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  جاَء الْحق وزهق الْباطلُ إِنَّ الْباطلَ كَانَ زهوقًا

 
  آية عظيمة. ها"انظروا إىل آيات اهللا القدير يا قومي، وافتحوا العيون فإن أمام

؛ فإن تقَبلَ هو  فقد أشرق الوجه، وإال فهذا الوجه األسود � وتوجهوا إليه
  أسوأُ من اخلنـزير. 

ملاذا تعرض عن ملك السموات واألرض؟ إذا حلَّ بك غضبه فمن سوف 
 جيريك وينصرك؟ 

إن القمر والشمس واألرض والسماء والنار واملاء كلها بيد ذلك احلبيب 
  العزيز.

ن األنبياء أيضا يرجتفون من خشيته ويصيبهم مجيع املالئكة ابه، كما أ
  خوف شديد. 

إن اجلنة واجلحيم املستعرة ترجتف من خشيته، فمن أنت وما شأنك أيها 
  الدودة احلقرية؟

   .وختاصمه، تب إليه ليغفر لك أخطاءك �إالم حتارب اهللا 
، فليس بوسع إساءتك �إذا كنت حائزا على مرتبة يف نظر احلبيب 

  يلحق يب أي ضرر.وتكفريك أن 
ن األشقياء فمجرد شغب تنـزل من اهللا، أما لع احلقيقية هي اليتاللعنة 
  وبذاءة.
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  يا أخي؛ إن سبيل الدين وعر جدا، فكن ترابا كي تجعل إكسريا من جديد.
  إذا أعرضت استكبارا فسوف لك، ولقد أتيت منه وأُفهمك بصفيت نذيرا.

لق والعامل قد جتلى علي، فتقبلْين إن كنت إن ذلك اإلله الذي يغفل عنه اخل
  . ١من العاقلني"

، �أما بعد فليكن واضحا أنين سأتناول بيان آية عظيمة من آيات اهللا 
 ا، فاعلموا أن اهللا ال يكرم الكاذب بعز ا بتدبر وينتفعونومباركون من يقرأو

يفة يستحق أن خيص أنبياَءه املقدسني والصلحاء، فمىت كان الكاذب آكل اجل
تري السماُء آيةً من أجله وتظهر له األرض العجائب؟ فيا سادة القوم وأيها 
العقالء، تدبروا هذه األحداث بتأنٍّ؛ هل تشبه هذه األحداث أحداث الكاذبني 
أم متاثل الصادقني؟ فهل مسع أحدكم قط أن السماء أظهرت آيات من أجل 

صادقني بأعاجيبه وهل يعلم كاذب وهل شاهد أحدكم أن الكاذب فاق ال
٢٥كاذب أو مفتر نال مهلة  أحدكم أي  عاما بعد افترائه كما ناهلا هذا العبد

املتواضع؟ فالكاذب ميزق ويباد كما تباد الرباغيث أو كما تنفجر فقاعة، فلو 
كان الكاذبون واملفترون قد أُمهلوا هذه املدة الطويلة وظهرت هلم آيات ختص 

يف أعمال األلوهية. فإذا  الصادقني تأييدا هلم، لفسد العامل كله وحدث الفوضى
العواصف رأيتم أنه قد أثريت ضجة ضد مدعٍ ومال العامل ملعارضته، وهبت 

ومل يتأثر ومل يتضرر أي ضرر، فتنبهوا فورا واتقوا وحذار أن حتاربوا  واألعاصري
  . �اهللا 

فالصادق لن يهلك بأيديكم، والبار والصادق لن يباد مبكايدكم، فال تبالغوا 
كل هوان  سينقلب عليكمويف األمر بشقاوة. فبقدر قسوتكم ستصابون، 

                                                 
          ) املترجم(ترمجه قصيدة فارسية.  ١
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. أيها األشقياء، هل تؤمنون باهللا أم ال؟ فكيف ميكن أن يقدم وخزي تريدونه له
جلكم اجلماعةَ اليت أمانيكم على مشيئته وإرادته؟ وكيف ميكن أن يهلك من أ

سبق أن أراد إقامتها من قدمي، فمن منكم ميكن أن يهدم بيته أو يقطع بستانه 
، �وخينق أوالده لقول جمنون؟ فيا أيها السفهاء واحملرومون من حكم اهللا 

ألدعيتكم الصادرة  بستانه وبيته وربيبه إجابةً �كيف ميكن أن يدمر اهللا 
 هتقول إىل ماصاغية  نإىل الصواب واستمعوا بآذالوا العقل وعودوا عمحبمق؟ فأ

السماء، واعرفوا الفصول واملواسم على األرض ليكون خري لكم وتتحسن 
وا عن ختلَّوولكي ال تقطعوا كشجرة يابسة. حياتكم أيام وتطول أحوالكم، 

االعتراضات السخيفة، واجتنبوا النقد بغري حق، واعصموا نفوسكم من األفكار 
 تفتروا علي كذبا أنين ادعيت النبوة احلقيقية، أال تعرفون أن احملدث الفاسقة. ال
قراءة "وال حمدث"؟ فما هذا االنتقاد الوقح أنين  نتتذكرو ل؟ أفالأيضا مرس

باللغة  - تسمون من يرسل هلأين مرسل؟ أخربوين أيها السفهاء،  تادعي
 تذكروا أن املراد منرسال أو رسوال أم تسمونه باسم آخر؟ لكن م - العربية

اإلهلام اإلهلي النازل علي ليس املعىن احلقيقي اخلاص بصاحب  الرسول يف
الشريعة، بل كل من يؤمر إمنا يكون مرسال. والصحيح أن الوحي الذي أنزله 
اهللا على هذا العبد املتواضع وردت فيه بكثرة كلمات النيب والرسول واملرسل 

ة، ولكلٍّ أن يصطلح، وقد اصطلح اهللا يها احلقيقحبقه، ولكنها ليست على معاني
  واستخدم مثل هذه الكلمات يف حقي. 

باملعىن احلقيقي للنبوة ال قدميا وال  �حنن نسلِّم ونعترف أنه ال نيب بعد النيب 
 �حديثا، فالقرآن مينع ظهور هؤالء األنبياء، أما باملعىن اازي فمن حق اهللا 

سال، أفلم تقرأوا أحاديث وردت فيها عبارة أن يسمي أي ملهم نبيا أو مر
"رسولُ رسولِ اهللا"؟ فالعرب إىل اليوم يطلقون على حامل رسالة إنسان كلمة 
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أن يستخدم كلمة مرسل يف حق أحد  �"رسول" فكيف صار حراما على اهللا 
؟ �ونَفَقَالُوا إِنا إِلَيكُم مرسلُ�مبعناها اازي؟ أفلم تقرأوا يف القرآن الكرمي 

؟ إذا سئلتم عند اهللا فأي على هذا األساس انظروا بإنصاف فهل تكفِّرونين
برهان عندكم لتكفريي؟ إنين أقول لكم مرارا وتكرارا ال شك أن كلمات 
الرسول واملرسل والنيب واردةٌ حبقي يف إهلامايت، غري أا ليست مبعانيها احلقيقية، 

يقية، فمثل ذلك كلمات النيب وكما أن هذه الكلمات ليست مبعانيها احلق
فهي ليست على معانيها احلقيقية،  ،الواردة يف األحاديث حبق املسيح املوعود

فمن أراد أن يفهم فليفهم؛ فقد كشف علي أن  .�فهذا العلم أعطانيه اهللا 
ائيا، فاآلن ال ميكن أن  �أبواب النبوة احلقيقية مسدودة بعد خامت النبيني 

يأيت نيب جديد وال قدمي باملعىن احلقيقي للنبوة، غري أن معارضينا الظاملني ال 
يعدون أبواب ختم النبوة مغلقة بكاملها بل مثة نافذة مفتوحة يف رأيهم لنـزول 
املسيح النيب اإلسرائيلي. فإن جاء نيب حقيقي بعد القرآن الكرمي وبدأت سلسلة 

أخربوين كيف ختمت النبوة؟! فهل وحي النيب سيسمى بوحي فوة، وحي النب
النبوة أو باسم آخر؟ فهل تعتقدون أن مسيحكم االفتراضي سيرتل حمروما ائيا 
من وحي النبوة؟ توبوا واتقوا اهللا وال تتجاوزوا احلدود. فإن مل تقْس قلوبكم 

هو  �أن النيب فلماذا هذا التجاسر حبيث تكفِّرون دومنا سبب شخصا يؤمن ب
خامت األنبياء باملعىن احلقيقي، ويؤمن بأن القرآن الكرمي هو خامت الكتب، ويؤمن 

م ما حرمتجبميع األنبياء ويستقبل قبلة املسلمني وحيرحلّ ه الشريعة اإلسالمية وي
  ما أحلته؟ 

يا أيها املفترون، أنا مل أسئ إىل أي نيب، ومل أقل شيئا خالف أي عقيدة 
ولكنكم إذا مل تؤمنوا بأنفسكم فما الذي أستطيع أن أفعله؟ أنتم صحيحة، 

تعتقدون أن أدىن شهيد ميكن أن يفوق نبيا عظيما بالفضيلة اجلزئية، واحلق أنين 
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ال أرى أفضال اهللا علي أقل من أفضاله على املسيح، وليس هذا من الكفر يف 
فقد كون أسرار اهللا شيء، وإمنا حتديثا بالنعمة اإلهلية. وملا كنتم ال تدر

"؟ لو هو أفضل من بعض األنبياءكفرا. فكيف تردون على من قال " حسبتموه
كنت كافرا يف نظركم كذلك كان ابن مرمي كافرا يف نظر فقهاء اليهود، 

ال ووعندي ما يدل على فضل اهللا النازل علي أكثر لكنكم ال حتتملونه، 
فقد محلتم على رءوسكم  هينا،را تستسيغونه. تذكروا جيدا أن تكفريي ليس أم

  محال ثقيال، وسوف تسألون عن كل هذه األمور. 
أيها األشقياء، أين ترديتم؟ وما هي السيئات اخلفية اليت أصابتكم؟ فلو كان 
فيكم ذرة من الرب والصالح ملا ضيعكم اهللا. بقي أمامكم قليل من الوقت وقد 

كغيب ال يبتعد من أمام قوي فيمزق أضعتم ثوابا كثريا؛ فكُفوا. أحتاربون اهللا 
ويداس، وأخريا تتكسر عظامه ويسقط على األرض شبه ميت؟ ما الذي كسبه 

 هذا وبعد املوت حنن خناصم"."اليهود من القتال واحملاربة؟ وما الذي تتوقعونه؟ 
لقد كتب الصوفية أيضا الكثري عن كماالت اإلنسان ومبلغ سلوكه وإىل أي 

أيها العقالء؛ اعرفوين غ اإلنسان، وهم أيضا قد ناموا اليوم. يا حد ميكن أن يبل
إن مل تصدر مين اإلجنازات واخلوارق اليت ينبغي ظهورها من املؤيد من بأعمايل، 

فال تؤمنوا يب. أما إذا كانت قد صدرت فال تلقوا بأيديكم إىل التهلكة  �اهللا 
بسبب  ١ن السماء حتمروا عن سوء الظن وكفوا عن الوساوس ألعن عمد. ختلَّ

اإلساءة إىل إنسان مقدس لكنكم ال تنظرون، تفيض عيون املالئكة دما لكنكم 
                                                 

حني تشهد السماء واألرض من أجل ظهور إمام فليس املراد من ذلك أن املهدي  ١
نتيجة عدم الفهم. كال بل  الدموي أو املسيح الغازي سيبعث. كال بل كل هذه األفكار

قد أمرنا أن نقيم احلجة على املنكرين باآليات السماوية واألدلة العقلية وندخل اإلميان يف 
  القلوب باخلوارق. منه
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ال تبصرون. إن اهللا يف جالله، وتز األبواب واجلدران. فأين العقل الذي يعي 
ويدرك، وأين العيون اليت تعرف األوقات؟ لقد كُتب حكم يف السماء فهل أنتم 

؛ فإن توقّفسائلون رب العزة ملاذا فعلت هكذا؟ أيها الغيب عاتبون عليه؟ أَوأنتم 
  الوقوف أمام الصاعقة ليس يف صاحلك. 

انظروا إىل مظاملكم واعتداءاتكم وفكِّروا يف خيالئكم وجتاسركم، كيف 
"آم" بطريقتني، إذ أصاب آم مبوتني، أوهلما أنه مل  اهللا تعاىل آية فأهلكحقق 

يستطع تربئة ساحته من مة جرمية إخفاء احلق وارتكاب الكذب بأي أسلوب؛ 
ال برفع القضية يف احملكمة وال باحللف وال بربهان آخر، وثانيهما أنه مات 
عاجال حبسب الوعد اإلهلي بإصراره على اإلخفاء. فأخربوين أي صعوبة 

أخريا؟ واجهوا لتصديق هذه النبوءة، أفما ظل آم خياف ويرتعب؟ أفلم ميت ت
أمل تكن النبوءة تتضمن الشرط الواضح بأن موته سيتأخر يف حالة الرجوع إىل 

أن حيلف أن احلجة مل تتم بالقرائن العقلية من  علىأحدكم يقدر فهل  ؟احلق
وأنه حتما ظل خياف هيبة  خالل أقواله وأعماله واألعذار الواهية السخيفة،

يعود - الذي اعترف به هو نفسه - ثبت أن اخلوفالنبوءة ومل يقدر على أن ي 
ض وغريه من األعذار السخيفة غري الثابتة بالشواهد؟ مع أن إىل الثعبان املرو
ع القضية يف احملكمة. احنة له ليثبت ذلك من خالل احللف ورفْسالفرصة كانت 

م على احللف؟ أو هل رفع القضية يف احملكمة؟ أو هل دروين اآلن هل أقْأخبِ
أثبت أو برهن تاناته بشواهد أخرى؟ باهللا عليكم قولوا شيئا، تكلموا شيئا. 

ادعاءاته أن  فبعد أن اعترف آم أوال باخلوف، ما هي األدلة اليت أثبت ا
نت أطلقته خوفه كان نامجا من رؤية الثعبان املروض الذي امين افتراًء بأين ك

. أيها املتعصبون األشقياء، ألن متوتوا أبدا؟ ألن يأيت عليكم زمان توقفون ليلدغه
علتم فسألون؟ فيه عند رب العاملني فتلو كانت قضية من هذا النوع دنيوية وج
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قضاة فيها لكذّبتم بال شك متم، ولكتبتم هما ال يقدر على إثبات أعذاره كآ
يكم الصادق. لكنكم اآلن تظنون أن اهللا رأْ - ة البشرخوفا من حمكم-يف القرار 

بعيد عنكم وال يسمع شيئا وأن يوم املؤاخذة واحلساب على مسافة بعيدة  �
  منكم. 

قولوا صدقا وحقا، هل مات آم بريئا ونظيف الذيل؟ أمل يرحل مدينا لنا؟ 
عاجال بعد فإين أستحلفكم فأخربوين: أمل تقرأوا يف إعالنايت أن آم سيموت 

وحتقق ذلك إذ مات خالل سبعة أشهر من صدور  ؟إصراره على إخفاء احلق
فما هذا اإلحلاد الذي دفع أناسا خبيثي  .إعالننا األخري الذي صدر إمتاما للحجة

الطبع إىل تأييد املسيحيني وعداِء النداء السماوي وتصديق نداء الشيطان؟ لكن 
 ميب ما حدث؛ إذ قد حققوا حديث الننِع�د اهللا" حديث العهد ؛ فالشقي "سع

ن إن النبوءة مل باالسالم و"حممد علي" الواعظ يبكيان إىل اليوم حيث يقوال
فهل سوف خيتفي احلق  ؟تتحقق. يا حزب الشياطني، إالم تخفون احلق

قدر ما تستطيعون مث انظروا من حيالفه االنتصار؛  �بوا اهللا رمبساعيكم؟ فحا
احلياء، لقد خاف آم من التصدي لكنكم  و. أيها القوم عدميكم باخلواتيماحلف

، وقد وعدناه بأربعة آالف روبية ومل نربِمل ختافوا، لقد مزق آم باللعنات ومل ي
يتجاسر ومل يتجرأ على التقدم حىت خطوة واحدة حىت دخل القرب، وقد خاف 

أفلم يثبت إىل اآلن أحلّ عليه النصارى وضع يديه على أذنيه.  وحنيرفع القضية، 
أنه كان يعد املواجهة خالف احلق، وأن قلبه كان مفعما باهليبة واخلوف؟ لكن 
اهللا مع ذلك مل يتركه إلخفائه احلق، فمات حبسب الوعد اإلهلي وحتقيقا لإلهلام 
بالضبط، وسود وجوه املشايخ والنصارى. مل يكن أكرب مين سنا إال ببضعة 

بأنه مسن  آم  حديث العهد باالسالم أن يصفأعوام، ومن وقاحة سعد اهللا
يتمىن هذا اليهودي طمس النبوءة يف أي حال. فيا أيها املعارضون، إذ  هرم،
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اكفروا وقاحةً قدر ما تريدون، ولكن احلقيقة انكشفت وأدرك العقالء أن 
  ١النبوءة مل تتحقق من ناحية واحدة فقط بل من أربع نواحٍ.

من الرجوع واخلوف الذي ظهر منه حبسب الشرط لقد منح آم الفائدة 
املذكور يف اإلهلام، والذي كان جزءا من النبوءة، وهذا الرجوع قد بدأ فيه فور 
مساعه النبوءة، ألنه كان قد ارتد عن اإلسالم، وكان دوما يشك يف ألوهية 
 املسيح، وكان يؤول دوما، وكان منذ البداية حيسن الظن يب، ألنه كان مطلعا
على حيايت السابقة بسبب إقامته يف احملافظة نفسها، فكان من املستحيل عليه أن 
يعدين كاذبا؛ وهلذا السبب اصفر لونه عند مساع النبوءة وتغري وضعه، وحني 

يف كتابك دجاال فهذه عقوبة ذلك وستصيبك،  �قلت له: إنك مسيت النيب 
فشحب وجهه وأبدى ذعرا كبريا ووضع كلتا يديه على أذنيه كأنه يتوب، 
وأعتقد أن قرابة سبعني شخصا كانوا يف جلسة النصارى تلك، وقد بدأ رجوعه 

  من اللحظة نفسها وليس الحقا، وعاش إىل اية املدة كاانني. 
ول مع وجود هذه األحداث الصرحية الواضحة أن فأي وقاحة أكرب من الق

النبوءة مل تتحقق؟! لعنة اهللا على الكاذبني. فكلمة الرجوع الواردة يف الشرط 
كانت فعال قلبيا وبدأ يف الوقت نفسه، فأي كلمة يف النبوءة تفيد بأنه سيعتنق 
اإلسالم علنا وصراحة؟ فهل كان ميكن ملشرك أن يبقى مستقيما عند صدور 

هذه النبوءة املخيفة؟ جيب أن يتذكر كل واحد أن هذه النبوءة مل تبدأ يف  مثل
عاما، وكانت معها  ١٢ذلك اليوم، بل قد صدرت يف الرباهني األمحدية قبل 

                                                 
) ٢) أحد هذه اجلوانب أن موت آم تأخر مبوجب الشرط املذكور يف اإلهلام. (١( ١

) والثالث أن النبوءة ٣اإلهلام ( والثاين أن آم مات بعد إخفاء الشهادة عاجال حبسب
من الرباهني األمحدية حتققت؛ أي مكر النصارى ومؤامرات  ٢٤١الواردة يف الصفحة 

       يف ظهور جدال بني النصارى واملسلمني. منه �) والرابع حتققت نبوءة النيب ٤املشايخ (
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) ٢٤١) و(٢٤٠) و(٢٣٩النبوءة عن "ليكهرام" أيضا، فإذا قرأمت الصفحات (
هذه األحداث.  من كتاب الرباهني األمحدية بإمعان فستمثل أمام عيونكم كل

وكان قد ورد يف اآلثار السابقة واألحاديث النبوية عن مهدي آخر الزمان أنه 
سيعد يف أوائل األمر ملحدا وكافرا وأن الناس سيبغضونه أشد البغض 
ويذكرونه بالذم ويسمونه دجاال وملحدا وكذابا، وكل هؤالء يكونون مشايخ 

ذه األمة، وسوف يستمر هذا ولن يكون على سطح األرض أسوأ من مشايخ ه
الوضع ملدة من الزمن، وبعد ذلك سيؤيده اهللا بآيات مساوية وسيسمع صوت 
من السماء حبقه: "هذا خليفة اهللا املهدي". فهل سوف تنطق السماء كما ينطق 
البشر؟ كال بل املراد أن اآليات ذات اهليبة ستظهر وترجتف منها األفئدة 

القلوب إليه، ويولد حبه يف القلوب، وينشر قبوله يف واألكباد، وعندئد سيوجه 
األرض، فال يكون أربعة أشخاص جالسني يف مكان دون أن يذكروه باحلب 
والثناء عليه. فهذه الصفحات املذكورة آنفا من الرباهني األمحدية ترسم هذه 

يل أوال موجها الكالم إيل إن الناس حيسبونك ضاال  �األحداث: فقد قال 
وصاحب أفكار شيطانية ويؤذونك ويتكلمون حبقك كلمات شىت وجاهال 

ويستهزئون بك. مث قال إنا كفيناك املستهزئني مث قال: قل عندي شهادة من اهللا 
فهل أنتم مؤمنون؟ فبذلك أشار إىل أن اآليات السماوية ستظهر يف تلك األيام. 

ر هذه اآلية ذكر النبوءة عن آم وأنبأ أيضا أنه عند ظهو ٢٤١مث يف الصفحة 
ستحدث فتنة من قبل النصارى واملسلمني يهوديي اخلصال، فسوف ميكرون 

يظهر احلق بعد هذا املكر  �وميكر اهللا وإن مكر اهللا هو الغالب. مث قال إن اهللا 
حادثة ليكهرام يف صورة فتح عظيم،  �ويظهر الفتح العظيم. فقد حقق اهللا 

  ئ مبصري هذه املعركة مث يبشر بالغلبة!أن ينبعلى قادرا ومل يكن أحد غري اهللا 
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والنبوءة الثانية هي عن ليكهرام، وتشري إليه إهلامات الرباهني األمحدية نفسها؛ 
فقد ورد يف الرباهني األمحدية بعد ذكر مكر النصارى اإلهلام: "الفتنة ههنا 
فاصرب كما صرب أولو العزم"، أي عندما سيمكرون ستحدث فتنة عظيمة 

يف البلد تأييدا للباطل حبيث يعد الصادق كاذبا ويعد الكاذبون  وستثار ضجة
على حق. فيا أويل األبصار ال تلقوا بأنفسكم يف نار جهنم بقتل احلقائق. 
انظروا كم تكمن العظمة يف هذه النبوءة اليت رمست كل األحداث بدقة قبل 

مع  سيحدث نزاع هأيضا أن �عاما، وخبصوصها هناك أثر من النيب  ١٢
النصارى وعندئذ سيسمع صوت من األرض أال إن احلق يف آل عيسى، كما 

فقولوا حقا وصدقا  صوت يفيد أال إن احلق يف آل حممد.يرتل من السماء أيضا 
هل قد نزل هذا الصوت أم ال؟ إذا متاديتم يف الشر فسوف يزيد من إظهار 

  القدرة، فهل هناك من يتعبه؟ 
هرام بالتفصيل مع العبارات األصلية املقتبسة من اآلن نسجل النبوءة عن ليك

الكتب اليت وردت فيها هذه النبوءة، وألفت انتباه القراء إىل أن يقرأوا هذه 
النصوص بتدبر خشية من اهللا، مث ليتدبروا هل هذا فعل اإلنسان أو فعل ذلك 
اإلله الذي هو رب السماوات واألرض وصاحب كل قدرة وقوة؟ واجلدير 

ن العبارات اليت نسجلها هنا هي مقتبسة بنصها من الكتب األصلية بالذكر أ
ضف إليها، حىت إين ألصقت القصيدة بعينها، ومل ينقص منها أي حرف ومل ي

إن أعجب اليت كانت على رأس النبوءة ومطلعها: "عجب نوريست ... أي 
تلك اليد  ..." وحتتها رمست يد لإلشارة إىل النبوءة، وقد ألصقت رسماألنوارِ

أيضا لكي يطَّلع على تفاصيل النبوءة اليت ذكرت قبل موت ليكهرام بأربعة 
أعوام. وهذه الكتب متوفرة يف كل مدينة وهي منشورة منذ سنني يف البنجاب 

  واهلند، فمن أراد فليطلع على الكتب األصلية.
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شودة منه، األمر املهم اجلدير بالذكر هنا والذي هو لب كتابنا هذا والغاية املن
أن الديانة اآلرية  وهيأن هذه النبوءة كانت قد صدرت لتحقيق غاية جليلة؛ 

هو  �باطلة متاما، وأن الفيدا ليس من اهللا، وأن سيدنا وموالنا حممدا املصطفى 
، وأن اإلسالم دين صادق من اهللا، وهذا ما �اهللا من  رسول املقدس اجلليلال

بضراعة. فينبغي أن ال تعد اهللا كتبناه مرارا، ولتحقيق هذا اهلدف فقط دعونا 
هذه النبوءة جمرد نبوءة عادية، بل إا تتضمن احلكم السماوي بني اهلندوس 
واملسلمني، فقد تزايدت احلدة يف اهلندوس منذ فترة، وال سيما ليكهرام هذا 
الذي كان قد متادى يف التجاسر كأنه مل يكن يؤمن بأن هناك إهلا. فقد أظهر 
اهللا هلم آية مشرقة، وجيب أن يأخذ كل واحد من هذا درسا وعربة أن كل من 
  يطلق اللسان مسيئا إىل أنبياء اهللا املقدسني ال ميكن أن يكون مصريه حسنا أبدا. 

ريني، فيجب أن يكفوا عن إن ليكهرام قدم مبوته درسا وعربة دائمة لآل
شرورهم وتصرفام الشنيعة اليت نشرها "ديانند" يف البلد وأن يعاملوا اإلسالم 
بلطف ولني ورفق وحب صادق وإكرام، فلهم يف ذلك خيار. وحان لبعض 

أن يتوبوا، فليالحظوا ما أقوى إله  ني احلمقى الذين مالوا إىل اآلرينياملسلم
خبِروا من خالل اإلعالنات املطبوعة عند صدور اإلسالم. كان اآلريون قد أُ

إذا كان دينكم صادقا وأن اإلسالم باطل فإن عالمته أن تنقذوا  :هذه النبوءة أنه
 .وكيلكم ليكهرام من بطش هذه النبوءة وادعوا له بضراعة قدر ما تستطيعون

، غضب اهللا وقد أتيحت هلم مهلة طويلة لكنهم مل يقدروا على تغيري إرادة
علموا يقينا أن السكني اليت أطلقت على ليكهرام كانت نفسها اليت ظل فلي

عرب السنني الطويلة، حبيث متثلت سالطة  �يطلقها على عرض سيدنا وموالنا 
على األرض ما مل تطلَق يف لسانه سكينا وانغرزت يف بطنه؛ فال ت طلق سكني

أنا فكنت أراه  السماء أوال. لعل الناس يزعمون أن ليكهرام قتل اآلن، أما
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مقتوال منذ أن أتاين ملَك دموي وسألين أين ليكهرام؟ فسوف تقرأون هذا 
  املوضوع يف النبوءات اليت أسجلها فيما يلي: 

 ٤يف الصفحة  م يتضمن١٨٨٦فرباير  ٢٠أوال: (إن اإلعالن الصادر يف 
 كتب عن قضائهذا النبوءة عن ليكهرامرٍ فقط) أن ليكهرام الفشاوري سيقد 

وقدره شيء يف هذا الكتاب على األغلب بتقييد املوعد والتاريخ، وإذا كان 
أحد تشق عليه مثل هذه النبوءة فعليه أن خيربين يف رسالة خطية موقعة بيده 

م أو من اليوم الذي ينشر فيه هذا املوضوع ١/٣/١٨٨٦خالل أسبوعني من 
اليت خيافها، وأال أول مرة يف أي جريدة، لئال أسجل يف هذا الكتيب النبوءة 

أُطلع عليها أحدا لئال يكسر فؤاد أحد وال يكشف على أحد وال يخبر مبوعد 
أن أنشر بظهوره. وبعد ذلك استلمت من البانديت ليكهرام بطاقة أذنَ يل فيها 

أي نبوءة عن موته بشرط أن يكون امليعاد حمددا. وبعده تلقيت إهلامات 
  مفصلة. 

ر يف شهر صفر يف كتيب "كرامات الصادقني"، املنشو سجلثانيا: الوحي امل
كما يلي: "وعدين ريب واستجاب دعائي يف رجل  من اهلجرة، وهو ١٣١١

مفسد عدو اهللا ورسوله املسمى ليكهرام الفشاوري، وأخربين أنه من اهلالكني. 
إنه كان يسب نيب اهللا ويتكلم يف شأنه بكلمات خبيثة، فدعوت عليه، فبشرين 

  مبوته يف ست سنة، إن يف ذلك آلية للطالبني". ريب
أي أن اهللا استجاب دعائي على عدو اهللا ورسوله املدعو ليكهرام الذي 

كلمات بذيئة، فحني دعوت عليه وعدين ريب وبشرين بأنه  �يستخدم حبقه 
  ية للذين يبحثون عن الدين احلق. آليف ذلك إن سيهلك خالل ستة أعوام، و
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م الوارد يف ١٨٩٣فرباير  ٢٠الوحي املسجل يف إعالن ثالثا: 
  كتاب مرآة كماالت اإلسالم:

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

      � حممد نفسِ نور هلو األنوارِ أعجب إن"
   � حممد معدن جلوهر اجلواهرِ أروع وإن

   الظلمات مجيع من تتطهر
  � حممد أحباء من يصريون الذين أولئك قلوب

  اجلاهلني أولئكقلوب  من ألستغرب إنين
   � حممد مائدة عن يعرِضون الذين

  العالَمنيِ كال يف أحدا أرى ال
   � حممد وعظمة مسو يبلغ
  ذلك من أشد الرباءة بريء اهللا إن

    � حملمد الضغينة يكن الذي القلب
  اخلسيسة الدودة تلك اهللا سيحرق

     � حممد أعداء من تصري اليت
   النفس سكرات من التخلص أردت إذا

  � حممد بعشق املنتشني من فكن
  احلق إهلك عليك يثين أن أردت وإذا
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  � حممدامن صميم الفؤاد  ميدحون ممن فكن
  عشاقه من فكن دليال، صدقه على طلبت وإذا
  � حممد صدق على دليل أكرب هو وجوده ألن
   � أمحد قدمي غبارل فداء رأسي إن

  � حممد سبيل يفكل حني وآن  فداء وقليب
   �اهللا رسول شعرل فداء أنا بل

  � حممد وجهل فداء وأنا
  السبيل هذه يف أُحرق وأ أُقتلْ وإن إنين
  � حممد إيوان عن دبري أُولّي فلن
  الدين سبيل يف أحدا أخشى ال

  � حممد إميان بصبغة متصبغ ألين
  كلها الدنيا عن االنقطاع أسهلَ ما

  � حممد وإحسان حسنِ بذكرِ
  سبيله يف فداء كياين من ذرة كل إن

  � حملمد خفيا مجاال شاهدت قد ألنين
   أستاذ أي اسم أعرف ال

  � حممد مدرسة يف تعلمت فقد
  آخر حبيب وألي يل ما

  � حممد مجال قتيل فإين
   � حممد من حتنن نظرة إىل أتوق إين
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  � حممد برياض إال أرضى وال
  صدري يف امللتاع قليب عن تبحثوا ال

  � حممد ذيلب ربطته قد ألين
   القدس طيور منالطائر السعيد  أنا
  � حممد بستان يفه عش اختذ يذال
  بعشقك نفسي نورت قدل

  � حممد نفس يا لك فدىفروحي 
  السبيل هذه يف حياة مبئة فديت ولو إنين
  � حممد بعظمة ذلك الق ملا
   الفىت هلذا اهللا وهبها اليت اهليبةَ أروع ما
  � حممد مبارزة على جيرؤ أحد فال

الضال الغيب اجلاهل العدو أيها احذر  
حملمد الصارم السيف وخف �  

  الناس عنه ضل الذي املستقيم اهللا صراط والتمس
  � حممد وأعوان آل يف

  � حممد شأن تنكر من يا حذارِ
  � حملمد مبينا نورا تنكر من يا وحذار

  العامل من اليوم اختفت قد واخلوارق الكرامات أن شك ال
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  ١".� حممد غلمان عند لتراها تعال لكن
@ @

@@@@@@@@@@@@@@@@@ @ @
ð‰ëb’ÐÛa@âaŠèØîÛ@åÇ@ñõìjã@ @

  
امللحق ذا  ١٨٨٦فرباير/شباط  ٢٠ليتضح أين كنت قد قلت يف إعالن 

الكتاب لـ "اندرمن" املرادآبادي وليكهرام الفشاوري بأين أود أن أنشر بعض 
إذا رغبا يف ذلك؛ فأعرض إندرمن بعد  املقدر يف علم اهللا النبوءات عن مصريمها

صدور هذا اإلعالن ومات خالل مدة من ذلك، لكن ليكهرام أرسل إيل بطاقة 
بريدية مبنتهى التجاسر وكتب فيها "انشر حبقي أي نبوءة تريد فأنا أمسح لك 

   :إهلاما �بذلك"، فحني ركزت على الدعاء عليه تلقيت من اهللا 

h]„Âæ<figÿ’Þ<äÖ<H…]ç}<äÖ<fi‚Šq<fiØrÂ< <

أي هذا جمرد عجل ال روح فيه يصدر صوتا كريها، وقد قدر له على جتاسره 
وبذاءاته العقاب واحلزن والعذاب الذي سيصيبه ال حمالة. وبعد ذلك حني 

ملعرفة موعد العذاب،  - ١٨٩٣فرباير  ٢٠االثنني يف  -ركزت على الدعاء اليوم
 ٢٠ؤرخ يف كشف اهللا الكرمي علي أنه خالل ست سنوات بدءا من اليوم امل

سيواجه العذاب الشديد عقابا على جتاسره وبذاءاته ضد رسول  ١٨٩٣فرباير 
. فاليوم أكشف على مجيع املسلمني واآلريني والنصارى والفرق األخرى �اهللا 

                                                 
 ترمجة قصيدة فارسية. من املترجم ١

� 
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على هذا الرجل خالل ست  ١زل العذابـبنشر هذه النبوءة أنه إذا مل ين
للعادة وغري عادي وأكرب من اآلالم  خارق عذاب - ليومسنوات من تاريخ ا

وليس نطقي هذا  �فاعلموا أين لست من اهللا  - البسيطة ومل يتسم يبة إهلية
بروح منه، وإذا ثبت كذيب يف هذه النبوءة فأنا مستعد ملواجهة كل نوع من 
العقاب وراض بأن يربط عنقي حببل وأعلَّق على الصليب، هذا باإلضافة إىل 

  بوءة وهو فوق كل فضيحة، وماذا أكتب أكثر من هذا؟فضيحة بطالن الن
إساءات شنيعة ترتعد  �ليتضح أن هذا الرجل قد ارتكب حبق رسول اهللا 

رد تصورها األوصال، إن كتبه زاخرة بالتحقري واإلساءة والشتائم من نوع 
غريب، وهل من مسلم ميكن أن يطيق مساع هذه الكتب دون أن يتفتت كبده 

ومع كل هذا التباهي والعماية فإنه جاهل أشد اجلهل وليس له  ويتمزق قلبه؟
إملام باللغة العربية، بل ال يقدر على الكتابة باللغة األردية الفصيحة أيضا. وهذه 

خصيصا هلذه الغاية  �النبوءة ليست وليدة املصادفات، كال بل قد دعوت اهللا 
أدركوا احلقيقة والنت  وتلقيتها إجابةً، وهي متثل آية للمسلمني أيضا. ليتهم

واحلمد هللا والصالة قلوم، واآلن أي باسم اهللا عز وجل الذي بدأت بامسه. 
والسالم على رسوله حممد املصطفى، أفضل الرسل وخري الورى، سيدنا 

   وسيد كل ما يف األرض والسماء.
  العبد املتواضع مريزا غالم أمحد من قاديان

  )٢٠/٢/١٨٩٣حمافظة غورداسبوره (
  

                                                 
     مجاعةً ليزول هذا العذاب عن حماميهم. منهاآلن جيب على اآلريني أن يدعوا  ١
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رابعا: الرد على االعتراض املسجل على صورة غالف "بركات الدعاء"، 
  للغالف.  ٤مع اخلرب الوارد يف حاشية الصفحة 

  
lbvn�ß@ñõbÇ…@x‡ì¸@ @

  مدينة "مريـ" على نبوءيت اعتراض جريدة "أنيس هند" الصادرة يف
م للجريدة املذكورة وفيه شيء من ٢٥/٣/١٨٩٣وصلين العدد الصادر يف 

يف نبوءيت اليت نشرتها عن ليكهرام الفشاوري. وعلمت أن كلمة احلق الطعن 
هذه قد شقّت على بعض اجلرائد األخرى أيضا. واحلق أنه من دواعي سروري 
أن تلك النبوءة ال تزال تنتشر وتشتهر على أيدي املعارضني. فأرى يف هذا املقام 

أراد وليس يل و شاء كفاية يف أن أكتب ردا على هذا الطعن أن اهللا فعل كما
أدىن دخل يف ذلك. أما القول بأن نبوءةً كهذه لن تكون مفيدة بل ستبقى فيها 
 بعض الشبهات؛ فأعرف جيدا أن هذا االعتراض سابق ألوانه. لقد أقررت

 -كما يزعم املعترضون- كان مآل هذه النبوءة إذاسابقاً وأكرر إقراري أنه 
ته فلن صح داعم أو اهليضة العادية، مث استآلالاإلصابة باحلمى العادية أو بعض ا

ألنه ال يسلم أحد من  ؛ثبت أنه ليس إال مكرا ودجالسوف يذلك نبوءة، و يعد
مثل هذه األمراض، فإننا مجيعا منرض بني حني وآخر. وحينئذ أستحق حتما 

بكل  اظهرت فيه بصورةالعقاب الذي ذكرته. ولكن إذا حتققت النبوءة 
ا من عند اهللا تعاىل وضوح وجالء آثارالعذاب اإلهلي، فافهموا أ . 

