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	���א����������� �����و��

  تعليق المسيح الموعود، الحكَم الرباني 
  

  على المناظرة
  

بين الشيخ أبي سعيد محمد حسين  

  لبطالوي والشيخ عبد اهللا الجكرالويا
  

  لجماعته ����حته يونص

لقد تبني من كتابات الفريقني أن السبب وراء عقد املناظرة حـول  
يعد األحاديث النبوية الشـريفة   العنوان املذكور هو أن الشيخ عبد اهللا

كمتاع رديء فقط، ويتفوه حبقها بكلمات يدخل ذكرهـا يف سـوء   
حسني فقد قدم مقابله حجة أنـه إذا كانـت   األدب، أما الشيخ حممد 

األحاديث متاعا رديئا ولغوا وغري جدير بالثقة فإن ذلك سـيؤدي إىل  
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إبطال معظم أجزاء العبادات ومسائل الفقه ألننا نعرف تفاصيل أحكام 
القرآن الكرمي بواسطة األحاديث فقط، فإذا اكتفي بالقرآن الكرمي وحده 

فجر ركعتان، واملغرب ثـالث ركعـات،   فما الدليل على أن فريضة ال
والصلوات الثالث األخرى أربع ركعات من القـرآن الكـرمي؟ هـذا    
االعتراض على جانب كبري من األمهية، مع أنه حيمل يف طياتـه خطـأ   
أيضا، لذلك مل يرد عليه الشيخ عبد اهللا ردا مقنعا، بل اكتفى بكـالم  

هذا االعتراض النهائية  فارغ فقط ال يستحق النقل أيضا. فكانت نتيجة
اختراع صالة جديدة ال يوجد هلا أدىن أثر إىل أن اضطر الشيخ عبد اهللا 

يف أية فرقة من الفرق اإلسالمية كلها. فقـد شـطب مـن الصـالة     
واألدعية املأثورة األخرى كلها الـيت   �"التحيات" والصالةَ على النيب 

كـذلك أجـرى يف    تقرأ يف الصالة، واستبدل ا آيات قرآنية فقـط. 
ذكرها هنا. ولعلّه غيـر يف  إىل الصالة تغيريات أخرى كثرية ال حاجة 

مسائل احلج والزكاة وغريها أيضا. ولكن هل صحيح أن األحاديـث  
  شيء رديء ولغو كما زعم الشيخ عبد اهللا، والعياذ باهللا؟ كال. 

احلق أن أحد الفريقني اختار طريق اإلفراط واآلخر طريق التفـريط.  
الفريق األول أي الشيخ حممد حسني، وإن كان على الصواب يف قولـه  
 بأن األحاديث النبوية املتصلة املرفوعة ليست باليت ميكن اعتبارها رديئة

، ولكنه من جانب آخر نسي مبدأ حفظ املراتب ورفَـع مرتبـة   ولغوا
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 األحاديث إىل منارة عالية، األمر الذي يستلزم اإلساءة إىل القرآن الكرمي

إنكاره. فال يعري حممد حسني ملخالفة كتاب اهللا إىل  وإهانته ويضطر املرء
احلديث على قصص وردت يف  من ومعارضته أدىن اهتمام، ويؤثر قصة

كتاب اهللا بصراحة تامة، ويقدم بيان احلديث على بيان كالم اهللا يف كل 
عن جادة العـدل واإلنصـاف.   واحنراف األحوال. وهذا خطأ صريح 

فَبِأَي حديث بعـد اِهللا وآياتـه   �هللا جلّ شأنه يف القرآن الكرمي: يقول ا
يبني بكل  -الذي يفيد العموم- . إن تنكري لفظ "حديث" هنا�١يؤمنونَ

جالء أنه جيب أن تردوا احلديث الذي يعارض القرآن الكرمي وينافيه إن 
 اآلية املذكورة كلمة "حديث" يفمل يكن من سبيل للتوفيق بينهما. ويف 

