���g¢V
� 2	F̀�@و�� !#+Fa-��� �¼E-�@و�� ،O�.א��� f�+��	Pو� �و�	 ،#Oא��دא
�̄@AH.א�� Fل�Q� @!.�� F¼و��� @!.�� Fد�Pو�א��#O��א�. K�H oא���� و�_א

F9�^_א��/=|�@
�B�!F.�@
�Fو9@�/^�א�.�س�،�.$̄-��#i�Q���X�]�@	MA
�ل�א�->4#�وא����O#،�و�#��FאG�/=M5ن�,��!$Vא�+����7א������

F.�� �א� ��� �i�-u� ��� �_א� =�� ،Oא�#��� �	
G� F9(�م�!#��|Q� >�ْ
|GE�	`��;�=ٍ$��`�� �|4P�

	�2و �!���Fe�F��K،�و��G���Gن��Q�

�@6$
� ��� �*G� �و�,.! ،4$���א�#5 @6$
� ��� �א���Pل/ ��
4$��
=��Bא��و̄¤Q��;�4��%א���£$VK�KKK� �

و��9	1=@�א�G�|I�~o	pא��Kو �!��0�1א�.-$��و[U|�F@�א;(-���
=��و��]�F=-)@9و����،!+<.@%� @&�u(و�،!F̀�1� @Ã)��!7��^_א��� 

و�	��K،�وא��X�]�#i�-Lد9.!�و��ª+![-�د��I ���7	�א]��א&���%��+!
�!#7W%@و� &W	|��X�]�،!#.F.@%� n$m�B�!7#-`� �و�� !QF�`� ��� f|��

�و}��+! K��و� �وو�$+!، !��+,�� FÆ%��� �و� ،T	7�� |479��� و�
!+�WC@Q�F�Y���و�،!+�,��Fل	̄-��K����I&ل�ذ�)Lج��F�1��Fو�

�א�(�)ن�V(	��1ج����א]�rن KE=Q�n-+9�X+
�	
G����9و����
�T�9و������I&א&�ذ	)��RF�`و����،X�Y�;א��.$-�����t-u���

dF�F��	)V?K    )٢٨٧-٢٨٥ ص ١٩ الرمحن، اخلزائن الروحانية جملد مواهب(  
  : ما تعريبه�  ويقول:ثانيا
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?�� �Gن �,r� �א�,�ل��ز� ���א`\ ��� 4-`��� 49G�
��K.-$.����دون�א�+	א��Q�O=� }:��وא��k�Aوא��C7وא�(�*�

�����=Qg �!��.������I&����!+Y%�4و��א$�¶�K? )زالة أوهام، إ
  )١٧٠ ص ٣اخلزائن الروحانية ج

  :  ما تعريبه�يقول  و:ثالثا
�%$	���و�����،�و� ن��-$.��? Jم�:%���G�!$�]�� J���	�

FO�$-��א�  -%UM�Qن���� ،4$��
�א��و !`�Q��� 6$
� ���
�7��	
�	.]�t7Y)א��	א����(����O�$-��א�i�Q���K�O��MV

א��$£��و`��fא�د�9ن��$+�4אxن���
$� �،�M$V�I��Gن�א���אم
��.���>��
�� ���9م�א�(�4��$א��و+����KV�\-�-�&א�א%+
� �א�.� i�Q���،�S� 	79�� �א���l4و&9>� T_zنG��>`Z9�
P&�1�����$�;א�،�Mد^�`��$�4ً`�(<�=� ن�]�N´���!�¶�B�

��Èن�G��,r=7!.���$7~א����G���7P��Q��?$���K? 
  )٣٨٩ ص٢٠ني املسيحية، اخلزائن الروحانية جع(

  : ما تعريبه� ويقول :رابعا
?#Y]G� 	)�@	$%� >� 	3� ���� ���1� �V���G�0�1� !�

���iא�.-���!@1�M�Q�I	��O�$-��G�X.7¦א�Q�!$�]�t+����
،4$
��4$
���Aع�P	9	�,�ن��7	�T&%�ل�����d�1G�9و�����

����Gو !+�G� ��1&ج ����،��� k�A+9� ��� =Q� =���4;�,;
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� !+Y%ووא� !�~��� �M��k�A+9� �g � 4$z[و9@�א�،F]	�X��<$+<�G
���-$����+(:و$�?K )٣٨٠ ص٢٣ املعرفة، اخلزائن الروحانية جعني(  

  : ما تعريبه�قال و :خامسا
?� 	)��M�� @tVE�A`F���7`� �א� 4;�,¦� ^GE�)V�4�$+���

���.�$�.--�[<�א̀> K<̀G�Sو�!+�G�����QG�S���V�Q��;�!7-ن�

{�T_M��Xא;´�}-4Gن�G�>�4$z[א��>��]G�t��Qא�و���p	�G�

�M�Q��$�	ل�א��-P�=L�K? )ص٢٠ التجليات اإلهلية، اخلزائن الروحانية ج  
  )٤١٢و ٤١١

  :هص ما ن�قال و :سادسا
?�� �.<$-�� 	7�� t7Y)א�� 	�� I<�-.א���و� ،�	7�� F*�+Q�

�	7�� |479��� �و� �א����(4، �א��?� b1� ��� �א�_^ א�����ن
�79�A4א� ����ن X�]� �w$-�� @t$<@%� >�G� F	W$F�� ،49	<��1bא�

G� �و�� ،47F��+;א� i�Q��� ��� �>ª�#¶� ���G� fوذ�� ،4<9jא�d&�B�
@i	Pو� ��� =Q� @i	Pوو� �pb1א، >���� ������א�.� T_�

�א;(	>4% K�4;�,;א� I�LQ� � � >`<�-�� ��� �א�¤ XF.F]� و��
G� ،fذ�� ��Vق �G&אد ��� X�]� �א� �و�¤4.7 
Fوא;´�}-4،� \��F#و

�א�.-� �א���(4 ��� !|)@.@]� ��1Gج �Gو ،�p°$�� !���<94� K��.|��%&� و ن>

	UF̀�1���%�K�2@�א�.-$�،�[�$!�א�(�¤4���%�t7Yא;G�H 
��$�V

�4)9�Yא�� X�]� X�Y�;א� �.��%&� 	7�� I<�-.א�� >]<	9� Gن
���Aط� ���و �א;,�;4، I�LQ� � � T	7�� >)�� �و�� ،4ª�)+�;א
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#4F7F��+�� ba�� �� ��א�b1�4<9j/א�̀>-�ع Kא�_�� >�� =�
� ��� ووא�#
�����w$-��@t$<א;(�م� �������Gא&/�א̀>-�ع/�א��7>�4א;�49��Y،�و%@

4)$)oא�!Pو�X�]��ز��Ä9 �א�{�X�]א���K��.M��µ$M`�:V
¤Ibc� �و� �א� ¤Ibc�&%��!�،<�.א�� ¬�.P� t¸� XE�F&¤G� >�¢V� ،
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 يف � ويف األخري، نقتبس من آخر رسالة كتبها حضرته :سابعا
، ونشرت يف هذه "أخبار عام"باركة، وبعثها إىل جريدة  املحياته

  : قال فيها ما تعريبه. اجلريدة نفسها يوم وفاته
 ?� �+Q� 4Y%א��� �א�.�س j1¤G� �Gزل S� J�>� � ���و

xא�Uz��AQGن���p~9G� J�	��>�Zא��p&وزو��p�_Q�UMED`¤G���G�
�א @t$]م-.�אد:%[���>�� 4�:]���6$�� I�� KK�j+]G�>�ZQو

� �w$-�� �א�(�)ن������< ��̀>-�ع 4P�
� ^G� d&G� �� 6$�� :)+
�Æ��G4،�وª�)+���4ً�-4ً،�و�ª�)+���Iًد�M��>��_ÏGو�،U9�,א�

�א�.� 4]�{� �]� �و�1Gج �א]%:م، �������ع Oא	+��وא!�>
 �،:Q��p��É�4�{���4M+���M?K ) الصادرة من الهور " أخبار عام"جريدة

  )١٩٠٨ مايو ٢٦عدد يوم 
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من أغرب العقائد اليت راجت بني عامة املسلمني، وأكثرها إساءة 
 هي عقيدة حياة عيسى بن مرمي �حممد لإلسالم ولرسوله سيدنا 

فلقد تسربت هذه العقيدة من املسيحية إىل اإلسالم .  يف السماء�
إن . والقت رواجا، بسبب خطأ استنتاجي آخر وقع فيه بعض العلماء

ثبوت نزول عيسى يف آخر الزمان من األحاديث الشريفة سوغ هذه 
وحياته فيها فرعا فكان تصورهم صعوده إىل السماء . العقيدة وبررها

وخبالف ثبوت مسألة النـزول، فإن . لتصورهم معىن خاطئًا للنزول
الصعود واستمرار احلياة يف السماء ال دليل عليهما ال من القرآن 

وقد ظن بعض العلماء أم . الكرمي وال من احلديث الشريف مطلقا
 يف السماء يدافعون عن اإلسالم وعن �بتمسكهم حبياة املسيح 

 �ديث الشريف ومصداقيته، ويفتحون اال لنـزول املسيح احل
ولكنهم يف حقيقة األمر قد حنتوا هذا الفهم من عند . يف آخر الزمان

أنفسهم، وأدى هذا الفهم إىل نتيجة عكسية أصبحت خطرا على 
  .اإلسالم
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ولقد بقي تأثري هذا اخلطأ على املسلمني حمدودا، حىت جاء وقت 
فكانت . ار املسيحية حتت ظل االستعمار الغريبغلبة النصارى وانتش

 ورفعه إىل السماء مها السالح األقوى بيد هؤالء �حياة عيسى 
وقد جنحوا يف بداية األمر يف . القساوسة الذين بدأوا بنشر املسيحية

استقطاب عدد كبري من اجلهلة من املسلمني يف اهلند خاصة ويف غريها 
 � على النيب �عاء بأفضلية عيسى من البالد، بإثارة شبهات باالد

وكونه إهلا حيا يف السماء، ألنه ليس للبشر أن يعيش يف السماء أو أن 
وعندها حتول هذا اخلطأ إىل أفعى تريد التهام ! خيلق أو أن حييي املوتى

  : يف هذا األمر ما تعريبه�يقول حضرة املؤسس . اإلسالم
?�L¦� �א�وא�= B� t��Q� X�$]� I�$
� 4$~�� ��ZY1 ن 4�

�	9�`� X7VG� � � ZY·א� �_א� �¸�ل 	)V� �א�$�م ��G� ،\�?V
�א]%:م �א�+:ع KKK�j+]وא� �א;�$?4$ ��1وج E0� �Gن _.V
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��KKKא;�����$	pא����$?4$א]%:م،�و��--�t?-�G��Mذ&49
f�_��� ص ٨امللفوظات ج ( ZV?K&אد�א��`���7אxن�`.-$!�א;��

  )٣٤٥ و٣٣٧
 � أن عيسى �لقد أوحى اهللا تعاىل إىل حضرة املؤسس 

فألف عددا من الكتب تناول . ليس حبي، بل مات كغريه من الرسل
فاة فيها هذا املوضوع بشكل مفصل، وساق عشرات األدلة على و

كما دعا األمة إىل . املسيح من القرآن الكرمي واحلديث الشريف
 �التخلي عن هذه العقيدة الباطلة دفاعا عن اإلسالم ومقام النيب 

وكثريا ما كان يقول حضرته . ولكي ال جيعلوا للنصارى عليهم سبيال
�א;�$��?خماطبا املسلمني  �א]%:م�د[�א �$?$��tr�?، كما 
�_א�א�	��9و
$��Iא;�$��وא?كان يقول أيضا �I�$
�n+È����

�U9������K? اتني اجلملتني اخلطر احملدق باإلسالم حيث خلص 
  .من جراء تلك العقيدة الفاسدة

  

؟"���K��L6א��و=)�وא�������Kو���K�M?"� �
وكما قلنا، فإن مبعث هذه العقيدة ومردها هو الفهم اخلاطئ 

فتمسك البعض بعقيدة .  يف آخر الزمان�ملسألة نزول عيسى 
الصعود واحلياة ألنه يظن أا السبيل الوحيدة اليت من خالهلا سيصبح 

 بطالن هذا التصور، كما �وكثريا ما بني حضرته . النـزول ممكنا
 يف �يقول حضرته . بين املقصود من هذا النـزول وكيفية حتققه

  :هذا الشأن ما نصه
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�א�.�س@? �M9G� �א;�< FنZ�� �X�YאذQW¤�وא KK�*̄&� �%:م@ !$�]
X�@7א�� #iوא��א�� KKوא�{¤�وא�� �א;+.�>��9، F\+¤Q� وא��Gوא

d&Fא��� #	$%� ��W�#]�X�]�UMF+��Fض/ K��و�،FU9��� Fא��� �Y@̀�:V@وא
��א;�� F	�ْ@و� �9� d&��.א�� �̀@$7.�א K�¤I�$oوא� @i�;א� �.#��%�#�|G
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�%$.CDل،� F�$�;א� �Gن �M$V� �و&Fد F69د�
Z�� G½�د#����
��¡)#�� �و`�Q@eن �¡)#�� �و`1Z@_ون ،d�1¤G� F69د�
G� و`.��Fن

�@U%א�U,<�E�D@a9��א�(²(�؟�و�F 9�{ون�&F_D`و�،�F1(?U9א������?
��� ��V+.�����4א����FU|�7$א;�$-��Wن �،d&Fא���/b1�/אل��G�B�
�א�{��>�� �א������9 �א�¤ F̂ /C�$#و�� ،�°#Y´;א� FU|�7$و�� U,.�

��X�]�Fא;7+	�9Pא���F=F7Èو�،/b·א�E�¶�UM���Z��K�Wt|�F1�	و�
�A+�+;ن����א�Q��F��WÃE+�+$�ْ|V�،א_��/=LQ�!@.DF.@%K� �

�-��Y��� 2k��� �b}�� ��CDو�#! �و��#4 �$�9 � B� ��Qن 	)��K
�E�	F̀و�F=$Å[وא�א§F��ْ�V�ٍ�G� ٍ$]��ٍ}.��!`�9(�Bوא��K�tذ���� 

و�	�و�t�G�f�G�UD@]C`��$Q�KK�\FPא;�$�@�WX�$]��9�KKא�$�Mد@
���ل �א�.-$>�؟ #�@?@�� B� �و&د �Q� !|�-�� �$�9 � F>`Z9� �Gن W�	�

� ��©$�Xو��ل F&��Gو�،T�V/�7F̀� U�V� �$�9 � UQO�P� W���� �_א
�.#����U+.Qن� � �$�9 � Kא����� W�ٍF+���t�G�f� � KK|G�pX.7�� @t#?.F̀

�א�و�� �.���(�B� ��M_א �.7#�� ��� ��.,|�pא؟ Kل��� Wم��� �9� KK���
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�#\@+¤Q� F&א�%G� �`�(|�Mن �� U,.,�� �א�، X�]� @t9FeVْא
��F%�;א�K� �

��Ij]� fذ�� Bو� �א�، H��� X�$]� ���~�� �4$~�� f�`
������ K�،א�� /�F.D@%� �#�� O��א�� ��� �ٍFAF�� ��CDول@ ��Qن ��

Zْ|V� ��Qن Wو ن���� U+.Q� � ن 4$��1� ���وٍن �#�� bٍ}.�� ̀@�א
�9	+M;א�?K� �

  )٣٨١ -٣٧٩ ص٥مرآة كماالت اإلسالم، اخلزائن الروحانية ج(
  

��.د�$�=��ن�.'���א���ل���א�����8'ن����מ���57�ول��� �
 �ومن امللفت للنظر أن تشكل وفاة املسيح عيسى بن مرمي 

فإن . �رسول أول إمجاع للصحابة رضوان اهللا عليهم بعد وفاة ال
 � تبني أن الصحابة قد ذهلوا لوفاته �حادثة وفاة الرسول 

 �واضطربوا اضطرابا شديدا، فوقف سيدنا أبو بكر الصديق 
  : مستدال باآلية الكرمية�وخطب فيهم معلنا وفاة الرسول 

� $tΒ uρ î‰ £ϑ ptèΧ āωÎ) ×Αθß™u‘ ô‰ s% ôM n= yz ÏΒ Ï&Î# ö7 s% ã≅ ß™”�9 $# 4 Î* sùr& |N$̈Β ÷ρr& Ÿ≅ ÏFè% 

÷Λ äö6n= s)Ρ $# #’ n?tã öΝ ä3Î6≈ s) ôã r& 4 tΒ uρ ó= Î= s)Ζ tƒ 4’ n?tã Ïµø‹ t6É) tã n= sù §� ÛØ tƒ ©! $# $\↔ø‹ x© 3 
“Ì“ ôfu‹ y™uρ ª! $# tÌ� Å6≈ ¤±9   )١٤٥ :آل عمران( � #$

 كما أقروا بوفاة كل من �فأقر مجيع الصحابة بوفاة الرسول 
  .كان قبله من األنبياء دون استثناء

 فحسب، بل إم من خالل هذا اإلعالن قد أقروا وليس هذا
فقد فسروا اآلية السابقة على أا .  خاصة�ضمنيا بوفاة املسيح 
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، واحلق أن ال فرق بينها وبني اآلية الكرمية �إعالن وفاة الرسول 
  :التالية يف األلفاظ والكلمات، حيث يقول تعاىل

� $Β ßxŠÅ¡yϑ ø9 $# Ú∅ö/ $# zΟ tƒö� tΒ āωÎ) ×Αθß™u‘ ô‰ s% ôM n= yz ÏΒ Ï&Î# ö7 s% ã≅ ß™”�9 $# 

… çµ•Β é&uρ ×πs)ƒÏd‰ Ï¹ $tΡ% Ÿ2 ÈβŸξà2ù' tƒ tΠ$yè©Ü9 $# 3 ö� ÝàΡ $# y# ø‹ Ÿ2 ÚÎit6çΡ ÞΟ ßγs9 

ÏM≈ tƒFψ $# ¢Ο èO ö� ÝàΡ $# 4†‾Τ r& šχθä3sù÷σ ãƒ� )٧٦ :املائدة(  
فهل هنالك ما هو أكثر ! فأنى ألحد أن يفهم اآلية بشكل خمالف

  بيانا من هذا؟
 على هاتني اآليتني، بل كرره �يقتصر إعالن وفاة عيسى ومل 

إن القرآن الكرمي مل يتكلم عن وفاة نيب . اهللا تعاىل يف عدة مواضع
 درًءا للمخاطر اليت سيتعرض هلا �أكثر مما تكلم عن وفاة عيسى 

املسلمون جراء عقيدة استمرار حياته يف السماء حىت نزوله آخر 
  .الزمان

  

�'�ض�א#د�"����������ن�א����ن�א����מ�و�����6� �
 إن القرآن الكرمي يصرح بكل وضوح أن املسيح قد ترك :أوال

 وأنه منذ ذلك الوقت مل يعلم ماذا حل بقومه، ومل يعلم ،قومه بالوفاة
يسأل اللـه تعاىل عيسى عليه السالم يوم س. بأم قد اختذوه إهلا

جيب بأنه أمرهم بأنْ في. القيامة، عن سبب اختاذ الناس إياه إلـها
àMΖ � : يقول مثيعبدوا اللـه، ä. uρ öΝ Íκ ö� n= tã # Y‰‹ Íκ y− $̈Β àM øΒ ßŠ öΝ Íκ� Ïù $£ϑ n= sù 
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Í_tG øŠ©ùuθs? |MΨ ä. |MΡ r& |=‹ Ï% §�9 $# öΝ Íκ ö� n= tã 4 |MΡ r&uρ 4’ n?tã Èe≅ ä. & óx« î‰‹ Íκ y− � )املائدة :
١١٨(  

  .أي ال علم لـه مبا حصل بعد موته من تأليههم لـه
 سيبعث من جديد فستكون إجابتـه �فرضنا أن عيسى  ولو 

غري صحيحة؛ إذ إنـه سيعلم لدى عودته إىل الدنيا ما أحدث قومه 
فكيف ميكن أن جييب ربه . بعده، وسيكون عليهم رقيبا فترة من الزمن

   ذا اجلواب يوم القيامة؟�
 بـهذه اآلية على املوضوع نفسه، �وقد استدل رسولنا حممد 

  : أخبار يوم القيامة، فقاليف سياق
� KKK?��iوذא� ��א�$ iذא� >��?�G� W��� ���P�Dل _1�9

�V$(�ل ��G?��<؟ ���ZVل �ل،Aא�� W��9	`��� �C9א��א S� UM� 
����ل�א�7-	�א���×�Qل���ZV�،UMD+�&�V�_.��UMD��)]G�X�]

U9א������X�$]�W���E|�|V�WU/M$#V�@tW�@د��Fא��p	$/MF��WU/MW$|�F]�@t.¤QFو
W$�VF�F̀�2OW>F�� =̄¤Q� X|�F]� FtW�|GFو� WU/MW$|�F]� F\$#�Eא��� FtW�|G� Ft.¤Q� >#.F+

�	$/MF�� KK!����� �WU$,oא�C9C7א��� K�%�9����	���Wل�3
��Uא;�`	ون�א�_�W��9ذ@�G��]��Q<�[-	�א��[���-$����4ل

� �,�� ��G� UMD�`�)V� �,�� >�G� 	M]� X�]� صحيح ( K?�א&`	وא
  )واذكر يف الكتاب مرمي إذ انتبذت من أهلهابدء اخللق، باب ، كتاب البخاري

ي هو اهللا  كذلك فإن التويف إذا كان من باب التفعل وكان املتوفِّ
ى هو من ذوي األرواح، ومل يكن هنالك من تعاىل أو مالئكته، واملتوفَّ

كالليل والنوم مثال، حيث  - قرينة تصرف املعىن من احلقيقة إىل ااز
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 فال يكون املعىن سوى - ملوت على وجه اازيشبه خالهلما النوم با
وجند هذا هو املعىن الوارد يف قواميس اللغة بكل . املوت وقبض الروح

  .وضوح
  الكرميعالوة على ذلك فقد ورد التويف ذه الصورة يف القرآن

  .كثريا، ومل يكن معناه إال املوت
 ومن العجيب أن التويف أيضا دارج على ألسنة العامة يف وصف

  .املوت، حبيث إن العامة ال يفهمون من التويف غري املوت مطلقا
 إن القرآن الكرمي يبني بأن اليهود قد مكروا باملسيح كي :ثانيا

يقتل ويصلب، ولكن اهللا تعاىل قد أراد أن يفشل خطتهم وأن يمضي 
  :خطته هو، حيث يقول تعاىل

  (#ρ� x6tΒ uρ� t� x6tΒ uρ ª! $# ª! $# uρ ç� ö� yz tÌ� Å3≈ yϑ ø9 $# 				 tΑ$s% ŒÎ) ª! $# #|¤ŠÏè≈ tƒ 

’ ÎoΤ Î) š�‹ ÏjùuθtG ãΒ y7 ãèÏù# u‘ uρ ¥’ n< Î) x8ã� ÎdγsÜ ãΒ uρ š∅ÏΒ tÏ% ©!$# (#ρã� x" Ÿ2 ã≅ Ïã% ỳ uρ tÏ% ©!$# 

x8θãèt7 ¨? $# s−öθsù šÏ% ©!$# (# ÿρã� x" x. 4’ n< Î) ÏΘöθtƒ Ïπyϑ≈ uŠÉ) ø9 $# ¢Ο èO ¥’ n< Î) öΝ à6ãèÅ_ö� tΒ 

ãΝ à6ômr' sù öΝ ä3oΨ ÷� t/ $yϑŠÏù óΟ çFΖ ä. Ïµ‹ Ïù tβθà" Î= tF÷‚s? � )٥٦-٥٥ :آل عمران(  
إن هذه اآلية الكرمية تبني اخلطة اليت قرر اهللا تعاىل ا أن ينصر نبيه 

 فقد توعد اليهود.  ومينع عنه األذى يف حياته وبعد مماته�عيسى 
املسيح بالقتل والصلب، ومكروا من أجل ذلك، وذهبوا إىل احلاكم 

صيان على الدولةونه على أن حياكمه بتهمة التمرد والعالروماين حيض .
وأرادوا أيضا من هذه اخلطة أن يصموه بالكذب واللعنة ألن التوراة 

فتضمنت . )٢٣:٢١التثنيه ( تصف من يصلب على خشبة بأنه ملعون
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 بأم لن يقتلوك ولن �هذه اآلية البشارة من اهللا تعاىل للمسيح 
نين يصلبوك، وإمنا أعدك بأين سأتوفاك وفاة طبيعية كسائر البشر، وأ

من خالل ذلك سأبطل كيدهم، وسأرفعك وأُبعد عنك اللعنة اليت 
كما أنين سأجعل الذين اتبعوك . تصوروها واليت أرادوا أن يصموك ا

  ومن أوىف بعهده من اهللا تعاىل؟. فوق الذين كفروا إىل يوم القيامة
لقد حتقق هذا النبأ، وبين القرآن الكرمي ذلك، حيث قال اهللا 

  :تعاىل
� öΝ ÎγÏ9 öθs% uρ $‾Ρ Î) $uΖ ù= tG s% yx‹ Å¡pRùQ $# |¤ŠÏã tø⌠ $# zΝ tƒó� tΒ tΑθß™u‘ «! $# $tΒ uρ çνθè= tFs% $tΒ uρ 

çνθç7 n= |¹ Å3≈ s9 uρ tµÎm7 ä© öΝ çλm; 4 ¨βÎ) uρ tÏ% ©!$# (#θà" n= tG ÷z$# Ïµ‹ Ïù ’ Å∀ s9 7e7 x© çµ÷Ζ ÏiΒ 4 $tΒ Μçλm; ÏµÎ/ 

ôÏΒ AΟ ù= Ïæ āωÎ) tí$t7 Ïo? $# Çd©à9 $# 4 $tΒ uρ çνθè= tFs% $KΖŠÉ) tƒ 				 ≅ t/ çµyèsù§‘ ª! $# Ïµø‹ s9 Î) 4 tβ% x. uρ ª! $# 

# ¹“ƒÍ• tã $\ΚŠÅ3ym� )١٥٩-١٥٨: النساء(  
أي أن اليهود يدعون بأم قد قتلوا املسيح صلبا، ولكن ما قتلوه 

وهذا ألن الظروف اليت حصل فيها . وما صلبوه وإمنا خيل هلم ذلك
تعليقه على الصليب مل يتسن هلم فيها أن يعلموا إن كان قد قُتل 

 مصلوبا والذي حدث أنه مل يقتل ومل ميت. حقيقة على الصليب أم ال
يف ذلك الوقت، ولكن اهللا تعاىل قد هيأ له اخلطة اليت تضمنتها اآلية 

وأنه بعد ذلك بوقت طويل قد تويف وتحقق رفعه مكانة أو . السابقة
قربا من اهللا على عكس ما أراد اليهود، وحتققت باقي األنباء املتعلقة 

  .بغلبة أتباعه على اليهود
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٩٨ 

 بكل وضوح أن كل من دعوا آهلة إن القرآن الكرمي يعلن :ثالثًا
من دون اهللا تعاىل هم أموات غري أحياء وال يعلمون أيان يبعثون، 

  :حيث يقول تعاىل
šÏ% ©!$# uρ� tβθãã ô‰ tƒ ÏΒ ÈβρßŠ «! $# Ÿω tβθà) è= øƒs† $\↔ø‹ x© öΝ èδ uρ šχθà) n= øƒä† 				 

ìN≡uθøΒ r& ç� ö� xî & !$uŠômr& $tΒ uρ šχρã� ãèô±o„ tβ$−ƒr& šχθèW yèö7 ãƒ� )٢٢-٢١ :النحل(  
. �وال شك أن أكثر من دعي إهلا من دون اهللا كان املسيح 

كما أن هذه الدعوى هي اليت ما زالت حية وما زال من حيملوا 
فهذه اآلية تعلن إعالنا . حياولون نشرها ونشر الشرك من خالهلا

صرحيا عن موت املسيح وغريه ممن دعوا آهلة من دون اهللا دون 
  ف بأمههم وأكثرهم شهرة؟استثناء، فكي

إن القرآن الكرمي يذكر صراحةً املفاصل الرئيسة يف مسرية  :رابعا
  : حيث يقول تعاىل على لسان املسيح�املسيح 

Ν≈ n= ¡¡9 $# uρ� ¥’ n?tã tΠöθtƒ ‘N$ Î!ãρ tΠöθtƒuρ ÝVθãΒ r& tΠöθtƒuρ ß]yèö/ é& $|‹ ym � )٣٤: مرمي(  
ثال، لكان أوىل فلو كان هنالك حدث آخر، كالرفع إىل السماء م

أن يذكر هنا بكل وضوح ألنه يوم سالم خاص تفرد به املسيح عن 
  .غريه من األنبياء، بل عن البشر أمجعني

عالوة على ذلك يذكر القرآن الكرمي يف نفس السورة كالما مماثال 
≈íΝ � :، حيث يقول اهللا تعاىل�عن حيىي  n= y™uρ Ïµø‹ n= tã tΠöθtƒ t$ Î!ãρ tΠöθtƒuρ 

ßNθßϑ tƒ tΠöθtƒuρ ß]yèö7 ãƒ $wŠym � )١٦: مرمي(  
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فلو كان هنالك فرق يف املفاصل الرئيسة حلياما عليهما السالم، 
  فهل يذكرمها القرآن الكرمي بنفس الصيغة؟

  

�������ن�א��د��1א������9��0و�����6�'�ض�א#د�"��� �

 من احلديث الشريف نورد ما �من األدلة على وفاة عيسى 
  :يلي

��س��[��א���[-:األولM.]א���>l&ل����?�Wل�&%�ل�א����
��……�O�È�!� و��GF�Ao�9م�א�E�_1�$V�¥�Gل�����P��

�ل���ZVل�V�>��?�G�*&�9$(�ل�Aא��iوذא����UMذא�iא�$
�א�7-	� ���ل �Q� ���ZVل R	7�� 
	�uאG� ��� ^&	`� �� f� 

�`�F��+$Vא���×� ��V� UM$V�tد�� ��� وM��UM$�]�t.Q$	ًא
V$(�ل� ن����C9�S�Oא��א���`	�t�G�t.QUM�E��9א���$\�[�$

� UM+�&�V� _.�� UM��)]G� X�]� K?)كتاب التفسري،البخاري ، باب وكنت 

 )عليهم شهيداً ما دمت فيهم

كما هو معلوم، فإن االرتداد يف اإلسالم حدث بعد وفاة 
 قومه بالوفاة، �وقد فارق الرسول .  وليس يف حياته�الرسول 

 على تشابه ما سيحدث معه وما حدث فكان استدالله باآلية دليال
 الذي ترك قومه بالوفاة أيضا ومل يعلم ما الذي حدث �لعيسى 
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 إىل هذا الوقت فإن جوابه بأن �فلو قلنا حبياة عيسى . معهم
ارتداد قومه حصل بعد وفاته يتناىف مع احلقيقة الراهنة، وال ميكن 

  .للنيب أن يكذب
 واإلمام � وابن عباس � إن هذه الرواية تدل على أن النيب 

  .فلما أَمتين  مبعىن"فلما توفيتين" البخاري قد فسروا
 إذ خيرب عن �حديث آخر يؤكد وفاة املسيح هناك  :الثاين

����Qن���%�X? :وفاته صراحة وهو ما أورده ابن كثري يف تفسريه
�� ��א`-�[<M7%و��;��$
�X�$]و?K ) تفسري القرآن العظيم البن كثري

  ).٦٥ء الثاين صاجلز

  

Nو'�)� �و�� Nو��.� ����2و�� O��� �7�و��� Nد��'��

�'ل�:��������:����"�א#�'��*..�א����*� �

  

 رفع إىل السماء حيا، وسينـزل من �وأما القول بأن عيسى 
السماء جبسده املادي يف آخر الزمان مع املالئكة بكل قوة، ويغلب 

 عقيدة النصارى وليس الناس، فهو يف احلقيقة تصور باطل مأخوذ من
  .بثابت من القرآن ايد
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فما رفع عيسى ابن مرمي إىل السماء حيا جبسده، وما أُلِقي شبهه 
بل علِّق على الصليب ولكنه مل ميت عليه، وأُوِذي كما . على أحد

 األذى لبضع �وقد حتمل عيسى ابن مرمي . أُوذي مجيع األنبياء
 وملا أُنزل عنه كان يف حالة اإلغماء ساعات ملا علق على الصليب،

 ولكن ...�: الشديد حىت خيل هلم أنه مات كما جاء يف القرآن ايد
أي شبه األمر بالقتل والصلب أو شبه .. )١٥٨ :النساء( �...شبه هلم

املسيح املغمى عليه بالقتيل، ولكنه يف احلقيقة كان يف حالة إغماء كما 
   .�...وما قتلوه وما صلبوه... � :ذلك يف قولهأقر سبحانه وتعاىل 

 بنفس الطريقة اليت رفع ا األنبياء �لقد رِفع عيسى ابن مرمي 
ورفعناه مكانا � � يف شأن إدريس �فقد قال اهللا . اآلخرون

 : يف اآلية الكرمية�ونفس املعىن لرفع عيسى  )٥٨: مرمي( �عليا
 إذ ال ميكن أن )٥٦: مرانآل ع( �...إين متوفيك ورافعك إيل... �

يكون اهللا حمدودا يف السماء حىت يعتقد بأنه رفَع عيسى إليه يف 
وما تدل عليه هذه . فليس هنالك ذكر للفظ السماء يف اآلية. السماء

 على �العبارة هو أن اهللا سوف يفشل خطة اليهود بقتل عيسى 
وسوف يرفع درجته ملعون من اهللا، ) والعياذ باهللا(الصليب ليثبتوا أنه 
وقد رفعت روحه كما رفعت أرواح األنبياء . وجيعله من املقربني

انظر ( .� ليلة املعراج يف املوتى مع حيىي �وقد رآه النيب . اآلخرين
  ) صحيح البخاري، كتاب األنبياء

  من فلسطني إىل�وبعد واقعة الصليب هاجر عيسى ابن مرمي 
حيث كانت  )ن، أفغانستان، وكشمرييف العراق، إيرا( البالد الشرقية
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و�<�? :تسكن معظم القبائل اإلسرائيلية املشردة اليت قال عنها املسيح
�f�+�� >`(� �Gن >a-.9� Ib}oא� T_�� ��� t�$�� �1¤G� �k�#1א

	
�وא �و&אٍع I	
�وא �4$]&� �و`,�ن ،>`��� n�+V� ،�p~9G�?K
  .)١٦: ١٠يوحنا (

ومبا أنه كان رسوالً إىل بين إسرائيل حسب نص القرآن الكرمي 
فقد صدقه قومه حني وصل إليهم مهاجرا، وأعطاه اهللا العزة يف الدنيا 

YγŠ$ � أيضا ِطبق وعده يف القرآن ايد Å_uρ ’ Îû $u‹ ÷Ρ ‘‰9 $# Íοt� ÅzFψ $# uρ zÏΒ uρ 

tÎ/ §� s) ßϑ ø9   ). ٤٦: آل عمران( � #$

/ :العام جلميع بين آدم كما قال اهللا تعاىلوعاش ِوفق القانون  ä3s9 uρ� 

’ Îû ÇÚö‘ F{$# @� s) tG ó¡ãΒ ìì≈ tFtΒ uρ 4’ n< Î) &Ïm � )٣٧: البقرة.(  
 هاجر إىل اهلند � وقد ورد يف التاريخ أن عيسى ابن مرمي 

: وأوى فيها كما أشار اهللا تعاىل إىل هجرته مع أمه الصديقة
!$yϑ ßγ≈ oΨ ÷ƒuρ# u uρ� 4’ n< Î) ;οuθö/ u‘ ÏN# sŒ 9‘# t� s% &ÏètΒ uρ � )٥١:املؤمنون(  

 � عمر عيسى ابن مرمي �وقد ذكر لنا سيدنا حممد املصطفى 
����?:فقال �و �< �و���4، �9�A]� �[�ش U9��� �א�� X�$]�  ن

كنـز العمال للمتقي اهلندي رقم (G�?K&א�<� ��ذא�-ً��[�G&�Xس�א��+�
  )٣٢٢٦٢احلديث

د أن يصعد إىل السماوات كذلك فإن القرآن ايد ال يسمح ألح
 أن يرقى �فمن املعلوم أن الكفار طالبوا النيب . جبسده مث ينـزل منها

يف السماء وينـزل عليهم كتاباً يقرؤونه دليال على أنه صعد إىل 
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≅ö÷ � فرد اهللا عليهم. السماء è% tβ$ysö7 ß™ ’ În1 u‘ ö≅ yδ àMΖ ä. āωÎ) # Z� |³o0 Zωθß™§‘ � 
صعود إىل السماء باجلسد ممكناً لبشر، لكان فلو كان ال. )٩٤ :اإلسراء(

.  أوىل وأجدر بأن يصعد إليها أمام أعني الكفار ليؤمنوا به�النيب 
، كيف جاز �فاألمر الذي مل يعترب جائزا ألفضل الرسل حممد 

 الذي كان رسوال إىل بين إسرائيل فقط؟ فسيدنا �لعيسى ابن مرمي 
وقال اهللا تعاىل خماطباً سيدنا  أيضاً بشر ورسول، �عيسى ابن مرمي 

tΒ$ �: �حممداً  uρ $uΖ ù= yèy_ 9� |³t6Ï9 ÏiΒ š�Î= ö6s% t$ ù# ã‚ø9 $# ( 'Î* sùr& ¨M ÏiΒ ãΝ ßγsù 

tβρà$ Î#≈ sƒø:  فكيف يستثين اهللا عيسى وخيلده دون سيد ).٣٥: األنبياء( � #$
  ! اخللق أمجعني؟

  
  

�?.وאل�א�����9ن�א�����* �
  

ن العلماء يف وفاة املسيح عيسى نستعرض فيما يلي أقوال عدد م
�:  

�� قال اإلمام الرازي يف تفسري اآلية :األول KK�>� � X�$]� �9
E>|� �|f@7#Vو&א�f$²V�F+@�KK������)٥٦:آل عمران:(  

�Gن��_�Tא�49x`	ل�[�G�Xن�? WU|�]وْאF!7V&�E��7`�!D����B�W
�E>|� � |f@7#Vن��و&א�,;��� �� �وא;.(-4 4P&	���� 47Vא��� ���

M#5وא�=�� ���;,�ن t�$�� T_�� B� �א����4$ �Gن �Q� ،4
47V�4وא��P&	����?K)التفسري الكبري لإلمام فخر الدين الرازي.(  
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أن الوفاة يف ..  وهو من فقهاء الظاهر..ابن حزم ويرى :الثاين
اآليات تعين املوت احلقيقي، وأن صرف الظاهر عن حقيقته ال معىن 

لفصل يف األهواء واِمللَل والنحل، ا(. لـه، وإن عيسى بناء على هذا قد مات
   ).عند الكالم عن املسيحية

وما حممد إال  "يف تفسري آية اإلمام األلوسي  يقول:الثالث
  ": رسولٌ قد خلت من قبله الرسل


,U@�א�.��?�O�$-��א���� -%����@U,
� � J�iא����
�7mG� UM$�]� �و%:�! ��7`� �א� J��� ���`�א UM<�G� B…�

	��=$��!<�ZQ��1א��Q���´$�V�!��L�G�!�-�����t�1�…�
�4�mوFt�1�	��E�!<�G��4-$�ن���Z+م����	ًא�[��[	$7���$��

 املعاين، الد الثالث، اجلزء الرابع ص روحتفسري (." א�-(������Q�Oא��%=
١١٥ -١١٤(        

    : يف تفسري اآلية املذكورة آنفاً فتح البيان ويقول صاحب:الرابع
?�� ��وאG�=��oن���`! ��BدG��!.9و �ً�7l�\P�9���!�+�

!�-��O�$-��א����%�i���=$�	��!.]ع��Pא����و�?K� �
  :مث يضيف

?� U$)א�� �א�� ºV�?��� �א;�7د �زאد >�V��7`� �א� !³&� W���
�!��k�7@9���4.%��u:u�¹و:uא������G��Q_@9ن>�[$��nV@&�Xو

!$� �b�;א�\È�=�+���uG� K>��Aل�א���� W�،ل��� �Q���و
g �fن>�ذ�¢Vd&��.א���]�d�9و���?K) فتح البيان يف مقاصد القرآن اجلزء

  )٣٤٧ - ٣٤٦الثاين ص 
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 يف إمساعيل حقي الربوسوي وكتب اإلمام الشيخ :اخلامس
   : كما يليتفسري روح البيان

F?�<>� �f7Vو&א�WE�!����!�Lو��U$}7+���!$� ��ً7V&�f7=�ذ�Pو
F>�&� � � \��ذא >� � Eא��:م� !$�]� U$�� ��א \��ذ �g و����

و�	�9@�>�Xא��oج�زو>א&�א�،�وא�Äو&ون��Kא��7אق� ��א��Aم
�B� !��Q� n.+r� !�¢V� U$}7+��� fذ�� =Qو� �א�، bPאن

  )٤١تفسري روح البيان اجلزء الثالث ص(K?��,�ن
  

�?.وאل�'�ض�א�����*�א����(��ن����� �
  

إىل آيات الرفع وأحاديث  حممد عبدهاألستاذ قد تعرض  :أوال
وأن التويف هو اإلماتة العادية، , اآلية على ظاهرها  أن فقرر،النـزول

تفسري املنار عند تفسري (. وأن الرفع الذي يكون بعد ذلك وهو رفع الروح
 ).هـ١٣٢٤اآليات السابقة مطبعة املنار مصر 

 :حممد الغزايلاألستاذ  وقال :ثانيا

?�Fi��� O�$-��א� ����Q� !�Gو� ،i��� X�$]� �Gن � � =$�G
�!
!���PZQ�Tb���Bد�א��-$��Oو&@���n#Vو�Pن�Gو�،�)V

49xא�!$�]� -Y.`و�،�M�QW�f� Fن�@+$F��U@ME� و��t$̄F����49xوא�،
�א��@%=� !�-�� ��� t|�F1� 	�� �&%�ل� � � �	3� ��و�� KKא�_Mو�

i���X�$]ن�G� )?+9� ?K) هـ إبريل ١٣٨٠لواء اإلسالم عدد ذي احلجة
  ) ٢٦٣ص /م١٩٦٣
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 W سابقاً شلتوت مفيت اجلامع األزهرحممود  الشيخ سئل: ثالثًا
هل عيسى حي أو ميت حبسب القرآن الكرمي والسنة املطهرة، فأجاب 

وكنت عليهم شهيداً ما دمت فيهم فلما … (ناقال آية سورة املائدة 
) …توفيتين كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيٍء شهيد 

أنه ال يعلم ما  كان شهيداً عليهم مدة إقامته بينهم و�بأنّ عيسى 
  .حدث منهم بعد أن توفاه اهللا

  :ويتابع قائال
?�� 4�Q� iو&د� �`�FBو�	 Eًא�bLQ� U9�,א�� �א�(�)ن B

�א;+-�د&� �M$�]�\��aא�����X.7;א� �_א�&���X+
�i�;א�X.7¦
���� �M-��®و� � � X.7;א� �_א� bc� B� =7+�`� Sو� ،�M.�

�א;�X.7א;+-�د& �_א��]� �MV��9� K� 4�Q� 
F`�+$V��Eو���
�_א�א;�X.7א;+-�د&�و���א]��`�4א��7د�49�X�]�=F�BאG�49xن�̀@?
�א�.�}(�ن� �وא��$�ق ºא���� ��� �MQ&	9و� �א�.�س �MV�79� א�¥

����~�د K�I�Vو� �M�� ���אد �.�� I�Vא��� ��Zن �א�(�ل � � =$-%� و�
�>
�!�G�d�9����U]ز�X�]�pO�.��O�[$�7��X	��CDو�!����א��

�49¶����B�Iא���O،�وCD.$%�!�Gل�xن>�א�ن،���C��1א�(��M.�
�Bא�_9��9,���ن�� ��،������(�م� !��)�� !+�:]�	9	¸�B

X�$]م�����ق���`���	�K)��1א���Cن�و����Uم�3 �
��Wمث يقول  �
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?�	.+��� I�MY;א� �א��.4 B� �و� U9�,א�� �א�(�)ن B� �$�
�nV&� X�$]� ��Zن �א�(�\ �M$� � �°Y9� I	$)]� �9�,+�� ���9

،O�� ��א�� !�%$.CDل�®� !�Gو�،�M$Vن�xא�� �>
� !<�Gو�
 مايو ١١– ٤٦٢، العدد "الرسالة"جملة (��M.��?K)��1א���Cن� ��א�&ض

        ) م١٩٤٢

وما �فيما يفسر آية  أمحد مصطفى املراغي كتب الشيخ :رابعا
حممد إال رسول قد خلت من قبله الرسل أفإنْ مات أو قُتل انقلبتم 

  :�على أعقابكم
3	pא�?� �Gن ^G���!�-�� �א��%= t~�� 	�� ���Aא � � �$

����	
��\+,9�Sو�X$©��9و�QCQ�UM~7��=+¤א�و��`�V
� �א·�	، UM�-�Fi��� �VG¢ن E�X�$]و� X%��� i��� �Q

� �א�.-$� ��� ��bcوF=+¤�� �Gو E�،>©و� �9�Qز� =+¤�� �Q
� !$�]� U+.Q� �<]� �7Pא&� U,��)]G� X�]� �…`.(�-�א

�����O	���`�א�وא·:��4 ن>�3	ًא�������Q��Aא��-$��Oو
 )٨٨ -٨٧تفسري املراغي، اجلزء الرابع ص(G�?Kو��¤+��א

بعد أن ذكر العديد عبد الوهاب النجار  األستاذ وقال :خامسا
  : من اآلراء حول هذه املسألة

?�X�$]ن�G�T&�+1G�^_د،��وא��M$א�����א��T�ÅG�	��
�>��Lא�� !Pא��� �وGن ،\��9� Sو� =+)9� Sو� !$�]� �9(-~�א U�V

G�����E�>�GאFf$V�+��>� �X�$]��9…Øن�א;�אد����א�49xو
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���� f$�]� ��%G� �� f��G� �+
� f+$Îو� f�PG� B�+��
�!Pא������Oא	[�א����!+�]��]�49�.Q�49xن�אGو�،f�+)9
א��P$!�א�_^�G�\Èن���9&� �$!���!�א;+-�د&����א;(�م�وא�_^�

����ل�Q�!א�	]G�b�	+ط�א����-
 � )©F��,و�,�وא�و�
�      )٥٦٨قصص األنبياء ص ( KE?�وא���b1א;��9�Qא� �

  :يف تفسريه ما يلي حممد حممود احلجازييقول الدكتور : سادسا
?�f�PG�f$V<�+��>� �X�$]��9ذ���ل�א�� �UMא�����,�

��G	ًא 2	+7��f$�]�^	+79و���� :ً��Q�K�!`��.��!�� I&�A�� T_MV
U�b�	`و� U��,�� ��� K� ،X�]G� ��,�ن B� f7Vو&א�nVوא��

�!$�]�����ل�א��Z��Bن� د&9 �Q,�ن�����4��,��nV&
� �[�$�Fא��:م �ً��,�� T�.7V&و� E�B� �א;��.� B� !��)Qو

F&	+)��f$���	.]ق�	��	7)��KE��$�VX.7;א� J��U�]Gوא���
!�� J��Uu� �א�	�$� �1(� �%$.CDل !�Gو� �א� � � nV@&� X�$]� �Gن

i�r�?K)ل ص التفسري الواضح للدكتور احلجازي، اجلز١٠٨ء األو(    
  

��א���אد��ن��-زول�����א'ن����מ��� �
  

ما دام القرآن الكرمي واحلديث يؤكدان أن املسيح الناصري عيسى 
 قد مات كما مات مجيع األنبياء وأن املوتى ال يرجعون �بن مرمي 

إىل هذه الدنيا أبدا، فال جيوز أن يفسر لفظ النـزول الذي قد ورد يف 
.  ابن مرمي مبعىن نزوله جبسده املادي من السماءاألحاديث عن عيسى
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ذلك أن أكثر األحاديث الواردة يف شأن الدجال ونزول املسيح ابن 
 وال ميكن من قبيل االستعارة وااز،مرمي وعالمات ظهوره إمنا هي 

