
@ @

• ‰ìçü@ñŠ™bª@ @
• @ñŠ™bªI@âý�⁄aHpìØÛbî�@ @

• éãbîç†Û@ñŠ™bª@ @
• @òîzî�½a@Êìjäí

• @@å−ë@æbí…bÓ@ìí‰e
• @bß@ìç_ð†»þa@�Ëë@ð†»þa@´i@ÖŠÐÛa@ @

� �
� �

�� �
� �
� �

����د���א���م������
	������زא �
��א����د�وא���م�א����	�������א� �



� ����� ����� ����� ��א$#�����"! "! "! "! ��� �א$#�&%א �א$#�&%א �א$#�&%א ��WWWW&%א ،)�&*� �F-�,�+�א�-�,�+ 
�م
�،/	0	��&�����،>(���;�د��ن�و89
	��E6�7،�-�,�+���&	���23��،4ع�א�

�؟א��Bق�@?�א=����و�<�א=��� �
WDא=و�/E2Fא�WDא=و�/E2Fא�WDא=و�/E2Fא�WDא=و�/E2F�١٤٤١א��I��JKא��א�I&م٢٠٢٠

ISBN: 978-1-84880-803-4 

An Arabic rendering of 
Lecture Lahore, Islam (Lecture Sialkot), Lecture Ludhiana, 

Chashma-e-Maseehi, Qadian Kei Arya Aur Ham, Ahmadi Aur 
Ghair-Ahmadi Mein Kyaa Farq Hai?

Written by: Hazrat Mirza Ghulam Ahmad (peace be on him),  
The Promised Messiah and Mahdi, Founder of the Ahmadiyya Muslim 

Community 

Translated from Urdu by: Abdul Majeed Amir 
 First Published in UK in 2020 

© Islam International Publications Ltd. 

Published by: 
Islam International Publications Ltd 
Unit 3, Bourne Mill Business Park, 

Guildford Road, Farnham, Surrey, GU9 9PS 
United Kingdom 

Printed in UK at: 
Raqeem Press  

Farnham, Surrey 
GU9 9PS 

For further information please contact: 
Phone: +44 1252 891330 
Fax:     +44 1252 821796 

www.alislam.org 
www.islamahamadiyya.net 







< << << << <

<<<<

فهرس المحتويات

 أ مقدمة الناشر
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 ١٥٣ اإلعالن واجب اإلظهار... نبوءة عن الزلزال
 ١٧٥ خامتة الكتيب يف بيان النجاة احلقيقية

 ٢٠١  البارئ عز امسهاملناجاة يف حضرة 
N�)<89د��ن�و�;��� �٢٠٣ 

 ٢٣٥  قصيدة من املؤلف
��א��Bق�@?�א=����و�<�א=���؟�&���� �٢٥١ 

 ٢٥٥  اهلدف من بعثة املسيح املوعود وتأسيس اجلماعة
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 حنمده ونصلي على رسوله الكرمي    بسم اهللا الرمحن الرحيم  
  وعلى عبده املسيح املوعود

 مقدمة الناشر

كتب املسيح  من لستةالترمجة العربية  أن نقدم للقارئ العريب الكرميسعدنا ي
، وقد ألّفها ١من الد العشرين من سلسلة اخلزائن الروحانية �املوعود 

 � سيدنا مرزا غالم أمحد القادياين املسيح املوعودحضرة اإلمام املهدي و
م إىل أوائل ١٩٠٤أربعة أعوام، بدءا من الثلث األخري من عام  يفبيده الشريفة 

  وهي كاآليت: .م١٩٠٧عام 
لكوت)، حماضرة لدهيانه، ينبوع حماضرة الهور، اإلسالم (حماضرة سيا

 املسيحية، آريو قاديان وحنن، ما هو الفرق بني األمحدي وغري األمحدي؟

@‰ìçü@ñŠ™bª@ @
 �اإلمام املهدي واملسيح املوعود هذا الكتاب يف أصله حماضرة لسيدنا 

حضرة املولوي عبد الصحايب اجلليل رأها حول اإلسالم واألديان األخرى، ق
ا يف اجتماع حاشد ضم مجعيف الهور م ٣/٩/١٩٠٤يف  �الكرمي السيالكويت 

إىل  �غفريا من كل دين وملة ومن شىت الفئات، تطرق خالهلا حضرته 
 فضلطرح معارف دقيقة ونكات قرآنية عميقة بأسلوب خيلب األلباب، مبينا 

هذه احملاضرة فرصة ساحنة  � حضرته فقد رأىاإلسالم على سائر األديان. 
لتدليل على صدق لما سواه من األديان، وكذلك  مقابللبيان مزايا اإلسالم 

، كل ذلك بأسلوب متحضر ينأى واإلمام املهدي ادعائه بكونه املسيح املوعود
 طبعتأيضا وقد سبق أن  كتب أخرىأربعة علما أن هذا الد يف أصله يتضمن ١

 تذكرة الشهادتني، سرية األبدال، الوصية والتجليات اإلهلية. (املترجم) :وهيمنفصلة، 
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تثري عواطف الكراهية قد يغلب عليها طابع التحدي واليت قد عن املناظرات اليت 
ن يستهل القارئ الكرمي هذا إ. وما ل احلق من الفريقنيعند من ال يقب والنفور

الكتاب حىت يلفت نظره أمر على صفحة الغالف، وهو التقريظ الواضح من 
 من علماءاألغيار، ولو بشكل غري مباشر، إذ حظيت هذه احملاضرة بتقريظ 

فقد نشرها باسم "أجنمن فرقانية  ؛غري األمحدينيمن ، ورجاالم املسلمني
 "ألجنمن محاية اإلسالمالسيد ميانْ معراج الدين عمر السكرتري العام "الهور" 

، وهي هيئة أسسها كبار رجاالت املسلمني لرعاية مصاحل املسلمني يف اهلند
"مهدم صحت" مطب والسيد حكيم شيخ نور حممد منشي عامل، صاحب 

ة ، حني كانت معارض١٩٠٤وينبغي التذكر هنا أن ذلك كان يف عام  .الهور
ومجاعته على أشدها، غري أن العقالء من املسلمني  �سيدنا املسيح املوعود 

يف مضمار  �غري األمحديني مل جيدوا بدا من االعتراف بتفرد املسيح املوعود 
  . �الذود عن حياض اإلسالم والنيب العدنان 

لقد حظيت هذه احملاضرة حبضور حاشد، فقد ذكرت تقارير جريديت "أخبار 
أو اثين آالف كان ينوف على عشرة  فيها جه فوالد" أنَّ عدد احلضورعام" و"بن
 عشر ألفا.

�⁄a��I@âýpìØÛbî�@ñŠ™bªH@ @
 اإلمام  سيدنا يف طريق إيابه من الهور، وبعد حماضرته آنفة الذكر، مر

زل ـفن ،٢٧/١٠/١٩٠٤مبدينة سيالكوت يف  �املسيح املوعود و املهدي
على مسامع  ألقاهابعد إحلاح على أبناء مجاعته، وحرر إذَّاك حماضرة ا 

يف اجتماع حاشد يف  �حضرة املولوي عبد الكرمي السيالكويت احلاضرين 
م، وكانت من حيث مضموا إكماال ملضمون حماضرة الهور، ٢/١١/١٩٠٤

يح حضرته بكونه املس ءاإلسالم، وإثبات ادعا ايامز �فيها حضرته إذ تناول 
املشايخ يف سيالكوت يثريون األكاذيب كعادم  وكان .واإلمام املهدي املوعود
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ه، غري أن اهللا تعاىل أحبط كيدهم، سلفا للحيلولة دون استقبال الناس حضرت

  عند حمطة القطار ألوف مؤلفة. �وحضر الستقباله 

éãbîç†Û@ñŠ™bª@ @
كانت لُدهيانة مركزا مهما للتبشري املسيحي يف البنجاب، وكانت اخلطط 
حتاك فيها لالنطالق إىل مجيع أحناء البنجاب لتنصري املسلمني خاصة، وقد 

الذي قال إن املسيح سيقتل الدجال يف  �ارتبطت ا نبوءة عظيمة للنيب 
لُدهيانه "باب لُد" (مسند أمحد، أبو داود، ابن ماجة)، ومن العجيب أن 

مركَّبة من كلمتني بالبنجابية ومها "لُد" و"دهيانه" ومعىن دهيانه هو الباب أو 
البوابة، وقد شاء اهللا تعاىل أن تؤسس اجلماعة اإلسالمية األمحدية يف تلك 

يف منـزل الصويف  هناك البيعة األوىل �املدينة؛ إذ أخذ املسيح املوعود 
  . م١٨٨٩أمحد جان املرحوم يف عام 

تعاحلجة، وإمعانا يف اإلثبات إمتام هذه احملاضرة حلقة من حلقات  د
مقابل دجل وتكذيب املشايخ  �والتدليل على صدق دعوى حضرته 

  املعارضني. 
م، غري أا ٤/١١/١٩٠٥هذه احملاضرة يف  �ألقى املسيح املوعود لقد 

نشرت مكتوبة ألول مرة على حلقات يف أعداد جريدة "احلكم" من 
م. ٣٠/١١/١٩٠٦م إىل ١٠/٩/١٩٠٦

Êìjäí@òîzî�½a@ @
م، وهو إىل حد ما ٩/٣/١٩٠٦هذا الكتيب يف  �ه ألف حضرت

يتضمن توضيحا للمصادر كالكتيب السابق من حيث دواعي التأليف، إذ 
يتضمن تصحيحا لسوء فهم عام يقع و اليت جاءت منها املسيحية وعقائدها، 

يف ، فيه أغلب املسلمني جراء الضالالت اليت كان يثريها املُنصرون وما زالوا
نقض بنيان اإلسالم العظيم، والنيل من شرف نبينا  إىلإطار سعيهم احلثيث 
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اإلسالم"  مصادرفني املسيحيني كتابا بعنوان "، إذ نشر أحد املؤل�الكرمي 
وهاجم فيه شخص  الكثري حوى فيما حواه من األكاذيب واألضاليل الشيَء

قد جاء باإلسالم من  �وأساء إليه، وادعى حبسب زعمه أن النيب  �النيب 
املسيحية احملرفة أو املهرطقة أو الفاسدة السائدة يف الشرق آنذاك، وغري ذلك 

ادر واملعتقدات اليت كانت سائدة يف بالد العرب يف ذلك الوقت. من املص
مدينة "بانس بريلي" رسالة إىل حضرته  من سكانقد أرسل أحد املسلمني و

يشري فيها إىل ما حاق باإلسالم من ضرر بعد قراءة الكتاب املذكور. ولكن 
  أن يكف بأس هؤالء؟! �أىن لغري املسيح املوعود 
املسيح عيسى  حضرته الضوء على عدة أمور، منها أن ويف هذا الكتيب ألقى

 ال يفند عقيدة �قد جاء بالدين احلق من اهللا تعاىل، وأنه  �بن مرمي 
، وإمنا وال يتعرض له، بل جيلُّه وحيترمه ويكرمه ويؤمن به �املسيح الناصري 

املختلفة عن دين املسيح الناصري املشوهة و يفند عقيدة املسيحيني املعاصرين
، وأن شخصية يسوع اإلجنيلي كما يقدمها اإلجنيل ال عالقة له كل االختالف

ن أن كل ما ذكره مما قد بي لذلك. النيب الصادق املكرم �باملسيح الناصري 
إمنا هو من باب إلزام اخلصم مبا  �عيسى بن مرمي  املسيحال يليق بشأن 

ب "مصادر اإلسالم"، االامات والشبهات اليت أثارها صاحب كتا يقول، وأن
  . �إمنا أثار اليهود ما مياثلها ضد املسيح عيسى بن مرمي 

آخر يف بيانا مفصال حول ماهية احلرب اليت تدور  �مث ألقى حضرته 
الزمان ويتمخض عنها ظهور احلق، نافيا أن تكون حربا وفق التصور 

حرب بسالح القلم  بل هيالتقليدي الساذج، فليست حربا بسالح مادي، 
 والكلمة.

Čí‰e@@@@@å−ë@æbí…bÓ@ì@ @
م، وحتدث فيه عن ٢٠/٢/١٩٠٧يف  هذا الكتيب � حضرته لقد ألّف

، الذين حظوا أكثر من غريهم بفرصة من فرقة اآلريا أهل قاديان من اهلندوس
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م كان يلتمس من ن بعضهإ، حىت �االطالع على أدلة صدق حضرته 

أَلَم به خطب. ويف ثنايا مواضيع هذا الكتيب تطرق ما  حضرته الدعاء إذا
إىل ذكر نبوءات عظيمة كنبوءة هالك "آم" ونبوءة هالك  � حضرته

"ليكهرام". كذلك ألقى حضرته الضوء على لطائف معرفية كموضوع 
"املالئكة"، إضافة إىل دحض عقيدة التناسخ الواهية لدى اآلريا. فمضمون هذا 

قاديان،  املقيمني يفالكتيب يتلخص يف أن حجة اهللا قد متت على اآلريني 
ومها ن عيانا على كثري من اآليات والنبوءات، نِ الشاهديى اآلرييوخاصة عل

وبصدد النبوءات املتحققة يسرد  ."الله شرمبت" و"الله مالوا مل" الشقيقان
يف هذا الكتيب مجلة من النبوءات اليت عاينها آريو قاديان،  � حضرته

وباألخص هذان املذكوران. 

@bß@ìçÖŠÐÛa †»þa@�Ëë@ð†»þa@´iA_ð@ @
املسيح املوعود اإلمام املهدي وهذا الكتيب يف أصله خطاب ألقاه سيدنا 

م يف ٢٧/١٢/١٩٠٥يف مجع من اإلخوة املسلمني األمحديني، بتاريخ  �
بعد صاليت الظهر والعصر، وكانت الضرورة قد  يف قاديان املسجد األقصى

دعت حضرته إىل إلقاء هذا اخلطاب تصحيحا لسوء فهم وقع فيه أحد اإلخوة، 
ويتلخص يف اختصار الفرق بني املسلم األمحدي وغريه من املسلمني يف مسألة 

وال أكثر من ذلك من حيث املبدأ. فلما كان هذا  �وفاة املسيح الناصري 
ح اهلدف احلقيقي من وراء تأسيس هذه اجلماعة بل كان األمر القول ال يوض

وكان هذا  .� حضرته كان ضروريا أن يقومهفيبدو مشتبها فيه وضعيفا، 
اخلطاب الذي ألقاه حضرته على الرغم من اعتالل صحته، بيانا حقيقيا واضحا 

، ال للفرق بني املسلم األمحدي وغريه. وال شك أن سوء الفهم ذاك يتكرر عادة
سيما مع إقبال مبايعني كل حني، حبيث تتضح أمهية مضمون هذا الكتيب 

 للمبايعني اجلدد ولألجيال املتالحقة أيضا.




	� ������  ح�	 

 كما عامر، ايد عبد الداعية نصيب من الد هذا ترمجة شرف كان لقد
عدد من اإلخوة الكرام واألساتذة األفاضل، وخنص  وإخراجه مراجعته يف أسهم

بالذكر السيد خالد عزام، والدكتور وسام الرباقي، والسيد سامح مصطفى، 
   .اجلزاء أحسن اهللا فجزاهم

لقد بذلنا أقصى جهدنا لتكون الترمجة أقرب إىل النص األردي، ومع ذلك ال 
ا لبذل جهد أكرب يف نربئ أنفسنا من ضعف فيها. وندعو اهللا تعاىل أن يوفقن

 الطبعات القادمة لتحقيق مزيد من الدقة. 
 من الد هذا حيويه مما لالستفادة الكرمي القارئ يوفق أن تعاىل اهللا نسأل

.آمني املستقيم، اهللا صراط عن الباحثني هلداية سببا جيعله وأن ومعارف، علوم

‹’bäÛa
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 هلذا الكتاب الطبعة األوىل صورة غالف
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باهلذا الكت ترمجة صفحة غالف الطبعة األوىل

 للناس شفاٌء فيه

  :(ترمجة بيتني فارسيني)
  والزمان املكانينور  � حممد ني،للعالَم وسراج إمام � حممد 

 عيانا اهللا وجهالناس  يري واهللا وجوده ولكن هللا، خشية اهـإل أمسيه ال
  ،الزمان وإمام عصرال جمدد حضرة حماضرة

 قاديان زعيم أمحد، غالم مريزا املوعود املسيح 

 حول

 البلد هذا يف األخرى واألديان اإلسالم

 الهور يف حاشد اجتماع يف م٣/٩/١٩٠٤ت يف قُرئ
 معراج ميانْ السيد "الهور فرقانية أجنمن" باسم اهللا خلق لفائدة اونشره

 حممد نور شيخ حكيم والسيد ،"لألجنمن" السكرترياملتعاهد العام و عمر الدين
 الهور "صحت مهدم"مطب  صاحب ،منشي عامل
 الهور،" عام رفاه" ستيم مطبعة يف
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 م١٩٠٤ آب ٢٧ العدد "أخبار بيسه" جريدة بقراءة اليوم علمت لقد
 شخصا ويؤيد الهور يف يقيماإليراين  حممود مرزا حكيم شخصا يدعى أن

 أستطيع ال ينا أشديد متأسف أسفا ولكين. يبارزين أن ويريد سيح،أنه امل يدعي
 يوم غدا، اجتماع فهناك ؛عندي الشديد الوقت لضيق هذا طلبه أقبل أن

 أسافر أن علي ألحدا يوم الباكر الصباح ويف. فيه مشغوال وسأكون السبت،
 الهور يف مقيم أنا. هناك مرفوعة لقضية احملكمة أمام للمثول غورداسبور إىل
 املقصود ما أعرف وال كهذا، شيئا أحد مين يطلب ومل تقريبا يوما ١٢ منذ

 وشك على صرت حني مناسب غري وقت يف الطلب هذا تقدمي من واهلدف
 آخر سديدا طريقا قترحأ ولكين. خرآ شغلل واحدة فراغ دقيقة أجد وال السفر
 بيسه" جريدة مدير ينشر أن وهو األمور، تصفية أجل من حممود مرزا حلكيم
 ٣ يف غدا االجتماع يف سيقرأ الذي مقايل وفصه بنصه جريدته يف" أخبار
 يف له مقاالً باملقابل أيضا ينشر أن املذكور حكيم السيد من وأرجو. أيلول

 مبنيا مقاله كان من بأنفسهم الناس سيحكم املقالني وبقراءة. نفسها اجلريدة
 رأيي يف. املتاع سقط من مقاله كان ومن ،القويةج واحلج واحلق الصدق على

 معظم عنها تسفر اليت السيئة النتائج من وأسلم أحوط للحكم الطريق هذا نأ
  . األيام هذه يف املناظرات

 فال ؛ذكره يتناول وال املذكور "حكيم" إىل موجها ليس هنا الكالم دام وما
. املناظرات عن أحيانا تنجم اليت اخلصومات من أمسى املقال هذا يكون أن بد

. . منهوالسالم
 القادياين أمحد غالم مريزا الراقم 





���� ���	
� ٧

الرحيم الرمحن اهللا بسم
 الكرمي رسوله على ونصلي حنمده

 حكومة كنف يف مالذا لنا وهب الذي اهللا أشكر شيء كل وقبل ١أوال
 سبيلنا، نم كل شوكة وإنصافها بعدهلا زيحوت ديننا، نشر من متنعنا المساملة 

  . احلكومة هذه نشكر تعاىل اهللا شكر بعدف
 األديان عن اآلن شيئا أقول أن أريد الكرام، املستمعون أيها فيا بعد، أما

 أثناء والتحضر واللباقة األدب قدر استطاعيت امراعي البالد هذه يف املوجودة
 اليت احلقائق مساع الناس بعض ه يشق على طبائعأن أعرف أنين غري. احلديث
 الفطرية الكراهية عواطف أزيل أن بوسعي فليس ،ومعتقدام دينهم تعارض
  . احلق بيان عند حىتأعتذر من اجلميع  حال، أية على. لديهم
 الذي اإلهلي الوحي وبعد طويل تدبر بعد علمت لقد ،كرامال حلضورا أيها

 دينية وخالفات البالد هذه يف كثرية فرق وجود مع أنه بالتواتر علي نزل
 احلقيقة يف غريه من أكثر اخلالفات يسبب الذي األمر أن إال السيل، كارجتاس

 تالشى قدف. الناس معظم قلوب من اهللا وتقوى الروحانية القوة تالشي هوإمنا 
كثرية  قلوب منا تقريببني بهمييز  أن اإلنسان يستطيع الذي السماوي النور 
 يرددون فهم رويدا، رويدا حلادإلا ةغبصب تتصبغ تزال ال الدنيا. والباطل احلق
  . فشيئا شيئا اإلحلاد أفكار القلوب يف وتتفاقم باللسان والرب اإلله كلمة

 ال ما باللسان فيقال يرام؛ ما على ليست العملية احلالة أن ذلك على والشاهد
اليت  احلالة أما ،يا فال أهامجه أبداباطن اصاحلأما إذا كان أحد . عمليا ينفَّذ

 مجعا غفريا من ضم م٣/٩/١٩٠٤ يف الهور يف كبري حشد أمام احملاضرة هذه قرئت لقد ١
 "فوالد بنجه"و" عام أخبار" جريدة تقارير وحبسب. ومن كل فئة من الناس وملة دين كل
 الذين نواملستمع إليهم يضاف ألفا، عشر اثين أو آالف عشرة على يربو احلضور عدد كان
(الناشر) .)الثانية الطبعة الهور حماضرة حاشية عن نقال. (االجتماع مكان خارج واقفني كانوا
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جعل اإلنسان ملزما  بسببه الذي اهلدف فقدان فهي عام وجهب تتراءى للعيان
 اهللا وحب احلقيقية، القلب طهارة إىلليسوا منتبهني  الناس معظم. نالديب

 واألخالق والتواضع والعدلِ والرحم واحللمِ الصادقة خلقه ومواساة اخلالص
 من. دين كل روح هو الذي والصدق والطهارة التقوى مثل األخرى الطيبة

 ،تزداد يوما بعد يوم الدنيا يف الدينية واخلصومات احلروب أن حقا املؤسف
 خلق الذي اإلله احلق معرفةُ هو الدين من احلقيقي دفاهل. تتضاءل الروحانيةو

 مواساةُمث  متاما، غريه حب حترق درجة إىل حبه يف والوصولُ كله، العالَم هذا
 ضرب قد اهلدف هذا أن أرى ولكين. احلقيقية التزكية لباس وارتداُء ،� خلقه

 فروع من بفرع متمسكون الناس معظم وأن الراهن، العصر يف احلائط عرض به
 اجلرأة األرض على تزداد لذلك. كثريا تعاىل اهللا معرفة اضمحلّت وقد اإلحلاد،

 يف يكن ال اإلنسان أن متاما البديهي فمن ؛يوما بعد يوم الذنوب اقتراف على
 واحلب اخلوف سبابأ افةتنشأ ك بل ،جيهل ملا واخلوف واحلب التقدير قلبه

 يف الذنوب كثرة سبب أن تام بوضوح ذلك من فيتبين. املعرفة بعد والتقدير
 احلق للدين العظيمة العالمات ومن. املعرفة قلة إىل عائد الراهن العصر يف الدنيا

 وينال الذنوب، عن اإلنسان ميتنع حىت تعاىل اهللا معرفة أسباب فيه تكثر أن
 ومجاله، � حسنه على االطالع بعد الكامل وعشقه تعاىل اهللا حب من نصيبا

 من التخلص أن احلق. جهنم من أسوأ � به العالقة انقطاع حالة يعترب لكيو
 الراحة هي وهذه لإلنسان، ظمىالع الغاية وه تعاىل اهللا حب يف والفناَء الذنوب
كلها  اهللا مرضاة تنايف اليت األماين. اجلنة ياةحب اهنعبر عن أن ميكننا اليت احلقيقية

. جهنمية حياة إال ليس اتباعها يف العيش وبذل جهنم، ارن
   اجلهنمية؟ احلياة هذه من تخلصال ميكن كيف: هو هنا السؤال ولكن
 هذه من النجاة أن هو السؤال هذا على للرد تعاىل اهللاإياه  وهبين الذي العلم
 اليت النفسية األهواء ألن ،والكاملة احلقيقية اهللا معرفة على ةمقتصر اجلحيم
 لتدمري متناهية بشدة يرتجِسوكامل  عارمٍ سيل مبنـزلة هي إمنا اإلنسان جتذب
 حاجة هناك لذلك كاملٍ بواسطة إال ميكن ال ؛كاملٍ القضاء على وإن. اإلميان
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 باحلديد احلديد: املثل يقول كما ،للحصول على النجاة الكاملة ملعرفةإىل ا
 تتأتى أمور واخلوف واحلب التقدير أنعلى  كثرية أدلة حاجة إىل بيان ال. يفلَح

 يقدره فلن ينيبالبال مثنه يقدر كرميا حجرا الطفلُ أعطي لو فمثال. فقط باملعرفة
 غرة حني على لشخص العسل يف السم دس لو كذلك. ألعوبةً من تقديره أكثر
ت لديه ليس ألنه هالكه ذلك يف أن يدرك أن دون شوق بكل لتناوله ؛منه

 لعلمكمعمدا  األفعى جحر يف يدكم اتدخلو نل ولكنكم. معرفة بذلك العسل
ه، مدركو وأنتم زعافا سما تتناولوا أن ميكن ال كذلك املوت، خطر ذلك يف أن
 للموت اهتماما تعريون ال إذن فلماذا ستموتون؛ بتناولهتعرفون أنكم  نكمأل

 إىل يعود ذلك سبب أن واضح تعاىل؟ اهللا أوامر عصيانكم نتيجة يدرككم الذي
لُخمن  كمووالسم األفعى تكمكمعرف معرفة.   

 متنع ةتامال املعرفة أن أً، وهومبد ينقضميكن ملنطق أن  الأنه  متاما املؤكد من
. وماله حياته على خطرا تشكل اليت األعمالكافة  اقتراف من اإلنسان

 األشرار أن صحيحا أليس. عنها ليمتنع كفارة أية إىل حباجة ليس واإلنسان
 يوقنون اليت النفس أهواء من األنواع ألوف عن ميتنعون اإلجرام على دأبواالذين 

 ؟اقترفوها إن شديدا عقابا نويعاقبو املشهود باجلرم يؤخذون ستجعلهم بأا
 الروبيات آالف فيه حمل ب على النهار وضح يف جيرؤ أحد ال هأن ترون

 املدججني الشرطة رجال عشرات اإليه الطريق ندما حيرسع مكشوفة بصورة
 أو بكفارة القوي إميامبفعل  السلب أو السرقة عن الناس ميتنع فهل. باألسلحة

 الشرطة رجال يعرفون ألم بل كال، قلوم؟ يف الصلب عقيدة رعب نتيجة
 لو بأم تامة معرفة يعرفون وهم قلوم، يرعب سيوفهم وملعانُ سود،األ بزيهم
 أيضا الدواب أن علما .فورا السجن دخلواُألو عليهم لقُبض هميدأي أطالوا
 يلقي أن ميكن ال الضاري فاألسد الناس؛ فضال عن نفسه املبدأ هذا وفق تعمل
 ذئب يهاجم لنكما .له صيد اآلخر جبانبها وجد وإن مضطرمة نار يف بنفسه

. مسلول سيف وأ معبأَة ببندقية صاحبها حيرسها شاةً
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 املعرفة حيتاج إىل اإلنسان أن وجمربة جدا صادقة لفلسفة إا األحبة، أيها فيا
 لو إنه ،أقولاحلق واحلق . الذنوب من التخلص أجل من كفارة إىل وليس التامة
 غرقوا ملا ؛كامال خوفا ختلق تامة معرفة على حازوا قد � نوح قوم كان
 أُعطي ولو. جارةباحل أُمطروا ملا املعرفة تلك � لوط قوم أُعطي ولو. أبدا
 حل الذي الدمار م حل ملا ؛القلوب منها ترجتف اليت اهللا معرفة البلد هذا أهل

 كاملة نتيجة عن تسفر وال تجدي نفعا ال الناقصة واملعرفة. الطاعوننتيجة 
 من طائل وال. كامال ليس الذي اإلميان من جدوى ال. احلب وأ اخلوف مفادها

 كذلك كامال، ليس الذي اخلوف من فائدة وال كامال، ليس الذي احلب وراء
 فهو كامال ليس وشراب طعام وكل. كاملة ليست اليت املعرفة من فائدة ال

 أن ميكن هل أو جياع؟ وأنتم واحدة حببة تشبعوا أن ميكن هل. اجلدوى عدمي
   واحدة؟ ماء بقطرة عطشكم خيمد
 تتوقعوا أن لكم أنى ؛احلق طلب يف ويا أيها الكساىل املهيضة، اهلمم ذوي فيا
 من التطهري قليل؟ وخوف حب ومع بسيطة، معرفة مع عظيمال اهللا فضل

. القوي القادر ذلك فعل هو حببه القلوب ملء وإن. اهللا فعل هو إمنا الذنوب
 الطبيعة قانون وإن. � هو إرادته إىل يعود قلبٍ يف وخشيته عظمته ترسيخ وإن

  .  الكاملة املعرفة بعد تتأتى األشياء هذه كل أن هو القدم منذ اجلاري
 التامة املعرفة أُعطي فمن. التامة املعرفة هو والتقدير واحلب اخلوف أصل إن
 الكاملة اخلشية أُعطي من وكلّ. أيضا الكاملني واحلب اخلشية أُعطي فقد

 هلذا نعتمد ال حنن. التجاسر عن الناشئ الذنب من نجي فقد التام واحلب
 بل حنن كفّارة، أيةإىل  وال صليب أي إىل حنتاج وال دم، أي على اخلالص

 باحلاجة فطرتنا تشعر اليت بنفوسنا التضحية وهي أال واحدة، تضحية إىل حباجة
 العنق تسليم يعين واإلسالم". اإلسالم" آخر بتعبري تدعى التضحية وهذه. إليها

 هو اجلميل االسم هذا. اوانصياع اطوع اهللا عتبة علىوضع الروح  أي. للذبح
 للذبح عنقال تسليم إن. ونواا التعاليم وجذر السماوية الشرائع مجيع روح
. كاملة معرفةاحلب الكامل يتطلب و كامال، حبا يتطلب ةحقيقي قناعةبو طوعا
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 كاملة معرفة إىل حتتاج احلقيقية التضحية أنّ إىل تشري اإلسالم كلمة فإنّ وهكذا
يف القرآن  األمر هذا إىل تعاىل اهللا أشار لقد. آخر شيء إىل وليس كامل وحب

، ١ �منكُم التقْوى ينالُه ولَكن دماؤها ولَا لُحومها اَهللا ينالَ لَن�: الكرمي فقال
  لذا فاخشوين واتقوين.

 يصل أن هو اإلسالم أحكام كافة وراء من احلقيقي اهلدف أن اعلموا
 يف وردت قد املنطلق هذا فمن". سالماإل" لفظ يف كامنةال قيقةاحل إىل اإلنسان
 حسنه تري فحينا النفوس، إىل اهللا حتبيب إىل دف ليماتع الكرمي القرآن
 القلب يف يترسخ أحد حب ألن بإحساناته؛ تذكِّر آخر وحينا ،� هـومجال

 له شريك ال واحد تعاىل اهللا أن ورد فقد. إحسانه بواسطة أو حسنه نتيجة إما
 الكاملة الصفات ميعجامع جل هو فيه، عيب الو احلسنة صفاته حيث من

 مجيع ومنبع كلها، املخلوقات مبدأ هو. املقدسة القدرات جلميع ومظهر
 بعيدا، كونه مع قريب هو. األمور مجيع ومرجع الدين، يوم ومالك الفيوض،

 هناك بأن القول ميكن ال ولكن شيء كل فوق هو. قريبا كونه مع بعيد وهو
 شيء هناك بأن القول ميكن ال ذلك ومع شيء كل من أخفى هو. حتته من

 وكل بذاته قائم إنه. هو بسببه حي شيء وكل هذاتب حي هو. منه ظهورا أكثر
 من خلق شيء ما من. حيمله شيء وال شيٍء كلِّ حاملُ إنه. به قائم آخر شيء
 ولكن شيء بكل حميط هو. � بغريه حييا أن ميكن أو ،� وبدونه نفسه تلقاء

 نور وكل فيهما، وما واألرض السماء نور هو. إلحاطةوصف تلك ا ميكن ال
 ال روح من ماف العاملني، رب هو. �هو  لنوره وظلٌ هو من نوره بقوة يلمع

 مل األرواح من روح يف قوة من ما. ذاا حبد قائمة هي ، والربوبيتهترىب بت
دمستز الوجود � منه تنفسها من أو جاءت إىل حي .  
 موجودة هي بل عامل عمل يسبقها مل اليت تلك) ١: (نوعان � رمحته إن
 والنار واملاء والنجوم، والقمر والشمس والسماء األرض اهلاومث األزل منذ

                                                 
 ٣٨: احلج ١
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 ما فكل كذلك. لراحتنا وسخرت خلقت اليت العامل هذا ذرات وكافة واهلواء
ئ قد إليه حباجة اكنيوجود ومل  قبل لنا ه والدتنا، أي حني مل يكن لنا أي

 أو ؟هأعمال نتيجة خلقت الشمس بأن يقول أن ألحد هل. عمل أي نكسب
 اإلنسان خلق قبل ظهرت رمحة فهذه الصاحلة؟ هأعمال بسبب األرض خلقت
  .أحد عمل نتيجة وليست ،وأعماله

. شرحهاإىل  حاجة وال ،األعمال على يترتب الرمحة من الثاين والنوع) ٢(
 كل من وبريء عيب كل من نزيه تعاىل اهللا أن الكرمي القرآن يف ورد قد

 كَانَ من�: يقولف. العيوب من ويتطهر أوامره اإلنسانُ يطيع أن ويريد ،نقيصة
 أعمى الدنيا هذه يف كان من أي. �١أَعمى اآلخرة في فَهو أَعمى هذه في

 بعد أعمى فسيكون -شيء كمثله ليس الذي - تعاىل اهللا رؤية من وحمروما
 هذه يف حواس اهللا لرؤية يعطى اإلنسانألن  الظلمة؛ تفارقه ولن أيضا املوت
 اآلخرة يف اهللا يرى لن احلواس بتلك الدنيا هذه يذهب من نل والذي ،الدنيا
 والرقي التقدم من نوع أي وضوح بكل اآلية هذه يف تعاىل اهللا نبي ولقد. أيضا
 رـيذك مث. تعليمه نتيجة نيلها لإلنسان ميكن مدارج ةوأي اإلنسان، من يريده

 برؤية به وبالعمل بسببه حيظى أن لإلنسان ميكن تعليما الكرمي القرآن يف � اهللا
 وال صالحا عملًا فَلْيعملْ ربه لقَاَء يرجوا كَانَ فَمن�: فيقول الدنيا، هذه يف اهللا

رِكشي ةادببِع هبا ردن يأ. �٢أَحه ماإلله اهللا برؤية الدنيا هذه يف حيظى أن سر 
 جيب أي فساد، يشوا ال صاحلة أعماال يكسب أن عليه ،احلقيقي واخلالق احلق
 إين فيقول ؛صاحبها قلب يف الكرب ختلق والللناس،  رياًء األعمال تلك تكون أال

 منها تفوح وأال كاملة، غري ناقصة األعمال تلك تكون وأال كذا، وإين كذا
. والوفاء بالصدق مفعمةً تكون أن جيب بل حلب اخلالص،ا تنايف رائحة

 تعبد فال أنواعه، بكل الشرك صاحبها جيتنب أن جيب ذلك إىل وباإلضافة

                                                 
 ٧٣: اإلسراء ١
 ١١١: الكهف ٢
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أو املاء أو النار وأ اهلواء الو السماء جنوم الو القمر الو الشمس آخر  شيء أي
 كأا عليها يعتمد وال الدنيوية ألسبابعلِّق آماال على اي وأال ،األرض يف

 من نوع أيضا ذلك ألن ؛الشخصية ومساعيه قواه على يعول وأال، هللا شركاء
 مل كأنه -األعمال بكل القيام بعد -سبحي أن عليه جيب بل. الشرك أنواع
ينبغي  بل ،أعمالكم من عملب تستكربوا وال علمكمعلى  تزهو فال. شيئا يفعل

 على خاضعة الروح ولتكن .احلقيقة يف وكساىل جاهلني أنفسكم وادتع أن
كالعطشان  تكونوا وأن ،باألدعية هفيوض جذب وينبغي دائما، اهللا عتبات

 فيصل معني، زالل ماء عني أمامه تتفجر الذي ،والقدمني اليدين فاقدال امئالظ
 على شفتيه يضع حىت أحيانا ويسقط حينا ينهض حيث ،بالغة بصعوبة إليها

  . يرتوِ مل ما عنه ينفصل وال ،الينبوع
 اُهللا*  أَحد اُهللا هو قُلْ�: احلسنة صفاته عن الكرمي القرآن يف ربنا اهللا يقول مث

دمالص  *لَم دلي لَمو ولَدي  *لَمو كُني ا لَهكُفُو دوحيد إهلكم نأ يأ. �أَح 
 شيء أي صفات متاثل ال. وأبدية أزلية ذات هكمثل ليس وصفاته، ذاته يف وفريد
 هو أما ،احمدود علمه يبقى ذلك ومع معلِّم إىل حباجة اإلنسان علم إن. صفاته
 اإلنسان مسع حاسة إن. حمدود غري علمه فإن ذلك ومع ،معلِّم أي عن فغين �

 أما ألن مجيع صفاته بال مثيل ونظري. حمدودة تكون ذلك ومع اهلواء إىل حباجة
 الشمس إىل حباجة اإلنسان رؤية إن. حدود حتده وال ،الذاتية بقوتههو ف اهللا مسع
 تعاىل اهللا رؤية أما حمدودة، تبقى ذلك ومع آخر مصدر من ضوء إىل أو

 اخللق على اإلنسان قدرة إن كذلك. حمدودة غري هيو الذايت نوره فمصدرها
 اخللق على اهللا قدرة ولكن حمدودة، تكون ذلك ومع ووقت مادة إىل حباجة
، كذلك � له مثيل ال، وكما حمدودة غري وهي وقت أو مادة إىل حباجة ليست

 صفاته مجيع لكانت صفاته إحدى يف نقص وجد فإذا. � فاتهال مثيل لص
يف  له مثيل أو نظري ال فريدا وحيدا يكن مل ما وحدانيته تستقيم فال ناقصة،
 ولدا ليس � أنهالتالية  اآلية تعينو .ذاته يف له مثيل وال نظري ال كما ،صفاته
. ولد إىل وال أب إىل حباجة فليس ،ذاته حد يف غين ألنه ؛ولد له وليس ألحد
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 ؛األعمال عن أما. مياناإل مدار وهو الكرمي القرآن علّمه الذي التوحيد هو هذا
 بِالْعدلِ يأْمر اَهللا إِنَّ�: وهي الكرمي القرآن يف وشاملة جامعة آية فهناك

انسالْإِحاِء وإِيتي وى ذبى الْقُرهنينِ واِء عشكَرِ الْفَحنالْميِ وغالْبأي. �١و 
 ذلك من أكمل تكونوا أن أردمت وإذا .واإلنصاف بالعدل تقوموا أن اهللا كمأمري

 تنالوا أن أردمت وإذا. قط إليكم حيسنوا مل الذين إىل أحسنوا أي ،فأحِسنوا
 كما طبيعي ودافع ذاتية مبواساة البشر بين إىل فأحسنوا ذلك من أكثر الكمال
 تـمنوا أو أحد من شكرا تتوقعوا أن طبيعي دون بدافع ولدها إىل األم حتسن
 وافرتك أو تــمنوا أو تعتدوا أن ينهاكم تعاىل اهللا إن: قال مث. أحد على

 مكان يف تعاىل قال نفسها اآلية شرح ويف. صادقة مواساة كماواس الذي بنعمة
 لوجه نطْعمكُم إِنما*  وأَسريا ويتيما مسكينا حبه علَى الطَّعام ويطْعمونَ�: آخر
 حني الذين الكمل الصادقني أن أي. �٢شكُورا وال جزاًء منكُم نرِيد ال اِهللا

 وليس فقط اهللا لوجه حبا ذلك يفعلونإمنا  ؛واألسرى أليتاموا الفقراء يطعمون
 أي منكم نريد وال ،فقط اهللا لوجه خندمكم بأننا هلم ويقولون طمع، ألي
 سيئَة جزاُء�: والعقاب اجلزاء عن قال مث. تشكرونا أن منكم نريد وال ،جزاء
 أن جيب السيئة عقوبة أن أي. �٣اِهللا علَى فَأَجره وأَصلَح عفَا فَمن مثْلُها سيئَةٌ

 عفا لو ولكن. بالشتيمة والشتيمة بالعني والعني بالسن السنأي  مبثلها، تكون
 عنه واملعف مال إذا أنه مبعىن ،ال الفساد اإلصالح هيعفوه  نتيجة وكانت أحد
 من أفضل الشرط ذا العفو لكان يئ؛الس السلوك عن وتوقف اإلصالح إىل

 يف كل األحوال الثاين اخلد يدار أن وليس وثوابا، أجرا العايف ولنال ،االنتقام
 بعض ويف. احلكمة عن بعيد ذلك ألن ؛األول اخلد على اللطمة تلقي بعد

 .الصاحلني إىل اإلساءة كمثل مثَلُه، وضارا األشرار إىل اإلحسان يكون األحيان

                                                 
 ٩١: النحل ١
  ١٠-٩: اإلنسان ٢
 ٤١: الشورى ٣
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 ولي كَأَنه عداوةٌ وبينه بينك الَّذي فَإِذَا أَحسن هي بِالَّتي ادفَع�: تعاىل قالو
يممأحد إليك أحسن إذا أي. �١ح ولو إليك، أحسن مما أكثر إليه فأحِسن 
لَت ؛فعلتجدت إن -بينكما العداوةُ لتحوصديق وكأنه ،صداقة إىل - و 

 يأْكُلَ أَنْ أَحدكُم أَيحب بعضا بعضكُم يغتب ولَا�: تعاىل قالو. أيضا وقريب
ملَح يها أَختيلَا�. �٢م رخسي قَوم نمٍ مى قَوسوا أَنْ عكُونا يريخ مهن�٣م. 
 الْفُسوق الاسم بِئْس بِالْأَلْقَابِ تنابزوا ولَا�. �٤أَتقَاكُم اِهللا عند أَكْرمكُم إِنَّ�

دعب انوا�. �٥الْإِمينِبتفَاج سجالر نم ثَانوا الْأَونِبتاجلَ وورِ قَوقُولُوا� .�٦الزو 
 بعضكم يشكو أال جيب أي. �٨جميعا اللَّه بِحبلِ واعتصموا�. �٧سديدا قَولًا

 من وغريهم عليا فئة من أنفسهم ظانني أخرى فئة من فئة تسخر وأال ...بعضا
 بأمساء اآلخرين تنادوا وال... ، والفوارق القومية ال تعين شيئا عند اهللاسفلى فئة

... الفاسقني من اهللا عند ستعدون وإال ؛إليهم إساءة واسبوحي منها يستاءون
 تكون أن وجيب. احلديث لغو واجتنبوا الكالم، عند واحلكمة العقل واستخدموا

  . مجيعا وأطيعوه ،تعاىل هللا تابعة وقواكم أعضائكم كل
 كَلَّا*  الْمقَابِر زرتم حتى*  التكَاثُر أَلْهاكُم� أخرى: اتيف آي � وقال
فوونَ سلَمعت  *كَلَّا ثُم فوونَ سلَمعكَال*  ت ونَ لَولَمعت لْمنيِ عقنَّ*  الْيورلَت 

يمحالْج  *ا ثُمهنورلَت نينيِ عقالْي  *ثُم أَلُنسلَت ذئمونِ ييمِ ععأيها ؛أي �الن 
 ومع ،القبور إىل وصلتم حىت أغفلكم قد الدنيا يف طمعكم إن اهللا، عن الغافلون

 سوف ولكنكم منكم، خطأ وهذا. غفلتكم من تستفيقون تكادون ال ذلك
 ولو. قريبا ذلك ستعرفون بأنكم وأقول وأكرر. قريب عما ذلك تعرفون
 حياتكم أن ولعرفتم ،كمجهنم العلم على املبين التدبر بعد لرأيتم ايقين وهعلمتم

 أن الكامل اليقني بعني لرأيتم ؛أكثر املعرفة يف تقدمتم ولو. جهنمية حياة هي
 كل عن وتسألون جهنم، يف تلقَون حني قريب والوقت. جهنمية حياة حياتكم

١٤: احلجرات ٤     ١٢: احلجرات ٣       ١٣: احلجرات ٢          ٣٥: فصلت ١
١٠٤: عمران آل ٨       ٧١: األحزاب ٧            ٣١:احلج ٦     ١٢:احلجرات ٥
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 بكم يبطش أن بعد اليقني حق إىل ستصلون أي. معتدل وغري شائن تصرف
  . العذاب

  :أنواع ثالثة اليقني أن إىل إشارة اآليات هذه يف
 - ويظن بعيد من دخانا أحد يرى كأنْ فقط، والقياس بالعلم يأيت الذي: أوال

  . هناك النار وجود من بد ال أنه -والقياس العقل مستخدما
  . عينه بأم النار رءامل يرى أن اليقني من الثاين والنوع: ثانيا
 حرقها قوة وجيرب النار يف يده يدخل أن ليقنيمن ا الثالث والنوع: ثالثا
 حق اليقني، عني اليقني، علم: أي ،لليقني الثالثة األنواع هي فهذه. بنفسه
 قربه يف تكمن كلها اإلنسان راحة أناآليات  هذه يف تعاىل اهللا بين لقد. اليقني

. جهنمية حياة فتلك الدنيا إىل ومال باهللا عالقته قطع وإذا. � له وحبه اهللا من
ولو حني يكون  املطاف، اية يف اجلهنمية احلياة هذه على يطَّلع واحد وكل

يف آية  اهللا يقولو. كلها الدنيا وعالقات واملتاع املال تاركا وتموشكا على امل
 يقدر الذي أن أي. �١جنتان ربه مقَام خاف ولمن� أخرى يف القرآن الكرمي:

  .جبنتني عليه سينعم ؛اهللا عند املساءلة خائفا الذنوب ويهجر التقدير حق اهللا
 وسيكون حسن، تغيري فيه وحيدث الدنيا هذه يف اجلنة حياة سيوهب: أوال

  . له وكفيال وليا تعاىل اهللا
 الدنيا على وآثره اهللا خاف ألنه ذلك املمات، بعد أبدية جنة له توهب: ثانيا
 أَعتدنا إِنا�: يف آية أخرى يف القرآن الكرمي � يقولو. النفس وأهواء

رِينلْكَافلَ للَاسأَغْلَالًا سا وريعسإِنَّ*  و اررونَ الْأَببرشي نا كَانَ كَأْسٍ مهاجزم 
: أيضا تعاىل وقال. �٢تفْجِريا يفَجرونها اِهللا عباد بِها يشرب عينا*  كَافُورا

 أي. �٣سلْسبِيلًا تسمى فيها عينا*  زنجبِيلًا مزاجها كَانَ كَأْسا فيها ويسقَونَ�

                                                 
 ٤٧: الرمحن ١
 ٧ -٥: اإلنسان ٢
 ١٩ -١٨: اإلنسان ٣
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وهم  - لنا احب قلوم تكن ال الذين للكافرين وسعريا الوأغال سالسل أعتدنا قد
 أغالل أعناقهم ويف الدنيا، حب سالسل أقدامهم يفو -خملّدون إىل اإلرض

 بل ،األعلى إىل وينظروا رؤوسهم يرفعوا أن يستطيعون فال ؛اهللا عن البعد
 أما. دنيوية ألطماع دائمة حرقة قلوم ويف. األرض إىل خملدين يظلون
 يف الدنيا حب فتر الذي الكافور شراب الدنيا هذه يف فيشربون نوالصاحل
 فيفجروا الكافور، شرابِ عني يوهبون فإم. أطماعها عطش وهدأ قلوم،
 وحني. العطاشى من ودان قاصٍ كل فيها ليشاركوا والقنوات األار بصورة
 ،تعاىل اهللا حب وينمو اإلميان قوة وتزداد قنوات بصورة العني تلك تتفجر
 أوال الكافور شراب يشربون أم أي. زجنبيال يسمى شرابا يسقَون عندها

 إىل حيتاجون ذلك بعد ولكنهم. قلوم يف الدنيا حب يفتر أن مهمته الذيو
 السيئة ترك ألن ؛تعاىل اهللا حب حرقة فيهم تشتعل حىت أيضا ساخن شراب
 العني هذه وإن. بشراب الزجنبيل يسمى ما وهذا. جبارا عمال ليس وحدها
  .اهللا سبيل عن اسألْ أن ذلك ومعىن سلسبيل، تسمى

 من خاب وقَد*  زكَّاها من أَفْلَح قَد�: آية أخرى يف تعاىل قالوقد 
 .اجلنة حياة كملو النفس، أسر من حترر نفسه زكّى الذي أن أي. �١دساها
  . السماء إىل يتوجه ومل التراب يف نفسه دس من خابو وفشل
 يف تعاىل اهللا وجه لذا ،وحده اإلنسان بسعي تنال ال املراتب هذه دامت وما
. �٢لَكُم أَستجِب ادعونِي�: قالكما  وااهدة، الدعاء إىل مرارا الكرمي القرآن
 دعان إِذَا الداعِ دعوةَ أُجِيب قَرِيب فَإِني عني عبادي سأَلَك وإِذَا�: أيضا وقال

 عين عبادي سأل إذا أي. �٣يرشدونَ لَعلَّهم بِي ولْيؤمنوا لي فَلْيستجِيبوا
 على فاجلواب ،موجود اهللا أنمن  تأكدن وكيف وجودي، يثبت كيف ليتأكدوا

١١ - ١٠: الشمس ١
٦١: غافر ٢
١٨٧: البقرة ٣



١٨  ���� ���	
�  

 لذا وأكلِّمه، له أمسع يدعوين وحني. يدعوين من وأجيب قريب جد أنين ذلك
 لكي كامال، إميانا يب يؤمنوا وأن ،جديرين مبكامليت أنفسهم جيعلوا أن عليهم
  .سبيلي إىل يهتدوا

 وكُونواْ� :يقولو .�١سبلَنا لَنهدينهم فينا جاهدوا والَّذين�: تعاىل يقولو
عم نيقادأن و ،وجتاهدوا تدعوا أن فعليكم اهللا لقاء تريدون كنتم إذا أي �٢الص

  . لذلك شرط أيضا نيدقالصا صحبة ألن ،أيضا الصادقني بصحبة كونوات
 قليل قبل قلت كما ألنه ،اإلسالم حقيقة إىل اإلنسان توصل األحكام فهذه

 وترك الشاة، مثل لتذبح تعاىل اهللا إىل العنق تسليم هي اإلسالم حقيقة إن
 املوت من نوعٍ وقبولُ ،وإراداته تعاىل اهللا رضا يف وفناؤه ،إراداته مجيع اإلنسان

 القيام مث ،كاملة بصورة اهللا حب بصبغة باغُنصواال اهللا، يف الفناء بعد لنفسه
 ال عينني على واحلصولُ آخر، سبب ألي وليس الذايت حبه نتيجة � بطاعته
 ال ولسان وحده، هللا خاضع وقلبٍ باهللا، إال تسمعان ال وأذننيِ باهللا، إال تريان
 حيث ؛السلوك أنواع كل عليه تنتهي الذي املقام هو هذا. بإنطاقه إال ينطق
 نفسانية على ويطرأ. إليها املوكولة املهام كافة أجنزت قد اإلنسانية القوى تكون

 بكالمه جديدة حياة اإلنسان ذلك اهللا رمحة ب عندها ،كامل موت اإلنسان
 ميكن ال الذي األدق النورو. العذب اهللا بكالم فيتشرف ،الساطعة وأنواره احلي

 تلقائيا اإلنسان قلب إىل يقترب ،كنهه العيونتدرك  وال ،تكتشفه أن للعقول
 اهللا يشرف فهكذا. �٣الْورِيد حبلِ من إِلَيه أَقْرب نحنو�: تعاىل يقول كما
 ربه فريى ؛عيناه وتستنري عماه يزول فيه وقت فيأيت ،بقربه الفاين اإلنسان �

. � نوره برداءملفوفًا  نفسه وجيد صوته، ويسمع ،اجلديدتني العينني اتني
 لحياةا وسخا للباس جسمه عن اإلنسان وخيلع ،الدين من الغاية تكتمل ئذعند

                                                 
 ٧٠: العنكبوت ١
 ١١٩التوبة:  ٢
 ١٧: ق ٣
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 واجلنةَ تعاىل اهللا رؤيةَ نتظري فال. النور لباس ويلبس � اَهللا برؤيته السفلية
عماء ومكاملته � برؤيته حيظى بل ،فقط خرةوانتظار اآل كوعدهذه يف اجلنة ون 
 تتنزلُ استقَاموا ثُم اُهللا ربنا قَالُوا الَّذين إِنَّ�: تعاىل يقول كما. نفسها الدنيا
هِملَيكَةُ علَائافُوا أَلَّا الْمخلَا توا ونزحوا ترشأَبو ةني بِالْجالَّت متونَ كُندوع�١ت .