وهي أن اهللا تعاىل يشري فيهـا إىل أنـه    ،إشارةًها نبوءة أيضا تترشح من
سيأيت على هذه األمة زمان يهجر فيه بعض أفرادها القـرآنَ الكـرمي   

  وسيعملون باألحاديث اليت بياناا تعارض بيانات القرآن الكرمي. 
وع مسلك فحاصل الكالم أن فئة أهل احلديث تسلك يف هذا املوض

اإلفراط؛ حيث يقدمون بيان احلديث على شهادة القرآن الكرمي. ولـو  
عدلوا واتقوا الستطاعوا توفيق مثل هذه األحاديث مع القرآن الكـرمي،  
ولكنهم رضوا بترك كالم اهللا القاطع واليقيين وهجره، ومل يرضوا بترك 

                                                           

 ٧ية: اجلاث  ١
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بني كتاب اهللا. أحاديث تعارض بياناتها كتاب اهللا أو بأن يوفِّقوا بينها و
  فهذا هو سبيل اإلفراط الذي يسلكه الشيخ حممد حسني. 

أما خصمه الشيخ عبد اهللا فيسلك مسلك التفريط إذ ينكر األحاديث 
ائيا. واحلق أن إنكار األحاديث إمنا هو إنكار القرآن الكرمي نوعا ما؛ 

 بونَ اَهللا فَاتبِعونِيقُلْ إِنْ كُنتم تح�ألن اهللا تعاىل يقول يف القرآن الكرمي: 
اللَّه كُمبِبحبـاع الـنيب   �١يومـا دام  �. فما دام حب اهللا منوطا بات ،

العملية اليت يتوقـف   �احلديث أحد وسائل االطّالع على قدوة النيب 
عليها اتباعه؛ لذا فإن الذي يهجر احلديث إمنا يهجر طريق االتباع أيضا. 

ن مجيع األحاديث جمموعـة مـن الشـكوك    أما قول الشيخ عبد اهللا بأ
والظنون فقط فناتج عن قلة التدبر. واحلق أن هذه الفكرة متأصـلة يف  
تقسيم احملدثني اخلاطئ والناقص الذي خدع أناسا كثريين؛ إذ يقسمون 
املوضوع قائلني بأن يف أيدينا شيئني: كتاب اهللا واحلديث، واحلـديث  

تل كرسي القاضي واحلـاكم،  قاضٍ على كتاب اهللا وكأن األحاديث حت
والقرآنُ واقف أمامها كاملستغيث وهو تابع حلكم احلديث! ال شك أن 
من شأن هذا القول أن ينخدع به كل شخص فيقـول: مـا دامـت    

وال ختلو من  �ة ومخسني عاما بعد النيب ائاألحاديث قد جمعت بعد م
آحاد، أما مس أيدي الناس، وإىل جانب ذلك هي ظنية وجمموعةُ أخبارِ 

                                                           

 ٣٢آل عمران:   ١
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املتواتر فيها فنادر بل يف حكم املعدوم، مث هي قاضية على القرآن الكرمي 
مع هذا كله! فهذا يستلزم أن اإلسالم كله جمموعة ظنيات. واملعلوم أن 
الظن ليس بشيء يعتد به. والذي يتشبث بالظن البحت فهـو مـنحط   

ظَّن ال يغنِي مـن  إِنَّ ال�كثريا عن مقام احلق السامي. يقول اهللا تعاىل: 
. أي أن الظن ليس بشيء مقابل حق الـيقني. فبـذلك   �١الْحق شيئًا

من اليد ألن العمل به ليس واجبـا دون فتـاوى    الكرمي سيفلت القرآن
القاضي احملترم بل هو متروك ومهجور. أما القاضي احملترم أي األحاديث 

أن ترفع عنـه إمكانيـة   فهي البسة لباس الظن الوسخ فقط، وال ميكن 
الكذب بأي حال ألن من تعريف الظن أنه ال خيلو من إمكانية الـزور.  
ففي هذه احلالة مل يبق القرآن يف يدنا، أما احلديث أيضا فليس جـديرا  
بالثقة. فكأن كليهما أُفلت من اليد. هذا هو اخلطأ الذي أهلك معظـم  