وإمنا املراد من نزول . أن تحمل على ظاهرها وأكثرها تتطلب التأويل
 يشِبه عيسى �رجل آخر من أمة املصطفى عيسى ابن مرمي هو بعثة 

 قاديانوقد ظهر هذا املوعود يف . ابن مرمي يف صفاته وأعماله وحاالته
فكان هو املسيح املوعود . � مريزا غالم أمحديف اهلند باسم 

:  ببعثته قائالً�واإلمام املهدي لألمة احملمدية الذي وعد رسول اهللا 
?X�$]�� �^	M;א��ه، كتاب الفنتابن ماج( ? .(  

 من السماء ثانية، �) إلياس(لقد انتظر اليهود أيضا نزول إيلياء 
وملا جاء .  فيهم�ليكون نزوله عالمة على اقتراب جميء املسيح 

املسيح دون أن ينـزل إيليا من السماء، أنكروه حمتجني بعدم جميء 
 هذا ):�حيىي (إيلياء ثانية من السماء، فقال هلم مشريا إىل يوحنا 

صفاته هو إيلياء املوعود لكم قبل نزول املسيح، ألنه يشبه إيلياء يف 
وتكرر ذلك مع املسيح املوعود واإلمام املهدي . وحاالته وأعماله

وقد ظن كثري من املسلمني أن . �الذي جاء مثيال لعيسى ابن مرمي 
  .املسيح نفسه ال بد أن ينـزل من السماء، فقد وقعوا يف اخلطأ ذاته

  

�7������מ�����Pون..�א���Pوא��� �
  

املسيح الناصري يف " كتابا أمساه �لقد ألّف حضرة املؤسس 
 ودالئل جناته من �بين فيه كل ما يتعلق بعيسى بن مرمي " اهلند
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املوت على الصليب وهجرته إىل بالد املشرق وإلقائه عصا التسيار يف 
مر من القرآن وقد قدم دالئل على هذا األ. كشمري وموته ودفنه هناك

الكرمي، واحلديث الشريف، والكتاب املقدس بعهديه، وكتب التاريخ 
 �كما أن وفاة املسيح . والطب وغريها من الكتب واآلثار

ودالئلها كانت من املواضيع اهلامة اليت ناقشها حضرته يف العديد من 
وبعد أن قدم كل هذه اجلهود يف سبيل القضاء على عقيدة حياة . كتبه
 لينـزل من �ح يف السماء، بني بأن من ينتظرون املسيح املسي

  : ما تعريبه�السماء سيطول انتظارهم، فقال حضرته 
?�4�{���I�,���O� ن�CD��I�,Vول�א;�$��א;�[�د����א��

���É� K�	
G�O��CD.9����!�Gل����א�� �א[��א�$P	pא K�n$mن� 
�d�9� ��� �و�,� ��r`�ن، k�%� �א�$�م �א;��Pد�9 �.$l&�7�

�	
G�i�r�Uu�،אp	�G�O��.���U9������X�$]�UMزً�����א��
U��G���p~9Gو�د UM.�� 	
G� d�9� ��� �و�,� ،UM����»� א�_�9

���X�$]��،U������U9زً�����א���G�i�r�Uu�،Oو�د�Gو�د
UM.,و��O�����א�� �א��������U9زً� �����9وא �p~9G� K�_�	.]و

>)�@9� k�%�G� �א�(� V�،F$�,�ون UM����� B� ��c-�4א� ��9Gم ن
	�� �و�,���א���$\ ،�p��É� �E$a`� 	�� S�7א�� �وGن ،t~)א�

U9������X�$]��O:)7א���ª�.+9�k�%�_°.$?V� CD.9�Sل��7	؛
I	$)7א�� T_���������6��Lא�(�ن�א��>M+.9و����،I	
�وא 4ً7Vد

�_א�א�$�م� ���=Q�X�]אن�	9	Aس@�وא�(.�ط�א�Z$و�9+��<�א�
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�}+.9� �Gو��� �p���� ��Qن Oא�%� ،X�$]�،�w$?$���
T_�� �دVbV���9~�ن S�7א�� B� �و%$,�ن �א�-�}�4؛ I	$)7א�

	
�وא �و%$	 	
�و�	��Kوא ،I&_-א�� ��C&ع � � t°P� ��� و ��
�و��� ،���و`Cد �.`� k�%� �وאxن ،^	$�� I&_-א�� T_�� Wt]&@ز

�M)9�{�=��79ن�G�X�]�	
G�&	)9K? ) تذكرة الشهادتني اخلزائن الروحانية
  )٦٧ ص ٢٠ج 
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  :الباب الرابع
…ìèÈ½a@ð†è½aë@…ìÇì½a@|î�½a@ @
@ïãbí…bÔÛa@†»c@âýË@a‹Šß@ñŠšy����  

  )م١٩٠٨ -١٨٣٥هـ املوافق ١٣٢٦ -١٢٥٠ (
  
  

� �
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��و�د�Nو����Q0و������� �
 يف قرية قاديان من �ولد حضرة مرزا غالم أمحد القادياين 

وهو . م١٨٣٥ املوافق هـ١٢٥٠أعمال البنجاب يف اهلند سنة 
. أسرة نبيلة من الفرس هاجرت إىل اهلند إبان الدولة املغوليةينحدر من 

وقد حضر أجداده من مسرقند واستوطنوا يف البنجاب حيث اقتطع هلم 
  .عددا من القرى والضياع" بابر"اإلمرباطور املغويل 

وملا تراجع نفوذ الدولة املغولية، وقعت منطقة البنجاب حتت قبضة 
د قاسى املسلمون يف البنجاب األمرين وق. السيخ الذين متردوا عليها

على يد السيخ الذين قتلوهم وشردوهم وحولوا مساجدهم إىل 
  .إسطبالت للخيول واألبقار

وما . ويف تلك الفترة، كانت بريطانيا قد بدأت محلتها يف اهلند
لبث أن امتد حكمها إىل البنجاب وأدى ذلك إىل نوع من التحسن يف 

إال أن . ع ظلم واضطهاد السيخ عنهمأحوال املسلمني نتيجة رف
وقد . اإلجنليز جاءوا بالقساوسة الذين سعوا إىل نشر املسيحية يف اهلند

كان انتشار املسيحية يف اهلند أحد األدوات اليت رغبت بريطانيا من 
. خالهلا يف بسط نفوذها على تلك البالد وإخضاع أهلها إىل األبد

إلسالم والقدح يف عرض سيدنا فبدأ هؤالء القساوسة باهلجوم على ا
وقد حدث أن اعتنق عديد .  بطريقة شرسة مل يسبق هلا مثيل�حممد 

وقد . من املشايخ السفهاء املسيحية وأخذوا يهامجون اإلسالم بشراسة
حرض هذا اهلجوم املسيحي أتباع الديانات األخرى أيضا على حماولة 

اريخ حركات فقامت ألول مرة يف الت. النيل من اإلسالم أيضا
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هندوسية اجم اإلسالم وتدعو إىل عودة املسلمني اهلنود إىل دين 
  .آبائهم وأجدادهم

 للذود عن �ويف تلك الفترة، انربى حضرة مرزا غالم أمحد 
، فقام بالرد على مطاعنهم �حياض اإلسالم وعن عرض املصطفى 

 مث. وبدأ بالرد من خالل املقاالت يف الصحف والرسائل. وشبهام
، وقد ضمنه أدلة "الرباهني األمحدية"عمد إىل تأليف كتاب أمساه 

، وحتدى أتباع �وبراهني على صدق اإلسالم وعلى صدق رسوله 
الديانات األخرى، وقام بتأليف الد تلو الد من الكتب العظيمة 

  . حىت وصل عددها إىل نيف ومثانني كتابا
ذه األديان وخباصة واجته حضرته إىل دراسة الكتب املقدسة هل

املسيحية، فاكتشف كما هائال من التناقضات، مما جعله قادرا على 
  .إفحامهم يف املناظرات ويف الكتب واملقاالت

. وقد كان دفاعه عن اإلسالم حمطّ إعجاب املسلمني مجيعا يف اهلند
وقد لقبوه ببطل اإلسالم، حيث كانوا جيدونه الوحيد القادر على رد 

فمدحه املشايخ والعلماء . ى اإلسالم وعلى إفحام األعداءاهلجمات عل
  .بأنه من أعظم الكتب يف اإلسالم" الرباهني"يف اهلند، ووصفوا كتابه 

وقد أعلن حضرته أن اهللا أبلغه أنه اإلمام املهدي الذي وعد 
بقدومه يف آخر الزمان، فكان هذا القول مقبوال عموما من املسلمني 

ة، وهذا بسبب ثقتهم به ومعرفتهم بتارخيه ومل يلق معارضة شديد
ولكن ما إنْ أعلن أن اهللا تعاىل قد . وسرية حياته الطاهرة املطهرة

 قد مات وأنه هو مثيل بن مرمي، حىت �أخربه بأن عيسى بن مرمي 
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تألب عليه املشايخ املعارضون ووقف كثري منهم يف صف واحد مع 
فرد على . الفتاوى بتكفريهاملسيحيني واهلندوس يف معاداته، وأصدروا 

  .هذه الشبهات يف كتبه وبني دعواه بشكل واضح وجلي
وقد سبب دفاعه عن اإلسالم تألب النصارى عليه بشكل خاص، 

ولكن . فسعى القساوسة إىل رميه بتهم جنائية باطلة إللقائه يف السجن
اهللا خيب مسعاهم دائما، وفضح خططهم، فباءوا باخليبة واخلسران يف 

كما أن خمططهم يف تنصري اهلند قد خاب بسبب دفاعه . رةكل م
فقد أصبحت املسيحية يف وضع ال حتُُسد عليه . املستميت عن اإلسالم

 لزيفها وبطالا من مصادر شىت ومنها كتبهم �بسبب كشفه 
  .املقدسة

ورغم كل املعارضة واملعاندة من األعداء، فإن اهللا تعاىل أيده 
لغلبة على أعداء اإلسالم، كما حقق نبوءاته بنصره عليهم، وحقق له ا

 بأمر من اهللا تعاىل اجلماعة �وأسس . وبشاراته اليت بشر ا
كل ذلك بعد . اإلسالمية األمحدية املنتشرة اليوم يف كل أصقاع العامل

ولعل انتشار هذه . أن كان إنسانا وحيدا، تقف الدنيا كلها يف وجهه
أصبح جليا للعيان يف هذا الوقت، اجلماعة وازدهارها املستمر الذي 

لدليل على أن يد اهللا كانت مع هذه اجلماعة اليت ما كانت لتنجح يف 
  .ظل تلك الظروف غري املواتية، ورغم كل الصعوبات والعقبات
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�وאN---د� �
  : يف تبيان دعواه ما نصه�يقول حضرته 

�א;�$��? ��G� >�G� � ¶p&�Mא ���.�س @i�M¶Gو� ���א&pא @t.$�� 	�
�وא;M	^�א;�M7د،�وi��¤G�f�_Q@،�و����Qن��<�Gن�א;�[�د

���Ä���F F?�ْ¤Gو�>�&�F��G�F>�]G�Kوא��E�	`א�[�<،�و��F�7`�:V
�)+��U+.Qن� ���	א�+� 
�^��G�Kא�pOن�`,̄_��א�א��G�X�]و

���� ���و :P&� �`�̄�(�א �Gن X�]و� �א�، 	.]� ��� ��و
�oא���?K )٩-٧ص ١٨د إعجاز املسيح، اخلزائن الروحانية جمل(  

  : يف هذا السياق أيضا ما نصه�وقال حضرته 
 �<�א��§�&��F>��Eא����.]����4³	T،�و��E>�]�U7�G¢��7م�?

�FM�;א� ��א;,�� ��� ��7Pو� ،O>�� ��� �DF+D|�|G� �و�� �K`�م،
�|f|,#%و� !`�l��� |f���F�� Xא�	��و ،�p�]� !�	�� ��� �ª�]و

p&�|YVא�<9G	��K�i�;�,;���>̀@(�`!،�وG�E>�]��AQ%�א&�Tא��$�7
.��>�&<���Iً&�`و�،O��1��و��M$V�|4M-���و��M$�]�F&�-c���¥א��&�

X?~א�� !-A@̀� �א�¥ k�A,א�� K���7و��P� !�G� �א;#.� U}]G�
�&Gس� X�]� �L7و�� �و4ً�$�1، �p��� � �א���Cن �وz_א �א���7 z_א

XFP<	א�.�&����א��� �F¤�1ج�א�.�س�א،�pد	א;����4̄�T_�KKK� �
�א;+.���9،�� ���Vد 	Pو� � ذא !�G� 4Q&�-;א� !`�9(� و��

��9ذون� UM�G� dG&و� ��	ودpא، �א�	�9 �]� ��9	>ون UM�G� U�و&)
�pb-Qא pOא�{ � U9��� Fא��� �و�Y@9ون �و©+(�و�!، �א� �KK&%�ل
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�و��ل Xو��دא�� ،T	.]� ��� Iًbc� !@-~c� 	+��V� W�f�]�P� >� 
���U9،�و�Qن�א��[�+)��O>��=Q�X	p&א Fא���X�$]� K���ZV

c�B� �c|�|�א �א�_�9 FU|�79� >,�� ،�M+و�� B� i&�V� �א�¥ �א� Ib
�X�]�&ن�א����دGא�،�و� �`��EدH��+Q�Fد# ���X�$]ن�G�X�$]
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	pא X�$]� =7È� Gن

  ).٤٢٦-٤٢٢ ص ٥ِمرآةُ كماالِت اإلسالم، اخلزائن الروحانية جملد  (."���7�
  :  ما نصه�وقال 

�	א�UQא�� ��}�ق�א���7دI،� �<�א�7�#א?�،Iد�%� �9�
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�א;.,��9 F�A7���9�>���F-)`K? ) ص ٢٢االستفتاء، اخلزائن الروحانية ج 
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�����=�(د.��'�ض��� �
ال بد هنا من إيراد بعض احلقائق املبدئية اليت يستدل ا على 
صدق املرسلني من عند اهللا تعاىل، مث تطبيق هذه احلقائق واملعايري على 

، ألنه إذا حتقق �دعوى حضرة مؤسس مجاعتنا اإلسالمية األمحدية 
عقل يف الواقع صدق أحد من املرسلني وجب عندئذ اإلميان به، ألن ال

السليم ال ميكن أن يقتنع بكون أحد مرسالً من ربه وخادعا للناس يف 
  . الوقت نفسه مبِعداً إياهم عن اهللا تعاىل

هل مؤسس مجاعتنا األمحدية الذي يدعي : إن السؤال املهم هنا هو
أنه مبعوث من عند اهللا صادق يف دعواه أم ال؟ فإذا حتقق صدقه 

ذا مل يتحقق صدقه، كان البحث حتققت بذلك مجيع دعاويه أيضا، وإ
  .عن دعاويه عبثاً

أوهلا ما إن أدلة صدق أي نيب ميكن تقسيمها إىل ثالث أقسام، 
ثانيها ما . ، مثل نبوءات األنبياء السابقني بشأنهيتعلق مبا قبل بعثته

ق ما يعده اهللا به، وجناحه ، مثل حتقُّيتعلق بأمور حاصلة خالل بعثته
إهالك اهللا إياهم، واملعجزات اليت يظهرها اُهللا وانتصاره على أعدائه، و

والقسم . له، واإلجنازات الدينية واخللقية والروحانية اليت حيققها
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، وأبرزها نصر اهللا لدعوته ومجاعته، مث الثالث يتعلق مبا بعد وفاته
  .استمرارية حتقق نبوءاته اليت تنبأ ا، لتظل شاهدا مستمرا على صدقه

ذه األدلة واملعايري اليت يستدل ا على صدق  وفيما يلي نذكر ه
 باختصار شديد نظرا لضيق �أي نيب، مع تطبيقها على حضرته 

  .اال
  

��$��د������W���7��8א-�-��5א�ول��� �
  

 قد وصف احلالة اليت يظهر فيها �ال خالف يف أن الرسول 
، حيث حتدث عن احلالة الدينية واالقتصادية �اإلمام املهدي 

  . تماعية والسياسية يف أحاديث ال يكاد جيهلها أحدواالج
وقد حتققت هذه النبوءات يف ذلك العصر، فكانت إيذانا مبجيء 

واألحاديث يف هذا الباب كثرية جدا، بيد أننا نكتفي . اإلمام املهدي
هنا بعالمة اخلسوف والكسوف يف شهر رمضان، وعالمة ظهور 

  .الدجال
�������������	
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 عالمةً معينة لظهوراإلمام املهدي ليس يف �لقد حدد رسول اهللا 
. مقدور أحد من البشر أن خيتلقها أو أن يتحكم فيها أو أن يبطلها

  : يقول فيه�فقد جاء يف سنن الدارقطين حديث لرسول اهللا 
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�K?�א�.����.!،�و�S`,�����._��1 �א��א���وא�iوא�&ض �
سنن الدارقطين، كتاب العيدين، باب صفة صالة اخلسوف والكسوف (

  )وهيئتهما
واملعروف أن الليايل الثالث اليت ميكن أن ينخسف فيها القمر هي 

 الشهر العريب، الليلة الثالثة عشرة والرابعة عشرة واخلامسة عشرة من
وذلك حني تتوسط األرض بني الشمس والقمر فيقع ظل األرض على 

وأما كسوف الشمس فيمكن أن يقع يف اليوم السابع . القمر فينخسف
والعشرين والثامن والعشرين والتاسع والعشرين من الشهر العريب، 
وهي األيام اليت يتوسط فيها القمر بني األرض والشمس فيحجب 

  .الشمس ويتم بذلك الكسوفالقمر نور 
 فإن خسوف القمر سوف يقع � وبناء على حديث رسول اهللا 

يف أول ليلة من ليايل اخلسوف، أي يف الليلة الثالثة عشرة من الشهر 
العريب، وكسوف الشمس يقع يف منتصف أيام الكسوف، أي يف اليوم 
الثامن والعشرين من الشهر العريب، وأن كال من اخلسوف والكسوف 
سوف جيتمعان يف شهر رمضان، وأن وقوعهما يف األيام احملددة ويف 
الشهر احملدد سوف حيدث بعد أن يكون اإلمام املهدي قد ظهر، 
وأعلن عن نفسه وعن دعوته، مث كذبه الناس، فتقع تلك الظواهر 

  .الفلكية، تصديقا وتأييدا لـه، وأنه سيستدل ما على صدقه
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إذ جـاء اإلمام .. �سول اهللا وقد حدث متاما ما أنبأ به ر
وأعلن عن نفسه .. ، مؤسس اجلماعة اإلسالمية األمحدية�املهدي 

وقد أنشأ مجاعته . فآمن به من آمن وكذبه من كذب.. وعن دعوته
وحيث إنه قد أعلن أنه اإلمام املهدي .  بأمر اهللا تعاىل١٨٨٩يف عام 
مام قال املكذبون واملعارضون كيف يكون هو اإل.. املنتظر

املهدي ومل يقع اخلسوف والكسوف تصديقا له حسب وعد 
 حبرارة متناهية دعاء �فلم يزل حضرته يدعو ربه ؟ ����رسول اهللا 

املضطر الذي يذوب قلبه ووجدانه أمال ورجاء يف نصر اهللا تعاىل 
 مارس ٢١ويف مساء يوم اخلميس املوافق . وتأييده، حىت جاء نصر اهللا

دي، وهو مساء الليلة الثالثة عشرة من  امليال١٨٩٤عام ) آذار(
وهنا قال .  اهلجري، وقع خسوف القمر١٣١١رمضان املبارك عام 

فإا ستنكسف أيضا يف .. اإلمام املهدي للناس انظروا إىل الشمس
وفعال . اليوم الثامن والعشرين من هذا الشهر املبارك إن شاء اهللا تعاىل

) أبريل( نيسان ٦املوافق وقع كسوف الشمس يف اليوم احملدد وهو 
، وظهرت اآليتان اللتان �وذا حتقق وعد رسول اهللا . ١٨٩٤عام 

ذُكر أما ستظهران لإلمام املهدي، وأنه سيستدل ما على صدقه، 
ومل حيدث قط أن استدل أحد من قبل على صدقه بظهور مثل هاتني 

  . اآليتني
مباشرة يف النصف وقد تكررت نفس الظاهرة متاما يف العام التايل 

وهكذا وقعت . ١٨٩٥اآلخر من الكرة األرضية يف أمريكا عام 
، وأشار إليها القرآن احلكيم �املعجزة الفلكية اليت ذكرها رسول اهللا 
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يف سورة القيامة، واجتمع كسوف الشمس والقمر يف شهر رمضان، 
  .وسجلت املراصد الفلكية هذا احلدث، ودخل يف السجالت إىل األبد

 وقعت اآلية املوعودة سارع كثري الناس إىل البحث عن اإلمام فلما
املهدي وصدقوه، أما املعارضون الذين كانوا يطالبونه ا من على 
املنابر من قبل فأخذم العزة باإلمث، فجحدوا ا بكل شدة، بل بدأوا 

! اآلن سيقوم املريزا بإضالل الناس أكثر: يرفعون عقريم يف املساجد
  . اروا حول هذه اآلية السماوية القاهرة اعتراضات شىتكما أث

فقالوا أن احلديث ينص على أن ينخسف القمر يف أول ليلة من 
، )الليلة الثالثة عشرة(رمضان، وليس يف أول ليلة من ليايل اخلسوف 

  :  وقال ما نصه�فرد عليهم حضرته 
� KKK?�4.9و��� 4©��� 4��	�� �`	ل �Y�&א	א�� I&�-]�  ن
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@ْ,�U،�و}�[+!��U.¤c،�و��`,���א����א��($�O،�و���!`&�� 
�،O��·�4א���Qدوאٍع��bc����¶����א�� �U,@���9@ط�و

� ��A+̄Vא �و���= ،i�<$.א�� ���� 4)9�Yא�� �وא[��Vא 4)$)oא
i�$.9	&�א����ن����$-���Qא��-]:`?K ) نور احلق، اخلزائن الروحانية

 )٢٠١-١٩٨ ص ٨ج 
  

 على الذين زعموا أن هذا احلديث من �وقد رد حضرته 
  :األحاديث املوضوعة، فقال ما نصه

� KKK?9	oא� �_א� �Gن �א;+�7>-�ن O��وא��7 �א;��7	ون �6و��ل
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�B� fA`G� �א;Cو>&�9؟ �9e�;א� �א�,_>א�� !-$c� X�]� �M}@9
�fA9�:Vق�	א���N?�
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�9��	+;�Q��7�G?K ) ٢٠٨-٢٠٦املرجع السابق ص( 
  

مث ذكر أن هذه اآلية مل جتتمع من قبل لرجل يقول بأنه اإلمام 
 : املهدي املنتظر فقال ما نصه

� KKK?��M�� B� k��,وא�� k��·א� �ع+Pא� �Gن f�� و�
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	M;א;�$��א;�[�د�وא���G�>�G�،�;�7א;��7دא��^?K ) املرجع السابق
 ) ٢١٧-٢١٥ص 

  


��א���ل��
��א���ل��
��א���ل��
��א���ل���������������������� � �� �� �� �
  

 يف أحاديث �أما عالمة ظهور الدجال الذي وصفه الرسول 
عديدة، فهو ليس حباجة إىل حبث عميق، فإن نظرة متأنية تؤكد أم 
هؤالء الشعوب املسيحية الغربية وخصوصا قسسهم القادمون معهم 

هؤالء . دهم سهلة طيعة لالستعمارلتنصري املسلمني، ليجعلوا بال
القسس املضللون، وهذا االستعمار الداعم هلم بسياسييه الدجالني، 

. تنطبق عليهم مواصفات الدجال حسب ما وردت يف األحاديث
. وحيث إن الدجال قد ظهر، فال بد أن يأيت املسيح املوعود لقتله

ل الفكري ال واحلقيقة أن املسيح هو نفسه املهدي، وأن القتل هو القت
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املادي، ألن مهمة األنبياء دينية خلقية إصالحية، ال سياسية وال 
  . عسكرية

أما كون الدجال فئة وليس شخصا واحدا، فهذا ينبغي أال يكون 
فيه ريب، ذلك أن نبوءات األنبياء املستقبلية ليست إال رؤى 
وكشوفات واستعارات حباجة إىل تأويل، وال تؤخذ على ظاهرها، ملا 

ولسنا . جم عن هذا من تعارض مع بدهيات الدين ومسلمات العقلين
اآلن بصدد تفسري األحاديث النبوية املتعلقة بالدجال، وربطها ؤالء 

القول الصريح يف "املسيحيني الغربيني، ذلك أا متوافرة يف كتاب 
، الذي يضم يف ثناياه عالمات ظهور اإلمام "ظهور املهدي واملسيح

  .املهدي
 ال بأس لو حتدثنا عن محار الدجال يف هذه العجالة، فقد  لكن،

 نبوءات تتعلّق بوسيلة النقل اليت �جاء يف أحاديث رسول اهللا 
سيستخدمها الدجال عند ظهوره، وقد أطلق على هذه الوسيلة اسم 

، وبين أنّ املسيح الدجال يأيت على هذا احلمار اهلائل "محار الدجال"
أحشائه، وله فتحة يخرج منها النار والدخان الذي يأكل النار يف 

وينطلق يف سرعة هائلة برا وحبراً وجواً، لونه أقمر شديد البياض، 
أهلب ال شعر له، وطول كل أذن من أذنيه ثالثون ذراعاً، وعرض ما 

. بني أذنيه سبعون ذراعاً، وما بني حافره إىل حافره مسرية يوم وليلة
طوله يف . هالً، يسبق الشمس إىل مغيبهاتطوى له األرض منهالً من

األرض ستون خطوة، ولونه أمحر، طعامه احلجارة والنار، ال يدرى 
خيوض البحر ال يغرق وال يبلغ . يتقدمه جبل من دخان. قُبله من دبره
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له سروج وفروج . املاُء حقويه، وسرعته كالغيث إذا استدبرته الريح
  . دعو الناس للركوب فيهودوي ميأل ما بني اخلافقني، وي

. � هذا هـو محار الدجال يف نبوءات سيدنا حممد رسول اهللا  
فهل يبقى شك يف أن هذه النبوءات متعلقة بوسائل النقل اليت تستخدم 
فيها النار، واليت هي من خمترعات الدجال ويأجوج ومأجوج الذين 

  ينسلون؟ معظم أعماهلم باألجيج أي النار، والذين أتوا من كل حدب 
فإذا تبني أن محار الدجال هو وسائل النقل احلديثة، من طائرة 
وسفينة وقطار وسيارة وما إىل ذلك، فهل تصعب معرفة صاحب هذا 
احلمار؟ إنه هذه الشعوب املسيحية الغربية املستعمرة، اليت حذرنا من 

، وأمرنا بقراءة فواتح سورة الكهف للنجاة من �فتنتها نبينا حممد 
  .، وهذه الفواتح تتحدث بوضوح عن الذين قالوا اختذ اهللا ولدافتنها

وإذا أخذ أحدهم النبوءات املتعلقة ذا احلمار على ظاهرها، فماذا 
سيقول عن الدجال نفسه الذي يركب هذا احلمار الذي يبدو خرافيا 
حسب الفهم السطحي له؟ وإذا ثبت حتقق ظهور الدجال، فهو 

 .�املهدي إحدى عالمات ظهور اإلمام 
  

��א��,�/�51د0א:�W�W�W�Wא-�-��5א-8�9,א-�-��5א-8�9,א-�-��5א-8�9,א-�-��5א-8�9,������;�� ��# 

كان األنبياء الذين بعثهم اللـه تعاىل كلـهم صادقني خالل 
وهو أمر ال بد منـه، فمن اعتاد . حياتـهم، وذوي سرية طاهرة

أما من مل . الكذب على الناس ال يتورع عن الكذب على اللـه تعاىل
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دقًا يف شؤون حياتـه كلـها، ال يكذب يف صغائر األمور، وكان صا
  . يعقل أنْ يقرر فجأة أنْ يكذب على اللـه تعاىل

 إلثبات صدقه، وحاج قومه من �وبـهذا احتج نبينا حممد 
  :خالل ذلك، فقد روى البخاري يف صحيحه
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�W؟��|��¤�א+@̄F�@��WU	�G�E>#|نF��ْ�#��:ًW$F1.¤Q|G�WU¤,W$|�F]�Fb#a@̀�Wאد#^�̀@�/9	@

�E�FP� �F�� ��#	WUF7F���ًW؛ �/ � |fW$|�F]� �F.� K�F�W$F�� WU¤,|�� ��9#_F�� >�̄¢|V� Fل�|�
2	9#	F��2*אF_F]�Ŵ F	F9�K|G�Fل�|)|V2\MD���@��Wא�F_MD�|G�،/مW�F$�ْא�F�#��F%�|f|���w-F̀
� Wt|�CD.|V؟��F.F+W7FFPF�!D��F��!D.F]�XF.cْ|G��F��E\F̀F�2و\MD��>#�|Gא�F	F9�WtE-F̀

F\F�|Q��F�Fو�KE)صحيح البخاري، كتاب تفسري القرآن(  
  . لكنهم مل يقنعوا ذا االستدالل، واعتربوه حجة واهية

 فقال �قيقة إلثبات صدق نبينا حممد لقد أكد اللـه هذه احل
�W7F̀�:|VG(#��نFتعاىل  !D�W-|�� W�#�� @�pא@]� WU¤,#$V� @tWL#-|�� W	|)|VE )يونس :

١٧.(  
:  بأنْ يقول للكافرين املعاندين- يف هذه اآلية - تعاىل نبيه يأمر اهللا

قبل أنْ يبعثين اللـه تعاىل، وقبل أنْ ينـزل القرآن، كنت موجودا بني 
يكم مدة طويلة، وكلكم شاهد على طهر سرييت وكمال ظهران
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أفال (صدقي، فهل ميكن أنْ خيطر ببايل أنْ أفتري على اللـه الكذب؟ 
  �!؟ أال تعملون عقولكم لتـهديكم إىل احلق؟)تعقلون

�E/�א�X|�F]�dF�F+Vْא��F��p�#_|Q�!Dوجاء يف اآلية التالية #��@U|�¶ْ|G�W�F|V
!D`�F9v#��F*E_|Q�Wو|Gن�@�/�W�@  ).١٨: يونس( DE� �E!���9@ْ��#�@�אْ�

فلو كنت افتريت على اللـه الكذب لكنت جمرما، أما إنْ كنت 
وحيث إنـه ال . صادقًا، وأنتم من كذَّب بآيات اللـه، فأنتم ارمون

ميكن أنْ أكون كاذبا إذ لبثت فيكم عمرا طويال ومل يصدر عين 
  .مون بتكذيب آيات اللـه ونبيهكذب أو منكر، فأنتم ار

  

��� �א���� �א���م ��ق� ���� � �%$א���א#"�! �'&ل (�
�א�*(�� �

� �

 صادقًا طوال حياتـه، وقبل أنْ يبعثه �هل كان إمامنا املهدي 
  اللـه تعاىل؟

لقد ثبت أنـه كان صادقًا، معروفًا بالتقوى والورع واألمانة 
 :طوال حياتـه، ومما يؤكد ذلك ما يلي

 

�����+,������د/�.-���א�� �
 

 أوالها وهم كثر، ولكننا نكتفي هنا ببعض الشهادات؛ جاءت 
من قبل الشيخ حممد حسني البطالوي، وهو الذي صار فيما بعد من 

                                                           
 �١٩٧KK%��i،�صא��(�،�א��%=�وא� �



� �� �� �� �א�����א��
	���א�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �� �� �� �

  

١٣٢ 

 قبل �، حيث قال وهو يصف مؤسس اجلماعة �أشد خصومه 
  :أنْ يبعثه اللـه تعاىل

ذ��|=�E ن������Q+�*�א�jא���א�³	]�4E9	�U9א;�Lل،� ? 
�א]%:م،� 4�	·� \9�aא�� i�-Lא�� B� !D�L¦� �א���Cن X`G� WنG
��وא�.�$��وא�(��Uوא����ن�وא�oل��.���� o��9א	א��Iو���

�وא�(�ل KK�!א�	]G� *&�½� B� 4E9	³�א� ���א�jא ����� Eن 
���	�G� iوא1+-�&א!� J� !D-$�
� !Dوא��� J� �479�A���� U��)�

 نقالً عن ١٤٥ول الصريح، ص الق(K?�א]%:�$4،�و`(<،�وو&ع�و�	وق
  ).جملة إشاعة السنة، الد السادس

 وكان أحد كبار املعجبني اآلخرين بكتاب الرباهني :وثانيتها
األمحدية، هو صويف أمحد جان من لدهيانة، وكان هو أيضا من كبار 

  :وقد قرظ الكتاب ومدح مؤلفه مبا يلي. الصاحلني املتصوفني
?� X%&G� 	�� �א�,+�* �_א� �א]%:م ن ��	ق U��]د�KK

� 	3� I�-�� ��و�	ق KKU9�,א�� �א�(�)ن �و�	ق K�=د�� و�	
��� �א�¥ �א�(�49 ���א�jא ��� �د�$= 4��¾:u� ���9¢אد fذ�� X�]
�א;�$?4$،� ���م� 4��
� 4$)Y.�� ��Zد�4 �و&د> �א5	ل، =-)`
���ج،�وQ=�א�د�9ن�א;�7د�49�وאx&49،�وאz.	و%$4،�وא�jא

���KKKKK%:م �
� ����� �א�³	49א�?� ن ���jא �א�	��9? O��]� ��� �$�

���� �g و� ،�$-7Aא�� O�]Cא�� ��� 	
�وא ��� �و� א��7د�9،
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�T	9Gو� �א��aض، �z_א T&�+1وא� T��Yא�� �א�_^ �א�، <>��
!.�� >
��� K�،���)�`� �א�¥ >
�א�� =m� ��� i�°;א�  ن

�א�����4$،� i�M$P�+وא�� �א���د�4، d§وא��� ،iאO�-.وא�
��M_א  �7+`� �א�¥ iא�A-;وא�d�A�� =¸� �وא�¥ �א�,+�*،

�i�a���iO�P�¥وא�� �א�����<، ^	zوא� >z[א� 	$9Z+وא�� א�.��
�49C$�Å[�4אaא���X+
[	9	��7��Q�،I$�4وא���&%$�4وא�&د�49و

� J�49C$�Å[�4אaא���k�79������;ن�אG�Uc&�� J�B�iو&د�	��
����i�°�� Iد�M����� �M�	�9� ��� �M7��O�Pא�,+�*،�و� �_א

�א�.�س KK�� ��� X+
��א;�� bc� �� KK�Oא	]G� ��� �و�� =�
UM���G� �א]%:م KKj9و� �M�	�� 	Q�9� �Îن�G� X�]� ��

�א;��� J� f�� Xد�G� �دون J ����و �א�,+�* �_א� \+,9�
Tא	�
	�69&%�ل�P�`�t¸�Kf�_Q�KK$!�א��و�\�
�!�¢V

��Fא�� W�4.%�4����=Qس�G&�X�]�4��א�T_z�67-9ن�א�� 
�M.9د� ��G� �z� �È	د ��� KKEنG� d������א�,+�*� �_א������

�A]�nد�א�(�ن�א��א�	��Kאد��V�א������و �!����S�7	�9،�و
�א]%:�4$ �א��4 B� =<�א�,¤ K�69	
� T	9�9� �~9G� �_א� و ن

� �א� ���%�ل �1(�!$V� �9(�ل ��א�_^ W�O�$-�ZQ� ¥�G� O��]
�K?���� %�א�$= �

وكان حمررا ..  تلك اليت كتبها املولوي حممد شريف:وثالثتها
تعليقا على الكتاب أثىن فيه عليه ثناًء ".. منشور حممدي"لصحيفة 
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�אْ�?�H Fو�: كبريا، وجعل على رأس تعليقه اآلية الكرمية FOvFP� W=¤�
��ً����F Fאْ�-�F}#=@� /ن�Eאْ�-Q�F=#{�F|�ن�FزFزFفقال�و ،:  

?T�½א�=Qא�$�م�����UFP�M9ن�א]%:م� �K��A+.9د��o[�V
� �وG`-�ع ،�����?وC9د��]�i�-u?جא�jא 	MP� =Q� �9-_��ن

�UM-+Q� �1:ل ��� �א]%:م، X�]� �و`���! UM.9د� 4}]
�א�����4$ UM`��)و�� K�=Q� �9,�>%�ن �א;�$?$�ن و �1א�.�

Gو��`�UMو��Mدא`����UMא]%:م��Q$4،�و ��X�]�UMא�+.�ع�
�،S�7א��X�]��M+7�Z��>)�`א]%:م���¨�tدא�����!�Zم���`

� �א;�$?4$ �A.�� UM`دא�M�� ��.�L&אV¢ن pO�-�� n$~+%�K
�و��1+��& KK�jQ�א� 	M5א� �9-_��ن �د�9 =Q� �G`-�ع V¢ن

!%���Gد��Ç א]%:م�و��¨�O��{[K� �
���� ��� �M}9� �Gن � � ،=9�{� 	�G� _.�� n�Y+�� �.Q� و�	
�،��7`� �א� ��� ���9	א �9,�ن UM`��P&� 	
G� �א;��
� $�9� ���+Q� �و9,+\ �א]%:م، �]� ���	�Vع d	�+$V

�א���Cن،�و9@~>.!�א�د����4
+$��i�Pא����7 �_א�i�$~+)و�
����א�,+�*�وא��@.G�t-L$��،4Eن� I�
�א;�+� 4$)Y.;وא� א�7(�4$

� ��&%�ل�א�� !$
�א��وو �Q:م �)
� ��،�وGن��א�(�)ن�
�א�� T&�+1،�א�_^�א���א���دق�א� ذ��fא��%�ل��Qن��ٍ 

�;�7�����%&� K�U$}7א��!�~V�X�]���7`א����,A.�� و �.�
���ذא�א�,+�*�א�_^����.���(��KK�=�Z���.¤Q	�t))¸�ن��MV
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� �وא�! =9�{� �ز�� _.�� T�Aو�� !�$�Z+�� n�Y+و�?���א�jא
�[��X?א�³	49 ،n{��� �د�$= 4��¾:u� �א;��� !.<l� �و�	 ،

� 	3� I�-�� ��	ق X�]و� ،U9�,א�� �א�(�)ن ���	ق Kن� 
�������!� �،UM���Gو�O��א��7 <=FPG����_א�א�,+�*������

�U�7�7$א�m�	.zא�>�����´V���$ �א��cא&،�و]�KK�<>��
��7`� �א� KK�B� ���د�9ن �$�&� ،	³G� �c:م ���زא א;���^

��c?K&دא%-�&����-.��* �
  

���1$��2�3�
�����م�א4'�5-6�(��3���78 �
 

وهذا كان يف الوقت الذي كانوا يبحثون فيه عن تأويالت حمتملة 
يه كذبا خالل حلظة لكالمه ليكفروه من خاللـها، ولو وجدوا عل

رغم أن اخلصوم قد اموا اإلمام . من عمره لطاروا بـه كل مطار
 اتـهامات عديدة خمتلقة، وصلت حد العمالة �املهدي 

للمستعمر، وحد ادعاء النبوة التشريعية، وحد ادعاء األلوهية، بيد أن 
أحدا منهم مل يتهمه بالكذب يف حياته األوىل، فالسكوت يف معرض 

 .جة إىل بياٍن بيانٌاحلا
   

��97:�7:;�37%�7<�� �
  

 مكذبيه، بأنـه ال ميكنـهم أنْ � لقد حتدى إمامنا املهدي 
  :يتـهموه بكذب، حيث قال
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�Gو�?  *_,�� >��MD+`� WنG� U,.,r� �� ^�7�� U,E� 
���� �G�Bوא�=�
$�`<��$.,V�،U+?�-�ن�Gن> �1	אع �Gو OאeVא

� OאeV�وא� �א�,_* Iد�]� ��� !D�Z�� �_א� �Gن�Q�Wن 	7-9� �
T	.]� ��� �א��� �_א� �א1+�  	�� �9,�ن K���� U,.�� =MV� �G

�!D.��=~V�� �fذ�� �و�� ������ون�
$�`<؟ �p°$��	)+.9�	
G
�^&��¶G�4��7��_.��d�)+א��X�]�����G�!DE�G��>�fذ��Bو ن�

�9�,�+���49x?K )٦٤، ص٢٠تذكرة الشهادتني، اخلزئن الروحانية ج(  
  

��א���A�B�,C<�وא��@?א<א-.=����W�W�W�Wא-�-��5א-�9->א-�-��5א-�9->א-�-��5א-�9->א-�-��5א-�9->�������� �� �� �� �

 نذكر بعضا �ولقد ظهرت آيات خارقة كثرية لإلمام املهدي 
  .منها بإجياز شديد

  

��������������������
��=
و�2<�א��=
و�2<�א��=
و�2<�א��=� ننننو�2<�א �� �� �� �
  

 آية عظيمة بصورة �لقد أظهر اهللا تعاىل لصدق اإلمام املهدي 
لقد أخربه اهللا تعاىل بتفشي الطاعون قبل األوان بشهور . الطاعون

رؤيا أن املالئكة تزرع أشجارا دميمة الشكل كثرية حيث رأى يف ال
كما ظهر . خميفة، وأخربته أا الطاعون الذي هو على وشك االنتشار

له الطاعون يف رؤيا بصورة الفيل الذي يعيث يف األرض باهلالك 
والتدمري، لكنه ملا وصل إىل حضرته جلس أمامه خاضعا طائعاً، ومعىن 

ولقد صدق .  أُمرت بتأييد حضرتههذه الرؤيا أن مالئكة الطاعون قد
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: هذا املعىن ما تلقى حضرته ما أوحى اهللا تعاىل إليه ذا الشأن فقال
�א�	>א&? B� �F�� E=Q� º#V�
¤G� ����?:  وأيضا ما قال تعاىل،? �><

  ?Kא]�Qאم��f�zא;(�م
 فنشر حضرته وحي اهللا تعاىل قبل ظهور الطاعون، وأعلن أن 

 من الطاعون أكثر من غريهم بفضل اهللا أتباعه سيكونون يف مأمن
كذلك أعلن حضرته أن قاديان ستكون أمنع للطاعون من سائر . تعاىل

القرى واملدن األخرى، وال تكون هدفا للطاعون املبيد كمناطق 
أخرى، وستكون دار حضرته حمروسة ومصونة كلها على اإلطالق، 

  .ولن حتدث فيها أية إصابة من الطاعون
عالنات اليت استهزأ ا املعارضون كاملعتاد، فتك  وبعد هذه اإل

الطاعون بأهل اهلند أشد الفتك، وكان يقضي على مئات األلوف 
 منهم كل سنة، لكن رغم ذلك فقد حظر حضرته على مجاعته التطعيم
ضد الطاعون العالج الوحيد الذي كان يوثَق به لالحتماء من هذا 

لى وحي اهللا تعاىل الذي أراد املرض الوبيل، وقد فعل ذلك بناًءا ع
  .  ومجاعته�بذلك التأكيد على تأييده للمسيح املوعود 

فإن : وإا ألعجب آية تدعو أويل األلباب إىل طمأنينة واقتناع
كبار األطباء الذين كانوا يفرطون يف احليطة واحلمية، مل ينجوا من 

مران هذا الوباء، كما أن القاطنني يف قصور شاهقة منعزلة عن الع
واملطعمون ضد الطاعون . أيضا أصيبوا به ومل يتخلصوا من بطشه

لكن الساكنني بدار حضرته كانوا مبنجاة . أيضا مل يكونوا من الناجني
منه مع انعدام األسباب الظاهرية ومع فقدان األدوية الواقية والوسائل 
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الصحية املواتية، ورغم لزومهم الدار غري هاربني عنها، ورغم أن عدد 
السكان كان كبريا ويف زيادة مستمرة، بسبب تقاطر الالجئني إليها 

  .كل يوم
فلو مل يدخل الطاعون قاديان بتاتا، أو دخله ومل حيدث حول دار 
حضرته إصابات، فكان من املمكن أن يعزى ذلك إىل املصادفة، لكن 
تفشي الطاعون بقاديان، وحلوله بالبيوت املتجاورة، وجناة سكان 

لدواب الالجئة إليها، بعد أن سبق أن نشر حضرته أن داره، بل ا
املالئكة حتفظه وتؤيده، ألقوى دليل على أن املالئكة كانت مأمورة 

  . ومكلفة حبفظه وصيانته ونصرته�باالنقياد حلضرته 
كما أن جناة أفراد مجاعته عموما من موت الطاعون كانت آية 

اجلماعة يف أيام فدخل الناس يف هذه . أخرى من عند اهللا تعاىل
  .الطاعون أفواجا

ولتفصيل احلديث عن آية الطاعون هذه ميكن مراجعة كتاب 
 .�لإلمام املهدي " اهلدى والتبصرة ملن يرى"و" مواهب الرمحن"

  

����� א�-�%&?א�-�%&?א�-�%&?א�-�%&?    �
  

 التكذيب من املعارضني، وعندما �عندما لقي حضرته 
ت لكي حيكم استشرت عداوم وكبر إعراضهم، دعاهم إىل املباهال

ومن خالل تلك . اهللا بينه وبينهم باحلق وينـزل لعنته على الظاملني
فأهلك . املباهالت، أظهر اهللا تعاىل كثريا من آيات النصر والتأييد له

  .أعداءه وأخزاهم من املسيحيني واهلندوس وبعض املشايخ
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 يعلن عند كل مباهلة ما كان ينبئه اهللا عن مصري � فقد كان 
ويف آخر املطاف . عاقبتهم إن استمروا يف حتديهم له وطغيامأعدائه و

  .كانت تتحقق تلك األنباء كلها بشكل عجيب جدا
إن سجل هذه املباهالت طويل جدا، كما أن نتائجها موثقة ال 
لبس فيها وال شك، إال أن اال ال يسمح لسرد تفاصيلها اليت هي 

مواهب "و" فتاءاالست" خاصة يف الكتابني �موجودة يف كتبه 
  ".الرمحن

 �ومل يقتصر إعالن املباهلة وظهور اآليات على زمن حضرته 
ولقد كانت املباهلة اليت . بنفسه، بل استمر هذا األمر يف عهد خلفائه

 ضد اجلنرال ضياء احلق آيةً واضحة - رمحه اهللا -أعلنها اخلليفة الرابع 
  .شهدها الناس مجيعا يف عهد قريب قبل سنوات معدودة

فلقد حكَم اجلنرال ضياء احلق باكستان حكما عسكريا ظاملا مل 
ى علا حيظر كريوأصدر مرسوما رئاسيا عس. تعهده البالد من قبل

املسلمني األمحديني ممارسةَ شعائرهم الدينية، ومينعهم من أن يعلنوا 
الشهادة أو أن يلقوا السالم أو أن يشريوا بأي طريق أو كلمة إىل 

وكان هذا القانون مبنـزلة مربر لتسويغ مالحقة . إىل اإلسالمانتمائهم 
األمحديني واضطهادهم من قبل احلكومة وعامة الناس حبجة خمالفة 

فبدأت سلسلة من االضطهاد والعدوان على األمحديني . القانون
املساملني العزل املستضعفني، وأدت إىل استشهاد العشرات بل واملئات 

وملا طفح الكيل بالتكذيب .  وممتلكاممنهم وتدمري مساجدهم
والبهتان والتكفري واالضطهاد، وجه إمام مجاعتنا آنذاك مريزا طاهر 
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إىل هذا اجلنرال وإىل املشايخ الذين ة  دعوةَ املباهل-ه اهللا رمح -أمحد 
ن يدعو الفريقان رما أن يعاقب الكاذب والظامل منهما بأمن ورائه، 

 ١٠ربة ملن يعترب؛ وذلك يف خطبته للجمعة يوم عقابا شديدا يكون ع
/١٩٨٨ / ٦.  

