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األسـئلة واألجوبــة يف : ُمجعـت مـادة هـذا الكتــاب مـن عـدد مـن املصــادر، أمههـا
ـــــــــــــــــــــــــع العـــــــــــــــــــــــــريب الرمســـــــــــــــــــــــــي للجماعـــــــــــــــــــــــــة اإلســـــــــــــــــــــــــالمية األمحديـــــــــــــــــــــــــة  املوق

)www.islamahmadiyya.net( ومـــن خمطـــوط للداعيـــة حممـــد محيـــد كـــوثر ،
" نبـــــوءات يشـــــكك فيهـــــا املعارضـــــون"، ومـــــن كتـــــاب "اعرتاضـــــات وردود: "بعنـــــوان

". اجلماعـة اإلسـالمية األمحديـة عقائـد ومفـاهيم"لألستاذ نعـيم عثمـان، ومـن كتـاب 
. حممــد طــاهر نــدمي وعبــد ايــد عــامر وغريمهــا: تبهــا اإلخــوةوكــذلك مــن مقــاالت ك

  .وقد أشرنا يف احلاشية إىل مصدر كل ردّ 
نتقـــدم خبـــالص الشـــكر لكـــل مـــن ســـاهم يف إخـــراج هـــذا الكتـــاب، وال ســـيما 

وخالـد عـزام، وهـاين  ،األستاذ مبشر أمحد كاهلون، ومصطفى ثابـت، ومتـيم أبـو دقـة
جنمـي، وعبـد ايـد  وسـام الرباقـي، وعـالء.، و دالزهريي، واحلافظ عبـد احلـي البهـيت

عامر، وحممـد أمحـد نعـيم، وحممـد شـريف، وحممـد طـاهر نـدمي، وعبـد املـؤمن طـاهر، 
  .فجزاهم اهللا مجيًعا أحسن اجلزاء

نسأل اهللا تعاىل أن يكون فيه عـون ألصـحاب القلـوب الطـاهرة لالطـالع علـى 
   .احلقائق ولطرد الوساوس اليت يثريها املعارضون

  الناشر
 ٢٠١١مايو / أيار
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  النبوءة املتعلقة بالسيدة حممدي بيغم وعائلتها 
  املباهلة مع املولوي ثناء اهللا األْمرِْتَسري 

  آمالنبوءة عن القسيس عبد اهللا 
  ملتعلقة بالقس ألكسندر دوئي االنبوءة 

  نبوءة املوت يف مكة أو املدينة
  إنا نبشرك بغالم امسه حيىي: نبوءة
  االبن اخلامس نبوءة
  الثمانني عاما نبوءة

  نبوءة عدم دخول الطاعون قاديان
  نبوءة دولة اليهود

  نبوءة زوال السلطنة الربيطانية
ïãbrÛa@Ý–ÐÛa@@@

ÇaôúŠÛaë@Òì’ØÛaë@ïyìÛa@Þìy@pb™a�@@
  أنه قد أصبح اهللا  �ملوعود املنام الذي رأى فيه املسيح ا

  "أنت مين وأنا منك، أنت مين مبنـزلة ولدي"
  "أُعطيُت صفة اإلفناء واإلحياء"
  "براطوس أو بيالطوس -عمر–أُبريشن "
  "نعسا-) شيعانا(هوشعنا "
  "جـ سنكه ادر"
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  "آريون كا بادشاه"
  "وهم من فشل ،أنت من مائنا"
  "يا قمر يا مشس"
  "إنك أنت اْلُمجاز"
  "وّيل اهللا كنت ال أعرفك يا"
  "إين سأخربه يف آخر الوقت إنك لست على احلق "
  "الرسول أجيب، أخطي وأصيب إين مع األفواج آتيك بغتة، إين مع"
  "إين مع الرسول أقوم، ومن يلومه ألوم، أفطر وأصوم " 
  "إين آيت سرّا كالسارقني"
  "حنمدك، ونصلي، صالة العرش إىل الفرش، حيمدك اهللا، وميشي إليك " 
  "إمنا أمرك إذا أردت شيئا أن تقول له كن فيكون" 
  "لوالك ملا خلقُت األفالك"
  "كأن اهللا نزل من السماء "
  "اصطفيتك على العاملني"
  "األرض والسماء معك كما هو معي"
  "زلة عرشيـ مبنأنت مين.. زلة توحيدي وتفريديـأنت مين مبن"
آثــرك اهللا علــى كــل شــيء، نزلــت ســرر مــن الســماء ولكــن ســريرك ُوضــع فــوق كــل "

  " سرير
  "ال ختف إنك أنت األعلى"
  " هو الذي أرسل رسوله باهلدى ودين احلق ليظهره على الدين كله"
  "إنّا أنزلناه قريبا من القاديان"
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   "يا ال شريك له :يالش"
  "يتم امسك وال يتّم امسي"
  "يريدون أن يروا طمثك"
  "كل العقل يف لبس النظيف وأكل اللطيف"
  "رع ومدوّ ن العذاب مربّ إ"
  "٢٢٣ علم الدرمان"

  نسيان الوحي
  بعض اإلهلامات يف آيات قرآنيةتنزل 

  احلمل بعيسى
sÛbrÛa@Ý–ÐÛa@@

@…ìÇì½a@|î�½a@ñìÇ…@óÜÇ@pb™a�Ça�@@@
é–‚‘ë@ê‰bØÏcë@@

  واستهزأ مبعجزاته �قد أهان املسيح  �املسيح املوعود يقال إن : االعتراض
  ؟ �يهني املسيح الناصري  �املسيح املوعود هل كان : االعتراض
  . �بأنه حيتقر معجزات املسيح  �املسيح املوعود يتهم البعض : االعتراض
  : إننا خنالف املسلمني يف كل شيء:"هل قال اخلليفة الثاين: االعتراض
  أنا دائم املرض: " �املسيح املوعود هل قال : االعتراض
  وليس باحملمدية؟  األمحديةملاذا مسيت اجلماعة ب: االعتراض
  حول النبوة هناك تناقض يف أقوال مؤسس اجلماعة: االعتراض
  وطيقال أن املؤسس شبه اهللا باإلخطب :االعتراض
  يقول املؤسس أن عمر الكرة األرضية ستة آالف سنة :االعتراض
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مؤســـس مجـــاعتكم ظـــل تقولـــون إن القـــول حبيـــاة املســـيح شـــرك، لكـــن  :االعتـــراض
  يقول بذلك عشرات السنني

  من أين أتيتم بكلمة شبيهه: االعتراض
مــا هــو نســب مؤســس اجلماعــة؟ مــرة يقــول أنــه مغــويل، ومــرة يقــول أنــه : االعتــراض

  فارسي، فكيف ذلك؟ 
  إن مؤمترنا السنوي هو احلج :هل صحيح أن املؤسس قال :االعتراض
وحـــي علـــى مؤســـس  إن اهللا يرســـل الرســـول بلســـان قومـــه، فلمـــاذا نـــزل: االعتـــراض
  ؟ بغري لغتهمجاعتكم 
يتحــدث بألغــاز  �تفســريكم للــدجال معقــد، ولــو صــّح لكــان الرســول : االعتــراض

  .وحاشاه
  قد شّبه اهللا تعاىل باملالئكة؟  �املسيح املوعود يقال أن   :االعتراض
  كان خيلق الطري حقيقة   �ملسيح عيسى مؤسس مجاعتكم يؤمن ا االعتراض
  كان املؤسس يؤمن بتمثل اجلن  :االعتراض
  األخرية يف صرح اإلسالم ةنَ بِ الل يدعي  �املسيح املوعود : االعتراض
  إباحة احلشيش: االعتراض
  وحيه بالقرآن �املسيح املوعود شّبه  هل  :االعتراض
  تناقض يف كالم املسيح املوعود بشأن بولس وأثره :االعتراض
  املسيح املوعود  يهاجم خصومه بقسوة :االعتراض
   ١رقم  املسيح املوعود مل يستغفر اهللا قط، وقد ورد ذلك يف الرواية :االعتراض
  لألنبياء َمن جاء بعدهم؟  كيف خيتم :االعتراض
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يشــاركه فيهـــا و ال توجــد معجـــزة أو كرامــة خارقــة لنــيب إال مــا معــىن أنــه : االعتــراض
  آالف من الناس

  أن له مليون آية، فما هي هذه اآليات؟  �يذكر املسيح املوعود  :االعتراض
  ن الرهبنة من املسيحو البوذيهل تعلم  :االعتراض
  صاحب اخلتم، وأنه أفضل األنبياء؟  هل قال املسيح املوعود أنه :االعتراض
لقــد أعلــن املؤســس أنـه نــيب تشــريعي، بينمــا ال تفتـأون تقولــون أنــه نــيب  : االعتـراض

  تابع غري تشريعي 
  .قد اّدعى أنه أفضل من مجيع األنبياء �يقال أن املسيح املوعود : االعتراض
ملـاذا قـال مؤسـس اجلماعـة اإلســالمية األمحديـة أنـه مجـع يف نفسـه كــل   :االعتـراض

  شأن النبيني؟ 
  تدرج املسيح املوعود يف دعواه؟ ما قصة :االعتراض
  مؤسس األمحدية يصف العلماء املسلمني بأم أوالد حرام: االعتراض
  مؤسس األمحدية كان مدمنا على تعاطي األفيون: االعتراض
  مؤسس األمحدية كان يصنع العرق ويوزعه على أصحابه :االعتراض
  . إلصابته باهلسترييا ،يقال إن مريزا غالم أمحد قد ادعى أنه املهدي :االعتراض
  أنه أهان فاطمة الزهراء رضي اهللا عنها �نسب إىل املسيح املوعود يُ : اعتراض

  مرة تقولون هو املهدي ومرة املسيح ومرة احلكم، فما لقبه بالضبط؟  :االعتراض
فمــرة ينفــي عــن نفســه النبــوة، ومــرة ، تنــاقض يف أقــوال املســيح املوعــود :االعتــراض

  . عيهايدّ 
  ؟ما حقيقة أن مريزا غالم أمحد تعلم العرافة يف صغره من أبيه: ضاالعترا

  من أين ابتدعتم البيعة؟ وما فائدا؟ : االعتراض
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  حترمي زواج األمحدية من غري األمحدي تشريع جديد: االعتراض
ولـيس  � خـامت النبيـني املسـيح املوعـود عليـه السـالم بـالنيبملـاذا يتوسـل : االعتراض
  ؟باهللا تعاىل
  . إال يف النقطة) ٥(واخلمسة ) ٥٠(ما قصة أنه ال فرق بني اخلمسني : االعتراض
 "وجـادهلم باحلكمـة واملوعظـة احلسـنة" عـن عبـارة  غالم أمحـد ال مريزاق: االعتراض

  قرآيننص أا 
ولــــه قلــــم  ع؟ هــــل اهللا يوقّــــجتســــيدا هللا احلــــرب األمحــــر أال تعتــــرب معجــــزة:  االعتــــراض

  وللقلم حرب؟ 
   ةوالعربي ةوالسنسكريتي ةاإلجنليزي ملاذا يتلقى املؤسس وحيا بلغات مقل: عتراضاال

  أين املنارة اليت نزل عندها املسيح : االعتراض
  !عبارة تدل على أن مؤسس اجلماعة ينتقص من اإلسالمهناك : االعتراض
  . كن أن جييء مسيح آخر يف دمشقمي :االعتراض
  .بل عشرات اآلالف ،بعدي ال مسيح واحد ءمن املمكن أن جيي: االعتراض
ورد يف الرباهـــني األمحديــــة أن حضـــرته كــــان يـــؤمن بنــــزول املســـيح مــــن  :االعتـــراض

  .السماء
هو الذي طرح على مريزا غالم أمحد فكـرة أن يعلـن أنـه  "نور الدين"إن :االعتراض

  .املسيح املوعود
  !بالغيبلقد وصف مريزا غالم أمحد الصحايب أبا هريرة : االعتراض 

  . ن اهللا تعاىل أمر بتقدمي هدية ملن يريد أن يتحدث مع الرسولإ: االعتراض
  . هذا هو موسى فَىت اهللا، الذي أشار اهللا يف كتابه إىل حياته: االعتراض
  ريرى مؤسس اجلماعة أن آدم أول البش: االعتراض
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مؤســـس اجلماعــة يـــؤمن بــأن عـــرش بلقــيس ُأحضـــر يف ملــح البصـــر مـــن : االعتــراض
 اليمن

  !صار آدُم ذليالً مصغرًا، مث خلقين اهللا لكي أهزم الشيطان: االعتراض
إن اهللا أنـزل لصـدق دعـواي آيـات وبينـات ـذه الكثـرة لـو أنزلـْت علـى  :االعتـراض

  "نوح مل يغرق أحٌد من قومه
ـــراض املســـيح املوعـــود عليـــه الســـالم أنـــه أفضـــل مـــن كـــل األنبيـــاء هـــل قـــال : االعت

  جمتمعني
  ؟ إن حملمد ثالثة آالف معجزة، ولكن معجزايت زادت على مليون" :االعتراض
هـو الـذي أرسـل رسـوله باهلـدى وديـن (أنا املقصود بقـول اهللا سـبحانه " :االعتراض

  ).احلق ليظهره على الدين كله
  ).وما أرسلناك إال رمحة للعاملني(أنا املراد يف قوله :االعتراض
 على حبات محص تعويذة  اءةقر : االعتراض

ÉiaŠÛa@Ý–ÐÛa@@
ð†»þa@ïßý�⁄a@ŠØÐÛa@óÜÇ@pb™a�Ça@@

هــــــو خــــــامت النبيــــــني، وتنكــــــرون  �أنــــــتم تنكــــــرون أن ســــــيدنا حممــــــدا : االعتــــــراض
  .ة، وغريهانَ بِ وحديث الل  "ال نيب بعدي"األحاديث الكثرية مثل 

مل يقـــل بـــه أحـــد مـــن  "خـــامت النبيـــني"ولــــ  "ال نـــيب بعـــدي"تفســـريكم لــــ : االعتـــراض
  . السابقني
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ُتممــة  ةَنــبِ حــديث الل :االعتــراض
آخــر  �دليــل علــى أن ســيدنا حممــد  ،)األخــرية(امل

  نيب، سواء تابع أو تشريعي، فما قولكم؟ 
  ختالف ما تقولون " خامت النبيني"عقيدة السلف الصاحل يف  : االعتراض
؟ فكيـف تقولـون بـأن مـريزا �أمل ينقطع الوحي بعـد بعثـة سـيدنا حممـد : االعتراض

  غالم أمحد تلقى الوحي؟ 
  الحظت عدم اعرتافكم باخلوارق املادية: االعتراض
  كذبا إىل اإلمام مالك  وفاة املسيحتنسبون : االعتراض
  املريزا كان يعلم مسبًقا مبوعد الكسوف واخلسوف : االعتراض
  أنتم تؤمنون بصلب املسيح : االعتراض
   �..َعنكَ  ِإْسرَائِيلَ  َبِين  َكَفْفتُ  َوِإذْ  ..� : االعتراض
  . قال اهللا تعاىل أنه رفعه إليه، أي إىل السماء: االعتراض
ــْؤِمَنن بـــه قـَْبــَل َمْوتـــه َويـَــْوَم اْلِقَياَمــِة َيُكــوُن �: االعتــراض ــْن َأْهــِل اْلِكَتــاِب ِإال لَيُـ َوِإْن ِم

   �َعَلْيِهْم َشِهيًدا
دليــل علـى أن النــيب  �نَـِيب  َوَال  رُســولٍ  ِمـن قـَْبلِـكَ  ِمــن أَْرَسـْلَنا َوَمــا�اآليـة : االعتـراض

  الرسول غري
  . األمحديون ينكرون معجزة إحياء املسيح لألموات: االعتراض
وهـذا حجـة علـى . ركلمة خامت مبعىن آخِ   �استخدم املسيح املوعود  :االعتراض

  . تعين آخرهم ال القائلني بأن خامت النبيني
 َكـَذِلَك يُـوِحي إِلَْيـَك َوِإَىل �لقـد انقطـع الـوحي بـدليل قـول اهللا تعـاىل   :االعتـراض

   �الِذيَن ِمْن قَـْبِلك
  هجرة املسيح إىل اهلند حول : االعتراض
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  يف اهلند؟جنيل املسيح أين إ: االعتراض
  .� إِلَْيهِ  الّلهُ  رفـََعهُ  َبل * َيِقيًنا قـَتَـُلوهُ  َوَما � معىن: االعتراض
    الرفع قد حصل فعًال، وأنّه كان حسيًا: االعتراض
 اخلليفة الثاين صلى خلف إمام احلرم يف مكة: االعتراض

�ßb¨a@Ý–ÐÛa@@
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  أدلة حدوث اخلسوف والكسوف  :االعتراض
  يقال أن اجتماع اخلسوف والكسوف يف رمضان ممكن ويتكرر: االعتراض
  ١٤من رمضان، بل يف  ١٣هذا اخلسوف مل حيصل يف : االعتراض
  " الدار قطين"حول رواية : االعتراض
 اللغـة العربيـةكيف ميكن التأكد مـن أن مؤسـس اجلماعـة قـد عّلمـه اهللا : االعتراض

  . جادة اللغة العربية قبل حتققهاإدليل عدم بشكل إعجازي؟ وما 
يقـــال أن مؤســـس مجـــاعتكم قـــد أخـــذ عباراتـــه مـــن مقامـــات اهلمـــذاين : االعتـــراض
  واحلريري 

  حول أخطاء لغوية يف كالم املسيح املوعود  :االعتراض
  وقرب املسيح يف اهلندنوتوفيتش  :االعتراض
  ما قبض اهللا نبيا إال يف املوضع الذي حيب أن يدفن فيه :االعتراض

÷…b�Ûa@Ý–ÐÛa@@
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  تأييد احلكومة االجنليزية  لقد قضيت معظم عمري يف: االعتراض
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  عمالة الوثيقة : االعتراض
  . والدليل على ذلك مركزهم يف حيفا ،األمحديون عمالء إلسرائيل :االعتراض
  . األمحدية تتعاون مع املاسونية هلدم العقيدة اإلسالمية: االعتراض
  على النظام احلاكم إن ظَلم؟ هل جتوز الثورة : االعتراض

كــــان الــــوالء للحكومـــــة   ،يقــــال إن الشــــرط الرابــــع مـــــن شــــروط البيعــــة: االعتــــراض
  الربيطانية؟ 

Éib�Ûa@Ý–ÐÛa@@
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  هل بوذا نيب؟ : االعتراض
فمــا . يقــول بعــض املســيحيني أن القــرآن الكــرمي يشــهد بألوهيــة املســيح: االعتــراض

  قولكم؟
   �َوِمَن الصاِحلِنيَ  الً َوُيَكلُم الناَس ِيف اْلَمْهِد وََكهْ � :االعتراض
  يف سورة الصف  املذكور أمحدمن هو : االعتراض
   اخللود يف النار: االعتراض

åßbrÛa@Ý–ÐÛa@@
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األحاديــث، فمــا  يقــال أن مؤســس اجلماعــة اإلســالمية األمحديــة ينكــر: االعتــراض
  حقيقة ذلك؟ 

أن املهـدي مـن نسـل فاطمـة، وأنـه سـيبايع بـني  �أمل يـرد عـن الرسـول : االعتـراض
  خسف به ألنه يأيت لقتاله؟ فكيف حتقق ذلك كله؟الركن واملقام، وأن جيشا سيُ 

   وال أصل هلا يف القرآن ن أين جاءت عقيدة املهدي املنتظر م :االعتراض
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  "األرض عدال كما ملئت جور سيمأل ا"أين : االعتراض
ـــراض املهـــدي ستســـمع بـــه الـــدنيا كلهـــا، ولكـــن مهـــديكم ال يســـمع بـــه إال : االعت

  . القليل
  املهدي واملسيح شخصيتان خمتلفتان: االعتراض
  املسيح سيصلي خلف املهدي بأنهناك حديث يقول : االعتراض
  يقال أن األمحديني انتقائيون يف األحاديث االعتراض
  "يضع اجلزية" أم" يضع احلرب" :االعتراض
  .. يوم كسنة ويوم كشهر :االعتراض
   تصحيح األحاديث وفرزها: االعتراض
  .أيبيواطئ امسه امسي واسم أبيه اسم : االعتراض
  الشمس من مغرا  خروج: االعتراض
  متنبئا كاذبا ٣٠: االعتراض
خـامت النبيـني ال نـيب بعـده،  �جـاء يف آخـر حـديث الثالثـني كـذابا أنـه : االعتراض

  .وهو ذا يؤكد استحالة بعثة أي نيب بعده
، فمـا معنـاه؟ ألـيس هنالـك "وال املهـدي إال عيسـى" :تستدلون حبديث: االعتراض

  مهديون غريه؟ 
É�bnÛa@Ý–ÐÛa@@

òšª@òîèíì’m@pb™a�Ça@@
  . يقال أن املؤسس تويف يف بيت اخلالء :االعتراض
  ياإلجنليز  قصة قرار الربملان :االعتراض

Š‘bÈÛa@Ý–ÐÛa@@
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  من مسى اجلماعة اإلسالمية األمحدية ذا االسم؟ وما علة هذه التسمية؟ 

  األمحدية تكفر الناس، مث تشكو من تكفريها : االعتراض
ملـــاذا ال يــؤمن كبــار العلمـــاء مبؤســس مجـــاعتكم؟ أليســوا هـــم أعلــم منـــا : االعتــراض

  م؟ وعلينا االقتداء 
  اجلنود القاديانيني يف اجليش اإلسرائيلي قصة : االعتراض
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ــة ١ ــوءة املـــوت يف مكـــة أو املدينــ ـــه حـــىت نبــ ــل مــــن بدايت ــيم عثمــــان  هـــذا الفصـ ــتاذ نعـ ــاب األســ مـــن كتـ
  )نبوءات يشكك فيها املعارضون(
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  َق النبوءات التي تحكم تحق القواعد األساسية 
الـيت يـزعم خصـومه  �املسـيح املوعـود قبل أن نشرع يف حبـث بعـض نبـوءات 

قــد تكــون مناقشــُة القواعــد األساســية الــيت حتكــم حتقــَق النبــوءات .. أــا مل تتحقــق
  . ذاَت صلة وثيقة باملوضوع.. اإلهلية اليت يُنعم ا اهللا على رسله

  :قاعدة تأويل النبوءات
النــيب ال يتنبــأ مــن عنــد نفســه، بــل يفعــل ذلــك بســلطان مــن "خـالف يف أن ال 

أو  كل نبوءة للنيب ال بد من حتققهـا حرفيـا"ن ومن اخلطأ الظّن أ". اهللا تعاىل وحده
ـــــوءوان رجـــــاال ممـــــن بـــــل إ". حســـــب ظـــــاهر الـــــنص أعلـــــى املنـــــازل واملقامـــــات يف  تب

فهــم مــراد اهللا يف بعــض املســائل علــى يف بعــض األحيــان  مل يقــدرواأيًضــا  ،الروحانيــة
بعـض رسـل اهللا تعـاىل قـد فهمـوا مـا أُوحـي إلـيهم فهًمـا خيـالف حقيقـَة  بـل إن. بدقة

الـيت تتعلـق  �سـيدنا حممـد املصـطفى  رؤياألسنا نعرف . ما ترمي إليه املشيئة اإلهلية
؟ "صــلح احلديبيــة"تلــك احلادثــة املعروفــة باســم .. بــأداء العمــرة واحلــج مــع صــحابته

طلـب مـن أصـحابه أن  -بناء علـى رؤيـا إهليـة رآهـا  - �ول األحاديث إن النيب تق
ــــاك ــــارة بيــــت اهللا احلــــرام مبكــــة املكرمــــة وأداِء شــــعائر العمــــرة هن ولكــــن . يتجهــــزوا لزي

وانتهــى األمــر إىل توقيــع معاهــدة . مشــركي مكــة أبــوا علــيهم دخــوَل البقعــة املقدســة
بـالعودة إىل  �ناء على شروطها قَِبـَل النـيب بني املسلمني واملشركني عند احلديبية، وب

  . املدينة بدون أداء شعائر العمرة اليت َفِهَم حضرته من الرؤيا أا مقدرة هلم
مــع احــرتامهم وتقــديرهم الفــائق  - �أن صــحابة النــيب تضــح مــن الروايــات وي
املدينـة كانوا يكرهون بشدٍة اإلحالَل من إحرامهم بالعمرة والرجـوَع إىل   - �ملقامه 

   .دون حتقيق النبوءة كما فهموها
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حاضــرين  �هــؤالء املعرتضــون علــى بعــض نبــوءات املســيح املوعــود  لــو كــان
لدى توقيع صـلح احلديبيـة واإليـاِب إىل املدينـة دون أداء شـعائر العمـرة الـيت أشـارت 

  ؟ ، ماذا كانوا سيقولون�إليها رؤيا النيب 
وهنــــاك مثــــال آخــــر يبــــني كيــــف أن الــــرؤى الربانيــــة مل يفهمهــــا متاًمــــا يف بعــــض 

وعــد اهللا  مــا ذلــك هــوومثــال .. العاليــةالروحانيــة األحيــان رجــاٌل مــن ذوي املكانــة 
وعـــد  -جـــل وعـــال  -يقـــص القـــرآن الكـــرمي أن اهللا  ؛ إذ�نـــوح  بـــه ســـيدناتعـــاىل 

 ،لـيت كانـت وشـيكة احللـول بقومـهرسولَه نوًحا بنجاة أهله مجيًعا من كارثة الطوفان ا
 زنحات احلـــينـــادى ربـــه بصـــ.. وعنـــدما شـــاهد ســـيدنا نـــوح ابنـــه علـــى شـــفا الغـــرق

وكأنـه يـذكره .. � اْحلَـق  َوْعـَدكَ  َوِإن  أَْهِلـي ِمـنْ  ابـِين  ِإن  َرب �الشديد واحلـرية األليمـة 
أخــرب  - الولــد بــدال مــن أن ينجــي -فــإن اهللا تعــاىل .. ومــع ذلــك. بوعــده الســابق

ال  -بسـبب فسـوقه  -ولكنـه .. الوالَد املضطرب بأن ابنه ذاك من دمه وحلمه فعـال
فكأن سيدنا نوًحا قد أخطأ فهـَم الوعـد . يدخل ضمن أسرة النيب يف نظر اهللا تعاىل

  . اإلهلي الذي ما كان يتعلق بأهل النيب وذريته إال من الناحية الروحية فحسب
لو كانوا حاضـري املشـهد، ما قوهلم : ن بال دليلالذين جيزمو وإنا لنسأل هؤالء 

  إىل مصريه األخري؟  ابن نوحوينظرون من فوق اجلبل ويرون املوجة العاتية تكتسح 
أال توحي للمـرء بضـرورة .. هذه احلقائق التارخيية الثابتة يف كتب الوحي اإلهلي 

ــق أن يتعــرف جيــدا بالوســائل املتنوعــة الــيت  ذلــك قبــل أن .. كلماتِــه  �ــا احلــق  حيُِ
  يغامر فيناقش هذه املسألَة الدقيقة املتعلقة بتحقق النبوءات واملشيئة اإلهلية؟ 
ذََكَرهــــا  ،إن القاعـــدة الذهبيـــة املهيمنــــة يف تعامـــل اهللا جــــل وعـــال مــــع اإلنســـان

 َشـْيءٍ  ل ُكـ َوِسـَعتْ  َوَرْمحَـِيت  َأَشاء َمنْ  ِبهِ  ُأِصيبُ  َعَذاِيب �: يف قوله تعاىلالقرآن ايد 
  ) ١٥٧: األعراف( � يـَتـُقون لِلِذينَ  َفَسَأْكُتبـَُها
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ال بــد مــن حتقــق النبــوءات   فمــن اخلطــأ الظــّن أنــه.. وبــالنظر إىل هــذه القاعــدة
إن مثــل هــذا الـرأي مضــلل متامــا، . كلهـا حرفيــا كمــا يفهمهـا العقــل البشــري احملـدود
صــفَة الرمحــة اإلهليــة احلنــون  ؛أوال :وصــاحُبه يَغفــل عــن أن يأخــذ يف االعتبــار أمــرين

مثـل سـلوك القـوم .. العوامـَل األخـرى املتعلقـة باملوضـوع ؛وثانيـا .اليت ال ُيسَرب غورهـا
  . الذين صدرت بصددهم النبوءة اإلهلية

فال ميكـن أن جيـرؤ مسـلم يسـتحق ذرًة ..وملا كانت رمحة اهللا تعاىل ترَجح َغَضَبه
يقيـــد حـــق اهللا يف االختيـــار والتفضــل برمحتـــه علـــى مـــن علــى أن مــن نعـــم اهللا تعـــاىل 

هــو مـا أعلنــه  -بشــهادة القـرآن العظــيم وأحاديـث النــيب الكـرمي  -هــذا احلـق . يشـاء
يــرحم مــن يشــاء وإن كــانوا ممــن .. � الرْمحَــةَ  نـَْفِســهِ  َعَلــى َكَتــبَ �: اهللا تعــاىل هكــذا

  . ُقدر عليهم الغضب من قبل
. ألنــه ال يقـول إال مــا هــو حــق.. ره اهللا تعـاىل حــق مطلــقال ِمـراء يف أن مــا يقــر 

قــد ينبـــئ ــالك قـــوم، مث  ؛ولكــن اهللا تعــاىل هـــو نفســه مالِـــُك مشــيئته ورب األقـــدار
ل القـوُم سـلوَكهم يف احليـاة ويُبـدون النـدم، ويتوبـون ويتصـرفون حبسـب التقـوى يبد ..

 ُكـل  َوِسـَعتْ  َرْمحَـِيت  � مبـدأ -ويَـدَُع املبـدأَ الغالـب.. وعندئذ يصفح اهللا تعاىل عنهم
بـَُهمْ  الّلــهُ  َكــانَ  َوَمــا �ليقــوم بــدوره طبــق قاعــدة  - �َشــْيءٍ  َيْســتَـْغِفُرونَ  َوُهــمْ  ُمَعــذ � 

  .)٣٤: األنفال(
وينـــدهش املـــرء عنـــدما جيـــد هـــؤالء الطـــاعنني يف اجلماعـــة اإلســـالمية األمحديـــة 

فكثــريا مـا يــرى املــؤمن . يفشـلون يف مالحظــة الظـاهرة اليوميــة الـيت َخربهــا كــل مـؤمن
يف احللم حتذيرًا يتعلق بأحداث غري مواتية ومآٍس وشيكة يف حياته، ويسـتطيع اجلـزَم 

هـي يف الواقـع حتـذيرات  - �لى سنة النـيب بناء ع -أن مثل هذه األحالم الصاحلة 
ولكــــن إذا تــــاب . إهليــــة، يكشــــف اهللا تعــــاىل عــــن طريقهــــا لعبــــاده أخطــــارا ــــددهم



bèi@æìØ�Ø’í@paõìjã@@
  ٦  

  

  
  

الصـدقاِت وبـذل املـال يف سـبيل  خرجاملنَذر، وابتهل إىل اهللا تعاىل سائال الصفَح، وأ
  . قةفإنه كثريا ما يتفادى برمحة اهللا تعاىل وغفرانه هذه األخطاَر احملد.. اهللا

بالنســبة هلــذا  �رأي املعرتضــني علــى نبــوءات املســيح املوعــود  يــا تــرىهــو مــا 
ـــــُده وتضـــــرع وتصـــــدق  الـــــرب الـــــذي ُخيـــــرب عبـــــده حبـــــادث وشـــــيك، مث إذا تـــــاب عب

ل الرب قضاءه؟ أال يكون صادقا يف كلمته؟ .. وضّحى يبد  
  قاعدة النبوءات المشروطة

فيمــا يتعلــق بالعقــاب  �اإلســالم  مــن تعــاليم اإلســالم احلقــة، الــيت أرســاها نــيب
أن هللا سبحانه مطلَق احلرية يف أن يعفو، وأن الصَدقة ترفع عقـاب السـماء .. اإلهلي
ــــه العيــــابون علــــى املســــيح املوعــــود . املقــــدر بصــــدد  �وبصــــرف النظــــر عمــــا يقول
تبقى احلقيقة الثابتة بأن حتقق النبوءات، وخصوًصا تلك املنـِذرة بالعقـاب، .. نبوءاته

موضوٌع مشروط بسلوك املنَذرين الذين صدر بشأم القرار، ومشروٌط أيضا مبشـيئة 
حتققــت كــل كلمــة فقــد  أال يعفــو، –جــل وعــال  -وإن شــاءت حكمتُــه . اهللا تعــاىل
  . يف النبوءة

  ل ســـلوكهولكـــن إذا قـــدفـــإن .. ر اهللا تعـــاىل أن يصـــفح عـــن اإلنســـان ألنـــه بـــد
ومـــن الواضـــح عندئـــذ أن عـــدم حتققهـــا ال . النبـــوءة الـــيت تنـــذر بالعقـــاب ال تتحقـــق

ألنـه جـل وعـال حمـيٌط بكـل شـيء، وهـو وحـده .. يفسر بأنه بطالن كلمـة اهللا تعـاىل
  حيُِـق فإنـه  ومـن مثَّ .. هاملطّلع على قلـب املـرء، ويعلـم املغـزى احلقيقـي لكلمـات نبوءاتـ

   .كلمته كما قّدر وشاء، وليس كما يفهم اإلنسان أو يتوقع
مث هناك دليل إجيايب يف القرآن الكرمي يشـري إىل أن الوعـود اإلهليـة عـن بشـارات 

ة هي أيضا قابلٌة للتبديل إذا بات القوم املبشرون غَري أهـٍل لتلقـي اإلنعـام اإلهلـي سارّ 
مــاذا جــرى لســيدنا موســى وقومــه بــين إســرائيل .. ن يتســاءل مــثالوللمــرء أ. املوعــود
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بـأن اهللا تعـاىل  �بعد أن حتـرروا مـن اسـتعباد فرعـون مصـر؟ أنبـأهم سـيدنا موسـى 
 َعَسـى قَـالَ �. سوف يهلك أعداء بين إسرائيل ويورث اإلسـرائيليني األرض املوعـودة

ــــــــون َكْيــــــــفَ  فَـَينظُــــــــرَ  األَْرضِ  ِيف  َوَيْســــــــَتْخِلَفُكمْ  َعــــــــُدوُكمْ  يـُْهِلــــــــكَ  َأن رَبُكــــــــمْ   �تـَْعَمُل
وحتقيًقـــا لـــذلك أوصـــلهم اهللا تعـــاىل إىل عتبـــات األرض املوعـــودة ) ١٣٠:األعـــراف(

الـيت كتبهــا هلــم، ولكــن تبـني أن بــين إســرائيل غــري جـديرين ــذا الوعــد بعــد، ولــذلك 
  ) ٢٧-٢٢: املائدة(. قضى اهللا تعاىل تأجيَل حتقق وعده هلم أربعني سنة

ومع أنـه كـان بريًئـا مـن أي جـرم إال أنـه  ،مع أمته الظاملة �موسى عاىن د لق
كــان عبـــًدا   لقـــد. أن يـــدخل األرض املوعــودة الــيت وعـــده اهللا وقومــه إياهــاتــويف قبــل 

  . ولذلك مل يعرتض ومل يشّك يف كالم ربه.. مؤمًنا خملًصا هللا تعاىل
ينبغــي فهُمهـــا فقــط علـــى أـــا ".. ال تتبـــدل"إذن، عنــدما نقـــرأ أن كلمــات اهللا 

ـــــذ إعـــــالن أن  أســـــلوب مقـــــرر مـــــن اهللا تعـــــاىل، وأن حتقـــــق أحكامهـــــا يف املاضـــــي من
 ِإال  يَنظُــُرونَ  فـََهــلْ �: يقــوم علــى مثــل هــذه اآليــات القرآنيــة" كلمــات اهللا ال تتبــدل"

ـــدَ  فَـَلــــن اْألَولِـــنيَ  ُســـنتَ  ـــدَ  َولَــــن تـَْبـــِديًال  اللــــهِ  ُســـنتِ لِ  جتَِ  � َحتْـــوِيًال  اللــــهِ  ِلُســـنتِ  جتَِ
  . )٤٤:فاطر(

فهل يتوقعون من اهللا تعاىل معاملة غري معاملته لألقوام املاضية؟ كـال، لـن جتـد  
  . ة اهللا جل وعالتغيريا أو تبديال يف سنّ 

أن يرجـئ أو  -ته املسـتمرة انسـجاًما مـع سـنّ  -إذا شـاء اهللا تعـاىل .. ومع ذلـك
كما حـدث   -يلغي قراَر إيقاع العقوبة على قوم بسبب عوامل معينة تستدعي رمحته

فــإن هـذا التغيـري أو التبـديل الظــاهري ال جيـوز اعتبـاره تبــديال أو  -مـع سـكان نينـوى
  . حتويال يف كلمة اهللا تعاىل
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كيــف أن اهللا جــل  يوضــح، فيف بيــاٍن علمــيو القــرآن الكــرمي دلــيال قويــا  يســوق
واملثــل النمــوذجي هلــذا . قــرار العقوبــةيبــدل اهللا إذ  ؛وعــال جيعــل رمحتــه تســبق غضــبه

يقص علينا القـرآن و ). ٩٩:يونس(األسلوب جنده يف معاملة اهللا تعاىل ألهل نينوى 
رســوال إىل بلــدة نينــوى، فرفضــوا رســالة  �ايـد أن اهللا تعــاىل بعــث ســيدنا يــونس 

وفِهــم . اهللا موعــًدا معيًنــا ويوًمــا حمــدًدا هلالكهــماهللا تعــاىل بــادَئ األمــر، ولــذلك قــدر 
ســيدنا يــونس أن هــذا النبــأ اإلهلــي اخلــاص ــالك مائــة ألــف أو يزيــدون مــن ســكان 

، ووقـــف )٨٨: األنبيـــاء( ســـوف يتحقـــق حرفيـــا، ولـــذلك هـــاجر مـــن البلـــدة ،نينــوى
لــدة يقــول القــرآن ايــد إن أهــل هــذه البو . علــى مســافة منهــا يرتقــب أنبــاء تــدمريها

ـــــًة نصـــــوًحا، وتضـــــرعوا إليـــــه يســـــتغفرونه  ـــــدًما صـــــادقًا، وتـــــابوا إىل رـــــم توب ـــــدموا ن ن
ـــه ـــيهم برمحتـــه ،فـــألغى اهللا تعـــاىل قـــراره الســـابق.. ويلتمســـون رمحت ويصـــرح . ونظـــر إل

ــا �: القــرآن ايــد فيمــا يتعلــق ــذه النبــوءة واملصــري النهــائي لقــوم نينــوى فيقــول َلم 
نـَْيا اْحلََيــاةَ  ِيف  اخلِــْزيِ  َعــَذابَ  مْ َعــنـْهُ  َكَشــْفَنا آَمُنــواْ  فهــل يتقــدم  .)٩٩: يــونس( � الــد

وحيتجــون ضــد نبــوة ســيدنا يــونس .. �أولئــك الناقــدون لنبــوءات املســيح املوعــود 
.. ألن نبوءته اليت تلقاها بالوحي اإلهلي مل تتحقق كمـا توقعهـا اإلنسـان.. فينكروا

  فقد جاء قدر اهللا تعاىل خبالفها، وجنى أهَل نينوى من عذاب اخلزي ملا آمنوا؟ 
لمـا ف ؛كان رجال قوي اإلميان عظـيم التقـوى  �فإن سيدنا يونس  ؛وباملناسبة

طفـق يسـتغفر ويسـأل اهللا تعـاىل الصـفَح، .. ك َخطَأَه يف فهم غاية املشيئة اإلهليةأدر 
لــو كــان الناقــدون العيــابون . )٨٩: األنبيــاء( ونتيجــة لــذلك ّجنــاه اهللا تعــاىل مــن الغــم

للبثــوا يف بطــن احلــوت إىل .. ســيدنا يــونس موقــفهــؤالء يف  �لمســيح املوعــود ل
ُك خطــئهم والتمــاُس املغفــرة علــى ســوء فهمهــم يــوم يبعثــون، إذ ال يُتوقــع مــنهم إدرا

  . لسنن اهللا تعاىل
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تكفــــي لرتســــيخ .. هــــذه األمثلــــة القليلــــة مــــن التــــاريخ الــــديين املســــجل احملفــــوظ
احلقيقــة حــول مســألة حتقــق النبــوءات اإلهليــة، وتُبــني أــا موضــوع يتطلــب الدراســة 

  . حبرص عظيم
لمســـيح املوعـــود واإلمـــام لهلمـــْت ومـــن الــــَمهازل املؤملـــة عنـــد مناقشـــة نبـــوءات أُ 

وهــي بــالطبع خاضــعة لــنفس القواعــد اإلهليــة الســارية الــيت ذكرناهــا  - �املهــدي 
.. مــع املوضـــوع خبُلـــق األمانـــة واالســـتقامةال يتعـــاملون أن خصـــوم األمحديـــة  -آنفــا 

توقـع أيضـا مـن اإلنسـان ومها من الصفات الواجبة، ليس على املؤمن فحسب، بل تُ 
  .قالعادي الصاد

وفيما يلي نتناول هذه النبوءات اليت يكثرون من االفـرتاء حوهلـا، معلنـني أـا مل 
  : تتحقق

  النبوءة المتعلقة بالسيدة محمدي بيغم وعائلتها: أوال
  من هي محمدي بيجم؟ ومن هي عائلتها؟

األبعـــدين مـــن  �املســـيح املوعـــود ابنـــة أحـــد أقربـــاء " حممـــدي بـــبغم"كانـــت 
كـــان هـــذا الرجـــل قـــد أعلـــن ارتـــداده عـــن . يُـــدعى املـــريزا أمحـــد بيـــكو ناحيـــة والـــده، 

لـــيس ذلـــك فحســـب، بـــل شـــارك أيضـــا مـــع بعـــض األقـــارب اآلخـــرين يف . اإلســـالم
، والتشــكيك يف صــدق القــرآن الكــرمي، وإنكــار �ســب نــيب اإلســالم ســيدنا حممــد 

 - ٥٦٦ص ،٥ج ؛مـــرآة كمـــاالت اإلســـالم، اخلـــزائن الروحانيـــة. (وجـــود اهللا تعـــاىل
٥٦٧(  

مــن هــذا املوقـف اجلــريء الــذي يقفــه هــؤالء األقــارب  �املســيح املوعــود قَِلـَق 
، �الذين طاملا نصحهم أن يُكّفوا عن إنكار وجـود اهللا تعـاىل، وشـتِم النـيب األكـرم 

. ولكــنهم أعـاروا نصــحه آذانًـا صــّماء. كلمــة اهللا املقدسـة  ؛والطعـِن يف القــرآن الكـرمي
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املســيح معــان يف العــدوان، واحتقــار مــا يبذلــه هلــم بــل كانــت اســتجابتهم الوحيــدة اإل
أن هــؤالء القــوم قــد صــاروا أشــد جــرأة يف  حضــرتهوالَحــَظ . مــن نصــح �املوعــود 

  : م، فذكر هذا األمر وقالشجب كل مقدسات اإلسال
وكـــذلك ســـدروا يف غلـــوائهم، ومجحـــوا يف جهـــاالم، وســـدلوا أثـــواب اخلـــيالء "

وا خـــزعبالِم ويصــطادوا الســـفهاء بتلبيســـام، يومــا فيومـــا، حــىت بـــدا هلـــم أن يشــيع
وإنكــاُر وجــود  ،، وســب كــالم اهللا تعــاىل�فكتبــوا كتابــا فيــه ســب رســول اإلســالم 

  )٥٦٧ ، صمرآة كماالت اإلسالم" (.البارئ عز امسه
وجـــدت .. هـــذه الوثيقـــة الـــيت نشـــرها بعـــض املنشـــّقني عـــن اإلســـالم يف األســـرة

، أْمرِْتَســــــــر، بتــــــــاريخ "جشــــــــمه نــــــــور"جريــــــــدة ( .ذيوًعــــــــا يف الصــــــــحافة النصــــــــرانية
وطلــب كاتبوهــا مــن املــؤمنني بــدين اإلســالم أن يــأتوا بآيــة تثبــت ) م١٣/٨/١٨٨٥

  . صدق عقيدم
حــزن حزنًـــا شــديدا، قـــد  �حضـــرة املســيح املوعـــود وعنــدما وصـــل اخلــرب إىل 

  : أعرب عنه بقوله
األبـواَب ودعـوُت الـرب فغلقـُت . فإذا الكلمات تكاد السماوات يتفطرن منها"

وقلــت يــا رب انصــر عبــدك .. الوهــاب، وطرحــُت بــني يديــه وخــررُت أمامــه ســاجدا
ِإَالَم ُيســتهزأ بــك وبرســولك؟ وَحتــاَم ! اســتِجْبين يــا رب اســتِجبين! َواْخــُذْل أعــداءك

مــرآة  " (يكـذبون كتابــك ويســبون نبيــك؟ برمحتــك أســتغيث يـا حــي يــا قيــوم يــا معــني
  )٥٦٩ص ،٥ج ؛اخلزائن الروحانيةكماالت اإلسالم، 

  بشأن هذه العائلة �النبوءات التى تلقاها المسيح الموعود 
مــــن هــــذا الــــدعاء أنــــه مل يكــــن هنــــاك أي دافــــع  -بــــال أدىن ريــــب  -يتضــــح 

وأسـرة حممـدي بـيغم كمـا يـزعم خصـوم  �املسيح املوعـود شخصي للخالف بني 
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بـــل بـــالعكس، لقـــد ابتهـــل إىل اهللا جـــل وعـــال أن يســـمع دعـــاءه وخيـــزي . األمحديـــة
، وعـابوا كتابـه �أعداء اإلسالم الذين أنكروا وجود اهللا وسّبوا نبيه حممًدا املصطفى 

  : فَرِحَم ربه تضرعاتِه وزفراتِه وعرباتِه وناداه قائال) املرجع السابق( .القرآن الكرمي
يــام، فســوف أضــرم بــأنواع اآلفــات، وأبيــدهم مــن إين رأيــت عصــيام وطغ"

املرجــع " (.حتــت الســماوات، وســتنظر مــا أفعــل ــم، وكنــا علــى كــل شــيء قــادرين
  )السابق

الــيت تضـــرع فيهـــا أن  �املســـيح املوعـــود فعــل اهللا ذلـــك اســـتجابًة البتهــاالت 
، كقبـــل ذلـــ �كرامـــة ســيدنا أمحـــد، وإمنـــا كرامــة اهللا   فقـــطلــيس  ؛يصــون اهللاُ تعـــاىل

  . ، وكرامة كتابه القرآن ايد�وكرامة نبيه حممد املصطفى 
وهـــو مـــا يفعلـــه خصـــوم املســـيح  -وِمـــن مث فـــإن االحتجـــاج ضـــد هـــذه النبـــوءة 

يعــادل القــوَل بــأن هــذه العائلــة الــيت أحلــد كثــري مــن  - �املوعــود واإلمــام املهــدي 
والـــدليل . يف إحبـــاط مشـــيئة اهللا جـــل وعـــال -معـــاذ اهللا  -قـــد جنحـــت .. أعضـــائها

على ذلك هو أن الوثيقة اليت نشرها بعض كبار أسرة حممدي بيغم، والغـرَض الـذي 
يتعلقــــان .. مــــن أجلــــه إىل اهللا تعــــاىل �ابتهــــل املســــيح املوعــــود واإلمــــام املهــــدي 

، وصــــدِق القــــرآن �أساًســــا بوجــــود اهللا تعــــاىل، وبصــــدق ســــيدنا حممــــد املصــــطفى 
  )م١٣/٨/١٨٨٥أْمرِْتَسر " جشمه نور"جريدة ( .الكرمي

ـــيهم مـــن  ؛مث إن ســـنة اهللا الســـارية هـــي أنـــه ال يعـــذب عبـــاده قبـــل أن يرســـل إل
فـإن اسـتمعوا واسـتجابوا . ذلك كي يتيح للمذنبني فرصة ليتوبـوا ويصـلحوا.. ينذرهم

 :نظر إليهم رم الغفور الـرحيم نظـرة رمحـة حسـب وعـده ،للتحذير فتابوا وانصلحوا
 �رِحــيم َغُفــورٌ  اللّــهَ  ِإن  َعَلْيــهِ  يـَتُــوبُ  اللّــهَ  فَــِإن  َوَأْصــَلحَ  ظُْلِمــهِ  بـَْعــدِ  ِمــن تَــابَ  َفَمــن �
. ومل تكــن ذريــة عائلــة حممــدي بــيغم اســتثناء مــن هــذه القاعــدة املقــررة) ٤٠:املائــدة(
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مـا كـان  -مع حتذيره هلم بعقاب وشيك بسبب سـوء فعلهـم  -لذلك فإن اهللا تعاىل
وهـذا واضـح يف كثـري مـن األنبـاء .. م قبل أن ميـنحهم فرصـة التوبـة واإلصـالحليعذ

ر حضــرته هــذا الفــرع مــن أســرة فمــثال حــذّ . لت علــى ســيدنا أمحــدالســماوية الــيت تنـــزّ 
  :حممدي بيغم بأن اهللا تعاىل أخربه

بــــل قلــــيال قلــــيال لعلهــــم يرجعــــون ويكونــــون مــــن  ،ال أهلكهــــم دفعــــة واحــــدة"
إن لعنـــيت نازلـــة علـــيهم وعلـــى جـــدران بيـــوم، وعلـــى صـــغريهم وكبـــريهم، . التـــوابني

إال الــذين .. ونسـائهم ورجــاهلم، ونـزيلهم الــذي دخــل أبـوام، وكلهــم كـانوا ملعــونني
مــن فأولئــك  ،آمنــوا وعملــوا الصــاحلات وقطعــوا تعلَقهــم مــنهم وبعــدوا مــن جمالســهم

  )٥٦٩ص ،٥ج  ؛مرآة كماالت اإلسالم، اخلزائن الروحانية" (.املرحومني
مـن أن اهللا تعـاىل  �ويف إعالن آخر حذرهم املسيح املوعود واإلمام املهـدي 

  : قرر
إذا مل يتوبـوا فـإن . كل فرع من أبناء عمومتـك سـوف يُقطَـع وينتهـي بـال ذريـة"

ســـوف متتلـــئ بيــــوم . لكهــــماهللا ســـوف يرســـل علـــيهم الــــبالء بعـــد الـــبالء حـــىت يه
، بتـــاريخ "ريـــاض اهلنـــد"جريـــدة ( ."زل غضـــبه علـــى جـــدرامباألرامـــل، وســـوف يْنـــ

   )م٢٠/٢/١٨٨٦
أحـــد أعمــــام  �ويف مناســـبة أخـــرى حـــذر املســـيح املوعــــود واإلمـــام املهـــدي 

ومــع . أن اهللا تعــاىل قــّدر معاقبتــه إذا مل يتــب -املــريزا إمــام الــدين  -حممــدي بــيغم 
إذا تــاب حســنْت خامتتــه، ورغــم : "بــأن اهللا تعــاىل أخــربه � حضــرتهذلــك صــرح 

  ) ١٩١ص ،٢ج ؛اخلزائن الروحانية ،سرمه جشم آريا" (.التحذير يفوز بالراحة
 -بــيغم  النســاء رعمــاملــريزا أمحــد بيــك و  -وفيمــا يتعلــق بوالــَدي حممــدي بــيغم 

  : فقال �بصفة خاصة فقد تنبأ املسيح املوعود واإلمام املهدي 
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ـــائبنيفُأهلمـــ" إن مل : وقـــال يل ريب. ت مـــن الـــرمحن أنـــه معـــذم لـــو مل يكونـــوا ت
ــــزل علـــيهم رجًســـا مـــن الســـماوات وجنعـــل دارهـــم مملـــوءة مـــن  ،يتوبـــوا ومل يرجعـــوا فنن

ــــاِتَر خمــــذولني ــــابوا وأصــــلحوا فنتــــوب علــــيهم . األرامــــل والثيبــــات، ونتوفــــاهم أب وإن ت
أجنـام آمث، اخلـزائن " (فيظفرون مبا يبتغـون فـرحني ،بالرمحة، ونغري ما أردنا من العقوبة

  ) ٢١٢ ص، ١١ج  ؛الروحانية
  تحقق النبوءات

أن املصـائب الوشـيكة الــيت  �تؤكـد إهلامـات املسـيح املوعـود واإلمــام املهـدي 
قُــدَر نزوهلــا علــى املرتــدين مــن أعضــاء هــذا الفــرع مــن األســرة كانــت كلهــا مشــروطة، 

ـــــَذرين  ـــــى موقـــــف املن ـــــة إنقـــــاذ . يف املســـــتقبلوتتوقـــــف عل إذا أرادوا اســـــتطاعوا بالتوب
ظلـوا عرضـة  ،أما إذا صدوا ومل ينفكوا عـن عـدوام. أنفسهم من العقاب املقرر هلم

ِر هلـــم مـــن نقمـــة اهللا ومقتـــه والواقـــع أن دراســـة موضـــوع اخلـــالف كلـــه بعقـــل . ملـــا قُـــد
حممـدي بـيغم متحرر أمـني تكشـف للباحـث أنـه طـوال الفـرتة الـيت كانـت فيهـا أسـرة 

يلـتمس ظـّل  �املسـيح املوعـود واإلمـام املهـدي  ، فـإنحتت مظلـة الغضـب اإلهلـي
مـــنهم مـــرارًا وتكـــرارًا أن يتوبـــوا وينقـــذوا أنفســـهم مـــن العـــذاب احملتـــوم وينصـــحهم يف 

  : حضرته فيقول. تعاطف صادق
املرجــــع " (.اســــتغفروا ربكــــم ذا املغفــــرة: فنصــــحت هلــــم إمتاًمــــا للحجــــة وقلــــت"
  )السابق
أنــه يف إحـــدى  � يف إعــالن آخــر صـــرح املســيح املوعـــود واإلمــام املهـــدي مث
رأى امـــرأًة باكيـــة مـــن أســـرة املـــريزا أمحـــد بيـــك، فنصـــح جـــدة حممـــدي بـــيغم  ؛الـــرؤى

  : ألمها قائال
   )٢١٤املرجع السابق ص" (.أيتها املرأة تويب تويب فإن البالء على عقبك"
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غطرسًة، فأَبوا قبول النصح،  اشتدوا -ملسوء حظه -ولكن أفراد هذه األسرة 
م، ١٨٨٥ آب/ ، أغسـطس"جشـمه نـور"جريـدة (فغازلوا النصرانية لفـرتة مـن الـزمن 

  )م١٠/٥/١٨٨٨، بتاريخ "نُور أفشان"وجريدة 
ــــا مســــاج   وهــــي  -مث ارتــــد عــــدد مــــن أعضــــائها البــــارزين وانضــــموا إىل ديــــن آري

جريـدة ( .ارة اهلنديـةوقفت نفسها لتخريب القيم اإلسالمية يف القـ هندوسيةمنظمة 
وبعـــد عـــدة ســـنوات حتـــول عـــدد كبـــري مـــن ) ١٦رقـــم  ؛الـــد األول" ريـــاض اهلنـــد"

  : أعضاء هذه األسرة إىل اإلحلاد معلنني على املأل
وقـالوا ال نتقبـل . ال حاجة لنا إىل اهللا وال إىل كتابه وال إىل رسوله خامت النبيـني"

نــؤمن بالفرقــان، وال نعلــم مــا الرســالة ومــا  وإنــا ال. آيــة حــىت يرينــا اهللا آيــة يف أنفســنا
 ،٧ج ؛كرامــــــات الصــــــادقني، اخلــــــزائن الروحانيــــــة" (.اإلميــــــان، وإنــــــا مــــــن الكــــــافرين

  )١٦٢ص
وإمنــا شــيًئا فشــيًئا لعلهــم  ،وملــا كــان تقــدير اهللا تعــاىل أال يهلكهــم بضــربة واحــدة

ــق شــرََع اهللا تعــاىل .. يرجعــون سلســلة مــن كلمتــه، وتعرضــْت أســرة حممــدي بــيغم ل  حيُِ
ففــي مسلســل الفواجــع الــيت بــدأت يف الشــهر . املصــائب كمــا كــان مقــدرًا مــن قبــل

ُفجــــع عــــم .. احلــــادي والثالثــــني مــــن يــــوم إعــــالن النبــــوءة األوىل ضــــد هــــذه األســــرة
فجيعــًة هائلــة يف ابنتــه الشــابة الــيت ماتــت يف  -املــريزا نظــام الــدين  -حممــدي بــيغم 

   .ءها طفلتها الرضيعةتاركًة ورا.. سن اخلامسة والعشرين
كـــان املفـــروض أن يكـــون هلـــذه املأســـاة وقـــع ثقيـــل علـــى أســـرة حممـــدي بـــيغم، 

ُميعنـون  �ولكن لألسف قست قلوم، ووجدهم املسيح املوعود واإلمام املهـدي 
  . يف متردهم، ويستمرون يف اهلزء باإلسالم كأعداء الدين
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ابنه املـريزا ُجـْل حممـد وابنتـه، وعلى إثر ذلك مات املريزا نظام الدين تارًكا خلفه 
أمـا . وكان هذان من احلكمة والتقى حبيـث دخـال يف اإلسـالم علـى يـد سـيدنا أمحـد

خورشـيد "واحـدة هـي  فقـد تـرك ابنـةً  ،وهو املريزا إمام الـدين ؛أخو املريزا نظام الدين
زا كمـا فعـل ابـن عمهـا املـري   �بايعت املسيح املوعود واإلمام املهـدي  اليت.. "بيغم

ابـــن املســـيح املوعـــود  وبعـــد ذلـــك تزوجـــت خورشـــيد بـــيغم مـــن. ُجـــْل حممـــد وأختـــه
اخلليفــة الرابــع وتزوجــت حفيــدا مــن ) وهــو املــريزا ســلطان(- �واإلمــام املهــدي 

  . )رمحه اهللا(
ـــا  .... .فقـــد -هـــو املـــريزا كمـــال الـــدينو  -األخ الثالـــث للمـــريزا نظـــام الـــدينأّم

  . قاسى اية تعيسة ومات بال ذرية
  النبوءة لم تكن نبوءة بالزواج

إىل هــذا احلــد مل يكــن للســيدة حممــدي بــيغم أيــة عالقــة بــالنبوءات الــيت تلقاهــا 
ولكــن بعــد . ، بــل كانــت تتعلــق بــأفراد العائلــة الضــالني املرتــدين�املســيح املوعــود 

تلـك املصـائب الــيت حـدثت للعائلـة بــدأت تظهـر السـيدة حممــدي بـيغم علـى مســرح 
كانـت بدايـة هـذه النبـوءة هـي أن شـاءت األقـدار أن احتـاج والـدا األحداث، حيث  

يف بعــض األمــور اخلاصــة بـــأمالك  �حممــدي بــيغم مســاعدًة مــن اإلمــام املهــدي 
يلــتمس مســاعدتَه  �حضــرته ولــذلك ذهــب أبوهــا املــريزا أمحــد بيــك إىل . األســرة

ملعـــروف َميـــاال إلســـداء ا �وكـــان املســـيح املوعـــود . ة وتواضـــع شـــديدينداَعـــيف وَ 
الذي طلبه الرجـل، فـأخربه أنـه سـريّد عليـه بعـد أن يسـتخري اهللا جـل وعـال كمـا هـي 

  : بعدها �قال املسيح املوعود . عادته يف كل األمور اهلامة
" .اهللا تعــاىل فيهــا آيتــه يوبســبب إحلاحــه اســتخرُت اهللا، فكانــت مناســبة يُبــد"

  ) م١٠/٧/١٨٨٨ إعالن ١٥٧ ص ١جمموعة اإلعالنات ج(
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املــريزا أمحــَد بيــك أن اهللا تعــاىل أمــره أن ينصــح املــريزا  �املســيح املوعــود  أخــرب
بــأن يزوجــه مــن ابنتــه الكــربى حممــدي بــيغم، مــع حضــرته أمحــد بيــك لينشــئ عالقــًة 

  ) املرجع السابق( .فينور بنوره
يف الثالثـــة واخلمســـني مـــن عمـــره،  �يف ذلـــك الوقـــت كـــان املســـيح املوعـــود 

الســيدة نصــرت جهــان بــيغم؛ مــن : ة تنتمــي إىل أرومــة نبيلــةمتزوًجــا مــن ســيدة تقيــ
وكانـــت حيـــاة . أحـــد أوليـــاء اهللا املعـــروفني مـــن دهلـــي، اهلنـــد" نـــواب مـــري درد"ذريـــة 

م تؤكــد مبــا ال يـــدع ١٨٨٤قبــل زواجــه مــن هــذه الســيدة عــام  �املســيح املوعــود 
قـــع أن ويتضـــح ذلـــك مـــن وا. جمـــاال للشـــك أنـــه كـــان رجـــال ال يبـــايل بـــاملتع الدنيويـــة

مل يكــن قــد بلــغ .. الســيدة ُحرمــت يب يب: حضــرته عنــد انفصــاله عــن زوجتــه األوىل
بـــــل . دون أن يتـــــزوج مــــرة ثانيــــةمــــن عامـــــا بعــــدها  ٢٨فمكــــث .. عامــــا بعــــد ٢١

عـــاش أعـــَزَب مكرًســـا شـــبابه يف خدمـــة اإلســـالم، وبقـــي مكتفيـــا جبهـــوده  ؛بـــالعكس
يتمتع حباسـة اإلنصـاف والعـدل أن  ومن َمث ال يسع أحًدا. ومساعيه الدينية واألدبّية

 وبغـــضّ . أي رغبـــات دنيويـــة يف تلـــك احلقبـــة مـــن حياتـــه �حضـــرته ينســـب إىل 
فإنــه كــان راغًبــا عــن الــزواج مــن حممــدي بــيغم، وأعلــن .. النظــر عــن مــزاعم خصــومه

ألن اهللا تعـــاىل كفـــاه بكـــل  ،بوضـــوح غـــري مشـــروط أنـــه ال حاجـــة لـــه يف هـــذا الـــزواج
  )م١٥/٧/١٨٨٨املرجع السابق، إعالن ( .احتياجاته

موالنــا احلكــيم نـــور : كتـــب إىل صــديقه املخلــص وموضــع ســـره  قــد والواقــع أنــه
أنــه منــذ تلّقــي اإلهلــام الربــاين عــن الــزواج، كــان نــافرًا منــه بطبيعتــه؛ ومتــّىن لــو .. الــدين

  : وصرح أيضا عن الزواج الثاين. ظل القدر اإلهلي متوقًفا
ــــه مهمــــ" إال أن  ،ا كانــــت خطــــورة املوقــــف فلســــوف أحتاشــــاهلقــــد صــــّممُت أن

ولياته غــري ؤ أضــطر إليــه بــأمر صــريح مــن اهللا تعــاىل، ألن أعبــاء الــزواج املتعــدد ومســ
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كما أن فيه شروطا مجة ال يستطيع توفيتهـا إال مـن كلفهـم اهللا . املالئمة كثرية للغاية
طريــق  ويكـون ذلـك بتقـدير خـاص منـه، ولغـرض خـاص، وأيضـا عـن ،تعـاىل حبملهـا

  )م٢٠/٦/١٨٨٦رسالة بتاريخ". (اتصال ووحي خاص
ة وخيـاهلم ناقصـبعقوهلم ال �فإذا كان خصوم املسيح املوعود واإلمام املهدي 

هــذا العبــد التقــي  اإلســاءة إىلعلــى  -رغــم هــذه احلقــائق الثابتــة  -املــريض يصــّرون 
فـــال .. يـــةمقاصـــده العفيفـــة الطـــاهرة التق ويشـــككون يفالنقــي مـــن عبـــاد اهللا تعـــاىل، 

 �سـيدنا حممـد خـامت النبيـني .. يسع املرء إال التعزي بـأن أعظـم الطـاهرين املطهـرين
أَوال يـــدرون بـــأن الَفَجـــرَة مـــن أمثـــال . شـــنيعمل َيْســـَلم مـــن مثـــل هـــذا النقـــد ال ،أيًضـــا

مـا برحـوا لقـرون طويلـة يسـخرون ويتهكمـون علـى نبينـا احلبيـب  ،يف الغـرب" فرويـد"
مطلقــِة متبنــاه .. ة زينــب بنــت جحــش رضــي اهللا عنهــابســبب زواجــه مــن الســيد �

؟ ألـــيس مـــن مقتضــيات احلكمـــة والضـــرورة البالغــة عنـــد مـــن �الســابق ســـيِدنا زيــد 
خيشـــون اهللا تعـــاىل أن يتحـــروا احلـــرَص واحلـــذر فيمـــا يتعلـــق حبيـــاة هـــذه الشخصـــيات 

ى رسـل الذين ختلُـو حيـام مـن أي شـائبة؟ أم يفّضـل هـؤالء العـائبون علـ.. املقدسة
احلمقــى ينــدفعون يف طريــق ختشــى : اهللا تعــاىل أن يــدخِلوا أنفســهم فــيمن قيــل عــنهم

  . دخوله املالئكة
املــريزا : أن ُخيطـر والـد حممــدي بـيغم �قلنـا إن اهللا تعـاىل أمــر املسـيح املوعــود 

أن يطيـع حضـرته فيقتـبس مـن قبسـه، فكـان علـى  ،أمحد بيك أن ينشئ عالقـة معـه
وهـــذا مـــا فعلـــه عنـــدما أبلغـــه رســـالَة اهللا تعـــاىل . أمـــر ربـــه ويعـــظ والـــَد حممـــدي بـــيغم

  : وفحواها
فــإن مل تزدجــر . إن اهللا أخــربين أن إنكاحهــا رجــال آخــر ال يبــاَرك هلــا وال لــك"

فُيَصــب عليــك مصــائب، وآخــُر املصــائب موتــك، فتمــوت بعــد النكــاح إىل ثــالث 
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وكـذلك ميـوت بعلهـا الـذي . عليك وأنـت مـن الغـافلني بل موتك قريب وَيرِدُ . سنني
فاصــنع مـا أنــت صــانعه، وإين . يصـري زوجهــا إىل حـولني وســتة أشــهر قضـاًء مــن اهللا

ص ، ٥ج  ؛مــــرآة كمــــاالت اإلســـــالم، اخلــــزائن الروحانيـــــة" (.لــــك مــــن الناصـــــحني
٥٧٣ (  

كمــا هــو واضــح مــن نــص النبــوءة أــا مل تكــن نبــوءة عــن زواجــه مــن الســيدة 
بيغم، بل كانت مبثابة اإلنذار األخري ملريزا أمحد بك، وكـأن اهللا تعـاىل يقـول  حممدي

، وإن �له أمامـك فرصـة أخـرية للتوبـة وهـى أن تُـزوج ابنتـك مـن مـرزا غـالم أمحـد 
وال جنــد يف هــذه النبــوءة قــوال يقــول . مل تفعــل ســوف لــك يف خــالل ثــالث ســنني

بـل نــص . لـك فهــو لـيس مــن اهللاسـوف يتزوجهـا مــريزا غـالم أمحــد وإن مل يتحقـق ذ
  .النبوءة واضح أا إنذار ألبيها

إن اهللا (كمـــا أن النبـــوءة قــــد احتـــوت علــــى احتمـــال زواجهـــا مــــن رجـــل آخــــر 
، وإال كيــف حيــذر اهللا تعــاىل )أخــربين أن إنكاحهــا رجــال آخــر ال يبــاَرك هلــا وال لــك

  من شيء ال ميكن أن حيدث؟
  عدو اهللا يجعله يرجع إلى ربه؟فإذا قال قائل هل مجرد الزواج من ابنة 

اجلـــواب نعـــم، إذا كـــان األمـــر بـــالزواج قـــد صـــدر مـــن اهللا ســـبحانه وتعـــاىل وهـــو 
يف قصـــة زواجـــه مـــن  �وقـــد حـــدث هـــذا بالفعـــل مـــع رســـول اهللا . عـــالم الغيـــوب

يف غــزوة بــين املصــطلق وقعــت  �الســيدة جويريــة بنــت احلــارث، فبعــد انتصــار النــيب 
أن الـزواج مــن تلـك الســيدة  � األسـر، فــرأى النـيب السـيدة جويريـة بنــت احلـارث يف

سـيحقق مصــلحة كبــرية للــدعوة اإلســالمية وســوف حيــول موقــف قومهــا مــن العــداوة 
. وهذا ما حـدث بالفعـل. إىل الصداقة وسوف يساعدهم على الدخول يف اإلسالم

  .واهللا أعلم. القيام به �وهذا هو نفسه ما أراد سيدنا املسيح املوعود 
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  ل مرزا أحمد بك الهداية؟هل قَبِ 
ف ظــل املــريزا أمحــد بيــك يف متــرده، وعاَمــَل مشــورَة املســيح املوعــود لكــن لألســ

وتـآزر مـريزا . بازدراء، وبذل كل ما يف وسعه عالنيًة للسخرية مـن سـيدنا أمحـد �
أمحد بيك وأسرته مع دعاة النصرانية يف نشـر رسـالة املسـيح املوعـود واإلمـام املهـدي 

، ه، لدهيانــــــ"نــــــور أفشــــــان"جريـــــدة ( .يف صــــــحيفة نصــــــرانية )آنفــــــا املـــــذكورة( �
 �، ممــا تســبب يف انتقــادات كثــرية مل تنــل مــن املســيح املوعــود )م١٠/٥/١٨٨٨

، الهــــــــور، "آريــــــــا برتيكــــــــا"جريــــــــدة ( .بقــــــــدر مــــــــا نالــــــــت مــــــــن اإلســــــــالم نفســــــــه
  ) م١٦/٦/١٨٨٨

وهكـذا اســتثارت أســرُة املــريزا أمحــد بيـك َغَضــَب اِهللا عليهــا، وأخــذت عجــالُت 
-ويف أول سلسـلة املآسـي فَـَقـَد والـُد حممـدي بــيغم . الغضـب اإلهلـي تـدور وتطحـن

ولقـد أرسـل املسـيح . ١٨٩٠ متـوز/ ابَنه املريزا حممد بيك يف يوليو -املريزا أمحد بيك
  : احملزون مشاعرَه الصادقة وتعاطَفه قائال َتعازِيَه هلم، وأكد للوالد �املوعود 
قــد يكــون قلبــك متكــدرًا مــن نــاحييت، ولكــن اهللا العلــيم يعلــم أن قلــب عبــده "

  ) ٢٤٥ص ،حياة أمحد" (.املتواضع هذا نقي متاًما، وأرجو لك اخلري يف كل سبيل
أصـــر املـــريزا أمحـــد بيـــك علـــى كـــربه، وزوّج ابنَتـــه للمـــريزا ســـلطان حممـــد يف فلمـــا 

ألمهـا، الـيت رآهـا  جـدة حممـدي بـيغم؛ وقعـت ضـحيًة للنبـوءة ١٨٩٢ نيسـان/ ريلأب
فــإن الـــبالء  ،أيتهـــا املــرأة تــويب تـــويب: يف رؤيـــاه ونصــحها قــائال �املســيح املوعــود 

مل  ومـع ذلـك .كما ماتت شقيقتا مـريزا أمحـد بيـك والـد حممـدي بـيغم .على عقبك
د يف ئيـمبـرض التيفو  املشـؤوم زواجلـابعد ستة أشهر من  هلكف يعترب مريزا أمحد بيك،

ــــــــاريخ األمحديــــــــة( .١٨٩٢ أيلــــــــول/ ســــــــبتمرب ــــــــوءُة )٢ج ،ت ، وبــــــــذلك حتققــــــــت نب
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" .ميـوت يف حـدود ثــالث سـنوات مـن زواج ابنتــه: "الـيت جـاء فيهــا م١٠/٧/١٨٨٨
  ) ٥٧٣ص ،٥ج ؛مرآة كماالت اإلسالم، اخلزائن الروحانية(

 بـيغم بعـد زواجهـا بفـرتة قصـرية ل الوقائع التارخيية أن مـوت والـد حممـدي وتسج
قــد دّمــر األســرة كلهــا، وكــان لــه وقــع عنيــف علــى معنويــام حبيــث اعــرتف أعضــاء 

أجنــــام آمث، اخلـــــزائن ( .تقـــــد حتققــــ �األســــرة علًنــــا بــــأن نبـــــوءة املســــيح املوعــــود 
  ) ٢١٩ص ،١١ج  ؛الروحانية

  تحقق قاعدة النبوءة المشروطة
 لته وقــائع التــاريخ أيًضــا أن أســرة املــريزا أمحــد بيــك توقفــت بعــد ذلــك وممــا ســج

وكتابِــه ايــد  �عــن أســلوب البــذاءة حنــو اهللا تعــاىل ورســولِه الكــرمي حممــد املصــطفى 
أخــذْت هــذه األســرة تتحــول حنــو .. والواقــع أنــه مــع تــوايل األحــداث. القــرآن الكــرمي

لعفــو واملغفــرة عــن ســوء أفعــاهلم، اإلســالم طلبــا للعــزاء، وســعى أعضــاؤها إىل طلــب ا
أن يدعو اهللا جل وعـال، كـي يرفـع عـنهم برمحتـه  �بل توسلوا إىل املسيح املوعود 

وهـي . الواسعة ما قّدر هلم من عذاب وشيك، ويزيل عنهم اللعنة اليت كتبت علـيهم
 الـذي مل يكـن أقـل عـداء حنـو.. حقيقة اعرتف ا حىت املولوي ثنـاء اهللا األْمرِْتَسـري

  ) ٦٩ص ،إهلامات املريزا( .سيدنا أمحد
فـإذا بـذلك اجليـل الـذي كـان ينكــر وجـود اهللا جـل وعـال ويسـّب رسـوَله الكــرمي 

يعـــود ليـــدخل يف اإلســـالم علـــى يـــد ســـيدنا املـــريزا غـــالم .. ويهـــني كتابـــه العظـــيم �
عــن عــائلتهم قــد  �لقــد فعلــوا ذلــك ألـم أيقنــوا أن نبــوءة املســيح املوعـود . أمحـد

  . الء، وأن املالذ الوحيد أمامهم هو الندم والتوبة والتماس الغفرانحتققت جب
املسـيح املوعـود  وآمنـوا بـدعوةومن بني أولئك التائبني الذين دخلـوا يف اإلسـالم 

مــــر النســــاء بــــيغم أرملــــةُ املـــريزا أمحــــد بيــــك ووالــــدُة حممــــدي بــــيغم، عالســـيدة : �
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املــريزا إســحاق بيــك كمــا بيــك،   وحممــودة بــيغم وأخومهــا املــريزا حممــد ،وعنايــت بــيغم
ابن حممدي بيغم، واملريزا أمحد حسـن زوُج ابنـة املـريزا أمحـد بيـك، واملـريزا ُجـْل حممـد 

ومهـــا ابنــا املـــريزا نظـــام الــدين الباقيـــان، وُحْرَمـــْت يب يب خالــة حممـــدي بـــيغم .. وأختــه
  ) ٢ج ،تاريخ األمحدية( .وخورشيد بيغم ،وابنتها، وطائي صاحبة

ســنة اهللا تعــاىل املقــررة الــيت حتــدثنا عنهــا يف الفصــل األول مــن هــذا علــى ضــوء 
وقد شرعت أسرة حممـدي بـيغم املعارضـُة  -يتوقع املرء عند هذه اللحظة .. الكتاب

أن اهللا تعـاىل برمحتـه الواسـعة يلغـي قـراَر العقوبـة الـذي  -" تتوب وتسأل اهللا املغفـرة"
وهـذا هـو متاًمـا مــا . معـاقبتهمحيـث مل يعـد هنـاك سـبب السـتمرار .. صـدر ضـدهم

إن تـــابوا : "فعلـــه اهللا تعـــاىل كمـــا يتبـــني مـــن األحـــداث التاليـــة مصـــداقًا لوعـــده تعـــاىل
وأصلحوا أتوب عليهم برمحيت، وأرّد عـنهم مـا أردنـا مـن العقوبـة، ولسـوف ينــزل ـم 

  ) ٢١١ص ،١١ج ؛ةنيأجنام آمث، اخلزائن الروحا" (.ما خيتارون
لـك وقـال بـأن أسـرة حممـدي بـيغم كانـت تسـتحق مزيـًدا وإذا َماَرى أحـد بعـد ذ

لقـــد تبـــني بعـــدما نـــزل العقـــاب باألســـرة . لكـــان هـــذا قمـــَة التضـــليل.. مـــن العقـــاب
وأثبتــت األســرُة أيضــا حســَن . املعارضــة أــم توقفــوا عــن العــدوان والتمســوا الغفــران

إمامـا مهـديا نواياها عندما بايع أفرادهـا بيعـة اإلخـالص علـى يـد مـن بعثـه اهللا تعـاىل 
سيِدنا املريزا غالم أمحد القادياين عليـه الصـالة والسـالم، فكيـف .. ومسيحا موعودا

 َوَرْمحَــِيت  َأَشــاء َمــنْ  بِــهِ  ُأِصــيبُ  َعــَذاِيب  � :يعــذب اهللا تعــاىل هــؤالء القــوَم وهــو القائــل
  )١٥٧: األعراف(� يـَتـُقون لِلِذينَ  َفَسَأْكُتبُـَها َشْيءٍ  ُكل  َوِسَعتْ 

بــين اإلنســان مجيًعــا فقــال .. ورب الرمحــة واملغفــرة "مالــك يــوم الــدين"أمل يبشــر 
 اللّــهَ  ِإن  َعَلْيــهِ  يـَتُــوبُ  اللّــهَ  فَــِإن  َوَأْصــَلحَ  ظُْلِمــهِ  بـَْعــدِ  ِمــن تَــابَ  َفَمــن �:َعــز ِمــن قائــل

  ؟)٤٠:املائدة(� رِحيمٌ  َغُفورٌ 
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بتحققهـــا وعـــادت إىل  ومـــن العجيـــب أن األســـرة الـــيت تـــأثرت بـــالنبوءة اعرتفـــت
 وذلــك..ومــع ذلــك ال يــزال اخلصــوم جيــادلون إىل اليــوم بعكــس ذلــك.. سـيدنا أمحــد

يتشـبثون ـذا القـول علـى . على أسـاس أن حممـدي بـيغم مل تتـزوج مـن سـيدنا أمحـد
الــرغم مــن أن النبــوءة مل تســتبعد زواَجهــا مــن رجــل آخــر يف أي مرحلــة كانــت، ومل 

بـل علـى .. هـو الغـرض األساسـي مـن النبـوءة �ود يكن زواُجها من املسيح املوعـ
العكــس، كانــت النبــوءة وســيلًة مقرتحــة لتحقيــق الغــرض النهــائي كمــا بينتــه النبــوءة، 

وهــذا مــا ثبــت ثبوتًــا كافًيــا مــن نصــوص .. أال وهــو رجعــة اجلاحــد الضــال إىل اهلدايــة
ـــــوءات ضـــــد األســـــرة املنشـــــقة  ؛ةمـــــرآة كمـــــاالت اإلســـــالم، اخلـــــزائن الروحانيـــــ( .النب

  ) ٥٧٤و ٥٦٦،ص٥ج
ومــا أن حتقــق الغــرض النهــائي بتوبــة األســرة ودخوِهلــا الفــوري يف اإلســالم بعــد 

كــان مقتضـى العـدل اإلهلـي أن يتحقــق أيضـا الشـطر الثـاين مــن .. مـوت أمحـد بيـك
فيتـوب  -أي الغفران الذي كـان معلًقـا بشـرط أن تتـوب األسـرة املشاكسـة -النبوءة 

.. فمغفــرة اهللا تعـاىل ملـريزا ســلطان حممـد وحممـدي بــيغم. اناهللا علـيهم بالرمحـة والغفـر 
هو يف الواقع دليل إضايف على حتقـق النبـوءة يف جمموعهـا، وال يتضـمن أي تكـذيب 

  . هلا
ــق النبــوءة، ولكــن  �وقــد ال يتوقــف خصــوم املســيح املوعــود  عــن إنكــار حتق

تقاســـي وطـــأَة الســـجالت التارخييـــة تبـــني أن نفـــس األســـرة الـــيت كـــان مقـــدرا هلـــا أن 
بصــــددهم قــــد  �قــــد اقتنعـــت متاًمــــا أن نبــــوءة املســـيح املوعــــود  ،الغضـــب اإلهلــــي

ابـــن  -فقـــد أقـــر املـــريزا إســـحاق بيـــك. حتققــت إىل مـــداها حبســـب مشـــيئة اهللا تعـــاىل
لقـد مـات جـدي املـريزا أمحـد بيـك نتيجـة : "زرية فقـالبنهاية جده امل -حممدي بيغم
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والــدليل القــاطع علــى . فأصــلحوا أنفســهم ،للنبــوءة، وأصــيبت األســرة كلهــا بــاخلوف
  )م٢٦/٢/١٩٢٣" الفضل"جريدة " (.ذلك أن معظم األسرة دخل يف األمحدية
بــأم يعرفــون عــن حتقــق هــذه النبــوءة  �فهـل يــّدعي خصــوم املســيح املوعــود 

أكثــر ممــن كــانوا مــن هــذه األســرة نفســها، وشــهدوا كــل مراحــل حتققهــا؟ لقــد قــدم 
دلـــيال حســـًنا علـــى موقفـــه جتـــاه املســـيح  -ُج حممـــدي بـــيغمزو  -املـــريزا ســـلطان حممـــد

  :من خالل رسالته اليت كان نشرها آنذاك، وهذا نصها �املوعود 
  

  : وترمجة رسالته كاآليت
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لقـــد كنـــُت وال زلـــت أعتقـــد بـــأن الســـيد املـــريزا كـــان شخًصـــا صـــاحلًا ومـــبجال "
ــــم هللا إين ال . تعــــاىل وخادًمــــا لإلســــالم، وكــــان ذا نفــــس شــــريفة، وكــــان يف ذكــــر دائ

مل أنـل شـرف لقائــه  -ألسـباب معينـة  -أضـمر أي معارضـة ألتباعـه، ويؤسـفين أين 
  ) م١٩١٣، مايو "تشحيذ األذهان" ".يف حياته

هــذه الشــهادة املســجلة احملفوظــة هلــي دليــل علــى أن املــريزا ســلطان حممــد كــان 
اهللا  قـــد حتققـــت بالقـــدر الـــذي شـــاءه �علـــى قناعـــة بـــأن نبـــوءة املســـيح املوعـــود 

ُنشـــرْت تفاصـــيُله يف  ،والواقـــع أن املـــريزا ســـلطان حممـــد صـــرّح يف حـــديث لـــه. تعـــاىل
ـــــَرَض علـــــّي اآلريـــــا اهلنـــــدوُس بســـــبب : "حياتـــــه فقـــــال  ،"ليكهـــــرام" زمـــــَن النبـــــوءة َع

املسـيح  هلكـا بسـبب املباهلـة مـع سـيدنا قـد كانـااللـذان   -"ـمآ"والنصارى بسـبب 
ولــو . املــريزا حضــرة م دعــوى قضــائية ضــدألقــي روبيــة مئــة ألــفمبلــغ  -� املوعــود

ولكن إمياين العظيم يف حضرته منعين مـن اإلقـدام .. أين قبلُت املبلغ ألصبحت غنًيا
  )م٩/٦/١٩٢١بتاريخ " الفضل"جريدة ( ."على ذلك

يـــدل ".. الفضــل"وإن تصــريح املــريزا ســـلطان حممــد املنشـــور يف أعمــدة جريـــدة 
يف دعواه، وهـي حقيقـة  �ق املسيح املوعود أيضا على أنه كان مقتنًعا متاًما بصد

  : يؤكدها إعالنه التايل
قــــد ال .. أُعلــــُن غــــَري حانــــٍث أين علــــى إميــــان راســــخ بســــيدنا املــــريزا صــــاحب"

   )املرجع السابق" (.تستطيعون أن تّدعوه وأنتم أتباُعه
وعلــى أي حــال، فــإن املــريزا ســلطان حممــد مل يكــن الوحيــد الــذي اعتقــد بــأن 

بصدد أسـرة حممـدي بـيغم قـد حتققـت بـالروح الـيت قـدرها  �ح املوعود نبوءة املسي
شـــيُخ مجاعـــة أهـــل احلـــديث .. اهللا تعـــاىل، فهنـــاك املولـــوي حممـــد حســـني البطـــالوي

الــذي حيرتمــه معظـــم أعــداء األمحديــة، والــذي كـــان خصــًما لــدوًدا لســـيدنا .. باهلنــد
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وأســرِة  �يح املوعــود َشــِهَد بنفســه موضــوَع اخلــالف بــني املســ.. املـريزا غــالم أمحــد
ورغــم . حممـدي بـيغم، وكـان يعلـم جيـًدا مبوضـوع النبــوءة الـيت متـت ضـد هـذه األسـرة

لكــن .. مهمَتــه الــيت نـذر نفســه هلــا �أنـه كــان يعتــرب تشـويه مسعــة املســيح املوعـود 
: زريــة للمــريزا أمحــد بــك وصــرح قــائالاملولــوي حممــد حســني البطــالوي َشــِهَد امليتــَة امل

جملـــة "!! (إال أن ذلـــك كـــان راجًعـــا لعلـــم التنجـــيم.. ءة قـــد حتققـــتومـــع أن النبـــو "
  ) الد اخلامس" إشاعة السنة"

  المباهلة مع المولوي ثناء اهللا األْمِرْتَسري: ثانيا
مــع املولــوي األْمرِْتَســري وعواقُِبهــا حــدثًا آخــر  � املســيح املوعــودمتثــُل مباهلــة 

  . يزعم خصومه أنه قد انقلب عليه �يف حياة املسيح املوعود 
أهـــل "كـــان املولـــوي ثنـــاء اهللا األْمرِْتَســـري حمـــررًا مســـاعًدا يف اجلريـــدة األســـبوعية 

 مثـــل كثـــري مـــن املشـــايخ �، وكـــان معارًضـــا متحمًســـا للمســـيح املوعـــود "احلـــديث
  . املعاصرين له، ومل يَدَْع فرصة لسبه تفلت منه املتعصبني

توّجــه فيــه إىل " أجنــام آمث"كتابــه   �ســيح املوعــود م كتــب امل١٨٩٧ويف عــام 
، "املـدعي الكـاذب"بعض رجـال الـدين املتعصـبني يف اهلنـد الـذين أطلقـوا عليـه اسـم 

وحتـداهم للـدخول يف مباهلــة، وكـان اســم املولـوي ثنــاء اهللا ضـمن القائمــة الـيت تضــم 
لـغ مـن العمـر عندئذ قـد ب �كان املسيح املوعود . أمساء هؤالء املشايخ املتعصبني

  . عاًما ٢٩عاما؛ يف حني كان املولوي األْمرِْتَسري شابا عمره  ٦٢
 ٥تــدل الســجالت التارخييــة أن املولــوي األْمرِْتَســري جتاَهــَل هــذا التحــدي ملــدة 

بـــادر  -رمبـــا حتـــت ضـــغط مـــن بعـــض زمالئـــه  -م ١٩٠٢ســـنوات، ولكنـــه يف عـــام 
ــــى حضـــرتُه إعــــالَن املولــــوي ومــــا أن . إىل املباهلـــة �وحتـــدى املســــيح املوعــــود  تلق

  : حىت نشره مشفوًعا بقبول ما عرضه املولوي وصرح فيه بقوله ،األْمرِْتَسري



bèi@æìØ�Ø’í@paõìjã@@
  ٢٦  

  

  
  

لقد اطلعت على إعالن املولوي ثناء اهللا األْمرِْتَسري الذي يدعي فيـه أن لديـه "
إعجـاز " (.رغبًة خملصة يف أن يدعو كل منا بأن ميوت الكـاذُب منـا يف حيـاة اآلخـر

  ) ١٢١ص ،١٩ج ؛اخلزائن الروحانية -١٤ص  ،أمحدي
يعــرف طبيعــَة املولــوي األْمرِْتَســري الرِْعديــدة، فصــرح  �وكـان املســيح املوعــود 

املرجـع ( .حضرته بأن األْمرِْتَسري قد قدم اقرتاًحا جيًدا، ونأمل أن يظل متمسكا بـه
  : مث أضاف) السابق
.. ن يهلـك الكـاذُب قبـل الصـادقإذا كان املولوي ثناء اهللا خملصا يف حتديـه بـأ"

  ) ٥٧٨ص ٣النات، جـجمموعة اإلع(. "فلسوف ميوت ثناء اهللا أوال
  : يل وعندئذ بادر املولوي األْمرِْتَسري إىل الرتاجع السريع متعلال بقوله

أنا لست نبيا وال أّدعي مثَلك النبوة أو الرسـالة أو البـُنُــّوة هللا أو تلقـي الـوحي، "
إن مـؤدى اقرتاحـك هـو أين لـو . على الدخول يف مثـل هـذه املعركـةومن مث ال أجرؤ 

وهـو ختلـص جيـد  -ُمت قبلك فستعلنه كدليل على صدقك، وإذا ُمت أنـت قبلـي 
فمــن ذا الــذي ســيذهب إىل قــربك وحياســبك؟ هــذا هــو الســبب يف عرضــك هــذا  -

ذه ومـــع ذلـــك فـــإين أعتـــذر بـــأين ال أجـــرؤ علـــى الـــدخول يف هـــ. االقـــرتاح الســـخيف
، إهلامــات املــريزا" (.اخلصـومة، ونقــُص شـجاعيت هــذا مصــدر شـرف ولــيس حتقـريًا يل

  )١١٢ص
وهكــذا تراَجــَع األْمرِْتَســري عــن املضــي يف املباهلــة الــيت أثارهــا بنفســه؛ ومــن مث 

ـــــل ـــــا املســـــيح املوعـــــود  ".. إعجـــــاز أمحـــــدي"يف كتابـــــه  �فـــــإن املباهلـــــة الـــــيت قِب
  . أصبحت غَري ذات موضوع

ن هـــذا فــــإن تراُجـــع األْمرِْتَســــري عـــن حتديــــه أصـــبح مصــــدَر إحــــراج وبـــالرغم مــــ
ليصـدر  -بعـد مخـس سـنوات أخـرى  -لزمالئه، وتعرَض لنقٍد قاٍس منهم، مما دفعه 
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حتديًا جديًدا يدعو فيه أعضاَء اجلماعـة اإلسـالمية األمحديـة ليتقـدموا ومعهـم سـيدنا 
  : أمحد، فقال

أَْرِغمـوه علـى مـواجهيت، ألنـه مـا " أجنـام آمث"الـذي حتـدانا إىل املباهلـة يف كتابـه "
" .فــــإن أتباعــــه ال جيــــدون شــــيًئا يــــربطهم بــــه ،مل يصــــدر حكــــٌم فاصــــل يف أمــــر نــــيب

  ) ١٠م ص٢٩/٣/١٩٠٧" أهل احلديث"جريدة (
كتـــب حمـــرُر جريـــدة اجلماعـــة   ،حتديـــه األخـــري �وعنـــدما قـــرأ املســـيح املوعـــود 

  : ليعلن" بدر"اإلسالمية األمحدية 
فعليـــه أن . املولــوي ثنـــاء اهللا بــأن ســـيدنا املــريزا صـــاحب قــد قَِبـــَل حتديــهليفــرح "

أنـــه إذا  بيـــدعو ثنـــاء اهللا لمث . يعلـــن إعالنًـــا جـــادا بـــأن حضـــرة أمحـــد مـــزوٌر يف ادعائـــه
ــــــــه ، يــــــــوم "بــــــــدر"جريــــــــدة ( .فلتنـــــــــزل لعنــــــــة اهللا علــــــــى الكــــــــاذب ؛كــــــــذب يف قول

   )م٤/٤/١٩٠٧
اعرتف بأنه ال جيـرؤ علـى الـدخول يف  -ًفا كما بدا منه آن  -ولكن األْمرِْتَسري 

 -موجًها خطابـه يل - ومن مث حتوَل عن موقفه مرة أخرى وأعلن. مثل هذا اخلصام
  : على املأل

بــــل أعلنــــت اســــتعدادي للحلــــف، ولكنــــك تســــميه  ،إين مل أَحتــــدك للمباهلــــة"
لنـت لقـد أع. يف حني أن املباهلة تتضـمن أن حيلـف الفريقـان ضـد بعضـهما ،مباهلة

م مـــــن جانـــــب واحـــــد شـــــيء َســـــإن القَ . اســـــتعدادي للحلـــــف ومل أشـــــرع يف مباهلـــــة
  )م١٩/٤/١٩٠٧ليوم " أهل احلديث"جريدة ( .واملباهلة شيء آخر

أن يـدعو  �إن اقرتاح املولوي األْمرِْتَسري يعين أنه مل يُرد من املسيح املوعود 
سـه مسـتعد الستنــزال اللعنـة ليستنـزل اللعنة على املولوي األْمرِْتَسري، يف حني أنه نف

ومــع ذلــك فــإن األْمرِْتَســري برتاجعــه هــذا قــّدم ! مــن جانبــه وحــده علــى ســيدنا أمحــد
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مــع أنــه طلــب مــن املســيح .. موقفــه األصــلي عــنأنــه يــروغ  علــى الــدليَل مــرة أخــرى
  . طلًبا صرًحيا واضًحا كي تتم املواجهة بينهما �املوعود 

ملولـــوي األْمرِْتَســري مل يكـــن مســـتعدا أن ا �وعنــدما الحـــظ املســيح املوعـــود 
  : م ذا الدعاء١٥/٤/١٩٠٧صرّح حضرته يوم .. موقًفا حمدًدا يف اخلالف يتخذل

واجعــل مثــري الفتنـة الفعلــي الكــاذب . اللهـم اْفِصــْل بيـين وبــني املولــوي ثنـاء اهللا"
الفصـــــل النهـــــائي يف اخلـــــالف مـــــع املولـــــوي ثنـــــاء اهللا !" (يهلـــــك يف حيـــــاة الصـــــادق

  )٥٧٩ص  ۳، جمموعة اإلعالنات جْمرِْتَسرياأل
أهــل "هــذا اإلعــالن إىل املولــوي األْمرِْتَســري مـع طلــٍب لنشــره يف جريدتــه  أُرسـلَ 

  :يقول فيه �، واختتم اإلعالن بتصريح من املسيح املوعود "احلديث
أهــل "وأخــريا أرجــو مــن املولــوي ثنــاء اهللا أن ينشــر تصــرحيي هــذا يف صــحيفته "

  ) املرجع السابق" (.ق يف ايته مبا يشاء، ويرتك احلكم هللا تعاىل، ويعلّ "احلديث
  : فأوضح األْمرِْتَسري موقفه بقوله

هـذه الوثيقـة غـري مقبولـة لـدي، وال يقبـل أي إنسـان عاقـل باملوافقـة علـى مثـل "
" أهـــل احلـــديث"جريـــدة ( .وإين أرفـــض هـــذا العـــرض الـــذي نشـــرَته. هـــذا التحـــدي

  )م٢٦/٤/١٩٠٧
لــه، بــل  �ولــوي األْمرِْتَسـري علــى رفــض حتـدي املســيح املوعـود ومل يقتصـر امل

  : أن اشتكى قائال �بلغ به خوفه من عواقب دعاء املسيح املوعود 
ال ميكن أن أدخل طرفًا يف هذا التحدي، ألنه مل تؤخذ مين موافقةٌ علـى هـذا "

  )املرجع السابق" (.الدعاء، وُنشر فحواه دون علمي
ميتــة لعينــة لــو جتاســر علــى دخــول  مــن موتــهخائًفــا  ،ريــب كــان األْمرِْتَســري وال

  : ينومن َمث سأل.. املباراة مع سيدنا أمحد
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يف حــني أنــك تقــول بــأن املولــوي  ،كيــف ميكــن أن يكــون مــويت آيــًة لآلخــرين"
دســتغري القصــوري واملولــوي إمساعيــل العليكرهــي والــدكتور دوئــي األمريكــي وغــريهم 

آَمــَن بــك اآلخــرون؟ وهكــذا لــو حــدث املــوت فمــا  قــد مــاتوا بــنفس الطريقــة؛ فهــل
  )املرجع السابق(النفع يف ذلك؟ 

  : مث طلب املولوي األْمرِْتَسري من سيدنا أمحد
املرجـــــع (؟ "لـــــو أين ُمـــــت فمـــــاذا أســـــتطيع رؤيَتـــــه. أَِرين آيـــــًة أشـــــهدها بنفســـــي"
  )السابق

ـــــص هـــــذا اجلـــــواب لتحـــــدي املســـــيح املوعـــــود  ـــــوي  �وحبســـــب ن اقـــــرتح املول
ْمرِْتَسري معيـارًا جديـًدا متاًمـا لتسـوية هـذا املوضـوع فيمـا بينـه وبـني املسـيح املوعـود األ

  : حيث قال ملؤسس األمحدية �واإلمام املهدي 
 ِيف  َكــانَ  َمــن� :فمــثال يقــول تعــاىل. يقـول القــرآن الكــرمي إن اهللا ميهــل اــرمني"

ـَـا� :، ويقــول)٧٦: مــرمي( � َمــدا الــرْمحَنُ  لَــهُ  فـَْلَيْمــُددْ  الضــَالَلةِ  ــي ِإمن ــْزَداُدواْ  َهلـُـمْ  ُمنِْل  لِيـَ
ـــاِِمْ  ِيف  َوَميُـــدُهمْ � :، ويقـــول)١٧٩: آل عمـــران( �ِإْمثًـــا : البقـــرة( � يـَْعَمُهـــونَ  ُطْغَي
ــا بَــلْ � :، ويقــول)١٦ ــْيِهمُ  َطــالَ  َحــىت  َوآبَــاءُهمْ  َهــُؤَالء َمتـْعَن : األنبيــاء( � اْلُعُمــرُ  َعَل
كـــل هـــذه اآليـــات تعـــين بوضـــوح أن اهللا ميهـــل وميـــنح حيـــاة طويلـــة للكـــذابني ). ٤٥

ــري الســالم والعصــاة الفاســقني، كــي تــزداد آثــامهم يف فــرتة املهلــة واخلــادعني ومعك .
ــــأن مثــــل هــــؤالء النــــاس ال ينــــالون فســــحة طويلــــة مــــن  فكيــــف إذن تقــــرتح قاعــــدة ب

  )م٢٦/٤/١٩٠٧ليوم " أهل احلديث"جريدة (" العمر؟
 -وحـاَوَل األْمرِْتَسـري بعـد ذلــك أن يؤسـس صـحة اعتقــاده هـذا بـأن الكــاذبني 

هــم الــذين ميــنحهم اهللا تعــاىل عمــرًا أطــول، مستشــِهًدا بالتــاريخ  -ولــيس الصــادقني 
  : اإلسالمي، فاحتج قائال
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كــــان نبيــــا صــــادقًا مــــن اهللا تعــــاىل، وأن   �علــــى الــــرغم مــــن حقيقــــة أن النــــيب "
، أو بعبــــارة �فـــإن هـــذا بَِقـــَي حيـــا بعـــد وفـــاة النـــيب .. مـــدعًيا كاذبًـــامســـيلمة كـــان 

، "مرقّـع قاديــاين"كتـاب (" .إن مسـيلمة الكـذاب مــات بعـد مـوت الصــادق: أخـرى
  )م١٩٠٧ آب/ طبعة أغسطس

واملولـوي األْمرِْتَسـري  ،�من هذه احملاورة بني املسيح املوعود واإلمام املهـدي 
يتبـــني أن املســـألة قـــد .. ومـــا ســـاقه هـــذا مـــن أعـــذار للـــرد علـــى إعـــالن ســـيدنا أمحـــد

يف بــادئ األمــر كــان املعيــار لتحديــد الصــادق مــن . حتولــت متاًمــا إىل وجهــة جديــدة
ولكـن اعرتاضـات املولـوي األْمرِْتَسـري . الطرفني هو موت الكاذب يف حياة الصادق

لراســخ يف ذهنـه بإصـرار وعنـاد بــأن اهللا ميهـل الكـاذبني وميــنحهم قامـت علـى مبدئـه ا
وبـــذلك أرســـى هـــو مـــن عنـــد نفســـه معيـــارًا جديـــًدا . حيـــاة طويلـــة كـــي يـــزدادوا إمثًـــا

للفصل يف النـزاع وحسم اخلالف، ذلك أن األشرار ُميَهلون وينالون عمرًا أطـول كـي 
  . ُميِعنوا يف عدوام وتتضاعف سيئام

قَِبـَل توضــيحه  �م للمولـوي األْمرِْتَســري أن املسـيح املوعــود ومـن دواعـي النــد
  : هذا، وصرّح

ــرََح معيــارًا خمتلًفــا متاًمــا بــأن الكــاذب يعــيش أطــوَل مــن الصــادق" كمــا .. قــد اقتَـ
 تشـرين األول/ إعـالن أكتـوبر" (�حدث يف حالة مسيلمة الكـذاب والنـيب األكـرم 

  )م١٩٠٧
فبحســب . وي األْمرِْتَسـري يف فـخ مــن اختيـارهوكمـا قـّدر اهللا تعــاىل، َسـَقَط املولــ

فعــاش .. املولــوي األْمرِْتَســري فســحًة طويلــة مــن العمــر �َمــَنَح اهللاُ : شــرطه ومعيــاره
 �أربعني عاًما بعد وفاة سيدنا أمحد؛ ليشـهد بعينـه آيـاِت صـدِق املسـيح املوعـود 

  .� تتواتر، وليشهد أيضا خيبَة آماله عن إحباط دعوة املسيح املوعود
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لقد عاش األْمرِْتَسري لريى قوَمه يهجرونه وينبذونه عندما حصـل مسـلمو اهلنـد 
  : من علماء مكة على فتوى بكفره وارتداده جاء فيها

  ) ١٧ص ،فيصلة مكة" (.املولوي األْمرِْتَسري رجل ضال ابتدع عقائد جديدة"
  : وتصرح هذه الفتوى اليت أصدرها علماء مكة ضد املولوي األْمرِْتَسري

ودليلــــه ال يُقَبــــل، وال جيــــوز أن يــــؤم . ال جيــــوز أن ُيســــأل عــــن علــــم وال يـُتبَــــع"
  ) املرجع السابق" (.ال شك يف كفرِه وارتداده. الصالة

قـــر لقـــد عـــاش األْمرِْتَســـري أيضـــا لـــريى نفســـه يـــرتدى مـــن األرســـتقراطية إىل الف
رجـــل كـــان يظـــن بأنـــه ميلـــك املاليـــني فـــإذا بيتـــه يتعـــرض للنهـــب واحلـــرق يف . والعـــوز

  )سريت ثنائي( .م١٩٤٧املذابح الطائفية عند انقسام اهلند وباكستان عام 
ومل تفارقــه . الـذي ُذبــح بـال رمحـة أمـام عيـين أبيـه" عطـاء اهللا"وفَـَقـَد ابَنـه الوحيـد 

والواقـع أن هـذه ) م١٥/٧/١٩٦٢" االحتشـام"جملـة (. آثاُر هذه املأساة بقية حياتـه
ل حــىت إن الشـــخص الوحيــد الـــذي ســـج  ،الوقــائع كـــان هلــا وقـــع شــديد علـــى عقلـــه
" .تســببت يف موتـه موتًــا سـريًعا بائًســا: "بأـاتـاريخ حياتــه قـال عــن هـذه األحــداث 

  )سريت ثنائي(
   النبوءة عن القسيس عبد اهللا آتهم: ثالثا

بــل تقســيم اهلنــد أنــه خــالل اجلــزء األخــري مــن القــرن تكشــف الوقــائع التارخييــة ق
وختربنــا . التاسـع عشــر أخــذت النصـرانية ُحتــرز انتصــارات كبــرية يف شـبة القــارة اهلنديــة

مــــن املســــلمني اهلنــــود يف عــــام  ٩١٠٩٢ عــــن تنصــــريالــــدالئل أن الكنيســــة أعلنــــت 
  . نسمة ٤١٧٣٧٢جنحت يف تنصري  م١٨٨١ م، ولكنها يف عام١٨٥١

زيــادة الضــخمة الــيت ســجلتها الكنيســة مصــدَر قلــق بــالغ للغالبيــة كانــت هــذه ال
الـــذين أخــذوا حيُضــرون لقـــاءات  خاصــةً  ..العظمــى مــن املســلمني املخلصـــني اهلنــود
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ولكـن دفـاعهم عـن اإلسـالم كـان . النصارى ليدافعوا عن اإلسالم بقدر استطاعتهم
كنيســــة شـــــرعوا يعــــوزه الكثــــري، اللهــــم إال يف حــــاالت قليلـــــة، ومــــن مث فــــإن قــــادة ال

  .يتكّهنون بتحول سكان شبه القارة اهلندية مجيًعا إىل النصرانية
رســالة  "هنـري مـارتن كـالرك"م كتـب القسـيس النصـراين ١٨٩٣ويف أوائـل عـام 

يقـرتح فيهـا القيـاَم " هجانديالـ" مدينـة أحد قادة املسلمني يف "حممد خبش اندا"إىل 
ليتسـىن اختـاُذ .. ممثلـي النصـرانية واإلسـالمبعمل حاسم حنو ترتيب مناظرة علنية بني 

  . جدر بأن تكون على احلقّ هي األ قرار ائي بشأن أي الديانتني
وكان سيدنا املريزا غالم أمحد يف ذلك الوقت قد متكن مـن إحلـاق اهلزميـة بكثـري 
مــن حتــديات النصــارى لإلســالم، واعــرتف لــه اجلمهــور بأنــه بطــُل الــدين احلــق، وقــد 

 -"أْمرِْتَســـر "تصــدر يف جريــدة ليســـت أمحديــة،  - "ريـــاض اهلنــد" ريــدةحت جصــرّ 
إن حســــناِت املــــريزا الرائعــــَة : "ودفاِعــــه اإلســــالم قائلــــة �بشــــأن املســــيح املوعــــود 

إن مـــا قّدمـــه مـــن . هلـــي أمســـى مـــن تعليقاتنـــا املتواضـــعة ،وإجنازاتِـــه الروحانيـــَة العاليـــة
كـــان شـــهادًة قاطعـــًة علـــى أـــا   ؛قحجــج مقنعـــة وأدلـــة متألقـــة تأييـــًدا لإلســـالم واحلــ

يف .. علـــى كتابـــات العلمـــاء األقـــدمني واحملـــدثني -دون أي ظـــل للشـــك  -تفـــوق 
  ) م١/٣/١٨٨٦بتاريخ " رياض اهلند"جريدة " (.بالغته وطريقة تقدميه

بتســـليم  "حممـــد خبـــش انـــدا"ومـــن مث مل يكـــن مثـــريًا للدهشـــة أن يقـــوم الســـيد 
ملتمًســا منــه أن يقــوم بتمثيــل اإلســالم  �وعــود دعـوة القــس كــالرك إىل املســيح امل

  .يف هذه املناظرة املقرتحة
وملا كان قساوسة النصرانية مشتغلني آنئذ وعلى نطاق واسع مبهامجة اإلسـالم، 

اعتــرب .. نــيب اإلســالم، والقــرآِن الكــرمي كتــاب اإلســالم �وســيِدنا حممــد املصــطفى 
السماء لتوطيـِد تفـوِق اإلسـالم، هذه الدعوَة فرصًة هبطت من  �املسيح املوعود 



@pb™a�Ça@…ìÇì½a@|î�½a@ñìÇ…@óÜÇ�@@
  ٣٣  

  

  
  

أنــه يســرّه متثيــَل " جانــدياال"فبــادر باملوافقــة علــى الــدعوة، وأخــرب قــادَة املســلمني يف 
  )م١١/٤/١٨٩٣رسالة بتاريخ ( .اإلسالم يف املناظرة املقرتحة

كـــان قبـــل تنصـــره   ،وهـــو هنـــدي متنصـــر -" عبـــد اهللا آـــم"وعيّنـــت الكنيســـُة 
ًفا هـــذا مصـــنـ " آــم"وكـــان . ل النصـــرانية يف املنــاظرةلتمثيـــ -" آغــرا"خطيــب جـــامع 

والعيـاذ  -بأنـه �لعدد من املنشورات السافلة اليت وصف فيها نـيب اإلسـالم األكـرم 
   )وما بعدها ١٣٣للقسيس عبد اهللا ص ،أندرونه بايبل: كتاب. (الدجال -باهللا

 لإلســالم ممــثال �كــان اإلمجــاع العــام مــن املســلمني الختيــار املســيح املوعــود 
وعلـى وجــه اخلصـوص الُقســس املرتــدين  -مثـاَر قلــق بـالغ لــدى القسيسـني النصــارى

وقــد عــّربوا مجيًعــا مــن  -ــمإمــام الــدين وثــاكر داس وعبــد اهللا آ :مثــل ،عــن اإلســالم
ــــــد لســــــيدنا أمحــــــد ــــــأثري املتزاي " نــــــور أفشــــــان"جريــــــدة . (قبــــــل عــــــن قلقهــــــم حنــــــو الت

لقــــــد شــــــهدوا الفنــــــاء التــــــام لفلســــــفة اآلريــــــا  )م١٦/٤/١٨٨٥و م،١٩/٣/١٨٨٥
خاصــة  ،اهلندوســية علــى يــد ســيدنا أمحــد، وَخُشــوا أن تلَقــى الكنيســة نفــس املصــري

القــس هربــرت : كــان أداة إذالل لــزمالئهم  �وإن املســيح املوعــود واإلمــام املهــدي 
ان مث فـرّا مـن امليـد ،اللـذين حتـديا اإلسـالم يف املاضـي.. ستانتون والقـس فـتح مسـيح

ــــــــَل حتــــــــديهما �عنــــــــدما ظهــــــــر فيــــــــه املســــــــيح املوعــــــــود  املرجــــــــع الســــــــابق (. وقَِب
  ) م٩/٦/١٨٨٨م، ٧/٦/١٨٨٨

ولــذلك رفضــت قيــادة الكنيســة يف بــادئ األمــر أن تكــون طرفًــا يف منــاظرة ميثــل 
ـَد للقسيسـني . اإلسالمَ  �فيها املسيح املوعود  ولكـن وفـًدا مـن قـادة املسـلمني َأك

وبعـد قـدر . م أمحد هو اختيارهم املفضل، فاضطروا للتسـليمالنصارى بأن املريزا غال
من املراسالت املتبادلة بني الفريقني وصلوا يف النهاية إىل اتفـاق لعقـد منـاظرة خطيـة 

ومت االتفـاق أيضـا . م١٨٩٣-٦-٥حـىت  ٥-٢٢يف مدينة أْمرِْتَسر خالل املدة مـن 
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، والقــرآن �الكـرمي  وصـدق نبيـه ،صـدق اإلسـالم: وهـي ،علـى موضـوعات املنـاظرة
  . ايد ودعوى ألوهية يسوع املسيح

إال أن قيـــادة الكنيســـة قِبلـــت  ،ومـــع أن الفـــريقني قـــد توصـــال إىل اتفـــاق رمســـي
لقــد حــاولوا التــأثري علــى مجــوع . مــع قــدر مــن الــتحفظ �بتعيــني املســيح املوعــود 

. أمحـــدوذلـــك مبحاولـــة تشـــويه مسعـــة ســـيدنا  ،املســـلمني إلعـــادة النظـــر يف اختيـــارهم
وخصوًصــا أصــدر القــس كــالرك نشــرًة موجهــة إىل املســلمني يشــري فيهــا إىل فتــاوى 
املولــوي حممــد حســـني البطــالوي عــن املـــريزا غــالم أمحــد، فـــاقرتح علــى املســـلمني أن 

  )م٢/٥/١٨٩٣املرجع السابق ( .ليس مسلًما باملرة -حاشا هللا  -ينبذوه، ألنه 
مني العـاجزين عــن الـدفاع عــن ديــنهم، فكـأن املبشــرين املسـيحيني حيبــون املســل 

-) الكفــار(، ويريــدون إنقــاذ مثـل هــؤالء املســلمني مــن "املســلمون حقــا"ويعتـربوم 
رّة! �ايدين يف املنافحة عن سيدنا حممد  -حسب زعمهم

ُ
  !!فيا للسخرية امل

واسـتمرت  ،جرت املناظرة يف مدينة أْمرِْتَسر حسب االتفاق..ويف اية املطاف
كانــت تنقصــه   -عبــد اهللا آــم  -واتضــح أن ممثــل النصــارى يف املنــاظرة . أســبوعني

اإلســالم والنصــرانية، ومــن مث فإنـــه وافــق علــى نقـــاط : املعرفــة الكافيــة بكــال الـــدينني
اعـــرتف أنـــه مل يســـتطع أن يـــدلل علـــى ألوهيـــة املســـيح  :الً فمـــث. عديـــدة يف املنـــاظرة

ومتسـك برأيـه أن ) ٦ج ؛اخلـزائن الروحانيـة "رب مقدسـةاحلـ"جنغ مقـدس ( .املزعومة
العقــل واخلــربة ينبغــي أن ال يكونــا مرشــَدين لإلميــان، وأن اإلنســان ال يســتطيع فهــم 

  ) املرجع السابق( .عقيدة التثليث
نفسه أيضا مضطرا لالعرتاف بأن يسوع أصـبح جتليـا لإللـه فقـط " آم"ووجد 

ممــا قـَــوَض ).. املرجــع الســابق( .وبــرق عنــدما رأى روحــه تنـــزل عليــه يف هيئــة محامــة
وقـــد . كـــان مـــن جـــوهر األب نفســـه  -بوصـــفه ابـــن اإللـــه-بشـــدٍة عقيـــدَة أن يســـوع 
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ـاباإلسـالم والقـرآن أثنـاء املنـاظرة " آـم"انكشف جهل 
ّ
أقـر خبطئـه يف االستشـهاد  مل

  ) املرجع السابق( .بآيات عديدة من القرآن الكرمي
مواكبــة البحــث الفكــري الــدائر، وفشــل يف  عجــز القســيس عبــد اهللا آــم عــن

وكـــان . ال يف صـــاحل النصـــرانية وال ضـــد اإلســـالم.. تقـــدمي أيـــة حجـــة طريفـــة ومقنعـــة
ــَر مــن واضــح أمــاَم احلاضــرين مبــا فــيهم زمــالؤه نفســه  " آــم"والواقــع أن . عجــزه أكثـَ

 ــه القــسحمل ــَك أثنــاء املنــاظرة وحــللفــرتة  "مــارتن كــالرك"كــان يعــرف قصــوره، فتوع
ــــاظرة اختــــتم املســــيح املوعــــود . مــــن الوقــــت ــــة املن ورقتــــه األخــــرية ــــذا  �ويف اي

  : اإلعالن
.. عنـــدما دعـــوُت اهللا يف خشـــوع وحـــرارة أن يصـــدر حكمـــه يف هـــذه املنـــاظرة"

تلقيُت نُبوءًة تبشـرين بـأن الطـرف .. ألننا بشر ضعفاء ال نستطيع التوصل إىل شيء
ســوف يُلقــى يف  ،اإللــَه احلــق ويؤلــه بشــرًا ضــعيًفا الــذي يتعمــد اتبــاع الباطــل ويهجــر

وإذا مل يرجــع . شـهٌر يف مقابــل كـل يــوم مـن أيــام املنـاظرة.. شــهرا ١٥اهلاويـة خـالل 
 ،وأن مــن يتبــع ســبيل احلــق ويــؤمن باإللــه احلــق. إىل احلــق فســوف يلقــى خزيًــا علنًيــا

  ) املرجع السابق" (.سوف يَلقى التكرَمي على املأل
  : سؤاال إىل عبد اهللا آم �وّجه املسيح املوعود ن عالويف ختام اإل

 فهــل تقبــل ــا نبـــوءةً .. إذا حتققــت هــذه اآليــة: واآلن أســأل الســيد املنــدوب"
مساويــة كاملــة حبســب مــا حتــب؟ أال تكــون هــذه اآليــة برهانًــا ســاطًعا علــى أن النــيب 

؟ "هــو نـيب صــادق -" أندرونــه بايبـل"الــذي مسّيَتـه الــدجاَل يف كتابـك  - �األكـرم 
  )املرجع السابق(

 ،�يتبـني مــن هــذه املقدمـة عــن املنــاظرة بــني املسـيح املوعــود واإلمــام املهــدي 
أن اهلــدف مــن كــل هــذه العمليــة هــو إقــراُر تفــوِق إحــدى  ،والقســيس عبــد اهللا آــم
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وكـــان إعــالن املســـيح املوعــود واإلمـــام . و النصــرانيةاإلســـالم أ: الــديانتني املتنافســتني
اخلتامي يشري إىل أن املعركـة مل تكـن بـني الشخصـيتني املتنـاظرتني، بـل  �املهدي 
 �وكـان سـؤاُل املسـيح املوعـود واإلمـام املهـدي . اإلسالم والنصرانية: تيهمابني ملّ 

م ســـتكون ـــاخلتـــامي دلـــيال آخـــر علـــى أن النتيجـــة النهائيـــة للنبـــوءة ضـــد عبـــد اهللا آ
  . كان نبيا من اهللا حقا وصدقًا  �برهانًا قويًا على أن النيب حممًدا 

ن يتـــدبروا فيمـــا يـــؤدي إليـــه أ يُرجـــى عنـــد هـــذه املرحلـــة مـــن معارضـــي األمحديـــة
.. د مل يسـتطع التغلـب علـى النصـراينإحلاحهم يف قوهلم بأن سـيدنا املـريزا غـالم أمحـ
علًما بـأن املنـاظرة كانـت برهانًـا قويـا .. ومن مث فإن املناظرة كانت يف صاحل النصراين

  .�على صدق النيب األكرم حممد 
يف حتيـزهم ضـد  �أمل يغرق خصـوُم املسـيح املوعـود واإلمـام املهـدي  ؛يا ُترى

 اإلســالم لشـخص يؤلــه يســوَع حضـرته حبيــث إـم مســتعّدون للتضــحية بصـدق نــيب
  ؟ �اإلنسان وينسى اإللَه احلق، ويسّب يف كتاباته علًنا نبيـَنا األكرَم 

حقيقة األمر أن القس عبد اهللا مل يتغلـب علـى املسـيح املوعـود واإلمـام املهـدي 
وتفاصـيل غلبـة اإلسـالم . يف هذه املناظرة، ومل تكن املناظرة يف صاحل النصرانية �

ولــو أن ) املرجـع السـابق( .انية مسـجلة يف حماِضـِر جلســاِت هـذه املنـاظرةعلـى النصـر 
وا هــذه احملاضــر، ومل أقــر  �الناقــدين الطــاعنني يف املســيح املوعــود واإلمــام املهــدي 

.. يكتفوا باقتباس األباطيل من كتابات أقرام الذين ال يَِقلون عـنهم جهـال وتعصـًبا
نصـــرانية يف هـــذه املنـــاظرة علـــى يـــد املســـيح لوجـــدوا أن اإلســـالم قـــد انتصـــر علـــى ال

  . ضد القس عبد اهللا آم �املوعود واإلمام املهدي 
َنشــرْت يف  قــد وهــي جريــدة نصــرانية، كانــت" نــور أفشــان"والواقــع أن صــحيفة 

وهــي  -" نجــاب للكتــاب الــديينالبمجعيــُة "أعمــدا عرًضــا هلــذه املنــاظرة، مث قامــت 
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ويف ســياق هــذا العــرض . هــذا العــرض يف كتــاب جبمــع -منظمــة نصــرانية يف الهــور 
 -مـن البعثـة األمريكيـة بســيالكوت" آـم"زميـُل عبــد اهللا  - صـرح القـس ثـاكر داس

ــــه مل تكــــن وافيــــًة بــــاملطلوب، وكانــــت إجابــــات املنــــدوب  ــــأن هــــذه املنــــاظرة يف رأي ب
إن اآليـات الـيت اسـتدل : وقـال أيضـا )٣ص ،تنقـيح املباحثـة. (النصراين موجزة جـدا

 م"اواعـرتف القـس  )املرجع السـابق. (على معتقداته مل تأِت بالتأثري املرغوب" آ
فشل يف تفنيد النتائج اليت استخلصها املـريزا غـالم أمحـد " آم"كذلك بأن " داس"

ـــه ألنـــه فشـــل يف  )املرجـــع الســـابق. (ةفيمـــا يتعلـــق بفقـــرات إجنيليـــة معينـــ وانتقـــد زميَل
بصـدد ألوهيـة  �ا املسـيح املوعـود واإلمـام املهـدي اإلجابة على األسئلة اليت أثارهـ

  . املسيح املزعومة
عــن هــذه املنــاظرة  - "إيــان آدمســن "ربيطــايناملــؤرخ الومنــذ وقــت قريــب صــرح 

ال شــك : "بقولــه -مــوالقــس عبــد اهللا آ �بــني املســيح املوعــود واإلمــام املهــدي 
تقريـــره حـــول املنـــاظرة قـــال مبعـــوث أمريكـــي يف كمـــا   ."فـــيمن فـــاز يف هـــذه املنـــاظرة

 MIRZA). بإحـــدى الصـــحف إن أجوبـــة املنـــاظر املســـيحي كانـــت غـــري وافيـــةً 

GHULAM AHMAD OF QADIAN, PAGE 83)  
ضـد عبـد اهللا  �ولنُعْد إىل مسألة حتقق نبوءة املسيح املوعود واإلمام املهدي 

صـراين لقد أوضحنا من قبل أن الغـرض مـن هـذه النبـوءة كـان حتـذيَر القـس الن. آم
لقــد صــرحت كلمــاُت النبــأ اإلهلــي للمســيح . مــن املوقــف الــذي اختــذه ضــد اإلســالم

ســيُلَقى يف اهلاويــة خــالل : "بوضــوح أن عبــد اهللا آــم �املوعــود واإلمــام املهــدي 
  ". شهرا من النبأ، وسوف يلقى اخلزَي العلين إذا مل يرجع إىل احلق ١٥

وُل عبــد اهللا آــم عــن النصــرانية  وال يوجــد فيهــا مــا يــوحي بــأن املطلــوب هــو حتــ
بل على العكس، كانت مالحظة املسيح املوعـود واإلمـام . كما يّدعي بذلك النقاد

تتوقف على تراجعه عـن معتقـده السـابق " آم"هي أن جناة  ،اخلتامية �املهدي 
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ويف .. أندورنــه بايبـــل: وعــن شــتمه يف كتابــه �ضــد نــيب اإلســالم حممــد املصـــطفى 
هـو أن يعـرتف بصـالح نـيب اإلسـالم األكـرم " آم"ى أن املطلوب من هذا دليل عل

يكـون  �عن موقفـه السـابق ضـد نـيب اإلسـالم " آم"ومن مث فإن جمرد تراجع . �
مـا  .. وكمـا أثبتـت احلـوادث الالحقـة. داللًة كافية علـى أنـه قـد أخـذ يرجـع إىل احلـق

ا القــس فــورًا، وأعلــن أنــه حــىت تــاب هــذ ،كــاد ســيدنا املــريزا غــالم أمحــد يعلــن نبوءتــه
  ". مل يُِهِن اإلسالم أو نيب اإلسالم عن سبق إصرار أبًدا"

بـالنبوءة " آـم"عنـدما مسـع  ":فيقول" آم"الربيطاين عن تراجع  ويصرح املؤرخ
لََمــَس أذنيــه، وأخــرج : امتقــع وجُهــه، وعلــى الطريقــة الشــرقية يف بيــان اإلنكــار التــام

أنـا مل أقصــد أن أُبــدي قلـَة االحــرتام حنــو . تبــتُ .. تـُْبــت: نلسـانه، وَهــز رأســه، وأعلـ
  ) املرجع السابق" (.حممد

مل يكتــف عبــد اهللا آــم بــإعالن توبتــه باللســان وإبــداء النــدم عنــد املنــاظرة؛ بــل 
إن هــذا الكاتـــب النصـــراين الشـــهري واملنـــاظر املعـــروف توقـــَف عـــن كـــل عمـــل يســـاند 

النصرانية وضد اإلسـالم، وانسـحب يف صـمت  امتنع عن الكتابة يف صاحل. عقيدته
وهـذا يف الواقـع شـهادة بينـة علـى أن عبـد اهللا آـم قـد رأى نـور احلــق . وعزلـة نسـبية

فمــا هــو .. وإال. �فعــال، وأنــه يف قــرارة نفســه قَِبــَل بصــدق اإلســالم ونبيــه الكــرمي 
مـن قبـل  منهمًكـاالـذي كـان  -السبب املعقول الذي حدا بامرئ مثل عبد اهللا آم

ـــاة النشـــطة إىل االعتـــزال؟ ملـــاذا  -يف األنشـــطة النصـــرانية إىل التقاعـــد فجـــأة مـــن احلي
ــَر هــذا الوقــَت بالـــذات ليختفــي ــذه الكيفيـــة الــيت جلــأ إليهـــا بعــد إعــالن نبـــوءة  ختيـ

ليمضـي يف الـدعوة إىل " آـم"ضـده؟ أمل يكـن  �املسيح املوعود واإلمام املهدي 
بصرف النظر عن نبـوءة املسـيح  وذلك ..فعال بعقائده الباطلةالنصرانية لو أنه اقتنع 

  ضده؟  �املوعود واإلمام املهدي 
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إن تقاُعـــَد عبــــد اهللا آـــم عــــن احليـــاة النشــــطة إىل الصـــمت التــــام بعـــد إعــــالن 
ولـو . النبوءة ضده لدليل قاطع على أنه أدرك خطأه، وأن احلقيقـة أثّـرت علـى فكـره

ضــده،  �ذيَر املســيح املوعــود واإلمــام املهــدي مل يكــن احلــال هكــذا لتجاَهــَل حتــ
ولكنـه أبـدى نََدَمـه . �واستمر يف عدوانه الظامل علـى اإلسـالم وعلـى نـيب اإلسـالم 

شـحب لونُـه وأعلـن توبتَـه، مث كـان يف انسـحابه وركونـه ؛ إذ قوال وعمال عنـد املنـاظرة
  .تكميلية لتوبته العلنية دالئلإىل الصمت بعد املناظرة 

 -املتحمســـني  �ن أحـــد خصـــوم املســـيح املوعـــود واإلمـــام املهـــدي الواقـــع أ
اعـرتف أن عبـد اهللا آـم كـان خائًفـا مـن املـوت بسـبب نبـوءة  -املولوي األْمرِْتَسري 

ضــده، وأنــه جلــأ إىل كــل وســيلة ممكنــة للهــرب  �املســيح املوعــود واإلمــام املهــدي 
   )٢٢ص، إهلامات املريزا. (بسبب هذا اخلوف
فعال، وهـذا كـان " عبد اهللا آم"لقد تراجع : وي األْمرِْتَسري أيضاواعرتف املول

  ) املرجع السابق. (املفهوم عموًما
وتوقــَف عـــن أن  �ومــع أن عبــد اهللا آــم تراجــع عـــن معتقداتــه ضــد الرســول 

 ،شـهرًا ١٥وعند ايـة الــ .. إال أنه مل خيرج عن امللة النصرانية ،يكون نصرانيا نشطًا
فيهــا أن آمث مل يــزل  اّدعــوابضــجة  �املســيح املوعــود واإلمــام املهــدي قــام خصــوم 

  . مل تتحقق �ومن مث فإن نبوءة املسيح املوعود واإلمام املهدي .. حيا
ولكن حقيقة األمر أن كلماِت السماء اليت نزلـت علـى املسـيح املوعـود واإلمـام 

شـــهرا مــــن  ١٥ن يف أي وقــــت أن الكـــاذب ميـــوت يف خــــالل مل تعِلـــ �املهـــدي 
 ر أن الـــذي يتعمـــد اتبـــاع الباطـــل، ويهجـــر إعـــالن النبـــوءة، بـــل إن كلمـــات النبـــأ تقـــر

شــهر .. شــهرا ١٥ســوف يُلقــى يف اهلاويــة خــالل .. اإللــه احلــق، ويؤلــه بشــرًا ضــعيًفا
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ـــا ىلقســـييف مقابـــل كـــل يـــوم مـــن أيـــام املنـــاظرة، وإذا مل يرجـــع إىل احلـــق   .خزيًـــا علنًي
  ) ٢١٠ص ،٦ج ؛حانيةجنغ مقدس، اخلزائن الرو (

تقـرر أن  �فكلمات النبأ اإلهلي كما تلقاهـا املسـيح املوعـود واإلمـام املهـدي 
  . واهلاوية هي الدرك األسفل من النار. شهرا ١٥الكاذب سيلقى يف اهلاوية خالل 

قـد فهـم مـن هـذه العبـارة أـا  �شك أن املسـيح املوعـود واإلمـام املهـدي  ال
املرجــع ( .تبــني ذلــك مــن تفســريه للــوحي اإلهلــي الــذي نــزل عليــه وقــد ،تعــين املــوت

، ولكـــن هـــذا التفســـري حالـــة بســـيطة مـــن اخلطـــأ يف فهـــم املـــدلول احلقيقـــي )الســـابق
عنـد  �حدث لسيدنا وحبيبنـا حممـد املصـطفى  وذلك على حنو ما ..للوحي اإلهلي

يف بدايـة هـذا  ذكرنا ذلـكوقد  -تفسريه للوحي السماوي املتعلق بأداء العمرة واحلج
وهو نفس احلال من خطأ الفهـم الـذي وقـع فيـه سـيدنا نـوح عليـه الصـالة  -الفصل

وهـو نفـس . والسالم عندما ظن أن وعد اهللا تعاىل يتضمن جناة أسرته مـن الفيضـان
احلال من خطأ الفهم الذي وقع فيه سيدنا يونس عليه الصالة والسالم حني غـادر 

  . اجل بأهل نينوىبلده متوقًعا نزوَل العقاب الع
املتعلقــة بعبــد اهللا  �فــإن نبــوءة املســيح املوعــود واإلمــام املهــدي .. ومــع ذلــك

أبــدى اســتجابًة " آــم"فمــع أن . حتققــت بتمامهــا -كمــا بّلغهــا الــوحي لــه   -آــم 
شفوية يف اية املناظرة، وتوقَف عن عادته يف شتم اإلسالم ونـيب اإلسـالم بالتقاعـد 

إال أن ســكوته هــذا كــان جمــرد خــداع للجمــاهري، ومــن .. ة النشــطةمــن احليــاة العاملــ
  . مث أُلقَي يف اهلاوية، وهي جتربة قاساها طوال ما بقي له من أيام على األرض

عـاىن مـن عـذاب ذهـين عظـيم بعـد " آـم"تدل الوقائع التارخيية على أن القس 
تنتابــه هلوســٌة وأخــذْت . للنبــوءة ضــده �إعــالن املســيح املوعــود واإلمــام املهــدي 
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غريبــة، وطفــق حيلــم ــارًا أن الثعــابني والكــالب املســعورة والرجــال املســلحني توشــك 
  : الربيطاين أن القس آمث بعد النبوءة يصرح املؤرخو . أن جم عليه

كـان دائًمـا خممـورًا، وينقلـه القسيسـون النصـارى . عاش يف ُذعر تام بقيَة عمره"
  ) ١٠٣ص ا غالم أمحد القادياينسرية املريز ( ".من بلدة إىل أخرى

وكــان املولــوي األْمرِْتَســري شــاهَد عيــان حلــال عبــد اهللا آــم وحياتِــه بعــد إعــالن 
وبــالرغم مــن . ضــد هــذا القــس النصــراين �نبــوءة املســيح املوعــود واإلمــام املهــدي 

ــــه ضــــد املســــيح املوعــــود واإلمــــام املهــــدي  فــــإن  �اخلالفــــات الشخصــــية ومؤامرات
عبــد "ضــد  � اعــرتف بـأن نبــوءة املســيح املوعــود واإلمـام املهــدي املولـوي ثنــاء اهللا

  : فصرح قائال.. قد حتققت طبًقا لكلمات النبوءة" اهللا آم
إذا أخــذَت يف االعتبــار الكلمــاِت الــيت نقلناهــا أيضــا، وفكــرَت يف الورطــة الــيت "

قلبــه فلــن خياجلــك أي شــك يف أنــه بالفعــل قــد أُلقــَي يف اهلاويــة، وأن .. أحاطــت بــه
ولكـن العقــاب البـالغ الــذي . حبيــث ميكـن أن نســميه عـذاب الســعريبشـّدٍة قـد تــأثر 

" .فــذلك الـــذي مل يـــأت بعـــد -أي املـــوت  -فهمنــاه والـــذي أشـــارت إليــه كتاباتنـــا 
  ) ٢٣ص، إهلامات املريزا(

مل يَــرِْد ذكــرُه أبــًدا يف كلمــات النبــأ الســماوي .. كمــا بيـّنّــا آنًفــا.. ولكــن املــوت
سـوف يُلَقــى يف " آــم"أن بـ فقـط قـررت النبــوءةُ  فقــد. لــى سـيدنا أمحـدالـذي نـزل ع

  . وهذا ما حدث له متاًما. أي الدرك األسفل من النار.. اهلاوية
وهـــو  �وقـــد اعـــرتف ـــذه احلقيقـــة خصـــُم املســـيح املوعـــود واإلمـــام املهـــدي 

واخلــوف احلــال الــيت كــان فيهــا دائمــا حتــت تــأثري القلــق إن : "املولــوي ثنــاء اهللا وقــال
املرجـــع " (.كانــت حقـــا هاويــًة، أو الـــدرَك األســفل مـــن النــار.. والرعــب مــن املـــوت

  ) السابق
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ومـــن املؤســـف أنـــه بـــالرغم مـــن هـــذا االعـــرتاف بتحقـــق نبـــوءة املســـيح املوعـــود 
ــا لكلمــات النبــأ اإلهلــي كمــا تلّقــ" آــم"ضــد القــس  �واإلمــام املهــدي  .. اهطبًق

مل ينفكـوا يـّدعون أن هـذه النبـوءة  �املهـدي  فإن خصوم املسـيح املوعـود واإلمـام
ولقـــد َرد املســـيح املوعـــود . شـــهرا ١٥مل ميـــت خـــالل " آـــم"مل تتحقـــق بعـــد، ألن 

جــاء بســبب  قــد علــى ذلــك بــإعالن أن إرجــاء حكــِم املــوت �واإلمــام املهــدي 
ممــا دّل علــى أن قلــب عبــد اهللا آــم .. وقــَت املنــاظرة وموقِفــه فيمــا بعــد" آــم"توبــة 

  . قد عاد إىل احلق
صــراحًة أن أســاس هــالك  �وكــذلك أعلــن املســيح املوعــود واإلمــام املهــدي 

. قـــد ُوضــع، وال يتـــومهَن أحـــد أن أســوأ الشـــدائد قـــد انتهــت بالنســـبة للقـــس" آــم"
ــ بوصــرّح   .بســبب ســـفاهته" آــم"أــا مســألة وقــت حــىت حييــق العقــاُب النهــائي بـ

  ) ١٥إىل  ١ص ،٩ج ؛أنوار اإلسالم، اخلزائن الروحانية(
القــس آمث ليحلــف عالنيـــًة  �وكــذلك دعــا املســـيح املوعــود واإلمــام املهـــدي 

ويُنكر أنه مل يكن بقلبه ميٌل للرجوع إىل احلق خالل فرتة اخلمسة عشر شهرا، وأنـه 
حمـّذرًا .. ى خطـأال يـزال يعتـرب اإلسـالم ونـيب اإلسـالم علـ -كما كان قبل املناظرة   -

.. فال بد أن يهلك خالل عام واحـد مـن وقـت احللـف ،إياه أنه لو قام ذا احللف
روبيــة هنديـــة  ألــفللقــس النصــراين  �وإال َدفَــَع املســيح املوعــود واإلمــام املهـــدي 

  . اعرتافًا منه باهلزميةو  ،له جائزةً 
 �املهــدي واختتمــت الــدعوُة والتحــذير بــإعالن مــن املســيح املوعــود واإلمــام 

فـــإن اإلســـالم ســـوف خيـــرج .. هـــذا التحـــدي وأقســـم" آـــم"جـــاء فيـــه أنـــه إذا قَبِـــَل 
  ) املرجع السابق( .ولسوف تتجلى يُد اهللا تعاىل ،منتصرًا والنصرانية مهزومةً 
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إىل احلق وختلى عن رأيه ضد اإلسالم ونبيـه  ثابفلو مل يكن عبد اهللا آم قد 
لتـََقبـَل هـذا التحـدي وأقـدم علـى احللـف، ولكـان لـه بعـد .. كما كان قبل النبوءة  �

ــــاة  -ذلــــك  روبيــــة، وألســــدى  ألــــفأن يقــــبض جــــائزة قــــدرها  -إذا ُكتبــــت لــــه احلي
ســيكون عندئــذ  �للنصــرانية خدمــة جليلــة؛ ألن املســيح املوعــود واإلمــام املهــدي 

 كــان حضــرُته ممــثال هلــا ومتحــدثًا وهــي امللــة الــيت.. مضــطرا لالعــرتاف زميــة اإلســالم
  . بامسها يف املناظرة

-٩-٩و ٥لـزم الصــمَت التـام، وجتاَهـَل التحـّديـَْني الصــادرين يف " آـم"ولكـن 
وبعــد ذلــك أرســل املســيح . �مــن ِقبــل املســيح املوعــود واإلمــام املهــدي  ١٨٩٤

.. دينرسـالًة مسـجلة إىل القـس كـالرك والقـس إمـام الـ �املوعود واإلمام املهدي 
ولكـن القـس كـالرك أرسـل . علـى احللـف" آم"يطلب منهما حث زميلهما القس 

وهنــــا رفــــع املســــيح املوعــــود واإلمــــام . آمث لــــيس مســــتعدا للحلــــف بــــأنردا قــــال فيــــه 
  . روبية هنديةألفي قيمَة اجلائزة إىل  �املهدي 

ي م أعلـــن املســـيح املوعـــود واإلمـــام املهـــد٢٠/٩/١٨٩٤ويف عـــرٍض قدمـــه يـــوم 
. إلـه صــادق وإلــه زائـف، ولســوف يفـوز اإللــه احلــق: أن هـذه حــرب بـني اثنــني �

املسـيح  -هـي أن ؛صدِق إلـه اإلسـالم )صدِق إله أمحد(وصرح أيضا بأن آيَة صدقه
نفســه لــن ميــوت يف ذلــك العــام الــذي صــدرت فيــه  - �املوعــود واإلمــام املهــدي 

ألن اإللــه .. هــذا العــام فلســوف ميــوت خــالل ،فإنــه لــو أقســم" آــم"النبــوءة، أمــا 
ــه ال يســتطيع إنقــاَذه إعــالن ٦٣،ص٢ج ؛جمموعــة اإلعالنــات( .الزائــف الــذي يؤهل ،

  )١٢٢رقم 
ألنــه ال يســتطيع .. كانــت هــذه دعــوى خطــرية للغايــة مــن جانــب ســيدنا أمحــد

ــًدا اســتمراَر حياتــه ألي فــرتة زمنيــة، بــل وال للحظــة واحــدة أي امــرئ أن يتنبــأ مؤك ..
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كان علـى ثقـة تامـة ال حـدود هلـا يف رب   �املوعود واإلمام املهدي  ولكن املسيح
وكان على يقني من أنه تعـاىل سـوف يؤيـده وينصـره يف كـل سـبيل إلثبـات . اإلسالم

كانــا   �صــدق دينــه احلــق، ألن كتــاب اهللا الكــرمي ورســوله العظــيم حممــًدا املصــطفى 
  . مها موضوع النـزاع يف مناظرة أْمرِْتَسر

فإنـه إذا ظـل صـامًتا . نفسه يف موقـف شـديد احلـرج" آم"القس ومن مث وجد 
. فـََقَد ما تبقى له من احرتام قليل، هذا إذا كان مثة شـيء تبقـى لـه ،أطَوَل من ذلك

ولــذلك اختــذ . ولكنــه كــان واثقــا أنــه إذا أقــدم علــى احللــف فلــن يعــيش ســنة أخــرى
لـف، فـأعلن فقـط أنـه القس النصراين خطًة يتجنـب ـا املوضـوَع األساسـي وهـو احل

  ).م٢١/٧/١٨٩٤ليوم " نور أفشان"جريدة ( .ال يزال نصرانيا
ًـــا شـــافًيا علـــى طلـــب ســـيدنا أمحـــد، دعـــاه " آـــم"ملـــا فشـــل  يف أن جييـــب جواب

حضرته ليقسم علًنـا بأنـه خـالل اخلمسـة عشـر شـهرًا التاليـة للمنـاظرة مل يغـري موقفـه 
ستفسـر املسـيح املوعـود واإلمـام املهـدي وعنـد هـذه النقطـة ا. �جتاه اإلسـالم ونبيـه 

أال يســتطيع إلــُه النصــرانية الزائــُف أن : عــن ســبب نكــوص آمث عــن احللــف وتســاءل
مل يتقــدم كثــريا يف العمــر؟ " آــم"علــى الــرغم مــن أن  ،ملــدة عــام واحــد" آــم"يُنقــذ 
مـا هـذا العجـز الـذي يسـتويل علـى إلـه خيـايل . مـين ببضـعة أعـوام فحسـب كـربإنه أ
يستطيع إنقاذه ملدة سنة واحدة؟ إن توقَع اخلـالص علـى يـد مثـل هـذا  ة أنه اللدرج
أمل . ألمـــٌر بـــالُغ اخلطـــورة -الـــذي ال يقـــدر علـــى كفالـــة األمـــان لســـنة واحـــدة -اإللـــه

نعلــن بــأن إهلنــا ســوف حيمينــا مــن املــوت هــذا العــاَم، وأنــه ســوف يُهلــك آمث؟ ذلــك 
ــون بشــرًا .. ألن إهلنــا إلــه حــق ومــع ذلــك ينكــره هــؤالء النصــارى التعســاء الــذين يؤهل

   )٦٣ص، ٢ج ؛جمموعة اإلعالنات( .مثلهم
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َع املســيح املوعــود واإلمـــام وتشــجيًعا للقــس عبــد اهللا آــم علــى أداء القســم رَفَــ
وعنــــــد تقـــــدمي هـــــذا العـــــرض يــــــوم . روبيـــــة ٣٠٠٠قيمـــــَة اجلـــــائزة إىل  �املهـــــدي 

" آـــــم"عواطـــــَف  �م اســــتثار املســـــيح املوعـــــود واإلمـــــام املهـــــدي ٥/١٠/١٨٩٤
  : بقولهالدينية 
فـــــإين .. بـــــن مـــــرمي الصـــــديقة ذرٌة مـــــن االحـــــرتام يف نظـــــركاإذا كـــــان للمســـــيح "

باسم اهللا تعاىل أن تـؤدي القسـَم الـذي حتـديناك أن تقـوم  ألتمسك بامسه، وأناشدك
  )٨٩صاملرجع السابق " (.به يف هذه الوريقة

جتنَب املوضوَع مرة أخرى وأعلن أنه ليس مسموًحا لـه أن حيلـف " آم"ولكن 
ألن دينــه ال يبــيح لــه القســَم يف أي مناســبة .. ءات قضــائيةاعلــى شــيء إال يف إجــر 

  )م١٠/١٠/١٨٩٤" ننور أفشا"جريدة . (أخرى
علــــى هــــذه املراوغــــة، وصــــّحح  �وأجـــاب املســــيح املوعــــود واإلمــــام املهـــدي 

، "دينــــــه ال يســــــمح لــــــه بــــــاحللف إال يف إجــــــراءات قضــــــائية"للقــــــس آمث رأيَــــــه بــــــأن 
مستشــِهًدا بأســفار النصــرانية وُكتبهــا األخــرى الــيت تثبــت أنــه ال يوجــد يف النصــرانية 

مث هـل هنـاك أيـة قضـية هـي أهـم مـن . مـن النـاسأبًدا ما مينعه من احللف أمام مجٍع 
م رَفَـــَع املســيح املوعــود واإلمــام املهـــدي ٢٧/١٠/١٨٩٤الــدين؟ ويف هــذه املــرة يــوم 

. علــــى اإلعــــالن املطلــــوب" آــــم"روبيــــة إذا حلــــف  ٤٠٠٠قيمــــَة اجلــــائزة إىل  �
ليحلــــف كمــــا حتــــداه ســــيدنا " آــــم"مل يكــــن . ولكــــن آمث مل يكــــن ليقبــــل بــــاإلغراء

روبية، وال من أجل شـرف املسـيح  ٤٠٠٠ال من أجل اعتبارات مالية ملبلغ .. أمحد
  ) ١٠ص ،٩ج ؛أنوار اإلسالم، اخلزائن الروحانية( .بن مرميا

" آــم"للقــس  �شــهرًا مــن حتــدي املســيح املوعــود واإلمــام املهــدي  ١٢بعــد 
أخــذت وســائل اإلعــالم النصــرانية مــرة .. ليحلــف بأنــه مل يغــري موقفــه مــن اإلســالم
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حيا رغم أن القس نفسـه قـد تَراَجـَع عـن احللـف بنـاًء " آم"أخرى تثري مسألة بقاء 
  . على زعم باطل منه أن دينه ال يسمح مبثل هذا التصرف

عـن طريـق زميلـه القـس فـتح  -"آـم"م سرب القس ١٨٩٥ من ١٢شهر ويف 
 �ملهــدي أنــه مل يُقــِدم علــى احللــف ألن أتبــاع املســيح املوعــود واإلمــام ا - مســيح

مـن  �وعلى الفـور طلـب املسـيح املوعـود واإلمـام املهـدي . حفنة قليلة من الناس
ــم كــي يوقعــوا " آــم"عني الــذين يرضــى أن خيــربه عــن عــدد املســلمني املــوق " آــم"

  . )�أي املسيح املوعود واإلمام املهدي (على التماس يقدم إليه من ِقبله 
أنــه لــو اجتمــع القساوســة بأخــريًا  �ويف هــذا اإلعــالن صــرح املســيح املوعــود 

.. فإنـه سـيبقى فاقـَد الشـجاعة للحلـف ،علـى القسـم" آـم"النصارى مجيًعـا إلغـراء 
  . ألنه يف قرارة قلبه يعلم أن النبوءة األصلية ضده يف أْمرِْتَسر قد حتققت بالفعل

أيضـا أنـه لـدليٌل كـاٍف علـى صـدقه  �وصرح املسيح املوعود واإلمام املهـدي 
. حــىت ولـو مزّقـه العــاَملُ النصـراين إربًـا إربًــا.. لـن حيلــف أبـًدا ضـده" آـم"يف قولـه إن 

فــإن النبــوءة الثانيــة عــن هالكــه  ،علــى احللــف" آــم"لــو أقــدم .. ومــن ناحيــة أخــرى
، إعــــــــــــالن ٢٠٤ص ،٢ج ؛جمموعــــــــــــة اإلعالنــــــــــــات( .ســــــــــــوف تتحقــــــــــــق حتًمــــــــــــا

٣٠/١٢/١٨٩٤ (  
مل جيسر عبد اهللا آم على القسم رغم ما تعـّرض لـه .. وقع سيدنا أمحدوكما ت

كــان يف حــد ذاتــه " آــم"ولكــن صــمت . مــن حتقــري مســتمر حســبما وعــد اهللا بــه
إذ كانــت أمامــه فرصــٌة كافيــة لينقــذ نفَســه مــن غضــب اهللا تعــاىل .. نوًعــا مــن اخلــداع

اذب رغــم حــّث متكــرر بقــول احلــق، ولكنــه ظــل صــامتا متســرتا وراء تظــاُهٍر ديــين كــ
.. ومــن َمث . بعــد هــذا اإلعــالن أيضــا �مــن ِقبــل املســيح املوعــود واإلمــام املهــدي 

األخـري الـذي بلغـه  �وبعد سبعة أشهر من حتذير املسيح املوعود واإلمام املهدي 
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م، متاًمــا  ١٨٩٦-٧-٢٧، ُنِشــَر نعُيــه يف ١٨٩٥-١٢-٣٠هلــذا القــس النصــراين يف 
يف إعالنـه الرابـع بـأن اهللا تعـاىل لــن  �وعـود واإلمـام املهــدي كمـا أعلنـه املسـيح امل

إن تلــك األيــام .... يــرتك جمرمــا كهــذا بــدون عقــاب، ألنــه خيفــي احلــق ليخــدع الــدنيا
  ) م٢٧/١٠/١٨٩٤، إعالن ١٠٦املرجع السابق ص ( .لقريبة، وليست ببعيدة

  لمتعلقة بالقس ألكسندر دوئياالنبوءة : رابعا
كرجـل مـن   م١٨٧٢هـاجر إىل أسـرتاليا عـام  ،إسكتلندياكان ألكسندر دوئي  

علــى  املزعومــة ويف ســنوات قالئــل اكتســب شــهرًة إىل حــد مــا بقدرتــه. رجــال الــدين
حيــث شــرع يف  ،ارحتــل إىل الواليــات املتحــدة األمريكيــة م١٨٨٨ويف عــام . الشــفاء

؛ وأخـذ يـدعو )أوراق الشـفاء( (Leaves of Healing)إصـدار جريـدة تسـمى 
طائفــة  م١٨٩٦؛ وبســبب شــهرته أسـس يف أمريكــا عــام م١٨٩٢لنصـرانية عــام إىل ا

ـر  م١٩٠١ ويف العام. نصرانية كاثوليكية تُنسب إليه اّدعى ألكسندر دوئي أنـه املبش
وأخـذ يسـيطر علـى عـدد  . بعودة املسيح الذي تشوَق األمريكـان املتـدينون إىل جميئـه

وملـا تـدفقت عليـه األمـوال اشــرتى . ريكيــةكبـري مـن األتبـاع يف الواليـات املتحـدة األم
مدينـــة  ؛حيـــث بـــىن فيهـــا بلـــدة مساهـــا (Illinois) يقطعـــَة أرٍض يف مقاطعـــة إلينـــو 

  . صهيون
وقـد . �كان دوئي عـدوا لـدوًدا لإلسـالم ونبِيـه الكـرمي سـيدنا حممـد املصـطفى 

  : قال يف إحدى خطبه وقد .دّلل على عداوته يف خطبه وكتاباته
لـــو أين قبلـــُت ـــذه األباطيـــل فكـــأين . يـــف حممـــد باحتقـــار شـــديدأنظُـــُر إىل ز "

.. بـــل وال يف أي مكـــان آخـــر مـــن أرض اهللا.. آمنـــت أنـــه ال توجـــد يف هـــذا اجلْمـــع
لســـنت إال  -معشــَر النســاء  -وكــأين اعرتفــُت أّنكـــّن . امــرأٌة واحــدة هلــا روح خالـــدة

وجــود خالــد، وأنــه  ُتســتعملن ســاعة يف اليــوم كألعوبــة، ولــيس لُكــنّ . حيوانــات بريّــة
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َمتـُـْنتَ  ،عنـدما يُرضـي أولئـك الـذين تسـيطر علـيهم الشـهواُت البهيميـة َشـبـَُقهم مـنكن
 Leaves of)."هـــذه هـــي ديانـــة حممـــد. هـــذه هـــي ـــايتكن. ميتـــَة الكـــالب

healing, volume No7, Issue No 5, 26/5/1900 (  
ـــْر كافـــُة أنـــه إذا مل بصـــرّح فيهـــا  م١٩٠٢عـــام  يف كمـــا نشـــر دوئـــي نبـــوءة يتنص

  . فلسوف يَلَقون املوَت والدمار ،مسلمي العامل
ــــم ألكســــندر  �عنـــدما بلغــــْت املســـيح املوعــــود واإلمـــام املهــــدي  ج أخبـــاُر

صــرّح .. ، وبلغْتــه نبوءتُــه ضــد مســلمي العــامل�دوئــي علــى اإلســالم ونــيب اإلســالم 
  : حضرته
يـــّدعي بأنـــه  ،اُمســـه دوئـــيظهـــر يف الواليـــات املتحـــدة األمريكيـــة مـــؤخرا رجـــٌل "

أرسله للعامل ليدعو الناس إىل عقيدة أنـه  -بوصفه ربا  -رسول ليسوع، وأن يسوع 
ـــــان"جملـــــة " (.ال رّب ســـــوى يســـــوع  - ٣٤٢، ص٩الـــــد األول عـــــدد" نقـــــد األدي

٣٤٨(  
نفسه إىل القس ألكسـندر دوئـي،  �م املسيح املوعود واإلمام املهدي مث قدّ  

الذي يؤله يسوَع، ويزعم نفسه رسوال لـه، ويقـول بـأن النبـوءة أن دوئي هذا بوصرّح 
قـــد حتققـــت بظهــوره هـــو، وأنـــه هـــو إيليـــا ورســـول  ١٥:١٨٢الــواردة يف ســـفر التثنيـــة 

ــف علــى هــالك املســلمني.. العصــر إننــا نبــني للســيد دوئــي . ال حاجــَة بــدوئي للتَله
ىل اهلـــالك؛ فهنـــاك بــاحرتام أن حتقيـــق غرضـــه ال يتطلـــب تعــريَض ماليـــني املســـلمني إ

وال تتطلب هـذه الطريقـة أن . وسيلة سهلة للغاية لبياِن هل َرب دوئي حق أم باطل
يكــّرر إعــالن نبوءتــه عــن هــالك املســلمني، بــل فلَيَضــْعين وحــدي يف ذهنــه، ويــدعو 

، وأنــا . بشـأننا مًعــا ليهلـك الكــاذب منـا قبــل اآلخـر إن دوئــي يعتقـد بــأن يسـوع رب

                                         
  ".َلُه َتْسَمُعونَ . يُِقيُم َلَك الرب ِإهلَُك نَِبيا ِمْن َوَسِطَك ِمْن ِإْخَوِتَك ِمثِْلي": هذه النبوءة هي ٢
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َمـن منـا علــى : واملسـألة يف هـذا املوضــوع هـي. تواضـًعا ونبيــا فحسـبأعتـربه خملوقًـا م
شـخص ألـف احلق؟ ينبغي على املسرت دوئـي أن ينشـر دعـاءه ولُيْشـِهْد وُيْطِلـْع عليـه 

سوف أدعو بدوري وأُرفِـق .. وعندما تصلين النشرة اليت تتضمن إعالنه. على األقل
  . شخص، إن شاء اهللا ألفمع الدعاء شهادَة 

أنا البادئ ذا الدعاء، فإن مسـرت دوئـي هـو الـذي وضـع نفسـه يف هـذا لست 
. َدفـََعـين إىل هـذه املواجهـة ،وملا الَحَظ اهللاُ الغيـوُر ذلـك. املوقف من خالل إعالناته

بــل إين أنــا املســيح املوعــود الــذي ينتظــره .. إنــين لســت شخًصــا عاديــا يف هــذا البلــد
  . املسرت دوئي

ُحلســــمت .. حــــقّ  صــــادقًا يف ادعائــــه، وأن يســـوع رب ولـــو كــــان املســــرت دوئـــي 
ومــــن َمثّ فــــال حاجــــة إلهــــالك املســــلمني يف أقطــــار . املســــألُة مبــــوت شــــخص واحــــد

أمــــا إذا مل يســــتجب املســــرت دوئــــي هلــــذا اإلعــــالن ومل ينشــــر دعــــاًء . األرض مجيعــــا
ــل مــن الــدنيا قبــل وفــايت.. حبســب تبجحاتــه وادعاءاتــه فــإن هــذا يكــون آيــة .. وُرح

بــل .. والشــرط الوحيــد هــو أال يكــون مــوُت أحــدنا بيــٍد بشــرية. هــل أمريكــا مجيًعــاأل
وإين أعطـي دوئـي . يكون بفعـل مـرض أو صـاعقة أو لدغـة ثعبـان أو افـرتاس وحـش

وإين ألبتهـل إىل اهللا أن يكـون مـع . فرتَة ثالثة أشـهر ليتخـذ قـراره ويسـتجيب ملطلـيب
املسـرت دوئـي ليـواجهين يف امليـدان  هـو أن يـأيت ؛واألسلوب الذي أعرضـه! الصادقني

ســنة مــن عمــري، وإين مــريض  ٦٦إين رجــل ُمســّن جتــاوزُت . مــن ربــه الزائــف بــإذنٍ 
بالســـــكر والدوســـــنطاريا والصـــــداع النصـــــفي واألنيميـــــا، وأُدرك أيضـــــا أن حيـــــايت ال 

فـــإذا كـــان رب دوئـــي الزائـــف . وإمنـــا علـــى أمـــر ريب.. تتوقـــف علـــى حـــاليت الصـــحية
مـــن إهـــالك  الً وبـــد. فـــال بـــد أن يســـمح لـــه بـــاخلروج إىل مـــواجهيت ..ميلـــك أيـــة قـــوة
فلسـوف يُـري  ،إذا رأى املسرت دوئـي أن مـويت وحـدي حيقـق غرضـه ؛املسلمني مجيًعا
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 ويؤمنــون  ،آيــًة عظيمــة، وبشــهودها ســوف يعــرتف ماليــُني النــاس بــأن ابــن مــرمي رب
  ) املرجع السابق" (.بأن دوئي رسوله

هــذا  �أذاعــت الصــحافة األمريكيــة إعــالَن املســيح املوعــود واإلمــام املهــدي 
ونشرْته على نطاق واسع، كما نشـرْت بعـُض الـدوريات هـذا التحـدي حرفيـا بتمامـه 

  .تقريًبا
(Literary Digest, 20

th
 June 1903. Burlington Freepost 

27
th
 June 1903, New York Commercial Advertiser, 26

th
 

October 1903)  
ــــدعاء"وســــردت إحــــدى الــــدوريات هــــذا التحــــدي حتــــت عنــــوان   ؛مبــــارزة يف ال

  :، وختمت بياا ذه املالحظة"إجنليزي ضد عريب
أنــــت زعــــيُم مجاعــــة، وأيضــــا يل أتبــــاع : وباختصــــار فــــإن املــــريزا كتــــب لــــدوئي"

و  جيــب أن نــدع. وميكــن التوصــل بســهولة إىل تقريــِر َمــن هــو ِمــن عنــد اهللا. عديــدون
فالــذي ُيســتجاب لدعائــه يُعتــرب مــن عنــد . كــي يُهلــك اهللا الكــاذَب يف حيــاة اآلخــر

 Argonaut, San) !"إـا حًقــا أكثـَـُر االختبــارات معقوليـًة وإنصـافًا. اهللا حقـا

Francisco, 1/12/1902)  
كمـا   �ومل ُجيب ألكسندر دوئي على حتدي املسيح املوعود واإلمـام املهـدي 

  : ما يلي ١٩٠٣شباط / علن يف فربايرومع ذلك أ. طلب منه
يـا رب . يـا رب تقبـْل دعـائي. أدعو الرب أن ينقرض اإلسالم حاال من العامل"

   (Leaves of Healing 14/2/1903)".َدمْر اإلسالم
تصـــرًحيا آخـــر  �َنَشـــَر املســـيح املوعـــود واإلمـــام املهـــدي  ٢٣/٨/١٩٠٣ويف 

ت صــــدقي أنـــه إذا قَِبــــَل دوئـــي بالتحــــدي إن مــــن آيـــا: موجًهـــا إىل دوئـــي قــــال فيـــه
  . فلسوف يودع احلياَة يف أًسى وعذاب عظيم يف حيايت ،صراحًة أو ِضمنًيا
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منَحـــه  ،�وملــا مل جيــب دوئـــي علــى حتـــدي املســيح املوعــود واإلمـــام املهــدي 
إذا تقــدم دوئــي خــالل هــذه املهلــة "أنــه بحضــرُته مهلــة ســبعة أشــهر أخــرى، وصــرح 

  ". فلسوف تشهد الدنيا ايَة هذا املباراة.. ملبارزيت، وقام باإلعالن املطلوب
 .يف حـوايل السـبعني مـن عمـره أنـه" �وذّكره املسيح املوعود واإلمـام املهـدي 

  .من عمره لم يكد يبلغ اخلمسنيف -وحبسب ما جاء يف تصرحياته -دوئي أّما
ــــر دوئــــي مــــن املعركــــة" إنــــه �يح املوعــــود واإلمــــام املهــــدي وقــــال املســــ  ،إذا فـَ

فلسوف يشهد عليه أهُل أمريكا وأوروبا قاطبة، ويكون فراُره هزمية ونوًعا من املـوت 
  : تصرحيه قائال �واختتم املسيح املوعود واإلمام املهدي ". له

  ". ولكن تأكدوا أن كارثًة سوف حتيق بصهيون عاجال"
/ طر دوئــي لالســتجابة إىل حتــدي ســيدنا أمحــد، وأعلــن يف ديســمربوأخــريا اضــ

  :١٩٠٣ كانون األول
هناك مسيح حممدي يف اهلند، كتـب عـدة مـرات أن يسـوع املسـيح مـدفون يف  "

ملاذا ال ترد عليه بـاجلواب الـالزم؟ هـل تتصـورون أن : كشمري؛ ويسألين بعُض الناس
. هــا لســحقُتها فأهلكُتهــا مجيعــاأرد علــى الرباغيــث والــذباب؟ لــو وضــعُت قــدمي علي

  ) املرجع السابق" (ً.الواقع أين أعطيها الفرصَة لتطري بعيًدا وتظّل حّية
 ،إن مل يكـن صـراحة.. وذا التصريح يكون ألكسندر دوئـي قـد قِبـل التحـدي

ومـــا كـــاد دوئـــي ُيصـــدر هـــذا التصـــريح حـــىت أخـــذت أمـــوره يف . فعلـــى األقـــل ضـــمنًيا
صــحته أمــاراُت االحنطــاط؛ وطفــق أتباُعــه يتشــككون  التــدهور، وبــدأت تظهــر علــى

وتـََهــاَوِت القــدُم الــيت خطــا ــا دوئــي علــى . يف دعاويــه، وحّلــت بــه صــعوباٌت ماليــة
ومل تكن أبًدا قـادرًة علـى سـحق املسـيح احملمـدي، بـل ومل .. أرض صهيون يف كربياء

ٍت شـديدًة مـن لقد عاىن نوبـا. تـَُعْد تستطيع محَل جسد صاحِبها واقًفا على األرض
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.. ، وأخــذوه إىل مكســيكو وجامايكــام١٩٠٥ األشــهر األخــرية مــن عــامالشــلل يف 
  . حبثًا عن عالج له مل جيدوه أبًدا

بينمــا كــان ميــنعهم مــن اخلمــر،  ،واكتشــف أتبــاُع دوئــي أنــه كــان ِســكريًا ُمــدِمًنا
ذلك كـــو . ومـــن َمث َعزَلُـــوه عـــن منصـــبه.. واخـــتلس أيضـــا األرصـــدَة املاليـــة للمؤسســـة

. هجرْته زوجُته وأوالده، وقضى مـا بقـي لـه مـن أيـام يف بـؤس مـادي وعـذاب نفسـي
وعنــد . هلـك ألكســندر دوئـي مهجــورًا حمســورًا مفضـوًحا َمهيًنــا.. ٧/٣/١٩٠٧ويف 

ـــابع تطـــوراِت النــــزاع بينـــه  هالكـــه كتبـــت إحـــدى الصـــحف األمريكيـــة الـــيت كانـــت تُت
  : وسيدنا أمحد

تعيســـًة، ومتزقـــْت مدينـــُة صـــهيون كـــل ممـــزق يف لقـــد مـــات دوئـــي ِميتـــًة بائســـًة "
  )(Boston Herald, 23/6/1907". منازعات داخلية

 �ويف الوقــــت الــــذي حيــــتج فيــــه خصــــوُم املســــيح املوعــــود واإلمــــام املهــــدي 
ُتصـــرح الصــــحُف .. العيّـــابون الكـــذابون بأنـــه مل يتنبـــأ قــــط ـــالك ألكســـندر دوئـــي

ودوئــي  ،�ســيح املوعــود واإلمــام املهــدي األمريكيــة الــيت شــهدت اخلــالَف بــني امل
  : قائلةً 

فلسـوف يغـادر الـدنيا أمـام  ،أنـه إذا مل يقبـل دوئـي التحـديبتنبأ رجُل قاديان "
تأجلـت ايتـه فقـط،  ،إذا رفـض دوئـي: ويقـول املـريزا. عينه يف أًسى شديد وعذاب

كانـت هـذه . واملوت ينتظره على حـد سـواء، ولسـوف تنــزل الكارثـة مبدينـة صـهيون
لقـد كانـت خطـوة تنطـوي . تسـقط صـهيون ويهلـك دوئـي قبـل أمحـد: نبوءًة عظيمةً 

على خماطرة من جانب املسـيح املوعـود إذ يتحـدى إيليـا العائـَد إىل احليـاة يف اختبـار 
، وكــان يعـــيش علــى األقــل ان أكــرب خبمســة عشـــَر عاًمــاألن املتحــدي كــ.. التحمــل
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ومــع ذلــك فإنــه قــد . بــأرض يهــدد فيهــا الطــاعون وااعــات هــذا البــاقَي علــى احليــاة
   (Truth Seeker, 15/6/1907) ".فاز

وكتبــت صــحيفة أمريكيــة أخــرى تقريــرا عــن املوتــة البائســة الــيت لقيهــا ألكســندر 
  : جاء فيه.. أمحد دوئي متاًما كما ذُكر يف نبوءة سيدنا

قــــة الــــيت " يُلــــتمس العــــذر ألمحــــد وأتباعــــه إذا تبــــاَهوا بعــــَض الشــــيء بســــبب الد
  (Dunville Gazette, 7/6/1907)".حتققت ا النبوءة منذ عدة شهور

  : نبوءة الموت في مكة أو المدينة
 :أنه سيموت يف مكة أو املدينة؟ فيما أُوحـي إليـه �املسيح املوعود هل تنبأ 

مكــة أو  موت يفناهللا ألغلــنب أنــا ورســلي، ســالم قــوًال مــن رب رحــيم، ســكتــب "
   ".املدينة

  : ٣الردّ 
، أي قبـــل وفاتـــه ١٩٠٦-١-١٤املوعـــود يف  هـــذا اإلهلـــام نــــزل علـــى املســـيح

، والــيت علــى أثرهــا  املتــواترة بقــرب وفاتــه أي بعــد اإلهلامــات.. بســنتني وأربعــة أشــهر
يف جريــدة هــذا الــوحي  � وقــد نشــر .كتــاب الوصــية �املســيح املوعــود كتــب 

ونشــر . ١٩٠٦-١-١٩ بتـاريخ ويف جريـدة بــدر ،١٩٠٦-١-١٧اَحلَكـم بتــاريخ 
  : مع اإلهلام تفسريه وشرحه، فقال �

يقـول ) ٢. (لقد قرر اهللا تعاىل منذ البداية أنه هـو ورُسـُله سـيظلون غـالبني )١(
 أمـا قولـه سـنموت) ٣. (لـن متـوت خائبـا خاسـراأي .. أنـه سـالم لـكبالرحيم  الرب

الفــتح الــذي يشــبه فــتح (املدينــة، فيعــين ذلــك بأننــا ســننال فتًحــا مكيــا  يف مكــة أو
منـوت، فكمـا أن األعـداء قـد ُغلبـوا هنـاك قهـرًا، كـذلك سـوف يُغلـب  قبل أن) مكة

                                         
  لجماعةهذا الرد من املوقع الرمسي ل ٣
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أننــا ســننال فتًحــا مــدنيا قبــل املــوت، : واملعــىن الثــاين. القــاهرة األعــداء اآلن باآليــات
" كتـب اهللا ألغلـنب أنـا ورسـلي"وعبارة . سوف متيل إلينا تلقائيا ناسأي أن قلوب ال
التــذكرة، . (تشــري إىل املدينــة "ســالم قــوال مــن رب رحــيم"وعبــارة  تشــري إىل مكــة،

  )٥٠٣ص
  : االعتراض

، لكــن مل "إنــا نبشــرك بغــالم امســه حيــىي: "هنـاك وحــي نــزل علــى املؤســس يقــول
  .يولد له أي ولد ذا االسم

  : الردّ 
مـرزا " هنا، مبعـىن أنـه يعـيش حيـاة روحانيـة طويلـة، وقـد أصـبح ابنـه " حيىي"إن  

ســنة، فهــذا هــو  ٥٢خليفتــه الثــاين، ودامــت خالفتــه " �بشــري الــدين حممــود أمحــد 
اليحـىي، وهــذه هــي احليــاة الروحانيــة الطويلــة، كمـا أنــه كــان قبــل ذلــك ومنــذ طفولتــه 

وطاعـة خليفتـه  �املسيح املوعود اعة املبكرة مضرب املثل يف اخللق والروحانية وط
  .األول

  :االعتراض
بــل ظــل العــدد . تنبــأ املؤســس أنــه ســيولد لــه ابــن خــامس، ولكــن مل يولــد قــط

  . وهذا يعين أن النبوءة مل تتحقق. أربعة، وتويف أحدهم وهو طفل
  :٤الردّ 

احلمـد هللا الـذي وهـب يل علـى الكـرب أربعــة : " �لقـد كتـب املسـيح املوعـود 
من البنني، وأجنز وعده من اإلحسان، وبشرين خبامس يف حني مـن األحيـان، وهـذه  

  )مواهب الرمحن." (كلها آيات من ريب يا أهل العدوان
                                         

  هذا الرد من إعداد الداعية حممد طاهر ندمي ٤
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سـيولد ولـد مــرح : وتعريبـهباللغـة األرديـة  م۱۹۰٤كمـا أنـه تلقـى إهلامـا يف عـام 
  .ونشيط) أو ظريف(

مث  ،م١٩٠٣قــد ذكــر هــذه النبــوءة يف  � علــى ذلــك املعانــدون أنــه ويعــرتض
 حبــوايل هابعــد أُخــرىوُولــدت  ،بعــد ذلــك ولــدت لــه يف الســنة نفســها بنــت وماتــت

  !غري أنه مل يُرزق ذا الولد اخلامس حسب النبوءة ،سنتني
يف ، كمـا وولـد الولـد أيًضـا ،طلق على الولديُ " الولد"إن : ورًدا على ذلك نقول

َنــا�: قولــه تعــاىل عــن إبــراهيم : مــرمي( � نَبِيــا َجَعْلَنــا وَُكــال  َويـَْعُقــوبَ  ِإْســَحاقَ  َلــهُ  َوَهبـْ
٥٠.(   

ولكـن اهللا تعـاىل يقـول  ،فاملعلوم أن يعقوب هو ابن إسحاق وليس ابن إبـراهيم
بأننــا أعطينــاه إســحاق ويعقــوب، ممــا يعــين أن احلفيــد هــو اآلخــر  �عــن إبــراهيم 

فوهبنا له ابنـه إسـحاق، وابـن : "يقول اإلمام الطربي يف شرح هذه اآلية. مبثابة الولد
  ".ابنه يعقوب بن إسحاق

مث يــورد اإلمــام الطــربي قــول ابــن عبــاس يف شــرح آيــة مــن ســورة أخــرى حيـــث 
  . ولدا إبراهيم�وردت 

كـان   �أراد بذلك أن يعقوب  �م من هنا أن ابن عباس ولعل البعض يفه
ولــًدا حقيقيــا إلبــراهيم ومل يكــن حفيــًدا لــه، فــردا علــى هــذه الشــبهة نــورد مــا جــاء يف 

ــاوَ �: فأمــا مــا روي عــن ابــن عبــاس يف قولــه: "خمتصــر تفســري ابــن كثــري وهــو َن  لَــهُ  َوَهبـْ
مهـا ولـدا إبـراهيم، فمعنـاه أن ولـد الولـد مبنــزلة الولـد، فـإن : قال � َويـَْعُقوبَ  ِإْسَحاقَ 

خمتصـر تفسـري ابـن كثـري، " (.هذا األمر ال يكاد خيفى على مـن هـو دون ابـن عبـاس
   )من سورة العنكبوت ٢٧تفسري اآلية 
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فقـــد تلقـــى املســـيح . احلفيـــد علـــى" الولـــد"ميكـــن إطـــالق  هفاتضـــح مـــن هنـــا أنـــ
أنـــه ســـوف يولـــد لـــه ولـــد خـــامس أيضـــا يف حـــني مـــن ببشـــارة مـــن اهللا  �املوعــود 
مث جـــاء إهلـــام آخـــر ". مواهـــب الـــرمحن"فـــذكر هـــذه البشـــارة كمـــا هـــي يف  ،األحيـــان

  ووضــح املــراد مــن الولــد اخلــامس كمــا ذكــره حضـــرته يف ،توضــيًحا للبشــارة الســابقة
  : تعريبهو  "حقيقة الوحي"كتابه 
لقــد وعــدين اهللا تعــاىل أنــه ســيهبين ولــًدا خامًســا نافلــًة ووردت هــذه النبــوءة يف "

وبشــرين خبـــامس ": بالكلمــات التاليــة" مواهــب الــرمحن"مــن كتــاب  ١٣٩الصــفحة 
الـــذي ســـيولد عـــالوة علـــى أبنـــائي  -ن الولـــد اخلـــامسأأي  "يف حـــني مـــن األحيـــان

أنــه ال بــد أن يولــد يف حــني بعنــه بشــرين اهللا تعــاىل  -والــذي ســيكون نافلــة ،األربعــة
شـر منـذ مـدة يف جريـديت البـدر نُ  ا آخـرإلهامً كما تلقيت ذا الشأن . من األحيان

أي إننا نبشرك بولد " .إنا نبشرك بغالم نافلة لك، نافلة من عندي": م، وهوكَ واحلَ 
فقبـل ثالثـة أشـهر تقريبـا ولـد عنـد ابـين حممـود ... يعـين ولـد الولـد ؛آخر يكون نافلة

، فهكـــذا حتققـــت هـــذه النبـــوءة بعـــد أربعـــة أعـــوام "نصـــري أمحـــد"د صـــيب ّمســـي بــــأمحـــ
  )٢٢٩ص  ،٢٢ج  ؛حقيقة الوحي، اخلزائن الروحانية(." ونصف

قبــل بضــعة : "هــذا اإلهلــام يف مكــان آخــر حيــث قــال �كمــا شــرح حضــرته 
وقــد يكــون املــراد منــه أن ". إنــا نبشــرك بغــالم نافلــة لــك: "أيــام تلقيــت اإلهلــام التــايل
، إذ احلفيــد يــدعى نافلــة، أو ميكــن أن )�جنــل حضــرته (يولــد صــيب عنــد حممــود 

-٤-٥عـــدد  ١٤رقـــم  ٢الـــد ؛جريـــدة بـــدر." (تكـــون هـــذه البشـــارة لوقـــت آخـــر
  ).١ص ١٩٠٦-٤-١٠عدد  ١٢رقم  ١٠الد  ؛، جريدة احلكم٢ص ١٩٠٦

ومما يؤكد ما قاله حضرته هو أن القرآن الكرمي قد مسى يعقوب نافلـة إلبـراهيم، 
  :حيث يقول تعاىل
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َنا لَُه ِإْسَحاَق َويـَْعُقوَب نَاِفَلًة وَُكال َجَعْلَنا َصاحلَِِني �   )٧٣ :األنبياء( �َوَوَهبـْ
أن املـراد مـن االبـن اخلـامس هـو حفيـده الـذي  �رته وهكذا فقد وضح حضـ

وحتققــت هــذه النبــوة يف حيــاة . ســيولد عنــد جنلــه حممــود أمحــد يف حــني مــن األحيــان
َمـن   �مث هنـاك مـن أحفـاده . إذ ولد حفيد له من ابنه حممـود أمحـد �حضرته 

فــيمكن أن  ،كـان لــه شـأن عظــيم يف الــدفاع عـن اإلســالم ونشــره إىل أكنـاف العــامل
تنطبق النبوءة على هؤالء األحفاد أيًضا، ومن أبرزهم اخلليفة الثالث لإلمـام املهـدي 

مــرزا "، واخلليفــة الرابــع �ابــن مــرزا حممــود أمحــد  ؛رمحــه اهللا "مــرزا ناصــر أمحــد" �
  .�ابن مرزا حممود أمحد ؛ وهو أيًضا رمحه اهللا "طاهر أمحد

مرأتــه، وقــد اة يف ايــة محــل ءالنبــو  قــال مــرزا غــالم أمحــد هــذه: يقــول املعــرتضو
مث تنبــأ يف احلمــل الثــاين المرأتــه أن تلــد  .وضــعت امرأتــه بنتــا يف ايــة الشــهر نفســه

فوضـــعت امرأتــه بنتـــا " مجيــل يولــد ابــن الكـــرام ويكــون لـــه طــراز"ذلــك الــذكر فقـــال 
أوًال، وقـــد  يســـت ترمجــة صـــحيحة لإلهلـــامونقـــول ردا علـــى ذلــك بـــأن هـــذه ل. أيضــا
هـذا  �مل ينسـب حضـرته : ثانيـاو  .ا الرتمجة احلرفية لإلهلام يف بداية هذا الـردّ أوردن

كانت زوجتـه حتملـه أبـدا حـىت يصـح القـول أنـه تنبـأ يف ذلـك احلمـل   اإلهلام إىل محلٍ 
كيــف ميكــن أن يصـح هــذا الكــالم وقـد تلقــى اإلمــام : ثالثـاو . المرأتـه أن تلــد الــذكر

إهلامـات عـن هــذين احلملـني اللـذين أشـار إليهمــا املعـرتض، جـاء فيهــا  �املهـدي 
أن البنــت ســتولد، وأخــرب حضــرته بــذلك النــاس الكثــريين الــذين كــانوا شــهداء علــى 

حقيقــة "صــار ذلــك آيــة مــن آيــات صــدقه، وقــد ذكرهــا يف كتابــه  أنــه ذلــك لدرجــة
 ،أخـرى سـتولد عنـدي نبئت بالوحي اإلهلي بأن بنًتاأُ : "وترمجة ذلك كالتايل "الوحي

فولـــدت تلـــك . فـــأخربت الكثـــريين قبـــل األوان عـــن هـــذا اإلهلـــام. ولكنهـــا ســـتموت
  ." البنت وتوفيت بعد بضعة أشهر
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بعد هـذه البنـت  أخرىلقد ُبشرُت ببنت : "مث يقول عن البنت الثانية ما تعريبه
م َكـديت احلَ فنشـر هـذا اإلهلـام يف جريـ. "بنت الكرام": وكلمات اإلهلام هي) املتوفاة(

". أمـــة احلفـــيظ"أو رمبـــا يف إحـــدامها، مث ولـــدت بعـــد ذلـــك بنـــت مسيـــت بــــ  ،والبـــدر
  )٢٢٨ص  ،٢٢ج ؛حقيقة الوحي، اخلزائن الروحانية(

ال شــك أن هــذه آيــة واضــحة للمتبصــرين الــذين قــد مسعــوا ــذه النبــوءات قبــل 
قاديــان احلكـم والبـدر الصـادرتني يف ال جريـديتوهـي منشـورة يف صـفحات  ،حـدوثها

  . يف ذلك الزمن
  : االعتراض

فبشـرنا : "تنبأ مؤسس اجلماعة أنـه سـيعيش أكثـر مـن مثـانني سـنة، حيـث كتـب
وأنـــتم تقولـــون أنـــه عـــاش مخًســـا ". ربنـــا بثمـــانني ســـنة مـــن العمـــر أو هـــو أكثـــر عـــددا

  .وسبعني ونصف العام
  :٥الردّ 

  :الوحي التايل �لقد أوحى اهللا تعاىل إىل املسيح املوعود واإلمام املهدي 
  ."ثمانين حوال أو قريبا من ذلك"