  .٢الناس

                                                           

 ٣٧يونس:  ١
: عندما أوشكت على إاء اإلعالن ولعله مل يبق إال بضعة أسـطر إذ  ملحوظة ٢

غلبين النوم بشدة لدرجة تركت القلم والورقة مضطرا ومنت. فرأيـت يف املنـام   
الشيخ حممد حسني البطالوي والشيخ عبد اهللا اجلكرالوي عيانا. قلـت خماطبـا   

ف القمر والشمس يف رمضان، فبأي آالء ربكما تكذبان". مث قلـت  إيامها: "خس
يف املنام ألخي يف اهللا املولوي عبد الكرمي: املراد من "آالء" هنا هو أنا. مث رفعـت  
نظري ونظرت إىل باحة فيها سراج مضيٌء وكأن الوقت ليلٌ. ورأيـت بضـعة   
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ال لبيانه هـو أن يف أيـدي   والصراط املستقيم الذي كتبت هذا املق

  املسلمني ثالثة أشياء لالعتصام دي اإلسالم وهي:
) القرآن الكرمي الذي هو كتاب اهللا، وليس يف أيدينا كالم أكثر ١( 

  منه قطعية ويقينا، فهو كالم اهللا ونـزيه من شوائب الشك والظن. 
)٢ة. وهنا أحتدث بعيدا عن مصطلحات علماء احلـديث، أي  ) السن

ال أعد احلديث والسنة شيئا واحدا كما هو ج احملدثني العاديني. بـل  
احلديث شيء والسنة شيء آخر. املراد من السنة عندي هو عمل الـنيب  

الذي حيظى بتواتر العمل به، وقد ظهر مع القرآن الكرمي منذ البداية  �
ن الكرمي وسيبقى معه إىل األبد، أو ميكن أن نقول بتعبري آخر بأن القرآ

. ومن سنة اهللا القدمية أنه عندما �نة فعل رسول اهللا السوقول اهللا تعاىل 
  يأيت األنبياء عليهم السالم بقول اهللا هلداية الناس يفسرونه بفعلـهم؛ أي
عمليا حىت ال يشتبه على الناس فهم ذلك القول. فيعمل بـه األنبيـاء   

  ذلك من اآلخرين أيضا.  بأنفسهم ويطلبون
، وأقصد من احلديث اآلثـار  احلديث) الوسيلة الثالثة للهداية هي ٣(

ة ومخسني عامـا تقريبـا   ائمب �اليت جمعت بصورة قصص بعد النيب 

                                                                                                                              

تني املـذكورتني  أشخاص فاحتني القرآن يف ضوء ذلك السراج وينقلون منه اجلمل
آنفا وكأما مذكورتان يف القرآن الكرمي بالترتيب نفسه. وقد عرفت أحد هؤالء 

 األمرتسري. منه.  رقّاعاألشخاص أنه "ميان نيب خبش" ال
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ة هـي   بواسطة خمتلف الرواة. فالفرق بني السة واحلديث هو أن السـنن

بنفسـه،   �الـنيب  الذي قام به الطريقة العملية اليت حتظى بتواتر العمل 
تل املرتبة الثانية بعد القرآن الكرمي يف مراتب اليقني. وكما كان النيب وحت
مأمورا بنشر القرآن الكرمي كذلك كان مأمورا بإقامة السنة أيضـا.   �

كذلك السنة املعمول ا واملتواترة أيضـا   ،فكما أن القرآن الكرمي يقيين
واجبتني عليـه.   هاتني اخلدمتني بنفسه وعدمها �يقينية. فقد أدى النيب 

حكم اهللا تعاىل هذا بفعلـه،   �فمثال عندما نزل احلكم بالصالة شرح 
أن لصالة الفجر كذا ركعة ولصالة املغرب كذا ولبقيـة   بعمله فكشف

