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 �من أصدقاء املسيح املوعود " منشي إهلي خبش"كان 
 املسيح لقيو ١٨٩٨ عام أيلول/ إىل قاديان يف سبتمرب، فجاءوأتباعه

ن اهللا تعاىل قد بأ �سر ف. ذكر له بعض إهلاماتهو �املوعود 
ل قااليت   ملا ذكر حلضرته رؤياهامه، إال أنهه وإهلبوحي املنشي شرف
 أن  عليكملاذا أبايعك؟ بل ينبغي": �ملسيح املوعود عن افيها 

ب عثارا  بفراسته أن مثل هذه الرؤى قد تسب� أدرك ،"تبايعين
 يف هطبعوهذا الكتيب يف يوم ونصف فقط فقام بإعداد . له

  . م١٨٩٨ تشرين األول/أكتوبر
ل وء على أمهية وضرورة اإلمام من خال الض فيه� طسلّلقد 

مام الزمان تنتشر  أنه عند بعثة إناألحاديث النبوية الشريفة، وبي
 يتلقى كثري من الناس وحيا ويرون كشوفًا ورؤى  حىت،الروحانية

 ألن ذلك النور ، ال يغنيهم عن مبايعة إمام الزمان، ولكن هذاصادقة
  .إمنا نزل عليهم بسبب بعثة إمام الزمان
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ما يستلزم منصب اإلمامة من أخالق عالية وقوة  � مث ذكر 
سلسلة اإلمامة والبسطة يف العلم والعزم القوي واإلقبال على اهللا و

 لوحي الرباينل ذكر عشر عالمات كما. الكشوف والوحي وغريها
  . اليت متيزه عن الوحي الشيطاين

جيب : "إهلي خبش قائالملنشي ن نصيحة خملصة ويف النهاية ضم
عليه، بل النازلةم ببعض الفقرات اإلهلامية أال ينخدع عزيزي املله 

، وإهلامات بعضهم  كثريون مثلهنوملهم  يف مجاعيتأقول له حقا إن
  ."  جمعتكتابا إنْتصبح  حبيث ميكن أن كثرية

 من أن يزيل  وبدالً،ب شيئاينشي من هذا الكتاململ يستفد 
، وهو انضم إىل مري عباس علي شاهذه األدلة وساوسه وشبهاته 

 بني ينشر وبدأ ،� بعدائه للمسيح املوعود وجاهر، أحد املرتدين
) �أي سيدنا أمحد (أصدقائه أن اهللا تعاىل أوحى إليه أن املرزا 

حىت مثل هذا الوحي ينشر  ولكنه ال - والعياذ باهللا-مسرف كذاب
  املسيح ذلك بلغفلما.  دعوى قضائية ضده يف احملكمةاملرزاال يرفع 
 إهلاماتهه بنشر  طالببل ، أكد له أنه لن يرفع أية دعوى�املوعود 

. صادقًا فيهاكن يأن حيل به عقاب اهللا تعاىل لو مل بمقرونة بإعالن 
 "منشي إهلي خبش" نشر �فإثر مساعه كلمات املسيح املوعود 

 وحيتوي علىيف أربع مئة صفحة يقع " عصا موسى"باسم كتابا 
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نه بيانه احللفي وفق طلب املسيح املوعود  إال أنه مل يضم،اماتهإهل
زل على املرزا ـينسأن غضب اهللا ح ب بينها ما يصروكان من ،�

لن أموت حىت أجنز ما " : أيضا فيه كما كتب،وسيبتلى بالطاعون
فمات ،ب اهللا تعاىل إال أنه مل ينج من عذا".ض اهللا إيلّ من مهامفو 

ه  ونعت،� يف عهد املسيح املوعود ١٩٠٧-٤-٧بالطاعون يف 
 ١٩٠٧-٤-١١ يف عددها الصادر يف "أهل حديث" جريدة

بكل أسف وأسى نعلن أن منشي إهلي خبش ": تاليةالكلمات الب
وكان ".قد استشهد بالطاعون" عصا موسى "الالهوري مؤلف 

. إمام الزمان و� ناصعا على صدق املسيح املوعود ذلك دليالً
   . رب العاملنيواحلمد هللا

 ذا الكتيب تفاصيل القضية �لقد أحلق املسيح املوعود 
املتعلقة بالضريبة املالية على مداخيل حضرته وقرار احملكمة فيها، مما 
يشكل دليال آخر على تأييد اهللا له وعلى رده مكائد األعداء يف 

  .حنورهم
  يف الكتاب اليتوامشاهلهناك بعض أن ومما جيب اإلشارة إليه 

هوامش هناك ، و غالبا)منه: (، وكَتب عند ايتهااملؤلفوضعها 
، وقد ميزت عن توضيحا وتيسريا للقارئ املترجمها أخرى أضاف

 ).املترجم: (، وكُتب يف آخرهاباخلط املائلاهلوامش األصلية 
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 ث

كما أشري يف اهلامش إىل أمساء السور وأرقام اآليات اليت اقتبسها 
  .املؤلف، ومتَّ ترقيمها باعتبار البسملة أول آية لكل سورة

 ،حممد طاهر ندمي لقد حاز شرف تعريب هذا السفْر املبارك الداعية 
فجزاه اهللا أحسن اجلزاء، كما نتقدم خبالص الشكر لكل من ساهم 

 :يف نشر هذا الكتاب وال سيما األساتذة األفاضل التالية أمساؤهم
 هاين طاهر، متيم أبو دقه، عالء جنمي، د ناصر،سيد مري حممود أمح

 وسام الرباقي، فتحي عبد السالم، .دهاين الزهريي،  ،خالد عزام
  . حممد العاين، سيد مبشر أمحد أياز، ومري أجنم برويزبشري عابدين،

ندعو اهللا تعاىل أن جيعل هذا السفر املبارك نافعا للعباد    
   .  وشافيا لغليلهم الروحاين، آمني
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    ترمجة غالف الطبعة األوىل هلذا الكتاب

  
يا أَيها الَّذين آمنوا اتقُوا اللَّه وابتغوا إِلَيه الْوسيلَةَ وجاهدوا في �

  �سبِيله لَعلَّكُم تفْلحونَ
�سرم توا لَسكَفَر ينقُولُ الَّذينِي ويا بهِيدلًا قُلْ كَفَى بِاِهللا ش

  �وبينكُم ومن عنده علْم الْكتابِ
  

� ����  

   أن هذا الكتيب املسمى
  

âbß⁄a@ñ‰ëŠ™@ @
  

  ،قد أُعد يف يوم ونصف فحسب
   ضياء اإلسالم بقاديانبعةوطبع يف مط

  ةبإشراف حكيم فضل الدين البهريوي مالك ومدير املطبع
  
@ @
@ @
@ @
@ @
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  احلمد هللا وسالم على عباده الذين اصطفى

ن مل يعرف إمام  م أن١أما بعد، فقد ثبت من احلديث الصحيح
لقلب هاديا وكفى ذا احلديث دليال . زمانه فقد مات ميتة جاهلية

أي تقي حىت يبحث عن إمام الوقت، ألن امليتة اجلاهلية شقاء جامع 
ل كل نوع من التعاسة والسوء، وعليه فغدا لزاما على كل يشم

  .طالب حق البحثُ عن اإلمام احلق مبوجب هذه الوصية النبوية
  منليس صحيحا أن كل من رأى رؤى صادقة أو فُتح له باب

 حقيقة اإلمام  إنالوحي جاز له أن خيتار لنفسه لقب إمام الزمان، بل

                                                           
، حدثنا أسود بن عامر أخربنا أبو بكر عن عاصم دثنا عبد اهللا، حدثنا أيبح ١

من مات بغري إمام مات : �عن أيب صاحل عن معاوية قال؛ قال رسول اهللا 
 مسند أمحد، وأخرجه أمحد والترمذي وابن ٤ جملد ٦٩صفحة . (ميتة جاهلية

من مات : "خزمية وابن حبان وصححه من حديث احلارث األشعري بلفظ
، ورواه احلاكم من حديث "فإن موتته موتة جاهليةوليس عليه إمام مجاعة 

  .)ابن عمرو من حديث معاوية، ورواه البزار من حديث ابن عباس
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 أخرى؛ يسمى بسببها إماما يف أمر جامع آخر وحالة كاملة تامة
وواضح أن جمرد التقوى والطهارة ال تكفيان ليصبح . السماء

فلو  �٢واجعلْنا للْمتقني إِماما�: اإلنسان إماما، ألن اهللا تعاىل يقول
كان كل تقي إماما، لغدا املؤمنون املتقون كلهم أئمة، وهذا خيالف 

ألي ملهم أو صاحب رؤى كذلك ال ميكن . مفهوم هذه اآلية
 وذلك مبوجب نص القرآن الكرمي صادقة أن يكون إمام الزمان،

لَهم الْبشرى في الْحياة �:  يبشر عامةَ املؤمنني بقوله تعاىلالذي
أي أن املؤمنني ينعمون يف معظم األحيان برؤى صادقة يف  �٣الدنيا

  . احلياة الدنيا ويتلقون إهلامات صادقة أيضا
إِنَّ الَّذين قَالُوا ربنا اُهللا ثُم �:  ورد يف القرآن الكرمي أيضاكما

أي أن .. �٤استقَاموا تتنزلُ علَيهِم الْملَائكَةُ أَلَّا تخافُوا ولَا تحزنوا
الذين يؤمنون باهللا تعاىل مث يبدون الثبات واالستقامة تتنـزل عليهم 

ئن قلوم، كما طمأنت أم موسى طَممبشرة وتاملالئكة بإهلامات 
ويوضح القرآن الكرمي أن مثل هذه .  الوحيطريق عن �

ونساء، إال اإلهلامات أو الرؤى نعمة روحانية لعامة املؤمنني رجاال 

                                                           
 ٧٥ :الفرقان  ٢
  ٦٥ :يونس  ٣
  ٣١ :فصلت  ٤
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أا ال جتعلهم يف غىن عن اإلميان بإمام الوقت بعد تلقيهم مثل هذه 
علق بأمور ختص متلقيها، وال اإلهلامات، ألن معظم هذه اإلهلامات تت

، وال يقوم على أساسها أي حتد عظيم، يتوخى منها إفاضة العلوم
وال يعتمد عليها، بل يسبب معظمها العثار يف أحيان كثرية، وال 
يكون أحد أبدا يف مأمن من العثار مامل تسعفه إفاضة العلوم من قبل 

 إذ كان أحد وهناك شهادة على ذلك يف صدر اإلسالم. اإلمام
وحيا  يتلقى - بسبب قربه من نور النبوة -  أحياناكُتاب الوحي

يريد منه ) �أي النيب (بعض اآليات القرآنية اليت كان اإلمام 
 إذ �اكتتاا، فزعم يف أحد األيام أنه ليس من فرقٍ بينه وبني النيب 

 إهلاما مماثال، فأُهلك بسبب هذا الظن كماأصبح هو اآلخر يتلقى 
وورد يف بعض الروايات أن قربه قد لفظه ، باعورأُهلك بلعام 

  .خارجا
 أيضا يتلقى وحيا؛ إال أنه مل يعترب نفسه شيئا، ومل � كان عمر

خيطر بباله أبدا أنه صار شريكا يف اإلمامة احلقة اليت أقامها إله 
 السماء يف األرض، بل اعترب نفسه خادما متواضعا هلا، فمن اهللا تعاىل

  . عليه وجعله نائبا لإلمامة احلقة
وكان أويس القرين هو اآلخر يتلقى وحيا، ولكنه تواضع لدرجة 

فكان . باألدب إزاءهاأنه رأى بروزه أمام مشس النبوة واإلمامة خملًا 
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 نفَس ألجد إين:  يقول متوجها ناحية اليمن�سيدنا حممد املصطفى 
 أن نور اهللا تعاىل قد حلّ وكان يقصد بذلك. الرمحن من قبل اليمن

ولكن مع األسف ال يدرك الناس يف عصرنا هذا . يف أويس القرين
أمهية اإلمامة احلقة وضرورا، فإذا رأوا رؤيا صادقة واحدة أو تلقوا 
بعض اجلمل وحيا؛ ظنوا أن ال حاجة هلم بإمام الزمان ألم ليسوا 

معصية؛ ألن نبينا بأقل درجة منه اآلن، وال يرون أن مثل هذا الظن 
 قد أوضح ضرورة وجود إمام الزمان يف كل قرن، وقال �

من مات ومل يعرف إمام زمانه فقد مات ميتة جاهلية : بوضوح
 يف هذا احلديث أي ملهم أو �ومل يستثن النيب . وحيشر أعمى

صاحب منامات، مما يوضح أن من ال يدخل يف مجاعة اإلمام ال 
كان ملهما من اهللا أو صاحب رؤى تكون عاقبته حممودة سواء أ

صادقة، ألن اخلطاب يف هذا احلديث موجه إىل مجيع املسلمني 
واملؤمنني مبن فيهم ألوف من امللهمني وأصحاب الرؤى يف كل 
عصر، بل احلق أنّ يف األمة احملمدية مئات األلوف من الناس الذين 

مي واحلديث يتلقون وحيا من اهللا تعاىل، ولكن يثبت من القرآن الكر
النبوي الشريف أن من يتلقى إهلاما من اهللا أو يرى رؤيا صادقة؛ 
فليس ذلك إال ظلًا لنور إمام الزمان الذي ينعكس على القلوب 

؛ رافقته ألوف لزمانهواحلق أنه كلما بعث يف الدنيا إمام . املستعدة له
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من األنوار السماوية وكأن السماء تتحلى بصفة االنبساط 
اح، فتنتشر الروحانية واألنوار الربانية اليت تؤدي إىل وض واالنفت

املواهب والقدرات الصاحلة، فيبدأ بتلقي اإلهلام من كان أهال له، 
ويوهب قوة للتفكر والتدبر من كان مؤهال للتفقه يف الدين من 
خالل إعمال الفكر والتدبر؛ ومن كان يرغب يف العبادات جيد لذة 

 حياور األقوام األخرى يعطى قوة االستنباط يف العبادة، ومن كان
وإمتام احلجة، ويكون كل ذلك نتيجة النتشار الروحانية اليت تنـزل 

هذا . من السماء مع بعثة إمام الزمان؛ فتقع على القلوب املستعدة له
هو القانون العام، وهذه هي سنة اهللا اجلارية اليت عرفناها من خالل 

ديث الصحيحة وشهدت عليها التجارب هدي القرآن الكرمي واألحا
؛ فقد ورد يف كتب ملسيح املوعود فيمتاز مبيزة أكربأما زمن ا. الذاتية

األنبياء السابقني ويف األحاديث النبوية أنه بسبب انتشار النورانية 
عند ظهور املسيح املوعود تتلقى النساء إهلامات ويتحدث األطفال 

 بروح القدس، وكل ذلك بكالم النبوة، ويتكلم الناس مفعمني
فكما أن اجلدار . سيكون ظال وانعكاسا لروحانية املسيح املوعود

 أكثر إذا كان نظيفا ويتألق إذا وقعت عليه أشعة الشمس، يستضيء
ومطليا بالدهان األبيض، ويزداد نوره لدرجة يبهر فيها العيون إذا 

دار االدعاء كان مرصعا بالقطع الزجاجية، ومع كل ذلك ال يسع اجل
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كذلك فإن . بأن هذا نوره الذايت، ألنه سيزول بغروب الشمس
األنوار اإلهلامية كلها انعكاس ألنوار إمام الزمان، وللسعيد أن 
يستوعب سريعا هذه النقطة الدقيقة إن مل يكن حظه عاثرا؛ وإن مل 

ولكن من ال يفهم هذا السر اإلهلي . يكن ذلك ابتالء من اهللا تعاىل
 وال يسعى إلنشاء عالقة مع إمام الزمان لدى مساعه – مسح اهللا  ال–

عن ظهوره؛ فإنه يظهر بذلك استغناءه عن اإلمام أوال، مث يؤدي به 
هذا االستغناء إىل التجاهل، مث يتمادى يف سوء الظن؛ مما يولّد لديه 

  .عداوة تؤدي إىل سلب إميانه يف اية املطاف
ني وأصحاب الكشوف يبشرون كان ألوف من الرهبان وامللهم

، ولكن أهلكتهم صاعقة �بظهور نيب آخر الزمان قبل بعثة النيب 
 - خامت األنبياء -غضب اهللا تعاىل عندما مل يؤمنوا بإمام الزمان 

فانقطعت عالقتهم مع اهللا، وال حاجة لنقل كل ما ورد عنهم يف 
انوا من وكَ�: القرآن الكرمي، فهم الذين قال عنهم القرآن الكرمي

، ومعىن اآلية أن هؤالء كانوا يدعون اهللا تعاىل من �٥قَبلُ يستفْتحونَ
  . أجل نصرة الدين، وكانوا من قبلُ أصحاب كشوف وإهلامات

 قد سقطوا من عني �ال شك أن اليهود الذين عصوا عيسى 
اهللا تعاىل، ولكن عندما ماتت املسيحية بسبب تروجيها لعبادة 
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 ومل تعد فيها احلقيقة وال النورانية؛ رفع عن اليهود إمثُ املخلوق،
إحجامهم عن اإلميان ا، فتولدت فيهم النورانية مرة ثانية، وأخذ 

