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إن الذين يبايعونك إمنا يبايعون اَهللا . اصنع الفُلْك بأعيننا ووحينا
  .يد اهللا فوق أيديهم

هذا ما أوحى اهللا إيلّ على شاكلة آيات قرآنية، وقد سبق نشره يف 
  ".اإلعالن األخضر"

  الذي أُعد جلماعيت بشأن الطاعون" املصل السماوي"كتيب 

B��îÐ�ä�ã@ò��ìB 
 وامسه الثاين

  "دعوة اإلميان"
 وامسه الثالث

  "تقوية اإلميان"



قليب منفطر حزنا على الناس بسبب هذا الطاعون، فهو ليس بطاعون 
  بل هو طوفان عظيم

تعال واركب سفينتنا بسرعة، فإنّ سفينتنا هذه من ذلك الرب العليم 
  )ترمجة بيتني فارسيني(

  

 ���� شاكرا عليما اهللا بعذابكم إنْ شكرمت وآمنتم وكان اهللاما يفعلُ����
  )١٤٨: النساء(

  )٤٢: هود(����رساهاجريها وم اهللا مبوا فيها بسمِاركَ����
����محن رن أمر اهللا إال مم اليوم ٤٤هود (����ال عاصم(  

١٩٠٢-١٠-٥  
بقاديان حتت إشراف حكيم فضل دين " ضياء اإلسالم"طُبع يف مطبعة 

  احلقالبهريوي ونشر هلداية وتعليم أبناء مجاعيت وطاليب 
  ٥٠٠٠عدد النسخ 
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  أ            املقدمة

١            ل الطاعون مص  
  ٧          عالمات جميء املسيح املوعود 

  ١٦            التعليم 
  ٢٣         "ن معي يف قربيدفَي" :معىن احلديث

  ٢٧                            محدي األواجبات
  ٣٥           احملمدية األمة يف الوحي باقٍ

  ٤١      املقارنة بني تعليم القرآن وتعليم اإلجنيل 
  ٤٥      املقارنة بني دعاء اإلجنيل ودعاء القرآن ايد 

  ٦٥       جميء املسيح املوعود يف القرآن ايد أنب
  ٧٧        دوغلس نقيباملقارنة بني بيالطس وال

٨٦          ة واحلديث الفرق بني السن  
  ٨٨            معيار صحة األحاديث 

  ٩٧         اخلمس واتوقات الصلأفلسفة 
  ٩٩          واألثرياء وامللوكلوالةخطاب ل



  ١٠١            خطاب للعلماء 
  ١٠٣             يف الدين كراهإال 

  ١١١                ة وأصحاب الزواياتصوفاملحالة 
  ١١٢             للنساءنصائح
  ١١٥            اخلامتة

١١٩        ن يف قصيدة ي الطاعونبوءة تفش  
  ١٢٠         دعوة للتربع من أجل توسيع الدار
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ي الطاعون يف البنجاب    عن تفش  نبوءة   �املسيح املوعود   نشر سيدنا   
م ١٨٩٦- ٢- ٦اليوم األحد    ":�قبل ظهوره بسنوات، حيث قال      

ا املنام أن مالئكة اهللا تغرس يف خمتلف مناطق البنجاب غراس         يف  رأيت  
 بعض الغارسني عن     وقبيحةً جدا وخميفة وقصرية، فسألت     متةًقا سوداَء

هذه غراس الطاعون الذي سيتفشى يف الـبالد عمـا          : ماهيتها فقالوا 
إن اهللا   ":ا يتعلق بالطاعون، وهو    قبل ذلك وحي   وقد تلقيت ... ..قريب
 ال يغي    أي أن هذا ".. إنه آوى القريةَ  . روا ما بأنفسهم  ر ما بقوم حىت يغي
."  املعـصية مـن القلـوب       وباءُ ء الظاهري لن يزول ما مل يزلْ      الوبا

  )٥  ص٣  جملدشتهاراتم، جمموعة اال١٨٩٨- ٢- ٦ "الطاعون"(
 يف البنجاب،  الطاعون فاستهزأ القوم ذا النبأ العظيم، وقالوا ال يتفشى       

الرباين حىت استطار شره وأخذ حيصد مئات       بأ  ـلنولكنه دمههم وفقًا ل   
ة شاملة لتطعيم الناس، وقامت بدعايـة       كومة خبطّ بدأت احل ف. اآلالف

 لكـن   . التطعيم على كل الـسكان      لتفرض ة واسعة ـكتابية وخطابي 
 وألّف هذا الكتاب يف      معتذرا،  التطعيم امتنع عن  � املسيح املوعود 
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تها، وبين أنه لوال املانع      وشكر فيه احلكومة على خطّ     ١٩٠٢- ١٠- ٥
    مني مبصل الطاعون   امل لَالسماوي من التطعيم لكان أوأن  أوضح، و تطع 

 طاعته والعمـلِ    ن تفاىن يف  مكذلك  و من الطاعون ه   سيحفظ اهللا تعاىل 
  .  تعاىل من اهللا له، وأن هذا سيكون آيةًبتعاليمه حقا

وإن : "قالمعجزة الطاعون يف هذا الكتاب       عن   �وبعد أن حتدث    
ة من بطـشة  كان السؤال ما هو ذلك التعليم الذي تنجي مراعاته احلقّ    

  ".هنا فها أنا أختصره ،الطاعون
ة، والتعـاليم   قيم عشرات الوصايا النافعة، واملواعظ ال     � سجل مث  

، الضرورية لإلصالح األخالقي والرقي الروحاين بأسلوب بليغ مـؤثر        
كما أكّد على أمهية الدعاء وكيف . وما هي إال خالصة تعاليم اإلسالم

  .  يكون الدعاءجيب أن
 بني تعلـيم     املسيح املوعود، وقارنَ   ظهور زمن المات  ع �مث ذكر   

 على املقارنة بني دعـاء  اركّزمالقرآن وتعليم اإلجنيل يف مواضيع عدة،     
  . ودعاء سورة الفاحتة" نانا كفافَزبخ"اإلجنيل 
ة  والـسن   الكـرمي  القرآن وبين أا     عن وسائل اهلداية،   �وحتدث  

 واحلديث، وذكر معيـار صـحة       ةبين الفرق بني السن   مث  ث،  يواحلد
مث خاطب األمراء   .  اخلمس واتمث ذكر فلسفة أوقات الصل    . حاديثاأل

الصوفية  والعلماء، مث حتدث عن حالة مشايخ الطرق          واألثرياء وامللوك
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ث ويف األخري وجه العديد من النصائح للنساء وحتد       . وأصحاب الزوايا 
د الزوجاتعن تعد .  

، واسم ثالث هـو     "دعوة اإلميان "هو  ر  اسم آخ  "سفينة نوح "ولكتاب  
  ". تقوية اإلميان"

، ونشرت  �حظي بشرف تعريبه األستاذ زين العابدين ويل اهللا شاه          
 باهلند أول مرة، مث صدرت يف باكستان حتت         ١٩٢٦ترمجته العربية يف    
طبعة منقحة من قبل األستاذ املرحوم ملـك        " التبشري"إشراف مكتب   

بعة اليت عمل عليها املكتب العريب يف لنـدن         أما هذه الط  . مبارك أمحد 
ففيها مزيد من التنقيح، كما أضيف إليها ترمجة قصيدة فارسية وإعالن           

 يف األصل، وقـد     ليستكما أضيفت عناوين فرعية     . ا يف األصل  ورد
 سـيدنا املـسيح     فبعضها من أما حواشي الكتاب    . جعلت خبط مائل  

، ولكن  علناها كما هي  ، فج "منه" يف آخرها     حيث كتب  � املوعود
، فأضفنا يف آخرهـا     "منه"بعض احلواشي من حضرته مل يكتب عليها        

 من املترجِم،   ، وجعلناها مائلة، أما احلواشي األخرى فهي      "منه"كلمة  
  . حيث أشرنا إىل ذلك

ـ    ن ساهم لكل م الشكر ونطلب الدعاء    الص   ونتقدم خب   ذا يف نشر ه
  :  األساتذة األفاضلقد عمل على هذه الطبعةل. م القيالكتاب

ـ  خالد عزام، عالء جنمي، متيم أبو دقـة        ـ  اين طـاهر،  ـ، ه اين ـه
وسام الرباقي، حممد العاين، معتز القزق، سها كلبونـة،         . ريي، د ـالزه
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عبد ايد عـامر،  شيخ مسعود أمحد، مري أجنم برويز، داود أمحد عابد،       
ندعو اهللا تعـاىل   . عبد املؤمن طاهر  ،  حممد طاهر ندمي  ،  حممد أمحد نعيم  

.  آمني يوفّقنا للعمل ذه النصائح القيمة، ويدخلنا يف كنفه لألبد،        أن  
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  سم اهللا الرمحن الرحيم ب
  حنمده ونصلي على رسوله الكرمي 
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 مـرة   املوقرة اقترحت ليزية  إلجنالشكر أن احلكومة ا   إنه ملن دواعي     
 منها ا التطعيم إشفاقً  أخرى مشروع   هلم من عدوى    وإنقاذًاة   على الرعي 

مـن  الروبيـات   اليني   من م   على كاهلها عبئًا ثقيالً    ومحلتالطاعون،  
                                                           

  ٥١: التوبة١ 
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إنه لعمري مشروع جيب أن تـستقبله الرعيـة         . ة عباد اهللا  احرأجل  

فهـو   يف أمر التلقـيح       الظن والذي يسيء العاقلة بعاطفة االمتـنان،    
 تطلب ال  احلريصة هذه احلكومةَعهِدناولقد .  جدا وعدو لنفسه  جاهلٌ

      ا من الناس اختاذ عالج حيمل يف طياته خطر،    ا ال تقدم يف مثـل     بل إ
لذا فإنه ملما يتناىف     ،جتارب كثرية عد  بت فائدته    ثبت ماهذه احلاالت إال    

اليت بعثت   -  حب اخلري الصادقة   عاطفةُ   اقة واإلنسانية أن تكافأ   باللمع  
بأن  بالقول   - احلكومةَ فبذلت وال تزال تبذل مئات األلوف من النقود        

 اليت  ةُ الرعي ةٌشقي.  واإلنفاق لتعبمن وراء كل هذا ا    مشبوها  ا   غرض هلا
  ال ريب أن أعظـم وأفـضل مـا         .  السيئ هذا املبلغ   يبلغ منها الظن

ه يف عامل األسباب حىت اآلن هو هـذا         استطاعت هذه احلكومة تدبري   
  فبمقتـضى وال ريب أن التجارب قد أثبتت نفْع هذا التدبري،ل، صاملَ

 أن يـستجيبوا هلـذا التـدبري        كافةًب على الناس    جيمراعاة األسباب   
  . ن أجل سالمة نفوسهم متعانيه الذي ة من اهلموقرويرحيوا احلكومة امل

سنة بكل احترام قائلني بأنه لو مل يكن        بيد أننا نعتذر إىل احلكومة احمل     
أما  . مبصل الطاعون من بني الرعايا     املتطعمنيا أول   نلنا مانع مساوي لكُ   

 آيةً يف هذا الزمان      أراد أن يري الناس     تعاىل هو أن اهللا  فاملانع السماوي   
من كـان يف    كل  أنت و : ، فخاطبين قائال  من آيات الرمحة السماوية   

 ك بكامل االتباع والطاعـة وخبـالص التقـوى         ن تفاىن في  دارك وم
 آيةً من اهللا يف هـذه األيـام          ذلك  من الطاعون، ويكون   ستحفظون
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بعـك اتباعـا    ، لكن الذي ال يت    شىت الطوائف  بني    حيكم األخرية؛ كي 
، ومبوجبه لسنا    إن هذا أمر إهلي    .فال تأس عليه  كامال فإنه ليس منك،     

 آنفًا  نت بي ، فقد اجة إىل التلقيح  وال الذين يسكنون يف حظرية دارنا حب      
أحاط بكل شـيء    قد  والذي هو رب السماوات واألرض،      - أن اهللا   

ـ   اأحسإنين  :  قد أوحى إيلّ قبل زمن قائال      - علما وسلطانا  ن فظ كلَّ م
ينخـرط يف   ن ميتة الطاعون بشرط أن       هذه الدار م    بني جدران  كان

النيـات   عن مجيع    متخلّياسلك املبايعة بكل إخالص وطاعة وتواضع       
 دمتـر و رٍتكبب  هذا هأمام مأمور  و أحكام اهللا  إزاَء   يتصرف، وأال   السيئة
و وأنانيةاوعنو نبٍ ادجن    بشكل من األشكال، بل      وعأن  ال بد له م 
  .هتعاليميعمل ب

 الطاعونُ اجلارف املبيد لن يغشى قاديانَ :  وفوق ذلك قال يل خماطبا    
 الناس منه كالكالب، ويجنون من وطأة اهلم      بصفة عامة حبيث ميوت     

 - مهمـا يكـن عـددهم    - والتشرد، وأن مجيع أفراد هذه اجلماعـة        
سيسلمون من الطاعون بصفة عامة مقارنةً مع أعـدائهم، اللـهم إال            

  سـبب  بـشأم أولئك الذين مل يرعوا عهدهم حق الرعاية، أو الذين   
بيـد أن   . ضوا للطاعون ، فهؤالء ميكن أن يتعر     تعاىل خفي يف علم اهللا   

الناس سيعترفون متعجبني يف آخر األمر بأن عناية اهللا مع هذه الفئـة             
  برمحتـه اخلاصـة    حفظ هذه الفئة   قد   مقارنة مع اآلخرين، وأنه تعاىل    

   .حفظًا ال نظري له يف اآلخرين
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وسيسخر منـها    من هذه النبوءة،     بالدهشة هالبعض اجل صاب  سي

ـ    بعـضهم ن، و هم باجلنو  بعض ريميينس، و بعضهم ذهل سـيحتار وي
باالطالع على وجود إله يستطيع أن يرحم العباد مـن دون مراعـاة             

 وإال ال ريب يف أنّ هذا اإلله القدير ملوجـود،     ،وجوابه نعم ! األسباب
 قدراتـه    ذلك القادر وعجيبـةٌ    لعجيبإنه  .  أحياء  وهم ملات أولياؤه 

 ،ن جهة مكالكالب  ط على أوليائه أعداءهم السفهاء      يسلّإنه  ! املقدسة
 غـضبه   ثوروكذلك حني ي   ، جهة أخرى يأمر املالئكة خبدمتهم     ومن

 ،املقربني  فإن عينه حترس عباده    ،ه على الظاملني  سخطعلى الدنيا ويفور    
 وملا استطاع أحـد إىل      ، احلق من قواعده   هل أ  بنيانُ دذلك ال   لوالو

  . معرفتهم سبيالً
 بيد أا ال تظهر للنـاس إال    ،ىأال إن مظاهر قدرته ال تعد وال حتص       

وا اليقني واحملبة واالنقطـاع     فإن الذين أُعط  . على قدر إميام ويقينهم   
 فأولئك الذين تظهر هلـم      ،سلخوا من عادام النفسانية   ان و  تعاىل إليه

غري أنه ال يريد أن يتجلى       ،إن اهللا يفعل ما يشاء    . لعادة ل  خارقةً هقدرات 
 قليلون .�له ال ألولئك الذين خيرقون عادام      بقدراته اخلارقة للعادة إ   

  يعرفونه ويؤمنون بعجائب قدراتـه يف زمننـا هـذا،          هم الذين جدا  
  باهللا القدير الذي يصغي إىل     مطلقًا ال يؤمنون    هم الذين   جدا كثريونو

  .  يعجزه شيءال و، ما يف الكونصوته كلُّ
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٥

بة الطاعون وغريه مـن    عند إصا  تداوي أَن ال   هنا وال يغينب عن البال   
 ما مـن داء إالّ       أنه �النيب  ، بل قد ورد يف حديث       إمثًا ليساألمراض  

ل بأخذ مص - وقد خلق اهللا له دواًء، غري أين أرى من املعصية أن أُلبس             
 أن يظهرها لنـا يف األرض       � اليت يريد    هليةيةَ اإل  هذه اآل  - الطاعون

 هدقة ووع  احل  اهللا آيةء به إىل    سيُأل اللجوء إىل املصل     بح، فال أُ  الءجب
من مبا وعدين به    ؤ ذنبا ال يغتفر لكوين مل أ      رتكبتلئن فعلته ال  ، و احلق

 أن أسدي الشكر إىل الطبيب الذي أوجـد  ويف هذه احلالة ينبغيريب،  
ـ          أنْ ن م هذا املصل بدالً   ا هللا الذي عاهدين حبفظ كلّ من  أكون شاكر

 ، ذلك اإلله القادر لَصادقةٌ    وعود إن   ة تام بصرية أقول ب  .داري  يف كان
  .وكأا قد أتتآتية وإين ألرى األيام 

 حلكومتنا العالية من التطعيم هو      ساسكما أعلم أيضا أن اهلدف األ     
 ، وإا لو عثرت يوما على تـدبري       ية وسيلة إنقاذ الناس من الطاعون بأ    

ـ            هو ب  أوىف بالغرض املطلوب من هذا املصل فسوف تتقبله عـن طي
ا أن الطريق الذي سيرين اهللا فيه ال ينايف مقاصـد           بني جلي ، مما ي  خاطر

  . احلكومة قطعا
 كنبـوءة منـذ      ملوجود بالء الطاعون العظيم هذا   واخلرب عن تفشي    

، متضمنا وعد   "محديةاألرباهني  ال"عشرين سنة من هذا اليوم يف كتايب        
 ٥١٨دية الـصفحة    محاألرباهني  الانظروا  (بركات ختص هذه اجلماعةَ     

 بـالء  بكل قوة بأنه سـينجي مـن   فقد نبأ اهللا  وفوق ذلك    ).٥١٩و
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٦
      ن املخلصني الذين ال يتكربون على      الطاعون كلَّ من كان يف داري م

 مـع    مقارنةً صفضله اخلا ه تعاىل سيشملهم ب   على مبعوثه، وأن  ال  اهللا و 
ـ  لضعف يف إمي    منهم  البعض صاب إال أنه من املمكن أن ي      ،اآلخرين  هان

ـ  ن جراء األجل املقدر أو       أو م  هأو نقصٍ يف عمل    ال آخـر    ببٍألي س
 ألن احلكم يبىن على األكثرية عنـد        ؛ والشاذ كاملعدوم  .يعلمه إال اهللا  

التجربة أن احملقـونني مبـصل      بقت   وكما أن احلكومة قد حتقَّ     .املقارنة
الت ألن حـا   مع غري احملقـونني،       مقارنةً الطاعون ال ميوتون إال قليالً    

 لو حـصلت يف   كذلكل،   القليلة الشاذة ال تنقص من قدر املص       املوت
 أو مـات    ،صل يف غريها من القرى واملدن     حيا   مم أقلّ قاديان إصابات 

ـ             حيـطّ  نأحد من أفراد هذه اجلماعة بالطاعون على سبيل الندرة، فل
  . أبداذلك من مكانة هذه اآلية العليا

 يل من كالم اهللا املقدس،      نما تبي  لقد نشرت هذه النبوءة بناًء على       
.  قبل وقوعها  أمور السماء فليس من شأن العاقل اللبيب أن يستهزئ ب       

 مـن ا   رمج وليسالنور  عني  ن  ملإنه  وإنه لقول اهللا وليس بقول كاهن،       
 يستطيع أن و ذلك اإلله الذي أنزل الطاعون       إنه لكالم . مغياهب الظال 

 ها حـني   هذه النبوءة حق قـدر     روال شك أن حكومتنا ستقد    . يدفعه
ذه اجلماعة قد صاروا بالفعل      ه أبناء أن  وهو مذهل تالحظ وقوع أمر  

وإنين أقول بكل صدق بأنـه إذا مل        . حملقوننيا من افية وصحة أكثر ع 
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      هذه النبوءة اليت ال تزال ت عـشرين عامـا    نشر بني الناس منذ     تتحقق
  .  تعاىل من اهللالستف، يفنو

  يح املوعود عالمات جميء املس
 أن املخلـصني     تعاىل من عند اهللا  سيكون من اآليات الدالة على أين       

 داري سيسلمون من املوت ذا الوباء، وأن مجاعيت          بني جدران  املقيمني
، وأن الـسالم  ن غريهـم  من هجمة الطاعون م أكثر أمنا  كلها ستكون 

ـ  الذي سيشمل هؤالء لن يكون له نظري يف فئة من الفئـات، وأنّ              ة آف
 هؤالء  فيا ليت . قاديان إال ما شذّ وندر    حتلّ ب اك لن   الفتاملروع  الطاعون  

 مـن العـذاب     فينجوا ، تعاىل  هللا وخاشعنيالناس كانوا سليمي القلوب     
، ذلك أن العذاب ال ينـزل على أحد يف الدنيا بسبب االختالف            متاما

اس يف الـدنيا    يوم القيامة، وإمنا يعذَّب الن    إذ العقاب على هذا     يف الدين،   
  .هم وكثرة ذنومجتاسرعلى شرورهم و

 الطاعون يف زمن املسيح املوعود      تفشي نبوءة    أنّ  هنا كرذبال ريوجد 
ن إ أيضا، حـىت     ٢ بل يف بعض صحف التوراة     ، يف القرآن ايد   ةدووجم

ـ   من احملـال   يف اإلجنيل، و   ذلك نفسه قد أخرب ب    �املسيح    ئ أن ختط
  . نبياءنبوءات األ

                                                           
٢راجع منه .٨:٢٢، ورؤيا يوحنا الالهويت ٨:٢٤ مىت وإجنيل، ١٢:١٤ر زكريا فْ س.   
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٨
 الوعـد    هذا التدابري البشرية إزاءَ    جتنب من ال مناص لنا      أنه موااعلو

 غري أن اهللا تعاىل     . إىل سبب آخر    هذه ال يعزو العدو آيةَ اهللا     كي   الرباين
، دواءب نا تدبريا أو أخرب   -إضافةً إىل هذه النبوءة   - بكالمهكشف لنا    لو

نه من عنـد  أل ؛يئًااآلية شهذه   عظمة   تناىف مع  ي  التدبري أو الدواء ال    فهذا
  . اهللا الذي منه تلك اآلية

 على سبيل   الطاعونب من مجاعتنا    البعضوال يتومهن أحد أنه إذا مات       
 إذ قد  كال،.  وعظمتها يحطّ من قدر اآلية   س فإن ذلك    الشذوذ والندرة، 

 بالسيف  واقتلبأن ي  � نبينا وأخريا   خلاليةوع يف األزمنة ا   ش وي موسىأُمر  
  دوا السيف وأهرقوا دماء ألوف من البشر، وكان ذلك         أولئك الذين جر

   ا من أهـل احلـق هـم          معها فتح عظيم،    آيةً من األنبياء أعقبأن بعض 
 عددهم قليال جدا،     كان اآلخرون كانوا يقتلون بسيوف ارمني، لكن     

.  اآليـة شـيئًا   عظمة هـذه  مننال من اخلسارة ال ي  القليل وهذا القدر 
سبب مـن األسـباب     ل من مجاعتنا بالطاعون      بعض  أصيب كذلك فلو 

من اآليات   أوليس   . اإلهلية شيئًا   اآلية ه هذ قدح ذلك يف   فلن ي  ،املذكورة
ـ   سيحقّ  تعاىل  أنين أقول مرة بعد أخرى إن اهللا       العظيمة ا ق هذه النبوءة مب

  يعامل سيدرك أن اهللا تعاىل   بل   أي ريب لكل طالب حق،        بعده  يبقى لن
تكون من نتائج هذه اآلية الربانيـة       ، بل س  يزإعجااجلماعة بطريق   هذه  

زدهر بشكل  تزداد بسبب الطاعون زيادة عظيمة، وت     س أن هذه اجلماعة  
غريهـا مـن     اهللا بني هذه اجلماعة و     يز مل مي  أما إذا . خارق يذهل الناس  
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 كـل   يف  يهزمون الذين-لمخالفني  يحق ل  ف ،لنبوءةذه ا اجلماعات وفقًا هل  

ما سبق من أما   . أن يكذّبوين  -"زول املسيح ن" كتبت يف كتاب      كما مرة
ة  أثاروا ضج   قد  فمثال ؛تكذيبهم يل حىت اآلن فإم مل يشتروا به إال لعنة         

ـ    ! يف اخلمسة عشر شهرا     مل ميت  ٣"آم"ن  أخرى بأ  ة بعد مر ه  مـع أن
 لن ميوت يف اخلمسة عـشر       "آم"بأن  مكتوب يف تلك النبوءة صراحةً      

 �  نبينـا  عن وصفه  قد رجع احلق أنه كان    و ، إىل احلق  إذا رجع شهرا  
كرام، ولـيس   من ال ها بني يدي سبعني      نفس يف جلسة املناظرة   بالدجال

مسة عشر  اخل  حيث ظل صامتا وخائفًا    هد توبت  بل قد أكّ   ،ذلك فحسب 
هذا  س  ا أس مل يكن  و ،اشهر  نافه  الوعيد إال وصنبي � غري أنه  . ال بالدج
  مـات  مث ،مخسة عشر شـهرا    تأجيل موته    يف إالد من رجوعه    ستفمل ي 

 عقيدته  يفن الكاذب   قول إ ن النبوءة كانت ت   أل ذلك    وقد حصل  .أخريا
  .، فمات هو قبليمن الفريقني سيموت أوالً

 ال ، وحتققت يف ميقاا    اهللا علي   كشفها ذلك فإن أنباء الغيب اليت    ك و
نـزول  "ب  يف كتـا    منـها   مل يذكر   أنه غريقلّ عن عشرة آالف نبأ،      ت

 األدلـة    مع ا فقط ن منوذج و مائة ومخس   إال  الذي هو قيد الطبع    "املسيح
أحد جزءيهـا   ق  حتقّ  أو تققّ من نبوءايت إال وحت     نبوءة فما من  .شهودالو

 ولن يعثر أحد على أي نبوءة خرجت من فمـي يـستطيع             ،على األقل 
                                                           

، وقد جاءت تفاصيل حتقُّق النبوءة �كان أحد القسيسني الطاعنني يف رسولنا " آم "٣
  )املترجم من. ("عاقبة آم" أي "أجنام آم"املتعلقة مبوته يف كتاب 
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١٠
    ا أخطأتي أو أما إذا كان أحد ال يستح      ؛ عنها الو مات حبثً  والقول إ 

ة واضح نبوءايت ال  ن آالفًا من   وأقول بكل حتد إ    . ما شاء  فليقلْ جيهل   كان
الف من الناس، وإن حتريتم     اآل ويشهد هلا مئات     كل جالء، قد حتققت ب  

  أعدائي أنلو  و. � عند نبينا  فلن جتدوه إال      السابقني  النبيني  عند نظريها
وكنـت  !  زمـن  منـذ   ألبصروا احلقيقة   ذا الطريق  أرادوا فصل األمر  

أما أن يقولوا   .  هذه نظري لنبوءايت ب  أُجزل هلم اجلائزة لو أتوا     مستعدا ألن 
يـا  - فما احليلـة     ،ن النبوءة الفالنية مل تتحقّق    بأ اقةو مح أ شر   من جراء 

 ولو أم ناقشوا    ؟ ظن سوَءا منهم و   قوهلم هذا خبثً   عترب سوى أن ن   -ترى
 أو وصفوا    عن قوهلم  ىل الرجوع  من الناس الضطروا إ    مجعٍهذا األمر يف    

 آالف من   أن يوجد ا كامال و   النبوءات حتققً  آالفق  تحقّت فأنْ. بالوقاحة
 إراءة اهللا  مبثابة لعمريهو ال يستهان به، بل      ألمر  عليها، حياء األ دوالشه
بعثـة  زمن ال  غري- يف زمن من األزمان      حصل هل   ،يا ترى !  عني رؤيةَ

كوضوح تها بوضوح   حتققت برم مث  بوءات   آالف الن  أُدليت أن   -النبوية
  . البشرآالفقها  حتقّوشهد على النهار،

 كـشف  وي ،ى يف هذا العصر    يتجلّ بدأ  اهللا تعاىل قد   إين ألعلم يقينا أن   
 إال  يف العصور الغابرة  ، مبا ال يوجد له مثيل       عبده مئات من أمور الغيب    ل

ـ   وجه اهللا قد ظهر       أن  الناس رىيسوف  و. قليال  زمن وكأنـه  يف هذا ال
على تا  صام  نفسه مدة طويلة وظلّ    خفىلقد أ . نزل من السماء  تعاىل قد   

ن مظـاهر    م يشهد العالَم سو،  لن خيفي نفسه  فاآلن  إنكار الناس له، أما     
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١١
 ،، ذلك أنّ األرض فـسدت      قط قدرته ما مل يشهده آباؤهم وأجدادهم     

لـى   ع  جـارٍ  هرذك. ض خبالق السماوات واألر    مؤمنني الناسمل يعد   و
 سـأخلق اآلن    :ذلك قال سبحانه  ل عنه، و   فمعرضةٌ  القلوب أما ،الشفاه

 أن األرض أصـبحت      ذلـك  املراد من إمنا  . مساًء جديدة وأرضا جديدة   
 ماتت، ألن وجه اهللا قـد       قد قست وكأا قد    لها قلوب أه  أن أي   ؛ميتةً

؛ أساطريقصصا و   كلها ةسابقيات السماوية ال  اآل صبحتاختفى عنهم وأ  
فما هـي تلـك     .  أن خيلق أرضا جديدة ومساًء جديدة       تعاىل  اهللا فأراد

السماء اجلديدة؟ وما هي تلك األرض اجلديدة؟ أال إن األرض اجلديدة           
 ، اهللا  عند  ظهرت من  وقد ،ة اليت يهيئها اهللا بيديه    نقي القلوب ال   تلك هي

أما السماء اجلديدة فهي تلك اآليات الـيت تتجلـى   . واُهللا سيظهر منها 
  .ذنه على يد عبدهبإ

 ليس !داء اإلهلي اجلديد بع   يتجلّ هذا ال  قابلتاليت  فيا أسفا على الدنيا     
 ، القلـوب زائغـة    .م إهلهم إال تصورا   ليس، و قصصسوى ال  همييدأب

 الـيت    األخـرى  لل امل دعك عن . غشاوة وعلى األبصار    ،واهلمم كليلة 
 إىل حـال    انظـر و آهلـةً،     البشر اختذواا إذ    اإلله احلقيقي بنفسه   فقدت

، حلـق ا  أعـداءِ  قد باتوا ألد  ف! وجل  عز  اهللا كم ابتعدوا عن  ، ف املسلمني
 ، إن  سبيل املثـال   ى فعل . متعطش للدم  عدوكالصراط املستقيم   وخيالفون  
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١٢
 "منظمة محاية اإلسـالم   "ونصح لإلسالم،    اليت تدعي ال   ٤"ندوة العلماء "

 ني ناصـح  تـراهم أَ ؛ أموال املسلمني باسم اإلسـالم      اليت تأخذ  بالهور
 است د  املصائب اليت قد    أيذكرون ؟ الصراط املستقيم  محاةم  هأَ ؟لإلسالم
 إن:  واحلـق أقـول    ؟ أقول  التجديد  اهللا يف  سنة هل يعرفون  و ؟اإلسالم
 مل  لـو  مقبولة بعض الشيء      كانت ماية اإلسالم حب  هؤالء القوم  دعاوي

أكن  أصـبحوا أول    إذ   ،حجة اهللا قامت عليهم   قد  ، أما اآلن ف    قد أتيت
.  أم حماة الدين    يف السماء بعد أن كانوا يدعون      ظهربكوكب  كافر  

  لكنهم ال يبالونمتاما؟اهللا الذي بعثين يف امليعاد ما هو جوام اآلن عند    ف
  . شيئًابذلك

 حىت   ال يزال خميما   الليل هم يظنون أن   و  الظهريةَ الشمس نتقد د ل
إن را من   !  فتئوا ينوحون يف البيداء     ما  ينبوع اهللا وهم   تفجر قد ل .اآلن

وهـم   ظهر، إنَّ آياته ت   . علم هلم بذلك   الري، لكن    جي علومه السماوية 
 .العداَءحزب اهللا   يناصبون   بل   ، بغافلني فحسب  وليسوا عنها غافلون، 

هـل   ولكن. ه اليت تتم على أيديهم     ونشر تعليم  م محاية اإلسال  ه هي هذ
 اليت مـا     مشيئة اهللا احلقة   ولوا دون أن حي   هذا هم بإعراض  هؤالء يقدر

                                                           
  باهلند، أُوالمها يف كانتامجعيتان إسالميتان" منظمة محاية اإلسالم"و" ندوة العلماء "٤

  )املترجممن . ( والثانية يف الهورلكهناو
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١٣
 أن تتحقق   يوشك؟ كالّ بل    ايةزال مجيع األنبياء يشهدون عليها منذ البد      

  . �٥ليس أنا ورنب ألغل اُهللابتكَ� : القائلةالنبوءة الربانية
وخسف القمر يف السماء قبل       كسف الشمس   تعاىل قد  وكما أن اهللا  

 يف  آيـتني رى  أو،   هـذا  عبدهعشر سنوات يف شهر رمضان تصديقًا ل      
 كذلك   شاهدين على صدقي،    النهارِ  ونير نير الليلِ  حني جعل  السماء

إحـدامها تقرأُوـا يف     .. نبياءقًا لنبوءة األ   وف قد أظهر يف األرض آيتني    
 ويف احلـديث   ،٦ �تلَطِّ ع ارشعا الْ ذَإِو� :كرمي يف قوله تعاىل   القرآن ال 

ـ  "ى عليها الص فال يسع  كَن الق ولَتتر ":الشريف كاآليت   هلـذه  ا، وحتقيقً
واآليـة  .  احلديدي بني املدينة ومكة يف أرض احلجاز        يمد اخلطّ  النبوءة

وإِنْ من قَرية إِلَّا نحـن      � : قال اهللا تعاىل   حيث،  األخرى هي الطاعون  
ا قد سـير اهللا يف الـبالد         فه .�٧مهلكُوها قَبلَ يومِ الْقيامة أَو معذِّبوها     

 لتكون األرض شـاهدة كمـا كانـت        ،القطار وأرسل الطاعون أيضا   
  .ه سفاهةحماربت فإن ، تعاىلاهللافال حتاربوا  .السماء شاهدة
فهل استخالف آدم من قبل اعترض عليه املالئكة،         �  اهللا عندما أراد 

: آدم الثاين  خلق   عندواآلن قال اهللا تعاىل     ؟   اهللا عن استخالفه لقوهلم    امتنع

                                                           
    ٢٢:  اادلة ٥
  ٥: لتكوير ا٦
  ٥٩: اإلسراء ٧
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١٤
"    آدم ف فخلقتأن أستخل تستطيعون  فهل   ،٨"أردتد؟  اآلن  مشيئة اهللا  ر

لقـوا   وال ختتارون سبيل الـيقني؟ أال ال ت    الفاسدة فلماذا تقدمون الظنون  
 ههـذ اعلموا أن .  ملشيئة اهللاراد ال  وا يقينا أنْ  اعلم، و  االبتالء بأنفسكم يف 

  مـن أمـري،     شـك  نتم يف  أما إذا ك   . سبيل التقوى  صومات ليست اخل
 مـن  شياعكم أن تلتمسوا من اهللا بشارة النجاة أل     -مثالً- الطريق إلزالته ف

 يف وحي   إذ تلقيت   أنا ا فعلت نتم ناصحني هلم، وذلك كم     ك الطاعون إنْ 
ـ  أواطيعون ي من الناس الذين      مجاعة بنجاة بشارة   اهللا ن عـذاب  مـري م

 عالنات أنا باإل   نشرتها  كما ،بني الناس  ، مث انشروا هذه البشرى    الطاعون
 للمسيحيني   ساحنة فرصةٌل ابل إ . اس أن اهللا معكم   ن حىت يعلم ال   ،املطبوعة

 فوجب عليهم أيضا    ؛ باملسيح ة فإم يقولون دائما إن النجاة موكول      ،أيضا
طائفة الو.  املصيبة هذه   املسيحيني من الطاعون يف أيام      إخوام أن ينقذوا 

 بني هذه   عنده ملقبولة ا تكون هي  أكثر استجابة عند اهللا تعاىل    اليت تكون   
ال كي حزب، وذلك  كلّل  تعاىل اآلن الفرصة    اهللا لقد أتاح  . كلِّها لطوائفا

 زلفى مـن     اهللا ربهنوا على أم أقرب إىل    ي، بل    األرض عبثًا  يفيتجادلوا  
.  صدقهم من جهـة أخـرى      تجلى وي ، فيأمنوا الطاعون من جهة    غريهم،

وأخي  بن مرمي  املسيحقد اعتربوا   الذين   القساوسةَ باخلطاب   صهو املنج  
 كصميم بأن ابن مرمي هو مال     الن من   ؤمنو كانوا ي  ذا فإ ،يف الدنيا واآلخرة  

                                                           
  )املترجممن  (.�  هذا مما أوحى اهللا إىل املسيح املوعود٨
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 بربكة   النجاة  أن يشاهدوا منوذج    اآلن حق النصارى ن   فم ،الدنيا واآلخرة 

 . أيـضا  اكثري عناًءة  وقر، فإن ذلك سيوفّر على احلكومة امل      ته وفدائه كفّار
ـ   -يف اهلند الربيطانية  املوجودة  - املختلفة   طوائفينبغي على ال  ف  ؤمن اليت ت

أعين ها من الطاعون،    أتباعستنقاذ  ال وسيلة هذه ال  تها أن تتخذ  ديانبصدق  
ها الذي تؤمن   إهل عند من أجل أتباعها املنكوبني     كل طائفة منها   أن تشفع 

 اتأخذ منه وعدا موثّقً   ف دون اهللا،     آخر اختذته إهلًا من    ي معبود  أ  عند به أو 
 هـذا  ذا اإلعـالن، فـإنّ     كما نشرنا حنن     باإلعالنات وتنشره   بنجام

 اعونو ، على صدق دينها    بينا برهاناسيمثّل   و ،قلْخريا حمضا للخ  سيكون  
 احلكومة غري أن تتخلص رعيتها من مصيبة        هما الذي تبغي  . للحكومة أيضا 

  ؟الطاعون بأي طريق كان
 ن التطعـيم   أننا ذا اإلعالن ال مننع م      جيب أال يغينب عن البال    وأخريا  
جيب ، بل    اهلند بنجاب وأقاليم ال أحناء    شىت  مجاعتنا املنتشرة يف   مجيع أفراد 

 أمـرا    بالتطعيم  أمرتهم احلكومة   قد ذين يأخذ التطعيم كلُّ أولئك ال     أن
 فإن كانوا   ،يروا يف األمر  أما الذين خ  ها،  مروايطيعوا أ  وعليهم أن    اقطعي

 أن   فاألجدر ـم أيـضا     ، به يناصوالذي أَ نا   بتعليم عملون حقا  ي ممن ال 
لناس ل  فتنةً حبالتهم الفاسدة  يسببوا    لكي ال يتعثروا وال    يأخذوا التطعيم، 

  . هذايف وعد اهللا
 مـن   إذا التزم به املرء حقًا جنا      ما هو ذلك التعليم الذي       : السؤال أما

  . فيما يلي بإجيازأكتبهذا  فها أنا ،عونبطش الطا
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áîÜÈnÛa@ @
ا أن إقرار البيعة باللسان وحده ال ي        فليكنما مل يكن    عين شيئًا  واضح 

باع فقد  ت حق اال  تبع تعليمي ا، لذلك فمن    قلبمعه العمل الوايف بعزمية ال    
إني أُحافظ ": دخل يف داري تلك اليت سبق الوعد عنها يف قول اهللا تعاىل      

 وينبغي أالّ   . أي سأمحي كلَّ من يدخل حظريةَ دارك       ".. من يف الدار   كلَّ
 فقط،  بييت املادي  أنّ الداخلني يف داري هم الساكنون يف         من ذلك يفهم  

      كال بل إن مجيع أولئك الذين يت ا كـامال هـم اآلخـرون       بعونين اتباع
  . داخلون يف داري الروحانية

وقنوا بأن هلم إهلًا قـادرا قيومـا        هي أن ي  فتباع  االاألمور الواجبة   أما  
خالكل شيء  ق  ا، أزلي وهـو    مل يلد ومل يولد     يف صفاته،  ال يتغري  ا أبدي ،

 ، بعـده   على نه قريب إ. الصلب واملوت منـزه عن أن يتعرض لألمل أو       
ى مع كونه الواحد األحد       ، قربه مع وبعيدشت عندما يظهر   . وله جتلّيات 

   لٌ جديدا ويعامله بتجلٍّ جديـد،    �  يصري من اإلنسان تبدله إهلًا جديد 
ا وال يعين ذلك أنّ تغير    .  يف اهللا أيضا   ويرى اإلنسانُ على قدر تبدله تبدالً     
 الكمـال   وله غري متغري منذ األزل      إنهما يطرأ على اهللا تعاىل، كالّ، بل        

اهللا له  تغير ومييل إىل اخلري، يظهر      التام، لكن عندما حيدث لدى اإلنسان       
 جلـوةُ   ت لـه  ظهر ، حالة اإلنسان  طورتتما  كلوأيضا بتجلٍّ جديد،    
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  ملـن   ال يري قدرته اخلارقـةَ إال      �إنه  . اجلالءمن   مبزيد    تعاىل قدرته

. جـزات ع وامل لعادة، وهذا هو أصل اخلوارق     التبدل اخلارق ل   صل منه حي
نفـسكم  نوا به وآثروه على أ     فآم  هو شرطُ مجاعتنا،   هذا هو اإلله الذي   

الصدق واإلخـالص  با يف سبيله    وحتلّو عالقاتكم،   راحتكم ومجيع وعلى  
 أمـا أنـتم     ،ائهاثره على أسباا وأعز    الدنيا ال تؤ   .عمليابكل شجاعة   

بوا   فآثكتن  روه لتـة  إن إراءة آيات الرمحة   . مجاعته يف السماء  مانية ربسن
ته هذه إال    من سن  نصيبب غري أنكم ال تستطيعون أن حتظوا        منذ القدم، 
    بينكم وبينه إذا مل يبق أي  دعكم  ارض يف  صبح رضاكم أ، و بيف ه ورغبـت

سواء يف حـاالت النجـاح أو    � عتباته عن رأسكم  يربح مله، و رغبت
 فسوف يظهر فيكم اإلله الذي       ذلك  فعلتم لو ف ،ليفعل ما يشاء  الفشل،  

 ن يعمل     .  منذ زمن  حجاب وراء   هوارى وجهذا وي فهل فيكم م بتغـي 
 فامضوا قُدما عند حلول مـصيبة،      ؟مرضاته وال يستاء من قضائه وقدره     

 وحدانيـة اهللا  ن ذلك سبيل رقيكم، وابذلوا أقصى جهدكم يف نشر          إف
وارمحوا عباده، وال تظلموهم ال باللسان وال باليـد وال          . على األرض 

ربوا على أحد   ال تتك .  دوما قلْ اخلَ ري خل جاهدينواسعوا  . حبيلة من احليل  
كونوا مساكني  . ولو كان مرؤوسكم، وال تسبوا أحدا ولو كان يسبكم        

    كثريون هـم   .  لتكونوا من املقبولني   ،لقحلماء صاحلي النية مواسني للخ
ياء يف  صفهم أ من  الذين يتحاملون ولكنهم من الداخل ذئاب، وكثريون        

 مـا مل    ة اهللا تعاىل  حضر تقبلوا يف    ن فل ؛ الباطن ثعابني  يفالظاهر ولكنهم   
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١٨
، من احتقارهم  ارمحوا الصغار وأنتم كبار بدالً    . باطنكمكيكن ظاهركم   

 كربيـاء، واخـدموا     إذالهلم من  من   وعظوا اجلاهلني وأنتم علماء بدالً    
احذروا سـبل   . من خيالء  عليهم   التكرب من   املساكني وأنتم أثرياء بدالً   

دوا املخلـوق، وانقطعـوا إىل      ال تعب . وا اهللا دائما واتقوه   خشاهلالك، وا 
من  عيشوا، و  ن أجله مالدنيا، وهللا وحده كونوا، و    تربأوا من   موالكم، و 

ولْيشهد لكـم كـلُّ     .  ألنه تعاىل قدوس   إمثوا كل رجس و   هرك ا أجله
 لكم كلُّ مساء أنكم قضيتم النهار       ، ولْيشهد  أتقياءَ صباح أنكم بِتم الليلةَ   

 وال  ،ر كالدخان  فإا ال تلبث أن تتبخ     ،الدنياال ختافوا لعنات    . خائفني
، بل خافوا لعنة اهللا اليت تنـزل من السماء         تستطيع أن حتول النهار ليالً    

ن حتلّ به يف الدوتقطع دابرنيا واآلخرة م .  
قلوب بالرياء، ألن اهللا الذي هو إِهلكم بصري مبا يف    جوا بأنفسكم    تن لن
ه؟ فاسـتقيموا وتطهـروا وتزكّـوا        أن ختدعو  تستطيعون، فهل   العباد

  لو بقيت فيكم ذرة من الظلمة فسوف تذهب بنوركم كله،          .وأخلصوا
  بشكل من األشـكال     أو عجب أو كسل     كرب أو رياءٌ   كم كان في  لوو

وا ببعض ما حققـتم مـن       خدعتن حذارِ أن . لقبولبا ليقفلستم بشيء ي  
أنَّ اهللا يريد أن حيدث     ، ذلك   ما عليكم قتم به   قد حقّ فتظنوا أنكم   مور  األ

  .يحييكم بعدهس تام، ويريد منكم موتا انقالبيف أنفسكم 
ـ   التصاحل فيما بينكم، وأقيلوا عثرات إخوانكم      إىلرِعوا  ا س  شرير، ف

.  يحدث الفُرقة  ، إذ ذلك الذي ال يرضى مبصاحلة أخيه، ولسوف يقطَع       
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   خلَّوا عن أنانيتكم مةَ الكـاذب   وا ذلّ ن كل وجه، وال تباغضوا، وتذلّل     ت

وأنتم صادقون لكي يغفر لكم، واتركوا تسمني الـنفس ألنّ اإلنـسان            
 كم هو شقي  . الباب الذي نوديتم إليه    السمني ال يقدر على الدخول من     

ذلك اإلنسان الذي ال يؤمن ذه الكلمات اليت خرجت مـن فـم اهللا              
 فكونوا متحدين   إِن كنتم تريدون أن يرضى اهللا عنكم يف السماء        . فبينتها

أكثركم غفرانا    أكرمكم إنّ. من بطن واحد   نيشقيقاتحاد ال فيما بينكم   
نألخيه، وشقييف شيءمين   يعاند وال يغفر، فليس م.  