د ثالثة أسابيع قال حضرته يف خطبته للجمعة يوم بع مث
تعاىل من قضائه  إننا ما زلنا يف انتظار ما سيظهره اهللا: "١/٧/١٩٨٨

ولكن كونوا على يقني أن اهللا تعاىل . يف صدد الرئيس الباكستاين
اآلن دعويت للمباهلة أم مل يقبلها، ألنه بطش به حتما، سواء قِبلَ يس

 واملسؤول األول عن كل ما يصب على األمحديني ،نال نرأس املكفّري
  .األبرياء من ظلم وعدوان

 ن�?: علن حضرته وقال أ١٩٨٨/ ٨/ ١٢عة يوم اجلم خطبة يف مث
�i_1G� 	�� �א�(	& X
&� �Gن |4
�א�-�& >�j1G� 	�� ��7`� א�

r� k�%� ��7`� !�Gو� �و�7È!�`	و&، ،�p�& � 4$c�Yא�� �_א� Cق
L.�� O�-��p&א� KVو���� ،\9��� !��)]� �Gن �)9� X�]� ,���א

  �B�I���n$Y+�`?Kא�	�$�� �(�ذ�G�!.��TF	pא
هذا اإلنذار اإلهلي الذي مت على لسان ن ام فقط مة أيمخسد عبو

إمام مجاعتنا نزلت صاعقة قدر اهللا على هذا الدكتاتور يوم 
ائرته يف جو السماء، فاحترق هو ، حني انفجرت ط١٧/٨/١٩٨٨

سياده األمريكان، وأصبح رمادا تذروه الرياح، ومل يعثَر أمن  هعومن م
هيب، الذي دفنوه يف قربه كما لذعلى شيء من جثته سوى سنه ا

 .يعرف اجلميع
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��Aوא@�/����������������)���A)2�*��ABא��Aوא@�/8*�C>�א)���A)2�*��ABא��Aوא@�/8*�C>�א)���A)2�*��ABא��Aوא@�/8*�C>�א)���A)2�*��ABא�C>�א*8 �� �
   

. لقرآن الكرمي جيلّ اللغة العربية كثريا بصفتها لغة ا�لقد كان 
وقد كان يعاين يف أول أمره من ضعف فيها لعدم أخذه نصيبا كافيا 
من املهارة بالتعبري ا والتصرف بفنون القول ا، وكان هذا األمر 

فتوجه إىل اهللا تعاىل شاكيا إليه هذا . سببا يف انتقاده من قبل معارضيه
للغة العربية يف العيب، فكان أن أصلح اهللا تعاىل هذا العيب، وعلّمه ا

فكان هذا األمر مصداقا للنبأ الذي ورد يف احلديث . ليلة واحدة
: �قال قال رسول اهللا . �الشريف، الذي رواه سيدنا علي 

?4�$��B9@��?!�א���t$-א��=�G� �.��^	M;א?K���� رواه أمحد بن حنبل
يف ، وابن عدي )٣/١٧٧" (احللية"، وأبو نعيم يف )٤٠٨٥(، وابن ماجه )١/٨٤(
  ).٧/١٨٥" (الكامل"

  : يف هذا الشأن ما نصه�يقول حضرته 
?�B� I�7د��� 4�&�1� 4,��� >�� \��و ��7`� !�G� >`�9(� و��

4.Yوא��� �א��,� =�G� 	.]� 49(� ��+,�ن �א�4$��7، �Kא����ن
��� ��$�{� � � �א�4$��7 U�]G� �� t.Q� >�G� fذ�� B� وא��-\
�[�د� �و9,��ون �9(7~�ن O��א��7  �YV� ،4$�א��7 X<�@̀

j1¥V�7و��>�]�X�]ون�<&C+9و�،>`jو��^�KKKوא�����Mو�
�و�� �א����ن، T_�� ��� 4a$�� U�79� �� =Pא��� �_א� �Gن U�	.]

�א�7($�ن ����4�_אlא���f�r� K�B���<�t�Z�Vא��Gن�9@,
4c:-א�� µ��.�� B� ���א�	> 	
�وא ��7Èو� ،4�Mא��� T_��K
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���� >
�א}�א �LQو� �وא�~�א[4، �����+�Mل !$�]� t?oGو
� �و�	ق�9	^ 4rC7א�� 	M®� �%�א�< �و`�א� ،I<C7א�� I�~


4�M;א� �و 1:ص 4zא� K�@t.Q� ��� @t$`و¤Gو� ،O�]	א�� \$P¤ZV
�א���7$4،�وא������Yא�د�4$،� O��G،�و��G�>��tF?#+¤Vא*���אد&
�Uu� ،I�<-3� �-+Qو� ،I�,+-�� =��%&� �M$V� @t$��G� X+


Oد���وא� O:~א��� *C
� �9� @tو��� ،O��א��7 X�]� �M+l�]�KK
,� �f�_Qن��Q����وא�،O:M5و���א��w$<�¤G�>��+-�
�U

�،I�~oא����@i	<9¤Gن�x�V�،O�9j,א��I�~
����	$9Z+א�����
�Gد9-�� t?-�ZV� �وא��4³، =~����� !�	�� ��� ><�&� �ª�]و

�א;+��>د�9 �و�� K�،4
�وא���� 4c:-א�� =�@
� B� =��%&� @t�ª�Gو
U,$�]و� �وא�.��4، �א��-�* ��و�< >�&� ��� 49(� T_�
@�>�4و�

I<C7א��ذ^�א5:ل�وא�� K�>�	��B����`�;א����U+.Qن�¢V

����$��<�و`-$��<،�و���B��,,A+;ل�����<،�وא�Qو
�B� >�G� �ن]C`و� ،>��9_�� �M��-�¸و� T_�� ¥9v�� `��.�ن

�_א����א�,�ذ���>����KK�U+.Qن� ��M�L�����*�+,א���`ZْV
�����KKKKC`�U,<�Gد��Q�UQ	.]� oن�א�Qن،�و ن��]

�`��7Pن� �و� �̀@�a-�ن، �و� U,`<C]� �א� ^	-@$�V
�9�%�·�Q� K�U,9&دC9� �و� ،\`�7@�� T	7�� U,-`�7@9� :V

�oو���א����O�.��א����U,�Gو�9+$(��א�.�س��،\{�´@��K
�M��V~�א� ،O���وא�	 U�7א�� 4�)�� !$�]� �`(	&ون �� U+.Q� و ن
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�����Vوא;�7و�،O:�[وא�U�,+����U,.���9&�MA�� وאد[�א
��د��Oא K�4ªوذ�� �א���دق IC]� !$V� ���Gא U,$�]� tl�]� و �<

�א�7_א*� ��� �و��\� �̂ C1� �א�,�ذ�� �و%$.�ل א�,�ذ*،
�.����U+.Qא�א�� ن��)`�V�،*א�:زK� �

�	7�� �9+���א �Gو ،>�:Q� =L¦� �Z9`�א �Gن Uz� ��Qن �V
��lو� �و�?�ل، �%�אد UM��Pو� X�]� i�M¶و� ،>��?V 


���و 
��م،�و��MPא��UMF$#Acوذ��ل،�و�Sא�و��������=Q
�Q:م Uz�  -9� K� 
� bLQو� ،�-��`� UM.�� *C
� >�O�Pو

�*&����i�$?+وא��I:ل��0�1א�.-$�،�[�$!�א��������UM$�]
 )١١٣-١٠٧ ص ١٤جنم اهلدى، اخلزائن الروحانية ج ( K?א��7;�

 

��������������������A)��Dא��A-=א�A)��Dא��A-=א�A)��Dא��A-=א�A)��Dא��A-=א������ �� �� �� �
  

 خطبة ارجتالية إهلامية، فكانت �يف أحد أعياد األضحى ألقى 
  .ية من اآلياتآ

لقد أمرين اهللا تعاىل :  الثنني من أصحابه� وقبل إلقائها قال 
البارحة بإلقاء اخلطبة بالعربية ارجتاال، ووعدين بأنه هو الذي سينطقين، 

وإذا فاتكم شيء فاسألوين يف احلال، ألنين . فاجلسوا إزائي، واكتبوا
ها اخلطبة اإلهلامية، فألقى هذه اخلطبة اليت مسا. رمبا لن أعرفه فيما بعد

واليت أتى فيها مبعارف ما سمعت من قبل من علماء امللة، حيث 
مسيتها خطْبـةً ِإلْهاِميـةً، وِإني علِّمتها إهلَاما من ربي : وصفها بقوله

  : ومما قاله فيها. وكَانت آيةً
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�א�? �[-�د �9� KK�،X?l�א� ��9م/ �_א� U,��9� B� V,�²وא
�G¤و !�¢VXM.א�� ��و�< �G%�א&א �دع Kא�$�م�� �_א� B� �Gن و`�7�ن

�א#5�ل� ��� �)��ل �F?.@̀و� ،iوא��א��7 ��� bL,�� XE?~9
�O�a+א�� U.aא�� ��� n${��G� �و̀@_�� ،iא�-(�א� ��� و1.�}$=@

i�.��,א�� *&� I�l��� Kز��ن�� Oא	א�+� ��� =7�@9� f�_Qو
 �Kא]%:م،� ���_�Tא��9م

� ،Oא�aא�� �.+79��� B� >
�l�א� �Gن ����و¶� tP�1� 	�
�U�G����=-����� �א�_��1��9א �9�?l�t��Vو�،O��
�א] 	

א��-$�O،�و��I�LQ�ta¤�א�_����� ��
	�ªY¤c<��!�وP!�א�&ض�
�i�5�،���و9&G	� �Pא§ ���t7د��§@P����X+
� ���א�	��O؛

 ��M.�Kא���M&�و%���tא�-?�&،�و�tl�Vא�a@	&�وא�ود�49א�,-�&
�Î��.+ª���B�=�9(�>*� ��א��%-?��!،�و�	�[@	>��_א�א�7

�و;��7! bא��� B� Fقjא�� >Q�¸� 4°$YQ� \�@
�و K�=P�V
><�א�~?���������9،�¦��و&د�9C`��M�G	������و�($���،�@%�fذ�

���r א�و	1:���و`7- �*<����F��E=Q�K�f���U}]G�����M� و
4,$�.���� t$@%� f�_و�� ،479�Aא�� K�4]�Yא�� f�.وא�

�א���7 �א����ن B� Iوא�7-�د�f�.א�� º��� O�P� f�_Qو� ،4$
MV_א�א��eא9�R	ل��G�X�]��7Yن�א���7	��X.7¦�Kذ���א�_�$?4

�،T�-�G����E=Qو�،Tא�_^�ذ������!�و��א����،4)$)oא�B
�،X?gوא� FtV�M`� X+
� ،d�zא� E*وذ� �א·�$(4، *&� Xl��
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�Wt|�%و� ،O�.א��� �[�א�� !$�]� Wt<-��و ،X�+1وא� *�cو� وذא*
�P�zא�T_� O�Kذ&א̀#!��	א�	@�

�_��9א;�����Mא;�QeA،�و`	�>��Fא;(�م��B��ª,Vو���
�B�،Oא����و�O��1�!��X)-9�:V�،�.$7א���+Vא�(�\�و�º)$+�
�<�ذ��@��،I&��·א;.�����4$א�Iن�א�7-�دG�� �،O�r א�_�Gن�
�O�xא� �ذ^ �א� � � �א��(�Yع d	¦� ��@���و ،I&�<��א� �א�.�

�G� =H¸� n�� ،I&��[وא� ����وא��� ��א�.� ��.+�� ،I&א;�א� �אع
I&א�aא��i���K($�د�א�+�م���4א)$)
�Kو�_א������X.7א]%:م،�و

�!����4�����|�وא;���U�%G����UوMP!���&*�א��7;�،�و�!�
�#
�B�F�|oو�����<�א�،�-�����M��`وK 

Gن�א�.��fوא�~?��B��9א]%:م،��<�V�KK?��=�א�,:م
y6
�و �א;�אم، �z_א I�Q_`�،א;(�م� �_א� =$�¸� X�]�

�K�=Q�X�]�\P�Vو &��ص��o($(�4¸�@=��7	�א�����Rא�+�م
�T_��UM�9ن�G�،א��א��دود�O�l&�>a+-9ن��Q�4.و��������
�X+
� !���� B� �M�1	@9و� �א;(��د، �]� �M�7Èو� 4)$)oא
�OدאG�=-���,�9��و� G	M9��د،�و�Pא��� I&ذ�=Q�B�^��`

9� �و� �א;7-�د، *���� �א�~?4$ T_���Aو�� �ذج.�� n.)
�و9(~<� ،!`�?lG� 4)$)
� ��9د^ =�� �وא�7$�ن، O:M5�Q

�א�(���ن F¬و&� ،!`�)`� �و&و¬ !`��
� n$®� K�XM+.�� ��� �_א
�U++»� �و[�$! ،�V&�7א�� 	�)�� 49�cو� �א����,�، R��%
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���א
=�א��	9(�� ���%�=,9� �و�! ،O�$)`�א� ��	א&ج n$m
O�$و��א�b%�>M+.9�!$� و�،O�$���وאK� �

�_א�)V	���MP�Ftaª	�R ��א��+O�M،�و��FiCVو ذא���� �Fta�
O�.א��� 4-`�¦�K�،O��0G�� �fQ��%�¤I����¼�-`�_°.$?Vא�.

�،O�9j,وא�� �א�(	س 4lو&� ��¤�7ع � � f
�&و  .]� و`�#=
Oא·~�א�I��Aא��� ��M).]�Wtو��Gذא� �،O�).7�4א���.��Q�K

�،49	
�א� I�~oא����i�$�½و�i�?و���i��_P�fذ��	و�7
$�49�A-א�� �[�وق �9�)�� F£7�� nY)� K�O�)� و� O�$
 � fذ�� و�7	

�<	7+�$�� �א����4$، 4$l�;א� 4$lא��א� 4.°Y;א� ��.��� ،Oو د��
4$��Lא�� I�$oא� 	7�� �א��$£ ��(-�ل �א�7-	 K�XF�,@9� fذ�� و�7	

�¼-���¼E-�9و�،I�~oא���� 4V:·א� |4ª�
א]���ن�א�,��=�
 �KKKKم�א·:�i���4Vא�����X�]�،4$وP!�א�{�4$،�¸($(��;(�

���a`�:Vא�[���_א�א;(�م��4V�Q��9א�jא�9،�و��[��א����
�f�`� 49§��� �א�~?��9، �وא��7Pא �א�~?��9، B� 	P�9� א�_^
�و�� �א�����9، T_�� �]� ���Fא_`� �و� ��Q;�א�9، 4)$)oא

 �KKKKK`,���א���Q_�����9א�&��UMوא;.��9

�،!+9�{� �و�	ق/ ،!+$?l� 4)$)
� U�]� n�� X<?l� �Fو�
�$+!،�)V	���X?l.��!�و��M+!،�و�G.��!�و
�	`!،�و��1ص�

U9�,א�� !�&� 	.]� U$�� ��א �PZQ� ،U$}]� �PG� �و�! K�!$� و
�א;+(�،� �و ��م ،X-+Äא� �و&%��.� ،X�Y�;א� ��	$%� &��G
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١٤٧

�א���د�� ��G	ق �א� 	7�� ���و �و��ل �א�.-$�، �و0�1 Wن� 
��?Éو� �א�jא�9، *&� � � =��`� ،�9�Y;א� >�� א�~?��9

V	`�9،�و�Y·א�-:�9א�n� K�!$�]�،49jא��b1��#�� �.a|��� ��� �_א
�U,#
� � � !$V� Zو�G� �و �! �א��.$>4، i�Qjوא�� �א� iא���

4$M-א��&&	��Q�i� Kא�~?4$،��,�
�T_�� �79�ن� �� �א�.�س �LQG� �Gن �א�%� =Q� �%��V
�U�	.]� ��و�$ �א���4$، T_�� �9+-�7ن �و� �א·�4$، i�,.א�

�א5	 ��و�- =�aא�� �دون �#�� �א�$7	، X.7��/UW~|·وא� ،	9
�4.9C���� �א·�وج Uu� �وא�7-$	، �وא·	م =��א� n�� UW~|)وא�

����Q.�د9	 	$$7+��� K�XM+.�� 4�א�}7 ��� F\��{�א� d�`و
�UM#�F&|G� |49�c� �א��-�4 ��� ��وא�.��� �א�$�م، �_א� B� UM��{

و��9	&ون����א�I�?l،�و�^��cض�9@_���א��K�U.a]&א�IOא�(�م
iوא�-(�א�Kא�����U�	$]�U��� ��و[.	$��،>A7א��� �I�,-

�وא���س� ،<>M-א�� �وא��-�س ،<�zא� Ã$7وא�� *�Aوא�� =Q��
<̂ �Yא�� U?وא��� ،<̂ �Aא�� K�� � �_א�UM��9�B�UM�]�d�`� و��

�Æ$�و`~ �وא�Q+?�ل |�A;وא� ،i��א�.�[ FO��+Qא
�Uu�،i�Pj+;א�O��.��Q�\وא�_وא��&F�±Yو`��49|�א��،i�%�-�;א

�א B� 4P�P	א�� I�).Q� 2iא�)��&�~oא� �[	م n�� ،I:��
�49_c�א� ���Gאع � � F=9��א�+ Uu� ،i�+Aوא�� �א��%�وس و���م
�UF7E.��Q� U7.̄א�� ����Zאن �א�-�Yن FOW=Fو�� ،i���7Y;وא
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١٤٨ 

�F¬�%و�،i:M5وא;:[\�وא�>�وא��7�وאi،�وא;$=�F ��א;:
�א��Vאس� X�]� F*�Qوא��� ،iא�MAא�� n`א��� B� א�.��س

�-�aل�و&��*�א�.�س،����G�nאع�وא��7=�وא�7#.�س،�وא5�ل�وא
�א�$�م��B�!�Qא·i:$-]C،�وאz	א��9 FO�.V و�،i�.$9C+א����
�وא��Vא¬� �وא5	א�9، iא�-(�א� ���?�م �وא�+���1 �א�(:�9، ��
�Oא	�¢�� 4M)M)وא�� f?~وא�� ،¬��وא5 i��_5وא� وא;�א¬،
��M#%�Fو�� ،�9�a-א�� N�&� � � �وא�+�Aق ،�9�.Lوא�� _Pא�.�א

�� �و�7	 ،�M��.#]و�M��Y#�� �_א K�\����� X�]� �� ��¢V
�א]%:م،�وא�(:*�א��9م K�،*��_א��i�LQא�(��*،�و�t`��

�Kوא�+	�iא�,�و* �
�@U
&�X~+א��،O�P�zא�i��_�Tא���4�$א��$:O،�و¶��	7.V�

O��א�� F&��� �א� K�	-7وא�� ،&��Z;א� �وאÄ	د �א�.�&، fذ�� ��ZV
�א;�[�د �وא;�$� �א;�M7د، ^	M;وא� �א;.��&، ?K)طبة اإلهلامية، اخل

 )٥١ إىل ٣١ ص ١٦اخلزائن الروحانية ج 
  

�������������3:�:�����:�:�3אE"���4א�#&م�����:�:�3אE"���4א�#&م�����:�:�3אE"���4א�#&م����F�Gد:�ن�.���אE"���4א�#&م����3"-�Hو����F�Gد:�ن�.��3"-�Hو����F�Gد:�ن�.��3"-�Hو����F�Gد:�ن�.��3"-�Hو� �� �� �� �
  

 دفاعا عن �أما اجلهاد العظيم الذي قام به مؤسس اجلماعة 
 فقد كان من أبرز اآليات اليت أظهر �اإلسالم وعن عرض املصطفى 

ة حياته كلها سجال حافال وقد كانت سري. اهللا فيها نصره وتأييده له
ذه االنتصارات اليت انتصر فيها للدين احلنيف، حيث يطول احلديث 

  .يف سردها وتبياا
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ونكتفي حول هذا األمر بتقدمي اعترافات بعض أعيان املسلمني من 
 الذين كانوا أتقياء وعادلني، والذين تعترب كتاباتهم -غري مجاعتنا 

  .حجة إىل اليوم
  

الشيخ أبو الكالم آزاد، العامل الشهري يف القارة اهلندية،  قال :أوال
  :  ما تعريبه�عند وفاة سيدنا أمحد 

"N´Aא�� fذ�� ��Qن�< �א�_^ U$}7א�� N´Aא�� fذ�� WUF7F�
�p،�وא�_^��Qن�½�$	א������7\�W�|�#{�!@א،�و����p�?%�!��
�وא�_^� 
p�Aא،� �و��̀@! Iً&�u� !@̀�}�� t��Q� �وא�_^ א�7(�4$،

��7���Z!،�وא�_^�9�t��Q	א�R:%G�t��Q�Tא 4ً9�Y�� I&�L�
�4��L¦� =¶� �א�_^ N´Aא�� fذ�� �����MQ$+�؛ �+9&�Y�
��-�G4،�و.%��u:u�� د�9ن��א�S�]�Bن��V�Yאل�وא�C�Cא�
�	��،�$��
��º��9א���א�iא��و E=¶א�($��4،�و� 4�l�4��L¦
�k�%��,؛�و�d�Lא��t¸�،�9�;א�Uس@�א��ZQ�،@i�;א�Tوא&א

@i�9�Qذ� X)-`�i�°�� =�� k���א� ���G� X�]� I�9�;א� !`���
   K?א�������kא�.�س

  :مث يقول
 ن�א�_?@9��9	�uن�א��U|��]�B�I&�Lא�	G��9و�א��=)7���Èد�?

��UMא�	���bLQא،��=� ن��Y�Gل�א�+�&�Æ9א�V_אذ�������Oد&א�
��M}F9ون� ��	.]� UM.,و�� ،S�7א�� 4�.�� X�]� ��M}9ون ��

U|��7א��B�I&�uن��u	©K� �
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�א;bزא� ن �א��$	 4}]�� J��i�V:·א� �و�Pد Uc&�

�ل��7��£7+(	א`!�ود[�و9!א�I	9	A�� J���،��t�7Pא;��

WUF7F�� �Gن�< !`�Vو� d	�� ��7A9ون �א;+.�&�9، ��)L;א� �א;��
UM�&�V�	��UM.א��b-Q�:P&�K�	��)Q�!-P�9د^�وא�=¶�	)�

�א]%:م Oא	]G� 	l� �P��� K�\P�@̀� T_�� I	9א���� !`C$�� و ن
G� �.$�]�f�`� X)-`� X+
� �p?lوא� �Vًאe]א� ��M_א ke7�� ن

א�4Q�oא4�$�5،�א�¥�دא%G�t[	א�Oא]%:م�¸�tא��	אم�
�א;�+(-=� B� I�+��� 4ً9&�%� ،��Cא�� ��� IeV� � � UM+�C�و

�~9G�K� �
��9&xא;�$?$��وא�	l��M��G�¥زא�א�b;א�	א��$�\+¤Qن� 
��]� �a�� !`�~
� �و ن ،�p7%وא� ��-�� t���� 	�� אz.	وس

4$
�א�.� T_�� ��� �א�+�9�7 K�T_�� &	̄)�� �Gن �א�$�م �.�� 	�� و�
� �א�,+\ J� �M+M�� iCÅG� ��و�	 J���� �M+}7�� ke7و��
�א�[�ق K�fذ�� �א�(�\ 4?��� ��� X?@9� �Gن �,r� ��  ذ

�Oא	]G� i��z� 4l�]� �א]%:م ��Qن �
� �א�$�7\ tא���
��� �א;���نא]%:م ��Qن �
�و �و��*، *	
� =Q�� J��

+9��� ����Z&ون U��و >)$)oא� >��oא� =-�� ��� !F�E� J��
�©��Qن� �� �و���Qא ،UM`אb�)`� X�]� �p��)]� Z+9و��ن
�����p.Q�%�K×�א]%:م��=�������Qא�[��Xذ�����fא�(�د&�9

� �א�	�Vع *�-%G� t��QF��وא;�� �א]%:م �]� E�4�$7l
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nVאF	|;א� =��)�� �א���Mم X+
� Uz� �V�+`� S� !�G� 4P&	�� K�Sو
��zא�!�א�O>��R�.�و�,���_א��KKKKم�Gو�א�	�Vع��G	pא9,��

�	$Äא� 
~�`!Fא�	�Vع�!�� �G^�א�_^���م Eو�Caא�� FbuZ`� UªY

��M��Wt$}
א;�$?<�א�_^��Qن��Bא��א��I���nא;�$?�4$א�¥�

49C$�Å[א� 4��,oא� �¶:ل t¸� K��k�(� �Å� 	)V� و�,_א
�א�_^� �א;�$?4$ ���م� ��� ،k�xא� i�°�� =�� ،��א;�� ��

� �p�Y1א =,A9� �%?��Q�Fن =7P� �و�,_א ،¬	VG� و�$ً,�
���Q	�1ن Oא�zא� B� �É -+9� �M���� �א;�$?4$ K��<$c� 	)�

�p-��c�F*��a;א�=F7Pع�و�V	א��*��%G�!`�~
?K  
  :ويضيف فيقول

���%:م�? Ib-Q� �א�eم�1	�4ً �_א،�و�	�%G	�dא;bزא
4��وl�!@̀���+Q	�אQ�`��9&x	��G���,��KKK$�*�אx&��9א;�

� X�]� 	$QZ`� �rG�T_�� �]� �a+��� �Gن �..,r� �� !�G
�.]�Vد� ���Yق n�`א� �M�� i���+,א�K ن�G� �א;��Zل ��� �و�$

��M_א� �N´�� 	.z��� �א�	9.4$ �א�و%�ط B� �א;�+(-= B� �M}9
�د&א�4% =PG� ��� �א����4$ !`�$.�Z�� ><?~9� 6$�� א�ZAن،

" بدر"م، نقال عن جريدة ١٩٠٨أمرتسار، يونيو " وكيل "جريدة( ."א�	�9
  )٣ -٢ ص١٨/٦/١٩٠٨ قاديان الصادرة يف

  



� �� �� �� �א�����א��
	���א�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �� �� �� �

  

١٥٢ 

م مقال عن سيدنا ٣٠/٥/١٩٠٨" وكيل" مث نشر يف جريدة :ثانيا
  : جاء فيه�أمحد 
?_1Z�� =Q� !.�� _1G� 	�� �א]%:م ��Qن K�Ã��.9� �Qن

�א]%:م� 	$9Z+�� 4-M��� �p-+Q� ���9� d�1Gو� ،I��� �9&xא
!�	��i�-u و�Kم����i�L
�-��¤I_��*��)ن����א�xل� ��א@CF̀�S

B��M�� ���&�[�م &�$����م��١٨٨٦	�4.9 K�� ل�@CF̀�S�f�_Q
�47��Y�� \-��� �א�(��* X�]� t��+%א� �א�¥ 	Pא��� 4��
� אxن
�و`$9Z	א� d�1�א� �א�د�9ن X�]� �&دwא �M��G� �א�¥ I	9א���� !-+Q

�K?��%:م �
� �

" كرزن غازت"وكتب املريزا حريت الدهلوي مدير جريدة  :ثالثا
مقاالً عن كتابات سيدنا أمحد م ١/٦/١٩٠٨يف عددها الصادر بتاريخ 

 : وتأثرياا فقال�

?�4MPא���Bم���%:م��
א·	���iא�4�$�5א�¥�Gدא���א;�
�¡)
� b-,א�� �9	)+���� I�9	5� �وא;�$?$� �אz.	وس �9&xא�K

�\+,���I	9	P��p�%Gم���Gو�،���É�I�¶�.;א�d����<$c�!� 
	.zא� B� �א�	9.4$ K���� =�� \�?V� ����� >��,�� �$��¥

�Gو� �9&xא� ��� ^G� n%��� �,9� S� !�G� ke]G� ،�~9G� �L
��
�א;�
�م !P�9א� �Gن �א�(��و4% K��M��G� �א�¥ I	9א���� وא�,+\

�� ��MMP�4א�¥�و&دwא�[��Xא;�$?$�4وאx&�9،�وא��4��Pא;�?

	pא،�o	�אxن،��	�א%+�Yع�Gن�G����S�،א]%:م�>l&�7�
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�M$�]���)7�� �&دא \+,9� KKKf�r� !��� ����Qن 4P&	�� I���
�B�	P�9?*��.V�?�\+,9ن�G�n$Y+�9�	
G��M�Q�	.zא�B�=�

I�)א��T_M��K�4�t��Qא;��دא�iא���49�aא�,�IbLوא�(��49وא;�7
��دא� !.��ذ �`Caو 	9	Aس�א��o��� K�4��+,�����P� ��Qو

��]� �א]���ن C�79� 4P&	�� 4)%�.+�� i��Q� !$�]� t�CD�
�M��$�� KKK`���+Q� £7�� IOא��� �Gن  oא�� � ���]���ن �`�د^ !

	P����4א����
?K )املرجع السابق(  
  

الصادرة " ذيب نسوان" وكتب السيد ممتاز علي يف جملة :رابعا
  :يف الهور

�P	wא،�? �w$)`و� ��pא�{� �[��	pא :ًP&� �א;bزא I�~
� �Qن
́¯��א�(��*�א�(��4$% �`�t��Q�¥�4א�.�oא�I���f�rن��Qو

I��)א�� I	9	Aא�� Kb-1� �;�]� �و���?���Qن �א�C7م n$V&و� א
I���Yא�� I�$?��� �$)$)
� �Pذ�gو� K��$�Q� !�-)�� �� ��

�t��Q� �و�$�د`! !$�7`� �و�,� �א�	9.4$، 4$
�א�.� ��� ��[�د
" تشحيذ األذهان: "نقال عن جملة( �4��L¦�=7����?Kא;�$����&وא¬�א;$+4

  )م١٩٠٨ عام ٣٨٣ ص ١٠ رقم ٣ج 
  

مد النقشبندي اجلشيت ما  نقتبس مما كتبه املولوي نور حم:خامسا
  : يلي
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?���� ��$��א^ ��א�(�$ 	.zא� � � ��	#م �א��9م f�`� B
���ً��
�[����Ib-Q�4א�(��و%4،�و���p-?Y���،אe�Å 

و��~=���Gאل�}����4وو[�د��b�.+��Kא.z	��9G�B��M�Qم���4�$

	�F¹ز�Cא��G�4$��;א�I	]��;���C$�Å[א����I	Q���I&�,+�

zא� O��G� =Q� B	.� K�I�$
� I	$)]� B� ��א�(�$ 	Pو� 	)�
�X�$]��$�;א��Tbcن��Q�Bא;�د^�و�T	�®�O���Bא��

��p
:%� �א�&ض، t¸� ���V	�� �p̀א��G� �א�,�אم O�$-��א� ��
����X�]��p$l[���4א�.�س K�>��9א�(�د�	³Gم�:c�Æ$Aم�א��)V

�و��ل ،4]��א5 T_z� ^	�+��� Wن���,+`� �א�_^ X�$]�  ن
Q��V@ود�i���	��!.]�	]@א�_^�و�X�$]���G�،�A-א�����Tba

Oא	א��7� ��� U+.Q� � ن >���	̄�V� ���G؛ �MV� !°$�¦� K�T_Mو�
�X+
� !+]�mو� ��$��א^ ��א�(�$ X�]� �א·.�ق  <$l� 4�$oא
�4rC�� 4�oא� T_M�� �وCD�Gل ،T	9� ��� N�´+א�� !$�]� \7�

مقدمة النقشبندي ( K?�,�א��O,=�א�(��و����4%א.z	� �� e�Åא
ة ملعاين القرآن الكرمي للمولوي حممد أشرف التهانوي، مطبعة أصح للترمجة األردي

  ).٣٠املطابع دهلي اهلند ص 
  

�--'--���-�-�--G�� �
  

 حيب العرب حبا مجا، وقد كان حبه �لقد كان حضرته 
للعرب منطلقا من إميانه العظيم ومن حبه هللا ولرسوله ولدينه، وعمالً 
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ولقد مدح العرب ". اإلميانحب العرب من : "�بقول رسول اهللا 
  : وذكر مناقبهم يف مواضع كثرية من كتبه، ومنها ما نصه

?�#*F�F7א�� �#�� ،O�$���א� @O�$)`�א� �M9G� ،U,$�]� א��:م
O��F�@7א�� K�#t$�� FאنbPو� #I<�-.א�� �G&ض/ F=W�|G� �9� ،U,$�]� א��:م

X
#C*#�א�#�א�|[��KXא�#�א�7@{�@b1א]%:م/�و�U�G�@b1�U+�GK�
U,F�Z�� ¼¤�-9� �Gن ��(�ٍم ��Qن ��� Kא�p	�Fو�� �VًF�F�� �ز/د0 	�

�ًCD.Fو�� K�Fدم(� ��� !F$
�و F�++Vא� �א�| �Gن �ٍ´V� �#�� U,$#V�Qو
�dpوZFو�� �p.D|{Fو� U,#l&G� �و�#� U,.�� ��Qن ���� X�]� UF+1و

�KKKKو���F	pא �
X�Y�;א� ��|	Fم@ �MW+F°D#{Fو� �G&ٍض Fن�ª,%� �9� KK�¤א�� U,F#
F&

|Gو� U,.]� F>#lF&وXFlW&� KK�>
 ن�¶���P�U,$V$=�،�و�B&و

#��H ��[#$�ن/��:د�c�U,��)���K�،UQ$=�،���9[-�د�Fא�#|G�>� و

�F=7PGو�،d&א���/b1�/אم	�G�FÂ#{�F��F&زو��،UQ#אد�%�#i�Qو��
�،��FO�?�@و�� �MF
:�� F&|زو�و� ،d�Lא�� f�`� �$]� F=W?¤Q

G�#49§����$]�E�|)F̀و�،��FO�#��7��MFو[@�Fو����#	��AFو��،�M#��$و�
dj,א�� K�،UQא�u� |49§&� ��9ز@�|� �Gن ��7`� �א�| ZW%|ZV|ل

X�KوUQ(�F¦�>�E�@�F9،��9�.7+#!�א�7{ �
� �1אن �9� KK�F=W�F&� H\
¤Gو� ،UQFد:�� H\#
¤Gو� ،U,H-#
¤G� >� 

�B����=̄Q�X�]�UQ@�#uو¤Gو�،U,#,|,#%�F&��
|Gو�U,#�@�¤{
�Kא�	�$� �
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�א��7* Fد�-Q|G� �9� KKF1� 	��،Ibu|G� 2i�Qj�� �א�¤ U,E�
dj,א�� !#D#
�و��Fא ،2IbLQ� �و�CFא�9 K�¥א�� �א�# @t$�� U,$#V

�Fع��G�^_א��R&�-;�¤4א�.̄��אlو&�U,$Vو�،dF�¤)א��Hم¤G��M��|R/&�@�
X��FPو� �א�# Fل:P� F�FM¶|Gو� /U|��7א�� /&�Y�G� B� F	$
�א�+� Kن��Qو

،�و�,=�א��و¬/،��.,���Uم�����Fوא�א�|�و&%��|!��,=�א�(�\#
XFM<.א�� �و�,= K�#א�� �د�9/ #4]��[� UMF���Gو� UM|א���G� و�_��Fא

X|QW|ز�א� !#��+Qو� K��Fא��~��=/،�و��f�+�� �א;´����ن U+�ZV
dF	F+]وא� F&�P� 	)V� U,W�/�,@9� S?K) مرآة كماالت اإلسالم، اخلزائن

  )٤٢٢-٤١٩ ص٥الروحانية ج
  :  ناصحا هلم ما نصه�وقال 

?��9�،U,7��>� ¬א��7*����(�\�وא��و�O�-Å�K�	��>�&و ن�
�،UM|)9�{� UMF9/&¤Gو� UMF��̄�¤G� �Gن �F|zGو� �א��7*، B� >��<A�
�_א�א���� ن����Oא���Bو���	و%+��،UMو����Uz��#��¤Gو

�9Cא��������K� �
�	$9Z+��E>�]�Xª�½�	����7`و�R&�-`ن�א�� �،IC]�א��M9G�

،i�$��+א�� N̄1Z�� T	9	½و� �وא�=�Fא]%:م >�]� F�F.Fو��
i���7�[א� ����Zאع E>�]� U7�Gو� ،i�Qjא�� K�#tو�� B� >��<Aو�

�i:~�+���� �א���م، b1� 4��� ���ٍس /Ã$]و� ���%:م [-�ٍس
�F�A7���9�،U,Qא�� �� �@i�F-�V؛�iא	$9Z+وא��i�
وא��+�

���A+;א�א�$�م����א_z�t.Qو�،U7.א��T_��B�،*�7א��K�=MV
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�� >�� ��F̀?(�א �Gن �א��7;�؟`�c-�ن محامة البشرى، اخلزائن ( ?�&*
  ).١٨٣ و١٨٢ ص ٧الروحانية ج 

   

����Nא��%"�א���'�"���د�"����� �
  

 أن اهللا تعاىل قد أخربه أن �وقد أعلن حضرة اإلمام املهدي 
اللغة العربية هي أم األلسنة، وأا األصل جلميع اللغات، وأا اللغة اليت 

 على ذلك بدالئل عدة منها أن اهللا ودلل. �علّمها اهللا تعاىل آلدم 
، يف قرية هي أم القرى، بلسان هي أم �اختار أن يبعث نبيه اخلامت 

 يف �يقول حضرته . األلسنة، بالقرآن الكرمي الذي هو للناس كافة
  :ذلك ما نصه

�א���.4،�"  $)¸� � � ���� k��� !�G� fذ�� و`��$=
�ª�]א;+��>�4،�و�i�aא���	$).`�B�^�}ن���]Gن�א���7$�4وG�

��.�ع� <>��G� ����ن �M�Gو� ،�M<Qو� �M�$Q� n��Pو� ،�M<�G
�4)�·� 4<�و`+ �א���³، I�~
� ��� 4$��z � 4aو�� א]���ن،


���א·��(�G�����A-א�K� �
�א�C��4$��7ن� �Gن ،I&	)א��ذ^�א�� ����Q:م @tª�@]� Uu
�@i&�´V�،479�Aא��T_��4}]�	�د��=�א�.-�>I،�و����nא

7�%�P	pא�·�bא;.�KKKK 

�@i	Pوو�،�F�#	א�� Oא�~´Q�d�1G� 2i�a¤��t9G&�fذ�� nو�
���B��Mא��،�ووP	����M`د>�Iא��
�ل���{��7G�4��1و���دא&

��<�a+;�Q".) ١٦٨-١٦٦ ص ٩ جمنن الرمحن، اخلزائن الروحانية( 
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وقد بني أن من أخطاء امللوك واألمراء املسلمني أم مل يهتموا 
ريها من اللغات، مع أن العربية لو كانت هي باللغة العربية وأشاعوا غ

يقول حضرته يف ذلك . لغة املسلمني يف تلك البلدان لكان هذا خريا
  :ما نصه

�א�4$��7،�? �A9$�7ن �� UM�G� R��;א� T_�� \��7�� ��� Uu
وA9$�7ن�א�G�4$Qeو�א���&%$4،�و�Qن����א��אG�\Pن��A@9ع�

�א� ����ن !�¢V� �א]%:�4$، �א�-:د B� �א����ن T_��و���ن�
I�<MY;א� �א��?� �و���ن !��%&� KKKK�*�-%G� �Gو>ل ��� و�_א

���� �د#�.4 X�]� ���9�Éא UM�¢V� ،Uzو��� iא&��Gو� ،Uz:+1א
�،UM+-$]א���<Cو��UM+-9�
�UM9	9Gو�-_وא�����،I�<MY��4)9	

�و����Mא� ،X�]Gو� nV&G� ��� ^_���� Xد�G� ��� �א�_^ وא%+-	��א

X%��� ���م K��� �א�4$��7 ���75א �G&אدو �و���و�� �א�(�م، �ن
�א���م ��� 7@��א�� f��;א� �_א� �%�,�א Kم�G� �א�4$��7 V¢ن

I&	)א��nא����7\�وودא��k�.�G��M$V.�4و���א".  
 )٣١٢-٣١١ ص ١٨اهلدى والتبصرة ملن يرى، اخلزائن الروحانية ج (
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  :الباب اخلامس
òí†»þa@òîßý�⁄a@òÇbà¦a@ @

� �

����ذא؟...א�����"�א!����"�א#��د�" �
  

 حول �ة مؤسس اجلماعة اإلسالمية األمحدية يقول حضر
  : مربرات تأسيس هذه اجلماعة وقيامها ما تعريبه

?���� 4]�m� �9�,`� � � � � k	M9� �� �א�-47$ ��{�م  ن
�X�]��)+;א� ��� 4��Z+;א� 4]��א5 T_�� Re`� >,�� א;+(�،

��oא� ��buZ`� �א�	�$� K�I�]	�� UM]�+Pא� �9,�ن و�,<
� �وא��7א�\ 4Qjوא�� b´م��:%��� 4.�oא� K�>,و�

�UM]�m �4Qjא�.-$����4%:م���i��	·א�Oدא�א���F	´F+�@9
I	
�وא 4�Q� X�]� K����Q� ����� �9,���א �� و�,<

����OאM5>�ل�א�_oG��9(�א��=L���و�،UM.��I	��V���O:Íو
�א�Fوو�� ،UM+H+A`و� UM+��¤V� \-��� 4
��Vد ��lGא&א ��]%:م

H��`� \-��� F=$�א5 !FMPא���%(4#و� UM#̀�V� K�R�E�@.א�� =L�� و�
��]� �א�_��9���V�79ن��$°� UM���G� X�]� �9/�|YW.¤;وא� ��V�aא�
�و�� ،�°$�� UM�1א� � I�%א�¦� �HنF+M9� �و� �א]%:م، #i�P�


�=�È�K	ون�G�UM���G�Bد��³�Xٍس�]��9ل�א·�b ��א�.�س
G�UM$�]�\Èن�9,���א��+�7}�������4
+�9�X-?�א��:ذא�
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��B� 4$?~+��� �9C��P� �و9{��א ،O��x�Q� X��+$و��� ،Oא�)��
�d&و9-_��א�����،k�aA;א���7 �א�=L�4א]%:م���	1�=$-%
�F���.9و� �א�	�$� B� ¤4$�א�7 UM@̀�Q��� �A+.`� �Gن U��MPد
�Uu�،2\���=Q����T#د�-]�#I�%א��و��א�\̄o����Yא�� א�$.-�ع@

��B�FCQW�F,�ن�وא
	�2وe9אL#��dO=�א�-?�/F+9/�#1אCא��KKKK� �
��9_����W-F~����=@�?F9�k�%א����_��و ���[�Z��24)u�Xن�
4]��א5 T_�� � � UM#��~Wא�� F	7�� I���L;وא� j����� �e9�K-�ن

��p�H	)`��MF-M9�Uu�|4]��ن�א��`����7	�G&אد�Gن�«� ��_�Tא5
�א�� F\
� �א�	�$� B� �A.9� W>|,�� !F̀&	�� F̂ �و9@�/ !|�:P� �M#}@$�

�و ��7`�F���وא� |4$)$)oא� |4.�oوא� |I&�MYوא�� F¬��.א�� א�+��4|
�A-א�� |I�%و��א� �وא��:¬ K�!+]�m� �%+,�ن 4]��א5 T_MV

����U��M̄Y@9א·��4#�و�#!
א;´+�&�Iא�¥�%���M-M9�kא�(�I|���و
UM`�$
�B��p-${א�b$a`�@¹#	W?@9�k�%و�،#I&_)א��#I�$oא�K��Qو

� !�G�� �א;(	4% !#��-�G� B� 	]Fو� 	���T_�� =7È� k�%� !�¢V
O�?א��������Vً��G� �M$V�=#1	@9و�،@�#�FدC`� |4]� �!�`�K���7א5

��MF̀�LQ� EنG� X+
� &���א�زد �z� \M9و� !��.�� �M9/وW�F9� k�%
�]���4ً-9�cو�	-`�k�%��MF+Qو���K�U�FO�lون��A.9�k�%و

�א;,�ن� B� �א;��lع/ �א;�-�¬/ =L�� #I&�@W7;א� #O�P&G� /n$m� � 
/n|�F̀�;א]%:�4$א� i�Qj��� �pPFذ�@F�� �و%$,���ن ،� K� !� 
�

4]��א5 T_z� �א�,���� ���|`-�ع/ \M9� k�%،�X�]� 4ً-�c�
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#i�Qjא�� ��� ���ٍع <=Q� B� �M²�Q� d�1�א� i�°א��� K�kو���
�k�%��9_�9م�א�(�4��$א��� � �_�Tא5�[��G�4س��B9,�ن�

¤I��.א�(-�ل@�وא��Uz�\F��9�K�H*אد�א�¤�א��&Gא����_� �!��Kא$�5=@
	9�9� �;� �7V>�ل ��|(�د&� K�M�Q� ¤I&	)א�� �و�! �M�Q� ¤I�)א�� !��K

	���Gو��و)p�1א�و¶���א�و��}.�o�V�K����������،!���.W|�%G
b�.א��U7א;���و��FUW7#��،I�1x$��وא�	א��B?K ) إزالة أوهام، اخلزائن

  )٥٦٣ - ٥٦١ ص ٣الروحانية ج 
يع باهلدف من بيعته ما  مذكرا كل من يبا�ويقول حضرته 

  :تعريبه
?����k	zא�������U�79ن�G�\È�^	9�X�]�n9�-9����=Q

����bLQ�R�.��$7+!؟��=����n9�-9	�G��$و����Xlא��`��7؟�
���� Iد�A.;א� UM+9�c� ��	
�و �א�	�$� �`,�ن �א�_�9 O�$)��א
�UM$V�	��+9��א�-$47،�و��u �ba`�^G�UM$V�¹	©��א�-$47،�و

���+�ج�א�-�47$אo($(���4$&�א;�4V�7و�א�$(��אo($(<�א��_אن�
��?+`� �و� Uz�]G� ���`� �و� ،���و¾�& K�B� �9+(	��ن و�

i�°$9+�.-�ن����א����و�،i�.�oא�K�=L���Q_+9ن�G�\�$V
�Gن� ،I	$
�א�� UM+9�c� �א�	�$� ���7Èن �א�_�9 �א�.�س، O���

� �א� � � Iא��7د� Uu� 4$��V� ��א�	�$� Kא����� I�$oא� T_�� $�4 ن

�ل،�%�א�B�pOא�G���7و��Bא�$��،��=Q�B�>~).`�k�%

��M� �Kدא&�א·��د،�و��`.(�KnYو�,�����GאP�bY1�I�1x	pא
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�א�� n�� !+���7��t��Qو� �א]���ن� ��`��fא�	א& �א�+(= V¢ذא
� !¤V�1� �و�Qن 4$V��� 4ًM9CD�� ��7`�]� ���-!،����$p�Yא X�

�و�Qن�9+�.\ J� !+��`�	7�� J� �¥א�_��*�א��=Q��������
�!.�� 4ً³&� T	$����7`1_�א��Z$%� ��	.]�،�pא��`���7ذ���
�4
$9�6,�ن�א����,¦�N´Aא�א�_��X}?$%و�،:ً~Vو

� �&אٍض�[.! ���و !.]� �p$lא&� ��7`�� K�=��fذ�� =7�9�S� و��
4
���4א��t��,��4��a[��-+!�و$1�B�!`�$
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أن يعاهد املبايع بصدق القلب على أن يتجنب الشرك حىت : أوالً
  .املمات
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أن جيتنب قولَ الزور، وال يقرب الزىن وخيانةَ األعني، : ثانيا
فسق والفجور والظلم واخليانة والبغي والفساد؛ ويتنكب مجيع طرق ال

  .وأال يدع الثوائر النفسانية تغلبه مهما كان الداعي إليها قويا وهاما
أن يواظب على إقامة الصلوات اخلمس بال انقطاع تبعا : ثالثًا

ألوامر اهللا ورسوله، وأن يداوم جهد املستطاع على أداء صالة 
، واالستغفاِر وطلِب العفو من ربه على �النيب التهجد، والصالِة على 

ذنوبه كل يوم؛ وأن يذكُر نعم اهللا وِمننه خبلوص القلب كل يوم، مث 
  .يتخذ ِمن محده وشكره عليها ِوردا له

أال يؤذي، بغري حق، أحدا من خلق اهللا عموما واملسلمني : رابعا
لسانه وال بأي طريق ال بيده وال ب.. خصوصا من جراء ثوائر النفْس