وكان من رهبام . الكثري منهم يرون الكشوف ويتلقون اإلهلامات
من أحرزوا درجات عالية يف هذا اال لدرجة أم كانوا يتلقون 

 أن ظهور إمام العصر ونيب آخر الزمان وشيك؛ مما إهلامات مدلوهلا
حدا ؤالء العلماء الربانيني إىل التوجه إىل بالد العرب، وكانوا 

 أن سلسلة جديدة ستقام من - حىت أطفاهلم أيضا -يعرفون 
 أي �٦يعرِفُونه كَما يعرِفُونَ أَبناَءهم�: السماء، وهذا هو معىن اآلية

 النيب بكل دقة كما يعرفون أبناءهم، ولكن ملا ظهر أم يعرفون هذا
؛ أهلك العجب والتعصب كثريا من �ذلك النيب املوعود 

الرهبان، واسودت قلوبهم، إال أن بعض السعداء منهم قد أسلموا 
،  اخلطريفيجب أن خياف املؤمن كثريا هذا املآل. وحسن إسالمهم

اللهم أنقذ . ثل عاقبة بلعام باعورأن جيعل اهللا تعاىل عاقبته موهو 
  .آمني مث آمني. هذه األمة من الفنت وأبعد عنهم أعني اليهود

وينبغي أال يغينب عن البال ههنا أن اهللا تعاىل كما جعل الناس 
شعوبا وقبائل حىت يقيم نظام العالقات احلضارية فيما بينهم ليتواسوا 

قرابة فيما بينهم، ويتعاونوا من خالل إنشاء العالقات وصالت ال
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كذلك أقام سلسلة النبوة واإلمامة حىت تنشأ العالقات الروحانية بني 
  .أفراد األمة احملمدية فيصبح بعضهم شفعاء بعض

من هو إمام الزمان؟ وما هي : وهنا ينشأ سؤال مهم وهو
عالمات صدقه؟ وما وجه تفضيله على امللهمني اآلخرين وعلى 

  أصحاب الرؤى والكشوف؟
 إمام الزمان شخص يتوىل اهللا تعاىل بنفسه تربيته  أنابواجلو

الروحانية، وجيعل يف فطرته نور اإلمامة الذي ميكّنه من التغلب على 
 على مجيع - بقوة من اهللا تعاىل-العقالنيني والفالسفة، وإنه يرد 

أنواع االعتراضات الدقيقة جبدارة وروعة ردا يؤكد أن فطرته مهيأة 
من قبل اهللا تعاىل، لذلك فال يواجه اخلزي أمام عدو  مة هلذه املهمتاما

من أعدائه، ويكون قائدا للجيوش احملمدية الروحانية، ويريد اهللا 
والذين ينضمون إىل سربه . تعاىل أن يكتب الفتح لدينه على يده

كما تتحقق فيه مجيع الشروط الالزمة إلمتام . يوهبون كفاءات عالية
جبميع العلوم الكفيلة بتبيني حماسن التعاليم مهمة اإلصالح، وي دوز

إضافة إىل ذلك، . اإلسالمية وبالرد على املطاعن اليت تثار ضدها
يعلم اهللا تعاىل أنه ال بد أن يواجهه سيئو األدب وبذيئو اللسان 
أيضا؛ فيوهب القوة األخالقية السامية، كما يودع قلبه مواساة 

ال تعين القوة األخالقية أنه يبدي الرفق و. حقيقية لبين نوع اإلنسان
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واللني عند كل موطن دومنا داع له أو حاجة، فهذا ينايف أصول 
 احلكمة يف األخالق، بل املراد منه أنه كما يستشيط غضبا بعض

يحدثون يف فضيقي اآلفاق جراء أقوال األعداء وسيئي األدب 
 من كريهةر طبائعهم تغريا عجيبا حبيث تظهر على وجوههم آثا

السيطرة على  ويفقدون - الذي يسمى غضبا -العذاب األليم 
تخرج من أفواههم كلمات الرعونة واالشتعال تلقائيا ويف أنفسهم؛ ف

 مثل هذه احلالة املشتعلة يف  ال ميكن أن تالحظإال أنهغري حملها، 
 كلمات قاسية ملعاجلة أهل األخالق، فقد يستخدم هؤالء أيضا

، ولكن ال يحدث ذلك اشتعاال يف ة احلال واملصلحةعاالوضع ومرا
قلبهم وال يستشيطون غضبا وال يرغون ويزبدون، بل يغضبون 
أحيانا إظهارا للهيبة، ولكن قلبهم يكون يف حالة من الراحة 

 مل �وعليه فال يسعنا القول بأن عيسى . واالنبساط والسرور
لمات قاسية يف  استخدامه كبسببيكن يتحلى باألخالق الفاضلة 

اخلنازير والكالب وعدميي اإلميان والزناة : وصف خماطبيه مثل
فلم . وغريها، ألنه كان يعلّم األخالق الفاضلة وينصح بالرفق واللني

تكن خترج من فيه أحيانا كثرية مثل هذه الكلمات بدافع الغضب 
  . وثورة اجلنون، بل كانت تصدر يف حملها وبقلب هادئ
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ن األئمة يتسمون بالكمال يف احلالة األخالقية، خالصة القول، إ
وال ينايف حالتهم األخالقية صدور كلمة قاسية يف حملها وعند 
الضرورة إليها دون أن تكون نابعة من الطبع املشتعل وال من ثورة 

وجدير بالذكر أن من جيعله اهللا تعاىل إماما؛ يودع يف فطرته . اجلنون
أَعطَى كُلَّ �: اآلية الكرميةمبوجب عاىل وكما أن اهللا ت. قوة اإلمامة
لْقَهٍء خيا قد أودع  �٧شكلَّ الدواب والطيور قوةً كان يعلم أ

 يف النفوس اليت يعلم سلفاستحتاج إليها، كذلك فإن اهللا تعاىل يودع 
أا ستكلّف مبهمة اإلمامة؛ قوى وملَكات روحانية مالئمة هلا، 

 بذرة الكفاءات واملؤهالت اليت وتبذَر يف فطرم الطاهرة
ن أجل إفادة بين نوع اإلنسان وأرى أنه م. سيحتاجوا يف املستقبل

وإلفاضتهم؛ ال بد أن يتحلى إمام الزمان بالقوى والكفاءات 
  :واملؤهالت التالية

 ؛والبذيئني األوغاد ملناقشة يضطر ألنه :قوة األخالق: األوىل
 حىت ال تتولد فيه ثورة النفس اجد رفيعة أخالقا فال بد أن يؤتى

ومن . فيوضه منوجيشان اجلنون الذي يؤدي إىل حرمان الناس 
املعيب جدا أن يقع أحد يف األخالق الرذيلة بعد أن يسميه اهللا تعاىل 
وليا من أوليائه، فال يقدر على حتمل بعض الكلمات القاسية 
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 ناقص لدرجة ومن يدعي بأنه إمام الزمان مث يتسم بطبع. واجلارحة
 أتفه األمور؛ فليس بإمام من أجليرغي ويزبد وحتمر عيناه  أنه

إِنك لَعلى خلُقٍ و�: ألنه ال بد أن يصدق عليه مضمون اآلية. الزمان
  .�٨عظيمٍ

 وبسببها يسمى اإلمام إماما، وتعين :قوة اإلمامة: الثانية
عارف اإلهلية  امل حقلاندفاعه ألعمال الرب واحلسىن، وازدهاره يف

ال ترضى روحه بأية خسارة وال نقصان، وهو فوحمبة اهللا تعاىل؛ 
هذه هي القوة . يتأمل ويتأذى كثريا من أن يعرقَل تقدمه وازدهاره

الفطرية اليت يتحلى ا اإلمام؛ فيكون إماما من ناحية القوة الفطرية 
جيب أن تؤخذ  باختصار،. ولو مل يتبع الناس علومه ومعارفَه ونوره

أن اإلمامة قوة تودع يف جوهر فطرة باالعتبار دوما هذه اللطيفة 
. ذلك الشخص الذي يتم اختياره هلذه املهمة حبسب اإلرادة اإلهلية

على أية . إا قوة القيادة: وإذا ترمجنا كلمة اإلمامة فيمكن القول
حال، إا ليست قوة خارجية تلحق باإلنسان من وراء ظهره، بل 

ما أن هناك قوة للرؤية والسمع والفهم كذلك مثة قوة للتقدم ك
 كلمة إليهوالتفوق يف األمور الروحانية مودعة فيه، وهذا ما تشري 

  ".اإلمامة"
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 وهي ضرورية لإلمامة، بل ":البسطة يف العلم"قوة : الثالثة
ومبا أن مفهوم اإلمامة يهدف إىل التقدم يف . هي خاصتها الالزمة

عارف ويف لوازم احملبة اإلهلية والصدق والصفاء لذلك احلقائق وامل
فإن اإلمام يسخر مجيع قواه وجهوده من أجل حتقيق هذا اهلدف 

، وتكون مداركه وحواسه �٩رب زِدنِي علْما�: ويداوم على الدعاء
 بفضل اهللا - ألمور اإلمامة، فيعطى سابقاًةً ومهيأةً ـوقواه مالئم

وم اإلهلية؛ فال يوازيه أحد يف عصره يف بسطة يف العل -تعاىل 
ويصحح رأيه . املعارف القرآنية وكماالت اإلفاضة وإمتام احلجة

يف بيان احلقائق الصائب معلومات اآلخرين، وإذا خالفه أحد الرأي 
الدينية؛ انكشف له أن احلق مع اإلمام دوما، ألن نور الفراسة 

ى لغريه مثل هذا النور يساعده يف معرفة العلوم احلقة، وال يعط
كما أن الدجاجة ، و�١٠ذَلك فَضلُ اِهللا يؤتيه من يشاُء�الساطع، 

حتتضن بيضها حتت جناحيها حىت تفقس أفراخا مث جتمعها حتت 
جناحيها لتبثّ فيها من قواها، كذلك يصبغ اإلمام أصحابه بعلومه 

، وليس ضروريا أن الروحانية، ويزيدهم يقينا ومعرفةً باهللا تعاىل
؛ ألنه ال تعهد إليهم مبثل ذلك يتحلى امللهمون والزهاد اآلخرون
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مهمة التربية العلمية للناس، لذلك فال غضاضة إذا بقي نقص ما يف 
، فليس أحد منهم ربانا لسفينةعلم هؤالء الزهاد وأصحاب الرؤى؛ 

 لسفينتهم، فعليهم أالبل هم بدورهم حيتاجون إىل ربانعوا عبثًا  يد
 أم على درجات روحانية ، أو عن الربان الروحاينهماستغناء

فليتذكروا أم حباجة ماسة إىل الربان الروحاين حاجة املرأة . عالية
خصهم بأعمال ووظائف، لقد خلق اهللا تعاىل الناس و. إىل الرجل

اإلمامة دون أن يكون قد خلق هلذا املنصب فسيصبح فمن ادعى 
وكة عند الناس، مثلما حدث مع أحد األولياء املزعومني أمام أضح

ملك من امللوك؛ إذ يحكى أنه يف إحدى املدن كان يقطن أحد 
كان . األولياء، كان زاهدا وصاحلًا وورعا، إال أنه مل يكن عاملًا

بسبب جهل الزاهد امللك يكن له احتراما كبريا، أما وزيره فال، 
 عرج يفامللك ووزيره لزيارة هذا الزاهد الذي  ذهب ومرة. لومبالع

كان اإلسكندر الرومي من : عبثًا إىل التاريخ اإلسالمي فقالحديثه 
وهنا وجد الوزير منفذًا لالعتراض فقال . أعظم ملوك هذه األمة

سيدي؛ انظر إىل هذا الزاهد الويل الذي له باع طويل يف : للملك
  !االت الواليةالتاريخ أيضا، فضلًا عن معرفته بكم

 أمام -  على أية حال، فإن إمام الزمان ال حيتاج إىل اإلهلام الكثري
 بقدر ما حيتاج إىل القوة العلمية، وذلك -معارضيه واملعترضني عليه 
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ألن املعترضني على الشريعة أنواع؛ فمنهم من يعترض عليها من 
ات ناحية الطب، ومنهم من يعترض من ناحية علم اهليئة والطبيعي

من ناحية الكتب اإلسالمية املعتمدة، ، ومنهم من يعترض اواجلغرافي
 اإلسالم، حامي محىفيسمى هو أما ومن ناحية العقل والنقل وغريه، 

 ومن واجباته أن يرد .ما وحمافظًا هلذا البستانمن اهللا تعاىل قيواملعين 
أن على كل اعتراضٍ ويفحم كل معترضٍ، بل إضافة إىل ذلك عليه 

ومثل هذا الشخص جد . يظهر للعامل مجال اإلسالم وميزاته احلسنة
، وهو مبنـزلة الكربيت األمحر، ألنه من خالله يظهر معظّمٍحمترم و

. حجة اهللا على الناسوإلسالم، إنه فخر ا. امل أن اإلسالم دين حيللع
 -بإذن من اهللا تعاىل ومبشيئته  -وال جيوز ألحد التخلي عنه، ألنه 

كون قائما على عز اإلسالم ومواسيا جلميع املسلمني وحميطًا ي
بالكماالت الدينية كما حتيط الدائرة مبا فيها، ويكون هو البطل 

 كل مواجهة بني اإلسالم والكفر، وهو من تكون أنفاسه يفاملغوار 
  .الطيبة قاضيةً على الكفر؛ فهو مبنـزلة الكُلِّ، واآلخرون أجزاؤه
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 وستفقد ، منهل، أما أنت؛ فال متثّل إال جزًءامبنـزلة الكإنه : أي
  .هويتك ويقضى عليك إن أعرضت عنه
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 وتعيناليت هي ضرورية إلمام الزمان،  قوة العزمية: الرابعة
رادة  عدم التعب أو الكلل وعدم اليأس، وعدم الضعف يف اإلالعزمية

إن األنبياء واملرسلني واحملدثني الذين يبعثون أئمةً لزمام . أو الكسل
يتعرضون أحيانا البتالءات حبيث يقعون يف املصائب واحملن لدرجة 

 أن اهللا تعاىل خذهلم ويريد إهالكهم، وأحيانا ينقطع عندها يظنون
بتالًء؛ فال عنهم الوحي واإلهلام متاما ملدة، وتسبب هلم نبوءاتهم ا

ينكشف صدقها على عامة الناس، وكثريا ما يتأخر حتقق مرامهم 
لبعض الوقت، فيصبحون يف الدنيا كاملتروكني واملخذولني وامللعونني 
واملردودين، وكل من يسبهم ويشتمهم يظن أنه يعمل عمال يثاب 

ويكرههم اجلميع ويزدروم وال يريدون حىت الرد . عليه ثوابا كبريا
ى سالمهم، ويف مثل هذه املواطن تخترب عزميتهم، فإم ال يهِنون عل

يف مثل هذه االبتالءات، وال يتكاسلون يف إجناز مهمام حىت حيني 
  .موعد نصرة اهللا تعاىل

 واملراد من ذلك أم :قوة اإلقبال على اهللا تعاىل: اخلامسة
عداء،  عند املصائب واالبتالءات وعند مواجهة األ	ينيبون إليه 

وخيضعون له عند مطالبتهم بإراءة اآليات، وعند ضرورة نيل الفتح 
واالنتصار، وعند أداء واجب املواساة ينيبون وخيضعون أمام اهللا 
تعاىل بكل صدق وإخالص وحمبة ووفاء، وبعزمية قوية لدرجة أن 
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 املتسمة تضرعام وإنأدعيتهم تحدث ضجةً قوية يف املأل األعلى، 
 صراخا  فتحدث فيهاالسماوات تتصاعد إىل ستغراقواال بالتفاين

 وتبشر السماء يف تلوح الغيوم أن كماو. بالقلق املالئكة يصيب أليما
 اهللا على إقباهلم حرارة فإن كذلك ،منتهاه احلر يبلغ أن بعد املطرب
حىت املشيئة وتتغري القدر فيتغري السماء، يف شيئا حدثت ب رياح 

الدواء الذي خيرج جرثومة احلمى من اجلسم وإن  .وقدره اهللا قضاء
 خملوقة من اهللا  نفسهارثومةهذه  اجلأن كما يعمل بأمر اهللا تعاىل 

  .تعاىل، هكذا يكون تأثري إقباهلم على اهللا تعاىل
a���a�a� !a�"#$a�%�a� &�a"#$  

 
�
�a '&�$a&��a��"(&�a�)*a '&�$a�  

 أصبحت يده يد اهللا ليس دعاء الويل كدعاء عامة الناس، بل: أي
  .	تعاىل؛ لكونه قد تفاىن يف اهللا 

إن إقبال إمام الزمان على اهللا أو توجهه إليه أسرع أثرا من أولياء 
 إمام عصره وبلعام باعور ويلّ زمانه، �كان موسى . اهللا أمجع