الفـاجر ال يـستطيع أن      .  فإنه قدوس وغيور   كثريا،وا لعنة اهللا    خاف 
.  تعـاىل  قرب اهللا حيظى ب أن  ال يستطيع   املتكرب  و.  تعاىل قرب اهللا حيظى ب 

أن ال يـستطيع    اخلائن  و.  تعاىل قرب اهللا حيظى ب أن   يستطيع   الظامل ال و
 قـرب اهللا  ال يفـوز ب    �وكل من ال يغار هللا      .  تعاىل قرب اهللا حيظى ب 

واطمأَنوا والذين يتهافتون على الدنيا كالكالب والنمل والنسور        . تعاىل
   . تعاىلقرب اهللاينالوا  ال يستطيعون أن ا

من .  تعاىل كل قلب جنس غافل عنه    و  تعاىل،  عنه ة بعيدةٌ جنسكل عني   
،  سيضحك من أجله  من بكى  و ، سينجى منها  � كان يف النار من أجله    

س رضاته الدنيا ملطع صلته عنن قومهاقلْي.  
ـ  م احلماس دقَقلب خملص وبصدق كامل وبِ    بكونوا أولياء اهللا      ن، يكُ

 ،أزواجكم وإخوانكم الفقراءَ  ارمحوا من هم حتت أيديكم و      .موىلً لكم 
إن الدنيا  .  لكم  هو ا وصدقًا ليكون   حق �  كونوا هللا . لترمحوا يف السماء  
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ـ باهللا  اعتصموا   ف .. ومنها الطاعون  ،دار أللوف اآلفات   ـ  ،صدقب بعد  لي
ـ    يف    آفةٌ قع ال ت  .عنكم هذه اآلفات    صدر احلُكـم مـن    األرض ما مل ي

ا الفطنة   فإمن ،رمحة من السماء   ال لمل تنـز   ما  منها ال تزول آفة  و ،السماء
 عن املداواة واختـاذ    مل تنهوا   إنكم . أن تستمسكوا باألصل ال بالفرع     يف

  ما أراد اهللا عـز      إال  حيدث لن.  عليهما تكال عن اال  نهيتم وإمنا   ،التدبري
  . املقامات كلّها أفضلُ هو مقام التوكلفليعلم أن استطاع ومن، وجلّ

 فيـه خذوا القرآن مهجورا، فإنّ     رية لكم أن ال تت    ومن التعاليم الضرو  
ـ  القرآنَ   ون يكرِم إن الذين . تكمحيا  الـذين  يف الـسماء، و    ونيكرمس
ثونريؤ      ؤال .  يف السماءونثَر القرآن على كل حديث وعلى كل قول سي

كتاب لبين نوع اإلنسان على ظهر البسيطة اآلن إال القرآن، وال رسولَ            
 أن   جاهـدين  واسع، فا � حممد املصطفى  إال    كلهم آدموال شفيع لبين    

ه غـري لوا عليـه    فض، وال ت  اصادقًا  حب  اجلاه واجلالل   ذا نيبهذا ال وا  بحت
   .وا يف السماء من الناجنيكتب، لكي ت من األشكالبشكل
 إمنا النجاة احلقيقية ،وا أنّ النجاة ليست بشيء يظهر بعد املوت      اعلم و

أال ؟  أال من هو النـاجي    . الدنياي ملعاا يف هذه احلياة      هي تلك اليت تر   
م عند اهللا،   لق كله  اخلَ  شفيع � وأَن حممدا    ، الذي يوقن بأن اهللا حق      إنه

 للقرآن من كتاب حتـت أدمي       نظريوال  ن رسول    م �  له مثيلَال   وأنْ
إالّ أنّ هـذا     حييا حياة اخللود،   ألحد أن    يشأ مل    تعاىل  وأن اهللا  ،السماِء

 �  حلياته � اهللا    وقد مهد  . إىل أبد اآلبدين    خالد حي النيب املصطفى 
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٢١
 القيامـة،    يوم  التشريعية والروحانية مستمرةً إىل    إفاضته جعل    أنْ األبدية

 املوعود هـذا   الروحاين أرسل إىل العامل أخريا املسيح     �  فيضانه بربكةو
 أن ال   امـا لز كـان    إذلتكميل بنيان اإلسالم،    ضروريا  الذي كان جميئه    

مـا   روحاين ك  لسلسلة احملمدية مسيح  يف ا   مل يبعث  ينتهي هذا العامل ما   
اهـدنا  �: قوله تعاىل شري  يوإىل هذا   . لسلسلة املوسوية بعث مسيح يف ا   

 يمقتساطَ الْمرالص*هِملَيع تمعأَن يناطَ الَّذرص �.  
 ،ه القـرون األوىل    أضاعت  كانت قد   الذي  املتاع � لقد نال موسى  

لقـد   . قد أضاعته سلسلة موسى    ت املتاع الذي كان   �نال حممد   قد  و
    ة مقاما  ، السلسلة املوسوية  قامت اآلن السلسلة احملمديأعظم منها    إال أ 

ات ا آالف شأنابن مـرمي     ومثيلَ ، من موسى  إن مثيل موسى أفضلُ   .  املر 
القرن الرابع عشر من    املسيح املوعود يف     ومل يظهر    . من ابن مرمي   أفضلُ
 كما كان املسيح ابن مرمي قد ظهر يف القرن الرابع عـشر             � النيببعد  

 ون فيه  املسلم يف زمن صار   جاء    قد  بل ،٩ فحسب � من بعد موسى  
وأنا ذلك املـسيح    .  املسيح ابن مرمي    الذين ظهر فيهم   اليهودب  حاالً أشبه

ن يعترض   م وجاهلٌ ،� ن حياربه  م  وسفيه . ما يشاء  املوعود، ويفعل اهللا  
 اهللا  أرسلينولقد  .  أن يكون هكذا، ال هكذا      كان ينبغي  :قائال �عليه  

 فمن  ،الطاعونمنها آية    آيات باهرات تنوف على عشرة آالف        تعاىل مع 
                                                           

بناًء على شهادة تارخيهم بأن ظهور املسيح كان على رأس يسلّم اليهود باإلمجاع  ٩
 منه. نظروا تاريخ اليهودا. القرن الرابع عشر من بعد موسى عليهما السالم
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٢٢
بعين صدق،ين ب بايعبقلب صادق  وات ،     ا يف   وختلى عن مجيع رغباته متفاني

  .  هذه فهو الذي ستشفع له روحي يف أيام اآلفات،طاعيت
إنكم لـن     امسعوا وعوا مجيعا،   ،ون أنفسكم من مجاعيت   دفيا من تع  

. ا وصـدقً  ا التقوى حق  سبلسلكتم   من مجاعيت يف السماء إال إذا        تعدوا
 اخلمس خبشية وخضوع كأنكم ترون اهللا تعاىل، وأتموا         فأَدوا صلواتكم 
ت عليه الزكـاة     اهللا تعاىل، وكلّ من وجب     ابتغاَء مرضاة  صيامكم بصدقٍ 
. هنـاك مـانع   مل يكن    من وجب عليه احلج فليحج ما        فليؤدها، وكلُّ 

ا اعلموا يقين و. لوا اخلري على أحسن وجه، واتركوا الشر كارهني له        فعا
 هـي    التقوى إنّ. تعاىل خالٍ من التقوى لن يصل إىل اهللا          عملٍ  كل أن

  . هذا األصلمل يفُتهأصل كل حسنة، ولن يضيع عمل 
م واملصائب كما افتنت املؤمنون مـن       ال أن تفتـنوا بأنواع اآل    ال بد  
 شـيئًا كم  ضراألرض ال تستطيع أن ت    . عثروات لئالّ ت  فكونوا حذرين  ،قبل

 بأيديكم  تضررمت  فإمنا  تضررمت إذا.  مع السماء  صلة متينة  إن كانت لكم  
 يف  كم األرضية كلّها فلسوف يعطيكم اهللا     عزت زالت   لو. أيدي العدو بال  

 آمـال   روا خيبة وال بد أن تؤذَوا وت    . ة لن تزول، فال جروه    عزالسماء  
ما إذا كنـتم    لريى   ألن ربكم إمنا يبلوكم      على ذلك،  فال حتزنوا    ،كثرية

ون أن يثْنِي عليكم املالئكة يف السماء       إن كنتم حتب  . ثابتني يف سبيله أم ال    
 ، الـشتائم واشـكروا     وامسعوا ، وافرحوا  واألذى  الضرب اصربوا على ف

  .صلةوواجِهوا خيبة اآلمال وال تقطعوا ال
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٢٣
 يف   هو الـذروة    فقوموا بالعمل الصاحل الذي    ، اهللا األخري  حزبإنكم  
ـ  كل من يتكاسل فسوف يطرد مـن اجلماعـة ك           إن .الكمال شيء ال

  . يضر اهللا شيئًاولن، سرةحب وسوف ميوت ،رديءال
ال شـك أن    . وجود حقًـا  أن إهلكم مل  بر  سروبكل  ركم  بشإين أ أال  
ن  ويكرم م  ،ن يأتيه ويأيت م ،  � خيتاره    من نه لَيصطفي  إال أ  ه خلْقُ اجلميع

  مطهـرة،   وأعـني وآذان   ةلسن سليمة وأ  قلوببتعالوا إليه    ف .� مهيعظِّ
   .فلسوف يتقبلُكم

   "ن معي يف قربيدفَي" :معىن احلديث
   أن تؤمنـوا بـأن اهللا   ن حيث العقيدة إمنا هو  إن ما يريد اهللا منكم م

 بعده  اآلن ال نيب  . أفضلهمنه خامت األنبياء و   أ نبيه و  � وأن حممدا    ،واحد
  احملمدي على سبيل الربوز، فـإن اخلـادم لـيس           رداَءال إال الذي أُلبس 

 نيبٍالذي ينال لقب    ف وال الفرع مبنشق عن أصله،       ،مبنفصل عن خمدومه  
تـه   خبتم نبوخلٍّمب يف املخدوم فليس ه الكامل بعد تفانيمن عند اهللا تعاىل   

 إذا رأيت صورتك يف املرآة، فال تتحول إىل شخصني اثنين،           فإنك،  �
 األصـل   الفرق فرق واثنان يف الظاهر، إمنا أنت واحد،       لك  وإنْ تراءى   

 ومن أجـل     أيضا، لمسيح املوعود  ل اهللا ما أراد    ، فهذا متاما   فقط والظلّ
 دفَ :ن املسيح املوعود  ع � قال رسول اهللا     هذا السرن معي يف قربي    ي ..

  .، وليس مبنفصل عين نفسيأنه أنا :يعين
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٢٤
 يف   موجـود   وقربه ، قد مات  � عيسى بن مرمي  اعلموا يقينا أنّ    و

 مبوتـه يف  تعـاىل لقد أخرب اهللا  .  بسرينغر يف كشمري   ١٠"خان يار "حارة  
 فأين خـرب    ،تعين غري املوت   القرآنية    اآلية  تلك كتابه العزيز، فإن كانت   

 ه كانت اآليات الدالة على موت     ؟ إذا  مرمي يف القرآن إِذًا    بنموت عيسى   
أنَّ القرآن مل يذكر أنه     هذا يعين    ف - خصومنا كما يعتقد -تعين غري ذلك    

 ولكنه مل خيرب    ،�  لقد أخرب اهللا بوفاة نبينا     .سوف ميوت يوما من األيام    
لسر يف ذلك يا ترى؟      فما ا  -كما يزعمون -مبوت عيسى يف القرآن كله      

فَلَمـا تـوفَّيتنِي    �قوله تعاىل    إن خرب موت عيسى مذكور يف        الواوإن ق 
   هِملَيع يبقالر تأَن تتدلّ صراحةً على     هذه اآلية  نليعلموا أ ف،  �١١كُن 

قوله تعاىل  إذا كان    باختصار،   . قد مات قبل ضالل النصارى      عيسى أنّ
ـ ا  فع حي  ر � أنَّ عيسى يعين   �فَلَما توفَّيتنِي �  ،سده إىل الـسماء   جب

 االعتقاد حبياته  كهلَ أَ  قد  رجلٍ لقرآن موت افلماذا مل يذكر اهللا يف سائر       
تعاىل قد   األلوف من البشر، وكأنّ اهللا     مئات   ا إىل أبد اآلبـدين     أبقاه حي

                                                           
 من كتاب ٥٢٢ هذا ما قاله الباحثون املسيحيون أيضا، انظروا الصفحة ١٠

Supernatural Religion من كتايب ١٣٩، وإن أردمت تفصيله فراجِعوا الصفحة 
  منه". حتفة جولروية"

 لن يرجع إىل الدنيا مرة أخرى، إذ لو � يتضح من هذه اآلية نفسها أن عيسى ١١
كان راجعا إليها لصار جوابه هذا كذبا حمضا أعين قوله بأنه ال يعلم عن ضالل 
 ا وشاهدالنصارى شيئًا، إذ كيف ميكن ملن جاء إىل الدنيا ثانية ومكث فيها أربعني عام

لنصارى الذين اختدوه إهلًا وكسر الصليب وجعل املسيحيني كلهم مسلمني، أن ماليني ا
  منه. يعتذر يف حضرة اهللا يوم القيامة بأنه ال يعلم عن ضالل النصارى شيئًا
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 الناس   من ليصري الناس مشركني وملحدين، مما يعين أن ذلك ليس خطأً         

نما اهللاوإنفعل ذلك كلّه ليضلّ الناس نفسه م  !  
 ا أن العقيدة الصليبية لن متوت من دون إثبـات مـوت            اعلموا جيد

 فما الفائدة من االعتقاد حبياته خالفًـا لتعـاليم          ،� املسيح الناصري 
  موتكّد اهللا تعاىل يف كالمه   قد أ ل . دعوه يمت ليحيا هذا الدين     ؟القرآن
 تؤمنـون  أفال بني األموات ليلة املعراج،    �رسول اهللا   وقد رآه    ،املسيح

 الناس على كـالم اهللا؟       أتقدمون روايات  ! هذا  إميان أيبعد هذا كله؟    
  رأى   قد أنهمل يكتف باإلدالء بشهادته      � رسولنا   إنمث  ! ١٢ هذا دينأي 

عـدم    هـو هت مبو� كّد أبل  فقط،عيسى بن مرمي بني أرواح األموات 
 فخصومنا كما يهجرون القرآن يهجـرون الـسنة    .�له  خلود أحد قب  

ألن   اأيض ، املوت م ن سن ا      ؛�نا  ة نبيموت نبينـا  ف فإذا كان عيسى حي 
 أهل القرآن مـا مل       من  أهل السنة وال   هم ليسوا من  ف .� له   ةًساء إ ميثّل

  .� عتقدوا مبوت املسيحي

                                                           
 لقد أشار القرآن الشريف يف آية بصراحة إىل كشمري حيث أخرب أن املسيح وأمه ١٢

وآويناهما إِىل ربوة ذَات قَرارٍ �:  تعاىلهاجرا إىل كشمري بعد واقعة الصليب، قال اهللا
أننا هيأنا لعيسى وأمه مالذًا يف منطقة مرتفعة حيث : أي).. ٥١:املؤمنون( �ومعنيٍ

علما أن لفظ . لقد رسم اهللا هنا منطقة كشمري. أي مياه الينابيع.. الراحة واملاء الصايف
 من املصيبة أو األذى، ومل يأت على عيسى يستعمل يف لغة العرب مبعىن اإلجارة" آوى"

وأمه قبل واقعة الصليب زمن حلت ما فيه مصائب تقتضي اإلجارة، فثبت من ذلك 
 منه .أن اهللا تعاىل إمنا أوصل عيسى وأمه إىل تلك الربوة بعد حادثة الصليب
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٢٦
ين أن   قد أخرب   تعاىل ن اهللا ال شك أ  . � عيسى   ر عظمة  أنك إين ال  و

لمسيح ابـن   إال أين أكن ل   املسيح احملمدي أفضل من املسيح املوسوي،       
 يف اإلسالم من حيث الروحانيـة  خامت اخللفاء، ألنين   احتراما كبريا مرمي  

     كما كان املسيح ابن مرمي خاتكان ابن مرمي    . اخللفاء لألمة اإلسرائيلية   م
ملوعود يف األمة احملمدية،    وأنا املسيح ا   مسيحا موعودا يف األمة املوسوية،    

          ن يـتومفترٍ م ه، ومفسديمهمين بـأين ال    لذلك فإين أحترم الذي أنا س
 بل إنـين أحتـرم      ،وليس ذلك فحسب  . � أحترم املسيح ابن مرمي   

 أختيـه    أم واحدة، بل إين أعترب      اخلمسة أبناءُ  إخوانه األربعة أيضا، ألنّ   
ع أولئك األبرار من بطـن مـرمي         مجي إذ كان  ، أيضا قديستني  الشقيقتني

  مث ، مدة طويلة  عن الزواج  نعتتمها إذ ا  ما أعظم شأن  فمرمي  أما   .بتولال
ران    رضيتـ    كبار إصرار   نتيجة بعقد الق  ومـع أن  . ها القوم بسبب محل
 تعلـيم   يتناىف مع د القران يف أثناء احلمل       عقْ أنّيعترضون قائلني ب  الناس  
ملاذا وضع األسـاس     و أن تبقى عذراء،  ، فلماذا نقضت عهدها ب    التوراة

ـ    من  مرمي بأن تتزوج    رضيت إذ جات،د الزو تعدل ار مـع    يوسف النج
هؤالء ، و ين أقول إا كلها ضرورات ظهرت     بيد أ  زوجته األوىل؟    وجود
  . ١٣ املالمة يف تلك احلالةالون الرمحة  يستحقّالقوم

                                                           
 أربعة إخوة وأختان، وكانوا كلهم أشقاءه وشقيقاته، أعين أم �كان للمسيح  ١٣
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   محدي األواجبات
 كموا أنه يكفي  ال تظن : ل مرة أخرى  بعد بيان هذه األمور كلها أعود وأقو      

ـ   فإأنكم قد بايعتم يف الظاهر؛       إن اهللا ينظـر إىل     . يس بـشيء  نّ الظاهر ل
  :  من واجب التبليغ قائالأُأال إين ألبر. سب ما فيهاحب فيعاملكم ،قلوبكم
 عوا فاجتنِبوه، وادجنس معصية اهللا موت   اإلمث سم فال تأكلوه، وإنّ     إنّ

   .توهبوا قوة لكي اهللا تعاىل
 ال يوقن وقت الدعاء أن اهللا قادر على كل شيء، إال ما استثناه              الذيإن  

والذي ال يترك الكذب واخلداع، فليس مـن        . يف وعده، فليس من مجاعيت    
والذي هو منغمس يف مطامع الدنيا، وال يكاد يرفـع بـصره إىل             . مجاعيت

 فلـيس    الدنيا حقيقةً  والذي ال يقدم الدين على    . اآلخرة، فليس من مجاعيت   
والذي ال يتوب توبةً نصوحا من كل معصية وكل عمل سيئ           . من مجاعيت 

تـصرف غـري    الشرب اخلمر وامليسر والنظر إىل احلرمات واخليانـة و        ك
لـصلوات اخلمـس    واظب على ا  والذي ال ي  . شروع، فليس من مجاعيت   امل

تواضع فليس  والذي ال يداوم على الدعاء وال يذكر اهللا ب        . فليس من مجاعيت  
 سوٍء ينفث فيه األثر السيئ فليس مـن         والذي ال يهجر رفيق   . من مجاعيت 

 املخالفة  يه وال يطيعهما يف األمور املعروفة غريِ      والدوالذي ال حيترم    . مجاعيت
                                                                                                                              

يهوذا، يعقوب، : أما أمساء اإلخوة األربعة فهي. كلهم كانوا أوالد يوسف ومرمي
 Records Apostolical انظر. (آسيا وليديا: ومشعون ويوزس، وأما األختان فهما

 .منه). ١٦٦ و١٥٩ ص ١٨٨٦، طبعة لندن John Allen Gilesللقسيس 
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٢٨
والذي ال يعاشـر    . خدمتهما فليس من مجاعيت   يتهاون يف   للقرآن الكرمي، و  

ه حىت  والذي حيرم جار  . مجاعيتزوجته وأقارا بالرفق واإلحسان فليس من       
اليسري قّه، من أساء حب  والذي ال يريد أن يعفو ع     .  فليس من مجاعيت   هن خري  م

وكل امرئ خيون زوجته أو امرأة ختـون        .  فليس من مجاعيت   ،وكان حقودا 
 ينقض، بشكل من األشـكال، العهـد        الذيو. زوجها، فليس من مجاعيت   

مـسيحا   ال يؤمن يب     الذيو. اعيت عند البيعة فليس من مج     ه معي الذي قطع 
 والذي هو غري مستعد   .  يف الواقع فليس من مجاعيت     موعودا ومهديا معهودا  

والذي جيالس زمرة املعارضني    . لطاعيت يف األمور املعروفة فليس من مجاعيت      
 وفاسق وشارب مخر وسفّاك      .  فليس من مجاعيت   ويوافقهم الرأي وكلّ زان

 وغاصب وظامل وكاذب ومزور وجليسهم، مرتشٍوسارق ومقامر وخائن و   
 ه  رمين ي وكل مه وأخواتمٍ  إخوانهوال يتوب عن أفعالـه الـشنيعة وال          بت ،

  .يهجر جمالس السوء، فليس من مجاعيت
ال . هلـا هذه اخلصال كلّها مسوم ال ميكنكم النجاةُ قطعا بعد تناو         إن   

خملـص  غري معوج و طبع ذيكل  . جيتمع الظالم والنور يف مكان واحد     
  القلـوب  ذوو تلك النعمة اليت يؤتاها      نالهللا تعاىل ال يستطيع أبدا أن ي      

  . النقية
ـ م ويطهرون قلو عملون على صفاءا أسعد أولئك الذين ي م هم بواطن

م لن يضاعوا أبـدا،     أل !من كل رجس، ويربمون مع رم عهد الوفاء       
سيعصمون عند كل بالء،    إم   . هلم  ألنهم هللا واهللا    أبدا،  خيزيهم اهللا  لنو
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 .يهمحام ألنهم يف حضن اهللا واهللا       ،وسفيه العدو الذي يقصدهم بسوء    

يأخـذه   كذلك من وسفيه.  هم إال أمثال هؤالء؟ إنْمن هو املؤمن باهللا   
 فإنـه   ، الطوية وشرير الـنفس     خبيث  آمثٍ جريٍء شخصٍ اهلم من أجل  

منـذ أن خلـق     قط  هم  ومل يدمر برار   األ  اهللا لك يه مل. بنفسه سيهلك 
 كُربى،  أفعاالً مل يزل يري من أجلهم تعاىل السماء واألرض، كالّ بل إنه    

اله فعتظهر عجائب أ  و جدا ويفٌّ   ذلك اإلله   إن .وكذلك يرِيها اآلن أيضا   
 يريد أن يسحقهم بغيظـه      عدوكل   و ، أن تزدريهم   تريد الدنيا. ألوفيائه
 ويكلّلـهم  الردى يف كل مـوطن،  صمهم من    ولكن موالهم يع   سحقًا،

 لقـد ! �  ال يفارق كنفه   من طالعا   فما أحسن . بالظفر يف كل ميدان   
  .  وعرفناهذلك اإللهآمنا ب
الوحي، وأظهر يل       من كون كله  ال إله ماإن عظيمة آيات أنزل علي  ،

 السماء وال يف    يف  إال هو، ال    ال إله  .مسيحا موعودا وبعثين هلذا الزمان    
 ولقد  . اخلذالن ومن مل يؤمن به فهو حمروم من السعادة وأسري        . األرض

 وال إلـه   كون ال  إله  وأدركنا أنه هو   الشمس،نا مضيئًا ك   رب ينا وحي تلقّ
لقدرات لن مالك    وجدناه، ويا له م     الذي ن إله قادر وقيوم   م  يا له  .غريه

 ما كان خـالف      واحلق أنه ال مستحيل بني يديه إالّ       .اهلائلة الذي رأيناه  
 مثـل الطبيعـيني     هعو فال تـد   قمتم بالدعاء لذلك فإذا   ،  كتابه ووعده 

       ا غريا طبيعيمٍ  اجلاهلني الذين اختلقوا من عندهم ناموسمـن    خمتوم خبات 
 ال يبصرون،  إم عميان    .لن تقبل دعوام  و فإم مردودون    ؛كتاب اهللا 
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  مـن عنـد    ا اختلَقوه  ناموس  تعاىل  اهللا إزاءيقدمون  . وأموات غري أحياء  

ا، لـذلك    الالّحمـدودة، ويعتربونـه ضـعيفً      هقدراتددون  حيوأنفسهم،  
عامأنت ف  أما.  حبسب حاهلم  لونفسي  ـ   ف للدعاء   إذا قمت ن وقعليك أن ت

ك، وستشاهد  اؤستجاب دع ي س هاعند، و بأن إهلك قادر على كل شيء     
 من قبيل   ال رؤية    شهادتنا لشهادةُ  وإنّ،   قد شاهدناها  اليتعجائب قدرته   

 بأن اهللا قادر علـى كـل شـيء أن           ؤمنى إلنسان ال ي   نوأَ. القصص
 الـشدائد   عند حلول  هو للدعاء    حمسكيف يت بل   !؟يستجاب دعاؤه 

 أما أنـت أيهـا      !س الطبيعة؟ وامي خمالف لن  ؤمن أن زواهلا  العظمى اليت ي  
 الـذي علّـق      ذلـك  ك هو ربإنّ  ف! فال تفعل هكذا  ! اإلنسان السعيد 

خلق األرض والسماء من    و بغري عمد،    ال تعد وال حتصى   ليت  الكواكب ا 
 ؟ كال،  أمرك عن حتقيق  ١٤يعجزسأنه  بسيء به الظن    كيف ت عدم حمض، ف  

  .ن احملرومنييجعلك مسك هو الذي  ظن سوءبل إن

                                                           
بين قاعدة بشأن الدعاء بأنّ اهللا،  إن اهللا تعاىل ال يعجز يف أمر، غري أن كتاب اهللا قد ١٤

ببالغ رمحته، يعامل اإلنسانَ الصاحل معاملة األصدقاء، أي أنه تعاىل حينا ال ينفّذ مشيئته 
، وحينا )٦١: غافر( �ادعونِي أَستجِب لَكُم�: تعاىل ويسمع دعاء عبده، كما قال

: البقرة( � بِشيٍء من الْخوف والْجوعِولَنبلُونكُم�: يأىب إالّ أن ينفذ مشيئته كما قال
، ذلك ليزيد العبد يقينا ومعرفةً مبسايرته وفق دعائه حينا، وحينا آخر مينحه )١٥٦

خلعةَ رضاه بتنفيذ مشيئته هو سبحانه، ويرفعه مرتبة، وحيبه حبا، ويقدمه يف سبيل 
  منه. الرشاد
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ال يراهـا إال الـذين      لكن   و ، إن يف إِهلنا عجائب ال تعد وال حتصى       

هر تلك العجائب على األغيـار   ال يظ   تعاىل إنه. صدق ووفاء ب له   صاروا
 يعلم   ال  شقي من  . الصادقني ئهأوفياال هم من    الذين ال يوقنون بقدراته و    

ا على كل شيءبعدا قادرأن له إهلًا واحد  !  
نا، ألننا رأيناه ووجدنا فيه     نا يف رب  ات ملذّ  أعظم  فردوسنا إهلنا، وإنّ   إنّ

 ولو افتدى اإلنسانُ به حياته،      هذا الكنـز جلدير باالقتناء   . احلسن كله 
 .وهذه اجلوهرة حلَرِيةٌ بالشراء ولو ضحى اإلنسان يف طلبها كلَّ وجوده          

. عطشكمريوي   س فإنه،  راعا إىل هذا الينبوع   هلُموا س  يها احملرومون، أ
 هذه البـشارة يف     رقماذا أفعل وكيف أُ   . إنه ينبوع احلياة الذي ينقذكم    

 أن  القلوب؟ وبأي هذا هو إهلكم حىت يـسمع       يف األسواق بأنّ  ادي   دف 
الناس؟  دواء أعاجل حىت تنفتح للسمع آذانُالناس؟ وبأي   

تكونون نيامـا واهللا يـسهر    س.أن اهللا لكم  يقينا  وا  اعلم كنتم هللا ف   إنْ
ـ          سو. لكم  دمرتكونون يف غفلة من العدو، ويكون اهللا له باملرصاد، وي

 حىت اآلن ما ميلكه إ ال تعلمون   إنكم .امكيدته تدمري  هلكم من قـدرات !
 بقلق شديد من أجل     ون فيه صابولو كنتم تعلمون ملا طلع عليكم يوم ت       

 ويشارف املوت لضياع    صرخ كبري وي   كنـزٍ  يبكي مالك  فهل. دنياكم
أن أعين لو علمـتم       الكنـز، لعني على ذلك  ملّيم واحد؟ فلو كنتم مطّ    

 اهلم هلذه الدرجة من أجـل أخذكم  ملا ،غنيكم عند كل حاجة  سيإهلكم  
 ، فإنه ناصركم عند كل خطوة     ،فاقدروه لكنـز عظيم ؟ إنّ اهللا    كمدنيا
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ـ  . ال أنتم وال أسبابكم وال مكائدكم     ،  دونهمن   ولستم بشيء  دوا ال تقلّ

ـ     من األمم   غريكم   افتت على األسباب كلّي ـ  ولَ ةً،اليت حثـرى   س ت
 وعضت علـى اجليفـة      ، كما تلحس األفاعي التراب    يةاألسباب السفل 

   بنواجذها كما تنهش احلاجليفةَ  آنُد لقد  .  والكالبدععـن اهللا    هؤالء ب  
وا اخلمـر   شرب و ،زيرـ اخلن  حلم  وأكلوا بشر،عبدوا ال كبريا، و  بعدا   تعاىل
، وماتوا بـسبب  أكثر من الالزمهم على األسباب   لتمايل وهلكوا   ،كاملاء
 منهم الروح السماوية طريانَ احلمام      ، وطارت تعاىلاهللا  ستعانتهم ب عدم ا 

 جذّم أعضاءهم الذيدنيا ال لتكالُب على اذامإن يف باطنهم ج  .عشالمن  
  !  فاحذروا أنتم ذلك اجلذام،الباطنة كلها

  ما أمنعكم من أن تكونـوا       ،اعتدالب األسباب   اختاذكم من   ال أمنعإن 
دةً  عفَلألسباب مثل األقوام األخرى،     بتنسيهيـئ    هو ذلك اإلله الذي  ا  و 

 عندكمكانت   لو. ااألسباب أيض وأن   هو كل شيء،   اهللا  أن رأيتم ل  عني 
 ها إال بإذنه  م وال ض  يكميدأ دم ال تستطيعون إنكم   .باطل كله ه  سواما  

 لكنه لو مـات لكـان       ،يت من هو كامل   سيسخر من هذا الكالم   . تعاىل
  !خريا له من هذه السخرية

 خططهـم  يف   مٍ تقد برؤية ما حقّقوه من   م األخرى   م األ تقلّدوا  أال ال 
  ن لُالدنيوية، فتقولوا ه سبيلهم م بعم  ، إ امسعوا وعوا فأال  . ت   ال يعرفـون

 إهلهـم؟ إنْ     ما هو  .متاما  عنه غافلون، و م إىل نفسه  ه اهللا الذي يدعو   أبدا
  .تهم يعمهون تركوا يف غفل فقد عاجز، ولذلكإنسانهو إال 
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 مكم  ال أمنع     رفتها، ولكن ال تتبعوا الذين حـسبوا  ن كسب الدنيا وح
  يف كـل    تعـاىل  اهللاالستعانة ب ينبغي أن تداوموا على     . يء ش الدنيا كلَّ 

 كم فقط،  ال بشفاه  ، ولكن  سواء أكان من أعمال الدنيا أو الدين       عمل،
لن تكونوا  .  من السماء فقط    تنـزل كة إمنا بأن كل بر  بإميان صادق   بل  

قبل و وعند كل مشكلة      مهمة عند كل -كان دأبكم    إال إذا    ا حق بارين
 العتبة اإلهليـة  على اوخترو  البابا عليكم تغلقو  أن - حيلة  أية أن تتخذوا 

 هاعنـد . فـضلك ب  أمرنا  فيسر لنا  ،ةبلي ال أصابتنا هذه اللهم قد   : قائلني
  .  الغيب وراءسبيل منالح لكم  ويفت،ؤيدكم روح القدسسي

 ، وال تتبعوا أولئك الذين قطعوا عن اهللا كل صـلة          ،فسكمارمحوا أن 
إن " ما ينبسون بكلمـة       إم  حىت ،تهافتكل ال وافتوا على األسباب    

نكم لتعلموا أَن إهلكم هو دعامـة       عيوفتح اهللا   . ا للقوة منه  طلب" شاء اهللا 
ـ مـستقّرة يف      الروافد ى هل تبق  كلها؛تدابريكم    إذا ـدمت    سقفال

ـ  زهـق تقد   دفعة واحدة، و   ستسقطبل  ؟ كال   الدعامة ؛  كـثرية  ا نفوس
 تدابريكم من غـري معونـة اهللا، فـإن مل        نفعكم أن ت  من احملال كذلك  ف

بل ،  فلحوا أبدا  فلن ت  ،تستعينوا به ومل تتخذوا االستعانة به دستورا لكم       
   . أخريا حبسرة كبريةونتموتس

 تعرف الرب    ملاذا تنجح األمم األخرى مع أنها ال       :ولعلكم تتساءلون 
  ها   إمنا   ؟ الكامل القادر  ناالذي هو ربليت بالدنيا إل  قد  جوابه أنهاعراضابت 

  الـدنيا  تكالب علـى   وي تركهمن ي  اهللا يبتلي تارةً     ن واعلموا أ  .ها رب عن
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  مفلسا يف الدين  بينما جيعله ،  ا عليه  أبوا ا بفتح  ويطمع يف أمواهل   وملذّاا

  الدنيا ويلقـى يف    هائما وراء   يف النهاية  وتيممتاما ال ميلك منه شيئًا، ف     
 ،ا يف الدنيا أيض   بتليه اهللا تعاىل خبيبة آماله     وتارةً أخرى ي   .ة األبدي اجلحيم
أنّ صـاحب    ذلك    األول، بتالء مثل اال  مدمراليس  بتالء   اال  هذا غري أنّ 

من  فهذان الفريقان كالمها     ، وعلى كلٍ  .زهوا األول يكون أشد     بتالءاال
إنّ مصدر السعادة احلقيقية هو اهللا، فما دام هـؤالء          . ضوب عليهم غامل

  علـى اإلطـالق    غافلني عن ذلك اإلله احلي القيوم، بل ال يكترثون له         
 أدرك  ؟ مبارك مـن   السعادة احلقيقية حيظوا ب   هلم أن   فأنى ، عنه معرضني
من! هذا السر مل يدركهوهالك .  