  .آخر
: أن يكون وفيا هللا تعاىل وراضيا بقضائه يف مجيع األحوال: خامسا

حالِة الترح والفَرح، والعسِر واليسر، والضنِك والنعم؛ وأن يكون 
سبحانه مستعدا لقبول كل ذلة وأذى يف سبيله تعاىل، وأال يعِرض عنه 

  . قُدما عند حلول مصيبة، بل ميشي إليهوتعاىل
أن يكُف عن اتباع التقاليد الفارغة واألهواء النفسانية : سادسا

واألماين الكاذبة، ويقبلَ حكومةَ القرآن ايد على نفسه بكل معىن 
الكلمة، ويتخذَ قولَ اهللا وقولَ الرسول دستورا لعمله يف مجيع مناهج 

  .حياته
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ا، ويقضي أيام حياته أن يطلّق الكرب والزهو طالقًا بات: سابعا
  .بالتواضع واالنكسار ودماثة األخالق واحللم والرفق

أن يكونَ الدين وعزه ومواساةُ اإلسالم أعز عليه من نفسه : ثامنا
  .وماله وأوالده ومن كل ما هو عزيز عليه

أن يظلّ مشغوالً يف مواساة خلْق اهللا عامةً لوجه اهللا تعاىل : تاسعا
 وأن ينفع أبناَء جنسه قدر املستطاع بكلَّ ما رزقه اهللا من خالصةً،

  .القوى والنعم
.. أن يعِقد مع هذا العبد عهد األخوة خالصا لوجه اهللا: عاشرا

على أن يطيعين يف كل ما آمره به من املعروف، مث ال حييد عنه وال 
قات ينكُثه حىت املمات، ويكون يف هذا العقد بصورة ال تعِدهلا العال

إعالن (. سواء كانت عالقات قرابٍة أو صداقٍة أو خدمٍة.. الدنيوية
 - ١٨٩ ص ١ ج  جمموعة اإلعالنات-١٨٨٩، املنشور يف يناير "تكميل التبليِغ"

١٩٠(  
  

�א�$��"�א���".�.��Pמ�א�����" �
 اجلماعة اإلسالمية �لقد أسس اإلمام املهدي واملسيح املوعود 

.  البيعة من أتباعه بناًءا على أمر اهللا تعاىل آخذًا١٨٨٩األمحدية يف عام 
أخرب مجاعته أن ) م١٩٠٨ اهلجري املوافق ١٣٢٦ (�وقبل وفاته 

فأوصى وبشر مجاعته بقيام . اهللا تعاىل قد أوحى إليه أن أجله قد اقترب
  :نظام اخلالفة بعده، فقال
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G� �9(�م �Gن �¢V

��`�,+�� ^	7�� =�א�7 X�]� �p7$m� ���u#�وא الوصية، (�K?א�،
  )٣٠٧-٣٠٦ص  ٢٠اخلزائن الروحانية ج

وحبسب هذه الوصية والبشارة قام يف اجلماعة نظام اخلالفة 
 بفضل اهللا تعاىل ليترأس نظامها اإلداري، حيث خلَف مؤسس

 � خليفته األول احلافظ احلكيم نور الدين �اجلماعة 
، مث اخلليفة الثاين مرزا بشريالدين حممود أمحد )١٩١٤-١٩٠٨(
 الثالث احلافظ مرزا ناصر ، مث تاله اخلليفة)١٩٦٥-١٩١٤ (�

، مث اخلليفة الرابع مرزا )١٩٨٢-١٩٦٥(أمحد رمحه اهللا تعاىل 
، وحنن اآلن يف عهد )٢٠٠٣-١٩٨٢(طاهر أمحد رمحه اهللا تعاىل 

  .اخلليفة اخلامس مرزا مسرور أمحد أيده اهللا تعاىل بنصره العزيز
 على نظام اخلالفة �ولقد نص القرآن الكرمي واحلديث الشريف 

  :ني املسلمني، قال اهللا تعاىلب
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y‰ tã uρ� ª!$# tÏ%©!$# (#θ ãΖ tΒ# u óΟ ä3Ζ ÏΒ (#θ è= Ïϑ tã uρ ÏM≈ ys Î=≈ ¢Á9$# 

óΟ ßγ̈Ζ x" Î= ø⇐tG ó¡ uŠs9 ’ Îû ÇÚ ö‘F{$# $ yϑ Ÿ2 y# n= ÷‚ tG ó™ $# š Ï%©!$# ÏΒ öΝÎγÎ= ö6s% 

£uΖ Åj3 uΚã‹s9uρ öΝçλ m; ãΝåκs]ƒÏŠ ” Ï%©!$# 4|Ós?ö‘$# öΝçλ m; Νåκ̈]s9Ïd‰ t7ãŠs9uρ ÏiΒ Ï‰ ÷è t/ öΝÎγÏùöθyz 

$ YΖ øΒ r& 4 Í_ tΡρ ß‰ ç6÷è tƒ Ÿω šχθ ä.Î� ô³ ç„ ’ Î1 $ \↔ø‹x© 4 tΒ uρ t� x" Ÿ2 y‰ ÷è t/ y7 Ï9≡sŒ 

y7 Í×‾≈ s9'ρ é'sù ãΝèδ tβθ à) Å¡≈ x" ø9$# � )٥٦: النور(  

كما بشر احلديث النبوي الشريف بعودة نظام اخلالفة الراشدة يف 
بشري عن حذيفة الزمن األخري مرة أخرى حيث روي عن النعمان بن 

  :� قال، قال رسول اهللا �
?���M7V�9�Uu�،ن�`,�نGא���O������U,$V�¤I�-.ن�א��,`

�[��M.��Xج�א�.-��O������Iא�� 4ًV:1ن��,`�Uu�،��7`א��
�،�wl�]��,ً�@ن���,`�Uu�،��7`א����M7V�9�Uu�،ن�`,�نG
�Uu�،��7`א��� �M7V�9� Uu�،ن�`,�نGא��� O��� V+,�ن���

�א��Gن�9,�ن،��Uu`,�ن� O��� �V�،4ً9jP$,�ن��� �,ً�@�
I�-ج���M.��X�]��4V:1ن��,`�Uu�،א���M7V�9�Kt,%�Uu?K 

   )مشكاة املصابيح، كتاب الرقاق، باب اإلنذار والتحذير(
وهذه البشارة متحققة اليوم يف مجاعتنا دون سائر املذاهب والِفرق 

  .اإلسالمية، وذلك فضل اهللا يؤتيه من يشاء
  
  
� �� �� �� �
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��وא�د�����=�א�����" �
ماعة اإلسالمية األمحدية تعتمد يف مواردها املالية على ما  اجل

يقدمه أفرادها فقط، وال تقبل الدعم املايل من أية حكومة أو مؤسسة 
 إىل جانب أداء -فكل فرد من هذه اجلماعة املباركة يلتزم . أخرى

من دخله الشهري على األقل يف سبيل % ٦,٢٥ بتقدمي بـ -الزكاة 
هذا ويتربع كثري من األعضاء، رجاالً ونساًء، . إعالء كلمة اإلسالم

ويبلغ نسبة هذه التضحية " نظام الوصية"بأكثر من هذا القدر مبوجب 
   .من عشر أمواهلم وعقارام كلها إىل الثلث

  
� �� �� �� �

� �� �� �� �

�7��-�زא=�א���-��--"7��-�زא=�א���-��--"7��-�زא=�א���-��--"7��-�زא=�א���-��--" �� �� �� �
  

������Jא���+� �
لقد شيدت األمحدية آالف املساجد لنشر الدعوة اإلسالمية 

لف ربوع األرض، يف وقت تقاعس فيه معظم املسلمني ومتكينها يف خمت
وعلى سبيل املثال ال احلصر، أول . عن تبليغ اإلسالم يف تلك املناطق

م كان على يد األمحدية وامسه ١٩٢٤مسجد بين يف لندن سنة 
، وقد حتملت سيدات األمحدية وحدهن تكاليف بنائه "مسجد الفضل"

ويف أسبانيا بنِت . واجب الديينحيث تربعن حبلّيهن لتحقيق هذا ال
بقرطبة وكان أول مسجد جديد عرفته " البشارة"األمحدية مسجد 

 عام بعد خروج املسلمني وانتهاء حكمهم ٥٠٠أسبانيا منذ 
وتوجد آالف املساجد يف أفريقيا وأوروبا وأستراليا وآسيا . باألندلس



�א�����א��
	���א����� �

  

١٧١

توحيد وأمريكا، وهي حبمد اهللا يف تزايد مستمر إلرساء دعائم ال
  .والدين احلنيف

 

�f��1.-وא��0�	�אg?�א-� �
وإىل جانب بناء بيوت اهللا فقد نشرت مجاعتنا يف معظم أحناء العامل 
شبكةً ملراكز الدعوة اإلسالمية واسعة النطاق والتأثري، وقد جتاوز عدد 

 ١٧٦هذه املراكز املئاِت اآلن، كما تأسست اجلماعة حىت اليوم يف 
سبحانه  مليون نسمة بفضله ١٦٠عها أكثر من بلدا، وبلغ عدد أتبا

واملسلمون األمحديون معروفون يف كل مكان حبسن أخالقهم . وتعاىل
وصاحل أعماهلم من أجل الدين واإلنسانية، ويشار إليهم بالبنان بسبب 

  .سلوكهم اإلسالمي الرزين
  

�����"�8��	��Gو������L-ن�אh�&-א��J8� �
  

رآن الكرمي وترمجة معانيه مبا قامت األمحدية مبشروع نشر الق 
باإلضة إىل عشرات التراجم األخرى .  لغة عاملية إىل اليوم٥٣يتعدى 

 فإن هذه �وحتديثًا بنعمة اهللا . اليت هي قيد اإلعداد واملراجعة
اإلجنازات اجلليلة فاقت كما وكيفًا كلَّ ما قامت به الفرق والدول 

 إذ مل تتجاوز ترامجها ملعاين اإلسالمية وهيئاا معا يف هذا اال،
وهذا إن دلَّ على شيء، فإمنا يدل على . القرآن عدد أصابع اليدين

اهتمام اخلالفة اإلسالمية األمحدية بإشاعة رسالة القرآن الكرمي يف 
العامل أمجع، إميانا منها بعاملية الرسالة احملمدية، وعمالً منها 
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 �إليها سيدنا اإلمام املهدي بالتوجيهات املباركة الزكية اليت أرشد 
  .سبحانه وتعاىلبأمر من اهللا 

 بأن تراجم اجلماعة األمحدية ملعاين القرآن قد اعترف املنصفونل
. الكرمي هي أفضل وأصح وأدق التراجم اليت صدرت حىت اآلن

وهنالك العديد من األمثلة ملثل هذه االعترافات، ونكتفي بإيراد ثالثة 
 حتت "وكالة األنباء العربية" جاء يف جريدة نقتبس مما :أوال. منها

  ":ترمجة القرآن الكرمي: "عنوان بارز
� KKKKK?�����M+)-%�4m�`�=Q�49`��ق�C$�,�[�4אmeوא�

�و�	ق� �وא�����م n-Yوא�� �א��&�4 Iد�Pو� �א]`(�ن 6$

�	9	P� *��%Z�� �p-M��� �`��pbא ��b��`و� 4$V�oא� 4meא�

� n%وא� �وא}:ع �9Cc� U�]� X�]� �א�	9��9	ل  ��)
� X�]
��Kא]%:�<�אo.$��و`$��7!�א����4$ �

�X�]�yع�[��א]%:م�و&د�Vد�!]���B��Lوא�,+�*�א�
���A+�;א� �و4��1 !���1� KK�*��%Z�� UM��Cא[ =Y-@9

nא�&�>�]KKKK� �
�C�;ن�אZ��T�Qذ�&	È��Î�49?�ز����ن?و	.��zא�,�`-�4א

�א]� ��� 	$Äא� �א�(�)ن 4me�� t���� 4Vא;�7و�� � 49C$�,
�	�� t��Q� X+
� �M+m�`� ��� �`��غ iد�Q� �و�� ،49	.��zא

الصادرة يف عمان والقاهرة " وكالة األنباء العربية"جريدة ( ?Kא[+.(�tא]%:م
  ) هـ١٣٦٨ ربيع الثاين ٨م املوافق ٦/٢/١٩٤٩ بتاريخ ٢٠٥/١يف عددها 
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  :كما يلي" األردن" وكتبت جريدة :ثانيا
?� ��79-�ن �א�.�س G	�Fc�����&��G� B� UMQ�Mא�� �]� U

U��.�Aط�א�4Q�oא�³	�49و�MPد����.��Aא]%:م��Eد�$�
��א· iא�(�&א� B� K�B�،�9ن	³�א� !�� ���م ��� U}]G� و��

�i�a��� 	$Äא� �א�(�)ن UM+m�`� ،*�oא� t�`� �א�¥ iא��.�א
א�P.-�4$א�49C$�,�[�Q�4$oوא�;��$�4وא����V$�4وא��و�4$%

� �وא�%-��4$ 4$��Y9[�4وא]��א5 � ��م � &��د t¸� ،��bcو
	³Gد���KKKKא�³	�49
~�b��Iزא���bAא�	3��9 �

� ��م� I�~
� �Gن d�9� �א5	9	 b��+א�� �z_א n��Y;א� و ن
��]� nVא	9� �g � �א]%:م �]� !]�Vد� B� �א�³	49 4]�א5
�א�(��	� �א��-$= !$V� 4V�Q� �א�.�س 	È� �א�_^ <>oא� א�	�9

�א�_ tא���� B� �و4��1 UM�&� O�)���X�]� �א��Yق iد	7`� ^
!.]��Mوא��	F7+��V��,א����KKKK� �

�4-M���Ib���4�$�.4|�א�meא��T_��F oG�I	م�א�����É[و
� �א]`(�ن����.� B� 49�c� Ibא��� T_�� iO��V� ،!�)��

n$lوא;�א� الصادرة يف عمان بتاريخ " األردن"جريدة ( K?وא�%��*
  )م٢١/١١/١٩٤٨

  

.. نقد الكتب: "رت حتت عنوانفنش" جملة األزهر"أما  :ثالثًا
تعليق الدكتور حممد عبد اهللا ماضي على تراجم " القرآن املقدس

  :ونقتبس منه قوله. اجلماعة
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�א�;��4$ 4a��7<�א�(�)ن������� 4m�`�X�]و� 4����� K�4�	);وא

��bز I�~
�>��oא� �א�³	49 4���Yא���$�&� �M-+Q�bA�� א
	³Gد���Kא�	3��9 �

�B�4و��+��nlא���B��M@̀j+1א�	)V��M����4meא����G�
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�b-7+ل�[�$!�א�	א�_^�9�X.7;א�Oدא��4]&��� 3+�ط،�و�3و�24

و�	��-!�א;�K�!�G�� �UPeא�,�U9א���7<�א;.CDل��i�9xא�(�)ن�
�U,%��*�א���7<�א���9د9!�א� ��� @=)��4]�Y+%�א�B��$�
�N���1����>����א��و�4]א�-:c$�4و���iא[[��ز�א�¥�
א�(�)ن� ����N���1�>MV�،d�1G�4aא���د��Q��M+�*�א��
�X�]� �א� 	.]� ��� !�� ��CDل �א�_^ �א���7<، !���%G� B� א;.CDل

�وא �א;�%=، !$-��=<Lr� �MV� ،�9�¸� �و� !$V� =9	-`� �� ^_�
�א�
+$�ط� *��� �V� �وz_א ،T�.-�� Bو� T�.7�� B� �א� Q:م
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!+?�K� �
�א�i�9xא�¥�`+�7 � 4m�`� @ij+1א·��ص�א�!Pو�X�]و
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�א�M5د،� B� �א�³	49 T�9א� �¦� =�+9� �Î� 4meא�� �<l
�9(���ن UM� � 6$
� ،��א;�� 4]�m� !�� �?و«����ن Wن� 

�Gن� \È� =�� �אo¤��م، �א�+�Aق X�]� �9(�م �G� \È� א�M5د
4$�9KKKKK(�م�[��Xو%��=�%#� �

�א�i�9xא; T_�� 4m�`� @ij+1�4א$�%� �M@̀	P�V� �M$� � &�A
�Gن� XA1G� t.Q� �א�_^ �_א� � � iא]��&א� Xد�G� �~+`� �

!.~+`K� �
�،4$��4$���V�4$�:% � �pu����M-`�Qو&د�G� و�Bא;(	�4

����� ��M
��W�4Pو��>��]��M.ول���א�U�)א��B�¹	¸
�א�(�)ن،�و�$>��Gن�א]%:م��Qن� FولCD��t~+�49א�¥�א��A-א�

I	
���49`$��7!�و�A-א��	$
��Kא]�!،�و�Qن����[�א�=�`�
�א`��ل� X�]� �א�.�س �-�Gو� 49�A-א�� t)`&א� �;� !�G� �Q_V
�U$��7`� � � 4P�
� B� ��G-?�א ،I	
�وא 4]�m� 9,�>��ن
�=Q� B� Uz� �و`��¤� ،�p7$m� �א�.�س =A`� ،4����� ��و49
�א�.�س� *&� 4�و[{ �א� I&	�� X�]� UMª�	`و� �و�,�ن، ز��ن

�G�^Kد�f�`�dא��4V�Q�M7$m�4��%؛�V,�ن�א�(�)ن����א�_ �
�U9	)א��	M7א��*�+Q��]�¹	¸��Q�FIא�+�&א�E�*�+Qو

� �א5	9	 	M7א�F=$Å[אE��9�?+א�� �z��� !�G� �و�$>� ،
4�CD.;א��א�F\+Qن�:<Lr���!7���?-�ZV�،=9	-+وא��K��Qوذ

�M$V�i�~��.+;א�7(=،�}���£7א����Ï�¥א��Ùو��£7א;-�د
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�א��א;.CDل،�א�(�)ن����א�, Fم:Q�=<Lr�^_س�א�	א;(�*�+
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!D��K�fن�ذ�G��p.$-��،&وא����i�9xא�\$`�`��]�f�_Q�¹	¸و

<����א���CDل�[��Q!$-��Xن����K�&���א��]�F69	oא�n��`و
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  ) هنا يورد املعلق هذه املواضيع يف قائمة طويلة مث يقول (
?�bc� �א�4��7 i�?$�א�+� £7�� �]� �א�.{� �.VF��� و ذא

�iد،�وא�¥�و&د�M5א�B�49	³�א�\�א���©�4א;+���4¦_
� 4�$?�� BF�١٣٤� Eאن�.]� t¸� �א;(	�4 ��� W;א�i�]ز�.

�א�	9.4$ ?�4��א�+��B�tא5 �M$�)�� �א;(	�4 �Gن 	Å� �.�¢V
�&�,V�א� ��� Iً&��� t�)و�� �&א�47، 4$�:% � ¹��� X�]
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وא�+�U$��7א]%:��4$א;+�7(����4(�)ن،��u�B*�و }�&� %:�<�
�K? ��א���4aא�;��4$ �

  ):بعدها يقول املعلق(
?��T_�� t+@1� 	9	Aא�� �א�%� n�� �و�,�، U7�� و�,�،

�א; �א;.+{� �א;�$� �]� =���� 4�	)F	³G� �c:م ���KKKKEزא
��]� b1�א� OC5א� �_א� @=�V� �א;�+�Yع ��� ��Qن ��� و
-_א
�،OC5א�א_����دون��A��X�]�@=א��4meو[��א;(	�4،�وא�7

bLQ�b1�!$Vن��,��fذ���,�G����!�¢V�?K")اجلزء " جملة األزهر
  )الد الثالثون-١٩٥٩سنة ) طشبا( فرباير -١٣٧٨الثامن، القاهرة، شعبان سنة 

فهذا هو العيب الوحيد واخلطري الذي وجده املعلق يف زعمه يف 
هذه الترمجة كلها، وبناء عليه طالب مبصادرة هذه الترمجة، وإال فهي 

 !!!خري الترمجات قاطبة باعترافه
  

��	
01�<�א��iא���J8� �
  

فكر تصدر اجلماعة آالف الكتب بلغات عاملية وحملية يف ال
اإلسالمي والعقيدة اإلسالمية ومفاهيمها الصحيحة ودالئل إعجاز 
اإلسالم أمام التحديات املعاصرة واملعارف العلمية احلديثة، باإلضافة 
إىل عشرات اجلرائد واالت اليت تصدرها مبختلف اللغات من شىت 

  .البالد
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 MTA(يقه إنشاء أول حمطة فضائية إسالمية لقد متَّ بفضل اهللا وتوف

International(  بلندن من ِقبل اجلماعة اإلسالمية األمحدية، حيث تبث
هذه القناة براجمها مبختلف اللغات العاملية كل يوم على مدار الساعة، 

وتتوخى هذه القناة . ويغطّي إرساهلا كلَّ القارات عرب األقمار الصناعية
  . تنوعِة األلسِن إحياَء املفاهيم اإلسالمية احلقيقيةمن خالل براجمها امل

وقد ابتدأت بثها بقناة واحدة، وقد مت مؤخرا افتتاح قناة ثانية، 
كما تسعى اجلماعة إىل زيادة عدد القنوات لكي تتناسب مع 

إن مجيع براجمها يعدها املتطوعون يف . احتياجات املشاهدين وأوقام
أن طاقم العمل يف هذه القناة كلهم متطوعون كما . خمتلف أحناء العامل

 !أيضا

��m	����kl\�>و������� �
  

 بالرغم من امليزانية احملدودة جلماعتنا فإامل تتوانَ قط يف إسداء يد 
املساعدة عرب خدماا اانية يف جماالت الصحة والتعليم والتنمية يف 

وقد شيدت فيها . البلدان الفقرية واملناطق املنكوبة وخاصة يف أفريقيا
باإلضافة إىل مئات . عشرات املدارس والكليات واملستشفيات

املستوصفات يف خمتلف أصقاع العامل اليت يعالَج فيها املرضى مبا يسمى 
كما تم اجلماعة دائما بتقدمي املساعدات ). اهلوميوباثي(العالج باملثل 

ر عن فوارق العرق اإلنسانية ألهل املناطق املنكوبة يف العامل بغض النظ
وهذا انطالقا من مفهوم اإلسالم الصحيح الذي ينبغي أن . والدين
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تكون خدمة اخللق وتقدمي يد املساعدة هلم أيا كانوا جزًءا ال يتجزأ 
  .من اإلسالم

  

��28م��=^��5��א-� �
  

تتبع اجلماعة نظام تأهيل الدعاة نظرا إىل احلاجة املاسة للدعوة 
فأنشأت املعاهد الدينية لتأهيل الدعاة . لعاملواإلرشاد يف مجيع بقاع ا

يف كثري من بلدان العامل، حيث يتخرج سنويا عشرات الدعاة 
  . ويقومون بنشر اإلسالم إىل أقاصي األرض

 - رمحه اهللا -وعالوة على هذا فقد قدم حضرة مريزا طاهر أمحد 
 مشروعا أمام أفراد اجلماعة لينذروا أطفاهلم قبل والدم خلدمة

وقد كانت استجابة أفراد اجلماعة مذهلة حيث اشترك يف . اإلسالم
هذا املشروع إىل اآلن أكثر من مخس وعشرين ألف طفل معظمهم 

  .صبيان، وعددهم يف ازدياد مستمر، واحلمد هللا
   

��-n.-وא���-�p)��^Nز��o�&'�KKא-0;���@�� �
  

 الوحدة وإن أهم ما أجنزته اجلماعة اإلسالمية األمحدية هو حتقيق
والتآلف بني أفراد اجلماعة رغم انتمائهم إىل ألسنة خمتلفة، ودول 
خمتلفة، وثقافات خمتلفة، وحتوهلم من ديانات خمتلفة، ولكنهم احتدوا 
مجيعا على كلمة واحدة، وحتت قيادة واحدة، ألم اعتصموا حببل اهللا 

 ومجع  بني قلوم، ووحد كلمتهم،�مجيعا ومل يتفرقوا، فألّف اهللا 
مشلهم؛ وهو األمر الذي تقف األمة اإلسالمية كلها اليوم يف أشد 
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إن الدول اإلسالمية قادرة على بناء املساجد وهي تبنيها، . احلاجة إليه
وقادرة على نشر الكتب واالت وهي تنشرها، وقادرة على إنشاء 
احملطات الفضائية وهي تنشؤها، وقادرة على إعداد الوعاظ والدعاة 

 تعدهم، وقادرة على تقدمي اخلدمات الصحية والتعليمية وهي وهي
تقدمها، ولكنها ليست قادرة على حتقيق الوحدة بني املسلمني، وال 
حىت الوحدة يف الرأي بني أبناء البلد الواحد، ناهيك أن تقوم هذه 

ذلك ألن التأليف بني القلوب ال يتم إال . الوحدة على احملبة واأللفة
���א�_^�9G	��R: �يقول اهللا تعاىل لرسوله الكرمي . ىلبيد اهللا تعا

� �و��;��.� T��.�				�B� ��� Ft)��G� ��� UM����� ��� �ª�Gو�
�!� �UM.$���ª�Gو�,��א���UM��������Ft�ª�G�����p7$m&ض��א

U$,
�C9C]� )٦٤-٦٣: األنفال(   
  

�����'ل�א�����"�א!����"�א#��د�"���� �
  

 عن ازدهار مجاعته �ح املوعود وقال اإلمام املهدي واملسي
  :ومستقبلها ما تعريبه

�و�,��? ،�M.�� t��� >��� ��-)`� �Gن �,r� �� א�	�$�
�،����-)9� U�� U|��7א�� fذ�� ��� �p-$��� UM@̀�YV� Wt-��و@ א�_�9

����-)9�k�%و�K�L7���F��Re9��g ��Qe9�^_وא��K�^_وא�
T	.]� �#�� @t°P� �F¦�  u�@9� �g � >�� �א���uق  u�9� K� �9	^� ن B

�،�p-$���&�.א�� �_א�����%�א��$`Z9��F��،�pP���	�Gن�9(+-
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�B�X|)�@9�k��V��}א��O�%و�fAو�,��א�_^������9-\�א�
i��א�{� K��7א�א�_z���oא���oא���G�>���E�¸��F��،

���G�،ش�
V(	�و�����X!����א���&���و�¤��Yع�א�9�Y �وא��
Pא�$�V�>א�&	P��]א�	$7��O�)-א��	א�_^�9�9�=Q����i�;א�!

�~9G�!+LP�U��`����X+
�4$
��?K ) فتح اإلسالم، اخلزائن الروحانية ج
  )٣٤، ص ٣

  : أيضاً�وقال 
�%bز���? !�G� �و`,�א&pא ���א&pא >�j1G� 	�� ��7`� �א�  ن

�¥]�m��A.9א�(��*،�و�B��
�Æ%�9א·�&�4،�و� 4א�7{
�Bא�&ض��M�Q،�و�n$m�X�]�4-��c��M�7Èא���ق،�و%$.�ل�
�ن�#?�@9� 4P&	�� 4V�7;وא� U�7א�� B� ��Q� ¥]�m� O�.�G

i�9xوא� ���وא�jא UM�	�� &��� I�)�� Fn$�א5 Kم���� =Qو
�א�$.-�ع �_א� ��� ^�`b%� K��.`� k�%� 4]��א5 T_��  ن

!�Q� U|��7���� �$¸� X+
� 4�&�1� I�)�� ���و`Cد Kن��,+%
��M�9C9�k�%א��7א�$=�وא�-:�9،�و�,��א������bLQ�R�.�

���7$mT	]و�U+̄@9�k�%9 �و�Yא����K��p-{ل�א�������	و�(
^�9 � W�R��;א� � ن X+
� 4Q��� ��`� 4Q��� fQ&��G� k�%

f��$Lن���Qj+$%�Kא��}�+
��M9ZVא;�+�7ن�א��7א�و[�א�وא
�k�%� �א�_^ �א� �Q:م !��� U,)9د�.�� B� O�-��א� T_M�

�p��9� )?+9�K?) ٤١٠-٤٠٩، ص ٢٠التجليات اإلهلية، اخلزائن الروحانية ج (  
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  : أيضاً�وقال 
?�p7$m� �א�.�س �M9G� �$P	pא �א�7�#א >�@ ��1� !�� Z-�G� �;� !� 

�א�-:د� B� T_�� !+]�m� �A.9� k�%� !�G� �وא�&ض iوא�א��
��نjوא�� 4�o��� n$�א5 X�]� �-��c� UM�7Èو� ،�M�Q�K

�>�� T_�� �`,�ن �
� ،4-9�)�� �M� � =�� ��9Gم، >`Z`� kو���
�|Q_@̀�¥א�� I	$
�א�� 4]����Bא��C7����S�7وא�k�Aא5 Kن� 

�djQ�2i�Q���I�]	�4وא�]��_�Tא5�B�R&�-9�k�%א��
�،�M$�]� O�~)א�� B� �,�9� ��� E=Q� �و«̄$\ ،I�7د��� 4�&�1
�و��� �א�&ض �א� ¹�9� �Gن � � 4-�aא�� T_�� �+�`� k�%و

�M$�]." )٦٦ ص ٢٠تذكرة الشهادتني، اخلزائن الروحانية ج(  
  : أيضاً�وقال 

 ��V�7`��K�\-���UM،�و�,���L7������V�79א�	�$���?
� ��د`< �9�9	ون I	9	Aא�� UM`و�(�و� UM°Y1� K�fذ�� �� 

T	$��>)$)oא�f��;א�!%�c�^_אس�א��aא�KKKKKK� �
�4ًE$Vאل�وC`א����p	9�>7ن��G��)9�X�]א����Q�،א�.�س��M9G�

�א��� �1(� � � >7�� K�،UQ§و���� U,��P&� n+Pא� و�°�
Q&�aو�� ،U,1�$و�� U,��-و��،UM�Q� UQ&�-Qو� U

�I&א�
��B�>Q:zא�Ylא&�و � ��א��`���7ود�F]Fא وא�+�FMF¤�א
�،Uz�9+�$\�א�����V�،UM9	9G� <=A`و�UMV��G�=Qv+`�X+


�G&אد ��� EU+@9� X+
� ¬j9� �و�� KKKU,���G� �א�}`� :V� Kن� 
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��bc��ًو�T�Pא���د���Pذ���و�,���K�Re9�����7`ن�א�� 
!��Gن�א���	�
,��GK�KK�!��$-�G����Uًא�دون�Gن�©�,V

�p~9Gن�xא�U,?$%���7`�!�¢V�،>l�;א�B�UM$�_,و��Kن� 
f�_Q��ً����UM�$
QZ+V	وא��O�$-�G�O>Ä�Kא�����ً��و��

U%��� ��	ون \��Gذ �و�� ،U%��� ��	ون #i(� S� ��G� K�:V
� ��د`< �`�+�7$Yא ��V� �א�، n�� �א�+ÏK?�) ضميمة التحفة

  )٥٠-٤٩، ص ١٧زائن الروحانية ج اجلولروية، اخل
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  :الباب السادس
òîiŠÈÛaë@òîßý�⁄a@´nßÿÛ@òí†»þa@˜ý�g@ @

  

لقد كان إخالص األمحدية ووالؤها للعامل اإلسالمي والعريب غنيا 
ولقد كانت قضايا . عن البيان منذ يوم تأسيس اجلماعة إىل يومنا هذا

  .دوماا االعرب واملسلمني يف صلب اهتمام
 العرب حبا مجا، فإن خلفاءه أيضا �وكما أحب سيدنا أمحد 

 أحبوهم مبا ال مثيل لـه، وقدموا هلم عند كل حدث هام نصح
  .الناصح األمني

  

����Dא��"���و�وא�'"�א#�دא����1א�$�� �
  

فقبل أن تتخذ اهليئة العامة لألمم املتحدة قرارا غامشا بتقسيم 
 حيذّر العامل اإلسالمي برمته قبل فلسطني ارتفع يف العامل صوت واحد

وقد كان هذا . األوان، وأحدث ثورة كبرية يف العامل العريب وغريه
، إذ قام بتأليف كتيب هز �صوت اخلليفة الثاين لإلمام املهدي 

القلوب، وقد مت نشره على نطاق واسع جدا، ومن خالله نبه املسلمني 
  : مجيعا قائال

�م�[	و��,�Uوא��Aق��	U,)9،���`{.�א�Gن�א��a*�א�$?
�?$?�� �~9G� ��א�7, �¸�-�א �و� Kن�G� U,M-�G� �� 

�t�$���~9G��$%ن�&وG��Q�،U,��4)9	��t�$���,9��G
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U,�� 4)9	�� K�	l� Iא����� X�]� ��+�(+�ن ���`�ن �M� 
����O>��U,$V� -9�SGא��Ibaو
̄\�א]%:م�
+�K�Xא]%:م

�و`+?	وא �א�	א4$�1 U,`אو	]� �~9G� U+�G� �PG=�`.-_وא ���
�?א]%:م؟ �

مث بعد أن أُخذ هذا القرار الغاشم بتقسيم فلسطني كتب حضرته 
مقاال آخر ونشره أيضا على أوسع نطاق، وقد قال حضرته مما قال 

  : فيه
�א;	�4.9? 4$~�� >�� �g و� �Y��V� 4<$~�� t�$�� א�(~$>4

I&�.;א� K�4�Z���>���g س�و	א;(�t$��4�Z���t�$��4�Z�;وא
א�(~$>��t�$��4~$>�4ز9	�Gو�[�و��=��Kذא`��M,�4א;,���4

�<��~$>�4[#�ض�3	�&%�ل�א����K�	lو�	א�7�	א̀>?�	)�
!.$�� IbL,א�� k:·א� !PوG� �p$%�.+�� �א]%:م K�	?<+9� |�Fو|G

�א�¸�د� !PوG� ��� k�(� �و�Pد Uc&� �א;.�%-4 T_M�� א;���ن
UM.$��?K")م١٩٤٨/ ٢١/٥" الفضل"نقالً عن جريدة " الكفر ملة واحدة(  

لقد كان هذان املقاالن مؤثريِن لدرجة هزا املسلمني وأحدثا فيهم 
  . صحوة، ودوى صدامها يف العامل العريب إىل فترة طويلة

ومل تكن احلملة املسعورة على اجلماعة اإلسالمية األمحدية قد 
وكان . ابتدأت بعد من ِقبل من حرضهم أسيادهم من الدول الغربية

 يكن للجماعة اإلسالمية األمحدية كل التقدير واالحترام، العامل العريب
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واملتتبع للتاريخ يف ذلك الوقت سيجد كثريا من األدلة والعالئم على 
  .هذه املكانة اليت كانت حتظى ا اجلماعة عند العرب واملسلمني

وكمثال على ذلك، نورد جزًءا من مقال لصحفي معروف 
 علي اخلياط أفندي، وكان حيرر ومرموق يف العراق امسه األستاذ

  : فكتب. العراقية" األنباء"جريدته 
?&��א�%+7 � ن KKKא����{� ��� �א�A(�ق I&�u � � � 	79

�4°V�b�,+�����.7م���£7א��)+��،iא�.�7א� I&�u¢���א;��
UM��bMA+�49وא�	³�א�KKK�=Q�n�Y��>�Z��Oא�)���	Q§G�>� 

�T_��B�&�א�(~$4،� ذ� �!�
�ول�א�}:ع�[�`�X	H1=�א�%+7

�*�G١٩٤٨�Y��Vن������M$V���a+�9_א�i[�م��O�.uGم��K� �

�t��Qو� 4$��א��,� �א��?� d	
 � &�
G� _°.$
� t.Q
��	M]� B� 4Vא;�7و� �א��+(�د49 �א��?� ��� K�>� � =%&G� و�	

�B� 4$-.P�א� �א�	�����4$% i�°$zא� d	
 � B� ����ول �¶��
!+���);� >��]	9� ��a	אد K��Äא� U9	)`� �وQ|و�7	 4�DD��9	;א� /=W$

�4]�[��Xא�%��*�א�_^��B�!7-`Gא�.(	�&G�>��Pن��G+(	�א5
�4)9�{� ���Z_ع I&�Q_;א� I	9�5א� i�?��� X�]� א�(�د4$��9

��،4.,ÎKKK���m��M[���4&��4[��א�	�9 �
�t��� >�Z�� 4°$zא� T_�� X�]� �`�دد^ �1:ل @t7�{א� و�	
�)�1ون� ���Gس R�.�� =�� ،4M;א� T_M�� �א;,�� 	$
א��
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A9�N´Aא�� �QG� S� >�G� �Q� �א�+,�$�، ���Q&�
�p~9G�^bc�!~V&�=��،£V&�^_א��	$
�Kא�� �

� ��Q١٩٤٨�OCP�!$Vن�ذ��f[�م Fn#Y@+א�_^�א��tא����Bم�
�$��$M���� 4a��%� 4ً)�� �و�¤̄	م �א;(	4% >l&א�א� ��� K��� و

�_א�א�7=��Qن�&د��=L��X�]�I&�Q_;�4°$אzאم�א	ن� �G��¶G
��א5�[�4א�³	�B�49ذ�7V�f=���,�א%+��א��+��M`�A�

��7.�אن� ��
	א � t��Qو� ،�Y��V� U$�)`� 4-%�.¦� א��7م
F�Y��V� U$�)`� �و��א& I	?+;א� U��א� 4°$�� E�t��Q� א�¥

��9��א;�+7 ��� O��·א� B� i��̄@د� �א�¥ iא;�א��א� B� 6?-`
� ��7.�אن 4$��Lא�� t��Qو� ،�$��$Mوא��FI	
�وא 4��� �Eא�,��

��א;�� 6¸� t��Qא;�ل�و� nmو� kא����� 	$
�`� X�]�
UM%�P&G����4%	);א�-:د�א�bMY`و��$��$M�4א���&���K� �

� uو �<�وא� ،�oא� fذ�� B� >��.�� !$�]� t7�{א� ��� �_א
�n�9-_��ن�א�M5د�5 �دא��א ��Zن�א�³	����9 �א���uق =Q

UMV����	$
�4א;����و`��Q�KKK�X9+�א�����&�V¢ن�א�%+7
M5א� £7�� f9�¸� �]�t$+A`� 	�)�� UM�� bMA+��� i�

4  )م٢١/٩/١٩٥٤بتاريخ " األنباء"جريدة ( K?א�,�
ولكن يبدو أن الغرب قد جند جنوده اآلن، وعمل على بث 

. الدعاية املغرضة عن اجلماعة اإلسالمية األمحدية حلجبها عن أمتها
ولكن هذه الغمامة من الكذب واالفتراء ال بد أن تنقشع وستنكشف 
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١٨٩

ولكن نسأل اهللا تعاىل أن يعجل يف .  أو آجال بإذن اهللاحلقيقة عاجال
 .كشف احلقيقة كي يرفع اآلالم عن األمة ويهديها إىل السبيل القومي

  

���א����$�ْن�א#��د,��P"�����د�����د��=�$� �
  

وفيما يتعلق بشخص السيد ظفر اهللا خان االبن البار للجماعة 
متابعة قضية فلسطني اإلسالمية األمحدية فإنه مل يدخر جهدا يف 

ومصلحتها، وواصل الليل بالنهار حىت كاد يهلك نفسه يف هذا السبيل 
  . حىت إن العرب أنفسهم أشادوا مبواقفه اجلليلة

  .ونقدم بعضا من هذه الشهادات على ذلك
م ٢٧/٦/١٩٥٢القاهرية بتاريخ " األهرام" فلقدكتبت جريدة 

  : ما يلي"مواقف يفخر ا الشرق"حتت عنوان 
?�4°$z� 4$���א�7 4$7�א5 B� ���� >�LÎ� 	
G� ¹	¸

א���Uא;+?	�I[��������9´���!�א��Aق��Q!�و�|�!�א��$	�
�א�-��Q+�ن 4$P&�1� �وز�9 ��1ن �א� ��¶� 	3� K�>�V

�I	$MAא���Y��V��]�X)�G�I	?+;א�U����4$��א5�4$7א�7
��z:1� �9+.�ول S� 4���Q� i�]�%� ¹:u� t��a+%א� 4-Y1

�وא O��� 4]�PI	
� KK�>�:%[א� �9	���� !��r � I��� t-uGو
�و����}��א���7< KX,-+%وא�X,��	)و�� KK�n$و�M	��D!�א5

�>%�$%� ،U$�� �و}� ،U9�Q� U���� ،U$}]� =P&� !�Z�
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١٩٠ 

���� �M��.�G� 	
ZQ�49C$�Å[א� 4aא��� ����,
,$U،�و�+
�?Kא��7��Oא�V_אذ �

ن مصادر وأضافت اجلريدة قوهلا استنادا إىل املعلومات اليت تلقتها م
  :موثوقة االطالع

?��N´Aא����و�7=���
-.��א��$	�3	�¶���א���1ن�
�t������S�7א��B�Iא�-�&ز� א��
$	����א��i�$�´Aא��4$%�$

���א��l�oא�_^�����9&�!�א�(�)ن�א$Ä	��G	אÇ�>��9و�،
�=Qق��Vو�O���=Q�t¸�4�9�Aא�(-��4א��:-)+���iא���

�!�א�¸�6$
�O����Yא����iא��Aق� ��G&ض�و��P�Bא��
�=��~V��1[���$�ن�Z+9��ل� ��א5.�*،�و�Aو���א��*�aא�
�X+
� !��,
Z�� =�وא�7 �وא����ن، U�)���� �و%�3.! א]%:م

I	?+;א�U��א�i�]���BK?� �
كذلك يقول السيد عبد احلميد الكاتب يف مقال له نشر يف جملة 

  ":ظفر اهللا خان بطل قضية فلسطني: "بعنوان" العريب"
�KKKKK?ن��+�Q���4$P&�1��9א���1ن،�وز���¶�iن����Q

�d	��X�]�I	?+;א�U��א�Bא�pز&����p|�F]ن��Q�^_وא��،Rא_.$

�4$��]� 4$~�� =Q� B� 4�א�7{$ �¦�א��! ،4.%� �9�A]

�و %:�4$ KK�4$~و�� ،bAQ� �و�~4$ ،�Y��V� 4$~�
�אC5א�� �و�~4$ ،�9b`&G� KK��9�~�� ��� &�uو� ���م ��� =Qو

M);�7*�אAא�I&��K� �
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١٩١

���� !+�7P� i���� ¹:u� ��1ن �א� ��¶� B� i�Vא�`� و�	
I	?+;א�U��א�B�i�$�´Aز�א���GK�K�=V�
�Æ9&�`�TOن�و&א�,V

�V_א،� �و�$��3 ��	�9א �-$Y1ن��Q��Q�،Tد:�� 4%�$%�B
��Kو�Qن�
��B�4א�(���ن������P-$!�א�	و�<�وא]%:�< �

���ZV��9دو&�B�T%$�%��4:د�Q�!�7�V�Tن��6��uא��4u:Lא�_
��M�$�&و��M�א�
��O�A� �4Qدو��Q���4+�ن،���nز[$]C`
��$�&� �Gول ��1ن >�]� t��$�� nو�� ،¬�.P� >�]� 	3� א�ول

�z�I&وزא�K$,�ن���	7���$V�!+��G�	)V�4$����)א��!`&	)����Gو
�iא�.��� �z� ��$�&� Uu� �א�	و�4$، �א�7	ل 4,3� B� �$l��

� !+$�� � � dوG� Uu� �א��4$%�$ !`�$
� ��	7�� U+1� I	9	]�B
�B� 4.9C
� 
	א¹G� ��� �M$V� d�P� �]� ��$7	א ���Q+�ن

Ib1�א� iא��.�א� KK�b��`� 4��+Q� B� �و�+! X~�G� !�7�� Gو
U9�,א�� ���(�)ن K�^�9د� �و�Qن �.9	+�� ����� ��Qن 	)V

�U��א� X.-�� =1	�� 	.]� Iba�� 4]��� B� �M+و�� B� I:א��
I	?+;א�KK� �

��9	9� ��Qن !�G� 	)+]G� �و�,.� \��א;_ >��9	�� ��و
:%[��U$�%� �$?�� !Pو� X�]� �م KK�4��Y·א� B� !`&	�� ��G

�d	�� X�]� =½�9� ���و �وא�7(�ل �א���ع !$� � 	A`� t��,V
����� B� �+���Q� �+��P� t��a+%א� ،i�]�%� t%
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١٩٢ 

��9�)`� B� �M��G�  
�و bAQ� 4$~�� �]� ���Y1� א���،
U�b��>� �

KKKKK?ن��,V�I	
Y����G=�א�	�Vع�[����Aوع���Y��Vא;�
W�1ن� �א� ��¶� 	3� oא� �]� !]�Vد� B� 	A
� �א�_^ ،

�4$��Y·א� �و�(	&`! !-����א E=Q� �Y��V� B� א���7<
�وא��4$%�$ �وא�(����4$ K-Y1� t��Q� �QD�¬و��� £-.`� !