 يف له شريك وال الكاملة الصفات جلميع جامع ربنا بأن ونقولي الذين نّأ أي
 إميام يتـزعزع وال ذلك على يصمدونيثبتون و مث صفاته، يف وال ذاته

 ؛املوت واجههم أو الباليا عليهم ونزلت الزالزل هزم مهماوإخالصهم 
 الشرسني األعداءالباليا و ختافوا ال: قائال اهللا ويكلِّمهم املالئكة عليهم تتنـزل

 اجلنةَ الدنيا هذه يف لكم وسأهب معكم فأين ،بقتس مصائب على حتزنوا وال
  . ا فافرحوا ا، وعدمت اليت

 مل وعودب ليستهي و ،عليها شهادة بدون ليست األمور هذه أن فليتضح
 من النيرة القلوب أصحاب من الروحانية ألوف اجلنة هذه قد نال بل ،تتحقق

 ورثةً املخلصني أتباعه تعاىل اُهللا جعل قد دين اإلسالم أن احلق. املسلمني
 املتفرقة، نِعمهم كافة املرحومة األمة هذه وأعطى ،كلِّهم السابقني للصادقني

 الصراطَ اهدنا�: وهو الكرمي القرآن يف بنفسه علّمه دعاًء استجاب وقد
يمقتساطَ*  الْمرص ينالَّذ تمعأَن هِملَيرِ عوبِ غَيضغالْم هِملَيال عو الِّنيالض� .

 شرف ونالوا الربكات أنواع مجيع منك نالوا الذين صراط إىل رب يا اهدنا أي
 كنصرت همتوحالفَ أدعيتهم، باستجابةمنك  وحظُوا وخماطبتك، مكاملتك
 تركوا والذين ،غضبك م حلّ الذين سبل وجنبنا ،دائما وهدايتك وعونك

 اخلمس الصلوات يف نقرأه الذي الدعاء هو هذا. غريها سبال واختاروا لكيسب
 ،جهنم مبنـزلة هي العمى حالة يف الدنيا ياةاحل أن جبالء ويتبني ،يوم كل

 والناجي تعاىل هللا احلقيقي املطيع أن واحلق. واملوت أيضا مبنـزلة جهنم
 الذي وهو كامال، إميانا به ويؤمن تعاىل اهللا يعرف الذي ذلك هو ؛احلقيقي

٣١: فصلت ١
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 رغبةال فيه ليست الذي فالقلب. اهللا حب يف ويفىن الذنوب يهجر أن يستطيع
 والدين. ميت قلب هو إمنا يقينية بصورة وخماطبته اهللا مبكاملة وطلب احلظوة

 حمظوظني الصادقني أتباعه وجعلِ الكمال هذا إىل اإليصال قوة فيه ليست الذي
 يهد مل الذي النيب إن كذلك. الصدق روح فيه وليست اهللا من ليس ؛اهللا مبكاملة
 من فليس ؛الكاملة املعرفة إىل ويتطلعوا وخماطبته اهللا مكاملة يطلبواإىل أن  أتباعه

 ميكنه سببهب الذي العظيم اإلنسان هدف ألن � هيعل يفتري بل ،أيضا اهللا
ونوال األجر  ،اهللا بوجود كامل يقني احلصول على هو ،الذنوب من التخلص
 غيبِ اهللا، بوجود الكامل باليقني حيظى أن لإلنسان أنى ولكن. � منه واجلزاء
، وأنى له أن حيظى باليقني الكامل "املوجود أنا" نداء منه يسمع مل ما الغيبِ،

 حيث من اهللا وجود على االطالع !؟وما مل يشاهد آياته البينات �بوجوده 
 والسماء األرض إىل بالنظر - السليم العقلأن حيكم  يف ينحصر العقلية األدلة

 هلذه يكون أن بوجوب -فائق الكمال محكَمٍبليغ و ترتيب من فيهما وما
 ذلك أن اجلزم ميكنه ال ولكن. خالق بالغة حكمة على ويةنطامل املخلوقات

 أما خيال، جمرد" يكون أن جيب" أن واملعلوم. احلقيقة يف موجود اخلالق
 مبعىن. بين واضح بينهما والفرق األمر، لواقع إثبات فهو" احلقيقة يف موجود"

 أُشهِد فقد الثانية احلالة يف أما اخلالق، ضرورة عن أُخرب قد األوىل احلالة يف أن
  . احلقيقة يف موجودا كونه على

 العصر يف -املبدأ األصلي ينسى أال احلق باحث عن كل على جيب باختصار،
ذلك  هو احلقأن الدين  -األديان خمتلف طغى فيه سيل العراك بني الذي الراهن
 اهللا مكاملة درجة إىل ويوصل الكامل، ليقنيبا تعاىل اهللا وجه يريالذي 

 ختليصِ على ويقدر. � اهللا مبكاملة اإلنسان تشريف على ويقدر وخماطبته،
 ما أما. لروحا اليت تنشط تهزيوم الروحانية بقوته الذنوب ظلمة من القلوب

  .خادع فكله األديان من سواه
 إذا فيما ونرى البلد هذا يف املوجودة األديان بعض على نظرة نلقي واآلن

 يف وهل تعاىل، اهللا معرفةيف  الكامل اليقني إىل اإلنسان إيصال على قادرة كانت
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 هذا كان وإذا ؟يةاليقين اهللا مبكاملة اإلنسان تشريف تستطيع أاب وعد بهاتكُ
   ال؟ أم الوعد هلذا مصداق الراهن العصر يف يوجد فهل موجودا الوعد
 ال أنين واضحا فليكن. املسيحي الدينهو  األديان من ذكره جيدر ما أولإن 
 على متفقوناملسيحيني  ألن ،الدين هذا عن الكتابة يف إلسهابإىل ا حاجة أرى
 زمن مضى وقد ،� الناصري املسيح زمن بعد انقطع قد واإلهلام الوحي أن

 وإن القيامة، يوم إىل لنيلها سبيل وال ،املستقبل يف هافي أمل وال ،النعمة هذه
 وصفة وأوجدوا للنجاة طريقا اختلقوا السبب هلذا رمبا. مسدود الفيض باب

 أميا ةوالرمح واإلنصاف العقل وتنايف كله العامل مبادئ تفردت عن جديدة
 العامل ذنوب حامال الصليب على املوت بِلقَ � املسيح إن قوهلم وهي ؛منافاة
 لينجي الذنوب من الربيء ابنه اهللا فأمات. موتهنتيجة  اآلخرون ينجول كله

 من اآلخرين قلوبوتتطهر  خلّصتت أن ميكن كيف نفهم ال ولكننا. املذنبني
 اآلخرون ينال أن ميكن وكيف ميتة ظلم؟! نتيجة الذنوب الرتكاب سيئة عادة
م الغفران صكهذا أن احلق بل !بريء؟ شخص قتل نتيجة السابقة لذنو 

 عن عوضا الذنوب من الربيء معاقبة ألن ؛معا ةوالرمح العدل يقتل الطريق
 حق وجه دون هكذا القلب بقسوة االبن قتل إن وكذلك ،العدل ينايف املذنبني

  . اإلطالق على الفعلة هذه وراء من جدوى وال. ةالرمح ينايف
. املعرفة قلة هو سيل الذنوب وراء احلقيقي السبب إن قليل قبل قلت ولقد

 يقتضي العلة وجود ألن املعلول، فأنى ميكن إنكار ؛موجودة العلة دامت فما
 الباعثة العلة بأن تقول اليتأا من عجب العجاب الفلسفة  احلق. دائما املعلول

 وتالشى وقائمة، موجودة زالت ما اهللا؛ معرفة قلة وهي أال الذنوب، على
 ال أنه على الشهود من ألوفا تقدم التجربة إن. الذنوب ارتكاب وهو املعلول
  . الكاملة املعرفة دون شيء أي جتاه التقدير وال اخلوف وال احلب يتولد أن ميكن

. بأو احل خلوفبدافع ا إما ،يتركه أو عمال يكسب اإلنسان أن متاما واملعلوم
 ال معرفة هناك تكن مل فما. املعرفة عن ينتجان واحلب اخلوف أن أيضا واملعلوم

 .حب وال خوف يتولّد أن ميكن
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 يف ليس أنه هنا لبيانا إىل اتدفعن احلق تأييد عاطفة إن واألحبة، اإلخوة أيها
 عندهم الوحي. تعاىل اهللا معرفة إىل بالنسبة واضح شيء املسيحينيالسادة  أيدي

 أماو واحلواريني، � املسيح بعد أيضا عجزاتامل انقطعت مث ا،سلف منقطع
وإذا ذُكرت . ابشر تأليههمنتيجة  اليد من أيضا أفلتفقد  العقل طريق

 أن منكرٍ هلا فلكل اآلن؛ واحلكايات القصص بصورةهي  اليت السابقة املعجزات
 عادة من كانت املبالغة ألن ،فيها املبالغة دىمبو حقيقتها مبدى أعلم اهللا: يقول

أجنز  املسيح أن تفيد فقرة األناجيل أحد يف وردت قد فمثال. األناجيل كتاب
وسعت هذه األعمال  الدنيا انظروا أن ولكن. الدنيا وسعتها ملا كُتبت لو أمورا
 املنطق، هذا وما الفلسفة هذه ما ؟عند كتابتها تسعها ولكنها لن ،كتابتهادون 

   !؟ا أحديفهمه هل
 معجزات من عددا أكثر ليست � املسيح معجزات فإن ذلك ىلإضافة إو
مبعجزات  إيليا النيب معجزات قورنت ولو. حبال من األحوال � موسى النيب

  . راجحة إيليا معجزات كفة لكانت املسيح عليهما السالم
 هؤالء ستحقال ؛املعجزات نتيجة إهلا أحد يصبح أن باإلمكان كان إذاف

 أو اهللا، ابن أنه نفسه على أطلق املسيح بأن القول أما. األلوهية كلهم الصلحاء
. ذلك من استنتاج تأليهه يصح فال ؛اهللا ابن أنه أيضا آخر كتاب يف عليه أُطلق
 يضا،أ إهلا البعض سمي ، وقداملقدس الكتاب يف اهللا بأبناء الكثريون سمي لقد
 لقبب املسيح سوى أحدلقَّب ي مل ولو حىت. ذلك يف املسيح لتخصيص مربر فال

 جهال ذلك احلريف مع معناه على لهمح لكان الكتب تلك يف اإلله ابن أو اإلله
 ولكن ملا كان. بكثرة تعاىل اهللا كالم يف االستعارات كهذه موجودة ألن ،حمضا
 حبسب اهللا بابن تسميته يف � املسيح يشاركون آخرون كثريون هناك

   األفضلية؟ هذه من اآلخرون الشركاء يحرم فلماذا املقدس، الكتاب
 وال ،ال يصح بأي حال النجاة أجل من اخلطة هذه على االعتماد باختصار،

 أجل من االنتحار أن احلق بل. أصال اخلطة ذه الذنوب من متناعلال عالقة
 مل � املسيح إن باهللا حالفا قولال وأستطيع. ذاته حبد ذنب اآلخرين جناة
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 املسيحوقد دعا . شاءوا ما األشرار اليهود معه فعل بل طواعيةً، بالصلب يرض
 فسمع ،دموعه تسالو الصليب على املوت من تخلصلل الليل طول احلديقة يف
فما . نفسه اإلجنيل يف ورد كما الصليب على املوت من وأنقذه لتقواه دعاءه اهللا

 يقبل الوباإلضافة إىل ذلك،  طوعا! انتحر املسيح بأن القولُ مة أشنعها من
 أن نقبل حنن نعم،. بكرٍ صداع به ويزول حبجر رأسه زيد يضرب أن العقل

 ،بيده تعاىل اهللا طهرهم الذين الكمل العباد من وكان نبيا كان � املسيح
 يف وردت كلمات على بناء األنبياء من غريه أو نؤلِّـهه أن ميكن ال ولكن

 يف وردت وقد اال، هذا يف خربة لدي. األنبياء من غريه أو حبق حبقه الكتب
 حبق جنيلأي إ يف مثلها مل أر وإكرام إعزاز كلمات حبقي املقدس تعاىل اهللا وحي

 أن فأرى اإلجنيل تعليم أما !حقيقةً؟ اهللا ابن أو إله إين أقول أن يل فهل ؛املسيح
 جلّ يصب أن دون كلها اإلنسانية القوى يطور الذي ذلك هو الكامل التعليم

  .فقط واحد جانب على اهتمامه
 ،وحده الكرمي القرآن يف الكامل التعليم هذا وجدت إنين وحقا صدقا أقول

 لطمك لو :اإلجنيل يف قيل فمثال. شيء كل يف واحلكمة احلق يراعي الذيوهو 
 األمر هذا أن يعلِّمنا الكرمي القرآن ولكن ،اخلد اآلخر له فأدر كخد على أحد

 إذا فيما احلال مقتضى إىل االنتباه جيب بل والظروف، األحوال كل يف يصلح ال
 التعليم هذا أن الواضح من. أو العقاب العفو أو االنتقام أو الصرب يتطلب كان

 ويفسد البشرية سلسلة تتحطم به العمل وبدون الكامل، التعليم هو القرآين
 ،شهوةبنظرة  احملرمة املرأة إىل تنظر أال اإلجنيل يف قيل كذلك. كلِّيا الدنيا نظام
 وال شهوةً ال أصال، احملرمات النساء إىل تنظر أال فيقول الكرمي القرآن أما

 حسب تكون عينك غضيضة ضبابية أن فينبغي. لعثارك مدعاة ذلك ألن غريها؛
 األنسب الطريق هو هذا. املباشرة نظرةال إلقاء تتجنب أن وجيب األمر، مقتضى

 سوف الراهن العصر يف لنا ضةناهامل الفرق لعل. القلب طهارة على للمحافظة
 تؤكد التجربة ولكن ألم حديثو العهد باحلرية والتحرر. األمر هذا يف تعارضنا

  . الصحيح احلكم هو هذا أن على جبالء



٢٤ ���� ���	
� 

. أبدا سليمة تكون ال النظرات وتبادل املطلقة احلرية نتيجة إن األحبة، أيها
 بريئة أيضا الفتاة تكن ومل النفس، أهواء من نزيها الرجل يكن مل إن فمثال،

 مبنـزلة هو إمنا النظرات وتبادلِ احلر االختالط فرصة إعطاءمها فإن ها؛من
  . عمدا اهلوة يف إلقائهما

 ولكن. الزنا ارتكاب نتيجة إال الطالق جواز بعدم اإلجنيل يقول كذلك
لبعضهما بعضا  عدوينِ أعدى الزوجان صار إذا بأنه ويقول جييزه، الكرمي القرآن

 الزنا ترتكب مل املرأة أن أو اآلخر، يد على خطر يف أحدمها حياة وكانت
 إقامة حالة يف الرجل هالك إىل يؤدي مبرض أصيبت أو بوادره، ارتكبت ولكنها

 ؛الزوج رأي حسب الطالق يوجب برأسه آخر سبب أطل أو معها، العالقات
  . الظروف هذه يف زوجته قطلّ إن عليه اعتراض فال

السادة  يد يف ليس أنه اعلموا: وأقول املوضوع صلب إىل أعود واآلن
إال  شيئا تعين ال النجاة ألن ،الذنوب لتجنب أو للنجاة حقيقية وسيلة املسيحيني

 اهللا حب يف يتقدمو الذنوب، ال يتشجع فيها على حالة اإلنسان على تطرأأن 
 احلالة هذه أن واملعلوم. النفساين احلب من نوع أي عليه يتغلب ال حبيث تعاىل

 واضحة وسائل فيه جند الكرمي القرآن نقرأ عندما. الكاملة املعرفة دون تتولد ال
 اخلوف، غلبة بعد الذنوب تنبجن تامة،اهللا ال معرفةميكننا احلصول على  بسببها

، وخماطبته تعاىل اهللا مبكاملة حيظى الكرمي القرآن هباعبات اإلنسان أن نرى ألننا
 معه وتنشأ تعاىل اهللا من الغيب علم اإلنسان ويتلقى السماوية، اآليات وتظهر
 أدعيته فتستجاب شيء، كل على ويؤثره ،� لوصاله قلبه هيجفي قوية عالقة
. الذنوب مينع من ارتكابه حبر املعرفة من وجيري. استجابتها على ويطلَع

 ليسو ،معقول غري وحيدا طريقا الذنب الجتناب فيه جند اإلجنيل نقرأ وحني
 � املسيح من ظهرت قد أنه املوضوع يف الالفت. الذنب إزالةب عالقةأدىن  له

 األلوهية على تدل قوة منه تظهر مل ولكن ،اإلنساين الضعف من عدة أنواع
رب أنه إال ،غريه عن زهومتياملسيحيني نظر يف إهلا اعت .  
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 من للنجاة قدمهي ذاما لنرى اآلريني دينعلى  عابرة نظرة نلقي واآلن
 تهوخماطب اهللا مكاملة أنكر قد " اآلريني املقدسفيدا" أن فليتضح. الذنوب
ائيا املستقبل يف السماوية واآليات .عن الفيدا يف البحث حماولة فإن لذا 

وجييبه  األدعية اهللا وليسمع" املوجود أنا" نداء اإلنسان ليسمع الكامل االطمئنان
 هذه بل. ورائها من طائل ال عبثية حماولةٌ ؛اآليات بواسطة وجهه ويري عليها

 شيءمن  وفاخل أن متاما الواضح من ولكن. همرأي يف احملاالت من كلها األمور
 بالنظر تكتمل ال واملعرفة. كاملة معرفة معرفته أو رؤيته بغري مستحيل حبه أو
وأتباع مذهب  املالحدة من ألوف يوجد السبب هلذا. فقط املخلوقات يف

 هم الفلسفة ذروة يبلُغون الذين بل فقط، العقل يتبعون الذين بني "ناستك مت"
  . بوجه كامل املالحدةب تسميتهم جيب الذين

 أال بشرط - بتدبر املخلوقات السليم العقل يفيد ما أكثر أن آنفا بينت ولقد
 وليس خالق، األشياء هلذه يكون أن جيب أنهإدراك  هو -اإلحلاد شائبة تشوبه

 من أنهأيضا  يتوهم أن للعقل ميكن كذلك. احلقيقة يف موجود اخلالق ذلك أن
 بعضوأن يكون  ،منذ األزل تلقائيا وجد كله الكون هذا يكون أن املمكن
 الكامل اليقني إىل يوصل ال فالعقل. طبيعية بصورة خالق بعضها اآلخر األشياء

 يتولد بسببها واليت ،تعاىل اهللا رؤية مناب تنوب اليت التامة املعرفة الذي امسه
 اإلمث من نوع كل حيترق واحلب اخلوف وبنار. الكامل واحلب اخلوف الكامل

 كافة تزولف النوراين، التغير وحيدث النفسانية، األهواء على املوت ويرِد والذنب
 يعريون ال الناس معظم كان ملا ولكن. الذنوب وكُدرة الداخلي الضعف أنواع

 ونيشعر الف ؛متاما الذنب وصمة من ختلِّص اليت الكاملة للطهارة الئقا اهتماما
 ،عنادا - ذلك عكس على -ميتلئون بل ،عنهاشرعون يف البحث ي وال بضرورا
  . للشجار ويستعدون باملعارضة ويقومون

 يةاحلقيق الوسيلة من متاما يائسون همف ؛للغاية مؤسفف آلرينيا موقف أما
 من ذرة كل دامت ماف ؛أيضا العقلية الوسائل أيديهم يف تبق ملو التامة، للمعرفة

 بيد تخلَق ومل ء نفسهاتلقا من الوجود إىل وجاءت - حسب رأيهم -أزلية العامل
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 دليل فأي خالق،ليس هلا و قواها كل مع أزلية أيضا األرواحهي  كذلك أحد،
 نفخو العامل ذرات بني اجلمع إن قالوا لوو !اهللا؟ وجود على أيديهم يف بقي

 رأيهم لكان ؛وجوده على دليال يكفي وهذا ،وحده اإلله لفع ، هوفيها األرواح
 حبد ذاا، القدرة متلك كلها الذراتاألرواح و دامت ما ألنه صحيح، غري هذا

أو االتصال  تستطيع أَوال ؛نفسها خالقة وهي ،األزل منذ نفسها على وحمافظة
 ال الذرات بأن القائل املبدأ أحد يقبل لن ؟ء نفسهاتلقا من بعضهاعن  االنفصال

ومع أن األرواح ال حتتاج  وقواها، وحياا وجودها من حيث غريها إىل حتتاج
 يتعلق فيما غريها إىل حتتاج ولكنهاإىل غريها من حيث وجودها وقواها 

 للمالحدة، سهال صيدا يهيئُ االعتقاد هذا إن. ببعضها واالتصال باالنفصال
وبإمكان  سهولة، بكل امللحدين إىل ينضم أن آلري ميكن االعتقاد هذا ونتيجةَ

  . سهولة بكل يستقطبه ملحد شاطر أن
 اجلانبني كال يف أخطأوا ألم اآلريني على أيضا وأشفق جدا أتأسف إنين

 وليس كلها، ملخلوقاتا مبدأ ليس أنهب عقيدة اإلله عن اعتنقوا أي للشريعة،
 وجدت ؛قواها ومجيع واألرواح قواها، وكافة الذرات بل كلها الفيوض منبع
 ما يفكروا: أن جيب هنا. � فيوضه من حمرومة فطرا وأن نفسها، تلقاء من

 القادر يدعى وملاذا ؟!العبادة يستحق وملاذا !؟هذه احلالةأصال و اإلله إىل احلاجة
 مواسايت ليت !جميب؟ من هل !؟عرف طريقة وبأي وكيف !كلها؟ القوة ذو

   .األمور هذه يف ويفكر عزلة يف جيلس أحدا ليت ،أحد قلب يف تؤثر
 واصرف القدامى، جرياننا هم الذين القوم ؤالءه ارحم القدير، القادر إهلي يا

 باإلله يتعلق األمر هذا. آمني كلها، القدرة فلك احلق، إىل منهم كثري قلوب
  .اخلالق الذي ليس له مثيلاعتداء على حق ذلك  وفيه
 أي التناسخ،: اخللق إىل بالنسبة اآلريون يقدمها اليت األخرى األمورمن و

 العقيدة هذه يف والغريب الالفت. هويتها بتغيري مرارا الدنيا إىل األرواح عودة
قاسي  اإلله إن يقولون مث عاقلون، أم يدعون أم هو ؛شيء كل وقبل أوال

 ذنب على السنني باليني بل السنني، ماليني إىل املذنبني معاقبة لدرجة القلب
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 يعذم هأن إال عليهم له حق وال خالقهم ليس أنه علمه مع وذلك واحد،
 يكتفي ال فلماذا. التناسخ مبدأ حبسب خمتلفة بصور مرارا الدنيا إىل بإعادم
 شرطا هناك أن معلوم الدنيوية؟ احلكومات مثل فقط سنوات لبضع بالعقاب
 طويلأيضا  حق العقاب مستحقي على له يكون أن وهو األمد الطويلة للعقوبة
 منة وال نفسها تلقاء من وجدت قد واألرواح الذرات كانت ملا ولكن. األمد
 ؛التناسخ مبدأ حسب التكراريف دوامة التناسخ ب يدخلهم أن إال لإلله عليها
طويلة؟ عقوبة يعاقبهم حق فبأي!   
 قواها كل روح، وكل ذرة كل خالق إين :تعاىل اهللا فيقول اإلسالم يف أما

 يف يقول ذلك ومع أنا، بسبيب وتعيش بيدي، وخلقت أنا، فضلي نتيجة هي
 أهل سيبقى أي. �١يرِيد لما فَعالٌ ربك إِنَّ ربك شاَء ما إِلَّا�: الكرمي القرآن
 منها املراد بل ،تعاىل اهللا كأبدية ليست األبدية هذه ولكن ،األبد إىل فيها جهنم

 ما يفعلو ،قادر ألنه بيدهم تعاىل اهللا رمحة تأخذ مث فحسب، الطويلة املدة هي
: حديث يف � األكرم النيب وموالنا سيدنا يقول اآلية هذه شرح ويف. يشاء
  . أبواا حترك الصبا ونسيم أحد فيها ليس زمانٌ جهنم على يأيت

 على معتادا عصبيا تعاىل اهللا تعترب األقوام هذه، إن الشديد لألسف ولكن
 بعد حىت الذنب يغفر الف ؛األوقات من وقت يف غضبه يهدأ ال حبيث البغضِ
  .تحصى وال تعد ال يف التناسخ باليني املرات اليت املذنبني إدخال
أبدية ب يعتقدون أيضا بل املسيحيون فقط، اآلريني على يقع ال االعتراض هذا
 يعتقدون ذلك جانب وإىل. فقط واحد ذنب على عقابااليت ال تنتهي  جهنم
 أرواح خالق بنفسه تعاىل اهللا دام فما. شيء كل خالق تعاىل اهللا أن أيضا

 رتكبفت ؛الطبائع بعض يف الضعف أودع وبنفسه كافةً، وقواها كلها البشرية
 صانع هلا حددها معينة مدة إىل -ساعة جتري كما إال - متشي وال الذنوب،

 جديرة احلالة هذه يف الطبائع تلك أن شك فال ،� اهللا أي احلقيقي، الساعة
                                                 

 ١٠٨: هود ١
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 كبري لٌخد فيها بل ،عندها من تليس وتقصرياا أخطاءها ألن رمحةوال بالشفقة
 ابنه لعقوبة دحد اإلله أن عدل فأي. ضعيفة خلقها الذي ؛أيضا اخلالق لذلك
 أبد إىل تنتهي لن أبدية فجعلها اآلخرين الناس عقوبة أما فقط، أيام ثالثة

 الرحيم باإلله يليق هذا هل. األبد إىل جهنم تنور يف احيترقو أن وقدر اآلبدين،
 قادرا كان ألنه ؛أشد بعقوبة ابنه يعاقب أن املفروض من كان بل !والكرمي؟

اإلله على أية  ، فكان ابنإهلية صفات ميلك لكونه غريه من أكثر احتماهلا على
 وهم خملوقون -اآلخرين الناس لقدرات فأنى كذلك األمر كان وملا حال،

   !لقدرته؟مساوية  تكون أن -وعاجزون
 االعتراض، من حيث هذا يف قارب واحد واآلريني املسيحيني فإن باختصار،

 فيه وقع الذي اخلطأ ولكن. أيضا الفهم قليلي من املسلمني بعض ومعهم
 وضوح بكل تعاىل اهللا بني فقد ،اهللا كالم يف خطأ إىل سببه يعود ال املسلمون

 يف موجودا � املسيح بكون اعتقادهم يف همئخطومثَلُه ك خطؤهم، اخلطأ أن
 بكل الكرمي القرآن اهللا كالم يف ورد قد أنه مع اآلن، إىل حياالثانية  السماء
. خلت أرواحٍ إىل وانضم طويلة مدة منذ مات قد � عيسى أن صراحة
  . تعاىل اهللا كتاب بذلك خمالفني عودته ينتظرون يزالون ال الناس هؤالء ولكن

 لبطالن الثاين اجلانب: وأقول املوضوع صلب إىل أعود حال، أية على
 يوم، كل ميوتون الناس نرى ألننا ؛احلقيقية الطهارة خيالف أنه هو التناسخ
 القائلون خيطئ أال يضمن الذي ؛ فماحفيدته أو أخته أو أمه متوت من وهناك

   الفيدا؟ تعليم سبحب حراما نكاحها كان من فينكحوا العقيدة ذه
 يف حياته كان أنه فيها مكتوب مفصلة قائمة مولود كل مع جاءت لو أما

 مل إهلهم ولكن ،الزواج غري الشرعي جيتنبوا أن ممكننا لكان فالن؛ ابن السابقة
  . بنفسه الطريق غري الشرعي ينشر أن يريد وكأنه ذلك يفعل
 الوالدات دوامة يف الناس إدخال من الفائدة ما نفهم ال إضافة إىل ذلكو

كل  عضيي أال املفروض منف ؛اهللا معرفة هو كله النجاة مدار كان لماف ،املتكررة
 ولكن. السابقة حياته يف كسبها اليت معرفته رصيد - الثانية والدته عند - مولود
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 معدما فقريا الدنيا ويواجه اليدين، فرص يولَد مولود كلُّ ،معلوم هو كما
 وال السابقة، حياته يف ادخره ما كل وأضاع أتلف مبذِّرٍمتهور و كشخص

 للنجاة يوجد ال احلالة هذه ففي. مرة ألف قرأه ولو الفيدا تعليم منشيئًا  يذكر
 العلم رصيد ألن املتكررة، اتالوالد دوامة يف اإلنسان دخول بسبب سبيل

باستمرار  يضيع ؛السابقة حياته يف النفس بشق مجعه قد كان الذي واملعرفة
  .أبدا النجاة ينال ولن ؛حمفوظا أعماله رصيد يبقى ن. فلتلقائيا

 مث ،فقط حمددة دةمل كانت اآلريني مبدأ حبسب النجاة فإن ذلك ىلإضافة إ
 من هذا أليس. خرتد أن ميكن ال ؛املعرفة أي النجاة ثروة أن هي الكربى الطامة
    األرواح؟ شقاوة

 مسألة هو البشر طهارة وينايف اآلريني معتقدات يف يدخل الذي الثاين واألمر
 رد قليب يقشعرو ،املقدس الفيدا إىل املسألة هذه أنسب ال أنا". نيوك" الـ

يقني على فإنين وضمريي بعلمي يتعلق فيماو. يهإل األمور هذه مثل عزوِ فكرة 
 - لزوجته شخص يسمح أن األحوال من حبال تقبل لن اإلنسانية الفطرة أن

 رد آخر شخصا تضاجع أن - حمترمة عائلة مناليت هي و كرامةال ذات
  . زوجته وهي ،بينهما قائمة الزوجية عالقةال أن مع األوالد، على احلصول

 حي وزوجها التصرف ذا أيضا الزوجة ترضى أن أتصور أن يل ليس كذلك
دع عنك  -أيضا الدواب بعض عند ملحوظةهذا اال  يف الغرية. يرزق

 بل ،ليطو نقاش يف هنا أدخل أن أريد ال. ألنثاها األمر هذا تقبل فال - اإلنسان
 أفضل لكان هذا اعتقادهم عن ختلوا لو إم واحترام أدب بكل لآلريني أقول

 الطهارة مستوى حيث من أصال جدا متردية البلد هذا حالة إن. هلم كثريا
 ماذا عسى أن يدرى فال والنساء الرجال بني األمور هذه راجت ولو احلقيقية،

  . البلد هذا مصري يكون
 يبغضون اآلريون كان مهما ؛أيضاوباإلضافة إىل ذلك أمسح لنفسي بالقول 

 ولكنين ،اإلسالم معتقدات من نفروا ومهما الراهن، العصر يف املسلمني
 مفاسد إىل سيؤدي ذلك ألن ؛ائيا احلجاب عادة عن يتخلوا بأال أناشدهم
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 من كبريا عددا أن يدرك أن فطني لكل ميكن. بعد فيما للعيان تتراءى كثرية
 الأم  لدرجة نفوسهم أسرى وهم بالسوء، األمارة نفوسهم يطيعون الناس

 عند النظر سوء عن يرتدعون الو ،ثورا عند اهتمام أدىن هللالعقوبة من ا يعريون
 نرمقي كثريات سيدات هناك وكذلك. واجلميالت الشابات السيدات رؤيتهم
 لكانت ؛نياما سوء مع كاملةً حريةً الفريقان أُعطي فلو. النية بسوء الرجال
 الناس يصبح حني ولكن. أوروبا مناطق بعض يف بادية نراها مثلما النتيجة
 الشيطانية روحهم وتزهق األمارة سهمونف وتتالشى حقيقةً وبالقل طاهري
 نفوسهم يف وخيلقون اهللا عظمة قلوم يف وتترسخ اهللا خشية عيوم يف وتتولد
 ألم يشاءون، ما يفعلوا أن ميكن عندها ؛اهللا تقوى لباس ويلبسون طيبا تغيريا
 تميع قد عيوم وتكون رجاال، ليسوا وكأم اهللا يد يف خمنثني يكونون عندئذ

 الفكرة هذه قلوم إىل تتطرق أن أو األعني، خبائنة احملرمات السيدات عن رؤية
   . الفاسدة
الصواب. ولكن هذا الوقت ليس  يلهمكم أن تعاىل اهللا أدعو األحبة، أيهافيا 

 لعصربالوقت املناسب لتفعلوا ذلك، ولو فعلتم لزرعتم بذرة سامة يف القوم. ا
 زمن أي يف يكن مل لوو ،احلجاب إىل يكون ما وأحوج خطري عصر الراهن
 على واإلدمان والفجور والفسق السيئاتألنه الزمن األخري واألخطر، و خال،

 من زالت لقد. اإلحلاد أفكار األذهان وتغزو الراهن، العصر يف قمتها يف اخلمور
 مليئة أيضاواحملاضرات  كثريا، باللسان يتحدثون. اهللا أوامر عظمة القلوب
 الوقت هذا يف جيوز هل. الروحانية من خالية القلوب ولكن والفلسفة، باملنطق

   الذئاب؟ فيها واتفل يف املسكينة الشياه تترك أن
 اهللا أخربين ماكالكثري  منه بقي قدو بكم، حمدق الطاعون إن األحبة، أيها
 املقبلة السنة من أيار شهر إىل سيعيش من يدرى وال خطرية، جد األيام .تعاىل
 فاضوا. سيجنبه ومن البالء ببيته سيحل الذي ومن باألموات، سيلحق ومن

 على العقوبة أن واعلموا. الصاحلة باألعمال ناصيتكم مالك رضواأو وتوبوا،
 أو هندوسيا أحد كون يف احلكم وأن املمات، بعد تبتتر العقدية األخطاء



���� ���	
� ٣١

 الظلم يف احلدود يتجاوز الذي ولكن القيامة، يوم سيصدر مسلما أو مسيحيا
 من يهرب أن يستطيع وال الدنيا، هذه يف يعاقَب والفجور والفسق واالعتداء

 يوم يأيت أن قبل معه وتصاحلوا سريعا، ربكم رضواأف. حالبأي  اهللا عقاب
 كرمي إنهتصاحلوا مع اهللا ف .األنبياء به أنبأ الذي ،الطاعونشدة  يوم أي ،مروع
 توبة نتيجة - ماعا سبعني ىلإ ممتدة كانت وإن - الذنوب يغفر أن ويستطيع جدا
قبل ال التوبة إن تقولوا ال. القلب واحدة تذيب حلظةلن أنكم يقينا اعلموا. ت 
  . األعمال وليست تعاىل اهللا فضل هو املنجي بل قط، بأعمالكم تنجوا
 .آمني عتباتك، على املرمتون عبادك فإننا مجيعا ارمحنا الرحيم، الكرمي إهلي فيا
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 الخطاب من الثاني الجزء

 هذه يف نشرته الذي ادعائي حول شيئا سأقول اآلن الكرام، املستمعون أيها
 الدنيا، على الذنوب ظلمة سيطرت كلما أنه ونقال عقال الثابت من. البالد

 الروحانية، واضمحلت أنواعها بكل األرض يف والفواحش السيئات وانتشرت
 اقتضت السامة، الريح وهبت تعاىل اهللا حب وفَتر باآلثام األرض ستنجوت

 تناوبت الفصولأن  ترون فكما. من جديد األرض يتحي أن تعاىل اهللا رمحة
 ،هاومثار هاوأزهار األشجار بأوراق البالء فيحل اخلريف فصل يأيت إذ ،ادائم

 قطرة فيه تبقى وال السل مبرض ملصابا كثريا نحلي كما األشجار يسوء منظرو
 فتبدأ منتهاه اذوم جذام كوصول أو الوشيك، املوت آثار هوجه وتعلو ،دم

 فصل سمىت فترة أخرى األشجار على أيتت مث .والتساقط بالتآكل أعضاؤه
 وأوراقا أزهاراو مثارا وحتمل آخر لونا األشجار تأخذ الفصل هذا ففي. الربيع
 النور فترات معليه تتناوب إذ ناسال على ينطبق نفسه واحلال. خضراءمجيلة 

كما حيدث لألشجار يف  اإلنساين الكمال مجاليفقدون  قرن ففي ؛والظالم
بدأ فصل الربيع يف في السماء من ريح عليهم ب آخر وقت ويف ،فصل اخلريف

 الزمنف. الدنيا خلق منذ الناس يالزمان الفصالن فهذان ،اإذً. قلوم النشوء يف
 اخلريف فصل فترة كانت لقد. الربيع فصل بداية زمن هو فيه حنن الذي الراهن

 ؛مفقودا كان العلم ألن البالد حيكمون السيخ كان حني البنجاب يف قمتها يف
 ُألسرة إال متيسرةلعلها مل تعد  لدرجة الدينية الكتب وفُقدت البالد، اجلهلُ ساد
 األمن فيه يسود زمنهذا و اإلجنليزية، احلكومة زمن جاء مث. كبريةاُألسر المن 

 من -احلكم اإلجنليزي بليايل السيخ حكم أيام شبهنا لو أنه واحلق. والوئام
 جامع الزمن هذا. للحقيقة وجمانفة ظلما أيضا ذلك لكان - لراحةاو األمن حيث

. ربيعها بداية من فملحوظة ةستقبليامل الربكات أما. واملادية الروحانية للربكات
 لكوا مروعة فبعضها غريبة، دابة مثل كثرية اوجوه يري الزمن هذا أن صحيح
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 مما ولكن. للحق ومؤيدة جدا مباركة وبعضها ،واحلق احلقيقية اهللا ملعرفة منافية
 هذه يفكثريا العلوم املتنوعة  طورت قد اإلجنليزية احلكومة أن فيه شك ال

 ال حبيث ونشرها الكتب لطباعة ومواتية سهلة طرق اكتشفت وقد. البالد
 اليت املطابع ألوف البالد يف للعيان ظهرت ولقد. غابر األزمان يف نظري هلا يوجد
 السائد العلمي اجلو حيث من الزمان تغري وقد. قبل من األعني عن خافية كانت

 كل حدث لقد. الوجود إىل جاء قد متاما جديدا قوما وكأن ؛قليلة أيام يف
 اإلحلاد شجرة وبدأت يوم، إثر يوما تتقهقر ظلت العملية احلالة ولكن ،ذلك
 أحسنت فقد ؛بيضاء ياإلجنليزية أياد للحكومةيف أنّ  شك ال. اخلفاء يف تنمو
 العبث حبيث يكون من ،مكان كل يف األمن وأقامت وعدلت رعيتها إىل

 لرعيةها اأُعطيت اليت احلرية ولكن .األخرى احلكومات يفه نظري عن البحثُ
 اَهللا عليها يشكروا أن من وبدال الناس، من لكثري راقت ما ؛األمن دائرة لتوسيع

 قلوب يف والالمباالةُ وأطماعها الدنيا وحب الغفلةُ تفاقمت واحلكومةَ تعاىل
 عليهم سلطة وال منة وال هلم، الدائم املقر هي الدنيا أن واظنّ حىت الناس معظم
 كما مأمن، يف أنفسهم الناس يظن حني تتولد الذنوب معظم أن واملعلوم. ألحد
. باستمرار تكثر الذنوب ظلت الطبيعي القانون هذا فبحسب. العادة جرت

 اجلهالءف. جدا خطرية البلد هذا حالة صارت والغفلة بوالقل قسوة وبسبب
 خمجلة جرائم يف متورطون - كالوحوش هم الذين - الناس من واألشرار
 خمتلفة اآثام ونفريتكب اآلخرون أما. حق بغري والقتل والزنا النهب مثل وخطرية
 احملالت من أكثر عامرة احلانات فترى. نفسه وثورة أهوائه سبكلٌّ حب
 فقد املعابد أما. مستمر تقدم يف واخلالعة املاجنة املهنإن  وكذلك. األخرى
  . فقط والعادات التقاليد ألداء اتخذت

 األهواء ثارت وقد األرض، على للذنوب خطرية ثورة هناك فباختصار،
 يتمزق كما الكاملة الراحة وأسباب األمن بسبب الناس معظم لدى النفسانية

ر هائج حبر أمام السدأن شك وال. واحدة ليلة يفكلها حوله  القرى فيدم 
 أو الدنيا يف نورا اهللا خيلق أن إما ؛األوان نآ وقد كله، العامل يسود حالكا ظالما
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 الراحة أسباب وإن. الدنياقبل أن لك سنة  ألف تبقي قد ولكن. يهلكها
 كما تعاىل اهللا أن على أيضا تدل ؛باستمرار األرض يف تكتشف اليت الدنيا وزينة

أيضا ألن  الروحاين وإصالحهم البشر تقدم يريد كذلك ا،ماديأصلح إصالحا 
 ،خطريا احد وصلت وقد املادية، حالتهم من أكثر متردية الروحانية الناس حالة

يف تفاقم  ذنب لكل احلماس. اهللا غضب حمل البشريةحيث ميكن أن تكون 
 يشعر. اإلميان أنوار ومخدت كبري حد إىل الروحانية قوىال وضعفت ،مستمر
 غلب الذي الوقت هذا يف السماء من النور ظهور بضرورة بداهة السليم العقل

 القدم منذ منوط األرض من املادي الظالم زوال ه كما أنألن ؛الظالم فيه
ينـزل ف ؛أيضا الروحانية حيث من احلال كذلك السماء، من نورال زولـبن

 منذ امللحوظ الطبيعة قانون هو فهذا. القلوب وينور فقط السماء من النور هذا
 - البشر بني الوحدة خللق - الضرورة عند ينـزل تعاىل اهللاف البشر؛ اهللا خلق أن

نور على التامة همعرفت فه أحدالكامل، حبه كأس ويسقيه وخماطبته مبكاملته ويشر 
 محاسا قلبه يف وينفث مرضاته، سبيل على للسلوك الكاملة البصرية ويهبه

 فبواسطته. أُعطيه الذي واحلب والبصرية النور إىل أيضا اآلخرين ليجذب
 به عالقة بإنشاء والطهارة التقوى يف ويتقدمون الذنوب من اآلخرون يتخلص

 اهللا أخرب ةالقدميه السنة هذ وحبسب. معرفته من نصيبا ونيلهم إليه وانضمامهم
 آدم خلق منذ األلفية السادسة توشك حني أنه األطهار أنبيائه بواسطة تعاىل
 وشدة، بقوة الذنوب سيل وميوج حالك ظالم األرض يعم ؛تنصرم أن �
 من تعاىل اهللا ينفخ عندئذ ،ائيا يتالشى بل كثريا القلوب يف اهللا حب ويفتر

 واملعرفة واحلب احلق روح -آدم يف نفخ كما -دنيوية أسباب دون، وبالسماء
 حبه بعطر روحه بيده سيمسح تعاىل اهللا ألن ،أيضا مسيحا فيسمى ؛شخصٍ يف

 املوعود باملسيح أخرى بكلمات سمي الذي -املنتظر املسيح ذلك فيقام اخلاص،
 جيش بني األخرية املعركة هي تلك فتكون الشيطان؛ مقابل - اهللا كتب يف

 ،قواه بكل مستعدا الروحانية للحرب يومئذ الشيطان وسيأيت. واملسيح الشيطان
  .كلها دهيكاومب ،كافة وبذريته
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 ألن ؛يومذاك ستندلع كاليت حرب واخلري الشر بني سبقت قد تكون ولن
 اليت الطرق كافة وتتاح منتهاها، مئذوي ستبلغ الشيطانية والعلوم الشيطان ديمكا

 بعد فتحا تعاىل اهللا مسيح ينال عندها. اإلنسانَ ا الشيطانُ ضلي أن ميكن
 تعاىل اهللا جالل وسيستمر. الشيطانية القوى وستهلك ،ضروس روحانية حرب

 وتلك. الزمن من مدة إىل األرض يف االنتشار يف ووحدانيته وقدسيته وعظمته
 ذلك وأنا. الدنيا تنتهيس وبعدها السابع، اليوم :وتسمى ،كاملة يةألف هي املدة

  . فليؤمن شاء فمن املسيح،
 هذا هو ما: يقولونف الشيطان تنكر اليت الفرق بعض هنا تستغرب قد

   الشيطان؟
 اخلري جذب ؛بالتناوب اإلنسان قلب دائما الزماني جذبني هناك أن فليعلموا

 أماو املالئكة، إىل اإلسالمية الشريعةُ تعزوهف اخلري جذب أما. الشر وجذب
 فطرة يفموجودان نيِ جذب أن ذلك من واملراد. الشيطان إىل فتنسبه الشر جذب

  . أخرى تارة الشر وإىل تارة اخلري إىل فيميل ؛اإلنسان
 املسيح أنا بأين -بياين إىل ينظر نمم كثريال أيضا االجتماع هذا يف أن أظن
 التحقري بنظرات ويرموين باإلنكار - وخماطبته اهللا مبكاملة مشرف وأين املوعود

 فأنبياء األزل؛ منذ دثظل حي ما هذا ألن ،معذورين أراهم ولكنين. واالزدراء
فما من نيب يف بداية  البداية، يف ءاملسي الكالم مساعإىل  يضطرون هوومرسل اهللا

 الكتاب صاحب والرسول، النيب ذلك حياة سوانح إىل انظروا. عهده إال أُهني
 على كلها الشرائع ختمت الذي أمته، كوننا منب مجيعا نعتز الذي ،والشريعة

ا جاء شريعةوا ؛ل كيف ترعاما ١٣ مدة مكة يف املنكرين يد على اإليذاء حتم 
 للتحقري عرضة ظل وكيف احليلة، وعدم واملسكنة العزلة حالة يف وهو

 كان من. وعدوان كبريين ظلمب مكة من أُخرج حىت والسخرية واالستهزاء
 فمن الناس؟ الينيمل ومقتدى إماما املطاف اية يف سيجعل أنه عندئذ يعرف

 هم وقليل ما. األمر بداية يف ومهانني أذالء ونديع األصفياء عباده أن اهللا سنة
 على يتأذَّوا أن املقدر فمن. البداية يف اهللا من املرسلني معرفة من يتمكنون الذين
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 واالستهزاء السخرية ويواجهوا ،مسيٌء كالم حقهم يف ويقال اجلهالء أيدي
  . لقبوهلم القلوب فيه تعاىل اهللا يفتح وقت يأيت أن إىل ويشتموا

 الكدر أزيل أن فهي ؛أجلها من اهللا بعثين اليت املهمة أما أنا، أدعيه ما هذا
 ثانيةً؛ واإلخالص احملبة صلة بينهما وأرسي وخلْقه، اهللا بني العالقة يف احلاصل

 احلقائق وأكشف الصلح، دعائم مرسيا احلق بإظهار الدينية احلروب ألغي وأن
 مدفونة صارت اليت للروحانية منوذجا وأقدم الناس، أعني عن اختفت اليت الدينية
 الربانية القوى تلك - قطف قالبال ال الباحل - وأكشف ،النفوس ظلمات حتت
تركيز ال نتيجة أو تعاىل اهللا على إقباله نتيجة فيه تتجلىمث  اإلنسان يف تسري اليت

 خالدا غراسا ؛جديد من القوم يف أغرس أن ذلك، كل وفوقوالدعاء. 
من شائبة يةأ من اخلايل الالمع النقي اخلالص - الذي قد اختفى اآلن - للتوحيد 
 رب هوف ؛اهللا بقدرة بل ،أنا بقويت ذلك كل حيدث لن ولكن. الشرك شوائب
  . واألرض السماء

 اين قد تعاىل اهللا أن أرىفمن ناحيةفين بيده ربمحاسا يبلق وأودع بوحيه وشر 
 مستعدة لتكون قلوبا دعأَ ثانية ناحية ومن اإلصالحات، هذه مبثل أقوم ألن

 اهللا بعثين أن منذ الدنيا يف حيدث عظيما انقالبا هناك أن وأرى. كالمي لقبول
 - عيسى بألوهية مولعني كانوا الذين - وأمريكا أوروبا يف الناسف. منه بأمر تعاىل

 واألمة. االعتقاد هذا عن أنفسهم تلقاء من يتخلون منهم الباحثوناآلن  بدأ قد
 أن معظمهم فهِم قد ؛أجدادهم زمن منذ واألصنام باألوثان معجبة كانت اليت

 من حمرومني يزالون ال الناس هؤالء أن مع. به يعتد يئاش ليست األوثان
 مما ال شك فيه أم ولكن ،فقط تقليدا الكلمات ببعض ومتشبثني الروحانية

وقفوا  وقد والشرك، والبدعات السخيفة التقاليد آالف حبال أعناقهم من خلعوا
  . التوحيد عتبات على

 دار إىل منهم كثريين قريب زمن بعد اخلاصة اهللا رمحة تدفع أن آمل إنين
 واخلوف الكاملُ احلب معه يوهب الذي والكامل الصادق للتوحيد األمان
 البشارة هذه تلقيت بل ختَيليا قط، ليس هذا أملي إن. الكاملة واملعرفة الكامل
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 األمم لتجعل البلد هذا يف العمل هذا اهللا حكمة عملت لقد. املقدس اهللا بوحي
 اشذ تشم أمة كل. والوئام الصلح يوم مشس شرقتول سريعا، واحدة أمة املتفرقة

السادة ف األيام؛ من يوما واحدة أمةستصبح  املتفرقة ممأن مجيع األ ريحٍ
 يؤمنونهم، وأم سدين قريبا سيعتنق كله العامل أن أفكارا يروجون املسيحيون

 ؛إسرائيل بين يسمون الذين أيضا اليهود يف دتولّ وقد .� عيسى بألوهية
 األرض ورثة سيجعلهم الذي اخلاص مسيحهم بأن األيام هذه يف جديد محاس
 - اإلسالم يف املوجودة األنباء كذلك. األيام هذه يف الظهور وشك على كلها
 من عشر الرابع القرن على موعدها ينتهي - مسيح مبجيء اوعد تتناول اليت

 األرض يف اإلسالم أنه قد قرب وقت انتشار أيضا املسلمني عامة ويرى. اهلجرة
 ونسبحي أم" دهرم سناتن" مذهب بانديتات بعض من مسعت ولقد. كلها

 وبواسطته ،األخري الزمن نيب إنه ويقولون ،بينهم نيب ظهور عصر الراهن العصر
 ولكنهم ،نبوءة ةبأي يؤمنون ال نياآلريمع أن . كلها الدنيا يف الدين سينتشر

 يفوحده  دينهم ينتشر أن جاهدين يسعون ؛حاليا ب اليت الريح تأثري نتيجة
 هناك أن ذلك من واألغرب. البالد من وغريها واليابان وأمريكا وأوربا آسيا

 فئاتأصحاب ال أن املوضوع يف واملضحك. أيضا البوذيني يف جديدا محاسا
 من اخلالص من متكنهم بكيفية يفكرون أيضا البلد هذا يف السفلى االجتماعية

  . مذهبهم على للمحافظة قوة األقل على يحرزوال ،عليهم أخرى أقوام تسلط
 بكل متحمسةٌ فرقة فكل ؛الراهن العصر يف ب ريح هناك القول، قصارى