    ذه الدنيا وال تنظروا إليهم نظرة      بعوا فالسفة ه  وكذلك ينبغي أن ال تت
ة هـي   إنّ الفلسفة احلقّ  . غباءو فهذه الفلسفة ليست إال جهل     ،إجالل

ن عـشقو يلقد هلك الذين    .  العزيز تلك اليت علّمكم اهللا إياها يف كالمه      
 العرفـان احلـق والفلـسفة    نتحرويأفلح الذين قد ، وويةفلسفة الدني ال

؟ أفتعلِّمون اَهللا مـا ال      ل سبل اجله  ونسلكملاذا ت . الصادقة يف كتاب اهللا   
كيـف  ! يعلم؟ أجترون وراء العميان ليهدوكم السبيل؟ أيهـا اجلُهـال         

قـد  ، و  روح القدس   إمنا تأيت من   ةقّالفلسفة احل ! هو أعمى يهديكم من   
ميكـن  وصلون إىل املعارف املقدسة اليت ال        ست روحالبوسيلة  . وعدمت ا 

 ،بتموه بصدق فستجدونه يف اية املطاف     إذا طل . ألغيارا أن يصل إليها  
 وحيـاة    القلب نـضارةً   هب ي الذيالعلم  هو  وعندها تدركون أنّ هذا     
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 جيلب لكـم  فكيفكل اجليفة، يأن كان  م أما.يقنيويوصل إىل منارة ال   

 ريكم؟   أا؟ ومن كان أعمى ف    غذاًء طيبإن كل حكمة مقدسة     !ىنّ له أن ي 
 إن الـذين ترتفـع     .أهـل األرض  تأيت من السماء، فماذا تريدون عند       

 ، أما الذين هم غري مطمئنني     أرواحهم إىل السماء هم الوارثون للحكمة     
،  من طهارة القلب أوالً     لذلك  ال بد  هبون لكم الطمأنينة؟ غري أنه    كيف ي 

  .هذه كلهاتعطَون ها  مث بعد، من الصدق والصفاءمناصوال 

   احملمدية األمةالوحي باق يف 
 قد ولّى وانقضى، وال ميكـن أن        اين الوحي الرب   زمان  ال حتسبوا أنّ  

 وإنمـا   ،نّ روح القدس ال يسعه الرتول اآلن      وأ ١٥يرتل اآلن منه شيء،   
أقول لكم صدقًا وحقا إنّ كلَّ باب       . كان نزوله يف القرون األوىل فقط     

  نن باب نزول روح القدس ل     ولك غلَق،ميكن أن ي ا غلَق يـ   أبد افتحوا ، ف
إنكم تبعدون أنفسكم عن تلك الـشمس إذ        .  ليدخلها أبواب قلوبكم 

قُ ،أيها اجلاهل . ها منها شعاعيدخل    اليت نافذةالون  تسد م تلـك    وافتح 
 سد  تعاىل قد اهللاتظنون أنّأ.  إىل داخلك من تلقائها  الشمس النافذة تنفذْ 

، وهو  عليكم سبل الفيوض السماوية اليت كنتم اليوم بأمس حاجة إليها         
 ؟ بل زاد فيهـا    ،مل يسد عليكم سبل خريات الدنيا يف هذا الزمن        الذي  

                                                           
أما الوحي فلم ينته، ألنه روح الدين احلق،  لقد ختمت الشريعة بالقرآن الشريف، ١٥

  منه. والدين الذي انقطعت منه سلسلة الوحي الرباين هلو دين ميت، واُهللا ليس معه
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٣٦
فاآلن وقد فتح اهللا عليكم باب      .  تام الء فُتح ذلك الباب جب     قد بل! كالَّ

 فلمـاذا   ، يف سورة الفاحتة   هة بأسرها وفقًا لتعليمه الذي لقّن     بقالنِعم السا 
قائـه،  املاء مـن تل   لكم   يتفجر لتلك العني    تعطّشوا! ؟ أخذَها ونرفضت

      لكم وابدؤوا بالبكاء لذلك اللنب بكاَء الطفل يدر   الثـدي    مـن   اللـنب 
 اصـطرخوا   . لتطمئنوا اضطربوا. كونوا مؤهلني للرمحة لترمحوا   . تلقائيا

  .  لتمِسككم يدمرة بعد أخرى
 إال أنه يسهل للذين     ! اهللا ذلك السبيلَ الذي هو سبيل     شده وعورةً ما أ 

ة السحيقة    يف هذ لقون بأنفسهم   يهم يق  .املوتراضني ب ه اهلور إنون يف  ر
  أ راضون بالنار و   همقرارة نفوسهم أن فيهـا مـن أجـل      م سيحترقون 

 هو املراد   وهذا. ةناجللقون بأنفسهم يف النار فإذا هي        ي  عندما ، مث همحبيب
مـا  وإِنْ منكُم إِلَّا وارِدها كَانَ علَـى ربـك حت         � : تعاىل  اهللا من قول 
ليس منكم أحد إال     ،األبراريا أيها   ار و أيها الفج يا   : أي ..�١٦...مقْضيا

 ينجونس الذين يرمتون يف تلك النار لوجه اهللا         ، غري أن  نار جهنم سيمر ب 
  .ارة فستلتهمه تلك النارالنار من أجل نفسه األمر بالذي ميمنها، أما 

    وأشقياء أولئك الذين    ،هم هللاِ  فمباركون أولئك الذين حياربون أنفس 
 اهللا من أجل    حكم الفإن الذي خي  .  ألنفسهم وال يوافقونه   حياربون اهللاَ 

 ال تشهد عليكم نقطة  كيفاسعوا جاهدين   .  أبدا نفسه لن يدخل السماءَ   
لو و-، ألن الشر     فقط سببهابواحدة أو حرف واحد من القرآن فتؤاخذوا        

                                                           
   ٧٠ مرمي ١٦
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٣٧
غايـة احليـاة مل      و ،قصريالوقت  .  يستوجب العقاب  -ذرة مثقال   كان

 حقَّق بعدأََفأال  . تمرة بعـد    افحصواو. عوا اخلُطى فإن املساء قريب    رِس 
ـ     من ا ينقص  لئلّ ،هستقدمون الذي    املتاع أخرى   لكـم  ببسه شـيء في

م إىل  قدن ت أل صلحةً ال ت  مغشوش بضاعةً فاسدةً    ه أو يكون كلُّ   ،اخلسران
  ١٧.كيلَاملبالط ال

 فإن  . باحلديث مطلقًا  ون أن بعضا منكم ال يؤمن     لقد تناهى إىل مسعي    
، بل إن مـذهيب     إنين مل أعلّم هذا أبدا    . جداكانوا كذلك فإم خمطئون     

 الكرمي،   القرآن اهل أعطاكم هلدايتكم ثالثة أشياء؛ أو      تعاىل قد  هو أن اهللا  
 والقرارات الفاصلة   �الذي يشتمل على وحدانية اهللا وجالله وعظمته        

ف فيه اليهود والنصارى، كاختالفهم وخطئهم بأن عيسى بن         فيما اختل 
مرمي قد قُتل على الصليب وصار ملعونا، ومل يتم رفعه كما رفع غـريه              

كذلك يأمر القرآن أال تعبدوا من دون اهللا تعاىل شـيئًا، ال            . من األنبياء 
اإلنسان وال احليوان وال الشمس وال القمر وال النجوم وال األسباب وال       

 فكونوا حذرين وال ختْطُوا خطوةً واحدة خالف تعلـيم اهللا           .فسكمأن

                                                           
 � والذريعة الثانية للهداية هي السنة، أعين تلك األسوة املقدسة اليت قدمها النيب ١٧

أنه هكذا ينبغي أن تكون الصالة، وصام بأفعاله وأقواله، فمثالً صلّى الصالة وأرانا ب
 �ه السنة، ومعناها سلوك النيب فهذا امس. وبني لنا أنه هكذا ينبغي أن يكون الصوم
والذريعة الثالثة للهداية هي احلديث، وهو . الذي ظلّ يري قولَ اهللا يف صورة الفعل

بةً، ألن أكثر واحلديث دون القرآن والسنة مرت.  اموعة بعده�أقوال الرسول 
  منه. األحاديث ظنية، أما إذا اقترنت السنة باحلديث حولته إىل اليقني
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٣٨
حكم  عن أصغر    عرض ي الذيأقول واحلق أقول لكم إن      . وهدي القرآن 

إن . القرآن السبعمئة فإنه بيده يسد على نفسه باب النجـاة         من أحكام   
 قد فتح سبل النجاة احلقيقية والكاملة، أما مـا سـواه             هو الذي  القرآن

حبوه حبا مجا، حبا مـا  ر، وأَوا القرآن بتدبأ لذلك فاقر ، ظلًا له  فليس إالّ 
ـ اخلـري ": وقـال ين  قد خـاطب    تعاىل أحببتموه أحدا، ألن اهللا    ه يف  كلُّ

ى القـرآن   فوا أسفًا على الذين يقدمون عل   ، هذا هلو احلق    وإنّ ."القرآن
ما من حاجة   . ه يف القرآن   إنّ مصدر فالحكم وجناتكم كلّ     . غريه الكرمي

ق أو  إن القرآن لَهو املـصد    . توجد يف القرآن  ومن حاجاتكم الدينية إال     
 القرآن حتت أدمي السماء      سوى ال كتاب . ب إلميانكم يوم القيامة   املكذِّ
ـ  منةًكمعلي من اهللالقد . أن يهديكم بال واسطة القرآن ميكن    إذ ة عظيم

  .أعطاكم كتابا مثل القرآن
 الكتاب الذي يتلى عليكم لو تلـي علـى    وحقًا إنّ  أقول لكم صدقًا  

النصارى ملا هلكوا، وإنّ هذه النعمة واهلداية اليت أوتيتموها لو أوتيهـا            
فاقدروا هـذه   .  بعض فرقهم بيوم القيامة    ت التوراة ملا كفر   نَاليهود مكا 

 لو مل يـأت   !  عظيمة ثروةإا لَ . إا لَنعمة غالية  . النعمة اليت أوتيتموها  
إن القرآن كتاب ال تـساوي    .  كمضغة قذرة   كلها القرآن لكانت الدنيا  

اإلجنيل الذي نزل ب  روح القدس   إن  .  إزاءه شيئًا   األخرى  اهلدايات مجيع
ة هي حيوان ضعيف وعاجز تستطيع حىت اهلـر       و محامة؛ظهر يف صورة    

 يوما بعـد     ويزدادون احنطاطًا  فه، لذلك ظلّ النصارى يتدهورون    اطتخا
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٣٩
  علـى  إميام كلـه كـان    مدار  ، ألنّ   روحانيةمل تبق فيهم      حىتيوم،  

يئة عظيمـة     الذي جاء به   ى روحه القدس   أما القرآن فقد جتلّ    .احلمامة
 تلـك   شتان بـني  ف.  بأسره من األرض إىل السماء     ممألت بكياا العالَ  

 !كرمي أيـضا  يف القرآن الذي هو مذكور ي العظيم ال  هذا التجلّ واحلمامة  
 مل يكن هنـاك     اإلنسان يف أسبوع واحد إنْ    قادر على تطهري    ن  إن القرآ 
 أن جيعلكم مثل األنبيـاء  قادر علىإنّ القرآن .  باطيني أو ظاهرإعراض  

منذ البداية هذا    كتاب سوى القرآن علّم قراءه       أي.  منه ا تفرو شريطة أال 
اطَ اهـدنا الـصر   � : وأراهم بارقة األمل هذه؟ أعين قوله تعاىل       دعاءال

  يمقتسالْم*    هِملَيع تمعأَن يناطَ الَّذرأَ : أي ..� ص نا إىل سـبيل     رـدش
  م عليهم من النبيني والرسـل       ألولني من  إليها ا  نعمائك اليت أرشدتاملنع 

رفعلذلك فا . يقني والشهداء والصاحلني  والصد مكموا هم،   وا  وال تـرد
عطكم أمل ي . عم اليت وهبها لألولني    فإنه يريد أن يهبكم الن     ،دعوة القرآن 

  فيـا  ؟زال يف قبضتكم حىت اليـوم     ت ال   يتسهم ال د بين إسرائيل وقُ   كملْ
 ألمالك بين  أتظنون أن اهللا جعلكم خالئف   ضعفاء اإلميان وضعفاء اهلمة،   

! يـا انم روح جيعلكم خالئف هل   لكنه مل يقْدر أن      ، كلها  املادية إسرائيل
كم لقد أورثَ . د أن ينعم عليكم أكثر مما أنعم عليهم       بل إن اهللا يري   كال،  

كم  ربلن يرثكم أحد حىت    أما أنتم ف  هم وأمواهلم الروحية واملادية،     أمتعت
 الـوحي واإلهلـام واملكاملـة     لن حيرمكم اهللا أبدا نعمـةَ     . تقوم القيامة 

 غـري   ،ها األولون  النِعم اليت أوتي   إنه سيتم عليكم مجيع   . واملخاطبة اإلهلية 
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٤٠
وحي اهللا  ي   نزل عل  يقول لقد  و وقاحةًو على اهللا كذبا     الذي سيفتري  أنّ

       بشرف املكاملة واملخاطبة اإلهلية،     ومل يكن قد نزل، أو قال لقد حظيت 
 - ما أقول   ومالئكته على  د اهللاَ أُشهِأنا  و-ومل يكن قد حظي ا، فأقول       

جتاسر جدا  ع و  وخد كذباقه   ألنه قد افترى على خال      حتما، يهلكسنه  إ
لعنة اهللا على الـذين     أال  . مر هذا األ  ا فاحذروا  لذ ، وقاحة كبرية  حووق

 م، كـأ   اإلهليـة   املكاملة واملخاطبة   زورا تلقّي   ويدعون لرؤىخيتلقون ا 
ليس   هون يف أنفسهم أن   يظن  هناك أي قـاب اهللا   كـال، بـل إن ع     !  إله

علـيكم أن  ف.  املـشؤوم مهمينفلتوا من يـو  ن ول  وبيالً سيأخذهم أخذًا 
جعلوا هذا األمـر    اا هللا حبا ذاتيا، و     وتقوى وحب  ا وسداد ازدادوا صدقً ت

 من  ا وكالمه أيض  خاطبته مب  اهللا يشرف  مث ،ا دمتم أحياءً  نصب أعينكم م  
بسبب  ،، لئال تبدأ   أبدا  هذا تمنوا ت أن إياكم   ولكن. يشاء له ذلك منكم   

املكاملة سلسلةُانية هذه،    النفس تكمأمني    الكـثريين  هلك الشيطانية اليت ت  .
 طاعـة  يف   وبذل منتهى اجلهـد    على اخلدمة والعبادة     عليكم العكوف 

بقصد  ال   ،قصد النجاة  منه، لكن ب    اليقني ا وابتغاء زيادة  هكل اهللا   حكامأ
  . تلقون الوحي ممن ي بأنكمالتفاخر

بـوا  أن جتتن   منها مقدسة جدا، صايا  لكرمي لكم و  القرآن ا لقد حفظ   
 ذبوا فإن   وال تكْ  . النجاة ينبوعن املشرك حمروم من      ذلك أ  ،ةًالشرك كلّي

  . الكذب جزء من الشرك
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٤١
  

  قارنة بني تعليم القرآن وتعليم اإلجنيل امل
 ة نظَر ارم إىل النساء غري احمل    واال يقول لكم القرآن كاإلجنيل أال تنظر      

 يقـول ال    بـل  ذلك،   إليهن بدون  النظر    لكم حيلّ، بينما   بشهوةوسوء  
  مـوطن   كل ذلك  ألن ؛ إليهن أبدا ال بنظرٍ سيئ وال بنظرٍ حسنٍ        واتنظر
 املرأة غـري    جتاه  فاترا  طرفك غضيضا  يظلّ أن   حري بك بل  . . لكم عثارٍ

داء صاب يف عينه ب    يراه امل  إال بقدر ما  يث ال تعرف من صورا      حباحملرمة  
  .  حديثًا من رؤية ضبابيةالرمد

، بل  ما يسكرك ال تشرب من اخلمر     رآن كاإلجنيل أ  وال يقول لك الق   
ـ    تدي إىل  وإالّ فلن    ،يقول ال تشربها مطلقًا    مـك   يكلّ ن سبيل اهللا، ول

ـ   اخلمـر  نأ علن القرآن  وي . يطهرك من األجناس   ن، ول ربك ع    من صـن
هاالشيطان فاجتنب.  

  بل حق؛ ال تغضب على أخيك بغري       :وال يقول لك القرآن كاإلجنيل    
ـ   بل  فحسب،  تكظم غيظك  ال:  لك يقول : قوله تعـاىل   عليك العمل ب
�وتواصاو ةمحرا  اآلخرين دعوينبغي أن ت  ف ،١٨ � بِالْمإىل الـصرب    أيض 
  .إىل التراحم أيضا إخوانك أمجعني ادع بل ، فقط الناسترحمما، وال دو

                                                           
  ١٨: البلد  ١٨
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٤٢
 اصرب على كـل خبـث يف        : كاإلجنيل  الكرمي وال يقول لك القرآن   

إنّ ف .�١٩نيبِيلطَّ ل اتبيالطَّ�:  بل إنه يقول   ،زىن وال تطلّقْها  امرأتك إِال ال  
ـ  شر القرآن هو أن اخلبيث ال ميكنه أن يعا        قرار كانـت    فـإنْ  ،ب الطي 

 وتصدر عنها   ،شهوة وتعانقهم ب لكنها تنظر إىل األغيار      ،زوجتك ال تزين  
للغري عو  مل ترتكب هذه الفعلة بعد، و      وإنْ مات الزىن مقد اتكشفر، 

  ؤمن م من ذلك اإلله القدوس الذي أنت        ئةتربمفسدة و وهي مشركة وم
 فارقتـك   قـد   مل تكف عن ذلك، ألا     قَها إنْ  أن تطلِّ  ، فينبغي عليك  به
 أن   بعـدها  ، فال يسوغ لـك     اآلن كد من جس  قطعةً عدأعماهلا ومل ت  ب

 ك، إنْ د عضوا من جـس    يست اآلن ، فإا ل  كما يفعل الديوث  تصاحبها  
كون  فت جسدك، لئال يفسد سائر؛ بالبترجديرهي إالّ عضو فاسد متعفن 

  . من اهلالكني
لف ، وإمنا ينهاك عن احل    ةَ ال حتلف البت   : القرآن كاإلجنيل   لك وال يقول 

 يف بعض األحـوال،     لف وسيلة ناجعة حلسم األمر    ، ذلك ألن احل   الباطل
يتناىف مـع    إبطاهلا وال يريد اهللا أن يبطل ذريعة من ذرائع اإلثبات، ألن         

هحاحل ف، يف األمر املتنازع فيه   من البشر   أحد شهدإذا مل ي  . كمت اجةتمس 
عـل اهللا   الف يعين حبلفه أن جي     واحل حلسم األمر،  إىل شهادة اهللا     -طبعا-

على ما يقولاشاهد .  

                                                           
  ٢٧: النور  ١٩
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٤٣
: ، وإمنـا يقـول    أبدا ال تقاوم الظامل     :ال يقول لك القرآن كاإلجنيل    و
�و ياُء سزج         لَى اللَّـهع هرفَأَج لَحأَصفَا وع نا فَمثْلُهئَةٌ ميس أي ..�٢٠ئَة 

، ولكن الذي يعفو ويصفح      حجمها قدر ب سيئةال عقاب جيب أن يكون  
اهللا لـيعلم أن     إصالح ال فساد، ف     إىل  العفو بشرط أن يؤدي  ذنب  عن امل 

ـ   ، فال االنتقام حممود يف كل حمل      .راضٍ عنه، وسيجزيه عليه    و وال العف
  بل ينبغـي مراعـاة الوضـع    الكرمي، يف كل مكان طبقًا للقرآن    حممود
كون على  ي ال أن    ، احملل واملصلحة  مبراعاةالعفو  أو  ينبغي االنتقام   ف،  واحملل

  . عواهنه، هذا هو مقصود القرآن
ينبغـي  :  وإمنا يقول  ؛ أعداءك حتبال يقول لك القرآن كاإلجنيل أن       و

كـلَّ  ك  اسـات و م بل جيب أن تعم   نفسك،  جل   تعادي أحدا من أ    ن ال أ
ـ             إنسان  و، غري أن الذي هو عدو إلهلك ولرسـولك ولكتـاب اهللا فه
عدو  أمثالَ ك؛ فال حترِم    ا دعوتبغض  فيجب  ك،  َءك ودعا  هؤالء أيضأن ت

 يقـول . إلصالحهمصهم، وأن تسعى جاهدا     اشخأتبغض  وال   ،أعماهلم
   ي         إِنَّ اللَّ � :ذا الشأن اهللا تعاىلـاِء ذإِيتو انـساِإلحلِ وـدبِالْع رأْمي ه

 أن تعامل مجيـع البـشر      إمنا يريد   ماذا يريد اهللا منك؟    : أي ،�٢١الْقُربى
 أنْ  مث فوق ذلك   سن إىل من مل حيسن إليك،     بالعدل، وفوق ذلك أن حت    

 كما تعامل األمهات  وتعاملهم   م أقاربك األقربون؛   خلق اهللا كأ   واسيت
                                                           

  ٤١:  الشورى٢٠
  ٩١:  النحل٢١
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٤٤
هأوالدوألن احملسن   والكرب  ذلك أنّ اإلحسان يشوبه شيء من الزهو       ؛ن ،

قد مين بإحسانه، ولكن الذي يفعل اخلري بدافع طبيعي كما تفعـل األم             
 طبيعيالدافع  المنتهى درجات اخلري هو     ، لذا ف  فال ميكن أن يزدهي أبدا    

   . األمكدافع له
ـ    املخلوق فقط  اآلية املذكورة ال ختص   اعلم أن   و ذات اهللا  ص  ، بل خت
ـ  أن تطيعه     تعاىل فيعين   مع اهللا  كلُدع، فأما   أيضا أمـا  وكر نعمـه،    ذب

إِيتـاء ذي   " كأنك تراه، وأمـا      �  فهو أن توقن به    �  إليه كإحسان
 فهو أن تعبده ال طمعا يف اجلنة وال خوفًا مـن             تعاىل  يف حق اهللا   "القرىب

يجب ف ،وال نار  أنه ليس هناك جنة      ولو افترضنا جدالً  حىت   بلاجلحيم،  
  .�تك هللا  وطاعك حبفترأن ال ي

  الكرمي الربكة ملن يلعنكم، ولكن القرآن    ادعوا ب : وقد ورد يف اإلجنيل   
الذي هو مظهر - قلبك  بل استفت، نفسكعند ال تفعل شيئًا من  :يقول

 هوعك أن  ألقى اهللا يف ر     فإنْ  يف طريقة التعامل مع الالعن؛     -لتجليات اهللا 
نه غري ملعون يف السماء     بالرمحة وأ  أحق،    دعن خيالفون  مم  فال تلعنه لئال ت 

 وألقى اهللا يف قلبك أنه ملعون يف        ، وأما إذا مل يعذره وجدانك      تعاىل، هللا
 من األنبياء الربكةَ للشيطان      نيب  له بركةً كما مل يتمن     نمت فال ت  ،السماِء

 على  تستعجل يف اللعن    غري أنه ينبغي أال   . هم من اللعنة   من ومل يربئه أحد  
 صاحبها على   تعود، ألن كثريا من الظن كذب وكثريا من اللعنات          أحد
 جيدا قبل الـشروع  حتروا األمر، واختذوا كل خطوة حبذر شديد    . نفسه
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٤٥
 حتسبوا العادل ظاملًـا   كي ال  واستعينوا باهللا ألنكم عميان،    ، عمل  أي يف

  . مالكم كلهاكم وحتبطَ أعربوا تسخط ف،والصادق كاذبا
 قدام الناس رياًء، ولكن     عملوا الصاحلات  ال ت  :وكذلك قيل يف اإلجنيل   

بعـض  اعملـوا    بل   ، تخفُوا عن الناس مجيع أعمالكم     ال: القرآن يقول 
ها  بعـض اعملوا سرا خري ألنفسكم، و  فعلَها سرا إذا رأيتم أن      اتالصاحل
ن،  أجـري   لتنالوا ، وذلك س لعامة النا  ا إظهارها خري   يف  إذا رأيتم  عالنيةً

 يتشجعون لفعـل اخلـريات،    سوتكم ضعفاء الناس الذين ال      أوليتأسى ب 
تعاىل قـد بـين بنفـسه       إن اهللا   باختصار،  . ذا العمل الصاحل  وا  قوميف

 تنصحوا الناس بالقول    ، وهي أال  �٢٢ةًيالنِعرا و س�: احلكمةَ وراء قوله  
ر يف كل   ن القول ال يؤثّ   ألا،   بالعمل أيض   يف احلسنات  بوهم بل رغِّ  ،فقط

  . حيانة فلها تأثري بليغ يف أكثر األلقدومكان، أما ا

  املقارنة بني دعاء اإلجنيل ودعاء القرآن ايد 
 إىل حجرتـك، ولكـن      لْ فادخ  إذا دعوت  : يف اإلجنيل   ورد وكذلك

 جهـرا    اهللا تعاىل  عاد، بل   ك يف كل مرة   ء دعا فخك ال ت  علّمالقرآن ي 
 ؤك زاد  دعـا  ه لو استجيب  ، ألن  أيضا الناس مع مجاعة من إخوانك     أمام
ا يف الدعاءب اآلخري، ورغّمإمياواالبتهال إىل اهللا تعاىلن أيض  .  

                                                           
  ٢٧٥:  البقرة٢٢
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٤٦
وات اأبانـا الـذي يف الـسم      : مبا يلي وكذلك يف اإلجنيل أن ادعوا      

ليتقدس ك امس، ليأت ملكوت  ك، لتكن ك كما يف السماء كـذلك       مشيئت
وحطَّ عنا ديوننا كمـا حنـطّ       ،  طنا اليوم عنا أَ فافَنا كَ زبخ. على األرض 

 لكن جننا من الشرير، ألن لـك      ،نا يف جتربة  لْدخت  وال ،٢٣ديون اآلخرين 
ـ   . ٢٤ إىل األبد   واد  والقوةَ كلْاملُ   ليـست   األرض يعلن أن أما القرآن ف

ـ بل إنه تعاىل يقدس يف األرض أيـضا و      ،   اهللا  من تقديس  خالية يس يف ل
وإِنْ مـن شـيٍء إِلَّـا يـسبح         � قال اهللا تعاىل  السماء فحسب، كما    

مضِ  �:  وقال ٢٥،�دهبِحـي اَألرا فمو اتاومي السا فم لَّهل حبس�٢٦ي، 
أن س لـه، و   ح حبمد اهللا وتقد   األرض تسب يف السماء و   أن كلّ ذرة     :أي

 تذكره  اجلبال، ف �  وتقديسه حتميده  يف  مشغولٌ  من كائن  كلّ ما فيهما  
األبرار مشغولون بذكره،   كثري من    و  تذكره،  واألشجار  تذكره واألار

  اهللا وقـدره    فقـضاءُ  يتواضع له،  وال   ه ولسان هقلبب الذي ال يذكره     أما
 اهللا   كتـاب  صف و لقد. بالء والعذاب  بأنواع ال   له عضو اخل على يرغمه

قد ورد الوصف   وهللا غاية الطاعة،    أم يطيعون ا  ب املالئكةَالقرآنُ الكرمي   

                                                           
 اليت  األردية الكلمات اليت حتتها اخلط هي ترمجة ما ورد يف طبعة الكتاب املقدس٢٣

واغفر لنا ذنوبنا : " ما يليينما ورد يف الطبعة العربية، ب�  املسيح املوعوداقتبس منها
  )املترجممن ". (كما نغفر حنن للمذنبني إلينا

  ١٣-٩: ٦ مىت ٢٤
  ٤٥:  اإلسراء٢٥
  ٢:  اجلمعة٢٦
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٤٧
ورد أنه ما مـن       حيث  األرض يفورقة  وكل  كل ذرة   لنفسه يف القرآن    

شفي ، وي  ورقة إالّ بإذنه   ، فيستحيل أن تسقط   �  له ء إال وهو قانت   شي
 غايةه ب ابعتأ على   خير ءكلُّ شي فإذنه،   إال ب   ويطيب غذاء   إال بإذنه،  دواء

 ،رة من اجلبال واألرضذ كل  إن.� اعته يف ط يتفاىنالتذلل والعبودية و  
 األعـشاب    وكل ورقـة مـن أوراق      ،وكل قطرة من األار والبحار    

 ،إلنسان واحليـوان   من ا   وكل ذرة  ،األشجار وكلّ جزٍء من أجزائها    و
أجل ذلـك   من  ، و �  وتطيعه وتنشغل يف حتميده وتقديسه     تعرف اهللاَ لَ

 : أي،�٢٧ضِلسماوات وما فـي اَألر    يسبح للَّه ما في ا    � :قال اهللا تعاىل  
      كذلك فكـل مـا يف       ،همد وحي  هللا حكما أن كل شيء يف السماء يسب 

حتميد اهللا   فكيف يقال إذنْ بأن      .هقوم بتسبيح اهللا وحتميد    ي  أيضا األرض
 مثل هذه الكلمة من فمِ    ؟ من احملال أن خترج       األرض  ال يتم يف   وتقديسه

   .نيكاملني الارفأحد من الع
 ا وبعـضه  ، أحكام الشريعة  تطيعالواقع أن بعض الكائنات األرضية      

 تطيع أحكام الشرع وأحكـام       وبعضها ،ضع ألحكام القضاء والقدر   خت
 رحيا و سحابا كان أ؛ يف طاعة اهللا وتقديسهمتفانكل ال. القضاء كلتيهما

 الـشريعة   حكام على أ  ون يتمرد بشر ال بعضكان  وإذا  . ا أرض و نارا أ  وأ
و ، لقضاء اهللا وقدره   ون خاضع مفإ    سيطرة هـاتني    عنال شيء خارج 

ري إحدى هاتني احلكـومتني      حتت نِ  واقع  بل إن عنق اجلميع    السلطتني،
                                                           

  ٢:  اجلمعة٢٧



��� ����	                  ��������������������������������������������  

  

٤٨
 بالتنـاوب  األرض   يغلبان يف  غري أن الغفلة والذكر اإلهلي       .السماويتني

  تلقائيـا  يقعان واجلزر ال هذا املد لكنصالح القلوب وفسادها، و   وفقًا ل 
 يف األرض قع ذلـك ي أن  أراد اهللالقد، احلهكمة اهللا ومص  حيصالن حب  بل

 الليـل   تناوبإذنه ك بفاهلداية والضالل يتناوبان وفق ناموس اهللا و      . فوقع
قـوم  كل شيء يسمع نـداءه وي     أن  مع  ف .ما وليس من تلقائه   ،والنهار

  وقـد  ،اإلجنيل يقول إن األرض خالية من تقديس اهللا       ، إال أن    تقديسهب
  وهـو أنّ    ، سبب ذلك يف اجلملة التالية من الدعاء اإلجنيلـي         إىلأشري 

ى األرض  انعدام ملكوته عل  فبسبب  ملكوت اهللا مل يأت يف األرض بعد،        
ما هي نافذة يف    ها ك  في ته تعاىل ذ مشيئ ي مل ميكن تنف   -وليس لسبب آخر  -

نه إة  صراح متاما، فإنه يقول     خالف ذلك أما تعليم القرآن فهو     . السماء
ي من   أو باغٍ أو أ     أو فاسقٍ   أو زان أو كافرٍ    اك أو سفّ  سارقٍسع  ليس بو 
. ن فوق الـسماء   ر م  سيئة على األرض ما مل يخي       أن يقترف أيةَ   ارمني
  سـلطة  هناك األرض؟ فهل    ليس على ن ملكوت اهللا    بأ إذن   قالفكيف ي 

 ،كـالّ !  سبحان اهللا  ؟ خمالفة حتول دون نفاذ أوامر اهللا يف األرض        أخرى
  . يس األمر كذلكل

 وجعل  ، نفسه قد جعل للمالئكة يف السماء ناموسا        تعاىل  أن اهللا  قاحل
 يف ملكوته    خيار  املالئكة أي  عطإنه مل ي  . للبشر يف األرض ناموسا آخر    

 ال يقدرون علـى     رهم على الطاعة واإلذعان، فهم     فطَ ، وإمنا السماوي
ـ  ، وال ميكن أن يطرأ عليهم سهو      أصالًالعصيان    فطـرة   ، أمـا  سيان ون
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٤٩
 ومبا أن اإلنسان قد منح هذا       نكار، القبول واإل  بني خيرت    فقد اإلنسان

ن ملكوت اهللا خيتفـي مـن األرض        بأ القول   ميكنال  فاخليار من فوق،    
، كل هللا فقط يف كل حال لك بل احلق أن املُ،بسبب وجود إنسان فاسق  

ـ ؛ ناموس القضاء والقدر ا    ني مثة ناموس  ما يف األمر أن    الئكـة  مب اصخل
، وناموس القضاء والقدر    أم ال يقدرون على املعصية البتةَ     ، وهو   السماء

 من السماء يف اقتراف     خيروا أم قد     وهو  على األرض،  لبشراخلاص با 
ول مـا    فيمكن أن يز   روه، أي استغفَ  ستعانوا باهللا م إذا ا  غري أ املعصية،  

 كما  ملعصية،تكاب ا  ار  فيجتنبوا م من ضعف بتأييد من روح القدس،      
 االستغفار  م املعاصي فينفعه  ونرتكبي الذينأما  .  أنبياء اهللا ورسله   هاجيتنب

  عصم ممن حيث إة الذن   ون يبقـاء   العذاب، ألن   من ب، أي و من مغب  
ون على اجلرمية الـذين   وأما ارمون املصر  .  حمال  بعد جميء النور   مالظال

ون عـاقَب ون ي قوة، فهم ال ينفكّ   ال يستغفرون اهللا، أي ال يلتمسون منه ال       
انظروا، كيف حلّ الطاعون باألرض يف هـذه األيـام          . على جرائمهم 
 فكيف يقال    تعاىل، ن على اهللا  وردذين يتم يفتك بال وأخذ  عقابا للناس،   

  ؟ إن ملكوت اهللا ليس يف األرضإذنْ
 ببالكم أنه إذا كان ملكوت اهللا موجودا يف األرض حقـا             ال خيطرنّ 

تكب الناس اجلرائم؟ ذلك أن اجلرائم أيضا تندرج حتت ناموس         فكيف ير 
 فلـيس   ، كان الناس خيرجون عن ناموس الشريعة      إذا. قضاء اهللا وقدره  

، أي ناموس القضاء والقدر،     ناموس التكويين المبقدورهم أن خيرجوا عن     
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 القول إن ارمني ليسوا خاضعني للـسلطة اإلهليـة؟          صح إذنْ فكيف ي 

القتل، و السرقة    كثرية من   حاالت اهلند الربيطانية ع يف   انظروا، كيف تق  
رمني، ومع ذلك ال    اكما يوجد ا زناة وخونة ومرتشون وغريهم من         

 كال، إن . أن هذا القطر ليس خاضعا للحكومة الربيطانية      بميكننا القول   
قانونـا  مل تر من املناسب أن تـسن         ولكن احلكومة    ،السلطة موجودة 

 لـو  على الناس، وإالّ فإن احلكومة        صعبة  احلياةَ جتعل هيبته  ا قاسي صارما
بإلقائهم يف سجون قاسية حمتريف اجلرائم عن جرائمهم     ردع مجيع   أرادت  
 رادعـة يف   عقوبـات  أو لو وضعت  ة،هول بكل س  ردعتهم عنها  ل مؤملة،

  بذلك فبإمكانكم أن تدركوا  .  القضاء على هذه اجلرائم     ألمكن القانون
 وحوادث السرقة والقتـل املومسات  عدد   وتزايد  اخلمر  الناس أن تعاطي 

  حتكم هذه البالد،    ال يعين مطلقا أن احلكومة الربيطانية ال       ٢٨ هذا البلد  يف
 ولـيس أن    ، يف قانون احلكومة    التساهل إمنا السبب يف زيادة اجلرائم هو     
ن احلكومة متلك سـلطة      البلد، بل احلق أ    احلكومة فقدت سيطرا على   

. ة رادعـة قاسيسن عقوبات بصرامة وعل القانون أشد   ف اجلرائم جب  اإيق
 سماءة البشر اليت ال تساوي أمام مملكة ال       حكوموإذا كان هذا هو حال      

ـ   اهللا دشدلو  ف!  وقدرا؟ اململكة اإلهلية ما بالك بسلطة    شيئا، ف   ه ناموس
 كل سارق بـداءٍ   ، ويصاب   الصاعقة على كل زان   تنـزل   حبيث   يومال

، ويهلك بالطاعون كل عنيد جاحـد بـاهللا         ل به يداه وتتساقطان   تتآك
                                                           

  )املترجممن . ( بالد اهلند هنا املراد٢٨
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٥١
  أن احلقف.  أسبوع واحد  خالل م صاحلني  الدنيا كله  لصار أهل دينه،  وب

 قـد   يسماو يف الناموس ال   رفق ولكن ال  ، يف األرض  وجودملهللا  ملكوت ا 
  ال يؤخذ     حبيث ةأطلق هلم احلري ا  غري أن . رمون عاجالً االعقوبات أيض  

 تنفجـر  و ،سقط الـصواعق  ت و ، الزالزل  فتقع ، آلخر حني من تنـزل
   كالرباكني كألعاب نارية لتآالف النفوس، وتغرق ال    هل ويلقـى   سفن ،

 تهدم، وت حيدث أنواع الطوفان  ئات مصرعهم يف حوادث القطارات، و     امل
ـ البيوت، وتلدغ احليات، وتفترس الوحوش، وتتفشى األوب        لـيس فة،  ئ

اليت قد خلقتها النـواميس      اإلفناِء   طرق  واحد بل ألوف من    طريق هناك
.  يف األرض ليس هللاملكوت    أن فكيف يقال إذًا  . ارمنياإلهلية لعقاب   
، مغلولـة  ه موجود على األرض، وأن أيدي كل جمـرم        احلق أن ملكوت  

  جعلـت   قد ، ولكن احلكمة الربانية    كل عاص مكبلة بالسالسل    رجلأو
ا  قانوا  ليغالل والسالسل   تلك األ عمل   ال ت  حبيثن ولكن ،  عملها بعجلة

نهايـة إىل اجلحـيم     الصله يف   تو رم عن جرمه فإا    ا تدعيرحينما ال   
  .حيياه يف عذاب ال ميوت فيه وال تلقياألبدي، و

 أي أنهم   .. خيص املالئكة   األول ناموسال ن؛اناموسهنالك   باختصار، 
 ،رة الفطرة الني  يزاتما، وطاعتهم إمنا هي ميزة من       مل يخلقوا إال ليطيعو   

 صالحرقي يف ال  تيقدرون على ال    غري أم ال   ،فهم ال يقدرون على اإلمث    
 أم مفطورون على القـدرة      :أي،  بشر خيص ال  الثاينوالناموس  . أيضا

وال تبـديل    . أيضا صالحرقي يف ال  ت أم يقدرون على ال    ، غري على اإلمث 
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 ،ل إنـسانا  وك ال ميكنه أن يتح    كما أن املال  يني، ف رطْ الف نيناموسهلذين ال 

ال ان  ن أزلي ان الناموس فهذا. اكًل مال وكذلك ال ميكن لإلنسان أن يتح     
 نـاموس   أو يعمل  ،األرض ب  أن حيلّ ناموس السماء    يتغريان، ومن احملال  

ـ  فإا  بالتوبة خطيئات اإلنسان   انتهت إذا. املالئكةبشأن  األرض    ه جتعل
ـ      ، ألن املال  أفضل من املالئكة   ، أمـا   يئكة ليس من فطرا التقدم والرق

نـاس   بعض ال  تهكمزود اهللا تعاىل حب   قد  ل . بالتوبة فتغفَر له ذنوبه  اإلنسان  
 علـى   هـا اقترافب لكي يطّلعـوا     طيئات واآلثام  اخل بالقدرة على اقتراف  

هذا  و لبشر، هذا هو الناموس الذي وضع ل      . مث يتوبوا فيغفر هلم    ،ضعفهم
ال مـن   ، فطرة اإلنساننإنّ السهو والنسيان م   . أيضام   تقتضيه فطر  ما

اص  اخل ناموسال كيف ميكن إذنْ أن يسري على البشر       ف ، املالئكة فطرة
ما جيـري يف األرض     ف  خطأٌ،  الضعف إىل اهللا تعاىل    إنّ نسبة  ؟باملالئكة
والعيـاذ  -كان اهللا ضـعيفًا     أ . اإلهلي املشار إليه    نتائج الناموس  ليس إال 

  أن ، أم  فقـط   الـسماءِ  يفه وقدرته وجالله    حنصر ملكوت ا  حبيث -باهللا
  ؟ العدوها احتاللَحتلّآخر ا الألرض إِهلً

 يف   قـائم   إن ملكوت اهللا   قوهلم على   أن يصروا  بالنصارى   ليقال ي مث   
 يف األرض، ذلك أم يعتقدون أنّ الـسماَء         مل يقُم بعد  ، و فقطالسماِء  

 فيه ملكوت   كون ي ء حىت بشي السماُء ليست    ، فما دامت  ليست بشيءٍ 
ـ  هذا يعين أن  ، ف  بعد يف األرض   مل يقُم  ملكوت اهللا  وما دام    اهللا، ه  ملكوت

  .  يف أي مكانليس قائما
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 ا لناموسه فوفقً ،األرض بأم أعيننا   على   إننا نشاهد ملكوت اهللا   و هذا،
الراحـة واألمل،   ذوق ألوانا من    حاالتنا، ون تتغري  أعمارنا، و تنقضي   �

، وتستجاب الدعوات، وتظهر     اآلالف يولَدو البشر   آالفوت  ميبأمره  و
 أنـواع الثمـار    النبـات و   صنوفنبت األرض   ت تعاىل   بأمرهواآليات،  
 قائمـا يف     ملكوت اهللا  يكوندون أن   هل يقع ذلك كله من       .واألزهار
 سـائرة علـى   هاأجرامء ف السماه فيما يتعلق ب    أن  كال، بل احلق   ؟األرض

  أو تبدلٍ يدلّ   رٍ تغي  فيها أي   لنا د، وال يتراءى  صورة واحدة ومنوال واح   
  على وجود مغي  التغريات  قع فيها آالف  ال تزال ت  ف األرض   أمال،  ر أو مبد 

 ،ماليني البشر من الـدنيا يرحل كل يوم في   ف ،واالنقالبات والتحوالت 
 صانعٍ مقتـدر يف كـل     ا تاما ل   تصرفً  يف األرض  لمسناليني، و امليولد  و

  ؟ بعدهللا يف األرض ا ملكوت فلم يقُم أ. ومن كل النواحيالشؤون
ملكـوت اهللا يف األرض      عدم جميء     على ا برهان  مل يقدم   اإلجنيل مث إنّ 

 يف البستان طـول      ودعاءه لنجاته  �ابتهال املسيح     أنّ ، غري  اآلن حىت
ورد مـا    حبسب   - اهللا له وعدم قدرته على إنقاذه        استجابةوعدم  الليل  

 علـى أن     برهانـا   يف زعم املـسيحيني    كون ي  قد -٧: ٥ ينييف العربان 
أما حنن فقـد واجهنـا      .  يومئذ على األرض    قائما ملكوت اهللا مل يكن   

 ملكـوت اهللا   فكيف ننكر  ، كلها وجنونا منها  ، من ذلك  ابتالءات أشد  
  .على األرض
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 يف  " كالرك مارتن"  القسيس  اليت رفعها علي   لقتلفهل كانت قضية ا   

 رفعهـا  اليت    القضية  قتلي أخف من   من أجل  " دوغالس قبطانال"حمكمة  
 اختالف  سبب ب ، وكانت "بيالطس" يف حمكمة    � اليهود ضد املسيح  

 كما هو    ملك األرضِ   وهو –  فقد أنبأين اهللا   ؟تهمة القتل ب ال فقط،ديينٍ  
كمث        سلفًا وأخربين   عن هذه القضية   - السماء مل ،أن هذا االبـتالء آت 

قها،  تلك النبوءة بني مئات الناس قبل حتقُّ     نشرتف ،ئين منها يربين أنه س  نبأ
  هو ملكوت اهللااحلق أن ف.مريف اية األ  بالفعل قد صدر احلكم برباءيت      و

 دوس املسلمني واهلن  بتواطؤ علي   رفوعةالذي خلّصين من هذه القضية امل     
  . مجيعاوالنصارى

  وكذلك فقد شاهدت رة واحدة بـل     األرض ال م   على اهللا    ملكوت
ـ �: قوله تعاىل ا من اإلميان ب    بد ت حىت مل أجد   عشرات املرا  ـ  م هلَ  كلْ

 يف األرض ويف     قـائم   ملكـوت اهللا    أنّ  أي ..�٢٩ضِرأَ والْ ماواتسالْ
إِنما أَمره إِذَا أَراد شيئًا أَنْ يقُولَ لَه كُـن          �: وبقوله تعاىل السماء أيضا،   

ـ   األرض والسماوات    أنَّ   : أي ،�٣٠فَيكُونُ إذا أراد  وه،  كلها طائعات ل
: ، وبقوله تعـاىل   فيكون على الفور  " نكُ "فكل ما يفعله أنه يقول    أمرا  

                                                           
  ٣:  احلديد ٢٩
  ٨٣:  يس ٣٠
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�   رِهلَى أَمع بغَال اللَّهاسِ ال    والن أَكْثَر نلَكـونَ   ولَمعأي أن اهللا    ..�٣١ ي 
  . ربوته قهره وج مدىه ولكن أكثر الناس جيهلونتنفيذ إرادتغالب على 

ط الناس مـن رمحـة اهللا        دعاُء اإلجنيل الذي يقنِ    باختصار، ذلك هو  
غـري   �يعلن أن اهللا   ه، و جزائه و فيوض ربوبيته و   املسيحيني على  وجيرئ

 الـدعاء   أمـا . ه فيها ملكوت  قُم يف األرض ما مل ي      عباده قادر على إغاثة  
 ن اهللا  فيقـول إ   مقابل الدعاء اإلجنيلي  الذي علّم اهللا املسلمني يف القرآن       

 بل إن ربوبيته    بعرشه، امللك الذي يطاح   ليس عاطال يف األرض ك     تعاىل
نـصرة   على   نه قادر أ و ، يف األرض  جاريةٌورمحانيته ورحيميته وجمازاته لَ   

 : القرآين هو   وذلك الدعاء  . ارمني بغضبه  على إهالك ، و الذين يعبدونه 
�     نيالَمالْع بر لَّهل دمالْح* يمِ    الرحنِ الرمينِ     *حمِ الدوي كالم *  اكإِي 

  نيعتسن اكإِيو دبعن*      يمقتساطَ الْمرا الصنداه *     ـتمعأَن يناطَ الَّذرص 
ن اهللا وحـده    أ :يأ .. آمني �نيالِّال الض  و مهِيلَ ع وبِضغم الْ رِيعلَيهِم غَ 

هنالك صفة   توليس ، ال عيب يف ملكوته    ؛ مبعىن أنه  امد جبميع احمل  حقيق 
 ءوليس من لوازم ملكوته شي    من صفاته هي معطلة اليوم وستتفعل غدا،        

 كما يـرحم    ، دون مقابل  رحميو،  مجيعا يربي العاملني     الذي هو. معطل
 ومنـه   ،إياه نعبـد  . حينهجيازي ويعاقب يف    هو الذي   . عمالمقابل األ 

 سـبل نا  نبالنعم كلها، وجي  ل  يهدينا سب  ل ندعوإياه  و ،وحده نطلب العون  
  .الغضب والضالل

                                                           
  ٢٢:  يوسف ٣١
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  دعاء اإلجنيل  قد جاء على عكس    سورة الفاحتة    وارد يف  هذا الدعاء ال  

نّ اإلجنيل ينكر وجود امللكوت اإلهلي يف األرض يف الوقت          ذلك أ  متاما؛
 وال  تهوال رمحاني   ربوبية اهللا يف األرض    ال تعمل  اإلجنيل   ، فبحسب الراهن
 بعـد    ملكوت اهللا يف األرض     يقم  مل إذ،  زاء على اجل  ته وال قدر  تهرحيمي

 يف  قـائم  من سورة الفاحتة أن ملكوت اهللا        حبسب اإلجنيل، بينما يتضح   
  سورة الفاحتة مجيع لوازم امللكوت     من أجل ذلك قد ذكرت     و ،األرض
أن وىل  اُأل:  امللك ال بد له من الصفات التاليـة        من البديهي أن  و. اإلهلي

 هذه الصفة   على ت سورة الفاحتة  كّديكون قادرا على تربية الناس، وقد أ      
 نتيجةَ   أن يؤمن لشعبه    هي والصفة الثانية  .�نيمالَع الْ بر�قوله تعاىل   ب

قـد  أية خدمة منـهم، و    بال    لعمرام ه ما حيتاجون  ي كلَّ ه امللوك كرم
والصفة الثالثة هـي أن     . �منحالر�:  يف قوله تعاىل   ذُكرت هذه الصفة  

كّد قد أ و،  م وحدها ههود إجنازه جب  ا ال يطيقون   فيم رعاياه ساعد امللك ي
 والصفة الرابعة هي أن يكون قادرا       .�يمحالر�:  قولُه تعاىل  هذه الصفةَ 

 هـذه   وقد ذُكرت ،   بالده  أمور سياسة  على الثواب والعقاب لئال ختتلّ    
  . �ينِ الدمِو يكالم�يف قوله تعاىل الصفة 

ؤكـد  السورة مجيع لوازم امللكوت اليت ت  هذه   قد عرضت باختصار، ل 
 فإن ربوبيته ورمحانيتـه     ،يف األرض ه امللكية    وتصرفات وجود ملكوت اهللا  

 مـا   كلُّ يف األرض، ف   وجودةمل وإعانته وعقابه وجزاءه كلها   حيميته  ور
 واحدة ذرة   ، وليس هناك  كان من لوازم امللكوت متحقق هللا يف األرض       
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، وكل رمحة   بيدهجزاء  فكل   ،هحكم  نطاق  خارجة عن  من األرض هي  

 ،أن ملكوت اهللا مل يأت فيكم بعد      ب  يقول  ولكن اإلجنيل يعلّم دعاء    .يدهب
 يصبح بعد مالـك      أن إهلهم مل   مما يعين ،  كم ملكوته فادعوا اهللا لكي يأتي   

   من آمال؟هذا اإللهذا عسى أن نعقد على  فما،هااألرض ومليكَ
  تقع  األرض من أن كل ذرة     هو العرفان األكرب    امنإ ،امسعوا وعوا ف أال  

كما أن   و ، ملكوته  يف  كل ذرة من السماء    تقعما   مثل يف قبضة قدرة اهللا   
  بـل  . عظيم الشأن يف األرض     له جتلٍّ  ذلك يف السماء ك   اعظيميا  له جتلّ 
 مل يذهب    إذ ،إلميانياتدخل يف ا   أمر ي   إمنا هو  ي السماوي  التجلّ نّاحلق أ 

ي ملكوت اهللا يف     عامة الناس ومل يشاهدوه، أما جتلّ       أحد من  إىل السماءِ 
، فمـثال إن    ٣٢بعينيه بكل وضوح  كل إنسان   راه   ي جلي بين األرض فهو   
مـا  ف. ا عن أنفه رغموت يشرب كأس امل-اثريمهما كان -كلّ إنسان  

وإذا نـزل   !ى األرض عل احلقك ذلك امللمِكْأروعه وأعظمه من جتلٍّ حلُ    
، وإذا   ثانية واحـدة   خره عن نفسه  أن يؤ  فال يستطيع    أحدأمر اهللا مبوت    

  أي طبيـب   قدررض خبيث عضال فال ي    مب نزل قضاء اهللا وأصيب املرء    
ال ملكوت اهللا على األرض حيث      انظر كيف يتجلى    ف. ه منه ئ شفا على

                                                           
 أيضا يدلّ على أن املطيع احلقيقي هللا هو اإلنسان �انُ اإلنسهاحملَو� إن قوله تعاىل ٣٢

حيث يبلغ يف طاعة اهللا حد احلب والعشق، ويرسي ملكوت اهللا على األرض متحمالً 
  فأنى للمالئكة أن يقوموا مبثل هذه الطاعة املمزوجة بلوعة القلب؟ منه . آالف الباليا
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 لـيس   هللا ملكوت   صح القول بعدها بأن    فكيف ي  ! أبدا  أوامره ردميكن  
   ؟ يوم من األيامقوم يف املستقبل يف وإمنا سي، على األرضبقائم

يـام   هذه األ   اهللا السماوي األرض بالطاعون يف      أمر كيف هز انظروا  
 ه خالفًا ملشيئته  درن ذا الذي يقدر على       فم ، آيةً ملسيحه املوعود   يكونل

 رضعلى األ  مل يقم    هللا ملكوت    بعد ذلك بأن   لالقو؟ فكيف ميكن    �
؟بعد  

ني، ويتمىن أال ميـوت      كالسج  اهللا  يف أرض  عيش أجل، إن الفاجر ي   
 يف اية    املوت كلَم قبضة   يقع يف ف ،هلكه ولكن ملكوت اهللا احلق ي     أبدا،

 األرض إىل   علىن ملكوت اهللا مل ينـزل      قال بعدها بأ   ي فكيف املطاف؛
  اآلن؟
 كل يوم    تعاىل ماليني البشر يف األرض مبشيئته     كيف ميوت     انظروا مث 

  تعـاىل،   بإرادتـه  أثرياءماليني الفقراء   ويصري  ويولد املاليني اآلخرون،    
كـوت  بأن مل  بعدها القول مكن ي فكيفويصبح ماليني األغنياء فقراء،     

  ؟ مل يقم على األرض بعدهللا
 أما األرض فيـسكنها النـاس       ، املالئكة  إال  يسكنها  ال  إن السماوات 

شؤون حفظةً على   وا  جعلل اهللا وخدام سلطنته و    واملالئكة الذين هم عما   
 إىل اهللا تعـاىل  ويرفعون حنييطيعون اهللا كل    ، و البشر املختلفة يف األرض   

 يف األرض؟  لـيس هللا اأن ملكـوت  ب  بعدها لقا فكيف ي  ما؛تقاريرهم دو 
 ، ذلك أن   هو السبب األكرب ملعرفة اهللا      األرض  اهللا على   ملكوت احلق أن 



��� ����	  

  

٥٩
 ن معظم املسيحيني  ، حىت إ  السماء مكتوم غري مشهود    أن سر     يظن اجلميع

ـ وات الـيت    ا الـسم   وجود  أصالً  وفالسفتهم ينكرون  املعاصرين ا اعترب
 حتت أقدامنا يف واقـع  هي كرةٌفما األرض  أ ، ملكوت اهللا  األناجيل دعامةَ 

، ممـا    اإلهلي  وتظهر على سطحها آالف من شؤون القضاء والقدر        ،األمر
ء إمنا يقـع     التغري والتحول واحلدوث والفنا    ا هذ كلأن  دلّ صراحةً على    ي

يف  مل يقم هللاأن ملكوت ب  بعدها القولكيف ميكنف.  معين من مليكبأمرٍ
 عن الصواب كـل      لَبعيد  اإلجنيلي ن مثل هذا التعليم   احلق أ   بعد؟ األرض
بكـل  وات  االـسم وجود  حد فيه املسيحيون ب   جي يف وقت ال سيما   البعد  

دعاء بأن ملكوت اهللا غـري       هذا ال  عترف يف ا اإلجنيل قد    شدة، ذلك ألن  
 سلَّم مجيـع احملققـني       قد ومن جهة أخرى   من جهة،    موجود يف األرض  

وات ليـست   ا أن الـسم   ةاحلديثحبوثهم  صميم بناًء على    الاملسيحيني من   
 لـيس هللا    ، فالنتيجة النهائيـة أنْ    ن وجود البتة   هلا م  ليس و ، مادي ءشيب

أما السماوات فقد أنكـر وجودهـا        .ال يف السماء   يف األرض و   ملكوت 
 وجود ملكوت اهللا عليها، وعليـه    إجنيلهم أنكرفوأما األرض    ،املسيحيون

  !يف األرض وال يف السماء ال  ملكوت هللالم يبقف
 وإمنـا  ، مل يذكر يف سورة الفاحتة مسـاًء وال أرضـا  � ولكن إهلنا   

 ٣٣ رانٌم ع وجد أي حيثما    ؛ العاملني ربإخبارنا أنه    ب ةقيقاحلنا  كشف ل 
                                                           

 لو ثبت يوما وجود خملوقات يف إذ هذه، � العاملنيبر�انظر كَم هي جامعةٌ كلمةُ  ٣٣
  منه. األجرام الفلكية فسوف تكون تلك املخلوقات مشمولة يف هذه الكلمة
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٦٠
يه  خالقُه ومرب   فاهللاُ -ا أم أرواح  تأجساما كان -خملوق  مهما يكن من    و

عىن بتربيته كل حلظة   فهو الذي   ا،  مجيعر له    ،يعملية إن  . ه يالئم ما ويدب
 ته ورمحانيربوبي ته ورحيمي ت  وجزائه تهته ومالكي كلَّها يف كل    مني العالَ عم 

  .حلظة وآن
  أنّ  يعين  يف سورة الفاحتة ال    �ينِ الد مِو ي كالم�قوله تعاىل   أن  ا  معل 

   حقد   كال، بل     يوم القيامة فقط،   عملية اجلزاء والعقاب ستتمالقرآن  صر 
ـ  إذ إ ازاة الكربى،   هي موعد ا    إمنا  القيامة أن مراراايد   ا مـن   ن نوع

 ىل ذلك قوله تعـاىل     نفسها، كما يشري إ     هذه الدنيا   ويتم يف  اازاة يبدأ 
  . �٣٤يجعلْ لَكُم فُرقَانا�

 ،لتمس يف دعاء اإلجنيل خبز كلِّ يوم       ا  أيضا أنه قد   وجدير باملالحظة 
ـ    !ويا عجبا . "نا اليوم طعنا أَ نا كفافَ زبخ: "إذ ورد  ن مل   كيف يستطيع م

 عو الزر تستوي اخلبز؟ إذ ال      أحدا يأت ملكوته بعد يف األرض أن يعطي      
ر امط األ طلكما  ،   تلقائيا  تستوي بنفسها   وإمنا ه بعد،  بإذن ثمارالتينع  و

ـ    تلقائها، فأي سلطة عنده حىت يرزق أحدا اخلبز؟       من سأل جيـب أن ي
 ء على أي شي    له  سلطةَ فالاخلبز حني يأيت ملكوته يف األرض، أما اآلن         

لكوتـه يف  م  حني يقومرزق أحدا اخلبز أن ي قادرا على  وإمنا يكون . فيها
  ! ! شيئًا قبل ذلكأن يسألَ بال يليقف األرض، لذا

                                                           
  ٣٠:  األنفال ٣٤
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٦١
. "وحطَّ عنا ديوننا كما حنطّ ديون اآلخرين ": مث قيل يف دعاء اإلجنيل    

 األرض بعـد،     اهللا على   ملكوت قُم مل ي  وهذا الدعاء أيضا ال يستقيم إذ     
 حاجة  فال لذا؟أخذوها منهي ديون أ ف،النصارى شيئًا من يده    يأكل   ومل

 ، وال داعي للخوف   ستعفاء الدين من اإلله الذي هو صفر اليدين       القطعا  
 ب يف األرض حىت اآلن، وال ميكن أن يرع        ه ملكوت قم مل ي  إذا،  منه مطلقً 

 قدرته أن يعاقب جمرما أو يهلـك        يف فليس   ! أبدا  أحدا سوطُ حكومته 
جارة يف زمن موسى، أو ميطر عليهم ح      كما فعل     قوما طاغني  بالطاعون

،  بزلزال أو صاعقة أو بعذاب آخر       أو يبيد العصاةَ   ،قوم لوط كما فعل ب  
مـا أن إلـه النـصارى    ب ف! إىل اآلن األرضعلىمل ينـزل ملكوته   إذ

 وخملوع كما كان ابنه خملوعـا، فمـن         ، ضعيفًا ابنهضعيف كما كان    
مىت . أَعفنا من ديوننا   رب:  ويقولوا  مبثل هذه الدعوات   دعوهالعبث أن ي  

  ملكوتـه يف األرض    قميإذ مل    هم منه؟  حىت يعفي  ، يا ترى   ماالً، مهقرضأ
أنَّ هذا يعين    ف فما دامت سلطته ليست قائمة يف األرض حىت اآلن،        . بعد

 وإمنا توجد من    ،ليس ملكًا له   ما فيها     بأمره، وأنّ   ال خترج نباا   األرض
ـ      .  على األرض  يس بقائم ه ل حكمذاا، ألن    اكم وما دام ليس هـو احل

بإذنـه امللكـي،    شيء من نعمائها يوجدمل، وما دام   ك يف األرض  واملل 
 أن يتخـذَ عـاجز      السفاهةن  فم ، هلذا فليس له قدرة وال حق للعقاب     

 هـا  في مل يقم ملكوته   إذ،   على األرض  كهذا إهلًا ويرجتى منه اختاذ إجراءٍ     
  !!حىت اآلن
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٦٢
ما  آن ك يف األرض كلَّاسلطان هللاولكن دعاء سورة الفاحتة يعلّمنا أن 

ـ  سورة الفاحتـة     وقد استهلّت . املنييف سائر الع  له سلطان    صفات اهللا  ب
 أي كتـاب    ها مل يذكر   الدالة على سلطته املطلقة، وهي صفات      الكاملة

مالك ، و الرحيم، و  الرمحن  فيها أنه   اهللا تعاىل  أعلن  يف الدنيا، حيث   آخر
يقتصر على    ال علّمهالذي   والدعاء   ،الدعاء على   �حثّ   مث   .يوم الدين 

 كل بطلبدعاء   هو    بل ،ه أتباع � علّم املسيح  امطلب خبز اليوم ك   
هـذا   و  وعطش،  اإلنسانية منذ األزل من ملكات وظمأ       الفطرةَ ودعما أُ 

 ،� صراطَ الَّذين أَنعمت علَيهِم    *اهدنا الصراطَ الْمستقيم    �: الدعاء هو 
تتربـى  ، ويا أيها اجلواد الـذي       لصفات الكاملة  هذه ا   يا صاحب  :أي
 جلـزاء، رمحانيتك ورحيميتك وقدرتك على ابفيضك وتتمتع كل ذرة   و

 كل نعمة أعطيتـهم     ان، وأعط  الذين خلوا من قبل    لصاحلنيل نا ورثةً اجعلْ
  أنْ  من نا، وق نكون من املغضوب عليهم     كيال كتعصيم امحنا من إياها، و 

نآمني. ( من الضالّني فنكون،تكنصرم من حر(  
 ، وهو  من هذا البحث الفرق بني دعاء اإلجنيل ودعاء القرآن          تبني لقد

نّ علن أ يف  الكرمي  القرآن أما ،جيء ملكوت اهللا فقط   مبد   يع  إمنا أن اإلجنيل 
 بل إنكـم تتمتعـون بفيوضـه        ، فيكم فحسب   ليس بقائم  ملكوت اهللا 

 بـل   جرد وعد، ال يكتفي مب  ، أما القرآن ف   ا وعد عد ي  إمنا  اإلجنيل .لبالفع
 ل فـض   إذن فإن ما يكشف    . أيضا ه وفيوض  اإلهلي القائم  لكوتامليري  

  يف هذه   هملّصمنجي الصاحلني وخم  م ذلك اإلله الذي هو      القرآن أنه يقد 



��� ����	  

  

٦٣
بـل إن   وضـه؛   فيوليس مثة نفس هي حمرومة من         نفسها، احلياة الدنيا 

. س حسب قدراا   كل نف   إىل لتص ربوبيته ورمحانيته ورحيميته     وضفي
د به  ع وإمنا ي   بعد، م اإلله الذي مل يأت ملكوته يف الدنيا       يقدفإلجنيل  أما ا 
 احلـافظ   نِعم ما قالـه    و  عند العقل؟  التباعبا  اإلهلنيِ حقيق  أيف. فقط

  : بيت شعر لهالشريازي يف 
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  : أي
عنك عذيل      فإين لشيخ الشيوخ مريد عنا ديا شيخ  
فقد أوفاين بكل  الوعود      وأنت وعودك تبقى وعود  

علـى   يف اإلجنيل على احللماء والفقراء واملـساكني و        قد أُثين هذا، و 
 بـأنْ    ال يقـول    الكـرمي   ولكن القرآن  ،ال يقاومون  الذينن  يضطَهدامل
تما وال تقاوموا الشر    سا كنوا دائمن احللـم   ال شـك أ  ، بل يقـول    أبد

 يف  كـان  حسن، ولكنه سيئ إذا       عملٌ والتمسكن والفقر وترك املقاومة   
يت ال تكـون يف     ه، ألن احلسنة ال    حملّ يف  عمل كلفاعملوا   ، لذا غري حمله 

ع وضروري، ولكنـه    نافكم هو   طر، ف  امل خذوا مثالً .  سيئةً  تتحول حملّها
تتدهور إذا  ترون أن صحتكم    و. أصبح مدمرا جدا  إذا كان يف غري أوانه      

 ، إمنـا تقـوم     فقـط   أو احلارة   فقط  الباردة  األغذيةَ استمررمت يف تناول  
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٦٤
مراعـاة    فإن كذلكملا يتطلبه الظرف، وفقًا صحتكم إذا أكلتم وشربتم   

 والرفق  شدةالب ما يتعلق  هذا التبدل في    مثلَ  منكم  تقتضي احملل واملصلحة 
ذوي كونـوا   ف.  األخـالق  غريها من والعفو واالنتقام والدعاء واللعنة و    

. هل غري حم  يكون ذلك يف   من الطراز األول، ولكن إياكم أن        حلم وخلق 
ة  شائبة سام  اخلالية من أية  ا أن األخالق الفاضلة احلقيقية      اذكروا أيض مث  

 فـال   ، لـذا   إمنا تأيت من فوق بواسطة روح القـدس        ،هواء النفس من أ 
.  من فوق  هابوهودكم ما مل توه   جبة  سامياألخالق ال ب التحلّيون  ستطيعت

 روح  بواسطةوكل من ال ينال نصيبا من األخالق بالفيضان السماوي          
ألخالق، ويوجد حتت مائه كثري     بالتحلّي با كاذب يف ادعائه     القدس فهو 

وا مـن اهللا    دفاستم. عند هيجان ثوائر نفسه   يظهر   س الروثو مأمن احل 
  القدس فيكم   والروث، وينشئ روح   مأ من هذا احل   واصلّتتخ ل دائماالقوة  

منا هي  إأن األخالق احلقّة والطاهرة     اعلموا  . قيقيتنياحللطافة  الطهارة و ال
 ألن الذين ال يتفانون يف      ، ذلك معجزة الصاحلني ال يشاركهم فيها أحد     

. ةفاضلأخالق  ب تحلّوا أن ي  فمن احملال قوة من فوق، لذا     الهللا، ال يتلقون    ا
واحلقد  واالستهزاء السخريةة، وختلّوا عن     خالص صلةً مع ربكم    ائونشأَف

          والبذاءة واجلشع والكذب والفسق وسوء النظر وسوء الفكـر وحـب 
 الدنيا والكب  ـ عفتنالون ، نقاش العقيم الوجب والشر   ر والصلف والع  دهان

تأخـذكم إىل   كم القوة الربانية اليت     شملما مل ت  و. كل ذلك من السماء   
 فاءإنكم ضـع  ف وما مل يحلّ فيكم روح القدس الذي مينح احلياة،           فوق،
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٦٥
ال تستطيعون يف   ف،  بال حياة  بل أنتم كميت     ،جدا ومنطرحون يف الظلمة   

 والزهو  ب الكرب ، وال تقدرون على جتن    بالء يصيبكم  هذه احلالة مقاومةَ  
مـن كـل     إنكم ملغلوبون بالشيطان والـنفسِ    ، بل    والغىن رقي ال وقت 

 روح  يوجـه  وهو أن    ؛إال عالج واحد  فليس لكم يف احلقيقة     . النواحي
. هكم حنو الـرب والـصالح     ج و - اهللا بأمرالذي ال ينـزل إال     -القدس  

، م الظال  وكونوا ورثة النور ال هواةَ     ،كونوا أبناء السماِء ال أبناء األرض     
ا، وال شأن له   ن الشيطان يهمه الليلُ دوم    لكي تأمنوا دروب الشيطان، أل    

  . يف الظالمأيتلص قدمي ي، فهو بالنهار

   جميء املسيح املوعود يف القرآن ايد أنب
 تـضمن ت بل إا ،   فحسب  تعليم  جمرد يستن سورة الفاحتة ل   واعلم أ 

 :ه األربـع  صـفات اىل قد ذكـر أوالً      اهللا تع  ة بياا أن   عظيم وءةً نب أيضا
 قدرته على    ذكَر أي- الربوبية والرمحانية والرحيمية ومالكية يوم الدين     

ربنا  : علّمنا يف اآليات التالية دعاء      مث -ه العامة  وقدرت ،الثواب والعقاب 
راطهم، هدنا إىل ص   األبرار السابقني من األنبياء والرسل، وا      نا ورثةَ اجعلْ

 من أن نكون من الذين حلّ        من النعم، واحفظْنا ربنا    هم أعطيت ماوأعطنا  
 �  يف زمـن املـسيح      الذين كانوا   أي اليهود  ..م عذابك يف الدنيا   

 تركـوا  من أن نكون من القوم الذين         ربنا ناأُهلكوا بالطاعون، واحفظْ  و
أنه سيكون  ب نبوءة    حيتوي على  هذا الدعاء  و . أي النصارى  ،هداك فضلّوا 
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٦٦
 ون وحيظ م وصفائه مصدقهبربكة   األنبياء األولني    ونني من يرث  من املسلم 
 ا    ة والرسالة، و  بنعم النبوسيكون منهم أيضم بصفات اليهود   ونصفن يت 
ـ   مـن  هممنيكون  س العذاب يف الدنيا، و     عليهم فينـزل يرت رداءَ وند  

    املسيحية، ذلك ألنه من السن ـ    إذابعة يف كالم اهللا أنه      ة املت  نى قوما ع
بعضا ، وسيقعون فيه حتماهم ا من بعض تعاىل يعلم أنهن أ فهذا يعين  ،عمل

إنه ملن سنة اهللا القدمية يف مجيـع        .  والسعادة ا من الرب   حظ منهم سينالون 
 عندما ينهى قوما عـن      بداية اخللق حىت اليوم أنه    ا منذ   نزهلالكتب اليت أ  

 ـذا العمـل      أن بعضهم سـيقوم    فإنه يعلم  عمل   يرغّبهم يف عمل أو   
هذه السورة تـنبئ بأن شخصا من هـذه         إذن ف  .ن يقوم به  لهم  وبعض

      األمة سيظهر مبظهر األنبياء بشكل كامل لامل نبوءةُال تتحقّق طة مـن   ستنب
 وأنّ .على أكمل وجه وأمتّـه  �صراطَ الَّذين أَنعمت علَيهِم  � قوله تعاىل 
 �عيـسى   الذين لعنهم    ليهود ا ظهر سيظهرون مب   هذه األمة  فريقًا من 

 قولـه تعـاىل   طة من    وذلك لتتحقق النبوءة املستنب    ،عذاب اهللا حلّ م   و
 ونبغط ويـص  ون منهم سيتـنصر  افريقً، وأن   �مهِيلَ ع وبِضغم الْ رِيغَ�

رم شمن جراء    هداية اهللا     حمرومني من   الذين أصبحوا  ،بصبغة املسيحيني 
طة النبوءة امل  تحققجور، وذلك لت  فالفسق و ال و ةباحياإلو اخلمرمن  ستنب 

  .�نيالِّال الضو�قوله تعاىل 
 مـسلمني ون من معتقدات املسلمني أن آالفًا مؤلّفة ممن يدع  ملا كان   و
ـا     هذه النبوءة و- صفون بصفات اليهود يف الزمن األخري     سيت قد تنبأ 
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٦٧
 املسلمني أو   آالف تنصر   ملا كان  و -عديدةالقرآن ايد أيضا يف مواضع      

 ا مـشهود  ا أمـر   قد أصبح   والتحرر مثل النصارى   باحةهم حياةَ اإل  اختاذُ
ا   ىت ترى ، ح اوملموسون تقليد     كثريني يف أسـلوب    املـسيحي منهم حيب

 احتقـار ينظرون إىل الصالة والصوم وأحكام احلالل واحلرام ب       و،  احلياة
صفات ملتصفتني ب ئتني ا  الف ني هات انتمائهم إىل اإلسالم، وجتدون   كبري مع   

هاتني  بكثرة، فثَبت أنكم قد رأيتم حتقُّق         هذه البالد  يف ىاليهود والنصار 
 مـن   ، إذ رأيتم بأم أعينكم كـثريا       سورة الفاحتة   الورادتني يف  النبوءتني
 كثريا منـهم اصـطبغوا بـصبغة       بصفات اليهود و   اتصفوا  قد املسلمني
 من اإلقـرار بتحقُّـق     اآلنفال بد لكم     ، وما دام األمر كذلك    النصارى

 اليهـود  شـر نـصيبا مـن   ون  املسلمنال كما   ه أن ، أعين النبوءة الثالثة 
أفراد منـهم    تبوءأن ي لزاما  ، كذلك كان    باتصافهم بصفام والنصارى  

سـوء   فمن   . يف بين إسرائيل    من قبل   األبرار الذين خلوا   املقام الذي بلغه  
 شركاء اليهود والنصارى    سالمأمة اإل   أبناء  جعل  قد  أنه  تعاىل الظن باهللا 

 مـن مراتـب     شيئًا مل يعطهم  ولكنه   ، أيضا  يهودا هم حىت مساهم  شريف  
بـل  كال،   خري األمم؟    فكيف تكون هذه األمة إذنْ    ! رسلهم وأنبيائهم 

  ومل  األولـني   كل منوذجٍ من شر    وجد فيها  شر األمم، إذ     تكون عندها 
 بـني    يأيت  أن -يا ترى - ضروريا   أفليس. يوجد فيها أي منوذج خلريهم    

 ألنبياء بين    األنبياء والرسل ويكونَ وارثًا وظالً     لَّةأحد حب هذه األمة أيضا    
مـن   املالينيد من رمحة اهللا تعاىل أن جيعل        من املستبع فإسرائيل كلهم؟   
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٦٨
اآلالف  عل مئـات   بصفات اليهود وجي   يتصفون األمة يف هذا الزمن      هذه

 يرث األنبيـاء     منها  شخصا واحدا   حىت جيعلال  لكن   و منها يتنصرون، 
 نبـوءةُ فوز بالنعمة اليت فازوا ا، وذلك لكـي تتحقـق ال          السالفني وي 

 صـراطَ الَّـذين     *اهدنا الصراطَ الْمستقيم    � قوله تعاىل  من   ةطستنبامل
 هِملَيع تمعر    ك ،�أَند والتنصلَ. ما حتققت نبوءة التهوا كانت هـذه    م

 أن يـصبحوا  بنائها ألحىت قُدر-  األلقاب القبيحةآالفقّبت بة قد لُ األم
فـضل   من مقتضى    كان ف -بت من القرآن واألحاديث    كما هو ثا   يهودا

 الـسيئات مـن النـصارى       ورثوا ، كما اخلري أيضا يرثوا   أن    تعاىل اهللا
اهدنا الـصراطَ   � قوله يف    تعاىل  بشر اهللا   قد ومن أجل ذلك  . السابقني

 أُنعم به ينال ماسورة الفاحتة بأن بعض أفراد هذه األمة سيف � لْمستقيما
 رثونحسب وي ف نيتنصرو  أو نيتهودووليس أم   ،  نياألنبياء السابق  على

  !وا حسناماولن يرث  هاتني امللتنيسيئات
 يف سورة التحرمي إذ قال يف حـق         �  اهللا  أشار  قد وإىل األمر نفسه  

يقة اليت أحصنت فرجها    دمة إم سيشاون مرمي الص     األ  هذه بعض أفراد 
هذه اآلية إشارة    إن يف    . عيسى ا منه دلو ف ،فنفخ يف رمحها روح عيسى    

 مث ينفخ فيه    ، درجة مرمي   يعطى أوالً  إىل أنه سيكون يف هذه األمة رجلٌ      
 ينتقـل    هذا الرجل   أن  هذه، مبعىن   من مرمي  خرج عيسى  في ،روح عيسى 
ستنتج فيـه    املرميية   صفته فكأن   ،ملرميية إىل صفاته العيسوية   من صفاته ا  

  سميت وذلك كما  على هذا النحو،   مرمي   يسمى ابن  العيسوية، ف  الصفة
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٦٩
ـ أَ": هلاماإل   يف ٢٤١يف الصحفة   " محديةاألرباهني  ال"يف    مرمي الً أو أنا ى ن
نفـسه   وإىل هذا األمر     ؟ت هذه النعمة  نلن أين    أي يا مرمي م    ؟"ك هذا لَ

ـ  " النخلة جبذعِهز إليك   " :هلاماإلإشارة يف     الـصفحة   يفذي ورد    ال
ـ " مـن    ٤٩٦ يف الـصحفة     آخـر ورد  إهلام  هناك   مث. ٢٢٦ رباهني ال

 نفَخت فيك من لدني     .يا مرمي اسكن أنت وزوجك اجلنةَ     " ":محديةاأل
 نفخت لقد   .ة أنت مع رفقائك اجلن     يا مرمي ادخلْ   : أي .."روح الصدقِ 

 اين اهللا  .  روح الصدق  عندين  فيك مالصدق  "هنا لقد مس وقـد   "روح ،
ففي قضييت  ،  ٣٥ �انوح ر ن م يها ف نخفَنفَ� :جاء ذلك إزاَء اآلية القرآنية    

 روح  سميت عيسى اليت    روح -استعارةً- يف بطن مرمي   تقد حلّ أيضا  
  . الصدق

  خيـرب   إهلـام  "محديةاألرباهني  ال" من   ٥٥٦ يف الصحفة    وأخريا ورد 
يا عيـسى إين    ":  هذه حيث جاء   بوالدة عيسى الذي كان يف بطن مرمي      

بعوك فوق الذين كفـروا إىل       الذين ات  وجاعلُ ٣٦ك إيلّ يك ورافع متوفِّ
عيسى  أن   هذا اإلهلام  حيث كشف     عيسى  هنا قد سميت ف ".يوم القيامة 

  الذي ذُكر نفخ ـذا   د تولد،  ق ٤٩٦  الصفحة  يف  يف مرمي هذا   ه روحو
                                                           

  ١٣: التحرمي ٣٥
  الرابع من الرباهني األمحدية، من اجلزء٥٥٦مشريا إىل هذا الوحي الوارد يف ص  ٣٦

 أنه قد "الرباهني األمحدية"امس من  املسيح املوعود عليه السالم يف اجلزء اخلكتب
انظر  ."رك من الذين كفرواومطه: "بسهو الكاتب من هذا الوحي عبارةت سقط

   )املترجم. ( احلاشية٧٣  ص٢١ جملد  الروحانية، اخلزائن٥، اجلزء  األمحديةالرباهني
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٧٠
 مـن   ي العيسوية إمنا تولّـدت    صفتألن   ؛ مرمي  بن  عيسى عتبار دعيت اال

 ٥٥٦  والصفحة ٤٩٦ الصفحة انظروا   . تعاىل  املرميية بنفخ من اهللا    تيصف
  ".محديةاألرباهني ال"من 

 يف سورة التحرمي علـى       تامة صراحةذُكر ب   وهذا هو األمر الذي قد    
يتولّد يف هـذه    س مرمي   بن بأن عيسى    اىل، حيث أخرب اهللا تع    سبيل نبوءة 
، مث   أوالً "مرمي"جعل  ها سي  أن فردا من أفراد     هذا النحو، مبعىن   األمة على 
  مرمي"نفخ يف   بعد ذلك ي"  ى يف رحـم   ي عيسى، مث     هذا روححالتـه  ترب  
 سيدعى  ، وبذلك  بروحانية عيسى  حلياتولد مت  وي  من الزمان  املرميية برهةً 

  . مرميبنعيسى 
 القـرآن  يفشأن ابن مـرمي احملمـدي    الذي جاء ب هو ذلك النبأ  هذا  

 من هذا الـزمن،  ألف وثالمثئة سنةقبل  ..  يف سورة التحرمي   عين أ ..ايد
ـ "يف  هذه  سورة التحرمي    آياتتعاىل  اهللا   فسر   مث  ."محديـة األرباهني  ال

روا ، مثّ تدب  "محديةاألرباهني  ال"  معه ضعواف،   عندكم القرآن ايد موجود  
النبوءةُ الواردة  بكلّ جالٍء  كيف حتققت وانظروابالعدل والعقل والتقوى 

، "محديـة األرباهني ال"  الورادة يفهلاماتمن خالل اإل   التحرمييف سورة   
ـ    أن فردا من هذه األمة أيضا سيدعى مرمي، مث م          :أعين  صبحن مـرمي ي

 قـادرا    كنت أم؟  يف قدرة اإلنسان  كله  ذلك  أ.  فكأنه يولَد منها   ،عيسى
 القرآن ايد حىت ألتمس      وقت نزول   موجودا  أم كنت  على فعل ذلك؟  

 مـن   ساحيت برأَ حىت تت   مرمي  ابن كي أُجعل  أن ينـزل آيةً ل     تعاىل من اهللا 
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٧١
 هذه  ممكنا يل نسج  هل كان   و ؟ تدعى ابن مرمي   كيف : من يقول  ضااعتر

وأمسي ي إهلاما   من عند   أن أختلق  ؟ أعين اخلطة قبل عشرين سنة بل أكثر     
ـ   ب ا آخر إهلام  فترة أفتري  بعدمرمي، مث   فيه نفسي     يفَّ روح   تأنه قد نفخ

  الـصفحة   يف  أكتـب   أخريا ، مث  يف املاضي  مرميكما نفخت يف    عيسى  
  .  اآلن من مرمي إىل عيسىلت حتو قدأنين" محديةاألرباهني ال " من٥٥٦

 ا  اإلنسان فعل من   يس ل ذا فه !وا اهللا خافروا و  فكِّ ة،أيها األعزإنّ .  أبد
 تلو كان . قياسههم اإلنسان و   الدقيقة اللطيفة تفوق فَ     اإلهلية هذه احلكَم 

 مضى على    قد الذي- "محديةاألرباهني  ال"هذه اخلطة ببايل وقت تأليف      
ه أن عيسى املسيح     نفسِ "محديةاألرباهني  ال" يف    ملا كتبت  -صدوره زمان 