الصلوات كذا من الركعات. كذلك برهن على احلج بصورة عملية، مث 
قـوة  ألزم آالف الصحابة ذه الطريقة، وأقام سلسلة تواتر العمل بكل 

وشدة. فالنموذج العملي الذي ال يزال مشهودا وحمسوسـا يف األمـة   
لِ األحاديث أمامـه ومل يهـتم   ممل ي �بتواتر العمل هو السنة. ولكنه 

بعض األحاديث ولكنه حرقهـا كلـها    �جبمعها. لقد مجع أبو بكر 
مباشرة، فـاهللا   �التزاما مببادئ التقوى ظنا منه أنه مل يسمعها من النيب 

صـرف اهللا   	ه أعلم حبقيقتها. مث عندما انقضت فترة الصحابة وحد
طبائع بعض تبع التابعني إىل أن جيمعوا األحاديث أيضا فجمعت. مما ال 
شك فيه أن معظم مدوين األحاديث كانوا أتقياء وورعني جدا ونقدوها 
جهد املستطيع، وسعوا جاهدين لتحاشي األحاديث املوضوعة حبسـب  




	�א����������������������������������������������������                  ���
�����א��������وא���א���א��� �
 

  

�٣٨� 
أخذوا احلديث من أي راوٍ مشتبه احلال. لقد بذلوا يف ذلك رأيهم، ومل ي

قصارى جهدهم، ولكن كل ذلك كان بعد فوات األوان، لذا بقيـت  
األحاديث كلها على مرتبة الظن. ولكن مع كل ذلـك يكـون مـن    

ورديئة كلها وموضوعة وال جـدوى   يةاإلجحاف متاما القول بأا عبث
عها احلـذر واحليطـة والتمحـيص    منها. بل احلق أنه قد أُخذ عند مج

والتحقيق والنقد بعني االعتبار لدرجة ال نظري له يف األديان األخـرى.  
 �توجد األحاديث عند اليهود أيضا، والفرقة اليت جات املسـيح  

كانت أيضا تسمى أهل احلديث. ولكن ال يثبت أن احملـدثني اليهـود   
احملدثني املسلمني. ولكن من مجعوا األحاديث باحليطة واحلذر على غرار 

اخلطأ الظن أن الناس مل يعلموا ركعات الصلوات مثال أو جهلوا طريق 
احلج؛ حىت مجعت األحاديث، ألن سلسلة تواتر العمل اليت نشأت فيهم 
بواسطة السنة علّمتهم مجيع حدود اإلسالم وفرائضه. لذا صحيح متامـا  

بعد فترة طويلة ملا كـان   أنه لو مل يكن وجود لألحاديث اليت جمعت
على تعليم اإلسالم احلقيقي من حرج؛ ألن القرآن الكرمي وسلسلة العمل 
املتواتر قد سد مسد تلك احلاجات كلها، غري أن األحاديث أضافت إىل 
ذلك النور، وصار اإلسالم نورا على نور. وقامت األحاديث كشـاهد  

سالمية كثرية واسـتفادت  نة. وقد نشأت فيما بعد فرق إالسوللقرآن 
الفرقة الصادقة من األحاديث الصحيحة كثريا. فاملذهب األسلم هو أال 
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نعتقد مثل أهل احلديث املعاصرين أن األحاديث مقدمة علـى القـرآن   
الكرمي، وإذا خالفت قصصها بيانات القرآن الكرمي بصراحة فيجب أال 

القـرآن. وكـذلك    نقدم قصص األحاديث على القرآن الكرمي تاركني
جيب أال نعد األحاديث كلها لغوا حمضا وباطلة كما يعتقد الشيخ عبد 
اهللا اجلكرالوي بل ينبغي أن نعتقد القـرآن والسـنة قاضـيني علـى     
األحاديث. واحلديث الذي ال خيالف القرآن والسنة جيب أن نقبله على 

مون بـه.  لتزيالرأس والعني. هذا هو الصراط املستقيم. فمباركون من 
  والغيب من ينكر األحاديث بغري االعتداد ذا املبدأ. ١والشقي