وكان األخري حائزا على شرف املكاملة واملخاطبة اإلهلية، وكان 
 قتلَه هذا �ه ملا تصدى ملوسى مستجاب الدعوات؛ ولكن

. التصدي مثلما يفصل السيف البتار يف ملح البصر الرأس عن اجلسد
ومل يكن يعرف الشقي بلعام باعور هذه الفلسفة الدقيقة، وهي أنه 
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 مهما ازداد يف نيل شرف مكاملة اهللا تعاىل ومهما -ما من أحد 
مواجهة من  وقف يف -وصفه اهللا تعاىل بألقاب احلب واالصطفاء 

هو أكثر منه فضال ونواال؛ إال ويهلك، ولن يسعفه أي إهلام، ولن 
كان بلعام باعور مثالًا واحدا . جيديه نفعا كونه مستجاب الدعوات

فيما سبق من األزمنة، ولكنين أعرف أن ألوفًا من أمثال بلعام كانوا 
 ، ومنهم رهبان اليهود الذين كانوا على�موجودين يف زمن نبينا 

  .هذه الدرجة بعد موت الدين املسيحي
 يتلقى إمام الزمان :كثرة الكشوف واإلهلامات: السادسة

وال . معظم العلوم واحلقائق واملعارف بطريق اإلهلام من اهللا تعاىل
تقاس إهلاماته على إهلامات اآلخرين، ألا تكون أعظم منها كيفًا 

ا، وال ميكن لإلنسان تصور أفضل منها، وا تنكشف له العلوم وكم
واملعارف القرآنية، وتنحل املعضالت الدينية، وتظهر النبوءات 

باختصار؛ إن . العظيمة إللقاء الرعب يف قلوب األقوام املعادية
كشوف إمام الزمان وإهلاماته ال تقتصر على ذاته، بل تكون مفيدة 

كل يكلّمه اهللا تعاىل ب. ومباركة جدا لنصرة الدين وتقوية اإلميان
صفاء وجييب دعاءه، ويف بعض األحيان جتري بينه وبني اهللا تعاىل 
سلسلة األسئلة واألجوبة حبيث يسأل فيجيب اهللا تعاىل على سؤاله، 
مث يسأل فيجيب اهللا عليه، مث يسأل فيجيبه اهللا تعاىل بكل صفاء 
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وبكالم لذيذ فصيح وحيا وكأن صاحب الوحي يرى اهللا تعاىل 
وحي الذي يتلقاه إمام الزمان كحجر يقذفه وال يكون ال. أمامه

اهول ويغيب فال يعثر عليه، بل يتقرب إليه اهللا تعاىل، ويكشف 
الستار قليال عن وجهه الطاهر والنير، الذي هو نور حمض، وال 

، بل على عكس ذلك فإم يف بعض ذه احلالةحيظى اآلخرون 
  . يستهزئ ماألحيان عندما يتلقون شيئا، يشعرون بأن أحدا

هذا وإن النبوءات اإلهلامية إلمام الزمان حتظى مبرتبة اإلظهار على 
الغيب، وتستحوذ على جوانب الغيب كلها استحواذ الفارس املاهر 

ويعطى إلهلاماته قوة اإلظهار على الغيب بشكل خارق . على الفرس
ن حىت ال تشتبه إهلاماته الطاهرة باإلهلامات الشيطانية، وذلك لتكو

  .حجة على الناس
فليتضح يف هذا املقام أن اإلهلام الشيطاين أيضا حقيقة، ويتلقاه 
بعض السالكني الناقصني، وكذا هناك حديث النفس؛ الذي يسمى 

وحي فإن بأضغاث األحالم، ومن أنكره فإنه خيالف القرآن الكرمي، 
الشيطان ثابت بالنص القرآين؛ ومفاده أن هناك احتمال نزول وحي 

يطان على اإلنسان ما مل تكتمل تزكية نفسه، وميكن أن يندرج الش
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، ولكن األطهار �١١أَثيم أَفَّاك كُلِّ علَى�: ذلك حتت منطوق آية
  .ينبهون فور حدوث الوسوسة الشيطانية

األسف كل األسف أن بعض القساوسة جتاسروا إىل درجة أم 
ان املسيح وأخذه إىل كتبوا يف مصنفام تفسريا حلادثة اختبار الشيط

مل يكن هذا األمر على احلقيقة حىت يراه العامل : اجلبل؛ فقالوا
 إهلام الشيطان الذي تلقاه  جمردويشاهده اليهود أيضا، بل كان ذلك

تقشعر أبداننا . يستجب لهمل املسيح ثالث أو أربع مرات؛ ولكنه 
سيح كان فهل يتوقع أن امل. لدى مساعنا مثل هذا التفسري لإلجنيل

يتلقى وحي الشيطان؟ أما إذا مل نسلّم بأن هذه املكاملة مع الشيطان 
كانت إهلاما شيطانيا، بل متثَّل الشيطانُ بشرا مث لقي املسيح؛ فينشأ 

 قد أظهر - وهو الثعبان القدمي يف احلقيقة-االعتراض أن الشيطان 
قف نفسه يف صورة متجسدة ومتثّل يف جسده الظاهري، مث جاء وو

عند املعبد املقدس لليهود الذي يقطن حوله ألوف من الناس، وال بد 
أن نسلّم أن ألوفا من الناس قد اجتمعوا لرؤيته، ففي هذه احلالة كان 
ينبغي للمسيح أن ينادي اليهود ويريهم الشيطان الذي كانت بعض 
فرقهم تنكر وجوده، فكان باإلمكان أن تعترب آيةً عظيمة للمسيح 

 هداية الكثريين، وكان ال بد أن يتبع املسيح كثري من وتؤدي إىل
                                                           

  ٢٢٣: الشعراء ١١
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أصحاب املناصب العليا يف اململكة الرومية بعد رؤيتهم الشيطان 
رأي العني مث طريانه من هناك يف اية املطاف، إال أن هذا مل حيدث 

 أرض الواقع، مما يوصلنا إىل يقني أا كانت مكاملة روحانية على
وخيطر ببايل أمر . ت أخرى بالوحي الشيطاينميكن وصفها بكلما

آخر أيضا وهو أن كثريا من الناس قد وصفوا يف كتب اليهود 
 بالشيطان، وقد استخدم املسيح نفسه هذا التعبري؛ إذ وصف أحد

قعة بعد وا-يطان، الذي ورد عنه يف اإلجنيل أجلِّ حوارييه بالش
وعليه . يح اجلنة أيضا مفات أنه أعطي-اختبار الشيطان بأسطرٍ قليلة

فيمكن أن يكون أحد اليهود قد جاء املسيح ساخرا ومستهزئا به 
فوصفه بالشيطان كما وصف به حواريه بطرس، ألن اليهود كانوا 

.  على مثل هذه األعمال الشريرة ويطرحون مثل هذه األسئلةدائبني
 آخر؛ وهو أن تكون هذه القصة كلها ملفقّة كما أن هناك احتماال

 ليست أناجيل املسيح وال هي  اخنداعا، ألن األناجيلكُتبت أو داعم
مصدقَة منه، بل كتبها احلواريون أو بعض الناس اآلخرين بناًء على 

 اختالف فيما هناكظنهم؛ ومعتمدين على عقوهلم، وألجل ذلك 
فيمكننا القول إن بعض كُتاب األناجيل قد أخطأوا يف كتابة . بينها

  ١٢.، كما أخطأوا بظنهم أن املسيح مات على الصليبهذه األفكار
                                                           

 املوجودة لدى املسيحيني إجنيلٌ ال يزال موجودا  من بني األناجيل الكثرية١٢
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كان احلواريون جمبولني على مثل هذه األخطاء، ألن األناجيل 
نفسها ختربنا أن تفكري هؤالء الكُتاب مل يكن دقيقًا، كما أن املسيح 

هم  فهمنفسه شهد على حالتهم الروحانية الناقصة وعلى ضعف
لطائف الشيطاين ال ميكن أن يقر احلق أن اف. قوم العمليةودرايتهم و

يف قلوب األبرار، بل إذا مس قلوم طائف عابر من الوسوسة 
. الشيطانية دفعت فورا وأزيلت وال ميكنها أن تلوث ذيلهم الطاهر

لقد سميت مثلُ هذه الوسوسة اليت تشبه الظن غري الناضج 
ف الطوف والطيو  بالطائفبالطائف، وهو ما يسمى يف لغة العرب

القلب ضئيلة وتكون عالقة مثل هذه الوسوسة مع . والطيف أيضا
أخرى إا تقع كالظل  وكأا غري موجودة أصال، أو بعبارة جدا

وعليه فمن املمكن أن .  من مكان بعيداللطيف الضئيل للشجرة
 مثل �يكون الشيطان اللعني قد أراد أن يوقع يف قلب املسيح 

  لقد.ن املسيح قد دفعها بقوة نبوتههذه الوسوسة اخلفيفة، ولك
اضطررنا هلذا القول ألن هذه القصة مل ترد يف األناجيل فحسب، بل 

  :وردت يف األحاديث الصحيحة أيضا، فقد ورد

                                                                                                                              

هذا هو البيان الصحيح، ألن . عندهم، وقد كُتب فيه أن املسيح مل يصلب
  منه. مرهم عيسى أيضا يؤكّد ذلك، وهو مرهم ذكره مئات األطباء
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حدثنا احلسن بن عليل : حممد بن عمران الصرييف قالعن "
زي عن العباس بن عبد الواحد عن حممد بن عمرو عن حممد ـالعن

يان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاوس عن أيب بن مناذر عن سف
ألست تزعم أنك :  قال،جاء الشيطان إىل عيسى: هريرة قال

 ؛فأوف على هذه الشاهقة فألق نفسك منها:  قال؛بلى:  قال؟صادق
 فإين أفعل ما ؛بن آدم ال تبلين الكك ايا: ويلك أمل يقل اهللا: فقال
   ".أشاء

أتى املسيح كما يأيت جربيلُ فواضح من هنا أن الشيطان قد 
األنبياَء، ألن جربيل ال يأيت مثل اإلنسان راكبا عربةً أو حصانا 
مستأجرا عاصبا عمامته أو مرتديا رداَءه، بل إن جميئه يكون بصورة 

 أن يتمثل - الذي هو األحقر واألذل-فكيف للشيطان . أخرى
يضطرنا أن باإلنسان بصورة واضحة؟ على أية حال؛ هذا البحث 

 ولكن نستطيع القول بأن عيسى ،١٣"درابر"إليه نسلم مبا توصل 

                                                           
الذي  )John William Draper(هو الكاتب الشهري جون وليام درابر  ١٣

 حيـث تـويف يف      ١٨٣٢ عام   أمريكا مث انتقل إىل     إجنلترا يف   ١٨١١ولد يف   
أمريكيـة  كان خبريا يف الكيمياء الضوئية ومدرسـا يف جامعـات           . ١٨٨٢
أما الذي أشـار إليـه       . العلوم والتاريخ واألديان   يفف كتبا شىت    ألّ. عديدة

 History of the: يف كتابـه  مذكورفحواه  من رأيه ف� املسيح املوعود
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 مل يدع إلقاَء الشيطان - بسبب قوة النبوة ونور احلقيقة - �
فكما أنه . مطلقًا، بل انشغل فورا يف دفع هذه الوسوسة وذبها يقربه

ال ميكن أن تقف الظلمة يف وجه النور؛ كذلك مل يستطع الشيطان 
 بل الذ بالفرار، وهذا هو املعىن احلقيقي لـ �مامه الوقوف أ

، ألن سلطان الشيطان ليس �١٤إِنَّ عبادي لَيس لَك علَيهِم سلْطَانٌ�
يصيبون  يرمون فإال على الذين يقبلون وساوسه ووحيه، ولكن الذين

الشيطان من بعد بسهام نورهم، ويضربون وجهه بنعال زجرهم 
ونه مهما أمرهم بكالمه؛ فإم استثناء من وتوبيخهم، وال يتبع

  . سلطان الشيطان
يريد اهللا تعاىل أن يري هؤالء الكُمل ملكوت السماوات 
واألرض، وملا كان الشيطان من ملكوت األرض لذلك كان 
ضروريا أن يروا وجه هذا اخللق العجيب الذي مسي بالشيطان، 

م فال يص. خلوقاتويسمعوا كالمه لتكتمل عندهم دائرة مشاهدة امل
لقد تقدم الشيطان إىل السيد املسيح .  وبراءمذلك عصمتهم

بطريقته القدمية يف إلقاء الوسوسة؛ فطلب منه أمرا شرا بكل وقاحة 

                                                                                                                              

intellectual development of Europe تاريخ التطور الفكـري يف  : أي
  )ترجمامل. (أوروبا

  ٦٦: اإلسراء ١٤
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ليس يف هذا ما يشني . وخبث، فرده طبعه الطاهر فورا ومل يقبله
عصمة املسيح، أفال يتكلم السفلة واألشرار مع امللوك؟ فعلى هذه 

 يف قلب املسيح - من الناحية الروحانية -الشاكلة ألقى الشيطان 
هذا األمر . كالمه، فلم يقبل يسوع هذا الوحي الشيطاين بل رده

جدير بالثّناء، ومن احلمق واجلهل بالفلسفة الروحانية أن يطعن أحد 
ليس بوسع كل زاهد أو متصوف أن يرد مثل . يف مثل هذا األمر

نية كما دفعها يسوع بسوط من نوره، مظهرا هذه الوسوسة الشيطا
  .قذارة هذا الوحي الشيطاين

 نزل علي وحي ذات مرة: � يقول الشيخ عبد القادر اجليالين 
يا عبد القادر، قُبِلت مجيع عباداتك وقد : شيطاين، فقال يل الشيطان

حلّلت لك ما حرمت على غريك، وأعفيتك من الصالة أيضا، فافعلْ 
 يل ما مل يكن حيلّكيف ! اخسأ أيها الشيطان: فقلت له. ما تشاء

  .، فغاب الشيطان من أمام أنظاري مع عرشه الذهيب�حالال للنيب 
 مثل -فلو نزل الوحي الشيطاين على العارف باهللا والويل الفريد

 فكيف ميكن إذًا أن ينجو منه عامة الناس الذين -الشيخ عبد القادر
م؟ وأنى ملثل هؤالء الناس تلك العيون مل تكتمل بعد مسرية سلوكه

النورانية حىت يتعرفوا على الوحي الشيطاين كما تعرف عليه الشيخ 
 -؟ جيدر بالذكر هنا أن الكهنة �عبد القادر والسيد املسيح 
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 - �الذين كانوا موجودين بكثرة يف اجلزيرة العربية قبل بعثة النيب 
انوا يف بعض األحيان كانوا يتلقون الوحي الشيطاين بكثرة، فك

يتنبأون بناء على مثل هذه اإلهلامات، والعجيب يف األمر أن بعض 
نبوءام كانت تتحقق أيضا، وكتب التاريخ اإلسالمي مليئة مبثل 

فمن أنكر الوحي الشيطاين فقد أنكر تعاليم األنبياء . هذه القصص
  . برمتها، وأنكر سلسلة النبوة كلها

قدس أنه يف إحدى املرات تلقى أربع مئة ولقد ورد يف الكتاب امل
نيب وحيا شيطانيا، فقد تنبأوا بانتصار ملك من امللوك بواسطة هذا 

 هذا امللك ولكن. اجلين األبيضالوحي بينما مل يكن ذلك إال شعوذة 
فلم تتحقق . الذل وتلقى هزمية نكراءموغلة يف قُتل يف احلرب قتلةً 

نبي ا بواسطة جربيل فتنبأ نبوءة أربع مئة نيب، ولكنا منهم تلقى إهلام
أن امللك سيقتل وستأكل الكالب من حلمه وسيتلقى هزمية نكراء، 

  .فتحققت نبوءته
هنا ينشأ سؤال بطبيعة احلال أنه إذا كان الوحي الشيطاين ينـزل 
على الناس ذه الكثرة، فال اعتبار للوحي واإلهلام، ألنه مل يعد هناك 

يه، بل يحتمل أن يكون إهلاما شيطانيا وال سيما إذا وحي يعتمد عل
 قد تعرض ملثل هذا - مثل املسيح-كان أحد أويل العزم من الرسل 
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فهل اإلهلام . املوقف، األمر الذي يسبب اإلحباط والقلق للملهمني
  بالء إذًا ؟ 

ال داعي للقلق، فقد وردت سنة اهللا : والرد على هذا التساؤل هو
 صنف:  يوجد صنفانشيء كل لى هذا النحو؛ أنه منوقوانينه ع

انظروا، إن الدرر احلقيقية واألحجار الكرمية . مشوبصنف نقي و
، ولكن هناك نوع رخيص من الدرر البحارهي ما يستخرج من 

 الآليلو  الدررجتارة توقفت فهل،  ويبيعها الناسيصنعهاأيضا 
 هناك بل كال،؟ املزيفة وشراؤها ألن الدنيا مليئة بالدرر اخلالصة
 من اخلالص يعرفونخربة عالية ونظرة ثاقبة حبيث   ذوونوجواهري
 منو وإن إمام الزمان هلو اخلبري جبواهر الوحي واإلهلام، .الزائف
  .الشيطاين والوحي الرمحاين الوحي بني فورا قفر صحبته يف عاش