 ،أبدا أثر أي األخرى لألمم يبقى أال ويودون ومذهبها، قومها مدقَتل وقوة شدة
 حدب كل يف وينتشروا بأنفسهم شيء كل على يسيطروا أن دونريوي

 ببعضها البحر أمواج كتالطمِ بعضهم املختلفة األديان أهل ويهاجم. وصوب
  . الطوفان عند

 اهللا أراد الذي الزمن هو هذا أن جبالء اتنشاطال هذه من يتبني باختصار،
 وجيمع الدينية احلروب ويلغي واحدة، أمة املختلفة الفرق من جيعل أن فيه تعاىل

 يقول ،األمواج تالطم زمن هو الذي الزمن هذا وعن. واحد دين على اجلميع
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 قرأنا فإذا. �١جمعا فَجمعناهم الصورِ في ونفخ�: الكرمي القرآن يف تعاىل اهللا
 تالطم األمواج الذي زمن يف أن ، وهواملعىن تبين ؛سبقتها آيات مع اآلية هذه
 ،موج على موج وقوع دينٍ على دين ويقع العامل ألديان كبرية ضجة فيه يج

 جديدة مجاعةً، سيؤسس رب السماء واألرض بعضا بعضهم لقتل الناس ويسعى
 استعداد لديهم الذين هؤالء كل فيها وجيمع ،دنيوية أسباب دون بيده

 احلقيقي، والصدق احلياة روح فيهم نفخوت الدين، حقيقة فيدركون وانسجام،
 تتحقق مل ما السلسلة هذه تنقطع أال الضروري ومن. اهللا معرفة كأس ويسقَون

 تعاىل اهللا يكتف ومل. معا ١٣٠٠ قبل الدنيا يف الكرمي القرآن أعلنها اليت النبوءة
 دين على كلها األمم فيه تجمع الذي األخري الزمن عن فقط واحدة آية ببيان

 البحار أن منها أيضا، كثرية أخرى آيات الكرمي القرآن يف وردت قد بل واحد،
 )معادن أي( مناجم األرض يف وستكتشف وقنوات، أارا تفجر الزمن ذلك يف

 نشر إىل تؤدي أسباب وستكتشف كثرية، أرضية علوم وتظهر عديدة، خمفية
 يف ستكتشفو إىل أدوات الطباعة).، (هذه إشارة واسع نطاق على الكتب

 والعالقات طرق اللقاءات سهلت وبسببها العشار،تعطّل  مطية األيام تلك
 وأن. بسهولة بعضهمإىل  خباراأل إيصال من ويتمكنون ،الناس بني املتبادلة

 طاعونا وأن. واحد شهر يف الزمن ذلك يف انسيحدث واخلسوف الكسوف
 الدنيا يف املوت ويكثر قرية، أو مدينة منه تسلم نفل ؛ذلك بعد سيتفشى جارفا
 حيل بينما أبدا، أثر هلا يبقى ولن كليا القرى بعض تدمر خرابا، تغدو حىت

 أيام األيام تلك ستكون. النهاية يف تنقذوس ،ما حد إىل عذاب اآلخر ببعضها
 ملرسله تأييدا ظهرت اليت � اهللا آيات يقبلوا مل الناس ألن ؛الشديد اهللا غضب

  . وكذَّبوه ،اخللق إلصالح جاء الذي اهللا نيب ورفضوا العصر، ذلك يف
 وتبني واتضح ،كلها العالمات تلك الذي حنن فيه العصر هذا يف حتققت لقد
 العالمات مجيع فيه ظهرت وقت يف بعثين تعاىل اهللا بأن الفطني للعاقل السبيل

١٠٠الكهف:  ١
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 إىل تشري اليت العالمات هذه كافة. بعثيت إىل واملشرية الكرمي القرآن يف املذكورة
 ، فهو منهناأما ما قدمته  ،أيضا األحاديث يف مذكورة املوعود املسيح زمن

  . فقط الكرمي القرآن
: فقال املوعود املسيح زمن عن الكرمي القرآن ذكرها أخرى عالمة هناك مث
 فقد سبعةً األيام عدد كان فلما. �١تعدونَ مما سنة كَأَلْف ربك عند يوما إِنَّ�

 الذي آدم زمن من بدءا وذلك سنة، آالف بسبعة الدنيا عمر اآلية هذه يف حدد
 ،أيضا ذلك قبل موجودة كانت الدنيا أن � اهللا كالم من يتبني. أوالده حنن

 أن يبدو. كانوا نوع أي ومن الناس هؤالء كان من القول نستطيع ال ولكن
 الدنيا يف أيام سبعة حددت فقد الذ ،سنة آالف سبعة على تنتهي الدنيا دائرة
 على مضت دورةً كم ندري ال. عام ألف ميثل يوم فكلُّ ،األمر هذا على داللةً
 منذ اخلالق هو تعاىل اهللا كان وملا. همتأزمن يف ظهروا األوادم من وكم الدنيا
 من قدمية ليست ولكنها نوعيتها، حيث من قدمية الدنيا بأن ونؤمن فنقبل ؛القدم
  . هويتها حيث
 وخلْقه الدنيا اِهللا خلْقِ على ميض مل بأنه املسيحيون يعتقد أن حقا املؤسف من

 قبلدون أي عمل  كان � اهللا وبأن سنة، آالف ستة إال واألرض السماوات
. االعتقاد هذا يقبل أن عاقال يسع ال ولكن. األزل منذ عاطال كان أي ؛ذلك

 األزل، منذ خالق تعاىل اهللا أن هوف الكرمي القرآن إياه علَّمنا الذي اعتقادنا أما
 كما أخرى مرة وخيلقها املرات الينيم واألرض السماء يهلك أن على وقادر
 آدم مبجيء بدأت احلالية البشر سلسلة أن أيضا ناأخرب ولقد. �إذا أراد  كانت

 الكاملة الدورة وإن. مجيعا ناوالد وكان سابقة أمم بعد جاء الذي ؛الدنيا إىل
 عند هذه سنة الفاآل سبعةال وإن. سنة آالف سبعة هي احلالية السلسلة لعمر
 أمة كل دورة تكون أن حددت اهللا ةسن أن اعلموا. الناس عند أيام كسبعةاهللا 

  . للناس أيام سبعة ددتح رةالدو هذه إىل ولإلشارة. سنة آالف سبعة
                                                 

 ٤٨احلج:  ١
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 من مضى وقد. آدم بين عمر دورةكسنة حمددة  آالف سبعة إن باختصار،
 شئت إن قل أو. � األكرم نبينا عهد إىل سنة آالف مخسة حنو احلالية الدورة
 القرآن يف إليها أشري وقد اهللا، أيام أيام من مخسة حنو مضى قد إنه ؛آخر بتعبري
 كان � النيب زمن يف نزلت فحني العصر؛ سورة حلروف اجلمل حبساب الكرمي

 حساب وفق املباركة السورة هذه أحرف جمموع بقدر آدم زمن على مضى قد
البشر عمر من سنة آالف ستة اآلن إىل مضت قد احلساب هلذا ووفقاً. لاجلم 

 أيضا السابقة الكتب معظم يف بل ،الكرمي القرآن يف ورد لقد. سنة ألف وبقيت
 سيخلق ؛املسيح باسم ويسمى آدم صفات حامال سيأيت الذي األخري املرسل أن
 هذه يف إن. السادس اليوم اية يف آدم خلق كما حتما السادسة األلفية اية يف

 الكرمي القرآن حبسب السبع األلفيات هذه وتقسيم. للمتدبرين كفاية اآليات
 واأللفية واهلداية، اخلري النتشار تكون األوىل األلفية أن هو ؛األخرى اهللا وكتب
 الرابعة واأللفية واهلداية، اخلري النتشار الثالثة األلفية مث الشيطان، لسيطرة الثانية
 اليت األلفية هي هذه(. واهلداية اخلري النتشار اخلامسة األلفية مث الشيطان، لغلبة
 الدنيا، إلصالح � املصطفى حممد األنبياء خاتم وموالنا سيدنا فيها بعث

 وتسلطه الشيطان سراح إطالق زمن هي السادسة األلفية مث )الشيطانُ وصفّد
 األلفية مث. عشر الرابع القرن رأس على وانتهى الثالثة القرون بعد بدأ الذي

 وصالح وإميان وبركة خري كل زمن وهي ؛ومسيحه اهللا ألفية هي السابعة
 اآلن وحنن. واهلداية ةاحلسن من نوع كل وزمن اهللا، وعبادة وتوحيد وتقوى

 ألن ؛ذلك بعد آخر ملسيح قدم موطئيوجد  وال. السابعة األلفية رأس على
 مجيعا األنبياء بين ولقد. وشرٍ خريٍبني  قُسمتوقد  ،فقط سبعة العصور عدة
 القرآن يف مذكور التفصيل وهذا. تفصيال وبعضهم إمجاال بعضهم التقسيم، هذا

  . املوعود املسيح حبق من القرآن الكرمي نبوءةٌ تام بوضوح منه وتترشح ،الكرمي
 أو بأسلوب ،كتبهم يف واؤنبأ قد األنبياء مجيع أن املوضوع يف والالفت

 نبوءة الدنيا يف تكون تكاد وال ،أيضا الدجال فتنة وذكروا ،املسيح منبز ،بآخر
 ذلك ومع األخري، املسيح حبق مجيعا األنبياء به نبأأ الذي والتواتر القوة ذه
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 من توهاثبِأ :بعضهم يقولف ؛صحتها يرفضون أناس الراهن العصر يف يوجد
  ! الكرمي القرآن

 العترافإىل ا الضطرواوفكّروا فيه  القرآن تدبروا ول أم سفمن املؤ ولكن
 العاقل حيتاج ال حبيث تام بوضوح الكرمي القرآن يف مذكورة النبوءة هذه نبأ

 بعض أن إىل التحرمي سورة يف أشري لقد. ذلك من أكثر توضيحهاإىل  الفطني
 الروح نفخ ذُكر مث أوال مبرمي شبهوا ألم مرمي ابن سيسمون األمة هذه أفراد
 مث أوال مرمييا وجودا سيأخذون أم إىل أُشري وبذلك ،مرمي يف تنفخ ماك فيهم

 يف وحيه يف تعاىل اهللا مساين وقد. مرمي ابن إىل ويتحولون املقام هذا من يترقَّون
 أي ،"اجلنة وزوجك أنت اسكن مرمي يا: "فقال أوال "مرمي" األمحدية الرباهني

 روح من فيك نفخت مرمي يا: "قال مث. وأصدقاؤك أنت مرمي يا اجلنة دخلِا
 يا: "قال مث). االستعارة سبيل على الصدق،ب محلت مرمي كأنأي " (الصدق
 وسميت مرميي مقام من نقلت في هذا املقامف". إيلّ ورافعك متوفيك إين عيسى
 . التحرمي سورة يف الوارد الوعد ليتحقق مرمي ابن اعتربت وبذلك عيسى،

 ويستنبط األمة، هذه من سيأتون كلهم اخللفاء إن النور سورة يف قيل كذلك
 يف أتى األول الزمن ؛جدا خطريان زمنان األمة على سيأيت أنه الكرمي القرآن من

 الفتنة زمن هو الثاين والزمن ،� النيب وفاة بعد � بكر أيب خالفة عهد
 الزمن هذا من لالستعاذة أشري وقد املسيح، زمن يف أيتسي كان الذي الدجالية

 النبوءة جاءت نفسه الزمن وعن. �الضالِّني والَ علَيهِم املَغضوبِ غَريِ�: اآلية يف
 هذه ومعىن. �١أَمنا خوفهِم بعد من ولَيبدلَنهم�: بقوله تعاىل النور سورة يف

 الزمن يف ا الدينذ سيقع بأنه يقول تعاىل اهللا أن هو سبقتها اليت اآلية مع اآلية
 عندها كلها؛ الدنيا من الدين هذا وسيخشى فيه أن يتالشى ،زلزال األخري
 كما أمنا اخلوف وسيبدل ،جديد من كلها األرض على الدين اهللا ميكِّن سوف
 علَى ليظْهِره الْحق ودينِ بِالْهدى رسولَه أَرسلَ الَّذي هو�: أخرى آية يف يقول

٥٦النور:  ١
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 أيضا وهذه. كلها األديان على منتصرا غالبا اإلسالم ليجعل أي. �١كُلِّه الدينِ
 لَه وإِنا الذِّكْر نزلْنا نحن إِنا�: آيةهناك  كذلك. املوعود املسيح زمن إىل إشارة

 القرآن سب، حبتشابه وهناك. املوعود املسيح زمن إىل اأيض إشارة �٢لَحافظُونَ
 القرآين الدليل هذا يفو. � بكر أيب وزمن املوعود املسيح زمن بني ،الكرمي
 ،جاهل نظر يف كافيا ذلك يكن مل وإن. يتدبرون الذين العقالء الطمئنان كفاية

 حبق وال � عيسى حبق نبوءة التوراة يف يوجد ال بأنه االعتراف من له بد فال
 فلم اليهود عثار إىل أدى مما ،جمملة أيضا لماتتلك الك ألن � األكرم نبينا

  . يؤمنوا
 امسه ويكون مكة يف سيولَد أنه صرحية بكلمات � النيب عن أُنبئ لو فمثال
 بين من وسيكون املطلب، عبد جده واسم اهللا، عبد أبيه واسم" حممد" املبارك

استطاع  ملا وكذا؛ كذا مبدة موسى بعد وسيولَد املدينة، إىل وسيهاجر إمساعيل،
 املسيح حبق النبوءة إىل بالنسبة أما. اتلعالما هذه وجودإنكاره ل اليهود من أحد

 أنفسهم واعد وبسببها ،ذلك من أكرب مشاكل اليهود واجه فقد � الناصري
 إىل إيليا يعد مل ما يبعث لن أنه � املسيح عن نبوءة هناك ألن حبق؛ معذورين

 ال أنه اهللا كتاب يف شرط هناك كان بينما اآلن، إىل عاد ما إيليا ولكن الدنيا،
 املسيح فرد. اهللا من الصادق املسيح يأيت أن قبل ثانيةً الدنيا إىل إيليا يأيت أن بد

 اليهود ولكن. احلقيقي إيليا وليس إيليا مثيل هو ذلك من املراد أن ذلك على
 فيتبني. احلقيقي إيليا بعودة واأُخبِر موبأ اهللا كالم يف حتريفيقولون بأن ذلك 

  .السعيد من الشقي ليتميز دائما دقيقة تكون األنبياء عن النبوءات أن ذلك من
 فال الصدق على مبنياالذي يكون  عاءداال أن الواضح من ،ذلك ىلإضافة إو

 متاما احلقيقية اجلوهرة مثل جوانبه مجيع من يلمع بل ،فقط واحد دليل يصحبه
. جوانبها من جانب كل يلمع اليت

١٠الصف:  ١
١٠احلجر:  ٢
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من النوع  أيضاكوين املسيح املوعود أيضا هو  عائيدا نبأ قوة بكل فأقول
 � اهللا من كوين ادعيت أين أوال فانظروا. جانب كل من يلمع أينفسه، 
 تأليف قبل أي عاما، ٢٧ يقارب ما منذ وخماطبته اهللا مبكاملة مشرفا وكوين

 الرباهني"زمن  يف اإلعالن هذا نشر مث طويلة، بفترة" األمحدية الرباهني"
  . عاما ٢٤ يقارب ما نشره على مضى الذي ويف الكتاب نفسه "األمحدية
. احلد هذا إىل طويال يكون ال الكذب حبل أن يدرك أن فطني عاقل لكل
 مدة إىلبطبيعة احلال  الوقاحة بارتكن يتمكّن من الكان أحد كذابا  ومهما
  . عيال ذا ويصبح فيها ولد ليولد تكفي

 ٢٧ يقارب ما منذ تعاىل اهللا علىيفتري  اشخص أن عاقل يقبل لنكذلك 
 ويدعي اهللا، إىل ينسبها مث عنده من نبوءاتإهلامات و صباح كل وخيتلق عاما،
 أن مع ،اِهللا من عليه نزل كالما كذا وكذا وأن إليه، ىأوح قد اهللا أن يوم كل
 ،قط � يكلِّمه ومل شيء إليه وحي مل إذ ؛يقول فيما كاذب أنه يعلم تعاىل اهللا
 تقدما مجاعته ويرزق ينصره ذلك مع ولكن ملعونا شخصا اهللا حيسبه بل

   .األعداء له ينسجها اليت ديواملكا الباليا مجيع من وينقذه وازدهارا،
 من كوين ربهن علىوي النهار كوضح صدقي منه يتبني آخر دليل هناك مث
حني كنت أؤلفه  األمحدية الرباهني زمن يف أي أحد، يعرفينمل  فعندما اهللا؛

 الغيب، عامل اهللا إال حاليت على لعامطّ أحد يكن ومل ،منـزويا يف زاوية اخلمول
 الرباهني يف نشرت اليت النبوءات بعض علي وأظهر الزمن ذلك يف � خاطبين
  : وهي كلها البالد يف ونشرت ،واإلفالس والعزلة اخلمول زمن يف األمحدية

 توحيدي مبنـزلة مين أنت. سري سرك. ومعي مرادي أنت أمحدي يا"
. (أي الوقت قريب حني يعد .الناس بني وتعرف تعان أن فحان وتفريدي،

 مواطن يف اهللا ينصرك. اخللق يعلمها ال مبنـزلة مين أنت لنصرتك).الناس .
.. (أي .إماما للناس جاعلك وإين لنفسي، اخترتك. حضريت يف وجيه أنت

 نوحي رجال ينصرك سأجعل كثريا من الناس تابعني لك، وتجعل إماما هلم).
. عميق فج كل من (الدعم املايل) يأتيك (ليدعموك بأمواهلم) .السماء من إليهم
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 ال رب وقل. الناس من تسأم وال اهللا خللق تصعر وال. عميق فج كل من يأتون
 أصحاب ما أدراك وما الصفة، أصحاب. الوارثني خري وأنت فردا تذرين
 إين. لإلميان ينادي مناديا مسعنا إننا ربنا. الدمع من تفيض أعينهم ترى. الصفة

(أي يقولون . .عجيب اهللا قل هذا؟ لك أنى يقولون. خليفة األرض يف جاعلك
 ال حتقريا وازدراء: من أين لك هذه املرتبة؟ فقل هلم بأن اهللا ذو قدرات عجيبة).

(الذي  ،اهللا قل. اختالق إال هذا إن ويقولون. يسألون وهم يفعل عما يسأل
 رسوله أرسل الذي هو. يلعبون خوضهم يف ذرهم مث أسس هذه اجلماعة)

 متم واهللا اهللا نور يطفئوا أن يريدون. كله الدين على ليظهره احلق ودين باهلدى
 يعصمك. الكافرون كره ولو (أي سيوصله إىل مجيع القلوب املستعدة)... نوره
 ليتركك اهللا كان وما. املتوكل مسيتك. بأعيننا إنك. الناس يعصمك مل ولو اهللا

 أن وعسى. فان عليها من وكل تذحبان، شاتان. الطيب من اخلبيثَ مييز حىت
 يعلم واهللا لكم، شر وهو شيئا حتبوا أن وعسى ،لكم خري وهو شيئا تكرهوا

  ".تعلمون ال وأنتم
  . اإلهلامات هذه يفذُكرت الشأن  عظيمة نبوءات أربع أن معلوما ليكن

 مضى وقد أحد، معي يكن ومل وحيدا فيه كنت زمن يف اهللا بشرين لقد )١(
 آت بل هو الوقت بل وحيدا تبقى لن أنكما عا ٢٣ قرابة الزمن ذلك على

 وسيأتون نائية، أماكن من وسيأتونك أفواجا، معك الناس يكون حني قريب
 . ذلك تفعل أال عليك ولكن هلم، تصعر أو منهم تسأم تكادحىت  بكثرة
. كبرية مالية نصرة الناسهؤالء  منه ستصلك أن هي الثانية النبوءة )٢(

 ؛األمحدية الرباهني يف سجلت حني أا النبوءات هذه على تشهد كلها والدنيا
 ذلك على متض ومل. قفراء قرية وهي ،قاديان يف اخلمول زاوية يف وحيدا كنت
 يتوافدون الناس وبدأ اهللا، إهلام يف جاء كما الناس إقبال بدأ حىت سنوات عشر

 . شخص ألف يمئت من أكثر هذا يومنا إىل بايعين ، وقدبأمواهلم للنصرة
 هذه ليمحوا سيسعون الناس أنهي  املذكورة اإلهلامات يف ثالثةال نبوءةوال

إذا اختار  أما. هذا سعيهم يف سيفشلون ولكنهم ،النور هذا ويطفئوا اجلماعة
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 ثالثال النبوءات هذهف إاله؟ ومينع أحد طريق اإلحلاد صراحة؛ فمن يستطيع أن
 .الشمسك تسطع

 بالعقل أو والتخريص بالتخمني الزمن هذا يف التنبؤ أمكن إذامن الواضح أنه 
 وال له حول ال احليلة عدميو وحيد وهو اخلمول زاوية يف يعيش شخصٍل ،فقط
 وال الناس، من اآلالف ملئات إماما سيجعل أنه إىل تشري عالمات وال قوة،

 اهللا ونصرة الناس إقبال سينال أنه الروبيات؛ آالف له الناس تقدمي على مؤشر
 النبوءتان وضعت إذا وخاصة. ا بذكر امسهنظري املنكرون ليقدمف ،احلد هذا إىل

 جهودهم قصارى سيبذلون الناس أن تفيد اليت الثالثة النبوءة مع آنفًا املذكورتان
، ولن يكون بد من سيحققها تعاىل اهللا ولكن ،النبوءات هذه ققتتح لكيال

 صنع من ليست أاإىل هذه النبوءات الثالثة نظرة شاملة باالعتراف بالنظر 
  . املدة تلك إىلأيضا  سيعيش أنه عييد أن إلنسانه ليس لألن اإلنسان،

 هذه املنتمني إىل من شخصني أن هي اإلهلامات تلك يف الرابعة والنبوءة
 من بأمر الرمحن عبد الشيخ استشهد فقد. األيام تلك يف سيستشهدان اجلماعة
 اللطيف عبد زاده صاحب املولوي استشهدو كابول، وايل الرمحن عبد احلاكم

 . اهللا حبيب احلاكم من بأمر كابول يف خانْ
 إحدى ففي. وقتها يف حتققت اليت النبوءات مئات هناك ذلك ىلإضافة إ

مع عدة  اولد سيرزق أنهقبل األوان  الدين نور احلكيم املولوي أخربت املرات
 قد. جسمه بثور وعلى الولدذلك  ولد فقد. كان وكذلك جسمه؛ علىبثور 
 أن شخص كل ويستطيع االجتماع هذا يف موجودا الدين نور املولوي يكون
 مرض أن مرة حدث مث. ال أم صحيحا ذلك كان إذا فيما إياه مستحلفا يسأله

 اليأس بوادر وبدت" كوتله مالري" زعيم خان علي حممد سردار ابن عبد الرحيم
 الدعاء من له فأكثرت. بشفاعتك يشفى أن ميكن أنه بإهلامٍ اهللا فأخربين ،للعيان

 - الثاين ابنه مرض كذلك. أُحيي قدوكأن ميتا  الولد وشفي مشفق، كناصح
 فأُخربت. خطري مبرض إصابته نتيجة املوت على وأوشك - خان اهللا عبد امسهو

. بدعائي وشفي ،أيضا فائهبش
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 ينتهي أن الستحال كلها سجلت لو كثرية آيات هناك ذلك إىل باإلضافة
 أو صاشخ ليس اآليات تلك على شاهدوال. أيام عشرة حىت يف املقال هذا

 ١٥٠ منها سجلت لقد. األشخاص من اآلالف مئات يشهد عليها بل نيشخص
 أنواع، عدة اآليات ولتلك. قريبا سينشر الذي" املسيح نزول" كتايب يف آية

 باألصدقاء يتعلق ما ومنها األرض، على ظهر وبعضها السماء، يف ظهر ما فمنها
 وقد. بأوالدي وبعضها أنا بشخصي يتعلق بعضها. حتققت وقد باألعداء ومنها

 أي يل يكون أن دون األعداء من عدو واسطةب اآليات تلك من بعض حتققت
 يف واحد جانب من القصوري دستغري غالم املولوي باهلين كما فيها، دخل
 إال دعائه على ميض فلم منا، الكاذب اُهللا هلكي أن ودعا" رمحاين فتح" كتابه
 الذين الناس من ألوف وهناك. صدقي على شهِد ومبوته هلك، حىت أيام بضعة
  . بالرؤى صدقي عليهم اهللا أظهر

 إمجالية، نظرة عليها أُلقيت لو حبيث وجلية بينة كلها اآليات هذه فباختصار،
 الدليل قدم لو إنه املعاصرين املعارضني بعض يقول. القبول إال اإلنسانَ وسع ملا

على  الكرمي القرآن يف كثرية أدلة هناك: فأجيبهم. لقبلناه الكرمي القرآن من
 الشرط هذا تقدمي ولكن. قليل قبل بعضها أوردت وقدكوين مسيحا موعودا 

 يكون أن أحد بصدق لإلميان ضروريا ليس إذ سافر،وعناد  صريح تعنت أيضا
 الشرط هذا كان فإذا. واضحة بكلمات مساوي كتاب يف مذكورا هعن رباخل

 أوال العصر حاجة إىل االنتباه جيب أنه احلق. نيب أي نبوة ثبتت ملا ضروريا
 األنبياء حدده وقت يف جاء قد كان إذا فيما النظر ينبغي مث. أحد عاءدا لتصديق

 إذا فيما النظر جيب مث ؟ال أم تعاىل اهللا أيده هل ؛أيضا التأمل من بد ال مث. ال أم
رهذه مجيع حتققت وإذا ؟ عداءأثارها األ اعتراضات على ال جيب أم كما د 

   .فال وإال ،صادق الشخص هذا أن االعتراف من بد فال األمور
 رفع بغية - احتم ضرورةأن هناك  حاله بلسان ينادي العصر أن واملعلوم

 وإقامة اخلارجية، اهلجمات من اإلسالم وحلماية اإلسالمية الفرق بني الفُرقة
 أخرى مرة اليقني يهب مساوي ملصلح - الدنيا من تاندثر يتال جمددا روحانيةال
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 احلسنة إىل ويوجه والذنوب السيئات من خيلِّصوبذلك  اإلميان، جذور ويسقي
 يسعه أحدا أخال وال ،جلي واضح أمر الضرورة وقت يف بعثيت فإن. والصدق
  . التعنت شديد متعنتامن كان  إال إنكارها

 األنبياء حدده موعد حبسب املدعي جاء فيما إذا البحث أي الثاين، والشرط
 املسيح ببعثة واأنبؤ قد األنبياء ألن ؛مبجيئي أيضا الشرط هذا حتقق فقد ؟ال أم

 انتهت األلفية قدف. االنتهاء علىموشكة  السادسة األلفية تكون حني املوعود
 بأس ال مدة منذ - � آدم بعثة من اعتبارا القمري التقومي سبحب - السادسة

  .  االنتهاء على السادسة األلفية أوشكت فقد الشمسي التقومي سبحب أما ا،
جمدد  قرن كل رأس على سيأيت نهأ � األكرم نبينا قال فقد ذلك ىلإضافة إو

 اآلن وحنن ،عاما وعشرون واحد عشر الرابع القرن من مضى وقد ،جيدد الدين
   !أتى؟ قد ادد ذلك أن على داللة ذلك يف أليس. والعشرين الثاين العام يف

 هذا حتقق وهنا أقول بأن ال؟ أم املدعي تعاىل اهللا أيد هل: هو الثالث والشرط
 البالد هذه يف قوم كل من األعداء بعض ألن ؛وجلي واضح قي أيضاحب الشرط
 ولكنهم ،سعي كل وسعوا جعبتهم يف ما كل وأخرجوا ،يهلكوين أن أرادوا
 القول ليستطيعوا فخر قوم أي نصيب يف يكن مل. مساعيهم يف وخابوا فشلوا

 على أكرمين تعاىل اهللا ولكن. الشخص هذا لتدمري هممن أحدبأنه مل يسع 
 اهللا من داتأيي ذلك يكن مل فإن. أتباعي الناس آالف وجعل ،مساعيهم عكس

 ،ليهلكوين جهدهم قصارى بذلوا قوم كل بأن يعرف ال من !؟اإذً فماذا يكون
 يوم إثر يوما أزدهر ظللت بل ،املضنية جهودهم من الرغم على أُهلَك مل ولكين

 ولو معي، اخلفية اهللا يد تكن مل فلو. مبايع ألف يمئت على مجاعيت عدد زاد حىت
 تلك من سهمعرضة  حتما تصرل ؛اإلنسان كيد جمرد كله مشروعي كان

 ألن أثر؛ أي لقربي حىت جدو وملا طويلة، فترة منذ ولدمرت املختلفة السهام
. له اعدو يكون اهللا ألن ؛سبل عدة هلالكه تظهر الكذب اهللا على يفتري الذي
  . عاما ٢٤ قبل أخرب كما دهميمكا مجيع من أنقذين تعاىل اهللا ولكن
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 بكلمات" األمحدية الرباهني" يف تعاىل اهللا إذ أخربين !تأييد من أجاله مامث 
 ،كثريين أناسا معك وأجعل أنصركس: قائالً وعزليت مخويل زمن يف واضحة
 من أبرزه ما وسليم، نزيه بقلب ففكِّروا. لذلك يتصدون الذين آمال وأخيب

 إنسانا - قدرة السماء أدمي حتت أحد ميلك هل !آية من أوضحها وما !تأييد
أن و تام؟ جبالء تتحقق مث ،مخوله زمن يف كهذه بنبوءة لينبئ - شيطانا أم كان
بيعيق أن دون األعداء من ألوف يه حتققها؟ أحد   

 األعداء أثارها اعتراضات على امفحم ارد املدعي رد هل: هو الرابع والشرط
 اعتراضات أكرب من كان ألنه ؛جالء بكل أيضا النبوءة هذه حتققت قدل ال؟ أم

 إىل سيعود الذي وهو ،نفسه � عيسى هو املوعود املسيح أن املعارضني
 قد � عيسى أن الكرمي القرآن من ثبت قد أنه عليهم فرددت. بعينه الدنيا
 وإِذْ�: � املسيح لسان على تعاىل فقد قال أبدا، الدنيا إىل يعود لنو ؛مات
 اِهللا دون من إِلَهينِ وأُمي اتخذُونِي للناسِ قُلْت أَأَنت مريم ابن عيسى يا اُهللا قَالَ
 علمته فَقَد قُلْته كُنت إِنْ بِحق لي لَيس ما أَقُولَ أَنْ لي يكُونُ ما سبحانك قَالَ
لَمعا تي مفِْسي فلَا نو لَما أَعي مف فِْسكن كإِن تأَن لَّاموبِ عيا*  الْغم قُلْت ملَه 

 فيهِم دمت ما شهِيدا علَيهِم وكُنت وربكُم ربي اللَّه اعبدوا أَن بِه أَمرتنِي ما إِلَّا
  ، وال أدري ماذا فعلوا بعدي. �١علَيهِم الرقيب أَنت كُنت توفَّيتنِي فَلَما

 مل النصارى إن :القيامة يوم سيقول � عيسى أن اآليات هذه من يتبني
 أن سلّمنا فلو. مل أعرف بعد ممايت ما آلت إليه حالتهمو حيايت، يف ينحرفوا
 ،بعد ينحرفوا مل النصارى أن أيضا التسليم من بد فال ؛حيا مازال � عيسى

 ظهري � عيسى إنف ذلك ىلإضافة إ. صادق دين على ثابتني يزالون ال بل
 قومي حالة عن أعرف ال يارب: ويقول وفاته بعد النصارى باحنراف علمه عدم
 وسيحارب القيامة قبل الدنيا إىل سيعود أنهب صح القول فلو. أمتين أن منذ شيئا

إىل  نضطر أو ،باهللا والعياذ ،القرآنية اآلية هذه لبطُلت ؛املهدي ةمعي يف الكفار

١١٨ -١١٧املائدة: ١
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 إىل عودته وسيكتم ،القيامة يوم اهللا حضرة يف سيكذب � عيسى أن قبول
  .  املهدي معية يف النصارى وحماربته عاما أربعني فيها هومكث الدنيا

 اآلية ذه - تلبطُل الكرمي بالقرآن مؤمنا أحد كان لو أنه الكالم، قصارى
 السماء من � عيسى ونزولمبجيء مهدي سفاك  القائلة اخلطة - وحدها
  . شك أدىن دون الكرمي القرآن يهجر االعتقاد هذا يعتنق والذي. لنصرته

 بعضا إنيف األخري:  يقولون جمال كل يفعلى أمرهم  امعارضون يغلَب عندما
 مغزى إن اآلن؟ آم أين: أتساءل. "آم" عن كالنبأ ،يتحقق مل أنبائك من

 فما أنا أما آم، فمات الصادق، حياة يف سيموت الكاذب أن كانت النبوءة
مذكور بشرط مرتبطاها ميعاد نكا أي ؛شرطية كانت النبوءة إن مث. حيا زلت 
 ،الشرطَ حقق فقد ؛النبوءة على االطالع بعد مذعورا ظل آم فألن. فيها

 مثل مثريي أن حقا املؤسف من ولكن. أخرى أشهر بضعة مهلة أُعطي لذلك
 أي تهنبوء يرافق أن دون أأنب أيضا يونس النيب أن يفكرون ال االعتراض هذا

 أن احلق. تتحقق مل النبوءة ولكن - يونان النيب سفر يف ورد كما -قط شرط
 مشروطة تكون )أحد على العذاب بنـزول فيها وعد اليت أي( الوعيد أنباء
 يتأخر أن وميكن اخلوف، بإظهار أو الصدقات أو التوبة بشرط دائما اهللا عند

 ال وإال ،ة وخشية اهللاوالصدق واالستغفار التوبة نتيجة ائيا تزول أو حتققها
 اهللا مشيئة إن. تتحقق مل القطعية نبوءته ألن ؛أصال نبيا يونس النيب اعتبار ميكن
 أن وميكن والدعاء، اتالصدق نتيجة تزول أن ميكن ؛جمرم بعذاب املتعلقة تعاىل
 إذا تعاىل اهللا أن هي العذاب عن النبوءات حصيلةف. أيضا اخلوف مبجرد تزول
، فلماذا ميكن أن األنبياء من نيب على هذه إرادتهوأظهر  ؛أحدا يعذب أن أراد

تزول تلك املشيئة نتيجة الدعاء والصدقات إذا مل يكن اهللا قد أظهرها على نيب، 
 نبياءاألوإذا أظهرها فال ميكن زواهلا؟ هذه الفكرة سخف حمض وفيها معارضة 

  . مجيعا
 تنكشفف املتشاات من وبعضها جمملة، األنباء بعضإضافة إىل ذلك، تكون 

 عند أحيانا نيب خيطئ اجتهاد أن ميكن أنهأيضا  صحيح. بعد فيما حقيقتها
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 نبأأ لقد. بشر أيضا النيب ألن ذلك يف غضاضة اللكن و نبوءة، من االستنباط
 ولكن ،اجلنة يف العرش على سيجلسون هيحواريمن  عشر اثين نبأ � عيسى

 منا أناس نبأ أيضا وقال. جهنم واستحق أحدهم ارتد إذ ؛يتحقق مل هذا
 هناكو. أيضا ذلك يتحقق ومل ثانية الدنيا إىل عودته حني أحياء يكونون عصره

  . االجتهاد يف اخلطأ بسبب تتحقق مل � لعيسى ةعديد أنباء
 مسعها فلو ؛بنبوءايت يتعلق فيما أما. اجتهادية أخطاء هذه كانت باختصار،

 أُظهِرت قد وآية نبوءة ألف ئةما من أكثر أن لوجد القلب وصدق بالصرب أحد
 ،حتققت اليت النبوءات آالف من يستفيدوا أال املتناهية الوقاحة فمن. يل تأييدا

 ويصدروا ضجة ويثريوا لالعتراض عرضةيفهموها  مل واحدة نبوءة وجيعلوا
 لو :ويقني ثقة بكل وأقول آمل إنين. الوحيدة النبوءة هذه على بناء قرارهم
 وأنا كالمي يأُ واآلن. حتما آية لرأى يوما أربعني ولو عندي أحد مكث
اهلدى اتبع من على والسالم. احلق لباحث عنل كفاية ذلك يف أنب موقن .  

  القادياين أمحد غالم مريزا: الراقم
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 الحاشية

 حكيم يدعى شخص -م١٩٠٢ /٢/٩ بتاريخيف رسالة  - اليوم استفسرين
  . �١حمئَة عينٍ في تغرب وجدها�: اآلية معىن ،اإليراين حممود مرزا

 تستحيل كثرية أسرارا طياا يف حتمل القرآنية اآلية هذه أن واضحا فليكن
 هو علي تعاىل اهللا كشفه الذي ومعناها. أيضا باطن ظاهرها وحتت ا، اإلحاطة

. ظهوره وقت ددوحت املوعود املسيح عن نبوءة تضم سياقها مع اآلية هذه أن
 أن إىل إشارةاآلية القرآنية  ويف. القرنني ذو أيضا املوعود املسيح أن ذلك وبيان
 وهذا ني،قرن وبعثته والدته شملست يوما ما؛ سيظهر الذي املوعود املسيح ذلك

 التقومي سواء كانا حبسب معروفَنيِ قرننيِ يف فقد ظهر وجودي. متاما علي ينطبق
 كل يف قرنني يف ظهوري كان حبيث اهلندي، التقومي أو امليالدي أو اهلجري

  . فقط واحد قرن على وبعثيت والديت فترة اقتصرت وما األحوال،
 واحد قرن على - حبسب علمي - قتصرات مل وبعثيت والديت فإن باختصار،

 ففي. املعىن ذا القرنني ذو فأنا. أيضا ثان قرن إىل اتامتد بل كان، دين ألي
 الذي القرنني ذي ومعىن القرنني، ذو املوعود املسيح مسي أيضا األحاديث بعض

لآلية األخرى واملعاين. األحاديث تلك يف املذكور نفسه املعىن هو ؛إليه ذهبت، 
 ،املوعود باملسيح اوبشر الدنيا يف كبريينِ قومني هناك أن هي ،النبوءة حبسب
 سبيل على هنا تعاىل اهللا فيقول. غريمها قبل املسيح بدعوة أحق واوجعل

 قومنيِ؛ سريه أثناء سيجد - القرنني ذو هو الذي -املوعود املسيح إن :االستعارة
 وحلٌ فيها بل ،للشرب ماؤها يصلح ال آسنة عنيٍ على ظالم يف امتربع قوما
 املسيحيني قوم وهم. أصال ماًء يسمى أن يصح ال لدرجة اجد الرائحة كريه

 بسبب كريهة رائحة وذات آسنة املسيح عني جعلواالذين  ؛الظالم يف اجلالسني

٨٧الكهف:  ١
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 قوما -القرنني ذو هو الذي - املوعود املسيح سيجد الثاين سريه ويف. أخطائهم
 من ينالوا مل. الشمس حر وبني بينهم ستر وال احملرقة الشمس حر يف جالسني
. جلودهم واسوداد ،هاحبر أبدام احتراق منها نصيبهم كان بل ،نورا الشمس

 ذلك مع ولكنهم ،لشمسا ونواجهي الذين املسلمون هم القوم هذا من املرادو
 ،التوحيد مشس نور أُعطوا قد أي. االحتراق إال شيئا نورها من يستفيدوا مل

 الدين مجال فقدوا أم مبعىن. االحتراق سوى حقيقيا نورامنها  ينالوا مل ولكنهم
العناد إال نصيبهم من يكن ومل ،الفاضلة األخالق إىل واافتقرو ،احلقيقي 
  .اهلمجية والتصرفات الطبع وحدة والبغض

 ذو هو الذي -املوعود املسيح إن هنا يقول تعاىل اهللا أن الكالم فملخص
 نصيبهميف  يكون ولن دامس، ظالم يف املسيحيون يكون حني سيأيت -القرنني

 ويكونون ظاهري، توحيد إال عندهم يكون فلن املسلمون أما. مسنون محأ إال
 املسيح سيجد مث. نزيه توحيدهناك  يكون ولن ،واهلمجية عنادال بنار احترقوا قد

 ومأجوج، يأجوج من متضايقا جدا ثالثا قوما -القرنني ذو هو الذي - املوعود
 باملسيح فيستعينون ،سليمة طبائعوذوو  بقوة، الدين على ثابتني ويكونون

 هلم فيجعل ومأجوج، يأجوج صوالت ليجتنبوا القرنني ذو هو الذي املوعود
 ،اإلسالم تأييد يف قوية براهني يعلّمهم أي منيعا المعا؛ سدااملسيح املوعود 

ا ويسد بكل ويعينهم دموعهم، وسيمسح كليا، ومأجوج يأجوج هجمات 
 نبوءة هذه. يب يؤمنون الذين إىل إشارة وهذه. معهم ويكون ممكنة طريقة
. وجبماعيت بعثيت وقتبو بظهوري كاملة بصراحة فيها أُنبئ وقد ؛الشأن عظيمة
 .بتدبر النبوءات هذه يقرأ للذي فطوىب

 يكون املراد هو ولكن ،أحدايف نبوءاته  يذكر أنه الكرمي القرآن ةنس من 
 إذ ؛هذا النوع من نبوءة يوسف سورة يف وردت كما ستقبل؛عن امل نبوءةال

 يف إليه يوسف إخوة نظر فكما .نبوءة تتضمن ولكنها ،قصة الظاهر يف ذُكرت
 ما ذلك فإن ،يف اية املطاف عليهم حاكما صار مث وحتقري بازدراء البداية



���� ���	
�  ٥٣ 

 � النيب الناس أولئك رفض نفسها وبالطريقة. قريش مع أيضا اآلن سيحدث
   .عليهم وحاكما مقتداهم رفضوه جعل الذي ولكن ،مكة من وأخرجوه

 هذا عن أي - املوعود املسيح عن الكرمي القرآن يف ترد أن حقا الغريب فمن
 ميلكون ال الذين بعض يقول مث ،احلد هذا إىل متكررة نبوءات - املتواضع العبد
 مثلهم إن! املوعود للمسيح ذكر أي الكرمي القرآن يف يرد مل إنه ؛البصرية روح

 يف نبوءة � اهللا رسول عن ترد مل إنه :يقولون يزالون ال الذين املسيحيني كمثل
  .التوراة

 :فارسيني بيتني ترمجة
  اهللا يرون ال مإ عجباًيا  ولكن ،وقّاد وذكاؤهم ،مفتوحة وآذام نهم"أعي

يطلقون السهام إىل  هملكنو منهم مقربة على والصيد ،مليئة بالسهام كنانتهم
   مكان بعيد".

  القادياين أمحد غالم مريزا: الراقم
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 هلذا الكتاب الطبعة األوىل صورة غالف
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باهلذا الكت ترمجة صفحة غالف الطبعة األوىل

هلِّ ىدلمتقني 
   :)فارسية أبيات ترمجة(

 هذاواهلادي يف  ددا هو الذي البطل أنا أنين الغيب من البشرى تلقيت لقد
. الدين
  .السماء يف الذي امللك خليفة وأنا ،علنا ذلك وأقول ؛املسيح أنا إين 

 حمرومـا وأنت تذهب  هي، هي والربكات ،يه يه فترةوال هو، هو العصر
  ، فيا هلا من شقاوة!منها

احلبيب ذلك قرب غري آخر طمع قليب يف كان إذا نصييب فليسود. 

  اهللا من املرسل حماضرة
 املعهود واملهدي املوعود املسيح
 القادياين أمحد غالم مريزا سيدنا

 بعنوان

 المـــاإلس
  سيالكوت يف م٢/١١/١٩٠٤ يف حاشد اجتماع يف قرئت اليت

  طبعها يف مطبعة "مفيد عام" مبدينة سيالكوت،اليت و
 حمافظة سيالكوت مكتب مدير يفشودهري موال خبش يت األمحدي نائب 

آنتان. سعر النسخة: ١٢٠٠عدد النسخ: 
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  "هنيئًا مبجيء املهدي املعهود، هنيئًا مبقدم عيسى املوعود

  اليوم اجلنة والفردوس من مدينة سيالكوت، فهنيئًا بشرف استقبال املسعودتغار 
  فهنيئًا مبجيء احلَكَم العدل واحملمودلقد جاء إىل العامل ذلك اإلمام األعظم، 

  ١اغفر لنا بربكته يا ربنا الكرمي، فهنيئًا لنا بفضلك ورمحتك وجودك"

لقد وهب اهللا تعاىل ألرض سيالكوت مزِية فريدة إذ توجد فيها قلوب كثرية 
مليئة باإلخالص واحلب من مؤيدي هذه اجلماعة املقدسة. عندما عاد سـيدنا  

بعد تفرغه من سفر الهور، وصل حضرته الذي هـو   - �د املسيح املوعو
م مرورا ٢٧/١٠/١٩٠٤إىل سيالكوت بالقطار بتاريخ  -لطف ورمحة متجسدة

بالهور، وذلك بناء على طلب مبين على إخالص وإصرار شديدين من أفـراد  
اجلماعة يف سيالكوت. ويف الطريق توافد أفراد فروع اجلماعة احمللية إىل حمطات 

حىت وصل القطار يف  �على طول الطريق بكل شوق وحب لزيارته  القطار
الساعة السادسة والنصف إىل حمطة سيالكوت. كان املشايخ املعارضون ثائرين 
سلفا بسبب حماضرة املولوي عبد الكرمي، فكانوا عاكفني على إغواء عامة الناس 

سخ نكاحه ويعد زا سيفريوكانوا يقولون يف حماضرام إن الذي يذهب لزيارة امل
مرتدا عن اإلسالم. ولكن اهللا ال يسمح أن تقوم ملثل هذه املعارضة قائمة. فكان 
الناس متحمسني من تلقاء أنفسهم ومشتاقني عفويا لرؤيته حىت اجتمـع قبـل   
   املوعد ألوف من الناس على احملطة ويف الشوارع واألزقة، فكان هنـاك مجـع

. وظل احلمـاس والشـوكة   �املوعود حاشد وعظيم مبناسبة مقدم املسيح 
الدينية سائدة على مدينة سيالكوت إىل أسبوع كامل مل يالحظ نظريها مـن  

  قبل. 

                                                 
 ترمجة أبيات أردية. (املترجم) ١
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تها مجاعة سيالكوت كانت جديرة باإلشادة والتقدير مـن  الضيافة اليت قدم
كل اجلوانب والنواحي. ال شك أن هذه مناسبة مباركة جدا جلماعة سيالكوت 
إذ حرر املسيح الرباين هذه احملاضرة جالسا بينهم وقُرئت عليهم. فطوىب لكم يا 

املسـيح   سكان هذه املدينة اليت حيبها املبعوث الرباين مثل مولده، على أن جاء
الرباين إليكم وشرفكم بعقد هذه اجللسة العظيمة. وطـوىب لـك يـا أرض،    

  فاسعدي وتغني بالفرحة والسعادة إذ وطئتك أقدام املهدي. 
لتمدح يف العـامل،   األبقار، وراعييا كرشنا، يا قاتلَ اخلنازير فيا مسيح اهللا، 

ن هوة الضالل، آمني. وليجد الناس نور اهلداية بربكة قدميك، وخيرجوا م

، الساكن يف مدينة "شونده" األمحدي العبد املتواضع: موال خبش يت
 مديرية "ظفر وال" حمافظة سيالكوت.