وهيبتها ليست حباجة إىل تعيني املوعد لنبوءة لعظمة الذاتية الفاحلقيقة أن 
واأليام، ففي هذا اخلصوص يكفي حتديد زمن نزول العذاب إمجاال، مث إذا 
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يا، حتققت النبوءة يف احلقيقة يبة عظيمة الشأن فهي جتذب إليها القلوب تلقائ
وكل هذه األفكار وهذه االنتقادات واالعتراضات اليت تتولد يف القلوب قبل 
األوان تنعدم ائيا حبيث تدفع أصحاب الرأي الصائب من املنصفني إىل التخلي 

ومعلوم أن هذا العبد املتواضع هو اآلخر خيضع لسنن الكون،  .عن آرائهم بشدة
نظرا إىل بعض األمراض احملتملة  فلو كانت نبوءيت مبنية على جمرد كالم فارغ

ونشرت النبوءة ختمينا، فالشخص الذي تنبأت عنه هذه النبوءة هو اآلخر 
يستطيع بناء على هذه التقديرات أن يتنبأ عين، بل إنين أقبل وأرضى أن حيدد 
موعد النبوءة عين عشر سنوات بدال من ست. إن عمر ليكهرام يقدر يف هذه 

ى أكثر تقدير، وهو شاب قوي العضالت ويتمتع بالصحة األيام بثالثني عاما عل
املمتازة. أما أنا العبد املتواضع، فعمري ينوف على مخسني عاما، وأنا ضعيف 
ودائم املرض ومصاب بأنواع األعراض؛ ففي املواجهة سيتبني تلقائيا أي أمرٍ هو 

 . �من اإلنسان، وأي قول هو من اهللا 

أما قول املعترض بأن الزمن ليس زمن النبوءات من هذا النوع، فهي مجلة 
عادية بسيطة يتفوه ا أكثر الناس، فهذا الزمن يف رأيي وحسب فهمي زمن قد 

يبقى ال جند له نظريا يف األزمنة السابقة، غري أن خداعا أو مكرا ال ميكن أن 
لذي يعرف التمييز بني ، لكن ذلك يزيد الصلحاء فرحة، ألن اخفيا فيه أيضا

اخلداع والصدق فهو الذي يكرم الصدق بصدق القلب ويندفع إليه ويتقبله، 
فالصدق يتسم جباذبية ويفرض بنفسه قبوله، فالظاهر أن الزمن يقبل مئات 
األمور احلديثة اليت مل يقبلها آباء هؤالء يف املاضي. إن كان الزمن ليس متعطشا 

ا االنقالب عظيم اخلطر؟ فال شك أن الزمن للحقائق فلماذا يالحظ فيه هذ
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صديق احلقائق الواقعية ال عدوها، أما القول بأن هذا الزمن زمن العقل والرشد 
وقد مضى زمن البسطاء السذج، فهذا بتعبري آخر مذمة للزمن؛ فكأن هذا 
الزمن رديء وسيئ لدرجة أنْ ال يقبل احلق حقا. لكنين لن أقبل حبال من 

لبية الذين ينتفعون يب هكذا يف احلقيقة؛ ألنين أرى أن غاضع األحوال أن الو
ويرجعون إيل ويقبلونين هم املثقفون واملتعلمون بعلوم حديثة، وبعضهم حائزون 
على شهادات البكالوريوس واملاجستري، كما أالحظ أن هذا احلزب من املثقفني 

ذلك فحسب بل  واملتعلمني حديثا يتقبل احلقائق مبنتهى الشوق والرغبة، وليس
إن حزبا من اإلجنليز الذين يقيمون يف آسيا من حديثي اإلسالم واملثقفني الذين 

  يقيمون يف مدينة مدراس ينضمون إىل مجاعتنا ويوقنون باحلقائق. 
اآلن أعتقد أين كتبت مجيع األمور اليت فيها الكفاية ليفهمها من خياف اهللا 

موضوعي هذا من عند أنفسهم، فأنا ال ، ولآلريني احلرية يف أن يعلِّقوا على �
أبايل بذلك؛ ألنين أعلم أن مدح هذه النبوءة حاليا أو ذمها سيان. إذا كانت 

وحده، فسوف تتحقق بعظمة وجالل،  �وأعلم جيدا أا منه  �من اهللا 
وز القلوب، وإذا مل تكن من اهللا فسوف تظهر ذليت وهواين. وإذا جلأت يف 

ويالت ركيكة فسوف يزيدين ذلك هوانا أكثر. إن ذلك األزيل هذه احلالة إىل تأ
والطيب القدوس الذي بيده كل خيار وقدرة ال يعز الكاذب أبدا، فمن اخلطأ 
احملض الظن أنين أعادي ليكهرام ألسباب شخصية، فأنا ال أناصب أحدا العداء 
 الشخصي، بل احلقيقة أن هذا الرجل عادى احلق والصدق وأساء إىل إنسان

أن يظهر يف العامل  �كامل ومقدس هو منبع كل صدق وحقيقة، وقد أراد اهللا 
  والسالم على من اتبع اهلدى. عزةَ حبيبه. 
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ð‰ëb’ÐÛa@âaŠèØîÛ@åÇ@Š�e@djã@ @
  (مسجل على غالف كتيب بركات الدعاء)

  
م املوافق ١٨٩٣أبريل/نيسان  ٢يف أثناء غفوة خفيفة صباح اليوم، 

من اهلجرة، رأيتين جالسا يف حجرة كبرية مع بعض  ١٣١٠رمضان ١٤
إذا برجل عمالق مرعب الشكل وكأن الدم يقطر من وجهه، يدخل فصحابيت، 

ويقف أمامي. فلما رفعت نظري إليه، أدركت أنه كائن له جسم ومظهر 
ليس إنسانا، بل أحد املالئكة الغالظ الشداد. كان مظهره يثري غريب، كأنه 

الفزع والرعب يف القلوب. وبينما أنظر إليه سألين: "أين ليكهرام؟" وذكر أيضا 
اسم شخص آخر وسأل عن مكانه. وحينئذ فهمت أن هذا الرجل قد أُسندت 
 إليه مهمة عقاب ليكهرام والشخص اآلخر، ولكين ال أذكر اآلن اسم ذلك
الشخص اآلخر، غري أين أذكر أنه واحد من الذين نشرت عنهم إعالنا. وكان 

  هذا يف يوم األحد الساعة الرابعة صباحا، فاحلمد هللا على ذلك.
  

 --------------  
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éÜnÓ@†Èi@âaŠèØîÛ@åÇ@´í‰Ła@‰bØÏc@ @

  
 ١٨٩٧مارس/ آذار  ١٠إن جريدة "أخبار عام" الصادرة يف يوم األربعاء، 

نبوءة عن موت نائب املفوض املسيحي  خربا مشريا إيلَّ: "لقد نشرتنشرت 
خالل سنة واحدة واشتهرت يف اجلرائد، فلو تعرض نائب املفوض (آم) يف 

ملثل هذا احلادث (أي القتل) الذي دفع ليكهرام حياته  ،ال مسح اهللاتلك األيام 
  مثنا له، لكان وضع آخر". 

اذا يقصد رئيس حترير هذه اجلريدة من اآلن يستطيع كل عاقل أن يدرك م
هذا التقرير؟ إمنا يقصد أن يقول أنه لو قتل النائب آم لتحركت احلكومة 
حبسب زعم رئيس التحرير هذا ضد صاحب النبوءة فورا، ولقامت بتحقيق ال 
نراه اآلن. وقد تكون نية رئيس التحرير من هذا التصريح أو اخلطاب حسنة، 

قرونة خبيال سطحي وهي متسمة بوصمة فهم احلقائق على غري أا ملا كانت م
عكس حقيقتها؛ فهي مدعاة لألسف. ونستشف من رأي رئيس التحرير أن 
النبوءة عن آم مل تتحقق. فنذكِّر باختصار أن تلك النبوءة قد حتققت جبالء. 

يا مرة ويف دامى، فكان قد طلب مين بإحلاح شفهكان آم من معاريف الق
ية مرة أخرى، أنه لو حتققت أي نبوءة يل ضده فسوف يسعى رسالة خط

أنه سيلقى به يف اهلاوية خالل مخسة  �إلصالح نفسه حلد ما، فأنبأين اهللا 
عشر شهرا بشرط أن ال يرجع إىل احلق خالل هذه املدة. فلما كانت النبوءة 

 كان منوأبدى اخلوف بالتزام هذا الشرط، اإلهلية تتضمن شرطا وخاف آم 
الضروري أن ينتفع من هذا الشرط، ألنه من املستحيل أن يفي أحد بشرط إهلي 

وفائه بالشرط، ولو سألتم الدليل وجب تأخر موته نوعا ما مبقد ف .مث ال ينتفع به
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أنه كان قد رجع إىل اإلسالم بقلبه أو كانت قد استولت عليه هيبة النبوءة على 
حني أخربين أن آم قد استفاد من الشرط وأنه  �اإلسالمية، فاجلواب أن اهللا 

قد أخر عنه املوت ملدة، فدعوت آم أن حيلف علنا على أنه مل يرجع إىل  �
اإلسالم سرا وأن هيبة النبوءة اإلسالمية مل تستول عليه، وأعلنت له بأربعة 

إذا كان ال يريد أن حيلف فعليه أن ية جائزةً إذا أعلن ذلك، وأنه آالف روب
لكنه مل حيلف ومل يرفع  .رفع القضية ويربر ويثبت خوفه الذي اعترف بهي

القضية مع أنه اعترف جبالء بأنه ظل خياف يف أيام امليعاد، لكن ذلك اخلوف مل 
يكن من هيبة اإلسالم بل كان يفزع من الثعبان املروض واهلجمات وغري ذلك 

ه فقد جلأ إىل هذه األعذار من األمور. واحلقيقة أنه ملا مل يقدر على كتمان خوف
واملربرات دون أن يثبتها، وهلذا كنت قد دعوته إىل أن يثبت ادعاءاته باحللف 
إن كان صادقا، لكنه مل حيلف مع أين وعدته بدفع أربعة آالف روبية نقدا، ومل 

وكان إهلامي يفيد أيضا أن آم إن  .يثبت تاناته برفع القضية حىت دخل القرب
سيموت عاجال بعد هادة صادقة، ومل حيلف؛ ففي هذه احلالة أيضا مل يدلِ بش

. وهكذا حدث؛ إذ مات آم خالل سبعة أشهر من صدور إعالين اإلصرار
األخري، ومما يثري العجب أن خرب قضيته بأكملها موجود يف الرباهني األمحدية 

ية. من كتاب الرباهني األمحد ٢٤١عاما من ظهورها، انظروا الصفحة  ١٢قبل 
وكم من قتل اإلنصاف الزعم بأن هذه النبوءة الواضحة واجللية مل تتحقق! أفلم 
تكن هذه النبوءة عن آم تتضمن شرطا ما؟ وإذا كان فيها شرط أفلم حيققه 
آم من خالل أقواله وأعماله؟ أمل يدخل آم القرب مدانا أنه اعترف أوال 

ن ناجتا عن هيبة النبوءة اإلسالمية باخلوف مث مل يستطع أن يثبت أن خوفه مل يك
بل كان بسبب الثعبان املروض أو اهلجمات األخرى؟ ومعلوم أنه كان دوما 

  خيوض يف النقاشات لكنه بعد صدور النبوءة لزم الصمت ائيا ومات صامتا. 
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 ثانياباستفادة آم من الشرط، و فأوالفقد حتققت النبوءة على ثالثة أوجه: 
بالوحي املسجل يف الرباهني األمحدية قبل  ثالثاالشهادة، ومبوته بعد إخفاء 

حدوث هذه القضية باثين عشر عاما. فتدبروا اآلن هل ميكن أن تتحقق نبوءة 
جبالء أكرب من هذه، إذا أراد أحد أن يتكلم بأقاويل إعراضا عن احلق، فال 

م واضحة وجلية حبيث ال ينستطيع جلمه، غري أن كلمات اإلهلام حبق آسأي ع 
عاما  ١٢طالب حق رفضها، وإن الوحي املتعلق بآم يف الرباهني األمحدية قبل 

من صدور هذه النبوءة منشور يف العامل اإلسالمي بأسره تقريبا، فاملتدبرون فيها 
سيخرون ساجدين هللا عامل الغيب الذي أنبأ عن كل هذه األحداث والرتاعات 

  سلفا. 
ا ال يؤمنون يف العصر احلاضر بذلك العلي، هلذا وملا كان معظم أهل الدني

فبدال من أن حيسنوا الظن يركنون إىل إساءة الظن أكثر، فمن اخلطأ متاما الزعم 
بأن احلكومة اونت يف قضية ليكهرام، بينما لو قتل آم ملا اونت. حنن 
نقول: صحيح أن من واجب احلكومة أن تتعامل مع اهلندوس واملسلمني على 

د سواء وأال حتايب أي فريق، وهو دأب هذه احلكومة العادلة، لكنين أتساءل ح
هل تقدر حكومة على حماربة اهللا أيضا؟ وال شك أن من واجب احلكومة أن 
تعتقل السفاك الشقي، وتعدمه أو تنبهه بأسوأ عقوبة ليعترب به اآلخرون ويدوم 

عدم قاتلُه حتما، وكذلك عندما السالم يف البلد، فمن املؤكد أنه لو قُتل آم ُأل
سيعثر على قاتل ليكهرام ويلقى عليه القبض فسوف يعدم، فما ذنب احلكومة، 
ومىت اونت؟ فأي قاتل يريد اآلريون أن يلقى عليه القبض، مع إثبام بأنه 
قاتل، وتتردد احلكومة يف اعتقاله؟ غري أن احلكومة ال تستطيع التدخل يف أنباء 

ما ستلتفت إىل هذه النبوءات ستجدها مساوية ومنـزهة وطاهرة. اهللا، وبقدر 
فاحلكومة هي من أهل الكتاب وال تنكر ذلك اإلله الذي يعلم األسرار 



����� ����	�  ٢٩ 

املكتومة، ويستطيع أن ينبئ بأمور مستقبلية كأا قد حدثت. فهل يتعذر على 
يد اهللا أن ينبئ مبيعاد يف ست سنني، وخيرب بأنه سيحدث يف يوم مقترن بالع

فكيف ميكن  �ويصرح بأسلوب املوت؟ وإذا كان ذلك مستحيال على اهللا 
لإلنسان أن ينشر النبوءة من عنده ذه التفاصيل والدقة والشروط، فهل يقدر 
اإلنسان على التنبؤ ذه األمور الصحيحة قبل مدة طويلة؟ فإذا كان يقدر 

تفتخر بأنه يف هذا فعليكم أن تقدموا مثال ذلك يف العامل. على احلكومة أن 
مع بعض عباده عالقات نقرأها يف الكتب  �البلد ويف عهد سلطتها ينشئ اهللا 

قصصا وأساطري. فمن رمحة اهللا على هذا البلد أن السماء اقتربت من األرض. 
  وال جند مثيل ذلك يف البالد األخرى. 

دة مناطق البنجاب رسائل ع شتىمن اجلدير بالذكر هنا أين قد تلقيت من 
تذكر ثورات بعض اآلريني ومكايدهم غري الالئقة، وهذه الرسائل حمفوظة 
عندي، وقد أريتها لبعض اآلريني املقيمني هنا، فقد تلقيت رسالة من زعيم نبيل 
من غوجرانواله كتب فيها "لقد أقيمت حفلة تأبني ليكهرام ليومني وقد صدر 

ل ليكهرام، أما من سيدل اإلعالن بإعطاء ألف روبية ملن يلقي القبض على قات
على القاتل فسينال جائزة مائيت روبية، ومسع يف اخلارج أنه قد شكلت جلنة 

، وانتخب أعضاؤها من املدن القريبة (مثل الهور، أمرتسر، ١سرية الغتيالك
بطاله، وغوجرانواله بالذات) وهناك اقتراح جلمع عشرين ألف روبية من 

. وقد مجع إىل اآلن ألفا ٢ليغتنم الفرصة ويقتلالتربعات لتقدم ألي شرير طامع 
                                                 

 قد ورد اخلرب نفسه يف جريدة بيسه أيضا. منه ١
لقد تبني اآلن جبالء معىن الوحي املنشور يف الرباهني األمحدية قبل سبعة عشر عاما: "يا  ٢

طمأنةً عندما كان  �عيسى إين متوفيك"، أي كان قد أوحي هذا الوحي إىل عيسى 
 �اليهود يسعون لصلبه، أما هنا فاهلندوس يسعون بدال من اليهود، وهذا الوحي يعين أنه 
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روبية من التربعات، أما البقية فسوف تجمع من املدن األخرى". مث يتابع 
صاحب الرسالة قائال: "صحيح أنك يف محاية العاصم احلقيقي غري أن مراعاة 
األسباب ضرورية، وأرى أنه جيب اجتناب املسلمني األشرار يف مثل هذه 

اعون وخبيثو السريرة، وليس من املستبعد أن يبايعوك يف األوضاع ألم طم
الظاهر ليتجرأوا على هذه املهمة املغرية من قبل اآلريني". مث يتابع ويقول: 
"ولقد عرفت أيضا أن من بينهم بعض حمامي هذه املدينة وعدد من املسئولني 

ت أطلعتك احلكوميني وبعض الزعماء اآلريني وزعماء من الهور، وقدر ما عرف
". كما وصلتين رسالة مصدقة هلذا املوضوع من قرية "بند واهللا أعلمعليه، 

دادخنان" وعدد من الرسائل من مواضع أخرى، ومضمون كلِّها مماثل تقريبا ملا 
تقدم، وكل هذه الرسائل حمفوظة عندي. وإن احلماس الذي أبدته جرائد 

عند مثل هذه الثورة. فقد وردت اآلريني يفيد بأن هذه األفكار ليست مستبعدة 
يف ضميمة جريدة "بنجاب مساجار، الهور": "هناك رجل قد بضع سطور عين 

كتب رمبا يف كتابه "املسيحي املوعود" نبوءة بأن البانديت ليكهرام سيموت 
خالل ست سنني يوم العيد مبنتهى األمل، كان ميعاد هذه النبوءة يكاد ينتهي 

 كان على ما أذكر العام السادس وكان يوم العيد األخري يف ١٨٩٧ألن عام 
، وكان يصرح علنا خطيا وشفهيا أنه سيقتل ٥/٣/١٨٩٧هذا العام السادس يف 

ليكهرام وأن البانديت سيموت بأمل خالل مدة معينة ويف يوم معني؛ أليست 
لعدو ديانة اآلريا ومؤلف معين لبضعة كُتب (يقصدين أنا العبد املتواضع) عالقةٌ 

وكذلك اآلخرون أنه كانت  ذه املؤامرة؟". لقد استنتج صاحب هذه اجلريدة
هناك مؤامرة اشتهرت كنبوءة، إذ كتب يف الصفحة الثانية من اجلريدة نفسها، 
                                                                                                                     

سيعصمين من موت الذلة واللعنة من هذا القبيل، انظروا كيف حقق هذا احلادث امسي 
  عيسى. منه
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عدد من وحمكمة من قبل مدبرة و"كان هذا القتل نتيجة خطة مدروسة 
  األشخاص منذ مدة".

حنن أيضا نعترف ونسلّم بأنه قد كتب مرارا يف شرح النبوءة بتفهيم إهلي أا 
وجالل، وأن ليكهرام لن ميوت مبرض بل سوف يسلط اهللا عليه  ستتحقق يبة

أما ما نشرته جريدة "بنجاب مساجار" يف  .أحدا يقطر الدم من عينيه
يوم العيد بذكر اإلهلام فقد أخطأت يف ذلك ألن نص اإلهلام:  ١٠/٣/١٨٩٧

"ستعرف يوم العيد والعيد أقرب"، أي ستعرف يوم هذه اآلية الذي يشبه يوم 
أن يوم  �، وأن العيد سيكون قريبا جدا من يوم اآلية، فقد أخرب اهللا العيد

العيد سيكون مقرونا بيوم القتل، وهكذا حدث، حيث كان العيد يوم اجلمعة 
  من اهلجرة.  ١٣١٤تل ليكهرام يوم السبت يف الثاين من شوال وقُ

ملخص هذه النبوءة كلها أن هذه احلادثة ستحدث خالل ست سنوات يبة 
  الل، يف يوم مقترن بالعيد، أي الثاين من شوال.وج

رح بالتاريخ واليوم وسبب تدبروا اآلن! هل هذا من عمل اإلنسان؟ حبيث ص
املوت وأنبأ بأن احلادثة ستظهر جبالل وهيبة وذُكر تفصيلُ ذلك كلِّه يف 
 موضوع "بركات الدعاء". فهل هذا من مكيدة اإلنسان املكار أن يتنبأ بأمر قبل

يتحقق اخلرب؟ إن التوراة تشهد على أن نني ذه العالمات الواضحة مث ست س
كما  .نبوءة املدعي الكاذب ال تتحقق أبدا، وإن اهللا يناهضه لئال يهلك العامل

كان ليكهرام أيضا قد تنبأ حبذلقة دنيوية يف األيام نفسها ونشر إعالنا بأين 
  ليتحقق قوله؟ سأموت خالل ثالث سنوات، فلماذا مل يتآمر مع قاتل

 هناك أمر آخر جدير بالتأمل؛ إن الظن السيء بأنه من احملتمل أن أحد مريدي
قد قَتلَه ما هو إال وسوسة وفكرة شيطانية. فكل عاقل يدرك أن عالقة املريدين 

يكون  حسن االعتقادمع شيخهم حساسة ورهيفة جدا، وأن أساس عالقات 
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بأحد فإمنا  العالقة املريديةئ الناس على التقوى والطهارة والصالح، فحني ينش
بإدراكهم بأنه رباين وليس يف قلبه أي خداع وال فساد. فإذا كان سيئا ولعينا 
يتقول من عنده نبوءة كاذبة بقتل أحد، مث حني يشرف امليعاد على االنتهاء 
يلتمس من أحد مريديه كالشحاذ أن يعرض نفسه للهالك ليحمي شرفه ويسعى 

خملصا له أن يظل  لشيخ فأنا أسأل املنصفني هل ميكن ألي مريد .ءةلتحقيق النبو
واللعني واالستماع  اخلبيثعلى هذا السلوك السيئ لذلك  هاطالعويعظِّمه بعد 

إىل مكيدة شيطانية؟ ألن يعد شيخه خبيثا ملعونا وفاسقا وفاجرا، أفلن يقول له: 
نا؟ فهل تريد أن تكذب أنت أهذه هي حقيقة نبوءاتك أيها اخلبيث املفسد إلميان

  ويتعرض غريك للخطر لتتحقق نبوءتك؟  
إن مجيع األنبياء والرسل الذين ظهروا يف العامل أو املبعوثون واحملدثون الذين  

سيظهرون يف املستقبل ما كان ألحد أن ينضم إىل مريديهم ال يف املاضي وال يف 
املستقبل مع العلم بأم مكارون وخداعون. فهذه العالقة بني الشيخ ومريديه 

قد عرفت أن بعض املريدين بدأوا حساسة جدا وتتأثر بأدىن سوء الظن؛ فل
يشكّون يف أمري حني الحظوا فقط أين ال أقيم قدمي اليمىن أثناء القعدة 
األخرية يف الصالة بسبب مرض، ومل يكونوا على علم بذلك، فبدأ اثنان 
يتكلمان فيما بينهما، وأصيبا بشبهات أن ذلك خمالف للسنة. وذات مرة 

يدي اليمىن ضعيفة لكسر فيها،  أمسكت فنجان شاي بيدي اليسرى ألن
فاعترض علي البعض، وهذا ما حيدث على الدوام أن املريدين اجلدد يواجهون 
االبتالء لعدم فهمهم ألبسط األمور، ويعترضون على أتفه األمور الداخلية يف 

على هذا املنوال. فاإلسالم دين خيترب أتباعه  �البيت، كما أوذي موسى 
اله مبحك التقوى والصالح، وحني جيدوا خمالفة أعمال كل إنسان من أقو
  للتقوى ينفصلون عنه فورا. 
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فيجب التأمل كيف ميكن أن يكون هؤالء أوفياء مع هذا اإلنسان السيئ 
التصرف الذي شئونه كلها مليئة باملكر واملكايد، ويأمر الناس بالقتل بغري حق 

د تدمري إميانه عن عمد. مث لتحقق نبوءته وال يواجه الذلة واهلوان. فال أحد يري
إذا كان أحد املريدين شريكا يف مثل هذه املؤامرة على سبيل االفتراض فكيف 
ميكن أن يبقى األمر مكتوما يف سائر املريدين؟ ومعلوم أن مجاعتنا تضم كبار 
النبالء واألشراف واحلائزين على الشهادات العليا واملسئولني احلكوميني ذوي 

والتجار وعددا من العلماء والفضالء، فهل كل هؤالء من املناصب املرموقة 
فريق الوقحني األنذال؟ حنن نقول مبلء الصوت إن أبناء مجاعتنا صاحلو السرية 
ومتحضرون ومثقفون وأتقياء، فأين ذلك النجس واللعني من مريدينا الذي 

وأ من يدعي أننا أمرناه باغتيال ليكهرام؟ فنحن نعد مثل هذا املريد وشيخه أس
الكالب ومن ذوي احلياة النجسة جدا إذ خيتلق النبوءات جالسا يف بيته مث 

  يسعى لتحقيقها بيده ومكره وكيده شخصيا وعن طريق اآلخرين. 
 ١٠ار الصادرة يف جفمن املؤسف أن مة املؤامرة اليت ألصقتها بنا جريدةُ مسا

يكم أيضا كبار مارس هي قتل الصدق. أنا أسأل صاحب اجلريدة أنه قد خال ف
األولياء مثل "راجا رام تشندر" و"راجا كرشن" فهل ميكن أن تزعموا يف حقهم 
أم تنبأوا بأمر مث دبروا لتحقيقه للمحافظة على شرفهم حبيث متلقوا أحد 
املريدين أن يسعى لتحقيقها؛ ومع ذلك كانوا يعدونه من الصلحاء؟ ال شك أن 

قاطع الطريق الوقح، ويقوموا ذه  من احملتمل أن جيتمع بعض الوقحني مع
 ،ا، لكن أعمال الوقاحة هذه ال تالئم طباع مجاعة مريديالتصرفات سر
وخاصة إذا كنت قد أعلنت بكل قوة بأين أنا املسيح املوعود واإلمام املهدي، 
فكل مريد يريد أن يشاهد أمسى منوذج الورع والتقوى يف صاحب هذه 

أن تكون دعواه بأنه عيسى العصر مث يسعى  فكيف ميكن .الدعوى العظيمة
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لتحقيق نبوءاته الكاذبة حبيث يتسول مريديه قائال: لقد أذنبت، فأرجو أن 
تسعوا جاهدين لتحقيق نبوءيت حىت لو تعرضتم للهالك. فهل ميكن أن ميلك هذا 
امليت مجاعة األطهار؟ أين ضمريكم الطاهر أيها اآلريون املثقفون؟ وأين لباقتكم 

فطرية يا عقالء اآلريني؟ فمن مبادئنا أنه جيب مواساة البشر كلهم، إذا كان ال
شخص يرى أن احلريق قد اندلع يف بيت جاره اهلندوسي وال يندفع ليساعده يف 
إمخاده فإنين أقول صدقا وحقا إنه ليس مين، إذا كان أحد مريدينا يرى أن أحدا 

 .لكم بصدق وسداد إنه ليس منايقتل مسيحيا وال يتقدم إلنقاذه فها أنا أقول 
فاإلسالم ليس مسئوال عن أنذال هذه األمة، إذ منهم من يقدم على قتل األوالد 
طمعا يف روبية واحدة فقط، فمعظم هذه العمليات حتدث بدافع األهواء 

جيتمعون عندي لتعلّم الصالح والتقوى بصفة  نالنفسانية، أما أبناء مجاعيت الذي
إنين أقول  عمال قطاع الطرق ويبيدوا إميام.تعلموا مين أخاصة فال يأتونين لي

حلفا وصدقا إين ال أناصب أحدا العداَء، وإمنا أحب إصالح معتقدام قدر 
ال إىل أي حمكمة أخرى، ومع  �اإلمكان، وإذا سبنا أحد فإمنا نشكو إىل اهللا 

دة ذلك إن مواساة بين البشر من واجبنا. فكيف وبأي كلمات نقنع السا
اآلريني أن أعمال الوقاحة والنذالة ليست منهجنا، حنن نتأمل من موت إنسان 
ونفرح بتحقق نبوءة إهلية أيضا. ملاذا نفرح؟ إمنا خلري الشعوب، ليتهم تدبروا 
وأدركوا أن التنبؤ مبثل هذا الوضوح واجلالء قبل سنني طويلة ليس من قدرة 