  احلرص والطمع، عليكمهذا يا أيها املتصوفون، ويا أسرى 
باحليطة واحلذر أثناء سلوككم هذا السبيل، وتذكروا جيدا أن 
الوحي احلق اخلالص من اهللا تعاىل، جيب أن يتحلى بالعالمات 

  :التالية



� �

� �

� �

  

�٢٩�

 احلرقة نار من القلب يذوب احلق الوحيِ حالة يف -١
 أن احلديث أشار وإليه الصايف، كاملاء اإلهلية العتبة على وينساب

  ١٥.احلزن من حالة يف هأوفاقر ،زناحل حالة يف نزل القرآن قد
الوحي احلق يكون مصحوبا بلذة وسرور، ويهب  -٢

صاحبه اليقني، ويدخل يف القلب كالوتد احلديدي، وتكون عباراته 
 .فصيحة ومنـزهة من اخلطأ

 القلب ويصيبيتميز الوحي احلق بشوكة وقوة ورفعة،  -٣
ما أ. إنه ينـزل على القلب بقوة وبصوت مهيب. قوية بصدمة

وحي الكاذبني فيكون بصوت خافت مثل صوت اللصوص 
  .واملخنثني والنسوان، ألن الشيطان سارق وخمنث وأنثى

الوحي الصادق يصحبه تأثري قدرات اهللا تعاىل وقواه،  -٤
  .وال بد أن حيتوي على أنباء إهلية، مث ال بد هلذه األنباء أن تتحقق

د يومٍ، الوحي احلق يزيد صاحبه صالحا وبرا يوما بع -٥
 ويسمو بأحواله  والقاذورات الداخلية،  الباطينويطهره من الكدر

 .األخالقية

                                                           
 قَرأْتموه فَإِذَا بِحزن نزلَ الْقُرآنَ هذَا إِنَّ: "نص احلديث املشار إليه هو ١٥

  )املترجم (-)سنن ابن ماجة، باب إقامة الصالة والسنة فيها." (فَابكُوا
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 لصاحبه، الداخلية القوى كل عليه تشهد احلق الوحي -٦
 ؛طيب بتغيري  صاحبهيشعرفتحظى كل قوة من قواه بنور جديد و

 على للشفقة سببا ويكون. ديدةاجل حياته وتبدأ األوىل حياته فتموت
 .عامة البشرية
 الصوت إن بل واحد، بصوت ينتهي ال احلق الوحي -٧
 شرفه - 
 -  إليهتوجه ومن حليم، تعاىل إنه. يستمر اإلهلي

 أجوبة ينال أن الوحي صاحب وبإمكان أسئلته، على ورد مبكاملته،
وقد تطرأ على هذه  واحد، ووقت واحد مكان يف أسئلته على

  .املكاملة أحيانا فترة انقطاع أيضا
يِ احلق ال يكون جبانا، وال خياف من أي صاحب الوح -٨

مدعي إهلامٍ مهما كان عدوا لدودا له، ألنه يعلم أن اهللا تعاىل معه 
  .وأنه سيهزم عدوه هزمية نكراء

الوحي احلق يكون سببا ملعرفة العلوم واملعارف احلقة،  -٩
  .علم بال جاهلًا امللهم صاحبه يترك أن يريد ال تعاىل اهللا ألن

 ، مصحوبا ااحلق الوحي يكون أخرى بركات وهناك -١٠
اخلارق  واملهابة واإلجالل العزةَ الغيب من يؤتى اهللا كليم أن منها

  .للعادة
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من  العصر احلاضر هلو عصر اخلسارة والنقصان؛ إذ إن معظم إن
 الفالسفة والطبيعيني والربامهة صارت صبغتهم النفسية مثل صبغة

من ظلّ على إنكاره هذا حىت رحل ينكرون الوحي واإلهلام، ومنهم 
من العامل، ولكن احلق حق ولو أنكره العامل كله، والكذب يظل 

 -من يؤمنون باهللا تعاىل إن إنكار . كذبا ولو صدقه العامل كله
 - ويعتربونه مدبر العامل ويعتقدون بأنه البصري والسميع والعليم

. ل إال على محقهملكالم اهللا تعاىل بعد كل هذه االعترافات ال يد
أفال يستطيع الكالم من يبصر ويعلم وحييط علمه حىت بذرات العامل 
أمجع دون أية أسباب مادية؟ ومن اخلطأ القول إنه كان يتمتع بصفة 
الكالم فيما سبق ولكنها تعطلت اآلن، وكأن صفة الكالم عنده 

 هذا الكالم يبعث على. اختفت بدال من أن تظهر مبظاهرها املتجددة
اليأس والقنوط الكبري، ألنه لو سلّمنا جدلًا أن بعض صفات اهللا 
تعاىل تتعطل وتتالشى بعد زمن معني وال يبقى هلا أثر؛ فهذا خطري، 

فاألسف كل األسف على أصحاب . ويهدد الصفات األخرى أيضا
مثل هذه العقول واالعتقادات الذين يؤمنون بكل صفات اهللا تعاىل 

ومع . كينا ويقطعون جزًءا هاما منهامث ميسكون يف أيديهم س
األسف أن اآلريا قد ختموا على كالم اهللا تعاىل بعد الفيدا، كما أن 
املسيحيني أيضا مل يدعوا اإلهلام بال ختمٍ، وكأن الناس إىل زمن 
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حباجة إىل شهادة اإلهلامات البينة من كانوا السيد املسيح فحسب 
املعرفة، أما الذين جاءوا بعده أجل احلصول على البصرية الذاتية و

فهم ذرية شقية جدا كُتب عليها احلرمان إىل األبد، مع أن اإلنسان 
يظل الدين مصدر . حباجة إىل املشاهدة والبصرية الذاتية على الدوام

العلوم احلقة ما بقيت تظهر فيه صفات اهللا تعاىل بتجليات جديدة؛ 
هل . إىل املوت والزوالوإال فسيتحول إىل قصص وأساطري ويؤول 

ميكن لعقل إنسان أن يقبل مثل هذا الفشل الذريع؛ إذ جند يف أنفسنا 
رغبة عارمة وشعورا قويا باحلاجة إىل تلك املعرفة التامة اليت ال 
تكتمل بدون املكاملة واملخاطبة اإلهلية واآليات العظيمة، فكيف 

.  علينا باب الوحييتوقع من رمحة اهللا تعاىل يف هذه احلالة أن تغلق
ميكن أن نقبل ! هل تغريت قلوبنا يف هذا العصر؟ أم تغري اإلله نفسه؟

بأن وحي شخص واحد يف بعض العصور كان يكفل تنمية املعرفة 
 أن يتلقى  حبيث مل تكن مثة ضرورةلدى مئات األلوف من الناس

كل فرد منهم وحيا، ولكن ما ال نستطيع أن نقبله هو أن تطوى 
الوحي بشكل ائي؛ فال يبقى يف أيدينا سوى قصص صحيفة 

والواضح أنه لو ظل أمر من . وأساطري مل نشهدها ومل جنرا بأنفسنا
 اخلرافية انتقال القصص ملئات السنني ك عرب األجيالاألمور ينقل

دون أن يظهر ما يصدقه من األدلة القوية والنماذج اجلديدة فال 
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أن تقبله، وال سيما إذا كانت هذه ميكن لبعض الطبائع الفلسفية 
. القصص تتكلم عن أمور تبدو لنا يف عصرنا احلاضر خمالفة للقياس

وهلذا السبب نفسه أخذ أصحاب الطبائع الفلسفية يستهزئون مبثل 
 الزمن، بل أصبحوا يشككون يف تقادم عليهاهذه الكرامات كلما 

، وصفاته و هو هصدقها، وهذا حقهم، ألم فكّروا أنه إذا كان اهللا 
يه يوحاجات اإلنسان ه ،يه يفلماذا انقطعت سلسلة ه ،

اإلهلام، يف حني أن األرواح كلها تنادي بأعلى صوا بأا حباجة إىل 
وهذا هو األمر نفسه الذي أدى باهلندوس إىل . املعرفة املتجددة

هلام اإلحلاد، ألن البانديدات علموهم مرة بعد أخرى أن سلسلة اإل
والوحي وكالم اهللا تعاىل قد انقطعت منذ ماليني السنني، إال أم 
رأوا أن زمنهم هذا أحوج ما يكون إىل إهلامات اهللا تعاىل من زمن 
الفيدا، فإذا كان اإلهلام حقيقةً ثابتةً فلماذا مل تستمر هذه السلسلة 

. بعد الفيدا؟ وهو السبب نفسه يف انتشار اإلحلاد يف اآلريا أيضا
وألجل ذلك جتدون مئات الفرق اهلندوسية تستهزئ بالفيدا 

وبسبب هذه ". اجلينية"، ومنها على سبيل املثال فئة تسمى وترفضه
عن اهلندوسية اليت أُشركت " السيخ"األفكار نفسها قد انفصلت فئة 

فيها مئات األشياء الدنيوية مع اهللا تعاىل، وهناك تراكم هائل من 
مل يعد العثور على اإلله حىت ت أربابا من دون اهللا األشياء اليت اتخذ
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مث إن اإلدعاء بأن الفيدا كتاب إهلامي؛ هلو ادعاٌء تعوزه . ممكنا احلق
 قصة وال يقدم على إثباا دليل جديد بل يبرهن على هواألدلة، بل 

صدقها بأدلة من زمن سحيق قبل ماليني السنني، وألجل ذلك فال 
" أخبار عام"لقد نشر يف جريدة . حلقيقي بالفيدايؤمن السيخي ا

م مقالٌ ألحد السيخ، وقد أيد فيه ١٨٩٨ سبتمرب ٢٦بتاريخ 
 ال يؤمنون بالفيدا، بل لديهم وصية ١٦"اخلالصة"بوضوح أن فئة 

بعض ه سردبأيد الكاتب موقفه  بعدم اإلميان بالفيدا، ف١٧غُورواتهم
 حتتوي على اليت -" نثغورو غر"من كتابه املقدس  - األبيات

ال يتبعون  بأم على اعترافوصية ألتباعه بعدم اإلميان بالفيدا، و
صحيح أن هذا السيخي مل يعترف باتباعه القرآن .  وال يقبلونهالفيدا

الكرمي أيضا، ولكن السبب يف ذلك أن السيخ ال يعرفون حقيقة 
 - وأم اإلسالم، وال يعرفون النور الذي أودعه اهللا تعاىل فيه،

 غري مطلعني على تلك األنوار اليت يفيض -بسبب جهلهم وتعصبهم 
ا القرآن الكرمي، كما أن عالقتهم مع املسلمني ليست جيدة 

كان يكفي هلم أن يتبعوا تلك الوصية اليت . كعالقتهم مع اهلندوس
على قميصه أنه ليس هناك أي دين حق " باوا غورونانك"كتبها 

                                                           
  )املترجم (.وهم السيخ امللتزمون  ١٦
  )املترجم. (وهم معلموهم العشرة الكبار  ١٧
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ف كل األسف على إضاعتهم وصيةً هامةً ملثل فاألس. سوى اإلسالم
ال يوجد بيد السيخ اخلالصة سوى هذا القميص . هذا الرجل الصاحل

فقد " غرنث"تذكارا حقيقيا هلم، أما " باوانانك"املقدس الذي تركه 
واهللا أعلم من . جمعت أبياته الحقا، ويعترض عليها بعض احملققني

. رف احلاصل يف تلك األبياتمجع كالمهم فيه وهو أعلم بالتص
باختصار؛ ال يناسب هذا املقام لسرد هذه القصة، وإمنا اهلدف من 
كالمنا هذا التأكيد على أن هناك حاجة ماسة إىل اإلهلامات اجلديدة 

  . من أجل جتديد إميان نوع بين اإلنسان
يعرف الوحي احلق من خالل قوته االقتدارية، ألن اهللا وحده 

. قتدارية، وال يتمتع ا الشيطان واجلن وغريمهاميلك القوة اال
  .وبواسطة وحي إمام الزمان تثبت صحة إهلامات اآلخرين

وقد . فطرته بقوة اإلمامةبلقد ذكرنا سابقًا أن إمام الزمان يتحلى 
ومن سنة اهللا تعاىل . أودعته يد القدرة اإلهلية خاصية اإلمامة والقيادة

شتتني، بل كما جعل كثريا من النجوم أنه ال يترك الناس متفرقني وم
يف النظام الشمسي، مث جعل الشمس ملكةً عليها، كذلك على 
شاكلة النجوم يهب املؤمنني نورا حبسب مراتبهم، وجيعل إمام 

ونالحظ هذه السنة اإلهلية يف خملوقاته كلها . الزمان مشسا فيهم
عسوبا أو ومنها النحل مثلًا؛ حيث تكون إحداها إماما وتسمى ي
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وأراد اهللا تعاىل يف اململكة املادية أيضا أن يكون أحد القوم . ملكة
لعنة اهللا على الذين حيبون التفرقة وال جعلت و. أمريا وملكًا فيهم

 وأَطيعوا أَطيعوا اَهللا�: يتبعون أمريا واحدا منهم؛ ألن اهللا تعاىل يقول
كُمنرِ مي الْأَمأُولولَ وسفاملراد من أويل األمر من الناحية  �١٨الر

فمن ليس . املادية هو امللك، ومن الناحية الروحانية هو إمام الزمان
مبعارضٍ ألهدافنا من الناحية املادية ونستطيع أن نستفيد منه يف ديننا 

لذلك فإن نصيحيت جلماعيت هي أن يدخلوا حكم اإلجنليز . فهو منا
مطيعني هلم بصدق القلب، ألم ال ويظلوا " أويل األمر"يف إطار 

يتدخلون يف مقاصد ديننا، بل على عكس ذلك متتعنا براحة بسبب 
وجودهم، وسنكون خائنني إن مل نعترف بأن اإلجنليز قد ساعدونا 

ا، يف د يننا مساعدة مل يستطع امللوك املسلمون يف اهلند أن يقوموا
تهم؛ أمهلوا إقليم ألن بعض امللوك املسلمني يف اهلند بسبب قصر مه

البنجاب، وبسبب غفلتهم حلّت بنا وبديننا يف ظل احلكم السيخي 
اجلائر مصائب مهولة؛ حبيث تعذر علينا الصالة باجلماعة يف 
املساجد، ورفع األذان بصوت عال، وآل األمر إىل موت اإلسالم يف 

مث جاء اإلجنليز، ومبجيئهم عادت إلينا حظوظنا السعيدة . البنجاب
ة أخرى؛ فلقد قاموا حبماية الدين اإلسالمي، ومنحوا لنا احلرية مر

                                                           
  ٦٠ :النساء  ١٨
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الكاملة يف شعائرنا الدينية، ففُتحت مساجدنا، وأصبح شعار اإلسالم 
أفليست هذه املنة جبديرة أن . يتراءى يف البنجاب بعد مدة طويلة

نذكرها؟ بل احلق أن بعض امللوك املسلمني بسبب قصر مهتهم 
مسكوا بأيدينا أا حنو بالد الكفار، فجاء اإلجنليز ووغفلتهم؛ قد دفعون

فإن العكوف على حياكة خمططات التمرد ضد . وأخرجونا منها
  .اإلجنليز؛ هلو نكران نِعم اهللا تعاىل

كما أكد لنا القرآن الكرمي : أعود إىل صلب املوضوع وأقول
خبصوص احلضارة املادية أن نسري حتت حكم ملك واحد، كذلك 

وإىل هذا أشار . ذلك خبصوص احلضارة الروحانية أيضاأكد على 
 صراطَ *الصراطَ املُستقيم  اهدنا�: اهللا تعاىل ملّا علّمنا الدعاء التايل

متأَنع ينالَّذ لَيهِمجيب أن نتدبر أنه ليس من مؤمن وال . �١٩ع
إنسان وال حىت حيوان خيلو من نعمة اهللا تعاىل، ولكن ال يسعنا 

. ول بأن اهللا تعاىل قد أمرنا يف هذه اآلية باتباع هؤالء كلهمالق
أن يهدينا اهللا تعاىل سبلَ الذين هطلت : لذلك فمعىن هذا الدعاء هو

عليهم أمطار غزيرة من النعم الروحانية بصورة أكمل وأمت حىت 
فبعبارة أخرى تشري هاتان اآليتان إىل أن نكون مع إمام . نتبعهم
  .الزمان

                                                           
  ٧-٦: الفاحتة ١٩
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ن عن البال أن لفظ إمام الزمان يشمل كال من النيب ال يعزب
ولكن الذين مل يؤمروا داية خلق اهللا . والرسول واحملدث وادد

تعاىل، وما أُعطوا كماالا؛ فال يسمون إمام الزمان حىت ولو كانوا 
  .أولياًء أو أبداال

 من هو إمام هذا الزمان الذي فُرض من اهللا: بقي سؤال أخري
تعاىل اتباعه على مجيع املسلمني عامةً، وعلى الزهاد وأصحاب 