 مكتب حمافظة سيالكوت. مدير يفوحاليا: نائب 
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  الرحيم الرمحن اهللا بسم

   الكرمي رسوله على ونصلي حنمده  

��⁄a������âý@@ @
 ما إال خطأ منها واحد كل يف لوجدنا العامل أديان على نظرة ألقينا لو

 عن ختلى تعاىل اهللا ألن بل ،عهدها بداية منذ كاذبة ألا ليس ولكن. اإلسالم
 سقيها إىل سبيل وال بستاين بال كبستان فصارت ،اإلسالم ظهور بعد تأييدها

 كلها املثمرة األشجار ويبست رويدا رويدا فاسدامل إليها تتطرق لذا ونظافتها؛
 روح اليت هي متاما الروحانية تالشت لقد. طفيلياتوال األشواك حملها وحلت
 تعاىل اهللا يعامل مل ولكن. فقط الظاهرية الكلمات إال أيديهم يف تبق ومل ،الدين

 إىل نضرة خضراء احلديقة هذه تبقى أن � أراد فلما. على هذا النحو اإلسالم
 قام كلما أنه مع. اليبس من فأنقذها ،قرن كل رأس على يسقيها ظلف األبد،

 عليهم وشق الناس من اجلهالء قاومه ،قرن كل رأس على اهللا عباد من عبد
 مل تعاىل اهللا ولكن. وتقاليدهم عادامتطرق إىل  الذي خطأهم يصلح أن كثريا

عشر  الرابع القرن يف األخري الزمن يف املسلمني وجد حنيو ،سنته تخلّ عني
 يف -والضالل ىاهلد بني األخرية املعركة ثلمت يتال - األخرية األلفيةعلى رأس و

د أخرى مرة بعهده وىفأ ،غفلةفلم األخرى األديان أما. اإلسالم وجد هلا يتسن 
 تسخوتر ،روحانية فيها تبق ومل كلها، فماتت ؛� نبينا بعثة بعد التجديدهذا 
 ومل طويال استخدم ثوب على الوسخ سخيتر كما األخطاء من كثري عليها
 ومل الروحانية مع عالقة هلم تكن مل - أناس األديان تلك يف وتدخل. قط يغسل
 حسب حق وجه بغري - السفلية احلياة شوائب من نزيهة األمارة نفوسهم تكن

 ؛املسيحية مثال خذوا. متاما آخر شيئا صارت حىت صورا وشوهوا ،أهوائهم
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 جاء الذي التعليم أن ومع. عهدها بداية يف طيبة مبادئ على قائمة كانت فقد
 التعليم وقت ألن ؛الكرمي القرآن تعليم مع مقارنة - ناقصا كان � عيسى به

 - التعليم ذلك تستحق كانت ما الضعيفة والطبائع بعد، حان قد كان ما الكامل
 إىل يهدي وكان ،احلال مقتضى سبحب جيدا جدا تعليما كان ذلك مع ولكنه
 إلـه للمسيحيني صار فقد � املسيح بعد أما. التوراة إليه هدت الذي اإلله
. شيئا إسرائيل بنو عنه يعلم وال ،قط التوراة تعليم يف ذكره يرد مل آخر

 عقب، على رأسا كلها التوراة مبادئ انقلبت اجلديد اإللـه ذا وباإلميان
 من النجاة على احلصول عن فيها الواردة التعليمات كافة موازين واختلت
 املوت قَبِلَ � املسيح بأن اإلقرار عدو. احلقيقية بالطهارة والفوز الذنوب

 وليس. الذنوب من النجاة مدار ؛إلـها كان وأنه ،العامل لينجي الصليب على
، األخرى األبدية التوراة أحكامعديد من  أيضا نقضت بل فحسب ذلك

 أن استطاع ملا بنفسه � املسيح عاد لوأنه  لدرجة املسيحية الديانة وحرفت
  . مالحمها يعرف
 أوامرها نبذوا بالتوراةبشدة بأن يتمسكوا  أُوصوا الذين أن حقا الغريب من
 حرام اخلنـزيرحلم  أن قط اإلجنيل يف يرد مل فمثال. واحدة دفعة ظهورهم وراء

شطب أ أنا وها اخلتان على التوراة يف أُكِّد قد أو لكم، أحلله ولكنين التوراة يف
 ولكن ؟� عيسى به يتفوه مل ما الدين يف يقحم أن أُجيز مىت مث .هذا احلكم

 فكان فساد ،اإلسالم أي، عالَـميا دينا الدنيا يف اهللا يقيم أن حمتوما كان ملا
 أيضا اهلندوسية الديانة أن املتحقق الثابت ومن. اإلسالم ظهورِعالمةَ  املسيحية

 اهلند يف رائجة األوثان عبادة وكانت اإلسالم، ظهور قبل فسدت قد كانت
إىل  حمتاجا � اَهللا اهلندوس سبحي أن الفساد ذلك بقايا فمن. عام وجهب كلها

 ونتيجة. صفاته ظهارإل مادة أيةقط إىل  حمتاجا ليس أنه مع اخللق يف حتما ملادةا
 وهو ؛بالشرك مليء آخر فاسد اعتقاد قبولإىل  اضطروا الفاسد االعتقاد هلذا

 على أتأسف ولكنين. أزلية وكوا كلها واألرواح العامل ذرات مبقد اعتقادهم
 اهللا كان إذا ألنه. قط بذلك قالوا ملا ؛قةبد اهللا صفات يف النظر أمعنوا لو أم
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 منذ ذاته يف وجودةامل اخللق صفة إلظهار مادة إىل اإلنسان، مثل حمتاجا، تعاىل
 والرؤية السمع تهبصف يتعلق فيما مثل اإلنسان املادة إىل حيتاج ال فلماذا ؛القدم

 على يقدر وال اهلواء، واسطة دون شيئا يسمع أن يستطيع ال اإلنسان وغريمها؟
 وهل أيضا؟ اإلله عند الضعف هذا وجدي فهل الضوء، بواسطة إال شيئا يرى أن
 للهواء حمتاج غري كان فإذا والرؤية؟ للسمع والضوء اهلواء إىل حباجة أيضا هو

 صفة أجل من مادة أية إىل حيتاج ال أنه يقينا فاعلموا ؛والرؤية للسمع والضوء
 قياس إن. صفاته إلظهار مادة إىل حيتاج أنهب القول متاما اخلطأ منو. أيضا اخللق

 وكذلك اخللق من العدم مستحيل عليه، بأن والقولَ ،اهللا على اإلنسان صفات
 اهللا وذات حمدودة اإلنسان ذات إن. كبري طأخل ؛اهللا ىلإ اإلنساين الضعف عزو
 مقتضى هو هذا. الذاتية بقوته أخرى تاذا خيلق أن على قادر فهو ؛حمدودة غري

 ليس فهو وإال صفاته، من صفة إلظهار مادة إىل حباجة ليس وهو األلوهية،
 األرض خيلق أن أراد إذا فمثال إرادته؟ دون حيول أن لشيء هل. أصال إلـها

  خلقهما؟ على قادرا أفليس البصر، ملح يف والسماء
 وما العلم جانب إىل أيضا الروحانية من نصيبا املكو الذين اهلندوسالناس من 

 الذي االعتقاد ذا األوقات من وقت يف يعتقدوا مل ؛اجلاف املنطق أسرى كانوا
  .كليا الروحانية فقدانل نتيجةٌ االعتقاد هذا إن. اإلله عن اليوم اآلريون يقدمه

 جيدر وبعضها ال -األديان هذه على طرأت اليت فاسدامل هذه كل فباختصار،
 حاجة إىل مؤشرات كلها كانت - اإلنسانية الطهارة نايفت وهي أيضا ذكربال

  . إلسالمإىل ا العصر
 تفسد قد كانت األديان كل بأن االعتراف من الفطني للعاقل بد فال

 األعظم ادد هو � نبينا فكان. وجيزة بفترة اإلسالم قبل الروحانية وفقدت
 من األنبياء أحد وال الدنيا، إىل املفقود قاحل أعاد الذي الصدق بيان جمال يف

 بظهورهو الظالم، يف كله العامل وجد حيث الشرف، هذا يف � نبينا يشارك
 بعث الذين كلهم القوم خلع حىت الدنيا � يغادر ومل ،نور إىل الظالم حتول �

 وا إىلوصل بل فحسب، ذلك وليس. التوحيد حلّة ولبسوا ،الشرك لباس إليهم
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 ما واليقني والوفاء الصدق أعمال من أيديهم على وظهرت اإلميان، مراتب أرفع
 من كنت مل النجاحهذه الدرجة من  و. العامل بقعة من بقاع أي يفال نظري له 

 نبوة صدق على األكرب الدليل هو هذا. � األكرم نبينا سوى نيب أي نصيب
 وكان بطبيعة احلال ؛الظلمات يف غارق زمن يف بعث إذ ،� اهللا رسول سيدنا

مئات  متسك أن بعد الدنيا من ارحتل � إنه مث. الشأن عظيم مصلح بعثة يتطلَّب
. األصنام وعبادة الشرك عن متخلني ،املستقيم والصراط بالتوحيد الناس آالف
 مهجيني قوما علّم حيث وحده، به خاصا كان الكامل اإلصالح هذا أن واحلق
 البهائم لحو �أنه  آخر بتعبري قولوا أو اإلنسانية، عادات وحشية طبائع ذوي

 ونفخ ربانيني، أناسا املثقفني جعل مث مثقفني، أناسٍ إىل الناس حول مث أناسا،
 كالشياه، اهللا سبيل يف فذُحبوا احلق؛ اإلله مع عالقة هلم وأنشأ الروحانية فيهم

 مادقُ مضوا بل ،قط اإلميان عن يتخلوا مل همولكن كالنمل، األقدام حتت وديسوا
 دعائم توطيد حيث من الثاين آدم هو � نبينا أن شك فال. مصيبة كل عند

 اإلنسانية الفضائل كل بواسطته بلغت إذ ؛احلقيقي آدم هو بل الروحانية،
 أغصان من غصن يبق ومل عملها، تعمل الصاحلة القوى كل وأخذت كماهلا،
 األخري إنه حيث من النبوة عليه ختمت ومل. ومثر ورق دون اإلنسانية الفطرة
 � دام وما. به ختمت النبوة كماالت مجيعأيضا من منطلق أن  بل فقط، زمانا

 اجلمالية بالصفات متصفة شريعته فكانت ؛ اإلهلية للصفات األكمل املظهر هو
 نبوته يف وليس. � وأمحد حممد: بامسني سمي لسببا وهلذا كلتيهما، واجلاللية

  .األزل منذ كله للعامل هي بل ينم عن البخل، شيء العامة
 وكذلك األنبياء مجيع كتب من يتبني أنه هو نبوته صدق على اآلخر والدليل 
 زمن من سنة آالف بسبعة الدنيا عمر حدد قد تعاىل اهللا أن ؛الكرمي القرآن من
 أي. تناوببالسنة  بألف والضالل اهلداية اتفتر حدد وقد. النهاية إىل آدم

 قلت وكما. الضالل فيها يغلب مرحلة تتبعها مث مرحلة يف للهداية الغلبة تكون
 فكانت. منهما لكل سنة ألف إىل اهللا كتب يف مقَسمتان املرحلتني هاتني إن

 عندما ولكن. قط أثر أي للوثنية فيها يكن مل اليت اهلداية لغلبة األوىل الفترة
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 ،املختلفة بأنواعها الوثنيةُ -الثانية الفترة يف -الدنيا يف بدأت األلفية تلك انتهت
 أساس وضع مث. هلا مستقرا بلد كل من الوثنية وأخذت الشرك، وطيس ومحي

 ما قدرب الدنيا يف التوحيد وانتشر ألف عام، املمتدة إىل الثالثة الفترة يف التوحيد
 بين إىل تطرق األلفية هذه يفو. الرابعة األلفية يف برأسه الضالل أطل مث. اهللا شاء

 وكأن بذرا بذرت أن بعد فورا املسيحية الديانة وذبلت ،كبري فساد إسرائيل
 كانت اليت اخلامسة األلفية مرحلة أتت مث. واحد وقت يف كانا وموا والدا
 على الدنيا يف التوحيد تعاىل اهللا فأقام � األكرم نبينا بعث وفيها هداية، مرحلة

 اليت األلفية يف بعث أنه � اهللا من كونه على األدلة أقوى فمن. جديد من يده
 ما هذا بل ،نفسي تلقاء من ذلك أقول وال. األزل منذ للهداية مقررة كانت
املوعود  املسيح وينك نفسه يثبت ادعائي بالدليلو. كلها اهللا كتب من يتبني
 الضالل انتشار ألفية هي التقسيم هذا منطلق من السادسة األلفية ألن ،أيضا

 وقد. عشر الرابع القرن رأس على وتنتهي اهلجرة بعد الثالث القرن من تبدأو
 حنن اليت السابعة األلفية أما. األعوج بالفيج األلفية هذه يف أناسا � النيب مسى
 لزاما كانف ؛األخرية األلفية هي األلفية هذه كانت وملا. اهلداية ألفية فهي ؛فيها
 كان من إال ؛مسيح وال بعده إمام فال. رأسها على الزمان آخر إمام يبعث أن
 األنبياء به شهد الذي األمر الدنيا، ينتهي عمر األلفية هذه يف ألن ،له ظلّا

 القرن جمدد هو إمنا ؛موعودا مسيحا تعاىل اهللا مساه الذي اإلمام وهذا. كلهم
 الراهن الزمن أن يف اليهود وال النصارى خيتلف ال. أيضا األخرية األلفية وجمدد

من  يل تعاىل اهللا كشفه الذي آدم وتاريخ. آدم زمن من السابعة األلفية هو
 حنن الذي الزمن أن أيضا منه يثبت ،العصر سورة ألحرف اجلمل حسابخالل 

 املوعود املسيح أن على أيضا األنبياء أمجع وقد. السابعة األلفية هو إمنا ؛فيه
 آخر ألنه ،السادسة األلفية اية يف يولَدوالسابعة  األلفية رأس على يبعثس

 اليوم من األخرية الساعة يف آدم ولد وقد. اجلميع أول آدم كان كما اجلميع
 هذا على فبناء ؛دنيوية سنة كألف اهللا يوم كان وملا. اجلمعة يوم أي ،السادس
هي  وكأا السادسة األلفية اية يف املوعود املسيح تعاىل اهللا خلق التشابه
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 اُهللا خلق فقد واألخري األول بني عالقة هناك دام وما. اليوم من األخرية الساعة
لد لقد. آدم شاكلة على املوعود املسيحلد ،توأما آدم وكذلك ،اجلمعة يوم وو 

 حيث اجلمعة، يوم وولد توأما املوعود املسيح هو الذي ملتواضعا العبد هذا ولد
تلدو مث أوال البنت لدتختم إىل يشري الوالدة من النوع هذا. بعدها أنا و 
 املوعود املسيح أن هو األنبياء مجيع قبل من عليه الـمتفَق فالتعليم. الوالية

 ضجة األخرية السنوات يف تثار السبب هلذا. السابعة األلفية رأس على سيبعث
 جمالت أمريكا يف ونشرت حول هذا املوضوع، النصارىالسادة  يف كبرية
 املسيح يظهر أن املفروض من كان نهبأ فيها قيل املوضوع هذا حول عديدة
 ذلك على رد وقد يظهر؟ مل وملاذا حدث، الذي فما العصر، هذا يف املوعود
 اآلن الكنيسة وااحسبف ؛ولّى قد موعده كان ملا أنه ثاءعلى سبيل الر بعضهم

  . تنوب منابه
 مل ولو. األنبياء حددها ألفية يف بعثت أين صدقي على يدل مما إنه باختصار،

 ألنه ؛احلق لباحث عنل كفاية البين الدليل هذا يف لكان ،آخر دليل هناك يكن
 اهللا بكتب إملام لديهم لذينا. كلها اهللا كتب لبطلت الدليل هذا رفض لو

 هذا وبرفض. النهار وضوح واضحا دليال األمر هذاميثّل هلم يتدبروا  والذين
 فسدوت عقب، على رأسا مجيعها املوازين وتنقلب كلها النبوات تبطل الدليل
 عن أحد علم بعدم الناس بعض يتبناها اليت فالفكرة. وسداه اإلهلي التقسيم حلمة

 سنة آالف السبعة حتديد ميكن كيف ففي هذه احلالة. صحيحة ليست القيامة
 أنا لست. قط التدبر حق اهللا كتب يتدبروا مل إم أناس الدنيا؟ اية إىل آدم من

 أهل من الباحثني كتب يف به امسلَّم كان بل ،اليوم احلساب هذا أبدعت الذي
 القرآن من يتبني، وبه قائلني أيضا اليهود العلماء ظل حىت ،القدم منذ الكتاب
 سبعة هو - األخري إىل آدم من - آدم بين عمر أن ؛تامة بصراحةو أيضا الكرمي
 من يتبني ما وهذا أيضا، كلها السابقة الكتب عليه اتفقت ما وهذا. سنة آالف
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 ظل ينبئ به ما وهذا ،�١تعدونَ مما سنة كَأَلْف ربك عند يوما وإِنَّ�: اآلية
  . وضوح تامب مجيعا األنبياء
 سورة ألحرف اجلمل حساب من تام بوضوح يتبني ؛قليل قبل قلت كما
 إن ؛الناحية هذه فمن. آدم بعد اخلامسة األلفية يف بعث قد � النيب أن العصر

 إنكار يسعين ال ذلك إىل وإضافة. السابعة األلفية هو فيه حنن الذي الزمن هذا
 اهللا أنبياء ما اتفق عليه إلنكار سببا أرى وال بوحيه، يل تعاىل اهللا كشفه ما

 القرآن من ويتبني احلد، هذا إىل موجودة األدلة دامت فما. مجيعا األطهار
 فأي األخري، الزمن هو العصر هذا أن شك أدىن بال أيضا الشريفة واألحاديث

 رأس على املوعود املسيح جميء من بد وال ،األخرية األلفية كوا يف بقي شك
ليس املراد من ذلك ف القيامة ساعة أحد يعلم ال بأنه القول أما. األخرية األلفية

 كانت ملا ،كذلك األمر كان فلو. اإلطالق على شيئا أحد عنها يعلم ال أنه
 جديرةً الصحيحة واألحاديث الكرمي القرآن يف املذكورة القيامة قرب عالمات
  . القيامة بقرب العلم تفيد أيضا ألا ؛بالقبول
 الكتب تنشرو األار، ستفجر هأن الكرمي القرآن يف تعاىل اهللا قال لقد

 قد العالمات هذه كل أن جندو اإلبل، وتعطَّل األخري، الزمن بكثرة يف واجلرائد
 ففهمنا ،التجارة تتم واسطتهوب العشار حمل القطار حل إذ ؛هذا زمننا يف حتققت

 بقرب تعاىل اهللا أخربناوقد  الدهر من حني مضى وقد. قربت قد القيامة أن
  . اآليات من وغريها �٢الساعةُ اقْتربت�: اآلية يف القيامة

 مجيع أن احلق بل الوجوه، كل من عنا خمفية القيامة أن عينت ال الشريعةف
. أيضا اإلجنيل يف ذُكرت وقد ،األخري الزمن عالمات يذكرون ظلوا األنبياء
 يزيد أن على قادر واهللا بالتحديد، الساعة تلك أحد يعلم ال أنه ذلك من فاملراد
 هذا مثل يف يعد ال الكسر ألن ؛سنة ألف مرور بعد أخرى قرون بضعة

                                                 
 ٤٨احلج:  ١
 ٢القمر:  ٢
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 معظم أن املعلوم من. اإلجناب قبل احلملعلى  أيام ما تزداد بضعةك احلساب
 يعلم ال إنه يقال ذلك ومع أيام، وعشرة أشهر تسعة مدة يف يولَدون األوالد

 الإ ؛عام ألف الدنيا اية إىل اآلن من يبق مل أنه مع كذلك. املخاض ساعة أحد
 األدلة رفض إن. التحديد وجه على معروفة ليست القيامة قيام ساعة أن

  . ميانإلل إضاعة إال ليس والنبوة اإلمامة إلثبات تعاىل اهللا بينها اليت والرباهني
 االنقالب وصار كلها، اجتمعت قد القيامة قرب عالمات أن الواضح من
 اليت القيامة قرب عالمات معظم ظهرت فقد كذلك. ملحوظا الدنيا يف العظيم

 تفجر سوف الكرمي القرآن من يتبينكما . الكرمي القرآن يف تعاىل اهللا بينها
 اجلبال، وتنسف بكثرة، الصحف وتنشر القيامة، اقتراب عند بكثرة األار

جفَّفوت ،اراأل دعح للزراعة، بكثرة األرض وتفتالناس، الجتماع الطرق وت 
 كتالطم آخرين قومٍ دين على قوم وينقض األقوام، بني كبرية دينية ضجة وتقوم

 وتجمع عمله، مساوي ورص يعمل األيام تلك ففي. ائيا عليهم يقضيل األمواج
. السماوية الدعوة تستحق ال اليت رديئةال طبائعال إال واحد دين على كلها األمم
 وهلذا املوعود، املسيح ظهور إىل يشري الكرمي القرآن يف املذكور النبأ فهذا

 قومان ومأجوج يأجوج أن واملعلوم. ومأجوج يأجوج ذُكر بعد ذكر السبب
 يستخدمان أما هو التسمية هذه وراء والسبب. سابقة كتب يف ذُكرا

. علو كل وسيملكان األرض، يف كبرية غلبة وحيرزان بكثرة، النار أي" األجيج"
 قد كذلك. والوئام الصلح أيام وستأيت كبري تغير بإحداث السماء ستقوم عندها

يف  اخلافية واألشياء ناجمامل األيام تلك يف كتشفست أنه الكرمي القرآن يف ورد
 األرض يف وسيتفشى. السماء يف واخلسوف الكسوف وحيدث باطن األرض،

. اإلبل تعطيل إىل تؤدي أخرى مطية ستكتشف إذ اإلبل وتعطّل شديد، طاعونٌ
 صارت ،اإلبل ظهور على قبل من تنقل كانت اليت التجارية األمتعة أن فنرى
 به سيسافر الذي الوقت بعيدا وليس. بالقطار آخر إىل مكان من تنقل اآلن

: فيه جاء الذي احلديث حيققون وبذلك ،بالقطار املنورة املدينة إىل أيضا احلجيج
  . عليها يسعى فال القالص وليتركن
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 هذه أن فيتبني كاملةً، حتققت وقد األخري الزمن عالمات هي هذه دامت فما
 وشبه ،أيام سبعة خلق تعاىل اهللا أن وكما. الدنيا أدوار من األخرية الدورة هي
 سنة آالف سبعة هو الدنيا عمر أن التشبيه هذا تبني منف عام، بألف يوم كل

 سبعة خلق فكما ؛الوتر حيبو وِتر تعاىل اهللا إن وكذلك. القرآين نصال حبسب
 أن كلها األمور هذه من فيفهم. وترا سنة آالف سبعة جعلت كذلك وترا، أيامٍ
 الكتب من يثبت اليت للدنيا األخرية الدورة هي وهذه ،األخري الزمن هو هذا

  . رأسها على املوعود املسيح ظهور اإلهلية
 أهلمجيع  أن" الكرامة حجج" كتابه يف خانْ حسن صديق النواب شهد لقد

 عشر الرابع القرن رأس أحدهم يتجاوز مل ؛اإلسالم يف خلَوا الذين الكشوف
  . املوعود املسيح ظهور موعد حتديد يف

 هذه يف املوعود املسيح إرسالإىل  أصال احلاجة ما: تلقائيا السؤال ينشأ هنا
 سيكون � النيب أن الكرمي القرآن يف وعد قد تعاىل اهللا أن هو واجلواب األمة؟
 األوىل املماثلة كانت فقد. اوايته نبوته زمن بداية حيث من � موسى مثيل
 الزمن حيث من وكذلك ،� النيب زمن كان الذي الزمن بداية حيث من

 منتصرا � موسى تعاىل اهللا جعل كما أنه األوىل املماثلة فتحققت. األخري
 أيب على املطاف اية يف منتصرا � النيب جعل كذلك ،وجنوده فرعون على
 يف اإلسالم دعائم ووطّد وأهلكهم ،وجنوده -عصره فرعون كان الذي - جهل

 إِلَيكُم أَرسلْنا إِنا�: القائلة النبوءة حتققت اإلهلية النصرة بتلكف. العربية اجلزيرة
 حيث من املماثلة أما. �١رسولًا فرعونَ إِلَى أَرسلْنا كَما علَيكُم شاهدا رسولًا
 يعارض كان نبيا املوسوية امللة زمن اية يف بعث تعاىل اهللا أن فهي األخري الزمن
 وجاء. والصفح العفو يعلِّم كان بل ،عالقة الدينية باحلروب تربطه ومل ،اجلهاد

 كبري، حد إىل فسدت قد األخالقية إسرائيل بين حالة فيه كانت وقت يف
 يعيشون فكانوا مملكتهم، وتالشت وسلوكيام، تصرفاميف  بشدة واحنرفوا

                                                 
 ١٦املزمل:  ١
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 عشر بأربعة � موسى بعد النيب ذلك بعث وقد. الرومانية السلطنة إمرة حتت
 األخرية اللبنة هو كان إذ ؛اإلسرائيلية النبوة سلسلة عليه وانتهت بالتحديد، قرنا
 عهدل األخري الزمن يف وصفاته مرمي بنا املسيح بصبغة تعاىل اهللا بعثين كذلك. هلا

 يف سيلغى القتايل اجلهاد أن قبل من أُخبِر كما ،زمين يف اجلهاد وألغى ،� النيب
 كانت حني جئت وقد. والصفح العفو تعليم وأعطاين املوعود، املسيح زمن
 ومل الروحانية وتالشت اليهود، مثل فسدت قد الداخلية املسلمني معظم حالة
 القرآن يف األمور هذه إىل أشري وقد. التقاليد باعوات العادات إال فيهم تبق

نفسها اليت  كلمةال األخري الزمن مسلمي حبق واستخدم ،قبل من الكرمي
 أنكمواليت تعين  �١تعملُونَ كَيف فَينظُر�: فقال اليهود حق يف استخدمها
 الزمن يف السلطنة تلك منكم ستنـزع ولكن ،والسلطنة اخلالفة ستعطَون

 إشارة � يشري مث. اليهود من انتـزِعت كما أعمالكم سوء نتيجة األخري
 إسرائيل بين يف اخللفاء ا حتلّى اليت الصفات أن إىل النور سورة يف صرحية

 بين خلفاء من خليفة � عيسى فكان. أيضا األمة هذه يف اخللفاءا  سيتحلى
 األمة هذه أُعطيت فقد لذا باجلهاد؛ يقم ومل السيف حيمل مل الذي إسرائيل

 آمنوا الَّذين اُهللا وعد�: اآلية فاقرءوا. نفسها بالصفات موعودا مسيحا أيضا
كُمنلُوا ممعو اتحالالص مهفَنلختسي لَيضِ فا الْأَركَم لَفختاس ينالَّذ نم 
هِملقَب نكِّنملَيو ملَه مهيني دى الَّذضتار ملَه مهلَندبلَيو نم دعب هِمفوا خنأَم 

 إن. �٢الْفَاسقُونَ هم فَأُولَئك ذَلك بعد فَركَ ومن شيئًا بِي يشرِكُونَ لَا يعبدوننِي
 بوجه بالتدبر جديرةيف هذه اآلية  �قَبلهِم من الَّذين استخلَف كَما�: مجلة

. املوسوية اخلالفة سلسلة متاثل احملمدية اخلالفة سلسلة أن منها يفهم إذ خاص
 رأس على بعث الذي � عيسى أي نيب على املوسوية اخلالفة انتهت فلما

 أن ضروريا كانف ،جهاد أو بقتالٍ يقم ومل ،موسى بعد عشر الرابع القرن
  . نفسها بالصفات أيضا احملمدية السلسلة من األخري اخلليفة يتحلى

                                                 
 ٥٦النور:   ٢               ١٣٠األعراف:  ١
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 األخري الزمن يف املسلمني معظم أن أيضا الصحيحة األحاديث يف ورد لقد
 فيها علِّمنا قد ألننا ،أيضا الفاحتة سورة يف إليه أشري ما وهذا اليهود، سيشبهون

 ؛عارضوه الذين � عيسى زمن يف اليهود مثل نكون أن ربنا يا جنبنا أن دعاًء
 أو قوما يأمر حني أنه تعاىل اهللا سنة ومن. الدنيا هذه يف اهللا غضب م فحلّ

 الذي الذنب سريتكبون منهم بعضا أن ذلك من املراد يكون ؛دعاًء يعلِّمهم
 اليهود أولئك� علَيهِم املَغضوبِ غَريِ�: اآلية من املراد كان فلما. منه منعوا
 وكانوا ،� عيسى عصر يف أي ،األخري املوسوية امللة زمن يف كانوا الذين
 تتضمن اآلية هذه فإن ،� الناصري باملسيح اإلميان لعدم اهللا غضب حمل

يف الزمن األخري لألمة احملمدية أيضا  أن نبوءة آنفا املذكورة السنة حبسب
 وبذلك ،املسلمني بعض وسيعارضه املوعود من األمة نفسها، سيحامل سينـزل

  . � الناصري املسيح زمن يف كانوا الذين اليهود سيشبهون
 فلماذا ؛األمة هذه من سيبعث اآليت املسيح كان إذا أنه االعتراض يصح وال
 اسم البعض على يطلق أنه اهللا سنة من ألن ذلك األحاديث؟ يف عيسى سمي
 األحاديث، يف الثاين آدم � نوح وسمي فرعونَ، جهلٍ أبو سمي كما غريه،
 تعاىل اهللا شبه ولقد. أحد ينكرها ال اليت اهللا سنة هذه. بإيليا يوحنا النيب ومسي
 أي ،األول املسيح أن وهو ؛أيضا أخرى ناحية من السابق باملسيح اآليت املسيح
 ظهر كذلك موسى، بعد عشر الرابع القرن رأس على ظهر ، قد� عيسى
 زوال بعد ، وذلك� النيب بعد عشر الرابع القرن رأس على األخري املسيح
 املسيح ظهر كما ،فيها اإلجنليزية الدولة وقيام اهلند من اإلسالمية الدولة

 حتت يعيشون اليهود وكان ،زالت قد ةياإلسرائيل الدولة كانت حني الناصري
  . الرومانية الدولة إمرة

 أن وهي ؛� وعيسى األمة هلذه املوعود املسيح بني أخرى مماثلة وهناك
 األم ناحية من إسرائيليا كان بل ،كاملة بصورة إسرائيل بين من يكن مل عيسى
 أيب يكن مل وإن ،السادات نسل من كن من أيب اجلدات بعض إن كذلك. فقط
 إسرائيل، بين من أب له يكون أن � لعيسى اهللا مل حيب. السادات نسل من
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 لكثرة بشدة ى بين إسرائيلعل ساخطا كان تعاىل اهللا أن ذلك يف السر وكان
 مشاركة دون ،فقط أم من فيهم طفال خلقأن  آيةًا هلم ارإنذ فأراهم ذنوم،

كانت و. اإلسرائيلي التكوين جزأَي من واحد جزٌء عيسى عند بقي فكأنه. أبٍ
 الدنيا وما دامت. أيضا هذا اجلزء املقبل النيب ه لن يكون يفأن إىل إشارة ذلك يف
وا  قريبة، القيامة أن إىل إشارة هذه أيضا والديت يف لذا ،االنتهاء ة علىوشكم

  . قريش خبالفةيزول الوعد 
 وحممد � موسى بني املماثلة حتقيق بغية - حاجة هناك كانت باختصار،

ا. فكما بدأ كله الشروط تلك حمققا يظهرالذي  املوعود املسيح بعثة إىل - �
ذلك كان ضروريا أن تنتهي هذه ك موسى، مثيل من يةاإلسالم السلسلة
 ؛صدقي على دليل أيضا فهذا. اآلخر األولَ ماثليل ىعيس مثيلعلى  السلسلة

  . هللا خاشعني يتدبرون للذين ولكن
 والعقائدية اإلميانية أمورهم معظم جتاوزت فقد املعاصرين، املسلمني اهللا رحم
مات مث  � عيسى أن الكرمي القرآن يف يقرأون كلها؛ واجلَور الظلم حدود

 كلهم نيالقادم اخللفاء أن النور سورة يف يقرأون كذلك. حيا حيسبونه
 يف يقرأون. السماء من عيسى بنـزول يعتقدون مث ،األمة هذه من سيكونون

 ينتظرون مث ،نفسها األمة من سيكون األمة هلذه اآليت عيسى نني أصحيحال
 الدنيا، إىل يعود لن عيسى أن الكرمي القرآن يف يقرأون. اإلسرائيلي عيسى
 إسالمهم يدعون ذلك كلِّ معو إليها، يعيدوه أن يريدونعلم هذا ال مع ولكن
 ال ولكن ،املادي جبسده حيا السماء إىل رفع � عيسى إن ويقولون أيضا،
 وكانوا ،فقط الروحاين الرفع يف يتنازعون اليهود كان رفع؟ ملاذا جييبون

 واملصلوب صلب، ألنه كاملؤمنني السماء إىل ترفع مل عيسى روح أن يعتقدون
الكرمي فقط  القرآن وكان. السماء اهللا يف إىل روحه ترفع ال أي ؛ملعون

 والنصارى اليهودأخطاء  يكشف أنه يعلن كما ،النـزاع هذا يف سيحكم
 من ليس عيسى املسيح أن يف ينازعون اليهود كان. بينهم شجر فيما وحيكم
 اجلدير األمر فكان. تعاىل اهللا إىل روحه رفعت ومل ،بالنجاة حيظ ومل ،املؤمنني
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 رفعت وهل ال؟ أم اهللا من صادقمؤمن ونيب  عيسى املسيح هل :فيه باحلكم
 الكرمي القرآن كان الذي األمر هو هذا ال؟ أم كاملؤمنني تعاىل اهللا إىل روحه

 رفع تعاىل اهللا أن �١إِلَيه اُهللا رفَعه بل�: اآلية من املراد كان فإذا. فيه سيحكم
 املتنازع األمر يف حكم فكيف ؛املادي جبسده الثانية السماء إىل � عيسى

 له عالقة ال حكما وأصدر فيه املتنازع األمر يفهم مل تعاىل اهللا وكأن فيه؟
 ومل ،اهللا إىل رفع عيسى أن وضوح بكل اآلية يف ورد مث. أصال اليهود بادعاء

 من هل أو الثانية؟ السماء يف متربع � اهللا فهل ،الثانية السماء إىل رفع أنه يرِد
   أيضا؟ اجلسم يرفع أن واإلميان النجاة أجل من الضروري

 ذكر أي �إِلَيه اُهللا رفَعه بل�: اآلية يف يرد مل أنه املوضوع يف والالفت
 رفع هل اآلن، فقولوا. إليه املسيح رفع تعاىل اهللا أن إال تعين ال واآلية. للسماء
 غري إىل � والنيب السالم عليهم وموسى ويعقوب وإسحاق، وإمساعيل إبراهيم

 ختصيص إن وشدة قوة بكل هنا أقول! باهللا والعياذ ؟� إليه يرفَعوا ملو اهللا،
 األنبياء واعتبار ،وحده به خاصا اهللا إىل الرفع اعتبارأي  ،اآلية ذه � املسيح

 رفضِ إىل يؤدي املعىن هذا ألن كفر، بعده ما كفر ؛ذلك عن خارجني اآلخرين
 علىبعد املعراج  شهد � النيب أن مع � عيسى عدا ما مجيعا األنبياء رفعِ

  . رفعهم
 فقط، العتراضهم ودحضا لليهود تنبيهاعيسى ذُكر  رفع أن معلوما وليكن

 وكلُّ ،مجيعا واملؤمنني والرسلَ األنبياء يشمل الرفع من النوع هذا فإن وإال
*  مآبٍ لَحسن للْمتقني وإِنَّ ذكْر هذَا�: اآلية ففي. موته بعد يرفع مؤمن
اتنج ندةً عحفَتم ملَه ابوالكافر أما. الرفع من النوع هذا إىل إشارة �٢اَألب 

 الذينو. �٣السماء أَبواب لَهم تفَتح الَ�: اآلية ذلك إىل تشري كما يرفع فال

 ١٥٩النساء:  ١
٥١ -  ٥٠ص  ٢
 ٤١األعراف:  ٣
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 املعاين أُفهِموا وما ذُكِّروا، ما ألم معذورون فإم بعثيت قبل ذلك يف أخطأوا
 لو. واحلقيقية الصحيحة املعاين وأفهمتكم ذكَّرتكم ولكنين اهللا، لكالم احلقيقية

 لقد. عذر لكم يبق فلم اآلن أما التقليدي؛ خلطأعلى ا عذر هناك لكان آت مل
 امسي بذكر األمة هذه يف األولياء من بعض شهدو واألرض، السماء يل شهدت

 قبل خلَوا قد الشهود هؤالء من وبعض. املوعود املسيح أنا أين على ومسكين
 نفسه العصر ويف. قبل من شهادام نشرت أن سبق وقد عاما، بثالثني بعثيت

 - املريدين من آالف مئات هلم كان الذين - السلف الصاحل من بعض صدقين
  . الرؤى يف � النيب من ومسعوا ،اهللا من إهلاما تلقّوا أن بعد
 األطهار اهللا أنبياء حدد كما. يدي على اآليات آالف اآلن إىل ظهرت قدو
 ؛يل تشهد أيضا وقلوبكم جوارحكم أن لوجدمت تدبرمت ولو. لبعثيت وموعدا وقتا
. اإلميان حالوة الناس معظم ونسي احلدود، جتاوز قد أنواعه بكل الضعف ألن

 القوم أصبح اليت والظلمة الدنيا وعبادة والضالل واألخطاء واهلوان الضعفإن و
 أُمسى كلّه ذلك ومع. بيدهم ويأخذ أحد ينهض أن بالطبع تقتضي ؛اهل أسريا
! اخلطرية احلالة هذه يف وهم دجالٌ إليهم يرسل الذين القوم أشقى ما! دجاال

 يعانون وهم ،آخر فساد السماء من عليهم ينـزل الذين القومأولئك  تعسأ وما
  ! سلفًا داخلي فساد من

 نفسه الكالم قيل ولقد .له إميان وال ملعون هذا الشخص إن عين: يقولونو
 الذين ولكن ،به يقولون يزالون ال اخلبثاء اليهود إن حىت أيضا، � عيسى عن

 من نعدهم كُنا رِجاال نرى ال لَنا ما�: سيقولون القيامة يوم جهنم يذوقون
 حب ألن ؛دائما اهللا من املبعوثني اوعاد أبناء الدنيا أن شك ال. �١اَألشرارِ

 الدنيا حتبوا مل لو. أبدا يف مكان واحد جيتمعان ال اهللا من املرسلني وحب الدنيا
  . اآلن تعرفونين ال ولكنكم ،لعرفتموين

                                                 
 ٦٣ص:  ١
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إضافة إىل ذلك، إذا كان صحيحا أن معىن اآلية: �بل رفَعه اُهللا ِإَليه١� هو 
أن عيسى � قد رفع إىل السماء الثانية؛ فال بد من تقدمي آية صدر فيها 
احلكم يف األمر املتنازع فيه. اليهود املوجودون إىل يومنا هذا ال يزالون ينكرون 
هذا املعىن لرفع املسيح ويقولون إنه ما كان مؤمنا وال صادقا- والعياذ باهللا-  ومل 
ترفع روحه إىل اهللا. وإذا ارتبتم يف ذلك فاستفسروا من علماء اليهود؛ أال 
يستنتجون من املوت على الصليب عدم صعود الروح إىل السماء مع اجلسد؟ 
بل يقولون مجمعني إن الذي ميوت على الصليب ملعونٌ وال يرفع إىل اهللا. 
لذلك فقد أنكر اهللا تعاىل يف القرآن الكرمي موت عيسى على الصليب وقال: 
�تلُوهَ٢. وأضاف يف اآلية كلمة: �ق�مَله بهش نَلكو بوهَلا صمو تلُوهَا قمو�
إىل �صلَبوه� لتدل على أن جمرد التعليق على الصليب ال يوجب اللعنة، بل 
الشرط هو أن يعلَّق أحد على الصليب وأن تكسر ساقاه بنية القتل وأن يقتل 
فعال، عندها يكون ذلك املوت موت اللعنة، ولكن اهللا تعاىل عصم عيسى � 
من هذه امليتة. لقد عِّلق على الصليب ولكنه مل ميت عليه، غري أنه قد ُألقيت 
الشبهة يف قلوب اليهود كأنه مات على الصليب. كذلك خدع النصارى أيضا 
باخلديعة نفسها، إال أم ظنوا أنه قد قام حيا بعد املوت. واحلق أنه قد ُأغمي 

�مَله بهالصليب، وهذا ما تعنيه العبارة �ش عليه من صدمة. 

.

إن وصفة "مرهم عيسى" تشكِّل شهادة قوية على هذا احلـادث،  وظلـت  
مذكورة منذ مئات السنني يف قراباذين العربانيني والرومان واليونانيني واملسلمني 

حيث يقولون عنها بأا ركِّبت من أجل عيسى �   
باختصار، إن األفكار القائلة بأن اهللا تعاىل قد رفع املسيح � إىل السماء 
جبسده؛ خمجلة للغاية، ألا توحي وكأنه � كان خياف أن يقبض عليه اليهود. 
والذين مل يعرفوا حقيقة النـزاع قد نشروا أفكارا كهذه. ويف هذه األفكار 

١ النساء: ١٥٩ 

٢ النساء: ١٥٨
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إساءة إىل النيب � ألن كفار قريش طلبوا منه بكل إصرار وإحلاح معجزةً أن 
يرقى يف السماء أمام أعينهم وينـزِل منها بكتاب حىت يؤمنوا به مجيعا، ولكن 
اهللا تعاىل رد عليهم قائال: �قُلْ سبحانَ ربي هلْ كُنت ِإال بشرا رسوال�١، أي 
إنين بشر، واهللا بريء من أن يرفع البشر إىل السماء خالفا لسنته مع أنه قد وعد 
أن البشر كلهم سيعيشون على األرض فقط ولكنه � رفع املسيح إىل السماء 
باجلسد ومل يهتم بوعده قط، وقد قال: �فيها تحيونَ وفيها تموتونَ ومنها 

تخرجون٢�َ.   
يظن بعض الناس أنه ال حاجة هلم إىل اإلميان باملسيح املوعود، ويقولون: مع 
أننا قِبلنا وفاة عيسى � ولكن ما دمنا مسلمني ونصلي ونصوم ونتبع أحكام 
اإلسالم فما حاجتنا إىل أحد أصال؟ وليكن معلوما أن أصحاب هذه األفكار 
خمطئون خطأ كبريا. فأوال: كيف يصح ادعاؤهم اإلسالم وهم ال يعملون مبا 
أمر اُهللا ورسوُله؟ فقد ُأمروا أن يفروا إليه دون أدىن تأخري ولو حبوا على الثلج 
إذا ظهر ذلك اإلمام، ولكنهم على النقيض من ذلك ال يبالون ذا األمر أدىن 
مباالة. هل هذا هو اإلسالم؟ وهل هذه شيمة املسلمني؟ ليس ذلك فحسب؛ 
بل يكيلون يل شتائم بذيئة ويكفِّرونين ويسمونين دجاال. والذي يؤذيين حيسب 

أنه قام بعمل يثاب عليه، والذي يكذِّبين يظن أنه أرضى اهللا تعاىل.   
يا من عِّلموا الصرب والتقوى، من علَّمكم التسرع وسوء الظن؟ هل من آية مل 
يظهرها اهللا تعاىل؟ وأي برهان مل يقدمه �؟ ولكنكم ما قبلتم وأعرضتم مث 
ترفضون وتعرضون عن أحكام اهللا متجاسرين! مبن أشبه احملتالني املعاصرين؟ 

إم، كمكّار يغمض عينيه يف يوم مشرق مث يقول: أين الشمس؟   
فيا من ختدع نفسك، افتح عينك أوال ترى الشمس. إن تكفري مرسلٍ من اهللا 
سهل، ولكن اتباعه يف سبل اإلميان الدقيقة صعب. إن تسمية مبعوث من اهللا: 

١ اإلسراء: ٩٤

٢ األعراف: ٢٦
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 يقول من كل. صعب - بتعليمه عمال - قضي بابٍ دخول ولكن ؛سهل دجاالً
ء الناس هؤال. احلقيقة يف باإلميان يبايل ال فهو ؛املوعود باملسيح يبايل ال بأنه

شيئا  واعدل ولو. الصادقة والطهارة والنجاة احلقيقي اإلميانغافلون عن 
 الذي -املتجدد اليقني بدون صلوام أن لعلموا ؛يةباطنال حالتهم وفحصوا
 وإن. وتقليد عادة إال ليست - وأنبيائه اهللا رسل بواسطة السماء من ينـزل

 الذنوب من يتخلص أن يستطيع أحد ال أنه احلق. فقط جوع إال ليس صيامهم
 كما اهللا خيشى أن ميكنه وال صادقا، حبا تعاىل اهللا حيب أن يسعه وال حقيقةً،

 من قوة يوهب مل وما ورمحته، فضله مبحض تعاىل اهللا مبعرفة حيظ مل ما حقه هو
  . � عنده

 أشياء مجيع إن. باملعرفة يتأتى واحلب اخلوف من نوع كل أن متاما واضح
ال تنشأ يف قلب اإلنسان حاالت حبها أو  ،باالً اإلنسان هلا لقيي اليت الدنيا

 ال املعرفة أن متاما صحيحغري أنه . فقط املعرفة بعد خوفها والفرار منها إال ؛
 تأيت فاملعرفة. � منه فضلٌ الفهاحي مل ما تنفع وال تعاىل، اهللا فضلِ دون تتأتى

 هذا يبقى مث. احلق عن والبحث احلق رؤية باب يفتح باملعرفة مث اهللا، بفضل
  . يغلَق وال ،فقط الفضل نزول تكرار بسبب مفتوحا الباب

 املعرفة جيعل الفضل. وحده بالفضل وتدوم بالفضل تأيت املعرفة إن باختصار،
 ويهب األمارة، النفس غبار ويزيل كلها، احلجب ويرفع للغاية ووضاءة ةنزيه

 قذارة من ويطهرها قوقعتها، من األمارة النفس ويخرج وحياة، قوةً الروح
 اإلنسان يف حيدث عندها. العارم أهوائها سيل من ويخرجها السيئة، األهواء

 بعد الروح يف دثحي يذال األول نشاطال. القذرة احلياة منبطبيعته  فيتربأ ؛تغير
  . الدعاء وه الفضل نتيجة ذلك
كلها  الدعاء هي اوصلّت اليت الصالة نإو يوم، كل كم تدعوننأب تظنوا ال

 بصبغة يتميز تعاىل اهللا فضل ونتيجة احلقيقية املعرفة عن ينبع الذي الدعاء نأل
 تذيب نار إنه اإلفناء، على قادر الدعاء ذلك إن. متاما خمتلفة وكيفية خاصة
 اية يف احلياةَ يهب موت إنه. اهللا رمحة جتذب مغناطيسية قوةٌ إنه. القلب
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 كل يستقيم وبه النهاية، يف سفينة إىل يتحول أنه إال عارم، لسيل إنه. املطاف
  .األمر آخر يف ترياقٍ إىل سم كل يتحول وبفضله فسد، قد أمر

 من يوم يف احلرية سينالون ألم يملُّون، وال يدعون الذين للسجناء فطوىب
طوىب  .يوما سيبصرون ألم الدعاء، يف يتوانون ال الذين للعميان وطوىب. األيام

. يوما منها سيخرجون ألم بالدعاء، اهللا يستعينون الذين القبور يف نيلراقدل
 أرواحكم وتذوب الدعاء، من وال تـملّون تكلُّون ال حني لكم وطوىب
 وحيدو صدوركم، يف حرقةً الدعاُء ويحدث الدموع، عيونكم وتذرف للدعاء،

 املظلمة احلجرات إىل -واالنفراد اخللوة يف واالبتهال بالبكاء تتمتعوا لكي -بكم
 ألنكم لكم فطوىب جمذوبني؛ مفتونني مضطربني وجيعلكم املقفرة، والفلوات

  . األمر آخر يف اهللا بفضل حتظَون سوف
. املتواضعني يرحمو ويفّ، صادق حيِي رحيم كرمي؛ إليه دعوأ الذي اإلله
 عن ابتعدوا. يرمحكم اهللا والوفاء الصدق بكامل وادعوا ،املخلصني من فكونوا
 صبغةًالنابعة عن أهوائكم  خلصوماتكم تعطوا وال وضجيجها، الدنيا شغب
 اهللا يري سوف. كبرية فتوحات ترِثوا حىت اهللاستسلموا لوجه ت أن ينبغي. دينية
 الدعاء. خارقة للعادة نعمة الطالبون ىعطَيوس يدعون، للذين معجزات تعاىل
أنفسكم  كقرب منكم تعاىل اهللا يتقرب الدعاء بسببو. يرجع إليهو اهللا من يأيت
 فيحدث اإلنسان، يف حيدث تغيرا طاهرا أن هي للدعاء األوىل النعمة إن. كممن
 يف اهللا صفاتل تبديل ال أنه مع أيضا نتيجة التغير املذكور. صفاته تغيريا يف اهللا

 تعرفه ال خمتلفا إهليا جتلّيا يالحظ ؛تغيريا نفسه يف يحدث الذي ولكن الواقع،
ا، وكأنه إله آخر مع أنه ليس إهلا آخر بل جتليه اجلديد يظهره بصورة الدني

جديدة. عندئذ ينجز للشخص احلائز على تغيري بسبب جتليه اخلاص أعماال ال 
   ينجزها لغريه، وهذه هي اخلوارق.

 الباطنية، األدران يغسل ماء وإنه تربا، التراب من حفنةً حيول إكسري الدعاء
 األحدية، حضرة عتبة على وختر املاء مثل وتسيل الروح معه تذوب ابتهال وإنه

 اليت الصالة تلك وصورة ذلك. أيضا وتسجد وتركع اهللا حضرة يف تقومهي ف
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 الصعاب لتحمل مستعدة تكون أا هو الروح قيام من املرادو. اإلسالم علَّمها
 كل تاركة هللا تركع أا ركوعها من واملراد. اهللا سبيل يف أمر لكل نصياعواال

 على ختر أا دهاوسج من واملراد. وحده هللا وتصبح ،والعالقات احلب أنواع
 توصل الصالة هذه. متاما وجودها ومتحو كليا، إرادا عن وتتخلى اهللا عتبات

 اجلسد صالة تتحركل الصالة يف اإلسالمي الشرع هاصور وقد. اهللا إىل صاحبها
 ،اجلسديف  الروح تؤثر حبيث اإلنسان خلق قد تعاىل اهللا ألن الروح؛ صالةإىل 

 أيضا، عينيكم من الدموع تسيل روحكم حتزن فحني .الروحيف  اجلسد ويؤثر
 عفويا يضحك اإلنسانلدرجة أن  وجوهكم البشاشة تعلو الروح تسر وحني

 الروح تشاركه واألذى األمل جسده يعاين حني كذلك األحيان، من كثري يف
 أيضا الروح تنال ،باردال نسيمو الجب مثال اجلسد سعدي وعندما فيهما، أيضا
  . منه نصيبا

 بني العالقات بسبب - هناك تكون أن هو اجلسدية العبادات من فاهلدف
 القيام على فتعكف ،األحد الواحد اهللا إىل الروح يف حركة - واجلسد الروح

 أجل من ااهدات إىل حباجة اإلنسان ألن ؛الروحاين والسجود والركوع
  . ااهدة من نوع أيضا وهذا الرقي،

 لتحرك ؛أحدمها ورفعنا ،ببعضهما ملتصقَني شيئان هناك كان إذا أنه واضح
 اجلسدي والسجود والركوع القيام وراء من طائل ال ولكن. أيضا به لتصقامل

 يعتمد االشتراك وهذا. بطريقتها أيضا الروح ملشاركة السعي يرافقه مل ما وحده
 أي القدم، منذ اهللا سنة جرت لقد. اهللا فضل على تعتمد واملعرفة املعرفة، على
 ،أوالً يشاء من على القدس روح العظيم بفضله اهللا يلقي أن اإلنسان، خلق منذ
 معرفته ويقوي والثبات الصدق ويرزقه القدس روح بواسطة حبه فيه ينشئ مث

 يف احلقيقة مستعدا يكون حىت الضعف أنواع كافة منه ويزيل الكثرية، بآياته
 تلك عن تنفك ال وطيدة عالقة فيه وتنشأ. تعاىل سبيله يف بنفسه للتضحية

 ذلكو. يقطعها أن سيفا يسع وال مصيبة أية يف تنقطع ال حبيث ؛األزلية الذات
 ال علىو اجلنة يف الطمع على مبنيا وال مؤقت، دسن إىل مستندا يكون ال احلب
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 عالقة على مبنيا يكون بل ،وأمواهلا الدنيا براحة له عالقة وال النار، خوف
  . اهللا إال يعلمها ال الكنه جمهولة

 وال العالقة تلك كنه يدرك ال أيضا احلب هذا أسري أن ذلك من واألغرب
 إا. زلمن األ عالقة تكون ألا وما هي األمنية والكيفية وراءها؛ هاسبب كيدر
تكون  النار كما أن .وتصقلها بعدها تأيت املعرفةُ بل ،املعرفة بسبب تنشأ ال

  . من الزند الشرر فتخرج سلفا احلجر يف كامنة
 أخرى ناحية ومن الذايت، اهللا حبب متحليا ناحية من يكون كهذا شخصا فإن

 تعاىل اهللا مع عالقة جانب من له فتكون. إصالحهمو اهللا خلقيعشق مواساة 
 البشر، بين مع عالقة على يكون آخر جانب ومن باستمرار، � إليه جتذبه

 إليها مجيع الشمس جتذب كما منهم، السليمة الطبائع ذوي نفسه إىل فيجذب
 ذلك حالة تكون متاما هكذا ما؛ باجتاه جمذوبة بدورها وتكون األرض طبقات

. اإلسالم مصطلح يف واحملدثني والرسل األنبياء يسمون الناس فهؤالء. الشخص
 اخلوارق، أيديهم على وتظهر املقدسة، وخماطباته اهللا مبكاملات ونكرمي إم

  . أدعيتهم بكثرة على تعاىل اهللا من استجابات ويتلقون أدعيتهم، معظم وجتاب
 يستجابقد و صادقة، رؤى نرى أيضا بأننا املقام هذا يف اجلهال بعض يقول
 أن يرون إم الرسل؟ وبني بيننا الفرق فما ،اأحيان أيضا إهلاما ونتلقى دعاؤنا،

 فرق وال جدا بسيط بشيء يعتزون إذ خمدوعون؛ أو خادعون إما اهللا أنبياء
 يف الناس من كثري بسببها يهلك متعجرفة لفكرة إا. قط غريهم وبني بينهم
 له؛ واضح األوهام هذه على فاجلواب ،احلق الباحث عن أما. الراهن العصر
 اخلاصة ورمحته بفضله حزبا اصطفى قد تعاىل اهللا أن متاما صحيح أنه وهو

 نواملعاند هؤالء ظلا فمع أنه قد لذ الروحانية، نِعمه من وفريا نصيبا وأعطاهم
 ،عليهم الغالبني هم كانوا � اهللا أنبياء ولكن دائما، األنبياء ينكرون والعميان

 هناك بأن إىل اإلقرار نوالعاقل اضطر بطريقة دائما يظهر ظل اخلارق نورهم وإن
 دراهم أيضا ميلك املتسول املفلساملعلوم أن ف. غريهم وبني بينهم عظيما فرقا

 لمتسول حيق لال ولكن ،خزائن ألما مي دراهممن ال كاملل بينما ميلك ،معدودة
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 وكذلك ليال، فتلمع لرياعةكما أن هناك ضوءا يف ا. امللك يساوي أنه يدعي أن
إن بذرة  .الشمس مع التساوي تدعي أن لرياعةل ليس ولكن مضيئة، الشمس

كان  ما، حد إىل الناس عامة نفوس يف اهللا هابذر الرؤيا والكشف واإلهلام اليت
 على بناء السالم عليهم ءاألنبيا معرفة من ليتمكّنواالسبب الوحيد وراءها 

 هلم يبقى وال أيضا الناحية هذه من عليهم احلجة ولتتم الشخصية، جتربتهم
عذر .  