                                                           

لقد أُريت الليلة يف الرؤيا شجرةً مثمرة ولطيفة ومجيلة جدا وحمملـة   ملحوظة: ١
تلك الشـجرة   الية ال جذور هلا تتسلقجيعلوا دبالثمار. وهناك مجاعة يريدون أن 

شبه األفتيمون. وكلما عرج على الشـجرة  ت الدالية. حققوا ذلكبتكلُّف، بل قد 
أضرت مثارها وتشوه شكلُ تلك الشجرة اللطيفة، مع خطورة كـبرية بضـياع   
الثمار املرتقبة منها، بل ضاع بعضها سلفا. فقلق قليب نظرا إىل هذا الوضع وذاب. 

على هيئة إنسان صاحل وطاهر: ما هذه الشجرة  بقريبخصا كان واقفا فسألت ش
فأجابين قائال: الشجرة هي  هذه الدالية اليت تتسلق على شجرة لطيفة كهذه؟!وما 

تلك األحاديث واألقوال وغريها اليت تعارضـه أو   يه والداليةالقرآن، كالم اهللا. 
تضـرها، مث اسـتيقظت.   على الشـجرة و  تضغطتعترب معارضة له. وإن كثرا 

وأكتب هذا املقال اآلن بعد االستيقاظ يف جوف الليل، ولكين أُيـه اآلن ليلـة   
 السبت الساعة الثانية إال عشرين دقيقة بعد منتصف الليل. فاحلمد هللا على ذلك.

 .أ .غ .م
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�٤٠� 
أنه إذا مل يكن احلديث معارضا أو خمالفا للقرآن  من واجب مجاعتنا

الكرمي والسنة أن يعملوا به مهما كانت درجته ضـعيفة، وجيـب أن   
وال يف يفضلوه على فقه صنعه البشر. وإن مل جيدوا مسألة ما يف احلديث 

السنة وال يف القرآن فليعملوا بالفقه احلنفي، ألن كثرة هذه الفرقة تدل 
على مرضاة اهللا. وإن مل يستطع الفقه احلنفي أن يفيت فتوى صـحيحة  
بسبب بعض التغريات احلالية، فعلى العلماء من هذه اجلماعة أن جيتهدوا 

نوا حذرين وال مبا من اهللا عليهم من قوة االجتهاد. ولكن جيب أن يكو
ينكروا األحاديث دون مربر مثل الشيخ عبد اهللا اجلكرالـوي. أمـا إذا   
وجدوا حديثا يعارض القرآن والسنة فليتركوه. اعلموا أن مجاعتنا أقرب 
إىل أهل احلديث منها إىل الشيخ عبد اهللا، وال عالقة لنا بأفكار عبد اهللا 

عليـه أن يسـتنكر   اجلكرالوي السخيفة. كل من ينتمي إىل مجاعتنـا  
معتقدات عبد اهللا اجلكرالوي اليت يعتنقها عن األحاديث ويتربأ منها من 

أقرب إىل  ١األعماق، ويكره صحبة أمثاله قدر اإلمكان، ألن هذه الفرقة
  التهلكة منها إىل فرق أخرى. 

                                                           

"من أعرض عن ذكري يف الليلة نفسها تلقيت إهلاما آخر:  ٣:٠٢ويف الساعة  ١
أي من أعرض  ة فاسقة ملحدة مييلون إىل الدنيا وال يعبدونين شيئا".نبتليه بذري

عن القرآن الكرمي... ستكون عاقبة ذرية ها سيئة ولن يوفَّقوا للتوبة والتقوى. مثل
 منه.
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�٤١�
وكذلك على أفراد مجاعيت أال ينحازوا إىل اإلفراط يف األحاديـث  
مثل الشيخ حممد حسني، وال مييلوا إىل التفريط مثل الشيخ عبد اهللا، بل 
جيب أن ينهجوا منهجا وسطا مذهبا هلم. مبعىن أال يتخذوا األحاديـث  
قبلةً وكعبةً هلم كليا حىت يصبح القرآن متروكا ومهجورا، وال يعـدوا  

  ألحاديث باطلة ولغوا فتضيع األحاديث النبوية كليا. ا
، وعليهم أال يسـتنبطوا  �كذلك عليهم أال ينكروا ختم نبوة النيب 

من ختم النبوة معىن مآله أن يسد علـى األمـة بـاب مكاملـات اهللا     
  وخماطباته. 