  :الرؤى وامللهمني خاصة؟ فأقول بال أدىن ارتياب

âbßg@�ãgæbßŒÛa@@ @
بفضل اهللا تعاىل وعنايته، وقد مجع اهللا تعاىل يفّ كل العالمات 
املذكورة والشروط الالزمة، وبعثين على رأس هذا القرن الذي مضى 

ولقد بعثت يف وقت كانت املعتقدات .  عامامنه مخسة عشر
اإلسالمية مليئة بالتناقضات لدرجة مل يسلم منها معتقد واحد، كما 

، ووصل اخلالف يف �انتشرت أفكار خاطئة عن نزول املسيح 
هذا املعتقد لدرجة اعتقاد البعض حبياة عيسى، والبعض مبوته؛ فاعتقد 

بنـزوله الربوزي، بعضهم بنـزوله اجلسدي، وبعضهم اآلخر 
وبعضهم كان يرى نزوله يف دمشق واآلخر يف مكة املكرمة والثالث 
يف بيت املقدس والرابع يف اجليش اإلسالمي، ومنهم من كان يرى 

فكانت كل هذه األقوال واآلراء املختلفة تستوجب . نزوله يف اهلند
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حكَما ليبت فيها، فاعلموا أنين ذلك احلكَم، وأُرسلت لكسر 
ليب من الناحية الروحانية ولرفع االختالفات، وهذان األمران قد الص

ما كان يل أن أقدم دليال آخر على حقيقة أمري غري . اقتضيا بعثيت
حاجة العصر اليت بنفسها تشكل برهانا على صدقي، مع كل ذلك 
فقد أظهر اهللا تعاىل آيات كثرية لتأييدي، فكما أنين حكَم للبت يف 

فإنين حكَم أيضا يف قضية حياة املسيح ووفاته، االختالفات كذلك 
فأرى يف قضية وفاة املسيح صحة قول اإلمام مالك وابن حزم 

. رمحهما اهللا وقول املعتزلة، وأعترب اآلخرين من أهل السنة على خطأ
إن حزب . وإنين بصفيت حكَما أُصدر قراري هذا بني املتخاصمني

إذ " النـزول"لية لكلمة أهل السنة على حق يف أخذهم معاين إمجا
ال بد أن يكون نزول املسيح بصورة بروزية، إال أم أخطأوا يف 
بيان كيفية نزوله، فلم يكن املراد من نزوله نزوال حقيقيا بل هو 

أما يف قضية وفاة املسيح فإن املعتزلة . النـزول بالصفة الربوزية
فَلَما �: ميةواإلمام مالك وابن حزم وغريهم على حق، ألن اآلية الكر

هذا هو .  تقتضي موت املسيح قبل ضالل املسيحيني�٢٠توفَّيتنِي
ومن ال يقبل قراري اآلن فإنه ال يقبل الذي . قراري بصفيت احلكَم

  .جعلين حكَما
                                                           

  ١١٨: املائدة ٢٠
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إن الزمن : ما الدليل على كونك حكَما؟ فجوابه: فلو سأل أحد
اهن، وإن األمة الذي كان ينبغي أن يبعث فيه احلكَم هلو الزمن الر

اليت كان ينبغي أن يأيت احلكم إلصالح أخطائها الصليبية هلي 
موجودة أيضا، وظهرت اآليات اليت كان جيب أن تكون شاهدة 

 سلسلة ظهور هذه اآليات تزال ظهور هذا احلكَم، وال  صدقعلى
مستمرة، إن السماء تظهر اآليات، وإن األرض أيضا تظهرها، 

  . عيوم مغمضة إىل اآلنومباركون من ال تبقى
ال أقول لكم أن تؤمنوا بآيات العصور السابقة فحسب، بل أقول 
لكم أن تبارزوين إن مل أكن حكَما من اهللا يف رأيكم، واعلموا أنين 
قد أتيت يف وقت اختالف املعتقدات، وإن مجيع املناقشات األخرى 

 الذي عابثة حبذائي سوى مناقشة كوين حكَما، فهو حق اجلميع
  :لقد خصين اهللا تعاىل باآليات األربع التالية. قمت بالقضاء فيه

QQQQMMMM لقد ملعجزة اظلّ بالعربية والبالغة الفصاحة آيةَ أُعطيت 
  .ذلك يف مبارزيت علىأحد  يقدر ال، والكرمي القرآن
RRRRMMMM آية بيان حقائق معارف القرآن الكرمي، و الوأُعطيت 
  .فيه مبارزيت على  أحديقدر
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SSSSMMMM آ على  أحديقدر الية كثرة استجابة الدعاء، وأُعطيت 
وأقول حلفًا باهللا تعاىل إن قرابة ثالثني ألفًا من . قبول التحدي فيه

 .دعوايت قد استجيبت إىل اآلن، ولدي ما يثبت ذلك
TTTTMMMM آية األخبار الغيبية، و مبارزيت على  أحديقدر الأُعطيت 

ت يف حقي كما حتقق. إا شهادات من اهللا تعاىل عندي. ذلك يف
 . مثل آيات ساطعة�نبوءات الرسول 

a+",�a$-"�a�".�% &/�0� 1a )2 ��a 3 1�a  
)��aa4$"���a51a62)7
a89a��a):"!a�$a32�  

ن السماء متطر باآليات، واألرض تنادي بأن الوقت وقت إ: أي
  .بعثة أحد، فهذان الشاهدان يقومان اليوم لتصديقي

 مدة من الزمن، لقد حدث الكسوف واخلسوف يف رمضان قبل
ومنع احلج أيضا، كما أن الطاعون أيضا انتشر يف البالد حبسب 
احلديث النبوي الشريف، وباإلضافة إىل ذلك ظهرت مين آيات 
كثرية شهد عليها مئات من اهلندوس واملسلمني الذين مل أذكرهم 

من كل هذه الوجوه واهللا تعاىل يقف  إنين إمام الزمانف. ههنا
ولقد أُخربت أن من يقوم ملواجهيت .  السيف البتارلتأييدي كمثل

لقد أبلغتكم احلُكم الذي كان علي . فإنه سيلقى الندم واهلوان
إبالغه، وكتبت هذه األمور يف كتيب مرات عديدة، ولكن ما حداين 
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إىل كتابتها مرة أخرى هو خطأ اجتهادي ألحد أصدقائي، فلما 
  .الكتيب بقلب ملؤه األمل واملواساةاطلعت عليه كتبت هذا 

وتفصيل هذا احلدث أن أحد أصدقائي الذي أعتبِره إنسانا وديعا 
سعيد الطالع تقيا وصاحلًا، وأُحسن الظن فيه منذ البداية، واهللا 
حسيبه، إال أنه خمطئ يف بعض أفكاره وأخاف عليه ضرر هذا 

زيز آخر يل  بصحبة صديق ع- يف قاديان - قد وصل إيل ؛اخلطأ
بعد جتشم عناء السفر الطويل يف هذه األيام، أي يف شهر أيلول 

 للهجرة، وذكر يل ١٣١٦م املوافق جلمادى األوىل سنة ١٨٩٨
لقد سرين بطبيعة احلال أن اهللا تعاىل شرفه بإهلاماته، . بعض إهلاماته

 إحدى رؤاه أيضا، وأنه - إىل جانب اإلهلامات -إال أنه ذكر يل 
  ".  أن تبايعين عليكملاذا أبايعك؟ بل ينبغي: "يف رؤياهقال يل 

علمت من ذكره يل هذه الرؤيا أنه ال يؤمن بأين املسيح املوعود 
لذلك اقتضت مواسايت القلبية أن . وال يعرف مسألة اإلمامة احلقة

أكتب له هذا الكتيب لبيان موضوع اإلمامة احلقة وأحرر له حقيقة 
  .البيعة

يعة؛ فإن البيعة مشتقة من البيع، والبيع مبادلة شيء أما حقيقة الب
فالغرض من البيعة أن . بشيء آخر، وهو تعاملٌ يتم برضا الطرفني

يبيع املبايع نفسه كليا بيد هاديه ليتلقى لقاء ذلك تلك املعارف احلقة 
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والربكات الكاملة اليت تزيد من معرفته وبه النجاة ومرضاة اهللا 
 البيعة جمرد التوبة، ألنه بإمكان اإلنسان أن يقوم فال تعين. تعاىل

بنفسه مبثل هذه التوبة، بل يقصد من البيعة نيلُ املعارف والربكات 
فالغرض احلقيقي من . واآليات اليت جتذب اإلنسان إىل التوبة احلقة

البيعة أن يسلم اإلنسان نفسه كخادمٍ ملقتداه حىت ينعم مقابل ذلك 
 والربكات اليت تزيد من معرفته وتقوي إميانه، بالعلوم واملعارف

يتخلص من جهنم الدنيا وينجو من فوتنشأ له عالقة صافية مع اهللا، 
جحيم اآلخرة، ويشفَى من العمى الدنيوي ويصبح يف مأمن من 

فإذا كان هناك أحد يكفل إعطاء مثل هذه . العمى األخروي أيضا
  .متعمداالثمار لبيعته؛ فمن اخلساسة اإلعراض عنه 

يا عزيزي، إننا عطاشى للمعارف واحلقائق والربكات السماوية، 
وال ميكن أن نرتوي ولو شربنا حبرا كامال منها، فلو أراد أحد أن 
جيعلنا خداما له، فالطريق إىل ذلك سهل جدا؛ أال وهو أن يضع يف 
البال املفهوم احلقيقي للبيعة وفلسفتها، مث ليعقد بيننا مثل هذه 

بايعة؛ فلو كان ميلك تلك احلقائق واملعارف والربكات السماوية امل
 فكشعليه تلك العلوم القرآنية اليت مل ت فتعطَها، وكُشاليت مل ن
علينا، فأهال وسهال ملثل هذا األجلّ الفاضل، فليأخذ يدنا كخدام 
ومطيعني له لقاء أن يعطينا تلك املعارف الروحانية واحلقائق القرآنية 
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ال أريد أن أرهقهم كثريا، بل أقول جلميع . الربكات السماويةو
اإلخوة امللهمني أن جيتمعوا يف جلسة مجاعية ويكتبوا احلقائق 
واملعارف الكامنة يف سورة اإلخالص، فلو مل أمتكّن من ذكر ألف 

  . ذكروه؛ ألصبحت خادما مطيعا هلمماضعف 
"�a�	a$-�)� �
 "�a�;<�-"	a  
�;�a��a5= 0�> ?� 0$a -" �a  

بد  ال يهم أحدا قولٌ مل تقلْه بعد، ولكن إذا قلت شيئًا فال: أي
  .لك أن تأيت بربهان على ما تدعيه

على أية حال، فيا صديقي العزيز؛ إذا كانت لديك تلك احلقائق 
واملعارف والربكات ذات التأثريات املعجزة فلن أكتفي ببيعتكم بل 

ولن يتأخر إال من هو حقري وسافل ستبايعكم كل مجاعيت أيضا، 
ولكن ماذا أقول وماذا أكتب؟ أقول معتذرا إليك بأنين . جدا

الحظت عند مساعي إلهلاماتك املكتوبة بعض األخطاء الصرفية 
ألن ما ذكرته لك إمنا ذكرته حبسن ! أرجو أال تغضب. والنحوية

 النية وبكل تواضع وكنصيحة دينية فحسب، وإال فأرى أنه لو
وردت أخطاء حنوية أو صرفية يف إهلامات شخصٍ غري مثقف وغري 

إا مسألة دقيقة وحتتاج إىل التفصيل . متعلمٍ فال اعتراض على اإلهلام
الطويل، ولكن ليس هذا احملل حملّه، فلو غضب بسبب قويل هذا 
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أحد املشايخ املتمسكني بالقشور والظاهر فهو أيضا من املعذورين 
ولكن يعد مثل هذا .  يف زقاق الفلسفة الروحانيةألنه ما دخل قط

اإلهلام املذكور من الدرجة الدنيا، وال يصطبغ بتجلٍّ كامل لنور اهللا 
  . األدىن، واألوسط، واألعلى: تعاىل؛ ألن اإلهلام على ثالث درجات

 املذكورة يف األخطاءخجلت عند مساعي فلقد على أية حال 
 يسمعها ألحد املشايخ املتشبثني إهلاماته ودعوت اهللا تعاىل أن ال

ال . بالقشور والظاهر، ألنه ال بد أن يستهزئ به ويضحك عليه
اإلهلام اخلايل من احلقائق واملعارف واملليء هذا ميكن أن يفيد أحدا 

باألخطاء، وال سيما يف عصرنا احلاضر، بل مثة خطر أن يضر أكثر 
  . مما يفيد

فعلى . اهللا تعاىل أن هذا هو األمر احلقوأقول واثقًا بإمياين وحلفًا ب
، ألنه كلما زاد ٢١تعاىلصديقي العزيز التقدم يف جمال التوجه إىل اهللا 

وهذا هو السر يف كون . القلب صفاء؛ زاد اإلهلام فصاحة ووضوحا
الوحي القرآين أوضح وأفصح وأبلغ من وحي مجيع األنبياء، 

 �ق السامية، ألن نبينا باإلضافة إىل احتوائه على املعارف واحلقائ

                                                           
وإنين على يقني أنه لو انتبه هذا الصديق العزيز إىل هذا األمر أكثر؛  ٢١

  منه. فستتِسم إهلاماته بصبغة الكمال يف القريب العاجل
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كان قد أُعطي صفاء القلب ونقاء الفؤاد أكثر من اجلميع، فظهر 
هوحياأللفاظحيثمن  وبالغةً وفصاحةً  املعاين،حيث من  معارف  .  

جيب أن يتذكر أصدقائي هذا األمر أيضا؛ وهو أن البيعة تعامل 
 أن يتمكن هذا إنين ال أتوقع أبدا: بيع وشراء، وأقول حلفًا باهللا تعاىل

الصديق العزيز من أن يتفوه جبزء واحد من األلف من معارف 
 املولوي عبد -حيب يف اهللا- القرآن الكرمي وحقائقها اليت يذكرها

الكرمي عند وعظه، والسبب يف ذلك أن طريقه اإلهلامي ناقص، أما 
الطريق الذي ميكن أن يكتسب به هذا الشرف فهو متروك من قبله 

، وال نعرف فيما إذا تيسر له مساع القرآن الكرمي من أي حمقق كليا
فأرجوك هللا أن ال تغضب، فإنك ما أدركت إىل اآلن . ٢٢أم ال

  . حقيقة البيعة، وال تعرف ما هو الشيء الذي يعطى فيها وما يؤخذ

                                                           
وم اللدنية يف املستقبل، إال أا مل تفتح ال ننكر بأن تفتح عليكم ينابيع العل ٢٢
إن الرؤى والكشوف تغلب عليها االستعارات وااز، ولكنك محلت . بعد

 قد �لقد رأى ادد السرهندي يف الكشف أن النيب . رؤياك على احلقيقة
ولقد رأى الشاه ويل اهللا أكرب من هذا إذ . نال مرتبة خليل اهللا بواسطته هو

 بسبب بسطته يف - قد بايع على يده، ولكن مل خيطر بباله � رأى أن النيب
  منه.  ما خطر ببالك، بل قام بتأويل هذا األمر-العلم
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هناك عامل فاضل جليل الشأن من مجاعيت، وهو من الذين بايعوا 
يم احلافظ حاج احلرمني نور الدين، على يدي؛ أي املولوي احلك

الذي حبوزته تفاسري العامل كله ويف قلبه ذخرية ألوف املعارف 
فلو أنك تتبوأ منصب أخذ البيعة من الناس فأَطلب منك أن . القرآنية

هل .  من القرآن مع شرح احلقائق واملعارف الكامنة فيهتدرسه جزًءا
 مجيع امللهمني اآلخرين؟ فلو وتركواهؤالء كلهم جمانني حىت بايعوين 

إنه قد ترك . سلكت مسلك املولوي احملترم املذكور لكان خريا لك
بيته وبلدته، وقبِلَ عيش الضيق هنا يف البيوت الطينية، هل ترى أنه 

  ؟ من اآلياتحتمل كل ذلك عبثًا دون رؤية أي شيء
فلو . أجيب أن يتذكر صديقنا امللهم أنه يف ظنونه هذه موغلٌ يف اخلط

منوذجا لفهمه حقائق القرآن ومعارفه،  - بقوته اإلهلامية -أرانا أوال 
واستطاع بنوره اخلارق للعادة أن يأخذ بيعة عاشق للقرآن مثل نور 

هل ميكن ألحد . الدين، فسأكون أنا أيضا فداًء له مع كل مجاعيت
حة اليت يفتقر معظمها إىل الص -بسبب بعض الفقرات اإلهلامية املبهمة 

   أن ينال هذه الدرجة السامية؛ حبيث يعتبِر نفسه إمام الزمان؟-
يا عزيزي، هناك شروط كثرية جيب توافرها يف إمام الزمان، 

  .وبتحققها فيه ميكنه أن جيابه العامل كله
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 دقيقة جدا؛ حىت إا أدق من كثرية النقاط املعرفةإن : أي
  . يبلغ أسرار التصوف كل من حلق رأسهالشعرة، وال 