ونصــفه اآلخــر ." أطــال اهللا بقــاءك: "مث تلقــى إهلامــا نصــفه باللغــة العربيــة وهــو
مـس أو أربـع سـنوات أو أقــل ذلـك خبمثـانني عامـا، أو أكثـر مـن : "وتعريبـه ،باألرديـة

ــــــه خبمــــــس أو أربــــــع ســــــنوات  ،٢٢ج ؛حقيقــــــة الــــــوحي، اخلــــــزائن الروحانيــــــة." (من
  )١٠٠ص

: مـا تعريبـه"٥ج ،بـراهني أمحديـة"هذا بنفسـه يف كتابـه  �لقد وضح حضرته 
بــل اهللا تعــاىل أعطــى . لــيس يف وعــد اهللا تعــاىل أن عمــري ســيتجاوز الثمــانني حتًمــا"

                                         
  من إعداد الداعية حممد طاهر ندمي ٥
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. خفيا يف وحيه هذا بأن العمر ميكن أن يـزداد حـىت الثمـانني لـو شـاء اهللا ذلـك الً أم
ة عــن الوعــد اإلهلــي فهــي حتــدد العمــر مــا بــني أمــا الكلمــات الظــاهرة للــوحي واملعــرب 

  )٢٥٩ص ، ٢١ج ؛اخلزائن الروحانية." (عاما ٨٦إىل  ٧٤
عــن عمــر ينــاهز  �وطبًقــا هلــذه النبــوءة تــويف املســيح املوعــود واإلمــام املهــدي 

  .مخًسا وسبعني عاما ونصف
سيصــل  �أمــا باللغــة العربيــة فقــد تلقــى إهلامــات عديــدة تشــري إىل أن عمــره 

مثــانني حــوال أو قريبــا مــن ذلــك، أو تزيــد عليــه ســنينا، : "ن الثمــانني، ومنهــاقريبــا مــ
ــــــة ،٣األربعــــــني، رقــــــم" (وتــــــرى نســــــال بعيــــــدا  .٣٩٤ص ،١٧ج ؛اخلــــــزائن الروحاني

مثـــانني "وكـــذلك . )٦٦، ص١٧ج ؛وضـــميمة التحفـــة الغولرويـــة، اخلـــزائن الروحانيـــة
 ؛، اخلـزائن الروحانيـة٢قـماألربعـني، ر " (حوال أو قريبـا مـن ذلـك، أو نزيـد عليـه سـنينا

لنحيينك حياة طيبـة، مثـانني حـوال أو قريبـا مـن ذلـك، "، وكذلك )٣٨٠، ص١٧ج
  ).٤٢٢، ص١٧ج ؛، اخلزائن الروحانية٣األربعني، رقم" (وترى نسال بعيدا

  طريق التحقيق 
 -١: للوصـــول إىل حتديـــد عمـــر أي إنســـان ال بـــد مـــن معرفـــة أمـــرين اثنـــني مهـــا

  .تاريخ وفاته -٢. تاريخ ميالده
هـــ املوافــق لـــ ١٣٢٦ربيـع الثــاين  ٢٤معــروف وهــو  �إن تـاريخ وفــاة حضــرته 

ومل يكــن مســجال يف أي  ،أمــا تــاريخ مــيالده فلــم يكــن معلومــا. م١٩٠٨-٥-٢٦
مكـــان، وذلــــك ألن عــــادة تســــجيل األمســــاء يف الســــجالت احلكوميــــة مل تكــــن قــــد 

سـه يف كتبـه تارخيًـا معيًنـا بنف �كما مل يذكر حضرته . بدأت بعد يف تلك املناطق
بـــل   ،يهتمــون بتـــاريخ مــيالدهم وال يتذكرونــه �مل يكــن النـــاس يف زمنــه . لوالدتــه

كــانوا يذكرونــه مقرونــا باألحــداث اهلامــة الــيت حصــلت يف ذلــك الــزمن، فعلــى ســبيل 
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ولـــدُت يف الفـــرتة الـــيت تفشـــى فيهـــا الطـــاعون يف منطقـــة  : املثـــال كـــان أحـــدهم يقـــول
ومــا إىل  ،أو عنــد انــدالع حــرب كــذا ،زلــزال يف مكــان كــذا حــدث عنــدما أو ،كــذا

عـــدة أقـــوال عـــن تــــاريخ  �وهلـــذا الســـبب جنـــد يف كتـــب املســـيح املوعـــود . ذلـــك
يقـول . لـذلك جنـد فيـه اختالفًـا ،وملا كان كل ذلك مبنيا على جمرد التخمـني. والدته

حــده، إن عمــري احلقيقــي يعلمــه اهللا تعــاىل و : "ــذا الصــدد مــا تعريبــه �حضــرته 
أقــــارب الســــبعني مــــن  -اهلجريــــة ١٣٢٣يف ســــنة  -أمــــا مــــا أعرفــــه فهــــو أنــــين اآلن 

 ؛، اخلـزائن الروحانيـةمـن بـراهني أمحديـة ٥جضميمة ." (العمر، واهللا أعلم بالصواب
  )٣٦٥ص  ،٢١ج 

مل يكـن مسـجال وال مـذكورا  �أن تاريخ مـيالد حضـرته  تقدملقد اتضح مما 
وإذا حترينا يف األمر أكثر وجدنا عدة قـرائن ذكرهـا حضـرته . بالتحديد يف أي مكان

الـــذين كتبـــوا كـــل ذلـــك وُنشـــر فيمـــا بعـــد باســـم (يف بعـــض كتبـــه أو أمـــام صـــحابته 
ممــا يســاعد الباحـث يف حتديــد يــوم مــيالده بشــكل ) يف عشــرة جملــدات" امللفوظـات"

  : تايلوبيان ذلك كال. صحيح
  :ما تعريبه �يقول سيدنا املسيح املوعود واإلمام املهدي  -١
." لقد ُولد هذا العبد املتواضح يوم اجلمعـة يف الرابـع عشـر مـن الشـهر القمـري"

  )، احلاشية٢٨١ص  ،١٧ج  ؛حتفة غولروية، اخلزائن الروحانية(
 لقــد ُولــدُت يف: أنــه قــال �ورد يف روايــة أحــد صــحابة املســيح املوعــود  -٢
 اســم لشــهر مــن شـــهور التقــومي البكرمــي املعــروف يف القــارة اهلنديـــة) (فــاغن(شــهر 

، ويف اليــوم الرابــع عشــر للشــهر القمــري، )شــباط/ يف الســنة امليالديــة فربايــر ويقــارب
  )٢٣٩ -٢٣٨ذكر حبيب ص. (وكان الوقت هو اهلزيع األخري من الليل
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اعهــا لتحديــد يــوم نســتخلص ممــا ســبق أن هنــاك ثالثــة أمــور ال بــد مــن اجتم 
  :وهي �ميالد اإلمام املهدي 

  .يوم اجلمعة -١
  .الشهور القمرية يف أحدالرابع عشر  -٢
مـــن  شـــباط/ ويقابلـــه فربايـــر(مـــن التقـــومي البكرمـــي اهلنـــدي ) فـــاغن(شـــهر _ ٣

  ).السنة امليالدية
تعــالوا معنــا نســتعرض التقــومي اهلجــري واملــيالدي والبكرمــي لعــدة ســنوات حــىت 

  .نتيجةنصل إىل ال
  التاريخ الهندي البكرمي  اليوم  التاريخ الهجري  التاريخ الميالدي

  البكرمي ١٨٨٧فاغن  ٧  اجلمعة  هـ١٢٤٦شعبان ٢٠  م١٨٣١فرباير ٤
  البكرمي١٨٨٨فاغن ١  الجمعة  هـ١٢٤٧رمضان ١٤  م١٨٣٢فبراير ١٧
  البكرمي ١٨٨٩فاغن  ٤  اجلمعة  هـ١٢٤٨رمضان ١٧  م١٨٣٣فرباير ١٨
  البكرمي ١٨٩٠فاغن  ٥  اجلمعة  هـ١٢٤٩شوال ١٨  م١٨٣٤فرباير ٢٨
  البكرمي١٨٩١فاغن ١  الجمعة  هـ١٢٥٠شوال ١٤  م١٨٣٥فبراير ١٣
  البكرمي ١٨٩٢فاغن  ٣  اجلمعة  هـ١٢٥١شوال ١٧  م١٨٣٦فرباير ٢٥
  البكرمي ١٨٩٣فاغن  ٤  اجلمعة  هـ١٢٥٢قعدة الذي ١٨  م١٨٣٧فرباير ٢٤
  البكرمي ١٨٩٤فاغن  ٧  اجلمعة  هـ١٢٥٣قعدة الذي ٢٠  م١٨٣٨فرباير ٩
  البكرمي ١٨٩٥فاغن  ٣  اجلمعة  هـ١٢٥٤قعدة الذي ١٥  م١٨٣٩فرباير ١
  البكرمي ١٨٩٦فاغن  ٤  اجلمعة  هـ١٢٥٥ذي احلجة ١٦  م١٨٤٠فرباير ٢١

مــا اجتمعــت  ،أن األمــور الثالثــة املــذكورة اجلــدوليتضــح جليــا مــن خــالل هــذا 
ــــــ١٨٣٢ شــــــباط/ فربايــــــر ١٧: األوىل: ومهــــــا. إال مــــــرتني فحســــــب  ١٣: ةم، والثاني

لقــد تبنــت اجلماعــة اليــوم . هـــ١٢٥٠شــوال  ١٤م املوافــق لـــ ١٨٣٥ شــباط/ فربايــر
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بنــــاء علــــى مــــا ورد يف بعــــض   ، وذلــــك�األخــــري كتــــاريخ مــــيالد اإلمــــام املهــــدي 
هــــ ١٢٩٠لقـــد تشـــرفت باملكاملـــة واملخاطبـــة اإلهليـــة يف: "منهـــا مـــا تعريبـــهو  ،كتاباتـــه
  )٢٠٧ص  ،٢٢ج  ؛اخلزائن الروحانيةحقيقة الوحي، ." (بالضبط

ـــــوحي بـــــدأ ينــــــزل علـــــى اإلمـــــام املهـــــدي  . هــــــ١٢٩٠يف الســـــنة  �أي أن ال
ــا بــدأ ينـــزل عليــه الــوحي، �وبالنســبة لعمــره 

ّ
وملــا بلــغ عمــري : "مــا تعريبــه يقــول مل

تريــــــاق القلــــــوب، اخلــــــزائن ." (األربعــــــني عاًمــــــا، شــــــرفين اهللا تعــــــاىل بإهلامــــــه وكالمــــــه
  )٢٨٣ص  ،١٥ج  ؛الروحانية

كــان عمــري أربعــني عامــا : "مث يقــول يف مكــان آخــر يف بيــت شــعر لــه باألرديــة
ص  ،٢١ج  ؛، اخلـزائن الروحانيـة٥، جبراهني أمحدية." (إذ تشرفت بالوحي اإلهلي

١٣٥(  
الــيت تشــّرف فيهــا بــالوحي  يف الســنة -عاًمــا  ٤٠ �فــإذا كــان عمــر حضــرته 

 :حيــث إن .هـــ١٢٥٠ ســنة د يفاهلجريــة، فهــذا يعــين أنــه ولــ ١٢٩٠ ســنة -اإلهلــي
)١٢٥٠=  ٤٠ -١٢٩٠ (  

وشهر فـاغن مـن  ،واليوم الرابع عشر من الشهر القمري ،وال جيتمع يوم اجلمعة
  . هـ١٢٥٠شوال  ١٤إال يف  ،التقومي البكرمي
أن املســيح املوعــود واإلمــام  -بنــاء علــى مــا أســلفنا -فقــد ثبــت قطًعــاوهكــذا؛ 

ـــــد يف  �املهـــــدي  ـــــر ١٣هــــــ املوافـــــق لــــــ  ١٢٥٠شـــــوال  ١٤قـــــد ول  شـــــباط/ فرباي
  .م١٩٠٨-٥-٢٦هـ املوافق لـ  ١٣٢٦ربيع الثاين  ٢٤م، وتويف يف ١٨٣٥

: وإذا طرحنـــا ســـنة مـــيالده مـــن ســـنة وفاتـــه حتـــددت مـــدة عمـــره وذلـــك كالتـــايل
وإذا التزمنـــا بالدقـــة أكثـــر وعـــددنا الشـــهور . هجريـــة عامـــا ٧٦=  ١٢٥٠ -١٣٢٦
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وهـذا يوافــق . وسـتة أشــهر وعشـرة أيــام هجريــة عامـا ٧٥يًضــا فيكـون عمــره واأليـام أ
  .متاما ملا ورد يف النبوءة

 الـــيت  �مون بعـــض كتابـــات اإلمـــام املهـــدي ولكـــن املعارضـــني املغرضـــني يقـــد
ًـــا للحـــق وحتقيًقـــا  أخـــرب فيهـــا عـــن عمـــره بـــالتخمني، وخيفـــون عباراتـــه األخـــرى كتمان

يلــي بعــض كتابــات املســيح املوعــود واإلمــام املهــدي لــذا نقــدم فيمــا . ملــآرم الســيئة
  .عاما ٧٦و ٧٤اليت تبني أنه عاش عمرًا يرتاوح بني  �

وهـــو يتحـــدث عـــن القســـيس  -" حقيقـــة الـــوحي"كتــب حضـــرته يف كتابـــه  .١
الــــذي هلـــك بعـــد أن دخـــل يف املباهلـــة مــــع " لكســـندر دوئـــيأ"األمريكـــي الشـــهري 

إعالنًـا " دوئـي"لقـد نشـرُت ضـد : "بـهمـا تعري -�املسيح املوعود واإلمام املهـدي 
أبلــغ مــن العمــر قرابــة ســبعني : م، تضــمن مجلــة١٩٠٣-٨-٢٣باللغــة اإلجنليزيــة يف 

ولكنـــين مل أكـــرتث بكـــرب . فهـــو شـــاب يف اخلمســـني كمـــا يقـــول" دوئـــي"عامــا، أمـــا 
ســين، ألن األمــر لـــن ُحيَســم يف هـــذه املباهلــة حبكـــم األعمــار، وإمنـــا حيكــم فيهـــا اهللا 

 ٥٠٦ص  ،٢٢ج ؛حقيقة الوحي، اخلـزائن الروحانيـة." (أحكم احلاكمنيالذي هو 
 )احلاشية

وتـــويف . ١٩٠٣-٨-٢٣كــان قرابــة الســبعني يف   �فثبــت أن عمــر حضــرته 
 ٧٥وـذا قـد صـار عمـره قرابـة . م١٩٠٨أي يف عـام  ؛بعد هذا خبمس سنني �

  .عاًما حبسب التقومي اهلجري ٧٧و ،عاًما حبسب التقومي امليالدي
؟ لقـد كـان عمـره �أَُروين أيـن صـار آـم: "مـا تعريبـه �يقول حضـرته : أ .٢

فـــإذا كنـــتم يف ريـــب مـــن ذلـــك فتأكـــدوه مـــن . عاًمـــا تقريبـــا ٦٤أي  ؛يقـــارب عمـــري

                                         
دخل يف املباهلـة مـع املسـيح املوعـود . كان قبل ذلك من كبار املشايخ. هو قسيس هندي متنصر �

  .بناء على وحي اهللا تعاىل �وهلك حسبما أنبأ اإلمام املهدي  �
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ج  ؛إعجــاز أمحــدي، اخلــزائن الروحانيـــة." (خــالل أوراق تقاعــده يف الــدوائر الرمسيـــة
 )١٠٩ص ،١٩

ج  ؛أجنـام آـم، اخلـزائن الروحانيـة(." كان سن آم مثـل سـين أنـا تقريًبـا: "ب
  )احلاشية ٧ص ، ١١

أجنــام ." (م١٨٩٦-٧-٢٧لقـد مــات عبــد اهللا آــم مبدينـة فــريوز بــور يف : "ج
  )١ص ،١١ج  ؛آم، اخلزائن الروحانية
، م١٩٠٨م، وتـــويف يف ١٨٩٦عامـــا يف ســـنة  ٦٤يبلـــغ  �إًذا كـــان حضـــرته 

 ٧٦= ١٢+ ٦٤: عمـــره وعليــه فقـــد صــار. ســنة أخـــرى ١٢يعـــين أنــه عـــاش  فهــذا
  .عاما

إن مؤسس اجلماعة عندما كتب أن آـم كـان يف مثـل سـنه فإمنـا يقول البعض 
، ولــيس أنــه كــان يف مثــل ســّن "إعجــاز أمحــدي"أخــرب عــن ســنه لــدى تأليفــه كتــاب 

أي أنـه يقـدم مقارنـة بـني عمـره احلـايل وبـني عمـر عبـد اهللا .. آم ملـا كـان آـم حيـا
  .حياآم عندما كان 

ولكن هذا خطأ، وسرعان ما يـزول لـدى قـراءة العبـارة التاليـة ممـا كتبـه حضـرته  
فــإنين ... عامــا ٦٨أو  ٦٤إذا كــان عمــرك : "خماطبًــا آــم يف حياتــه، وتعريبُــه �

اإلعــــــــــالن  ١٠٥ص  ،٢ج  ؛جمموعــــــــــة اإلعالنــــــــــات." (أيًضـــــــــا أقــــــــــارب الســــــــــتني
  )١٨٩٤-١٠-٢٧بتاريخ

كــان حــوايل ســتني عامــا يف   �مــام املهــدي أي أن عمــر املســيح املوعــود واإل
م، وهكـــذا ١٩٠٨يف  ؛ أيم، وتــويف حضــرته بعـــد ذلــك بأربعــة عشـــر عامــا١٨٩٤

عامـــا حبســـب  ٧٦و ،عامـــا حبســـب التقـــومي املـــيالدي ٧٤= ١٤+٦٠: صـــار عمـــره
  .التقومي اهلجري
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  شهادة المعارضين
قــد ل: "�وهــو ألــّد أعــداء حضــرته  ،يكتــب املولــوي ثنــاء اهللا األمرتســري -١

أنـه سـيموت عــن عمـر ينــاهز ) �أي املســيح املوعـود واإلمـام املهــدي (قـال املـريزا 
عــدد " أهــل احلــديث"جريــدة ." (وأرى أنــه اآلن قــد انتهــى إىل هــذا احلــد. الثمــانني

  ) م١٩٠٧-٥-٣
  .قد تويف بعد هذا بسنة واحدة فحسب �واملعلوم أن حضرته 

." عامـــا ٧٥ر، حبســـب قولـــه، إن املـــريزا ُعّمـــ: "مث جـــاء يف اجلريـــدة نفســـها -٢
  )٢عمود ٣ص ١٩٠٨-٧-٣١عدد (

مـــا  ١٢ص ١٩٠٨ شــباط/ عــدد فربايــر" مرقّــع قاديـــاين"مث جــاء يف جملتــه  -٣
  :تعريبه
كانـت : عن عبـد اهللا آـم املسـيحي" إعجاز أمحدي"يسجل املريزا يف كتيب "

 املــريزاويتضــح مــن هــذه العبــارة أن عمــر . عامــا ٦٤أي حــوايل  ؛ِســّنه مبثــل ِســّين أنــا
لنعــرف مــىت  ،تعــالوا اآلن حنقــق يف األمــرو . عامــا ٦٤عنــد وفــاة عبــد اهللا آــم كــان 

 ،هلــك آــم؟ وشـــكرًا هللا أن تــاريخ وفـــاة آــم هـــو اآلخــر مـــذكور يف كتابــات املـــريزا
مات عبـد اهللا آـم مبدينـة : "يلي ما ١ص" أجنام آم"حيث يكتب املريزا يف كتابه 

فتبــني مــن هــذه العبــارة أن عمــر املــريزا يف ." ١٨٩٦-٧-!)هكــذا( ٣فــريوز بــور يف 
كـــم ســــنة مضـــت مــــن عــــام   ىنــــر لتعـــالوا اآلن . عاًمــــا ٦٤كــــان قرابـــة   ١٨٩٦ســـنة 

إن مل خيطئنا يف ذلك أحـد أتبـاع  -م؟ فهي وفق حسابنا حنن ١٩٠٨إىل  م١٨٩٦
ـــا ١١ -املـــريزا فثبـــت أن . عامـــا ٧٥فيصـــري امـــوع  ٦٤إىل  ١١فـــإذا أضـــفنا . عاًم
  ".عاًما ٧٥املريزا يف الوقت احلايل هو عمر 
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يف  -أحـد ألـد خصـوم مؤسـس اجلماعـة هفثبت من خـالل التحقيـق الـذي نشـر 
يف ذلـــك  �أن عمـــر املســـيح املوعـــود واإلمـــام املهـــدي  -م١٩٠٨ شـــباط/ فربايـــر

ممـا . بعد هـذا الكـالم بثالثـة أشـهر فقـط �وتويف حضرته . عاما ٧٥الوقت كان 
  .وال ميكن أن يكون أقل من ذلك ،عاما ٧٥ثر من يدل على أن عمره كان أك

 ١٠٤ص  م،١٨٩٩يف طبعـــــــــة  ،لألْمرِْتَســـــــــري" تفســـــــــري ثنـــــــــائي"ورد يف  -٤
إن الــذي عمــره فــوق الســبعني مثــل : يلــي مــا ٩٠ص  ،ويف الطبعــة الثانيــة .احلاشــية

  ..."املريزا نفسه
كــان فــوق   م١٨٩٩يف عــام  �أي أن عمــر املســيح املوعــود واإلمــام املهــدي 

، فِوفــق هــذا التقــدير كــان عمــره )م١٩٠٨يف عــام (ســنني  ٩لســبعني، وتــويف بعــد ا
  .عاما ٧٩عند وفاته أكثر من 

كتــب املولــوي حممــد حســني البطــالوي غاضــًبا يف جملتــه إشــاعة الســنة عــام   -٥
قــد بلــغ اآلن ) �أي املســيح املوعــود واإلمــام املهــدي (إنــه : "م مــا تعريبــه١٨٩٣

  ."عاما من العمر ٦٣
 ٧٧ووفــق ذلــك صــار عمــره . بعــد هــذا أربعــة عشــر عامــا �حضــرته وعــاش 

  ).٧٧= ١٤+٦٣(عاما 
واجلــدير بالــذكر أن هــذه الشــهادة الــيت قــدمها املولــوي حممــد حســني البطــالوي 

هلــــــي أوثــــــق شــــــهادة أدىل ــــــا  �عــــــن عمــــــر املســــــيح املوعــــــود واإلمــــــام املهــــــدي 
. وذلك ألنه كان صديق حضرته يف صباه، وزميلـه يف الدراسـة االبتدائيـة. املعارضون

هناك قلة قليلـة مـن معاصـرينا الـذين يعرفـون : "حيث يقول البطالوي يف مكان آخر
فإنـــه مـــواطن لنـــا، . بقـــدر مـــا نعرفهـــا حنـــن" بـــراهني أمحديـــة"أحـــوال وأفكـــار مؤلـــف 
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"). شـرح مـال جـامي"و" القطـيب"حيـث كنـا سـويا نـدرس (ام الطفولـة وزميلنـا منـذ أيـ
  )٦رقم  ،٧ج  ،جملة إشاعة السنة(

يف كتابـــــه مواهـــــب  �ويعــــرتض الـــــبعض علـــــى عبــــارة قاهلـــــا املســـــيح املوعــــود 
وأرادوا ذلّتنــا، فأصــبنا رفعــًة وذكــرًا حســًنا، وأرادوا موتنــا وأشــاعوا فيــه خــربا، : "الــرمحن

، وأعطانـا حزبًـا وُوْلـًدا وسـكنا، نة من العمر أو هو أكثـر عـددافبّشَرنا ربنا بثمانني س
 بـأنيقـول ) �(إنـه : فقـالوا." وجَعل لنا سهولًة يف كـل أمـٍر، وجنّانـا ِمـن كـل َغْمـر

  . عمره سيزيد عن الثمانني
. ، وليسـت كلمـاِت الـوحي�ن هذه كلماُت املسيح املوعود إ :فاجلواب أّوال

  : هيفأما كلمات الوحي 
" مثـــانني حـــوال أو قريبـــا مــــن ذلـــك، أو تزيـــد عليـــه ســــنينا، وتـــرى نســـال بعيــــدا"

وضميمة التحفـة الغولرويـة،  .٣٩٤ص ،١٧ج ؛اخلزائن الروحانية ،٣األربعني، رقم(
مثـانني حـوال أو قريبـا مـن ذلـك، أو نزيـد عليـه ). "٦٦، ص١٧ج ؛اخلزائن الروحانيـة

لنحيينـــك حيـــاة "، )٣٨٠، ص١٧ج ؛، اخلــزائن الروحانيـــة٢األربعـــني، رقـــم" (ســنينا
، اخلـزائن ٣األربعـني، رقـم" (طيبة، مثانني حوال أو قريبا من ذلك، وتـرى نسـال بعيـدا

   ).٤٢٢، ص١٧ج ؛الروحانية
ــاو   ونصــفه اآلخــر." أطــال اهللا بقــاءك: "هنــاك وحــي نصــفه بالعربيــة، وهــو: ثانًي

ت أو أقـل منـه مس أو أربـع سـنواذلك خبمثانني عاما، أو أكثر من : "، وهوباألردية
  )..١٠٠ص ،٢٢ج ؛حقيقة الوحي، اخلزائن الروحانية." (خبمس أو أربع سنوات

 "٥ج ،بــراهني أمحديــة"هــذا الــوحي بنفســه يف كتابــه  �وقــد وضــح حضــرته  
لـــيس يف وعـــد اهللا تعـــاىل أن عمـــري ســـيتجاوز الثمـــانني حتًمـــا، بـــل اهللا : "مـــا تعريبـــه

خفيــا يف وحيــه هــذا بــأن العمــر ميكــن أن يــزداد حــىت الثمــانني لــو  الً تعــاىل أعطــى أمــ
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أمــا الكلمـات الظــاهرة للــوحي واملعـربة عــن الوعــد اإلهلـي فهــي حتــدد . شـاء اهللا ذلــك
   ).٢٥٩ص  ،٢١ج ؛اخلزائن الروحانية." (عاما ٨٦إىل  ٧٤العمر ما بني 

 بعــد أن إًذا، بعــد أن ذكرنــا كلمــات الــوحي الواضــحة والــيت انطبقــت حرفيــا، مث
يف   �هلـا، قـد بـات واضـحا أن املسـيح املوعـود  �ذكرنا تفسري املسـيح املوعـود 

مل يكن خيّصص هذه النبوءة باحلديث، بـل ميـر عليهـا مـرورا ) مواهب الرمحن(كتابه 
ويف مثـل هـذه احلالـة ال ُتشـرتط الدقـة؛ املهـم هـو . عابرا ضمن حتديثه بـنعم اهللا عليـه

إمنــا ُتشــرتط الدقــة حــني يكــون احلــديث . م اهللا عليــهجــوهر املوضــوع، وهــو ِذكــر نعــ
. الـوحي املـذكور �خمصصا للموضوع؛ وهذا ما رأيناه حـني شـرح املسـيح املوعـود 

  :لذا يستحسن هنا إيراد هذه العبارة يف سياقها، وهي كاآليت
وإنــا مـــع أتباعنـــا القالئـــل أوذينـــا مـــن أفــواجهم كـــل اإليـــذاء، ورمبـــا َوقَـْفنـــا بـــني " 

وت ِمـــن مكـــر تلـــك العلمـــاء، وِســـْقنا تانًـــا وظلًمـــا إىل احلّكـــام، وأغـــرى أنيـــاب املـــ
ِع النــاس واللئــام، ومكــروا كــل مكــر الستيصــالنا وإلطفــاِء َمــاملكّفــرون علينــا طوائــف زَ 

أنوار صدق مقالنا، وُصّبت علينا املصـائب، وعادانـا احلاضـر والغائـب، فمـا تزعزعنـا 
وفّســــقوين وجّهلــــوين . ير الــــذي إليــــه أَنـَْبنـــاومـــا اضــــطربنا، وانتظرنـــا النصــــر مــــن القـــد

بالكــذب واالفــرتاء، وبــالغوا يف الســّب إىل االنتهــاء، وإين ألجبــتهم بقــوٍل حــق لــوال 
وسَعوا كل السـعي ألُبـَْتلـى ببليّـة ويغـري علـّي نعمـٌة نلُتهـا . صيانة النفس من الفحشاء

وكلمـا ألقـوا . اخلـذالنمن الرمحن، فُخِذلوا يف كل موطٍن ونكصوا علـى أعقـام مـن 
علــي شــبكَة خديعــٍة خمرتعـــٍة، فرجهــا ريب عــين بفضــل مـــن لدنــه ورمحــٍة، وكــان آخـــر 
أمــرهم أــم ُجعلــوا أســفل الســافلني، وانتصــفنا ِمــن كــل خصــم مهــني، ِمــن غــري أن 

وأرادوا ذلّتنــا، فأصــبنا رفعــًة وذكــرًا حســًنا، . نرافــع إىل قضــاة أو نتقــدم إىل احلــاكمني
ا وأشــاعوا فيــه خــربا، فبّشــرَنا ربنـــا بثمــانني ســنة مــن العمــر أو هــو أكثـــر وأرادوا موتنــ
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عــددا، وأعطانــا حزبًــا وُوْلــًدا وســكنا، وجَعــل لنــا ســهولًة يف كــل أمــٍر، وّجنانــا ِمــن كــل 
وكنت فيهم كأين أختطـى احليَـواِت أو أمشـي بـني سـباع الفلـوات، فمشـى ريب  . َغْمر

فكيــــف أشــــكر ريب الــــذي جنــــاين مــــن . اميكخفــــٍري أمــــامي، والزمــــين يف تلــــك املــــو 
  )١٧-١٦مواهب الرمحن، ص." (اآلفات، على ُكلويل هذا حسرات

 أو مثــانني حــوال: "يف الــوحي" أو"ملــاذا وردت كلمــة ويعــرتض بعــض املعارضــني 
، أمل يكــن اهللا يعــرف يــوم وفاتــه؟ بــل هــذا يــدل "تزيــد عليــه ســنيناأو قريبــا مــن ذلــك 

  مما يقول؟على أن املتكلم ليس مبتأكد 
  :والجواب

ال شـك أن اهللا تعــاىل كــان يعــرف ذلــك متامـا فهــو عــالم الغيــوب، ولكــن كلمــة 
ـــه تعـــاىل لرســـوله الكـــرمي. قـــد تـــرد يف كـــالم اهللا تعـــاىل" أو"  َوِإمـــا�: كمـــا ورد يف قول

  )٤٧ :يونس( � نـَتـََوفـيَـنكَ  أَوْ  َنِعُدُهمْ  الِذي بـَْعضَ  نُرِيـَنكَ 
ـــــونس  ـــــه تعـــــاىل عـــــن ي ـــــٍف �: �ويف قول  �يَزِيـــــُدونَ  َأوْ َوأَْرَســـــْلَناُه ِإَىل ِمائَـــــِة أَْل

  )١٤٨ :الصافات(
حبيـــث ال يـــدري هـــل  ،أن يقـــول أحـــد أن اهللا غـــري متأكـــد مـــن كالمـــه فهـــل يمكـــن
قبـل ذلـك،  �بعض الذي قد وعد الكفار من العـذاب أم سـيتوفاه  �سُريي النيب 

كال، بـل هـذا هـو أسـلوبه . أو أن اهللا تعاىل مل يكن يعرف عدد قوم يونس بالضبط
  .فيما يتعلق مبثل هذه األنباء، وله يف ذلك ِحَكم كثرية ومنها ما أسلفنا به

هـــل مـــن املمكـــن لشـــخص كـــذاب مفـــرت علـــى اهللا : نقـــول للمعرتضـــني وأخيـــرا
قـــد أوحـــي إليـــه وأنـــه  تعـــاىل وقـــد بلـــغ حـــوايل األربعـــني ســـنة مـــن عمـــره أن يـــزعم أنـــه

ــــًدا؟ وإذا افرتضــــنا أن  ــــه ســــوف يــــرى نســــال بعي ســــيعيش حــــىت يقــــارب الثمــــانني وأن
شخصا مجح به اجلنون وأعلن مثل هذه الفريـة علـى اهللا تعـاىل، فهـل يرتكـه اهللا علـى 
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قيــد احليـــاة حـــىت تتحقــق فريتـــه، ويـــرى بالفعــل نســـال بعيـــدا يف أوالده وأحفـــاده، وال 
م العـــامل بســـبب كذبـــه وافرتائـــه؟ بـــل يهلـــك اهللا أعـــداء هـــذا يهلكــه اهللا ليفضـــحه أمـــا

يـــدعون اهللا تعـــاىل  "صـــلحاء األمـــة وأولياءهـــا"العبـــد إذا مـــا دعـــا علـــيهم، بـــرغم أن 
  . هلالكه

م أو ١٨٧٣يف حـوايل " تـرى نسـال بعيـًدا"إهلـام  �لقد تلقـى اإلمـام املهـدي 
وىل كانــت قــد م حــني مل تكــن عنــده زوجــة وال أوالد، وذلــك ألن زوجتــه األ١٨٧٤

أمـا الولـدان مـن تلـك الزوجـة . انفصلت عنـه قبـل هـذا بـأكثر مـن مخسـة عشـر عامـا
فهمـا أيضــا عاشــا بعيـدين عــن حضــرته حـىت أمــا عارضــاه عنـدما أعلــن أنــه املســيح 

أمـــا هـــو بنفســـه فكـــان عاكفـــا علـــى العلـــوم الدينيـــة . �املوعـــود واإلمـــام املهـــدي 
لـــيس لســـنة  ؛ وذلـــكزوجـــة ثانيـــةعـــن  والـــدفاع عـــن بيضـــة اإلســـالم دون أن يبحـــث

مث تـزوج حـني  . بقـي علـى هـذه احلالـة ألكثـر مـن عشـر سـنني بـل أو سـنتني، واحدة
كــان يبلــغ اخلمســني مــن عمــره، فأعطــاه اهللا األوالد واألحفــاد، مث توفــاه بعــد حتقيــق 

   :والسؤال اآلن هو. "ترى نسال بعيدا": اإلهلام
بـاإلعالن أنـه سـوف يـرى نسـال  هل من املعقـول أن يقـوم أحـد مـن عنـد نفسـه

مث يبقـى بـال زواج  ؟بعيدا يف حني تكون زوجتـه قـد انفصـلت عنـه، وولـداه يعارضـانه
حــىت يـــتم لــه مـــا قـــال ســابًقا، وذلـــك بــالطبع إذا أمهلـــه اهللا تعـــاىل بعــد هـــذه النبـــوءة 

  .الكاذبة اليت نسبها إىل اهللا تعاىل
يف الـزواج أكثـر فقـد ال يـرى  وملاذا مل َخيَْف مـن أن عمـره ميضـي، وأنـه لـو تـأخر

حــىت أوالده ناهيــك عــن نســل بعيــد، أو قــد ال ينجــب، أو قــد ال ميهلــه اهللا تعــاىل، 
فــال يــتمكن مــن الــزواج أصــال؟ وكــل ذلــك حيــدث يف ظــل التكــذيب اليــومي الــذي  
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كــان يتلقــاه مــن قبــل املعارضــني، واهلجــوم العنيــف الــذي كــان يشــّنه املشــايخ ضــده 
  .وا الناس عن تصديقهليثبتوا كذبه حىت يصدّ 

  !أهكذا تكون سرية املتنبئني الكاذبني؟
م حـني  ١٨٨٤جند أنـه تـزوج زواجـا ثانيـا يف أواخـر عـام  �عندما نقرأ سريته 

فهــل َمــن يتــزوج يف مثــل هــذه الســن يســعه . مــن عمــره اخلمســنيكــان يبلــغ حــوايل 
اب هــذه الفكــرة بشــدة، ألســب الواقــع يعــارضســوف يــرى نســال بعيــدا؟  بأنــهالقــول 

  :تالية
 .هو متقدم يف السن فال يدري إىل مىت سيعيش -١
 .أو قد تكون زوجته عقيما ،قد ال ينجب بسبب تقدمه يف السن -٢
إن كان كاذبا فال بـد أن اهللا تعـاىل سـوف يقطـع حبـل عمـره حـىت قبـل  -٣
 .فال يكون فتنة للناس ،وذلك لكي ال يتحقق كالمه ،األوان
لـه ذريـة، فهـل يضـمن أن  تلـدووُ  ،كل هـذه العراقيـل  � مث لو جتاوز -٤

 بأنــه هأوالده هــم اآلخــرون ســيتزوجون ويلــدون أوالًدا يف حياتــه حــىت يتحقــق مــا قالــ
 سوف يرى نسال بعيًدا؟

كمــــا أنــــه ال يعلــــم هــــل ســــيؤمن بــــه أوالده مث أوالدهــــم أيضــــا ليتحقــــق   -٥
ـــو بقـــوا هـــم  كالمـــه، أم ســـيكونون علـــى شـــاكلة ولَديـــه مـــن الزوجـــة األوىل، ألـــم ل

فال ميكن أن ينسبهم إىل نفسه، إذ من املعلـوم أنـه ال يُعـد  ، مؤمنني بهاآلخرون غريَ 
يَـا نُـوُح ِإنـُه لَـْيَس �: �لقولـه تعـاىل عـن ابـن نـوح  ،من أوالد النيب من ال يؤمن بـه

ـُر َصـاِلحٍ  عتـرب حضـرته ومـن غـري املعقـول أن يَ ). ٤٧:هـود( �ِمْن أَْهِلَك إِنـُه َعَمـٌل َغيـْ
 .عتربوه كاذباال وإال؛ .مصداقا لنبوءته؛ همن مل يؤمنوا ب �
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ُولــد و تـزوج متــأخرا،  �إن مـا حصــل هـو أنــه  ؛فمـع مجيــع هـذه املســتحيالت
أفــال يــدل . لــه أوالد، وأمــّد اهللا يف عمــره حــىت إنــه رأى أحفــاده أيًضــا، مث توفــاه اهللا

إمنـا أعلنـه بنـاًء علـى كـالم اهللا الـذي حققـه علـى الـرغم مـن  ،أن مـا أعلنـه على ذلك
  .أن يكون مستحيال

يأخــــذ املــــدعي  �فــــإن ســــنة اهللا يف مثــــل حالتــــه هــــي أنــــه  ،ولــــو كــــان كاذبــــا 
فـإن بـدت ، َفَما ِمْنُكْم ِمْن َأَحٍد َعْنـُه َحـاِجزِين ،ويقطع منه الوتني ،الكاذب باليمني

امـــا ملـــا أراده املعارضـــون، فـــال شـــك أن هـــذا معاملـــة اهللا مـــع هـــذا املعلـــن معاكســـة مت
  . وهو يؤيده بآيات باهرة لتبصرها من كانت له عني باصرة ،املعلن من اهللا تعاىل

وكـذلك بّشـرين ريب بطـول : "�يقول حضرة املسيح املوعـود واإلمـام املهـدي 
فعّمـــرين ريب حـــىت رأيـــت نســـلي . "تـــرى نْســـًال بعيـــًدا": عمـــري يف بـــْدء أمـــري وقـــال

  . نسلي، ومل يرتكين كاألبرت الذي مل يُرزق وليًدا، وتكفي هذه اآلية سعيدا ونسل
أجتــّوز عقــولكم أن تلــك املعــامالت  .. فــأفتوين أيهــا العلمــاء واحملــّدثون والفقهــاء

كّلها يعامل اهللا برجـل يعلـم أنـه يفـرتي عليـه، ويكـذب أمـام عينيـه؟ وهـل جتـدون يف 
طويــل أحــدا مــن املفــرتين؟ ويــتّم عليــه كــّل  ســّنة اهللا أنــه ُيظهــر علــى غيبــه إىل عمــر

نعمتـــه كـــالنبّيني الصـــادقني؟ وينصـــره يف كـــّل مـــوطن بـــإكراٍم مبـــني؟ وميّهلـــه مـــع هـــذا 
االفــرتاء حــىت يبلــغ الشــيَب مــن الشــباب، ويُلحــق بــه ألوفــا مــن األصــحاب، ويعينــه 

ك ويطــرد أعــداءه املــؤذين كــالكالب؟ ويؤتيــه مــا مل يــؤَت أحــد مــن املعاصــرين، ويُهِلــ
مــن باهلــه أمــام عينيــه أو خيــزي ويهــني؟ ومــن كــان علــى الــدنيا ُمِكبــا ولزينتهــا حمبــا، 

أرأيــتم نصــرته كهــذه النصــرة؟ أو أحسســتم لــه عونــَة اهللا  .. ومــن أهــل االفــرتاء والفريــة
إالَم تكّفـــرون عبـــاد اهللا ! كهـــذه العونـــة؟ مـــا لكـــم ال تفّكـــرون كـــاملّتقني؟ هـــداكم اهللا

  ) ٦٥٠-٦٤٩، ص٢٢ج ؛تاء، اخلزائن الروحانيةاالستف(املؤيدين؟ 
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  : االعتراض
  .تنبأ املؤسس أن الطاعون لن يدخل قاديان قط، ولكنه دخلها

  :٦الردّ 
أن الطـــاعون لـــن يـــدخل قاديـــان قـــط، بـــل لنقـــرأ  �مل يتنبـــأ املســـيح املوعـــود 

  : عبارته بدقة، حيث يقول حضرته
واألمــر الثالــث الـــذي هــو ثابــت مـــن هــذا الــوحي هـــو أن اهللا تعــاىل ســـيحمي "

وإن استمر الطـاعون يف الـدنيا سـبعني سـنة  -القاديان من الدمار الشديد للطاعون 
، اخلـــزائن ١٠صدافــع الـــبالء ." (وهـــذه آيـــة جلميــع األمـــم. ألــا مســـكن رســوله -

   )٢٣٠ص ،١٨ج ؛الروحانية
إًذا، الطاعون سوف يقع يف قاديان بـال شـك، ولكنـه لـن يكـون طاعونـا جارفـا 

  . حيصد الناس حصدا
ــــزرع أشــــجارا  �الواقــــع أن ســــيدنا املســــيح املوعــــود  ــــا مالئكــــة ت رأى يف الرؤي

ــــه إـــا الطـــاعون الـــذي سيتفشـــى بشـــدة يف  دميمـــة الشـــكل كريهـــة املنظـــر، وقيـــل ل
. مجاعتــه مـــن ويــالت هــذا الطـــاعون البنجــاب عــن قريــب، وأن اهللا تعـــاىل ســيحمي

إنــه ". "لــوال اإلكــرام هللــك املقــام: "فممــا أوحــى اهللا تعــاىل إليــه بصــدد محايــة مجاعتــه
جمموعـة ". (إين أحافظ كل من يف الدار إال الذين علوا مـن اسـتكبار". "آوى القرية

، ٣٣ومواهـب الــرمحن ص  .م١٨٩٨-٢-٦إعـالن بتـاريخ  ؛٥ص ٣اإلعالنـات ج
  ).٢٥١ص ،١٩ج ؛حانيةاخلزائن الرو 

                                         
  الداعية عبد ايد عامرهذا الرد من إعداد  ٦
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ســخر منــه النــاس مســتهزئني حــىت  ،فلمــا نشــر حضــرته هــذه النبــوءة يف كتابيــه 
فاجـــأهم الطـــاعون بعـــد بضـــع ســـنني، فحصـــد النـــاس حصـــدا، فـــدخل اآلالف مـــن 

  .السعداء يف اجلماعة اإلسالمية األمحدية بعد أن رأْوا هذه اآلية الساطعة
موضـحا هـذا األمـر فقـال مـا  "٥ص ،دافـع الـبالء"وقـد كتـب حضـرته يف كتابـه 

بــأن الطـــاعون سيتفشـــى بشـــدة يف  نبـــأً نشـــرت  قـــد قبـــل أربعـــة أعـــوام كنــت: "تعريبــه
يف هذه البالد أشجارا سـوداء للطـاعون  )يف الرؤيا( حيث كنت قد رأيت ،البنجاب

ولـو أن النـاس تـابوا ملـا اسـتمر هـذا املـرض أكثـر مـن . قد ُزرعت يف كـل مدينـة وقريـة
اء بـل لرفعـه اهللا تعـاىل، ولكـنهم سـّبوين بـدال مـن أن يتوبـوا، ونشـروا فْصلِني من الشت

وإن . فكانت النتيجة مـا ترونـه اآلن. إعالنات مليئة بالكلمات البذيئة النابية للغاية
إن اهللا ال يغـري مـا بقـوم : "وحي اهللا املقدس الذي كان قد نزل علّي ذا الصدد هو

أي أن اهللا تعــاىل قــد أراد أالّ يرفــع بــالء ". يــةإنــه آوى القر . حــىت يغــريوا مــا بأنفســهم
ــــيت دخلــــت فيهــــا أي أن .. الطــــاعون مــــا مل يــــنفض النــــاس مــــن قلــــوم األفكــــار ال

سـوف حيفـظ الطاعون لن يرحل مـا مل يـؤمن النـاس مبـأموره ورسـوله، وأن اهللا القـادر 
 ، لكــي تعلمـوا أن القاديــان ظلـت حمميــة ألن رســول اهللالقاديـان مــن دمـار الطــاعون

  ) ٦-٥ص ،دافع البالء." (ونبيه كان فيها
الــيت تؤكــد أنــه مل ينــف وقــوع بعــض احلــاالت مــن  �وفيمــا يلــي بعــض أقوالــه 

  . الطاعون يف القاديان
من نفس الكتاب الـذي اقتـبس منـه املعـرتض  احلاشيةقد كتب حضرته يف  -١

 -" آوى"إن لفــظ : "فقــال مــا تعريبــهموضــحا كيفيــة محايــة اهللا للقاديــان، املغــرض، 
يشـري إىل ذلـك النـوع  -الذي يعين إنقاذ املرء من الدمار والتشتت وتقدمي املالذ لــه 
أي " الطـاعون اجلـارف"من أنواع الطاعون الذي يكون مدمرا جـدا، والـذي يسـمى 
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الــــذي يكتســــح البيــــوت اكتســــاحا، والــــذي يفــــر منــــه النــــاس هنــــا وهنــــاك، وميوتــــون  
إًذا فهـذا الــوحي اإلهلـي يتضــمن وعــدا . ركـالكالب، وهــذه احلالـة تفــوق طاقـة البشــ

لـوال : "وهذا ما يشرحه أيضا اإلهلام التـايل. بأن القاديان لن تتعرض ملثل هذه احلالة
أي لـــوال أنـــين أريـــد إكـــرام هـــذه اجلماعـــة لـــدمرُت القاديـــان ".. اإلكـــرام هللـــك املقـــام

  . أيضا
 قاديـان بعــض أنـه ال حـرج إذا وقعــت يف: األول: ويُفهـم مـن هــذا اإلهلـام أمــران

على سبيل الشاذ والنادر مما ال يفوق حتمل البشـر، والـذي ) من الطاعون(احلاالت 
. ال يكــون مــدمرًا وال يوجــب الفــرار والتشــتت، ألن الشــاذ والنــادر يف حكــم املعــدوم

 ،الــذي يكــون أشــد فتًكــا ودمــارًا -أنــه ال بــد مــن تفشــي الطــاعون املــدمر : والثــاين
يف القـرى واملـدن الـيت يقـيم فيهـا أعـداء هـذه اجلماعـة الـذين  -القاديـان مع باملقارنة 

هــم أشــد بغًيــا وشــرًا، وظلًمــا وســوَء عمــل وفســاًدا، حــىت يفــّر النــاس يف كــل اجلهــات 
ونقـــول بكـــل حتـــد بأنـــه لـــن يقـــع يف القاديـــان الطــــاعون .... مـــذهولني ومدهوشـــني

املرجـــع ." (التهامـــااجلـــارف الـــذي مـــن شـــأنه أن جيعـــل القريـــة خرابـــا يبابـــا ويلتهمهـــا 
  )احلاشية ،٥ص ،السابق
  : ما تعريبه "سفينة نوح"مث يقول حضرته يف كتابه  -٢
إن قاديـــان لـــن يغشـــاها بصـــفة : وقـــال) اهللا تعـــاىل(وفـــوق ذلـــك فقـــد خـــاطبين "

ـــــاس بســـــببه كـــــالكالب،  ـــــث ميـــــوت الن عامـــــة الطـــــاعوُن اجلـــــارف الطـــــاّم املبيـــــد، حبي
مهمـا  -تشـرد، وأن مجيـع أفـراد هـذه اجلماعـة وُيصبحون كاانني مـن وطـأة اهلـم وال

سيســلمون مــن الطــاعون بصــفة عامــة مقارنــًة مــع أعــدائهم، اللهــم  -يكــن عــددهم 
إال أولئــك الــذين مل يراعــوا عهــدهم حــق الرعايــة، أو الــذين كــان هنــاك ســبب خفــي 

ولكنـــه علـــى الـــرغم مـــن . يف علـــم اهللا بشـــأم، فهـــؤالء ميكـــن أن يتعرضـــوا للطـــاعون
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النـاس ال بـد أن يعرتفـوا متعجبـني يف آخـر األمـر بـأن محايـة اهللا كانـت مـع ذلك فإن 
قـــد محـــى هـــذه  -برمحـــة خاصـــة  -وأنـــه تعـــاىل، هـــذه اجلماعـــة مقارنـــة مـــع اآلخـــرين

  )٢ص  ،١٩ج  ؛اخلزائن الروحانية." (اجلماعة محاية ال يوجد هلا نظري
  : يف موضع آخر �وقال  -٣
سـوف حيفـظ مـن بـالء الطــاعون  �إن هـذه نبـوءة مؤكـدة مـن اهللا تعـاىل بأنــه "

املخلصني الساكنني داخل داري، الذين ال يستكربون أمام اهللا تعاىل وأمـام مبعوثـه، 
إال أنـــه مـــن . وســـيكون فضـــل اهللا اخلـــاص علـــى هـــذه اجلماعـــة باملقارنـــة مـــع غـــريهم

بســـبب ضـــعٍف يف إميـــان املمكـــن أن حيـــدث يف هـــذه اجلماعـــة أيضـــا حـــادث شـــاذ 
أو مـن جـراء األجـل املقـّدر أو لسـبب آخـر ال يعلمـه إال  أحد، أو نقٍص يف العمل،

وكمـا أن احلكومـة . والشاذ كاملعدوم، ألن احلكم يُبـىن علـى الكثـرة عنـد املقارنـة. اهللا
ميـوت مـنهم إال القليـل عِلمـت بالتجربـة أن احملقـونني مبصـل الطـاعون ال  بنفسـها قـد

القليلــة الشــاذة مــن احملقــونني ال  امليتــاتومــع ذلــك فــإن  ،مــع غــري احملقــونني باملقارنــة
ــ ص مــن قــدر املصــل وفائدتــه، كــذلك فلــو حصــلت يف القاديــان إصــابات قليلــة نقِ ُت

يف غريهــا مــن القــرى واملــدن، أو مــات أحــد مــن أفــراد هـــذه  حيصــلبالنســبة إىل مــا 
ولقــد . مكانـة هـذه اآليـة اجلماعـة بالطـاعون علـى سـبيل النــدرة، فـال حيـط ذلـك مــن

نشـــرُت هـــذه النبـــوءة بنـــاًء علـــى مـــا تبـــني يل مـــن كـــالم اهللا املقـــّدس، فلـــيس للعاقـــل 
إنه . إنه لقول اهللا وليس بقول كاهن. اللبيب أن يستهزئ بكلمات اهللا قبل وقوعها

إنه لكالم ذلك اإلله الذي أنـزل . ملن ُمْقَلة النور ال رمجًا بالغيب يف غياهب الظلمة
أن  ؛ومما سيربهن على أنين من عنـد اهللا ...والذي يستطيع هو أن يُذهبه ،عونالطا

املخلصـــني املقيمـــني يف فنـــاء داري سيســـلمون مـــن املـــوت ـــذا الوبـــاء، وأن مجـــاعيت  
وأن الســـــالم الـــــذي . يف مـــــأمن مـــــن صـــــولة الطـــــاعون -نســـــبيا  -كلهـــــا ســـــتكون 
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لطـاعون الفتـاك اجلـارف وأن ا. سيشمل هؤالء لن يوجد له نظري يف فئـة مـن الفئـات
 )٥-٤املرجع السابق ص ." (املبيد لن يصيب قريَة قاديان إال ما شّذ وندر

اهللا تعـاىل القاديـان يف محايتـه بعـد قـدر  جعـلقـد  آنًفـافبحسب األنباء املـذكورة 
طاعونــــا "هــــذا القــــدر اليســــري أيضــــا  �وقــــد اعتــــرب حضــــرته . يســــري مــــن العــــذاب

يف  �إذ يقـول . "٨٤حقيقـة الـوحي ص"يف كتابـه بالنسبة إىل القاديان، " شديدا
لقـد وقـع الطـاعون بـبعض الشـدة مـرة واحـدة فقـط : "مكان آخر من الكتاب نفسه

  ).٢٣٢ص حقيقة الوحي،." (يف القاديان
  .وبضدها تتبني األشياء: م ما قيلعْ ونِ 

الطــاعون اجلـارف الــذي يســبب  -علــى اإلطـالق  -إذن فلـم يقــع يف القاديـان 
:  �قـــد حقـــق اهللا وحيـــه ملؤســـس اجلماعـــة و . اخلـــراب والـــدمار والفـــرار والشـــتات

أي أن مجيـع القـاطنني يف دارك ".. إين أحافظ كل من يف الـدار وأحافظـك خاصـة"
ســواء  . صســوف ُحيفظــون مــن الطــاعون، ولســوف تــتم حفاظُتــك أنــت بشــكل خــا

  . كنَت داخل جدران بيتك أم خارجها
  : بكل قوة وبصوت عال �ولقد أعلن 

سواء كان من سـكان مدينـة أمروهـة أو  -إن آية صدقي هي أن كل معارض "
ــــلــــو أقســــم  -أْمرِْتَســــر أو دهلــــي أو كالكوتــــا أو الهــــور أو غــــولرة أو بطالــــة  اهللا أن ب

ذْت مدينتــه بالــذات بالطــاعون مدينتــه كــذا وكــذا ســتبقى حمفوظــة مــن الطــاعون ُألِخــ
 ،١٨ج ؛دافـــع الـــبالء، اخلـــزائن الروحانيــــة." (حتمـــا، ألنـــه قـــد اســـتهان بــــاهللا تعـــاىل

  )٢٣٨ص
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فهل قـدر أحـد علـى قبـول هـذا التحـدي؟ والـذين قبلـوه مل يكونـوا سـوى حفنـة 
مــن املعارضــني الــذين هلكـــوا بالطــاعون، ومــنهم جــراغ الـــدين اجلمــوين الــذي مـــات 

  . م مع ابنيه١٩٠٦-٤-٤ بالطاعون بتاريخ
  : القارئ املنصف هو يتبّينهإن األمر الذي جيب أن 

أمل يُـدِل حضـرة مؤسـس اجلماعـة بنبــوءة أن الطـاعون علـى وشـك التفشــي  -١
  يف البنجاب؟ 

 أمل يسخر منه الناس على هذه النبوءة؟  -٢
 أمل يتفش الطاعون بعد ذلك يف البنجاب وحصد الناس حصدا؟ -٣
حـــىت إـــا كانـــت يف  ،الت الطـــاعون يف القاديـــان قليلـــة جـــداأمل تكـــن حـــا -٤

 ،مث إن الــذين مــاتوا يف القاديــان مل يكونــوا حــىت مــن مجاعتنــا. حكــم الشــاذ واملعــدوم
 بل من املسلمني اآلخرين أو اهلندوس، إال يف حالة أو اثنتْني؟

مــن الطــاعون؟ مث هــل ألحــد أن يثبــت أن  �أمل يــنج مؤســس األمحديــة  -٥
 املبين من احلجر والطني مات بالطاعون؟ �بيته أحدا يف 

ــــنج الــــذين دخلــــوا يف البيــــت الروحــــاين لـــــه  -٦ مــــن الطــــاعون  - � -أمل ي
رغـم أـم امتنعـوا عـن التطعـيم الـواقي مـن الطـاعون  ،بصـورة خارقـة مقارنـة بـاآلخرين

 ؟ �بناء على وحي تلقاه املسيح املوعود 
كـان املولـوي حممـد علـي . �وأود أن أذكر ذه املناسبة حادثـا وقـع يف بيتـه 

مقارنــــة " جريـــدة وهـــي ؛وكـــان حمـــررا جلريـــدة اجلماعـــة باإلجنليزيـــة -الالهـــوري احملـــرتم
. أيـــام الطـــاعون �مقيمـــا يف بيتـــه  - )Review of religion( "األديـــان

وانتفخـــت  حيـــث أصـــيب بـــاحلمى ؛كـــل عالمـــات الطـــاعون  عليـــهفمـــرض وظهـــرت 
فـدعا . وذات يوم اشتدت به احلمى فخاف أن ميوت بالطـاعون. الغدد حتت إبطيه
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أخــاف أن : قـال لـــه ،فلمـا جــاء حضــرته. املسـيَح املوعــود الــذي كـان يعاجلــه ويعــوده
إنـــك لـــن : بكـــل محـــاس وجـــالل �فقـــال لــــه املســـيح املوعـــود . أمـــوت بالطـــاعون

ألن اهللا تعــاىل قــد وعــدين  ،بصــادقلــو مــت فلســُت . متــوت بالطــاعون إن شــاء اهللا
مث وضـع حضــرته يــده علـى جبــني املولــوي ". إين أحــافظ كـل مــن يف الــدار: "خاصـة

أيــن احلمــى، وأيــن الطــاعون؟ فشــفي املولــوي مــن تــوه مبعجــزة : حممــد علــي وقــال لـــه
  .خارقة
أمل ميــت بالطــاعون كــل معــارض ملؤســس اجلماعــة ادعــى أنــه ســينجو منــه  -٧

 .حيطة وحذر من تطعيم وغريهرغم أنه أخذ كل 
هــــل لكــــاذب أن يفــــرتي علــــى اهللا تعــــاىل يف وقــــت تُرمــــى فيــــه النــــار مــــن و  -٨

الســـماء، ويُقعـــص النـــاس علـــى املثـــوى، وُميســـي إنســـان حيـــا ويصـــبح فـــإذا هـــو مـــن 
  ومع ذلك ينجو هذا املفرتي من عقاب اهللا؟. املوتى

 مجاعتـه خوفــا ألـيس صـحيًحا أن عشــرات اآلالف يف تلـك الفـرتة دخلــوا يف-٩
، إشـارة إىل هـذه اآليـة "األمحديون الطاعونيون"من الطاعون بعد انتشاره، ويسمون 

 اإلهلية القاهرة؟
  .وهكذا يتضح األمر بكل جالء

  : االعتراض
لقـد تنبــأ مـريزا غــالم أمحـد يف مكــانني مـن كتبــه أنـه لــن تقـوم دولــة لليهـود قــط، 

  ولكنها قد قامت؟ 
  : الردّ 

ــد أن يكــون الــدجال مــن اليهــود، وكــان  كــان املســيح املوعــود عليــه الســالم يفّن
ومل .. } وجاعل الذين اتبعـوك فـوق الـذين كفـروا { يستدل على ذلك بقوله تعاىل 
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يقــل يف اســتدالله أن إســرائيل لــن تقـــوم، بــل قــال إنــه لـــن يكــون اليهــود أقــوى مـــن 
  . ة النصارىاملسيحيني قط، ولن يكون الدجال يهوديا، بل من أم

حيـث يقـول املسـيح .. وهذه العبارة األوىل اليت احتّج ـا املعارضـون يف سـياقها
  : املوعود عليه السالم

وكيــف ميكــن أن حيــدث الــدجال مــن قــوم اليهــود وقــد ضــربت الذلّــة واملســكنة "
أال تقـــرؤون وعـــد . علـــيهم إىل يـــوم القيامـــة، فهـــم ال ميلكـــون األمـــر أبـــدا وال يغلبـــون

؟ أال تتفكــرون؟ أال }وجاعــل الـذين اتبعــوك فـوق الــذين كفـروا { : ين قولـهأعـ.. اهللا
تتدبّرون يف القرآن كيف وضع كل غري اهللا حتت أقـدامنا وبشـرَنا بعلـو كلمـة التوحيـد 
إىل يوم القيامة، فكيف يزيـغ قلـوبكم وتؤمنـون مبـا يعـارض القـرآن وتلحـدون؟ أجيعـل 

! إىل أيـــام معـــدودات؟ أال ســـاء مـــا حتكمـــوناهللا لذاتـــه شـــريكا يف آخـــر الزمـــان ولـــو 
  )التبليغ(

أمـا العبــارة الثانيــة فلــيس فيهــا مــا نضـيف ســوى أن نقــول أنــه عليــه الســالم بــّني 
وها هي إسرائيل ال قيمـة . أنه لن تكون هناك لليهود دولة أعظم من دول النصارى

ولـيس  إذن، هـو تفسـري. هلا وال معىن من غري الغرب، ولن تصمد دقائق من غـريهم
نعم، سيظل اليهـود يعيشـون دائمـا حتـت ملِـٍك مـن امللـوك صـاغرين مقهـورين . نبوءة

وال يكون هلم ُملك مستقل إىل األبد، ولو َمَلكـوا فهـو ُملـك ال يسـتحق أن يسـمى 
وكـل مـن يعتمـد . وهـو ذّل وصـغار. ُملًكـا مـا دامـوا ال يقـدرون علـى محايتـه وحـدهم

مث إن إقامـة دولـة لبضـع عشــرات . ل مرعـوبعلـى غـريه يف اسـتمرار وجـوده فهـو ذليـ
مـــن الســـنني ال يقـــارن بـــدول النصـــارى وامرباطوريـــام، وال بالدولـــة اإلســـالمية الـــيت 

أمـا أـم أقـوى مـن العـرب، فـالعرب ال . امتدت مئات السنني وغريت وجه احلضارة
  .بد أن يُعذبوا اآلن، وهذه قضية أخرى
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  :لنقرأ العبارة يف سياقها
مث بعــد ذلـك إذا نظرنــا إىل كـالم اهللا تعــاىل : ح املوعـود عليــه السـالميقـول املســي

فوجـــدناه أيضـــا خمالفـــا لظـــواهِر أحاديـــِث خـــروج الـــدّجال، ومـــا وجـــدنا فيـــه احتمـــاال 
أمل . ضعيفا وإشارة ومهيـة إىل ذلـك، بـل هـو جيـوح هـذه اخليـاالِت باالستئصـال التـام

ـــْوِم  َوَجاِعـــُل الـــِذينَ { : يكـــِف لطالـــب قولُـــه تعـــاىل ـــْوَق الـــِذيَن َكَفـــُروا ِإَىل يـَ ـــوَك فَـ اتـبَـُع
؟ وال خيفـــى علـــى املتـــدبر أن هـــذه اآليـــة دليـــل قطعـــي علـــى أن املســـلمني } اْلِقَياَمـــِة 

والنصــــارى يرِثــــون األرض ويتملكــــون أهلهــــا إىل يــــوم القيامــــة، ألن املســــلمني اتبعــــوا 
وقـد وقـع يف اخلـارج كمـا قـال . ائيااملسيح اتّباًعا حقيقيا، والنصارى اتبعوه اتّباًعا اّدع

اهللا تعـــاىل، وكانـــت الَكـــّرة األوىل للمســـلمني يف غلبـــتهم علـــى األرض، مث يف زماننـــا 
فوقـع كمـا ُأخـرب عنـه يف اآليـة الكرميـة، . هذا غلبت النصارى ونسلوا من كـل حـدب

فاآليـــة حتكـــم أن التملّـــك والغلبـــة حمـــدود يف املســـلمني والنصـــارى إىل يـــوم القيامـــة، 
الــدّجال املعهــود املتصــور يف أذهــان املســلمني ال يكــون علــى عقيــدة النصــارى وال و 

على عقيدة أهل اإلسالم، بل هو بزعمهم خيرج باّدعاء األلوهيـة ويقـول إين إلـه مـن 
دون اهللا، ويغلب أمره على األرض كلها غري مكة وطيبة، فهـذا ُخيـالف نـص القـرآن 

عليـــه  -قـــد وعـــد ملّتبعـــي عيســـى ابـــن مـــرمي الكـــرمي ألن القـــرآن، كمـــا ذكـــرت آنفـــا، 
َوَجاِعُل الِذيَن اتـبـَُعوَك فـَـْوَق الـِذيَن َكَفـُروا ِإَىل {: وعًدا مؤّكًدا بالدوام وقال -السالم 

ومعلـــوم أن الـــدّجال الـــذي ينتظـــره قوُمنـــا هـــو بـــزعمهم لـــيس ِمـــن . } يـَـــْوِم اْلِقَياَمـــِة 
املســيح وال بإجنيلــه، ومــا ذهــب أحــد ، وال يــؤمن ب-عليــه الســالم  -مّتبعــي عيســى 

مــن علمــاء املســلمني إىل أنــه يــؤمن بعيســى ابــن مــرمي، بــل يقولــون إنــه يقــول إين أنــا 
اهللا، وال يؤمن باهللا وال بأحـد مـن األنبيـاء، فـالقرآن ال جيـوز لـه موضـَع قـدم يف زمـان 

فــأي . مــن األزمنــة، بــل خيــرب عــن غلبــة املســلمني أو غلبــة النصــارى إىل يــوم القيامــة
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دليــل يكـــون أوضــح مـــن هــذا علـــى إبطــال وجـــود الــدّجال املفـــروض، وعلــى ثبـــوت  
كــذب قــول القــائلني؟ وأنــت تعلــم أن القــرآن يقيــين قطعــي ولــيس كمثلــه حــديث يف 

  .التواتر وحفِظ احلق وعصمِته، فافَهْم إن كنت من الطالبني
قـــول فهـــذا ال.. وأمـــا قـــول بعـــض العلمـــاء أن الـــدّجال يكـــون مـــن قـــوم اليهـــود

لــــُة { : أعجــــب مــــن القــــول األّول، ال يقــــرأون يف القــــرآن آيــــة ــــْيِهم الذ َوُضــــرَِبْت َعَل
، فالــذين ضــرب اهللا علــيهم إىل يــوم القيامــة كــل ذلــة، وأخــرب يف كتابــه } َواْلَمْســَكَنةُ 

الكامــل احملكــم أن اليهــود يعيشــون دائمــا حتــت مِلــٍك مــن امللــوك صــاغرين مقهــورين 
ىل األبــد، كيــف خيـرج مــنهم الـدّجال وميلــك األرض كلهــا؟ أال وال يكـون هلــم ُملـك إ

إن كلمــات اهللا صــادقة ال تبــديل هلــا، ولكــن القــوم مــا علمــوا معــاين األحاديــث ومــا 
ـم أحـدا  فهموها حق فهمهـا، واهللا ميـّن علـى مـن يشـاء مـن عبـاده فُيفّهمـه مـا مل يُفه

  )محامة البشرى. (من العامل
  : االعتراض

وعـــود عليـــه الســـالم بـــزوال االمرباطوريـــة الربيطانيـــة خـــالل مثـــاين تنبـــأ املســـيح امل
  . سنوات، ولكن ذلك مل يتحقق

  : الردّ 
تلقــى املسـيح املوعــود عليـه الســالم وحيـا باللغــة الفارسـية، هــذا  ١٨٩٢يف عـام 

  : نّصه
  بعد ازان ضعف وفساد واختالل....... سلطنت برطانية تاهشت سال

ن ضـــعف وفســـاد واخـــتالل يف االمرباطويـــة ســـنوات ســـيكو  ٨واملعـــىن أنـــه بعـــد 
  . الربيطانية
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، حيـــث  ١٩٠١-١-٢٢وقــد حتققـــت هــذه النبـــوءة مبـــوت امللكــة فيكتوريـــا يف 
  . كانت وفاا بداية ضعف وتفكك هذه االمرباطورية، فكانت نبوءة عظيمة

وال يكـــاد . انتهـــاء ودمـــار: ضـــعف وفســـاد واخـــتالل، وال تقـــول: النبـــوءة تقـــول
  . لك اليوم وهذه االمرباطورية يف ضعف وزوال واختاللُجيهل أنه منذ ذ
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  : المقدمة
الــذي نـــزل علــى املســـيح " إين معـــك يــا مســـرور"كــان خصــومنا يـــذكرون إهلــام 

ولكـن، بعـد أن . �يف رأس قائمتهم اليت يعرتضون فيها علـى وحيـه  �املوعود 
بويــع اخلليفــة اخلــامس نصــره اهللا، وبعــد أن بــدأت تظهــر يف عهــده عالمــات النصــر 

تــرك .. املــؤزر يف العديــد مــن البلــدان، ممــا يعــين حتققــا واضــحا كالشــمس هلــذا الــوحي
  . خصومنا هذا الوحي ومل يعودوا يذكرونه حبال

الصـورة العظيمـة أال جيدر م أن يأخـذوا الـدرس مـن هـذا الـوحي وحتققـه ـذه 
الـــيت نعيشـــها كـــل يـــوم؟ ففـــي عهـــد حضـــرته بـــدأت الـــربامج املباشـــرة تُبـــّث يف قناتنـــا 

باللغــات العربيــة واألرديــة والبنغاليــة واإلجنليزيــة، حيـــث ) mta(التلفزيونيــة الفضــائية 
يتم نشر الفكر اإلسالمي األمحـدي العظـيم، الـذي تفـوق علـى الفكـر كلـه، وَحَشـَر 

ومربراُتــه هــي ليســت إال أقــوال أتبــاع . ويــة بعــد أن قضــى علــى مربراتِــهاإلحلــاد يف الزا
  . األديان املناقضة للعقل واخلُُلق

 وكشـوفهم األنبيـاء إهلامات: ننصحهم ونقول.. ننصح هؤالء اخلصوم املساكني
بنبــوءات أو بــأمور  خيــتص والثــاين وإرشــادهم، النــاس دايــة يتعلــق مــا األول: نوعــان

أمــا النــوع األول فــال بــد فيــه مــن . متعلقــة بصــاحب اإلهلــام نفســه أو مبــا شــابه ذلــك
الوضوح التام، وأما النوع الثاين فقد يكون فيـه شـيء مـن الغمـوض، حبيـث ال يُفهـم 

وعدُم فهِمـه ال جيـوز أن يكـون لـه أي تـأثري سـليب، ألن األصـل . إال بعد زمن طويل
. أمــا بعــد فهمــه، فــال بــد أن يزيــد املــؤمنني إميانــا. كــم ال املتشــابههــو العــودة إىل احمل

  . وهذا أحد أغراض ذلك النوع من الوحي
أن ال ُحيـدث بـالوحي الـذي ال يعـرف معنـاه،  �كان ميكن للمسيح املوعود 

وــذا كــان ميكــن أن يرتــاح مــن جــزء مــن االعرتاضــات، لكــن أىن حلضــرته أن خيفــي 
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 �لنـوع مـن الـوحي جيـب أن يُعتـرب دلـيال مـن أدلـة صــدقه وحـي اهللا تعـاىل؟ فهـذا ا
  . قبل أن يفكر هؤالء باالعرتاض عليه

هـــذا الـــوحي لـــيس جمـــرد نبـــوءة، بـــل إنـــه يقـــول للخليفـــة اخلـــامس قبـــل أن يولـــد 
ال حتــزن، إن اهللا معــك، ســتزدهر اجلماعــة يف عهــدك كثــريا، ألين : بعشــرات الســنني
  . معك يا مسرور

وإننـا لَنشـهد علـى هـذا، فلتنقـل أجياُلنـا هـذه . حلظـةوهذا حاصـل ونعيشـه كـل 
  . �الشهادة بكل يقني، لتكون دليال يتجدد من أدلة صدق املسيح املوعود 

ــــل، وستنكشــــف  ونقــــول إن بعــــض اإلهلامــــات يف هــــذا الفصــــل مــــن هــــذا القبي
كمـا هـو حـال بعـض النبـوءات أيضـا الـيت قـد يكـون هلـا .. معانيها يوما ما بـإذن اهللا

  . وتظل تتحقق بأشكال ووجوه خمتلفة عرب الزمان.. حتّققأكثر من 
  : االعتراض

 اهللا؟ أصـــبح قـــد أنـــه � املوعـــود املســـيح فيــه رأى الـــذي املنـــام تفســـري هـــو مــا
  األلوهية؟ يدعي أنه هذا يعين أال بالبشر؟ اهللا يشبه أنه معناه أليس

  : الردّ 
 لـه جتسـيم وهـذا اـردة، بـالعني يـرى جسـم هي كرؤيـة اهللا رؤية أن البعض يرى

� .  
 منـه تنقيصـا تتضـمن وال باملخلوقات مشاته تتضمن ال املنام يف اهللا رؤية لكن
 شــيء فالرؤيــا. عنــه الضــوء بانعكــاس بــالعني رىيُــ جســم أنــه تتضــمن وال ســبحانه،
 رأى قـــد � رســوله أن ذكـــر تعــاىل اهللا إن مث. آخـــر شــيء اـــردة بــالعني واملشــاهدة

 تعـاىل اهللا يقـول كمـا ،)١٢ :الـنجم( �َرَأى َمـا اْلُفـَؤادُ  َكـَذبَ  َمـا� تعـاىل فقـال: ربه
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 �نَـاِظرَةٌ  رَبـَهـا ِإَىل *  نَاِضـرَةٌ  يـَْوَمِئـذٍ  ُوُجـوهٌ �: القيامة يوم تعاىل اهللا سريون املؤمنني بأن
  . وبالرؤيا بالقلب، يُرى تعاىل فاهللا). ٢٤-٢٣ :القيامة(

  : يلي ما عنه كتب فقد � املوعود املسيح رآه الذي املنام أما
 هـــذه يف أنـــا وبينمـــا....... هـــو أنـــين وتيّقنـــت اهللا، عـــني املنـــام يف ورأيتـــين"... 

 فَخلقــتُ  جديــدة، وأرًضــا جديــدة ومســاء جديــدا نظامــا نريــد إنّــا :أقــول كنــت احلالــة
 ورتّبتهـا فرقتهـا مث ترتيـب، وال فيهـا تقـرين ال إمجالية، بصورة أوال واألرض السماوات

 َخلقـــتُ  مث. كالقـــادرين خلقهـــا علـــى نفســـي أجـــد وكنـــت احلـــق، مـــراد هـــو بوضـــعٍ 
 اإلنسـان خنلـق اآلن :قلـت مث مبصـابيح، الـدنيا السـماء زيـّنّا إنّا :وقلت الدنيا السماء

 كمـــــاالت مـــــرآة: كتـــــاب - ٥ ج: الروحانيـــــة اخلـــــزائن". (طـــــني مـــــن ســـــاللة مـــــن
   )٥٦٦-٥٦٤ص ،اإلسالم
  : فقال املنام هذا � شرح مث

 ومــا الوجــود، وحــدة أصــحاب كتــب يف يُعــَىن  كمــا الواقعــة ــذه نعــين وال"... 
 أعـين ،� النـيب حـديث توافـق الواقعة هذه بل احللوليني، مذهب هو ما بذلك نعين

 املرجــع". (الصــاحلني اهللا لعبــاد النوافــل قــرب مرتبــة بيــان يف البخــاري حــديث بــذلك
  )السابق
 قـال :هـو ،البخـاري ورواه � حضـرته إليـه أشـار الـذي القدسي احلديثإن  
 إيلّ  تقــّرب ومــا بــاحلرب، آذنتــه فقــد وليّــا يل عــادى مــن :قــال اهللا إن :� اهللا رســول
 أحبـه، حـىت إيلّ  يتقـّرب عبـدي يـزال ومـا عليه، افرتضتُ  مما إيلّ  أحب  بشيء عبدي

 يـبطش الـيت ويـده بـه، يُبصـر الـذي وبصـره بـه، يسـمع الـذي مسعه كنتُ  أحببته فإذا
  )التواضع باب ،الرقاق كتاب ،البخاري" (ا ميشي اليت ورجله ا،
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 وأفهمنـــا املنـــام، مـــن الثـــاين القســـم عــن تفســـريا � املوعـــود املســـيح ذكـــر وقــد
  :فقال واألرض، السماوات خلق تأويل

 مساويـة تأييـدات إىل إشـارة ، هـورأيتـه الـذي اخللـق هـذا أن قليب يف وأُلقي"... 
 مســـتعّدة مناســـبة فطـــرة كـــل وخلـــق للمطلـــوب، موافقـــة األســـباب وجعـــل وأرضـــية،
 مـــن صـــاحلة فطـــرة كـــل ينـــادي اهللا أن بـــايل يف وأُلقـــي. الطيبـــني بالصـــاحلني لّلحـــوق
 ذلـك ورأيـت. مسـارعني إليـه وارحلـوا عبـدي لنصـرة عـدة علـى كـوين ويقـول السماء

 كمــــــاالت مــــــرآة..." (املــــــوحني أصــــــدق اهللا فتبــــــارك ١٣٠٩ ســــــنة الثــــــاين ربيـــــع يف
  )اإلسالم

 تنطبـق ال األنبيـاء رؤى أن الشـريفة واألحاديـث ايد القرآن دراسة من ويتضح
 جــاء كمـا والتأويـل، الشــرح إىل حتتـاج وإمنـا ،حبرفيتهـا ُتفّســر وال الظـاهر علـى أحيانـا
 َأَحـدَ  َرأَيْـتُ  ِإين  أَبَـتِ  ايَـ ألَبِيـهِ  يُوُسـفُ  قَـالَ  ِإذْ  � :الكرمي القرآن يف املثال سبيل على
ـتُـُهمْ  َواْلَقَمـرَ  َوالشْمسَ  َكوَْكًبا َعَشرَ   مـن يكـون فهـل. )٥:يوسـف( �َسـاِجِدينَ  ِيل  َرأَيـْ

 هـذه أن أحـد يُنكر وهل حبرفيتها؟ وُتفّسر الظاهر على الرؤيا هذه ُتؤخذ أن املعقول
 كمــا الرؤيــا تلـك تأويــل أحـد جيهــل وهــل والتأويـل؟ التفســري إىل حتتـاج كانــت الرؤيـا

 لَــهُ  َوَخــروا�: فقــال العزيــز كتابــه يف تعــاىل اهللا وذكرهــا نفســه الرؤيــا صــاحب قــدمها
  ).١٠١:يوسف( �ُرْؤيَايَ  َتْأِويلُ  َهَذا أََبتِ  ايَ  َوقَالَ  ُسجًدا

 ســيدنا يراهــا كــان الــيت الــرؤى بعــض أن الشــريف احلــديث مــن كــذلك ويتضــح
 بظاهرهـــا ُتؤخـــذ تكـــن مل وأـــا ،التأويـــل إىل حتتـــاج األخـــرى هـــي كانـــت � حممـــد

 � اهللا رســول إن: "الرؤيــا كتــاب ؛البخــاري صــحيح يف ورد فقــد حبرفيتهــا، وُتفســر
  ...". ذهب من سوارين يدي يف رأيت نائم أنا بينما: قال
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 كـل أن بتاتـا أحـد يقـل مل ولكـن حـق، األنبيـاء رؤيـا أن املعروف من إنه.. نعم
 لـــبس عـــن ـــى قـــد � اهللا رســـول أن املعلـــوم فمـــن بظاهرهـــا، تؤخـــذ أن جيـــب رؤيـــا

 سـوارين يديـه يف لـبس أنـه � األعظـم الرسـول حيـاة طـوال بتاتـا حيدث ومل الذهب،
 كانــت الرؤيــا ألن بــالطبع، كــال تتحقــق؟ مل الرؤيــا أن هــذا معــىن فهــل ذهــب، مــن

 كـذاَبني :فأّولتهـا: "فقـال نفسـه الرؤيا صاحب وفسرها أّوهلا وقد التأويل، إىل حتتاج
؛ األســود العنســي، ومســيلمة الكــذاب �وقــد خــرج مــن بعــده  "بعــدي مــن خيرجــان

  .واّدعى كل منهما النبّوة
 املنـــام أن علـــى يؤكـــدان الشـــريف واحلـــديث الكـــرمي القـــرآن أن هـــذا مـــن يتضـــح

 وقــد وتفســريه، تأويلــه األمــر يتطلّــب وإمنــا ،بظــاهره يتحقــق ال قــد األنبيــاء يــراه الــذي
 اليواقيــت كتــاب يف جــاء كمــا اإلســالمية األمــة علمــاء أراء أيضــا ذلــك علــى اتفــق

 يف الصــور يقبــل ال الــذي الوجــود واجــب) املنــام يف أي( فيــه تــرى إنــك: "واجلــواهر
...." وكـــذا كــذا تأويلهــا ولكــن رأيــت مــا صـــحيح: املنــام معــّرب  لــك ويقــول صــورة،

  )١٦٣ص ١ج واجلواهر اليواقيت(
 مـــن صـــورة يف وتعـــاىل ســـبحانه اهللاَ  النـــائمُ  يـــرى أن املمكـــن مـــن أنـــه يعـــين وهــذا

 بــد ال ولكــن ،صــحيحا املنــام يكــون هــذا ومــع الصــور، يقبــل ال الــذي وهــو الصــور،
: كتــاب وهــو الرؤيــا تعبــري يف املشــهور الكتــاب يف جنــد كــذلك. وشــرحه تأويلــه مــن

 صـار قـد وكأنـه نفسـه اإلنسـان يـرى أن اجلـائز مـن أنـه" املنـام تعبـري يف األنام تعطري"
  : املذكور الكتاب صاحب يقولف. تعاىل اهللا

 الصـــــراط إىل اهتــــدى وتعـــــاىل ســــبحانه احلـــــق صــــار كأنـــــه املنــــام يف رأى مــــن"
  )مصر طبعة - ٩ص" (املستقيم
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 أنـه فيـه ورأى � املوعـود املسـيح رآه الـذي املنـام أن جالء بكل يوضح وهذا
 هــو وهــذا املســتقيم، الطريــق إىل اهتــدى قــد أنــه ســوى يعــىن ال ،تعــاىل اهللا صــار قــد

ــــذي األمــــر واقــــع  مهــــديا إمامــــا تعــــاىل اهللا جعلــــه إذ ،� املوعــــود املســــيح ذكــــره ال
 املسـتقيم، الصـراط إىل النـاس ليهـدي وأرسـله � اخللـق لسـيد تابعا موعودا ومسيحا

 النظــام تغيــري تتــوىل إســالمية مجاعــة ويُقــيم حقيقيــا إســالميا نظامــا يؤســس أن وأمــره
 رسـول ـج علـى يسـري نظام وإنشاء والتقوى، الرب على يقوم ال الذي احلايل العاملي

 املوعــود املســيح رآه الــذي الســماوي فالنظــام. بُســنّته ويســنت ديــه ويهتــدي � اهللا
 عشــر أربعــة قبــل � حممــد ســيدنا أقامــه الــذي اإلســالمي النظــام هــو الرؤيــا يف �
 سـيحدث مـا بنفسـه � حممـد سـيدنا ذكـر وقـد ،ولكنه طمس وتغري مع الزمن قرنا،

 اإلسـالم مـن يبقـى ال زمـان النـاس علـى يـأيت: "فقـال أنشـأه الذي اإلسالمي للنظام
 الفصـل العلـم كتـاب ؛املصـابيح مشـكاة..." (رمسـه إالّ  القرآن من يبقى وال امسه إالّ 

  ).١٥٢ص ١٣ج ؛األنوار حبارو  العمال، زـكنو  الثالث،
 سـوف تعـاىل اهللا أن منامـه يف � املوعـود املسـيح رآهـا اليت الرؤيا من ويتضح

 هـــذا أن قلـــيب يف وأُلقـــي: "... يقـــول إذ وأرضـــية، مساويـــة بتأييـــدات ويؤيـــده ينصـــره
 موافقــــة األســــباب وجعــــل وأرضــــية، مساويـــة تأييــــدات إىل إشــــارة رأيتــــه الــــذي اخللـــق

 إمجاليــة، بصــورة الســماوي النظــام هــذا بتأســيس البدايــة يف قــام وقــد..." للمطلــوب
 تفــّوق فيــه وأثبــت ،"األمحديـة الرباهــني: "الشــهري كتابــه أصـدر حــني هــذا حتقــق وقـد

 علمــــاء اعــــرتف وقــــد. األرضــــية واألنظمــــة األديــــان مجيــــع علــــى اإلســــالمي النظــــام
 تفـّوق إثبـات يف الكتـاب هلـذا املاضـي الـزمن يف مثيـل ُيكتـب مل بأنه وقتئذ املسلمني

 فيمــا أصــبح الــذي( البطـالوي حســني حممــد الشــيخ وكتـب. والقــرآن اإلســالم تعـاليم
  : تعليقه يف) � املهدي اإلمام أعداء ألد بعد
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ــــة الرباهــــني أي( الكتــــاب هلــــذا أن رأيــــي وحســــب"...   العصــــر يف -) األمحدي
 قبــل، مــن اإلســالم يف نظــريه يُنشــر ومل. كــربى أمهيــة -احلاليــة الظــروف ويف احلاضــر

 إشـاعة جملـة" (أمـرًا ذلـك بعـد ُحيـدث اهللا ولعـل املسـتقبل، يف حيـدث مـاذا نعـرف وال
  ).١٧٠-١٦٩ص ٦ رقم ؛الُسّنة

 الرباهـني كتـاب نشـر بعـد أي -إمجاليـة بصورة واألرض السماوات خلق وحول
 أوال واألرض السـماوات فَخلقـتُ : "املنـام عن � املوعود املسيح يقول -األمحدية
 احلــق، مــراد هــو بوضــعٍ  ورتّبتهــا فرقتهــا مث ترتيــب، وال فيهــا تقــرين ال إمجاليــة، بصــورة
 أمـــره قـــد تعـــاىل اهللا أن يعـــين وهـــذا". كالقـــادرين خلقهـــا علـــى نفســـي أجـــد وكنـــت

 روحانيـــة قــوة ووهبــه ومــنظم، مرتــب بشــكل األمحديــة اإلســالمية اجلماعــة بتأســيس
 إنّــا :وقلــت الـدنيا الســماء َخلقـتُ  مث: "املنــام عـن يقــول مث. املهمـة هــذه ألداء عاليـة
ــا ". طــني مــن ســاللة مــن اإلنســان خنلــق اآلن :قلــت مث مبصــابيح، الــدنيا الســماء زيـّّن
 اجلديـــد، الســـماوي النظـــام إىل لالنضـــمام الـــدنيا ألهـــل البيعـــة شـــروط رتّـــب أنـــه أي

ـــه  الناحيـــة مـــن جديـــد مـــن ُخيلـــق أن يريـــد مـــن أنـــه أعلـــن مث والرباهـــني، باألدلـــة وزيّن
 أسـس وقـد. اجلديـد السـماوي النظـام هـذا يف ويـدخل إليـه يأيت أن فعليه ،الروحانية
-٣-٢٣ املوافـــــــق هــــــــ١٣٠٦ رجـــــــب ٢٠ بتـــــــاريخ األمحديـــــــة اإلســـــــالمية اجلماعـــــــة
 جديــدا خلقــا ُخيلقــون النــاس بــدأ يــده علــى الصــادقة والتوبــة مبايعتــه وبعــد م،١٨٨٩

  .الروحانية الناحية من
 ويف الكــــرمي القـــرآن يف ورد قــــد األســـلوب هــــذا نفـــس أن البــــال عـــن يغيـــنب وال
 هللاِ  اْســــَتِجيُبوا َءاَمنُــــوا الـــِذينَ  أَيـَهــــا يَــــآ �: تعـــاىل قولــــه منهــــا نـــذكر عديــــدة، مواضـــيع
  )٢٥:األنفال( �ُحيِْييُكمْ  ِلَما َدَعاُكمْ  ِإَذا َولِلرُسولِ 
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ـــــه املشـــــار اإلحيـــــاء أن وواضـــــح  اإلحيـــــاء هـــــو لـــــيس الكرميـــــة اآليـــــة هـــــذه يف إلي
 أن إذ ورســول، نـيب كـل مهمـة وهـذه الروحــاين، اإلحيـاء هـو وإمنـا املـادي، الظـاهري

 اهللا معرفـة يف هـي الـيت ؛احلقيقيـة احليـاة إىل ويردهم املوتى حييي لكي يبعثه تعاىل اهللا
  .وطاعته

  :سبحانه يقول وكذلك
ُقُصَها األَْرضَ  نَْأِيت  أَنا يـََرْوا ملَْ  َأوَ �   )٤٢:الرعد( �َأْطرَاِفَها ِمنْ  نـَنـْ

ُقُصــــَها�: فقولــــه تعــــاىل ــــنْ  نـَنـْ ــــا ِم  فــــالكرة الظــــاهري، يُؤخــــذ بــــاملعىن ال �َأْطرَاِفَه
 بينمـا أطرافهـا، مـن تـنقص وهـي األرض أحـد يـر ومل أطرافها، من تنقص ال األرضية

 فسـرها فقـد ولـذلك أنفسـهم، الكفـار رآه ، وقـدواضح مراأل هذا أن إىل اآلية تشري
 نسـكن الـيت األرض هـذه ليسـت هنـا، بـاألرض املقصـود أن علـى واملفسرون العلماء
 الـذين النـاس عـدد أن مبعىن ؛أطرافها من تنقص وأا الكفر، أرض هي وإمنا عليها،

 األرض فـــإن كـــذلك. اإلميـــان إىل الكفـــر مـــن بانتقـــاهلم يقـــل الكفـــر أرض يســـكنون
 أرض سـوى تعنيـان ال خيلقهمـا أنـه منامـه يف � املوعود املسيح رأى اليت والسماء

  .اإلميان ومساء الدين
 خنلــق اآلن :قلــت مث"...  -املنــام يف ذكــر كمــا- � املوعــود املســيح قــال مث

 ولعلـه أيضـا، التفسـري يتطلّـب الرؤيـا مـن اجلـزء وهـذا". طـني مـن سـاللة من اإلنسان
 القـوة يعطيـه سـوف تعـاىل اهللا أن هـو الكلمـات تلـك معـىن أن الواضح من صار قد

 الناحيـــة مـــن أخــرى مـــرة احليــاة إىل املـــوتى يعيــد أي جديـــد، إنســان خللـــق الروحانيــة
 ذي إنســان فكــل. قبــل مــن أشــرنا كمــا األنبيــاء مجيــع مهمــة هــي وهــذه الروحانيــة،

 كلمــة وتــدل. جديــد مــن ُخِلــق فكأنــه ،صــادقة توبــة يــده علــى يتــوب ســعيدة فطــرة
 فــال املتواضــع، اإلنســان إالّ  يتــوب أن يســتطيع ال ألنــه التائــب، حقيقــة علــى" طـني"
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 ؛للتشـكل قابلة أي أا الطني، مثل )طبيعته( فطرته كانت من إالّ  جديد من ُخيلق
 ميكـن ال الـيت النار مثل هي وال التشكل، تقبل ال اليت الصلبة احلجارة مثل هي فال
 نـارٍ  ِمـن َخَلْقتَـينِ  �: إبليس قول ايد القرآن يف ورد وقد. حمدد شكل هلا يكون أن

 آدم طبيعــة أن علــى الكرميــة اآليــة هــذه وتــدل). ١٣:األعــراف( �ِطــنيٍ  ِمــنْ  َوَخَلْقَتــهُ 
 والتوّجـــه والتـــأقلم للطاعـــة االســـتعداد فلديـــه وبالتـــايل التشـــكل، تقبـــل طينيـــة كانـــت
 وااللتـزام التشـكل تقبـل ال ناريـة طبيعته فكانت إبليس وأّما تعاىل، اهللا أوامر حسب
 يتـوب ال نفسـه يف الكـرب نـار تتوقـد الـذي املتكـرب ألن وذلـك معـني، وقـانون بشكل

، فإنــــه يتــــوب إىل اهللا، ويعــــود إىل املتواضــــعة اللينــــة الســــعيدة الفطــــرة ذا أّمــــا اهللا، إىل
 الــدين نــور أو ،� الصــّديق بكــر أيب مثــلاحليــاة وكأنــه ُخلــق خلًقــا جديــدا، وذلــك 

 بكــــل الســــماوي النظــــام تقــــّبال ذلــــك وألجــــل ،كــــالطني كانــــت فطرمــــا ألن؛ �
  . سهولة

" جديـــــدة والدة" أو" جديـــــًدا خلًقـــــا" باالصـــــطالح التعبـــــري أن املعـــــروف ومـــــن
 املثـــال ســـبيل وعلـــى. الصـــادقة التوبـــة إىل الروحـــاين التحـــول علـــى للداللـــة يســـتعمل

  :قال الذي � املرسلني أشرف قول نسوق
).. مسـند أمحـد. (أمـه ولدتـه كهيئتـه يـوم  رجـع ،يفسـق ومل يرفـث فلم حجّ  من"

 يتوقــع وال احلــريف، الظــاهري معنــاه علــى احلــديث هــذا احلــال بطبيعــة أحــد يفهــم وال
 إذا احلــاج أن معنــاه ولكــن أمــه، ولدتــه يــوم الطفولــة حالــة إىل احلــاج يعــود أن أحــد
 فيعـود ،ذنوبـه كـل علـى الغفـران منـه فينـال ،تعاىل اهللا عند ومقبوال مربورًا حجا حجّ 

ـــد قـــد كأنـــه  اخللـــق" الصـــطالح بالنســـبة األمـــر نفـــس هـــو وهـــذا. جديـــدة والدة ُوِل
 ينـال يديـه علـى يتـوب الـذي فـإن ،� املوعـود املسـيح منـام يف ورد الـذي" اجلديـد

  .جديدة والدة ُولِد قد فكأنه السابقة، ذنوبه كل اهللا ويغفر جديدة، روحانية حياة
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  : عتراضاال
 ادعــاء علــى" ولــدي زلةـمبنــ مــين أنــت منــك، وأنــا مــين أنــت: " الــوحي يــدل أال

  األلوهية؟
  : الردّ 
 اهللا بـــني كانـــت الـــيت واحملبـــة املـــودة عالقـــة علـــى اإلهلاميـــة الكلمـــات هـــذه تـــدل

 ايـد القـرآن يف األسـلوب هذا نفس اسُتعِمل وقد .� املوعود املسيح وبني تعاىل
 بـــني واملـــودة احملبـــة غايـــة إظهـــار بغـــرض العـــرب كـــالم ويف الشـــريفة األحاديـــث ويف

   :� إبراهيم سيدنا لسان على الكرمي القرآن يف ورد فقد. واملخاطب املتكلم
  )٣٧:إبراهيم( �ِمين  فَِإنهُ  تَِبَعينِ  َفَمنْ  �

 ســيدنا اتبــع مــن كــل بــأن� ِمــين � كلمــة مــن أحــد يفهــم ال.. احلــال وبطبيعــة
 ،أتباعـه وبـني بينـه احلـب غاية على تدل هي بل أوالده، من أصبح قد � إبراهيم

  .أوالده مثل صاروا لكأم حىت
 فـََلـْيسَ  ِمْنـهُ  َشرِبَ  َفَمنْ  � :جلنوده قال طالوت بأن ايد القرآن يف ورد كذلك

 هُ  َيْطَعْمهُ  ملَْ  َوَمنْ  ِمينفَِإنـ  كـل بـأن اآليـة هـذه أحـد يُفسـر وال، )٢٥٠:البقـرة( �ِمـين 
 مــن يكــون لــن شــرب مــن أن تعــين بــل طــالوت، أوالد مــن صــار قــد يشــرب مل مــن

  . معه وطالوت ،طالوت مع فهو يشرب مل من وأن طالوت، أتباع
 عليـا إن: "قـال أنه عنه ورد إذ التعبري، هلذا مشاة كثرية أقوال � اهللا ولرسول

 هـــذا أحــد يُفســر وال ،)�الرتمــذي، مناقــب علـــي بــن أيب طالــب (" منــه وأنــا مــين
 وبنــّوة أبــوة عالقــة هــي � علــيّ  وبــني � اهللا رســول بــني العالقــة أن علــى احلــديث
 مـين حسـني: "� قـال وكـذلك. طالـب أيب ابـن كـان علـي أن يعلم فاجلميع مادية،

: � قــال وأيضــا ).�الرتمــذي؛ أبــواب املناقــب عــن رســول اهللا (" حســني مــن وأنــا
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: الفارســــي ســــلمان عــــن قــــال كــــذلك ،)الســــابق املرجــــع" (منــــه وأنــــا مــــين العبــــاس"
ــــا ســــلمان"  عنــــه ورد كمــــا. )املســــتدرك، كتــــاب معرفــــة الصــــحابة( "البيــــت أهــــل مّن

، املغــازي كتــاب ؛البخــاري" (مــنهم وأنــا مــين هــم" :األشــعريني عــن قــال أنــه كــذلك
  ). اليمن وأهل األشعريني قدوم باب

 مــين أنـت: "التعبــري هلـذا الشـريف واحلــديث الكـرمي القـرآن اســتعمال مـن يتضـح
. املــوّدة كمــال وإظهــار احملبــة غايــة لتبيــان ُتطلــق الكلمــات هــذه مثــل أن" منــك وأنــا
 الوثيقـة العالقـة مدى على للداللة � املوعود املسيح إهلامات يف جاءت قد وهي

ــــذي العظــــيم واحلــــب  ويف. � املهــــدي اإلمــــام أمحــــد وعبــــده � اهللا بــــني كــــان ال
 يكــون ســبحانه فإنــه إنســانا ُحيــب حينمــا أنــه إىل تعــاىل اهللا يشــري القدســي احلــديث

  :ا ميشي اليت ورجله يده ويكون وبصره، مسعه
 ومــــا بــــاحلرب، آذنتــــه وليّــــا يل عـــادى مــــن :قــــال اهللا إن :� اهللا رســــول قـــال" 
 إيلّ  يتقــّرب عبــدي يــزال ومـا عليــه، افرتضــتُ  ممــا إيلّ  أحـب  بشــيء عبــدي إيلّ  تقـّرب

 يبصــر الــذي وبصــره بـه، يســمع الــذي مسعـه كنــتُ  أحببتُــه فـإذا أحّبــه، حــىت بالنوافـل
 بـاب الرقـاق، كتـاب ؛البخـاري". (ـا ميشـي الـيت ورجلـه ـا، يـبطش الـيت ويـده بـه،

  )التواضع
 الـيت رجلـه أو ا يبطش اليت املؤمن يد صار قد اهللا كون أن بتاتا أحد يقل ومل
 ذاك أن اجلميـــع يفهـــم بـــل املـــؤمن، هـــذا جســـد يف حـــلّ  قـــد اهللا أن يعـــين ـــا ميشـــي
 يـبطش الـيت يده أن حىت ،وطاعته حبه يف وتفاىن تعاىل اهللا من قريبا صار قد املؤمن

 إالّ  ختطـو ال ـا ميشـي الـيت ورجلـه وحمبتـه، اهللا أمـر مـع يتفـق مـا إالّ  أمـرا تفعل ال ا
  .وطاعته اهللا حمبة سبيل يف
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ــــوحي، هــــذا � املوعــــود املســــيح فســــر وقــــد . وضــــوح بكــــل معنــــاه وشــــرح ال
 يعــين" مـين أنـت: "تعـاىل قولـه أن الــوحي هلـذا � املهـدي اإلمـام تفسـري ويـتلخص

 يف ُفِقــدت الــيت اهللا وحدانيــة إىل يشــري" منــك أنــا: "وقولــه ِقَبلــي، مــن مبعــوث أنــك
ـــــني احلاضـــــر العصـــــر ـــــث النـــــاس، ب  ويـــــزعم تعـــــاىل، اهللا وجـــــود امللحـــــدون يُنكـــــر حي

 اهللا، دون مـن أربابـا ورهبـام أحبـارهم اليهـود واختـذ ثالثـة، ثالث اهللا أن املسيحيون
 مرتبــة إىل رفعــوهم رجــاال وغــريهم والبوذيــون اهلنــدوس مثــل البشــر مــن غــريهم واختــذ
 جــوهر عــن املسـلمون وانصــرف ،� مــرمي بـن بعيســى املســيحيون فعـل كمــا اآلهلـة

 َأْكثـَُرُهمْ  يـُْؤِمنُ  َوَما �: تعاىل قوله عليهم ينطبق يكاد حىت باملظهر ومتسكوا الشريعة
 لعبــده تعــاىل يقــول الظــروف هــذه ففــي). ١٠٧: يوســف( �مْشــرُِكونَ  َوُهــمْ  ِإال  ِبــاهللاِ 

 هـــــذا يف املفقـــــودة اهللا وحدانيـــــة أن إىل إشـــــارة" منـــــك أنـــــا: "� املســـــيح املوعـــــود
 الوحدانيــة هــذه.. والشــرك التثليــث وانتشــار اإلميــان وفقــدان اإلحلــاد عصــر.. العصــر
  .مجاعتك وبواسطة ،بواسطتك وتظهر وتعلو تعود سوف

 مـــين أنـــت: "� املوعـــود املســـيح وحـــي يف تعـــاىل اهللا قـــول مـــن جـــاء مـــا وأمـــا
  :فقال نفسه � املوعود املسيح هفّسر  قدف ،"ولدي زلةـمبن

 قولـــه كمثــل اســـتعارة هــذا ولكــن ولـــد، لــه يكـــون أن وتعــاىل اهللا ســبحان"... 
 اعـرتاض وال القـرآن يف كثـرية واالسـتعارات ،�ءَابَآءَُكمْ  َكذِْكرُِكمْ  اهللاَ  فَاذُْكُروا�: تعاىل
 يف نظـــائره وجتـــد منكـــر، بقــول لـــيس القـــول فهـــذا والعرفــان، العلـــم أهـــل عنـــد عليهــا

 أهــل يــا علينــا تعجلــوا فــال بالصــوفية، يســّمون روحــانيني قــوم وأقــوال اإلهليــة الكتــب
  ).٧٠٩ص ،االستفتاء: كتاب ،٢٢ج: الروحانية اخلزائن..." (الفطنة

 وجعلـه � املوعـود املسـيح بعـث قـد تعـاىل اهللا أن البـال عن يغيب ال كذلك
 قــد املســيحيني إنوحيــث  ،� مــرمي بــن لعيســى مثــيال جعلــه أي املوعــود، املســيح
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 مجيعــا اخللــق دون مــن وحــده وأنــه ،اهللا ابــن واعتــربوه مــرمي بــنا املســيح أمــر يف غلــوا
ــــاهللا، والعيــــاذ" اهللا ولــــد" يعتــــرب الــــذي ــــذلك ب ــــّني  أن ســــبحانه أراد ل  رســــوله مرتبــــة يُب

 الصــالة أفضــل وأتباعــه وأصــحابه أهلــه وعلــى عليــه ،أمجعــني اخللــق وســيد األعظــم
 لــذلك مثــيال وجعلــه أتباعــه، ومــن � اهللا رســول خــدام مــن رجــال فبعــث والتســليم،

 ابــن أنــه زعمــوا الــذي ذلــك زلةـمبنــ أنــت لــه وقــال ،"اهللا ولــد" النصــارى اختــذه الــذي
 تعـــاىل قـــال الـــذين والضـــالني علـــيهم املغضـــوب أولئـــك يُبّكـــت ســـبحانه وكأنـــه اهللا،

ــــــتِ �: عــــــنهم ُهــــــودُ  َوقَاَل ــــــرٌ  الْيـَ ــــــتِ  اهللاِ  ابْــــــنُ  ُعَزيـْ ــــــنُ  اْلَمِســــــيحُ  النَصــــــاَرى َوقَاَل  �اهللاِ  اْب
 يف � حممـــد خـــدام مــن واحـــدا جعلــت إنـــين :يقـــول ســبحانه فكأنـــه ،)٣٠:التوبــة(

 أعظمهــا فمــا اخلــادم، زلةـمنــ هــذه كانــت فــإذا ولــدي، أنــه زعمــتم الــذي ذلــك زلةـمنــ
 النــيب هــذا علــى صــل اللهــم! غــافلون عنــه أنــتم الــذي الســيد زلةـمنــ وأعالهــا وأرفعهــا

 جعلتــه مــن علــى وبــارك العظــيم، الكــرمي الرســول هــذا علــى وســلم األمــني، الصــادق
  .الرامحني أرحم يا الدين يوم إىل للعاملني رمحة

  : االعتراض
 يعــين وهــل ؟"واإلحيــاء اإلفنــاء صــفة أُعطيــتُ " املؤســس قــول مــن املــراد هــو مــا

  تعاىل؟ اهللا صفات لنفسه ينسب أنه هذا
  : الردّ 
ـــــة خيطـــــب أن � املوعـــــود املســـــيح روع يف تعـــــاىل اهللا ألقـــــى لقـــــد  عيـــــد خطب
 ويلهمـــه لســانه وُيطلــق يؤيــده ســوف أنـــه ســبحانه وأخــربه العربيــة، باللغــة األضــحى
 يف جـاء وقـد". اإلهلاميـة اخلطبـة: "باسـم بعـد فيمـا ُعرفـت الـيت اخلطبة هذه كلمات

  :يلي ما اخلطبة هذه
 اجلََْمـاِل، َوِصـْبغِ  اْجلَـَاللِ  ِبِصـْبغِ  اْلُمَصـبـَغتَـْنيِ  اْلَمْهُزوَدتـَْنيِ  اْحلُلتَـْنيِ  يف َفِجْئتُ "... 
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 فـَُهـوَ  أُْعِطيـتُ  الـِذي اْجلَـَاللُ  َفَأمـا. اْلَفعـالِ  الـرب  ِمنَ  َواِإلْحَياءِ  اِإلفـَْناءِ  ِصَفةَ  َوأُْعِطيتُ 
ـْركِ  َشر  بِهِ  ألُبِيدَ  ،*اجلََْاللِ  ِذي اهللاِ  ِمنَ  اْلعِيَسِوي  لِبـُُروزِي أَثـَرٌ  اجِ  الشيف اْلَمْوُجـودِ  اْلَمـو 

 يف َشـر  ُكـل  ِمـنْ  َأْكبَــرُ  ُهـوَ  الـِذي االْشـِتَعاِل، ِبَكَمالِ  اْلُمْشَتِعلِ  الضَالِل، أَْهلِ  َعَقائِدِ 
  .َواالفِْتَعالِ  اهللاِ  َعَلى االْفِرتَاءِ  َعُمودَ  ِبهِ  َوَألْهِدمَ  اَألْحَواِل، َعاملِِ  اهللاِ  َعْنيِ 

ـــُروزِي أَثـَـــرٌ  فـَُهـــوَ  أُْعِطيـــتُ  الـــِذي اجلََْمـــالُ  َوأَمـــا  اللْطـــفِ  ِذي اهللاِ  ِمـــنَ  اَألْمحَـــِدي  لِبـُ
ـــــَواِل، ْوِحيـــــدِ  َصـــــَالحَ  بِـــــهِ  ُألِعيـــــدَ  َوالنــــــودِ  التـ ـــــوبِ  األَْلُســـــنِ  ِمـــــنَ  اْلَمْفُق ـــــَوالِ  َواْلُقُل  َواألَقـْ
 َواِإلْحلَـادِ  اِإلْفَسـادِ  َخَنازِيرَ  أَقْـُتلَ  َأنْ  َوأُِمْرتُ . ِتَحالِ َواالنْ  التَدينِ  أَْمرَ  بِهِ  َوأُِقيمُ  َواألَفْـَعاِل،

 َوُخيْرِبُـونَ  النـاسِ  َحـْرثَ  َويـُْهِلُكـونَ  النـَعاِل، َحتْتَ  احلَْق  ُدَررَ  َيُدوُسونَ  الِذينَ  َواِإلْضَالِل،
 َكَمـا َوالنَبـاِل، ِبالسـُيوفِ  الَ  َمسَاوِيـةٍ  ِحبَْربَـةٍ  َهَذا َوقـَْتِلي َواَألْعَماِل، َوالتـَورعِ  اِإلميَانِ  ُزُروعَ 
ـــريًا َوَأَضـــلوا َضـــلوا فَـــِإنـُهمْ  اْلَمَقـــاِل، َوِصـــْدقِ  اْحلَـــق  ِمـــنَ  اْلَمْحـــُروِمنيَ  َزْعـــمُ  ُهـــوَ  ـــنَ  َكِث م 

  .اجلُْهالِ 
 َمـتْ  احلَْْربَ  َوِإنُحر  ـهَ  َوالَ  اْحلَـْربَ  َأَضـعَ  َأنْ  ِيل  َوَسـَبقَ  َعَلـيفَـالَ  اْلِقَتـاِل، ِإَىل  أَتـََوج 

ــــادُ  ِإال  ِجَهــــادَ  َــــاتِ  اللَســــانِ  ِجَه ــــْرتُ  وََكــــَذِلكُ  َواالْســــِتْدَالِل، َواآلي ــــألَ  َأنْ  أُِم  بـُيُــــوتَ  أَْم
ــمِ  ِمبـَـالِ  بَــلْ  َوالــدجاِل، بِــاللَجْنيِ  الَ  َوَلِكــنْ  اْلَمــاِل، ِمــنَ  َوُجــرُبـَُهمْ  اْلُمــْؤِمِننيَ   الرْشــدِ وَ  اْلِعْل
 َلُكــمْ  فَـُبْشــَرى. األَثـَْقـالِ  َحتْــتَ  اْلُمثـَْقِلــنيَ  َوتـَْبِشـريِ  اْلَكَمــاِل، َوْجــهِ  َعَلـى َواْلَيِقــنيِ  َواهلَِْدايَـةِ 

ــدْ   يـَْعِصــُمُكمْ  َوإِنــهُ  اْلَفِصــيُح، اْلَكــالَمُ  َلــهُ  َوأُْعِطــيَ  اْلَقــاِدرُ  َوَمَســَحهُ  اْلَمِســيُح، َجــاءَُكمُ  َق
ــنْ  َوَيِصــيُح، يَــْدُعو اهللاِ  َوِإَىل  َتِســيُح، لِإلْضــَاللِ  ِهــيَ  ِفْرقَــةٍ  م  َهةٍ  وَُكــل . َويُــزِيحُ  يزِيــلُ  ُشــبـْ

. اْلَمْنُضــودُ  َواْلَمَتــاعُ  اْلَكِثــريُ  اْلَمــالُ  َوَمَعــهُ  اْلَمْعُهــوُد، اْلَمْهــِدي  َجــاءَُكمُ  َقــدْ  َلُكــمْ  َوطُــوَىب 
 َحـِديثٌ  َكـانَ  َمـا. اْلَمْوُءودَ  اِإلقْـَبالَ  َوَيْسَتْخرِجُ  اْلَمْفُقوَد، اْلِغَىن  إِلَْيُكمُ  لِيَـرُد  َيْسَعى َوإِنهُ 

                                         
قـد قلـُت غـري مـرّة إين مـا أتيــُت بالسـيف وال السـناِن، وإّمنـا أتيـُت باآليـات والقـّوة القدســية : احلاشـية *

 منه. وحسن البيان، فجاليل من السماء ال باجلنود واألعوان
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  .ُكبـَْرى آيَاتٍ  َمعَ  اهللاِ  منَ  ُنورٌ  َبلْ  يـْفتـََرى،
َـــا ِإين .. النـــاسُ  أَيـَهـــا ـــِدي، اْلَمِســـيحُ  أَن اْلُمَحم  َـــا َوِإين  َريب  َوِإن . اْلَمْهـــِدي  َأْمحَـــدٌ  أَن

ـا ِضـرَاًما أُْعِطيـتُ  َوِإين  َمْهـِدي، يـَـْومِ  ِمـنْ  حلَْـِدي يـَـْومِ  ِإَىل  َمِعي َوأَنَـا ،الً ُزالَ  َوَمـاءً  ،الً َأك 
 قـَْوًمـا أُرِي. ُجمَـربٌ  َدَواءٌ  َوُدَعـاِئي ُمـَذرٌب، ِسـَنانٌ  ِإيـَذاِئي. ُروَحاِين  َوَواِبلٌ  َميَاِين، َكوَْكبٌ 

ــِدي ،الً َمجَــا آَخــرِينَ  َوقَـْوًمــا ،الً َجــالَ   َويف َوالــذنُوِب، الظْلــمِ  َعــاداتِ  َِــا أُبِيــدُ  َحْربَــةٌ  َوبَِي
 اخلـزائن...". (لِإلْحَياءِ  َوأَنـَْفاسٌ  لِإلفْـَناِء، فَاسٌ . اْلُقُلوبِ  َحَياةَ  َِا أُِعيدُ  َشْربَةٌ  اُألْخَرى

  )٥٧ص ،اإلهلامية اخلطبة: كتاب - ١٦ج:الروحانية
 عيـد يـوم � املوعـود املسـيح ارجتلهـا الـيت اخلطبـة مـن املقطـع هـذا مـن ويتضح

 اإلفنــاء، صــفة أُعطــي إنــه: مرتادفــة كلمــات عــدة اســتعمل قــد أنــه املبــارك األضــحى
 وفـــاس والـــذنوب، الظلـــم عـــادات ـــا يبيـــد حربـــة وبيـــده ،الً أّكـــا ضـــراما أُعطـــي وإنـــه

 يف املوجــود النظــام بتــدمري أمــره قــد تعــاىل اهللا أن تعــين املرتادفــات هــذه كــل. لإلفنــاء
 اِإلْفَسـادِ  َخنَـازِيرَ  أَقـْتُـلَ  َأنْ  َوأُِمـْرتُ : "واإلحلـاد والفسـاد الشـرك علـى يقـوم الـذي العامل

 النـاسِ  َحـْرثَ  َويـُْهِلُكـونَ  النـَعاِل، َحتْتَ  احلَْق  ُدَررَ  يَُدوُسونَ  الِذينَ  َواِإلْضَالِل، َواِإلْحلَادِ 
 اجلــالل صـفة تعـاىل اهللا أعطـاه فقـد وهلــذا ،"َواَألْعَمـالِ  َوالتــَورعِ  اِإلميَـانِ  ُزُروعَ  َوُخيْرِبُـونَ 

ــْركِ  َشــر  بِــهِ  ألُبِيــدَ " لإلفنــاء، فاســا أعطــاه كمــا اجِ  الشَأْهــلِ  َعَقائِــدِ  يف اْلَمْوُجــودِ  اْلَمــو 
ــَالِل، ـِذي االْشــِتَعاِل، ِبَكَمــالِ  اْلُمْشــَتِعلِ  الضِمــنْ  َأْكبَـــرُ  ُهــوَ  الـ  ُكــل  اهللاِ  َعــْنيِ  يف َشــر 

  ".َواالفِْتَعالِ  اهللاِ  َعَلى االْفِرتَاءِ  َعُمودَ  بِهِ  َوَألْهِدمَ  اَألْحَواِل، َعاملِِ 
 ِصـَفةَ  َوأُْعِطيـتُ : "فقـال اإلحياء، صفة كذلك أُعِطيَ  اإلفناء صفة أُعطيَ  وكما

 اجلمـــال لصــفة أثــر هــي هـــذه اإلحيــاء وصــفة". اْلَفعــالِ  الـــرب  ِمــنَ  َواِإلْحيَــاءِ  اِإلفـَْنــاءِ 
ـــا: "قـــال ولـــذلك � أمحـــد اخللـــق ســـيد اتّبـــاع مـــن اكتســـبها الـــيت ـــِذي اجلََْمـــالُ  َوأَمال 

 َصــَالحَ  بِـهِ  ُألِعيـدَ  َوالنــَواِل، اللطْـفِ  ِذي اهللاِ  ِمــنَ  اَألْمحَـِدي  لِبـُـُروزِي أَثـَـرٌ  فـَُهـوَ  أُْعِطيـتُ 



ôúŠÛaë@Òì’ØÛaë@ïyìÛa@Þìy@pb™a�Ça@@
  ١٠٢  

  

  
  

ـــَوالِ  َواْلُقُلـــوبِ  األَْلُســـنِ  ِمـــنَ  اْلَمْفُقـــودِ  التـْوِحيـــدِ  َعـــاِل، َواألَقـْ  التـــَدينِ  أَْمـــرَ  بِـــهِ  َوأُِقـــيمُ  َواألَفـْ
ـــا ِضـــرَاًما أُْعِطيــــتُ  َوِإين : "يقـــول مث". َواالْنِتَحـــالِ  والنــــار فالضـــرام" الً ُزالَ  َوَمــــاءً  ،الً َأك 

 َوقـَْوًمــا ،الً َجــالَ  قَـْوًمــا أُرِي: "يقــول مث. واإلحيــاء للبنــاء الــزالل واملــاء لإلفنــاء، للتــدمري
ــِدي ،الً َمجَــا آَخــرِينَ   َشــْربَةٌ  اُألْخــَرى َويف َوالــذنُوِب، الظْلــمِ  َعــاداتِ  َِــا أُبِيــدُ  َحْربَــةٌ  َوبَِي

  ".لِإلْحَياءِ  َوأَنـَْفاسٌ  لِإلفْـَناِء، فَاسٌ . اْلُقُلوبِ  َحَياةَ  َِا أُِعيدُ 
ــــيت األنبيــــاء مهمــــة هــــي هــــذه  اهللا ويعطــــيهم تعــــاىل، اهللا يبعــــثهم أجلهــــا مــــن ال
 لتـــدمري فهـــو اإلفنـــاء أّمـــا. اإلحيـــاء وصـــفة اإلفنـــاء صـــفة.. الصـــفتني هـــاتني ســـبحانه
ــا َوَدمْرنَــا�: وقومــه فرعــون عــن ســبحانه يقــول الباطــل، وتتبــري اإلفــك  َيْصــَنعُ  َكــانَ  َم
ـــهُ  ِفْرَعـــْونُ   فرعـــون أن املعـــروف ومـــن). ١٣٨:األعـــراف( �يـَْعرُِشـــونَ  َكـــانُوا َوَمـــا َوقَـْوُم
 وضـــالهلم إفكهـــم تـــدمري إىل أيضـــا يشـــري تعـــاىل اهللا ولكـــن غرقـــا، هلكـــوا قـــد وقومـــه
ــْومَ  �: ســبحانه ويقــول. األرض يف وينشــرونه يبنونــه كــانوا الــذي ــا نُــوحٍ  َوقـَ بُوا َلم َكــذ 
 َوَمثُـودَ  َوَعـاًدا*  أَلِيًمـا َعـَذابًا لِلظـاِلِمنيَ  َوأَْعتَـْدنَا َءايَـةً  لِلنـاسِ  َوَجَعْلَناُهمْ  َأْغرَقْـَناُهمْ  الرُسلَ 

 �تـَْتِبـريًا تـَبـْرنَـا وَُكـًال  األَْمثَـالَ  لَـهُ  َضـَربـَْنا وَُكـًال *  َكِثـريًا َذِلكَ  بـَْنيَ  َوقـُُرونًا الرس  َوَأْصَحابِ 
 يف تعـاىل اهللا إليـه يشـري الـذي والتتبـري والتـدمري اإلفنـاء هو هذا). ٤٠-٣٨:الفرقان(

 عــن علمــه ســابق يف يعلــم كــان إذا الــذي اخلبــري العلــيم ســبحانه وهــو العزيــز، كتابــه
ــارًا فَــاِجرًا ِإال  يَِلـــُدوا الَ  � أــم حــىت وضــلوا فســـدوا قــد أــم قــوم ٢٨:نـــوح( �َكف(، 
 وشـركهم، وإفكهـم ضـالهلم علـى يقضـي بتـدمريهم فإنـه ،� نوح سيدنا قال كما
 ـالك يقضـي فإنـه ،بـاهللا يـؤمن مـن نسـلهم مـن أو بيـنهم من أن يعلم كان إذا وأّما
 الكفـر حالـة من الناس انتقال طريق عن والضالل والشرك اإلفك ويتّرب  الكفر، أئمة

  .األعمال وصاحل اإلميان إىل والضالل
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ــــيت تلــــك فهــــي ؛ورســــله ألنبيائــــه تعــــاىل اهللا يؤتيهــــا الــــيت اإلحيــــاء صــــفة وأّمــــا  ال
 إىل ويهـــدوم احلـــق، طريـــق إىل أقـــوامهم مـــن املـــؤمنني هدايـــة يســـتطيعون بواســـطتها

 فـــإن تعـــاىل، اهللا صــفات مـــن صــفة هـــي" اهلـــادي" وحيــث إن. املســـتقيم اهللا صــراط
 يقــول إذ تعــاىل، اهللا بـإذن إالّ  أحــد هدايـة يســتطيعون ال غـريهم، أو األنبيــاء، أولئـك

 �َيَشـــــــآءُ  َمـــــــنْ  يـَْهـــــــِدي اهللاَ  َوَلِكـــــــن  َأْحَبْبـــــــتَ  َمـــــــنْ  تـَْهـــــــِدي الَ  إِنـــــــكَ  �: ســـــــبحانه
 النـاس هدايـة لغرض � رسوله أرسل قد أنه على سبحانه يؤّكد مث). ٥٧:القصص(

 ِإَىل  لَتـَْهـــِدي َوإِنـــكَ  ِعَباِدنَـــا ِمـــنْ  نَشـــآءُ  َمــنْ  بِـــهِ  نـْهـــِدي نُـــورًا َجَعْلَنـــاهُ  َوَلِكـــنْ �: فيقــول
 اهللا بــإذن ُتعطــى هــذه واإلحيــاء اهلدايــة صــفة إن). ٥٣:الشــورى( �مْســَتِقيمٍ  ِصــرَاطٍ 
 حييــي كيــف يُريــه لكــي ربــه بــراهيمإ دعــا الــيت هــي وهــذه عبــاده، مــن شــاء ملــن تعــاىل
 تلـك وهـي ،)٢٦١:البقـرة( �اْلَمـْوَتى ُحتْيِ  َكْيفَ  أَِرِين  َرب  إِبْـرَاِهيمُ  قَالَ  َوِإذْ �: املوتى
ـــِإْذِين  اْلَمـــْوَتى ُختْـــرِجُ  َوِإذْ �: مـــرمي ابـــن للمســـيح ـــا اهللا أذن الـــيت  ،)١١١:املائـــدة( �ِب
 يَــآ�: فقــال وللرســول هللا االســتجابة علــى املــؤمنني اهللا حــض أجلهــا مــن الــيت وهــي
). ٢٥:األنفــال( �ُحيِْيــيُكمْ  ِلَمــا َدَعــاُكمْ  ِإَذا َولِلرُســولِ  هللاِ  اْســَتِجيُبوا َءاَمُنــوا الــِذينَ  أَيـَهــا
 أجــل ومــن ،� املســيح املوعــود لعبــده تعــاىل اهللا أعطاهــا الــيت الصــفة نفــس وهــي
  ".اْلَفعالِ  الرب  ِمنَ  َواِإلْحَياءِ  اِإلفْـَناءِ  ِصَفةَ  َوأُْعِطيتُ : "قال ذلك

 أيضــــا فإنـــه واإلفنـــاء، اإلحيـــاء صـــفة الصــــاحلني وعبـــاده أنبيـــاءه اهللا يُـــؤيت وكمـــا
وحيـث  تعـاىل، اهللا علـم يف الكتـاب بـه سـبق مـا إالّ  الدعاء، استجابة معجزة يؤتيهم

 فقـــد ،موعـــودا ومســـيحا مهـــديّا إمامـــا � املوعـــود املســـيح بعـــث قـــد تعـــاىل اهللا إن
 وكــان". ُجمَــربٌ  َدَواءٌ  َوُدَعــاِئي: "قــال ولــذلك الــدعاء، اســتجابة معجــزة أيضــا أعطــاه

 سـالح سوى آخر سالح من ميتلك يكن ومل له، اهللا أعطاه الذي السالح هو هذا
 علـى قضـت الـيت اإلفنـاء صـفة جتلت وقد واإلحياء، لإلفناء يستعمله الذي الدعاء،
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 وهــو تعــاىل، اهللا يــدي بــني واالبتهــاالت والصــلوات والتضــرع الــدعاء بواســطة أعدائــه
 وهـــذا. تضـــرعاته ويســتجيب أدعيتـــه يســمع كـــان الــذي الـــدعاء مسيــع الكـــرمي الــرب
 كــانوا الــذين اإلســالم أعــداء املعانــدين إلفنــاء يديــه بــني الــيت احلربــة أو الفــأس كــان

 هـــذه وجـــود إىل � أشـــار وقـــد ،� األكـــرم رســـوله وكرامـــة اهللا ديـــن علـــى يتطـــاولون
" مـــات إالّ  نَفســه ريــح مــن جيــد لكــافر حيــلّ  فــال: "فقــال املوعــود املســيح يف الصــفة

 الـذي الكـافر فيمـوت املسـتجاب، الـدعاء هـو" نفسـه ريح" من واملقصود). لممس(
 شـاهد األمحديـة اإلسـالمية اجلماعة وتاريخ. له والتصّدي ملقاومته ويقوم به يصطدم

 دعـــاء بســـبب ومـــاتوا هلكــوا األعـــداء مـــن كثـــريا فــإن الواضـــحة، احلقيقـــة هـــذه علــى
 كــــان الــــذي اهلندوســــي ليكهــــرام املثـــال ســــبيل علــــى ونــــذكر. � املوعــــود املســـيح
 املوعــود املســيح نصــحه وكــم ،� اخللــق ســيد علــى وازدرائــه وســّبه بكالمــه يتطــاول
 وآذى احلـــدود مجيـــع جتـــاوز ملـــا ولكنـــه إفكـــه، عـــن وميتنـــع غيّـــه عـــن يرجـــع أن �

 واسـتجاب يهلكـه، أن تعـاىل اهللا دعـا إليه، إنسان أحبّ  بشتم � املوعود املسيح
 املوعــود املســيح بــذلك وأنبــأ ســبق كمــا ومــات قتلــة، شــر ليكهــرام فُقِتــل دعــاءه اهللا

 يف � املوعـود املسـيح ملوطن بالنسبة األرضية الكرة من اآلخر النصف ويف. �
 بالقـارة إلينـوي بوالية شيكاغو من بالقرب صهيون بلدة يف رجال يعيش كان اهلند،

 وتطـاول واملسـلمني، اإلسـالم علـى حقـريا هجومـا يشن الرجل هذا وكان األمريكية،
 هــذا عــن بــالتوقف � املوعــود املســيح فنصــحه ،� العظــيم اإلســالم رســول علــى

 املوعــود املســيح فتحــّداه واســتعالئه، وتكــّربه إفكــه مــن زاد ولكنــه الــدينء، األســلوب
 مث بالشـلل، أصـيب مـا وسرعان عليه، والقضاء هلالكه � اهللا ودعا للمباهلة، �
 مـــات مث كـــامللوك، فيهـــا يعـــيش وكـــان بنفســه أنشـــأها الـــيت صـــهيون بلدتـــه مـــن طُــرد

  .قاطبة أمجع وللعامل أمريكا لسكان عربة وأصبح
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  : عتراضاال
 - عمـــر - أُبريشـــن: "الكلمـــات هـــذه فيـــه جـــاء الـــذي اإلهلـــام تفســـري هـــو مـــا
  ؟"بيالطوس أو براطوس

  : الردّ 
 ممـا اضـطهاد، وتعـين Oppression وهـي األصل إجنليزية كلمة أُبريشن: أوال

  .� املوعود املسيح على واضطهاد ظلم فيه أمر وقوع إىل يشري
 ذلــك ؛� املوعــود املســيح حيــاة يتهــدد خطــر إىل تشــري "عمــر" كلمــة: ثانيــا

  . اغتياال اغتيل قد � عمر أن
ـــّدم الـــذي الرومـــاين القاضـــي كـــان" بيالطـــوس" أن املعلـــوم مـــن: ثالثـــا  ســـيدنا ُق

 هـذه وتشـري. أعـداؤه ضـده رفعهـا اليت القضية بسبب أمامه للمحاكمة � عيسى
 واالضــطهاد الظلــم قضــية يف هامــا دورا يلعــبو  ،لبيالطــوس مماثــل قــاض إىل الكلمــة

  . � املوعود املسيح حياة دد اليت
 مل احلـــال وبطبيعـــة م،١٨٨٣ عـــام يف الـــوحي هـــذا � املوعـــود املســـيح تلقـــى

والعيـاذ  - يفـرتي � املوعـود املسيح كان ولو الوقت، ذلك يف معروفا معناه يكن
 يف تعـاىل اهللا مـن تلقـاه الـذي الـوحي هـذا ونشـر كتـب ملـا الكـذب، اهللا علـى -بـاهللا

 م١٨٩٧ عـــام يف أي.. عامـــا ١٤ مـــرور وبعـــد. معنـــاه يعـــرف حـــىت يكـــن مل وقـــت
 الشـهري القسـيس حـاك حينمـا وذلـك إليـه، يشـري مـا وحتقـق الوحي هذا معىن اتضح

 اســتدعى ممــا ،� املوعــود املســيح ضــد دنيئــة مــؤامرة كــالرك مــارتن هنــري الــدكتور
  :الواقعة تلك تفاصيل يلي وفيما. القتل على التحريض بتهمة للمحاكمة تقدميه

 البنجــاب، يف املســيحية لنشــر نشــاط بكــل يســعون املســيحيون املبشــرون كــان
 ملـن هـي النجـاة أن ويزعمـون اإلسـالم، علـى املسـيحية التعـاليم بتفّوق يّدعون وكانوا



ôúŠÛaë@Òì’ØÛaë@ïyìÛa@Þìy@pb™a�Ça@@
  ١٠٦  

  

  
  

 مــنهم ظنــا واإلســالم املســيحية بــني منــاظرة عقــد يريــدون وكــانوا فقــط، املســيح اتبــع
 البنجـاب يف املسـلمون واختـار. اإلسـالم علـى تفّوقهـا إثبـات بـذلك يستطيعون أم

 تلــك وأقيمــت املســيحيني، املبشــرين أمــام ميــثلهم لكــي � املهــدي اإلمــام حضــرة
 جنــغ( املقدســة احلــرب وُمسّيــت م١٨٩٣ عــام يف أْمرِْتَســر مدينــة يف الشــهرية املنــاظرة
 يهـدد عظـيم خطـر أمـام أـم وأدركـوا ،ذريعـا فشال فيها املسيحيون وفشل). مقدس
 املهـدي اإلمـام وجود يف يتمثل اخلطر هذا وكان اهلند، يف وانتشارها املسيحية وجود
 يبـق مل والرباهـني، واألدلـة واملنطـق العقـل صـراع ميـدان يف فشـلوا وملـا. ومجاعتـه �

 املســلمني واســتعمال االنتقــام، وحمــاوالت الــدينء، والتخطــيط التــآمر ســوى أمــامهم
 الــداهم اخلطـر هـذا مـن يتخلصـوا حـىت وذلـك املسـلمني، مـن إخـوام ضـد أنفسـهم

 العـامل ويف بل اهلند ويف البنجاب يف املسيحية لنشر حماوالم كل يهدد صار الذي
  .أمجع

 مـن شـاب عـن فبحـث للمـؤامرة، كـالرك مارتن هنري الدكتور القسيس خطط
 واألمـــوال، بالعطايـــا إليـــه يتـــودد وأخـــذ احلميـــد، عبـــد يُـــدعى كـــان الفقـــراء املســـلمني
 واألمـاين باملصـاحل ويغريـه الدنيوية، بالوعود ويستميله الكالم، مبعسول إليه ويتحبب
 وملــــا. وخدماتــــه ومعروفــــه لكرمــــه أســــريا وصـــار الشــــاب، إليــــه اطمــــأن حــــىت الرباقـــة،

 أن كــالرك الـدكتور إليـه طلــب احلميـد، وعبـد كـالرك الــدكتور بـني العالقـة توطّـدت
 مــا لكــل ورًدا كــالرك، الــدكتور إليــه أســداه الــذي باجلميــل اعرتافــا خدمــة لــه يــؤدي
  .املزيد نوال يف وأمال وعطايا، أموال من ليهع أغدق

 أمامهـا ويشـهد احملكمة إىل معه يأيت أن احلميد عبد من كالرك الدكتور طلب
 كــالرك، مـارتن هنــري القسـيس يقتــل لكـي أرسـله قــد) �( أمحـد غــالم مـريزا بـأن
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 مبكافـــأة ووعـــده ومعـــارف، واتصـــال نفـــوذ مـــن لـــه مبـــا يســـاعده ســـوف بأنـــه وطمأنــه
  . الباقية حياته طوال غنيا يعيش لكي كثرية وأموال كبرية

 أسـره قـد كـان الـذي القسـيس طلـب يـرفض أن احلميد عبد الشاب يستطع مل
 واجـب بأن القسيس وأشعره وعطايا، أموال من عليه أغدقه ومبا وحمبته ووده بعطفه

 معــه فـذهب البسـيط، الطلـب هـذا يـرفض أال يقتضـي املعـروف ورد واملـودة الصـداقة
 علـى القـبض بإلقـاء أمـرًا أْمرِْتَسـر مديريـة قاضـي وأصدر. بشهادته وأدىل احملكمة إىل

ــــد يــــوم ذلــــك كــــان اخلــــرب هــــذا أذيــــع وحــــني ،� املوعــــود املســــيح  الــــدوائر يف عي
 والغـرية احلقـد أعمـاهم الـذين املشـايخ بعـض أن املؤسـف ومن واهلندوسية، املسيحية

 فـــــرحهم يف � املوعـــــود املســـــيح أعـــــداء شـــــاركوا قـــــد ،� املوعـــــود املســـــيح مـــــن
 املســيح فيــه يــرون الــذي اليــوم بقــرب أنفســهم مينّــون األعــداء مجيــع وراح ومشــاتتهم،

 إىل لتقدميـه أمـامهم اجلنـود تسوقه بالسالسل، ومقّيدا باألغالل مكبال � املوعود
 وتنـثلج أعيـنهم فتقـرّ  احليـاة، مـدى السـجن أو باإلعـدام عليـه ُحيكم حيث احملاكمة،
  .منه اخلالص بذلك هلم ويتم املشهد، بذلك صدورهم
 املســيح كــان لــو أنــه إىل.. الكــرمي القــارئ أنظــار ونلفــت.. نقــول أخــرى ومــّرة

 بأنـــه كــذبا ويــّدعي عليــه، مفرتيــاو  ،اهللا علــى -والعيــاذ بــاهللا - متقــّوال � املوعــود
 أمـــام كذبـــه ينفضـــح حـــىت واهلـــوان اخلـــزي ينـــال تعـــاىل اهللا لرتكـــه منـــه، الـــوحي يتلقـــى

 � املوعـود املسـيح جانـب يف � اهللا تـدخل علـى يـدل حـدث ما ولكن اجلميع،
 املوعـود املسـيح على القبض أمر أصدر الذي أمرتسر قاضي أن إذ. عجيب بشكل
 � املوعـود املسيح حيث إن ؛األمر هذا إصدار صالحيته يف ليس أنه أدرك �

 يسـكنها كـان الـيت قاديـان قريـة أن املعلـوم فمـن أمرتسـر، مديريـة يف يسـكن يكـن مل
 فأرسـل. أمرتسـر مديريـة يف وليسـت كورداسـبور مديرية يف تقع � املوعود املسيح



ôúŠÛaë@Òì’ØÛaë@ïyìÛa@Þìy@pb™a�Ça@@
  ١٠٨  

  

  
  

 يف القاضـي إىل أخـرى مـرة القبض أمر وإعادة ،القبض أمر تنفيذ بعدم أمرا القاضي
 مل أذ ،لـــه علـــى أثـــر يُعثـــر ومل ،متامـــا أختفـــى قـــد هـــذا القـــبض أمـــر ولكـــن. أمرتســـر
  .أمرتسر مديرية يف يوجد ومل كورداسبور، مديرية تتسلمه

 مديريـــــــة يف املخـــــــتص القاضـــــــي إىل القضـــــــية ملـــــــف أمرتســـــــر قاضـــــــي أرســـــــل
 القضــية ملــف فحــص الــذي )Douglas( دوغــالس املســرت هــو وكــان كورداســبور،

 القســـيس فجـــاء أمامــه، للمثـــول القضــية أطـــراف يســـتدعي أرســل مث دقيقـــا، فحصــا
 يف � املوعــــود املســــيح كــــذلك وجــــاء احلميــــد عبــــد وجــــاء كــــالرك مــــارتن هنــــري

 الحــــظ ؛احلميـــد عبــــد الشـــاهد، مث عياملـــدّ  ســــؤال وأثنـــاء. صــــحابته بعـــض صـــحبة
. أمامــه ــا يــديل الــيت وأجوبتــه الــدعوى يف جــاء الــذي كالمــه بــني تعارضــا القاضــي

 قائـد إىل املهمـة هـذه وأسـند ،فيهـا التحقيـق بإعـادة أمـرا أصدر التهمة خلطورة ونظرا
 احلميــد عبــد وســؤال التحقيــق وأثنــاء ،حتقيقاتــه الشــرطة قائــد وبــدأ. بنفســه الشــرطة

 أمرتسـر يف املسـيحية اإلرسـالية دار يف يقـيم كـان احلميـد عبد أن الشرطة قائد أدرك
 بعبـد وإذا باألسـئلة، اخلنـاق عليـه فضـّيق كـالرك، مارتن هنري القسيس يرأسها اليت

 أدىل الـيت الشـهادة بـأن واعـرتف الشرطة قائد أقدام على ووقع ،باكيا ينفجر احلميد
 حّرضــه أن بعـد ذلـك علـى أقـدم وأنـه وافــرتاءا، كـذبا كانـت أمرتسـر قاضـي أمـام ـا

 أبـدا حيـدث مل وأنه والعطايا، باألموال ووعده كالرك مارتن هنري الدكتور القسيس
 أو كـــالرك مـــارتن الـــدكتور كـــان ســـواء ؛أحـــد لقتـــل � املهـــدي اإلمـــام أرســـله أن

  . غريه
 مــن كــل ســؤال أعــادف ،دوغــالس مســرت القاضــي إىل تقريــره الشــرطة قائــد ورفــع
 ووقـــف املـــأل، أمـــام املـــؤامرة حقيقـــة اتضـــحت وهنـــا احلميـــد، وعبـــد كـــالرك الـــدكتور
 املهـــدي اإلمـــام بـــرباءة القاضـــي وحكـــم خمزيـــا، موقفـــا كـــالرك مـــارتن هنـــري الـــدكتور
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 كـالك مـارتن هنـري الدكتور ضد قذف قضية يرفع أن حقه من أنهب له وقال ،�
 املسـيح ولكـن. مسعتـه إىل لإلسـاءة وحماولتـه لـه وجهـه الـذي الكـاذب االام بسبب
 يكــن مل بأنـه للقاضـي قـال.. األنبيـاء ومشــم وإبـاء وترفّـع كرامـة بكـل.. � املوعـود
 اهللا هــو األعظــم قاضــيه ألن ،الــدنيا يف حمكمــة أي أمــام أحــد ضــد قضــية أي لريفــع
  .اآلخرة ويف الدنيا يف احلكم له الذي تعاىل

 املوعـود املسـيح � املوعـود املسيح فيها ُقّدم اليت احملاكمة هذه انتهت وهكذا
ــّدم كمــا اإلجنليــزي القاضــي أمــام احملاكمــة إىل �  � مــرمي بــن عيســى املســيح ُق

 املــتهم بــراءة أدرك القاضــيني مـن وكــالً  ،بيالطــوس الرومـاين القاضــي أمــام للمحاكمـة
 القاضــي ولكــن النــاس، أمــام الــرباءة بتلــك واعــرتف بــذلك وأقــرّ  أمامــه، يقــف الــذي
 أن يســـتطع مل الـــذي بيالطـــوس القاضـــي مـــن شـــجاعة أكثـــر كـــان دوغـــالس مســـرت
 دوغــالس مســرت وأّمــا ألعدائــه، فســّلمه � مــرمي ابــن املســيح أعــداء وجــه يف يقــف
 الــوحي، ذلــك كلمــات يف املكتــوم النبــأ حتقــق وهكــذا. بــالرباءة حكمــه أصــدر فقــد

  !األلباب أويل يا فاعتربوا
  :االعتراض

 -) شـــيعانا( هوشــعنا: "الكلمـــات هــذه فيــه جـــاء الــذي اإلهلــام تفســـري هــو مــا
 مثـــل عـــن تعـــاىل اهللا زيهـتنـــ جيـــب أال املعـــىن؟ عدميـــة كلمـــات هـــي أليســـت ؟"نعســـا
  ذلك؟

  :الردّ 
: ومعناهـا نـا-شـيعا-هـو هـي األوىل والكلمـة األصل، عربية هي الكلمات هذه

 باســتجابته بّشـر وقـد ،تعـاىل هللا دعـاء وهــذا. أنقـذ رب يـا آه :أو خلّـص، رب يـا آه
  .أُنّفذ أو جيباستُ  أي ،نعسا: الثانية الكلمة يف
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 مــن تعريبــه مــا قـال حيــث ،الكلمــات هــذه بنفسـه � املوعــود املســيح ويشـرح
  :األردية اللغة

 ُكِشـف مث الـدعاء، بأسـلوب نبـأ فيهمـا ذُكـر عربانيتان، كلمتان هاتني إن"... 
 مـن بفـرتة أمـرّ  سـوف أنـين النبـأ ـذا ُبّشـرتُ  وقـد. ُيسـتجاب سـوف الدعاء أن عليّ 

 حتقــق وقــد. املتاعــب تلــك تــزول وســوف وعــزليت، وخلــويت انفــرادي بســبب املتاعــب
 تلــــك مــــن صــــعوبة أو مشــــكلة أي يل تبــــق مل وحاليــــا عامــــا، ٢٥ بعــــد النبــــأ ذلــــك

  )٨٠ص، ٥ج:األمحدية الرباهني". (املتاعب
 يكــن مل إنــه إذ ،� املوعــود املســيح صــدق علــى يــدل النبــأ هــذا أن شــك وال
 يقطنهــا، كـان الــيت املنطقـة يف آخــر أحـد يعرفهــا يكـن ومل بتاتــا، العربيـة اللغــة يعـرف

 املوعـود املسـيح وكتبهـا إياهـا، اهللا علمـه ولكـن أحـد، مـن الكلمـات تلـك يـتعلم فلم
 تتضـمن أـا بعـد فيمـا تبّني  مث ،م١٨٨٣ عام يف وجل عز اهللا من تلقاها كما �

 . عاما ٢٥ مرور بعد النبأ وحتقق غيبيا، نبأ
  : االعتراض

  ؟"ادر سنكه جـ: "فيه وقيل األردية اللغة يف جاء الذي اإلهلام تفسري هو ما
  :الردّ 
  :ومعناه ،املذكور اإلهلام هذا � املوعود املسيح تلّقى م١٩٠٦ عام يف
  . "الشجاع لألسد النصر إن"

 َجــرِي : "فيـه قيـل العربيـة باللغــة آخـر وحيـا تلقـى قــد � املوعـود املسـيح وكـان
 الــوحي ــذا واملقصــود املقــدام، الشــجاع: اجلــريّ مــن معــاين و  ،"األنبيــاء ُحَلــلِ  يف اهللاِ 
 ُحلــل يف تعــاىل اهللا أرســله الــذي الشــجاع اهللا أســد فهــو ،� املوعــود املســيح هــو

ـــــــاء ظـــــــروف تشـــــــابه ظـــــــروف يف أي األنبيـــــــاء؛  أخالقـــــــا وأعطـــــــاه اآلخـــــــرين، األنبي
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 ونـــوح آدم مثـــل األنبيـــاء مـــن الكثـــري بأمســـاء تعـــاىل اهللا ّمســـاه هنـــا ومـــن كـــأخالقهم،
. والسـالم الصـالة أفضـل مجيعـا علـيهم حممـد اخللـق وسـيد وعيسى وموسى وإبراهيم

 نصـيب مـن يكـون سوف النصر نوال أن على يؤّكد بصدده حنن الذي الوحي وهذا
 يف حتققـــت أيضـــا نبـــوءة وهـــذه. � املوعـــود املســـيح هـــو الـــذي الشـــجاع اهللا أســـد
ــــاة  تتقــــّدم حيــــث ؛احلــــايل عصــــرنا يف تتحقــــق زالــــت ومــــا � املوعــــود املســــيح حي

 يف يــتم وســوف وانتصـار، نصــر إىل نصـر مــن يـوم كــل األمحديـة اإلســالمية اجلماعـة
 اإلســالم ينتصــر حينمــا العــاملي النطــاق علــى النبــأ هــذا حتقــق اهللا شــاء إن املســتقبل
  : القرآين الوعد ويتحقق األديان كل على الصحيح
ينِ  َعَلى لُِيْظِهرَهُ  احلَْق  َوِدينِ  بِاْهلَُدى َرُسولَهُ  أَْرَسلَ  الِذي ُهوَ  � ـهِ  الـدَكـرِهَ  َولَـوْ  ُكل 

  )٣٣: التوبة( �اْلُمْشرُِكونَ 
 وََكَفــى ُكلــهِ  الــدينِ  َعَلــى لُِيْظِهــرَهُ  اْحلَــق  َوِديــنِ  بِاْهلـُـَدى َرُســولَهُ  أَْرَســلَ  الــِذي ُهــوَ  �

  )٢٩:الفتح( �َشِهيًدا ِباهللاِ 
  )٣٢:التوبة( �اْلَكاِفُرونَ  َكرِهَ  َوَلوْ  نُورَهُ  يُِتم  َأنْ  ِإال  اهللاُ  َويَْأَىب  �
�  اهللاُ  َوحيُِق  ٨٣:يونس( �اْلُمْجرُِمونَ  َكرِهَ  َوَلوْ  ِبَكِلَماتِهِ  احلَْق(  
  )٩:الصف( �اْلَكاِفُرونَ  َكرِهَ  َوَلوْ  نُورِهِ  ُمِتم  َواهللاُ  �

 أفـراد يهتـف بصـدده، حنـن الـذي الـوحي هـذا يف جـاء الذي الوعد هلذا وحتقيقا
 فيقولـــون للجماعـــة وتقـــدم انتصـــار بنبـــأ مسعـــوا كلمـــا األمحديـــة اإلســـالمية اجلماعـــة

 كمـا متامـا أمحـد، غالم ملريزا االنتصار أي" جـ كى أمحد غالم مريزا: "األردية باللغة
 أن الكــرمي القــرآين وحيــه يف وعــد قــد تعــاىل اهللا ألن ،للمــؤمنني بالنصــر املــرء يهتــف
  .املؤمنني ينصر
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جـرّي اهللا يف : بقي أن نقول أن من معاين اجلـرّي هـو الرسـول، لـذا فـإن الـوحي
.. رسـول اهللا الـذي ظهـر يف زّي األنبيـاء �حلل األنبيـاء يعـين أن املسـيح املوعـود 

وقـــد تبـــني هـــذا يف . لـــذا فـــإن اهللا أخـــرب حضـــرته أنـــه نـــّيب ورســـول منـــذ وقـــت مبكـــر
مـع أن حضـرته نـيب تـابع وخـادم للنبـوة احملمديـة ولـيس .. نصوص عديدة من الوحي

  . مبستقل عنها
  : االعتراض

 كــــا آريــــون: "فيــــه وقيــــل األرديــــة اللغــــة يف جــــاء الــــذي اإلهلــــام تفســــري هــــو مــــا
  ؟"بادشاه

  : الردّ 

 هـــذه فيـــه وتلقـــى كشـــفا رأى أنــهب � املوعـــود املســـيح قـــال م١٩٠٠ عــام يف
  :الكلمات

  .اآلريني ملك أنت وهو الزمان آخر يف كرشنا يظهر أن املقدر من انك
 نبـــيهم عـــودة ينتظـــر اهلندوســـي الشــعب أن إىل الكـــرمي النبـــأ هـــذا خلفيـــة وتعــود

 اليهــــود ينتظــــر كمــــا متامــــا احلــــايل، عصــــرنا هــــو الــــذي ؛الزمــــان آخــــر يف" كرشــــنا"
 أنـه السـنني آالف قبـل قومه كرشنا أخرب فقد املسيح، جميء واملسلمون واملسيحيون

 املســـيح تلّقــاه الــذي اإلهلــام وهـــذا. القيامــة يــوم قبيــل الزمـــان آخــر يف يظهــر ســوف
 انتظــاره يف كــانوا الــذي كرشــنا بـأن اهلندوســي للشــعب البشــرى حيمــل � املوعـود

 � املوعـــود املســـيح أن مبعـــىن ،� املوعـــود املســـيح شـــخص يف وظهـــر جـــاء قـــد
 حيامـــا، ظــروف مــن الكثــري كــذلك وتتطـــابق وأخالقــه، صــفاته يف كرشــنا ُيشــابه
 املســيح علــى ُيطلــق هنــا ومــن بينهمــا، الشــبه أوجــه مــن الكثــري هنــاكف ؛هــذا وعلــى
 األنبيـاء مـن الكثـري أمسـاء تعـاىل اهللا أطلق كما به، مشاة كرشنا اسم � املوعود
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 وظـروف أخالقهـم مـن الكثـري يف إيـاهم ملشـاته � املوعـود املسيح على اآلخرين
  . حيام

 تــأثرا وذلــك اهللا، أنبيــاء مــن نبيــا كرشــنا يكــون أن الــبعض يســتنكر العــادة ويف
 تعــاىل اهللا بـأن زعمــت الـيت اإلسـرائيلية الروايــات عـن انبثقــت الـيت واآلراء بالـدعايات

 إالّ  اليهـــود يعـــرتف ال ذلــك وعلـــى فقـــط، إســرائيل بـــين علـــى وهــداه وحيـــه أنـــزل قــد
 إىل أضــافوا املســيحيني فــإن احلــال وبطبيعــة التــوراة، يف ذكــرهم جــاء الــذين باألنبيــاء

 اهللا عنـد مـن صـادقا رسـوال � اخللـق سـيد جـاء مث املسيح، يسوع اسم القائمة هذه
 مفــــاهيم إىل اإلســـرائيلية اآلراء تلـــك وبتســـرب. املســـلمني مجيـــع بـــذلك يـــؤمن كمـــا

 ثالثـة أنـزل تعـاىل اهللا أن مؤّداها اليت اخلاطئة األفكار تلك بينهم انتشرت املسلمني،
 الــذين األنبيــاء فــإن وبالتــايل واإلســالم، واملســيحية اليهوديــة هــي ؛فقــط األديــان مــن

 القـــرآن يف ذكـــرهم وتكـــرر ،التـــوراة يف ذكـــرهم جـــاء الـــذين أولئـــك هـــم اهللا أرســـلهم
  .الكرمي

 املختـار، اهللا شـعب بـأم اليهـود ادعـاء علـى تقـوم اخلاطئـة األفكار هذه ولكن
 وشـــريعته، ــداه واختصــهم مجيعـــا النــاس دون مــن اصـــطفاهم اهللا فــإن ذلــك وعلــى

 مث ،� املســيح اســم أضــافوا أــم إالّ  ،اخلــاطئ الفهــم هــذا يف املســيحيون وتــبعهم
 اســـم أضـــافوا أـــم إالّ  ،اخلـــاطئ الفهـــم نفـــس يف أيضـــا املســـلمني مـــن كثـــري تـــبعهم
 أبــدا يعــين وال بتاتــا، اخلــاطئ الفهــم هــذا يؤيــد ال الكــرمي والقــرآن. � حممــد ســيدنا

 مـن والشـريعة واهلدايـة والدين باهلدى اهللا خيتصهم أن هو العاملني على قوم اصطفاء
، نواهلـا يف مجيعـا البشـر يشـرتك الـيت الـنعم مـن األمـور فهذه أمجعني، الناس بقية دون

 خيلـق أن املعقـول غـري ومـن والطعام، واملاء اهلواء نعمة نوال يف يشرتكون كما وذلك
 فطـــرم يف ويضـــع -إمساعيـــل وبـــين إســـرائيل بـــين غـــري مـــن -البشـــر مـــن املاليـــني اهللا
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 تعــاىل اهللا معرفــة إىل تقــودهم الــيت والشــرائع اهلــدى مــن حيــرمهم مث تعــاىل، اهللا معرفــة
  :العزيز الكتاب يقول ولذلك. وطاعته
ــــنْ  ُرُســــًال  أَْرَســــْلَنا َولََقـــدْ  � ُهمْ  قَـْبِلــــكَ  م ُهمْ  َعَلْيــــكَ  َقَصْصــــَنا مــــنْ  ِمـــنـْ ــــن َوِمــــنـْ م  ْمل 

  )٧٩: غافر( �َعَلْيكَ  نـَْقُصصْ 
 اهلندوسـي الشـعب إىل أنبيـاء بعث قد تعاىل اهللا يكون أن املستغرب من فليس

 هـذا إن بـل. وإمساعيـل إسـرائيل بـين إىل أنبيـاء بعـث كمـا األرض شـعوب مـن وغريه
 ممـا هلـو املسـلمون، عـنهم وورثـه اإلسـرائيليات، يف اليهـود رّوجـه الـذي اخلـاطئ الفهم
  :فيها تعاىل يقول الذي احلكيم الكتاب آيات مع يتناىف
�  ٨:الرعد( �َهادٍ  قَـْومٍ  َوِلُكل(  
�  ةٍ  َوِلُكل٤٨:يونس( �َرُسولٌ  أُم(  
  )٢٥: فاطر( �َنِذيرٌ  ِفيَها َخالَ  ِإال  أُمةٍ  منْ  َوِإن �
  )٣٧:النحل( �اهللاَ  اْعُبُدوا َأنِ  رُسوًال  أُمةٍ  ُكل  يفِ  بـََعثـَْنا َولََقدْ  �

 تناســــب الــــيت وشــــرائعهم مناســــكهم قــــوم لكــــل تعــــاىل اهللا أنــــزل فقــــد كــــذلك
  :فيه قال ولذلك الكرمي، القرآن يف الكاملة الشريعة نزول قبل وظروفهم أحواهلم
�  ةٍ  َوِلُكل٣٥:احلج( �اهللاِ  اْسمَ  لَِيْذُكُروا َمْنَسًكا َجَعْلَنا أُم(  
�  ةٍ  ِلُكلكَ  َفالَ  نَاِسُكوهُ  ُهمْ  َمْنَسًكا َجَعْلَنا أُم٦٨:احلج( �اَألْمرِ  يفِ  يـُنَازُِعن(  
�  َهاًجــــا ِشــــْرَعةً  ِمــــْنُكمْ  َجَعْلَنــــا ِلُكــــل ــــةً  َجلََعَلُكــــمْ  اهللاُ  َشــــاءَ  َولَــــوْ  َوِمنـْ َواِحــــَدةً  أُم� 

  )٤٩:املائدة(
 اهلندوســي الشــعب إىل نــيب أو هــاد أي تعــاىل اهللا يبعــث أالّ  املعقــول مــن فلــيس

 الــيت شــريعتهم عــن ضــلوا قــد النــاس هــؤالء إن نعــم الشــعوب، أقــدم مــن يُعــدّ  الــذي
 ال ممــا بــل إســرائيل، بــين شــريعة ذلــك أصــاب كمــا متامــا والتغيــري، التحريــف أصــاا
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 اليهـــود، احنـــراف مـــن أشـــد اهلنـــدوس عنـــد اهللا شـــريعة عـــن االحنـــراف أن فيـــه شـــك
 التـــوراة، أصـــاب ممـــا أكثـــر والتغيـــري التحريـــف أصـــابه قـــد املقـــدس اهلنـــدوس وكتـــاب

 تعــدد صــار حــىت ،اهلنــدوس أنبيــاء ــا جــاء الــيت األساســية التعــاليم معظــم وضــاعت
 بـن عيسـى املسـيحيون اختـذ كمـا التوحيد منها وغاب ،ديانتهم يف مقبوال أمرا اآلهلة
 قــد األديـان تلـك أصـل أن ينفــي ال ذلـك كـل ولكـن. اهللا دون مــن إهلـني وأّمـه مـرمي

 باهلـــدي زمــام يف اهللا أرســـلهم الــذين األنبيــاء طريـــق عــن تعــاىل اهللا عنـــد مــن انبثــق
  . املستقيم

 نــيب ،"كرشــنا" أنــه � املوعــود املســيح إىل تعــاىل اهللا أوحــى حينمــا فإنــه وهلــذا
 جـاء أنـه اهلنـدوس يعلـم حـىت واملشـاة، ااز سبيل على هذا فإن املنتظر، اهلندوس
 وليهتـــــدي علـــــيهم، احلجـــــة ولتـــــتم كرشـــــنا، نبـــــيهم ذكرهـــــا الـــــيت النبـــــوءات حســـــب

 فيســمعوا ،� املوعـود املســيح إليـه يـدعو الــذي اإلسـالم ديــن إىل مـنهم الصـاحلون
 الناحيــــة مــــن علــــيهم ملكــــا يكــــون وبــــذلك الصــــحيح، باإلســــالم ويؤمنــــوا لدعوتــــه،
  .الروحانية

  : االعتراض
  ؟"فشل من وهم ،مائنا من أنت" الوحي هذا معىن ما

  : الردّ 
 مــن تعريبــه مــا قــال حيــث اإلهلــام، هــذانفســه  �املســيح املوعــود  شــرحلقــد 

  :األردية
 أنبـ املوضـع هـذا يف ".فشـل مـن وهـم ،مائنـا مـن أنـت" :القولب املقصود"... 

 الـذي وجـل عـز اهللا وحب والصدق والوفاء والتقوى واالستقامة اإلميان ماء هو املاء
 واخليبــة اجلــنب هــو" فشــل" كلمــة مــن هنــا واملقصــود. � اهللا مــن اإلنســان يكتســبه
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..." واخليبــــة اجلـــنب هـــو والفحـــش الكفـــر أصـــل وإن الشـــيطان، مـــن يأتيـــان اللـــذان
  )حلاشيةا ،٥٦ص" آم أجنام" آم عاقبة: كتاب -١١ج :الروحانية اخلزائن(

.. التقــوى مــاء.. اإلميــان مــاء هــو" مــاء" كلمــة مــن املقصــود أن يتضــح وهكــذا
 مــن � املوعــود للمســيح ويهبــه ســبحانه زلهـيُنــ الــذي الوفــاء مــاء.. االســتقامة مــاء

 اهللا خلــق بــه يــروي بــدوره فإنــه ،الربّــاين املــاء هــذا أُويتَ  قــد وحيــث إنــه. ورمحتــه فضـله
  : قال قد تعاىل اهللا أن املعروف ومن. �

  )٣١:األنبياء( �يـُْؤِمُنونَ  أََفالَ  َحي  َشْيءٍ  ُكل  اْلَمآءِ  ِمنَ  َوَجَعْلَنا�
 بــاألموات الكفــار شــّبه قــدو  شــيء، كــل بــه وأحيــا املــاء خلــق قــد ســبحانه فــاهللا
ـــون املـــؤمنني ألن باألحيـــاء، واملـــؤمنني ـــ الـــذي الـــوحي مـــاء يتلّق  علـــى تعـــاىل اهللا زلهـيُن
 الــوحي تعــاىل اهللا شــّبه ولــذلك الربــاين، املــاء هــذا طريــق عــن احليــاة فينــالون أنبيائــه،

  :فقال باملاء
ــزلَ � ــْيُكمْ  َويـُنـَ ــرَُكمْ  َمــآءً  الســَمآءِ  مــنَ  َعَل ُيَطهــهِ  ل ــْيطَانِ  رِْجــزَ  َعــْنُكمْ  َويُــْذِهبَ  ِب الش 
  )١٢:األنفال( �األَْقَدامَ  بِهِ  َويـُثَبتَ  قـُُلوِبُكمْ  َعَلى َولِيـَْرِبطَ 

 يــأيت الــذي والضـعف واخلســران واخليبــة اجلـنب هــو" فشــل" كلمـة مــن واملقصـود
 ال والصـلحاء واخللفـاء األنبياء يُعادون الذين أولئك أن املعروف ومن الشيطان، من

 الـذي تعـاىل اهللا مـن تنـاهلم الـيت واخليبـة للجنب نتيجة واخلسران الضعف إال ُيصيبهم
  :قال

  )١٣:األنفال( �الرْعبَ  َكَفُروا الِذينَ  قُـُلوبِ  يفِ  َسأُْلِقي �
�  ْيطَانِ  َكْيدَ  ِإن٧٧:النساء( �َضِعيًفا َكانَ  الش(  
ــــــْيَطانَ  يـَتِخــــــذِ  َوَمــــــنْ  � ــــــا الشــــــنْ  َولِي ــــــدْ  اهللاِ  ُدونِ  م  �مِبينًــــــا ُخْســــــرَانًا َخِســــــرَ  فـََق

  )١٢٠:النساء(
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  : عتراضاال
  ؟"مشس يا قمر يا: "اإلهلام معىن هو ما

  :الردّ 

ــــوحي هــــذا ذكــــر جــــاء ــــاب - ٢٠ج :الروحانيــــة اخلــــزائن( يف ال ــــات: كت  التجلي
 اللغـة مـن تعريبـا فقـال ،نفسـه � املوعـود املسـيح شـرحه وقـد ،)٣٩٧ ص ،اإلهلية
  :األردية

 منــه واملـراد مشًســا، نفسـه ومسّـى قمــرًا، مـّرة الـوحي هــذا يف تعـاىل اهللا مسّـاين"... 
 مـن مسـتفاض نـوري فـإن كـذلك ،الشمس من مستفاضا القمر نور يكون كما أنه
 ضـياء ُيظهـر أنه منه واملراد قمرًا، نفسه وّمسى مشسا ثانية مرة اهللا ّمساين مث. تعاىل اهللا

 غفلـة يف كانـت والدنيا يدي، على اآلن وسُيعرف خمفيا كان وإنه بواسطيت، جالله
 مــن طــرف كــل يف بواســطيت اآلن تنتشــر ســوف اجلالليــة جتلّياتــه ولكــن ،جتلّيــه عــن

  ."العامل أطراف
  : عتراضاال
  ؟"اْلُمجاز أنت إنك: "اإلهلام معىن هو ما

  :الردّ 
 الــيت املنطقــة يف القــوم عظمــاء أكــابر مــن �" خــان علــي حممــد" الســيد كــان

. باهلنــد البنجــاب يف مالريكوتلــه منطقــة يف ملــك مبنـــزلة كــان أنــه حــىت ،فيهــا يســكن
 بعــد نــال مث. � املوعــود املســيح أصــحاب مــن صــار أن إىل تعــاىل اهللا شــرّفه وقــد

. بــيغم مباركــة الســيدة ؛� املوعــود املســيح ابنــة مــن تــزوج حــني أكــرب شــرفا ذلــك
 عبـد امسـه األوىل زوجتـه مـن ابـن لـه وكـان ،الـزواج لـه سبق قد خان علي حممد وكان

 جـــدا، خطـــرية ّمحـــى وأصـــابته الـــرحيم عبـــد مـــرض م١٩٠٣ ســـنة ويف. خـــان الـــرحيم
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ـــاين وظـــل  الـــوعي عـــن يغيـــب وبـــدأ شـــديد هـــزال وأصـــابه. يوًمـــا ١٤ احلّمـــى مـــن يُع
  . متطاولة لفرتات

 يف ولكـن خـان، الـرحيم عبـد لشـفاء تعـاىل اهللا يـدعو � املوعود املسيح كان
 ســاءت قــد حالتـه أن وأخــربه املوعــود املسـيح إىل والــده جــاء ١٩٠٣-١٠-٢٥ يـوم

 � املوعـود املسـيح فـراح خطـر، يف أصـبحت قد حياته أن حىت ،للغاية وتدهورت
 وحيـا تلقـى برهـة وبعـد. الـرحيم عبـد لشـفاء التهجد صالة يف ويدعوه اهللا إىل يبتهل
  ". مقدرًا أصبح اهلالك وإن ،مربم قدرٌ  هذا: "تعريبه األردية باللغة

 تعــاىل اهللا مــن الـوحي هــذا تلقـى أن بعــد مشــاعره � املوعـود املســيح ويصـف
 لــيس هـذا كـان إذا ؛إهلــي يـا: لسـاين مــن وخـرج العميـق، احلــزن علـيّ  خـّيم" :فيقـول
 علـيّ  نـزل مـا وسـرعان عنـدك، لـه أشفع وإين الشفاعة، وقت فهنالك الدعاء، وقت

 إالّ  عنـده يشفع الذي ذا من األرض، يف ومن السماوات يف من له ُيسبح: (الوحي
  .)بإذنه

 اجلــاليل، الـوحي هــذا مـن بـدين رجــف: "فيقـول � املوعــود املسـيح ويسـتطرد
 ولكــن تعـاىل، اهللا إذن بـدون الشـفاعة لـه طلبـتُ  ألين شـديدة وهيبـة خـوف وغمـرين

 للمسـيح تعـاىل اهللا أِذنَ  وـذا). اْلُمَجـاز أنـت إنـك: (الـوحي علـي نزل دقيقتني بعد
 التحســن بـدأ مـا ســرعان الشـفاعة وبعـد. الـرحيم لعبــد عنـده يشـفع أن � املوعـود

 الـرحيم عبـد عـاش وقـد طبيعتهـا، إىل صـحته وعادت الرحيم، عبد صحة على يبدو
  .اعام ٧٢ املعجزة هذه حتقيق بعد

  :االعتراض
 اهللا إىل ذلــك ينســب أال ؟"أعرفــك ال كنــت اهللا ويلّ  يــا: "اإلهلــام معــىن هــو مــا
   اجلهل؟
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  : الردّ 
 اهللا ويلّ  يـا: "يل تقـول األرض أن الكشـف يف رأيـت: � املوعود املسيح قال

 ،تــذكرةال" (أعرفــك ال كنــتُ  اهللا نــيب يــا"، )٢٩٩ ص ،تــذكرةال" (أعرفــك ال كنــتُ 
  ).٥٩٥ ص

 جــدا، واضــح ومفهومــه طويــل، تفســري أو شــرح ألي حيتــاج ال الكشــف وهــذا
 بـــه، يؤمنـــوا ومل البدايـــة يف ُيصـــّدقوه مل فهـــم. وُســـّكاا أهلهـــا األرض مـــن فاملقصـــود
 ويبــدأ ويتغــّري، الوضــع هــذا يتحــّول رويــدا رويــدا ولكــن. يعرفونــه كــانوا مــا وأغلــبهم

 املـرء فكـأن بـه، ويؤمنـون وُيصـّدقونه واسـع، نطـاق علـى وبدعوتـه به يسمعون الناس
 الــــوحي وهـــذا. أعرفـــك ال كنـــت اهللا نـــيب يــــا أعرفـــك، ال كنـــت اهللا ويلّ  يـــا: يقـــول

 اجلماعـــة ـــا تنـــادي الـــيت الصـــحيح اإلســـالم دعـــوة انتشـــار عـــن غيبًيـــا نبـــأً  يتضـــمن
  .أمجع العامل ربوع يف األمحدية اإلسالمية

  :االعتراض
 أال ؟"احلـق علـى لسـت نـكأ الوقـت آخر يف سأخربه إين: "اإلهلام معىن هو ما

  الظلم؟ تعاىل اهللا إىل ينسب أنه يعين
  : الردّ 
 مــن رجـل يف تعـاىل اهللا مــن تلّقـاه قـد الـوحي هــذا أن � املوعـود املسـيح ذكـر

  :فقال أعدائه
 املسـّمى ؛اهلنـد علمـاء مـن وهو وكّفرين خالفين رجل يف ريب إيلّ  أوحى ما هذا"

  )، احلاشية٧٤ص ،االستفتاء" (البطالوي حسني حممد سعيد بأيب
 � املوعـود املسـيح أصـدقاء مـن كـانالبطـالوي   حسـني حممـد أن املعلـوم ومـن

 وكـان. األمـة هلـذه املسـيح املوعـود جعله مث جمددا بعثه قد تعاىل اهللا أن يُعلن أن قبل
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" األمحديـة الرباهـني" كتابه على أثىن أنه حىت له، املتحّمسني أشد من األمر أول يف
 الـذي وهـو ،"ّنةالسـ إشـاعة" وهـي يصـدرها كـان الـيت الصـحيفة يف وقّرظـه طيبـا ثناء

 يتصـــد  مل وأنــه وورع، وتقــي صــدوق رجــل الرباهـــني كتــاب مؤلــف بــأن أيضــا شــهد
 حـني تتحـّول بـدأت األمـور ولكـن. هـو فعـل كمـا أحد عنه والدفاع اإلسالم خلدمة
 أنبــ عشـر التاسـع القـرن مـن الثـامن العقــد منتصـف عنـد � املوعـود املسـيح أعلـن

 نـــريان بـــدأت هنــا. اهلجـــري عشــر الرابـــع القـــرن رأس علــى جمـــددا بعثــه قـــد تعــاىل اهللا
 املسـيح نالـه الـذي الواسـع الصيت بعد خاصة ،البطالوي الشيخ قلب تأكل احلسد
 وتقـدير احـرتام واكتسـابه ،"األمحديـة الرباهـني" العظـيم كتابـه نشـر بعد � املوعود
 كــان � املوعــود املســيح البطــالوي أن الشــيخ وظــن. املســلمني مــن العلمــاء مجيــع
 فأزلــه املــاّدي، الكســب ونــوال املريــدين مــن املزيــد علــى احلصــول هــذا بإعالنــه يبتغــي

. ومعارضـــيه أعدائـــه مصـــاف يف ليكـــون فتحـــّول احلـــق، رؤيـــة عـــن وأعمـــاه الشـــيطان
 � املوعـــود املســـيح ضــد التكفـــري فتــاوى العلمـــاء مـــن وجيمــع اهلنـــد يف جيــول وراح

 التاســع القــرن مــن الثــامن العقــد آخــر يف بإنشــائها تعــاىل اهللا أمــره الــيت مجاعتــه وضــد
  ). م١٨٨٩( عشر

 املوعــود املســيح وحــي يف املــذكور النبــأ حتقــق كيــف انظــر! الكــرمي القــارئ أيهــا
يف " آبــاد وزيــر" حمكمــة يف حياتــه أواخــر يف حســني حممــد الشــيخ اعــرتف إذ.. �

وهـو يـذكر بعـض الفـرق  وقـال "الال ديو كي نـَْنَدن" القاضي أمامحمافظة كوجرانواله 
منــذ فــرتة يســرية، عنــدما أعلــن مــريزا غــالم أمحــد القاديــاين أنــه املســيح  : "اإلســالمية

وتــؤمن هــذه الفرقــة بــالقرآن .. الفرقــة األمحديــة واملهــدي ظهــرت فرقــة أخــرى، وهــي
 "وإن فرقتنـا ال تكفـر أي واحـدة مـن الفـرق املـذكورة أعـاله........واحلديث كذلك

  ) ١٩١٣-٢-١٥نقال عن جريدة بيغام صلح،  ٣٠١، ص٣ج: تاريخ األمحدية(
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ـــــه طـــــوال قضـــــى الـــــذي الرجـــــل هـــــو هـــــذا.. فـــــانظروا  اجلماعـــــة تكفـــــري يف حيات
 احملكمــة أمــام بنفســه يعــرتف ولكنــه ،� مؤسســها وتكــذيب األمحديــة اإلســالمية

 وشـعوره قلبـه، حتـّول علـى شـاهد هـذا وقولـه إسـالمية، مجاعـة هي اجلماعة هذه بأن
 املوعــود املســيح إهلــام حتقــق علــى أيضــا يشــهد أنــه كمــا حياتــه، أيــام آخــر يف خبطئــه
عـــن  �وقــد حتقــق بــذلك وحـــي آخــر تلقــاه املســيح املوعــود  .وضــوح بكــل �

أي يــؤمن بــأنين ".. هــذا الرجــل يــؤمن بإميــاين قبــل موتــه: "جــاء فيــه" حممــد حســني"
  . مؤمن ولست كافرا، أي حيكم بعدم كفري قبل موته

  :االعتراض
 أجيـــب، الرســـول مـــع إين بغتـــة، آتيـــك األفـــواج مـــع إين: "اإلهلـــام معـــىن هـــو مـــا
   تعاىل؟ اهللا إىل اخلطأ يُنسب أن جيوز هل ؟"وأصيب أخطي

  :الردّ 
 وأنـــه ،� املوعـــود املســـيح يؤيـــد ســـوف � اهللا أن الـــوحي هـــذا مـــن املقصـــود

 تــأيت ســوف النصــرة هــذه وأن لنصــرته، تــأيت الــيت الســماوية بــاألفواج ينصــره ســوف
 وينصــرهم ورســله أنبيــاءه � اهللا يؤيــد كمــا متامــا ومعارضــيه، أعــداءه وُتفــاجئ بغتــة
 الــدعوة حماصــرة يف جنحــوا قــد أــم هــؤالء فيــه يظــن الــذي الوقــت يف أعــدائهم علــى

  .عليها للقضاء اجلديدة
 ال تعـاىل اهللا أن هـو" أخطـئ" كلمـة أصـلها الـيت" أخطـي" كلمة من واملقصود

 أخطـأهم، وعقابـه وعذابـه قدره فكأن هلم، وميدّ  ُميهلهم بل ،الناس على عقابه ينفذ
 ويقضـي وإرادتـه، حكمـه ينفذ تعاىل أنه" أصيب" كلمة وتعين. يصبهم مل أنه مبعىن

  .الناس على جربوته وجتّلي جالله وظهور عقابه بتنفيذ
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 أن مـــن وتعـــاىل ســـبحانه: "فقـــال اإلهلـــام هـــذا � املوعـــود املســـيح شـــرح وقـــد
 إىل املنسـوب الـرتدد لفـظ كمثـل االسـتعارة سـبيل علـى ورد قد أخطي فقوله خيطي،

ــــــث يف تعــــــاىل اهللا  ،الــــــوحي حقيقــــــة كتــــــاب-٢٢ج :الروحانيــــــة اخلــــــزائن" (األحادي
: تعـــاىل قولـــه الشـــريف القدســـي احلـــديث يف ورد قـــد أنـــه املعـــروف ومـــن). ٧١٤ص

 كتـــاب ؛البخـــاري" (املـــؤمن نفـــس عـــن تـــرّددي فاعلـــه أنـــا شـــيء عـــن تـــرددتُ  ومـــا"
 روح قـــبض يف يـــرتدد أنـــه تعـــاىل يقـــول احلـــديث هـــذا ويف). التواضـــع بـــاب الرقـــاق،
 يأخـــذه أن عـــن اهللا تعـــاىل إذ االســـتعارة؛ بأســـلوب وارد القـــول هـــذا ولكـــن املـــؤمن،

 أمـر فعـل يف يـرتدد الـذي اإلنسـان شأنك ،يفعل أن يريد ماذا يعرف ال وكأنه الرتدد
  . نتائجه يدري وال عواقبه يأمن ال ألنه

 نسـب إذ الكـرمي، القـرآن يف االستعارة استعمال أسلوب نفس ورد فقد كذلك
  : قال حيث النسيان لنفسه تعاىل اهللا

  )٥٢:األعراف( �َهَذا يـَْوِمِهمْ  ِلَقآءَ  َنُسوا َكَما نـَْنَساُهمْ  فَالْيَـْومَ  �
 هـــي وإمنـــا ،حبرفيتهـــا تؤخـــذ ال اآليـــة هـــذه يف �نـَْنَســـاُهمْ � كلمـــة فـــإن وبـــالطبع

. اليــوم ذلــك لقــاء هــم جتــاهلوا كمــا يتجــاهلهم، ســوف تعــاىل اهللا أنبــ تفيــد اســتعارة
 علــى ذكــرت كلمــات كلهــا ولكنهــا واخلطــأ، والــرتدد النســيان عــن زّهـمنــ تعــاىل فــاهللا

  .عليها اعرتاض وال االستعارة سبيل
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  : االعتراض
  ؟"وأصوم أفطر ألوم، يلومه ومن أقوم، الرسول مع إين" اإلهلام معىن هو ما

  : الردّ 

 ويقـــوم ،معـــه أنـــه � املوعـــود للمســـيح يؤكـــد أن اإلهلـــام هـــذا مـــن � اهللا أراد
: قـــال مث. يلومـــه مـــن ويعاقـــب ويلـــوم خيالفـــه، مـــن علـــى وينصـــره ،أعدائـــه ضـــد معـــه

  :يلي كما اإلهلام هذا بنفسه � املوعود املسيح شرح وقد ،"وأصوم أفطر"
 مل الكلمــات وهــذه واإلفطــار، الصــوم عــن زّهـُمنــ � اهللا أن البــديهي ومــن"... 

 ومقصــدها االســتعارة، ســبيل علــى اســُتعِملت بــل ظاهرهــا، علــى حرفيــا إليــه ُتنســب
ـــار، القّهـــار هـــو اهللا أن ـــا النـــاس، علـــى قهـــره زلـيُنـــ أحيانـــا وأنـــه واجلّب  ميهلهـــم وأحيان

...". أيضــا القدســي احلــديث يف وردت الكلمــات هــذه ومثــل)..... للتوبــة( إمهــاال
  )١٠٤ص ،الوحي حقيقة(

 اهللا رســول قــال: هــو � املوعــود املســيح إليــه أشــار الــذي القدســي واحلــديث
 يـا: قـال. تُعـدين فلـم مرضـتُ ! آدم ابـن يـا: القيامـة يوم يقول وجل عز اهللا إن: "�

 مــرض فالنًــا عبــدي أن علمــتَ  أمــا: قــال. العــاملني رب وأنــت أعــودك؟ كيــف! رب
 فلـم اسـتطعمتك! آدم ابـن يـا عنـده؟ لوجـدتين ُعْدتَـه لـو أنـك علمتَ  أما. تُعده فلم

 أنــه علمـتَ  أمـا: قـال. العـاملني رب وأنــت أطعمـك؟ وكيـف! رب يـا: قـال. تطعمـين
 ذلــك لوجــدتَ  أطعمَتــه لــو أنــكَ  علمــتَ  أمــا تطعمــه؟ فلــم فــالن عبــدي اســتطعمك

 وأنـت أسـقيك؟ كيـف! رب يـا: قـال. ُتسـقين فلـم استسـقيتك! آدم ابـن يا عندي؟
 وجـدتَ  سـقيته لـو إنـك أمـا. تسـقه فلـم فـالن عبـدي استسـقاك: قـال. العـاملني رب

  )والصلة الرب كتاب مسلم،". (عندي ذلك
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 ،"مرضــتُ : "هــي كلمــات ثــالث ســبحانه اهللا ذكــر القدســي احلــديث هــذا ويف
 قــد الكلمـات هـذه اسـتعمال أن الواضـح مـن ولكـن". استسـقيتك" ،"اسـتطعمتك"

. العطــش أو اجلـوع أو املـرض يصـيبه أن عـن اهللا فتعـاىل االسـتعارة، سـبيل علـى جـاء
 احلــريف، بــاملعىن يصــوم وال يفطــر ال اهللا إن.. بصــدده حنــن الــذي الــوحي يف وكــذلك
 ال وهـــي الكـــافرين، تأكـــل النـــار أن يُقـــال كمـــا ؛ وذلـــكاســـتعارة أيضـــا هـــذه ولكـــن

 يقـول الـوحي هـذا ويف. جهـنم يف النـار عذاب يصيبهم ولكن احلريف باملعىن تأكلهم
 عقابــه وقــوع يــؤخر وأحيانــا ــم، يفطــر فكأنــه الكــافرين بعقابــه يصــيب أنــه ســبحانه
ــــل بــــه أفطــــر: "الشــــائعة األمثلــــة ويف. عــــنهم يصــــوم فكأنــــه  أي ،"يب ىيتغــــدّ  أن قب
  .ضدي هو يتخذه أن قبل ضده احلاسم اإلجراء باختاذ أعاجله
  :عتراضاال
  ؟" كالسارقني سرّا آيت إين: "اإلهلام معىن هو ما

  : الردّ 
 جتليــات: "كتابــه � املوعــود املســيح ألّــف م١٩٠٦ املوافــق هـــ١٣٢٤ عــام يف

 عــن � اهللا مــن تلقــاه الــذي الــوحي الكتــاب ذلــك يف وذكــر. األرديــة باللغــة" إهليــة
 آيــايت بريــق أُري: "هــي الــوحي ذلــك كلمــات وكانــت. عظمــى زالزل مخســة وقــوع
 مث ،)٤٠٤ص ،إهليـة جتليـات: كتـاب-٢٠ج: الروحانية اخلزائن" (مرات مخس هذه

  :تعريبه ما قائال أضاف
 حــني بــني لتحــدثن وُمهينــة عظيمــة زالزل مخــس أن الــوحي هــذا وتفســري"... 