بأن الكتاب األخري والشريعة األخرية هـو   أننا نؤمنوليكن معلوما 
يت بعده إىل يوم القيامة نيب بشريعة جديـدة أو يتلقـى   القرآن، ولن يأ

، بل هذا الباب موصد إىل يوم القيامة. أمـا  �الوحي دون اتباع النيب 
فمفتوحة إىل يوم القيامة. لـن   �أبواب تلقي الوحي نتيجة اتباع النيب 

. أما النبوة التشريعية أو �ينقطع أبدا الوحي الذي هو نتيجة اتباع النيب 
وال سبيل إليها إىل يوم القيامة. ومن قال بوة املستقلة فقد انقطعت. الن

وادعى أنه نيب صاحب الشريعة أو مـن   ����إين لست من أمة حممد 
دون الشريعة وليس من األمة، فمثله كمثل رجل غمره السيلُ املنهمر 

  فألقاه وراءه ومل يغادر حىت مات.
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�٤٢� 
خـاتم األنبيـاء    �لنيب وتفصيل ذلك أنه حيثما وعد اهللا تعاىل أن ا

يف حكـم   -من حيث روحانيته- �أشار أيضا يف املقام نفسه إىل أنه 
الصلحاء مجيعا الذين تكمل نفوسهم بواسطة االتبـاع ويوهبـون    يبأ

شرف وحي اهللا تعاىل ومكاملاته. كما يقول جلّ شأنه يف القرآن الكرمي: 
� ـالن رِجم دا أَحأَب دمحا كَانَ مم    مـاتخـولَ اِهللا وسر ـنلَكو كُم

نيبِيمن املعلوم أن لفظ "لكن" يفيد االستدراك يف العربيـة؛ أي  �١الن .
يأيت لتدارك ما فات. فاألمر الذي عد فائتا يف اجلزء األول من اآلية أي 

إمنا هو كونه أبا لرجل من الناحية اجلسدية، فقـد   �ما نفي عن النيب 
خاتم األنبياء. وهـذا   �إذ جعل  �لَكن�مر الفائت بلفظ استدرِك األ

. واآلن لن �يعين أن فيوض النبوة املباشرة قد انقطعت بعد جميء النيب 
، وبذلك �ينال كمال النبوة إال من وجد على أعماله خاتم اتباع النيب 

مـن   �. ففي هذه اآلية قد نفيت أبوة الـنيب  �سيكون ابنه ووارثه 
ية، وأُثبتت األبوة من ناحية أخرى لتفنيد االعتراض الذي ورد ذكره ناح

  . �٢إِنَّ شانِئَك هو الْأَبتر�يف اآلية: 
فمنقطعـة؛   -وإن كانت بغري شريعة - فملخص هذه اآلية أن النبوة

مبعىن أنه لن ينال أحد مقام النبوة مباشرة، ولكنها ليست مبنقطعـة؛ إذا  

                                                           

 ٤١األحزاب:  ١
 ٤الكوثر:  ٢
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�٤٣�
ضة من سراج النبوة احملمدية. أي أن صـاحب  كانت مكتسبة ومستفا

الكمال هذا جيب أن يكون فردا من األمة من جهة وأن ميلك من جهة 
أخرى كماالت النبوة أيضا بسبب اكتسابه من األنوار احملمدية. ولـو  
نفي تكميل النفوس املستعدة يف األمة من هذا املنطلق أيضا لكان الـنيب  

ال الوجهني، أي ليس له ابن من الناحية من ك -والعياذ باهللا - أبتر �
اجلسدية وال الروحانية. ويف هذه احلالة سيكون املعترض الذي يطلـق  