 كان يعلـم أنـه       تعاىل فبما أن اهللا  . اِء ثانية ابن مرمي سينـزل من السم    
 فلم يطلعين على هـذا       سيضعف هذا الدليل،   مر األ ا على هذ  يالعطّاب

 كان قـد    ، مع أنه تعاىل   "الرباهني األمحدية "السر اخلفي يف زمن تأليف      
فلم أزل أترىب وأمنو    ". محديةاألرباهني  ال"مساين مرمي يف اجلزء الثالث من       

ـ " مـن    هو واضح  املرميية كما    حاليت حولني يف     ملدة يف اخلفاء  رباهني ال
كما هو مذكور يف اجلزء الرابع مـن        -  نيعاممث بعد انقضاء    ،  "محديةاأل
ما نفخت   يفَّ روح عيسى ك    تفخن -٤٩٦ الصحفة   "محديةاألرباهني  ال"

 على سبيل االستعارة، وأخريا بعد عدة أشهر        امالً ح  ووصفت ، مرمي يف
ـ  من خالل   ن مرمي   ب جعلت عيسى    -عشرةًتجاوز  تال  -  سجلاإلهلام امل

، ٥٥٦ منه ويف الـصفحة   الرابع  اجلزء أي".. محديةاألرباهني  ال"يف آخر   
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٧٢
فصرت الوحي اإلهلي املشتمل علـى      فمع أن . نحو مرمي على هذا ال     ابن 

    ه  هذا السر قد نزل عليلتةاألرباهني  ال" يف    وقد سجإال  يف حينه " محدي ،
وقـت تـأليف     هذا الترتيب على   على معانيه و    تعاىل مل يطْلعين    اهللا أن
 عقيدة "محديةاألرباهني ال" يف ذلك كتبتومن أجل  ،"محديةاألرباهني ال"

 شاهدا علـى     ذلك ، ليكون � بشأن نزول املسيح     املسلمني التقليدية 
 كان  وإمنا، وحيانمل يكُ و–  آنذاكوإنّ ما كتبته .احتيايلبساطيت وعدمِ   

 ألين ال أدعـي   ،   ال يصلح ألن يكون حجةً للمخـالفني       -تقليدا حمضا 
 فكان من مقتضى احلكمة اإلهلية     .يل منه  اُهللا   كشفهي إال ما     الغيب معرفة
ـ " أن ال أفهم بعض األسرار الكامنة يف الوحي الوارد يف            عندها رباهني ال

 . كلها ك األسرار  تل ين اهللا حقيقة   آن األوان فهم   عندما، ولكنه   "محديةاأل
بكوين أنا املسيح املوعـود شـيء       يف دعواي   ه ليس    أدركت أن  ندهاع

ـ " يف   سـجلت  اليت سبق أن      نفسها  الدعوى جديد، وإمنا هي   رباهني ال
  . بصراحة مرة بعد أخرى" محديةاأل

  من قبـل   ه ما إذا كنت قد نشرت      أتذكر  هنا إهلاما آخر ال    أسجلوإين  
ه أمام مئات الناس     ذكرت  أتذكر أين قد    أين غري أم ال،    إعالنيف كتيب أو    

 تلقيتـه يف  قـد  و،ريت مذكّ إهلامايت املسجلة يف   يف موجوداال يزال   هو  و
ـ   املتعلق هلاماإل أنزل علي  مث   "مرمي"  اهللا فيه أوالً    لقّبين الزمن الذي  نفخ ب

فأجاءها املخـاض إىل   ": ، مث بعدمها أوحي إيل ذلك اإلهلام ونصه       الروح
ـ يا مس ن قبل هذا وكنت   ت قالت يا ليتين م    ،النخلةجذع   ِسنأي،"اي : 
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٧٣
مبعىن أا واجهت    إىل جذع النخلة،     -ذا العبد  أي-رمي  مبجاء املخاض   

،  الذين مل تكن لديهم مثـرة اإلميـان        املشايخ األغبياء  واجلهالء و  عامةَال
 ليتين مت  يا" : فقالت مرمي  ة،ضجال بالتكفري واإلهانة والشتم و    فقابلوها

    ا منسيإىل تلك الضجة اليت أثريت     إشارةٌ وهذا   ".اقبل هذا وكنت نسي  
 كلهم، إذ مل يطيقوا احتمال هذه       املشايخ من قبل    يف أول أمري   ضدي

  ذه الكلمات  صور اهللا تعاىل  وقد   ، فأرادوا إفنائي بكل حيلة    ،الدعوى
  .ء وشغبهم اجلهال من ضوضاء من كرب وقلقدهاما حلّ بقليب عن

لقد جئت شيئًا   " :، مثل  تلقيتها يف هذا املوضوع     ومثة إهلامات أخرى  
 مماثل  إهلام وهناك   ."مك بغيا  سوٍء وما كانت أُ    أَر ما كان أبوك ام    .فريا
 ولنجعلَه آيةً   .أليس اُهللا بِكَاف عبده   ":  وهو "محديةاألرباهني  ال" يف آخر

."  قولَ احلق الذي فيه تمتـرونَ      .كان أمرا مقضيا  للناس ورمحةً منا و   
قال : أي). ١٢،١٣ ين السطر ٥١٦محدية الصحفة   األرباهني  الانظروا  (

يا مرمي لقد ارتكبت عمالً منكرا بعيدا عن الصالح، مـا كـان             : أناس
 اهللا سيربئ عبده من تلك التهم       ولكن.  وال أمك فاسدين هكذا    ٣٧أبوك

                                                           
امسه فضل " األشراف"شخص من " بطالة" تذكرت بشأن هذا اإلهلام أنه كان يف ٣٧

 الصلة به، فلما أخربه  شديد أو مهر شاه، وكان يكن لوالدي حبا كبريا، وكانشاه
كان أبوه صاحلًا جدا، : أحد بأين قد ادعيت أين أنا املسيح املوعود، بكى كثريا وقال

، إذ كان أبوه بارا ومسلما  االفتراءخصلة  ممن ورث هذا الشخصدريمبعىن أننا ال ن
لقد وصمت : وكذلك قال يل الكثريون.  بعيدا عن أعمال االفتراءمستقيما نقي القلب

  منه . أسرتك بوصمة عار ذا االدعاء
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 ال بد    آيةً للناس وكان ذلك أمرا مقضيا من البدء وكان         جعلهيكلها، وس 

 وهذا هو   ، مرمي الذي يرتاب الناس فيه      بن هذا هو عيسى  . أن يقع هكذا  
   .قول احلق

 هذه إمنا   إهلامايتواحلق أن   ". محديةاألاهني  الرب"كل هذا قد ورد يف      و
وعيـسى  .  عليهما السالم  مه عيسى وأُ  وردت يف حق  آيات قرآنية   هي  

 هو  ه غري شرعية  والدت اعتربوا    الناس ذي ورد عنه يف هذه اإلهلامات أن      ال
، وهـو    منا سنجعله آية للناس ورمحةً   عنه أننا    �اهللا  نفسه الذي أعلن    

 أنا املراد من مرمي ومـن عيـسى       ه، ف كانوا ينتظرون عيسى نفسه الذي    
 آية  جنعله" : عنه هنا   قيل املذكورين يف اإلهلامات اليت تلقيتها، وأنا الذي      

لذي يشك فيه   وعود نزوله، وا   مرمي امل  بن عيسى ان، وأ "للناس ورمحة منا  
الشك إال وليـد  هذا ما إذ   جميئه، هو املوعودهذا هذا هو احلق و  .الناس

ويتشبثون بظاهر الكلمات    وإن الذين ال يدركون أسرار اهللا        قلة الفهم، 
  .ال يبصرون احلقيقة

 عظيمة لسورة الفاحتـة دعـاءُ      عن البال أن من املقاصد ال      وال يغينب 
�    يمقتساطَ الْمرا الصنداه*    هِملَيع تمعأَن يناطَ الَّذرقد كما أنه ف،  � ص  
تلك الـنعم      الفاحتة دعاِء ئل اخلبز يف دعاء اإلجنيل، فقد سئل يف       س مجيع 

 لون اليت أوتيون األوهذه املقارنة هي األخرى جلـديرة و. ها الرسل والنبي 
 نتيجـة    اخلبـز  سباب من أ  اكثري نالوا   نياملسيحي أنكما  فباملالحظة؛  

 أخيار املسلمني وأبرارهم     جعل قد  كذلك ،� استجابة دعاء املسيح  
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٧٥
 اسـتجابة هـذا   نتيجة أنبياء بين إسرائيل   ورثةَ  منهم ملوخصوصا الكُ 

 د املسيح املوعود من بني     تولُّ احلق أن و. � النيبالدعاء القرآين بواسطة    
 ، ذلك أنه مما ال شك فيه      هذه األمة هو اآلخر نتيجة استجابة هذا الدعاء       

 قد نالوا حظا من مماثلة أنبياء بين        هاأبرار هذه األمة و    من أخيار  ا كثري أن
  ث بـأمر مـن اهللا       إسرائيل بشكل خفيعولكن مسيح هذه األمة قد ب ،

اثلـةُ بـني     املم تـضح ، لت  بشكل جلي  ه مقابل املسيح اإلسرائيلي   وإذنِ
 بـابن   املسيح ومن أجل ذلك شبه هذا       ، املوسوية واحملمدية  تنيالسلسل

.  تعرض ملا تعرض له ابن مرمي اإلسـرائيلي        ، حىت مرمي من كل الوجوه   
 مرمي مبحض نفخ اهللا، كذلك ولد هذا املسيح         بن كما ولد عيسى     فأوالً

 سـورة   يفه تعـاىل    سب وعد حب يةرميحالته امل  يفأيضا مبحض نفخ اهللا     
مـرمي وقـال     بن   وكما أثريت ضجة كبرية عند والدة عيسى      . التحرمي

ـ  قيل    قد ، كذلك �٣٨ايرِئًا فَ يت ش ئْ جِ دقَلَ� :ااألعداء العميان هل    شأينب
رد على املعارضـني     تعاىل وكما أن اهللا     .القيامة ك  ضجة  ضدي وأثريت

ةً للناسِ ورحمةً منا    ولنجعلَه آي �: قائال مرمي   تهوضعبشأن عيسى عندما    
على من عارضين حـني      اآلن  رد اهللا  قد كذلك ،�٣٩وكَانَ أَمرا مقْضيا  

 علـى   ا تقدرو نإنكم ل :  هلم ، وقال على سبيل االستعارة   ت محلي وضع
 وكان ذلك مقـدرا منـذ   ، رمحة سأجعله للناس آيةَ  وإفنائه مبكائدكم،   

                                                           
٣٨

  ٢٨: مرمي  
٣٩

  ٢٢: مرمي  
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٧٦
أعد هذا   حيث   ،� بتكفري عيسى     اليهود مث كما أفىت مشايخ   . األزل

االستفتاء يهودي كبري شرير وأفىت به اآلخرون الكبار حىت صادق على           
الذين كان    من بيت املقدس    اليهود  مئات من كبار علماء    � هتكفري

أن وكمـا   .  متامـا   معي حدث فكذلك،  ٤٠معظمهم من أهل احلديث   
ـ     الصادربعد ذلك التكفري     قد أوذي    �عيسي   ديدا،  ضده إيـذاًء ش

يف هجائه وشتمه مؤلَّفات،         وس ا غليظًا، وأُلِّفَتسباب ـا  كذلكفبمتام  
                                                           

 كانوا فرقًا عديدة، غري أن الذين كانوا يعدون على � إن اليهود يف زمن عيسى ٤٠
منها املسائل باالجتهاد، احلق كانوا فرقتني، إحدامها كانت تتمسك بالتوراة وتستنبط 

الذين كانوا يرون احلديث قاضيا على التوراة، وكان " أهل احلديث"واألخرى كانت 
هؤالء قد انتشروا يف البالد اإلسرائيلية كثريا، وكانوا يعملون بأحاديث كانت معظمها 
تعارض التوراة وتناقضها، وكانت حجتهم أن بعض املسائل الشرعية ال توجد يف 

، مثل العبادات واملعامالت وقانون اجلزاء والعقاب، وإمنا نعرفها عن طريق التوراة
، وكان يشمل أحاديث نيب كلِّ زمان، "التلمود"كان اسم كتاب حديثهم . األحاديث

وظلت هذه األحاديث تتداول على األلسن مدة من الزمان، مث دونت بعد مدة طويلة، 
لقد افترق اليهود مبرور الزمن إىل ثالث . وعةفدس فيها قسم من األحاديث املوض

وسبعني فرقة، وكانت كل فرقة تنفرد بأحاديثها، واحملدثون منهم كانوا قد أعرضوا عن 
التوراة، ومل يعملوا إال باحلديث عادةً، وكأن التوراة كانت متروكة مهجورة؛ فإنْ 

، وقد �عث عيسى ويف ذلك الزمن ب. وافقت احلديثَ أخذوا ا، وإالّ فردوها
 أهلَ احلديث الذين كانوا يعظّمون األحاديث أكثر من -على وجه اخلصوص-خاطب 

وقد سبق أن أنبأت صحف األنبياء أنه عندما يفترق اليهود على فرق متعددة، . التوراة
ويعملون باألحاديث خالف كتاب اهللا تاركني إياه، سيبعث هلم حكَم عدلٌ يدعى 

قبلونه، فيحلُّ عليهم عذاب شديد، وكان ذلك العذاب الطاعون، نعوذ املسيح، فال ي
  منه. باهللا منه
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٧٧
كما بعد ألف ومثامنئة عام،     ةً   ولد ثاني   قد  نفسه عيسىحصل معي؛ فكأن    

غـري  " املراد مـن نبـوءة       كان هذا هو  .  اليهود أنفسهم من جديد    ولد
ـ   إذ كان حتذيرا من اهللا تعاىل للمـسلمني،        "املغضوب عليهم  هم  ولكن

ولقد وضـع اهللا    . املغضوب عليهم كاليهود  لألسف أبوا إال أن يكونوا      
 على رأس   مسيحا لإلسالم  هذه املماثلة إذ بعثين       أساس منحجرا  بيده  

 املسيح ابن مرمي علـى رأس القـرن         بعث متاما كما    ،القرن الرابع عشر  
 اليت  قاهرةه ال ن أجلي آيات  يري م وإنه تعاىل   الرابع عشر من بعد موسى،      

يهـود أو   أو ال سلمني  امل من   معارضٍ حتت السماء سواء كان     يس بوسعِ ل
  عاجز حقري أن جيابـه اهللا      نى إلنسان أَف،   أن يقاومها  نصارى أو غريهم  ال

 أرادكل من   ، و ؟ إن هذا هلو احلجر األساس الذي هو من عند اهللا          تعاىل
ـ  سقط عليه هذا احلجـر    ي عندما، و سيفشل  هذا احلجر  حتطيم سوف ف

  .  ألنّ احلجر حجر اهللا واليد يد اهللا،حيطّمه حتطيما

   سالغدو والقبطاناملقارنة بني بيالطس 
 إذ ة احلجـر األول،  قُبالعه أعدائي ووضعوهصنقد وأما احلجر الثاين ف  

 اليهود يف ذاك الزمن، حىت نسجت هلالكـي         فعلها أعماالًضدي  فعلوا  
 والقضية اليت أُقيمت ضدي كانـت أشـد         .سلفًا ا    اهللا قضية دمٍ نبأين  

 القـضية    أسـاس   عيسى بن مرمي، ذلك أن     خطورة من اليت رفعت ضد    
 عنـد  بـسيطًا  أمرا    وكان خالف ديين حبت  كان   �ه   ضد رفوعةامل
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٧٨
مـةً  كانت  ف القضية اليت أُقيمت ضدي      أما،   بل مل يكن بشيء    احلاكم

  ضد املـسيح   مادوكما أن مشايخ اليهود قد أدلوا بشه      . حاولة قتل مب
 أن يشهد يف هذه القضية أيضا       حمتما كان    كذلك ، يف تلك القضية   �

 هلـذه   بعض املشايخ ضدي، فاختار اهللا املولوي حممد حسني البطالوي        
 الشهادة، وحضر احملكمـةَ   بإلدالء  ل فضفاضة   ةً فجاَء مرتديا جب   الفعلة،
نة      اشاهدالكه كما حضرها رئيس غيةَ اشاهدلْ بومل  ،�  املسيح بِ ص 

 كرسيا يف حمكمة     إال أنّ رئيس الكهنة كان قد أُعطي        بينهما يكن الفرق 
 يف عهد الدولة    ا يعطَون كرسي   كانوا  أفاضل اليهود   ذلك أن  –بيالطس  

 فلذلك نال رئيس الكهنـة      ،الرومانية وكان بعضهم قضاةَ شرف أيضا     
 بني يدي جملـس      ماثالً وقَف املسيح بينما   -كرسيا طبقًا لقواعد احملكمة   

  أن عينعكس متاما، أ  المر على   األ قضييت فكان     يف  وأما ،احلكم كمجرم 
 أعطاين -الذي كان يف منصة احملكمة مكانَ بيالطس   – دوغالس   القبطان

 أكثـر    هذا  الثاين  بيالطس لقد ظهر . كرسيا على عكس آمال األعداء    
، إذ  � ن مـرمي   يف زمن املسيح اب     األول الذي كان    من بيالطس  خلقًا

 مطلقًـا   مل يبـال   احملاكمة بشجاعة واستقامة و    طولعدل  ظل ملتزما بال  
 مل تحدث فيـه النــزعة       كما ،لشفاعات الواردة من اجلهات العليا    با

 الكامـل   بالعدلبتمسكه  أسوةً رائعة    وكانالقومية والدينية أي تغيري،     
إن . الغـة فيـه    للحكام فال مب    لو عد شخصه فخرا للقوم وقدوةً      حبيث

 رء أداء هذا الواجـب     بالغ الصعوبة، وال يستطيع امل      ألمر ضاء بعدل الق
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٧٩
.  ما مل جيلس على كرسي احملكمة منقطعا عن مجيع العالئـق           داءحق األ 

 بينما  حق القيام،  قام بواجبه    هذابيالطس  أن  بوإننا نؤدي شهادة احلق     
 املسيح هنِ جبب ضعر و ما يرام،  على   هواجبأداء  مل يستطع بيالطس الرومي     

بالذكر يف مجاعتنا ما دامـت       حري   وهذا الفرق . للشدائد املروعة  �
 املاليـني   عـددا ووصـلت   هذه اجلماعـة كلما زادت الدنيا قائمةً، و  

ـ   . ا حسنا  ذكر  الصاحل النية  هذا احلاكم  ذكر، سي والباليني ن حسن إنه مل
ه صعبا، إذ    امتحان م كان ك.  هلذه اخلدمة  ه اصطفا  تعاىل قد  طالعه أن اهللا  

  لدينه ا خصم  كان  واآلخر يانته لد ا مبشر  كان يعمل  ن أحدمها افريقأتاه  
الباسـل  فإن هذا احلاكم     ومع ذلك  ك، لدين  لدود  عدو وقيل له إن هذا   

 عليه مـن    واقد عرض ل.  بكل استقامة  ختبارهذا اال اجتاز    الثاين بيالطس
  ا   همقلة فهم ل وامؤلفايت مواضع ظنالديانة  حبقتتضمن كلمات قاسية     أ 

 تغير، ألنه   دىنوجهه أ طرأ على    مل ي  مع ذلك ، و حرضوه علي املسيحية و 
 كان قد حترى ومبا أنه. ستنري ضمريه املفضل باحلقيقة إىل   توصلكان قد   

 ق القضية بقلب صادق، فنصره اهللا وأنزل على قلبه إهلام احل   احلق يف تلك  
  سبيل العدل  ةستبانال  جدا سرورا كان م  لقد. وكشف عليه أصل احلقيقة   

وملّا رآين املولوي   .  فقط  للعدل  املدعي رعايةً  إزاءأعطاين كرسيا    لقد   .له
 ضدي مثل رئـيس     تهشهادبإلدالء  لالذي كان قد أتى      -حممد حسني   

ـ    ذلّيف   ين جالسا على الكرسي ومل جيد     - الكهنة تمىن أن  ة كانت عينه ت
ـ    حبجة س هذا كرسيا لنفسه   الطي طلب من ب   تراين فيها،   ه املساواة، لكن
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 كرسيا قط، وليـست     أنت وال أبوك  عطيت   ما أُ  :زجره وقال له بعنف   

  . يف ديواننا بإعطائك الكرسيمثة توصيةٌ
ن بـيالطس   ، فـإ   وهذا الفرق بني القضيتني هو اآلخر جلدير بالتدبر       

 علج و اسي، كر هم الكرام أعطى بعضا من شهود   ف اليهود   افاألول خ 
ر كمجرم الذي كان قد أُ    - � املسيحمع أن  يظل واقفًا أمامه   -حض ، 

 وكانت ، للمسيح بل كان له كاملريدين صادقًا كان ناصحابيالطس هذا
، ومع هذا   تعد من أولياء اهللا   كانت   و  اخلواص ملسيح ا زوجته من مريدي  

.  بغري حق   إىل اليهود  ء بلغ به اخلوف مبلغا جعله يسلِّم املسيح الربي        فقد
ـ       ه مت � املسيح   ما كان  ت تلـك   ما بالقتل كما كنت أنا، وإمنا كان

ن بـيالطس الرومـي مل يكـن        ولك اختالف بسيط يف العقيدة،      قضيةَ
  . شكوى ضده عند قيصرالرفع ب  اليهود رد ديدخاف، فشجاعا

مث هنالك مماثلة أخرى جديرة بالذكر بني بيالطس األول وبـيالطس           
 لست  :تهكمحم  يف � األول قال لليهود ملا قُدم املسيح         وهي أن  ؛هذا

 بـني    الثاين  املسيح  هذا لوهكذا ملّا مثُ  . هذا الرجل أي ذنب   على  أجد  
 علـى مـة      بضعة أيام للجواب    وطلب منه مهلةَ    الثاين يدي بيالطس 

إن هذين القولَني   . دمهمك ب  ال أت  أنا:  هذا  قال له بيالطس الثاين    القتل،
أنّ بـيالطس    بينهما غري     فرق ليس مثة ، و متاما متشاان   اكمنيذين احل هل

دد برفع الشكوى ضده عنـد قيـصر ومل          ه  عندما األول اعتراه خوف  
ـ    �  فسلَّم املسيح  ،قولهيثبت على      وإنْ ،ني عمـدا  دموي إىل اليهود ال
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 كانا  إذ ،كانت امرأته هي األخرى حزينةً    كما   على ما فعل،  كان حزينا   
 اليهـود   من رأىنب حني    عليه اجلُ  لكن غلب بريا،  به إميانا ك  من املؤمنني   

املـسيح مـن     إلنقاذ    سعيا حثيثًا   يف السر   أنه سعى  غري،  صخبا شديدا 
 بعد أن علّق املسيح على الصليب        ولكن هذا وقد جنح يف سعيه      ،بالصلْ

 على كلٍ .  كأنه هو املوت بعينه     شديدا  عليه من شدة األمل إغماءً     غميوأُ
.  بسعي من بيالطس الرومـي     من املوت  �  املسيح ابن مرمي   فقد جنا 
 رسـالة   انظر ( سلفًا  قد استجيب  للنجاة من املوت   دعاء املسيح    وكان

 من   يف اخلفاء   هاربا � جاء املسيح مث   .٤١ )٧:٥بولس إىل العربانيني    
 وهناك توفِّي، وقد مسعتم أن له قربا يف حـارة           ،تلك األرض إىل كشمري   

 ،وكان كل ذلك نتيجة لسعي بيالطس     . " نگر يسر" يف مدينة    "انيارخ"
  فلو أنـه   ؛ة اجلنب وصمومع هذا مل يكن عمل بيالطس األول خاليا من          

أطلق سراح   و " أجد يف هذا اإلنسان أي ذنب      لست" قوله   عمل حبسب 
كان قادرا علـى إطـالق      بل  ، ملا كان ذلك صعبا عليه،       � املسيح
وأما بـيالطس   . شكوى عند قيصر  الديد رفع   تهب خاف   ه ولكن ،سراحه

                                                           
آيةٌ إِال آيةُ ) أي لقومه(ال تعطَى لَه : " نفسه على سبيل النبوءة� لقد قال املسيح ٤١

، فقد أشار بقوله هذا إىل أنه كما دخل يونان بطن احلوت حيا وخرج منه حيا، "يونانَ
وهذه اآلية ال تتحقق إال إذا كان املسيح . دخل هو القرب حيا وخيرج منه حياكذلك سي

ال : "� قد نزل من الصليب حيا ودخل القرب حيا؟ وكأمنا جاء قول املسيح �
ردا على الذين يقولون إن املسيح أرى آية الصعود إىل " تعطَى لَه آيةٌ إِال آيةُ يونانَ

  ه من. السماء أيضا
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٨٢
  ازدحام القساوسة مع أن احلكومة ههنـا أيـضا         ه هذا فلم يفزع   ثاينال

فما لذا  ،  اقيصر كثري ال من ذاك    قيصرة خري  هذه ال   إال أن  ، لقيصرة كانت
 عـن   ليحيـد   للضغظ عليه  قيصرةال من   قاضي ال وفحد أن خي  ألكان  
  .العدل

  الثـاين  ة ونسجت املكائد ضد املسيح     الضج ت وعلى كلٍ فقد أثري   
مجيع  من كبار  أعدائي    ضدي  وكان قد احتشد   ؛ من املسيح األول   أكثر 
 :ما قاله يل من قبـل     ق   وصد ق، قد آثر احل    الثاين  غري أن بيالطس   ،امللل

 لقد جلأ . بكل شجاعة و براءيت بأوضح بيان     وأعلن،  "ال أتهمك بدم  أنا  "
فـالتزم   بيالطس هذا    ، أما � ذ املسيح نقاإلبيالطس األول إىل احليل     

  .من اجلنبا مل يكن فيه شائبة  مب متاما العدلمبقتضى
جيش " إىل احملكمة سارق من      حضر أُ ، براءيت ثبتت فيه يف اليوم الذي    و
 مـع املـسيح     ألن سارقًا كان قد أُحضر يف احملكمة       ذلك   ،٤٢"الصاخل

ا،   األومع املس    السارق غري أن ل أيض صلب ومل يح الثاين الذي أُحضرمل ي 
 وإمنـا  ، مع املسيح األول   أُحضرالسارق الذي   كما فُعل ب  تكْسر عظامه   

ثالثة أشهر فقطسجن بالعوقب  .  
ن سورة الفاحتة تزخر حبقـائق      إ:  السابق ثانيةً ونقول    إىل بياننا  ونعود

 هذا الدعاء    مثالً واخذ . دفتر ودقائق ومعارف لو دونت كلها ملا وسعها      
                                                           

 تقوم )(SALVATION ARMY مؤسسة دينية مسيحية تسمى باإلجنليزية ٤٢
  ) املترجممن (. بأعمال خريية
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اهـدنا الـصراطَ    � :عـين  أ ، يف هـذه الـسورة     ناهكيم الذي علّم  احل

يمقتسامل ميكن اعتباره  شامل مفهوم   فهو ينطوي على  ،  �الْموحيد ال فتاح
 حقيقـة   الوقوف على ننا ال نستطيع     ذلك أ  . كلها  الدين والدنيا  قاصدمل

 يالً ما مل جند للوصـول إليـه سـب         ا فيه من فوائد    مب عانتفاالشيء وال   
 مستحيل يف كلّ ما يوجد يف الدنيا     بللصعب جدا    إن النجاح . مستقيما

تعلـق مبـسؤوليات الدولـة      منها ما ي  سواًء  - من أمور صعبة ومعقّدة   
املسائل الدقيقة يف علم الطبيعة     ، أو   احلرب والقتال واجلندية    أو ،والوزارة

 - والزراعة واملعاجلة يف علم الطب، أو التجارة     الفحص  واهليئة، أو طرق    
كل إن و.  بدء تلك األعماليبين لنا كيفية  عثر على طريق مستقيم     نما مل   

ما نهار في واليل  للبا  طويالً ر أن يفكّ   لزاما عليه وقت الشدائد    لبيب يرى 
احلـق أن   و.  سبيالً  للخالص منها   جيد كي ل  معقّدة مشكلةحلّ عليه من    

  طريـق  قش ليتطلبد عويص    معقَّ أمرٍ وأاكتشاف   أو   صنعةالقيام بأي   
إمنـا   الدنيا والدين    لنيل مقاصد الدعاء احلقيقي   أن   لقد ثبت من هنا   . له

 مـر لأل  الطريق السوي  ر تيس إذا، ف  السليم  الطريق هتداء إىل الاهو دعاء   
ا  وحكمته طريقً   تعاىل بقدرته  اهللا جعل   لقد.  تعاىل بفضل اهللا حتقّق حتما   

ـ     من املستح  لتحقيق كل مطلب، فمثالً    ريض عالجـا   يل أن يعـالَج امل
 يفيت القلب    سبيلٌ  له  ووصف الدواء  ه مرض لفحص مل يتوافر صحيحا ما   

 نظام ما   ا يف الدني  أن يستتب   بل ال ميكن    حتما، يؤدي إىل النجاح  س هبأن
 طالبِ غرضٍ أن يتحرى السبيل     أوالً، لذا يتحتم على      طريقهد له ال   مي مل
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 من تيسرِ سبيلٍ للسري عليه       الدنيا اح يف أمور  ه ال بد لنا للنج    كما أن ف. إليه

من أجـل أن      سبيل  منذ القدمي إىل   إىل اهلدف، كذلك قد مست احلاجة     
 يف  قـال اهللا تعـاىل      قد ، فلذلك  وفضله ههللا وحب اإلنسان بوالية ا   حيظى

ـ �:  الفاحتـة   البقرة اليت تلي سـورة     سورة  الثانية  السورة مستهلّ هى د
لْلمتقنه حننما إىل اإلنعام هو ذي يؤدي أي أن الصراط ال..�٤٣نيبي٤٤ ن.  

ينبـه    جامع دعاٌء لَ �اهدنا الصراطَ الْمستقيم  � : هذا الدعاءَ  ، إن نذ إ
 أن  دنيوية وأدينية  يه عند حلول مشكلة      جيب عل   أول ما  اإلنسان إىل أن  

ح سوي ي أن يبحث عن طريق واض حللّها، أ املستقيم طريق عن ال  يبحث
ـ  أل ومي ، إىل املطلوب بكل سهولة    يؤدي به  ـ  ه قلب  مـن  هص يقينـا وخيلّ
وفق التعليم اإلجنيلي لن خيتار سبيل       ذي يسأل اخلبز  الولكن  . الشبهات

 لـه وجد اخلبز فما    فإذا  ن مقصوده هو اخلبز،      تعاىل، أل  اهللالوصال إىل   
 لّت وغُ ، النصارى عن الصراط املستقيم    زلّت قدم  من أجل ذلك  هللا؟ و و

 ال ندري ما الـذي     . إهلًا بشراختاذ ال  :أعينعقيدة خمجلة للغاية    بأعناقهم  
 األنبيـاء    أكثـر  إذ يفوقـه    فكّروا يف تأليهه؟    غريه حىت  ن املسيح ع  مييز

والذي نفـسي   . يا النيب يف املعجزات   إيلوالسابقني مثل موسى والْيسع     
 إجنازه من أستطيع   ما   أن ينجز بيده لو كان املسيح يف زمين ملا استطاع         

                                                           
٤٣

  ٣: البقرة  
 يف سورة الفاحتة دعا املؤمنون مبعرفة الصراط املستقيم، أما يف السورة التالية فقد ٤٤

ا منه بأن دعاءهم قد استجيبمنه.دلّهم اهللا على الصراط املستقيم إعالم  
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 ،٤٥ على أن يري تلك اآليات اليت تظهر على يـدي          قدروملا   األعمال،

  فمـا  ، أنا هكـذا    فإذا كنت  .ولَوجد فضلَ اهللا علي أكثر مما كان عليه       
 ذلك فضل اهللا    ! خادمه  الذي أنا  ����طهر  ذلك الرسول امل  بعظمة   بالُك

ـ    غبال ال  و سدولن ينفع هنا أحدا احل    . يؤتيه من يشاء   اهللا إن  طة شـيئًا، ف
ـ   تعاىل، ومن خالف مشيئته  . شاءيفعل ما ي    يف مقاصـده    خييـب  ال ف

فويلٌ للـذين اختـذوا     .  املوت د إىل جهنم بع   ه سبيل  يتخذ  بل ،فحسب
 مبن كـان مـن رسـل اهللا   وا ؤمن وويل للذين مل ي ،املخلوق العاجز إهلًا  
  .املصطفَين األخيار

وإنين ،األخري من سبل اهللا كلِّهاإنين أنا السبيل . عرفينالذي ي  فمبارك 
ظـالم  ألنه بـدوين     ،هجرينين   م ، وشقي لّها أنواره ك  النور األخري من  

  . كله
 �؛ أي أعمال الـنيب       السنة أما الذريعة الثانية هلداية املسلمني فهي      

 ال يعرف مـن القـرآن       فمثالً. اليت قام ا تفسريا ألحكام القرآن ايد      

                                                           
الذي هو قيد الطبع اآلن، وقد طُبع " نزول املسيح" سترون لتصديق ما أقوله كتاب ٤٥

 تنبور"لقد ألَّفت هذا الكتاب ردا على كتاب . منه حىت اليوم الكثري وسينشر قريبا
قد " بري"الذي ألّفه بري مهر علي الغولروي، وأثبت فيه أن السيد "  جشتيائيسيف

يد حممد حسن املتوىف أخطاًء خمجلة ستجعل حياته مريرة جدا ارتكب بسرقة مقال الس
لقد مات ذلك الشقي األول حتقيقًا لنبوءتنا املذكورة يف كتابنا . حني يطّلع عليها

 من إين مهني: " الثاين فقد أصبح غرضا لنبوءتنا القائلة، أما هذا الشقي"إعجاز املسيح"
 منه ! روا يا أويل األبصارفاعتبِ. طالًنتيجة تأليفه كتابا با" أراد إهانتك
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لصلوات اخلمس، فكَم منها يف الصباح      ا ركعات   النظر عدد ايد بظاهر   

  . ك تفصيالذل كل ة فصلتت أخرى، ولكن السنمواقيوكَم منها يف 

  الفرق بني السنة واحلديث
ن دومل ي ألن احلديث ،وال يظنن أحد أن السنة واحلديث شيء واحد    

        يد  ل امنةمزة فكانت   إال بعد مائة أو مائة ومخسني سنةً، أما السنلقرآن ا
كان واجب  . ة أكرب منة على املسلمني بعد القرآن       للسن وإنّ. منذ نزوله 

          ا يف أمرين فقط، فكان على اهللا أن يل القـرآن   نـزِاهللا ورسوله منحصر
كان هذا من مقتضى نـاموس اهللا       وفيطْلع اخللق على مشيئته بكالمه؛      

ن يرِي الناس كالم اهللا تعاىل       فكان من واجبه أ    � أما رسول اهللا     ،تعاىل
 النـاس تلـك     �فأرى رسولُ اهللا    .  بصورة عملية   جيدا ويشرحه هلم 

األقوالَ يف حيز األعمال وحلَّ معضالت األمور واملـسائل بـسنته أي            
وال مساغ للقول بأن تقدمي ذاك احلل كان مقـصورا          . أفعاله وأعماله ب

 يف األرض قبل وجـود      استقرعلى احلديث، ذلك أن اإلسالم كان قد        
أمل يكن الناس يصلّون ويؤتون الزكـاة وحيجـون البيـت           . ٤٦احلديث

  ويعرفون احلالل واحلرام قبل أن تدون األحاديث؟
                                                           

وقوله كليهما،  �على فعل الرسول " احلديث"يطلقون اسم " أهل احلديث" إن  ٤٦
 نشرها بنفسه، أما احلديث �احلق أن السنة قد توىل النيب . ال يعنينا  اصطالحهمنلك

  منه. فهو شيء آخر قد جمع فيما بعد
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 شيئًا  تفصل لنا ، ألن األحاديث    احلديث ذريعة ثالثة للهداية   نعم، إن   

ـ . كثريا من أمور اإلسالم التارخيية واألخالقية والفقهية        افة إىل وباإلض
إن . ة أنه خادم القرآن وخادم الـسن      ي فإن أكرب فائدة للحديث ه     ،ذلك

الذين مل يعطَوا حظًا من أدب القرآن فإم يعتربون احلديث حكَما على            
د احلديث خادما للقـرآن     ننا نع ، ولك القرآن كما فعل اليهود بأحاديثهم    

إن القرآن قـولُ    . دماخلَزداد بوجود   تالسيد   عظمة   أن، والظاهر   ةوالسن
 اهللا، والسن     ة فعلُ رسول اهللا، واحلديث شاهد  د للسنمن اخلطـأ   ف. ة مؤي

إذا كان مثة   . نّ احلديث حكَم على القرآن، نعوذ باهللا من ذلك         بأ القول
كَمهو علـى مرتبـة     و- احلديث   أمالقرآن فهو القرآن نفسه،     ا  على ح
شاهد مؤيد  جمرد  ، إمنا هو     حكَما على القرآن    فال ميكن أن يكون    -ظنية

 كله، ولـيس احلـديث إال       ساسة العملَ األ  لقد أجنز القرآن والسن   . هل
 وأنى للحديث أن يكون حكما على القرآن؟ لقد كـان           ،شاهد مؤيد 

 يف زمن مل يكن      القرآن والسن أثر زعوم هلذا احلَكَم امل    فيه ة يهديان اخللق  .
 بل قولوا إنه شـاهد مؤيـد        ،القرآنال تقولوا إن احلديث حكَم على       

ةللقرآن والسن.  
 الذي سـير  ة الطريق واملراد من السن  . مشيئة القرآن   لنا حة توض السنو

ة اسم تلك األقوال الـيت      وليست السن .  أصحابه عمليا  �عليه الرسول   
  تلك األقـوال   تسمى إمنامئة ومخسني عاما،     حنو   دونت يف الكتب بعد   
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  متـواترة  فهي اسم لألسوة احلسنة اليت مل تزل مطّردة       ة  السن، أما   احديثً
  املـسلمني  آالف ودرب أعمال صلحاء املسلمني منذ بدء اإلسالم        عرب

  .عليها

  معيار صحة األحاديث
 بالتمسك   جلدير -  أكثره على مرتبة الظن    مع أن -   احلديث نعم، إن  

ة، وحيتوي  د للقرآن والسن  إنه مؤي . ةال يعارض القرآنَ والسن    أ يطةبه شر 
  األخذ باحلـديث   عدمف لذا   ،يةعلى ذخرية كبرية من املسائل اإلسالم     

 ناقضم  بيد أنه إذا كان مثة حديثٌ      .يعين بتر عضوٍ من أعضاء اإلسالم     
ملا  االفً كان خم  لقرآن، أو ل وافقٍم حلديث آخر    ومعارضة،  لقرآن والسن ل

ديث غري جدير بـالقبول، ألن      صحيح البخاري، فإن ذلك احل    ورد يف   
مجيعِ األحاديـث الـيت توافـق    رفضِ   رفض القرآن و   ؤدي إىل قبوله ي 
  وأعلم أن أحدا. القرآنَ

 على أن يثق حبديث خيالف القرآن والسنة وينايف         رؤمن املتقني لن جي    
 اقدروا األحاديـث حـق     باختصار،   . الكرمي األحاديثَ املوافقة للقرآن  

، وال تكذِّبوها ما    � إىل رسول اهللا     تنسبا، فإا   منهنفعوا  قدرها واست 
  ا  دام القرآن والسنكًا حبيث      .ة ال يكذِّبامتسكوا باألحاديث النبوية متس 

 أو ترك فعل إالّ ويكون هناك        أو سكون أو فعلٌ    ال يصدر منكم حركةٌ   
ولكن إذا كان هناك حديث يعارض قـصص القـرآن          . حديثٌ يؤيده 
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، فلعـل    بينـهما  كم أن حتاولوا التطبيق والتوفيق    ، فعلي  صرحية معارضةً

،  بأي طريق   مل يزل التعارض   ، أما إذا  كمسوء فهم  راجع إىل التعارض  
 هناك كان  ذاوإ. �فانبذوا مثل هذا احلديث، فإنه ليس من رسول اهللا          

 القـرآن   نّأل القـرآنَ فـاقبلوه،      -  ضعفه مع- حديث ضعيف يوافق    
لكنه ضـعيف عنـد      ، نبوءة نيتضموإن كان هناك حديث     . قُهمصد 
احملد  ثني، مث حتققت       ه رولكم، فاعتبِ  النبوءة الواردة فيه يف عصركم أو قب

 بالضعف والوضع    وصموه روا احملدثني والرواةَ الذين   ا، واعتبِ  حق احديثً
هناك مئات األحاديث اليت حتتوي علـى نبـوءات،         ف. خمطئني كاذبني 

ثني، وضوعة أو ضعيفة عند احملـد      جمروحةٌ أو م    هذه األحاديث  وأكثر
أمهلتموه قائلني ال نسلّم به، ألنه ضعيف، لكن فإذا حتقّق حديث منها و 

  إذ ن فالنا من رواته غري متدين، فيكون هذا دليال على خيـانتكم           أأو  
    دلو كان هناك ألف حديث من هـذا        . قَهرفضتم حديثًا أظهر اهللا ص