أمل وفرحة أيضا يف الوقت نفسه،  اإلنسان. إن حالة قلبنا اآلن لعجيبة، فهناك
فهو يتأمل ألن ليكهرام لو تاب وكف عن الشتائم والبذاءة على أقل تقدير فإنين 

له وآمل أين لو دعوت له لعاش حىت لو  �أقسم باهللا أين كنت سأدعو اهللا 
كان قد مزق إربا إربا، فاإلله الذي أعرفه ال يستحيل عليه أي أمر، وأنا أفرح 
ألن النبوءة حتققت مبنتهى اجلالء. لقد أحيت ذكرى النبوءة ضد آم، ليت 
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الناس تدبروا وأدركوا واختفى البغض واحلقد من بني الشعوب، فحياة العداء 
  ك على الفناء. واحلقد توش

وإذا كان أحد ال يزول شكُّه حىت اآلن ويعدين شريكا يف مؤامرة القتل كما 
به القضية كلُّها، وهو  تنحسمصرحت جرائد اهلندوس، فأنا أقدم اقتراحا طيبا 

أن حيلف أمامي هذا الرجل بالكلمات التالية: "إين على يقني بأن هذا الرجل 
ل القتل بأمر منه، وإن كنت على خطأ يف شريك يف مؤامرة القتل أو قد حص

ذلك فأنزل علي أيها اإلله القادر خالل سنة عذابا ذا هيبة، بشرط أن ال يكون 
بأيدي البشر وال يتصور فيه تدخل املكايد البشرية". فإذا سلم هذا الرجل ملدة 
سنة من دعائي عليه فأنا جمرم وأستحق عقوبة القاتل. اآلن إذا كان هناك أي 

ری شجاع القلب يريد أن خيلص العامل من الوساوس ذه الطريقة فليتخذ آ
هذه الطريقة، فهذا الطريق بسيط جدا وهو احلكم الصائب، ولعل مشاخينا 
املعارضني أيضا يستفيدون منه. لقد كتبت هذا بصدق القلب، لكن اجلدير 

خصیا إىل باملالحظة أن الذي يتقدم لالختبار ذه الطريقة فعليه أن يأيت ش
قاديان، وأنا سأحتمل نفقات سفره، وستنشر كتابات الفريقني، وإذا مل يهلكْه 

أنين  وليشهد العامل بأسرهاهللا بعذاب ال دخل فيه ملكايد البشر، فسأكون كاذبا، 
سأستحق العقوبة اليت تليق بارم. أنا ال أستطيع السفر إىل مكان آخر، فإن 

نفسه، وجيب أن يكون املتقدم لالختبار شجاع  الذي يريد االختبار فليأت هو
القلب وشابا وقويا، وإذا أثار أحد بعد كل هذا شبهات ضدي بالغيب 
فسيكون من منتهى وقاحته؛ فقد تقدمت بطريق الفصل، وإذا خالفت بعد هذا 
فلعنة اهللا علي، وإذا مل يكف املعترض عن البهتانات ومل يرد التحقيق ذا 

فصل فلعنة اهللا عليه. أنا ال أناصب العداء أي شعب كما تزعمون أيها الطريق لل
املتسرعون! وإمنا أواسي كل واحد من البشر، وإنين مشغول يف هذه املواساة 
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جهد طاقيت، وإنين كما أواسي الشعوب واألمم أشكر احلكومة اإلجنليزية 
ل الفساد وأنصح هلا بصدق القلب، وإنين بريء من صميم الفؤاد من كل أعما

  والفتنة. 
هناك نكتة أخرى جديرة بالذكر وهي أن ما تنبأت به حبق البانديت ليكهرام 
قد نشر يف كتاب الرباهني األمحدية قبل حتققه بسبعة عشر عاما، فقد ورد يف 

لن ترضى عنك من كتاب الرباهني األمحدية الوحي التايل: " ٢٤١الصفحة 
قل هو اهللا أحد، اهللا  .وبنات بغري علم اليهود وال النصارى، وخرقوا له بنني

وميكرون وميكر اهللا واهللا خري  .الصمد، مل يلد ومل يولد ومل يكن له كفوا أحد
ههنا فاصرب كما صرب أولوا العزم. قل رب أدخلين مدخل  ١الفتنة .املاكرين

                                                 
ة الذين أثاروا لقد ذُكرت يف الرباهني األمحدية ثالث فنت أوالها الفتنة الكبرية للقساوس ١

ضجة يف العامل باملكر أن النبوءة حبق آم بطلت واصطحبوا املشايخ يهوديي الصفات ومن 
والفتنة الثانية اليت حتتل  ٢٤١هم على شاكلتهم من عامة املسلمني .. انظروا صفحة 

من  ٥١٠الدرجة الثانية هي فتنة حممد حسني البطالوي، اليت قد ورد عنها يف صفحة 
وإذ ميكر بك الذي كفر. أوقد يل يا هامان لعلي أطّلع على إله  األمحدية: "الرباهني

موسى وإين ألظنه من الكاذبني. تبت يدا أيب هلب وتب، ما كان له أن يدخل فيها إال 
خائفا، وما أصابك فمن اهللا. الفتنة ههنا، فاصرب كما صرب أولو العزم، أال إا فتنة من 

" أي اذكر الزمن ا من اهللا العزيز األكرم. عطاًء غري جمذوذ.اهللا ليحب حبا مجا، حب
عندما سيمكر بك منكر ويقول لرفيقه هامان أن يشعل نار الفتنة، فإين أحب أن أطّلع 
على إله موسى، وإين ألظنه كاذبا، شلت يدا أيب هلب وهلك هو نفسه أيضا، ما كان له 

وكان ينبغي أن يسأل أمورا مل يفهمها، أن يدخل يف أمر التكفري والتكذيب إال خائفا، 
وكل ما سيصيبك فهو من اهللا. ستظهر هناك فتنة. فلتصرب كما صرب األنبياء أولو العزم، 
فاعلم أن تلك الفتنة ستكون من اهللا لكي حيبك كثريا جدا، حبا من اهللا العزيز األكرم، 

مان يف اإلهلام "نذير فهمت أن املراد من هااآلن قد هذا هو العطاء الذي ال يستعاد. 
حسني" احملدث الدهلوي ألن حممد حسني التمس منه قبل غريه وقال له "أوقد يل يا 
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وال تيئس من روح اهللا أال إن روح اهللا قريب. أال إن نصر اهللا  صدق.
ن كل فج عميق، يأتون من كل فج عميق. ينصرك اهللا من قريب. يأتيك م

عنده، ينصرك رجال نوحي إليهم من السماء. ال مبدل لكلمات اهللا. إنا 
  ." فتحنا لك فتحا مبينا

أي لن يرضى عنك القساوسة واملسلمون يهوديو الصفات، وقد خرقوا هللا 
لنبوءة حبق آم)، بنني وبنات، قل هو اهللا أحد. وميكرون (فيه إشارة إىل حتقق ا

وميكر اهللا حبيث ميهلهم قليال ليفرحوا بأفكارهم الكاذبة، مث قال: عندئذ ستظهر 
فتنة من القساوسة واملسلمني يهوديي الصفات، فاصرب كما صرب األنبياء أولو 
العزم، واسأل اهللا ظهور صدقك، أي ادع اهللا أن يزيل ما خدع به القساوسة 

الناس. ال تيأس ألن رمحة اهللا ستأيت عاجال بعد أيام واملسلمون يهوديو الصفات 
االبتالء هذه. سيأتيك نصر اهللا من كل طريق، وسيأتيك الناس من أقصى 
                                                                                                                     

هامان"؛ ومعناه أن يؤسس التكفري لكي يتبعه اآلخرون. ومن هنا يثبت أن عاقبة نذير 
حسني وخيمة إذا مل ميت تائبا، ومن احملتمل أن يكون املراد من أيب هلب أيضا نذير حسني 

 بنو بِه َآمنت الَّذي إِلَّا إِلَه لَا أَنه َآمنت�سه، وتكون عاقبة حممد حسني حبسب آية نف
) ألن بعض رؤى هذا العبد املتواضع تؤيد هذا. فليس من الغريب ٩١(يونس: �إِسرائيلَ

اليت حتتل أن يتوب أخريا إثر مالحظة تأييدات متتالية ويهلك هامان. أما الفتنة الثالثة 
الدرجة الثالثة فهي فتنة موت ليكهرام؛ أي ظنون اآلريني السيئة وجهودهم السرية إلحلاق 

للقتل يف جريدة بيسه. وهناك إهلام عن ظهور هذه الفتنة  الضرر، كما ورد ذكر مكايدهم
إين سأري بريقي، وأرفعك من من الرباهني األمحدية: " ٥٥٧وظهور آية معها يف الصفحة 

جاء نذير يف الدنيا، فأنكروه أهلها وما قبلوه، ولكن اهللا يقبله، ويظهر صدقه قدريت. 
بصولٍ قوي شديد صول بعد صولٍ. الفتنة ههنا فاصرب كما صرب أولو العزم. فلما جتلى 

".. أي ستظهر هناك فتنة فاصرب، وعندما يتجلى اهللا على جبل ربه للجبل جعله دكا
امات الرباهني األمحدية. لكن تلقيت إهلاما عند كتابة هذه املشاكل ينسفها نسفا. هذه إهل

   العبارة وهو :"سالمت بر تو أي مرد سالمت" أي: سالم عليك يا رجل السالم. منه 
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البالد، وسينصرك اهللا من عنده إلظهار اآليات، أي سيظهر اخلوارق مباشرة، 
كما سوف ينصرك رجال نوحي إليهم من السماء، أي سنظهر بعض اآليات 

ي ستتحقق بعض النبوءات مباشرة وتتحقق األخرى عن طريق بالواسطة، أ
 عها، سنمنم، ال مبدل لكلمات اهللا وال أحد يقدر على منأناس نلقي يف قلو

  عليك بالفتح املبني بعد مكر القساوسة. 
يف هذه اإلهلامات بوضوح أن القساوسة واملسلمني  �لقد صرح اهللا 

لنبوءات مبكر أوال، ليبقى صدقك يهوديي الصفات سيكتمون حقيقة إحدى ا
خمفيا وال يظهر، وبعد ذلك سنقرر أن يظهر صدقك، ويتحقق صدق نبوءاتك. 
عندئذ سنظهر نوعني من اآليات، أحدمها ما ليس فيه أي دخل ألعمال البشر، 

ولن يكون  أعلن سابقا يف مؤمتر األديان أن مقايل سيفوق اجلميعكما كان 
ه اآلية، وهكذا حتقق، بل قد صدرت جهود معادية للبشر أي دخل لتحقيق هذ

حبيث كان يتمىن كل واحد أن يفوق مقالُه، لكن مقالنا هو وحده فاق أخريا 
حبسب النبوءة. والثاين كان وعدا يف هذه اإلهلامات للرباهني األمحدية، أن اهللا 
سيظهر آيات يكون فيها دخل ألعمال البشر، فوفق ذلك حتققت النبوءة عن 

هرام، ألن هذه اآلية ظهرت بواسطة أحد من الناس، حيث قتله أحد من ليك
البشر. فالظاهر يف هذه النبوءة أن اهللا ألقى يف قلب أحد من الناس أن يقتله، 

قبل  �فحني قال اهللا  ١وأتاح له الفرص من كل جانب ليتمكن من مهمته،

                                                 
لقد ورد يف جريدة "بيسه" و"سفري احلكومة" أن ليكهرام كانت له عالقات غري شرعية  ١

مهني! وإذا كانوا يسمونه استشهادا بامرأة، أي قد قتله أحد أقارا، ما أشنعه من موت 
فينبغي أن يقال إنه كان قد استشهد مبدية نظرة امرأة ما سلفًا، وأخريا أصابته املدية نفسها 
بالقهر، وإذا كان هذا سبب القتل فقد عثرنا بذلك على برهان قوي على حياة ليكهرام 

  الطاهرة! منه
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أوال: "ينصرك اهللا من ذكر الفتح العظيم مجلتني خمتلفتني لتحقيق النبوءة إذ قال 
عنده" مث قال: "ينصرك رجال نوحي إليهم من السماء" فسبب هذا التقسيم أن 

قال ليخجل القساوسة: إذا أردمت كتمان آية لنا فما احلرج، فسوف  �اهللا 
نظهر آيتني مقابل ذلك، إحدامها ستظهر بيدي مباشرة، واآلية الثانية هي تلك 

ي إليهم من السماء أن افعلوا كذا، وعندئذ اليت ستظهر عن طريق رجال نوح
سيتحقق الفتح العظيم. انظروا اآلن بعدل والحظوا بإميان هل يقدر اإلنسان 
على إظهار هاتني اآليتني؟ أعين آية مؤمتر األديان، وآية قتل ليكهرام اللتني 

  عاما من نشرمها يف الرباهني األمحدية.  ١٧حتققتا بعد 
فيها  تقبل مؤمتر األديان قد كتب اامية اليت نشرواضح أن اإلعالنات اإلهل

جبالء أن اهللا تعاىل قد أنبأين بأن هذا املقال سيفوق مجيع املقاالت، وهكذا 
حدث. انظروا جريدة "سيفيل ملتري غازيت"، وجريدة أبزيرفر، وخمرب دكن، 
وجريدة بيسه، وسراج األخبار، ومشري اهلند، ووزير اهلند من سيالكوت، 

باشر أن استصدر من الكل امل �وصادق األخبار من اولبور.. فكان فعل اهللا 
ويف اآلية الثانية ألقى  .على عكس أمنيته القلبية االعتراف بأن مقايل هو الفائق

مكر  مزق يف حلظة واحدةيف روع القاتل الرغبة يف القتل. وهكذا قد 
القساوسة واملشايخ واهلندوس بإظهار اآلية خللْق اهللا من كال النوعني؛ أي 

من املستحيل أن يكفّوا عن شرورهم ما مل يظهر  بواسطة أو بال واسطة. وكان
يف الصفحة  أشار اإلهلام العريب الوارد اهللا هذه اآليات اجللية البينة. وإىل ذلك

مل يكن الذين كفروا من أهل " باللغة العربية:من كتاب الرباهني األمحدية  ٥٠٦
أي كان ". الكتاب واملشركني منفكني حىت تأتيهم البينة وكان كيدهم عظيما

من املستحيل أن يكف عن اإلنكار النصارى واملسلمون املعارضون واهلندوس 
ولو مل ما مل يروا آية بينة، وكان مكرهم عظيما. مث قال يف الصفحة نفسها:  "
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". ويف ذلك إشارة إىل أن القساوسة كانوا يفعل اهللا تعاىل ذلك ألظلمت الدنيا
س إلخفائهم نتيجتها، فلو بقيت يف اخلفاء قد جعلوا نبوءة آم ملتبسةً على النا

النبوءة عن ليكهرام الذي قد أكد بتجاسره أنه لن يتوب أيضا، النطمس احلق 
كله ولنجست أفكار األغبياء وكاد اجلهالء أن يلحدوا. فقد أراد مالك 
السماوات واألرضني أن يكون ليكهرام فدية إلظهار احلق، ويكون إلظهار 

. إن املواساة للمقتول �لة القربان. فتحقق ما أراده اهللا صدق الدين احلق مبرت
يف حملها، غري أن قتله يف الوقت نفسه يتسبب يف خروج الكثريين من الظلمات 

بعد إظهار آية مؤمتر األديان آية عظيمة  �إىل النور، وذلك بأن أظهر اهللا 
أخرى؛ فيجب أن تسجد كل روح ملن أحيا آالف األموات بإماتة شخص 

من كتاب  ٥٢٢احد. وإىل النبوءة نفسها يشري اإلهلام الوارد يف الصفحة و
 احملمديني قدم وإنّ أتى، قد وقتك فإن تبختر،" وتعريبه: األمحديةالرباهني 

تقَعا إن. العليا املنارة على وحممد داألنبياء، سي راهللا إنّ. مصطفى مطه 
 كذلك إليك، يتوجه األفواج رب. مراداتك كلَّ ويعطيك أمرك، كلَّ يصلح
   ".فوهي من خرجت وكلمات اهللا كتاب القرآن أنّ ليثْبت اآليات يري
فاآلية العظيمة الشأن املوعودة يف هذا اإلهلام هو هذا الذي به حتقق إعالء  

من  ٥٥٧كلمة اإلسالم حبسب هذا اإلهلام، واآلية نفسها مذكورة يف الصفحة 
كتاب الرباهني األمحدية اليت مجلتها األوىل: إين سأري بريقي، أي سأُظهر آية 

 ١١آلريا" وقد مضى عليه جاللية، وهناك كشف ذُكر يف كتايب "كحل عيون ا
عاما وملخصه أن اهللا أظهر آية الدم حيث سقط ذلك الدم على الثياب، وهي 
موجودة عندي إىل اليوم. ما هو هذا الدم؟ أال إن ذلك الدم إمنا هو دم 

  فهو العلي الغين! �ليكهرام، اركعوا واخضعوا أمام اهللا 
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اليت نشرت عن قتل  لقد أثار بعض الصحفيني اآلريني التعجب أن النبوءة
ليكهرام وحدد فيها امليعاد واليوم وكُشف فيها عن وسيلة املوت؛ أىن إلنسان 
القدرة على التنبؤ حبادث ذه التفاصيل ما مل يكن مطلعا على مكيدة حمكمة 

ار" الصادرة من الهور يف وسة؟ فقد نفثت ضميمة جريدة "مساجوخطة مدر
مارس/آذار  ١٠ة أنيس هند مريـ يف وضميمة جريد ١٨٩٧مارس/آذار  ١٠

مسوما كثرية يف هذا اخلصوص؛ فقد كتب رئيس حترير جريدة أنيس  ١٨٩٧
من جريدته "لقد صعقنا حني تنبأ مبوته مرزا غالم أمحد  ١٣هند على الصفحة 

القادياين، وإال هل كان حضرته قد اطلع على الغيب؟" فليتضح أن مجيع هؤالء 
قد كشف عليه الغيب،  �ناك حاجة للتأكد هل كان اهللا السادة يقولون إن ه

وهل ذلك من سنة اهللا؟ وهلذا نريد أن نسجل هنا بعض النبوءات األخرى 
  برؤية هذه النظائر.  اآلريني تنفتح عيونكنموذج لكي 

نبوءيت عن موت أمحد بيك اهلوشياربوري؛ حيث كتبت أنه سيموت أوال: 
ه سريى فجائع أخرى قبل موته. فأصيب خالل ثالث سنوات، ومن املؤكد أن

بفجيعة موت ابنه بعد صدور هذا اإلعالن، مث ظهرت أمام عينيه حادثةُ املوت 
هو نفسه خالل ميعاد الثالث سنوات يف مدينة  ١املفاجئ ألخته العزيزة، مث مات

                                                 
والثاين خيص صهره، وكان هنـاك شـرط يف   هلذه النبوءة شقّان أحدمها عن أمحد بيك  ١

بعض اإلهلامات املنشورة سلفا أن املوت سيؤخر بالتوبة واخلوف، فاملؤسف أن أمحد بيك 
مل يستفد من هذا الشرط، ألنه كان قد عد مع أقاربه لشقاوته النبـوءة مكـرا بشـريا    

لـدوام حـىت   وخداعا، واستهزأوا ا وسخروا منها وظلوا يسخرون ويستهزئون على ا
يف يوم أو يـومني.  ل أمحد بيك حتفه بعد إصابته بتيفوئيد أسفرت النبوءة عن وجهها ونا

   فأصيبوا بذهول واضطراب ملصري صهره، فانصرفت النساء إىل أعمال اخلري مـن صـالة
بالشـرط يف   �وصيامٍ خوفا وتوبة، وتفتتت أكبادهن، فكان من الضروري أن يفي اهللا 

حال هذا اخلوف، فالذين يقولون إن النبوءة حبق صهر أمحد بيـك مل تتحقـق حلمقـى    
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محى هوشياربور. فأخبِروين اآلن مع من كنت نسجت املؤامرة ملوته، أمع 
  ؟ التيفوئيد

كانت حبق تعرض الشيخ مهر علي زعيم هوشياربور ملصيبة  النبوءة الثانية
حبيث ام ظلما جبرمية القتل، والشيخ املذكور موجود يف هوشياربور حيا 

قبل ظهور أمارات  ريبيرزق، فاسألوه هل كنت قد أخربته  بتلقي النبأ من 
  القضية أم ال؟ 

حياة حيات خان القاضي حني أدين نشرا حبق سردار حممد  النبوءة الثالثة
يف قضية مزورة. اآلن جيب أن يسأل هل كنت قد تنبأت برباءة املتهم املذكور 
قبل األوان يف احلقيقة أم أين اختلقتها اآلن؟ أما أنا فأتذكر أن هذه النبوءة 

  مذكورة يف الرباهني األمحدية أيضا. 
عالن املنشور يف األول من فرباير/ نشرتها بعلم من اهللا يف اإل النبوءة الرابعة

وهي أنه سيتعرض  كي سي ايس آئي"حبق السيد "أمحد خان  ١٨٨٦شباط 
قريبا لصدمة عنيفة. واآلن جيب أن يسأل السيد أمحد خان هل أصيب بعد هذه 
 ز من اهلموم واألحزان العادية البسيطة بل كانت النبوءة بصدمة شديدة ال تعد

  الكيان كله أم ال؟ 
تنبأت ا بوالدة ابين حممود بأنه سيولد ويسمى حممودا،  النبوءة اخلامسة

ولنشر هذه النبوءة قد استخدمت أوراقا خضراء وهي ما زالت موجودة وقد 

                                                                                                                     

وكاذبون وظاملون، بل قد حتققت جبالء حبسب احلالة املوجودة، وحتقُّق اجلانب اآلخر قيد 
  االنتظار. منه
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وزعت على ألوف من الناس. فقد ولد ذلك االبن يف ميعاد النبوءة وهو اآلن 
   ١يف العام التاسع من عمره.

ن ابين الثالث "شريف" يف كتيب "نور احلق" قبل نشرا ع النبوءة السادسة
األوان على نطاق واسع. فقد ولد حتقيقا هلا ابن بفضل اهللا سيكمل العام الثاين 

  من عمره خالل بضعة أيام. 
أنه  ١٨٨٦كانت عن "دليب سنغ" ونشرت يف إعالن  النبوءة السابعة

ات اهلندوس سيخفق يف زيارته للبنجاب. وكانت النبوءة قد قرئت على مئ
  واملسلمني يف االجتماعات العامة. 

كانت عن نتيجة مؤمتر األديان؛ حيث تنبأت أن مقايل  النبوءة الثامنة
سيفوق، وكانت النشرات قد وزعت سلفًا على آالف اهلندوس واملسلمني يف 
الهور واألماكن األخرى، فاسألوا اآلن جريدة "سيفيل ملتري" واقرأوا قليال 

فر ومشري اهلند ووزير اهلند وجريدة بيسه وصادق األخبار وسراج جريدة أبزير
  األخبار وخمرب دكن بإمعان لتعرفوا بأي جالء حتقق اإلهلام اإلهلي. 

يف يف قاديان  بشمرب داس"كانت عن سجن أحد اهلندوس " النبوءة التاسعة
 أن أدعو له، وهو آري نشيط شرمبت هعام، فطلب مين أخودة قضية جنائية مل

                                                 
ن بعض اجلهلة يقدمون الشبهة جلهلهم احملض أنه حني نشر اإلعالن أوال بوالدة االب ١

فلماذا ولدت ابنةٌ، لكنهم يعلمون جيدا أم بإثارم هذا االعتراض يرتكبون خيانة جمردة، 
فإذا كانوا على حق فليرونا اإلعالن الذي ورد فيه أن االبن سيولد بعد صدور اإلعالن 
مباشرة من احلمل األول، وإذا كان موعد والدته مل حيدد يف ذلك اإلعالن أفليس من حق 

ن ينجز وعده مىت يريد؟ غري أن اإلعالن األخضر كان يتضمن النبأ بكلمات أ �اهللا 
صرحية بوالدة االبن بال تأخري، فقد ولد حممود. ما أعظم هذه النبوءة! فتدبروا بقلب طاهر 

  إن كنتم ختافون اهللا. منه
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مث رأيت يف الرؤيا أين ذهبت إىل  �ما سألين عن مصريه أيضا، فدعوت اهللا ك
مكتبٍ فيه ملف سجنه. ففتحته وشطبت بيدي كلمة عام وكتبت بدال منه ستة 

يتم و العليا أشهر. مث أُخربت يف اإلهلام اإلهلي أن املرافعة ستعود من احملكمة
، متاماربأ لن ي هولكنستة أشهر بدال من السنة، ختفيف عقوبة سجنه إىل 

على كل هذه األمور اليت علمتها  - الذي ما زال حيا يرزق -فأَطلعت شرمبت
يف الكشف مبنتهى الوضوح، وحني حتققت مجيع تلك األمور بالضبط كما 
بينتها، كتب إيل رسالة جاء فيها: إنك صاحل من عباد اهللا، وهلذا كشف اهللا 

لرباهني األمحدية هذا اإلهلام والكشف عليك أمور الغيب. مث نشرت يف ا
حبذافريه. وشرمبت هذا آريّ متعصب جدا وهو يف رأيي ال يبايل باهللا أيضا 

قد جعله شاهدا يل، وإذا كنت ركنت إىل  �تأييدا للديانة اآلرية، إال أن اهللا 
الكذب مثقال ذرة يف بيان هذا احلادث فعليه أن ينشر إعالنا مؤكدا باحللف 

ا أقسم باسم "برميشور" على أن هذا البيان كاذب حبذافريه، وإن مل قائال: أن
خالل سنة واحدة. مث إذا مل  ١يكن كذبا فأدعو أن ينـزل علي عذاب شديد

ينـزل عليه عذاب خارق غري عادي لدرجة إقرار اخللق بأنه عذاب إهلي، 
يد فأهلكوين بأي طريقة تشاءون. وأضيف الشرط بأن ال يكون ذلك العذاب ب

  إنسان بل ينبغي أن يكون عذابا مساويا ينـزل دون أي واسطة. 
فمن احملتمل أن ينكر هذا الرجل عبثا مراعاة لقومه أو ميكن أن ينشر إعالنا 
دون أن يؤكده باحللف كما بينت، ألين ما الحظت يف هذا القوم خوفا إهليا. 

إذا حلف ولكن من املستحيل أن حيلف حىت لو أهلكه اآلريون اآلخرون، و
                                                 

 احلادث الذي بينته خبصوص شرمبت اآلري ال تشوبه ذرةٌ من املبالغة، وأنا أقسم باهللا ١
على أنه حق وصواب. فمن امين باملبالغة أو إضافة أمر إليه من عندي فهو ظامل،  �

  وعالج الظلم ما قد كتبته آنفا. منه 
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آية عظيمة يتم ا احلكم يف هذا العامل، ومتتلئ  �فسوف تظهر غريةُ اهللا 
  األرض بنور مساوي. 

قبل موته بثالثة بانديت ديانند أنبأين مبوت ال �اهللا  هي أن: اآلية العاشرة
أشهر أو أربعة، وأخربت بذلك اآلري املذكور آنفا وكثريا من اآلخرين أيضا. 

ت البانديت املذكور بعد انقضاء املدة املذكورة يف النبأ بالضبط، مث ورد خرب مو
فجوايب وهذا النبأ أيضا مسجل يف الرباهني األمحدية، فإذا رفض ذلك اآلري 

  . هو نفسه الذي تقدمت به سلفا
ذا األسلوب وعلى هذا النحو يعلّم  إن قتل البانديت ليكهرام: ملحوظة

ال يسعوا يف املستقبل جلعل أي مسلم حديث اآلريني درسا وهو أنه ينبغي أن 
آريا، وإذا كان أحد يريد اعتناق اإلسالم فليدعوه وشأنه، إذ قد رأوا نتيجة من 

كما يتضمن هذا احلادث درسا آخر  .أبدى الرغبة يف أن يكون آريا من جديد
هلم بأن ال يتمنوا يف املستقبل أن يظهر هلم ليكهرام آخر.. أقصد نظريه يف 
البذاءة. إذا كان ما ورد يف جريدتي بيسه وسفري صحيحا يف احلقيقة، أي أن 
سبب قتله ارتكابه الفاحشة، وإن هذا العمل هو من فعل والد فتاة غيور أو 

ففي املستقبل جيب  - الرأي املرجح حبسب قول جريدة بيسه وهذا هو -زوجها
البحث عن واعظ ذي سرية طيبة، فاملثري للعجب أنه إذا كان هذا الرأي أكثر 

عالقة غري شرعية،  كان شهرة حبسب قول جريدة بيسه، وأن سبب العملية
ادات فلماذا ال يتوجهون إىل إجراء التحقيقات يف هذا اال، وملاذا ال تسجل إف

اهلندوس الذين تفوهوا بذلك؟ فليس من املستبعد أن ينطبق عليهم املثل "إن 
  الضجة يف املدينة والولد حتت اإلبط"! منه

بعض النصارى يعترضون قائلني: صحيح أن النبوءة ضد ليكهرام  ملحوظة:
قد حتققت، لكن اهلندوس مل ينظروا إليه بعد املوت بِذلّة. من املؤسف جدا 
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صدور هذه احلجة من فم أي مسيحي، كنا قد اعتربنا حتقق تلك النبوءة معيارا 
لصدق اإلسالم، وبالفعل فقد أهلك اهللا ليكهرام وبذلك أقام حجة املسلمني 
على اهلندوس، ويف هذه احلالة قد تأثرت سلبيا عزةُ هذه الفرقة اهلندوسية 

لّ قطْعها وشقُّها بيد بأكملها وليست عزة ليكهرام وحده. وأما اجلثة فهل يد
الطبيب على عزة أم ذلة؟ أما بالنسبة لشرف السلوك فيتبني مما ورد يف جريدة 

م أن "الرواية املشهورة حول موت هذا الرجل ١٣/٣/١٨٩٧بيسه الصادرة يف 
أنه كانت له عالقات غري شرعية بامرأة، وهذا ما يقال عموما ويؤكَّد". 

 للذلة ميكن أن يكون؟ إذ قد فقد حياته، فليخربنا املنصفون أي منوذج أكرب
  ومعظم سكان املدينة يذكرون أن سبب قتله تلك الفاحشة. منه 

هناك آية للعقالء وهي أن الشيخ النجفي كان قد وعد بأنه سيري  ملحوظة:
 .م١/٢/١٨٩٧آية خالل أربعني دقيقة، أما حنن ففي أربعني يوما بدءا من 

م ١/٢/١٨٩٧لثالثة من اإلعالن املكتوب يف راجِعوا احلاشية على الصفحة ا
والذي ينص على أنه "إذا ظهرت آية منا خالل هذه املدة أي أربعني يوما ومل 
يظهر شيء منه أي الشيخ النجفي فسيكون ذلك دليال على صدقنا وكذبه"، 

م أي خالل األربعني يوما قد ١/٢/١٨٩٧يوما من  ٣٥وبالفعل إنه بعد 
ت ليكهرام. واآلن فليخربنا السيد النجفي كم دقيقة ظهرت آيةُ موت الباندي

م إىل هذا اليوم؟! ومما يبعث على األسف أيضا أن ١/٢/١٨٩٧مضت من 
  النجفي مل يسقط نفسه من منارة!

إذا كان هذا التباهي واالغترار مشيخةً "فالشيخ النجدي" أفضل من النجفي 
  مائة مرة.منه 

أخربين يف اإلهلام أين أعطيت بالغة  �هي أن اهللا  النبوءة احلاديةَ عشرة
وفصاحة إعجازية يف اللغة العربية ولن يقدر أحد على أن ينافسين يف ذلك، وإىل 
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من الرباهني األمحدية "إنْ  ٢٣٩هذه النبوءة يشري الوحي املنشور يف الصفحة 
) أي بارزوينوأعانه عليه قوم آخرون. قل هاتوا برهانكم ( ،هذا إال قول البشر

نتم صادقني. هذا من رمحة ربك يتم نعمته عليك ليكون آية للمؤمنني" إن ك
ففي هذه املدة ألَّف هذا  ١... أي ستكون آيةً على صدقك، وهذا ما حدث.

العبد املتواضع كتبا رائعة باللغة العربية ملتزما مبحاسن األدب والبالغة 
يت بنظريها والفصاحة، وأغريت املخالفني بالرد عليها حىت عرضت على من يأ

مخسة آالف روبية جائزةً، لكنهم مل يستطيعوا أن يكتبوا شيئا مقابل تلك 
الكتب، فلو مل يكن ذلك آيةً من اهللا لظهرت مقابلها مئات الكتب، وخاصة 
أين كنت قد حصرت صدقي أو كذيب يف ذلك، وكنت أعلنت بكلمات صرحية 

ؤلَّف مقابلها فستكون واضحة أم إذا استطاعوا إبطال هذه اآلية بتقدمي م
 -دعواي كاذبة. لكنهم عجزوا عن املواجهة ائيا، وكذلك السادة القساوسة

قد عجزوا عن هذه املواجهة واملبارزة  - الذين يلقبون أدىن مرتد جاهل شيخا
لدرجة أم مل يتوجهوا إليها ائيا، وإن الكمال يف هذه النبوءة أا صدرت قبل 

، فهل يقدر على ذلك عاما بستة عشر أو سبعة عشر صدور هذه الكتب العربية
  إنسان؟!