 وجذبا تأثريا ميلكون أم هي هؤالء األصفياء اهللا عباد يف األخرى زيةوامل
 بصرية على يهدون أم ومبا. الدنيا يف الروحانية األجيال لتأسيس ويرسلون
 الصادقة اهللا معرفة القلوب يف م فتنشأ ؛املظلمة املخلوق حجب ويرفعون

 العالقة قطعإن و. الصادقة واحلالوة والذوق والتقوى والزهد احلقيقي اهللا وحب
 منو ببدء تتميز العالقات هذه إن. تهشجرعالقته ب الغصن قطعي أنْك م

 االنسجام. بشرط نشوئها، فور يف كل حدب وصوب وازدهارها الروحانية
 قولأن ي حبت لتعجرف إنه ،اإذً. فورا الغبار اإلميانَ اعتلى العالقة قُطعت وكلما

 وإن. اإلميان سلب عالمة هو بل ورسله، اهللا أنبياء إىل حباجة ليس بأنه أحد
 أنطق، أال أصوم ، أالأصلّي أال: يقول حني نفسه خيدع األفكار هذه صاحب

 واخلضوع والذوق الصادق اإلميان جيهل ألنه ذلك يقول إمنا بالشهادة؟
 ،اإلنسان خلق الذي هو تعاىل اهللا أن فيه شك ال مما أنه يفكر أن فعليه. احلقيقي
 يف ماديني آباء هناك أن فكما غريهم؛ لقخل سببا الناس بعض جعل � ولكنه

 يف روحانيون آباء هناك كذلك ،بواسطتهم اإلنسان يولَد اجلسدية السلسلة
  . روحانية والدة بواسطتهم اإلنسان يولَد الروحانية السلسلة

 بتدبر اهللا كالم اقرأوا. الظاهري بإسالمكم أنفسكم ختدعوا وال فاحذروا
 سورة يفموه علِّمت ما منكم � يريد إمنا. منكم اهللا هيريد الذي ما لتعرفوا
 دام فما. �علَيهِم أَنعمت الَّذين صراطَ * املُستقيم الصراطَ اهدنا�: دعاًء الفاحتة

 األنبياء أعطيها نِعما لتعطَوا اخلمس صلواتكم يف واتدع أن ينصحكم تعاىل اهللا
 يأيت أن من بد فال وسيلة األنبياء والرسل؟ بدون تنالوها أن لكم فأنى ؛والرسل
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 النِعم لتنالوا واحلب اليقني مرتبة إىل رفعكم بغية وآخر حني بني اهللا أنبياء
  . همتبواسط
 مل بأا تقول أن للنطفة هل القدمية؟ سنته وتنقضون اهللا، ستخاصمون فهل

ا تقول أن ذنلُأل جيوز وهل األب؟ من تتولّد أن درِتتسمع أن تريد ال بأ 
   القدمية؟ اهللا سنة مهامجة من أكرب غباوة أي اهلواء؟ بواسطة
 ال الزمن هذا يف من اهللا تعاىل جميئي أن أيضا أوضح أن أريد األخري ويف
 املسلمني ؛الثالث األمم إصالح به قُصد بل ،فقط املسلمني إصالح إىل يهدف

 للمسلمني موعودا مسيحا تعاىل اهللارسلين أ وكما. نييواملسيح واهلندوس
 منذ وأعلن. أيضا للهندوس "أوتار" (أي مبعوث) أنا كذلك ،والنصارى

 ملئت اليت الذنوب إلزالة مرمي بنا املسيح بصفة جئت أين أكثر أو عاما عشرين
 من نبيا كان الذي ؛أيضا "كرشنا" الراجا بصفة جئت كذلك األرض، ا

. الروحانية الناحية من وه وه كأين القول ميكن أو اهلندوسية، يف الكبار األنبياء
 اُهللا علي هكشف ما هذا بل ،مين ختمينا أو أفكاري بنات من ليس الكالم وهذا
" كرشنا" أنك مرارا أخربين بل واحدة مرةً وليس. واألرض السماء رب

  . واملسيحيني للمسلمني" املوعود املسيح"و للهندوس
 إنه :الكالم هذا مساعهم إثر فورا عني سيقولون املسلمني من اجلهالء أن أعلم

 تعاىل اهللا من وحي هذا ولكن نفسه، على كافرٍ اسم هبإطالق صراحة الكفر قَبِل
 األمر هذافيه  أطرحهو اليوم األول الذي  واليوم. صرح بهأُ أن إال يسعين وال
  . الئم لومة خيافون ال تعاىل اهللا من يأتون الذينألن  كهذا غفري مجع أمام

 إنسانا احلقيقة يف كان كرشنا الراجا أن - علي كُشف كما - اآلن وليتضح
"أوتارا" أي  وكان اهلندوس، عند "األنبياء" أو "املقدسني" يفله  نظري ال كامال

ورزقه اهللا الفتح . تعاىل اهللا من ينـزل عليه القدس روح كانو ،عصره نيب
 ليمهاتع ولكن ،عصره نيب حبقٍ وكان. الذنوب من اهلند أرض وطهر واالزدهار

 اخلري حيب تعاىل، اهللا حبب فياضا كان. بعد فيما ت بأمور كثريةشوه قد
 قدو األخري؛ الزمن يف ظلّه أي بروزه يبعث أن اهللا وعد ولقد. الشر ويعادي
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 اإهلام نفسي عن تلقيتها اليت اإلهلامات مجلة ومن. ببعثيت الوعد ذلك حتقق
". اجليتا يف مسجل مدحك األبقار، وراعی اخلنـزير قاتل كرشنا، يا: "تعريبه
 ذُكرت اليت الصفات أن وهو آخر سر وهناك. مظهره ألين" كرشنا" أحب فإين

 نفسها هي )ومربيهم الفقراء خاطر وجابر الذنوب مزيل أي(" كرشنا" لــ
 من واحد شخص مها املوعود واملسيح كرشنا فإن لذا. املوعود املسيح صفات
  . بني األقوام املختلفة االصطالح يف مغايرة هناك أن غري ،الروحانية حيث

 ما فمنها. كرشنا بصفيت أخطائهم بعض إىل رينياآل أنبه أن أريد واآلن
 وغري أزلية العامل وذرات األرواح بكون واإلميان االعتقاد بأن سابقًا ذكرته
. ما من كائن أو شيء هو غري خملوق إال اهللا الذي الذي ال صحيحا ليس خملوقة

ها غري ىلإ دستنااالب أما األشياء اليت تعيش يستند إىل غريه يف حياته إىل غريه.
 تلقاء من وجدت وقواها األرواح صفات هل. كن أن تكون غري خملوقةفال مي

 تدخل أن لألرواح فيمكن صحيحا ذلك كان إذا خالق؟ هلاوليس  نفسها،
 أيضا وانفصاهلا الذرات اتصال ميكن كذلك ،من تلقاء نفسها أيضا مجسااأل

 لو ألنه اإلله، بوجود لإلميان عقلي دليل أي يدكم يف يبقى لن وبذلك ،تلقائيا
 لقبل ،نفسها تلقاء من وجدت قد وقواها صفاا بكل األرواح أن العقل قَبِل

 أيضا وانفصاهلا واألجسام األرواح اتصال أن وهو بكل سرور؛ أيضا الثاين األمر
 مربر فال ،مفتوحائيا تلقا احلدوث إىل السبيل دام وما. تلقائيا حيدث أن ميكن

 منطق أي يربره ال األسلوب هذا. آخر سبيلألن يترك سبيل مفتوحا ويغلق 
  . اإلطالق على
 همخطأُ يضر اإلله كما يضرهم آخر خطأ يف رينياآل ورط قد اخلطأ هذا إن
 األعناق يف التناسخ علوج مؤقتة، النجاة حيسبون أم هو واخلطأ. األول

  . أبدا منها خالص ال اليت كاألغالل
 الرحيم اهللا إىل األفق وضيق بخلال هذا نسب يزجي أن السليم للعقل ليس

 ؛كلها القدرة ذو وهو ،األبدية النجاة منحِ على قادرا اإلله كان فلما. الكرميو
 االعتراض وهذا. قدرته فيض من العباد رمحيو الطريقة ذه أن يبخل يعقل فال



٨٤   �������	
���  

 األمد طويل عذاب يف اإلله أوقعها اليت األرواح أن نرى حني أكثر يتقوى
 خلقه من ليست ؛األبد إىل املتكررة التناسخ لعملية التعرض نصيبها يف وكتب
 منحِ على قادرا كان اإلله أن هو االعتراض هذا على رينياآل وجواب. أصال
 النجاة تكون أن على خياره وقع قد ولكن املطلق، القدير ألنه األبدية النجاة
 ميكن وال العدد حمدودة األرواح كانت وملا .التناسخ سلسلة تنقطع الكي مؤقتة

 ألن التناسخ عملية استمرت ملا أبدية النجاة كانت ذافإ ذلك، على تزيد أن
 ه،اإلل يد من انفلتت وكأا تكون اجلنة لتدخو أبدية جناة نالت اليت الروح
 من يوم يف بقىت ال أن اليومي االنفالت هلذا واحلتمية النهائية النتيجة لتكون
 العملية هذه النتهت بل التناسخ، عملية يف دخلهالي اهللا يد يف روح أي األيام
  . مؤقتة النجاة اإلله جعل الصعاب هذه بسببف. عاطال اإلله فيجلس ما يوما

 مرارا النجاة مكان من اإلله رجخي ملاذا: وهو أيضا آخر يقع اعتراض هنا
 اإلله دحض لقد الذنوب؟ من وتطهروامرة  النجاة نالوا الذيناألبرياء  أولئك

 ،النجاة مكان يدخل من كلا يف حساب واحدا ذنب أبقى بأن االعتراض هذا
  . النجاة مكان من كل روح تخرجيه عل عقاباناء على ذلك الذنب ووب

 أن املشاكل هذه ملن يواجه أنى ؛وأنصفوا فاعدلوا. رينياآل مبادئ هي هذه
مجة  مصائب يف أنفسهم أوقعوا رينياآل أن األسف كل األسف إلـها؟ يسمى

 أفعال بقياسهم اهللا إىل وأساءوا ،"اخلالق" اهللا صفة وهي واضحة قضية بإنكارهم
. صفاته من صفة كل يف املخلوق عن خيتلف أنه يفكروا ومل أفعاهلم، على اإلله
 مع القياس" املناظرون يسميه خطأ خلوقامل صفات مبقياس اهللا قياس إن

 العقل معرفة نقص عن ناتج العدم من اخللق ميكن ال بأنه القول إن مث. "الفارق
قصور  إال ليس أيضا حتت هذا املبدأ � اهللا صفات تصنيف إن. اخللق بعملية
 ويرى مادية، نأُذ بغري ويسمع مادي، لسان دون يكلِّم � اهللا إن. بعينه الفهم
 إىل حمتاجا اعتباره إن. مادية لوازم بغري أيضا خيلق فإنه كذلك دية،ما عيون دون
  . اإلهلية الصفات من جتريده هو إمنا للخلق املادة
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 باهللا ذرة كل إشراك إىل تؤدي أا هو العقيدة هذه يف اآلخر الكبري والفساد
 أما ،فقط أصنام بضعة باهللا يشركون األصنام عبدة إن. أزليته صفة يف تعاىل
يف  اإهل دتع ذرة كل ألن � له شريكا يصبح العامل فكل العقيدة هلذه وفقًا
 أنه واثق ولكين ،عداوة أو ببغضٍ مدفوعا الكالم هذا أقول ال أين اهللا يعلم. ذاا

 اعتنقوا ملتفلسفنيا أن أعلم. األصلي "الفيدا" من تعليمال هذا يكون أن ميكن ال
 يتخلّ مل إن فأخشى. املطاف اية يف الناس من كثري إحلاد إىل أدت معتقدات
  .نفسها العاقبة يالقوا أن االعتقاد هذا عن اهلندوس

 وفضله اهللا أيضا رحم يصم ،االعتقاد هذا فرع هو الذي التناسخ وإن 
 يف بل أكثر من ذلك النمل من مليار جتمع أحيانا نرى ألننا ؛كبري عيب بوصمة
 ماء قطرة يف الكائنات آالف وجودنرى و أشبار، بضعة يتعدى ال مكان

 احليوانات بأنواع والفلوات والرباري والبحار األار متتلئ كما واحدة،
في هذه احلالة ف. الناس بعدد عددها ملقارنة جمال ال اليت والكائنات واحلشرات

 خلق ماذا - بافتراضٍ حمال صحيحا التناسخ مبدأ كان إذا - بالبال خيطر أن بد ال
   املستقبل؟ يف نتوقع أن ميكن وماذا النجاة، وهبه الذي ومن اآلن؟ إىل اإلله

 يطلَع أن دون أحد يعاقَب أن وهو ؛يعقل ال آخر مبدأ هناك ذلك إىل إضافة
 ولكن ،العلم على تعتمد النجاة أن هي األخرى الكربى الطامة مث. جرميته على
 - أخرى بوالدة الدنيا إىل يأيت الذي نأ إذ ،باستمرار يضيع احلالة هذه يف العلم
 نيل أن ذلك من فتبني. الفيدا من شيئا يذكر يعود ال -كبريا بانديتا كان مهما

 الذين والرجال النساء إن مث. أصال مستحيل املتكررة الوالدات خالل من النجاة
 عالقات تبني قائمة معهم تأيت ال ،املتكررة الوالدات مبدأ وفق الدنيا إىل يأتون
 يف أمه أو أخته ولكنها حديثا ولدت امرأة أحدهم يتزوج ال كي بينهم القرابة
  .احلقيقة
 فأنصحهم العصر، هذا يف رينياآل يف الرائجة" نيوك" بقضية يتعلق فيما أما
 أن الرجل غرية تقبل أن ميكن ال إذ. وسعهم يف ما بكل عنها يتخلوا أن مرارا

 اآلخرين تضاجع أن -وكرامته عرِضه جلُّ ا واملنوط احملصنة -هتلزوج يسمح
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الزوجية ومع قيام عالقة ،الشرعي زوجها كونه مع األوالد، على حلصولرد ا 
 من األشراف لضمري أتركه بل ،املوضوع هذا يف أطيل أن أريد ال. بينهما
  ! ديانتهم إىل املسلمني دعوة ريوناآل حياول ذلك كل ومع. الناس

 شيء يف احلق من ليس ولكن ،احلق لقبول جاهزا يكون عاقل كل إن أقول
 وأال العظيمة، بقدراته وجوده أثبت الذي اإلله عن اخللق صفة متاما تنفى أن

 لقد. أصال إلـها يكون أن ميكن ال كهذا إهلًا إن. كلها للفيوض مصدرا يعترب
 وصار قدرة أية فيه تعد مل وملا ،� قدراته خالل من تعاىل اَهللا اإلنسانُ عرف
  .� معرفته باب ينغلقسف ؛مثلنا ألسبابإىل ا حمتاجا

 لـما ولكن إحساناته، على بناء العبادة يستحق تعاىل اهللا إن ذلك إىل إضافة
 ،عامل عمل دون واإلحسان املن صفة فيه توجد وال أصال، األرواح خيلق مل
 يقدموا مل اآلريني أن جند هذا، نتدبر ما بقدر ؟عبادةً اإللـه هذاكيف يستحق ف

 جناة أحدا يهب ال حبيث وحقودا ضعيفا إلـها قدموا إذ ؛لدينهم حسنا منوذجا
 وصموا إم. السنني ماليني إىل العقاب إنزال مع يزول ال أبدي وغضبه ،دائمة

 عرض على ذلك صالواوب" نيوك" بسبب سوداء بوصمة القومية ثقافتهم
 العباد وحقوق اهللا حقوق يف خمجال فسادا وأحدثوا ،أيضا العفيفات السيدات
 عن اإلله تعطيل حيث من اإلحلاد إىل تكون ما أقرب الديانة هذهف. كلَيهما
  . ذكرهم يسوغ يل ال قوم إىل أقرب فهي" نيوك" ناحية من أما العمل،
 واملسيحيني رينياآل معظم إن :قليب يعتصر بأمل للقول مندفعا أجدين هنا

 والكاملة، احلقة اإلسالم مبادئ على املربر غري اهلجوم على بشدة معتادون
 أن الدين من املراد ليس. دينهم يف الروحانية خلق عن بشدة غافلون ولكنهم
 يعارض بل هذا العامل، يف والرسل واألنبياء األكابر مجيع إىل اإلنسان يسيء
 نفسه اإلنسان يطهر أن هو الدين من احلقيقي اهلدف. الدين من احلقيقي اهلدف

 باليقني تلئميو دائما، تعاىل اهللا أعتاب على ختر روحه وجيعل سيئة كل من
 اجلنة حياة لانيل صادق تغير فيه وحيدث خالصواإل والصدق واملعرفة واحلب

 اليت املعتقدات ذه احلقيقة احلسنة تكتسب وكيف مىت ولكن. الدنيا هذه يف
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 من تطهروا أم يف أنفسهم يظنوا مث ،املسيح بدم يؤمنوا أن الناس تعلِّم
 ةقيقياحل الطهارة ؟!النفس تزكية إىل حتتاج ال اليت هذه طهارة أية ؟!الذنوب

  . طاهرة حياة إىل ويتطلع القذرة احلياة من اإلنسان يتوب حني تتأتى
  : أمور ثالثة إىل ماسة حاجة هناك اهلدف هذاولبلوغ 

 جهد املستطيع يسعى أن اإلنسان على جيب أي وااهدة، السعي: أوال
  . القذرة احلياة عن للتخلي
 العيش من � بيده ليخرجه دائما اهللا حضرة يف يتضرع أن أي الدعاء،: ثانيا
 قوة اهللا يهبه وأن والكأل، العشب حرقَها السيئة حترق نارا فيه وخيلق القذر،
 إىل أن الدعاء هذا يف يستمر أن اإلنسان فعلى. النفسانية األهواء على تتغلب

 يزيل نفسه على منريٍ شعاعٍ وهبوط قلبه، على اهللا من نورٍ نزول وقت يأيت
 الدعاء يف ألن ؛طيبا تغيريا فيه وحيدث كله الضعف عنه ويبعد كلها، الظلمات

 يطلَق أن أمكن وإذا فباألدعية، األموات حتيا أن أمكن فإذا. شك أدىن بال تأثريا
 ولكن. وحدها فباألدعية القذرين تطهري أمكن وإذا فباألدعية، األسرى سراح
  . جدا متقاربان أمران واملوت الدعاء

 يشعل ميكن أن سراجا ألن والصاحلني، ملالك صحبة هو الثالث والطريق
 الفهحل ،أحد يف اجتمعت لو الذنوب من للتخلص الثالثة الطرق فهذه. سراجا
يف  وحيسب املسيح دم عقيدةَ يعتنق أن وليس املطاف، اية يف تعاىل اهللا فضل

 خلق لقد. نفسه اإلنسان ا خيدع خديعة إال هذا إنْ الذنوب؛ من جنا أنهنفسه 
 هناك إذ فقط، الذنوب يف هجر كماله  يكمنوال عظيم، هلدف اإلنسان

 هل أو الكمل؟ من تعد أن ميكن فهل ذنبا، تقترف ال أيضا كثرية عجماوات
 نالت ال بل حقك؟ يف مل خنطئ إننا :له بقولنا جائزة أحد من ننال أن ميكن

 يكون أن هي اهللا سبيل يف واخلدمة. املخلصة اخلدمات نتيجة إال اجلوائز
 عن ويتخلى ،كلها األخرى احلب أواصر حببه ويقطع وحده، � له اإلنسان

  . � اهللا مرضاة ابتغاَء رضاه
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ميكن ألحد  ال أنه وهو للغاية مجيال مثال الصدد ذا الكرمي القرآن ضرب لقد
 حب إلمخاد األول الشراب اثننيِ؛ شرابنيِ يشرب مل ما كامالأن يكون مؤمنا 

 هو الثاين والشراب. بالكافور الشراب هذا الكرمي القرآن مسى وقد الذنوب،
 كل األسف ولكن. زجنبيالً الكرمي القرآن ومساه تعاىل اهللا حبب القلب مللء

 أن إىل اآلريون مال لقد. النهج هذا ينهجوا مل رينيواآل املسيحيني أن األسف
 بد ال لذلك يتب، مل أم مرتكبه أتاب سواء األحوال كل يفيعاقَب عليه  الذنب

 من للتخلص فيبينون املسيحيون أما. بالتكرار التناسخ عملية يف املرور من
 ويهيم احلقيقي، اهلدف عن ابتعد الفريقني فكال. قليل قبل ذكرته سبيال الذنوب

  . هدى غري على الفلوات يف بعيدا
 يبذلون الذين املسيحيني، حالة أما اآلريني، إىل الكالم هذا وجهت لقد

 يف نواآلرييسعى . اآلريني من أكثر مؤسفة فهي دينهم، لنشر جهدهم قصارى
 عبادة أي ،القدمي مذهبهم عن األشكال من بشكل يتخلَوا أنإىل  العصر هذا

 بل ،فقط بأنفسهم املخلوق عبادة يف متورطني فليسوا املسيحيون أما. املخلوق
 من تعنتا إلـها � املسيح فقد اختذوا. كله عاملال فيها يقحموا أن يريدون

 بل. اآلخرين األنبياء يف توجد ال قدرة ةأي فيه توجد ال أنه مع أنفسهم، عند
 بكل تشهد ضعفه نقاط وإن. املعجزات إظهار يف وهفاق األنبياء بعض أن احلق
. ةلوهيأنه ادعى األ على يدل ما نفسه عن يقل ومل ،حمضا إنسانا كان أنه جالء
 األنبياء كالم تتخلل إذ متاما، خاطئٌ تداللاس ألوهيته على كالمه من داللاالست
 لعاقل وليس ،وااز االستعارة سبيل على القبيل هذا من اهللا كلمات من آالف

  . مربر دون اإلنسان بتأليه نياملولع، بل هو شيمة األلوهية منها يستنتج أن
 ا ثبتت فلو منها، أكرب كلمات وإهلامايت وحيي يف إن :باهللا حلفا أقول
. نفسه األمر أدعيأن  ،باهللا والعياذ ،احلق أيضا يل لكان � املسيح ألوهية

 يدع مل ألنه ،� املسيحأُلصقت ب سافرة مة األلوهية دعاءا أن فاعلموا
 ينكر ومن. الشفاعة حدود يتعدى ال نفسه عن � قاله ما كل قط، األلوهية
 بشفاعة ضطرمم عذاب من عديدة مرات إسرائيل بنو جنا لقد األنبياء؟ شفاعة
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 من األشراف من كثريا وإن اال، هذا يف جتربة صاحب يننإ. � موسى
 من جنوا قد باملصائب املبتلنيو املرضى من بعضا أن جيدا يعرفون مجاعيت
 بصلب االعتقاد. األوان قبل بذلك أُخربوا قد وكانوا شفاعيت، نتيجة مصام
كل  العقل عن وبعيدة متاما عابثة ةعقيد عليه ذنوم وإلقاء أمته ليخلّص املسيح
  . آخر شخص ويعاقَب شخص يذنب أن وإنصافه اهللا عدل عن بعد. البعد

 الواحد اهللا عن التخلي إن. األخطاء موعةجم االعتقاد هذا فإن باختصار،
 كاملةً الثالثة األقانيم واعتبار. العاقلني شيمة من ليس املخلوق وعبادة األحد

 خليط من كامل إله تركيب مث والقوة، اجلالل يف متساوية ومستقلة حبيث أا
 . كله العامل يف فقط حينييباملس خاص منطق الثالثة تلك

 أي اخلطة، هذه نسجت أجله من الذي اهلدف أنهو  األمر يف مما يؤسف
 واحلق. أيضا تحققي مل ؛الدنيوية السفلى احلياة من والتخلص الذنب من النجاة

 بالدنياومل تكن هلم عالقة  ،الكفارة قبل نزيهة كانت احلواريني حالة أن
 اهتمامهم كان وما الدنيا، قذارات يف متورطني كانوا وما ودنانريها، ودرامهها

 بعد املنوال هذا على الناس قلوب حالة مل تعد ولكن الدنيا، كسب على منصبا
 ازداد ؛املسيح ودم الكفارة على الراهن الزمن يف وبقدر ما يؤكَّد. الكفارة

 إىل كليا منصرفون معظمهم .فأكثر أكثر الدنيا أمور يف تورطا املسيحيون
 يف تنتشر اليت الذنوب بقية ذكرإىل  حاجة أرى وال. سكرانالك الدنيا مشاغل
  . واإلباحية اخلمور على اإلدمان مثل ؛أوروبا

. عائيدال إثباتا أمام عامة املستمعني خمتصر بتقدمي بيان خطايب سأي واآلن
 تعلمون ؛فهمهو احلق قبول وأهلمكم قلوبكم اهللا فتح الكرام، عونماملست أيها فيا
 يكفيإن كان و ،الناس إلصالح يأيت اهللا من ومبعوث ورسول نيب كل أن

 تشوبه أن دون وصدق حق يقوله ما كل يكون أن ،العقل حيث من ،لطاعته
. احلق لقبول معجزة إىل حاجة يرى ال السليم العقل ألن ،والزيف اخلديعة شائبة
 يكون األمر أن ومع أيضا، األوهام إىل ةٌنزع اإلنسان طبيعة يف كانت ملا ولكن

 أو وراءه، انمعي اهدف لعل للقائل يتوهم أنه إلّا ؛وحقا وصادقا صحيحا الواقع يف
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 حسبوي عاديا إنسانا لكونه كالمه إىل ينتبه ال فتارة. خمدوعا أو خادعا يكون
 يقال ما أن فهِم إنْ حىت األمارة النفس أهواء تتغلب أخرىوتارة  حقريا، ذليال
 يسلك أن يستطيع المغلوبا بأهوائه لدرجة أنه  ه يكونأن إلّا ،وحق صدق هو

 من طبيعته ضعف مينعه أو يسلكه، أن والناصح الواعظُ منه يريد الذي الطريق
 يأتون الذين حالفت أن اإلهلية احلكمة اقتضت فقد لذلك األمام؛ إىل خيطو أن
 وأحيانا الرمحة بصورة أحيانا تظهر اليت؛ أيضانصرته  آيات بعض � عنده من

 بناء من اهللا "انذير"و" ابشري" يعدون املبعوثون وهؤالء. العذاب بصورة أخرى
 يتكربون ال الذين املؤمنون أولئك الرمحة آيات من ويستفيد. اآليات تلك على
 يعرفوم بل ،واإلهانة بالتحقري اهللا من املرسلني إىل ينظرون وال اهللا، أوامر إزاء

 وال يتعنتون وال التقوى بسبيل ويتمسكون. إياهم اهللا وهبها اليت بفراستهم
 أحدا أن يرون حني بل ،الزائف والشرف عتزاز بالدنيااال نتيجة عنها يعرضون

 يكفي مبا يتسم وكالمه تعاىل، اهللا إىل ويدعو األنبياء سنة سبحب وقته يف قام
 على اعتراض يقع وال واألمانة، والتقوى ،اهللا نصرة آيات ترافقه صحته، لقبول
 هذا مبثل ؛ فإم يؤمنونالسالم عليهم األنبياء سنن سبحب فعله أو قوله

 أن وجهه رؤية مبجرد يعرفون الذين الفطرة سليمي من بعض هناك بل. اإلنسان
 الرمحة، آيات تظهر الناس هؤالء فلمثل. مكّار أو باكذ بوجه ليس الوجه هذا

 تغيريات أنفسهم يف وجيدون ،صادق صحبة نتيجة باستمرار اإلميان قوة وينالون
 النصرة وأنواع واملعارف احلقائق مجيع وتكون. دائما متجددة آيات فريون طيبة

 ؛أذهام لطافة وبسبب. حقهم يف اآليات مبنـزلة الغيب وإعالم والتأييدات
 اآليات أدق على فيطّلعون ،رسلذلك امل حق يف اهللا نصرة أنواع بأدق يشعرون

  . أيضا
 حيظَ مل كما رمحة، آيات نصيبهم من ليس آخرون أناس هناك ؛هؤالء مقابل

 معجزة أية من لوط قوم يستفد ومل الغرق، معجزة إال معجزة أيةب نوح قوم
 واأُمطرو عقب، على رأسا عليهم األرض ا قُلبت واحدة معجزة سوى

 الناس معظم طبائع أن وأرى العصر، هذا يف تعاىل اهللا بعثين كذلك. باحلجارة
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 أجلي من السماء يف ظهرت سنوات عدة قبل. نوح قوم طبائع تشبه املعاصرين
يف العامل  يظهر عندما أنه وهي. � النيب أسرة من فرد برواية عنهما أُنبئ آيتان
 َألولِ الْقَمر سينكَِسف :قط ألحد ظهرتا ما آيتان له ستظهر ناالزمآخر  إمام
لَةلَي نانَ مضمأي من ليايل كسوفه ر كَِسفنتو سمى الشف فصالن هنأي من  م

 ورد وقد. السنة وأهل الشيعة كتب يف عليها متفق النبوءة هذهو. أيام كسوفها
 اآليتني هاتني وظهور اإلمامة مدعي وجود تزامن الدنيا قخلْ منذ حيدث مل أنه
 الزمان، آخر إمام زمن يف سيحدث هذا ولكن. زمنه يف يندداحمل اليومني يف

 أن سبق كتبٍ يف النبوءة هذه وردت ولقد. وحده به خاصة اآلية هذه وتكون
 مل اإلمامة دعائيا زمن يف ظهرت حني ولكنها. عام ألف قبل عاملال يف نشرت
 بل العظيمة النبوءة هذه حتقق رؤية نتيجة أحد منهم يبايعين ومل أحد، يقبلها

 ألن ذلكو. وهلم جرا وكذَّابا وكافرا دجاال ومسوين واستهزاء، باباس ازدادوا
 ،األوان قبل آيةً أظهرتقد  اإلهلية الرمحة بل ،عذاب نبوءة كانت ما النبوءة
 ،آيةً تكن مل وكأا ،قلوم إيلّ تتوجه ومل شيئا، منها يستفيدوا مل الناس ولكن

  . فقط ةًعبثي نبوءةً بل
 على العذاب آية تعاىل اهللا أظهر م؛حدوده املكذبني جتاسر جتاوز حني مث

 حيصد الذي الطاعون آية وهي - البداية منذ األنبياء كتب يف ورد كما - األرض
 ورد لقد. خطط البشر من خطة أمامه نفعت وال أعوام، بضعة منذ البلدهذا 
 من وإِنْ�: كما يقول اهللا تعاىل الكرمي القرآن يف بصراحة الطاعون عن النبأ
ةيإِال قَر نحا نكُوهلهلَ ممِ قَبوي ةاميالْق ا أَووهذِّبعا مذَابا عيددأي. �١ش 

 ائيا، القرى بعض به وستمحى ،بفترة القيامة قبل اجلارف الطاعون سينتشر
 آية يف تعاىل اهللا يقول كذلك. ما حد إىل العذاب مكابدة بعد بعضها وسينجو

 الناس أَنَّ تكَلِّمهم اَألرضِ من دابةً لَهم أَخرجنا علَيهِم الْقَولُ وقَع وإِذَا�: أخرى

                                                 
 ٥٩اإلسراء:  ١
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 وحتتويان الكرمي القرآن يف موجودتان اآليتان فهاتان �١يوقنونَ ال بِآياتنا كَانوا
وإن مل يطّلع عليها  ،دابة أيضا فالطاعون الطاعون؛ عن صرحية نبوءة على

 الدابة هو الطاعون أصل أن يعلم كان الغيب عامل اهللا ولكن. نوالسابق األطباء
  . األرض دابة اهمس فقد لذا ،األرض من خترج اليت

 البنجاب يف النفوس آالف وزهقت العذاب آية ظهرت حني القول، قصارى
 ألف ئتيما قرابة وبايع صوام إىل الناس عاد البلد؛ هذا يف مهيب زلزال ووقع

 ألن إىل اآلن، مستمرة بكثرة البيعات سلسلة زالت وما وجيزة، مدة يف شخص
 من زواله يتوقع فال ؛آيةً الطاعون كان وملا. بعد صوله عن يتوقف مل الطاعون

  . نفوسهم يف نوعا ما تغيرا الناس معظم يحدث مل ما البلد هذا
 أحد يؤمن مل إذ � نوح زمن أرض كثريا تشبه األرض هذه باختصار،

 ذكر ولقد. اآلالف هبايع فقد العذاب آية برؤية أما السماوية؛ اآليات برؤية
 يف املوت انتشار ذكر اإلجنيل يف ورد فقد. الطاعون آية أيضا السابقون األنبياء

  . األيام هذه يف مندلعة نراها اليت احلروب ذكر كذلك املوعود، املسيح زمن
 عام، كلمنكم  أقاربكم يبعد الطاعون أن ترون توبوا؛ املسلمون أيها فيا

 الطاعون، صولة ستطول كم يدرى ال. عليكم يتوب كي اهللا أمام فاخضعوا
 وتبحثون يدعوا من شك يف كنتم فإن. األيام مستقبل يف سيحدث الذي وما
 بثالثة يعرف نيب كل صدق ألن ،سهل جد الشبهة هذه إزالة فإن ؛احلق عن

  :طرق
 ،ال أم يشهد السليم العقل كان إذا مافي التدبر جيب أي. بالعقل: األول
 حالة كانت هل أو النيب؟ أو الرسول فيه جاء الذي الزمن يف جميئه بضرورة

   ال؟ أم الوقت ذلك يف مصلح بعثة تقتضي الراهنة الناس
 قد األنبياء من نيب كان إذا يرى أن جيب أي. السابقني األنبياء ءةنبو: ثاينال
   ال؟ أم زمنه يف أحد بظهور أنبأ أو ال، أم حقه يف أنبأ

                                                 
 ٨٣: النمل ١
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 تأييد حيالفه هل يرى أن جيب أي. السماوي والتأييد اإلهلية النصرة: ثالثال
  ال؟ أم مساوي
.  تعاىل اهللا من الصادق املبعوث ملعرفة القدم منذ حمددة الثالث العالمات فهذه

 العالمات هذه - بكم رمحةً -يف هذا الزمن تعاىل اهللا مجع قد األحبة، أيها فيا
 تدبرمت فلو. تقلبوه ال أو اقبلوه لكم، متروك اآلن فاألمر يل، تصديقا الثالث
 مصلح إىل اجةأن املسلمني حب ويبكي ينادي السليم العقل فإن ؛العقل مبقتضى
 املسلمني وكأن خميفة، واخلارجية الداخلية حالتهم إن. الوقت هذا يف مساوي

 لوجدمت السابقة األنباء يف حبثتم ولو. عارم لسيل عرضة هم أو حفرة، شفا على
 املسيح إن أيضا � النيب قال وقد. زمين وعن عين أنبأ قد دانيال النيب أن

 الصحيحني، إىل فلريجع أحد ذلك يعلم مل وإن. األمة هذه من سيكون املوعود
 ؛يل اهللا نصرة عن البحث أراد إذاو. كل قرن رأس على جمدد جميء نبوءة وليقرأ
  . اآليات آالف اآلن إىل ظهرت قد أنه فليعلم

 حني عاما ٢٤ قبل" األمحدية الرباهني" يف لتسج آية من مجلة تلك اآليات
 قال فقد. مسافرا يأتيين أحد كان وما واحد، شخص ولو بيعيت يف يكن مل

 أي". عميق فج كل من يأتون عميق، فج كل من يأتيك: "اآلية تلك يف تعاىل
 وصوب، حدب كل من املالية التأييدات فيه تصلكقريب حيث  وقتال

 من تسأم وال اهللا خللق تصعر وال: "تعاىل قال مث. باآلالف الناس وسيأتيك
 بسوء تعاملهم أال فعليك لكثرم، تارحت حىت بكثرة الناس سيأتيك أي." الناس
  .لقائهم من تسأم وأال اخلُلق
 وكيف ،قاديان إىل جاءوين أناس من كم تعرفون ال لعلكم األعزة، أيها فيا

 اآالف أن بالذات املدينة هذه يف الحظتم كمكنول بوضوح، النبوءة تلك حتققت
 مئات ينبايع وقد. جميئي عند القطار حمطة على لرؤييت اجتمعوا قد أهلها من

 حنو نفسها املدينة يف مكث الذي نفسه الشخص أنين مع، ونساء رجاال منهم
 مثانية أو سبعةب" األمحدية الرباهني" كتاب تأليف زمن قبل تقريبا أعوام سبعة
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 يعرف ومل معي عالقة على الناس من أحد يكن مل، والتقريب وجه على أعوام
 قبل" األمحدية الرباهني" كتاب يف عين أُنبئ قد أنه وتدبروا ففكروا. حبايل أحد

 يذكر شيئا أكن مل حني ،عاما وعشرين بأربعة علي اخلليقة وإقبال صييت ذيوع
 تأليف زمن قبل سنوات سبع حنو املدينة هذه يف مكثت أنين مع. الناس أعني يف

 ألين يعرفونين منكم القليلة القلة ولكن كما قلت، ،"األمحدية الرباهني" كتاب
بعظمة أو  أحظى كنت وما الناس، من كأحد وكنت الذكر خامل عندها كنت

كأنين يف  ؛إيلَّ بالنسبة جدا ممتعة كانت الفترة تلك ولكن. الناس أعني يفإكرام 
 يف أعيش كنت. وحيد مع كوين بني الناس كأنينخلوة مع كوين يف جملس و

 قضيت ألين قاديان أحب كما األرض هذه أحب. الفالة يف يعيش كمن املدينة
 املدينة هذه ويف. املدينة كثريا أزقة يف جتولت وقد عمري، أوائل منشطرا  فيها

، وهو ما زال حيبين الدين حسام حكيم السيد ؛واملخلص احلميم صديقي يسكن
  . اخلمول هوة يف كنت وكيف الفترة تلك كيفية على يشهد أن ويستطيع
 مثل يف كهذا خامل شخص نبئي أن اإلنسان قدرة من هل أسألكم، واآلن

 من الناس آالفمئات  يصبح حىت رفعةً سينال أنه عظيمة بنبوءة الزمن ذلك
 مع عليه الناس إقبال يقلّ ولن أفواجا، سيبايعونه الناس وأن وتابعيه، مريديه

 فهل منهم؟ يسأم يكاد حىت الناس عدد سيكثر بل املريرة، املعارضني معارضة
 وعدم اخلمول زمن يف بنبوءة نبئي أن ملكّار وهل اإلنسان؟ قدرة يف ذلك كل

 الرباهني" كتاب إن الناس؟ وإقبال العلو ذا وخيرب عاما ٢٤ قبل احليلة
 هو بل غري معروف، كتابا ليس - النبوءة هذه فيه وردت الذي -"األمحدية
 عند موجودهو  كما ،رينيواآل والنصارى املسلمني عند البالد هذه يف موجود

  . هذا العامل يف بنظريها فليأت العظيمة اآلية هذه يف أحد ارتاب ولو. احلكومة
 من بعضا إن. البلد اهذ أهل يعلمها أخرى كثرية آيات هناك ذلك إىل إضافة

 يستفيدون ال ؛األحوال من حبال احلق يقبلوا أن يريدون ال الذين الفهم عدميي
. سخيفة بانتقادات الفرار طريق عن ويبحثون ،شيئا املتحققة اآليات من

 واآليات النبوءات آالفالرماد على  ونذري ؛نبوءتني أو نبوءة على وباعتراضهم
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 وال يكذبون، وهم خوف أدىن اهللا خيافون ال أم األسف كل األسف. البينات
 أسردإىل أن  حاجة أرى ال. وهم يفترون اآلخرة يف املؤاخذة يذكرون

 أو اهللا تقوى فيهم كان لو. افتراءام تفاصيل بذكر أحواهلم جلّ للمستمعني
 على آية يفهموا مل وإن اهللا، آيات تكذيب إىل سارعوا ملا � خشيته من شيء
  . احلسن واخلُلق بالرِفق حقيقتها يسألوينكان عليهم أن  االفتراض سبيل
 "بيك أمحد" مات إن وأنه امليعاد، يف ميت مل "آم" أن اعتراضام أكرب من

 مستوى إن. أيضا النبوءة مشلته الذي صهره ميت مل ولكن ،النبوءة سبحب
 أو نبوءة ذكر ويعيدون ،املتحققة اآليات آالف يذكرون ال أم هو تقواهم
 اهللا خشية فيهم كانت لو. جملس كل يف ا ويضجون يفهمومها، مل نبوءتني

 يعرضوا أنصلحاء ال شيمة من ليس. املتحققة والنبوءات اآليات من الستفادوا
 على احلال ظل فلو. عليه اعترضوا ادقيق اأمر واجهوا وإذا ،البينة املعجزات عن
 هذه أصحاب والضطر األنبياء، كل على االعتراضات باب لفُتح املنوال هذا

 عيسى كون يف شك أي :فمثال. املطاف اية يف عمياجل إىل التخلي عن الطبائع
 نبوءاته بعض إن يقول أن شرير ملعارض ميكن ولكن صاحب املعجزات!؟ �

 نبوءات من نبوءة أية تتحقق مل بأنه اليوم إىل اليهود يقول كما كاذبة، كانت
 عشر اثين على سيجلسون عشر االثين احلورايني إن قال لقد .املسيح يسوع
. أحدهم ارتد إذ عشر أحد إىل عشر اثين من نقصوا ولكنهم ،اجلنة يف عرشا
 ودخل قرنا ١٨ مضى ولكن أَعد، مل ما ميوتوا لن معاصري إن أيضا وقال

 كذب ثبت وقد. اآلن إىل يعد مل ولكنه زمنه، أناس عنك دع القبور، أناسها
ملك بأين قال إذ أيضا زمنه يف له نبوءة كما نال ما ولكنه اليهودوهناك. ح 

  . القبيل هذا من كثرية أخرى اعتراضات
 بعض على أيضا الزمن هذا يف اخلبيثة الطبائع ذوي يعترض بعض كذلك

 صلح قضية بعضهم ويقدم كلها، نبوءاته ويرفضون � اهللا رسول نبوءات
 على أتأسف فال بالقبول جديرة القبيل هذا من اعتراضات كانت فإذا. احلديبية
 .املسلك هذا بسلوكهم أصال اإلسالم يهجروا أن أخشى بل ،القوم هؤالء
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، كما نبوءايت يف وكذلك كلهم، األنبياء نبوءات يف االجتهاد يوجد نوع من
 مل أنه بعد فيما ثبتلكن و بناء على االجتهاد، احلديبية إىل � النيب كان سفر

 النيب عظمة من حيط ال االجتهاد يف أحيانا اخلطأ صدور ولكن. صحيحا يكن
ا كثرإن : قلت األمان، رفع إىل يؤدي ذلك بأن قلتم وإن. وعزته وجاللته
جممال يكونو آحاد كخرب النيب وحي يكون األحيان بعض ففي. األمان تضمن 
 اخلطأ حدث فلو. ووضوح ما بكثرة أمر يف الوحي يكون أخرى وأحيانا. أيضا

 يكون أن نكرأُ فال. شيئا احملكمات البينات أضر ملا امل الوحي يف االجتهادي
 ألن اجتهادي، خطأ فهمه يف حيدث وأن ،أحيانا وجممال آحاد كخرب وحيي
  . الكاذبني على اهللا لعنة .األنبياء مجيع بني مشتركا قامسا يشكِّل ذلك

. األحوال كل يف الوعيد أنباء حيقق أن اهللا على واجبا ليس ذلك إىل إضافة
 مشيئة أن على متفقون األنبياء مجيعو. ذلك على شاهدة � يونس نبوءة إن
 نبوءة زوال كان فإذا. والدعاء الصدقة نتيجة تزول أن ميكن الوعيد عن اهللا

  . أصال والدعاء الصدقة وراء من طائل فال ،مستحيال الوعيد
 الصحة اعتالل مع لكتابته وفّقين الذي اهللا وأشكر البيان هذا أي واآلن
 وأن عباده، من كثري هلداية مدعاة جيعله أن تعاىل اهللا وأدعو. اجلسد وضعف

 اهلداية، لنيل والوئام احلب على القلوب -احلشد هذا ظاهريا اجتمع كما-جيمع
 بغري ترى أن عنيلأل ميكن ال. وصوب حدب كل يف جتري اهلداية ريح وجيعل
 حىت السماء من روحانيا نورا ينـزل أن تعاىل اهللا فندعو السماوي، النور

 ذا من. اآلذان تسمع حىت الغيب من هواًء خيلق وأن الرؤية، من عنياأل تتمكن
 جيذب يزال ال � وهو. إيلّ اهللا جيذبه الذي إال يأتيين أن يستطيع الذي

  . كثرية قلوب أقفال وسيكَسر أيضا، املستقبل يف وسيجذب الكثريين
 بيده األصل هذا يسقي تعاىل واهللا ،� عيسى وفاة هو دعائيا أصل إن

 برؤية أي بفعله � ورسولُه بقوله، تعاىل اهللا شهد لقد. � الرسولُ وحيميه
 األرواح مع املعراج ليلة � النيب رآه فقد. مات قد � عيسى بأن العني
 ويعطونه حيا، حيسبونه ذلك مع الناس أن حقا املؤسف من ولكن امليتة،
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 املسيح ألوهية تقوي اليت هي األمور هذه. األنبياء من أحدها عطَي مل خصوصية
  . املعتقدات هذه بسبب األغرار من كثري ويتعثَّر املسيحيني، زعم سبحب �

 هالك اآلن إحيائه ويف. مات قد � عيسى أن أخربين تعاىل اهللا أن أَشهد
على  اإلسالم يف األول اإلمجاع كان. عبث حبت الفكرة ذه والتمسك. لدينا

 محمد وما�: اآليةوهذا ما تبينه  ا،حي السابقني األنبياء منليس هناك نيب  أنه
 � بكر أبا يعطي أن تعاىل اهللا أدعو. �١الرسل قَبله من خلَت قَد رسولٌ إِالَّ

  . اآلية هذه وتال املنرب صعد إذ ،اإلمجاع هذا سبب ألنه كان عظيما أجرا
 الدينية احلرية أعطتنا اليت اإلجنليزية احلكومة ؛األعماق من نشكر وأخريا

. لناسإىل ا الضرورية الدينية علومال نوصل احلرية هذه وبسبب. صدرها لرحابة
 بل ،فقط عادية بصورة احلكومة نشكر أن علينا توجب اليت بالنعمة ليست إا

 احلكومة هذه أعطتنا لو إنه وحقا صدقا أقول. األعماق من نشكرها أن جيب
 العقارات عادلت ملا ؛احلرية هذه تعطنا ومل ،باملاليني تقَدر عقارات احملسنة
  . يفىن ال مال فهي الدينية احلرية أما فانيةٌ، الدنيا أموال ألن شيئًا،

 ال من هألن ،القلب بإخالص احلكومة هلذه شاكرين يظلوا أن مجاعيت فأنصح
أيضا  اهللا ويشكر يشكر الذي هو والصاحل. أيضا اهللا يشكر ال الناس يشكر

 من على والسالم. � احلقيقي املنعم ذلك نعمة هلتوص بواسطته الذي اإلنسان
  .اهلدى اتبع

  القادياين أمحد غالم مريزا: الـراقم
   م١٩٠٤ الثاين تشرين ١ الثالثاء

  سيالكوت
  
  
  

                                                 
 ١٤٥: آل عمران ١
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 أفعل فماذا همسعت بعدما أبلّغه مل وإن األرض، إىل وأبلِّغه السماء من ألمر إنه١
  !به؟

 الذي هللا كالم هذا وقل فاذهب ذلك، يف يل دخل وال األمر ذا مأمور إنين
  .أمرين

 أن بعد يعرفونين ولسوف يعرفوين، مل األحبةحزب  أن األسف كل األسف
  البسيطة. هذه من أرحل

أيام اآلالم  من رب يا فنجين قومي، على حزنا اآلالم آالف ليلة كل تنتابين
  هذه.

كرم ي الذي أشقى ما ،يستحق العزة يف نظرهم سبيلي غري خيتارونه سبيل كل
  شيئا حقريا!

 اكفر هذا كان وإذا تعاىل، اهللا حب بعد من � حممد حب يف لنشوان إين
  .الكفر أشد كافر إين فواهللا
 نظرك يف أين واألغرب اإلميانية، حالتكحزنا على  ذوبروحي ت إن ؛حيب يا
  .كافر
  األمل. بدموع أيضا فراشي اليوم تبلل فقد دموعي، مباء غفلتهم اغسل رب يا
  .تتحقق ليتها ،القلبية منييت هي هذه ،� املصطفى لدين فداء نفسي إن
  
 

  

                                                 
 ة. (املترجم)فارسي أبيات ترمجة ١
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 هلذا الكتاب غالفالصورة 
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 باهلذا الكتغالف الترمجة صفحة 

  

  
  حماضرة لدهيانه

  

   حضرة املريزا غالم أمحد القادياين ألقاهااليت 

  � واملهدي املعهود املسيح املوعود

  م ٤/١١/١٩٠٥يف 

  حبضور آالف الناس
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
 حنمده ونصلي على رسوله الكرمي

éãbîç†Û@ñŠ™bª@ @

 ١م حبضور آالف الناس٤/١١/١٩٠٥يف  ����ألقاها املسيح املوعود اليت 

===============  

أوال وقبل كل شيء أشكر اهللا تعاىل الذي وفّقين ألن أحضر هذه املدينة مرةً 
عاما. كنت قد رحلت من هذه  ١٤أخرى لتبليغ الدعوة، فقد جئت إليها بعد 

املدينة ومل يكن معي إال بضعة أشخاص فقط، وكان تكفريي وتكذييب 
 الناس وتسمييت من قبل الناس بـ "الدجال" حامي الوطيس، وكنت يف أعني

كشخص مطرود وخمذول، وكانوا يظنون أن هذه اجلماعة ستتشتت مطرودةً 
  يف أيام قليلة وستمحى آثارها من وجه األرض متاما. 