 هلــا الــزالزل هــذه مــن زلزلــة كــل وإن..... فقــط العــاجز هــذا صــدق إلثبــات وآخــر
 مــن للعـادة خارقــة سـتكون وإــا هـواء، النــاس أفئـدة وجتعــل برؤيتـه، اهللا يــرتاءى بريـق

 أيهـــــا يــــا..... مبشــــاهدا البشــــر حــــواس وتطـــــري وأضــــرارها، وشــــدا قوــــا حيــــث
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 طبيعــــي بشــــكل ظهــــرت إن األنبــــاء هـــذه إن.. أمجعــــون كلكــــم امسعــــوا! الســـامعون
 عنــــد عقــــب علـــى رأســــا العـــامل لــــبقُ  إن ولكـــن اهللا، عنــــد مـــن لســــت أين فـــاعلموا

 وأصــــابت واالضــــطراب، القلــــق شــــدة بســــبب كاــــانني النــــاس وجعلــــت ظهورهــــا،
 اآليــات هــذه أظهــر الــذي اهللا فــاتقوا كثــرية، أطــراف يف والنفــوس البنايــات األضــرار

 حـىت شـيء كـل بيـده الـذي القـدير الرب ذلك من اإلنسان يفر أين إىل..... كلها
 ســرّا آيت إين( ومعنــاه) آؤنكــا بوشــيده طــرح كــى جــورون مــني: (يقــول إنــه الــذرّات،

  )السابق املرجع". (كالسارقني
 تلـــك ويف األرديـــة، اللغـــة يف جـــاءت قــد الـــوحي هـــذا كلمـــات أن املعلـــوم ومــن

 خفيـة جاء أنهب فيقال ؛وخفية سرا يأيت الذي بالشيء أو بالرجل املثل ُيضرب اللغة
. والكتمـــان اإلســـرار غايـــة علـــى املثـــل هـــذا ويـــدل ،)طـــرح كـــى جـــورون( كالســـارق
 املســـيح أوضـــح وقـــد املـــذكور، اإلهلـــام يف املثـــل هـــذا ُضـــرب املفهـــوم نفـــس ولتوضــيح

  :فقال والكتمان اإلسرار أمر � املوعود
 ذلــك ســوى حــامل، أو ُملهــم أو كــاهن أي الوقــت ذلــك عــن ُخيــرب ال أي"... 

  ."املستقبل يف شيئا عليه يزيد ولن املوعود ملسيحه أُعَطى الذي اخلرب من القدر
 علـى مـا كلمـة استخدام على ويعرتضون ويعارضون ينتقدون نالذي أولئك وأّما

 الكلمـات يفهمـوا علـيهم أن أنبـ هلـم نقـول فإننا ،تعاىل اهللا حق يف االستعارة سبيل
 الـذين اهلنـدوس كـبعض يكونـوا فـال فيهـا، جـاءت الـيت اللغة يف استخدامها حسب
 بــذلك ويعرتضــون واخلــداع، شغــال تعــين األرديــة اللغــة يف" مكــر" كلمــة أن يعلمــون

ـرُ  َواهللاُ  �: قولـه يف تعاىل اهللا حق يف جاءت اليت العربية الكلمة على  �اْلَمـاِكرِينَ  َخيـْ
 أن جلهلهـم فيزعمـون ،)١٦:البقـرة( �ِِمْ  َيْستـَْهزِئُ  اهللاُ �: واآلية ،)٥٥:عمران آل(

ــــه  الغشاشــــني أكــــرب -بــــاهللا والعيــــاذ - هــــو بــــل فحســــب مــــاكرا لــــيس املســــلمني إل
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 يف املكـر معـىن بينمـا. النـاس مـن ويسـخر يستهزئ -باهللا والعياذ - وأنه واملخادعني
 السـيئ مكـرهم علـيهم يـرد اهللا أن اآليـات ومعـىن .وسـيئه حسـنه ؛التـدبري هـو العربيـة
 أن أي املشـاكلة؛ بـاب مـن وهذا استهزاءهم، عليهم يرد كما ،عليهم عاقبته وجيعل
  .الفعل شاكلة على العاقبة تكون

  : االعتراض
 اهللا، حيمـدك الفـرش، إىل العـرش صالة ونصلي، حنمدك،: "اإلهلام معىن هو ما
  ؟"إليك وميشي

  : الردّ 
 ،� هللا هــو احلقيقــي احلمــد بــأن راســخا اعتقــادا يعتقــد مســلم مــؤمن كــل إن

  : احلقيقة هذه على مؤكدا العربية باللغة � املوعود املسيح قال ذلك أجل ومن
 جلميـــع مبـــدأ هـــو للـــذي إال حقهـــا هـــو كمـــا احلمـــد حقيقـــة يتحقـــق وال"... 

 االضـطرار، مـن وال الشـعور غـري مـن ال البصرية وجه على وحمسنٌ  واألنوار، الفيوض
 يف كلهـا املـنن ومنـه احملسـن هـو وإنـه البصـري، اخلبـري اهللا يف إالّ  املعـىن هـذا يوجد فال

 يُنَسـب محـد كـل يرجـع وإليـه الـدار، وتلـك الدار هذه يف احلمد وله واألخري، األول
  ).١٢٠ص ،املسيح إعجاز: كتاب-١٨ج:الروحانية اخلزائن..." (األغيار إىل

 إىل الكـرمي القـارئ انتبـاه نلفـت املـذكور، اإلهلـام من األول اجلزء نشرح أن وقبل
  :العرب لسان معجم يف ورد كما" احلمد" معىن

 خــالف احملَمــَدة ومنــه فعلــه، علــى َمحْدتُــه ويُقــال الــذّم، نقــيض احلمــد": َمحَــدَ "
  . املذّمة

 عبـده محـد � اهللا فـإن" فعلـه علـىَمحْدتُـه " فيـه يُقال الذي املعىن هذا وحسب
 الـــيت املســـؤولية تلـــك أّدى ألنـــه موعـــوًدا، ومســـيحا مهـــديّا إمامـــا ِقَبلِـــه مـــن املبعـــوث
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 يهينــــوه، أن وحيــــاولون يذّمونــــه أعــــداءه أن � اهللا وأوضــــح. كاهلــــه علــــى ُوضــــعت
 واحلمــد املــدح هــذا أن � املوعــود املسـيح وأوضــح .وميدحــه حيمــده � اهللا ولكـن

 إىل تؤهلـه صـاحلة بأعمـال قـام إذا خملـص عبـد كـل ينالـه بـل فحسـب، بـه خيتص ال
  :فيقول وثنائه، مدحه وحمل اهللا محد موضع يكون أن

 اهللا فـــإن احلضـــرة، يف حمبوبـــا العمـــل يف املخلـــص العبـــد يكـــون ذلـــك عنـــد"... 
  )١٠٧ص ،السابق املرجع" (عرشه من حيمده

 وأمســاهم اخللــق أعلـى نالــه قـد احلمــد يف واألمسـى األعلــى املقـام أن نعتقــد وحنـن
 حيصــل ولــن.. املقــام ذلــك علــى حيصــل ومل ،� املصــطفى حممــد ســيدنا وهــو مقامــا
  : وجل عز اهللا له قال حيث غريه، أحد.. عليه

َعَثكَ  َأنْ  َعَسى�   )٨٠:اإلسراء( �حمُْموًدا َمَقاًما رَبكَ  يـَبـْ
 قـال وقـد". الفـرش إىل العـرش صـالة نصـلي: "اإلهلـام مـن الثـاين اجلـزء يف وجاء

  :تعاىل اهللا
ــريًا ذِْكــرًا اهللاَ  اذُْكــُروا َءاَمُنــوا الــِذينَ  أَيـَهــا يَــآ �  ُهــوَ *  َوَأِصــيًال  ُبْكــرَةً  َوَســبُحوهُ *  َكِث
ــنَ  لُِيْخــرُِجُكمْ  َوَمالَِئَكُتــهُ  َعَلــْيُكمْ  ُيَصــلي الــِذي ُلَمــاتِ  مــورِ  ِإَىل  الظبِــاْلُمْؤِمِننيَ  وََكــانَ  الن 
  )٤٤-٤٢:األحزاب( �َرِحيًما
�  ونَ  َوَمالَِئَكَتهُ  اهللاَ  ِإنَعَلى ُيَصل  يبَهـا يَآ النِذينَ  أَيـوا ءَاَمنُـوا الـُموا َعَلْيـهِ  َصـلَوَسـل 
  )٥٧:األحزاب( �َتْسِليًما

 يصـــلون كمـــا الصـــاحلني املـــؤمنني علـــى يصـــلون ومالئكتـــه تعـــاىل اهللا كـــان فـــإذا
   املوعود؟املسيح  عبده على اهللا يصلي أن الغرابة وجه فما النيب، على

 اهللا ومــن واســتغفار، دعــاء املالئكــة مــن فالصــالة: "العــرب لســان يف جــاء لقــد
 َوَمالَِئَكَتــهُ  اهللاَ  ِإن  �: تعــاىل وقولــه الــرتحم، امعناهــ الصــلوات: بكــر أبــو قــال. رمحــة
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 ،١٤ج" صـــال" كلمـــة حتـــت :العـــرب لســـان". (يرتّمحـــون أي �النـــيب  َعلَـــى ُيَصـــلونَ 
  )٤٦٥ص

 � اهللا قـال حينمـا املـذكور اإلهلـام يف اسـُتعِملَ  الـذي األسلوب نفس هو وهذا
 زلـينـ تعـاىل أنـه أي ،"الفـرش إىل العـرش صـالة نصلي: "� املوعود املسيح خماطبا
 علـى فيهـا شـيء كـل جيعـل بقدرتـه وأنه األرض، إىل وجل عز عرشه من رمحته عليه
 علـــى الدالـــة اآليـــات فتظهـــر بعثتـــه، مـــن الســـامي اهلـــدف لتحقيـــق االســـتعداد قـــدم

 فمــا. أمــره حقيقــة علــى شــاهدة األرض مــن املعجــزات وتظهــر ،مــن الســماء صــدقه
 والتـدبر؟ العقـل مـن شـيئا اهللا آتـاه مـن عنـد األسـلوب هـذا علـى االعـرتاض وجـه هـو
" بالســـماء والتحـــف األرض افـــرتش: "يقـــال ؛األرض تعـــين ،هنـــا" الفـــرش" كلمــة إن
 األَْرضَ  َلُكــمُ  َجَعــلَ  الــِذي �: تعــاىل اهللا قــال وقــد غطــاء، بغــري األرض علــى نــام ملـن

  . األرض فالفرش ،)٢٣:البقرة( �ِفرَاًشا
  : القدسي احلديث فُيفهم من خالل ،"إليك وميشي: "إهلام أما
 عبــدي ظــن عنــد أنــا :تعــاىل اهللا يقــول :� النــيب قــال :قــال � هريــرة أيب عــن"

 مــأل يف ذكـرين وإن نفسـي، يف ذكرتـه نفسـه يف ذكــرين فـإن ذكـرين، إذا معـه وأنـا يب،
 إيلّ  تقــّرب وإن ذراعــا، إليــه تقرّبــتُ  بشــرب إيلّ  تقــّرب وإن مــنهم، خــري مــأل يف ذكرتــه
  )البخاري". (هرولة أتيته ميشي أتاين وإن باعا، إليه تقرّبتُ  ذراعا

 املــؤمنني عبــاده إىل فحســب ميشــي ال تعــاىل اهللا أن احلــديث هــذا مــن ويتضــح
 علــى هــو إمنــا � املوعــود املســيح إهلــام يف جــاء ومــا هرولــة، يــأتيهم بــل ،الصــاحلني

 ذوي عنـــد لالعـــرتاض حمـــل وال الشـــريف، القدســـي احلـــديث هـــذا يف قيـــل مـــا منـــط
  .والبصائر العقول
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  : االعتراض
  ؟"فيكون كن له تقول أن شيئا أردت إذا أمرك إمنا: "اإلهلام معىن هو ما

  : الردّ 

. � املسـيح املوعـود لعبـده وتأييـده تعـاىل اهللا بنصـر البشرى حيمل اإلهلام هذا
 اهللا عّلمـه مث احملـن، بعـض وقـوع إىل تشـري أخرى كلمات ضمن الوحي هذا جاء إذ

 ســـوف وتعـــاىل تبـــارك بأنـــه وعـــده مث احملـــن، هـــذه ســـبحانه يُفـــرّج لكـــي دعـــاء تعـــاىل
 الــذي القـدير القـوي هــو ألنـه ،ومقصـده مأربـه وحيقــق ،وتضـرعاته أدعيتـه يسـتجيب

  : املذكور اإلهلام يف فجاء. فيكون كن له فيقول شيئا أراد إذا
 رُحَبـــت، مبـــا األرضُ  ضـــاقت.... يل اهللا ويشـــهد صـــادق إين صـــادق إين"... 

 تقـول أن شـيئا أردتَ  إذا أمـرك إمنـا.... تسـحيقا فسـّحقهم فانتصر مغلوب إين ربّ 
  )٦٦١ ص ،تذكرةال..." (فيكون كن له

 ليسـت" فيكـون كن له تقول أن شيئا أردتَ  إذا أمرك إمنا: "الكلمات هذه إن
 لسـان علـى وهي ،"فانتصر مغلوب إين" وهي تسبقها اليت للجملة استكماال سوى

 الـــدعاء، كيفيـــة عبــاده تعلـــيم يف اإلهلــي األســـلوب هـــو وهــذا، � املوعـــود املســيح
 َوإِيــاكَ  نـَْعُبــدُ  ِإيــاكَ  � دعــاء ورد بــل. مواضــع عــدة يف ايــد القــرآن يف مثيلــه ورد وقــد

 هــذه معــىن فهــل تعــاىل، اهللا صــفات تعديــد بعــد مباشــرة الفاحتــة ســورة يف �َنْســَتِعنيُ 
 هـو بـل كـال، بـك؟ وأسـتعني أعبدك إنين � الكرمي لرسوله يقول تعاىل اهللا أن اآلية

   كهذا، وهذا. تعاىل اهللا إىل مسلم كل ومن � النيب من خطاب
  :تعريبه ما � املوعود املسيح يقول

 عديـــدة، ملـــرات بـــل ةواحـــد ملـــرة لـــيس األرض، يف اهللا ملكـــوت شـــاهدتُ  لقـــد"
 أي ،�َواألَْرضِ  الســَماَواتِ  ُمْلــكُ  لَــهُ � هــذه اهللا بآيــة اإلميــان مــن بــّدا أر مل أين حــىت
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َـا� وباآليـة كـذلك، السماء يف هو كما أيضا األرض يف اهللا ملكوت أن ِإَذا أَْمـرُهُ  ِإمن 
ـــــهُ  يـَُقـــــولَ  َأنْ  َشـــــْيًئا أَرَادَ   رهينـــــة مجيعـــــا والســـــماوات األرض أن أي �فـََيُكـــــونُ  ُكـــــنْ  َل

 َغالِـبٌ  َواهللاُ � سبحانه ويقول .لساعته فيكون ،كن له يقول ؛أمرا أراد إذاف لطاعته،
  )٥٠-٤٩ص ،نوح سفينة" (�يـَْعَلُمونَ  الَ  الناسِ  َأْكثـَرَ  َوَلِكن  أَْمرِهِ  َعَلى

 يفهـم مل � املوعـود املسـيح أن أحـد ببـال خيطر ال حىت النص هذا لقد نقلنا
  .باهللا والعياذ إهلًا، صار أنه الوحي من

 وطاعــة وعبادتــه اهللا معرفــة هــي اإلنســان خلــق غايــة أن ننســى أالّ  أيضــا وجيــب
 إرادة أن مبعــىن ومــواله، ربــه ةطاعــ يف اإلنســان يفــىن أن هــي احلقيقيــة والعبــادة أمــره،

 شـاءه إذا إال شـيئا يبتغـي فـال العـاملني، رب إرادة سـوى لديه تبقى وال تفىن اإلنسان
 ذلــك عــن يصــدر مــا كــل يكــون ذلــك وعلــى حمبوبــه، أراد إذا إالّ  أمــرا يريــد وال ربــه،
 حـديث يف عـن ذلـك تعـاىل اهللا عـرب وقـد تعـاىل، اهللا عـن يصـدر مـا هو الرباين العبد

 يبصـر اليت املؤمن العبد عني يصري سبحانه بأنه تعاىل يقول وفيه ذكره، سبق قدسي
 هــذا ومــن. ـا ميشــي الـيت ورجلــه ،ــا يـبطش الــيت ويـده ،ــا يســمع الـيت وأذنــه ،ـا

  :١١٣ املقالة رقم الغيب، فتوح كتاب يف اجليالين القادر عبد السيد قال املنطلق
 كـن للشـيء أقـول ،أنـا إالّ  إلـه ال اهللا أنـا ؛آدم ابـن يـا :كتبـه بعض يف اهللا قال"

  ".فيكون كن للشيء تقول أجعلك أطعين فيكون،
 مـن فلـيس وجـل، عـز اهللا بـأخالق يتخلـق الـذي الرباين العبد صفات هي هذه
 إذا أمـــرك إمنــا: "بصـــدده حنــن الــذي اإلهلـــام هــذا كلمـــات تكــون أن إذن املســتغرب

 املسيح املوعـود عبده إىل تعاىل اهللا من موّجهة" فيكون كن له تقول أن شيئا أردت
 هللا، مثـيال أو إهلـا صـار قـد -بـاهللا والعيـاذ -أنـه تعين ال احلالة هذه يف ولكنها، �
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 لــه تعــد ومل إرادتــه وفنــت ،ربانيــا عبــدا وصــار ،اهللا بــأخالق ختلــق قــد أنــه تعــين وإمنــا
  .العاملني رب إرادة سوى إرادة

  : االعتراض
  ؟"األفالك خلقتُ  ملا لوالك: "اإلهلام معىن هو ما
  : ردّ ال

 األفـالك مـن املقصـود هـو مـا أوال نفهم أن علينا املذكور، الوحي نشرح أن قبل
  :األردية اللغة من تعريبا � املوعود املسيح يقول. السماوات أو

  )نوح سفينة( ."عبده يد على بإذنه تتجلى آيات هي اجلديدة السماوات"
 ظهـرت الـيت السـماوية اآليـات تلك هي والسماوات األفالك أن بذلك ويتضح

 � حممــدا سـيدنا أن نـذكر املثـال سـبيل وعلـى. � املوعـود املسـيح صـدق إلثبـات
 واألرض، الســــماوات قخْلــــ منــــذ تكونــــا مل آيتـــني، ملهــــدينا إن: "وأخربنــــا ســــبق قـــد

 سـنن" (منـه النصـف يف الشـمس وتنكسـف رمضـان، من ليلة ألّول القمر ينكسف
 صــدق حتقــق وقــد). وهيئتهمــا والكســوف اخلســوف صــالة صــفة بــاب ؛الــدارقطين

 علـى السـماء مـن تشـهد آيـات باعتبارهـا � اهللا رسـول عنهـا أخـرب الـيت األنباء تلك
 كمــا وهــي املبــارك رمضــان شــهر يف كلهــا وقعــت وقــد. � املهــدي اإلمــام صــدق

  :يلي
  اهلند يف م١٨٩٤ - هـ١٣١١ سنة يف – األوىل املرة – القمر خسوف .١
  اهلند يف م١٨٩٤ - هـ١٣١١ سنة يف – األوىل املرة – الشمس كسوف .٢
  أمريكا يف م١٨٩٥ - هـ١٣١٢ سنة يف – الثانية املرة – القمر خسوف .٣
 يف م١٨٩٥ - هـــــــ١٣١٢ ســــــنة يف – الثانيــــــة املــــــرة – الشــــــمس كســـــوف .٤
  أمريكا
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 وحيــه � اهللا أنــزل والغربيــة، الشــرقية األفــالك يف املــذكورة اآليــات ظهــور وبعــد
 املكــــّذبني أولئــــك يُبّكــــت تعــــاىل اهللا وكــــأن ،"األفــــالك خلقــــت ملــــا لــــوالك: "القائــــل

 املسـيح يكـن مل لـو أنـه هلم فيقول، � باملسيح املوعود يؤمنوا مل الذين واملخالفني
 فيهــا جتّلــت الــيت األفــالك تلــك اهللا خلــق ملــا تعــاىل اهللا ِقَبــلِ  مــن مبعوثــا � املوعــود
 والــيت الغــرب، ويف الشــرق يف بــأعينهم النــاس رآهــا والــيت املــذكورة، الســماوية اآليــات

  .قبل من املبعوثني من أحد لتصديق كآيات -الفلكية الظواهر هذه -تقع مل
  :االعتراض

  ؟" السماء من نزل اهللا كأن: "اإلهلام معىن هو ما
  : الردّ 

 بـوالدة يتعلـق وكـان، � املوعـود للمسيح � اهللا من بشرى كان الوحي هذا
 مــن نـزل اهللا كـأن والعـال، احلــق مظهـر بغـالم نبشـرك إنّــا: "سـبحانه فقـال ،لـه غـالم

ــ طبــق البشــارة هــذه وكانــت). ٢٨١ ص ،تــذكرةال" (الســماء ورد كمــا اإلهليــة، ّنةالس 
 بّشـر قـد أنـه فقـال هلـم، أبنـاء بـوالدة عبـاده بعـض ربش  تعاىل اهللا أن ايد القرآن يف

ـــــــــــل بـــــــــــوالدة إبـــــــــــراهيم ـــــــــــْرنَاهُ �: الســـــــــــالم عليهمـــــــــــا إمساعي ـــــــــــالَمٍ  فـََبش  �َحلِـــــــــــيمٍ  ِبُغ
 �بِِإْسـَحاقَ  َوَبشـْرنَاهُ �: قـال حيـث إسـحاق بـوالدة أيضـا وبّشره ،)١٠٢:الصافات(
 َأن  �: فقــال السـالم عليهمـا حيـىي بــوالدة زكريـا تعـاىل اهللا وبّشـر ،)١١٣:الصـافات(

 بــوالدة مــرمي السـيدة تعــاىل اهللا بشـر وكــذلك ،)٤٠:عمـران آل( �ِبَيْحــَىي  يـَُبشـُركَ  اهللاَ 
ــُركِ  اهللاَ  ِإن  َمـْرميَُ  يَـا �: الســالم عليهمـا املسـيح ْنـهُ  ِبَكِلَمـةٍ  يـَُبشعيســى  اْلَمِسـيحُ  اْمسُــهُ  م
  ). ٤٦:عمران آل( �بن مرمي
 ُيظهـر فإنـه ولـذلك خمتلفـة، وبأساليب شىت بطرق جالله ُيظهر سبحانه اهللا إن
 والصـــاحلني، واألوليـــاء واـــددين واخللفـــاء واملرســلني األنبيـــاء بواســـطة ومجالـــه جاللــه
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ـــا زاـكنـــ كنـــتُ : "عبـــاس ابـــن تفســـري يف ورد وقـــد ـــَرفَ  أن فأحببـــتُ  خمفّي  فخلقـــتُ  أُْع
 � املهـــدي اإلمـــام عبـــده � اهللا يبّشـــر أن واالســتنكار الغرابـــة وجـــه فمـــا". خلًقــا
 هـذا جمـيء يوصـف أن واالستنكار الغرابة وجه وما والعال؟ احلق مظهر يكون بغالم
   السماء؟ من نزل اهللا كأن الغالم

ــــزل اهللا كــــأن: "تعــــاىل قولــــه معــــىن يفهمــــون ال املعرتضــــني إن  ،"الســــماء مــــن ن
 قــد � اهللا رســول أن مــع بــاهللا، والعيــاذ تعــاىل اهللا شــأن مــن حيــط هــذا أن فيزعمــون

 عـن: "، وذلـك يف احلـديثالـدنيا السـماء إىل العليا السماء من اهللا نزول عن أخربنا
 ســماءال إىل ليلــة كــل وتعــاىل تبـارك ربنــا ّزلـيتنــ: قــال � اهللا رســول أن � هريـرة أيب

 الــدعاء بــاب الــدعوات، كتــاب ؛البخــاري". (اآلِخــر الليــل ثلــث يبقــى حــني الــدنيا،
  ) الليل نصف

 الســماء إىل بالفعــل زلـوينــ عرشــه يغــادر تعــاىل اهللا بــأن املعرتضــني بعــض ويظــن
 مـن حلظـة كـل يف أنـه يعلمـون ال ولعلهـم جلهلهـم الليـل، مـن األخـري اجلزء يف الدنيا

 منطقـة يف الليـل مـن األخـري اجلزء يكون ساعة، ٢٤ من يتكّون الذي اليوم حلظات
 السـقيم،ـذا الفهـم  أخـذنا إذا وبالتـايل فيهـا، نعـيش الـيت الدنيا هذه يف املناطق من
 الثلــث عليــه حــلّ  قــد يكــون الــذي اجلــزء يف الــدنيا الســماء يف دائمــا يبقــى اهللا فــإن

  .الليل من األخري
 مـــن يـــنهض الـــذي العبـــد إىل أقـــرب يكـــون أنـــه يعـــين الســـماء مـــن اهللا نـــزول إن
 إىل اهللا نـزول يعـين وال خالقـه، وينـاجي ربـه ويدعو الليل من األخري الثلث يف فراشه

 ذلـك وعلـى مكـان، إىل مكـان مـن البشـر ينتقـل كمـا فعـال ينتقـل أنه الدنيا السماء
 فـإن السـماء، مـن نـزل اهللا كـأن يكـون جميئـه بـأن املبـارك الغالم ذلك يوصف فحني
 وهـــدايتهم تعــاىل اهللا إىل النــاس لتقريــب الوســيلة ســـيكون الغــالم هــذا أن يعــين هــذا
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 وقـدرة ربّانيـة قـوة تعـاىل اهللا يهبـه الـذي" املوعـود املصـلح" سـيكون فإنه وبذلك إليه،
  .اهللا خلق من الكثري هلداية سببا فيكون ،روحانية

-١٢ املوافـق هــ١٣٠٦ األوىل مجـادى ١٠ بتـاريخ املبـارك الغالم ذلك ُولِد وقد
 الـــذي الــوحي يف املــذكورة والصــفات األوصــاف جبميــع متصــفا وكــان م،١٨٨٩-١

 أصــبح إنــه بــل. صــدقه علــى برهانــا بــذلك وأصــبح، � املوعــود املســيح عنــه تلقــاه
 املصــطفى حممــد ســيدنا األكــرم رســوله وصــدق وتعــاىل تبــارك اهللا عظمــة علــى برهانــا
 صـدق علـى تدل آية � املوعود املسيح من طلبوا اإلسالم أعداء ألن وذلك ،�

 يعبـــده الـــذي اإللـــه أن علـــى برهانـــا وتكـــون اإلســـالم ديـــن صـــدق وعلـــى � حممـــد
 قـد سـبحانه أنـه هللا فاحلمـد. أدعيـتهم ويسـتجيب يتكلم قيوم حي إله هو املسلمون

 علــى الــدنيا ونــّورت العــامل، مســاء يف مشــرقة ظلــت الــيت العظيمــة املعجــزة هــذه أراهــم
 العلـــم مـــن تســـتفيد األمحديـــة اإلســـالمية اجلماعـــة زالـــت ومـــا بـــل عامـــا، ٧٥ مـــدى
 والـيت أقامهـا، الـيت واملشـروعات األنظمة ومن املبارك، الغالم ذلك تركه الذي الرباين
نعـم، إنـه بشـري الـدين حممـود  .اهللا شـاء إن القيامـة يـوم إىل خبريها جتود مثارها ستظل

  . �فة الثاين للمسيح املوعود أمحد؛ اخللي
  : االعتراض

  ؟"العاملني على اصطفيتك: "اإلهلام معىن هو ما
  :ردّ ال
 إذ العزيــز الكتــاب يف ذلــك ورد كمــا النــاس مــن الكثــري اصــطفى تعــاىل اهللا إن

  :سبحانه يقول
�  آل( �اْلَعــاَلِمنيَ  َعلَـى ِعْمـرَانَ  َوَءالَ  ِإبـْـرَاِهيمَ  َوَءالَ  َونُوًحـا ءَاَدمَ  اْصـطََفى اهللاَ  ِإن 
  )٣٤:عمران
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  )١٤:طه( �يُوَحى ِلَما فَاْسَتِمعْ  اْختَـْرُتكَ  َوأَنَا �
�  ٤٢-٤١:طه( �لِنـَْفِسي َواْصطَنَـْعُتكَ *  ُموَسى يَا َقَدرٍ  َعَلى ِجْئتَ  ُمث(  
ــــَركِ  اْصــــطََفاكِ  اهللاَ  ِإن  َمــــْرميَُ  يَــــا � ــــى َواْصــــطََفاكِ  وَطه ــــاَلِمنيَ  ءِ اِنَســــ َعَل  آل( �اْلَع
  )٤٣: عمران
ــــْيُكمْ  أَنـَْعْمــــتُ  الــــيت نِْعَمــــيتَ  اذُْكــــُروا يلَ ائِ ِإْســــرَ  بَــــينِ  يَــــا � ــــْلُتُكمْ  َوَأين  َعَل ــــى َفض  َعَل

  )١٢٣:البقرة( �اْلَعاَلِمنيَ 
 مــرمي واصــطفى عصــرهم، يف العــاملني علــى إســرائيل بــين فّضــل ســبحانه اهللا إن

 العـاملني علـى � املوعـود املسـيح اصـطفى وكـذلك عصـرها، يف العـاملني نساء على
 فــال العــاملني علــى إســرائيل بــين مــن ونســاء رجــاال اهللا فضــل إذا .احلاضــر العصــر يف

 علـــى اصـــطفى ورمحتـــه فضـــله خبـــالص تعـــاىل اهللا أن قيـــل إذا ولكـــن أحـــد، يعـــرتض
 بـــــاالعرتاض عقـــــريم اجلميـــــع رفـــــع ،� حممـــــد ســـــيدنا خـــــدام مـــــن رجـــــال العـــــاملني

  !!واالستنكار
 لعيسـى مثـيال وجيعلـه اإلسالمية األمة من رجال يبعث أن شاء إذا تعاىل اهللا إن
 ،� اهللا شــأن فهــذا اهللا، دون مــن إهلــني وأمــه هــو املســيحيون اختــذه الــذي بــن مــرمي

 للنـاس ويبعثـه أحـدا يصـطفي حـني وهـو عبـاده، مـن يشـاء مـن يؤتيـه اهللا فضل وهذا
  : يقول الذي فهو شأنه، خواص من فهذا رسوال
يـــــــعٌ  اهللا إن  النـــــــاسِ  َوِمـــــــنَ  ُرُســـــــًال  اْلَمالَِئَكـــــــةِ  ِمـــــــنَ  َيْصـــــــَطِفي اهللاُ  �  �َبِصـــــــريٌ  مسَِ

  )٧٦:احلج(
ـــــــــمُ  اهللاُ  �: ايـــــــــد القـــــــــرآن يف أيضـــــــــا ويقـــــــــول ـــــــــثُ  أَْعَل ـــــــــلُ  َحْي  �رَِســـــــــالََتهُ  َجيَْع

  )١٢٥:األنعام(
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 جيعــل أيــن يعلـم فهــو العصــر، أهـل مشــورة إىل حباجــة لـيس اهللا فــإن هــذا وعلـى
 وبســبب. املســؤولية هــذه لتحمــل واألكفــأ األوىلَ  هــو عبــاده ِمــن َمــن ويعلــم رســالته،

 � اهللا يصــطفي أن املســتحيل مــن أنــهب إســرائيل بنــو قــال ،النقطــة هــذه فهــم عــدم
. � الرســـل بـــأعظم اإلميـــان رفضـــوا وهلـــذا إســـرائيل، بـــين غـــري مـــن نبيـــا وجيعلـــه رجـــال
 مــــن ولــــيس االعــــرتاض، هــــذا نفــــس أعــــداؤه أثــــار � عيســــى ســــيدنا جــــاء وحــــني

 كتــب فقــد ولــذلك االعــرتاض، نفــس الزمــان آخــر مســيح أعــداء يثــري أن املســتغرب
  :تعريبه ما وقال اإلهلام هذا عن � املوعود املسيح

 كـانوا الـذين النـاس مجيـع علـى فّضـلتك أنـا :قـائال أخـربين سبحانه اهللا إن"... 
  ).٣٦٤ص ،١٧ج: الروحانية اخلزائن" (عصرك يف

  : االعتراض
  ؟"معي هو كما معك والسماء األرض: "اإلهلام معىن هو ما
  : ردّ ال

: فيــه ورد تعــاىل اهللا مــن وحيــا م١٨٨٣ عــام حــوايل � املوعــود املســيح تلقــى
  ". معي هو كما معك والسماء األرض"

  :األردية اللغة من تعريبه ما فقال املذكور الوحي حضرته شرح وقد
 املــــذكر ضــــمري اســــُتعِمل ذلــــك فألجــــل( املخلــــوق إىل" هــــو" ضــــمري يعــــود: ١
  )٨١ص منري سراج كتاب- ١٢ج :الروحانية اخلزائن) (هو الغائب
 وميكـن علـّي، ـا أنعـم الـيت وبركاتـه � اهللا حـب علـى الكلمات هذه تدل: ٢

 املصــطفى حممــد الرســل خـري اتّبــاع بفضــل مــؤمن كـل الربكــات هــذه علــى حيصـل أن
  )٥٨١ص ،٤ج األمحدية الرباهني ،١ج :الروحانية اخلزائن( �
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 يف) بـــك يؤمنـــون أي( يقبلونــك األرض أهـــل أن إىل إشــارة اإلهلـــام هــذا يف: ٣
 احلاضـــر العصـــر يف النبـــأ هـــذا حتقـــق وقـــد. الســـماوية املالئكـــة وســـتؤيّدك املســـتقبل،

  )٦١ص السابق املرجع(
 عــــام حــــوايل الــــوحي هــــذا � املوعــــود املســــيح تلقــــى.. القــــول أســــلفنا وكمــــا

 شــأنه ؛وحيـدا كـان بــل عصـبة، وال مجاعـة الوقــت ذلـك يف معـه تكـن ومل م،١٨٨٣
 أمـــورا بـــأن أخـــربه فضـــله خبـــالص تعـــاىل اهللا ولكـــن. النـــاس مـــن غـــريه شـــأن ذلـــك يف

 يقبلونـــه، وســوف بـــه يؤمنــون ســـوف األرض أهــل وأن ،املســـتقبل يف حتــدث ســوف
 حياتــــه أثنـــاء النبـــأ هــــذا حتقـــق وقـــد. الســـماء مــــن يؤيدونـــه ســـوف اهللا مالئكـــة وأن

 وأيــده األرض، أهــل مــن األلــوف مئــات بــه آمــن حيــث الشــمس، كوضــوح الشـريفة
 كــل مــن الــرمحن مالئكــة وحفظتــه ،مرامــه يف وفــّوزه ،أعدائــه علــى بنصــره تعــاىل اهللا

. األعلــى الرفيــق إىل انتقــل أن إىل ومعارضــوه، خمــالفوه لــه أراده شــر كــل ومــن ســوء
 حتــــرزه الـــذي والتقـــدم االنتصـــار خـــالل مــــن باســـتمرار، يتحقـــق النبـــأ هـــذا زال ومـــا

 طريــق عــن تعــاىل اهللا ــا يكلــؤه الــيت واحلمايــة احلفاظــة خــالل ومــن املباركــة، مجاعتــه
 بـــاء قـــد عليهـــا للقضـــاء مـــؤامرات مـــن أعـــداؤها حاكـــه مـــا كـــل أن حـــىت املالئكـــة،
 مــن املاليــني ــا وآمــن العــامل، أكنــاف إىل املباركــة الــدعوة فوصــلت الــذريع، بالفشــل

  .األرض أهل
  :الثاين الوجه

 واملصـــاحبة املعيـــة علـــى يـــدل" مـــع" احلـــرف اســـتعمال أن البـــال عـــن يغيـــب ال
  :ايد القرآن يف تعاىل قال وقد أيضا،
  )٥:احلديد( �ُكْنُتمْ  َما أَْينَ  َمَعُكمْ  وُهوَ �
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ُهمُ  َوبـََعثـَْنـا ِإْسـرَائِيلَ  بَـينِ  ِميثَاقَ  اهللاُ  َأَخذَ  َوَلَقدْ �  ِإين  اهللاُ  َوقَـالَ  َنِقيبًـا َعَشـرَ  اثْـينْ  ِمـنـْ
  )١٣:املائدة( �َمَعُكمْ 
  )١٩٥:البقرة( �اْلُمتِقنيَ  َمعَ  اهللاَ  َأن  َواْعَلُموا �
�  ابِرِينَ  َمعَ  اهللاَ  ِإن١٥٤:البقرة( �الص(  

 املتقـني مـع وهـو إسـرائيل، بـين مـع كـان اهللا أن إىل ايد القرآن نصوص وتشري
 هــم يكونــون ال - والســماء األرض أهــل -خلقــه أن املعقــول مــن فهــل والصــابرين،

 اهللا كـــان وإذا وازدهـــارهم؟ لتقـــدمهم طريقـــا وميهـــدون يؤيـــدوم.. املتقـــني مـــع أيضـــا
 ،إســرائيل بـين مــن الصـاحلني املــؤمنني مـع كــان أنـه علــى العزيـز كتابــه يف يؤكـد تعـاىل
 مهــا والســماء واألرض ؟� املســيح املوعــود عبــده مــع يكــون أن للغرابــة وجــه فــأي
  معه؟ أيضا خلقه يكون ال فكيف ،معه اخلالق كان فإذا تعاىل، اهللا خلق من

  :الثالث الوجه
 وقـــد أقطاـــا، ومـــن األمـــة علمـــاء أجــلّ  مـــن اجلـــيالين القـــادر عبـــد الســـيد كــان

  :فقال ربه وصال يف السالك إليها يصل أن ميكن اليت املرتبة عن كتب
 وإليــك الواليــة ُختــَتم بــك وصــّديق، ونــيب رســول كــل وارث تكــون فحينئــذ"... 

 الــزروع، تنبـت وبــك الغيـوث ُتســقى وبـك الكــروب تنكشـف وبــك ،األبـدال تصـدر
 واألمــة والرعايــا والراعــي الثغــور وأهــل والعــام اخلــاص عــن واحملــن الباليــا تُــدفَع وبــك
  )٤ رقم املقالة ؛الغيب فتوح..." (والعباد البالد شحنة فتكون ،الربايا وسائر

 إذ واألحيـــــاء، املــــوتى وقـــــرار والســــماء، األرض ثبــــات ـــــم: "... أيضــــا وقــــال
 فتــوح..." (رســا الــذي كاجلبــل فكــل  دحــى، الــيت لــألرض أوتــادا ملــيكهم جعلهــم
  )١٤ رقم املقالة ؛الغيب
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 أشــار مــا نفــس إىل تشــري بصــدده حنــن الــذي الــوحي كلمــات أن الواضــح ومــن
  .اجليالين القادر عبد السيد إليه

  :الرابع الوجه
  :ايد القرآن يف عنهم � قال وجنوده فرعون هلك حني
  )٣٠:الدخان( �ُمْنَظرِينَ  َكانُوا َوَما َواألَْرضُ  السَمآءُ  َعَلْيِهمُ  َبَكتْ  َفَما �

 عنـه غابت غربة يف مؤمن مات ما: "� للرسول حديث "البيان فتح" يف وورد
  ...."واألرض السماء عليه بكت إالّ  بواكيه فيها

 بعيــدا غربــة يف ميــوت الــذي املــؤمن علــى تبكيــان والســماء األرض كانــت فــإذا
 � املوعـــود املســـيح مـــع والســـماء األرض تكـــون أن ُيســـتغَرب فلمـــاذا أهلـــه، عـــن

  موعودا؟ ومسيحا مهديا إماما تعاىل اهللا بعثه الذي
  الوحي هذا عن أخيرة كلمة

 األرض عـــن للداللـــة" هـــو" املـــذكر ضـــمري اســـتعمال عـــن الـــبعض يتســـاءل قـــد
 الســــؤال هــــذا علــــى � املوعــــود املســــيح أجــــاب وقــــد". مهــــا" مــــن بــــدال والســــماء
 املوجـود املخلـوق أي املخلـوق، إىل يرجـع" هو" الضمري أن ذكره سبق كما وأوضح

 صــــحيح عــــريب أســــلوب وهــــذا معــــي، هــــو كمــــا معــــك يكــــون والســــماء األرض يف
  :يلي كما مواضع عدة يف ايد القرآن واستعمله

 ِإنْ  يـُْرُضـوهُ  َأنْ  َأَحـق  َوَرُسـوُلهُ  َواهللاُ  لِيُـْرُضـوُكمْ  َلُكـمْ  بِـاهللاِ  َحيِْلُفـونَ  �: تعـاىل قوله يف
  )٦٢:التوبة( �ُمْؤِمِننيَ  َكانُوا

" يرضــومها" تكــون أن األوىل كــان �يـُْرُضــوهُ � كلمــة أن الســياق مــن يبــدو وهنــا
 بصــيغة فاســتعملت ،"احلــق صــاحب" إىل تعــود ولكنهــا ورســوله، اهللا إىل تعــود ألــا
  .املفرد
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 �اْخلَاِشـِعنيَ  َعَلى ِإال  َلَكِبريَةٌ  َوإِنـَها َوالصالَةِ  ِبالصْربِ  َواْسَتِعيُنوا �: تعاىل قوله ويف
  )٤٦:البقرة(

" وإمـا" فيكـون يـُثَــىن  أي األوىل من كان �َوإِنـَها� الضمري أن يبدو أيضا هنا
 بصــيغة فاســتعمل ،"العبــادة" إىل يعــود ولكنــه والصــالة، الصــرب إىل يعــود حيــث إنــه

  .املفرد
  )٢٦٠:البقرة( �يـََتَسنهْ  ملَْ  َوَشرَاِبكَ  َطَعاِمكَ  ِإَىل  فَاْنُظرْ �: تعاىل وقوله

 املثـىن، صـيغة يف تكون أن �يـََتَسنهْ  � بكلمة األصل كان أنه يبدو كذلك هنا
 بصـــيغة فاســتعملت ،والشــراب الطعــام علــى حيتــوي الــذي الغــذاء إىل تعــود ولكنهــا

  .املفرد
ــــةَ  الــــذَهبَ  َيْكِنــــُزونَ  َوالــــِذينَ �: تعــــاىل وقولـــه اهللاِ  َســــِبيلِ  يفِ  يـُْنِفُقونـََهــــا َوالَ  َواْلِفض 

ْرُهمْ  ٣٤:التوبة( �أَلِيمٍ  ِبَعَذابٍ  فـََبش(  
 وال" تكـــون أن األوىل مـــن كانـــت �يـُْنِفُقونـََهـــا َوالَ � كلمـــة أن يبـــدو أيضـــا هنـــا
  . املفرد بصيغة فاستعملت ،الثروة إىل تعود ولكنها" ينفقوما

 وهــــو العــــريب، األســــلوب هــــذا ســــالمة القرآنيــــة األمثلــــة هــــذه كــــل مــــن ويتبــــني
 أمـر إىل فيشـري حديثـه، يضـمنها أن املـتكلم يريـد الـيت البالغـة على للداللة يستعمل
 وهـو احملـذوف، ذلـك اسـتنتاج للمستمع ويرتك عليه، تدل ضمري أو بكلمة حمذوف
 هـــذا علـــى اهلنـــود مـــن املشـــايخ بعـــض اعـــرتض وقـــد. البالغـــة أســـاليب مـــن أســـلوب

 اللغــة بأســاليب جلهلهـم وذلــك � املوعـود املســيح وحــي يف جـاء الــذي األسـلوب
 ــؤالء األوىل مــن أفلــيس وبالغتــه، العــريب األســلوب ســالمة تبــني وقــد أمــا. العربيــة
 املســــيح تعلـــم أيــــن مـــن.. أنفســـهم يســــألوا أن جزافـــا االعرتاضــــات يســـوقون الـــذين
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 العـــرب يســـتعملها أن النـــادر مـــن الـــيت البليغـــة العربيـــة األســـاليب هـــذه � املوعـــود
  بالغة؟ وبكل لسان بكل اخلبري العليم تعاىل اهللا هو مصدرها يكن مل إن أنفسهم،

  : االعتراض
 زلةـمبنــ مــين أنــت - وتفريــدي توحيــدي زلةـمبنــ مــين أنــت: "اإلهلــام معــىن هــو مــا
  ؟"عرشي
  :ردّ ال

 فهــو ِقَبلــي، مــن مبعـوث أنــت أي" مــين أنــت: "اإلهلـام هــذا يف تعــاىل اهللا يقـول
 اهللا توحيـد يعلـو احلـايل عصـرنا ويف. منـه وقربـه حببـه ويتمّتع تعاىل اهللا ِقَبلِ  من ُمرسلٌ 
 يف املباركــة مجاعتـه حتملهـا الــيت دعوتـه، طريـق عـن وينتشــر بواسـطته، العـامل يف تعـاىل
 أفَهَمــه حســبما الــوحي هــذا � املوعــود املســيح فســر وقــد. األرض أكنــاف مجيــع

  :األردية عن تعريبه ما له وقال تعاىل اهللا
 ذيــوع أحــب وكمــا وتفريــدي، توحيــدي أحــب وأنــا وحــيب، بقــريب حتظــى إنــك"

 امســك يصــل امســي يصــل وأينمــا امســك، يُــذاع ســوف فكــذلك ،الــدنيا يف توحيــدي
  )٢٥ص ،٣ رقم ،ربعنياأل". (أيضا

 يف ويُبعــث التوحيــد، زلةـمبنــ يكــون الرجـل ذلــك بــأن فمعنــاه: "... أيضــا ويقـول
 رمـزا املبعـوث ذلـك ويكـون ،� اهللا بتوحيـد فيـه النـاس يسـتهني الـذي اإلحلـاد عصر

 املبعـوث ذلـك يُعـني وكـذلك حياته، يف وغايته مقصده ُحيدد شخص وكل للتوحيد،
-٤-١٠ بتـاريخ احلكـم صـحيفة يف املطبوع اخلطاب...". (العامل يف التوحيد لقيام

  )٩ص ،١٩٠٧
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 معـــــىن أن � املوعـــــود املســـــيح قّدمـــــه الـــــذي الشـــــرح حســـــب جليـــــا ويتضـــــح
 وأقامـه ،اهللا توحيـد الناس يُعلم أن أجل من بعثه قد اهللا أن هو الوحي هذا كلمات

  .واإلحلاد الكفر عصر.. العصر هذا يف التوحيد قيام أجل من
 نــيب كــل ولكـن ،� آدم ســيدنا عهــد منـذ األرض يف تأســس قــد التوحيـد إن

 قــد يكــون أن بعــد أخــرى مــرة التوحيــد ذلــك تأســيس يعيــد تعــاىل اهللا عنــد مــن يــأيت
 بـاهللا مؤمنـون أـم يزعمـون الـذين أولئـك بـني حـىت الشـرك، بـه وامتزج الكفر خالطه
 فقــالوا تعــاىل اهللا يعبــدون بــأم � املصــطفى بعثــة زمــن يف العــرب زعــم وقــد تعــاىل،

  : األصنام عن
  )٤:الزمر( �زُْلَفى اهللاِ  ِإَىل  لِيُـَقربُونَا ِإال  نـَْعُبُدُهمْ  َما�

 اهللا يبعـث حـني املـؤمنني مـن أـم يـّدعون الـذين هؤالء عن تعاىل يقول ولذلك
  :احلقيقي التوحيد إىل لدعوم نبيا تعاىل
  )١٠٧:يوسف( �مْشرُِكونَ  َوُهمْ  ِإال  بِاهللاِ  َأْكثـَُرُهمْ  يـُْؤِمنُ  َوَما�

 فــإن األرض، يف التوحيـد لنشـر نبيـا يبعـث حـني أنـه � اهللا قضـى فقـد ولـذلك
 التوحيـد صـراط علـى يكـون أن بالفعـل يبتغـي إنسـان كـل علـى واجبـة تكـون طاعته

 مـن املرسـل النـيب بطاعـة إال احلقيقـي التوحيـد إىل املـرء يصـل أن ميكـن وال. املستقيم
 الكتــاب يف ســبحانه قــال ولــذلك تعــاىل، اهللا طاعــة مــن طاعتــه فــإن تعــاىل، اهللا قبــل

  :العزيز
  )٨١:النساء( �اهللاَ  َأطَاعَ  فـََقدْ  الرُسولَ  ُيِطعِ  َمنْ �

 أو بـاهللا والعيـاذ هللا مثيال صار قد اهللا قبل من املبعوث الرسول ألن ذلك وليس
 الوصــول ميكــن وال ،يتــأتى ال احلقيقــي التوحيــد ألن ولكــن لــه، كفًئــا أصــبح قــد أنــه
 � اهللا رســول أمــر وقــد. تعــاىل اهللا عنــد مــن املرســل النــيب ذلــك طريــق عــن إالّ  إليــه
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 حبـوا ولـو فبـايعوه رأيتمـوه فـإذا: "...وقـال املهـدي باإلمـام يؤمنـوا أن املسـلمني مجيـع
 خــروج بـاب الفـنت، كتـاب ؛ماجـه ابـن ســنن" (املهـدي اهللا خليفـة فإنـه ،الـثلج علـى

 ،� املهــدي اإلمــام طاعــة تقتضــي � حممــد ســيدنا طاعــة فــإن وبــذلك ،)املهــدي
 أن وكمـــا. � املوعـــود باملســـيح اإلميـــان يتطلـــب � الرســـل خـــري بســـيدنا واإلميـــان

 أن ميكــن ال احلقيقــي اهللا توحيــد ألن تعــاىل، اهللا طاعــة زلةـمبنــ هــي اهللا رســول طاعــة
 هـذه يف � املوعـود املسـيح كـان فكـذلك ،� اهللا رسول طريق عن إالّ  أحد يناله
  .طاعته طريق عن إال احلقيقي التوحيد إىل الوصول ميكن ال اليت زلةـاملن

 زلةـمبنــــ مـــين أنــــت: "تعـــاىل قولـــه ه، وهــــوبصـــدد حنـــن الــــذي اإلهلـــام يف جـــاء مث
 النـاس، قلـوب يف تعـاىل اهللا عـرش احلاضـر العصـر يف تقـيم أنك هذا ويعين". عرشي
 اجلماعـــة انتشـــار ومـــع. وقدرتـــه اهللا لعـــرش احلقيقـــي املفهـــوم منـــك يتعلمـــون والنـــاس

 احلقيقــــي املفهــــوم يســــتوعبون النــــاس بــــدأ العــــامل، أكنــــاف يف األمحديــــة اإلســــالمية
 أدخلـــــت ومؤلفاتــــه وكلماتـــــه � املوعــــود املســـــيح ودعــــوة. تعـــــاىل البــــاري لتوحيــــد
 النـاس مـن املاليني قلوب يف عرشه وأقامت توحيده وغرست � اهللا حب وأنشأت

 اســم يعرفــون يكونــوا مل ممــن أفريقيــا، ويف بــاو أور  ويف روســيا ويف أمريكــا ويف اهلنــد يف
 الـبعض وكـان بوجـوده، يسـتهزئ الـبعض وكـان بـه، يكفـر بعضـهم كـان بل ،� اهللا

 ،� املوعـــود املســـيح دعـــوة بفضـــل ولكـــن والثعـــابني، والنـــار والبقـــر األصـــنام يعبـــد
 هـــو ذلـــك وكـــان لـــه، شـــريك ال الـــذي األحـــد ســـبحانه اهللا عبـــادة إىل مجيعـــا حتولـــوا
 عــن تعريبــا حضــرته ويقــول. بعثتــه مــن والغــرض قدومــه مــن والغايــة جميئــه مــن اهلـدف

  :األردية اللغة
 مـن الصـاحلة الفطـرة ذوي األرواح مجيـع التوحيـد علـى جيمـع أن يريـد فـاهللا"... 

 جيمـــع أن ويريـــد. آســـيويني أو بيـــنيو أور  كـــانوا إن فـــرق ال املعمـــورة، أقطـــار خمتلـــف
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..." أجلهــا مــن أرســلين الــيت وجــل عــز اهللا غايــة هــي فهــذه واحــد، ديــن علــى عبــاده
  )٤ ص ،الوصية كتاب(

  :االعتراض
 ولكـن السـماء مـن سـرر نزلـت شيء، كل على اهللا آثرك: "اإلهلام معىن هو ما
 حممـد سـيدنا علـى نفسـه يفضـل أنـه ذلـك معـىن هـل ؟"سرير كل فوق ُوضع سريرك
  ؟�

  : الردّ 
 وشـــرحه" الـــوحي حقيقـــة: "كتابـــه يف الـــوحي هـــذا � املوعـــود املســـيح كتـــب

  :فقال بنفسه
 واألمــور املكاملـات � اهللا مــن تلقيـت أنــين وهـو وثابــت، واضـح أمــر هـذا"... 

 علـى غـريي حيصل ومل قرنا، عشر الثالثة خالل كمثلي أحد يتلق  ومل بكثرة، الغيبية
  ...".اآلن حىت النعمة هذه

 واـــــددين األوليـــــاء مجيــــع فـــــوق مقامــــه بـــــأن أخــــربه � اهللا أن الواضـــــح ومــــن
  . � املصطفى حممد وسيدنا سيده بعد سبقوه الذين والصلحاء،
 نــاوبيّ  ،آنفـا وضـحناه الــذي" العـاملني علـى اصـطفيتك" إهلــام يشـبه اإلهلـام وهـذا

 كــل فــوق سـريرك ضــعوُ  وهنـا. أمجعــني البشــر مـن ولــيس املعاصـرين، مــن العـاملني أن
  . � البشر سيد بعد ،األمة هذه من سرير
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  : االعتراض
 مــن أعلــى أنــه يعــين هــل ؟" ىاألعلــ أنــت إنــك ختــف ال: "اإلهلــام معــىن هــو مــا
   مجيعا؟ النبيني

  : الردّ 
ــــذاك وكــــان م١٨٧٠ عــــام يف الــــوحي هــــذا � املوعــــود املســــيح تلقــــى  يف حين

 حـني م١٨٨٤ عـام ويف. الشريف عمره من والثالثني اخلامسة يف أي شبابه عنفوان
 مـا اإلهلـام هـذا خلفيـة عـن فيه كتب" األمحدية الرباهني" كتابه من الرابع اجلزء نشر
 الرجــل أن.. الواضــح الكشــف نــوع مــن كانــت.. صــادقة رؤيــا يف رأيــت"...  :يلــي

 مل قاديـان، يف حاليـا يعـيش زال مـا الـذي "رتياخلـ ندوسياهل بشمرب داس " املسّمى
 خففـــت ولكنهـــا ضـــده، كانـــت الـــيت العســـكرية القضـــية يف برباءتـــه احملكمـــة حتكـــم
. كاملـة بعقوبتـه فُيعاقـب" خوشـحال" املسـّمى السجن يف زميله أما. عقوبته نصف
 تصــّور األخــرى، احملكمــة إىل العليــا احملكمــة مــن قضــيتهما ملــف رجــع حينمــا ولكــن

 صــالة قبيــل البلــدة يف اخلــرب ذلــك وذاع. برباءمــا حكمــت قــد احملكمــة أن أقارمــا
 اخلــرب أن املصــلني أحــد أخــربين حــني العشــاء صــالة أداء أهبــة علــى وكنــت ،العشــاء
 بـــني أعلنـــت قـــد وكنـــت. الـــرباءة حكـــم بعـــد البلـــدة إىل رجعـــا بأمـــا البلـــد يف يـــدور
 فلمـا بـالرباءة، حتكـم لـن احملكمة أن احملكمة قرار يُعلن أن وقبل الرؤيا حسب الناس
 عنـه، أُعـرب أن أسـتطيع ال وكربـا وقلقا حزنا نفسي يف شعرتُ  ،مناقضا خربا مسعت

 أثنـــاء أو الصـــالة قبيـــل -يل وحاميـــا معـــي دائمـــا هـــو الـــذي ريب بّشـــرين مـــا وســـرعان
  ".األعلى أنت إنك ختف ال: "فقال -الصالة

 كـــذبا إالّ  يكـــن مل براءمـــا عـــن اخلـــرب ذلـــك أن تبـــني التـــايل اليـــوم صـــبيحة ويف
 قــرار قبــل النــاس أخــَربتُ  قــد كنــت وكمــا أُخــِربتُ  كمــا عليهمــا ُحِكــم وقــد وافــرتاًء،
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 – ٤ج:الروحانيـــة اخلـــزائن" (اآلري اهلندوســـي شـــرمبت ؛بيـــنهم مـــن وكـــان احملكمـــة،
  ) ٦٥٧ص ،١ج األمحدية الرباهني كتاب

 آيــة فهنــاك ،� النــيب مــن أفضــل � املوعــود املســيح أن اإلهلــام هــذا يعــين وال
 �اْألَْعَلــى أَنْــتَ  إِنــكَ  َختَــفْ  َال  قـُْلَنــا� لــه اهللا يقــول حيــث ،� مبوســى تتعلــق كرميــة

 سـحر مـن خيفـة نفسـه يف موسـى أوجـس أن بعـد اآلية هذه وجاءت).. ٦٩ :طه(
 فهــــذا وهكـــذا .علـــيهم فســــتتفوق ختـــف ال :لـــه وقــــال تعـــاىل اهللا فطمأنـــه الســـحرة،

 كمـا. احلادثـة هـذه يف صـدقه سـيظهر � املوعـود املسـيح بـأن متعلقـا كـان اإلهلام
 يف دومــا سينتصــر وأنــه ،األمــة يف األعلــى أنــه وهــو ؛أوســع معــىن اإلهلــام هــذا حيمــل

  . بداهةً  � النيب سيده على يتفوق ال ولكنه مشاة، مواقف
  :االعتراض

 علـى ليظهـره احلـق وديـن باهلـدى رسـوله أرسـل الـذي هـو: "اإلهلام معىن هو ما
  ؟"كله الدين

  :الردّ 
 اآليـــة هـــذه عـــن املفســـرون كتبـــه وممـــا قرآنيـــة، آيـــة مـــن جـــزءًا مياثـــل اإلهلـــام هـــذا

  :قال حيث املعاين روح صاحب أورده ما الكرمية
 ذلــك يف يضــر وال اإلسـالم، ديــن إال األرض يف يكـن مل � عيســى نـزل إذا"

 داللـة ال إذ امسـه، إال اإلسـالم من فيه يبقى ال زمان الناس على يأيت أنه من ورد ما
" األدلــة وضــوح حيــث مــن اإلعــالء باإلظهـار املــراد: وقيــل. االســتمرار علــى اآليـة يف
  )٨٨ص ،٢٧ج ؛املعاين روح كتاب(

 اهللا فــــإن احلاضـــر، العصـــر يف � املوعـــود املســــيح علـــى اإلهلـــام هـــذا زولـوبنـــ
 رويــدا ويسـتمر ،منـه يبـدأ األديــان مجيـع علـى النهـائي االنتصــار أن لـه يؤّكـد سـبحانه
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 ديـــن إالّ  األرضـــية الكـــرة هـــذه وجـــه علـــى يبقـــى ولـــن كمالـــه، إىل يبلـــغ حـــىت رويـــدا
 يغـــزو وســـوف ،� املصـــطفى حممـــد اخللـــق ســـيد بـــه أتـــى الـــذي الـــدين.. اإلســـالم
  .والرباهني باألدلة الناس أفئدة اإلسالم
  :فقال املذكور اإلهلام � املوعود املسيح فسر وقد

 كــل علــى الســاطعة والرباهــني القاطعــة بــاحلجج اإلســالم ديــن لُيظهــر أي"... 
". حّجــــتهم وإمتــــام ديــــنهم بإشــــراق املظلــــومني املــــؤمنني اهللا ينصــــر أي ســــواه، ديــــن

  )٢٣٩ص ،األمحدية الرباهني(
  : كذلك وقال
 البــذر، ألبـذر جئـتُ  لقــد. واحـد وإمـام واحــد ديـن إال العـامل يف يكـون ال"... 

 أن أحــد يســتطيع وال ،وليزدهــرنّ  ينمــونّ  لســوف واآلن بيــدي، البــذر ذلــك ُزرِعَ  وقــد
  )٦٥ص ،الشهادتني تذكرة(" يصّده

  : االعتراض
 إنّـــا: "يقـــرأ أخـــاه � املوعـــود املســـيح فيـــه رأى الـــذي الكشـــف تعبـــري هـــو مـــا
 وفيهــا ،القــرآن يف موجــودة غــري آيــة هنــاك أن معنــاه هــل ؟"القاديــان مــن قريبــا أنزلنـاه
   قاديان؟ اسم ذكر

  : الردّ 
  :� املوعود املسيح املوعود املسيح قال

 مــين، قريبـا جـالس قــادر غـالم مـريزا املرحـوم أخــي أن الكشـف حالـة يف رأيـت"
 أنزلنــاه إنّــا: "التاليــة العبــارة قــرأ الــتالوة وخــالل عــال، بصــوت الشــريف القــرآن ويتلــو
: نفسـي يف وقلـتُ  جدا، استغربتُ  الكلمات هذه مسعتُ  وحني". القاديان من قريبا
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 ،وهــاماأل إزالــة" (؟...الشــريف القــرآن يف القاديــان اســم يكــون أن املعقــول مــن هــل
  )٧٦ص

 القـرآن يف هـي كمـا ليسـت آيـة مسـع أو اإلنسـان رأى إذا والكشـوف الرؤى يف
 يعــين بــل بــاهللا، والعيــاذ القــرآن يف حتريفــا يعــين األمــر هــذا أن يعــين ال فهــذا ،الكــرمي
 � املوعـود املسـيح فـإن ،الرؤيـا مـن واضـح هو وكما. مسعه مبا مرتبطة معينة بشارة

  .ذلك مساع من جدا استغرب قد
  :يلي ما -تعريبه مبا - وأكد قال قد حضرته وكان

 كتــــب مــــن كتــــاب أي يف وال الكــــرمي القــــرآن يف ال القاديــــان اســــم يوجــــد ال"
  )١٤١ص ،األوهام إزالة :كتاب - ٣ج: الروحانية اخلزائن" (األحاديث
  :يلي ما الكشف هذا تعبري عن حضرته ذكر وقد

 الكشـف هـذا تعبري نفهم أن أردنا وإذا علّي، سبحانه اهللا كشفه سر فيه"... 
 إىل" القــادر" بلفــظ ُأشــري فقــد ،"قــادر غــالم" االســم االعتبــار بعــني نأخــذ أن فعلينــا
 عجائبـه ألن ،تسـتغربوا ال أن أفهمنـا سـبحانه وهـو ،� اهللا هو الذي املطلق القادر

 يُعــزز وجـل عــز سـبحانه فهــو واألسـلوب، الشـكل ــذا وتبـدو أحيانــا تظهـر وقدراتـه
..." العاليــة املراتــب وأصــحاب واملكــرمني املعــززين وخيــذل واحملتقــرين، الفقــراء ويكــّرم

  )السابق املرجع(
 بعثـه الـذي � املوعـود باملسـيح اإلميـان إىل الكشف ذا � اهللا أرشدنا وقد

 وحقائقـه ايـد القـرآن نـور بـدأ وقـد والرباهـني، األدلـة وآتاه باهلند البنجاب يف تعاىل
 هـــو ألنـــه وأصـــحابه، مجاعتـــه وبواســـطة بواســـطته، العـــامل أرجـــاء يف تنتشـــر ومعارفـــه

 احلاضــر، العصـر مبقتضــيات يفـي مبــا ايـد القــرآن هدايـة تلقــى الـذي املهــدي اإلمـام
 يف واحرتامــه الكــرمي القــرآن كرامــة إلعــادة وأقامــه اختــاره الــذي هــو اهلــادي اهللا وألن
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 النــاس قلــوب واحرتامــه القــرآن حــب وميــأل الكرامــة هــذه تعــود وســوف النــاس، أفئــدة
 بعـده مـن وخلفـاؤه هو قدمها اليت واألنوار واحلقائق املعارف تلك بسبب أخرى مرة

 بفضــل وذلــك العــامل، منهــا يُعــاين الــيت املشــاكل جلميــع حلــوال حتــوي والــيت للعــامل،
 التعـاليم تلـك هجـروا قـد أـم يبـدو الـذين املسـلمني نفوس يف القرآنية التعاليم بعث

 تنطبـــق وكانـــت عضـــني، القـــرآن فجعلـــوا املتـــني، اهللا حبـــل عـــن متامـــا وختلـــوا املباركـــة
  :القرآنية اآلية عليهم
َُذوا قـَْوِمي ِإن  َرب  يَا الرُسولُ  َوقَالَ  � ٣١:الفرقان( �َمْهُجورًا اْلُقْرَءانَ  َهَذا اخت(  

 فقـال املسـلمني أحـوال احنـدار عـن � املصـطفى حممـد سـيدنا أخربنـا أن وسـبق
 مـن يبقـى وال امسـه، إالّ  اإلسـالم مـن يبقـى ال زمـان النـاس على يأيت أن يوشك: �

 ،٦ج ؛العمــال زـوكنــ .الثالــث الفصــل ،العلــم تــاباملشــكاة، ك..." (رمســه إالّ  القــرآن
  )٤٣ص

  :فقال أخرى مرة اإلميان بعودة � اهللا رسول بّشرنا مث
 ؛البخــاري" (هــؤالء مــن رجــال، أو رجــل، لنالــه ،الثريــا عنــد اإلميــان كــان لــو" 
  )اجلمعة سورة تفسري ،التفسري كتاب

 عــن ابتعــدوا قــد املســلمني أغلــب كــان � املوعــود املســيح اهللا بعــث وحينمــا
 إميــام يف أدخلــوا بــالقرآن يؤمنــون كــانوا الــذين وأولئــك بــه، إميــام وفقــدوا القــرآن
 بدايتـه يف يؤكـد الـذي وهـو فيه، والريب الشك وُتدخل القرآن شأن من حتط عقائد
 آيــات القــرآن يف أن علــى العلمــاء مــن الكثــري زعــم فقــد. �ِفيــهِ  رَيْــبَ  الَ � أنــه علــى

 يصـــح وال حكمـــه بطـــل مـــا اآليـــات مـــن هنـــاك أن أي ؛منســـوخة وأخـــرى ناســـخة
 حكمــا منســوخة بأــا فقــالوا فقــط، للقــراءة القــرآن يف هــي وإمنــا مبقتضــاها، العمــل
 ألفــاظ أن أي.. حكمــا وباقيـة لفظــا منسـوخة آيــات هنــاك أن وزعمـوا لفظــا، وباقيـة



ôúŠÛaë@Òì’ØÛaë@ïyìÛa@Þìy@pb™a�Ça@@
  ١٥٠  

  

  
  

!! واجــب ــا والعمــل بــاق حكمهــا ولكــن ،الكــرمي القــرآن يف ليســت اآليــات تلــك
 ،الكـــرمي القـــرآن عصـــمة علــى للـــتهجم اإلســـالم أعـــداء أمــام الســـبيل فـــتح هـــذا كــل

  . تعاليمه من ويسخرون ينتقدونه فراحوا
ــــيت الباطلــــة العقائــــد هــــذه � املوعــــود املســــيح دحــــض وقــــد  بعــــض رّوجهــــا ال
 القــرآن إىل موّجهــا كــان الــذي اإلســالم أعــداء هجــوم وردّ  نســفا، ونســفها املسـلمني

 مــن ّزلـمنــ ربــاين كــالمٌ  أنــهب املــأل علــى وأعلــن ،األشــهاد رؤوس علــى وأثبــت ايــد،
 القـرآن معـارف � وكتـب .خةمنسو  آية وال ناسخة آية أي به توجد وال السماء،

 لتعـــاليم الصـــايف املنهـــل فـــتح الـــذي فهـــو ،� اهللا مـــن وتعلمهـــا تلقاهـــا كمـــا ايـــد
 العطاشــى ـا لريتـوي القرآنيـة املعـارف ينـابيع وفّجـر أمجـع، للعـامل الصـحيح اإلسـالم

 ،غـورا ماؤهـا أصـبح الـيت القلـوب أرض لـريوي العـذب القرآن ماء وأسال واحملرومني،
 مـــن نـــزل قـــد وكأنـــه الكـــرمي القـــرآن يف احليـــاة بعـــث وهكـــذا معـــني، مبـــاء اهللا فآتـــاهم
 تعمـل الـيت مجاعتـه وعلـى، � املسـيح املوعـود على القاديان يف أخرى مرة السماء
 شـــأن إلعـــالء ســـبيل يف كـــل وجتاهـــد القـــرآن، أنـــوار نشـــر علـــى دؤوب جهـــد بكـــل

 بعـض وترمجـت العـامل، لغـات مـن لغة ستني عن يزيد ما إىل معانيه فرتمجت القرآن،
 اهللا هــدى أن فكــان لغــة، وعشــرين مائــة مــن أكثــر إىل الشــريفة آياتــه مــن املختـارات

. القاديـان مـن قريبا تعاىل اهللا أنزله الذي ايد القرآن دي الناس من املاليني تعاىل
  .� املوعود املسيح رآه الذي الكشف تعبري هو هذا وكان
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  :عتراضاال
 � املوعــود املســيح أن علــى "لــه شــريك ال يــا" مبعــىن ):يــالش( اســم يــدل أال

 وقـــد. الســنة يف وال القــرآن يف وجــود لــه لــيس اســم فهــذا جديــدة؟ بعقائــد أتــى قــد
 للرسـول خـادم جمـرد وأنـه جديـدة، بشـريعة أتى ما أنه مرارا � املوعود املسيح كرر

  .ولإلسالم
  :٨الردّ 

 يـا: لعبـارة اختصـارا � املسـيح املوعـود علـى أنـزل من أمساء اهللا اسم) يالش(
ــــه شــــريك ال ــــه شــــريك ال الــــذي اهللا أي .ل  العربيــــة اللغــــة يف موجــــود واالختصــــار .ل

 حــول ال: تعـين واحلوقلــة الـرحيم، الــرمحن اهللا بسـم: وتعــين البسـملة، فهنالــك بكثـرة؛
 الســور، بــدايات يف عــاتقطّ مُ  يوجــد الكــرمي القــرآن ويف. وغريهــا بــاهللا، إال قــوة وال

 يـــــس، طــــه،: معــــىن مراجعــــة وميكــــن. التفاســـــري بعــــض يف كمــــا اختصــــارات وهــــي
  .ذلك وغري كهيعص،
 َأَحــًدا َأَصــابَ  َمــا � اللــهِ  َرُســولُ  قَــالَ  اهللا عبــد عــن مســنده يف أمحــد أخــرج وقــد

 قَـــط  فَـَقـــالَ  َحـــَزنٌ  َوَال  َهـــم  ُهـــمالل  ـــِدكَ  َوابْـــنُ  َعْبـــُدكَ  ِإين ـــِدكَ  نَاِصـــَيِيت  أََمِتـــكَ  َوابْـــنُ  َعْب  بَِي
 نـَْفَســكَ  بِــهِ  َمسْيـتَ  لَــكَ  ُهـوَ  اْســمٍ  ِبُكــل  َأْسـأَُلكَ  َقَضــاُؤكَ  ِيف  َعـْدلٌ  ُحْكُمــكَ  ِيف  َمـاضٍ 

ـــهُ  أَوْ  َخْلِقـــكَ  ِمـــنْ  َأَحـــًدا َعلْمَتـــهُ  َأوْ  ـــمِ  ِيف  بِـــهِ  اْســـَتْأثـَْرتَ  أَوْ  ِكتَابِـــكَ  ِيف  أَنْـزَْلَت ـــبِ  ِعْل  اْلغَْي
 ِإال  َمهــــي َوَذَهـــابَ  ُحـــْزِين  َوِجــــَالءَ  َصـــْدرِي َونُـــورَ  قـَْلـــِيب  رَبِيــــعَ  اْلُقـــْرآنَ  َجتَْعـــلَ  َأنْ  ِعْنـــَدكَ 
  .فـََرًجا َمَكانَهُ  َوأَْبَدَلهُ  َوُحْزنَهُ  َمههُ  اللهُ  أَْذَهبَ 

  . خلقه من أحًدا اهللاُ  عّلمه مما هو )يالش( االسم وهذا

                                         
  ذا الرد من إعداد هاين طاهره ٨
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 ألنـه املاضـي، يف البشر على إال ينطبق فال ماضٍ  هنا الفعل إن أحد يقولن وال
 يف أنزلتــه( وهــي نفســه، القيــاس التاليــة العبــارة علــى ينطبــق أن حلــقّ  كــذلك كــان لــو

 مل الكــرمي القــرآن أن خصوصــا بعــد، نـــزلت قــد تكــن مل هللا أمســاء فهنالــك ،)كتابــك
 قولــه مثــل وهــو.. واملســتقبل املاضــي يشــمل هنــا املاضــي إن. نـــزوال اكتمــل قــد يكــن
ــــهُ  وََكــــانَ � تعــــاىل ــــزًا الّل ــــا َعزِي ــــا فاملاضــــي ؛لــــذا.. �َحِكيًم  الــــزمن علــــى يقتصــــر ال هن

 ألــف تعــاىل هللا: قــال أنــه بعضــهم عــن ؛املــالكي العــريب بــن بكــر أيب وعــن. املاضــي
 .اسم

 � أمحــــد غــــالم مــــريزا أرســــل قــــد تعــــاىل اهللا أنبــــ نــــؤمن دمنــــا مــــا باختصــــار،
 مـن وأمـا. إيـاه تعاىل اهللا مهعلّ  قد االسم هذا بأن اجلزم من بد فال ومهديا، مسيحا

 اهللا علــى فــالتقول التسـاؤل، هــذا ملثـل لــه مـربر فــال ،� املوعـود املســيح يصـدق ال
 شـيئا يسـاوي ال ،عميـق معـىن علـى يـدل اختصـاريا امسـا اهللا وتسـمية عظمى، جرمية
  .اجلرمية تلك أمام

هـــذا اســم إهلـــامي جديــد، ومل أجـــده علــى هـــذا ":  � املوعــود املســـيح يقــول
الشــكل يف القــرآن وال يف احلــديث وال يف أي معجــم، وقــد ُكشــف علــّي معنــاه أنــه 

والغرض احلقيقي هلذا اإلهلـام أنـه لـيس مـن إنسـان يتصـف بصـفة ". يا ال شريك له"
محيــدة أو باســم أو أي فعــل معــني إال وهــذا االســم أو هــذه الصــفة أو هــذا الفعـــل 

يف غـريه، وهـذا هـو السـّر الكـامن يف أن صـفات كـل نـّيب ومعجزاتـه تـنعكس موجـود 
وذلــك حــىت ال يصــف . يف أفــراد مــن أمتــه مــن الــذين يتصــّبغون بصــبغته ويفنَـــْون فيــه

إنـه . أي جاهل نبيا من األنبياء بال شريك له نظـرًا لـبعض الصـفات الـيت يتحلّـى ـا
ش، ألنـه ال يوجـد أي معجـزة أو أمـر لُكفر شديد أن ُيسمى أحد األنبياء باسم يـال

إن أحــب شــيء . خــارق للعــادة لنــيب مــن األنبيــاء إال ويشــاركه فيــه ألــوف مــن النــاس
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يريـد أن  �فـإذا كـان اهللا . إىل اهللا هو وحدانيته، وألجل ذلك قد بعـث اهللا األنبيـاء
ال إلـه "يعطي لبعض الناس بعض صـفات ربوبيتـه، فلمـاذا أّكـد علـى الكلمـة الطيبـة 

ــــاس يف بــــالد العــــرب"  اهللاإال ؟ فيــــا أيهــــا الــــيت ألجلهــــا قــــد أُريقــــت دمــــاء ألــــوف الن
األحباء؛ إذا كنتم تريـدون أن ترحلـوا مـن هـذا العـامل منقـذين إميـانكم مـن الشـيطان، 
فـال تصــفوا أحـدا بصــفات خارقـة للعــادة، ألن هـذا هــو الينبـوع الكــدر الـذي تتــدفق 

ن تنقــذوا منـه أنفسـكم وذريــتكم، ألن منـه جناسـات الشـرك وُلــك النـاس؛ فيجـب أ
  ".جناتكم منوطة به

جالسـا  �يـا أيهـا العقـالء، تفكـروا، إذا كـان عيسـى : "ويتابع حضرته فيقول
سنة، ورغم أنه قـد التحـق بـاألرواح امليتـة وجلـس  ١٩٠٠يف السماء الثانية حيا منذ 

.. ذه األمـة، فسيعود إىل هذا العامل يف زمن يأيت بعد هـالك هـ�إىل جانب حيىي 
اذكـروا لنـا أحـدا قـد صـعد إىل السـماء .. فقدموا لنا نظريا هلذه الصفة اخلارقـة للعـادة

  .....".منذ ألفي سنة وال يأكل وال يشرب وال ينام
ليلـة املعـراج مل يـره أحـد صــاعدا  �عنـدما ذهـب نبينــا : "ويتـابع حضـرته فيقـول
عنـد نزولـه مـن السـماء، ومجيـع أمـا املسـيح فسـوف يُـرى ! إىل السماء وال نـازال منهـا

ولـيس هـذا فقـط، بـل املسـيح قـد ! املشايخ يرونه واضعا يديـه علـى أكتـاف املالئكـة
إظهارهــا رغــم مطالبــة املخــالفني، بــل  �أظهــر تلــك األعمــال الــيت مل يســتطع نبينــا 

أنــتم تقولــون أن املســيح  !! اكتفـى يف كــل مــرة بأنــه قـّدم دليــل اإلعجــاز القــرآين فقـط
ألموات حقيقة، وقد أحيا مئات األلوف من النـاس مـن الـذين كـانوا قـد كان حييي ا

مل حيــِي  �توفـوا قبـل آالف السـنني، وأنـه ذات مـرة أحيــا مدينـة كاملـة، ولكـن نبينـا 
مث حســـب قـــولكم قـــد خلـــق املســـيح الطيـــور أيضـــا، وحـــىت اآلن ! وال ذبابـــة واحـــدة



ôúŠÛaë@Òì’ØÛaë@ïyìÛa@Þìy@pb™a�Ça@@
  ١٥٤  

  

  
  

وحــده ال ) عيســى(هــو و ! يوجــد يف العــامل بعضــها ِمــن خلقــه وبعضــها ِمــن خلــق اهللا
  )التحفة الغولروية". (شريك له

القــائلني ــذه العقائــد واملصــّرين علــى تأليــه  �وهكــذا يقــرع املســيح املوعــود 
  . وتوحيده وتفريده �املسيح 

هـــذا االســـم العظـــيم، حســـب مـــا  �فاحلمــد هللا الـــذي عّلـــم املســـيح املوعـــود 
ــَت بِــِه نـَْفَســَك أَْو َأْســأَُلَك ... اللُهــم "وعــد يف هــذا احلــديث  ِبُكــل اْســٍم ُهــَو لَــَك َمسْي

 َعلْمَتـُه َأَحـًدا ِمــْن َخْلِقـَك أَْو أَنـْزَْلَتــهُ ِيف ِكَتابِـَك أَْو اْســَتأْثـَْرَت بِـِه ِيف ِعْلــِم اْلغَْيـِب ِعْنــَدكَ 
  )مسند أمحد" (أْن َجتَْعَل الُقْرآَن رَبيع قـَْليب

واحلمد هللا الذي بّني من خالل هذا االسم والكْشِف املوضح لـه صـحَة مقولـة 
أن املقطّعــات القرآنيــة إمنــا هــي اختصــارات لعبــارات، وأن علينــا أن جنتهــد ملعرفتهــا، 

  . وأن القرآن الكرمي ال تنقضي عجائبه
  :االعتراض

  يتم امسك وال يتّم امسي؟ : ما تفسري الوحي
  : الردّ 

ــــوحي يف عــــام  �املوعــــود  تلقــــى املســــيح م، حيــــث كتــــب يف ١٨٨٢هــــذا ال
/ أي يف مـارس-أما اإلهلام الذي تلقيته اآلن يف أثناء كتابـة هـذه احلاشـية : "الرباهني

أن املعانــدين ســُيهَزمون هزميــة نكــراء بعــد نشــر  فيــه نبــوءةً  توُكشــف -م١٨٨٢ آذار
هــــذا الكتــــاب واإلطــــالع علــــى مضــــامينه، وســــيهتدي بــــه طــــالب احلــــق، وســــتزول 

  ...... معتقدام السيئة
يا أمحد يـتم امسـك : "مث كتب حضرته صفحة من اإلهلام، وورد فيها هذا النص

بعـد أن أورده،  بـني قوسـني مباشـرةً  �، وقـد شـرحه املسـيح املوعـود "وال يتم امسي
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أي أنـت فـاٍن ينقطـع حتميـدك، وال ينتهـي : "وليس يف اية نـص الـوحي كلـه، فقـال
  )٢٤٢، ص ٢الرباهني األمحدية؛ ج". (حمامد اهللا، فإا ال ُتعد وال ُحتصى

وكثري من الوحي الـذي يعـرتض عليـه اخلصـوم هـو مـن الـذي تلقـاه حضـرته قبـل 
ار املشـايخ ظلـوا ميتـدحون حضـرته وجيّلونـه ونقصد من ذلك أن كب.. أن يعلن دعواه

ولكــن ملــا أعلــن أنــه املســيح بــدأوا يعرتضــون علــى .. رغــم أــم يقــرأون هــذا الــوحي
مما يؤكـد أـم كـانوا يفهمـون هـذا الـوحي كمـا يشـرحه حضـرته .. حضرته يف كل أمر

  فما الذي تغّري؟ .. من غري اعرتاض
هــــذا ُهــــَو ُمْنتَـَهــــى ُســــُلوِك : "يف اخلطبــــة اإلهلاميــــة �ويقــــول املســــيح املوعــــود 

َوبـَْعَد َذِلَك ُيْكَسـى اِإلْنَسـاُن اْلَكاِمـُل ُحلـَة ....... الساِلِكَني، َوغايَُة َمْقِصِد اْلَعارِِفنيَ 
ٍة َشـاَء رَبــُه .............اخلِْالفَـِة ِمـَن احلَْْضـرَةِ  َميُْكـُث هـذا اْلَعْبـُد يف األَْرِض ِإَىل ُمـد ُمث

ــوِر رَبــِه أَْو بـَلــَغ األَْمــَر ِبَقــْدِر . ْلِعــزِة، لِيُِنــَري اْخلَْلــَق بِنُــوِر اهلَِْدايَــةِ َرب ا َوِإَذا أَنَــاَر النــاَس بُِن
ْفِســيةِ  ــُه َويـُْرفَــُع ُروُحــُه ِإَىل نـُْقطَِتــِه النـاْمسُــُه َويَــْدُعوُه رَب َوهــذا ُهــَو . اْلِكَفايَــِة، َفِحيَنِئــٍذ يَــِتم

  )اخلطبة اإلهلامية(.  الرْفِع ِعْنَد َأْهِل اْلِعْلِم َواْلَمْعرَِفةِ َمْعَىن 
  . أي تُتوىف فينقطع حتميدك.. إذن، هذا هو معىن يتم امسه

  :عتراضاال
  ؟٩طمثك يروا أن يريدون: الوحي هذا تفسري ما

  : الردّ 
" حقيقة الوحي"املقصود ذا الوحي يف كتابه  �لقد شرح املسيح املوعود 

يف سياق حديثه عن عن بابو إهلي خبش الذي سب حضرته وشتمه كثريا ووصفه 
  : �بأبشع األوصاف، فقال 

                                         
  الرد على هذا االعرتاض والذي يليه حىت اية هذا الفصل من إعداد احلافظ عبد احلي البهيت ٩
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يريدون أن يروا : "عن بابو إهلي خبش إهلام نصه" ٤أربعني رقم "ورد يف كتايب 
. أنت مين مبنـزلة أوالدي. اإلنعامات املتواترة. طمثك، واهللا يريد أن يريك إنعامه

أي يريد بابو إهلي خبش أن يرى ".. واهللا ولِيك وربك، فقلنا يا نار كوين بردا
وال . ولكن اهللا تعاىل سُرييك إنعاماته املتتاليةطمثك أو يطلع على عيب أو مثلبة، 

مبعىن أن احليض شيء قذر ولكن . طمث لك، بل قد ُولد ولٌد هو مبنـزلة أبناء اهللا
كذلك عندما يصبح اإلنسان هللا يتكّون جسمه . منه يتكّون جسم اجلنني

فالطمث نفسه . الروحاين من بني شوائب القذارة الطبيعية اليت تشوب فطرته
لوال اإلمث ملا أحرز اإلنسان أي : لذا فقد قالت الصوفية. ح سببا لرقي اإلنسانيصب
وهلذا السبب ظل كل نيب عاكفا على . واألمر نفسه كان سببا لتقدم آدم. تقدم

. االستغفار نظرا إىل التقصريات اخلفية، وهذا اخلوف كان سببا للرتقيات دائما
ففي كل من بين آدم  ؛�لتـواِبَني َوحيُِب اْلُمَتَطهرِينَ ِإن اَهللا حيُِب ا�: يقول اهللا تعاىل

يوجد شيء من جناسة احليض، ولكن الذي يتوب إىل اهللا تعاىل بصدق القلب 
وبناء على ذلك فإن الفانني يف اهللا . يكون له احليُض نفُسه جسَم طفٍل طاهرٍ 

قيقًة ألن ذلك كفر، فاهللا تعاىل تعاىل ُيسمون أبناء اهللا، ولكنهم ليسوا أبناء اهللا ح
إم ُيسّمون أبناء اهللا على سبيل االستعارة ألم . منـزه عن أن يكون له أبناء

يذكرون اهللا تعاىل دائما حبماس القلب مثل الطفل الصغري؛ فقد أشار اهللا تعاىل يف 
 .�ءَُكْم أَْو َأَشد ذِْكًرافَاذُْكُروا اَهللا َكذِْكرُِكْم آبَا�: القرآن الكرمي إىل هذه املرتبة فقال

وهناك تشابه . يف كتب مجيع األقوام" األب"وهلذا السبب ذُكر اهللا تعاىل بكلمة 
بني اهللا تعاىل واألم أيضا على سبيل االستعارة؛ وهو كما أن األم تريب اجلنني يف 
 بطنها، كذلك يرتّىب عباد اهللا احملبوبون لديه يف حضن حبه تعاىل وينالون جسما

إذن، فاألولياء والصوفيون إمنا يسمون أبناء اهللا . طاهرا بدال من الطبيعة السيئة
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ملَْ يَِلْد �: على سبيل االستعارة، إذ إن اهللا تعاىل منـزه عن األبناء ومن صفاته أنه
  .�وََملْ يُوَلدْ 

املراد الواردة يف اإلهلامات املذكورة آنًفا، ف" فقلنا يا نار كوين بردا: "أما الفقرة
. منها أن بابو إهلي خبش قد أضرم نار الفتنة يف الناس بواسطة كتبه وأننا سنربدها

  )حقيقة الوحي. (واحلق أن موته قد حّقق مجيع األنباء، احلمد اهللا على ذلك
 ".أربعني"كما أن حضرته قد وّضح املقصود ذا الوحي يف كتابه 

  :االعتراض
   .اللطيف وأكل النظيف لبس يف العقل كل: ما تفسري هذا الوحي 

  : الردّ 
بتفســري لطيــف، وخالصــته أن أكــل احلــالل ولــبس النظيــف،  �لقــد شــرحه 

  .دليل على رجاحة عقل اإلنسان

  : االعتراض
  ؟رمدوّ و  عمربّ  العذاب إن: ما معىن إهلام

  : الردّ 
هذا الوحي يتعلق بعذاب حييط بالكافرين واملعارضني من اجلهات األربعـة مـرًة، 

  . مبعىن أنه عذاب شامل.. ومن مجيع األطراف املختلفة كدائرة مرة أخرى
أنه متعلـق مبـوت دوئـي يف املباهلـة الشـهرية، وقـد  �وقد ذكر املسيح املوعود 

تنــــال منـــــه فتًحـــــا العيـــــد اآلخـــــر، : "هـــــذا الــــوحي ١٩٠٧-٢-٧تلقــــى حضـــــرته يف 
وإْن يــــروا آيــــة يعرضــــوا . إن العــــذاب مربّــــع ومــــدّورٌ . َدْعــــين أقتــــْل مــــن آذاك. عظيًمــــا

وقـد مـات دوئـي بعـد ذلـك بشـهر، وذلـك يف ). االستفتاء( ."ويقولوا سحر مستمرّ 
١٩٠٧-٣-٩ .  
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  :االعتراض

  ؟٢٢٣علم الدرمان : ما معىن إهلام

  : الردّ 
رأيـــت يف الرؤيـــا أنـــين : م١٩٠٦-١٠-١٥ يف �أوحـــي إىل املســـيح املوعـــود 

: �وقـال ". ٢٢٣ علـم الـدرمان" :أكتب، ورأيت خالل كتابيت الكلمات التالية
، ال أعلــــم مــــا ٢٢٣وبعــــدمها رقــــم . كلمــــة فارســـية" درمــــان"كلمــــة عربيــــة و" علـــم"

  .املقصود منه
: كلمــة عربيــة ومعناهــا" علــم" : يف معــىن هــذا اإلهلــام �قــال املصــلح املوعــود 

واملــراد أن علــم العــالج ســيظهر " عــالج:"كلمــة فارســية ومعناهــا" درمــان"و" ِعْلــم"
واآلن علينـا أن نــرى أي . م١٩٠٦-١٠-١٥يـوم مــن يـوم اإلهلـام؛ وهــو  ٢٢٣بعـد 

-٥- ٢٥وإذا حســــبتم رأيــــتم أنــــه . ١٠-١٥يــــوم مــــن بعــــد  ٢٢٣يــــوم أتــــى بعــــد 
طبــــــق هـــــــذا  ١٩٠٨-٥-٢٦تــــــويف يف  �وســــــيدنا املســــــيح املوعــــــود . م١٩٠٧

واألمـر اآلخــر الـذي قــد ال يقبلـه املخـالف، هــو أن هـذا اإلهلــام نـزل يف عــام . اماإلهلـ
ومـن هـذا احلسـاب . م١٩٠٨تـويف يف  �م ولكن سـيدنا املسـيح املوعـود ١٩٠٦

األول أن : فـال خيفـى علـيكم أن لـه سـببْني . يـوم ٢٢٣بعد سـنة و �تويف سيدنا 
والــذي يـدل أيًضــا أن (سـابق جــاء مـع اإلهلــام ال" إن املنايـا ال تطــيش سـهامه" إهلـام 

إنــا نرينــك بعــض الــذي "بعــده إهلــام  �مث أهلــم ). متعلــق بــاملوت ٢٢٣إهلــام رقــم 
-١١-٢٠، ٢، صReview of Religionsانظــروا " (نعــدهم نزيــد عمــرك

وزدنــاه ســنة  . م ولكننــا أّجلنــاه١٩٠٧واملــراد مــن ذلــك أن موتــك كــان يف ) ١٩٠٦
  .بعد سنة كاملة ٢٢٣فبدأ حساب . كاملة
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م، ألثــار ١٩٠٧أيــار، ولــو تــويف يف عــام  ٢٦إن موتــه كــان يف : والســبب الثــاين
  . بعض املعاندين ضجة بأن نبوءم حتققت

 ٢٧م، لوجـب أن تكـون يف يـوم ١٩٠٧وأيًضا؛ لو أن الوفاة سـتكون يف عـام  
السـنة الــيت (أيـار، ولـذا كـان مــن الضـروري أن يتـوىف يف سـنة كبيسـة  ٢٦أيـار ولـيس 

أيــار بعــد  ٢٦وذلــك كــي تكــون وفاتــه يف ) يوًمــا ٢٩د أيــام شــباط يكــون فيهــا عــد
وليسـت يف  -وهـي سـنة كبيسـة -م ١٩٠٨وواضـح أن وفاتـه كانـت يف . يوم ٢٢٣

 ٢٦يوًمـا يـوَم  ٢٢٣يوًمـا، وال تكتمـل  ٢٨م اليت كان عدد أيام شباط فيهـا ١٩٠٧
  )م١٩٠٨جملة تشحيذ األذهان، حزيران ومتوز . (أيار ٢٧أيار، بل تكتمل يف 

  : االعتراض
 اإلهلامــات بعــض نســي قــد مجــاعتكم مؤســس ولكــن اهللا، وحــي ينســى ال النــيب

  والرؤى؟ والكشوف
  : الردّ 
 والــوحي والــرؤى الكشــوف هــذه أن جنــد وكشــوفهم األنبيــاء إهلامــات تــدبرنا إذا
 مـــا والثـــاين وإرشـــادهم، النـــاس دايـــة يتعلـــق مـــا األول: نـــوعني إىل تنقســـم واإلهلـــام
 وقــد النـاس، بعاّمــة تتعلـق الــيت اجلوهريـة األمـور مــن ولـيس األنبيــاء بأشـخاص خيـتص
 اهللا ميحــو أن األحيــان بعــض يف حيــدث وقــد. وعبــده اهللا بــني ســرا النــوع ذلــك يظــل
ــــاين بــــالنوع تتعلــــق الــــيت والكشــــوف واإلهلامــــات الــــوحي تعــــاىل  مقتضــــى حســــب الث

 األوســط العشــر � النــيب مــع اعتكفنــا فقــال: "... احلــديث يف جــاء وقــد حكمتــه،
 مث القــــدر ليلــــة أُريــــتُ  إين :وقــــال ،فخطبنــــا عشــــرين صــــبيحة فخــــرج ،رمضــــان مــــن

 :البخـــــاري..." (الـــــوتر يف األواخـــــر العشـــــر يف فالتمســـــوها -ُنّســـــيُتها أو- أُنســـــيُتها
  )األواخر السبع يف القدر ليلة التماس باب الرتاويح، صالة كتاب



ôúŠÛaë@Òì’ØÛaë@ïyìÛa@Þìy@pb™a�Ça@@
  ١٦٠  

  

  
  

 مــــن رجــــالن فتالحــــى القــــدر بليلــــة ليخربنــــا � النــــيب خــــرج" أخــــرى روايـــة ويف
 ،فُرِفَعــت ،وفــالن فــالن فتالحــى ،القــدر بليلــة ألخــربكم خرجــتُ  :فقــال ،املســلمني
 معرفــة رفــع بــاب الــرتاويح، صــالة كتــاب :البخــاري" (لكــم خــريا يكــون أن وعســى

  )الناس لتالحي القدر ليلة
 وحـيٍ  عـن حتـدث ملـا صادق، غري � املوعود املسيح كان ولو اهللا، أمر فهذا

 أو كـــذا بكلمـــة الـــوحي أكـــان يتـــذكر ال أو جيـــدا، منـــه كلمـــة يســـمع مل أو نســـيه،
  . كله النصّ  ألمهل أو ،بكلمة جلزم ؛صادقا يكن مل لو.. كذا بكلمة

  :االعتراض
 لزـّ يتنــ هــل قرآنيــة؟ آيــات يف اإلهلامــات بعــض � املوعــود املســيح تلقــى ملــاذا

  مسروق؟ وحي هو أم ثانية؟ القرآن
  : الردّ 

 أمــر هــو إمنـا قرآنيــة آليـات � املوعــود املسـيح علــى النـازل الــوحي مطابقـة نإ
 الشـاكلة هـذه علـى الـذي الـوحي أن إىل االنتباه مع ،� للنيب تبعيته تقتضيه طبيعي

 خاصــــة أحـــداث أو ،� املوعــــود املســـيح بزمــــان تتعلـــق بشــــارات ليفيـــد جــــاء قـــد
 كتــب بــه متتلــئ أمــر ؛الــرؤى يف قراءــا أو قرآنيــة آيــات ومســاع. معــه مــرت ومواقــف

  .معينة ببشرى سورة كل قراءة تفسر اليت الرؤى تفسري
 خاصـة، بعظمـة ميتـاز القرآن من آية صورة على يأيت الذي الوحي أن شك وال

 ؛� املســيح املوعــود مــن أكثــر ذلــك يســتحق ومــن عليــه، نــزل ملــن تشــريف وفيــه
  .� للنيب الكامل والتابع املخلص اخلادم
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 احلكــيم القــرآن آيــات بعــض زولـنــب األمــة علمــاء قــال بعــض املنطلــق هــذا ومــن
 أمـــة خـــري تعـــاىل اهللا جعلهـــا الـــيت األمـــة هـــذه مـــن األوليـــاء بعـــض علـــى أخـــرى مـــرة

  . للناس أخرَِجت
  :اهللا رمحه العريب بن الدين حميي يقول •

 بصـــحة اإلهليـــة التعريفــات وال مبحجـــور، فلــيس التشـــريع بغــري اإللقـــاء أّمــا"... 
 مــع انقطــع مــا األوليــاء قلــوب علــى القــرآن ّزلـتنــ وكــذلك فســاده، أو املقــرر احلكــم
 ؛املكيـة الفتوحـات..." (لبعضـهم وهـذا ،اإلنـزال ذوق هلـم ولكـن ،هلم حمفوظا كونه

  ).٢٨٧ص ،٢ج
 تالوــم حــال يف واملتكلمــني التــالني علــى لزـّ نــيُ  ؛كــالم وكــل القــرآن، إن"... 
  )٧٧١ص، ٢ج ؛املكية الفتوحات..." (تكلموا وال تلوا ما ذلك ولوال وكالمهم،
 بعيـــد اهللا عــن خليفــة فيكــون ،اهللا عـــن -أي اُحلْكــم - يأخــذه مــن وفينــا"... 

 الظـاهر يف فهـو ؛� لرسـوله -املـادة كانـت حيـث مـن -املادة فتكون ،احلكم ذلك
  )مكَ احلِ  فصوص..." (احلكم يف خمالفته لعدم مّتبع

  :اهللا رمحه اجليالين القادر عبد السيد ويقول •
 ".إنــك اليـــوم لـــدينا مكـــني أمـــني" بــــ فُتخاطَـــب األكـــرب امللـــك إىل ُترفَــعُ  مث"... 

   )٢٨ املقالة رقم ؛الغيب فتوح(
 وردتقــد  اجلــيالين القــادر عبــد الســيد ذكرهــا الــيت العبــارة هــذه أن املعلــوم ومــن

 بـأن -الفارسـي - الغيـب فتـوح شـرح يف ورد وقـد .يوسف سورة من) ٥٥(اآلية  يف
 ،"لنفســـي واصـــطنعتك: "بقولـــه اجلـــيالين القـــادر عبـــد الســـيد إىل أوحـــى قـــد � اهللا

  .٤٢ :ورقمها ،طه سورة يف وردت قرآنية آية أيضا وهذه
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 نزلـت قـد التاليـة القرآنيـة اآليـات أنبـ الـدهلوي درد مـري خواجه السيد وقال •
  :أيضا عليه

 النـاس مـن كثـريا إن – اهللا حسـيب قـل – أمرت كما واستقم أهواءهم تتبع ال"
". يؤمنــون لقــوم حكمـا اهللا مــن أحسـن مــن – يبغــون اجلاهليـة أفحكــم – لفاسـقون

  )٦٢-٦١ص ؛الرب نعمة حتديث(
  :عليه اهللا رمحة سطاميالبِ  يزيد يبأ السيد عن جاء •

 صـــلى البســـطامي يزيـــد بـــاأ الســـيد بـــأن معنـــاه مـــا األوليـــاء تـــذكرة يف ورد"... 
 فقـال "فاعبـدون أنـا إالّ  إلـه ال اهللا أنا إين: "هلم وقال الناس إىل وتوّجه الفجر صالة
 بلسـان يـتكلم كان الشيخ ولكن وذهبوا، رتكوهف ،جمنونا صار الرجل هذا بأن الناس

  )١٣٤ص ؛األولياء تذكرة..." (تعاىل اهللا
 أنــــا إالّ  إلــــه ال: (الشــــيخ لســــان علــــى وردت الــــيت الكلمــــات أن املعلــــوم ومــــن
 هــــذه مــــن جليــــا ويتضـــح األنبيــــاء، ســــورة مــــن ٢٦ اآليـــة مــــن جــــزء هــــي) فاعبـــدون

 األمـــــة أوليـــــاء علـــــى نزلـــــت قـــــد ،منهـــــا أجـــــزاء أو القرآنيـــــة اآليـــــات أن االقتباســـــات
  .وصلحائها اإلسالمية
 القـــرآن مـــن آيـــات بـــبعض تعـــاىل اهللا مـــن إهلامـــا يتلقـــون األمـــة أوليـــاء كـــان وإذا

 آيـات حيتـوي الـذي الـوحي بعـض � املسيح املوعـود يتلقى أن األوىل فمن ايد،
 العـــريب بـــن الـــدين حميـــي الشـــيخ مـــن كـــال ذكـــر أن ســـبق وقـــد. احلكـــيم القـــرآن مـــن

 هـــذه يف الزمـــان آخـــر لنـــيب ســـيحدث مـــا هـــذا أنبـــ الشـــعراين الوهـــاب عبـــد والشـــيخ
  .األمة
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  :االعتراض
 روح فيـــه فـــخنُ  قـــد أنـــهب قـــال �املســـيح املوعـــود  بـــأن يقـــال مـــا صـــحيح هـــل

 شـهراأل تتجـاوز ال أشـهر وبعـد ،االسـتعارة بصـورة لوحِبـ ،مرمي يف فخنُ  كما عيسى
 ،نـوح سـفينة( مـرمي ابـن صـار ؛الطريـق وـذا ،عيسـى عـلوجُ  مرمي عن لو حُ  العشرة،

  )٤٧ص
   :الردّ 

ـــا: "� املوعـــود املســـيح يقـــول
ّ
 مـــن بـــألوف لّقبـــت قـــد ةاألّمـــ هـــذه كانـــت ومل

 يصـبحوا أن هلـم قُـدر قـد أنـه واألحاديـث القـرآن مـن يثبـت كمـا– القبيحة األلقاب
 اخلــري ثــوار ي أن اهللا فضــل مقتضــى مــن يكــون أن احلالــة هــذه يف ينبغــي كــان -يهــوًدا
 يف اهللا بّشــر ذلــك أجــل ومــن. الســيّئات الســابقني النصــارى مــن أخــذوا كمــا أيًضــا
ــــرَاطَ  اهــــِدنَا� آيــــة ســــَتِقيم الص

ُ
 األمــــة هــــذه أفــــراد بعــــض بــــأن الفاحتــــة ســــورة مــــن �امل

 والنصـــــارى كـــــاليهود يصـــــبحوا أن ال الســـــابقون، األنبيـــــاء بـــــه أُنِعـــــم مبـــــا ســـــيحظى
 وإىل. حســــناما يأخـــذوا أن دون امللتــــني هـــاتني ســــيّئات يأخـــذوا أن وأ ،فحســـب

 األمـة أفـراد بعـض حـق يف قـال إذ التحـرمي سـورة آِخـر يف سـبحانه أشـار نفسـه األمـر
 روحُ  محهـــار  يف فـــُنِفخ ؛فرَجهـــا أحصـــنت قـــد الـــيت الّصـــّديقة مـــرمي سيشـــاون بـــأم
  .عيسى منه دفتولّ  ،عيسى

 يُعطــى رجــل األمــة هــذه يف ســيكون أنــه إىل إشــارة تتضــمن اآليــة هــذه وكانــت
 أنــه أي ؛عيســى مــرمي مــن ينبثــق فعنــدها ،عيســى روح فيــه يُــنفخ مث ،مــرمي درجــة أوال

 أنتجــــت املرمييــــة الكينونــــة فكأمنــــا العيســــوية، صــــفاته إىل املرمييــــة صــــفاته مــــن ينتقــــل
 املهــدي اإلمــام قــال وقــد. الصــورة ــذه مــرمي ابــن هــو فسيســمى العيســوية، الكينونــة
 يف إهلـــام يف أشـــري هـــذا وإىل أمحديـــة، بـــراهني يف مـــرمي الً أو  ُمسيـــتُ  أنّـــين كمـــا: �
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 النعمــة؟ هـذه علـى حصـلت أيـن مـن مـرمي يـا أي ؟"هـذا لـكَ  أىنّ : "٢٤١ الصـحيفة
 الصــحيفة يف الــوارد" النخلــة جبــذع إليــكَ  ُهــز " إهلــام يف إشــارة نفســه األمــر هــذا وإىل

 يـــا" أمحديــة بــراهني مــن ٤٩٦ الصــحيفة يف الثــاين اإلهلــام ينــدرج ذلــك بعــد ،٢٢٦
 مـرمي يـا أي" الصـدقِ  ُروحَ  لـُدين  مـن فيـكَ  نَفخـتُ  اجلنـَة، وزوُجـكَ  أنـت اْسكنْ  مرميُ 

 مسّـاين لقـد. الصـدق روح لـدين من فيك نفخت لقد اجلنة، رفقائك مع أنت ادخل
 ففـي ،�روِحَنـا ِمـن ِفيـهِ  فَـنَـَفْخنَـا� آليـة مـرادف ألنه ،اإلهلام هذا يف الصدق روحَ  اهللا
 امسهـا الـيت االسـتعارة قبيـل مـن مـرميرحـم  يف تحلّـ قـد عيسـى روح كـأنّ  املقـام هذا
 بــوالدة أمحديــة بـراهني مــن ٥٥٦ الصـحيفة يف إهلــام األمـر آخــر يف مث. الصـدق روح

 الـذين وجاعـل إيلّ  ورافعك متوفيك إين عيسى يا: "مرمي رحم يف كان الذي عيسى
 وقـد. املقـام هـذا يف عيسـى ُمسيـتُ  وقـد". القيامـة يـوم إىل كفـروا الـذين فـوق اتبعوك

 ــد قــد بأنـه اإلهلــامُ  هــذا بـنيالصــحيفة يف روِحــه نفــخُ  ذُكـر قــد كــان الـذي عيســى تول 
 إمنـــا العيســـوية صـــفِيت  إنّ  إذ مـــرمي،عيســـى بـــن  ُدعيـــت املعـــىن هـــذا فباعتبـــار ،٤٩٦

 ٥٥٦ والصــحيفة ٤٩٦ الصــحيفة انظــروا. اهللا مــن بــنفخٍ  املرمييــة الصــفة مــن تولّــدتْ 
 ســـورة آِخـــر يف الصـــراحة بـــأمتّ  ملـــذكورة نفســـها الواقعـــة هـــذه إن. أمحديـــة بـــراهني مــن

 مـن فـرًدا أن علـى ؛األمـة هـذه يف يوَلد عيسى بن مرمي بأن نبوءة سبيل على التحرمي
 مث عيسـى، روح هـذا مـرمي يف نفخيُـ ذلـك بعد مث أّوال، مرمي سُيجعل األمة هذه أفراد
 مــن برهــة املرمييـة رحــم يف تــرّىب  قـد يكــون أن بعـد عيســى بروحانيــة متسـًما هــو ديتولّـ

  .عيسى بن مرمي سُيدعى وهكذا ،الزمان
 اليــوم قبــل بيانــه سـبق الــذي احملمــدي مـرمي ابــن شــأن يف النبـأ ذلــك هلــو هـذا إن
  .التحرمي سورة آِخر يف وذلك ؛ايد القرآن يف سنة مئة وثالث بألف
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 بـراهني يف املـذكورة التحـرمي سورةهو نفسه َمن أوحى بتفسري آيات  �إن اهللا 
 مثّ  ايـــد، القـــرآن جبانـــب أمحديّـــة بـــراهني ضـــعوا ملوجـــود، ايـــد القـــرآن إن. أمحديـــة
 النبــوءةُ  -أمحديّــة بــراهني بإهلامــات -حتققــت كيــف والتقــوى والعقــل بالعــدل تــدبروا
 مث مـرمي، سـُيدعى أيًضـا األمـة هـذه أفـراد مـن فـرًدا أن وهـي التحـرمي، سورة يف الواردة
ــــه عيســــى مــــرمي مــــن ُجيَعــــل ــــد فكأن ــــه أهــــذا. منهــــا يُوَل  مــــن أم اإلنســــان قــــدرة يف كل

 أن اهللا مـــن ألــتمس حــىت ّزلـيتنــ ايــد القــرآن كــان ملــا موجــوًدا كنــت أم! مقــدريت؟
 هـل أم ؟!مـرمي ابـن تُـدعى ملـاذا :االعرتاض من ألُبـَرأَ  مرمي، ابن جلعلي آيةً  أيًضا زِلـيُن

 أو بعشــرين اليــوم قبــل - أختِلــق أن ؛اخلطــة هــذه مــين َتســبق أن تــرى يــا ميكــن كـان
 مث ،الً أو  مـرمي باسـم مبقتضـاه ُأمسّـى إهلاًمـا عنـدي مـن -أكثـر بـل سنة وعشرين اثنتني
 مـرمي غـرار علـى عيسـى روحُ  يف  نُِفـخ قـد أنـهإهلاًمـا أيًضـا ب أفـرتي ذلـك مـن فـرتة على

 أنينبـ أمحديّـة بـراهني مـن ٥٥٦ الصحيفة يف األمر آخر يف أكتب مث األوىل، القرونِ 
 مــا ،كــالّ ! اهللا وخــافوا األعــزاء أيهــا فّكــروا أال. عيســى إىل مــرمي مــن اآلن حتولــت قــد

 اإلنســــان فْهــــمَ  تفــــوق اللطيفــــة الدقيقــــة اِحلَكــــم هــــذه إنّ . اإلنســــان صــــْنع مــــن هــــذا
 علـى مضـى الذي - أمحديّة براهني تأليف وقت اخلطة هذه ببايل كان لو. وإدراَكه
 مـــرمي ابـــن املســـيح عيســـى أن نفســـه أمحديّـــة بـــراهني يف كتبـــت ملـــا -زمـــان صـــدوره

 النكتــة هــذه علــى بــاإلطالع أنــه يعلــم كــان اهللا أن فبمــا. ثانيــة الســماءِ  مــن زلـسينــ
 بـراهني مـن الثالث اجلزء يف مرمي مساين قد كان وإن- لذلك الدليل، هذا سيضعف
 ،أمحديّـــة بـــراهني مـــن يتبـــني كمـــا املرمييـــة الصـــفة يف حـــولني ملـــدة تربّيـــت مث أمحديّـــة،
 عيســــى روح يف  نفـــخ عامــــان ذلـــك علــــى مـــر فحــــني احلجـــاب، يف أترعــــرع وبقيـــت
 ،٤٩٦ الصــحيفة ؛أمحديّــة بــراهني مــن الرابــع اجلــزء يف مــذكور هــو كمــا مــرمي كمثــل

 ،عشــرةً  تتجــاوز ال أشــهر عــدة بعــد وأخــريًا االســتعارة، ســبيل علــى حــامال وُوصــفت
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 اجلـــزء الرابـــع مـــن الرباهـــني األمحديـــة، يف املنـــدرج باإلهلـــام مـــرمي مـــن عيســـى ُجعلـــتُ 
 السـر هـذا علـى اهللا أْطلعـين ما -املنوال هذا على مرمي ابن فصرت ،٥٥٦ الصحيفة

 املشــتمل اإلهلــي الــوحيُ  علــيّ  نــزل قــد أنــه مــع ،أمحديّــة بــراهني تــأليف وقــتَ  اخلفــي
 أُْطِلْعــتُ  مــا أنــين إال أمحديّــة، بــراهني يف إيــراُده متّ  وقــد ذلــك، قبــل الســر هــذا علــى
ــــه علــــى ــــراهني يف كتبــــت لــــذلك الرتتيــــب، وهــــذا معاني ــــدة أمحديّــــة ب  املســــلمني عقي

 كتبــــتُ  مــــا وإن. تصــــّنعي وعــــدمِ  بســــاطيت علــــى شــــاهًدا ليكــــون وذلــــك التقليديــــة،
 حجـةً  يكـون ألن يصـلح ال -حمًضـا تقليًدا كان وإمنا ،وحًيا يُكن مل والذي -آنذاك

ْمــــين مل مــــا نفســــي تلقــــاءِ  مــــن الغيــــب أدعــــي ال ألين للمخــــالفني، نفُســــه اهللاُ  يُفه .
  )نوح سفينة(

 املســلم، فيهــا يرتقــي روحانيــة درجــات إــا: ســياقه يف كلــه املوضــوع هــو فهــذا
 يف واملســيح.. الصــديقية درجــة يف كانــت ومــرمي .والنبــوة والصــّديقية الصــاحلية منهــا
.. درجـات فهـذه.. النبـوة إىل املرمييـة مـن تـدريج � املوعـود واملسـيح ..النبوة درجة
 قــد كــان وقبلهــا. الــدرجات هــذه يف ترقــى قــد أنــه � املوعــود املســيح كتــب وقــد

 الـدرجات، هـذه إىل تشـري األمحديـة الرباهـني كتـب حـني عليـه نـزلت إهلامات كتب
   …إليها يصل أن قبل ولكن

 القـــرآن يف ورد الـــذي تعـــاىل اهللا قـــول إىل الكـــرمي القـــارئ انتبـــاه نلفـــت أن ونـــود
  :ايد
 ِمــنْ  َعْبــَدْينِ  َحتْــتَ  َكانـََتــا لُــوطٍ َة َواْمــرَأَ  نُــوحٍ  ةَ اْمــرَأَ  َكَفــُروا لِلــِذينَ  َمــَثًال  اهللاُ  َضــَربَ �
ُهَمـا يـُْغِنَيــا فـََلــمْ  َفَخانـََتاُمهَــا ِعَباِدنَـا *  الــداِخِلنيَ  َمــعَ  النــارَ  اْدُخـالَ  َوقِيــلَ  َشــْيًئا اهللاِ  ِمــنَ  َعنـْ
 اْجلَنـةِ  يف بـَْيتًـا ِعْنـَدكَ  ِيل  ابْـنِ  َرب  قَالَـتْ  ِإذْ  ِفْرَعـْونَ  ةَ اْمـرَأَ  آَمُنوا لِلِذينَ  َمَثًال  اهللاُ  َوَضَربَ 
 الــــيت ِعْمـــرَانَ  ابـَْنـــتَ  َوَمـــْرميََ *  الظــــالِِمنيَ  اْلَقـــْومِ  ِمـــنَ  َوَجنـــين َوَعَمِلــــهِ  ِفْرَعـــْونَ  ِمـــنْ  َوَجنـــين
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 ِمــنَ  وََكانَـتْ  وَُكُتبِـهِ  رَبـَهـا ِبَكِلَمــاتِ  َوَصـدَقتْ  روِحَنـا ِمـن ِفيــهِ  فـَنَـَفْخَنـا فَـْرَجَهـا َأْحَصـَنتْ 
  )١٣-١١:التحرمي( �اْلَقاِنِطنيَ 
 امــرأة مهــا ؛بــامرأتني الكــافرين وتعــاىل ســبحانه اهللا شــبه الكرميــة اآليــات هــذه يف

. عمـران بنـت ومـرمي فرعـون امـرأة ؛مهـا بامرأتني أيضا املؤمنني وشبه لوط، وامرأة نوح
 نـوح امـرأة مثـل نسـاء إىل حتولـوا قـد الكـافرين أن وزعـم اإلسـالم أعداء أحد قام فإذا

 ومــرمي فرعــون امــرأة مثــل نســاء إىل حتولــوا قــد أيضــا املــؤمنني مجيــع وأن لــوط، وامــرأة
  .عقله وسفاهة لغباوته نعجب أن إالّ  يسعنا فال عمران، بنت

 اآليـة إن: "... الكرميـة اآليـات هـذه علـى تعليقـا �املسـيح املوعـود  قال لقد
 مـــرمي درجـــة أوال يُعطَـــى رجـــل األمـــة هـــذه يف ســـيكون أنـــه إىل لرتمـــي إليهـــا املشـــار

 ينتقـــل أنــه أي عيســى، منهــا ينبثــق مــرمي فــإذا عيســى، روح فيــه يُــنَفخُ  مث الصــّديقة،
 يف الصــدق بــروح اهللا مسّــاين لقــد... العيســوية صــفاته إىل املرمييــة صــفاته مــن الرجــل

 نفــخ فكــان ،�روِحَنــا ِمــن ِفيــهِ  فَـنـََفْخَنــا �: اآليــة ملفهــوم مــرادف معــىن وهــو خطابــه،
 -١٩ج: الروحانيــة اخلــزائن..." (االســتعارة قبيــل مــن مــرميرحــم  يف العيســوي الــروح
  )٦٣ص نوح سفينة: كتاب

املســيح  مؤلفــات مــن الكثــري قــرأ قــد كــان هنــدي بروفيســور عــن قصــة وهنالــك
 مث بعـــد، ذهنـــه يف اتضـــح قـــد يكـــن مل األمـــر ولكـــن ،� املهـــدي اإلمـــاماملوعـــود و 

 املوضـــوع هـــذا اجلماعـــة مؤســـس فيـــه تنـــاول الـــذي" التعلـــيم" كتـــاب قـــرأ أن حـــدث
 مـن انتهـى أن وبعـد. العيسـوية الصـفات مث املرمييـة الصفات على أوال حصوله وذكر

. املباركــة اجلماعــة هــذه إىل وانضــم �املســيح املوعــود  بصــدق متامــا اقتنــع الكتــاب
 الرجـــل إن: قــال اجلماعــة مؤســـس جتــاه موقفــه مـــن يُغــري جعلــه الـــذي مــا ُســئل وملــا

 وال األمـــــور، هـــــذه بالـــــه علـــــى ختطــــر ال.. الكـــــذاب املفـــــرتي عنـــــك ودع.. العــــادي
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 احلالـة هـي مـا متامـا ويعرف ،املراحل ذه فعال مرّ  رجل إال التعبريات تلك يستعمل
 أن مســبقا يعلــم وهــو األمــور هــذه عــن يكتــب مث العيســوية، احلالــة هــي ومــا املرمييــة

 التفهـيم حسـب يكتبـه أنـه غـري والسخرية، لالستهزاء ذلك يستغلون سوف األعداء
 كـــان أنـــه علـــى واضـــحة وشـــهادة قــوي دليـــل وهـــذا واألمانـــة، الصـــدق بكـــل اإلهلــي
ـــه مـــا هـــو وهـــذا بـــه، آمنـــت ولـــذلك ،� اهللا مـــن مبعوثـــا بالفعـــل وكـــان ،صـــادقا  قال
  :ايد القرآن
ِمْ  ِمن احلَْق  أَنهُ  فـَيَـْعَلُمونَ  آَمُنوا الِذينَ  َفأَما � ا رِذينَ  َوأَمَمـاّذا فـَيـَُقوُلونَ  َكَفُروا ال 

ــهِ  َويـَْهــِدي َكثِــريًا بِــهِ  ُيِضــل . َمــَثًال  ِّــَذا اهللاُ  أَرَادَ   �الَفاِســِقنيَ  ِإال  بِــهِ  ُيِضــل  َوَمــا َكثِــريًا ِب
  )٢٧: ةالبقر (

  ما معنى فنفخنا فيها من روحنا؟ 
ـــا َوَجَعْلَناَهـــا �يقـــول اهللا تعـــاىل  ـــْن ُروِحَن ـــا ِم َوالـــِيت َأْحَصـــَنْت فَـْرَجَهـــا فَـنـََفْخنَـــا ِفيَه
  )٩٢ :األنبياء( �َوابـْنـََها آيًَة لِْلَعاَلِمَني 

فقـــد . اذُْكـــْر تلـــك املـــرأة الـــيت حافظـــْت علـــى عّفتهـــا: "�يقـــول اخلليفـــة الثـــاين 
  )التفسري الكبري( ."أنـزلنا عليها وحينا، وجعلناها وابَنها آية للدنيا كلها

فمعىن النفخ من روح اهللا هو إنزال الوحي عليها، ولـيس نفـخ مـادة هرمونيـة يف 
وسـبب إنـزال الـوحي عليهـا هـو أـا تقيـة نقيـة عفيفـة وصــلت . الفـرج أنتجـت طفـال

درجـــة الصـــديقية فاســـتحقت هـــذا الـــوحي؛ لقـــد أحصـــنت فرجهـــا فـــأنزل اهللا عليهـــا 
  . الوحي بسبب هذا اإلحصان وهذه العفة

مـرمي قـد حافظـْت علـى كـل منافـذها مـن الوقـوع يف "وهناك معىن آخر وهو أن 
  . فحمُلها مل يكن زنا، بل كان بأمر اهللا" اإلمث
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الذين يتصفون بصـفات مـرمي مث " وهناك معىن ثالث وهو أن اآلية تتحدث عن
التفســـــري ( ."كـــــالم اهللا ويصـــــريون مســـــيحي الـــــنفس  نيتلقـــــو  أـــــم حـــــىت ،مونيتقـــــدّ 
  . وهذا املعىن هو املهم هنا، وهو الذي سنركز عليه).. الكبري

  : �يقول املسيح املوعود 
أعـين يف ســورة التحــرمي، .. وكـذلك ُأشــري إىل املسـيح املوعــود يف الكتـاب الكــرمي

ِمــــن َوَمــــْرَميَ ابْـنَـــَت ِعْمــــرَاَن الــــيت َأْحَصــــَنْت فـَْرَجَهـــا فـَنَـَفْخَنــــا ِفيــــِه �: وهـــو قولــــه تعــــاىل
فحاصـل اآليـة أن اهللا . ، وال شـك أن املـراد مـن الـروح ههنـا عيسـى بـن مـرمي�روِحنَا
أنــه جيعــل أخشــى النــاس مــن هـــذه األّمــة مســيح ابــن مــرمي ويــنفخ فيــه روحـــه بوعــد 

فـانظر  . بطريق الربوز، فهذا وعـد مـن اهللا يف صـورة املثـل ألتقـى النـاس مـن املسـلمني
. ّمـــة عيســـى بـــن مـــرمي وال تكـــن مـــن اجلـــاهلنيكيـــف مســـى اهللا بعـــض أفـــراد هـــذه األ

  )احلاشية ،٢٨٣ص  ،١٦ جملد ؛اخلطبة اإلهلامية، اخلزائن الروحانية(
َوَمــْرَميَ ابـَْنــَت ِعْمــرَاَن �يف اآليــة  �فَـنـََفْخَنــا فِيــهِ �لقــد ظــّن الــبعض أن الضــمري يف 

َقْت ِبَكِلَمـاِت َربـَهـا وَُكُتبِـِه وََكانَـْت  َفْخَنـا ِفيـِه ِمـْن ُروِحَنـا َوَصـد الِيت َأْحَصَنْت فـَْرَجَهـا فـَنـَ
، يعـــود إىل الفـــرج، وهـــذا خطـــأ، بـــل يعـــود إىل مـــرمي )١٣ :التحـــرمي( �ِمـــَن اْلَقـــانِِتَني 

ـــا فـــإن !! والضـــمري يعـــود علـــى مـــذكروالقضـــية هنـــا أن مـــرمي أنثـــى، . نفســـها مـــن هن
املقصــود مبــرمي هنــا رجــل يصــل إىل درجتهــا الروحانيــة، لــذا كــان الضــمري العائــد عليــه 

سـيكون يف هـذه األمـة رجـل يصـل درجـة مـرمي، : فيكون معىن اآلية كما يلي. مذكرا
 حيث يغلق مجيع املنافذ أمام الشر، فينفخ اهللا يف هذا الرجل روح عيسى بعـد فـرتة،

قًا بــالوحي النــازل عليــه . �مبعــىن أن اهللا يرفعــه إىل درجــة عيســى  وســيكون مصــد
  . وبالوحي السابق وبالكتب السابقة، وسيكون من القانتني
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تعــالوا أوال نقــارن بــني آيــة ســورة األنبيــاء وآيــة ســورة التحــرمي لــنلحظ أن األوىل 
لغ روحانيـا الدرجـة تتحدث عن مرمي نفسها، وأن الثانية تضرا مثال على رجل سـيب

  . املرميية مث الدرجة العيسوية
ـــا َوَجَعْلَناَهـــا �يقـــول اهللا تعـــاىل  ـــْن ُروِحَن ـــا ِم َوالـــِيت َأْحَصـــَنْت فَـْرَجَهـــا فَـنـََفْخنَـــا ِفيَه

  )٩٢ :األنبياء( �َوابـْنـََها آيًَة لِْلَعاَلِمنيَ 
َمــْرَميَ ابـْنَــَت ِعْمــرَاَن الــِيت ....َوَضــَرَب اللــُه َمــَثًال لِلــِذيَن آَمنُــوا�ويقــول اهللا تعــاىل 

َأْحَصـَنْت فَـْرَجَهـا فـَنَـَفْخَنـا ِفيـِه ِمـْن ُروِحَنـا َوَصـدَقْت ِبَكِلَمـاِت رَبـَهـا وَُكُتبِـِه وََكانَـْت ِمـَن 
  )١٣-١٢ :التحرمي( �اْلَقانِِتَني 

اآلية األوىل تتحدث عن مرمي وابنهـا حيـث سـيكونان آيـة : اآلن الِحظ الفروق
  . يعود إىل مرمي) فيها(وتستخدم ضمريًا مؤنثا . رللبش

ـــَثال، وقـــد اســـُتخدم يف اآليـــة  أمـــا اآليـــة الثانيـــة فتتحـــدث عـــن مـــرمي باعتبارهـــا َم
َقْت ضمري يعود على املذكر، مث تكمـل اآليـة يف احلـديث عـن مـرمي وحـدها أـا  َصـد

ــَن اْلَقــانِِتنيَ  ــِه وََكانَــْت ِم ومل تــذكر مــرمي وابنهــا، أي أــا تتحــدث ، ِبَكِلَمــاِت رَبـَهــا وَُكتُِب
  .عن رجل واحد سيصل درجة مرمي مث درجة عيسى

  :واآلن ننتقل إىل القضية الثانية وهي سياق آيات سورة التحرمي
ــَت َعْبــَدْيِن ِمــْن � ــرَأََة ُلــوٍط َكانـََتــا َحتْ َضــَرَب اللــُه َمــَثًال لِلــِذيَن َكَفــُروا اْمــرَأََة نُــوٍح َواْم
ُهَمــا ِمــَن اللــِه َشــْيًئا َوِقيــَل اْدُخــَال النــاَر َمـــَع  ِعَباِدنَــا َصــاحلَِْنيِ َفَخانـََتاُمهَــا فَـلَــْم يـُْغِنَيــا َعنـْ

َوَضــَرَب اللــهُ َمــَثًال لِلــِذيَن آَمنُــوا اْمــرَأََة ِفْرَعــْوَن ِإْذ قَالَــْت َرب ابْــِن ِيل  *)١١(الــداِخِلَني 
 *)١٢(َجنـــِين ِمـــْن ِفْرَعـــْوَن َوَعَمِلـــِه َوَجنـــِين ِمـــَن اْلَقـــْوِم الظـــاِلِمَني ِعْنـــَدَك بـَْيًتـــا ِيف اْجلَنـــِة وَ 

َقْت ِبَكِلَمـاِت  ِيت َأْحَصَنْت فَـْرَجَهـا فـَنـََفْخَنـا ِفيـِه ِمـْن ُروِحنَـا َوَصـدَوَمْرَميَ ابـَْنَت ِعْمرَاَن ال
  )١٣-١١ :التحرمي( �رَبـَها وَُكتُِبِه وََكاَنْت ِمَن اْلَقانِِتنيَ 
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هــذه اآليـــات مــن ســـورة التحـــرمي تضــرب مـــثال للكـــافرين واملــؤمنني؛ واملعـــىن أنـــه 
سيكون يف هذه األمة من يشبه حالة امرأة لوط وامـرأة نـوح، كمـا سـيكون فيهـا مـن 

  . يشبه حالَة امرأة فرعون، وحالة مرمي
واملثـــل مضـــروب للكفـــار واملـــؤمنني رجـــاال ونســـاء، أي ســـيكون يف هـــذه األمـــة 

وســيكون أمثــال مــرمي الــيت . امــرأة فرعــون الــيت أخفـت إمياــا خوفــا مــن زوجهـاأمثـال 
ــــواحي ومل ختــــَش أحــــدا وأمثــــال امــــرأة فرعــــون .. حافظــــت علــــى عفتهــــا مــــن كــــل الن

سـيدعون اهللا أن يـدخلهم اجلنـة وينجـيهم مـن النـار، أمـا مـن هـو مثـل مـرمي فسـينفخ 
بكتـــب اهللا الســـابقة، اهللا فيـــه مـــن روحـــه، وسيصـــدق بكلمـــات ربـــه النازلـــة عليـــه، و 

أي أنــه ســينتقل مــن الدرجــة املرمييــة إىل الدرجــة العيســوية، .. وســيكون مــن القــانتني
  . وسيُنزل اهللا عليه وحيه ويرسله إىل الناس مسيحا

وقــد أكــد حضــرته أنــه هــو املقصــود مــن هــذه . �وهــذا هــو املســيح املوعــود 
هـذه املراحـل بوحيـه  �والالفت أن اهللا تعاىل كان قد أخرب املسـيح املوعـود . اآلية

  . أن يفقهه وقت نزوله فقًها كليا، وهذا كله ما بينه حضرته �الذي مل يستطع 
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هــذا الفصـل؛ هــو مــن بنــد األسـئلة واألجوبــة يف املوقــع العــريب الرمسـي للجماعــة، إال إذا ذكــر غــري  ١٠
  ذلك
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  : االعتراض
فمـــا . واســـتهزأ مبعجزاتـــه �قـــد أهـــان املســـيح  �املســـيح املوعـــود يقـــال إن 

كانـــت  –يســـوع  –إن نبـــوءات هـــذا الرجــل العـــاجز : "صــحة ذلـــك؟ ومـــن عباراتــه
ملــاذا يعتــرب بــين إســرائيل هــذه األشــياء الــيت  ...غالًبــا عــن زالزل وجماعــات وحــروب

  "حتدث عادة أا نبوءات؟
  : الردّ 

ســـــياق نقـــــد يســـــوع حســـــب مـــــا قـــــد ُوصـــــف يف لقـــــد ورد هـــــذا االقتبـــــاس يف 
  .�املسيح الناصري  األناجيل، وليس عن

  ..وال بد من معرفة خلفية هذه العبارات
، وهــو كتــاب للمســيح املوعــود )عاقبــة آَـم(يف كتــاب قــرة الفهــذه  لقـد وردت

حتققـت النبـوءة بشـأن مـوت القسـيس آَـم، ذلـك الـذي كـان  وّضح فيه كيف �
، وهـي تلـك النبـوءة الـيت أثـار النصـارى وبعـض � يطيل لسانه جدا ضد نبينـا حممـد

لغـــة وهـــذا الكتـــاب كـــان ب.. طـــويال، زاعمـــني أـــا مل تتحقـــق املســـلمني عليهـــا لغطـــا
العربيـــة يف جـــزء آخـــر، كمـــا ضـــّم بعـــض القصـــائد اجلميلـــة،  وباألردو يف جـــزء منـــه، 

  :كتلك اليت مطلعها
  دجـــــــــــاٍل ُرذال تـــــــــــذكرُت مـــــــــــوتَ 

  دْجــــــلٍ  أتــــــاه املــــــوت بعــــــد كمــــــال
  

  وقــــــــــــود النــــــــــــار آَمت ذي اخلبــــــــــــال  
  وإنكـــــــــــــــار ومكـــــــــــــــٍر يف املقـــــــــــــــال

  

  :وكتلك اليت مطلعها
  ذي اآلالء علمـــــــي مـــــــن الــــــــرمحن

  

  ال بـــــدهائي بـــــاهللا حـــــزت الفضـــــل  
  

ســـألين شـــخص مـــا هـــي : " �املســـيح املوعـــود  وقبـــل هـــذه العبـــارات كتـــب
الباحــث أــا مــن  يســتيقنفيهــا  باإلمعــانالــيت ؛ اآليــات الــيت ظهــرت تأييــدا لــدعواك
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يبني أن اآليـات ال يـؤمن ـا كثـري مـن  �؟ فأخذ "عند اهللا وليس من صنع البشر
مث أخـذ يعـدد بعــض . يكـذبوا بعـد أن يروهـا مث ،النـاس، بـل يطـالبون النـيب بآيـات

املائـــة، وأنـــه بُعـــث يف وقـــت غلبـــة  مثـــل أنـــه قـــد بُعـــث علـــى رأس ؛آيـــات صـــدقه
 تمث حتققـــ. � النصــارى، وجــاء ليكســر الصـــليب حســب نبــوءات ســـيدنا حممــد

: وال يعرفنـه أحـد، فيقـول حـدأنبوءاته، حيث قال إنه كان خامل الذكر ال يأيت إليه 
عـددا مــن  مث ذكـر" أنـك ســتكون مرجـع اخلالئـق وسـيذاع صــيتكفـُأخربت حينهـا "

الرجـوع  كانـت النبـوءة تتضـمن: "اإلهلامات اليت قال إا متعلقة بآَم، وتـابع يقـول
 ىل آخــرإىل احلــق الــذي اســتفاد منــه آتـَْهــم، ألنــه ظــل متخوفــا مــن حتقــق النبــوءة إ

حتقـــق النبـــوءة حبســـب األيـــام، حـــىت أصـــبح مـــن اخلـــوف كاـــانني، فـــأّخَر اهللا تعـــاىل 
وكــان النصــارى يعرفــون جيـدا أن آَــم أصــبح شــبه ميــت بســبب خوفــه مــن  وعـده،

ما طلب منه، مث مشر القساوسة عن سواعدهم مرة أخـرى  دّ ومل يرُ  النبوءة، ومل حيلف
ر ومــدن أخــرى كثــرية، وأعلنــوا أن َســتْ رِ مْ أوميرحــون يف  وظلــوا يفرحــون ،متــأبطني شــرا

أظهروا خبثهم وسبوين بقسـوة، فكـان اهللا تعـاىل قـد  وأم قدالغلبة كانت حليفهم، 
وحـــالفهم . ســـيثريون فتنـــة، وهـــذا مـــا حـــدث ســـنة أن النصـــارى ١٥أخـــربين قبـــل 

قـل  :النبـوءة كـان اهللا تعـاىل قـد قـال املشايخ ذوو الصفات اليهودية، ففي اية هـذه
ثـر مـن كمـا ورد يف أك -وهـذا مـا حـدث واقعـا، وآَـم .رب أدخلـين مـدخل صـدق

   ".عالن األخريخالل سبعة أشهر من اإل وقاحتهنال حتفه بسبب  -إهلام
  نآيتا ليست آية بل إا.. عظمة هذه اآلية إىلانظروا : "ليقول �مث يتابع 

  عاما ١٥فتنة النصارى قبل عن أنه قد أخرب  -١
  النبوءة الثانية أن آم قد مات حبسب -٢

   :فيها هذه احلاشية اليت قال �عند ذلك كتب املسيح املوعود 
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قـد أظهـر وقاحتـه ألول ... امسه فـتح مسـيح) املسيحيني(أحد عبدة األموات "
حـــني بعـــث إّيل رســـالة مليئـــة بالســـباب والكـــالم النـــايب، مث أظهـــر وقاحتـــه مـــرة  مـــرة

فيها أن النبوءة عن آَم مل تتحقق، يف حني أننا أوردنـا أدلـة كثـرية عـن  أخرى وذكر
وعاقبـة آتـَْهـم، وقـد ذكرنـا  ،احلـق وضـياء ،أنـوار اإلسـالم :لنبـوءة يف كتبنـاا حتقق هذه

وقــد . ســنة ١٥أسـاس هــذه النبــوءة مل يوضـع اليــوم، بـل وضــع قبـل  اآلن أيضـا بــأن
، فتحقيــق النبــوءة ــذا الوضــوح )٢٤١ص ،أمحديــة بــراهني(جــاء ذكــره املفصــل يف 

اوي هـذه النبـوءة مـن مجلـة واحـدة تسـ ليس من علم اإلنسان، فلو أخرجوا لنا نبـوءة
  ".لدفع أي غرامة نبوءات يسوع إله املسيحيني امليت، فنكون جاهزين

ووقـوع  إن نبـوءات هـذا اإلنسـان العـاجز كانـت تقتصـر علـى حـدوث الـزالزل"
 ااعـات ونشـوب احلـروب، فلعنـة اهللا علـى قلـوب اختـذوا مـن هـذه النبـوءات دلـيال

بـني  أال حتـدث الـزالزل دائمـا؟ أال تقـع ااعـات. هلـمعلى ألوهيته، واختذوا ميتا إهلًـا 
 حني وآخر؟ أال تظـل احلـروب قائمـة هنـا أو هنـاك؟ فلمـاذا ُيسـّمي هـذا اإلسـرائيلي

). مطــالبني بآيــة(الغــيب هــذه األمــور البســيطة نبــوءة؟ فقــط ألن اليهــود قــد أزعجــوه 
  ..." جيل شرير يطلب آية: "طلبت منه املعجزة قال يسوع وعندما
كــان مــن بــاب   �مــا قالــه املســيح املوعــود واإلمــام املهــدي : قلنــاه كــرر مــاون
فقط، وهو يقّدر املسيح الناصري كل التقـدير، ولكنـه ينتقـد يسـوع اإلجنيلـي  احملاّجة

  .القسس من باب إفحام
  : االعتراض
؟ ومــا معــىن العبــارة �يهــني املســيح الناصــري  �املســيح املوعــود هــل كــان 

بقرب يسوع وكأا حتـاول إثارتـه، أحيانًـا تقـوم بتـدليك  ة جتلسمومس مجيل: "التالية
رأســه بــالعطر أو حتتضـــن قدميــه، وأحيانًــا متـــرر شــعرها األســود اجلميـــل علــى قدميـــه 
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فــإن . الســيد املســيح كــان جيلــس منتشــًيا يف هــذا الوضــع فــإن. وتلعــب علــى ركبتــه
الشــاب، إىل ســن املســيح  ــض أحــدهم ليعــرتض بــأن هــذا الفعــل مشــني بــالنظر

بالتمـــدد أمامـــه  إضـــافة إىل شـــربه للكحـــول وحيـــاة العزوبيـــة، تقـــوم مـــومس مجيلـــة
 أن على هل هذا تصرف رجل مستقيم؟ وما هو الدليل! وتالمس جسدها جبسده

املســيح مل تغلبــه النشــوة اجلنســية مــن ملســات تلــك املــومس؟ لألســف فــإن يســوع مل 
ه بعــد أن أمضــى وقتــه مــع ا مــع أي زوجــة ختصــتصــال جنســي باإلمكــان اال يكــن لــه

شــهوة جنســية ميكــن أن تثريهــا ملســات وأالعيــب تلــك املــومس  أيــة. تلــك العــاهرة
هلــذا . ال بــد أن املتعــة واإلثــارة اجلنســية قــد أعطــت أثرهــا إىل أقصــى غايــة!! البائســة

إنـه مـن ". أيتهـا العـاهرة ابتعـدي عـين" الً فمـه قـائ السبب مل يستطع يسـوع أن يفـتح
كانـــت عـــاهرة وســـيئة الســـمعة يف مجيـــع أرجـــاء  يـــل أن تلـــك املـــرأةاملعلـــوم يف اإلجن

  ) ٤٤٩ص ،٩ج ؛الروحانية اخلزائن –كتاب نور القرآن ( .املدينة
  ّ: الرد

كثــري مــن املشــايخ اهلنــود والباكســتانيني بنقــل  أيهــا املســلمون العــرب، لقــد قــام
. إلـيكم، مسـتغلني عـدم معـرفتكم بلغـة األوردو �صورة مشّوهة للمسيح املوعـود 

وتشـويههم، ولعـل مثـاال يتضـح اآلن مـن خـالل  أدلـة ال ُحتصـى علـى كـذم وهنـاك
وهـذا املثـال يوجـب . عليـه البقيـة ، وميكـنكم أن تقيسـوااالعـرتاضاإلجابـة علـى هـذا 

.. أقواهلموتتثبتـوا قبـل أن تثقـوا بـ علـيكم أن ال تصـدقوهم، أو علـى األقـل أن تتبّينـوا
ــأٍ  فَاِســقٌ  َجــاءُكمْ  ِإن آَمُنــوا الــِذينَ  أَيـَهــا يَــا�فقــد قــال اهللا تعــاىل   ُتِصــيُبوا َأن فـََتبَـيـُنــوا بِنََب

ــا ــةٍ  قـَْوًم كفــى بــاملرء  : �، وقــال رســول اهللا �نَــاِدِمنيَ  فَـَعْلــُتمْ  َمــا َعَلــى فـَُتْصــِبُحوا ِجبََهاَل
  )مسلم( .كذبا أن حيدث بكل ما مسع
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علــى اعرتاضــات القساوســة ضــد ســيدنا حممــد  يــرد �كــان املســيح املوعــود 
إن نبـيكم قـد وقـع نظـره علـى امـرأة  :اخلامس، وهـو قـوهلم ، فهنا يذكر اعرتاضهم�

فقضى حاجته مع زوجته سـودة، فاإلنسـان الـذي ال  غري ُحمْرمة عليه، فجاء إىل بيته
عنـه، مـا مل يـَْقـِض حاجتـه  على الغريبـات يستطيع أن يتمالك نفسه عند وقوع نظره

  مثل هذا رجال كامال؟ مع زوجته وما مل يشبع َجَشع شهوته، كيف يكون
يـرّد علـيهم ردا  فأخـذ سـيدنا املسـيح املوعـود.. وا حبـديث علـى ذلـكوقد اسـتدلّ 

عـــن مثـــل هـــذه  �منــــزًها نبينـــا  -اســـتغرق أربـــع صــفحات-مفحًمــا مبكًتـــا ومطـــّوال 
قــال هلــم متحــدثا عــن يســوع كمــا تصــفه األناجيــل ولــيس عــن عيســى حــىت  ،الــتهم
� :  

نقـول عــن يسـوعكم؟ وإىل مـىت نبكــي علـى حالــه؟  ولكـن مـاذا نكتــب ومـاذا"
أن جتلـس ملتصـقة معـه يف عـز شـباا  هـل كـان مناسـبا أن يهيـئ فرصـة المـرأة زانيـة

وتـــدهن رأســـه بعطـــر   حاســـرة الـــرأس، وتلمـــس قدميـــه بشـــعرها بكـــل غـــنج ودالل،
السـيئة ملنـع مثـل  سبته باحلرام؟ لـو كـان قلـب يسـوع بريئـا مـن األفكـار الفاسـدة أوك

 �املوعـود  فهنـا يتحـدث املسـيح.. " هـذه املـرأة املـومس مـن االقـرتاب إليـه حتمـا
املسـيح  عن يسـوع حسـب مـا جـاء يف األناجيـل، أي مـن بـاب احملاّجـة، ولـيس عـن

  .سوال إىل بين إسرائيلالناصري الذي يكرمه القرآن الكرمي باعتباره ر 
ولكــن، : "، فقـال�للحـديث عــن سـيدنا حممـد  �عــرّج املسـيح املوعـود  مث

، حيــث ال �انظــروا إىل تقــوى ســيدنا وموالنــا أفضــل األنبيــاء خــري األصــفياء حممــد 
ُجيِْلسـهن علـى بعـد  يصـافح أي امـرأة حـىت الشـريفة، بـل حـني كـن يأتينـه للبيعـة كـان

  ".منه، ويعظهّن بالتوبة
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صـف يف األناجيــل، فـذكر الكــالم يسـوع كمــا وُ  إىل احلـديث عــن �مث عـاد 
  .بعض اخلطأ كان يف الرتمجة، وإن  أشار إليه السؤالالذي 

نبينـا  صـورة يشـوهون يرّد على القساوسة الـذين �باختصار، املسيح املوعود 
فقــام املشــايخ اهلنـــود .. �، ويهــاجم يســوع اإلجنيلــي ولــيس املســـيح الناصــري �

 �بادعـائهم أن املسـيح املوعـود  ، ومفـرتينسـياقهاهذه العبارات متجاهلني بقّص 
  .�يهاجم املسيَح الناصري 

وكيـــف  املســـيَح الناصـــري وهـــو شـــبيهه؟ �وكيـــف يهـــاجم املســـيُح املوعـــوُد 
  يهامجه وهو نيب اهللا؟ فلماذا الكذب؟

تكــــرمي املســــيح الناصــــري (كتّيــــب يرجــــى مراجعــــة  وللتفصــــيل يف هــــذا املوضــــوع 
 .�الناصـــري  املســـيحيكـــّرم  �كيــف أن املســـيح املوعــود فهــو يوضـــح  ) �

شــبهة إهانــة مــن كتبــه يف تفنيــد  �املســيح املوعــود ونــورد فيمــا يلــي بعــض أقــوال 
  : �، حيث قال حضرته �املسيح 
عنــــدما جيــــرح املســــيحيون أفئــــدتنا بشــــىت اهلجمــــات الفظيعــــة علــــى شخصــــية "

كتبهم املقدسـة واملسـلم ـا لـديهم، من خالل  نرد عليهم هجومهم هذا  �الرسول 
أن يَعرضوا أمام الناس من مؤلفاتنـا  هل ميكنهم... لكي ينتبهوا وينتهوا عن أسلوم
إنـه ملـن املسـتحيل  ؟يف اإلجنيـلليس لـه أسـاس  �ردا هجوميا على سيدنا عيسى 

، ٩ ج ؛امللفوظــات" (ونســكت عليهــا �أن نســمع إهانــة ســيدنا حممــد املصــطفى 
  )٤٧٩ص 

يف حـق املسـيح وكـأنين " الشـتم"أما قولك بـأنين اسـتعملت كلمـة ": �وقال 
كـان نبيـا وعبـًدا   �إنين أؤمن بأن املسيح . مل أحرتمه، فهذا ليس إال سوء فهمك

ولكـين جعلتُـه يرتـد  ،وأما الذي كتبُته فكان هجوًما مـنكم علينـا. �حمبوبًا عند اهللا 
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ص  ،٦ ج ؛مقـــدس، اخلـــزائن الروحانيـــة جنـــغ" (.ا ملعتقـــدكمإذ كـــان طبًقـــ ،علـــيكم
١٠٧ (  

ــــا مضــــطرين لــــدى احلــــديث عــــن الديانــــة ": �وقــــال  ــــرّاء أننــــا كن ليتــــذكر الُق
احلقيقــــــة إن . املســـــيحية أن خنتــــــار نفــــــس األســــــلوب الـــــذي اختــــــاره هــــــؤالء ضــــــدنا

عبـــد ونـــيب  بأنـــهالـــذي قـــال عـــن نفســـه  �املســـيحيني ال يؤمنـــون بســـيدنا عيســـى 
فحسـب، وكـان يـؤمن بصـدق مجيـع األنبيـاء السـالفني، وكـان يـؤمن مـن صـميم قلبـه 

وإمنـــا يؤمنـــون بشـــخص آخـــر . �مبجـــيء ســـيدنا حممـــد املصـــطفى ونبّـــأ عـــن بعثتـــه 
ويقولـــون بـــأن ذلـــك الشـــخص ادعـــى . يســـمى يســـوع، وال يوجـــد ذكـــره يف القـــرآن
ويقولـون أيضـا إن ". لصـوص"و "اقرّ ُسـ"األلوهيَه، وقال عـن األنبيـاء السـابقني إـم 

، وتنبـأ بأنـه ال يـأيت �هذا الشخص كان شديد التكـذيب لسـيدنا حممـد املصـطفى 
وتعرفــــون جيـــدا أن القــــرآن الكـــرمي ال يأمرنـــا باإلميــــان مبثـــل هــــذا . بعـــده إال املفـــرتون

الشخص، بل يقول صراحًة بأن الـذي يـدعي بأنـه إلـه مـن دون اهللا فسـوف ندخلـه 
ب مل نُبــِد لــدى احلــديث عــن يســوع املســيحيني االحــرتام الــالزم وهلــذا الســب. جهــنم

ملـا قـال بأنـه لـن  ،فاقـَد البصـر) املزعـوم(جتاه رجل صادق، إذ لومل يكن ذلك الرجـل 
فعلــى القــراء أال . يـأيت بعــده إال املفــرتون، ولـو كــان صــاحلًا ومؤمًنـا ملــا اّدعــى األلوهيـة

كــال، بــل إــا موجهــة إىل . �ا عيســى يعتــربوا كلماتنــا القاســية موجهــًة إىل ســيدن
جمموعــة " (.يســوع الــذي ال يوجــد لــه ذكــر وال أثــر، ال يف القــرآن وال يف األحاديــث

  ) ٢٩٦و ٢٩٥ص  ،٢جملد  ؛اإلعالنات
نعتــرب ســيدنا  -بعــد ختصــيص منصــب األلوهيــة هللا وحــده  -إننــا : "�وقــال 

االحـرتام الـذي  صـادقا وصـاحلًا يف مجيـع األمـور، وجـديرًا بكـل نـوع مـن �عيسى 
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، ١٣ ج ؛كتــاب الربيــة، اخلــزائن الروحانيــة". (جيــب القيــام بــه جتــاه كــل نــيب صــادق
  )١٥٤ص 

إن املســيح مــن عبــاد اهللا احملبــوبني والصــاحلني جــدا، ومــن الــذين ": �وقــال 
غــري أنــه . هــم أصــفياء اهللا، والــذين يطهــرهم اهللا تعــاىل بيــده ويُبقــيهم حتــت ظــل نــوره

نعم إنه من الواصلني باهللا تعـاىل ومـن أولئـك الُكمـل الـذين هـم  .ليس إهلًا كما ُزعم
  )٢٧٣، ٢٧٢، ص ١٢ ج ؛حتفة قيصرية، اخلزائن الروحانية". (قلةٌ 

لقد ُكشف علـي أنـا العبـِد املتواضـع أن حيـايت مماثلـة للفـرتة األوىل ": �وقال 
األنـــوار، مـــن حيـــاة املســـيح مـــن حيـــث الفقـــر والتواضـــع والتوكـــل واإليثـــار واآليـــات و 

ويوجد تشابٌه بني فطريت وفطرة املسيح، وكأننا جزءان من جـوهرة واحـدة، أو مثرتـان 
وهنالــك مشــاة ظاهريــة أخــرى أيضــا؛ فــإن املســيح كــان تابًعــا . مــن شــجرة واحــدة
خادًمـا لدينـه، وإجنيلُـه كـان فرًعـا للتـوراة، كـذلك كـان موسـى، و  هو لنيب كامل عظيمٍ 

ن اخلـدام املتواضـعني لـذلك النـيب اجلليـل الشـأن الـذي هـو أنا العبد املتواضع أيضـا مـ
، ص ١ ج ؛بــراهني أمحديــة، اخلــزائن الروحانيــة". (ســيد الرســل وتــاج املرســلني مجيعــا

  )٣احلاشية على احلاشية رقم  ٥٩٤و ٥٩٣
وأشــَبُه  ،أنــت أشــد مناســبًة بعيســى بــن مــرمي: "قــال اهللا تعــاىل يل: "�وقــال 

  )١٦٥، ص ٥ج وهام، اخلزائن الروحانيةاألإزالة " (.الناس به ُخلًقا وَخلًقا وزمانًا
إين خلقتُـك مـن : إهلام آخـر خـاطبين ريب فيـه وقـال جملتها ومن": �وقال 

محامـة البشــرى، ." (وإنــك وعيسـى مــن جـوهر واحــد وكشـيء واحــد. جـوهر عيسـى
  )٤٤ص 

كـــان اهللا قـــد أخـــربين أن   ، وإن�ولســـت أنكـــر شـــأن عيســـى : "�وقـــال 
املســيح احملمــدي أفضــل مــن املســيح املوســوي، ولكنــين مــع ذلــك أحــرتم املســيح ابــن 



@pb™a�Ça@…ìÇì½a@|î�½a@ñìÇ…@óÜÇ�@@
  ١٨٣  

  

  
  

خــامت اخللفــاء يف اإلســـالم   -مـــن حيــث الروحانيــة-مــرمي جــد احــرتام، وذلــك ألنــين 
كــان ابــن مــرمي مســيًحا . كمــا كــان املســيح ابــن مــرمي خــامت اخللفــاء لألمــة اإلســرائيلية

ة املوسوية، وأنا املسيح املوعود يف األمـة احملمديـة، لـذلك فـإين أحـرتم موعوًدا يف األم
ولــيس . الــذي أنــا مسَِيــه، ومفســٌد ومفــٍرت َمــن يتهمــين بــأين ال أحــرتم املســيح ابــن مــرمي

ذلك فحسب بـل إنّـين أحـرتم إخوانـه األربعـة أيًضـا، ألّـم اخلمسـة أبنـاء أّم واحـدة، 
لك إين أعترب أختيـه أيًضـا قديسـتني ألّن مجيـع وال يتوقف األمر على هذا بل فوق ذ

مـرمي العـذراء، ومـا أعظـَم شـأن مـرمي الـيت منعـت نفسـها عـن  َرِحـمأولئك األبـرار مـن 
الِقــران مــدة طويلــة مث قامــت بعقــد الِقــران علــى إصــرار أويل األمــر مــن القــوم بســبب 

خـالف تعلـيم  ملاذا مت عقد القران يف أثناء احلمل :احلمل، وإن كان الناس يعرتضون
أي ملـاذا رضـيت مـرمي  ؛وملاذا ُسّن تعـدُد الـزواج ؟وملاذا مت نقض عهد العذرية ؟التوراة

بــأن تتــزوج يوســف النجــار مــع أن زوجتــه األوىل كانــت موجــودة؟ ولكــين أقــول إــا  
كانت كلها ضرورات ظهـرت، وكـان أولئـك النـاس يف تلـك احلالـة يسـتحقون الرمحـة 

  )١٨-١٧ص  ،١٩ج ؛، اخلزائن الروحانيةحسفينة نو ( ."وليس املالمة
. مـرارًا يف املنـام ومـرارًا يف احلالـة الكشـفية �عيسـى  رأيـت إنـي": �وقـال 

. ورأيتـــه مـــرة واستفســـرته عمـــا وقـــع قومـــه فيـــه. وقـــد أكـــل معـــي علـــى مائـــدة واحـــدة
فاستوىل عليه الدهش، وذكر عظمـة اهللا، وطفـق يسـبح ويقـدس، وأشـار إىل األرض 

  . فرأيته كاملنكسرين املتواضعني. إمنا أنا ُترايب وبريء مما يقولون: وقال
رأيتــه مــرة أخــرى قائًمــا علــى عتبــة بــايب ويف يــده قرطــاس كصــحيفة، فــأُلقي يف و 

فقرأُــا . قلــيب أن فيهــا أمســاَء عبــاد حيبــون اهللا وحيــبهم، وبيــاَن مراتــب قــرم عنــد اهللا
هــو مــين مبنـــزلة توحيــدي : فـإذا يف آخرهــا مكتــوب مــن اهللا تعــاىل يف مــرتبيت عنــد ريب

  )٣٣نور احلق، ص ( ."اسفكاد أن يُعَرف بني الن. وتفريدي
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سـليمة جـدا،  �نكشف للقراء بأن عقيـدتنا يف سـيدنا املسـيح ": �وقال 
ونـؤمن . ، وحمبوبًا لديـه�وإننا نؤمن من أعماق قلوبنا بأنه كان نبًيا صادًقا من اهللا 

حسبما أنبأنا القرآن الكرمي بأنه كـان يـؤمن مـن صـميم فـؤاده مبجـيء سـيدنا وموالنـا 
وكــان خادًمــا خملًصــا مــن مئــات اخلــدام لشــريعة ســيدنا موســى . �حممــد املصــطفى 

." فنحن نكرمـه متاًمـا حبسـب مقامـه، ونأخـذ مقامـه هـذا بعـني االعتبـار دائًمـا. �
  )٣٧٤ ص ،٩نور القرآن، اخلزائن الروحانيةج(

ـــِل الصـــاحلني اتباًعـــا ": �وقـــال  إنـــه خلبيـــث الـــذي يطيـــل لســـانه علـــى الُكم
وإنين على يقني بأن من املسـتحيل أن يبقـى مثـل هـذا الشـخص بعـد . ألهواء نفسه

حيـــا ولـــو لليلـــة واحـــدة، بـــل إن  �الطعـــن يف الصـــلحاء ِمثـــل احلســـني أو عيســـى 
طش بـــه علـــى ســـيب...." فقـــد آذنتـــه بـــاحلربوليـــا  يل َمـــن عـــادى: "الوعيـــد اإلهلـــي

  ) ١٤٩ص  ،١٩ج ؛إعجاز أمحدي، اخلزائن الروحانية". (الفور
  : االعتراض

  .�ت املسيح معجزا بأنه حيتقر �املسيح املوعود يتهم البعض 
  :الردّ 

  :�يف ذلك، حيث يقول  �نكتفي بإيراد أقواله  
إن هــذا الرجــل حيّقــر معجــزاِت املســيح ويســتهزئ  :ومـن اعرتاضــام أــم قــالوا"
يقــول إــا ليســت بشــيء، ولــو أردُت ألُِرَي مثَلهــا بــل أكــرب منهــا، ولكــين أكــره ـا و 

  .وال أتوّجه إليها كالشائقني
بـل مـن أفعـال اهللا تعـاىل؛  ،من فعل العباد تأما اجلواب فاعلم أن املعجزة ليس

ومــا يفعــل إنســان . فمــا كــان لرجــل أن يقــول أين أفعــل كــذا وكــذا باختيــاري وإراديت
بـل هــو  ،دتـه وتـدبريه فهـو فعـٌل مــن أفعـال اإلنسـان، وال نسـّميه معجـزةباختيـاره وإرا
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ــــدة أو ســــحر أين مــــا قلــــت كمــــا فِهــــم .. زادك اهللا رشــــدا.. فــــافْـَهْم يــــا أخــــي. مكي
املستعجلون، بل قلُت متكلما بزي رجٍل حممدي نظرًا على فضـٍل كـان علـى سـيدنا 

  .حممد املصطفى خامت النبيني
اســــتهزأت مبعجزاتــــه، بــــل كــــان مــــرادي مــــن   ومــــا ضــــحكُت علــــى املســــيح ومــــا

كلمايت كلها أنّا أُوتينا ديًنا كـامال ونبيـا كـامال، وال شـك أنّـا حنـن خـري أُّمـة أُخرجـْت 
صــالة، وحيُصــل لنــا أفضــُل منــه وأوىل فكــم مــن كمــال يوجــد يف األنبيــاء باأل. للنــاس

: �ل اهللا أال تـرى قـول رســو . ي، وهــذا فضـل اهللا يؤتيـه مـن يشــاءمنـه بـالطريق الظلّـ
وأرجــو أن أكــون أنــا هــو، فبكــى رجــل  ،إن يف اجلنــة مكانــا ال ينالــه إال رجــل واحــد

، ال أصــرب علــى فراقــك، وال أســتطيع �يــا رســول اهللا : مــن مســاع هــذا الكــالم وقــال
أن تكــون يف مكــان وأنــا يف مكــان بعيــد عنــك حمجوبــا عــن رؤيــة وجهــك، فقــال لــه 

فانظْر كيف فّضله على األنبيـاء الـذين  .أنت تكون معي ويف مكاين: �رسول اهللا 
  )١٦٣-١٦٢محامة البشرى، ص . ("ال جيدون ذلك املكان

ا كراهتنـــا مــن بعـــض معجــزات املســيح فـــأمٌر حــق، وكيـــف ال وأّمــ: "�وقــال 
 ،قـــــد ُكتـــــب يف إجنيـــــل يوحنـــــا.. مـــــثالفنكـــــرَه أمـــــورا ال توجـــــد ِحلَّتهـــــا يف شـــــريعتنا؟ 

جَعـل بعـد أن نفـدت اخلمـر، و  ،إىل الُعـرس اإلصحاح الثاين أن عيسى ُدعي مع أُّمه
كيـف ال نكـره مثـل هـذه اآليـات؟ .. فـانظر. ليشـرب النـاس منهـا املاء مخرا مـن آنيـة

فإنّــا ال نشــرب اخلمــر، وال حنســبه شــيئا طيبــا، فكيــف نرضــى مبثــل هــذه اآليــة؟ وكــم 
صـفّي .. من أمور كانت مـن سـنن األنبيـاء، ولكنـا نكَرههـا وال نرضـى ـا، فـإن آدم

وحنــن ال حنســب هــذا العمــل حســنا طيبــا يف زماننــا، بــل   ،كــان يُــزوج بنتــه ابنــه.. اهللا
  )١٦٤-١٦٣محامة البشرى، ص . ("كنا كارهني
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  : االعتراض
اهللا، يف  يف: إننـــا خنـــالف املســـلمني يف كـــل شـــيء":الثـــايناخلليفـــة هـــل قـــال 

وبيـــنهم  بيننـــاالرســـول، يف القـــرآن، يف الصـــالة، يف الصـــوم، يف احلـــج، يف الزكـــاة، و 
  ).١٩٣١-٧-٣٠يف " الفضل"صحيفة (" خالف جوهري يف كل ذلك

  : الردّ 
ال فـرق كبـريًا بيننـا وبـني  بأنـهعلى أمحـدي قـال  هذه العبارة قيلت يف سياق الردّ 
ؤمن بــاهللا ورســوله وكتابــه، ومــا دمنــا نصــلي نــ غرينــا مــن املســلمني، فمــا دمنــا مجيعــا

الكعبـة نفســها ونزكـي بــنفس الطريقــة،  وحنـجالصـلوات ذاــا ونصـوم رمضــان نفســه 
 �وهذا األمحدي يتحـدث يف سـياق أن املسـيح املوعـود  .فليس هنالك فرق كبري

  . مل يبتدع دينا جديدا، بل مل يأِت حبكم جديد
ورغــم أن هــذا القــول صــحيح مــن بــاب، لكنــه لــيس صــحيحا مــن بــاب آخــر، 

الــيت وقــع فيهــا املســلمون  قــد فّنــد كثــريا مــن األخطــاء �املســيح املوعــود ذلــك أن 
صــار عنــدهم خاطئــا وال عالقــة لــه باإلســـالم، قـــد عــرب تــارخيهم، فكــأن كــل شــيء 

  .قد جاء باإلسالم مرة أخرى �املسيح املوعود وكأن 
نــا وبــني نهــذا الفهــم اخلــاطئ، ذلــك أن اخلــالف بي هنــا صــّحح اخلليفــة الثــاينف

طــأ كبــري، فهــو عنــدهم مل عــن اهللا فيــه خ غرينــا مــن املســلمني كبــري جــدا، فتصــورهم
عقائـدهم تشـبيه وجتسـيم، ويظنـون بـاهللا  يُعد يتكلم، ومل يعد يستجيب الـدعاء، ويف
إضــالل النــاس، وإال فكيــف  مــل علــىعظــن الســوء، حيــث يــرى كثــري مــنهم أنــه ي

   يعطي الدجال معجزات كبرية، حبيث حييي املوتى وينـزل املطر؟
نــيب تشــريعي، ولــن يــأيت أي نـــيب وحنــن خنــالفهم يف الرســول؛ فهــو عنــدنا آخـــر 

.. سينـــزل لينســخ احلريــة الدينيــة �عليــه، بينمــا يؤمنــون هــم أن عيســى  يســتدرك
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 مل �، يـرون هـم أنـه مسـتمرة إىل يـوم القيامـة �نؤمن حنن أن فيـوض النـيب  وبينما
  . أمة القرآن إلصالحينجح يف ذلك، لذا سيبعث اهللا نبيا من أمة أخرى 

ن الكـرمي؛ فهـو عنـدهم حيـوي ثـالث أنـواع مـن النسـخ، يف القـرآ وحنـن خنـالفهم
   ..كله بينما عندنا منـزه عن ذلك

وجــــوهر صـــــالتنا هــــو اخلشـــــوع والــــدعاء والتـــــذلل إىل اهللا تعــــاىل، ولـــــيس جمـــــرد 
  .روتينية حركات

 فــرغم أن الصــالة والصــوم. عــن الفحشــاء واملنكــر ينهياننــاوصــالتنا وصــيامنا 

وصــيامهم وحجهــم وزكــام مــن ناحيــة شــكلية، واحلــج والزكــاة تتشــابه مــع صــالم 
  .املضمون فيه اختالف جوهري لكن

  : االعتراض
بـني حـني وآخـر دوار  ينتـابين ،أنـا دائـم املـرض":  �املسيح املوعود هل قال 

  فهل يصاب األنبياء مبثل هذه األمراض؟ " الرأس والصداع والتشنج القليب؟
  : الردّ 

أنـه ينتابـه دوار الـرأس والصـداع  �واإلمـام املهـدي  لقـد ذكـر املسـيح املوعـود
  .أنه كان يعاين من سلس البول وتشنج القلب، كما ذكر

وكــان دائـم العبــادة والكتابــة  كـان متفانيــا يف خدمـة اإلســالم،  � وحيـث إنــه
  .والتأليف، فقد ازداد جسمه ضعًفا

رغـم هـذه يقـوم بواجـب الـدعوة إىل اإلسـالم بوسـائل خمتلفـة  واإلعجاز أنه كـان
اإلسـالم رغـم ذلـك كلـه، بـل كـان يتحـدى باملباهلـة  األمراض، فكان يتحدى أعداء
  .واليت رغم اعتالهلا، عاش عمرا طويال ؛عتاة الكفر وهو ذه الصحة
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الــيت  � ، مهــا حتقيــق لنبــوءة الرســولوكثــرة التبــولوالالفــت أن مرضــْيه؛ الصــداع 
، أي بــــني ثــــوبني )مســــلم(تصــــف املســــيح حــــني نـــــزوله بأنــــه ينـــــزل بــــني مهــــرودتني 
دليـل علـى صـدقه  فهمـا. أصفرين؛ والثوب األصفر يف علم تعبري الرؤى يعين املـرض

�.  
. اهلسترييا، وهذا كـذب حمـض كان يعاين من نوبات ويفرتي اخلصوم قائلني إنه

م ا األنبي مة داحضة ا السابقون اءبل هي جمرد.  
غضـب اهللا  معتربين إياها دليال علـى �ويعرتض بعض اخلصوم على أمراضه 

:  �عليــه وعلــى عــدم صــدقه، فنــرد مــذكرين بقــول اهللا تعــاىل علــى لســان إبــراهيم 
أمراضـــا  �ينســـب التفســـري املتـــداول إىل أيـــوب و  .�َيْشـــِفنيِ  فـَُهـــوَ  َمِرْضـــتُ  َوإَِذا�

 .ثل يف الصرب على املرض يف الرتاث الشعيبشىت خطرية، حىت أنه أصبح مضرب امل

اإلتقـان (أن إحـدى عينيـه كانـت أعظـم مـن األخـرى  �كما ينسبون إىل إدريس 
 فاملرض مل. إنه قد عمي يف آخر عمره �ويقولون عن شعيب ). علوم القرآن يف

  . يُعصم منه النبيون
والشــرب  النــاس ميرضــون عــادة، لكــن بعضــهم ميــرض بســبب خطئــه يف األكــل

 وعدم احليطة، أما البعض اآلخر فهو بسبب التفاين يف خدمة الـدين والتضـحية يف

وكم هـو لئـيم مـن يعـرتض علـى ! وهو خيدم الدين ضَ رِ ن مَ فكم هو عظيم مَ . سبيله
  !مرضه

حتقيًقـــــــا لنبـــــــوءة الثـــــــوبني  ، كانـــــــا�املســـــــيح املوعـــــــود باختصـــــــار، إن َمَرضـــــــا 
ــــل علــــى تفانيــــه يف خدمــــة ا لــــدين، مث مهــــا دليــــل آخــــر علــــى األصــــفرين، مث مهــــا دلي

اإلعجــاز، إذ كيــف ملــريض أمراضــا مزمنــة أن جياهــد كــل هــذا اجلهــاد لــوال توفيــق اهللا 
  تعاىل؟
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  : االعتراض
أال يدل هذا علـى أـا منسـوبة  وليس باحملمدية؟ األمحديةملاذا مسيت اجلماعة ب

  ؟�ملؤسس مجاعتكم وليس إىل رسول اهللا 
  : الردّ 

" الفرقة املسـلمة األمحديـة"يْت هذه الفرقة بـلقد مسُّ : "�املسيح املوعود يقول 
 �أمـا حممـد . �واآلخـر أمحـد  �كان له امسان اثنان؛ أحـدمها حممـد   �ألن نبينا 

سـوف يعاقـب بالسـيف هـؤالء  �وكـان يتضـمن نبـوءة أن النـيب  ،فكان امسًا جالليـا
ولكــن . فقتلــوا مئــات مــن املســلمني ،اإلســالم بالســيفعلــى األعـداء الــذين هجمــوا 

سينشــر األمــن والصــلح يف  �كــان امسًــا مجاليــا، وكــان يشــري إىل أن النــيب   �أمحــد 
يف  �مت ظهــور اسـم أمحــد  فقـد ؛لقـد قّســم اهللا هـذين االمســني ـذا الشــكل. العـامل

مث ّمت ظهـور . حيث كان التعليم هو التحلـي بالصـرب ،�الفرتة املكية من حياة النيب 
حيــث اقتضــت حكمــة اهللا تعــاىل ومصــلحته قطــَع  املدنيــة،يف الفــرتة  �ســم حممــد ا

ولكــن أُنبــئ أيًضــا أن ظهــور اســم أمحــد ســوف يــتّم مــرة أخــرى يف . دابــر املعارضــني
للنـيب  الزمن األخري أيًضا، وسوف يُبعث شخص تظهر بواسـطته الصـفات األمحديـة

 فلهــــذا. ى مجيـــع احلـــروب، فبالتــــايل ســـتتم القضـــاء علــــ)أي الصـــفات اجلماليـــة( �
الســـبب رأيـــُت مناســـًبا أن ُتســـمى هـــذه الفرقـــة بالفرقـــة األمحديـــة، ولكـــي يفهـــم كـــل 
واحــد عنــد مســاع امسهــا أن هــذه الفرقــة أنشــئت لنشــر األمــن والصــلح يف العــامل، وال 

  )٣٦٦ -٣٦٥ص ،٣ج ؛جمموعة اإلعالنات." (عالقة هلا مطلًقا باحلرب واجلدال
 األمحديــة هصــفاتالــيت ظهــرت  �نســبة للرســول  إذن، واضــح أن التســمية هــي

  . يف هذا العصر
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  : االعتراض
ال نـيب بعـد سـيدنا حممـد : هناك تناقض يف أقوال مؤسـس اجلماعـة، فمـرة يقـول

ال نـيب بأنـه  �وقـد قـال رسـول اهللا " قـال عي النبـوةن يدّ أقبل ف. ،مث يّدعي النبوة�
ال تتفكــــرون يــــا معشــــر أ ؟بعــــدهيت نــــيب أيــــن يــــأفمــــن  ،ومســــاه خــــامت النبيــــني ،"بعــــده

  "املسلمني؟
  فكيف تفسرون هذا التناقض؟

  : الردّ 
ه، بـل لـغـري تـابع  �ال تناقض، بل النص هنا ينفـي جمـيء نـيب بعـد نبينـا حممـد 

نـــيب مـــن أمـــة أخـــرى ينســـخ أحكاًمـــا إســـالمية، كمـــا هـــو يف ذهـــن عامـــة املســـلمني، 
 �يسـى بـن مـرمي فالنص هنا لينفـي نـزول ع .�حيث ينتظرون عيسى بن مرمي 

، وليس لينفي أحاديث النــزول الـيت تتحـدث عـن نـيب بـنص صـريح  جبسده العنصري
كمــا يف صـــحيح مســلم، حيـــث وردت صـــفة نــيب للمســـيح أربــع مـــرات يف حـــديث 

  .واحد
، �لنبـوة بعــد ســيدنا حممــد ل انفيــ � حيثمــا نقــرأ لإلمـام املهــدي: وباختصـار

وحيثمـا نقـرأ . التابعةال النبوة  أو النبوة الكاملة املستقلة، فاملعىن نفي النبوة التشريعية
  .له إقرارا ا، فهذا يعين إثبات النبوة التابعة، فاملنفي شيء واملثبت شيء آخر
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  : االعتراض
اهللا لـــيس كمثلـــه شـــيء، ولكـــن يقـــال أن املؤســـس شـــبه اهللا بـــاإلخطبوط، فمـــا 

  صحة ذلك؟
  : الردّ 

أن له أعـداء ُكثْــرًا مـن اـرمني، وهـذا  �إن من دالئل صدق املسيح املوعود 
ولـه أعـداء  .. �وََكـَذِلَك َجَعْلنَـا ِلُكـل نَـِيب َعـُدوا ِمـَن اْلُمْجـرِِمَني �مصداق قوله تعـاىل 

ـــٌر ِمـــن الســــادة ومـــن الرعيـــة ينســــقون فيمـــا بيـــنهم حملاربتــــه ومجاعتـــه، قـــال تعــــاىل  ُكثـْ
ــِس َواجلِْــن يُــوِحي بـَْعُضــُهْم ِإَىل بـَْعــٍض وََكــَذِلَك � ْن ــا ِلُكــل نَــِيب َعــُدوا َشــَياِطَني اْإلِ َجَعْلَن

  )١١٣: األنعام( .�ُزْخُرَف اْلَقْوِل ُغُرورًا
معـــاذ اهللا أن يصـــف املســـيح املوعـــود فوهـــذه احلـــرب عمـــادهم فيهـــا الكـــذب؛ 

  :  تعاىلعن اهللا �يقول حضرته ! أو بأي خملوق حبيوان �اهللاَ  �
وإنـه ذلــك . إنـه ذلــك األحـد الــذي ال شـريَك لــه، وال ولـَد لــه، وال صـاحبَة لــه"

إنه قريب مع بُعده، وبعيد مع قربه، وإنه ميكـن أن ُيظهـر ... الفريد الذي ال كفَو له
الوصـية، ( ".نفسه ألهل الكشف على سبيل التمثل، إال أنه ال جسَم له وال شكلَ 

  )١١ص
الـذي تقـوم  ؛يبـني بـأن اهللا تعـاىل هـو ِعلّـة الِعلـلكان املوعود  املسيح احلقيقة أن 

إن عالقة اهللا باملخلوقات والعـاملني مجيعـا كعالقـة : مث يقول. بوجوده كل املوجودات
الـــروح باجلســـد، فكمـــا أن مجيـــع األعضـــاء تكـــون تابعـــة إلرادة الـــروح ومتيـــل حيثمـــا 

  . مالت الروح، فاألمر ذاته بالنسبة إىل العالقة بني اهللا وخملوقاته
ُمطلـُق احلكمـِة هـذا السـّر؛ بـأن هـذا الكـون  لقد كشف علـي احلكـيُم : مث يقول

كلــه مــع مجيــع أجزائــه هــو كاألعضــاء الــيت ال تقــوم بنفســها، بــل تســتمد القــوة كــل 
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حني من ذلك الروح األعظم مـن أجـل تنفيـذ أفعـال علّـة الِعلـل تلـك وإراداِـا، كمـا 
الــذي هــو -تكـون مجيــع قــوى اجلسـم بوجــود الــروح فيـه، وبعــض أشــياء هـذا الكــون 

الـــيت متـــّد بـــالنور  �هـــي مبنــــزلة نـــور وجهـــه  -زلة األعضـــاء لـــذلك الـــروح األعظـــممبنـــ
، وبعــض هــذه األشــياء هــي مبنـــزلة يــده، وبعضــها �ظــاهرًا أو باطًنــا حبســب إراداتــه 

باختصار، إن جمموعـة هـذا العـامل هـي مبنــزلة . �مبنـزلة رجله، وبعضها مبنـزلة نـََفِسه 
ل مــا هلــذا اجلســم مــن رونــق وــاء وحيــاة إمنــا هــو اجلســم بالنســبة إىل اهللا تعــاىل، وكــ

وكلمـــا حتركـــت إرادة ذلـــك القيـــوم . بســـبب ذلـــك الـــروح األعظـــم الـــذي هـــو قّيومـــه
  . حتركت أعضاء هذا اجلسم كلها أو بعضها حبسب ما يقتضيه القيوم

ميكننـــا أن نفـــرض علـــى ســـبيل التخيّـــل أن قيّـــوم  آنًفـــالتصـــوير البيـــان املـــذكور و 
د أعظم له أعضاء من أيٍد وأرجل ختـرج عـن حـّد اإلحصـاء والطـول العاملني هو وجو 

تصـــل إىل  -كمـــا تكـــون لإلخطبـــوط-والعــرض، وأّن هلـــذا الوجـــود األعظـــم خيوطًـــا 
أحنــاء صــفحة الوجــود كلــه وتعمــل عمــل اجلاذبيــة، وهــذه األعضــاء هــي نفســها الــيت 

بـد مـن أن حتـدث فـال  ،وكلمـا حتـرك قيّـوم العـامل حركـة جزئيـة أو كليـة. تسمى العـامل
ــ ذ مجيــع إراداتــه مــن خــالل هــذه األعضــاء حركــة يف أعضــاء هــذا العــامل، وســوف ينف

. فهـــذا هـــو املثـــال الوحيـــد ســـهل الفهـــم هلـــذا األمـــر الروحـــاين. ولـــيس بطريـــق آخـــر
  )٩٠-٨٨، توضيح املرام، ص٣اخلزائن الروحانية؛ ج(

 وهنـا يبـنيقبل ذلك يتحـدث عـن دور املالئكـة،  �لقد كان املسيح املوعود 
  .مبثال لتسهيل الفهم كما قال ليس أكثر �قّيومية اهللا 
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  : االعتراض
يقـــول املؤســـس أن عمـــر الكـــرة األرضـــية ســـتة آالف ســـنة، بينمـــا املعـــروف أن 

  عمرها ماليني أو مليارات السنني، فما ردكم؟
  : ١١الردّ 

  :ال بد من أخذ األمور التالية بعني االعتبار لتوضيح مسألة عمر الدنيا
قـد تعــرض هلــذا املوضــوع يف عديــد  �صـحيح أن ســيدنا املســيح املوعــود   -١

وضوح تام أن املقصود مـن هـذا العمـر بولكنه حيثما ذكر عمر الدنيا بّني . من كتبه
فـالفرتة مـا بـني آدم والنـيب الكـرمي . هو الفرتة الزمنية املمتـدة مـن آدم إىل زمننـا الـراهن

للمســــيح  �حيــــث أوحــــى اهللا  -يبًــــاتقر  مخســــة آالف ســــنة يعليهمــــا الســــالم هــــ
 -يف حسـاب اُجلّمـل" سورة العصر"بأن هذه الفرتة تساوي ما تساويه  �املوعود 

  . �مث يف األلف السابع ُولد املسيح املوعود  ،وبعد ذلك مضى ألف عام
ق اهللا هــذه الــدنيا وإىل أن تقــوم لــيس املــراد مــن ذلــك الفــرتة الزمنيــة منــذ خَلــ  -٢