من الرباهني  ٢٣٩و  ٢٣٨املنشورة يف الصفحة  النبوءة الثانية عشرة
يقول:  �األمحدية عن تلقي علم القرآن الكرمي، وملخص هذه النبوءة أن اهللا 

 قد رزقت علم القرآن الكرمي، علما يقضي على الباطل. ويف هذه النبوءة نفسها
قال: هناك إنسانان بورك فيهما بركات كثرية، أوهلما ذلك املعلِّم الذي امسه 

، والثاين هذا املتعلِّم أعين مؤلِّف هذا الكتاب. كما يشري �حممد املصطفى 
                                                 

يا أمحد فاضت الرمحة يؤيد هذه النبوءةَ الوحي املنشور يف الرباهني األمحدية القائل: " ١
  "، أي الفصاحة والبالغة. منهعلى شفتيك
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وآخرِين منهم لَما يلْحقُوا �: �ذلك إىل آية قرآنية أيضا حيث يقول اهللا 
وسيظهرون يف الزمن  �١بِهِم ،أي هلذا النيب تالمذة آخرون أيضا مل يظهروا بعد

األخري، فهذه اآلية تشري إىل هذا العبد املتواضع حصرا، ألنه كما مر يف الوحي 
الروحانيني. وهذه  �املذكور آنفا فإن هذا العبد املتواضع من تالميذ النيب 

، قد ألّفت حتقيقا هلا كتاب �اهللا  النبوءة اليت تتنبأ بتعليمي القرآن الكرمي من
"كرامات الصادقني" الذي مل يتوجه إليه أيّ معارض، فواِهللا الذي نفسي بيده 
إين جعلت متفوقا على كل نفس يف فهم معارف القرآن الكرمي وحقائقه. فلو 
بارزين أي شيخٍ معارض استجابة لطلبايت املتكررة يف كتابة تفسري القرآن 

 آية من اهللاوأخجله. ففَهم القرآن الكرمي الذي أوتيته هو  �انه اهللا الكرمي أله
جل شأنه. إين آلمل بفضل من اهللا أن العامل سريى عن قريب أين صادق يف هذا 
البيان. أما قول املشايخ بأن معاين القرآن الكرمي تنحصر يف ما يستنبط من 

عصية، ودونك أن تكون من األحاديث الصحيحة، وأن الزيادة عليها تعد من امل
الكمال؛ فهذه األفكار باطلة متاما. حنن نقول إن القرآن الكرمي قد أُنزل 
لإلصالح الكامل والتزكية التامة والكاملة، وهو بنفسه يعلن أنه جامع جلميع 

ويف هذه احلالة جيب أن يصل �٢فيها كُتب قَيمةٌ�احلقائق الكاملة كما يقول: 
كرمي حيثما امتدت سلسلة املعارف والعلوم اإلهلية. وأنا ال أقول تعليم القرآن ال

ذلك من عند نفسي بل إن القرآن الكرمي بنفسه ينسب هذه الصفة إليه ويسمي 
نفسه أكمل الكتب، فالواضح أنه لو كانت هناك معارف إهلية باقية مل يتناوهلا 

كتب. أما القرآن ملا كان من حق القرآن الكرمي أن يسمي نفسه أكمل ال
األحاديث فال نعطيها مكانة أكثر من أن نقول إا تفصل بعض ما تناوله القرآن 

                                                 
      ٤ :اجلمعة ١
  ٤ :البينة ٢
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الكرمي إمجاال. فمن هؤالء اجلهلة األغبياء غري املؤهلني الذين ال يعرفون القرآن 
الكرمي ذا التعريف املوجود يف القرآن الكرمي، بل يسعون للحط من شأنه 

طا. باختصار؛ هذه اآلية أيضا أُعطيتها من اهللا ومل ويقدمونه كتابا عاديا بسي
مجيع املعاندين، فمما يربهن على أن  �يقدر على منافستها أحد، وأهان اهللا 

للقرآن الكرمي معارف إعجازية ال حصر هلا، أن كل مؤمن وفاسق ومسلم 
وكافر يعرف املعاين الظاهرة البسيطة لنصوصه، وليس هناك سبب مينعه من 

وإذا كان األمر كذلك فبم يتفوق عليهم األنبياُء والعارفون؟ وما معىن فهمها، 
  ؟�١ال يمسه إِال الْمطَهرون �إذن �قول اهللا 

من كتاب  ٢٤١هي تلك اليت قد نشرت يف الصفحة  النبوءة الثالثة عشر
الرباهني األمحدية وهي "أال إن نصر اهللا قريب. يأتيك من كل فج عميق. يأتون 
من كل فج عميق". وهذا ما حصل ويعرف حىت معارضونا أن أنصار مجاعتنا 
 موجودون يف أحناء اهلند بأسرها، إذ يصل الناس إىل هنا يف قاديان بتكبد مشاق
السفر الطويل من بيشاور وبومباي ومدراس وكلكوتا، وهذه النبوءة منشورة 
منذ سبعة عشر عاما وصدرت يوم مل يكن هلؤالء الوافدين أي أثر. واآلن جيدر 
التأمل: هل هذا فعل بشر؟ وهل يقدر اإلنسان على التنبؤ بأمور خفية دقيقة 

  سلفا تتحقق بعد مدة من الزمن؟ 
نفسها من الرباهني  ٢٣٩املذكورة يف الصفحة  النبوءة الرابعة عشر

هو الذي أرسل رسوله باهلدى ودين احلق ليظهره على الدين األمحدية: "
". هذه ، ال مبدل لكلمات اهللا. ظُلموا وإن اهللا على نصرهم لقدير٢كله

                                                 
  ٨٠ :الواقعة ١
النبوءة الواردة يف األحاديث أن يف زمن املسيح املوعود ستهلك مجيع امللل إال اإلسالم،  ٢

تأملوا يف اآليات  .ال تعين أنه لن يبقى أي دين غري اإلسالم، ألن ذلك ينايف القرآن الكرمي
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اآليات القرآنية نزلت إهلاما حبق هذا العبد املتواضع، واملراد من "رسوله" املأمور 
بعث  �عوث الذي ظهر لتأييد دين اإلسالم. وملخص هذه النبوءة أن اهللا واملب

هذا املأمور كي يغلب اإلسالم بيده على مجيع األديان، فال بد أن يتعرض هو 
 أن الفتح يف اية املطاف حليفهمومجاعته يف البداية للظلم واالعتداء غري 

مجيع امللل األخرى ويصبح هذا الدين مبساعيه غالبا على سائر األديان، و
اليت قال  النبوءة نفسهاستهلك عن بينة. انظروا ما أعظم هذه النبوءةَ وهي 

بأا ختص املسيح حبقها أغلبيةُ العلماء من البداية على مر التاريخ اإلسالمي 
وهي منشورة قبل دعواي بأين أنا املسيح املوعود  املوعود وأا تتحقق يف زمنه

ية قبل سبعة عشر عاما من اليوم لكي يخجل اهللا أولئك الذين يف الرباهني األمحد
حيسبون دعوى هذا العبد املتواضع افتراَء إنسان. إن الرباهني األمحدية نفسه 
يشهد على أين مل أكن حىت أتصور بأين أنا املسيح املوعود، وكنت أعتقد 

ه على أين أنا مبعتقدات شائعة، غري أن اإلهلام اإلهلي كان قد شهد يف الزمن نفس
املسيح املوعود، فكل ما كان قد ورد يف اآلثار النبوية حبق املسيح املوعود قد 

يف الرباهني األمحدية نفسه،  عيسىقد مساين  حىت إنهأكَّده اإلهلام اإلهلي يل، 
يا عيسى إين من الرباهني األمحدية اإلهلام التايل " ٥٥٦فقد ورد يف الصفحة 

اعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إىل يوم متوفيك ورافعك إيل وج
". كانت هذه اآلية قد نزلت على القيامة. ثلة من األولني وثلة من اآلخرين

املسيح ابن مرمي حني كانت نفسه تكاد تزهق بسبب مكايد اليهود، وكان 
حبسب مدلول  - اليهود خببثهم يسعون ليهلكوه على الصليب لكي يثبتوه ملعونا

                                                                                                                     

املراد منه أن مجيع األديان  اليت ورد فيها أن اليهود والنصارى سيبقون إىل يوم القيامة. إمنا
ستغدو ميتة ومهانة، وأا ستموت مقابل اإلسالم، أما اإلسالم فسوف يبدي نوره 

 وحياته وغلبته. منه
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مات موت ارمني؛ فقد ورد يف التوراة أن  (بزعمهم)ألنه  - لتوراةعبارة من ا
من قُتل على اخلشبة فهو ملعون. وملا كان للصليب عالقة بعقاب ارمني حيث 

قد حرم الصلب  �كان كل قاتل وخبيث وقح يعدم بالصلب، هلذا كان اهللا 
أي نيب مل على الصادقني لكي ال يشتبه الطيب باخلبيث، فمن العجيب أن 

  يصلب لكيال يلتبس صدقهم على العامة. 
ذه اآلية عند اضطرابه يوم  �قد طمأن املسيح  �باختصار؛ كان اهللا 

كان اليهود يبذلون قصارى جهدهم لصلبه يف كل حال. اآلن حني نزلت هذه 
اآلية على هذا العبد املتواضع يف الوحي وهي مسجلة يف الرباهني األمحدية، 
ففيها إشارة لطيفة إىل أن هذا العبد املتواضع أيضا سيتعرض ملثل هذا احلادث، 

يد القتل أو الصلب، لكي أنال عقوبة ارمني ويلتبس حبيث حييك الناس مكا
 هو الذي عيسى، ووعدين بأنه �احلق على الناس، ففي هذا الوحي مساين اهللا 

من شرورهم.  هذه املكايد لن تنجح وأنه سيحفظينسيتوفّاين ليشري إىل أن 
حيدث  ) إهلام صرح فيه مىت٥٥٧وبعد هذا اإلهلام هناك يف الصفحة التالية (أي 

ذلك وما هي أمارات ذلك اليوم، أي مىت تظهر مكايد القتل هذه وما هي 
األمور اليت جيب أن تظهر قبلها، فاإلهلام التايل هلذا اإلهلام يشري إىل هذه األمور؛ 

). جاء "رافعك إيل"هذا تفسري: إين سأري بريقي، أرفعك من قدريت (وهو: 
، ولكن اهللا يقبله، ويظهر صدقه نذير يف الدنيا، فأنكروه أهلها وما قبلوه

يف هذا اإلهلام بكلمات  فقد صرح اهللابصولٍ قوي شديد صول بعد صولٍ. 
واضحة أن زمن املكايد للقتل سيكون عندما تظهر آيةٌ براقة يف صورة صولة، 
فاإلهلامات العربية بعد هذا اإلهلام هي األخرى تشري إىل مضمون فتنة القتل 

. فاصرب كما صرب أولو العزم. فلما جتلى ربه للجبل جعله وهي "الفتنة ههنا
دكا. قوة الرمحن لعبيد اهللا الصمد. مقام ال تترقى العبد فيه بسعي األعمال." 
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(وهي فتنة مؤامرة القتل نفسها  ١أي عندما تظهر هذه اآلية الرباقة ستظهر فتنة
فتنةَ سعيهم للقتل أو  اليت نظرا إليها نودي هذا العبد املتواضع "يا عيسى" ويعين

                                                 
لقد تلقيت إىل اآلن قرابة مخسني رسالة خبصوص االجتماعات املختلفة اليت عقدها  ١

ي، وبعض هذه اآلريون واهلندوس سرا يف أماكن متعددة وتشاوروا فيها للقضاء عل
الرسائل من هندوس جمهولني وبعضها من قبل كرام املسلمني الذين اطلعوا على هذه 
املقترحات واملؤامرات، وال داعي ألنسخها هنا فكلها حمفوظة عندي، وأكتفي بتسجيل 

 �بعض ما أوردته الصحف اهلندوسية مثال ليتبني أن االبتالء الذي تعرض له عيسى 
د تعرضت ملثله أيضا. وإن املراد من كلمة "الفتنة" يف اإلهلام "الفتنة بسبب شرور اليهود ق

ههنا" هو االبتالُء نفسه، وبناء على ذلك باإلضافة إىل أسباب أخرى سميت عيسى. كان 
، والثاين يتعلق �لفتنة اليهود جزءان أوهلا يتمثل يف مساعيهم ومكايدهم لقتل عيسى 

تعتقله وتقتله، ويف هذه األيام تعرضت للمعاملة نفسها بإثارم احلكومةَ الرومية ضده ل
أيضا، وإمنا الفرق أن هناك كان اليهود وهنا اهلندوس، فاجلزء األول املتعلق بنسج 
مؤامرات القتل داخل البيت جند منوذجها يف مقال "ام آر بشيشر داس" الذي نشره يف 

مارس/ آذار  ١٨الصادرة يف  العمود األول من الصفحة اخلامسة من جريدة آفتاب اهلند
بعنوان "مرزا القادياين! انتبه". قال فيه "إن مرزا القادياين هو اآلخر ضيف ليوم أو  ١٨٩٧

يومني، ويصدق عليه املثل "إالم تسلم أم كبش الفداء" إن أفكار اهلندوس عن مرزا 
به يوم عيد القادياين فاسدة جدا، فعلى مرزا القادياين أن يأخذ حذره من أن يضحى 

من جريدة رهرب اهلند الصادرة من  ١٤األضحى". مث ورد يف العمود األول من الصفحة 
  : "يقال إن اهلندوس سيقتلون القادياين". ١٨٩٧مارس/ آذار  ١٥الهور يف 

واجلزء الثاين املتعلق بإثارة احلكومة، فبيانه منشور يف اجلرائد التالية اليت يصدرها 
 ٢٧ار  اهلندوسية الصادرة من الهور يف ريدة بنجاب مساجندوس؛ فقد كتبت جاهل

يف صفحتها اخلامسة مثريةً احلكومة ضدي: "قبل كل شيء، أكرب ما  ١٨٩٧مارس/آذار 
يولد هذا االحتمالَ (أي مؤامرة القتل) نبوءةُ مرزا غالم أمحد القادياين". مث ورد يف 

نفسه بأنه كان يتوقع موت من اجلريدة نفسها: "إن السيد مرزا يعترف ب ٦الصفحة 
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ويقصد هذا الصحفيّ أن اإلشارة يف النبوءة إىل الثاين من ، �ل"البانديت يف الثاين من شوا
شوال تضم دليال كافيا بأن هذا القتل حصل نتيجة مؤامرة صاحب النبوءة، ألنه قد قُتل 

"هناك  :١٨٩٧مارس/ آذار  ١٠فعال يف الثاين من شوال. مث كتبت اجلريدة نفسها يف 
رجل (يقصد هذا العبد املتواضع) كان قد نشر يف كتابه "املسيحي املوعود" نبوءة بأن 

 -البانديت ليكهرام سيموت مبنتهى األمل يف يوم العيد خالل ستة أعوام". فهذه اجلريدة
تلفت انتباه احلكومة إىل أن التنبؤ مبثل هذه التفاصيل الدقيقة يدل على  -بذكر يوم العيد

شرية، غري أنه أخطأ يف ذكر يوم العيد، ألن اإلهلام اإلهلي يشري إىل الثاين من مكيدة ب
شوال*  مث كتب يف الصفحة الثانية من اجلريدة نفسها: "لقد عني شخص للقتل وكان 

كان على األغلب العام  ١٨٩٧موعد نبوءة مؤلف "املسيحي املوعود" وشيكا، ألن العام 
عام السادس يف اخلامس من مارس/آذار من العام اجلاري". السادس، وكان العيد األخري لل

  وكم من أخطاء يف هذه العبارة، فال حتتاج إىل بيان.
باختصار؛ إن مراده من هذا البيان أنه كانت قد حيكت مكيدة أن يقتل يف يوم العيد 

مرة أو قريبا منه. مث كتب يف اجلريدة نفسها لدعم هذه الفكرة: "كان القتل نتيجة املؤا
املدبرة احملكمة لعدة أشخاص من مدة، وكانت اقتراحات لتنفيذها جتري يف أمرتسر وقريبا 
من غورداسبور ودهلي وبومباي، وهل من املستبعد وغري احملتمل أن يكون وراء هذه 
املؤامرة أناس يقولون علنا يف اخلُطب والكتب أم سيقتلون البانديت، وأن البانديت 

م معين خالل هذه املدة، أليست ملؤلِّف معين لبضعة مؤلفات وهو عدو سيموت بأمل يف يو
الديانة اآلرية أيةُ عالقة ذه املؤامرة؟". يف هذا املقال يريد صاحب املقال أن يثبت 
للحكومة أن الرجل الذي حدد ميعاد النبوءة وأفصح عن يوم القتل وظل يصرح بلسانه أنه 

عالقة مبؤامرة القتل. مث هناك جريدة أخرى امسها "أخبار عام"  سيموت يف اليوم الفالين له
عن قاتل ليكهرام، أن هناك شائعات  ١٨٩٧مارس  ١٦قد ورد يف الصفحة الثالثة منها يف 

  متنوعة مشهورة، وتصرف السيد القادياين أكثر عجبا ... وال مناص من القبول مع أسف 
_________________  

ليكهرام يف الوحي "عجلٌ جسد له خوار" أي  �مسى اهللا  حاشية على حاشية: لقد�
عجل السامري، ففي ذلك أيضا إشارة إىل أنه سيقتل يف أيام العيد، ألن النص بأن عجل 

نسف يوم العيد ما زال موجودا يف التوراة، ومعلوم أن اليوم التايل للعيد  السامري كان قد
  أيضا حبكم العيد. منه
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الصلب). ففي هذا اإلهلام مسيت أوال عيسى مث وعدين اهللا أنه سيتوفاين، واآلية 
أنه سيتوفاه،  �اليت هي مسجلة يف القرآن الكرمي وتضم وعد اهللا لعيسى 

يا عيسى إِني متوفِّيك �نزلت على هذا العبد املتواضع يف الوحي، أقصد 
كعافرإِلَ وقبل قليل أن عيسى  �١ي هو اآلخر كان حباجة  �وكما كتبت

إىل هذه البشارة، ألن روحه كانت عرضة للخطر بسبب ديدات اليهود 
اليومية، إذ كان اليهود يهددونه بالقتل بأسلوب خيص ارمني ويلصق باملقتول 

املليء وصمة عار أيضا حبسب نصوص التوراة، هلذا قد أنقذه اهللا يف هذا الوقت 
باألخطار من املوت النجس واللعني. فهذا اإلهلام الذي نزل على هذا العبد 

عاما من  ١٧املتواضع يف كلمات هذه اآلية، يضم نبوءة لطيفة صدرت قبل 
اليوم وتعرب بصوت عال أنين أيضا سأتعرض حلادث مماثل، وإن خطاب اهللا يل 

" يبني يف احلقيقة احلادثة بعد تسمييت بعيسى: "يا عيسى إين متوفيك ورافعك إيل
، وهي أن اليهود أرادوا قتله ليثبتوه كاذبا، واختَذوا �اليت تعرض هلا عيسى 

                                                                                                                     

مرزا القادياين كما تنبأ بقتل ليكهرام بناء على اإلهلام أن يكشف عن شديد أن من واجب 
  اسم القاتل باإلهلام نفسه."

مارس  ١٠مث إن رئيس حترير جريدة "أخبار عام" كتب يف جريدته الصادرة يف 
: "لو تعرض نائب املفوض احملترم (أي آم) ملثل هذه احلادثة اليت دفع مثنها ١٨٩٧

ن الوضع خمتلفا". ويقصد أنه لو حدث ذلك لعاقبت احلكومة صاحب ليكهرام حياته، لكا
النبوءة حتما. ومثل ذلك كتبت جريدةُ أنيس اهلند الصادرة من مريـ عن قتل ليكهرام 
يف مارس: "كنا قد ساورنا الشك يف اللحظة اليت تنبأ فيها مرزا غالم أمحد القادياين عن 

  موت ليكهرام، فهل كان يعلم الغيب؟"  
وكذلك قد أسفر عدد من اجلرائد اهلندوسية عن أفكارها الفاسدة بأساليب خمتلفة، وأرى 
أنه ال داعي لبيان أكثر، ألن مكايدهم الفاسدة متفشية شائعة يف البنجاب حبيث ال يعتقَد 

  أن أحدا جيهلها إال نادرا. منه
 ٥٦آل عمران:  ١
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ومن مدلول اللعنة أن اإلنسان  .الصلب وسيلة إلعدامه، ألن املصلوب ملعون
امللعون يكون عدمي اإلميان ومعرضا عن اهللا وبعيدا ومهجورا، وذلك ليثبتوا أنه 

قائال: لن متوت مبوت يدل على أنك ملعون وبعيد  �، فطمأنه اهللا كان كاذبا
وأن  ١عن اهللا ومهجور، بل سوف أرفعك إيلَّ؛ أي سأُثبت أنك مقرب يل

اليهود سيخفقون يف قصدهم هذا. فكانت كلمة "رافعك" تتضمن نبوءة خفية 
، ألن احلق الذي كان هناك وعد بأنه سيظهر أكثر، قد ظهر ببعثة �ببعثة نبينا 

  ، ومل يترك اهللا نبيا صادقا له دون شهادة. �نبينا 
حبق هذا العبد املتواضع يف  �باختصار؛ إن النبوءة نفسها منشورة من اهللا 

عاما من اليوم، فهذا اإلهلام له شأن الرتول نفسه  ١٧الرباهني األمحدية قبل 
، أي كما نزل هذا الوحي على �كان له عند نزوله على املسيح الذي 
قبل األوان أنه ستحاك املؤامرات لقتله  �بقصد أن يطمئنه اهللا  �عيسى 
سينقذه، فقد نزل علي هذا الوحي نفسه باهلدف نفسه، وإمنا الفرق  �لكنه 

ندوس، بني احلادثني أن أصحاب مؤامرات القتل آنذاك كانوا اليهود أما هنا فاهل
أن يثبتوا بإعدامه أنه كان ملعونا  �فكان اليهود قرروا لتكذيب املسيح 

مبوجب النص التورايت، واملعروف أن النيب الصادق احلق ال ميكن أن يكون 
ملعونا، إذ سيترسخ حينها يف القلوب كذبه، ومبوته ذه الذلة لن يذكره أحد، 

لذي ولّد فيه اجليشان للدعاء طول فكان مهُّه الكبري من هذا املوت املهني هو ا

                                                 
اك وأرفعك إيل، فقد أوحى اهللا حبقي لقد وعدت أنا العبد املتواضع أيضا: إين سأتوفّ ١

أيضا هذه اآلية نفسها اليت يستنبط منها املشايخ رفع اجلسم، وقد أثبت بأدلة أن هذه اآلية 
قد نزلت حبقي أيضا، فهل ينبغي االعتقاد حبقي أيضا أين سوف أُرفع باجلسم املادي إىل 

ألن النبوءة اللطيفة اليت السماء، إن قلتم إن إهلامك غري ثابت فهذا عذر سخيف، وذلك 
     حيويها هذا األهلام قد حتققت، إذن فبهذا الدليل وحده ثبت صدق اإلهلام. منه
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الليل واستصدر من لسانه حلظة الصلب عينها "إيلي، إيلي، ملا شبقْتين؟ " وإال أ 
من املوت، فهذه اجلماعة الشجاعة تدوس بأقدامها خماوف  ي نيب ال خيافف

املوت. فأىن لنا أن ننسب مثل هذا اخلوف إىل نيب؟ بل الواقع أن فتنة اللعنة 
لى املوت على الصليب قد أصابته بصدمة قلبية عنيفة، فأنقذ اهللا أخريا املترتبة ع

ذلك البار. فنبوءة الرباهني األمحدية إشارة إىل أن أمة ستكيد املكيدة نفسها 
ضدي، فهذا ما فعله اهلندوس بعد قتل ليكهرام يف هذه األيام وما زالوا، غري 

لوين إن أمكنهم قرب العيد أم لتكذييب فكروا يف اجلانب الثاين وهو أن يقت
لكي يزيلوا من القلوب عظمة النبوءة اإلسالمية بإبطال النبوءة اإلهلية ويلفتوا 
أنظار الناس إىل أن هذا الرجل (يقصدونين) أيضا قُتل حبسب نبوءتنا مثلما قتل 

. فإذا كانت نبوءته إهلاما إهليا فينبغي أن يعد قولُهم أيضا تهليكهرام حبسب نبوء
ا إهليا، وهكذا سيحدث التباس يف العامل، وحني يرى الناس ميتا مسلما وحي

مقابل ميت هندوسي فسيتوصلون إىل نتيجة أن كال احلادثني كان بسبب 
سيثبت كذب هذا الرجل بسهولة. فاليهود واهلندوس  وبذلكمكايد البشر، 

. فقد بين كال الفريقني سيان يف أمر التكذيب وإمنا خطر بباهلم أسلوبان خمتلفان
ستخيب آمال اهلندوس أيضا عاما أنه كما فشل اليهود يف مرامهم  ١٧اهللا قبل 

، وفهم بكلمات صرحية أن مؤامرة القتل هذه ستحدث عندما تظهر يف إرادم
آية براقة إثر هجوم، وأن بعد اهلجوم ستظهر فتنة كمثل اليت تعرض هلا املسيح 

سيزيح جبل  �. ومع هذا اإلهلام إهلام آخر باللغة العربية معناه أن اهللا �
  املصاعب، وكل ذلك سيتحقق بقوة الرمحن. 

من الرباهني األمحدية يؤيد هذا  ٥٠٦مث هناك إهلام آخر منشور يف الصفحة 
مل يكن الذين كفروا من أهل اإلهلام يعد اهلندوس والنصارى بآية بينة فيقول: "

"، مث قال: واملشركني منفكني حىت تأتيهم البينة وكان كيدهم عظيما الكتاب
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"، فهذه اآلية البينة هي نفسها اليت ألظلمت الدنيا كلهاولو مل يفعل اُهللا ذلك "
عرب عنها يف موضع آخر بكلمة "بريق"، وهي آية موت ليكهرام. والواضح جليا 

د أسفر عن امليعاد، وصرح قد أظهر هذه اآلية مبنتهى اجلالء ألنه ق �أن اهللا 
باليوم التايل للعيد وأن املوت سيكون قتال، وكانت العبارة الكشفية تصرح 
جبالء أن املوت سيحدث ليلة األحد. فقد حتققت كل هذه األمور كما أخرب 
عنها سلفا، وإن اام اهلندوس مبؤامرة القتل ونية القتل ال ميكن أن يؤثر يف نقاء 

نا قد بينا اآلن أن الرباهني األمحدية يضم النبوءة بأن فتنة هذه النبوءة؛ ألن
ستحدث عند ظهور هذه اآلية، وتلك الفتنة ستكون مشاة للفتنة اليت أثارها 

؛ أقصد مساعيهم يف أن تصلبه احلكومة بوشايتهم به �اليهود ضد عيسى 
  عندها، أو مكايدهم لقتله بأيديهم. 
ه اهلندوس ومعارضونا اآلخرون من لَبس فال يغينب عن البال هنا ما يريد

ألن هذا فعل إهلي فلن يضيعه اهللا أبدا، بل فلن ينجحوا يف مرامهم النبوءة، 
سوف جيليه كل يوم أكثر فأكثر، ويظهر جالءه، وحيثما يفهمها الناس 
سينجذبون إليها. أال يكفي إلظهار عظمة هذه النبوءة أا منشورة يف الرباهني 

  عاما باإلضافة إىل التفاصيل الواضحة املوجودة فيها؟  ١٧األمحدية قبل 
املفوض عبد اهللا آم. فقد  نائب هي نبوءيت عن النبوءة اخلامسة عشر

وكان يف النبوءة شرط واضح أنه إذا رجع إىل احلق  مبنتهى اجلالء،حتققت 
ه، فسوف يؤجل موته؛ فأثبت رجوعه إىل احلق يف امليعاد من خالل أقواله وأفعال

يف ميعاد  ١فلم يعترف باخلوف فحسب، بل قد ظل منطويا على نفسه كامليت

                                                 
كان آم قد ختلى ائيا عن عاداته السابقة، أي احلوارات واملناظرات، خالل ميعاد  ١

فلم ينشر النبوءة املمتد على مخسة عشر شهرا، حبيث ال يوجد له نظري يف حياته السابقة. 
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النبوءة. ففي تلك املدة حني أصيب مرة باحلمى صرخ باكيا: "يا ويلىت قد 
بطش يب". لقد ختلى عن مجيع املناقشات واحلوارات خالل امليعاد فكأن مل يبق 
يف فمه لسان. يف أيام امليعاد أظهر تغيريا مذهال فظهر كأنه غري آم املعروف. 

ه وإن كان برهانا كافيا على وهذا التغري واخلوف واحلزن البادي على وجه
قد أخربين  �رجوعه، لكنه قدم إثباتا أكرب من ذلك؛ وهو أنين قلت له إن اهللا 

أنك ظللت ختاف عظمة النبوءة يف امليعاد حتما، وتأثرت يبة اإلسالم بالتخلي 
وإذا كان ما  .عن أسلوب املسيحية املتجاسر، وهذا يعد من أنواع الرجوع

عليك أن تقسم على ذلك، وإذا حلفت فسأقدم لك أربعة أقوله ليس صحيحا ف
آالف روبية فورا. لكنه مل حيلف ومل يثبت برفع القضية يف احملكمة مه الباطلة 
اليت برر ا خوفه.. أعين اامه بأين أطلقت عليه ثعبانا مروضا وبعض رجال 

ت الشرطة املسلحني. فثبت بتصرفه هذا بوضوح أنه رجع حتما. كما تنبأ
العبارةُ اإلهلامية أنه إذا مل يداوم على الرجوع ومل يثبت عليه وأخفى احلق 
فسوف يهلك عاجال، فقد مات خالل سبعة أشهر من صدور اإلعالن األخري 
منا بإخفائه احلق، فموته حبسب اإلهلام هو اآلخر يؤكد أن عيشه ملدة وجيزة 

هلي جانبا حلياة آم كان بسبب خوفه. فكم هو جلي وواضح أن يف اإلهلام اإل
فهل اختلقت  .وجانبا ملوته، فحقق اهللا كال اجلانبني للنبوءة وفق نص النبوءة

جانب العيش وهو الشرط املذكور يف اإلهلام الحقا؟ أفلم يكن يف اإلهلام سابقا؟ 
إذا كان الفهم ناقصا إىل هذا احلد فافهموا إمجاال أن كلمات اإلهلام اإلهلي 

ة، وعرب عن اهلاوية الكاملة باملوت. فقولوا اآلن حقا؛ أمل تضمنت ذكر اهلاوي
يدخل آم هاوية االضطراب يف أيام امليعاد؟ هل ميكنكم االدعاء بأنه عاش 
                                                                                                                     

أي مقال معاد ولو بسطر واحد خالل امليعاد، فهذا دليل ساطع وواضح على أنه امتنع عن 
 تصرفاته السابقة أثناء ميعاد النبوءة وهذا هو الرجوع. منه
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مرتاحا هادئ البال؟ أليس من احلق أنه بتمسكه باملسيحية بعد انقضاء امليعاد قد 
وين آم حيا مات خالل سبعة أشهر من إعالننا األخري؟ فهل ميكنكم أن تر

يرزق يف مكان؟ أهذه األمور ال يدركها وال يفهمها أحد؟ فإن مل يكن 
إصراركم على اإلنكار إحلادا فبم نسميه؟ فاحلقيقة أن رضا الناس غاية ال 
تدرك، لقد اختذ آم الليونة والندم وفاض قلبه باخلوف فأمهله اهللا حبسب 

دنيا قالوا: "لم مل ميت آم؟" أما الشرط اإلهلامي يف أيام اخلوف. إال أن أهل ال
ضمن امليعاد بالضبط، وقال  �ليكهرام فلم خيف وأبدى التجاسر، فأهلكه اهللا 

أهل الدنيا: "لم مات ليكهرام! ال بد أن هناك مكيدة ومؤامرة". فالذي أُنقذ من 
 املوت يف امليعاد، أثار املعارضون ضجة ملاذا أنقذ، والذي بطش به ضمن أيام

  امليعاد أثاروا الضجة ملاذا أصيب؟ 
عاما.  ١٧وكما أن النبأ عن ليكهرام موجود يف الرباهني األمحدية منذ 

كذلك فإن النبوءة عن آم أيضا موجودة يف الرباهني األمحدية، فمن قرأ 
من الرباهني األمحدية بإمعان فلن جيد بدا من االعتراف بأن نبوءة  ٢٤١الصفحة 

 أثارها النصارى بعد انقضاء ميعاد النبوءة عن آم موجودة حبدوث الفتنة اليت
يف احلقيقة يف الرباهني األمحدية. فبتدبر هذه األمور يتقوى إميان املؤمن، لكن 
من املؤسف أن معارضينا يتقدمون يف اإلحلاد يوما بعد يوم وال نعرف ماذا 

 إذ قد أُخبِروا كتب وقُدر هلم. أما أوضاع املشايخ فتبعث على األسف الكثري
عن نبوءة آم يف اآلثار النبوية، لكنهم مل يعبأوا بذلك اخلرب شيئا أيضا. عندما 

 ٢٤١يقرأ العاقل ذكر النصارى ونبوءة مكرهم وإخفائهم للحق يف الصفحة 
"، الفتنة ههنا فاصرب كما صرب أولو العزممن الرباهني األمحدية مث يقرأ إهلام: "