  "األبتر" على صواب.  �على النيب 
موصد بعد  ١فما دام قد ثبت أن باب النبوة املستقلة اليت تنال مباشرة

بعد الـنيب  وال ميكن ألحد أن يظهر بأي حال  ،إىل يوم القيامة �النيب 
ومـا مل يكـن    ،ما مل يكن يف شخصه حقيقة كونه فردا من األمة �

                                                           

قد بشرنا بـثالثني   �يعترض علي بعض املشايخ املزعومني ويقولون بأن نبينا  ١
احد منهم سيدعي النبوة. فجوابه: يا قليلي العقل، ويا تعساء احلظ، دجاال وكل و

أليس يف نصيبكم إال ثالثون دجاال فقط؟ لقد أوشك خمس القرن الرابع عشـر  
على االنقراض وقد أكمل قمر اخلالفة منازله األربعة عشر اليت تشري إليها أيضـا  

) وقد أوشكت الدنيا علـى االنتـهاء   ٤٠(يس:  �والْقَمر قَدرناه منازِلَ�اآلية: 
ولكن دجاجلتكم ال يكادون ينتهون! لعلهم سيبقون معكم إىل موتكم. يا قليلي 
الفهم إن الدجال الذي يسمى شيطانا يوجد بداخلكم، لذا ال تدركون الوقت وال 

إذ إن الذي ظهر مثلـي   ؟!تنظرون إىل آيات مساوية. ولكن كيف أتاسف عليكم
فـالقلوب  أربعة عشر قرنا مساه أيضا اليهود اخلبثاء دجـاال.  ب �بعد موسى 

 . منه.تشات، اللهم ارحم
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�٤٤� 
من السماء يف  �، فكم هو تصنع وتكلُّف إنزالُ عيسى �خادما له 

هذه احلالة والقولُ بأنه فرد من األمة وأن نبوته مكتسبة ومستفاضة من 
 ! من كان نبيا سلفا كيف يصح القول بأن نبوتـه �سراج نبوة النيب 

من سراج نبوته  مستمدة؟ وإن مل تكن �من سراج نبوة النيب  مستمدة
فبأي معىن سيعد فردا من هذه األمة؟ واملعلوم أن معىن كونه مـن   �

من  مستمدااألمة ال ينطبق على أحد ما مل يكن كل كمال من كماالته 
ـ  د نبيه املتبوع. وإذا كان أحد حائزا على كمال عظيم إذ يدعى نبيا حب

ذاته فكيف يكون فردا من األمة؟ بل سيكون نبيا مستقال ولـيس لـه   
. وإن قلتم بأن نبوته السابقة اليت حازها بصورة �موطئ قدم بعد النيب 

كما هـو   �مباشرة ستنـزع منه وينال نبوة جديدة نتيجة اتباع النيب 
منطوق اآلية، ففي هذه احلالة إن فردا من هذه األمة اليت تسمى خـري  

، �ألمم أحق أن يصل إىل تلك املرتبة املمكن نواهلا بربكة اتباع النيب ا
من السماء؛ ألنه إذا كان ممكنا أن ينال  �إنزال عيسى إىل وال حاجة 

أحد من أفراد هذه األمة كماالت النبوة بواسطة األنوار احملمدية كـان  
ـ  إنزال أحد من السماء يف هذه احلالة مدعاة لسلب حقِّ صاحب . قاحل

من األمة كيال يشتبه على أحد منـوذج   فرداالفيض  يعطىوما املانع أن 
الفيض احملمدي، إذ ال معىن جلعل نيب سابق نبيا من جديد. فمـثال إذا  

على الذهب مصوغا كان هناك أحد يدعي صوغَ الذهب مث يضع شيئا 
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�٤٥�
نفسه ويقول: انظروا فقد صغت ذهبا، فهل سيثبت من ذلك أنه صـار  