��9	P��$Y7\�א����Aن�א�Z��^ن����r¢���4د�4،�و�$�:% 
��Zن� S�7א�� *�7�� ��� Tbcو� >��+�Q�-א�� \7Aא�� I&א	P

�
Cو���א��،>��Y9jא��U,o9+?�&����א�X�]�>��$Mא���
Oא���אKKK� �

و����t��Qא�µ�oא�(�����4$א�¥�%����M¶���א���1ن�
Gن�א���Uא;+?	�I����f�É+�`��אG�U$�)`�B� o&ض��49Gدو��4

�_�Tא�	و�7+���4�G�Iو�3����KKKK4$א�	ول�t��Q����X+
�K
U�	
�و �M��,%و� �M-7A�� Rوe�� �_א� �g وK� KKK�B� �و�$

�و� I	?+;א� U��א� ��L$���$-9ق ��� �א�	و�< �א�(���ن ���א[	 B�
�U�)9� �Gن *�7Aא�� ��� \7�� X�]� �`��ض �Gن I	?+;א� U���

R�.�� 47Yو�� �.�� 47Y�� !l&G� �و�9زع !���K� Kن�G� و}�\
�!P�9� �وGن �א���، �_א� B� �א�	و�4$ �א�7	ل 4,3� ¥�+�`

�_א�א���אل��M$� �W� �
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?� I	?+;א� U��א� f�É� =�� J���� �~]� ^G� f�r� �Gو
��M��~]G� J��`ن�G��49G� �7+��4$��`�&	�`ن�Gو�Gא�p&ض���א

�	l�،S�7א��B��{و�^G�U$�)`و�G�،�Y��V�U$�)+��4Y1
-c&D؟!$�]�UM+)Vون���א	�4%,��!�و�?  
?�B� 4$��$Mא��� ICMP�א� tYA�� ���9� �Gو ��9م �1:ل Bو

�� =QD,א�� �ودא1= �א��$£ t$-א�� �دא1= ��Åس،�D,�ن،
I&9,$4،�ودא1=�وزא���א� 4$P&�·א� I&�4ودא1=�وزא$P&�·א�

��]� t7.+א�� �Gو �א��$�-� =L�� U$�)+א�� tl&�]� ��:د B
�9b-$�� =L�� t9��+א�� KKא��7م�� �א��� \+,�� �دא1= X+
و

�U$�)+�� �p%�³� �א�.�س �LQG� ��Qن �א�_^ I	?+;א� U���
����`�tא5�4$7א���Y��V�KK�4��7و ����4א�	و��4א�$�Mد49�V

M.א�� �א�(�א& �و�	& �א�	ول، ��� �[	د iא��G� t-�)א��>��
��`����A]�4u:uو�U$�)+א�� n�� �`����u:uو� 4u:u� 4$-�cZ�

t9��+�47[��א�.+Î��`א��G�I�A]و�،U$�)+א��	lK�Kن� �^G
�47-%� �M$�]و� �א�:ز�4 4$-�c���� ��¶� �Y��V� U$�)`� ��א&

d�1G�iא��G�>� �
� KKKKKK?�4��7א�� 4$7�א5 4�.�� X�]� ��1ن �א� ��¶� و��

;��� £$�9� ���Y1� >)�9� I	?+;א� U���I&א�K� K��~9G� و�,.!
	$7��� �!$V��}.9�KK�&א�א�(�א_��X�]�\`e9�k�%��¦�Z-.+9و

�t��`��fא�	ول�א�¥�¸ �M.����.`����،\و[�א��µ��+����
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�א��}�� ��G(�ض ��Vق �א�$�Mد49 �א�	و�4 U$)+�� t7V	وא�
�$Yא����K� K�fذ�� B� �א;	و^ !��Y1� B� ��1ن �א� ��¶� ��ل

�9Coא�$�م�א�W� �
?�� S� �.� � ����`(���ن �OCPא _1Z�� �Gن ��� �LQG� =7�

�!$~+)`���G� �א�$�Mد��ن��_א !$V�U$)$���Y��V?4$����[א�?
�O����T�½?�9	MY~;א?K�K�U+�-)����	��!����)`ن�����Q���


�`.���Zن�`�+��Q=�دو���G�4א�Z+���Mو^�[	دא����א�$�Mد�e)�
dوZ���و�Uz��{و��א�_��9K�KU+~V&��7$m�U,.,و��K� �

�e%GKא�$�? K��M�QZ�� I&�K� K� 	��� ��ZV� ،�� ��ba?`(�ل
4
�א;�� �א��,�ن? �و�Cد4³ >��~9G� ��ZV� ،�� �`(�ل وQ.	א


¥���IbaوG&אl<��,+{�����4,�ن����K� �
?�،4�א�7{$ �א]����4$ �M�L@¦� ،I	?+;א� i�9�وא��

�_א��Wو¦��
�`��Mא��A%�47و��א&د���א4���z،�`(�ل��$��،�
=oא���KKKK� �

?��)`� �7$m� U,.,نو��� W�� � �-�ن_9� �א�$�Mد د[�א
�Y��VK� K+��د���א� R�.��و �א���$?4، >l&א�א� R�.MV
���-�א� �$$7���M	א�[.�K�Kא;Cد_$�V�KK�\]�+��R�.�و���`,�ن�

=Q�A���و>>KK� �
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�א;�א��� �]� ¹	?+9� ���و �
�א��� !`��� و9.(�\
�א]����4$? �א�+?_��9? ��� i��� � � �א�	ول T_�� �M$]	`� א�¥

�9��G�� �!�:�W,��و���Q�!P�9�:�����M]�$�Gوא�._��9 �
�¸+��Pن�? k�%� U,�G� �אxن �`+_�Qوא �Gن U,?��G

O��	�G�� א�	c�K�� �4P�
�B�U,�Gא��V�7`ن�G�U,?��G
�ذא�½��7ن������G�KK�f�`�*�7	���B�Oא��Aق�א�و%��V

�B� U,o���� U,9	9Z�� �אY¸� �� ��,U؟ Oא	]G� א�-:د
  )م١٩٨٣، حزيران عام ٢٩٥العدد " العريب"جملة ( �f�`?Kא�-:د

ويف الوقت الذي كانت قضية فلسطني حديثة العهد وكان السيد 
ظفر اهللا خان منصرفا كل االنصراف إىل بذل جهود مشكورة يف هذا 
النضال العظيم الذي كان حيمل أمهية تارخيية، متت حماولةٌ بشعة يف 

رة عامل أروقة اجلامعة العربية إلخراج السيد ظفر اهللا خان من دائ
اإلسالم وبالتايل حترِمي العامل اإلسالمي من خدماته املشكورة، إذ أصدر 
مفيت مصر فتوى طويلة ضد ظفر اهللا خان واجلماعِة اإلسالمية 
األمحدية بإيعاز من امللك فاروق الذي اشتهر بكونه عميالً للقوى 

وذلك بغية حرمان عامل اإلسالم من خدمات بطله . االستعمارية
  .  واخلادم املخلص لهاجلليل

 وكانت ذكريات اخلدمات اليت قام -وعندما نشرت هذه الفتوى 
 كتب األمني العام -ا السيد ظفر اهللا خانْ حديثة يف األذهان 



� �� �� �� �א�����א��
	���א�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �� �� �� �

  

١٩٦ 

 إىل جريدة نشرت سعادة عبد الرمحن عزام باشاللجامعة العربية 
�:الفتوى املذكورة فقال �� �� �� �

?�!$�]�	MA��S��U�����=P&א���1ن����¶��p.�
������ 
�p.�
�:ً
ً{��pb-Qא��Bא�	�Vع�[��א]%:م��Kو[�F>`و¤G�	و�

�M�&�a&ض�و��ق�א&�A��B�K��p]�Vد�I&�MA��4$و�!���א���دو�
�א;���ن �M$�]� T�,و�� �א�.�س@ ��&	�� �א]%:م �]� K���و

�א�4��7 �א��Aون >ª��+�� �א]%:م �&�Pل Z�QG� ��� f�_Q?K����
  ) م٢٣/٦/١٩٥٢ القاهرية عدد" األخبار"جريدة (

 لألستاذ أمحد أبو الفتحمقاالً شامالً " املصري"ونشرت جريدة 
 حتدث فيه عن مواقف ظفر اهللا ،"أَنِعم به ِمن كافر": حتت عنوان

�����:خانْ اإلسالمية ايدة حيث جاء فيه �� �� �� �
KKKK?�WU#7W�|ZV� ،��,���� !M`א� 	�� �א;�¥ 4�$~V� ��Qن و ذא

FPF�
Gא،�و����V�Q�Wא���1ن���}��!��L�G����iא�A]�� ��.
�א�,-�& �א�,��& ��� ?K) م نقال عن جملة ٢٥/٦/١٩٥٢" املصري"جريدة

  )١١٩ ص١٨م جملد١٩٥٢سبتمرب " البشرى"
 بتصرحيه إىل جريدة سعادة أمحد خشبة باشاكذلك أدىل 

م حيث قال بأنه يشعر ١٩٥٢ يونيو ٢٥املصرية يف عددها " الزمان"
 ن�?: وأضاف قائال. فر اهللا خانْبأمل شديد مما نسب إىل سعادة ظ

�S�7¶���א���1ن���%:م�وא��	א��$���א·	���iא�¥�Gدא
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�@U|��7א���M��!���9	9�4�$�P��i��	1�4��1א���7<�[���4و����
  K?�א]%:�<�و���@

 يف جريدة األستاذ خالد حممد خالدوذه املناسبة صرح فضيلة 
  ":األبرار كافرينأصبح : "م بعنوان٢٦/٦/١٩٥٢" أخبار اليوم"

?�=��Q� U���� =P&� �.$� � 4-�.���� ��1ن �א� و¶��
و ذא��Qن�א��P=�א�_^��9אP!�א�%+7�&�jP�Bو�KK�iא]%:م

�و�	�! !+c:�� ��� Æ���� KK�F oא� �א�¤ =7P� �א�_^ =Pوא��
 ذא��Qن��_א�א��p�V�Q�=Pא�V¢ن�pbLQא������X�]�KK!�و��-!

]� �9�V�Q� ��9-?�א �Gن ��9د>ون �א���א& �א�.?��� �_א� X�?KK 

  )١٣٢ ص١٩٥٢ عدد سبتمرب ١٨نقال عن جملة البشرى جملد (
 يف مقال له نشر يف جريدة سعادة أمحد خشبة باشاوقال 

  :٢٥/٦/١٩٥٢املصرية العدد الصادر يف " الزمان"
?�U$}7א�� =Pא��� �_א� ��� �p.9Fد� >).]� B� ��Zن �7�G� �� 

�א I	��B��� د^،�و:-�� 4�$�P�i��	1�dدG�^_�7ض�א�+��
b-,א��=Pא�א��_�نقال عن ( �T_z?Kא��+��dא�¥����t$+V@¤G	د�

  )١٢٥ ص١٨ جملد ١٩٥٢سبتمرب " البشرى"جملة 
  : وكتبت جريدة أخرى

?W�1ن� �א� �و¶�� k���� Æ$Aא�� ��� U$}]� ��Vق R�.��W
4���+���=79�!�¢V�=�V�KK�ول�����Uو�,.!���79=�و ذא�[

b´��� =��]� U���� W�1ن� �א� ��Bو¶�� nm� ��7`� �وא� ،
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١٩٨ 

�=�وא�7 �א]�rن ��� 49(� =Q� Bو� ��دא� U9�,א�� !��+Q
�א���× KK�=�א�7 �א;����[��א]�rن�و[� Fb�,`� F	7�G� ��

  )٢٩/٦/١٩٥٢ بتاريخ ٢٢٤: بريوت املساء، العدد( ?א���×؟
  

�O'א��א�"��و���D"�א�$���S−−−−������א����������א����������א����������א����−−−−�א�$�� �
ية األمحدية يف الدفاع عن وقد استمرت مسرية اجلماعة اإلسالم

  . القضايا العربية واإلسالمية رغم كل الصعوبات من تكفري واضطهاد
فعندما اجتاحت القوات العراقية دولة الكويت يف صبيحة يوم 

، بادر اخلليفة الرابع حضرة مرزا ١٩٩٠اخلميس، الثاين من آب عام 
ح لألمة  مبتابعة هذا احلدث وتقدمي النص- رمحه اهللا -طاهر أمحد 

العربية واإلسالمية حول ما ينبغي أن يفعلوه لتدارك هذه األزمة 
وقد بني حضرته، يف سلسلة طويلة من اخلطب املتتابعة، أن . اخلطرية

هذه املشكلة قد قدم القرآن الكرمي حلّها وعلى املسلمني أن يتبعوا 
 وقد بني. وصفة القرآن الكرمي وأال يدخلوا األمم الغربية يف األمر

حضرته أن هذه اخلطوة من الغرب إمنا هي اخلطوة األوىل إلنشاء 
النظام العاملي اجلديد الذي تسعى أمريكا لفرضه على العامل، وما ختفي 

  . صدورهم أكرب
يب يف صورة وقد قُدمت هذه السلسلة من اخلطب للقارئ العر

 ".كارثة اخلليج والنظام العاملي اجلديد"كتاب حتت اسم 
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�����RאEBא-�א� �Q� J�]א� "� � J���q�imو?�q��-א�*;
�?	�Kא��sن �

 مجاعته إىل الدعاء - رمحه اهللا -يف خطاب مستفيض دعا حضرته 
  : من أجل األمة العربية واإلسالمية، ومما ورد فيها

  !إخواين الكرام"
إن األمر األهم الذي أحب أن أحدثكم بشأنه هو أن العامل 

، وأخص بالذكر الدول العربية والعامل اإلسالمي مير بدور ابتالء رهيب
وكأن . العريب املستهدفني ملظامل متوالية وتعذيب شديد من كل جانب

إن إسرائيل . األهداف التقت باجتاه إبادة العرب من على وجه األرض
واملعسكرين الشرقي والغريب على حد سواء مشتركون يف الظلم الدائر 

مة العربية يف حقل السالح، ضد العرب، حيث يتالعبون مبقدرات األ
وحيث كان األمر . ويدفعوم ليسفك العريب بيده دم أخيه العريب

متعلقا بإسرائيل فال توجد قوة يف األرض هي على استعداد ملد يد 
وإن ما يتراءى يف األفق هو أن هؤالء قد اتفقوا . العون للعرب جبدية

سلحة زائدة على وضع العرب يف حالة ينهبون فيها نفطهم مقابل أ
  . لديهم، ويسعون لنهب خريام وحتريض بعضهم ضد البعض اآلخر

إن العرب اليوم يف حالة يرثى هلا، مما ال يسمح ألي مسلم 
لذا فإين أحض مجاعتنا على . السكوت على هذا الوضع واحتماله

االلتزام بالدعاء املستمر يف هذه األيام وبكل توسل وتضرع لصاحل 
س مرة أو مرتني، بل ثابروا على الدعاء هلم دومنا األمة العربية، لي
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ادعوا ربكم ليتفضل على . انقطاع، يف جدكم ويف كل صلواتكم
العرب ويرمحهم وينقذهم من مصائبهم وآالمهم، ويغفر هلم ويعفو 
عنهم، حىت يعود إليهم النور الذي أشرق من بينهم بكل قوة وجالل، 

 احملمدي إىل العامل قاطبة، فيجعلهم اهللا سبحانه محلة هذا النور
وليكونوا يف الصف األول من املضحني يف سبيل اإلسالم، كما كانوا 

  .وال يكونوا من املتخلفني. من قبل
 يف األمة العربية يشكل إحسانا عظيما إىل �إن بعثة رسول اهللا 

العامل أمجع، وإن مل يكن مرد ذلك إلرادم، فللعرب فضلهم العظيم 
  . من بينهم�املصطفى أن كان حممد 

ولقد قدم العرب من التضحيات يف سبيل اإلسالم ما ال جند له 
وال ريب أنه وإن كان ظهور حممد من العرب . نظريا بني أمم األرض

دون إرادم، لكنه ال بد أن كانت فيهم خصال محيدة ما وجدت يف 
م سواهم، أهلتهم تلك الصفات يف نظر اهللا سبحانه وتعاىل لتكون فيه

  . �بعثة سيد األنبياء 
إن الذي يتفحص إجنازات العرب العملية، يوقن بصحة االصطفاء 
اإلهلي هلم، وعلى هذه الصورة يصبح إحسان العرب إلينا إحسانا 

 �مباشرا وإراديا، حينما رأيناهم وقد تقدموا فنصروا رسول اهللا 
 وذه وأيدوه وتسابقوا إىل ميادين الشهادة يف سبيل اهللا وما نكصوا،

  . الصورة نوروا العامل بنور اإلسالم يف سنني معدودات
� �<�د[�t�)V�*�7���i@?: �يقول رسول اهللا  W����،UMא��

�($���،f���.�����.����UM.��f	������9G�!����c�V�،f��)م�
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!`�$
� K=$]�� و� U$�� ��א I�]د� >��و K�9م�� 	oא� Oא��� و ن
^	$�� �א�(4��$ K�9� ���א�< ��� �א·�  *��G� �א��7*و ن _°��?K

  )كنـز العمال(
��U?:  أيضا�وقال §�.Vو� �א�&ض، B� �א� &��� א��7*

�tא�&ض�وذ�\�א�.�&�¶G�*�7א��t$.Vذא�¢V�،4�¶K? ) املرجع
  )السابق

لذلك على أفراد اجلماعة التضرع بني يدي املوىل القدير أن حيفظ 
 ولقد نصحنا رسول. العرب، فال يبيدهم معنويا، وال يهلكهم ظاهريا

  :  بقوله�اهللا 
?�،>��]� �وא�(�)ن ،>��]� >��� ،¹:L�� �א��7* 
#-�HאG

�=�א�4.5[��<Gم�:Qكتاب املناقب، جممع الزوائد للحافظ اهليثمي،(. ?و 

  )٣٣٩٢٢باب ما جاء يف فضل العرب، وكنـز العمال رقم احلديث 
��B�&���U:  أيضا�وقال O�)ن��¢V�،U�O�)א�א��7*�و��-
G

O�.Vא]%:مא]%:م،�و ن��B�4�¶�U�?K  
����Ãcא�9�S�*�7	����B�=1[¥،�و�S?: �كما قال 
  )الترمذي، أبواب املناقب، باب يف فضل العرب( K?`.�!���د`<

 على خطى سيده املصطفى �لقد سار املسيح املوعود . …
. ، فكان حيب العرب حبا مجا، فدعا للعرب كثريا وعلّمنا حمبتهم�

تبه يف هذا املوضوع، حىت تكونوا على مرتبة وها إين أنقل إليكم ما ك
ولتتوجهوا بالدعاء إلخوتكم العرب بروح التضرع .. حمبته هلم

  . والتواضع واإلخالص
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 بالكالم أوال عن صلحاء العرب الذين �بدأ املسيح املوعود 
حيملون بني جواحنهم فطرة سليمة، وفؤادا طيبا، ومن بني هؤالء من 

ادفهم من مقاومة وعقبات يف طريق آمن به وصدقّه، رغم ما ص
  :  يقول�فكتب املسيح املوعود . صدقهم ووفائهم

?� k��Fא�� E�>��7F9�-V� ،O���7א�� �א��7* ��� ����pא >� 
�و��&� �א��	ق t�� UM$V� t9G&و� ،Oوא����� ����	ق

Iאع�א���7د����47��P�4)$)
و���Qא��+�����Kא]1:ص،�و
B� �~��V� ����Qא UM~7�� =�� ،4V�7;א� �א���7م����

�9&�MA;א� ��� �א�(�م Bو� �KKKK�O�-Åوא�د*، �9� U,7�� �و �<
���Kא��7*����(�\�وא��و¬zGא��7*�و�B�>��A��	��>�&و ن�

Gن��UM���GوUM)9�{�UM9&G،�و���Uz����Gو�!�و%+�	و���
�9Cא�����א�����Oن��� K� �

IC]�א��M9G�>�	$9Z+��<>�]�Xª�½�	����7`و�R&�-`�*ن�א�� 
����א]%:م �وא�: �و�.?� ،i�$��+א�� N1Z�� T	9	½و�

�tو�� B� >��Aو�� ،i���7�[א� ����Zאع >�]� U7�Gو� ،i�Qjא�
�i:~�+���� �א���م b1� 4��� ���س Ã$]و� ���%:م [-�س
��A7�� �9�U,Qא�� �� �i�-�V�،i�
وא�+$9Z	א�iوא��+�

���A+;א�א�$�م����א_z�t.Qو�،U7.א��T_��B�*�7א��K�=MV
�)?�`� �Gن �א��7;�؟`�c-�ن *&� �� >�� �א ، اخلزائن محامة البشرى(?

  )۱۸۳ -۱۸۱ ص ۷الروحانية ج
  :  العرب قائال�مث بشر 
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�א��? *C
� B� �Pא�VG� �9	��1ن 4,�� =�G� �Gن d&G� و �<
�א�(�د&�א;´+�& K�=�G��]G�B�\$�]و�،O�و�_א����&*�א��

�l&�א?K )۱۹۷ ص٨، اخلزائن الروحانية ج۲ جنور احلق(  
بيه اجلماعة إىل ضرورة الدعاء ليحقق اهللا هذه البشارة وأود هنا تن

يف القريب العاجل لنتمكن من مشاهدا بأعيننا، وما ذلك على اهللا 
  . بعزيز

  :  قائال�مث كتب 
?@+9/&G� I�A-�� B� t9G&����´;א� �א;��.� ��� 4ً]�m� �M

�oא��7د���א����R��;وא�K�UM~7و��،f�;א�א_�����UM~7�
�א��Aم،����א��7*،�و ��V����UM~7&س،�و������UM~7:د

�MV�]G� �� ��:د ��� UM~7و�� �א��وم، �G&ض ��� UM~7و�� K�Uu
�و��9.�ن� ،f���	�9� O���� � ن \$aא�� I�~
� ��� >�� =$�

f[�ن��	و9�،f$�]ن��ª��9و�،f��K�X+
�i�Q���f��>Y]Gو
جلة النور، اخلزائن ( �Rj+9?Kא;��f��$L��R،�وGد�B�UM�1א;´���

  )٣٤٠-٣٣٩ ص ١٦ الروحانية ج
محامة ( باللغة العربية كتابا مساه �لقد ألّف املسيح املوعود ... 
  . وتوجه فيه بالبيتني التاليني) البشرى

  

���¸��א��:م/���Ã9���bY`��.+��³ق����?&�).��Bو� �
�����>�&�\$-
�?��b1א���م/��&%�DDD!�و%$	 ��و}���א�.�� �
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لدنيا إحسانا، فقد أحسن العرب هذه هي األمة العربية اليت فاقت ا
إلينا أن أوصلوا اإلسالم لنا، وقد بعث اهللا نبيه األمي حممدا املصطفى 

ولو مل يكن هنالك من سبب حملبة العرب إال هذا األمر .  منهم�
لكان كافيا حملبتهم والدعاء هلم بنفس الروح واالندفاع الذي دعا هلم 

فكما أرسل املسيح املوعود . به املسيح املوعود عليه الصالة والسالم
 حتياته وأدعيته إىل الوطن العريب حممولة على منقار محامة الشوق، �

كذلك ينبغي اليوم على كل أمحدي استمطار رمحة السماء على بالد 
العرب ليحفظهم اهللا تعاىل من كل االبتالءات وينورهم بنور هدايته، 

الغفران، وأن ميطرهم ويرفع عنهم آالمهم، وينظر إليهم بعني العفو و
 ". اللهم آمني. �بوابل رمحته جباه املصطفى 

 عن موضوع حب - رمحه اهللا تعاىل -هذا ما قاله اخلليفة الرابع 
العرب وواجب أفراد اجلماعة جتاه إخوام من العرب، وهو ال حيتاج 

  .وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني. إىل تعليق آخر
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  :القسم الثاني
  

òÇbà¦a@��û½@paõìjã ����  

��א������ن��������� �

	وא��د	��	��ض	א����א��� 	
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  :الباب األول
òÇbà¦a@��û½@paõìjã �  

æì™‰bÈ½a@bèîÏ@Ù�Ø’í@ @
@ @

	ق�	א���و�א�		א��وא�د	א������	א���	���מ	���� 	
ات سيدنا املريزا غالم أمحد قبل أن نشرع يف حبث بعض من نبوء

قد تكون مناقشةُ القواعد األساسية .. اليت يزعم خصومه أا مل تتحقق
ذات .. اليت حتكم حتقُّق النبوءات اإلهلية اليت ينعم ا اهللا على رسله

  . صلة وثيقة باملوضوع
النيب ال يتنبأ "ال جيادل املرء مع خصوم األمحدية عندما يقولون بأن 

كما يعد ". نفسه، بل يفعل ذلك بسلطان من اهللا تعاىل وحدهمن عند 
كل "من السذاجة أيضا ما يفترضه ويؤكده ذوو الذكاء احملدود من أن 

يشري تاريخ الديانات املسجل إىل ". نبوءة للنيب ال بد من حتققها حرفيا
مل  أن رجاال ممن يتبوأون أعلى املنازل واملقامات يف الروحانية أيضا قد

وطبقًا .  كما ينبغيرسالة مساويةعلى فهم  يف بعض األحيان يقدروا
حدث بالفعل أن بعض رسل اهللا تعاىل قد .. لشهادة القرآن الكرمي

فهموا ما أُوحي إليهم فهما خيالف حقيقةَ ما ترمي إليه املشيئة اإلهلية 
 اليت � سيدنا حممد املصطفى رؤياألسنا نعرف . فيما أوحي إليهم

تلك احلادثة املعروفة يف تاريخ .. ق بأداء العمرة واحلج مع صحابتهتتعل
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؟ ماذا حدث هناك؟ تقول األحاديث إن "صلح احلديبية"اإلسالم باسم 
 طلب من أصحابه أن يتجهزوا - بناء على رؤيا إهلية رآها - �النيب 

ولكن . لزيارة بيت اهللا احلرام مبكة املكرمة وأداِء شعائر العمرة هناك
وانتهى األمر إىل . كي مكة أبوا عليهم دخولَ البقعة املقدسةمشر

توقيع معاهدة بني املسلمني واملشركني عند احلديبية، وبناء على 
 بالعودة إىل املدينة بدون أداء شعائر العمرة اليت �شروطها قَِبلَ النيب 

  )صحيح البخاري، كتاب املغازي(. فَِهم حضرته من الرؤيا أا مقدرة هلم
 مع احترامهم - �ويشهد التراث اإلسالمي أن صحابة النيب 

 كانوا يكرهون بشدٍة اإلحاللَ من - �وتقديرهم الفائق ملقامه 
إحرامهم بالعمرة والرجوع إىل املدينة دون حتقيق النبوءة كما 

  )املرجع السابق( .فهموها
مل " هذه احلادثة وصرح بأنه �وبعد سنوات ذكر سيدنا عمر 

زاد املعاد يف (" . شك منذ أن دخل يف اإلسالم إال يوم احلديبيةخياجله
   )األول  الد،هدي خري العباد

الذين جيادلون يف .. مباذا يعلِّق أولئك املتعاملون املتعجرفون.. يا ترى
لو أم كانوا حاضرين لدى توقيع صلح .. حتقق نبوءات سيدنا أمحد

داء شعائر العمرة اليت أشارت إليها احلديبية واإلياِب إىل املدينة دون أ
  ؟ �رؤيا النيب 

وهناك مثال آخر يبني كيف أن الرؤى الربانية مل يفهمها متاما يف 
ذلك هو وعد اهللا تعاىل .. بعض األحيان رجالٌ من ذوي املكانة العالية

 وعد - جل وعال -يقص القرآن الكرمي أن اهللا . �لسيدنا نوح 
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مجيعا من كارثة الطوفان اليت كانت وشيكة رسولَه نوحا بنجاة أهله 
نادى .. وعندما شاهد سيدنا نوح ابنه على شفا الغرق. احللول بقومه

رب إن ابين من أهلي � الشديد واحلرية األليمة زنربه بصحيات احل
ومع . وكأنه يذكِّره بوعده السابق.. )٤٦:هود( �وإن وعدك احلق

 أخرب الوالد -  الولدينجي بدال من أن -فإن اهللا تعاىل .. ذلك
 بسبب فسوقه -ولكنه .. املضطرب بأن ابنه ذاك من دمه وحلمه فعال

فكأن سيدنا نوحا قد .  ال يدخل ضمن أسرة النيب يف نظر اهللا تعاىل-
أخطأ فهم الوعد اإلهلي الذي ما كان يتعلق بأهل النيب وذريته إال من 

  . الناحية الروحية فحسب
لو كانوا ما قوهلم : الذين جيزمون بال دليلوإنا لنسأل هؤالء 

حاضري املشهد، وينظرون من فوق اجلبل ويرون املوجة العاتية 
   إىل مصريه األخري؟ ابن نوحتكتسح 

أال توحي ..   هذه احلقائق التارخيية الثابتة يف كتب الوحي اإلهلي
ا احلق للمرء بضرورة أن يتعرف جيدا بالوسائل املتنوعة اليت حيقق 

ذلك قبل أن يغامر املرء فيناقش هذه املسألةَ الدقيقة ..  كلماِته�
  املتعلقة بتحقق النبوءات واملشيئة اإلهلية؟ 

إن القاعدة الذهبية املهيمنة يف تعامل اهللا جل وعال مع اإلنسان 
عذايب �: ذَكَرها القرآن ايد حيث يعلن رب املقادير وصاحبها

فسأكتبها للذين .. سعت كلَّ شيءأصيب به من أشاء ورمحيت و
   )١٥٧: سورة األعراف( �يتقون
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يكون من السذاجة مبكان .. وبالنظر إىل هذه القاعدة السائدة دائما
ال بد من حتقق النبوءات كلها حرفيا كما يفهمها : أن حيتج أحد بقوله

إن مثل هذا الرأي مضلِّل متاما، وصاحبه يغفل . العقل البشري احملدود
أوال، صفةَ الرمحة اإلهلية احلنون اليت : ن أن يأخذ يف االعتبار أمرينع

مثل .. ال يسبر غورها، وثانيا، العواملَ األخرى املتعلقة باملوضوع
  . سلوك القوم الذين صدرت بصددهم النبوءة اإلهلية

فال ميكن أن جيرؤ مسلم ..وملا كانت رمحة اهللا تعاىل ترجح غَضبه
نعم اهللا تعاىل ليقيد حق اهللا يف االختيار والتفضل يستحق ذرةً من 

 بشهادة القرآن العظيم وأحاديث -هذا احلق . برمحته على من يشاء
كَتب على نفسه �:  هو ما أعلنه اهللا تعاىل هكذا-النيب الكرمي 

  . يرحم من يشاء وإن كانوا ممن قُدر عليهم الغضب من قبل.. �الرمحةَ
ألنه ال يقول إال ما .. ا يقرره اهللا تعاىل حق مطلقال ِمراء يف أن م

قد . ولكن اهللا تعاىل هو نفسه ماِلك مشيئته ورب األقدار. هو حق
ينبئ الك قوم، مث يبدل القوم سلوكَهم يف احلياة ويبدون الندم، 

.. وعندئذ يصفح اهللا تعاىل عنهم.. ويتوبون ويتصرفون حبسب التقوى
 ليقوم - �رمحيت وسعت كل شيء� مبدأ -الب ويدع املبدأَ الغ

سورة ( �وما كان اهللا معذِّم وهم يستغفرون�بدوره طبق قاعدة 
  )٣٤: األنفال

ويندهش املرء عندما جيد هؤالء الطاعنني يف اجلماعة اإلسالمية 
. األمحدية يفشلون يف مالحظة الظاهرة اليومية اليت خربها كل مؤمن

 احللم حتذيرا يتعلق بأحداث غري مواتية ومآٍس فكثريا ما يرى املؤمن يف
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 بناء -وشيكة يف حياته، ويستطيع اجلزم أن مثل هذه األحالم الصاحلة 
 هي يف الواقع حتذيرات إهلية، يكشف اهللا تعاىل - �على سنة النيب 

ولكن إذا تاب املنذَر، وابتهل إىل . عن طريقها لعباده أخطارا ددهم
.. صفح، وأعطى الصدقاِت وبذل املال يف سبيل اهللاهللا تعاىل سائال ال

  . فإنه كثريا ما يتفادى برمحة اهللا تعاىل وغفرانه هذه األخطار احملدقة
بالنسبة .. رأي املعترضني على نبوءات سيدنا أمحد..ما ذا يا ترى

هلذا الرب الذي يخرب عبده حبادث وشيك، مث إذا تاب عبده وتضرع 
  بدل الرب قضاءه؟ أال يكون صادقا يف كلمته؟ ي.. وتصدق وضحى

 فيما يتعلق �من تعاليم اإلسالم احلقة، اليت أرساها نيب اإلسالم 
أن هللا سبحانه مطلق احلرية يف أن يعفو، وأن الصدقة .. بالعقاب اإلهلي

وبصرف النظر عما يقوله العيابون على . ترفع عقاب السماء املقدر
تبقى احلقيقة الثابتة بأن حتقُّق النبوءات، .. هسيدنا أمحد بصدد نبوءات

وخصوصا تلك املنِذرة بالعقاب، موضوع مشروط بسلوك املنذَرين 
وإن . الذين صدر بشأم القرار، ومشروطٌ أيضا مبشيئة اهللا تعاىل

  .  حتققت كل كلمة يف النبوءة- جل وعال -شاءت حكمته أال يعفو 
..  يصفح عن اإلنسان ألنه بدل سلوكه  ولكن إذا قدر اهللا تعاىل أن

ومن الواضح عندئذ أن عدم . فإن النبوءة اليت تنذر بالعقاب ال تتحقق
ألنه جل وعال حميطٌ .. حتققها ال يفسر بأنه بطالن كلمة اهللا تعاىل

بكل شيء، وهو وحده املطّلع على قلب املرء، ويعلم املغزى احلقيقي 
 حيقق كلمته كما قدر وشاء، وليس ومن ثَم فإنه.. لكلمات نبوءاته

   .كما يفهم اإلنسان أو يتوقع
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مث هناك دليل إجيايب يف القرآن الكرمي يشري إىل أن الوعود اإلهلية عن 
بشارات سارة هي أيضا قابلةٌ للتبديل إذا بات القوم املبشرون غري أهٍل 

جرى ماذا .. وللمرء أن يتساءل مثال. لتلقي اإلنعام اإلهلي املوعود
لسيدنا موسى وقومه بين إسرائيل بعد أن حترروا من استعباد فرعون 

 بأن اهللا تعاىل سوف يهلك أعداء بين �مصر؟ أنبأهم سيدنا موسى 
قال عسى ربكم أن �. إسرائيل ويورث اإلسرائيليني األرض املوعودة

سورة ( �يهلك عدوكم ويستخلفكم يف األرض فينظر كيف تعملون
قًا لذلك أوصلهم اهللا تعاىل إىل عتبات األرض  وحتقي)١٣٠:األعراف

املوعودة اليت كتبها هلم، ولكن تبين أن بين إسرائيل غري جديرين ذا 
 .الوعد بعد، ولذلك قضى اهللا تعاىل تأجيلَ حتقق وعده هلم أربعني سنة

   )٢٧-٢٢: سورة املائدة(
عثه ذلك الرسول الصاحل الذي ب.. يروي لنا التاريخ أن سيدنا موسى

ومع أنه كان بريئًا . عاىن مع أمته الظاملة.. اهللا تعاىل إىل بين إسرائيل
دون أن يدخل األرض " برية مؤاب"من أي جرم إال أنه مات يف 

ولكنه كان عبدا مؤمنا خملصا هللا . املوعودة اليت وعده اهللا وقومه إياها
  . ولذلك مل يعترض ومل يشك يف كالم ربه.. تعاىل

جيرؤ أصحاب التأكيد الساذج بأن وعود اهللا تعاىل ال بد واآلن، هل 
بصرف النظر عن أي سلوك .. من حتققها حرفيا دون تغيري أو تبديل

هل جيرؤون على مساءلة اهللا : أقول.. مقيت من جانب املوعودين
  تعاىل نيابةً عن سيدنا موسى؟ 
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ط ينبغي فهمها فق".. ال تتبدل"وإذن، عندما نقرأ أن كلمات اهللا 
على أا أسلوب مقرر من اهللا تعاىل، وأن حتقق أحكامها يف املاضي 

يقوم على مثل هذه اآليات " كلمات اهللا ال تتبدل"منذ إعالن أن 
فهل ينظرون إال سنة األولني فلن جتد لسنة اهللا تبديال ولن �: القرآنية

  )٤٤:سورة فاطر( �جتد لسنة اهللا حتويال
معاملة غري معاملته لألقوام املاضية؟  فهل يتوقعون من اهللا تعاىل 

  . كال، لن جتد تغيريا أو تبديال يف سنة اهللا جل وعال
 أن - انسجاما مع سنته املستمرة -إذا شاء اهللا تعاىل .. ومع ذلك

يرجئ أو يلغي قرار إيقاع العقوبة على قوم بسبب عوامل معينة 
غيري أو فإن هذا الت.. تستدعي رمحته، كما حدث مع سكان نينوى

  . التبديل الظاهري ال جيوز اعتباره تبديال أو حتويال يف كلمة اهللا تعاىل
يوضح كيف أن اهللا ..  القرآن الكرمي دليال قويا يف بياٍن علمييسوق

جل وعال جيعل رمحته تسبق غضبه، إذ يسحب قرار العقوبة الذي 
ىل واملثل النموذجي هلذا األسلوب جنده يف معاملة اهللا تعا. أصدره

يقص علينا القرآن ايد أن اهللا تعاىل . )٩٩:سورة يونس(ألهل نينوى 
 رسوال إىل بلدة نينوى، فرفضوا رسالة اهللا �بعث سيدنا يونس 

. تعاىل بادئ األمر، ولذلك قدر اهللا موعدا معينا ويوما حمددا هلالكهم
 وفِهم سيدنا يونس أن هذا النبأ اإلهلي اخلاص الك مائة ألف أو

 ولذلك هاجر من ن سكان نينوى سوف يتحقق حرفيا،يزيدون م
، ووقف على مسافة منها يترقب أنباء )٨٨: سورة األنبياء( البلدة

يقول القرآن ايد إن أهل هذه البلدة ندموا ندما صادقًا، . تدمريها
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وتابوا إىل رم توبةً نصوحا، وتضرعوا إليه يستغفرونه ويلتمسون 
ويصرح .  اهللا تعاىل قراره السابق ونظر إليهم برمحتهفألغى.. رمحته

القرآن ايد فيما يتعلق ذه النبوءة واملصري النهائي لقوم نينوى 
سورة ( �ملا آمنوا كشفنا عنهم عذاب اخلزي يف احلياة الدنيا�: فيقول
.. يتقدم أولئك الناقدون لنبوءات سيدنا أمحد فهل )٩٩: يونس

ألن نبوءته اليت تلقاها .. ا يونس فينكرواوحيتجون ضد نبوة سيدن
فقد جاء قدر اهللا .. بالوحي اإلهلي مل تتحقق كما توقعها اإلنسان

  تعاىل خبالفها، وجنَّى أهلَ نينوى من عذاب اخلزي ملا آمنوا؟ 
.  كان رجال قوي اإلميان عظيم التقوى�وباملناسبة، فإن سيدنا يونس 
طفق يستغفر ويسأل اهللا تعاىل .. شيئة اإلهليةملا أدرك خطَأَه يف فهم غاية امل

لو كان الناقدون العيابون . الصفح، ونتيجة لذلك جنّاه اهللا تعاىل من الغم
للبثوا يف بطن احلوت إىل يوم .. لسيدنا أمحد هؤالء يف مكان سيدنا يونس

يبعثون، إذ ال يتوقع منهم إدراك خطئهم والتماس املغفرة على سوء فهمهم 
  .  اهللا تعاىللسنن

تكفي لترسيخ .. هذه األمثلة القليلة من التاريخ الديين املسجل احملفوظ
احلقيقة حول مسألة حتقُّق النبوءات اإلهلية، وتبني أا موضوع يتطلب 

  . الدراسة حبرص عظيم
 وهي -ومن الـمهازل املؤملة عند مناقشة نبوءات أُهلمت لسيدنا أمحد 

 أن خصوم -قواعد اإلهلية السارية اليت ذكرناها آنفا بالطبع خاضعة لنفس ال
ومها من .. مع املوضوع خبلق األمانة واالستقامةال يتعاملون األمحدية 

الصفات الواجبة، ليس على املؤمن فحسب، بل تتوقع أيضا من اإلنسان 
  .العادي الصادق
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 فيما يتعلق بعائلة � أن نبوءة سيدنا املريزا غالم أمحد الواقع
هي النبوءة اليت يلج ويلح خصومه بشأا، ويعترضون .. حممدي بيغم

  . عليه مؤكدين أا مل تتحقق
ابنة أحد أقرباء سيدنا أمحد األبعدين من " حممدي ببغم"كانت 

قد أعلن كان هذا الرجل . ناحية والده، يدعى املريزا أمحد بيك
ليس ذلك فحسب، بل شارك أيضا مع بعض . ارتداده عن اإلسالم

، والتشكيك �األقارب اآلخرين يف سب نيب اإلسالم سيدنا حممد 
مرآة كماالت اإلسالم، (. يف صدق القرآن الكرمي، وإنكار وجود اهللا تعاىل

  )٥٦٧ - ٥٦٦ ص٥اخلزائن الروحانية ج
قف اجلريء الذي يقفه هؤالء قَِلق سيدنا أمحد بالطبع من هذا املو

األقارب الذين طاملا نصحهم أن يكُفّوا عن إنكار وجود اهللا تعاىل، 
. ، والطعِن يف القرآن الكرمي كلمة اهللا املقدسة�وشتِم النيب األكرم 

بل كانت استجابتهم الوحيدة . ولكنهم أعاروا نصحه آذانا صماء
. يدنا أمحد من نصحاإلمعان يف العدوان، واحتقار ما يبذله هلم س

والحظَ سيدنا أمحد أن هؤالء القوم قد صاروا أشد جرأة يف شجب 
  : م، فذكر هذا األمر وقالكل مقدسات اإلسال

وكذلك سدروا يف غلوائهم، ومجحوا يف جهاالم، وسدلوا أثواب "
اخليالء يوما فيوما، حىت بدا هلم أن يشيعوا خزعبالِتهم ويصطادوا 
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٢١٦ 

، وسب �، فكتبوا كتابا فيه سب رسول اإلسالم السفهاء بتلبيسام
  )٥٦٧املرجع السابق (" . وإنكار وجود البارئ عز امسه،كالم اهللا تعاىل

.. هذه الوثيقة اليت نشرها بعض املنشقّني عن اإلسالم يف األسرة
جشمه نور، أمرتسار، بتاريخ "جريدة ( .وجدت ذيوعا يف الصحافة النصرانية

ب كاتبوها من املؤمنني بدين اإلسالم أن يأتوا بآية  وطل)م١٣/٨/١٨٨٥
  . تثبت صدق عقيدم

حزن حزنا شديدا، قد أعرب وعندما وصل اخلرب إىل سيدنا أمحد 
  : عنه بقوله

فغلَّقت األبواب . فإذا الكلمات تكاد السماوات يتفطرن منها"
.. ودعوت الرب الوهاب، وطرحت بني يديه وخررت أمامه ساجدا

! استِجبين يا رب استِجبين! ت يا رب انصر عبدك واخذُلْ أعداءكوقل
ِإالَم يستهزأ بك وبرسولك؟ وحتام يكذِّبون كتابك ويسبون نبيك؟ 

مرآة كماالت اإلسالم، اخلزائن (" برمحتك أستغيث يا حي يا قيوم يا معني
  )٥٦٩ ص٥الروحانية ج
 يكن هناك أي دافع  من هذا الدعاء أنه مل- بال أدىن ريب -يتضح 

شخصي للخالف بني سيدنا أمحد وأسرة حممدي بيغم كما يزعم 
بل بالعكس، لقد ابتهل إىل اهللا جل وعال أن يسمع . خصوم األمحدية

دعاءه وخيزي أعداء اإلسالم الذين أنكروا وجود اهللا وسبوا نبيه حممدا 
رِحم ربه  ف)املرجع السابق( .، وعابوا كتابه القرآن الكرمي�املصطفى 

  : تضرعاِته وزفراِته وعرباِته وناداه قائال
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إين رأيت عصيام وطغيام، فسوف أضرم بأنواع اآلفات، "
وأبيدهم من حتت السماوات، وستنظر ما أفعل م، وكنا على كل 

  )املرجع السابق(" .شيء قادرين
 فعل اهللا ذلك استجابةً البتهاالت سيدنا أمحد اليت تضرع فيها أن

 قبل � كرامة سيدنا أمحد، وإمنا كرامة اهللا فقطيصون اُهللا تعاىل، ليس 
  . ، وكرامة كتابه القرآن ايد�، وكرامة نبيه حممد املصطفى ذلك

 وهو ما يفعله خصوم -وِمن مث فإن االحتجاج ضد هذه النبوءة 
 يعادل القولَ بأن هذه العائلة اليت أحلد كثري من -سيدنا أمحد 

.  يف إحباط مشيئة اهللا جل وعال- معاذ اهللا -قد جنحت .. أعضائها
والدليل على ذلك هو أن الوثيقة اليت نشرها بعض كبار أسرة حممدي 

.. بيغم، والغرض الذي ابتهل سيدنا أمحد من أجله إىل اهللا تعاىل
، �يتعلقان أساسا بوجود اهللا تعاىل، وبصدق سيدنا حممد املصطفى 

  )م١٣/٨/١٨٨٥أمرتسار " جشمه نور"جريدة ( .وصدِق القرآن الكرمي
مث إن سنة اهللا السارية هي أنه ال يعذب عباده قبل أن يرسل إليهم 

فإن .  ذلك كي يتيح للمذنبني فرصة ليتوبوا ويصلحوا..ممن ينذره
استمعوا واستجابوا للتحذير فتابوا وانصلحوا نظر إليهم رم الغفور 

ب من بعد ظلمه وأصلح فمن تا� :الرحيم نظرة رمحة حسب وعده
 ومل تكن )٤٠:سورة املائدة( �فإن اهللا يتوب عليه إن اهللا غفور رحيم

لذلك فإن . ذرية عائلة حممدي بيغم استثناء من هذه القاعدة املقررة
 ما كان - مع حتذيره هلم بعقاب وشيك بسبب سوء فعلهم -اهللا تعاىل

ا واضح يف كثري وهذ.. ليعذم قبل أن مينحهم فرصة التوبة واإلصالح
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٢١٨ 

فمثال حذر . من األنباء السماوية اليت تنـزلت على سيدنا أمحد
  :حضرته هذا الفرع من أسرة حممدي بيغم بأن اهللا تعاىل أخربه

ال أهلكهم دفعة واحدة بل قليال قليال لعلهم يرجعون ويكونون من "
إن لعنيت نازلة عليهم وعلى جدران بيوم، وعلى صغريهم . التوابني

ريهم، ونسائهم ورجاهلم، ونزيلهم الذي دخل أبوام، وكلهم وكب
إال الذين آمنوا وعملوا الصاحلات وقطعوا تعلُّقَهم .. كانوا ملعونني

مرآة كماالت (" .منهم وبعدوا من جمالسهم فأولئك من املرحومني
  )٥٦٩ ص٥اإلسالم، اخلزائن الروحانية ج 

  :  تعاىل قررويف إعالن آخر حذرهم سيدنا أمحد من أن اهللا
إذا مل . كل فرع من أبناء عمومتك سوف يقطَع وينتهي بال ذرية"

. يتوبوا فإن اهللا سوف يرسل عليهم البالء بعد البالء حىت يهلكهم
 ."زل غضبه على جدرامباألرامل، وسوف ينسوف متتلئ بيوم 

   )م٢٠/٢/١٨٨٦، بتاريخ "رياض اهلند"جريدة (
 - أعمام حممدي بيغم  أمحد أحدويف مناسبة أخرى حذر سيدنا

ومع ذلك .  أن اهللا تعاىل قدر معاقبته إذا مل يتب-املريزا إمام الدين 
إذا تاب حسنت خامتته، : "بأن اهللا تعاىل أخربه صرح سيدنا أمحد

  ) ١٩١ ص٢ اخلزائن الروحانية ج،سرمه جشم آريا(" .ورغم التحذير يفوز بالراحة
 - املريزا أمحد بيك وأمري النساء -يغم وفيما يتعلق بوالدي حممدي ب

  : بصفة خاصة فقد تنبأ سيدنا أمحد فقال
: وقال يل ريب. فأُهلمت من الرمحن أنه معذم لو مل يكونوا تائبني"

إن مل يتوبوا ومل يرجعوا فننـزل عليهم رجسا من السماوات وجنعل 



�א�����א��
	���א����� �

  

٢١٩

وإن تابوا . لنيدارهم مملوءة من األرامل والثيبات، ونتوفاهم أباِتر خمذو
وأصلحوا فنتوب عليهم بالرمحة، ونغري ما أردنا من العقوبة فيظفرون 

  ) ٢١٢ ص١١أجنام آمث، اخلزائن الروحانية ج (" مبا يبتغون فرحني
تؤكد إهلامات سيدنا أمحد أن املصائب الوشيكة اليت قُدر نزوهلا على 

وطة، املرتدين من أعضاء هذا الفرع من األسرة كانت كلها مشر
إذا أرادوا استطاعوا بالتوبة . وتتوقف على موقف املنذَرين يف املستقبل

أما إذا صدوا ومل ينفكوا عن . إنقاذ أنفسهم من العقاب املقرر هلم
والواقع أن دراسة . عدوام ظلوا عرضة ملا قُدِر هلم من نقمة اهللا ومقته

طوال تكشف للباحث أنه .. موضوع اخلالف كله بعقل متحرر أمني
.. الفترة اليت كانت فيها أسرة حممدي بيغم حتت مظلة الغضب اإلهلي

كان سيدنا أمحد دائما يلتمس منهم مرارا وتكرارا أن يتوبوا وينقذوا 
   :قال حضرته. أنفسهم من العذاب احملتوم وينصحهم يف تعاطف صادق

" .ربكم ذا املغفرةاستغفروا : فنصحت هلم إمتاما للحجة وقلت"
  )رجع السابقامل(

مث يف إعالن آخر صرح سيدنا أمحد أنه يف إحدى الرؤى رأى امرأةً 
  : فنصح جدة حممدي بيغم ألمها قائالباكية من أسرة املريزا أمحد بيك، 

   )٢١٤املرجع السابق ص(" .أيتها املرأة تويب تويب فإن البالء على عقبك"
فأبوا  اشتدوا غطرسةً، -م لسوء حظه-ولكن أفراد هذه األسرة 

، "جشمه نور"جريدة (قبول النصح، فغازلوا النصرانية لفترة من الزمن 
  )م١٠/٥/١٨٨٨، بتاريخ "نور أفشان"م، وجريدة ١٨٨٥أغسطس 



� �� �� �� �א�����א��
	���א�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �� �� �� �

  

٢٢٠ 

 -مث ارتد عدد من أعضائها البارزين وانضموا إىل دين آريا مساج  
وهي منظمة هندوكية وقفت نفسها لتخريب القيم اإلسالمية يف القارة 

 وبعد عدة سنوات حتول )١٦الد األول رقم " رياض اهلند"جريدة ( .اهلندية
  : عدد كبري من أعضاء هذه األسرة إىل اإلحلاد معلنني على املأل

. ال حاجة لنا إىل اهللا وال إىل كتابه وال إىل رسوله خامت النبيني"
، وإنا ال نؤمن بالفرقان. وقالوا ال نتقبل آية حىت يرينا اهللا آية يف أنفسنا

كرامات الصادقني، (" .وال نعلم ما الرسالة وما اإلميان، وإنا من الكافرين
  )١٦٢ ص٧اخلزائن الروحانية، ج