قرأ مرة أخرى بعد ذكر مفترٍ مسلم متجاسر إهلام ي ٥١١وبعده يف الصفحة 
"، مث بعده عندما يقرأ يف الصفحة الفتنة ههنا فاصرب كما صرب أولو العزم"
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٥٥٧ " ؛ الفتنة ههنا فاصرب كما صرب أولو العزمبعد ذكر آية براقة إهلام"
سينشأ يف قلبه طبعا تساؤل بتصور هذه الفنت الثالث املذكورة يف الصفحات 

من الرباهني األمحدية قبل اليوم بسبعة  ٥٥٧والصفحة  ٥١١والصفحة  ،٢٤١
عشر عاما، ما هذه الفنت الثالث اليت تتعلق إحداها باملسيحيني والثانية مبسلم 

ستمثل أمامه األحداث، مكار والثالثة بزمن ظهور آية بينة؟ وعندما يتحرى 
يمة، فسوف ثالث مفاسد خطرية جيدر بكل واحدة منها أن تسمى فتنة عظ

يسجد مبالحظة علم اهللا العميق، الذي أخرب عن حدوثها يف زمن مل يكن هلا أي 
أثر. فلو عرضت هذه الفنت الثالث على مطّلع على األحداث يف صورة ألغاز 
لرد فورا قائال إن إحداها تتعلق بنبوءة آم، وظهرت على أيدي النصارى 

املسلمني الذين وصفوا يف هذه النبوءة .. أي أولئك العنيدينومؤيديهم املسلمني 
باليهود، أما الفتنة الثانية ففتنة تكفري حممد حسني البطالوي، والفتنة الثالثة هي 
فتنة اهلندوس اليت ظهرت بعد ظهور آية إهلية. فهذه الفنت الثالث اليت ظهرت يف 

  عاما!  ١٧صورة ضجة كبرية وثورة قد أخرب اهللا حبدوثها قبل 
على اإلنكار بأن أيا من هذه الفنت الثالث ال ختلو من الضجيج  ال أحد يقدر

والشغب على مستوى الدولة، وكل واحدة كانت تفيض باجليشان املتناهي، 
وكل واحدة أثري فيها منتهى الشغب والفساد؛ فقد ظهرت فتنة النصارى حني 

ن بقي آم حيا بعد انقضاء ميعاد النبوءة، فكان القساوسة يعرفون جيدا أ
وهو فعل  -النبوءة اإلهلامية تتضمن شرطا صرحيا بأن آم إذا رجع إىل احلق

فسينقذ من املوت يف ميعاد النبوءة، وكانوا يعرفون جيدا أن آم ظل  -قليب
خياف هيبة النبوءة حتما، ومل يستطع احملافظة على متسكه باملسيحية يف أيام 

ور" منعزال. كما كانوا يعرفون امليعاد، وهروبا من جمالسهم استقر يف "فريوزب
جيدا أنه قال يف أيام املرض مرة: "قد بطش يب". وكانوا يدركون أن روحه 
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كانت خائفة بالطبع، وكانوا يعرفون حق املعرفة أنه بتصرفاته قد أبدى اخلوف، 
ومل يبد االستقامة، وغير وضعه املتعصب السابق حبيث مل يكتب يف امليعاد حىت 

اإلسالم قط يف أي جريدة، ومل ينشر أي كتيب، خالفا لعادته سطرين ضد 
القدمية، ومل يناقش أي مسلم، وقضى األيام كأنه فُرض عليه الصمت وصام عن 
الكالم. ومما يثري العجب أنه مل حيلف حىت بعد عرضي عليه أربعة آالف روبية، 

مل يرفعها، وأصر "مارتن كالرك" عليه بإحلاح على أن يرفع قضية يف احملكمة و
ومل يثبت أين أطلقت عليه ثعبانا مروضا. فبكل هذه األمور كان القساوسة 
يعرفون يقينا أنه رعديد جبان، حىت إنه قد بكى بتدكر حاله بعد انقضاء امليعاد 

وجتولوا معه يف أسواق أمرتسر ليعلنوا  �أيضا. غري أن القساوسة مل خيافوا اهللا 
النبوءة مل تتحقق، فأيدهم كثري من املشايخ  أن آم ما زال حيا يرزق، وأن

الطبع املسلمني باالسم فقط، وبعض الصحفيني اجلهلة عبدة الدنيا،  خبيثي
وصاروا إخوم يف الطعن واللعن والتربي والتكذيب، وحبماس كبري عرضوا 
اإلسالم لالستخفاف، فاستغله املسيحيون أكثر فبدأوا يرقصون مبنتهى التجاسر 

إىل إله آباد وبومباي وكلكوتا ويف املدن النائية واستهزأوا بدين  من بشاور
اإلسالم، وسخروا منه، وكل هؤالء املشايخ يهوديي اخلصال، والصحفيني 
كانوا معهم حمتفلني فرحني ومصافحني بسرور. كانت تنهمر عليهم اللعنة من 

اإلهلي السماء ولكنهم مل يكونوا ينظرون، كانوا يف ذلك الوقت حتت الغضب 
وكانوا يعمهون بسبب غبار اجليشان النفساين، كانوا يف ذلك الوقت يصدقون 
نداء الشيطان ومل يكونوا يبالون أي مباالة بصوت السماء. ويف تلك األيام 

آم  كتب صحفي مسلم شقي سفيه يف جريدته الصادرة من الهور خماطبا
 إذا استصدر العقاب آم احملترم على خلق اهللا وذكر امسي: "سيكون من منة

حبقي برفع القضية". فقد أراد هذا الغيب ذه الكلمات املثرية أن يستنطق امليت، 
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يعلم أين كنت  �وملا كان قد مات فلم يستطع النهوض والتحرك، واهللا 
شخصيا أحب أن يرفع القضية ضدي إذا مل حيلف، لكن آم كان قد مات إذ 

ضت عليه وإن كان يتراءى هلم حيا غري أن كانت هيبة نبوءة اإلله احلي قد ق
الروح مل تكن فيه. أقول صدقا وحقا إن هؤالء لو مزقوه إربا إربا ملا رفع 

رضت عليه عشرة ماليني روبية ملا حلف. كان قلبه قد القضية قط، ولو ع
اعترف بصدقي أما لسانه فكان ينكر، وأنا أعرف جيدا أنه مل يكن هناك أي 

يف هذه القضية أكرب من آم. باختصار؛ قد جتاسر شاهد على صدقي 
القساوسة كثريا يف قضية آم بإخفاء احلق، حيث رقصوا يف املدن من أمرتسر 
إىل كُبرِ مدن البنجاب واهلند وقادوا مسريات ومظاهرات، وأثاروا ضجيجا 
 وشغبا مل يسبق له نظري منذ جاءت احلكومة اإلجنليزية إىل هذه البالد. وأبدوا

االنتصار الكاذب الذي كان ضمريهم  اتصرفات رذيلة جدا يف االحتفال ذ
يفضحهم ويلومهم مقابله. وأرسلوا إيلّ رسائل مليئة بالشتائم البذيئة القذرة، 
وأثاروا ضجة وجتاسروا كأم فازوا بآالف الفتوح، ونشروا آالف النشرات؛ 

اس مل يتحرك. واحتفاال لكن جثمان آم رغم كل هذا القدر من الثورة واحلم
ذه الفرحة الكاذبة مل ينشر أي كُتيب ولو من ورقتني، بل قد نشر يف جريدة 
"إن كل هذه الفتنة والضجيج والشغب الذي أثاره النصارى كان خالف 
مرضايت، وكنت ال أتفق معهم يف ذلك." وصحيح أنه كتم شهادة احلق لكنه 

والدهاء، حىت مات خالل سبعة  مع ذلك ختلى عن احلماس املعادي واملكر
أشهر من صدور إعالننا األخري حبسب اإلهلام اإلهلي. باختصار؛ كانت هذه 
الفتنة عظيمة جدا، حيث استهزئ باإلسالم، وسود املشايخ األشقياء واملسلمون 
اجلهلة وجوههم بتأييدهم للقساوسة، وكذبوا نبوءة إهلامية بغري حق، وارتكبوا 

من الرباهني األمحدية  ٢٤٢اإلسالم. فاقرأوا اآلن الصفحة إساءة كبرية إىل 
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كرت هذه الفتنة فيها، وبأي وضوح ورد فيه أن وقولوا بعدل بأي جالء ذُ
  النصارى سيمكرون أوال مث يتجلى الصدق؟! 

والفتنة الثانية اليت حتتل املركز الثاين فتنةُ تكفري حممد حسني البطالوي، ففيها 
امة وضجيجهم أقلَّ من ضجيج القساوسة. فبمناسبة أيضا مل يكن شغب الع

ظهور هذه الفتنة قد اجتمع ضدي سبعة آالف أو مثانية آالف مكفر ومكذب 
تقريبا يف املسجد اجلامع بدهلي، فلو مل ترافقْين العنايةُ اإلهلية حلدثت فتنة خطرية. 

 دعمه نذير حسنيهذه الفتنة حممد حسني البطالوي وباختصار؛ كان رائد 
من الرباهني  ٥١١اإلهلام املذكور يف الصفحة  الدهلوي، الذي قال اهللا عنه يف

) وتب، ما كان اللتان كتب ما فتوى التكفريتبت يدا أيب هلب (: "األمحدية
". هذه الفتنة أيضا انتشرت يف ) إال خائفاأي يف هذه القضيةله أن يدخل فيها (

كوتا ومومباي وحيدر آباد، مجيع مدن البنجاب واهلند من بيشاور إىل كل
وحِسب املسلمون اجلهلة لَعين ثوابا كالروافض، وتقطعت عالقات املسلمني، 
وافترق األخ عن أخيه واالبن عن أبيه، وترك السالم علي حىت عدت املشاركة 

  جبنازة أحد من أفراد مجاعيت موجبة للكفر. 
اليت ظهرت من قبل  على الدرجة الثالثة هي تلك حتتل الفتنة الثالثة اليت

اهلندوس عند ظهور اآلية البينة يف صورة قتل ليكهرام، حيث أبلغوها أوجها 
قدر املستطاع ونسجوا مؤامرة القتل وما يزالون، وأثاروا احلكومة ضدي وال 

، وملا كانت مع هذه الفتنة آيةٌ بينة قد زلزلت قلوب األعداء وحتقق لنا ١يزالون
العمي يبصرون، وهلذا حتتل هذه الفتنة الدرجة  فتح عظيم حبيث بدأ كثري من

  الثالثة. 

                                                 
 . منه١٨/٤/١٨٩٧فقد طلبوا من ضابط شرطة احملافطة تفتيش بييت يف  ١
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عاما من اليوم، فلو  ١٧هذه الفنت الثالث مذكورة يف الرباهني األمحدية قبل 
وضع كتاب الرباهني األمحدية أمام أكثر املسلمني أو اهلندوس أو النصارى 

هل تعصبا وكُشفت عليهم مواضع الفنت الثالث من الكتاب مث سئل حلفا: 
ذكرت يف ظهرت هذه الفنت الثالث على أرض الواقع أم ال؟ وهل كانت قد 

أم ال؟ أال تكشف هذه األحداث الثالثة اليت ظهرت  الرباهني األمحدية نبوءةٌ
ظهرت من النصارى؟ إذ قد أثار ألوف مؤلفة من  فتنةبضجة كبرية على أن 

الناس الشغب واللغط وكانت مجاعات متعددة تتجول يف األسواق حبماس 
ويقودون مسريات ومظاهرات. والفتنة الثانية ظهرت يف احلقيقة من قبل حممد 
حسني البطالوي الذي حولَ أفكار الشعب املسلم يفَّ إىل نار مشتعلة، وفرق 

ه واالبن عن أبيه والصديق عن صديقه، وقطّع األرحام. والفتنة األخ عن أخي
الثالثة ظهرت من اهلندوس عند قتل ليكهرام وظهور آية براقة حسدا منهم، ويف 
هذه الفتنة قتل كثري من األوالد األبرياء، ويف راولبندي سمم قرابة أربعون 

احلكومة ضدي، شخصا، وهددت أنا بالقتل، وبذلت املساعي اجلبارة إلثارة 
. قولوا اآلن أليس من احلق أن الفنت الثالث ١وال نعرف ماذا يفعلون يف املستقبل

قد ظهرت كما وردت نبوءا يف الرباهني األمحدية بالتفصيل والتصريح؟ هل 
كي سي ايس آئي"، أو  ٢أو السيد "أمحد خان ١البطالوييقدر حممد حسني 

أو  ٥أو رشيد أمحد الكنكوهي ٤زنويأو عبد اجلبار الغ ٣نذير حسني الدهلوي
 ٨، أو عبد اهللا التونكي٧أو غالم دستغري القصوري ٦حممد بشري البهوبايل

أحد زعماء لدهيانه، على القول  ٩الربوفيسور يف الهور، أو املولوي حممد حسن
حلفا أن هذه الفنت الثالث اليت تنبأ ا "الرباهني األمحدية" مل حتدث؟ إذا كان 

                                                 
      . منه١٨٩٧أبريل/نيسان  ٨فُتش بييت يف  ١
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السادة ينكر صدق إهلامي فلماذا يهلك اخلَلق؟ عليهم أن حيلفوا  أحد هؤالء
مقابلي أن الفنت الثالث املذكورة يف الرباهني األمحدية كنبوءة مل تتحقق، 

 ،قائلني إا إذا كانت قد حتققت فأنزل علينا أيها اإلله القادر �وليدعوا اهللا 
يوما عذاب من  ٤١يوما، فإذا مل ينـزل خالل  ٤١عذاب ارمني خالل 

السماء بيد من اهللا بال واسطة أحد من الناس يهلك الكاذب كالنار احلارقة، 
فسأكون كاذبا أنا ومجاعيت كلها وأعمايل كلها باطلة، وأستحق مجيع أنواع 
اللعنة. وإذا استطاعوا أن يروين يف هذا الزمن نبوءات أحد غريي من هذا القبيل 

املنشورة يف األعداء واألصدقاء قبل حدوثها  ونشرها صاحبها من خالل كتاباته
وكانت تساوي نبوءايت عظمةً حيث تالحظ فيها القوة اإلهلية؛ ففي هذه احلالة 

  أيضا سوف يثبت كذيب. 
حيلف أمامي فأنا ومن الضروري ملن يريد أن حيلف أن يأتيين هنا يف قاديان و

تباهيه بكونه شيخا فهذا عمل ديين ومن اون فيه رغم  لن أذهب إىل أحد.
فسيعد هو نفسه كاذبا، فإذا غلبوا إنسانا مثلي يسمونه دجاال فكأمنا أنقذوا 

وعند احللف سيكون من الضروري جدا أن أبني هلم يف  .العامل كله من السيئة
صدق نبوءايت قبل أن حيلفوا، لئال يهلكوا  أدلةاجتماع عام ملدة ساعتني كاملتني 

ولن يكون من حقهم أن يزيدوا على احللف  .بالتسرع، ولتقوم عليهم احلجة
حىت كلمة واحدة، وعليهم أن يستمعوا إىل خطايب ملدة ساعتني كاملتني دوء 

واعلموا أين  .مث ينصرفوا إىل بيوم بعد احللف وفق منوذج القسم الذي بينته
السيد أمحد خان يف قائمة املنكرين ألنه هو اآلخر ينكر اإلهلام  كتبت اسم

ويتميز بعظمة علم الغيب. وملا كان هو  �اإلهلي والوحي الذي يرتل منه 
اآلخر قد قطع شوطا من العمر فال أريد أن يأخذ هذا اخلطأ معه إىل القرب 
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زئ به، إال أين باتباعه لألفكار األوروبية املظلمة، وقد ال يلتفت إىل هذا ويسته
  أديت واجب التبليغ، فإين أخاف أن أُسأَل ملاذا مل تبلّغ إنسانا ضاال. 

بعض السفهاء يقولون: ملاذا أتنبأ يف كل مرة بالعذاب أو املوت، فهؤالء ال 
يعرفون أن كل نيب تنبأ بنبوءات إنذارية، وإذا كان ما أقول ليس صحيحا فما 

؟ باختصار؛ ١نفَس املسيح املوعودسيهلك املخالفون بمعىن قول الرسول 
هؤالء تسعة أشخاص اخترم للحلف ألن كل واحد منهم لديه مجاعة، وحبسم 
القضية معهم تنحسم قضية اجلماعة ضمنيا. فمضمون احللف أن النبوءات مل 
تتحقق وأا غري مذكورة يف الرباهني األمحدية سلفا. من اجلدير بالذكر أنه وإن 

م وغبائهم يكذبونين يف كل صغرية وكبرية ويصفون كل كان املنكرون جبهله
نبوءة يل بالباطلة غري أن تكذيبهم الذي ظهر يف صورة فتنة هائلة وبلغ اللغط 
والضجيج، وأثري معه طوفان هائل للسب والشتم، وأدى إىل نتائج خطرية جدا؛ 

ث فإمنا صدر منهم ثالث مرات فقط، وهو الذي مسي يف الرباهني األمحدية بثال
فنت عظيمة، وكتاب الرباهني األمحدية هذا منشور يف البلد كله بل يف البالد 

عاما من اليوم. والقوة والعظمة اليت ظهرت ا  ١٧العربية والفارسية أيضا قبل 
هذه الفنت الثالث وأشيعت بضجة مريعة يف أحناء هذا البلد أمر ال جيهله أحد 

هذه لمني يف البنجاب واهلند يتذكرون بل إن الرجال والنساء من اهلندوس واملس
حبيث ال يتوقع أن ينمحي ذكرها من صفحات التاريخ أبدا. فمن  الفنت الثالث

أراد بعد اطالعه على حدوث هذه الفنت الثالث املريعة أن يقرأ النبأ عنها يف 
الرباهني األمحدية أو أراد بعد قراءة النبأ عنها يف الرباهني األمحدية أن يشاهد 

                                                 
" (مسلم، ه إال ماتِسفَلكافر جيد ريح ن لّفال حي: "�ار حضرته إىل قول رسول اهللا أش ١

 )املترجم(كتاب الفنت). 
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ذج حتققها على أرض الواقع، فسوف حيصل له يقني كامل يف كلتا الصورتني منا
بأن الرباهني األمحدية يضم حصرا نبأ هذه الفنت الثالث اليت ظهرت. أو بتعبري 
آخر ميكن أن يقال إن الفنت الثالث اليت ظهرت على أرض الواقع هي اليت 

ا اآلن على أية صخرة وردت النبوءة عنها يف الرباهني األمحدية سلفا. فتدبرو
راسية كان أساس النبوءة حبق آم اليت أثار النصارى واملولويون يهوديو اخلصال 
ضجة ضدها، والنبوءة حبق ليكهرام اليت أثار اآلريون ضجة ضدها! على أية 

، ال جتاوزوا احلدود؛ فقد يظن فيا ذرية املسلمنيصخرة راسية كان أساسهما! 
عقله واجتهاده ويكون يف احلقيقة خطأ، كما من احملتمل اإلنسان رأيه صحيحا ب

يف احلقيقة صادق. لقد اخندع الكثريون قبلكم، فمن أنتم  هوأن يكذب شخصا 
حىت ال تنخدعوا؟! فاحذروا واسلكوا سبيل التقوى، لئال تتعرضوا لالمتحان. 

ادته اليد إنين أقول مرارا وتكرارا إنه لو كان هذا فعلَ البشر ألبيد من زمان وألب
فَال يظْهِر علَى غَيبِه أَحدا � �اإلهلية قبل أن متتد إليه أيديكم. انظروا قول اهللا 

فتأملوا واقرأوا هذا الكتاب بتدبر وقولوا: أمل  �١إِلَّا منِ ارتضى من رسولٍ *
و أقدم الغيب املذكور يف هذه اآلية بالكمال؟ إنين أقول لكم حقا إن ما أُرِيتم ل

مبصرين؛ فال تردوا النور  النقلبواأُرِيه أولئك العميان الذين خلوا قبل هذا القرن 
بعد الفوز به، فإن اهللا مستعد ليهب لكم أبصارا نرية، وجاهز لريزقكم قلوبا 
طاهرة، ويريد أن يتجلى عليكم بأسلوب جديد، وامتدت يداه خللق مساء 

بسعادة، وال تظلموا أنفسكم وال  وأرض جديدتني؛ فال تقاوموه وخروا راكعني
تعادوا ذريتكم لكي يرمحكم اهللا ولكي يغفر لكم ذنوبكم ويبارك يف أيامكم، 

                                                 
 ٢٨-٢٧ :اجلن ١
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انظروا ماذا تفعله السماء وكيف ميد اهللا األرض. فيا أسفا عليكم قد نسيتم 
  أيضا. القرنرأس 

تنسجم كثريا مع نبوءيت حبق آم وليكهرام وهو إهلام  النبوءة اخلامسة عشرة
اطَّلع اهللا "نشر يف كتيب "أنوار اإلسالم" بعد مضي ميعاد نبوءة آم، وهو: 

على مهه وغمه، ولن جتد لسنة اهللا تبديال. وال تعجبوا وال حتزنوا، وأنتم 
عداء األعلون إن كنتم مؤمنني. وبعزيت وجاليل إنك أنت األعلى، ومنزق األ

. ثلة من األولني كل ممزق. إنا نكشف السر عن ساقه، يومئذ يفرح املؤمنون
   "وثلة من اآلخرين. هذه تذكرة، فمن شاء اختذ إىل ربه سبيال.

  :شرح الوحي
ولن (أي نظر اهللا أن قلب آم فاض مها وغما) "اطَّلع اهللا على مهه وغمه 

د للقلب اخلائف، وهذه سنته) (أي إنه يؤخر عذاب الوعيجتد لسنة اهللا تبديال 
وال حتزنوا، وأنتم األعلون إن كنتم مؤمنني، وبعزيت  )عما حدث(وال تعجبوا 

ومنزق األعداء كل ممزق. إنا نكشف السر  )لتغلنب أنت أخريا،(وجاليل إنك 
. ثلة من األولني عن ساقه، يومئذ يفرح املؤمنون(أي األمور اخلفية من النبوءة) 
   فمن شاء اختذ إىل ربه سبيال." )من اهللا،(وثلة من اآلخرين. هذه تذكرة 

انظروا! إن هذه النبوءة منشورة منذ أكثر من ثالثة أعوام، أي يف آخر يوم 
أننا سنكشف تأثري النبوءة الذي اشتبه على  �من ميعاد آم. وفيها وعد اهللا 

في حبسب وعده بعد آية ليكهرام، ووضع األغبياء. وقد كشف هذا السر اخل
قدم  هعلى هذا العصر أن �نبوءات الرباهني األمحدية كمرآة، فمن فضله 

أما قوله: "عندئذ يفرح  ومبارك من ينال حظا منها.مصدرا للمعرفة اجلديدة 
املؤمنون. ثلةٌ من األولني وثلة من اآلخرين" فقد حتققت كل هذه النبوءات؛ 
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ر، ون إميانا كثريا عند ظهور آية ليكهرام، ونالوا فرحا ال يقدفقد ازداد املؤمن
فقد أصاب اخلشوع آالف املؤمنني، وعربوا عن فرحتهم بالدموع بدافع الوجد، 
فكأم قد نظروا إىل اهللا اخلفي بأم أعينهم. فقد ظهر حادث عجيب إذ كان 

عيون  يبكون حزنا على موت ليكهرام بينما اغرورقت وناهلندوس واآلري
املؤمنني والصادقني فرحا وازدادوا عرفانا. وقد الحظت بعد ظهور هذه اآلية 

من الرباهني األمحدية  ٢٤٢حتققا كامال لإلهلامات التالية املنشورة يف الصفحة 
وهي تتضمن نبوءة، وهي: أصحاب الصفَّة وما أدراك ما أصحاب الصفَّة، ترى 

ربنا إننا مسعنا مناديا ينادي لإلميان  أعينهم تفيض من الدمع. يصلون عليك.
وداعيا إىل اهللا (أي إىل اهللا األحد الذي ال شريك له) وسراجا منريا، أملُوا.. 
ويف نبوءة "أنوار اإلسالم" هذه املذكورة آنفا قد ورد جليا أنه بظهور هذه اآلية 

ه ستنضم ثلة أخرى إىل هذه اجلماعة وستفرح كلتامها بظهور هذه اآلية، فهذ
النبوءة تتحقق اآلن، وتصلنا رسائل تلو رسائل من كثري من املعارضني يعترفون 

  فيها بتواضع بأم كانوا خاطئني. فاحلمد هللا على ذلك. 
من الرباهني األمحدية حبق  ٢٢٧منشورة يف الصفحة  النبوءة السادسة عشرة

باكيا آري يسمى مالوا ملْ وهو ما زال حيا. مرض مبرض السل فجاءين 
أن  املريع ذلك اليوم رأى يف املناموأتذكر أنه قال يل إنه  يائسا من حياتهمضطربا 

، وأن السم قد تسرب يف جسمه كله، فكان بسبب هذا املنام حية سامة لدغته
فزعا جدا إذ كانت احلمى اخلفيفة اليت تزداد بعد تناول الطعام قد أقلقته كثريا، 

احلياة تقريبا فجاءين باكيا، فالن له قليب وتعاطفت فكان قلقا مضطربا ويئس من 
تلقيت كما كنت دعوت آلري آخر امسه شرمبت. فدعوت اهللا األحد له معه و
 من الرباهني  ٢٢٧وهو منشور يف الصفحة  "قلنا يا نار كوين بردا وسالما"،إهلام

ام فورا، إذ األمحدية، أي قلنا لنار احلمى أن تربد وتصري سالما. فأخربته عن اإلهل
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كان موجودا عندي، كما أخربت اآلخرين الكثريين أنه سيشفى بربكة دعائي 
. �حتما، وبعد ذلك مل يكد ميضي أسبوع حىت شفي ذلك اآلري بفضل اهللا 

واآلن صار اآلريون جيدون تأدية شهادة احلق أشد من املوت، غري أنين أقسم باهللا 
شوبه أي مبالغة، فلو كنت يف شك على أن هذا احلادث صحيح حبذافريه وال ت

من مضمون أي حلقة من هذه األحداث ملا سجلتها قط، فإن املبالغة وإضافة 
 - أعين حادثي مالوا مل وشرمبت - األمور من أعمال امللعونني. وكال احلادثني

أنه ملاذا  عاما. فالذين يساورهم الشبهات ١٧موجود يف الرباهني األمحدية منذ 
ارضني إهلامات بإصابتهم بأضرار حصرا، عليهم أن يتدبروا هذين أتلقى حبق املع

اإلهلامني ألما خيصان آريني. من واجبنا مواساة العامل كله، فليأت اآلريا مبثال 
 �على مواساة مماثلة من قبلهم جتاه أي مسلم. إنين أقول حقًا إن نصح عباد اهللا 

عليه أحد بدافع الرياء فهذا  حبب صادق ال يتأتى إال من مسلم صادق، وإذا أقدم
ممكن، لكن بانشراح القلب ومتسكا مببادئ صحيحة فال يقدر عليه اآلخرون. إن 
املسلمني بطبعهم حيبون املواساة، فلذلك ال جيتنبون األكل والشرب مع اهلندوس، 
ولكن الكراهية من أمارات العناد يف اهلندوس، أما إذا حل غضب اهللا على أحد 

ء كان مسلما أو مسيحيا أو هندوسيا فهذا أمر آخر وال عالقة له من العصاة سوا
  مببادئ املواساة يف شيء. 

إمنا أقسمت عند بيان احلادثني املتعلقني ذين اآلريني، ألين أخشى أما لن 
عن اامي هلذا القدر على األقل بأين نقصت من  - إخفاًء للحق - يتورعا

عندي شيئا، والسبب الثاين لقسمي أن األحداث الواقعة أو أضفت إليها من 
  اآلريني يف هذه األيام يكنون لإلسالم بغضا بوجه خاص. 

أنه ال يوجد تفاوت يف هذه األحداث  �وإنين أقول مرة أخرى مقسما باهللا 
موجود وهو أعلم بكذب الكاذبني، فمن ظن أين قد  �مثقال ذرة، إن اهللا 
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يؤكد  �ليه أن ينشر إعالنا مقسما باهللا كذبت أو حرفتها ولو حتريفا بسيطا، فع
فيه قائال: إين أعرف أن هذا الرجل قد كذب أو حرف الوقائع، وإن مل يفعل 
ذلك فأدعو أن يرتل علي وبال هذا التكذيب خالل عام واحد. وقد أقسمت أنا 
اآلخر قبل قليل، فإن كنت كاذبا أو كنت قد حرفت هذه الوقائع شيئا فسوف 

ذا الكذب واالفتراء، غري أين إذا كنت كتبت بكامل األمانة فلن أتعرض لعقوبة ه
يترك اهللا املكذب بدون عقوبة، اعلموا يقينا أن اهللا موجود وهو يؤيد الصدق 

من خالل االختبار  �دوما. فإذا أراد أحد االختبار فهو عني املراد، ألن اهللا 
عارضني أن يغروهم كما سيحكم بيننا وبني معارضينا، فالفرصة ساحنة ملشاخينا امل

كانوا قد سعوا إلغراء آم. فصدور القرار خري للجميع ومبارك، وبذلك سيعلم 
الناس أن اهللا موجود وهو جييب أدعية الصادقني. قد خال ديانند وتلميذه ليكهرام 

والتعصب، وإنين أحب أن تزول تلك  والعنادوتركوا وراءهم رائحة اإلحلاد 
ن حيدث القرار حبق هذا اآلري أيضا بالقسم كما التمست الرائحة، هلذا أريد أ

مؤيد  �من اآلري اآلخر قبله. وإنين أعلم يقينا بل إنين أرى بأم عيين أن اهللا 
احلق وهو عدو من يعادي احلق، إن اإلدالء بشهادة احلق ال يصعب على أي 

ختصار؛ مؤمن، غري أن اآلريني يواجهون صعوبة بالغة يف ذلك يف هذه األيام. با
إذا كان هناك مكذب أو آري أو ذلك اآلري فعليه أن يستصدر احلكم حبقي من 

إنين أؤمن بأن اهللا الذي هو إهلنا نار أكول، فلن يترك الكاذب  .خالل القسم
أبدا، وإذا كان احلالف صادقا فلن يتضرر أبدا. انظروا! هذا ما يسمى بالربهان؛ 

ى أيدي أعداء الدين. فأي برهان أقوى من إذ حتقق صدق هذه النبوءة املباركة عل
هذا يف العامل أن يشهد على صدق النبوءات اإلهلية أعداء الدين كاآلريني يف هذه 
األيام؟ فهل حبوزة النصارى مثل هذه الشهادات وهذه اآليات املتحققة أيضا؟ إذا 

هو كانت لديهم فعليهم أن يقدموا بعضها مثاال. فاعلموا يقينا أن اإلله احلق 
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الذي يدعو إليه القرآن الكرمي، وكل ما يعبده الناس دونه فهو إما عبادة الناس أو 
أيضا قد شرب من هذا النبع  �عبادة احلجارة. ال شك أن املسيح ابن مرمي 

الذي نشرب منه، وما من شك أنه هو اآلخر قد أكل من الثمار اليت نأكلها، 
وأي عالقة هلا بالبنوة؟ إن النصارى  لكن هذه األمور ال متت إىل األلوهية بصلة،

اخترعوا أروع وسيلة جلعل املسيح إهلا مقيدا، أعين اللعنة، فلو مل تكن اللعنة 
لصارت األلوهية عبثا والبنوة لغوا، لكن مجيع أصحاب القواميس يتفقون على أن 

بات امللعون هو الذي أعرض قلبه عن اهللا وأحلد وارتد، وعادى اَهللا واسود قلبه و
أسوأ من الكالب واخلنازير والقردة كما تشهد على ذلك التوراة أيضا. فهل 
ميكن أن نقبل هذا املفهوم حبق املسيح ولو لثانية واحدة؟ فهل أتى عليه زمن مل 
يعد فيه حبيب اهللا، وهل قد أتى عليه حني من الدهر أعرض فيه عن اهللا متاما، 

صار عدوا هللا وصار اهللا عدوا له؟ وهل أراد مرة اإلحلاد؟ وهل حدث قط أن 
وإن مل حيدث ذلك، فأي حظ نال من هذه اللعنة، اليت تتوقف عليها النجاة 
حبسب زعم النصارى. أفال تشهد التوراة على أن املصلوب ملعون، فإذا كان 
املصلوب ملعونا فال شك أن اللعنة اليت تترتب على الصلب أصابت املسيح، إال 

 �اتفاق العامل كله أن يبتعد اإلنسان عن اهللا ويعرض عنه أن مفهوم اللعنة ب
أما إذا تعرض أحد ملصيبة أو فجيعة فليس من اللعنة، وإمنا اللعنة البعد عن  .فقط

اهللا والنفور منه والعداء له، واللعني يف اللغة هو الشيطان. فتأملوا قليال لوجه اهللا 
ه ويسمى شيطانا؟ ويعد اُهللا عدوه؟ هل جيوز أن يعد صاحلٌ عدو اهللا ومعرضا عن

 وا ذلك اإلنسان البارفكان حريا بالنصارى أن يقبلوا اجلحيم ألنفسهم وال يعد
لعينا وشيطانا، واللعنة على النجاة اليت ال تنال بدون عد الصاحلني األبرار 

  ملحدين شياطني. 
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عن احلقيقة جيدا حيث برأ املسيح من خبث  القرآن الكرميلقد كشف 
اللعنة من خالل إنقاذه من املوت على الصليب كما يشهد على ذلك اإلجنيل 
أيضا، ألن املسيح قدم مماثلته بيونس، وال جيهل أي مسيحي أن يونس مل ميت 
يف بطن احلوت، مث لو كان يسوع ظل يف القرب ميتا فأي عالقة للميت باحلي 