مـــن املعـــروف أن الديناصـــورات كانـــت قبـــل هـــذه الفـــرتة بـــآالف القيامـــة الكـــربى، ف
مل يــــرتك . وال ينكــــر أحــــد أن تــــاريخ الــــدنيا منــــذ خلقهــــا موغــــل يف القــــدم ،الســــنني

بــل دفعـــه بوضــوح فقــال أثنــاء حديثــه عــن عمـــر  ،هــذا اللــبس �املســيح املوعــود 
  :الدنيا ما تعريبه

وف مـن السـنوات إن كان تاريخ خلق السـماوات واألرضـني يضـم مئـات األلـ" 
أو ماليـــني الســـنني فـــال يعلمهـــا إال اهللا، غـــري أن الفـــرتة الزمنيـــة منـــذ والدة أيب نـــوع 

عامـــــا  ٤٧٣٩هـــــي كمـــــا أســـــلفنا، أي  �البشـــــر آدم صـــــفّي اهللا إىل عصـــــر النـــــيب 

                                         
  هذا الرد من إعداد املبشر حممد طاهر ندمي ١١
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حتفـة غولرويــة، ." (عامـا حبسـب التقـومي الشمسـي ٤٥٩٨حبسـاب التقـومي القمـري و
  )احلاشية ،٢٤٧ص ، ١٧ج  ؛اخلزائن الروحانية

 طويـل هـوكـان يقـول بـأن عمـر البشـرية   �ومما يدل على أن املسيح املوعود 
: ، حيــث يقــول�للخليفــة الثــاين للمســيح املوعــود  "التفســري الكبــري"مــا جــاء يف 

" م وأذكــر يف هــذه املناســـبة حــوارا جـــرى بــني مؤســـس اجلماعــة األمحديـــة وبــني ُمـــنج
والتقــى  ،م عــدة مــدن يف اهلنــداملــنج  اوقــد زار هــذ. أســرتايل حــول مســألة خلــق آدم

  :حيث دار بينهما هذا احلوار ،معه يف الهور
ورد يف التــــــــوراة أن آدم أو اإلنســــــــان األول ظهــــــــر يف أرض جيحــــــــون : ســـــــؤال

وسيحون، وقطن هناك، فهـل هـؤالء املقيمـون يف أمريكـا وأسـرتاليا وغريهـا هـم أيضـا 
  من أبنائه؟

حــىت نقــول مبــا .. وراة يف هــذه القضــيةلســنا نقــول بــذلك، وال نتبــع التــ: جــواب
عيـه مـن أن الــدنيا بـدأت خبلـق آدم منــذ سـتة أو سـبعة آالف عــام، ومل يكـن قبــل تدّ 

عي أن بـــين نـــوع كمـــا أننـــا ال نـــدّ ! ذلـــك شـــيء، فكـــأن اهللا عـــز وجـــل كـــان مـــتعطال
اإلنســان الــذي يقطنــون اليــوم يف خمتلــف أحنــاء األرض هــم أوالد آدم هــذا األخـــري، 

كمـــا يتبـــني مـــن كلمـــات .. قـــد بـــأن بـــين اإلنســـان كـــانوا موجـــودين قبلـــهبـــل إننـــا نعت
فـال ميكـن لنــا اجلـزم بـأن ســكان . �َخِليَفــةً  األَْرضِ  ِيف  َجاِعـلٌ  ِإين �.. القـرآن احلكـيم

  ."أسرتاليا وأمريكا من أوالد آدم هذا، ومن اجلائز أن يكون بعض األوادم اآلخرين
وأشـــري ـــذا الصــــدد إىل  : "قـــائال يف تفســــريه �ويتـــابع ابـــن املســــيح املوعـــود 

 -وهــو شخصــية إســالمية بــارزة -كشــف عجيــب رآه الشــيخ حمــي الــدين بــن عــريب
  :فقد قال
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وأنا أطـوف بالكعبـة مـع قـوم مـن النـاس ال .. أراين احلق تعاىل فيما يراه النائم" 
  :أعرفهم بوجوههم، فأنشدونا بيتني نسيت أحدمها وأذكر الثاين وهو

  ذا البيت طًرا أمجعينا     كما طفتم سنينا   لقد طفنا
أنــا مــن : وتســمى يل أحــدهم باســم ال أذكــره، مث قــال يل. فتعجبــت مــن ذلــك

: فقلـت لـه. يل بضـع وأربعـون ألـف سـنة: كم لك منذ مـت؟ فقـال:قلت. أجدادك
عـن أي آدم تقـول، عـن هـذا األقــرب : فقــال يل! فمـا آلدم هـذا القـدر مـن السـنني؟

: أن اهللا خلق مائة ألف آدم، وقلـت �تذكرت حديثا لرسول اهللا إليك عن غريه؟ ف
 كتـــاب الفتوحــات املكيـــة؛".(قــد يكـــون ذلــك اجلـــد الــذي نســـبين إليــه مـــن أولئــك 

  )٣٠٩، الفصل اخلامس يف املنازالت، باب ٣ج
يفهـــم مـــن هـــذا الكشـــف أن آدم املـــوحى إليـــه، والـــذي ينتســـب إليـــه بنـــو آدم 

" آدم"وكـذلك يظهـر منـه أن كلمـة . نـه آخـر اآلوادماليوم، مل يكن آدم األول، بـل إ
مبعــىن اجلــد األكــرب، وأن الوجــود البشــري مــازال  ، وذلــكقــد تســتعمل كصــفة أيضــا

.. مســـتمرا منــــذ أقــــدم العصــــور، وأن الـــدور املــــذكور يف األحاديــــث النبويــــة الشــــريفة
ــــيس أدوار .. إمنــــا أريــــد بــــه دور آدم األخــــري فقــــط.. واحملــــدد بســــبعة آالف ســــنة ول

  )التفسري الكبري، الد األول." (البشرية مجعاء
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  : االعتراض
يف الســماء، وترونــه شــرًكا، لكــن  �أنــتم تنتقــدون بشــدة القــول حبيــاة املســيح 

مؤسس مجاعتكم ظل يقول بذلك عشرات السنني، فهل كـان مشـرًكا؟ وهـل يبعـث 
  اهللا املشركني أنبياء؟ 

الردّ 
١٢

 :  

بــراهني "يف الســماء يف كتابــه  �حبيــاة املســيح  �إن إميــان املســيح املوعــود 
دليل على براءته من مة التخطيط املبّكر الدعاء أنه املسيح املوعـود، فلـو   "أمحدية

وهــذا الــذي جيــب أن . كـان األمــر مــدبرا ملــا أعلــن إميانــه بـأمر، مث تراجــع عنــه الحًقــا
  .يتنبه إليه َمن وهبه اهللا صفة إحسان الظن

 يف الســماء �لقــائلني حبيــاة املســيح ا �ســيِح املوعــود أمــا ســبُب وصــِف امل
أمــــا مـــن مل يســــمع . بالشـــرك وســــوء األدب، فهـــذا بعــــد أن أقيمـــت علــــيهم احلجـــة

  .باألدلة على ذلك، فال تثريب عليه
إن القول ببقاء املسـيح يف السـماء آالف السـنني فيـه سـوء أدب، ألنـه يتضـمن 

يف إصــالح  �ضــمن عــدم جناحــه ، وألنــه يت�تفضــيال للمســيح علــى ســيدنا حممــد 
أمتــه، ممــا حــّتم االســتنجاد بنــيب مــن أمــة أخــرى، وألنــه ينســب العجــز إىل اهللا تعــاىل 

ـــاره غـــري قـــادر علـــى خلـــق مثيـــل للمســـيح وفيـــه إســـاءة هلـــذه األمـــة باعتبارهـــا . باعتب
  . عاجزة عن إجناب مصلح هلا مثل بقية األمم

ــا غــري اهللا؛ كاإلحيــاء وفيـه شــرك، ألنــه ينسـب إىل املســيح صــفات ال يتصـف 
بــل : " �يقــول املسـيح املوعــود . اجللــوس علــى ميـني اهللاملـادي، واخللــق املـادي، و 

                                         
  هاين طاهر إعداد ١٢
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وإّن عقيـدة حياتـه قـد جـاءْت يف . هو ُتوّيف كمثـل إخوانـه، ومـات كمثـل أهـل زمانـه
ــــة النصــــرانية، ومــــا اّختــــذوه إهلـًـــا إال ــــذه اخلصوصــــية، مث أشــــاعها  املســــلمني مــــن املّل

ببــذل األمــوال يف مجيــع أهــل البــْدو واحلضــر، مبــا مل يكــن أحــد فــيهم مــن النصــارى 
  )االستفتاء" (.أهل الفكر والنظر

ْبــل ذلــك بصــعود املســيح إىل الســماء حيــا ســيئو  وهـذا ال يتضــمن أن القــائلني قـَ
بـــــل هــــــم جمتهـــــدون خمطئـــــون، ألــــــم مل يتنبهـــــوا خلطـــــورة هــــــذا . األدب ومشـــــركون

ملسـألة وفيمـا تتضـمنه، بـل مـروا عليـه كمـا ميـرون علــى أي االعتقـاد، ومل يتفكـروا يف ا
مســـألة غيبيـــة يفوضـــون أمرهـــا إىل اهللا تعــــاىل، وألن هـــذا مـــا أدى إليـــه اجتهــــادهم، 

ـــة ناقضـــة لقـــوهلم . ومل يُعرضـــوا عـــن احلـــق بعـــد أن جـــاءهم.. وألـــم مل يســـمعوا بأدل
مــنهم هــذا  وأمــا املتقــّدمون مــن املســلمني فلــم يصــدر: " �يقــول املســيح املوعــود 

القـــول إال علـــى طريـــق العثـــار والعثـــرة، فهـــم قـــوم معـــذورون عنـــد احلضـــرة، مبـــا كـــانوا 
وما أخطأوا إال مـن وجـه الطبـايع السـاذجة، واهللا يعفـو عـن  . خاطئني غري متعّمدين

كــّل جمتهـــد جيتهــد بصـــّحة النيّــة، ويـــؤّدي حــّق التحقيـــق مــن غـــري خيانــة علـــى قـــدر 
مــام اَحلَكــم مــع البيّنــات مــن اهلـُـدى، وفــّرق الرشــد إال الــذين جــاءهم اإل. االســتطاعة

من الغّي وأظهر ما اختفى، مث أعرضوا عن قوله وما واَفوا دروب احلّق بل منعـوا مـن 
ـــــاد وفســـــاد كالعـــــدا، وفرحـــــوا ـــــذه ونســـــوا غـــــدا. واىف  ".وخـــــالفوه ومـــــاتوا علـــــى عن

  )االستفتاء(
  بداية؟بوفاة المسيح منذ ال ����لماذا لم يقل المسيح الموعود 

إىل عــدم القــول بوفـــاة املســيح عشــر ســـنني  �املســـيح املوعــود وأّمــا مــا دفــع 
رغم الـوحي واإلهلـام، فَسـَبُبه متسـُكه بعقيدتـه، وحماولتُـه تأويـل اإلهلامـات بشـأن وفـاة 
املســيح؛ فقــد كــان يــرى أن تفســري العلمــاء املتــداول هــو احلــق، وأن أي إهلــام ال بــّد 
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ولكــن ملــا أمــره اهللا تعــاىل بــأن يصــدع . مــن فهمــه يف ضــوء القــرآن وتفســريه املعــروف
أمـا قبـل األمـر بالصـدع، . حبقيقة أنه هـو املسـيح، مـا كـان لـه أن يتـأخر عـن أمـر اهللا

الـــوحي الربـــاين كـــان : " �وهـــذا مـــا قالـــه . فهـــذا اجتهـــاده الـــذي غـــّريه اهللا الحقـــا
  " رض للخطأ وللنسيانريي من البشر أتعغ لكنين مثل ،واضًحا

  : �ويقول 
كيف كتبت هكـذا، وملـاذا حصـل التنـاقض يف أقوالـك، فـامسعوا : أما االعرتاض

، حيـــث  "بـــراهني أمحديــة"إن َمثَـــل هــذا التنـــاقض كمثــل التنـــاقض املوجــود يف : وُعــوا
كتبُت فيه أن املسيح ابن مرمي سوف ينـزل من السماء، مث كتبت فيما بعـد أنـين أنـا 

وإمنا سبب ذلـك التعـارض أنـه، بـالرغم مـن أن اهللا تعـاىل قـد . وعوُد ظهورُهاملسيح امل
إن اهللا ورســـوله قـــد أخـــربا : كمـــا قـــال يل أيًضـــا" بـــراهني أمحديـــة"مســـاين عيســـى يف 

كــانوا يعتقــدون بكــل   -وكنــُت مــن بيــنهم  -مبجيئــك، إال أن طائفــة مــن املســلمني 
محــل وحــي اهللا ســبحانه  أن عيســى ســوف ينـــزل مــن الســماء، لــذلك مل أُردبــشــدة 

وتعاىل على الظاهر، بل قمت بتأويله، وظللـُت متمسـًكا بعقيـدة مجهـور املسـلمني، 
ولكــن بعــد ذلــك نـــزل علــي وحــي اهللا يف هــذا الشــأن  ". بــراهني أمحديــة"ونشــرُا يف 

إنـــك أنــت املســيح املوعـــوُد نـــزولُه، كمــا ظهـــرت معــه مئــات اآليـــات : كــاملطر قــائال
اء واألرض كلتامها شاهدًة علـى صـدقي، وإن آيـات اهللا املشـرقة أيًضا، وقامت السم

وإال فلـم . اضطرتين إىل االقتناع بأنين أنا ذلك املسيح املوعود جميئه يف الزمن األخـري
  ". براهني أمحدية"تكن عقيديت الشخصية إال ما كنت سّجلته يف 

فثبــت  بــل عرضــُت هــذا الــوحي علــى القــرآن الكــرمي، ،مث إين مل أكتــِف بــذلك
، وأن اخلليفـة األخـري سـيأيت الً بـن مـرمي قـد تُـويف فعـابآيات قطعية الداللة أن املسيح 

وكمـا أن الظـالم يتبـدد بطلـوع النهـار،  . باسم املسيح املوعود مـن هـذه األمـة نفسـها
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كذلك قد اضطرتين مئـات اآليـات والشـهادات السـماوية واآليـات القرآنيـة القطعيـة 
ـــة والنصـــوص احلديثيّـــ لقـــد كـــان . ة الصـــرحية لإلميـــان بـــأين أنـــا املســـيح املوعـــودالدالل
كنـــت يف زاويـــة . إين مل أكـــن أمتـــىن هـــذا املنصـــب قـــط. يكفيـــين أن يرضـــى اهللا عـــين

 �اخلمول، ومل يكن أحـد يعـرفين، كمـا مل أكـن أحـب أن يعـرفين أحـد، ولكـن اهللا 
 وأمــــوت الً لقــــد وددت أن أعــــيش خــــام. نفســــه أخــــرجين مــــن زاويــــة اخلمــــول قســــرًا

ـــدنيا كلهـــا: ، ولكنـــه تعـــاىل قـــالالً خـــام فاســـألوا اهللا . إين سأنشـــر امســـك بـــالعزة يف ال
  تعاىل ملاذا فعل هكذا؟ ما ذنيب يف ذلك؟ 

أيـن أنـا مــن املسـيح ابـن مــرمي؟ : كـذلك متاًمـا كنــت أعتقـد يف أول األمـر وأقــول
  ،ومــن كبــار املقــربني عنــد اهللا تعــاىل، وكلمــا ظهــر أمــر يــدل علــى فضــلي ،إذ إنــه نــيب

الذي نـزل علي بعـد ذلـك كـاملطر مل  �كنت أعتربه فضال جزئيا، ولكن وحي اهللا 
يف صــراحة تامــة، حبيــث " نــيب"يرتكــين ثابًتــا علــى العقيــدة الســابقة، وأُعطيــُت لقــب 

  .....ن ناحية أخرىوِمن أُمته م �إنين نيب من ناحية، وتابعا للنيب 
. إمنـا أتّبـع وحـي اهللا تعـاىل. ليس هناك مـن تنـاقض يف كالمـي ؛ملخص القولو 

ــه  فمــا مل يــأتين منــه علــٌم ظللــُت أقــول نفــَس مــا قلــت يف أول األمــر، مث قلــُت خالَف
حقيقـــة ". (إمنـــا أنـــا بشـــر، وال أّدعـــي معرفـــة الغيـــب. �بعـــد أن جـــاءين العلـــم منـــه 

  )١٥٤ - ١٥٢ص  ،٢٢ج  ؛الوحي، اخلزائن الروحانية
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  : االعتراض
مـن ! شـبيههوأنـتم تقولـون نفسـه،  بـن مـرمي عيسـى بنــزول �لقد بشـر الرسـول 

  أين أتيتم بكلمة شبيهه؟ أليس هذا حتريفا منكم للنص؟ 
  : الردّ 

حيــا لكــان هــذا االعــرتاض لــه وزن، أمــا وقــد ثبتــت وفاتــه  �لــو كــان عيســى 
وِذكـُر شـخص بامسـه، . بأدلة دامغة، فبات واضحا أن املقصود بنــزوله بعثـة شـبيه لـه

وإرادة غـــريه؛ أســـلوب شـــائع جـــدا يف اللغـــة، وال زال النـــاس يســـتخدمونه، والســـياق 
 "صالح الـدين"ا ما مل يقم فين: طيب اجلمعةيقول خيبّني املقصود بسهولة، فحني 

إذا رّد شــخص هــل يشــك النــاس يف قصــده؟ و فمــن املقصــود؟  .فــال أمــل يف النصــر
. فلـن يقـوم صـالح الـدين "صالح الـدين"ما مل يُقم فينا جيل : على اخلطيب وقال

  فما املقصود؟. قم يا صالح الدين وارفع ذلنا: وحني يقالفمن املقصود؟ 
كلمـا رأيتـك تتحـدث : بأدائـه حني يكتب شخص لصديقه معربا عن إعجابهو 

  فما املقصود؟. قام فينا قد عرفت أن الشافعي ،يف التلفاز
ســتالني يعــود ملوســكو بعــد نصــف قــرن علــى : وحــني تقــرأ خــربا عريضــا بعنــوان

   فما املقصود؟ .وفاته
وهنــاك مئــات مــن األمثلــة الــيت يتحــدث ــا النــاس مــن هــذا القبيــل، ويفهمــون 

مـــن قــــربه، بـــل ــــوض  "صـــالح الــــدين"ود خـــروج منهـــا بسالســـة أنــــه لـــيس املقصــــ
  . شخص من هذه األمة مبستواه

الــيت تتحــدث عــن نـــزول  �فمــا الفــرق بــني هــذه األمثلــة وبــني أحاديــث النــيب 
املســيح؟ هــل يعــود املســيح الــذي مــات؟ هــل انقطــع اخلــري مــن هــذه األمــة حبيــث ال 



@pb™a�Ça@…ìÇì½a@|î�½a@ñìÇ…@óÜÇ�@@
  ٢٠١  

  

  
  

هــذا مــن ســنة  يســتحق أحــد منهــا هــذا اللقــب ليــأيت اهللا بنــيب مــن أمــة أخــرى؟ هــل
  اهللا؟ 

مـرة يف غـري موضـوع نـزول املسـيح  �وهذا األسـلوب نفسـه اسـتخدمه الرسـول 
احلمــد هللا الــذي قــد أخــزاك يـــا : "أيضــا، حيــث قــال بعــد أن أُخــرب بقتــل أيب جهــل

مـع أن  )٣٥٣ص  ٣ج ، البدايـة والنهايـة( ".مـةهذا كان فرعـون هـذه األ .عدو اهللا
  . رياأبا جهل مل يكن فرعونا وال حىت مص

وختــام املســك هلــذا االســتخدام هــو اآليــة القرآنيــة، فهــي القــول الفصــل، حيــث 
ــوَن  *َفأَْرَســَل ِفْرَعــْوُن ِيف اْلَمــَدائِِن َحاِشــرِيَن �يقــول اهللا تعــاىل  ِإن َهــُؤالِء َلِشــْرِذَمٌة قَِليُل

َكـَذِلَك َوأَْوَرثـَْناَهــا بَــِين * وَُكُنــوٍز َوَمَقـاٍم َكــِرٍمي  *َفَأْخَرْجَنـاُهْم ِمــْن َجنـاٍت َوُعيُــوٍن  ....*
إن بين إسرائيل ورثوا ملك مصـر بعـد غـرق فرعـون، : فاآلية تقول حرفيا.. �ِإْسرَائِيلَ 

وهـذا يعـين أن اهللا . وهذا غري صحيح، فهـم مل يرثـوا ملـك مصـر، بـل ورثـوا فلسـطني
 . ة بينهماتعاىل قد أطلق على فلسطني اسم مصر هنا للمشا

  : االعتراض
ما هـو نسـب مؤسـس اجلماعـة؟ مـرة يقـول أنـه مغـويل، ومـرة يقـول أنـه فارسـي، 

  فكيف ذلك؟ 
  : الردّ 

وقـــع يف نفســــي أن : "يف كتــــاب االســـتفتاء يقــــول �كتـــب املســــيح املوعـــود 
أكتـب شـيًئا مــن سـواحني وسـوانح آبــائي يف هـذه الرسـالة، ألعــّرف بـه النـاَس أمــري، 

م، ويزيــدهم قــّوة لِرفــع الضــاللة، ولعّلهــم يفّكــرون يف أصــل احلقيقــة، لعــل اهللا يــنفعه
  .ومييلون إىل العدل والنَصفة
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فــاعلموا، رمحكــم اهللا، أين أنــا املســمى بـــ غــالم أمحــد بــن مــريزا غــالم مرتضــى، 
ومــريزا غــالم مرتضــى بــن مــريزا عطــا حممــد، ومــريزا عطــا حممــد بــن مــريزا كـــل حممــد، 

زا فــيض حممــد، ومــريزا فــيض حممــد بــن مــريزا حممــد قــائم، ومــريزا كـــل حممــد بــن مــري 
ومــريزا حممــد قــائم بــن مــريزا حممــد أســلم، ومــريزا حممــد أســلم بــن مــريزا دالور بيـــك، 
ومــريزا دالور بيـــك بــن مــريزا إلــه ديــن، ومــريزا إلــه ديــن بــن مــريزا جعفــر بيـــك، ومــريزا 

زا حممــد عبــد البــاقي، جعفــر بيـــك بــن مــريزا حممــد بيـــك، ومــريزا حممــد بيـــك بــن مــري 
ومـــريزا حممـــد عبـــد البـــاقي بـــن مـــريزا حممـــد ســـلطان، ومـــريزا حممـــد ســـلطان بـــن مـــريزا 

  .هادي بيـك
يف " قاديـان"مث اعلموا أّن مسـكين قريـٌة ُمسّيـت ببلـدة اإلسـالم، مث اشـتهر باسـم 

، إىل جانــب "البيـاس"و" الـراوي"وهـي واقعـة يف الفنجــاب بـني النهـرين . هـذه األيـام
الـــذي هـــو صـــدر احلكومـــة ومركـــز الـــبالد " الهـــور"مـــائال إىل الشـــمال مـــن  املشـــرق

  .الفنجابية
وإين قرأُت يف كتب سوانح آبائي ومسعـت مـن أيب أن آبـائي كـانوا مـن اجلرثومـة 

ْغلّيــة
ُ
ومــع . ولكــن اهللا أوحــى إّيل أّــم كــانوا مــن بــين فــارس ال مــن األقــوام الرتكّيــة. امل

 ُكــن مــن بــين الفاطمــِة، ومــن أهــل بيــت النبــّوِة، ذلــك أخــربين ريب بــأّن بعــض أمهــايت
  .واهللا مجع فيهم نسل إسحاق وإمساعيل من كمال احلكمة واملصلحة

ومسعــُت مــن أيب وقــرأت يف بعــض ســواحنهم أّــم كــانوا يف بــدء أمــرهم يســكنون 
، قبــل أن يرحلـوا إىل اهلنــد، وكــانوا مـن أمــراء تلــك األرض وُوالــا، "مسرقنــد"يف بلـدة 

مث طـــرحْتهم النـــوى َمطارَحهـــا، وبســـطْت إلـــيهم ســـيول . ومـــن أنصـــار امللّـــة وُمحاـــا
ورأوا هـذه " قاديـان"البلدة الـيت تسـمى بــ السفر جوارَحها، حىت إذا وطئوا أرض هذه



@pb™a�Ça@…ìÇì½a@|î�½a@ñìÇ…@óÜÇ�@@
  ٢٠٣  

  

  
  

بـــة الطيبـــة، ســـّرْم رحيهـــا وماؤهـــا، وســـوادها وخضـــراؤها، فـــألَقوا  اِخلطّــة املباركـــة، والرت
  ....."فيها عصا التْسيار

بشــأن  �وقـد أثــار الــبعض شــبهَة أن هنــاك تناقضــا يف أقــوال املســيح املوعــود 
، حيــث جــاء يف خطبــة �ح املوعــود نســبه، وقــد رّد علــيهم اخلليفــة الرابــع للمســي

  : م ما يلي١٩٨٥-٣-٢٩مجعة ألقاها رمحه اهللا بتاريخ 
 :فيقول حضرته �نسبه  بسلسلةأما فيما يتعلق 

ويتبـني مـن مسـتندات آبائنـا احملفوظـة إىل ". مغـول بـرالس"إن فـرع قومنـا هـي " 
لـذي مشـل وكـان عـددهم ا". مسرقنـد"اآلن أم كانوا قد هاجروا إىل هـذه الـبالد مـن 

." ودخلــوا هــذه الــبالد بصــفتهم زعمــاء حمرتمــني. نســمة ٢٠٠األهــل واخلــدم حــوايل 
  )احلاشية ،١٦٣ -١٦٢ص ١٣ج ؛كتاب الربية، اخلزائن الروحانية(

كمـا ظُـن ظاهريــا   -إن هـذه األسـرة اشـتهرت بأسـرة مغوليـة : "مث يقـول حضـرته
لتكرار يف وحيـه املقــدس أن ولكـن اهللا تعـاىل العـامل بالغيــب أظهـر علـّي احلقيقــة بـا -

حقيقـــة الــــوحي، ." (أبنـــاء الفــــارس"ودعــــاين بكلمـــة . هـــذه األســـرة فارســــية األصـــل
  ) احلاشية ،٨٠ص ٢٢ج ؛اخلزائن الروحانية

الواقع أن األمور الثالثة املذكورة ال حتتـوي علـى أي تعـارض بـل كلهـا صـحيحة 
دنا املســيح املوعـــود عنــدما حققـــُت يف املوضــوع تبــني يل أن جـــد ســي... يف آن مًعــا

هنــا ظهــرت . كـان قــد هـاجر مــن مسرقنـد، ولكــن مسرقنــد ال تقـع يف إيــران اليـوم  �
 ،املشــكلة للعيــان أنــه إذا كــان فعــال قــد هــاجر مــن مسرقنــد وكــان يُــدعى مغوليــا أيضــا

قـــد أخـــرب ســـيدنا  �فكيـــف أصـــبح مـــن أهـــل فـــارس؟ ومـــن ناحيـــة ثانيـــة كـــان اهللا 
فارســـي األصـــل، وبطبيعـــة احلـــال مل يكـــن لـــدى بـــالوحي أنـــه  �املســـيح املوعـــود 

معتمـدا علـى علـم  �فـأقر حضـرته . حضرته خٌرب أكثر صدقًا منه يف هـذا الصـدد
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إننــا كنــا قــد هاجرنــا مــن مسرقنــد إىل هنــا، وأقــر أيضــا : اجلغرافيــة الســائد آنــذاك وقــال
 �فلـم يكـذب حضـرته . بأننا من املغول، ويؤكد املؤرخون أيضا على كوننـا مغـوال

إنين ال أرى سـببا وال أجـد برهانـا ظاهريـا علـى كـوين : وأوضح أيضا قائال ،فيما قال
  ." العاملَ بالغيب أخربين بأنك فارسي األصل �فارسي األصل، غري أن اهللا 

فعنـــدما حبثـــُت يف املوضـــوع أكثـــر تبـــني يل أن اجلغرافيـــة السياســـية أيضـــا تتغــــري 
فقــد جــاء يف املوســوعة . ابتــة ودائمــةأحيانــا مــع مــرور الوقــت ولــيس للــبالد حــدود ث

  : الربيطانية
  -�بعثـة النـيب  مـنعام  ٣٠٠حوايل قبل -يف زمن اإلمرباطور فريوز شاه بور "

وكانـت مسرقنـد ). واليـة حدوديـة إيرانيـة" (سـوغ ديانـة"كانـت مسرقنـد عاصـمة واليـة 
إذ كانـت سـلطنة إيـران ممتـدة  ،مرتًاكيلـو  ١٢٠داخل احلدود اإليرانية بـأكثر مـن  تقع

  ." إىل هذه الدرجة
  :وتضيف املوسوعة وتقول ما معناه

يف زمـن اإلمرباطـور خسـرو برويـز  أيًضـا كانت مسرقند جزءا من واليـة إيـران"...
، مث مـا زالـت املدينـة جـزءا مـن )�اهللا الـذي عاصـر رسـول ) ملك الُفرس(كسرى (

  )٩طانية جاملوسوعة الربي." (إيران إىل مئات السنني
مــن عـامل الغيـب والشــهادة   �إذن فـاخلرب الـذي تلقـاه ســيدنا املسـيح املوعـود 

الواقـع أن أجـداد . �كان صحيحا متاما، وليس هناك أي تعـارض بـني تصـرحياته 
كانوا قد هاجروا مـن مسرقنـد الـيت كانـت عنـدها واليـة يف   �سيدنا املسيح املوعود 

  ". أهل فارس"ن سلطنة إيران، وكان سكان مسرقند يسمو 
ألن املغـول  ،هل كان حضرته من املغول أم ال، فيصـبح أمـرا ثانويـا: أما السؤال

الذين سكنوا اهلند ُدعوا املغوَل اهلنود، والذين قطنوا أفغانستان ُدعـوا املغـول األفغـان 
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فهكذا يسقط هذا السؤال تلقائيا فيما إذا كان حضرته مـن املغـول . وهكذا دواليك
فليســمعوا شــهادة  ،لــو أصــر معارضــونا علــى إثــارة االعــرتاض ال حمالــةولكــن . أم ال

يف تأليفــه عــن امللــوك  "ســتينلي بــول"فيقــول الســيد . احملققــني أيضــا يف هــذا الصــدد
إن مصطلح املغول قد اخُرتع لتمييز اهلنود السود من سكان آسـيا : املغول ما تعريبه
كام املسلمون أتراكـا وأفغانـا وبتانـا لقد اختلط الغزاة املختلفون واحل. البيض اآلخرين

 . ومغوال بعُضهم ببعض لدرجة أُطلقْت عليهم مجيعا كلمُة املغول دون متييز

مــن  �إذن فــال غرابــة يف ذلــك، وال معــىن لالعــرتاض فيمــا إذا كــان حضــرته 
متأكـدا  ولكنـه لـيس ،تُـدعى مغـوال أن ُأسـرتهما يقوله حضرته هو . املغول أم غريهم

قـــد وجــد طريقــه إىل التــاريخ يف هـــذا  ،مــا مـــن املمكــن أن خطــأً . مــن حقيقــة األمــر
أمــا فيمــا . الصــدد، ألن املــؤرخني أيضــا يعرتفــون بإمكانيــة حــدوث مثــل هــذا اخلطــأ

  . فال جدال فيه وال شك ،يتعلق بكونه من أهل فارس
 علـــــــــــى موقعنــــــــــــا" زهـــــــــــق الباطــــــــــــل"اخلطبــــــــــــة العاشـــــــــــرة يف كتــــــــــــاب : انظـــــــــــر

islamahmadiyya.net  
  :االعتراض

إن مؤمترنـــا الســـنوي هـــو احلـــج، وأن اهللا اختـــار "هـــل صـــحيح أن املؤســـس قـــال 
  . ، وهناك عبارات للخليفة الثاين يقول فيها ذلك بصراحة"املقام هلذا احلج القاديان

  : الردّ 
، ولـه غاياتـه الـيت املؤمتر ليس حجا، بل اجتمـاع سـنوي. هذا من الكذب ارد

  . �وضحها املسيح املوعود 
ـــا إلغاءهـــا ركـــن احلـــّج إىل البيـــت احلـــرام يف بعـــض املعارضـــني ينســـب  إىل مجاعتن
وملـا ُسـقط يف أيـديهم وثبـت للنـاس  . قاديـان إىلوقوهلـا بوجـوب احلـج  ،مكة املكرمـة

وا يف هـــذه التهمـــة، فنســـبوا لنـــا أننـــا نـــرى أن احلـــج  م غـــريحلـــرام ال البيـــت ا إىلكـــذ
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: وقــال آخــرون. أي أننــا أضــفنا ركنــا جديــدا للحــج.. يكتمـل مــن دون زيــارة قاديــان
يتنافسـون يف  ذلـك مـن أكاذيـب غـريإىل  ..احلـجبـديل عـن إن اجللسة السنوية هي 

  . اخرتاعها
إىل قاديــان كمـــا يــزعم املفـــرتون، ملــا ذهـــب  إمنــا يكـــون احلـــج بــأن لــو كنــا نعتـــرب

، وملــا ذهــب ظفــر اهللا م١٩١٢يف عــام  حــجلل �وعــود اخلليفــة الثــاين للمســيح امل
ونـــزل يف  عمـــرة،لل -وهـــو االبـــن البـــار البطـــل للجماعـــة اإلســـالمية األمحديـــة-خـــان 
  . امللك فيصل ضيافة

ولــو كــان افــرتاؤهم صــحيحا مــا ذهــب العديــد مــن األمحــديني للحــج رغــم منــع 
وهــم  احلكومـات والسـلطات مــن ذلـك، حيــث يُلقـى القــبض علـى بعــض األمحـديني

يف احلــج؛ فقــد ألقــي القــبض يف أوائــل الســبعينيات علــى شــودري حممــد شــريف مــع 
، ومهــا مــن كبــار الســن، وقــد هــددومها بالقتــل، منفصــلني زوجتــه، وســجنومها شــهورا

وكــان قــد وشــى مــا أحــد كبــار . افعلــوا مــا شــئتم: مالســجني املظلــو هلــم هــذا فقــال 
وقــد اعتــاد املشــايخ البحــث . يتشــنيو المنظــور الشــيخ معارضــينا يف باكســتان، وهــو 

عن األمحديني يف احلج، ليخربوا السلطات هناك باعتقاهلم، فلـو كـانوا ينكـرون هـذه 
  الفريضة فهل خياطرون حبيام وحريتهم؟ 

ــــا وهــــو الــــذي أكــــد مــــرارا علــــى أن  �مث كيــــف يبتــــدع املســــيح املوعــــود  حج
أن ينسـخ اجلهـاد  �ه الشريعة اإلسالمية كاملـة وال نسـخ فيهـا إىل األبـد؟ كيـف لـ

ــــذي نــــادى بكمــــال اإلســــالم وكمــــال الرســــول  أو يغــــري احلــــج أو أي حكــــم وهــــو ال
  زيهه عن النسخ كله؟ـوكمال القرآن الكرمي وتن
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 اهللا فـــرائض مـــن واحلـــج والزكـــاة والصـــوم الصـــالة بـــأن ونعتقـــد: "يقـــول حضـــرته
مواهـب " (.السـبيل سـواء ضـل فقـد اهللا عنـد معتـذر غـريَ  متعمـدا ترَكها فمن اجلليل،

  )٥٦الرمحن، ص
ولكـن جيـب . وهنالـك نـوع آخـر مـن العبـادة وهـو احلـج": �ويقول حضـرته 
ــ ا ظاهريـا فقــط؛ بــأن يأخـذ اإلنســان مــا مجـع مــن حــالل وحــرام أال يكـون احلــج حج

من املال، ويتجه إىل بيت اهللا احلرام بالباخرة أو غريها، ويـردد بلسـانه فقـط مـا يـردد 
كــال، فلــيس الغــرض الــذي مــن أجلــه . يفتخــر بأنــه احلــاجالنــاس هنالــك، مث يرجــع و 

وضــع اهللا احلــج أن حيصــل هكــذا، واحلــق أنــه مــن آخــر مراحــل العبــادة والســلوك أن 
فاحملـــب الصـــادق . ينقطـــع اإلنســـان عـــن نفســـه، ويعشـــق ربـــه، ويغـــرق يف حبـــر حبـــه

 .والطواف ببيـت اهللا احلـرام رمـز هلـذه التضـحية وهـذا الفـداء. يضحى بقلبه ومهجته
فكـــذلك هنالـــك بيـــت هللا يف الســـماء،  ،وكمـــا أن هنـــاك بيتـــا هللا تعـــاىل علـــى األرض

ــــه اإلنســــان ال يصــــح طوافــــه االجتمــــاع الســــنوي ســــنة  خطــــب". (ومــــا مل يطــــف ب
  )م١٩٠٦

فيـــا مجيـــع أولئـــك الـــذين حتســـبون أنفســـكم مجـــاعيت لـــن ُتعـــّدوا : "�ويقـــول 
ذلك فـأقيموا صـلواتكم مجاعيت يف السماء ِإالّ حني تسلكون سـبل التقـوى بـاحلق، لـ

اخلمــس باخلشــوع وحضــور القلــب كــأنكم تــرون اهللا، وأمتّــوا صــيامكم هللا بالصــدق، 
 ".وكل مـن وجبـت عليـه الزكـاة فْليؤّدهـا، ومـن فُـرض عليـه احلـج وال مـانع لـه فلـيحجّ 

�)١٥ص  ،١٩ج  ؛سفينة نوح، اخلزائن الروحانية( �
، وهـو مـن من إلغاء احلـج �كيف ميكن تصديق ما يُنسب للخليفة الثاين مث  �

كتــب يف التفســري الكبــري صــفحات كثــرية عــن احلــّج واحلكمــة أدى هــذه الفريضــة، و 



@pb™a�Ça@…ìÇì½a@|î�½a@ñìÇ…@óÜÇ�@@
  ٢٠٨  

  

  
  

وكيــف خيطـر ببالــه أن خيــالف مـا قالــه القــرآن مـن كــل مناسـكه بتفصــيل ممتــع مفيـد؟ 
  ؟ �واملسيح املوعود  �الكرمي والرسول 

ا اخلصـوم مبتـورة الـيت يقـدمهوفيما يلي نتطرق إىل بعـض عبـارات اخلليفـة الثـاين 
  : نقرأها يف سياقهال

ــــان، فيقــــول ــــة زيــــارة قادي ــــة خالفتــــه عــــن أمهي هــــذا : "يتحــــدث حضــــرته يف بداي
جيـب أن تسـتغلوه اسـتغالال  �احلماس الذي تولد فيكم باإلميان باملسيح املوعود 

وأول طريقــة ....... صــحيحا، وإال فاحلمــاس اخلــاطئ يــدمر؛ اســتغلوه لــتعلم الــدين
أن يكـون لكـم عالقـة بـاملركز الـذي قـد جعلـه اهللا تعـاىل يف هـذا العصـر  لـتعلم الـدين

ـــا لكـــل الـــدنيا وســـواء صـــدق أحـــد أم مل يصـــدق، اعـــرتف أم مل يعـــرتف، إال أن . أُم
الصــحيح أن املولــود ال ميكــن أن يــرتىب تربيــة صــحيحة إال بلــنب أمــه، ميكــن أن يــرتىب 

ـــ ال القـــوة الكاملـــة، ألن القـــوة بلـــنب املـــاعز والبقـــر واجلـــاموس، لكـــن ال ميكـــن أن ين
لقد جعل اهللا تعاىل قاديان أُما لقرى العامل كلـه يف هـذا . احلقيقية إمنا يناهلا بلنب أمه

العصر، لذلك لن حتيا أي قرية حيـاة روحانيـة كاملـة إال الـيت تتغـذى مـن ثـدي هـذه 
. مــن هنــا فــالطريق احلــق والكامــل لــتعلم الــدين إمنــا هــو أن تــأتوا هنــا وتتعلمــوه. األم

ــولــو قــال أحــد أن احلليــب ميكــن أن يُبعــث إىل أمــاكن بعيــدة يف العُ  ب، فلمــاذا ال َل
ال شــك . ولكـن شــتان بــني احلليـب الطــازج وغـري الطــازج مــن هـذا الطريــق؟نسـتفيد 

، ولكــن الفــرق بينهمــا -اجلرائـدأعــين -أن هـذا احلليــب يُبعــث إىل اخلـارج يف العلــب 
نتم تريدون أن تنتفعـوا حقيقـة فعلـيكم أن تـأتوا هنـا فإذا ك. فرق الطازج وغري الطازج

وتنتفعوا هنا من هذا احلليـب، وإال سـوف نبعـث لكـم هـذا احلليـب يف العلـب علـى  
 . كل حال
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لعـل بعضـكم يقــول أن حضـورنا إىل قاديــان يف اجللسـة الســنوية يكفينـا، ولكــن 
لــى العمــل، هــذا لــيس صــحيحا، ألننــا يف هــذه املناســبة نبــني األمــور إمجــاال وحنــث ع

وال يكــون عنــدنا فرصــة للتعلــيم والرتبيــة، وإمنــا تتيســر الفرصــة لــذلك يف أيــام ســوى 
إن اإلخــوة الـذين يــأتون . أيًضـا لـذلك جيــب أن حتضـروا هنــا يف وقـت آخــر. اجللسـة

رأوا الفــــرق بــــني احلليــــب الطــــازج واملعلــــب، ولــــذلك ال قــــد هنــــا يف أوقــــات أخــــرى 
نفســهم ويرتكـــون أون علــى إــم يشـــقّ . هنــا يضــّيعون أّي إجــازة وال فرصــة للمجـــيء

ـــــريا بالفعـــــل إن . راحـــــتهم ويفـــــارقون أهلهـــــم، وحيضـــــرون هنـــــا حتمـــــا، وينتفعـــــون كث
حضــورهم هنــا مــرة بعــد أخــرى نفســه دليــل علــى أــم جيــدون فائــدة يف اــيء هنــا، 

لقــد حــث املســيح املوعــود . وإال ملــاذا يــأتون؟ فــاحلق أن احلضــور هنــا ضــروروي هنــا
ون هنــا مــرة تلــو مــرة أخــاف علــى ر كثــريا، وقــال إن الــذين ال حيضــعلــى ذلــك   �

فاحذروا مـن أن يُقطـع . إميام، فالذي لن يبقى على صلة مع قاديان سوف يُقطع
األمهـات أيضـا  حليـبإالم يبقى هذا احلليب طازجا؟ أال تـرون أن : وثانيا. أحدكم

وقـت يرمـي اهللا تعـاىل ؟ كذلك سـيأيت أمل جيّف احلليب يف ثدي مكة واملدينة! فّ جي
حــني جيــّف هـــذا  ، وذلـــكفيــه ــذا احلليــب بعيـــدا عــن أوالدنــا وعـــن أوالدهــم أيضــا

الوقــت ســيأيت حتمــا، لــذلك فمــن واجــبكم أن تشــربوا هــذا احلليــب  ذلــك. احلليــب
مـــرة واحـــدة يف الســـنة لـــن يـــنفعكم كثـــريا، ولكـــن إىل هنـــا إن جميـــئكم . وتنتفعـــوا منـــه

ــــوار العلــــوم. (ون ــــذا األمــــراألســــف أن معظــــم النــــاس ال يهتمــــ الــــد الرابــــع،  ،أن
  )١٩١٧-١٢-٢٧خطاب اجللسة السنوية  ،اطلبوا العلم .١٣٦-١٣٥ص

أنـــه مل يُعـــد يف مكـــة : أمل جيـــّف احلليـــب يف ثـــدي مكـــة واملدينـــة؟ تعـــين: فعبـــارة
  . يعلمون الناس دينهم احلقّ  واملدينة علماء ربانيون

   



@pb™a�Ça@…ìÇì½a@|î�½a@ñìÇ…@óÜÇ�@@
  ٢١٠  

  

  
  

  : ظّليّ النوع من الحّج 
اخلارجون علـى اخلليفـة حضـرَته بأنـه اعتـرب حضـور اجللسـة السـنوية يف  وقد ام

ـــا، فـــرد علـــيهم حضـــرته يف خطابـــه يف  م، ١٩٣٣عـــام  اجللســـة الســـنويةقاديـــان حج
: توســيعات ومــا شــابه ذلــكمــن جتهيــزات و  اجللســة بــرامج يف مــا بــّني وقــال بعــد أن 

 عـــدادبأعلــى اإلخـــوة أن يســعوا جاهـــدين للحضــور إىل اجللســـة الســنوية كـــل ســنة "
. ، فحضــور هــذه اجللســة لــيس أمــرا عاديــا، بــل فيــه بركــات كثــريةأكثــر مــن ذي قبــل

يــردده الصــغار أيضــا، وهــو أن أرض  �هنــاك بيــت شــعر شــهري للمســيح املوعــود 
لقــد ســـبق أن . ا َحَرًمـــا مــن كثــرة اخلالئــقًضــقاديــان صــارت حمرتمــة اآلن وصــارت أر 
 بــــأن -وأنــــا أحــــّث اإلخــــوة علــــى حضــــورها-قلــــت يف خطبــــة قبــــل هــــذه اجللســــة 

هـذه اخلطبـة فقـد   "الفضـل"حضورها نـوع مـن احلـّج الظلّـّي، وعنـدما نشـرت جريـدة 
، ولكـن خـالل مـنت اخلطبـة نسـوا "نوع من احلـّج الظلّـيّ : "كتبْت يف العنوان الرئيس

فهنــاك  ،وحــىت لــو مل تكــن هــذه الكلمــات. الــيت قلتهــا" نــوع مــن"كلمــة أن يــذكروا  
، ممــا يعـين أن احلــج احلقيقـي قــائم بذاتـه، فإننــا عنـدما نقــول أن "احلــّج الظلـيّ " عبـارة

قـد انتهـت  �نيب ظلّي، فهل يعين هـذا أن رسـالة النـيب الكـرمي  �املسيح املوعود 
ا ن اعـرتاض غـري املبـايعني فـارغ، فنظـرً فـاحلق أ: "إىل أن قال حضرته... والعياذ باهللا؟

يف قاديـــان وال ســـيما الربكـــات الـــيت يف اجللســـة  تعـــاىل جعلهـــا اهللاقـــد لربكـــات الـــيت ل
. السنوية هنا، فـإن اعتبـار حضـور هـذه اجللسـة نوعـا مـن احلـج الظلـي صـحيح متامـا

   )١٩٣٣-١-٥ تاريخ ٨٠، العدد٢٠الد  قاديان دار األمان ،جريدة الفضل(
مث هــو يــدّل  .العــرتاض كــان مــن غــري املبــايعني، وهــذا حلســدهم حلضــرتهإذن، ا

، وإال مـــا مل يقـــل بـــأن اجللســـة بـــديل عـــن احلـــج قـــط �علـــى أّن املســـيح املوعـــود 
  . اعرتضوا على اخلليفة الثاين وحاولوا تشويه عبارته
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اخلــارجني  واملشــكلة أن املفــرتين يســتدلون أيضــا مبــا جــاء يف جريــدة لألمحــديني
، "١٩٣٣-٤-١٩بيغـــام صـــلح، : "، وهـــي� فـــة حضـــرة اخلليفـــة الثـــاينعلـــى خال

للحـج، وينسـب هـذا  بـديالً وصاحب املقال يريد أن يتهمنا بأننا نعتـرب زيـارة قاديـان 
لعبـــارات اشـــّوه بـــل لألســـف،  مل يكـــن صـــادقاولكنـــه .. القـــول إىل أحـــد األمحـــديني

  . الربيئة كما شّوهوا عبارة حضرة اخلليفة الثاين
هـــذه النصـــوص كلهـــا الـــيت يلـــوون أعناقهـــا أـــا تكـــون يف ســـياقات  الالفـــت يف

زعون كلمـة مـن ســياقها، ـولكـن هـؤالء ينـ .خمتلفـة؛ مثـل احلـّض علـى حضـور اجللســة
األمحــديني  وهــو حيــثّ  �وهــذا واضــح يف املثــال التــايل؛ حيــث يقــول اخلليفــة الثــاين 

د صــار احلــج يف قــ: "علــى حضــور اجللســة الســنوية واالســتفادة روحانيــا مــن بركاــا
هـــذه األيـــام صـــعبا لكثـــري مـــن النـــاس، ألنـــه مل يبـــَق يف تلـــك املنطقـــة األمـــن واألمـــان 

لــيس هنالــك نظــام لتحقيــق الفوائــد واملنــافع : الــذي هــو ضــروري للحــج أوال، وثانيــا
 أهــل اهلنــد أكثــر يــرى أن ألن اهللا تعــاىل: الــيت هــي املقصــود احلقيقــي للحــج، وثالثــا

وحيــث إنــه ال ميكــن أن  .ســبيل خدمــة دينــه يف هــذا الــزمن مــن غــريهم يف اســتعداًدا
أصحاب املقـدرة والثـروة مـن جهـة، ومـن جهـة أخـرى فـإن الفقـراء  إاليذهب للحج 

معـــذورون شـــرًعا مـــن احلـــج بســــبب  الـــذين يتســـببون يف ازدهـــار اجلماعـــات الربانيـــة
د الفقـراء فقرهم، ولذلك قد جعل اهللا تعاىل حجا ظليا لكي يشرتك فيه مسلمو اهلن

يف العصــر األول . لرقـي اإلسـالم يف هــذا العصـر فـيهم الوســيلة اهللا تعــاىل يـرىالـذين 
لإلسـالم كانـت مسـؤولية نشــر اإلسـالم ملقـاة علـى العــرب أكثـر مـن غـريهم، وكــانوا 
يســـتطيعون أن يصـــلوا مكـــة بســــهولة، ولـــذلك كانـــت هنــــاك فـــرص كثـــرية يف احلــــج 

يف بـالد العـرب يف هـذا  ال يوجـدولكـن  ،)المنشـر اإلسـ(إلجناح هذه اخلطة الربانية 
، كما ال ميكن أن يصل الناس مجيعـا مـن كـل نظام إلجناح هذه اخلطة اإلهلية العصر
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 مثـــل ،وســـتبقى إىل يـــوم القيامـــة ،، ولـــذلك فـــإن عبـــادة احلـــج باقيـــةإىل هنـــاكالعـــامل 
أيــام يف  فريضــة أداء عبـادة احلــج هنالــك وإنباقيــة إىل يـوم القيامــة، الفريضـة الصــالة 

يف مكـة مجاعـة يف هـذا  ليسواجبة على كل من استطاع إليه سبيال، ولكن  حمددة،
عترب مسؤولة عن نشر اإلسالم، كما ليسـت حالـة العـرب وال نظـامهم قـادر العصر تُ 

يقومــون  نعلـى تبليــغ اإلســالم، وإمنــا هــذا النظــام موجــود اآلن يف اهلنــد، والقــوم الــذي
ا، لـــذلك قـــد جعـــل اهللا تعـــاىل اآلن حجـــا ظليـــا، ـــذه املهمـــة أيضـــا موجـــودون هنـــ

ــاومــا دام نظــام التبليــغ هــذا . وجعــل مركــزه قاديــان  قاديــان ومــا دامــتيف اهلنــد،  باقًي
، ومــا دام أهــل اهلنــد يــدركون أن اهللا تعــاىل قــد ألقــى علــيهم مســؤولية نشــر مركــزا لــه

 ثوابـا، إضـافةً  اهلدى والرشـد يف العـامل، فكـل مـن يـأيت إىل هـذه اجللسـة سـوف ينـال
إىل املنـافع العلميــة الــيت يكسـبها بســماع اخلطــب يف اجللسـة، ولكــن لــو أن مســلمي 

ومل يقــدروها حـــق قــدرها، واختـــذ اهللا  -ال قــّدر اهللا-اهلنــد نســوا هـــذه النعمــة اإلهليـــة 
أي ه الجلســـة ، فحيـــث إنـــه لـــيس فـــي هـــذمكانـــا آخـــر مركـــزا إلجنـــاز هـــذه املهمـــة

ســوف لـذا  العنصـر مخصـوص بمكـة المكرمـة فقـط،شـعائر تعبديـة، إذ إن هـذا 
فمـن واجـب كـل . يصبح هذا االجتماع يف قاديان جمرد تقليد، ولن يبقـى فيـه ثـواب
ويســـعى جاهـــدا  ،أمحـــدي أن يقـــدر هـــذه النعمـــة اإلهليـــة حـــّق قـــدرها وعظمـــة ثواـــا

إلجنــاح هــذه اجللســة الســنوية؛ ســواء باملــال أو باجلهــد أو بتقــدمي بيتــه للضــيوف أو 
، سـنة ٦٢٨، خطبـات اجلمعـة، ص١٣خطبات حممـود، جملـد . (أخرىخدمة  بأي

  )١٩٣٢-١١-٢٥يوم ، ٧٣اخلطبة ، رقم م١٩٣٢ -١٩٣١
حيث على حضور اجللسة، وخالل النّص يبـني أنـه لـيس  � واضح أن حضرته

ـــــة منهـــــاإذا فُ  وأنـــــههنالـــــك شـــــعائر تعبديـــــة يف اجللســـــة،  فلـــــيس يف  ،قـــــدت الروحاني
  . حضورها ثواب
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مث إن اجللســـة الســـنوية ال ُتعقـــد ىف قاديـــان وحـــدها، بـــل ىف عشـــراٍت ِمـــن دول 
  العامل، فهل احلج يف هذه البالد كلها أيضا؟ 

كثـــريا عـــن احلـــج، ومتـــىن مـــرارا أن يـــزور مكـــة   �لقـــد حتـــدث املســـيح املوعـــود 
، مث إن اخلليفــة األول والثــاين قــد حّجــا "كحــل عينيــه تلــك الثــرى"واملدينــة، وجيعــل 

  . هللا احلرام، وال زال األمحديون حيجون رغم املضايقات الكبرية اليت يواجهوابيت ا
  : االعتراض

فلمــاذا نــزل وحــي علــى مؤســس مجــاعتكم ن اهللا يرســل الرســول بلســان قومــه، إ
  بالعربية وبلغات أخرى؟ 

  :الردّ 
َ َهلُـمْ َوَما أَْرَسْلَنا ِمن رُسوٍل ِإال ِبِلَسـاِن قَـْوِمـِه �: يقول تعاىل وهـذا حـق، �لِيُبَــني، 

  يوصلها إليهم وهو يتحدث بلغة أخرى ووحيه بلغة خمتلفة؟  فكيف للرسول أن
يف غالبيتـه، وهـو مفهـوم لـه،  بالعربيـة �على املسيح املوعـود  لقد نزل الوحي

؛ فالعربيـــة هــي لغــة الـــدين الــيت هـــي لغتــه اليوميــة األوردووكــذلك هنــاك قســم منـــه بــ
لغـة املخـاطَبني األوائـل بـدعوة  هـي واألوردو.. قرآن، لغة املسـلمنياإلسالمي، لغة ال

   .�املسيح املوعود 
ال جيــوز أن ينـــزل شــيء مــن بأنــه  وال تقــول اآليــة .إًذا، هــذا هــو موضــوع اآليــة

  .كأن تكون آية على صدقه مثال. الوحي على الرسول بلغة أخرى غري لغته
 �أن ينــزل وحـي علـى املسـيح املوعـود  ؛ فاآليـة مل متنـعهذا موضوع آخر إن

بلغة ال يعرفها، حبيث تكون آية أخرى من آيات صدقه الكثرية، إذ كيـف ميكـن لـه 
ال يعــرف منهــا شــيئا؟ وهــذا الــوحي قليــل جــدا يف وحــي  بلغــةأن يفــرتي هــذا القــول 

  .خاصة مث باألردية املسيح املوعود الذي نزل عليه بكثرة يف العربية
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  : االعتراض
  .يتحدث بألغاز وحاشاه �كم للدجال معقد، ولو صّح لكان الرسول تفسري 
  : الردّ 

   .، بل هي نبوءات واضحة ملن اتقى اهللا وتدبر يف آياتهاهذه ليست ألغاز 
هــي ، بــل غالًبــا علــى ظاهرهــا تقــعوال بــد أن يعلــم كــل إنســان أن النبــوءات ال 

ر، وإال فهـل ميكــن وتفسـريها لـيس صــعبا، بـل سـهل ميســو . غالبــا تفسـريإىل حباجـة 
متـــيم "الروايـــات؟ هـــل يعقـــل أن يســـافر  تصـــفهأن يكـــون هنـــاك محـــار حقيقـــي كمـــا 

هـذا السـفر العجيـب ويلقـى دابـة تفهـم اللغـة العربيـة؟ وأيـن هـذه الدابــة؟ مث " الـداري
؟ ءعــرف عــنهم شــيهــل يعقــل أن هنالــك أناســا باملليــارات خمتفــني خلــف ســد وال يُ 

داول مــن جــذوره، وجتــزم بصــحة تفســرينا وبســاطته أســئلة عديــدة ــدم التفســري املتــ
  . �وتؤكد على صدق سيدنا حممد .. وعفويته

  :االعتراض
  ؟املالئكةقد شّبه اهللا تعاىل ب �املسيح املوعود يقال أن  

  :الردّ 
العبـــارات الـــيت قّصـــها املفــــرتون هنـــا قـــد كتبهـــا حضــــرته لتنفـــي النــــزول املــــادي  

محــاك اهللا وحفظــك وَرَحــَض .. واعلــم: "�املســيح املوعــود  فقــد قــال.. للمالئكــة
أن للمخــالفني اعرتاضــات أخــرى قــد نشــأت مــن ســوء فهمهــم وقلــة .. درن أوزارك

تـدبرهم، فأردنـا أن نكتبهــا يف كتابنـا هــذا مـع جواــا لينتفـع ــا كـل مــن كـان رشــيدا 
 ا من دنس التعصب وكان من الطالبنيمن الناس، ُمصطفى ُمرب.  

زول اإلنســان مــن جبــل ـأــم يقولــون إن املالئكــة ينـــزلون إىل األرض كنــ فمنهــا
إىل حضــيض، فيبُعــدون عــن مقــرهم، ويرتكــون مقامــام خاليــة إىل أن يرجعــوا إليهــا 
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هــذه عقيــدم الــيت يبّينــون، وإنّــا ال نقبلهــا ونقــول إــم ليســوا فيهــا علــى . صــاعدين
عقائـد أهـل الُسـّنة واجلماعـة، بـل  فاشتد غـيظهم وقـالوا إن هـؤالء خرجـوا مـن . احلق

  .كفروا وارتدوا، فقاموا علينا معرتضني
وأما اجلواب فـاعلم أـم قـد أخطـأوا إذ قاسـوا املالئكـة بالنـاس، وال خيفـى علـى 
الــذي ُخلــق مــن طينــة احلريــة، وتفــوَق َدر الدرايــة اليقينيــة، أن املالئكــة ال يشــاون 

ــــاب وال الُســــّنة وال النــــاس يف صــــفة مــــن الصــــفات أصــــال، ومل ي قــــم دليــــل مــــن الكت
اإلمجـــاع علـــى أـــم إذا نزلـــوا إىل األرض فيرتكـــون الســـماوات خاليـــة كبلـــدة خرجـــت 
أهلها منها ويقصدون النـاس بشـّق األنفـس، ويصـلون األرض بعـد مكابـدة األسـفار 
وآالِم بُعِد الُشّقة ومتاعبها وشدائدها، ومعاناِة كل مشـقة وجهـد، بـل القـرآن الكـرمي 

َوَجــاَء �: بـّني أن املالئكــة يشــاون بصـفام صــفاِت اهللا تعــاىل كمــا قـال عــز وجــلي
أنه تعاىل كيـف أشـار .. رزقك اهللا دقائق املعرفة.. ، فانظر�رَبَك َواْلَمَلُك َصفا َصفا

يف هذه اآليـة إىل أن جميئـه وجمـيء املالئكـة ونزولـه ونـزول املالئكـة مّتحـد يف احلقيقـة 
: يقـول �فقال اخلصم هنا تعليقا إن املسيح املوعود واإلمـام املهـدي . " والكيفية

فـانظر إىل هـذا " املالئكة يشاون بصفام صـفات اهللا تعـاىل يف احلقيقـة والكيفيـة"
زول اهللا، ـعــــن مشــــاة نــــزول املالئكــــة بنـــــ �يتحــــدث املســــيح املوعــــود ! القــــصّ 

  ! هللايشبه املالئكة با �إن املسيح املوعود : واخلصم يقول
وال حاجـــة إىل أن نـــذّكرك مـــا ثبـــت مـــن : "يقـــول �ويتـــابع املســـيح املوعـــود 

نــزول اهللا تعــاىل مــن العــرش يف الثلــث اآلخــر مــن الليــل فإنــك تعرفــه، ومــع ذلــك مــا 
أظن أن حتمل ذلـك النــزول علـى النــزول اجلسـماين وتعتقـد أن اهللا تعـاىل إذا مـا نـزل 

فــاعلم أن نــزول املالئكــة كمثــل . ن وجــودهإىل الســماء الــدنيا فبِقــي العــرش خاليــا مــ
نـزول اهللا كمـا تشـري إليـه اآليــات املتقدمـة، واهللاُ أدخـَل وجـود املالئكـة يف اإلميانيــات  
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ـْوِم اآلِخـِر واْلَمالِئَكـِة  �: كما أدخل فيها نفسـه وقـال َوَلِكـن الْـِرب َمـْن آَمـَن بِـاِهللا َواْليـَ
فبـــّني للنــــاس أن . �َوَمـــا يـَْعَلــــُم ُجنُـــوَد َربـــَك إال ُهــــوَ � :، وقــــال�َواْلِكتَـــاِب َوالنِبيـــَني 

حقيقة املالئكة وحقيقة صـفام متعاليـة عـن طـور العقـل، وال يعلمهـا أحـد إال اهللا، 
  .فال تضربوا هللا وال ملالئكته األمثال وأْتوه مسلمني

وأنــــت تعلــــم أن كــــل مســــلم مــــؤمن يعتقــــد أن اهللا ينـــــزل إىل الســــماء الــــدنيا يف 
الثلـث اآلخــر مــن الليــل مــع وجــوده واســتوائه علــى العــرش، وال يتوّجــه إليــه لــوُم الئــم 
وال طعــُن طــاعن ألجــل هــذه العقيــدة، بــل املســلمون قــد اتفقــوا عليهــا ومــا حــاّجهم 

ىل األرض مــــع قــــرارهم وثبــــام يف فكــــذلك املالئكــــة ينـــــزلون إ. أحــــٌد مــــن املــــؤمنني
. مقامات معلومة، وهذا سٌر من أسرار قدرتـه، ولـوال األسـرار ملـا ُعـرف الـرب القّهـار

ومقامـــات املالئكـــة يف الســـماوات ثابتـــة ال ريـــب فيهـــا كمـــا قـــال عـــز وجـــل حكايـــة 
ـم يرتكـون وما نرى يف القرآن آية تشـري إىل أ. �َوَما ِمنا إال َلُه َمَقاٌم َمْعُلومٌ �: عنهم

مقامام يف وقـت مـن األوقـات، بـل القـرآن ُيشـري إىل أـم ال يرتكـون مقامـام الـيت 
ـــتهم اهللا عليهـــا، ومـــع ذلـــك ينــــزلون إىل األرض ويُـــدركون أهلهـــا بـــإذن اهللا تعـــاىل،  ثّب
ويتـــربزون يف بـــرزات كثـــرية، فتـــارة يتمثلـــون لألنبيـــاء يف صـــور بـــين آدم، ومـــرة يـــرتاءون  

يــراهم أهــل الكشــف كاألطفــال وأخــرى كاألمــارد، وخيلــق هلــم اهللا يف كــالنور، وكــرّة 
األرض أجساًدا جديدة غـري أجسـادهم األصـلية بقدرتـه اللطيفـة احمليطـة، ومـع ذلـك 
تكــون هلــم أجســاد يف الســماء، وهــم ال يفــارقون أجســادهم الســماوية، وال يربحــون 

وهـذا . م ال يرتكـون املقامـاتمقامام، وجييئون األنبياَء وكـل مـن أُرِسـلوا إليـه مـع أـ
سر من أسرار اهللا فال تعجب منه، أمل تعلم أن اهللا على كل شيء قـدير، فـال تكـن 

  .من املكذبني
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كيــف جعلهــم اهللا كجوارحــه، وجعلهــم وســائط قــدره يف .. وانظــر إىل املالئكــة
َفَيُكونِّيِتــــِه يف كـــــل أمــــر، ينفخـــــون يف الصــــور علـــــى مكــــانتهم، ويبّلغـــــون  األمــــور وُكنـْ
صيحتهم إىل من يشاءون، وال يعجز أحد منهم عـن أن يـدرك كـل مـن يف املشـارق 

فــانظروا مــثال . واملغــارب يف طرفــة عــني أو يف أقــل منهــا، وال يشــغله شــأن عــن شــأن
كيف يقبض كل نفس يف الوقـت املقـدر، وإن  .. إىل ملك املوت الذي وُكل بالناس

أقصى املشـرق واآلخـر يف منتهـى بـالد  كان أحد من الذين يـُتـََوفون يف آن واحد يف
فلــو كانـت سلســلة هـذا النظــام اإلهلــي موقوفـة علــى نقـل خطــوات املالئكــة . املغـرب

مــن الســماء إىل األرض، مث مــن بلــدة إىل بلــدة، ومــن ُملــٍك إىل ُملــٍك، لفســد هــذا 
د النظام األمرّي، ولتطّرَق حرج عظيم يف أمور قضاء اهللا وقـدره، وَلَمـا كـان مللَـٍك عنـ

انتقالــه مــن مكــان إىل مكــان أن يــأمن إضــاعة الوقــت وفــوت األمــر املقصــود، ولَــَوَرَد 
يف وقت من األوقـات مـورد العتـاب، وألُْرِهـَق يف يـوم مـن األيـام بعتبـة رب األربـاب، 

وأنــت تعلــم أن شــأن . ألجـل مــا فاتــه فعـُل األمــر علــى وقتـه، وُألِخــَذ بــأنواع العقـاب
يفعلــون مـــن غــري ُمْكــٍث، وفعُلهــم فعــُل اهللا مــن غـــري  املالئكــة منــزٌّه عــن هــذا، وهــم

  )محامة البشرى. (تفاوت، فتدبر وال تكن من الغافلني
  : �ويقول املسيح املوعود 

تقولـون إعراضــا عـن مقــاليت، وإظهــارًا لضـالليت، إن املالئكــة ينـــزلون إىل األرض 
ا متــّر علـــيهم بأجســامهم ويـُْقــُوون أمــاكَن مقــامهم، ويرتكــون الســماوات خاليــة، ورمبــ

برهــــة مــــن الزمــــان ال يرجعــــون إىل مكــــان، وال يقرَبونــــه لتمــــادي الوقــــت علــــى وجــــه 
األرض إلمتـام مهمـات نـوع اإلنســان، ويضـيعون زمـان الســفر بالبطالـة كمـا هــو رأي 
شيخ البطالة؛ وإنه قال يف هذا الباب جممال، ولكن لزمـه ذلـك الفسـاد بداهـة، فـإن 

اخلطــة، فــال شــك أنــه حمتــاج إىل صــرف الزمــان لقطــع  الــذي حمتــاج إىل احلركــة إلمتــام
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املســافة وإمتــام العمــل املطلــوب مــن هــذا الســفر ذي الشــأن، فاحلاجــة اُألوىل توجــب 
مث مـــن احملتمـــل أن ال يفُضـــل . وجـــود حاجـــة ثانيـــة، فهـــذا تصـــرٌف يف عقيـــدة إميانيـــة

 وقــت عـــن مقصـــود، ويبقــى مقصـــود آخـــر كمــوءود؛ فـــانظر مـــا يلــزم مـــن احملـــذورات
وذخريِة اخلزعبالت، فكيف خترجـون مـن عقيـدة إميانيـة إىل التصـرفات والتصـرحيات، 

زوهلم يشــابه نــزول اهللا يف مجيــع ـوأنــتم تعلمــون أن وجــود املالئكــة مــن اإلميانيــات، فنــ
أيقبـل عقــٌل إميـاين أن ختلــو السـماوات عنــد نـزول املالئكــة وال تبقـى فيهــا . الصـفات

وفها تقوضـت، وأبواـا قُفلـت، وشـؤوا ُعطّلــت، شـيء بعـد هـذه الرحلـة؟ كـأّن صـف
إن كـان هــذا هــو احلــق فــَأخرِجوا . وأمورهـا قـُّلبــت، وكــل مســاء ألقـت مــا فيهــا وختّلــتْ 

ولـن تسـتطيعوا أن خترجـوا ولـو مـتم، فتوبـوا واتقـوا اهللا يـا . ِمن نص إن كنتم صـادقني
  .معشر املعتدين

ال يرامهـــا بنظـــر واحـــد فيقـــع يف هـــوة اعلمـــوا أن الدرايـــة والروايـــة توأَمـــاِن، فَمـــن 
اخلســــران، وُيضــــيع بضــــاعة العرفــــان، مث بعــــد ذلــــك ُيضــــيع حقيقــــة اإلميــــان ويلحــــق 

ومن خصائص ديننا أنه جيمع العقل مع النقل، والدرايـة مـع الروايـة، وال . باخلاسرين
  )سر اخلالفة( .يرتكنا كالنائمني

عـن أن املالئكــة ال يفـارقون أمــاكنهم  �باختصـار، يتحـدث املســيح املوعـود 
زول اهللا املشـــار إليـــه يف ـيف الســـماء، وأن نـــزوهلم لـــيس جســـمانيا، بـــل هـــو شـــبيه بنـــ

، فوجـه الشـبه أن كـال النــزولني لـيس )ينــزل اهللا يف الثلـث األخـري مـن الليـل(حـديث 
اذب ولــيس وجــه الشــبه أن املالئكــة تشــبه اهللا كمــا أراد الكاتــب الكــ. نــزوال باجلســم

  ".ويل للمصلني"على طريقة العبارات بعض أن يقول من خالل اقتباسه 
ـــــزول  �وملزيـــــد مـــــن التوضـــــيح ننقـــــل قـــــوال آخـــــر للمســـــيح املوعـــــود  بشـــــأن ن

  :املالئكة
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وأعتقــد أّن هللا مالئكــًة مقــربني، لكــل واحــد مــنهم مقــام معلــوم، ال ينـــزل أحــٌد "
لــيس كنـــزول اإلنســان مــن ونــزوهلم الــذي قــد جــاء يف القــرآن . مــن مقامــه وال يرقــى

األعلى إىل األسفل، وال صـعودهم كصـعود النـاس مـن األسـفل إىل األعلـى، ألن يف 
نــزول اإلنســـان حتــوال مـــن املكــان، ورائحـــًة مــن ِشـــّق األنفــس واللغـــوب، وال ميّســـهم 
لغٌب وال شّق، وال يتطّرق إليهم تغّري، فال تقيسوا نزوهلم وصـعودهم بأشـياء أخـرى، 

ودهم بصــبغ نــزول اهللا وصــعوده مــن العــرش إىل الســماء الــدنيا، ألن بـل نــزوهلم وصــع
، فـآمنوا � ُهـوَ  ِإال  َربـكَ  ُجنُـودَ  يـَْعَلـمُ  َوَما�: اهللا أدخل وجودهم يف اإلميانيات، وقال

وقـد وصـفهم . بنـزوهلم وصعودهم وال تدخلوا يف كنههما، ذلك خٌري وأقرب للتقـوى
اهللا بالقــــائمني والســـــاجدين والصـــــاّفني واملســـــبحني والثـــــابتني يف مقامـــــات معلومـــــة، 
وجعــل هــذه الصــفات هلــم دائمــة غــري منفّكــٍة، وخّصــهم ــا؛ فكيــف جيــوز أن يــرتك 

صـــفوفهم، ويـــذروا تســـبيحهم وتقديســـهم، املالئكـــة ســـجودهم وقيـــامهم، ويقصـــموا 
ويتنــزلوا مـن مقامـام، ويهبطـوا األرض، وُخيلـوا السـماواِت الُعلـى؟ بـل هـم يتحركـون 

وتعلمـون أن . حال كوم مستقرين يف مقامام، كامللك الذي على العـرش اسـتوى
يف اهللا ينــزل إىل الســماء يف آخــر كـل ليــل، وال يقــال إنــه يـرتك العــرش مث يصــعد إليــه 

أوقاٍت أخرى، فكذلك املالئكة الذين كانوا يف صـبغة صـفات رـم، كمثـل انصـباغ 
كيــف نشــّبه أحــواهلم بــأحوال . الظــّل بصــبغة أصــله، ال نعــرف حقيقتهــا ونــؤمن ــا

إنســان نعــرف حقيقــة صــفاته، وحــدود خواصــه، وســكناته وحركاتــه، وقــد منعنــا اهللا 
. ، فـــاتقوا اهللا يـــا أربـــاب الُنهـــى�ُهـــوَ  ِإال  رَبـــكَ  ُجنُـــودَ  يـَْعلَـــمُ  َوَمـــا�: مـــن هـــذا وقـــال

  ) التبليغ(
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  : االعتراض
قـــرأت مقـــاال أن مؤســـس مجـــاعتكم يـــؤمن مبـــا ال تؤمنـــون بـــه، فهـــو يـــؤمن بـــأن 

كـان بشـكل   وحييـي املـوتى حقيقـة وإنْ  ،كان خيلق الطري حقيقـة  �املسيح عيسى 
  .مؤقت

  : الردّ 
كمـــا هـــي،   ســـنوردهالقـــد نـــزع مـــرتجم هـــذا املقـــال العبـــارات مـــن ســـياقها، لـــذا  

 �ينكـر أن يكـون املسـيح الناصـري  �ليتبـني منهـا بوضـوح أن املسـيح املوعـود 
بـــل حتـــدث عـــن إحيـــاء إعجـــازي . قـــد أحـــىي إحيـــاء حقيقيـــا أو خلـــق خلقـــا حقيقيـــا

خطـــا حتـــت وسنضـــع . باعتبـــاره ســـرا مـــن أســـرار اهللا، ولكنـــه لـــيس بإحيـــاء حقيقـــي
  ."ويل للمصلني"العبارات اليت مل ينقلها املرتجم صاحب طريقة 

القــائلني بعـودة املســيح  �ينـاقش املســيح املوعـود ) محامـة البشــرى(يف كتـاب 
َها ِمبُْخَرِجنيَ �، ويستدل باآليات القرآنية � فـَُيْمِسُك الِيت َقَضـى  �و �َوَما ُهْم منـْ

َها اْلَمْوتَ  فـانظر : "مث يقـول. �َعَلى قـَْريٍَة أَْهَلْكنَاَها أَنـُهْم ال يـَْرِجُعونَ  َوَحرَامٌ �و �َعَليـْ
كيــف نـــرتك هــذا احلـــق الصـــريح بنــاء علـــى خيــاالت واهيـــة وحتّكمـــات ! أيهــا العزيـــز

  : مث يتساءل. فاسدة؟ فتفكْر واتق اهللا، إن اهللا حيب املتقني
هلم يف اجلنـة ممنـوع، ورمبـا خيـتلج يف قلبـك أن رجـوع املـوتى إىل الـدنيا بعـد دخـو "

  "رجوٍع كان قبل دخول اجلنة؟ ولكن أي حرج يف
فــاعلم أن آيــات القـرآن كلهــا تــدل علــى أن امليــت ال : " فيجيـب مباشــرة بقولــه

، سواء كان يف اجلنة أو يف جهنم أو خارجا منهما، وقـد قرأنـا الً يرجع إىل الدنيا أص
َهـا اْلَمـْوتَ فـَُيْمِسُك الِيت َقَضـى �: عليك آنفا آية وال . �أَنـُهـْم ال يـَْرَجُعـوَن �و �َعَليـْ

شـــك أن هـــذه اآليـــات تـــدل بداللـــة صـــرحية علـــى أن الـــذاهبني مـــن هـــذه الـــدنيا ال 
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املــوتى إىل رجــوع وأعــين مــن الرجــوع احلقيقــي . يرجعــون إليهــا أبــدا بــالرجوع احلقيقــي
ومـع اسـتحقاق الدنيا جبميع شهواا ولوازمها، ومع كسب األعمال من خري وشـر، 

األجــر علــى مــا كســبوا، ومــع ذلــك أعــين مــن الرجــوع احلقيقــي ُحلــوَق املــوتى بالــذين 
فـــارقوهم مـــن اآلبـــاء واألبنـــاء واإلخـــوان واألزواج والعشـــرية الـــذين هـــم موجـــودون يف 
الـــدنيا، وكـــذلك رجـــوعهم إىل أمــــواهلم الـــيت كـــانوا اقرتفوهــــا، ومســـاكِنهم الـــيت كــــانوا 

مث مـــن شـــرائط . انوا زرعوهـــا، وخـــزائنهم الـــيت كـــانوا مجعوهـــابَنوهـــا، وزروِعهـــم الـــيت كـــ
الرجوع احلقيقي أن يعيشوا يف الدنيا كما كانوا يعيشون مـن قبـل، ويتزوجـوا إن كـانوا 
إىل النكـــاح حمتـــاجني، وأن يؤمنـــوا بـــاهللا ورســـوله فُيقَبـــل إميـــام وال يُنَظـــر إىل كفـــرهم 

. م إىل الـدنيا وكــوم مـن املــؤمننيالـذي مـاتوا عليــه، بـل يــنفعهم إميـام بعـد رجــوعه
ولكنا ال جند يف القرآن شيئا من هذه املواعيد، وال سورًة ذُكرْت فيها هـذه املسـائل، 

ــاٌر أُولَِئــَك �: بــل جنــد مــا خيالفــه كمــا قــال اهللا تعــاىل ــِذيَن َكَفــُروا َوَمــاُتوا َوُهــْم ُكفال ِإن
فـانظر كيـف وعـد اهللا . �َخاِلِديَن ِفيَهـا * الناِس َأْمجَِعني َعَلْيِهْم لَْعَنُة اِهللا َواْلَمالِئَكِة وَ 

للكـافرين لعنــة أبديـة، فلــو رجعــوا إىل الـدنيا وآمنــوا بكتبــه ورسـله لوجــب أن ال يُقَبــل 
وأنـت . زَع عنهم اللعنة املوعودة إىل األبد كما هو منطـوق اآليـةـعنهم إميام، وال يُن

   .لقرآن كما ال خيفى على املتفقهنيتعلم أن هذا األمر ُخيالف هدايات ا
وأمـا إحيـاء املـوتى مـن دون هـذه اللـوازم الـيت ذكرناهـا، أو إماتـة األحيـاء لسـاعة 
واحدة مث إحياؤهم من غري توقف كما جنـد بيانـه يف قصـص القـرآن الكـرمي فهـو أمـر 

، وال توجـد فيـه آثـار احليـاة احلقيقـي وال عالمـات وسـر مـن أسـرار اهللا تعـالىآخر، 
املوت احلقيقي، بل هو من آيات اهللا تعاىل وإعجازات بعـض أنبيائـه، نـؤمن بـه وإن 

فـإن رجـال مـثال . ولكنا ال نسّميه إحياًء حقيقيا وال إماتـة حقيقيـةمل نعلم حقيقته، 
أُحِيَي بعد ألف سنة بإعجاز نـيب مث أُميـت بـال توقـف، ومـا رجـع إىل بيتـه، ومـا عـاد 
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ـــه ِخـــَريٌة ِمـــن أن تُــــَرّد إليـــه زوجـــه إىل أهلـــه وإىل شـــهوات الـــدنيا و  لـــّذاا، ومـــا كـــان ل
وأموالــه وكــل مــا ملكــت ميينــه مــن ورثــاء آخــرين، بــل مــا َمــس شــيئا منهــا ومــات بــال 
مكـث وحلـق بـامليتني، فــال نسـمي مثـل هــذا اإلحيـاء إحيـاًء حقيقيــا، بـل نسـميه آيــة 

أن إحيــاء املــوتى وال شــك . مــن آيــات اهللا تعــاىل ونفــّوض حقيقتــه إىل رب العــاملني
وإرســاهلم إىل الــدنيا يقلــب كتــاب اهللا بــل يُثبــت أنــه نــاقص، ويوجــب فتنًــا كثــرية يف 

  )محامة البشرى. (دين الناس ودنياهم، وأكربها فنت الدين
  :معجزة عصا موسى وخلق الطيور

يف ســــياقه، والناقــــل مل ينقــــل إال مــــا حتتــــه  �هــــذا مــــا كتبــــه املســــيح املوعــــود 
ومــن اعرتاضــام أــم قـالوا إن هــذا الرجــل ال يــؤمن بـأن املســيح كــان خــالق :" خـط

الطيـــور وكـــان حميـــي األمـــوات وكـــان يف العصـــمة خمصوصـــا متفـــردا حمفوظـــا مـــن مـــّس 
  .الشيطان ال ُيشاه يف هذه الصفة أحد من النبيني

حياء إعجازي وخلـق إعجـازي، وال نـؤمن بإحيـاء أما اجلواب فاعلم أنّا نؤمن بإ
ــــاء اهللا وخلــــق اهللا، ولــــو كــــان كــــذلك لتشــــابَه اخللــــق  حقيقــــي وخلــــق حقيقــــي كإحي

وما قال فيكون حًيـا بـإذن  �فـََيُكوُن طَيـْرًا بِِإْذِن اِهللا  �: واإلحياء، وقال اهللا سبحانه
صـــا موســـى، وإن مثـــل طـــري عيســـى كمثـــل ع. اهللا، ومـــا قـــال فيصـــري طـــريا بـــإذن اهللا

وكـذلك قـال احملققـون إن . ظهرت كحية تسعى ولكن ما تركْت للدوام سريته األوىل
طـري عيسـى كــان يطـري أمــام أعـني النـاس وإذا غــاب فكـان يســقط ويرجـع إىل ســريته 

أعـين أنـه مـا .. فأين حصل له احلياة احلقيقي؟ وكـذلك كـان حقيقـُة اإلحيـاء. األوىل
لها، بل كـان يُـري جلـوًة مـن حيـاة امليّـت بتـأثري روحـه رّد إىل مّيت قط لوازَم احلياة ك

الطيـــب، وكـــان املّيـــت حيـــا مـــا دام عيســـى قائمـــا عليـــه أو قاعـــدا، فـــإذا ذهـــب فعـــاد 
فكــان هــذا إحيــاًء إعجازيــا ال حقيقيــا، واهللا يعلــم أن . امليّـت إىل حالــه األول ومــات
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، وزادوا فيهـا مــا شـاءوا كمــا هـذا هـو احلقيقــة الواقعـة، مث ماَزَجهــا أغـالُط بيـان النــاس
ال خيفـــى علـــى مـــن لـــه َمشّـــة مـــن العلـــم والبصـــرية، فـــَدقِق النظـــر يف مطـــاوي اآليـــات 

  )محامة البشرى. (ومعانيها لُيكَشف عنك الضالل والظالم وتكون من املتبّصرين
  : الخالصة

علـى  �ما دامت هـذه العبـارات قـد وردت يف سـياق تأكيـد املسـيح املوعـود 
بـه، فهـل  �املـوتى، وعلـى عـدم مشـاركة املسـيح ربـه يف شـيء ممـا ينفـرد عدم عودة 

  ميكن أن نظن أنه يؤمن بعكس ذلك؟
  :االعتراض

كان املؤسس يـؤمن بتمثـل اجلـن، ولكـنكم تنكـرون اجلـن مـن أصـله، فمـا هـذا  
إن حضــرة اهللا .. أيهــا األعــزةُ : " التنــاقض؟ والــدليل مــا قالــه يف كتــاب التبليــغ، وهــو

عجيبٌة، ويف أفعال اهللا أسراٌر غريبٌة، ال يبلـغ فهـم اإلنسـان إىل دقائقهـا  تعاىل حضرةٌ 
، ومنهـا حقيقـة نـزول املسـيح الـيت دّق . أصال ل املالئكة واجلـنفمن تلك األسرار متث

فهُمها وعُسر اكتناُهها على أكثر الناس، فـال يفهمـون احلقيقـة، وال أرى يف فطـرم 
  )التبليغ(. إال غضبا
  : ١٣الردّ 

أوال حنن ال ننكر اجلن من أصـله، بـل نـرى أن للجـن معـاين عديـدة تُفهـم وفـق 
وننكــر التلــبس ومــا يتعلــق بــه مــن . الســياق؛ فــال نقصــره علــى الشــياطني غــري املرئيــة

  .أفكار خرافية وبدع
قـد  �، حيث كان املسـيح املوعـود �وهذا الفهم هو فهم املسيح املوعود 

. هــم َبَشــر مــن أعدائــه الــذين ُســخروا للعمــل عنــده �أشــار إىل أن ِجــّن ســليمان 
                                         

  إعداد هاين طاهر  ١٣
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نظَـــم " ســـّر اخلالفـــة"ففـــي كتابـــه .. هـــذا يف بيـــت شـــعر بالعربيـــة �وقـــد ورد قولـــه 
 وعمـــر الصـــديق بكـــر أيب مـــدح يفالقصـــيدة : "قصـــيدة مسّاهـــا �املســـيح املوعـــود 

قــال فيهــا عــن أيب بكــر ".. أمجعــني عــنهم اهللا رضــي الصــحابة مــن وغريمهــا الفــاروق
� :  
ــّديقَ  أرى وإين ــمس الصـ   الضــــحى يف كالشــ

  

ــآثُره   ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ـــةٌ  مـ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ـــدَ  مقبول ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــوجرِ  عنـ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ   هـ
  

مث حتدث حضرته عن أيب بكر يف عدد مـن األبيـات، مث حتـدث بعـد ذلـك عـن 
  : فقال �عمر 

ــــابـََههُ  ــ ـــ ــ ـــ ـــاروق وشـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــــل يف الفــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــةٍ  كـ ــ ـــ ــ ـــ ــ   خطّـــ
  

ــاسَ    ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــا وسـ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــك الربايــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــدبّرِ  كامللي ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ   املــــ
  

  : واصفا حكم الفاروق عمر �مث بعد عدد من األبيات قال حضرته 
ــــه ويف ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ـــراسُ  وقتــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ـــلِ  أف ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــدٍ  خيـــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ   حمّم

ـــر ـــ ــ ـ ــــرى وكس ــ ــــكرُ  كســـ ــ ــدين عســـ ـــ ــ ــــوكةً  الــ ــ   شـــ
ـــــان ـــــ ـــوكته وكـــــ ـــــ ـــــ ــــــليمانَ  بشــ ـــــ ــــهِ  ســــ ـــــ   وقتــــــ

  

ــرنَ    ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــــارا أثــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــالد يف غبـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــرِ  بــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ   التنّصــ
ــم ـــ ــ ــق فلــــ ــ ـــ ــ ـــنهم يبــ ــ ـــ ـــريُ  مـــ ـــ ــ ــور غـــ ــ ـــ ــ ـــّورِ  ُصــ ــ ـــ ــ   التصـ

ـــتْ  ــــه وُجعلــــ ـــــن  لــــ ــــدا ِجــ ـــخرِ  الِعــــ   كالمســـــ
  

، حيــث ُســخرت لــه جــّن �كــان مثــل ملــك ســليمان   �أي أن ُملــك عمــر 
مل ُتسـخر لـه أشـباح الفـرس، بـل إن أعـدادا كبـرية مـن  �ومعلوم أن عمـر . األعداء

، كما صـار أعـداء غربـاء عمـاال عنـد سـليمان �األعداء الغرباء صاروا عماال عنده 
� .  

 الشـــيطانيف الفقـــرة الســـابقة حمـــل االعـــرتاض  اجلنّ فـــاحلّق أن حضـــرته يقصـــد بـــ
 وال. الغيـب علـم مـن املالئكـة هم كما الغيب علم من وهذا .للناس يوسوس الذي
، وأـا اجلـنّ  امسهـابالشريعة اإلسالمية  مكلفة كائنات هناك أن يؤمن � أنه يعين

 الشــيطان علــى ُتطلــق اجلــن كلمــةتتلــبس بالنــاس كمــا هــو يف ذهــن العامــة؛ بــل إن  
قـــد قصـــد ـــا الشـــياطني هنـــا، وهـــي خملوقـــات غـــري  �وال بـــد أن حضـــرته  .أيضـــا

ة غـــري مســـريّ  الوسوســـة واإلحيـــاء باألفكـــار الشـــريرة، وهـــذه املخلوقـــاتمرئيـــة، عملهـــا 
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ولـــيس لـــديها قـــوى للســـيطرة علـــى البشـــر أو غـــريهم مـــن  وهـــي ضـــعيفة ،مكلفـــة
الـيت تـوحي  ،ة غـري املكلفـةاملسـريّ  ؛نقيض املالئكة هي وهذه املخلوقات. املخلوقات

  .بأمر اهللا عظيم األعمالوموكول إليها  ،ارةجبّ  واليت لديها قوى ،باألفكار احلسنة
  : االعتراض

اإلسـالم الــذي كــان ناقًصــا، وأنــه  أنــه أمت بنـاءبيــدعي  �املسـيح املوعــود إن 
والــدليل . هــو اللبنــة األخــرية يف صــرح اإلســالم، وهــذا يعــين أنــه أتــى بشــريعة جديــدة

ــبِ الل فأنــا تلــك  ،األخــرية النبــأ ويكمــل البنــاء باللبنــة فــأراد اهللا أن يــتم: "قولــه أيهــا  ةَن
  .)هلاميةاإلاخلطبة ( ."الناظرون
  :الردّ 

هـــو  �أن املســـيح املوعـــود ه يتضـــح منـــ حيــثفيمـــا يلـــي الـــنص كلـــه، نقــدم  
 ـــــبِ الل ـــــوءات متعلقـــــة بتشـــــابه هـــــذه األمـــــة مـــــع األمـــــة  ةَن األخـــــرية يف جمموعـــــة مـــــن نب

ــبِ الل اإلســرائيلية، ولــيس  هــذان : "� حضــرته يقــول .األخــرية يف الــدين والشــريعة ةَن
حزبــان مــن املغضــوب علــيهم وأهــل الصــلبان ذكرمهــا اهللا يف الفاحتــة وأشــار إىل أمــا 
يكثـران يف آخـر الزمـان ويبلغـان كماهلمـا يف الطغيـان مث يُقـيم رب السـماء حزبًـا ثالثـا 

سلســلتان فالزمــان هــذا الزمــان وّمت يف تلــك األوان لتــتم املشــاة بأّمــة أوىل ولتشــابه ال
كل مـا وعـد الـرمحن ورأيـتم املتنّصـرين مـن املسـلمني وكثـرم ورأيـتم يهـود هـذه األّمـة 

ـنَعم عليـه مـن هـذه العمـارة
ُ
فـأراد اهللا أن .. وسريم؛ فكان خاليا موضع لبنة أعـين امل

وكـان عيسـى . ا النـاظرونأيهـ ةَنـبِ الل يُتّم النبأ وُيكمل البناء باللبنـة األخـرية، فأنـا تلـك 
." فسـارعوا إىل التوبـة أيهـا الغـافلون. ِعْلًما لبين إسرائيل وأنا ِعْلٌم لكم أيهـا املفرطـون

  ) اخلطبة اإلهلامية(



@pb™a�Ça@…ìÇì½a@|î�½a@ñìÇ…@óÜÇ�@@
  ٢٢٦  

  

  
  

  : االعتراض
إباحــة احلشــيش، والــدليل مــا جــاء يف محامــة البشــرى عــن تــاجر احلشــيش مــن 

  .�املسيح املوعود مكة املكرمة الذي امتدحه 
  : الردّ 
شيش هنا هو طعام الـدواب، ولـيس احلشـيش املعـروف اآلن، وهـو نـوع مـن احل

وهل خيطر ببال عاقل أن يكون يف مكة املكرمة تـاجر خمـدرات معـروف . املخدرات
  !للجميع؟

  :االعتراض
أقسم باهللا تعاىل : وحيه بالقرآن، وذلك يف قوله �املسيح املوعود لقد شّبه  

كما أؤمن بالقرآن الشريف وبكتـب اهللا األخـرى، أنين أؤمن ذا الوحي النازل علّي  
 وأين أعتربه قطعي ا ويقيني ا كما أعترب القرآن قطعي اا ويقيني.  

  :الردّ 
يف هـذه العبــارة يؤكــد علـى إميانــه بـالوحي النــازل عليــه،  �املسـيح املوعــود إن 

، ويقــول بأنــه يــؤمن بصــحة نســبته إىل اهللا، كمــا يــؤمن بصــحة نســبة القــرآن إىل اهللا
  .وليس هلذا عالقة باألفضلية واملساواة

  :االعتراض
مـــات قبــل فســـاد ديــن النصـــارى،  � أن عيســى �املســيح املوعـــود أكــد  

كيــف ثبــت وقــوع موتـه قبــل فســاد مــذهب النصــارى واختــاذهم ر  انظــ": وذلـك بقولــه
أول رجــل أفســد "ولكــن حضــرته وصــف بــولس بأنــه ). محامــة البشــرى"(عيســى إهلـًـا

ألـيس ). محامـة البشـرى" (وأضـلهم وأجـاح أصـوهلم ومكـر مكـرًا كبـاراديـن النصـارى 
م، أي أن النصــارى فســدوا قبــل هــذه الســـنة، ٦٤هــذا تناقضــا، فبــولس مــات ســنة 
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م كمـا تقولـون، فكيـف مل يفسـد ديـن النصـارى قبـل ١٢٠ولكن املسـيح مـات سـنة 
  م؟٦٤م، وفسد بعد سنة ١٢٠سنة 

  : الردّ 
يـف ثبـت وقـوع موتـه قبـل فسـاد ظـر كان(األوىل املقصـود مـن الفسـاد يف العبـارة 

فهـــذا مل ينتشــــر ومل . ، هــــو تأليـــه املســــيح)ااختـــاذهم عيســــى إهلًـــو مـــذهب النصــــارى 
" قسـطنطني"م، وذلـك عنـد دخـول ٣٢٥يصبح عقيدة أكثر النصارى إال بعد سـنة 

 بــولسالــيت اعُتــرب فيهــا  -واملقصــود بالفســاد يف العبــارة الثانيــة. املســيحية وتالعبــه ــا
هو أن بولس قد بـذر  -أول رجل أفسد دين النصارى وأضلهم وأجاح أصوهلم بأنه

  .هذه البذرة، ولكن الفساد مل ينتشر إال بعده بفرتة طويلة
  :االعتراض

يهــــاجم خصــــومه بقســــوة، وهــــذا يتنــــاىف مــــع وجــــوب  �املســــيح املوعــــود إن 
  .الدعوة حبكمة وموعظة حسنة

  :الردّ 
نعــوذ : "علــى مــة إســاءته إىل العلمــاء الصــاحلني، قــائال �لقــد رّد حضــرته  

باهللا من هتك العلمـاء الصـاحلني وقـدِح الشـرفاء املهـّذبني، سـواء كـانوا مـن املسـلمني 
أو املسيحيني أو اآلريـة، بـل ال نـذكر مـن سـفهاء هـذه األقـوام إال الـذين اشـتهروا يف 

لِعــرض عفيـَف اللسـان، فــال فضـول اهلـذر واإلعــالن بالسـيئة، والـذي كــان هـو نقـي ا
  )جلة النور." (نذكره إال باخلري ونُكرمه ونُعزّه وحنّبه كاإلخوان

يفرق بني كافر عاٍت وكافر عادي يف غري ذلـك أيًضـا،  �إن املسيح املوعود 
ودافــَع اهللا عــن عبــده كــّل مــا مكــروا، : "  �ففــي مســألة عــذام الــدنيوي يقــول 

وكل من دعـا . ل على كّل مّكاٍر شيًئا من النكالولو كان مكرهم يزيل اجلبال، وأنز 
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ـــــا �علـــــى عبـــــده رّد عليـــــه دعـــــاءه،  وأهلـــــك . � َضـــــَاللٍ  ِيف  ِإال  اْلَكـــــاِفرِينَ  ُدَعـــــاء َوَم
ــــَعفة، محيًمــــا بالــــذين ال يعلمــــون حقيقــــة  ــــد املباهلــــة متعّطًفــــا علــــى الض أكــــابرهم عن

  )االستفتاء. (احلال
ـــاِب ِإال بِـــالِيت ِهـــَي �إن هـــذا كلـــه مصـــداق لقولـــه تعـــاىل  وَال ُجتَـــاِدُلوا َأْهـــَل اْلِكَت

ُهمْ  فَـَأْعِرْض َعـنـُْهْم َوِعْظُهـْم َوقُـْل َهلُـْم ِيف �وقوله تعاىل . �َأْحَسُن ِإال الِذيَن ظََلُموا ِمنـْ
  .�أَنـُْفِسِهْم قـَْوًال بَِليغًا

ـــَك َزنِـــيمٍ ُعتُـــل بـَْعـــَد ذَ �ولقـــد وصـــف اهللا تعـــاىل بعـــض عتـــاة الكفـــر بقولـــه  ، �ِل
  .�تـَبْت يََدا َأِيب َهلٍَب َوَتب �وبقوله 

وليكن معلوما أيضا مع أنكم ستجدون بعض : �يقول املسيح املوعود 
ولكن سرعان ما يزول .. الكلمات القاسية يف كتيب، وقد تستغربون هذه القسوة

ذا الشقي هذا االستغراب حني تقرأون منظومه ومنثوره البذيء للغاية؛ فقد جتاوز ه
يف بذاءة اللسان وكيل الشتائم كل احلدود، وال أظن أن أبا جهل استخدم لسانا 

، بل أقول يقينا إنه ال ميكن العثور على عدو �بذيئا إىل هذه الدرجة ضد النيب 
استخدم لسانا بذيئا مثل سعد اهللا ضد أي نيب من أنبياء اهللا الذين جاءوا إىل 

إنه مل يدخر جهدا يف أي نوع يف العداوة والبغضاء، وقد ال يعرف الَسَفَلة . الدنيا
وأبذأ  فكان يستخدم أقسى الكلمات. من الناس أسلوبا بذيئا للشتائم مثله

متخليا متاما عن احلياء حبيث ال جياريه أحد يف تلك .. الشتائم وبكل وقاحة
إن أوالد األفاعي أفضل . الطبيعة اخلبيثة، إال الذي ُولد من بطن أمه بطبيعة ملوثة

لقد صربت كثريا على بذاءة لسانه ومتالكت نفسي ولكنه . من مثل هؤالء الناس
 ار سداستعملُت حبسن النية  .. بذاءته الباطنية حني جتاوز مجيع احلدود وا

ال شك أن تلك الكلمات كما ورد فيما سبق قاسية . كلمات كانت يف حملها
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بعض الشيء ولكنها ليست من قبيل الشتائم بل تطابق الواقع، وُكِتبت عند 
ال شك أن كل نيب كان حليما، ولكن كل واحد منهم اضُطّر . الضرورة متاما

فمثال كم . الكلمات يف حق أعدائه نظرا إىل واقع األمر الستخدام مثل هذه
يّدعي اإلجنيل تعليما ليـًنا، ومع ذلك وردت يف األناجيل نفسها عن الكتبة 
والفريسيني وعلماء اليهود كلمات مثل املخادعني، واملكارين، واملفسدين وأوالد 

ومسات يدخلن األفاعي والذئاب وذوي طبائع السيئة، والبواطن الفاسدة، وأن امل
  . اجلنة قبلهم

فالظاهر من ذلك كله . وغريها" زنيم"كذلك وردت يف القرآن الكرمي كلمة 
مل يسبق نيب من األنبياء . أن الكلمة اليت ُتستخَدم يف حملها ال ُتعد من الشتائم

بكالم قاٍس، بل عندما بلغت بذاءة لسان الكفار اخلبثاء ذروا عندئذ استخدموا 
  . ت بوحي من اهللا أو بإذنهتلك الكلما

وهكذا متاما جرت عاديت مع معارضّي، وليس ألحد أن يثبت أين سبقت 
عندما جتاسر . أحدا من املعارضني بكالم قاٍس قبل استخدامه هو كالما بذيئا

وأملى فتوى التكفري  ،ومساين دجاال ،تشدقو املولوي حممد حسني البطالوي 
 عتربوين أسوأَ لييشتموين، و لنجاب واهلند البمنطقة خ من يمئات املشا دفعو  ،ضدي

ا ا، فاجرً ا، فاسقً ، مراوغً اا، خمادعً ا ودجاال، مفرتيً اين كذابً ومسّ ، من اليهود والنصارى
تلك الكتابات نفسي ضد وعي أن أدافع عن عندها ألقى اهللا تعاىل يف رُ  ،اوخائنً 

أن أحسن إىل  أود  ، بلالثوائر النفسانية بدافعا ألحد عدو  لستُ . سن النيةحب
العدل من اهللا  ملكلها؟ وإين آل  احلدودَ  أفعل إذا جتاوز أحدٌ ماذا اجلميع، ولكن 

وجعلوين عرضة  ،إىل حد ال يطاق ، بلاكثريً إيذاء  خ يهؤالء املشاوقد آذاين . �
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يَا َحْسرًَة َعَلى � :فماذا عسى أن أقول إال. شيءلالستهزاء والسخرية يف كل 
  )حقيقة الوحي(؟ �يَْأتِيِهْم ِمْن َرُسوٍل ِإال َكانُوا بِِه َيْستـَْهزُِئونَ اْلِعَباِد َما 

مث إن وصف القرآن الكرمي للكفار باألنعام والدواب والقردة واخلنازير ال يكاد 
  . ُجيهل

  : االعتراض
  : الرواية التاليةاملسيح املوعود مل يستغفر اهللا قط، وقد ورد ذلك يف إن 

  ":سرية املهدي"يف كتابه �رزا بشري أمحد قال حضرة السيد م
كـان   -مـريزا غـالم -أن حضـرة املسـيح املوعـود  -املـؤمننيأم -قالت يل والديت 

مـا روتـه والـديت  وقـد ذكـرتُ . يكثر من قول سبحان اهللا وحبمده سبحان اهللا العظيم
ومـع هـذا : فأكد يل األخـري مـا قالتـه والـديت وأضـاف قـائًال . إىل الصحايب شري علي

  .فإنين مل أمسع املسيح املوعود مرزا غالم يستغفر اهللا قط
 : ١٤الردّ 

فعــدم املعرفــة بالشـــيء ال . إن عــدم مســاع شــخٍص شخًصــا آخــر ال يعــين شــيًئا
كـان يكثـر مـن االسـتغفار نـورد  �ود املسـيح املوعـوإلثبـات أن . تدل علـى عدمـه

  : األدلة التالية
 :أن اهللا تعاىل أوحى إليه ما يلي �لقد أعلن حضرته * 

 )٩١ص ،تذكرةال" (رب اغفر وارحم من السماء.. قل"

  )٢٠٥ص  ،تذكرةال..." (فقل هلم ميسورا واستغفر هلم"
ربنــا اغفــر لنــا ذنوبنــا، وادفــع : "وكتــب حضــرته هــذا الــدعاء وكــان يــردده كثــريا* 

  ". باليانا وكروبنا، ونج من كل هم قلوبنا، وتب علينا يا حمبوبنا
                                         

  هذا الرد من إعداد املبشر حممد محيد كوثر ١٤



@pb™a�Ça@…ìÇì½a@|î�½a@ñìÇ…@óÜÇ�@@
  ٢٣١  

  

  
  

رب انظـر : "١٥ص ،دافـع الوسـاوس: كذلك فقد كتب الدعاء التايل يف كتابه
 يتغـــري أمـــر بـــدون إلينـــا وإىل مـــا ابتلينـــا، واغفـــر لنـــا ذنوبنـــا واعـــف عـــن معاصـــينا، ال

  )٥ج: اخلزائن الروحانية" (تغيريك، وال يأيت وال يُرد بالء إال بتقديرك
رب إن كنـت تعلـم : "إعجـاز املسـيح :هوقد كتب الدعاء التايل يف اية كتابـ* 

أن أعــدائي هــم الصـــادقون املخلصــون، فــأهلكين كمـــا َُلــك الكــذابون، وإن كنـــت 
يت فــإين أحتــاج إىل نصــرتك، وال تفــّوض تعلــم أين منــك ومــن حضــرتك، فقــم لنصــر 

أمري إىل أعداء ميرون علّي مستهزئني، واحفظين مـن املعـادين واملـاكرين، إنـك أنـت 
راح راحيت، وَجّنيت وُجّنيت، فانصرين يف أمري وامسع بكائي ورُنّـيت، وصـل علـى حممـد 

ب أعطـه خري املرسلني، وإمام املتقني، وهب له مراتب ما وهبت غريه من النبيـني، ر 
". مــــا أردت أن تعطيــــين مــــن النعمــــاء، مث اغفــــر يل بوجهــــك وأنــــت أرحــــم الرمحــــاء

  )٢٠٣، ص١٨إعجاز املسيح، اخلزائن الروحانية؛ ج(
 :وكتب حيث أفراد مجاعته على دوام االستغفار فقال

اعلمـــوا أن الـــذين يـــدعون اهللا الســـميع ايـــب، ويســـتغفرون ويتصـــّدقون قبـــل "
ال تأخــذوا . نــزول الــبالء، فــإن اهللا عــز وجــل يــرتحم علــيهم، ويعصــمهم مــن عقابــه

علـــيكم بالتـــدبر يف أوضـــاعكم . �نصـــائحي هـــذه َهلْـــًوا، إمنـــا أنصـــحكم لوجـــه اهللا 
قائكم أن يــــدعوا اهللا وظـــروفكم، وعلــــيكم االســـتغراق يف الــــدعاء واطلبــــوا مـــن أصــــد

واعلموا أن االستغفار مبثابة ُجّنة أو ترس للوقايـة مـن العـذاب اإلهلـي . سبحانه أيضا
بـَُهْم َوُهــْم �: يف القــرآن ايــد �واملصــائب الشــديدة، فقــد قــال  َوَمــا َكــاَن اهللاُ ُمَعــذ

ْغِفُرونَ    )٢٠٧ص ،١ج ؛لفوظاتامل. (�َيْستـَ
ن يعتمـد اإلنســان علـى الــدواء والتـدبري فقــط فـاعلموا أنــه مـن احلماقــة أ": وقـال

ويــرتك اهللا ســبحانه عــز وجــل علــى حــدة، وعلــيكم أن تغــريوا أنفســكم تغيــريا جــذريا  



@pb™a�Ça@…ìÇì½a@|î�½a@ñìÇ…@óÜÇ�@@
  ٢٣٢  

  

  
  

ـــــيكم أن تســـــتغفروا بكثـــــرة  ،املرجـــــع الســـــابق". (كـــــأنكم نلـــــتم حيـــــاة جديـــــدة، وعل
  )٢٦٥ص

مــن النــاس مــن يقعـــون حتــت شــدة اآلالم واملصــائب املتواصــلة بســـبب " :وقــال
َقــــاَل َذرٍة َشــــرا يـَــــرَهْ � ؛لســــيئةأعمــــاهلم ا ــــْن يـَْعَمــــْل ِمثـْ ، واملفــــروض علــــى املــــرء أن �َوَم

وعليـــه أن يراقـــب نفســـه بـــأن ال تتجـــاوز أعمالـــه الســـيئة حـــدودها، . يســـتغفر دائمـــا
علــى أحــد يلقــي حمبتــه  �حينمــا ميــن اهللا . فتجلــب غضــب اهللا عــز وجــل وســخطه

ســان حـــدا معينـــا، فإمنــا يثـــري ضـــده يف أفئــدة النـــاس، ولكـــن عنــدما يتجـــاوز شـــر اإلن
غضـب اهللا تعـاىل مـن السـماء، وحسـب إرادتـه عـز وجـل تصـبح أفئـدة النـاس قاســية 

، وتعــود "الرمحــة"، تعــود إليــه �عليــه، ولكــن إذا تــاب واســتغفر وجلــأ إىل عتبــة اهللا 
الرمحــة يف قلــوب النــاس عليــه، حيــث ال يعــرف أحــد بــأن بــذور احلــب قــد بــذرت يف 

". املهــم هــو أن التوبــة واالسـتغفار وصــفة جمربــة يســتفيد منهــا اإلنســان. أفئـدة النــاس
  )٢٩٨ص ،املرجع السابق(

التوبــــة واالســــتغفار شــــيئان ": �، يقــــول حضــــرته التوبــــة واالســــتغفاروحــــول 
يفـوق التوبــة، ألن االسـتغفار عبــارة عـن االســتعانة واالســتمداد  االســتغفارُ ف ؛مهمـان
ومـــن ســــنة اهللا أنــــه إذا . والتوبــــة عبـــارة عــــن وقـــوف اإلنســــان علـــى قدميــــه. مـــن اهللا

وبالتـايل سـيتمتع . استعانه اإلنسان فإنه يهـب لــه قـوة يقـوم ـا اإلنسـان علـى قدميـه
 يف اآليـــة القرآنيـــة �اللـــهِ  َىل إِ  ُتوبُـــوا �بقـــوة لكســـب احلســـنات، األمـــر الـــذي ُمســـي بــــ 

  . )٩:التحرمي(
فقـــد وضـــع اهللا تعـــاىل فيهـــا طريقـــا للســـالكني وهـــي أن يســـتعني الســـالك بـــاهللا 
دومــا، فــإن مل يســتمد منــه طاقــة وقــوة فمــاذا إذن بوســعه أن يفعــل؟ اإلنســان يوفــق 

. غفاروإن التوبة تفقد قوا إن مل يكـن معهـا االسـت. للتوبة بعد أن يقوم باالستغفار
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فإن استغفرمت ذه الطريقة مث قمتم بالتوبة فال بـد أن حتصـلوا علـى النتيجـة وهـي أن 
هـــــذه ســـــنة اهللا املســـــتمرة أنكـــــم إذا . اهللا ميـــــتعكم متاعـــــا حســـــنا إىل أجـــــل مســـــمى

  )٦٩-٦٨ص  ،٢ج ؛امللفوظات." (استغفرمت مث تبتم إىل اهللا فتنالون مراتبكم
  :�وقال 

والقـــدر خيـــص مالئكـــة الســـماء وهـــو أـــم ال مثـــة ناموســـان؛ نـــاموس القضـــاء "
يقـــدرون علـــى املعصـــية البتـــة، ونـــاموس يف األرض يتعلـــق بقضـــاء اهللا وقـــدره اخلـــاص 
بالناس، وهو أم قد ُمنحوا مـن السـماء القـدرة علـى اقـرتاف املعصـية، غـري أـم إذا 
التمســـوا القـــوة مـــن اهللا أي اســـتغفروه، فمـــن املمكـــن أن يـــزول مـــا ـــم مـــن ضـــعف 

ييد من روح القدس، وجيتنبـوا ارتكـاب الـذنب كمـا جيتنـب أنبيـاء اهللا ورسـله، وإذا  بتأ
كان مثة أناس مذنبون أفادهم االستغفار من حيث إم يُعصمون مـن مغبّـة الـذنب 

وأمــــــا الــــــذين ال . أي العــــــذاب ألن الظلمــــــة ال ميكــــــن أن تبقــــــى بعــــــد جميــــــئ النــــــور
م ال يلتمســون منــه القــوة فهــم ال اهللا مــن املصــرّين علــى اجلرميــة أي أــ يســتغفرون

  )سفينة نوح". (ينفكون ينالون اجلزاَء على جرائمهم
  ) :فلسفة تعاليم اإلسالم( يف كتابه �وقال 

يقــول  .بـدون ايــة هــي واملعرفـة الثالثــة هـي أّن سلســلة االرتقــاء يف عـامل املعــاد"
 أَْمتِـمْ  رَبـنَـا يـَُقولُـونَ  َوبَِأْميَـاِِمْ  أَيْـِديِهمْ  بـَـْنيَ  َيْسـَعى نُـوُرُهمْ  َمَعهُ  آَمُنوا َوالِذينَ �: اهللا تعاىل

  ). ٩:التحرمي(� َقِدير َشْيءٍ  ُكل  َعَلى إِنكَ  لََنا َواْغِفرْ  نُورَنَا لََنا
إمنـا هـو .. فقوله عن الذين آمنوا أم لن ينفّكوا يدعون رم أن يتّم هلم نورهم

ىن أـــم كلمــــا اســـتكملوا درجــــًة مـــن درجــــات إشـــارة إىل ترقّيـــات غــــري متناهيـــة، مبعــــ
تـــراءت هلـــم درجـــٌة أخـــرى منـــه، فـــريون كمـــاهلم احلاصـــل نقًصـــا بالّنســـبة إىل .. الّنـــور

تـراءت هلـم .. فيلتمسون من اهللا إحراَز تلك الّدرجـة، فـإذا أحرزوهـا ..الكمال التايل
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إّن . ريةدرجة ثالثة منه، فيعتربون الكمـاالت األوىل ناقصـة، ويطمعـون يف هـذه األخـ
  . �مْ أمتِْ �:  هذا النـّزوع املستمّر للرّقي يعّرب عنه قوهلم

إذن فهكذا سوف تستمّر حلقات مـن سلسـلة غـري متناهيـة مـن االرتقـاء، ولـن 
بعـد قّدمون يومـا تيصيبهم االحنطاط أبدا، كمـا أـم لـن خيرجـوا مـن جنّـتهم، بـل سـي

  . وال يرتاجعون يوم
قـد دخلـوا اجلنّـة؟ و   يغفِر اهللا هلمأمل: ينشأ سؤال �لََنا َواْغِفرْ �وهنا وعند قوهلم 

  ما احلاجة إىل االستغفار ما داموا قد ُغفر هلم؟ و 
.. اجلـــواب أّن املغفـــرة معناهـــا يف األصـــل َســـرت احلـــاالت النّاقصـــة غـــري املالئمـــةو 

فاملراد أّن أصحاب اجلنة سيطمعون أن ينالوا الكمـال التّـام، وأن يغوصـوا . وتغطيتها
ـــةً   يف النّـــور إـــم باســـتمرار جيـــدون حـــالتهم األوىل ناقصـــًة عنـــد رؤيـــتهم الّدرجـــة . كلّي

مث إذا رأوا درجـة الكمـال الّثالثـة . التالية من الكمـال، فيـوّدون تغطيـة حـالتهم األوىل
وهكـــذا . أي أن ُتســرت حـــالتهم الّناقصــة تلـــك وُختفــى.. متنّــوا تغطيـــة حــالتهم الثّانيـــة
 ة يتمّنون املغفرة غري املتناهية بعد كل مرحلةسوف يظّل أصحاب اجلن .  

إّن كلمــــة االســـــتغفار أو الغفـــــران هــــي نفـــــس الكلمـــــة الــــيت يطعـــــن ـــــا بعـــــض 
قـد أدركـتم ممـا سـلف أّن  -أيها املسـتمعون الكـرام  -ولعلكم . �اجلاهلني يف نبّينا 

.. رأةفمــن كــان مولــوًدا مــن بطــن امــ. الّرغبــة يف االســتغفار إمنــا هــي مفخــرة لإلنســان
ــدنًا دَ  ومــع ذلــك ال يتخــذ االســتغفارَ  فهــو دودة ولــيس إنســانا، .. يف كــل حــال لــهْي

  . اطيبً وليس وأعمى وليس بصريا، وجنٌس 
فخالصــة القــول إّن اجلّنــة واجلحــيم، حبســب تعلــيم القــرآن الكــرمي، ليســتا شــيئًا 

إنّـه . ريّة وظالُهلـاوإمنا مها يف احلقيقة آثار احليـاة البشـ.. ماديا جديًدا يأيت من اخلارج
ولكنهــا ال تكــون يف احلقيقــة .. حلــّق أّن كــل واحــدة منهمــا ســتتمّثل عندئــذ جمّســمة
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ـــة هـــي عبـــارة عـــن أشـــجار . إال آثـــار احلـــاالت الّروحانيـــة وأظالهلـــا إنّنـــا ال نـــؤمن جبّن
مغروسـة غرًسـا ظاهريـا، وال نـؤمن جبحـيم فيهـا أحجـار مـن كربيـت مـاّدي، بـل اجلنّـة 

ــا للعقيــدة اإلســالمية طب -واجلحــيم  إمنــا مهــا انعكاســات لألعمــال الــيت يعملهــا  -ًق
  )فلسفة تعاليم اإلسالم. (اإلنسان يف احلياة الدنيا

فاعلموا يا إخوان أن امسي غالم أمحـد، واسـم أيب غـالم مرتضـى، ": �وقال 
فــــذلك امســــي وهــــذه أمســــاء آبــــائي، غفــــر اهللا لنــــا وهلــــم وهــــو أرحــــم  ....واســـم أبيــــه

  )التبليغ( ".الرامحني
  :االعتراض

هــو الــذي  �مبعــىن الــذي يصــدق هلــم، فهــل حممــد ) خــامت النبيــني(إذا فســرمت  
  وكيف خيتم لألنبياء َمن جاء بعدهم؟!! شهادات لألنبياء بأم أنبياء؟ أعطى

  :الردّ 
مــــن خــــالل القــــرآن الكــــرمي تبــــني صــــدق هــــؤالء األنبيــــاء، فمــــثال كــــان املســــيح 

هه عــن اللعنــة  ونـــز  �بــرأي اليهــود، فجـاء ســيدنا حممــد الناصـري يعتــرب كاذبــا ملعونــا 
وكــان اليهــود ال يعرتفــون بنبــوة أي نــيب مــن غــري بــين إســرائيل، فجــاء القــرآن . كلهــا

ــةٍ  مـنْ  َوِإن�الكـرمي يعلــن  أُم  وذكـر نبــوة عــدد مـن األنبيــاء مــن �نَــِذير ِفيَهـا خــَال  ِإال ،
قــد صـّدق علــى نبــوم، أي  �غـري بــين إسـرائيل كصــاحل وهـود، وــذا فــإن الرسـول 

  . ختم هلم
  :االعتراض

ــــه إ �املســــيح املوعــــود قــــال   ال توجــــد معجــــزة أو كرامــــة خارقــــة لنــــيب إال "ن
فمـا هـي احلكمـة مـن إعطـاء معجـزات األنبيـاء ملـن ، "يشاركه فيهـا آالف مـن النـاس
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عطيـت هـذه فهـل أُ  ،هي القـرآن �معجزة رسولنا حممد  ا أنهم ليسوا بأنبياء؟ علمً 
  املعجزة ألحد غريه؟

  :الردّ 
املشاركة هنا جزئية، فقد كلّـم اهللا تعـاىل األنبيـاء يف السـابق بكـالم حـريف حمـدود 

كمــا أن . فهــذا تشــابه. جــدا، كمــا أنــه يكلــم األمــة اإلســالمية ــذه الطريقــة أيضــا
القرآن الكرمي يتميز بأنه كتـاب كامـل مـن الـوحي احلـريف النقـي الـذي مل يكـن ألحـد 

وغـريه مــن األنبيــاء  �اك اشـرتاكا بــني النــيب فهكـذا نــرى أن هنــ. سـابقا ــذه الصــورة
  .وغريهم يف أصل الوحي احلريف، ولكن الفارق كبري يف نوعيته وكّمه ومستواه

  :االعتراض
أن لـــه مليـــون آيـــة، فمـــا هـــي هـــذه اآليـــات؟ وهـــل  �املســـيح املوعـــود يــذكر  

  يعقل ذلك العدد من اآليات؟
  :الردّ 

الصالة والسالم ميكـن اعتبارهـا آيـة إن كل حلظة من حياة املسيح املوعود عليه 
فكيــــف ميكــــن . نظــــرا لظروفــــه الصــــعبة وصــــحته ومــــن مث النجاحــــات الــــيت حققهــــا

لشـــخص فيـــه مرضـــان يف قريـــة نائيـــة أن يضـــطلع بكـــل هـــذه املهـــام ويـــنجح فيهـــا؟ 
وهنـاك . فاملتدبر ال بد أن يرى بأن هـذه املسـرية عبـارة عـن آيـات متسلسـلة مسـتمرة

هي سلسلة متصلة من عدد ال ينتهي من اآليـات، فمعجـزة  العديد من اآليات اليت
الطاعون مثال ليست جمرد آية واحدة، بل هـي آيـة ظلـت تتجـدد يف كـل حلظـة عـرب 
سنوات متواصلة من جناة األمحديني وموت كبار اخلصـوم، وخصوصـا مـن املبـاهلني، 

  . وكيف أّدى ذلك إىل بيعة أعداد هائلة من طاهري الفطرة
   



@pb™a�Ça@…ìÇì½a@|î�½a@ñìÇ…@óÜÇ�@@
  ٢٣٧  

  

  
  

  :االعتراض
بــأن البــوذيني ) املســيح الناصــري يف اهلنــد(يف كتــاب  �املســيح املوعــود قــال  

  تعلموا الرهبنة من املسيح، ولكن أليس النصارى هم من ابتدع الرهبنة؟
  :الردّ 

وال شـــــك أن . إن أصـــــل الرهبنـــــة يف املســـــيحية يشـــــابه التصـــــوف يف اإلســـــالم
بشخصــيته؛ حيـــث  ومتــأثرين  �النصــارى قــد ابتــدعوها نتيجــة اتّبــاعهم للمســيح 

كـــان عازفـــا عـــن الـــدنيا وزينتهـــا ومهتمـــا بصـــلته بـــاهللا تعـــاىل وبتنميتهـــا، ولكـــنهم مل 
  .يرعوها حق رعايتها، وتطرفوا فيها بشكل خيالف الفطرة

  :إذ يقول اهللا تعاىل
جنِْيــَل َوَجَعْلَنــا ِيف قُـُلــوِب الــِذيَن اتـبـَُعــو � َنــاُه اْإلِ َنــا ِبعيســى بــن مــرمي َوآتـَيـْ ُه َرأْفَــًة َوقـَفيـْ

 ــِه َفَمــا َرَعْوَهــا َحــقابِْتَغــاَء ِرْضــَواِن الل ــْيِهْم ِإال َناَهــا َعَل ــا َكَتبـْ  َوَرْمحَــًة َوَرْهَبانِيــًة ابـَْتــَدُعوَها َم
ُهْم فَاِسُقوَن  ُهْم َأْجَرُهْم وََكِثٌري ِمنـْ َنا الِذيَن آَمُنوا ِمنـْ   )٢٨ :احلديد( �رَِعايَِتَها َفآتَـيـْ

على ما يبدو قد تأثروا هم أيضا بشخصـية املسـيح، وابتـدعوا رهبانيـة  والبوذيون
فيصـح أن نقـول إـم قـد تعلموهـا مـن املســيح، . أكثـر تطرفـا مـن الرهبانيـة املسـيحية

  .ولكنه بريء من تطرفهم واحنرافهم ا
  :االعتراض

اخلتميـة أعطيـت مـن األزل  اعلمـوا أن: "مـا معـىن هـذه العبـارة ملؤسـس اجلماعـة
ــ مثّ أعطيــت ملــن علمــه روحــه وجعلــه ظلــه �د حملمــ  فــإن. مم وتعّلــفتبــارك مــن عّل

مـن أيـام  سالـذي هـو يـوم سـاد ،اخلتميـة احلقيقيـة كانـت مقـدرة يف األلـف السـادس
أال يعـــين هـــذا أنـــه يـــرى نفســـه صـــاحب اخلـــتم، وأنـــه ).. اخلطبـــة اإلهلاميـــة( "الـــرمحن

  أفضل األنبياء؟ 
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  : الردّ 
أسـلوب املعـرتض  منـهوسـيتبني  ،�سـيح املوعـود فيما يلـي سـنذكر مـا قالـه امل

  .يف التحريف
وأّمــا عيســى الــذي هــو صــاحب اإلجنيــل فقــد : "  �يقــول املســيح املوعــود 

مات وشهد عليه ربّنا يف كتابه اجلليل، وما كان له أن يعـود إىل الـدنيا ويكـون خـامت 
، فـال نـيب بعـده إالّ الـذي نـُـّوَر بنـوره وُجعـل �األنبياء، وقد ُخِتمت النبوة على نبيّنا 

ــــه مــــن حضــــرة الكربيــــاء مث  ،�اعلمــــوا أن اخلتميــــة أعطيــــت مــــن األزل حملمــــد . وارث
فـإن اخلتميـة احلقيقيـة  .. أُعطيت ملن عّلمه روحه وجعلـه ظلّـه فتبـارك مـن علّـم وتعلّـم

ابه كانــت ُمقــّدرة يف األلــف الســادس الــذي هــو يــوم ســادس مــن أيــام الــرمحن، ليشــ
واقتضت مصاحل أخرى أن يُبعـث رسـولنا . أبا البشر من كان هو خامت نوع اإلنسان

أعــين يف األلــف اخلــامس بعــد آدم، ملــا كــان اليــوم اخلــامس يــوم .. يف اليــوم اخلــامس
اجتماع العامل الكبـري وهـو ظـل آلدم الـذي أعـزّه اهللا وأكـرم، فـإن آدم مجـع يف نفسـه  

زلة ـفــال شــك أن العــامل الكبــري قــد نــزل مبنــ. مكــل مــا تفــّرق فيــه ووصــل كــل مــا جتــذّ 
أوىل آلدم يف صــوٍر متنّوعــٍة، فقــد ُخِلــق آدم ــذا املعــىن يف اليــوم اخلــامس مــن  لقــةٍ خِ 

غــري شــك وشــبهة، مث أراد اهللا أن يُنِشــَئ نبينــا الــذي هــو آدم خلًقــا آخــر يف األلــف 
وهـــو يــوم اجلمعـــة الســادس مــن أيـــام بــدأ الفطــرة ليـــتم املشــاة يف األوىل واألخــرى، 

احلقيقيـة، وكـان مجعـة آدم ظـالّ لـه عنـد أويل النـَهـى، فاّختـذ علـى طريـق الـربوز مظهـرًا 
وخلقـه اهللا يف اليـوم السـادس حبسـاب . له من أّمته، وهو له كالعني يف امسـه وماهيّتـه

أعين يف آخر األلـف السـادس ليشـابه آدم يف .. نشأة الدنيا لتكميل مماثلته ءأيام بد
لقته، وهو اجلمعة حقيقة، ألن اهللا قّدر أنه جيمـع الفـرق املتفرّقـة يف هـذا اليـوم يوم خ

يعــين يتجلّــى اهللا جلمعهــم فــإذا هــم جمتمعــون .. مجعـا برمحــٍة كاملــٍة، ويـُـنَفُخ يف الصــور
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علـــى مّلــــة واحــــدة إالّ الـــذين شــــقوا مبشــــيئة، وحبســــهم ســـجن شــــقوة، وإليــــه أشــــار 
ــنْـ �: ســبحانه يف قولــه . يف ســورة اجلمعــة، إميــاًء إىل اجلمعــة احلقيقيــة �ُهمَوَءاَخــرِيَن ِم

وأراد من هذا القول أن املسـيح املوعـود الـذي يـأيت مـن بعـد خـامت األنبيـاء هـو حممـد 
مــن حيــث املضــاهاة التامــة، ورفقــاؤه كالصــحابة، وإنــه هــو عيســى املوعــود هلــذه  �

قــول احلــق الــذي .. حتــةاألّمــة، وعــًدا مــن اهللا ذي العــزّة يف ســورة التحــرمي والنــور والفا
مــا كــان لنــيب أن يــأيت بعــد خــامت األنبيــاء إالّ الــذي ُجِعــل وارثــه مــن أّمتــه فيــه ميــرتون، 

فــذلك مسـيحكم الــذي تنظـرون إليــه وال . وأُْعطـى مـن امســه وهويّتـه ويعلمــه العـاملون
أتظّنــون أن يــرّد اهللا عيســى بــن مــرمي إىل الــدنيا . تعرفونــه وإىل الســما أعيــنكم ترفعــون

وقــد وعـد اهللا أن ُميســك ! د موتــه وبعـد خــامت النبيـني؟ هيهــات هيهـات ملــا تظنـونبعـ
أتزعمـون . النفس اليت قضى عليها املوت واهللا ال ُخيلف وعـده ولكـنكم قـوم جتهلـون

أنه يُرسل عيسى إىل الدنيا ويوحي إليه إىل أربعني سنة وجيعلـه خـامت األنبيـاء وينسـى 
  )اخلطبة اإلهلامية( !عما تصفون �؟ �َوَخاَمتَ النِبينيَ َوَلِكْن رُسوَل اِهللا �: قوله

): فتبــارك مــن عّلــم وتعّلــم(يف احلاشــية مقابــل عبــارة  �وقــال املســيح املوعــود 
وقــد مضــى عليــه أزيــد " الرباهــني األمحديــة"هــذه إشــارة إىل وحــي مــن اهللا ُكِتــَب يف "

ـٍد ُكـّل بـَرََكـٍة ِمـ(: من عشرين سنة من املدة، فـإن اهللا كـان أوَحـى إّيل وقـال ن ُحمَم� 
ــاَرَك َمــْن َعلــَم َوتـََعلــمْ  عّلمــك مــن تــأثري روحانيتــه وأفــاض إنــاء  �يعــين أن النــيب ) فـََتَب

ـــــتم نبـــــأ اهللا ـــــك بفـــــيض رمحتـــــه ليُـــــدخلك يف صـــــحابته ولُيشـــــركك يف بركتـــــه ولُي : قلب
ُهمْ � ا كان هذا النبأ األصل احمل. بفضله ومّنته �َوءَاَخرِيَن ِمنـْ

ّ
كـم والربهـان األعظـم ومل

ليكـــون ذكـــره هـــذا " الرباهـــني"أشـــار اهللا ســـبحانه إليـــه يف .. علــى دعـــواي يف القـــرآن
  ).اخلطبة اإلهلامية. (ُحّجة على األعداء من مجلة طول الزمان
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فمــا دام . بــات واضــحا أن املعــرتض حــّرف املعــىن؛ بقصــد أو بغــري قصــد إذن،
ـــٍد ُكـــل بَـ ": يشـــري إىل وحـــي �املســـيح املوعـــود  ـــَم  �رََكـــٍة ِمـــْن ُحمَمـــاَرَك َمـــْن َعل فـََتَب

 �هو املعلـم، واملسـيح املوعـود  �فالرسول . شبهتهدحض كاٍف ل، فهذا  "َوتَـَعلمْ 
هــو املــتعلم؛ فاخلتميــة احلقيقيــة هــي نفــُي بعثــة نــيب مــن أمــة أخــرى، ونفــُي نســِخ أي 

ومســّوه علــى مجيــع  �حكــم مــن الشــريعة اإلســالمية، والتأكيــد علــى عظمــة رســولنا 
فـاملعىن احلقيقـي خلـتم .. مرارا وتكـرارا �اخللق، وهذا ما أّكد عليه املسيح املوعود 

النبــوة ســوف يظهــر ىف األلــف الســادس متمــثال ىف ظهــور املســيح احملمــدي، فعندئــذ 
  .، فيدركون املعىن احلقيقي خلتم النبوة�يدرك الناس أال نّيب جديدا بعد حممد 

  : االعتراض
علـن املؤسـس أنـه نـيب تشـريعي، بينمـا ال تفتـأون تقولـون أنـه نـيب تـابع غـري لقد أ

  : تشريعي، لكن املؤسس قد قال
إذا قلـتم أن امللهـم املفـرتي الـذي يـّدعي كونـه صـاحب شـريعة فقـط هـو الـذي "

ال يوجـد أي دليـل : يهلك، حسب هذا الوعيد، وليس كـل مـن افـرتى إهلامـا، فـأوال
 ىواهللا عـز وجـل مل يتقيـد بـإهالك مـن يفـرتي إهلامـا إذا اّدعـعلى إثبات هـذا الـزعم، 
امللهم الــذي فــ ؛علــيكم أن تفهمــوا مــا هــي الشــريعة: ثانيــا. أنــه يتلقــى وحيــا تشــريعيا

قانونــا جديــدا ألمتــه، فهــو صــاحب  وأوجــدذُكــر يف وحيــه بعــض األوامــر والنــواهي، 
ن الــوحي الــذي وحســب هــذا التعريــف يقــع أعــداؤنا حتــت األمــر الواقــع، أل. شــريعة

قـل للمـؤمنني يغضـوا مـن : (فعلى سبيل املثال أُنزل إيلّ . نزل إّيل يوجد فيه أمر وي
: ، وهــــذا الـــوحي مكتـــوب يف كتــــاب)أبصـــارهم وحيفظـــوا فـــروجهم ذلــــك أزكـــى هلـــم

، ويوجد فيه أمر وي أيضا، ومضـى علـى نزولـه ثالثـة وعشـرون "الرباهني األمحدية"
  )٤٣٥ص ،ربعنياأل: كتاب  - ١٧ ج :اخلزائن الروحانية." (عاما
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  : الردّ 
ـــنقًضـــا لقـــول مـــن قـــال  �هـــذه الفقـــرة كتبهـــا املســـيح املوعـــود  أن اهللا تعـــاىل ب

، أمـا مـن يـدعي النبـوة التابعـة فلـم أنـه يتلقـى وحيـا فيـه تشـريعتعهد بقتل من يـدعي 
ال يثبــــت  �وقــــد أرادوا مــــن ذلــــك القــــول أن املســــيح املوعــــود . يتعهــــد اهللا بقتلــــه

  .وازدهار مجاعته صدقه من خالل جناته
ومفادهـــا أنـــه إذا كـــان .. مبـــا يـــدحض اعرتاضـــهم ـــذه احلجـــة �فـــرد علـــيهم 

 النــيب الــذي يُقتــل عنــدكم هــو َمــن نســب إىل اهللا كــذبا أحكامــا، فإنــه قــد أوحــَي إيل
  . أحكام، فلماذا مل أُقتل ومل لك دعويت؟ فهذا يعين أّا من اهللا تعاىل

أي أنــه .. ذه األحكــام الـيت تلقاهــا حضــرته هـي نفســها األحكـام اإلســالميةوهـ
قــل "تلقــى وحيــا فيــه نفــس األحكــام اإلســالمية، وليســت أحكامــا جديــدة، ومنهــا 

 ."وال تصّعر خللـق اهللا وال تسـأم مـن النـاس": ومنها" للمؤمننني يغضوا من أبصارهم
ـْع مكانـك"ومنها . فهذه أيضا أحكام ـِر الـذين آمنـوا أن هلـم قـدم وب"، ومنهـا "وس ش
فهــذه كلهــا ".. واتــل علــيهم مــا أوحــي إليــك مــن ربّــك: "ومنهــا" صــدق عنــد رّــم

  . أوامر ونواٍه، لكنها ليست تشريعا جديدا
لذا فإن حضرته ليس نبيا جاء بتشريع جديد، لكنه نيب تـابع، وتلقـى وحيـا فيـه 

  . أحكام وشرائع إسالمية
إنـه مل يكتـب أبـدا أنـه تلقـى وحيـا . مشـرّعأنه نـيب  املهم أن حضرته مل يدِّع قط

ناســخا ألمــر مــن أوامــر الشــريعة احملمديــة، بــل كــان يعتقــد اعتقــادا راســخا أن بــاب 
فقـد ألّـف حضـرته كتابـه . هذا النوع مـن الـوحي التشـريعي مسـدود ومغلـق إىل األبـد

كتــــــب   -م١٩٠٥يف عــــــام  -م وبعــــــد مخــــــس ســــــنوات١٩٠٠يف ســــــنة " ربعــــــنياأل"
معــــّرب عــــن (، وإلــــيكم منــــه اقتباســــا يف هــــذا املوضــــوع "الوصــــية: "تــــابحضــــرته ك
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  ):األردية
قــد  �ومــع ذلــك اعلمــوا أن بــاب النبــوة التشــريعية بعــد حممــد املصــطفى "... 

أُغلق ائيا، وال كتاب بعد القرآن ايد يأيت بأحكـام جديـدة أو ينسـخ حكمـا مـن 
اخلــزائن ." (بــه إىل يــوم القيامــةأحكــام القــرآن ايــد أو يُعطــل نفــاذه، فهــو معمــول 

  )احلاشية، ٣١١ص ،كتاب الوصية  - ٢٠ج: الروحانية
الــذي كتبــه ســنة  "االســتفتاء"كتــاب عديــد مــن كتبــه ومنهــا  كمــا أكــد ذلــك يف 

م، حيـــث قـــال ١٩٠٧املنشـــور يف عـــام " حقيقـــة الـــوحي"وكـــذلك كتـــاب ، م١٩٠٧
  : حضرته

يف " نـيب"وال يغيّنب عـن البـال أن كثـريًا مـن النـاس ينخـدعون لـدى مسـاع كلمـة "
دعــواي، ظــانني وكــأنين قــد ادعيــت تلــك النبــوة الــيت ناهلــا األنبيــاء يف األزمنــة اخلاليــة 

تـدليال  -أنـا مل أدِّع ذلـك قـط، بـل . إـم علـى خطـأ يف هـذا الظـن. بشـكل مباشـر
قد وهبْت يل احلكمةُ اإلهليـة هـذه املرتبـَة،  - �على كمال اإلفاضة الروحانية للنيب 

لــذلك ال يمكــن أن ُأدعــى نبيــا . �حيـث أوصــلتين إىل درجــة النبــوة بربكــة فيوضـه 
وإن نبـوتي . مـن جهـة أخـرىوِمـن أُمتـه  �وتابعـا للنـيب فقط، بـل نبيـا مـن جهـة، 

 فــي -ولــذلك فكمــا أننــي ُســميُت . ، وليســت بنبــوة أصــلية����ظــل لنبــوة النبــي 
وِمـن  �للنـيب نبيا، كذلك ُسميُت نبيـا تابعـا  –الحديث الشريف وفي إلهاماتي 

ــاعي أيًضــا أُمتــه ، وذلــك إيــذانًا بــأن كــل مــا يوجــد ّيف مــن كمــال إمنــا كــان بســبب اتّب
 ١٥٤، ص ٢٢حقيقــــــة الــــــوحي، اخلــــــزائن الروحانيــــــة؛ ج ". (وبواســــــطته �للنــــــيب 

  ) ١٩٠٧احلاشية، طبعة 
ضـح الصـريح، الـذي ال حيتـاج إىل توضـيح أو تصـريح، ال وبعد هـذا الكـالم الوا

  .عى أنه نيب تشريعيقد ادّ  �يصح ألحد أن يزعم بأن املسيح املوعود 
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  :االعتراض
  .قد اّدعى أنه أفضل من مجيع األنبياء �يقال أن املسيح املوعود  

  :١٥الردّ 
لسـيده وسـيد اخللـق مرارا وتكرارا أنـه خـادم أمـني  �قد ذكر املسيح املوعود ل

   :يف شعر له حيث قال .�حممد املصطفى أمجعني؛ 
ـــــــُر اْلـــــــَوَرى ـــــــًدا َخيـْ ُحمَم َأن الَ َشــــــك  
  يَـــا َســـيِدي قَـــْد ِجْئـــُت بَابَـــَك َالِهًفـــا

  ْنظُــــــــــــــــــْر ِإّيل بَِرْمحَـــــــــــــــــــٍة َوتَــــــــــــــــــــَحننٍ ا
  

ــــــــــــرَ    ــــــــــــُة األَْعيَــــــــــــانِ ْي   ُق اْلِكــــــــــــرَاِم َوُخنَْب
ـــــــــــــــارِ    قَـــــــــــــــْد آَذاِين  َواْلقــــــــــــــــَْوُم بِاِإلْكَف

  يَـــــــا َســـــــيِدي أَنـــــــا َأْحَقـــــــُر اْلِغْلَمـــــــانِ 
  

  :وقال
ــــــــــــــــًدا قَــــــــــــــــْد تَِبْعـــــــــــــــــُت ُحمَم َواِهللا ِإين  

  

  َويف ُكــــــــــل آٍن ِمـــــــــــْن َســــــــــَناُه أُنـَـــــــــــورُ   
  

  :وقال كذلك يف مؤلفاته
إن كــل ذرّة مــن وجــودي ِفــَدى ســبيله، إذ أنــين قــد شــاهدت أخفــى حماســن  •
   �حممد 

  �إنين ال أعرف أحًدا من األساتذة، إذ أنين تعلمت يف مدرسة حممد  •
لقد َأعطيُت الناس نبع املعارف اجلاري، وليس هذا إالّ قطرة مـن حبـر حممـد  •

�  
شــّرفين مبكاملتــه وخماطبتــه، وحصــل يل هــذا الشــرف باتّبــاع النــيب  �إن اهللا  •

مـال مـا يُقابـل جبـال وحده، ولو مل أكن من أمته ومل أتّبعـه، وكانـت يل مـن األع �
األرض، ملـــا كـــان مـــن املمكـــن يل قـــط أن أتشـــّرف باملكاملـــة واملخاطبـــة اإلهليـــة، ألن 

فــال ميكــن أن يــأيت نــيب ُمشــرّع، أّمــا . النبــّوات كلهــا قــد انقطعــت إالّ النبــوة احملمديــة

                                         
  هذا الرد من إعداد املبشر حممد محيد كوثر ١٥
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. �بعــث نــيب بغــري شــريعة فمــن املمكــن بشــرط أن يكــون ذلــك أوال مــن أمــة حممــد 
  )٢٨ص ،جتليات إهلية(

لـيس املقصـود منهـا سـوى أن اهللا منحـه أما العبارات اليت استدلوا منهـا ذلـك، ف
هذه النعم اإلهليـة أكثـر مـن اآلخـرين يف عصـره، ولـيس بـالطبع املقصـود ـا أنـه أبلـغ 

وقــد ورد هــذا األســلوب يف القــرآن الكــرمي . املتكلمــني منــذ بدايــة العــامل حــىت ايتــه
  :نعمها اهللا تعاىل على بين إسرائيلحيث جاء فيه عن النعم اليت أ

ــــْلُتُكْم َعلَــــى  � َفض ــــْيُكْم َوَأين يَــــا بَــــين ِإْســــرَائِيَل اذُْكــــُروا نِْعَمــــِيتَ الــــِيت أَنـَْعْمــــُت َعَل
  )١٢٣: البقرة( �اْلَعاَلِمنيَ 
ـَرِك َواْصـَطفَ  � اهللاَ اْصـَطَفاِك َوَطه اِك َعَلـى ِنَسـآِء َوِإْذ قَاَلِت اْلَمالَِئَكةُ يَـا َمـْرَميُ ِإن

  )٤٣: آل عمران( �اْلَعاَلِمنيَ 
كانـت بالنسـبة لبقيــة   ،ومـن املعلـوم أن األفضـلية الـيت حصـل عليهـا بنـو إسـرائيل

وكــــذلك فـــــإن الســــيدة مــــرمي كـــــان . العــــاملني يف عصــــرهم ولــــيس يف العـــــاملني قاطبــــة
  .اصطفاؤها وتفضيلها على نساء العاملني يف عصرها وليس العاملني إىل األبد

  :االعتراض
ملــاذا قــال مؤســس اجلماعــة اإلســالمية األمحديــة أنــه مجــع يف نفســه كــل شــأن  

  النبيني؟ وما هو املقصود من هذه العبارة؟
  :١٦الردّ 

إذا اطلعنـا علـى كتـب األديـان املختلفـة، لوجـدنا أن الكثـري مـن األنبيـاء والرســل 
أمـــم متنوعـــه وأقـــوام واألوليـــاء الـــذين بُعثـــوا يف العصـــور املاضـــية إىل شـــعوب خمتلفـــة و 

متباينة، قد أخربوا أم سوف يرجعون إىل أممهم وأقوامهم مـرة ثانيـة يف آخـر الزمـان 
                                         

  إعداد املبشر حممد محيد كوثر ١٦
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قبيل يوم القيامـة، وذلـك حـىت ينشـروا يف األرض الـدين الصـحيح، وحيققـوا ملكـوت 
  .�اهللا يف هذه الدنيا، ويهدوا أقوامهم إىل طريق اهللا 
ديـــان عــن عـــودة أولئـــك األنبيـــاء يف وتوجــد الكثـــري مـــن النبــوءات يف خمتلـــف األ

ظــروف تتشــابه فيهــا أحــوال الــدنيا، وتشــري كلهــا إىل آخــر الزمــان عنــد فســاد النــاس 
واحنـرافهم عــن صــراط اهللا املسـتقيم، وخــروجهم عــن تعـاليم أنبيــائهم ورســلهم، فيعــود 
ــــدينوا  ــــاء والرســــل لكــــي يهــــدوا أقــــوامهم مــــرة أخــــرى إىل طريــــق اهللا، وي أولئــــك األنبي

  .ويقضوا عليهم، حىت ينتصر احلق ويعلو يف مجيع أحناء األرض األشرار
يف " كرشـنا"جنـد يف الديانـة اهلندوسـية نبـوءات عـن عـودة .. وعلى سـبيل املثـال

قبـل يـوم " بـوذا"آخر الزمان، كذلك يف الديانة البوذية جند أيضـا نبـوءات عـن عـودة 
قبـل انتهـاء " مسـّيو"دة القيامة، ويف الديانة الزرادشتية هنـاك كـذلك نبـوءات عـن عـو 

جنـد أيضـا نفـس .. أي اليهودية واملسيحية واإلسالم.. ويف الديانات السامية. العامل
الظـاهرة، فهنـاك نبـوءات يف التـوراة عـن عـودة إيليـا النـيب، وهنـاك نبـوءات يف اإلجنيـل 

ويف اإلسالم جند أن هناك أيضا نبوءات عن نزول املسـيح، . �عن عودة املسيح 
 -حممـد بـن احلسـن العسـكري -املهـدي ثري من أهل الشيعة بعودة اإلمامويؤمن الك

  .الذي اختفى منذ مئات السنني
حيـــث ذكـــر اهللا  ؛�وهنـــاك مـــا يشـــري يف القـــرآن الكـــرمي إىل عـــودة رســـول اهللا 

بعثة يف األولـني وبعثـة يف اآلخـرين، .. تعاىل أنه سبحانه قد قّدر أن تكون له بعثتني
  :فقال تعاىل

يِهْم َويـَُعلْمُهـُم  � ُلو َعَلْيِهْم آيَاتِِه َويـُـزَك ُهْم يـَتـْ ُهَو الِذي بـََعَث يف األُميني َرُسوًال منـْ
ـا يـَْلَحُقـوا * اْلِكَتاَب َواحلِْْكَمَة َوِإْن َكانُوا ِمْن قـَْبُل َلِفي َضَالٍل مِبٍني  ُهْم َلم َوآَخـرِيَن ِمـنـْ

  )٤-٣: اجلمعة( �حلَِْكيمُ ِِْم َوُهَو اْلَعزِيُز ا
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يف األميــني،  �وتشــري هــذه اآليــة أن اهللا تعــاىل قــد قضــى أن يبعــث رســول اهللا 
ُهْم لَما يـَْلَحُقوا ِِمْ  �وأن يبعثه أيضا يف  " ملـا"، ويشري اسـتخدام احلـرف �آَخرِيَن ِمنـْ

  .إىل انقضاء فرتة زمنية بني البعثتني" مل"بدل 
 �يكون للنـيب بأنه سفهم املسلمون  �سول اهللا وملا نزلت هذه السورة على ر 

، وكانوا يعلمون بالطبع أن املقصود من البعثـة الثانيـة لرسـول اهللا هـو بعـث بعثة ثانية
، ولــذلك جــاء يف صــحيح البخــاري مــا �نــيب مــن عنــد اهللا تعــاىل يشــابه رســول اهللا 

  :يلي
ورة اجلمعـة فأُنزِلَـت عليـه سـ �كنـا جلوسـا عـن النـيب : قـال �عـن أيب هريـرة "

ُهْم َلما يـَْلَحُقوا ِِمْ  � من هم يـا رسـول اهللا؟ فلـم يُراجعـه : قلتُ : ، قال�َوآَخرِيَن ِمنـْ
يــده علـى ســلمان مث  �حـىت سـأل ثالثــا، وفينـا ســلمان الفارسـي، وضــع رسـول اهللا 

  -البخــاري ". (مــن هــؤالء )أو رجــل(لنالــه رجــال  ،لــو كــان اإلميــان عنــد الثريّــا: قــال
  ).سورة اجلمعة: سريكتاب التف

فيبتعــد مــن  ،ويشــري هــذا احلــديث الشــريف إىل أنــه حينمــا يفقــد النــاس اإلميــان
مـــن قـــوم  )أو رجـــل(األرض حـــىت كأنـــه صـــعد إىل جمموعـــة جنـــوم الثريـــا، فـــإن رجـــال 

  .سوف يعيده مرة أخرى إىل قلوب الناس سلمان الفارسي
األخــرى مجيعهــا، ومحلنــا فــإذا وضــعنا يف االعتبــار النبــوءات املــذكورة يف األديــان 

تلك النبوءات على حرفيتها، الصطدمنا مبشكلة عويصـة، فكـل النبـوءات تشـري إىل 
عــودة هـــذا اجلمــع الكبـــري مـــن األنبيــاء يف نفـــس الوقـــت وعنــد نفـــس العالمـــات ويف 

. وكلهــا كمــا أســلفنا القــول تشــري إىل آخــر الزمــان قبيــل يــوم القيامــة ،نفــس الظــروف
أن يعـــود كرشـــنا ليـــدعو النـــاس إىل دينـــه، ويعـــود يف نفـــس ومـــن غـــري املعقـــول طبعـــا 

الوقــت بــوذا ليــدعو النـــاس إىل دينــه، بينمــا يعــود زرادشـــت ليــدعو النــاس إىل دينـــه، 
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إىل دينــه، وينـــزل أيضــا املســيح ويــدعو النــاس  النــاسوينـــزل إيليــا مــن الســماء ويــدعو 
ان إىل قلـــوب إىل دينـــه، ويـــأيت ذلـــك الرجـــل مـــن قـــوم ســـلمان الفارســـي ليعـــود باإلميـــ

  : فحيث إن اهللا تعاىل قضى بقوله. الناس
يَن ِعْنَد اِهللا اِإلْسَالمَ  � الد ٢٠: آل عمران( �ِإن(  
ـَر اِإلْسـَالِم ِديًنـا فَـلَـْن يـُْقبَـَل ِمْنـُه َوُهـَو يف اآلِخـرَِة ِمـَن اْخلَاِسـرِينَ  �  �َوَمن يـَْبتَـِغ َغيـْ

  )٨٦: آل عمران(
حيـث إنـه  ،ديـان كلهـا أن يـدخلوا يف ديـن اإلسـالمفهذا يعين أن على أتبـاع األ

هــو الــدين الكامــل الــذي ارتضــاه اهللا تعــاىل لعبــاده إىل يــوم القيامــة، وبالتــايل فلــيس 
هنـــاك مـــا يـــدعو إىل عـــودة كـــل هـــؤالء األنبيـــاء الســـابقني لكـــي يـــدعوا أقـــوامهم إىل 

لـــيت وعلـــى ذلـــك يكـــون معـــىن كـــل تلـــك النبـــوءات ا. أديـــام الـــيت نســـخها اإلســـالم
جاءت يف خمتلف األديان عن عودة هـؤالء األنبيـاء الكـرام هـو ظهـور مبعـوث واحـد 

دين اإلسالم ومن أتباع رسوله الكـرمي، يـدعو النـاس  يكون علىمن عند اهللا تعاىل، 
وهذا املبعوث جيمـع يف نفسـه  . �مجيعا إىل صراط اهللا املستقيم وُسّنة رسوله الكرمي 

عودم إىل الدنيا مرة أخرى يف آخـر الزمـان، أي أنـه كل شأن أولئك النبيني املزمع 
  . ُيشابه أولئك النبيني ويرتبط م بصلة ما

وهذا هو املقصـود مـن العبـارة الـيت ذكرهـا مؤسـس اجلماعـة اإلسـالمية األمحديـة 
الـيت  "اهلنـد"فقـد بعثـه اهللا تعـاىل يف . أنـه مجـع يف نفسـه كـل شـأن النبيـنيبحني قـال 

أتبـــاع   ،قـــوم الـــذين كـــان يعـــيش بيـــنهم يف اهلنـــد هـــم اهلنـــدوسبعـــث فيهـــا بـــوذا، وال
ألنـه هـو أيضـا  ،كرشنا، كذلك فإنه يرتبط بالزرادشتيني الذين هم مـن أصـل فارسـي

يف احلـديث الشـريف الـذي رواه  �من أصل فارسي كما أشار إىل ذلك رسـول اهللا 
د، فلـــه ارتبـــاط كـــذلك بـــاليهو  �البخـــاري، وحيـــث إنـــه مـــن نســـل ســـيدنا إبـــراهيم 
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وألنـــه كـــان يعـــيش حتـــت حكومـــة مســـيحية فلـــه كـــذلك ارتبـــاط مـــع أتبـــاع املســـيح، 
فهو أيضا ُميثـل البعثـة الثانيـة للنـيب األكـرم  �وحيث إنه من خدام وأتباع رسول اهللا 

يف اخلُُلـــق كمــا جـــاء ذلــك يف بعـــض األحاديـــث  �، كمــا أنـــه ُيشــابه رســـول اهللا �
، ونظـر إىل ابنـه �قـال علـّي : قـالعـن أيب اسـحاق  أخـرج أبـو داودفقد . واآلثار

ســيخرج مـن صـلبه رجـل باســم  �إن ابـين هـذا ســيد كمـا مسـاه النـيب : احلسـن فقـال
قـال رسـول اهللا : قـال �وعـن حذيفـة . نبيكم، يشبهه يف اخلُُلق وال يشبه يف اخلَلق

لــو مل يبــق مــن الــدنيا إال يــوم واحــد لبعــث اهللا فيــه رجــال امســه امســي، وُخُلُقــه : "�
  .أخرجه احلافظ أبو نعيم يف صفة املهدي". ُخُلقي، يكىن أبا عبد اهللا

ـــــك املســـــيح املوعـــــود  ، وهـــــو مؤســـــس اجلماعـــــة اإلســـــالمية �لقـــــد جـــــاء ذل
اإلمحدية، وقد دعا الناس كافة إىل ديـن اهللا اإلسـالم، وآمـن بـه الكثـري مـن اهلنـدوس 

ومجــــيعهم رأوا فيــــه املوعــــود والبــــوذيني والزرادشــــتيني واليهــــود والنصــــارى واملســــلمني، 
) َجـــرِي اِهللا يف ُحَلـــِل األَنِْبَيـــاءِ (املنتظــر هلـــم، ومـــن أجـــل ذلـــك وصــفه اهللا تعـــاىل بأنـــه 

، وهــــو الكتــــاب الــــذي يضــــم كــــل  "٧٩ص ،تــــذكرةال"كمــــا جــــاء ذلــــك يف كتــــاب 
هــذه  علــىوبنــاء . كلمــات الــوحي الــيت تلقاهــا مؤســس اجلماعــة مــن اهللا عــز وجــل

ثًا �ح املوعود كتب املسي.. احلقائق بنعم اهللا عليه فقال حمد:  
إنه مجع يف نفسي كل شأن النبيني على سبيل املوهبة والعطـاء، فهـذا هـو "... 

ال يعود إىل الدنيا آدم، وال نبينا األكرم، وال عيسـى املتـوىف . احلق الذي فيه خيتلفون
منـة؟ مـا لكـم ال أليس هـذا الزمـان آخـر األز . املتهم، سبحان اهللا وتعاىل عما يفرتون

  )٣٢٤ص ،اخلطبة اإلهلامية: كتاب  - ١٦ج: اخلزائن الروحانية..." (تفكرون؟
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  :االعتراض
 د، مث قـال أنـه ملاذا قال مؤسس اجلماعـة اإلسـالمية األمحديـة يف البدايـة أنـه جمـد

  ؟�ي لرسول اهللا املسيح املوعود، وأنه نيب ظلّ 
  :الردّ 

  . ألنه هكذا تدرّج يف املدارج الروحانية حىت وصل درجة النبوة
   :االعتراض

وال يســتخدمون الكلمــات القاســية حبــق  ،ق عظــيملُــمعلــوم أن األنبيــاء علــى خُ 
خصومهم، بينما جند مؤسـس األمحديـة يصـف العلمـاء املسـلمني بـأم أوالد حـرام، 

  ويشتمهم بأشد األلفاظ، فما ردكم؟
  : ١٧الرد

  . والتوصيف شيء آخر ،ءالشتم شي
  :فلنقرأ اآليات التالية

  )١٧٧:األعراف( �َفَمثَـُلُه َكَمَثِل اْلَكْلبِ  �
  )١٦٧: األعراف( �قـُْلَنا َهلُْم ُكونُوا ِقَرَدًة َخاِسِئنيَ  �
  )٦:اجلمعة( �َمَثُل الِذيَن ُمحُلوا التـْورَاَة ُمث َملْ َحيِْمُلوَها َكَمَثِل احلَِْمارِ  �
ُهُم اْلِقَرَدَة َواْخلََنازِيرَ َوجَ  �   )٦١:املائدة( �َعَل ِمنـْ
َواب ِعْنَد اِهللا الِذيَن َكَفُروا فَـُهْم الَ يـُْؤِمُنونَ  � الد َشر ٥٦:األنفال( �ِإن(  
ِإن الــِذيَن َكَفــُروا ِمــْن أَْهــِل اْلِكَتــاِب َواْلُمْشــرِِكَني ِيف نَــاِر َجَهــنَم َخالِــِديَن فِيَهــا  �

  )٧:البّينة( �أُولَِئَك ُهْم َشر اْلَربِيةِ 
َا اْلُمْشرُِكوَن َجنَسٌ  � ٢٨:التوبة( �ِإمن(  

                                         
  هذا الرد من إعداد املبشر حممد محيد كوثر ١٧
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ُهْم إِنـُهْم رِْجسٌ  �   )٩٥:التوبة( �َفَأْعِرُضوا َعنـْ
* َمنـاٍع لِْلَخـْريِ ُمْعَتـٍد أَثِـيٍم * َمهـاٍز َمشـاٍء بَِنِمـيٍم *  ُتِطْع ُكل َحـالٍف مِهـٍني َوالَ  �

  )١٤-١١:القلم( �ُعُتل بـَْعَد َذِلَك زَنِيمٍ 
  )١٩: البقرة( �ُصم ُبْكٌم ُعْمٌي فَـُهْم الَ يـَْرِجُعونَ  �
�  ْت يََدآ َأِيب َهلٍَب َوَتب٢:املسد( �تـَب(  

وإذا تصفحنا األناجيل فإننا جند فيهـا نفـس هـذا األسـلوب؛ إذ جـاء فيهـا علـى 
  :�لسان املسيح 

  )٦: ٧مّىت " (ال تعطوا القدس للكالب، وال تطرحوا درركم قدام اخلنازير"
  )٤٤: ٨يوحنا" (أنتم من أب هو إبليس وشهوات أبيكم تريدون أن تعملوا"
  )٣٩: ١٢مّىت " (آيةجيل شرير فاسق يطلب : فأجاب وقال هلم"
  )٣٣: ٢٣مّىت " (أيها احليات أوالد األفاعي"
  )٤١: ٢٥مّىت " (اذهبوا عين يا مالعني إىل النار"
  )٣٢: ١٣لوقا" (وقولوا هلذا الثعلب"
  )١٧:٢٣ مّىت " (أيها اجلهال والعميان"

  : العلماء يف زمن ظهور املهدي �ومن النبوءات والكلمات اليت وصف ا 
" حتــت أدمي الســماء مــن عنــدهم ختــرج الفتنــة وفــيهم تعــودعلمــاؤهم شــر مــن "

، تتمــــة ١١وكنـــــز العمــــال؛ ج. الفصــــل الثالــــث ،كتــــاب العلــــم  ؛مشــــكاة املصــــابيح(
  )الفنت

ز ـكنـ" (تكون يف أميت فزعة فيصـري النـاس إىل علمـائهم فـإذا هـم قـردة وخنـازير"
  )، اخلسف واملسخ١٤، جالعمال
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جلّــة : "لقـد ألّــف كتابـه.. �ح املوعــود تعـالوا نبحــث فيمـا قالــه املسـي.. واآلن
م، وتطــرق فيــه إىل وضــع املســلمني وعلمــائهم، ١٩٠٠باللغــة العربيــة يف عــام " النــور

وذكر بعض املعاصي والذنوب اليت ارتكبها علماء املسـلمني وأئمـتهم، والـيت بسـببها 
لــى أســاءوا إىل اإلســالم أبلــغ إســاءة، وفتحــوا اــال أمــام أعــداء اإلســالم للــتهجم ع

اإلســالم وتعاليمــه، ومــن املعــروف أن املبشــرين املســيحيني وقــادة اهلنــدوس كــانوا يف 
تلــــك اآلونــــة يشــــنون هجومــــا عنيفــــا علــــى اإلســــالم وعلــــى مؤسســــه ســــيدنا حممــــد 

النقـد  �حينمـا وّجـه املسـيح املوعـود واإلمـام املهـدي .. ومـع ذلـك. �املصطفى 
ءوا بتصـــرفام إىل اإلســـالم، مل إىل علمـــاء املســـلمني وأئمـــتهم وأمـــرائهم الـــذين أســـا

  .ينس أن يذكر بالثناء اجلليل العلماء الشرفاء الصاحلني
  :عن العلماء الصاحلني �قال املسيح املوعود واإلمام املهدي 

هــذا مــا أردنــا أن نكتــب شــيئا مــن مفاســد هــذا الزمــان، ونّزهنــا كتابنــا "...  •
ونعـــوذ بـــاهللا مـــن هتـــك  هــذا عـــن إزراء األخيـــار الـــذين هـــم علـــى ديــن مـــن األديـــان،

العلماء الصاحلني، وقدح الشـرفاء املهـذبني، سـواء كـانوا مـن املسـلمني أو املسـيحيني 
أو اآلريـة، بــل ال نــذكر مــن ســفهاء هـذه األقــوام إالّ الــذين اشــتهروا يف فضــول اهلــذر 

فــال نــذكره إّال .. والــذي كــان هــو نقــي العــرض عفيــف اللســان. واإلعــالن بالســيئة
مــه ونُعــزه وُحنبــه كــاإلخوان، ونســـّوي فيــه حقــوق هــذه األقــوام الثالثـــة، بــاخلري، ونُكر 

ونبســـط هلـــم جنـــاح التحـــنن والرمحـــة، وال نعيـــب هـــؤالء الكـــرام تصـــرحيا وال تعريضـــا 
  )٤٠٩ص:كتاب جلة النور  - ١٦ج:اخلزائن الروحانية" (رعاية لألدب

ــــــــــل يف أشــــــــــرارهم"...  • ــــــــــيس كالمنــــــــــا هــــــــــذا يف أخيــــــــــارهم ب اخلــــــــــزائن " (ل
  )يف احلاشية ٣١٤ص:كتاب اهلدى والتبصرة ملن يرى-١٨ج:يةالروحان

  :يف نفوس الناس فقال ئوذكر أفعال بعض العلماء األشرار وتأثريها السي
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كـــان يف ديارنـــا رجـــل مـــن الــــواعظني، وكـــان النـــاس حيســـبونه مـــن الصــــاحلني " 
املوحـدين، فـاتفق أن رجــال دخـل عليــه مفاجئـا كــالزائرين، فوجـده يشــرب اخلمـر مــع 

وقولـك ذلـك؟ فأجـاب وأرى .. عملـك هـذا.. يـا لعـني: فقال. اء من الفاسقنيندم
  !! أروين عاملا ال يشرب اخلمر، أو يتجنب الزنا والزمر: قال.. العجاب

وكــذلك كــان عــامل آخــر قريبــا مــن قــرييت، وكــان يُنكــر بــرتبيت، فشــرب اخلمــر يف 
الء هـــم أئمـــة جملـــس كـــافر يهـــوى اإلســـالم، فلعنـــه الكـــافر والم، وقـــال إن كـــان هـــؤ 

-١٦ج:اخلـزائن الروحانيـة" (اإلسالم، فكفري خري لدنياي من أن أحلق ـذه اللئـام
  )، احلاشية٤٦٠ص: كتاب جلنة النور

فقد استعمل املسيح املوعـود واإلمـام .. وبسبب هذه احلوادث املتكررة.. لذلك
رة عن مثل أولئك العلماء واألمـراء كلمـات قاسـية إليقـاظ محيـتهم وإثـا �املهدي 

غريم على الدين، آمال أن يتجنبوا فعل املعاصي وارتكاب الذنوب والسـيئات الـيت 
ســــّدت الطريــــق أمــــام غــــري املســــلمني لقبــــول اإلســــالم، خاصــــة وأــــم قــــد أظهــــروا 

وممــا قالــه املســيح . امشئــزازهم وكــراهيتهم إزاء اإلســالم بســبب تلــك األعمــال الشــنيعة
  :عنهم �املوعود واإلمام املهدي 

ومـــا بقـــي مـــن معصـــية إالّ ارتكبوهـــا، ومـــا مـــن جرميـــة إالّ ركبوهـــا، وتركـــوا "... 
  )٣٥٠ص ،املرجع السابق" (القرآن وما دعا إليه، واتبعوا الشيطان وما أغرى عليه

ومـــنهم قـــوم يســـتوكفون األكـــف بـــالوعظ والنصـــيحة كالعلمـــاء، ويطلبـــون "... 
لصـــلحاء، وينســـون الصـــيد بـــتقمص لبـــاس الفقهـــاء، ويـــأمرون النـــاس بـــالرب وطريـــق ا

ال ينقــدون أمــور الــدين بعــني املعقــول، . أنفســهم وحيســبون هــذا الطريــق مــن الــدهاء
وال ُميعنـون النظـر يف مبـاين األصـول، وال يســلكون مسـلك التحقيقـات، ومـا جتــدهم 
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إالّ كالعجمـــــاوات، بـــــل هـــــم كاجلمـــــادات، وُيظهـــــرون احللـــــم والرفـــــق كـــــأم ُهـــــّذبوا 
  )٣٥٧ص ،املرجع السابق(..." بأخالق النبوة والوالية

فـال شـك أن هــذه العلمـاء قـد انتهــوا يف غلـوائهم، وسـجروا يف خــيالئهم، "... 
وأصــروا علــى جهالــم، ولّونــوا النــاس بــألوان خــزعبيالم، وقــد جــاوز احلــد غــّيهم، 

" إذا وعــدوا أخلفــوا، وإذا غضــبوا أغلظــوا، وإذا حــّدثوا كــذبوا. وأهلــك النــاس بغــيهم
  )٣٥٩ص ،املرجع السابق(

ال يعلمــون شــيئا مــن احلقيقــة واملعرفــة، ومجعــوا يف أقــواهلم وأعمــاهلم أنــواع "... 
املرجــــع " (البدعـــة، وأمــــا عامـــة النــــاس مــــن املســـلمني، فقــــد تبــــع أكثـــرهم الشــــياطني

  )٣٦٥ص ،السابق
ويشـــربون اخلمـــر ويتمرمـــرون، وبـــاجلواري يلعبـــون، ويف الليـــايل يزنـــون، ويف "... 

  )٤٢١ص ،السابق املرجع" (الُنهر يظلمون
ويقـــول أحـــد إين آليـــت أن ال أتــــزوج إال هـــذه البغـــي، ويقـــول اآلخــــر إن "... 

" فــزَت فقــد وجــدَت الكوكــب الــدّري، ويتزوجــون البغايــا فيســري ســريهن يف ُولــدهن
  )٤٢٨ص ،املرجع السابق(

وكم مـنهم مـالوا مـن صـالة الصـبح إىل الصـبوح، ومـن العشـاء إىل الغبـوق "... 
ــــايف الصــــروح،  املرجــــع " (واشــــتغلوا مــــن شــــرح الوقايــــة واهلدايــــة، إىل العــــواهر والبغاي

  )٤٥٩ص ،السابق
وداســـت الغفلــــة قلــــوب النــــاس وصــــار أكثــــرهم كــــالكالب، وتوّجهــــوا إىل "... 

األمــوال والعقــار واألنشــاب، ونســوا حظهــم مــن ذوق العبــادات، وأقبلــوا علــى الــدنيا 
-١٩ج: اخلـــزائن الروحانيـــة.." (.وزينتهـــا ومـــا بقـــي الـــدين عنـــدهم إال كاحلكايـــات

  )٢٤٠ص:كتاب مواهب الرمحن
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ومـا تــرى بلــدة مــن الــبالد، إال وجتــد فيهـا فوجــا مــن أهــل الــرّدة واالرتــداد، "... 
وقــد تنّصــروا بســهم مــن املــال ال بالســهام، وكــذلك أُغــري علــى ثلــث ملــة اإلســالم، 

تــاب اهلــدى ك-١٨ج:اخلــزائن الروحانيــة..." (وُســلب منــا أحبابنــا وعــادا مــن واخــا
  )٣٥٢ص:والتبصرة ملن يرى

ويوضـــح هـــذا املقطـــع األخـــري أحـــوال املســـلمني املرتديـــة يف شـــبه القـــارة اهلنديـــة 
حيــث عــاث فــيهم املبشــرون املســيحيون يُغــروم بــاألموال حــىت تنصــر يف كــل بلــدة 

متامـــا كمـــا يـــذكر .. مـــن البلـــدان أعـــداد غفـــرية مـــن املســـلمني وارتـــدوا عـــن اإلســـالم
 مث نســـتعرض. حلـــزن واألســـىبقلـــب يعتصـــره ا �املســـيح املوعـــود واإلمـــام املهـــدي 

  : أعداء اإلسالمعن  �كتبه املسيح املوعود   بعًضا مما
، "دافــع الوســاوس"امســه .. وكتــاب آخــر ســبق كلهــا، ألّفتــه يف هــذه األيــام"... 