جيب أال ينخدع عزيزي امللهم ببعض الفقرات اإلهلامية النازلة 
عليه، بل أقول له حقا إنه يكثر يف مجاعيت عدد مثل هؤالء امللهمني، 

فإن . جمعتوإهلامات بعضهم كثرية حبيث ميكن أن تغدو كتابا إن 
سيد أمري علي شاه مثلًا؛ يرسل إيلّ أسبوعيا ورقة كاملة حمتوية على 

 كما أن هناك بعض السيدات اللوايت صدقنين يتلقّني الوحي -وحيه 
 وإين ألعجب أن يف -باللغة العربية مع أن مل يدرسن حرفًا منها 

. اماتكأخطاء أقلّ من إهل) أي سيد أمري علي شاه املذكور(إهلاماته 
 بعض إهلاماته اليت بعثها ١٨٩٨ أيلول ٢٨ولقد تلقيت عرب الربيد يف 

 عدد ال بأس به من امللهمني هناككذلك ". فتح حممد بزدار"شقيقه 
يف مجاعيت، وأحدهم يف الهور أيضا، ولكن هل ميكن ألحد أن 
يستغين عن بيعة إمام الزمان بسبب هذه اإلهلامات؟ أما أنا فال أمانع 

أحد، مع التأكيد أن الغرض من البيعة هو إفاضة العلوم بيعة 
الروحانية وتقوية اإلميان، فأخربين يا أيها العزيز، ما هي العلوم اليت 
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تريد أن تعلمنيها؟ وما هي احلقائق القرآنية اليت تريد أن تذكرها يل؟ 
  . فتعال وأرين جواهر اإلمامة ومعجزاا حىت نبايعك مجيعا
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 إذا أراد الناصح أن يزورنا فعلى عيين ورأسي، ولكن أرجو :أي
  أن تفهموين أوال؛ ماذا يريد أن ينصحين به؟

إنين أعلن جهارا أنّ كلَّ ما أُعطيته من اهللا تعاىل؛ إمنا أُعطيته آيةً 
 لإلمامة ويثبت  برهانافمن يريين مثل هذه اآلية. منصب اإلمامةعلى 

يل أنه أكثر مين فضال؛ جيدين مستعدا ألن أضع يدي يف يده 
لقد . ولكن ال تبديل لوعود اهللا تعاىل، وال يد ألحد فيها. للمبايعة

  :قبل عشرين سنة اإلهلام التايل" الرباهني األمحدية"سجل يف 
لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم ولتستبني سبيل . نالرمحن علم القرآ"

  ."قل إين أمرت وأنا أول املؤمنني. ارمني
فلقد أعطاين اهللا تعاىل العلوم القرآنية حتقيقًا هلذا اإلهلام، ومساين 
أول املؤمنني، وغمرين باملعارف واحلقائق كالبحر الزاخر، وأخربين 

وازيك يف املعرفة واحملبة باإلهلام مرارا وتكرارا أنه ليس من أحد ي
فواهللا، لقد خرجت إىل ميدان املبارزة، ومن ال يقبلين اآلن . اإلهلية

  . فسيندم بعد موته؛ ألن حجة اهللا تعاىل قد متّت عليه اآلن
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يا عزيزي، ليس من عمل دنيوي أو ديين يتم بدون جدارة 
ز شخص أَذكر أنه قد قُدم أمام أحد احلكام اإلجنلي. وكفاءة إلجنازه

من عائلة مرموقة، وشفع له أن يعين نائبا للمفوض، إال أنه مل يكن 
: يعرف اللغة األردية، بل كان جاهال حمضا، فقال احلاكم اإلجنليزي

بل ال ميكنين أن ! من سيفصل يف القضايا لو عينته نائب املفوض؟
  . أوظّفه بوظيفة راتبها أكثر من مخس روبيات شهريا

، فمن يأتيه �٢٣اُهللا أَعلَم حيثُ يجعلُ رِسالَته�:  تعاىليقول اهللا
ألوف من األعداء واألصدقاء بأسئلتهم واعتراضام، ومن تعهد إليه 

  فقطنيابةُ النبوة؛ هل يقتضي منصبه أن يتأبطَ بعض الفقرات اإلهلامية
 اليت ال برهان يطمئنه عليها؟ هل يقتنع بذلك قومه؟ وهل ميكن أن

  يطمئن بذلك قوم املعارضني؟
فإن كان حيتوي على كلمة . واآلن أريد أن أختم هذا املوضوع

قاسية فأرجو املعذرة من اجلميع وال سيما من صديقي امللهم هذا، 
ألنين كتبت هذه السطور بصدق النية، وإنين أكن هلذا الصديق 

  .العزيز حبا كبريا، وأدعو له أن يكون اهللا معه
  تواضعالعبد امل

  مرزا غالم أمحد من قاديان حمافظة غورداسبور
                                                           

  ١٢٥ :األنعام  ٢٣
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احلمد لوليه، والصالة والسالم على . بسم اهللا الرمحن الرحيم
  :نبيه، أما بعد

  من عبد الكرمي إىل أخي وحيب نصر اهللا خان
  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته  

 أخرى اليوم أن أحكي لك قصة آالم قليب لقد خطر ببايل مرة
 أن خيطر ببايل  يفمن مصلحةاألمر وال خيلو . لعلك تصبح مواسيا يل

 الذي هو حمرك - ، إذ ال يرغّب اهللا تعاىلهذا األمر بعد مدة طويلة
  . بثة عباده يف األمور العا- القلوب

 سيدي الكرمي، إنين ابن آدم، وقد ولدت من بطن امرأة ضعيفة؛
فال بد أن يالزمين الضعف اإلنساين، كما أحتلى جبذب العالقات 
الدنيوية ورقّة القلب أيضا، فمن ولد من بطن امرأة ال ميكن أن 

                                                           
 هذه الرسالة اليت كتبها أخي يف اهللا املولوي عبد وجدت صدفةً لقد ٢٤

. الكرمي إىل أحد أصدقائه، ونشرا هنا ملناسبة حمتواها مضمونَ هذا الكتيب
  .منه
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إن أمي . يكون قاسي القلب، اللهم إال إذا أصابته عوارض أخرى
العجوز موجودة، وهي رقيقة القلب ويالزمها املرض، كما أن أيب 

يل إخوة أعزاء . افه وواله ووفقه للحسىن، اللهم عيرزقأيضا حي 
مع كل ذلك هل حتجر قليب . علي، كما أن يل قرابات أخرى أيضا

منذ ) قاديان(لدرجة أنين تركت مجيع هؤالء، وال أبرح هذا املكان 
شهور؟ هل أنا جمنون واختلت حواسي كلها؟ أم أنا مقلّد أعمى 

عائليت وحيي ومدينيت  مشهور يف يا ترى أناوأجهل العلوم احلقة؟ أم 
 أعيش حياة الفسق والفجور؟ أم أنا مفلس ومعوِز فأتنكّر دوما بأين

من أجل لقمة العيش؟ يعلم اهللا، واملالئكةُ يشهدون؛ أنين بريء من 
. هذه املصائب كلها، وال أزكّي نفسي ولكن اهللا يزكّي من يشاء

يت غلبت كلّ  خلَق يفَّ مثل هذه االستقامة العالية ال عساهفأي شيء
هذه العالقات؟ الرد على ذلك واضح وال حيتاج إال مجلة واحدة 

ما أقوى هذه العالقة اليت ! سبحان اهللا. معرفة إمام الزمان: وهي
 مطلع - قدر املستطاع -إنك تعلم أنين . تقضي على العالئق كلها

على أسرار كتاب اهللا تعاىل ومعارفه، وال أرى عملًا آخر يف البيت 
 مل يكنراءة كتاب اهللا وتعليمه، فماذا عسى أن أتعلم ههنا؟ أسوى ق

 تسليةً لنفسي وروحي العكوف على دراسة القرآن يف البيت يينيكف
وأن أكون مطمح أنظار مجاعة من الناس حيث يشار إيلّ بالبنان؟ 
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لقد كنت أتلو القرآن وأقرأه على ! ألبتةكال، واهللا ال، مث تاهللا 
أقف عند املنرب يوم اجلمعة وأُلقي وعظًا أخالقيا مسامع الناس، كنت 

مؤثرا جدا، وأنذر الناس من عذاب اهللا وأوصيهم بتجنب نواهيه، إال 
 كَبر *لم تقُولُونَ ما لَا تفْعلُونَ �: أن نفسي كانت تلومين دوما قائلة

بكي الناس دون أن كنت أُ. �٢٥ أَنْ تقُولُوا ما لَا تفْعلُونَمقْتا عند اِهللا
أَبكي، وأنصحهم بتجنب األفعال واألقوال غري الالئقة دون أن 

ومبا أنين مل أكن أتعمد الرياء وال أحب االحتيال ومل . أجتنبها بنفسي
يكن هديف يف احلقيقة نيل الدنيا ومناصبها، لذلك كلّما خلوت 

ين بنفسي غمرتين األفكار املذكورة؛ ولكن ملا مل أكن أرى من يهدي
إلصالح نفسي، وال يسمح اإلميان بالتكالن على األعمال اخلالية من 
الروحانية؛ فقد أدت هذه األفكار إىل تعرضي ملرض شديد من 
ضعف القلب، فصممت مرارا أن أختلى عن القراءة والتدريس وإلقاء 
الوعظ، إال أنين مل أستطع، فعدت إىل قراءة كتب األخالق 

ت بكل إمعان كتاب إحياء العلوم والتصوف والتفاسري، وقرأ
وعوارف املعارف والدات األربعة لكتاب الفتوحات املكية وكثريا 
من الكتب األخرى، أما القرآن فهو غذاء روحي حبمد اهللا تعاىل منذ 
صغري، وكنت أكن له احتراما وحبا وتقديرا ال يوصف قبل بلوغي 

                                                           
  ٤-٣ :الصف  ٢٥
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لكتب، وتعلمت لطائف على أية حال، ازداد علمي بقراءة ا. الرشد
وظرائف كثرية لتنميق وعظي وإلمتاع جملسي، ورأيت الكثريين من 
املرضى الروحانيني قد برئوا من أمراضهم على يدي، إال أنه مل 

وبعد الشد واجلذب مع نفسي كُشف . حيدث أي تغري يف نفسي
علي أن هذه الكدورات ال تزول إال بواسطة منوذج حي، وال بد من 

ل إىل ينبوع احلياة احلقيقية الذي بإمكانه أن يغسل كل هذه الوصو
 -الكدورات الباطنية على شاكلة اهلادي الكامل وخامت األنبياء 

 الذي جعل صحابته يتدرجون أعلى -صلوات اهللا عليه وسالمه
 عاما، حيث كان العلم هو القرآن وكان ٢٣منازل السلوك خالل 

 العلم، فما رسخت جمرد كلمات  هو النموذج العملي لذلك�النيب 
القرآن وأسلوبه العلمي عظمةَ أحكامه يف القلوب بشكل خارق 

 �للعادة؛ إمنا ترسخت تلك العظمة والشوكة يف قلوب خدام النيب 
 وأخالقه العظيمة املصحوبة �من خالل النماذج العملية للنيب 

  .بالتأييدات السماوية اليت تواصل ظهورها واحدة تلو األخرى
وملا كان اإلسالم مرضيا عند اهللا تعاىل الذي يريد أن يبقى هذا 
الدين إىل أبد الدهر، مل يشأ اهللا تعاىل أن يتحول هو اآلخر إىل 
قصص وأساطري مثل أديان العامل األخرى ويصبح حديث املاضي، 

 مناذج حية - يف كل عصر من العصور -بل كانت يف هذا الدين 
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ا وع-ذكّرت الناسال علمالقرآن عليهم صلوات -م محلة عصر 
ووفقًا لسنة اهللا تعاىل هذه قد بعث اهللا تعاىل فينا املسيح . الرمحن

  . املوعود أيده اهللا الودود ليكون شهيدا على عصرنا هذا
كنت قد قصدت أن أكتب يف هذه الرسالة بعض األدلة 

 ، وبينما كنت�اإلمام الصادق  بالوجدانية على ضرورة اإلميان
 بنفسه كتيبا صغريا أول األمس بعنوان � كذلك إذ كتب

وسينشر قريبا، مما جعلين أمتنع عن إراديت وقصدي " ضرورة اإلمام"
  .املذكور

ويف النهاية، أذكّرك بصحبيت املفعمة بالرب واخلري، وحبضورك يف 
درس كتاب اهللا بسالمة الطوية، وأذكّرك حبسن ظنك يب، وفوق 

لبك السليم الصاحل واستعدادك التام لقبول احلق، كل ذلك أذكّرك بق
وألتمس من ضمريك املنري وفطرتك املستقيمة أن تفكر وتتدبر فيما 

أين اآلن ذلك اإلميان احلي الذي يريده . عصيبكتبت، ألن الوقت 
القرآن الكرمي؟ وأين اآلن تلك النار احملرقة للذنوب اليت يريد الفرقان 

 أقسم باهللا رب العرش العظيم وأقول لك إشعاهلا يف القلوب؟ إنين
يقينا بأنه ميكن للمرء إحراز هذا اإلميان املذكور بوضع يده يف يد 

 ومن خالل اجللوس يف � املسيح املوعود �نائب الرسول 
وإنين ألخشى من أن حيدث يف القلب تغير ال حيمد . صحبته الطاهرة



    � �

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

  

�٥٦�

 اخلوف من الدنيا، ختلَّ عن. عقباه إذا تأخرت يف قبول هذا اخلري
  . وإذا تركت كل شيء من أجل اهللا تعاىل وجدت كل شيء يقينا

  والسالم
  العبد املتواضع

  من قاديان         عبد الكرمي                  
١٨٩٨-١٠-١  
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   حنمده ونصلي على رسوله الكرمي  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
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يستمد الصدق عونا من رب العاملني دوما، ولعون الصادقني : أي
  .يد احلق خمبأة يف األكمام
 الصادق من السماء يتحول يف اية املطاف كل بالء ينـزل على

  .آية عظيمة للطالبني
لقد شعر بعض أعدائنا احلمقى باحلزن العميق وخبيبة األمل 
الكبرية جراء هزميتهم يف قضية الدكتور مارتن كالرك، ألم تلقوا 

 حماوالم املستميتة يف قضية كانت دد حيايت يفهزمية نكراء 
زمية فحسب بل حتققت بذلك تلك النبوءة فلم يتلقوا اهل. وشريف

 من مئيت شخص من الثقات دأزياإلهلامية اليت أطلعت عليها 
 ونشرا بني الناس على نطاق واسع قبل هذا الوقت مبدة ،والشرفاء
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 بسبب سوء ظنهم -ولكن األسف أن معارضي . ال بأس ا
هذه  وهي أنه ملا طولبت يف ؛ قد منوا زمية أخرى-وتسرعهم 

 دون إجراء -  روبية١٨٧.٥األيام بأداء ضريبة الدخل البالغ قدرها 
 فإن هؤالء الذين ال حاجة - أي حتقيق رمسي من قبل أية حمكمة

قد فرحوا كثريا وظنوا أم ) وسيعرفهم العقالء تلقائيا(لذكر أمسائهم 
 إال أم يف هذه القضية اجلديدة ،أخطأوا اهلدف يف املرة األوىل

ب النجاح واالنتصار للظانني كتولكن ال ي. التعويض عنهاوجدوا 
 ألنه ليس من انتصار حقيقي يتأتى من خالل ؛ظن السوء واألنانيني

خطط اإلنسان ومكائده، ولكنه من اهللا الواحد الذي ينظر إىل 
القلوب ويعرف أفكارها الكامنة ويرسل حكمه من السماء مبوجب 

هذه الرغبة أيضا ألصحاب الفكر  مل يدع أن تتحق 
نياا، فإنه 
أداء  متّ إعفائي من - بعد إجراء التحقيق الكامل -األسود، إذ 

  .١٨٩٨-٩-١٧ضريبة الدخل املذكورة يف 
 ؛ولقد كان يف بروز مثل هذه القضية فجأة حكمةٌ من اهللا تعاىل

 لكي يثبت للجميع تأييد اهللا تعاىل يل من النواحي الثالث  أنهوهي
ي وشريف ومايل، فقد جتلت النصرة اإلهلية يل بكل أي محاية نفس

 ، محاية حيايت وشريف يف قضية الدكتور مارتن كالركيفوضوح 
 فقد أراد اهللا ؛ أموايل كانت ال تزال يف اخلفاءيفولكن نصرته تعاىل 
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تعاىل أن يري الناس نصرته يل يف حفظ أموايل أيضا، فها هو قد 
. دائرة هذه التأييدات الثالثةأظهر يل هذا التأييد، وأكمل بذلك 
وكما أن قضية الدكتور . وهذا هو السر يف بروز هذه القضية

كالرك مل تأت من اهللا تعاىل هلالكي وال لذليت بل رفعت لتظهر 
األمر نفسه قد حدث يف هذه فآيات ذلك اإلله القادر والكرمي، 

.. امهوكما أن اهللا تعاىل قد بشرين سلفا بإهل. القضية األخرية أيضا
أن براءيت ستثبت يف اية املطاف، .. يف قضية متس حيايت وشريف