ي بامليت؟! مث من املعلوم أن يسوع قد أرى التالمذة جروحه بعد وأي شبه للح
النجاة من الصليب، فإذا كانت احلياة الثانية اليت ناهلا جالليةً، فلماذا بقيت فيها 

 يف آثار احلياة السابقة؟ فهل كان اجلالل ناقصا، فإذا كان فعال يوجد نقْص
يوما إىل القيامة؟ فهذه ستندمل  اجلالل، فأىن لنا أن نأمل أن تلك اجلروح

قصص واهية قد وضع عليها أساس األلوهية. لكن الوقت قادم بل قد أتى، 
ويذروها رمادا، كالعهن املنفوش.  دكا كل هذه القصص �حيث يدك اهللا 

فاألسف على أن هؤالء ال يفكرون من هذا اإلله الذي طرأت احلاجة إلعداد 
لطبية القدمية اليت ما زالت تقبع يف مرهم جلروحه! لقد مسعتم أن الكتب ا

مكاتب النصارى والرومان واليهود واوس تشهد على أن جلروح يسوع أُعد 
مرهم، مسي "مرهم عيسى" وهو مازال مذكورا يف األقرباذينات. وال ميكن 
القول إن ذلك املرهم أعد قبل زمن النبوة، ذلك ألن احلواريني هم قد صنعوا 

ن هلذه ن احلواريون قبل النبوة. كما ال يسعنا القول إذلك املرهم، ومل يك
ب، ألنه يستحيل إثبات أي حادث سوى حادث اجلروح سببا آخر غري الصلْ

الصلب خالل سنوات النبوة الثالث. وإذا ادعى أحد فعلى عاتقه تقع مسئولية 
 اإلثبات. فمن املخجل أن يصاب اإلله جبروح مث يستخدم لشفائها املرهم. فأىن
ألحد أن حيجب احلقائق الثابتة احلقة، ومن ذا الذي يقدر على حماربة اهللا؟ إن 
احلي القيوم لألبد هو اهللا األحد الذي هو منـزه عن التجسم والتحيز، وهو 

بعض  على أنه فرض ألوهيته الزائفة فيكفيهأزيل وأبدي. أما اإلله املزيف 
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هية الكاذبة توشك على عام. تذكروا أن هذه األلو ١٩٠٠القلوب ملدة 
االنقراض، واأليام قريبة حني يعرف الشبان املسيحيون السعداء اإلله احلق، 
ويالقون باكني ذلك األحد الذي ال شريك له وفارقوه منذ مدة، لست أنا 
الذي أقول ذلك إمنا تقوله الروح اليت يفّ. فليحارب من يقدر على حماربة احلق، 

ما يستطيع، لكن ما أقوله سيتحقق يف اية املطاف، وليمكر من يريد املكر قدر 
إذ من السهل اهلني أن تتبدل السماوات واألرض، ومن اهلني أن ترتاح اجلبال 

  من مكاا ولكن هذه الوعود لن تتبدل. 
من الرباهني  ٢٣٩يف الصفحة اليت وردت هي تلك  النبوءة السابعة عشرة

ة للمؤمنني"، أي ستكون مجيع النعم األمحدية وهي "يتم نعمته عليك ليكون آي
آية؛ كما قد الحظ الناس  الكالماليت ستعطاها يف احلياة الدنيا آيةً. أي سيكون 

يف مؤمتر األديان بالهور ويف كتيب العربية، وسيكون الفعل أيضا آية؛ كما تظهر 
أفعال اهللا آيةً على يدي، وستكون الذرية آية؛ إذ وعدين بذرية صاحلة مباركة 

أجنز وعده، وستكون نصرة اهللا املالية أيضا آية؛ فقد وعدين اهللا يف الرباهني و
األمحدية بالنصر املايل وقد حتقق ذلك الوعد اآلن، إذ قد جاءين الناس من الشمال 

 ٢٤١واجلنوب وظهر يل األنصار يف الشرق والغرب. وكما قال يف الصفحة 
كل فج عميق"، فقد حتققت  يأتون من ."ينصرك رجال نوحي إليهم من السماء

عاما من اليوم. فمن ذا الذي كان يعرف أن  ١٧هذه النبوءة اليت كُتبت قبل 
الناس سينصرفون إىل نصريت ذا احلب واإلخالص الصادق؟ انظروا كم تبعد من 
هنا مدينة مدراس اليت جاء اهللا منها مبشيئته بـاحلاج السيتهـ عبد الرمحن اهللا 

وأصدقائه، الذين قطعوا فور وصوهلم أشواط التقدم على  ركها مع مجيع أعزته
 �درب اإلخالص وخدمات الدين، لدرجة أم حيبونين كما كان صحابة النيب 

حيبونه، وأين بومباي اليت خلق فيها املخلصون املتحمسون مثل املنشي زين الدين 
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سني، إبراهيم، أين حيدر آباد دكن اليت خلقت فيها مجاعة املخلصني املتحم
  أليست كل هذه األمور منشورة يف الرباهني األمحدية سلفا؟ 

من الرباهني  ٢٤٠هي تلك اليت نشرا يف الصفحة  النبوءة الثامنة عشرة
األمحدية. أقصد: "قل عندي شهادة من اهللا فهل أنتم مؤمنون؟ قل عندي 

تشري إىل شهادة من اهللا فهل أنتم مسلمون؟" فهاتان اجلملتان تشكِّالن نبوءةً، و
 �آيات مساوية ستظهر حتقيقا لنبوءة، ألن شهادة اهللا تري آية، فبعد هذا حقق 

آييت اخلسوف والكسوف يف رمضان، كما كان قد ورد يف اآلثار ضمن 
هي إهالكه آلم  �عالمات املهدي املوعود. والشهادة الثانية اليت أدىل ا اهللا 

يف  الصفاتم املسلمون يهوديو بعد أن مكر النصارى بإخفاء احلقائق وأيده
ذلك. وكان ذلك الصوت شيطانيا رفعه شياطني األرض تأييدا للنصارى، أعين 
املشايخ، فأهلك اهللا آم بعد إخفائهم الشهادة، ولتصديقها أظهر آية قتل 
ليكهرام. فكان ذلك صوتا مساويا قضى على الصوت الشيطاين، وهذا ما قد 

وحتقق بنبوءة آم. وشهادة اهللا الثالثة هي النبوءة  ورد يف اآلثار النبوية سلفا،
اليت نشرا قبل مؤمتر األديان (بأن مقايل سيفوق اجلميع)، أما شهادة اهللا الرابعة 
فتتمثل يف ظهور آية قتل ليكهرام اليت قصمت ظهور األعداء، فالتفاصيل 

ع ال والتصرحيات اليت صدرت ا هذه النبوءة ونشرت، كانت كلها من نو
 ١يقبل أي عاقل أن إنسانا يقدر على حتقيقها، ألنه قد صرح بامليعاد وحدد اليوم

                                                 
أن قرار القضاء على عجل السامري اتخذ  ٣٢حاشية: يثبت من سفر اخلروج إصحاح  ١

فكان  -٢٠: ٣٢كما ورد يف اخلروج  -يف يوم العيد، أما إضرام النار به ومتزيقه ونسفه
يتطلب وقتا. فال بد أن هذه العملية الطويلة استغرقت هزيعا من الليل أيضا، ألن موسى 

الحتفال بعبادة العجل يف أوجه، وأغلب الظن أن الوقت كان قد نزل عندما كان ا �
كان بعد الظهر مث استغرق إبداء الغضب والعتاب وقتا، فمن احملتم املؤكد أن االنتهاء من 
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والتاريخ، وعن الوقت وطريقة املوت، أي كيف يهلك وميوت باملرض أو ي
                                                                                                                     

 �أعمال حرق الذهب ونسفه أخذ جزءا من الليل وهو يعد من اليوم التايل، فاختار اهللا 
إشارة إىل أنه سيتم القضاء عليه يف اليوم لليكهرام اسم "عجل" وكان يف اختيار هذا االسم 

التايل للعيد كما حصل مع عجل السامري، ومبا أن العجل عادة يذبح باملدية فقد أخفي 
أن ليكهرام سيقتل يف اليوم التايل  والتنبؤ بهيف اختاذ كلمة عجل يف اإلهلام أسلوب املوت 

من كتاب كرامات الصادقني،  ٥٤للعيد. وعن ذلك تلقيت إهلاما إهليا نشرته يف الصفحة 
  أي "ستعرف يوم العيد والعيد أقرب"، والبيت الذي قبله هو:

  فكدين مبا زورت فاحلق يغلب"  "أال إنين يف كل حرب غالب      
  ستعرف يوم العيد والعيد أقرب"  مبشرا      وقال مث البيت: "وبشرين ريب     

وسيكون العيد املعروف أقرب من ذلك ستعرف عن قريب يوم العيد، أي يوم الفرح، 
اليوم، أي سيكون ذلك اليوم يوم غلبة احلق، لذلك سيكون عيدا للمؤمنني وسيكون العيد 
املعروف أقرب منه. وشرح هذا البيت مكتوب يف آخر صفحة غالف كتاب كرامات 
ا الصادقني. وكلمات "وبشرين ريب" نفسها املوجودة يف صدر هذا البيت موجودة فيه أيض

إذ ورد: "وبشرين ريب مبوته يف ست سنة، إن يف ذلك آلية للطالبني". أي قد بشرين اهللا 
تعاىل أن ليكهرام سيهلك يف مدة ست سنوات. وإىل هذه البشارة نفسها تشري أبيات 

موجها  ١٨٩٦القصيدة الواردة يف "عاقبة آم" اليت نظمتها يف شهر سبتمرب/أيلول 
مد حسني البطالوي. وكما وردت كلمةُ "تعرف" يف "ستعرف اخلطاب فيها إىل الشيخ حم

يوم العيد" قد وردت "ستعرف" نفسها يف هذه القصيدة اليت تضم إهلام "ستعرف يوم العيد 
والعيد أقرب" واليت كان اخلطاب فيها موجها إىل حممد حسني. وكذلك املخاطب يف هذه 

  هي: القصيدة أيضا حممد حسني البطالوي وتلك األبيات
 بها تمتسي        ساعةٌ  وتأيت  الغايل  أي  ضك  تعالشلّاِء  ميين  
  حياِء طريق تترك وال فاصبِر        وجهها فتعرف  آيايت  تأتيك 
  لإلعالِء  الرمحن  من  نصر        يأتين  مل  إن  الناس  لشر إين 

  .السفهاِء  ختيل ذاك اتههي        صادقٍ  مذلّةَ  الدنيا تطمع هل
  مساِء مشوس تفين ال األرض       جنابِه عزيز يخزي الذي ذا من
  لحائي ولُب قليب يرى من يا        رامةــبك  بيننا افْتح ربنا يا

  منه 
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القتل؟ وكانت النبوءة تشري إىل أن الذين أوصلوا الثناء على هذا العجل إىل 
درجة العبادة وقتلوا احلقائق وغالوا يف مدحه، فهم اآلخرون يف نظر اهللا كالقوم 

إِنَّ الَّذين �يف سورة األعراف  �الذين عبدوا عجل السامري، يقول اهللا 
 اتخذُوا الْعجلَ سينالُهم غَضب من ربهِم وذلَّةٌ في الْحياة الدنيا وكَذَلك نجزِي

رِينفْتأي إن الذين عبدوا العجل سيحل عليهم عذاب غضب اهللا �١الْم ،
وتناهلم ذلة يف احلياة الدنيوية، وكذلك سنعاقب املفترين اآلخرين، وهذه إشارة 
لطيفة إىل عبدة العجل اآلخرين الذين بلغوا درجة الظلم والقتل يف عبادة هذا 

كل شيء؛ فكان يعرف جيدا أن العجل اآلخر أعين ليكهرام. وإن اهللا عليم ب
اهلندوس أيضا سيجعلون من ليكهرام "العجل" بعبادم له، هلذا قد أشار 
باستخدام كلمة "كذلك" إىل حادث ليكهرام. يثبت من سفر اخلروج إصحاح 

أن اهللا أنزل املوت على بين إسرائيل بسبب عبادم للعجل، أي  ٣٥عبارة  ٣٢
اإلخبار عن هذا العذاب كان اهللا قد قال  قد أصام وباء قضى عليهم. وعند

والَّذين عملُوا السيئَات ثُم تابوا من بعدها  �إنه سينجي املؤمنني، حيث قال
يمحر فُورا لَغهدعب نم كبوا إِنَّ رنَآمأي إن الذين ارتكبوا السيئات �٢و ،

  فسوف يغفر اهللا هلم ويرمحهم.  رغبة يف عبادة العجل مث تابوا وآمنوا
ويف قضية ليكهرام تشري اآلية الكرمية إىل أن الذين كذَّبوا اإلهلام ظلما 
ونسجوا مؤامرات القتل وحرضوا احلكومة على القتل مث تابوا وآمنوا فسوف 

" أي يا مسيح اخللق عدوانايرمحهم اهللا، فبخصوص هذه املناسبة تلقيت إهلاما "
اء مسيحا للخلق اهتم بأمراضنا الـمعدية، فاإلهلام املسجل يف يا أيها الذي ج

أنت من الرباهني األمحدية يشري إىل هذا حيث قال عز امسه: " ٥١٩الصفحة 
                                                 

  ١٥٣ :األعراف ١
  ١٥٤ :األعراف ٢
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"، مبارك يف الدنيا واآلخرة. أمراض الناس وبركاته. إن ربك فعال ملا يريد
ض بربكات أي قد بورك فيك يف الدنيا واآلخرة فاهتم بشفاء الناس من األمرا

اهللا. انظروا يف أي زمن نشرت هذه األنباء وال أعرف مىت تتحقق. ففي زمن 
  يهلك الناس بالدعاء ويأيت زمن ينالون احلياة بالدعاء. 

من الرباهني األمحدية  ٢٤٠هي تلك اليت يف الصفحة  النبوءة التاسعة عشرة:
رب اغفر وارحم من السماء. رب ال  .رب أرين كيف حتيي املوتىوهي: "

تذرين فردا وأنت خري الوارثني. رب أصلح أمة حممد. ربنا افتح بيننا وبني 
قومنا باحلق وأنت خري الفاحتني. يريدون أن يطفئوا نور اهللا بأفواههم واهللا 
متم نوره ولو كره الكافرون. إذا جاء نصر اهللا والفتح وانتهى أمر الزمان 

  ؟" ا باحلقإلينا. أليس هذ
هذا اإلهلام كله يتضمن نبوءة بأن القوم سيعارضونين حتما ويسعون جاهدين 
للقضاء على هذه اجلماعة، وال يرضون حبال من األحوال أن تبقى هذه 

سيطورها، حىت إن العصر سيعود إليها، وبعد أن يكون  �اجلماعة، إال أن اهللا 
جديد. انظروا بأي وضوح  الناس قد تركوها وحيدة سيعود الناس إليها من

حتققت هذه النبوءة، فلم تكن أي ضجة للمشايخ يف زمن كتاب "الرباهني 
األمحدية" بل إن مؤسس فتنة التكفري كان قد كتب التعليق عليه مبنتهى الثناء 
واملدح، وبعده مبدة طويلة أثري طوفانٌ من التكفري وظل يري قوته ملدة من 

سيلُ حبسب اإلهلام اإلهلي، ويوشك أن ينال النور الزمن، واآلن بدأ يهدأ ذلك ال
  فتحا مبينا وميىن الظالم زمية نكراء. 

من الرباهني  ٢٤١هذه النبوءة منشورة يف الصفحة  النبوءة العشرون:
األمحدية وهي تتعلق بآم، وسبق أن كتبناها بالتفصيل، وقد مضى زمن على 
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له، إن معارضينا مل يعودوا يشكُّون ارحتال آم من هذا العامل ووصوله إىل منـز
اآلن يف أن آم قد مات كما مات ليكهرام وأمحد بيك، غري أم لعمايتهم 

أي حاجة يف إثارة  ،اءهالقوم السف يا أيهايقولون إن آم مل ميت يف امليعاد. 
؟ أروين أين آم أنه مات يف امليعاد أو بعدهمن مات حبسب الوعيد اإلهلي قضية 
كان قد بدأ يصيبه يف  اهلاويةويف أي مدينة يستقر؟ لقد مسعتم أن هليب اآلن 

امليعاد، غري أنه استفاد من الشرط فعاش عددا من األيام شبه املوت، فلم تتركه 
  تلك النار. بل قد أبادته.

فمن املثال العظيم على قدرات اهللا الغيبية أن النبوءة بقضية آم نشرت يف 
عاما، إذ قد أشار أوال إىل احلوار الذي جرى يف  ١٧قبل الرباهني األمحدية 

قل هو اهللا أحد، اهللا الصمد، مل يلد أمرتسر حول التوحيد والتثليث وقيل عنه "
إخفاء النصارى به  الذي قام" مث أنبأ عن مكر ومل يولد ومل يكن له كفوا أحد

النصارى  للحق بعد انقضاء امليعاد، مث أطلع على الفتنة اليت ظهرت من قبل
بدافع احلماس الناتج عن التعصب املتناهي، وأخريا بشر بتحقق الصدق، مث بشر 

من  ٢٤١" املذكور يف الصفحة إنا فتحنا لك فتحا مبينابفتح عظيم يف إهلام "
اآلن؛ أهذا من عمل إنسان؟ افتحوا العيون والحظوا  قولواالرباهني األمحدية. 

  النبوءة عن آم. كم من أخبار عظيمة للغيب تتضمنها 
من  ٢٤١هذه النبوءة منشورة يف الصفحة  النبوءة احلادية والعشرون:

فتح الويل فتح وقربناه جنيا. أشجع الناس. ولو كان اإلميان الرباهني األمحدية "
  ." معلقا بالثريا لناله. أنار اهللا برهانه

الصفحة : هذه النبوءة هي األخرى مسجلة يف النبوءة الثانية والعشرون
إنك بأعيننا يرفع اهللا ذكرك. ويتم نعمته من الرباهني األمحدية وهي " ٢٤١
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" أن اخلواص من الدنيا "يرفع اهللا ذكرك واملراد منعليك يف الدنيا واآلخرة" 
والدين سيذكرونك بالثناء عليك، وأن أصحاب الدرجات العلى سيثنون 

ب الدرجات العالية يف عليك، أفال يثري التعجب أن ميدح بصدق القلب أصحا
  الدين والدنيا إنسانا يعد كافرا وحقريا ويقال له دجال وشيطان؟

من  ٢٤٢: هذه النبوءة منشورة يف الصفحة النبوءة الثالثة والعشرون
(أي أن الناس  "إين رافعك إيلّ وألقيت عليك حمبة مينالرباهني األمحدية وهي: 

وعادوك، كما هو من عالمات فجأة يقبلون إليك حبب بعد أن أبغضوك 
أن هلم قدم صدق عند رم. واتلُ (بك) وبشر الذين آمنوا املهدي املوعود). 

(زيارات)  وال تصعر خللق اهللا وال تسأم من عليهم ما أوحي  إليك من ربك
" فقد صرح يف هذه النبوءة جبالء ووسع مكانك. وبعده تلقيت إهلاما "الناس"

ان يزدحم عندك الزوار، حىت سوف يصعب على كل واحد أنه سيأيت عليك زم
منهم أن يقابلك، فال متلّ حينها وال تتعب من مقابالت الناس. سبحان اهللا ما 

عاما من اليوم يف زمن كان  ١٧أعظم شأنَ هذه النبوءة! وقد صدرت قبل 
حيضر جملسي رمبا رجالن أو ثالثة وذلك أيضا نادرا، فكم يترشح منه علم 

  ب اإلهلي!الغي
من  ٤٨٩: هذه النبوءة منشورة يف الصفحة النبوءة الرابعة والعشرون

أنت مين  .أنت وجيه يف حضريت اخترتك لنفسيالرباهني األمحدية وهي "
". هذه النبوءة مبرتلة توحيدي وتفريدي فحان أن تعان وتعرف بني الناس

يعرفونين. واآلن  نشرا يوم مل يكن الكثريون من سكان هذه القرية الصغرية
صيت هذا العبد املتواضع  ذاععاما على صدور هذه النبوءة فقد  ١٧بعد مضي 

حتقيقا للنبوءة أنه مل يكد جيهلين حىت األوالد والنساء من األمم األخرى أيضا 
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أي ماذا كان وضعي عند  ١من هذا البلد. واملطّلع على كال هذين الزمنني
اآلن، فسوف تنطق روحه تلقائيا أن االطالع صدور النبوءة وما آل إليه أمري 

على هذا الغيب العظيم يستحيل على قوى اإلنسان استحالة إجناز الذباب عملَ 
  الفيل الضخم. 

من  ٤٩٠هذه النبوءة منشورة يف الصفحة  النبوءة اخلامسة والعشرون:
 كسبحان اهللا، تبارك وتعاىل. زاد جمدك، ينقطع آباؤ"الرباهني األمحدية وهي: 

". تتضمن هذه النبوءة وعدين ويبدأ منك(أي لن يذكرهم أحد بصفة دائمة) 
) أوال: أن اهللا سيخلق يف هذه العائلة ذرية صاحلة زكية، والثاين: أن هذا ١(

العبد املتواضع سيعد مبدأ كل شرف وجمد، وإن النبوءة اليت نشرا بوالدة ابنٍ 
هذه النبوءة. ولقد أثار السفهاء  مبارك يل هي األخرى يف احلقيقة جزء من

ضجة يف ذلك الوقت أنه مل يولد ابن يف الزمن القريب من النبوءة بل قد ولدت 
ابنةٌ، فكان سبب كل هذه الضجة أن هؤالء السفهاء كانوا يظنون أنه جيب أن 
تتحقق النبوءة فورا دون فاصل، بينما مل يقصد اهللا ذلك يف اإلهلام، بل لو 

أوال مث ولد ابن ذه الصفات فسوف يقال إن النبوءة قد  ولدت ألف طفلة
حتققت. أجل إذا كانت يف اإلهلام اإلهلي كلمة بال فاصل لكان من الضروري 

  أن تتحقق النبوءة مبراعاة هذه الكلمة.
من  ٤٩١هذه النبوءة واردة يف الصفحة  النبوءة السادسة والعشرون:

ليتركك حىت مييز اخلبيث من الطيب.  وما كان اهللالرباهني األمحدية وهي: "
  ".واهللا غالب على أمره ولكن أكثر الناس ال يعلمون

                                                 
 �ملحوظة: لقد رأى هذا العبد املتواضع "سراج احلق مجايل" كال الزمنني بفضل اهللا  ١

أن حيقق الكمال التام ورقي هذا اإلمام احلق والربيء وأن  �وازداد إميانا، ويدعو اهللا 
 يزيد اإلميان مبعية هذا الصادق. (مجايل)
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من  ٤٩٢: هذه النبوءة منشورة يف الصفحة النبوءة السابعة العشرون
"، ويف كتاب آخر أردت أن أستخلف فخلقت آدمالرباهني األمحدية وهي: "

فيها من يفسد فيها. قال إين  وقالوا أجتعلإهلام يشرح هذا اإلهلام نفسه وهو: "
"، كما صرح يف إهلام آخر منشور يف الرباهني األمحدية ما ال تعلمون أعلم

". واضح أن هذه النبوءة منشورة يف أنت مين مبنـزلة ال يعلمها اخللقنفسه "
عاما بينما الفتنة اليت تشري إليها قد ظهرت بعد سنني  ١٧الرباهني األمحدية منذ 

سبين املشايخ مفسدا وكتبوا فتاوى التكفري. فأسس نذير حسني طويلة، حبيث ح
التكفري، وتوىل حممد حسني البطالوي على شاكلة  - عليه ما يستحقه -الدهلوي

كفار مكة خدمة استصدار فتاوى التكفري من مجيع املشاهري وغري املشاهري. 
أن مثل هذه  وكما يتبني من اإلهلام اإلهلي املنشور يف الرباهني األمحدية سلفا

الفتاوى ستكتب، وهو ما ورد يف اآلثار النبوية أيضا أن املهدي املوعود سيفىت 
  بكفره، فتحقق كلُّ ذلك. 

من  ٤٩٦: هذه النبوءة مسجلة يف الصفحة النبوءة الثامنة والعشرون
حييي الدين ويقيم الشريعة. يا آدم اسكن أنت الرباهني األمحدية وهي "
 اسكن أنت وزوجك اجلنة، يا أمحد اسكن أنت وزوجك اجلنة. يا مرمي

". هذه نبوءة عظيمة، وإن وزوجك اجلنة. نفخت فيك من لدين روح الصدق
األمساء الثالثة فيها تشري إىل ثالثة أحداث مستقبلية، يعرفها الناس عن قريب. 
وإن عبارة "لدن" الواردة يف هذا اإلهلام قد اطلعت على تفسريها يف الكشف 

ل يل ملك يف الرؤيا إن مقام "لدن" الذي أُوصلت إليه ملكان يرتل فيه حبيث قا
  املطر على الدوام وال ينقطع وال للحظة واحدة". 
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من  ٥٠٦هذه النبوءة منشورة يف الصفحة  النبوءة التاسعة والعشرون:
مشرِكني يكُنِ الَّذين كَفَروا من أَهلِ الْكتابِ والْ لَمالرباهني األمحدية وهي "

ولو مل يفعل اهللا تعاىل ذلك "، مث قال ما تعريبه: منفَكِّني حتى تأْتيهم الْبينةُ
فهي تشري إىل آية إهلية تنقذ العامل من اهلالك. ومعىن اإلهلام أن  .ألظلمت الدنيا

أهل الكتاب واهلندوس لن ينفكّوا عن عدائهم وتعصبهم حىت أعطيهم آية بينة، 
  و مل أفعل ذلك لفسد العامل والتبس احلق. ول

من الرباهني  ٥١٥هذه النبوءة منشورة يف الصفحة  النبوءة الثالثون:
إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك اهللا ما تقدم من ذنبك وما األمحدية وهي: "

هذه االستعارةَ تعبريا عن رضاه، فمثال يتعامل أي سيد يف  �". بين اهللا تأخر
اليومية مع أحد خدامه حبكمة، وحني يالحظ السفهاء هذه املعاملة يظنون  احلياة

أنه عاتب على ذلك اخلادم. عندئذ تثور غريةُ السيد حبق خادمه ويتصرف معه 
بإكرام ليفصح هلم وكأنه غفر له ما تقدم له من ذنب وما تأخر، أي يبدي 

ن هذا الكرمي لن السيد لذلك اخلادم رضوانا حني يالحظه الناس يوقنون بأ
 شرتيسخط عليه يف املستقبل، فهي نبوءة عظيمة. مث يف الصفحة نفسها: ن
صورةٌ هي هلذا العبد املتواضع ألبس فيها لباسا أخضر، وهلا جالل عظيم وهيبة 
كما يكون قائد فاتح مدجج بالسالح، وكتب على ميني الصورة ويسارها: 

ذي  ١٩تب عليها يوم االثنني بتاريخ "حجة اهللا القادر سلطان أمحد خمتار"، وك
من شهر "كاتك"  املوافق للسادس ١٨٨٣أكتوبر  ٢٢املوافق  ١٣٠٠احلجة 
هذه العبارة كلها موجودة يف الصفحتني  ي).وس(التقومي اهلندبكرم  ١٩٤٠
من الرباهني األمحدية، وهذا الكشف يصرح أن آية ستظهر  ٥١٦و ٥١٥

بواسطة سالح. وقد ظهرت آيةُ ليكهرام على هذا النحو متاما. مث يف الصفحة 
أليس اهللا بكاف عبده. فربأه اهللا مما قالوا بعده العبارة اإلهلامية التالية: " ٥١٦
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وكان عند اهللا وجيها. فلما جتلى ربه  هم اليت ألصقها به الكفار)(أي من الت
واهللا موهن كيد الكافرين.  (أي نسف جبل الصعوبات) للجبل جعله دكا

" يف هذا اإلهلام يقول اهللا إن ولنجعله آية للناس ورمحة منا وكان أمرا مقضيا.
وميكرون اهلندوس سيتهمونين بعد قتل ليكهرام بأنين نسجت مؤامرة لقتله، 

لتمتني التهمة، لكننا سنربئ ساحة هذا امللهم ونوهن مكرهم، وستزول جبال 
  الصعوبات. 

ليس من الضروري أن نلفت انتباه أحد إىل هذه النبوءة، فليفكر أهل العدل 
  واإلنصاف وال يسيئوا إىل عاقبتهم بإنكارهم هذا الغيب البني الصريح. 

، نظرا بالعجليف هذه النبوءة  مما جيب ذكره أيضا أن ليكهرام وصف
) أوال: كما كان عجل السامري ميتا، كذلك كان ١ملشاات كثرية.. (

) ثانيا: كما كان يصدر من فم ٢ليكهرام ميتا إذ مل تكن فيه روح الصدق. (
ذلك العجل امليت خوار، كذلك كان هذا أيضا خيور ويطلق كالما ال معىن له. 

امليت قد مزق يف يوم العيد، كذلك قد مت  ) ثالثا: كما كان ذلك العجل٣(
) رابعا: كما كان ذلك العجل جعل ٤القضاء على هذا أيضا يف أيام العيد. (

) ٥من ذهب القوم وحليهم، كذلك أعد هذا العجلُ جبمع أموال القوم. (
خامسا: كما كان ذلك العجل قد تسبب أخريا يف إصابة املفترين من القوم 

  مل،كذلك ستكون عاقبة عبدة هذا العجل املفترين.بأنواع العذاب واأل
من  ٥٢٢: هذه النبوءة مسجلة يف الصفحة النبوءة الواحدة والثالثون
 احملمديني قدم وإنّ أتى، قد وقتك فإن تبختر،"الرباهني األمحدية وتعريبها: 

تقَعا إن. العليا املنارة على وحممد داألنبياء، سي راهللا إنّ. مصطفى مطه 
 كذلك إليك، يتوجه األفواج رب. مراداتك كلَّ ويعطيك أمرك، كلَّ يصلح
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، إن باب فوهي من خرجت وكلمات اهللا كتاب القرآن أنّ ليثْبت اآليات يري
  ا.رمحة اهللا املقدسة متوجهة إىل هنمنن اهللا مفتوح، وإن 

من  ٥٥٧و ٥٥٦الصفحة : هذه النبوءة مسجلة يف النبوءة الثانية والثالثون
يا عيسى إين متوفيك ورافعك إيل وجاعل الذين الرباهني األمحدية وهي "

، إين سأري بريقي، وأرفعك من اتبعوك فوق الذين كفروا إىل يوم القيامة
قدريت. جاء نذير يف الدنيا، فأنكروه أهلها وما قبلوه، ولكن اهللا يقبله، ويظهر 

الفتنة ههنا. فاصرب كما صرب أولو صولٍ.  صدقه بصولٍ قوي شديد صول بعد
النبوءة كانت تتعلق بليكهرام، وقد حتققت ومر بياا مفصال،  هذه ".العزم

 ٥١٠و ٥٦٠وستظهر آيات أخرى تتمةً هلا. ويتعلق ا إهلام وارد يف الصفحة 
وخيوفونك من دونه. أئمة الكفر. ال ختف إنك من الرباهني األمحدية وهو: 

(أي جيعل الفتح . . ينصرك اهللا يف مواطن. إن يومي لفصل عظيمأنت األعلى
يعصمك اهللا  يظل ربك عليك ويغيثك ويرمحك، حيالفك يف جماالت كثرية)

من عنده وإن مل يعصمك الناس وإن مل يعصمك الناس يعصمك اهللا من 
إين منجيك من الغم. أنت مين مبرتلة ال يعلمها اخللق. كتب اهللا . عنده

  .                ا ورسلي. ال مبدل لكلماتهألغلنب أن
من  ٥٥٩و ٥٥٨: هذه النبوءة منشورة يف الصفحة النبوءة الثالثة والثالثون
سالم عليك يا إبراهيم. إنك اليوم لدينا مكني أمني. الرباهني األمحدية وهي: "

حب اهللا، خليل اهللا، أسد اهللا. أمل جنعل لك سهولة يف كل أمر، بيت الفكر 
وبيت الذكر. ومن دخله كان آمنا. مبارِك ومبارك، وكل أمر مبارك يجعل 
فيه، رفعت وجعلت مباركا، والذين آمنوا ومل يلبسوا إميام بظلم أولئك هلم 

  األمن وهم مهتدون. 
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وإن سجد الذي بين على السطح مع البيت، املراد من بيت الذكر ذلك امل
إهلام "مبارِك ومبارك، وكل أمر مبارك يجعل فيه" يشري إىل تاريخ بناء هذا 

  وتتضمن النبوءة الربكات اليت وضع هلا األساس اآلن. ،(حبساب اجلمل)املسجد 
من الرباهني  ٥٢١: هذه النبوءة مسجلة يف الصفحة النبوءة الرابعة والثالثون

"سيباركك بركات كثرية حىت إن امللوك سيتربكون بثيابك"،  تعريبها:األمحدية 
وخبصوص ذلك هناك كشف يل إذ رأيت يف عامل الكشف أن األرض حتدثت 

  إيلَّ وقالت باللغة العربية: "يا ويل اهللا كنت ال أعرفك". 
: أُعلمت ثالث مرات عن الشيخ حممد حسني النبوءة اخلامسة والثالثون

الوي صاحب جملة إشاعة السنة مؤسس التكفري والذي يف رقبته ذنب نذير البط
حسني الدهلوي وسائر املكفرين والذي تبدو آثاره رديئة جدا يف الظاهر وتبعث 
على اليأس؛ أنه سريجع عن سلوكه الفياض بالضالل مث يفتح اهللا عينيه، واهللا 

  على كل شيء قدير. 
بت إىل بيت حممد حسني مع مجاعة من وذات مرة رأيت يف الرؤيا كأنين ذه

الناس وصلينا هناك وكنت إماما، مث خطر ببايل أين أخطأت يف الصالة حبيث 
بدأت قراءة الفاحتة جهرا يف صالة الظهر أو العصر، مث تبني يل أين مل أكن قد 
جهرت بالفاحتة وإمنا كنت كبرت فقط جهرا، وحني انتهينا من الصالة رأيت 

ا مقابلنا وبدا يل أسود اللون وهو عارٍ متاما فاستحييت من حممد حسني جالس
النظر إليه لكنه يف احلالة نفسها جاء إيل، عندئذ قلت له أمل يأن لك أن تصاحل؟ 
وهل حتب أن يعقد الصلح معك؟ فقال نعم، فدنا مين كثريا وعانقين وكان يف 

يل يف حقك تلك الساعة كطفل صغري. مث قلت له: إذا أردت فاعف عن أقوا
اليت سببت لك احلزن، فاعلم أن كل ما قلته فإمنا قلته بصدق النية، وحنن خناف 
من ربنا يوما ثقيال منثل فيه أمامه، فقال قد عفوت، فقلت له أن اشهد بأين 
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أيضا قد عفوت عن مجيع األقوال اليت جرت على لسانك، وعفوت عن 
صلية البسا ثيابا بيضاء، مث قلت تكفريك وتكذيبك. وبعد ذلك رأيته يف قامته األ

له: اليوم حتقق ما رأيته يف الرؤيا، مث نادى مناد أن شخصا يدعى سلطان بيك 
يحتضر، فقلت سيموت قريبا، ألين أُريت يف الرؤيا أن الصلح سيحدث يوم 
وفاته، مث قلت حملمد حسني إين كنت رأيت يف الرؤيا أن من عالمات يوم 

موت يف ذلك اليوم. فحني مسع هذا القول نظر إيل الصلح أن اء الدين سي
مبنتهى التعظيم وأبدى التعجب كما يتعجب اإلنسان من عظمة ما قد حدث 
على أرض الواقع وقال إنه من متام الصدق، وأن اء الدين قد مات فعال. مث 
أقمت له مأدبة، فقبلها بعد عذر بسيط، مث قلت له: إين كنت رأيت يف الرؤيا 

، وكان ذلك يف يوم األربعاء لح سيتم مباشرة فقد حتقق ما رأيتالص أيضا إن
  . ١٨٩٤ديسمرب/كانون األول  ١٢وبتاريخ 

: النبوءة السادسة والثالثون هي أين كتبت يف النبوءة السادسة والثالثون
قد أخربين بأين سأعيش مثانني عاما أو أقل منها بقليل  �"إزالة األوهام" أن اهللا 

، وهذا اإلهلام تلقيته قبل ما يقارب عشرين أو اثنني وعشرين عاما أو أكثر منها
  وأشيع يف أناس كثريين، كما نشر يف إزالة األوهام أيضا. 