. وهــو نــافع جــدا للــذين يريــدون أن يــروا حســن اإلســالم، ويكّفــون أفــواه املخــالفني
ملــودة وينتفــع مــن معارفهــا ويقبلــين تلــك كتــب ينظــر إليهــا كــل مســلم بعــني احملبــة وا

ـــذين خـــتم اهللا علـــى قلـــوم فهـــم ال يقبلـــون ..." وُيصـــدق دعـــويت إالّ ذريّـــة البغايـــا ال
  )٥٤٧ص:كتاب مرآة كماالت اإلسالم-٥ج:اخلزائن الروحانية(

ـــرد بقـــوة وإفحـــام علـــى   �لقـــد كتـــب املســـيح املوعـــود  مؤّلفـــات عديـــدة يف ال
ويتقّولـون  �طعنـون ـا سـيدنا حممـد املصـطفى كتب أعداء اإلسالم، الذين كانوا ي

يف هـذا االقتبـاس األخـري إىل تلـك الكتـب، وقـال إن كـل  �على أزواجـه، وأشـار 
مســلم ســوف يقبلهــا بعــني احملبــة واملــودة وينتفــع مــن معارفهــا ويســتفيد مــن علومهــا، 
ويقبل كل ما رددُت به على األعداء، وُيصـدق كـل مـا قـّدمت مـن أدلـة وبـراهني يف 

ؤلفــــايت إلظهــــار شــــأن اإلســــالم، ويصــــّدق أنــــين أدعــــو النــــاس إىل طريــــق اإلســــالم م
كـان هنـاك .. ولكـن أعـداء اإلسـالم لـن يقبلـوا هـذه الكتـب، وبكـل أسـف. العظـيم
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فريــق مـــن العلمــاء املوتـــورين مــن بـــني املســـلمني وأتبــاعهم مـــن اختــذوا جانـــب أعـــداء 
 ذلـــك الوقـــت، وكـــان اإلســـالم يف تلـــك املعـــارك الـــيت كانـــت تـــدور علـــى أشـــدها يف

هؤالء يتحالفون مع ما يقوله األعداء رغم إساءته لإلسالم، وأعمـتهم الكراهيـة حنـو 
ومجاعتــــه حــــىت أــــم مل يــــروا حرجــــا يف حتــــالفهم مــــع أعــــداء  �املســــيح املوعــــود 

اإلسالم ضده، وراحوا يرددون ما يفرتيه أولئـك األعـداء مـن مطـاعن ضـد اإلسـالم، 
مــاء الــذين حتــالفوا معهــم قــال حضــرته تلــك اجلملــة الــيت وعــن هــؤالء األعــداء والعل

حيلـــو ملعارضـــي األمحديـــة أن ينتزعوهـــا مـــن ســـياقها ويقـــدموا حماولـــة مـــنهم لوصـــم  
إن االســتثناء . كتاباتــه بشــتم املســلمني عمومــا وكــل مــن ال يــؤمن بــه ويقبــل دعوتــه

" فهــم ال يقبلــون إالّ ذريّــة البغايــا الــذين خــتم اهللا علــى قلــوم: "املــذكور يف اجلملــة
يعود على املخـالفني وال يعـود علـى املسـلمني الـذين ينتفعـون بتلـك الكتـب يف كـف 

وقــد أوضــح الكاتــب بنفســه املقصــود ــذه اجلملــة فقــال أن ذريّــة . أفــواه املخــالفني
" تـاج العــروس"وكتـب صـاحب قـاموس ". الـذين خـتم اهللا علـى قلـوم: "البغايـا هـم

تـاج " (والبغيـة يف الولـد نقـيض الرشـد، يُقـال هـو ابـن بغيـة": يقـول تأييـدا هلـذا املعـىن
، وهـــذا هــو نفـــس )بغــى: حتـــت كلمــة ٤٠ص ١٠العــروس مــن جـــواهر القــاموس ج

، ومل يقصـد أبـدا أن كـل املسـلمني الـذين ال �املعىن الذي قصده املسـيح املوعـود 
زورا يقبلونـــه قـــد ُولـــدوا مـــن أمهـــات بغايـــا، كمـــا حيـــاول أعـــداء األمحديـــة أن يشـــيعوا 

  .وتانا
وهناك بعض االصطالحات اليت تستعمل يف اللغات، ومنها علـى سـبيل املثـال 

، ويطلق على املسـافر، وال يفهـم أحـد إذا قيـل عـن أحـد "ابن السبيل: "االصطالح
كـذلك فـإن . ، بأنه من نسل السـبيل ولـيس مـن نسـل أبيـه"ابن السبيل: "املسافرين

حييــد عــن الرشــد ويطغــى علــى احلــق، ولــيس ُيطلــق علــى مــن " ابــن البغــي: "التعبــري
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ابـــن : "هـــذا مــن الناحيـــة اللغويـــة، وإذا كـــان التعبـــري. معنــاه أبـــدا أن أمـــه كانـــت بغيـــا
ينـدر " ابـن البغـي: "قد كثر استعماله حبيث يفهمه عامة الناس، بينما تعبري" السبيل

 اســتعماله حـــىت جهـــل النـــاس معنـــاه اللغـــوي احلقيقـــي، فلـــيس مـــن األمانـــة اســـتغالل
  . بأنه يرمي الناس بأعراضهم �ذلك الام املسيح املوعود 

  : االعتراض
يــّدعي معارضــو األمحديــة أن مؤســس اجلماعــة اإلســالمية األمحديــة كــان مــدمنا 

  على تعاطي األفيون، وكان ينصح الناس بتعاطيه، فما هي حقيقة األمر؟
  :١٨الردّ 

اخلليفــة الرابــع للمســيح هــذا مــن الكــذب الفــاحش، وقــد رّد علــى ذلــك حضــرة 
  : فقال ،�املوعود 
إذ مــن .. واملضــحك يف الوقــت ذاتــه.. انظــروا إىل هــذا البهتــان العظــيم املزعــزع"

قـد .. الذي كان على علـم بـأمور الطـب أيضـا �اجلائز أن يكون املسيح املوعود 
يُقـــال بـــأن مؤســـس  أنأوصـــى أحـــد املرضـــى أن يتنـــاول األفيـــون كـــدواء ملرضـــه، أمـــا 

ة اإلســـالمية األمحديـــة كـــان ينصـــح أفـــراد مجاعتـــه بتعـــاطي األفيـــون فهـــذا هـــو اجلماعــ
هــــ ١٤٠٨شـــوال ١٨يف  للخليفـــة الرابـــع خطبـــة اجلمعـــة. (منتهـــى الكـــذب واالفـــرتاء

  ).١٩٨٨-٦-٣ املوافق
جــاء يف كتــاب ســرية املهــدي روايــة مــن الروايــات الــيت يثريهــا معارضــو األمحديــة 

  :يلي كما  -معربة عن األردية -دائما وهي 
وهــو ابــن املســيح املوعــود واإلمــام  ،قــال مــريزا بشــري أمحــد رضــي اهللا تعــاىل عنــه

  :�املهدي 
                                         

  هذا الرد من إعداد املبشر حممد محيد كوثر ١٨
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حدثين الدكتور مري حممد امساعيل بأن األدوية اليت كان يضـعها املسـيح املوعـود 
  :يف صندوقه دائما هي كما يلي �

 -فــوالد  -ايســنت ســريوب  -كــونني : مــن األدويــة اإلجنليزيــة الــيت كانــت عنــده
 -بيــد مســك  -ســربت أمونيــا  -مركبــات كــوال  -كوكــا   -وايــنم ابيكــاك  -أركــت 

ــــل  ــــن أوف كــــاديور أوي ــــل ســــلفيورك  -كلــــورودين كاكــــل   -ســــرتنس واي ايســــد  -ب
  سكائس اميلشنز -أيروميتك 

هينـــك  -كـــافور   -عنـــرب  -مســـك : ومـــن األدويـــة اليونانيـــة الـــيت كانـــت عنـــده
وكـــان " تريـــاق إهلـــي"نفســـه دواء امســـه جـــدوار، وكـــذلك كـــان يصـــنع ب -*)احللتيـــت(

يقـــول أن احللتيـــت هـــو مســـك للفقـــراء، وكـــان يقـــول أنـــه توجـــد فوائـــد طيبـــة عجيبـــة 
، وكـــان يســتعمل بعـــض "تريــاق"وغريبــة يف األفيـــون، فألجــل ذلـــك يســميه األطبـــاء 

األدويـــة لنفســـه، والـــبعض للنـــاس اآلخـــرين الـــذين كـــانوا يـــأتون إليـــه للعـــالج وأخـــذ 
  ".الدواء

ــــاك ر  وايــــات أخــــرى مماثلــــة هلــــا، وقــــد ذُكــــرت فيهــــا وصــــفات طبيــــة خمتلفــــة وهن
ألمــراض شــىت، وبنــاء علــى هــذه الوصــفات الطبيــة يــتهم معارضــو األمحديــة املســيح 

  .هذه االامات السخيفة اليت ال تدل إالّ على غباوم وأحقادهم �املوعود 
ي عامــــــا مل يكـــــن يتواجــــــد أ ١٥٠ويعلـــــم هـــــؤالء املعارضــــــون متامـــــا أنــــــه منـــــذ 

وكانـت تلـك . مستشفى يف قاديان وال حوهلا يف منطقة يبلغ قطرها مخسني كيلـومرتا

                                         

أي (وهـــو نبــات َيْســـَلْنِطُح : قــال": حلــت"حتــت كلمـــة  ٢٥، ص٢جــاء يف لســان العـــرب؛ ج* 
واحللتيـــت أيضـــا : ، مث خيـــرج مـــن وســـطه َقَصــبٌة، َتْســـُمو يف رْأســـها ُكْعـــُربةٌ، قـــال)ينمــو طـــوًال وعرًضـــا

ــال ـــبة، قــ ـــك القصـ ـــول ورق تلـ ــمغ خيــــرج يف أصـ ـــت، : صــ ــة احللتيـ ـــون بقلــ ــبالد يطبخـ ــك الــ وأهــــل تلــ

  .ويأكلوا، وليست مما يبقى على الشتاء



@pb™a�Ça@…ìÇì½a@|î�½a@ñìÇ…@óÜÇ�@@
  ٢٥٨  

  

  
  

.. املنطقة متخلفة ختلفا شديدا، وأغلب سكاا كانوا يـأتون إىل مـريزا غـالم مرتضـى
حيـــث إنـــه كـــان طبيبـــا حاذقـــا،  ،للعـــالج واالستشـــفاء.. �والـــد املســـيح املوعـــود 

ومــن مســات . �ءوا إىل املســيح املوعــود وكــان يعــاجل النــاس جمانــا، وبعــد وفاتــه جــا
  .أن أفرادها حيبون الطبابة خدمة لبين البشر �أسرة املسيح املوعود 

مــات احلديثــة معروفــة، ومل يكــن عامــا مل تكــن املنو  ١٥٠ومــن املعلــوم أنــه قبــل 
غــري األفيــون أو بعــض األعشــاب املماثلــة يف تلــك املنطقــة، وكــان األطبــاء واحلكمــاء 

أجــزاء مـــن األفيــون يف الـــدواء لعــالج املــريض وتنوميـــه، كمــا ُتســـتعمل يف يســتعملون 
العصر احلاضر املواد املنومة كاملورفني والفاملفني وإيكامغني يف األدويـة واملستشـفيات 

ويتنـــاول املشـــائخ واملتـــدينون وغــريهم تلـــك األدويـــة وال خيطـــر علـــى . لعــالج املرضـــى
  .باهلم بتاتا أم يتعاطون املخدرات

الصـــة القـــول أن األطبـــاء كـــانوا يصـــنعون األدويـــة مـــن النباتـــات واألعشـــاب وخ
واجلــذور واحلبــوب، وكـــانوا خيلطــون تلـــك املركبّــات مـــع أدويــة أخـــرى، وكــانوا أحيانـــا 
يضيفون جزءا من األفيون إىل هذه األدويـة ملـداواة املرضـى ومعـاجلتهم حسـب أنـواع 

مل يكــن هنــاك مــن قــانون ُحيــرم  وال يغيــب عــن البــال أنــه يف تلــك الفــرتة. أمراضــهم
ُيســـمح فقـــط .. تــداول هـــذه العقـــارات أو مينـــع اســـتخدامها، وحـــىت يف عصـــرنا هـــذا

لشـــركات تصـــنيع األدويـــة التعامـــل يف بعـــض املـــواد املخـــدرة احملظـــور اســـتعماهلا علـــى 
اجلمهــور، وذلــك ألن إضــافة تلــك املــواد املخــدرة إىل بعــض األدويــة يعتــرب أمــرا هامــا 

  .ورةوتقتضيه الضر 
  إباحة المحرمات عند الضرورة

ــــةَ  ال يكــــاد جيهــــل أحــــدٌ  الــــيت تــــنص علــــى أن الضــــرورات تبــــيح  القاعــــدة الفقهي
ـــْيُكُم اْلَمْيَتـــَة َوالـــدَم َوحلَْـــَم  � :مبنيـــة علـــى قولـــه تعـــاىل وهـــياحملظـــورات،  ـَــا َحـــرَم َعَل ِإمن
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 بِِه لَِغْريِ اِهللا فََمِن اْضُطر اهللاَ َغُفـوٌر  اْخلِْنزِيِر َوَمآ أُِهل َغيـَْر بَاٍغ َوَال َعاٍد َفآل ِإْمثَ َعَلْيِه ِإن
  :وقد ورد يف روح املعاين تفسريا لآلية املذكورة يقول.. )١٧٤:البقرة( �رِحيمٌ 

زير واآلدمــــي ـدل بعمـــوم اآليـــة علـــى جــــواز أكـــل املضـــطر ميتـــة اخلنـــواســـتُ "... 
" بــل رمبــا يــأمث بــرتك التنــاول ،ولــهأي يف تنا ،فــال إمث عليــه.... خالفــا ملــن منــع ذلــك

  )٤٢ص ،٢ج ؛تفسري روح املعاين لأللوسي(
  :وكتب سيد قطب تفسريا هلذه اآلية فقال

وهو مبدأ عام ينصـب هنـا علـى هـذه احملرمـات، ولكنـه بإطالقـه يصـح أن "... 
..." يتنــاول ســواها يف ســائر املقامــات، فأميــا ضــرورة ملجئــة خيشــى منهــا علــى احليــاة

  )٢٢٢ص ،١ج ؛لقرآنيف ظالل ا(
ــــــة وحلــــــم اخلنــــــ: باختصــــــار زير يف احلــــــاالت ـيســــــمح القــــــرآن ايــــــد بأكــــــل امليت

االضـــطرارية، وال ســـيما إذا اضـــطر اإلنســـان إلنقـــاذ حياتـــه، وذلـــك عمـــال بالقاعـــدة 
  .الضرورات تبيح احملذورات إن :الشرعية اليت تقول
ــــة املــــذكورة إالّ بغــــرض  �املســــيح املوعــــود  مل يســــتعمل عــــالج النــــاس األدوي

  .ومل يستعملها إال يف أحوال الضرورة ،وتطبيبهم
  :عتراضاال

يوزعــه علــى و ق رَ يقــال أن مؤســس اجلماعــة اإلســالمية األمحديــة كــان يصــنع الَعــ
  أصحابه، فما هي حقيقة األمر؟

  :الردّ 
يف بعــض اللغــات وعنــد بعــض النــاس تعــين اخلمــر، كمــا أــا " قرَ الَعــ"إن كلمــة 

وكلمــة الشــراب يف األرديــة تعــين اخلمــر، . الفواكــه والزهــورأيضــا تطلــق علــى عصــري 
  .بينما تعين يف العربية أي مشروب
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هــــو جمموعــــة أربــــع أنــــواع مــــن " تشــــارت: "ومــــن املعــــروف أن الــــدواء املســــمى 
ومــن املعــروف أيضــا أن . العصــري املعــروف عنــد األطبــاء الــذين يعــاجلون باألعشــاب

ن يصــنع األدويــة مــن خمتلــف النباتــات، كــان طبيبــا حاذقــا، وكــا  �املســيح املوعــود 
ومــن ضــمنها عصــري الزهــور والفواكــه واألعشــاب، وكــان يعــاجل ــا املرضــى حســب 

  .أنواع أمراضهم
ال تعــين إال عصــري بعــض الفواكــه  ،الــيت وردت عــن هــذا الــدواء "عــرق"فكلمــة 

  . وال عالقة هلا باخلمر مطلقا ،والزهور
  :االعتراض

  .د ادعى أنه املهدي إلصابته باهلسترييايقال إن مريزا غالم أمحد ق 
  :١٩الردّ 

إزالـة "كتابـه يف  كتـب املسـيح ، حيـث  على هذا االنتقاد �رد املسيح املوعود 
االنتقـاد الثـاين "...  :ردا على انتقـاد املعارضـني مـا تعريبـه م١٨٩١يف سنة " األوهام

الــــذي ُوّجـــــه إّيل بــــأنين مـــــا اّدعيـــــت بكــــوين مســـــيحا موعــــودا إالّ بســـــبب اهليســـــرتيا 
واجلنــون، فــإنين أقــول رّدا علــى هــذا بــأين ال أغضــب علــى أحــد يتهمــين بــاجلنون أو 
بإصــابة يف العقــل، بــل أفــرح لــذلك ألن كــل نــيب ورســول ُمســي ــذا االســم يف زمنــه، 

وأنــا ســعيد لتحقــق هــذا النبــأ . لقــب مــن أقــوامهم منــذ القــدمونــال املصــلحون هــذا ال
، وقـد جـاء "الرباهـني األمحديـة: "وُنِشـَر يف كتـايب �عين أيضـا، فقـد تلقيتـه مـن اهللا 

: كتــاب  - ٣اخلـزائن الروحانيـة ج..." (فيـه أن النـاس ســوف يقولـون عـين أين جمنــون
  )٤٠٣ص ،إزالة األوهام

  :ديةمث كتب حضرته أيضا، تعريبا عن األر 
                                         

  هذا الرد من إعداد املبشر حممد محيد كوثر ١٩
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يعلـــم أنـــه لـــو أصـــايين مـــرض خبيـــث كاجلـــذام أو اجلنـــون أو  �كـــان اهللا "... 
فيســتنتج النــاس منــه نــزول الغضــب اإلهلــي علــّي، وألجــل ذلــك .. العمــى أو الصــرع

حيـــث " الرباهـــني األمحديـــة: "بّشـــرين قبـــل فـــرتة طويلـــة، وســـّجلُت بشـــارته يف كتـــايب
اخلــزائن الروحانيــة " (.أعصــمك مــن كــل مــرض خبيــث وأمتــم نعمــيت عليــك": يقــول

وقــد اســتمر حتقــق هــذه البشــارة اإلهليــة إىل ). ٢١٩ص ،ربعــنياأل: كتــاب  - ١٧ج
آخر حلظة يف حياتـه الشـريفة، ومل ُيصـب بـأي مـرض خبيـث يـؤثر عليـه حبيـث مينعـه 

  .من أداء مهامه
  تهموا بالسحر والجنونااألنبياء السابقون 

.. أو لعلهــــم تناســــوا.. اومــــن املــــدهش جــــدا أن معارضــــي األمحديــــة قــــد نســــو 
االامــات الــيت ُوّجهــت إىل األنبيــاء مـــن قبــل، حيــث أمهــم معارضــوهم بالســـحر 

علـــى شـــاكلة معارضـــي األنبيـــاء  �واجلنـــون، ويبـــدو أن معارضـــي املســـيح املوعـــود 
يعيشـــون يف  �فيمـــا ســـبق وال فـــرق بينهمـــا ســـوى أن معارضـــي املســـيح املوعـــود 

  !! عصر تقدمت فيه العلوم والفنون، ولذلك فهم حيددون نوع اجلنون باهليسرتيا
  :يقول تعاىل يف القرآن ايد

ـــ� ـــْبِلِهم مـــن رُســـوٍل ِإال قَـــاُلوا َســـاِحٌر أَْو َجمْنُـــونٌ ا َكـــَذِلَك َم  �أَتَـــى الـــِذيَن ِمـــْن قـَ
  )٥٣:الذاريات(

�  اِلُموَن ِإْن تـَتْسُحورًاَوقَاَل الظَرُجًال م ٩ :الفرقان( �ِبُعوَن ِإال(  
  )٣٧:الصافات( �َويـَُقوُلوَن أَئِنا لََتارُِكوآ َءاِهلَتَِنا ِلَشاِعٍر جمُْنونٍ  �
بُوا َعْبَدنَا فـََقاُلوا َجمُْنوٌن َواْزُدِجرْ   � َبْت قـَبـَْلُهْم قَـْوُم نُوٍح َفَكذ١٠:القمر( �َكذ(  
  )٢٨:الشعراء( �َلُكُم الِذي أُْرِسَل إِلَْيُكْم َلَمْجُنونٌ َقاَل ِإن َرُسو  �
  )٧:احلجر( �أَيـَها الِذي نـُزَل َعَلْيِه الذْكُر إِنَك َلَمْجُنونٌ  اَوقَاُلوا يَ  �
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وهكذا تتشابه قلـوب وأقـوال معارضـي األنبيـاء يف كـل زمـان ومكـان، وقـد زعـم 
 �شــاكلة معارضــي املســيح املوعــود بعــض املستشــرقني املغرضــني الــذين هــم علــى 

قد أصيب بالصـرع واجلنـون، وهـم يتلمسـون الكلمـات الـيت  �أن سيدنا رسول اهللا 
قــد ُتفهــم علــى أكثــر مــن معــىن، ويتمســكون بــأعراض تبــدو يف خيــاهلم املــريض أــا 

  .بأنه كان يعاين من اجلنون والصرع �نوبات الصرع، فَيِصمون الرسول األكرم 
  : اعتراض

ا، إذ رضــي اهللا عنهــأنــه أهــان فاطمــة الزهــراء  �املســيح املوعــود يُنســب إىل 
  .قال إنه رأى أنه قد وضع رأسه على فخذها

  : الردّ 
حيــث يتحــدث حضــرته عــن أحــد   �لنقــرأ الفقــرات التاليــة للمســيح املوعــود 

  : �كشوفه الواضحة، فيقول 
وأنا يقظـان ال يف املنـام، فأعطـاين تفسـري كتـاب اهللا  )�أي عليا ( رأيته وإني"

يـــدي  فبســـطتُ  .تِيـــتَ و يـــَت مبـــا أُ َت فـَُهنّ هـــذا تفســـريي، واآلن أُولِْيـــ :العـــالم، وقـــال
ووجدتُــــه ذا َخْلــــٍق قــــومي وُخلــــٍق . وأخــــذت التفســــري، وشــــكرت اهللا املعطــــي القــــدير

ا وأُْلًفـا، وأُلقـي القـاين ُحبـنـه إا وأقول حلًفـ .رامنوّ  الً صميم، ومتواضعا منكسرا ومتهلّ 
يف روعـــي أنـــه يعـــرفين وعقيـــديت، ويعلـــم مـــا أخـــالف الشـــيعة يف مســـلكي ومشـــريب، 

بـــل وافـــاين وصـــافاين كـــاحملبني أنًفـــا، ولكـــن مـــا مشـــخ بأنفـــه ُعنًفـــا، ومـــا نـــأى جبانبـــه 
وكان معه احلسني بل احلسنِني وسـيد . املخلصني، وأظهر احملبة كاملصافني الصادقني

مــة رة معظّ امت النبيـني، وكانــت معهـم فتــاة مجيلــة صـاحلة جليلــة مباركـة مطّهــالرسـل خــ
ُمــَوقرة بـــاهرة الســفور ظـــاهرة النــور، ووجـــدا ممتلئـــة مــن احلـــزن ولكــن كانـــت كامتـــة، 

 تْ فجـــاءتين وأنـــا مضـــطجع فقعـــدت ووضـــعَ . وأُلقـــي يف روعـــي أـــا الزهـــراء فاطمـــة
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اين حتـــزن وتضـــجر وتتحـــنن ، ورأيـــُت أـــا لـــبعض أحــز تْ رأســي علـــى فخـــذها وتلطَفــ
ن يف ُعَلــق بــمــُت أين نزلــُت منهـا مبنـــزلة االفُعلّ  .هــات عنــد مصـائب البنــنيوتقلـق كأمّ 

الـدين، وخطـر يف قلـيب أن حزـا إشـارة إىل مـا سـأرى ظلمـا مـن القـوم وأهـل الـوطن 
. مث جـــاءين احلســـنان، وكانـــا يبـــديان احملبـــة كـــاإلخوان، ووافيـــاين كاملواســـني. املعـــادين

  .هة من سننيرْ وقد مضت عليه بُـ  ،هذا كشًفا من كشوف اليقظةوكان 
 .ها إال رب املشــرقني واملغــربنيواحلســني، وال يعلــم ســرّ  ويل مناســبة لطيفــة بعلــيّ 

عليـــــا وابنـــــاه، وأعــــادي مـــــن عـــــاداه، ومـــــع ذلــــك لســـــُت مـــــن اجلـــــائرين  وإين أحــــبّ 
. ملعتــدينومــا كنــت مــن ا ،ومــا كــان يل أن أعــرض عمــا كشــف اهللا علــي . املتعســفني

وإن مل تقبلـوا فلــي عملــي ولكــم عملكــم، وســيحكم اهللا بيننــا وبيــنكم، وهــو أحكــم 
  )٥٤-٥٣سر اخلالفة، ص . ("احلاكمني

إًذا، هي اليت تضع رأسه كمـا تضـع األم رأس ابنهـا حتننًـا، ولـيس يف املسـألة أي 
  . �إهانة، بل الكشف فيه تعظيم لفاطمة رضي اهللا عنها والبنيها وزوجها 

  : االعتراض
  مرة تقولون هو املهدي ومرة املسيح ومرة اَحلَكم، فما لقبه بالضبط؟

  :الردّ 
كرهـا يف األحاديــث وذِ  ،وأمسـاء هــذا اـدد ثالثــة":  �املسـيح املوعــود يقـول 

أمـا اَحلَكـم فبمـا ُرِوَي أنـه خيـرج يف زمـن . َحَكـٌم ومهـدي ومسـيح: الصحيحة صريح
بقولـه الفصـل واألدلـة القاطعـة، وعنـد زمـن ظهـوره ال اختالف األّمة، فيحُكم بينهم 

توجــــد عقيــــدة إال وفيهــــا أقــــوال، فيختــــار القــــوَل احلــــق منهــــا ويــــرتك مــــا هــــو باطــــل 
وأّمـا املهـدي فبمـا ُرِوَي أنـه ال يأخـذ العلـم مـن العلمـاء، ويُهـدى ِمـن لـدن . وضالل

م مــــن حضــــرة ربـــه كمــــا كـــان ُســــّنة اهللا بنبيّـــه حممــــد خـــري األنبيــــاء، فإنـــه ُهــــدي وُعلّـــ
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وأمــا املسـيح فبمــا . الكربيـاء، ومـا كــان لـه معلــم آخـر مــن غـري اهللا ذي العــّزة والعـالء
ُرِوَي أنــه ال يســتعمل للــّدين ســيوفا مشــهرة وال أســّنة مذربــة، بــل يكــون ُمــداره علــى 

فاشــكروا اهللا أنــه . مســِح بركــات الســماء، وتكــون َحْربتُــه أنــواع التضــّرعات والــدعاء
جنـم . ("زمنكم ويف هذه البلدان، وأنه هو الـذي يكّلمكـم يف هـذا األوانموجود يف 

  )٩٢-٨٩ص  ،١٤ج ؛اهلدى، اخلزائن الروحانية
  : االعتراض

، فمرة ينفي عـن نفسـه النبـوة، ومـرة �املسيح املوعود هناك تناقض يف أقوال 
  .يّدعيها

  : الردّ 
عـىن أنـين لسـت حيثما أنكرت نبـويت ورسـاليت فبم":  �املسيح املوعود يقول 

ولكــن حيــث إين قــد تلقيــت . حامــل شــرع مســتقل، كمــا أنــين لســت بنــيب مســتقل
، مستفيًضــا بفيوضـه الباطنــة، �علـَم الغيـب مــن اهللا تعـاىل بواســطة رسـويل املقتـدى 

ومل أنكـر أبـًدا كـوين . ، فإنين رسول ونيب، ولكن بدون أي شرع جديد٢٠ونائال اَمسه
. اهللا تعــاىل قــد نــاداين نبيــا ورســوًال بــنفس هــذا املعــىننبيــا مــن هــذا املنطلــق، بــل إن 

إزالـــة خطـــأ، اخلـــزائن ". (لـــذلك ال أنكـــر اآلن أيضـــا كـــوين نبيـــا ورســـوًال ـــذا املفهـــوم
  ) ٢١١- ٢١٠ص  ،١٨ج  ؛الروحانية

ال بـد مـن أن تتــذكروا أمـرًا هاًمـا وال تنسـوه أبــًدا وهـو أنـه بــالرغم ": �ويقـول 
إال أنــين قــد أُخــربُت مــن عنــد اهللا " رســول"و" نــيب"ات مــن أنــين قــد نوديــُت بكلمــ

تعاىل أن كل هذه الفيوض مل تنــزل علـي مباشـرة، وإمنـا بربكـة اإلفاضـة الروحانيـة مـن 
فبـــــالنظر إىل هــــــذه . �أعــــــين حممـــــًدا املصــــــطفى .. شخصـــــية مقدســــــة يف الســـــماء

                                         
 )املرتجم. (�اسم حممد وأمحد : أي ٢٠
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. أيًضــافأنــا رســول ونــيب .. الوســيلة، ومــن خالهلــا، وبفضــل نيلــي امسَيــه حممــد وأمحــد
" خـتم النبـوة"وهكـذا بقـي خـامت . أي أنين مرسل، وأتلقى أنباء الغيب من اهللا تعاىل

مصونًا، ألنين َحِظيت بذلك االسم على سـبيل االنعكـاس والظّليـة مـن خـالل ِمـرآة 
ملـــاذا مســـاين اهللا نبيـــا : ولـــو أن أحـــًدا غضـــب مـــن هـــذا الـــوحي اإلهلـــي وقـــال. احملبـــة

ج  ؛إزالـــة خطـــأ، اخلـــزائن الروحانيـــة". (دل علـــى محقـــهورســـوالَ فـــال شـــك أن هـــذا يـــ
  )٢١١ص  ،١٨

ـــة وال شـــك": �ويقـــول  ـــال بكســـٍب البّت .. أن التحـــديث موهبـــة جمـــردة ال تُن
كمــا هــو شــأن النبــوة، وُيكلــم اهللا احملــدثني كمــا ُيكلــم النبيــني، ويرســل احملــدثني كمــا 

يب، فــال شـك أنــه نـيب لــوال يرسـل املرســل، ويشـرب احملــدث مـن عــني يشـرب فيهــا النـ
إذا مسـى الفـاروق حمـدثا فقّفـى علـى  �سد الباب، وهذا هو السر يف أن رسول اهللا 

لــو كــان بعــدي نــيب لكــان عمــر، ومــا كــان هــذا إال إشــارة إىل أن احملــدث : أثــره قولــه
. جيمــع كمــاالِت النبــوة يف نفســه، وال فــرق إال فــرق الظــاهر والبــاطن، والقــوة والفعــل

شجرة موجودة يف اخلارج مثمرة بالغة إىل حـدها، والتحـديث كمثـل بـذر فيـه فالنبوة 
وهـــذا مثـــال واضـــح . يوجـــد يف القـــوة كـــل مـــا يوجـــد يف الشـــجر بالفعـــل ويف اخلـــارج
علمـــاء : يف حـــديث �للـــذين يطلبـــون معـــارف الـــدين، وإىل هـــذا أشـــار رســـول اهللا 

ون الـذين يُؤتَــون العلــم مــن لــدن أمـيت كأنبيــاء بــين إســرائيل، واملـراد مــن العلمــاء احملــدث
  .رم ويكونون من املكلمني

وقـــد استصـــعب الفـــرق بـــني التحـــديث والنبـــوة علـــى بعـــض النـــاس، فـــاحلق أن 
بينهما فرق القوة والفعل كما بينـُت آنفـا يف مثـال الشـجرة وبـذرها، فُخـْذها مـين وال 

يف بعـض كتبنـا اسـتنباطًا  هذا مـا قلنـا. ختْف إال اَهللا، وادُع اهللا أن تكون من العارفني
من األحاديـث النبويـة والقـرآن الكـرمي، ومـا قـال بعـض السـلف فهـو أكـرب مـن هـذا، 
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أال تـرى إىل قـول ابـن سـريين أنـه ذُكـر املهـدي عنـده وسـئل عنـه هـل هـو أفضـل مـن 
  !ما أبو بكر؟ هو أفضُل من بعض النبيني: أيب بكر فقال

، ومثلــه "اُحلَجـج" كتابــه صـّديق حسـن يف" فـتح البيــان"هـذا مـا كتــب صـاحب 
  )١٧١محامة البشرى، ص . ("أقوال أخرى ولكنا نرتكها خوفا من اإلطناب

  : االعتراض
  ما حقيقة أن مريزا غالم أمحد تعلم العرافة يف صغره من أبيه؟ 

  : الردّ 
وملـــا : "يف كتابـــه التبليـــغ متحـــدثا عـــن ســـرية حياتـــه �يقـــول املســـيح املوعـــود 
الشـباب، قـرأُت قلـيال مـن الفارسـية، ونبـذة مـن رسـائل  ترعرعُت ووضعُت قـدمي يف

وكـان أيب ؛ الصرف والنحو وعـدة مـن علـوم تعميقيـة، وشـيًئا يسـريًا مـن كتـب الطـب
ـــا، وكانـــت لـــه يـــد طـــوىل يف هـــذا الفـــن، فعلمـــين مـــن بعـــض كتـــب هـــذه  َعرّافًـــا حاذًق

، مث الصـناعة، وأطـال القـول يف الرتغيـب لكســب الكمـال فيهـا، فقـرأت مـا شــاء اهللا
  )التبليغ". (مل أجد قليب إليه من الراغبني

: تعــــين طبيبــــا، وقــــد جــــاء يف لســــان العــــرب" َعرّافًــــا"الســـياق يوضــــح جيــــدا أن 
" ملعرفــة كــل مــنهم بعْلِمــه وللطَبيــب َعــرافويقــال للحــاِزي َعــراٌف وللُقنــاِقن َعــراف "
  )٢٣٦، ص٩لسان العرب، ج(

داول، فهـــل تـــرى اخلصـــوم يســـكتون عـــن مث لـــو أّن أبـــاه كـــان عرّافـــا بـــالفهم املتـــ
  ذلك؟ 

صــفحة مكشــوفة، ولــيس هنالــك أشــياء خافيــة  �إن حيــاة املســيح املوعــود 
مـــن حياتـــه، ومعلـــوم أن أبـــاه كـــان طبيبـــا، وأنـــه تعلـــم منـــه بعـــض الشـــيء يف ذلـــك، 

  . ومعلوم أن أباه مل يكن عرّافا
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  : االعتراض
  من أين ابتدعتم البيعة؟ وما فائدا؟ 

  : الردّ 
ليسـت بدعــة، بـل هــي مـا أمرنــا  �أوال بيعـة االمـام املهــدي واملسـيح املوعــود 

فــإذا رأيتمــوه فبــايعوه ولــو حبــًوا علــى الــثلج فإنــه خليفــة اهللا "فقــال  �ــا رســول اهللا 
مــــن مـــــات ولــــيس ىف عنقــــه بيعــــة مــــات ميتـــــة : "�وكــــذلك روي عنــــه ". املهــــدي
  ". جاهلية

  :تهاحقيقيف  �املسيح املوعود أما الفائدة من البيعة فيقول 
إن نظـام البيعــة ال يهــدف إال إىل تكــوين مجاعــة مـن املتقــني، لكــي تــرتك هــذه "

ولكـــي يكــون اجتمـــاعهم . اجلماعــة املتألفــة مـــن املتقــني علـــى الــدنيا تأثريهـــا احلســن
ولكــي يســتخدموا ألداء اخلــدمات . مــدعاة للخــري والربكــة والعاقبــة احلســنة لإلســالم

الم بربكة إمجاعهم على كلمة واحدة، ولكي ال يكونـوا مسـلمني كسـاىل النبيلة لإلس
وخبالء ال فائدة منهم، وال مثل هؤالء اجلهـال الـذين أحلقـوا باإلسـالم أضـرارا فادحـة 

وال . بســبب تفــرقتهم وتشــتتهم، ووصــموا وجهــه اجلميــل بســبب تصــرفام الفاســقة
 يعرفــون شــيئا عــن حاجــات مثــل النســاك الغــافلني واملنطــوين علــى أنفســهم الــذين ال

اإلســـالم، وال يهتمـــون مبؤاســـاة إخـــوام شـــيئا، وال جيـــدون يف أنفســـهم أدىن محـــاس 
حـــىت  مـــع األمـــةبـــل جيـــب علـــيهم أن يكونـــوا متعـــاطفني . إليصـــال اخلـــري إىل النـــاس

ويظلوا جاهزين للتضحية يف سـبيل خدمـة  ،يصبحوا مالذا للفقراء، ولليتامى كاآلباء
ويبــــذلوا قصــــارى جهــــودهم أن تنتشــــر بركــــام . ق املشــــغوفاإلســــالم مثــــل العاشــــ

العميمة يف الدنيا وينفجر الينبوع الطاهر حلب اهللا ومؤاساة عباده من كـل قلـب، مث 
ــــرتاءى مثــــل البحــــر الزاخــــر أن جيعــــل  �لقــــد أراد اهللا . يتمركــــز يف مكــــان واحــــد وي
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املتواضــعة  وتوّجهــايتبفضــله البحــت ورمحتــه احملضــة مــن أدعيــة هــذا العبــد الضــعيف 
ولقــد وهبــين ذلــك القــدوس عــز وجــل محاســا مفرطــا . وســيلة لظهــور قــدرام الطيبــة

ألريب هؤالء الباحثني تربية روحانية، وأن أسعى ليل ـار إلزالـة أوسـاخهم، وألحبـث 
هلم عن نور يتحرر اإلنسان بسببه من عبودية النفس وعبوديـة الشـيطان، فيشـرع يف 

وأن أطلـب هلـم روح القـدس الـيت تتولـد عنـد اجتمـاع . حب سبل اهللا تعـاىل بطبيعتـه
وأن أحتــرى هلــم النجــاة مـــن الــروح اخلبيثــة الـــيت . الربوبيــة الكاملــة والعبوديــة اخلالصـــة

فبتوفيـــق مـــن اهللا تعـــاىل لـــن . تــنجم عـــن عالقـــة قويـــة بـــني الـــنفس األمـــارة والشـــيطان
ختـــــاروا أتكاســــل ولــــن أتـــــواىن ولــــن أغفـــــل أمــــر حتـــــري إصــــالح األصـــــدقاء الــــذين ا

االنضـــمام إىل هــــذه اجلماعــــة بصـــدق طــــويتهم، بــــل لــــن أخشـــى املــــوت مــــن أجــــل 
ولسوف أطلب هلم مـن اهللا تعـاىل قـوة روحيـة جيـري تأثريهـا يف كـل ذرة مـن . حيام

وإنين علـى ثقـة بـأن هـذا مـا سـوف حيصـل بالضـبط . وجودهم مثل التيار الكهربائي
إىل هـذه اجلماعـة، ألن اهللا تعـاىل قـد للذين ينتظرون بالصرب واملثابرة بعد انضمامهم 

أراد أن خيلق هذه اجلماعة مث يهبها تقدما ليظهر جالله ويـري قدرتـه لكـي ينشـر يف 
الــدنيا حــب اهللا تعــاىل والتوبــة النصــوح والطهــارة والــرب احلقيقــي واألمــن والصــالحية 

 فهـــذه اجلماعـــة ســـتكون مجاعتـــه املختـــارة الـــيت ســـوف يهبهـــا القـــوة. ومؤاســاة البشـــر
. بروحـه اخلاصــة ويطهــرهم مــن احليــاة القـذرة، وســوف حيــدث تغيــريا طيبــا يف حيــام

وكما أنه سبحانه وتعاىل قد وعد يف أنبائـه املقدسـة فإنـه سـوف جيعـل هـذه اجلماعـة 
إنه تعاىل سوف يرويها بنفسـه ويكتـب هلـا . تزدهر، ويدخل فيها ألوفا من الصلحاء

وســــوف ينشــــرون . بــــدو غريبــــة لألعــــنياالزدهــــار حــــىت إن كثرــــا وبركتهــــا ســــوف ت
ضـــــوءهم إىل مجيــــــع أرجــــــاء املعمـــــورة مثــــــل املصــــــباح املوضـــــوع يف املكــــــان املرتفــــــع، 

سوف يهب لألتبـاع الكـاملني غلبـة  �إنه . وسيكونون منوذجا للربكات اإلسالمية
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على الفئات األخرى كلهـا يف جمـال كـل نـوع مـن الربكـات، ولسـوف يكـون يف هـذه 
ــــرب . قيامــــة أنــــاس يوهبــــون القبــــول والنصــــرةاجلماعــــة إىل يــــوم ال هــــذا مــــا أراد اهللا ال

فاحلمـد هللا أوال وآخـرا وظـاهرا . اجلليل، إنه لقادر يفعل ما يريد، له القوة ولـه القـدرة
إزالــة ". (وباطنــا أســلمنا لــه، هــو موالنــا يف الــدنيا واآلخــرة، نعــم املــوىل ونعــم النصــري

  )٥٦٣ - ٥٦١ص  ،٣ج  ؛وهام، اخلزائن الروحانيةاأل
إن اهللا يريـــد أن جيـــذب إىل التوحيـــد مجيـــع األرواح ذوي الفطـــرة ": �ويقـــول 

الصـــاحلة مـــن خمتلـــف أقطـــار املعمـــورة، ســـواء كـــانوا مـــن أوروبـــا أو آســـيا، وأن جيمـــع 
 ".هــذه هـــي غايـــة اهللا عـــز وجــل الـــيت أُرِســـلُت مـــن أجلهـــا. عبــاده علـــى ديـــن واحـــد

  )٧الوصية، ص (
إننـا نأخـذ البيعـة . يبـايعون علـى تضـحية األنفـسكان الصـحابة ": �ويقول 

إن الـــذين : "بــأمر مـــن اهللا، حيـــث ســّجلنا يف اإلعـــالن املطبـــوع أيضــا الـــوحي التـــايل
  )٢٩٥ص  ،٢ج ؛امللفوظات". (يبايعونك إمنا يبايعون اهللا

كـــل مـــن يبـــايع علـــى يـــدي جيـــب أن يعلـــم مـــا هـــو اهلـــدف مـــن ": �ويقــول 
اهللا تعــاىل؟ هنــاك كثــري مــن األشــقياء الــذين تكــون  ابيعتــه؟ هــل يبــايع للــدنيا أو لرضــ

الدنيا وحدها غايتهم املنشـودة مـن البيعـة، وال حيـدث فـيهم أي تغـري إثـر البيعـة، وال 
يتولد فـيهم نـور املعرفـة واليقـني احلقيقـي اللـذان مهـا نتـاج البيعـة احلقيقيـة ومثارهـا، وال 

. ال يتجنبـون مـن الـذنوبوال يتقدمون يف احلسـنات، و . تصفو أعماهلم وال تتحسن
فمثل هؤالء الناس الـذين جيعلـون الـدنيا غـايتهم الوحيـدة جيـب أن يتـذكروا أن الـدنيا 

فهــذه احليــاة الفانيــة ســوف تنقضــي يف كــل . فانيــة مث العــودة إىل اهللا ســبحانه وتعــاىل
إــــا دار . حــــال، ســــواًء يف العســــر أو يف اليســــر، ولكــــن أمــــر اآلخــــرة خطــــري جــــًدا

فإذا انتقل اإلنسان إىل تلك الدار حبيـث تكـون معاملتـه مـع اهللا . تنقطعاخللود، وال 
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بعــد التوبــة مــن  -تعــاىل نزيهــًة صــافية وكانــت خشــيته مســيطرًة علــى قلبــه، وجتنّــب 
مــن كــل الــذنوب الــيت مساهــا اهللا تعــاىل ذنوبًــا، عنــدها ســيأخذ اهللا تعــاىل  -املعاصــي 

كانـــة حيـــث يكـــون اهللا تعـــاىل ، وســـيحظى هـــذا الشـــخص مبالً بيــده رمحـــًة منـــه وفضـــ
ولــو مل يفعـل ذلــك بـل قضــى حياتــه يف . راضـًيا عنــه وهـو راٍض عنــه سـبحانه وتعــاىل

  . حالة الغفلة لكانت عاقبته وخيمة
لــذا جيــب أن يؤخــذ القــرار عنــد البيعــة، ويــرى املبــايع مــا هــو املقصــود مــن البيعــة 

أمــا لــو  . ئــل مــن ورائهــاومــاذا تكــون الفائــدة منهــا؟ فــإذا كانــت البيعــة للــدنيا فــال طا
كانت للـدين ولرضـى اهللا تعـاىل لكانـت مباركـة ومصـحوبة باهلـدف والغايـة احلقيقيـة 

مثــل هــذه . منهــا، وتُتوقــع منهــا تلــك الفوائــد واملنــافع الــيت تُنــال إثــر البيعــة الصــادقة
  : البيعة تعود على اإلنسان بفائدتني كبريتني

ًـــا لـــدى اهللا إنـــه يتـــوب مـــن ذنوبـــه، والتوبـــة احلقيقيـــ: أوال ة جتعـــل اإلنســـان حمبوب
تعـــاىل، وبســـببها يوفـــق اإلنســـاُن للتقـــوى والطهـــارة، كمـــا وعـــد اهللا تعـــاىل يف القـــرآن 

ـــب  اللّـــهَ  ِإن �: الكـــرمي يف قولـــه ـــواِبنيَ  حيُِ التـ  ـــب ـــرِينَ  َوحيُِ أي أن اهللا تعـــاىل .. �اْلُمَتَطه
احلــق أن . الــذنوب مــن أهــواء حيــب الــذين يقومــون بالتوبــة ويتطهــرون ممــا يــدفع إىل

التوبــة لــو متــت حبســب مقتضــياا احلقيقيــة لبُــذرت يف اإلنســان لتوهــا بــذرُة الطهــارة 
التائب مـن الـذنب كمـن ال : "أيضا �لذلك قال النيب . اليت جتعله وارثًا للحسنات

ويعفو اهللا تعـاىل لـه بفضـل منـه . أي ُتغفر له الذنوب اليت سبقت التوبة".. ذنب له
ا كان عليه من قبل، وعن كل ما ُوجـد يف أعمالـه مـن تصـرفات غـري الئقـة وغـري عم

متوازنـــة، ويعقـــد التائـــب عقـــًدا جديـــًدا للصـــلح مـــع اهللا تعـــاىل، وتبـــدأ معاملتـــه معـــه 
فلــو كــان قـد تــاب يف حضــرة اهللا بصــدق القلــب لكــان . سـبحانه وتعــاىل مــن جديــد

ــخ نفســه بأوســاخ املعصــية، بــل لزاًمــا عليــه أال يشــرع بالــذنوب مــن جديــد، وال يو  س
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يبقى متوجًها إىل طهارته وتزكيته باالسـتغفار والـدعاء بصـورة مسـتمرة، ويفكـر دائًمـا 
  . على أحوال حياته السابقة الً للحصول على رضى اهللا تعاىل، ويبقى نادًما خج

. هنــاك فــرتات كثــرية حليــاة اإلنســان، وكــل فــرتة تتســم بــأنواع عــدة مــن الــذنوب
مث بعـــدها فـــرتة أخـــرى مـــن احليـــاة . الشـــباب الـــيت تتســـم بالكســـل والغفلـــة منهـــا فـــرتة

فلكـل فـرتة مـن احليـاة . حيث تصحبها خمتلف أنواع الذنوب كاخلداع والغش والريـاء
  . هناك ذنوب خمتلفة ختتص ا

. فمن فضل اهللا علينا أنه أبقى باب التوبة مفتوًحا، وأنـه يغفـر الـذنوب للتـائبني
إن . ســــتطيع اإلنســــان أن يقــــيم الصــــلح مــــع اهللا تعــــاىل جمــــدًداوعــــن طريــــق التوبــــة ي

: اإلنسان عنـدما يُـدان بارتكـاب جرميـة فإنـه يسـتوجب العقـاب، كمـا قـال اهللا تعـاىل
وهـذه عقوبـُة جرميـة . �َحيْـىي َوَال  ِفيَها َميُوتُ  َال  َجَهنمَ  لَهُ  فَِإن  ُجمْرًِما َربهُ  َيْأتِ  َمن ِإنهُ �

فــإذا متثــل . بــل مئــات األلــوف مــن اجلــرائم ،بالــذي ارتكــب ألوفًــاواحــدة، فمــا بالــك 
أحد أمام احملكمة ومتت إدانته أيًضا، ومـع ذلـك لـو عفـْت عنـه احملكمـة، كـم كانـت 

إن اهللا تعـاىل . منة احلاكم عليه كبرية؟ فالتوبة هي مبثابة العفو الذي يـتم بعـد اإلدانـة
ب علــى اإلنســان أن حياســب نفســـه ال يلبــث أن يغفــر الــذنوب إثــر التوبــة، لـــذا جيــ

وينظــر كــم كـــان متورطًــا يف الـــذنوب، وكــم اســـتحق عليهــا مـــن العقــاب، ولكـــن اهللا 
  .تعاىل عفا عنه بفضل منه

فـأنتم الــذين قمــتم بالتوبــة اآلن جيــب أن تعـوا حقيقــة هــذه التوبــة، وجتنبــوا مجيــع 
ا كــل الــذنوب جيــب أن تتجنبــو . الــذنوب الــيت كنــتم متــورطني فيهــا والــيت قــررمت تركهــا

فــــإن . الــــيت هلــــا عالقــــة باللســــان أو العــــني أو األذن، إذ لكــــل عضــــٍو ذنــــوٌب ختصــــه
إن سم الـذنوب يظـل يـرتاكم يوًمـا بعـد يـوم، ويف النهايـة . الذنب سم يقتل اإلنسانَ 

فالفائــدة األوىل مــن البيعــة هــي أــا مبثابــة الرتيــاق لســم . يبلــغ مقــدارًا يقتــل اإلنســان
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والفائـدة الثانيـة هـي أن البيعـة الـيت تـتم . ن تأثريهـا ومتحوهـا ائيـاالذنوب، وحتمي مـ
إن التوبـة الـيت يقـوم ـا . بصدق القلب على يد مأمور من اهللا تتسم بـالقوة والطاقـة

املـرء بنفســه تنهــار يف معظــم األحيــان، إذ يتـوب مــرارًا، مث يــنقض توبتــه مــرارًا، ولكــن 
اهللا بقلب صادق، فبما أا تكـون وفـق إرادة  التوبة اليت يقوم ا على يد مأمور من

. اهللا تعاىل لذا يقوي اهللاُ صاحَبها من عنده، فيوَهب للثبـات عليهـا قـوًة مـن السـماء
والفرق بني التوبة الذاتية والتوبة على يد املأمور من اهللا هو أن األوىل تكـون ضـعيفًة 

خصـية واجتذابِـه وأدعيتِـه الـيت والثانيَة قويـًة، ألـا تكـون مصـحوبة بعنايـة املـأمور الش
تقّوي عزمية التائب وبـه قـوة مساويـة تتسـبب يف إحـداث التغيـري الطيـب فيـه، وتـزرَع 

   .فيه بذرة احلسنة، فتصبح شجرة مثمرة يف اية املطاف
فلــو بقيــتم صــابرين صــامدين لــرأيتم بعــد أيــام قالئــل أنكــم تقــدمتم كثــريًا علــى 

  . احلالة األوىل
  : من البيعة اليت تؤخذ على يدي فهناك فائدتان

أن الـــذنوب ُتغفـــر، ويصـــبح اإلنســـان مســـتحًقا ملغفـــرة اهللا تعـــاىل حســـب : أوال
  . وعده

يوهـــب التائـــب قـــوًة لـــدى التوبـــة أمـــام املـــأمور مـــن اهللا فيّتقـــي هجمـــات : ثانيـــا
ـــدنيا هـــي املقصـــود مـــن الـــدخول يف هـــذه . الشـــيطان فحـــذار مث حـــذار أن تكـــون ال

فـإن الـدنيا . ي أن يكون اهلدف هو احلصول على رضـى اهللا تعـاىلاجلماعة، بل ينبغ
الليـُل ينقضــي ال : مثـل فارسـييقـال يف . دار الفنـاء وال بـد أن تنقضـي يف كـل حـال

  .حمالة، سواًء منَت على سطح التنور أو على فراش احلرير
ــا، ألن الــد نيا جيــب أن ترتكــوا الــدنيا وأهــدافها كليــا، وال ختلطوهــا بالــدين إطالًق

تـرون أن ألوفًـا . الدنيا عمرهـا قصـري جـدا. فانية، أما الدين ومثاره فهي أبدية ال تفىن
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وهنـاك أنـواع خمتلفـة مـن األوبئـة واألمـراض الـيت . من الناس ميوتون يف كل حلظـة وآن
ال يعـرف . كانت الكولريا ُلك أحيانًـا، والطـاعون يُهلـك اآلن.حتصد الدنيا حصًدا

وإىل مـىت؟ إذا كـان اإلنسـان ال يعـرف مـىت سـيحل بـه املـوت،  أحد َمـن سـيبقى حيـا
لـذا مــن الواجــب . أفلـيس مــن اخلطـأ الفــاحش والغبـاوة املتناهيــة أن يبقــى غـافال عنــه

ــر يف اآلخــرة يرمحــه اهللا يف الــدنيا هنــاك وعــٌد مــن . أن تتفكــروا يف اآلخــرة، وَمــن يفك
بينه وبني غريه فرقانًـا، لـذا جيـب  اهللا أن اإلنسان عندما يصبح مؤمًنا كامال جيعل اهللا

وإمنــا يــتم ذلــك إذا مل ختلطــوا علــى اإلطــالق أهــدافًا دنيويــة . أن تكونــوا مــؤمنني أوال
أقيمـــوا الصـــالة، . بأهـــداِف البيعـــة احلقيقيـــة الـــيت هـــي مبنيـــة علـــى خشـــية اهللا وتقـــواه

ــــة واالســــتغفار ، حــــاِفظوا علــــى حقــــوق النــــاس، وال تــــؤذوا أحــــدا. وثــــاِبروا علــــى التوب
كمــا جيــب أن . وَتقــدُموا يف التقــوى والصــدق، ينـــزل اهللاُ علــيكم كــل نــوع مــن فضــله

تِعظـــوا النســـاء أيًضـــا يف بيـــوتكم بإقامـــة الصـــالة، واـــوهن عـــن الشـــكاوى والغيبـــة، 
، عـــدد ٢، ص ٣٨، رقــم ٧جملــد " احلكــم"جريـــدة . ("وعلمــوهن التقــوى والصــدق

١٩٠٣-١٠-١٧(  
. وهـــذه حالـــة يشـــعر ـــا القلـــب. بيـــع الـــنفسمعـــىن البيعـــة هـــو ": �ويقـــول 

وتتولــد هــذه احلالــة حــني يتقــدم املــرء يف صــدقه وإخالصــه حــىت يبلــغ درجــة يضــطر 
ومــا مل تتولــد هــذه احلالــة جيــب أن يعــرف اإلنســان أن . فيهــا للبيعــة مــن تلقــاء نفســه

  )٢٤٤ص ، ٢ج ؛امللفوظات. ("صدقه وإخالصه ما زاال ناقصني
املبـايع احلقيقـي هـو ذلـك الـذي يـأيت . طفـالأالبيعة ليست ُلعبة ": �ويقول 

ال بــد مــن إحــداث التغيــري يف كــل . الفنــاُء علــى حياتــه الســابقة وتبــدأ حيــاٌة جديــدة
عنــدما كــان الصــحابة . إن العالقــات الســابقة تنعــدم وتبــدأ عالقــات جديــدة. شــيء
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رهم لالنفصـال كـان بعضـهم يواجهـون ظروفـا تضـط  ،ُيسـلمون –رضي اهللا عنهم  -
  ) ٣٤٠-٣٣٩ص ، ٣ج ؛امللفوظات( ".عن األصدقاء واألقارب مجيًعا

املـؤمن عنـدما يكـون هللا تعـاىل . كل مؤمن ميـر بـالظروف نفسـها": �ويقول 
ولكــن إذا كانــت بنايــة اإلميــان باليــة . بكــل إخــالص ووفــاء يكــون اهللا تعــاىل وليــا لــه

 وحـده علـيم بـذات الصـدور، غـري إننا ال نعلم مـا يف قلـب أحـد، واهللا. فهناك خطر
. لو مل يكن األمر سويا مع اهللا تعـاىل لـن تنفـع البيعـة. أن اإلنسان يؤخذ خبيانته هو

ال شـك أن اإلنسـان كلـه . أما إذا كان خالصا هللا فإن اهللا تعاىل حيميه محايـًة خاصـة
م جتلًيــا ِمْلـٌك هللا تعــاىل، ولكـن الــذين خيلصـون هللا ســبحانه وتعـاىل فإنــه يتجلـى علــيه

 ؛امللفوظـات". (واإلخالص هللا يعين أن تفىن النفُس كلية وال تبقى منهـا ذرة. خاًصا
  )٧١-٧٠ص ، ٥ج

موتًـا لكـي حتظَـوا بـوالدة جديـدة  تطلب منكمالبيعة على يدي ت": �ويقول 
إن اهللا تعـاىل يريـد . إذا مل تكن البيعة من القلـب فـال فائـدة منهـا. يف احلياة اجلديدة

فالـذي يقبلـين بقلـب صـادق ويتـوب عـن ذنوبـه توبـًة . ب مـن خـالل بيعـيتإقرار القل
نصوًحا يغفر لـه اهللا الـرحيم الكـرمي بإذنـه تعـاىل، ويصـبح وكأنـه خـرج مـن بطـن األم، 

  ) ٢٦٢ص  ،٣ ج ؛امللفوظات". (فتحميه املالئكة
البيعــة هــي عمليــة بــْذِر البــذور لألعمــال الصــاحلة شــأن البســتاين ": �ويقـول 

فلــو زرع أحــد شــجرًة أو بــذر بــذرًة مث تركهــا علــى . ع شــجرة أو يبــذر بــذرةالــذي يــزر 
تـذكروا أن هنـاك . حاهلا ومل يهتم ِبَريها يف املستقبل ومل حيفظها لضاعت البذرة أيضا

ين علـى . بركًة يف اإلقرار بالتوبة لدى البيعة ولو فرض اإلنسان على نفسه تقدَمي الـد
قـدمي الـدين لـيس بوسـعكم، بـل هنـاك حاجـة ماسـة إىل ولكن ت. الدنيا ألحرز الرقي

وكمــا أن البـــذرة . �لَنَـْهــِديـَنـُهم ِفينَــا َجاَهــُدوا َوالــِذينَ �: نصــرة اهللا، كمــا يقــول تعــاىل
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دون بذل اهود والري تبقى عدمية الربكة بل تفىن أيضـا، كـذلك لـو مل تـذكروا أنـتم 
وحــدوث . تعــاىل بـأن ينصـركم، فلـن ينــزل فضـلههـذا اإلقـرار كـل يـوم، ومل تَـْدعوا اهللا 

إذا كنـــتم ال تــدعون بعـــد بـــذر البـــذرة تبقـــون حمـــرومني . التغــري بـــدون نصـــرة اهللا حمـــال
إن الفــّالح الــذي جيتهــد وحيــرث األرض جيــًدا ال بــد أن يــنجح أكثَــر، وأمــا . حتًمــا

ى الـدوام، وقـد الفالح الذي ال جيتهد أو جيتهد أقل نسبيا فيبقى حمصـوله ناقًصـا علـ
ونفـــس احلـــال . ال يســـتطيع بـــه دفـــَع الضـــرائب احلكوميـــة أيضـــا، ويظـــل فقـــريًا دائًمـــا

فمــــن النـــاس منــــافقون، ومـــنهم كســــاىل، ومــــنهم . بالنســـبة إىل أعمــــال الـــدين أيًضــــا
وهنــاك َمــن . صـاحلون يصــلون إىل مرتبـة األبــدال واألقطــاب، وينـالون درجــًة عنـد اهللا

ذلـــك يبقـــى علـــى مـــا كـــان عليـــه يف اليـــوم األول، وال يصـــّلي إىل أربعـــني ســـنة، ومـــع 
هنـاك كثـري مـن النـاس . حيدث فيه أي تغيري، وال يشعر بأية فائدة من ثالثـني صـوًما

. الـــذين يقولـــون إننـــا متقـــون ونصـــلي منـــذ مـــدة طويلـــة، ولكننـــا ال نتلقـــى أيـــة نصـــرة
حـاين إطالقـا، ال يفكـرون يف التقـدم الرو . السبب أـم يعبـدون عبـادة تقليديـة فارغـة

وال توجـــد لـــديهم رغبـــة يف البحـــث عـــن ذنـــوم، وال يوجـــد لـــديهم طلـــب صـــادق 
وأمثــال هــؤالء ليســوا بأقـل مــن البهــائم، ومثــل . للتوبـة، فَيظَلــون علــى حـالتهم األوىل

، ٨جملــد  ؛جريــدة اَحلَكــم". (هـذه الصــلوات جتلــب علـيهم الويــل مــن عنــد اهللا تعـاىل
  )١٩٠٤-١١-١٧إىل  ١٠بتاريخ  ٨-٦ ص ٣٩، ٣٨عدد 
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  : االعتراض
حتـــرمي زواج األمحديـــة مـــن غـــري األمحـــدي تشـــريع جديـــد، وهـــذا يـــدل علـــى أن 

  . األمحدية جاءت بتشريع خيالف اإلسالم
  : الردّ 

ومـن حـّق وّيل األمـر . بـل منـع. هذا املنع ليس تشريعا جديدا، وهو لـيس حترميـا
أمـا املبـاح . ن الواجـب واملنـدوبأن يقّيد ما هـو مبـاح، ولكـن ال جيـوز لـه أن مينـع مـ

وأي مبـاح يصـبح حرامـا إن كـان يـؤدي إىل . فهو األمر الذي جيـوز فعلـه وجيـوز تركـه
  . حرام، ويصبح واجبا إن كان تركه يؤدي إىل حرام

يـؤدي غالبـا  �وملا كان زواج األمحدية من أي مسلم يكفر باملسـيح املوعـود 
ما لــه أو اســتخفافا ببعثتــه، ويــؤدي إىل أن تضــطر ألن تســمع اســتهزاء حبضــرته وشــت

إىل بنــاء بيــت لــيس فيــه ســكينة وال طمأنينــة، فلــذا ال بــد مــن منــع هــذا املبــاح، ألنــه 
وهــذا املنــع لــيس . مــن هنــا فقــد منــع حضــرته مــن هــذا الــزواج. يــؤدي إىل حمــرم غالبــا

بل هو تقييد للمبـاح، وكثـريا مـا يـتم تقييـد املبـاح مـن قبـل النـاس .. تشريعا كما قلت
 �املهـم أن عصـيان املسـيح املوعـود . حسب قاعدة ما يؤول إليه فعل هـذا املبـاح

قــف أو اجلـس ومل يقــم بـذلك فهــو : يف أي أمـر أمـره هــو فيـه إمث، فلــو قـال ألحـدنا
وال يقال إن أمره فالنا بالوقوف أو اجللوس تشريع جديـد، بـل هـو أمـٌر . عاٍص وآمث

  . ، وعلينا أن نطيع أوامره�منه 
. فقد منع حضرته هذا الـزواج، فصـار فاعلـه آمثـا ألنـه عصـى حضـرته ومن هنا،

  . ولكن ال يُقال إن هذا الزواج حرام، أو أن هذا تشريع جديد
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  : االعتراض
؟ ملـاذا وليس بـاهللا تعـاىل � خامت النبيني بالنيب �املسيح املوعود ملاذا يتوسل 

   اهللا؟هل جيعل واسطة بينه وبني  ىل اهللا مباشرة؟إيتوسل  ال
  : الرد

التوســل ال يعــين حبــال أن جتعــل بينــك وبــني اهللا وســاطة، ولــو كــان هــذا معنــاه  
  . لكان باطال وخمالفا للتوحيد

الـذي  �هو أن تسـتمطر رمحـة اهللا ليحقـق طلبـك مـن أجلـه  �التوسل بالنيب 
مـن أجـل : ما يقوله املتسّول للناس: ومثاله. حيبه اهللا والذي خلق األفالك من أجله

 أعطين، أو من أجل ابنك أعطين؛ فهو يريد العطـاء مـن الشـخص، وهـو يسـأله اهللا
  . مباشرة، ولكنه يستمطر رمحته وعطفه بتذكريه باهللا أو بابنه أو بشيء عزيز عليه

أن : يف سـؤال أن التوسـل باألحيـاء جـائز، ومثالـه �وقد بّني املسيح املوعود 
فـذات مـرة قـد كـان املسـيح . اللهم اسقنا املطر من أجـل فـالن مـن الصـلحاء: تقول

هـل جيـوز : جالًسا يف زاوية مـن املسـجد بعـد صـالة املغـرب حـني سـئل �املوعود 
اللهـــم اســـتجب دعـــائي بوجـــه املســـيح : بعـــد ترديـــد كلمـــات الـــدعاء أن يقـــول أحـــد

جــواز التوســل باألحيــاء ثابــت يف الشــرع، وال : �فقــال املســيح املوعــود . وداملوعــ
وقــد ورد هــذا يف احلــديث أيضـا بــأم دعــوا للمطــر بوجــه عــم . شـرَك فيــه يف الظــاهر

، ٥، ص٤٢، عــــدد ٦نقــــًال عــــن احلكــــم، جملــــد  ٤/٢٢١ملفوظــــات. (�الرســــول 
س وقـــــد يُفهـــــم منـــــه حرمـــــة التوســـــل بامليـــــت، لكـــــن هـــــذا لـــــي). ١٩٠٢-١١-٢٤

صحيحا، فاحملرم هو دعاء األموات وممارسة الشرك على قبورهم، ال عموم التوسـل؛ 
رب : "وبالصــاحلني عمومــا حــني قــال �بالرســول  �فقــد توســل املســيح املوعــود 

ــــــ بوجــــــهِ  ــــــا، والقــــــائمني يف آنــــــاء الليــــــل والغــــــازين يف ضــــــوء املصــــــطفى ودرجِت ه العلي
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وسـل جـائز، وهـو لـيس دعـاء وطلًبـا مـن فالت". ْصِلْح بيننا وبـني إخواننـاأَ ... الضحى
امليت، بل هو دعـاء وطلـب مـن اهللا مباشـرة مـن غـري أي وسـاطة، ولكنـه يف الوقـت 
نفســـه دعـــاء مـــع اســـتمطار رمحـــة اهللا بـــذكر ذلـــك اإلنســـان الصـــاحل احلبيـــب إىل اهللا 

 . تعاىل
  : االعتراض

محديـة، كان مريزا غالم أمحد قد وعد بأن يؤلف مخسـني جملـدا مـن الرباهـني األ
ال فــرق بــني اخلمســني : ولكنــه مل يؤلــف ســوى مخســة، وحــني ســئل عــن ذلــك قــال

  . إال يف النقطة) ٥(واخلمسة ) ٥٠(
  : الردّ 

عن بقية األجزاء، ومل يقولـوا لـه ملـاذا هـي مخسـة  �احلّق أن الناَس مل يسألوه 
ذكـــــر هـــــذه العبـــــارة يف ســـــياق أن اخلمســـــة حققـــــت يف  �ال مخســـــني، بـــــل إنـــــه 

مضـــموا مـــا كانـــت ســـتحققه اخلمســـون، بـــل إن اخلمســـة يف شـــكلها أيضـــا تشـــبه 
  . اخلمسني

بـــراهني " �مــع أنـــه لــيس هنالـــك مــا مينـــع حضــرته مـــن تســمية خمتلـــف كتبــه 
فلـــو كانـــت املســـألة . ، ولـــو مساهـــا لصـــارت الرباهـــني مائـــة جـــزء ال مخســـني"أمحديـــة
ملا صعب على حضرته أن يأيت ـذا العـدد؛ لكـن القضـية ليسـت يف العـدد  بالعدد،

  . وال يف التسمية
ــــه ســــيكتب مخســــني جــــزءا مــــن الرباهــــني   � صــــحيح أنــــه كــــان قــــد ذكــــر أن

األمحديـــة، ولكنــــه بعـــد أن أــــى كتابـــة الــــد الرابـــع مــــن الرباهـــني، رأى أن املشــــيئة 
عنــدما أُلــف : "اإلهليــة تريــد توجيهــه وجهــة أخــرى، فكتــب علــى غــالف اجلــزء الرابــع

د، التجلـــي مث أطلعـــين، أنـــا أحقـــر العبـــا ...هـــذا الكتـــاب بدايـــة كـــان الوضـــع خمتلفـــا
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. على عالَـٍم ما كنت مطّلعـا عليـه مـن قبـل -مثل موسى متاما  -املباغُت لقدرة اهللا 
إذ مسعـت دفعـة واحــدة  ،أي كنـُت أجتـول مثـل ابـن عمـران يف ليلــة مظلمـة ألفكـاري

األسـرار الـيت مل تكـن يف متنـاول  علـي  وُكشـفت، "إنـي أنـا ربـك" :صوتا مـن الغيـب
هـــو اهللا رّب  ،وّيل هـــذا الكتـــاب وكفيلـــه ظـــاهرا وباطنـــاإن  ؛فـــاآلن. العقـــل والتصـــور

واحلـــق أن أنـــوار صـــدق . إيصـــاله �العـــاملني، وال أدري إىل أّي مـــدى وقـــدٍر يريـــد 
وآمــل . إىل اجلــزء الرابــع مــن الكتــاب تكفــي إلمتــام احلجــة �اإلســالم الــيت كشــفها 

يـُــزِل ظلمـــة  مـــن فضـــل اهللا تعـــاىل ورمحتـــه أنـــه ســـيظل يؤيـــدين بتأييداتـــه الغيبيـــة مـــا مل
لكنــين  ،مــع أنــين ال أعــرف كــم ميكــن أن تطــول حيــايتو . الشــكوك والشــبهات كليــا

جـــّد ســـعيد علـــى أن اهللا احلـــّي القيـــوم واملنــــزه عـــن الفنـــاء واملـــوت قـــائم علـــى نصـــرة 
عظـــيم  �وإن فضـــله علـــى ســـيدنا خـــامت األنبيـــاء . اإلســـالم دائمـــا وإىل يـــوم القيامـــة

غــالف اجلــزء الرابــع مــن (. "مــن األنبيــاء مــن قبــل حبيــث مل يســبق لــه نظــري علــى نــيب
  )الرباهني األمحدية

يف مقدمـــة اجلـــزء اخلـــامس مـــن  �كتـــب املســـيح املوعـــود .. عامـــا ٢٣وبعـــد 
ره أن ظلّـــت طباعـــة هـــذا الكتـــاب دَ لقـــد اتفـــق حبكمـــة اهللا وقَـــ: "الرباهـــني األمحديـــة

واألغــرب مــن ذلــك أنــين . ا بعــد طباعــة أربعــة أجــزاء منــهعامــا تقريبًــ ٢٣مؤجلــة إىل 
قلـيب  مل َميِـلبعضـها كبـري احلجـم، ومـع ذلـك  ،ألّفت يف هـذه املـدة قرابـة مثـانني كتابـا

  . "إىل إكمال هذا الكتاب
ــــه   حــــىت تــــأليف الرباهــــني األمحديــــة  يــــؤخركــــان ضــــروريا أن مث يبــــني حضــــرته أن

هـا ذكورة فيوتتحقـق األدلـة املـ أجزائـه األوىل، الكامنة يفوالنبواءت تنكشف األسرار 
معـارف القـرآن الكـرمي  ى حضرتهشف علقد كتعاىل ، واليت منها أن اهللا مبرور الزمان
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 وــذا أُظِهــرت آيــات عظيمــة ،وحقائقــه حبســب مــا ورد يف أجــزاء الرباهــني الســابقة
  . على صدق اإلسالم

إلثبـات صـدق أّي ديــن األدلّـة ال بـد مـن وجــود نـوعني مـن مث بـّني حضـرته أنـه 
  . من اهللا تعاىل هأنوإلثبات 
مــن  مــن الــنقص ومنـــزهاأن يكــون ذلــك الــدين جامعــا وكــامال وتامــا ": همــاأول

  ".حيث معتقداته وتعليمه وأحكامه
  .عجزات احلّيةامل: وثانيهما

مث يبـــني حضـــرته أن القـــرآن الكـــرمي قـــد أعلـــن أنـــه الـــدين الكامـــل، وذلـــك مـــن 
، لكن التوراة قد أعلنت أنه سيأيت بعـدها مـن )٤: املائدة(خالل آية إكمال الدين 

واســــتدل حضــــرته بــــنّص مــــن التــــوراة ونــــص مــــن . ُيكمــــل الــــدين، وكــــذلك اإلجنيــــل
: مث قـــالمث حتـــدث عـــن املعجـــزات احليـــة يف القـــرآن الكـــرمي، . األناجيـــل علـــى ذلـــك

 ،إلثبـات حّقيـة اإلسـالم" الرباهني األمحديـة"دليل يف  ٣٠٠كنت أنوي أن أكتب "
توّصــلت إىل نتيجــة أن هــذين النــوعني مــن األدلــة  ،تأملــت يف املوضــوع ولكــن حــني

وشــَرَحه  ،فصــرف اهللا قلــيب عــن تلــك اإلرادة. يقومــان مقــام آالف األدلــة يف احلقيقــة
  . "لتحرير األدلة املذكورة آنفا

أي أّن مـا كــان .. إذن، أدلـة صـدق اإلســالم قـد تناوهلــا حضـرته بأسـلوب آخــر
ينويه قد حتقق يف جـوهره وحقيقتـه، وإْن مل يتحقـق يف شـكله اخلـارجي؛ وألن العـربة 

  . باملضمون ال بالشكل، فقد حتققت الغاية
ــــال مــــا مل يُعــــَط اإلنســــان بركــــات إن : "مث يقــــول حضــــرته املعرفــــة الكاملــــة ال تُن

فهذه هي الوسيلة الوحيدة ملعرفة الدين الصـادق الـيت . ت حية من اهللا تعاىلومعجزا
  . "ُتفحم املعارضني مجيعا
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ــــل إىل : "مث يقــــول عامــــا يف طباعــــة اجلــــزء  ٢٣ولــــيكن معلومــــا أيضــــا أن التأجي
بـل كــان  ،مــن الرباهـني األمحديــة مل يكـن عبثــا دون هـدف ومعــىن )اخلـامس( املتبقـي

اخلـــامس مــا مل تظهـــر يف الـــدنيا كافـــة األمـــور الـــيت زؤه جـــيف ذلــك حكمـــة أال يُطبـــع 
فكـان اهلــدف األعظــم . ألــا مليئـة بنبــوءات عظيمــة ،أُنبـئ عنهــا يف أجزائـه الســابقة

وإــا آليــة عظيمــة مــن اهللا أنــه . مــن اجلــزء اخلــامس أن تتحقــق األنبــاء املوعــودة كلهــا
وبـذلك . ت كلهـاأبقاين حيا بفضله اخلاص إىل هـذا الوقـت حـىت ظهـرت تلـك اآليـا

شــكرا هللا  -وكــذلك كــان ضــروريا أن تُــذَكر  ...قــد حــان أوان تــأليف اجلــزء اخلــامس
،  فإلظهـار هـذا األمـر. النصرة اإلهلية اليت حـالفتين يف تـأليف اجلـزء اخلـامس -تعاىل 
 ،أيضـا عنـد تأليفـه" نصرة احلق" ؛مسيُت اجلزء اخلامس من الرباهني األمحدية كذلك

الوجـود  ةَ عَ لْ قد وهبته خِ  ،ه فقطاهللا وعونَ  ية أبدية على أن نصرةَ ليكون هذا االسم آ
علـى رأس كـل " نصـرة احلـق"لـذا فقـد كتبـُت . على الرغم من مئـات العوائـق واملوانـع

 ،الرباهـني األمحديــة"التاليــة  الصـفحاتصـفحة مـن صــفحاته األوىل، مث كتبـُت علــى 
. ت أربعـة أجــزاء منـه مــن قبــلتـذكريا بأنــه الكتـاب نفســه الـذي طُبعــ" اجلـزء اخلــامس

كنـت أنـوي تـأليف مخسـني : "وهنا يتـابع حضـرته قـائال).. ٥الرباهني األمحدية، ج(
الفـــرق بـــني العـــدد  ، وحيـــث إنمث اكتفيـــت خبمســـة بـــدال مـــن مخســـني ،جـــزءا بدايـــة

  . "لذا فقد حتقق ذلك الوعد بتأليف مخسة أجزاء ،ومخسة هو نقطة واحدة مخسني
مســة، اخلاخلمســني تســاوي  بــأن ال يقــول حضــرتهأن أي .. فهــذا هــو الســياق

الـيت وعـد ـا، واألدلـة  مسـنياخلإن هذه األجزاء اخلمسة قد سّدت مسـّد  يقولبل 
والوعـــد حتقـــق . الـــيت حتققـــت اآلن ســـّدت مســـّد األدلـــة الثالمثائـــة الـــيت وعـــد بنشـــرها

مبضمونه، بل حىت يف شـكله تقريبـا، فاخلمسـة أخـت اخلمسـني يف الشـكل، فـالفرق 
  .ليس إال يف نقطة
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املعــراج، حيــث ُفرضـــت الصـــالة يف فــْرض  ىل حــديثِ أيًضـــا إيشــري  �ولعلّــه 
ــَدر .. ارت مخســا، وبقــي أجرهــا أجــر مخســني صــالةمخســني مث صــ فلعلــه يشــري إىل َق

 . اهللا الذي جعل مخسًة ُحتّقق ما حتققه مخسون

  : االعتراض
أـــا  "وجـــادهلم باحلكمــة واملوعظـــة احلســنة" عـــن عبــارة  غـــالم أمحــد ال مــريزاقــ
أفــال يعتــرب هــذا افــرتاء علــى . قــرآين، لكــن احلقيقــة أن هــذه ليســت آيــة قرآنيــةنــص 

  القرآن الكرمي أو حتريفا له؟ 
  : الردّ 

وهـــذا هـــو الســـياق  .. يشـــرح هـــذه اآليـــة، وال يـــذكرها نصـــا �كـــان حضـــرته 
  .. كله

ـــةَ " أي فســـاد توجـــد فيهـــا مـــن هـــذه املفاســـد؟ أمتنعنـــا مـــن .. فـــانظر هـــذه الدول
ـــــا مـــــن صـــــلواتنا وصـــــومنا  وحّجنـــــا وإشـــــاعة مـــــذهبنا؟ أو تقاتلنـــــا يف ديننـــــا أو خترجن

. بــل القــرآن يــأمر بالقســط والعــدل واإلحســان واهللا حيــب املقســطني ......أوطاننــا؟
َولْـــَتُكْن ِمــــْنُكْم أُمـــةٌ يَـــْدُعوَن ِإَىل اْخلَــــْريِ َويَـــْأُمُروَن بِــــاْلَمْعُروِف �: وقـــد قـــال يف القــــرآن

َهْوَن َعِن اْلُمنْ  ولتكن منكم أُّمـٌة يقتلـون الكفـار ويُـدخلوم جـربًا "، وما قال �َكرِ َويـَنـْ
باحلكمــة واملوعظــة احلســنة، ومــا ) أي جــاِدل النصــارى(وقــال َجــاِدْهلم ". يف ديــنهم

قــال اقتلــوهم بالســيوف والصــوارم إال بعــد صــّدهم عــن ســبيل اهللا ومكــرهم إلطفــاء 
  )نور احلق( .ما قال ربنا رب العاملنينور اإلسالم وقيامهم يف مقام املعادين، فانُظْر 
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  :االعتراض
  وله قلم وللقلم حرب؟  ع؟ هل اهللا يوقّ جتسيدا هللا احلرب األمحر أال تعترب معجزة 

  : الردّ 
أمـــا هــــذا الكشــــف فــــإن املســــيح . هـــذا كشــــف، والكشــــف ال يعــــين التجســــيم

سـبيل  ذات مـرة رأيـت اهللا تعـاىل علـى: "ذكره يف حقيقة الوحي، فقـال �املوعود 
وكـان املـراد مـن ذلـك أنـه ينبغـي أن حتـدث مثـل  ،التمثل وكتبت عـدة نبـوءات بيـدي

فوقّـع . مت هـذه الورقـة بـني يـدي اهللا تعـاىل مـن أجـل التوقيـعهـذه األحـداث، مث قـدّ 
وعنـــد التوقيـــع هـــّز القلـــم كمـــا ـــزه حـــني . اهللا عليهـــا بـــاحلرب األمحـــر دون أدىن تـــردد

فغلبتــين . أكــرب مــن املفــروض، مث وقّــع علــى الورقــةعلــى ريشــته حــرب بكميــة يتجّمــع 
 إذ قــد وقّــع  الرقــة املتناهيــة نظــرا إىل أفضــال اهللا علــي	دون تــردد علــى مــا أردُت،  

كــان ميــاْن عبــد اهللا الســنوري حينــذاك يــدلك قــدمّي يف حجــرة . مث اســتيقظت بغتــة
. فوقعــت قطــرات احلــرب علــى مــرأى منــه علــى قميصــي وعلــى قبعتــه أيضــا. املســجد

ومل يكـن  ،يف األمر أن سقوط قطرات احلرب وهزة القلـم حـدثا يف آن واحـدوالالفت 
الشـــخص العـــادي لـــن يـــدرك هـــذا الســـر بـــل . ثانيـــة واحـــدةبينهمـــا فـــارق زمـــين وال 

ســـريتاب يف أمــــره ألنـــه قــــد يعتــــرب األمـــر جمــــرد رؤيـــا، أمــــا الــــذي لديـــه إملــــام بــــاألمور 
  . الروحانية فلن يرتاب فيه؛ فاهللا تعاىل قادر على أن خيلق من العدم

. على أية حال، حكيت القصـة كلهـا مليـاْن عبـد اهللا والـدموع تنهمـر مـن مـآقيّ 
د تـرك احلـدث تـأثريا عميقـا علـى عبـد اهللا الـذي هـو شـاهد عيـان عليـه، واحــتفظ وقـ

  ) حقيقة الوحي(. "بالقميص معه تربكا وال يزال موجودا عنده
  ": نزول املسيح"يف كتابه  �وحول هذه املعجزة يقول حضرته 
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ظهـــرت علـــى مـــرأى مـــن صـــديقنا املخلـــص  -م١٨٨٧قـــرب عـــام  - ذات مـــرة
آيــةٌ مـــن اهللا؛  -حمصــل الضـــرائب الزراعيــة يف واليــة بتيالــه-ي ميــان عبــد اهللا الســنور 

فقــد أُرِيــُت أوال يف الكشــف بــأين كتبــُت عديــدا مــن أوامــر القضــاء والقــدر املتعلقــة 
حبسـنات أهـل الــدنيا وسـيئام، وكـذلك املتعلقــة يب وبأصـدقائي، ومتنيـُت أن حتــدث 

 -ال مثيـــل لـــه وال نظـــري الــذي  -مث رأيـــت اهللا تعـــاىل . األحــداث كمـــا أريـــدها متامــا
علـــى ســـبيل التمثـــل، وقـــدمت تلـــك الورقـــة أمـــام اهللا جـــل شـــأنه لكـــي يوقـــع عليهـــا 

فوقّـع اهللا تعـاىل عليهــا بـاحلرب األمحـر، وهــّز . لتحـدث كـل األمـور املــذكورة يف الطلـب
وعلـــى إثـــر اهلـــزة ســـقطت قطـــرات احلـــرب . القلــم إلزالـــة احلـــرب الزائـــد مـــن علـــى ريشـــته

وألن اإلنســـان يف حالـــة الكشـــف ينـــال .  وثيـــاب ميـــاْن عبـــد اهللاألمحـــر علـــى ثيـــايب
فاغرورقــت عينــاي دموعــا . نصـيبا مــن اليقظــة أيضــا، رأيــت تلــك القطـرات بــأم عيــينّ 

متـــأثرا بتوقيـــع اهللا تعـــاىل علـــى طلـــيب، وكانـــت الرقـــة مســـتولية علـــى قلـــيب بكـــل معـــىن 
مــن أيــن ســقطت : عنــدها أيقظــين ميــان عبــد اهللا مــن تلــك احلالــة متســائال. الكلمــة

علينــا هــذه القطــرات احلمــراء؟ فرأيــت علــى قميصــي وقبعتــه قطــرات محــراء رطبـــة مل 
حبثنــا جيـدا يف كــل حـدب وصــوب، . جتـف بعـد، وســردُت لـه تفصــيل الكشـف كلـه

عنــدها تــيّقن ميــان عبــد . ولكــن مل نعثــر علــى شــيء ميكــن أن تســقط منــه القطــرات
وال تـزال بعـض تلـك الثيـاب . ل املعجـزةاهللا أيضا أن القطرات احلمراء هي على سـبي

يف حوزة ميان عبد اهللا، الذي ما زال حيـا يُـرزق بفضـل اهللا تعـاىل، ويسـكن يف قريـة 
  . غوث َغرَه يف منطقة بتياله وميكنه أن يؤكد تلك احلالة حالفا باهللا

إالَم تشــري القطــرات احلمــراء؟ فجوابــه أن هــذه اآليــة أُظِهــرت قبــل : أمــا الســؤال
لإلشارة إىل أن آياٍت قاهرًة ستظهر من السماء، وحتـدث وفيـاٌت مهيبـٌة آيـًة، األوان 

  . مثل موت بانديت ليكهرام، وَحْصِد الطاعون الناَس حصًدا
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الشاهد عليها هو ميـان عبـد اهللا السـنوري وكثـري  :شهود العيان األحياء عليها
  )نزول املسيح( .من الناس اآلخرين الذين شاهدوا هذا القميص

تصـــار يؤكـــد حضـــرته أنـــه كـــان يف عـــامل الكشـــف، وأن اهللا تعـــاىل قـــد خلـــق باخ
وعلى قبعة صاحبه لكي يؤكـد لـه أن هـذا  �حربا من العدم على قميص حضرته 

ولـيس يف املسـألة جتسـيم، . الكشف حق، وأن مضمونه سيتحقق على أرض الواقع
 جيـــد، ألن حضـــرته بنفســـه قـــد حبـــث عـــن مصـــدر مـــادي حمتمـــٍل هلـــذه القطـــرات ومل

  .فسلم أن اهللا تعاىل قد خلقها من العدم تأكيدا على عظمة هذا الكشف
  : عتراضاال

ومـن السـفاهة حقـاً أن  ،املعقـول أبـداً  إنـه مـن غـري": �يقول املسيح املوعود 
ـــــــيس بلغتـــــــه أو ال ـــــــال زائناخلـــــــ( "يفهمـــــــه يتلقـــــــى اإلنســـــــان وحيـــــــاً وهـــــــو ل  ة؛روحاني

الـوحي الـذي أتلقـاه مـا يكـون بلغـات مـن " :، مث بعـد ذلـك يقـول) ٢١٨،ص٢٣ج
 ة؛روحانيــال زائناخلـ" (وغريهـا ةوالعربيــ ةوالسنسـكريتي ةال أعرفهـا إطالقـاً مثــل اإلجنليزيـ

 أليس هذا تناقضا؟  )٤٣٥ص ،١٨ج
  : الرد

  : �يقول املسيح املوعود 
ومن غري املعقول أن يكون إنسان يتحـدث بلغـة ويتلقـى إهلامـا بلغـة أخـرى ال "

ومـــا الفائــدة مـــن إهلـــام يفـــوق فهـــم اإلنســـان؟ . تكليـــف مـــا ال يطـــاق يفهمهــا، ألنـــه
 ،اليت نزلت علـى رهبـام) الكتب املقدسة(فبحسب مبدأ آريا مساج، فإن الفيدات 

، ومل يكونوا قادرين علـى فهـم هـذه اللغـة وال )لغتهم(مل تكن يف اللغة السنسكريتية 
يتضمن أنه تعاىل حرمهم مـن تعليمـه  ،احلديث ا، فإهلام اهللا إليهم بلغة ال يعرفوا

  ". هو
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يتعلق بوحي األحكام والعقائـد، وهـذا ال يتنـاقض مـع أن  �وواضح أن قوله 
أو بعــض العبــارات بلغــة أخــرى مــن بــاب إعجــازي، وال  ل اهللا علــى عبــده عبــارةً نـــزِ يُ 

يف  م، بــل يُفَهــتأويلـهل اهللا تعـاىل علــى عبــده وحيـا بلغتــه وال يفهــم نـــزِ يتنـاىف مــع أن يُ 
ولـيس عـن  ،فاملوضوع هنا عـن مبشـرات أو نبـوءات مسـتقبلية. وقته بعد زمن طويل

  . أحكام وشرائع
  : االعتراض

أين املنارة اليت نزل عندها املسيح؟ وملاذا حـاول بناءهـا مـع أـا جيـب أن تكـون 
  زل؟ ـموجودة حني ين

  : الردّ 
فإمنـا املـراد  ،حاديـثأما منارة املسيح املذكورة يف األ: �يقول املسيح املوعود 

منها يف احلقيقة أن نداء املسيح ونورَه سينتشر يف العامل بسـرعة كمـا ينتشـر الصـوُت 
والربيـــد ومجيـــع  والربقيــة هلــذا فـــإن اخـــرتاع القطــار والبـــاخرة. والنــوُر مـــن املنــارة العاليـــة

مـــن عالمـــات املســـيح الـــيت  ،الوســـائل لتســـهيل نْشـــر الـــدعوة وتيســـري الســـفر خاصـــة
ن زمــن أأي .. �َوِإَذا اْلِعَشــاُر ُعطَلــتْ �اهللا تعــاىل قــد قــال عظــم األنبيــاء، و ذكرهــا م

سـيأيت عنـدما تتعطـل اجلمـال، أي  -الـذي هـو زمـن املسـيح املوعـود-الدعوة العامة 
ــــٌة جديــــدة لــــن تبقــــى بوجودهــــا أي حاجــــة إىل اجلمــــال كمــــا ورد يف . ســــتظهر مركب

ـــرتَكنّ "احلـــديث  ، وهـــذه العالمـــة مل يُعَطهـــا أي نـــيب "ســـعى عليهـــافـــال يُ  ،الصالِقـــ لُت
هنــــاك اســــتعدادات يف الســــماء لنشــــر النــــور، ويف األرض  فاشــــكروا هللا إذ إن. آخــــر

أي تالحظــون يف احلــل والرتحــال ويف كــل شــيٍء راحــًة مل .. تفــور الربكــات األرضــية
الـيت  تتيسر الفواكه يف غري مومسهـا، املسـافةيالحظها آباؤكم، فكأن الدنيا جتددت؛ 

كانـت ُتقطــع يف ســتة أشــهر، تُقطــع اآلن يف بضــعة أيــام، تتــوارد األخبــار مــن آالف 
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وأجهـــزة لتســـهيل كـــل عمـــل وفعـــل، إذ  آالتابُتكـــرت لقـــد . األميــال خـــالل ســـاعة
ميكـــن أن يســـافر املـــرء بالقطـــار وكأنـــه يتنقـــل داخـــل حديقـــة بيتـــه، أفلـــم حيـــدث يف 

فـإن اهللا  ،عجـب قـد حـدث يف األرضاألرض انقـالٌب؟ فـإذا كـان االنقـالب املثـري لل
اآلن انقـــالٌب مثـــري للعجـــب يف الســـماء أيضـــا، وكالمهـــا  يريـــد أن َحيـــدث �القـــادر 

وإىل هـاتني اآليتـني يشـري الـوحُي الـذي تلقيتُـه وسـجلُته يف .. من آيـات زمـن املسـيح
إن السـماوات واألرض  "قبل عشـرين سـنة مـن اليـوم وهـو " الرباهني األمحدية"كتايب 
أي كانــــت الســــماء واألرض مربــــوطتني كحزمــــة، وكانــــت ".. رتقــــا ففتقنامهــــاكانتــــا 

  )احلكومة اإلجنليزية واجلهاد. (أسرارها خمفية، ففَكْكنا كلتا احلزمتني وكشفناها
  : االعتراض

ــ ،)يعــين نقصــان(كــاهلالل   أن اإلســالم بــدإ ر لــه أن يكــون يف هــذا القــرن  دّ مث ُق
َوَلَقـْد َنَصـرَُكُم اللـهُ بَِبـْدٍر َوأَنْــُتْم �وجـل  وإىل هـذا أشـار اهللا عـز ،)يعين كامل(كالبدر 

أال تــدل هــذه العبــارة علــى  )اخلطبــة اإلهلاميــة(.. �أَِذلــةٌ فَــاتـُقوا اللــَه َلَعلُكــْم َتْشــُكُرونَ 
  أن مؤسس اجلماعة ينتقص من اإلسالم؟ 

  :الرد 
رة، فهـل معـىن هـذا أن الصـحابة لقد كان املسلمون ضعفاء يف مكـة قبـل اهلجـ 

مل يكــــن تقيـــا والعيــــاذ بـــاهللا؟ القضــــية أن اإلســــالم  �ال خـــري فــــيهم أو أن الرســـول 
سيسـود يف الــزمن األخـري، وسينتشــر أكثــر مـن الــزمن األول، وهـذا ال يعــين حبــال أن 

أفضـــل مـــن ســـيدنا  �النـــاس اآلن أفضـــل مـــن الصـــحابة، أو أن املســـيح املوعـــود 
  .�حممد 
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  :االعتراض
أنا مسـيح موعـود وممكـن أن جيـيء مسـيح آخـر "  إزالة األوهام :كتاب  ورد يف 

  . "يف دمشق
  :الردّ 

لقــد بــّني حضــرته يف كتابــه إزالــة األوهــام أن بعــض النبــوءات ســتنطبق عليــه هــو 
شخصــيا وســتتحقق يف حياتــه، بينمــا بعضــها اآلخــر قــد ينطبــق علــى مــن ســيخلفه 

؛ حيـث �املوعـود الـذي هـو حضـرته  وسيسمى مسيحا ألنه تابع كامل للمسـيح
إن كــل مــا ســيحدث مــع خلفائــه وأتباعــه املخلصــني ســيكون لــه هــو، حيــث يقــول 

  :حضرته
إضــافة إىل ذلـــك نقــول أيضـــا بأنــه إذا أُريـــَد محــُل األحاديـــث املختلفــة الـــيت ال "

تطابق حاليت يف الوقت الراهن فال ضري يف ذلك أيضا، ألنه من املمكـن أن حيققهـا 
. مرتبـة مثيــل املســيح �اهللا تعـاىل يف زمــن مـن األزمــان بواســطة تـابع كامــل يل يهبــه 

ــــد ع تتحقــــق ويُــــدرك اجلميــــع أن بعــــض املهمــــات لــــى يــــد األتبــــاع كتحققهــــا علــــى ي
الفنـاء يف "املتبوع، وال سيما إذا تصّبغ بعـض أتبـاعي بصـبغيت متامـا سـالكني مسـلك 

ففـي هـذه . مرتبـة وهبنيهـا -بصـورة ظليـة-، فيهبهم اهللا تعاىل بفضله " طاعة الشيخ
ـــة ُتعتـــَرب إجنـــازام كلهـــا كأـــا إجنـــازايت أنـــا دون أدىن شـــك ألن الـــذي يســـلك  ،احلال

فإنـــه داخـــٌل يف  ،لكي لـــيس منفصـــال عـــين، والـــذي حيقـــق أهـــدايف بواســـطيت أنـــامســـ
لكونـه جـزءا مــين  ،املسـيح املوعـود أيضــامــع فيكــون مشـرتكا يف النبـوءة . وجـودي أنـا

فإذا أُعِطي هـذا الشـخص مـن . ألنه ليس منفصال عين ؛وغصنا من شجرة وجودي
فـال ضـري يف  ،أيضـا" ملوعـودا"بصورة ظلية واشرتك يف لقـب  "مثيل املسيح"اهللا اسم 

وإن كان املسـيح املوعـود  -املسيح املوعود  ألن اجلميع موعودون لكوم من ،ذلك
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ألــم أغصــان شــجرة واحــدة، ومتممــون وُمْكملــون هلــدٍف موعــوٍد وحيــد  -واحــدا 
  )إزالة األوهام" (.بسبب احتادهم الروحاين، فتعرفوم بثمارهم

  : �املسيح املوعود  يقولويف هذا السياق وتأكيدا عليه 
يف تقريظــه إمكانيــة أين  شــبهَة أنــه قَِبــلَ ) يعــين البطــالوي(إْن قــدَم الشــيخ احملــرتم 

مثيٌل للمسيح، وكذلك قَِبل أين املسيح املوعـود أيضـا بصـورة ظليـة وروحانيـة، ولكـن 
ـــواردة يف الصـــحاح عـــن  مـــىت قَبِـــلَ  أين املصـــداق الكامـــل مـــن كـــل الوجـــوه لألنبـــاء ال
  بن مرمي؟ ااملسيح 

فاجلواب على هذه الوسوسة أنين ما اّدعيُت قط أن سلسلة جميء املسـحاء قـد 
بأنـــه انقطعــت علــّي ولـــن يــأيت مســـيح يف املســتقبل، بــل أؤمـــن وأقــول مـــرارا وتكــرارا 

ومـــن عنـــك مســـيحا واحـــدا،  عْ دَ . .أن يـــأيت أكثـــر مـــن عشـــرة آالف مســـيح ميكـــن
أن ينــزل بدايـًة  وممكـن أيضـاأن يأيت بعضهم بشـوكة وجـالل ظـاهري أيضـا،  املمكن

  .يف دمشق
 - الــذي مــات -بــن مــرمي اولكــن اعــُذرين يــا صــديقي مــن قبــول نــزول املســيح 

  )وهاماألإزالة . (من السماء جبسده
ملســيح ابــن مــرمي فواضــح مــن الســياق أن حضــرته كــان ينــاقش أن مســألة نــزول ا

  .من السماء مستحيلة، بغض عن النظر عن معىن نزول آالف املسحاء اآلخرين
  :قال حضرته حول مسألة النزول بدمشق" محامة البشرى"ويف كتابه 

 يسـافر خلفائـه من أحدٌ  أو املوعود املسيح أن فيثبت احلديث صحة سلم فلو"
 لفـــظ علـــى النـــاس يبكـــون فلـــم األوقـــات، مـــن وقـــتٍ  يف بدمشـــق وينـــزل أرض مـــن

 الـذي املوعـود املسـيح وطـن أن دمشـق منارة عند النزول لفظ من يثبت بل دمشق؟
  "املسافرين بطريق بدمشق ينزل وإمنا آخر، ُملكٌ  هو فيه خيرج
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ـــــه جيـــــب أن تتحقـــــق  ـــــه ال ينبغـــــي التمســـــك بـــــدعوى أن إذن، فالقضـــــية هـــــي أن
سـيتحقق يف أزمنـة خمتلفـة علـى النبوءات كاملة يف حياة حضرته؛ حيـث إن منهـا مـا 

خلفائــه وأتباعــه املخلصــني، وســتكون منســوبة حلضــرته هــو، كمــا سيســمى خلفــاؤه 
ولــن يكــون هنالــك مســحاء آخــرين منفصــلني . باملســيح ألــم ســيكونون ُمــثالء لــه

  .عن حضرته
  : االعتراض

ن يكـو  الأنا ما ادعيت بـأين أنـا املسـيح املوعـود و "  :رد يف كتاب إزالة األوهامو 
 ءكــرر هــذا القــول بأنــه مــن املمكــن أن جيــيأ وأبــل أنــا أعتقــد  ،بعــدي مســيح آخــر

فهــل معــىن هــذا أنكــم تؤمنــون أن . "بــل عشــرات اآلالف ،بعــدي ال مســيح واحــد
 مريزا غالم أمحد جمرد مسيح من عشرات األلوف من أمثاله؟ وأين هم؟ 

  :الردّ 
سـيكون هنالــك خلفــاء إذ إن املقصــود هـو أنــه الـرد الســابق يصـلح هنــا أيضـا،  

  .من أتباعه يكونون مبنزلة مسحاء
  :االعتراض

مل يدِع أنـه املسـيح املوعـود بـل ادعـى  �ورد يف الرباهني األمحدية أن حضرته 
  .أنه مثيله، وأنه كان يؤمن بنزول املسيح من السماء

  :الرد
  : �يقول املسيح املوعود 

بـــن ايف الرباهـــني األمحديـــة باإلهلـــام حبقيقـــة نـــزول املســـيح مل ُحيكـــم صـــحيح أنـــه 
مـــرمي الـــذي ينتظـــره النـــاس خارجـــاً مـــن اجلنـــة ونـــازالً مـــن الســـماء إىل األرض حقيقـــًة 

ـــه يف الرباهـــني األمحديـــة عـــن اـــيء الثـــاين . علـــى أكتـــاف املالئكـــة بـــل كـــل مـــا كتبُت
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الشــائع الــذي متيــل إليــه  فقــد كتبتــه نظــرا إىل االعتقــاد ،بــن مــرمي إىل الــدنيااللمســيح 
فبنـاء علــى هــذا االعتقــاد الشــائع كتبــُت يف . أفكـار إخواننــا املســلمني يف هــذه األيــام

وأن خالفيت إمنا هي خالفـة روحانيـة،  ،الرباهني األمحدية أين لست إال مثيل املوعود
فهـذا . وأنه حني يـأيت املسـيح سـتقوم خالفتـه بِكـال الـوجهني الظاهريـة واملاديـة أيضـا

ــــاع العــــادي آلثــــار النــــيبا  � لــــذي ورد يف الرباهــــني األمحديــــة إمنــــا هــــو بســــبب االتّب
وذلــك ألن . وهــو واجــب علــى امللهــم قبــل أن ُتكشــف عليــه حقيقــة األمــر ،املرويــة

 ،الــذين يتلّقــون اإلهلــام مــن اهللا ال ينطقــون دون اإلنطــاق، وال يفهمــون بغــري اإلفهــام
. يسعهم أن يتجرأوا على شيء من عنـد أنفسـهموال يّدعون شيئا إال إذا أُِمروا، وال 

ــل اتّبــاع ســنن أهــل الكتــاب الدينيــة يف أداء بعــض  �فلهــذا الســبب كــان نبينــا  يفض
ــــوحي  ــــزول ال ـــــزل عليــــه الــــوحُي، فكــــان يرتكهــــا علــــى حاهلــــا إىل ن العبــــادات مــــا مل ين

 فمــن هــذا املنطلــق مل أدُخــْل يف الرباهــني األمحديــة يف نقــاش مــن. وكشــِف حقيقتهــا
أمـــا اآلن، وقـــد أظهـــر اهللا تعـــاىل علـــّي . �بـــن مـــرمي اتلقـــاء نفســـي حـــول املســـيح 

ولكنـــين أتأســـف علـــى . فصـــار واجبـــا علـــّي أن أُعلنهـــا إعالنـــا عامـــا ،حقيقـــة األمـــر
مشـــايخ هـــذا العصـــر الـــذين شـــرعوا يف كتابـــة الـــردود علـــى كتابـــايت قبـــل أن يقرأوهـــا 

  . بإمعان
املشــــايخ املعاصـــرين قـــد اعتــــربوين يعـــرف املنصـــفون واحملققــــون جيـــدا أن بعـــض 

ولكــن التأمــل الرصــني يــربهن علــى أين ال  ،معارضــا ألفكــارهم القدميــة إىل حــد كبــري
أعـــارض أفكــــارهم بالقـــدر الــــذي أثــــاروا بـــه ضــــجة، إذ مــــا اّدعيـــت إال كــــوين مثيــــل 

بـــل مـــن ، املســـيح، وكـــذلك مـــا اّدعيـــت أن فكـــرة املماثلـــة قـــد انقطعـــت مـــن بعـــدي
أمـا . يف املستقبل حىت عشـرة آالف مـن أمثـال املسـيح مثلـي املمكن عندي أن يأيت
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إزالـــة . (وال جـــدوى مــن انتظـــار مثيــل آخـــر ،يف هــذا العصـــر فأنــا مثيـــل املســيح فيـــه
  )وهاماأل

  .فهذه هي القضية أنه هو املسيح املوعود اآلن، وال داعي النتظار غريه
  :االعتراض

هـــو الـــذي طـــرح علـــى مـــريزا غـــالم أمحـــد فكـــرة أن يعلـــن أنـــه  "نـــور الـــدين"إن 
املسيح املوعود، والدليل ما ورد يف مكتوبات أمحدية، حيث كتـب مـريزا غـالم أمحـد 

 ،عي العــاجز أنــه مثيــل املســيحن يــدّ أمــا املــانع : لقــد تســاءل حضــرتكم: لنــور الــدين
ضـرر يف  أي ف .ن يكون مصداقا حلديث نزول املسيح شرقي دمشقويـَُنّحى جانبا مَ 

إن .. أن يكـون مثـيالً للمسـيح أبـًدا اجـةحبحضرتكم أن العاجز ليس  فليعلمْ  ذلك؟
ـــــه اهللا يف عبـــــاده املتواضـــــعني املطيعـــــني مكتوبـــــات أمحديـــــة . (مهـــــه الوحيـــــد أن يدخل

٥/٨٥(  
  :الردّ 
العبــارة فيــه خبــث واضــح، وإال فــإن تكملتهــا تبــّني الفكــرة، فقــد  هــذه قــصّ إن 

غــري أنــه ال ميكننــا أن نفــّر مــن االبــتالء بــأي حــال : يقــول �ود تــابع املســيح املوعــ
، فقـــد جعـــل اهللا )أي أنـــه ال ميكننـــا إال أن نســـتجيب ألمـــر اهللا هـــذا بـــأين املســـيح(

رَُكـوا َأْن يـَُقولُـوا � تعاىل االبتالء وحده سـبيل الرتقيـات كمـا قـال َأَحِسـَب النـاُس َأْن يـُتـْ
ــــْم َال يـُْفتـَنُــــونَ  ال أدري هــــل بعثــــَت الرســــالتني اللتــــني  ..)٣ :العنكبــــوت( �آَمنــــا َوُه

بإســهاب مل يــرد " وهــاماألإزالــة "قــد ورد يف كتــاب  هــذا البحــث .وعــدَت مــا أم ال
وضـــحُتها مســـبقا يف  قـــد أي أن قضـــية دمشـــق ونـــزول املســـيح ؛ يف أي كتـــاب آخـــر

ة مكتوبـــات أمحديـــ( .بتفصـــيل مل أذكـــره يف أي كتـــاب آخـــر" وهـــاماألإزالـــة "كتـــايب 
٥/٨٥(  
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قـــد  �، وكـــان املســـيح املوعـــود ١٨٩١-١-٢٤هـــو تـــاريخ هـــذه الرســـالة إن 
فـتح " يف كتـاَيب  هـذه الـدعوىقبل ذلك بعدة أشهر، ونشـر  املوعود أعلن أنه املسيح

النـــزول شــرقي  حــديث الكــالم يف قــد أســهب يفوكــان ، "توضــيح املــرام"و "اإلســالم
قـد أعـّده بعـد الكتـابني املـذكورين  الـذي -" وهـاماألإزالـة "وتأويلـه يف كتـاب  دمشق

يعـرف شـيًئا عمـا  املولـوي نـور الـدين  مل يكنو  -مباشرة، ولكن مل يكن قد طُبع بعد
 مقيًمــا يف مل يكــن ، إذ"إزالــة األوهــام"كتبــه املســيح املوعــود عــن حــديث دمشــق يف 

ومل يسـتقر  ،)كشـمري( جـامون واليـة يف ملكًيـا طبيبـا يعمـل، بـل كـان عندئـذ قاديان
يف هــذه  يوضـح لـه �لــذا فـإن املسـيح املوعــود  م،١٨٩٢قاديـان إال يف أواخـر يف 

غــري " إزالــة األوهــام"تنــاول موضــوع احلــديث الدمشــقي بإســهاب يف  أنــه قــد الرســالة
مهــه الوحيــد أن يدخلــه اهللا يف عبــاده "، بــل طمــع أبــًدا يف أي منصــب كهــذاال ي أنــه

  ". املتواضعني املطيعني
واعلمـــوا يقينـــا أن املبـــدأ : "زول املـــاديـفكـــرة النـــويقـــول حضـــرته وهـــو يـــدحض 

نفسه ينطبق على النبوءة اليت قيل فيها إن ابن مرمي سينـزل عند منارة شـرقي دمشـق 
واضعا يديه على كتَفي َملكـِني، ألنـه لـو كـان املـراد هـو حتقـق النبـوءة ـذا األسـلوب 

ملــا أنكرهــا أحــد مــن ســكان األرض يف حالــة النـــزول ــذه  ،وبصــورة ظاهريــة هكــذا
ســواء أكــانوا يهــودا أو  -فاســألوا مجيــع األمــم القاطنــة علــى وجــه املعمــورة. الطريقــة

أنـــه إذا رأوا بـــأم أعيـــنهم نبيـــا  -نصـــارى أو هندوســـا أو بـــوذيني أو جموســـا أو غـــريهم
إزالـــــة (دينـــــه؟ فهـــــل سيشـــــّكون يف نبوتـــــه أو يرتـــــابون يف  ،نـــــازال علـــــى هـــــذا النحـــــو

  ). وهاماأل
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  : االعتراض
لقــد وصــف مــريزا غــالم أمحــد الصــحايب أبــا هريــرة بــالغيب، وهــذا يعــين أنــه كــان 

  .يسّب الصحابة
  : الردّ 

جيـّل الصـحابة إجـالال كبـريا، ومـنهم أبـا هريـرة أيضـا،  �كان املسيح املوعـود 
حبيـاة املسـيح  يف سياق حديثه عن قول أيب هريـرة �فقد ترّضى عنه مرارا، ولكنه 

يف الســماء بــّني أن أبــا هريــرة ضــعيف الدرايــة والفهــم مقارنــة بعمــوم الصــحابة،  �
  . وخصوصا كبارهم مثل أيب بكر رضي اهللا عنهم أمجعني

باألرديــة فـال تعــين املعــىن املتبـادر إىل ذهــن العـريب حاليــا، فهــي " غـيب"أمـا كلمــة 
ليست ُسّبة، بل تعين الساذج أو ضعيف الرتكيز والفهم وقليل الدراية، بـل هـذا هـو 

والســـياق يوضـــح .. كمـــا يف املنجـــد" قليـــل الفطنـــة"معناهـــا يف العربيـــة أيضـــا، وهـــو 
 �يتحــدث عــن اســتدالل أيب بكــر  �املســيح املوعــود ذلــك ويؤكــده، فقــد كــان 

: مث قـال.. �َوَما ُحمَمٌد ِإال َرُسوٌل َقْد َخَلـْت ِمـْن قـَْبلِـِه الرُسـلُ �بآية  �بوفاة الرسول 
وكـانوا مجيعـا موجـودين هنالـك دون  -والصـحابة كلهـم  �إنه للحـق أن أبـا بكـر "

ويبــدو أن صــحابيا أو . فهمــوا مــن هــذه اآليــة أن األنبيــاء قــد مــاتوا قاطبــةً  -اســتثناء 
وكـــانوا قـــد مسعـــوا أقـــوال  -اثنـــِني مـــن الصـــحابة ممـــن مل تكـــن درايـــتهم أيضـــا جيـــدة 

املسيحني السـاكنني يف اجلـوار؛ كـانوا يظنـون إىل حـد مـا أن عيسـى حـي يف السـماء 
الـــذي  �مثــل أيب هريــرة الــذي كــان ســاذجا وضــعيف الدرايــة، ولكــن أبــا بكــر  -

فهـذا هـو سـياق العبـارة؛ ). إعجـاز أمحـدي...." (الكرمي وهبه اهللا تعاىل علم القرآن
إذ لــيس فيــه أي شــتيمة، بــل هــي مقارنــة بــني فقهــاء الصــحابة وبســطائهم يف الفهــم 
يف ســياق قضــية هامــة كــان ال بــد فيهــا مــن هــذه املقارنــة إلســكات الــذين يُهملــون 



@pb™a�Ça@…ìÇì½a@|î�½a@ñìÇ…@óÜÇ�@@
  ٢٩٥  

  

  
  

زون علـى استدالل أيب بكر وموافقة مئات الصحابة على اسـتدالله ـذه اآليـة، ويرّكـ
  .اجتهاد أيب هريرة اخلاطئ

 �هنـا مبعـىن السـاذج والبسـيط هـو أنـه " غـيب"ومما يدل أيضـا علـى أن كلمـة 
استخدم بدال منها كلمة السـاذج والبسـيط يف نفـس السـياق يف كتـب أخـرى، منهـا 

فاحلاصل أنه يتبـني مـن الرثـاء املـذكور أن : �حقيقة الوحي والرباهني، حيث قال 
  -مثــل أيب هريــرة- قليلــي التــدبر الــذين مل تكــن درايــتهم جيــدة مــنبعــض الصــحابة 

. ســيعود بنفســه �كــانوا يظنــون نظــرا إىل نبــوءة جمــيء عيســى املوعــود أن عيســى 
كمــا كــان أبــو هريــرة واقعــا يف هــذا اخلطــأ منــذ البدايــة، وكــان خيطــئ يف أمــور كثــرية 

. يف النـار فقد أخطأ أيضا يف نبـوءة دخـول صـحايب. بساطته وضعف درايتهبسبب 
  )حقيقة الوحي(

إن فهـم أيب هريـرة للقــرآن " الثنـائي"قـال صـاحب التفسـري : "�وكـذلك قـال 
ثون يعرتضــون علــى درايتــه لقــد كــان أبــو هريــرة . الكــرمي كــان ضــعيفا وناقصــا، واحملــد

وأمـــا أنـــا . قـــديرا يف نقـــل الروايـــة، ولكنـــه مل يُعـــَط يف الفهـــم والدرايـــة إال شـــيئا يســـريا
ثني قـد  �ه لـو اسـتنبط أبـو هريـرة فأقول بأن ذلـك املعـىن فهـذا خطـأه، كمـا أن احملـد

الـــيت أثبتـــوا يف عـــدة أمـــاكن أخـــرى أن أبـــا هريـــرة تعثّـــر وأخطـــأ يف كثـــري مـــن األمـــور 
  )٥الرباهني األمحدية، ج. (الفهم والدراية تتطلب

مث إن هـــذا الـــرأي بضـــعف أيب هريـــرة يف الفهـــم والدرايـــة رأي قـــدمي قالـــه علمـــاء 
محامــة البشــرى  أحــدهم، فقـال حضــرته يف �ابقون، وقــد ذكــر املسـيح املوعــود سـ

  : ويف السياق نفسه
يف هــذا البـــاب،  - رضــي اهللا عنـــه -وأمــا مــا ُرِوَي يف البخـــاري عــن أيب هريـــرة 

فال حتسـبه شـيئا يُتَوّجـه إليـه، وعنـدنا كتـاب اهللا فـال تطلـب اهلـدي مـن غـريه، فرتجـع 
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إن أبــا هريـــرة  صــاحب التفســير المظهــريقـــال . دينباخليبــة ولــن تكــون مــن املهتــ
صحايب جليل القـدر، ولكنـه أخطـأ يف هـذا التأويـل، وال يوجـد يف حـديث مـا يؤيـد 

  .زعمه، وال نرى مستفاًدا من اآلية ما فهمه، فال شك أنه خالَف احلق املبني
ومـــا ثبــــت أن مأخــــذ قولــــه مــــن مشــــكاة النبــــوة والُســــّنة املطهــــرة، بــــل هــــو رأي 

كثـــري اخلطـــأ يف بعـــض اجتهاداتـــه، كمـــا ثبـــت   - رضـــي اهللا عنـــه -كـــان ســـطحي، و 
  ... خطؤه يف حديث ذكره البخاري يف صحيحه

إن هـــذا مـــا زعـــم أبـــو : "مثـــاال وعلّـــق عليـــه بقولـــه �مث ذكـــر املســـيح املوعـــود 
هريــرة، ولكــن الــذي اغــرتف شــيئا مــن حبــر كــالم اهللا فــيعلم بالبداهــة أن هــذا الــزعم 

  ".فاسد
استعجل يف هذا الرأي، وما أرصد نفسـه لشـهادة "ريرة بأنه أبا ه �ووصف 
  )محامة البشرى". (بينات القرآن

لـيس فيـه ه أقـّل فطنـة ودرايـة مـن غـريه فوْصُف صحايب أو أي إنسان جليـل بأنـ
أي إســاءة إن كــان هــذا الوصــف مــن بــاب الشــهادة وكــان ضــروريا وتتعلــق بــه قضــية 

  . هامة
  : االعتراض

يُنسب إىل املسيح املوعود عليه السالم قوله أن اهللا تعاىل أمر بتقـدمي هديـة ملـن 
يريــد أن يتحــدث مــع الرســول صــلى اهللا عليــه وســلم، وهــذا يعــين أن حضــرته يــتهم 

  . الرسول صلى اهللا عليه وسلم بتلقي الرشوة
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  : الردّ 
ملســـيح للـــرد علـــى هـــذه الشـــبهة نـــأيت ـــذه العبـــارة يف ســـياقها؛ فبعـــد أن ذكـــر ا

وقـد يعـرتض علينـا يف ذلـك : "املوعود عليه السالم شروط الدفن يف مقربة اجلنة قـال
وال ريــب أن اهللا أراد أن مييــز : "مث قــال عليــه الســالم". َمــن غلــب عليــه ســوء الظــن

  ". املنافقني من املؤمنني ذا النظام
ا أمـــ. هـــذا االبـــتالء لـــيس بشـــيء يُـــذكر: "مث حتـــدث عـــن ضـــرورة االبـــتالء وقـــال

الصحابة رضي اهللا عنهم فقد ابُتلوا بالتضحية بأنفسهم، فقـّدموا رؤوسـهم يف سـبيل 
  ".اهللا

لقــد قــدر اهللا تعــاىل يف عصــر رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم بعــض : "مث قــال
فقــد ســّن مــثال  أالّ يستشــري أحــٌد رســوَل اهللا صــلى اهللا .. االبــتالءات اخلفيفــة أيًضــا

استشـارته، مـا مل يقـدم لـه هديـًة، فكـان يف ذلـك أيًضـا عليه وسلم، مهما كـان نـوع 
  ".ابتالء للمنافقني

ــــك إىل قولــــه تعــــاىل  ــــوا ِإَذا نَــــاَجْيُتُم {ويشــــري حضــــرته يف ذل يَــــا أَيـَهــــا الــــِذيَن آَمُن
ـٌر َلُكـْم َوَأْطَهـُر فَـِإْن َملْ  ُموا بـَـْنيَ يَـَدْي َجنْـَواُكْم َصـَدقًَة َذلِـَك َخيـْ ُسوَل فـََقدالر ـُدوا فَـِإن جتَِ

فاآليــة تــأمر مــن يريــد أن يتحــدث مــع الرســول ).. ١٣اادلــة (} اللــَه َغُفــوٌر َرِحــيمٌ 
والصـدقة تشـمل . صـلى اهللا عليـه وسـلم بتقـدمي صـدقة قبـل أن يتحـدث معـه منفـردا

وإذا كانـت الصـدقة هديـًة للرسـول صـلى . اهلدايا والتصـدق علـى الفقـراء وغـري ذلـك
مــع أن اهلديـــة الـــيت ُتقـــدم . يليـــق أن ُتســّمى صـــدقة، بـــل هديـــة اهللا عليــه وســـلم فـــال

ــــا، وال يأخــــذها  للرســــول صــــلى اهللا عليــــه وســــلم فإنــــه يهــــديها أو يتصــــدق ــــا غالب
  . لنفسه
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فاآلية عّممت وأطلقت لفظ الصدقة، ولكن املسيح املوعود عليه السـالم ذكـر 
  . شكال خاصا منها يف هذا السياق الذي يتحدث فيه

ل إن هــذا اـام للرســول صــلى اهللا عليـه وســلم بتلقــي رشـوة فهــذا يــدل أمـا القــو 
علـــى غبـــاء صـــاحب هـــذه الشـــبهة؛ ذلـــك أن الـــذي آمـــن بالرســـول صـــلى اهللا عليـــه 

  . وسلم وأّمنه على دينه ال ميكن أن خيّونه يف حفنة من القروش
ـــــني  ـــــه الســـــالم مل يكـــــن يشـــــرح اآليـــــة، ومل يكـــــن يب مث إن املســـــيح املوعـــــود علي

ا، بـــــل كـــــان يســـــتدّل منهـــــا علـــــى أن نظـــــام الوصـــــية ال خيـــــالف الشـــــريعة مصـــــاديقه
وللمسـتدّل أن يسـتدّل مـن اآليـة بالقــدر الـذي يريـد، ولـيس واجبـا عليــه . اإلسـالمية

 . أن يشرحها تفصيال
  : االعتراض

يقــول مــريزا غــالم أمحــد أن موســى حــّي يف الســماء، مــع أنــه ظــّل ينفــي وجــود 
ـــا هـــذا هـــو : قض؟ فقـــد قـــال يف كتـــاب نـــور احلـــقعيســـى يف الســـماء، فمـــا هـــذا التن

الــذي أشـــار اهللا يف كتابـــه إىل حياتــه، وفـــرض علينــا أن نـــؤمن بأنـــه موســى فـــَىت اهللا، 
  ". حي يف السماء ومل ميت وليس من امليتني

  : الردّ 
وأمــا العقيــدة : يقــول املســيح املوعــود عليــه الســالم يف كتــاب نــور احلــق بالعربيــة

ض العلمــاء أن املســيح املوعــود ينــزل مــن الســماء ويقاتــل أعــين قــول بعــ.. املشــهورة
فـاعلموا أـا باطلـة ومملـوءة مـن .. الكفار وال يقبل اجلزية بل إما القتل وإما اإلسـالم

. أنواع اخلطأ والزلّة ومن أمور ختالف نصوص القرآن، وما هي إال تلبيسـات املفـرتين
ىت قـال بعضـهم إنـه مَلـك كـرمي إم َأْطرَأُوا عيسى ِمـن غـري حـق حـ! يا حسرة عليهم

وقــال بعضــهم إن هــو إال كلمــة اهللا وروح اهللا، ولــيس يف ! ولــيس مــن نــوع اإلنســان



@pb™a�Ça@…ìÇì½a@|î�½a@ñìÇ…@óÜÇ�@@
  ٢٩٩  

  

  
  

وزاد بعضــهم عليــه حواشــي أخــرى، وقــال هــو خملــوق أقــرب . هــذه املرتبــة شــريكا لــه
إىل اهللا وأفضــل مــن املالئكــة، فــإن املالئكــة ال يُرَفعــون إىل العــرش وهــو مرفــوع علــى 

. رفوع إىل اهللا، فهو أفضل من املالئكة كلهم ومن كـل مـا ُخلِـَق وُذرِئَ العرش ألنه م
عبــُد الكــرمي الــذي هــو " اإلنســان الكامــل"هــذا بيــان بعــض العلمــاء، وأمــا صــاحب 

مــن املتصــوفني، فبّلــغ األمــَر إىل النهايــة، وقــال إن التثليــث مبعــىن حــق وال حــرج فيــه، 
ومـنهم مـن اعتـدى يف كذبـه . لـوقوإن عيسى كذا وكذا، بل أشار إىل أنـه لـيس مبخ

وكــان . كــذلك أيّــدوا الِفْريــة ونصــروها. بســم اهللا اآلب واالبــن وروح القــدس: وقــال
الكذب يف أول األمر قليال، مث من جـاء بعـد كـاذٍب أحلـَق بكذبـه كـذبا آخـر، حـىت 
ارتفعت عمارة الكذب، وُجعل ابُن عجوزٍة ابـَن اهللا، وبعـد ذلـك ُجعـل إلـَه العـاملني، 

إْن عيســــى إال نــــيب اهللا كأنبيــــاء آخــــرين، وإْن هــــو إال . لعنــــة اهللا علــــى الكــــاذبنيأال 
خادم شريعة النـيب املعصـوم الـذي حـرّم اهللا عليـه املراضـع حـىت أقبـَل علـى ثـدي أُّمـه، 

كتــب املســيح (هــذا هــو موســى. وكّلمــه ربــه علــى طــور ســينني وجعلــه مــن احملبــوبني
كلّـــم اهللاُ موســى علـــى جبـــل وكلّـــم : الفائـــدة :املوعــود عليـــه الســـالم هنــا يف احلاشـــية

فــَىت اهللا، ) الشـيطاُن عيسـى علــى جبـل، فــانظر الفـرق بينهمــا إن كنـت مــن النـاظرين
الذي أشار اهللا يف كتابه إىل حياتـه، وفـرض علينـا أن نـؤمن بأنـه حـي يف السـماء ومل 

  )نور احلق". (ميت وليس من امليتني
محامــــة "الم  هــــذا املوضــــوع يف كتابــــه وقــــد أوضــــح املســــيح املوعــــود عليــــه الســــ

اعـدلوا هـو ! أعيسى حي ومات املصطفى؟ تلك إًذا قسمة ضيزى: "فقال" البشرى
فــأّي خصوصــية  وإذا ثبــت أن األنبيــاء كلهــم أحيــاء يف الســماوات،. أقــرب للتقــوى

ثابتــة حليــاة املســيح؟ أهـــو يأكــل ويشــرب، وهــم ال يـــأكلون وال يشــربون؟ بــل حيـــاة  
أال تقـــرأ يف القـــرآن مـــا قـــال اهللا تعـــاىل  عـــز .. ت بـــنص القـــرآن الكـــرميكلـــيم اهللا ثابـــ



@pb™a�Ça@…ìÇì½a@|î�½a@ñìÇ…@óÜÇ�@@
  ٣٠٠  

  

  
  

ـــْن ِلَقائِـــهِ { : وجـــل  وأنـــت تعلـــم أن هـــذه اآليـــة نزلـــت يف . } فَـــال َتُكـــْن ِيف ِمْريَـــٍة ِم
موســى، فهــي دليــل صــريح علــى حيــاة موســى  عليــه الســالم ، ألنــه لقــي رســول اهللا  

وال جتـد مثـل هـذه اآليـات يف . حيـاءصلى اهللا عليه وسلم ، واألموات ال يالقـون األ
  ). محامة البشرى. (شأن عيسى  عليه السالم

. إذن، األنبياء مجيعا أحياء وليس املسيح وحده، وهـي حيـاة خمتلفـة عـن حياتنـا
.. وموسى بالذات هناك آية تتحدث عن حياته، أمـا املسـيح فلـيس هنالـك أي آيـة

مـــع أمـــا أحيــاء حيـــاة برزخيـــة  .أي أن موســى أوىل أن يُقـــال إنــه حـــّي مـــن املســيح
  . خاصة

واخلالصـــة أن هـــذا األمـــر يف معـــرض نقـــض القـــول حبيـــاة املســـيح عليـــه الســـالم 
  . وبتميزه وبتفوقه على غريه من األنبياء

  : االعتراض
وكــم مــن أمــور كانــت : "يــرى مؤســس اجلماعــة أن آدم أول البشــر، بــدليل قولــه

كـان يُـزوج .. صـفّي اهللا.. ـا، فـإن آدممن سنن األنبياء، ولكنا نكَرهها وال نرضى 
". بنتـــه ابنـــه وحنـــن ال حنســـب هـــذا العمـــل حســـنا طيبـــا يف زماننـــا، بـــل كنـــا كـــارهني

  )محامة البشرى(
  : الردّ 

كــان زواج اإلخــوة مباحــا يف شــريعة آدم القدميــة جــدا، ومل يكــن هــذا ألن آدم 
اف اليـــوم حتـــرم وكمـــا أن بعـــض األعـــر . أول البشـــر وال ألنـــه ال يوجـــد أنـــاس آخـــرون

زواج أبنـــاء العمومـــة وتـــرى يف إباحتهـــا غرابـــة شـــديدة فـــنحن نـــرى غرابـــة شـــديدة يف 
وأحكــــام اهللا ختتلــــف مــــن . زواج اإلخــــوة، ولكنــــه كــــان مباحــــا يف املاضــــي الســــحيق

  . شريعة ألخرى، واهللا هو األعلم مبا هو األصلح دوما
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  : االعتراض
ملـــح البصـــر مـــن الـــيمن،  مؤســس اجلماعـــة يـــؤمن بـــأن عـــرش بلقـــيس أُحضـــر يف

أحتســبون أن مالئكــة اهللا كــانوا أقــل مهــة وقــوة مــن صــاحب ســليمان : "والــدليل قولــه
الذي ما قام من جملسه وما نُقـل إىل مكـان وأتـى بعـرش بلقـيس قبـل أن يرتـد طـرف 

 )محامة البشرى". (سليمان؟ فتدبر، واإلشارة كافية للعاقلني
  : الردّ 

اطب الناس حسب اعتقـادهم مـن بـاب إلـزامهم املسيح املوعود عليه السالم خي
مبــا يؤمنـــون بــه؛ حيـــث إن العبــارة جـــاءت توبيًخـــا، وهــذا ال يعـــين أنــه عليـــه الســـالم 
يقــول بــأن صــاحب ســليمان قــد أحضــر العــرش نفســه مــن الــيمن، بــل إن حضــرته  
كتب يف شعٍر يف كتاب سر اخلالفة بّني فيـه أن جـن سـليمان بشـر ال أشـباح، فقـد 

  :ليه السالم واصفا حكم الفاروق عمرقال حضرته ع
  ويف وقتـــــــــه أفـــــــــراُس خيـــــــــِل حمّمـــــــــدٍ 
  وكسر كسرى عسكُر الدين شـوكةً 
  وكـــــــــان بشـــــــــوكته ســـــــــليماَن وقتـــــــــهِ 

  

  أثـــــــــــرَن غبـــــــــــارا يف بـــــــــــالد التنّصـــــــــــرِ   
  فلـــم يبـــق مـــنهم غـــُري ُصـــور التصـــّورِ 
  وُجعلــــْت لــــه ِجــــن الِعــــدا كاملســــخرِ 

  

  )اخلالفة سرّ (
عنه كـان مثـل ملـك سـليمان عليـه السـالم، حيـث أي أن ُملك عمر رضي اهللا 

ومعلـــوم أن عمـــر رضـــي اهللا عنـــه مل ُتســـخر لـــه أشـــباح . ُســـخرت لـــه جـــّن األعـــداء
الفرس، بل إن أعدادا كبـرية مـن األعـداء الغربـاء صـاروا عمـاال عنـده رضـي اهللا عنـه،  

  .كما صار أعداء غرباء عماال عند سليمان عليه السالم
الفــة وكتـــاب محامــة البشــرى ألّفهمـــا حضــرته يف نفـــس علمــا أن كتــاب ســـر اخل

  . ١٨٩٤العام، وهو 
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مث إن حضــرته مل يقــل يف هــذه العبــارة إن صــاحب ســليمان كــان جنــا، ومل يقــل  
كيف أتى بعرش بلقيس، وإمنا اسـتخدم تعبـريا جممـال مشـاا للتعبـري القـرآين، فـانظر 

أَنَـا آتِيـَك بِـِه {، وبـني "نوأتى بعرش بلقيس قبل أن يرتـد طـرف سـليما: "وقارن بني
  ).٤١النمل (} قَـْبَل َأْن يـَْرَتد إِلَْيَك َطْرُفكَ ) بعرش بلقيس(

  : االعتراض
صار آدُم ذلـيالً مصـغرًا، مث خلقـين اهللا :  "املسيح املوعود عليه السالمهل قال 

  ".لكي أهزم الشيطان
  : الردّ 

عليــه الســالم، بــل إن وهــذا كــذب جمــرد لــيس لــه أثــر يف كــالم املســيح املوعــود 
حضرته يؤمن بنبوة آدم عليه السالم ويعترب نفسـه مثـيال لـه، فهـل يعتـرب نفسـه مثـيال 

  !لذليل مصغر؟
  : االعتراض
إن اهللا أنـــزل لصـــدق دعـــواي آيـــات : "املســـيح املوعـــود عليـــه الســـالم هـــل قـــال

ين ؟ وهـل هـذا يعــ"وبينـات ـذه الكثـرة لـو أنزلــْت علـى نـوح مل يغـرق أحـٌد مــن قومـه
  أنه يستخف بنوح عليه السالم؟ 

  : الردّ 
إن اهللا تعـاىل يُـري مـن أجلـي آيـاٍت لـو ظهـرت : "العبارة الـيت قاهلـا حضـرته هـي

وفيمـــا يلـــي ســـياقها ). حقيقـــة الـــوحي" (ملـــا غـــرق أولئـــك النـــاس �يف زمـــن نـــوح 
  :ومعناها
لــــو اجتمـــع املعارضــــون : أكـــرر وأقـــول: "يقـــول املســـيح املوعــــود عليـــه الســــالم 
ـه مثلـه قاطب اعرتاًضـا إال وقـد ُوج هـوا إيلة، من الشرق والغرب، ملا اسـتطاعوا أن يوج
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إم يواجهـون اخلـزي واإلهانـة دائمـا نتيجـة جسـارم . إىل نيب من األنبياء السابقني
واهللاُ تعــاىل يُــري مــن أجلــي آيــاٍت لــو ظهــرت يف زمــن نــوح . ومــع ذلــك ال يتوّرعــون

ن ِمبَـن ُأَشـبُه هـؤالء القـوم؟ إـم كصـاحب الطبيعـة ولكـ. ملا غـرق أولئـك النـاس �
لقـــد أنبـــأ اهللا تعــــاىل . املمســـوخة الـــذي يــــرى النهـــار الســـاطع ويصــــّر علـــى أنـــه ليــــل

، ولكـنهم ال "األمـراض ُتشـاع والنفـوُس ُتضـاع: "بالطاعون قبل األوان وقال ما نصـه
عـه مقـدرا يف هـذا الـبالد مث أنبأ اهللا بزلزال غري عادي كان وقو . يلقون باًال هلذه اآلية

مث قــال اهللا . م، فوقــع وحصــد مئــات النــاس، ولكــنهم مل يعبــأوا بــه١٩٠٥-٤-٤يف 
مث أنبــأ اهللا . إن زلـزاال آخــر سـيقع يف فصــل الربيـع، فوقــع ولكـنهم أعرضــوا عنـه أيضــا

ــــل تقريبــــا ١٩٠٧-٣-٣١بظهــــور كــــرة ناريــــة ظهــــرت يف  م وشــــوهدت إىل ألــــف ِمي
  )حقيقة الوحي....." (مث . لموا منها درًسابصورة غريبة، ولكنهم مل يتع

فالعبــارة يف ســياق تــوبيخ املعارضــني حلضــرته الــذين ال يؤمنــون مــع كثــرة اآليــات 
ُكْفــُر أي أن حضــرته يشــري إىل أن قومــه أســوأ مــن قــوم نــوح، ف.. الدالــة علــى صــدقه

لقـول ولـيس يف هـذا ا. القوِم مع كثرة اآليات يدل على أم أشد كفـرًا مـن قـوم نـوح
  . أي استخفاف بنوح عليه السالم وال بآياته

  : االعتراض
املسيح املوعود عليه السالم أنه أفضل من كل األنبياء جمتمعني، وهـل هل قال 

لقــد جــاء أنبيــاء كثــريون ولكـــن مل يتقــدم علــّي أحــٌد يف معرفــة اهللا، وكــل مـــا : "قــال
  ".أُعطَي جلميع األنبياء أعطيُت أنا وحدي بأكمله

  : الردّ 
مـرارا وتكـرارا أنـه خـادم  �هذا من الكـذب اـّرد؛ فقـد ذكـر املسـيح املوعـود 

  : حيث قال يف شعر له. �أمني لسيده وسيد اخللق أمجعني؛ حممد املصطفى 
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ـــــــُر اْلـــــــَوَرى ـــــــًدا َخيـْ ُحمَم َأن الَ َشــــــك  
  يَـــا َســـيِدي قَـــْد ِجْئـــُت بَابَـــَك َالِهًفـــا

  ننٍ ْنظُــــــــــــــــــْر ِإّيل بَِرْمحَـــــــــــــــــــٍة َوتَــــــــــــــــــــحَ ا
  

ــــــــــــرَ    ــــــــــــُة األَْعيَــــــــــــانِ ْي   ُق اْلِكــــــــــــرَاِم َوُخنَْب
ـــــــــــــــاِر قَـــــــــــــــْد آَذاِين    َواْلقــــــــــــــــَْوُم بِاِإلْكَف
  يَـــــــا َســـــــيِدي أَنـــــــا َأْحَقـــــــُر اْلِغْلَمـــــــانِ 

  

  :وقال
ــــــــــــــــًدا قَــــــــــــــــْد تَِبْعـــــــــــــــــُت ُحمَم َواِهللا ِإين  

  

  َويف ُكــــــــــل آٍن ِمـــــــــــْن َســــــــــَناُه أُنـَـــــــــــورُ   
  

  :وقال كذلك يف مؤلفاته
إن كل ذرّة من وجودي ِفَدى سبيله، إذ إنين قد شاهدت أخفـى حماسـن حممـد 

�   
  �إنين ال أعرف أحًدا من األساتذة، إذ إنين تعلمت يف مدرسة حممد 

  �لقد َأعطيُت الناس نبع املعارف اجلاري، وليس هذا إالّ قطرة من حبر حممد 
 �شــّرفين مبكاملتــه وخماطبتــه، وحصــل يل هــذا الشــرف باتّبــاع النــيب  �إن اهللا "

وحده، ولو مل أكْن من أمته ومل أتّبْعـه، وكانـت أعمـايل كجبـال األرض، ملـا تشـرّفُت 
. باملكاملــــة واملخاطبــــة اإلهليــــة، ألن النبــــّوات كلهــــا قــــد انقطعــــت إالّ النبــــوة احملمديــــة

 )جتليات إهلية(
ن ســيده وســيدنا املوعــود عليــه الســالم بعــد هــذا أفهــل ميكــن أن يقــول املســيح 

 �مل يتقدم عليه يف معرفة اهللا؟ أو أنه عليه السـالم أُعطـَي أكثـر منـه  �رسول اهللا 
  . أو أنه أفضل منه وأعلى درجة عند اهللا تعاىل؟ حاشا وكال

وإذا أحسـنّا الظـّن بــاملعرتض فإننـا سـنعترب أنــه يتحـدث عـن عبــارة أخـرى، وهــي 
ثًا بِـِنَعم اهللا عليـه حـني ذكـر أن اهللا تعـاىل مجـع يف  �املسيح املوعـود اليت قاهلا  حمـد

نفسه كل شأن النبيني على سبيل املوهبة والعطاء، لكن سياق هذه العبـارة ال خيـدم 
مــا ذهــب إليــه قــط، فســياقها أنــه بعــد أْن عــّدد املســيح املوعــود عليــه الســالم ثالثــة 

فهـذه ثالثـة أوجــه لتسـمية املســيح الـذي هــو ": أسـباب لتسـمية اهللا لــه باملسـيح قــال
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ـْر فيـه إْن كنـت مـن أهـل الـدهاء وإنـه مسـتفيض مـن نبيّـه الـذي . خـامت اخللفـاء، ففك
مَلك هذه الصفاِت الثالث باالسـتيفاء، فـاترْك ذكـر عيسـى وآِمـْن بِظـل خـِري الرسـل 

  )اخلطبة اإلهلامية".  (وخامت األنبياء
صـفاِت الـيت ذكرهـا وافيـة تامـة، أمـا املســيح قـد ملـك هـذه ال �أي أن الرسـول 

  . املوعود عليه السالم فهو ظله وتابُعه وخادُمه
وكـان مـن أهـم األمـور عنـد اهللا أن : "مث تابع املسيح املوعود عليـه السـالم يقـول

أعين زمان جتديـد سلسـلة اإلحيـاء، وإنـه احلـّق فـال .. جيعل آخر األزمنة زماَن البعث
ذلك كــــان مـــن أعظـــم مقاصــــد اهللا أن يُهلـــك الشـــيطان كــــل وكـــ. جتـــادل كـــاجلهالء

اإلهــالك، ويــرّد الَكــرَّة آلدم وميــأل األرض قســطا وعــدال ومــن أنــواع الربكــات واآلالء، 
ويكشــف احلقــائق كلهــا وُيشــيع األمــر واملــأمور يف مجيــع األحنــاء، وُيظهــر يف األرض 

ام عبـًدا مـن عنـده هلـذا فأقـ. جالله ومجاله وال يغادر يف هذا الباب شيئا من األشـياء
الغــرض ولتجديــد الشــريعة الغــرّاء، وجعلــه مــن حيــث اآلبــاء مــن أبنــاء فــارس، ومــن 
حيث األمهات من بين فاطمة، ليجمع فيه اجلالل واجلمال، وجيعـل فيـه نصـيبا مـن 
أحسن سجايا الرجال، ونصيبا من أمجل مشائل النساء، فـإن يف بـين فـارس شـجعانا 

اء، ولــذلك مسّــاين اهللا آدَم واملســيَح الــذي أرى خلــق مــرَمي، يــرّدون اإلميــان مــن الســم
وأمحــَد الـــذي يف الفضــل تقـــّدَم، لُيظهــر أنـــه مجَــع يف نفســـي كــل شـــأن النبيــني علـــى 

ال يعــود إىل الــدنيا آدم، . سـبيل املوهبــة والعطــاء، فهـذا هــو احلــق الــذي فيـه خيتلفــون
ــــوىف املــــتـَّهم ــــا األكــــرم، وال عيســــى املت !" اهللا وتعــــاىل عمــــا يفــــرتونســــبحان . وال نبين

  )اخلطبة اإلهلامية(
وهـذه العبــارات ال تعــين قــط أنــه عليــه السـالم فضــل نفســه علــى ســيده وســيدنا 

، بــل تعــين أنــه هــو املقصــود بنــزول املســيح وعــودة آدم وبعثــة ســيدنا حممــد �حممــد 
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بـََعـَث  ُهـَو الـِذي�وحضرته ذا يشري إىل قوله تعاىل . عليهم الصالة والسالم مجيعا
يِهْم َويـَُعلْمُهـُم اْلِكَتـاَب َواحلِْْكَمـَة َوِإنْ  لُـو َعلَـْيِهْم آيَاتِـِه َويـُـزَك ُهْم يـَتـْ   يف اُألميني َرُسوًال منـْ

ـــُل لَِفـــي َضـــَالٍل مِبـــٍني  ـــْن قـَْب ـــُز * َكـــانُوا ِم ـــَو اْلَعزِي ـــا يـَْلَحُقـــوا ِِـــْم َوُه ُهْم َلم َوآَخـــرِيَن ِمـــنـْ
فهذه اآلية تشري إىل أن اهللا تعـاىل قـد قضـى أن يبعـث ).. ٤-٣: جلمعةا( �احلَِْكيمُ 

ُهْم لَمــا يـَْلَحُقـــوا ِِـــمْ �يف األميـــني، وأن يبعثــه أيضـــا يف  �رســول اهللا  ، �آَخــرِيَن ِمـــنـْ
  .إىل انقضاء فرتة زمنية بني البعثتني" ملَْ "بدل " لَما"ويشري استخدام احلرف 

 �َفِهم املسلمون بأنه سيكون للنـيب  �اهللا  وملا نزلت هذه السورة على رسول
بعثة ثانية، وكانوا يفقهون أن املقصود من البعثة الثانية لرسول اهللا هو بعُث نيب مـن 

عـن : "، ولذلك جاء يف صـحيح البخـاري مـا يلـي�عند اهللا تعاىل تابع لرسول اهللا 
َوآَخــرِيَن �فأُنزِلَـت عليـه سـورة اجلمعـة  �كنـا جلوسـا عـن النـيب : قـال �أيب هريـرة 

ُهْم لَما يـَْلَحُقوا ِِمْ  من هم يـا رسـول اهللا؟ فلـم يُراجعـه حـىت سـأل : قلتُ : ، قال�ِمنـْ
لــو  : يــده علــى ســلمان مث قــال �ثالثــا، وفينــا ســلمان الفارســي، وَضــع رســوُل اهللا 

  )لبخاري، التفسريا". (من هؤالء) أو رجل(كان اإلميان عند الثريّا، لناله رجال 
ويشــري هــذا احلــديث الشــريف إىل أنــه حينمــا يفقــد النــاس اإلميــان، فيبتعــد مــن 

مـــن قـــوم ) أو رجـــل(األرض حـــىت كأنـــه صـــعد إىل جمموعـــة جنـــوم الثريـــا، فـــإن رجـــال 
  .سلمان الفارسي سوف يعيده مرة أخرى إىل قلوب الناس

اس لألســـف مـــع أن كثـــريا مـــن النـــ. نفســـه ال يقـــول ـــا أحـــد �وعـــودة النـــيب 
يقولــون بعــودة املســيح عليــه الســالم بعــد أن أصــعده بعُضــهم إىل الســماء، وبعــد أن 

وكــذلك احلــال مــع إيليــا، ومهــدي الشــيعة الـــذي . قــال بإحيائــه ِمــن املــوت آخــرون
ـــَرْون أنـــه غـــاب وهـــذا هـــو احلـــال عنـــد األديـــان األخـــرى يف الشـــرق مثـــل البوذيـــة . ي
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ر مبعوثــا، واجلميــع تقــول النصــوص عنــده إنــه والزرادشــتية واهلندوســية، فــاجلميع ينتظــ
  . سيعود

فالنبوءات تشري إىل عودة هذا اجلمع الكبري من األنبيـاء يف نفـس الوقـت وعنـد 
. نفس العالمات ويف نفس الظروف، وكلها تشـري إىل آخـر الزمـان قبيـل يـوم القيامـة

الوقت بـوذا ومن غري املعقول أن يعود كرشنا ليدعو الناس إىل دينه، ويعود يف نفس 
وزرادشـــت ليـــدعو النـــاس إىل دينـــه، وينـــزل إيليـــا مـــن الســـماء، وينــــزل أيضـــا املســـيح 
ويدعو كل منهم الناس إىل دينه، ويأيت أيضا ذلك الرجل مـن قـوم سـلمان الفارسـي 

يَن ِعْنـَد اِهللا �فحيث إن اهللا تعاىل قد حكـم أن . ليعود باإلميان إىل قلوب الناس الـد
ــَر اِإلْســالَِم ِديًنــا فـََلــْن يـُْقَبــَل ِمْنــهُ َوُهــَو �، )٢٠: عمــران آل( �اِإلْســَالمَ  َوَمــن يـَْبَتــِغ َغيـْ

، فهـــذا يعـــين أن علـــى أتبـــاع األديـــان  )٨٦: آل عمـــران( �يف اآلِخـــرَِة ِمـــَن اْخلَاِســـرِينَ 
كلهـا أن يــدخلوا يف ديـن اإلســالم، فإنـه هــو الـدين الكامــل الـذي ارتضــاه اهللا تعــاىل 

لقيامـة، وبالتــايل فلـيس هنـاك مـا يــدعو إىل عـودة كـل هـؤالء األنبيــاء لعبـاده إىل يـوم ا
وعلـى ذلـك يكـون . السابقني لكي يدعوا أقوامهم إىل أديام اليت نسخها اإلسـالم

معــىن كــل تلــك النبــوءات الــيت جــاءت يف خمتلــف األديــان عــن عــودة هــؤالء األنبيــاء 
علـى ديـن اإلسـالم ومـن الكرام هو ظهور مبعـوث واحـد مـن عنـد اهللا تعـاىل، يكـون 

. �، يدعو الناس مجيعا إىل صراط اهللا املسـتقيم وُسـّنة رسـوله الكـرمي �أتباع حممد 
وهذا املبعـوث جيمـع يف نفسـه كـل شـأن أولئـك النبيـني املزمـع عـودم إىل الـدنيا مـرة 

  . أخرى يف آخر الزمان، أي أنه يُشابه أولئك النبيني ويرتبط م بصلة ما
د مــن عبــارة املســيح املوعــود عليــه الســالم الســابقة؛ فقــد بعثــه وهــذا هــو املقصــو 

الــيت بعـث فيهــا بـوذا، والقـوم الــذين كـان يعــيش بيـنهم يف اهلنــد " اهلنـد"اهللا تعـاىل يف 
هــم اهلنــدوس، أتبــاع كرشــنا، كــذلك فإنــه يــرتبط بالزرادشــتيني الــذين هــم مــن أصــل 
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يف  �ســـول اهللا فارســـي، ألنـــه هـــو أيضـــا مـــن أصـــل فارســـي كمـــا أشـــار إىل ذلـــك ر 
فلـه  �احلديث الشريف الذي رواه البخاري، وحيث إنه من نسل سيدنا إبـراهيم 

ارتبــاط كــذلك ببــين إســرائيل، وألنــه كــان يعــيش حتــت حكومــة مســيحية فلــه كــذلك 
فهـو أيضـا ُميثـل  �ارتباط مع أتباع املسيح، وحيث إنه من خـدام وأتبـاع رسـول اهللا 

  .�البعثة الثانية للنيب األكرم 
  : االعتراض
إن حملمـد ثالثـة آالف معجـزة، ولكـن : "املسـيح املوعـود عليـه السـالمهـل قـال 

  ؟ �؟ أال يعين هذا أنه يفضل نفسه على سيدنا حممد معجزايت زادت على مليون
  : الردّ 

فليس هنالك مثل هذه العبارة، ولكن احلقيقة أن املسـيح .. هذا تدليس واضح
أقـول حلًفــا بـاهللا الـذي نفســي ": حقيقــة الـوحي املوعـود عليـه الســالم قـال يف كتـاب

بيده إنه هو الذي بعثين، وهو الذي مساين نبيا، وهو الذي دعـاين مسـيًحا موعـوًدا، 
وقـد أظهــر لتصــديقي آيــات عظيمـة يبلــغ عــددها ثالمثائــة ألـف، وقــد كتبــُت بعضــها 

ة الــيت لــو مل تشــهد علــى صــدقي أفعالُــه املعجــزة وآياتــه البينــ. مثــاال يف هــذا الكتــاب
ــا ملــا أخــربت أحــًدا مبكاملتــه  ، ومل أســتطع القــول بيقــني إن هــذا �يبلــغ عــددها آالًف

أظهـر يف تأييــد أقوالـه أفعـاال أصــبحت كـاملرآة الصــافية  �هـو كالمـه تعــاىل، ولكنـه 
  )حقيقة الوحي". (والساطعة اليت تُري وجهه

ذكــر حضــرته أنــه قــد ظهــرت علـــى " التحفــة الغولرويــة"ويف كتــاب آخــر امســه  
يديــه آيــات كثــرية وحتققــت نبــوءات كثــرية، مثــل نبــوءة مقتــل ليكهــرام اهلندوســي يف 
التواريخ احملددة، ومثل نبوءة بقـاء عبـد احلـق الغزنـوي حـىت ُولـد حلضـرته أربعـة أبنـاء، 

.. ت املولـوي نـور الـدين، وغريهـا كثـريومثل نبوءة والدة ابن على جسمه بثور يف بيـ
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مث انتقد حضرته اعرتاض اخلصـوم علـى نبـوءة أو اثنتـني لعـدم فهمهـم كيفيـة حتققهـا، 
تريـــــاق "هنـــــاك أكثـــــر مـــــن مائـــــة نبــــوءة حتققـــــت وقـــــد ذكرـــــا يف كتـــــايب : "مث يقــــول
، فإن عدم ذكرهم هلذه النبوءات كلها، وتركيزهم مرة بعد أخـرى علـى بقـاء "القلوب

ألَْمـٌر خيـدعون بـه النـاس، ومثـل ذلـك كمثـل " آـم"حًيا وعلـى " مدي بيغمحم"زوج 
ويظــل يكــرر أن  �الــيت ظهــرت علــى يــد النــيب  ٣٠٠٠شــرير ال يــذكر املعجــزات الـــ 

  )التحفة الغولروية. (نبوءة احلديبية مل تتحقق
وأمـــا عـــدد اآليـــات فإنـــه يعتمـــد علـــى طريقـــة . فهــذه عبـــارة وتلـــك عبـــارة أخـــرى

إن آيـــات صـــدق املســـيح : ت وطريقـــة عـــّدها، فـــيمكن أن نقـــول مـــثالتقســـيم اآليـــا
. املوعــود عليــه الســالم ثالثــون دلــيال، وهنــا نكــون قــد عــَدْدنا النبــوءات دلــيال واحــدا

 ـا مائـة ألـف، وهنـا نكـون قـد عـَددنا كـل نبـوءة آيـة، وعـَدْدنا كـلوميكن أن نقـول إ
ى صدق حضرته، وميكـن أن نقـول َمن آمن حبضرته وتطّوَر أخالقيا وروحانيا آيًة عل

إا نصف مليون، وهنا نكون قد عـَدْدنا بعـض النبـوءات عـددا مـن اآليـات، فهنـاك 
ــُق كــل أمــر يُعتــرب آيــةً  كمــا ميكــن أن نعتــرب . نبــوءات مركبــة وتتعلــق بعــدة أمــور، وحتق

إميان بعض األشخاص أكثـر مـن آيـة، فتطـورُه الروحـاين آيـة واسـتجابُة أدعيتـه بكثـرة 
  . ة، وهكذاآي

وهذا احلال ينطبق علـى مـا قالـه املسـيح املوعـود عليـه السـالم، فلـيس املهـم هـو 
  . عدد اآليات فقط، بل املقصود بكل آية

مث إن كثـــرة عـــدد اآليـــات ال يلـــزم منـــه األفضـــلية، بـــل يلـــزم منـــه بـُْعـــُد القـــوم عـــن 
  . الدين وقسوُة قلوم

مل تظهـر علـى : "مـر حـني قـالمث إن املسيح املوعـود عليـه السـالم قـد حسـم األ
إن معجــــزات . �يـــد أي نــــيب معجــــزات بقـــدر مــــا ظهــــرت علــــى يـــد نبينــــا األكــــرم 
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فـال تـزال تظهـر وسـتظل  �األنبياء السابقني قد انتهت بوفام، أما معجزات نبينـا 
. كلهـا  �وكـل مـا يظهـر يف تأييـدي إمنـا هـي معجـزات النـيب . تظهر إىل يـوم القيامـة

ود أو األقـــوام األخـــرى الـــذين يقـــدرون علـــى إظهـــار اآليـــات أيـــن القساوســـة أو اليهـــ
مقابلها؟ كال، مث كال، مث كال، ولو ماتوا ساعني لذلك ملـا اسـتطاعوا أن يظهـروا آيـة 

إن اإلسـالم حبـر املعجـزات، مل . واحدة ألن آهلتهم زائفة، فهم ال يتبعون اإللـه احلـق
  )ة الوحيحقيق". (يستعمل اإلكراه قط، فما هو حباجة إليه أصال

  : االعتراض
هــو (أنــا املقصــود بقــول اهللا ســبحانه : "املســيح املوعــود عليــه الســالمهــل قــال 

  ).الذي أرسل رسوله باهلدى ودين احلق ليظهره على الدين كله
  : الردّ 

لقــد أعلــن املســيح املوعــود عليــه الســالم أنــه قــد تلّقــى هــذا اإلهلــام، وقــد فســره 
  :بقوله �

اإلســالم بــاحلجج القاطعــة والرباهــني الســاطعة علــى كــل أي لُيظهــر ديــن "... 
". ديــــن ســــواه، أي ينصــــر اهللا املــــؤمنني املظلــــومني بإشــــراق ديــــنهم وإمتــــام حّجــــتهم

  )٢٣٩الرباهني األمحدية، ص(
  : وقال كذلك

لقـد جئـُت ألبـذر البــذر، . ال يكـون يف العـامل إال ديـن واحـد وإمــام واحـد"... 
آلن لســوف ينمــوّن وليزدهــرّن، وال يســتطيع أحــد أن وقــد ُزرَِع ذلــك البــذر بيــدي، وا

  )٦٥تذكرة الشهادتني، ص." (مينعه من ذلك
يف العصـــر احلاضـــر، فــــإن اهللا  �وبنــــزول هـــذا اإلهلـــام علـــى املســــيح املوعـــود 

سبحانه يؤّكد له أن انتصار اإلسـالم النهـائي علـى مجيـع األديـان يبـدأ منـه، ويسـتمر 
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، ولـن يبقـى علـى وجـه هـذه الكـرة األرضـية إالّ ديـن رويدا رويدا حىت يبلغ إىل كماله
، وســـوف يغـــزو �الـــدين الـــذي أتـــى بـــه ســـيد اخللـــق حممـــد املصـــطفى .. اإلســـالم

فهـــذا هـــو معـــىن نـــزول هـــذا اإلهلـــام علـــى . اإلســـالم أفئـــدة النـــاس باألدلـــة والرباهـــني
  . حضرته

  :االعتراض
ومـــا أرســـلناك إال (أنــا املـــراد يف قولــه : املســيح املوعـــود عليــه الســـالم هــل قـــال 

  ).رمحة للعاملني
  : الردّ 

إن نـــزول آيـــات : وثانيـــا. أوال مل يقـــل املســـيح املوعـــود عليـــه الســـالم ذلـــك قـــط
ونكتفـــي بـــذكر مثـــال واحـــد علـــى . قرآنيـــة إهلاًمـــا علـــى صـــلحاء األمـــة أمـــر معـــروف

ــُع إىل امللــك : "... ذلــك، حيــث يقــول الســيد عبــد القــادر اجلــيالين رمحــه اهللا مث تُرَف
ـــدينا مكـــني أمـــني"األكـــرب فُتخاَطـــب بــــ  فتـــوح الغيـــب؛ رقـــم املقالـــة ". (إنـــك اليـــوم ل

. ، فهـو رمحـة للعـاملني�لقد نزلت هـذه اآليـة الكرميـة علـى رسـول اهللا : وثالثا). ٢٨
نزلـــت أيضــــا علـــى املســـيح املوعــــود عليـــه الســـالم الــــذي هـــو اخلـــادم الصــــادق وقـــد 

كـــان . فهــو عليــه الســـالم أيضــا رمحــة للعــاملني �للرســول الــذي هــو رمحـــة للعــاملني 
فقــد بُعــث للنــاس   �يُبعثــون ألقــوامهم، أمــا الرســول  �األنبيــاء قبــل ســيدنا حممــد 

  . المكافة، وكذلك احلال مع خادمه املسيح املوعود عليه الس
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  : االعتراض
ق لتحقــ ضــروبةأنــه عنــدما مل يبــق إال يــوم واحــد للمــدة املورد يف ســرية املهــدي 

علـى تعويـذة  اءةقـر بب املسـيح املوعـود عليـه السـالم طَلـ "مآـ"النبوءة حبق النصراين 
  فما حقيقة هذه القصة؟ . يف بئر مهجورة حبات محص وإلقائها

  : الردّ 
غـالم املـريزا  سـيدنا ابن املـريزا �أمحد  املريزا بشري" سرية املهدي"مؤلف  كتب

  :ما يلي � أمحد القادياين
أنـه عنـدما مل يبـق إال يـوم واحـد للمـدة  "سنوريالميان عبد اهللا "أخربين السيد 

ـــ ضـــروبةامل ـــ"ق النبـــوءة حبـــق النصـــراين لتحقاملســـيح املوعـــود عليـــه  ســـيُدناب طَلـــ "مآ
بعـدد معـني  أن نأخـذ حبـات احلمـصاملرحـوم  "علـي امـدميـان ح"ن ِمـو السالم مين 

تعويـذة مـن  ليهـاوطلب منا أن نقرأ ع -ال أذكر اآلن عدد احلبات اليت حددها لنا-
وال أذكـــر اآلن عـــدد املـــرات الـــيت حـــددها لقـــراءة تلـــك -حمـــددة  راتمبـــســـورة معينـــة 

ر أــا  لكنــين أذكـ ،ال أذكـر اســم السـورة"وقــد أخـربين ميــان عبـد اهللا قــائًال . التعويـذة
 ناأمضــيف. )أمل تــر كيـف فعـل ربـك بأصـحاب الفيـل(كانـت مـن قصـار السـور مثـل 

نا تلـك وبعد إمتام قراءة التعويـذة أخـذْ  .إلكمال ترديد تلك التعويذة تقريًبا الليل كلّ 
. إكمــال التعويــذة بعــدإليــه  أيت ــارنــا أن نــأمَ كــان قــد  إذ � إىل حضــرته اتِ احلّبــ
وأَمرنـا نا باجتاه الشـمال، إىل خارج قاديان، وأظنه أخذَ  معليه السالنا حضرته قادَ  مث

تلــك احلبــات يف ب بعــد أن أرمــيَ : "مث قــال لنــا. تلــك احلبــات يف بئــر مهجــورة بإلقــاء
وفعـــًال قـــام ". وال نلتفـــت إىل الـــوراءالبئـــر املهجـــورة علينـــا مجيعـــا أن نعـــود مســـرعني 

مث أشاح بوجهه فـورًا وعـاد، وقـد  ،برمي تلك احلبات يف البئر املهجورة � حضرته
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ســـرية ( ".يًضـــا معـــه بســـرعة كبـــرية ومل يلتفـــت أي منـــا إال الـــوراء مطلًقـــاأعـــدنا حنـــن 
  )١٦٠املهدي، اجلزء األول رواية رقم 

وفيمــا يلــي تعليــق املؤلـــف علــى هــذه الروايــة، وهـــو وارد بــني قوســني بعــد هـــذه 
  : الرواية مباشرة ومل يذكروه

يف هــذه الروايـــة مـــن قـــراءة تعويــذة علـــى هـــذه احلبـــات لقــد قمنـــا بشـــرح مـــا ورد 
يف اجلـــزء الثـــاين مـــن هـــذا الكتـــاب،  ٣١٢وإلقائهـــا يف البئـــر، وذلـــك يف الروايـــة رقـــم 

الذي بـّني فيهـا أن املسـيح املوعـود عليـه " بري سراج احلق املرحوم"حيث أوردنا رواية 
فــإن مثــل هــذا  الســالم قــد قــام ــذا العمــل ليحقــق يف الظــاهر إحــدى الــرؤى، وإال

واحلـق أنـه كـان هلـذه الرؤيـا . العمل خالف لعادة وسنة املسـيح املوعـود عليـه السـالم
ـــَل يف هـــذه اللغـــة التصـــويرية، وقـــد ظهـــر يف وقتـــه ســـرية املهـــدي، . (تأويـــل خـــاص متّث

  )١٦٠، تعليق على رواية ١ج
  : وقد أورد املؤلف الرواية الثانية املشار إليها كما يلي

أنـه ملــا أوشـَك موعــد النبـوءة املتعلقــة بـــ " ســراج احلـق النعمــاين بـري"لقـد ذكــر يل 
رؤيـا بـأن ) اخلليفـة األول(على االنتهاء رأت زوجـُة املولـوي نـور الـدين احملـرتم " آم"

وجيـب قـراءة سـورة ) يشـبه العـدس" (املـاش"أحًدا يقول هلا جيب أخذ ألف حبة مـن 
 بئـــر والعـــودُة منهـــا مـــن دون ألـــف مـــرة عليهـــا، مث جيـــب إلقاؤهـــا يف) أمل تـــر كيـــف(

هذه الرؤيا للمسيح املوعود عليـه السـالم  �وسرد اخلليفة األول . التفات إىل الوراء
جيــب : أمــام املولــوي عبــد الكــرمي وقــت العصــر، فقــال املســيح املوعــود عليــه الســالم

أنــه إذا رأى هــو أو أحــد أحبابــه  �حتقيــق هــذه الرؤيــا ظــاهرا، إذ كــان مــن عادتــه 
جاهًدا لتحقيقها ظاهرًا أيضا، وهذا ما فعل املسـيح املوعـود عليـه السـالم  رؤيا سعى
ــــوي عبــــد الكــــرمي امســــي واســــَم عبــــد اهللا  �فــــاقرتح عليــــه . هنــــا أيضــــا حضــــرُة املول
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هـــذا الـــرأي، وأمرَنـــا حنـــن  �، فاستحســـن حضــرته )للقيـــام ـــذا العمـــل(الســنوري 
فبـدأْنا هـذا الـوِرد ". املـاش"ألف مرة علـى حبـات ) أمل تر كيف(االثنني بقراءة سورة 

  . بعد صالة العشاء وأيناه يف الساعة الثانية ليال
: وقلـتُ " ميـان عبـد اهللا"كنُت قد اسـتغربُت بسـماع روايـة ): أي املؤلف(أقول 

ألي حكمـــة فعـــل املســـيح املوعـــود عليـــه الســـالم هـــذا، ألن مثـــل هـــذا العمـــل كـــان 
قــد احنـّل هــذا " بـري"وايــة مـن الســيد خالفـا لعادتــه عمومـا، ولكــن بعـد مســاع هـذه الر 

اإلشــكال، وعلمــت أنــه قــد فعلــه يف الواقــع بنــاًء علــى رؤيــا أراد حتقيقهــا يف الظــاهر 
الســعي لتحقيــق الــرؤى يف ظاهرهــا أيضــا شــريطة أال  �أيضــا، إذ كانــا مــن عادتــه 

  . يكون حتقيقها الظاهري خمالًفا حلكم من أحكام الشريعة
تعــاىل كمــا محــى الكعبــة مــن هجــوم أصــحاب الفيــل وتأويــل هــذه الرؤيــا أن اهللا 

وهــزمهم وأهلكهــم بأســباب مــن عنــده تعــاىل، كــذلك ســيتّم ) الــذين كــانوا نصــارى(
، "آــم"اهلجــوم مــن ِقبــل املســيحيني علــى اإلســالم فيمــا يتعلــق بــالنبوءة املتعلقــة بـــ 

وســوف تتــاح هلــم يف الظــاهر فرصــة إلثــارة الضــجة ضــد اإلســالم، ولكــن اهللا تعــاىل 
ســيهيئ مــن عنــده أســباَب هــزميتهم يف ايــة املطــاف، وأن علــى املــؤمنني أن يتوكلــوا 
علــى اهللا واالســتعانة بــه وحــده ــذا الشــأن، وليتــذكروا حــني كــان أهــل مكــة ضــعفاء 

  . وَمحل عليهم أبرهة جبنوده، ولكن اهللا تعاىل محاهم
ميــان عبــد "احملــرتم و" بــري"وأضــيُف أيضــا أن هنــاك بعــض االخــتالف يف روايــْيت 

ميــان عبــد "احملــرتم، ويبــدو أنــه راجــع إىل نســيان مــن أحــدمها، فمــثال قــد ذكــر " اهللا
وأيــا كانــت هــذه احلبــات فــإن ". املــاش"أــا كانــت حبــات احلمــص ال حبــات " اهللا

تأويـل حبـات املــاش أو احلمـص يف علـم تعبــري الرؤيـا هــو اهلـّم والغـّم، ممــا كـان إشــارة 
، ولكـــن هــذا اهلـــم والغـــم ســـوف "آـــم"ن يف قضـــية إىل التعــرض لـــبعض الغـــّم واحلــز 
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سـرية املهـدي ج . (واهللا أعلـم. يُلقى يف بئر مظلمة بربكة سـورة الفيـل يف آخـر األمـر
 )٣١٢رواية رقم  ٢
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هذا الفصل من بند األسئلة واألجوبة، هـو مـن املوقـع الرمسـي العـريب للجماعـة اإلسـالمية األمحديـة  ٢١

  . على شبكة اإلنرتنت، إال إذا ذكر غري ذلك
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  : االعتراض
ــــتم تنكــــرون أن ســــيدنا حممــــدا  وتنكــــرون األحاديــــث هــــو خــــامت النبيــــني،  �أن

  .ة، وغريهانَ بِ وحديث الل  "ال نيب بعدي"الكثرية مثل 
  :٢٢الردّ 

يعتقــد أصــحاب الفهــم التقليــدي أن مفهــوم خــامت النبيــني ال يعــين إال أن النــيب 
بينمـــا نـــرى أن هـــذا املفهـــوم هـــو مفهـــوم عميـــق جـــدا . هـــو آخـــر األنبيـــاء مبعثـــا �

زلته اليت تفّوق ـا علـى ـاحلقيقية ومن �ومتعدد اجلوانب، وهدفه إظهار مكانة النيب 
  .سائر النبيني

ىن هــذا املفهــوم لكــي نســوّغ بعثــة مؤســس اجلماعــة وقــد يظــن معارضــونا أننــا نتبــ
فبعثتــه ال يلزمهــا . ونربرهــا، ولكــن هــذا لــيس صــحيحا �حضــرة املســيح املوعــود 

نــا وبــني غرينــا مــن نوال خــالف بي �هــذا املفهــوم ألــا مرتكــزة علــى نبــوءات النــيب 
  .املسلمني يف تلك البعثة ولكن اخلالف هو يف شخصية اإلمام املهدي

مل يوضح هذا املفهـوم بشـكل  �ذلك أن حضرة مؤسس اجلماعة ومما يؤكد 
فقـــد أعلـــن حضـــرته أنـــه اإلمـــام املهـــدي مث . تفصـــيلي إال يف فـــرتة متـــأخرة مـــن بعثتـــه

وكــان قــد أنشــأ اجلماعــة مـن قبــل، ودعــا إىل مبايعتــه بعــد أن تلقــى  -املسـيح املوعــود
ومــع أن الـــوحي . وتـــهإال أنـــه مل يقــّدم هــذا املفهـــوم كمــربر لتقبّــل دع -األمــر اإلهلــي

زل عليــه كــان يصــفه مــرارا بــالنيب، إال أنــه كــان مييــل إىل تأويــل ـاملتكــرر الــذي كــان ينــ
ي هـذا الـوحي وصـرفه إىل اـاز، حـىت أوضـح اهللا تعــاىل لـه األمـر، فـأعلن أنـه قـد ُمســ

مث بـني أن مفهـوم خـامت . �نبيا بوحي اهللا تعـاىل، وِمـن قبـل أيًضـا علـى لسـان النـيب 

                                         
  )عقائد، مفاهيم، ونبذة تعريفية.. اجلماعة اإلسالمية األمحدية(هذا الرد من كتاب  ٢٢
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يني يف الواقع إمنا هو مفهوم عظيم ولقـب نبيـل خـّص بـه اهللا تعـاىل سـيدنا حممـدا النب
  .ومظهر هلا �، وأن بعثته يف الواقع إمنا هي مصداق خلامتية النيب �

يف اللغة يعين أى وأغلـق، " ختم"ح هذا املفهوم وحتليله نرى أن الفعل يولتوض
  .ه من طابعه أو أثّر فيهكما يعين أيضا طبع؛ أي ترك طابعه يف شيء أو أعطا

مـــــا يوضـــــع يف اإلصـــــبع للزينـــــة؛ مـــــا : يف اللغـــــة فتعـــــين" خـــــاِمت "أو " خـــــامتَ "أمـــــا 
  .يستخدم للختم أو التصديق؛ أو ما يستعمل للختم أو اإلغالق

إىل مجــع العقــالء فــال يكــون معنــاه " خاِمتــة"أو " خــاِمت "أو " خــامتَ "وإذا أضــيف 
أِت ولــن يــأتي أحــد مــن قبلــه أو مــن األفضــل واألكمــل الــذي جــاء بمــا لــم يــإال 

َمـن َجَمـع أفضــل مـا كـان للسـابقين مـن أعمـال وآثــار كـذلك تعـين . بعـده بمثلـه
ومحاســن، ومــن ثــم صــاغها فــي أزيــن صــورة، ثــم تــرك أثــره وطابعــه فــيمن جــاء 

وــذا يكــون قــد وصــل الكمــال فيمــا ُنســب إليــه، حبيــث ال يصــل إىل مرتبتــه . بعــده
وهنالـك أمثلـة يصـعب حصـرها هلـذه الصـيغة . جـاء بعـدهأحد ممن كان قبلـه أو ممـن 

 .�ذا املعىن يف كتب الرتاث واآلثار

                                         
" خامتــة"أو " خــامت"كلمــة فيمــا يلــي عــددا مــن األمثلــة مــن كتــب الــرتاث ومــن غريهــا تــربز أن  نــورد  �

 :مضافة إىل مجع العقالء ال تعين اآلخر، وإمنا تعين األفضل واألكمل الذي ال يدانيه أحد
 : قيل يف رثاء أيب متام .١

  يِب الطائيوغديِر روضتها حب         الشعراءُفجع القريض خبامت 
  )١٨، ص ٢وفيات األعيان لشمس الدين؛ ج (
، ص ١شــرح ديـــوان املتنــيب لعبــد الــرمحن الربقـــوقي؛ ج. (الشــعراءومســي أبــو الطيــب املتنـــيب خــامت  .٢

١٣( 
 ) املرجع السابق، اهلامش. (واعُترب أبو العالء املعري خامت الشعراء .٣
مـا  : "التفسـري الصـايف ملـال حمسـن فـيض كاشـاين؛ تفسـري آيـة. (خـامت األوليـاء �إن سيدنا عليا  .٤

  ")النبيني كان حممد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول اهللا وخامت
 )١٠٩منار اهلدى؛ ص. (خامت األوصياء �مسوا سيدنا عليا  .٥
 )٤٥التحفة السنية، ص . (اعُترب اإلمام الشافعي خامت األولياء .٦
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ونســتطيع أن نــرى يف األمثلــة اللغويــة أن صــفة اخلــامت قــد أطلقــت علــى شــعراء 
وأوليــــاء وحمققــــني وكتــــاب وغــــريهم، وهــــذا ال يعــــين أن أيــــا مــــن هــــذه الصــــفات أو 

  . االدنيا أحد يقوم ا أو يتبوءه األعمال أو املراتب قد انتهت ومل يبق يف
  هعلى ضوء اللغة وخصوصيتُ  "خاتم النبيين"معنى  

كمــا هــي اســتعماالا يف " خــامت النبيــني"وبنــاء علــى مــا ســبق ال بــد أن نفهــم 
وهــو الــذي أفضــلهم وأكملهــم تعــين " خــاتم النبيــين"وهكــذا تكــون . اللغــة واآلثــار

إلـى مرتبتـه أحـد ممـن كـان قبلـه  في النبوة بحيث ال يصـل قد وصل إىل الكمال

                                                                                                  
 )، صفحة الغالف١الفتوحات املكية البن عريب؛ ج . (عريب خامت األولياء واعُترب الشيخ ابن .٧
 )٣٠٤شرح ديوان املتنيب، ص . (واعُترب امللك الكافور خامت الكرام .٨
ــــدين .٩ ـــامت ااهــ ــ ــي خـ ــ ــد السنوســ ـــ ـــي أمحـ ــالمية"(. مســـ ــ ــة اإلســ ــ ــــدد " اجلامعــ ــطني؛ عــ ــ ـــرم  ٢٧فلســ حمـــ

 )هـ١٣٥٢
 )العقد النفيس. (وقيل ألمحد بن إدريس أنه خامت العلماء احملققني .١٠
  )العجالة النافعة. (ويُقال عن الشاه ويل اهللا الدهلوي بأنه خامت احملدثني .١١
تـذكرة األوليـاء للمولـوي . (حيظى بعض الناس حظا أوفر من النبوة فيسـّمى خـامت األوليـاء: وقيل .١٢

 )٢٤٩نذير أمحد سيماب القريشي؛ الباب الثامن عشر، ص 
 )٤٣فتوح الغيب، ص. (يصل مرتبة خامت األولياء ال يزال الويل يرتقى حىت: وقيل .١٣
 )٣٢٤مقدمة ابن خلدون، ص . (صاحب الكمال يف الوالية هو خامت األولياء: وقيل .١٤
ــل .١٥ ــات اجلســـمانية: وقيـ ــان خـــامت املخلوقـ ــري الكبـــري؛ ج. (إن اإلنسـ ــن ) ٢٢، ص٦التفسـ ـــل عـ وقي

مـــة حممـــود األلوســـي؛ صـــفحة الغـــالف، تفســـري روح املعـــاين للعال. (األلوســـي بأنـــه خـــامت األدبـــاء
 )هـ املطبعة الكربى ببوالق مصر احملمية١٣٠١الطبعة األوىل سنة 

 )٤التجريد الصريح؛ املقدمة، ص. (كان الشيخ مشس الدين خامتة احلفاظ .١٦
 )طبقات املدلسني، صفحة الغالف. (اعُترب ابن حجر العسقالين خامتة احلفاظ .١٧
 )هـ١٣٥٤راط املستقيم، يافا؛ عدد رجب أخبار الص. (ويُعرف الشيخ جنيب خبامتة الفقهاء .١٨
ــــرين .١٩ ــــة املفسـ ــــا خامتـ ـــيد رضـ ــيخ رشــ ــرب الشـــ ــ ــــدد . (واعتُـ ــالمية؛ عـ ــ ـــة اإلسـ ــة  ٩اجلامعــ ـــ ــادى الثاني مجـــ

 )هـ١٣٥٤
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ــم وهــو . أو ممــن ســيأتي بعــده ــاء الســابقين ومــن ث مــن َجَمــع أفضــل آثــار األنبي
  .صاغها في أزين صورة، ثم ترك أثره وطابعه فيمن جاء بعده

  : إال أن خلتم النبوة خصوصية ميكن فهمها من خالل ما يلي
 -مـن سـورة األحـزاب ٤١يف اآليـة  -تعاىل إن هذا اللقب قد أطلقه اهللا  :أوال

أنـه لقـب ثابـت دائـم ال ميكـن أن يـزول، كمـا ال ميكــن  وهـذا يعـين �علـى الرسـول 
بينمــا حيتمــل أن يســمى أكثــر مــن . أن يشــاركه فيــه أحــد، فهــو خــامت النبيــني مطلقــا

وهـذا ألن اللقـب قـد أطلـق . إنسان خامت الشعراء أو خامت األولياء أو خـامت احملققـني
ليــه مـــن ِقبــل البشـــر مــن خـــالل مقارنتـــه بغــريه يف زمنـــه أو يف حميطــه، وهـــو حمـــدود ع

 . ونسيب بسبب علمهم احملدود

هي خامتية دائمة مطلقة، فـإن هـذا يعـين أنـه مل  �مبا أن خامتية الرسول  :ثانيا
 . يكن قبله نيب كمثله؛ كما ال ميكن أن يأيت بعده نيب كمثله مطلقا

ـــا قـــد بُعـــث بـــدين اإلســـالم مـــن اهللا تعـــاىل، فـــإن  �وحيـــث إن الرســـول  :ثالًث
خامتيتـه املطلقــة تقتضــي أن يكـون دينــه هــو األكمــل، وكتابـه هــو األكمــل، وشــريعته 

  . هي األكمل، وأمته هي األكمل
ــا مبــا أن اإلســالم هــو الــدين الكامــل والقــرآن هــو الكتــاب الكامــل وأمتــه  :رابًع

هــي األمـــة الكاملـــة، فــال ديـــن بعـــد اإلســالم، وال كتـــاب بعـــد القــرآن، وال أمـــة بعـــد 
وهلــذا فإنــه لــن يــأيت اآلن نــيب بــدين جديــد، وال بكتــاب جديـــد، . األمــة اإلســالمية

  .�ولن ينشئ أمة جديدة بعد الرسول 
؟ وهــل ميكــن �نــيب حبيــث يكــون أدىن منـــزلة مــن الرســول  فهــل ميكــن أن يــأيت

، وال يـأيت بـدين وال كتـاب وال بأمـة جديـدة؟ ومـاذا �أن يأيت نيب يكون تلميًذا له 
ســيفعل إن مل يــأِت بــدين أو كتــاب أو مل يقــم بتأســيس أمــة جديــدة؟ اجلــواب نعــم 
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مــن جــاء  فقليــل جــدا مــنهم. بــالطبع، وهــذه هــي الصــفة الغالبــة علــى معظــم النبيــني
بدين جديد وشرع جديد، وقليل مـنهم مـن أنشـأ أمـة جديـدة، وإمنـا جـاء معظمهـم 

ومبراجعــة تــاريخ األنبيــاء . لتجديــد الــدين الســابق وإعــادة النــاس إىل ديــنهم األصــلي
 . �يتضح هذا جليا

لدينــه،  �إن خامتيـة النبـوة تفــرض أن خيضـع كـل نـيب يــأيت بعـد النـيب  :خامًسـا
ريعته، وأن يكـون مـن أمتـه، ولـن يظهـر نـيب مسـتقل خـارج هـذا وأن يلتزم بكتابه وش

 .النطاق مطلقا

إن خامتيـة النبـوة تفـرض أن يكـون هنالـك مـن يصـلون إىل مقـام النبـوة  :سادًسا
. يف األمـــة اإلســـالمية كـــدليل علـــى كمـــال األمـــة الـــذي هـــو أحـــد ركـــائز خـــتم النبـــوة

مم وأرفعها بينمـا ال يصـل وليس مقبوال مطلقا أن يقال بأن األمة ستكون أفضل األ
فـأي أفضـلية بقيـت يف . أفرادها إىل الدرجات العليا اليت كان يصلها من كان قـبلهم

  !هذه األمة إذن؟
بشـكل  �وهكذا جند أن مفهوم خامت النبيني حيدد مالمح النبوة بعـد الرسـول 

وهذا املفهـوم مـا كـان إال لكـي يبـني علـو شـأن النـيب بـني األنبيـاء مـن . واضح وجلي
ولكـن النبـوة قـد . ناحية، واستمرار النبوة من بعده من ناحية أخرى وعدم انقطاعها

  .قُيدت بشروط مل تكن موجودة سابقا، وأصبحت حمصورة يف األمة اإلسالمية
كـــل هـــذه االســـتنتاجات متوافقـــة معـــه   وبـــالعودة إىل القـــرآن الكـــرمي ســـنجد أن

  .متاما

                                         
كهـــود وصـــاحل عليهمـــا الســـالم، ويف مدينـــة أو قريـــة كشـــعيب   هملقــد كـــان األنبيـــاء يبعثـــون يف قـــوم �

، وكانوا يـأتون إلصـالح أحـوال فاسـدة �ولوط عليهما السالم، أو لعدد حمدود من الناس كيونس 
  . �معينة كشعيب 
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قـــد ذكـــره اهللا يف القـــرآن الكـــرمي يف ســـورة األحـــزاب، " خـــامت النبيـــني"إن لقـــب 
 َوَخـامتََ  اللـهِ  رُسـولَ  َوَلِكـن رَجـاِلُكمْ  مـن َأَحـدٍ  أَبَـا ُحمَمـدٌ  َكـانَ  مـا�: حيث يقول تعـاىل

لقــد وردت هـذه اآليــة يف  )..٤١: األحـزاب( �َعِليًمـا َشــْيءٍ  ِبُكـل  اللــهُ  وََكـانَ  النِبيـنيَ 
ومـــن أهـــم وجـــوه التفســـري . معـــرض اإلشـــادة بالرســـول وذكـــر مســـوه ورفعتـــه ومكانتـــه

  :املقبولة هلذه اآلية هي ما يلي
، وهـــي التـــي كـــان الكفـــار يعّيرونـــه بــــها، �عنـــه ) أبتـــر(نفـــي صـــفة  :األول

ته رســول اهللا، كمــا جعلــه أبــا حيــث جعلــه اهللاُ تعــالى أبــا للمــؤمنين جميعــا، بصــف
  .لألنبياء جميعا، بوصفه خاتمهم، أي أفضلهم وأكملهم وسيدهم

ليس له أبناء من الرجال من صـلبه، ولكنـه لـيس بـأبرت؛ بـل عوضـا  �إن النيب 
وهــو أوىل ــم مـــن أنفســهم، وأزواجـــه  ،عــن هــذه األبـــوة املاديــة فهــو أٌب للمـــؤمنني

قبــل آيــة خــامت  -وهــذا مــا أكــده القــرآن الكــرمي يف نفــس ســورة األحــزاب . أمهــام
 �أُمَهـاتُـُهمْ  َوأَْزَواُجـهُ  أَنُفِسـِهمْ  ِمـنْ  بِـاْلُمْؤِمِننيَ  أَْوَىل  النـِيب � :حيـث قـال تعـاىل -النبيني

  )٧: األحزاب(
يف تلـــك املنــــزلة بالنســـبة للمـــؤمنني، فـــاألمر ال يقتصـــر علـــى ذلـــك،  �وكونـــه 

  .أفضل النبيين وأكملهم وسيدهمفأبوته متتد إىل النبيني أيضا بصفته 
كـــان، واتصـــاله بـــالمؤمنين برابطـــة األبـــوة   أليانقطـــاع أبوتـــه بالـــدم  :الثـــاني

ل الروحيـة التــي شــرطها الخضـوع لــه، كمــا أن النبيــين خاضـعون لــه بصــفته أفضــ
 . النبيين وأكملهم وسيدهم

ــــيس برجــــل عــــادي مــــنكم، وهــــو لــــيس ملزمــــا بكــــم برابطــــة ال  �إن النــــيب   ل
انفكاك منها كرابطة األبوة بالـدم، ولـن يكـون مرتبطـا بكـم بأيـة رابطـة إن مل تكونـوا 

وهـــذا مـــا ينطبـــق علـــى كـــل . تـــابعني لـــه وخاضـــعني لـــه خضـــوع الولـــد الصـــاحل ألبيـــه
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أفضــل النبيــين فاألنبيــاء خاضــعون لــه بصــفته . ني أيضــااملــؤمنني وينطبــق علــى النبيــ
  .وأكملهم وسيدهم

تســاوي المــؤمنين فــي انقطــاع أبوتــه بالــدم ألٍي كــان، وفــتح بــاب  :الثالــث
أفضـل التنافس أمامهم لكي تنالهم بركات النبـوة بهـذه األبـوة الجديـدة بصـفته 

 .النبيين وأكملهم وسيدهم

ليس بأيب أحد من رجالكم، أي أنه ليس له أبنـاء حيـوزون شـرف  �إن النيب  
وتكـــون هلـــم ـــذا ميـــزة ال تكـــون  �هلـــم وينـــالون بركـــات النبـــوة منـــه بالـــدم �أبوتـــه 

ولكن اال مفتوح أمام املؤمنني ليحصلوا على هـذه الربكـات . لغريهم من املسلمني
   .أفضل النبيين وأكملهم وسيدهم �بصفته 

  .ذه املعاين تالئم هذه الوجوه وتزيد التفسري وضوحا ومجاالوهكذا نرى أن ه
كــذلك فــإن هــذه املعــاين تشــري إىل إمكانيــة بــل وجــوب بعثــة األنبيــاء يف األمــة 

ففـي النقطـة األوىل سيصـبح بقـاء النبـوة الزمـا . اإلسالمية بسبب صـفة خـامت النبيـني
اخلاضـعني لـه سـيكون  لنفي صفة األبرت عـن الرسـول، ويف الثانيـة فـإن ظهـور األنبيـاء

سـببا يف رفعـة منـــزلته، أمـا الثالثــة فإـا تبـّني أن اخلامتيــة تفـرض أن تنــال األمـة بركــات 
 .النبوة ومنـزلتها

  الفهم التقليدي لخاتم النبيين 
". آخــر النبيــني"تعــين " خــامت النبيــني"يصــّر أصــحاب الفهــم التقليــدي علــى أن 

  فما مدى صحة ذلك؟

                                         
يف الصــاحلني مــن بنيــه الــذين مــن صــلبه، وقــد   �كمــا كــان عهــد النبــوة حمصــورا يف آل إبــراهيم  �

الــذين هــم كــل  �أمــا اآلن فالربكــات هــي يف آل حممــد . أيضــا مــن ســاللته وصــلبه �كــان الرســول 
فيهـا أحــد، وهــذا هــو  �الصـاحلني مــن أمتــه، بغـض النظــر عــن عالقـة الــدم املباشــرة الـيت ال يــرتبط بــه 

  .مضمون الصالة اإلبراهيمية اليت يرددها املسلمون عشرات املرات يف صلوام يوميا
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إىل مجــع العقـــالء علــى ســبيل املـــدح ال " خــامت"كمــا رأينــا ســابقا، فـــإن إضــافة 
  . تتضمن معىن اآلخرية مطلقا

اخلليفـــة الرابـــع لإلمـــام املهـــدي  -رمحـــه اهللا  -يـــروي حضـــرة مـــرزا طـــاهر أمحـــد 
، أنــه يف ســنوات دراســته اجلامعيــة بلنــدن كــان لــه أســتاذ مصــري يدرســه اللغــة �

: كتــب حضــرته يف موضــوع عــن الدولــة األمويــة مــا يلــيويف إحــدى املــرات  . العربيــة
ال، هـــذا لـــيس : فقـــال لـــه أســـتاذه". كـــان مـــروان بـــن حممـــد خـــامت خلفـــاء بـــين أميـــة"

فابتســم حضــرته ". كــان مــروان بــن حممــد آخــر خلفــاء بــين أميــة"اكتُــْب . بصــحيح
  !هو آخرهم" خامت النبيني"إذن ملاذا تصر على أن معىن : وقال ألستاذه

  "خاتم النبيين"ياقي لـ المعنى الس
مـن مطلقـة  �لقد وردت هذه اآلية الكرمية يف سياق احلـديث عـن زواج النـيب 

وقد اعـُرتض علـى هـذا الـزواج باعتبـاره زواجـا مـن مطلقـة االبـن، فجـاءت هـذه . زيد
وملـا كـان هـذا التعبـري ممـا ميكـن أن . ألحد من الرجـال �اآلية لتنفي أبوته اجلسدية 

وسـط حمـيط يسـخر ممـن مل يبـَق لـه أي أبنـاء ذكـور، كـان ال بـّد  يساء فهمه، وذلـك
لتزيـل هـذا  �َلِكـن�بعـد �النِبيـنيَ  َوَخـامتََ  اللـهِ  رُسـولَ �من االستدراك، فجـاءت مجلـة 

إنـــه أبـــوكم مجيعـــا روحيـــا، بـــل أبـــو : الفهـــم الـــذي يتبـــادر إىل ذهـــن الـــبعض، ولتقـــول
  .األنبياء أيضا