دثني، مث حتققت نبوءاا األلـف،       ضعيفة عند احمل    كلها القبيل وكانت 
فهل ترضون بإضاعة ألف برهان من براهني اإلسالم بتضعيفكم هـذه           

  أعـداء   مـن  كم يف هذه احلالة ستعدون    ال شك أن  األحاديث كلها؟   
مـنِ    إِالّ *ا  فَال يظْهِر علَى غَيبِه أَحـد     �يقول اهللا عز وجل     . إلسالما

ـ نبوءة  ال تـنسب    من ، فإىل �٤٧ارتضى من رسولٍ    سـوى   صادقةال
 إنّ أحد احملـدثني   يف هذه احلالةأن يقال ن اإلميان مصادق؟ أَ الرسول  ال

                                                           
 ٢٨-٢٧: اجلن  ٤٧
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   حديث صحيح، أم أن يقال إن اهللا هـو الـذي            قد أخطأ يف تضعيف 

وإن كـان   - ؟ فاعملوا باحلديث    اموضوعا  حديثًبفعله  أخطأ إذ صدق    
قـة  األحاديثَ املواف  وأةَ  السن وأ بشرط أن ال يعارض القرآنَ       - ضعيفًا
  . الكرميللقرآن

، ألنّ كـثريا    يطة كبرية حب  جيب أن يكون   لعمل باألحاديث غري أن ا  
 حديث يوافق    لديها رقة ف فكلّ.  يف اإلسالم فتنةً   موضوعةٌ أحدثت ها  من

هـذه  –؛ حىت إن االختالف يف األحاديث قد جعل الـصالة           اعقيدته
 بــ    جيهـر  بعضهمف على صور خمتلفة؛     - الفريضةَ اليقينيةَ واملتواترةَ  

 خلـف اإلمـام،     "الفاحتة"، وبعضهم يِسر ا، وبعضهم يقرأ       "آمني"
صالة، ومنهم من يضع يديـه      تفسد ال   وراءه  قراءا  أن وبعضهم يرى 

والـسبب  .  سرته عند، ومنهم من يضعهما      خالل الصالة  على صدره 
بٍ بِمـا لَـديهِم     كُلُّ حـز  �.  األحاديث هوذا االختالف   احلقيقي هل 

 اخـتالف  السنة مل ترشد إال إىل طريق واحد، ولكن           إن .�٤٨فَرِحونَ
عدم كما أن   . فيما بعد إىل تشعب هذا الطريق الواحد      الروايات أدى   

 هلك الـشيعة أيـضا    لقد  . لكثريينهلك ا  األحاديث قد أ   بعضفهم  
 سورة النور   هموهبتكَما هلم ل   فلو أم اختذوا القرآن ح     لسبب نفسه، ل

هلك يف زمـن    قد  وكذلك  . وحدها نورا، لكن األحاديث أهلكتهم    

                                                           
  ٥٤: املؤمنون  ٤٨
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٩١
". أهـلَ احلـديث  " الذين كانوا يسمون    ٤٩ أولئك اليهود  �املسيح  

ـ  و-  واكانوا قد هجروا التوراة منذ مدة، وكان        أن  يـرون  - ونال يزال
تقـول إن   كثرية   أحاديث   كانت عندهم . م على التوراة  احلديث حكَ 

املوعود لن يأيت ما مل ينـزل إيليا مـن الـسماء جبـسده             مسيحهم  
 فعثرت م تلك األحاديث أيما عثرة، فما اسـتطاعوا        . العنصري ثانيةً 

 إذ قـال    �سيح  مل أن يقبلوا التأويل الذي قدمه هلم ا       يهام عل تكاهلال
 الذي جاَء على    ، هو يوحنا أي حيىي النيب     )إيليا ( املراد من إلياس   هلم إن 
فكانت عثْرتهم  .  سرباله على سبيل الربوز     إلياس ومشائله وتسربلَ   فطرة

. طاف وقد أفضت م إىل الكفر يف اية امل        ،كلها من جراء األحاديث   
 من كالم   ئًا يف فهم تلك األحاديث، أو أن شي       أواخطأمن املمكن أم    

  . خالطَها قدبشرال
 من  "حلديثأهل ا "ون أن   علم وخالصة الكالم أن املسلمني قد ال ي      

 وكتبوا ضده   جةأثاروا ض و ،�املسيح  فروا ب بني اليهود هم الذين ك    
، فإن   اهللا بصحف ال يؤمن     هذا ، وقالوا إن  كافرافتوى التكفري، وعدوه    

                                                           
إن مجيع . قد عارض اإلجنيل بشدة األفكار اليت وردت يف أحاديث التلمود ورواياته ل٤٩

 جيال عن جيل، وكان يقال إا من �تلك األحاديث كانت ترفع إىل موسى 
، حىت آل م األمر إىل أم اختذوا التوراة مهجورا � موسى  النازل علىوحيال

 والتلمود خيالف التوراة يف بعض األمور، .وصرفوا الوقت كله يف تالوة تلك األحاديث
تأليف يوسف باركلي " التلمود"راجع . (ومع ذلك كان اليهود يعملون بالتلمود

  منه. )م١٨٧٨املطبوع بلندن سنة 
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٩٢
 هـذه    يؤول  ببعثة إلياس ثانية، لكن هذا الشخص      اهللا تعاىل قد أخربنا   

 عن مرادها   فة قرينة صار  دومنا شاء األخبار كيفما     هذه النبوءة، وحيرف 
  .٥٠الظاهر

 ، مث إم مل يكتفوا بتسمية املسيح كافرا فحسب، بل اموه باإلحلاد          
لقد كـان   .  كان هذا الرجل صادقًا     إذا وقالوا إن الدين املوسوي باطل    

  . إذ غرتهم األحاديث املوضوعة، الفَيج األعوج هلم مبنـزلةزمنهم ذاك
 مةً أُ ه سبق أن   أن ذكر دائما  أن نت  ة األحاديث مطالعباختصار جيب عند    

 بـنيب    كفرت  حىت إا   احلديث حكما على التوراة    هلكت نتيجة جعل  
  . صادق ومسته كافرا ودجاالً

 للمسلمني، وهـو     ونافع جدا   مبارك ن صحيح البخاري كتاب   غري أ 
وكـذلك  . تويفقد   �  فيه صراحة أنّ املسيح    قد ورد الكتاب الذي   

                                                           
 كان بني املكفّرين بولس أيضا الذي � عندما كُتبت فتوى التكفري ضد عيسى ٥٠

 من أشد � يف حياة املسيح لقد كان هذا الرجل. أعلن بعدئذ أنه رسولُ املسيح
أعدائه، ومل يرِد يف أي من األناجيل اليت كُتبت باسم املسيح أيةُ نبوءة من املسيح بأن 

وال حاجة بنا أن نكتب شيئًا عن أوائل . بولس هذا سيتوب بعدي ويصري رسولًا يل
 ه نفسيا وياله إنه هو الرجل. سرية هذا الرجل، ألن املسيحيني يعلمون ذلك جيدا

 � إيذاًء شديدا طول زمن إقامته يف ذلك البلد، وملا هاجر �الذي آذى املسيح 
 يف -بناًء على رؤيا مزورة-إىل كشمري بعد النجاة من الصليب أدخلَ بولس نفسه 

 الذي كان حمرما اخلنـزيرزمرة احلواريني، وحنت مسألة الثالوث وأحلّ للنصارى حلم 
توسع يف جواز شرب اخلمر، وأدخل الثالوث يف العقيدة حبكم التوراة حترميا أبديا، و

  منه . وثنيون اليونان جبميع هذه البدعاإلجنيلية، لريضى ال
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٩٣
 مـن    كـبرية  ألحاديث األخرى تتضمن ذخرية   كتب ا غريه من   مسلم و 

  القـرآنَ  فهومها خيالف م   شريطة أال   العمل ا  جيباملعارف واملسائل، و  
الكرمي اليت تتفق مع القرآن واألحاديثَةَوالسن .  

 .إن اليقني ال مياثله شيء    !  امسعوا وعوا  لذين تطلبونه، أَال يا عباد اهللا ا    
ه اليقني الذي مينح القدرة علـى        إن . خيلِّص من الذنوب    الذي  اليقني هإن

ـ أت.  تعاىل  صادقًا هللا  حمبا إنه اليقني الذي جيعل العبد       .فعل اخلريات  ون ظن
 أن  كـم تـستطيعون   أن مبقدوركم أن جروا اإلمث بغري الـيقني؟ أم أن         

 بدون التجلي اليقيين؟ أم هل تستطيعون أن         النفس  من نزعات  تخلصوات
تستطيعون أن تحدثوا أي تغري حقيقـي        مطمأنينة بغري اليقني؟ أ   التنالوا  

 ؟ بغري اليقني  ا حق راحة بال م أن حتصلوا على     وسعكهل ب أم  بغري اليقني؟   
 بوسع هل  حتت السماء متكِّنكم من ترك الذنوب؟       أو فديةٌ  ارةٌهل مثة كفّ  

 من اإلمث؟ أيها املـسيحيون ال       دمه املزيف  كم بن مرمي أن خيلِّص    عيسى
كان يسوع نفسه حباجة إىل اليقني      .  منه األرض تنشق  تكاد   تفتروا افتراءً 

 على املسيحيني الذين خيـدعون النـاس        فيا حسرةً .  فأيقن وجنا  لنجاته،
أم غـارقون يف    ، مع   صوا من اإلمث بفضل دم املسيح      ختلّ  قد بقوهلم إم 

 بـل إن  ،ن إهلهـم  ال يدرون م.قدمنياإلمث من قمة الرأس إىل أمخص ال   
الـسكرة  أما   ،متغشى عقوهل سكرة اخلمر   إن  الغفلة، و  ب حيام ملشوبةٌ 

 احلياة  من حمرومون   إم. ال علم هلم ا   الطاهرة اليت تنـزل من السماء ف     
ـ   فاعلمولذلك   .مثرات احلياة املقدسة  من  اليت تكون مع اهللا و      نا أنكم ل
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٩٤
ظفروا بروح القدس بغـري     ولن ت  االنسالخ من احلياة املظلمة      اتستطيعو

  .اليقني
 الـذين سـيرون     ألم هم  ،باركون أولئك الذين حيظون باليقني     فم
م هم  أل ختلَّصوا من الشكوك والشبهاتأولئك الذينومباركون  . ربهم

 ألنومباركون أنتم إذا أوتيتم ثروة الـيقني،        . مثالذين سينجون من اإل   
 نتستطيعوأ.  أبدا نإن اإلمث واليقني ال جيتمعا    .  ذلك بعدستنتهي  ذنوبكم  

ا؟ أم هـل     ترون يف داخله حيةً سامة جـد       حرٍوا أيديكم يف ج   ضعأن ت 
 تـسقط فيـه    أو   محما، الربكان    فيه  يمطر يف مكان تستطيعون الوقوف   

 فتـاك  أو حيصد فيه الطاعون ال، األسد الضاري   فيه  أو يهاجم  ،الصواعق
ـ وجود كم ب توقنون باهللا إيقانإذا كنتما؟ ف حصد ناسال صاعقة احلية أو ال

 أن ختتاروا سبيل العقـاب     يف مكان، فمن احملال      أو األسد أو الطاعون   
  .، أو أن تقطعوا عنه صلة الصدق والوفاءبعصيانكم هللا تعاىل

  اهللا كم لن تنجذبوا إىل   لرب والصالح، اعلموا يقينا أن    إىل ا يتم  عدمن  يا  ف
لـوبكم   ق إذا امـتألت  ال  إ ،ةبغيض من وصمة اإلمث ال    ا تطهرو ن ول تعاىل

  .باليقني
يف   خمدوعون فاعلموا أنكم .  تقولون إننا حائزون على اليقني     لعلكم و

ذلك . متوفرة فيكم  غري   ه اليقني أبدا ألن لوازم    مل يتيسر لكم  . هذا األمر 
 ينبغـي، وال    كما إىل األمام    تقدمونال ت ، و  عن اإلمث   تتورعون الأنكم  

دخل هل ، فكِّروا .تهحق تقا اهللا  قون  تتحر يوقن   يده   م أحدك  يأن  ب يف ج
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٩٥
 بأم  يرىكيف ميكن ملن    ا؟  م س  فيه  طعاما يوقن أنّ   يتناولهل  ؟ و ة حي فيه

ا غافال؟ فكيف ميكن     سادر يها أن خيطو إل    مفترس  أسد ة ألف غاب يف   عينه
 أيـديكم وأرجلكـم     جتـرؤ  أن   -جلزاءإذا كنتم توقنون باهللا وا    -إذن  

 اإلمث املـستحيل أن يتغلـب  من  ؟وأمساعكم وأعينكم على اقتراف اإلمث   
 تروا   أن تلقوا بأنفسكم يف نار حمرقة ملتهمة       كيف ميكنكم . على اليقني 

 أال إن أسوار اليقني تناطح السماء ويستحيل على الشيطان          بأم أعينكم؟ 
 اليقني ميـنح القـوة      .ى باليقني وكل من تزكّى فإمنا تزكّ    . رهاأن يتسو 

 لبس لبـاس  ي عرشه و  عن  يتنازل لكامل عل جي  إنه  حىت ، األذى لصرب على ل
  كـلّ  إنّ.  تعـاىل  اليقني يري اهللاَ  . أذىاليقني يهون كل    . الزهدو الفقر

كلّ زائفةٌ، و  كفارة مـا    وإنَّ .اليقني ب  طهارة كلّ، إمنا تتيسر     باطلةٌ  فدية 
علـه يـسبق     وجي  تعاىل،  ويوصله إىل اهللا   ، من ربقة اإلمث   خيلِّص اإلنسانَ 

 ، باطلٌ  اليقني يهب دين ال     وكلُّ .و اليقني ، ه ثبات وال صدقاملالئكةَ يف ال  
 . زائـف  الوسائل اليقينيـة  من خالل    دين ال يقدر على إراءة اهللا        وكلُّ
  ال يـزال    تعاىل  اهللا إنّ.  مزور  دين ال ميلك سوى األساطري القدمية      وكلُّ
 وإنه   من قبل،   كما كانت   اليوم  قدرته أيضا ال تزال     وإنّ ، كما كان  اآلن

 ترضون   فلماذا إذنْ  ؛ال يزال قادرا على إراءة اآليات كما كان من قبل         
 إالّ  والنبـوءات  الذي ال ميلك من املعجـزات        لدين هالك ا  .بالقصص

 ومل تطهر بِيـد اهللا      ، مل ينـزل اهللا عليها     اليت ماعةُهالكةٌ اجل القصص، و 
نفس حني  لذات ال م أسباب إىل   ينجراإلنسان  أن  كما  و. بواسطة اليقني 
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٩٦
ات  حيصل على لـذّ    تعاىل حني  إىل اهللا     املرء  ينجذب كذلك متاما ،  يراها

 األشـياء   تراءى له مجيع  ت يثروحانية بواسطة اليقني، ويسكره مجالُه حب     
 اإلنسان اخلالص مـن اإلمث إال       ومن احملال أن ينال   . إزاءه حقريةً تافهةً  

  .ينيقيبشكل ه جزائحني يطّلع على اهللا وجربوته و
ب حظـا مـن     هيو ، وإن الذي   املعرفة  عدم  جتاسرٍ ال إن أصل كلّ   أ 

 أن  دار لصاحب   يستحيل.  يظل متجاسرا  معرفة اهللا اليقينية ال ميكن أن     
 قـد   أو أن حريقًاها، حنوآت عرمرما  علم بأن سيالً   ظل مقيما فيها إذا   ي

ـ   تـستقر  فلماذا إذنْ . قيد شرب بينهما إال    يبق   حوهلا ومل  اندلع ى ون عل
افتحوا أعينكم وانظروا   ف ؟ اهللا مع ادعائكم اليقني جبزاء   حاالتكم اخلطرة   
 ، إىل األرض  ختلدال تكونوا فئرانا    .  العامل كله  جلاري يف إىل ناموس اهللا ا   

  .  جو السماءحتبو عاليا قلِّائم حتبل كونوا مح
 وال تكونـوا مثـل      ؛بايعتم بيعة التوبة  د ما   وا على اإلمث بع   فال تستقر 
اذكروا املـوت   .  أفعى حىت بعد االنسالخ من جلدها      تظلّاألفعى اليت   
ـ تو. قترب منكم رويدا رويدا وأنتم عنـه غـافلون        يدوما فإنه    وا رطه
  . إال إذا تطهرظى بوصال ذلك املقدس فإن اإلنسان ال حيجاهدين،

ل سؤا ذلك ال   عن قد أجاب اهللا نفسه   ف ،ون هذه النعمة  نال ت  أما كيف 
ـ  أي ا  ؛�٥١الةصالو رِبالصوا بِ ينعتاسو� : القرآن ايد   قال يف  إذ وا طلب

  .الصالةوالصرب بالعون من اهللا 
                                                           

  ٤٦: البقرة ٥١
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٩٧
التـسبيح والتحميـد    وب ما هي الصالة؟ إا لدعاٌء يدعى بالتضرع        

تتقيـدوا  إذا صلّيتم فال    ف. � والتقديس واالستغفار والصالة على النيب    
صالم واستغفارهم  ، فإن    العربية فقط   يف دعواتكم بالكلمات   كالغافلني

 تقومون  ماحينأما أنتم ف  .  احلقيقة وطقوس خالية من لُب    عادة    جمرد كله
ـ         إ إضافةً ف ،للصالة ثورة أىل أدعية القرآن الذي هو كالم اهللا واألدعية امل

 األخـرى    دعواتكم العامة  ، عليكم أن تدعو   � اليت هي كالم الرسول   
  واخلشوع وقع  ذا التضرع كون هل  لكي ي  ، األم متضرعني   بلسانكم كلها

  .يف قلوبكم

   اخلمسواتوقات الصلأفلسفة 
 إذ  ؛كم املختلفة ن هي إال صورة ألحوال     ما هي الصلوات اخلمس؟ إ    

 لفطـرتكم    وال بـد   ، البالء وقتالزم حياتكم تغريات مخس تعتريكم      ت
  . منها
 ضدك  صدرت كأن   ؛كقادم إلي  بأنّ بالًء    خربا ىاألول حني تتلقَّ   -١

  الـذي   هذا هو التغري األول    . فيها كبضرورة مثول  رةٌمن احملكمة مذكّ  
 سـاعةَ راحتك، وتشبه هذه احلالـة      يكدر عليك صفو حياتك وخيلّ ب     

 فُرضت صـالة     قد هذه احلالة  ومقابلَ    سعادتك،  إذ بدأ ا زوال    الزوال
 . الظهر اليت يبتدئ وقتها مع زوال الشمس
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٩٨
ل أمام   كأن متْثُ  ؛ البالء كان من م  ى تدن حنيوالتغري الثاين ينتابك     -٢

 مـك تجمد فيـه د   ي وهو وقت يكاد   مبوجب املذكرة،    احلاكم معتقَالً 
 وتشابه حالتك هذه وقتا يتضاءل فيه       ، نور الطمأنينة  خوفًا ويذهب عنك  

 ؛ أن غروبها وشـيك    بوضوح ويبدو   ، إليها ميكن النظر ضوء الشمس و  
  .رضت صالة العصرفُ قد ذه احلالة الروحانيةومقابل ه

 من تلـك    تكواحلالة الثالثة تعتريك حني ينقطع رجاؤك يف جنا        -٣
كأنْ جتري جمريات احملكمة ضدك ويديل الشهود بشهادم          كليةً، البلية

 وتشبه .ينخلع فيه قلبك وتعترب نفسك أسريا     ، وهو الوقت الذي     لدمارك
ك هذه   حالتمقابلَو ،ر النها ضياِءنقطع األمل من    ي حني    الشمس غروب 

 .رضت صالة املغربفُ قد هذه احلالة الروحانية
 وحييط بك   ،والتغري الرابع يطرأ عليك حني حييق بك البالء فعالً         -٤
ظالم هِلَه املدسلَّم  و ،كم عليك بالعقاب   احلُ صدر ي  كأنْ ،مإىل الـشرطة ت 

 وتشبه حالتك هذه حـني      .وإدانتك بعد استعراض الشهادات     للسجن،
رضت إزاء هذه احلالة الروحانية قد فُ    و ؛ الدامس هيسود ظالم  الليل و  يمخي

 .صالة العشاء
 يج لـك  ،نا هذه احملنة برهة من الزم    ظلمة  يف بعد مكوثك مث   -٥
 الفجـر   نجلي كما ي  ، متاما  النهاية وتنجيك من تلك الظلمة      يف  اهللا رمحةُ

ه  هـذ  ومقابل  ثانية؛ يشرق ضوء النهار بلمعانه   و مة الليل، أخريا بعد ظل  
 .احلالة الروحانية قد فُرضت صالة الفجر
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٩٩
حـوال   هـذه األ   ا إىل قد كتب اهللا عليكم الصلوات اخلمس نظر       ف
 أن هـذه     ذلـك  وميكن أن تدركوا من    .تغرياتكم الفطرية يف  مس  اخل

 من   أن تكونوا يف مأمن     فإن كنتم تريدون   .تكمفائد ل  إمنا هي  الصلوات
 فإا أظـاللٌ لتطـوراتكم      ، فال تتركوا الصلوات اخلمس    ،هذه الباليا 

 ما  ال تدرونإنكم. ةتي إن يف الصالة عالجا للمحن اآل.الباطنة الروحانية 
  عوا  ف،  ر اجلديد من قضاء وقد    جيلب لكم اليومـلَ    أمامتضرموالكم قب 

  . ة لكم وبركاخري طلوعه يكون النهار أن وعطل

    واألثرياء وامللوكلوالة لخطاب
ن خيـشى اهللا ويكـون       منكم م   قليلٌ ،األثرياء وامللوك و  والةأيها ال  

 وفيهـا   ،الدنيا ومتعهـا   مولعون مبلك    كمفأكثر. ا يف مجيع سبله   صادقً
 غافلال يقيم الصالة و   كل والٍ     إن .ذكرون املوت  ت م وال قضون حيا ت

وكل ثـري يتعـاطى     . ه وحاشيته أمجعني  مدخ، ففي رقبته إمثُ     عن اهللا 
  .مشايعةً لهينادمونه اخلمر، فعليه إمث الذين 

 دعـوا   .استقيموافانتبِهوا و  ؛ دار قرار   ليست  هذه الدنيا  ، أيها العقالء 
 رمتـد  اخلمر وحـدها     ليست . وخمدر روا كل مسكر   وذَ ،كل احنراف 

وما إىل ذلك   واحلشيش والبنج والطاري الغانج بل إن األفيون و ؛إلنسانا
 ولكه يف اية املطـاف،     هعقلفسد  ت يه، كلها يدمن عل مما يسكر املرء ف   

ـ   ال ندري ملاذا تتعاطون     . ها كلها بوفاجتنِ يت تـؤدي إىل    هذه األشياء ال
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١٠٠
. عذاب اآلخرة إضافةً إىل    ،٥٢ ألوف من املدمنني أمثالكم كل سنة      موت

عيشة البـذخ  إنّ .  اهللا بركات وارث لتطول أعماركم وت   من املتقني كونوا  
  واجلفـاِء املفـرط عيـشةٌ      لق اخلُ  سوءِ  عيشة ملعونة، وإن املفرط عيشةٌ   

  عيـشةٌ   العباد  مواساة  عن اهللا أو عن    عيشة الغفلة املفرطة   وإن   ،ملعونة
ما يسأل عنها كسأل عن حقوق اهللا وحقوق العباد     سي ثريكل  . ملعونة

تكل ي  الذي ن إنسان فما أشقاه م  . أكثر، بل الثري سيسأل عنها       فقري أي
 هللايتناول ما حرمـه ا     و  متاما، ن اهللا يعرض ع ، ف  القصرية ةيا هذه احل  على

  وهـاجم  جرح ذاك و هذا   سب إذا غضب له، و  حلَّأُ  قد  وكأنه بتجاسر
إن .  الشهوات املنتهى عند ثورةالفحشاءوبلغ يف    كاانني،  قتله بنية هذا

  .وتحىت امل السعادة احلقيقية ناللن يمثل هذا 
ها، فال  معظم ت قد مض   لقد جئتم إىل الدنيا أليام قالئل      ، أيها األعزة 

 شـد األية   الدنيو ةالدولسخطت عليكم    ترون أنه لو     . موالكم واتسخط
ـ  إذنْ سخطَ اهللان، فكيف تأمنو تدمريا كمتدمرل قوةًمنكم     يقـدر ن؟ ل

ـ  تعاىل، بل     اهللا عند تقني امل ن إن كنتم م   على إهالككم أحد    يحميكمس
                                                           

 كان �الضرر الذي أصاب األوروبيني من شرب اخلمر إمنا سببه أن عيسى  ٥٢
سلمون يشرب اخلمر، رمبا كدواٍء ملرض أو بسبب عادة قدمية، أما نبيكم أيها امل

 بريئًا معصوما من تعاطي كل مسكر، كما هو معصوم بكل -عليه السالم-فكان 
إن القرآن الكرمي ال يحلّ . معىن الكلمة، فمن ذا الذي تتبعونه مع ادعائكم باإلسالم

اخلمر كما أحلّها اإلجنيل، فبأي كتاب تستحلّوا؟ أتظنون أنكم لن تبعثوا بعد 
 املوت؟ منه
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١٠١
وأما ،   الدوائر ربص بكم  عدوكم الذي يت   يتغلب عليكم  ولن   ،نفسهباهللا  

قلـق   عيـشون يف تس امي لكـم، بـل  فال حإن مل تكونوا من املتقني،   
ين من األعداء أو مصابني بآفات أخرى، وسـوف          مذعورِ واضطراب

 يصري �إن اهللا  .  يف مهوم وآالم شديدة جدا      أواخر أعماركم  قضونتـ
 وال  ،معه وانبذوا كل خالف     ،اهللا فهلموا إىل ،  مأوى للذين يكونون معه   

 ،٥٣ باأليـدي   وال  باللسان  ال  وال تظلموا عباده   ، فرائضه أداءتتوانوا يف   
قوا قَواتهوغَء السمار با،ضسبيل النجاةفهذه هي ها دوم  .  

   خطاب للعلماء
 ال   كـثرية   أسـرار  هناك يف تكذييب، ف   تعجلوا ال ت  ،يا علماء اإلسالم  
ه، فهذا ليس سبيل     مساع فور ال بوا إلنكار قولٍ   ف. يدركها املرء بسرعة  

                                                           
 غضبا على بين جنسه فبالغضب يهلَك، ولذلك مسى اهللا اليهود  إن الذي يثور٥٣
يف سورة الفاحتة، ويف ذلك إشارة إىل أنه مما ال شك فيه أن كل " املغضوب عليهم"

جمرم سيذوق غضب اهللا يوم القيامة، ولكن الذي يغضب يف الدنيا بغري حق فيناله 
لنصارى كما بدا من اليهود، لذلك مل يبد الغضب من ا. غضب من اهللا يف الدنيا أيضا

 معنيني أحدمها �الضالِّني�واعلم أن لكلمة .  يف سورة الفاحتة�الضالِّني�لُقّبوا باسم 
أم احنرفوا عن الصراط املستقيم، والثاين أم امنحوا وانصهروا، وعندي إن يف هذه 

أليام وينصهرون يف الكلمة بشارة هلم بأم سينجون من الدين الباطل يف يوم من ا
اإلسالم ويهجرون العقائد الوثنية والطقوس املعيبة املخجلة شيئًا فشيئًا ويصريون 

 املذكورة يف آخر سورة �الضالِّني�باختصار، إن كلمة . موحدين حنفاء كاملسلمني
الفاحتة هي نبوءة عما تؤول إليه حالة املسيحيني يف املستقبل نظرا إىل املعىن الثاين 

  منه . ضالل وهو امنحاء شيء يف آخر وانصهاره فيهلل
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١٠٢
 يف  عيوب متاما، ولو مل تكونوا قد أخطأمت       ال  كنتم بريئيني من    فلو .ىتقوال

ـ احلَالذي هو - لكانت بعثة املسيح املوعود ،بعض األحاديثفهم    -مكَ
 اليهود، فإم أيضا أصروا على مـا  عربة يف  لقد كانت لكم     . وعبثًا لغوا

 �لياس ن بعثةَ إينتظرو أم كانوا    أصررمت عليه وحذوا حذوكم، أعين    
كانوا يقولـون سـوف     إذ   ، ثانيةً �عيسى  نتظرون بعثة   تما  ك ثانيةً

يثانيةً إىل الدنيا ينـزل بعد أن املسيح  فيهمثبعإيل ا النيبالذي )إلياس (ي 
ن فع إىل السماء، و   رعى أن ملياس فهو كاذب  إ نزول املسيح قبل    أنه اد .
مون يف  قد بل كانوا ي   ، فقط هملى أحاديث ع زعمهم هذا    كانوا ال يبنون  و

 أنه  �عيسى  ولكن ملا أعلن    .  كتاب اهللا وهو سفر مالخي النيب      هإثبات
األمـر  -لياس من السماء    إ ينـزل   دون أن  ،هو املسيح املوعود لليهود   
 تـبني ، و عقائد اليهود هذه كلِّهانطال ثبت ب-الذي كان شرطًا لدعواه 

سوف ينـزل  نفسه  يا النيب    بأن إيل   يزعمونه  اليهود  ما كان  ننهاية أ اليف  
يا إيلة طبيعب رجل آخر ، إمنا كان يعين ظهور  جبسمه العنصري من السماء   

 نفسه الذي أنتم تنـزلونه     �  املسيح  قد قام به   وهذا تأويل . وأخالقه
يف  يوجد؟   من قبل   اليهود  فيه تعثرفيما   فلماذا تتعثرون    ،من السماء ثانية  

 أمل تكن عقيدم كعقيـدتكم الـيت         فاسألوهم ، اليهود آالفبالدكم  
  عيسى  أجل نم؟ إن اهللا الذي مل ينـزل إيليا من السماء          اليومحتملوا  

 فكيف ينـزل   - التأويالت أمام اليهود    هذه اضطُر إىل  � حىت إنه -
  ترفضون قـراره    الذي تستنـزلونه ثانيةً   الغريب أن . عيسى من أجلكم  
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١٠٣
 وإن كنتم يف شك مما قلنا فها هم النصارى موجودون يف بالدكم             !هو

 إمنا قال   � أن عيسى     أليس حقًا  :اسألوهمف ،باملاليني وها هو إجنيلهم   
هكـذا وبكلمـة     و ؟ أي حيىي  .. هو يوحنا  ه ثانيةً نزوليا املزمع    إن إيل  هلم

عيـسى   نزول    كان  فلو . كلها  القدمية  اليهود  آمال � يبواحدة خ 
 كـان   إذانه  ، أل نبيا صادقًا يبقى   إنه ال  ف ،ضروريا  من السماء  فسه ن النيب

جلـأ   وملاذا   ؟يا النيب  فلماذا مل يرجع إيل    ،الرجوع من السماء من سنة اهللا     
 هنـا أولـو      فليتدبر ؟يا إيل  هو حيىيإذ قال إن    التأويل  إىل   �املسيح  
  . األلباب

  كراه يف الدين إال 
  من السماء  جلها سينـزل املسيح ابن مرمي    أن   املهمة اليت م    وإنّ ،هذا
هم على اعتناق   جبار الناس مبعية املهدي إل    حماربةأي  - تكمعقيد حبسب
ن أ يف القـرآن ايـد       وردأيـن   .  اإلسالم مسيئة إىل   لعقيدةٌ -اإلسالم

ال � :بل يقول اهللا تعاىل يف القرآن ايـد       كال،  اإلكراه يف الدين جائز؟     
ل      . يف الدين   وال قسر  أي ال إجبار   ..� يف الدين  إكراهـون أيـن خفم 

 حىت إنه  ،يرضى بشيء دون اإلسالم أو القتل     حبيث لن    لمسيح اإلكراه ل
  من القـرآن    سورة  جزء وأي   موضع وأي   يقبل اجلزية أيضا؟ يف أي     نل
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١٠٤
  بعد أخرى أن ال إكراه يف       كله يعلن مرة   ؟ إن القرآن  ٥٤ورد هذا التعليم  

 نـشر الـدين   ل مل تكن    �  النيب  يف عهد  روب أن احل  اجلي بين، وي الدين
ا مـن املـسلمني      قتلوا كثري  لذين ل ا عقاب إما:  لسببني  كانت بل،  قسرا

كمـا يقـول اهللا     ،   ظلما كبريا  هموأخرجوا بعضهم من وطنهم وظلمو    
أُذن للذين يقاتلون بـأم ظُلمـوا وإن اهللا علـى نـصرهم             �: تعاىل
 على عدوام  الرد ب لمني الذين حيارم الكفار   لمس يؤذن ل  ؛ أي �٥٥لقدير

 أو كانـت تلـك      ؛لكوم مظلومني، وإن اهللا قادر على أن ينـصرهم        
يهـامجون   أي كانت تشن ضد أولئك الذين كـانوا          دفاعية، روباحل

 اإلسالم يف   تشارنا أو كانوا مينعون قسرا      ، للقضاء على اإلسالم   املسلمني
  احلريـة يف   إلرسـاء لنفس، أو   اعا عن ا  فحارم املسلمون دف  بالدهم،  

 وال خلفـاؤه    � الثالثة مل يـشن الـنيب        سباب وبدون هذه األ   .البالد
 اإلسالم نفسه تعـرض لظلـم        احلق أن   مطلقا، بل  أي حرب  طهاراأل

                                                           
ولو قيل إن جعل العرب مسلمني عنوةً كان جائزا، فهو زعم ال يثبت من القرآن : ٥٤

 إيذاء شديدا، �ايد مطلقا، إمنا يثبت من القرآن أن العرب كلهم كانوا قد آذوا النيب 
 من جنوا من سيوفهم من وقتلوا كثريا من الرجال والنساء من أصحابه، وأخرجوا

أوطام، لذا فكل أولئك الذين ارتكبوا منهم جرمية القتل أو أعانوا عليها كانوا 
يستحقّون القتل بالقتل عند اهللا، وكان القتل قصاصا هو احلكم األساس فيهم، ولكن 

 جرمهاهللا أرحم الرامحني خفّف عنهم وقال إن من اعتنق منهم اإلسالم فسوف يعفى له 
  منه !فشتان بني هذه الرمحة واإلكراه. لذي استوجب به اإلعداما

  ٤٠: احلج ٥٥
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١٠٥
 كيف يكـون   ف  وما دام األمر كذلك    . األمم بنياآلخرين مبا ال مثيل له      

بدآن بقتل الناس بعيد ظهورمها      صادقنيِ، إذ ي   عيسى املسيح هذا واملهدي   
حتـى  � :قول اهللا تعـاىل    وينسخان    اجلزيةَ  كتايب أين   يقبال م  حىت لن 

م سالكيف يعدان من محاة اإل    . �٥٦يعطُوا الْجِزيةَ عن يد وهم صاغرونَ     
 الـيت مل     القرآنيـة   تلك اآليـات    حىت  إالّ وينسخان  ال يلبثان  مع أما 
ـ    كله االنقالب العظيم  هذابعد   أ  أيضا؟ �  النيب أيامتـنسخ   دث  لن حي

   !؟"ختم النبوة "أي خلل يف
 على عهد النبـوة      فيه يف زمن قد مضى   -كان جيدر باملسيح الصادق     

 وسبعني على ثالثها  داخلافترقت أمة اإلسالم من    و ،ألف وثالمثائة سنة  
 يكـسر العقيـدة      القلوب بالدالئل ال بالـسيف، وأن      فتح أن ي  -فرقة

 مـن   صنوعة يف كسر الصلبان امل    بدأ ال أن ي   يقيين قاطع، الصليبية بربهان   
أو ذهبٍ أو حناسٍ أو خشبٍ      فض ن إكراهكم  كا اإلكراه   جلأمت إىل  ذاإ. ة

  سـفيه  كلّف .٥٧ا على صدقكم   كافيا على أنكم ال متلكون برهان      دليالً
                                                           

  ٢٩:  التوبة٥٦
إن هذا الرجل مقيم يف بلد : قائالً" املنار" يعترض علي بعض اجلَهلة ومنهم صاحب ٥٧ 

إن هؤالء اجلهال ال يدرون أنين لو كنت أبغي . حيكمه اإلجنليز ولذلك ينهى عن اجلهاد
احلكومة بالكذب فما الذي دفعين إىل القول مرارا إن عيسى بن مرمي استرضاء هذه 

بكشمري، وأنه مل يكن إهلًا " سري نغر"كان قد جنا من الصليب ومات حتف أنفه يف 
ا بسبب قويل هذا؟وال ابن إلهامسعوا أيها ؟ أفال يتربأ مين اإلجنليز املتحمسون ديني 

دا، وإمنا الواقع أن أية حكومة ال تعتدي على دين األغبياء، إين ال أداهن هذه احلكومة أب
اإلسالم، وال على شعائره، وال تشهر السيف يف وجوهنا لنشر دينها، فإن القرآن 
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١٠٦
لكـن   أو البندقية، و   عجز عن تقدمي برهان مد يده إىل السيف       إذا  ظاملٍ  

ال بقوة السيف ال ميكن أن يكـون        إ االنتشار   قدر على الدين الذي ال ي   
 عن مثل هذا اجلهـاد      كف فإن كنتم ال تستطيعون ال     . أبدا من عند اهللا  

إننـا ننـهي    ها   ف من فورة غضبكم،   مالحدة ودجالني وتسمون األبرار   
   .�٥٨ ال أَعبد ما تعبدونَ*فرونَ قُلْ يا أَيها الْكَا �: اتني اجلملتنيكالمنا

 كم اخلياليان  مسيحكم ومهدي  سيحارب - يا ترى    -  الفرق كَم من 
؟ أليست الشيعة تـستوجب      وفُرقتهم  يف زمن شقاق املسلمني    سيفبال
ون أن   يستحقّ أهل السنة  مث أليس ،  أهل السنة يف رأي    لَّ السيف عليهم  س

  فـرقُكم   فما دامـت   عند أهل الشيعة؟   أبيهميمحوا ويبادوا عن بكرة     

                                                                                                                              

ا مممث إنه لَ. الكرمي حيرم علينا أن حنارا حربا دينية، ألا أيضا ال حتاربنا حربا دينية
تطيع أداء مهمتنا هذه حىت يف مكة واملدينة، يوجب علينا الشكر هلذه احلكومة أننا ال نس

وإنه ملن حكمة اهللا البالغة أنه خلَقين يف هذه . لكنا نستطيع أداءها داخل هذه الدولة
؟ وكما أن اهللا تعاىل قد أخربنا يف قوله !البالد، فهل، يا ترى، أسيء إىل حكمة اهللا هذه

أنه بعد أن جنّى ) ٥١:املؤمنون( � ومعنيٍ قرارٍ ذاتوآوينامها إىل ربوة�: يف القرآن
 ه إىل تلة مرتفعة كانت موضعمن البالء يف حادثة الصليب آواه هو وأُم عيسى املسيح

 كذلك قد آواين اهللا إىل تلة -"سرينغر كشمري"أي إىل جبال -قرارٍ وجتري فيها العيون 
ر حيث جتري يف مرتفعة هلذه احلكومة اليت ال تناهلا أيدي املفسدين، وهي موضع قرا

أفلم يكن . هذا البلد عيون العلوم احلقة ونتمتع باألمن والقرار من هجمات املفسدين
  منه . واجبا علينا إذنْ أن نشكر هذه احلكومة على مننها

  ٢-٣: الكافرون٥٨
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١٠٧
ـ  نفسها مستوجبةً للعقاب     املختلفة  كـم منـها   سب معتقـداتكم ف   حب

   ؟تجاهدونس
سينشر دينه يف األرض    وىل السيف،    تعاىل ليس حباجة إ    اعلموا أن اهللا  

لن ينـزل  عيسى  واعلموا أن   . بآيات مساوية ولن يقدر أحد على منعه      
ـ     قوم الذي سي  قرار ألن اإل  اأبد ـ لَفَ�: سب قولـه   به يوم القيامة حب ا م

تفَّويا منه  يتضمن اعترافً  �٥٩ينِتإذ  إىل الدنيا ثانيـةً،   عود أنه لن ي   ا واضح 
 بعـده   ضالل النصارى  يعلم عن    نه ال إال قوله إ   يوم القيامة    ليس عذره 

 اَهللا  يجيب س هلف ،قد جاء إىل الدنيا ثانية     كان   � ترى، لو أنه     .شيئًا
فثبت من هنـا     املسيحيني شيئًا؟    فساد  عن  بأنه ال يعلم   م القيامة تعاىل يو 

.  بأنه مل يأت إىل الدنيا مرة أخـرى        احةًاآلية صر أنه قد اعترف يف هذه      
  يـوم   فيها أربعني عاما متتالية قبل     كثلو كان سيأيت إىل الدنيا ثانية ومي      

ل إنه ال وقي حني  تعاىلكذب بني يدي اهللا سيأنه  عين   فقوله هذا ي   القيامة،
 : أن يقـول    يف هذه احلالة   بجي مع أنه . يعلم شيئًا عن أحوال املسيحيني    

 مليون مسيحي يف العـامل      مئة  قرابة أربع   الثانية يتبعث عند   لقد وجدت ، 
 إذ   مكافـأةً  أستحقوإين   ،همبفساد على علم  وإين   ،تهم كلَّهم رأيوقد  
ا جعلتالصلبان   هم مجيع رتإنـه ال    �ل   يقـو  أما أن !  مسلمني وكس 

  ! ، فهو كذب وزورا شيئً عنهميعرف

                                                           
  ١١٨: املائدة٥٩
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١٠٨
ا أنه لـن    واضحاعترافًا    اآلية هذه يف �  املسيح باختصار، يعترف 
 قربه، و٦٠ قد مات� ن املسيحاحلق واحلق أقول إ . يعود إىل هذا العامل   

                                                           
  :ب التايل أشهر اجلرائد يف إيطاليا اجلنوبية اخلرب الغري"كريئردالسريا"لقد نشرت جريدة  ٦٠

، وكان شهريا يف حياته "كور"م مات يف أورشليم راهب عجوز يسمى ١٣/٧/١٨٧٩يف 
 ألف ٢٠٠لقد ترك وراءه عقارا، فبحث احلاكم عن أقربائه وسلّم إليهم . كأحد أولياء اهللا

 مغارة كان يف عليها وعثر، وكانت نقودا معدنية ملختلف البالد، ) روبية١١٨٧٥٠(فرنك 
 بعض الوثائق اليت مل -إضافةً إىل النقود-استلم األقارب . كنها من مدة طويلةالراهب يس

 وسنحت لبعض خرباء اللغة العربية فرصةُ االطالع عليها، فاكتشفوا أمرا ،يستطيعوا قراءا
  :غريبا وهو أن هذه الوثائق كانت باللغة العربية القدمية جدا، وملا قرأوها وجدوا فيها ما يلي

"باسم اهللا وحبسب رضوانهبطرس صي يسوع ابن مرمي خياطب الناس اد السمك خادم".  
  : وتنتهي هذه الرسالة على النحو اآليت

لقد قررت أنا بطرس صياد السمك أن أكتب باسم املسيح ويف السنة التسعني من عمري "
أي بعد  (صح فكلمات احلب هذه يف بيت بولري الواقع قرب بيت اهللا املقدس، بعد ثالثة أعياد

  ."من موت سيدي وموالي يسوع املسيح ابن مرمي) ثالث سنوات
وهذا ما يراه أيضا جممع الكتاب . لقد توصلَ هؤالء اخلرباء إىل أن هذه الوثائق من زمن بطرس

 أن يشتري هذه الوثائق من  اآلنها جيدا يريد جممع الكتاب املقدسفحصاملقدس بلندن، وبعد 
    .) روبية٢٣٧٥٠٠(لف لرية أصحاا بأربع مائة أ

 أراه سيئًا، كما مل     ، لست ألكون غالبا على أمرٍ     يإهل": قال .يسوع بن مرمي عليهما السالم    دعاء  
أمتكن من فعل تلك احلسنة اليت كنت أود اكتساا، بيد أن اآلخرين ميسكون أجرهم بأيديهم،               

أيها اإلله الذي هو فوق     . حاالًليس هناك شخص أسوأ مين      . أما أنا فال، إمنا عظميت يف عملي      
رب، ال جتعلين موردا لطعن أعدائي، وال جتعلـين حقـريا يف نظـر              . كل أحد اغفر يل ذنويب    

وال جتعل تقواي جتلب يل املصائب، وال جتعل هذه الدنيا موضع سعاديت الكربى أو هديف     أحبائي،  
هكذا من أجل رمحتك، فأنت تـرحم  يا ريب الرحيم ليكن . األول، وال تسلِّطْ علي من ال يرمحين   

  منه" .كل من هو حمتاج لرمحتك
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١٠٩
ـ اآلن  أمـا   . ٦١"نغرسـري " مبدينة   "خان يار " يف حارة    موجود سوف ف

ض اال اعتر و. الذين حياربون احلق   بنفسه سيحارب و ،هنفس ب ينـزل اهللا 
                                                           

٦١
قد أُعد على شاكلة قبور " سري نغر"لقد صدق أحد اليهود أيضا أن القرب الواقع يف  

  . أنبياء اليهود
  شهد شاهد من بين إسرائيل

  شهادة عامل التوراة من بين إسرائيل خبصوص قرب املسيح
   בר אצל מירזאמעודה אני ראיתי ציור ק

  أشهد أنين قد رأيت عند سيادة املريزا غالم

   גולאם אחמד קאדיאני הקבר הזה מקברי

  أمحد القادياين خريطة وأؤكد أن القرب املوجود فيها هو من قبور بين إسرائيل

  בני ישראל והקבר זה מן קברי אכבר 

  لقد رأيت. وهو ألحد أكابر بين إسرائيل

   את הציור ואני כתבתיוהיום ראיתי. בני ישראל 

  : هذه اخلريطة وكتبت هذه الشهادة اليوم
  ....שלמן יוסף יצחק  . 1889 יון 12התעודה ב 

  سحاق التاجريسلمان يوسف  ).أي امليالدي( التقومي اإلجنليزي وفقم ١٢/٦/١٨٩٩يف 
  שלמן יהודי ני מרי רוברו יה שהדת לכי �

   .كتب سلمان اليهودي هذه الشهادة حبضوريلقد 
  . כלרק דפתר אקונטנט לאהור،מופתי מוחמד צאדיק בירוי 

  .بهريوي، املوظف يف مكتب احملاسب العام بالهورالمفيت حممد صادق 
  . يوسف وأنه رجل من أكابر بين إسرائيل بنأشهد باهللا أن هذا الكتاب كتبه سلمان

  منه. بغداديالسيد عبد اهللا : توقيع
.................................  