ولقد بذلت جهود مضنية هلذا الغرض ونسجت املكايد، وكان من املؤامرات 
اخلطرية اليت حيكت ضدي؛ إصدار الفتاوى لتكفريي وتكفري مجاعيت، وأشيعت 
يف اهلند كلها. أقول متأسفا إن بعض املشايخ من هذه املدينة كانوا السباقني يف 
اإلفتاء بتكفريي. ولكنين أرى وترون أنتم أيضا أنه ال أثر هلؤالء املكفِّرين، أما 
أنا فقد أبقاين اهللا حيا إىل اآلن ومنّى مجاعيت. وأظن أن فتوى تكفريي اليت 

 كافة املدن الكبرية يف اهلند، وجمع عليها أُصدرت مرة ثانية قد أشيعت يف

١ لقد نشرت هذه احملاضرة للمسيح املوعود � ألول مرة يف أعداد جريدة "احلكم" من 

١٩٠٦/٩/١٠م إىل ١٩٠٦/١١/٣٠م. (الناشر)  
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من املولويني واملشايخ تقريبا. وقيل فيها إن هذا الشخص  ٢٠٠تواقيع وأختام 
 .ملحد ودجال ومفترٍ وكافر، بل أكفَر  

باختصار، فقد قال عين كل من هب ودب ما شاء واستطاع، وزعموا أن 
أنه لو كانت اجلماعة من  هذا السالح سيقضي على هذه اجلماعة اآلن. واحلق

صنع اإلنسان وكيده وافترائه لكانت الفتوى سالحا ماضيا بالفعل للقضاء 
عليها. ولكن ملا كان اهللا تعاىل قد أسسها بيده؛ فأنى هلا أن تفىن مبعارضة 
املعارضني وعداوة األعداء؟! كلما زادت املعارضة؛ ترسخت عظمة اجلماعة 

واليوم أشكر اهللا تعاىل على أن كان هناك زمن  وعزا يف القلوب أكثر فأكثر.
أتيت فيه إىل هذه املدينة، ورجعت منها وما كان معي إال بضعة أشخاص فقط، 
وكانت مجاعيت قليلة العدد جدا، أما اآلن فترون أن معي مجاعة كبرية وقد بلغ 
عددها ثالث مائة ألف مبايع، وال تزال تتقدم يوما تلو يوم، ولسوف يصل 

  ملاليني. عشرات اا إىل عدده
فانظروا إىل هذا االنقالب العظيم، هل ميكن أن يكون ذلك فعل إنسان؟ لقد 
أراد الناس أن ميحوا كل أثر هلذه اجلماعة، ولو كان ذلك بوسعهم حملوها منذ 
فترة طويلة، ولكنها من صنع اهللا تعاىل الذي إذا أراد شيئا فال يسع الدنيا أن 

  ملا متّ مطلقا.  �ك لو أرادت الدنيا شيئا ومل يرده اهللا حتول دون إرادته، كذل
فكِّروا يف أمري، فقد عاداين املشايخ واملرشدون وأصحاب الزوايا مجيعا، 
واستقطبوا أصحاب األديان األخرى أيضا ملعارضيت، وكادوا يل كل كيد، 

ا يف وأفتوا بتكفريي ليسيء املسلمون يب الظن. وملا مل ينجحوا يف ذلك شرعو
رفع القضايا، واليت منها حماولتهم ليورطوين بقضية زائفة حملاولة القتل، وسعوا 
كل سعي ُألعاقَب. فقد وجهت إيلّ مة حماولة قتل أحد القساوسة، وسعى 
الشيخ حممد حسني كل السعي فيها ضدي، وحضر احملكمة بنفسه لإلدالء 

ان واضحا من مسعاه أنه بالشهادة، وكان يبغي أن أُدان فيها وأعاقَب. وك
عاجز عن تقدمي األدلة والرباهني. القاعدة هي أنه كلما عجز العدو عن تقدمي 
األدلة ومل يتمكن من اإلدانة بالرباهني؛ جلأ إىل اإليذاء والقتل والنفي من البالد، 
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ونسج أنواع املكايد واملؤامرات. كما هي احلال عندما عجز كفار مكة أمام 
وا متاما جلأوا يف اية املطاف إىل هذا النوع من احليل وأُفحم �النيب 

واملؤامرات، وأرادوا أن يقتلوه أو يسجنوه أو ينفوه من األرض. لقد آذوا 
ولكنهم خابوا وخسروا يف مجيع مكايدهم ومؤامرام يف اية  �أصحابه 

دنيا املطاف. وما جيري معي اآلن هو السنة واملعاملة نفسها. ولكن ال أمهية لل
وأعماهلا إال أن يشاء خالقها رب العاملني، فهو الذي مييز بني الصادق 

  والكاذب، وينصر الصادق وجيعله غالبا يف النهاية. 
ففي هذا العصر قد أرى اهللا تعاىل منوذجا لقدرته مرة أخرى، وأنا آية حية 
على تأييداته. فترون اآلن مجيعا أين ذلك الشخص الذي رده القوم كلهم، 

عاما،  ١٤لكين مع ذلك قائم كاملقبولني. فكِّروا، حني جئت إىل هنا قبل و
أكان من أحد يريد أن يكون معي ولو شخص واحد؟ بل كل واحد من 
العلماء والنساك وكبار الناس وعظمائهم كانوا يودون أن أُهلَك ويقضى على 

قدما. ولكن مجاعيت ائيا. وما كانوا ليحتملوا حبال من األحوال أن أُحرز ت
نصرين اهللا الذي ينصر عباده دائما وجيعل الصادقني غالبني دائما، ورزقين 
القبول مقابل معارضي على عكس مبتغاهم ومكايدهم متاما، وأرشد إيلّ خلقا 
كثريا فأتوين وال يزالون يأتونين بشق حجب املعارضات واملشاكل والعراقيل 

  كلها. 
ن إحراز هذا النجاح مبكايد اإلنسان ومؤامراته؛ وجيدر بالتدبر هنا؛ هل ميك

بأن يصمم أصحاب النفوذ يف الدنيا على قتل شخص ويكيدوا له كل كيد 
ويشعلوا له سعريا، مث خيرج من كل تلك اآلفات بأمن وسالم تام؟ كال، بل هي 

  أفعال اهللا اليت جيلّيها دائما.
 ٢٥ىل قد خاطبين قبل مث هناك دليل قوي آخر على األمر نفسه، وهو أنه تعا

قاديان أو  يفحني مل يكن أحد يعرف حىت امسي، وما كان أحد يأتيين  -عاما
يأتون من كل فج عميق. يف أيام مخويل وعدم حيليت: " �وقال  -يراسلين
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يأتيك من كل فج عميقٍ. ال تصعر خللق اهللا، وال تسأم من الناس. رب ال 
  ." تذرين فردا وأنت خري الوارثني

هذه نبوءة عظيمة أنبأت ا يف تلك األيام ونشرت، وقرأها الناس من كل 
حني كنت منـزويا يف زاوية اخلمول ومل  -دين وملة. ويف تلك الفترة واحلالة

قال اهللا تعاىل يل بأن الناس سيأتونك بكثرة من بالد نائية،  -يعرفين أحد
ألن شخصا واحدا ال وستأتيك كافة األسباب واملستلزمات لضيافتهم أيضا. و

يستطيع أن يسد مجيع حاجات اآلالف الناس بل مئات آالف الضيوف، وال 
يأتيك من يسعه أن يتحمل نفقات هائلة إىل هذه الدرجة؛ فقال تعاىل بنفسه: "

"، أي ستأيت معهم األسباب أيضا لسد حاجام. ومن طبيعة كل فج عميق
يصدر منه سوء اخلُلق جتاههم؛ فمنعين اإلنسان أنه يسأم نتيجة كثرة الناس، وقد 

اهللا من ذلك، وقال بأنه جيب أال يصدر منك سوء اخلُلق، وقال أيضا: ال تسأم 
  من كثرة الناس.

فكِّروا اآلن يف نفوسكم، هل يف قدرة اإلنسان أن خيرب عن حادث يتعلق 
سنة من وقوعه مث حيدث كما أخرب متاما؟ ال ميكن  ٣٠أو  ٢٥بنفسه قبل 

ل على حياة اإلنسان للحظة واحدة، وال ميكن القول إذا ما كان سيتنفّس التعوي
املرء نفَسا آخر أم ال، فكيف ميكن أن خيطر بباله أو يكون يف قدرته اإلخبار مبا 

  ورد ذكره قبل قليل؟ 
أقول صدقا وحقا إن هذا كان يف زمن كنت فيه وحيدا وأنفر من لقاء 

يأيت زمان حني يقبِل إيلّ مئات اآلالف من  الناس. ولكن ملا كان من املقدر أن
ال تصعر خللق اهللا، وال تسأم من الناس، لذا كانت هناك حاجة إىل النصيحة: "

أنت مين مبنـزلة توحيدي، فحان أن ." وقال أيضا يف األيام نفسها: "الناس
". وباإلضافة إىل ذلك هناك إهلامات كثرية أخرى تعان وتعرف بني الناس

  ية والعربية واإلجنليزية تؤكّد على املوضوع نفسه. بالفارس
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جيب على الذين خيشون اهللا أن يتدبروا أنين قد أدليت بنبوءة قبل فترة طويلة 
جدا، ونشرت يف كتابٍ أيضا. "الرباهني األمحدية" كتاب قرأه األصدقاء 
واألعداء كلهم، وقد أُرسلت نسخة منه إىل احلكومة أيضا، وقرأه النصارى 

هلندوس. ولعله موجود عند كثري من الناس يف هذه املدينة أيضا، فلينظروا ما وا
الذين يسمونين حملض عداويت  - إذا كان ذلك مذكورا فيه أم ال؟ وعلى املشايخ

أن يستحيوا، وخيربوين: إذا مل  -دجاال وكذابا ويقولون بعدم حتقق أية نبوءة
ب قرظه الشيخ أبو سعيد حممد تكن هذه نبوءةً فما هي النبوءة إذًا!؟ إنه كتا

حسني البطالوي. وملا كان زميلي يف الدراسة فكان يزور قاديان كثريا وكان 
يعرف األمر جيدا. كذلك أناس من قاديان وبطالة وأمرتسر واملناطق ااورة 
يعرفون جيدا أين كنت يف ذلك الزمن وحيدا ال يعرفين أحد، وكان يبدو 

أنه سيأيت على شخص خامل  - تلك احلالة والظروف نظرا إىل -مستحيال عقال
  مثلي؛ زمانٌ سريافقه فيه مئات اآلالف من الناس. 

أقول صدقا وحقا إنين مل أكن عندها شيئا مذكورا، كنت وحيدا عدمي احليلة، 
". رب ال تذرين فردا وأنت خري الوارثنيفعلّمين اهللا تعاىل يف ذلك الزمن دعاًء: "

عاء إشارة إىل أنه حيب الذين يدعون؛ ألن الدعاء عبادة. وقال لقد علّمين هذا الد
  : الدعاء مخ العبادة. �. وقال النيب ١ �ادعونِي أَستجِب لَكُم�تعاىل: 

واإلشارة الثانية يف ذلك هي أن اهللا تعاىل يريد أن يعلم من خالل هذا 
وحيدا. فأعلن بكل الدعاء: أنك وحيد اآلن، ولكن سيأيت زمان لن تكون فيه 

حتد أن هذه النبوءة واضحة وضوح النهار. وواقع األمر أين كنت عندها 
وحيدا. هل من أحد يستطيع أن يهب ويقول إنه كانت معك مجاعة؟ ولكن 

اليت  ٢انظروا اآلن كيف جعل اهللا تعاىل معي مجاعة كبرية حبسب وعوده ونبوءته
أن يكذِّب هذه النبوءة العظيمة يف  أنبأين ا قبل مدة من الزمن. من يستطيع

                                                 
  ٦١: غافر ١
 . ٩و  ٨م، صفحة ١٠/٩/١٩٠٦احلكم، عدد:  ٢
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هذه احلالة؟! خاصةً وأنه قد وردت هذه النبوءة يف الكتاب نفسه بأن الناس 
سيعادون إىل حد خطري جدا وسيسعون كل سعي لعرقلة هذه اجلماعة، ولكن 

  اهللا سيفشل اجلميع وخييب آماهلم. 
كان اهللا  كذلك وردت يف الرباهني األمحدية نبوءة أخرى مفادها: وما

ليتركك حىت مييز اخلبيث من الطيب. ال أخاطب، بتقدمي هذه األحداث أناسا 
ليست يف قلوم خشية اهللا، والذين يزعمون أم ليسوا مبيتني، فيحرفون كالم 
اهللا؛ وإمنا أخاطب الذين يتقون اهللا ويوقنون أم ميتون، ويقتربون من باب 

اف اهللا ال ميكن أن يكون سيئ األدب مثلهم. املوت رويدا رويدا؛ ألن الذي خي
عاما نتيجة قدرة اإلنسان  ٢٥عليهم أن يفكروا فيما إذا كان اإلنباء قبل 

وختمينه، وخاصة يف حالة شخص ال يعرفه أحد. مث ترافقه النبوءة أن الناس 
سيعارضونه ولكنهم سيفشلون وختيب آماهلم. إن إنباء املرء خبيبة معارضيه 

 خارق للعادة. وإذا انتابكم ريب يف قبول هذا األمر فأتوا بنظريه.  وجناحه أمر
إىل يومنا  �من زمن آدم  -إنين أطالبكم بكل قوة وحتد أن تأتوا بنظري

عاما يف زمن مخوله وحتققت  ٢٥ملفترٍ أنبأ مبثل هذه النبوءات قبل  - هذا
ه اجلماعة وهذا بوضوح وضح النهار؟ ولو قدم أحد نظريا فاعلموا يقينا أن هذ

األمر كله سيبطل تلقائيا. ولكن هل ألحد أن يبطل أمر اهللا؟! التكذيب بغري 
وجه حق، واإلنكار واالستهزاء دون سبب معقول إمنا هو فعل الزنيم، وال 
ميكن لولد احلالل أن يتجاسر على ذلك. أستطيع أن أجعل صدقي مقتصرا على 

  يم. هذا املبدأ وحده إن كان فيكم ذو قلب سل
اعلموا يقينا أنه ال ميكن رد هذه النبوءة ما مل يقدم نظريها. أكرر وأقول إن 
هذه النبوءة مذكورة يف الرباهني األمحدية الذي قرظه الشيخ أبو سعيد، ولعله 
موجود عند الشيخ حممد حسن ومنشي حممد عمر وغريمها يف هذه املدينة. وقد 

خبارى، كما أُرسلت نسخةٌ إىل احلكومة، وصلت نسخ منه إىل مكة واملدينة و
وقرأه اهلندوس واملسلمون والنصارى والربامهو. وهو ليس بكتاب مستور، بل 

  ذائع الصيت، وال جيهله شخص مثقف لديه مذاق ديين. 
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مث يف الكتاب نفسه نبوءة مفادها أنه سيكون معك عالَـم، وسأذيع امسك يف 
اآلن باهللا عليكم، هل ميكن أن يكون  الدنيا وأخيب آمال معارضيك. قولوا

ذلك عمل مفترٍ؟ وإذا حكمتم بإمكانية أن يكون هذا عمل مفترٍ فأتوا بنظريه. 
ولو أتيتم بنظري ألقررت بأين كاذب. ولكن لن يقدر أحد على اإلتيان بنظريه. 

  وإن مل تفعلوا، ولن تفعلوا؛ فأكرر وأقول: اتقوا اهللا، وكفُّوا عن التكذيب. 
تذكّروا أن رفض آيات اهللا بغري برهان ليس من العقل والفطنة يف شيء، وما 
كانت عاقبته حسنة قط. أنا ال أبايل بتكذيب أحد أو تكفريه، وال أخاف 
صوالت تشن علي؛ ألن اهللا تعاىل بنفسه قد أخربين من قبل أنه سيكون هناك 

يقدروا على أن  تكذيب وتكفري وسيعاديين الناس عداوة مريرة، ولكن لن
ميسوين بسوء. أَلَـم يرفض الصادقون واملبعوثون من اهللا قبلي؟! هل ادخر 

؟! وهل قصر الفريسيون يف �فرعون ومن معه جهدا يف التهجم على موسى 
؟! وهل من هجوم مل يشنه مشركو مكة على النيب �الصول على عيسى 

املعارضون مرة بنظري  ؟! ولكن ماذا كانت عاقبة تلك اهلجمات؟ هل أتى�
تلك اآليات؟ كال، بل عجزوا دائما عن اإلتيان بنظري، ولكن ظلوا يطيلون 

  األلسن ويقولون: كذّاب. 
كذلك عندما عجزوا أمامي ومل تقم هلم قائمة قالوا: دجال وكذَّاب. ولكن 

كَرِه  واُهللا متم نورِه ولَو�هل سيطفئون نور اهللا بأفواههم؟! كال، لن يطفئوه! 
  . �١الْكَافرونَ

إن الذين من عادم ظن السوء يقولون عن اآليات واخلوارق إا قد تكون 
شعوذة. أما النبوءة فال جمال هلم للطعن فيها، لذا فإن النبوءات عدت آية عظيمة 
ومعجزة كبرية من بني عالمات النبوة. هذا ما يثبت من التوراة والقرآن الكرمي 

معجزة تساوي النبوءات، لذلك جيب أن يستدل على صدق أيضا. ما من 

                                                 
 ٩الصف:  ١
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فَلَا �املبعوثني من اهللا من خالل نبوءام ألن اهللا تعاىل قد جعلها عالمة فقال: 
  . �١إِلَّا منِ ارتضى من رسولٍ *يظْهِر علَى غَيبِه أَحدا 

وليكن معلوما أيضا أن بعض النبوءات تضم يف طياا أسرارا دقيقة؛ فال 
الذين ال ميلكون نظرة دقيقة فال يفهمون إال أمورا  -لدقة أسرارها -يدركها 

سطحية. فمثل هذه النبوءات تكون عرضة للتكذيب عادة؛ حيث يقول 
وظَنوا أَنهم � املستعجلون واملتسرعون إا مل تتحقق، ويف ذلك يقول اهللا تعاىل:

. والناس يثريون شبهات على مثل هذه النبوءات، ولكن احلق أا �٢قَد كُذبوا
تتحقق حبسب سنن اهللا تعاىل. ومن واجب املؤمن التقي، سواء أفهمها أم مل 
يفهمها؛ أن ينظر إىل النبوءات اليت ال حتتوي على دقائق األمور، أي النبوءات 

قد حتققت بعدد هائل. اإلنكار ببساطة ودون مربر ينايف الواضحة، لريى أا 
التقوى. جيب أن ينظر بأمانة وتقوى اهللا إىل النبوءات اليت حتققت. ولكن من 

  يستطيع أن يلجِم املستهترين؟! 
لست أنا الوحيد الذي واجه مثل هذه األمور، بل واجهها موسى وعيسى 

أيضا. وإذا واجهتها أنا فال غرابة يف ذلك، بل كان  �عليهما السالم والنيب 
ضروريا أن يكون كذلك؛ ألن هذه هي سنة اهللا. احلق واحلق أقول إن شهادة 
واحدة تكفي املؤمن، ويرجتف هلا قلبه. أما يف حاليت فليست هناك آية واحدة 
بل مئات منها، بل أقول بكل حتد ويقني إا من الكثرة حبيث ال أستطيع 
إحصاءها. ليست أقلّ وزنا شهادةٌ تقول إنه سيفتح القلوب وجيعل املكذبني 
مؤيدين. فلو فكّر أحد بتقوى اهللا وأمانة وبعد نظر؛ ملا وسعه إال القبول عفويا 

  . �أا من اهللا 
يأت  مل واضح أيضا أن حجة اهللا هي الغالبة ما مل يدحضها املعارض أو

  بنظريها. 

                                                 
 ٢٨ - ٢٧اجلن:  ١
 ١١١يوسف:  ٢
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 طوفان الذي أرسلين، وأخرجين من كل شكر اهللاملخص الكالم أين أ
بدأ قد  -الذي ثار ضدي-واالبتالءات ساملا غامنًا رغم الشر والطوفان  املعارضة

من هذه املدينة ووصل إىل مدينة دهلي، وأعادين إىل هذه املدينة بعد أن بايعين 
ليها أكثر من ثالث مائة ألف رجاال ونساء. وال يكاد ميضي شهر إال وينضم إ

  من ألفَنيِ إىل أربعة آالف شخص، وأحيانا يصل هذا العدد إىل مخسة آالف. 
بيدي حني أصبح قومي أعداء يل. واملعلوم أن من يعاديه قومه  �وأخذ اهللا 

يصبح بال حيلة وبال نصري ومعني؛ ألن القوم يكونون للمرء مبنـزلة اليدين 
خرون فيعادونه على أية حال والقدمنيِ واجلوارح، ويكونون له أنصارا. أما اآل

حبجة أنه يهاجم دينهم. وإذا صار القوم كلهم معارضني؛ ال تكون جناته وجناحه 
  أمرا عاديا، بل ميثّل آية عظيمة. 

أقول بكل أسف وقلب يعتصره األمل: إن قومي مل يتسرعوا فقط يف 
فية معارضيت، بل فعلوا ذلك بدون هوادة وال رمحة أيضا. كانت املسألة اخلال

اليت أثبتها وال أزال أثبتها من القرآن  �الوحيدة هي وفاة املسيح الناصري 
الكرمي والسنة النبوية الشريفة وإمجاع الصحابة واألدلة العقلية والنقلية والكتب 
السابقة. والنصوص واألحاديث والقياس وأدلة الشريعة كلها معي حبسب 

يفهموا مين جيدا ويسمعوا أدليت، املذهب احلنفي، ولكنهم قبل أن يسألوين و
بالغوا يف معارضيت يف هذه املسألة، حىت كفّروين وقالوا إىل جانب ذلك ما 
شاءوا، ونسبوا إيلّ ما كان حيلو هلم. كان من مقتضى األمانة والورع والتقوى 
أن يستفسروا مين أوال، فلو جتاوزت ما قاله اهللا ورسوله؛ لكان من حقهم أن 

ءوا؛ مثل الدجال والكذاب وما إىل ذلك. ولكين ظللت أوضح ينعتوين مبا شا
 �منذ البداية بأين أعد االحنراف قيد أمنلة عن اتباع القرآن الكرمي واتباع النيب 

إحلادا. هذا هو اعتقادي، والذي ينحرف عنه قيد شعرة فهو من أهل جهنم. مل 
كتابا  ٦٠يدا يف أكتف ببيان اعتقادي هذا يف خطابايت فقط بل شرحتها ج

  تقريبا، وهذا ما أفكر به ليل ار. 
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إذا كان املعارضون يتقون اهللا، أمل يكن من واجبهم أن يسألوين أن قولك 
كذا وكذا خيالف اإلسالم؛ فما السبب يف ذلك؟ أو ما جوابك عليه؟ ولكنهم 
 مل يعريوا هلذا األمر أدىن اهتمام، بل مسعوا أشياء من هنا وهناك وشرعوا يف
التكفري. إنين أستغرب من تصرفهم هذا ألن مسألة حياة املسيح ووفاته ليست 
شرطا للدخول يف اإلسالم أصال. يدخل اهلندوس واملسيحيون يف اإلسالم هنا 
أيضا، فهل تأخذون منهم هذا اإلقرار أيضا، عالوة على: "آمنت باهللا ومالئكته 

  والبعث بعد املوت"؟!وكتبه ورسله، والقدر خريه وشره من اهللا تعاىل، 
ما دامت هذه املسألة ليست جزءا من اإلسالم، فلماذا هذه الشدة الكبرية 
علي إلعالين بوفاة املسيح، وقولكم عن مجاعيت أم كفار ودجالون وينبغي أال 
يدفنوا يف مقابر املسلمني، وجيب أن تنهب أمواهلم، وإن اقتناء نسائهم يف 

وأن قتلهم عمل ثوابٍ، وما إىل ذلك؟! كان هناك البيوت بغري النكاح جائز، 
 جد يف أحدم بأنه لو وكان املشايخ أنفسهم يصرخون فيه بأعلى صو زمن

وجها لكفره ووجها واحدا إلسالمه؛ فال جيوز تكفريه، بل جيب اعتباره  ٩٩
مسلما. ولكن ما الذي حدث اآلن؟! هل أنا أسوأ من ذلك أيضا؟ أال أنطق أنا 

يت: "أشهد أن ال إله إال اهللا، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله"؟! أال أصلّي ومجاع
أنا، أو ال تصلّي مجاعيت؟ أال نصوم رمضان؟! ألسنا ملتزمني باملعتقدات اليت 

  بصورة اإلسالم؟! �لقّننا إياها النيب 
 �أقول صدقا وحقا، وحلفا باهللا: إنين ومجاعيت مسلمون، ونؤمن بالنيب 

والقرآن الكرمي كما جيب على مسلم صادق. أرى اخلروج عن اإلسالم قيد أمنلة 
مدعاة للهالك. إن مذهيب هو أن كافة الفيوض والربكات اليت ميكن ألحد أن 
يناهلا، أو بقدر ما ميكن لإلنسان أن ينال قرب اهللا؛ إمنا يناله نتيجة الطاعة الصادقة 

س إال. ال سبيل إىل احلسنة اآلن سواه فقط ولي �واحلب الكامل للنيب األكرم 
إىل السماء حيا  �. والصحيح أين ال أؤمن قط بصعود املسيح الناصري �

جبسمه املادي وبأنه حي إىل اآلن، ألن يف قبول هذا األمر إساءة كبرية وإهانة 
  ، وال أستطيع أن أقبل هذه اإلساءة وال للحظة واحدة. �شديدة للنيب 



������� 	
���  ١١٣ 

 

 ةاملقدس وروضتهعاما  ٦٣توفِّي عن عمر يناهز  � يعرف اجلميع أن النيب
مئات آالف احلجاج كل عام. فإذا كان  ايف املدينة الطيبة ويزوره ةموجود

أو نسبة املوت إليه إساءة، فأتساءل: ملاذا تقبل هذه  �اليقني مبوت املسيح 
توفِّي،  �؟ تقولون بكل سرور إنه �اإلساءة وقلة األدب حبق النيب األكرم 

ويسرد املنشدون أيضا قصص وفاته بأحلان مجيلة يف جمالس عيد املولد النبوي 
برحابة الصدر مقابل الكفار أيضا. فال أدري  �الشريف، وتقبلون وفاة النيب 

حىت تستشيطون غضبا؟! لو  �أي مشكلة تواجهكم عند قبول وفاة عيسى 
أسفنا، ولكن من املؤسف أيضا ملا ت �سالت دموعكم على مساعكم وفاة النيب 

بكل سرور، وتعدون حيا من  �أنكم تقبلون وفاة خامت النبيني وسيد الكونني 
، وتستشيطون غضبا من أجله �ال يعد نفسه جديرا حىت بفك شراك نعل النيب 
حيا إىل اآلن ملا كان يف ذلك  �لو تفوه أحد حبقه بكلمة الوفاة. لو كان النيب 

داية عظيمة ال يوجد نظريها يف العامل، وأبدى أسوة طيبة  غضاضة؛ ألنه جاء
عمليا ال يسع أحدا اإلتيان بنظريها من زمن آدم إىل اآلن. أقول لكم صدقا 
وحقا إن املسلمني والدنيا ليسوا حباجة إىل املسيح الناصري قط بقدر حاجتهم 

كاانني  �. إنه الشخص املبارك الذي حني توفِّي أصبح الصحابة �إىل النيب 
سيفه من غمده وقال ما مفاده: من قال بوفاته  �حزنا عليه، حىت سلّ عمر 

لقطعت عنقه. ففي هذه احلالة السائدة من احلماس الشديد وهب اهللا تعاىل  �
وما �نورا وفراسة خاصة فجمع الصحابة كلهم وخطب فيهم:  �أبا بكر 

  . �١بله الرسلُمحمد إِلَّا رسولٌ قَد خلَت من قَ
اآلن، عليكم أن تفكروا وتقولوا بعد تفكري رصني ملاذا قرأ أبو بكر الصديق 

؟ وما الذي كان يهدف إليه من وراء ذلك، �هذه اآلية عند وفاة النيب  �
جلُّهم موجودين؟ أستطيع أن أقول بكل ثقة ويقني ال  �حني كان الصحابة 

وكانوا  �متلكون إنكاره، إن الصحابة قد أصيبوا بصدمة كبرية بوفاة النيب 
                                                 

 ١٤٥آل عمران:  ١



١١٤  ������� 	
���  

 

. �حيسبوا يف غري وقتها وسابقةً ألواا، وما كانوا ليحتملوا مساع خرب وفاته 
شديد،  ، يف انفعالٍ�ففي هذه احلالة حني كان الصحايب اجلليل، سيدنا عمر 

ما كان ممكنا أن يزول عنه الغضب إال ذه اآلية؛ إذ كان من شأا أن تقنعه 
ال يزال حيا  �وتطمئنه. ولو كان الصحابة على علمٍ أو يقنيٍ بأن عيسى 

وما كانوا ليقبلوا حياة أي  �يرزق؛ ملاتوا وهم أحياء. لقد كانوا عشاقًا للنيب 
ميتا بأم عينهم ويوقنوا بأن  �م أن يروه ، فأنى كان هل�نيب سوى رسول اهللا 

زالت عنهم فورة  �ما زال حيا يرزق؟! أي حني خطب أبو بكر  �عيسى 
احلماس، فكانوا يقرأون هذه اآلية يف أزقة املدينة ويشعرون كأا نزلت يف ذلك 

  قال فيها:  �قصيدة يف رثاء النيب  �اليوم. عندها نظم حسان بن ثابت 

  لناظري   فعمي عليك الناظركنت السواد 
  من شاء بعدك فليمت   فعليك كنت أحاذر

فلما كانت اآلية قد بينت بوضوح تام أن مجيع األنبياء السابقني قد ماتوا، 
أيضا بأنه ال يبايل اآلن مبوت أي شخص. فاعلموا يقينا أن بقاء  �قال حسان 

وما  �بة ميتا كان شاقا جدا على الصحا �أي شخص حيا مع كون النيب 
وحكم  �كانوا ليحتملوه. فكان ذلك أول إمجاعٍ عقد يف العامل بعد وفاة النيب 

  بكل وضوح. �فيه بوفاة عيسى 
إنين أؤكد على ذلك مرارا ألا حجة قوية تثبت ا وفاة املسيح الناصري 

مل تكن أمرا هينا وبسيطا حىت ال يصدم به الصحابة.  �. إن وفاة النيب �
نه لو مات عمدة القرية مثال أو أحد اجلريان يف احلارة أو شخص فاملعلوم أ

كرمي السجايا يف أحد البيوت؛ ألصيب أهل البيت أو احلارة أو أهل القرية 
بصدمة، فما بالك بالنيب الذي جاء للعامل كله، وكان رمحةً للعاملني كما يقول 

يف آية  قالو. �١رحمةً للْعالَمني وما أَرسلْناك إِلَّا�اهللا تعاىل يف القرآن الكرمي: 
                                                 

 ١٠٨األنبياء:  ١
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. مث هل يعقل أن �١قُلْ يا أَيها الناس إِني رسولُ اِهللا إِلَيكُم جميعا�: أخرى
ميوت النيب الذي أبدى منوذج الصدق واإلخالص، وأرى كماالت ال نظري هلا، 
وال يؤثِّر ذلك يف أصحابه املخلصني الذين مل يقصروا يف التضحية بأرواحهم من 
أجله، وهجروا أوطام وتركوا أهلهم وأقارم، وعدوا مجيع أنواع املشاكل 

سعادم؟! ميكننا أن نفهم بأدىن تدبر أنه يستحيل واملصائب يف سبيله مدعاة ل
علينا استيعاب مدى احلزن والصدمة اليت أصيبوا ا رد ورود هذه الفكرة أو 

كانت وحدها مدعاة الطمئنام  �تصورها، غري أن اآلية اليت تالها أبو بكر 
   وسكوم، فجزاه اهللا خريا على أنه تدارك الصحابة يف ذلك الوقت احلرج.

 �أقول متأسفا إن بعض اجلهالء يقولون متسرعني: ال شك أن أبا بكر 
ذكر هذه اآلية، ولكن عيسى خارج عن نطاقها. ال أدري مب أرد على هؤالء 
اجلاهلني، إذ يتفوهون مبثل هذا الكالم السخيف مع تسمية أنفسهم مشايخ، وال 

تعاىل مل يترك أمرا حيتاج  من اآلية. إن اهللا �يقدمون أية كلمة تستثين عيسى 
. �٢أَفَإِنْ مات أَو قُتلَ �بقوله:  �قَد خلَت�إىل النقاش بل فسر بنفسه كلمةَ: 

حتما وقال مثال: أو رفع جبسده العنصري إىل  �لو كان هناك شق آخر لبينه 
  السماء. هل نسي اهللا تعاىل ذلك ليذَكِّره املشايخ اآلن؟ نعوذ باهللا من ذلك.

ال شك أنه لو وجدت اآلية املذكورة آنفا وحدها لكانت كافية، ولكنين 
إىل  �حىت أم يبكون أيضا بذكر وفاته  �أقول إم كانوا حيبون حياة النيب 

  فكانت تلك املناسبة مدعاة للرقة واألمل هلم أكثر.  �اليوم، أما الصحابة 
، وهو الذي ميكن أن ينال �إنين أعتقد أنه ال يؤمن أحد إال الذي يتبع النيب 

. �٣قُلْ إِنْ كُنتم تحبونَ اَهللا فَاتبِعونِي يحبِبكُم اُهللا�: �مقاما، كما يقول اهللا 
إن مقتضى احلب هو أن يكون لإلنسان أُنس خاص بعمل حبيبه. واملوت سنة 

                                                 
 ١٥٩األعراف:  ١
 ١٤٥آل عمران:  ٢
 ٣٢آل عمران:  ٣
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، فمن له أن يبقى حيا أو يتمىن ذلك لنفسه أو �. فما دام قد مات هو �النيب 
ويتحكم يف  �يجيز احلياة لغريه؟! فمن مقتضى احلب أن يفىن املرء يف اتباعه 

 �ينتمي؟ والذي يعتقد بأن عيسى  عواطفه وأهواء نفسه ويفكر: إىل أمة من
واتباعه؟ ألنه يستسيغ أن  �ما زال حيا إىل اآلن؛ أنى له أن يدعي حب النيب 

 ر النيبعتبل عليه عيسى، وحيب أن يفض١حيا. �ميتا، وعيسى  �ي   
حيا ملا بقي شخص كافرا، ولكن ما  �احلق واحلق أقول إنه لو بقي النيب 

الذي أجنزته حياة عيسى غري وجود أربع مائة مليون مسيحي؟ فكّروا جيدا؛ أمل 
ختتربوا عقيدة حياة عيسى؟ أمل تظهر النتيجة خطرية جدا؟ مسوا يل فئة من فئات 
املسلمني مل يتنصر منها أناس. أستطيع أن أقول بكل يقني، وهو صحيح متاما 

تنصر املسلمون من كل فئة. وقد يربو عددهم على مائة ألف شخص.  بأنه قد
هناك سالح وحيد يف يد املسيحيني لتنصري املسلمني وهو مسألة حياة املسيح 

نفسها. إم يقولون: أَثبِتوا هذه املزية يف غريه، وملاذا أُعطي هو هذه  �
إن مسألة حياته  اخلصوصية إن مل يكن إهلا؟ فهو حي وقيوم، والعياذ باهللا.

  شجعتهم كثريا، فشنوا على املسلمني هجوما أخربتكم بعواقبه آنفا.
وماذا عسى أن تكون النتيجة يا ترى إن أثبتم للقساوسة مقابل ذلك أن 
املسيح مات؟ لقد سألت كبار القساوسة، فقالوا: لو ثبتت وفاة املسيح ملا بقي 

  ديننا حيا. 
بر هو أنكم قد جربتم االعتقاد حبياة املسيح، واألمر اآلخر اجلدير بالتد

فجربوا اآلن هلنيهة االعتقاد بوفاته مث انظروا كيف تقع ضربة قاضية على الديانة 
املسيحية. حيثما هب أحد من أتباعي للنقاش مع املسيحيني حول هذا 
املوضوع، رفضوا ذلك فورا؛ لعلمهم أن يف هذا السبيل هالكهم. فبموت 

 تثبت كفّارته وال ألوهيته وال بنوته. فجربوا هذه العقيدة لبعض املسيح ال
  الوقت وستنكشف احلقيقة تلقائيا. 

                                                 
 . ٣، ٢م، صفحة ١٧/٩/١٩٠٦احلكم، عدد: ١
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امسعوا أنه قد جاء الوعد يف القرآن الكرمي واألحاديث الشريفة أن اإلسالم 
سينتشر وينتصر على األديان األخرى، وسيكسر الصليب. فاألمر اجلدير بالتدبر 

مكان ال بد فيه من األخذ باألسباب. فمثال، عندما ميرض أحد هنا هو أن الدنيا 
فال شك أن اهللا هو الذي يشفيه، ولكن مما ال شك فيه أيضا أنه هو الذي وضع 
تأثريا يف األدوية فيفيد املريض كلما أعطي دواء. كذلك يشعر اإلنسان 
بالعطش، وال شك أن اهللا هو الذي يخمده ولكنه هو من خلق املاء هلذا 
الغرض. كذلك يشعر اإلنسان باجلوع، واهللا تعاىل يزيله بال أدىن شك، ولكنه 
هو الذي خلق األغذية. وعلى هذا املنوال ستكتب الغلبة واالنتصار لإلسالم 

ولكنه خلق أسبابا ووضع قانونا هلذا  �وسيكسر الصليب حتما كما قدر 
ن الكرمي واألحاديث حبسب القرآ -الغرض. لذا من املسلَّم به واملتفق عليه

أن اإلسالم سينتصر على يد املسيح املوعود بعد أن تنال  - النبوية الشريفة
املسيحية الغلبةَ يف الزمن األخري، فيجعله غالبا على األديان وامللل كافةً، ويقتل 

  الدجال ويكسر الصليب، وكل هذا سيحدث يف الزمن األخري. 
صلحاء الذين ألّفوا كتبا عن الزمن يق حسن خان" وغريه من الإن "نواب صد

األخري قد سلَّموا ذا األمر. فال بد أن يكون هناك سبب أو طريقة لتحقق هذه 
النبوءة، إذ من سنة اهللا تعاىل أنه يستخدم األسباب أيضا؛ فيشفي باألدوية، 

أن جيعل اإلسالم غالبا  �ويزيل العطش واجلوع باملاء والطعام، كذلك أراد 
بعد أن أحرزت املسيحية الغلبة وانضم إليها املسلمون من كل حبسب وعده 

 سالح فئة. وال بد أن يكون هلذا الغرض أسلوب ووسيلة، وهذه الوسيلة هي
  ، وذا السالح سوف يهلك الدين الصلييب، وتقصم ظهور أتباعه. موت املسيح

أقول صدقا وحقا إنه ما من سبيل إىل إزالة أخطاء املسيحيني أفضل من 
. ففكِّروا يف هذا األمر وأنتم قاعدون يف بيوتكم، �إثبات وفاة املسيح 

وتأملوا فيه يف عزلة وأنتم على جنوبكم؛ ألن املعارضة تحدث انفعاالً، ولكن 
مدينة دهلي؛  صاحب الفطرة السليمة يفكر بعد ذلك. حني ألقيت كلميت يف



١١٨  ������� 	
���  

 

وأعلنوا يف احلال بأعلى صوم بأنّ عبادة  أصحاب الفطرة السليمةاعترف 
عيسى هي عماد حيام دون أدىن شك، وما مل يكسر هذا العماد لن يفتح 

  الباب لإلسالم بل بسببه تنال املسيحية قوة على قوة. 
لى ارم أنه ميكن إنزال عقوبة املوت ع �فليعرف املتمسكون حبياة عيسى 

بشهادة شخصنيِ، بينما يف هذه املسألة هناك شواهد عديدة، ولكنهم مع ذلك 
يا عيسى إِني �مصرون على اإلنكار. يقول اهللا تعاىل يف القرآن الكرمي: 

إِلَي كعافرو فِّيكوتمث ورد يف القرآن الكرمي إقرار املسيح نفسه وهو: �١م ،
. يتبني من القرآن نفسه أن معىن �٢توفَّيتنِي كُنت أَنت الرقيب علَيهِمفَلَما �

أيضا حيث ورد  �"التويف" هو املوت؛ ألن الكلمة نفسها استخدمت حبق النيب 
: "فلما �. وقال النيب �٣وإِما نرِينك بعض الَّذي نعدهم أَو نتوفَّينك� فيه:
والناس  �ين" تعين املوت. وكذلك وردت الكلمة نفسها حبق يوسف توفيت

اآلخرين أيضا. فكيف ميكن أن يستنتج منها معىن آخر يف هذه احلالة؟! وهذه 
  . �شهادة قوية على موت عيسى 
ليلة املعراج مع امليتني، وال يسع  �عيسى  �إضافة إىل ذلك رأى النيب 

أحدا أن ينكر حديثَ املعراج. فاقرأوا احلديث وانظروا؛ هل ورد فيه ذكر 
إبراهيم وموسى وغريمها من  �عيسى مع امليتني أم بصورة أخرى؟ فكما رأى 

األنبياء عليهم السالم، كذلك رأى عيسى أيضا دون أن تكون له خصوصية أو 
يسع أحدا اإلنكار أن موسى وإبراهيم وغريمها من األنبياء ميزة غري عادية. وال 

عليهم السالم قد ماتوا مجيعا، وقد أوصلهم قابض األرواح إىل عالَـم اآلخرة، 
فكيف إذن انضم إىل صفهم شخص حي جبسده العنصري؟! هذه الشهادات 

  ليست قليلة، بل تكفي مسلما صادقا. 

                                                 
 ٥٦آل عمران:  ١
 ١١٨املائدة:  ٢
 ٤٧يونس:  ٣
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عاما.  ١٢٥أو  ١٢٠يسى بـعمر ع �ويف أحاديث أخرى حدد النيب 
بعد إلقاء نظرة إمجالية على كل  - اإلفتاء املتسرع بصعود املسيح إىل السماء حياف

خيالف التقوى، وخاصة يف حال غياب نظريه. وهذا ما يقتضيه  - هذه األمور
العقل أيضا. ولكن مع األسف الشديد ما بالَوا بشيء، ومسوين دجاال مستهترين 

  هل كان ذلك أمرا هينا لينا، أفال يتدبرون؟! وا أسفاه!!  غري خائفني من اهللا.
وحني ال جيدون يف يدهم حيلة أو عذرا يقولون: قد أُمجع على ذلك يف 
العصور الوسطى. ولكين أسأهلم: مىت كان ذلك؟ فاإلمجاع احلقيقي كان إمجاع 

اآلن الصحابة. وإن كان هناك إمجاع بعد ذلك فأمجعوا هذه الفرق املختلفة 
أيضا. أقول صدقا وحقا إن هذا الكالم باطل متاما؛ إذ ما أُمجع على حياة عيسى 

قط. إم ما قرأوا كتب اآلثار؛ وإال لعرفوا أن الصوفية يقولون مبوته  �
  ، ويعتقدون مبجيئه الثاين بصورة بروزية.�

، فقد أقام اهللا هذه �فكما محدت اهللا تعاىل، كذلك أصلِّي على النيب 
، وبفضله وبركته أنال هذه النصرة. أقول بكل وضوح �ماعة من أجله هو اجل

وصراحة، وهذه هي عقيديت ومذهيب؛ أنه ال ميكن ألحد أن ينال فيضا روحانيا 
  والتأسي بأسوته.  �أو فضيلة إال باتباعه 

وهناك أمر آخر جدير بالذكر، ولو مل أذكره لكان ذلك نكرانَ اجلميل؛ وهو 
خلقنا يف عهد سلطنة وحكومة يئ األمن من كل نوع، وقد  أن اهللا تعاىل

أعطتنا احلرية الكاملة لتبليغ ديننا ونشره، وقد تيسرت لنا كل الوسائل يف 
عهدها املبارك. أيةُ حرية أكرب من أننا ندحض الديانة املسيحية بكل شدة وقوة 

زالوا على قيد  والذين شهدوه ما -دون أن يعرقل سبيلنا أحد.. وقد سبقه زمن
ما كان ألحد فيه من املسلمني أن يرفع حىت األذان يف مسجده، وكان  - احلياة

أكل احلالل أيضا ممنوعا ناهيك عن األمور األخرى، ومل يكن هناك أي متحيصٍ 
أو حتقيقٍ لألمور بشكل نظامي. ولكنه من فضل اهللا تعاىل ومنته أننا نعيش اآلن 

املثالب كلها؛ أي السلطنة اإلجنليزية اليت حتب يف ظل حكومة بريئة من تلك 
األمن والوئام وال اعتراض هلا على االختالف يف األديان، ودستورها يسمح 
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ألهل األديان كلها أن يؤدوا شعائرهم حبرية. وملا كان اهللا تعاىل قد أراد أن تبلغ 
 �دعوتنا إىل كل مكان؛ فخلقين يف عهد هذه احلكومة. فكما كان النيب 

بسلطنة ملك أنوشروان، كذلك أفتخر أنا ذه السلطنة. املبدأ العام هو  فتخري
  أن املبعوث من اهللا تعاىل يأيت بالصدق والعدل ومها يأخذان مسارمها قبل بعثته. 
إين متأكد من أن هذه احلكومة أفضل وأَوىل من حيث املرتبة من 

وإنْ كان هناك تشابه . �اإلمرباطورية الرومانية يف عهد املسيح الناصري 
بني قانونيهما، ولكن احلق أن قوانني هذه احلكومة ليست خاضعة ألحد. 
وباملقارنة بني قوانني احلكومتني جند حتما شيئًا من الوحشية عند اإلمرباطورية 
الرومانية، حيث من جبنها سجنت عبدا صاحلا تقيا أي املسيح الناصري 

ضا قضية مماثلة. القضية اليت رفعت ضد خشية اليهود. وقد رفعت علي أي
املسيح كانت من قبل اليهود، أما القضية اليت رفعت علي يف هذه السلطنة 
فكان رافعها قسيسا معتبرا ودكتورا أيضا؛ أي الدكتور مارتن كالرك الذي 
رفع علي قضية زائفة مبحاولة القتل، وهيأ الشهادات أيضا. حىت إن الشيخ أبا 

حضر احملكمة  -وهو عدو لدود جلماعيت -مد حسني البطالوي"سعيد "حم
لإلدالء بالشهادة، وشهِد ضدي بكل ما يف وسعه، وبذل قصارى جهده 

نائب -إلثبات القضية ضدي. كانت القضية مطروحة أمام الكابنت دوغالس
. لقد ١الذي رمبا يشتغل حاليا يف مدينة "مشلة" - املفوض يف حمافظة غورداسبور

عليه القضية بشكل قوي ومرتب، وأُديل ضدي بالشهادات بكل قوة  عرضت
وشدة. ومل يكن ألي من امللمني باألمور القانونية والرأي السديد؛ أن يتخيل 
تربئيت يف هذه احلالة. كان واقع احلال والظروف مواتية ُألحول إىل قاضي 

كن اهللا تعاىل كما أخربين احملافظة ويحكَم علي باملوت أو النفي من البالد، ول
برفع القضية ضدي، كذلك أخربين قبل األوان برباءيت. وكان عدد كبري من 

  أفراد مجاعيت مطلعني على هذه النبوءة. 
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على أية حال، حني وصلت القضية مرحلةً استيقن فيها األعداء واملعارضون 
ضابط أن قاضي التحقيق سيحولّين إىل قاضي احملافظة حتما، عندها قال ل

الشرطة: إن حدسي خيربين أن القضية زائفة، وتأىب فراسيت أن يكون املتهم قد 
حاول ذلك فعال وأرسلَ شخصا لقتل الدكتور كالرك؛ فعليكم أن حتققوا فيها 
من جديد. يف ذلك الوقت مل يكن مجيع معارضي عاكفني على نسج أنواع 

نوا يدعون باستجابة املكايد واملؤامرات ضدي فحسب، بل انصرف الذين كا
أدعيتهم إىل األدعية، ودعوا متضرعني أشد التضرع ُألعاقَب، ولكن من يستطيع 
مقاومة اهللا؟! أعرف جيدا أن بعض التوصيات أيضا قد وصلت إىل الكابنت 
دوغالس، ولكنه كان قاضيا عادالً فقال: ال ميكن أن تصدر مين هذه الدناءة 

  واخلسة. 
وحقّق فيها إىل الكابنت "ليمار فمجمل القول، ملا حلت القضية مرة أخرى لي

شند"؛ استدعى "عبد احلميد" وطلب منه أن يقول احلق والصدق متاما. أعاد 
عبد احلميد القصة نفسها اليت سردها أمام نائب املفوض. وقد قيل له سلفا 

سه. فقال بأنك لو قلت شيئا ينايف إفادتك السابقة لعوقبت، فظل يعيد الكالم نف
له الكابنت "ليمار شند" بأنك قد قلت هذا الكالم من قبل، ولكن القاضي ليس 
مطمئنا به؛ ألنك ال تصدق القول. فلما قال له كابنت "ليمار شند" ذلك؛ سقط 
على قدميه باكيا وقال: أرجو أن تنقذين. فطمأنه الكابنت وقال: هات ما 

ن وجه احلقيقة. وأقر بكلمات عندك. عندها أماط "عبد احلميد" اللثام ع
على اإلدالء مبا أفاد به من قبل، وقال:  - حتت طائلة التهديد - واضحة أنه أُكرِه

احلق هو أن املريزا احملترم مل يرسلين قط للقتل. فسر الكابنت بسماع هذه اإلفادة 
 كثريا وأرسل برقيةً إىل نائب املفوض قال فيها بأين توصلت إىل حقيقة القضية.
فعرضت القضية على حمكمة غورداسبور جمددا؛ حيث استحلف الكابنت "ليمار 
شند" وأدىل بإفادته املقرونة باحللف. كنت أرى أن نائب املفوض كان سعيدا 
جدا إلماطة اللثام عن وجه احلقيقة، ومن ناحية أخرى كان غاضبا جدا على 

تستطيع أن ترفع قضيةً  املسيحيني الذين أدلَوا ضدي بشهادات كاذبة، وقال يل:
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ضدهم. ولكن ملا كنت أنفر من القضايا أصال قلت: ال أريد ذلك، فإن قضييت 
مرفوعة يف السماء. عندها كتب السيد "دوغالس" احلكم على الفور. كان 
الناس يف ذلك اليوم جمتمعني بكثرة، فقال يل عند إعالنه احلكم: "مبارك لك، 

  أنت بريء".
ليكم، ما أعظم مزيةَ هذه احلكومة! إذ مل تبالِ بزعيمٍ ديين قولوا اآلن باهللا ع

  هلا ومل تم بأي شيء آخر التزاما بالعدل واإلنصاف. 
كنت أرى آنذاك أن عالَما كان يعاديين، وهذا ما حيدث حني تعزم الدنيا 
على اإليذاء فيسعى كل من هب ودب لإليذاء والتعذيب، ولكن اهللا تعاىل ينقذ 

  صادقني. عباده ال
وقد رفعت ضدي قضية أخرى يف حمكمة مستر دوئي، كذلك رفعت قضية 
تتعلق بضريبة الدخل؛ ولكن اهللا تعاىل برأ ساحيت يف كل قضية. وأخريا رفع 
 ذلت فيها أيضا جهود مضنية يف معارضيت، وظُنكرم دين" قضية أخرى، وب"

 تعاىل، ولو مل أن اجلماعة ستمحى اآلن. واحلق أنه لو مل تكن اجلماعة من اهللا
مؤيدها؛ ملا كان هناك أدىن جمال للشك أو الريب يف زواهلا بالفعل.  �يكن 

لقد تلقى "كرم دين" دعما من أدىن البالد إىل أقصاها، ونصر بكل طريقة ممكنة 
إىل درجة إدالء البعض بشهادات زور ضدي مع تسمية أنفسهم باملشايخ، 

يل إن اإلنسان يظل متقيا وإن كان زانيا أو وكانت تنايف احلقيقة متاما، حىت ق
فاسقا أو فاجرا. لقد طالت مدة هذه القضية كثريا، وظهرت يف هذه األثناء 

يف  -الذي كان هندوسيا -آيات عديدة. ويف اية املطاف غرمين املفوض العام
ه: هذه القضية خبمس مائة روبية. ولكن اهللا تعاىل كان قد أخربين سلفًا مبا تعريب

  "لقد برأته احملكمة العليا".
 م االستئناف يف حمكمة القاضي اإلقليمي؛ أدرك احلقيقة بسرعةوحني قُد
نتيجة فراسة وهبها اهللا له، فحكم أنّ ما كنت قد كتبته حبق "كرم دين" كان 
صحيحا متاما وكان من حقي أن أكتب ذلك. ولقد سبق أن نشر حكمه. ففي 
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اية املطاف بر أ ساحيت وألغى الغرامة أيضا، وانتقد احملكمةَ االبتدائية على
  إطالتها القضية. 

باختصار، كلما وجد معارضي فرصةً ليسحقوين ويهلكوين مل يدخروا جهدا 
يف استغالهلا، ولكن اهللا تعاىل أنقذين من كل نار أُضرمت كما أنقذ أنبياءه 

ول مؤكِّدا: إن هذه احلكومة الصادقني دائما. فبالنظر إىل هذه األحداث أق
يف  �أفضل من عدة وجوه من احلكومة الرومانية اليت أُوذي املسيح الناصري 

عهدها. فاحلاكم "بيالطوس" الذي عرضت عليه القضية ضد املسيح؛ كان هو 
وزوجته مريدينِ له يف احلقيقة، ولذلك غسل يديه من دم املسيح، ولكنه مع 

 يظهر الشجاعة اليت أظهرها الكابنت دوغالس. كونه حاكما ومريدا للمسيح مل
   .بريئًا حينها، وكنت أنا بريئا يف حمكمة دوغالس �كان املسيح 

أقول صدقا وحقا وبناء على جتربيت الشخصية؛ إن اهللا تعاىل وهب هذا القوم 
شجاعة حلماية احلق. فأنصح املسلمني مجيعا أن من واجبهم أن يطيعوها بصدق 

  القلب. 
روا جيدا أن من ال يشكر احملسن إليه من الناس ال يشكر اهللا. ال يوجد تذكَّ

يف األزمنة اخلالية نظريا لليسر والوسائل املهيأة لنا يف هذا العصر. خذوا مثال 
القطار ونظام الربقيات والربيد والشرطة وغريها من األمور، مث انظروا كم هي 

رة قبل ستني أو سبعني عاما مفيدة! هل كانت هذه الوسائل والسهولة متوف
  مثال؟ مث كونوا عادلني؛ لـم ال نشكر وحنن ننعم بآالف املنن؟ 

إن كثريا من املسلمني يهامجونين قائلني بأن يف مجاعتك عيبا وهو أنك تلغي 
اجلهاد. ولكن األسف كل األسف أن قليلي الفهم هؤالء جيهلون حقيقته. إم 

الذي مل يرفع السيف قط لنشر الدين. وملا  �يسيئون إىل اإلسالم وإىل النيب 
املخلصني  �بلغت مظامل املعارضني له وجلماعته ذروا، وقتلوا من أصحابه 

بالدفاع. مل يرفع النيب  �رجاال ونساًء، والحقوه إىل املدينة أيضا، عندها أُمر 
السيف، بل رفعه أعداؤه. وقد أدماه الكفار الظاملون يف بعض األحيان من  �

  إىل أمخص قدميه، ولكنه مع ذلك مل يتصد هلم.  �رأسه 
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اعلموا جيدا أنه لو كان رفع السيف فريضة واجبة يف اإلسالم؛ لرفعه النيب 
يف مكة. ولكن األمر ليس كذلك، بل احلق أن السيف رفع حني الحقه  �

العدو املعتدي إىل املدينة. يف ذلك الوقت كان العدو حامال سيفا، أما اليوم فال. 
إن معارضي يقومون بوشايات كاذبة ونشر الفتاوى ضدي. وال يستخدم ضد 

على القلم بالسيف؛ غبيا أم اإلسالم اليوم إال القلم، فماذا عساه يكون من يرد 
  ظالـما أم ماذا؟ 

رفع السيف على ظلم الكفار واضطهادهم الذي  �وال تنسوا أيضا أن النيب 
جتاوز احلدود كلها، وذلك للدفاع فقط؛ وهو أمر جييزه قانون كل دولة 
متحضرة. وقد أُجيز يف قانون تعزيرات اهلند أيضا أن يدافع املرء عن نفسه. فلو 

ص بيتا وهاجم أهله وأراد قتلهم؛ فإن قتله دفاعا عن النفس ليس داهم ل
   ١جرمية.