بينما لو فسرناها مبعىن اآلخر، ملا كان هلا أي معىن يف هـذا السـياق؛ وإال فمـا  
إنـــه لـــيس أبًـــا ألحـــد مـــنكم جســـديا، ولكنـــه أبـــوكم روحيـــا وآخـــر نـــيب؟ أيـــن : معـــىن

وهــل األبــوة تتنــاىف مــع ومــا بعــده؟  �َلِكــن�العالقــة بــني مــا قبــل حــرف االســتدراك 
مث إذا  ! ال يكـون أبـا ألحـد مـن الرجـال؟خامت النبيـني يقتضـي أ �النبوة؟ وهل كونه 

هــو آخـر نــيب مبعثــا، فلمــاذا  �كـان القــرآن الكــرمي يريــد أن يـذكر أن ســيدنا حممــدا 
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يـــذكره يف هـــذا الســـياق وـــذه الصـــورة؟ ملـــاذا مل يعلـــن القـــرآن الكـــرمي انقطـــاع النبـــوة 
  بشكل واضح وقاطع ويف سياق مالئم؟

لهم وأكملهــم وأبـــيهم روحيــا، يكــون قـــد بأفضــ �النِبيـــنيَ  َخــامتََ �إن مــن يفســر 
والعبــارة املثبتــة بعــدها هــو  �َلِكــن�رأى أن اجلــنس املشــرتك بــني العبــارة املنفيــة قبــل 

األبــوة، فالعبـــارة األوىل تنفـــي األبــوة اجلســـدية، والعبـــارة الثانيــة تثبـــت األبـــوة الروحيـــة 
اصطفاء، فأىن لـه أن جيـد  بآخرهم �النِبينيَ  َخامتََ �أما من فسر . للمؤمنني ولألنبياء

  جنسا مشرتكا جيمع بني العبارتني؟
  األحاديث الشريفة تناقض الفهم التقليدي 

أمــــا فيمــــا يتعلــــق باحلــــديث الشــــريف، فقــــد يظــــن أنصــــار الفهــــم التقليــــدي أن 
ومــع أن القــرآن الكــرمي . احلــديث الشــريف هــو دلــيلهم القــاطع الــذي ال شــبهة فيــه

دونه، إال أن األحاديث ليسـت يف صـفهم أيضـا جيب أن يكون مقدما على كل ما 
  .وإن ظنوا ذلك، وهذا ما سيتضح من خالل النظر يف هذه األحاديث

. ولكن قبل إيراده ال بـد مـن بيـان خلفيتـه بإجيـاز. نبدأ أوالً حبديث شهري -١ 
. أمريا علـى املدينـة يف غيابـه حـني خـرج إىل غـزوة تبـوك �عليا  �لقد جعل النيب 

مقولتـه الشــهرية  �هـل ترتكـين مـع الصــبيان والنسـاء، فقـال لـه النـيب  :فقـال لـه علـي
  :اليت يتضمنها احلديث كاآليت

قـال  ،عن سعيد بن املسيب عـن عـامر بـن سـعد بـن أيب وقـاص عـن أبيـه قـال"
ويف . أنـت مـين مبنــزلة هـارون مـن موسـى إال أنـه ال نـيب بعــدي: لعلـيّ  �رسـول اهللا 

 ."إال أنــك لســت بنــيب: ملســنداويف روايــة . إال أنــه لــيس نــيب بعــدي: روايــة للبخــاري
د بـن حنبـل؛ مسـند مسـند أمحـ .املغـازيكتـاب   ؛البخـاري .كتاب الفضـائل  ؛مسلم(

  )عبد اهللا بن عباس بن عبد املطلب
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احلــديث برواياتــه املتعــددة ســيدرك متامــا مــا املقصــود بــه لعــل مــن ينظــر يف هــذا 
ولقـــد وضــحت روايــة مســـند اإلمــام أمحــد بـــن حنبــل هـــذا . دون أن حيتــاج إىل غــريه

  ".إال أنك لست بنيب"املقصود بشكل جلي وهو 
ــــان املقصــــود مــــن هــــذا   ومــــع هــــذا نــــرتك ألحــــد علمــــاء الســــلف املرمــــوقني لتبي

  :يف شرحه ما تعريبه الدهلويحملدث شاه اويل اهللا يقول . احلديث
أمـــريا علـــى  وأنائبــا  �ســـيدنا علـــي  جعــلُ إمنـــا هـــو إن مــدلول هـــذا احلــديث "

ملوســى  �هــارون  اســتخالفه باســتخالف وتشــبيه ،املدينــة أثنــاء غــزوة تبــوك فقــط
تفيـد  ، بـلمـن حيـث الـزمن "بعـد"هنـا ال تعـين الــ  "بعـدي"و. إىل الطوره سفر لدى 

فقولــه  ،)٢٤: اجلاثيــة( �فََمــْن يـَْهِديــِه ِمــْن بـَْعــِد اهللاِ � تعــاىلقولــه كمــا يف   ،"غــريي"
 ص، قـرة العينـني يف تفضـيل الشـيخني( ".غـري اهللامـن " يعـين �ِمـْن بـَْعـِد اهللاِ � تعاىل
٢٠٦(  
  :يضيف ويل اهللا الدهلوي ويقولو 
مـا عـاش بعـد موسـى  �ألن هـارون  ، ذلـكديـة الزمنيـةعْ لبَـ وليس املراد هنـا ا"
  ) املرجع السابق( ."�سيدنا علي ل فيما قيل ةالزمني يةالبعد ثبتتحىت  �

هنـــا ال تفيـــد البعديـــة " بعـــدي"إن هـــذا العـــامل اجلليـــل قـــد قـــدم قرينـــة تؤكـــد أن 
الزمانيــة مطلقــا؛ لــيس فقــط مــن خــالل تتبــع مناســبة هــذا احلــديث وإمنــا أيًضــا ألن 

  . هارون مل يعش بعد موسى عليهما السالم
قــال قــال رســول اهللا  �عــن ثوبــان " :تدلون بــهوهنــاك حــديث آخــر يســ -٢
إنه سيكون يف أميت كذابون ثالثون، كلهم يزعم أنه نـّيب، وأنـا خـامت النبيـني وال : �

  )د، كتاب الفنتو أبو دا( ."نيب بعدي
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ـيء نـيب مــن أي نـوع، أو بـأي مفهــوم  بعـد هـذا احلــديث أيـن اــال: يقولـون
  من مفاهيم ختم النبوة؟ 

حنــن معكــم يف هــذا مائــة باملائــة، ونقــر بــأن البــاب الــذي أغلقــه و  هــذا صــحيح
. �فآمنّــا وصــّدقنا بكــل مــا قالــه الرســول  .أبــداال حيــق ألحــد أن يفتحــه  �النــيب 

علــى  -كائنــا مــن كــان   -بيــده ال يقــدر أحــد  �لبــاب الــذي فتحــه النــيب ولكــن ا
  .متنازعا فيه مما جيعل األمر يقبله أصحاب الفهم التقليدي،وهذا ما ال . إغالقه

إذا كـان قـد حـذر مـن الـدجالني مـن ناحيـة، فإنـه مـن ناحيـة  �ذلـك أن النـيب 
يعــين  ،لــيس بيــين وبينــه نــيب ": �أخــرب عــن نــزول عيســى  حــني أيًضــا أخــرى قــال

  )سنن أيب داود، باب ذكر خروج الدجال( ."وإنه نازلٌ ، �عيسى 
ــــيب بعــــدي"قضــــية  �حــــل النــــيب ــــذا احلــــديث قــــد  ــــدجالني  ،"ال ن وقضــــية ال

هـو أنـه مهمـا " بعـدي"املراد مـن فـ إًذا، .ليس بيين وبينه نـيب: إذ قال ،الثالثني أيضا
إنــه نــازل ال حمالــة غــري أنــه لــيس  ،عيســى دجــاالســبوا ظهــر دجــالون كــذابون فــال حت

  .  وال رسولبيين وبينه نيب
مث هنـــاك حـــديث آخـــر أوثـــق مـــن حـــديث الـــدجالني وينـــاقض جانـــب البعديـــة 

لقـد ورد يف صـحيح ". ال نيب بعدي"نية فيه ويف غريه من األحاديث اليت تقول الزما
  :فيقول �نـزول عيسى  �مسلم حديث طويل يذكر فيه الرسول 

عيســـــــى " نـــــــّيب اهللا"فريغـــــــب  ...عيســـــــى وأصـــــــحابه" نـــــــّيب اهللا"حيصـــــــر  ..." 
 عيســى" نــّيب اهللا"فريغــب  ....عيســى وأصــحابه" نــّيب اهللا"مث يهــبط . ...وأصــحابه

  )مسلم، كتاب الفنت، باب ذكر الدجال وصفته وما معه(." وأصحابه إىل اهللا
. أربـع مـرات" نيب اهللا"قد مسى املسيح  �نالحظ يف هذا احلديث أن الرسول 

وسـواء كـان . يروى هنا حدثا سيحدث الحقا بعد وفاته �ومن املؤكد أن الرسول 



@pb™a�Çað†»þa@ïßý�⁄a@ŠØÐÛa@óÜÇ@@
  ٣٣٠  

  

  
  

النــيب القــدمي أو غــريه، فــإن هــذا احلــديث يؤكــد ثبــوت نبوتــه  �القــادم هــو عيســى 
  .زمانا �على أي صورة أو وجه جاء فيه، كما أنه يؤكد وجود نيب بعد الرسول 

ومــن غــري املقبــول ملــن يســتدل باألحاديــث أن ميســك حبــديث ويــرتك آخــر وفــق 
 فـــإن فعـــل هـــذا فقـــد ســـقط اســـتدالله كـــامال، ألن مذهبـــه ســـيكون االنتقائيـــة. هــواه

 .املغرضة

  لو عاش إبراهيم لكان صديًقا نبيا 
  . "البعدية الزمنية"سم املوقف يف قضية وإليكم اآلن حديثا آخر حي

إن لـه مرضـعا : قـال ،� ملـا مـات إبـراهيم ابـن رسـول اهللا: عن ابن عبّاس قال"
ولـو عـاش لعتقـت أخوالـه القـبط ومـا اسـرتّق . عاش لكان صّديقا نبيّـا يف اجلّنة، ولو

 بــاب مــا جــاء يف الصــالة علــى ابــن رســول اهللا ،كتــاب اجلنــائز  ه؛ابــن ماجــ(." قبطــيّ 
   )وذكر وفاته �

لــو عــاش لكــان صــّديقا ": قــال �عــن هــذا احلــديث إن النــيب  اونرضــيقــول معا
ــا يف  �وهــذه هــي احلكمــة وراء وفاتــه . ، ولكــن اهللا توفــاه حــىت ال يصــبح نبيّــا"نبّي

  .الطفولة املبكرة
ال س إال اجتهـــادا غـــري موفـــق للجمـــع بـــني النصـــوص، مث إنـــه ولكـــن قـــوهلم لـــي 

   .وبالغته �إىل فصاحة النيب يسيء وإمنا ، احلديث يف الكامنةَ  ر احلكمةَ ظهِ يُ 
ـــإن  بينمـــا  ،هــــ٩يف بدايـــة عـــام  يف تـــوُ  �أن إبـــراهيم  هـــيهـــذا احلـــادث  ةخلفّي

ال و . �أعـوام قبـل وفـاة إبـراهيم  أربعـةهـ، أي حبـوايل  ٥آية خامت النبيني عام  نزلت
يفهـم مـن  �أنـه إذا كـان النـيب  من ذلـك أن يستنتج واعٍ يصعب على أي شخص 

لـو ": مـا قـال، لَ وبكـل أنواعهـا آية خامت النبيني أن النبـوة قـد انقطعـت بصـورة دائمـة
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 صــارألــف ســنة لمــا ولــو لــو عــاش إبــراهيم  :بــل لقــال ،"عــاش لكــان صــديقا نبيــا
   .إلى يوم القيامةنبي أتي في األمة أنه لن ياهللا تعالى قد أخبرني  ألن ،نبيا

فلقــد روي عــن علــي بــن أيب . األبــد وهنــاك روايــة أخــرى حتــل هــذه املســألة إىل
  :�طالب 
 .نتـــهوغســـلته وكفّ  هفجاءتـــ ،"ماريـــة"إىل أمـــه  �أرســـل النـــّيب  ملـــا تـــويف إبـــراهيمُ "

أمـا واهللا إنـه لنـّيب : يف قـربه فقـاليـده  �وأدخـل . وخرج به وخرج النـاس معـه فدفنـه
   )١٧٦ صاملكي، الفتاوى احلديثية ألمحد شهاب الدين ( ."بن نيب

ثــــق وأجــــدر أو  هــــذه كــــان مــــن أهــــل البيــــت فروايتــــه  � اومبــــا أن ســــيدنا عليــــ
  . باالعتبار

  : االعتراض
  .مل يقل به أحد من السابقني) خامت النبيني(ولـ ) ال نيب بعدي(تفسريكم لـ 

  :الردّ 
  : رمحه اهللا - العالمة مال علي القاريإليكم ما قاله  :أوالً 

لكانــا مــن  ،وكــذا لــو صــار عمــر نبيــا ،ومــع هــذا لــو عــاش إبــراهيم وصــار نبيــا"
 فــال ينــاقض. كعيســى واخلضــر وإليــاس علــيهم الســالم  عليــه الصــالة والســالمأتباعــه 

ومل  ،تــهإذ املعـىن أنـه ال يــأيت نـيب بعــده ينسـخ ملّ  ؛�النِبيــنيَ  َوَخـامتََ � :ه تعــاىلقولَـ هـذا
 ،علـــــي القـــــارياألســـــرار املرفوعـــــة يف األخبـــــار املوضـــــوعة ملـــــال ( ."يكـــــن مـــــن أمتـــــه

  )١٩٢ص
  :رضي اهللا عنهاتقول أم املؤمنني عائشة  :ثانًيا

 ،٦ ج ؛لسـيوطيلالـدر املنثـور (." وال تقولـوا ال نـيب بعـده نبيـني،قولوا خـامت ال" 
  )٦١٨ص
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حاجــــة إىل هـــــذا الشــــرح واإليضـــــاح؟ مـــــن  رضــــي اهللا عنهـــــاملــــاذا رأت عائشـــــة 
أن النــيب وكانــت تعــرف أيضــا  فهمــه، الواضــح جليــا أــا خشــيت أن يســيء الــبعضُ 

  . مطلقانيب  بعدهأنه لن يكون ب "ال نيب بعدي"مل يقصد من  �
، ويعلـق رضـي اهللا عنهـاقول عائشة  - رمحه اهللا - يورد اإلمام ابن قتيبةو  :ثالثًا

  :ويقول عليه
ألنــه أراد ال نــيب  ي،ال نــيب بعــد :�لــيس هــذا مــن قوهلــا ناقضــا لقــول النــيب و "

  )١٢٧ص ،تأويل خمتلف األحاديثكتاب (." بعدي ينسخ ما جئت به
لصــلحاء أحــد ا وهــو) هـــ ٩٨٦املتــوىف عــام (اإلمــام حممــد طــاهر  ويقــول :رابًعــا
  :عنها رضي اهللاعائشة السيدة يف شرح قول  املعروفني،

 ،"ال نـــيب بعـــدي"وهـــذا أيضــا ال ينـــايف حــديث  ،هــذا نـــاظر إىل نـــزول عيســـى"
  )٥٠٢ص  األنوار، تكملة جممع حبار( ."ألنه أراد ال نيب ينسخ شرعه

ال "حــديث  )هـــ ٩٧٦املتــوىف (الشــيخ عبــد الوهــاب الشــعراين  شــرحي :خامًســا
  :ويقول" نيب بعدي

ن يشــــرع بعــــدي َمــــ مثّ ، أي مــــا "ال نــــيب بعــــدي وال رســــول بعـــدي" �قولـــه ف"
  )٣٥ ص، ٢ ج ؛اليواقيت واجلواهر(." شريعة خاصة
  : حممد بن رسول احلسيين الربزجني "املصابيح مشكاة"شارح وقال  :سادًسا

نـيب بشـرع ينسـخ  بعـده ومعنـاه عنـد العلمـاء أنـه ال حيـدث )ال نيب بعـدي(ورد "
  )١٤٩ص ،اإلشاعة ألشراط الساعة( ."شرعه

  :رمحه اهللا الدهلويشاه ويل اهللا ويقول الشيخ  :سابًعا



@pb™a�Çað†»þa@ïßý�⁄a@ŠØÐÛa@óÜÇ@@
  ٣٣٣  

  

  
  

أن النبــوة قــد ، و ال نــيب بعــدي وال رســول :عليــه الصــالة والســالممنــا بقولــه فعلِ "
 ،قــــرة العينــــني يف تفضــــيل الشــــيخني( ."إمنــــا يريــــد ــــا التشــــريع ،انقطعــــت والرســــالة

  )٣١٩ص
دس اهللا هــو ابـن الشــيخ نــو شــاه غــنج قــو (برخــوردار حممــد احلــافظ  وقـال :ثامًنــا

للعالمـــة عبـــد العزيـــز " النـــرباس"يف كتـــاب ) ســـره، إمـــام املدرســـة النوشـــاهية القادريـــة
  :"ال نيب بعدي"شارًحا احلديث  -الفرهاري 

 ."واملعـــىن ال نـــيب بنبـــوة التشـــريع بعـــدي، إال مـــا شـــاء اهللا مـــن األنبيـــاء األوليـــاء"
  )، احلاشية٤٤٥ص؛ نرباسالعقائد املسمى بال شرح لشرح(

  :السيد نواب نور احلسن خان بن نواب صديق حسن خانويقول  :تاسًعا
ـــه، غـــري أنـــه ورد  "ال وحـــي بعـــد مـــويت"احلـــديث " ، "ال نـــيب بعـــدي"ال أصـــل ل

اقــرتاب ( ."ومعنــاه عنــد أهــل العلــم أنــه لــن يــأيت بعــدي نــيب بشــريعة تنســخ شــريعيت
  )١٦٢ص ،الساعة

ــــــانيني ن العلمــــــاء القــــــدامىأفــــــرتى  علــــــى الــــــدوام ظلــــــوا  الســــــلف الصــــــاحلو  الرب
مـــن  أفلـــيس. �يســـتنبطون نفـــس املعـــىن الـــذي اســـتنبطه ســـيدنا املســـيح املوعـــود 

  املعارضـون منـه يسـتاء عىنهذا امل �عندما يستنتج حضرته ه الظلم واجلور حقا أن
، وإذا اســـتنبط العلمـــاء القـــدامى املعـــىن نفســـه يبقـــون عنـــدهم يصـــبح كـــافرا، فكثـــريا

  .األمةبل حيتلون رأس قائمة أولياء ؤمنني م
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  :االعتراض
آخـر نــيب، سـواء تــابع أو  �األخــرية دليـل علــى أن سـيدنا حممــد  ةنَـبِ الل حـديث 

  تشريعي، فما قولكم؟ 
  :الردّ 

 مثلي ومثل األنبياء مـن قبلـي كمثـل: قال �أّن رسول اهللا  �عن أيب هريرة "
فطــاف بــه النظّـار يتعجبــون مــن حســن . قصـر أحســن بنيانــه، فـرتك منــه موضــع لبنـة

، فـــتم يب ةَنـــبِ الل فكنـــت أنـــا ســـددت موضـــع تلـــك ... ةَنـــبِ الل بنيانـــه إال موضـــع تلـــك 
) البخــاري( ".وأنــا خــامت النّبّيــني ةَنــبِ الل فأنــا : قــال ويف روايــة. البنيــان وُخــتم يب الرســل

كـان جمـرد   �إن أنصار الفهم التقليدي يسـتنتجون مـن هـذا احلـديث أن املصـطفى 
إن النظـر إىل الــنص بســطحية ال شــك ! اللبنـة األخــرية يف هــذا القصـر املشــيد ســابقا

ســـيعطي هـــذا املعـــىن، ولكـــن هـــل ميكـــن القبـــول ـــذا املعـــىن الـــذي ينـــال مـــن مقـــام 
  ! �الرسول 

. ولننظــر مــاذا قــال اثنــان مــن كبــار علمــاء الســلف الصــاحل حــول هــذا احلــديث
  : يف شرحهبن حجر العسقاليناالعالمة يقول 
املراد هنــا النظــر إىل األكمــل بالنســبة إىل الشـريعة احملمديــة مــع مــا مضــى مــن فـ"

  )� كتاب املناقب، باب خامت النبيني  ؛فتح الباري( ."الشرائع الكاملة
  :يقول يف هذا الصدد العالمة ابن خلدونكذلك فإن 

ومعنــــاه النــــيب الــــذي . أكملــــت البنيــــان الــــيتيفســــرون خــــامت النبيــــني باللبنــــة ف"
  )٣٠٠ص ،مقدمة ابن خلدون( ".حصلت له النبوة الكاملة
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جمـــرد لبنـــة  �وهكـــذا فـــإن أنصـــار الفهـــم التقليـــدي يريـــدون أن جيعلـــوا الرســـول 
القصــر كلــه وجيعلــه  �واحــدة يف قصــر كبــري، بينمــا املفهــوم الشــامل للخامتيــة جيعلــه 

  .مكمل البناء ومتممه ومالكه
  "إني آخر األنبياء" حديث 
، فــال بــد أـــم "خــر األنبيــاءآين إ: "ا الــذين حيتجــون باحلــديث الــذي يقــولمــأ

. قد بني معناه يف اجلملة التاليـة مـن نفـس احلـديث فسهن �يعلمون جيًدا أن النيب 
 "املســاجد خـر األنبيــاء، وإن مســجدي آخــرآين إ: "إذ احلـديث الكامــل هــو كــاآليت

  ). تاب املساجدك؛  يوسنن النسائ. مسلم؛ كتاب احلج(
  ؟ �فهل يعين ذلك أنه مل يـُْنبَ يف اإلسالم أي مسجد بعد مسجد الرسول 

  : االعتراض
  .ختالف ما تقولون" خامت النبيني"عقيدة السلف الصاحل يف  

  :الردّ 
إن مفهــــوم خــــامت النبيــــني الــــذي نتبنــــاه هــــو املفهــــوم القــــرآين ومفهــــوم احلــــديث 
الشريف ومفهوم علماء األمة وصلحائها من السلف، وسنذكر فيما يلـي بعضـا مـن 

بأفضـــلهم، وينقضـــون " خــامت النبيـــني"أقــوال علمـــاء األمـــة وصــلحائها ممـــن يفســـرون 
  .تفسريه بآخرهم مبعثا

  : يقول الصويف املعروف اإلمام عبد الوهاب الشعراين :األول 
ــــوة مل ترتفــــع مطلقــــا بعــــد حممــــد" إمنــــا ارتفــــع نبــــوة التشــــريع و  ،� اعلــــم أن النب
  )٣ ص ،٢ج  ؛اليواقيت واجلواهر(."فقط

  :فيقولويل اهللا الدهلوي أما الشاه  :الثاني
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أي ال يوجـــــد مـــــن يـــــأمره اهللا ســـــبحانه بالتشـــــريع علـــــى  ..تم بـــــه النبييـــــونُخـــــو "
  )٨٥ص، ٢ج ؛هليةاإلتفهيمات ال( ."الناس

  :الدين بن عريب يالشيخ األكرب حمي ويقول :الثالث
فالتشـريع . كـان التشـريع قـد انقطـع  فالنبوة سارية إىل يوم القيامة يف اخللق وإنْ "

، البــــــاب الثالــــــث ١٥٩ص ،٣ج ؛الفتوحــــــات املكيــــــة( ."جــــــزء مــــــن أجــــــزاء النبــــــوة
  )والسبعون يف معرفة عدد ما حيصل من األسرار للمشاهد

  :ويتابع فيقول
منـــا هــــي نبــــوة التشــــريع، ال إ �إن النبــــوة الــــيت انقطعـــت بوجــــود رســــول اهللا فـــ"

وهـذا . آخـرحكمـه شـرعا ، وال يزيـد يف �مقامها، فال شرع يكون ناسـخا لشـرعه 
أي ال . إن الرســالة والنبــوة قــد انقطعــت، فــال رســول بعــدي وال نــيب :�معــىن قولــه 

يكــــون حتـــت حكــــم  ؛يكـــون علــــى شـــرع خيــــالف شـــرعي، بــــل إذا كـــان بعــــدي نـــيب
بعــــدي إىل أحــــد مــــن خلــــق اهللا بشــــرع  أي ال رســــول بعــــدي؛ وال رســــول ،شــــريعيت

رجـع السـابق، امل( ."فهـذا هـو الـذي انقطـع وسـّد بابـه، ال مقـام النبـوة. يدعوهم إليـه
  )٤ص

  ):هـ ٩٦٠املتوىف (يقول الشيخ بايل أفندي و  :الرابع
 ،مَكــشــرح فصــوص احلِ ( ."خـامت الرســل هــو الــذي ال يوجــد بعــده نــيب مشــرعف"

  )٥٦ص
  :رمي اجليلييقول السيد عبد الكو  :الخامس

خــامت النبيــني، ألنــه جــاء  �فــانقطع حكــم نبــوة التشــريع بعــده، وكــان حممــد "
  )١١٥ ص، ١ج ؛إلنسان الكاملا( ."بالكمال ومل جيئ أحد بذلك

  :مفهوم خامت النبيني ويقول الكردستاين حممد وسيمالشيخ  ويشرح :السادس
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  ."آخر بشريعة أخرى بعث بعده نيب معىن كونه خامت النبيني هو أنه ال يُ "... 
تقريــب املــرام يف شــرح ــذيب "علــى  الكردســتاين حممــد وســيمالشــيخ حاشــية (
  )٢٣٣ص، ٢للشيخ عبد القادر الكردستاين؛ ج" الكالم

أحــد  ،)هـــ١٠٣٤املتــوىف (اإلمــام الربــاين الشــيخ أمحــد الســرهندي  أمــا :الســابع
مــا  فيقــول ،بالقــارة اهلنديــة األقطــاب وأوليــاء اهللا الكبــار حســب اعتقــاد أهــل الســنة

  :تعريبه
إن حصــول املتبعــني علــى كمــاالت النبــوة عــن طريــق االتّبــاع والوراثــة بعــد بعثــة "
ال  -عليـه وعلــى مجيــع األنبيـاء والرســل الصــلوات والتحيــات -خــامت الرســل �النـّيب 

" .فال تكـن مـن املمـرتين -عليه وعلى آله الصالة والسالم -خامت النبيني ينايف كونه
  )١٤١ص، ٥ج ؛٣٠١اإلمام الرباين، الدفرت األول مكتوب مكتوبات(

ن احلكــــيم الرتمــــذي ســــاحلالصــــويف املعــــروف حممــــد بــــن علــــي  ويقــــول :الثــــامن
  : )هـ ٣٠٨املتوىف عام (

 .أن خـامت النبيـني تأويلـه أنـه آخـرهم مبعثـا يظـنّ فإن الذي َعِمَي عن خِرب هذا "
تـــاب خـــتم ك(." لـــةهَ اجلَ  هِ ْلـــبُـ فــأي منقبـــة يف هـــذا؟ وأي علـــم يف هـــذا؟ هــذا تأويـــل ال

  )٣٤١األولياء، ص
ــــوي حممــــد قاســــم النــــانوتوي :التاســــع ــــد"مؤســــس مدرســــة  ويقــــول املول " ديوبن
  :الشهرية باهلند

مبعــىن أن زمنــه كــان بعــد األنبيــاء  ؛خــامت النبيــني �رســول اهللا  أنالعامــة يــرون "
يف أنــه لــيس  يــدركون جيــًدا غــري أن أهــل الفهــم. األنبيــاء كلهــمخــر الســابقني وهــو آ

لـو كـان األمـر كمـا يظـن . لة يف حـد ذاتـهيأية فضـ أو التأخر من حيث الزمنلتقدم ا
َوَلِكــْن َرُســوَل اِهللا �: �أن يقــول اهللا تعــاىل يف مــدح الرســول كيــف يصــح ف العامــة
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، ثنـاءً ومل نعتـرب هـذه املنــزلة قولـه تعـاىل هـذا مـدًحا، مـا إذا مل نعتـرب أ ؟�َوَخاَمتَ النِبيـنيَ 
ولكنــين أعــرف أن . قــد يصــح أن يكــون مفهــوم خــامت النبيــني مبعــىن التــأخر الــزمينف

ــــن يــــروق ألحــــد مــــن أهــــل اإلســــالم ــــاس( ".هــــذا الكــــالم ل حملمــــد قاســــم  حتــــذير الن
  )٥-٤صالنانوتوي، 
  :نويهعبد احلي اللكحممد السيد أبو احلسنات  ويقول :العاشر

أو بعـده، بـل ميتنـع أن يكـون بشـريعة  �ال يستحيل وجود نـيب يف زمـن النـيب "
  )١٦ص ،اسو دافع الوسأثر ابن عباس يف ( ."جديدة
بــل مــا زال علمــاء أهــل الســنة  ،فحســبهــو  هلــيس اعتقــاد ذلــكن صــرح بــأيو 

  :فيقول ،أيضا يصرحون بذلك
أن يكــون يف عصــر الرســول  ال ميكــنمــا زال علمــاء أهــل الســنة يصــّرحون أنــه "
 �فـــالنيب الـــذي يكـــون يف عصـــره . عامـــة �ن نبوتـــه فـــإ ،نـــيب بشـــريعة جديـــدة �

، ١جمموعة الفتاوى حملمد عبد احلـي اللكهنـوي؛ ج( ".يكون تابعا للشريعة احملمدية
  )١٧ص

  قصور الفهم التقليدي ومساسه بالخاتمية 
كونه آخـرهم، يسـيء إىل إن الفهم التقليدي الذي حيصر معىن خامت النبيني يف  

  .مفهوم اخلامتية ويقّزمه، بل وينقضه أيضا
كمــال الرســول؛ وكمــال : واخلامتيـة وفقــا ملفهومنــا ترتكـز علــى أربــع ركـائز وهــي

وإن املفهـــوم الصـــحيح احلقيقـــي خلـــامت . اإلســـالم؛ وكمـــال القـــرآن؛ وكمـــال األمـــة
  . النبيني حيافظ على هذا الكمال ويربزه يف أحسن صورة
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فهــم التقليــدي فهــو يف أحســن األحــوال غــري قــادر علــى أن يــربهن علــى  أمــا ال
. كمال األمة، بل يؤكد العكس متاما، ويقدم دلـيال علـى قصـور األمـة وعـدم كماهلـا

 .�وهذا القصور يؤدي تلقائيا إىل تدمري ركيزة من ركائز األفضلية املطلقة للرسول 

  ســؤال هـــام 
ية، ومنعها من الوصول إىل ما وصلت إليـه إن َحْجب النبوة عن األمة اإلسالم

فلمــاذا ســُتحجب النبــوة . األمــم الســابقة، هلــو أمــر يســتدعي الوقــوف عنــده والتأمــل
عــن األمــة؟ وهــل حجبهــا هــو نعمــة أو نقمــة؟ وهــل ميكــن أن تُعتــرب األمــة هــي خــري 

  أمة أخرجت للناس بغياب النبوة عنها؟
 نعمــة ميكــن أن يصــل إليهــا إن القــرآن الكــرمي يبــني بكــل وضــوح أن أكــرب وأمت

   :اإلنسان هي النبوة، حيث يقول تعاىل
ـــَذِلكَ �  َعَلْيـــكَ  نِْعَمتَـــهُ  َويُـــِتم  اَألَحاِديـــثِ  َتْأِويـــلِ  ِمـــن َويـَُعلُمـــكَ  رَبـــكَ  َجيَْتِبيـــكَ  وََك
 َعِلـيمٌ  رَبـكَ  ِإن  َوِإْسـَحاقَ  إِبـْـرَاِهيمَ  قـَْبـلُ  ِمـن أَبـََويْـكَ  َعَلى أََمتَها َكَما يـَْعُقوبَ  آلِ  َوَعَلى
  )٧: يوسف( �َحِكيمٌ 

فهـــل ميكـــن أن . فـــالنبوة حســـب القـــرآن الكـــرمي هـــي أّمت نعمـــة يناهلـــا اإلنســـان
  تكون األمة كاملة بدون أن توهب النبوة ألحد منها؟

إن مـــا يطلبـــه كـــل مســـلم يف كـــل ركعـــة مـــن صـــالته هـــو أن يهديـــه اهللا الصـــراط 
فمــن هـؤالء الــذين أنعــم اهللا علــيهم؟ . علــيهماملسـتقيم، وهــو صــراط الـذين أنعــم اهللا 

  :أليسوا هم الذين قال اهللا فيهم
َعـــمَ  الـــِذينَ  َمـــعَ  َفُأْولَئِـــكَ  َوالرُســـولَ  اللّـــهَ  ُيِطـــعِ  َوَمـــن�  النِبيـــنيَ  مـــنَ  َعلَـــْيِهم اللّـــهُ  أَنـْ

يِقنيَ  دَهَداء َوالصاِحلِنيَ  َوالش٧٠:النساء( �َرِفيًقا أُولَِئكَ  َوَحُسنَ  َوالص( 
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  وإشكاالت تواجه الفهم التقليدي �الخاتمية ونـزول عيسى 
إضافة إىل ما وضحناه سابقا حول هشاشـة نظريـة الفهـم التقليـدي عـن خامتيـة 

وحــول خمالفتهــا للمنطــق والقــرآن الكــرمي وملفهــوم العلمــاء والفقهــاء مــن  �الرســول 
تقــدات هامــة أخــرى، الســلف الصــاحل، كــذلك فإــا ال تســتطيع الصــمود مقابــل مع

الــيت هــي مــن العقائــد الراســخة عنــد  �مــن أمههــا نــزول املســيح عيســى بــن مــرمي 
كيفمـا كـان هـذا   - �إن عقيـدة نـزول املسـيح عيسـى بـن مـرمي . غالبية املسـلمني

ـــا مـــن  -الْنــزول  ـــا، وتضـــع أمامهـــا كمتـــنقض نظريـــة الفهـــم التقليـــدي وتثبــت بطال
  .ل حلهاالتساؤالت والتناقضات اليت يستحي

إن املســيح عنــدما ســيأيت، ســيكون نبيــا كمــا كــان ســابقا، فكيــف ســيبقى النــيب 
  آخر األنبياء مبعثا، وقد جاء املسيح بعده؟ �

فنقــول إن مل تَـــَروه يــنقض ! قــد يقــال بأنــه نــيب ســابق وهــذا ال يــنقض اآلخريــة 
يف فهـو بـذلك يـنقض كمـال القـرآن، ألن قدومـه كنـيب . اآلخرية فإنـه يـنقض اخلامتيـة

األمــة اإلســالمية خيــالف مــا ورد يف القــرآن الكــرمي حــول مهمتــه ودوره، حيــث يقــول 
  ).٥٠:آل عمران( �ِإْسرَائِيلَ  َبِين  ِإَىل  َوَرُسوالً � :تعاىل

فإمـا أن يعلــن يف أول . فهـذه اآليـة ونـزول عيسـى بشخصـه ال ميكـن أن جيتمعـا
ــه نســـَخ هــذه اآليـــة، أو ســـيأيت بغريهــا ويضـــعها يف مكاــا ليقـــال بأنـــه  يــوم مـــن نزولـ

  !�رسول إىل أمة املصطفى خامت النبيني 
هــذا إضــافة إىل أن نزولــه بشخصــه، ســيعطل عــددا ال حصــر لــه مــن اآليــات  

وهكـذا يصـبح القـرآن الكـرمي رهينـة . به مباشرة وبشكل غـري مباشـراألخرى املرتبطة 
  .هذا الْنزول وهذه البعثة
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  أسئـلـة أخـــرى 
أنه خـامت  يعلم �كن نبينا حممد املصطفى ي أمل: سؤال آخر يفرض نفسهة مثو 

النبيـــني، وأن عيســـى الـــذي يبشـــر مبجيئـــه بعـــده أيًضـــا نـــيب مـــن أنبيـــاء اهللا؟ أمل يكـــن 
دين قـد اكتمـل، لـأن ا �؟ أمل يعلـم �يدرك أن جميء عيسى سيكسر خـتم نبوتـه 

 قـد متـت، وأن القـرآن موجـود، والسـنة موجـودة، وال حاجـة بعـد ذلـك هللاوأن نعمة 
  ؟اىل تعي شخص يُبعث من عند اهللاأ إىل

كـــان جمـــيء عيســـى بـــن مـــرمي، الـــذي كـــان رســـوالً إىل بـــين إســـرائيل والـــذي ا  إذو 
يهــم، فكيــف يكســر خــتَم أيف ر  �ينتظــرون نزولــه، ال يكســر خــتَم نبــوة املصــطفى 

نبـــوة الرســـول جمـــيُء شـــخص مـــن األمــــة ألداء نفـــس املهمـــة الـــيت ســـيؤديها عيســــى 
  ؟ �

لــيم القــرآن، لــه تعنزو عنــد  �هــل سينشـر عيســى : اك ســؤال هــام آخــرهنـ مث
أم ســيأيت ليقــدم دروس اإلجنيــل الــذي أُوِحــَي إليــه؟ إًذا فكيــف يتلقــى علــوم القــرآن 

ــا إنــه لــن يــتعلم  نيذالقــرآن علــى أيــدي املشــايخ والعلمــاء الــ وهــو مل يــوح إليــه؟ طبًع
اإلهلـام، و  سيأيت إلصالحهم، بل سيتلقى معارف القرآن من عنـد اهللا تعـاىل بـالوحي

أن يعّلمهــم مــن أمــور الــدين راد لــذي يعلّــم اهللا بــه عبــاَده مــا أألنــه الطريــق الوحيــد ا
تلقـى يصـطفى أنـه إًذا فِلَم يستاءون عندما يسمعون من شخص من أمـة امل. مباشرةً 

وع مـن الـوحي أي الـذي لـيس فيـه أي تشـريع جديـد، بـل هـو نـلامن اهللا تعاىل هـذا 
  ؟لقرآن وشرح للحديث فقطل املبشرات وتفسري
يستعريون هلذا الغرض نبيا إسرائيليا؟ هل الـوحي مقصـور علـى بـين كذلك ملاذا 

يـــرون أن أمـــة  مـــأ إســـرائيل؟ هـــل هـــذه األمـــة حمرومـــة مـــن وحـــي تعلـــيم القـــرآن؟ أم
ســــرائيلية؟ فلــــم ال إلتحق هــــذا التكــــرمي وإمنــــا تســــتحقه األمــــة اســــال ت �املصــــطفى 
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والعيـاذ  -جـْت للنـاس ليسـت خـَري أمـة أُخر  �ًذا صراحة أن أمة املصطفى ون إيعلن
بـــل إن األمـــة اإلســـرائيلية هـــي خـــري أمـــة؛ حيـــث إـــا أرســـلت أحـــد أنبيائهـــا  -بـــاهللا 

   !!املسلمني لنجدة
ث مسـلوَب النبـوة؟ وإذا كـان هـذا ظـنهم فليعلمـوا عبم يرون أن عيسى سيُ أم أ

أن عيسـى سُتسـلب منـه نبوتـه يف ًدا مل يقـل أبـ �ول الكـرمي رسـأن القرآن الكرمي وال
علـــى " نـــّيب اهللا"تســمية  �وعلـــى النقــيض، فقـــد أطلــق املصـــطفى . وم مـــن األيــاميــ

ات يف حــديث واحــد، كمــا أشــرنا مــن قبــل إىل ر عيسـى املوعــود ألمتــه وذلــك أربــع مــ
البخـاري؛ كتـاب ( "يـين وبينـه نـيببلـيس ": �نت؛ وقال فلاحديث مسلم يف كتاب 

  ).ومسلم؛ كتاب الفضائل. األنبياء
كمــا أن الســلف الصــاحل مــن األمــة قــد أفتــوا أن َمــن قــال بســلب نبــوة عيســى   

نــزول عيســى بــن مــرمي آخــر "انظُــْر كتــاب . (ألخــري فقــد كَفــرا نعنــد نزولــه يف الــزم
  )٥٣وت، ص بري  "الزمان
م يرون أنه ليس مثة حاجة ألي مبعـوث مـن عنـد اهللا تعـاىل حـىت لـو كـان أ مأ

   ؟�تابًعا للرسول 
آخـر النبيـني، وبـني نـزول املسـيح،  �اجلمع بني القول بأن حممـدا  إنه ال ميكن

، وبــــاألخص؛ نقـــض كمـــال القـــرآن الكــــرمي �إال بالرضـــى بـــنقض خامتيـــة الرســـول 
ـــة  �وكمـــال األمـــة، أو بـــرفض نـــزول عيســـى  مجلـــة وتفصـــيال، وذلـــك بضـــرب أدل

  .وكال االحتمالني هالك. نزوله الثابتة ُعْرض احلائط
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  : االعتراض
؟ فكيــف تقولــون بــأن مــريزا غــالم �أمل ينقطــع الــوحي بعــد بعثــة ســيدنا حممــد 

  أمحد تلقى الوحي؟ 
  : ٢٣الردّ 

أمـــا الـــوحي التشـــريعي فقـــد . وحـــي تشـــريعي ووحـــي املبشـــرات: الـــوحي نوعـــان
ــْوَم أَْكَمْلـُت َلُكــْم {كمـا دّل علــى ذلـك قولــه تعـاىل   �انقطـع بوفــاة سـيدنا حممــد  الْيـَ

ولــو حبكــم واحـــد –فلــيس هنــاك مــن ســـيأيت بشــريعة جديــدة  )٤املائــدة (} ِديــَنُكمْ 
أمـــا وحـــي املبشـــرات فهـــو مســـتمر إىل قيـــام الســـاعة، . بعـــد اكتمـــال الـــدين -جديـــد

  : وينزل على الناس مجيعا بدرجات متفاوتة، واألدلة على ذلك عديدة، منها
 قـد �ليس هنالك أي دليل يف القرآن الكرمي أنـه بعـد بعثـة سـيدنا حممـد : أوالً 

 بـل إن .. �، وليس ذلـك يف أي حـديث عـن رسـول اهللا بأنواعه اتوقف الوحي كلي
ـــزُل َعَلـــْيِهُم اْلَمالَِئَكـــُة أَال �اهللا تعـــاىل يقـــول  ِإن الـــِذيَن قَـــاُلوا رَبـَنـــا اهللاُ ُمث اْســـتَـَقاُموا تـَتَـنـَ

ُن أَْولَِيـاؤُُكْم يف اْحلََيــاِة الــدنـَْيا َحنْــ *ُتْم ُتوَعــُدوَن َختَـاُفوا َوَال َحتَْزنُــوا َوأَْبِشـُروا بِاْجلَنــِة الــِيت ُكْنـ
نـُـُزًال مـْن َغُفـوٍر  *َويف اآلِخَرِة َوَلُكْم ِفيَها َما َتْشَتِهي أَنْـُفُسُكْم َوَلُكْم ِفيَهـا َمـا تَـدُعوَن 

  )٣٣-٣١:فصلت( �رِحيمٍ 
ـــزلُ �كلمـــة  تــــدل علـــى احلــــال واالســـتقبال، وختربنـــا بــــأن املـــؤمنني الــــذين  �تـَتَـنـَ

يتلقـون وحيـا وإهلامـا مـن اهللا سـبحانه وتعـاىل بطريـق املالئكــة يف  �َربـَنـا اهللاُ �يقولـون 
ــــدنيا، واملالئكــــة يقولــــون هلــــم حســــب ألفــــاظ القــــرآن ايــــد ُن َحنْــــ�: هــــذه احليــــاة ال

  . املعروف أن املالئكة ال يقولون هذا إال بالوحي ومن �َأْولَِياؤُُكْم يف اْحلََياِة الدنـَْيا
  :وقال اإلمام الفخر الرازي يف تفسريه شرحا هلذه اآلية الكرمية

                                         
  بشر حممد محيد كوثرهذا الرد من إعداد امل ٢٣
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ُن أَْولَِيــاؤُُكْم يف اْحلَيَــاِة َحنْــ�: أم قــالوا للمــؤمننيبــإنــه تعــاىل أخــرب عــن املالئكــة 
لمالئكـــــة تـــــأثريات يف ومعـــــىن كـــــوم أوليـــــاء للمـــــؤمنني أن ل �..الـــــدنْـَيا َويف اآلِخـــــَرةِ 

التفســــري الكبــــري لإلمــــام الفخــــر (األرواح البشــــرية باإلهلامــــات واملكاشــــفات اليقينيــــة 
  )سورة فصلت -١٢٣ص ،٢٧ج ؛الرازي

ـــة اآللوســـي البغـــدادي يف شـــرح معـــىن تتنـــ زل ـوورد يف تفســـري روح املعـــاين للعالّم
  :عليهم

ويــة مبــا يشــرح صــدورهم ميــدوم فيمــا يعــن ويطــرأ هلــم مــن األمــور الدينيــة والدني
  )سورة فصلت - ١٢١ص ،٤ج(ويدفع اخلوف واحلزن بطريق اإلهلام 

ومـــا .. وبــذلك يتضــح مــن هــذه اآليــة القرآنيــة وشــرحها بــأن اهللا ســبحانه كــان
َقاُموا�زل إهلامــــا ووحيــــا علــــى املــــؤمنني القــــائلني ـينــــ.. زال ــــا اهللاُ ُمث اْســــتـَ ، وهــــذا �رَبـَن
  .زول يستمر إىل األبدـالن

ــا إن اهللا ســبحانه وتعــاىل أنــزل وحيــا علــى النحــل وعلــى أم موســى وتكلــم  :ثانًي
  :قال سبحانهف. إىل مرمي عليها السالم بواسطة املالئكة

  )٦٩:النحل( �َوأَْوَحى َربَك ِإَىل النْحلِ  �
َنا ِإَىل أُم ُموَسى �   )٨:القصص( �َوأَْوَحيـْ
  )١١٢:املائدة( �َوِإْذ أَْوَحْيُت ِإَىل احلََْوارِينيَ  �
َا أَنَا َرُسوُل رَبِك َألَهَب َلِك ُغَالًما زَِكيا � ٢٠:مرمي( �ِإمن(  

فلـيس مـن .. فإذا كان سبحانه قد أوحى إىل نساء ورجال من األمة اإلسرائيلية
زل وحيا أو إهلاما على أي فرد من األمة احملمدية، وهو الذي قـال ـاملعقول بأنه ال ين

ــــٍة أُْخرَِجــــْت لِلنــــاسِ �: ــــاإعنهــــا  ــــَر أُم ، وكــــان مــــن املفــــروض أن يُبَعــــث فيهــــا �َخيـْ
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اــددون واألوليــاء والصــاحلون الــذين يتلقــون إهلامــا ووحيــا مــن اهللا ســبحانه وتعــاىل 
  .�بفضل طاعة اهللا واتباع سيدنا حممد املصطفى 

يف كتابـــه  -هــــ ٦٣٨املتـــويف عـــام -قـــال الشـــيخ األكـــرب حميـــي الـــدين بـــن عـــريب 
  :الفتوحات املكية

وال التعريفــات اإلهليــة بصــحة احلكــم  ،أمــا اإللقــاء بغــري التشــريع فلــيس مبحجــور
  )٢٨٧ص، ٢ج(املقرر أو فساده 

إذ لــو انقطـــع مل يبـــق للعـــامل  ؛يســتحيل أن ينقطـــع خـــرب اهللا واخبــاره مـــن العـــامل
  )٢ج(غذاء يتغذ به يف بقاء وجوده 

بشــرات والرؤيــا الصــاحلة الــيت ال فثبــت مــن كــل مــا ســبق أن الــوحي واإلهلــام وامل
  .مل تنقطع ولن تنقطع إىل يوم القيامة ،تتعلق بالتشريع

  وأولياء األمة الوحي واإللهام �ي صحابة الرسول تلقّ 
وأوليـــاء األمـــة  �حيـــدثنا تـــاريخ اإلســـالم بـــأن صـــحابة ســـيدنا حممـــد املصـــطفى 

. والصـــاحلني واـــددين كـــانوا مجيعـــا يتلقـــون وحيـــا وإهلامـــا مـــن اهللا ســـبحانه وتعـــاىل
  :وإليكم بعض األمثلة ذا الشأن

  :يف كتاب اللمع أليب عبد اهللا علي السراج القوسين �جاء عن أيب بكر 
وولـدت أنثـى  ،أـا أنثـىبأُلقـي يف روعـي : كانت أليب بكر جاريـة حبلـى فقـال

  )١٢٣ص ،اب ذكر أيب بكر الصديقب(
  :يف كتاب اخلصائص الكربى لإلمام السيوطي �وجاء عن علّي 

ارفــع طرفــك إىل : �فنــودي علــّي  �كــان علــّي والفضــل يغســالن رســول اهللا 
  )٢٧٢ص ،٢ج(السماء 
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البدايـــة والنهايـــة؛ (هـــذه الروايـــة أيًضـــا، وذلـــك يف كتابـــه " ابـــن كثـــري"كمـــا ذكـــر 
  ) �، صفة غسله ٥ج

يف كتــــاب روح املعــــاين حتــــت تفســــري آيــــة خــــامت  �بــــن كعــــب  يبّ عــــن أُ  وجــــاء
  :النبيني

ألدخلــن املســجد فألصــلني وألمحــدن اهللا  :بــن كعــب يبّ قــال أُ : عــن أنــس قــال
تعـاىل مبحامــد مل حيمـده ــا أحـد، فلمــا صـلى وجلــس ليحمـد اهللا تعــاىل ويثـين عليــه 

امللـك كلـه وبيـدك  اللهم لك احلمد كله ولـك: إذا هو بصوت عال من خلف يقول
اخلــري كلــه وإليــك يرجــع األمــر كلــه عالنيتــه وســره، لــك احلمــد إنــك علــى كــل شــيء 
قدير، اغفر يل ما مضـى مـن ذنـويب واعصـمين فيمـا بقـى مـن عمـري وارزقـين أعمـاال 

ذاك جربيـل : فقـص عليـه فقـال �فأتى رسول اهللا . زاكية ترضى ا عين وتب عليّ 
   )٤٠ص ،٢٢ج. (�

ـــــــيوطي"كمـــــــا ذكـــــــر  احلـــــــاوي (هـــــــذه الروايـــــــة أيضـــــــا، وذلـــــــك يف كتابـــــــه " الس
  )، الفتاوى املتعلقة بالتصوف٢للفتاوي؛ج

  :قال الشيخ عبد القادر اجليالين رمحة اهللا عليهو 
وصـاحب هــذا املقـام مــن اإلنبيــاء  ،خيربنـا يف ســرائرنا معـاين كالمــه وكـالم رســوله

  )اليواقيت واجلواهر(واألولياء 
  :البسطامي يف تذكرة األولياءيزيد أيب جاء عن 
إين أنــا : "بســطامي بأنــه تكلــم بلســان اهللا ســبحانه وتعــاىلاليزيــد أيب جــاء عــن 

  )١٣٤ص" (اهللا ال إله إال أنا فاعبدون
إذ . ولكن تكفي هذه األمثلة املذكورة ملعرفـة احلقيقـة ،وهناك الكثري من األمثلة

تلقـــون يأوليـــاء األمـــة كـــانوا يتضـــح منهـــا أن صـــحابة رســـول اهللا رضـــوان اهللا علـــيهم و 
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ولــــن  ،وهــــذه السلســــلة ســـتظل مســــتمرة إىل األبــــد. وحيـــا مــــن اهللا ســــبحانه وتعـــاىل
ـــتتوقـــف بســـبب أقـــوال املشـــايخ أو اعرتاضـــات بعـــض العلمـــاء، ونقـــول صـــراحة  أن ب

  . ألا تناقض القرآن الكرمي ،أقواهلم مرفوضة
ح الـــذي يبعثـــه أن اهللا تعـــاىل ســـوف يـــوحي إىل املســـي �لقـــد ذكـــر رســـول اهللا 

ســـبحانه وتعـــاىل يف األمـــة اإلســـالمية، وجـــاء ذلـــك يف حـــديث طويـــل ذكـــره اإلمـــام 
مســـلم يف صـــحيحه، فكيـــف نصـــدق رأي بعـــض املشـــايخ والعلمـــاء الـــذين يقولـــون 

؟ كـذلك أخربنـا سـيد البشـر عـن �بـإغالق بـاب الـوحي، ونكـذب قـول رسـول اهللا 
وبيعتــه مفروضــة علــى كــل مســلم  ،وأن طاعتــه واجبــة ،اإلمــام املهــدي أنــه خليفــة اهللا

ولو اضطر إىل احلبـو علـى الـثلج ليصـل إليـه، فكيـف يـأيت ذلـك اإلمـام العظـيم دون 
أن يتلقـــى الـــوحي واإلهلـــام مـــن اهللا تعـــاىل؟ وكيـــف يهديـــه اهللا تعـــاىل ليكـــون مهـــديا 
وجيعلـــه للنـــاس إمامـــا مـــن غـــري أن يـــوحي إليـــه بـــذلك؟ وكيـــف حيقـــق أهدافـــه لـــيمأل 

وكيـف يعـرف أنـه هـو املسـيح املوعـود  ،لئت ظلما وجوراكما مُ   األرض قسطا وعدال
بغــري أن خيــربه اهللا بــذلك؟ لقــد رأينــا كيــف أن الصــحابة واألفاضــل مــن علمــاء األمــة  
كانوا يتلقون من اهللا الوحي واإلهلـام، فكيـف يقبـل أي مسـلم عاقـل أن يـأيت اإلمـام 

  ام؟املهدي ويبعث املسيح املوعود دون أن ينال الوحي واإلهل
لقد ذكر اإلمـام عبـد الوهـاب الشـعراين رأي الشـيخ حميـي الـدين بـن العـريب عـن 

ويفهمــه  �ويُلَهــم بشــرع حممــد  ،فُريَســُل ولِيــا ذا نبــّوة مطلقــة" :اإلمــام املهــدي فقــال
  )٨٩ص، ٢ج ؛اليواقيت واجلواهر" (على وجهه
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  : االعتراض
الحظـــت عــدم اعـــرتافكم بـــاخلوارق املاديــة، مـــا الـــذي يـــدفعكم : يقــول الســـائل

ا تنشــدون إســـالمً  هـــللتأويــل معجـــزات األنبيــاء جلعلهـــا موافقــة للنـــواميس الكونيــة؟ 
  تتقبله عقول الغرب؟ 

  : الردّ 
 ســـالماإلحنـــن ال ننشـــد إســـالما تتقبلـــه عقـــول الغـــربيني وال الشـــرقيني، بـــل نريـــد 

ــه نبيــه أمــر بــه اهللا تعــاىل يف كتابــه و  الــذي غــري ذلــك، بــل ال يعنينــا و . يف ســنته �بيّن
 .نتصدى له

 ل معجــزات األنبيــاء لنجعلهــا موافقــة لنــواميس الكــون؛ فنــواميس مث إننــا ال نــؤو
وحنن ال نعرف ُكْنـه معجـزات األنبيـاء كلهـا، ولكننـا نـؤمن . الكون ال حنيط ا علما

  .أم مل نفهمها حىت لو مل نفقهها جيدا، فما قاله اهللا حق؛ فهمناه 

لكننــــا نــــرفض بعــــض التفســــريات املتعلقــــة باألنبيــــاء ومعجــــزام، لــــيس لغرابتهــــا 
لــيس عليهــا أي ألنــه وخمالفتهــا ســنن اهللا، بــل ألــا خمالفــة للــنص القــرآين وســياقه، و 

  .دليل
إًذا، حنــن نــؤمن أن معجــزات األنبيــاء خارقــة للعــادة واملــألوف، ولكنهــا ليســت 

لـذا نـؤمن أن . ون، مـع يقيننـا بعـدم إحاطتنـا بسـنن اهللا كلهـاخمالفة لسنن اهللا يف الك
قد ألقي يف النار، وجنا منهـا، ولكـن ال نعـرف وفـق أي سـنة مـن سـنن  �إبراهيم 

نؤمن ذا بكل يقني، لكن قد تكون هذه النـار حقيقيـة وقـد . اهللا ّمتت هذه النجاة
ونـؤمن . تكون نار الفتنة والكيد، وقـد تكـون كلتيهمـا، ألن الـنص حيتمـل ذلـك كلـه

يـــف ّمت هـــذا قـــد أبطلـــت ســـحر الســـحرة، لكـــن ال نعـــرف ك �أن عصـــا موســـى 
اإلبطـــال، فســــواء عرفنــــا التفصــــيل أم مل نعــــرف، فهـــذا ال يغــــري مــــن إمياننــــا حبــــدوث 
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مــن فرعــون وأغــرق فرعــون  �وحنــن نــؤمن أن اهللا تعــاىل قــد ّجنــى موســى . املعجــزة
وقومه، ولكـن لـيس بشـق البحـر نصـفني، ألن القـرآن مل يقـل ذلـك، ولـو قـال ذلـك 

وننكر أن تكون ناقة صـاحل قـد خرجـت . واجلزرآلمنا به، وإمنا مبعجزة من قبيل املّد 
من الصخر، ألن اهللا تعاىل مل يقل هذا، وننكر أن يكون املسـيح قـد أحيـا األمـوات 
ماديـــا، ألن اهللا تعـــاىل وحـــده هـــو احمليـــي، وال بـــّد مـــن محـــل اإلحيـــاء علـــى اإلحيـــاء 

ىل علـــــى اإلحيـــــاء الروحـــــاين يف قولـــــه تعـــــا �الروحـــــاين كمـــــا محْلنـــــا إحيـــــاء الرســـــول 
 .�ُحيِْييُكمْ  لَِما َدَعاُكم ِإَذا َولِلرُسولِ  لِّلهِ  اْسَتِجيُبواْ �

كمــــا ننكــــر أي تفســــري ال دليــــل عليــــه، خصوصــــا إن كــــان اهتمامــــه باملبالغــــة 
  !والغرائب والعجائب، وما أكثر ذلك يف التفاسري

فهــذا هــو . باختصــار، ننكــر أي تفســري ال دليــل عليــه، أو هنــاك دليــل ينقضــه
  .غري عمادنا ال

  : االعتراض
مـات، وأنـتم تنسـبون ذلــك   �مل يقـل أحـد يف التـاريخ اإلسـالمي أن عيسـى 

كذبا إىل اإلمام مالك رمحه اهللا، وكذلك إىل البخاري وإىل الـرازي صـاحب التفسـري 
  . وكل هذا من الكذب. وإىل ابن حزم

  : الردّ 
قـد تتبعنـا املصـادر الـيت أوردت كـالم ف. هذا االعرتاض يدل على تسـرع صـاحبه

  : فوجدنا أا �اإلمام مالك رمحه اهللا يف موت املسيح 
 ،لإلمـــام حممـــد بـــن خليفـــة الوشـــتاين اُأليبّ  "إكمـــال إكمـــال املعلـــم"كتـــاب -١

: ويف العتبيـة قـال مالـك: "وهو شرح ألحاديـث صـحيح مسـلم، حيـث قـال الشـارح
خروجـه مـن عـامل : يعـين موتـه: قـال ابـن رشـد. مات عيسى ابن ثالث وثالثني سنة
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وُحيتمـل أنـه مـات حقيقـة، وحييـا يف آخـر الزمـان، إذ : قال. األرض إىل عامل السماء
 -اإلكمــال ؛ين، حممــد بــن خليفــةالوشــتا. (ال بـّد مــن نزولــه لتــواتر األحاديــث بــذلك

  )٤٤٥ص، ١م، ج١٩٩٤هـ١٤١٥، ١دار الكتب العلمية، بريوت، ط
الشــيُخ حممــد طــاهر الغجــرايت يف جممــع حبــار األنــوار  ،كمــا أورد قــوَل مالــك-٢

: زيل، وهــــو قــــاموس لشــــرح غريــــب القــــرآن واحلــــديث، حيــــث قــــالـيف غرائــــب التنــــ
" مـــات وهـــو ابـــن ثـــالث وثالثـــني ســـنة: واألكثــر أن عيســـى مل ميـــت، وقـــال مالـــك"

وحييـــا ) أي حقيقـــة املـــوت(ولعلـــه أراد رفعـــه إىل الســـماء، أو حقيقتـــه ": وتـــابع قـــائال
، ١ج ؛حبــــار األنــــوار :الغجــــرايت، حممــــد طــــاهر." (زولـآخـــر الزمــــان لتــــواتر خــــرب النــــ

  ).٣٨٧ص
حيتمــل أن يكــون ": ل، حيــث قــالكمــا أورده ابــن رشــد يف البيــان والتحصــي-٣

، أي رفـع روحـه إليـه بعـد أن مـات، وحيييـه يف آخـر �إِلَْيـهِ  اللّـهُ  رفـََعـهُ  بَـل�معىن قوله 
زله إىل األرض علــى مـا جــاءت بــه اآلثـار، فيكــون قــول مالـك علــى هــذا ـالزمـان، فينــ

و ابـن رشـد، أبـ" (علـى احلقيقـة ال علـى اـاز )ومات وهو ابن ثالث وثالثـني سـنة(
دولـة بحتقيق حممد حّجي، إدارة إحيـاء الـرتاث اإلسـالمي  ؛الوليد، البيان والتحصيل

  ). ٤٤٨ص، ١٨م، ج١٩٨٦هـ١٤٠٦قطر، 
وقــال مالــك يف ": وأورده القاضــي ابــن عطيــة يف احملــرر الــوجيز، حيــث قــال-٤
ابــن عطيــة، أبــو حممــد عبــد (" مــات عيســى وهــو ابــن ثــالث وثالثــني ســنة: العتبيــة

حتقيـــق عبـــد الســـالم عبـــد الشـــايف  ؛الـــوجيز يف تفســـري الكتـــاب العزيـــزاحلـــق، احملـــرر 
  )٤٤٤ص، ١م، ج١٩٩٣هـ١٤١٣، ١دار الكتب العلمية، بريوت، ط -حممد

يف اآليـــة  - �ُمتَـَوفيــكَ �وأمــا البخــاري فألنـــه أورد كــالم ابـــن عبــاس يف تفســـري 
بأــا مميتــك، فهــذا يــدل علــى أنــه يتبــىن هــذا التفســري؛ إذ إن  -مــن آل عمــران ٥٦
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وميكــن مالحظــة أدلــة اســتنباطية أخــرى علــى ذلــك . هــذا هــو أســلوبه يف صــحيحه
 ".إزالة أوهام"يف كتابه  �عند البخاري، وقد تناوهلا املسيح املوعود 

مــن فمــن عادتـه أنــه ينقــل أقـواال عديــدة يف املسـألة الواحــدة  ،أمـا الفخــر الـرازي
 هــو -مــن آل عمــران ٥٦ -وحيــث إنــه يقــول بــأن الرفــَع يف اآليــة.. غــري أن يتبنّاهــا

.. رفُع الدرجة وليس رفَع املكان واجلهة، بات سهال استنتاج أنه يقول بوفاة املسـيح
ويكفينا أنه يقول برفع الدرجة، والـيت تتضـمن أن . استنتاج مّنا وليس نّصا منه هلكن

  . الوفاة هي املوت
 �فالوفاة قسـمان، نـوم ومـوت فقـط، ومل يُـرِْد عيسـى : "ن حزم فيقولوأما اب

وفاة النوم؛ فصـح أنّـه إّمنـا َعـىن  -من املائدة ١١٨يف اآلية  - �تـََوفـْيَتِين  فـََلما�بقوله 
حتقيــق جلنـة إحيــاء الــرتاث العــريب،  :ابــن حـزم، أبــو حممــد علـي، احمللــى" (وفـاة املــوت
  .)٤١سألة ، رقم امل٢٣ص، ١ج ؛دار اجليل

  : االعتراض
ا مبوعــــد الكســــوف واخلســــوف يف يــــدعي الــــبعض أن املــــريزا كــــان يعلــــم مســــبقً 

لكـــي يعلـــن أنـــه املهـــدي املنتظـــر قبـــل موعـــد  ،ا للحســـابات الفلكيـــةرمضـــان اســـتنادً 
الكســــوف واخلســــوف بقليــــل؟ وكيــــف نتأكــــد أن الكســــوف واخلســــوف قــــد حــــدثا 

  بالفعل يف املوعد املذكور عندكم؟
  : الردّ 
  :يدعي ذلك فعليه أن يأيت بدليل على ما يليمن 

كانـــــــت ) م١٨٩٤أي قبـــــــل (أن احلســــــابات الفلكيـــــــة يف ذلـــــــك العصــــــر  -١
  .متقدمة حبيث حتدد بدقة موعد اخلسوف والكسوف



@pb™a�Çað†»þa@ïßý�⁄a@ŠØÐÛa@óÜÇ@@
  ٣٥٢  

  

  
  

منــــذ أعلــــن أنــــه أن بريطانيــــا قــــد زودت اإلمــــام املهــــدي ــــذه املعلومــــات  -٢
  . ١٨٩٠أي يف عام .. املسيح املهدي

مل يكــن يعلــم ذلــك  �فــاحلق الصــريح أنــه . ط القتــادوإثبــات هــذا دونــه خــر 
  .مطلًقا

كــان يعلــم، فهــذا ال يغــري مــن احلقيقــة   أو غــريه أنــه -جــدال-ومــع هــذا فلنفــرض
شــيئا؛ ذلــك أن حــديث رســول اهللا قــد حتقــق، وكــل مــا يف األمــر أن فالنــا أو عالنــا  

  .كان يعلم مبوعد حتققه، وهذا ال ينقض احلديث
فقد حتقق، ومل يكن يف األرض كلهـا وقـت حتققـه  صحة احلديثمن كان يرى 

مــن ال وحــىت . �أمحــد  مــريزا غــالم أنــه هــو اإلمــام املهــدي غــري ســيدنا أعلــنمــن 
صــحة احلــديث، فــإن حتققــه يشــكل دلــيال قاطعــا علــى صــحته، مهمــا قيــل يف  يــرى

  . سنده، فالشمس ال حتتاج إىل دليل على وجودها وهي ساطعة
تقول على اهللا وفنت الناس مسـتغال حـديثا معروفـا مث آهللا عاجز عن إهالك من 
   بشأن عالمة ظهور اإلمام املهدي؟

إن اهللا تعاىل ال يريد أن يضّل أحًدا، بل إنه سـبحانه يوضـح طريـق احلـق ليتبعـه 
  .الناس، فاهللا يريد لنا اخلري، ولكن االستكبار هو املصيبة

د أن يتحـــدث بامســـه علـــى يقــني أن اهللا تعـــاىل ال يســـمح ألحــ ال بــد أن نكـــون
ـــا بـَْعـــَض اْألَقَاِويـــِل �مـــن ذلـــك بقولـــه  �فقـــد حـــّذر اهللا  ؛للنـــاس َن ـــْو تـََقـــوَل َعَليـْ * َوَل

 �َفَمـا ِمــْنُكْم ِمـْن َأَحـٍد َعْنـهُ َحــاِجزِينَ * ُمث َلَقَطْعَنــا ِمْنـُه اْلـَوِتَني * َألََخـْذنَا ِمْنـُه بِـاْلَيِمِني 
ســوف والكســوف قــد حــدث بالفعــل يف أمــا التأكــد مــن أن اخل) ٤٨-٤٥:احلاقــة(

  : ذلك التاريخ، فأدلته ما يلي
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قــد كتــب ذلــك يف كتبــه بُعيــد حــدوث هــذين  �املســيح املوعــود أن  -١
ــــون احلــــديث : احلــــدثني، ومل يكتــــب أحــــد ينفــــي حــــدوثهما، بــــل صــــار النــــاس يقول

  . ضعيف، أو أنه سيحدث بعد يوم القيامة
 .اليت حتدثت عن الظاهرةميكن قراءة اجلرائد واالت يف ذلك العصر  -٢

 .ميكن مراجعة املراصد الفلكية يف ذلك -٣

ميكــن مراجعــة بــرامج حاســوبية حتــدد مواعيــد اخلســوف والكســوف يف  -٤
 . املاضي واملستقبل

  : االعتراض
 َوَمـا�، وهـذا خبـالف القـرآن الـذي أكـد أـم �أنتم تؤمنون بصلب املسـيح 

ــوهُ  ـــِكن َصــَلُبوهُ  َوَمــا قـَتـَُل فاملســيح قــد جنــاه اهللا مــن .. ).١٥٨: النســاء( �َهلـُـمْ  ُشــبهَ  َوَل
  . لب بدال منه شخص آخروصُ  ،الصلب

  :الردّ 
  :هذا تفسري خاطئ لآلية، واألدلة

ه بـــهذه الطريقـة، فمــا مــربر أْن يلقـي بشبـــهه علــى لـو أراد اللـــه أن ينّجـي نبيّــ-١
ال تفيــد أحــد آخــر؟ فرفعــه إىل الســماء كــاٍف إلنقــاذه، فتكــون هــذه خطــوة إضــافية 

  .شيًئا يف جناة املسيح
إن القـائلني بــهذا التفسـري ينقســمون إىل قسـمني يف حتديـد الشـخص الــذي -٢

إن الشبــه ألقـي علـى يهـوذا اإلسـخريوطي : أُلقي عليـه شبــه املسـيح، فبعضـهم يقـول
بل ألقي الشبــه علـى أحـد احلـواريني املخلصـني : الذي خان املسيح، وبعضهم يقول

وهــذا . طلــب منـــه املســيح ذلــك، مقابــل أْن يكــون رفيقــه يف اجلنــة للمســيح، حيــث
 .يشري إىل أن التفسري سابق للروايات اليت ُوِضَعت لتربير هذا التفسري
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ــها عقــــ الســــابقتني إن كلتــــا الــــروايتني-٣ ؛ فإلقــــاء الشبـــــه علــــى الً ال ميكــــن قبولـــ
نبيـه بإلقـاء صورتــه ه صـورة اخلائن منقوض من حيث إن اللـه تعاىل ال ميكن أْن يشـوّ 

تلـك الـيت صورَْتــه  ؛والروايـة الثانيـة مسـيئة جـدا إىل نـيب اللــه. على إنسان خائن كافر
ــة منــه الً يهــرب تارًكــا أصحابـــه ميوتــون ويقتلــون بــد ،إنســانًا جبانًــا َهم

َ
؛ فهــذا خمــالف مل

حـــد يصـــمد يف أُ  �فهـــا هـــو نبينـــا حممـــد . األنبيـــاء، بـــل خمـــالف لألخـــالق الكرميـــة
ومل يهـاجر . مل يبق معه سوى ثّلة قليلة من املسلمني؛ فقد فر البقيـة رغم أنهنني وحُ 

 . إىل مكة إال حني اطمأن على صحابتـه بعد وصولـهم املدينة

إن إلقاء َشبـه فالن على فالن قضية تلبيسية ليسـت مـن سـنة اللــه إطالقًـا؛ -٤
  . التعقيدفاللـه تعاىل ال يتعامل مع البشر بـهذا الغموض و 

يف حــني يظهــر . وصــرب عــاىن واضــطهد وتعــذب قــد �معلــوم أن عيســى -٥
مل يعـان شـيًئا، بـل إن اللــه رفعـه إىل السـماء قبـل اقـرتاب ) الشـبيه(أنـه حسـب قصـة 

يُرمــــى باحلجــــارة، وتُلقــــى عليــــه  �بينمــــا رأينــــا نبينــــا وســــيدنا حممــــًدا !! الكفــــار منـــــه
 مـــن أويل العـــزم مـــن  �فكيـــف كـــان عيســـى  يف املعـــارك، رأســـه األوســـاخ، وُيشـــج

 الرسل إًذا؟

ُســنَة �إن هـذه القصــة مناقضـة لســنة اللـــه يف بعـث الرســل، وقــد قـال تعــاىل -٦
  .�اللـه الِيت َقْد َخَلْت ِمْن قـَْبُل َوَلْن جتََِد ِلُسنِة اللـه تَـْبِديًال 

ْرَميَ َوأُمـُه آيَـًة َوآَويْناُمهـا ِإىل َوَجَعْلنـا ابْـَن َمـ�: اإليواء الذي نصـته اآليـة الكرميـة-٧
ووجــه االســتدالل أن اإليــواء هــو اللجــوء ). ٥١: املؤمنــون( �رَبْـــَوٍة ذاِت قَــراٍر َوَمعــنيٍ 

واملـــرة الوحيـــدة الـــيت جلـــأ فيهـــا . بعـــد االضـــطهاد والتعـــرض إىل صـــعوبات ومصـــائب
ه، أمـا إذا املسيح إىل منطقة أخرى بعد اضطهاده هي بعد حادثة الصلب وجناته منـ
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ّمت تفســـري حادثـــة الصـــلب بأـــا رفـــع للمســـيح إىل الســـماء مـــن دون تعرضـــه إىل أّي 
  . فلن تكون لآلية أية مصداقية ،أذىً 

وقـــد قـــال الـــبعض إن اإليـــواء ّمت عنـــد والدة املســـيح، وهـــذا خطـــأ؛ ألن املســـيح 
لــو عنــد والدتــه مل يتعــرض إىل أي اضــطهاد، فلــيس هنــاك عاقــل يلــوم مولــوًدا حــىت 

واآليــة تــذكر أن املســيح وأّمــه قــد آوامهــا اهللا، أي أجلأمهــا بعــد ! ظــّن أنــه ُولــد بــاحلرام
  .اضطهاد، ومل يلجئ أّمه وحدها

مث إن اآلية تتحـدث عـن ربـوة ذات قـرار ومعـني، أي مكـان مرتفـع، يسـتقر فيـه 
 :لذا اختلف املفسرون يف هذا املكـان كثـريًا، فقـال بعضـهم.. العيش وجتري فيه املاء

.. ٢٤دمشــق: مصــر، واألكثـرون: الرملـة، وقــال غـريهم: بيـت املقــدس، وقـال آخــرون
وال شــك يف بطــالن هـــذه األقــوال مجيعهـــا؛ فلــيس منهـــا مكــان جيمـــع بــني االرتفـــاع 

إًذا أخطأ املفسرون يف مسألتْني يف تفسري هـذه اآليـة؛ .. واالستقرار وجريان املاء فيه
تعرضــه لالضــطهاد، وثانيتهمــا القــول برحلتــه إىل القــول بــإيواء املســيح قبــل : أوالمهــا

أمـا حسـب تفسـرينا، فاآليـة تتحـدث عـن .. أمكنة ال تنطبق عليها مواصـفات اآليـة
إىل بـالد الشـرق، واسـتقراره يف  -بعد تعرضه للتعذيب على الصـليب-رحلة املسيح 

  .كشمري؛ تلك البالد العالية اليت جتري فيها األار ويستقر فيها العْيش
ــُر املــاِكرينَ �قـال تعــاىل -٨ مث ). ٥٥: آل عمــران( �َوَمَكــروا َوَمَكـَر اهللاُ واهللاُ َخيـْ

ــــَك َوراِفُعــــَك ِإَيل �قــــال عــــّز وجــــّل  : آل عمــــران( �ِإْذ قــــاَل اُهللا يَــــا عيســــى إين ُمتَـَوفّي
فهو يبشره بإجنائه من مكرهم ورد كيدهم إىل حنورهم، وأنـه سيسـتويف أجلــه "، )٥٦

وكيـف يكـون …تف أنفـه مـن غـري قتـل وال صـلب، مث يرفعـه اللــه إليـهحىت ميوت ح
إنقــاذ عيســى بانتزاعــه مــن بينـــهم، ورفعــه جبســده إىل الســماء مكــرًا؟ وكيــف يوصــف 

                                         
 ٣٨٠، ص١١الرازي، التفسري الكبري؛ ج: انظر ٢٤
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ــه لـــيس يف استطاعتــــهم أْن يقـــاوموه، ولـــيس يف قـــدرة  بأنــــه خـــريٌ  مـــن مكـــرهم مـــع أنــ
ا كان جاريًـا علـى أسلوبــه، غـري البشر؟ أال إنـه ال يتحقق مكر يف مقابلة مكر إال إذ

َوِإْذ َميُْكــُر �وقـد جــاء مثـل هـذا يف شــأن نبينـا حممـد . خـارج عـن مقتضـى العــادة فيـه
ـــُر  بِــَك الـــِذيَن َكَفـــُروا لُِيْثِبُتـــوَك أَْو يـَْقتُـلُـــوَك َأْو ُخيْرُِجــوَك َوَميُْكـــُروَن َوَميُْكـــُر اللــــه َواللــــه َخيـْ

  )٣١: األنفال( �اْلَماِكرِينَ 
٩-  َه �حسـب التفسـري املتـداول، فــإنَه هلـم رجـل بعيســى  � َهلُـمْ ُشـبتعـين ُشــب
  .�املشبه هو الرجل، واملشبه به هو عيسى : يعين. �

إىل الرجـل املصـلوب غـري جـائز؛ ألنـه ال ذِكـر لـه يف  �ُشـبهَ �لكّن إسناد الفعل 
  .فيجب أال يعود الضمري على شيء ال وجود له يف السياق.. اآلية

) ُشـــبهَ : (فـــإن قلـــتَ : إىل هـــذا حـــني قـــال -يف تفســـريه - وقـــد َفِطـــَن الزخمشـــري
. إىل مــاذا؟ إن جعلتــه مســنًدا إىل املســيح، فاملســيح ُمَشــبه بــه ولــيس ِمبَُشــبهفــ ،مســند

  ٢٥.وإن أسندته إىل املقتول، فاملقتول مل جيِر له ذِكر
ــــأيت بشــــيء ولكــــن املرويــــات الضــــعيفة أدت برجــــل بليــــغ كالزخمشــــري إىل  أن ي

، كقولــك )هلــم(هــو مســند إىل اجلــار واــرور، وهــو : قلــت: غريــب حــني تــابع قــائال
  .ولكن وقع هلم التشبيه: ، كأنه قيل)ُخيل إليه(

ال يعــين أنــه وقــع هلــم ) ُخيــل إليــه(بيــد أن هــذا ال يصــفو للزخمشــري؛ ألن قولــه 
مث مــا معــىن أن ُيســند  .التشــبيه برجــل آخــر، بــل يعــين أنــه ُخيــل إلــيهم أنــه مصــلوب

ألـــيس الفعـــل يســـند إىل فاعـــل أو نائـــب فاعـــل، فقـــط؟ ! الفعـــل إىل اجلـــار واـــرور؟
ويبـــدو أن الزخمشـــري شــــعر بضـــعف هـــذا االحتمــــال، لـــذا فقـــد تــــابع حديثـــه ليــــأيت 

 �قـَتـَْلَنــا إِنــا� وجيــوز أن يُســند إىل ضــمري املقتــول، ألن قولــه": باحتمــال آخــر، فقــال

                                         
 ٥٨٠، ص١ج -دار املعرفة -الزخمشري؛ الكّشاف ٢٥
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وال شــّك أن هــذا أضــعف مــن ). ُشــبه هلـم مــن قتلــوه(ولكــن : ليـدل عليــه، كأنــه قيــ
يــدل علـى وجـود مقتــول؟ أال  �قـَتـَْلَنـا ِإنـا�سـابقه؛ فهـل يُعقــل أن يكـون قولـه تعــاىل 

ميكن أن يدل على توهم قتل املسيح؟ مث لو دل على وجود مقتـول اسـتنتاًجا، فهـل 
  وال وجود له ذِكرًا؟ الً يصح أن يعود الضمري على شيء ميكن استنتاجه احتما

أرادوا قتلـــه  �أن اليهــود ملــا كفــروا بعيســى : أّمــا تفســرينا لـــهذه اآليــات فهــو
لكـن خـاب و  -٢٣:٢١كي يُثبتوا عليه اللعنة، عمالً مبا جـاء يف سـفر التثنيـة  -صلًبا

مكـــرهم، وشـــاء اللــــه أْن ينصـــر نبيـــه ويرفـــع درجتــــه ومكانتــــه وينــــزهه عـــن اللعـــن مـــن 
موتـــــه علــــى الصــــليب، فأكــــد أنـــــهم مــــا قتلــــوه بأيــــة طريقــــة، وال بالصـــــلب خــــالل 
. بـل إن اللــه رفـع درجتــه ومكانتــه -حيث ذكر اخلـاص بعـد العـام ألمهيتــه -بالذات

ـــزل عــن الصــليب ف وقــد اشتبـــه علــيهم قتلـــه؛ ــا أُن ـــهم مــا قتلــوه؛ إمنظــن كثــري منـــهم أن
أي ومــا قتلــوه وهــم  � َيِقيًنـا قَـتَـُلــوهُ  َوَمــا�آليــة ، ومل ميــت، لــذا قــال تعـاىل يف ا٢٦حيـا

أنــك لـــو : ومثــال علــى ذلــك. متيقنــون مــن قتلـــه، بــل ظلــوا يف شــك مــن أمــر قتلـــه
أنت ما قتلتــها بـل ُشبــه لـك، : ضربت أفعى حبجر، وظننت أنك قتلتـها، نقول لك

لـــذا خنتصـــر . أو اشتبــــه عليـــك األمـــر، وال يـُْفَهـــُم مـــن هـــذا أنـــك قتلـــت أفعـــى غريهـــا
ليهـود أرادوا أْن يصـلبوا عيسـى، وشـاء اللــه أْن ينجـي نبيـه مـن إن ا: املوضوع مبا يلي

                                         
، فيجــدر أْن نتــذكر هنــا أن مــن ُعلّــق علــى �أنّنــا نقــول بصــلب املســيح  -ألول وهلــة-يبــدو  ٢٦

وكــذلك مــن أوشــك علــى الغــرق ومل يغــرق ال ُيســّمى . حبــل املشــنقة مث أُنـــزل حيــا ال ُيســمى مشــنوقًا
والغريـق مـن . فاملشـنوق مـن مـات شـنًقا. ومثلـه، من جرح يف املعركة ومل يُقتل ال ُيسّمى شهيًدا. غريًقا

مل  �وعيســـى . ومــن مثّ، فاملصـــلوب مـــن مــات صـــلًبا. عركـــةوالشـــهيد مــن مـــات يف امل. مــات غرقًـــا
  .لكنـه ُعلَق على الصليب، وتعذب وصرب، وأُنزل حيا. ُيصلب، مبعىن أنـه مل ميت صلًبا
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رفـع اللــه  ،هذا، ففشل اليهود يف خطتـهم، ومل يقتلوا عيسى ومل يصلبوه، وبََدل لعنـه
  .درجتـه

يف أربعــــة الكـــرمي يف القــــرآن  ورد ومشـــتقاته) الصــــلب(لفـــظ بقـــي أن نــــذكر أن 
يف ديـــد فرعـــون للســـحرة بعـــد مواضـــع؛ مـــرة جـــزاء ملـــن حيـــارب اهللا ورســـوله، ومـــرة 

مـــع الفـــىت الـــذي يصـــلب فتأكـــل الطـــري مـــن  �إميـــام، وثالثـــة يف قصـــة يوســـف 
  :وهذه هي اآليات. رأسه، ورابعة يف نفي الصلب عن املسيح

  :اآلية األوىل
َا � َه َوَرُسولَهُ َوَيْسـَعْوَن ِيف اْألَْرِض َفَسـاًدا أَ  ِإمنِذيَن ُحيَارِبُوَن الللُـوا أَْو َجزَاُء الْن يـَُقتـ

َفـْوا ِمـَن اْألَْرِض َذلِـَك َهلُـْم ِخـْزٌي  ُيَصلُبوا أَْو تـَُقطَع أَْيِديِهْم َوأَْرُجُلُهْم ِمْن ِخالٍف أَْو يـُنـْ
نْـيَا َوَهلُْم ِيف اْآلَِخرَِة َعَذاٌب َعِظيمٌ  ٣٤: املائدة( �ِيف الد(  

  :اآلية الثانية
ـْحَر َفَألَُقطَعـن قَاَل َآَمْنُتْم لَُه قَـْبَل أَ � َمُكـُم السِذي َعلهُ َلَكِبـريُُكُم الـْن َآَذَن َلُكْم إِن

 َنـــا َأَشـــدأَيـ ْخـــِل َولَـــتَـْعَلُمنُكْم ِيف ُجـــُذوِع النبـَنأَيْـــِدَيُكْم َوأَْرُجَلُكـــْم ِمـــْن ِخـــَالٍف َوَألَُصـــل
  )٧٢: طه( �َعَذابًا َوأَبْـَقى

  :آلية الثالثةا
َصاِحَيبِ السْجِن أَما َأَحدُُكَما فـََيْسِقي رَبُه َمخْرًا َوَأما اْآلََخـُر فـَُيْصـَلُب فـََتْأُكـُل يَا �

ْفِتَيانِ  ُر ِمْن رَْأِسِه ُقِضَي اْألَْمُر الِذي ِفيِه َتْستـَ   )٤٢: يوسف( �الطيـْ
 :اآلية الرابعة

ــْوهلِِْم إِنــا قـَتـَْلَنــا اْلَمِســيَح عيســى بــن مــرمي�  َرُســوَل اللــِه َوَمــا قـَتـَُلــوُه َوَمــا َصــَلُبوُه وقـَ
َوَلِكْن ُشبَه َهلُـْم َوِإن الـِذيَن اْختـََلُفـوا ِفيـِه َلِفـي َشـك ِمْنـُه َمـا َهلُـْم بِـِه ِمـْن ِعْلـٍم ِإال اتـبَـاَع 

تَـُلوُه يَِقيًنا   )١٥٨: النساء(�الظن َوَما قـَ
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  :مناقشة معىن الصلب يف اآليات
  : األوىل تقول اآلية
ـَـا� ُلــوا ِإمنــَه َوَرُســولَُه َوَيْســَعْوَن ِيف اْألَْرِض َفَســاًدا َأْن يـَُقتـــِذيَن ُحيَــارِبُوَن اللَجــزَاُء ال� 
مبعـىن أن يُقتلـوا صـلبا، وال ميكـن أن تعـين أن  �َأْو ُيَصـلُبوا� بالسيف أو بغريه وذلك

يُعلقوا ساعة أو ساعتني، بل ال بد أن يكون معناها أن يُعلقوا حىت املوت، ألنـه لـو  
كــان معناهــا جمــرد التعليــق لكــان هنــاك عــدم ترتيــب يف العقوبــات، فالعقوبــة الثالثــة 

وهذه العقوبة أشد من جمرد التعليق  �الفٍ أَْو تـَُقطَع أَيِْديِهْم َوأَْرُجُلُهْم ِمْن خِ �: هي
  . ساعة أو ساعتني أو أكثر على الصليب من دون موت

أمـا معــىن الصــلب يف اآليــة الثانيـة فهــو املــوت حتمــا، فقـد قَــاَل فرعــون للســحرة 
أي  �نْخلِ َوَألَُصلبَـنُكْم ِيف ُجُذوِع ال� مث �َألَُقطَعن أَيِْدَيُكْم َوأَْرُجَلُكْم ِمْن ِخَالفٍ فَ �

وال ميكــن أن يكــون قــد قصــد تعلــيقهم . ألعّلقــّنكم علــى جــذوع النخــل حــىت متوتــوا
بضــع ســاعات ــرد التعـــذيب فقــط، بــل ال بــّد أن يكـــون قــد قصــد التعليــق الـــذي 

  .يؤدي إىل املوت
وكـــــذلك معـــــىن الصـــــلب يف اآليـــــة الثالثـــــة، فهـــــو ال يعـــــين ســـــوى املـــــوت علـــــى 

  الطيـُْر ِمْن رَْأِسِه وهو حي؟الصليب، وإال كيف ميكن أن تأكل 
لــذا فــإن الصــلب يف اآليــة املتعلقــة باملســيح تعــين املــوت علــى الصــليب، وذلــك 

والقـرآن الكـرمي هـو املصـدر األول . مثل هذه اآليات الثالث، وال تعـين جمـرد التعليـق
  . ملعاين األلفاظ ال غريه

. الِقْتلـــة املعروفـــةوالصـــْلُب هـــذه : يف لســـان العـــرب قـــد قـــال ابـــن منظـــورمث إن 
 ).٥٢٦، ص ١ج  ؛لسان العرب(

  فهل بقي شك يف معىن الصلب؟ 
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مث إن اليهـــود والنصـــارى مل خيتلفـــوا يف شخصـــية مـــن ُعلّـــق علـــى الصـــليب، بـــل 
ــوُه َوَمــا َصــَلُبوُه َوَلِكــْن ُشــبَه َهلُــمْ �واهللا تعــاىل يقــول . اختلفــوا يف موتــه عليــه  �َوَمــا قـَتَـُل

أي مــن  �مْنــهُ  َلِفــي َشــك �أي يف موتــه علــى الصــليب  �تـََلُفــوا ِفيــهِ َوِإن الــِذيَن اخْ �
 اللّـهُ  رفـََعـهُ  بَـل� �َوَمـا قـَتـَلُـوُه يَِقيًنـا� �َما َهلُْم بِِه ِمْن ِعْلٍم ِإال اتـَباَع الظن �هذا املوت 

  . درجته ومنـزلتهأي رفع  �إِلَْيهِ 
اة املســـــيح مـــــن املـــــوت علـــــى باختصـــــار، فـــــإن اآليـــــات القرآنيـــــة تشـــــري إىل جنـــــ

والقـــول بقصـــة الشـــبيه هـــو خـــالف . الصـــليب، وهـــي تتضـــمن أنـــه هـــو الـــذي ُعلـــق
  . وهو إساءة إىل اهللا تعاىلوخالف للغة، للقرآن وخالف للتاريخ وخالف للعقل 

  :االعتراض
 �..َعنــــــكَ  ِإْســــــرَائِيلَ  بَــــــِين  َكَفْفــــــتُ  َوِإذْ  ..�:�عــــــن املســــــيح  قــــــال تعــــــاىل 

دق املســـامري يف يديـــه  إىلمل يتعـــرض فهـــذا دليـــل علـــى أن املســـيح  )١١١:املائـــدة(
  . صلب البتهيُ ، ألنه مل ورجليه

  : الردّ 
أمــا . أي عـن قتلــك وصـلبك �َعنــكَ  ِإْسـرَائِيلَ  بَــِين  َكَفْفـتُ  َوِإذْ �قولـه تعــاىل إن 

جمــرد األذى مهمــا كــان حجمــه، فلــم يعصــم اهللا منــه األنبيــاء، بــل إن يف تضــحيتهم 
وملــاذا ينجــي اهللا . واضــطهادهم وشــجاعتهم يف مواجهــة الظلــم واالســتبداد أســوة لنــا
 سـرتوكُ  رأسـه جّ ُشـاملسيح من كل أنواع األذى؟ أهو أفضل من خامت النبيني الذي 

   أحد؟ ةيف غزو  تهاعيَ بَ رَ 
إمنا هي سنة اهللا يف إرسال الرسل، حيـث يعـذم الكفـار الـذين يكرهـون مسـاع 

ويف صـــرب األنبيـــاء علـــى األذى عـــربة  .احلـــق الـــذي يتعـــارض مـــع مصـــاحلهم الدنيويـــة
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رَُكــوا َأن النــاسُ  َأَحِســبَ �قــال تعــاىل . وأســوة لنــا، لنــتعلم الصــرب علــى االبــتالء  َأن يـُتـْ
ُنونَ  َال  َوُهمْ  آَمنا يـَُقوُلوا   .� يـُْفتـَ

أما االستدالل بالكتاب املقدس فال بـأس بـه، فلـيس كـل مـا فيـه حمـرف، بـل ال 
فمــا دام . بـد مـن االسـتفادة منــه، واحلكمـة ضـالة املـؤمن، أىن وجــدها فهـو أحـق ـا

  . القرآن هو احلكم فال بأس بعدها باالطالع على أي كتاب
أما أن شبيه املسيح هو الذي تعـرض لـألذى، فهـذه قصـة باطلـة فنـدناها بأدلـة  

  . كثرية يف غري هذا االعرتاض
  : االعتراض

تقولون أن عيسى مات يف األرض، بينما قـال اهللا تعـاىل أنـه رفعـه إليـه، أي إىل 
  . السماء

  : الردّ 
تَـَوفيـَك َورَاِفُعـَك ِإَيل يَـا ِعيَسـى ِإين مُ �مل يقل اهللا أنه رفعه إىل السـماء، بـل قـال 

 �َوُمَطهُرَك ِمَن الِذيَن َكَفُروا َوَجاِعُل الِذيَن اتـبـَُعوَك فَـْوَق الِذيَن َكَفُروا ِإَىل يـَـْوِم اْلِقَياَمـةِ 
  ) ٥٦:آل عمران(

  : من اهللا تعاىل، وهي �فهذه أربع بشارات تلقاها املسيح 
  .ل قتال، فهي بشارة بنجاته من القتلأنه سيموت ميتة عادية، أي لن يقت-
ســرتتفع درجتــه، ولــن يكــون ملعونــا، كمــا أراد لــه اليهــود، عمــالً مبــا جــاء يف -

  .٢٣:٢١سفر التثنية
ســيطهره اهللا مــن الــذين كفــروا، وذلــك مــن خــالل بعثــة نــيب يشــهد لــه أنــه مل -

  . ُيصلب ومل يُلعن
  . سيجعل أتباعه غالبني على الكافرين إىل األبد-
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ــهِ  الّلــهُ  رفـََعــهُ  بَــل�يؤكــد أن الرفــع يعــين رفــع الدرجــة واملنـــزلة قولـــه تعــاىل  وممــا  �إِلَْي
ــــزه عـــن املكـــان )١٥٩:النســـاء( ــــه تعـــاىل من ــــه اجلهـــات الســـت   ؛إذ إن الل ال حتـــيط ب

كسائر املخلوقات، ومن هنا جيب أّال نفهم هذه اآلية من ناحيـة ماديـة، وإال وقعنـا 
  .يف التشبيه والتجسيم والعياذ باللـه

ال يعـــين هـــذا ســـوى رفـــع فـــوإذا كـــان الرافـــع هـــو اللــــه، واملرفـــوع هـــو اإلنســـان، 
رَفـَْعنـاُه بِــها َولِكنــُه َأْخَلــَد ِإىل األْرِض َولَـْو ِشـْئنا لَ  �قولــه تعـاىل  وذلـك كمـا يفاملنــزلة، 

 َوالـِذينَ يـَْرفَـِع اللــُه الّـذيَن آَمنـوا ِمـْنكْم  �وقولــه تعـاىل) ١٧٧: األعـراف( �واتـَبَع َهواه
 �َأْن تـُْرفَــعَ  اللــهُ  أَِذنَ  بـُيُــوتٍ  ِيف �، وقولـــه تعــاىل )١٢: اادلــة( �الِعْلــَم َدَرجــات أُوتُــوا

  .وما تواضع أحد للـه إال رفعه اللـه: �، وقول الرسول حممد )٣٧: النور(
يًقا�كمــا ذكــر اللـــه تعــاىل عــن إدريــس ـــه َكــاَن ِصــدَواذُْكــْر ِيف اْلِكَتــاِب ِإْدرِيــَس إن 

   ).٥٨-٥٧: مرمي( �َورَفـَْعَناُه َمَكانًا َعِليا* نبِيا
يعـين أن االسـتدالل  وهـذاأن إدريـس يف السـماء،  يوًمـامل يشتـهر بني املسلمني 

عـن دليـل إلثبـات رفـع عيسـى إىل  جـاء بعـد حبـثٍ  �إِلَْيـهِ  الّلهُ  رفـََعهُ  َبل�بقولـه تعاىل 
هـذه العقيـدة مــن عنـد النصـارى، أمــا لـو كـان هــذا  تســرّبتبعـد أْن  ، وذلـكالسـماء

ء، لقـــالوا القـــول ذاتــــه عـــن علـــى رفـــع عيســـى إىل الســـما الً الـــدليل قائًمـــا بذاتــــه، ودا
ـــا نظرنـــا�إدريـــس 

ّ
فلـــم جنـــد ســـوى قلـــة مـــن العلمـــاء قـــالوا حبيـــاة إدريـــس يف  ؛، ومل

إن فكــرة وجــود عيســى يف الســماء قــد جــاءت بدايــًة، مث ُحبــث لـــها : قلنــافالســماء، 
  .طاروا بـه كل مطار �إِلَْيهِ  الّلهُ  رفـََعهُ  َبل�عن دليل، فلما وجدوا قولـه تعاىل 

  : تراضاالع
ــــِل �لقــــد ثبــــت أن املســــيح يف الســــماء مــــن خــــالل اآليــــة القرآنيــــة  ــــْن أَْه َوِإْن ِم

ـــــــْيِهْم َشـــــــِهيًدا ـــــــِة َيُكـــــــوُن َعَل ـــــــْوَم اْلِقيَاَم ْبـــــــَل َمْوتــــــــه َويـَ ـــــــْؤِمَنن بــــــــه قـَ ـــــــاِب ِإال لَيـُ  �اْلِكَت
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قبـل أن ميـوت، ألن  �، حيث إن معناها أن اليهـود سـيؤمنون بـه )١٦٠:النساء(
بعـــد نـزولــــه إىل  موتـــه، وذلـــكبعيســى قبـــل سيصـــدقون أهـــل الكتـــاب كـــل ن  املعــىن أ

  . وهذا ال يتحقق إال إذا ظل حيا إىل يوم القيامة .الدنيا يف آخر الزمان
  : الردّ 

ال بــد أْن يــؤمن أهــل الكتــاب  هــذا املعــىن املشــار إليــه حمــال، إذ إنــه ســيعين بأنــه 
أهل الكتاب أحيـاء منـذ ألفـي  كلـهم باملسيح قبل موت املسيح؛ وهذا يتطلب بقاء

  .ليؤمنوا بـه، وهذا مل حيصل، فبُطل املعىن على البديهة ،سنة وحىت نـزولـه
وأما ما قلُت يف وفـاة املسـيح فمـا كـان يل أن أقـول : �املسيح املوعود يقول 

-عـز وجـل  -من عند نفسي، بل اتبعُت قول اهللا تعاىل وآمنت مبـا قـال اهللا تعـاىل 
ـــُرَك ِمـــَن الـــِذيَن َكَفـــُروا َوَجاِعـــُل الـــِذيَن يَــا ِعيَســـى إِ �:  َوُمَطه يـــَك َورَاِفُعـــَك ِإَيلُمتـََوف ين

ــْوَق الــِذيَن َكَفــُروا ِإَىل يـَــْوِم اْلِقياَمــةِ  ُعــوَك فـَ فــانظْر كيــف شــهد اهللا علــى وفاتــه يف  . �اتـبـَ
يهــود وتانــام، ومعلــوم أن الرفــع وتطهــري ذيــل املســيح مــن إلزامــات ال! كتابــه املبــني

وغلبـــَة أهـــل احلـــق وضـــرِب الذلـــة علـــى اليهـــود، وجعلهـــم مغلـــوبني مقهـــورين حتــــت 
لقــد وقعــْت هــذه األنبــاء واملواعيــد كلهــا ومتــت وظهــرت، ومــا .. النصــارى واملســلمني

وقعـت إال علـى صـورا وترتيبهـا، وقـد انقضــت مـدة طويلـة علـى ظهورهـا ووقوعهــا، 
َم فكيف يعتقـد عاقـل بـالغ ذو عقـل سـ الـذي قُـد ليم وفهـم مسـتقيم بـأن خـرب التـويف

على هذه األخبار يف ترتيـب اآليـة املوصـوفة هـو غـري واقـع إىل وقتنـا هـذا، ومـا مـات 
عيسى بن مرمي إىل هذا الزمان الذي فسد بضـالالت أُّمتـه، بـل ميـوت بعـد نزولـه يف 

  .وقت غري معلوم؟ وال خيفى سخافة هذا الرأي على املتفكرين
لون حبيــاة املســيح ملــا رأوا أن اآليــة املوصــوفة تُبــّني وفاتــه بتصــريح ال ُميكــن والقــائ

يَـا  �: إخفاؤه، جعلوا يؤّولوا بتأويالت ركيكة واهيـة، وقـالوا إن لفـظ التـويف يف آيـة
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كـان مـؤخرا يف احلقيقـة مـن كـل هـذه الواقعـات، يعـين ِمـن   �... ِعيَسى ِإين ُمتـََوفيـكَ 
ن البهتانات ببعث النيب املصدق وغلبِة املسـلمني علـى اليهـود رفع عيسى وتطهريه م

" رافعـــك"علـــى لفـــظ " املتـــويف"وجعـــِل اليهـــود مـــن الســـافلني، ولكـــن اهللا قـــدم لفـــَظ 
مــع حــذف بعــض الفقــرات الضــرورية رعايــًة لصــفاء  ،وغريهــا" مطّهــرك"وعلــى لفــظ 

يف آخــر  �ُمتَـَوفيــَك  ِإين  �: يعــين.. وكــان اللفــظ املــذكور. نظــم الكــالم كاملضــطرين
ألفــاظ اآليــة، فوَضــعه اهللا يف أّوهلــا اضــطرارا لرعايــة الــنظم احملكــم، وكــان اهللا يف هــذا 
التــــأخري والتقــــدمي مــــن املعــــذورين، فألجــــل هــــذا االضــــطرار وَضــــع األلفــــاظ يف غــــري 

: واآلية بزعمهم كانت يف األصل على هذه الصـورة. مواضعها وجَعل القرآن عضني
رافعــك إيل، ومطّهــرك مــن الــذين كفــروا، وجاعــُل الــذين اتبعــوك فــوق  يــا عيســى إين

فـــانظْر كيــــف . مث متوفّيـــك ،زلك مـــن الســـماءـالـــذين كفـــروا إىل يـــوم القيامـــة، مث ُمنـــ
يبـــّدلون كـــالم اهللا وحيرّفـــون الكلـــم عـــن مواضـــعها، ولـــيس عنـــدهم مـــن برهـــان علـــى 

. إن يّتبعـــون إال أهـــواءهم، ومـــا كـــان هلـــم أن يتكلمـــوا يف القـــرآن إال خـــائفني.. هـــذا
زه عــن هــذه االضــطرارات، وكالمــه كلــه ُمرتــب كـــاجلواهرات، ـوأنــت تعلــم أن اهللا ُمنــ

ـــٌة عظيمـــة، وســـفاهة شـــنيعة، ومـــا يقـــع يف هـــذه والـــتكلم يف  شـــأنه مبثـــل ذلـــك جهال
الوســـاوس إال الـــذي نســـي قـــدرة اهللا تعـــاىل وقـُّوتـــه وحولـــه، واحتقـــره ومـــا قـــَدره حـــّق 

  .قدره، وما عَرف شأن كالمه، بل اجرتأ وأحلَق كالم اهللا بكالم الشاعرين
م اهللا ِمـــن وكيـــف جيـــوز ألحـــد مـــن املســـلمني أن يـــتكلم مبثـــل هـــذا، ويبـــّدل كـــال

ــه عــن موضــعه مــن غــري ســند مــن اهللا ورســوله؟ أليســت لعنــة اهللا  تلقــاء نفســه، وُحيرّف
على احملرفني؟ ولو كانوا على احلق فِلم ال يأتون بربهـان علـى هـذا التحريـف مـن آيـة 
أو حـــديث أو قـــول صـــحايب أو رأي إمـــام جمتهـــد إن كـــانوا مـــن الصـــادقني؟ وكيـــف 

ل عليهـــا مـــن الكتـــاب والُســـّنة وال جنـــدها إال كتحريـــف نقبـــل حتريفـــام الـــيت ال دليـــ
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وأمـــا الســـلف الصـــاحل فمـــا تكلمـــوا يف هـــذه املســـألة . اليهـــود مـــن تلبـــيس الشـــياطني
تفصيال، بل آمنـوا جممـال بـأن املسـيح عيسـى بـن مـرمي قـد تـُـُوّيف كمـا ورد يف القـرآن، 

ى علــى وجــه وآمنــوا مبجــّدد يــأيت مــن هــذه األمــة يف آخــر الزمــان عنــد غلبــة النصــار 
األرض امســـه عيســـى بـــن مـــرمي، وفوضـــوا تفصـــيل هـــذه احلقيقـــة إىل اهللا تعـــاىل، ومـــا 

ة كمـا هـي يدخلوا يف تفاصيله قبل الوقوع، وكذلك كانت سريم يف األنباء املسـتقبل
فخَلــف ِمــن بعــدهم َخْلــٌف أضــاعوا ُســنّتهم وتركــوا ســريم، وأولــوا . ُســّنة الصــاحلني

مـــا اشـــتهت أنفســـهم، مث أصـــّروا عليـــه كـــأم عرفـــوا أســـرار اهللا قـــول اهللا ورســـوله إىل 
أمل يعلمــوا أن اهللا صــرّح يف القــرآن العظــيم بــأن . يقينــا وكــأم كــانوا مــن املســتيقنني

ـــا  �: املتنصــرين مــا أشــركوا ومــا ضــّلوا إال بعــد وفــاة املســيح كمــا يُفَهــم مــن آيــة فـََلم
؟ فلو مل يـُتـََوف املسيُح إىل هذا الزمـان للـزم مـن �ْيِهْم تـََوفـْيَتين ُكْنَت أَْنَت الرقِيَب َعلَ 

  .هذا أن يكون املتنصرون على احلق إىل هذا الوقت ويكونوا مؤمنني موحدين
ِمل ال يتفكـــرون يف هـــذه اآليـــات؟ ألـــيس فـــيهم رجـــل رشـــيد ! يـــا حســـرة علـــيهم

ـــَوفـْيَتين  �: وفهـــيم وأمـــني؟ وأنـــت تعلـــم أن آيـــة ـــة صـــرحية قـــد دلّـــ �فـََلمـــا تـَ ت بدالل
واضــحة بيّنــة علــى أن ضــاللة النصــارى واختــاذهم العبــد إهلــا مشــروطٌة بوفــاة عيســى 

واســتعمل املكــابرَة والــتحكم جبهلــه  ،، وال يُنكــره إال مــن عانَــَد احلــق بســوء متيــزه�
وإذا قيل هلم آِمنوا مبـا صـرّح اهللا يف  . وُمحقه، وأىب متعمدا ِمن أن يكون من املهتدين

ن وفــاة املسـيح وضــاللة النصـارى بعـد وفاتــه ال يف زمـن حياتــه، قـالوا أنــؤمن كتابـه مـ
مبعــان ختــالف األحاديــث؟ وقــد كــانوا يعّلمــون النــاَس أن اخلــرب الواحــد يـُــَرد مبعارضــة  

ومـا جنــد . كتـاب اهللا، فنسـوا مــا ذّكـروا النـاَس وانقلبــوا إىل اجلهـل بعـدما كــانوا عـاملني
يــا جبســمه العنصــري، بــل جنــد ذكــر وفــاة املســيح يف يف حــديٍث ذِْكــَر رفــع املســيح ح



@pb™a�Çað†»þa@ïßý�⁄a@ŠØÐÛa@óÜÇ@@
  ٣٦٦  

  

  
  

البخــاري والطــرباين وغريمهــا مــن كتــب احلــديث، فلريجــع إىل تلــك الكتــب مــن كــان 
  ...من املرتابني
مث إن دققـــــَت النظـــــر يف هـــــذه اآليـــــة، وحتملهـــــا علـــــى أحســـــن وجوههـــــا ..... 

ملسـيح كمـا ومعانيها، فال خيفى عليك أن مفهومها وسياق عبارـا يـدل علـى وفـاة ا
يَـا ِعيَسـى ِإين ُمتـََوفيـَك َورَاِفُعـَك  �: يدل عليـه منطوقهـا، فـإن اهللا قـد ذكـر بعـد قولـه

 كلماٍت فيها تسلية للمسيح وتبشري له وإخبار عـن أيـاِم فـتِح متّبعيـه وغلبـِتهم   �ِإَيل
كــان قبــل   �علـى أعــدائهم بعـد وفاتــه؛ وهـذا دليــل واضــح علـى أن مــوت عيسـى 

 )محامة البشرى( . وقبل غلبة كان ينتظرها ويسأل اهللا فتحهنصر من اهللا

قـد أتـْوا باحتمـال آخـر أو  -هروبًـا مـن هـذا التفنيـد-بْيد أّن كثريًا مـن املفسـرين 
كـــل كتـــاّيب ال بـــّد أن يـــؤمن بعيســـى قبـــل مـــوت هـــذا : وجـــه آخـــر لتفســـريها، فقـــالوا

حلـق مـن الباطـل، ألن كـل وعـاَيَن، َعلِـَم ا"الكتاّيب، ذلك أنه إذا أوشك علـى املـوت 
تفســري ( "مــن نـــزل بــه املــوت مل ختــرج نفســه حــىت يتبــني لــه احلــق مــن الباطــل يف دينــه

  )، النساء١ابن كثري؛ ج

حماولـــة للخـــروج ممـــا ألزمـــوا أنفســـهم بـــه؛ أي أـــم  -كمـــا هـــو مالَحـــظ-وهـــذا 
 يكــون تفســريها ال بـّد أن : ، فلّمــا رأوا هــذه اآليـة، قــالواالً وضـعوا التفســري املتـداول أو

، ال الً ؛ ألن الــدليل جيــب أن يكــون قائًمــا أصــالً وهــذا يؤكــد أــا ليســت دلــي. هكــذا
  .أن يُبحث عنه ويوضع له تفسري موافق ملا هو مَؤصل سلًفا

تفسري هذه اآلية يف كتابه إزالة أوهام، فكان  �وقد وّضح املسيح املوعود 
ببياننا هذا أن املسيح مل ميت على إن اليهود والنصارى يؤمنون  : "مما قاله حضرته

  ".. قط الصليب
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ما قلناه آنفا من أن املسيح ِمْن أَْهِل اْلِكَتاِب ِإال لَيـُْؤِمَنن بـأي أنه ما من أحد 
نعم، يؤمنون أن هذا قد . جنا من الصلب وأنه شّبه هلم أنه مات على الصليب

   .حصل مع املسيح قبل أن يؤمنوا مبوته والذي هو أمر حتمي
ليكن معلوما هنا أن قول اهللا تعاىل بأنه ما من ": �ويقول املسيح املوعود 

إمنا هو بيان إعجازي ومطابق متاما " مبا بيّنه عن أفكارهم"أهل الكتاب ال يؤمن 
فاملراد من هذا . �فَـَتَمنـُوا اْلَمْوَت ِإْن ُكْنُتْم َصاِدِقنيَ �: ملا قاله اهللا تعاىل لليهود

هود يقولون بأننا قتلنا املسيح على الصليب، ويستنتجون من ذلك القول هو أن الي
، وكذلك يقول النصارى إن املسيح - والعياذ باهللا  -أنه ملعون وليس نبيا صادقا 

مات على الصليب ويستنتجون من ذلك أنه صار كفارة لذنوم، ولكن احلق أن  
يؤمن يف قرارة قلبه ذه ِكال الفريقني خمطئ يف أفكاره، وال أحد من ِكال الفريقني 

لقد أراد . على الصليب يقينا مل ميتبل اعتقادهم القليب هو أن املسيح . األفكار
اهللا تعاىل من هذا الكالم أن يدرك املنصفون على وجه القطعية من سكوت 

السبب يف أن . اليهود والنصارى أنه ليس يف أيديهم ذا الصدد شيء إال الشك
اليهود والنصارى لزموا الصمَت بعد االطالع على هذه اآلية ومل يربزوا يف امليدان 

َعوا مبا ليس يف لإلنكار هو أم لو برزوا للمواجهة وادم كانوا يعرفون جيدا أ
قلوم لواجهوا ذلة وخزيا ولسوف تظهر من اهللا آيٌة ُتثبت كذم، لذا مل ينبسوا 

  )إزالة أوهام(. "ببنت شفة بل لزموا الصمت
أي أن املقصود هو أن اإلعالن القرآين عن عدم موت املسيح على الصليب، 

النصارى للرد، إمنا مرجعه أن هذه هي العقيدة الصحيحة اليت هي يف وعدم قيام 
قرارة قلوم، وأن القرآن بإعالا قد جعلهم يسلمون ا؛ وهذا ألم يف األصل 

  .يبنون عقيدم مبوت املسيح على الصليب على الظن والشبهة ال على اليقني
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مر الذي كان ما دام املسيح مل ميت على الصليب، األ": ويقول حضرته
اليهود والنصارى يريدون أن يستنتجوا منه نتائج معينة لتحقيق أهدافهم، صار 

فإن تفسري . إميام مبوته الطبيعي حمتوما عليهم ألن الذي يوَلد سيموت حتما
  )إزالة أوهام(. قبل إميانه مبوته: هو �قبل موته�: العبارة

ن عقيدة عدم موت كذلك بني حضرته أن اآلية حتتمل معىن آخر؛ وهو أ
أي أن .. املسيح على الصليب كانت عقيدة أهل الكتاب يف زمن هذه احلادثة

  )إزالة األوهام. (أهل الكتاب هنا هم أهل الكتاب املخصوصون بذلك الزمن
  : االعتراض

دليـل علـى أن ) ٥٣:احلـج( �..َنِيب  َوَال  رُسولٍ  ِمن قـَْبِلكَ  ِمن أَْرَسْلَنا َوَما�اآلية 
معـــىن كلمـــة النـــيب هـــي ذاـــا معـــىن كلمـــة النـــيب غـــري الرســـول، ولكـــنكم تقولـــون أن 

  .الرسول
  :الردّ 

كل رسول نيب وكل نيب رسول، ومل نقـل إن معـىن كلمـة النـيب هـي ذاـا  قلنا إن
رســول ونــيب، أي أن اهللا أرســله إىل البشــر،  �فســيدنا حممــد . معــىن كلمــة الرســول

وهكـــذا آدم ونـــوح وإســـحاق ويعقـــوب وموســـى . بـــوحي مـــن لدنـــه ســـبحانهوأنبـــأه 
  .وعيسى عليهم الصالة والسالم، وغريهم من الرسل األنبياء

فالرسول من أرسله اهللا تعاىل برسالة إىل البشـر، سـواء أكـان معـه كتـاب جديـد 
  .من عنده سبحانه، أم كان عامال بكتاب رسول سبقه

بكثــرة، وجــاء قومــه بنبــوءات كثــرية، حيــث إن كلمــة والنــيب مــن أنبــأه اهللا تعــاىل 
سـواء أجـاء بكتـاب جديـد مـن عنـده سـبحانه، أم كـان . النيب هي مـن صـيغ املبالغـة

  .عامال بكتاب نيب سبقه
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ولكــل . لــذا فــإن كــل رســول نــيب وكــل نــيب رســول، لكــن أصــل التســمية خمتلفــة
رســول برســالة  ومــا أرســلنا مــن: تقــول -٥٣: احلــج - فاآليــة. لفظــة معناهــا اخلــاص

إىل البشر، وال نيب أنبأناه بوحي من عندنا إال إذا متىن حتقيق إجنـاز، وضـع الشـيطان 
  .العراقيل يف طريقه، ولكن اهللا تعاىل يُفشل الشيطان يف النهاية، وينصر رسوله

  . الرسول غري النيب بأنفاآلية الكرمية ال تقول 
: نــيب رســوال، فنقــول هلــم أمــا املســتدلون ــا علــى أن كــل رســول نــيب ولــيس كــل

علـى هــذا املعـىن فــإن يف اآليـة كلمــة زائـدة وهــي كلمـة رســول، إذ إن كـل رســول نــيب 
  .. وما أرسلنا من نيب إال إذا متىن: حسب قولكم، فكان يكفي أن تقول اآلية

علـــى أن هـــؤالء القـــائلني بـــذلك أغفلـــوا عـــددا مـــن اآليـــات القرآنيـــة القاطعـــة يف 
نيب وكل نيب رسول، ومل يتحدثوا إال عن هـذه اآليـة رغـم  داللتها على أن كل رسول

  . أا تعارض مفهومهم من غري أن يتنبهوا لذلك
  :أما أدلتنا على أن كل رسول نيب وكل نيب رسول، فهي

ــرِيَن َوُمْنــِذرِيَن �قولـــه تعــاىل -١ ــَني ُمَبشبِيــًة َواِحــَدًة فَـبـََعــَث اللـــه الن ــاُس أُمَكــاَن الن
  ).٢١٤: البقرة( �َل َمَعُهُم اْلِكَتاَب بِاحلَْق لَِيْحُكَم بـَْنيَ الناِس ِفيَما اْختـََلُفوا ِفيهِ َوأَنـْزَ 

َوَما نـُْرِسُل اْلُمْرَسِلَني ِإال ُمَبشـرِيَن َوُمْنـِذرِيَن فََمـْن آَمـَن َوَأْصـَلَح فَـال �وقولـه تعاىل 
  ).٤٩: ماألنعا( �َخْوٌف َعَلْيِهْم َوال ُهْم َحيَْزنُونَ 

  :وجه االستدالل
لقد بعث اللـه تعاىل النبيني ليبشـروا النـاس ولينـذروهم، كمـا بعـث الرسـل للغايـة 

لـذا فـإن الرسـول . ذاتـها، حيث استعملت األلفـاظ نفسـها مـع النبيـني ومـع املرسـلني
 ومــىت كــان نبيــا فــال بــد أنْ . الــذي أرسلـــه اللـــه إىل النــاس ال ميكــن إال أْن يكــون نبيــا
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، وإال فمــا معــىن أْن يكــون نبيــا أنبــأه اللـــه تعــاىل؟ ألــيس عليــه واجــب الً يكــون رســو 
  التبليغ واإلنذار؟

ُمَبشرِيَن َوُمْنِذرِيَن لَِئال َيُكوَن لِلناِس َعَلى اللـه ُحجـةٌ بـَْعـَد  ًال ُرسُ �قولـه تعاىل -٢
  ).١٦٦: النساء( �الرُسلِ 

ر جمموعــــة مــــن أنبيــــاء بــــين إســــرائيل لقــــد جــــاءت هــــذه اآليــــة مباشــــرة بعــــد ذكــــ
. وغـــريهم، وقـــد كـــان بعـــض هـــؤالء أنبيـــاء تشـــريعيني، وكـــان بعضـــهم أنبيـــاء تـــابعني

  .الً ومسي هؤالء مجيًعا رس. وبعضهم أويت كتابًا، وبعضهم مل ينـزل عليه كتاب
ــَك َكَمــا �أّمــا اآليــات الــيت ســبقت هــذه اآليــة فهــي قولـــه تعــاىل   ــا إِلَْي َن إِنــا أَْوَحيـْ

َنـا ِإَىل إِبـْـرَاِهيَم َوِإْمسَاِعيـَل َوِإْسـَحاَق َويـَْعُقـوبَ  َنا ِإَىل نُوٍح َوالنِبيَني ِمْن بـَْعِدِه َوأَْوَحيـْ  أَْوَحيـْ
َنـا َداُوَد َزبُـورًا  َوُرُسـًال قَـْد * َواَألْسبَاِط َوِعيَسى َوأَيـوَب َويُـوُنَس َوَهـاُروَن َوُسـَلْيَماَن َوَءاتـَيـْ

 �َعَلْيـَك ِمــْن قـَْبـُل َوُرُســًال َملْ نـَْقُصْصـُهْم َعَلْيــَك وََكلـَم اللـــه ُموَسـى َتْكِليًمــاَقَصْصـَناُهْم 
ـــِذرِيَن لِـــَئال � ويليهـــا مباشـــرة قولـــه تعـــاىل) ١٦٥-١٦٤:النســـاء( ـــرِيَن َوُمْن ُرُســـًال ُمَبش

   �َحِكيًماَيُكوَن لِلناِس َعَلى اللـه ُحجٌة بـَْعَد الرُسِل وََكاَن اللـه َعزِيزًا 
ْينـا ِمـْن بـَْعـِدِه بالرُسـلِ  اْلِكتَـابَ  ُموَسـىَولََقد آتـَْينا �قوله تعاىل -٣ البقـرة( �َوقـَف :

وال خــالف يف أن األنبيــاء الــذين أُرســلوا إىل بــين إســرائيل مــن بعــد موســى مل ). ٨٨
، وحيـــث إن اهللا تعـــاىل �تكـــن معهـــم شـــريعة، بـــل كـــانوا تـــابعني لشـــريعة موســـى 

حـىت لـو كـان تابًعـا، لـذا  الً ، فال بّد أن يكون املبعوث من عند اهللا رسـو ّمساهم رسالً 
  .فكل نيب رسول

بأنه رسول نّيب رغم أنه مل يـؤت شـريعة  �وصف اهللا تعاىل نبّيه إمساعيل -٤
واذُْكـــر يف الِكتـــاِب ِإْمساعيـــَل إِنـــُه كـــاَن �قـــال تعـــاىل  ؛ إذمـــن عنـــده ســـبحانه وتعـــاىل

  ).٥٥: مرمي( �رسوًال نَِبيا صاِدَق الَوْعِد وَكانَ 
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يق نــيب، ولــو كــان النــيب هــو د بأنــه ِصـ �وصـف اهللا تعــاىل ســيدنا إبــراهيم -٥
.. يق رســولد ِصـ: بـل لوجــب أن يقـال. مـن مل يُـؤت شــريعة، ملـا صـّح هــذا الوصـف

يًقا نَِبيا�قال تعاىل إذ  ُه َكاَن ِصد٤٢:ميمر ( �َواذُْكْر ِيف اْلِكتَاِب ِإبـْرَاِهيَم إِن(  
تعـاىل  وذلك يف قوله بأنه رسول نيب، �وصف اهللا تعاىل سيدنا موسى  -٦

وحيــث . )٥٢:مـرمي( �َواذُْكـْر ِيف اْلِكَتـاِب ُموَسـى ِإنـُه َكـاَن ُخمَْلًصـا وََكـاَن َرُسـوًال نَِبيـا�
قــد بعثــه اهللا بشــريعة جديــدة، فــإن وصــفه بنــيب بعــد وصــفه  �إن ســيدنا موســى 

برســول ال قيمــة لــه حســب التفســري التقليــدي، إذ مــا دام كــل رســول نبيــا والعكــس 
  ليس بصحيح، فما قيمة أن تُتبع كلمة رسول بكلمة نيب؟

بأنــه رســول مــن اهللا، وأن اهللا  �أمــا حســب قولنــا فــإن اآليــة تصــف موســى 
كمــا ميكــن أن يســتنتج منهــا أن األنبيــاء يبلغــون . عنــده تعــاىل قــد آتــاه نبــوءات مــن

والنبــوة مرتبـة ال بــّد أن يصـلها الرســول، لـذا كــان  .. مرتبـة الرسـالة أوال مث مرتبــة النبـوة
، إن النبــّوة تســتوجب الرســالة، وهــي بــنفس كــل رســول نبيــا، وكــان كــل نــيب رســوال

  . الوقت غاية الرسالة
  من أين أتْوا بهذا التفريق؟

أن النــيب  فلــن ُيالحــظاآليــات القرآنيــة الــيت ذكــَرت األنبيــاء والرســل  تتبــعمت لــو 
هـذا ال متكـن مالحظتـه .. هو َمن ليس معه شريعة وأن الرسول هو َمـن معـه شـريعة

  .من خالل اآليات القرآنية
ا الحـظ القـائلون بـالتفريق بـني النـيب والرسـول أن بعـض الرسـل معـه 

ّ
ويبدو أنه مل

س معه شريعة، قالوا أنه ال بّد ِمن أن ُيطلـق علـى هـذا النـوع شريعة، وأن بعضهم لي
فمنطلــق هــؤالء .. اصــطالح خمتلــف عــن االصــطالح الــذي يطلــق علــى ذلــك النــوع

ــــوع، لكــــن حتديــــد هــــذا  صــــحيح، وهــــو أنــــه ال بــــّد مــــن اصــــطالح خــــاص بكــــل ن



@pb™a�Çað†»þa@ïßý�⁄a@ŠØÐÛa@óÜÇ@@
  ٣٧٢  

  

  
  

) رســـول(، فلـــو متعنـــوا يف اآليـــات القرآنيـــة لعلمـــوا أن كلمـــة خطـــأً االصـــطالح كـــان 
فقـد أطلقـت علـى ) نـيب(على النيب التشريعي وغري التشـريعي، ومثلهـا كلمـة  أُطلقت

ــــق ــــذا ال بــــّد مــــن البحــــث عــــن اصــــطالح آخــــر للتفري وال مشــــاحة يف . كليهمــــا، ل
إن َمن بعثه اهللا بكتاب جديد وشريعة جديدة، فـيمكن أن : وحنن قلنا. االصطالح

اصـطالح آخـر يعـرب أو أي  ،أو رسـوال صـاحب كتـاب ،نسميه رسوال ونبيـا تشـريعيا
أو  ،وأن مــن جــاء تابعــا لنــيب ســبقه، فــيمكن أن نســميه نبيــا تابعــا. عـن هــذا التفريــق

أو أي اصــطالح آخــر  ،أو رســوال غــري تشــريعي ،أو نبيــا غــري تشــريعي ،رســوال تابعــا
   .يعرب عن ذلك

، وهــو �مــن جهــة عالقتــه مــع اهللا " رســول"هــو  �إن كــل مبعــوث مــن اهللا 
  . من جهة عالقته مع الناس، فهو رسوٌل أوالً ونيب ثانًيا" نيب"

  :االعتراض
األمحــــديون ينكـــــرون معجــــزة إحيـــــاء املســــيح لألمـــــوات، بينمــــا كـــــان مؤســـــس  

  ".محامة البشرى" كتابهمجاعتهم يؤمن بذلك، وقد ذكر ذلك يف  
  : الردّ 

: والـدليل قولـه. يقيابإحياء املوتى إحياء ماديا حق �املسيح املوعود مل يؤمن 
وقــالوا إنــه كــان خــالق الطيــور كخلــق اهللا تعــاىل، وجعلــه اهللا شــريكه بإذنــه، والطيــور 

ـــق اهللا وَخْلـــق املســـيح: الـــيت توجـــد يف هـــذا العـــامل تنحصـــر يف القســـمني فـــانظر  . َخْل
وُيشـيعون يف النـاس هـذه العقائـد وال يـدرون مـا . كيف جعلوا ابن مرمي من اخلـالقني

وهلــك ــا إىل اآلن ألــوف مــن النــاس . اليــا واملنايــا، ويؤيــدون املتنصــرينفيهــا مــن الب
 .ودخلوا يف املّلة النصرانية بعدما كانوا مسلمني
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ومــا كــان يف القــرآن ذكــُر َخْلقــه علــى الوجــه احلقيقــي، ومــا قــال اهللا تعــاىل عنــد 
ـــِإذْ  �: فيصـــري حيـــا بـــإذن اهللا، بـــل قـــال: ذكـــر هـــذه القصـــة ـــرًا ِب ، �ِن اِهللا فـََيُكـــوُن طَيـْ

ـــرًا�ولفـــظ  �فَيُكـــونُ �فـــانظروا لفـــظ  ، ِملَ اختارمهـــا العلـــيم احلكـــيم وتـــرك لفـــظ �طَيـْ
عـز  -؟ فثبـت مـن ههنـا أن اهللا مـا أراد ههنـا خلًقـا حقيقيـا كخلقـه "حيـا"و" يصـري"

ويؤيــده مــا جــاء يف كتــب التفســري مــن بعــض الصــحابة أن طــري عيســى مــا  . -وجـل 
النـــاس، فــإذا غـــاب ســقط علـــى األرض ورجــع إىل أصـــله  كــان يطــري إال أمـــام أعــني 

كعصــا موســى، وكـــذلك كــان إحيــاء عيســـى، فــأين احليــاة احلقيقـــي؟ فألجــل ذلـــك 
اختار اهللا تعاىل يف هذا املقام ألفاظًا تناسـب االسـتعارات ليشـري إىل اإلعجـاز الـذي 

عجلون علــى بلــغ إىل حــّد اــاز، وذكــر جمــازًا لُيبــّني إعجــازًا، فحملــه اجلــاهلون املســت
احلقيقـة، وسـلكوه مسـلَك َخْلـق اهللا ِمـن غـري تفـاوت، مـع أنـه كـان ِمـن نفـخ املسـيح 

، )كان اإلحياء بـالنفخ كاإلماتـة بـالنظر: الفائدة( وتأثري روحه ِمن غري مقارنته دعاء
  )نور احلق( .فهلكوا وأهلكوا كثريا من اجلاهلني

مـن دون هـذه اللـوازم الـيت وأمـا إحيـاء املـوتى : "أيضا �املسيح املوعود وقال 
ذكرناها، أو إماتة األحياء لساعة واحدة مث إحيـاؤهم مـن غـري توقـف كمـا جنـد بيانـه 
يف قصــص القــرآن الكــرمي فهــو أمــر آخــر، وســر مــن أســرار اهللا تعــاىل، وال توجــد فيــه 
آثـــار احليـــاة احلقيقـــي وال عالمـــات املـــوت احلقيقـــي، بـــل هـــو مـــن آيـــات اهللا تعـــاىل 

أنبيائــه، نــؤمن بــه وإن مل نعلــم حقيقتــه، ولكنــا ال نســّميه إحيـــاًء  وإعجــازات بعــض
فـــإن رجـــال مـــثال أُحِيـــَي بعـــد ألـــف ســـنة بإعجـــاز نـــيب مث . حقيقيـــا وال إماتـــة حقيقيـــة

أُميت بال توقف، وما رجع إىل بيته، وما عاد إىل أهله وإىل شهوات الـدنيا ولـّذاا، 
وأموالـــه وكــل مـــا ملكــت ميينـــه مــن ورثـــاء ومــا كــان لـــه ِخــَريٌة ِمـــن أن تـُــَرّد إليـــه زوجــه 

آخــرين، بــل مــا َمــس شــيئا منهــا ومــات بــال مكــث وحلــق بــامليتني، فــال نســمي مثــل 
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هذا اإلحياء إحياًء حقيقيا، بل نسميه آية من آيات اهللا تعاىل ونفـّوض حقيقتـه إىل 
 .رب العاملني

ــ ل يُثبــت أنــه وال شــك أن إحيــاء املــوتى وإرســاهلم إىل الــدنيا يقلــب كتــاب اهللا ب
مـثال كانـت . ناقص، ويوجب فتًنا كثرية يف دين الناس ودنياهم، وأكربهـا فـنت الـدين

امـــرأة نكحـــْت زوجـــا فُتــــويفَّ، فنكحـــت زوجـــا آخـــر فُتــــويفَّ، فنكحـــت ثالثـــا فتُــــويفَّ، 
فأحيـــاهم اهللا تعـــاىل يف وقـــت واحـــد، فاختصـــموا فيهـــا بعولُتهـــا، واّدعـــى كـــل واحـــد 

ق مــنهم يف كتــاب اهللا الــذي أكمــل أحكامــه وحــدوده؟ مــنهم أــا زوجتــه، فَمــن أحــ
وكيف حيكم فـيهم القاضـي؟ وكيـف حيكـم يف أمـواهلم وأمالكهـم وبيـوم مـن كتـاب 
اهللا؟ أتؤخذ مـن الورثـاء وتـرد إىل املـوتى الـذين صـاروا مـن األحيـاء؟ بيـنُـوا تـؤَجروا، إن  

  )محامة البشرى" (.كنتم على قول اهللا ورسوله مطّلعني
.. وكـذلك كـان حقيقـةُ اإلحيـاء : "ذلك يف قوله �املسيح املوعود ر كما كر 

أعين أنه ما رّد إىل مّيت قط لوازَم احليـاة كلهـا، بـل كـان يُـري جلـوًة مـن حيـاة امليّـت 
عليــه أو قاعــدا، فــإذا  -بتــأثري روحــه الطيــب، وكــان املّيــت حيــا مــا دام عيســى قــائم 

كــان هــذا إحيــاًء إعجازيــا ال حقيقيــا، ف. ذهــب فعــاد امليّــت إىل حالــه األول ومــات
واهللا يعلم أن هذا هو احلقيقة الواقعة، مث ماَزَجها أغالُط بيان النـاس، وزادوا فيهـا مـا 
شــاءوا كمــا ال خيفــى علــى مــن لــه َمشّــة مــن العلــم والبصــرية، فــَدقِق النظــر يف مطــاوي 

محامــة " (.ّصــريناآليــات ومعانيهــا لُيكَشــف عنــك الضــالل والظــالم وتكــون مــن املتب
  )البشرى
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  :عتراضاال
وهــــذا حجــــة علــــى . ركلمــــة خــــامت مبعــــىن آِخــــ  �اســــتخدم املســــيح املوعــــود  

  .تعين آخرهم ال القائلني بأن خامت النبيني
  :الردّ 

كلمــة خــامت وحــدها قــد تــأيت مبعــىن آخــر، ولكــن كلمــة خــامت املضــافة إىل مجــع   
  . العقالء على سبيل املدح ال تعين إال األفضل واألكمل فيما أضيفت إليه

مل يستخدمها يف كتاباته العربية حـني أضـافها إىل مجـع  �املسيح املوعود إن 
الـــيت يعرتضـــون  � والـــهأق وفيمـــا يلـــي. إال ملـــا ذكرنـــاه علـــى ســـبيل املـــدح العقـــالء

  : عليها
 مث بعــد ذلــك نقــل النبــوة مــن ولــد إســرائيل إىل إمساعيــل، وأنعــم اهللا علــى: "أوالً 

ال يبعـث بعـده  فهـو خـامت األنبيـاء نبينـا حممـد وصـرف عـن اليهـود الـوحي وجربائيـل،
مواهـب . ("اهللا الـودود نيب من اليهود، وال يرد العـزة املسـلوبة إلـيهم، وهـذا وعـد مـن

  )نالرمح
كمــــا ظــــّن   �، ولــــيس إىل عيســــى �والضــــمري هــــو يعــــود إىل ســــيدنا حممــــد 

نبينــا حممـــد وصــرف عـــن اليهــود الـــوحي  وأنعــم اهللا علـــى: فقولــه يصـــبح. املعــرتض
  .ال يبعث بعده نيب من اليهود )لذا(هو خامت األنبياء، ) فسيدنا حممد( وجربائيل،

تتضـمن اسـتحالة جمـيء  أفضـلهم، والـيت) خامت النبيـني(ويتضح بالتايل أن معىن 
نيب من غري أمته، ومن غري االقتـداء بـه، ومـن غـري التتلمـذ علـى يديـه، ومـن غـري أن 

  .يكون خادما لدينه وشرعه
وقــد خــتم اهللا برســولنا النبيــني، وقــد انقطــع : "�وقــال املســيح املوعــود : ثانًيــا

النبــوة   مــنالً أجيـيء معطــ !فكيــف جيـيء املســيح وال نــيب بعـد رســولنا؟ ،وحـي النبــوة
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يظهر من أمته وهـو أحـد مـن  أن املسيح اآليت �وقد بشرنا رسول اهللا كاملعزولني؟ 
  )حتفة بغداد. ("املسلمني

. نفــي وحــي النبـــوةي، و �النبــوة التشــريعية بعـــد ســيدنا حممــد  ينفــي هــذا القــول
خــــامت (ينفــــي جمــــيء املســــيح الناصــــري نفســــه مســــتدال بآيــــة  �واملســــيح املوعــــود 

يــأيت بأحكــام  إنـه، مث �؛ فاملســيح الناصــري نـيب مــن غــري أمـة ســيدنا حممــد )النبيـني
  . جديدة خمالفة للشريعة اإلسالمية كما هو يف الفكر التقليدي

خــامت "ومســاه اهللا " ال نــيب بعــدي" �قــال رســول اهللا  وقــد: �وقــال  :ثالثًــا
أال تتفكــرون يــا معشــر املســلمني؟ تتبعـــون  !أيــن يظهــر نــيب بعـــده؟ فمــن" األنبيــاء

 )حتفـة بغــداد( ."األوهـام ظلًمـا وزورًا وتتخـذون القـرآن مهجـورًا وصـرمت مـن البطـالني
  . سابقتهامثل وهذه العبارة 

ــــد لوالــــدي، إذ مل يولَــــد بعــــدي : "�وقــــال : رابعــــا فبــــذلك كنــــت خــــامت الول
  )١١٣اخلامس، صالرباهني، اجلزء ". (صيبٌ 

مل ُتسـتخدم هنـا ) خـامت(النص هنا باألردو وليس بالعربية، ومع هذا فـإن كلمـة 
علــى ســـبيل املـــدح، بـــل علــى ســـبيل اإلخبـــار، لـــذا فهــي تعـــين آخـــر األوالد يف هـــذا 

وقــد كــان . مــع أنــه ميكــن أن تــأيت يف ســياقات أخــرى مبعــىن أكمــل األوالد. الســياق
  . د أبيه وكان أكملهم أيضاآخر األوالد عن �املسيح املوعود 
  :االعتراض

َكَذِلَك يُوِحي إِلَْيـَك َوِإَىل الـِذيَن ِمـْن �لقد انقطع الوحي بدليل قول اهللا تعاىل  
، وإال �فاآليـــة دليـــل علـــى أنـــه ال وحـــي بعـــد ســـيدنا حممـــد  )٤:الشـــورى( �قـَْبِلـــك

، بينمـا بـَْعـِدكَ الـِذيَن ِمـْن  قـَْبِلـك َوِإَىل الـِذيَن ِمـْن  َكـَذِلَك يُـوِحي إِلَْيـَك َوِإَىل : لقال اهللا
  !�تقولون باستمرار الوحي بعده 
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  : الردّ 
 الناُس اْعُبُدوا رَبُكُم الِذي َخَلَقُكْم َوالِذيَن ِمْن قَـْبِلُكمْ  يَا أَيـَها �يقول اهللا تعاىل 

خيلـق الــذين  اهللا تعـاىل ملهـل تعـين هـذه اآليـة أن ، ف)٢٢: البقـرة( �َلَعلُكـْم تَـتـُقـوَن 
  . ِمن بعدنا؟ كال، وهذه اآلية كتلك اليت حيتجون ا

حيــاجج اهللا  �الــِذيَن ِمــْن قـَْبلِــك َكــَذِلَك يُــوِحي إِلَْيــَك َوِإَىل �يف اآليــة الكرميــة 
وأوحى لألنبياء السابقني، فما الغرابـة  �تعاىل املكذبني ويقول بأن اهللا أوحى للنيب 

  تؤمنون؟ كافرون؟ ملاذا اليف وحيه أيها ال
يكــون وحــيهم  وإىل الــذين مــن بعــدك؟ كيــف: فهــل ميكــن أن يقــول اهللا هنــا

   حجة وهم مل ُخيلقوا بعد؟
: حـني نقــول: ومثـال ذلـك.. باختصـار، ذْكـُر الشـيء ال يتضـمن نفـَي مــا سـواه

عليـك أن : ولوحـني نقـ. .لقد خلق اهللا اجلبال، فهـذا ال يعـين أنـه مل خيلـق السـهول
فـذِْكُر  .البيـت بنظافـة ثيـاب املدرسـة، فهـذا ال يعـين أن عليـك أن توسـخ ثيـاب ـتم

وهـذه قاعـدة منطقيـة .. نفسـه، وال يعطـي عمـا سـواه شيٍء يعطي فكرة عـن الشـيء
   .بسيطة معروفة

  :  االعتراض
 ٨٧هجــرة املســيح إىل اهلنــد تعـــين أنــه قــد عــاش بعـــد حادثــة الصــلب التارخييـــة 

  ! سنة، فماذا كان يفعل، هل كان يدعو بين إسرائيل املتفرقني يف الشرق؟
ــــل  إذا كــــان ذلــــك صــــحيحا، فمــــا تفســــريكم النتشــــار رســــائل بــــولس، واألناجي

 ٦٠فــرتة مــن يف ال -علــى وجــه التقريــب -األربعــة الــيت حرّفــت رســالته والــيت كتبــت 
واسـتقرار اإلميـان ـذه األناجيـل دون غريهـا حـىت ) أي يف خالل حياتـه(م ١١٠إىل 

  !اآلن؟
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  :الردّ 
يــدعو يف بــالد الشــرق القبائــل اإلســرائيلية الضــالة ويبشــرها  �ظــل املســيح  

مبجـــرد  �، لـــذا ســـرعان مـــا آمنـــت هـــذه القبائـــل بـــه �بقـــرب ظهـــور ســـيدنا حممـــد 
  . مساعها به

ئل بـــولس فقـــد مت نشـــرها بعـــد بـــولس ولـــيس يف حياتـــه، مث إن أمـــا انتشـــار رســـا
بـــولس انتشــــر فكــــره بــــني غــــري اليهــــود، حيــــث ذهــــب إىل بــــالد أخــــرى، وال عالقــــة 

 �مث إن اهللا تعاىل عاقب اليهود على جـرميتهم حبـق املسـيح . للمسيح بغري اليهود
للمـــيالد، علـــى يـــد  ٧٠ودمـــرهم بعـــد ســـنوات مـــن هجـــرة املســـيح، وذلـــك يف ســـنة 

  .الذي دمر املعبد وسواه باألرض وقضى على اليهود" طيطس"قائد الروماين ال
عظمـة أنـه  �مث ال بد من ختيل املواصالت يف ذلك العصر، ويكفي املسيح 

وكـــان هـــذا . قـــد بلـــغ القبائـــل اإلســـرائيلية العديـــدة يف بـــالد الشـــرق الواســـعة املمتـــدة
كفـرت بـه، وعاقبهـا اهللا تعـاىل   واجبه فقط، أما القبائل اإلسرائيلية يف فلسطني، فقـد

  . على كفرها بعد ذلك
  : االعتراض

أمل يكــــن مــــن األوىل انتشــــار تعــــاليم املســــيح الصــــحيحة، والعثــــور علــــى إجنيــــل 
سـنة الـىت عاشـها بعـد خروجـه مــن  ٨٧بـه خـالل الـــ ) كـّرز(املسـيح الصـحيح الـذي 

  !فلسطني؟
  :الردّ 

فـاهللا مل يُنـــزل علــى املســيح .. لـيس هنالــك إجنيــل بالطريقـة الــيت يتصــورها العامــة
بـأن  �كتابا مثل القرآن الكرمي، بل اإلجنيل يعين البشارة، فاهللا تعاىل أمر املسيح 
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هـــذه هــــي ... ، وأن النبـــوة ســـتنتقل إىل أمـــة أخـــرى�يبشـــر بظهـــور ســـيدنا حممـــد 
  . رسالته، وجنح فيها أميا جناح

هــي .. ناجيــل األربعــة وغريهــا فهــي ســرية املســيح، وليســت كتابــا مقدســاأمــا األ
وهـذه األناجيـل .. مثل سرية ابن هشام، فيها الصحيح وفيهـا املبـالغ فيـه وفيـه اخلطـأ

لكنهــا .. تضــّمنت فيمــا حــوت بعــض عبــارات املســيح اجلميلــة، مثــل موعظــة اجلبــل
  .ليست كتابا مقدسا، بل سرية

، وهـذا هـو املقصـود �البشـارة بظهـور سـيدنا حممـد لقد أنزل اهللا علـى املسـيح 
كمــا أوحــى إليــه مبــواعظ وتوجيهــات، فُضــمت هــذه املــواعظ إىل كتـــب .. باإلجنيــل

مل يــأمر بكتابــة كتـاب حمــدد الــنص كــالقرآن  �ولكنــه . سـريته الــيت مسيــت أناجيـل
  . بوحي اهللا قبل أن تضيع �العظيم، أو حىت كالتوراة اليت كتبها موسى 

  : االعتراض
ومعلوم أن أي مجلـة تـأيت  �إِلَْيهِ  الّلهُ  رفـََعهُ  َبل * يَِقيًنا قـَتـَُلوهُ  َوَما� تعاىلاهللا قال 

ولــو ، ينفــي مــا قبلهــا "بــل"فــإن مـا بعــد  -..... بــل..... ومــا -علـى هــذا الســياق 
طبقنــا الكــالم عــن اآليــة ســنجد أن رفــع الدرجــة ال ينفــي القتــل، وأننــا إن قلنــا ــذا 

  . التفسري سنجعل اجلملة غريبة جدا
  : الردّ 

ـــْوهلِِْم إِنـــا قَـتـَْلَنــا اْلَمِســـيَح عيســـى بـــن مــرمي َرُســـوَل اللـــِه َوَمـــا �يقــول اهللا تعـــاىل  َوقَـ
قـَتـَلُـوُه َوَمــا َصـَلُبوُه َوَلِكــْن ُشـبَه َهلـُـْم َوِإن الـِذيَن اْختـََلُفــوا ِفيـِه َلِفــي َشـك ِمْنــهُ َمـا َهلـُـْم بِــِه 

َبْل َرفـََعُه اللـُه إِلَْيـِه وََكـاَن اللـهُ َعزِيـزًا َحِكيًمـا  *ْن ِعْلٍم ِإال اتـَباَع الظن َوَما قَـتَـُلوُه يَِقيًنا مِ 
هــذه اآليــات الكرميــة تتحــدث عــن تــبجح اليهــود أــم .. )١٥٩-١٥٨ :النسـاء( �

هلـــم، لكـــنهم يف اســـتطاعوا قتـــل املســـيح، ولكـــن اهللا تعـــاىل يبـــني هلـــم أن هـــذا ُهيـــئ 
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احلقيقــة مل يتمكنــوا مــن قتلــه علــى الصـــليب، وقــد ظلــوا يف شــك يف هــذه امليتـــة ومل 
ورفـع الدرجـة . فاهللا تعاىل قد أفشلهم يف هدف قتله، بـل رفـع درجتـه. يوقنوا ا قط

هــو الــرّد علــى مــة القتــل الــيت تتضــمن اللعنــة، فــاليهود أرادوا أن يثبتــوا أنــه ملعــون 
فـرّد اهللا علـيهم ذلـك وبـني أنــه  -٢٣:٢١ مبـا جـاء يف سـفر التثنيـةعمـالً  -ـذه امليتـة

  . سبحانه قد رفع درجته
ـــه بأنـــه رفعـــه إىل الســـماء، فهـــذا هـــو  أمـــا أن اهللا تعـــاىل رّد علـــى عـــدم قتلـــه بقول
الغريــب، فهــل الرفــع إىل الســماء هــو عكــس القتــل؟ أي هــل كــل مــن مل يُقتــل فقــد 

  ُرفع إىل السماء حيا؟ 
فكـــان  وأّمـــا ذكـــر رفعـــه باخلصوصـــية يف القـــرآن،": �املوعـــود يقـــول املســـيح 

لــذّب مــا زعــم اليهــود وأهــل الصــلبان، فــإم ظنــوا أنــه ُصــلب وُلعــن حبكــم التــوراة، 
فــرّد اهللا علــى . بــل هــو ضــّده كمــا ال خيَفــى علــى ذوي احلصــاة ،واللعــن يُنــايف الرفــع

بـل  ،واملقصـود منـه أنـه لـيس مبلعـون .�َبل رفَـَعـه اهللاُ إِلَْيـِه  �: هاتني الطائفتني بقوله
ومــــا كــــان إنكــــار اليهــــود إالّ مــــن الرفــــع . مــــن الــــذين يُرفعــــون وُيكرمــــون أمــــام عينيــــه

 ،الروحـــاين الـــذي ال يســـتحّقه املصـــلوب، ولـــيس عنـــدهم رفـــع اجلســـم مـــدار النجـــاة
فـــإن إبـــراهيم وإســـحاق ويعقـــوب . فالبحـــث عنـــه لغـــو ال يلـــزم منـــه اللعـــن والـــذنوب

أحـٌد مـنهم إىل الســماء جبسـمه العنصـري كمـا ال خيَفـى، وال شــك  وموسـى، مـا رُفـع
. وجنوا بفضـل اهللا بـل كـانوا سـادة النـاجني. أم بعدوا من اللعنة وُجعلوا من املقرّبني

  ) اهلدى والتبصرة ملن يرى(
  : االعتراض

ملاذا يذكر اهللا تعاىل مسألة الرفـع مـرتني يف القـرآن الكـرمي وهـو يعلـم أـا عقيـدة 
ملــاذا فنّــد عقيــدة الصــلب ومل يفنّــد عقيــدة الرفــع؟ بــل لقــد أكــدها ! النصــارى؟ عنــد
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أمـا كـان يكفـي أن . �..ِإَيلّ  َورَاِفُعكَ .. �: ، وقال�َبل رفـََعُه الّلُه إِلَْيهِ �: عندما قال
أّما أن يُقررها أكثر من مـرة، مـع علمـه بأّـا عقيـدة نصـرانية، !. يُهمل ذكر املسألة؟

  ." فهذا يؤكد أّن الرفع قد حصل فعًال، وأنّه كان حسًيا
  : الردّ 

إن اآليـات تـرد علـى اليهـود والنصـارى الـذين قـالوا بصـلب املسـيح ولعنـه نتيجـة 
ربئــه ويعلــن رفــع مكانتــه ودرجتــه ردا علــى أعدائــه اليهــود صــلبه املزعــوم، فــاهللا تعــاىل ي

الــذين يكذبونــه، كمــا يــرّد يف الوقــت ذاتــه علــى النصــارى الــذين قــالوا بلعــن املســيح 
  . مقدمًة لتأليهه

وأّمـــا ذِْكـــُر رفعـــه باخلصوصـــية يف القـــرآن، فكـــان ": �يقـــول املســـيح املوعـــود 
، ا أنــه ُصــلب وُلعــن حبكــم التــوراةلــذّب مــا زعــم اليهــود وأهــل الصــلبان، فــإم َظنّــو 

فــرّد اهللا علــى . واللعــن يُنــايف الرفــع، بــل هــو ضــّده كمــا ال خيَفــى علــى ذوي احلصــاة
واملقصود منه أنه لـيس مبلعـون، بـل مـن . �َبل رفَـَعه اُهللا إِلَْيهِ �بقوله  هاتني الطائفتني

ن الرفــع الروحــاين ومــا كــان إنكــار اليهــود إالّ مــ. الــذين يُرفعــون وُيكرمــون أمــام عينيــه
الذي ال يستحّقه املصلوب، وليس عندهم رفـع اجلسـم مـدار النجـاة، فالبحـث عنـه 

فــإن إبــراهيم وإســحاق ويعقــوب وموســى، مــا رُفــع . لغـو ال يلــزم منــه اللعــن والــذنوب
أحــٌد مــنهم إىل الســماء جبســمه العنصــري كمــا ال خيَفــى، وال شــك أــم بعــدوا مــن 

فلـو كـان رفـع . وجنـوا بفضـل اهللا بـل كـانوا سـادَة النـاجني. اللعنة وُجعلـوا مـن املقـرّبني
اجلســم إىل الســماء مــن شــرائط النجــاة، لكــان عقيــدة اليهــود يف أنبيــائهم أــم رُفعــوا 

فاحلاصــــل أن رفــــع اجلســــم مــــا كــــان عنــــد اليهــــود مــــن . مــــع اجلســــم إىل الســــماوات
لك يقولـون عالمات أهل اإلميـان، ومـا كـان إنكـارهم إالّ مـن رفـع روح عيسـى، وكـذ

ـــهِ �فـــإن فرضـــنا أن قولـــه تعـــاىل . إىل هـــذا الزمـــان كـــان لبيـــان رفـــع   �بَـــل رفَـَعـــه اُهللا إِلَْي
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جســـم عيســــى إىل الســـماء، فــــأين ذكـــر رفــــع روحـــه الــــذي فيـــه تطهــــريه مـــن اللعنــــة 
. وشهادة اإلبراء، مع أن ذكـره كـان واجبـا لـرد مـا زعـم اليهـود والنصـارى مـن اخلطـاء

أتظــن أن اهللا تــرك بيــان رفــع الــروح . ل الرشــد والــدهاءوكفــاك هــذا إن كنــت مــن أهــ
الـذي يُنّجـي عيسـى ممـا أُفـِيتَ عليـه يف الشـريعة املوسـوية، وتصـّدى لـذكر رفـع اجلسـم 
الذي ال يتعّلق بأمر يستلزم اللعنة عنـد هـذه الفرقـة؟ ولـيس حتتـه شـيء مـن احلقيقـة، 

م أن عيسـى ملعــون ومـا محـل النصـارى علـى ذلـك إّال طعـن اليهـود باإلصـرار، وقـوهل
. مبـــا ُصـــلب كاألشــــرار، واملصـــلوب ملعــــون حبكـــم التــــوراة ولـــيس ههنــــا ســـعة الفــــرار

فضــاقت األرض ــذا الطعــن علــى النصــارى، وصــاروا يف أيــدي اليهــود كاألســارى، 
فنحتوا من عند أنفسهم حيلة صعود عيسى إىل السـماء، لعّلهـم يُطّهـروه مـن اللعنـة 

مــن تلــك احلادثــة الشــهرية الــيت اشــتهرت بــني اخلــواص ومــا كــان مفــّر . ــذا االفــرتاء
. فإن الصليب كان موجبا للعنة باّتفاق مجيع فـرق اليهـود وعلمـائهم العظـاموالعوام، 

فلـــذلك حنُِتــــت قصـــة صــــعود املســـيح مــــع اجلســــم حيلـــة لإلبــــراء، فمـــا قُِبلــــت لعــــدم 
. ح تنجيـًة لألّمـةالشهداء، فرجعوا مضطرّين إىل قبول إلزام اللعنة، وقالوا محلها املسـي

ومـــا كانـــت هـــذه املعـــاذير إالّ كخـــبط عشـــواء، مث بعـــد مـــّدة اتّبعـــوا األهـــواء، وجعلـــوا 
وصار صعود املسيح ومحله اللعنـة عقيـدة بعـد ثـالث . متعّمدين ابن مرمي هللا كشركاء

مائة سنة عند املسيحيني، مث تبـع بعـض خيـاالم بعـد القـرون الثالثـة الفـيج األعـوج 
-٣٦٢، ص ١٨اهلــدى والتبصــرة ملــن يــرى، اخلــزائن الروحانيــة؛ ج(. مــن املســلمني

٣٦٤(  
  :االعتراض

ملــاذا تضــعون النجمــة السداســية علــى رايــتكم؟ أال يــدل هــذا علــى ارتبــاط مــع  
  الصهيونية العاملية؟ 
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  : الردّ 
 ، وقـــدهـــذه النجمـــة إســـالمية، وقـــد ظـــّل املســـلمون يســـتخدموا عـــرب العصـــور

. ُوجــدت علــى املبــاين اإلســـالمية منــذ القــرن األول اهلجـــري يف زمــن الدولــة األمويـــة
يف أرحيـا يف ) هــ١٢٥-١٠٥(وهنالك جنمة سداسية يف قصـر هشـام بـن عبـد امللـك 

فلســطني والـــذي ُشــيد يف أوائـــل القـــرن الثــاين اهلجـــري، ومـــا زالــت النجمـــة احلجريـــة 
مسـاعد آثـار إسـالمية  أسـتاذ -د الـرحيممجـال عبـ. يقول د. الكبرية ماثلة حىت اليوم

إسـالمية مـن  بأنه من املعروف أن شكل النجمة السداسـية زخرفـة -جبامعة القاهرة 
أمـا ... اخـرتاع الفنـان املسـلم مثـل غريهـا مـن الزخـارف واألشـكال اهلندسـية األخـرى

علـــى الواجهـــات  علـــى العمـــائر فقـــد وجـــدت هـــذه الزخرفـــة وألول مـــرة يف مصـــر
هــــ مث انتشـــر  ٢٦٥جلـــامع أمحـــد بـــن طولـــون والـــذي يرجـــع إىل  أو علويـــةالداخليـــة ال

وقــد وجــدت النجمــة السداســية علــى حمــراب خشــيب مبتحــف .. وجــود هــذه الزخرفــة
ويف منــرب جــامع  -القــرن الســادس اهلجــري  -اإلســالمي يف العصــر الفــاطمي الفــن

هــ، وأقـرب  ٧٤٠ويف منـرب جـامع الطنبغـا املـرداين بشـارع التبانـة  -هــ  ٦٩٩الصـاحل 
يف القـاهرة شـارع الـدرب  -األمثلة موجود يف منـرب مدرسـة األمـري قمبـاس االسـحاقي

هـــــ، وجــــامع  ٩١٠هـــــ، ومنــــرب الســــلطان الغــــوري بشــــارع الغوريــــة  ٨٨٣ -األمحــــر 
  .باإلضافة إىل العديد من األمثلة األخرى.. املؤيد السلطان

بـد الــرحيم رحيــان مــدير أعــدها ع - أكــدت رســالة دكتـوراه يف علــوم اآلثــاركمـا 
ــــيت  -البحــــوث والدراســــات بــــوزارة اآلثــــار املصــــرية أن زخرفــــة النجمــــة السداســــية، ال

  .ُتعرف بنجمة داوود، إسالمية، وال عالقة هلا بالصهيونية
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الرسالة إىل أنه بالرغم من ظهور النجمة السداسـية يف حضـارات  هذه وأشارت
لكــن دالالــا يف  ،خمتلفـة قبــل اإلســالم يف اآلثـار املصــرية القدميــة والديانـة اهلندوســية
 .احلضارة اإلسالمية ارتبطت مبعاين روحية عالية ودالالت خاصة

وجـدت وأوضحت الدراسة أن جنمـة داوود هـي أحـد الزخـارف اإلسـالمية الـيت 
علـــى عمــــائر إســــالمية، منهــــا قلعــــة اجلنــــدي يف رأس ســــدر يف ســــيناء الــــيت أنشــــأها 

كمـــا . صـــالح الـــدين األيـــويب، حيـــث وجـــدت هـــذه النجمـــة علـــى مـــدخل القلعـــة
وجــدت النجمـــة أيضـــاً علـــى طبـــق مـــن اخلـــزف ذي بريـــق معـــدين ينتمـــي إىل العصـــر 

طقــة جنـوب ســيناء مشـرياً إىل أنــه مت الكشـف عنهـا بواســطة بعثـة آثـار من. الفـاطمي
. يف منطقـــــة رأس رايـــــة يف طـــــور ســـــيناء م١٩٩٧لآلثـــــار اإلســـــالمية والقبطيـــــة عـــــام 

مشـرياً إىل أـا . وأوضح رحيان أنـه ال أثـر للنجمـة السداسـية يف أسـفار العهـد القـدمي
؛ مـا دعـا احلكومـة الفرنسـية ١٩مل تصبح رمزاً لليهود بشكل ملموس إال يف القرن الـ

يلـــزم اليهـــود بعـــدم الظهـــور يف األمـــاكن العامـــة دون  م١٩٤٢إىل إصـــدار قـــرار عـــام 
   .جنمة داوود

  :وجاء يف موسوعة اليهودية والصهيونية
م، ١٦٤٨الوجـــود كرمـــز دنيـــوي ألول مـــرة يف العـــام  ظهـــرت جنمـــة داود إىل

تلــــك احلقبــــة جــــزءا مــــن اإلمرباطوريــــة  وحكايتهــــا بــــدأت يف بــــراغ الــــيت كانــــت يف
كــان مــن بــني املــدافعني  وم مــن قبــل جــيش الســويدالنمســاوية، وحــني تعرضــها هلجــ

الثالـث أن يكـون  عنهـا جمموعـة مـن اليهـود فـاقرتح إمرباطـور النمسـا آنـذاك فردينانـد
 ،حتصـنت يف املدينـة لكل جمموعة راية حتملها للتمييز بينها وبني القوات الغازيـة الـيت

 ةوبـــدأت تشـــن حـــرب عصـــابات، وعلـــى أثـــر هـــذا االقـــرتاح قـــام أحـــد القساوســـ
وهـــو حـــرف الـــدال بالالتينيــــة " داود " اليســـوعيني بأخـــذ أول حـــرف مـــن حـــروف 
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شكل مثلث حيث كتبه مـرة بصـورة صـحيحة ومـرة بصـورة مقلوبـة،  والذي هو على
ببعضـهما الـبعض، وـذا حصـل علـى الشـكل الـذي يعــرف  ومـن مث أدخـل احلـرفني

رايــة وعرضــها القســيس برســم النجمــة علــى ال اليــوم بنجمــة داود، وأخــريا قــام ذلــك
موعــة اليهــود املــدافعني عــن مدينــة  علــى اإلمرباطــور الــذي وافــق أن تكــون شــعارا

فتبنتهــا شــعارا، واســتعملها أعضــاء  بــراغ، وأعجبــت الفكــرة اجلاليــة اليهوديــة هنــاك
  .م١٦٥٥اجلماعة اليهودية يف فيينا عام 

وهكــذا يتبــني ممــا تقــدم بــأن النجمــة السداســية مل تظهــر عنــد اليهــود قبــل عــام 
م، يف حـــني ُوجــــدت هــــذه النجمـــة يف اآلثــــار اإلســــالمية قبـــل ذلــــك مبئــــات ١٦٤٨
  . السنني

-موالنـا دوسـت حممـد شـاهد  وقبل أكثر من ثلث قرن أُثريت املسألة، فكتب
  : مؤرخ األمحدية ما يلي -رمحه اهللا تعاىل

يتضـــــح لنـــــا أن رمـــــز النجمـــــة  ،ســـــريعة لبدايـــــة التـــــاريخ اإلســـــالمي بعــــد دراســـــةٍ 
السداســية كــان مســتخدًما منــذ القــرن األول للهجــرة إىل القــرن الرابــع عشــر يف كــل 

  .البالد اإلسالمية عربية كانت أم أعجمّية
  :وهذه بعض األدلة على ذلك

  : وايل الشام �العملة اإلسالمّية املستخدمة يف عهد معاوية  – ١
ن معاويـــة قـــد رّوج يف عهـــد واليتـــه عملـــًة علـــى شـــكِل دائـــرٍة حيـــيُط ـــا مـــن كـــا

أســـعد "وقــد اكتشــف هـــذا األمــر يف القــرن العشـــرين الســّيد . اخلــارج جنــوم سداســـّية
الكاتــب الصــحفي املصــري املعــروف، وقــد نشــر صــور هــذه العملــة يف كتابــه " داغــر

  . ٥٦يف الصفحة " حضارة العرب"الرائع 
  :قصرها القدمي يف اهلندقلعة آغرة و  – ٢
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يُعترب عهد األسرة املغولية يف اهلند ذروًة يف تطبيـق العـادات والتقاليـد والثقافـات 
ومــن تلــك املعــامل الشــاخمة . اإلســالمية، ومتّيــز ذلــك العهــد باملبــاين الفــاخرة والشــاخمة

 يف والـذي بُـين" الل حمـل"وقصرها القدمي الّـذي يسـّمى " آغرة"وامللفتة لالنتباه قلعة 
  ". جهانغري"عهد 

يف   -مشـــس العلمـــاء -" ذكـــاء اهللا خـــان الـــدهلوي"وقـــد قـــال املولـــوي املرحـــوم 
إّن رمز النجمـة السداسـية مـا زال منقوًشـا : اجلزء السادس" تاريخ هندوستان"كتابه 

وعــالوًة علــى ذلــك . وعــددها مخســة جنــوم ،يف تلــك القلعــة" بــرج مســن"وحمفــورًا عــل 
القلعــة حيتــوي علــى ثالثــة رمــوز حمفــورة ومنقوشــة للنجــوم  فــإّن البــاب الــرئيس لتلــك

يف كتابـــه " كســـتوويل"وقـــد ذكـــر املستشـــرق الفرنســـي الشـــهري الـــدكتور . السداســـّية
املطبوع يف مطبعـة مشسـي آغـرة يف  - ٤٠٠يف الطبعة األوردية صفحة " متّدن اهلند"

د بشــكل أّن النقــوش املوجــودة علــى ذلــك البـاب تعــود إىل زمــن بعيــ -م١٩١٣سـنة 
  .واضح
  :الوسام امللكي خلادم حرم املدينة املّنورة – ٣

كان منصب والية املدينة املّنورة يف العهد العثماين ميّثل شـرًفا عظيًمـا، وكـان لـه 
احــرتام وهيبــة وحمبــة، وكــان شــائًعا أن تكــون زيــارة وايل املدينــة شــرفًا وفخــرًا عظيمــني 

  .أو من أي بلد إسالمّي آخر ألي وفد يقدم إىل املدينة املّنورة من مصر
عثمـان باشــا "الفريــق  للهجـرة ١٣١٣كـان يشــغل هـذا املنصــب الرفيـع يف ســنة 

إبـــراهيم "ويف تلـــك األثنـــاء قـــِدم وفـــد مصـــرّي للحـــج يرأســـه أمـــري احلجـــاج ".. فريـــد
إبـراهيم رفعـت "وقد ذكَر هذا اللقـاء املؤلّـف . حيث التقى بوايل املدينة" رفعت باشا

. م١٩٢٥املطبــوع ســنة  ٣٨٣اجلــزء األّول صــفحة " مــرآة احلــرمني"يف كتابــه " باشــا
وقـد أهــدى املؤلـف كتابــه امللــيء باملعلومـات التارخييــة واإلميانيــة عـن عــّدة عصــور إىل 
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، ومــدح املؤلّــف يف كتابــه املــذكور رئــيس وزراء مصــر وقتهــا "فــؤاد األّول"ملــك مصــر 
يف كتابـه املـذكور " ت باشاإبراهيم رفع"وقد وضع . بشكل كبري" سعد زغلول باشا"

واّلذي يبـدو فيهـا وسـيًما ملتحًيـا بلحيـة  ،صورة وايل احلرم النبوي ٣٨٢يف الصفحة 
تظهـــر يف و ويرتـــدي زيـــا ملكيـــا وعلـــى رأســـه طربـــوش تركـــي،  ،مجيلـــة ملفتـــة لألنظـــار

الصـــورة عـــدة أومســـة علـــى صـــدره، وأحـــد هـــذه األومســـة علـــى شـــكل جنمـــة سداســـّية 
  . ره من الناحية اليمىن باجتاه رقبتهتظهر واضحة على صد

باختصار، ظّلت النجمة السداسية مستخدمة يف مجيع الدول اإلسالمّية سـواء  
بتصرف عـن جملّـة الهـور األسـبوعّية عـدد . (مغولّية أو أمويّة أو عثمانّية الً كانت دو 

  )٥صفحة  ،١٩٧٦/ ١/٣
 ذلــك وخــاللمــن ثلــث قـرن علــى نشـر حبــث املــؤرخ دوسـت، لقـد مضــى أكثـر 

ّمت اكتشــاف املزيــد مــن األدلــة علــى أن النجمــة السداســية إســالمية قبــل أن يتخــذها 
  . اليهود رمزا هلم

 ولــيس لنــا أن نــرتك مــا اختــذه أجــدادنا رمــزا وزينــة ــرد أن اســتعمله قــوم آخــرون
  . بعد ألف سنة

زمـن اخلليفـة الثـاين رضـي اهللا عنـه،  ١٩٣٩أما لواء األمحدية فقد ُصـنع يف عـام 
ولقـد نصـركم اهللا : "ّم بدرا وجنمة سداسية وهالال ومنارة، وقـد ُكتـب فـوق البـدروض

  . ، وكل ذلك بلون أبيض فوق راية سوداء"ببدر وأنتم أذلة
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  : االعتراض
اخلليفة الثاين صلى خلف إمام احلرم يف مكة، وأنـتم متنعـون ذلـك اآلن، ويقـال 

  . إن اخلليفة األول أمره بذلك
  : الردّ 

كتـــب اخلليفـــة الثـــاين " اع املولـــوي بشـــأن صـــاليت يف احلـــجدخـــ: "عنـــوانحتـــت 
  : للمسيح املوعود عليه السالم

ألمحـديني يف مكـة بنـاء علـى ايتهمين املولـوي حممـد علـي أنـين صـليت وراء غـري 
احلـق هـو  . فتوى اخلليفة األول، وهذا خداع مل يرتدع عن نشره رغم علمـه باحلقـائق

  : كاآليت
ذهبُت والسيد عبـد احمليـي العـرب احملـرتم إىل احلـج مـرورا مبصـر،  ١٩١٢يف عام 

والتقينــا يف  احملــرتم للحــج مــن قاديــان مباشــرةً " مــري ناصــر نــواب"وأتــى جــدي ألمــي 
يف اليوم األول نفسـه حـان وقـت صـالة املغـرب . جدة، وذهبنا إىل مكة املكرمة معا

حيـث كانـت الصـالة قـد أثناء الطواف فأردُت أن أتأخر، ولكن كل الطـرق ُسـدت 
فقال جدي مري احملرتم إن حضرة خليفة املسيح قد أمر أنـه ميكـن أن تصـلوا . بدأت

وراءهم يف مكة، فبدأُت أنا أيضـا الصـالة، مث حانـت العشـاء يف هـذا املكـان أيضـا، 
  . وصليناها أيضا

لقـــد صـــلينا تلـــك الصـــالة : عنـــدما عـــدنا إىل البيـــت قلـــُت لعبـــد احمليـــي العـــرب
خليفـــة املســـيح، واآلن تعـــاَل نصـــّل صـــالة اهللا الـــيت ال تكـــون وراء غـــري  حبســـب أمـــر

. ولعلـــي صــليُت صــالة أخـــرى يف اليــوم التـــايل. فأعــدنا الصـــالتني مًعــا.. األمحــديني
ولكين رأيُت أنه مع إعاديت للصـلوات كـان قلـيب يتوقـف، وأحسسـُت أنـه لـو اسـتمر 

إنـــين ال : اليـــوم الثــاين فقلــُت لعبـــد احمليــي العــرب يف. الوضــع هكــذا فســـوف أمــرض
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هـل أمـرك حضـرة خليفـة املسـيح : أستطيع أن أسأل جدي أدبـا، ولكـن اسـأله أنـت
ــذا أمــرا خاصــا أم أنــك تقــول مــا مسعــت مــن العامــة فقــط؟ فلمــا ســأله تبــّني أنــه مل 

ورغـم . فشـكرُت اهللا تعـاىل. يأمره أي أمر خاص، وإمنا مسـع هـذا عـن شـخص آخـر
صـال، وبقينـا هنـاك حـوايل عشـرين يومـا، فكنـا نصـلي بقائي هناك ظللُت أصـلي منف

ومــن . فيهـا إمـا يف البيـت أو يف املســجد احلـرام صـالة مجاعيـة منفصــلًة يؤمهـا أحـُدنا
فضـــل اهللا تعـــاىل أنــــه بـــرغم أنــــه لـــيس هنـــاك إذن عــــام ألي مجاعـــة ألداء الصــــلوات 

. لنــا أحــد هكــذا يف املســجد احلــرام إال ألتبــاع املــذاهب األربعــة، غــري أنــه مل يتعــرض
بــل كــان املتــأخرون عــن الصــالة هنــاك ينضــمون إىل مجاعتنــا، فكــان عــدد املصـــلني 

وملــا كـان جـدي خيشــى أن يثـري فعلـه ذلــك فتنـة فعنـدما عــاد إىل . وراءنـا يصـبح كبـريا
قاديــان أراد أن يرفــع هــذا األمــر إىل خليفــة املســيح، ولكــن أحبابنــا يف قاديــان كــانوا 

و األخـرى فرحــًة بعودتنــا إىل أن أُقيمــت حفلــة الشــاي يقيمـون لنــا املــآدب واحــدة تلــ
مــن ِقبَــل ميــا حامــد علــي احملــرتم أحــد خــدام املســيح املوعــود عليــه الســالم القــدامى 
الذي ظـل يف خدمتـه أربعـني سـنة، وقـد حضـرها حضـرة خليفـة املسـيح وحضـرة مـري 

قصـة فبدأ حكيم حممد عمـر يـذكر هـذه ال. ، وأنا والسيد عبد احمليي العرب"جدي"
ــِت بــأي فتــوى كهــذه، وإمنــا أذنــُت بــذلك : أمــام خليفــة املســيح، فقــال اخلليفــة مل أُف

للذين خيافون، أو الذين أخاف أن يقعـوا يف االبـتالء، فيجـوز هلـم أـم إذا حوصـروا 
  . يف مكان كهذا أن يصلوا وراء غري األمحديني، مث جيب أن يعيدوا صالم

ح املوعــــود عليــــه الســــالم، وكــــذلك فاحلمــــد هللا أن عملــــي حبســــب فتــــوى املســــي
مــــرآة ... ، كتـــاب آئينــــه صـــداقت٦أنــــوار العلـــوم . (حبســـب مشـــيئة خليفــــة الوقـــت

  )١٥٦-١٥٥الصدق، ص
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هــذا الفصـل؛ هــو مــن بنــد األسـئلة واألجوبــة يف املوقــع العــريب الرمسـي للجماعــة، إال إذا ذكــر غــري  ٢٧
  ذلك
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  :االعتراض
ميكــن التأكــد مــن خالهلــا علــى صــحة  املصــادر أو املراجــع املوثقــة الــيت يمــا هــ 

عـــالن إيـــة خســـوف القمـــر وكســـوف الشـــمس مقرتنـــة بـــدليل علـــى وقـــت آحـــدوث 
  ؟املنتظر ياجلماعة أنه املهدمؤسس 
  : الردّ 

أقــوى األدلــة هــو مــا شــهدت بــه اخلصــوم، مث مــا ســكتت عنــه هــذه اخلصــوم يف 
  .معرض احلاجة إىل البيان فيه

إن مــــن عــــادة البشـــــر معــــاداة أنبيـــــاء اهللا تعــــاىل معــــاداة شـــــديدة جــــدا، حبيـــــث 
ومـن  �بالرسـول  يفّضلون عليهم الوثنيني والفجار، لـذا قرأنـا يف القـرآن رأي اليهـود

ـــَن اْلِكَتـــاِب يـُْؤِمنُـــوَن بِاْجلِْبـــِت �: معـــه مـــن مـــؤمنني ـــوا َنِصـــيًبا ِم ـــَر ِإَىل الـــِذيَن أُوُت َأَملْ تَـ
: النســاء( �َوالطــاُغوِت َويـَُقوُلــوَن لِلــِذيَن َكَفــُروا َهــُؤَالِء أَْهــَدى ِمــَن الــذين آمنــوا َســِبيال

ـــــق طـــــريقكم يـــــا أهـــــل مكـــــة : أي يقـــــول اليهـــــود.. )٥٢ ووثنيّيهـــــا أهـــــدى مـــــن طري
  .املسلمني

مــن هنــا فــإن هــؤالء اخلصــوم ال يرتكــون صــغرية وال شــاردة ممــا ميكــن أن ُيســاء  
أال تـرى كيـف نشـر اخلصـوم أن اإلجنليـز . فهمه إال رّكزوا عليها وطاروا ا كل مطـار

وكتبــه الــيت كــان  �هــم مــن أســس اجلماعــة اإلســالمية األمحديــة مســتغلني رســائله 
ا عـــن نفســه مـــة القتـــل والتــآمر ضـــد احلكومـــة، والــيت كـــان يوضـــح فيهـــا ينفــي فيهـــ

  مفهوم اجلهاد يف اإلسالم؟
  ؟ )الكسوف( اخلسوف حديث وماذا قالوا عن

تفسـريه ال حيصـل إال : ومـرة قـالوا. موضـوع: حـديث ضـعيف، ومـرة قـالوا: قالوا
لكــن، هــل قــال أحــد إنــه مل حيصــل أي خســوف أو كســوف يف ذلــك . يــوم القيامــة
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الرمضـــان؟ أو هــــل قـــال أحــــد إن اإلمـــام املهــــدي مل يكــــن قـــد أعلــــن بعـــد أنــــه هــــو 
املهدي؟ أو هل أنكر أحد مـنهم أن يكـون اإلمـام املهـدي قـد سـئل عـن هـذه اآليـة 

  قبل حتققها؟ 
ويف هذا العـداء خـري؛ ألنـه يكشـف لألجيـال القادمـة صـْدق النـيب، إذ لـو آمـن 

جيال القادمة العتبـار ذلـك جمـرد اتفاقيـة به القوم فور إعالنه، لكان هنالك مربر لأل
فــرغم أن هــذا العــداء يضــر هــؤالء النـــاس . أو جمــرد تنصــيب مــن النــاس هلــذا الرجـــل

  . ويضر املضللني، إال أن فيه فائدة لألجيال القادمة
أما التأكد من أن اخلسوف والكسوف قد حدث بالفعل يف ذلك التاريخ، 

  : فأدلته ما يلي
قد كتب ذلك يف كتبه بعيد حدوث هذين  �عود املسيح املو أن : ١

احلديث : احلدثني، ومل يكتب أحد ينفي حدوثهما، بل صار الناس يقولون
  . ضعيف، أو أنه سيحدث بعد يوم القيامة

وأكتفي بوضع روابط من مؤسسة . ميكن مراجعة املراصد الفلكية يف ذلك: ٢
 : ناسا الفضائية

 1894-3- 21 خسوف القمر يف

Lunar Eclipses -  
http://eclipse.gsfc.nasa.gov/LEcat5/LE1801-

1900.html  

  1894-4- 6 كسوف الشمس يف
Solar Eclipse Saros 137 - 

http://sunearth.gsfc.nasa.gov/eclipse/SEsaros/SEsaros137

.html  

  1895-3- 11 خسوف القمر للمرة الثانية يف
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Lunar Eclipses - 

http://eclipse.gsfc.nasa.gov/LEcat5/LE1801-1900.html  

  1895-3- 26 كسوف الشمس للمرة الثانية يف 
Solar Eclipse Saros 147 - 

http://sunearth.gsfc.nasa.gov/eclipse/SEsaros/SEsaros147

.html  

ميكن مراجعة برامج حاسوبية حتدد مواعيد اخلسوف والكسوف يف : ٣ 
 . املاضي واملستقبل

وما . ميكن قراءة اجلرائد واالت يف ذلك العصر اليت حتدثت عن الظاهرة: ٤
 : ومنها! أكثرها

 CIVIL AND MILITARY(نشـــرت اجلريـــدة اإلجنليزيـــة  -١

GAZETTE ( مــا  ١٨٩٤-٤-٧الصــادرة يف الهــور عاصــمة البنجــاب بتــاريخ
  :تعريبه

كــــان كســــوف الشــــمس واضــــًحا متاًمــــا البارحــــة يف الهــــور مــــا بــــني الســــاعة " 
وأثناء دوامه كان ضوء الشـمس خافًتـا . السابعة والنصف والتاسعة والنصف صباًحا

  ".لرتاشراقة الشمس اللطيفة يف صيف يوم يف اجنإء بر جدا ليذكر امل
يف عــددها بشــهر آذار  PIONEERكــذلك نشــرت اجلريــدة اإلجنليزيــة   -٢
  .م نفس اخلرب١٨٩٤
كتب الدكتور العالمة خادم رمحاين نوري يف تفسريه للقرآن ايد عـن هـذا   -٣

 :تعريبهالكسوف واخلسوف ما 

وعنـــد ظهـــور املهـــدي حيـــدث كـــل مـــن كســـوف الشـــمس وخســـوف القمـــر يف "
أي  )٢٩-٢٠: ٢٤ هقــــي، مــــّىت يالب( يف شــــهر رمضــــان عيســــوية متــــزامنني ١٨٩٤
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عند غلبة املسيحية ووضـع حـد لنفـوذ مـا يسـمى باألديـان الثانويـة، وظهـور اإلسـالم 
  .بإشراقه الكامل بواسطة املهدي

  .محديةسالمية األهذا الدكتور ليس من اجلماعة اإل :ظةحو مل
ح املوعـود كتب حممـد عبـد اهللا معمـار الـذي كـان مـن أشـد معارضـي املسـي  -٤
رمضـــان وانكســـفت  ١٣لقـــد اخنســـف القمـــر بتـــاريخ : "عـــن كســـوف النـــريين �

  ."رمضان ٢٨الشمس بتاريخ 
  :١٨٩٤حزيران  ١١يف عددها  "سراج األخبار"ورد يف جريدة  -٥
رمضــان وكســوف الشــمس كــان بتــاريخ  ١٣بــأن خســوف القمــر كــان بتــاريخ "