وملا كان تقدير اهللا تعاىل أال يهلكهم بضربة واحدة وإمنا شيئًا فشيئًا 
شرع اهللا تعاىل حيقق كلمته، وتعرضت أسرة حممدي .. لعلهم يرجعون

ففي مسلسل . ا كان مقدرا من قبلبيغم لسلسلة من املصائب كم
الفواجع اليت بدأت يف الشهر احلادي والثالثني من يوم إعالن النبوءة 

 املريزا نظام الدين -فُجع عم حممدي بيغم .. األوىل ضد هذه األسرة
..  فجيعةً هائلة يف ابنته الشابة اليت ماتت يف سن اخلامسة والعشرين-

   .تاركةً وراءها طفلتها الرضيعة
كان املفروض أن يكون هلذه املأساة وقع ثقيل على أسرة حممدي 
بيغم، ولكن لألسف قست قلوم، ووجدهم سيدنا أمحد يمعنون يف 

  . متردهم، ويستمرون يف اهلزء باإلسالم كأعداء الدين
وعلى إثر ذلك مات املريزا نظام الدين تاركًا خلفه ابنه املريزا جلْ 

من احلكمة والتقى حبيث دخال يف اإلسالم حممد وابنته، وكان هذان 
أما أخو املريزا نظام الدين وهو املريزا إمام الدين . على يد سيدنا أمحد
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اليت بايعت سيدنا أمحد كما .. فقد ترك ابنة واحدة هي خورشيد بيغم
وبعد ذلك تزوجت خورشيد . فعل ابن عمها املريزا جلْ حممد وأخته

   .زوجت حفيدا من أحد أحفاد سيدنا أمحدبيغم من ابن سيدنا أمحد وت
بقي يف .. واألخ الثالث للمريزا نظام الدين هو املريزا كمال الدين

وبعدها . قاديان ليتنسك ويقضي بقية أيامه يف املقابر واخلانقاهات باهلند
  . خصى نفسه وتندم على أفعاله، وقاسى اية تعيسة ومات بال ذرية

 الشهرية بنبوءة حممدي بيغم هي أن شاءت وكانت بداية هذه النبوءة
األقدار أن احتاج والدا حممدي بيغم مساعدةً من سيدنا أمحد يف بعض 

ولذلك ذهب أبوها املريزا أمحد بيك . األمور اخلاصة بأمالك األسرة
.  يلتمس مساعدته يف وداعة وتواضع شديدين�إىل سيدنا أمحد 

وف الذي طلبه الرجل، فأخربه وكان سيدنا أمحد مياال إلسداء املعر
أنه سريد عليه بعد أن يستخري اهللا جل وعال كما هي عادته يف كل 

  : قال سيدنا أمحد بعدها. األمور اهلامة
 اهللا تعاىل فيها ياستخرت اهللا، فكانت مناسبة يبدوبسبب إحلاحه "
   )م١٠/٧/١٨٨٨ إعالن ١٥٧  ص١جمموعة اإلعالنات ج(" .آيته

د املريزا أمحد بيك أن اهللا تعاىل أمره أن ينصح املريزا أخرب سيدنا أمح
أمحد بيك لينشئ عالقةً مع سيدنا أمحد بأن يزوجه من ابنته الكربى 

   )املرجع السابق( .حممدي بيغم، فينور بنوره
والعارفون بتقاليد العائالت يف اهلند يعلمون أن طلب الزواج علنا 

من أصل إقطاعي، رمبا يعترب أشد من ابنة عدو، وخصوصا يف األسر 
فكأن اهللا تعاىل حبكمته األزلية قرر أن . وسيلة ملضايقة اخلصم وإذالله
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٢٢٢ 

 بأسلوب - وهو من أسرة كرمية احملتد أصال -يضرب هذا الفرع 
أشد ما يكون إيالما، وإال فال يتصور أن يرغب سيدنا أمحد يف إقامة 

  . لبعد عن اإلسالمعالقة زواٍج مع أسرة بعيدة كل هذا ا
يف ذلك الوقت كان سيدنا أمحد يف الثالثة واخلمسني من عمره، 

السيدة نصرت جهان : متزوجا من سيدة تقية تنتمي إىل أرومة نبيلة
أحد أولياء اهللا املعروفني من دهلي، " نواب مري درد"بيغم؛ من ذرية 

 وكانت حياة سيدنا أمحد قبل زواجه من هذه السيدة عام. اهلند
م تؤكد مبا ال يدع جماال للشك أنه كان رجال ال يبايل باملتع ١٨٨٤
ويتضح ذلك من واقع أن حضرته عند انفصاله عن زوجته . الدنيوية
..  عاما بعد٢١مل يكن قد بلغ .. السيدة حرمت يب يب: األوىل

بل بالعكس عاش .  عاما بعدها دون أن يتزوج مرة ثانية٢٨فمكث 
 يف خدمة اإلسالم، وبقي مكتفيا جبهوده ومساعيه أعزب مكرسا شبابه

ومن ثَم ال يسع أحدا يتمتع حباسة اإلنصاف والعدل . الدينية واألدبية
. أن ينسب إىل سيدنا أمحد أي رغبات دنيوية يف تلك احلقبة من حياته

فإنه كان راغبا عن الزواج من .. وبغض النظر عن مزاعم خصومه
ح غري مشروط أنه ال حاجة له يف هذا حممدي بيغم، وأعلن بوضو

املرجع السابق، إعالن ( .الزواج ألن اهللا تعاىل كفاه بكل احتياجاته
  )م١٥/٧/١٨٨٨

موالنا احلكيم : والواقع أنه كتب إىل صديقه املخلص وموضع سره
أنه منذ تلقّي اإلهلام الرباين عن الزواج، كان نافرا منه .. نور الدين
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٢٢٣

وصرح أيضا عن الزواج . ل القدر اإلهلي متوقفًابطبيعته؛ ومتنى لو ظ
  :  الثاين
لقد صممت أنه مهما كانت خطورة املوقف فلسوف أحتاشاه إال "

أن أضطر إليه بأمر صريح من اهللا تعاىل، ألن أعباء الزواج املتعدد 
كما أن فيه شروطا مجة ال . ومسئولياته غري املالئمة كثرية للغاية

ن كلفهم اهللا تعاىل حبملها ويكون ذلك بتقدير يستطيع توفيتها إال م
". خاص منه، ولغرض خاص، وأيضا عن طريق اتصال ووحي خاص

  )م٢٠/٦/١٨٨٦رسالة بتاريخ(
ة وخياهلم املريض ناقصفإذا كان خصوم سيدنا أمحد بعقوهلم ال

 على إهانة هذا العبد التقي النقي - رغم هذه احلقائق الثابتة -يصرون 
فال ..  مقاصده العفيفة الطاهرة التقيةويشككون يفعاىل، من عباد اهللا ت

سيدنا حممد خامت .. يسع املرء إال التعزي بأن أعظم الطاهرين املطهرين
أوال يدرون بأن . شنيع أيضا مل يسلَم من مثل هذا النقد ال�النبيني 

يف الغرب ما برحوا لقرون طويلة يسخرون " فرويد"الفَجرة من أمثال 
 بسبب زواجه من السيدة زينب بنت �مون على نبينا احلبيب ويتهك

؟ أليس من �مطلَّقِة متبناه السابق سيِدنا زيد .. رضي اهللا عنهاجحش 
مقتضيات احلكمة والضرورة البالغة عند من خيشون اهللا تعاىل أن 

.. يتحروا احلرص واحلذر فيما يتعلق حبياة هذه الشخصيات املقدسة
ل هؤالء العائبون على رسل الذين ختلُو حيام من أي شائبة؟ أم يفض

احلمقى يندفعون يف : اهللا تعاىل أن يدخِلوا أنفسهم فيمن قيل عنهم
  . طريق ختشى دخوله املالئكة
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٢٢٤ 

املريزا : قلنا إن اهللا تعاىل أمر سيدنا أمحد أن يخطر والد حممدي بيغم
 سيدنا أمحد بيك أن ينشئ عالقة معه فيقتبس من قبسه، فكان على

وهذا ما فعله عندما . أمحد أن يطيع أمر ربه ويعظ والد حممدي بيغم
  : أبلغه رسالةَ اهللا تعاىل وفحواها

فإن مل . إن اهللا أخربين أن إنكاحها رجال آخر ال يبارك هلا وال لك"
تزدجر فيصب عليك مصائب، وآخر املصائب موتك، فتموت بعد 

قريب ويِرد عليك وأنت من بل موتك . النكاح إىل ثالث سنني
وكذلك ميوت بعلها الذي يصري زوجها إىل حولني وستة  . الغافلني

" .فاصنع ما أنت صانعه، وإين لك من الناصحني. أشهر قضاًء من اهللا
  ) ٥٧٣ ص ٥مرآة كماالت اإلسالم، اخلزائن الروحانية ج (

 أمحد ولألسف ظل املريزا أمحد بيك يف مترده، وعاملَ مشورةَ سيدنا
. بازدراء، وبذل كل ما يف وسعه عالنيةً للسخرية من سيدنا أمحد

وتآزر مريزا أمحد بيك وأسرته مع دعاة النصرانية يف نشر رسالة سيدنا 
، )م١٠/٥/١٨٨٨، ه، لدهيان"نور أفشان"جريدة ( .أمحد يف صحيفة نصرانية

من مما تسبب يف انتقادات كثرية مل تنل من سيدنا أمحد بقدر ما نالت 
     )م١٦/٦/١٨٨٨، الهور، "آريا بتريكا"جريدة ( .اإلسالم نفسه

وهكذا استثارت أسرةُ املريزا أمحد بيك غَضب اِهللا عليها، وأخذت 
ويف أول سلسلة املآسي فَقَد . عجالت الغضب اإلهلي تدور وتطحن

والد حممدي بيغم املريزا أمحد بيك ابنه املريزا حممد بيك يف يوليو 
ولقد أرسل سيدنا أمحد تعاِزيه هلم، وأكد للوالد احملزون . ١٨٩٠

  : مشاعره الصادقة وتعاطفَه قائال
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قد يكون قلبك متكدرا من ناحييت، ولكن اهللا العليم يعلم أن قلب "
حياة (" .عبده املتواضع هذا نقي متاما، وأرجو لك اخلري يف كل سبيل

  ) ٢٤٥ صأمحد
لى كربه، وزوج ابنته للمريزا سلطان أصر املريزا أمحد بيك عفلما 

 ألمها جدة حممدي بيغم وقعت ضحيةً للنبوءة ١٨٩٢حممد يف أبريل 
أيتها املرأة تويب :  يف رؤياه ونصحها قائال�اليت رآها سيدنا أمحد 

كما ماتت شقيقتا مريزا أمحد بيك والد  .تويب فإن البالء على عقبك
بعد ستة أشهر  هلكف أمحد بيك مل يعترب مريزا  ومع ذلك.حممدي بيغم

تاريخ األمحدية ( .١٨٩٢د يف سبتمرب ئي مبرض التيفو املشؤومزواجالمن 
ميوت يف : " اليت جاء فيها١٠/٧/١٨٨٨، وبذلك حتققت نبوءةُ )٢ج

مرآة كماالت اإلسالم، اخلزائن (" .حدود ثالث سنوات من زواج ابنته
  ) ٥٧٣ ص٥الروحانية ج 

 أن موت والد حممدي بيغم بعد زواجها وتسجل الوقائع التارخيية
بفترة قصرية قد دمر األسرة كلها، وكان له وقع عنيف على معنويام 

 .تحبيث اعترف أعضاء األسرة علنا بأن نبوءة سيدنا أمحد قد حتقق
   )٢١٩ ص١١أجنام آمث، اخلزائن الروحانية ج (

ك توقفت ومما سجلته وقائع التاريخ أيضا أن أسرة املريزا أمحد بي
بعد ذلك عن أسلوب البذاءة حنو اهللا تعاىل ورسوِله الكرمي حممد 

والواقع أنه مع توايل .  وكتاِبه ايد القرآن الكرمي�املصطفى 
أخذت هذه األسرة تتحول حنو اإلسالم طلبا للعزاء، .. األحداث

وسعى أعضاؤها إىل طلب العفو واملغفرة عن سوء أفعاهلم، بل توسلوا 
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٢٢٦ 

نا أمحد أن يدعو اهللا جل وعال، كي يرفع عنهم برمحته إىل سيد
الواسعة ما قدر هلم من عذاب وشيك، ويزيل عنهم اللعنة اليت كتبت 

.. األمرتساريثناء اهللا وهي حقيقة اعترف ا حىت املولوي . عليهم
   )٦٩إهلامات املريزا ص( .الذي مل يكن أقلَّ عداء حنو سيدنا أمحد

 كان ينكر وجود اهللا جل وعال ويسب فإذا بذلك اجليل الذي
يعود ليدخل يف اإلسالم على ..  ويهني كتابه العظيم�رسولَه الكرمي 

لقد فعلوا ذلك ألم أيقنوا أن نبوءة . يد سيدنا املريزا غالم أمحد
سيدنا أمحد عن عائلتهم قد حتققت جبالء، وأن املالذ الوحيد أمامهم 

  . هو الندم والتوبة والتماس الغفران
 سيدنا وآمنوا بدعوةومن بني أولئك التائبني الذين دخلوا يف اإلسالم 

السيدة قمر النساء بيغم أرملةُ املريزا أمحد بيك ووالدةُ : � أمحد
حممدي بيغم، وعنايت بيغم وحممودة بيغم وأخومها املريزا حممد بيك، 

املريزا إسحاق بيك ابن حممدي بيغم، واملريزا أمحد حسن زوج كما 
ومها ابنا املريزا نظام .. بنة املريزا أمحد بيك، واملريزا جلْ حممد وأختها

الدين الباقيان، وحرمت يب يب خالة حممدي بيغم وابنتها، وطائي 
   )٢تاريخ األمحدية ج( .صاحبة وخورشيد بيغم

على ضوء سنة اهللا تعاىل املقررة اليت حتدثنا عنها يف الفصل األول من 
 وقد شرعت أسرة -توقع املرء عند هذه اللحظة ي.. هذا الكتاب

 أن اهللا تعاىل -" تتوب وتسأل اهللا املغفرة"حممدي بيغم املعارضةُ 
حيث مل يعد .. برمحته  الواسعة يلغي قرار العقوبة الذي صدر ضدهم

وهذا هو متاما ما فعله اهللا تعاىل كما . هناك سبب الستمرار معاقبتهم
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إن تابوا وأصلحوا : "ة مصداقًا لوعده تعاىليتبني من األحداث التالي
أتوب عليهم برمحيت، وأرد عنهم ما أردنا من العقوبة، ولسوف 

   )٢١١ ص١١ة جنيأجنام آمث، اخلزائن الروحا(" .ينـزل م ما خيتارون
وإذا مارى أحد بعد ذلك وقال بأن أسرة حممدي بيغم كانت 

لقد تبني بعدما . لتضليللكان هذا قمةَ ا.. تستحق مزيدا من العقاب
نزل العقاب باألسرة املعارضة أم توقفوا عن العدوان والتمسوا 

وأثبتت األسرةُ أيضا حسن نواياها عندما بايع أفرادها بيعة . الغفران
.. اإلخالص على يد من بعثه اهللا تعاىل إماما مهديا ومسيحا موعودا

ة والسالم، فكيف يعذب سيِدنا املريزا غالم أمحد القادياين عليه الصال
عذايب أصيب به من أشاء ورمحيت � :اهللا تعاىل هؤالء القوم وهو القائل

  )١٥٧: سورة األعراف( �وِسعت كلَّ شيٍء فسأكتبها للذين يتقون
بين اإلنسان مجيعا .. أمل يبشر مالك يوم الدين ورب الرمحة واملغفرة

وأصلح فإن اهللا يتوب فمن تاب ِمن بعد ظلمه �:فقال عز ِمن قائل
   )٤٠:سورة املائدة( �عليه إن اهللا غفور رحيم

ومن العجيب أن األسرة اليت تأثرت بالنبوءة اعترفت بتحققها 
ومع ذلك ال يزال اخلصوم جيادلون إىل اليوم .. وعادت إىل سيدنا أمحد

. على أساس أن حممدي بيغم مل تتزوج من سيدنا أمحد.. بعكس ذلك
قول على الرغم من أن النبوءة مل تستبعد زواجها من يتشبثون ذا ال

رجل آخر يف أي مرحلة كانت، ومل يكن زواجها من سيدنا أمحد هو 
بل على العكس، كانت النبوءة وسيلةً .. الغرض األساسي من النبوءة

مقترحة لتحقيق الغرض النهائي كما بينته النبوءة، أال وهو رجعة 
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٢٢٨ 

وهذا ما ثبت ثبوتا كافيا من نصوص .. اجلاحد الضال إىل اهلداية
 ٥مرآة كماالت اإلسالم، اخلزائن الروحانية ج( .النبوءات ضد األسرة املنشقة

  ) ٥٧٤ و٥٦٦ص
وما أن حتقق الغرض النهائي بتوبة األسرة ودخوِلها الفوري يف 

كان مقتضى العدل اإلهلي أن يتحقق .. اإلسالم بعد موت أمحد بيك
 أي الغفران الذي كان معلَّقًا بشرط -لنبوءة أيضا الشطر الثاين من ا

. فيتوب اهللا عليهم بالرمحة والغفران.. أن تتوب األسرة املشاكسة
هو يف الواقع .. فمغفرة اهللا تعاىل ملريزا سلطان حممد وحممدي بيغم

  . دليل إضايف على حتقق النبوءة يف جمموعها، وال يتضمن أي تكذيب هلا
أمحد عن إنكار حتقُّق النبوءة، ولكن وقد ال يتوقف خصوم سيدنا 

السجالت التارخيية تبني أن نفس األسرة اليت كان مقدرا هلا أن تقاسي 
وطأةَ الغضب اإلهلي قد اقتنعت متاما أن نبوءة سيدنا أمحد بصددهم 

فقد أقر املريزا إسحاق . قد حتققت إىل مداها حبسب مشيئة اهللا تعاىل
لقد مات جدي املريزا : " الزرية فقالبيك ابن حممدي بيغم بنهاية جده

أمحد بيك نتيجة للنبوءة، وأصيبت األسرة كلها باخلوف فأصلحوا 
والدليل القاطع على ذلك أن معظم األسرة دخل يف . أنفسهم
  )م٢٦/٢/١٩٢٣" الفضل"جريدة (" .األمحدية

فهل يدعي خصوم سيدنا أمحد بأم يعرفون عن حتقق هذه النبوءة أكثر 
ا من هذه األسرة نفسها، وشهدوا كل مراحل حتققها؟ لقد قدم ممن كانو

املريزا سلطان حممد زوج حممدي بيغم دليال حسنا على موقفه جتاه سيدنا 
  :من خالل رسالته اليت كان نشرها آنذاك، وهذا نصها �أمحد 



�א�����א��
	���א����� �

  

٢٢٩

  
  : وترمجة رسالته كاآليت

احلًا لقد كنت وال زلت أعتقد بأن السيد املريزا كان شخصا ص"
ومبجال وخادما لإلسالم، وكان ذا نفس شريفة، وكان يف ذكر دائم هللا 

 ألسباب معينة -إين ال أضمر أي معارضة ألتباعه، ويؤسفين أين . تعاىل
   )م١٩١٣، مايو "تشحيذ األذهان(" ". مل أنل شرف لقائه يف حياته-

 حممد هذه الشهادة املسجلة احملفوظة هلي دليل على أن املريزا سلطان
كان على قناعة بأن نبوءة سيدنا أمحد قد حتققت بالقدر الذي شاءه اهللا 
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٢٣٠ 

والواقع أن املريزا سلطان حممد صرح يف حديث له نشرت  .تعاىل
 -زمن النبوءة عرض علي اآلريا اهلندوس : "تفاصيلُه يف حياته فقال

لة مع وكانا هلكا بسبب املباه (.بسبب ليخ رام؛ والنصارى بسبب آمث
 روبية مئة ألفمبلغ ).. � املوعود   املهدي واملسيح اإلمامسيدنا

ولو أين قبلت املبلغ ألصبحت .  املريزا حضرةألقيم دعوى قضائية ضد
 ."ولكن إمياين العظيم يف حضرته منعين من اإلقدام على ذلك.. غنيا

  )م٩/٦/١٩٢١بتاريخ " الفضل"جريدة (
".. الفضل"ملنشور يف أعمدة جريدة وإن تصريح املريزا سلطان حممد ا

يدل أيضا على أنه كان مقتنعا متاما بصدق سيدنا أمحد يف دعواه، وهي 
  : حقيقة يؤكدها إعالنه التايل

قد ال .. أُعلن غري حانٍث أين على إميان راسخ بسيدنا املريزا صاحب"
   )املرجع السابق( ".تستطيعون أن تدعوه وأنتم أتباعه

، فإن املريزا سلطان حممد مل يكن الوحيد الذي اعتقد وعلى أي حال
بأن نبوءة سيدنا أمحد بصدد أسرة حممدي بيغم قد حتققت بالروح اليت 

شيخ مجاعة .. قدرها اهللا تعاىل، فهناك املولوي حممد حسني البطالوي
الذي حيترمه معظم أعداء األمحدية، والذي كان .. أهل احلديث باهلند
شِهد بنفسه موضوع اخلالف .. دنا املريزا غالم أمحدخصما لدودا لسي

بني سيدنا أمحد وأسرِة حممدي بيغم، وكان يعلم جيدا مبوضوع النبوءة 
ورغم أنه كان يعترب تشويه مسعة سيدنا أمحد . اليت متت ضد هذه األسرة
لكن املولوي حممد حسني البطالوي شِهد .. مهمته اليت نذر نفسه هلا

.. ومع أن النبوءة قد حتققت: "زرية للمريزا أمحد بك وصرح قائالامليتةَ ال
    )الد اخلامس" إشاعة السنة"جملة ( "!!إال أن ذلك كان راجعا لعلم التنجيم
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 مع املولوي األمرتساري وعواِقبها حدثًا آخر �متثِّلُ مباهلة أمحد 
  . ة سيدنا أمحد يزعم خصومه أنه قد انقلب عليهيف حيا

كان املولوي ثناء اهللا األمرتساري حمررا مساعدا يف اجلريدة 
، وكان معارضا متحمسا لسيدنا أمحد مثل "أهل احلديث"األسبوعية 

املعاصرين له، ومل يدع فرصة )  املتعصبنياملشايخ(الَّت كثري من املُ
  . لسبه تفلت منه

توجه فيه إىل " أجنام آمث"م كتب سيدنا أمحد كتابه ١٨٩٧عام ويف 
املدعي "بعض رجال الدين املتعصبني يف اهلند الذين أطلقوا عليه اسم 

ثناء اهللا ، وحتداهم للدخول يف مباهلة، وكان اسم املولوي "الكاذب
كان سيدنا . ضمن القائمة اليت تضم أمساء هؤالء املشايخ املتعصبني

 عاما؛ يف حني كان املولوي ٦٢قد بلغ من العمر أمحد عندئذ 
  .  عاما٢٩األمرتساري شابا عمره 

تدل السجالت التارخيية أن املولوي األمرتساري جتاهلَ هذا التحدي 
 رمبا حتت ضغط من بعض -م ١٩٠٢ سنوات، ولكنه يف عام ٥ملدة 

حضرته وما أن تلقَّى .  بادر وحتدى سيدنا أمحد إىل املباهلة-زمالئه 
إعالنَ املولوي األمرتساري حىت نشره مشفوعا بقبول ما عرضه 

  : املولوي وصرح فيه بقوله
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األمرتساري الذي يدعي ثناء اهللا لقد اطلعت على إعالن املولوي "
فيه أن لديه رغبةً خملصة يف أن يدعو كلٌّ منا بأن ميوت الكاذب منا يف 

  ) ١٢١ ص١٩ الروحانية ج، اخلزائن١٤إعجاز أمحدي ص (" .حياة اآلخر
وكان سيدنا أمحد يعرف طبيعـةَ املولوي األمرتساري الِرعديدة، 
فصرح حضرته بأن األمرتساري قد قدم اقتراحا جيدا، ونأمل أن يظل 

  :  مث أضاف)املرجع السابق( .متمسكا به
خملصا يف حتديه بأن يهلك الكاذب قبل ثناء اهللا إذا كان املولوي "

 ٣النات، جـجمموعة اإلع(. "أوالثناء اهللا لسوف ميوت ف.. الصادق
  ) ٥٧٨ص

  : وعندئذ بادر املولوي األمرتساري إىل التراجع السريع متعلال بقوله
أنا لست نبيا وال أدعي مثلَك النبوة أو الرسالة أو البنوة هللا أو تلقِّي "

ؤدى إن م. الوحي، ومن مث ال أجرؤ على الدخول يف مثل هذه املعركة
 تقبلك فستعلنه كدليل على صدقك، وإذا م تاقتراحك هو أين لو م

 فمن ذا الذي سيذهب إىل قربك - وهو ختلص جيد -أنت قبلي 
ومع . وحياسبك؟ هذا هو السبب يف عرضك هذا االقتراح السخيف

 ذلك فإين أعتذر بأين ال أجرؤ على الدخول يف هذه اخلصومة، ونقص
  )١١٢ص إهلامات املريزا(" .رف وليس حتقريا يلشجاعيت هذا مصدر ش

وهكذا تراجع األمرتساري عن املضي يف املباهلة اليت أثارها بنفسه؛ 
إعجاز "ومن مث فإن املباهلة اليت قِبل ا سيدنا أمحد يف كتابه 

  . أصبحت غري ذات موضوع".. أمحدي
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ر وبالرغم من هذا فإن تراجع األمرتساري عن حتديه أصبح مصد
 بعد مخس -إحراج لزمالئه، وتعرض لنقٍد قاٍس منهم، مما دفعه 

 ليصدر حتديا جديدا يدعو فيه أعضاَء اجلماعة -سنوات أخرى 
  : اإلسالمية األمحدية ليتقدموا ومعهم سيدنا أمحد، فقال

أَرِغموه على مواجهيت، " أجنام آمث"الذي حتدانا إىل املباهلة يف كتابه "
در حكم فاصل يف أمر نيب فإن أتباعه ال جيدون شيئًا ألنه ما مل يص

   )١٠م ص٢٩/٣/١٩٠٧" أهل احلديث"جريدة (" .يربطهم به
وعندما قرأ سيدنا أمحد حتديه األخري كتب حمرر جريدة اجلماعة 

  : ليعلن" بدر"اإلسالمية األمحدية 
. بأن سيدنا املريزا صاحب قد قَِبلَ حتديهثناء اهللا ليفرح املولوي "

مث يدعو . فعليه أن يعلن إعالنا جادا بأن حضرة أمحد مزور يف ادعائه
جريدة ( .أنه إذا كذب يف قوله فلتنـزل لعنة اهللا على الكاذبثناء اهللا 

   )م٤/٤/١٩٠٧، يوم "بدر"
 اعترف بأنه ال جيرؤ على - كما بدا منه آنفًا -ولكن األمرتساري 

حتولَ عن موقفه مرة أخرى ومن مث . الدخول يف مثل هذا اخلصام
  : وأعلن على املأل

إين مل أتحدك للمباهلة بل أعلنت استعدادي للحلف، ولكنك "
تسميه مباهلة يف حني أن املباهلة تتضمن أن حيلف الفريقان ضد 

إن . لقد أعلنت استعدادي للحلف ومل أشرع يف مباهلة. بعضهما
" أهل احلديث"جريدة ( .القسم من جانب واحد شيء واملباهلة شيء آخر

  )م١٩/٤/١٩٠٧ليوم 
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إن اقتراح املولوي األمرتساري يعين أنه مل يرد من سيدنا أمحد أن 
يدعو ليستنـزل اللعنة على املولوي األمرتساري، يف حني أنه نفسه 

ومع ! مستعد الستنـزال اللعنة من جانبه وحده على سيدنا أمحد
لدليلَ مرة أخرى أنه يروغ ذلك فإن األمرتساري بتراجعه هذا قدم ا

مع أنه طلب من سيدنا أمحد طلبا صرحيا واضحا .. من موقفه األصلي
  . كي تتم املواجهة بينهما

وعندما الحظ سيدنا أمحد أن املولوي األمرتساري مل يكن مستعدا 
 م ١٥/٤/١٩٠٧صرح حضرته يوم ..  موقفًا حمددا يف اخلالفيتخذل

  : ذا الدعاء
واجعل مثري الفتنة الفعلي . ثناء اهللافِْصلْ بيين وبني املولوي اللهم ا"

الفصل النهائي يف اخلالف مع املولوي ثناء (!" الكاذب يهلك يف حياة الصادق
  )٥٧٩  ص۳، جمموعة اإلعالنات جاهللا األمرتساري

أُرسل هذا اإلعالن إىل املولوي األمرتساري مع طلٍب لنشره يف 
ختتم اإلعالن بتصريح من سيدنا أمحد ، وا"أهل احلديث"جريدته 
  :يقول فيه

أن ينشر تصرحيي هذا يف صحيفته ثناء اهللا وأخريا أرجو من املولوي "
" .، ويعلق يف ايته مبا يشاء، ويترك احلكم هللا تعاىل"أهل احلديث"
   )املرجع السابق(

  : فأوضح األمرتساري موقفه بقوله
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 أي إنسان عاقل باملوافقة هذه الوثيقة غري مقبولة لدي، وال يقبل"
جريدة ( .وإين أرفض هذا العرض الذي نشرته. على مثل هذا التحدي

  )م٢٦/٤/١٩٠٧ليوم " أهل احلديث"
ومل يقتصر املولوي األمرتساري على رفض حتدي سيدنا أمحد له، 

  : بل بلغ به خوفه من عواقب دعاء سيدنا أمحد أن اشتكى قائال
ذا التحدي، ألنه مل تؤخذ مين موافقةٌ ال ميكن أن أدخل طرفًا يف ه"

  )املرجع السابق(" .على هذا الدعاء، ونشر فحواه دون علمي
كان األمرتساري وال ريب خائفًا أنه ال بد ميت ميتة لعينة لو جتاسر 

  : ومن ثَم سأل.. على دخول املباراة مع سيدنا أمحد
 بأن كيف ميكن أن يكون مويت آيةً لآلخرين يف حني أنك تقول"

املولوي دستغري القصوري واملولوي إمساعيل العليكرهي والدكتور 
دوئي األمريكي وغريهم قد ماتوا بنفس الطريقة؛ فهل آمن بك 

  )املرجع السابق(اآلخرون؟ وهكذا لو حدث املوت فما النفع يف ذلك؟ 
  : مث طلب املولوي األمرتساري من سيدنا أمحد

املرجع (؟ " أين مت فماذا أستطيع رؤيتهلو. أَِرين آيةً أشهدها بنفسي"
  )السابق

وحبسب نص هذا اجلواب لتحدي سيدنا أمحد اقترح املولوي 
األمرتساري معيارا جديدا متاما لتسوية هذا املوضوع فيما بينه وبني 

  : سيدنا أمحد حيث قال ملؤسس األمحدية
من � :ول تعاىلفمثال يق. يقول القرآن الكرمي إن اهللا ميهل ارمني"

إمنا � :، ويقول)٧٦: مرمي( �كان يف الضاللة فَلْيمدد له الرمحن مدا
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وميدهم يف � :، ويقول)١٧٩: آل عمران( �نملي هلم ليزدادوا إمثًا
بل متعنا هؤالء وآباَءهم � :، ويقول)١٦: البقرة( �طغيام يعمهون

يات تعين بوضوح كل هذه اآل. )٤٥: األنبياء( �حىت طال عليهم العمر
أن اهللا ميهل ومينح حياة طويلة للكذابني واخلادعني ومعكِّري السالم 

فكيف إذن تقترح . والعصاة الفاسقني، كي تزداد آثامهم يف فترة املهلة
جريدة (" قاعدة بأن مثل هؤالء الناس ال ينالون فسحة طويلة من العمر؟

  )م٢٦/٤/١٩٠٧ليوم " أهل احلديث"
اري بعد ذلك أن يؤسس صحة اعتقاده هذا بأن وحاولَ األمرتس

 هم الذين مينحهم اهللا تعاىل عمرا - وليس الصادقني -الكاذبني 
  : أطول، مستشِهدا بالتاريخ اإلسالمي، فاحتج قائال

 كان نبيا صادقًا من اهللا تعاىل، �على الرغم من حقيقة أن النيب "
، �ي حيا بعد وفاة النيب فإن هذا بِق.. وأن مسيلمة كان مدعيا كاذبا

" .إن مسيلمة الكذاب مات بعد موت الصادق: أو بعبارة أخرى
  )م١٩٠٧، طبعة أغسطس "مرقّع قادياين"كتاب (

من هذه احملاورة بني سيدنا أمحد واملولوي األمرتساري وما ساقه 
يتبني أن املسألة قد .. هذا من أعذار للرد على إعالن سيدنا أمحد

يف بادئ األمر كان املعيار لتحديد . إىل وجهة جديدةحتولت متاما 
ولكن . الصادق من الطرفني هو موت الكاذب يف حياة الصادق

اعتراضات املولوي األمرتساري قامت على مبدئه الراسخ يف ذهنه 
بإصرار وعناد بأن اهللا ميهل الكاذبني ومينحهم حياة طويلة كي يزدادوا 

سه معيارا جديدا للفصل يف وبذلك أرسى هو من عند نف. إمثًا
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النـزاع وحسم اخلالف، ذلك أن األشرار يمهلون وينالون عمرا 
  . أطول كي يمِعنوا يف عدوام وتتضاعف سيئام

ومن دواعي الندم للمولوي األمرتساري أن سيدنا أمحد قَِبلَ 
  : توضيحه هذا، وصرح

.. عيش أطولَ من الصادققد اقترح معيارا خمتلفًا متاما بأن الكاذب ي"
إعالن أكتوبر (" �كما حدث يف حالة مسيلمة الكذاب والنيب األكرم 

  )م١٩٠٧
. وكما قدر اهللا تعاىل، سقَطَ املولوي األمرتساري يف فخ من اختياره

 املولوي األمرتساري فسحةً �منح اُهللا : فبحسب شرطه ومعياره
عد وفاة سيدنا أمحد؛ ليشهد فعاش أربعني عاما ب.. طويلة من العمر

بعينه آياِت صدِق سيدنا أمحد تتواتر، وليشهد أيضا خيبةَ آماله عن 
  .�إحباط دعوة سيدنا أمحد 

لقد عاش األمرتساري لريى قومه يهجرونه وينبذونه عندما حصل 
  : مسلمو اهلند من علماء مكة على فتوى بكفره وارتداده جاء فيها

فيصلة مكة (" .ال ابتدع عقائد جديدةاملولوي األمرتساري رجل ض"
  ) ١٧ص

وتصرح هذه الفتوى اليت أصدرها علماء مكة ضد املولوي 
  : األمرتساري

ودليله ال يقبل، وال جيوز أن . ال جيوز أن يسأل عن علم وال يتبع"
   )املرجع السابق(" .ال شك يف كفِره وارتداده. يؤم الصالة
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٢٣٨ 

نفسه يتردى من األرستقراطية إىل لقد عاش األمرتساري أيضا لريى 
رجل كان يظن بأنه ميلك املاليني فإذا بيته يتعرض . الفقر والعوز

للنهب واحلرق يف املذابح الطائفية عند انقسام اهلند وباكستان عام 
  )سريت ثنائي( .م١٩٤٧

ومل . الذي ذُبح بال رمحة أمام عيين أبيه" عطاء اهللا"وفَقَد ابنه الوحيد 
بتاريخ " االحتشام"جملة (. ار هذه املأساة بقية حياتهتفارقه آث

والواقع أن هذه الوقائع كان هلا وقع شديد على عقله ) م١٥/٧/١٩٦٢
حىت إن الشخص الوحيد الذي سجل تاريخ حياته قال عن هذه 

  )سريت ثنائي(" .تسببت يف موته موتا سريعا بائسا: "األحداث إا
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تكشف الوقائع التارخيية قبل تقسيم اهلند أنه خالل اجلزء األخري من 
القرن التاسع عشر أخذت النصرانية تحرز انتصارات كبرية يف شبة 

 من ٩١٠٩٢وختربنا الدالئل أن الكنيسة أعلنت بتنصري . القارة اهلندية
 يف  جنحت١٨٨١ م، ولكنها يف عام١٨٥١املسلمني اهلنود يف عام 

  .  نسمة٤١٧٣٧٢تنصري 
كانت هذه الزيادة الضخمة اليت سجلتها الكنيسة مصدر قلق بالغ 

الذين أخذوا حيضرون .. للغالبية العظمى من املسلمني املخلصني اهلنود
ولكن . لقاءات النصارى ليدافعوا عن اإلسالم بقدر استطاعتهم

الت قليلة، دفاعهم عن اإلسالم كان يعوزه الكثري، اللهم إال يف حا
ومن مث فإن قادة الكنيسة شرعوا يتكهنون بتحول سكان شبه القارة 

  .اهلندية مجيعا إىل النصرانية
م كتب القسيس النصراين هنري مارتن ١٨٩٣ويف أوائل عام 

  مدينةكالرك رسالة إىل حممد خبش اندا، أحد قادة املسلمني يف
 ترتيب مناظرة علنية بني يقترح فيها القيام بعمل حاسم حنو" هجانديال"

ليتسىن اختاذُ قرار ائي بشأن اجلدارة .. ممثلي النصرانية واإلسالم
  . النسبية للِملَّتيِن، وميكن البت يف أي الديانتني هي احلق

وكان سيدنا املريزا غالم أمحد يف ذلك الوقت قد متكَّن من إحلاق 
ترف له اجلمهور بأنه اهلزمية بكثري من حتديات النصارى لإلسالم، واع

"  رياض اهلند"بطلُ الدين احلق، وقد صرحت جريدة غري أمحدية 
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٢٤٠ 

بشأن سيدنا أمحد ودفاِعه الرائع عن اإلسالم " أمرتسار"تصدر يف 
إن حسناِت املريزا غالم الرائعةَ وإجنازاِته الروحانيةَ العالية هلي : "قائلة

 حجج مقنعة وأدلة متألقة إن ما قدمه من. أمسى من تعليقاتنا املتواضعة
 دون أي -تأييدا لإلسالم واحلق كان شهادةً قاطعةً على أا تفوق 

يف بالغته ..  على كتابات العلماء األقدمني واحملدثني-ظل للشك 
   )م١/٣/١٨٨٦بتاريخ " رياض اهلند"جريدة (" .وطريقة تقدميه

ندا ومن مث مل يكن مثريا للدهشة أن يقوم السيد حممد خبش ا
بتسليم دعوة القس كالرك  إىل سيدنا أمحد ملتمسا منه أن يقوم 

  .بتمثيل اإلسالم يف هذه املناظرة املقترحة
وملا كان قساوسة النصرانية مشتغلني آنئذ وعلى نطاق واسع مبهامجة 

 نيب اإلسالم، والقرآِن الكرمي �اإلسالم، وسيِدنا حممد املصطفى 
محد هذه الدعوةَ فرصةً هبطت من اعترب سيدنا أ.. كتاب اإلسالم

السماء لتوطيِد تفوِق اإلسالم، فبادر باملوافقة على الدعوة، وأخرب قادةَ 
 .أنه يسره متثيلَ اإلسالم يف املناظرة املقترحة" جاندياال"املسلمني يف 

  )م١١/٤/١٨٩٣رسالة بتاريخ (
نصره  وهو هندي متنصر كان قبل ت-" عبد اهللا آمث"وعينت الكنيسةُ 

هذا " آمث"وكان .  لتمثيل النصرانية يف املناظرة-" آغرا"خطيب جامع 
مصنفًا لعدد من املنشورات السافلة اليت وصف فيها نيب اإلسالم 

أندرونه بائيبل، للقسيس عبد اهللا () والعياذ باهللا. ( بأنه الدجال�األكرم 
   ) وما بعدها١٣٣ص
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٢٤١

سيدنا أمحد ممثال لإلسالم كان اإلمجاع العام من املسلمني الختيار 
 -مثار قلق بالغ لدى القسيسني النصارى وعلى وجه اخلصوص 

مثل إمام الدين وثاكر داس وعبد اهللا : القُسس املرتدين عن اإلسالم
وقد عبروا مجيعا من قبل عن قلقهم حنو التأثري املتزايد لسيدنا . آمث

 لقد شهدوا )م١٦/٤/١٨٨٥ و،١٩/٣/١٨٨٥" نور أفشان"جريدة (. أمحد
الفناء التام لفلسفة اآلريا اهلندوسية على يد سيدنا أمحد، وخشوا أن 
تلقَى الكنيسة نفس املصري خاصة وإن سيدنا أمحد كان أداة إذالل 

اللذين حتديا .. القس هربرت ستانتون والقس فتح مسيح: لزمالئهم
 أمحد وقَِبلَ اإلسالم يف املاضي مث فرا من امليدان عندما ظهر فيه سيدنا

   )م٩/٦/١٨٨٨م، ٧/٦/١٨٨٨املرجع السابق (. حتديهما
ولذلك رفضت قيادة الكنيسة يف بادئ األمر أن تكون طرفًا يف 

نا أمحد اإلسالما من قادة املسلمني . مناظرة ميثل فيها سيدولكن وفد
أَكَّد للقسيسني النصارى بأن املريزا غالم أمحد هو اختيارهم املفضل، 

وبعد قدر من املراسالت املتبادلة بني الفريقني . طروا للتسليمفاض
وصلوا يف النهاية إىل اتفاق لعقد مناظرة خطية يف مدينة أمرتسار 

ومت االتفاق أيضا على . م١٨٩٣ يونيو ٣ مايو إىل ٢٢خالل املدة من 
، �صدق اإلسالم؛ وصدق نبيه الكرمي : موضوعات املناظرة وهي

  . ى ألوهية يسوع املسيحوالقرآن ايد ودعو
ومع أن الفريقني قد توصال إىل اتفاق رمسي إال أن قيادة الكنيسة 

لقد حاولوا التأثري على . قِبلت بتعيني سيدنا أمحد مع قدر من التحفظ
مجوع املسلمني إلعادة النظر يف اختيارهم وذلك مبحاولة تشويه مسعة 
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٢٤٢ 

جهة إىل وخصوصا أصدر القس كالرك نشرةً مو. سيدنا أمحد
املسلمني يشري فيها إىل فتاوى املولوي حممد حسني البطالوي عن 

 حاشا هللا -املريزا غالم أمحد، فاقترح على املسلمني أن ينبذوه، ألنه 
  )م٢/٥/١٨٩٣املرجع السابق ( .باملرة ليس مسلما -

 فكأن املبشرين املسيحيني حيبون املسلمني العاجزين عن الدفاع عن 
، ويريدون إنقاذ مثل هؤالء "املسلمون حقا"وم دينهم، ويعترب
فيا ! �ايدين يف املنافحة عن سيدنا حممد ) الكفار(املسلمني من 
  !!للسخرية املُرة

جرت املناظرة يف مدينة أمرتسار حسب االتفاق ..ويف اية املطاف
 عبد اهللا -واتضح أن ممثل النصارى يف املناظرة . واستمرت ألسبوعني

اإلسالم والنصرانية، : كانت تنقصه املعرفة الكافية بكال الدينني -آمث 
فمثالً إنه اعترف أنه . ومن مث فإنه وافق على نقاط عديدة يف املناظرة

حرب (جنغ مقدس ( .مل يستطع أن يدلل على ألوهية املسيح املزعومة
  ومتسك برأيه أن العقل واخلربة ينبغي أن ال)٦اخلزائن الروحانية ج) مقدسة

 .يكونا مرشدين لإلميان، وأن اإلنسان ال يستطيع فهم عقيدة التثليث
  ) املرجع السابق(

نفسه أيضا مضطرا لالعتراف بأن يسوع أصبح جتليا " آمث"ووجد 
املرجع ( .لإلله فقط عندما رأى روحه تنـزل عليه يف هيئة محامة وبرق

ابن اإلله كان من مما قَوض بشدٍة عقيدةَ أن يسوع بوصفه  .. )السابق
باإلسالم والقرآن أثناء " آمث"وقد انكشف جهل . جوهر األب نفسه
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٢٤٣

 .املناظرة ملا أقر خبطئه يف االستشهاد بآيات عديدة من القرآن الكرمي
    )املرجع السابق(

عجز القسيس عبد اهللا آمث عن مواكبة البحث الفكري الدائر، وفشل 
 يف صاحل النصرانية وال ضد ال.. يف تقدمي أية حجة طريفة ومقنعة

وكان عجزه أكثَر من واضح أمام احلاضرين مبا فيهم . اإلسالم
نفسه كان يعرف قصوره، فتوعك أثناء " آمث"والواقع أن . زمالؤه

 اية . لفترة من الوقت" مارتن كالرك"املناظرة وحلَّ حملَّه القس ويف
 ذا اإلعالناملناظرة اختتم سيدنا أمحد ورقته األخرية :  

عندما دعوت اهللا يف خشوع وحرارة أن يصدر حكمه يف هذه "
تلقيت .. ألننا بشر ضعفاء ال نستطيع التوصل إىل شيء.. املناظرة

نبوءةً تبشرين بأن الطرف الذي يتعمد اتباع الباطل ويهجر اإلله احلق 
يف شهر ..  شهرا١٥ويؤلِّه بشرا ضعيفًا سوف يلقى يف اهلاوية خالل 

وإذا مل يرجع إىل احلق فسوف يلقى . مقابل كل يوم من أيام املناظرة
وأن من يتبع سبيل احلق ويؤمن باإلله احلق سوف يلقى . خزيا علنيا

   )املرجع السابق(" .التكرمي على املأل
  : وجه سيدنا أمحد سؤاال إىل عبد اهللا آمثن ويف ختام اإلعال

فهل تقبل ا ..  حتققت هذه اآليةإذا: واآلن أسأل السيد املندوب"
كنبوءة مساوية كاملة حبسب ما حتب؟ أال تكون هذه اآلية برهانا 

 الذي مسيته الدجالَ يف كتابك - �ساطعا على أن النيب األكرم 
  )املرجع السابق(؟ " هو نيب صادق-" أندرونه بائيبل"
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٢٤٤ 

س عبد اهللا يتبني من هذه املقدمة عن املناظرة بني سيدنا أمحد والقسي
آمث أن اهلدف من كل هذه العملية هو إقرار تفوِق إحدى الديانتني 

وكان إعالن سيدنا أمحد اخلتامي . اإلسالم أو النصرانية: املتنافستني
يشري إىل أن املعركة مل تكن بني الشخصيتني املتناظرتني، بل بني 

تامي دليال وكان سؤالُ سيدنا أمحد اخل. اإلسالم والنصرانية: تيهماملّ
برهانا "آخر على أن النتيجة النهائية للنبوءة ضد عبد اهللا آمث ستكون 

دجاالً يف كتابه " آمث" الذي مساه - �قويا على أن النيب حممدا 
  ".  كان نبيا من اهللا حقا وصدقًا-" أندرونه بائيبل"

يرجى عند هذه املرحلة من معارضي األمحدية الذين ينتقدون 
أن يتدبروا فيما يؤدي إليه إحلاحهم يف قوهلم .. اِت سيدنا أمحدنبؤء

ومن مث .. بأن سيدنا املريزا غالم أمحد مل يستطع التغلب على النصراين
علما بأن املناظرة كانت برهانا .. فإن املناظرة كانت يف صاحل النصراين

 -دجاال " آمث" الذي مساه �قويا على صدق النيب األكرم حممد 
  ". أندرونه بائيبل" يف كتابه -لعياذ باهللا وا

يا ترى أمل يغرق خصوم سيدنا أمحد يف حتيزهم ضد حضرته حبيث 
 ون للتضحية بصدق نيب اإلسالم لشخص يؤلِّه يسوعم مستعدإ

 ا األكرمنا نبييف كتاباته علن احلق، ويسب ؟ �اإلنسان وينسى اإلله  
 مل يتغلب على سيدنا أمحد يف هذه حقيقة األمر أن القس عبد اهللا

وتفاصيل غلبة اإلسالم . املناظرة، ومل تكن املناظرة يف صاحل النصرانية
 ) املرجع السابق( .على النصرانية مسجلة يف حماِضِر جلساِت هذه املناظرة