ة األردية ولكن  وهي مجلة باللغ،� حممد صادق مفيتهذه ترمجة كالم حضرة  �
  )املترجم (.باألحرف العربية
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١١٠
ـ   حرباآليات البينات، أما    ب ا تكون  اهللا أل  حرب على  ي اإلنسان فه

   . فيها إكراها لآلخرين، ألنموضع طعن
سـبيل  لسلكوا   لو كانت فيهم أمانة      !املشايخعلى هؤالء    يا حسرة   

ينـة  لطمأن اهللا ا  لقد أنـزل .  وراجعوين من أجل اطمئنام التام     التقوى
ـ  من طينة أيب جهـل ي      بولني لكن ا  ، الطيبة  ذوي النفوس  على ون تبع

ـ " من مدينـة     شيخ بعث يل قد  ف. هاتبع ا  اليت سبيلال ـ " مريـ ا مكتوب
 يف مدينـة    سـيعقد " ندوة العلماء "ا لـ    أن اجتماع  مسجال خيربين فيه  

  . ك للحوار معهمل هناطلب مين احلضور و،"أمرتسر"
فليكن ي النية ومتخلّني عن    صاحللو كانوا    وئنيناء امل ؤال ه ا أن  واضح

 وغريهـا   "الندوة" إىل   كانت م حاجة  ما  اهلزمية، لَ  وأالغلبة  التفكري يف   
 وعلمـاء   "النـدوة "قًا بني علمـاء     إننا ال نرى فر   . ماطمئنامن أجل   

ـ  ال خيتلف بعضهم عن بعض عقيـدةً إذ،  "أمرتسر" ا وطبع ا وجـوهر .
، ويستمع إىل كالمنا البتغاء احلـق ال        اديانق أن حيضر    واجلميع خمري يف  

 مـا   ه أن يطلب بتواضع وأدب إزالةَ     لعنده شك ف  ي   فإذا بق  ،للمجادلة
يف  إننا   . يف قاديان  إقامته  طول اضيفً عندنا   نعامله وس ،خيامره من شكوك  

 ،إم مجيعا أعداء احلق   .  وأمثاهلا ولسنا يف حاجة إليها     "الندوة" عن   غىن
اهللا آيات  ن  أوليس م . دباطرا يزال ينتشر يف أكناف العامل       احلق ال لكن  و
ـ " يف   سجلة أنه أنبأين قبل اليوم بعشرين سنة بوحيه امل        عظيمال رباهني ال

 ، يف مسعاك  يخيبوك ل  بكل ما أُوتوا من قوة      أن الناس سيسعون   "محديةاأل
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١١١
 نزل علي هذا الوحي حني مل يكن        ؟ لقد ولكنين سأجعلك مجاعة كبرية   

 ما استـنفد خصومي كل طاق    ايمث بعد إعالن دعو   .  رجلٌ واحد  معي
بلـغ  لنبوءة املذكورة أعاله، و   وفقًا ل  ذلك انتشرت مجاعيت     ومع ضدي،

 فـإن   . أو يزيدون   اليوم يف اهلند الربيطانية وحدها مائة ألف       عددها حىت 
 الـرباهني " أنبـاء    وااجعري املوت فل  ينسوا مل   "ندوة العلماء "  علماء كان

هذا األمر إعجاز أم ال؟ فما الداعي       أ وليخربواوالوثائق الرمسية   " يةاألمحد
  اإلعجاز؟ هذا  و الكرمي القرآن بيانإلجراء احلوار بعد عرض

  ا ة وأصحاب الزواياملتصوفحالة 
 راغبـون عـن      الصوفية وأصحاب الزوايا    الطرق يخكذلك فإن مشا  

 عما حـل    ن شيئًا يث ال يدرو   حب منهمكون يف بدعام ليلَ ار    والدين  
  صنوفًا مـن    جمالسهم لرأيت  لو حضرت . ب وآفات ئاإلسالم من مصا  ب

  الرباب والقيثارات والدفوف والطنـابر واملُطـربني       أدوات املوسيقا من  
، ومع   القرآن ايد وكتب احلديث     من  بدالً ،البدعة  وسائل وغريها من 

ن مالبس  لبسووبعضهم ي !! � النيب   واتباعذلك يدعون زعامة املسلمني     
نشاد ر، ويفضلون إ   ويلبسون األساو  ء،ا ويصبغون األيدي باحلن   ،النسوان

صنوف الصدأ  إا لعمري .لقرآن الكرمي  ا  على قراءة  األبيات يف جمالسهم  
 قدرته  جتلياترينا  ن اهللا سوف ي   القدمي الذي ال يتصور املرء إزالته، ولك      

  .  اإلسالمحيميو
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١١٢

|öb–ãõb�äÜÛ@@ @
 عصرنا هذا متورطات يف بدعات معينة، فإن ينظرن إىل        إن النساء يف  

إن ال يدرين .  كأن ال يؤمن ابكراهية شديدةمسألة تعدد الزوجات    
د  مسألة تعـد    فلوال أن شريعة اهللا حتمل عالجا لكل نوع من األمراض،        

 لتلك األحوال اليت تضطر     عته حلٌّ الزوجات يف اإلسالم ملا كان يف شري      
فمثال لو أصيبت املـرأة بـاجلنون أو        . لرجالَ أحيانا إىل الزواج الثاين    ا

اجلذام أو مرضت مبرض عضال جيعلها غري صاحلة ألي عمل لألبد، أو            
بينما تعرضت لعاهة أخرى جتعلها يف حالة يرثى هلا وال تصلح للنكاح،            

لـصرب  يكون بعلها يف حالة تدعو إىل اإلشفاق عليه حيث ال يستطيع ا           
سيكون من الظلم على قوى الرجل أن ال يسمح لــه           ف ،على العزوبة 

وحقيقة األمر أن شريعة اهللا قد تركت هـذه الـسبيل           . بالزواج الثاين 
كما أنّ السبيل مفتوحة    .  الدواعي نفسها   هذه مفتوحة للرجال نظرا إىل   

الرجل ال يـصلح لـشيء    كان أنه إذا؛ أعين  لنساء أيضا عند الضرورة   ل
  .يقوم مقام الطالق الذي ن أن يطلنب بواسطة القاضي اخللعفله

 صيدليةَ الصيديل، اليت لن تزدهر أبدا إن مل يكن          اثل إن شريعة اهللا مت   
 أن الرجال يتعرضون أحيانـا لـبعض        اأفليس حقً . فيها دواٌء لكل داء   

ع الشريعة اليت ال تعـاجل      ما نفْ ؟  املشاكل اليت تضطرهم إىل الزواج الثاين     
 مشروطًا بالزنـا فقـط ومل       الطالق اإلجنيل    لقد جعل  مجيع املعضالت؟ 
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١١٣
 عـدوينِ    الـزوجني  اليت جتعل لخصومة  شىت الدواعي األخرى ل   يذكر  
 يف شريعة    املوجود  العيب ا هذ طق، لذلك فإن األمة املسيحية مل ت      لدودين
د فماذا بع . أمريكا إىل سن قانون الطالق يف       حىت اضطروا أخريا   ،اإلجنيل
   هذا القانون؟  تقدير بعد سنإلجنيل منذلك ل

 إىل  ال حيتـاج   فإن الكتاب الذي أوتـينت       ،نفْال ختَ ! فيا أيتها النساء  
 حقوق النـساء مثـل      ه حيافظ على  إن، بل   التصرفات البشرية كاإلجنيل  

 ه،اتجتعدد زو ن بعلها على    رأة مستاءة م  املفإذا كانت   . حقوق الرجال 
ا على اهللا أن    كان حق . لب منه اخللع بواسطة القاضي    فلها اخليار أن تط   

يذكر يف شريعته مجيع احلاالت احملتملة الوقوع بني املسلمني، لكـي ال            
  .  ناقصةته شريعكونت

 إذا أراد بعـولتكن الـزواج       � اَهللا    تشتكني  جيب أال  النساء،فأيتها  
ال ريب أن الرجل . بة اَهللا أن حيفظكن من االبتالء واملصي     ادعنالثاين، بل   

 ، مث ال يعاملهما بالعدل فهو ظلوم وجدير باملؤاخذة        يتزوج اثنتني الذي  
كل واحـد   . هعصيان بارتكاب    عليكن أما أننت فال تستجلنب غضب اهللا     

  اهللا تعاىل سيـصلح     اهللا فإن  عند صاحلات   كننتإن  . ل عن عمله  سيسأ
  اأزواجكنالشريعة قد أجازت تع    ال شك أن  . أيض ـ د الزواج   د صاحل مل

  كننت ال تطقْـن    ، فإن نناموس القضاء والقدر مفتوح لكُ    إال أن    ،خمتلفة
 ،الـدعاء من خالل    من ناموس القضاء والقدر      نع فانتف ،قانون الشريعة 

  .  الشريعة أيضا قانونَيغلبن ناموس القضاء والقدر أل
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 ال تفتخـرن  و. ا وزينتها  احلياة الدني  خلدن إىل  وال ت  فاتقني اهللا تعاىل،  

 يفـوق    مبا  وال تطالبن بعولتكن   . أخرى  من امرأة  نَر وال تسخ  .بقومكن
ال .  عفيفات القبور معصومات يفنـزلْتنوابذُلْن جهدكن كي  .طاقتهم

 وال تـربحن   .مهاغريفرائض اهللا مثل الصالة والزكاة و     أداء  كاسلن يف   تت
من    طائعات اإن  . يب النفس صميم وعن ط  ال ألزواجكنا من   شطركبري 

حنوهم على أحسن    واجبكن   ابذلن جهدكن ألداء   ف ،كرامتهم يف أيديكن  
 ال تـسرفْن، وال     . عند اهللا يف عداد الصاحلات القانتات       تكُن حىت وجه

 بعضكن بغتت وال  ، وال تخن وال تسرقن    ،تبذِّرن أموال أزواجكن تبذيرا   
  .ى امرأة أو رجل وال تأتني ببهتان عل،بعضا
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 مجاعتنـا   زدادهذه املواعظ اليت كتبناها إال أن ت       كل   ليس الغرض من  

 علـى  ضطرم امله غضبمبهجنت  مكانةً تعاىل لينالوا من قرب اهللا      هللا خشيةً
  عصى فيهـا       يام هذه األ   يف وا خاصةً موجه األرض، وياليت قـد تفـش  

رضي  ت –!ةَا حسرة ما أقلَّ التقوى احلقَّ     وي– ةإن التقوى احلقّ  . الطاعون
 ، بـل   عادية محايةًاملتقي الكاملَ من البالء      حيمي ال   � فاهللا،   تعاىل اَهللا

إال   التقي  ليس ولكن ،قاء يدعي االت   غيب  حمتالٍ أو   كلّ . إعجازية محايةً
 أن يقول إين أحب     إنسان ميكن كل  و.  تعاىل  تقواه بآية من اهللا    من ثبتت 

واجلميـع  . ته بشهادة مساوية   حمب تثبت إال الذي     اهللاَ  ولكن ال حيب   ،اهللا
   عي أن دينه حقلـه   يوهـب  إال الذي  الدين احلق     ليس على   ولكن ،يد  

 الصادق   ليس  ولكن ،النجاة نال يزعم أنه سي   كلٌّو.  يف هذه الدنيا   نورال
وا سـع  فا الـذ .  يف هذه الـدنيا     النجاة  يرى أنوار  من إال قول ال  هذا يف

  التقي الكامل  إن.  لتعصموا من كل آفة    ،اء اهللا أحب  من تكونواجاهدين ل 
لقد ! تقني الكاملني امل من فكونوا، اهللامالذ من الطاعون ألنه يف   سيحفَظُ

وا أنفـسكم    فقُ ، غضب  إنه نار  ،شأن الطاعون بمسعتم ما قال اهللا تعاىل      
 خيانـة    من كـل   ، بريئًا  إن الذي يطيعين بصدق وإخالص     .تلكم النار 

  الذي هـو    أما .عصمسيإنه   ف  خيلط السيئة واحلسنة،    وال ،غفلةوكسل  و
  أو ينبغـي،  وال يسلك سبل التقوى كما       ، السبيل ه يف هذ  طىبطيء اخل 
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ـ .  يلقي نفسه يف االمتحان    إنه ف ،تكالب على الدنيا  ي أطيعوا اهللا طاعـة  ف

  . كاملة
 هذه اجلماعة   ة خلدمة عنده اآلن فرص   ف ،كل من يعد نفسه من املبايعني     

 دفع قـرشٍ  لتزم ب تربع بقرش فعليه أن ي    ال ستطيعفمن كان ي  . اله أيضا مب
 درهم فعليه    دفْع ن كان يطيق   وم ، اجلماعة  هذه  لنفقات غطيةً ت كل شهر 

 خلدمة الـدين تقتـضي       األنشطة املختلفة   ألن يا،أن يتربع بدرهم شهر   
مئات الـضيوف   يأتينا  .  الضيافة ضافة إىل نفقات  كثرية، هذا باإل  نفقات  
، وال يزال لدينا نقص   املبيت املريح بسبب عدم السعة مل يتوفر هلم       ولكن  

 ال يـزال أمـر      ، كما توسيع املسجد  ماسة ل  ةحاجهناك  مث  . يف اَألسرة 
ون  املسيحي  ينشر  فبينما ؛التأليف والنشر ضعيفًا جدا إزاء جهود املخالفني      

  ال نقدر على نشر حىت     ، فإننا ينية من االت والنشرات الد    األفًمخسني  
 اليت جيب على كل مبايع أن يتربع        األمورفهذه هي   . يا بانتظام شهر  ألف

 معونتهم كـل    ت وصل لو.  ليكون اهللا يف عونه    ،لها بقدر طاقته  من أج 
 بعد  تتمخري من املعونة اليت      -ة زهيد ت كان وإنْ-شهر بال انقطاع فإا     

إن صدق  .ال بب خيطرخاطر   طويلٍ نتيجة    نسيان     كل إنـسان ي  ف عـر
  .دمتهخب

 ا هذه  موفاغتنِ ، مقاصده حتقيقدين و الخدمة   أوانُ    هذا ،ة أيها األعز
 أن يرسل    صاحب النصاب  على جيب. أبداعود بعدها    لن ت   فإا فرصةال

 مالَه يف هـذا      ولْينفق ، ولْيجتنب كل منكم اإلسراف    . زكاته إلينا أموال 
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، وروح القدس  حال لينال إنعام الفضل       كل يف لْيؤكد صدقه  و ،السبيل
إن التجلي الذي    . هذه اجلماعة  دخلوا أُعد للذين قد      قد هذا اإلنعام ألن  

 . هو أعظم من كل جتلٍّ سـواه       ����نبينا حممد   نزل به روح القدس على      
 هم علـى  بعضل و ة، هيئة محام  على لبعض النبيني لقد ظهر روح القدس     

ومل يأت وقـت     ،و متساح حوت أ  شكل   على همبعضول ،بقرةصورة  
 فلمـا  ؛� أعين نبينا ..اإلنسانُ الكاملُ ما مل يبعثْة بشر على هيئ له  متثُّ
 إنـسانا   � على هيئة إنسان لكونـه       س روح القد  يه جتلَّى عل  ث هو بع

 مـأل   حـىت  يف غاية القوة     � على نبينا     روح القدس  ى جتلّ لقد. كامالً
ي تعليم القرآن حمفوظًا مـن      لذلك بق و من األرض إىل السماء،      اآلفاق
على  يةسيح الديانة امل   إمام  على روح القدس بينما جتلى   ،   الشرك شوائب

 عـين  أ ، الروح اخلبيـث   لذا صار ،  محامة عين جدا أ  ضعيفشكل كائن   
ـ ه أنْ    عظمته وقوتـه   دلّ على  ف ، على هذه الديانة   غالبا،  الشيطان جم 

آن ايد ضالل املـسيحية      عد القر   قد  وهلذا السبب  ، عظيم ثعبان مةَهج
تفطـرن  ي وقال تكاد الـسماوات واألرض       ،أكرب ضالالت الدنيا كافَّة   

 نسان إِهلًا وابن  اختذوا اإل  حيث    اقترِف على األرض إمث كبري     إذ يتمزقنو
 عليهم يف أوائل القرآن كما يفهـم         املسيحيني والرد  قد جاَء ذكر  ل .إله

 د قد جاء الـر    ، وكذلك �نيالِّ الض وال� و �دبع ن اكيإِ� :من قوله تعاىل  
 قُلْ هو اللَّه أَحد   �:  كما يفهم من قوله تعاىل      أيضا عليهم يف آخر القرآن   
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*    دمالص اللَّه *    ولَدي لَمو دلي ٦٢ لَم�،  فتنـةُ املـسيحية يف     كما ذُكرت 

وات يتفَطَّرنَ  تكَاد السم � :قوله تعاىل وسط القرآن أيضا كما يفهم من       
هنأن مثل هذه املبالغة يف عبادة املخلوق  الكرمي من القرآن  تضحوي. �٦٣م 

، ومن أجل ذلك مل توجه       الدنيا خلقنذ   قط م  وأساليب الدجل مل حتصل   
  . املشركنيمن بني مجيع إىل النصارى وحدهم إالدعوة املباهلة 

 أو البهائم قبـل البعثـة       روح القدس يف أشكال الطيور    أما سر متثُّلِ     
: بالقول هنا   نكتفي، غري أننا    م بنفسه يفهه كل   يفهمفيمكن أن    ،احملمدية

 القدس   روح  جذبت  إذ � نبينا    إنسانية  عظمة إشارة إىل لقد كانت فيه    
 هذا الـنيب     وأنتم أتباع  فقدون اهلمة  ت فلماذا إذنْ . أيضا إىل اإلنسانية  

  الرائعة من الصدق والـصفاء مـا جيعـل         مثلةوا تلك األ  اضرب ؟ختارامل
 ،وا حياة تنالاختاروا موتا ل  .  عليكم نيصلُّو ينبهرون و   السماء يفاملالئكة  

 طرف كليةً،  من    صلتكم اقطعوا. كمن ثوائر النفس ليحلَّ اهللا في     عوا  ختلّو
آخرلوا وص يف عونكم اهللاكان .قوة كاملة ببطرف  .  

 حيدثأن   و ،أن ينفعكم تعليمي هذا   وىل   هذا، داعيا امل   واآلن أي قويل  
 ربنور  و ،ألرضا تصريون به جنوم     فيكم تطو الـذي   كمتشرق األرض 

  .آمني مث آمني.  من ربكمهتتلقون

                                                           
 ٤-٢: صاإلخال ٦٢
  ٩١: مرمي ٦٣
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إنه من يـأت    . اهللاتقوى  ب وأذكّركم   ،أيام اهللا بركم   أذكّ ، يا عباد اهللا  
زينـة  ، فال تخلـدوا إىل      اربه جمرما فإن له جهنم ال ميوت فيها وال حيي         

 ئكته إن اهللا ومال  . ورها، واتقوا اهللا، واستعينوا بالصرب والصالة     الدنيا وز
اللهم . موا تسليما ون على النيب، يا أيها الذين آمنوا صلّوا عليه وسلّ         يصلّ

  . م وسلِّكصلّ على حممد وعلى آل حممد وبارِ

٦٤ي الطاعون يف قصيدة نبوءة تفش  
ر أحد، غري أنين أُريكم آية مـن        ال جرم أن إراءة اآليات ليس مبقدو      

  آيات ريب
  وهي أن ذلك السعيد الذي يدخل ويلوذ بداري سينجو من الطاعون 

  وأُقِسم بريب العظيم أن كل ما أقوله إمنا هو من وحيه املقدس
فأي حاجة ملن اسود قلبه بإنكاري إىل أي جدال بعده، فإنّ هذا األمر 

  جيب أن يكفيه 
  .  أعد به فيحق للجميع أن يهبوا حملاربيتفإنْ مل يتحقق كل ما

  
  

                                                           
 )املترجممن . (هذه القصيدة بالفارسية وأوردنا هنا ترمجتها ٦٤
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ملا كان هناك خطر كبري لتفشي الطاعون يف البالد مـستقبالً، وملـا             

الرجـال يف   -كانت دارنا ِجد مكتظٍّة بالضيوف الذين  يقيمون فيهـا           
ه قد وعد    وقد مسعتم أن اهللا جلّ شأن      - آخر  منها والنساء يف قسمٍ    قسٍم

املقيمني بني جدران داري هذه حبماية خاصة، وملا كان شـركاؤنا يف            
الدار اليت هي ِملْك املرحوم السيد غالم حيدر، واليت لنا نصيب فيها، قد      

وأرى أن جتهيز هذه الدار     -رضوا برد نصيبنا منها إلينا وبيِع نصيبهم لنا         
 وملـا كـان   -وبيةتصبح جزًءا من دارنا ممكن بإنفاق حنو ألفي ر   حبيث  

هناك خطر بأن زمن تفشي الطاعون قد اقترب جدا، وسـتكون هـذه       
ءة الـورادة يف     طوفان الطاعون هذا طبقًا للنبـو      الدار مبنـزلة سفينة يف   

وحي اهللا تعاىل، وال ندري من هم أولئك اإلخوة الذين سيكون هلـم             
علينـا  حظٌّ من حتقُّق هذه النبوءة؛ فإن هذا العمل عاجل جدا، وجيب            

السعي إلجنازه متوكلني على اهللا الذي هو خالقنا ورزاقنا ويرى األعمال           
 أنه مل   د أصبحت فعالً مبنـزلة سفينة، غري     أرى أن دارنا هذه ق    . الصاحلة

يبق فيها اآلن جمال إلسكان رجل واحد أو امرأة واحدة، ولذلك فنحن            
  . والسالم على من اتبع اهلدى. مضطرون لتوسيعها

  ـنالـمـعـل

  مرزا غالم أمحد القادياين
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  اآليات القرآنية
  

 اآلية رقم الصفحة واآليات السور
  الفاحتة

�دمالْح لَّهل بر نيالَمالْع� 

  
٢ 

  
٥٥ 

�كالمِ موينِ ي٦٠ ،٥٦ ،٥٥ ٤ �الد 
�اكإِي دبعن اكإِيو نيعتس٥٥ ٥ �ن 
 صراطَ الْمستقيم، الصراطَ اهدنا�

ينالَّذ...� 

٥٥ ،٣٩ ،٢١ ٧-٦، 
٧٤ ،٦٨ ،٦٢، 

٨٤ ،٨٣ 
 ٦٦ ،٥٥ ٧ �الضالِّني ولَا علَيهِم الْمغضوبِ غَيرِ�
�دمالْح لَّهل بلَا....... رو الِّني٥٥ ٧-٢ �الض 

    البقرة
 ٩٦ ٤٦ �والصلَاة بِالصبرِ واستعينوا�
�كُمنلُوبلَنٍء ويبِش نم فوالْخ 

 �والْجوعِ
 ٣٠ ح ٥٦

 ١٠٣ ٢٥٧ �الدينِ في إِكْراه لَا�
   املائـدة

  ١٠٧ ،٢٤ ١١٨ �توفَّيتنِي فَلَما�
   األنفال

 ٦٠ ٣٠ �فُرقَانا لَكُم يجعلْ�
   التوبة
 ١٠٥ ٢٩ �يد عن الْجِزيةَ يعطُوا حتى�
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�ا لننيبصا إِلَّا يم بكَت ا اللَّه١ ٥١ �لَن 
   يوسف

 ٥٥ ٤٢ �مجراها اللَّه بِسمِ فيها اركَبوا�
   النحل

 ٤٣ ٩١ �واِإلحسان بِالْعدلِ يأْمر اللَّه إِنَّ�
   اإلسراء

 ٤٦ ٤٥ �بِحمده يسبح إِلَّا شيٍء من وإِنْ�
 ١٣ ٥٩ �مهلكُوها نحن إِلَّا قَرية من وإِنْ�

   مرمي
�لَهعجنلةً واسِ آيلنةً لمحرا ون٧٤ ٢٢ �م 
�جِئْ لَقَدئًا تيا ش٧٤ ٢٨ �فَرِي 
 ٣٦ ٧٢ �وارِدها إِلَّا منكُم وإِنْ�

   املؤمنون
 قَرارٍ ذَات ةربو إِلَى وآويناهما�

 �ومعنيٍ
 ١٠٦ ح ،٢٥ ح ٥١

 ٩٠ ٥٤ �فَرِحونَ لَديهِم بِما حزبٍ�
   النور
�اتبالطَّي بِنيلطَّي٤٢ ٢٧ �ل 

   األحزاب
 ٥٧ ح ٧٣ �الْإِنسانُ وحملَها�

   يس
  ٥٤ ٨٣ �ئًاشي أَراد إِذَا أَمره إِنما�
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٥
 اآلية رقم الصفحة واآليات السور

   غافر
 ٣٠ ح ٦١ �لَكُم أَستجِب ادعونِي�

   الشورى
 ٤٣ ٤١ � ... مثْلُها سيئَةٌ سيئَة وجزاُء�

   احلديد
�لَه لْكم اتاومضِ السالْأَر٥٤ ٣ �و 

   اادلة
�بكَت اللَّه نبا لَأَغْلي أَنلسر١٣ ٢٢ �و 

   اجلمعة
�حبسي لَّها لي مف اتاوما السمي وف 

 �الْأَرضِ
٤٦ ٢ 

   اجلن
 ٨٩ ٢٨ -٢٧ � ... أَحدا غَيبِه علَى يظْهِر لَافَ�

   التكوير
 ١٣ ٥ �عطِّلَت الْعشار وإِذَا�

   الكافرون
 ١٠٦ ٣, ٢ � ... الْكَافرونَ أَيها يا قُلْ�

   اِإلخلَاص
 كُفُوا لَه يكُن ولَم ....اللَّه هو قُلْ�

دأَح� 

١١٨ -١١٧ ٥-٢ 

  

*****  
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٦
  

  اديث النبويةاألح
  

كَنرتلَتو الصى فال القسععليها ي  
 قربي يف معي يدفَن

١٣  
٢٣ 

  باملعىن األحاديث
  املعراج ليلة األموات بني مرمي ابن املسيح � النيب رؤية

  دواًء له اهللا خلق وقد إالّ داء من ما
 

٢٥    
٥ 

  

*****  
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٧
  

  �ت املسيح املوعود إهلاما
  اإلهلامات العربية

 ٣٨ "اخلري كلُّه يف القرآن"

"آدم ف فخلقتأن أستخل ١٤ "أردت 

"هدبع اُهللا بِكَاف ٧٣ "أليس 

 ١٦ "إني أُحافظ كلَّ من يف الدار"

 ٦٩ "أَنى لَك هذا؟"

 ٧٢ ..."ع النخلة، قالت يا ليتين متفأجاءها املخاض إىل جذ"

 ٧٣ "قولَ احلق الذي فيه تمترونَ"

 ٧٣ "لقد جئت شيئًا فريا"

 ٧٣ "ما كان أبوك امرأَ سوٍء وما كانت أُمك بغيا"

 ٧٤ "جنعله آية للناس ورمحة منا"

 ٦٩ "نفَخت فيك من لدني روح الصدقِ"
 ٦٩ " النخلةهز إليك جبذعِ"

 ٧٣ "ولنجعلَه آيةً للناس ورمحةً منا وكان أمرا مقضيا"

 ٦٩ "إىل يوم القيامة... يا عيسى إين متوفِّيك ورافعك إيلّ"

 ٧٣ "يا ليتين مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا"

 ٦٩ "يا مرمي اسكن أنت وزوجك اجلنةَ"

  اإلهلامات األردية

 ٢ الطاعون من ستحفظون... دارك يف كان من وكل أنت
 ٣إنين سأحافظ كلَّ من كان بني جدران هذه الدار من ميتة 
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٨
 ...الطاعون

 ٣ ...لن يغشى قاديانَ الطاعونُ اجلارف املبيد بصفة عامة
إن الناس سيسعون بكل ما أُوتوا من قوة ليخيبوك يف مسعاك، 

 ولكنين سأجعلك مجاعة كبرية

  
١١١ -١١٠ 

  

*****  
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٩
  

  املواضيع
  � اهللا

 ٣١ فيه ملذّاتنا وأعظم فردوسنا، إنه

 ١٧ وحدانيته نشر يف جهدكم أقصى ابذلوا
 ٢٣ واحد بأنه تؤمنوا أن منكم يريد

 ٣٧ يأمر القرآن أال تعبدوا من دونه شيئًا
 ٢٩ به؟ املؤمن هو من

 ١٩ ؟...من ال حيظى بقربه
  فاقدروه عظيم لكنـز إنه
  كله باطل سواه وما شيء، كل هو إنه
  كلها تدابريكم دعامة إنه

للدعاء وقت قادر بأنه تيقّن  
  احلقيقية السعادة مصدر إنه

  الوعورة شديد سبيله
  يوافقونه وال ألنفسهم حياربونه من أشقياء

  ...إليه العبد وإحسان معه العدل معىن
  فحسب لسماءا يف وليس األرض يف يقدس

  اإلجنيل حسب بعد األرض يف يأت مل ملكوته
ه شاهدتاملرات عشرات األرض على ملكوت  
ملكوته لوازم مجيع الفاحتة سورة ذكرت  
  آخر كتاب يذكرها مل الفاحتة يف الكاملة صفاته
  تعاىل اَهللا يري اليقني

  كان كما اآلن يزال ال إنه

٣١  
٣٢  
٣٣  
٣٠  
٣٤  
٣٦  
٣٦  

٤٤ ،٤٣  
٤٦  
٤٨  
٥٤  
٥٦  
٦٢  
٩٥  
٩٥  
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١٠
 ١٠ نفسه يخيف فلن اآلن أما طويلة، مدة نفسه أخفى
   اإلمث
  تأكلوه فال سم اإلمث

  املالئكة عكس على اإلمث على القدرة على مفطور اإلنسان
  املسيح دم بفضل منه ختلصوا قد أم املسيحيني قول خطأ

  باليقني قلوبكم امتألت إذا إال البغيضة وصمته من تطهروا لن
  أبدا جيتمعان ال واليقني إنه
 التوبة بيعة بايعتم بعدما عليه تستقروا ال

  
٢٧  
٥١  
٩٣  
٩٤  
٩٤  
٩٦ 

  اإلحسان 
  تراه كأنك � به توقن أن هو اهللا إىل إحسانك

 والكرب الزهو من شيء يشوبه قد

  
٤٤  
٤٤ 

  األخالق
  ألخالقا مقتضى من واملصلحة احملل مراعاة إن
 ادعائه يف كاذب فهو القدس روح بواسطة منها نصيبا ينال ال من

  
٤٣  
٦٤ 

  األرض
  جديدة ومساًء جديدة أرضا خيلق أن تعاىل اهللا أراد

 بيديه اهللا يهيئها اليت النقية القلوب تلك هي اجلديدة األرض

  
١١  
١١ 

  األسباب
  األسباب مراعاة دون من العباد يرحم أن يستطيع اهللا إن

  كلّيةً األسباب على افتت األخرى األمم
 باعتدال األسباب اختاذ من أمنعكم ال

  
٤  
٣٢  
٣٢ 

  االستغفار
  استغفار األنبياء جينبهم من ارتكاب املعصية

 أما العاصون فباستغفارهم يعصمون من مغبة الذنوب

  
٤٩  
٤٩ 
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١١
  اإلسالم

  بنيانه لتكميل ضروريا املوعود املسيح جميء كان
احلديث وجود قبل األرض يف استقر  
يعين باحلديث األخذ عدم رأعضائه من عضوٍ بت  

  إليه مسيئة عقيدةٌ
  املشايخ وأصحاب الزوايا غافلون عما حل به من مصائب

  ناقصا دينا لكان فيه الزوجات تعدد مسألة لوال
 واحملمدية املوسوية السلسلتني بني املماثلة

  
٤٩  
٨٦  
٨٨  
١٠٣  
١١١  
١١٢  
٧٥ 

  اإلنسان
  عليه القدس روح وجتلي الكامل اإلنسان

  جديدا إهلًا له � يصري جديد تبدلٌ منه يظهر عندما
  إليه نوديتم الذي الباب من الدخول على يقدر ال السمني اإلنسان

  ...واحد أسبوع يف تطهريه على قادر القرآن إن
  كارواإلن القبول بني فطرته خيرت

  املالئكة عكس على اإلمث على القدرة على مفطور اإلنسان
  املالئكة فطرة من ال فطرته، من والنسيان السهو

  تطهر إذا إال املقدس ذلك بوصال حيظى ال
  األرض يف ناموسا وللبشر السماء يف ناموسا للمالئكة اهللا جعل

 السماء مملكة أمام شيئا تساوي ال البشر حكومة

  
١١٧  
١٦  
١٩  
٣٩  

٤٩-٤٨  
٥١  
٥٢  
٩٦  
٤٨  
٥٠ 

  اإلنفاق يف سبيل اهللا
اإلسراف، منكم كل ولْيجتنب السبيل هذا يف مالَه ولْينفق  

 الدار توسيع أجل من للتربع دعوة

  
١١٦  
١٢٠ 

  احلديث أهل
  كليهما وقوله � الرسول فعل على" احلديث "اسم يطلقون

  
  ح ٨٦



�����  

  

١٢
  ليهودا من" احلديث أهل"

  التوراة على قاضيا احلديث يرون كانوا
  كثريا اإلسرائيلية البالد يف انتشروا قد
  � باملسيح كفروا الذين هم اليهود بني من" احلديث أهل"

 اخلصوص وجه على � املسيح خاطبهم

٩١  
  ح٧٦
  ح٧٦

٩١ ،٧٦  
 ح٧٦

  السنة أهل
 يؤمنوا مل ما القرآن أهل من وال السنة أهل من ليسوا خصومنا

  املسيح مبوت
 الشيعة أهل عند أبيهم بكرة عن ويبادوا أن يستحقّون السنة أهل

  
  
٢٥  
١٠٦ 

  الشيعة أهل
  ؟!السنة أهل رأي يف عليهم السيف سلَّ تستوجب الشيعة

 الشيعة أهلكت األحاديث

  
١٠٦  
٩٠ 

  القرآن هلأ
 مبوت يؤمنوا مل ما القرآن أهل من وال السنة أهل من ليسوا خصومنا

 املسيح

  
  
٢٥ 

  اإلميان
  نوح سفينة لكتاب آخر اسم" اإلميان تقوية"

  القيامة يوم إلميانكم املكذِّب أو املصدق لَهو القرآن إن
 اإلميانيات يف يدخل أمر هو إمنا السماوي التجلّي

  
١  
٣٨  
٥٧ 

  التربع
  شهريا لدفعه مجاعته حضرته عوةد

 الدار توسيع أجل من للتربع دعوة

  
١١٦  
١٢٠ 

  التدبري
  عليهما االتكال عن نهيتم وإمنا التدبري، واختاذ املداواة عن يتم ما

  
٢٠  
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١٣
 ٢-١ الطاعون ملصل الربيطانية احلكومة تدبري
  )اخللع أيضا راجع (الزوجات تعدد
  ناقصا دينا لكان اإلسالم يف الزوجات تعدد مسألة لوال

  باملؤاخذة جدير بالعدل يعاملهما ال مث اثنتني يتزوج الذي الرجل
 من اهللا حيفظكن أن الدعاء بل الثاين، الزواج من الشكوى عدم جيب

  االبتالء
ار يوسف من بالزواج مرمي رضيتاألوىل زوجته وجود مع النج 

  
١١٢  
١١٣  

  
١١٣  
٢٦ 

  التفسري
  "العاملني بر "لـ لطيف تفسري
 �الْمستقيم الصراطَ اهدنا� آية تفسري

  بوءةن تتضمن �علَيهِم أَنعمت الَّذين صراطَ� آية
 �عليهم املغضوب� تفسري

  �الضالني� من املراد
  عظيمة نبوءة الفاحتة سورة تتضمن
اإلهلي كوتاملل لوازم مجيع الفاحتة سورة ذكرت  