  ئغ ذهب؟ صا
يكمن يف أن ينال فرد من األمة هـذه   �إذًا، إن كمال فيوض النيب 

الدرجة نتيجة اتباعه، وإال فكم هو كذب عقيم اعتبار نيب سابق فـردا  
من األمة، مث التصور أن مرتبة النبوة اليت حازها إمنا حازها لكونه فـردا  

ن حقيقة نبـوة  بل هاتان احلقيقتان متناقضان أل !من األمة وليس مباشرة
. مث لو جعل عيسـى  �املسيح هي أنه حازها مباشرة دون اتباع النيب 

فردا من األمة كما يتبني من احلديث: "إمامكم منكم" لكان معىن  �
ذلك أن كل كمال من كماالت نبوته مستفاض من النبوة احملمدية. وقد 

ة أكّدنا قبل قليل بأن كمال نبوته ليس مستفاضا مـن سـراج النبـو   
  احملمدية، وهذا هو اجتماع النقيضني وهو باطل بالبداهة. 

وإن قلتم بأن عيسى سيدعى من األمة ولكن لن يقتبس فيضا مـن  
النبوة احملمدية، ففي هذه احلالة تكون حقيقة كونه من األمة مفقودة فيه، 
ألننا قلنا قبل قليل بأنه ال معىن لكون أحد من األمة إال أن يكون جـلّ  

يف  عديـدة  من االتباع كما جاء التصريح به يف آيـات  مستمداكماله 
القرآن الكرمي. وما دام الباب مفتوحا على فرد من األمة أن يقتبس هذا 
الفيض من نبيه املتبوع فأي محقٍ اختيار طريقٍ زائف والسماح باجتماع 
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�٤٦� 
 فكيف ميكن أن يعد فردا من األمـة مـن مل   !النقيضني يف هذه احلالة؟

   !حيصل على أي كمالٍ باالتباع؟
وبذلك يبطل أيضا اعتراض يثريه بعض قليلي الفهم أن ادعاء تلقـي  
الوحي يستلزم أن يكون ذلك الوحي يف لغة صاحب الـوحي ولـيس   
بالعربية، ذلك ألن اللغة األم تلزم من يدعي النبوة بصورة مستقلة بدون 

من يكتسب أنوار النبوة مـن  من مشكاة النبوة احملمدية، أما  االستفاضة
فيض النبوة احملمدية لكونه فردا من األمة، فإنه يتلقى الوحي عند مكاملة 
اهللا يف لغة متبوعه ليكون ذلك عالمة بني التابع واملتبوع ويـدل علـى   

  العالقة بينهما. 
من كافة الوجوه.  �من املؤسف أن هؤالء القوم يظلمون عيسى 

اء بدون إزالة اعتراض اللعنة، وبذلك يبقى أوال يرفعون جسده إىل السم
اعتراض اليهود عليه قائما كما كان. ثانيا: يقولون بأنه مل يرد ذكر موته 
يف القرآن الكرمي، وكأم خيلقون بذلك وجها لتأليهه. ثالثا: يدفعونه إىل 

مـن   ١٢السماء يف حالة خيبة وفشل؛ فالنيب الذي مل يوجد له حـىت  
وكانت مهمة تبليغ دعوته ناقصة، فإنّ إرساله إىل  حوارييه على األرض

السماء جحيم له ألن روحه تقتضي تكميل التبليغ، ولكنهم يرفعونه إىل 
  السماء على عكس مبتغاه. 
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�٤٧�
وعن نفسي، إنين أرى بأنين إن رفعت إىل السماء ولو أُجلسـت يف  

يـة  السماء السابعة بغري تكميل مهميت، ملا كان ذلك مدعاة لسعاديت. أ
سعادة ميكن أن أحظى ا إن ظلَّت مهميت ناقصة؟ كذلك ال يفرح هو 

أيضا بالصعود إىل السماء. بل هاجر سرا، ولكن األغبياء عـدوا   �
  ذلك صعودا إىل السماء. هداهم اهللا. 

  والسالم على من اتبع اهلدى
  املعلن:

  م٢٧/١١/١٩٠٢زا غالم أمحد القادياين ريم
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