أنبأين مبناسبة نشر اإلعالنات  �: وهي أن اهللا النبوءة السابعة والثالثون
اليت صدرت مقابل األمة اآلرية والقساوسة والسيخ أن الذي يبارزين منهم 

عليه. وكذلك هناك نبوءات أخرى قد كتبتها يف  �وف ينصرين اهللا فس
، ومعظم بلغ عددها قرابة مخسة آالفالكتب املختلفة، وهذه اخلوارق قد 

الذين شاهدوها بأم أعينهم ما زالوا على قيد احلياة، وكل من عاش معي ملدة 
معينة قد شاهدها هو اآلخر بأم عينه، وهذا العمل مستمر، فيا أسفا على حالة 

، وال يفهم �األشقياء الذين يقولون إنه مل تصدر أي معجزة أو نبوءة من النيب 



٨٨  ����� ����	�  

نوار والربكات الكثرية تصدر من أمته هؤالء السفهاء أنه إذا كانت هذه األ
وهي ال تظهر على أيدي أمة أي نيب آخر، فكم من قتل احلقائق أن ينكر 

قد بعث  �اإلنسان هذا املصدر للربكات، بل احلق أنه لو مل يكن النيب املبارك 
  ملا ثبتت نبوة أي نيب.

 واضح أن جمرد تقدمي القصص واألساطري ال يسمى برهانا، فهذه القصص
شائعة يف كل شعب بكثرة، وملعون ذلك القلب الذي يبين إميانه على القصص 
فحسب، وال سيما أولئك الذين اختذوا ابن اإلنسان العاجز إهلا. فأولئك ينطبق 

: واها للخالة اليت تضحي حبياا من أجل ابن أختها األردي وتعريبهعليهم املثل 
  دون أن تراه.

نبيا عظيما واحدا حائزا الدرجة العليا يف عندما ننظر بعني اإلنصاف جند 
بطال واحدا، وسلسلة النبوة كلها ونبيا حيا واحدا وأحب األنبياء إىل اهللا تعاىل، 

أي سيد األنبياء وفخر الرسل وتاج املرسلني الذي امسه حممد املصطفى وأمحد 
ورا ما اتىب صلى اهللا عليه وسلم، الذي لو سار أحد يف ظله عشرة أيام لنال ن

كان لينال إىل ألف سنة. ما هذه الكتب اليت تريد أن جتعلنا مردودين وخمذولني 
حيةً النبوة اليت يف ظلِّها ومظلمي القلوب إذا اتبعناها؟ فهل جتدر أن تسمى 

؟ فاعلموا يقينا أن كل هؤالء موتى، فهل يقدر امليت على أن ينور ميتا منوت
. والذي نفسي بيده أن لو كان يف آخر؟ إن عبادة يسوع عبادة وثن فحسب

زمين ملا وسعه إال الشهادة يل بتواضع. وهذا هو احلق سواء قبِله أحد أم ال. 
ويف احلق بركة إذ يصل نوره العاملَ أخريا، فتتنور بقاع العامل كُلها، إال من 
كانوا واقعني يف الظالم. أال إن وصييت األخرية أننا اكتسبنا كل نور باتباع هذا 

هو اآلخر، وسيحرز قبوال  (ذلك النور)سول األمي، وكل من يتبعه ينال الر
حبيث لن يبقى أمامه مستحيل. إن اإلله احلي الذي خيفى على الناس سيكون له، 
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سيكون مباركا يف كل  .وإن مجيع اآلهلة الباطلة ستداس حتت أقدامه ومتزق
  اهلدى.  مكان وستكون معه القوى اإلهلية. والسالم على من اتبع 

اآلن ننهي هذا الكتيب على توصية: يا طالب الصدق حتروا عنه، فإن أبواب 
، اليت وعد ا، هذه األيام هي تلك ١السماء مفتوحة، ويا مشايخ قومنا السفهاء

فافتحوا العيون وانظروا ماذا جيري يف األرض، انظروا ما أشنع اإلساءة اليت 
دس وكيف يتم ذلك، هل بقي نقص أو تصدر يف حق ملك الصدق الرسول املق

إساءة مل تنسب إىل ذلك النيب املقدس؟ أفلم يكن من الضروري أن يظهر يف 
السماء أمر عند ظهور هذا الطوفان على األرض؟ فقد اختار اهللا هلذا عبدا من 
عباده لريي قدراته، ويثبت وجوده ويدعم الصدق، ويقيم احلجة على الذين 

بون الزور بأنه موجود ويدعم الصدق. ولو مل يظهر يستهزئون بالصدق وحي
وجهه عند ظهور مثل هذه الفتنة لغرق العامل يف الضالل، ومات كل إنسان 

أنه أمسك مبركب البشرية يف الوقت  �دهريا وملحدا. فمن فضل اهللا 
املناسب، فما هذا القرن الرابع عشر؟ إمنا كان بدر ليلة الرابع عشر، قد نشر اهللا 

ا نوره على األرض كرداء، فهل حتاربون اهللا؟ وهل تصدمون رؤوسكم فيه
أن األرض  �بقلعة من الفوالذ، اخجلوا قليال وال تتصدوا للحق. لقد رأى اهللا 

 ،وأن الصدق يرد ،بحبالبدع والشرك والسيئات وأن النجاسة ت قد احترقت
يري الصادق يتحقق يف فقد التفت إىل إصالح العامل وفق سنته القدمية، ألن التغ

السماء ال يف األرض، واإلميان الصادق ينال من فوق ال من حتت، لذلك قد 
أراد ذلك اإلله الرحيم أن جيدد اإلميان ويري الذين نودوا بواسطة اإلعالنات أو 

األرض والسماء سينادون يف املستقبل آيةً من هذا القبيل، وقد خاطبين بقوله: "

                                                 
  ر. منه أنا ال أقول حبق مشايخ هذا الزمن إال ما قيل سلفا يف اآلثا ١
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ل يل األرض والسماء. قل يل سالم، يف مقعد صدق معي. ق ١معك كما هو
عند مليك مقتدر. إن اهللا مع الذين اتقوا والذين هم حمسنون. يأيت نصر اهللا. 

  ". إنا سننذر العالَم كله. إنا سننـزل، أنا اهللا ال إله إال أنا
هذه اإلهلامات تتضمن وعود النصر اإلهلي القوية، غري أن هذا النصر كله 

اآليات السماوية، والذين يظنون أن املسيح املوعود واملهدي  سيتحقق مع
املوعود سيأيت بالسيف فهم ظاملون وعدميو الفهم وسفهاء، إن صحف األنبياء 
تصرح بصوت عال أن القلوب ستفتح يف هذا الزمن بآيات مساوية ال 

سفك  منه بالسيوف، وحني رفع السيف يف الزمن األول مل تكن الغاية اإلهلية
فغاية القول إن هذا الزمن  .الدماء، وإمنا قُتل بالسيف من رفعوا السيف أوال

زمن اآليات السماوية ال سفك الدماء، وإن احلمقى قدموا الشريعة اإلهلية 
الطاهرة بتأويالت سيئة، إن القدرات السماوية اليت ميلكها اإلسالم ال ينافسه 

  . ىل السيف أبداإن اإلسالم ليس حباجة إفيها أي من األديان، 
  هـ ١٣١٤ذي القعدة، سنة  ٢٣الراقم: مريزا غالم أمحد القادياين، 

____________________  

@ @@

                                                 
      استعمل هنا للسماوات واألرض ضمري الغائب "هو" إشارة إىل الكون كله. منه ١



����� ����	�  ٩١ 

@ @

@ï�bnçŠÛa@åí…@lýË@ï’äàÜÛ@ñ†î–Ó@ @
والكمال الذي  الفضل "واها جلالل القرن الرابع عشر وجاهه، فما أعظم ١
  اهللا برمحة ناله

  عبد صادق لكي يقيم رونق اإلسالم من جديد  �الذي بعث فيه من اهللا 
، فقد نزل من السماء صاحب �الذي كان قد تنبأ بظهوره املخرب الصادق 

  اإلقبال ذلك 
مقره قاديان وامسه غالم أمحد، الذي بسببه أخرج اإلسالم رياشه وأجنحته 

  من جديد 
ن كل بكل قوة ومحاس، وهذا ما جيري على لسا فقد بدأ جتديد الدين يتحقق

  من تراه
  بدأ اجلياع يشبعون باألغذية الروحانية، كما ارتوى العطاشى بغيث الربكات

  بدأ يزول سواد الشرك والبدعة، وبدأ ينجلي حسن التوحيد ومجالُه 
قد انكشفت كثري من األسرار املختومة من العلم اللدين، وقد رأينا مثاال حيا 

  للكشوف والكرامات 
وحي واإلهلام، كما جتلت حقيقة ليلة املعراج وحال قد تبينت اليوم حقيقة ال

  الطُّور 
لقد ثبت اليوم أن القرآن هو املعجزة املتجددة، وقد سلَّم العامل بأن مواجهته 

  مستحيلة
  لقد قُطع رأس كل معارض بسيف الرباهني كما ازمت سائر األديان باحلجة 

                                                 
١
 )املترجم(ردية. أقصيدة ترمجة  
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من نزول عيسى بن قد انكشفت أسرار النبوءات والرسالة كما تبني املراد 
  مرمي 

  فمعىن إعجاز النبوة أن املالئكة تنـزل على قلب املؤمن باألفضال اإلهلية 
قد اكتشفت نكات التصوف وأسرار الوالية، وأقر اجلميع بأن اخلوارق 

  ليست من املستحيل
باختصار؛ قد احنلَّت مئات املسائل العويصة، فمن طرح سؤاال واحدا تلقَّى 

  عشرة ردود
روا أيها املنصفون؛ كيف قد انقلب الزمن إذ يوصف عيسى املوعود بأنه تدب

  الدجال 
أال إن األنبياء واألولياء كمرآة، وكل من ينظر إليهم يرى فيهم مالحمه هو 

  نفسه 
فبعض الناس حمرومون من البصر كاخلفاش، ومع ذلك يعيبون الشمس 

  املتمتعة باحلسن واجلمال 
مثل "العلم حجاب أكرب"؛ فاإلنسان يفوز فالعلم املادي هو مصداق لل

  بالكمال من خالل العلم الباطين دوما 
 هل نسيتم قصة موسى واخلضر أيضا، فكان اخلضر قد اختذ خطوة حريت

  موسى
فاتبِع هذا اخلضر يا غُالب باعتقاد وتعظيم إذا كنت تريد اخلري والعافية يف 

  احلال والقال
  
  
  
  



����� ����	�  ٩٣ 
  

  إعداد دار الضيافة والبئر وغريهاقائمة املتربعني من أجل 
  

طرق ال ؤسسةم يفاحملترم، املوظف  املنشي عبد الرمحن
  ة يف والية كبورلهالعام

  
  روبية ٤٠

  روبية ٤٠  املولوي السيد حممد أحسن احملترم األمروهي 
  روبية ٥٠  نزيل مدراس    ،احلاج عرب مهدي احملترم البغدادي 
  روبية ٥٠ سيتهـ احلاج عبد الرمحن اهللا ركها احملترم،، مدراس 

  روبية١٢  شركة إبراهيم سليمان، مدراس 
  روبية ٥٠  مدراسسيتهـ داجلي الجلي احملترم، 

  روبية ١٣  سيتهـ احلاج صاحل حممد اهللا ركها احملترم، مدراس
  روبية ٢٠  مدراساملولوي سلطان حممود احملترم، 

  روبية ٢٥  سيتهـ إسحاق إمساعيل احملترم من بنغلور 
  روبيات ١٠  مرزا خدا خبش احملترم، أستاذُ نواب احملترم، مالري كوتله 

  روبيات ٥  زوجة املرزا احملترم املذكور 
   روبية١٠١  الشيخ رمحت اهللا احملترم، التاجر من الهور

  ات   آن ٤و
  روبية ٥٠  البهريوي احملترم،زوجات احلكيم فضل دين 

  روبيات ١٠  الشيخ حممد جان احملترم الوزيرآبادي
  روبيتان  املنشي كرم إهلي احملترم من جبال شمله 

  روبية واحدة  خري الدين احملترم من سيكهوان القريبة من قاديان
  روبية واحدة  إمام الدين من شيخوان القريبة من قاديان
  روبية ٢٠  نواب خان احملترم، رئيس املديرية، جهلم 
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  روبيات ٥  جالل الدين احملترم، بالين من حمافظة غجرات
  روبيات ٥  عبد العزيز احملترم، حمدد أراضي زراعية من شيخوان 

  روبيات ١٠  نيب خبش احملترم، خمتار القرية، بطاله 
  روبيات ٥  ، لدهيانهعبد احلق احملترم

  روبية ١٥  جامونخليفة نور الدين احملترم واَهللا دتا احملترم من 
  روبية واحدة  ديق احملترم من شيخوان القريبة من قاديان   حممد ص

موىل خبش احملترم، تاجر اجللود من دنغه يف حمافظة 
  غجرات

  
  روبيات ٥

  روبيات ٥  قطب الدين احملترم من كوتله فقري يف حمافظة جهلم 
  روبية ١٢٠  شادي خان احملترم من سيالكوت 

بكالوريوس  هادةشاخلواجه مجال الدين احملترم، حامل 
  من جامون 

  روبيات ٣
  وآنتان  

غالم رسول احملترم، التاجر من كلكوتا القادم إىل 
  جامون 

  
  روبيات ٥

   روبيتان  حممد الدين احملترم، بائع األحذية من جامون
  آنة ١٢و

  روبيات ٥  حممد شاه احملترم، املقاول من جامون 
  روبية واحدة  كرمي احملترم، العطّار من جامونفضل 

  روبية وآنتان   عمر احملترم البناء من جامون  
  روبية واحدة   املنشي نيب خبش احملترم من جامون

  روبية واحدة  اهللا دتا احملترم من جامون   
   وآنتان روبية   سردار مسند خان احملترم من جامون
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  ة ونصفآن ١٤   املولوي حممد صادق احملترم من جامون 
  آنات ٨  املولوي حممد أکرم احملترم من جامون
  سبع آنات وربع   املفيت فضل أمحد احملترم من جامون 

مسيح اهللا احملترم الشاهجهانبوري، طباخ مدير  الشيخ
  القنوات، ملتان

  
  روبية ٤٠

  روبية ١٥  زين الدين حممد إبراهيم احملترم، املهندس من مومباي 
  روبيات ٦  مشس الدين حممد إبراهيم احملترم، مومباي 
  روبية ٤٠  شهاب الدين مشس الدين احملترم، مومباي 

  روبيتان  مهدي حسني احملترم، مومباي 
  روبيات ٣  نور حممد احملترم

  روبيات ٥  يره إمساعيل خانفتح حممد خان احملترم، بزدار ليه، د
  روبيتان  بابو جراغ الدين، مدير حمطة السكة احلديدية يف ليه 

  روبيات ٥  مريزا أفضل بيك احملترم، خمتار قصور 
  روبية ٢٥  الدكتور بوري خان احملترم، قصور

  روبيات ١٠  عبد اهللا خان احملترم، األخ لرئيس مديرية جهلم 
  روبيتان  موجيانواله، حمافظة غجراتأكرب علي شاه احملترم، 

  روبيتان  املولوي حممد قاري احملترم، إمام مسجد قصابان، جهلم 
  روبيتان  فضل إهلي احملترم من قرية فيض اهللا قرب قاديان 

  واحدة روبية  احلافظ نور حممد احملترم، قرية فيض اهللا قرب قاديان  
  روبية واحدة  جراغ علي احملترم، قرية غالم نيب قرب قاديان 
  روبية واحدة  عبد اهللا احملترم من قرية غالم نيب قرب قاديان 

  آنتان  غالم قادر احملترم من قرية غالم نيب قرب قاديان  
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  آنتان  نظام الدين احملترم، قرب قاديان 
  روبيتان  عبد اخلالق احملترم، الرفّاء، أمرتسر 

  روبية واحدة  ، حارة شريانواله كتره، أمرتسر  غالم حممد احملترم
  روبيتان  غالب الدين احملترم،  لوال ، والية جامون 
  روبيات ٥  حممد إمساعيل احملترم، تاجر احلرير يف أمرتسر 

  روبية ٢٠  نيب خبش احملترم، الرفّاء من أمرتسر 
والدة عبد العزيز احملترم، حمدد األراضي الزراعية، 

  شيخوان 
  

  روبيتان
  روبيتان  زوجة عبد العزيز احملترم املذكور، حمدد األراضي الزراعية 

  روبية واحدة  مجال الدين احملترم من شيخوان 
  روبيات  ٣  دينه، حمافظة جهلم  القطار شاه دين احملترم، مدير حمطة

  روبية واحدة  غالم حسني احملترم، مساعد مدير احملطة يف دينه 
  روبيات ٥  خليفة رشيد الدين احملترم، اجلراح املساعد من تشكراته

  روبيات ٣  حممد خان احملترم، كبورله 
  روبية واحدة  وزير الدين احملترم، مدير املدرسة، سجانبوره كانغره 

  روبية واحدة  احملترم من قاضيكوت ن ياء الديض يقاضال
  روبيتان  القاضي حممد يوسف احملترم، قاضيكوت 

  روبية واحدة  فضل الدين احملترم من قاضيكوت 
  آنات ٨  القاضي فضل الدين احملترم 

  روبية واحدة  نور أمحد احملترم، درويش كي 
  روبيات ٥  زوجة نيب خبش احملترم، الرفّاء من أمرتسر  

  روبية ١٥  السيد خصيلت علي شاه احملترم، رئيس خمفر شرطة دنغه 
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  آنة١٢و روبيتان  البناء غالم إهلي احملترم مع اإلخوة وأفراد األسرة، رية
  روبية واحدة  من شيخوان  احملترممهر ساون 

  روبيات ٧  عبد العزيز احملترم، اخلياط من سيالكوت 
  آنات ٧و

  روبيات ٣  زوجة عبد العزيز احملترم املذكور 
  روبيات ١٠  السيد حامد شاه احملترم من سيالكوت 

  روبية ٤٠  زوجة السيد املذكور ووالدته 
  روبيات ٥  املنشي اهللا دتا خان احملترم، سيالكوت 

  روبيات ٣  سيالكوتشرطی، الحممد الدين احملترم،  
  روبيات ٥  سيالكوت  الشيخ عطا حممد احملترم، املراقب،

  روبية واحدة  احلكيم أمحد الدين احملترم، سيالكوت
  روبية واحدة  سيالكوتشرطی، الاحلكيم حممد دين احملترم، 

  روبيتان  موىل خبش احملترم، بائع األحذية، سيالكوت
  روبيتان  درس، سيالكوت املالسيد نواب شاه احملترم، 
  روبية واحدة  سيالكوت  السيد جراغ شاه احملترم،

  روبية واحدة  سيالكوت عنايت اهللا احملترم،
  آنتان  السيد حممد احملترم، موظف يف الشرطة، سيالكوت

  روبية واحدة  فضل الدين احملترم، الصائغ، سيالكوت 
  آنة١١و روبيتان  نظام الدين احملترم البناء، سيالكوت 

  روبيات  ٣  غالب خان احملترم، املراقب، مدرس، سيالكوت 
 ، املوظف يف الشرطة،احملترم السيد أمري علي شاه

   سيالكوت
  
  روبيات ٥
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  روبيات ٥  حممد الدين احملترم، كاتب الطلبات، سيالكوت 
علي جوهر خان احملترم، رئيس فرع مكتب الربيد، 

  جالندهر
  
  روبيات ٥

  واحدة روبية  احملترم من بدوملهياملولوي قطب الدين 
  روبيات ٣  احملترم، لدهيانهقادر خبش 

  روبيات ١٠  حممد أكرب احملترم، بتاله 
  روبية  ٢٥  املنشي رستم علي احملترم، مفتش احملكمة، غورداسبور 

  روبيات ٥  شاه ركن الدين أمحد احملترم، صاحب زاوية كره 
  آنات ٤روبية و  درس، نور حمل املاملولوي غالم حميي الدين احملترم، 

  روبيتان  بابو غالم حميي الدين احملترم، لور، حمافظة جالندهر 
، املسؤول عن القنوات حملافظة احملترم مرزا نياز بيك

  ملتان
  

  روبية ٢٠
  روبية ٧١  آسام منی بور بلد السوق الرئيس �سيتهـ موسى احملترم

  روبية ٤٠  شرف الدين احملترم، كوتله فقري، جهلم 
  روبيات ٥  احلافظ عبد الرمحن احملترم، ليه 

، املنشي عزيز اهللا احملترم السرهندي، رئيس مكتب الربيد
  نادون كانغره

  
  روبيتان

  روبيات ١٠  الدكتور عبد احلكيم احملترم، بتياله 
  روبية واحدة  املولوي عبد اهللا خان احملترم، بتياله

  آنات ٨  املولوي حممود حسن خان احملترم، بتياله
 ،الشيخ حممد حسني احملترم املرادآبادي، كاتب الرسائل

  بتياله نادون كانغره
  
  روبيات ٣
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  روبيات ١٠  الشيخ عبد اهللا احملترم والشيخ عباد اهللا احملترم، بتياله
  آنة ١٢و

  روبيات ١٠  الشيخ كرم إهلي احملترم، بتياله 
  روبية واحدة  احلافظ نور حممد احملترم، بتياله

  روبية واحدة  مصطفى ومرتضى احملترمان، بتياله
  روبيتان  حممد أفضل و حممد أعظم احملترمان، بتياله

  آنة١٢  املولوي يوسف احملترم السنوري، بتياله 
  آنتان  احلافظ عظيم خبش احملترم، بتياله 

أبناء الشيخ ظهور علي املرحوم وحفيد أكرب علي 
  املرحوم، بتياله 

  
  آنتان

  آنات ٤  الشيخ عبد الصمد احملترم السنوري، معلم  
  روبية واحدة  ماستر غالم حممد احملترم، سيالكوت 

  روبية واحدة  حممد علي السيد احملترم، مدرس يف قلعة صوا سنغ
املولوي كرم الدين احملترم نائب املدرس يف قلعه صوا 

  سنغ 
  

  روبية واحدة
  روبيات ٥  املولوي عبد الكرمي احملترم، سيالكوت 

  روبيات ٥  بابو عطا حممد احملترم، املراقب املساعد، سيالكوت 
  روبيتان  أشخاص متفرقة من سيالكوت

  روبيتان  ، كلكوتا    ٤٣قربان علي احملترم، البناء، كتيبة رقم 
  روبيات ٥  املنشي عبد الرحيم احملترم، مكتب الربقيات، مين بور

، دانا ٤٤عبد الغفار احملترم البناء، موظف، كتيبة رقم 
  بور 

  
  روبيتان



١٠٠  ����� ����	�  

  روبيتان  ، مين بور ٤٤بشارت ميان احملترم، كتيبة رقم 
  روبيات ٣  بري فيض علي احملترم، مين بور 

  روبيتان  مين بور  ،مجعداراحملترم،  سرور خان
  روبيتان  كهندا احملترم، مجعدار، غورداسبور 

  روبية واحدة  لعل دين احملترم، مين بور 
  روبيتان  غالم رسول احملترم، غازي بور

  روبيات ٥  حسني خبش احملترم، بارك بور، سوق ارديل 
  روبيتان  شربايت احملترم، البنارسي 

  روبيتان  ملّا عبد الرحيم احملترم، غزين 
  روبية  ٣٠  املولوي غالم إمام احملترم، عزيز الواعظني، مين بور 

  روبيات ٥  زوجة املولوي احملترم املذكور 
حممد الدين احملترم، حمدد راضي الزراعية، بالين، حمافظة 

  غجرات 
  

  روبية واحدة
  روبيات ٥  اخلواجه كمال الدين احملترم، حامل شهادة البكالوريوس

  روبيات  ١٠  املفيت حممد صادق احملترم البهريوي 
  روبيتان  شري حممد احملترم، كر 

  روبية واحدة  بابو موىل خبش احملترم الالهوري 
  

  )أخرىنشرة  سننشرها يفأخرى أيضا وهناك أمساء إضافة إىل ذلك (
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بيين وبني اخلواجه غالم فريد  أنشر هنا ما مت خالل هذه املدة من املراسلة
بنية الفائدة العامة، لعل أحد عباد  -نوابِ اولبوروهو مرشد - جلشيت احملترم ا

  . وإمنا األعمال بالنياتاهللا ينتفع ا، 

******  
  الرسالة األوىل من اخلواجه احملترم

  :من ضميمة عاقبة آم ٣٩اليت نشرت على الصفحة 

>ÜÛa@lbi@�ÔÏ@åßLòíëaŒÛa@kyb•@L†íŠÏ@âýË@é@ @
@â��a@†»c@âýË@a‹�ß@lbäu@µgïãbí…bÔÛa@ @

احلمد هللا رب األرباب والصالة على رسوله . بسم اهللا الرمحن الرحيم
الشفيع بيوم احلساب وعلى آله واألصحاب والسالم عليكم وعلى من 
اجتهد وأصاب، أما بعد قد أرسلت إيل الكتاب وبه دعوت إىل املباهلة 

من  وطالبت باجلواب. وإين وإن كنت عدمي الفرصة ولكن رأيت جزءه
حسن اخلطاب وسوق العتاب. اعلم يا أعز األحباب إين من بدو حالك 
واقف على مقام تعظيمك لنيل الثواب. وما جرت على لساين كلمةٌ يف 
حقّك، إال بالتبجيل ورعاية اآلداب. واآلن اطّلع لك بأين معترف بصالح 
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شكور حالك بال ارتياب. وموقن بأنك من عباد اهللا الصاحلني ويف سعيك امل
مثاب. وقد أوتيت الفضل من امللك الوهاب ولك أن تسأل من اهللا تعاىل 
خري عاقبيت وأدعو لكم حسن مآب ولوال خوف اإلطناب الزددت يف 

  اخلطاب. 
  والسالم على من سلك سبيل الصواب. فقط

  هـ من مقام جاجران  ١٣١٤رجب  ٢٧
   ١٣٠١ختم الزاهد غالم فريد خادم الزهاد 

  

  هذه الرسالةالرد على 
    بسم اهللا الرمحن الرحيم       حنمده ونصلي على رسوله الكرمي

من عبد اهللا األحد غالم أمحد عافاه اهللا وأيد إىل الشيخ الكرمي السعيد حيب 
  يف اهللا غالم فريد. السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته 

أما بعد فاعلم أيها العبد الصاحل قد بلغين منك مكتوب ضمخ بعطر 
اإلخالص واحملبة وكتب بأنامل احلب واأللفة جزاك اهللا خري اجلزاء وحفظك 
من كل أنواع البالء، إين وجدت ريح التقوى يف كلماتك؛ فما أضوع رياك 

 يف أمري وأثىن على أحبايب ����وما أحسن منوذج نفحاتك، وقد أخرب النيب 
وزمري وقال ال يصدقه إال صاحل وال يكذبه إال فاسق، فشرفا لك ببشارة 
املصطفى وواها لك من الرب األعلى ومن تواضع هللا فقد رفع ومن استكرب 
فرد ودفع. وإين ما زلت مذ رأيت كتابك وآنست أخالقك وآدابك أدعو 

حسن  لك يف احلضرة وأسأل اهللا أن يتوب عليك بأنواع الرمحة، وقد سرين
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صفاتك ورزانة حصاتك، وعلمت أنك خلقت من طينة احلرية وأعطيت 
مكارم السجية، وأحن إىل لقائك وى اجلنان إن كان قدر الرمحن، وقد 
مسعت بعض خصائص نباهتك ومآثر وجاهتك من خملصي احلكيم املولوي 
نور الدين. فاآلن زاد مكتوبك يقينا على اليقني وصار اخلرب عيانا والظن 

هانا، فأدعو اهللا سبحانه أن يبقى جمدك وبنيانه وحييط عليك رمحه وغفرانه، بر
وكنت قلت للناس إنك ال تلوي عذارك وال تظهر إنكارك، فأبشرت بأن 
كلميت قد متت وأن فراسيت ما أخطأت، ورغبين خلقك يف أن أفوز مبرآك 

ت املالقات، وأسر بلقياك، فأرجو أن تسرين باملكتوبات حىت جتيء من اهللا وق
واآلن أرسل إليك مع مكتويب هذا ضميمة كتايب، كما أرسلته إىل أحبايب، 
وفيها ذكرك وذكر مكتوبك، وأرجو أن تقرأها ولو كان حرج يف بعض 

  خطوبك. والسالم عليك وعلى أعزتك وشعوبك، انتهى. من قاديان.
  

  الرسالة الثانية من اخلواجه احملترم
حب املعايل اجلامع للصفات احلسنة وامليزات إىل السيد احملترم مريزا صا

الكثرية اليت ال تعد وال حتصى املكرم واملعظم واتىب من اهللا األحد حضرة 
  املريزا غالم أمحد متع اهللا الناس ببقائه وسرين بلقائه وأنعم عليه بآالئه. 