  �توفيتين فلما� آية حبسب املسيح يعود لن
 قَرارٍ ذَات ربوة إِىل وآويناهما� قوله يف كشمري منطقة اهللا رسم

  �ومعنيٍ
  "آوى "كلمة شرح
  �الْقُربى ذي وإِيتاِء واِإلحسان بِالْعدلِ يأْمر اللَّه إِنَّ� آية تفسري
  �اإلنسانُ حملَهاف� تعاىل قوله تفسري

 يف إكراه ال� اهللا قول مع متعارض املهدي عن الشائع االعتقاد
  �الدين
 "األمحدية الرباهني "يف التحرمي سورة آيات تعاىل اهللا فسر

  
٥٥  
٦٨  
٦٥  
٣٤  

٦٧, ٦٦  
٦٥  
٥٦  
٢٤  

  
  ح٢٥
  ح٢٥

٤٤, ٤٣  
  ح٥٧

  
١٠٣  
٧٠ 
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١٤
  التقوى

  حسنة كل أصل إا
  وصدقًا حقا سبلها سلكتم إذا إال السماء يف مجاعيت من تعدوا لن

  تعاىل اهللا إىل يصل لن منها خالٍ عملٍ كل
  تعاىل اَهللا ترضي  احلقّة التقوى إن

  تعاىل اهللا من بآية تقواه ثبتت من إال التقي ليس
 القلوب تقوى أذكّركم

  
٢٢  
٢٢  
٢٢  
١١٥  
١١٥  
١١٩ 

  التوبة
  مجاعيت من ليس.. معصية كل من نصوحا توبةً يتوب ال الذي

  املالئكة من أفضل جتعله فإا بالتوبة اإلنسان خطيئات انتهت إذا
 التوبة بيعة بايعتم بعدما اإلمث على تستقروا ال

  
٢٧  
٥٢  
٩٦ 

  التوكل
 كلّها ملقاماتا أفضلُ مقامه

  
٢٠ 

  الثالوث
 الثالوث مسألة بولس حنت

  
 ح٩٢

  األمحدية اجلماعة
  أعدائهم مع مقارنةً الطاعون من سيسلَمون أفرادها مجيع

   بالطاعون أفرادها أحد مات لو اآلية هذه مكانة من حيط ال
  اجلماعةَ هذه ختص بركات وعد
  التطعيم ذوايأخ أن م فاألجدر بتعليمنا حقا يعملون ال الذين
  للجماعة التعليم
  تعاىل هللا خشيةً مجاعتنا تزداد أن هو املواعظ هذه من الغرض

  يزيدون أو ألف مائة وحدها اهلند يف اليوم حىت عددها بلغ
  حسنا ذكرا الثاين بيالطس سيذكر عددا اجلماعة هذه زادت كلما

  
٣  
٦  
٥  
١٥  
١٦  
١١٥  
١١١  
٧٩  
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١٥
 ١١٦ أيضا الهمب خلدمتها اآلن فرصة عنده املبايعني، من نفسه يعد من

  اجلهاد
  أبدا اهللا عند من ليس السيف بقوة إال ينتشر ال الذي الدين
  اجلهاد مسألة خيص فيما" املنار "صاحب اعتراض على الرد
  بالسيف باجلهاد ويشوع موسى أُمر قد

  بالسيف ال بالدالئل القلوب يفتح أن الصادق باملسيح جيدر كان
 لسببني كانت بل الدين، لنشر تكن مل � النيب عهد يف احلروب

  
١٠٦  

  ح١٠٥
٨  
١٠٥  
١٠٤ 

  احلج
 مانع هناك ليس دام ما فليحج عليه وجب من كلُّ

  
٢٢ 

  احلديث
  السماء يف سيؤثَرون وقول حديث كل على القرآن يؤثرون الذين
  واحلديث السنة بني الفرق

  للهداية ثالثة ذريعة ديثاحل
  للسنة مؤيد شاهد إنه

يعين به األخذ عدم راإلسالم أعضاء من عضوٍ بت  
  صحته معيار
  كبرية حبيطة يكون أن جيب باألحاديث العمل
  قربي يف معي يدفن احلديث معىن
  اليهود من احلديث أهل فرقة

 � باملسيح كفروا الذين هم اليهود بني من" احلديث أهل"

  
٢٠  
٨٤  
٨٧  
٨٧  
٨٨  
٨٨  
٩٠  
٢٣  

  ح٧٦
٧٦ 

  احلسنة
  وجه أحسن على اخلري افعلوا

  حسنة كل أصل هي التقوى إنّ
 سيئةً تتحول حملّها يف تكون ال اليت احلسنة

  
٢٢  
٢٢  
٦٣ 
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١٦
  احلكمة

  السماء من تأيت مقدسة حكمة كل إن
 �وعالنيةً سرا�: � قوله وراء احلكمة

  
٣٥  
٤٥ 

  اإلجنليزية احلكومة
اقترحت ة على إشفاقًا التطعيم مشروعالرعي  

  مساوي ملانع التطعيم أخذ من احملسنة احلكومة إىل نعتذر
  احلكومة قانون يف التساهل هو جلرائما زيادة يف السبب

  األول املسيح زمن يف كان الذي القيصر من خري القيصرة هذه
  اإلجنليز حيكمه بلد يف مقيما لكونه اجلهاد عن ينهى أنه اعتراض

 دينية حربا حنارا أن علينا حيرم الكرمي القرآن إن

  
١  
٢  
٥٠  
٨٢  

  ح١٠٥
 ح١٠٥

  احللف
 البتةَ حتلف ال: يلكاإلجن القرآن لك يقول وال

  
٤٢ 

  النبوة ختم
 حقيقته

  
١٠٥ 

  اخللع
 بواسطة اخللع طلب فللمرأة لشيء يصلح ال الرجل كان إذا

   القاضي
 أن اخليار فلها زواجه، تعدد على بعلها من املرأة استاءت إذا

 اخللع تطلب

  
  
١١٢  

  
١١٣ 

  اخلمر
  اإلجنيل أحلّها كما اخلمر يحلّ ال الكرمي القرآن إن

  باخلمر يتعلق فيما اإلجنيل وتعليم القرآن تعليم بني املقارنة
 له مشايعةً ينادمونه الذين إمث فعليه اخلمر، يتعاطى ثري كل

  
٤١  
٤١  
٩٩ 
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١٧
   اخلوارق

  واملعجزات اخلوارق أصل
 خيرقون الذين ألولئك إال للعادة اخلارقة بقدراته اهللا يتجلى ال

 له عادام

١٧  
٤ 

  الدعاء
  الدعاء ةاستجاب طرق

 من فليس شيء كل على قادر اهللا أن الدعاء وقت يوقن ال من
  مجاعيت
  مجاعيت من فليس بتواضع اهللا يذكر وال الدعاء على يداوم ال الذي
 �...الْمستقيم الصراطَ اهدنا� دعاء

  ايد القرآن ودعاء اإلجنيل دعاء بني املقارنة
  لبعولتهن الثاين الزواج على اهللا يشتكني أن بدل الدعاء النساء على

  ودعاَءك دعوتك دينك عدو حترِم ال
  املسنونة األدعية إىل إضافةً األم بلغتكم الصالة يف تدعو أن عليكم

 املوت من للنجاة املسيح دعاء استجيب قد

  
٣٠-٢٩  

  
٢٧  
٢٧  
٨٤  
٤٥  
١١٣  
٤٣  
٩٧  
٨١ 

  الدنيا
  اآلفات أللوف دار هي
  قرار دار ليست الدنيا هذه

  كونوا وحده وهللا منها، تربأوا
 من اهلم أخذكم ملا حاجة، كل عند سيغنيكم إهلكم أن علمتم لو

  أجلها
  اهللا لعنة خافوا بل لعناتها، ختافوا ال

 قرب لواينا أن يستطيعون ال... كالكالب عليها يتهافتون الذين
  تعاىل اهللا

  
٢٠  
٩٩  
١٨  

  
٣١  
١٨  

  
١٩  
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١٨
 من ليس اآلخرة، إىل بصره يرفع يكاد وال مطامعها، يف املنغمس
  مجاعيت

 كلَّ حسبوها من تتبعوا ال ولكن وحرفتها، كسبها من أمنعكم ال
  شيء

  نفسها الدنيا هذه يف ويتم يبدأ اازاة من نوعا إن
 الطريق إىل ءاالهتدا دعاء هو والدين الدنيا مقاصد لنيل احلقيقي الدعاء
  السليم

    وزينتها الدنيا احلياة إىل تخلدن ال
  وزورها الدنيا زينة إىل تخلدوا ال
  كافّة الدنيا ضالالت أكرب املسيحية ضالل ايد القرآن عد قد

 را عن إلعراضها بالدنيا األخرى األمم ابتليت

  
٢٧  

  
٣٣  
٦٠  

  
٨٣  
١١٤  
١١٩  
١١٧  
٣٣ 

  ينالد
  الدين يف االختالف بسبب الدنيا يف أحد على العذاب ينـزل ال

  مجاعيت من فليس حقيقةً الدنيا على الدين يقدم ال الذي
  اإلسالم أي.. الدين هذا ليحيا يمت � املسيح دعوا

  الدين أو الدنيا أعمال يف دوما باهللا استعينوا
  القرآن يف وتوجد إال الدينية حاجاتكم من جةحا من ما

   والدنيا الدين ملقاصد مفتاح �الْمستقيم الصراطَ اهدنا� دعاء
  باطلٌ اليقني يهب ال دين كلُّ

هالك القصص إالّ بوءاتوالن املعجزات من ميلك ال الذي الدين  
  الدين يف إكراه ال

  قسرا الدين لنشر تكن مل � النيب عهد يف احلروب
  الدنيا هذه يف النور له يوهب الذي إال احلق الدين على ليس
 مقاصده وحتقيق الدين خدمة أوانُ هذا

  
٧  
٢٧  
٢٥  

٤٥-٤٤  
٣٨  
٨٣  
٩٥  
٩٥  
١٠٣  
١٠٤  
١١٥  
١١٦ 
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١٩
  الصدق روح

نفَخت ي من فيكنلد وحدقِ رالص 

  
٦٩ 

  القدس روح
  منه تأيت إمنا احلقّة الفلسفة

  أبدا يغلَق لن نزوله باب
  محامة صورة يف ظهر باإلجنيل نزل الذي القدس روح إن
 لٍّجت كل من أعظم هو � حممد نبينا على به نزل الذي التجلي إن

  سواه
  بواسطته فوق من تأيت إمنا احلقيقية الفاضلة األخالق

  احلقيقيتني واللطافة الطهارة فيكم ينشئ
  جدا ضعفاء فإنكم احلياة، مينح الذي القدس روح فيكم يحلّ مل ما
  اليقني بغري به تظفروا لن
ه سرالبهائم أو الطيور أشكال يف متثُّل 

  
٣٤  
٣٥  
٣٨  

  
١١٧  
٦٤  
٦٤  
٦٤  
٩٤  
١١٨ 

  الزكاة
  فليؤدها عليه وجبت من كلّ
  وغريمها والزكاة الصالة مثل اهللا فرائض أداء يف تتكاسلن ال

 زكاته أموال إلينا يرسل أن النصاب صاحب على جيب

  
٢٢  
١١٤  
١١٦ 

  السماء
  واحد ومنوال واحدة صورة على سائرة أجرامها

  السماء من احلُكم يصدر مل ما األرض يف آفةٌ تقع ال
  فقط السماء من تنـزل إمنا بركة كل
  السماء من تأيت مقدسة حكمة كل

 على كذلك السماء يف كما مشيئتك لتكن: اإلجنيل قول حقيقة
  األرض

  
٥٣  
٢٠  
٣٢  
٣٥  

  
٤٦  
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٢٠
 وجود أصالً ينكرون وفالسفتهم املعاصرين املسيحيني معظم

  السماوات
  جديدة ومساًء جديدة أرضا خيلق أن تعاىل اهللا أراد

 األرض يف آخر ناموسا وللبشر فيها وسانام للمالئكة اهللا جعل

  
٥٩  
١١  
٤٨ 

  السنة
  املسلمني هلداية الثانية الذريعة هي

  واحلديث السنة بني الفرق
 واحد طريق إىل إال ترشد مل إا

  
٨٥  
٨٦  
٩٠ 

  الشرك
  النجاة ينبوع من حمروم املشرك أن ذلك كلّيةً، الشرك اجتنبوا

  الشرك من جزء لكذبا فإن تكْذبوا ال
 الشرك شوائب من حمفوظًا القرآن تعليم بقي

٤٠  
٤٠  
١١٧  
١١٧ 

  الشيطان
  الظالم يف يأيت قدمي لص هو

  فاجتنبها الشيطان صنع من اخلمر أن القرآن يعلن
  اليقني أسوار يتسور أن الشيطان على يستحيل

 حيةاملسي الديانة على غالبا الشيطان، أعين اخلبيث، الروح صار

  
٦٥  
٤١  
٩٥  
١١٧ 

  الصدق
  خبدمته يعرف إنسان كل صدق إن

 وسدادا صدقًا تزدادوا أن عليكم

  
١١٦  
٤٠ 

  املرميية الصفة
  الصديقة مرمي سيشاون األمة هذه أفراد بعض
  تعاىل اهللا من بنفخ املرميية صفتي من تولّدت إمنا العيسوية صفتي
 عيسى مث مرمي � حضرته كون حقيقة

  
٦٨  
٧٠  

٧٤-٦٨ 
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٢١
  الصالة

  الصالة؟ هي ما
  متضرعني األم بلغتكم كلها العامة دعواتكم تدعوا أن عليكم
  املسنونة األدعية إىل إضافةً األم بلغتكم الصالة يف تدعوا أن عليكم
  اخلمس الصلوات أوقات فلسفة

  تعاىل اهللا ترون كأنكم ضوعوخ خبشية اخلمس صلواتكم أَدوا
  أمجعني وحاشيته خدمه إمثُ رقبته ففي الصالة يقيم ال الذي الوايل

  وغريمها والزكاة الصالة مثل اهللا فرائض أداء يف تتكاسلن ال
  والصالة بالصرب استعينوا

 خمتلفة صور على الصالة جعل قد األحاديث يف االختالف إن

  
٩٧  
٩٧  
٩٧  
٩٧  
٢٢  
٩٩  
١١٤  
٩٧  
٩٠ 

  لصياما
 تعاىل اهللا مرضاة ابتغاَء بصدقٍ صيامكم أتموا

  
٢٢ 

  الطاعون
  اهللا غضب نار إنه

  الدار من كل أحافظ إين: � اهللا وعد
  هذا الطاعون طوفان يف سفينة مبنـزلة حضرته دار ستكون
  بطشه من جنا حقًا املرء به التزم إذا الذي التعليم

  اهللا مالذ يف ألنه منه سيحفَظُ الكامل التقي إن
   اآلية قدر من حيطّ ال فإنه بالطاعون مجاعتنا من البعض مات إذا

  "األمحدية الرباهني "يف سنة ٢٠ منذ تفشيه نبوءة وجود
  واإلجنيل التوراة وصحف ايد، القرآن يف موجودة تفشيه نبوءة

  أعدائهم مع مقارنةً عامة بصفة منه اجلماعة أفراد منه سيسلم
  عظيمة زيادة بسببه ستزداد اجلماعة هذه
  اجلارف الطاعونُ قاديانَ يغشى لن

  
١١٥  
١٦  
١٢٠  
١٥  
١١٥  
٨  
٥  
٧  
٣  
٨  
٣  
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٢٢
 ألشياعهم النجاة بشارة اهللا من ليلتمسوا خصومه حضرته دعوة

  منه
  ملصله الربيطانية احلكومة تدبري

  مبصله املتطعمني أول لكُنا مساوي مانع لنا يكن مل لو
  للناس عقابا ماأليا هذه يف باألرض حلّ
هز السماوي اهللا أمر ملسيحه آيةً ليكون األيام هذه يف به األرض 

  املوعود
 قصيدة يف مكتوبة تفشيه نبوءة

  
١٤  
٢  
٢  
٤٩  

  
٥٨  
١١٩ 

  )الزوجات تعدد أيضا راجع (الطالق
  به يتعلق فيما واملسيحية اإلسالم تعليمي بني املقارنة
  فقط بالزنا مشروطًا اإلجنيل جعله
 مقامه يقوم القاضي بواسطة املرأة خلع

  
١١٣-١١٢  

١١٢  
١١٢ 

  الظامل
  أبدا الظامل تقاوم ال: كاإلجنيل القرآن لك يقول ال
 تعاىل اهللا بقرب حيظى أن يستطيع ال

  
٤٣  
١٩ 

  العذاب
 الدين يف االختالف بسبب الدنيا يف أحد على ينـزل ال

  
٧ 

  ملعونة عيشة
 ...ملعونة عيشةٌ املفرط البذخ عيشة إنّ

  
١٠٠ 

  الفدية
  الذنوب؟ ترك من متكِّنكم السماء حتت فديةٌ أو كفّارةٌ مثة هل
 باطلةٌ فدية وكلّ زائفةٌ، كفارة كلّ إنّ

  
٩٣  
٩٥ 

  الفلسفة
  وغباء جهل إال ليست الفلسفة فهذه الدنيا هذه تتبعوها ال

  
٣٤  



�����  

  

٢٣
  العزيز كالمه يف إياها اهللا علّمكم اليت تلك هي احلقّة الفلسفة
 اخلمس الصلوات أوقات فلسفة

٣٤  
٩٧ 

  القرب
  حيا منه وخيرج حيا القرب سيدخل أنه إىل � املسيح أشار

  املسيح قرب خبصوص إسرائيل بين من التوراة عامل شهادة
  كشمري يف بسرينغر" يار خان "حارة يف موجود قربه
 قربي يف معي يدفن: احلديث معىن

  
  ح٨١
  ح١٠٩

٨١, ٢٤  
٢٣ 

  القرآن
  املسلمني هلداية األوىل الذريعة هو
  قذرة كمضغة كلها الدنيا لكانت يأت مل لو

  � ...مهلكُوها نحن إِلَّا قَرية من وإِنْ�: آية يف مذكور الطاعون
  حياتكم فيه فإنّ مهجورا، تتخذوه ال

  السماء يف سيكرمون يكرِمونه الذين
  القرآن إال اآلن البسيطة ظهر على اإلنسان نوع لبين كتاب ال

  فقط بسببها فتؤاخذوا منه واحدة نقطة عليكم تشهد ال كي اسعوا
  النجاة ابب نفسه على يسد .. أحكامه أصغر عن املعرض

"حضرته إهلام" (القرآن يف كلُّه اخلري �(  
  هلكوا ملا النصارى على تلي لو عليكم يتلى الذي الكتاب

 ظاهري إعراض هناك يكن مل إنْ واحد أسبوع يف اإلنسان يطهر
  باطين أو

  اإلجنيل وتعليم تعليمه بني املقارنة
  ودعائه اإلجنيل عاءد بني املقارنة

  فيه املوعود املسيح جميء نبأ
  ألحكامه تفسريا ا قام اليت � النيب أعمال هي السنة

  
٣٧  
٣٨  
١٣  
٢٠  
٢٠  
٢٠  
٣٦  
٣٨  
٣٨  
٣٨  

  
٣٩  
٤١  
٤٥  
٦٥  
٨٥  
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٢٤
  نفسه القرآن فهو عليه حكَم مثة كان إذا
 ألنه فاقبلوه، -ضعفه مع- يوافقه ضعيف حديث هناك كان إذا

  مصدقُه
  نورا وحدها النور سورة لوهبتهم هلم حكَما اختذوه الشيعة أن لو

 الشرك شوائب من حمفوظًا تعليمه بقي

٨٧  
  
٨٩  
٩٠  
١١٧ 

  القساوسة
 من بنجام إهلهم من وعدا يأخذوا أن إياهم حضرته دعوة

  الطاعون
 سةالقساو ازدحام من الثاين بيالطوس خوف عدم

  
  
١٤  
٨٢ 

  والقدر القضاء
  ألحكامهما ختضع األرضية الكائنات بعض

  كلتيهما القضاء وأحكام الشرع أحكام تطيع بعضها
 اهللا لقضاء خاضعون فإم الشريعة أحكام على يتمردون البشر بعض
  وقدره
 اخلاص والناموس السماء مبالئكة اخلاص والقدر القضاء ناموس
  بالبشر
  اإلهلي والقدر القضاء شؤون من آالف األرض سطح على وتظهر
 أيضا الشريعة قانونَ يغلب والقدر القضاء ناموس

  
٤٧  
٤٧  

  
٤٧  

  
٤٩  
٥٩  
١١٣ 

  واخلسوف الكسوف
 هذا لعبده تصديقًا رمضان يف القمر وخسف الشمس اهللا كسف

  
١٣ 

  الفداء/ الكفّارة
  الذنوب؟ ترك من متكِّنكم السماء حتت فديةٌ أو كفّارةٌ مثة هل
 باطلةٌ فدية وكلّ زائفةٌ، كفارة كلّ إنّ

  
٩٣  
٩٥  
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٢٥
  املباهلة

 مجيع بني من وحدهم النصارى إىل إال املباهلة دعوة توجه مل
 املشركني

  
  
١١٨ 

  املثيل
 مرمي ابن من أفضلُ مرمي ابن ومثيلَ موسى، من أفضلُ موسى مثيل

  
٢١ 

  املسلمون
  اهللا عن وابتعادهم حاهلم
  احلياة أسلوب يف املسيحيني تقليد حيبون
  باليهود حاالً أشبه فيه صاروا زمن يف املوعود املسيح جاء

  � ضده رفعت قضية يف مجيعا والنصارى واهلندوس تواطؤهم
 واحملمدية املوسوية السلسلتني بني املماثلةُ

  
١١  
٦٧  
٢١  
٥٤  
٧٥ 

  املسيحية
  شريعتهم يف نقص لوجود الطالق ونقان سن إىل املسيحيون اضطر
  كافَّة الدنيا ضالالت أكرب املسيحية ضالل

  املسيحية رداء يرتدون من املسلمني من سيكون
 يف قربه ووجود � املسيح بوفاة املسيحيني الباحثني بعض إقرار

 كشمري

  
١١٣  
١١٧  
٦٦  

  
 ح٢٤

  املعجزات
  عجزاتوامل اخلوارق أصل
يفوقون السابقني األنبياء أكثر املعجزات يف املسيح  

هالك القصص إالّ والنبوءات املعجزات من ميلك ال الذي الدين 

  
١٧  
٨٤  
٩٥ 

  املالئكة
  والثبات الصدق يف يسبقهم اإلنسانَ جيعل اليقني

  أوليائه خبدمة اهللا يأمرهم

  
٩٥  
٤  
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٢٦
  املالئكة عليه اعترضت قبل من آدم استخالف � اهللا أراد عندما

  ...فاصربوا السماء يف املالئكة عليكم تثْنِي أن حتبون كنتم إن
  الطاعة غاية اهللا يطيعون بأم الكرمي القرآنُ وصفهم لقد

  آخر ناموسا األرض يف وللبشر ناموسا السماء يف هلم اهللا جعل
  أيضا الصالح يف الترقي على نيقدرو الو اإلمث، على يقدرون ال
  منهم أفضل جتعله فإا بالتوبة اإلنسان خطيئات انتهت إذا

 األرض يف املختلفة البشر شؤون على حفظةً جعلوا

١٣  
٢٢  
٤٦  
٤٨  
٤٨  
٥٢  
٥٨ 

  امللكوت
  األرض يف اهللا ملكوت جتليات
  اهللا ملكوت خيص فيما والقرآن اإلجنيل تعليمي بني املقارنة

  اإلجنيل حبسب بعد األرض يف يأت مل هللا ملكوت
شاهدت املرات عشرات األرض على اهللا ملكوت  
اإلهلي امللكوت لوازم مجيع الفاحتة سورة ذكرت  

 الناس يرتكب فكيف حقا األرض يف موجودا اهللا ملكوت كان إذا
 اجلرائم؟

  
٥٦-٥٥  
٦٣-٤٧  

٤٨  
٥٤  
٥٦  

  
٤٩ 

  املماثلة
  إسرائيل بين أنبياء مماثلة من حظا الوان قد األمة هذه أخيار من كثري

  واحملمدية املوسوية السلسلتني بني املماثلةُ
 املوعود واملسيح الناصري املسيح بني املماثلة

  
٧٥  
٧٥  
٧٥ 

  "اإلسالم محاية "منظمة
  أتيت قد أكن مل لو مقبولة كانت اإلسالم حبماية دعاويهم

 الدين محاة أم ادعائهم حقيقة

  
١٢  
١٢ 

  هديامل
 املهدي عن املسلمني عقيدة

  
١٠٣ 
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٢٧
  الناموس
   طبيعيا ناموسا عندهم من اختلقوا الذين مردودون

  وبإذنه اهللا ناموس وفق يتناوبان والضالل اهلداية
 يف آخر ناموسا وللبشر السماء يف ناموسا للمالئكة اهللا جعل

  األرض
  وقدره اهللا قضاء ناموس حتت تندرج اجلرائم إن
 والقدر القضاء ناموس أن إال الزواج تعدد ريعةالش أجازت قد

  لكُن مفتوح
 الناموس عن اخلروج مبقدورهم فليس الشريعة ناموس عن خرجوا إذا

  التكويين
  أسبوع خالل صاحلني كلهم الدنيا أهل لصار ناموسه اهللا شدد لو

  
٢٩  
٤٨  

  
٤٨  
٤٩  

  
١١٣  

  
٤٩  

٥١ ،٥٠ 
  النبوءات / النبوءة

  بالطاعون املتعلقة النبوءة من دهشةبال اجلهال بعض سيصاب
  سنة عشرين منذ "الرباهني" يف موجودة الطاعون تفشي نبوءة
 والصحف القرآن يف موجودة املوعود املسيح زمن يف تفشيه نبوءة

  السابقة
  األنبياء نبوءات ختطئ أن احملال من

  قصيدة يف مكتوبة الطاعون تفشي نبوءة
  عظيمة زيادة الطاعون بسبب ستزداد اجلماعة هذه

  األمحدية الرباهني يف الواردة للنبوءة وفقا اجلماعة انتشار
  بآم املتعلقة النبوءة

 ١٠ عن تقلّ ال ميقاا، يف وحتققت علي اهللا كشفها اليت الغيب أنباء
  نبأ آالف
  "املسيح نزول "كتاب يف منوذجا آية ومخسني مائة ذكر

  
٤  
٥  

  
٧  
٧  
١١٩  
٨  
١١١  

  ح٩
  
٩  
٩  
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٢٨
  "كالرك رتنما "القسيس رفعها قضية من الرباءة نبوءة
  عظيمة نبوءة تتضمن الفاحتة سورة
  األمحدية الرباهني يف مفسرة التحرمي سورة يف الواردة النبوءة

 عند ضعيفا كان وإن حقا فاعتربوه حديث يف نبوءة حتققت إذا
  احملدثني
هالك القصص إالّ والنبوءات املعجزات من ميلك ال الذي الدين 

٥٤  
٦٥  
٧١  

  
٨٩  
٩٥ 

  الظلية النبوة
 النبوة خبتم يخلّ ال املخدوم يف تفانيه بعد نيب لقب اخلادم نيل

  
٢٣ 

  النجاة
  احلقيقية النجاة
  والكاملة احلقيقية النجاة سبل فتح قد الذي هو القرآن
  النجاة ينبوع من حمروم املشرك

  نياالد هذه يف أنوارها يرى الصادق ولكن سيناهلا، أنه يزعم كلٌّ
 من إخوام إنقاذ باملسيح موكولة يعتربوا الذين املسيحيني على

  الطاعون

  
٢٠  
٣٨  
٤٠  
١١٥  

  
١٤ 

  العلماء ندوة
  � املوعود باملسيح كافر أول أصبحوا

 "لعلماءا ندوة "لـ اجتماع يف احلضور � منه شيخ طلب

  
١٢  
١١٠ 

  النساء
  للنساء نصائح
 الرجال حقوق مثل حقوقهن على القرآن حيافظ

  
١١٢  
١١٣ 

  )أيضا املسيحية راجع (النصارى
  �توفيتين فلما� قوله حبسب ضالهلم قبل مات قد � عيسى إن
  وحدهم إليهم إال املباهلة دعوة توجه مل

  
٢٤  
١١٨  
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٢٩
  وفدائه كفّارته بربكة النجاة منوذج يشاهدوا أن اآلن حقهم من

   احلمامة على كان كله إميام مدار
 النصارى هم" الضالني"

١١٥  
٣٩  

 ح١٠١
  السوء النظر

 األجنبيات إىل النظر خيص فيما والقرآن اإلجنيل تعليمي بني املقارنة
  
٤١ 

  اهلجرة
 واقعة بعد كشمري إىل هاجرا وأمه املسيح أن إىل القرآن أشار

  الصليب
 كشمري إىل األرض تلك من اخلفاء يف هاربا � املسيح جاء

  
  ح٢٥

٨١ 

  اهلداية
  شيئًا ءهإزا األخرى اهلدايات مجيع تساوي ال كتاب القرآن إن

  اهللا ناموس وفق يتناوبان والضالل اهلداية
 واحلديث والسنة القرآن: املسلمني هلداية أشياء ثالثة

  
٣٨  
٤٨  
٣٧ 

  الوحي
  احملمدية األمة يف باق الوحي
  أبدا اهللا مكاملة تتمنوا أن إياكم

  اإلهلية واملخاطبة واملكاملة واإلهلام الوحي نعمةَ أبدا اهللا حيرمكم لن
  حتما سيهلك اهللا على ترياملف
 كالشمس مضيئًا ربنا وحي تلقّينا لقد

  
٣٥  
٤٠  
٣٩  
٤٠  
٢٩ 

  املسيح وفاة
  كشمري يف بسرينغر" خانيار "حارة يف موجود وقربه ،� مات

  املسيح قرب خبصوص إسرائيل بين من التوراة عامل شهادة
 مئات حبياته االعتقاد أَهلَك رجلٍ موت القرآن يف يذكر مل ملاذا

  األلوف؟

  
٨١ ،٢٤  

  ح١٠٩
  
٢٤  
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٣٠
  � املسيح موت إثبات دون من متوت لن الصليبية العقيدة

  املعراج ليلة األموات بني � اهللا رسول رآه
 تويف قد � املسيح أنّ صراحة البخاري يف ورد

٢٥  
٢٥  
٩٢ 

  اليقني
  شيء مياثله ال اليقني إن
  أبدا جيتمعان ال واليقني اإلمث إن

 باطلٌ اليقني يهب ال دين كلُّ

  
٩٣  
٩٤  
٩٥ 

  اليهود
  مرمي ابن املسيح فيهم ظهر الذين باليهود حاالً أشبه املسلمون صار
 اليهود فيه اختلف فيما الفاصلة القرارات على يشتمل آنالقر

  والنصارى
كفرت قهم بعضرالقيامة بيوم ف  

  مثلهم نكون أن من احفظنا ربنا: الفاحتة سورة يف دعاء
  األخري الزمن يف بصفام سيتصفون املسلمني أن نبوءة
  � عيسى بتكفري مشاخيُهم أفىت

  "عليهم املغضوب "اليهود تسمية سبب
  م املسلمني مماثلة

  فرقة وسبعني ثالث إىل الزمن مبرور افترقوا
  احلق على يعدون منهم فرقتان

  التوراة على قاضيا احلديث اعتربوا اليهود من احلديث أهل
  بالتلمود يعملون كانوا
  سمهجب السماء من ينـزل سوف نفسه إيليا بأن يزعمون كانوا

  
٢١  

  
٣٧  
٣٨  
٦٥  
٦٦  
٧٦  
١٠١  
٧٧  
١٠٥  

  ح٧٦
  ح٧٦
  ح٧٦

١٠٢ 
*****  
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٣١
  

  األمساء
 ١٣  آدم عليه السالم

  )����أخت املسيح (آسيا 
 إيليا

٢٧  
١٠٣ ،١٠٢ 

 ١٠٢ عيسى بعثة قبل الثانية بعثته اليهود انتظر
 ٨٤ املعجزات يف املسيح يفوق إيليا
  سبطر

 مرمي ابن املسيح موت عن رسالته

  
 ح١٠٨

  بولس
 الثالوث مسألة حنت

  
٩٢ 

  بيالطس
  حمكمته يف املسيح ضد قضية اليهود رفع
  بسعيه املوت من املسيح جنا

 دوغالس القبطان مع مقارنته

  
٥٤  
٨١  

٨٢-٧١ 
  جان ايلز

 كتابه يف الناصري املسيح إخوة ذكر

  
٢٦ 

   القبطان دوغالس
  بيالطس مع مقارنته
  القتل قضية حمكمته يف رفعت

  القيام حق بواجبه قام البيالطس هذا
 حسنا ذكرا سيذكر

  
٨٢-٧١  

٥٤  
٧٩  
٧٩ 

  سلمان بن يوسف
 املسيح قرب عن العربانية اللغة يف شهادته

  
 ح١٠٩

 ٢٧  )أخو املسيح الناصري(مشعون 
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٣٢
 ٦٣ )خواجة مشس الدين احلافظ الشريازي(الشريازي 

  عبد اهللا آم
 نفسها املناظرة جلسة يف موقفه عن تراجع

  
٩ 

  عيسى ابن مرمي عليه السالم
  اإلسرائيلية لألمة اخللفاء خامت

  زمنه يف احلق على فرقتان
  املوعود املسيح زمن الطاعون تفشي عن نبوءة أخرب
  وفاته
  املعراج ليلة � النيب رآه

  الصليب ةحادث بعد أنفه حتف مات
  احملكمة يف طلبه بعد الصليب على علّق

  يونس النيب مع مماثلته
 اليهود علماء كبار من مئات بتكفريه أفىت

  
٢٦  

  ح٧٦
٧  
٢٤  
٢٥  

  ح١٠٥
٨١-٧٧  

  ح٨١
٨٦ 

  � غالم أمحد مرزا القادياين
  املوعود املسيح أنا إين

  الماإلس يف اخللفاء خامت كونه
  ظليا نبيا كونه
  متاما امليعاد يف اهللا بعثه

  املوعود املسيح أنه مرارا الرباهني يف صرح
  عشر الرابع القرن رأس على اهللا بعثين

  املعجزة صاحب أكن مل إن كاذب إين
  مرمي درجة إعطائه حقيقة

  املرميية حالة يف حولني ملدة منوه
  الفاحتة لدعاء نتيجة األمة هذه من تولُّده

  الناصري امليسح مع ثلتهمما

  
٢٩  
٢٦  
٢٣  
١٢  
٧٢  
٧٧  
٩  

٧١-٦٨  
٧١  
٧٥  

٧٥ ،٢١  
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٣٣
  جالء بكل حتققت نبوءاته آالف
  األنبياء لنبوءة وفقًا صدقه على آيتان
  الطاعون من النجاة مسألة يف للطوائف حتديه

  ذلك وسبب الطاعون مصل أخذ اجتنابه
  صدقه على شاهدان والقمر الشمس

  الدار توسيع أجل من للتربع دعوة
 جلماعته التعليم

١٠  
١٣  
١٤  
٥  
١٣  
١٢٠  
١٦ 

  املرحومغالم حيدر سيد 
 بإرثه ذكره

  
١٢٠ 

 ح٧٣ فضل شاه
 ١٠٨ )راهب عجوز يف أورشليم (كور

 ٦١ لوط عليه السالم
  )أخت املسيح (ليديا

  مارتن كالرك
 املوعود املسيح حضرة على رفعها اليت القتل قضية

  
٥٤ 

 � حممد

  � هو إال كلهم آدم لبين شفيع وال رسول ال
  السماء أدمي حتت رسول من له مثيل ال
  مكانته 

  األنبياء خامت كونه
  اآلبدين أبد إىل خالد حي

  سواه جتلّ كل من أعظم عليه التجلي
  عليه القوي التجلي حكمة
 عهده يف احلروب حقيقة

  
٢٠  
٢٠  
٢١  
٢٣  
٢٠  

١١٨-١١٧  
١١٧  

١٠٥-١٠٣  
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٣٤
  حممد حسن

 "املسيح إعجاز "كتاب يف مذكورة لنبوءة حتقيقًا مات
  

 ح٨٥
  حممد حسني البطالوي

 ذلة ونال احملكمة يف كرسيا ينل مل
  

٨٠-٧٨ 
 ح١٠٩ حممد صادق

  مرمي عليها السالم
 النجار يوسف من زواجها

  
٢٦ 

 ح٧٣ مهر شاه
   علي الغولروي، بريمهر
 بامسه لغريه مقاال نشر

  
 ح٨٥

 ����موسى 

  عيسى معجزات من أكثر معجزاته
 بالسيف يقاتل بأن أُمر

٧٧, ٦١, ٢١  
٨٤  
٨ 

 ١٠٣, ٩١ ����حيىي 
  ����اليسع 

 يفوق املسيح يف املعجزات

  
٨٤ 

  يشوع 
 أُمر بأن يقتل بالسيف أولئك الذين جردوا السيف

  
٨ 

  )أخو امليسح الناصري (يعقوب
  )  أخو املسيح الناصري(يهوذا 

  ٩١ يوحنا عليه السالم
  يوسف النجار
 زواجه من مرمي

  
٢٦ 

*****  
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٣٥
  

  األماكن
  

 ١١٠ أمرتسر
  أمريكا

 فيها الطالق قانون سن إىل أخريا اضطروا

  
١١٣ 

 ح١٠٨ أورشليم
  إيطاليا

 جرائدها أشهر يف املسيح موت ذكر

  
 ح١٠٨

 ٧٣  بطالة
 ١٥ البنجاب
  احلجاز

دمأرضها يف احلديدي اخلط ي 

  
١٣ 

  خان يار
 نغر سري مدينة يف فيها قربا لعيسى إن

  
٨١, ٢٤ 

  سري نغر
  خانيار حارة يف فيها لعيسى قرب

 أنفه حتف مرمي بن يسىع فيها مات

  
٨١  

 ح١٠٥
  قاديان

  املبيد اجلارف الطاعون يغشاها لن أنه اهللا وعد
 حيضرها أن يف خمير اجلميع

١١٠, ٧, ٣  
٣  
١١٠ 

  كشمري
  الصليب حادثة بعد  إليها عيسى هاجر

 فيها املسيح قرب إن

  
  ح١٠٦, ٨١, ح٢٥

٢٤ 
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٣٦
 ح١٠٩, ١٢ الهور
 ح١٠٨, ح٩١ لندن

 ح١٠٦, ١٣ املدينة املنورة
 ح١٠٦, ١٣ املكة املكرمة

 ١٥ اهلند
  

*****  
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٣٧
  الكتب

  

 ح٢٧  ابا ستولك
  اإلجنيل 

  املوعود املسيح زمن الطاعون تفشي نبوءة فيه
  الفاحتة دعاء مقابل دعائه يف اخلبز سؤال
  الطالق مسألة يف الوايف غري تعليمه
  القرآن تعليم مقابل اخلمر شرب مسألة يف تعليمه
  القرآن تعليم مقابل الطالق سألةم يف تعليمه
  القرآن تعليم مقابل الدعاء مسألة يف تعليمه
  القرآن تعليم مقابل احللف مسألة يف تعليمه
  القرآن تعليم مقابل الظامل مقاومة مسألة يف تعليمه
 القران تعليم مقابل الصاحلات عمل كيفية مسألة يف تعليمه

  
٧  
٧٤  
١١٣  
٤١  
٤٢  

٦٥-٤٥  
٤٢  
٤٣  
٤٥ 

   األمحديةالرباهني
  احتياله وعدم بساطته على يشهد
  التحرمي سورة يف املذكورة النبوءة مع تطابقه

  اللطيف وشرحه مرمي لقبه
  املوعود املسيح أنه عدة مرات فيه صرح

 تفشي عن فيه املذكورة النبوءة حتققت
 الطاعون

١١١, ١١٠, ٧٤-٧٠, ٦٩, ٥  
٧٢, ٧١  
٧٤-٦٨  

٧١  
٧٢  
٥ 

 ح٢٤ حتفة جولروية
  ودالتلم

 اليهود أحاديث كتاب

  
  ح٩١, ح٧٦
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٣٨
  التوراة

 التوراة تاركني التلمود يقرؤون اليهود كان

  
  ٩٢, ٩١, ح٧٦, ٣٨, ٢٦, ٧

 ح٧٦
  صحيح البخاري

 تويف قد املسيح أن صراحة فيه ورد

٨٨  
٩٢ 

 ٩٣ صحيح مسلم
  كريئر دالسريا

سنة تسعون وعمره كتبها لبطرس رسالة نشرت 
  

 ح١٠٨
  )ريةجريدة مص(املنار 

 اجلهاد مسألة يف � املوعود املسيح على صاحبها اعتراض

  
 ح١٠٦

 ح٨٥ نزول املسيح
 ٩ نبوءة ومخسون مائة فيه

  

 *****  
  

  