وا هذه احملاضر، ومل أولو أن الناقدين الطاعنني يف سيدنا أمحد قر
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٢٤٥

من كتابات أقرام الذين ال يِقلُّون عنهم يكتفوا باقتباس األباطيل 
لوجدوا أن اإلسالم قد انتصر على النصرانية يف هذه .. جهال وتعصبا

  . املناظرة على يد سيدنا أمحد ضد القس عبد اهللا آمث
وهي جريدة نصرانية، كانت " نور أفشان"والواقع أن صحيفة 

نجاب البمجعيةُ "نشرت يف أعمدا عرضا هلذه املناظرة، مث قامت 
 ومجعت هذا - وهي منظمة نصرانية يف الهور -" للكتاب الديين

ويف سياق هذا العرض صرح القس ثاكر داس . العرض يف كتاب
بأن هذه املناظرة .. من البعثة األمريكية بسيالكوت" آمث"زميلُ عبد اهللا 

يف رأيه مل تكن وافيةً باملطلوب، وكانت إجابات املندوب النصراين 
إن اآليات اليت استدل ا :  وقال أيضا)٣تنقيح املباحثة ص(. جزة جدامو
 واعترف )املرجع السابق(. على معتقداته مل تأِت بالتأثري املرغوب" آمث"

فشل يف تفنيد النتائج اليت استخلصها " آمث"كذلك بأن " داس"القس 
 )ابقاملرجع الس(. ةاملريزا غالم أمحد فيما يتعلق بفقرات إجنيلية معين

وانتقد زميلَه ألنه فشل يف اإلجابة على األسئلة اليت أثارها سيدنا أمحد 
  . بصدد ألوهية املسيح املزعومة

 عن هذه -إيان آدمسن : ومنذ وقت قريب صرح كاتب بريطاين
ال شك فيمن فاز : "املناظرة بني سيدنا أمحد والقس عبد اهللا آمث فقال

 تقريره حول املناظرة بإحدى قال مبعوث أمريكي يف. يف هذه املناظرة
  . الصحف إن أجوبة املناظر املسيحي كانت غري وافيةً

(MIRZA GHULAM AHMAD OF QADIAN, PAGE 83)  
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٢٤٦ 

لقد . ولنعد إىل مسألة حتقُّق نبوءة سيدنا أمحد ضد عبد اهللا آمث
أوضحنا من قبل أن الغرض من هذه النبوءة كان حتذير القس النصراين 

لقد صرحت كلمات النبأ اإلهلي . ي اختذه ضد اإلسالممن املوقف الذ
 ١٥سيلقَى يف اهلاوية خالل : "لسيدنا أمحد بوضوح أن عبد اهللا آمث

  ". شهرا من النبأ، وسوف يلقى اخلزي العلين إذا مل يرجع إىل احلق
وال يوجد فيها ما يوحي بأن املطلوب هو حتولُ عبد اهللا آمث عن 

بل على العكس، كانت مالحظة . ي بذلك النقادالنصرانية كما يدع
تتوقف على تراجعه عن معتقده " آمث"سيدنا أمحد اخلتامية هي أن جناة 

:  وعن شتمه يف كتابه�السابق ضد نيب اإلسالم حممد املصطفى 
هو أن " آمث"ويف هذا دليل على أن املطلوب من .. أندورنه بائيبل

" آمث"من مث فإن جمرد تراجع و. �يعترف بصالح نيب اإلسالم األكرم 
 يكون داللةً كافية على أنه قد �عن موقفه السابق ضد نيب اإلسالم 

ما كاد سيدنا .. وكما أثبتت احلوادث الالحقة. أخذ يرجع إىل احلق
مل "املريزا غالم أمحد يعلن نبوءته حىت تاب هذا القس فورا، وأعلن أنه 

  ".  إصرار أبدايِهِن اإلسالم أو نيب اإلسالم عن سبق
" آمث"عندما مسع : فيقول" آمث"ويصرح املؤرخ الربيطاين عن تراجع 

: بالنبوءة امتقع وجهه، وعلى الطريقة الشرقية يف بيان اإلنكار التام
أنا مل . تبت.. تبت: لَمس أذنيه، وأخرج لسانه، وهز رأسه، وأعلن

   )ع  السابقاملرج(" .أقصد أن أُبدي قلةَ االحترام حنو حممد
مل يكتف عبد اهللا آمث بإعالن توبته باللسان وإبداء الندم عند 
 املناظرة؛ بل إن هذا الكاتب النصراين الشهري واملناظر املعروف توقَّف
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٢٤٧

امتنع عن الكتابة يف صاحل النصرانية . عن كل عمل يساند عقيدته
وهذا يف الواقع . وضد اإلسالم، وانسحب يف صمت وعزلة نسبية

دة بينة على أن عبد اهللا آمث قد رأى نور احلق فعال، وأنه يف قرارة شها
فما هو السبب .. وإال. �نفسه قَِبلَ بصدق اإلسالم ونبيه الكرمي 

املعقول الذي حدا بامرئ مثل عبد اهللا آمث، الذي كان مشتغال من قبل 
يف األنشطة النصرانية، إىل التقاعد فجأة من احلياة النشطة إىل 

ل؟ ملاذا ختير هذا الوقت بالذات ليختفي ذه الكيفية اليت جلأ االعتزا
ليمضي يف " آمث"إليها بعد إعالن نبوءة سيدنا أمحد ضده؟ أمل يكن 
بصرف النظر .. الدعوة إىل النصرانية لو أنه اقتنع فعال بعقائده الباطلة

  عن نبوءة سيدنا أمحد ضده؟ 
شطة إىل الصمت التام بعد إعالن إن تقاعد عبد اهللا آمث عن احلياة الن

النبوءة ضده لدليل قاطع على أنه أدرك خطأه، وأن احلقيقة أثّرت على 
ولو مل يكن احلال هكذا لتجاهلَ حتذير سيدنا أمحد ضده، . فكره

ولكنه . �واستمر يف عدوانه الظامل على اإلسالم وعلى نيب اإلسالم 
شحب لونه وأعلن توبته، مث و.. أبدى ندمه قوال وعمال عند املناظرة

كان يف انسحابه وركونه إىل الصمت بعد املناظرة مظاهرة تكميلية 
  .لتوبته العلنية

 املولوي -الواقع أن أحد خصوم سيدنا أمحد املتحمسني 
 اعترف أن عبد اهللا آمث كان خائفًا من املوت بسبب -األمرتساري 

 ممكنة للهرب بسبب نبوءة سيدنا أمحد ضده، وأنه جلأ إىل كل وسيلة
   )٢٢ص إهلامات املريزا(. هذا اخلوف
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٢٤٨ 

فعال، " عبد اهللا آمث"لقد تراجع : واعترف املولوي األمرتساري أيضا
   )املرجع  السابق(. وهذا كان املفهوم عموما

 وتوقَّف �ومع أن عبد اهللا آمث تراجع عن معتقداته ضد الرسول 
وعند .. رج عن امللة النصرانيةعن أن يكون نصرانيا نشطًا إال أنه مل خي

 شهرا قام خصوم سيدنا أمحد بضجة يدعون فيها أن آمث ١٥اية الـ 
  . ومن مث فإن نبوءة سيدنا أمحد مل تتحقق.. مل يزل حيا

ولكن حقيقة األمر أن كلماِت السماء اليت نزلت على سيدنا أمحد 
ن إعالن  شهرا م١٥مل تعلن يف أي وقت أن الكاذب ميوت يف خالل 

النبوءة، بل إن كلمات النبأ تقرر أن الذي يتعمد اتباع الباطل، ويهجر 
 ١٥سوف يلقى يف اهلاوية خالل .. اإلله احلق، ويؤلِّه بشرا ضعيفًا

شهر يف مقابل كل يوم من أيام املناظرة، وإذا مل يرجع إىل .. شهرا
   )٢١٠ ص٦جنغ مقدس، اخلزائن الروحانية ج( .احلق لقي خزيا علنيا

فكلمات النبأ اإلهلي كما تلقاها سيدنا أمحد تقرر أن الكاذب سيلقى 
  . واهلاوية هي الدرك األسفل من النار.  شهرا١٥يف اهلاوية خالل 

الشك أن سيدنا أمحد قد فهم من هذه العبارة أا تعين املوت كما 
، )املرجع السابق( .تبني ذلك من تفسريه للوحي اإلهلي الذي نزل عليه

لكن هذا التفسري حالة بسيطة من اخلطأ يف فهم املدلول احلقيقي و
 � حدث لسيدنا وحبيبنا حممد املصطفى على حنو ما.. للوحي اإلهلي

عند تفسريه للوحي السماوي املتعلق بأداء العمرة واحلج، وقد شرحناه 
وهو نفس احلال من خطأ الفهم الذي وقع فيه سيدنا . يف فصل سابق

ة والسالم عندما ظن أن وعد اهللا تعاىل يتضمن جناة نوح عليه الصال
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٢٤٩

وهو نفس احلال من خطأ الفهم الذي وقع فيه . أسرته من الفيضان
سيدنا يونس عليه الصالة والسالم حني غادر بلده متوقعا نزولَ 

  . العقاب العاجل بأهل نينوى
ها  كما بلّغ-فإن نبوءة سيدنا أمحد املتعلقة بعبد اهللا آمث .. ومع ذلك
أبدى استجابةً شفوية يف " آمث"فمع أن .  حتققت بتمامها-الوحي له 

اية املناظرة، وتوقَّف عن عادته يف شتم اإلسالم ونيب اإلسالم 
إال أن سكوته هذا كان جمرد .. بالتقاعد من احلياة العاملة النشطة

خداع للجماهري، ومن مث أُلقي يف اهلاوية، وهي جتربة قاساها طوال ما 
  . قي له من أيام على األرضب

عاىن من عذاب ذهين " آمث"تدل الوقائع التارخيية على أن القس 
وأخذت تنتابه هلوسةٌ . عظيم بعد إعالن سيدنا أمحد للنبوءة ضده

غريبة، وطفق حيلم ارا أن الثعابني والكالب املسعورة والرجال 
ن القس آمث يصرح املؤرخ الربيطاين أ. املسلحني توشك أن جم عليه

  : بعد النبوءة
كان دائما خممورا، وينقله القسيسون . عاش يف ذُعر تام بقيةَ عمره"

  ) ١٠٣ص سرية املريزا غالم أمحد القادياين( .النصارى من بلدة إىل أخرى
 شاهد عيان حلال - الذي سبق ذكره -وكان املولوي األمرتساري 

ا أمحد ضد هذا القس عبد اهللا آمث وحياِته بعد إعالن نبوءة سيدن
وبالرغم من اخلالفات الشخصية ومؤامراته ضد سيدنا أمحد . النصراين

عبد اهللا "اعترف بأن نبوءة سيدنا أمحد ضد ثناء اهللا  فإن املولوي -
  : فصرح قائال.. قد حتققت طبقًا لكلمات النبوءة" آمث
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٢٥٠ 

إذا أخذت يف االعتبار الكلماِت اليت نقلناها أيضا، وفكرت يف "
فلن خياجلك أي شك يف أنه بالفعل قد أُلقي .. الورطة اليت أحاطت به

يف اهلاوية، وأن قلبه قد تأثر شديدا حبيث ميكن أن نسميه عذاب 
ولكن العقاب البالغ الذي فهمناه والذي أشارت إليه كتاباتنا . السعري

  ) ٢٣ص إهلامات املريزا(" . فذلك الذي مل يأت بعد- أي املوت -
مل يِرد ذكره أبدا يف كلمات النبأ .. كما بينا آنفًا.. تولكن املو

" آمث"فقط قررت النبوءةُ أن . السماوي الذي نزل على سيدنا أمحد
وهذا ما حدث . أي الدرك األسفل من النار.. سوف يلقَى يف اهلاوية

  . له متاما
ثناء اهللا وقد اعترف ذه احلقيقة خصم سيدنا أمحد وهو املولوي 

احلال اليت كان فيها دائما حتت تأثري القلق واخلوف والرعب : "وقال
املرجع (" .كانت حقا هاويةً، أو الدرك األسفل من النار.. من املوت

  ) السابق
ومن املؤسف أنه بالرغم من هذا االعتراف بتحقق نبوءة سيدنا أمحد 

صوم فإن خ.. طبقًا لكلمات النبأ اإلهلي كما تلقاه" آمث"ضد القس 
" آمث"سيدنا أمحد مل ينفكوا يدعون أن هذه النبوءة مل تتحقق بعد، ألن 

ولقد رد سيدنا أمحد على ذلك بإعالن أن .  شهرا١٥مل ميت خالل 
وقت املناظرة وموقِفه فيما " آمث"إرجاء حكِم املوت جاء بسبب توبة 

  . مما دلّ على أن قلب عبد اهللا آمث قد عاد إىل احلق.. بعد
قد وضع، " آمث"ك أعلن سيدنا أمحد صراحةً أن أساس هالك وكذل

وصرح . وال يتوهمن أحد أن أسوأ الشدائد قد انتهت بالنسبة للقس
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٢٥١

 .بسبب سفاهته" آمث"أا مسألة وقت حىت حييق العقاب النهائي بـ 
   )١٥ إىل ١ ص٩أنوار اإلسالم، اخلزائن الروحانية ج(

مث ليحلف عالنيةً وينكر أنه مل يكن وكذلك دعا سيدنا أمحد القس آ
 -بقلبه ميلٌ للرجوع إىل احلق خالل فترة اخلمسة عشر شهرا، وأنه 

 ال يزال يعترب اإلسالم ونيب اإلسالم على -كما كان قبل املناظرة 
حمذّرا إياه أنه لو قام ذا احللف فال بد أن يهلك خالل عام .. خطأ

 ١٠٠٠يدنا أمحد للقس النصراين وإال دفَع س.. واحد من وقت احللف
  . روبية هندية كجائزة له اعترافًا منه باهلزمية

واختتمت الدعوةُ والتحذير بإعالن من سيدنا أمحد جاء فيه أنه إذا 
فإن اإلسالم سوف خيرج منتصرا .. هذا التحدي وأقسم" آمث"قَِبلَ 

   )ابقاملرجع الس( .والنصرانية مهزومةً ولسوف تتجلى يد اهللا تعاىل
فلو مل يكن عبد اهللا آمث قد تاب إىل احلق وختلى عن رأيه ضد 

لتقَبلَ هذا التحدي وأقدم ..  كما كان قبل النبوءة�اإلسالم ونبيه 
 أن يقبض - إذا كُتبت له احلياة -على احللف، ولكان له بعد ذلك 

 روبية، وألسدى للنصرانية خدمة جليلة؛ ألن ١٠٠٠جائزة قدرها 
وهي ..  سيكون عندئذ مضطرا لالعتراف زمية اإلسالمسيدنا أمحد

  . امللة اليت كان حضرته ممثال هلا ومتحدثًا بامسها يف املناظرة
 ٥لزم الصمت التام، وجتاهلَ التحديين الصادرين يف " آمث"ولكن 

وبعد ذلك أرسل . � من ِقبل سيدنا أمحد ١٨٩٤ سبتمرب عام ٩و
.. ىل القس كالرك والقس إمام الدينسيدنا أمحد رسالةً مسجلة إ

ولكن القس . على احللف" آمث"يطلب منهما حثَّ زميلهما القس 
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٢٥٢ 

وهنا رفع . كالرك أرسل ردا قال فيه إن آمث ليس مستعدا للحلف
  .  روبية هندية٢٠٠٠سيدنا أمحد قيمةَ اجلائزة إىل 

م أعلن سيدنا أمحد أن هذه ٢٠/٩/١٨٩٤ويف عرٍض قدمه يوم 
. إله صادق وإله زائف، ولسوف يفوز اإلله احلق:  اثننيحرب بني

وصرح أيضا بأن آيةَ صدقه؛ صدِق إله أمحد؛ صدِق إله اإلسالم هي 
 نفسه لن ميوت يف ذلك العام الذي صدرت فيه - سيدنا أمحد -أن

ألن .. النبوءة، أما آمث فإنه لو أقسم فلسوف ميوت خالل هذا العام
 ٢جمموعة اإلعالنات ج( . ال يستطيع إنقاذَهاإلله الزائف الذي يؤلِّهه

  )١٢٢، إعالن رقم ٦٣ص
ألنه ال .. كانت هذه دعوى خطرية للغاية من جانب سيدنا أمحد

يستطيع أي امرئ أن يتنبأ مؤكِّدا استمرار حياته ألي فترة زمنية، بل 
ولكن سيدنا أمحد كان على ثقة تامة ال حدود .. وال للحظة واحدة

وكان على يقني من أنه تعاىل سوف يؤيده . سالمهلا يف رب اإل
وينصره يف كل سبيل إلثبات صدق دينه احلق، ألن كتاب اهللا الكرمي 

 كانا مها موضوع النـزاع يف �ورسوله العظيم حممدا املصطفى 
  . مناظرة أمرتسار

فإنه إذا ظل . نفسه يف موقف شديد احلرج" آمث"ومن مث وجد القس 
ك فَقَد ما تبقى له من احترام قليل، هذا إذا كان صامتا أطولَ من ذل

ولكنه كان واثقا أنه إذا أقدم على احللف فلن يعيش . مثة شيء تبقى له
ولذلك اختذ القس النصراين خطةً يتجنب ا املوضوع . سنة أخرى
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نور "جريدة ( .األساسي وهو احللف، فأعلن فقط أنه ال يزال نصرانيا
  .)م٢١/٧/١٨٩٤ليوم " أفشان

يف أن جييب جوابا شافيا على طلب سيدنا أمحد، دعاه " آمث"ملا فشل 
حضرته ليقسم علنا بأنه خالل اخلمسة عشر شهرا التالية للمناظرة مل 

وعند هذه النقطة استفسر سيدنا . �يغير موقفه جتاه اإلسالم ونبيه 
أال يستطيع إله : أمحد عن سبب نكوص آمث عن احللف وتساءل

على الرغم من أن .. ملدة عام واحد" آمث"رانية الزائف أن ينقذ النص
ما .  مين ببضعة أعوام فحسبكربمل يتقدم كثريا يف العمر؟ إنه أ" آمث"

هذا العجز الذي يستويل على إله خيايل فال يستطيع إنقاذه ملدة سنة 
واحدة؟ إن توقُّع اخلالص على يد مثل هذا اإلله الذي ال يقدر على 

أمل نعلن بأن إهلنا . ألمر بالغُ اخلطورة.. ة األمان لسنة واحدةكفال
سوف حيمينا من املوت هذا العام، وأنه سوف يهلك آمث؟ ذلك ألن 

ومع ذلك ينكره هؤالء النصارى التعساء الذين يؤلِّهون .. إهلنا إله حق
   )٦٣ ص٢جمموعة اإلعالنات ج( .بشرا مثلهم

لى أداء القسم رفَع سيدنا أمحد قيمةَ وتشجيعا للقس عبد اهللا آمث ع
وعند تقدمي هذا العرض يوم .  روبية٣٠٠٠اجلائزة إىل 

  : م استثار سيدنا أمحد عواطف آمث الدينية وقال٥/١٠/١٨٩٤
.. إذا كان للمسيح بن مرمي الصديقة ذرةٌ من االحترام يف نظرك"

م الذي فإين ألتمسك بامسه، وأناشدك باسم اهللا تعاىل أن تؤدي القس
  )٨٩صاملرجع السابق (" .حتديناك أن تقوم به يف هذه الوريقة
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جتنب املوضوع مرة أخرى وأعلن أنه ليس مسموحا له " آمث"ولكن 
ألن دينه ال يبيح له .. أن حيلف على شيء إال يف إجرءات قضائية

  )م ١٠/١٠/١٨٩٤" نور أفشان "جريدة (. القسم يف أي مناسبة أخرى
محد على هذه املراوغة، وصحح للقس آمث رأيه بأن وأجاب سيدنا أ

، مستشِهدا بأسفار "دينه ال يسمح له باحللف إال يف إجراءات قضائية"
النصرانية وكُتبها األخرى اليت تثبت أنه ال يوجد يف النصرانية أبدا ما 

مث هل هناك أية قضية هي أهم . مينعه من احللف أمام مجٍع من الناس
م  رفَع سيدنا أمحد ٢٧/١٠/١٨٩٤ هذه املرة يوم من الدين؟ ويف
. على اإلعالن املطلوب" آمث" روبية إذا حلف ٤٠٠٠قيمةَ اجلائزة إىل 

ليحلف كما حتداه " آمث"مل يكن . ولكن آمث مل يكن ليقبل باإلغراء
 روبية، وال من ٤٠٠٠ال من أجل اعتبارات مالية ملبلغ .. سيدنا أمحد

   )١٠ ص٩أنوار اإلسالم، اخلزائن الروحانية ج( .أجل شرف املسيح بن مرمي
ليحلف بأنه مل " آمث" شهرا من حتدي سيدنا أمحد للقس ١٢بعد 

أخذت وسائل اإلعالم النصرانية مرة أخرى .. يغري موقفه من اإلسالم
حيا رغم أن القس نفسه قد تراجع عن احللف " آمث"تثري مسألة بقاء 

  . دينه ال يسمح مبثل هذا التصرفبناًء على زعم باطل منه أن 
 عن طريق زميله القس -"آمث"م سرب القس ١٨٩٥ويف ديسمرب 

 أنه مل يقِدم على احللف ألن أتباع سيدنا أمحد حفنة - فتح مسيح
أن خيربه عن " آمث"وعلى الفور طلب سيدنا أمحد من . قليلة من الناس

يوقِّعوا على التماس م كي " آمث"عدد املسلمني املوقعني الذين يرضى 
  . �يقدم إليه من ِقبله أي سيدنا أمحد 
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ويف هذا اإلعالن صرح سيدنا أمحد أخريا أنه لو اجتمع القساوسة 
على القسم فإنه سيبقى فاقد الشجاعة " آمث"النصارى مجيعا إلغراء 

ألنه يف قرارة قلبه يعلم أن النبوءة األصلية ضده يف أمرتسار .. للحلف
  .  بالفعلقد حتققت

وصرح سيدنا أمحد أيضا أنه لدليلٌ كاٍف على صدقه يف قوله إن 
. حىت ولو مزقه العالَم النصراين إربا إربا.. لن حيلف أبدا ضده" آمث"

على احللف فإن النبوءة الثانية عن " آمث"لو أقدم .. ومن ناحية أخرى
ن ، إعال٢٠٤ ص٢جمموعة اإلعالنات ج( .هالكه سوف تتحقق حتما

٣٠/١٢/١٨٩٤ (  
مل جيسر عبد اهللا آمث على القسم رغم ما .. وكما توقع سيدنا أمحد

" آمث"ولكن صمت . تعرض له من حتقري مستمر حسبما وعد اهللا به
إذ كانت أمامه فرصةٌ كافية لينقذ .. كان يف حد ذاته نوعا من اخلداع

وراء نفسه من غضب اهللا تعاىل بقول احلق، ولكنه ظل صامتا متسترا 
 بعد �تظاهٍر ديين كاذب رغم حثّ متكرر من ِقبل سيدنا أمحد 

وبعد سبعة أشهر من حتذير سيدنا أمحد .. ومن ثَم. هذا اإلعالن أيضا
، نِشر ١٨٩٥ ديسمرب ٣٠األخري الذي بلَّغه هلذا القس النصراين يف 

م، متاما كما أعلنه سيدنا أمحد يف إعالنه ١٨٩٦ يوليو ٢٧نعيه يف 
رابع بأن اهللا تعاىل لن يترك جمرما كهذا بدون عقاب، ألنه خيفي احلق ال

املرجع السابق  (.إن تلك األيام لقريبة، وليست ببعيدة.... ليخدع الدنيا
  ) م٢٧/١٠/١٨٩٤، إعالن ١٠٦ص 
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@ @

@ @

	א���و�"	א�!�����	����س	�����د�	دو&�:	�א��� 	
(Alexander Dowe)  

  
  

 ١٨٧٢ن ألكسندر دوئي إسكتلنديا هاجر إىل أستراليا عام كا  
ويف سنوات قالئل اكتسب شهرةً إىل حد ما . كرجل من رجال الدين

 ارحتل إىل الواليات ١٨٨٨ويف عام .  على الشفاء املزعومةبقدرته
 Leaves of)املتحدة األمريكية حيث شرع يف إصدار جريدة تسمى 

Healing)) ؛ ١٨٩٢ يدعو إىل النصرانية عام ؛ وأخذ)أوراق الشفاء
 طائفة نصرانية كاثوليكية ١٨٩٦وبسبب شهرته أسس يف أمريكا عام 

 ادعى ألكسندر دوئي أنه ١٩٠١وبعد عدة سنوات عام، . تنسب إليه
وأخذ . املبشر بعودة املسيح الذي تشوق األمريكان املتدينون إىل جميئه

وملا . اليات املتحدة األمريكيةيسيطر على عدد كبري من األتباع يف الو
 (Illinois) يتدفقت عليه األموال اشترى قطعةَ أرٍض يف مقاطعة إلينو

  . حيث بىن فيها بلدة مساها مدينة صهيون
كان دوئي عدوا لدودا لإلسالم ونبِيه الكرمي سيدنا حممد املصطفى 

  : قال يف إحدى خطبه. وقد دلّل على عداوته يف خطبه وكتاباته. �
لو أين قبلت ذه األباطيل . أنظُر إىل زيف حممد باحتقار شديد"

بل وال يف أي مكان آخر .. فكأين آمنت أنه ال توجد يف هذا اجلمع
 -وكأين اعترفت أنكن . امرأةٌ واحدة هلا روح خالدة.. من أرض اهللا

تستعملن ساعة يف اليوم .  لسنت إال حيوانات برية-معشر النساء 
ة، وليس لكُن وجود خالد، وأنه عندما يرضي أولئك الذين كألعوب
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. تسيطر عليهم الشهوات البهيمية شبقُهم منكن تمتن ميتةَ الكالب
 Leaves of healing, volume)."هذه هي ديانة حممد. هذه هي ايتكن

No7, Issue No 5, 26/5/1900 (  

ا مل يتنصر كافةُ  صرح فيها أنه إذ١٩٠٢كما نشر دوئي نبوءة عام 
  . مسلمي العامل فلسوف يلقَون املوت والدمار

عندما بلغت سيدنا أمحد أخبار جم ألكسندر دوئي على اإلسالم 
  : صرح حضرته.. ، وبلغته نبوءته ضد مسلمي العامل�ونيب اإلسالم 

 ظهر يف الواليات املتحدة األمريكية مؤخرا رجلٌ امسه دوئي يدعي"
 أرسله للعامل ليدعو - بوصفه ربا -بأنه رسول ليسوع، وأن يسوع 

الد األول " نقد األديان"جملة (" .الناس إىل عقيدة أنه ال رب سوى يسوع
  )٣٤٨ - ٣٤٢، ص٩عدد

  مث قدم سيدنا أمحد نفسه إىل القس ألكسندر دوئي، وصرح أن 
 ويقول بأن دوئي هذا الذي يؤلِّه يسوع، ويزعم نفسه رسوال له،

 من العهد القدمي قد حتققت ١٥:١٨النبوءة الواردة يف سفر التثنية 
ال حاجةَ بدوئي للتلَهف .. بظهوره هو، وأنه هو إيليا ورسول العصر

إننا نبني للسيد دوئي باحترام أن حتقيق غرضه ال . على هالك املسلمني
هلة للغاية يتطلب تعريض ماليني املسلمني إىل اهلالك؛ فهناك وسيلة س

وال تتطلب هذه الطريقة أن يكرر . لبياِن هل رب دوئي حق أم باطل
إعالن نبوءته عن هالك املسلمني، بل فليضعين وحدي يف ذهنه، 

إن دوئي يعتقد بأن . ويدعو بشأننا معا ليهلك الكاذب منا قبل اآلخر
ملسألة يف هذا وا. يسوع رب، وأنا أعتربه خملوقًا متواضعا ونبيا فحسب
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من منا على احلق؟ ينبغي على املستر دوئي أن ينشر : املوضوع هي
وعندما تصلين .  شخص على األقل١٠٠٠دعاءه وليشِهد ويطِْلع عليه 
سوف أدعو بدوري وأُرِفق مع الدعاء .. النشرة اليت تتضمن إعالنه

  .  شخص، إن شاء اهللا١٠٠٠شهادةَ 
، فإن مستر دوئي هو الذي وضع نفسه لست أنا البادئ ذا الدعاء

وملا الحظَ اُهللا الغيور ذلك دفَعين . يف هذا املوقف من خالل إعالناته
بل إين أنا .. إنين لست شخصا عاديا يف هذا البلد. إىل هذه املواجهة

  . املسيح املوعود الذي ينتظره املستر دوئي
..  رب حقولو كان املستر دوئي صادقًا يف ادعائه، وأن يسوع

ومن ثَم فال حاجة إلهالك . حلُسمت املسألةُ مبوت شخص واحد
أما إذا مل يستجب املستر دوئي هلذا . املسلمني يف أقطار األرض مجيعا

ورحل من الدنيا .. اإلعالن ومل ينشر دعاًء حبسب تبجحاته وادعاءاته
يد  والشرط الوح. فإن هذا يكون آية ألهل أمريكا مجيعا.. قبل وفايت

بل يكون بفعل مرض أو .. هو أال يكون موت أحدنا بيٍد بشرية
وإين أعطي دوئي فترةَ ثالثة . صاعقة أو لدغة ثعبان أو افتراس وحش

وإين ألبتهل إىل اهللا أن يكون مع . أشهر ليتخذ قراره ويستجيب ملطليب
واألسلوب الذي أعرضه هو أن يأيت املستر دوئي ليواجهين ! الصادقني

 سنة من ٦٦إين رجل مسن جتاوزت . دان بإذن من ربه الزائفيف املي
عمري، وإين مريض بالسكر والدوسنطاريا والصداع النصفي 

وإمنا .. واألنيميا، وأُدرك أيضا أن حيايت ال تتوقف على حاليت الصحية
فال بد أن .. فإذا كان رب دوئي الزائف ميلك أية قوة. على أمر ريب



� �� �� �� �א�����א��
	���א�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �� �� �� �

  

٢٦٠ 

.. وبدالً من إهالك املسلمني مجيعا.  مواجهيتيسمح له باخلروج إىل
فلسوف يري آيةً .. إذا رأى املستر دوئي أن مويت وحدي حيقق غرضه

 الناس بأن ابن مرمي رب عظيمة، وبشهودها سوف يعترف ماليني
   )املرجع السابق(" .ويؤمنون بأن دوئي رسوله

        ه علـى   أذاعت الصحافة األمريكية إعالنَ سيدنا أمحد هذا ونـشرت
نطاق واسع، كما نشرت بعض الدوريات هذا التحدي حرفيا بتمامه          

  .تقريباً
(Literary Digest, 20th June 1903. Burlington Freepost 27th June 

1903, New York Commercial Advertiser, 26th October 1903)   
مبارزة يف "وسردت إحدى الدوريات هذا التحدي حتت عنوان 

  :، وختمت بياا ذه املالحظة"إجنليزي ضد عريب.. اءالدع
أنت زعيم مجاعة، وأيضا يل : وباختصار فإن املريزا كتب لدوئي"

. وميكن التوصل بسهولة إىل تقريِر من هو ِمن عند اهللا. أتباع عديدون
فالذي . جيب أن ندعو كي يهلك اهللا الكاذب يف حياة اآلخر

إا حقًا أكثَر االختبارات . عند اهللا حقايستجاب لدعائه يعترب من 
  (Argonaut, San Francisco, 1/12/1902) !"معقوليةً وإنصافًا

. ومل يجب ألكسندر دوئي على حتدي سيدنا أمحد كما طلب منه
  :  ما يلي١٩٠٣ومع ذلك أعلن يف فرباير 

يا رب تقبلْ . أدعو الرب أن ينقرض اإلسالم حاال من العامل"
   (Leaves of Healing 14/2/1903)".يا رب دمر اإلسالم. ئيدعا
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 نشر سيدنا أمحد تصرحيا آخر موجها إىل دوئي ٢٣/٨/١٩٠٣ويف 
إن من آيات صدقي أنه إذا قَِبلَ دوئي بالتحدي صراحةً أو : قال فيه

  . ِضمنيا فلسوف يودع احلياةَ يف أسى وعذاب عظيم يف حيايت
وئي على حتدي سيدنا أمحد منحه حضرته مهلة سبعة وملا مل جيب د

إذا تقدم دوئي خالل هذه املهلة ملبارزيت، "أشهر أخرى، وصرح أنه 
  ". فلسوف تشهد الدنيا ايةَ هذا املباراة.. وقام باإلعالن املطلوب
أنه يف حوايل السبعني من عمره، يف حني أن "وذكّره سيدنا أمحد 
  . حبسب ما جاء يف تصرحياته" سنيدوئي مل يكد يبلغ اخلم

إذا فَر دوئي من املعركة فلسوف يشهد عليه "وقال سيدنا أمحد إنه 
". أهلُ أمريكا وأوروبا قاطبة، ويكون فراره هزمية ونوعا من املوت له

  : واختتم سيدنا أمحد تصرحيه قائال
  ". ولكن تأكَّدوا أن كارثةً سوف حتيق بصهيون عاجال"

دوئي لالستجابة إىل حتدي سيدنا أمحد، وأعلن يف وأخريا اضطر 
  :١٩٠٣ديسمرب 

هناك مسيح حممدي يف اهلند، كتب عدة مرات أن يسوع املسيح "
ملاذا ال ترد عليه باجلواب : مدفون يف كشمري؛ ويسألين بعض الناس

 الالزم؟ هل تتصورون أن أرد على الرباغيث والذباب؟ لو وضعت
الواقع أين أعطيها الفرصةَ لتطري . كتها مجيعاقدمي عليها لسحقتها فأهل

  ) املرجع السابق(" ً.بعيدا وتظلّ حية
إن مل يكن .. وذا التصريح يكون ألكسندر دوئي قد قِبل التحدي

وما كاد دوئي يصدر هذا التصريح حىت . صراحة فعلى األقل ضمنيا
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٢٦٢ 

 أخذت أموره يف التدهور، وبدأت تظهر على صحته أمارات
حنطاط؛ وطفق أتباعه يتشككون يف دعاويه، وحلّت به صعوبات اال

وتهاوِت القدم اليت خطا ا دوئي على أرض صهيون يف . مالية
ومل تكن أبدا قادرةً على سحق املسيح احملمدي، بل ومل تعد .. كربياء

لقد عاىن نوباٍت . تستطيع محلَ جسد صاحِبها واقفًا على األرض
، وأخذوه إىل مكسيكو ١٩٠٥ل يف أكتوبر وديسمرب شديدةً من الشل

  . حبثًا عن عالج له مل جيدوه أبدا.. وجامايكا
واكتشف أتباع دوئي أنه كان ِسكِّريا مدِمنا بينما كان مينعهم من 

ومن ثَم عزلُوه عن .. اخلمر، واختلس أيضا األرصدةَ املالية للمؤسسة
 وقضى ما بقي له من أيام يف وهجرته زوجته وأوالده كذلك،. منصبه

هلك ألكسندر دوئي .. ٧/٣/١٩٠٧ويف . بؤس مادي وعذاب نفسي
وعند هالكه كتبت إحدى الصحف . مهجورا حمسورا مفضوحا مهينا

  : األمريكية اليت كانت تتابع تطوراِت النـزاع بينه وسيدنا أمحد
ون كلَّ ممزق لقد مات دوئي ِميتةً بائسةً تعيسةً، ومتزقت مدينةُ صهي"

  )(Boston Herald, 23/6/1907". يف منازعات داخلية
ويف الوقت الذي حيتج فيه خصوم سيدنا أمحد العيابون الكذابون 

تصرح الصحف األمريكية .. بأنه مل يتنبأ قط الك ألكسندر دوئي
  : اليت شهدت اخلالف بني سيدنا أمحد ودوئي قائلةً

ذا مل يقبل دوئي التحدي فلسوف يغادر الدنيا تنبأ رجلُ قاديان أنه إ"
إذا رفض دوئي : ويقول املريزا. أمام عينه يف أسى شديد وعذاب

تأجلت ايته فقط، واملوت ينتظره على حد سواء، ولسوف تنـزل 
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تسقط صهيون : كانت هذه نبوءةً عظيمةً. الكارثة مبدينة صهيون
على خماطرة من لقد كانت خطوة تنطوي .  ويهلك دوئي قبل أمحد

جانب املسيح املوعود إذ يتحدى إيليا العائد إىل احلياة يف اختبار 
ألن املتحدي كان أكرب خبمسة عشر عاما، وكان يعيش .. التحمل

ومع ذلك . بأرض يهدد فيها الطاعون وااعات هذا الباقي على احلياة
   (Truth Seeker, 15/6//1907) ".فإنه قد فاز

مريكية أخرى تقريرا عن املوتة البائسة اليت لقيها وكتبت صحيفة أ
  : جاء فيه.. ألكسندر دوئي متاماً كما ذُكر يف نبوءة سيدنا أمحد

يلتمس العذر ألمحد وأتباعه إذا تباهوا بعض الشيء بسبب الدقة "
 ,Dunville Gazette)".اليت حتققت ا النبوءة منذ عدة شهور

7/6/1907)  
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  :الباب الثاني
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        :::: األول األول األول األولاالعرتاضاالعرتاضاالعرتاضاالعرتاض
�2אس	א0�1!��	א��!د��	/!���	א�	�ن	ن!����وא��ز�מ		

	؟	ذ�8	7!�	*و	א��د	��	.��45!�	�����ق	!%���3מא1�/��ز	و 	
        

        ::::اجلواباجلواباجلواباجلواب
        

������������W� �
 كان � األمحدية  مؤسس اجلماعةيام اليت ولد فيهايف األ
 احلاكمني  السيخمن ِقبل يلقون العذاب واإليذاء  يف البنجاباملسلمون

 قيامحيث كانوا مينعوم من ال") اخلالصة"الذين يدعون أيضا ( هناك
، وكانت احلرية  وما إىل ذلكاألذان والصالةمثل بشعائرهم الدينية، 

  .  مفقودة متاما للمسلمني بالنسبةالدينية
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 مسلم، واآلخر من شخص غري اثنني، أحدمها نقدم فيما يلي قولني
 وكالمها يوضح احلالة التعيسة ؛غري األمحديني ألحد املسلمني

  . يف ظل حكم السيخ اليت كانوا يعيشواللمسلمني
  :أحد علماء اهلندوس" تلسي رام"يقول السيد 

 الشاغل قطع الطرق والقتلَ مهالسيخ كان شغل يف بداية حكم"
 وتقسيم وكانوا يبغضون املسلمني بغضاً . فيما بينهم" الغنائم"والنهب

لقد . شديداً حىت إم كانوا ال يسمحون هلم برفع األذان للصالة
." كتام املقدس" جرنث"استولَوا على مساجدهم، وقرؤوا فيها 

  )م١٨٧٢طبعة " شري فنجاب "كتاب(
" سوانح أمحدي"مد جعفر الثانيسري يف كتابه ذكر السيد حموي

  :حكاية بلسان سيد أمحد الربيلوي رمحه اهللا تعاىل يقول
نجاب وردنا على بئر لشرب املاء، فوجدنا البأثناء سفرنا يف منطقة "

وملا كنا ال نعرف لغة تلك املنطقة . عندها بعض نساء السيخ يستسقني
فنظرن فيما حوهلن، .  املاءأشرنا إليهن بأيدينا أننا عطاشى، ونريد

إننا مسلمات ومن أوالد املسلمني األفغان : وقلن لنا باللغة األفغانية
القاطنني يف املنطقة الفالنية والقرية الفالنية، وهؤالء السيخ قد 

  ".اختطفونا من هناك
 (Encyclopedia of Sikh Literature): هذا، وقد ذكرت دائرة املعارف

.. املروعة اليت وقعت من السيخ على املسلمنيتفاصيلَ االضطهادات 
كتعرض املسلمات لالختطاف واالغتصاب بكثرة، وهدِم املساجد 

، والقتِل العام للمسلمني، وخاصة  واألبقاروحتويِلها إىل مرابط للحمري
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 الدينية، حىت إم قتِلهم بسبب رفع األذان للصالة وغريها من األمور
  .اينكل حق إنسحرموا املسلمني من 

  الفظيعة اليت كانت سائدة يف بالد البنجاب،ظروفأثناء تلك ال
ونزعوا احلكم  ،م١٨٤٩م و ١٨٤٦ اإلجنليز تلك البالد فيما بني دخل

استتب األمن يف بالد البنجاب بعد استيالء اإلجنليز من أيدي السيخ، ف
كان مؤسس اجلماعة إذ ذاك و. ومتتع املسلمون باحلرية الدينيةعليها، 

  . من عمرهة والرابعة عشرة احلادية عشربني
  

����א�����	��א�����	����	� �
� �

 العصيبة اليت عاىن فيها املسلمون تلك الفترة �يصف سيدنا أمحد 
  :يف البنجاب ما تعريبه

"علينا عهد يعلم املعم رون إىل الستني والسبعني جيدا أنه قد مر
ها الفرائص، وتنخلع السيخ احلافل بأنواع اآلفات اليت ترتعد لذكر

فقد حرم على املسلمني يومذاك القيام بالعبادات . هلوهلا القلوب
، وكان من هموالشعائر الدينية اليت كانت أحب وأعز شيء إىل نفوس

صالتنا، ولو جهر نستهل به احملظور أن يرفع أحد صوته باألذان الذي 
م ت.تل فوراا قُاملؤذن بالتكبري سهولوا كما أسلمني يف أمور امل دخ

الل واحلرام، وحدث مرة أن قُتل مخسة آالف من املتعلقة باحل
، اخلزائن للدعاءتقرير حول االجتماع (. "املسلمني يف قضية ذبح بقرة

  )٦٠٥ ص ٥الروحانية ج 
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وبعد قدوم اإلجنليز وبسط سلطام على اهلند، فقد تغريت هذه 
ب، وأصبح املسلمون الظروف القاسية اليت فرضها السيخ يف البنجا

 ما �يتمتعون باحلرية الدينية بفضل هذه احلكومة، فيقول حضرته 
  :نصه
أمل تروا كيف نعيش أحرارا حتت ظل هذه السلطنة، وكيف خيرنا "

 يف زمن ،وكنا... .يف ديننا وأوتينا حرية يف مباحث اِمللّة اإلسالمية
ان لنا أن نقيم  أوذينا بالسيوف واألسنة، وما ك،"اخلالصة"دولة 

ومل . الصالة على طريق السنة، ونؤذّن باجلهر كما ندب عليه يف اِمللّة
يكن بد من الصمِت على إيذائهم، ومل يكن سبيل لدفع جفائهم، 

وال ننسى إحسان  ... هذه السلطنةجميءفرددنا إىل األمن واألمان عند 
ن أيدي الفئة هذه احلكومة، فإا عصم أموالنا وأعراضنا ودماءنا م

نعيش خبفض وراحة، وال نِرد مورد غرامة حتت ظلها الظاملة، فاآلن 
 مة كلمن غري جرمية، وال حنلّ دار ذلّة من غري معصية، بل نأمن 

رة، فكيف نكفر نعم املنعمني؟ وكنا فَ وكٍَةرج فَوآفة، ونكفَى غوائلَ
ء يف دعوة منشي كأقزل قبل هذه األيام، وما كان لنا أن نتكلم بشي

 صغر ، واملصيبةة وزمان الذل"اخلالصة"خري األنام، وكان زمان دين 
ماء، وصبت علينا مصائب ينشق القلم فيه الشرفاء، وأسادت اإل

فقُلّب أمرنا ذه الدولة من بؤٍس . بذكرها، وخرجنا من أوطاننا باكني
 وأوتينا ع إىل رخاء، وفُتح لنا بعناياا الفَرج،عزإىل رخاء، ومن ز

ة بعد األسر والعا احلريرج، وصرنا متنعمني مرموق الرخاء، بعد ما كن
ورأينا لنا هذه الدولة كريف بعد اإلحمال، أو كصحة . يف أنواع البالء
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فألجل تلك املنن واآلالء واإلحسانات، وجب بعد االعتالل، 
 ١٣ جالبالغ، اخلزائن الروحانية( ."شكرها بصدق طوية وإخالص النيات

  )٤٥٣-٤٥۰، ٤٤٢ص
ويذكر حضرته أمثلة على ما أصبح يتمتع به املسلمون من حرية بعد 

  : أيضا ما تعريبه� اضطهاد اهلندوس والسيخ هلم، فيقول
مسعت أن اإلجنليز ملا احتلوا هذه البالد يف أول األمر أذّن مؤذن "

ومبا أن اهلندوس والسيخ كانوا . بصوت عال يف مدينة هوشياربور
ز وكانوا يظنون أم هم اآلخرون أيضا سيمنعون ثي العهد باإلجنليحدي

وذهبوا به فأمسكوا املؤذنَ الذي جهر باألذان،  ...املسلمني من األذان
ندوس إىل املتصرف الربيطاين يف حشد كبري من الناس، بينهم رؤساء اهل

، وشكوا إليه أن عجينهم وأوانيهم قد تنجست بسبب هموكبار جتار
 فاستغرب اإلجنليزي غاية االستغراب أن يكون لألذان هذا التأثري .أذانه

  حىتيف األمرنفصل   ال أنجيب ساعده وقال ملالغريب يف املأكوالت، 
 أن يعيد األذان بصوت عال كما فأمر املؤذنَ. هذان رب تأثري األذاجن

، فخاف املسكني على نفسه من عقاب اجلرم املتكرر،  من قبلفعل
رفع صوته .. ن روعهوملا طمأنه احلاكم وسكّ. ذانوأحجم عن األ

مث . مل يصبين شيء من الدنس بأذانه: باألذان، فقال احلاكم حينذاك
هل أصابه شيء من الدنس؟ فنفى ذلك بالطبع، فأطلق : سأل مساعده

  ...كما يشاءسراح املؤذن ومسح له باألذان 
  مكتبهناككان .. حيث مسجدنا اجلامع.. ويف قريتنا هذه

للحكومة، وكنت صغريا آنذاك، فسمعت من أناس ثقات أن القانون 
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ويف تلك األيام . السابق ظل معموال به أياما عدة بعد دخول اإلجنليز
 .املسلمنيمن  شرطةأحد رجال البصحبة قدم هنا مأمور جديد، 

 وأمر املؤذن أن يؤذن، فأذن املؤذن املسجدالشرطي املسلم دخل ف
أجابه بأننا نؤذن ه الشرطي املسلم ملا استفسرو. بصوت خافتخائفا و

 بالصعود إىل سطح املسجد ورفع الشرطيعلى هذه الصورة، فأمره 
اف املؤذن من سوء العاقبة، فخ.  قدر اإلمكاناألذان بصوت جهوري

فإذا باملسجد يزدحم .  الشرطيبعد إصراربصوت عال ولكنه أذّن 
ني ذعرا شديدا، وظن أن ، فذعر املسك الذين أمسكوا املؤذنباهلندوس

ال : هـلو جزعه بقلكن الشرطي املسلم سكّناملأمور سوف يشنقه، و
إىل مأمور احلكومة، القساة السفاكون وساقه الربامهة . ختف إين معك

كومة وكان املأمور يعلم أن احل. سهم مجيعاإليه أن املؤذن دنوشكوا 
 ذلك سأل ومع. ، ومل يبق مثة جمال لالستبداد السيخيغريتقد ت

م الشرطي  فتقد؟ناذرفعت الصوت باألملاذا : بصوت خافت املؤذنَ
: فقال املأمور للربامهة. هوأنا الذي أذّنت وليس  : وقالاملسلم
بح عالنية يف مدينة ذملاذا هذا الضجيج كله؟ إن األبقار ت.. ويلكم

وركم لزموا دأ اذهبوا و!الهور، وأنتم ترفعون العقرية على األذان
-٦٠٨ ص١٥ء، اخلزائن الروحانية جللدعاتقرير حول االجتماع (. "نيصامت
٦١٠(  

بعد فهم اخللفية التارخيية هلذه احلقبة من الزمن وتقدير الظروف 
فإننا نسأل .. املروعة اليت كان يعيشها املسلمون يف ظل حكم السيخ

هل كان على مؤسس اجلماعة .. أولئك الذين يوجهون انتقادام إلينا



�א�����א��
	���א����� �

  