املخلصني، وقُتلت املستضعفات  �فلما بلغت األمور حد قتلِ أصحاب النيب 
من النساء دون هوادة وحياء؛ أفلم يكن من احلق أن يعاقَب السفاكون؟ فإذا 
كان يف مشيئة اهللا تعاىل يف ذلك الوقت أال يبقى لإلسالم أي أثر، فكان من 

أراد أن ينتشر اإلسالم ويكون وسيلة  �املمكن أال يرفع السيف قط، ولكنه 
  رفع السيف عندئذ دفاعا فقط.  لنجاة الدنيا؛ لذلك

أقول بكل حتد وقوة بأن رفع اإلسالم السيف يف ذلك الوقت ليس حمل 
اعتراض حسب تعليم أي دين أو من حيث مقتضى األخالق. إن الذين يعلّمون 
إدارة اخلد اآلخر بعد تلقي اللطمة على اخلد األول؛ ال ميكنهم أيضا أن يصربوا، 

ن قتل احلشرات ذنبا؛ هم أيضا ال يقدرون على الصرب، فلماذا كذلك الذين يرو
  االعتراض على اإلسالم إذن؟! 

أقول أيضا بكل وضوح إن اجلهالء من املسلمني الذين يقولون بأن اإلسالم 
، ويسيئون إىل اإلسالم. �انتشر بقوة السيف؛ إمنا يفترون على نيب معصوم 
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بتعليمه املقدس وهديه ومثرات أنواره  اعلموا جيدا أن اإلسالم قد انتشر دائما
وبركاته ومعجزاته. وقد نشرتالعظيمة والتأثريات الطيبة  �النيب  ه آيات

ألخالقه الكرمية. وإن تلك اآليات والتأثريات مل تنقطع بل هي موجودة يف كل 
ألن تعاليمه وإرشاداته حي؛  ����نبينا زمن بصورة متجددة. لذلك أقول بأن 

تؤيت أُكُلَها كل حني. فسيتقدم اإلسالم يف املستقبل أيضا باألسلوب نفسه 
وليس بغريه. فلما مل يرفع السيف لنشر اإلسالم قط فيما مضى، فإن جمرد 
التفكري بذلك اآلن يعد ذنبا؛ ألن اجلميع يعيشون يف الوقت احلايل باألمن 

  ائل كافية لنشر دينهم. والسالم، وتوجد أسباب ووس
أقول بأسف شديد إن املسيحيني وغريهم من املعترضني مل يتدبروا احلقيقة قط 
عند شنهم اهلجمات على اإلسالم. كان عليهم أن يدركوا أن أعداء اإلسالم 
كلهم كانوا يف ذلك الزمن عاكفني على استئصال شأفة اإلسالم واملسلمني، 

فماذا كان على  تمعني ويؤذون املسلمني.وكانوا ينسجون املكايد ضده جم
  املسلمني أن يفعلوا مقابل تلك املعاناة واملصائب إن مل حيموا أنفسهم؟! 

. وهذا �١أُذنَ للَّذين يقَاتلُونَ بِأَنهم ظُلموا�القرآن الكرمي آية:  لقد وردت يف
يدلُّ على أن املسلمني أُمروا بذلك، وأُذن هلم باملواجهة دفاعا عن أنفسهم حني 
جتاوز الظلم م احلدود كلها. وكان ذلك إذنا يف ذلك الزمن، ومل يكن أمرا 
دائما. فقد جعلت للمسيح املوعود عالمةٌ أنه: "يضع احلرب". فمن عالمات 

ذلك أن املعارضني أيضا تركوا  صدقه أنه لن يشن احلروب. والسبب يف
احلروب الدينية يف زمنه، بل قد اختَذت هذه املواجهة صبغة أخرى؛ وهي أم 
يعترضون على اإلسالم بالقلم. خذوا املسيحيني مثال، فكل جريدة من 
جرائدهم تصدر بأعداد تقارب اخلمسني ألف نسخة، ويسعون بكل الوسائل 

يف هذه املواجهة إىل القلم أم نطلق السهام؟!  ليتربأ الناس من اإلسالم. أفنلجأ
من أكثر محقا وغباوة وعداوة لإلسالم من الذي يفكِّر ذه الطريقة يف الزمن 
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احلايل؟! فما يكون ذلك غري اإلساءة لإلسالم؟! فما دام معارضونا ال يرفعون 
السيف مع عدم كوم على حق؛ فما أغربه من تصرف لو جلأنا إىل السيف 
وحنن على احلق! ارفعوا السيف يف هذا العصر على أحد وقولوا له: أسلم وإال 
قتلناك؛ مث انظروا ماذا ستكون النتيجة! ال بد أن يلقي بكم يف السجن على يد 

الشرطة، لتذوقوا طعم استخدام السيف!  
إا أفكار سخيفة كلها، وجيب إزالتها من األذهان. لقد آنَ األوان أن يظهر 
وجه اإلسالم املنري األغر. جاء زمن لتدحض فيه االعتراضات كلها، وتزال من 
وجه اإلسالم الوضاِء وصمةٌ ُألصقت به. ولكين أقول بأسف شديد؛ إن 
املسلمني نظروا بنظرة االزدراء إىل فرصة هيأها اهللا هلم، وإىل طريق فتحه � 

إلدخال أهل الدين املسيحي يف اإلسالم، وكفروا به.  
قدمت يف كتابايت بكل وضوح طريقا من شأنه أن جيعل اإلسالم منتصرا 
وغالبا على األديان األخرى. فقد وصلت رسائلي إىل أمريكا وأوروبا وفهمها 
 يزِبدمها أمام مسلم فأهلها بفراسة وهبها اهللا تعاىل هلؤالء األقوام، وعندما أقد
ويرغي كأنه جمنون أو يريد أن يقتلين، مع أن القرآن الكرمي يعِّلم: �ادفَع ِباَّلتي 
هي َأحسن� ١. لقد كان اهلدف من هذا التعليم أن يتحول العدو إىل صديق 

محيم نتيجة اللطف وحسن املعاملة، وأن يسمع الكالم دوء وسكينة.  
أقول حالفاً باهللا -جلّ شأنه- بأنين من عنده، وهو يعلم جيدا أين لست 
مفتريا وال كذابا. وإن كنتم تكذِّبونين وتسمونين مفتريا مع حلفي باهللا وبعد 
رؤيتكم آليات اهللا اليت أظهرها لصدقي؛ فأناشدكم باهللا تعاىل أن تأتوا بنظري 
ملفترٍ ينصره اهللا ويؤيده دائما مع كذبه وافترائه عليه كل يوم. املفروض أن 
يهلك اُهللا املفتري، ولكن األمر يف حاليت خمتلف متاما. وها إين أقول قسما باهللا 
تعاىل إين صادق وجئت من عنده �، ومع ذلك يقال أين كذاب ومفتر، مث إن 
اهللا تعاىل ينصرين يف كل  قضية وعند كل بالء يثريه قومي ضدي، وينقذين منه؛ 
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وقد نصرين نصرا حبيث ألقى حمبيت يف قلوب مئات اآلالف من الناس. وها إين 
أجعل صدقي مقصورا على هذا األمر وحده، فإن عثرمت على مفترٍ كذاب 
افترى على اهللا تعاىل، مث نصره اهللا تعاىل كما نصرين، وأطال حياته إىل فترة 

طويلة مثلي، وحقق جلَّ مراداته؛ فأتوا به.   
واعلموا يقينا أن املرسلني من اهللا تعاىل يعرفون باآليات والتأييدات اليت 
يظهرها اهللا هلم وينصرهم ا. إنين صادق فيما أقول، وإن اهللا تعاىل الذي ينظر 
إىل القلوب عليم وخبري مبا يف قليب. أال ميكنكم أن تقولوا على األقل كما قال 
 ضبع كُمبيص قًاادص يك ِْإنو بهكَذ هلَيبا فَعكَاذ يك ْرجل من آل فرعون: �ِإن

؟! أال توقنون بأن اهللا تعاىل أشد عداوةً للكاذبني؟! لو ١ �كُمديع ياَّلذ
هامجتموين جمتمعني فإن غضب اهللا أكرب وأشد من ذلك، فمن ذا الذي يستطيع 

أن ينقذ أحدا من غضب اهللا تعاىل؟!  
هناك نقطة جديرة بالذّكر يف اآلية اليت أوردا؛ وهي أن اهللا تعاىل سيحقق 
بعضا من أنباء الوعيد وليس كلها، فما احلكمة يف ذلك؟ احلكمة أن أنباء 

الوعيد تكون مشروطة، وتزول أيضا بالتوبة واالستغفار والرجوع إىل احلق.   
 يناُهللا اَّلذ دعالنبوءات نوعان، أوالمها: نبوءات الوعد؛ كقوله تعاىل: �و

. ويؤمن أهل السنة بأن اهللا تعاىل ال يخلف وعده يف حتقيق هذا ٢  �نكُمنوا مآم
النوع من النبوءات ألنه كرمي، ولكن فيما يتعلق بأنباء الوعيد فيمكن أن يعفو 
عن الناس بعد اإلنذار ألنه رحيم. إنه جلاهل وبعيد جدا عن اإلسالم من يقول 
بأن أنباء الوعيد كلها تتحقق حتما، ألنه يهجر القرآن الكرمي ألن القرآن يقول: 

   �كُمديع ياَّلذ ضبع كُمبيص�
من املؤسف حقا أن كثريا من الناس يسمون أنفسهم مشايخ، ولكنهم ال 
يدركون ما يقوله القرآن واحلديث، وليسوا مطلعني على سنة األنبياء، بل 
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فمن يزبدون ويرغون فقط بغضا وخيدعون. اعلموا أن الكرمي إذا وعد وىف. 
من والعفو كون العبد جديرا بالعقوبة. مع يعفو  أن ؛رحيما �كونه مقتضى 

فطرة اإلنسان أيضا. ذات مرة أدىل أحد الناس يف قضية رفعت أمام قاضٍ 
مث  ،، وكانت اجلرمية ثابتة عليهحينها وكنت حاضرا ،إجنليزي بشهادة زور

جاءت رسالةٌ مفادها أن القاضي قد نقل إىل مكان بعيد فحزن. كان ارم 
مث لو ألقي هذا يف السجن ملات فيه.  :طاعنا يف السن، فقال القاضي للكاتب

 لقد أُعداإلجنليزي:  القاضي يا سيدي. فقال الرجل معيلٌالكاتب أيضا: قال 
: حسنا، مزق امللف. للكاتبومل يبق يف اليد حيلة. مث قال  ،القضية اآلن ملف

أفال ميكن هللا أن  ؛فكِّروا اآلن، إذا كان هذا اإلجنليزي يستطيع أن يرحم
   !يرحم؟

 رائجةملاذا هي  أصال؟ مث فكّروا أيضا، ما اهلدف من الصدقات والتربعات
يف كل قوم؟ اإلنسان بطبعه مييل إىل الصدقة عند املصيبة والبالء، فيتصدق الناس 

. فإذا كان شاهاما  وأألبسة الفقراء بدفع النقود أو بذبح اخلراف أو إعطاء 
األمر  !الناس يف حالة االضطرار أصال؟ قتصدفلماذا ي ؛البالء ال يرد بالصدقات

ئة وأربعة وعشرين ماليس كذلك، بل البالء يرد حتما، وهذا ما يثبت بإمجاع 
بل هذا هو  ،ألف نيب. وأعرف يقينا أن هذا ليس ما يدين به املسلمون فقط

يف الدنيا ينكر ذلك.  ما من أحدأنه رى اعتقاد املسيحيني واهلندوس أيضا، وأ
  زول. تاهللا ميكن أن  مشيئةأن  متاما األمر كذلك فمن الواضحفما دام 

الفرق الوحيد بني النبوءة وإرادة اهللا هو أن النبوءة يطلَع عليها النيب، أما إرادة 
 ؛بواسطة نيب نفسها كُشفت إرادة اهللا لواهللا فال يخبر ا أحد بل تبقى خافيةً. و

لكان زوال إرادة اهللا  ؛مستحيالسميت نبوءة. فإذا كان زوال النبوءة ل
بالصدقات أيضا مستحيال. ولكن هذه الفكرة باطلة متاما. وألن زوال نبوءات 

قًا �قال تعاىل: لذا  ؛الوعيد ممكنادص كإِنْ يكُمدعي يالَّذ ضعب كُمبص�١ي .
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أيضا زالت، فأجيبوين  �أن بعضا من نبوءات النيب  بنفسه هنا يشهد اهللا تعاىل
يف  على نبوءايت. وإن كذّبتموين على هذا النحو على ذلك إن كنتم تعترضون

  فال تكذِّبونين وإمنا تكذِّبون اهللا. هذا األمر 
متفقة على أن  ؛بل الدنيا كلها ،ن أهل السنة كلهمبأأقول بكل ثقة ويقني 

؟ �مثال يونس  وعيد العذاب يزول نتيجة التضرع واالبتهال. هل نسيتم
ملاذا زال العذاب عن قومه؟ اقرأوا يف "الدر املنثور" وغريه من الكتب وسفر 

ه كان الوعد بالعذاب قاطعا، ولكن ملا رأى قوم ؛يونان يف الكتاب املقدس
عفا اهللا عنهم وزال العذاب. أما يونس فالعذاب تابوا ورجعوا إىل اهللا،  أمارات
حمدد، وكان يسأل الناس عن أخبار القوم. يوم فكان ينتظر العذاب يف  �

فقال: كل شيء على ما يرام، فحزن  ؟أخبار نينوى ما ؟نيفالحوسأل أحد ال
يونس كثريا وقال: لن أرجع إىل قومي كذّابا. فاالعتراض على نبوءة من نبوءايت 

ينايف  ؛مع وجود هذا النظري وشهادة القرآن القوية ،املشروطة بشرط مسبق
  يقدم على التكفري. و ،ملتقي أن يتفوه بكالم دون تفكريبا ليقال يالتقوى. 

وهي مسجلّة يف الكتب وعربة ملن يعترب،  امؤملة جد �إن قصة يونس 
قُبلت توبته.  مثلقي يف اليم ودخل بطن احلوت، ترون فيها أنه أُ ؛فاقرأوها بتدبر

قادرا على رفع اهللا  سبملاذا أنزل اهللا به هذا العقاب والعتاب؟ ألنه مل حي
 !الوعيد. فلماذا تستعجلون أنتم بشأين وتكذِّبون األنبياء مجيعا بغية تكذييب؟

   !اعلموا أن من أمساء اهللا "الغفور" فكيف ال يغفر للتائبني؟
منها خطؤهم يف اجلهاد.  ؛القوم أخطاء من هذا القبيل تطرقت إىل، فقد اإذً

مع أم يعتقدون  ،يستشيطون غضبا ؛ اجلهادبتحرميأنا أستغرب حني أقول 
أنفسهم أن األحاديث عن املهدي السفاك جمروحة. لقد ألّف الشيخ حممد ب

، وهذا ما اعتقد به ميان نذير حسني وضوعهذا امليف كتبا  البطالوي حسني
  فلماذا تكذّبونين؟  قط؛تلك األحاديث  وال يعتقد بصحة أيضا، الدهلوي

احلروب ويعلي كلمة  ضعأن ي ؛عود واملهديمهام املسيح املومن احلق أن 
، ذلك. ولكن املؤسف أن الناس ال يفهمون ركيزاإلسالم بالقلم والدعاء والت
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أن بالدنيا. فأنى هلم أن يتوقعوا  رغبتهم يفالدين كراغبني يف  ألم ليسوا
إذ  ؟!تكشف عليهم معارف القرآن مع انغماسهم ووقوعهم يف شوائب الدنيا

  .�١ال يمسه إِال الْمطَهرونَ�رآن الكرمي بكل وضوح ورد يف الق
ة من بعثيتأال فاصجتديد ي اهلدف والغاية من بعثيت ه .غوا إىل الغاية املرجو

اإلسالم وتأييده فقط. ال تظنوا أين جئت ألعلّم شريعة جديدة أو أعطي 
 ضاال كانذلك  قالومن  !كتاب جديد. كالب أتيتأحكاما جديدة أو 

، فلن تأيت �إىل أبعد احلدود. لقد ختمت الشريعة والنبوة على النيب  اوملحد
القرآن الكرمي خاتم الكتب، وال جمال للنقص أو الزيادة فيه قيد  .اآلن شريعة

وفيوضه، وتعليم القرآن الكرمي  �صحيح أن بركات النيب غري أنه أمنلة. 
وقد بعثين  ،دد يف كل زمانبل ما زالت موجودة وتتج ،ومثرات هديه مل تنقطع

ليست  حالة اإلسالم احلاليةإن . نفسها اهللا تعاىل إلثبات الفيوض والربكات
قد أُمجع أن املسلمني مصابون جبميع أنواع الضعف والزوال وعلى أحد، خافية 

واإلسالم صار  ،قلوم ال حتالفها واالحنطاط من كل ناحية. هلم ألسنة ولكن
وأتكفَّله، وقد أرسلين  اإلسالم ة أرسلين اهللا تعاىل ألسعفيتيما؛ ففي هذه احلال

. فإن مل تتم �٢إِنا نحن نزلْنا الذِّكْر وإِنا لَه لَحافظُونَ�قوله: ك وعدهحبسب 
القرن هذا لقد آلت احلالة يف  !فمىت؟ ؛محايته ونصرته وحفظه يف هذا الوقت
ولَقَد �اهللا تعاىل عنها: قال اليت  "بدر"الرابع عشر إىل ما كانت عليه يف 

. ففي هذه اآلية أيضا تكمن نبوءة أنه حني يعود �٣نصركُم اُهللا بِبدرٍ وأَنتم أَذلَّةٌ
عندها ينصره اهللا تعاىل حبسب  ؛اإلسالم ضعيفا وغريبا يف القرن الرابع عشر

على  تاسفأ ال !؟إلسالما �وعده حبفظ دينه، فلماذا تعجبون من نصرته 
، إذ كان من الضروري أن ماتسميتهم إياي دجاال وكذابا وتوجيههم إيلّ 
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سنة القدمية. تلك المن  ااملرسلون من قبلي لكي أنال نصيب ااهأتلقّى معاملة تلقّ
احلق أين ما نلت نصيبا يذكر من تلك املصائب والشدائد، أما املصائب و

يف مجاعة أي فال نظري هلا  �ت سبيل سيدنا وموالنا النيب اعترضواملعاناة اليت 
من أجل اإلسالم إيذاء ومصائب يعجز  �األنبياء السابقني. لقد حتمل  من

نبيا  �واللسان عن بياا. ويتبين لنا منها كم كان الرسول عن كتابتها القلم 
عليه حتمل الستحال  ونصرته؛ �تأييد اهللا   حيالفهمل عظيما. لوو جليل الشأن

ملا استطاع احتماهلا. ولكن  ؛آخر مكانه نيب كانلو وجبال املصائب واملعاناة. 
قد آلت  - بعد حتمل كل تلك املصائب واملعاناة - �اإلسالم الذي نشره النيب 

  حالته اليوم إىل ما ال أستطيع بيانه. 
لم رقبته اإلسالم يعين أن يفىن املرء يف حب اهللا تعاىل وطاعته، وأن يضع املس

باهللا تعاىل  رءاملراد من ذلك أن يؤمن املكان يف طاعة اهللا كشاة أمام اجلزار. و
عث النيب ال شريك له. ولكن  اأحداهذا التوحيد مفقودكان  �حني ب ،

ففي  .وكانت اهلند أيضا مليئة باألوثان كما أقر البانديت "ديانند سرسويت"
واحلال نفسها سائدة يف زمننا احلايل الذي . �هذه احلال كان ال بد من بعثته 

انتشرت فيه عبادة اإلنسان واإلحلاد أيضا إىل جانب عبادة األوثان، ومل تبق 
الروح احلقيقية واهلدف احلقيقي من اإلسالم. إن مغزى اإلسالم هو أن يفىن 

أن يتوجه دف من ذلك اإلنسان يف حب اهللا وأال يؤمن مبعبود سواه. واهل
الدنيا، وهلذا الغرض قسم اإلسالم تعليمه  دون التوجه إىل اهللا تعاىل اإلنسان إىل

إىل قسمني. األول: حقوق اهللا، والثاين: حقوق العباد. املراد من حقوق اهللا أن 
واجبة عليه. واملراد من حقوق العباد أن يواسي  �يؤمن اإلنسان أن طاعته 

 رد االختالف يف الدين. خلق اهللا. وليس صحيحا أن يؤذي اإلنسان أحدا
واالختالف يف الدين شيء آخر. إن فئة من  ،املواساة واملعاملة احلسنة شيء

أموال الكفار  تؤخذأن  قد أجازوااملسلمني الذين خيطئون يف فهم معىن اجلهاد 
حىت جبواز  ،بطرق غري شرعية، وقد أفتوا جبواز ب أموايل وأموال مجاعيت

التعليمات السيئة ال متت بصلة إىل اإلسالم ل هذه مثمع أن  اختطاف زوجام،
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يطالب  ل أبٍثَمبل اإلسالم . ميكن أن نضرب مثَوطاهرالذي هو دين نزيه 
وال حيب أن  ،ه بعضهم بعضاويود أيضا أن يواسي أوالد ،حبقوق أبوته

أن تكون  أيضا ويريد ،أال يشرك باهللا شيءم اإلسال كذلك يريديتحاربوا. 
   ١وحدة بني البشر.هناك مودة و

ي إىل ؤدأا ت هو اهلدف من كثرة األجر والثواب يف الصالة باجلماعة
أُمر أنْ  لدرجة الوحدة. وقد مت التركيز على حتقيق هذه الوحدة بصورة عملية

وأن يقفوا متالصقني  ،والصف مستقيما حماذيةون أن تكون أقدامهم املصلّ
من بينهم  شىوكأم شخص واحد لكي تسري أنوار بعضهم إىل بعض وتتال

  ز اليت تودي إىل األنانية والعجب والطمع. ييأوجه التم
تذكّروا جيدا أن يف اإلنسان قوة جيذب ا أنوار اآلخرين. فلتحقيق هذه 

ل يوم، مث يف الوحدة أُمر املسلمون أن جيتمعوا للصلوات يف مسجد احلي ك
مرة كل سنة،  يف مصلّى العيدجيتمعوا ومسجد املدينة مرة كل أسبوع، 

بيت اهللا. واهلدف من  يفوجيتمعوا من مجيع أحناء املعمورة مرة واحدة يف السنة 
  هو حتقيق الوحدة.  هذه األوامروراء كل 

حقوق اهللا وحقوق العباد.  :اهللا تعاىل احلقوق على نوعني اثنني قسملقد 
فَاذْكُروا اَهللا � :فقال يف آيةتكرر هذا الذكر كثريا يف القرآن الكرمي، و

 شبه لقد :. لقد ذُكر هنا سران اثنان. أوال�٢كَذكْرِكُم آباَءكُم أَو أَشد ذكْرا
 ذايتبذكر اآلباء. والسر يف ذلك أن حب الوالدين هو احلب ال هذكر � اهللا

ترون أن الطفل ينادي أمه بصورة تلقائية وعفوية حىت عندما  أالوالفطري. 
معه  نشئ، فاهللا تعاىل يعلّم اإلنسان يف هذه اآلية أن ياتضربه وتقسو عليه. إذً

عالقة حب فطري. مث تتولد الطاعة ألمر اهللا تلقائيا نتيجة هذا احلب. وهذا  �
ه، مبعىن أنه جيب أن لغبهو مقام املعرفة احلقيقية الذي جيب على اإلنسان أن ي

                                                 
 .٥- ٤م، ص١٧/١٠/١٩٠٦احلكم، عدد:  ١
  ٢٠١البقرة:  ٢
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يف آية  �. أما السر الثاين فقد بينه �يتولّد فيه حب فطري وخالص هللا 
. ففي هذه �١إِنَّ اَهللا يأْمر بِالْعدلِ والْإِحسان وإِيتاِء ذي الْقُربى�: أخرى بقوله

اآلية ذكر اهللا تعاىل ثالث مراتب جيب على اإلنسان احلصول عليها. املرتبة 
. األجراألوىل هي العدلُ. واملراد من العدل أن يحسن اإلنسان إىل غريه مقابل 

الدرجة  بل احلق أن ،واملعلوم أن هذا النوع من احلسنات ليس أعلى درجة
لوصلتم إىل درجة اإلحسان، أي أحِسنوا  . ولو تقدمتم أكثرالدنيا هي أن تعدلوا

إىل الناس دون مقابل. ولكن اإلحسان إىل املسيء، أو إدارة اخلد اآلخر إىل من 
العمل ذا التعليم بوجه  بتعبري آخر إنقولوا لطم اخلد األول ليس صحيحا، أو 

إن مثل اإلحسان إىل األشرار تعريبه: ما  "شيخ سعدي". يقول ليس ممكنا عام
  كمثَل اإلساءة إىل األبرار. 

ال يسع دينا أن جياري تعليم اإلسالم األمسى فيما يتعلق حبدود االنتقام؛ إذ ف
جزاُء سيئَة سيئَةٌ مثْلُها فَمن عفَا وأَصلَح فَأَجره علَى اِهللا إِنه ال �يقول اهللا تعاىل: 
نيمالظَّال بحميكن العفو ويئة جيب أن تكون مثلها. عقوبة الس أي أن. �٢ي

. فقد علّم اإلسالم العفو عن اخلطأ أيضا ولكن بشرط أن يكون ذلك لإلصالح
  انتشار الشر.دون أن يؤدي إىل  ولكن

الثانية بعد العدل هي اإلحسان، أي املعاملة احلسنة دون مقابل. ولكن فاملرتبة 
 أحيانا هذا السلوك أيضا يتضمن نوعا من األنانية، وهي أن اإلنسان مين

تعليما أعلى  �بإحسانه أو معاملته احلسنة على من أحسن إليه. لذا فقد أعطى 
ال  ،جتاه ولدها ا األماملعاملة اليت تقوم فوهو درجة "إيتاء ذي القرىب".  نهم

بل تكون معاملتها احلسنة معه ناجتة عن  ،ترجو مقابلها أجرا أو إنعاما أو إكراما
حبها الفطري له، حىت لو أمرها امللك أال ترضعه، وطمأا بأنه لو مات الولد 

 لسبتهبل  ،ملا خضعت ألمره ؛نتيجة غفلتها فلن تعاقَب بل ستنال إنعاما وإكراما

                                                 
  ٩١النحل:  ١
  ٤١الشورى:  ٢
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 ال ب فطريحبولدها  تتعامل مع. والسبب يف ذلك أا نه عدو ألوالدهاعلى أ
  يشوبه طمع أو جشع. 

هذا هو التعليم السامي الذي يقدمه اإلسالم. اآلية املذكورة آنفًا تشمل 
حقوق اهللا وحقوق العباد معا. فمن منطلق حقوق اهللا تعين اآلية أن أطيعوا اهللا 

يتقدم الذي خلقكم ويربيكم. والذي هو ف �واعبدوه  ،مراعني مقتضى العدل
 �ألنه  ؛باإلحسانملتزما عليه أن يطيعه  ،هذا املقام يف طاعة اهللا على

ملا كان اإلنسان يتذكر إحسانات ووال تحصى.  ال تعد إحساناتهو"احملسن" 
اَهللا أَنْ تعبد : الْإِحسانُ" �النيب  قالفقد  ئله،احملسن بالنظر إىل مشائله وخصا

اهرت ككَأَن، "اكري هفَإِن اهرت كُنت ففي هذا املقام أيضا يبقى اإلنسان ١فَإِنْ لَم .
هي درجة "إيتاء ذي القرىب" حيث يتولد فيه  حمجوبا نوعا ما. واملرتبة الثالثة

احلب الذايت اخلالص هللا تعاىل. وقد سبق أن وضحت معىن ذلك من منطلق 
هذا  وقلت إن القرآن الكرمي هو الكتاب الوحيد الذي أعطى حقوق العباد،

جزاُء � أي:وهو تعليم كامل ال يسع أحدا اإلتيان بنظريه،  ،دون غريه التعليم
اإلصالح.  ؤدي إىلففي هذه اآلية اشترط اهللا للعفو أن ي �...سيئَة سيئَةٌ مثْلُها

، فتفاقمت فيهم ٢... إخلسن بالسنذنَ باألذن والأما اليهودية فقد اشترطت اُأل
مل يتمكن األب من لدرجة أنه إنْ  االنتقام حىت ترسخت فيهم هذه العادة قوة

تعاظمت فيهم عادة فأن ينتقم.  أيضا كان من واجب ابنه بل حفيده ،االنتقام
ت املسيحية مقابل علّمقلوم وفقدوا عواطف الرمحة متاما. و قستالبغض و

ذلك أنه إذا لطم أحد خدك فأدر له خدك اآلخر، وإذا سخرك ميالً واحدا 
ن العمل إ ؛ إذ. والعيب يف هذا التعليم ظاهر بداهةوهلم جرافَاذْهب معه اثْنينِ، 

جيترئ تعليم ناقص. هل هذا ال به مستحيل. وقد أثبتت الدول املسيحية عمليا أن
أن يدير خده اآلخر لشرير لطمه، واقتلع سنه فيقول له أن يقلع سنه مسيحي 

                                                 
  صحيح البخاري، كتاب اإلميان. (املترجم) ١
 .٢١: ١٩. وانظر أيضا: التثنية : ٤٦املائدة:  ٢



������� 	
���  ١٣٥ 

 

ألدى ذلك إىل اختالل و ؛ لتشجع هذا اخلبيث أكثر،ولو فعل ؟!األخرى أيضا
أن نقبل أن هذا التعليم مجيلٌ ويطابق مشيئة اهللا  اأمن اتمع. فكيف ميكننا إذً

لو غصب عدو بلدا للزم أن وبلد،  لو عمل به ملا استتب األمن يف أيف .تعاىل
يسلَّم له بلد آخر أيضا. ولو اعتقل على يد العدو ضابطٌ واحد لوجب أن حيول 

. غري أنه ليست صاحلةعيوب تلك التعاليم، وهي  هي ن. فهذهوإليه عشرة آخر
معني. فلما مضت  زمنب كقانون ميكن القول إن تلك األحكام كانت خاصة

ذلك التعليم صاحلا ألناس آخرين نظرا إىل مقتضى احلال.  تلك الفترة مل يعد
 ، فبسبب حياة العبودية تعاظمتئة عامماأربع إىل سر لقد عاش اليهود يف اَأل

ضغائن. والقاعدة العامة هي أن الذي يعيش يف ظل وصاروا ذوي قسوة قلوم 
هاب، أما تصري أخالقه مثله؛ ففي عهد السيخ حتول كثري من الناس إىل ن حاكم،

جه إىل بدأ كل شخص يت ، فقديف عهد اإلجنليز الذي انتشر فيه التحضر والثقافة
  . ه اجلهةهذ

فتفاقمت فيهم عادة  ؛فرعون فمجمل الكالم أن بين إسرائيل عاشوا حتت
 ،ألم كانوا جيهلونه ؛يف زمن التوراة الظلم. لذا كان لتعليم العدلِ أولويةٌ

وكانوا معتادين على اجلرب والقهر، وكانوا متمسكني وموقنني مببدأ أنه ال بد من 
واجب عليهم، لذا فقد علّمهم اهللا وهو كسر السن بالسن يف كل األحوال، 

بل ال بد من اإلحسان أيضا،  ،تعاىل أنه جيب أال يقتصر األمر على العدل فقط
طمكم أحد على خد فأديروا له أنه إذا ل �أعطاهم تعليما بواسطة املسيح  لذا

أوصل اهللا  ؛اخلد اآلخر. فلما صب االهتمام والتركيز كله على هذه النقطة فقط
وجزاُء سيئَة سيئَةٌ مثْلُها فَمن �فقال:  �تعاىل التعليم إىل ذروته بواسطة النيب 

لعفو هنا ولكن بشرط أن يكون ، فقد علّم اا. إذً�عفَا وأَصلَح فَأَجره علَى اِهللا
 جيب. ال بد من التدبر هنا أنه يضرألن العفو يف غري حمله  ؛مدعاة لإلصالح

. فمثال إذا كان هناك خادمان فقط إلصالحيف اإذا كان هناك أمل  العفو
فيكون  صدفة؛ وناصح أمني، وصدر منه خطأ ،أحدمها شريف األصل ومطيع

معاقبته. أما اخلادم الثاين الذي هو ال خري يف ، وواَألوىل العفو عنه هو األنسب
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 وال يكاد ميتنع عن شره ،ويتسبب يف أنواع اخلسارة كل يوم اخللق وشرير يئس
  لتجاسر أكثر من ذي قبل، فال بد من معاقبته.  ؛لو ترك أمره على عواهنه

جممل القول؛ جيب أن تتصرفوا حبسب مقتضى احلال. هذا هو التعليم الذي 
لن يأيت بعده تعليم جديد أو شريعة ووهو التعليم الكامل،  ،اإلسالمجاء به 

والقرآن الكرمي خاتم الكتب. فال شهادةَ جديدة  ،خاتم النبيني �جديدة. النيب 
ما  وأ ،وما فعله �النيب  هوال صالة جديدة. وال جناة بترك ما قال ،بعد اآلن

  وهذا هو مذهبنا.  ،ا دينناهذ ومن تركه فمأواه جهنم. ؛جاء يف القرآن الكرمي
 هوخمطابات اهللا وإىل جانب ذلك جيب أن يكون معلوما أيضا أن باب مكاملات

مفتوح على هذه األمة. وهذا الباب ميثِّل شهادة متجددة ودائمة على صدق 
 اهدنا�يف سورة الفاحتة دعاء:  �علّم اهللا  الذ، �القرآن الكرمي وصدق النيب 

تعليم الدعاء للحصول . ففي �علَيهِم أَنعمت الَّذين صراطَ * املُستقيم الصراطَ
 إشارة إىل احلصول على كماالت األنبياء ،عليهم أنعم اهللاصراط الذين على 

. واملعلوم أن الكمال الذي أُعطيه األنبياء كان كمال معرفة اهللا، عليهم السالم
أنتم أيضا  اطلبواات واملخاطبات اإلهلية، فوقد نالوا هذه النعمة بواسطة املكامل

لتحصيل هذه  فقط . فال تظنوا أن القرآن الكرمي يأمر بالدعاءالكمال نفسه
، أو أنه ليس ألحد من األمة أن ينال هذا الشرف، وهذا له ال مثار النعمة ولكن

ية تثبت هذه الفكرة أية مز هل ،ق إىل يوم القيامة. قولوا باهللا عليكمغلَمالباب 
أقول صدقا وحقا إن الذي يعتنق هذا  !؟ماتسبب إهانة هل، أم �لإلسالم والنيب 

يفهم مغزى الشريعة قط. اإلسالم ال يهدف  ملواإلسالم،  سيء إىلاالعتقاد ي
 البل عليه أن يدرك حقيقتها، وأ ،إىل أن يقر اإلنسان بوحدانية اهللا باللسان فقط

ية اجلنة يف كيفبل جيب أن يطّلع فعال على  ،يكون إميانه باجلنة والنار نظريا فقط
هذا وال لقد كان . اهلمجيون اليت يرتكبهاهذه احلياة، ويتخلص من الذنوب 

الذي ال يسع قوما  واملطهر ، وهو اهلدف املقدسسالماهلدف األعظم لإل ؛يزال
أن يقدموا منوذجا له. ميكن أن يدعي  نووال يستطيع ،أن يأتوا بنظريه من دينهم
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ولكن هل من أحد يقدر على إراءة هذا النموذج  ،بلسانه ما حيلو لهاملرء 
   !عمليا؟
إله يؤمنون وجود اآلريني واملسيحيني أن يقدموا دليال على  طلبت منلقد 

دعاءات الفارغة. البه، ولكنهم ال يستطيعون أن يقدموا شيئا أكثر من التباهي وا
 ملعرفتهالذي يقدمه القرآن الكرمي جيهله هؤالء الناس. السبيل الوحيد  قإلله احلا

من ولكن  األخرى، هو سبيل مكاملاته اليت يتميز ا اإلسالم عن األديان
   رفضوها ملعادايت فقط. نيهؤالء املسلماملؤسف أن 

ن باهللا روا أن اإلنسان ال يوفَّق للتخلص من الذنوب إال إذا كان يؤمتذكّ
أن يتخلص من براثن  هو اهلدف األعظم حلياة اإلنسانفتعاىل إميانا كامال. 

  الذنوب. 
 ملسهالطفل يف  ميكن أن يرغبحىت  ،أن الثعبان يبدو مجيل املنظر كيف ترون

لن  ؛ولكن العاقل الذي يعرف أنه سيلدغه ويهلكه ،به أيضا سكبيده بل أن مي
لن يدخل مكانا يعلم أن فيه ثعبانا. كذلك لن ه أبدا، بل من دنواليتجاسر على 

على تناول السم م هلكهن يعرف أنه جيرؤكذلك متاما ال ميكن لإلنسان أن ي .
يتخلص من الذنوب ما مل يوقن أا سم زعاف. وهذا اليقني ال يتولد دون 

مع أنه يؤمن  ،يتجرأ اإلنسان على الذنوب إىل هذه الدرجة ااملعرفة. فلماذا إذً
املعرفة  حمروم منإال أنه  ؛ال سبب لذلك بالطبعباهللا تعاىل ويعد الذنب إمثا. 

فال بد من  ؛والبصرية اليت ختلق فطرة حترق الذنوب. وإن مل تتولد هذه احلالة
عن حتقيق هدفه احلقيقي، والعياذ باهللا.  االعتراف أن اإلسالم خالٍ وعاجز

ل احلق أن اإلسالم هو الدين ولكنين أقول إن األمر ليس كذلك مطلقا، ب
 ؛بصورة كاملة. وهناك سبيل وحيد لتحقيقه الوحيد الذي حيقق هذا اهلدف

ألا وحدها ختلق اليقني الكامل بوجوده  ،وهو املكاملات واملخاطبات اإلهلية
  ها. ويعاقب مرتكب ،يتربأ من الذنوب يف احلقيقة �. ومنها يتبني أن اهللا �

مث يتحول إىل الكبائر، حىت يوصل إىل  بداية الصغائر الذنب سم يتولد من
  الكفر يف اية املطاف.
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يف أن  ونويفكر األقوام قلقون حبد ذام،إن كل  ؛جملة اعتراضيةكأقول 
لتزكية إال بعد إىل امتمسكون بأال سبيل مثال ن وفاآلري .من الذنوبيتطهروا 

نتيجة ذنب واحد، مير مبئات آالف الوالدات العقوبة، ويعتقدون أن اإلنسان 
ال ميكنه أن يتزكّى. ولكن هناك مشاكل كثرية فوما مل مير ذه السلسلة 

فمىت سيكون اخلالص  ،أكربها أنه مادام اخللق كله مذنبا ؛تعترض هذا السبيل
أن احلائزين على النجاة بة؟ واألغرب من ذلك أم يسلِّمون دواممن هذه ال
خرالنجاة هذه بعد فترة من الزمن. فما الفائدة من  منجاهمجون من أيضا سي

خرئلوا: ملاذا يجون منه بعد النجاة؟ قال بعضهم بأنه يبقى هلم أصال؟ وإذا س
ذنب واحد ذريعةً إلخراجهم من مكان النجاة. تدبروا اآلن يف املوضوع 

نت كل نفسٍ ملا كا ! مثهل ميكن أن يكون ذلك فعل اهللا القادر؟ ؛وأخربونا
تبقى إىل أن خيلقها اهللا تعاىل، والعياذ باهللا، فما حاجتها  دون أننفسها، ل ةخالق

   !؟�حتت تصرفه 
 عيسى بأن اختذواللتزكية من الذنوب  اخترعوا وسيلةً ؛ فقداملسيحيون أما
ملعونا مبوته على  وأصبح، مث متسكوا بفكرة أنه محل مجيع خطاياهم إله ابنإهلا و

 بل قدما عالقة النجاة ذه الوسيلة؟  :الصليب، نعوذ باهللا من ذلك. فكِّروا اآلن
ألّهوا إنسانا. هل من ذنب أكرب  إم إذ للخالص من الذنوبارتكبوا ذنبا أكرب 

إساءة أكرب  لقد ألّهوه مث جعلوه ملعونا أيضا يف الوقت نفسه. أي !من ذلك؟
مع أنه قد  ،إذ ألّهوا إنسانا يأكل ويشرب وله حوائج تعاىل؟!حبق اهللا  من ذلك

ورد يف التوراة أنه ما من إله ثان يف السماء وال يف األرض. وكان هذا التعليم 
يعثَر عليه يف  الواختلقوا إهلا جديدا لوا عنه مكتوبا على األبواب، ولكنهم خت

   التوراة.
يولد من بطن مرمي مث يعاين  إلههل عندكم تصور  علماء اليهود:لقد سألت 

كلهم أن هذا افتراء حمض وال يوجد يف التوراة تصور وين على يد اليهود؟ فأجاب
ن  إلهكهذا، وأن إهلنا هو اإلله نفسه الذي يقدمه القرآن الكرمي. أي كما بي

كذلك نؤمن باهللا تعاىل واحدا ال شريك له  ؛القرآن الكرمي وحدانية اهللا تعاىل
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أي إنسان إهلا. من الواضح أنه لو  سبحنأن  يس لناعليم التوراة، ولحسب ت
ذه الشدة  �ملا عادوا املسيح  ؛أُخرب اليهود بإله كان سيولَد من بطن امرأة

حىت علقوه على الصليب، واموه بقول الكفر. فمن هنا يتبني بوضوح تام أم 
   ما كانوا جاهزين لقبول هذا األمر مطلقا.

القول، العالج الذي اخترعه املسيحيون للتخلّص من الذنوب يؤدي قصارى 
قد اخترعوا فمن الذنب أصال.  الصيف حد ذاته إىل الذنوب، وال عالقة له باخل

 صدقاء محقىإم أ ١لعالج الذنب، وهذا ال جيوز حبال من األحوال. آخر ذنبا
ا لنجام والتخلص ه، إذ قد اختلقودسي سفك دمنفسهم، ومثَلهم كمثل قرد أل

  . ضعيفاأي ارتكبوا الشرك وألّهوا إنسانا  ؛من الذنوب ذنبا ال يغتفر
 شنض أو يرعتكم هو مقام شكر للمسلمني أن إهلهم ليس بالذي ميكن أن ي

 هم يؤمنون بقدراته ويوقنون بصفاته. أما الذين ألّهوا إنسانا أو! فعليه هجوم
إن اآلريني  مثالفي لديهم وجود اهللا وعدمه. يستو ؛ات اهللاقدر أنكروا الذين

فما دام اهللا ليس  .نفسها، ومل خيلق اهللا شيئا هي إلهن كل ذرة ا أمذهبيعتنقون 
ومادامت القوى كلها موجودة من  ؟!هابقائاجة إىل اهللا لاحل فما ؛لذراتاالق خب

ل فقولوا بالعد ؛قدرة على االتصال واالنفصال أيضاالوفيها  ،تلقاء نفسها
وال أرى إال فارقا بسيطا جدا بني  !إىل اهللا أصال؟ هل هي حباجة :واإلنصاف
اإلسالم هو الدين الوحيد فهذه العقيدة.  الذين يعتنقون اآلرينيوامللحدين 

، الكامل واحلي. لقد آن األوان ألن تظهر عظمة اإلسالم وشوكته من جديد
  وقد جئت هلذا اهلدف بالذات.

، حاليا يقدروا األنوار والربكات النازلة من السماءجيب على املسلمني أن 
ناسب، ونصرهم حسب وعده املوقت الويشكروا اهللا على أنه أخذ بيدهم يف 

عصيب. وإن مل يقدروا نعمة اهللا هذه فلن يعبأ م، وسيتم أمره الوقت هذا ال يف
  ولكن سيكون األسف عليهم. يف كل األحوال، 
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ة بأن اهللا تعاىل قد أراد أن يقضي على األديان أقول بكل قوة ويقني وبصري
 مقاومةال يد وال قوة تقدر على و ،األخرى كلها ويهب اإلسالم الغلبةَ والقوة

  . �١يرِيد لِّما فَعالٌ� فهو:إرادة اهللا هذه، 
قد بدوري كم ذلك بواسطيت، وبلغأن اهللا تعاىل قد أ ،تذكّروا أيها املسلمون

  اآلن يف يدكم سواء أقبلتموه أم أبيتم.  واألمر ،أبلغتكم دعويت
ين أنا املوعود الذي كان بأباهللا  اقد مات. وأقول حالفً �أن عيسى  احلق

أن حياة اإلسالم تكمن وصحيح متاما أيضا  ؛متاما أيضا املؤكد جميئه مقدرا. ومن
لعرفتم أا املسألة الوحيدة اليت من  املوضوع؛هذه يف لو تدبرمت . يف وفاة عيسى

عليه أقيم وشأا أن تقضي على الديانة املسيحية. إا عماد قوي للديانة املسيحية 
لكان احلكم يف هذه  واتقَوه، بناؤها، فدعوه ينهار. لو خشي معارضي اَهللا تعاىل

جاءين ة ومجيالقضية سهال للغاية. ولكن سموا يل شخصا واحدا فقط ترك اهل
 ،. لقد آلت حالتهم إىل أم يرغون ويزبدون مبجرد مساعهم امسياالقتناعطالبا 

  !هل ألحد أن يهتدي ذه الطريقة؟فالسباب والشتائم. شرعون يف وي
 �إنين أقدم نصوص القرآن الكرمي الصرحية، واألحاديثَ، وإمجاع الصحابة 

بل يضجون ويصرخون قائلني: الكافر الكافر، الدجال  ،ولكنهم ال يسمعون
م بكل صراحة أن يثبتوا من القرآن الكرمي أن عيسى صعد إىل قول هلأ !الدجال

، أو أن يأتوا مبا يعارض �النيب ة رؤي أو يقدموا شيئا خيالفالسماء حيا، 
، ولكن ال �يف عهد أيب بكر  �اإلمجاع األول الذي عقد عند وفاة النيب 

  أجد جوابا. 
يثريون ضجة ويقولون: إن مل يكن املوعود اآليت هو  بعض آخرونهناك مث 

  فلماذا سمي املسيح املقبل ذا االسم؟  ؛املسيح عيسى بن مرمي اإلسرائيلي نفسه
للمعترضني حق  يكون أقول: ما أجهله من اعتراض! العجيب يف املوضوع أن

وداود وإبراهيم وإمساعيل، وأمحد  سىيف أن يسموا أوالدهم باسم موسى وعي
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إذا مسى اهللا أحدا باسم عيسى فعليه يعترضون! كان جيدر م النظر يف  أما
 يليق ماملبعوث آيات أم ال؟ وإذا وجدوا اآليات فما كان  رافقاملوضوع؛ هل ت

أن يتجاسروا على اإلنكار، ولكنهم مل يبالوا باآليات وال بالتأييدات بل قالوا 
  !دعائي: أنت كافرامساعهم  فور

ملعرفة األنبياء عليهم السالم واملبعوثني املثلى القاعدة العامة هي أن الوسيلة 
عندما يعين حاكما من قبل  ا ماكما أن شخصفمن اهللا هي معجزام وآيام. 

احلكومة يعطَى عالمةً، كذلك ملعرفة املبعوثني من اهللا أيضا عالمات وآيات. 
 ظهر يف تأييدي آية أو آيتني نّإأقول بكل حتدي آية، اهللا مل يأظهر بل  أو مئت

بل يشهد عليها  ،مئات اآلالف من اآليات. وهي ليست مما ال يعرفه أحد
أيضا  جتماعالناس. وأستطيع القول بأنه سيكون يف هذا اال مئات اآلالف من

مئات من الشاهدين عليها. لقد ظهرت يل اآليات من السماء ومن األرض 
  أيضا. 

 �أخرب ا النيب قد و ،يبادعائخاصة  كانت ولقد حتققت أيضا اآليات
منها مثال آية الكسوف واخلسوف اليت  .واألنبياء اآلخرون أيضا من قبل

صحيح أن الكسوف واخلسوف  متوها مجيعا. لقد أُنبئ يف حديثشاهد
هل حتققت  :روين اآلناملسيح. أخبِويف شهر رمضان يف زمن املهدي  انسيحدث

  هذه اآلية أم ال؟ هل من أحد يستطيع القول بأنه مل يشهد هذه اآلية؟ 
أنه سيكون من الشدة بكذلك أُنبئ بتفشي الطاعون يف ذلك الزمن، و

أم ال؟ وقد  الطاعون ة. فهل ظهرت آيةعشر من نفرٍ سبعةحبيث ميوت به 
القالص. أمل تتحقق  وستتعطّل بسببهامركبة جديدة  تخترعورد أيضا أنه س

إن قائمتها طويلة جدا.  ؟!ام أحصي اآلياتالقطار؟ حت باختراعهذه اآلية 
ولكن يا هلا من  ؛دعي، دجاال وكاذباتدبروا اآلن، فقد اعتبِرت، أنا امل

مبعوثٌوإذا كان  !!حتققت مجيع اآليات من أجلي أنا الكاذب إذ !مفارقة 
اعدلوا واتقوا اهللا، هل يؤيد اهللا تعاىل  !بقي يف نصيبه؟ ذافما ؛آخر قادما

   !كاذبا أيضا ذه الطريقة؟
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خاب وخسر، وخرجت ساملا  قد الالفت يف املوضوع أن كل من بارزين
 :غامنا منتصرا من كل مصيبة أوقعين فيها املعارضون. فليقل يل أحد حالفا باهللا

   !هل هذه هي املعاملة اليت يتلقاها الكاذبون؟
ما الذي جرى هلؤالء املشايخ الذين خيالفونين يف الرأي؟  :أقول بأسف شديد

ا أخربوأال يعلمون أن السلف الصاحل قد  !ملاذا ال يتدبرون القرآن واألحاديث؟
وقد توقّف أهل الكشوف  ؟!ببعثة املسيح املوعود يف القرن الرابع عشرمجيعا 

 ؛بكل وضوح "حجج الكرامةكتاب "كافة أيضا عند هذا احلد. فقد ورد يف 
أن بعثته لن تتأخر عن القرن الرابع عشر. إن هؤالء القوم كانوا يقولون على 

القرن الرابع  أمااستعاذت باهللا من القرن الثالث عشر،  أيضا لوحوشاملنابر بأن ا
الكاذب بدال من  حىت أتىسيكون مباركا. ولكن ما الذي حدث فعشر 

بل  إمام موعود؟ مث ظهرت ألوف مقدرا فيه جميءالصادق يف القرن الذي كان 
ونصره اهللا يف كل موطن وعند كل  ،مئات ألوف اآليات أيضا يف تأييده

 ،سهل ه بشيء جزافا أمرفكِّروا جيدا يف هذه األمور وأجيبوين. التفو ،اجهةمو
  صعب.  ولكن القول مبراعاة تقوى اهللا

مهل املفتري والكذاب إىل مدة طويلة اجلدير باالنتباه أيضا أن اهللا تعاىل ال ي
عاما وقد زادت مدة  ٦٧. لقد بلغت من العمر �تزيد على مدة أُعطيها النيب 

هذه القضية  بأن تطولملا مسح اهللا  ؛لو كنت مفتريا كذَّابافعاما.  ٢٣يت على بعث
  إىل هذا احلد. 