  "رمضان ٢٨
  م١٨٩٥سنة  ؛تحقق نبأ الخسوف والكسوف للمرة الثانية

   :خسوف القمر وكسوف الشمس في أميركا -
ــــــــايمز"جريــــــــدة جــــــــاء يف  ثنــــــــني الصــــــــادرة يف نيويــــــــورك يــــــــوم اال "نيويــــــــورك ت

  :م١١/٣/١٨٩٥
علـن عنـه، لقد كان خسوف القمـر الكلـي الـذي حـدث ليلـة البارحـة هـو مـا أُ "

فقـد ُحجبـت السـماء  ،ولكن لسوء حظ الفلكيني واملتفرسني يف السـماء بوجـه عـام
دخــل القمــر يف  7:57ويف متــام الســاعة ... بــالغيوم وحالــت دون مشــاهدة مرضــية

فقـط،  8:45ولكنه وصل إىل حافـة ظـل الكـرة األرضـية يف متـام السـاعة  ،اخلسوف
وظهر يف البداية وكأمنا اقُتطع جزءٌ صغري منه بسـكني، مث دخـل القمـر تـدرجييا أكثـر 

وكان من املمكن حتديد معـامل  ظاهرا، وجههفأكثر يف اخلسوف إىل أن بقي نصف 
بقيــة ســطحه يف  غطّــىظهــر وقــد  ؛اجلــزء املظلــم منــه بنظــر العــني، ومــن مث وبســرعة

  ...اختفى القمر 11:27 ويف متام الساعة. الظالم
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لقــــد كانــــت مشـــاهدة خســــوف القمــــر هنــــا  – ١٠/٣/١٨٩٥ –" واشـــنطن"
  .جزئية
ت يف عــــدّ أعيقــــت التحضـــريات الــــيت ألقــــد  – ١٠/٣/١٨٩٥ – "كـــامبردج"

مركــز املراقبــة يف هارفــارد ملشــاهدة خســوف القمــر الكلــي الــذي حــدث هــذا املســاء 
  .بسبب األحوال غري املالئمة يف السماء

شــاهد ألــوف النــاس خســوف القمــر الكلــي  – ١٠/٣/١٨٩٥ – "شــارلتون"
الــذي مت هــذه الليلــة، ولقــد حجبــت الغيــوم املرتاكمــة رؤيــة القمــر يف البدايــة، ولكــن 

  .ت بعد ذلك وسنحت ملشاهدة ممتازة للخسوف الكليالسماء صف
بـــدأ خســـوف القمـــر هنـــا يف متـــام الســـاعة  – ١٠/٣/١٨٩٥ – "هليفـــاكس"

العاشـرة بالضــبط، ومبـا أن الســماء كانـت خاليــة مـن الغيــوم، كـان املنظــر مجـيال أثنــاء 
  .حدوثه
الصـادرة  (LOS ANGELES TIMES)جريـدة لـوس اجنلـوس تـاميز "

عـــن خســـوف القمـــر يف  ١١/٣/١٨٩٥يـــات املتحـــدة بتـــاريخ مـــن ايلينـــوي يف الوال
  : كتبت ١٠/٣/١٨٩٥

  :خسوف القمر كما شوهد من على قمة جبل الو
لقــد شــوهد اخلســوف يف ظــروف مؤاتيــة جــدا مــن علــى قمــة جبــل الو بواســطة 

  .مكتشف املذنبات يف مركز الو للمراقبة
  :ومن على جبل هاملتون
لقــــد  ١٠/٣/١٨٩٥ –كاليفورنيــــا ) جبــــل هــــاملتون(مــــن مركــــز مراقبــــة ليــــك 

شــوهد خســوف القمــر الكلــي الــذي حــدث هــذا املســاء مــن مركــز ليــك للمراقبــة يف 
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 يوبقـ 55 :51 :06 وبـدأ اخلسـوف الكلـي يف متـام السـاعة.. ظـروف مؤاتيـة جزئيـا
  30 :27 :08 ىل الساعةإ

  في شيكاغو
شــوهد خســوف القمــر هــذه الليلــة مــن مركــز املراقبــة : ١٠/٣/١٨٩٥شــيكاغو 

  ..جلامعة نورث وستون يف مدينة إيفانستون على يد املدير جورج وهاغ وآخرين
  في نيويورك

مل تكن مشـاهدة خسـوف القمـر بشـكل مـرض يف  – ١٠/٣/١٨٩٥نيويورك 
نيويــورك، فلقــد حجبــت ســحب كثيفــة وضــباب كالصــوف النــاعم ظــاهرة اخلســوف 

  .ومل حتصل معطيات علمية خاصة يف هذا اليوم
   في ساكرا منتو

كــان خســوف القمــر بالغــا حــد الكمــال، وقــد   – ١٠/٣/١٨٩٥ســاكرا منتــو 
، وشـــــاهده ألـــــوف مـــــن 9:15حـــــىت الســـــاعة 7:45جـــــرى احلـــــادث مـــــن الســـــاعة 

  ..."الناس
  : االعتراض

يقــــال أن اجتمــــاع اخلســــوف والكســــوف يف رمضــــان ممكــــن ويتكــــرر، فكيــــف 
  تقولون بأنه حدٌث مل حيدث سوى مرة واحدة؟

  :الردّ 
أمـا مـدى .. القضية أن هذه اآلية العظيمة مل حيتّج ا أحد على صدق بعثتـه 

علــى أنــه ميكـن ألي عاقــل أن يعــرف .. حـدوثها وتكرارهــا فهـذا حيتــاج حبثًــا مسـتقالً 
أن هـذه الظــاهرة نــادرة احلــدوث جــدا، لدرجــة نكــاد نقــول بعــدم حتققهــا، ذلــك أــا 

  : تتضمن اجتماع ما يلي
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رمضـــان،  ٢٨رمضـــان، كســوف الشــمس يف يــوم  ١٣خســوف القمــر يف ليلــة 
اجتمــــاع اخلســـــوف والكســــوف يف نفـــــس املكـــــان ال أن حيــــدث اخلســـــوف يف بلـــــد 
والكسـوف يف بلــد آخــر، أن يكــون اجلــّو واضــحا حـىت يــتمكن النــاس مــن رؤيــة كــل 

  . من اخلسوف والكسوف
ال بـــأس، : لفعلـــى فـــرض أن هـــذه الشـــروط كلهـــا ميكـــن اجتماعهـــا معـــا، فنقـــو 

فهــذه . فــاملهم أن أحــًدا مل يتخــذ هــذه اآليــة دلــيال علــى صــدقه عــرب التــاريخ البشــري
  . هي القضية

احلـق أنـه منـذ آدم إىل وقتنـا احلاضـر مل ينبـئ أحـد ": �يقول املسيح املوعود 
  :إا نبوءة ذات أشراط أربعة. قط بنبوءة مثل هذه

  .من ليايل اخلسوفأوهلا وقوع اخلسوف القمري يف الليلة األوىل 
  .ثانيها وقوع الكسوف الشمسي يف اليوم األوسط من أيام الكسوف

  .ثالثها اجتماع اخلسوف والكسوف يف شهر رمضان
  .ورابعها وجود مدع باملهدوية قابله الناس بالرفض

فــإذا مــا أنكــر أحــد عظمــة هــذه النبــوءة، فعليــه أن يرينــا نبــوءة كهــذه يف تــاريخ 
فســتظل هـذه أعظـم النبــوءات الـيت تنـدرج حتــت .. د هلـا نظـرياومـا دام لـن جيــ. العـامل

، ألن احلـديث الشـريف صـرح بأنـه � َأَحـًدا َغْيبِـهِ  َعَلـى ُيْظِهـرُ  فَـَال  �: قول اهللا تعاىل
، ص ١٧ ج ؛حتفــة غولرويــة، اخلــزائن الروحانيــة". (�ال نظــري هلــا مــن عهــد آدم 

١٣٦(  
ال يعنينــا كــم مــن املــرات وقــع اخلســوف والكســوف يف ": �ويقــول حضــرته 

رمضـــان يف هـــذه التـــواريخ منـــذ بـــدء خلـــق الســـماوات واألرض حـــىت اليـــوم، ولكـــن 
غرضــــنا فقــــط أن نـــــذكر أنــــه منـــــذ خلــــق اإلنســــان علـــــى األرض مل يقــــع اخلســـــوف 
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أمـــا قبلـــي فلـــم يكـــن ألحـــد فرصـــة كهـــذه فيـــدعي أنـــه . إال يف زمـــين والكســـوف آيـــةً 
من جهـة، ومـن جهـة ثانيـة حيـدث اخلسـوف والكسـوف بعـد دعـواه  املهدي املوعود

يف رمضان ويف التـاريخ احملـدد لـذلك، ويعلـن أن اخلسـوف والكسـوف آيتـان تؤيـدان 
أن الكســوف واخلســوف مل يقعــا مــن قبــل،  قــط ال يقــول حــديث الــدارقطين. دعـواه

بصــيغة ) مل تكونــا(ألحــد، ألن عبــارة  بــل يعلــن بوضــوح أمــا مل يقعــا مــن قبــل آيــةً 
، أي أن اآليتْني مل تقعـا مـن قبـل، ولـو كـان املـراد "آيتني: "�املؤنث تشري إىل قوله 

فواضـح إذن ". مل يكونـا: "أن احلدثْني مل يقعا من قبل الستعمل صيغة املذكر وقال
فإذا احتج أحد بأن اخلسوف والكسوف قـد وقعـا . إىل اآليتني إمنا هي أن اإلشارةب

لية أن يثبت من هـو املـدعي باملهدويـة الـذي ؤو هو تقع مس عليهإن مرات عديدة، ف
وال . نــادى بــأن اخلســوف والكســوف آيتــان لتأييــده، وجيــب أن يكــون دليلــه شــامال
إن : يتــأتى ذلــك إال إذا أخــرج لنــا كتابــا قــد أُلــف قبــل الــواقعتني، وقــال فيــه املــّدعي

ن حبســب حــديث ن وقعــا يف رمضــان يف اليــومني احملــددييْ اخلســوف والكســوف اللــذَ 
ــــان علــــى صــــدقه ، اخلــــزائن )ينبــــوع املعرفــــة(چشــــمه معرفــــت ". (الــــدارقطين مهــــا آيت

  )٣٣٠-٣٢٩ص  ،٢٣ ج ؛الروحانية
  : االعتراض

، كمـا أن اخلسـوف مل ١٤من رمضان، بل يف  ١٣هذا اخلسوف مل حيصل يف 
  . وهناك مقال ينقض ما تقولون.. ٢٩، بل يف ٢٨حيدث يف 
  : الرد

، وذلـك يف وٌق معظُمه مـن مقـال قـدمي، وقـد نقْضـنا أسَسـهقال مسر هذا امل: ١
  . ثنايا الردود املختلفة
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كــــــــــان األول مــــــــــن رمضــــــــــان يف ســــــــــنة اخلســــــــــوف والكســــــــــوف يوافــــــــــق : ٢
أمـــا احلســـاب فـــال يعنينـــا يف .. ، وهـــذا بنـــاء علـــى رؤيـــا العـــني للقمـــر١٠/٣/١٨٩٤

قيمـة لـه، بـل ال  ٨/٣أو يف  ٩/٣فالقول إن الشهر قد بـدأ يف . حتديد بداية الشهر
، "صـوموا ِلرْؤيَتِـه: "�القيمة لرؤية الناس يف ذلـك الوقـت، والقيمـة حلـديث الرسـول 

ولـــيس يف ... رمضــان ١٣وقــد حــدث اخلســـوف يف ليلــة . ومل يقــل صــوموا حلســـابه
  .. فاخلسوف حيدث يف الليل ال يف النهار.. رمضان ١٣يوم 

جلهلــه، حيــث ظــّن أن  لــذا تســقط النقطــة الثانيــة الــيت ذكرهــا هــذا املعــرتض: ٣
رمضــــــــان  ٢٩وإمنـــــــا يوافـــــــق  ١٣١١رمضــــــــان  ٢٨ال يوافـــــــق  ٦/٤/١٨٩٤تـــــــاريخ 
ولكنــه التســرع أو . وإال فليجــرب أن حيسـبها بنفســه.. ، فالقضـية جهــل منــه١٣١١

  . اجلهل أو التزوير والتدليس كعادم
يوافــــــق ليلــــــة  ٢١/٣رمضــــــان، لــــــذا فــــــإن الليــــــل يف /١يوافــــــق  ١٠/٣/١٨٩٤

ليـوم الشمسـي ينتهـي يف منتصـف الليـل، بينمـا اليـوم القمـري فينتهــي ا(رمضـان /١٣
  . رمضان/٢٨فيوافق  ٦/٤، وأما )عند غروب الشمس

 ١٣؛ فقـــــــد حــــــــدث اخلســـــــوف يف ليلــــــــة كــــــــذلك  ١٨٩٥يف الســـــــنة التاليـــــــة و 
يف  ١٠/٣/١٨٩٥حيـــــث صـــــادف اخلســـــوف .. رمضـــــان ٢٨والكســـــوف يف يـــــوم 

يا وأوروبــا، أمــا الكســوف يف آســ ١١/٣/١٨٩٥أمريكــا، الــذي كــان يصــادف يــوم 
  . ٢٦/٣/١٨٩٥ففي

مــن الشـــهر القمــري، فهـــذا تــابع ملـــا  ١٢أمــا قولـــه إن اخلســوف حيـــدث يف : ٤
 حيـث إنـه معلـوم أن اخلسـوف. سبقه، فهذا الـوهم نتيجـة قولـه باحلسـاب ال بالرؤيـة

علمـــا أنـــه عـــاد يف مقالـــه وقـــال إن ). ١٥، ١٤، ١٣(يف الليـــايل البـــيض  إمنـــا يكـــون
  . وهذا من عجيب تناقضه.. ١٤دث إال يف ليلة اخلسوف ال حي
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أما قوله أن الكسوف حيدث يف الليلة اليت تسـبق بدايـة الشـهر، فهـي تـدل : ٥
على أنـه يـدور يف نفـس النقطـة، وهـي احلسـاب، ونكـرر أن احلسـاب ال يعنينـا هنـا، 

ف أمـا ايتـه فـال تتحـدد باخلسـو . بل رؤية القمر بالعني هي اليت حتدد بدايـة الشـهر
وهذا هـو معـىن حـديث . وال بالكسوف، بل برؤية هالل الشهر التايل بالعني اردة

ــْيُكُم الشــْهُر فـَُعــدوا َثَالثِــَني : �الرســول  ــَي َعَل ــِه فَــِإْن ُغم ُصــوُموا لُِرْؤيَِتــِه َوأَْفِطــُروا ِلُرْؤيَِت
دايـــة بفـــاهلالل يُـــرى أحيانـــا بعـــد يـــومني مـــن . وـــذا يُـــنقض كـــل مـــا قالـــه). مســـلم(

وأحيانـــا يـــوم واحـــد . أي أن هنـــاك يـــومني فرقـــا بـــني احلســـاب وبـــني الرؤيـــة.. الشـــهر
وهــذا يشــاهده النــاس كــل عــام يف اخــتالف الــدول يف صــيامها . وأحيانــا ثالثــة أيــام

  . وإفطارها
فهـو حـّق مبـني،  �أما نسـبة حـديث اخلسـوف والكسـوف إىل رسـول اهللا : ٦

ذه األمــور الغيبيــة ليســت اجتهاديــة، فــال رغــم أنــه منســوب إىل حممــد البــاقر، ألن هــ
بــد أن يكــون البــاقر قــد مسعــه مــن أبيــه زيــن العابــدين الــذي مسعــه مــن أبيــه احلســني 

  . ، وهذا معروف عند األصولينيوالذي مسعه من علّي عن رسول اهللا
أمــا أّن نســبة اخلســوف كانــت بســيطة، فمثــل هــذا االعــرتاض ال قيمــة لــه، : ٧

خســوفا، مث رأوا كســوفا حســب احلــديث، وَكَتــب املســيح  ذلــك أن النــاس هنــاك رأوا
أن هــــذه آيــــة علــــى صــــدقه، ومل يعــــرتض أحــــد أنــــه مل يــــَر اخلســــوف  �املوعــــود 

والكســـوف، بــــل حتــــدثوا عـــن ضــــعف احلــــديث وعــــن أنـــه حيــــدث يــــوم القيامــــة، ومل 
  . يعرتضوا على احلدث نفسه

ض فلــم يتحــدث املعــرت ســنة،  ٢٣أمــا أن اخلســوف والكســوف حيــدث كــل : ٨
مث إننـــا نتحــدث عـــن خســـوف وكســـوف خـــاص، ولـــيس أي  .هـــذا علـــى ليـــلعــن د

، وأن يكونـــا ٢٨وكســـوف يف  ١٣أي عـــن خســـوف يف ليلـــة .. خســـوف وكســـوف
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واضــحني، ويشـــاَهدان يف نفــس البلـــد، ال أن حيــدث خســـوف يف بلــد وكســـوف يف 
مث واألهـــم مـــن هـــذا كلـــه أن يعلـــن مـــدٍع للمهدويـــة أن هـــذه آيـــة مـــن آيـــات  .آخـــر

  .اآليةر ذلك يف هذه فال يؤث -جدال- لو صّح ما يقولف. صدقه
الربغــواطي، والبــاب، وأبــو منصــور وأبــو (هم ءأمســا املعــرتض أمــا الــذين ذكــر: ٩

ا حـدثت  أن هـذه اآليـة خاصـة بـه، هـذا علـى فـرض أـبـ مـنهم فلم يدّع أحد) غفري
رآهـا، وأن اجلـو كـان صـافيا، وأنـه  كما يف احلـديث، وعلـى فـرض أنـه كـّال مـنهم قـد

مث أين هـم اآلن؟ هـل لـدعوم أثـر؟ هـل هـي تنتصـر كمـا هـي . يعرف ذا احلديث
ـــا دليـــل آخـــر علـــى صـــدق املســـيح �دعـــوة املســـيح املوعـــود  ؟ بـــل إن ِذكـــرهم هن

  . �املوعود 
وقـال : أما قول ابن عريب، فقد أورده ابن خلدون يف مقدمتـه، حيـث كتـب: ٩

وهـو مـن أهـل البيـت  وهـذا اإلمـام املنتظـر: فيمـا نقـل ابـن أيب واصـل عنـهابن العريب 
مـن اهلجـرة، ورسـم  - خ ف ج - مـن ولـد فاطمـة، وظهـوره يكـون مـن بعـد مضـي

حروفًــا ثالثـــة يريــد عـــددها حبســاب اجلمـــل، وهـــو اخلــاء املعجمـــة بواحــدة مـــن فـــوق 
ســفل ثالثــة، ســتمائة، والفــاء أخــت القــاف بثمــانني، واجلــيم املعجمــة بواحــده مــن أ

وملـا انصـرم هــذا . ومثـانون سـنة، وهـي يف آخــر القـرن السـابع وذلـك سـتمائة وثـالث
املقلــدين هلــم علــى أن املــراد بتلــك املئــة مولــده،  العصــر ومل يظهــر محــل ذلــك بعــض

يكــون بعــد العشــر والســبعمائة فإنــه اإلمــام  وعــرب بظهــوره عــن مولــده، وأن خروجــه
  )ابن خلدونمقدمة ." (الناجم من ناحية املغرب

حيـث يظهر أن ابن خلدون ومعاصريه فسـروا نبـوءة ابـن عـريب بشـكل خـاطئ، 
، ٦٠٨وهـــي يف حســـاب اجلّمـــل تســــاوي " هجــــرة"كلمـــة مل حيســـبوا حـــروف  إـــم 

.. فقـط، فلـو حسـبومها معـا ٦٨٣، والـيت تسـاوي خ ف ج واكتفوا حبساب أحـرف
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، ١٢٩١يًا مسـاو  حلـروف خ ف ج، لكـان امـوع "هجـرة"أضـافوا حـروف أي لو 
  . وحيأول  �املسيح املوعود  ى فيهتلقتقريبا العام اهلجري الذي  وهو

فبعثـة اإلمـام املهـدي . وال عالقة للقضـية بسـنة والدة ابـن عـريب وال بسـنة وفاتـه
  . ليست مرتبطة بذلك، بل مبا أُهلمه ابن عريب نفسه

قــد  ءةً أمــا أن احلــديث ضــعيف الســند، فهــذا ال يعــين شــيئا، فمــا دام نبــو : ١٠
  .امهًْ فعال، ال وَ  �فال بد أن تكون من الرسول  ،حتققت

باختصار، إن اعرتاضات هذا املعرتض على آيـة اخلسـوف والكسـوف العظيمـة 
تشبه اعرتاض النصارى على القـرآن زاعمـني أن فيـه أخطـاء حنويـة، والـرد ال يسـتحق 

مكـــة كـــل أكثــر مـــن ســـطر، وهــو أنـــه لـــو كـــان فيــه أخطـــاء حنويـــة لطـــار ــا مشـــركو 
كمـا أنـه . يـنقض هـذا االعـرتاض -وهـم أهـل الفصـاحة والبالغـة-مطار، فسكوم 

لصــغر ســنها، إذ لــو كــان  -رضــي اهللا عنهــا -يشــبه االعــرتاض علــى الــزواج بعائشــة
العــرتض كفــار مكــة، فســكوم يعــين أــا كانــت يف ســّن الــزواج  ،ســنها كمــا ُيشــاع

  . املعروف يف ذلك الزمان
  : االعتراض

: يقـــول -الـــيت تعتربوـــا عالمـــة علـــى ظهـــور املهـــدي-" الـــدار قطـــين"ة يف روايـــ
القمــر ) خســوف(فلمــاذا تعتــربون كســوف . رمضــان مــن ليلــة ألّول القمــر ينكســف

  هو مصداق هذه الرواية؟ -وليس يف أول ليلة من رمضان –رمضان  ١٣يف 
  :الردّ 

إن القمر يف أوائل الشهر القمـري ال ُيسـّمى قمـرًا، إمنـا يُسـّمى هـالالً، وحاشـى 
  . أن ُخيطئ يف ذلك �لرسول اهللا 

  ": نور احلق"يف كتابه  �ويف هذا يقول املسيح املوعود 



@pb™a�Ça…ìÇì½a@|î�½a@Ö†•@òÛ…c@óÜÇ@@
  ٤٠٥  

  

  
  

رين أن القمـر ينخســف يف الثالـث عشـر مــن ليلـة رمضــان، ر بعـض املتــأخّ وذَكـ"
افــاة بينـــه وبـــني مــا روى الـــدارقطين إال قلـــيال والشــمس يف الســـابع والعشـــرين، وال من

صــرحية وقرينـة واضــحة صــحيحة،  فـإن عبــارة الـدارقطين تــدل بداللـةٍ . عنـد املتفكــرين
ا ، وال ســبيل إليــه جزًمــعلـى أن خســوف القمــر ال يكــون يف أول ليلــة رمضـان أصــالً 

ــدة بلفــظ القمــر، وال ُيطلــق اســم القمــر علــى هــذا النــوقطًعــ ـري إال ا، فــإن عبارتــه مقّي
ا يف تلــك األيــام لبياضــه التــام، وقبـــل ي قمــرً بعــد ثــالث ليــال إىل آخــر الشــهر، وُمسّـــ

   :هنا يف حاشية �ويقول ... الثالث هالل وليس فيه مقال، وهذا أمر
ويف  .ن أّول الشــهر هــالالُيســمى القمــر لليلتــني ِمــ: قــال صــاحب تــاج العــروس

وقـال  .وقـال بعضـهم اهلـالل إىل سـبع .القمر بعد ثالث إىل آخر الشـهر: الصحاح
والـذي عنـدي ومـا عليـه األكثـر أن ُيسـّمى هـالال ابـن ليلتـني، فإنـه يف : أبو إسحاق

 .الثالثة يتبني ضوؤه

 ... اتفق عليه العرب كل هم إىل هـذا الزمـان، ومـا خالفـه أحـد مـن أهـل هم وُجل
خــالف  خيــرج كلمــةٌ  قــدت بصــريته وماتــت معرفتــه، والن فُ اللســان، وال ينكــره إال َمــ

ر متجاهل، وال تسمعها مـن أفـواه مْ جاهل، أو ذي غِ  رٍ مْ غَ  ن فمِ ن فم إال مِ ذلك مِ 
فــإن كنــت يف شــك فــارجع إىل القــاموس وتــاج العــروس والصــحاح وكتــاب . العــاقلني

ضخيم املسمى لسان العرب، ومجيع كتب اللغـة واألدب، وأشـعار الشـعراء وقصـائد 
فــال  .ثبـت خـالف ذلـك كالًمـان تُ إالـورق املـرّوج إنعاًمـا النبغـاء، ولـك منّـا ألـف مـن 

 كالم سيد األنبياء وإمام البلغـاء والفصـحاء، واتـق اهللا يـا مسـكني، وال جتـرتئ   فْ ُحتر
ك بُ رْ ك ويرضـى ِسـأيفيت قلبُـ. العجم والعرب ومقبول الشرق والغرب حِ يف شأن أفصَ 

كلماتـــه    اجلــامع، وُجعلــتْ  لــه اجلوامــع والكـــالم يَ طــبــأن األعــرف األفصــح الـــذي أُعْ 
البالغـــة والنـــوادر العربيـــة، واللطـــائف األدبيـــة،  رِ رَ الفصـــاحة ودُ  رِ رَ ة مـــن ُغـــكلهـــا مملـــوّ 
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ار، ويـــرتك جـــزل اللفـــظ ـميـــة، هـــو يُبتَلـــى ـــذا العثـــكْ غوية، واحلقـــائق احلِ ـواللبـــوب اللـــ
لغـاء بُ  القـوم ومقبـوالتِ  ماتِ سـل ْقطًا غلطًـا غـري املختـار، بـل خيـالف مُ ا سَ وخيتار رقيقً 

الضــــاحكني؟ وواهللا مـــا يصـــدر هــــذا اخلطـــأ املبـــني والعثــــار  الـــديار، ويصـــري ضـــحكةَ 
ذلـك امليـدان، بـل  ن فـارسِ خامـدة ورويّـة ناضـبة، فكيـف يصـدر ِمـ ن فطنةٍ املهني، مِ 

كـــم لُ اهللا ورســـوله يـــا معشـــر ارتئـــني؟ أخبُْ  د الفرســـان؟ مـــا لكـــم ال تنظـــرون عـــزةَ ســـيّ 
 إليكم أحب  ن خامت النبيني؟ أال تعرفـون أن هـذا اللفـظ يف هـذا احملـل يكم مِ دل وأعز
ف اســتعماله يف كلمــات أهــل اللســان، ومــا أورده قــّط بليــغ وال جمهــول ال يُعــرَ  رٌ منَكــ

ليـــل، فكيــــف  حاطـــبُ  غــــيب  غـــري بليـــغ يف مــــوارد البيـــان، ومـــا أخــــذه عنـــد اضـــطرارٍ 
عقلكـم ومقـدار نقلكـم ومبلـغ  لك غـورُ بـذ ِربَ ؟ وقـد ُسـيلٍ خَ  دُ الفصاحة وسيّ  سلطانُ 

ومت إىل سـيد األنبيـاء كم، فـإنكم عـزَ بِ دَ علمكم وفضلكم وحقيقة أدبكـم وحديقـة َحـ
مـــن هـــذا االجـــرتاء،  مــا ال ُتعـــزى إىل جهـــول مــن اجلهـــالء، تكـــاد الســـماوات تنشــقّ 

   ....فاتقوا اهللا ذا الكربياء
رمضـان  ليلـةِ  أّولِ  خسـوفِ فالتأويل الصحيح واملعىن احلق الصريح أن املراد مـن 

ف أيّـام ل نـور القمـر فيهـا وتُعـرَ أن ينخسف القمر يف ليلة أوىل من ليال ثالٍث يكُمـ
   ."يض، وال حاجة إىل البيانالبِ 

  : االعتراض
إن الشمس والقمر آيتان مـن آيـات اهللا ـ عـز وجـل ـ ال ينخسـفان ملـوت أحـد (

وهــــذا يــــنقض آيــــة . رواه البخــــاري) وال حلياتــــه فــــإذا رأيتمومهــــا فــــافزعوا إىل الصــــالة
  . اخلسوف والكسوف اليت تّدعوا
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  :الردّ 
ال ريــــب أن الشـــــمس والقمـــــر ال ينكســـــفان ملـــــوت أحـــــد وال حلياتـــــه، كمـــــا يف 
احلـــديث الصـــحيح، بيـــد أن اللــــه تعـــاىل شـــاء أْن يـــربط بعثـــة املهـــدي بظهـــور هـــذه 

يقـــدر بشـــر أْن  العالمـــة، الـــيت قـــّدر لوجودهـــا حـــىت تكـــون حجـــة دامغـــة، حيـــث ال
ِإن الشـــْمَس ( ومـــن مث فـــإن حـــديث الرســـول صـــلى اهللا عليـــه وســـلم . يـــتحكم بــــها

ال يعـــين ســـوى أن الشـــمس والقمـــر ) َواْلَقَمـــَر ال يـَْنَكِســـَفاِن ِلَمـــْوِت َأَحـــٍد َوال ِحلََياتــــه
بينمـــا ال يتطـــرق . جيريـــان حبســـبان، ولـــن ختتـــل حركتــــهما إذا مـــات أحـــد، أو عـــاش

ث إىل إمكانيـــة أْن يقـــدر اللــــه اجتمـــاع كســـوف وخســـوف يف شـــهر رمضـــان احلـــدي
  .ليكون عالمة على ظهور املهدي

  .وبالتايل فال تعارض بني األحاديث هذه كلها، فهي صحيحة
  : االعتراض

بشـكل  اللغـة العربيـةكيف ميكن التأكد من أن مؤسـس اجلماعـة قـد عّلمـه اهللا 
  .عربية قبل حتققهاجادة اللغة الإدليل عدم إعجازي؟ وما 

  :الردّ 
معلوم أن لغة التخاطب والتعلم واملعامالت والكتابة يف اهلند مل تكـن العربيـة،  

مل يكــن يعــرف مــن العربيــة إال  �ولــيس خافيــا أن املســيح املوعــود . يــةبــل األورد
مـــن معلومــات بســيطة، كتلـــك الــيت يتعلمهـــا أي مســلم عـــادي؛ مــن قـــراءة القــرآن و 

  . تج كاتباقراءة عادية ال تُن
إال م الفقـه والشـريعة واللغـة العربيـة، زال مدارس تعلّـيان يف اهلند وال ورغم أنه ك

  .مل يدرس يف أي منها �املسيح املوعود  أن
وملــا أعلـــن حضـــرته عــن دعوتـــه، ودعـــا النـــاس إىل بيعتــه، وأخـــربهم بـــأن اهللا قـــد 
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اصطفاه ليكون اإلمـام املهـدي املعهـود، وجعلـه املسـيح املوعـود، راح يـدعو القاصـي 
والـداين، ويكتــب الكتـب وينشــر املقـاالت، فــإذا باملشـايخ املتعصــبني، وعلمـاء زمانــه 
مــن األدبــاء واحلــاذقني، أخــذوا يُعّريونــه بعــدم قدرتــه علــى ســرب أغــوار اللغــة العربيــة، 

مـن علمـاء اللغـة العربيـة، فلـم يكـن لـه أن يـرد علــى فاإلمـام املهـدي مل يكـن بالفعـل 
ومل يكـن لـه مـن . انتقادات ُخمالفيه، وال أن ُجيادل األدباء والبلغـاء مـن بـني ُمعارضـيه

ملجأ يلجأ إليه سوى اهللا تعاىل، الذي خلقه وهو أعلم حبالـه وحاجتـه، وهـو العلـيم 
ألقى بنفســه بــني فــ. احلكــيم الــذي يــؤيت علمــه مــن يشــاء، ويهــب احلكمــة ملــن أراد

يدي خالقه، وراح يدعو منعمه وكافله ورازقه، وأخذ يتوسل إىل مواله وِحبـه وبارئـه، 
أن يؤتيــه علــوم هــذه اللغــة العربيــة، وجيعلــه أبلــغ مــن كــل بلغــاء عصــره، وأوحــد أدبــاء 

  . زمانه
واســتجاب اهللا تعــاىل لتضــّرعاته، ومســع لكـــل توّســالته، حــىت صــار بفضــل ربـــه  

  . كون نابغة األدباء، وإمام البلغاءكما أراد أن ي
، كتب هـو يصـف تلـك املعجـزة الـيت أنعـم ـا اهللا �وملا حتقق وعد رسول اهللا 

  :عليه فقال
ومن آيايت أنـه تعـاىل وهـب يل ملكـة خارقـة للعـادة يف اللسـان العربيـة، ليكـون "

والسبب يف ذلك أين كنـت ال أعلـم العربيـة إالّ طفيفـا . آية عند أهل الفكر والفطنة
ال ُتسّمى العلمية، فطفق العلماء يقعضون ويكسـرون عـود خـربي وخمـربيت، ويتـزّرون 

وشـهروا مـن عنـدهم أن هـذا . ين ومـن سلسـليتعلى علمي ومعرفيت، لُيربّئن العامة مـ
فسـألت . الرجل ال يعلم صيغة من هـذه اللسـان، وال ميلـك قراضـة مـن هـذا العقيـان
وأحلحـت . اهللا أن ُيكّملين يف هذه اللهجة، وجيعلين واحـد الـّدهر يف منـاهج البالغـة

جبهـد  عليه باالبتهال والضراعة، وكثر إطراحي بني يدي حضـرة العـزّة، وتـواىل سـؤايل
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فُأجيـب الـدعاء، وأُتيـُت مـا كنـُت أشـاء، . العزميـة، وصـدق اهلمـة، وإخـالص املهجـة
وفُِتحــــت يل أبــــواب نــــوادر العربيــــة، واللطــــائف األدبيــــة، حــــىت أمليــــُت فيهــــا رســــائل 

.. مبتكرة، وكتبا حمـّربة، مث عرضـتها علـى العلمـاء، وقلـت يـا حـزب الفضـالء واألدبـاء
هــالء، واألمـــر كــان كـــذلك لــوال التأييـــد مــن حضـــرة إنكــم حســـبتموين أُّميــا ومـــن اجل

الكربيــــاء، فــــاآلن أُيّـــــدُت مــــن احلضـــــرة، وعّلمــــين رّيب مــــن لدنـــــه بالفضــــل والرمحـــــة، 
وألّفــُت رسـائل يف ُحلــل البالغــة والفصــاحة، وهــذه . فأصـبحت أديبــا ومــن املتفــرّدين

فـــإن  . زّةآيــة مـــن ريب ألويل األلبـــاب والنصــفة، وعلـــيكم ُحّجـــة اهللا ذي اجلــالل والعـــ
كنـتم مــن املرتـابني يف صــدقي وكمـال لســاين، واملتشـككني يف حســن بيـاين وتبيــاين، 
ــــــون بــــــآييت هــــــذه وحتســــــبوا هــــــذياين، وتزعمــــــون أين يف قــــــويل هــــــذا مــــــن  وال تؤمن

وإن كــان احلــق عنــدكم كمــا . فــأتوا بكتــاب مــن مثلهــا إن كنــتم صــادقني.. الكــاذبني
فـــــال . ُتغلبـــــون وال ترجعـــــون كاخلاســـــرينأّنكـــــم تزعمـــــون، فســـــيُبدي اهللا عـــــزّتكم وال 

يُعـــاتبكم بعـــده ُمعاتـــب، وال يـــزدريكم ُخماطـــب، ويســـتيقن النـــاس أنكـــم مـــن األمنـــاء 
ـــّدهاء، فاضـــوا وادعـــوا . ومـــن الصـــاحلني وإن كنـــتم ال تقـــدرون عليـــه لقلـــة العلـــم وال

وإين عرضت علـيكم أمـرا . مشهورين منكم بالتكلم واإلمالء، واملعروفني من األدباء
يـــه عـــزة الصـــادق وذلّـــة الكـــاذب، وســـينال الكـــاذبني خـــزٌي ونصـــٌب مـــن العـــذاب ف

  .الالزب، فاتقوا اهللا إن كنتم مؤمنني
فمـــا كـــان هلـــم أن يـــأتوا مبثـــل كالمـــي، أو يتوبـــوا بعـــد إفحـــامي، وظهـــرت علـــى 
وجــوههم ســواد وقحــول، وضــمر وذبــول، وغشــيهم حــني وإحجــام، وجهلــوا كــل مــا 

ءين حــزب مــنهم تــائبني، وكثــري حــق علــيهم مــا قــال وجــا. صــلفوا ومل يبــق هلــم كــالم
ـــــه الصـــــالة والتحيـــــات مـــــن رب العـــــاملني مث اعلمـــــوا يـــــا حـــــزب . خـــــامت النبيـــــني، علي

." إن هذه آية استفدته من روحانية خري املرسلني بـإذن اهللا رب العـاملني.. السامعني
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  )١١٣-١٠٧ص  ،١٤ج ؛جنم اهلدى، اخلزائن الروحانية(
  :مث يقول يف موضع آخر

وإن كمايل يف اللسان العريب، مع قلة جهدي وقصور طلـيب، آيـة واضـحة مـن "
فهــل مــن معـارض يف مجــوع املخــالفني؟ وإين . ريب، لُيظهـر علــى النــاس علمـي وأديب

مـع ذلـك ُعّلمــت أربعـني ألفـا مــن اللغـات العربيـة، وأُعطيــُت بسـطة كاملـة يف العلــوم 
الفــرتات، وهــذا فضــل رّيب أنــه جعلــين األدبيــة، مــع اعــتاليل يف أكثــر األوقــات، وقّلــة 

ـــا مـــن املـــاء الفـــرات وكمـــا جعلـــين مـــن . أبـــرع مـــن بـــين الُفـــرات، وجعلـــين أعـــذب بيان
فكم من ُمَلٍح أُعِطيُتهـا، وكـم مـن عـذراء . اهلادين املهديني، جعلين أفصح املتكلمني

ُعّلمُتها، فمن كان من لسن العلماء، وحوى حسن البيان كاألدبـاء، فـإين أستعرضـه 
  .لو كان من املعارضني املنكرين

وقــد فُقــت يف الــنظم والنثــر، وأُعطيــت فيهــا نــورًا كضــوء الفجــر، ومــا هــذا فعــل 
فمــن أىب بعــد ذلــك وانـــزوى، ومــا بــارزين ومـــا . العبــد، إْن هــذا إالّ آيــة رب العـــاملني

مكتــوب أمحــد، ص ." (انــربى، فقــد شــهد علــى صــدقي ولــو كــتم الشــهادة وأخفــى
٩٠-٨٩(  

ضـــني واملخــــالفني الـــذين رانــــت علـــى قلــــوم العمايـــة، مل يشــــهدوا ولكـــن املعار 
ويُقّروا بعظمة شأن هذه اآليـة، وراحـوا يشـيعون بـني العـوام والنـاس، ويوسوسـون هلـم  

يف اللغــة العربيــة، ال  �املســيح املوعــود كمــا يفعــل الوســواس اخلّنــاس، أن كتابــات 
. أن يكــــون هــــو قائلهــــاولكــــنهم مل ينفــــوا .. ترقــــى إىل مســــتوى الكتابــــات األدبيــــة

فتحـّداهم أن يُناضـلوه يف هـذا املضـمار، أو يُنـازعوه يف الكتابـة واحلـوار، ودعــاهم أن 
ويف . يكتبوا بإزائـه ويكتـب هـو أمـامهم، حـىت يتجلـى صـدقه ويظهـر كـذب دعـواهم

  :ذلك كتب يقول
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يــــا حســـــرة علــــى الـــــذين يــــذكرونين بإنكـــــار، ِملَ ال يــــأتونين يف مضـــــمار، ".... 
إن هـم إّال كعــوٍد مــا لــه مثــر، أو . مكــام كحمــار، وال خيرجــون كُممــار يشـهقون يف

إن هــم إّال كــداٍر خربــة، أو . كنخــل لــيس عليــه متــر، مث مــع ذلــك خيــدعون اجلــاهلني
َخَبــــت . ُجـــدراٍن منقّضــــة، يـَُعّلمـــون النــــاس مـــا ال يعملــــون، ويقولـــون مــــا ال يفعلـــون

م، فـــرتاهم  نـــاُرهم، وتـــوارى أَُوارُهـــم، وخـــتم اهللا علـــى قلـــوم، وأبـــادهم بعـــد شـــحو
  )٢٣٦ -٢٣٥ص : املرجع السابق." (كأموات غري أحياء ساقطني

فلما وخزهم التحّدي، وخافوا من السـقوط والـرتّدي، وعلمـوا أـم ليسـوا سـادة 
هذا املضمار، وال أمن هلم من الفضيحة والعار، وال جنـاة هلـم مـن السـقوط والعثـار، 

ا يكتبــه اإلمــام املهــدي لــيس مــن تأليفــه وخــط قلمــه، راحــوا يزعمــون ويرّوجــون أن مــ
وال هو من مثار فضله وأدبه وعلمه، بل إن بعض العرب والشاميني هم الـذين كـانوا 
ـــه هـــذه الصـــحف املزّوقـــة، وهـــم الـــذين كـــانوا ُميلـــون عليـــه تلـــك العبـــارات  يكتبـــون ل

لتفــــوق علــــى املنّمقــــة، وال طَــــْوَل هلــــم مبجــــاراة العــــرب يف اإلنشــــاء، وال ســــبيل هلــــم ل
وهكذا أقّروا من حيث ال يدرون بعظمـة شـأن كتابـات اإلمـام . الشاميني يف اإلمالء

املهـــدي العربيـــة، واعرتفـــوا بســـمو أســـاليبه األدبيـــة، ويف ذلـــك يقـــول اإلمـــام املهـــدي 
�:  

مث مـــن اعرتاضـــات العلمـــاء وشـــبهام الـــيت أشـــاعوها يف اجلهـــالء، أـــم ".... 
شــيئا مــن العربيـة، بــل ال حــّظ لـه مــن الفارســية، فضــال قـالوا إن هــذا الرجــل ال يعلـم 

من دخلـه يف أسـاليب هـذه اللهجـة، ومـع ذلـك مـدحوا أنفسـهم وقـالوا إنّـا حنـن مـن 
وقــالوا إنــه كــل مــا كتــب يف اللســان العربيــة مــن العبــارات احملــّربة، . العلمــاء املتبّحــرين

ليهـا وُدررهــا، بــل والقصـائد املبتكــرة، فلـيس خــاطره أبــا عـذرها، وال قرحيتــه صــدف آل
ألّفهــا رجــل مــن الشــاميني، وأخــذ عليــه كثــريًا مــن املــال كاملســتأجرين، فليكتــب اآلن 
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  .بعد ذهابه إن كان من الصادقني
إــــم ال يســــتيقظون مــــن نُعــــاس االرتيــــاب، وال ُيســــرحون ! فيــــا حســــرة علــــيهم

 وتركـــوا اهللا. النـــواظر يف نواضـــر الصـــدق والصـــواب، وال ينتهجـــون مهجـــة املنصـــفني
ألشـــــاوي حقـــــرية، وأهـــــواء صـــــغرية، فـــــإالَم يعيشـــــون كـــــاملتنّعمني؟ ُيصأصـــــئون كمـــــا 

. ُيصأصُئ اجلرو وال يستبصـرون، وُيضـاهي بعضـهم بعضـا يف اجلهـل فهـم متشـاون
. وإذا قيـل هلــم تعــالوا إىل حـٍق ظهــر، وقمــٍر ــر، فتشـمئز قلــوم ويهربــون مســتنفرين

يريــــدون أن . رهم، فـــرتاهم كــــالعمنيأولئـــك الــــذين هتـــك اهللا أســــرارهم، وكـــّدر أنظــــا
  .يُفسدوا يف األرض عند إصالحها وجزّءوا األمانة والدين

أتــنفعهم أقــواهلم إذا ُســئل مــا أفعــاهلم؟ أو يفيــدهم إفنــادهم إذا ظهــر فســادهم؟ 
أو يُــــربّءون مــــع كــــوم مــــن الفاســــقني؟ ال يّتقــــون عــــاِمل ســــريرم، وال ينتهــــون عــــن 

يرتكـــون أوامـــر اهللا وال يكرتثـــون، . يف األرض معتـــدينصــغريم وال كبـــريم، ويعثـــون 
أيظنـون أـم يُرتكـون . ويتبعون زهَوهم وال يُبالون، ويسـعون إىل السـيئات وال ينتهـون

يف الــــــدنيا ولــــــّذاا، وال يُقــــــادون إىل احلاقّــــــة وُجمازاــــــا، وال يُؤخــــــذون كاملفســــــدين؟ 
أال يعلـم اهللا مـا جيرتحــون  أحيسـبون أـم ليسـوا مبـرآى رقيـبهم، وال مبشـهد حسـيبهم،

  كاخلائنني؟
وإذا . يلجون غابة الشيطان، ويـذرون حديقـة الـرمحن، وميـّرون بـاحلق مسـتهزئني

قيــل هلــم اقبلــوا احلــق كمــا قبــل العلمــاء، وأتــوين كمــا أتــى األتقيــاء، صــّعروا خــدودهم  
فليأتنـا  وقالوا لوال ألّـف بعـد الشـامي كتابًـا، إن كـان صـادقًا ال كـذابًا،. كاملستكربين

  .اآلن بكتاب بعده إن كان من املؤّلفني
وقــد أّلفنــا . فجئنــا اآلن لنــؤتيهم نظريهــا، بــل كبريهــا، واهللا مــوهن كيــد الكــاذبني

ــــا الرســــائل الســــابقة لنــــدحض حجــــتهم، ونقطــــع  هــــذه الرســــالة، ورتّبناهــــا كمــــا رتّبن
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وأودعتهـا  وإن هـذا مـين يف العربيـة كـآخر الكتـب،. أرومتهم، ومنّزق معـاذير املبطلـني
من ُمَلِح األدب، واألشعار النخب، ليكون صاتا لدفع صخب الصـاخبني، ولنهـدم 
دار املفـــرتين مـــن بنياـــا، ونـــدوس جيفـــة وجـــودهم يف مكاـــا، ولـــنلطم علـــى وجـــوه 

  )٢٣٤-٢٣١ص ؛املصدر السابق." (ارتئني
الذًعـــــا واضـــــًحا، ولكـــــن هـــــروب  �وهكـــــذا كـــــان حتـــــّدي اإلمـــــام املهـــــدي 

مـن خمالفيـه  فأرسـل اإلمـام املهـدي إىل كـل . فاضـًحا الً سكوم كان عمـاملخالفني و 
الذين كانوا يّدعون األدب والبالغـة، ويتفـاخرون بـأمور الفصـاحة وشـؤون الصـياغة، 

  :فكتب يقول
ــــديار تســــعة رهــــط مــــن األشــــرار، وكــــانوا مفســــدين يف "....  وكــــان يف هــــذه ال

ووجــــدم يف الكربيـــــاء . احلنياألرض وال ينتهجــــون مهّجــــة اخليــــار، ومــــا كــــانوا صــــ
واإلباء، كاجلملة املتناسبة األجزاء، أو كأمراض متشـاة يف اخلبـث واإليـذاء، ورأيـت  

  .كلهم من املعادين املعتدين
، إنــه امــرؤ ال يعــرف صــدقا وال "الّرســل البابــا"فمــنهم رجــل أمرتســري يُقــال لــه 

عــــدوا حبــــذاء مشــــس  وخالطــــه زمــــر مــــن الســــفهاء، فق. صــــوابا، وكــــذب بآياتنــــا ِكــــذابا
كاحلرباء، وقالوا إنّا نريد أن نُعارضك كاألدباء، ولكنّـا ال جنيئـك كمـا تريـد، بـل آتنـا  

 )٢٣٦ص ؛املرجع السابق." (كالغرباء، وإذا جئت فنبارز كاملعارضني

أن تتحـــدى " الرســـل البابـــا"وهكـــذا أرادت تلـــك اموعـــة مـــن العلمـــاء برئاســـة 
بـًّقا أن العلمــاء الكبــار ال يــذهبون إىل مــن ، وهــم يعلمــون ُمســ�اإلمــام املهــدي 

فكـــــانوا . يتحــــداهم، بـــــل علـــــى املتحـــــدي أن يــــأيت صـــــاغرا إىل جملســـــهم ومنتـــــداهم
يتوّقعـــون أن يـــأنف اإلمـــام املهـــدي مـــن الــــذهاب إلـــيهم يف عقـــر دارهـــم كمـــا أــــم 
يأنفون، وبذلك يقولون إننا حتّديناه وهو الذي رفـض التحـّدي، وهـرب مـن سـاحتنا 
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  :ولكن اإلمام املهدي كتب يقول. التصّديوخاف من 
فعفــُت املســَعى يف أّول نظــري إىل اجلهــالء، وأخــذتين أنـََفــة أن أحضــر جملــس "

احلمقـــاء، مث رأيـــت أن ال تعنيـــف، علـــى مـــن يـــأيت الكنيـــف، فقبلـــُت كـــل مـــا قـــالوا، 
وملُت إىل ما مالوا، وكتبت إليهم أين أقبل أن أكتـب مناضـًال يف نـدوتكم، فعلـيكم 

تكتبــوا مثــل مــا أكتــب أمــام ُمقلــتكم، أو أمسعــوين مــا أكتــب كمــا زعمــتم كمــال أن 
  )٢٣٧-٢٣٦ص ،املرجع السابق." (درايتكم، فصمتوا وسكتوا كأم من امليتني

قــد قبــَل أن يــذهب  �أن اإلمــام املهــدي .. وهكــذا كانــت مفاجــأة ُعمــرهم
تبــوا أمامــه كمــا إلــيهم يف جملســهم، ويُناضــلهم يف مكــان نــدوم، مث حتــّداهم أن يك

يكتب هو أمام أعيـنهم، فـإن أبـوا ذلـك فعلـيهم علـى األقـل أن يقـرأوا أمـام املـأل مـن 
احلاضــرين مــا يكتبــه هــو، وُيســمعوه كمــا ُيســمعوا املشــاهدين مــا خطّــه بقلمــه أمــام 

ــــوا يف القــــراءات، وبغــــري أن يغلطــــوا يف نطــــق الكلمــــات ــــواظرهم، بــــدون أن ُخيطئ . ن
كــاذبون، وأــم يف الباطــل ســادرون، وللحــق كــارهون،   ولكــنهم كــانوا يعلمــون أــم

  :�وقال اإلمام املهدي . وأم حتما يف النضال خمذولون
وقـــــد أُشـــــيع بعـــــده االشـــــتهار، وأُفشـــــي األخبـــــار، وأمضضـــــناهم وأحفظنـــــاهم "

فصــــمتوا كرجــــل ألثـــــغ، وســــكتوا كالـــــذي علــــى تُـــــرب اهلــــوان مـــــرّغ، فانقلبنــــا عـــــنهم  
إنـه مـا خـاف ربـا تّوابـا، ورأى ُذالّ وتبابـا، ! سل البابافيا حسرة على الر . كاملنصورين

وإنـــه شـــّب نـــارا، مث أمخـــدها خوفـــا واضـــطرارا، وجـــال يف شـــجون، مث خـــاف خملـــب 
 ،املرجـــع الســـابق." (منـــون، ونســـى كـــل جمـــون، ومـــع ذلـــك مـــا تـــرك ســـري املتكـــربين

  )٢٣٧ص
بعـد  ه، مثذكـر العلمـاء الـذين كـانوا يتطـاولون عليـ �مث يُتابع اإلمـام املهـدي 

زعمـــوا بعـــد ذلـــك أن الشـــاميني  ..أن طفـــق يكتـــب الكتـــب البليغـــة املليئـــة باملعـــاين
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  :والعرب هم الذين يكتبون له الكتب والقصائد واألشعار، فكتب يقول
، وإنـه يـزعم يف نفسـه  "أصـغر"ومن التسعة الذين أشرُت إليهم ُرَجْيل يقال لـه "

، ويســّبين يف حمافــل وأمــالء، فســتعلم  كأنــه أكــرب، ويــزدريين مفرتيــا مــن غــري اســتحياء
إنــه يّتبــع اهلــوى، وال جيــرى طلًقــا مــع التقــوى، يريــد أن . كيــف ُجيعــل مــن األصــغرين

يفـــّض ختــــوم الشــــهوات ولـــو باجلنايــــات، وجيتــــين قطـــوف اللــــّذات ولــــو باحملّرمــــات، 
وكــــذلك تأّهبــــت لــــه الرفــــاق، وازداد مــــن املنــــافقني النفــــاق، واســــتحكم يف الطبــــاع 

حــىت ســبق إخوانــه يف النميمــة، َوَمــا أرى َمــدحرة لشــيطانه، إالّ أن أدعــوه الذميمــة، 
المتحانــه، فأُقبــُل عليــه إقبــال الطالــب املناضــل، ليتبــني أمــر اجلاهــل والفاضــل، وإنــه  
كـــان يطلبـــين لوغـــاه، فـــاليوم نرضـــيه مبـــا يهـــواه، وقـــد خاطبتـــه مـــن قبـــل ذات العـــومي، 

رائـد، ومتتـع مـن املوائـد، فـإن كنـت رأينـاك  ألُزيل ما عال قلبه كـالغيم، فقلـت آتـين كال
كســـحاب مطـــري، أو ثبـــت معـــك مـــن البالغـــة كمـــري، فنـــؤمن بـــك وحبســـن بيانـــك، 
ونشيع صفات علو شانك، فيسوغ لك بعده أن تغلطنا يف إمالئنـا، وتأخـذ أغـالط 

ومــع ذلـــك حنســبك أنــك ذو مقـــول . إنشــائنا، كمــا أنــت تظـــن كاجلــاهلني الغــافلني
رّيب، وجيــوز لــك مــا ال جيــوز لغــريك مــن ازدراء، والطعــن علــى جــرّي، ونابغــة كــالم عــ

  .إمالء، وُحتمد عند الناس كالفاضلني املؤدبني
وأمــا طــراز ازدرائــك، قبـــل إثبــات علمــك وعالئــك، فمـــا هــذا إالّ لبــوس ســـفيه 
يــرتك احليــاء، وعــادة ضــرير ال يــرى األضــواء، فيحســب النهــار املنــري ظالمــا، والوابــل 

رجــال هــذا املضــمار، ووليجــة أهــل هــذه الــدار، فَأَرِنــا كمــال وإن كنــت مــن . جهامــا
إنشـــائك قبـــل ازدرائـــك، َوأِت بكتـــاب كمثـــل هـــذا الكتـــاب، مث اجعـــل بيـــين وبينـــك 

فــإن شــهد احلكــم علــى كمالــك، وحســن مقالــك، . َحَكًمــا أحــًدا مــن أُويل األلبــاب
وظـّن أنّـك جئــت بأحسـن مــن كالمـي، وأريــت نظامـا أمجــل مـن نظــامي، فلـك مــن 
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عد أن تتخذ جّدي عبثـا، وجتعـل تـربي خبثـا، وأن حتسـب دّري الغُـّر كليـٍل دامـس، ب
ولـــن .. وإن مل تفعـــل. وبيـــاين الواضـــح كطريـــق طـــامس، وتشـــيع عثـــاري يف العـــاملني

  )٢٤٠-٢٣٨ص ،املصدر السابق." (فاّتق لعن الالعنني.. تفعل
يُقــال لــه ومــن املعرتضــني املــذكورين، شــيخ ضــال بطــالوّي، وجــار غــوّي، ".... 

وإنـــه أىب واســـتكرب، وأشـــاع . ، وقـــد ســـبق الكـــل يف الكـــذب واملـــْني "حممـــد ُحَســـْني "
هـو . الكرب وأظهر، حـىت قيـل إنـه إمـام املسـتكربين، ورئـيس املعتـدين، ورأس الغـاوين

. الــذي كفــرين قبــل أن ُيكفــر اآلخــرون، واعــرتض علــى كتــيب وأظهــر جهلــه املكنــون
غـــــالط، وســــاقطة يف وحـــــل االحنطـــــاط، فقــــال إن تلـــــك الكتــــب مشـــــحونة مــــن األ

وكـــل مــا يوجـــد يف كتبــه مـــن . وليســت كمــاء معـــني، وإن هــذا الرجـــل مــن اجلــاهلني
ُمَلحهـــا وقيافيهـــا، فلـــيس قرحيتـــه حجـــر أثافيهـــا، بـــل تلـــك كلـــم خرجـــت مـــن أقـــالم 

  .اآلخرين
فقلـــت يـــا شـــيخ النــــوَكى، وعـــدّو العقـــل والنـَُهـــى، إن كتــــيب مـــربّأة ممـــا زعمــــَت، 

ــــَت، إالّ ســــهو الكــــاتبني، أو زيــــغ القلــــم بتغافــــل مــــين ال كجهــــل  ومنـَّزهــــة عمــــا ظنن
فـإن قـدرَت أن تُثبـَت فيهـا عثـارًا، فخـذ مـين حبـذاء كـل لفـظ غلـط دينـارًا، . اجلاهلني

وهـذا صـلة تالئـم هـواك، وتقـر بـه عينـاك، . وامجع صريًفا وُنضارًا، وكن من املتَمـّولني
وال تتيــه كالشــّحاذ اهلــائم، وتقعــد  وتســرتيح بــه رجــالك، فتنجــو مــن الســفر الــدائم، 

ـــَىن بـــه عـــن جعائـــل أخـــرى، ومكائـــد شـــّىت، وإشـــاعة عـــدّو الُســـّنة، . كـــاملتنّعمني وتـَْغ
  .ووعظ الّدجل والفرية، وتعيش كاملسرتحيني

بيــد أين أريــد أن أرى قبلــه ريّــا فصــاحتك، وأشــاهد ريــح بالغتــك، ألفهــم أنــك 
، ولسـت مـن اجلـاهلني احملجـوبني من علمـاء هـذه الصـناعة، ومـن أهـل تلـك الصـْولة

  .... العمني
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وواهللا إين أســـتيقن أنـــه ال يقـــدر علـــى إمـــالء ســـطر أو ســـطرين، وكـــل مـــا يقـــول 
يقــول مــن املــني، بــل ال أظــن أنــه يقــدر علــى فهــم مقــايل، ويُبــّني يف الــس فحــواء 

  ....أقوايل، وإنه من الكاذبني
ومن آياته أنه . فضله الكثريوإين أُيّدُت من اهللا القدير، وأُعطيُت عجائب من 

فــإن  . َعّلمــين لســانًا عربيــة، وأعطــاين ِنكاتًــا أدبيــة، وفضــلين علــى العــاملني املعاصــرين
كنــَت يف شــك مــن آيــيت، وحتســب نفســك ُحــَدّي بالغــيت، فتحــام القــال والقيــل، 

وجــّدد التحقيــق ودع مــا فــات، وبــارز يف مــوطن . واكتــب حبــذائي الكثــري أو القليــل
يقـات، وعلـي وعليـك أن حنضـر يـوم امليقـات بـالرأس والَعـني، ونناضـل يف وعّني له امل

فــــإن زدَت يف البالغــــة وحســــن األداء، وجئــــَت بكــــالم يســــر . اإلمــــالء كاخلصــــَمني
قلوب األدباء، فأتوب علـى يـدك مـن كـل مـا اّدعيـُت، وأحـرق كـل كتـاب أشـعُته أو 

فــــــارحم األمــــــة  .أخضـــــيُت، وواهللا إين أفعــــــل كــــــذلك فــــــانظر إين أقســــــمُت وآليــــــتُ 
املرحومة، وعاجل الفنت املعلومة، فـإن الفـنت كثـرت، واآلفـات ظهـرت، وُكّفـر فـوج مـن 

  .املسلمني من غري حق، واأللسن فيهم طالت، فقم رمحك اهللا وال تقعد كاملنافقني
أال تســتيقن أنــك مــن العلمــاء الراســخني، واألدبــاء القــادرين؟ مث مــع هــذا تعلــم 

. وخمـزي الكـاذبني، واهللا مـوىل أهـل احلـق وال مـوىل للمفـرتين أن اهللا مؤيّد الصادقني،
وإن مل تقدر على املقابلة، ومل تقـم للمناضـلة، فرضـيُت بـأن ُتسـمعين مـا أكتـب مـن 
العبارات األنيقة، واجلمل الرشيقة، وكفاين لو ُفزَت ذه الطريقة، وأظهـرَت مـا قلـُت 

  . على احلاضرين
قــــوم يف مقــــام، وال تريــــد قطــــع خصــــام، ولكــــين جرّبتــــك مــــذ أعــــوام، إنــــك ال ت

. وتـَْنَحـــت يف آخـــر األمـــر حـــَيًال واهيـــة، ومعـــاذير منســـوجة كاذبـــة، وتفـــر كاحملتـــالني
فعليك أن ال حتتـال كأيـام سـابقة، وحتضـر علـى امليقـات يف رياغـة مقـررة، فـإن كنـَت 
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غالبــا وفــاء أمــرك إىل غلبــة ورشــاد، فــأخفض لــك جنــاح انقيــاد، وأتــوب علــى يــديك 
فأَْلِفُت اليوم وجهي إليـك يـا أبـا املـراء، . د، كالذي قفل من ضالل إىل سدادباعتقا

وإىل إخوانــــك مــــن العلمــــاء، وأدعــــوكم إىل مــــأدبيت اجلفــــال، وأُبّلــــغ دعــــويت إىل أهــــل 
احلضــارة والفــال، فعلــيكم أن ال ُتعرِضــوا عـــن هــذه الــدعوة، كمــا أبيــتم ذات مـــرة يف 

دقني والكــاذبني، وتتجلّــى منــه آيــة رّب األيــام الســابقة، فــإن هــذا يقضــي بــني الصــا
  .العاملني، وتستبني سبيل ارمني

بيــد أين ال أظــن أن حتضــروا لفصــل هــذه القضــية، والرجــاء منقطــع منــك ومــن 
أمثالــك يف هـــذه اخلطّـــة، فكـــأين أســـتْنزل العصــم مـــن املعاقـــل، أو أطلـــب الولـــد مـــن 

الصـــديد، وأرى أين الثاكــل، أو أســتقري الــدهن مــن احلديــد، أو أبغــي الطيــب مــن 
وإين مل أفعــل ذلــك . أرجــع إلــيكم كاخلــاطئني، وُأضــّيع وقــيت يف ســؤايل مــن احملــرومني

وإين أدعـوكم . لو مل يكن مقصدي إمتام احلجة، وإظهار احلق علـى اخلاّصـة والعاّمـة
إىل املباهلة، فإن مل تقبلوا فأدعوكم إىل أن جييئين أحٌد منكم لرؤيـة آيـيت ويلبـث  الً أوّ 

إىل السنة الكاملة، وإن مل تقبلوا فـأدعوكم إىل املناضـلة يف العربيـة، بالشـريطة عندي 
املذكورة واآلتية، وإن مل تستطيعوا فُرادى ُفرادى، فما ُأَضّيق األمـر علـى مـن عـاَدى، 

-٢٤١ص ،املرجـع السـابق." (بل آَذن لكم أن جيلس بعضكم بالبعض كالناصـرين
٢٥٠(  

مراء، وظـاهرًا جليـا بغـري خفـاء، لكـل العلمـاء وهكذا كان التحّدي واضًحا بال 
املعارضـــني واملخـــالفني مـــن األدبـــاء، ولكـــنهم فـــّروا مـــن املناضـــلة واحملـــاورة، كمـــا يفـــر 
الظـــيب الرعديــــد مــــن القســــورة، فتحقــــق بـــذلك وعــــد رب العــــاملني، لعبــــاده املــــؤمنني 

تقــني، إنــه ســبحانه هــو الــذي ينصــر الصــادقني، ويُعــز أهــل احلــق مــن امل. واملرســلني
ولقـــد ســـبقت كلمتـــه . ويهــزم أهـــل الباطـــل مـــن املفـــرتين، وخيـــزي الكـــاذبني امللعـــونني
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ــــــاده األبــــــرار، وأصــــــفيائه األطهــــــار، أن هلــــــم دائمــــــا الغلبــــــة والفــــــوز واالنتصــــــار،  لعب
وألعـــدائهم اهلزميـــة واخلســـار واالنـــدحار، والفشـــل والتبـــاب والتبـــار، واملهانـــة واخلـــزي 

فسـبحان الـذي . الحتقار، وللكاذبني دائما عقـىب النـارواالنكسار، والذّل واللعنة وا
وطــوىب . أوىف وعــده، ونصــر بفضــله عبــده، وهــزم أحــزاب العلمــاء املســتكربين وحــده

ملــن رأى آيــات رب العــاملني، وســارع إىل قبــول احلــق املبــني، ودخــل يف زمــرة مجاعــة 
   .الصادقني املخلصني

ولكن األهـم هـو اإلحاطـة بعلـوم  مل يكن األمر جمرد التفوق يف البالغة والبيان،
القـــــرآن، والتفاضـــــل يف اخلـــــربة بـــــدروب احلكمـــــة ومســـــالك العرفـــــان، فـــــإن التفســـــري 
الصـــحيح للقـــرآن أمـــر ال يعطيـــه اهللا تعـــاىل إالّ ملـــن زّكـــى نفســـه وطهرهـــا وكـــان مـــن 
الصادقني املطهرين، فقد قال تعاىل عن القرآن الكرمي إنه يف كتـاب مكنـون ال ميسـه 

مجيـع املخـالفني واملعارضـني، مــن  �ولـذلك حتـّدى املسـيح املوعــود . نإال املطهـرو 
األدبــاء والعلمــاء واملولــويني، أن يكتبــوا تفســريا لســورة الفاحتــة، وهــي ســبع آيــات، يف 

أن العلمـــــاء يســـــتطيعون أن يســـــاعدوا  �وذكـــــر املســـــيح املوعـــــود . ســـــبعني يومـــــا
ــــاء العــــرب إذا بعضــــهم الــــبعض يف هــــذا اــــال، وهلــــم أن يســــتعينوا بالعلمــــا ء واألدب

شاءوا، ولكنه أّكد على أم لن يستطيعوا أن يأتوا بتفسري مثـل تفسـريه بأيـة حـال، 
  ).بتصرف ،السرية املطهرة. (وأم سوف ينهزمون مجيعا يف هذا النضال

  :الخطبة اإللهامية دليل آخر على تعلم العربية
اخلطبـة اإلهلاميـة، وفيمـا  ومن األدلة املرتبطة بتعلم اللغة العربية بشكل إعجازي

  :يلي أورد رواية الراوي املنشي ظفر أمحد الكبورلوي حيث يقول
رسالًة إىل اخلليفة األول يف الصباح الباكر يـوم عرفـة  �كتَب املسيح املوعود 

اليــوم وجبــزء مــن الليــل : قــال فيهــا -وكــان اخلليفــة األول موجــودا يف قاديــان أيضــا-
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ألحبــــايب، فــــاذكر يل أمســــاء املوجــــودين وأمــــاكنهم ســــوف أقضــــي بالــــدعاء لنفســــي و 
  . وكانوا قد جاءوا يصلون العيد وراء حضرته. ألدعو هلم

  . األمساَء يف قائمة وبعثها له) املولوي نور الدين(فكتب حضرة اخلليفة األول 
وُمجعت صالة املغرب والعشاء يف ليلة عرفة تلـك، وقـال بعـدها املسـيح املوعـود 

عــاىل أن أقضــي اليــوم يف الــدعاء، لــذا ســأذهب كــي ال أخلــف عاهــدُت اهللا ت: �
ويف صباح العيد دخـل املولـوي عبـد الكـرمي السـيالكويت علـى املسـيح يف بيتـه . العهد

فقــال حضــرته لقــد أمــرين اهللا نفســه بــذلك، مث تــابع . ليلــتمس منــه أن خيطــب اليــوم
. عربيـة يف اَجلْمـعاخطب بضع مجل : لقد تلقيت إهلاما البارحة يقول اهللا فيه: يقول

وهــذه خطبــة العيــد، فعنــدما اســتعد . وكنــت أظــن أنــه ْمجــع آخــر، ولعلــه هــذا اجلمــع
إللقاء اخلطبة أمر املولوي عبد الكرمي السيالكويت واملولـوي نـور  �املسيح املوعود 

وعنـدما جتهـز املولـوي عبـد الكـرمي واملولـوي نـور . الدين أن يقرتبـا منـه لكتابـة اخلطبـة
: يـا عبـاد اهللا وأثنـاء اخلطبـة قـال هلمـا: خطبتـه بقولـه �ملسـيح املوعـود الدين بـدأ ا

ــــ وعنــــدما أــــى املســــيح . اآلن وإال فــــإن هــــذه الكلمــــات سأنســــاها وستضــــيع ااكتب
اخلطبـــة وجلـــس، طلـــب معظـــم اإلخـــوة مـــن عبـــد الكـــرمي صـــاحب أن  �املوعـــود 

هــذه اخلطبــة لقــد ُجعلــت : وقبــل أن يقــرأ الرتمجــة قــال املســيح. يقــف ويقــرأ ترمجتهــا
أي أنـــين لـــو . عالمـــة علـــى اســـتجابة األدعيـــة الـــيت قمـــت ـــا يـــوم عرفـــة وليلـــة العيـــد

واحلمــد . متكنـت مــن إلقــاء هــذه اخلطبـة ارجتــاال فُتعتــرب تلــك األدعيـة كلهــا مســتجابة
  . هللا أنه تعاىل قد استجاب كل تلك األدعية حبسب وعده

قـــرأ الرتمجـــة، خـــّر املســـيح وبينمـــا كـــان املولـــوي عبـــد الكـــرمي ي: مث يقـــول الـــراوي
. مـن فـرط احلمـاس سـاجدا، فسـجد معـه احلضـور مجيعـا سـجدة شـكر �املوعود 

) مبـارك(لقد رأيت للتو كلمـة  :رأسه من السجود قال �وملا رفع املسيح املوعود 
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 ،٢ج ؛لفوظـــــاتامل. (وكـــــأن هـــــذا آيـــــة علـــــى االســـــتجابة. مكتوبـــــة بـــــاحلرب األمحـــــر
  )٣١-٢٩ص

  : ر أمحد الكبورلويويقول الراوي املنشي ظف
يــا عبــاد اهللا، ومل يلــِق منهــا : بــدأ حضــرته إلقــاء اخلطبــة العربيــة ارجتــاال بكلمــات

الــــذين كــــان عــــددهم حــــوايل مــــائيت -إال بضــــعة مجــــل حــــىت اســــتوىل علــــى احلضــــور 
كــانوا مســتغرقني يف اإلصــغاء إىل خطبتــه اســتغراقا ال .. حالــة مــن الوجــد -شــخص

ري إعجـازي للخطبـة أن اجلميـع كـانوا ينصـتون إليهـا يوَصف، وكان مما يـدل علـى تـأث
، ١٣ ج ؛روايـــات الصـــحابة. (مـــع أنـــه مل يعلـــم مـــنهم العربيـــة إال بضـــعة أشـــخاص

  )٩٢، ص٣ج  ؛وتاريخ األمحدية .٣٨٦-٣٨٥ص
فكــان يبــدو مــن صــورته  �أمــا املســيح املوعــود : "ويقــول الــراوي نفســه أيضــا

إنسـان مـن عـامل آخـر، يــتكلم ولسـانه وأسـلوب كالمـه أن هـذا الشـخص السـماوي 
. كنــا نشــعر بتغــري ملمــوس يف حالتــه وصــوته أثنــاء اخلطبــة. رب العــرش علــى لســانه

كانـت . كان صوته ينخفض ويبدو رخيما ليـًّنا عند ايـة اخلطبـة يف آخـر كـل مجلـة
وقــد قــال حضــرته أثنــاء اخلطبــة للــذين . عيونــه عنــدها مغلقــة ووجهــه أمحــر يشــع نــورا

تفهمـــوا لفظـــا أو كلمـــة فاســـألوين فـــورا، فلعلـــي لـــن أمتكـــن مـــن أن إذا مل : يكتبوـــا
كـان يـتكلم بسـرعة حبيـث كـان يتعـذر علـى القلـم   �مث إنـه . أخربكم ا فيما بعـد

وهلــذين الســـببني كــان املولـــوي عبــد الكـــرمي واملولــوي نـــور الـــدين . أن يواكــب لســـانه
أن يســـأاله عـــن  اللــذان قـــد ُعهـــد إليهمـــا كتابـــة اخلطبــة يضـــطران يف بعـــض األحيـــان

  ).٩١-٩٠، ص٣ج ؛سرية املهدي. (بعض الكلمات
  : نفسه على غالف هذه اخلطبة �وكتب املسيح املوعود 
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هــذا هــو الكتــاب الــذي أُهلِمــُت حّصــة منــه مــن رب العبــاد، يف يــوم عيــٍد مــن "
ــــاد ــــه علــــى احلاضــــرين، بإنطــــاق الــــروح األمــــني، مــــن غــــري مــــدد الرتقــــيم . األعي فقرأت

أنــه آيــة مــن اآليــات، ومــا كــان لبشــر أن ينطــق كمثلــي مــرجتال  فــال شــك. والتــدوين
ــــارات ــــل هــــذه العب ــــد، . مستحضــــرًا يف مث وكــــان النــــاس يرقبــــون طبعــــه رقبــــة يــــوم العي

فاحلمد هللا الذي أراهم مقصودهم بعـد االنتظـار، . ويستطلعون بعيون املشتاق املريد
إحسـان احلضـرة،  ووجدوا مطلـوم كبسـتان مذلّلـة أغصـانه مـن الثمـار، وإنـه صـنيعة

ومطيـــة تبليـــغ النـــاس إىل الســـعادة، وإنـــه غيـــث مـــن اهللا بعـــدما أْحمََلـــِت الـــبالد، وعـــم 
الفساد، ولن جتد هلذه املعارف يف اآلثـار املنتقـاة املدونـة مـن الثقـاة، بـل هـي حقـائق 

وإنـه إظهـار تـام، وهـل بعـد املسـيح كـتم، وهـل بعـد . أوحيت إّىل من رب الكائنـات
ى السر ختم؟ وليس من العجـب أن تسـمع مـن خـامت األئمـة نكاتـا خامت اخللفاء عل

ما ُمسعت من قبل من علماء امللة، بل العجب كل العجب أن يأيت املسـيح املوعـود 
واإلمــام املنتظــر وَحَكــُم النــاس وخــامت اخللفــاء، مث ال يــأيت مبعرفــة جديــدة مــن حضــرة 

فرقــــا بّينــــا بــــني الظلمــــة  الكربيــــاء، ويــــتكلم كــــتكلم العامــــة مــــن العلمــــاء، وال يفــــّرق
  .والضياء

َوِإين ُعّلمُتهـا إهلَاًمــا مـن ريب وََكانَــْت .. ُخطْبَــًة ِإْهلَاِميـــةً : وإين مسيـت هـذه الرســالة
  ."آيَةً 

يف صــــباح عيــــد األضــــحى تلقيــــت إهلامــــا : "�كمــــا كتــــب املســــيح املوعــــود 
فــتم إخبــار كثــري مــن األحبــاب ). تكلــم شــيئا بالعربيــة(ألــِق كلمــاٍت بالعربيــة : يقــول

بــذلك، ومل أكــن قــد ألقيــت أّي خطــاب بالعربيــة مــن قبــل، ولكــن قمــُت يف ذلــك 
اليوم بإلقاء خطبة العيد بالعربية، فأجرى اهللا علـى لسـاين كالمـا عربيـا بليغـا فصـيحا 

، وهـو خطـاب يبلـغ عـدة )اخلطبـة اإلهلاميـة(وقـد ُسـجل يف الكتـاب . ليئا باملعارفم
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وقد مسـاه اهللا تعـاىل يف وحيـه آيـة؛ ألن . صفحات، وألقيته ارجتاال دفعًة واحدًة واقًفا
إنـــين ال أصــدق أبـــدا أن . هــذا اخلطــاب االرجتـــايل قــد ظهـــر مبحــِض قـــدرة اهللا تعــاىل

لعلـم يقـدر علـى أن يقـف ويلقـي مثـل هـذه اخلطبـة أديبـا عربيـا مـن أهـل الفصـاحة وا
  )٥٨٨، ص١٨ ج الروحانية؛ نـزول املسيح، اخلزائن. (ارجتاال

ـــــوم : يقـــــول �وكتـــــب املســـــيح املوعـــــود  ـــــد ١٩٠٠-٤-١١يف ي م صـــــباح عي
وتلقيـت إهلامـا ". اخطب اليوم بالعربية، قـد أُعطيـَت القـوة: "األضحى تلقيت إهلاما

فقمت بعـد صـالة العيـد إللقـاء "... دن رب كرميكالم أفصحت من ل): "بالعربية(
واخلطــاب العـــريب . اخلطبــة باللســان العــريب، ويعلــم اهللا أنــين أوتيـــت قــوة مــن الغيــب

وال أظــن . الفصـيح الـذي كـان خيــرج مـن فمـي ارجتــاال كـان خـارج نطــاق قـدريت كليّـةً 
 علـى إلقـاء خطــاب -مـن دون إهلـام ربـاين خــاص-أبـًدا أن شخصـا يف الـدنيا يقــدر 

  . ذه الفصاحة والبالغة يبلغ عدة صفحات من دون أن يكتبه على ورق أوال
بـني النــاس كــان ) خطبــة إهلاميــة(عنـدما ألقيــُت هــذه اخلطبـة العربيــة الــيت مسيـت 

كانـت عـني غيبيـة تتـدفق عندئـذ، ! سـبحان اهللا.. عدد احلضور قرابة مـائيت شـخص
كلم بلســاين؛ ألنــين كنــت أعلــم وال أدري مــا إذا كنــت أنــا املــتكلم أم كــان مالكــا يــت

وكـل . كانـت اجلمـل اجلـاهزة ختـرج مـن فمـي تلقائيـا. أن ال دخل يل يف هذا الكـالم
أراهــا اهللا تعــاىل، وال أحــد ) معرفيــة(إــا معجــزة علميــة ... مجلــة منهــا كانــت آيــة يل
-٣٧٥، ص٢٢ ج ؛حقيقــة الــوحي، احلــزائن الروحانيــة. (يســتطيع أن يقــدم نظريهــا

٣٧٦(  
وهـي جمموعـة إهلامـات وكشـوف ورؤى املسـيح املوعـود  -كتاب التذكرةوورد يف  

 ،، قاديــــــانم٢٠٠٤الطبعــــــة اخلامســــــة، عــــــام  -٢٩٠صــــــفحة ال حاشــــــيةيف  -�
لقد عثر على اثنتني من الـرؤى تتعلقـان باخلطبـة اإلهلاميـة مسـجلتني : ما يلي -هلندا
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ب كتـــ  ١٩٠٠-٤-١٩بعـــد تســـجيل تـــاريخ . �بـــالقلم املبـــارك للمســـيح املوعـــود 
يقـول ِميـا عبـد اهللا السـنوري أنـه رأى أن . "حضرته رؤيا ِميا عبد اهللا السّنوري التاليـة

مــا اخلــرب يف ذلــك : املنشــي غــالم قــادر املرحــوم الســنوري قــد حضــر هنــا، فقلــت لــه
؟ مـــــاذا يقولـــــون هنـــــاك؟ )يشـــــري إىل اخلطبـــــة اإلهلاميـــــة(العـــــامل عـــــن هـــــذا االجتمـــــاع 

  .ألعلىهناك ضجة كبرية يف املأل ا: فأجاب
هــذه الرؤيــا تشــبه متامــا الرؤيــا الــيت رآهــا الســيد أمــري علــي شــاه احملــرتم، فإنــه رأى 

 �وعيســى  �أنـه يف أثنـاء إلقـاء اخلطبـة العربيـة يــوم العيـد كـان سـيدنا رسـول اهللا 
لقــد رأى هــذه الرؤيــا . حاضــرين يســتمعون هلــذه اخلطبــة �واخلضــر  �وموســى 

هـذا مـا سـّجله . ة وهـو جـالس يسـتمع هلـاعلى سبيل الكشـف يف أثنـاء إلقـاء اخلطبـ
املوجـود حاليـا ) تعطـري األنـام(على ورقة مـن نسـخة مـن كتـاب  �املسيح املوعود 

  . يف مكتبة اخلالفة بربوة يف باكستان
  :الخالصة

مل يكــن قــد تعلــم مــن العربيــة إال  �ال يشــكك أحــد يف أن املســيح املوعــود 
يسريا، ولكن البعض يشكك يف كتاباته ويدعي أن شاميا كـان يكتبهـا لـه، والـبعض 

واآلخـــرين  ،أي أن األولــني اعرتفـــوا بقيمتهـــا اللغويـــة. يــدعي أـــا كتابـــات غـــري بليغـــة
اعرتفـوا بأنــه هـو كاتبهــا، فلـو أخــذنا بقـول اخلصــوم مجيعـا، خلرجنــا بنتيجـة أــا كتــب 

وـذا خنـرج بنتيجـة . واخلري ما شـهدت بـه اخلصـوم. مؤلفها �مة، وأن حضرته قي
  .قاطعة على حتقق هذه اآليات من خالل كالم اخلصوم
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  : االعتراض
يقــال أن مؤســس مجـــاعتكم قــد أخـــذ عباراتــه مــن مقامـــات اهلمــذاين واحلريـــري 

  فما قولكم؟. وهذا يسمى سرقة أدبية. وغريه من كتب األدب العريب
  : الردّ 

لقــد اــم بــري ِمِهــر علــي شــاه الغَُلــْروي واملولــوي حممــد حســن الَفْيضــي املســيح 
بسرقة ُمجٍل مـن مقامـات احلريـري واهلمـداين وضـمها إىل كتبـه، فـرد عليهمـا مبـا  �
    :تعريبه
كل مـا أّدعيـه هـو أنـين قـد أوتيـُت معجـزَة القـدرِة علـى اإلنشـاء بالعربيـة تأييـًدا "

، لكــي نكشــف للــدنيا معــارف القــرآن وحقائقــه ــذا األســلوب مــن عنــد اهللا تعــاىل
أيًضــــا، ولكــــي نســــّخر ذلــــك االحــــرتاف البالغــــي الــــذي كــــان قــــد راج يف اإلســــالم 

فمـــا اجلــدوى مــن إنكـــار . بشــكل خــاطئ مشــني، وجنعلـــه خادًمــا لكــالم اهللا العزيــز
  . هذه الدعوى ما مل يكتبوا مبثل ما كتبناه

حــىت القــرآن الكــرمي، فقــد اــم بعــض األشــرار أمــا جمــرد الطعــن فلــم يســلم منــه 
كمـا يـزعم اليهـود عـن اإلجنيـل ....اخلبثاء بأن مضامينه مسروقة مـن التـوراة واإلجنيـل

ـــا حرفًـــا مـــن التلمـــود فقـــد ألـــف يهـــودي يف اآلونـــة . بـــأن فيـــه عبـــاراٍت مســـروقًة حرًف
مــود، وردت قــّدم فيــه عبــاراٍت كثــرية مــن التل -وهــو يف حــوزيت اآلن  -األخـرية كتابًــا 

وهــي ليسـت بضـع مجـل أو فقـرات، بــل . أيًضـا يف اإلجنيـل دون أي تغيـري أو تعـديل
  ...إا تشكل جزًءا كبريًا من اإلجنيل، وهي هي كما وردت يف التلمود

 -" سـفر التكـوين"كما أّلف مـؤخرًا شـخص آخـر كتابًـا يريـد أن يثبـت فيـه أن 
قـــد ُســـرق مـــن مصـــدر آخـــر كـــان  -للفلســـفة التوراتيـــة  الً الـــذي يُعتـــرب أساًســـا وأصـــ



@pb™a�Ça…ìÇì½a@|î�½a@Ö†•@òÛ…c@óÜÇ@@
  ٤٢٦  

  

  
  

مـن موسـى وعيسـى عليهمـا السـالم كـان سـارقًا  فكأن كـالً . موجوًدا يف زمن موسى
  !يف نظر هؤالء

أمـا األدبـاء . ضد األنبيـاء علـيهم السـالم أثاروهاهذا فيما يتعلق بالشكوك اليت 
.. لشـهريفهذا هو املتنيب الشـاعر ا. والشعراء فقد تعرضوا أيًضا إىل م خمجلة للغاية

لقــد زعــم شــخص أنــه قــد أثبــت أن كــل بيــت يف ديــوان املتنــيب مســروق مــن الشــعراء 
ــــة وال . اآلخــــرين وباالختصــــار مل يســــلم أحــــد مــــن مــــة الســــرقة، ال األســــفار اإلهلي

  .املؤلفات البشرية
هـــل ملـــزاعمهم هـــذه حـــظ مـــن : واألمـــر الـــذي يتطلـــب حبثًـــا وتنقيًحـــا اآلن هـــو

ا جوابه أنه فيما خيص عباد اهللا الـذين يتلقـون منـه الـوحي الصدق والصحة حقا؟ إمن
. واإلهلام فإن زرع هذه الشكوك يف القلوب حول وحيهم كفـٌر بـواٌح ودأُب امللعـونني

أن يُلقــي يف قلــوب عبــاده امللَهمــني عبــاراٍت وُمجــال مــن  �إذ لــيس بعــاٍر علــى اهللا 
  .الكتب السابقة، بل هكذا جرت سنة اهللا منذ القدم

بعينهــــا أو  -ظــــاهرة ورود عبــــارات أو أبيــــات لألدبــــاء والشــــعراء القــــدامى أمــــا 
يف كتـب املتـأخرين، فـال ميكـن لنـا إال أن نسـّميها تـوارًدا حمًضـا،   -بشيء من التغـري 

ذلـك أن الـذين قـد خلفـوا آالفًـا مـن الصـفحات مـن  . كما تؤكد لنا التجربة الكاملة
لــك كفــاءام الثابتـــة ــرد ورود بضـــع كتابــام البليغــة، ِمـــن الظلــم أن ننكــر بعـــد ذ

  .مجل أو فقرات يف كتبهم توجد عيُنها أو مثلها يف مصدر آخر أيًضا
لقـد ُكتـب وطبـع . إذن فحري ؤالء القوم أن ينظروا يف قضييت بعني اإلنصاف

مـــن مصـــنفايت بلســـان عـــريب فصـــيح بليـــغ حـــىت اآلن اثنـــان وعشـــرون كتابًـــا مقرونـــًة 
  ...إىل اإلعالنات املختلفة بالتحدي، باإلضافة
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)... بعـــد ذلــــك يــــذكر حضــــرته أمســــاء الكتـــب املشــــار إليهــــا ويســــتأنف قــــائال(
فكيــف ميكــن إلنســان أن يُعــّد كــّل هــذه الكتــب العربيــة الــيت تفــيض بــدقائق املعــاين 

هــل أعــّد كــل هــذه . وشـىت املعــارف واِحلكــم بــدون أن يعطَــى بســطًة كاملـة يف العلــم
؟ ومـىت تتـوفر يف مقامامـا واهلمـذاينه مـن مقامـات احلريـري الكتب العلمية ممـا سـرق

ما ذكره يف كتبه من معارف الدين ودقائق القـرآن الـيت ال تـَُعـد وال ُحتصـى؟ هـل مـن 
اإلنســانية أن يتكلمــوا ــذه الوقاحــة؟ لــو كــان عنــدهم ذرة مــن احليــاء آلثــروا املــوت 

اســتطاع أن يكتـــب .. بالعربيـــةعلــى احليـــاة، ألن الــذي رمـــوه بــالبالدة واجلهـــل التــام 
مع كفاءام اهلائلـة الـيت  -هذا الكم اهلائل من الكتب بلسان عريب مبني، ولكنهم 

عجــزوا عــن أن يــأتوا بشــيء مــن مثلــه، وذلــك بــالرغم مــن أنــه ال يــزال  -يــّدعون ــا 
يتحداهم باستمرار، ومنذ ما يقرب مـن عشـر سـنوات، بـأن يؤّلفـوا ولـو كتابًـا واحـًدا 

،  "لو شئنا لقلنـا مثـل هـذا: "لكن غاية ما فعلوه هو أم ما برحوا يرّددون. من مثله
  !!...كما فعل الكفار من مكة

لو كان بإمكـان اإلنسـان أن يؤلـف كتًبـا مليئـة بـآالف املعـارف واحلقـائق مبجـرد 
ســرقة عبــارات مــن الروايــات اخلياليــة، فمــن ذا الــذي مــنعكم طــوال هــذه الفــرتة مــن 

ألمر؟ أال جتدون مثل هذه الكتب يف األسواق حـىت تسـرقوا اُجلمـل اللجوء إىل هذا ا
منهـــا؟ ملـــاذا لـــزمتم الصـــمت علـــى اللعنـــات الـــيت دعونـــا ـــا علـــيكم يف حالـــة عـــدم 
قبولكم التحدي؟ وملـاذا فقـدمت القـدرة علـى كتابـة التفسـري بلغـة عربيـة فصـيحة بليغـة 

لـو كانـت نيـتكم . لعربيـةولو لسـورة واحـدة، حـىت تطلـع الـدنيا علـى مبلـغ علمكـم با
حسنة جللستم حذائي يف أحد اـالس لكتابـة التفسـري، لكـي َيْسـَود يف احلـال وجـُه 

ال بـأس، فليســت كــل الـدنيا بعميــاء، بــل ال يـزال فيهــا أولــو . الكـاذب العــدمي احليــاء
  .األلباب
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تكم إىل لقد أعلنّا مـرارًا وتكـرارًا أن تعـاَلوا نبـارْز يف تـأليف كتيـب بالعربيـة، مث حنـ
علماء العربية، فلو ثبت أن كتيـبكم هـو األفصـح واألبلـغ فـإن دعـواي سـُتعترب باطلـًة 

وهــا إين أقــّر وأعــرتف اآلن أيًضــا أنكــم لــو نــازلتموين يف ميــدان كتابــة التفســري . متاًمــا
بالعربية، مث ثبت أن تفسـريكم هـو األفضـل واألعلـى لفظًـا ومعـًىن، فسـوف أعطـيكم 

قبــل أن  -فــاألوىل بكــم . لطــة تعثــرون عليهــا يف تفســرييمخـس روبيــات علــى كــل غ
أن تُثبتــوا علــو كعــبكم يف العربيـــة  -تطيلــوا علــّي ألســنتكم باملطــاعن التافهــة هكــذا 

ذلــك أن الـذي ال يكــون ضـليًعا بفــن مـن الفنــون فـإن طعنــه . بكتابـة التفســري العـريب
  ...على رجاالت ذلك الفن ال يستحق االعتبار أبًدا

  :ضرته مسألة اقتباس العبارات فيقولمث يشرح ح
ويعــــرف األدبــــاء أن ورود بضــــع ُمجــــل مقتَبســــٍة يف كتــــاب حيــــوي آالف اجلمــــل 
ـــًدا، بـــل إن مثـــل هـــذا االقتبـــاس يزيـــده قـــوًة  والفقـــرات ال يقـــدح يف قوتـــه البالغيـــة أب

انظــروا إىل التــوارد املتواجــد يف شــطر بيــت واحــد لــدى اثنــني مــن أصــحاب . وبالغــة
  : بعاملعلقات الس

  يقولون ال َلْك أًسى وَجتملِ : حيث يقول أحدمها
  يقولون ال َلْك أًسى وَجتَلدِ : بينما يقول اآلخر

  .فباهللا، أخِربوين اآلن أيهما سارق
  .)علما أن صاحب املعلقة األوىل هو امرؤ القيس والثانية لطرفة بن العبد(

ب ولـو بسـرقة مـن كـالم إن اجلاهل لو ُمسح لـه أن يكتـ: "ويتابع حضرته فيقول
أمــا . اآلخـرين فلــن يقــدر علــى كتابـة شــيء، ألنــه حمــروم أصـال مــن املقــدرة األساســية

املوهــوب القــادر علــى الكتابــة املسرتســلة دون أيــة صــعوبة إذا بــّني املواضــيع العلميــة 
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احلكيمــة واملعــارف واحلقــائق دومنــا عــائق ويف عبــارة بليغــة مليحــة فــال بــد مــن اعتبــار  
  )٦٥ - ٥٩ص  ،نزول املسيح". (ا معجزًا دومنا شككالمه أمرً 

علــــى معارضــــيه مــــن أن جيلســــوا  �ال شــــك أن مــــا اقرتحــــه املســــيح املوعــــود 
إذ لــو  . حـذاءه لكتابـة التفسـري بالعربيــة، ألمـٌر يبطـل كــل مـا رمـوه بـه مــن ـم وطعـن

ــــة، يســــتكتب مؤّلفاتِــــه مــــن اآلخــــرين وينشــــرها  �كــــان  يف الواقــــع جــــاهال بالعربي
ملـا قـدر علـى اجللـوس حــذاءهم يف حشـد مـن النـاس، لكتابـة تفسـري حيتــوي .. بامسـه

علــى شــىت املعــارف واحلقــائق املبتكــرة، بلســان عــريب مبــني، وبالتــايل النكشــف علــى 
راَفهم عـن سـلوك هـذا ولكـن احنـ. ضـده املشـايخالناس بكل سهولة صدُق مـا يقولـه 

يـدل .. الطريق البسيط السهل وعدَم قبوهلم هذا التحدي بشىت األعذار يف كل مـرة
داللــة واضــحة علــى أن كــل مــا ســاقوه ضــده مــن اعرتاضــات وــم كــان ســخًفا علــى 

 ملســـيحَ اكمـــا يؤّكـــد هـــذا أن اهللا تعـــاىل هـــو الـــذي وهـــب . ســـخف وكـــذبًا يف كـــذب
بشــــكل خــــارق، ومــــن أجــــل ذلــــك مل جيــــرؤ بســــطًة يف علــــم العربيــــة  �املوعــــود 

   .معارضوه على قبول التحدي الصادر من قبله
  :االعتراض

اللغـة العربيـة، لكـن هنالـك  �املسـيح املوعـود تتحدثون عن إعجـاز يف تعلـم 
، مــع أن املعــدود "ثــالث ســنة"العديــد مــن األخطــاء اللغويــة يف كتبــه، كهــذا اخلطــأ 

. ثــالث ســنني: مجعــا ال مفــردا، فنقــول جيــب أن يكــون ١٠إىل  ٣بعـد األعــداد مــن 
وأبوهـــا إىل ثــالث ســـنة مــن يـــوم  إــا ســـيجعل ثيبــة وميـــوت بعلهــا: "انظــر التـــذكرة

  ".النكاح
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  :الرد
حنــن ال نعــرف قواعــد اللغــة العربيــة كلهــا، مث هــي قواعــد اســتنباطية، والــيت يقــال 

عبــارة املســيح فلــو قارنــَت بــني .. عنهــا قواعــد ال يلــزم أن تكــون شــاملة ودقيقــة متامــا
، وبـني قولـه "من يوم النكـاح إىل ثالث سنةٍ  وميوت بعُلها وأبوها"هذه  �املوعود 
، )٢٦ :الكهــــف( �َولَِبثُــــوا ِيف َكْهِفِهــــْم ثَــــَالَث ِمئَــــٍة ِســــِنَني َواْزَداُدوا ِتْســــًعا�: تعــــاىل

لوجــدَت تشــاا، فقــد جــاء املعــدود هنــا مجعــا، مــع أنــه جيــب أن يكــون مفــردا وفقــا 
  .عد املعروفةللقوا

وقد . والقواعد اخلاصة بالعدد يف اللغة العربية بسيطة سهلة تُلخص يف سطرين
كتب حضرته الكثري من الكتابات باللغة العربيـة والـيت تضـمنت أعـدادا وردت وفقـا 

لذا ال ميكن اعتبار هذا األمـر خطـأ مـن حضـرته، مبـا أنـه قـد . لتلك القواعد املعروفة
. ســيطة باســتخدامها يف مواضــع كثــرية أخــرىثبتــت معرفــة حضــرته هلــذه القواعــد الب

  : �ومثاله قوله 
  ). التبليغ( وتوقفت يف اإلظهار عشر سنني

  ) التبليغ( فتموت بعد النكاح إىل ثالث سنني
  )التبليغ(فمكث مخس سنني ال يزوج أحًدا بنته وال خيطب خيفة من وعيد اهللا

، وال العجـــب كــــل العجــــب أن عبـــد احلــــق الغزنــــوي يســـّبين منــــذ مخــــس ســــنني
  )حجة اهللا( يُباحثين كالصاحلني املّتقني

  )محامة البشرى( َوَيْسَتوِقُد املْسِلُموَن ِمْن ِقسّيهْم َوُنّشاِِْم َوِجَعاِِْم َسْبَع سِننيَ 
  )محامة البشرى( بل بُِعَث حيا بعد ثالثة أيام أو سبع ساعات

 متّسـها يـُد أحـد كنـُت قلـت للنـاس إن اهللا سـُيظهر يل آيـة إىل ثـالث سـنني، ال
  )مواهب الرمحن( من العاملني
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وأشـــعُت أن آيـــة اهللا تظَهـــر إىل ثـــالث ســـنني، وأُنَصـــُر بنصـــر عجيـــب مـــن رب 
  )مواهب الرمحن( العاملني

وإذا جتــاوز عشــر ســنني . وإذا نبتــْت بعــد الســقوط فهــو ُمثِغــر عنــد ذوي األدب
  )منن الرمحن( فهو مرتعرع

  )مات الصادقنيكرا( ومنها أن الفاحتة سبع آياتٍ 
  )اخلطبة اإلهلامية( ذلك إذا أُخذ مقداُر النهار سبَع ساعات
  .. وهكذا لو حبثنا فسنجد عشرات األمثلة

  
فهـــل يقـــال عّمـــن طّبـــق القاعـــدة املعروفـــة مائـــة مـــرة، وناقضـــها مـــرة واحـــدة أنـــه 

  جيهلها، أم جيب أن يقول املنصف أن هناك وجها آخر للعبارة؟
يرفعه الـبعض ضـّد القـرآن الكـرمي مـدعني أنـه أخطـأ يف  وهذا االعرتاض مياثل ما

وقـد اعــرتض بعــض . اللغـة العربيــة، مـع أن القــرآن هـو املصــدر األســاس لتقعيـد اللغــة
  :، كما اعرتضوا على آياٍت كمثل)٢٦: الكهف(املسيحيني على اآلية السابقة

  )١٦١ :اَألعراف( �َوَقطْعَناُهُم اثْـَنَيتْ َعْشرََة َأْسَباًطا أَُممًا�
هنـا هـي " أسـباطا"مع أن اللغويني قد بينوا وجوها خمتلفـة لتخرجيهـا أشـهرها أن 

  . بدل وليست متييزا
والقــارئ املتـــذوق . باختصــار، إن مرجــع هـــذا االعــرتاض هــو اجلهـــل والتعصــب

  . للغة ال جيد شذوذا يف هذه األساليب اليت قد ختالف املألوف الشائع
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  :االعتراض
تكثــرون مــن احلــديث عــن كســر الصــليب مــن خــالل أن املؤســس أثبــت عــدم 
موت املسيح علـى الصـليب مث هجرتـه إىل كشـمري، لكـن هـاتني الفكـرتني قـد سـبقه 
ما عدد من الباحثني الغربيني، حيث كان السري أمحد خان قـد أسـهب يف مسـألة 

قـد نشـر  فيتشنوتـو  املؤلـف الروسـي نيكـوالسإغماء املسيح على الصـليب، كمـا أن 
، حيـــث م١٨٨٧عــام ) ليـــه(عنـــدما زار مدينــة  إىل اهلنــد �نظريــة هجــرة املســـيح 

زار اهلنـد يف  �مكتوبًـا فيـه أن املسـيح  أنـه زار هنـاك معبـًدا بوذيـا ادعى نوتـوفيتش
وقــد قــام نيكـــوالس . نوتـــوفيتش ذاك صــباه، لكــن اتضــح بعـــد ذلــك كــذب ادعــاء

  .للهند �املسيح  اليت تؤكد زيارةته نوتوفيتش بعرض أدل
  : الردّ 

املسـيح املوعـود هذا االعرتاض يشبه االعـرتاض القائـل أن مـن أدلـة عـدم صـدق 
ولكـــن الصـــحيح أن . أن هنـــاك كثـــريا مـــن النـــاس قـــد أعلنـــوا املهدويـــة يف أيامـــه �

أن عصــره كــان عصــر ظهــور املهــدي فعــال، حيــث  �يقــال أن مــن أدلــة صــدقه 
ولكـن اهللا تعـاىل قـد أفشـلهم، ومل يـنجح إال أعلن عدد من الناس أم هم املهدي، 

  .املهدي احلقيقي
وهكذا احلال هنا، فقد شاء اهللا تعاىل أن تُنشر أفكار حبثيـة تتفـق مـع مـا أعلنـه 

  .. م١٨٩٠ومنها ما نشره هذا الباحث الروسي سنة  ،�املسيح املوعود 
د أن وال بـ ،�املسـيح املوعـود أي أن حبث نيوكوالس نيتوفتش يؤكـد مـا قالـه 

فبحثـه دعـٌم ملـا قالـه املسـيح .. يكون ذلك قد ساهم يف إقامـة احلجـة علـى الكثـريين
  . ، وعالمة أخرى على صدقه�املوعود 
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َوَرُسـوالً ِإَىل �، وبآيـة �َوَجَعْلَنا ابْـَن َمـْرَميَ َوأُمـُه آيَـةً �مث هل استدل نيتوفتش بآية 
علـى هـذه  �وغريهـا مـن اآليـات الـيت اسـتدل ـا املسـيح املوعـود  � بَـِين ِإْسـرَائِيلَ 

 . هناك �بآثار عيسى  كال، بل استدل! اهلجرة؟

  :االعتراض
مـــا قـــبض اهللا نبيـــا إال يف املوضـــع :"�قـــول رســـول اهللا  ورد يف ســـنن الرتمـــذي 

مــات يف الهــور ف ،ريزااملــأمــا  ".يف موضــع فراشــه فــدفنوه ،الــذي حيــب أن يــدفن فيــه
  .من قاديانبدال 

  :الردّ 
 هــــذا: فقــــد قــــال الرتمــــذي بعــــد أن ذكــــره يف مســــنده ،ال يصــــحّ  هــــذا احلــــديث

  بكر أيب بن الرمحن وعبد ،َغريب حِديثٌ 
ُ
: مث قـال. ِحفظـه ِقَبلِ  نمِ  ُيضعفُ  يكي لَ امل

 الصـديق بكـر أيب عـن عبـاس ابـن رواهفـ هـذا الوجـه، غري نمِ  احلديث هذا ُرويوقد 
  .. ولكن هذا الطريق أشّد ضعفا، إذ إنه من طريق الواقدي  .� النيب عن

  قد ّمت نقله من مصر حىت مدينة نابلس  �مث إن جثمان يوسف 
   .يف فلسطني

مث إن قبـــــور إبـــــراهيم وإســـــحاق ويعقـــــوب موجـــــودة يف مغـــــارة حتـــــت املســــــجد 
  اإلبراهيمي يف اخلليل، فهل كانوا يسكنون مجيعا حيث ماتوا بالضبط؟ 

من بلـٍد إىل بلـد، فـال إمث فيـه؛ ) امليت(وإْن نُقل ": البحر الرائقوجاء يف كتاب 
ألنــــه روي أن يعقــــوب صــــلوات اهللا عليــــه مــــات مبصــــَر، فُحمــــل إىل أرض الشــــام، 

بعـدما أتـى عليـه زمـان إىل أرض الشـام ِمـن  �َمحَـل تـابوت يوسـف  �وموسى 
ز الـدقائق يف الفقـه ـشـرح كنـ ؛البحـر الرائـق(." مصَر، ليكون عظامه مـع عظـام آبائـه

  )٣/٢١٠احلنفي، كتاب اجلنائز، 
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 سـنة، عشـرة ست مصر أرض يف عاش يعقوب أن األحبار كعب عن وأخرج"
 يف فــادفنوين فــامحلوين مــت فــإذا مبصــر، تــدفين ال: ليوســف قــال الوفــاة حضــرته فلمــا

 ســاج، مــن تــابوت يف وجعلــوه وصــرب، ر مبُــ خــوهلطّ  مــات فلمــا ،حــربون جبــل مغــارة
 فـأذن كنعـان، أرض يف يقـربه أن سـأله وأنـه مـات، قـد أباه أن فرعون يوسفُ  وأعلم

 أخبـار يف احملاضـرة حسـن( ."نصـرفاو  دفنـه حـىت مصر أهل أشراف معه وخرج له،
 )١٣ص/١ج والقاهرة مصر

كمــا رضـي اهللا عنـه  مث ملـاذا مل يكـن يعـرف هـذا احلـديث غـري أيب بكـر الصـديق 
.. هـذا األمـر ال خيفـى علـى زوجاتـه علـى األقـل لـو صـحّ  تقول الرواية الواهية؟ فمثـل

  .بل ال خيفى على عامة الناس
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ة واألجوبــة يف املوقــع العــريب الرمسـي للجماعــة، إال إذا ذكــر غــري هــذا الفصـل؛ هــو مــن بنــد األسـئل ٢٨
  ذلك
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  :االعتراض
ييـد أت لقـد قضـيت معظـم عمـري يف: قـال �املسيح املوعـود هل صحيح أن 

 مـرويل األأفـت يف منـع اجلهـاد ووجـوب طاعـة لّ أوقـد  ،احلكومة االجنليزية ومؤازرـا

  ؟ىل بعض ملأل مخسني خزانةإجنليز من الكتب والنشرات ما لو مجعت بعضها اإل

  : الردّ 
  : �املسيح املوعود يقول 

يــــا أوالد املســــلمني، أّي ذنــــب اقرتفتــــه يف حقكــــم حــــىت مشــــرمت عــــن ســــواعدكم 
إن مشــاخيكم خيطبــون يف النــاس يف كــل حــني وآن أن هــذا  ؟بشــىت الطــرق إليــذائي

إنه ميتدح حكومـة اإلجنليـز أكثـر مـن الـالزم، وهـو و  ودجال، الشخص كافر وملحد
يعملون منهم يف الدوائر الرمسية فهم حيـاولون أن  الذين أما. عدو للسلطنة العثمانية

احلكومــة احملســنة؛ ذلــك أنــين كثــريا مــا أمســع أــم  روين متمــردا باغيــا علــى هــذهيصــوّ 
بينمـا أنـتم تعرفـون  متـت إىل احلقيقـة بصـلة، حيـاولون إبـالغ احلكومـة عـين أخبـارا ال

قضــيت معظــم عمــري يف تأييــد هــذه  جيــدا أنــين لســت رجــال ذا طبــع متمــرد، ولقــد
اجلهـاد ووجـوب طاعـة اإلجنليـز مـن  احلكومة اإلجنليزية ونصرا، ولقد ألفت يف منـع

هـذه  لقـد أوصـلتُ . خزانة الكتب واإلعالنات والنشرات ما لو مت مجعه ملأل مخسني
جاهــدا أن  العربيــة ومصـر والشــام وكــابول وتركيـا، وســعيتإىل الـدول كلهــا الكتـب  

الباطلـة  يصـبح املسـلمون خملصـني هلـذه احلكومـة، وأن تتالشـى مـن قلـوم الروايـات
الغليـان  املتعلقـة باملهـدي واملسـيح الـدمويني، والقضـايا املتعلقـة باجلهـاد الباعثـة علـى

ن خائنـا للحكومـة فكيـف ميكـن بعـد هـذا كلـه أن أكـو . واليت تفسـد قلـوب احلمقـى
ال  .....أن أنشــر يف مجــاعيت املكائــد واملخططــات الباعثــة علــى التمــرد ضــدها؟ أو

قلـوب املسـلمني صـافية نقيــة مـا مل يعتقـدوا أن األحاديـث املتعلقــة  ميكـن أن تصـبح
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تريــــاق القلــــوب، اخلــــزائن . (الــــدمويني كلهــــا قصــــص وأســــاطري باملهــــدي واملســــيح
  )١٥٥ص، ١٥ج ؛الروحانية

 �إـا الوشـايات املتكـررة ضـد املسـيح املوعـود . سياق هـذه العبـارة فهذا هو
  :دفعته إىل ذكر هذا األمر، وفيما يلي شيء من أقواهلم اليت

إن مؤسـس اجلماعـة األمحديـة خطـري : "احملكمـة قال القسـيس مـارتن كـالرك يف
  ."للحكومة اإلجنليزية

حلكومــة اإلجنليزيــة فقــد أبلــغ ا ،املرتــد عــن اإلســالم "الــدين عمــاد"أمــا القــس 
حـىت اضـطر حضــرته إىل تـأليف كتــاب  �املوعــود  وشـايات شـديدة ضــد املسـيح

  . وذلك لتربئة ساحته من هذه التهمة .احلق نور: باللغة العربية بعنوان
الــذي كــان مــن أكثــر النــاس احرتامــا عنــد  ؛الشــيخ حممــد حســني البطــالويأمــا 

ــــة، أعــــداء لعــــام  ١٦، يف اجلــــزء "الُســــّنةإشــــاعة "يف جملتــــه  -كتــــب   فقــــد األمحدي
إىل احلكومـة اإلجنليزيـة عـن مؤسـس اجلماعـة اإلسـالمية  -م١٨٩٣هـ املوافق ١٣١٠
  :األمحدية

أنــه يســتبيح يف قلبــه ســلب ) أي مؤســس اجلماعــة(خداعــه  والــدليل علــى ...
لـذلك فـال يليـق باحلكومـة ... قتـل أفرادهـا، أمـوال احلكومـة غـري املسـلمة، ويسـتحل

حتــذر منــه احلـذر كلــه، إذ مــن احملتمــل أن  تعتمــد عليـه، بــل عليهــا أن ه أوبــأن تثـق 
وأكـــرب ممـــا أصـــاا مـــن املهـــدي  ُيصـــيبها مـــن هـــذا املهـــدي القاديـــاين ضـــرر أفـــدح

  "...السوداين
  :اجلماعة مث كتب نفس الشيخ خماطبا مؤسس

وكيــف يطمــئن إليــك قلــب احلكومــة؟ وهلــذا الســبب نفســه مل أزل أوعــز   ..."
وعلـى احلكومــة أال تـأمن غوائلـه، وإنــه ال . رجـل خطــري ال يُـؤمن جانبـهبأنـك  إليهـا
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ألنـه قـد تغـّري عمـا كـان  ،ه بـه فيمـا مضـىالتقـريظ الـذي سـبق أن اختصصـتُ  يستحق
وبسـبب  ". مبريزا غالم أمحد الذي كنت قد طمأنـت احلكومـة عنـه عليه، فليس هو

.. امــات الباطلــةوالوشــايات والشــكايات إىل احلكومــة واال كــل هــذه االفــرتاءات
ويشــــرح موقفــــه  ،حلــــني يف هــــذا املوضــــوع للكتابــــة مــــن حــــني �كــــان يضــــطر 

   .الشأن للحكومة، ويبني مبادئه ومعتقداته يف هذا
اإلجنليــز يكرهـون مؤســس اجلماعـة اإلســالمية األمحديـة بســبب بعـض لقـد كــان 

الباطلــة، ورده ايــد عـن اإلسـالم، وهلجومــه الشـديد علـى العقائــد املسـيحية  دفاعـه
املبشـرين والقساوسـة املسـيحيني، وتفنيـده الامـام الباطلـة لإلسـالم، وكانـت  علـى

املنـاظرة الـيت جـرت  بعـد: ومثـال ذلـك. تراقبـه وتتبـع أنشـطته هـو ومجاعتـه شـرطتهم
كــان املســيح املوعـود واإلمــام املهــدي حيـث  وبــني املتنصـر عبــد اهللا آــم، و  �بينـه 
مية األمحديـــة قـــد ناشـــد الـــزعيم املســـيحي املـــذكور اجلماعـــة اإلســـال مؤســـس �

يــذكر مــا إذا كــان اخلــوف مــن العقــاب اإلهلــي هــو الــذي جعلــه  باألْميــان املغّلظــة أن
، ومـا �وعـن التفـوه بـأي كلمـة ضـده  �رسـول اهللا  يتوب ويرتدع وميتنع عـن سـب

بـد اهللا ولكـن ع.. كان قد بّدل رأيه يف اإلسالم عما كـان عليـه مـن قبـل املنـاظرة إذا
والتشــجيع بــاملنح املاليــة، فــأعلن مؤســس  واحلــثّ هــذا مل حيلــف رغــم اإلحلــاح  آــم

وردا علــى .. زل بــه ألنـه تعمــد إخفـاء احلقيقــةـالعقــاب اإلهلـي ســوف ينـ اجلماعـة أن
وهـي  -Civil And Military Gazette جريـدة، فـإن ويف تلك اآلونـةذلك، 

اجلرائـد الـيت تصـدر باللغـة اإلنكليزيـة، وكانـت وشبه رمسية ومن كربيـات  جريدة يومية
  -لسان حال اإلنكليز الوحيد وترمجام السياسي يف البنجاب ُتعترب إذ ذاك

  :وقالت فيه" ديين خميفمهووس  : "كتبت مقاال طويال حتت عنوان
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دينيـــا خميفـــا ومشـــهورا لعلـــه يقـــيم اآلن يف مقاطعـــة   مهووســـا إن يف البنجــاب"
وإن هـذا .... ويـزعم أنـه هـو املسـيح املوعـود ،مسـلما  نفسـهكورداسـبور، وهـو يعتـرب

إن الشــيخ القاديــاين مل يــزل .... الشــرطة اليــوم بدينــه حتــت رقابــة املتطـرف املهــووس
اسـتنادا ملعلوماتنـا الذاتيـة عـن  آنًفـاالـرأي املـذكور  حتت أنظارنا منذ أعوام، وإنا لنؤيد

ا يومـا بعـد يـوم، وقـد يضــطرنا يف يـزداد قـوة ومتكنـ إنـه كمـا نـرى. شخصـيته وأعمالـه
 -١٠-٢٤العـدد الصـادر يف ". (بـأكثر اهتمـام املسـتقبل القريـب إىل االلتفـات إليـه

الوشـــايات فقـــد دامهـــت الشـــرطة مـــرًة بيـــت املســـيح  ونتيجــة ملثـــل هـــذه). م١٨٩٤
  .�املوعود 

تكــن يــا عــن اجلهــاد احلقيقــي الــذي طاملــا حــّض عليــه اإلمــام  إن القضــية مل
 .قاجلهاد املزيف املكذوب، وٌي عن الكـذب والنفـا اعته، بل ٌي عناملهدي ومج

) املسـيح الناصـري يف اهلنـد(يف مقدمـة كتـاب  وحيسن يف هذا السـياق قـراءة مـا جـاء
هديف من تأليف هذا الكتاب هـو أن أرّد علـى " :، حيث يقول�لإلمام املهدي 

ــــيت هــــي ــــة واخلطــــرية ال ــــرق املســــلمني  تلــــك األفكــــار اخلاطئ متفشــــية يف معظــــم ِف
وأواخرهـــــا؛ وذلـــــك ببيـــــان احلـــــوادث  �واملسيحيــــــني حـــــول أوائـــــل حيـــــاة املســـــيح 

الدقــة، باإلضــافة إىل الوثــائق  الصــحيحة والشــواهد التارخييــة الكاملــة احملققــة مبنتهــى
املروعـة أن  من شـأن نتائجهـا أعين أن أرّد على تلك األفكار اليت.. األجنبية القدمية

تأثريهـا السـيئ والســام  دم بنـاَء التوحيـد اإلهلــي؛ ولـيس ذلـك فحسـب، بــل مـازالـ
وبســبب االعتقـاد ــذه . الـبالد جـدا ملحوظــا يف احلالـة اخلُُلقيــة للمسـلمني يف هــذه
األمـراض الروحانيـة، كسـوِء اخلُلـق  األساطري اخلرافية والقصص الواهية، فإن كثـريًا مـن

االنتشــار يف معظــم ِفــرق اإلســالم؛  جلفــاء، آلخــذٌة يفوسـوء الظــن وقســوة القلــب وا
والـرتاحم واإلنصـاف والتواضـع،  بينمـا أخـذت الصـفاُت اإلنسـانية النبيلـة، كاملؤاسـاة
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ــا بعــد يــوم، حبيــث أوشــكت أن تغــادرهم وبســبب هــذه . ائيــا تتالشــى فــيهم يوًم
فـون عـن الســباع خيتل القسـوة واالحنـراف اخلُلقـي، جنـد كثــريًا مـن املسـلمني وكـأم ال

أتبــاِع البوذيــة يتجنــُب حــىت  أو اجلَْيِنيــة أتبــاع مــن أحــًداففــي حــني نــرى ... الً إال قلــي
بعوضة أو برغوث، جنـد معظـم املسـلمني مـع األسـف الشـديد ال خيشـون، عنـد  قـَْتلَ 

أو إزهــاِق نفــٍس بريئــٍة، َأْخــَذ ذلــك العزيــِز املقتــدر الــذي اعتــرب  ســفِك دٍم بغــري حــق
   .بكثري من سائر حيوانات األرض أغلى نفَس اإلنسان

إمنــا الســبب هــو أن ! ُتــرى؟ فمــا هــو ســبب هــذه القســوة واهلمجيــة والغلظــة يــا
ُتَصــّب يف مســامعهم  مثــل هــذه القصــص اخلرافيــة والنظريــات اخلاطئــة حــول اجلهــاد

ـــخ يف قلـــوم منـــذ طفـــولتهم؛ األمـــر الـــذي جيـــرفهم شـــيًئا فشـــيًئا يـــار  وُترسإىل اال
إن الـذي  حـىت إن قلـوم مل تعـد تشـعر ببشـاعة هـذه األعمـال املنكـرة؛ بـل اخلُلقي،

واهلـالك،  يقتل شخًصا بريًئا على حـني غفلـة منـه، دافًعـا أهلَـه وعيالَـه إىل هـّوة الويـل
 عظيًما يُثاب عليه، بل يظن أنه قد أحـرز مفخـرة عظيمـة حيسب أنه قد أتى عمالً 

   !لقومه
منهـا  هذه السيئات ال تُلقى يف بالدنا، وإن حصـلومبا أن املواعظ الرادعة عن 

 شـيء فإمنـا يكـون مـن بـاب املصـادفة، فلـذا جنـد أفكـار عاّمـة النـاس مائلـًة إىل هـذه

 كتًبـا  -شـفقًة علـى قـومي -وقـد سـبق أن ألفـتُ . شـديًدا الً األعمال املثرية للفنت مـي

كــــرَة اجلهــــاد صــــّرحت فيهــــا بــــأن ف .األرديــــة والعربيــــة والفارســــية ؛عديــــدة باللغــــات
وانتظــاَرهم إلمــام ســّفاك للــدماء، وبـُْغَضــهم لألمــم  ،دى املســلمني اليــوملــ) العــدواين(

أمـا . ذلك ليس إال بسـبب خطـأ وقـع فيـه بعـض العلمـاء قليلـي الفهـم كلّ   ؛األخرى
السيف إال يف حرب دفاعيـة، أو يف حماربـة الظـاملني املعتـدين  اإلسالم فال يأذن برفع

واحلـــروُب . الـــيت ُتَشـــن حفاظًـــا علـــى احلريـــات املشـــروعة احلـــربعقابًـــا هلـــم، أو يف 
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. يُلجـأ إليهـا لـرّد عـدوان العـدو الـذي يهـدد حيـاة النـاس الدفاعيـة إمنـا هـي تلـك الـيت
املشــروع، وإال فــإن اإلســالم ال ُجييــز شــن احلــرب  هــذه هــي األنــواع الثالثــة للجهــاد

   .لنشر الدين، بأية صورة كانت
قــد وزعــُت كثــريًا مــن الكتــب ــذا املوضــوع ببــذل أمــوال   وخالصــة القــول إنــين

وبفضـل اهللا تعـاىل . يف هـذه الـبالد ويف بـالد العـرب والشـام وخراسـان وغريهـا كثـرية
أَدلّـًة  -الستئصـال مثـل هـذه العقائـد الباطلـة الزائفـة مـن القلـوب -اآلن قـد وجـدتُ 

، تُبّشـــرين أشــّعُة صـــدِقها بـــأن بينـــًة وقــرائَن يقينيـــًة وشـــهاداٍت تارخييــةً  قويــًة وشـــواهدَ 
ســوف يــؤّدي عــن قريــب إىل تغــّري مــدهش يف قلــوب املســلمني ضــد هــذه  انتشــارها

أمــل قــوي أنــه بعــد تفهــم هــذه احلقــائق ســوف تنفجــر مــن  وهنــاك. العقائــد الباطلــة
بـاهرة اجلمــال عذبـة امليــاه مـن احللــم والتواضــع  قلـوب أبنــاء اإلسـالم الســعداء عيـون

هم الروحـاين هـذاوالرأفـة، وإن ت سـوف جيلـب هلـذه الـبالد سـعادة وبركـة كبريتـني غـري .
املســيحية وغــريهم الــذين يتطّلعــون إىل احلــق  وكــذلك فــإنين علــى يقــني بــأن علمــاء

  .كتايب هذا ويتعّطشون له، سيستفيدون مجيعهم أيًضا من
لطعـن  ومـن السـهل جـدا أن يـدرك كـل عاقـل أن مثـل هـذه العقيـدة مـدعاة....

! د، أعين أن ُنكره الشعوب األخرى على قبول اإلسـالم، وإال فمصـريهم القتـلشدي
الضمري اإلنساين ليدرك بسهولة أن إجبار إنسـان وإكراهـه علـى قبـول عقيـدة مـا  إن

 بالقتـل قبـل أن يَعِـَي حقيقَتهـا ويتبـّنيَ تعاليَمهـا اخلـّريَة ويطّلـَع علـى مزاياهـا بتهديـده

وكيـف ميكــن لــدين أن يزدهـر ــذا األســلوب، . لغايــةاحلسـنة هلــو أسـلوٌب مســتنَكٌر ل
وإن مثــل هــذه . العكــس، فهــو سيعّرضــه لالنتقــاد مــن ِقبــل كــل معــارض بــل علــى

اية املطاف، إىل خلو القلوب من مؤاساة اإلنسـان ائيـا، كمـا  املبادئ لتؤدي، يف
ــا؛ وحتــل  أــا تقضــي علــى األخــالق اإلنســانية العظيمــة كالرمحــة والعــدل قضــاًء تام
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والبغضـــاء املتزايـــدتان؛ وتنمحـــي األخـــالُق الفاضـــلة، وال تبقـــى إال  حملهـــا الضـــغينةُ 
تصدر مثل هذه التعـاليم الظاملـة عـن اهللا الـذي ال يؤاخـذ أحـًدا  وحاشا أن. اهلمجية

   .عليه إال بعد إقامة احلّجة
هــل مــن احلــق يف شــيء أن نقتــل، دون تــرو أو تريــث، شخًصــا علينــا أن نفكــر 

يـؤمن بـدين حـّق بسـبب عـدم اطالعـه علـى دالئـل صـدقه ومسـو تعاليمـه ومزايـاه؟   ال
مثل هذا الشخص أحق بالرتحم، وأجدر أن نوّضح له بكل رفق ولني  كال، بل إن

بالســـيف أو وفضـــائله ومنافعـــه الروحيـــة، ال أن نُقابـــل إنكـــارَه  صـــدَق ذلـــك الـــدين
 -اجلهــاد لــدى هــذه الفــرق اإلســالمية يف عصــرنا  ولــذلك فــإن عقيــدة. الرصــاص

زمــان يُبعــث فيــه مهــدي ســّفاح باســم  باإلضــافة إىل زعمهــم بأنــه يوشــك أن يــأيت
ــــزل املســـيح مـــن الســـماء لنصـــرته ـــا بقتـــل  اإلمـــام حممـــد وأن ين وأمـــا ســـيقومان مًع

ــايف -الشــعوب غــري املســلمة مجعــاء لكفرهــا باإلســالم  املقتضــى األخالقــي  ألمــٌر يُن
اإلنســـانية  أفـــال تعطّـــل هـــذه العقيـــدُة يف أصـــحاا مجيـــَع املواهـــب. منافـــاًة شـــديدة

 شـــعب  الطيبـــة، وتثـــري فـــيهم النــــزعات اهلمجيـــَة الســـُبعيَة، وجتعلهـــم يُعاشـــرون كـــل
  ).املسيح الناصري يف اهلند...." (بالنفاق

اخلاطئـــة عـــن اجلهـــاد مـــن أضـــرار  املفـــاهيم وغـــين عـــن البيـــان مـــا أحلقـــت هـــذه
مضـطرين بضـغط مـن الغـرب، بـدل أن  باملسلمني، حىت بدءوا اليـوم يرتاجعـون عنهـا

الـــيت تثبـــت حرمـــة مـــا  � يرتاجعـــوا عنهـــا مـــن خـــالل اآليـــات القرآنيـــة وأســـوة النـــيب
  .وحتايل يذهبون إليه من عدوانية وقتل لألبرياء ونفاق

أنـه أعلـن  �املسـيح املوعـود عض وهناك اعرتاض مشابه هلذا؛ حيث يتهم الـب
بأنه غرسة غرسها االستعمار بيده، وقد قطعوا عبارة من هذه الفقرة اليت يقول فيهـا 

لقـد وصـلتين أخبـار متتابعـة بـأن بعـض مـن يعـادونين الخـتالف يف العقيــدة، ": �
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أو لعــداوم ألصــدقائي أو ألي ســبب آخــر، يســعون إىل احلكــام الكــرام ضــدي أو 
ِوشــــايام و أخشــــى أن تنطلــــي افــــرتاءام . الً مبــــا ال أســــاس لــــه أصــــضــــد أصــــدقائي 

لـذا أرجـو مـن احلكومـة أن ... اليومية علـى املسـؤولني احلكـوميني، فيسـيئوا بنـا الظـن
تعامـل هــذه األســرة الـيت اختــربت والَءهــا وخـدماِا هلــا حلــوايل مخسـني عامــا متتاليــة، 

سـالم هلـا اعرتافًـا أكيـًدا بأـا أسـرة واليت اعرتف املوظفـون احلكوميـون الكـرام يف مرا
أرجــو مــن احلكومــة أن تعامــل، هــذا الغــراس الــذي : أقــول.. وفيــة وخملصــة يف والئهــا

، بكـــــل حـــــزم واحتيـــــاط وعنايـــــة وبعـــــد حتقيـــــق حـــــىت ال تضـــــيع هـــــذه اغرســـــته بيـــــده
  )٣٥٠ - ٣٤٩، ص ١٣ج  ؛اخلزائن الروحانيةكتاب الربية، ". (التضحيات
ينبــــه احلكومــــة حــــىت ال تنخــــدع بوشــــايات اخلصــــوم  �ود املســــيح املوعــــإًذا، 

بالعمـــل لالنقـــالب علـــى احلكومـــة، فهـــو يؤكـــد للحكومـــة أن  �الـــذين يتهمونـــه 
ــــة، وأنــــه لــــيس للحكومــــة أن تنســــى والء عائلــــة  املســــيح ذلــــك جمــــرد إشــــاعات كاذب

  . هلا �املوعود 
ـــة، بـــل كانـــت مـــن ألـــد خصـــوم اجلماعـــة،  علمـــا أن هـــذه العائلـــة ليســـت أمحدي

  . كانوا من كبار معارضيه �املسيح املوعود أعمام ف
  : االعتراض

، حيـث عـرض لإلجنليـز �وثيقة تثبـت عمالـة املسـيح املوعـود يقال أن هناك 
علـــيهم أن يســـجل أمســـاء الـــذين ال يصـــلون صـــالة اجلمعـــة باعتبـــارهم ثـــوريني ضـــد 

  . احلكومة
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  :الردّ 
مل يكن يعرف العمل السـري، وال النفـاق، وال الظهـور  �املسيح املوعود إن 

ومل يكـن حيمـل . بوجهْني، وال خماطبة الناس بطريقة وخماطبة احلكومـة بطريقـة أخـرى
  .عقائد أو مفاهيم جتعله مضطرا للتحايل والكذب والتقية

أمـــا كثـــري مـــن املشـــايخ فـــإم يلقـــون يف املســـاجد خطبـــا ال يســـتطيعون إلقاءهـــا 
ســـلمني، ففـــي املســـاجد يتحـــدثون عـــن االنتصـــار علـــى الكفـــار بـــالقوة، أمـــام غـــري امل

 تـَْرَضـــى َولَـــن�: ونؤ بـــني أتبـــاعهم يقـــر  .يتحـــدثون عـــن أمهيـــة التعـــايشالكفـــار  وأمـــام
 ِمــنَ  َتِفــيضُ  أَْعيُـــنـَُهمْ  تـَــَرى�: ونؤ ، وأمــام النصــارى يقــر �النَصــاَرى َوالَ  الْيـَُهــودُ  َعنــكَ 

األقليـــات باعتبـــار أن املســـلم لـــه أحكـــام  وقـــد حتـــدث بعضـــهم عـــن فقـــه. �الـــدْمع
  !!!خاصة يف بالد الغرب

ال يقــول شــيئا يف اخلفــاء، بــل كــان ُيصــدر إعالنــات  �كــان املســيح املوعــود 
ينشـــرها يف الصـــحف، كمـــا كـــان يؤلـــف الكتـــب ويبـــادر يف إرســـاهلا إىل املشـــايخ يف 

موعــــة ومسيــــت جم ،أمــــا اإلعالنــــات فلقــــد مجعــــت يف ثالثــــة جملــــدات. شــــىت البلــــدان
  .أي جمموعة اإلعالنات ؛االشتهارات

ومنــذ وجــد العقــالء وهــم يعلمــون أن اجلاســوس ال يعلــن علــى املــأل مــا يقــوم بــه 
مـن عمليــات جتسـس لصــاحل العـدو، بــل إــم يزودونـه بــأجهزة تنصـت، أو مــا شــابه 

  . ذلك من أجل أن يتمكن من احلصول على معلومات مفيدة للعدو
ظهـر غـري مـا يُـبطن، فـال بـّد أن يتقـرب للنــاس، واألهـم مـن هـذا أن اجلاسـوس يُ 

وأن يدغـــدغ عـــواطفهم حـــىت يســـتميل قلـــوم، فيأمنونـــه فيتحـــدثون أمامـــه خبططهـــم 
أمــا أن يصــادم هــؤالء النــاس، وأن يســتفزهم بإنكــار . فينقلهــا للعــدو وإســرتاتيجيتهم
  .فهذا ال يقول به عاقل ؛أبرز معتقدام
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  !!وثيقة العمالة
يف الصـحف،  �فرح املشايخ احلساد من اهلند بإعالٍن نشره املسـيح املوعـود 

فرتمجــوه إىل لغــات شــىت، فنقلــه عــنهم مشــايخ عــرب منـــزوًعا مــن ســياقه، عــدا عــن 
وهـذه ترمجـة هـذا . حتريـف فيـه، ومسـوه وثيقـة تثبـت عمالـة مؤسـس اجلماعـة األمحديـة

  :اإلعالن
  جدير بانتباه الحكومة 

  اقتراِح تعطيِل يوم الجمعة ِمن ِقَبل منظمِ 
  مريزا غالم أمحد القادياين، مقاطعة غورداسبور، البنجاب

نصــــًحا للحكومــــة اإلجنليزيــــة، أرى مــــن احلكمــــة إعــــداد قــــوائم بأمســــاء أولئــــك  
املسـلمني اجلهلــة الــذين يضــمرون يف قلـوم أن اهلنــد الربيطانيــة دار حــرب، وبســبب 

أنكـروا وجـوب صـالة  ؛رد خفـّي يف قلـومهذا املرض الباطين، أي بسبب إضمار مت
هلــذا نقــرتح جتهيــز جــدول ). أســبوعية(وال يريــدوا عطلــة  ،)يف هــذه الــبالد(اجلمعــة 

   .ُتسجل فيه أمساء األشخاص الذين جيهلون احلق من ذوي الطبيعة املتمردة
إنـه مـن حســن حـظ احلكومــة أن عـدد أمثــال أولئـك األشــخاص بـني املســلمني 

قلــوم مثــل هــذه العقائــد الفاســدة قليــل جــدا يف اهلنــد الربيطانيــة، الــذين خيفــون يف 
وحيث إن هذا االمتحان سوف يكشف بسهولة بالغـة أولئـك القـوم الـذين حيملـون 

ــذه املناســبة املباركــة مــن بــاب النصــح -نوايــا ســرية جــدا ضــد احلكومــة، فقــد أردنــا 
ســــجيل أمســــاء هــــؤالء ت -قــــدر اإلمكــــان -أن يــــتم  -السياســــي حلكومتنــــا احملســــنة

إن معرفـة هـؤالء األشـخاص يف . األشـرار الـذين يؤكـدون بعقائـدهم حـالتهم املفسـدة
والسـبب هـو . أيام عطلة اجلمعة سيكون سهال، وليس هنـاك وسـيلة مماثلـة ملعـرفتهم

 ،اهلنــد الربيطانيــة دار حــرب إىل اعتبــارأن الشــخص الــذي تــؤدي بــه محاقتــه وجهلــه 
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اجلمعة، وبالتايل يُعـرف ـذه العالمـة أنـه حيمـل فعـال سوف يرفض بالتأكيد وجوب 
  ). الفاسدة(تلك العقيدة 

أن هـــذه القـــوائم ســـتبقى حمفوظـــة عنـــدنا   -بكـــل احـــرتام-لكننـــا خنـــرب احلكومـــة 
أن ونأمـل مـن حكومتنـا احلكيمـة أيضـا . َكِسّر سياسـي إىل أن تطلبهـا منـا احلكومـة

أمـا حاليًـا . َكِسـّر خـاص بالدولـة  األخـرى ـذه القـوائم يف بعـض دوائرهـا حتتفظ هـي
فإننا لن نرسـل تلـك القـوائم الـيت تضـم أولئـك األشـخاص إىل احلكومـة، بـل نكتفـي 

وهــــو ال حيتــــوي حاليًــــا علــــى أيــــة  بإرفــــاق منــــوذج فــــارغ للتعريــــف بشــــكل القائمــــة،
 :والنموذج حيتوي على أمساء األشخاص وعناوينهم وهويتهم وهو كما يلي .أمساء

 الوصف املقاطعة اإلقامة والشهرة والوظيفةاالسم  الرقم

          

          

          

 )٢٢٨-٢٢٧ص ، ٢ج ؛جمموعة اإلعالنات(

  :خلفية هذا اإلعالن
بعثـه مسـيحا  قـد قد أعلن أن اهللا تعـاىل �معلوم أن حضرة مريزا غالم أمحد 

والفكــرة لــدى عامــة املســمني أن وظيفــة املهــدي واملســيح عســكرية دمويــة، . ومهــديا
  .القتل أوفهما خيّريان الناس بني اإلسالم 

قــد أعلــن أن الــدّجال هــم القساوســة  �ومعلــوم أن حضــرة مــريزا غــالم أمحــد 
  .�القادمون لتنصري املسلمني عرب أكاذيبهم ضد اإلسالم ونبّيه 
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قــد حتــّدى باملباهلــة عــددا مــن أعــداء  �حضــرة مــريزا غــالم أمحــد  ومعلــوم أن
اإلسـالم، وخصوًصــا مـن املســيحيني واهلنــدوس، وبالـذات مــن كــان مرتـدا مــنهم عــن 

  .اإلسالم
املســيحي، " آـم"فمــات  ظهــرت نتائجهـا؛ومعلـوم أن مباهالتــه مـع هــؤالء قـد 

  .املسيحي "دوئي"اهلندوسي قتال، ومات  "ليكهرام"وقُتل 
مثّ كــــان بــــدهيا أن يقــــوم نصـــــارى وهنــــدوس ومــــن علــــى شــــاكلتهم مـــــن  ومــــن

  .مسلمني بالوشايات ضد حضرته للحكومة اإلجنليزية
فكان ال بّد حلضرته من الدفاع عن نفسه، وتوضيح موقفه من هـذه احلكومـة؛ 
بأنـه ال يضـمر ضـدها أي نوايـا سـيئة، فهــي ال متنـع املسـلمني مـن ممارسـة شــعائرهم، 

م، ومنحــتهم احلريــة الدينيــة كاملــة ومنعــت الســيخ واهلنــدوس مــن بــل أحســنت إلــيه
  .ظلمهم واضطهادهم

وكــان ال بـــّد حلضـــرته مـــن تبيـــان أنـــه لـــيس بـــوجهْني كاملشـــايخ الـــذين خيفـــون يف 
وبالتـــايل فكـــان يبـــني أن مســـاملته هلـــذه احلكومـــة مســـاملة . قلـــوم غـــري مـــا يظهـــرون

احلقيقــة، فبعــد أن ذكــر أنــه أّلــف  ، وليســت مبزيفــة، لــذا نــراه يلــّح علــى هــذهحقيقيــة
فكيف ميكن بعـد هـذا كلـه أن : "عددا من الكتب لنفي اجلهاد العدواين، نراه يقول

أكـــون خائنـــا للحكومـــة أو أن أنشـــر يف مجـــاعيت املكائـــد واملخططـــات الباعثـــة علـــى 
  )١٥٥ص، ١٥ج ؛ترياق القلوب، اخلزائن الروحانية" (التمرد ضدها؟

ي ظّل يشـيع الوشـايات بـأن حضـرة مـريزا غـالم أمحـد ومعلوم أن الشيخ البطالو 
ـــالقوة حـــني حتـــني  � خطـــر علـــى احلكومـــة، وأنـــه متمـــرد عليهـــا، وأنـــه ســـيقاتلها ب

  .الفرصة اليت يعّد هلا
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  :صالة الجمعة وعطلتها
قررت احلكومة الربيطانية ختصيص يوم األحد عطلة أسبوعية يف اهلند، فطالبهـا 

  . اجلمعة عطلة للمسلمنيبتخصيص يوم  �املسيح املوعود 
وحلّثهــا علــى ذلــك، وإلظهــار كــذب املشــايخ الــذين يظهــرون الــوالء للحكومــة، 

، فإنـه طـرح فكـرة تسـجيل أمسـاء مـن �ويضمرون التمرد عليها، وحيرضـوا ضـده 
  .ال حيضر صالة اجلمعة، باعتباره يرى اهلند دار حرب

نـــافق، وتثـــق امل ؛ فينكشـــفواحـــد ففـــي هـــذه الفكـــرة ُيضـــرب عصـــفوران حبجـــر
هـــو يســـتحّث احلكومـــة وأساًســـا . ، وتكـــذب احملرضـــني ضـــده�احلكومـــة بأقوالـــه 

  . على تلبية طلب اعتبار اجلمعة عطلة للمسلمني
، ورغم أنه كان يـؤمن �كان الشيخ البطالوي من ألد أعداء املسيح املوعود 

كــان يقــول أمــام . �بــأن اهلنــد دار حــرب، إال أنــه طاملــا حــرض احلكومــة ضــده 
: وكــان أمــام اإلجنليــز يقــول. مــن أدلــة كــذب املــريزا أنــه ال يقاتــل اإلجنليــز: املســلمني

  .هذا الرجل يعمل على القضاء على حكمكم؛ فهو يدعي أنه املهدي
ففــي هــذا اإلعــالن يســعى املســيح املوعــود إىل كشــف نفــاق هــذا الرجــل ومــن 

أن اهلنــد دار معــه، وليقضــي علــى أكــاذيبهم حبجــة دامغــة، فهــو ومــن معــه يؤمنــون بــ
  . حرب، أي أم هم من يضمر العداوة لربيطانيا، وليس املسيح املوعود

علمـــا أن احلكومـــة رفضـــت هـــذا الطلـــب، وظلـــت العطلـــة األســـبوعية مقصـــورة 
  .على يوم األحد للجميع

ـــــال بريطانيـــــا، بـــــل ننـــــاقش وجـــــوب الصـــــدق  ـــــاقش شـــــرعية قت وحنـــــن هنـــــا ال نن
  .قوالوضوح، وحرمة التحايل والكذب والنفا
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بـل !!) اإلسـالمية العظيمـة(إن تسجيل األمساء هذا لو ّمت فلن يؤثر على الثـورة 
إن اهللا تعـاىل ال ينصـر املقـاتلني الـزائفني املنـافقني الـذين .. سيفضح النفاق والكـذب

إن الصــدق والوفــاء . يتقنــون الصــراخ والتهيــيج، مث وقــت الشــدائد يهربــون ويكــذبون
ولــيس غامًضــا، فالــذي  ،إن املســلم ال يكــذب .واألمانــة مــن أهــم موجبــات النصــر

يـرى أن اهلنـد دار حــرب، فلـيعلن ذلـك، بــل عليـه أن يفتخـر بقولــه هـذا، وأن يــدعو 
النــاس إليــه، وأن يفــرح إْن كثُــر القــائلون بقولــه، ومــاذا يضــريه أن يُــذكر امســه؟ مث هــل 

ين، هنالـك عقوبـة علــى جمـرد الـرأي؟ لكــن الفكـر الفاسـد الــذي يبـيح الظهـور مبظهــر 
  .املصيبة جوهروالذي يبيح التقية هو 

  :باختصار
  .العميل ال يصف القساوسة القادمني مع االستعمار بالدجال
  .العميل ال يؤكد على أن هذا االستعمار هو يأجوج ومأجوج

أيتهـــا املليكــة الكرميـــة : " العميــل ال يــدعو امللكـــة الربيطانيــة إىل اإلســـالم بقولــه
ــــة ــــدين أعجبــــين أنــــك مــــع ك.. اجلليل مــــال فضــــلك، وعلمــــك وفراســــتك، تنكــــرين ل

قـد رأيــت يف ليــٍل . اإلسـالم، وال ُمتِعنــني فيـه بعيــون الـيت متعنــني ــا يف األمـور العظــام
  فما لك ال تـَرَيَن يف الضحى؟.. دجى، واآلن الحت الشمس
أن ديـــن اإلســـالم جممـــع األنـــوار، ومنبـــع  -أيـــدك اهللا  -أيتهـــا اجلليلـــة، اعلمـــي 

األـــار، وحديقـــة األمثـــار، ومـــا مـــن ديـــن إال هـــو شـــعبته، فـــانظري إىل ِحـــربه وِســـربه 
وإن هـذا الـدين حـي جممـع . وجنّته، وُكوين من الذين يُرزقون منه رزقًـا رغـًدا ويرتعـون

بات، وينهى عـن اخلبيثـات، ومـن قـال خـالف الربكات، ومظهر اآليات، يأمر بالطي
فبما إخفائهم احلـق وإيـوائهم . ذلك أو أبان فقد مان، ونعوذ باهللا من الذين يفرتون
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الباطــل لعـــنهم اهللا ونـــزع مـــن صـــدورهم أنــوار الفطـــرة، فنُســـوا حظهـــم منهـــا، وفرحـــوا 
  .بالتعصبات وما يصنعون

ي فيهـا النـور، ويُـري احلبـور إن هـذا القـرآن يطّهـر الصـدور، ويلقـ.. أيتها املليكة
وال يلقـى أنـواره إال الـذين . الروحاين والسرور، ومن تبعـه فسـيجد نـورا وجـده النبيـون

ال يريـدون ُعُلــوا يف األرض وال فســادا، ويأتونــه راغبــا يف أنــواره، فأولئــك الــذين تفــتح 
  )التبليغ." (أعينهم، وُتزكى أنفسهم، فإذا هم مبصرون

ملســـلمني بإنكـــاره صـــعود املســـيح إىل الســـماء وحياتـــه فيهـــا العميـــل ال يســـتفز ا
ونـزوله يف آخر الزمان، وال يعلن أنه املسيح وأنه املهدي وأنه نيب تابع لسـيدنا حممـد 

والعميـــــل ال ينكـــــر اجلهـــــاد العـــــدواين الـــــذي يؤمنـــــون بـــــه باعتبـــــاره ســـــيؤدي إىل . �
يف أخطـائهم هـذه  سيطرم على العـامل كلـه، بـل إن العميـل مـن يشـّد علـى أيـديهم

  . واإلجنليز ليسوا أغبياء يف اختيار العمالء. لكسب وّدهم وعطفهم
  .العميل ال يظهر كل ما يبطن

  .العميل ال ميكن أن يعتمد الصدق والوضوح، بل الكذب والغموض
ألــد أعــداء األمحديــة،  -أمــا مــدى شــرعية قتــال بريطانيــا، فــإن الشــيخ املــودودي

يقــول فيمــا يتعلــق بــالظروف السياســية يف اهلنــد  -وأسـتاذ التكفــري يف القــرن العشــرين
  : �يف زمن سيدنا املسيح املوعود 

عندئـــــذ كـــــان مـــــن واجـــــب املســـــلمني أن يضـــــحوا بـــــأرواحهم محايـــــة للدولـــــة "
بني ولكــــنهم عنــــدما صــــاروا مغلــــو . اإلســــالمية باهلنــــد أو يهــــاجروا منهــــا بعــــد اهلزميــــة

ـــالعيش هنـــاك مـــع حريـــة العمـــل  واســـتتب حكـــم اإلجنليـــز فيهـــا، ورضـــي املســـلمون ب
، ٧٧ص،١الربـا ج." (حسب قوانينهم اخلاصة م، فلم تعد هذه الـبالد دار حـرب

  ) احلاشية ،٧٨



@pb™a�Ça…bè¦bi@òÔÜÈnß@paõa�Ïaë@@
  ٤٥٢  

  

  
  

وهذا هو موقـف اجلماعـة اإلسـالمية األمحديـة أيضـا؛ فـإذا بـدأكم أحـد بالقتـال 
والدين، وال تستسلموا ولـو سـقط اجلميـع شـهداًء فقاتِلوه، وامحوا األعراض واألموال 

ألن الـــــبالد عنـــــدها تكـــــون دار حـــــرب، . حـــــىت األوالد الصـــــغار واحـــــد تِلـــــو اآلخـــــر
  .وعندها جيوز أن يسمى كل قتال دفاعي باجلهاد اإلسالمي

املسلم ال يكـذب وال يغـدر وال خيـون وال يتحايـل وال ينـافق : وقبل ذلك وبعده
فـالتزِموا هـذه القـيم العظيمـة، . جه واحد، وال يقتل بريئـاوليس له إال لسان واحد وو 

  .مث اجتهدوا وجاهدوا وقاتلوا وفاوضوا وصاحلوا وهادنوا كيفما شئتم
  االعتراض

  .األمحديون عمالء إلسرائيل، والدليل على ذلك مركزهم يف حيفا 
  :٢٩الردّ 

الــيت  ) يفــاحب( "الكبــابري"قريــة  هــو جمــرد وجــود مركــز هلــا يف يف األمــرإن كــل مــا  
هــذا املركــز عــام أقــيم كانــت قــد دخلــت كلهــا األمحديــة يف وســط العشــرينيات، وقــد 

وعنـدما نشـبت احلـرب ! إسـرائيل بعشـرين سـنة) دولـة( كيانأي قبل قيام  م؛ ١٩٢٨
مدينــة حيفــا  مــعاستســلمت الكبــابري  م١٩٤٨ة احلركــة الصــهيونية ســنبــني العــرب و 

بضـــــع  آنـــــذاكلــــذين مل يتجـــــاوز عــــددهم ا -ورأى أهُلهـــــا ،ن العربيـــــة األخــــرىدواملــــ
وأن ال يرتكــوا وطــنهم ليصــبحوا الجئــني  ،أن يظلــوا يف بيــوم وعلــى أرضـهم -مئـات

وهكــذا فعــل كثــريون غــريهم مــن أهــل القــرى واملــدن العربيــة، وبقــي . ربــةغُ اليف بــالد 
، واليـوم يتجـاوز عـددهم مـائيت ألـف مسـلم حـوايلدولـة إسـرائيل كيـان داخَل حـدود  

   .املليون

                                         
  )عقائد ومفاهيم ونبذة تعريفية.. اجلماعة اإلسالمية األمحدية(هذا الرد من كتاب  ٢٩
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ولكـن اختـذ هـؤالء الظـاملون مــن متسـك املسـلمني األمحـديني بأرضـهم وديــارهم  
فــإذا كــان . فراحــوا يتهموننــا بالتــآمر مــع الصــهيونية ضــد اإلســالم واملســلمنيحجــًة، 

التمســك بــأرض الــوطن جرميــًة ومــؤامرًة مــع الصــهاينة، فلمــاذا ال يعتــربون املســلمني 
ــــك بأرضــــهم و  ديــــارهم خونــــًة لإلســــالم وعمــــالَء العــــرب اآلخــــرين املتمســــكني هنال

  للصهاينة؟
م كـــذبًا ١٩٨٤نشـــروا يف الصـــحف ســـنة لقـــد فقـــد هـــؤالء احليـــاء لدرجـــة أـــم 

أن أبنـــاء األمحديـــة حيـــاربون يف صـــفوف اجلـــيش اإلســـرائيلي ويقتلـــون إخـــوام  وزورًا
ورًدا علــى هــذه . املسـلمني، ويتــدرب املئـات مــنهم يف معسـكرات اجلــيش اإلسـرائيلي

نقــد ( Review of Religion ت نشــرت اجلماعــة يف جملتهــا العامليــةامــاالا
عشــــر وثــــائق مــــن شخصــــيات مســـــلمة  ،١٩٨٥ســــنة  أبريــــل/نيســــانيف ) األديــــان

وهــذه الشخصــيات العشــر . دعــاءات الكاذبــةتــدحض هــذه االإســرائيل معروفــة يف 
   :هي

  قاضي عكا وحيفا الشرعي ؛الشيخ حممد حبيشي -۱
  الشرعي قاضي يافا والقدس الغربية ؛الشيخ فريد وجدي الطربي -٢
  من جت نائب برملان  ؛السيد حممد وتد -٣
  ، من عرعرةأستاذ حماضر يف جامعة حيفا ؛الدكتور سامي مرعي -٤
مهنـــدس بنــاء وحماضــر يف التخنيـــون  ؛الــدكتور حممــود طبعـــوين مــن الناصــرة -٥

  حبيفا
  س الس احمللي يف كفر قرعحمام ورئي ؛السيد حممد مصاروة -٦
ـــــراهيم منـــــر حســـــني -٧ ـــــيس بلديـــــة شـــــفا عمـــــرو ؛الســـــيد إب ورئـــــيس جلنـــــة  ،رئ

  يف إسرائيل السلطات احمللية العربية
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  باقة الغربية يف رئيس الس احمللي ؛السيد مسري درويش -٨
  دبوريه  يف مدير املدرسة الثانوية ؛الدكتور حممود مصاحلة -٩

  رئيس مجعية املبادرة اإلسالمية حبيفا ؛السيد فتحي فوراين -١٠
، أم يظنــون أـــم مــن إذاعـــة هــذه األخبــار الكاذبــة هــؤالء الظــاملون ال خيجــلأ 

خيــدمون بــذلك اإلســالم وحيســنون ُصــنًعا؟ كــال ســيعلمون، مث كــال ســيعلمون حــني 
  .يقفون أمام اهللا ليحاسبهم يوم القيامة

وال  -أو حــىت يف ســلك الشــرطة -ي الواقــع أنــه مل ينخــرط يف اجلــيش اإلســرائيل
وإننـا نتحـداهم أن يـأتوا مبثـال  .اإلسـرائيليةالدولـة  كيـان  منـذ تأسـيس ،أمحدي واحـد

  .واحد ألمحدي اخنرط يف اجليش أو الشرطة اإلسرائيلية
  :االعتراض

  . املاسونية هلدم العقيدة اإلسالمية مع تعاونتاألمحدية  
  : ٣٠الردّ 

أن إمــــام اجلماعــــة  لــــيكن معلوًمــــاف. ااحلــــق أن الواقــــع هــــو عكــــس ذلــــك متاًمــــ
 ملؤسـس األمحديـةاخلليفـة الثـاين  - �حممـود أمحـد  مـريزااإلسالمية األمحدية حضرة 

كــان مــن أوائــل مــن كشــفوا الســتار عــن خفايــا املاســونية وأخطارهــا، وذلــك  - �
يف وقـــت كـــان أبـــرز زعمـــاء املســـلمني وقـــادم الـــروحيني أعضـــاًء يف هـــذه املنظمـــة، 

لقـــد تصـــدت اجلماعـــة . يف بالدهـــم املاســـونيةحمافـــل  ال يزالـــون يرأســـونومـــنهم مـــن 
صــحيح أنــه كثــر احلــديث مــؤخرًا . ا طــويالً زمًنــ لحركــة املاســونيةاإلســالمية األمحديــة ل

عن هذه احلركـة السـرية وبأـا صـنيعة الصـهيونية، وحـذر مـؤمتُر املنظمـات اإلسـالمية 
ي إىل هـــذه احلركـــة ملنصـــب ِمـــن خطرهـــا وِمـــن قبـــول أي مســـلم ينتمـــ م١٩٧٤ســـنة 

                                         
  )عقائد ومفاهيم ونبذة تعريفية.. اجلماعة اإلسالمية األمحدية(هذا الرد من كتاب  ٣٠
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إســالمي أيــا كــان، ولكــن مــا الــذي حــدث؟ هــل طهــرت املراكــز الدينيــة والسياســية 
الكثــــري مــــن  ال زالفــــ ؛والثقافيــــة يف الــــدول اإلســــالمية مــــن املاســــونية؟ كــــال مث كــــال

ــــار السياســــيني ورجــــال الــــدين مــــن قضــــاة وغــــري  املســــلمني  هممــــن قــــادة الفكــــر وكب
  .ماسونيني

حــذرت اجلماعــُة اإلســالمية األمحديــة مــن هــذه احلركــة اهلدامــة لقــد وكمـا قلنــا؛  
ول ســنة األكــانون   ؛جملـة البشــرى، الكبــابري(املاضــي الثالثينــات مــن القــرن يف للـدين 
 �نا املسـيح املوعـود اهللا تعاىل سيدَ نّبه قبل ذلك بكثري؛ حيث  ال، بل). ١٩٣٤
كــن الــدنيا علــى علــٍم ن خطــر املاســونية علــى العــامل، وذلــك يف وقــت مل تمــ بــالوحي

 ،باللغــة األرديــة كــانواإلهلــام املشــار إليــه  . بأهــداف وأســرار احلركــة املاســونية اهلدامــة
  :هتعريبو 

  )٤١١ص، التذكرة( ."فُيهِلكوه طواسونيني ليتسل الن ُيسَمح للم" 
ن املاســونية يف األســاس قامــت ضــد األديــان الســماوية، ولــذا كيــف ميكــن أن إ 

؟ كـال، لـيس هنـاك !ها بـالوحيالعدو الذي حذر اهللا منه مؤّسسَ تكون األمحدية مع 
وإننـــا لنتحـــدى مجيـــَع مـــن يتهمنـــا بأننـــا . وال أمحـــدي واحـــد عضـــًوا يف هـــذه احلركـــة

بينمــا . ســونية أن يــأتوا ولــو مبثــال واحــد ألمحــدي انضــم إىل هــذه احلركــةاحلفــاء للم
والعلمــاء والقضــاة  مــن الرؤســاء وامللــوك -بــل املئــات مــن املســلمني ،هنــاك العشــرات

  . الذين هم أعضاء رمسيون يف املاسونية إىل يومنا هذا -والزعماء
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  : االعتراض
؟ وهـل جتـوز الثـورة علـى ألي اعتداء من أي أحـد كـان مإذا تعرضتهل تقاتلون 

  النظام احلاكم إن َظلم؟
  :الردّ 
 إمــا أن يكــون حاكمــا أو حمكومــا؛ فــإن كــان حاكمــا ،املســلم املعتــدى عليــهإن 

وٌل َعــْن ؤ وَُكلُكــْم َمْســ ،ُكلُكــْم رَاعٍ " �قــال رســول اهللا  إذ فواجبــه الــدفاع عــن رعيتــه،
َماُم رَاٍع َوَمسْ  ،َرِعيِتهِ    )البخاري( ...)وٌل َعْن َرِعيِتهِ ؤ اْإلِ

  . وهذا الدفاع يستلزم إعداد اجليش وتسليحه بأقوى األسلحة
أي مواطًنــا يف دولـة، فإنــه ال بــد أن  ؛أمـا إن كــان املسـلم املعتــدى عليــه حمكوًمـا

يكــون خاضــًعا هلــذه الدولــة ونظامهــا، وهــذا يتضــمن أن يتصــرف بنــاء علــى القــانون 
يف دولته، والقانون يقضي بأن يشتكي أي مظلوم إىل احملكمـة ال أن يأخـذ القـانون 

  .بيده
وبالتــايل بــات مفهومــا أن مجاعتنــا إن تعرضــت لعــدوان يف أي بلــد، فإــا تلجــأ 

أو تصــرب علــى هــذا الظلــم، مصــداقا لقولــه تعــاىل  ، احملــاكم لتشــتكي إن شــاءتإىل
ٌر لِلصاِبرِيَن �   .�َولَِئْن َصبَـْرُمتْ َهلَُو َخيـْ

أي هـو النظــام احلــاكم (وأمـا إن كــان املعتـدي علــى اجلماعــة هـي الدولــة نفســها
  :فإن اجلماعة تسري يف مراحل ثالث يف مواجهة هذا االضطهاد الديين )نفُسه

يهـــاجر أفرادهـــا إن اســـتطاعوا : تصـــرب علـــى الظلـــم قـــدر املســـتطاع، وثانيـــا: أوال
إن ُمنعوا من اهلجرة فقد صار جائزا هلم أن خيرجوا علـى هـذه الدولـة : وثالثا. اهلجرة

 ،والــذي يقــرر اخلــروج مــن عدمــه. الظاملــة املخلــة بــأمن مواطنيهــا املســاملني ويقاتلوهــا
وأمـري . ، فـال جيـوز اخلـروج بنـاء علـى قـرار فـرديمنهاهو أمري املؤمنني وليس أي فرد 
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املـــؤمنني يلجـــأ إىل الـــدعاء يف هـــذه املســـألة إىل اهللا الـــذي يهديـــه إىل خـــري قـــرار، مث 
فـال بــّد مــن إعــالن هــذا اخلــروج قبــل  ،بالتشــاور مــع اجلماعــة، فــإن قــرر اخلــروج يقـوم

  . القيام بأي عمل ضد احلكومة، وإال فإن هذا غدر وخيانة وكذب
إن اإلســـالم : "يف التفســـري الكبـــري �يقـــول اخلليفـــة الثـــاين للمســـيح املوعـــود 

ميـــنح اإلنســـان حـــق املقاومـــة للحكومـــة الـــيت تضـــطهده، ومتنعـــه مـــن اهلجـــرة إىل بلـــد 
يصــرح اإلســالم بأنــه إذا . أو علنيــة ٣١ويســمح لــه أن يثــور عليهــا ثــورة ســرية.. آخــر

صـــربوا حـــىت يـــأيت فـــرج اهللا فـــانتظروا وا ،غضـــب علـــيكم احلـــاكم ظلًمـــا واضـــطهدكم
وإذا اشــــتد االضــــطهاد حبيــــث مل تعــــودوا تســــتطيعون الصــــرب فــــاهجروا تلــــك . تعــــاىل

فـــإذا مـــنعكم مـــن اهلجـــرة ومل ينفـــك عـــن االضـــطهاد فلكــــم أن . األرض إىل أخـــرى
إن املـؤمنني يصـربون علـى مـا يسـتطيعون عليـه صـربا، أمـا .... تقاوموه وأنتم يف بلده

فخـــذوا أموالنـــا .. عون الصـــرب صـــّرحوا بأننـــا ال نســـتطيع صـــرباإذا رأوا أـــم ال يســـتطي
ولكن إذا منعتهم احلكومة مـن ذلـك أيًضـا فلهـم احلـق . وأرضنا وديارنا وخّلوا سبيلنا

ألــم ضــّحوا بــأمواهلم وديــارهم ومل خيّلــوا بــاألمن، ولكــن احلــاكم هــو .. يف مقاومتهــا

                                         
بني الفقرة السابقة اليت تؤكـد علـى أن اخلـروج علـى احلـاكم ال قد يُظّن أول وهلة أن هناك تعارًضا  ٣١

بد أن يسبقه إعالن، وبـني هـذه العبـارة الـيت جتيـز الثـورة السـريّة، واحلـّق أنـه لـيس هنالـك مـن تعـارض، 
فمعلـوم أن أي عمليـات عسـكرية بـني املتحـاربني ال بــد أن تتضـمن مقـدارا مـن السـرية حـول تفاصــيل 

أما فيمـا يتعلـق بـالثورة، فـالثورة السـرية املشـروعة ال تعـين التمـرد مـع . ططهقوة كل طرف وتسليحه وخ
إظهــار الـــوالء، وإمنـــا تعـــين احلـــرص علـــى إخفـــاء أكـــرب للمعلومـــات التفصـــيلية، وهـــذا مـــا حيـــدث عـــادة 

أمــا عنــدما يكــون . عنـدما يكــون املضــطهدون يف أقــاليم خمتلطـة تســيطر عليهــا احلكومــة سـيطرة كاملــة
يم منفصــلة يشـكلون فيهـا غالبيــة، وال تسـيطر عليهــا احلكومـة سـيطرة كاملــة، فهـم غالبــا الثـوار يف أقـال

الــذي قــد  -أي أن مقــدار الســرية. يكونــون أقــل ســرية ويظهــرون مزيــدا مــن التفصــيالت حــول ثــورم
   .املهم أال يتضمن األمر أي كذب أو غدر أو خيانة. إمنا يتعلق بالظروف -يزيد أو ينقص
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ـــهالـــذي خيـــّل بـــاألمن إذ ميـــنعهم مـــن اهلجـــرة، ويـــدفعهم مل ؛ التفســـري الكبـــري." (قاومت
  )من سورة البقرة ١٠٣اآلية  تفسري ،٢ج

ال بــد مــن التأكيــد أن املرحلــة الثالثــة جتيــز اخلــروج وال توجبــه، واألوىل أن خيتــار 
املســـلم الصـــرب أو اهلجـــرة، ألن الصـــرب جـــزء مـــن الـــدعوة، جـــزء مـــن القـــدوة، وألنـــه 

  .هدف الدينبالصرب والتحمل ُيصنع الرجال الروحانيون، وهذا هو 
إذا اقتضـــى األمـــر ذلـــك كخيـــار -وباختصـــار، فـــإن رّد عـــدوان احلـــاكم الظـــامل 

ال يكــون بقــرار فــردي، وإمنــا يكــون بقــرار اخلليفــة، فهــو يقــود اجلماعــة علــى  -أخــري
  .ضوء هدي رباين، وبناء على شورى املؤمنني، فهو أدرى بالقرار املناسب

خليـار الثالـث مـن بـاب التأصــيل ولكـن ال بـد مـن التنبيـه إىل أننـا نتحــدث عـن ا
، �وهكــذا حــني حتــدث اخلليفــة الثــاين . النظــري، وإال فــإن هــذا غــري حاصــل اآلن

فقد أجاب على ذلك من باب احتمالية حصـول ذلـك، ولـيس مـن بـاب أنـه ال بـّد 
  .أن يقع

، أي )البخــاري(سيضــع احلــرَب  �أن املســيح املوعــود  �لقــد تنبــأ الرســول 
ففـي هــذا العصـر انتهــى . �أن احلـروب الدينيــة سـتنتهي يف عهــد املسـيح املوعــود 

  .القتال الديين، ولن تقوم حروب حقيقية بني الشعوب بسبب الدين
إن القتـــال الـــدائر هــــذه األيـــام لــــيس ضـــد اإلســــالم، بـــل هــــو ضـــد حكومــــات 

أن تــدافع عــن نفســها وبلــدها  إســالمية، وال شــك أنــه جيــب علــى هــذه احلكومــات
  .وهذا ليس قتاال دينيا.. وأرضها

ورغـم أن احلكومــة الباكســتانية قــد ســّنت قانونـا ظاملــا ضــد مجاعتنــا، لكــن هــذه 
كما أننـا مل جنـنب قـط، بـل أعلنّـا أـم ال ميكـن . احلكومة مل تدُع إىل قتل األمحديني
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لقـــد مـــأل األمحـــديون الســـجون، . أن مينعونـــا مـــن نطـــق الشـــهادة وأداء الصـــالة أبـــًدا
  . ولكن مل نقبل قرارهم

إن مـن واجـب املسـلم أن يقاتــل دفاعـا عـن بلـده كلمــا خاضـت حكومتـه حربًــا 
وإن تضــحيات اجلنـود األمحــديني يف حـروب باكســتان ضــد . ضـد حكومــات أخـرى

  . يف هذه احلروباهلند ملعروفة، وقد استشهد عدد منهم 
مث إنه ال بّد من التذكري أن القتـال مـن مهمـات احلكومـات ولـيس التنظيمـات، 

إذ يقتلـون  ؛وإن ما تفعله كثري من التنظيمات هذه األيام لـيس إال فسـاًدا يف األرض
املســلَم، والقــرآن الكــرمي يــأمر احلكومــات اإلســالمية  أخــاه بــل يقتــل املســلم ،األبريــاء

َوِإْن �قــال تعــاىل  إذ ء املفســدين إليقــاف هــذا الفســاد والظلــم،أن جتتمــع ضــد هــؤال
نـَُهَمــا فَــِإْن بـََغــْت ِإْحــَداُمهَا َعَلــى اْألُْخــَرى  طَائَِفتَــاِن ِمــَن اْلُمــْؤِمِنَني اقـَْتتـَلُــوا َفَأْصــِلُحوا بـَيـْ

  .�فـََقاتُِلوا الِيت تـَْبِغي َحىت َتِفيَء ِإَىل أَْمِر اللهِ 
  : االعتراض

  الشرط الرابع من شروط البيعة، كان الوالء للحكومة الربيطانية؟  يقال إن
  : الردّ 

: كـان يتضـمن شـرطا نصـه  �نص بيعة املسـيح املوعـود  أن تعينالكذبة هذه 
وقـد أتـْوا علـى كـذبتهم برتمجـة غـري دقيقـة لصـفحة . الربيطانية وجوب طاعة احلكومة

الــذي كــان كثــريا مــا  - �نشــره املســيح املوعــود  مــن صــفحات إعــالن كــان قــد
عــت هــذه أحنــاء اهلنــد، ويف جرائــد اجلماعــة، وقــد مجُ  ينشــر اإلعالنــات ويوزعهــا يف

ــــات وطبعــــت يف ثالثــــة جملــــدات  ٢٣اموعــــة يف  �وهــــي غــــري كتبــــه .. اإلعالن
، وغـري يف عشـرة جملـدات �صـحابته  الـيت مجعهـا) أقوالـه(جملـدا، وغـري ملفوظاتـه 

  . داترسائله اليت مجعت يف مخسة جمل
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، بغـري )املبـايع(أال يـؤذَي : "البيعـة مهما يكـن، فهـذا هـو نـص الشـرط الرابـع يف
ال .. خصوًصـا مـن جـراء ثـوائره النفسـية حق، أحـًدا مـن خلـق اهللا عموًمـا واملسـلمني

  ."بيده وال بلسانه وال بأي طريق آخر
تفنيد أكذوبة حذف شرط الوالء لتلـك احلكومـة، لـيكن معلومـا للجميـع  وقبل

وسـتظل بـإذن اهللا  ،ال زالـت موجـودة �لكتـب املسـيح املوعـود  الطبعـة األوىلأن 
أو أن  �شـيًئا ممـا قالـه  ميكـن ألمحـدي وال لغـري أمحـدي أن حيـذف لـذا ال. تعـاىل

سـرعة، بـل إن اخلطـأ البسـيط  ، وإال سوف ينكشف كذبه وتزييفـه بكـلإليه يضيف
املطبعيــة، لــذا  خطــاءففــي الطبعــة الثانيــة حصــلت بعــض األ.. ســرعان مــا ُيكتشــف

إىل  حنــرص علــى الرجــوع إىل الطبعــة األوىل عنــد طباعــة الكتــب علــى احلاســوب ال
ويعلم هذا األمر عدٌد من اإلخوة العرب من بلدان عربية عديـدة ِمـن . الطبعة الثانية

  .يشرتكون يف َشَرف إخراج هذه الكتب بطبعات حديثة على احلاسوب الذين
التشــويه أن يتقــوا اهللا يف أكــاذيبهم، فلســنا حباجــة إىل حمــرتيف  لــذا فإننــا نــدعو

إنــه . �اهللا نفســه بــأن ينصــر مجاعــة املســيح املوعــود  وقــد تعهــد ،تزييــف شــيء
 َألَْغِلـَنب  اللـهُ  َكَتـبَ �، وهو القائل �بعث املسيح املوعود  سبحانه وتعاىل هو َمن

لـذا تبـا ألي دفـاع مبـين . �آَمنُـوا الـِذينَ  نِ عَ  يَُداِفعُ  اللهَ  ِإن �القائل  وهو �َوُرُسِلي أَنَا
 يـُْفِلـــحُ  الَ  إِنـــهُ � إذ نعلـــم قولـــه تعـــاىل هللا أن نقـــوم مبثلـــه، وحاشـــا. علـــى أكاذيـــب

  . �الظاِلُمونَ 
مــن اهلنــود -عنــه املشــايخ املضــللون  الــذي يتحــدث) اإلعــالن(أمــا االشــتهار 

إعـالن نشـره حضـرة املسـيح  فهـو -والباكستانيني وممن ُخدع م مـن مرتمجـني عـرب
مـوت املرتـد القسـيس  ، وجاء هـذا النشـر علـى إثـر١٨٩٧-٩-٢٠يف  �املوعود 

  .النبوءة الكه وجاء موته يف موعد.. عبد اهللا آم الذي باهله املسيح املوعود
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لـذا فقـد .. بالقتـل واإليعـاز بـه �وقد كان اجلـّو مهّيئـا الـام املسـيح املوعـود 
غـالم  أن مـريزابـأن يشـهد يف احملكمـة  "عبـد احلميـد"امسـه  أْوعـز قسيسـون لشـخص

 أمحد قد بعثه لقتل القسيس مارتن كالرك، وشهد معه مخسٌة علـى فريتـه مبـن فـيهم

وتعتــرب هــذه إدانــة واضــحة حلضــرة املســيح املوعــود، . الشــيخ حممــد حســني البطــالوي
. الــدعاءجمــال لنجاتــه مــن أقصــى عقوبــة إال بفضــل مــن اهللا تعــاىل مســتجيب  وال

الحـظ القاضـي تناقضـا يف شـهادة عبـد احلميـد، أمـر رئـيس الشـرطة أن  حـني ولكـن
التحقيـق معـه، عنـد ذلـك اعـرتف عبـد احلميـد يف احملكمـة أنـه فعـل  يقـوم باملزيـد مـن

يف ايــة األمــر  �وحتققــت بــراءة املســيح املوعــود  .اوســةالقس فعلتــه بإيعــاز مــن
  .اهللا بفضل من

 من القسس قد صّرحوا يف بيام يف هذه احملكمة أن وكان مارتن كالرك وغريه

مــريزا غــالم أمحــد خِطــر علــى احلكومــة الربيطانيــة، فجــاء هــذا اإلعــالن مــن حضــرته 
رجــل مســامل مطيــع للحكومــة غــري متمــرد عليهــا،  بأنــههــذا الــزعم، فقــال فيــه  ليفنّـد

يـذاء خلـق مـع كـل إنسـان، ويـدعو أتباعـه إىل الرفـق واللـني وعـدم إ وأنه حيـّب السـلم
وبالتــايل فـال ميكــن أن يصــّح قــول مــارتن  .. شــروط البيعــة اهللا عمومـا، وأن هــذا مــن

  .البطـالوي الـذي كـان يكـرر مثـل مقولـة كـالرك وكـذلك فنّـد قـول الشـيخ.. كـالرك
ورود كــالٍم قــاٍس يف كتاباتــه ضـــد كــالرك وغــريه مـــن  �كمــا بــرر املســيح املوعـــود 

، ودعــا احلكومــة إىل �لــى عــرض الرســول ع القساوســة الــذين متــادوا يف اعتــدائهم
  .وأكد على السلم االجتماعي ضبط املناظرات بني األديان،

اإلعــالن علـى املقاطعـات اهلنديــة  علــى تعمـيم هـذا �وأكـد املسـيح املوعـود 
  .من صدق نواياه حىت يلتزم به أتباعه، وحىت تتأكد احلكومة الربيطانية
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اهللا تعـاىل  عـة احلكومـة ومواسـاة خلـقإنين إنسان مسامل، وإن طا: "وتابع يقول
 والـذي جعلتـه ضـمن شـروط البيعـة الـيت آخـذها مـن ،هـو مبـدأي الـذي أمتسـك بـه

 أتبـاعي، وقـد ّمت التصـريح عـن هـذه األمـور يف البنـد الرابـع يف ورقـة البيعـة الـيت تـوزع

  "دائما على أتباعي
مـون يف يقي ومـن خـالل هـذا اإلعـالن أوصـي مجيـع أتبـاعي الـذين: "وقال أيضا

 أن يلتزمــوا هــذا األســلوب يفبــالبنجــاب وغريهــا مــن املنــاطق اهلنديــة وصــية مؤكــدة 

وحبسب مـا نصـحتهم . مناظرام، ويتجنبوا استعمال الكلمات القاسية املثرية للفتنة
قبـــل يف البنــد الرابـــع مــن شـــروط البيعــة جيـــب أن خيلصــوا للحكومـــة اإلجنليزيـــة  مــن

اة صـادقة، ويبتعـدوا عـن كـل طريـق مثـري للفتنـة، يواسـوا خلـق اهللا مواسـ بصدق، وأن
وَمـن مل . وأن يظلـوا ورعـني صـاحلني مسـاملني ،طيبـا للحيـاة الطـاهرة ويقـدموا منوذجـا
الوصايا ويلجأ إىل أي اندفاع غري الئق وإىل أي وحشـية أو بـذاءة،  يلتزم منهم ذه

جمموعـــة (." مطـــرودا مـــن مجاعتنـــا، ولـــن يكـــون مـــين يف شـــيء فلـــيعلم أنـــه يُعتـــرب
  ).١٧٩، رقم االشتهار ٤٦٩-٤٦٨و ٤٦٥ص الد الثاين، ؛االشتهارات

 - املعــىن املتضــمن يف البنــد الرابــع �ففــي هــذه الفقــرة يشــرح املســيح املوعــود 
اهللا عموًمـــا  أال يـــؤذَي، بغــري حـــق، أحــًدا مـــن خلــق: "القائــل -مــن شــروط البيعـــة

طريــق  ده وال بلســانه وال بـأيال بيــ.. واملسـلمني خصوًصــا مـن جــراء ثــوائره النفسـية
  ".آخر

 مــا دام واجبــا علــى األمحــدي أن ال يــؤذي أحــًدا مــن خلــق اهللا: فكأنــه يقــول

عموًما من جراء ثوائره النفسية، فواجب عليـه أن ال يـؤذي هـذه احلكومـة مـا دامـت 
  .وبالتايل يثبت كذب وشايات القساوسة. هي عليه على ما
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أي أنـه يطبـق مـا جـاء يف هـذا البنـد .. رفيـاح فهـو يشـرح البنـد الرابـع وال يكتبـه
الشـرط يعـين أن ال يتمـرد األمحـدي وال  على واقع أي مسلم أمحـدي يف اهلنـد، فهـذا

  .الصفات يثور على تلك احلكومة املتصفة بتلك
 وهــذا كلــه جــاء يف ثنايــا تفنيــد مــة مــارتن كــالرك وحممــد حســني البطــالوي

ويسـتخدمون أسـاليب قـذرة  ،إىل احلكومـة وغريمها من الذين ظلوا يكررون وشايام
  .أناس مفرتين يلصقون مة القتل باملسيح املوعود لتتم حماكمته وإعدامه بإرسال

وظـّن السـوء سـالح هـؤالء املشـايخ الـذين يلصـقون الـتهم باملسـيح  إن الكـذب
  .يكذبون إم جيعلون رزقهم أم ..�املوعود 

أَُرونـا يف : أخفـت هـذا الشـرط مجاعتنـا قـدمث نقول حملرتيف الكـذب الـزاعمني أّن 
عثــروا عليــه؟ أولئــك  أي كتــاب وجــدمتوه؟ أكــان مشــاخيكم الســابقون ســيخفونه لــو

ملهدويـة الـيت تعـين حربـا ا الذين كانوا حيرضون عليه احلكومة ارا بأنه خطري الدعائـه
حيـث يقاتـل احلكومـة؟ و  على احلكومة، وحيرضون عاّمة املسلمني ضّده لـيال بأنـه ال

علـــى الكـــذب  إنكـــم مل جتـــدوه مكتوبـــا ولـــن جتـــدوه، فتوبـــوا إىل اهللا علـــى جـــرأتكم
  .باستمرار
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مــن بنــد األســئلة واألجوبــة يف املوقــع العــريب الرمســي للجماعــة، إال إذا ذكــر غــري  هــذا الفصــل؛ هــو ٣٢

  ذلك
  



@ @@



@pb™a�ÇaòîãeŠÓ@pbíe@��Ðm@óÜÇ@@
  ٤٦٧  

  

  
  

  : االعتراض
هـــل بـــوذا نـــيب؟ وملـــاذا مل يـــذكره القـــرآن الكـــرمي؟ وهـــل ميكـــن أن يـــدعو لعبـــادة 

  األوثان كما هي حالة البوذيني اليوم؟ 
  : الردّ 
قـال تعـاىل مل يذكر اهللا تعاىل كل األنبياء الذين أرسلهم، بـل بعضـهم؛ إذ : أوال

ــلُ  ِمــن َعَلْيــكَ  َقَصْصــَناُهمْ  قَــدْ  َوُرُســالً � ، وبــوذا أحــد �َعَلْيــكَ  نـَْقُصْصــُهمْ  ملْ  َوُرُســالً  قَـْب
  .هؤالء

إن اهللا تعــاىل لــيس منحــازا لبــين إســرائيل، لــذا فإنــه أرســل الرســل إىل أمــم : ثانيــا
ـــنْ  َوِإن�ألرض مـــن غـــري بـــين إســـرائيل أيضـــا؛ إذ قـــال تعـــاىل ا ـــةٍ  مأُم  ِفيَهـــا خـــَال  ِإال 

األمـم الـيت تعتنـق الديانـة  ؛، ومـن هـذه األمـم�َهـادٍ  قـَـْومٍ  َوِلُكـل �وقـال تعـاىل  �نَِذير
  . البوذية اآلن

رغــم أن أتبــاع األنبيــاء يفســدون مــع الــزمن، وينحرفــون بــدعوة نبــيهم عــن : ثالثــا
صراطها املستقيم، إال أنه ال ميكن ملتقول على اهللا الكذب أن يفلح، بـل ال بـد مـن 

لذا فـإن هنـاك الكثـري مـن األديـان املنحرفـة والباطلـة اآلن، ولكنهـا  . أن تنتهي دعوته
لقــد انتشــرت األديــان بنصــرة . كانــت يف أصــلها مــن عنــد اهللا تعــاىل، ومنهــا البوذيــة

ـــَنب أَنَـــا َوُرُســـِليكَ �لرســـله، إذ قـــال تعـــاىل  � اهللا ـــَب اللـــُه َألَْغِل ولـــو كـــان بـــوذا . �َت
ــُروَن  قُــْل ِإن الــِذينَ �متقــوال علــى اهللا لســرعان مــا انتهــت دعوتــه؛ إذ قــال تعــاىل  يـَْفتـَ

ــِه اْلَكــِذَب الَ يـُْفِلُحــونَ  نَــا بـَْعــَض اْألَقَاِويــلِ �وقــال تعــاىل . �َعَلــى الّل * َولَــْو تـََقــوَل َعَليـْ
  . �َفَما ِمنُكم مْن َأَحٍد َعْنهُ َحاِجزِينَ * ُمث َلَقَطْعَنا ِمْنُه اْلَوِتنيَ * َألََخْذنَا ِمْنُه بِاْلَيِمنيِ 