٢٧٣

على إعطائهم املسلمني احلرية مية األمحدية أن يذم اإلجنليز اإلسال
 علماء الدين يشكرهم على ذلك كما فعل غريه من أم الدينية،

 على إن ذمهم كان يعين املوافقة؟  املسلمني آنذاكوالقادة والرؤساء
يف منع املسلمني من األذان والصالة، وهدم سياسة السيخ وتأييدهم 

، ومنع دراسة الدين،  واألبقار للخيلاصطبالتىل املساجد أو حتويلها إ
وهتك أعراض النساء، وقطع األيدي والقتل والنهب ومصادرة 

لعل مؤسس اجلماعة لو كان قد فعل هذا . األمالك ألتفه األسباب
ألثلج صدر أعداء اجلماعة، ولكنه مل يفعل، بل مدح أولئك الذين 

  .ضي املظلم احلالكرفعوا تلك املظامل عن املسلمني يف ذلك املا
 الغاشم الذي كان يعاين منه  السيخي وقف االضطهادفاحلق أن

 مسلمنياملسلمون، وإعادة األمن إىل البالد، ومنح احلرية الدينية لل
 يشكر أن ���� هو الذي حدا مبؤسس اجلماعة اإلسالمية األمحدية

  اعترافًا باحلقيقة وإمياناً منه بأن شكر صانعوقد شكرهم .اإلجنليز
  : ما تعريبهيقول حضرته. اجلميل أدب إسالمي

إنين ال أداهن هذه احلكومة أبداً، وإمنا األمر الواقع بأن أية حكومة "
ال تعتدي على دين اإلسالم، وال متنعنا من أداء الشعائر اإلسالمية، وال 

فإن القرآن الشريف حيرم علينا .. تشهر السيف يف وجوهنا لنشر دينها
 ،سفينة نوح(" .باً دينية، ألا أيضا ال حتاربنا حرباً دينيةأن حنارا حر

  )٧٥ ص ١٩اخلزائن الروحانية ج 
� �

� �
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٢٧٤ 

�א'&���%�א$#���ن�"�!�ن�א������ �
� �

 قد شكر � مؤسس اجلماعة اإلسالمية األمحديةهذا، وإن كان 
إحسام إىل املسلمني دون مداهنة ودون إفراط وال اإلجنليز على 

 شكروا كبار زعماء املسلمني وعلمائهم الذين من غريههناك ف، تفريط
 وإعطائهم للناس  بسبب عدهلم وإنصافهم للرعية ومدحوهماإلجنليز

 وإليكم بعض  بل منهم من بالغ يف مدحه وإطرائه هلم،،احلرية الدينية
  :ا قالوام

  :الشيخ حممد عبدهيقول  :أوال
تقدر التسامح إن األمة اإلجنليزية هي وحدها األمة املسيحية اليت "

ن هذه اخلصلة من أجلِّ إ فلنا أن نقول وال خنشى الئما .حق قدره
أال ترون أن نظامهم . اخلصال اليت ورثها غري املسلمني عن املسلمني

يف ذلك يقرب من نظام املسلمني يوم كانوا مسلمني ال يفرقون بني 
  )١٦٥اإلسالم والنصرانية ص( ".دين ودين

  :ما تعريبه ألعلى املودوديأبو اويقول  :ثانيا
 كان اإلجنليز يف سعيهم  حنيكانت اهلند دارا للحرب، وال شك،"

وراء حمو السلطنة اإلسالمية منها، وكان من واجب املسلمني وقتئذ أن 
 ليحفظوا كيام أو أن يهاجروا من الدولة بعد أن خذلوا يف ميقاتلوه

مرهم واستقام األمر أما اآلن وقد غُلبوا على أ.... سعيهم ذاك 
للحكومة الربيطانية ورضي املسلمون بالبقاء يف ظلها مع ما هلم من 
حرية العمل وفقا لقوانينهم الشخصية، فلم يعد هذا القطر دارا 
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ت هنا القوانني اإلسالمية، فال يصد ألغوذلك ألا ما . للحرب
 أحكام شريعتهم، وال يكرهون على العملب العملاملسلمون عن 

فال يسوغ قطعا . خالفها يف حيام الفردية أو يف معيشتهم االجتماعية
من حيث أصول القانون اإلسالمي أن يصري بلد هذا شأنه دارا 

  )٧٧ ص" الربا"(." للحرب
 اليت هي أكرب مؤسسة إسالمية يف اهلند، -����ندوة العلماء  أما :ثالثا

شيخ سليمان واليت من علمائها املشهورين يف عدائهم لألمحدية ال
  : فقد أعلنت عن هدفها يوم تأسيسها فيما نصه-الندوي 

ومع أن مدرستنا ال تقدر على إحداث طائفة يصلحون للتوظف "
يف أعمال الدولة، ولكن حنن على ثقة أن مدرستنا تنشئ رجاال 

رجاالً يكون من شيمتهم ... يقدرون على إطفاء الثورات احلالية
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٢٧٦ 

، وفوق كل ذلك  للجار والتواضع للعامةاالستكانة لألكابر واملواساة
  .االنقياد للحكومة واخلضوع هلا

أن املسلمني كما يسلم إذعام حلكومتهم وحنن على يقني ... 
واآلن . يزيدون من هؤالء العلماء الناشئني طاعة وانقيادا للحكومة

نقدم إىل جنابكم أزكى التشكرات حيث تفضلتم علينا بقطيعة من 
 م،١٩٠٨ديسمرب عدد  "الندوة"جملة (." يها قواعد مدرستنااألرض لنرفع عل

  )۷ ص
  :وقالت أيضا ما تعريبه

 أن الندوة يف معزل عن السياسة، ولكن ملا كـان هـدفها             صحيح"
طالع إفمن واجب هؤالء العلماء     األساسي ختريج علماء مستنريين،     
ونشِر أفكاٍر تـساعد    " اإلجنليزية"القوم على بركات هذه احلكومة      

  )١ صم١٩٠٨يوليو عدد جملة الندوة، (" .ل البالد على الوفاء هلاأه
 الذي - إقبالشاعر حممد العند وفاة امللكة فكتوريا رثاها   :رابعا

  مبرثية طويلة قال فيها-يقال اليوم إنه صاحب فكرة تأسيس باكستان 
  :ما تعريبه

طريق يف ا قُم تعظيما هلا يا إقبال، وكُن تراب ..لقد رفعوا نعش امللكة
  .نعشها

وال بأس لو مسيناك أنت  .أيها الشهر، شكلك مثل شكل شهر حمرم
  .اآلخر حمرماً

ال عجب لو أطلقنا على هذا الشهر الذي توفيت فيه امللكة : يعين(
، إذ أن حادث وفاة امللكة ال خيتلف كثرياً عن حادث "حمرم"اسم 
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 الرسول الكرمي  حفيد�االستشهاد املروع لسيدنا اإلمام احلسني 
  : مث يقول)، الذي وقع يف شهر حمرم�

أما حنن فاملوت خري لنا . فهنيئاً لكم العيد. اليوم يوم العيد: يقولون
  .من هذا العيد

حرمِت من اليت كانت تواسي  .يا بالد اهلند قد زال عنِك ظل اهللا
  .وتعطف على أهلك

   .س إياهاهذا البكاء الذي يهتز له عرش الرمحن هو بكاء النا
  .وهذه اجلنازة هي جنازة اليت كانت زينة لك، يا بالد اهلند

  )٩٠، ٨١، ٧٦، ٧٣ ص لعبد الواحد املعيينباقيات إقبال( 
،  املولوي نذير أمحد الدهلوي باهلندمشس العلماء   أما:خامسا

  :فقال عن اإلجنليز ما تعريبه
وسي، من مصلحة اهلند كلها أن حيكمها حاكم أجنيب، ال هو هند"

وال مسلم، وإمنا جيب أن يكون من أحد سالطني الغرب، وِمن عناية 
  ....اهللا العظمى أن اإلجنليز تولَّوا احلكم

هل هذه احلكومة قاسية ومتشددة؟ كال، مث كال، بل هي أكثر 
   ...عطفاً وحناناً من الوالدين

كما كنت . كنت أنظر، مبنظار معلومايت، إىل والة اهلند عندئذ
ري إىل بورما، ونيبال، وأفغانستان، بل إىل فارس ومصر أجول بفك

والعرب، فلم أجد يف كل هذه البالد من أقصاها إىل أقصاها أحداً 
 وما رأيت فيمن يريدون السيطرة على احلكم ،أسلِّم إليه حكم اهلند
فقررت عندئذ أن اإلجنليز هم أحق وأوىل . أحداً أحق من هؤالء
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٢٧٨ 

 ويجمموعة حماضرات مول(" .احلكم فيهمحبكم اهلند، وجيب أن يستمر 
  )٢٦ و١٩ و٥ و٤نذير أمحد الدهلوي، ص 

أعدى أعداء سيدنا اإلمام املهدي إليكم ما قاله واآلن  :سادسا
 ما  يقول.املولوي حممد حسني البطالوي وهو �واملسيح املوعود 

  : تعريبه
 مسلم، ك مِل)يعين السلطان التركي (ال شك أن سلطان الروم"

ا، حنن املسلمني، لسنا أقل منهم اعتزازاً وافتخاراً باحلكومة ولكنن
 وإن فرقة ..بصرف النظر عن الدين.. الربيطانية نظرا حلسن نظامها

على األخص، ملا تتمتع به من أمن وحرية من قبل هذه " أهل احلديث"
احلكومة، لتفتخر أمام مجيع الدول اإلسالمية احلالية، سواء يف الروم أو 

نظراً لألمن واالستقرار واحلرية العامة وحسن ف. ان أو خراسانيف إير
فإن فرقة أهل احلديث باهلند النظام الذي تتحلى به احلكومة الربيطانية، 

ل أن تكون من رعاياها بدل أن تكون من تعتربها غنيمة عظيمة، وتفض
  )٢٩٣ -٢٩٢ ص ١٠جملة إشاعة السنة، جملد (" .رعايا الدول اإلسالمية

  ":زميندار"حمرر جريدة  املولوي ظفر علي خانيقول  :اسابع
أي (ال ميكن أن يسيئوا الظن ذه احلكومة .. إن املسلمني"

ولو أن شقياً من املسلمني جتاسر على .. للحظة واحدة) اإلجنليزية
جريدة (" اخلروج على احلكومة فإننا نقول علناً بأنه ليس مسلماً

  )م١٩١١ نوفمرب ١١زميندار، الهور 
  :مث يقول نيابة عن مجيع مسلمي اهلند



�א�����א��
	���א����� �

  

٢٧٩

حنن مستعدون إلراقة دمائنا نظري كل حبة عرق تسقط من جبني "
نفس (" .وهذا هو حال مجيع مسلمي اهلند. مِلكنا املعظم ملجأ العامل

  )م١٩١١ نوفمرب ٢٣اجلريدة، 
  :مث يقول يف إحدى قصائده ما معناه

 مسعت ذكر امللك ِاحننى رأسي بفرط االحترام واإلجالل كلما"
ليتين  .فهو ملك الرب والبحر اجلاللة نفسها تعتز به اعتزازاً، .املعظم

  )م١٩١١ أكتوبر ١٩ املرجع السابق عدد(." أحظى بنظرة واحدة من جاللته
هذا ما قاله العلماء املسلمون أنفسهم، وكلهم كانوا ممن عارض أو 

ون إن املريزا ؛ واليوم يأيت أتباعهم ويقول�عادى مؤسس اجلماعة 
 فلم ال يقولون نفس الكالم .كان عميال لإلجنليز وألجل ذلك مدحهم

  عن مشاخيهم هؤالء ألم أيضا مدحوا اإلجنليز؟ ِلم سياسة املكيالني هذه؟
  

�א������.-�א'�,+�ل�א$&(�د �
� �

من املؤسف حقا أن املعارضني للجماعة اإلسالمية األمحدية ميألون 
 اإلجنليز بسبب شكرألن مؤسس اجلماعة قد الدنيا صخبا وضجيجا 

عدهلم وإنصافهم يف حكم رعيتهم وتوفري احلرية الدينية لكل املواطنني 
ون شفاههم ويصمتون صمت الصخر واحلجر ، ولكنهم يزمدون متييزب

األصم عن ذكر أنه هو الوحيد بني مجيع الزعماء الدينني يف عصره 
، " الدجال املعهودحاملسي"يز هم الذي أثبت باألدلة الواضحة أن اإلجنل

  .وقد أعلن ذلك على املأل غري خائف لومة الئم
  : يف تعيني الدجال ويأجوج ومأجوج ما نصه�يقول 



� �� �� �� �א�����א��
	���א�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �� �� �� �

  

٢٨٠ 

ق شعبهم المسان لقوم تفران هذان إ.. أرشدكم اهللا تعاىل.. فاعلموا"
وهم قوم .  الزمان وهم يف وصف متشاركونيف زماننا هذا آخِر
  قسيسني ودعاةُيجنة وإخوام، والدجال فيهم فَالروس وقوم الرباط

مرآة كماالت اإلسالم، (" .لوندجاإلجنيل الذين خيلطون الباطل باحلق وي
  )٤٦٠-٤٥٩ ص ٥اخلزائن الروحانية ج

  : ما تعريبهقائال �صرح و
الذي ال يقدر مبلغ األضرار اليت حلقت باإلسالم على يد من ذا "

، ومدى ما أفسدوه تلوا احلق واإلنصافقهؤالء الناس، ومقدار ما 
وأتوه من املنكرات؟ أال مل يكن هلذه الفنت مجيعها من أثر يذكر قبل 
القرن الثالث عشر اهلجري، ولكن ما أن انتصف هذا القرن ونيف إال 

 حىت بلغ عدد تتقدم وأخذت ، الطغمة الدجالةخرجت هذهو
ما ينوف عن النصف املتنصرين يف أواخر هذا القرن يف اهلند وحدها 

الذي قدر دخول مائة ) هيكر(مليون نسمة على حد قول القسيس 
 ون العبد العاجزد يناعاماألف نسمة يف املسيحية كل اثين عشر 

  ". أيها الرب إهلنا: ")املسيح(
 تعبري آخرومما ال خيفى على العارفني أن فئة كبرية من املسلمني، أو ب

 استحوذ  قدبطون وعراة األجسام،ص الممن صعاليك اإلسالم، اخلُ
  منهمعليهم القساوسة مبا لوحوا هلم بالرغيف والثوب، ومن مل يطمع

يف رغيفهم افتتنوه بنسائهم، ومن جنا من شهم هذا أتوا عليه عن ِكر
 مؤلفة من  ألوفةً هلااملضلة، فوقع فريسو ةحدامللطريق الفلسفة 

  الصالة،يضحكون على الناشئة األحداث من أبناء املسلمني، ممن
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٢٨١

.  ويرون الوحي واإلهلام من أضغاث األحالميسخرون من الصوم،
وألّفوا ونشروا ملن قصر باعه عن دراسة الفلسفة، القصص الكثرية 

، هجوا فيها اإلسالم بأسلوب قساوسة الترهاتامللفقة اليت كانت من 
ذيب روائي، وألّفوا ما ال يحصى من الكتب يف الطعن باإلسالم وتك

، ووزعوها بني الناس جمانا، ونقلوا �سيد األنام سيدنا وموالنا حممد 
 لقد وزعوا ...أكثرها إىل اللغات العديدة ونشروها يف الدنيا كلها

 كتاب لنشر خالل إحدى وعشرين سنة ما ينوف عن سبعني مليون
كل ذلك لكي يقلع عن . ة باملهاترات والتلبيساتليئاملأفكارهم 

إن مل يكن هؤالء ! فاهللا أكرب. ه، وليؤمنوا بألوهية املسيحاإلسالم أهل
 وإن كانوا ال يرون ، قومنايف نظرمن الدرجة األوىل الدجال املعهود 

أية حاجة للمسيح احلق إلفحامهم فماذا عسى أن تكون حال هذا 
  )٣٦٥-٣٦٤ ص ٣، اخلزائن الروحانية ج إزالة أوهام( " القوم؟

 اإلجنليز، كما يزعم أعداء غرسهرجل فهل من املعقول أن يقوم 
اجلماعة، بانتقاد اإلجنليز وقساوستهم ومبشريهم ذا األسلوب الذي 

  الفريق الثاين يسمع ويسكت؟بينما يليق بأعماهلم املتدنية، 
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 حيةناواألمر األكثر غرابة هو أن املشايخ املعارضني كانوا من  
 قائلني بأنه � املسلمني ضد سيدنا املسيح املوعود مشاعر يثريون

كانوا ال يربحون ميدحون اإلجنليز ناحية أخرى ميدح اإلجنليز، ومن 
 وشوا حبضرته إىل ناحية ثالثة، ومن أوردنا بعضهابالكلمات اليت 
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٢٨٢ 

احلكومة اإلجنليزية، سرا وعالنية، بأن هذا الرجل يشكل خطراً كبرياً 
إنه . نخدعوا بأقواله، إذ يدعي بكونه مهديايال عليهم أم، فهلى حكمع

 نورد فيما يلي مقتبسني يف هذا !مهمهدي دموي قام إلبادة مملكت
  :الصدد

إشاعة " يف جملته  الشيخ حممد حسني البطالويكتب :األول
ن مؤسس اجلماعة اإلسالمية م احلكومة اإلجنليزية حمذّرا، "السنة

  :األمحدية
أنه يؤمن يف قلبه بإبادة كل حكومة غري ومما يدل على خداعه "

لذا ينبغي أال تنخدع احلكومة منه، بل . ، واستباحة أمواهلاإسالمية
 القادياين باحلكومة ، وإال خنشى أن يلحق هذا املهدي منهعليها باحلذر

، ج جملة إشاعة السنة(" .من األضرار ما مل يستطع املهدي السوداين إحلاقَه
  )م١٨٩٣ عام ٤، ص ١٦

  قائال�اإلجنليز من حضرته  اهللا املنشي حممد عبدحذر : الثاين
  :هلم
." إنه حيض أتباعه على حماربة احلكومة مستشهدا باآليات القرآنية"

  )٢٠شهادت قرآين، ص (
وبالفعل تأثر الناس جداً من هذه الدعاية املسعورة الباطلة، وكان من 

  الهوريف، الصادرة (Civil & Military Gazette)ريدة بني املتأثرين حمرر ج
 باللغة اإلجنليزية،  اليومية الصادرة من كربيات اجلرائدكانتو -

 - وكانت تعترب لسان حال اإلجنليز وترمجام السياسي يف البنجاب
 أمحد أثار احلكام اإلجنليز ضد سيدنا  يف إحدى افتتاحياا مقالٌفنشر
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٢٨٣

بأنه رجل خطري جداً، وجيب أال يغتروا ببياناته ، حمذراً إياهم �
  .وأقواله الداعية إىل الصلح والوئام، وإال سوف يقضي على حكومتهم

هي اليت دفعت  كل هذه االفتراءات والوشايات والشكايات احلق أن
يشرح ل ،للكتابة من حني حلني يف هذا املوضوع �مؤسس اجلماعة 

  .داته يف هذا الشأنه ومعتقئموقفه للحكومة، ويبني مباد
 اإلجنليز على مجيلهم الذي �فعندما مدح مؤسس اجلماعة 

أسدوه إىل مجيع املسلمني امه املشايخ بأنه غراس اإلجنليز على الرغم 
من : "من أنه كان يؤدي واجبه الديين عمال باحلديث النبوي الشريف

 �وعندما ذم مؤسس اجلماعة ." ال يشكر الناس ال يشكر اهللا
جنليز بسبب معتقدام اخلاطئة وجراء احلملة التنصريية اليت قام ا اإل

القساوسة يف اهلند يف ظل هذه احلكومة اإلجنليزية، فإن املشايخ وشوا 
  .إنه أكرب عدو للحكومة ويريد إبادا: به إىل احلكومة قائلني

أي العملَني صواب؟ هل ما فعله املشايخ أم : والسؤال املطروح اآلن
  ؟�ام به مؤسس اجلماعة ما ق
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 بسبب دعواه �لقد كان اإلجنليز يكرهون مؤسس اجلماعة 
 بسبب دفاعه ايد عن اإلسالم، وهلجومه الشديد على باملهدوية، مث

ه على املبشرين والقساوسة املسيحيني، العقائد املسيحية الباطلة، ورد
يل إيقافه املد اجلارف للمسيحية يف اهلند يف حني كانوا حيلمون وبالتا
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٢٨٤ 

الشرطة كانت و �.بتنصري اهلند كلها وإخضاع أهلها حلكمهم لألبد
اليت جرت بينه  بعد املناظرة  تراقبه وتتبع أنشطته هو ومجاعتهاإلجنليزية

                                                           
� �@�و���������lJ5�]��J{�א��A#��א&:�<�l����D�<�UVא��� ����Iא$!����^��و

~�J;�pF�{� �D;ذ� ��� �>��د ،��!�� �
�tد��� 2��G&� #�� �l< The Missionsق
Y��W� �

“Lord Palmerston, the Prime Minister, and Sir Charles Wood, the Minister 

of State for India, were receiving a deputation on the subject of Education in 

1862, which was introduced by the Archbishop of Canterbury, and consisted 

of members of both houses of Legislature, of men of high positions in 

various professions and the representatives of missionary societies of all 

denominations. Sir Charles Wood spontaneously acknowledged to the 

deputation that “… Every additional Christian in India is an additional bond 

of union with England, and an additional source of strength to the Empire.” 

– 

“And,” Lord Palmerston added, “I think we are all agreed as to the end. It is 

not only our duty, but it is our interest, to promote the diffusion of 

Christianity, as for as possible, throughout the whole length and breadth of 

India.” 
 

In Lord Lawrence’s Life, vol. ii. p. 313, he (Lord L.) gives it as his opinion 

that “nothing will more easily conduce to the strength of our power in India 

then the spread of Christianity.” 

B�W� �
��א&���I١٨٦٢��������������������Rم���?R!$ون�א��R&�Dز��R&ن�وא�JR�D#�5د���R�&ز�א�3א�R&א�q�Rt���O8JR�م�א

������������������}�R�א����YRو�����Y��D�RJ&א�qR�E��&�%ز���R5�3�yR���%R#��R�<��J#א����q&���1ود�wو�
���-��z5��א&���J��%#�����OJא&_��{�א��� ��،���8ل�א&����q&���1ود�3�y�S�wא&��

���_�W� �
�KKKK?Vد����������R�n&א��R��|����5�����������!�UV�'yא��� ����Iא$!��|�Z[\��ن�;

������������Rא,#:א�����-�R��UV�-�R��|����R����W�����R!<��%R?و���r�R�G�+V�@#�?K���nt�Rא،�و�y���و
�����������R�5�،زw*R�<ن�����yR����!J �zR#�%R#��R5��8���!O|وא�%#�q�&�N<��^�������8ن��_J#

�����%#?K���UV����z��I��#���zو��!�،�������>��Dא��� ����Iא$! �
���~�J;�Iو?��q<�4א&���د��-��F�?����R�=�٣١٣ص���٢א�������nt�R��NR��Ol<א��Rد�����R�&א�D;�R���W

?�����������RRRJ<א�%RR#�DRRR�;���&�
�RR5��RRR!$א�I��RR!1���*RR�*�1�^RRR�������RR��3YRRR\���RR!��q�RR&
��� ��Rא�?K (The Missions By: Rev. Robert Clark, M.A. p234-235, published 

�        by: London Church Missionary Society Salisbury Square, E.C 1904)   
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٢٨٥

وقد اعترفت . �نيي عبد اهللا آم أحد الزعماء املسيحتنصروبني امل
ضد مؤسس مقال طويل يف ، Civil And Military Gazetteريدة بذلك ج
  :قالتحيث " جمنون ديين خميف: "حتت عنوان �اجلماعة 

 يقيم اآلن يف مقاطعة ،إن يف البنجاب جمنونا دينيا خميفا ومشهورا"
ورداسبور، وهو يعترب نفسه مسلما ويزعم أنه هو املسيح املوعود غ

إن .... دينه حتت رقابة الشرطة اليوم وإن هذا انون املخبوط ب.... 
                                                                                                                           

� �!��I١٨٩٧و�%#� �|�ن��!�5�BDوز ��J;��د�UV�Y�vא$!��א&�8��qא&�
��א& م
�،�_{��&�5� �
�O�&א� NJ&�|� �nWل -����� ����Dא{ �
��� ^8&0�� ،-� Jא�� א&���4{

��
��و81�# فيها �J!��و���� �ق��%�א������א�����#�~���
���I��{�Wא&�ول�05
��#n�   �8Wل��،א,

“I might sketch the movement in Mussulman lands, which has touched with 

the radiance of the Cross the Lebanon and Persian mountains, as well as the 

waters of the Bosphorus, and which is the sure harbinger of the day when 

Cairo and Damascus and Teheran shall be the servants of Jesus, and when 

even the solicitudes of Arabia shall be pierced, and Christ, in the person of 

His disciples, shall enter the Kaaba of Mecca and the whole truth shall at 

last be there spoken, “This is eternal life that they might know Thee, the 

only true God, and Jesus Christ whom Thou hast sent.”  

B�W� �
?�����������#n��R��pO�R5א�א��K�����،��zRJ<4ود��ن������א�ن��%�א>���zJא��� ����Iא&�ول�א,

����������RR<�%R#ق�:RR1��R�<����RR
|�%RR#و�،�R
|�%RR#�NR<و����p��zRR&א�]RR�D5�%R#ن��RR!O&ق�:Rل���RRO|
�_��وس���س���O&א�v3�#و��Kن��وV���@��&א�א������~nR8<4א�&�&��#�8��'�R��&א�������OzR1�kRF�

�אمRRW�%RR#אن�DRR
�ن�א&D��RR8-�ود#�RR[�و�RR#����RRع�א���RR��~DRR&א،��v/�RR{ق�GRR[v��kRRFو�v/�RR{ق�GRR[v��kRRFو�v/�RR{ق�GRR[v��kRRFو�v/�RR{ق�GRR[v��kRRFو
��א����،��F�-��{�Iא���W��&�،�
�_<�~D�&א�-D�*|א����F�-��{�I�،��א����W��&�،�
�_<�~D�&א�-D�*|א����F�-��{�I�،��א����W��&�،�
�_<�~D�&א�-D�*|א����F�-��{�I�،��א����W��&�،�
�_<�~D�&א�-D�*|�����،N�،N�،N�،N&א&א&א&א���O�����O�����O�����O��....���������K����
<�Iو

������n�V���!��'J��rن�אA[�א&��#�r�lא��W?نV��N&,א����Dن�����Y�����5Sא�-��Aא�
N�J�����B�&א���و���ع�א���،��FSא?K� �

 (Barrows Lectures.1896-97 By: John Henry Barrows. Published by: The 

Christian Literature Society for India. Madras, India 1897) 
 

���-D��!א������%����z_J&�5�M��Aא�]O��� Kو�
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٢٨٦ 

نا منذ أعوام، وإنا لنؤيد الرأي مراقبتالشيخ القادياين مل يزل حتت 
إنه كما . املذكور أعاله استنادا ملعلوماتنا الذاتية عن شخصيته وأعماله

نرى يزداد قوة ومتكنا يوما بعد يوم، وقد يضطرنا يف املستقبل القريب 
  )م١٨٩٤كتوبر أ ٢٤العدد الصادر يف (".  اهتماملتفات إليه بأكثرإىل اال

، وتوجست منه � وهذا كله يدل على أن احلكومة قد راا أمره
  . ا، وتوقعت منه خطرا كاخلطر الذي كابدته من املهدي السوداينخوفً

فهل هذا هو شأن الرجل الذي يزعم أعداء اجلماعة أن احلكومة 
هم البغيضة؟ هل من املعقول اإلجنليزية هي اليت أقامته لتحقيق مصاحل

 كما يزعم أعداء اجلماعة، يكون حتت ،"غرسة اإلجنليز"أن من كان 
مراقبة الشرطة لرصد حركاته وسكناته، ويكرهه القساوسة اإلجنليز 
إىل احلد الذي يتهمونه يف احملاكم بأنه تآمر الرتكاب جناية قتل، 

أليس منكم ! وممتهيدا للتخلص منه وإلقائه يف غياهب السجون؟ يا ق
  رجل رشيد؟
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 وأظهر احلق بلسان  تعاىل انتقم لألمحدية اهللاأنقدر الومن عجائب 
، حيث تبادلت هذه الفرق اإلسالمية نفس التهمة فيما بينها، أعدائها

" جتان"فقد ورد يف جملة . "غراس اإلجنليز"ومست بعضها بعضا بأا 
  :تعريبه ما عن الربيلوينياألردية 
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٢٨٧

مث . اإلسالمإم أَفتوا بأن اإلجنليز هم أولو األمر، وأن اهلند دار "
جملة (" .حتَول هذا الغراس الذي غرسه اإلجنليز بعد أيام إىل حركة دينية

  )م١٩٦٣ أكتوبر ١٥الهور " جتان"
  : عن الوهابيني ما تعريبهاألردية" طوفان"وكتبت جريدة 

" سأي (اإلجنليز غراس احلركة النجدية بكل مكٍر ودهاٍء غَر
يف اهلند أيضا، وتولَّوا رعايتها بأنفسهم إىل أن اكتمل مناؤها ) الوهابية

  )م١٩٦٢نوفمرب  ٧الباكستانية " طُوفان"جملة (" .وازدهارها
	 		 		 		 	

������א���	���א86�D��6�$������BCא��
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لحق  قد سلك السبيل احلق، وقال ل�فاحلق أن مؤسس اجلماعة 
بكل شجاعة إنه احلق، كما قال للباطل إنه الباطل، غري خائف من 

لملكة فيكتوريا ملكة بريطانيا والدليل على ذلك أنه قال ل. لومة الئم
إا على اخلطأ فيما يتعلق بالدين، وأن عليها أن ، ١٨٩٣عام  العظمى

  : يف رسالة طويلة ما نصهقالف. تتوب وتدخل يف اإلسالم
 أنك مع )أي أثار عجيب ( أعجبين،ة الكرمية اجلليلةأيتها املليك"

نني مِعكمال فضلك، وعلمك وفراستك، تنكرين لدين اإلسالم، وال ت
 دجى، قد رأيت يف ليٍل. فيه بعيون اليت متعنني ا يف األمور العظام

  .... يف الضحى؟ينرفما لك ال ت.. واآلن الحت الشمس
يك فضل اهللا يف آالء الدنيا فضال  لقد كان عل،أيتها امللكة الكرمية

كبريا، فارغيب اآلن يف ملك اآلخرة، وتويب واقنيت لرب وحيد مل يتخذ 
أتتخذون من دونه . ولدا ومل يكن له شريك يف امللك وكبريه تكبريا
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٢٨٨ 

 يف شك من اإلسالم فها وإن كنِت آهلة ال خيلقون شيئا وهم يخلقون؟
  ...أنا قائم إلراءة آيات صدقه

 ، يا مليكة األرض...! تويب تويب، وامسعي امسعي،رةـقيص يا 
  )٥٣٤ -٥٣٠ ص٥ اخلزائن الروحانية ج،مرآة كماالت اإلسالم( ."أسلمي تسلمني

فإنه .  واملشايخ اآلخرين�هذا هو الفرق بني مؤسس اجلماعة 
 أعطى كل شيء حقه؛ لقد شكر اإلجنليز على ما يستحقون عليه �

أما املشايخ فلم يسعهم . حقون عليه الذم، وذمهم على ما يست�الشكر
ذلك، حىت مل خيطر بباهلم، ألم ما كانوا يتحلون ذه الشجاعة 
اإلميانية والغرية الصادقة على اإلسالم، أما الذي أدى هذا الواجب 

  . الديين فرموه بالتهم الشنيعة
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 ضد القسس قد � اجلماعة إن اجلهاد العظيم الذي قام به مؤسس
تويف فعندما . اعترف به املنصفون من املسلمني وأشادوا به أميا إشادة

 أبو الكالم آزاد، العامل اهلندي الشهري يف جريدة قال � سيدنا أمحد
  :ما تعريبه �يف رثائه  ،"وكيل"

 رغم وجود اخلالفات الشديدة حول - إن عظمة السيد املريزا"
 املسلمني املثقفني !جعلت املسلمني، نعم - هبعض معتقداته ودعاوي

 ... أن رجال كبريا منهم قد فارقهم لدى وفاته يشعرون،املتنورين
 ةوق واقع املسيحي الذي كان يف ال الغزوتأثريايد حطم وهذا الدفاع 

.  اإلجنليزيةاحلكومةاملسيحية اليت كانت حتظى ا املسيحيةُ حتت ظالل 
م ومن هج،  بل مئات اآلالف، من املسلمنيفآالوهكذا فقد جنا 

  سحرا أفدح، وهكذا جعلكًيوشا خطرالذي كان يشكل املسيحية 
 أسلوب لقد غير حضرته . كالدخان يتبخر يف اهلواءاملسيحية نفسها

الدفاع وجعل املغلوبم١٩٠٨أمرتسار، يونيو " وكيل"جريدة ( ."ا غالب(  
 يف "زتغكرزن "ر جريدة ت الدهلوي مديريريزا حوكتب امل

  :مقاالً جاء فيهم ١/٦/١٩٠٨ عددها
اخلدمات اجلليلة اليت أداها املرحوم لإلسالم يف مواجهة اآلريا "

 ليس لكوين مسلما ...حقاواملسيحيني جلديرة بالتقدير الكبري اهلندوس 
أي من ، أعترف أنه مل يكن بوسع حثا أيضاابفحسب بل بصفيت 
ا الكتب الفريدة اليت ألفها ردو.  املرحوميواجهن اآلريا أو القساوسة أ
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 واألجوبة املفحمة اليت وجهها إىل معارضي ،على املسيحية واآلريا
  معقوالاردقد استطاع أن يكتب   أحدا، حلد اآلن،مل نر، اإلسالم

  ".يهاعل
  :قائال )أحد ألد أعداء األمحدية( املولوي ظفر علي خان واعترف

ريزا هلجمات اهلندوسية واملسيحية بكفاءة لقد تصدى السيد امل"
 جشم هسرم" قيمة مثل  كتباضد اآلريا واملسيحيني فألَّو متناهية،

  )م١٩٢٣ سبتمرب ١٢عدد " زميندار"جريدة (." جشمه مسيحي"و" آريا
  : وكتب املولوي نور حممد النقشبندي اجلشيت ما يلي

 إجنلترا، مـصطحبا  يف تلك األيام قِدم إىل اهلند القسيس ليفراي من "
. جمموعة كبرية من القساوسة، وحالفًا بتنصري اهلند كلها يف أيام قليلة          

وبفضل أموال طائلة ووعود متكررة مؤكدة من اإلجنليز باملـساعدة          
لقد وجد القسيس يف عقيـدة      . املالية أحدثَ زلزاال يف كل أحناء اهلند      

ن غريه من    يف السماء جبسده املادي ويف كو      �حياة املسيح عيسى    
األنبياء الكرام أمواتا مدفونني حتت األرض، سالحا ماضيا على عامة          

: فقام الشيخ غالم أمحد القادياين للتصدي هلذه اجلماعة، وقال        . الناس
إن عيسى الذي تتكلمون عنه قد مات ودفن كغريه من البشر، أمـا             

. اءعيسى الذي وعد مبجيئه فهو أنا؛ فصدقوين إن كنتم من الـسعد           
وذه احليلة ضيق اخلناق على القسيس ليفراي ومجاعته حىت صـعب           
عليه التخلص من يده، وأنـزل ذه احلجة هزميـة نكـراء بكـل             

مقدمة النقشبندي للترمجة األرديـة ملعـاين       (." القساوسة من اهلند إىل إجنلترا    
  )٣٠القرآن الكرمي ص 
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مية األمحدية واآلن نسأل املعارضني الذين يتهمون اجلماعة اإلسال
إذا كان مؤسس اجلماعة قد أُقيم من ِقبِل اإلجنليز ..  اإلجنليزغراسبأا 

 حتطيم تلك القوة السحرية اليت متكّن منحسب زعمكم، فكيف 
كانت حتظى ا املسيحية حتت ظالل احلكومة اإلجنليزية؟ وكيف 

وكيف سكّتهم وبكّتهم؟ جعل سحر املسيحية يتبخر يف اهلواء؟ 
وملاذا هزم كل القساوسة هزمية نكراء من اهلند إىل إجنلترا؟ وكيف 

 فهل مكّن اهللا فشل غريه من علماء املسلمني املعاصرين يف هذا األمر؟
عميالً لإلجنليز من الدفاع ايد عن بيضة اإلسالم ومل يهب هذه 

  القدرة للذين يعتربون أنفسهم أكرب املدافعني عن حياض اإلسالم؟ 
  

�$��Eא'&����א2G���Hאس�	�'�Eא �
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 مل يكن غراس اإلجنليز �فخالصة القول، إن مؤسس اجلماعة 
  .  غرسه اهللا تعاىل بيدهامساويا وال غريهم، وإمنا كان غراس

إم . الدنيا ال تعرفين، ولكن يعرفين من بعثين" :�يقول حضرته 
إنين ذلك الغراس . بسبب خطئهم وشقاوم الشديدة يريدون إباديت

أيها الناس، تأكدوا أن معي يداً ...رسه املالك احلقيقي بيدهالذي غ
ولئن اجتمع رجالكم ونساؤكم، . لن تزال وفيةً معي إىل آخر األمر

وشبابكم وشيوخكم، وصغاركم وكباركم كلهم، وابتهلُوا إىل اهللا 
  حىت تسقط أنوفهم وتشلّحرارةتعاىل ودعوا هلالكي يف اضطرار و

فال ... ب اهللا هلم، ولن يربح حىت يتم ما أرادأيديهم، فلن يستجي
واهللا تعاىل . إن للكاذبني وجوهاً غري وجوه الصادقني. تظلموا أنفسكم



� �� �� �� �א�����א��
	���א�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �� �� �� �

  

٢٩٢ 

فكما أن اهللا حكم بني أنبيائه ... ال يترك أمراً دون أن حيسمه
إن يء . ومكذبيهم يف املاضي، فإنه تعاىل سوف حيكم اآلن أيضا

فتأكدوا أنين مل آِت بدون . لهم مومساً كذلكأنبياء اهللا مومساً ولرحي
فال ختتصموا مع اهللا، فلن تستطيعوا . موسم، ولن أذهب بدون موسم

  )١٣ -١٢ ص ١٧اخلزائن الروحانية ج  ،حتفة جولروية(" .إباديت

        
        
        
        
        
        
        
        
        



�א�����א��
	���א����� �

  

٢٩٣

        :::: الثاني الثاني الثاني الثانياالعرتاضاالعرتاضاالعرتاضاالعرتاض    
	�!;;;�0	�1;;;�א&�ل	وא�;;;د��ل	��;;;	ذ�;;;8				�!;;;د�ونא�		

	.!��ز*מ	�7		��=� 	
  

  :اجلواب  
  

 "الكبـابري " قريـة   هو جمرد وجود مركز هلا يفيف األمر إن كل ما  
اليت كانت دخلت كلها األمحدية يف وسط العشرينيات، وقد         ) يفاحب(

! أي قبل قيام دولة إسرائيل بعشرين سنة       ١٩٢٨هذا املركز عام    أقيم  
 ١٩٤٨وعندما نشبت احلرب الفلسطينية بني العرب واليهـود سـنة     

 ورأى  ،ن العربيـة األخـرى    د مدينة حيفا وامل   مع استسلمت الكبابري 
 أن يظلوا يف بيوم     ، الذين مل يتجاوز عددهم آنئذ بضع مئات       ،أهلُها

. ربةغالوعلى أرضهم وأن ال يتركوا وطنهم ليصبحوا الجئني يف بالد           
وهكذا فعل كثريون غريهم من أهل القرى واملدن العربيـة، وبقـي            

، واليوم يـراوح     مائيت ألف مسلم   حوايلداخلَ حدود دولة إسرائيل     
   . عددهم املليون

ولكن اختذ هؤالء الظاملون من متسك املسلمني األمحديني بأرضهم           
فراحوا يتهموننا بالتآمر مع الصهيونية ضد اإلسـالم        وديارهم حجةً،   

فإذا كان التمسك بأرض الوطن جرميـةً ومـؤامرةً مـع           . واملسلمني
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سلمني العرب اآلخرين املتمسكني هنالك    الصهاينة فلماذا ال يعتربون امل    
  بأرضهم وديارهم خونةً لإلسالم وعمالَء للصهاينة؟

نـشروا يف الـصحف سـنة       لقد فقد هؤالء احلياء لدرجة أـم        
 أن أبناء األمحدية حياربون يف صـفوف اجلـيش          كذبا وزورا ١٩٨٤

اإلسرائيلي ويقتلون إخوام املسلمني، ويتـدرب املئـات منـهم يف           
امـات نـشرت    الوردا على هذه ا   . ات اجليش اإلسرائيلي  معسكر

نيسان سنة ) نقد األديان (Review of Religion اجلماعة يف جملتها العاملية
تدحض إسرائيل   عشر وثائق من شخصيات مسلمة معروفة يف         ١٩٨٥
  :وهذه الشخصيات العشر هي. دعاءات الكاذبةهذه اال

  ا الشرعي قاضي عكا وحيف-الشيخ حممد حبيشي  -۱
  قاضي يافا والقـدس الغربيـة      - الشيخ فريد وجدي الطربي      -٢

  الشرعي
  من جت نائب برملان - السيد حممد وتد -٣
 مـن   أستاذ حماضر يف جامعة حيفـا - الدكتور سامي مرعي    -٤

  عرعرة
 مهندس بناء وحماضـر     - الدكتور حممود طبعوين من الناصرة       -٥

  يف التخنيون حبيفا
 حمام ورئيس الس احمللـي يف كفـر    -وة   السيد حممد مصار   -٦

  قرع
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٢٩٥

 رئيس بلدية شفا عمرو ورئـيس       - السيد إبراهيم منر حسني      -٧
   يف إسرائيلجلنة السلطات احمللية العربية

   رئيس الس احمللي باقة الغربية- السيد مسري درويش -٨
   مدير املدرسة الثانوية دبوريه - الدكتور حممود مصاحلة -٩

   رئيس مجعية املبادرة اإلسالمية حبيفا-تحي فوراين السيد ف -١٠
، أم يظنون    من إذاعة هذه األخبار الكاذبة      هؤالء الظاملون  ال خيجل  أ

أم خيدمون بذلك اإلسالم وحيسنون صنعا؟ كال سيعلمون، مث كـال           
  .سيعلمون حني يقفون أمام اهللا ليحاسبهم يوم القيامة

 وال أمحدي واحد منـذ      يسرائيلالواقع أنه مل ينخرط يف اجليش اإل      
 وإننا نتحـداهم    .حىت وال يف سلك الشرطة    اإلسرائيلية  تأسيس الدولة   

أن يأتوا مبثال واحد لألمحدي الذي اخنرط يف اجلـيش أو الـشرطة             
اإلسرائيلية، ولكن لن يستطيعوا ذلك إىل يوم القيامة ولو كان بعضهم           

لعنة :  إال أن نقول   لبعض ظهريا، ألن هذا كذب بواح، وما منلك إزاءه        
اهللا على الكاذبني؛ وإمنا نشكو بثنا وحزننـا إىل اهللا بعيـوٍن جاريـة              

بل إننا ال ننخرط حىت     . وقلوب دامية، واهللا املستعان على ما تصفون      
 يف  بينما نرى الكثريين من إخواننا املـسلمني      . يف األحزاب السياسية  

تامة يف األحزاب    يف جمال السياسة، ينخرطون حبرية       نينشيطإسرائيل  
ومنهم أعضاء يف الربملان اإلسرائيلي،     . الصهيونية منها وغري الصهيونية   

واألهم من كـل    . وكثري منهم خيدمون يف قوات الشرطة ويف اجليش       
 يف اخلدمات الدينية، سواء القضاة واألئمة  منهمذلك أن الذين يعملون  
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٢٩٦ 

. اإلسـرائيلية أو غريهم من املسلمني، يتقاضون مرتباٍت من احلكومة         
احلق وال من العدالـة     بدو أن معارضي األمحدية ال يرون من        ولكن ي 

 االام ويكفـي    خوة املسلمني أصبع   إىل هؤالء اإل   واوالذوق أن يوجه  
، رغم أم بريئون من كل      فقط األمحديني    املسلمني  ضد وهاأن يوجه 

عـن   يف نظر هؤالء األعـداء كَفَّـارةٌ       نيوكأن األمحدي . هذه األمور 
غريهم، أو ألم وحدهم ميثلون اإلسالم؟ إن هذا أعجب العجائـب           

 أن يقرر لنفسه املوقف املناسب مـن        ئللقارنترك  وأغرب الغرائب، و  
  . كل ذلك
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٢٩٧

        :::: الثالث الثالث الثالث الثالثاالعرتاضاالعرتاضاالعرتاضاالعرتاض
	א�!��;;و���	�%;;دמ	א����;;د"		!;;(��;;�ون�א��!د�;;�				

   .	א0�1!��
  

  :اجلواب
  

أن إمام اجلماعة    كن معلوما ليف. احلق أن الواقع هو عكس ذلك متاما      
 اخلليفـة الثـاين     - � حممود أمحد    مريزااإلسالمية األمحدية حضرة    

كان من أوائل من كشفوا الستار عن خفايا         - � ملؤسس األمحدية 
املاسونية وأخطارها، وذلك يف وقت كان أبـرز زعمـاء املـسلمني            

ـ             ون وقادم الروحيني أعضاًء يف هذه املنظمة، ومنـهم مـن ال يزال
لقد تصدت اجلماعة اإلسـالمية     .  يف بالدهم  املاسونيةحمافل   يرأسون

صحيح أنه كثـر احلـديث      . ا طويالً  زمن لحركة املاسونية األمحدية ل 
          ا صنيعة الصهيونية، وحذر مؤمترا عن هذه احلركة السرية وبأمؤخر

 ِمن خطرها وِمن قبول أي مـسلم        ١٩٧٤املنظمات اإلسالمية سنة    
ه احلركة ملنصب إسالمي أيا كان، ولكن مـا الـذي           ينتمي إىل هذ  

حدث؟ هل طهرت املراكز الدينية والسياسية والثقافيـة يف الـدول           
 الكـثريون    املسلمون اإلسالمية من املاسونية؟ كال مث كال، إنه ال زال        

 هـم من قادة الفكر وكبار السياسيني ورجال الدين من قـضاة وغري          
  .ماسونيني
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٢٩٨ 

جلماعةُ اإلسالمية األمحدية من هذه احلركة      لقد حذرت ا  وكما قلنا     
راجع جملة البشرى، الكبـابري،     (املاضي  الثالثينات من القرن    يف  اهلدامة للدين   

اهللا تعـاىل   نبـه    قبل ذلك بكثري حيث      ال، بل . )١٩٣٤ول سنة   األكانون  
ن خطر املاسونية   م بالوحي �نا اإلمام املهدي واملسيح املوعود      سيد

ك يف وقت مل تكن الدنيا على علٍم بأهداف وأسـرار           على العامل، وذل  
  :هتعريبواإلهلام املشار إليه هو باللغة األردية و. احلركة املاسونية اهلدامة

  )٤١١ص التذكرة( ." فيهِلكوهطواسونيني ليتسلَّالن يسمح للم "
ن املاسونية يف األساس قامت ضد األديان السماوية، ولذا كيف          إ  

ها محدية مع العدو الذي حـذر اهللا منـه مؤسـس          ميكن أن تكون األ   
. ؟ كال، ليس هناك وال أمحدي واحد عضوا يف هذه احلركة          !بالوحي

وإننا لنتحدى مجيع من يتهمنا بأننا حلفاء للمأسونية أن يأتوا ولو مبثال            
بينما هناك العشرات بل املئات     . واحد ألمحدي انضم إىل هذه احلركة     

 وامللوك والعلماء والقضاة والزعماء الذين هم    من املسلمني من الرؤساء   
  . أعضاء رمسيون يف املاسونية إىل يومنا هذا

هؤالء العلماء واألعـداء أن يطهـروا أنفـسهم         ناشد    لذا فإننا ن  
وصفوفهم أوالً من املاسونية اليت غزم وأصبحت جذورها عميقـةً          

منـها  درى إن كان مبقدورهم فعال اخلـالص        نا ن ولس. راسخة فيهم 
 والتنكر هلا؟
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