عة بعد السالم املسنون يف اإلسالم واالشتياق الكامل والدعاء لعلو امسك ورف
مقامك. فليكن واضحا أين استلمت رسالتك املشحونة بعواطف احلب واأللفة 
املعطرة بالعطف مع الكتاب املرسل، فسررت كثريا وانبسط وجهي ذه الفرحة 

  العارمة والسرور البالغ. 
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ال يغينب عن بالك أن هذا العبد املتواضع بطبعه الزاهد ومبقتضى الفطرة ال 
واخلصومات غري الضرورية ويبتعد قدر اإلمكان عن  حيب اخلوض يف النقاشات

ميدان النـزاع العابث، ألن اتباع اهلوى مينع أغلبية الناس من قبول احلق، كما 
حيول التعصب دون طريق البحث وميأله باجلهالت، والناس يثريون الضجة دون 
إدراكهم احلقائق والوصول إىل غاية األمر ويضعون على رؤوسهم غبار اجلهل 
الذي يذروه العناد، وإال فنتيجة األعمال تترتب على النية الصاحلة. ورب إشارة 
أوضح من العبارة. وال خيفى عليك األمر أن بعض مشايخ العصر يسألونين: ملاذا 
تعد هذا الرجل (يقصدونك أنت) الذي ثبت باتفاق العلماء كذا وكذا صاحلا؟ 

كتوبه مليء بكمال اإلخالص، وألي سبب حتسن به الظن؟ فأقول هلم: ألن م
وإن صياغة كلماته تؤثر كالتيار الربقي، ومضامينه تولد احلماس يف القلوب، 

مطّلع على نية كل واحد. هلذا ليس من شيمة األصفياء إساءة  �واهللا العليم 
الظن بأحد، وإن حسبان أحد منافقا ومتبع النفس سيجعلين أيضا آمثا بسبب 

صحيح النية فإن خطأه يعد اجتهادا، وإال فقدر ما  سوء الظن، ألنه إذا كان
اطلعت على غاية أعمالك واستمعت إليه بأذن احلب ازداد قليب الفياض باحلب 

أن تظهر من اهللا أسباب مالئمة  �إخالصا لك أكثر من ذي قبل. وأدعو اهللا 
 وحتني الساعات امليمونة ويرتفع حجاب البعد الظاهر واملسافة. إذا أرسلت يل

ممتنا. والسالم مع ونسخة مقالك الذي قرئ يف مؤمتر األديان أكون لك شاكرا 
اإلكرام وسالمي لصاحب الكماالت واملراتب العالية السيد نور الدين، 

  وسالمي وأشواقي للصاحبزاده حممد سراج احلق أيضا. 
  الراقم: الزاهد غالم فريد اجلشيت النظامي، من موضع جاجران شريف 

  من اهلجرة النبوية ١٣١٤شعبان املعظم  ٢٧ :ختم
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السيد املخدوم املكرم الشيخ اجلليل الشريف السعيد حيب يف اهللا السيد غالم 
  فريد كان اهللا معه ورضي عنه وأرضاه، السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته،

أما بعد، قد استلمت رسالتك الكرمية واجلليلة اليت جلبت يل السعادة 
 �إِني لَأَجِد رِيح يوسف لَوال أَنْ تفَندون�والسرور. وحبسب اآلية الكرمية 

فقد وجدت من بني آالف العلماء والصلحاء رائحة املعرفة من  )٩٥ :(يوسف
رض ال ختلو من رجال اهللا الذين ال كلماتك الطيبة. واحلمد هللا على أن هذه األ

خيافون لومة الئم يف بيان احلق، وهم حائزون على النور والفراسة من احلضرة 
األحدية، فتسوقهم فطرم الصحيحة املطهرة إىل احلق، وتؤيدهم روح القدس 
على معرفة احلق، فاحلمد هللا مث احلمد هللا قد وجدت هذه اخلصال متحققة 

  فيك. 
ملكرم؛ إن رجوع مشايخ العصر إىل هذا العبد املتواضع قليل جدا، أيها األخ ا

والفنت متفشية. لقد أنشأ قبلك حيب يف اهللا احلاج املنشي أمحد جان اللدهيانوي 
عالقة احلب الكامل واإلخالص يب،  -مؤلف كتاب الطب الروحاين -احملترم

مشيخته؟ فتكلم يف حقه بعض مريديه األشقياء وقالوا: أين ذهبت شهرته و
وحني بلغه األمر مجعهم يف جملس وأخربهم قائال: لقد رأيت ما ال ترون، إذا 
أردمت أن تقطعوا الصلة يب فهذا شأنكم فال أبايل بذلك أبدا، فبدأ بعض مريديه 

عند مساع هذا القول وأبدوا إخالصا مل يكن فيهم قبل ذلك،  يبكون املخلصني
قد عزمت على أين سوف أنقطع عنهم إذا انقطعوا  وقال يل عند املقابلة: كنت

عين، لكن ما حصل هو العكس إذ أقسموا أم سيتقدمون يف إخالص مل يسبق 
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له نظري. وتويف هذا الصاحل املرحوم بعد عودته من احلج. وكان قبل الوفاة قد 
اإلخالص والتعظيم يب، أوصى أقاربه وأعزاءه مرارا أن حيافظوا على عالقة 

ة قبل انطالقه للحج كتب فيها: إنين أحتسر على أين عاصرت رسالوأرسل إيل 
قليال من عهدك وضاع عمري هنا وهناك. فعمل مجيع أبنائه وأعزائه رجاال 
ونساء بوصيته، وانضموا إىل مجاعيت مبايعني، مث هاجر أهل بيت هذا الصاحل من 

  لدهيانة ليقيموا عندي يف قاديان. 
 �هناك شيخ آخر "صاحب العلم" احملترم قد رأى رؤيا سأل فيها رسول اهللا 

حبقي يف اجتماع كبري، وأرسل إيل رسالة لعلكم  �عين مث قدم شهادة النيب 
  قرأمتوها يف ضميمة كتاب عاقبة آم. 

غري أن عدد أبناء مجاعيت حىت اآلن مل يصل العدد الذي كشف علي من اهللا، 
  دد أتباعي حىت اآلن يناهز مثانية آالف. وأنا أعلم أن ع

أيها املخدوم احملترم، هذه اجلماعة إهلية وأساسها بيد ذلك القادر الذي يظهر 
العجائب على الدوام، وال يسأل عما يفعل: ملاذا فعلت هذا؟ فهو مالك يفعل 
ما يشاء وإن السماء واألرض ختشع وتز من خشيته واملالئكة يرجتفون من 

. وقد مساين آدم يف اإلهلام حيث قال: أردت أن أستخلف فخلقت آدم، هيبته
ألنه كان يعلم أين أيضا سأتعرض العتراض "أجتعل فيها من يفسد فيها". فمن 
قبلين فهو ملك وليس إنسانا والذي يتكرب فهو إبليس ليس بشرا، هذا ما قال 

وين وقبلوين وين وما آذَاهللا ومل أقلْه أنا، فطوىب للذين أحبوين وما عادوين وصافَ
وما ردوين، أولئك عليهم صلوات اهللا وأولئك هم املهتدون. أما النسخة اليت 
طلبتها من مقال مؤمتر األديان، فسبب تأخري يف إرساهلا أين كنت أنتظر 

جزء مطبوع منه ألرسله إليك، وقد تلقيته اليوم فأرسله إليك، وحيثما  استالم
خر يف املستقبل أيضا سأرسله إليك. ومما يدل سيصلين شيء منه من حني آل
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املقال أن اجلرائد احلكومية اليت ال تنشر األخبار العادية وإمنا  اعلى قبول هذ
تنشر اخلرب البارز املهم العظيم، هي األخرى قد مدحت وقرظت هذا املقال 

" أنه حني قرئ هذا املقال ١وعدته إعجازا. فقد كتبت جريدة "سيفيل ملتري
كان اجلميع مستغرقني يف االستماع إليه، وكتب اجلميع باالتفاق أن هذا املقال 
وحده فاق اجلميع، بل قد كتبت أن املقاالت األخرى مل تكن شيئا يذكر مقابل 

 أنه قد أطلعين على ذلك احلادث بإهلامه وكالمه �هذا املقال. فمن فضل اهللا 
هذا النبأ اإلهلي قبل األوان يف اإلعالن املطبوع فصارت  قبل ظهوره، فنشرت

  عظمة هذا احلادث نورا على نور. فاحلمد هللا على ذلك. 
إن ما كتبته عن شكاوى املشايخ فما الذي أقول وأكتب عن هذا أكثر من 
أن قضييت معهم مرفوعة يف السماء، فإن كنت كاذبا ومفتريا يف علم اهللا البارئ 

انت دعواي كذبا وخيانة ودجال فليس مثة عدو يل أكرب من اهللا، عز امسه وإن ك
فسوف يستأصلين عاجال جدا، ويشتت مجاعيت، ألنه ال يترك املفتري أبدا 
يعيش بسالم. ولكن إذا كنت له ومنه وبعثت بإذن منه ولست خائنا يف عملي 

. وال ومهميت؛ فال شك أنه سيؤيدين باستمرار حبسب سنته القدمية يف الصادقني
أخاف لعنة هؤالء الناس، وإمنا اللعنة ما حيل من السماء. فلما كانت اللعنة ال 
 .حتل علي من السماء فإن لعنة اخللق ال قيمة هلا ومل يسلم منها أي صاحل بار

لسيادتك ألنك مبقتضى فطرتك السعيدة تذب األعداء عن  �وإنين أدعو اهللا 
جزاك هللا معك وكانت عقباك حممودة، هذا العبد املتواضع. فيا عزيزي، كان ا

اهللا خري اجلزاء وأحسن إليك يف الدنيا والعقىب وكان معك أينما كنت 
  . وأدخلَك اهللا يف عباده احملبوبني، آمني

                                                 
1 Civil & Military Gazette 
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  "يا فريد الدهر يف الصدق والصفا، كان معك ذلك الوجه الذي امسه اهللا.  

  رمحة احلبيب القدمي، وتألق فيك نور ذلك احلبيب األزيل. غيثنزل عليك 
أنا راض عنك يا سعيد اخلصال؛ فقد وجدت رجال وحيدا يف زمن قحط 

  الرجال.
الرجال مبعىن الكلمة يف احلقيقة قليلون جدا، وإن كان البشر كلهم يبدون 

  رجاال.
  يا من إليه توجه وجه حيب! إين ألجد ريح اُألنس من زقاقك. 

  لم يتوجه إلينا أحد من هؤالء الناس، وإمنا كان ذلك من حظك أيها السعيد. ف
  إن هؤالء يذكرونين بلعنة كل حني وآن، ويؤذون بالظلم واجلور قليب الرقيق.

زنديقًا يف نظر الغري. ال أحد ي عدصديقا يف نظر حبيبه ما مل ي عد  
  باملرصاد الغتيايل.لقد وصفوين بالكافر والدجال واللعني، وصار كل لئيم 

انظر إىل هؤالء املشعوذين كيف يرقصون، غري أم حيتالون على أنفسهم 
  باحلسد. 

   مل خطري جدا عند العاقل املتيقظ.إن تكفري املؤمن ع
   ق يرتد على صاحبه املكفِّر نفسه.ألن التكفري الذي يصدر بدون ح

   غري حق.رين بفالسافل الغيب الغارق يف الكفر اخلفي يكفِّر اآلخ
  فلو كان مطلعا على كفر نفسه لعد نفسه أسوأ الناس. 

  منذ أخرجين الناس من قومهم، يستنـزفون اجلهود لتكفريي.
  ء، وتكلموا ضدي بأنواع اخليانة.لقد ذكروين أمام كل إنسان بافترا

                                                 
  (املترجم) .ترمجة قصيدة فارسية  ١
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  لكي يتعثر أحد ذا االفتراء، وحيسبين أحد البسطاء كافرا.
  لقد أثاروا فتنا كثرية يف سبيلي ووافقوا النصارى الرأي. 

عمى يف العامل هلذا احلد. لقد وصفوين كافرا جهال وعنادا، ليت اإلنسان ال ي  
  واجلهل التعصب، واتقد بعينيهم احلقد وتطاير.  العنادلقد زاد 

  إمامنا ومقتدانا. �حنن بفضل اهللا مسلمون، وإن املصطفى 
  أمهاتنا مسلمني، ولن منوت إال متمسكني ذا الدين.لقد ولدتنا 

  مخر عرفاننا من كأسه.فإن إن كتاب اهللا الذي امسه القرآنُ، 
  نتمسك بذيله املقدس كل حني وآن. ،�ذاك الرسول الذي امسه حممد 

رضعنا حبه مع لبان أمهاتنا، فصار روحنا ولن خيرج منها إال خبروج الروح 
  من أجسامنا.

  الرسل وخري األنام، وقد ختمت عليه كل نبوة. خري  �هو 
  كل من ارتوى فقد ارتوى منه. و، فحسب �منه إمنا هو وكل ماء نشربه 

  فكل ما نتلقى من الوحي واإلهلام فهو ينـزل بفيضه، وليس من أنفسنا.
  حنن نكسب منه كل نور وكمال، وإن لقاء احلبيب األزيل دونه مستحيل.

  ، فنحن نؤمن بكل ما ثبت منه. هاتهتوجيهاالقتداء بكل من فطرتنا 
  وكل ما تكلَّم به رسولُ رب العباد عن املالئكة وأخبار اآلخرة.. 

  فهو من اهللا األحد، وإن الذي يكفر به جلدير بلعن اهللا. 
  إن معجزاته كلها حق وصادقة، وإن الذي ينكرها يصري حمل لعنة اهللا.

   يف القرآن الكرمي بوضوح،ملذكورة إن معجزات األنبياء السابقني ا
  نؤمن ا كلها بصدق القلب والروح، وإن الذي ينكرها نعده من األشقياء.

إن االبتعاد خطوة واحدة عن ذلك الكتاب املنري ملن الكفر واخلسران والتباب 
  يف نظرنا.
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  لكن األدنياء ال جيدون الطريق إىل لبه وما كل قلب مطلعا على أسراره. 
لذي ال مثيل ال يزكي سريرته، وما دام حبّ ذلك احلبيب ا ما دام طالب احلق
  له ال جييش يف قلبه.

أىن ألحد أن يفهم أسرار القرآن الكرمي؛ فإن فهم النور يتطلب من الباطن 
  نورا كثريا. 

وأنا ال أقول هذا من عندي وإمنا القرآن الكرمي نفسه قال ذلك، فشرط التطهر 
  موجود فيه.

كرمي ميكن أن يفهمه كل واحد من الناس، ملا اشترط اهللا فلو كان القرآن ال
  لذلك التطهر.

  ال يفهم النور إال من كان نفسه نورا، وابتعد عن حجب التمرد والبغي.
فكل هؤالء العميان الذين يكفِّرونين غافلون دون شك عن نور القرآن 

  الكرمي. 
  وناقصون غري كمل.إن الذين جيهلون أسرار هذا الكالم هم بذّاءون 

  ليس يف يدهم أكثر من العظام، وليس يف رأسهم عقل رشيد.
  هم ميتون وفهمهم أيضا ميت، فهم ال حظ هلم من العشق واملعشوق كليهما.

  باختصار؛ إن القرآن الكرمي هو أساس ديننا، وهو أنيس لقلبنا احلزين.
  هلي.، وبه ميكن رؤية الوجه اإل�إن نور الفرقان جيذب إىل اهللا 

  أىن لنا أن نغمض العينني عن ذلك احلبيب، فأين وجه مجيل مثل وجهه؟ 
  فقد أشرق وجهي من نور وجهه، وكل ما وجد قليب فإمنا من فيضه حصرا.

ال أحد يعرف ذلك النور كما تعرفه عيناي، وإن روحي فداء لشمس الكمال 
  تلك.
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 �، وإن قليب يطري إىل املصطفى �وكذلك أنا أعشق وجه املصطفى 
  كالطري. 

  بعشقه. منتشٍومنذ أُخربت عن حسنه ومجاله فإن قليب 
 من أجله إذا كان غريي ي أرى وجه ذلك احلبيب، وأضحي حبيايتأنا الذ

  يضحي بالقلب.
  إن ذلك املريب يسقيين، وإين لنشوان بكأسه كل حني وآن.

  ن بييت وزقاقي.إن وجهي تفاىن يف وجهه، وإن شذاه ينبعث م
  باختصار؛ إين قد ذُبت يف عشقه، فأنا هو نفسه، أنا هو نفسه، أنا هو نفسه. 

إن روحي تنال الغذاء من روحه، وإن ذلك السراج قد طلع من جييب 
  . (صدري)

  لقد ظهر أمحد يف روح أمحد، وإن امسي صار اسم ذلك الوحيد.
قلب من الصدر، لقد ختليت عن كل شرف وعز يف سبيل عشقه، وطار ال

  وسقطت العمامة عن رأسي.
  من االفتراء علي أين معرض عن تلك العتبات، وما أكرب كذب الفساق هذا. 

  فهل ميكن ملثلي اإلعراض عن قمري؟ أال لعنة اهللا على زعم العدو هذا.

  أنا ذلك الذي سترى رأسه ملطخا بالتراب والدم يف سبيل ذلك السيد.
بالذهاب إىل ذلك الزقاق، فأنا أول من سيضحي إذا كان اإلنسان سيقتل 

  .حبياته
إذا كان هذا هو الكفر يف نظر العدو احلاقد! فسعيد جدا من يصبح كافرا 

  مثلي.
  يصفونين بالكافر والدجال واللعني، فأنا ال أعرف أي دين وإميان هذا؟ 

  إن طباعهم قاسية مثل األحجار، وإن كان يف صدورهم قلب فأين؟ 
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إن عمل هؤالء يف كل زمان افتراٌء، ويالزمهم الطمع واألهواء يف كل حني 
  وآن. 

إن قلوم عامرة باخلبث وسريرم بالشر، وإن النية الصحيحة بعيدة جدا 
  عنهم. 

على زهرة الصدق  ينـزلفهو  ،وعندما تكون النية يف القلب صحيحة
  كالبلبل. 

  خيشى العليم باألسرار املختومة. وال يتجرأ على أعمال الشر والفتنة، وإمنا 
   احلياء واالفتراء تلو االفتراء. لكن هذا التجاسر وترك

  ليس من عمل املؤمنني واألتقياء، وليس خصلة وشيمة العباد األصفياء. 
  أنه خيشى اهللا؟ يل أن أقبلفمن يتبع أهواءه كل حني وآن، أنى 

  فهمهم! قد حِسبوا أنفسهم صلحاء، فيا أسفا عليهم ما أسوأ
  ، وهذه هي أمارة األشقياء.�إن اتباع أهواء النفس إعراض عن اهللا 

وكل من كان قلبه عامرا ذا اخلبث، فإين كافر إن وجدت فيه رائحة 
  اإلميان. 

  لقد قرأت على هؤالء ذلك الكتاب الذي ال ريب فيه. 
الذي هو صدوق بفضل اهللا  �كما عرضت عليهم أحاديث ذلك النيب 

  كل نوع اهلزل والسخف.  ومنـزه عن
غري أن هؤالء مل يكونوا يهمهم قبول احلق، وإن بكاء الشاة أمام الذئب عدمي 

  اجلدوى. 
  ذلك كأم شقوا قليب. بلقد وصفوين بالكفر وأعرضوا عين وأيقنوا 

  ما أروع ما قال ملك الدين عن هؤالء أن قلوم كافرة وألسنتهم مؤمنة. 
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الكرمي لكن صدورهم عامرة حبب الدنيا والتكرب  إن على ألسنتهم القرآنَ
  واألحقاد. 

إن ادعاءهم بفهم الدين أيضا تباه وتفاخر ألم ولَّوا أدبارهم عند كل 
  معركة. 

  هؤالء جاهلون وال يعرفون اللغةَ العربية والقرآن الكرمي وأسراره أيضا. 
  فحني بلغ كبرهم منتهاه، أماطت غريةُ اهللا اللثام عنهم.

إن أعداء الدين مثل "شمر" الشقي، أما الدين فمريض وضعيف مثل زين 
  العابدين. 

  إن جسمي يقشعر وقليب وروحي أيضا حني أنظر إىل خيانتهم.
  إم قد مكروا وال يزالون ميكرون كثريا، لكي يفسدوا نظام أعمالنا. 

  لكن األمر الذي هو من السماء أىن يزول بسعي احلاسدين؟
بد ضعيف، وإن حرم ضد ذلك اإلله الذي أسس بيده هذا القصر إنين أنا ع

  وهذا البستان. 
  . �إن الذي يتدخل يف أمور إهلية فهو ينهض يف احلقيقة ليحارب اهللا 

  حنن فانون لكن سهمنا هو سهم احلق، وإن صيدنا يف احلقيقة صيد احلق.
  إن الصادق يلجئه ذلك األحد، وإن يد اهللا خافية يف كُمه.

فهو يستأصل جذره كالشيطان  ،حقدا ويشتبك معه �وكل من حيارب اهللا 
  اللعني.

هناك كثريون على شاكلة "بلْعام" قد قُدر القضاء عليهم على يد موسى 
� .  

لقد أتيت كغيمة الربيع يف املوعد، وبظهوري ظهرت مئات آيات ألطاف 
  احلبيب. 
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إن السماء متطر اآليات من أجلي، وإن األرض هي األخرى تنادي يف كل آن 
  "الوقت"، "الوقت".. 

هؤالء الناقصون يالحقين وهذان الشاهدان قد قاما من أجلي، ومع ذلك 
  ويناصبونين العداء. 

يا أسفا على هؤالء العمي والصم من نوع عجيب، فهم يشاهدون مئات 
   اآليات وميرون عليها غافلني.

  ملَ يتكربون؟ فلرمبا ينكرون ذلك الذي اليت ليس كمثله شيء.
  ذلك اإلله الذي حني يشفق على أحد، فهو جيعل ذلك األرضي مساويا. 
  فيهب له العز بلطفه وكرمه وفضله، وجيعل الشمس والقمر يسجدان له. 

  نفسي، وإمنا أمتثل ألمر إهلي.  تلقاءإين مل أتقدم بدعواي من 
  هللا ال من مكر اإلنسان وإن عدوه عدو ذلك اإلله العادل. هذا أمر من ا

  إن اهللا الذي اختار هذا العبد املتواضع، قد أنزل غيث رمحته يف أزقّتنا. 
 .جاء حبييب، وحني فنيت جتلى علي ذلك الوجه تفحني م  

  إن سيل عشق احلبيب كان جارفا، فغلبنا وجرف كل أمتعتنا. 
عمال، وإمنا العشق عندي جياش وبه حتققت كل أنا ال أملك ثروة األ

  مهمايت.
  يل مبثابة الطور اإلهلي، فحني اختفت نفسي حلّ النور اإلهلي.  الفناءلقد صار 

 يندفعد ـفوجهت وجهي إليه ألنه وحده جدير بالرؤية، وكل قلب سعي
  إليه. 

  أين يف كال العالـمني وجه مثله، وهل من زقاق آخر سوى زقاقه؟ 
  الذين يغفلون عن سبيله فهم أذلّ من كالب الشوارع املشردة.أولئك 
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إن اخلَلق والعامل بأسره مشغول يف الضجيج والشر، وإن عشاقه يف عامل آخر 
  متاما. 

فمن غاب عنه ذلك العاملُ، فما الذي رآه ذلك األعمى والشقي يف هذا 
  العامل. 

إن العثور على سبيل احلق سهل على الصادقني، فكل من يبحث عن ذيله 
  يصبح يف يده. 

  وكل من يسعى للوصول إليه بالصدق والصفاء، فإن رب السماء يهديه إليه.
  إن نظر احلبيب يعرف الصادقني، وإن املكر والكيد ال يفيد هنا. 

ن صدق إن الوصول إىل احلبيب يتطلب الصدق، وكل من يبحث عنه بدو
  فهذا محقه. 

  إن الذي يتمسك بالصدق يف سبيل ذي الكربياء، يفوز به بيمن الوفاء أخريا. 
مئات األبواب املغلقة تنفتح بالصدق، وإن احلبيب املفقود يعود بربكة 

  الصدق. 
  وإمنا عالمة الصادقني أم دوما يستعدون للتضحية بروحهم من أجل احلبيب. 
 فإن نظرهم مشدود إىل وجه احلبيب، وال يعنيهم مدح املادحني وال سب

  الشامتني. 
إن أمر اآلخرة يتوقف على األعمال، فالذين حيترقون من أجله هم الذين 

  يفوزون بالنجاة.  
  هذا األمر ال يتأتى بالقول، وإمنا الفوز باحلبيب يتطلب الصدق. 

  هم مشغولون يف عبادة األوثان ليل ار. إن العلماء قد اختذوا علومهم وثنا، و
فلو كان أمر الدين يتوقف على العلم اجلاف، لكان كل لئيم عاملا بأسرار 

  الدين. 
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  إن حبيبنا ينظر إىل الباطن، فال تفتخر بأي ميزة أخرى لك. 
  إن ذاته عالية ورفيعة وإن الوصول إىل عتباته يقتضي الضراعة والبكاء الكثري. 

كمن يف التواضع والبكاء وإيراد املوت على النفس، فمن خر إن احلياة ت
  تواضعا ض أخريا.

  إن بكاء أحد ال يصل إىل عتبات احلبيب ما مل يشرف على اهلالك بأمله. 
  وكل من ختلى عن نفسه ظفر باهللا، فليس الوصال إال التخلي عن النفس. 

تخلي عن النفس لكن التخلي عن النفس ليس أمرا سهال هينا، فاملوت وال
  شيء واحد. 

  نفوسنا اليت تذرو كل ذرات وجودنا،ما مل ب الريح على 
  مىت ميكن أن يظهر يف هذا الغبار والتراب ذلك الوجه اجلميل الرائع؟

  ما مل نضح بأنفسنا من أجل ربنا وما مل نتفانَ يف حبيبنا.. 
  وما مل نتخلَّ عن نفوسنا وما مل متتلئ صدورنا حببه.. 

وما مل ترد علينا مئات األلوف من امليتات؛ مىت ميكن أن ننال احلياة اجلديدة 
  من ذلك احلبيب؟ 

  يصعب على الطري التقدم يف هذا السبيل ما مل يسقط ريشه وأجنحته كلها.
  فالشقي من أضاع وقته وسخط عليه حبيبه وفرح أعداؤه. 

) ال يؤدي طريق العاقلنيأي أنا ال أنكر وجود العاقلني، غري أن هذا الطريق (
  إىل عتبات احلبيب. 

ما مل يكن اإلنسان عاشقا وجمنونا وهائما، ال يتجلى عليه ذلك احلبيب عدمي 
  املثال. 

  وملا كان ذلك احلبيب العزيز خفيا، فقد اختذ كل إنسان طريقا إليه. 
  وإن الطريق الذي اختذه العاقلون، قد أخفوا به وجه احلق أكثر بتكلفهم. 
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ث ألقوا احلُجب فوق احلُجبِ، فكان اهلدف وشيك التحقق، لكنهم حي
  أخروه. 

  حنن الذين أضأْنا وجهنا برؤيته، فإمنا ظفرنا بوصاله بالعشق والتفاين. 
، وقد حتقق لنا البقاء بعد �وقد ختلينا عن أنفسنا من أجل الفوز بذلك اإلله 

  الفناء. 
إن السري يف هذا الطريق ال يتطلب مصاعب كثرية، وإمنا يطلب منا الروح، 

  من أجله ليس صعبا يف شيء.  باحلياةوإن التضحية 
  ولو مل يعلِّمين بفضله وجوده، لكانت مئات جهودي عدمية اجلدوى.. 

الطويل..  ر طريقيفقد جعلين أنا الشحاذ املتسول ملكا بنظرته، وقص  
  احلبيب إىل سبيله، وأنا أعرفه معرفة البستاين للورد. فقد هداين ذلك 

  وكل من يبتعد عين يف عهدي ويفارقين، فهو يظلم نفسه ويعتدي عليه. 
  فقد صار صدري عامرا بنور احلبيب، وبيده حتقق جالء مرآيت. 

مة ذلك وصار وجودي وجود ذلك احلبيب األزيل، وصارت مهميت مه
  احلبيب األزيل.

قد اختفت يف نفس حبييب، هلذا يأيت شذا احلبيب من بستاين  ملا كانت نفسي
  هذا. 

  . (صدرنا)فإن نور احلق حتت ردائنا كما قد ظهر ذلك احلبيب من جيبنا 
  إن امسي أمحد الزمن األخري، وإن كأسي هي الكأس األخرية. 

  فبشرى لطالب احلق إذ قد أراه اهللا زمن الفالح هذا. 
  اره فهو يسأل عنه أي خبري. وكل من خيتفي حبيبه عن أنظ

  وحني يعشق املرء أي حبيب فال جيلس يف مكان هادئ البال مرتاحا. 
  فهو يتشرد ويهيم هنا وهناك يف كل مكان لعله يفوز بنظرة إىل وجه احلبيب. 
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وكل من صار عشق احلبيب روحا يف جسمه، فإن قلبه يطري من صدره عند 
  فراق احلبيب. 

  احون، ومىت يتحملون االبتعاد عن وجه احلبيب؟فمىت يصرب العشاق ويرت
  حلبيب فباله مشغول فيه ليل ار،فكل من حيب وجه ا

  فلو فارقه مصادفةً، فإن روحه تفارق جسمه. 
   حياته صعبة عليه وجتعله مضطربا، فلحظة واحدة بعيدا عن احلبيب جتعل

  مجاله، فهو يهرع إليه كاانني،مث حينما يتمتع برؤية وجهه و
   له: يا حبييب قد هلكت بفراقك.فيمسك بذيله جنونا قائال

  فلو حصل هذا الصدق يف قلب أحد، فهو يتبوأ الورد كالبلبل.
  فلو هويت الزفرات مبئات اآلالم، لتقدم أحد لنجدتك. 

   عندي،إن اإلعراض عن الشمس املضيئة بزعم أين سوف أخلق الضوء من 
  فكرة من عالمات اخليبة، وإن أصل الشقاوة النخوةُ واجلهل والنقص. ل

  لقد أعمت هذه الفكرة عاملا وجعلته مكبا على وجهه يف بئر الضالل. 
 غايتهجيب أن يندفع العطشان إىل املاء، فكل من بدأ البحث بصدق وجد 

  أخريا. 
من أجل وجه  وعاقلٌ كل من يبحث عن مسالك احلبيب، ويضحي بشرفه

  احلبيب،
ل ليهديه السبيلَ ذلك األحدضويصري ترابا لتذروه الرياح، وي.  

إن العاقل يعلم هذه احلقيقة ... ووكل عمل دون العناية اإلهلية يبقى ناقصا، 
  عليكم ورمحة اهللا وبركاته والسالم

*****  
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رة وإن كل ما كتبه هذا العبد املتواضع ملن احلال ال من القال، ومن حرا
اإلميان وليس من التكلف، ومن األفضل اآلن أن أخفف اإلزعاج، وأسأل اهللا 
تعاىل أن يلقي يف قلبك كل ما يف قلبنا ويهدي القلب إىل القلب. وسالم لك 
من أخينا احملترم املولوي احلكيم نور الدين والصاحبزاده حممد سراج احلق 

كثريا، ومن العجيب أنه اجلمايل. يذكرك املولوي احملترم خبري ويثين عليك 
كسب يف زيارته القصرية لك حبا خارقا لك وإخالصا، وذكر يل بضع مرات 

بأسلوب معني، وقلت له بأنه بذلك  �أنك نصحته بترديد الصالة على النيب 
  . والسالم �، ويف الليلة نفسها تشرف بزيارته �سيتشرف بزيارة النيب 

  قاديان من غالم أمحدالراقم: العبد املتواضع 
  

  الرسالة الثالثة للسيد اخلواجة
واملطلّع على أسرار  إىل حضرة املطلع على املعاين وصاحب املعارف الكثرية

املستظهر باهللا، الْمعرض عما سواه، املؤيد من اهللا الصمد؛ جناب  ،يعةالشر
  مريزا غالم أمحد صاحب مكارم ال تعد، سلَّمه اهللا األحد. 

  كم ورمحة اهللا وبركاته السالم علي
إن شوقي يف زيارة احلائز على العظمة يف النفوس واآلفاق بال حدود مثل 
مكارم أخالقه. وإنّ حيب هلذا ااهد يف سبيل اهللا يف تزايد مستمر يف كل يوم. 
ومن منة هذا الكرمي املرته عن البخل أنه سير أوقات هذا الدرويش بعنايته البالغة 

وأدعوه أن حيالفك تأييده  �افية الظاهرة والباطنة. وأسأل اهللا على دروب الع
  يا صاحب الشمائل املرضية واخلصال احلميدة والذي جعله مسئوال ومقصودا. 
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يا سلك آللئ احلب والعشق املتألق، وعقد اجلواهر وصاحب الصدق 
والوحدة، أحب أن أجلب لك سرورا كبريا بإرسال رسالة خمتومة بإخالص 

ة بالصدق والصفا والصداقة واللطف واالصطفاء ومجرية ْر الكرم  إىل وفياض
  حضرتك.

أيها الغواص يف حبار العلوم، إن قلب هذا الدرويش قد رقص فرحا بقراءة 
  كلماتك اللطيفة ذات املعاين العميقة والواسعة واملعارف املذهلة.  

قد خلب ألباب  - الذي أرسلته إيل - إن مقالك الذي قرئ يف مؤمتر األديان
  املستمعني بكونه فياضا باحلقائق العظيمة وذا أسلوب جديد. 

أن جيعلك مؤيدا ومكرما دوما بالعنايات الغيبية والنعم  �أسأل اهللا 
  واملواهب اليقينية، يف هذه ااهدات العظيمة السامية.     

آمل أنك سترسل إىل هذا املفتقر الرسائل الكرمية بلطفك وتسجل فيها 
كراماتك، وبذلك جتلب له الفرحة والسرور، باعتباره حريصا على االطالع 

  على أوضاعك املباركة. 
  اهلجري القدسي  ١٣١٤شوال املكرم  ٤

  الراقم: الزاهد غالم فريد اجلشيت النظامي، صاحب زاوية من جاجران شريف 
 غالم فريد الزاهد خادم الزهاد :خامت

  
  هـ١٣١٤شوال  ١٩مطبعة ضياء اإلسالم قاديان. 
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الطلب أكثر من واحد، فيمكنهم أن يوزعوا هذا املبلغ فيما  وإذا كان مقدم ملحوظة: �
  بينهم. منه.

 إعالن جائزة ألف روبية
أنشر اآلن هذا اإلعالن مقرونا مع وعد حمكم 
أنه إذا استطاع أحد من املسيحيني أن يثبت أنّ 
معجزات يسوع اليت تعد دليال على ألوهيته 

اليت معجزايت وخوارقي أقوى وأكثر عددا من 
جائزة،  �تفوق العادة سأدفع له ألف روبية

وأقول حالفا باهللا بأين لن أخلف امليعاد. 
أودع النقود عند وسيط يطمئن له  وميكنين أن
يف هذه  حمايدين حكّام سيتم تعنيالفريقان. 

 القضية. 
 جيب أن تصلين الطلبات سريعا.



  