ال بـــد أن يكــــون أســـاس البوذيــــة صـــحيحا؛ ألنــــه لـــو مل يكــــن كـــذلك النتهــــى 
أمـــا حتريـــف ديـــن األنبيـــاء . عليـــه القضـــاء علـــى مـــن تقـــّولألن اهللا تعهـــد ب. ديـــنهم
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يتعهــد بالقضــاء علــى الكفــر   فلــم يتعهــد اهللا تعــاىل بعــدم حدوثــه، كمــا ملالســابقني
  .َمن ينسب إليه وحًيا وأهله، بل اقتصر التعهد على القضاء على املتقّول عليه، أي

نبيـا، حيـث يظهـر  من هنا فإن مجاعتنا اإلسـالمية األمحديـة تـؤمن أن بـوذا كـان
أحــوال  ا، وأحوالــه الــيت تشــبهذلــك مــن خــالل االطــالع علــى التعــاليم الــيت جــاء ــ

أهلهــا  أنبيـاء اهللا كثـريا، رغـم أن أخطــاء فادحـة قـد تســربت إليهـا مـع الــزمن، فابتعـد
 ،عن الروحانية، ومل يتبق سوى التقاليـد والطقـوس الـيت ال تنهـى عـن فحشـاء ومنكـر

  .وال ترفع من مستوى األخالق وال تقرب من اهللا
  : االعتراض

القـــرآن الكـــرمي يشـــهد بألوهيـــة املســـيح، حيـــث إن يقـــول بعـــض املســـيحيني أن 
  فما قولكم؟. القرآن ينص أنه حييي املوتى

  :الردّ 
لقد بّني اهللا تعاىل يف القـرآن الكـرمي أن املسـيح عبـد اهللا ورسـوله، ولـيس لـه مـن 

، وقــال )لِلــهِ  َعْبــًدا َيُكــونَ  َأنْ  اْلَمِســيحُ  َيْســتـَْنِكفَ  َلــنْ (األلوهيــة نصــيب، فقــال تعــاىل 
 ِإنْ  َشـْيًئا اللـهِ  ِمـنَ  َميِْلـكُ  َفَمنْ  ُقلْ  َمْرميََ  اْبنُ  اْلَمِسيحُ  ُهوَ  اللهَ  ِإن  قَاُلوا الِذينَ  َكَفرَ  َلَقدْ (

ــَماَواتِ  ُمْلـكُ  َولِلــهِ  مجَِيًعـا اْألَْرضِ  ِيف  َوَمــنْ  َوأُمـهُ  َمــْرميََ  ابْـنَ  اْلَمِســيحَ  يـُْهِلـكَ  َأنْ  أَرَادَ  الس 
نَـُهَمــا َوَمــا َواْألَْرضِ   َكَفــرَ  قَــدْ َ(، وقــال )قَــِديرٌ  َشــْيءٍ  ُكــل  َعَلــى َواللــهُ  َيَشــاءُ  َمــا َخيُْلــقُ  بـَيـْ

 اللـهَ  اْعبُـُدوا ِإْسـرَائِيلَ  بَـِين  يَـا اْلَمِسـيحُ  َوقَـالَ  َمـْرميََ  ابْـنُ  اْلَمِسـيحُ  ُهـوَ  اللـهَ  ِإن  قَـاُلوا الِذينَ 
 ُكمْ  َريبهُ  َورَبهِ  رِكْ ُيشْ  َمنْ  إِنمَ  فَـَقدْ  بِاللهُ  َحرةَ  َعَلْيهِ  اللاْجلَن .(  

لـــذا ال ميكـــن بعـــد هـــذا االعـــالن الواضـــح الصـــريح أن نقـــول بـــأن القـــرآن يقـــر 
  . بألوهية املسيح
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ثــالث قضــايا ال بــد مــن فهنــاك  لمــوتى ماديــال �إشــاعة إحيــاء املســيح أمــا 
مـن املـوت قبـل يـوم القيامـة، ألن  ؛ أوالها أنه ال رجوع ألحدهاالتدليل عليها لتفنيد

اهللا تعـاىل نفسـه هــو مـن قـرر ذلــك، وثانيهـا أن اإلحيـاء هللا تعــاىل وحـده ولــيس ألي 
خملـــوق، وثالثهـــا أن القـــرآن اســـتخدم ألفـــاظ املـــوت والصـــمم والعمـــى للداللـــة علـــى 

  .املوت والصمم والعمى الروحاين
  :األدلة على أن ال رجوع من املوت ألحد قبل يوم القيامة

ــــل يــــوم  ــــة عديــــدة علــــى أن املــــوتى ال يعــــودون إىل احليــــاة قب ــــة قرآني هنالــــك أدل
وملا كان اهللا عليما حكيما، فال جيوز أن ننسـب لـه سـبحانه وتعـاىل تناقضـا . القيامة

فاهللا تعاىل يؤكـد أن امليـت . يف قوله؛ حبيث خيطئ يف قوله األول، مث يعود ليصححه
  :ما يلي بعض هذه اآليات القرآنيةوفي. ال يعود، وليس هلذا أي استثناء

َهـا اْلَمــْوَت َويـُْرِسـُل اْألُْخـَرى ِإَىل َأَجــٍل � قـال تعـاىل -١ فـَُيْمِسـُك الــِيت َقَضـى َعَليـْ
عـــن العــودة إىل احليـــاة،  إن الــنفس الـــيت يتوفاهــا اهللا ميســكها: معــىن اآليـــة �ُمَســمى

  . ويرسل إىل احلياة َمن مل يقِض عليها املوت
َال يَـُذوُقوَن ِفيَهـا اْلَمـْوَت ِإال اْلَمْوتَـَة اْألُوَىل � عن املتقـني يف اجلنّـة تعاىلوقال -٢

ولـو . معىن اآليـة واضـح يف أنـه ال مـوت إال املوتـة األوىل، و �َوَوقَاُهْم َعَذاَب اجلَِْحيمِ 
  .وهذا نقض لآلية. أحىي اهللا ميتا قبل القيامة، فإنه سيميته ميتة ثانية

َنا تـُْرَجُعونَ � وقال تعاىل -٣   .�ُكل نـَْفٍس َذائَِقُة اْلَمْوِت ُمث ِإلَيـْ
  . ريجع إىل اهللا فور وفاتهسوهذا يعين أن أي ميت 

َلَعلـي أَْعَمـُل * َحىت ِإَذا َجاَء َأَحـَدُهُم اْلَمـْوُت قَـاَل َرب اْرِجُعـوِن �قال اهللا تعاىل 
َعثُــونَ َصـاِحلًا فِيَمـا تـَرَْكـُت َكـال إِنـَهــا َكلِ  . �َمـٌة ُهـَو َقائُِلَهـا َوِمــْن َورَائِِهـْم بـَـْرزٌَخ ِإَىل يـَـْوِم يـُبـْ

وحني يرجع امليـت إىل اهللا، فـال جمـال للعـودة، وال سـيما إذا دخـل أحـد مبوتـه اجلنـة،  
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قـال و ، فـال خيرجـه اهللا منهـا وال يعيـده إىل الـدنيا ثانيـة، �كما حصل مع املسيح 
َها ِمبُْخَرِجنيَ �عن املتقني يف اجلّنة  تعاىل   .�ال َميَسُهْم ِفيَها َنَصٌب َوَما ُهْم ِمنـْ

قَـاُلوا رَبـنَـا أََمتـَنـا اثْـنَتـَـْنيِ َوَأْحيـَْيتـََنـا اثْـَنتـَـْنيِ فَاْعتـَرَفـْنَـا بِـُذنُوبَِنا فـََهـْل �وقال تعاىل  -٤
 ألوىل هــيعلًمـا أن امليتـة ا .ال جمـال لرجـوع أحــد ؛؟ واجلــواب�ِإَىل ُخـُروٍج ِمـْن َسـِبيلٍ 

إحيـــــاٌء للميتـــــة األوىل  هـــــو؛ األول واإلحيـــــاء .والثانيـــــة هـــــي امليتـــــة املعروفـــــة ،العـــــدم
هــــو اإلحيـــاء مــــن بعــــد  ؛واإلحيــــاء الثـــاين. األم َرِحــــمالتكوين يف بـــ ، ويــــتم)النطفـــة(

  .املوت، أي أنه مل يبق أي جمال للقول إن هناك ميتة أخرى وإحياء آخر
َتْكُفـــُروَن بِاللـــِه وَُكْنـــُتْم أَْمَواتًـــا َفَأْحَيـــاُكْم ُمث ُميِيـــُتُكْم ُمث َكْيـــَف �وقـــال تعـــاىل  -٥

  .�ُحيِْييُكْم ُمث إِلَْيِه تـُْرَجُعونَ 
ــــوم ف ــــاه ثــــالث مــــرات حــــىت ي لــــو كــــان اهللا ســــيحيي أحــــدا، فســــيكون قــــد أحي
  .وهذا خبالف اآلية.. القيامة

وأم بانتظـار املـوت مث احليـاة فهذه اآلية تذكر أن موتا وحياة قد حتققا للناس، 
  .اآلخرة اليت يرجعون فيها إىل اهللا تعاىل

ْنَســـــاَن �وقـــــال تعـــــاىل  -٦ ـــــاُكْم ُمث ُميِيـــــُتُكْم ُمث ُحيِْيـــــيُكْم ِإن اْإلِ َوُهـــــَو الـــــِذي َأْحَي
  .�َلَكُفورٌ 
لــو كــان اهللا ســيحيي ميًتــا موًتــا ماديــا، فســيكون قــد أحيــاه ثــالث مــرات حــىت ف
  .وهذا خبالف اآلية. يامةيوم الق
َلُهْم ِمــــَن اْلُقــــُروِن أَنـُهــــْم إِلَــــْيِهْم َال �وقــــال تعــــاىل  -٧ َأَملْ يـَــــَرْوا َكــــْم أَْهَلْكَنــــا قَـــــبـْ

  �يـَْرِجُعونَ 
  . ، وبالتايل عدم عودة أحد منهااألمم اهلالكةنص قاطع يف عدم عودة 
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هلـا،  �لرسـول ولو فسر أحد هذه اآليات تفسريا خمالفـا، فنضـع أمامـه تفسـري ا
عن َجاِبر ْبن َعْبِد اللــه يـَُقـوُل َلمـا قُِتـَل َعْبـُد اللــه بْـُن  :فقد جاء يف احلديث الشريف

ــا قَــاَل اللـــه َعــز : َعْمــرِو بْــِن َحــرَاٍم يـَــْوَم أُُحــٍد قَــاَل َرُســوُل اللـــه يَــا َجــابُِر، َأال أُْخــِربَُك َم
لــَم اللــه َأَحـًدا ِإال ِمـْن َورَاِء ِحَجـاٍب وََكلـَم أَبَــاَك  َمـا كَ : قَـالَ . َوَجـل ألبِيـَك؟ قـُْلـُت بـََلـى

ــاَل يَــا َعْبــِدي َمتـَـن َعَلــي أُْعِطــكَ  ــةً . ِكَفاًحــا؛ فـََق . قَــاَل يَــا َرب ُحتِْييــِين َفأُقـَْتــُل ِفيــَك ثَانَِي
َها ال يـُْرَجُعـونَ : قَالَ  بِْلْغ َمـْن َورَائِـي فََأنــزَل اللــه قَـاَل يَـا َرب فَـأَ . إِنـه َسَبَق ِمين أَنـهْم إِلَيـْ

ســنن ابــن ( �..َوال َحتَْســَنب الــِذيَن قُِتُلــوا ِيف َســبِيِل اللـــه أَْمَواًتــا�َعــز َوَجــل َهــِذِه اآليَــَة 
  ).كتاب اجلهاد، باب فضل الشهادة يف سبيل اللـه  ؛ماجة

يـُْؤِمنُــــوَن َحــــىت  فَــــَال َورَبـــَك َال �ومـــن يــــرفض هـــذا التفســــري نـــذّكره بقولــــه تعـــاىل 
ـــُدوا ِيف أَنـُْفِســـِهْم َحَرًجـــا ِممـــا َقَضـــْيَت َوُيَســـلُموا  ـــنـَُهْم ُمث َال جيَِ ُحيّكمـــوَك ِفيَمـــا َشـــَجَر بـَيـْ

ـــُتْم �، وقولـــه تعـــاىل �َتْســـِليًما ـــُردوُه ِإَىل اللـــِه َوالرُســـوِل ِإْن ُكْن ـــاَزْعُتْم ِيف َشـــْيٍء فـَ فَـــِإْن تَـَن
 ٌر َوَأْحَسُن َتْأِويالتـُْؤِمُنوَن بِالل   . �ِه َواْليَـْوِم اْآلَِخِر َذِلَك َخيـْ

  :هللا وحده هو اإلحياء من الموت المادي
أمــا أن يكــون . اآليــات الســابقة كلهــا تنفــي أن حييــي اهللا ميتــا قبــل يــوم القيامــة

احمليــي هــو املســيح، فــإن هنــاك أدلــة أخــرى تنفــي ذلــك، ولــيس هــذه اآليــات فقــط، 
ولقـد نبـه اهللا . وحده هو احمليي، وليست هذه الصفة ألحد من البشر وأمهها أن اهللا
ـَـــًة َال َخيْلُُقــــوَن َشــــْيًئا َوُهــــْم ُخيَْلُقــــوَن َوَال َميِْلُكــــوَن �تعــــاىل بقولــــه  َــــُذوا ِمــــْن ُدونِــــِه َآِهل َواخت

إىل أن هــؤالء اآلهلــة  �ورًاِألَنـُْفِســِهْم َضــرا َوَال نـَْفًعــا َوَال َميِْلُكــوَن َمْوتًــا َوَال َحَيــاًة َوَال ُنُشــ
ن واملســيح ِمــ .لــو كانــت متلــك شــيًئا مــن القــدرة اإلهليــة ألنقــذوا أنفســهم مــن املــوت

ـذ إهلـا مـن دون اهللا، وهـو مل ميلـك أن ينجـي نفسـه مـن املـوت، فكيـف أكرب مَ  ن اخت
   !ميكنه أن ينجي غريه؟
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ُلــوَُكْم أَيُكــْم َأْحَســُن الــِذي َخلَــَق اْلَمــْوَت �والــدليل الثــاين قولــه تعــاىل  ــاَة لَِيبـْ َواْحلََي
كمـا أن   .، ولـيس غـريهواحليـاة فـاهللا وحـده خـالق املـوت.. �َعَمًال َوُهَو اْلَعزِيُز اْلَغُفـورُ 

يؤكـد  �لَـهُ  اْجَتَمُعـوا َولَـوِ  ُذبَابًـا َخيُْلُقـوا لَـن اللـهِ  ُدونِ  ِمن َتْدُعونَ  الِذينَ  ِإن  �قوله تعاىل
 . ده هو اخلالق، وَمن دونه لن خيلقوا شيئاأن اهللا وح

  �َال إِلََه ِإال ُهَو ُحيِْيي َوُميِيتُ �والدليل الثالث قوله تعاىل 
  �ُهَو ُحيِْيي َوُميِيُت َوإِلَْيِه تـُْرَجُعونَ �والدليل الرابع قوله تعاىل 

ــَه ِإال ُهــَو ُحيْيِــي َوُميِيــُت �والــدليل اخلــامس قولــه تعــاىل  َربُكــْم َوَرب َآبَــاِئُكُم َال إَِل
  �اْألَوِلنيَ 

  . وهناك آيات عديدة حتمل املعىن نفسه
فـال  �اللّـهِ  بِـِإْذنِ  اْلَمْوَتى َوأُْحِيي� - �على لسان املسيح  -وأما قوله تعاىل 

 -بـل اإلنســان -املســيح خاصـية اإلحيــاء املـادي، ألن كــل عمـل يقــوم بـه النــيب ميـنح
  . يتم بإذن اهللا وحده

  :لموت والصمم والعمى نوعانا
وحيث إن هناك موتا ماديا وموتـا روحيـا، فكـان ال بـد مـن وجـود إحيـاء مـادي 

وحيث إن مهمة األنبيـاء هـي اإلحيـاء الروحـاين ولـيس املـادي، فـال . وإحياء روحاين
وإذا وجـدنا آيـات قرآنيـة تتحـدث عـن إحيـاء . معىن النفراد املسيح باإلحيـاء املـادي

اتفقـوا علـى تفسـريها باإلحيـاء الروحـاين،  نيب آخر النـاَس، وكـان املفسـرون مجيعـا قـد
فقــد قــال اهللا تعــاىل ! فقــد ُحــق لنــا أن نســتهجن ختصــيص املســيح باإلحيــاء املــادي

َـــا أَيـَهـــا الـــِذيَن َآَمنُـــوا اْســـَتِجيُبوا لِلـــِه َولِلرُســـوِل ِإَذا َدَعـــاُكْم ِلَمـــا  � �رســـوله  بشـــأن ي
ون إحيـاء املسـيح خيتلـف عـن إحيـاء سـيدنا فلمـاذا يعتـرب ).. ٢٥: األنفال( �ُحيِْييُكمْ 

أقـوى وأفضـل مـن إحيـاء املسـيح الـذي خذلـه  �حممد؟ بل إن إحيـاء سـيدنا حممـد 
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وعــن  �حواريــوه حــني أُلقــي القــبض عليــه، بينمــا قاتــل الصــحابة عــن ميــني الرســول 
  .لو خضت بنا البحر خلضناه معك: يساره، وقالوا له

بــه األنبيــاء هـو إحيــاء روحـاين قولــه تعــاىل والـدليل علــى أن اإلحيـاء الــذي يقـوم 
َعاَء ِإَذا َولـْوا ُمـْدِبرِينَ � الـد مَك َال ُتْسِمُع اْلَمْوَتى َوَال ُتْسِمُع الصَـاِدي  *إنِ َوَمـا أَنْـَت

حيسـن أن و . �اْلُعْمِي َعـْن َضـَاللَِتِهْم ِإْن ُتْسـِمُع ِإال َمـْن يـُـْؤِمُن ِبَآيَاتِنَـا فـَُهـْم ُمْسـِلُموَن 
كمـا جــاء يف التفســري الكبــري للخليفـة الثــاين للمســيح املوعــود   هنــا تفســري اآليــة ننقـل
، �إِنـَك َعلَـى اْحلَـق اْلُمبِـنيِ �لقد قال اهللا تعاىل من قبـل لرسـوله : "، حيث قال�

ــا، فكــون هــذا  أمــا اآلن فيبــني أن مــن النــاس مــن ينكــر احلــق مهمــا كــان واضــًحا بيًن
ِإنـــَك ال ُتْســـِمُع �. ال يعـــين بالضـــرورة أن اجلميـــع ســـيقبلونه �اْلُمِبـــنيِ  احلَْـــق �القـــرآن 
أي لــن تســتطيع أن ُتســمع الــذين قــد ماتــت قلــوم وخلــت مــن خشــية .. �اْلَمــْوَتى

َعاَء ِإَذا َولـْوا ُمــْدِبرِينَ �. اهللا وحمبتـه الــد ــمولــن تســتطيع أن ُتســمع .. �َوال ُتْســِمُع الص
الــذين ال يقــدرون علــى مســاع شــيء، وال ســبيل هلــدايتهم خاصــًة إذا مــا ولّــوا مــدبرين 

ــا أَْنــَت َِــاِدي �. عمــن يكّلمهــم، إذ ال يعــودون قــادرين علــى فهــم إشــارته أيًضــا َوَم
أي ال تســتطيع أن تنقــذ مــن الضــالل مــن هــو أعمــى وال .. �اْلُعْمــِي َعــْن َضــاللَِتِهمْ 

أن يتبــع البصــرية، إمنــا تســتطيع أن ُتسـمع احلــق وتشــرحه ملــن يــؤمن بآيــات اهللا،  يريـد
، ٧؛ جالتفســري الكبــري". (فهــؤالء هــم الــذين يــدخلون يف اإلســالم يف ايــة املطــاف

  )٨٢اآلية 
يّتضـــح مـــن هـــذه اآليـــة وغريهـــا مـــن آيـــات عديـــدة أن القـــرآن الكـــرمي يســـتخدم 

مــوتى وُعْمــي وُصــّم، للداللــة علــى املــوت الروحــاين والعمــى الروحـــاين : ألفاظًــا مثــل
وملـا كانـت مهمـة األنبيـاء هـي . والسياق هو الذي حيدد املقصود. والصمم الروحاين
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ورهم، فقــد وجــب أن نفهــم إحيــاء إحيــاء القــوم روحانيــا ولــيس إعــادة املــوتى مــن قبــ
  .من هذا الباب �املسيح 

أن اهللا نفسـه ال حييـي أحــدا مـن املـوت قبـل القيامـة، وثبــت  تقـدمإًذا، ثبـت ممـا 
. أنه هو وحـده احمليـي، وثبـت أن القـرآن اسـتخدم لفـظ املـوت مبعـىن املـوت الروحـاين

إحيـــاء املـــوتى  -مبــن فـــيهم املســيح علـــيهم الســالم -ومــن الثابـــت أن مهمــة األنبيـــاء
  .روحيا

  :االعتراض
َوِمــَن  الً َوُيَكلــُم النــاَس ِيف اْلَمْهــِد وََكْهــ� �أال يــنص قولــه تعــاىل عــن املســيح 

  بوضوح على أن املسيح تكلم وهو رضيع يف املهد؟  �الصاحلِِنيَ 
  : الردّ 

ــــة؛ فالكهولــــة كمــــا جــــاء يف   - لقــــد كلــــم املســــيح النــــاس يف املهــــد ويف الكهول
هـــي الســـن بـــني الثالثـــني واخلمســـني مـــن العمـــر تقريبًـــا، وال يســـمى ابـــن  -املعـــاجم

أمـا املهــد فهــي مرحلــة العمـر املبكــرة، وهــي مرحلــة . الثمـانني كهــال، وال ابــن األلفــني
فََأَشــاَرْت إِلَْيــِه قَــاُلوا َكْيــَف ُنَكلــُم َمــْن َكـــاَن ِيف �الصــبا الــيت حــددا اآليــات الكرميــة 

  . �قَاَل ِإين َعْبُد اللِه َآتَاِينَ اْلِكَتاَب َوَجَعَلِين نَِبيا* اْلَمْهِد َصِبيا 
ــــِد وََكْهــــًال َوِمــــَن الصــــاِحلِنيَ �إن اآليــــة  تتحــــدث عــــن  �َوُيَكلــــُم النــــاَس ِيف اْلَمْه

وقـــد كـــان فيهـــا  -املرحلـــة األوىل الـــيت كانـــت يف فلســـطني: �مـــرحلتني للمســـيح 
حيــث  -والثانيــة الــيت كانــت يف بــالد الشــرق -مــن بــين إســرائيل االثــين عشــر قبيلتــان

مـن " نبوخذنّصـر"بعد أن سباها امللك البـابلي  بين إسرائيلمن  قبائلتشرت عشر إن
م فاجتهــــت شــــرقا حـــــىت وصــــلت بــــالد األفغــــان وكشـــــمري .ق ٥٨٧فلســــطني ســــنة 

وقــد هــاجر املســيح إىل بــالد الشــرق ليبلــغ . الــيت ذهــب ليبلغهــا رســالة ربـــه -والتبــت
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حيـث آمـَن بــه كثـري مْنــهم، مـا أدى إىل دخولــهم  قبائل بين إسـرائيل، إىل رسالة ربـه
   .�يف اإلسالم بسرعة وسهولة عند بعثة سيدنا حممد 

يف مثـــل  لقــد تكلـــم املســـيح يف مرحلتـــه األوىل كالمـــا بليغـــا ال يتكلمـــه الصـــبيان
ولـيس يف اآليـة أي خـارق . ودعا إىل ربه، مث تكلم وهو كهل يف بالد الشرق. عمره

لكنهـــا تـــدل علـــى صـــدق . لســنن اهللا الـــيت لـــن جتـــد هلــا تبـــديال ولـــن جتـــد هلـــا حتــويال
الــذي كــان نقيــا تقيــا صــادقا منــذ صــباه، وهــذا يؤكــد  �ســيدنا املســيح ابــن مــرمي 

  .صدقه وطهارته وأمه عليهما السالم
  : عتراضاال

يُـروى عــن اخلليفــة الثـاين أنــه فســر املقصـود بأمحــد املــذكور يف سـورة الصــف أنــه 
فمــا ! �مـريزا غـالم أمحـد، ولكــن كثـريا مـن األمحـديني يقولــون هـو حممـد رسـول اهللا 

  هذا التناقض؟ 
  : الردّ 

. هنــاك مــن اآليــات مــا حتمــل أكثــر مــن معــىن يف الوقــت نفســه، وهــذه إحــداها
علــى  �فقـول اهللا . �وعلـى املسـيح املوعــود  �نا حممــد فهـي تنطبـق علــى سـيد
هـي نبـوءة عـن  �َأْمحَـدُ  اْمسُـهُ  بـَْعـِدي ِمـن يَـْأِيت  ِبَرُسـولٍ  َوُمَبشرًا�لسان عيسى بن مرمي 

، �فيهــا هــو نبينــا حممــد " أمحــد"، واملقصــود بـــ �بعثـة نــيب بعــد املســيح الناصــري 
أنــه ســيدنا " أمحــد"كمــا أنــه ميكــن تفســري املقصــود بـــ . ألن هــذا هــو امســه الصــفايت

  .�مث إنه ِظل لسيدنا حممد .. املسيح املوعود ألن هذا هو امسه الذايت
باسـم آخـر وهـو  �لقـد ُمسـي النـيب : "يف هـذه اآليـة �يقول املسيح املوعود 

ــرًا�: قــائال �أمحــد، كمــا تنبــأ بــه املســيح الناصــري  بـَْعــِدي ِمــن يَــْأِيت  ِبَرُســولٍ  َوُمَبش 
احلــق . يكــون أكثــر النــاس محــدا هللا تعــاىل �ويف ذلــك إشــارة إىل أنــه . �َأْمحَــدُ  اْمسُــهُ 
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. أن اإلنســـان ميـــدح شخصـــا إذا نـــال منـــه شـــيئا، وكلمـــا زاد نوالـــه منـــه زاد يف محـــده
دينــــــار فمـــــثال إذا أعطيـــــت أحـــــدا قرشـــــا فســـــيمدحك ِبَقـــــَدرِه، وإذا أعطيتـــــه ألـــــف 

كــان أكثــر النــاس نــواال ألفضــال   �فيتبــني مــن ذلــك أن النــيب . فســيمدحك بقــدرها
فاحلق أن يف هذا االسم نبأً أن صاحب هـذا االسـم سـوف ينـال أفضـال . اهللا تعاىل

  )٤، ص١٩٠١-١-١٧، عدد ٥جريدة احلكم؛ جملد (اهللا تعاىل كثريا جدا جدا 
رهن علـــــى مــــوت املســـــيح إن اهللا تعــــاىل قـــــد بــــ: يف موضــــع آخـــــر �ويقــــول 

الناصري، ولكن مـن املؤسـف جـدا أن هـؤالء النـاس يعتربونـه حيـا إىل اآلن، وبـذلك 
يثـريون فتنــا كثــرية يف اإلســالم؛ إذ يعتــربون املســيح حيــا وقّيوًمــا يف الســماء، ويعتــربون 

ميتا ومدفونا يف األرض، مع أنه قد وردت شـهادة املسـيح نفسـه يف القـرآن  �النيب 
إذن، فـإذا كـان املسـيح عليـه . �َأْمحَـدُ  اْمسُـهُ  بـَْعـِدي ِمن َيْأِيت  ِبَرُسولٍ  َوُمَبشرًا�: الكرمي

يف الــدنيا؟ الــنص  �الصــالة والســالم مل يُتــوف بعــد، فكيــف ميكــن أن يُبعــث نبينــا 
صـــريح يف أن املســـيح عليـــه الصـــالة والســـالم عنـــدما ميـــوت وينتهـــي مـــن هـــذا العـــامل 

يف هـــــذه الـــــدنيا، ألن اآليـــــة تُبـــــّني أن اإلتيـــــان مشـــــروط  �املــــادي، ســـــيُبعث النـــــّيب 
مـرآة كمـاالت اإلسـالم، ). (إتيان الرسول مشروط بذهاب املسيح وموته(بالذهاب 

  )٤٢ص
ـرًا�ويف هــذه اآليــة : يف مكــان آخــر �ويقـول  بـَْعــِدي ِمــن يَــْأِيت  ِبَرُســولٍ  َوُمَبش 

، ويكـــون �بعـــث ظـــل للنـــيب إشـــارة إىل أنـــه يف آخـــر الزمـــان ســـوف يُ  �َأْمحَـــدُ  اْمسُـــهُ 
مبثابة يده اليمىن، وسوف ُيسـّمى يف السـماء بأمحـد، وسـوف ينشـر اإلسـالم بصـورة 

ضــــميمة التحفــــة (الــــدين بصــــورة مجاليــــة  �مجاليــــة كمــــا نشــــر املســــيح الناصــــري 
  )٢١الغوَلْرِويّة، ص
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التحفــــــة (والبعثــــــة الثانيــــــة مجاليــــــة ... بعثتــــــني؛ �إن للرســــــول : �ويقــــــول 
  )٩٦ة، صالغوَلْرِويّ 

  : عقيديت عن نبوءة امسه أمحد: فيقول حتت عنوان �أما اخلليفة الثاين 
نبــوءة عــن الظــل ونبــوءة : إن عقيــديت حــول هــذه النبــوءة أــا نبــوءة ذات شــقني

، وبينمـــا �أمـــا النبـــوءة املتعلقـــة بالظـــل فهـــي عـــن املســـيح املوعـــود .. عـــن األصـــل
، غــري أن هــذه النبــوءة ختــرب عــن الظــّل بصــراحة، �النبــوءة األصــلية هــي عــن النــيب 

ألن وجـود النـيب الظلّـي يقتضـي . واخلرب عـن الظـّل يسـتلزم النبـوءة عـن األصـل حتًمـا
وجــود النــيب األصــلي، لــذا يُســتمد مــن هــذه اآليــة خــٌرب عــن نــيب يســتفيض بفيــوض 

فلـم يأخـذ  ليس نبيا ظليا، بـل هـو األصـل، �ومبا أن النيب . النيب الذي هو األصل
  �الفــيض مــن غــريه، بــل اآلخــرون هــم مــن يأخــذون منــه الفــيض؛ والقــول أن النــيب 

كـــان يأخـــذ الفيـــوض مـــن اآلخـــرين يُعتـــرب إهانـــًة لـــه، وبنـــاء علـــى ذلـــك وعلـــى أدلـــة 
الـذي  �أخرى، فإنين أعتقد أن املصـداق األول هلـذه النبـوءة هـو املسـيح املوعـود 

  .� ومثيل للمسيح الناصري �هو ظل للنيب 
ـــــيب معناهـــــا مـــــن خـــــالل اإلهلـــــام،  ـــــوءٌة مل حيـــــدد أي ن بيـــــد أين أرى أن هـــــذه نب
فاعتقــادي عــن هــذه النبــوءة ال يزيــد عــن كونــه حبثــا اجتهاديــا، فلــو فســر أحــد هــذه 
النبــوءة بغــري هــذا املعــىن فــيمكن أن نقــول لــه بأنــه خمطــئ، ولــن نقــول أنــه خــارج عــن 

عطيهـــا أمهيـــة بالغـــة مـــن ناحيـــة إًذا، هـــذه ليســـت قضـــية ن. األمحديـــة أو أنـــه مـــذنب
  )١١١من أنوار العلوم، ص ٦؛ جملد )مرآة الصدق(آئينه صداقت . (دينّية

فقـــد وردت ) أنـــوار اخلالفـــة(أمـــا العبـــارة املشـــار إليهـــا للخليفـــة الثـــاين يف كتابـــه 
لــيس اًمســا ذاتيــا حلضــرة ســيدنا " أمحــد"ضــمن موضــوع طويــل يثبــت فيــه حضــرته أن 

. هـو امسـه الـذايت" أمحـد"ايت له، أما املسيح املوعـود فـإن ، بل هو اسم صف�حممد 
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الــذي اقتبســنا منــه آنًفــا، يبــني اعتقــاده حــول تفســري هــذه ) مــرآة الصــدق(ويف كتابــه 
  .النبوءة
  : االعتراض 

ذكــر اهللا تعــاىل عــن الكــافرين أــم خالــدون يف النــار، ولكــنكم تنكــرون ذلــك، 
  .وترون أم غري خالدين

  : الردّ 
لكـن اخللـود هـو طـول . أن ننكر ما يقول اهللا تعـاىل يف القـرآن الكـرمي حاشا هللا

" ٣التفســري الكبــري؛ ج"يف  �وقــد ذكــر اخلليفــة الثــاين . املكــث ولــيس بقــاًء أبــديا
عددا من األدلة على انقطاع العذاب عـن الكـافرين بعـد أن ميكثـوا يف النـار أحقابـا، 

 * َوَشـِهيقٌ  َزِفـريٌ  ِفيَهـا َهلُـمْ  النـارِ  َفِفـي َشـُقواْ  الِذينَ  َفأَما �فقال حتت تفسري قوله تعاىل
 لَمــا فَـعــالٌ  رَبــكَ  ِإن  رَبــكَ  َشــاء َمــا ِإال  َواألَْرضُ  الســَماَواتُ  َداَمــتِ  َمــا ِفيَهــا َخالِــِدينَ 

ــَمَواُت َواْألَْرُض ِإال َوأَمـا الـِذيَن ُسـِعُدوا َفِفـي اْجلَنــِة َخالِـِديَن ِفيَهـا َمـا َداَمـ* يُرِيـدُ  ِت الس
  ، )١٠٩-١٠٧:هود( �َما َشاَء رَبَك َعَطاًء َغيـَْر َجمُْذوذٍ 

الواقـــع أـــم وقعـــوا يف هـــذه : ".... وبعـــد أن ذكـــر أقـــوال عـــدد مـــن املفســـرين 
املشكلة واضطروا هلذه التأويالت ألم من جهة وجدوا اآليـة صـرحية يف إعالـا أن 
عــذاب جهــنم عــذاب مؤقــت وســينتهي بعــد فــرتة، ولكــنهم مــن ناحيــة أخــرى كــانوا 

مثـل اجلنـة الـيت نعيمهـا  ، مثلهـاوعـذاا غـري منقطـع أن اجلحيم أبديـة خطأً يعتقدون 
مــع أن احلـــق أنــه لـــيس القــرآن الكـــرمي وحــده الـــذي يعلــن عـــن . دودأبــدي وغــري حمـــ

خراب جهنم بعد فرتة من الزمن، بل إن األحاديث الشريفة أيًضـا تؤكـد ذلـك، فقـد 
فيـــه أبواـــا، لـــيس فيهـــا  )ختفـــق( ليـــأتّني علـــى جهـــنم يـــوم تصـــفق: "ورد يف احلـــديث
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ـــا العـــيش فيهـــا وكـــأن اخللـــود يعـــين ه ."أحـــد، وذلـــك بعـــد مـــا يلبثـــون فيهـــا أحقابًـــا ن
  .لقرونٍ 

لقـــد انتقـــد بعـــض احملـــّدثني هـــذه الروايـــة بقـــوهلم بـــأن أحـــًدا مـــن رواـــا كـــّذاب، 
ولكــن احلـــق أن ال قيمـــة النتقـــادهم هـــذا، ألن الروايــة تـــذكر نفـــس مـــا ذكـــره القـــرآن 

  ).٢٤: النبأ( �َأْحَقابًا ِفيَها َالبِِثنيَ �ا أهل النار بقوله الكرمي واصفً 
أن نفــس هــذا املعــىن مــروي عــن ابــن مســعود " البيــانفــتح "وقــد ذكــر صــاحب 

وقد نقل العّالمة البغوي الرواية نفسها عن أيب هريرة، ممـا يؤكـد صـحتها  .وأيب هريرة
  ).فتح البيان، حتت اآلية(

 زرع كأــا يــوم جهــنم علــى ليــأتني"  � اهللا رســول قــال: قــال أمامــة أيب وعــن
  )اإلكمال من ذكر النار وصفتها ،١٤العمال؛جكنـز ." (أبواا ختفق ،وامحرّ  هاج

واإلمــام ابــن تيميــة أيًضــا قــال بفنــاء جهــنم وأخــرب أن هــذه هــي عقيــدة ســيدنا 
وهــو  - بـن القــيماوأمــا اإلمـام احلــافظ . عمـر وابــن عبـاس وأنــس وكثـري مــن املفسـرين

فقــد كتــب حبثًــا مستفيًضــا عــن فنــاء جهــنم  -تلميــذ البــن تيميــة ومــن كبــار الصــوفية
  ).فتح البيان، حتت اآلية" (حادي األرواح يف بالد األفراح"تابه يف ك

ــِديَن ِفيَهــا�وقــد فّســر الــبعض كلمــة  بأــا تعــين مكــوثهم يف النــار دوًمــا،  �َخاِل
 ،ولكنهم قالوا أيضا بأن اهللا تعاىل حينمـا يقضـي علـى جهـنم بسـبب رمحتـه الواسـعة

  .فيهافال تبقى هناك أي جهنم، وهكذا ينتهي أيًضا خلودهم 
أن جهــنم أســرع الــدارَْين عمرانًــا وأســـرعهما "لقــد نقــل ابــن جريــر عــن الشــعيب 

  ).تفسري ابن جرير، حتت اآلية" (خرابًا
ونفـس القـول مـروي ". ليـأتّني عليهـا زمـان ختفـق ـا أبواـا: "وقال ابـن مسـعود

  ).فتح البيان( عن جابر وأيب سعيد اخلدري وعبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهم
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أن اهللا : ن هنـــاك روايـــة يف البخـــاري ومســـلم تؤكـــد فنـــاء جهـــنم، خالصـــتهامث إ
تعـــاىل ســـوف ميـــنح للمالئكـــة والنبيّـــني واملـــؤمنني حـــق الشـــفاعة، فيـــذهب املؤمنـــون 

: فيقول هلم"فيعودون إىل اهللا . ويشفعون إلخوام، وُخيرجون من الَنار من يعرفوم
فُيخرجـون خلًقـا كثـريًا، . ٍري فـَأخرِجوهاذهبوا، فمن وجدمت يف قلبه مثقال ديناٍر من خ

ارجعـوا، فمـن وجـدمت يف : مث يقـول. ربنا مل َنذر فيهـا أحـًدا ممـن أمرتنـا بـه: مث يقولون
ربنـا : قلبه مثقال نصف دينار من خـري فـَأخرِجوه، فُيخرجـون خلًقـا كثـريًا، مث يقولـون

لبـه مثقـال ذرة مـن ارجعـوا فمـن وجـدمت يف ق: مث يقـول. مل نذر فيها ممن أمرتنـا أحـًدا
فيقــول .. ربنــا مل نــذر فيهــا خــريًا: مث يقولــون. فُيخرجــون خلًقــا كثــريًا. خــٍري فــأخرِجوه

شــــفعت املالئكــــُة وشــــفع النبيــــون وشــــفع املؤمنــــون، ومل يبــــَق إال أرحــــم : اهللا تعــــاىل
  ؛مســلم(فيقــبض قبضــًة مــن النــار، فُيخــرج منهــا قوًمــا مل يعملــوا اخلــري قــط . الــرامحني

يتضح من هـذا أن اهللا تعـاىل سـوف ُخيـرج مـن اجلحـيم حـىت أولئـك ). انكتاب اإلمي
علـى فنــاء جهـنم، إذ ال ميكــن  وهـذا يشـّكل دلــيالً . الـذين مل يعملـوا أيــة حسـنة قــط

أن يكون مـن أهلهـا أحـٌد أحـط درجـة مـن هـذا الصـنف مـن النـاس، فمـا دام هـؤالء 
  .أيًضا سُيخرجون منها فمعىن ذلك أا ستفىن وستنتهي

ال تعــين قبضــة ماديــة، وإمنــا هــي تعبــري عــن " قبضــة اهللا"ا جيــب أن نعلــم أن كمــ
إحاطـة الشــيء إحاطــًة كاملــًة، وهــذا أيًضــا دليـل أنــه لــن يُبقــي يف جهــنم أحــًدا إذ ال 

كمـا نسـتنتج مـن هـذه الروايـة أن . ميكن أن يبقى شيء خارًجا عن اإلحاطة اإلهليـة
، مث ُخيـــرج منهـــا لينـــال الً ســـوف ينـــال نصـــيبه منهـــا أو  ،مـــن سيســـتحق عـــذاب النـــار

 َخيـْرًا َذرةٍ  ِمثـَْقالَ  يـَْعَملْ  َفَمن�جزاءه على ما فَـَعل من خٍري، ألنه تعاىل يقول 

، وهذا يؤكد أن النجاة هي نصيب اجلميـع يف آخـر املطـاف، )٨: الزلزلة( �يـَرَه
  .وأن اجلحيم فانيٌة يف آخر األمر
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ضــح متاًمــا أن معظـم الصــحابة وكبـار التــابعني يتمســكون وكـل هــذه الروايـات تو 
بــالرأي الــذي نتمســك بــه حنــن املســلمني األمحــديني يف هــذه املســألة، بــل إن القــرآن 

  :الكرمي نفسه مؤيد ملوقفنا كما يتبني من آياته التالية
  :نفس هاتني اآليتني اللتني حنن بصدد تفسريمها: الً أو 

ـــا َشـــاَء �د قـــال فيهمـــا عـــن الفـــريقني فممـــا ال شـــك فيـــه أن اهللا تعـــاىل قـــ ِإال َم
ـرَ  َعطَاء�، ولكنه فّرق بني وصفهما، إذ وصف اجلنة بكوا �رَبكَ  أي  �َجمْـُذوذٍ  َغيـْ

، وفيـه تأكيـد �يُرِيـدُ  لَمـا فَـعـالٌ  رَبـكَ  ِإن �: غري منقطع، بينما قال يف وصـف جهـنم
. ج أهــل النــار منهــا ال حمالــةشــديد علــى أمــر مــا، ولــيس هــذا التأكيــد إال علــى إخــرا 

املؤّكــدة، مث بــامسني للمبالغــة ) إنّ (فاجلملــة مؤكــدة أوًال بكوــا مجلــة امسيــة، مث حبــرف 
فـإذا كــان اهللا تعـاىل ال يريـد إخــراجهم مـن النـار أبــًدا، فمـا الــداعي ). فّعـال(و) ربّ (

  !هلذا التأكيد املتكرر يا ُترى؟
: الً فلمـاذا مل يقـل يف وصـفها مـث ،نـةمث إذا كانـت اجلحـيم غـري منقطعـة مثـل اجل

ــرَ  َعطَــاء�كمــا قــال عــن اجلنـة ) عقابًـا غــري جمــذوذ( أي أن أهــل اجلنــة .. �َجمْــُذوذٍ  َغيـْ
سيعيشون حبسب مشيئتنا وال شـك، ولكـن مشـيئتنا فـيهم هـي أن خيلـدوا فيهـا دون 

  .أن تنقطع أو تفىن
الـذي كـان معارًضـا وهذا الـدليل مـن القـوة واجلـالء حبيـث إن اإلمـام ابـن حجـر 

اضـطّر للقـول بـأن اهللا تعـاىل قـد صـرّح .. لرأي اإلمام ابن تيمية القائل بفناء اجلحـيم
  .مبشيئته عن أهل اجلنة، ولكنه لزم الصمت عن أهل النار

ولكـــن الواقـــع أن اهللا تعـــاىل مل يســـكت عـــن إظهـــار مشـــيئته فيمـــا يتعلـــق بأهـــل 
أي أنــه عــّز وجــل .. �يُرِيــدُ  لَمــا فـَعــالٌ  كَ رَبــ ِإن �النــار، بــل صــرّح عنهــا هنــا بقولــه 

  �َربكَ  َشاء َما ِإال �سوف حيقق فيهم ال حمالة مشيئته املشار إليها يف قوله 
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ــــةً  النــــاسَ  جلَََعــــلَ  رَبــــكَ  َشــــاء َولَــــوْ �قــــال اهللا تعــــاىل : ثانيًـــا يـَزَالُــــونَ  َوالَ  َواِحــــَدةً  أُم 
واملـراد مــن ). ١٢٠ - ١١٩: هـود( �َخَلَقُهـمْ  َولِـَذِلكَ  رَبـكَ  رِحـمَ  َمـن ِإال  *ُخمَْتِلِفـنيَ 
وقـــد روى ابــن كثـــري عـــن ابـــن . أنـــه خلقهــم لكـــي يـــرمحهم �َخَلَقُهـــمْ  َولِـــَذِلكَ �قولــه 

  ).ابن كثري" (للرمحة خلقهم ومل خيلقهم للعذاب: "عباس قوله
فقـــــال ". أن رجلــــني اختصـــــما إليــــه فـــــأكثرا: "وروى ابــــن وهـــــب عــــن طـــــاووس

: فقـــال طـــاووس. لـــذلك ُخلقنـــا: فقـــال أحـــد الـــرجلني. اختلفتمـــا وأكثرمتـــا :طـــاووس
 َوِلــَذِلكَ  رَبــكَ  رِحــمَ  َمــن ِإال * ُخمَْتِلِفــنيَ  يـَزَالُــونَ  َوالَ �: ألــيس اهللا يقــول: فقــال. كــذبتَ 
وكــذا قــال . مل خيلقهــم ليختلفــوا، ولكــن خلقهــم للجماعــة والرمحــة: ؟ قــال�َخَلَقُهــمْ 

  ).ابن كثري(ادة جماهد والضّحاك وقت
: هــو �َخَلَقُهــمْ  َوِلــَذِلكَ �وأخــرج ابــن جريــر عــن جماهــد أن املــراد مــن قولــه تعــاىل

ـــَذِلكَ �: وأخـــرج ابـــن أيب حـــامت عـــن قتـــادة. للرمحـــة خلقهـــم أي للرمحـــة  �َخَلَقُهـــمْ  َوِل
  ).الدر املنثور(والعبادة 

خلقهـــم والبـــديهي أنـــه لـــو بقـــي الـــبعض يف اجلحـــيم إىل أبـــد اآلبـــاد فلـــن يُعتـــرب 
  .للرمحة، بل يكون منافًيا ملدلول هذه اآلية

قـــد ورد يف القـــرآن يف عـــدة أمـــاكن وصـــف نعـــيم اجلنـــة بأنـــه أبـــدي غـــري : ثالثًـــا
ــرُ  َأْجــرٌ  فـََلُهــمْ �منقطــع كقولــه تعــاىل  َأْجــرٌ  َهلـُـمْ �، وقولــه تعــاىل )٧: التــني( �َممُْنــونٍ  َغيـْ

ممـا يؤكـد أن  ،الوصـف عـن النـارولكـن مل يـرد هـذا ). ٢٦: االنشـقاق( �َممْنُـونٍ  َغيـْرُ 
  .هناك فرقًا بني جزاء اجلنة وعقاب اجلحيم فيما يتعلق ببقائهما وانقطاعهما

ــهِ  ُأِصــيبُ  َعــَذاِيب �قــال اهللا تعــاىل : رابًعــا  َشــْيءٍ  ُكــل  َوِســَعتْ  َوَرْمحَــِيت  َأَشــاء َمــنْ  ِب
ُقـــونَ  لِلـــِذينَ  َفَســـَأْكُتبـَُها َكــــاةَ  َويـُْؤتُـــونَ  يـَتـــِذينَ  الزاألعـــراف( �يـُْؤِمُنـــونَ  ِبآيَاتِنَـــا ُهـــم َوالـ :

فهــذه اآليــة تؤكــد أن رمحــة اهللا تســع كــل شــيء، ولكــن عذابــه أمــر عــارض ). ١٥٧
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. عــابر، وأن مــن ســيعاَقب بالعــذاب ســوف تَســعه أيًضــا رمحــة اهللا يف آخــر املطــاف
بــل  ،ةفإنــه قــد جعــل العــذاب هنــا ألفــراد معينــني، وجعــل الرمحــة شــاملًة للنــاس كافــ

ليؤكد أن عذاب جهنم سوف ينتهـي يف يـوم مـن األيـام حتًمـا، وإال  ،لألشياء مجيًعا
  .مل تكن رمحته واسعة لكّل شيء

: غــافر ( �َوِعْلًمـا رْمحَـةً  َشـْيءٍ  ُكــل  َوِسـْعتَ  َربـَنـا�وهنـاك آيـة أخـرى ــذا املعـىن 
عض مـــن الرمحـــة فـــالزعم حبرمـــان الـــب. لقـــد ذكـــر هنـــا ســـعة علـــم اهللا ورمحتـــه مًعـــا). ٨

اإلهليــة ببقــائهم يف العــذاب دون ايــة يســتلزم أن نعتقــد أن هنــاك أشــياء ختــرج عــن 
وكما أن هذا الظن باطل بالبداهة، كذلك باطـل حرمـان الـبعض . دائرة العلم اإلهلي

  .من الرمحة اإلهلية ببقائهم يف النار األبدية
لـبعض لـن يعـاقَبوا حـىت هـذا املنطـق يلزمنـا أن نعتقـد بـأن ا: هنـا وقد يقـول قائـل

  عقابًا مؤقًتا، وإال سنضطر للقول بأن البعض خيرجون من علم اهللا خروًجا مؤقًتا؟
ــــا إذا ســــّلمنا بانتهــــاء العــــذاب يف آخــــر األمــــرإ :واجلــــواب فــــال بــــد لنــــا مــــن  ،نن

التســليم أيًضـــا بـــأن العقـــاب يف اآلخـــرة وســيلة لإلصـــالح يف واقـــع األمـــر، وإذا كـــان 
ح فـــال شـــك يف كونـــه مظهـــرًا مـــن مظـــاهر الرمحـــة اإلهليـــة، العقـــاب يهـــدف لإلصـــال

وهكـذا فإنـه ال خيـرج عبـد مـن عبـاد . زله املعلـم بتلميـذهـومثاله مثال العقاب الذي ين
ولكــن لــن يكــون . اهللا مــن رمحتــه الواســعة ولــو للحظــة، بــل يبقــى دائًمــا حتــت ظلهــا

  .األمر كذلك إذا اعتربنا العذاب أبديًا دون اية
 ٣٠: الفجـر( �َجنـِيت  َواْدُخِلـي *ِعبَـاِدي ِيف  فَـاْدُخِلي�يقول اهللا تعاىل : خامًسا

ويقــول عــز ِمــْن . ، أي الــذي يصــري عبــًدا حقيقيًــا هللا تعــاىل يُدخلــه يف اجلنــة)٣١ -
ــا�قائــل يف موضــع آخــر  نــسَ  اْجلِــن  َخَلْقــتُ  َوَم ْعُبــُدونِ  ِإال  َواْإلِ ) ٥٧: الــذاريات( �لِيـَ

أي أن كل إنسان سوف يصبح يف آخر األمر عبًدا حقيقيًا هللا عّز وجـل، ألن هـذه 
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وحيـث إن النـاس . هي غاية خلقه الـيت ال ميكـن أن يبقـى حمروًمـا لألبـد مـن إحرازهـا
فـال بـد مـن أن يـدخلوا  - الً أو آجـ الً عـاج -مجيًعا سـوف يصـريون عبـاًدا هللا تعـاىل 

  .ا يف آخر األمرمجيًعا يف اجلنة أيض
). ٨: الزلزلـة( �يـَـرَهُ  َخيـْرًا َذرةٍ  ِمثـَْقالَ  يـَْعَملْ  َفَمن�يعلن ربنا جّل شأنه : سادًسا

لــذلك مــن . ولكــن ختفيــف العــذاب عنــه ال يعــين أنــه رأى نتيجــة اخلــري الــذي فعلــه
الضـــروري أن يعاقَـــب املـــرء علـــى ســـوء أعمالـــه لفـــرتة، مث ينتهـــي عقابـــه لـــريى جــــزاء 

  .سنةأعماله احل
 ٩: القارعـة( � َهاِويَـةٌ  فَأُمـهُ  * َمَوازِينُـهُ  َخفـتْ  َمـنْ  َوأَما�خيربنا اهللا تعاىل : سابًعا

فـإن جهـنم سـتكون مبثابـة أٍم  ،أي الـذي ال تكـون أعمالـه ذات ثقـل وقيمـة) ١٠ -
والظاهر أن اجلنني ال يبقى يف بطن أمه لألبد، بل ميكث فيـه إىل حـني اكتمـال . له

إىل أن  )أي اجلحــيم(كــذلك الُعصــاة إمنــا ميكثــون يف اهلاويــة . منــوه واكتســاب قوتــه
  .تنمو وتنضج فيهم امللكات اليت متّكنهم من الرؤية اإلهلية

ات تصـرّح بـأن جهـنم ليسـت أبديـة غـري منقطعـة، وباختصار، إن كل هذه اآلي
قـــد عـــّرب عنـــه  الً وأن اخللـــود ال يعـــين البقـــاء بـــدون ايـــة، وإمنـــا يعـــين فقـــط زمًنـــا طـــوي

  .�َأْحَقابًا ِفيَها َالبِِثنيَ �: القرآن بقوله
ـَماَواتُ  َداَمـتِ  َمـا ِفيَهـا َخالِـِدينَ �: وأما قول اهللا تعاىل عن أهل اجلنة والنار الس 

فإمنـــا املـــراد منـــه أـــم ســـيمكثون هنـــاك إىل زمـــن بقـــاء مســـاء وأرض اجلنـــة  �ْرضُ َواألَ 
مع العلم أنه ليسـت هنـاك  -فما دامت اجلحيم ستؤول إىل الفناء هكذا . واجلحيم

فــال شــّك أن مكــوث أهلهــا فيهــا أيًضــا  -أيــة آيــة يف القــرآن تنفــي انتهــاء اجلحــيم 
عطــاٌء غـــري جمــذوذ أي غـــري منقطـــع  ولكــن اجلنـــة، كمــا بيّنـــُت،. سيصــل إىل النهايـــة

  )، سورة هود٣التفسري الكبري؛ ج( .خبالف اجلحيم كما صرّح القرآن
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وقد أسهب ابن القّيم يف كتابه الصواعق احملرقة يف ذكـر أدلـة فنـاء النـار وخـروج 
  .الكفار منها، مث نقل عددا من أقوال الصحابة والتابعني يف تأييد ذلك

  :الُخلد في اللسان العربي
، دام أم لـم يـدمالثبات املديـد : واخلُلد يف األصل"جاء يف معجم حميط احمليط 

 الشـيء يتـربّ  هـو: اخللـود:" وجـاء يف مفـردات الراغـب." واملكـث بثبـات مـع انتظـار
 التغيـري عنـه يتباطـأ مـا وكـل عليهـا، هـو الـيت احلالـة علـى وبقـاؤه الفساد، اعرتاض من

 ال مكثهــا لطــول وذلــك خوالــد،: لألثــايف كقــوهلم بــاخللود، العــرب تصــفه والفســاد
ــ رجــل: قيــل ومنــه ،طويلــة مــدة يبقــى الــذي: داملخّلــ وأصــل .بقائهــا لــدوام  ملــن دخمّل
  ."الشيب عنه أبطأ

فأهــل جهــنم : وال شـك يف أن مجيــع هــذه املعـاين تنطبــق علــى اخللـود يف جهــنم
ميكثــون فيهــا بثبــات مديــد مــع انتظــار، وهــم يلبثــون فيهــا أحقابــا مقيمــني مالزمــني، 

أيـام عـذاا باخلُلـد لثباـا  �ويتباطأ عليهم الزمن فيها عن التغـري، وقـد وصـف اهللا 
د لبقـــاء ومالزمـــة أصـــحاا هلـــا، ُوصـــفوا وبســـبب الثبـــات املديـــ. املديـــد، ال لـــدوامها
  .بأم خالدون فيها

   



@ @@



 

  
  
  

  

åßbrÛa@Ý–ÐÛaSS@@
@@
@@
@@

@pb™a�Çaòíìjã@sí…byc@��Ðm@óÜÇ@@
  

                                         
هــذا الفصـل؛ هــو مــن بنــد األسـئلة واألجوبــة يف املوقــع العــريب الرمسـي للجماعــة، إال إذا ذكــر غــري  ٣٣
  ذلك
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  : االعتراض
يقــال أن مؤســس اجلماعــة اإلســالمية األمحديــة ينكــر األحاديــث، فمــا حقيقــة 

  ذلك؟ 
  : الردّ 

  :�املسيح املوعود يقول 
وآمنــا بالفرقــان أنــه مــن اهللا الــرمحن، وال نقبــل كــل مــا يعــارض الفرقــاَن وخيــالف "

أمــرًا عقليــا أو كــان مــن اآلثــار الــيت مساهــا أهــل بيناتِــه وحمَكماتــه وقصَصــه، ولــو كــان 
احلديث حديثا، أو كان من أقـوال الصـحابة أو التـابعني؛ ألن الفرقـان الكـرمي كتـاب 
قد ثبت تواتره لفظًا لفظًا، وهو وحٌي متُلو قطعي يقيين، وَمن شك يف قطعيتِـه فهـو  

ة التامــة، ولـــه مرتبــة والقــرآن خمصــوص بالقطعيــ. كــافر مــردود عنــدنا ومــن الفاســقني
ــه أيــدي النــاس. فــوق مرتبــِة كــل كتــاب وكــل وحــي وأمــا غــريه مــن الكتـــب . مـــا مس

 ."ومـــن آثـَــَر غــريَه عليـــه فقــد آثــر الشـــك علــى اليقـــني. واآلثــار فــال يبلـــغ هــذا املقــامَ 
  )٣٤، ص دحتفة بغدا(

  : بشدة إنكار األحاديث، فيقول �وقد استنكر 
ا مــنكم ال يــؤمن باحلــديث مطلًقــا، فــإن كــانوا  لقــد تنــاهى إىل مسعــي أن بعًضــ"

مــا عّلْمـُت هـذا االعتقـاد، بـل إن مـذهيب هــو أن . كـذلك فـإم خمطئـون خطـأ كبـريًا
لـذلك فكونـوا حـذرين وال ... اهللا أعطاكم هلدايتكم ثالثـة أشـياء؛ األول هـو القـرآن
إن  :واحلـق أقـول لكـم ،أقـول. ْختُطوا خطوًة واحدة خالف تعليم اهللا وهـْدي القـرآن

مــن يُعــرض عــن أصــغر أمــر مــن أوامــر القــرآن الســبعمئة فإنــه بيــده يســّد علــى نفســه 
إن القرآن قد فتح سبل النجـاة احلقيقيـة والكاملـة، أمـا مـا سـواه فلـيس . باب النجاة

لذلك فاقرؤوا القـرآن بتـدبر، وأِحبّـوه حبـا مجـا، حبـا مـا أحببتمـوه أحـًدا، . له الً إّال ظ



@pb™a�Çaòšª@òîèíì’m@@
  ٤٩٠  

  

  
  

فـــوا . وواهللا إن هـــذا هلـــو احلـــق". اخلـــري كلـــه يف القـــرآن: "ن اهللا قـــد خـــاطبين بقولـــهأل
. إّن مصـدَر فالِحكـم وجنـاتكم كلـه يف القـرآن .أسًفا على الـذين يقـّدمون عليـه غـريَه

وإن القـرآن َهلُـو املصـّدق . وما من حاجة من حاجاتكم الدينيـة إال توجـد يف القـرآن
حتــــت أدمي -وال يســــتطيع كتــــاب غــــري القــــرآن . امــــةأو املكــــّذب إلميــــانكم يــــوم القي

لقـد أحســن اهللا بكـم إحســانًا عظيًمــا إذ . أن يهــديكم بـال واســطة القــرآن -السـماء
أقـول لكـم صـدقًا وحًقـا إن الكتـاب الـذي يُتلـى علـيكم . أعطاكم كتابًـا مثـل القـرآن

هـا لـو أوتيهـا لو تُلي على النصارى ملـا هلكـوا، وإّن هـذه النعمـة واهلدايـة الـيت أوتيتمو 
فاقــدروا هــذه النعمــة الــيت . اليهــود مكــان التــوراة ملــا كفــر بعــُض فِــَرقهم بيــوم القيامــة

لـو مل يـأت القـرآن لكانـت ! إا َلنعمة غالية جدا، وما أعظَمها من ثروة. أوتيتموها
إن القـرآن هـو ذلـك الكتـاب الـذي ال تسـاوي مجيـع . الدنيا حبذافريها كمضغة قـذرة

  )٢٧-٢٦ص  ،١٩ج ؛، اخلزائن الروحانيةسفينة نوح". (ءه شيًئااهلدايات إزا
ــــنة، أعــــين تلــــك األســــوة ... : "�ويقـــول  والذريعــــة الثانيــــة للهدايــــة هـــي الس

صّلى الصـالة وأرانـا بأنـه هكـذا  الً مثف ؛بأفعاله وأقواله �املقدسة اليت أراها حضرته 
فهــذا . ن يكــون الصــومينبغــي أن تكــون الصــالة، وهــدانا بصــومه أنــه هكــذا ينبغــي أ

. الـــذي ظـــّل يُـــري قـــوَل اهللا يف صـــورة الفعـــل �امســـه الســـنة، ومعناهـــا ســـلوك النـــيب 
ــــة للهدايــــة هــــي احلــــديث، وهــــو أقــــوال الرســــول  . اموعــــة بعــــده �والذريعــــة الثالث

واحلديث دون القرآن والسنِة مرتبـًة، ألن أكثـر األحاديـث ظنـّيّـة، وإذا اقرتنـت السـنة 
  )احلاشيةاملرجع السابق، . ("ىل اليقنيباحلديث حّولته إ

ــنة؛ .... ": "�ويتــابع حضــرته  أمــا الذريعــة الثانيــة هلدايــة املســلمني فهــي الس
ال يُعـرف مـن  الً فمـث. اليت قـام ـا تفسـريًا ألحكـام القـرآن ايـد �أي أعمال النيب 
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الصــباح القـرآن ايـد بظـاهر النظـر عـدد الركعـات للصـلوات اخلمـس، فَكـم منهـا يف 
  . وَكم منها يف أوقات أخرى، ولكن السنة فصلت كل ذاك تفصيال

وال يظّنّن أحد أن السّنة واحلديث شيء واحد، ألن احلديث مـا ُدون إال بعـد  
وإن . مائة أو مائة ومخسني سنًة، أما السنة فقد كانت قرينَة القرآن ايـد منـذ نزولـه

كــان واجــب اهللا ورســوله منحصــرًا يف . للســنة أكــَرب منّــٍة علــى املســلمني بعــد القــرآن
ينـــزل القــرآن فُيْطلِــع اخللــَق علــى مشــيئته بكالمــه؛  أمــرين فقــط، فكــان علــى اهللا أن 

فكــان مــن واجبــه أن  �أمــا رســول اهللا . كــان هــذا مــن مقتضــى نــاموس اهللا تعــاىل
فـأرى رســوُل . يُـرِي النـاس كـالم اهللا تعــاىل بصـورة َعَمليّـة، ويشـرحه هلــم شـرًحا كـامال

مــــور ومشــــاكل النـــاَس تلــــك األقــــواَل يف حيــــز األعمــــال وحــــل معضــــالِت األ �اهللا 
وال َمســاغ للقــول بــأن تقــدمي ذاك . املســائل بســنّته، أي مــن خــالل أفعالــه وأعمالــه

احلـــل كـــان مقصـــورًا علـــى احلـــديث، ذلـــك ألن اإلســـالم كـــان قـــد اســـتقر أساســـه يف 
أمل يكــن النــاس يصــّلون ويؤتــون الزكــاة وحيّجــون البيــت . األرض قبــل وجــود احلــديث

  ون األحاديث يا ُترى؟ويعرفون احلالل واحلرام قبل أن تُد
نعم، إن احلديث ذريعة ثالثـة للهدايـة، ألن األحاديـث تبـني لنـا بالتفصـيل شـيًئا 

وعــالوة علــى ذلــك فــإن . كثــريًا مــن األمــور اإلســالمية التارخييــة واألخالقيــة والفقهيــة
وإن الـذين مل يُعطَـوا حظًـا . أكرب فائدة للحديث هي أنه خادم القرآن وخادم السـنة

القــــرآن فــــإم يعتــــربون احلــــديث َحَكًمــــا علــــى القــــرآن كمــــا فعــــل اليهــــود مــــن أدب 
ومـــن البـــني أن عظَمـــة . بيـــد أننـــا نعـــد احلـــديث خادًمـــا للقـــرآن والســـنة. بأحـــاديثهم

إن القــــرآن قــــوُل اهللا، والســــنَة فعــــُل رســـــول اهللا، . الســــيد إمنــــا تــــزداد بوجــــود اخلَــــدم
قول إّن احلديث َحَكٌم علـى القـرآن، وإن من اخلطأ ال. واحلديث شاهد مؤيد للسنة

إذا كــان مثــة َحَكــٌم للقــرآن فهــو القــرآن نفســه، وال ميكــن أن . نعــوذ بــاهللا مــن ذلــك



@pb™a�Çaòšª@òîèíì’m@@
  ٤٩٢  

  

  
  

يكــون احلــديث الــذي هــو علــى مرتبــة ظنيــة َحَكًمــا علــى القــرآن، إمنــا هــو كشــاهد 
لقـــد أجنـــز القـــرآن والســـنة العمـــَل الواجـــَب كلـــه، ولـــيس احلـــديث إال . مؤيـــد ال غـــري

وأىن للحديث أن يكون َحكًما على القـرآن؟ لقـد كـان القـرآن والسـنة . مؤيّدشاهد 
ال تقولـــوا إن احلـــديث . يهـــديان اخللـــَق يف زمـــن مل يكـــن هلـــذا اَحلَكـــم املصـــطنع أثـــر
غــري أن السـنة توضــح . َحَكـٌم علـى القــرآن بـل قولــوا إنـه شــاهد مؤيـد للقــرآن والسـنة

. أصـحابَه عملًيـا �ق الذي سري عليه الرسول مشيئة القرآن، واملراد من السنة الطري
وليست السنة اسَم تلك األقوال اليت ُدونـت يف الكتـب بعـد املائـة واخلمسـني عاًمـا، 
بل إن اسم تلك األقوال هو احلديُث، وأما السنة فهي اسم لألسـوة احلسـنة الـيت مل 

 َدهـا ألـوٌف مؤلفـة تزل مّطردة يف أعمال صلحاء املسلمني منذ بدء اإلسالم واليت ُعو
وإن احلديث، وإن كان أكثره علـى مرتبـة الظـن، جلـدير بالتمسـك بـه . من املسلمني

إنـه مؤيـٌد للقـرآن والسـنة، وحيتـوي علـى ذخـرية  . بشرط أن ال يعـارض القـرآَن والسـنة
ــَر عضــٍو مــن أعضــاء  كبــرية مــن املســائل اإلســالمية، وعــدم األخــذ باحلــديث يعــين بتـْ

  ....اإلسالم
فاقــدروا األحاديـــث حـــق قــدرها واســـتفيدوا منهـــا، فإــا منســـوبٌة إىل رســـول اهللا 

ينبغــــــــي أن تتمســــــــكوا . وال تكــــــــذبوها مــــــــا دام القــــــــرآن والســــــــنة ال يكــــــــذباا ،�
باألحاديـث النبويــة متّســًكا حبيـث ال يصــدر مــنكم حركـة أو ســكون أو فعــل أو تــرُك 

ن هنـاك حـديث يعـارض َقصـص ولكن إذا كـا. فعل إّال ويكون هناك حديٌث يؤيده
القــرآن معارضــة صــرحية، فعلــيكم أن حتــاولوا التطبيــق والتوفيــق، فلعــل التعــارض ِمــن 

وإن مل يــُزل ذلــك التعــارض، فانبــذوا مثــل هــذا احلــديث، فإنــه لــيس مــن . خطــئكم
القـرآَن فــاقبلوه،  -ضـعفهرغـم  -وإن كـان مثـة حـديث ضـعيف يوافـق. �رسـول اهللا 

ن كان هنـاك حـديث يشـتمل علـى نبـوءة لكنـه ضـعيف عنـد وإ. فإن القرآن مصّدقُه
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احملــدثني، مث حتققــت تلــك النبــوءة الــواردة فيــه يف عصــركم أو قــبلكم، فــاعتربوا ذلــك 
ثني والـــُرواَة الـــذين وصـــفوه بالضـــعف والوضـــع  احلـــديث حًقـــا، واعتـــربوا هـــؤالء احملـــد

كثرهــا عنــد هنــاك مئــاُت األحاديــث الــيت حتتــوي علــى نبــوءات، وأ. خمطئــني كــاذبني
احملــدثني جمروحــٌة أو موضــوعة أو ضــعيفة، فــإذا حتّقــق حــديث منهــا وأمهلتمــوه قــائلني 
ال نســّلم بــه، ألنــه ضــعيف، أو إن فالنًــا مــن ُرواتــه غــُري متــدين، فيكــون هــذا دلــيال 

فمــثال لــو كــان هنــاك ألــف . علــى خيــانتكم، حيــث رفضــتم حــديثًا أظهــر اهللا ِصــدقَه
ضــعيفة عنــد احملــدثني، مث حتققــت نبوءاــا األلــُف،  حــديث مــن هــذا القبيــل وكانــت

فهــل ترضــون بإضــاعة ألــف برهــان مــن بــراهني اإلســالم بتضــعيفكم هــذه األحاديــث  
فَــال �يقــول اهللا عــز وجــل . كلهــا؟ إنكــم يف هــذه احلالــة ســتـَُعدون أعــداًء لإلســالم

فهـل ميكـن أن تُــنَسب نبـوءة . �َمـِن اْرَتَضـى ِمـْن َرُسـولٍ  ِإالّ  *ا ُيْظِهُر َعَلى َغْيِبِه َأَحـدً 
أحـــد  بـــأنأن يقـــال  -واحلـــال هـــذه -صـــادقة إىل غـــري رســـول صـــادق؟ أمـــن اإلميـــان

اهللا هــو الــذي  بــأناحملــدثني قــد أخطــأ يف تضــعيف احلــديث الصــحيح، أم أن يقــال 
بشــرط  -وإن كــان ضــعيًفا-أخطــأ إذ صــّدق احلــديَث املوضــوع؟ فــاعملوا باحلــديث 

  . َة واألحاديَث املوافقة للقرآنأن ال يعارض القرآَن والسنّ 
بْيـــد أن العمـــل باألحاديـــث يتطلـــب حـــذرا شـــديدا، ألّن كثـــريًا مـــن األحاديـــث 

؛ حــىت مفعنــد كــل فرقــة حــديث يوافــق عقيــدَ . أحــدثت يف اإلســالم فتنــةً  املوضــوعة
 -كالصــــالة   -إن االخـــتالف يف األحاديــــث قـــد جعــــل الفريضـــَة اليقينيــــَة واملتـــواترَة 

، وبعضــهم ُيِســّر ــا، وبعضــهم يقــرأ "آمــني"فــة؛ إذ جيهــر بعضــهم بـــ علــى صــور خمتل
الفاحتة خلف اإلمام، وبعضهم يرى قراءا ُمفِسـدًة للصـالة، ومـنهم َمـن يضـع يديـه 

. وهـذا االخـتالف مرجعـه األحاديـث. يضـعهما علـى ُسـرّتهعلى صدره، ومنهم مـن 
ــنة مل ترشــد إال إىل طريــق واحــد، ولكــن . �ُكــل ِحــْزٍب ِمبَــا لَــَدْيِهْم َفرُِحــونَ � إن الس
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كمــا أن ســوَء الفهــم يف األحاديــث قــد . تــداُخل الروايــات أّدى إىل هــذا االخــتالف
فلـو أـم اختـذوا القـرآن حَكًمـا . ، فهلك منه الشيعة أيًضـاأّدى بالكثريين إىل اهلالك

. حاديـث أهلكــْتهمهلـم لكانـت ســورة النـور وحــدها كفيلـة لِتَـَهـَب هلــم نـورًا، لكــن األ
أولئـــــك اليهــــود الـــــذين كــــانوا يســـــمون أهـــــَل  �وكــــذلك هلـــــك يف زمــــن املســـــيح 

مـــذهبهم أن  -كمــا ال يـــزال-احلــديث، وكـــانوا قــد هجـــروا التـــوراة منــذ مـــّدٍة، وكـــان 
لقــد كانــت لــديهم أحاديــث كثــرية تقــول إن مســيحهم . احلــديث َحكــٌم علــى التــوراة

فعثــرت ــم . ا ثانيــة مــن الســماء جبســده العنصــرياملوعــود لــن يــأيت مــا مل ينـــزل إيلِيــ
أن  -العتمــادهم علــى تلــك األحاديــث-تلــك األحاديــث أّميــا عثــرة، فمــا اســتطاعوا

أي (؛ بــأن املــراد مــن إليــاس هــو يوحنــا �يقبلــوا التأويــل الــذي قّدمــه هلــم املســيح 
ل وتســربل ســرباله علــى ســبي ،وبشــمائله "إليــاس"الــذي جــاَء علــى فطــرة  )حيــىي النــيب

ــرُم كلهــا مــن جــرّاء األحاديــث. الــربوز وقــد أفضــت ــم إىل الكفــر يف . فكانــت عْث
هــذا ومـن املمكــن أـم كـانوا خيطئــون يف فهـم تلــك األحاديـث، أو أنــه . ايـة األمـر

وخالصـة الكـالم أن املسـلمني قـد ال . قد اختلط باألحاديث شيء من كالم النـاس
. �م الــذين كــانوا منكــري املســـيح يــدرون بــأن أهــل احلــديث ِمــن بــني اليهــود هــ

، وكتبــوا ضـده فتــوى التكفـري، وعــدوه مــن �هـؤالء هــم الـذين أثــاروا ضـجًة ضــّده 
الَكَفرة، وقالوا إنه ال يؤمن بكتب اهللا، إذ قد أخرب اهللا سـبحانه ببعثـة إليـاس الثانيـة، 
  لكـّن هــذا الشــخص يــؤّول النبــوءة بتـأويالت، وحيــّرف األخبــار ويتصــرف يف معانيهــا

مث إــم مل يكتفــوا بتســمية املســيح  . كيفمــا يريــد بــدون أن تكــون معهــا قرينــة صــارفة
وقــالوا إن كــان هــذا الرجــل صــادقًا فــإن الــدين . كــافرًا فحســب، بــل امــوه باإلحلــاد

إذ غـّرْم األحاديـث  ،لقد كان زمنهم ذاك مبثابة الَفـْيج األعـوج هلـم. املوسوي باطل
  . املوضوعة
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بعــني االعتبــار عنــد مطالعــة األحاديــث أن أمــة كفــرت  باختصــار جيــب األخــذ
  .بنّيب صادق ومسْته كافرًا ودجاال، ألا جعلت احلديث حكًما على التوراة

هذا وإن صحيح البخاري لكتـاب مبـارك للغايـة ومفيـد للمسـلمني، وهـو نفـس 
صـــحيح وكـــذلك . قـــد تُـــويف �الكتـــاب الـــذي مكتـــوب فيـــه بصـــراحة أّن املســـيح 

تتضــمن ذخــرية مــن املعــارف واملســائل، وجيــب  ؛األحاديــث األخــرى وكتــب ،مســلم
العمـــــل ـــــا مـــــع احلـــــذر ِمـــــن أن خيـــــالف موضـــــوٌع مـــــن مواضـــــيعها القـــــرآَن والســـــنَة 

 )٦٦-٦١سفينة نوح، ص . ("واألحاديَث اليت تتفق مع القرآن

وإن : "إشــكالية احلــديث، ومكانــة القــرآن ويقينيتــه فيقــول �ويبــني حضــرته 
آيـــات الفرقـــان يقينيـــة وأحكامهـــا قطعيـــة، وأمـــا األخبـــار واآلثـــار فظنيـــة وأحكامهــــا 

وال تنظــروا إىل نضــرة حليتهــا . شــكية، ولــو كانــت مرويــة مــن الثقــات وحنــارير الــرواة
وخضـــرة دوحتهـــا، فـــإن أكثرهـــا ســـاقطة يف الظلمـــات، وليســـت مبعصـــومة مـــن مـــس 

النحــل، وإمنــا أُخــذت مــن  أيــدي ذوي الظالمــات، وقــد عســر اشــتيارها مــن مشــار
هـــذا حـــال أكثـــر األحاديـــث كمـــا ال خيفـــى علـــى الطيـــب واخلبيـــث، فبـــأي . النهـــل

حـــديث بعـــد كتـــاب اهللا تؤمنـــون؟ وإذا حصـــحص احلـــق فـــأين تـــذهبون؟ ومـــاذا بعـــد 
وقـد قلـُت مـن قبـل أن اآلثـار . احلق إال الضالل، فاتقوا الضالل يـا معشـر املسـلمني

هـــــي ذخـــــرية الظنيـــــات والشـــــكيات، والومهيـــــات  مـــــا كفلـــــت التـــــزام اليقينيـــــات، بـــــل
واملوضـــوعات، فمـــن تـــرك القـــرآن واتكـــأ عليهـــا فيســـقط يف ُهـــوة املهلكـــات ويلحـــق 

إمنــا األحاديــث كشــيخ بــايل الريــاش بــادي االرتعــاش، وال يقــوم إال ــراوة . باهلــالكني
 الفرقان وعصا القرآن، فكيف يُرجى منهـا اكتنـاز احلقـائق وخـزُن نشـِب الـدقائق مـن

دون هـــذا اإلمـــام الفـــائق؟ فهـــذا هـــو الـــذي يـــؤوي الغريـــب ويُطّهـــر املعيـــب، ويفتـــتح 
. النطــق بالــدالئل الصــحيحة والنصــوص الصــرحية، وكلــه يقــني وفيــه للقلــوب تســكني
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وهو أقوى تقريـرًا وقـوال، وأَْوسـع حفـاوة وطـوال، وَمـن تركـه ومـال إىل غـريه كالعاشـق، 
الراشـق، ومـن غـادر القـرآن وأسـقطه مـن  فتجاوز الدين والديانة ومرق مروق السـهم

ــــْني، فقــــد ضــــل ضــــالال مبينــــا، 
َ
العــــني، وتبــــع روايــــات ال دليــــل علــــى تنـــــزهها مــــن امل

فاحلاصـل أن األمـن . وسيصطلي لظى حسرتني، ويريه اهللا أنه كـان علـى خطـأ مبـني
وال مصـيبة كمصـيبة اإلعـراض . يف اتباع القرآن، والتباب كل التبـاب يف تـرك الفرقـان

تــاب اهللا عنــد ذوي العيَنــني، فــاذكروا عظمــة هــذا الــرزء وإن جــّل لـــديكم رزُء عــن ك
  )٢٢-٢١سر اخلالفة، ص . ("احلَسني، وكونوا طالب احلق يا معشر الغافلني

ال تّتكئـوا علـى أخبـاركم، وكـم مـن .. أيهـا النـاس: "قائال �ويضيف حضرته 
ديث طابـََقــه يف البيــان، وإن اخلــري كلــه يف القــرآن، ومعــه حــ. أخبـار أهلكــت املّتبعــني

ولـوال هـذا املعيـار ملـاَج بعـض األّمـة يف . والذين يبتغون ما وراءه فأولئـك مـن العـادين
. "بعضــها باإلنكــار، وفســدت امللــة يف الــديار، واشــتبه أمــر الــدين علــى املسرتشــدين

  )٤٩مواهب الرمحن، ص (
  : االعتراض

ســيبايع بــني الــركن  أن املهــدي مــن نســل فاطمــة، وأنــه �الرســول أمل يــرد عــن 
  واملقام، وأن جيشا سُيخسف به ألنه يأيت لقتاله؟ فكيف حتقق ذلك كله؟

  : الردّ 
يــتم مــن خــالل أخبــار ظنيــة طاملــا  عــن صــدق اإلمــام املهــدي ال ثالبحــإن 

خمتلفـني يف تفسـريها  بـني وال. اختلـف أهـل احلـديث بـني قـائلني بصـحتها وبضـعفها
  .يف حالة صحتها

لـيكم أن تمـوا مبسـألة اإلميـان ع :ه األحاديث قوال ُجممـالنقول للمحتجني ذ
رغــم أمــا صــفتان لشــخص  باملســيح أكثــر مــن االهتمــام مبســألة اإلميــان باملهــدي،
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خـالف يف صــحتها  يـات املتعلقـة بنـــزول املسـيح الاوالســبب أن الرو .. واحـد عنـدنا
ناحيــة النســب  فمـن.. لتواترهـا، أمــا أخبـار املهــدي فهـي كثــرية التعـارض فيمــا بينهــا

 من نسل بأنهمن نسل فاطمة، ويف أحاديث أخرى  بأنهيقال يف بعض األحاديث 

 العباس، وحديث البخاري املتعلق بسورة اجلمعة يذكر أنه لو كان اإلميان عند الثريا

.. مــن فــارس، أي أنــه يشــري إىل أن املهــدي ســيكون فارســيا )أو رجــال(لنالــه رجــل 
ميكن فهمها بأكثر من طريقة، واخلسف بـاجليش ميكـن أن الركن واملقام  ومن ناحية

وميكــن أن ال يكـــون احلــديث صـــحيحا، وميكــن أن ُخيتلـــف يف  يتحقــق مســتقبال،
  ..تفسريه

القطعي بـُجتدي يف هذه املسـائل، بـل األصـل أن يأخـذ املسـلم  التفاصيل قد ال
مــا دام أقصــد أنــه مــا دامــت وفــاة املســيح قــد ثبتــت، و .. وجيعلــه حاكمــا علــى الظــين

الظــروف والنبــوءات املتعلقــة بنـــزوله قــد  دامــتعــن نـــزوله، ومــا  قــد حتــدث �النــيب 
هنــاك شخصــا قــد أعلــن أنــه هــو املقصــود باملســيح، ومــا دام  حتققــت، ومــا دام أن

ومــع وجـود عشـرات األدلــة الـيت تبـني صــدق وبلـده،  صـدقه معروفـا للنـاس يف زمانــه
ىل روايـات هـم خيتلفـون إيلجأ النـاس  اذاملو فما الذي نطلبه أكثر من ذلك؟ دعواه، 

  .املؤمنني يف صحتها ويف تفسريها؟ هذا ليس سبيل
 أمل يكفكــم: نقــول ملــن ُيكثــر مــن االهتمــام بتطبيــق روايــات ضــعيفة حبرفيتهــا

 ؟ أمل تكفكم جتديداته يف الدين؟ أمل تكفكم آيات اهللا�صدق املسيح املوعود 

 ينصره ومجاعته باستمرار، وأنـتم كـل يـوم اليت حتققت على يديه؟ أمل يكفكم أن اهللا
شــقاق؟ أيقبــل اهللا أن يتحــدث أحــد بامســه عشــرات الســنني مث تقــوم مــن بعــده  يف

دومــا؟ أمل تكفكــم آيــات اخلســوف والكســوف؟ وال آيــة تعلــم اللغــة  مجاعــة تزدهــر
وال اخلطبـة اإلهلاميـة؟ وال جناتـه ومجاعتـه مـن الطـاعون بعـد حتقـق النبـوءة بـه  العربيـة؟
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تطعـيم؟ أمل يكفكـم تنــزيهه آي القـرآن عـن النسـخ والنقصـان يف االمتناع عن الرغم 
مقدســا وال زال؟ أمل يكفكــم تفســـريه العظــيم للجهـــاد؟ أمل  زمــن كــان التقليـــد فيــه

؟ !لمـــاذا تكذبونـــهفالروحانيـــة واألخـــالق العظيمــة غرســـا؟  تكفكــم كتبـــه الـــيت تغــرس
 تقلـدوا اليهـود يف مواجهـة مسـيحهم قبـل اهللا، وال ؟ فلتتقـوا!ملاذا تظنون ظن السوءو 

   .ألفي سنة
  :االعتراض

ــ تقولــون بــأن ــ وأن ،ل الوحيــد لألحكــام والعقائــدالقــرآن هــو املؤص ة ليســت نّ الس
 وال تـــأيت بأحكـــام وعقائــد ال وجـــود هلـــا يف ،لة وشـــارحة هلـــذه األحكـــاممفصــ إال

ظــر وعقيــدة نــزول فمــن أيــن جــاءت عقيــدة املهــدي املنت فــإذا صــّح ذلــك؛.. القــرآن
ين قــاطع الداللــة يــذكر هــذه العقائــد آوجــود نــص قــر  رغــم عــدم ،املســيح والــدجال

  ؟بصراحة
  : الردّ 

تــأمر باإلميــان بالغيــب،  يف كــل آيــة ، وذلــكأصــلها يف القــرآنإن هــذه العقائــد 
رسـله، ومـن هـذه الغيبيـات  غيبـه مـن يشـاء مـن علـىويف كل آية تذكر أن اهللا ُيطلع 

   .العقائد املذكورةواليت منها  عن عالمات الساعة، �ما ذكره نبينا حممد 
 َوآَخـرِينَ �يف آية سورة اجلمعـة أصلها ) نزول املسيح(إن عقيدة املهدي املنتظر 

ُهمْ   فَُأْولَــِئكَ  َوالرُسـولَ  اللّـهَ  ُيِطـعِ  َوَمـن�: وأصلها يف قولـه تعـاىل ،�ِِمْ  يـَْلَحُقوا َلما ِمنـْ
ــــَهَداء َوالصــــديِقنيَ  النِبيــــنيَ  مــــنَ  َعلَــــْيِهم اللّــــهُ  أَنْـَعــــمَ  الــــِذينَ  َمــــعَ  ــــاِحلِنيَ  َوالشَوالص � .

أصــلها يف قولــه فمســألة الــدجال أمــا و . واحــد واملهــدي واملســيح صــفتان لشــخص
ــــك أن، �َوَمــــْأُجوج يَــــْأُجوجُ  فُِتَحــــتْ  ِإَذا َحــــىت �تعــــاىل  ــــأجوج "و "الــــدجال" ذل ي

؛ يف قولــه أصـلها يف فـواتح ســورة الكهـفكــذلك و . وجهـان لعملــة واحـدة "ومـأجوج
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ــاُلوا الــِذينَ  َويُنــِذرَ  � تعــاىل  حفــظ مــن: "أنــه قــال �فعــن النــيب . �َولَــًدا اللــهُ  اختَــذَ  َق
ـــإن ال). مســلم" (الــدجال مــن عصــم الكهـــف، ســورة أول مــن آيــات عشــر ة ال نّ س
هــذا أــا ال تــأيت بشــيء، أو أــا  مبــا ال أصــل لــه يف القــرآن، ولكــن ال يعــينتــأيت 

نصـلي وكيــف حنــج؟  ليسـت مهمــة، بـل هــي هامـة جــدا وضـرورية جــدا، وإال كيــف
تفصــيالت  فبينمــا مل يــذكر القــرآن إال كلمــات حمــدودة عــن الصــالة واحلــج نــرى أن

لكنهـا   القـرآن الكـرمي، فأصـلها يف.. ومسألتنا كتلك املسائل.. الصالة واحلج واسعة
 ه أحاديـث سـيدناْتـكمسألة غيبية ال بد هلا من نبوءات عديدة جـدا، وهـذا مـا ذكرَ 

  .�حممد 
  : االعتراض

يقــال أن اإلمــام املهــدي ســيمأل األرض عــدال كمــا ملئــت جــورا، ولكــن اجلــور 
  ميأل األرض رغم بعثة املهدي؟ فكيف ذلك؟ 

  : الردّ 
املهــــدي ســــيقوم مبهمــــة، فاملقصــــود هــــو أو حــــني تــــذكر النبــــوءات أن النــــيب أو 

ُهـَو الــِذي أَْرَسـَل َرُســوَلُه بِاْهلـُـَدى َوِديـِن اْحلَــق لُِيْظِهــرَُه �قــال تعــاىل . مجاعتـه مــن بعـده
يِن ُكلــــهِ  ــــد قبــــل أن ينتشــــر تــــويف  � اولكــــن ســــيدنا حممــــد ،)٣٣ :التوبــــة( �َعَلــــى ال

العــامل كلــه وال يف نتشــر أخــذ يبســنوات  ، مث بعــد ذلــكجزيــرة العــربخــارج اإلســالم 
  . � زال، وسيسود الدنيا يوما ما على يد خادمه املسيح املوعود
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  : االعتراض
يفهم من األحاديث النبويـة الشـريفة أن املهـدي حـني يظهـر ستسـمع بـه الـدنيا  

  . كلها، ولكن مهديكم ال يسمع به إال القليل
  : الردّ 

 القليـل، فهــذا لــيس صـحيحا، بــل مسعــتْ أمـا أنــه مل يسـمع باإلمــام املهــدي إال 
به الدنيا كلها عرب الفضائيات واملواقع االلكرتونية والصحف واـالت والكتـب الـيت 

.. يف أدغــال القــارات مل يســمعوا باإلســالم وال بغــريه امث إن هنالــك أناســ. نصــدرها
نــا وإن مجاعت. فليســت العــربة بالــذين ال يريــدون أن يســمعوا، أو ال ميكــنهم الســماع

ملوجــودة يف بــالد العــامل، وهنــاك مــن احلكومــات واملؤسســات الدينيــة الــيت انشــغلت 
مث إن فكـر اجلماعـة ال يكـاد . مبحاربتها، وبذلت قصـارى جهـدها مـن دون جـدوى

جيهله أحد، فإذا قلَت بأن عيسـى قـد مـات، أو قلـت بـأن اجلهـاد لـيس عـدوانا، أو 
آليـة الفالنيـة كـذا وكـذا، أو قلـت بـأن قلت بأن املرتد ال يُقتـل أو قلـت بـأن تفسـري ا

أنــــت أمحــــدي، أو متــــأثر : لقيــــل لــــك فــــورا.. تفســــري عالمــــات الســــاعة كــــذا وكــــذا
  ؟ �أفال يدل هذا على انتشار مجاعة املسيح املوعود . باألمحدية

  : االعتراض
املهدي واملسيح شخصيتان خمتلفتان، فاملهدي عريب، واملسيح من بين إسـرائيل 

  ولكنكم جعلتمومها واحدا، فكيف ذلك؟ . وهو يف السماء
  : الردّ 

ــــوءات  ــــا حباجــــة إىل تأويــــل -باعتبارهــــا رؤى-النب ، فهــــي ليســــت نصــــا يف غالًب
ولـــو ُأخـــذت علـــى ظاهرهـــا . العقيـــدة وال يف األحكـــام، بـــل نبـــوءات عـــن املســـتقبل

ومــن احلقــائق يف هــذا الســياق وفــاة املســيح  .الصــطدمت حبقــائق ال جمــال لنقضــها
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ومـــن احلقـــائق عــــدم عـــودة األمــــوات قبـــل يــــوم القيامـــة، كمــــا هـــو واضــــح يف . �
ومــن احلقــائق أن اهللا حكــيم؛ فــال يبعــث شخصــني باملهمــة نفســها . نصــوص قرآنيــة

. ومــن احلقــائق أن اهللا تعــاىل ال جيعــل نبيــا تابعــا لشــخص عــادي. يف الوقــت نفســه
  . ناس كافةرسول إىل بين إسرائيل ال إىل ال �ومن احلقائق أن املسيح 

لـذا؛ مل يبـَق لنـا إال القـول بـأن املقصـود بنــزول املسـيح هـو جمـيء شـخص شـبيه 
  به يف هذه األمة، فهل سيكون هذا الشخص غَري املهدي نفسه؟

لــو مل يكـــن هنالـــك أي دليـــل علـــى ذلــك، لكـــان األصـــل بنـــا أن نقـــول بأمـــا 
خص شـــمـــا علـــى أ عديـــدة أدلـــة شـــخص واحـــد ُوصـــف بصـــفتني، فكيـــف وهنـــاك 

  :د، ومنهاواح
َعـْن َأِيب ُهرَيـْـرََة َعـِن النـِيب  :وهـو. احلديث الذي رواه اإلمام أمحـد بـن حنبـل -١

ــْن َعــاَش ِمــْنُكْم َأْن يـَْلَقــى  :قَــالَ  � َوَحَكًمــا عيســى بــن مــرمي ِإَماًمــا َمْهــِديا يُوِشــُك َم
مسـند . (اْجلِْزيَـَة َوَتَضـُع اْحلَـْرُب َأْوزَاَرَهـا فـََيْكِسـُر الصـلِيَب َويـَْقتُـُل اْخلِْنزِيـَر َوَيَضـعُ  ،َعْدًال 
  )أمحد

املســـيح املوعـــود واملهـــدي ليســـا شخصــــيتني خمتلفتـــني، بـــل هـــو شــــخص فإًذا، 
واحـد متصـف بصــفة املهدويـة، وصــفة املسـيحية، وجيمـع يف ذاتـــه وظيفتـني خمتلفتــني 

شــوائب، نوًعــا وأمهيــة، فهــو مهــدي كونـــه ســيزيل مــا شــاب العقيــدة اإلســالمية مــن 
وهو مسيح كونــه سـيعمل علـى كسـر . وكونـه سيعمل على إصالح أحوال املسلمني

  .مبعىن إبطال عقائد النصارى حبجج دامغة ؛الصليب
َعــْن أَنَــِس بْـِن َمالِــٍك َأن َرُســوَل اللـــه  :وهــو. احلـديث الــذي رواه ابــن ماجـة -٢

ـــْزَداُد اَألْمـــُر ِإال ِشـــدةً  :قَـــالَ  � َـــارًاَوال الـــد  ،ال يـَ َيا ِإال ِإْدب َوال  ،َوال النـــاُس ِإال ُشـــحا ،نـْ
ـاَعُة ِإال َعَلــى ِشـرَاِر النــاسِ  ِإال عيســى بـن مــرمي ،تـَُقـوُم الس ابـن ماجــة( َوال اْلَمْهـِدي( .



@pb™a�Çaòšª@òîèíì’m@@
  ٥٠٢  

  

  
  

 ولــيس احلــديث بضــعيف كمــا قــال الــبعض، أمــا رواتــه الــذين اعــرتض علــيهم بعــض
فقـد وثـَقـُه حيـىي بـن  ؛وهـو لـيس مبجهـول، "حممد بن خالد اجلَنَـدي" مثلاملتأخرين، 

كمـا روى عنـه . معني، وال يضره جهل اآلخرين بـه ما دام ابن معني قد عرفه ووثـَقهُ 
وأمــا عنعنــة احلســن وهــل مــن روى عنــه الشــافعي جمهــول؟ . الشــافعي هــذا احلــديث

مــن أنــس بــن  مسعــهفليســت تضــّر هنــا، ألنــه ثبــت أن احلســن البصــري قــد  البصــري
صـــحيح البخـــاري،  : انظـــر: (؛ كمـــا يظهـــر ذلـــك مـــن حـــديث رواه البخـــاريمالـــك

وأمــا االخــتالف يف ســنده فلــم  ).كتــاب املناقــب، بــاب عالمــات النبــوة يف اإلســالم
لــذا فلــيس يف . يـأت عليــه بـدليل، ولــو صـّح ال يضــرّه، طاملــا أن هـذا الســند صـحيح

ًنـــا، أي  أن اجتهـــاده أّدى بــــه إىل الســـند أيـــة علـــة، بيــــد أن بعـــض العلمـــاء أعلّــــه َمتـْ
أن املهــدي واملســيح شخصــيتان بــاعتبــار أن هــذا املــنت خيــالف مــا هــو معــروف لديــه 

وأمـا . ومعلوم أن األحاديـث ال تـُـَرد اجتهـاًدا.. خمتلفتان، فرد احلديَث ذا االجتهاد
أن هــذا احلــديث يعــارض أحاديــث أخــرى تقــول بــأن املهــدي واملســيح شخصــيتان 

فهـــم خـــاطئ حلـــديث جـــاء يشـــري إىل أن املســـيح هـــو أحـــد خـــّدام  خمتلفتـــان، فهـــذا
فيقـول لـه  ،�فينـزل عيسى بن مرمي : يقولالشريعة اإلسالمية، وهو احلديث الذي 

ال، إن بعضـكم علـى بعـض أمـراء، تكرمـة اهللا هـذه : تعال صـل لنـا، فيقـول: أمريهم
ســـيكون تابًعـــا  فهـــذا احلـــديث يرمـــز إىل أن املســـيح )مســـلم، كتـــاب اإلميـــان( .األمـــة

 . للشريعة اإلسالمية ولن ينسخ حكًما واحًدا منها

َعــْن نَــاِفٍع َمــْوَىل َأِيب قـَتَــاَدَة األَْنَصــارِي  :وهــو. احلــديث الــذي رواه البخــاري -٣
ــرََة قَــاَل قَــاَل َرُســوُل اللـــه  ــُتْم ِإَذا نـَــَزَل ابْــُن َمــْرَميَ ِفــيُكْم َوِإَمــ  �َأن أَبَـا ُهَريـْ اُمُكْم َكْيـَف أَنْـ

   .ِمْنُكمْ 
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مؤمنًـا جمـدًدا مـن دون أْن يكـون نبيـا،  الً إذا كان عيسى نبيـا، وكـان املهـدي رجـ
  فمن يتبع اآلخر؟

وهــو إمــامكم مــنكم ولــيس مــن أمــة أخــرى، : تعــين) َوِإَمــاُمُكْم ِمــْنُكمْ (إن مجلــة 
مــن أمــة اإلســالم، ال مــن بــين  ، وهــو�هــو إمامنــا املهــدي  ؛هنــا "ابــن مــرمي"إّن 

ولســنا حباجــة إىل تكــرار أن ابــن مــرمي اســم أطلــق علــى شــخص شــبيه بـــه، . إســرائيل
ويسمى هذا يف اللغة العربية االستعارة التصـرحيية، حيـث ُصـرح باملشـبه بـه، وُحـِذف 

  .املشبه
ِمــن الرباهـــني الدالـــة علــى أن املســـيح املوعـــود بـــه ": �املســـيح املوعـــود يقــول 

مة احملمدية سيكون فردا من هذه األمة نفسها، حديٌث ورد يف البخاري ومسـلم لأل
ـــاه أنـــه ســـيكون إمـــامكم وســـيكون "كـــم مـــنكممّ أَ "و" إمـــاُمكم مـــنكم: "وهـــو ، ومعن

ومبــا أن هــذا احلــديث يــتكلم عــن عيســى اآليت، ومبــا أنــه قــد وردت يف هــذا . مــنكم
لـذا فـإن كلمـة  ا لعيسـى،وصـفً " َعـْدل"و" َحَكـم"قبل هـذه اجلملـة  ٣٤نفسه احلديث

وال شـــك أن اخلطـــاب يف كلمـــة . أيًضـــا قـــد جـــاءت وصـــًفا لعيســـى نفســـه" اإلمـــام"
موجـه إىل الصـحابة رضـي اهللا عـنهم، ومـن الواضـح أنـه مل يـدِع أحـد مـنهم " مـنكم"

تتحدث عن شخص هو مـن الصـحابة " منكم"أنه املسيح املوعود، فثبت أن كلمة 
ـــرب مـــن الصـــحابة يف اآليـــة التاليـــة عنـــد اهللا تعـــاىل، وهـــو نفـــس الشـــخص : الـــذي اعُت

ـ� ُهْم َلم إذ توضـح هـذه اآليـة أن هـذا الشـخص قـد ُريبَ . �ا يـَْلَحُقـوا ِِـمْ َوآَخرِيَن ِمنـْ

                                         
٣٤

كتاب أحاديث من  أخرج البخاري هذين احلديثني متتالني يف باب نزول عيسى ابن مرمي  
َوالِذي نـَْفِسي بَِيِدِه لَُيوِشَكن َأْن يـَْنزَِل ِفيُكْم اْبُن َمْرَميَ َحَكًما َعْدًال فـََيْكِسَر : ١: األنبياء، ومها

  . َكْيَف أَنـُْتْم ِإَذا نـََزَل اْبُن َمْرَميَ ِفيُكْم َوِإَماُمُكْم ِمْنُكمْ : ٢. ...الصِليبَ 
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وهـــذه اآليـــة قـــد . ، فهـــو مـــن الصـــحابة ِطبـــق هـــذا املعـــىن�بروحانيـــة النـــيب الكـــرمي 
، ومبـا أن "لََناَلهُ َرُجـٌل ِمـْن فـارس َلو َكاَن اِإلميَاُن معلقا بالثرَيا: "شرحها حديث يقول

أعــين أنــه  –هــذا الرجــل الفارســي قــد ُوِصــف بصــفة قــد ُخــص ــا املســيح واملهــدي 
فثبـت أن  –سيمأل األرض عدال بعـد أن ملئـت جـورا وخلـت مـن اإلميـان والتوحيـد 

اخلـزائن  ،حتفة غولرويـة". (هذا الرجل الفارسي هو املهدي واملسيح املوعود، وهو أنا
  )١١٥-١١٤ص  ،١٧ ؛روحانيةال

ـــا مـــوت عيســـى -٤ ـــا ثبـــت يقيًن
ّ
، مل يبـــق إال أن يكـــون املقصـــود بنــــزوله �مل

  نفسه؟ املهدي املبعوث غرييكون هذا اذا جميء شخص شبيه به يف هذه األمة، ومل
قــد تنبــأ  �ملــا ثبــت أن املســيح الناصــري قــد مــات، وملــا ثبــت أن الرســول  -٥

بـني هـذه احلقــائق  للجمــعال يعـود، فلــم يتبـق طريقـة عـن نــزوله، وملـا ثبــت أن امليـت 
وهـذا األســلوب . املسـيح الثـاين غـري األول، بـل هـو املهـدي نفسـه بـأنسـوى القـول 

مستعمل يف اللغة، وهو جـواز إطـالق اسـم الشـيء علـى مـا يشابــهه بـأكثر خواصـه 
إنكـن ألنـنت صـواحب يوسـف، : (لـبعض أزواجـه �فقد قـال رسـول اللــه . وصفاتـه

فها هـو رسـولنا الكـرمي الـذي أويت جوامـع . )البخاري( )ُروا أبا َبْكٍر فـَْلُيَصل بالناسمُ 
لتشابــــههن بشـــيء واحـــد فقـــط، ) صـــواحب يوســـف( ؛الكلـــم يطلـــق علـــى أزواجـــه

  فكيف لو كان التشابـه من أبواب عديدة؟
مث إن هنالــك أحاديــث تصــف عيســى بــن مــرمي وصــًفا خمتلًفــا عــن املســيح  -٦

عيسـى بـن مـرمي، فوصـفه بأنــه  �املنتظر، ففي رحلة اإلسراء رأى رسول اللــه حممـد 
ـــَر َرِضـــَي اللــــه  نِ َعـــ :، وهـــوأمحـــر جعـــد، وهـــذا احلـــديث مـــروي يف البخـــاري ابْـــِن ُعَم

ـــرَاِهيَم فَأَمـــا " :�قَـــاَل النـــِيب  :َعنــــهَما قَـــالَ  ـــَأْمحَُر َرأَيْـــُت ِعيَســـى وُموَســـى َوإِبْـ ِعيَســـى َف
ـــــْدِر َوأَمــــا ُموَســــى فَـــــآَدُم َجِســــيٌم َســــْبٌط َكأنــــــه ِمــــْن رَِجــــاِل الـــــزط  َجْعــــدٌ  َعــــرِيُض الص 



@pb™a�Çaòšª@òîèíì’m@@
  ٥٠٥  

  

  
  

بينمـا وصــف عيسـى الـذي رآه يف املنــام والـذي سينـــزل . )البخـاري، كتـاب األنبيــاء(
، كمـا يف الروايـة التاليـة يف صـحيح البخـاري  وذلـك بط الشـعر،فيما بعد بأنـه آدم س

ــَن ُعَمــَر َرِضــَي اللـــه َعنـــهَما قَــالَ  نِ َعــ :وهــي َــا نَــائٌِم  :"� قَــاَل َرُســوُل اللـــه :اْب َنــا أَن بـَيـْ
تُـِين َأطُــوُف بِاْلَكْعَبـِة  ــَعرِ َرأَيـْ ُســُه َمــاءً يـَْنطُـُف رَأْ  ،بـَْنيَ َرُجَلــْنيِ ،فَــِإَذا َرُجــٌل آَدُم َسـْبُط الش، 

ــْن َهــَذا ــاُلوا ابْــُن َمــْرميََ  ؟فـَُقْلــُت َم َجْعــُد  ،َجِســيمٌ ، َفــَذَهْبُت أَْلَتِفــُت فَــِإَذا َرُجــٌل َأْمحَــرُ  ،َق
ـــةٌ  ،الـــرْأسِ  َهـــَذا  :قَـــاُلوا ؟َمـــْن َهـــَذا :قـُْلـــتُ  ،َأْعـــَوُر اْلَعـــْنيِ اْلُيْمـــَىن َكـــَأن َعْينــــه ِعَنبَـــٌة طَاِفَي

 مـن املصـطلق بـين مـن رجـل ؛قطن وابن ."لناِس بـه َشبـها اْبُن َقَطنٍ أَقْـَرُب ا ،الدجالُ 
إذن، املســـيح ). البخـــاري؛ كتـــاب التعبـــري، بــاب الطـــواف بالكعبـــة يف املنـــام( خزاعــة

  . الثاين غري املسيح األول الذي قد مات، ولن يعود قبل القيامة الكربى
  : االعتراض

هنــــاك حــــديث يقــــول إن املســــيح سيصـــــلي خلــــف املهــــدي؟ ممــــا يــــدل أمـــــا 
  . شخصان خمتلفان

  :الردّ 
:" حيــث يقـــول ال يــذكر هــذا احلـــديث املهــدي مطلقــا، بـــل يــذكر أمــري القـــوم،

ال، إن : تعــــال صــــل لنــــا، فيقــــول: فيقــــول لــــه أمــــريهم، �فينـــــزل عيســــى بــــن مــــرمي 
مســلم، كتــاب اإلميــان، بـــاب ( .بعضــكم علــى بعــض أمــراء، تكرمــة اهللا هـــذه األمــة

هــذا احلــديث يرمــز إىل أن املســيح ســيكون تابًعــا للشــريعة و ). نــزول عيســى بــن مــرمي
أمـــا تفســـريه اخلـــاطئ فـــال يقـــوى علـــى . اإلســـالمية ولـــن ينســـخ حكًمـــا واحـــًدا منهـــا

  . إبطال أدلة عديدة أوردناها يف تبيان أن املهدي واملسيح صفتان لشخص واحد
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   االعتراض
األمحــديني ينكــرون األحاديــث، ويقــال أيضــا أن األمحــديني انتقــائيون  يقــال أن

  . يف األحاديث، ويأخذون ما حيلو هلم، ويرتكون ما ال حيلو هلم
    :الردّ 

قــّدرها مبجــرد أن نعــرف أــا منســوبة إىل حنــن ال ننكــر األحاديــث النبويــة، بــل ن
، مث إْن رأينا أا تعارض القرآن، حاولنا أن جنـد هلـا تفسـريا آخـر يتفـق �رسول اهللا 

فــإن مل نقــدر، نــرتك احلــديث وال نأخــذ بــه، ألن الرســول . مــع القــرآن وحتتملــه اللغــة
  . ال ميكن أن يعارض القرآن �

  . ذلك يف مناظرة لدهيانة، ويف كتاب سفينة نوح �وقد بني املسيح املوعود 
  :االعتراض
تكــرر احلــديث عــن ورود حــديث نــزول ابــن مــرمي  ،يت لكتــبكمءقــرا مــن خــالل

ىل صــــحيح إفرجعــــت ، "ويضــــع احلــــرب" الــــوارد يف صــــحيح مســــلم الــــذي يف نصــــه
   ".ويضع اجلزية" مسلم فوجدت األحاديث تقول

  : الردّ 
َوالـِذي نـَْفِسـي ِبيَـِدِه : حلديث أيب هريرة شرحٌ  ،فتح الباري البن حجركتاب يف  

 ـــَر لَُيوِشـــَكن ـــَل اْخلِْنزِي ـــلِيَب َويـَْقُت ـــا َعـــْدًال فـََيْكِســـَر الص ـــُن َمـــْرَميَ َحَكًم ـــيُكْم اْب ـــزَِل ِف َأْن يـَْن
َلُه َأَحدٌ    ...َوَيَضَع اْجلِْزيََة َويَِفيَض اْلَماُل َحىت َال يـَْقبـَ

وملـــا وصـــل إىل . بشـــرح احلـــديث مجلـــة مجلـــة-كعادتـــه-حيـــث أخـــذ ابـــن حجـــر
ِيف ِرَوايَــة : ، وقــال مباشــرة)َوَيَضــع احلَْــْرب(دال منهــا ، وضــع بــ)ويضــع اجلزيــة(عبــارة 

 ــــة روايــــات كتــــاب البخــــاري ". اْجلِْزيَــــة " اْلُكْشــــِميَهِين ــــنص يف بقي َوَيَضــــع (أي أن ال
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، مث ذكـر )ويضـع احلـرب(لذا اختار ابـن حجـر الـنص .. إال يف رواية واحدة) احلَْْرب
  ). ويضع اجلزية(بنص 

  . )ويضع اجلزية(وليس ) يضع احلربو (لذا فالنص األشهر هو 
، كمــا يف ســنن ابــن )َوَتَضــُع احلَْــْرُب أَْوزَارََهــا(مث إن هنالــك روايــات تــذكر عبــارة 

   .ماجة، ومسند أمحد، ومعجم الطرباين وغريها
، ولعـــل )ويضـــع احلـــرب(وبـــني تعبـــري ) ويضـــع اجلزيـــة(مث إنـــه ال فـــرق بـــني تعبـــري 

فوضـُع اجلزيـة يعــين . أو ذَكـر واحــدا منهـا كـل مـرة. قـد ذَكـر الّنصـني معـا �الرسـول 
، ألنــه ال مــربر هلــا يف عصــر املســيح املوعــود، حيــث تنتهــي احلــروب عــدم العمــل ــا

وقد انتهيا فعـال، فـاحلروب . فاجلزية مرتبطة باحلرب الدينية، وكالمها ينتهيان. الدينية
   .سلطيةاحلالية اقتصادية سياسية استعمارية ت

يضـع (أم ) تضـع احلـرب أوزارهـا(أم ) تضـع احلـرب(وبالتايل سواء كان احلديث 
  .، فكله صحيح، وكله حيمل املعىن نفسه)توضع اجلزية(أم ) اجلزية

  :االعتراض
.. ورد يف احلــديث أنــه يف زمــن الــدجال ســيكون هنــاك يــوم كســنة ويــوم كشــهر

 يـوم؟ صـالة فيـه أتكفينـا نةكس الذي اليوم ذلكيف  :�رسول اهللا  وسأل الصحابة
  ولكنكم تقولون أن الدجال ظهر، فأين هذه األيام؟. جاب بالنفيأف

  :الردّ 
فـاليوم الـذي  . وطوهلـا يف الشـدة ،ةالعرب تستعمل قصر األيام والليايل يف املسـرّ 

كأســبوع يعــين أنــه شــديد الوطــأة، والــذي كشــهر وطأتــه أشــد، والــذي كســنة أشــد 
  .أعمال الدجال وفتنه بففي زمن الدجال متّر أيام صعبة جدا بسب. وأشد
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أمـا حتقــق قصــر األيــام وطوهلــا يف الظـاهر فقــد اكتشــفت يف هــذا العصــر أمــاكن 
ث يكــون النهــار طــويال جــدا يف بعــض األحيــان حيــ �مل تكــن معلومــة زمــن النــيب 

  .حىت يصل شهورا، مثلما هو احلال يف القطب الشمايل واجلنويب
وميكـن أن يكــون املقصــود ـا أن املــرء اآلن يقطــع يف يـوم واحــد املســافات الــيت  

  .كانت حتتاج شهرا أو أسبوعا أو سنة
  : االعتراض

يف األحاديــث، فــالبعض مــن أهــم اإلشــكاليات يف الفكــر اإلســالمي؛ اخلــالف 
يصــحح الضــعيف، والــبعض يضــعف الصــحيح، والنــاس تنتظــر مــن املهــدي أن حيــل 

  .هذه املشكلة ويفرز األحاديث الصحيحة عن الضعيفة، ولكنه مل يقم مبثل ذلك
  :الردّ 

قـــد وّضـــح طريقـــة التصـــحيح والتضـــعيف،  �مـــا دام حضـــرة املســـيح املوعـــود 
م، فقـــد اختصـــر املهمـــة، وجعلهــــا يف ووّضـــح مكانـــة احلـــديث والســـنة مـــن األحكـــا

علـى أن القـرآن الكـرمي هــو احلكـم علـى احلــديث، وأن  �لقـد أّكــد . متنـاول اليـد
وبــّني أن مــا مــن شــيء يف . �مــا تعــارض معــه فإننــا ننفــي أن ننســبه إىل رســول اهللا 

وقـد بــني حضـرته ذلــك يف التعليـق علــى . األحاديـث إال ولـه أصــل يف القـرآن الكــرمي
يت جرت بني الشيخ البطالوي ممثل أهـل احلـديث والشـيخ اجلكرالـوي ممثـل املناظرة ال

  . أهل القرآن
لقــد تنــاهى إىل مسعــي أن بعًضــا مــنكم ال يؤمنــون : �يقــول املســيح املوعــود 

ــا، فــإن كــانوا كــذلك فــإم خمطئــون خطــأ كبــريًا كــالّ مــا عّلمــُت ... باحلــديث مطلًق
  ...هذا التعليم
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اهللا أعطاكموهـــا هلـــدايتكم؛  ،ياء ثالثــة ال غـــريبــل إن يف مـــذهيب ومعتقـــدي أشـــ
فيـــــــــه توحيـــــــــد اهللا وجاللـــــــــه  وقـــــــــد ذُكـــــــــر ،وأول هـــــــــذه األشـــــــــياء الثالثـــــــــة القـــــــــرآن

 -من ذرائع اهلدى الثالث املشار إليهـا -وأما الذريعة الثانية............. وعظمته
 ـا تبيانًـا ) عليه الصالة والسالم(أي أسوة حضرته  ؛ةنّ فهي الس يف أعمالـه الـيت قـام

ال يُعـــرف مــــن القـــرآن ايـــد بظـــاهر النظـــر عــــدد  :الً مـــثف ..ألحكـــام القـــرآن ايـــد
يف أوقـات  عـددهايف صـالة الصـبح وكـم  عـددهاكم   ؛اخلمس الصلواتالركعات يف 

أن بـوال يظـّنّن أحـد . لتبيـانة كشفت غمـوض األمـر وبينتـه كـل انّ لس اولكن . أخرى
. مـا ُدون احلـديث إال بعـد املائـة واخلمسـني سـنة ؛السّنة واحلديث شيء واحـد، كـال

ــاوأمــا  يــد يف الوقــت نفســهنّ لسإن للســنة بعــد . ة فقــد كانــت موجــودة مــع القــرآن ا
 .....الكتاب ِمنة على املسلمني عظيمة

ـــــة ثالثـــــة،........  ـــــا  وإن احلـــــديث ذريعـــــة للهداي ـــــث تقـــــص علين ألن األحادي
ــــاريخ واألخــــالق والفقــــه ــــريًا مــــن األمــــور اإلســــالمية ممــــا يــــؤول إىل الت . بالتفصــــيل كث

وعــالوة علــى ذلـــك فــإن أكـــرب فائــدة مـــن احلــديث هـــي كونــه خـــادم القــرآن وخـــادم 
فيعتــربون  ،وا حظًـا مــن أدب القـرآن وحرمتـهوحنـن ال نتفـق مــع الـذين مل يُعطَـ. السـنة

وإمنـا . كمـا اعتـرب اليهـود أحـاديثهم َحَكًمـا علـى التـوراة  ،لى القـرآناحلديث َحَكًما ع
نكــر أن عظمــة الســيد إمنــا تــزداد بوجــود وال يُ . نــرى احلــديث خادًمــا للقــرآن والســنة

ـــاوإن  ،إن القـــرآن قـــول اهللا. اخلـــدام وإن احلـــديث شـــاهد مؤيـــد  ،ة فعـــل الرســـولنّ لس
مــا شــأن احلــديث . مَكــديث حَ ولعمــري إّن ذلــك خلطــأ قــول النــاس بـأّن احلــ. للسـنة

زلة املظنونـــة؟ إن هـــو إالّ ـأن يكـــون للقـــرآن َحَكًمـــا وهـــو علـــى مـــا هـــو عليـــه مـــن املنـــ
  ) سفينة نوح.(شاهد مؤيد، ال غري
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  : االعتراض
 ؟بيـه عبـد اهللاأفلمـاذا مل يكـن امسـه حممـد واسـم  ،مام املهدي صادقان كان اإلإ
ل اهللا ذلــك لطــوّ م، ال يــو إلــو مل يبــق مــن الــدنيا " :� جــاء يف حــديث للرســولفقــد 

بيـه أواسـم  ،امسه امسـي ئيواط ؛هل بييتأو من أميت أيبعث فيه رجال من  اليوم حىت
  ".أيباسم 

  : الردّ 
ل اهللا ذلـك اليـوم لطوّ  ،لو مل يبق من الدنيا إال يوم" :إن نص هذا احلديث هو

واسـم أبيـه اسـم  ،امسه امسـي يواطئ ؛حىت يبعث فيه رجال من أميت أو من أهل بييت
 الــــدنيا التنقضـــي أو تـــذهب، ال:" كمـــا أخـــرج أيًضــــا. قـــد أخرجـــه أبــــو داودو  "أيب

  " امسي امسه يواطىء بييت، أهل من رجلٌ  العرب ميلك حىت
ومل ) امســه امســي(أمــا الرتمــذي، واإلمــام أمحــد؛ فقــد ذكــرا الروايــة املقصــورة علــى 

  ) اسم أبيه اسم أيب(يذكرا 
تشــري إىل كـــون هـــذا املوعـــود ) يبعـــث اهللا رجـــال مــين أو مـــن أهـــل بيـــيت(وعبــارة 

  .�مطيعا للرسول 
ال يشــري إىل املماثلــة الظــاهرة يف االســم فقــط، إذ لــيس فيــه ) امســه امســي(وقولــه 

أي دليــل علـــى أي مرتبــة روحانيـــة، بـــل هــو إشـــارة إىل التوافــق الروحـــاين، ألن لفـــظ 
كما يقـول اهللا   .�احلُْْسَىن  اَألْمسَاء َولِّلهِ �كقوله تعاىل   يأيت مبعىن الصفة أيضا،) اسم(

ْعلَـُم لَـُه �: تعاىل نـَُهَمـا فَاْعبُـْدُه َواْصـطَِربْ لِِعَباَدتِـِه َهـْل تـَ َرب السـَماَواِت َواْألَْرِض َوَمـا بـَيـْ
يا    أي هل هناك من يوازي اهللا تعاىل يف صفاته؟ )٦٦ :مرمي( �مسَِ
مث إن املــّال علــي القــاري قــد قــال يف شــرح هــذا احلــديث أنــه إشــارة إىل املماثلــة  

، �يف الصـفات، أي أن صـفات اإلمــام املهـدي سـتكون مشــاة لصـفات الرســول 
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شـرح مشـكاة  ؛مرقـاة املفـاتيح(وأسـوته  �وسوف يهدي الناَس وفًقا لسـرية الرسـول 
  )هـ١٣٠٦، املكتبة امليمنية، مصر، ١٧٩، ص٥املصابيح، جملد

قــد أشــار بقولـــه هــذا إىل أن اإلمــام املهــدي يكــون ظـــال   �واحلــق أن الرســول 
، وهـــــذا مـــــا قالـــــه الشـــــاه ويل اهللا احملـــــدث الـــــدهلوي يف كتابـــــه �كـــــامال للرســـــول 

املهـدي الـذي جيـيء يف : "، ويقـول اإلمـام عبـد الـرزاق القاشـاين)التفهيمـات اإلهليـة(
، ويف املعـــارف والعلـــوم �تابعـــا حملمـــد آخــر الزمـــان فإنـــه يكـــون يف أحكـــام الشـــريعة 

وال ينــاقض مــا ذكرنــاه ألن . واحلقيقـة تكــون مجيــُع األنبيــاء واألوليــاء تـابعني لــه كلهــم
للشـــيخ عبـــد الـــرزاق القاشـــاين،  ،مَكـــشـــرح فصـــوص احلِ ( ."� باطنـــه بـــاطن حممـــد

 )٥٧ص

 �ِب اإلمـــام املهـــدي بروايـــة أيب داود أيضـــا الـــيت فيهـــا أن اســـم ألـــو أخـــذنا و 
، فهـــذا إشـــارة إىل وجـــود مشـــاة صـــفاتية بـــني والـــد اإلمـــام �ثـــل اســـم أِب النـــيب م

  . �ووالد الرسول  �املهدي 
وأّمــا تــوارد اســم األبــوين كمــا جــاء : بقولــه �وإىل هـذا أشــار املســيح املوعــود 

. يف حديث نّيب الثقَلني، فاعلم أنه إشارة لطيفة إىل تطاُبق السرين مـن خـامت النبيـني
كــان مســتعّدا لألنــوار فمــا اتفــق حــىت مضــى مــن هــذه الــدار، وكــان   �نبينــا فــإن أبــا 

نوُر نبيّنا مّواًجا يف فطرته، ولكـن مـا ظهـر يف صـورته، واهللا أعلـم بسـّر حقيقتـه، وقـد 
  )سر اخلالفة. (وكذلك تشابَه أُب املهدي أَب الرسول املقبول. مضى كاملستورين

وفيما يتعلق بظاهر األمساء، فقد ورد يف الروايات أيضا أن اسـم املهـدي أمحـد،  
كتــاب الفــنت، بــاب يف (كمــا يف روايــة حذيفــة الــيت ذكرهــا احلــافظ نعــيم بــن محــاد، 

ــــن حجــــر اهليثمــــي أيضــــا يف كتابــــه ). ســــرية املهــــدي القــــول املختصــــر يف "وأكــــده اب
الـــيت  �تـــه وخصوصـــياته يف عالما: "، فتحـــت عنـــوان"عالمـــات املهـــدي املنتظـــر
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: �امســه اســم النــيب : "، ذكــر اهليثمــي العالمــة الثالثــة، حيــث قــال"�جــاءت عنــه 
ابـن حجـر . (نايف إلمكان أنه مسـّمى بكليهمـاوال تَ ، )أمحد(ويف رواية تأيت ) حممد(

وقــد  ). ٥اهليثمــي، القــول املختصــر يف عالمــات املهــدي املنتظــر، البــاب األول، ص
أمــا غــالم فهــو جــزء مــن اســم العائلــة؛ فقــد  . أمحــد �عــود كــان اســم املســيح املو 

  .كان اسم أبيه مريزا غالم مرتضى، واسم أخيه مريزا غالم قادر
هــي جــزء مــن اســم العائلــة، فهــي تعــين اخلــادم والعبــد، وتشــري " غــالم"ومــع أن 

، حيــث إن املواطــأة ال �أيضــا إىل حقيقــة مواطــأة اســم اإلمــام املهــدي الســم النــيب 
ومــن املواطــأة تعــين أيضــا التقــدمي والتهيئــة . امســه امســي: �ابقــة، وإال لقــال تعـين املط

 �والتمهيـــد، وأيضـــا اتبـــاع اخلطـــوات؛ أي كأنــــه يضـــع أقدامـــه حيـــث وضـــع النــــيب 
وهـــذا مـــا حتقـــق فعليـــا يف اإلمـــام املهـــدي . أقدامـــه، وتبعـــه يف كـــل صـــفة مـــن صـــفاته

  .؛ أي خادم أمحد"غالم أمحد"، وما يشري إليه اسم �
ؤكـــد ثانيـــة وثالثـــة أن العـــربة بعـــد اإلميـــان بـــاألخالق والعمـــل الصـــاحل وااللتـــزام ون

عـن  �وقال رسـول اهللا ). إن أكرمكم عند اهللا أتقاكم(وليس بالنسب، قال تعاىل 
  ).املستدرك، كتاب معرفة الصحابة(سلمان منا أهل البيت : سلمان الفارسي

  :وما أروع ما قال نشوان احلمريي
  أتبـــــــــــــــاع ملتـــــــــــــــهآل النـــــــــــــــيب هـــــــــــــــم 

  لـــــــــــــو مل يكـــــــــــــن آلـــــــــــــه إال قرابتــــــــــــــه
  

  والعــــــــربمــــــــن األعــــــــاجم والســــــــودان   
  صــلى املصــلي علــى الطــاغي أيب هلــب
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  : االعتراض
يقال أن املهدي لن يُبعث إال بعد أن تشرق الشمس من مغرـا، فهـل حـدث 

  هذا؟ 
 :الردّ 

ولطلوعهــا مــن املغــرب أكثــر . ال شـك أن الشــمس هنــا جمازيــة وليســت حقيقيــة
هــو الــذي رّد يب مشــس اإلســالم بعــدما : "�مــن تفســري، فيقــول املســيح املوعــود 

 ) اخلطبة اإلهلامية. (دنت للغروب فكأّا طلعت من مغرا وجتّلت للطالبني

 : وجاء يف كتاب القول الصريح يف ظهور املهدي واملسيح

 :العالمة الثامنة ـ طلوع الشمس من املغرب

. ال تقــوم الســاعة حــىت تطلــع الشــمس مــن مغرــا: قــال �أن رسـول اهللا .. ".
فيومئــذ ال ينفــع نفًســا إمياــا مل . فــإذا طلعــت مــن مغرــا آمــن النــاس كلهــم أمجعــون

بـاب بيـان كتـاب اإلميـان، : مسـلم (تكن آمنت من قبل أو كسـبت يف إمياـا خـريًا 
 ).من الذي ال يُقبل فيه اإلميانالز 

ال يظّنّن أحد من هذا احلديث أن الشـمس يف الظـاهر تطلـع مـن املغـرب، ألن 
فَــــِإن اَهللا يَـــــْأِيت �: هــــذا الــــرأي خمــــالف للقــــرآن صــــراحة ويناقضــــه، يقــــول اهللا تعــــاىل

ــَن اْلَمْشــِرقِ  ــ�يقــول و ) ٢٥٩ :البقــرة( �ِبالشــْمِس ِم ْدرَِك ال الشــْمُس يـَْنَبِغــي َهلـَـا َأْن ُت
أو ينقــل  ،، فهــل تتبــدل احلركــة األرضــية)٤١ :يــس( �اْلَقَمـَر وال اللْيــُل َســاِبُق النـَهــارِ 

املشــرق إىل املغــرب واملغــرب إىل املشــرق خــالف ســنة اهللا املســتمرة؟ يقــول اهللا تبــارك 
 )٤٤:فاطر( �َحتْوِيًال  اللهِ  ِلُسنتِ  جتَِدَ  َوَلن تـَْبِديًال  اللهِ  ِلُسنتِ  جتَِدَ  فـََلن�: وتعاىل

أن اهللا تعــاىل ينــّور الــبالد الغربيــة  هــو فــاملعىن الصــحيح الــذي ال خيــالف القــرآن
ويهــدي الغــارقني يف الضــاللة والكفــر والظلمــة منــذ أمــد بعيــد إىل  ،بشــمس الصــدق
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وأن اإلســــالم سينتصــــر علــــى . فكأمنــــا مشــــس اإلســــالم تطلــــع مــــن مغرــــا ،اإلســـالم
 .رب بشكل عاماملسيحية اليت مقرها الغ

فيومئذ ال ينفع نفًسا إمياا مل تكن آمنت مـن قبـل أو كسـبت يف "وأما ما ورد 
 ،، فمعنـــاه أنـــه إذا دخـــل أهـــل الغـــرب يف اإلســـالم أفواًجـــا بعـــد أفـــواج"إمياـــا خـــريًا

اإلسـالم أولئـك الـذين  مـنوطلعت مشس اإلسـالم متاًمـا علـى الـديار الغربيـة، فيحـرم 
ســالم وال يريــدون أن يــدخلوا يف اإلســالم، فينســد علـــيهم تكــون فطــرم خمالفــة لإل

ولــيس املــراد منــه أــم يتوبــون وخيضــعون وخيشــعون . بــاب التوبــة، وال تقبــل تــوبتهم
رؤوف رحــيم يقبــل  فــاهللاألن هــذا لبعيــد عــن اهللا تعــاىل، . ولكــن اهللا ال يقبــل تــوبتهم

 .التوبة عن عباده ويغفر السيئات

قــون للتوبــة، وهــؤالء هــم األشــرار وأــم ال يوفّ  ،ةواحلــق أن قلــوم ستصــري قاســي
مبجـيء املسـيح تطلـع مشس اهلدايـة والصـدق بدأت الذين تقوم الساعة عليهم، وقد 

ـــــني ،مـــــن مغرـــــا �املوعـــــود  ـــــريًا مـــــن األوروبي قـــــد دخلـــــوا يف  واألمـــــريكيني ألن كث
  .اإلسالم بواسطة اجلماعة األمحدية

  : االعتراض
متنبئـــا كاذبـــا، فكيـــف تؤمنـــون بنبـــوة مـــريزا  ٣٠هنـــاك حـــديث يشـــري إىل وجـــود 

  غالم أمحد إذن؟ 
  : الردّ 
. حبــّد ذاتــه يفيـد ضــمنا أن هنــاك مبعوثـا صــادقا أو أكثــر احلــديث الشـريفهـذا 

متنبئـني كـذابني، لكنـه ال ينفـي وجـود مسـيح حقيقـي أخـرب  ظهورإىل ومع أنه يشري 
بــايعوه ولــو حبــًوا ": مــرارا، وأكــد علــى أمهيــة بيعتــه، ومســاه مهــديا وقــال �عنــه النــيب 
يفيـد ضـمنيا أن هنـاك مبعوثـا صـادقا مـن عنـد اهللا تعـاىل،  من هنـا فهـو ."على الثلج
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 ،صـل مقـام النبـوةأنـه كل من ادعى أنه املسيح أو املهـدي أو و : �وإال لقال النيب 
  .فال تصدقوه

  : االعتراض
خــامت النبيــني ال نــيب بعــده، وهـــو  �ثالثــني كــذابا أنـــه جــاء يف آخــر حــديث ال

  . ذا يؤكد استحالة بعثة أي نيب بعده
  : الردّ 

يقولــون عــين إنــه دجــال ألنــه قــد ورد أن ثالثــني : "�يقــول املســيح املوعــود 
دجــاال ســيظهرون، وال يفكــرون أنــه إذا كــان مقــدرا أن يــأيت ثالثــون دجــالون فكــان 

ويتـــابع ).. حقيقـــة الـــوحي(. مـــن املفـــروض أن يـــأيت مقـــابلهم ثالثـــون مســـيحا أيضـــا
ولكن ما أكـرب هـذه الطامـة إذ : "حضرته مستخدما أسلوبا استنكاريا تعجبيا فيقول

إذ مل يبـق ! مـا أشـقى هـذه األمـة! مسـيح واحـد حـىتاء ثالثون دجـالون ومل يـأت ج
 مســـيحٍ  الـــدجالني، ومل يكـــن مـــن نصـــيبها إىل اآلن أن تـــرى وجـــهَ  ســـوىيف نصـــيبها 

  )حقيقة الوحي! (صادق، بينما قد جاء يف السلسلة اإلسرائيلية مئات األنبياء
ذابا علـــى تكـــذيب ـــذا ينـــاقش حضـــرته اســـتدالل النـــاس حبـــديث الثالثـــني كـــ

إيـاكم أن تكفـروا باملسـيح واملهـدي عنـد نزولـه : مـع أن معـىن هـذا احلـديث. حضـرته
هـــذا كـــل مـــا يف احلـــديث، إنـــه . مهمـــا كثـــر األدعيـــاء الكذبـــة، فهنـــاك ثالثـــون كـــذابا

حــض علــى اإلميــان، ولــيس حضــا علــى التكــذيب؛ ذلــك أن الكــاذب يظهــر بكــل 
علـى النـاس تصـديقه واتّباعـه رغـم وضـوح سهولة أنـه كـاذب، أمـا الصـادق فيصـعب 

ـٌر ِمْنــُه َخَلْقَتــِين ِمــْن �صـدقه، ألن النــاس ال مييلــون إىل االتبـاع، بــل إىل نظريــة  أَنَــا َخيـْ
لذا جاء هذا احلـديث يؤكـد علـى أمهيـة اإلميـان مهمـا كانـت . �نَاٍر َوَخَلْقَتُه ِمْن ِطنيٍ 

  . ن عند نزول املسيح املهديالظروف واالامات ومهما كثر األدعياء واملشوشو 
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أمــا العــدد الثالثــني فـــاهللا أعلــم فيمــا إذا كــان تعبـــريًا عــن الكثــرة أم أنــه مقصـــود 
بـل املهـم . ولـيس مهمـا البحـث فـيهم.. لذاته، وإن كان مقصودا فاهللا أعلم َمن هم

  . هو أخذ العربة من احلديث
يا وال ومــــع هــــذا فــــريى الـــــبعض أن هــــذا احلــــديث يقـــــول لــــن يبعــــث اهللا مهـــــد

  ".َوأَنَا َخاَمتُ النِبيَني َال َنِيب بـَْعِدي: "مسيحا، ألنه ورد يف آخره
أن هــؤالء الثالثــني   -�إن صــحت هـذه اإلضــافة عــن الرسـول –مـع أن املعــىن 

لـــيس  �، والــيت تتضــمن أنــه �كــذابا ســيدعون النبــوة املســتقلة عــن ســيدنا حممــد 
أي أـــم ســـيكونون . نبـــوة مـــن دون اتباعـــهخـــامت النبيـــني، بـــل يزعمـــون أـــم نـــالوا ال

ببعثتـه وأمـر مببايعتـه، فهـذا املسـيح  �خمتلفـني عـن املسـيح املهـدي الـذي بشـر النـيب 
  . وخمتوما خبتمه وخادما له ومصليا عليه �سيكون تابعا للنيب 

يقــع يف تنــاقض  �فالـذي حيــتج ــذا احلـديث علــى تكــذيب املسـيح املوعــود 
ن مئـات الروايـات الـيت تبشـر بنزولـه ويسـتدل بروايـة واحـدة؛ صارخ؛ ألنه يتغاضى عـ

الــذي حتــدث عــن ثالثــني كــذابا هــو نفســه الــذي أمــر باإلميــان  �ذلــك أن الرســول 
وحيـــث إن املســيح قـــد مــات يقينـــا، فقــد ثبـــت أن املقصــوَد بنزولِـــه . باملســيح النــازل

نبيـني فـال خـامت ال �وحيـث إن سـيدنا حممـدا . بعثُة شخص شبيه به من هذه األمـة
ال نـــيب : وتعبـــري ال نـــيب بعـــدي هنـــا يعـــين. بـــد أن يكـــون هـــذا املســـيح تابعـــا لشـــريعته

. �فَِبَأي َحِديٍث بـَْعـَد اللــه َوَءايَاتــه يـُْؤِمنُـونَ �: يف اآلية" بعد"خيالفين، كما هو معىن 
فصـــار معـــىن احلـــديث أن الثالثـــني كـــذابا ســـيّدعون النبـــوة املســـتقلة، مـــع أنـــين خـــامت 

  . النبيني فال جمال ألن يأيت نيب خيالفين بشرع مستقل عين
أحــد قــد أدرجهــا  "َوأَنَــا َخــاَمتُ النِبيـَني َال نَــِيب بـَْعــِدي"عبــارة  ومـع ذلــك فيبــدو أن

، والـدليل هـو مراجعـة هـذه الروايـات � ليسـت مـن كـالم رسـول اهللاأي أـا الرواة، 
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َوأَنَـــا َخـــاَمتُ "مخســـة مـــن الصـــحابة، ومل تـــأت عبـــارة  نكلهـــا، حيـــث ورد احلـــديث عـــ
بينمــا ورد عنــه مــنت مــن غــري هــذه  طــرق ثوبــان،أحــد إال مــن " النِبيــَني َال نَــِيب بـَْعــِدي

  : طرق الروايةهي وهذه .. الزيادة
  : طريق أيب هريرة: ١

نَـُهَما َمْقتـََلٌة َعِظيَمةٌ َدْعَواُمهَـا َواِحـَدٌة  َال تـَُقومُ  الساَعُة َحىت يـَْقتَِتَل ِفَئَتاِن فـََيُكوَن بـَيـْ
ـــاُلوَن َكـــذابُوَن قَرِيًبـــا ِمـــْن َثَالثِـــَني ُكلُهـــْم يـَـــْزُعُم أَنـــهُ  َعـــَث َدج ـــاَعُة َحـــىت يـُبـْ َوَال تَـُقـــوُم الس

  ).. الرتمذي وأبو داودالبخاري ومسلم و (َرُسوُل اللِه 
حــديث َعْبــِد اللــِه بْــِن ُعَمــَر أَنــهُ َكــاَن ِعْنــَدُه َرُجــٌل ِمــْن أَْهــِل اْلُكوفَــِة َفَجَعــَل : ٢

ْعــُت َرُســوَل اللــِه  ثُـُه َعــْن اْلُمْخَتــاِر فَـَقـاَل ابْــُن ُعَمــَر ِإْن َكـاَن َكَمــا تَـُقــوُل فَـِإين مسَِ ُحيَد� 
ـاَعِة َثَالثِـَني َكــذابًا يـَُقـوُل ِإن بـَـْنيَ يَــدَ  مسـند أمحـد، كتــاب مسـند املكثـرين مــن (ْي الس

  )الصحابة
  : حديث جابر: ٣

ُهْم  �َعْن َجاِبٍر أَنُه قَاَل مسَِْعُت َرُسوَل اللِه  ـاَعِة َكـذابُوَن ِمـنـْ يـَُقوُل بـَْنيَ يََدْي الس
َعاَء اْلعَ  ُهْم َصـــاِحُب َصـــنـْ ُهْم َصـــاِحُب اْلَيَماَمـــِة َوِمـــنـْ ـــَر َوِمـــنـْ ُهْم َصـــاِحُب ِمحْيَـ َنِســـي َوِمـــنـْ

نَــةً  َقــاَل َجــابٌِر َوبـَْعــُض َأْصــَحاِيب يـَُقــوُل قَرِيــٌب ِمــْن َثَالثِــَني  . الــدجاُل َوُهــَو أَْعَظُمُهــْم ِفتـْ
  )كتاب باقي مسند املكثرين  ،مسند أمحد(َكذابًا 
  : حديث أيب بكرة: ٤

ِفيــِه  �النــاُس ِيف ُمَســْيِلَمَة قـَْبــَل َأْن يـَُقــوَل َرُســوُل اللــِه َعــْن َأِيب َبْكــرََة قَــاَل َأْكثـَــَر 
ــْد  �َشــْيًئا فـََقــاَم َرُســوُل اللــِه  ــا بـَْعــُد َفِفــي َشــْأِن َهــَذا الرُجــِل الــِذي َق ــاَل أَم َخِطيبًــا فـََق

 يَـَدْي السـاَعِة َوإِنــُه لَـْيَس ِمــْن َأْكثـَـْرُمتْ ِفيـِه َوِإنــُه َكـذاٌب ِمـْن َثَالثِــَني َكـذابًا َخيُْرُجـوَن بـَــْنيَ 
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ُلُغَها ُرْعُب اْلَمِسيِح ِإال اْلَمِديَنـَة َعَلـى ُكـل نـَْقـٍب ِمـْن ِنَقاَِـا َمَلَكـاِن يَـُذباِن  بـَْلَدٍة ِإال يـَبـْ
َها ُرْعَب اْلَمِسيِح    )كتاب أول مسند البصريني  ،مسند أمحد(َعنـْ

  : طريق ثوبان: ٥
ـــِيت بِاْلُمْشـــرِِكَني  �اللــِه  قَــاَل َرُســـولُ  تَـْلَحــَق قَـَبائِـــُل ِمــْن أُم ــاَعُة َحـــىتَال تـَُقـــوُم الس

أَنَـا َوَحىت يـَْعُبُدوا اْألَْوثَاَن َوإِنُه َسـَيُكوُن ِيف أُمـِيت َثَالثُـوَن َكـذابُوَن ُكلُهـْم يـَـْزُعُم أَنـُه نَـِيب وَ 
 َني َال َنِيبِبيوهنـاك مبـنت ) كتاب الفنت عن رسول اهللا  ،سنن الرتمذي(بـَْعِدي  َخاَمتُ الن

  .قريب رواه أبو داود، كتاب الفنت واملالحم
َوِإن بـَــْنيَ يَــَدْي الســاَعِة َدجــاِلَني  .... وحــىت حــديث ثوبــان فقــد ورد مبــنت آخــر

لَــْن تَـــزَاَل طَائَِفــٌة ِمــْن أُمــِيت َعَلــى اْحلَــق َكــذاِبَني َقرِيًبــا ِمــْن َثَالثِــَني ُكلُهــْم يـَــْزُعُم أَنــُه نَــِيب وَ 
 َوَجل ِه َعزَيْأِيتَ أَْمُر الل ُهْم َمْن َخاَلَفُهْم َحىتابن ماجة(َمْنُصورِيَن َال َيُضر(  

  : االعتراض
، فمـا معنـاه؟ ألـيس هنالـك مهـديون )وال املهدي إال عيسـى(تستدلون حبديث 

  غريه؟ 
  : الردّ 

  : �املسيح املوعود يقول 
إمنــا يعــين أنــه لــن يــأيت أي ... ".ال املْهــِدي إال عيســى"إن احلــديث الشــريف "

وخصـــاله وطريقـــه، أي لـــيس  �مهـــدي إال الـــذي ســـيكون علـــى طبيعـــة عيســـى 
 �املســــيح املوعـــــود وال اإلمـــــام املهـــــدي إال الــــذي ســـــيظهر علـــــى صـــــفة عيســـــى 

يئة مبثلهــا ولــن حيــارب، بــل ينشــر مبعــىن أنــه لــن يقــاوم الســ.. وطبيعتــه وطريــق تعليمــه
وهــذا مــا يدعمــه حــديث آخــر أورده اإلمــام . اهلدايــة بقــدوة حســنة وبآيــات مساويــة

أي أن املهــــدي، الــــذي يُـــــدعى ".. َيَضـــــُع اْحلَــــْربَ : "البخــــاري يف صــــحيحه ونصــــه
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املسيح املوعود أيًضا، سوف يُنهي احلـروب الدينيـة قطًعـا، وسـيأمر النـاس أال يقـاتلوا 
ين، بـــل علـــيهم أن ينشـــروا الـــدين بـــأنوار الصـــدق ومعجـــزات األخــــالق ألجـــل الـــد

إن الــذي يقاتــل ألجــل الــدين  :واحلــق أقــول ،فــاحلق. وآيــات التقــرب إىل اهللا تعــاىل
اآلن، أو يؤيـد املقاتــل، أو يـدعو إىل ذلــك سـرا أو عالنيــة، أو يتمـىن ذلــك يف قلبــه، 

حقيقــة ". (ا وفرائضـهمافإنـه يعصـي اهللا ورسـوله، وقـد خــرج عـن وصـايامها وحـدودمه
   )٤٣٢ –٤٣١ ص ،١٤ج  ؛املهدي، اخلزائن الروحانية
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   :االعتراض
  .يف بيت اخلالءيقال أن املؤسس تويف 

  : ٣٥الردّ 
  . إن هذا ملن أكرب أكاذيب اخلصوم

فـــارق  �إن احلقيقـــة الـــيت يعرفهـــا القاصـــي والـــداين هـــي أن املســـيح املوعـــود 
احلياة مستلقيا على فراشه، وكان حوله العشرات من الناس، وكـان مـن بيـنهم بعـض 
األطباء املشهورين، باإلضافة إىل أفراد عائلته وبعض صحابته، ومل يتفـّوه أحـد مـنهم 
مبثــل هـــذا القـــول، ومل يـــذكر أحـــد مـــنهم أنـــه تـــويف يف املرحـــاض أو يف بيـــت اخلـــالء، 

حدوث أمـر مل يـره ومل .. نوا حاضرين تلك الواقعةفكيف يزعم أولئك الذين مل يكو 
يقل به أي شخص من بـني أولئـك الـذين كـانوا بالفعـل شـاهدي عيـان طـوال الفـرتة 

  ربه؟ �اليت لقي فيها املسيح املوعود واإلمام املهدي 
لقـــد ُســـّجلت تلـــك الواقعـــة يف أكثـــر مـــن كتـــاب، وجـــاء ذكرهـــا يف أكثـــر مـــن 

قد وصل إىل الهور يف صحبة السـيدة زوجتـه  �املسيح املوعود  كان، فقد  مرجع
. وبعض أفراد عائلته وصحابته، ونزل يف بيت واحد مـن فضـالء أفـراد مجاعتـه هنـاك

يعــاين مــن مــرض الدوســنطاريا الــذي كــان يعــاوده مــن حــني آلخــر، ويف  �وكــان 
، عـــاوده املـــرض، وقـــد ١٩٠٨-٥-٢٥هــــ املوافـــق ١٣٢٦مـــن ربيـــع الثـــاين  ٢٣يـــوم 

مث أحـس بالرغبـة يف قضـاء . رب والعشـاء، وتنـاول قلـيال مـن الطعـاممجع صـاليت املغـ
ونــام . حاجتــه، فــذهب إىل بيــت اخلــالء، مث عــاد إىل غرفتــه لينــال قســطا مــن الراحــة

. بعض الوقت، ونـام أهلـه، ولكنـه اسـتيقظ مـرة أو مـرتني أثنـاء الليـل لقضـاء حاجتـه
خــرى وقـد شــعر بضــعف وعنـد الســاعة احلاديـة عشــرة يف تلـك الليلــة، اســتيقظ مـرة أ

                                         
  من إعداد املبشر حممد محيد كوثر ٣٥
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شديد فأيقظ زوجته، وبعد قليل ازداد شعوره بالضعف، فاسـتأذنته زوجتـه أن تـدعو 
الذي كان طبيبـا حاذقـا وكـان أيضـا مـن أقـرب وأحـب  �حضرة املولوي نور الدين 

حممــود أمحــد ) ســيدنا(صــحابته إليــه، فوافــق حضــرته علــى اســتدعائه واســتدعاء ابنــه 
  .التاسعة عشرة من عمره رضي اهللا عنه، وكان حينئذ يف

وقــد جــاء موالنـــا نــور الــدين رضـــي اهللا عنــه، كمــا جـــاء الــدكتور حممــد حســـني 
إنــــه يعـــاين مــــن الدوســــنطاريا وســــأهلم أن  �والـــدكتور يعقــــوب بيــــك، وقـــال هلــــم 

يف احلقيقة إن الدواء موجود يف السـماء، فعلـيكم : يقرتحوا له دواء، مث أضاف قائال
األطبـــاء مبعاجلتـــه، ولكـــن الضـــعف كـــان يـــزداد، وشـــعر وقـــد قـــام . بالـــدواء والـــدعاء

". يـا إهلـي يـا حبيـيب: "يـردد بـني حـني وآخـر �باجلفاف يف لسـانه وحلقـه، وكـان 
يف مرضـه الـذي تـويف فيـه، إذ ورد يف  �ولعل هذا يُذّكرنا مبـا قالـه سـيدنا رسـول اهللا 

 �النـيب كـان رأس : صحيح البخاري بأن أم املـؤمنني عائشـة رضـي اهللا عنهـا قالـت
: علـــى فخـــذي، فغشـــي عليـــه، مث أفـــاق فأشـــخص بصـــره إىل ســـقف البيـــت مث قـــال

  )�باب آخر ما تكلم النيب كتاب املغازي، " (اللهم الرفيَق األعلى"
ـــــة مـــــن القلـــــق  �كـــــان صـــــحابة املســـــيح املوعـــــود  ومجيـــــع احلاضـــــرين يف حال

، وقـد  واالضطراب، وكان البعض يقوم خبدمته والبعض اآلخر يـؤدون صـالة التهجـد
حينمـا رأيـت وجـه والـدي يف : "... كتب ابنه مريزا بشري أمحد رضي اهللا عنـه يقـول

صـــباح ذلـــك اليـــوم انتـــابين القلـــق، واســـتوىل علـــّي شـــعور بـــأن هـــذا لـــيس إالّ مـــرض 
  ".املوت

، وهـــو زوج �الســـاعة اخلامســـة صـــباحا وصـــل نـــواب حممـــد علـــّي  ويف حـــوايل
علـى املسـيح املوعـود واإلمـام املهـدي ومن أبرز صحابته، وملـا دخـل سـّلم  �ابنته 
فضـرب بكّفيـه . نعـم: هل حان وقـت صـالة الفجـر؟ قيـل: ، مث سأل�فرّد  �



@pb™a�Çaòšª@òîèíì’m@@
  ٥٢٥  

  

  
  

ولكنــه ُغشــي عليــه أثنــاء الصــالة، وبعــد . علـى الفــراش وتــيمم مث أخــذ يُصــلي الفجــر
فنــوى لصــالة . نعــم: هــل حــان وقــت صــالة الفجــر؟ فقيــل: قليــل أفــاق فســأل ثانيــة
دي الصـــالة حـــىت فـــرغ منهـــا، مث غشـــي عليـــه وهـــو يـــردد هـــذا الفجـــر ثانيـــة، وراح يـــؤ 

  ". يا إهلي يا حبييب: "الكلمات
يف السـاعة الثامنــة صــباحا ســأله أحــد األطبــاء الــذين كــانوا يتولــون عالجــه عمــا 
إذا كـــان يشــــعر بــــأمل أو أذى يف أي جــــزء مــــن أجــــزاء جســــده الشــــريف، ولكنــــه مل 

ضـرين طالبـا ورقـة وقلمـا، وكتـب أنـه يستطع أن جييبه لشدة الضعف، وأشار إىل احلا
ويف الســــاعة التاســــعة صــــباحا . يشـــعر بضــــعف شــــديد ولــــذلك فإنــــه ال يـــرّد علــــيهم

تدهورت حالته وكانت أنفاسه الشريفة طويلة، وقد بـات واضـحا للحاضـرين أنـه يف 
ويف الســاعة احلاديــة عشــرة قبيــل ظهــر ذلــك اليــوم، . اللحظــات األخــرية مــن حياتــه

للقــاء حبيبهـا، وانتقـل إىل الرفيـق األعلــى يف جنـة اخللـد، وإنّــا  فاضـت روحـه الطـاهرة
وبــذلك انقضــت أيـــام عمــره املبــارك الــذي بلــغ فيــه اخلامســـة . هللا وإنّــا إليــه راجعــون

  .والسبعني ونصف العام
هــذه هــي تفاصــيل مراحــل مرضــه الــذي تــويف فيــه، وقــد نقلتهــا هنــا بالتفصــيل 

قــة علــى أنــه قضــى حاجتــه للمــرة األخــرية يف والرتتيــب، وتؤكــد لنــا هــذه احلقــائق املوثّ 
الساعة احلادية عشر ليًال، وبعدها الزم فراشه حـىت السـاعة احلاديـة عشـرة مـن اليـوم 
التايل، وطوال هذه املدة بقـي علـى فراشـه، وصـلى صـالة الفجـر علـى فراشـه، وجـاد 

  .بأنفاسه الشريفة على فراشه، أمام الكثريين من احلضور يف ذلك اليوم
وحنـــن نتحـــّدى كـــل أولئـــك املتخّرصـــني والكـــذابني واملفـــرتين املضـــللني أن يـــأتوا 

.. بشهادة واحدة لشاهد عيان أن حضـرته قـد تـويف يف املرحـاض، فـإن مل يسـتطيعوا
إــم ــذا . فليتقــوا اهللا رـم، وليخشــوا يومــا تشــخص فيـه األبصــار.. ولـن يســتطيعوا
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ــــر الــــذي  ــــه، إمنــــا ميــــاثلون متامــــا أولئــــك اإلفــــك الــــذي خيرتعونــــه، وــــذا التزوي يفرتون
املستشــرقني الغــربيني الــذين هــم أعــداء اإلســالم، والــذين راحــوا يصــفون كيــف تــويف 

: ســيد األنبيــاء، وكيــف أنــه كــان يتــأمل يف مرضــه الــذي تــويف فيــه حــىت أنــه كــان يقــول
، وكيــف أنــه كــان ال يقــوى علــى املســري حــىت أنــه كــان خيــط "إن للمــوت لســكرات"

األرض وهــو يتحامــل علــى كتفــي رجلــني مــن صــحابته، وكيــف أنــه مل  بقدميــه علــى
يقو علـى أداء الصـالة فـأمر أن يـؤم أبـو بكـر املصـلني، وكيـف أنـه كـان يفقـد الـوعي 

زع األخــري، وكيــف أنــه كــان يكابــد اآلالم الشــديدة حــىت أن ابنتــه فاطمــة ـوهــو يف النــ
ألمــور لُيومهــوا القــارَئ إــم يــذكرون كــل هــذه ا. رضــي اهللا عنهــا راحــت تبكــي جبــواره

إمنـــا كـــان بســـبب غضـــب اهللا عليـــه يف  �أن هــذا العـــذاب الـــذي حتملـــه رســـول اهللا 
وإن كانوا ال يقولون هـذا صـراحة وإمنـا يرتكـون للقـارئ أن  -معاذ اهللا-أيامه األخرية 

  . يستنتجه بنفسه
واآلن يســري أعــداء اجلماعــة اإلســالمية األمحديــة علــى نفــس الــنهج الــذي ســار 

ه أعــداء اإلســالم مــن قبــل، ولكــن مــع فــارق كبــري، وهــو أن أعــداء اإلســالم مل عليــ
خيرتعوا أكذوبـة ومل يفـرتوا فريـة كمـا يفعـل اآلن أعـداء سـيدنا املسـيح املوعـود واإلمـام 

، وإمنــا ذكــروا احلقــائق بأســلوب يســتنتج منــه القــارئ مــا يريــدون لــه أن �املهــدي 
فلــــم  �ا أعــــداء املســــيح املوعــــود أمــــ. يســــتنتج مــــن دون أن يتفّوهــــوا بــــه صــــراحة
  .يستحوا أن يفرتوا عليه هذه الفرية الدنيئة
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  : االعتراض
 :طبع يف إحدى املطابع بإجنلرتا، امسه هناك كتاب

The arrival of British Empire in India: Cited by Ajami 

Israel, page 19. 
الســتمرار حكمهــم علــى يؤكــد بــأن اإلجنليــز قــرروا يف الربملــان بأنــه  هــذا الكتــاب

، باســم نــيب ظلــيّ  ئاهلنــد والســيطرة علــى املســلمني هنــاك، ال بــد هلــم مــن إقامــة متنبــ
  .ليدعو الناس لرتك اجلهاد بعد أن يعلن النبوة، ألن اهلنود سيّتبعونه بسهولة

  : ٣٦الردّ 
  : يقول اخلليفة الرابع رمحه اهللا

إىل إمام مسـجد لنـدن وقتئـذ بـأن هـذا كـذب صـريح وال شـك، إال أنـين  كتبتُ 
فلرمبـــا ورد فيـــه أمـــر آخـــر . أرجـــوك مراجعـــة هـــذا الكتـــاب حـــىت نتأكـــد ممـــا جـــاء فيـــه

  .حّولوه بقص ولزق إىل ما حيققون به مآرم
وملفاجـــأيت كتـــب إيل إمـــام املســـجد بأنـــه مل يعثـــر علـــى أي كتـــاب حيمـــل هـــذا 

: فجــاءين الــرد. باملطبعــة املــذكورة واالتصــالاملزيــد مــن البحـث  فطلبــت إليــه. العنـوان
  . لقد قمنا ببحث شاق، فلم جند الكتاب، بل مل نعثر على أية مطبعة ذا االسم

مث اتصـــلنا يف هـــذا الشـــأن بـــاملتحف الربيطـــاين وغـــريه مـــن املؤسســـات الكبـــرية، 
وال أيـة مطبعـة ـذا  ال يوجـد هنـا أي كتـاب ـذا العنـوان،: فقالوا لنا بكلمـة واحـدة

  !االسم
  

   

                                         
  .كتاب زهق الباطل للخليفة الرابع رمحه اهللا  من ٣٦
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ومـــا علـــة هـــذه  ؟األمحديـــة ـــذا االســـم اإلســـالميةاجلماعـــة مـــن مســـى  :ســـؤال
  التسمية؟

: يف أحـد إعالناتـه �واإلمـام املهـدي  يقـول حضـرة املسـيح املوعـود :جـواب
ــْت هــذه الفرقــة" كــان لــه امســان   �ألن نبينــا " املســلمة األمحديــة الفرقــة"بـــ لقــد ُمسّي

فكــان امسًــا جالليــا، وكــان  �أمــا حممــد . �واآلخــر أمحــد  �اثنــان؛ أحــدمها حممــد 
بالســيف هــؤالء األعــداء الــذين هجمــوا  ســوف يعاِقــب �يتضــمن نبــوءة أن النــيب 

ا مجاليــا، ولكــن أمحــد كــان اًمســ. علــى اإلســالم بالســيف فقتلــوا مئــات مــن املســلمني
فلقـد قّسـم اهللا هـذين . سينشـر األمـن والصـلح يف العـامل �وكان يشري إىل أن النيب 

يف الفــرتة املكيــة مــن حيــاة النــيب  �بأنــه مت ظهــور اســم أمحــد ؛ االمســني ــذا الشــكل
يف الفـــرتة  �مث ّمت ظهـــور اســـم حممـــد . حيـــث كـــان التعلـــيم هـــو التحلـــي بالصـــرب �

 .قطـَع دابــر املعارضـني واقتضــت املصــلحة تعـاىل املدنيـة حيــث اقتضـت حكمــة اهللا

ولكن أُنبئ أيًضا أن ظهور اسم أمحد سوف يتّم مرة أخرى يف الـزمن األخـري أيًضـا، 
 أي الصـفات �يُبعـث شـخص تظهـر بواسـطته الصـفات األمحديـة للنـيب  وسـوف

ُتســمى  فبهــذا الســبب رأيـُت مناســًبا أن. مجيـع احلــروب وبالتــايل ستوضــعاجلماليـة، 
الفرقـة  هذه الفرقة بالفرقة األمحدية، ولكي يفهم كل واحد عند مساع امسهـا أن هـذه

اإلعـالن رقـم " (أنشئت لنشر األمن والصلح يف العامل، وال عالقة هلا مطلًقا باحلرب
  )٣٦٦ -٣٦٥ص ،٣ج :، جمموعة اإلعالنات٢٢٩

 املــذكورة ، وهــذه الفقــرة١٩٠٠-١١-٤يــوم  وكــان هــذا اإلعــالن قــد نشــر يف
الســكاين يف اهلنــد،  ءت يف آخــر هــذا اإلعــالن الطويــل الــذي يتعلــق باإلحصــاءجــا

 ،مبادئهـا علـى حـدة حيث ألَزَمت احلكومة أن ُتسـجل كـل فرقـة متتـاز عـن غريهـا يف
أن يُـذّكر احلكومـَة ـذين  املناسـبباسٍم ختتـاره لنفسـها، فـرأى املسـيح املوعـود مـن و 
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عنــد  عـة بأخــذ هـذه التعليمـات بعــني االعتبـاروأمـر اجلمااألمـرين بالنسـبة إىل فرقتــه، 
  البيعـــة علمــا أن.. آنًفــامث ذكــر بعــد ســبع صــفحات تقريبــا مــا ذكرنــاه . التســجيل

، ومـــع ذلـــك مل خيـــرت م١٨٨٩تكونـــت ســـنة  قـــد اجلماعـــةأن و  ،أُخـــذت كانـــت قـــد
عامـــــا، حــــىت جـــــاء هـــــذا ١١ألتباعــــه أي اســـــم خـــــاص مــــدة  �املســــيح املوعـــــود 

  .اإلحصاء
  : االعتراض

األمحديــة تكفــر النـــاس، مث تشــكو مـــن تكفريهــا، ألــيس هـــذا تناقضــا؟ أمل يقـــل 
كل من مل يبايع املسيح املوعود ولـو مل يسـمع بـه، فهـو كـافر وخـارج : اخلليفة الثاين
  عن اإلسالم؟

  :الردّ 
  :هنالك مسألتان ال بد من التفريق بينهما

قه مســــألة إطــــالق لفـــــظ الكفــــر أو اإلميـــــان علــــى شـــــخص، ومســــألة اســـــتحقا
  .العذاب

هذان أمران خمتلفان وال تالزم بينهمـا، أي قـد نسـمي شخصـا كـافرا، بينمـا هـو 
  .يستحق دخول اجلنة، وقد نطلق على شخص صفة اإلسالم، وهو يف جهنم

شـــخص مل يســـمع باإلســـالم البتـــة، ولكنـــه يعبـــد اهللا  : مثــال علـــى احلالـــة األوىل
كـافر، ولكنـه   -اصـطالحنا يف -كما وصله من عقائد، ويقوم بالعمل الصاحل، فهـو

هــو كــافر ألنــه مل يعتنــق اإلســالم، ويف اجلنــة ألنــه قــام مبــا جيــب عليــه، وال . يف اجلنــة
  .يكلف اهللا نفسا إال وسعها

شـخص أعلـن اإلسـالم وباطنـه غـري ظـاهره، فـنحكم : ومثال علـى احلالـة الثانيـة
  .بإسالمه؛ أي هو مسلم، ولكن مصريه جهنم
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كر فيهــــا بـــــني املســــلمني، فَمـــــن ُيســــّمي اليهـــــود وهــــذه املســـــألة ال خــــالف يُـــــذ 
والنصــارى مســلمني؟ إــم كفــار بالرســالة اإلســالمية، ولكــن هــل كــّل يهــودي وكــل 

واهللا . إن ذلــك يعتمــد علــى ســبب عــدم إميانــه باإلســالم: نصــراين يف النــار؟ اجلــواب
أي أننــا ال نســتطيع . وحــده َمــن يعلــم الســبب احلقيقــي، وفيمــا إذا كــان معــذورا فيــه

أمـــا وصـــف شـــخص بأنـــه مســـلم أو كـــافر، فهـــذا . اإلجابــة علـــى هـــذا الســـؤال البتـــة
  .ميكننا أن نطلقه بسهولة

إن القضـــية األخـــرى اهلامـــة هنـــا هـــي أن اإلميـــان باملســـيح املوعـــود لـــيس قضـــية 
ثانويــة، بــل هــذا اإلميــان واجــب كوجــوب اإلميــان بــأي نــيب ســابق، والكفــر بــه جرميــة  

  . كحال الكفر بأي نيب سابق
كفـر أي يهـودي باملسـيح الناصـري   يسـاوي ن كفر أي مسلم باملسيح املوعودإ

ـــيهم، و كفـــر أي مســـلم باملســـيح الناصـــري حـــني ينــــزل مـــن   يســـاويحـــني بُعـــث إل
  .السماء على فرض أنه سينـزل

مـن هـذا  �لذا ميكن أن نطلق لفظ كافر على من ال يؤمن باملسيح املوعـود 
وال عالقـة لــه . عليـه بــدخول اجلنـة أو النــار البـاب، ولكـن هــذا ال عالقـة لــه بـاحلكم

  . بأنه معذور يف عدم اإلميان أو غري معذور، ألن هذا يعلمه اهللا وحده
ال بـّد مـن فهمهـا يف  �هذه اجلملة اليت قاهلا اخلليفة الثـاين للمسـيح املوعـود 

شـارحا إياهـا  �حيـث يقـول اخلليفـة الثـاين .. ضوء هذه التوطئة، ويف ضوء سياقها
  ):عقيدتي بشأن كفر غير األحمديين(عنوان حتت 
عنـدما ينــزل مـن اهللا تعـاىل وحـي . أعتقد أن الكفر هو نتيجـة إنكـار اهللا تعـاىل 

ومبـا أن اإلنسـان ال يـؤمن بـالوحي إال . يكون اإلميان به ضروريا للناس، وإنكاره كفر
إذا آمــن مبـــن نـــزل عليـــه الـــوحي، لـــذا ال بــد مـــن اإلميـــان بصـــاحب الـــوحي، وَمـــن ال 
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من بزيد أو عمرو، بـل ألن إنكـاره للـوحي ليس بسبب أنه ال يؤ . يؤمن به فهو كافر
وعنـــدي أن ســـبب الكفـــر باألنبيـــاء  . وصـــاحب الـــوحي يـــؤدي إىل إنكـــار كـــالم اهللا

ومبــا أن الــوحي الــذي . كلهــم يعــود إىل هــذا املبــدأ ولــيس بســبب إنكــار شخصــهم
جيــب اإلميــان بــه ال ينـــزل إال علــى األنبيــاء، لــذا فــإن إنكــار األنبيــاء فقــط هــو الــذي 

ومبــا أن الــوحي . الكفــر، أمــا إنكــار غــري األنبيــاء فــال يــؤدي إىل أي كفــر يــؤدي إىل
، �الــذي قــد فُــرض علــى النــاس مجيعــا اإلميــان بــه قــد نــزل علــى املســيح املوعــود 

لذا؛ أرى أن الذين ال يؤمنون به كافرون حبسب القرآن الكرمي حـىت لـو آمنـوا بـوحي 
والكفـر . خص ألصـبح كـافراآخر؛ ألنه إذا ُوجد وجـه واحـد مـن أوجـه الكفـر يف شـ

عندي هو إنكـار مبـدأ مـن املبـادئ الـيت يُعتـرب رافضـها متمـرًدا وعاصـًيا هللا، أو متـوت 
ولكــن هــذا ال يعنــي أن شخصــا مثلــه يُعــذب . الروحانيــة فيــه بســبب إنكــاره إياهــا
ومبـا أن أوامـر اإلسـالم حتكـم علـى الظـاهر، لــذا؛ . بعـذاب غيـر مجـذوذ إلـى األبـد

ســوف  -وإن كـان سـبب عـدم إميـام أـم مل يسـمعوا بـه -نـون بنـيب فالـذين ال يؤم
يُعتربون كافرين حىت لو كـانوا غـري مسـتحقني للعـذاب عنـد اهللا، ألن عـدم إميـام مل 

  .يكن ناجتا عن خطأ منهم
واملعلــوم أن املســـلمني كلهــم علـــى مـــر العصــور ظلـــوا يعتــربون الـــذين مل يـــدخلوا 

مل حيـدث إىل اليـوم أن أحـدا قـد أصـدر . �بالنيب  اإلسالم كافرين، وإن مل يسمعوا
كمـــا مل يفتـــوا بإســـالم آالف مؤلفـــة مـــن املســـيحيني مـــن . فتـــوى بكـــوم مســـلمني

. �ومل يطلـــع علـــى تعلـــيم النـــيب  �ســـاكين اجلبـــال يف أوروبـــا ممّـــن مل يســـمع بـــالنيب 
  )١١٣مرآة الصدق، ص(
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  :االعتراض
؟ أليســـوا هــم أعلـــم منــا وعلينـــا ملــاذا ال يــؤمن كبـــار العلمــاء مبؤســـس مجــاعتكم 

   االقتداء م؟
  : الردّ 

وقــد قــّص . إن سـبب الكفــر باألنبيــاء هـو الِكــْرب عــادًة ولـيس قلــة العلــم واملعرفـة
اهللا علينــا قصــة إبلــيس الــذي أىب واســتكرب وكــان مــن الكــافرين، ومل يقــّص اهللا علينــا 

  . املعريفقصة رجل َكَفر بنيب بسبب ضعف مستواه العلمي أو الثقايف أو 
بل يكون العلم أحيانا مـن مسـببات الكـرب والغـرور، فيصـبح حـاجزا وعثـرة أمـام 

  . اإلميان
قبــل ألفــي  �وهــذا مــا حصــل مــع علمــاء بــين إســرائيل الــذين كفــروا باملســيح 

ســنة، فلــم يكــن عنــدهم قلــة مــن العلمــاء، بــل قلــة تقــوى اهللا وخشــيته، كمــا تكــرر 
أَوََملْ َيُكـْن �قرنا، ولذلك قـال اهللا تعـاىل  ١٤قبل  �معهم حني كفروا بسيدنا حممد 

  . مث يتكرر اآلن �َهلُْم َآيًَة َأْن يـَْعَلَمُه ُعَلَماُء َبِين ِإْسرَائِيلَ 
لقد كان السابقون مـن املـؤمنني مـن بسـطاء النـاس وعـامتهم وضـعفائهم عـادًة، 

ــا�: الوا لــهوقــد ذكــر اهللا تعــاىل هــذه احلقيقــة علــى لســان كفــار قــوم نــوح الــذين قــ  َوَم
ــا ، فهــم بســطاء حقيقــًة، أو هــو جمــرد ازدراء مــن �نـَــرَاَك اتـبـََعــَك ِإال الــِذيَن ُهــْم أَرَاِذلَُن

وإال فـــإن العديـــد مـــن كبـــار النـــاس مـــن ذوي العلـــم والتقـــوى واملكانـــة . الكفـــار هلـــم
االجتماعيـــة أيضـــا يؤمنـــون باألنبيـــاء، فـــأبو بكـــر الصـــديق وعمـــر وعثمـــان كـــانوا مـــن  

ار القـــوم، وكـــذلك عبـــد اهللا بـــن ســـالم الـــذي شـــهد اليهـــود علـــى مكانتـــه وتقـــواه كبـــ
  . عن رأيهم فيه �وورعه عندما سأهلم الرسول 
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إن الكفــار املســتكربين يعرتضــون علــى النــيب نفســه، ويســتنكرون أن يكــون هــو 
النــيب، إذ لــو كــان اهللا باعثًــا نبيــا لبعــث غــريه بــزعمهم، وقــد ذكــر اهللا اعرتاضــهم هــذا 

  . �َوقَاُلوا َلْوَال نـُزَل َهَذا اْلُقْرآُن َعَلى َرُجٍل ِمَن اْلَقْريـَتَـْنيِ َعِظيمٍ � قوله يف
إن الــذي حيصــل مــع كثــري مــن العلمــاء، هــو أــم يشــعرون بنشــوة كثــرة األتبــاع 

أعظــم مــن املــال، فلــو  -أو يف إحساســهم -والفخــر بعلمهــم الغزيــر، وهــذا عنــدهم
عن جزء كبري من ماله للفقراء، فسريى ذلك صـعبا  طُلب لصاحب املال أن يتخلى

بعـد أن ثبـت أن كثـريا منـه لـيس  -جدا، وهكذا لو قيل للعاِمل أن يتخلـى عـن علمـه
  . فسيجده أكثر صعوبة -علما، بل أخطاء

يظّن العلماء يف البداية أم على احلق، وأن هذا النيب على الباطـل، ولكـن مـع 
يئا، ولكــن يصــبح الرتاجــع أكثــر صــعوبة، وكلمــا الــزمن تظهــر هلــم احلقيقــة شــيئا فشــ

  . طال زمان إعراضهم زادت صعوبة إميام
إذا ظهــر اإلمــام املهــدي، فلــيس لــه : ولعــل هــذا مــا أشــار إليــه ابــن عــريب بقولــه

  . عدو مبني إال الفقهاء خاصة
لكن، هناك قسـم مـن العلمـاء ليسـوا مـن هـذا النـوع، بـل مـن النـوع الـذين قـال 

َا َخيَْشى اللَه ِمْن ِعَباِدِه اْلُعَلَماءُ إِ �اهللا فيهم  فهؤالء سرعان مـا يؤمنـون وحيمـدون �من ،
ْعنَـا ُمَناِديًـا يـَُنـاِدي ِلْإلِميَـاِن َأْن آِمنُـوا بِـرَبُكْم �اهللا تعاىل ويستغفرونه قائلني  رَبـَنـا ِإنـنَـا مسَِ

ْر  َنا فَاْغِفْر لََنا ُذنُوبـََنا وََكفا رَبـَنا َمَع اْألَبـْرَارِ فَآَمنَئاتَِنا َوتـََوفـا َسيَعن� .  
، أو مسعــوا �ولعــل بعــض العلمــاء العــرب مل يســمعوا بــدعوة املســيح املوعــود 

ـا مشــوهة، ولــو مسعــوا آلمنـوا، فهــؤالء معــذورون، لكــن بعـد افتتــاح القنــاة الفضــائية 
باللغـــة العربيـــة، وبعـــد ظهـــور املواقـــع  -م٢٠٠٧ســـنة  -) mta(اإلســـالمية األمحديـــة



pbÓŠÐnß@@
  ٥٣٧  

  

  
  

، وبعد أن كثر األمحـديون يف الـدول العربيـة نفسـها، )اإلنرتنت( على الشبكة العاملية
  .فقد صار هذا االحتمال نادرا جدا

إن املهم يف القضية؛ هل يقتضـي هـذا الـزمن بعـث مصـلح مـن اهللا أم ال؟ وهـل 
 صـادق وتتحقـق فيـه صـفات مبعـوث اهللا؟ هـذا هذا الذي أعلن أنه مبعـوث مـن اهللا

 .هو الذي جيب أن يفكر فيه املرء وحيكم بتقوى اهللا وخشيته ليصل إىل احلق

  : االعتراض
ارتفــاع : "بعنــوان ضــد األمحديــة هــذا اخلــرب -علــى اإلنرتنــت -قــرأت يف موقــع 

   :طوهذا هو الراب" جندي ٦٠٠عدد اجلنود القاديانيني يف اجليش اإلسرائيلي إىل 
http://www.antiahmadiyya.net/main/articles.aspx?selec

ted_article_no=1258  
  : الردّ 

-٢٤فــي برنــامج نصــيحة إىل وســائل اإلعــالم يف ف. هــذا مــن الكــذب الواضــح
أمـني  :المحـامي أيمـن عـودةمتت استضافة ) mta( الفضائيةقناتنا يف  ٢٠١٠-٦

أي مقاومـة (عام اجلبهة الدميقراطية للسـالم واملسـاواة ورئـيس جلنـة مناهضـة التجنيـد 
، ومت االتصـال بعبـاس م١٩٤٨لـدى فلسـطينيي ) جتنيد العرب يف اجليش اإلسـرائيلي

) حيفــاكبــابري يف القريبــة مــن وهــي (رئــيس احلركــة اإلســالمية يف منطقــة عكــا : زكــور
رئـــيس حـــزب التجمـــع : وكـــذلك مت االتصـــال بواصـــل طـــه. وعضـــو كنيســـت ســـابق

فقـال احملــامي .. وُوّجـه إلــيهم سـؤال حـول هـذا التجنيــد املزعـوم.. الـوطين الـدميقراطي
وأؤكــد أنـــه ال . أنـــا أســكن حــي الكبـــابري حيــث غالبيتــه مـــن األمحديــة: "أميــن عــودة

مـن حـي الكبـابري، بـل ال يوجـد أي شـرطي  يوجد أي جندي يف اجلـيش اإلسـرائيلي
بل أقول أكثر من ذلك، حيـث إنـين أزور القـرى والتجمعـات العربيـة، فـأقول  . أيضا
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والـذي  -وحـىت اليـوم م١٩٤٨منذ عـام  -إن التجمع السكاين الوحيد : كلمة حق
لــيس  .هــو حــي الكبــابير ،لــم ينــدمج فيــه أي فــرد فــي أي إطــار أمنــي إســرائيلي

مــن عــرب العرامشــة يف الشــمال حــىت أم  -مدينــة وال جتمــع ســكين  هنالــك قريــة وال
قـــد انـــدمج يف  ،إال ويوجـــد فيـــه أو وجـــد فيـــه فـــرد علـــى األقـــل -رشـــرش يف اجلنـــوب

  . إال حي الكبابري.. إطار أمين إسرائيلي، سواء يف اجليش أو الشرطة
روفــة أفــراد اجلماعــة اإلســالمية األمحديــة حيــافظون علــى الثوابــت الوطنيــة املعإن 

اجلماعـة . حنـن نؤكـد علـى هـذه الوحـدة. لدى كل شـعبنا الفلسـطيين ويف كـل مكـان
هكــذا  . اإلســالمية األمحديــة جــزء أصــيل مــن فسيفســاء الشــعب العــريب الفلســطيين

  ". كانت وهكذا ستبقى
مــا أعرفــه أن : "فقــال عبــاس زكــوررئــيس احلركــة اإلســالمية يف منطقــة عكــا  أمــا

. جــزء مــن الشــعب الفلســطيين وجــزء مــن األمــة العربيــة اجلماعـة اإلســالمية األمحديــة
وكمــا أنــه يوجــد شــواذ يف كــل جمتمــع ويف كــل أمــة ويف كــل شــعب، فيوجــد شــواذ يف  

مـن هنــا نقـول علينـا أن نبحـث يف األمـور الـيت جتمــع . كـل مؤسسـة ويف كـل برنـامج
  ". األمم والشعوب وتقوي الروابط فيما بينها ال اليت تفرق الروابط

أنــت مــن عكــا، وهــي قريبــة مــن حيفــا، :" قــائالخ محمــد شــريف فســأله األ
فـال .. وأنت شيخ معروف، ولك احرتامك يف اتمع العـريب الفلسـطيين ويف اخلـارج

جنـــدي أمحـــدي يف  ٦٠٠هـــل يوجـــد : بـــد أن يســـمع املشـــاهد كلمـــة صـــرحية منـــك
  ؟ ئيلياجليش اإلسرا

مل نسمع ومل نعـرف ومل حيـدثنا أهـل حيفـا وأهـل الكبـابري أن :"فقال عباس زكور
الـــــذين ينتمـــــون لألمحديـــــة يلتحقـــــون بـــــاجليش اإلســـــرائيلي كمـــــا هـــــو حـــــال الـــــدروز 

إمنــا نســمع عــنهم أمــورا أخــرى يف قضــايانا وعالقاتنــا االجتماعيــة الطيبــة . والشــركس
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و اجلميع للتحـاور ومقارعـة احلجـة اإلسالم هو أمة احلوار، ندع.. واحلميدة واجلميلة
لكلمـة الـيت الـذا علينـا أن نراعـي  ."باحلجة، ال االامات اليت تأيت جزافا هنا وهناك

  ".. تقال
ســـكان " :رئـــيس حـــزب التجمـــع الـــوطين الـــدميقراطي، فقـــال: واصـــل طـــهوأمـــا 

 الكبــابري هــم مــن أبنــاء جلــدتنا، وأبناؤنــا وإخوتنــا الــذين يســامهون مســامهة كاملــة يف
وحنـن شـعب واحـد، والوحـدة الوطنيـة ضـرورية، وكـل حماولـة للــدس . نضـاالت شـعبنا

  . والعمل يف هذا االجتاه فهي حماولة لضرب الوحدة الوطنية
أهل الكبابري ومجاعة األمحدية هم أبناء الشعب الفلسـطيين وجـزء ال يتجـزأ مـن 

 يتجــزأ مــن وكــل هــذه االامــات هــي افــرتاء علــى اإلخــوة الــذين هــم جــزء ال. شــعبنا
  ". شعبنا

  فهل بقي قول للكذابني بعد هذا كله؟ 
قــد مجعــت توقيعــات  م١٩٤٨وقبــل عشــرين ســنة كانــت مجاعتنــا يف فلســطني 

مـــن رؤســـاء جمــــالس حمليـــة كبــــرية ومـــن قضـــاة عــــرب ومـــن كبــــار رجـــاالت فلســــطني 
  .. على أنه ال يوجد أي جندي أمحدي يف اجليش اإلسرائيلي م١٩٤٨

أطلقـوا كـل أنـواع األكاذيـب : شعار هـؤالء الكـذابني يقـول والالفت لالنتباه أن
هـي نفسـها تصـلح يف إبعـاد  ،ضد األمحدية، فالكذبـة الـيت ال تصـلح يف إبعـاد فـالن

  . فنوعوا يف أكاذيبكم. وال بّد لكل شخص من كذبة تصلح إلبعاده. عّالن
حـدة َمن ثبت كذبـه مـرة وا: ولكن الشعار الذي جيب أن يرفعه الناس كافة هو

فكيف ـؤالء املشـايخ الـذين قـد . وال يُنقل عنه خٌرب بعد ذلك.. فلم يُعد ثقًة حبال
 !تنافسوا يف االفرتاء علينا؟
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