اهللا وسيواجه األعداء الندم واخلذالن، كذلك فقد سبق أن بشرين 
يف هذه القضية أيضا أنين سأكون املنتصر يف النهاية، وسيتلقى 

لقد انتشرت يف مجاعتنا هذه . احلساد وسيئو الطوية فشال ذريعا
ا واسعا قبل إصدار احلكم األخري، وبذلك فقد رأى البشارة انتشار

 آية مساوية يف هذه القضية أيضا كما رأوها يف قضية أفراد مجاعيت
  .هددت حيايت وشريف، مما زادهم إميانا، فاحلمد هللا على ذلك

ومما يثري عجيب الكبري أن املشايخ ال مييلون إىل قبول احلق على 
ن اهللا تعاىل يهزمهم عند كل توايل ظهور اآليات، أفال يرون أ

 إال أن اهللا ،موطن؟ يتمنون أن يظهر شيء من التأييد اإلهلي هلم أيضا
.  خيزيهم ويفشلهم مرة بعد أخرى؛تعاىل بدال من تأييدهم ونصرم

 يف األيام اليت اشتهر فيها من خالل كراسات ؛على سبيل املثال
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ر رمضان يف التقاومي التقليدية أن خسوف القمرين سيحدث يف شه
 ؛هذه السنة، وملا خطر ببال الناس أنه آية على ظهور اإلمام املوعود

 إذ مل يكن ؛ فخافوا أن مييل الناس حنوي،أقض ذلك مضاجع املشايخ
يف امليدان أحد أعلن أنه املهدي واملسيح، فحاولوا طمس هذه اآلية 

لن حيدث الكسوف واخلسوف يف رمضان : إذ بدأ بعضهم يقول
ولكن ملا حدث . وال يكون إال لدى ظهور إمامهم املهدي ،القادم

 مل حيدث هذا : إذ قالوا؛ اخترعوا حيلة أخرى،الكسوف واخلسوف
 ألنه قد ورد يف ؛الكسوف واخلسوف موافقا لكلمات احلديث

 والشمس ،احلديث أن القمر ينخسف ألول ليلة من رمضان
 أنه ليس املراد فلما أفهمناهم. تنكسف يف الليلة الواقعة يف منتصفه

 ألن القمر يف اليوم األول يدعى ؛هنا أول يوم من شهر رمضان
 واحلديث النبوي يذكر قمرا - وال تطلق عليه تسمية القمر ،هالال

ال هاللًا، مما يعين أن القمر سينخسف يف الليلة األوىل من ليايل 
 وهي الليلة الثالثة عشر، والشمس تنكسف يف اليوم ؛اخنسافه
 أُسقطَ -٢٦ وهو اليوم الثامن والعشرون؛ط من أيام انكسافهااألوس

                                                           
 وهي ؛هذا هو قانون القدرة اإلهلية الذي حدد ثالث ليال الخنساف القمر ٢٦

الليلة الثالثة عشرة والرابعة عشرة واخلامسة عشرة، وال ينخسف القمر إال يف 
إحدى هذه الليايل الثالث، وعليه فإن الليلة األوىل املشار إليها يف احلديث 
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يف أيدي هؤالء املشايخ اجلهلة عند مساعهم املعاين الصحيحة 
إن أحد رواة :  فاخترعوا جبهود مضنية عذرا آخر فقالوا؛للحديث

إذا حتققت النبوءة الورادة يف : فقيل هلم. هذا احلديث جمروح
بين على الشك مقابل احلدث اليقيين احلديث فما قيمة هذا اجلرح امل

الذي يشكل دليال قويا على صحة هذا احلديث؟ أي أن حتقق هذه 
النبوءة يدل بشكل واضح أنه كالم صادقٍ، والقول بأنه ليس صادقًا 
وأنه كاذب يدخلُ يف حكم إنكار البديهيات، ولقد اتبع احملدثون 

، فإنّ حتقُّق هذه النبوءة اليقني ال يزول بالشك: القاعدة التالية دوما
حبسب مدلوهلا يف عهد مدعي املهدوية يشكل برهانا يقينيا على 

أما القول بأن لنا كالما يف تصرفات أحد . صدقِ من أنبأ ذه النبوة
رجال هذا احلديث فهو أمر ظني وليس إال التخمني، مث قد يصدق 

ابتة بطرق أخرى باإلضافة إىل ذلك فإن هذه النبوءة ث. الكاذب أيضا
فليس من العدل يف .  فقد أوردها بعض أكابر األحناف أيضا؛أيضا

وا ا تلقّفلم. شيء إنكار مثل هذا األمر، بل هو عناد وتعنت واضح

                                                                                                                              

 أما األيام احملددة لكسوف الشمس فهي السابع .النبوي هي الثالثة عشرة
والعشرون والثامن والعشرون والتاسع والعشرون، وعليه فإن اليوم األوسط 
لكسوف الشمس هو اليوم الثامن والعشرون، ولقد خِسف القمران يف هذين 

  .منه. التارخيني بالضبط
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 اضطروا للقول بأن احلديث ؛مثل هذا الرد املفحم واملسكت
 وال يفهم منه إال أن ظهور اإلمام املوعود وشيك، ولكن ،صحيح

ل باإلمام املوعود بل هو غريه الذي سيظهر بعده يف ليس هذا الرج
 ألنه لو كان ؛ولكن ردهم هذا أيضا بدا واهيا وباطال. زمن قريب

مثة إمام آخر لظهر على رأس القرن كما يدل عليه فحوى احلديث، 
اآلن مخسة عشر عاما من القرن اجلاري أيضا ومل إىل قد مضى ف

إم : ري إال أن قالوا عناوما كان ردهم األخ. يظهر إمامهم بعد
 ألن ؛ فال تقرأوا كتبهم وال تقابلوهم وال تسمعوا لقوهلم،كفار

 حبيث ؛فكم يبعث هذا املوقف على العربة. كالمهم يؤثر يف القلوب
 كما عارضتهم األوضاع الراهنة ،أصبحت السماء معارضة هلم

 حبيث تشهد السماء ؛وكم يدل هذا على خزيهم. لألرض أيضا
 تشهد عليهم األرض بسبب ؛ن ناحية، ومن ناحية أخرىضدهم م

شهادة السماء واردة يف الدارقطين وغريه من . الغلبة الصليبية فيها
 وهي آية الكسوف واخلسوف، أما شهادة األرض فهي ؛الكتب

الغلبة الصليبة اليت كان ال بد من ظهور املسيح املوعود عندها 
فإما . حيح البخاريحبسب مدلول احلديث النبوي الوارد يف ص

  .شهادتان مؤيدتان لنا ومكذبتان هلم
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كما مل . مث مل تكن آية هالك ليكهرام أقل إهانة هلم من سابقتها
الذي غلب أقل إحراجا هلم، ذلك املؤمتر يكن املؤمتر العظيم لألديان 

آيةً من اهللا تعاىل، وكنا قد نشرنا اإلهلام وكان ذلك  ،فيه مقالنا
  .طريق اإلعالنات قبل هذا الوقتاملتعلق به عن 

 وجدوا جماال للتأويالت  قدلعل حممد حسني البطالوي وأعوانه
قي على قيد احلياة، ولكنه أيضا  وب قد هلك"آم "يكنالباطلة إن مل 

وقد بقي على .  إىل دار اآلخرة قد نغص عليهم حيامه انتقالةسرعب
ن فتح فمه حىت أا ن مولك ، ملتزما بالصمت املطبقبقىقيد احلياة ما 

لقد أمهله اهللا تعاىل حبسب الشرط . انطبق عليه شرط اإلهلام
اإلهلامي، ولكن منذ بدئه بالتكذيب أخذته العوارض الشديدة اليت 

ولكن ملا كان بعض املشايخ اجلهلة . قضت على حياته بسرعة فائقة
تكن مل يشعروا ذه الذلة، ونظروا إىل النبوءة املشروطة وكأا مل 

من حياة آم املذعورة لتزموا باألمانة ليستنتجوا مشروطة، كما مل ي
  مدة هذه النبوءة، كما مل يهتدوا طولالصامتة الواضحة اليت عاشها 

 استدعي آم ليحلف اليمني وحرض على رفع القضية ضدي عندما
رفض ووضع يديه على أذنيه؛ فإن اهللا تعاىل الذي ال يترك الشبهات ف

.. إمتاما للحجة بكل صفاء وجالء.. حول آياته قد حققحتوم 
 أُفصح فيها عن وقد اليت مل تكن مشروطة ،النبوءة املتعلقة بليكهرام



    � �

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

  

�٦٤�

. تاريخ ويوم هالكه وذكر الطريق الذي بواسطته سيحدث هالكه
ولكن األسف أن جاحدي احلق والصدق مل ينتفعوا من آية اهللا البينة 

 لو كنت كاذبا لكانت النبوءة املتعلقة أين من البدهي. هذه أيضا
 ألا مل تكن مشروطة، باإلضافة إىل ؛ إلهانيتذهبيةبليكهرام فرصة 

ذلك نشرت مع هذه النبوءة تعهدا مين أيضا أنه إذا مل تتحقق هذه 
النبوءة وبدت كاذبة فإنين كاذب أيضا وأستحق كل نوع من 

 يف مثل هذه النبوة -عاىل فلو كنت كاذبا لكان اهللا ت. العقاب والذلة
 أخزاين -اليت نشرا حالفا ميينا دون أن يكون معها أي شرط 

فلم يفعل اهللا ذلك بل . رين وقضى على مجاعيت وحما امسهاين ودموأذلّ
 وأنار ا قلوب أولئك الذين ،أظهر فيها إكرامي وزادين عزا وشرفًا

األمر أال يدعو . لهم بسبب جه"آم"ـمل يفهموا النبوءة املتعلقة ب
ملاذا أيدين اهللا تعاىل وحقق النبوءة غري يتساءلوا فإىل التفكري 

املشروطة اليت كان عدم حتققها مبنـزلة غرق سفينيت؟ وملاذا أدخل 
اهللا تعاىل بذلك حيب يف قلوب مئات من الناس لدرجة أتاين بعض 

لو مل تتحق فليفكر املولوي البطالوي أنه . أعدائي للبيعة بعيون دامعة
ي يف جملته ـهذه النبوءة لكان بوسعه أن ينهال مبقاالته يف تكذيب

. ، وال بد أن تترك أثرا كبريا على الناس يف هذه احلالة"إشاعة السنة"
وهل من أحد يفكر ملاذا أخزى اهللا تعاىل البطالوي وأعوانه يف هذه 
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 تب اُهللاكَ�: هم؟ أال يقرأ ما ورد يف القرآن الكرمياملناسبة وأذلّ
؟ فلو مل تتحقق هذه النبوءة غري املشروطة اليت �٢٧لَأَغْلبن أَنا ورسلي

كانت ضد عدو لدود من أعدائي كان يعض علي أنامله من الغيظ، 
فهل كان باإلمكان أن تبقى يل من باقية؟ أفلم يكن عدم حتقق مثل 

لوي فرحة هذه النبوءة فرحةً تساوي عند الشيخ حممد حسني البطا
ألف عيد؟ وكان بإمكانه يف هذه احلالة أن يتفنن يف صياغة كالمه 
الساخر واهلازئ فينشره يف جملته ويكثر من عقد االجتماعات لذكره 

ولكن ماذا فعل بعد أن حتققت هذه النبوءة؟ أليس حقا أنه . ونشره
 قد رمى آية إهلية عظيمة كشيء رديء تافه، وقال يف جملته مشريا إيلّ

 إال أنين ،ماديةه حبربة  قاتلَفأقول له بأنين لست. بأنين قاتل ليكهرام
ه س علي والتملدعاء الذي دعوته بعد أن أحلَّ أي با؛ مساويةقاتله حبربة

ه كما مل أرد أن أدعو عليه، إال أنه بنفسه أراد ذلك، فإنين قاتلُ. مين
 إن قضية باختصار. "خسرو برويز" قاتل ملك الفُرس �كان نبينا 

  .ليكهرام قد أمتت احلجة على حممد حسني وأعوانه وأنصاره
اهللا تعاىل يف قضية مرفوعة من قبل الدكتور من مث ظهرت آية 

من  مئات بني وحتققت تلك النبوءة اليت كانت قد انتشرت ،كالرك
فلقد واجه الشيخ البطالوي يف . الناس قبل صدور احلكم األخري فيها

                                                           
  ٢٢اادلة   ٢٧
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هانة لدرجة لو أسعفته السعادة وحسن احلظ ة وإهذه القضية ذلّ
 إذ انكشف عليه بكل جالء من ؛لتاب توبة نصوحا دون أدىن توقف

علما أن حممد حسني قد تكاتف مع املسيحيني . املؤيد من اهللا تعاىل
يف قضية الدكتور كالرك ومل يألُ جهدا إلذاليل وإهانيت، ولكن اهللا 

 القضية، أما هو فقد طلب على مرأى تعاىل يف النهاية برأين يف هذه
ة وشناعة قد تقتل النبيل  فواجه ذلّ،من الناس كرسيا يف احملكمة

فلقد زجره نائب . ة الصادقهذه هي نتيجة من يبغي ذلّ. حرجا
لكرسي يف احملكمة مل يعط لك ا: املفوض على طلبه الكرسي وقال

فلقد . تصاب واالنزجره وأمره باالبتعاد عنهقط وال ألبيك، مث 
 إال أنه بنفسه ،تعرض ملوت بعد موت ألنه كان قد جاء لرؤية ذليت

 بينما كنت جالسا على الكرسي ،تعرض لزجر شديد ذه الطريقة
لست حباجة إىل سرد تفاصيل هذه الواقعة . لدى نائب املفوض نفسه

 يزالونمرة بعد أخرى، ألن املسؤولني يف احملكمة والعاملني فيها ال 
  . فليسأهلم السائلون،يد احلياةعلى ق
يعد اهللا تعاىل يف القرآن الكرمي أنه ينصر : السؤال اآلن هوو

املؤمنني ويعزهم، ويذل الكذبة والدجاجلة؛ فلماذا يا ترى قد جرت 
 واهلوان  حممد حسني يتلقى الذلّ فظلّ،كل هذه األمور عكس التيار

  ائه؟يف كل ميدان؟ أهكذا يتعامل اهللا تعاىل مع أحب
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 فكان حممد حسني قد سعى جاهدا ، أما يف قضية الضريبة احلالية
هذه الضريبة لينم فرض عليق بعدها مبقال طويل عنها وينشرها أن ت

ويستر بذلك كل أنواع الذلة اليت لقيها، إال " إشاعة السنة"يف جملته 
 بإعفائيأنه فشل فشال ذريعا يف ذلك أيضا، وصدر احلكم الواضح 

 إىل حكام - بقدر من اهللا تعاىل -ولقد عهدت هذه القضية . منها
حققوا مقتضيات العدل بالصدق واألمانة، وهكذا حرم سيئو الفكر 

وألف ألف شكر هللا . والطالع يف هذه اهلجمة أيضا من كسب شيء
وهنا ال يسعين إال أن . تعاىل الذي كشف احلق للحكام املنصفني

- غورداسبور ةفوض حمافظ نائب م- ديكسون.  تالسيدأشكر 
وهذا هو األمر الذي نشكر . الذي كشف اهللا تعاىل احلقيقة على قلبه

 ألم ،احلكومة اإلجنليزية واحلكام اإلجنليز ومندحهم عليه منذ البداية
إن القبطان دوغالس املفوض األسبق . يقدمون العدل على كل شيء

 قضية  يف املفوضديكسون.  توالسيديف قضية الدكتور كالرك 
ني ال يسعنا أن ضريبة الدخل هذه قد قدني رائعما للعدل منوذج

حياتنا، فقد عرِضت على القبطان دوغالس تلك طول ننسامها 
القضية اخلطرية اليت رفعها أحد املسيحيني الكبار الذي كان مؤيدا 
ومدعوما من قبل قسس البنجاب كلها، إال أن القبطان دوغالس قد 
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 بشكل كامل وبرأين منها ومل يولِ أدىن اهتمام احلزب لةالعداالتزم 
  . الذي رفع هذه القضية

ديكسون فكانت .  تالسيدأما القضية احلالية اليت عرضت على 
خطرية وحساسة أيضا ألن اإلعفاء من الضريبة يؤدي إىل خسارة 

أرى أن مثل . حكومية، ولكنه حكَم يف القضية بالعدل واإلنصاف
كّام مناذج بينة الهتمام احلكومة برعاياها وخللوص نيتها هؤالء احل

.  ت السيدفكرولقد أصاب كبد احلقيقة . ولتمسكها مببادئ العدل
وجيدر .  يف هذه القضية؛ فإننا نشكرهم وندعو هلم الوقّادديكسون

بالذكر هنا اهود القيم والبحث الذي قام به املنشي تاج الدين 
الذي راعى العدل وإحقاق " بطاال"ديرية يف املشرف املسؤول عن امل

احلق، وأرى السلطات األعلى احلقيقةَ جليةً كاملرآة، وساعدها يف 
واآلن نورد فيما يلي تفاصيل تلك . الوصول إىل احلق واحلقيقة

 مث احلكم - "بطاال"وهي رأي املشرف على املديرية يف  -القضية 
  .الصادر يف النهاية من نائب املفوض

 رفعه املنشي تاج الدين املشرف املسؤول عن  تقريرٍ نسخة
حمافظة غورداسبور خبصوص االعتراض على " بطاال"املديرية يف 

ديكسون نائب .  تالسيدفرض الضريبة املتعلقة مبلف يف حمكمة 
  املفوض
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-٩-١٧: ، تاريخ صدور احلكم١٨٩٨-٦-٢٠:  تاريخ القضية
  .٥٥/٤٦، القضية رقم ١٨٩٨
 غالم بنرزا غالم أمحد ى ضريبة الدخل من مة االعتراض علنسخ

يف حمافظة " بطاال"املغول، املقيم يف قاديان مديرية : مرتضى، الشهرة
 .غورداسبور

  إىل معايل نائب املفوض احملترم يف حمافظة غورداسبور
  سيدي احملترم

لقد جرى تقييم أموال مريزا غالم أمحد القادياين هذا العام 
روبية، ومل تفرض عليه ١٨٧.٥ قدرها ففرضت عليه ضريبةُ دخلٍ

وملا كانت هذه الضريبة جديدة تقدم مرزا . الضريبة قط فيما سبق
غالم أمحد باالعتراض عليها يف احملكمة اخلاصة بكم، مث أحيلت 

  .القضية إىل هذا القسم للتحقيق فيها
 ضريبة الدخل هذه يبدو مناسبا يف قبل سرد تفاصيل التحقيق 

ل شيئا عن مرزا غالم أمحد القادياين من أجل معرفة جدا أن أقو
  .شخصية املعترض واملكانة اليت حيظى ا

ينتمي مرزا غالم أمحد إىل أسرة مغولية نبيلة وقدمية ويقطن يف 
قاديان منذ فترة طويلة، كان والده مرزا غالم مرتضى رئيس قاديان 

كان قد وكان ميلك فيها أراضي وعقارات وحيظى باحترام كبري، و
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ترك لدى وفاته عقارات ال بأس ا وال تزال بعضها موجودة عند 
مرزا غالم أمحد واألخرى ميلكها ابنه مرزا سلطان أمحد الذي متلّكها 

هذه العقارات هي أراضي حتتوي . عن طريق زوجة مرزا غالم قادر
. على بساتني مثمرة وزراعية أو بعض القرى اليت يتوىل إدارا

رزا غالم مرتضى رئيسا حمترما يف املنطقة فعلى ا كان ممـلو
األغلب أنه ترك أمواال وجموهرات كثرية إال أننا مل نتلق أي شهادة 

لقد ظل مرزا غالم أمحد يف أيام . معقولة خبصوص هذه األشياء
 وليس -شبابه يشتغل يف وظيفة حكومية، وال يدل أسلوب حياته 

مواله وعقار والده من أموال  أن يكون قد بدد أ-مبأمول منه أيضا 
بل ال يزال ميلك عقاره الذي ورثه من أبيه، أما . وجموهرات وغريها

املمتلكات املنقولة اليت ورثها فلم تتوفر لدينا شهادة كافية 
على أية حال ميكن القول بكل يقني نظرا إىل ظروف . خبصوصها

  .مرزا غالم أمحد أنه مل يبددها أيضا
أمحد وظيفته منذ مدة وعكف على دراسة لقد ترك مرزا غالم 

 ديين، ولقد ألف بعض  كرئيس حزبٍن يعترف بهالدين، وسعى أ
الكتب الدينية أيضا، وكتب بعض الكتيبات، كما نشر أفكاره عن 
طريق اإلعالنات أيضا، مما أدى إىل أن عددا ال بأس به من الناس 

رى  وهكذا تأسست فرقة أخ،أصبحوا يعتقدون به إماما هلم



� �

� �

� �

  

�٧١�

 شخصا حبسب ٣١٨ولقد انضم حىت اآلن إىل هذه الفرقة . منفصلة
قائمة أمسائهم اليت أرفقتها باألحرف اإلجنليزية، وال شك أن بعضا 

  .منهم أصحاب جاه وعلم، وإن كان عددهم قليال
ملا ازداد عدد مجاعة مرزا غالم أمحد طلب تربعات لتحقيق 

، وقد ذكر "راماملتوضيح "و" سالماإلفتح "أهداف ذكرها يف كتابيه 
 أتباع مرزا غالم  وملا كان.فيهما مخسة أمور طلب ألجلها التربعات

كان البعض و شرعوا يرسلون له تربعام، فقد ،أمحد قد آمنوا به
اق تربعه فيه، كما أن منهم حيدد يف رسالته الصندوق الذي يريد إنف

 يف صندوق يراه  لينفقها احلريةرزا غالم أمحدمل يترك بعضهم كان
  تنفقوحبسب بيان أدىل به مرزا غالم أمحد أمام شهود؛ . مناسبا

باختصار، لقد . أموال التربعات الواردة إليه يف الصناديق اخلمسة
أصبح هذا احلزب اآلن مبنـزلة مؤسسة دينية يرأسها مرزا غالم 
أمحد، واآلخرون يتبعونه وحيققون أغراض ومقاصد مؤسستهم من 

  .سامهة املالية املشتركةخالل امل
  : وإليكم اآلن التفاصيل عن الصناديق اخلمسة املذكورة أعاله

- كل من يتوافد على مرزا غالم أمحد :دار الضيافة: األول
سواء كان من أتباعه أم من غريهم ممن يأتون للبحث يف أمور الدين 

وحبسب البيان املكتوب من قبل مرزا غالم . يأكلون من دار الضيافة
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 واليتامى واألرامل أيضا من هذا املسافرون  يساعد فقد،أمحد
  .الصندوق
 تطبع فيها الكتب الدينية واإلعالنات اليت توزع :املطبعة: الثاين

  .على الناس جمانا يف بعض األحيان
لقد أنشئت مدرسة من قبل أتباع مرزا غالم  :املدرسة: الثالث

 اإلشراف عليها ورعايتها أمحد، ولكنها يف حالة بدائية جدا ويتوىل
  .هو أحد أخص أتباع مرزا غالم أمحدو ،املولوي نور الدين

 تنعقد :اجللسة السنوية واالجتماعات األخرى: الرابع
  .هلذه الفرقة جلسات سنوية أيضا، فيتربعون إلمتام أمورها

 حبسب البيان املكتوب من قبل مرزا :املراسالت: اخلامس
 ؛هود تنفق أموال كثرية يف املراسالت أيضاغالم أمحد وبشهادة الش

  . ألغراض دينيةتكونفتؤخذ من األتباع تربعات للمراسالت اليت 
باختصار، حبسب شهادة الشهود على هذا البيان تنفق أموال 

وذه الطرق ينشر مرزا غالم . التربعات على هذه الصناديق اخلمسة
سة فرقة دينية، ومبا إن هذه املؤس. ه أفكارهم الدينيةأمحد وأتباع

 لذلك أكتفي ذه النبذة ،سابقاأنكم تعلمون عن هذه الفرقة 
  .املختصرة، وأقول شيئا اآلن عن طلب اعتراضه
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 روبية ١٨٧.٥لقد فرضت على مرزا غالم أمحد ضريبة قدرها 
 روبية، ولقد أخذت منه شخصيا بيانه ٧٢٠٠باعتبار دخله السنوي 

أثناء جوليت الرمسية هلا، كما كتبت باالعتراض عندما زرت قاديان 
لقد اكتتب مرزا غالم .  شخصا على ذلك أيضا١٣هنالك شهادة 

أمحد يف بيانه املقرون باحللف أن إدارته للقرى واألراضي الزراعية 
والبستان هي ما يدر عليه دخلًا، فتدر عليه إدارته للقرى سنويا حنو 

ستان من مئتني إىل  روبية، والب٣٠٠ روبية، واألرض حنو ٨٢.٧٠
  . مخس مئة روبية، وليس لديه مصدر دخل آخر من أي نوع كان

 روبية هذا العام ٥٢٠٠وأفاد مرزا غالم أمحد أيضا بأنه تلقى 
تربعا من أتباعه، أما يف السنوات املاضية فإن نسبة التربعات السنوية 

 روبية تقريبا، وهذه التربعات تنفق يف ٤٠٠٠مل تكن تتجاوز 
ديق اخلمسة املذكورة وال تدخل حبال من األحوال يف نفقاته الصنا

لقد أملى علي مرزا غالم أمحد كل ذلك تقديرا وختمينا . الشخصية
منه بناء على ذاكرته ألن حسابات الدخل والصرف ليست مسجلة 

لقد أفاد مرزا غالم أمحد بأن دخله الشخصي من . بصورة منتظمة
من إدارته للقرى يكفي جلميع البستان واألراضي الزراعية و

 فال حاجة له أن ينفق على نفسه شيئا من تربعات أتباعه، ،مصاريفه
ويذكر أن أتباعه . وتؤكد شهادة الشهود ما أفاد به مرزا غالم أمحد
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لصناديق اخلمسة املذكورة وهي تنفق فيها ليرسلون إليه التربعات 
ل لفرض الضريبة وال يوجد ملرزا غالم أمحد دخل آخر قاب. حصرا

عليه غري الدخل الذي يأتيه من إدارته للقرى واألراضي الزراعية 
  .والبستان

ستةٌ من الشهود يعتربون من وجهاء املنطقة إال أم من أتباع 
مرزا غالم أمحد أيضا ويقيمون عنده، أما الشهود السبعة األخرون 

ويؤكد . د مرزاال عالقة هلم بالسيوخمتلفة حمالت فهم أصحاب 
الشهود كلهم على وجه العموم ما قاله مرزا غالم أمحد، فال 
يذكرون مصدر دخل آخر غري إدارته للقرى واألراضي الزراعية 

وذه املناسبة سألت سرا بعض األشخاص عن مصدر . والبستان
 فقال يل بعضهم أن دخله كثري وجيب ،دخل آخر ملرزا غالم أمحد

 أنين مل أتلق أي دليل واضح على وجود مثل  إال،فرض الضريبة عليه
هذا الدخل، ألن من ذكر ذلك إمنا ذكره كالما دون أن يأيت عليه 

  .بدليل كامل
 تزالال ف ،لقد زرت يف قاديان املدرسة ودار الضيافة أيضا

 كما موما،ع إذ إن مبناها من الطني إىل ؛املدرسة يف حالتها البدائية
وأثناء زياريت لدار الضيافة وجدت فيها . هأن ا بعض البيوت ألتباع
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 كما رأيت أن مجيع أتباعه املوجودين يف ،الضيوف حقيقةًدا من عد
  . ذلك اليوم قد تناولوا طعامهم من دار الضيافة

 لو اقتصر دخل مرزا غالم أمحد ،بناء عليه وحبسب رأيي املتواضع
 كما يتبني من -على إدارته للقرى واألراضي الزراعية والبستان 

بِر كل ما يأتيه من قبل أتباعه  واعت-ل شهادة الشهود أيضا خال
.  فال ميكن مطالبته بأداء الضريبة املفروضة عليه،خريات وتربعات

ولكن من ناحية أخرى يذكر أن مرزا غالم أمحد ينحدر من عائلة 
شريفة وغنية، وكان أجداده أيضا من رؤساء املنطقة، وكانوا 

نفسه أيضا ظل يعمل رزا غالم أمحد ينعمون بدخل مريح، كما أن م
ضع خي وكان ميسور احلال، مما يغلب الظن أنه شخصية ثرية ملدة

نه قد رهن بألقد قال مرزا غالم أمحد يف إفادته .  للضريبةدخله
 قدرها أربعة آالف يبستانه لدى زوجته مقابل ألف روبية نقدا وحل

ال فال بد ن املروبية، فيغلب الظن أن من زوجته متلك هذا القدر م
  .ايأن يكون هو اآلخر ثر

لقد أرفقت مع هذه النسخة امللف الكامل للتحقيق الذي أجريته، 
  .١٨٩٨-٨-٣١ا التقرير وفق أوامركم بتاريخ وأرسل لكم هذ
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 -" بطاال" رئيس املديرية يف - يقول العبد املتواضع تاج الدين
 من ١٨٩٨-٩-٣حملامي مرزا غالم أمحد موعد حدد طي عبأنه قد أُ

  .جل املثول يف حمكمتكمأ
بالتاريخ املذكور أعالهأُر بتوقيع رمسي. خت قِّعتوو.  
 نسخة من صدور حكمٍ مؤقت على االعتراض على فرض -

 نائب املفوض يف ؛ديكسون. م يف حمكمة تدالضرائب الذي قُ
  .حمافظة غورداسبور

 نسخة االعتراض على ضريبة الدخل من قبل مرزا غالم أمحد -
 بطاال مديرية /املغول، القاطن يف قاديان: تضى، الشهرة غالم مربن

  .يف حمافظة غورداسبور
لقد قُدمت يل اليوم هذه األوراق والتقرير لالطالع عليها والنظر 

لقد .  فقررت أن يبقى هذا امللف قيد النظر للوقت الراهن،يف القضية
 وأُخبِرا حضر احملامي الشيخ علي أمحد وحمامي االستئناف أيضا

  .التوقيع الرمسي. ١٨٩٨-٩-٣حرر بتاريخ . ذلكب
 االعتراض على عن نسخة من ترمجة احلكم الصادر األخري -   

 نائب املفوض ؛ديكسون. فرض الضرائب الذي قُدم يف حمكمة ت
  .يف حمافظة غورداسبور
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هذه الضريبة فُرِضت حديثًا، ويقول مرزا غالم أمحد أن مداخيله 

 فال تنفق على ،ا تنفق لتغطية مصروفات هذه الفرقة اليت أسسهاكله
 بتملك عقارات أخرى، إال أنه ذكر أمام يقر نهإ. أموره الشخصية
بأن عائدات األراضي واحملاصيل الزراعية " بطاال"رئيس مديرية 

إلنفاقها يف األغراض ) ب(تستثىن من الضرائب حبسب البند اخلامس 
 وأعتربه ، للشك يف صدق نية هذا الرجلال أرى أي سبب. الدينية

معفًى من أداء الضريبة املفروضة على ) ج(حبسب البند اخلامس 
 لكونه ينفق لألغراض  روبية،٥٢٠٠دخل التربعات الذي قدره 

وصدر األمر بإغالق ملف القضية بعد اختاذ . الدينية فحسب
  ١٨٩٨-٠٩-١٧بتاريخ . االجراءات الالزمة خبصوصه

  اكمتوقيع احل         يف دهلوزي             
ونورد فيما يلي احلكم األخري الصادر يف هذه القضية باللغة 

  : اإلجنليزية مع ترمجته
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    In the Court of  F. T. Dixon Esquire Collector of the 

District of Gurdaspur . 

    Income Tax objection case No. 46 of 1898.  

    Mirza Ghulam Ahmad son of  Mirza Ghulam Murtaza, 

caste Mughal, resident of mauza Qadian Mughlan, Tahsil 

Batala, Distt. of Gurdaspur  

Objector Order 

    This tax is a newly imposed one and Mirza Ghulam 

Ahmad claims that all his income is applied not to his 

personal but to the expenses of sect he has founded. He 

admits that he has other property but he stated to the 

Tehsildar that even the proceeds of that which is classed as 

land and the proceeds of agriculture and is exempt under 5 

(b) go to his religious expenses. I see no reason to doubt the 

bona fides of this man, whose sect is well known, and I 

exempt his income from subscriptions which he states as 

5200/- Under Sec 5(c) as being solely employed in religious 

purposes. 

Sd T. Dixon 

Collector 

17-9-1898 
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ئب ملقاطعة  جايب الضرا،ديكسون. يف حمكمة السيد ت

  .غورداسبور

االعتراض على فرض ضريبة املتعلقة ب ١٨٩٨ لعام ٤٦رقم القضية 
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: الدخل من قبل مريزا غالم أمحد بن مريزا غالم مرتضى الشهرة
  . يف حمافظة غورداسبور" بطاال" مديرية  / من سكان قاديان.املغول
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ن كل أبد هذه الضريبة فُرضت حديثًا، ويقول مرزا غالم أمح

مداخيله تنفَق منها شيٌء على نفسه،ق على مجاعتهفَنوال ي  . وإنه يقر
 بأن عائداا  أيضا، إال أنه ذكر أمام اجلايببوجود ممتلكات أخرى له

املصنفة حتت أراض وحماصيل زراعية واملستثناة من الضرائب حبسب 
ال أرى أي . ينفقها أيضا يف األغراض الدينية) ب(البند اخلامس 

. سبب للشك يف صدق نية هذا الرجل الذي يعرف اجلميع مجاعته
 ٥٢٠٠والذي صرح أنه يبلغ  - التربعوإنين أعفي مدخوله من 

ق لألغراض الدينية  ألنه ينفَ؛)ج( حبسب البند اخلامس - روبية
  . فحسب

  التوقيع
   جايب الضرائب؛ديكسون. ت

  ١٨٩٨-٠٩-١٧بتاريخ 
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