يقول البعض: ما الفائدة من جميئك؟ فاعلموا يقينا أن هناك هدفنيِ من بعثيت. 
األديان األخرى يف هذا العصر على اإلسالم وكأا تلتهمه،  لقد غلبت: األول

من ه فأرسلين اهللا تعاىل يف هذا العصر ألنقذ ؛تيمكطفل يوصار وضعف اإلسالم 
صوالت األديان الباطلة، وألقدم األدلة القوية واحلجج الدامغة على صدقه. 

إمنا هي األنوار والربكات السماوية  -احلجج العلميةإضافة إىل  - وهذه األدلة
. فلو قرأمت تقارير القساوسة يف هذه باستمرار يف تأييد اإلسالم ظلت تظهراليت 

األيام لعرفتم مدى استعدادهم ملعارضة اإلسالم، ولعلمتم أيضا األعداد اليت 
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في هذه احلالة كان من الضروري أن ترفع فتنشر ا كل جريدة من جرائدهم. 
أقول يقينا بأن غلبة وأرسلين اهللا تعاىل هلذا الغرض.  وقد. اكلمة اإلسالم عالي

  . أمارااقد بدت و ؛الم سوف تتحقق يف كل األحوالاإلس
أن هذه الغلبة ليست حباجة إىل سيف أو بندقية، ومل يرسلين اهللا صحيح متاما 

أمحق لإلسالم.  األسلحة. والذي يفكر ذه الطريقة يف هذا العصر فإنه صديقب
قد إن هدف األديان هو فتح القلوب دائما، وهذا اهلدف ال ينال بالسيف. ل

كان للدفاع فقط، وذلك حني  �السيف الذي رفعه النيب  بأنقلت مرارا 
ت األرض من دماء جتاوز األعداء واملنكرون كل احلدود يف الظلم، وامحر

  املسلمني عدميي احليلة. 
  األخرى.  من بعثيت هو أن يغلب اإلسالم األديانَ األول ، فإن اهلدفاإذً

يقولون بأننا نصلي ونفعل كذا وكذا.  اناسهناك أهو أن  واألمر الثاين
لذا من الضروري جدا أن يتولّد  ،ولكن احلق أن هذا كله على األلسن فقط

مغزى اإلسالم وحقيقته. ما أعرفه هو أنه ال  هذه الكيفية اليت هي يف الناس
أيب بكر وعمر، ينصبغ بصبغة ميكن ألحد أن يكون مؤمنا ومسلما ما مل 

بل  ،عليهم أمجعني. إم ما كانوا حيبون الدنيا وعثمان وعلي رضوان اهللا
حيام يف سبيل اهللا. أما يف هذه األيام فجلّ االهتمام منصب على  روانذ

فإذ كانت عندهم مكان.  �وقد انغمس الناس فيها حىت مل يعد هللا  ،الدنيا
بل الصالة  ،من أجل الدنيا ارةالعمكذلك من أجل الدنيا، فجتارة هناك 

كل ما يف وسعهم لنيل قرب أهل يفعلون للدنيا فقط.  صاراأيضا  والصوم
 هل ؛الدنيا وال يعريون للدين أدىن اهتمام. كل شخص يستطيع أن يفهم

هناك هدف أمسى  أم ،كان املراد من اإلقرار باإلسالم وقبوله كما فُهم وظُن
لما ، وكصبغ بصبغة املالئكةنما أعرفه هو أن املؤمن يطهر وي !من ذلك؟

 فيما ن له. فليفكر كل واحد منكم يف نفسهأطموامسع كالمه  ؛تقرب إىل اهللا
  كان حائزا على هذا املقام أم ال؟  إذا



١٤٤  ������� 	
���  

 

بشيء. إن اهللا  تليس امع أ ،ر فقطوبالقش قنعتمأقول صدقا وحقا إنكم 
وجه إىل اإلسالم أن أتصدى هلجمات تهي تعاىل يريد اللب. إذن، فمهميت 

يف املسلمني حقيقة اإلسالم وروحه. لقد نال وثن  أُنشئمن اخلارج، و
، مالاآلماين وعلّقت به األيف قلوب املسلمني و مةًعظَ - بدال من اهللا - الدنيا

هذا الوثن  أن أكسرعداوم وصلحهم بل كل شيء للدنيا، فأنوي وصارت 
ها لَكُتؤيت شجرة اإلميان أُف ؛لتقوم يف قلوم عظمة اهللا وجربوتهتكسريا 

ولكنها  ،صورا الظاهريةبجمددا. هذه الشجرة موجودة يف هذه األيام 
أَلَم تر �ليست موجودة يف حقيقتها. لقد قال تعاىل عن الشجرة احلقيقية: 

كَيف ضرب اُهللا مثَلًا كَلمةً طَيبةً كَشجرة طَيبة أَصلُها ثَابِت وفَرعها في 
ؤاِء * تماالسهبر نيٍ بِإِذْنا كُلَّ حي أُكُلَهترون أن اهللا تعاىل قد ضرب �١ت .

هو أن  �أَصلُها ثَابِت�طيبة. واملراد من:  بشجرة هنا مثالً للدين الكامل
تكون أصوهلا اإلميانية ثابتة ومتحققة، وتبلغ درجة اليقني الكامل، وتؤيت 

 :وال تيبس يف حني من األحيان. ولكن قولوا باهللا عليكم ،كل حني مثارها
هل هذه احلالة ملحوظة يف هذه األيام؟ هناك أناس كثريون يقولون ما احلاجة 

فلو  !إىل كل ذلك؟ أقول: ما أغىب املريض الذي يقول ما احلاجة إىل الطبيب
يجة ماذا عسى أن تكون نت ؛استغىن املريض عن الطبيب ومل يشعر حباجة إليه

ال شك أن املسلمني يف هذا الوقت يدخلون يف:  !ذلك إال هالكه؟
  . النور يرافقعندما  يتأتى وهذا ،�آمنا�ولكنهم ال يدخلون يف:  �أَسلَمنا�

لتيف تكذييبمن أجلها، فال تعجلوا  باختصار، هذه هي األمور اليت أُرس ،
. إن آية الطاعون اوقّادوألن عقل التائب يكون حادا  ؛بل اتقوا اهللا وتوبوا إليه

إن اهللا ال يغير ما بقوم : "التايل نزل اهللا علي الكالمجد خطرية، ويف ذلك أ
 على اهللا.لعنة على من افترى الهذا كالم اهللا تعاىل. و حىت يغيروا ما بأنفسهم."

تغير يف القلوب. يقول اهللا تعاىل إن تغيرا سيحدث يف مشيئته حني حيدث ال
                                                 

  ٢٦ -٢٥إبراهيم:  ١
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فاتقوا اهللا واخشوا غضبه. ال ميكن ألحد أن يتحمل مسؤولية غريه. نرى أنه لو 
فكيف تثقون  ؛ال يعود كثري من الناس أوفياء له ،رفعت قضية بسيطة على أحد

  . �١يوم يفر الْمرُء من أَخيه�اهللا عنها: اليت يقول م يف اآلخرة 
ال تقْف ما لَيس �: ـنا أن حيسنوا الظن ويعملوا بكان من واجب معارضي

لْمع بِه عوا. اعلموا أن األمم السابقة قد هلكت للسبب ٢ �لَكولكنهم تسر ،
ختلّى عن خطئه وإن كان من املعارضني.  ؛نفسه. العاقل إذا علم أنه كان خمطئا

مِ الرجال أن يعترفوا خبطئهم، ومن فقط التقوىبى إال ولكن هذا ال يتأتيمن ش .
  وهذا ما حيبه اهللا تعاىل. ؛هو بطلٌفيفعل ذلك 
فمع أن نصوص القرآن  ؛أريد أن أقول شيئا عن القياس كله ىل ذلكإضافة إ

اآليات الكرمي واألحاديث معي، ويؤيدين إمجاع الصحابة أيضا، وتدعمين 
إال أنه ميكن أن تتم  ؛على صدقيالوقت  التأييدات اإلهلية، وتربهن حاجةُو

القياس. ال يقبل اإلنسان شيئا  يقتضيهاحلجة بالقياس أيضا. لذا جيب أن نرى ما 
ال يوجد له نظري. فمثال لو قال لك أحد إن اهلواء قذف ولدك إىل السماء، أو 

ودون  فهل ستقبل كالمه دون سبب معقول وفر؛ إىل كلبٍحتول  ن الولدإقال 
فَاسأَلُوا أَهلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنتم �يف القرآن الكرمي:  لذلك قال تعاىل ،الك !؟حتقيق

من  .. اآلن تأملوا يف مسألة وفاة املسيح وصعوده إىل السماء�٣ال تعلَمونَ
األدلة على وفاته أن الكفار طلبوا من النيب وجود النظر عن  املؤكد متاما، بغض

 األكملالذي كان  - �ينبغي له  انفكمعجزة الصعود إىل السماء.  �
بوحي من  به أجاب ماذا ، ولكنيهاأن يصعد إل - واألفضل من مجيع النواحي

أن اهللا يعين  هذا. �٤قُلْ سبحانَ ربي هلْ كُنت إِال بشرا رسوال�اهللا تعاىل: 

                                                 
  ٣٥عبس:  ١
  ٣٧اإلسراء:  ٢
  ٤٤النحل:  ٣
  ٩٤اإلسراء:  ٤
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 إىل السماء الصعود شرالب دام قد حرم على مافوعده. إخالف بريء من 
كاذبا. إذا كان اعتقادكم بصعود لكنت أنا  يهاصعدت إل لوف جبسده العنصري،

لو اعترض أحد من القساوسة على النيب بم تردون ف ؛صحيحا إىل السماء املسيح
 ؟!له يف القرآن الكرمي صلما الفائدة من اإلميان مبا ال أف ؟اآليةهذه مقدما  �

ذا . باإلضافة إىل ذلك ال يوجد هل�اإلسالم والنيب شوهتم مسعة لو فعلتم ل
ليس حراما. يقول اهللا تلك الكتب واالستشهاد ب ،نظري يف الكتب السابقة األمر

كَفَى بِاِهللا �: أيضا قالو. �١شهِد شاهد من بنِي إِسرائيلَ�: �تعاىل عن النيب 
 نمو كُمنيبنِي ويا بهِيدابِشتالْك لْمع هدنا �. وقال أيضا: �٢عكَم هرِفُونعي

ماَءهنرِفُونَ أَبعإلثبات نبوة رسول اهللا  هذه اآليات . فما دام اهللا تعاىل يقدم٣ �ي
   !صار اجتهادنا منها ممنوعا؟ كيفف �

وقد  ،الكتب السابقة سفر النيب مالخي ضمن أسفار الكتاب املقدس ومن
بن االنيب إيليا قبل املسيح عليهما السالم. وحني جاء املسيح  بعودةوعد فيه 

أصدر  �سب نبوءة النيب مالخي، ولكن املسيح حبسئل عن جميء إيليا  ؛مرمي
  النيب يوحنا.  بصورة حكمه أن املوعود مبجيئه قد جاء

عن املراد من جميء املوعود؛  �قد سبق أن صدر احلكم يف حمكمة عيسى ل
يؤيدين.  ابل اعترب إيليا نفسه، وهذا القياس أيض ،إيليا إذ مل يعترب يوحنا مثيلَ

فال يقدمون أي نظري. إن بعض الناس حني نظائرم إنين أقد أما منكري ،
يعجزون عن تقدمي الدليل أو النظري يف هذا املقام يقولون إن تلك الكتب قد 

 �مع األسف الشديد ال يدرون أن النيب  همحريف والتبديل. ولكنأصاا الت
هذا  عدواكانوا يستشهدون ا، وأن معظم السلف الصاحل  �والصحابة 

  هذا ما قاله البخاري أيضا. .التحريف معنويا

                                                 
  ١١األحقاف:  ١
  ٤٤الرعد:  ٢
  ١٤٧البقرة:  ٣
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ىل ذلك هناك عداوة شديدة بني اليهود والنصارى، كتبهم أيضا إة إضاف
أن إيليا سيعود ثانية، وإال آلمنوا باملسيح  اآلن بحىتيؤمنون  نزالوي الوة، تلفخم

ويصرح أنه إذا طُرح  ،. حبوزيت كتاب عاملٍ يهودي يقول فيه بكل قوة�
سيقدم سفر النيب مالخي وسيقول بأن فيه وعدا بعودة النيب  ؛عليه هذا السؤال

  إيليا. 
على الرغم من ملا صار مئات اآلالف من اليهود من أهل جهنم  ؛فكِّروا اآلن
بأن املذكور يف فهل يصح بشأين عذرهم  ؛وصاروا قردة وخنازير ،هذه األعذار

أي  فيهماليهود معذورين إذ مل يكن  كان !بن مرمي؟ااملسيح هذا املقام هو 
نظري، أما اآلن فال يوجد يف أيديكم عذر. إنّ موت املسيح ثابت من القرآن 

يف القرآن الكرمي  "منكم" . كذلك ورد�النيب ة الكرمي، وهذا ما تصدقه رؤي
بل ظهرت لتصديقي مئات اآلالف  ،واحلديث. مث مل يرسلين اهللا صفر اليدين

لو أقام أحد عندي اآلن أيضا أربعني يوما لرآها. اآلية املتعلقة فمن اآليات، 
عين بأين كنت وراء قتله. لو كان  غبياءبليكهرام آية عظيمة الشأن. يقول األ

مثلها، وقد يقال غدا إن آيات  عنراض صحيحا لرفع األمان ائيا هذا االعت
، والعياذ باهللا. إن إثارة االعتراضات من "خسرو برويز"كان وراء قتل  �النيب 

  . هذا القبيل ليست من شيم العارفني باحلق
ئة ماأكثر من شهد عليها إن آيايت ليست بقليلة، بل  :ويف النهاية أكرر وأقول

وهم على قيد احلياة. فال تستعجلوا يف إنكاري، وإال ماذا  ،ألف شخص
، وهو موجود ويرىاعلموا يقينا أن اهللا تعاىل  !سيكون جوابكم بعد املمات؟

  ١يصدق الصادق ويكذِّب الكاذب."
  

  
  

                                                 
 ٦- ٤م، ص٣٠/١١/١٩٠٦جريدة احلكم، عدد:  ١
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 بهلذا الكتي ترمجة صفحة غالف الطبعة األوىل

  
  

  واملنةمد هللا احل

  مسيحي ا على كتابِرد قد أُلّف بهذا الكتي على أن

  بعنوان: "ينابيع اإلسالم" 

  باالسم التايل أعين:وسمي 

  "ينبوع املسيحية"

  يف مطبعة ميغزين بقاديان وطُبع

  شودهري إله داد حتت إشراف 

  م. ١٩٠٦آزار/مارس  ٩بتاريخ  

  

   ٧٠٠عدد النسخ: 

  آنات ٣مثن نسخة واحدة: 
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  على رسوله الكرمي حنمده ونصلي

  
  اإلعالن واجب اإلظهار من قبلي أنا العبد املتواضع

  الزلزال حبدوثعن نبوءة 
ثانية، وإن اهللا يكاد  "أفيقوا أيها األصدقاء فإن الزلزال على وشك احلدوث١

  ا مرة أخرى.قريبيري قدرته 
  التنبيهالزلزال الذي عهدمتوه يف شباط، استيقنوا أنه كان زجرا فقط من أجل 

عاجلوه أيها األصدقاء مباء العيون، فإن السماء موشكة على أن متطر نارا أيها 
  الغافلون
ال تقع الزالزل وقد فُقدت التقوى، وبقي املسلمون مسلمني باالسم  كيف

  فقط؟
يب خشية هللا ومن ختلّى عن البغض والضغينة؟ كأن حيايت كلها  يؤمنمن 

  ستنقضي يف مساع الشتائم منهم
بالصدق  يب يؤمنوال يكاد أحد اال وفاسقا، نين مجيعا كافرا ودجيسمو

  واإلخالص؟
كلّ من تراه جتده قد جتاوز احلدود يف سوء الظن، لو سأله أحد لعدد مئة 

  عيب

                                                 
 . (املترجم)ترمجة قصيدة أردية ١
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إم يهجرون الدين وحيبون الدنيا، وال يكادون يندمون وقد نصحناهم مئة 
  مرة

  يد اهللا دئ اآلن روعي يكاد قليب ينخلع نظرا إىل مصائب الدين، ولكن
  ستريكم اآلن غريته جتليها، ألن هذه املصيبة تكاد تصل كل مكان

وإال فسيقضى على الدين  ،سوف ينال الدين شيئا من النصرة بواسطة املوت
  يوما من األيام، أيها األحبة.

، أما هذا الدين يف زمن مضى جاهزا للتضحية من أجل عالَما من الناسكان 
  .فإن عبد العبد أيضا جاهز لتكذيبهاآلن 

  املعلــن
  م٩/٣/١٩٠٦مريزا غالم أمحد القادياين، املسيح املوعود يف 
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
  حنمده ونصلي على رسوله الكرمي

  

jäí�î�½a@Êì�îz�òQ@ @
الكتاب الذي مسيته يف العنوان: "ينبوع املسيحية" هو الكتاب نفسه الـذي  
أنوي تأليفه فيما يلي. ما كان واجبا علي أن أكتب شـيئا عـن معتقـدات    
القساوسة، ألن العمل الذي كان علي إجنازه قد أخذه أكابر حمققيهم يف أوروبا 
وأمريكا على عاتقهم يف هذه األيام ويؤدون حق هذه اخلدمة على أحسن وجه 

ؤخرا رسالة من ويوضحون ماهية الديانة املسيحية وحقيقتها. ولكن وصلتين م
مسلم يسكن يف مدينة "بانس بريلي" ال يعرف حقيقة األمر وقد ذكر يف رسالته 
الضرر املهيب من كتاب "ينابيع اإلسالم" ملؤلف مسيحي. مـن املؤسـف أن   
معظم املسلمني ال يقرأون كتيب لغفلتهم، لذا جيهلون متاما الربكات اليت أنزهلـا  

ا بيننـا  حاجزقد أقام  باالستمرار خ األغبياء لنااهللا تعاىل علي. وإن تكفري املشاي
د املسـيحية  يوبني عامة املسلمني، فال يدرون أن الزمن الذي انطلت فيه مكا

وحيلها قد ولّى. واآلن أوشكت األلفية السادسة من والدة آدم على ايتـها  
بني  ٢حني يكون االنتصار يف نصيب اجلماعة الربانية. وهذه احلرب هي األخرية

                                                 
، ألن تعليم املسيح الذي فُقد من الدنيا مل �هذه التسمية ال تعين أا ينبوع املسيح  ١

يعلِّم املعتقدات السائدة حاليا، بل التعليم السائد حاليا هو ما أوجده املسيحيون بأنفسهم، 
 لذلك مسيته "ينبوع املسيحية". منه. 

. ندقيةجيب أال يفهم من كلمة احلرب هنا أن هذه احلرب ستكون بالسيف أو الب ٢
اهللا تعاىل قد ألغى هذا النوع من اجلهاد، ألن إلغاء هذا النوع من والسبب يف ذلك أن 
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النور والظلمة، وسيكون النور فيها مظفَّرا ومنصورا ويقضى على الظلمـة. مل  
يكن ضروريا أن أكتب شيئا عن أفكار القساوسة البالية هذه، ولكن اضطررت 
لتأليف هذا الكتيب الوجيز بسبب إصرار الشخص الذي ذكرته آنفا. بارك اهللا 

  فيه وجعله مدعاة هلداية الناس، آمني. 
، ونعارض اعتراضات ١ونؤمن به نيب اهللا �وليكن معلوما أننا حنترم عيسى 

اليهود اليت تنشر يف هذه األيام. ولكين أريد أن أُبني أنه كما يهاجم اليهود 
وإجنيله مبحض التعصب كذلك متاما يهاجِم املسيحيون القرآنَ  �عيسى 

يف هذا الطريق السيئ حذو . ما كان يليق باملسيحيني أن حيذوا �الكرمي والنيب 
اليهود. ولكن من املعروف أنه عندما ال يستطيع اإلنسان أن يهاجم دينا من 
منطلق الصدق والعدل يكون هناك كثريون يبدأون بالتهجم بتهم باطلة. 
واهلجمات الواردة يف "ينابيع اإلسالم" هي من هذا القبيل. هذه العادات السيئة 

فالدين السماوي واملذهب السماوي يف هذا تنشأ بسبب حب الدنيا، وإال 
الزمن هو اإلسالم وحده الذي توجد فيه بركات متجددة. إنه ملن بركات 
ينبوع اإلسالم املقدس أنه يوصل إىل اهللا احلي، وإال فإن اإلله الزائف املدفون يف 

  سرينغر، حارة خانيار، يف كشمري، ال يستطيع أن يأخذ بيد أحد.
  وجيزا موجها إىل الذي كتب إيلّ من "بريلي"، واهللا املوفق.  واآلن أؤلّف كتيبا

  الراقم
  القادياين، املسيح املوعود مريزا غالم أمحد
  م١/٣/١٩٠٦يف 

                                                                                                                     
اجلهاد يف زمن املسيح املوعود كان ضروريا كما أخرب القرآن الكرمي بذلك سلفا، وقد 

 ورد يف صحيح البخاري أيضا عن املسيح املوعود حديث: "يضع احلرب". منه.
هو من باب اجلواب اإللزامي،  إمنا �كل ما خرج من قلمي مبا ال يليق بشأن عيسى  ١

بل هو ما نقلته يف احلقيقة مما قاله اليهود. لو التزم القساوسة مبقتضى التحضر وتقوى اهللا 
 اللتزم املسلمون أيضا بدورهم باألدب أكثر منهم بعشرين مرة. منه. �ومل يشتموا نبينا 
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  ونبيه العظيم حنمده ونصلي على رسوله الكرمي

فليتضح أين قرأت بأسف شديد رسالتك اليت كتبتها  أما بعد، السالم عليكم،
بعد قراءة كتاب مسيحي بعنوان: "ينابيع اإلسالم". إنين ألستغرب حقا كيف 
وقعت يف حيص بيص بقراءة كتاب قومٍ إلـههم ميت ودينهم ميت، وكتام 

يف اإلسالم  ميت، وهم بأنفسهم ميتون إذ تعوزهم عني روحانية، وارتبت
  بسبب كذم وافتراءام؟ إنا هللا وإنا وإليه راجعون. 

فلتعلم أن هؤالء قوم مل حيرفوا كتب اهللا فقط بل سبقوا األمم كلها يف 
لديهم نور  كتابام املفتريات بغية تطوير دينهم. فلما مل يكنيف االفتراء و

ين احلق بصراحة تامة يف العامل الد مييزق وصدد اليؤيينـزل من السماء ل
د واألباطيل يبشهاداته املتواترة، لذا اضطروا الستخدام أنواع االفتراءات واملكا

  واخلداع واألقوال الزائفة املزورة ليصرفوا الناس عن الدين احلي، أي اإلسالم. 
فيا عزيزي، إن هؤالء القوم قلوم مسودة وال خيافون اهللا، وإن مساعيهم 

بة ليل ار على أن حيب الناس الظالم بأي حال ويهجروا النور. إنين منص
أستغرب بشدة كيف تأثّرت بكتابات مثل هذا الشخص. إن هؤالء القوم 

. �سباقون على السحرة الذين حولوا احلبال إىل ثعابني أمام النيب موسى 
لها. كذلك إن اهللا فقد ابتلعت عصاه تلك الثعابني ك ولكن ملا كان موسى نيب

القرآن الكرمي هو عصا اهللا تعاىل اليت يبتلع ا ثعابني احلبال يوما إثر يوم. 
وسيأيت يوم بل هو قريب حني لن يبقى لثعابني احلبال هذه أي أثر أبدا. إذا 
كان صاحب "ينابيع اإلسالم" قد حاول اإلثبات بأن القرآن دون من قصص أو 

يساوي حىت جزء من األلف مما سعى إليه  كتب كذا وكذا، فإن سعيه هذا ال
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عامل يهودي الكتشاف حقيقة اإلجنيل. وقد أثبت هذا العامل حبسب زعمه أن 
تعليم األخالق يف اإلجنيل مأخوذ من كتاب اليهود "التلمود" ومن بعض كتب 
بين إسرائيل األخرى. وقد متت هذه السرقة بصراحة تامة حبيث نقلت عبارات 

قد بين ذلك العامل أن اإلجنيل جمموعة مال مسروق يف احلقيقة. بعينها. و عديدة
واحلق أنه أخرج كل ما كان يف جعبته وأثبت بوجه خاص أن موعظة اجلبل 
اليت يعتز ا املسيحيون كثريا مأخوذة من "التلمود" حرفا حرفا، وأثبت أا 
عبارات وفقرات من التلمود. كذلك نقل عبارات مسروقة من كتب أخرى 
وترك الناس يف حرية من أمرهم، حىت توجه إىل هذا األمر الباحثون من أوروبا 

  أيضا برغبة عارمة. 
لقد قرأت مؤخرا كتابا ملؤلف هندوسي حاول أن يثبت أن اإلجنيل مسروق 
من تعليم بوذا، وسعى إلثبات ذلك بتقدمي تعليم بوذا عن األخالق. والالفت يف 

 ول بأن الشيطان ذهب به هنا وهناك ليبتليهاملوضوع أن القصة نفسها اليت تق
، معروفة بني البوذيني أيضا. فلكلٍّ احلق بأن يفكر أن هذه القصة أُدخلت وجيربه

جاء إىل  �يف اإلجنيل سرقةً بعد تغيري بسيط فيها. وثابت أيضا أن عيسى 
ه اهلند حتما وقربه موجود يف سرينغر بكشمري، وقد أثبتنا ذلك باألدلة. ففي هذ

أن يقولوا بأن  - مثل الذي سبق ذكره - احلالة حيق أكثر من ذي قبل للمعترضني
األناجيل احلالية نسخة من الديانة البوذية يف احلقيقة. لقد نشرت هذه 

ال ميكن إخفاؤها اآلن. واألمر الالفت اآلخر هو أن لدرجة الشهادات بكثرة 
جنليز أيضا أنه كان قد الذي يرى معظم الباحثني اإل - كتاب "يوز آسف" القدمي
وترجم يف كافة بالد أوروبا؛ فيه توارد مع  - �نشر قبل والدة عيسى 

اإلجنيل يف معظم األماكن حبيث تتطابق الكثري من عباراما. وبعض األمثال اليت 
توجد يف األناجيل توجد نفسها يف هذا الكتاب أيضا بالكلمات نفسها، فحىت 

الكتاب بأن اإلجنيل مسروق منه. ويرى  ا إىل ذلكنظر األعمى يستيقنواجلاهل 
بعض الناس أنه كتاب بوذا، وقد كان باللغة السنسكريتية بداية مث ترجم إىل 

  لغات أخرى. 
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إن بعض الباحثني اإلجنليز أيضا يقولون ذلك، ولكن ال تقوم لإلجنيل قائمة 
يف كافة تعاليمه، والعياذ  سارق �بعد قبول هذا الكالم، ويثبت أن عيسى 

باهللا. الكتاب املذكور موجود فليقرأه من أراد. أما رأيي فهو أنه إجنيل عيسى 
تب يف أثناء سفره إىل اهلند. ولقد أثبت أيضا بأدلة كثرية أنه إجنيل الذي كُ �

يف احلقيقة وهو أطهر وأصفى من األناجيل األخرى. ولكن بعض  �عيسى 
ذين يعدونه كتاب بوذا، يبحثون عن حتفهم بظلفهم إذ الباحثني اإلجنليز ال

  سارقا.  �حيسبون عيسى 
وليكن معلوما أيضا أن جمموعة الكتب الدينية لدى القساوسة هي ذخرية 
رديئة وخمجلة جدا. إم يعدون بعض الكتب مساويةً وحيسبون بعضها اآلخر 

هي األصلية عندهم، زائفا، ختمينا من عند أنفسهم فقط. فاألناجيل األربعة 
إجنيال زائفة كلها، ولكن هذه الفكرة مبنية على  ٥٦يقارب عددها  والبقية اليت

الظن والشك فقط وليست مبنية على دليل حمكم. وألن هناك تناقضا كبريا بني 
األناجيل الرائجة وغريها، لذا اختذوا هذا القرار من عند أنفسهم. ويرى 

هذه األناجيل زائفة أم تلك. لذا قدم القساوسة  الباحثون أنه ال ميكن اجلزم هل
يف لندن كل تلك الكتب اليت يروا زائفة يف جملَّد واحد مع األناجيل األربعة 
املذكورة إىل امللك "إدوارد قيصر" تربيكا له مبناسبة احتفال اعتالئه العرش. 

  وعندنا أيضا نسخة من هذا الد. 
يف  وقذرة ذا كانت تلك الكتب جنسة وزائفةجيب التدبر يف هذا املقام أنه إ

احلقيقة فما أكربه من ذنب ضم املقدس والنجس يف جملد واحد! بل احلق أم 
ال يستطيعون أن يقولوا باجلزم وبقلوب مطمئنة بأن الكتاب الفالين زائف 
والكتاب الفالين أصلي، بل لكل واحد رأيه الشخصي. وبسبب التعنت املفرط 

اجيل اليت تطابق القرآن الكرمي زائفة. لذلك فقد عد "إجنيل برنابا" يعدون األن
زائفا، ألن فيه نبوءة واضحة وبينة عن  �الذي فيه نبوءة عن نيب آخر الزمان 

. وقد أورد "سيل" أيضا يف تفسريه قصةَ أن راهبا مسيحيا أسلم بقراءة �النيب 
  هذا اإلجنيل. 
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ن سبب اعتبارهم إياه كتابا زائفا أو القصة باختصار، جيب االنتباه جيدا إىل أ
  الواردة فيه كاذبة يعود عادةً إىل أمرين اثنني: 

) إما أن تكون تلك القصة أو ذلك الكتاب معارضا لألناجيل املتداولة. ١(
) أو أن تكون القصة أو الكتاب موافقا بعض الشيء للقرآن الكرمي، فيحاول ٢(

ثبتوا أوال كمبدأبعض األشرار وذوو القلوب املسودمسلَّم به أن تلك  ١ة أن ي
الكتب زائفة، مث يقولون إن القصة الواردة فيها مذكورة يف القرآن، وبذلك 

  خيدعون السذج من الناس. 
واحلق أن إثبات زيف الصحف من ذلك الزمن أو صدقها مل يكن بوسع أحد 

ادقة وإنْ سوى وحي اهللا تعاىل. فإذا توارد وحي اهللا تعاىل مع قصة فهي ص
كذّا بعض اجلهال. والقصة اليت كذّا الوحي اإلهلي فهي كاذبة وإن صدقها 
بعض الناس. والزعم بأن القرآن الكرمي جمع من القصص املشهورة واحلكايات 
أو املخطوطات أو األناجيل جلهلٌ خمجل للغاية. أليس ممكنا أن يورد كتاب اهللا 

ات اهلندوس اليت كانت خافية يف ذلك موضوعا سابقا؟ فكثري من حقائق فيد
قرأ الفيدا أيضا؟  �الزمن موجودة يف القرآن الكرمي. فهل لنا أن نقول بأن النيب 

إن ذخرية األناجيل وغريها اليت وجدت اآلن بسبب املطابع مل يعرف عنها أحد 
شيئا يف بالد العرب حينذاك، وزد على ذلك أن العرب كانوا أميني. وإذا كان 

الدهم أحد من املسيحيني على سبيل الندرة فلم يكن مطّلعا على دينه يف ب
سرق هذه املضامني من تلك الكتب  �. مث االام بأن النيب ٢اطالعا شامال

أميا وما كان يقرأ العربية أيضا دع عنك  �فكرة ملعونة متاما. كان النيب 
كتابٍ من زمن قدمي  اليونانية أو العربية، فعلى معارضينا تقع مسؤولية تقدميِ

                                                 
كل نوع من االفتراء والكذب لتأييد الدين جائز بل مدعاة للثواب يف الديانة املسيحية،  ١

 منه. .انظروا إىل ما قاله بولس
لقد قبل القسيس "فندل" يف كتابه "ميزان احلق" بأن املسيحيني العرب كانوا كالوحوش  ٢
 جهالء. منه. و
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أُخذت منه تلك املفاهيم. فلو كان يف القرآن الكرمي مضمون مسروق على 
سبيل االفتراض احملال ألثار املسيحيون العرب الذين كانوا أعداء اإلسالم، ضجة 

  فورا وقالوا بأن مضمون كذا وكذا منقول منا. 
هو الكتاب الوحيد يف العامل الذي ادعى  ١وليكن معلوما بأن القرآن الكرمي

أنه معجزة، فقد ادعى بكل قوة وشدة بأن كل ما ورد فيه من أخبار وقصص 
مبين على الغيب، ووردت فيه أخبار املستقبل أيضا إىل يوم القيامة، وأنه معجزة 
يف فصاحته وبالغته أيضا. فكان سهال على املسيحيني يف ذلك الزمن أن 

لقصص ويقدموها على أن القرآن الكرمي سرقها من كتاب كذا يخرجوا بعض ا
ر كله. أما اآلن فليس األمر إال وكذا. ويف هذه احلالة كان أمر اإلسالم سيفت

كالصراخ والعويل بعد املمات. ال يقبل العقل حبال من األحوال أن يسكت 
 املسيحيون العرب عن فضح األمر إذا كانت عندهم يف احلقيقة كتب ميكن
الظن أن القرآن الكرمي أخذ منها بعض القصص سواء أكانت تلك الكتب 

   !ية أو حقيقيةخيال
فال شك أن مضمون القرآن الكرمي كله من وحي اهللا تعاىل. وذلك الوحي 
معجزة عظيمة مل يستطع أحد أن يأيت بنظريه. جيدر بالتدبر يف هذا املقام أن 

عنده ويعلم أنه أخذه من  الذي يسرق من كتب أخرى وخيتلق املضمون من
كتاب كذا وكذا وال حيتوي على أمور غيبية أنى له أن يتشجع على أن يدعو 

  العامل كله للمبارزة، وال يبارزه أحد وال يقدر أحد على فضح أمره؟

                                                 
عدمي النظري؛ إذ أعلن بصوت عال أنه لقد أثبت القرآن الكرمي نزاهته بادعاء أنه معجزة و ١

إذا كان يف العامل أحد حيسبه كالم اإلنسان فليجِب، ولكن مجيع املعارضني التزموا 
الصمت. أما اإلجنيل فقد عده اليهود يف ذلك الزمن نفسه مسروقا. ومل يدع اإلجنيل أن 

ك بكونه مسروقا تقع اإلنسان ليس قادرا على اختالق إجنيل مثله. إذًا، فإن أظالل الشكو
على اإلجنيل ال على القرآن الكرمي، ألن القرآن يدعي أن اإلنسان ال يقدر على اإلتيان 

 بقرآن مثله. وقد أثبت املعارضون مجيعا صدق هذا االدعاء بصمتهم. منه. 
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احلق أن املسيحيني ساخطون على القرآن الكرمي كثريا، وسبب سخطهم 
ا كلها، وأبطل ألوهية إنسان، عائد إىل أنه كسر شوكة املسيحية وأوهن قو

ومزق عقيدة الصلب إربا وأثبت أن تعليم اإلجنيل الذي يعتز به املسيحيون كثريا 
ناقص للغاية وبال جدوى. فكان ضروريا أن يثور هياج املسيحيني نتيجة 
األنانية، لذا فما بالغوا مهما افتروا. والذي يريد أن يتنصر بعد ما كان مسلما 

الذي يولَد من بطن أمه ويبلغ أشده مث يريد أن يدخل بطنها ثانية  فمثَله كمثل
ويتحول إىل نطفة كما كان من قبل. إنين ألستغرب مباذا يعتز املسيحيون، إذا 
كان هلم إلـه فهو ليس إال الذي مات قبل مدة وقربه موجود يف حارة خانيار 

تفوق معجزات مبدينة سرينغر يف كشمري، وإذا كانت له معجزات فهي ال 
األنبياء اآلخرين. بل معجزات النيب إلياس أكثر منها بكثري. وحبسب بيان اليهود 

فقط. أما نبوءاته  ١مل تصدر منه معجزة قط بل كانت كلها زيف وخديعة
كرسيا حبسب الوعد؟ أرجو  ١٢حواريا  ١٢فكانت معظمها باطلة. هل أُعطي 

حبسب نبوءته حكومة  �أن جييبين أحد من القساوسة؟ هل نال عيسى 
من  �دنيوية اشتريت األسلحة من أجلها؟ فليقل يل أحد! هل نزل املسيح 

السماء حبسب وعده؟ أقول: مل حيظ بالصعود إىل السماء أصال دع عنك 
بل جنا من املوت يف حالة  -هذا هو رأي الباحثني األوروبيني أيضا -النـزول

  .٢عرب اهلند ومات هنالكا هارب شبيهة باملوت، ووصل إىل كشمري خفية
                                                 

جيلٌ شرير  نفسه يصدق بيان اليهود هذا، ألنه يقول يف اإلجنيل: �إن قول املسيح  ١
فَاسمعجزة و ةٌ. فمن الواضح أنه إذا كان املسيح أرى اليهودآي طَى لَهعالَ تةً، وآي طْلُبي ق

 من قبل ألشار إليها عند طلبهم هذا. منه.
إىل السماء حيا جبسده  �إن الذين يقولون، مع كوم مسلمني، بصعود عيسى  ٢

الكرمي يبني موت عيسى يف اآلية: املادي يتفوهون بكالم لغو خيالف القرآن الكرمي. القرآن 
) وجيعل صعود اإلنسان إىل السماء باجلسد املادي ١١٨(املائدة:  �فَلَما توفَّيتنِي�

) فأي ٩٤(اإلسراء:  �قُلْ سبحانَ ربي هلْ كُنت إِلَّا بشرا رسولًا�مستحيال يف اآلية: 
جهل أن يعتنقوا اعتقادا يعارض كالم اهللا. ما من جهل أكرب من أن يستنبط من "التويف" 
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يركّز  -بغض النظر عن التهمة أنه مسروق - أما التعليم فإن تعليم اإلجنيل
أي على جانب احللم  ؛على جانب واحد من كافة جوانب قوى اإلنسان

والعفو، ويقضي على اجلوانب األخرى كلها. مع أن كل إنسان يستطيع أن 
فيه لغو أو عبث. بل كل قوة خلقت يفهم جيدا أن كل ما رزقه اهللا القادر ليس 

يف اإلنسان حبكمة بالغة ويف مكاا املناسب متاما. فكما يعد احللم والعفو من 
األخالق احملمودة يف وقتها وحملها املناسب كذلك تعد الغرية واالنتقام ومعاقبة 

صفح ارم أيضا من األخالق الفاضلة يف وقتها وحملها املناسب. ليس العفو وال
من احلكمة دائما وال تعد املعاقبة واالنتقام حكمةً دائما. هذا هو تعليم القرآن 

جزاُء سيئَة سيئَةٌ مثْلُها فَمن عفَا وأَصلَح فَأَجره علَى �الكرمي كما يقول تعاىل: 
ل . إذًا، هذا هو تعليم اإلسالم، وأما اإلجنيل فيحض على العفو يف ك�١اِهللا

األحوال دون أي شرط، ويدوس حتت األقدام مصاحل اإلنسان األخرى اليت 
جتري عليها سلسلة التمدن كلها، ويؤكد على منو فرع واحد فقط من فروع 

  القوى اإلنسانية كلها ويهمل رعاية الفروع األخرى كليا. 
مل يعمل بنفسه ذا التعليم األخالقي؛  �والالفت يف املوضوع أن عيسى 

وجد شجرة تني دون مثر فدعا عليها، بينما علّم اآلخرين الدعاء باخلري، وأمر  إذ
اآلخرين أال يطلقوا كلمة "أمحق" على أحد، بينما أكثر من سوء الكالم لدرجة 
أنه أطلق على كبار اليهود عبارة "أوالد الزنا" أيضا، وكال لعلماء اليهود شتائم 
                                                                                                                     
الصعود إىل السماء باجلسد املادي. أوال، مل يرد يف أي قاموس أن معىن التويف هو الصعود 

تتعلق بالقيامة أي سيجيب  �فَلَما توفَّيتنِي�إىل السماء باجلسد املادي. مث ما دامت اآلية: 
اَهللا تعاىل ذا اجلواب يوم القيامة، فهذا يستلزم أن حتل القيامة دون أن ميوت  �عيسى 

عيسى، بل سيمثل أمام اهللا تعاىل جبسده املادي قبل املمات. وإن حتريف القرآن ذه 
 الطريقة خطوة تسبق اليهود أيضا. منه.

  .٤١الشورى: ١
الصفح والعفو اللذين ال جيديان نفعا، ألن ذلك يؤدي إىل فساد  القرآن الكرمي ال جييز 

 أخالق اإلنسان واإلخالل بالنظام، بل مسح بالعفو الذي يسفر عن اإلصالح. منه.
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بينما جيب على معلّم األخالق أن يبدي قاسية يف كل وعظ ونابزهم باأللقاب، 
أخالقه الفاضلة قبل غريه. فهل ميكن أن يكون من اهللا تعاىل هذا التعليم الناقص 

بنفسه؟ التعليم الطاهر والكامل هو تعليم القرآن  �به عيسى الذي مل يعمل 
الكرمي الذي يربي كل فرع من فروع شجرة البشرية. فالقرآن ال يركز على 
جانب واحد فقط بل يعلّم العفو والصفح تارة ولكن بشرط أن يكون العفو 
أقرب إىل احلكمة، ويأمر تارة أخرى مبعاقبة ارم يف املكان والزمان املناسبني. 
فاحلق أن القرآن الكرمي صورة لقانون اهللا تعاىل السائد يف الطبيعة الذي نراه أمام 
أعيننا دائما. ومن املعقول متاما أن يكون هناك تطابق بني قول اهللا تعاىل وفعله. 

الصادق أن يعلّم ما يطابق متاما األسلوب والنمط  اهللا مبعىن أنه جيب على كتاب
ل قول شيء ومن الفعتعاىل يف العامل، ال أن يظهر من الالذي يرى عليه فعلُ اهللا 

شيء آخر. نرى أن فعل اهللا ليس مبنيا على اللني والعفو دائما ويف كل 
األحوال، بل يعاقب أيضا ارمني بأنواع العذاب، وقد ذُكرت أنواع العذاب 
من هذا القبيل يف الكتب السابقة أيضا. إن إلـهنا ليس حليما فقط بل هو 

م أيضا، وإن غضبه أيضا عظيم. الكتاب الصادق هو ذلك الذي يطابق حكي
. مل �نواميس اهللا يف الطبيعة، وقول اهللا الصادق هو الذي ال يعارض فعله 

نشاهد قط أن اهللا عامل خلقه باحللم والصفح دائما ومل ينـزل عليهم عذاب 
باع النجسة عن ذوي الطقط. ففي هذا العصر أيضا أنبأ اهللا تعاىل بواسطيت 

. كما مل يتوقف الطاعون أيضا إىل اآلن. ما همبزلزال عظيم ومهيب سيهلك
الذي واجه قوم نوح من قبل؟ وماذا واجه قوم لوط؟ فاعلموا يقينا أن مغزى 
الشريعة هو التخلّق بأخالق اهللا. هذا هو كمال النفس. وإذا أردنا أن يتولد فينا 

وقاحة بشعة، واعتراض على األخالق خلق أفضل من اهللا فهذا إحلاد ورجس و
  اإلهلية. 

مث فكّروا يف شيء آخر أن من سنة اهللا القدمية أنه يغفر الذنوب بالتوبة 
واالستغفار، وجييب دعاء الصاحلني على سبيل الشفاعة أيضا. ولكن ما رأينا 
قط يف قانون اهللا أن يضرب زيد رأسه حبجر ويزول صداع بكرٍ. فال ندري 
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انون يزول مرض اآلخرين الباطين نتيجة انتحار املسيح؟ وبأية حبسب أي ق
فلسفة ميكننا أن نعلم أن موت املسيح ميكن أن يزيل رجس غريه الباطين؟ بل 
التجربة تثبت نقيض ذلك، ألن خصلة السلوك السوي وعبادة اهللا كانت 

لنفسانية موجودة يف املسيحيني ما مل ينوِ املسيح االنتحار. مث ثارت األهواء ا
لدى املسيحيني بعد حادث الصلب كايار سد على ر وانتشار مائه يف كل 
حدب وصوب. ال شك أنه إذا قام املسيح ذا االنتحار قصدا فقد قام بعمل 
غري مناسب متاما، ألنه لو بذل احلياة نفسها يف الوعظ والنصيحة للناس الستفاد 

من هذا السلوك غري السوي؟ غري أنه منه خلق اهللا، ولكن ماذا استفاد اآلخرون 
لو عاد املسيح إىل احلياة بعد االنتحار وصعد إىل السماء على مرأى من اليهود 
آلمنوا به. أما اآلن فإن صعوده إىل السماء ليس إال قصة واهية وكالم فارغ 

  فقط عند اليهود وغريهم من العقالء كافة. 
مسع أحد مرة أن يكون الثالثة مث إن عقيدة الثالوث عقيدة غريبة حقا، هل 

واحدا والواحد ثالثة دائما وبوجه كامل؟ أي أن يكون الواحد إهلا كامال 
؟ املسيحية ديانة غريبة فعال إذ فيها خطأ يف كل أمر كامالا لـهإوالثالثة أيضا 

وزلة يف كل خطوة. وعلى الرغم من كل تلك الظلمات قد ختم فيها على 
ستقبل. لذا ال ميكن احلكم يف أخطاء األناجيل بوحي الوحي واإلهلام يف امل

جديد حبسب اعتقاد املسيحيني، ألن الوحي يف املستقبل مستحيل بل انقطع يف 
غابر األزمان حبسب اعتقادهم. واآلن املدار كله على رأيهم الذي ليس بريئا من 

ل تأليه اجلهل والظلمة. إن أناجيلهم جمموعة أمور سخيفة ال ميكن إحصاؤها؛ مث
إنسان ضعيف وجواز صلبه من أجل ذنوب اآلخرين وإدخاله جهنم ثالثةَ أيام. 
مث تأليهه من جانب وعزو الضعف وعادة الكذب إليه من جانب ثان. توجد يف 
األناجيل كلمات كثرية تثبت كذب املسيح والعياذ باهللا. فمثال وعد لصا بأنك 

ل جهنم يف اليوم نفسه على دخ املسيح ستفطر اليوم معي يف الفردوس ولكن
النقيض من وعده وبقي فيها ثالثة أيام. كذلك ورد يف األناجيل أن الشيطان 

. ولكن الالفت يف املوضوع أنه مل وجيربه إىل هنا وهناك ليبتليه املسيحذهب ب
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ينج من ابتالء الشيطان مع كونه إلـها بل جتاسر الشيطان ليبتلي اإلله. الفلسفة 
غريبة حقا وخمتلفة عن العامل كله. إذا كان الشيطان جاء إىل  اإلجنيلية هذه

املسيح فعال فكان لدى املسيح فرصة ساحنة ليريه اليهود عيانا ألم كانوا 
بشدة، ألنه قد وردت يف سفر النيب مالخي عالمة النيب  �ينكرون نبوته 

سيعود إىل الدنيا قبله. وملا مل يأت النيب إلياس إىل الدنيا  ١إلياسالنيب الصادق أن 
مفتريا ومكّارا إىل يومنا هذا. وهذه حجة قوية  �ثانية لذا يعد اليهود عيسى 

يف أيدي اليهود ال يطيق املسيحيون جوابا عليها. إن جميء الشيطان إىل املسيح 
هم الذين يرون الرؤى من  ليس إال زعم اانني حبسب رأي اليهود ألن اانني

  . كابوسهذا القبيل عادة. وهذا املرض ضرب من ال
أن املراد من جميء الشيطان هو أن املسيح  يإجنليزباحث ويف هذا املقام أولَ 

تلقّى إهلاما من الشيطان ثالث مرات ولكن املسيح مل يتأثر ا. ومن مجلة 
املسيح أن يهجر اَهللا تعاىل ويتبع اإلهلامات الشيطانية أن ألقى الشيطان يف روع 

الشيطان فقط. ولكن الالفت يف املوضوع أن الشيطان سيطر على ابن اهللا 
وأماله إىل الدنيا مع أنه يدعى ابن اهللا، مث مات أيضا على عكس مقتضى 
األلوهية. هل اإلله ميوت أيضا؟ إذا مات اإلنسانُ فقط فلماذا االدعاء بأن ابن 

من أجل الناس؟ ومع كونه إهلا مل يعرف عن يوم القيامة شيئا،  اهللا ضحى حبياته
كما جاء إقرار املسيح نفسه يف اإلجنيل ذا الشأن أنه ال يعرف مىت ستقوم 
القيامة مع كونه ابن اهللا. أي سخف القول بأنه كان جيهل علم القيامة مع أنه 

                                                 
كان اليهود يف ذلك الزمن ينتظرون عودة النيب إلياس إىل الدنيا ونزوله من السماء كما  ١

 �من السماء. ولكن عيسى  �عيسى  ينتظر املشايخ السذج يف عصرنا احلايل نزولَ
اضطر ليؤول نبوءة النيب مالخي هذه، لذلك ال يصدقه اليهود إىل اآلن ألن إلياس مل 
ينـزل من السماء، ووصل اليهود إىل جهنم نتيجة هذا املعتقد، ويعتنق املسلمون اآلن 

 �ى نبوءات النيب املعتقد اخلاطئ نفسه. هذا تقليد لليهود متاما، ولكنه أدى إىل حتقق إحد
 على أية حال. منه.
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ال حتمل مثراً، دع يسمى إلـها! بل عندما مشى إىل شجرة التني مل يعرف أا 
  عنك علم القيامة. 

أعود اآلن إىل صلب املوضوع وأقول باإلجياز بأنه إذا جاء وحي اهللا مطابقا 
لقصة قدمية أو كتاب سابق، أو مل يطابقهما متاما، أو إذا افترضنا جدال أن تلك 

 يف نظر الناس، فهذا ال يربر اهلجوم على خيايلالقصة أو الكتاب قصةٌ أو كتاب 
فهي  امساوي اتاريخ أو وحيال ن كتبواملسيحيالكتب اليت يسميها اهللا.  وحي

خيلو من رجس  من كتبهمدليل. وال كتاب  اال أصل وال يقوم عليهكلها ب
ية ميكن أال تكون خيالالشكوك والشبهات. الكتب اليت يعدوا زائفة أو 

هللا ليس كذلك، والكتب اليت حيسبوا صحيحة قد تكون زائفة. إن كتاب ا
حباجة إىل موافقة كتبهم أو معارضتها. ليس معيار كتاب اهللا الصادق أن ينظر 
املرء إىل موافقة كتبٍ مثل كتبهم أو معارضتها. إن عد املسيحيني أي كتابٍ 

، كما ال يبىن عدهم كتابا القانونيةزائفا ليس باألمر الذي ثبت بالتحقيقات 
إال ختريصا منهم وأفكارا حبتة. لذا فإن  صحيحا على مبدأ ثابت، بل ليس ذلك

أفكارهم الواهية هذه ال ميكن أن تكون معيارا لكتاب اهللا، بل املعيار هو أن 
اجلارية يف  ١يرى املرء هل يثبت ذلك الكتاب كونه من اهللا تعاىل حبسب سنته

النواميس الطبيعية وباملعجزات القوية أم ال؟ لقد ظهرت على يد سيدنا وموالنا 
أكثر من ثالثة آالف معجزة، أما النبوءات فال تعد وال حتصى، ولكننا  �النيب 

العظيمة أن وحي  �لسنا حباجة إىل أن نقدم املعجزات السابقة بل من معجزاته 
مجيع األنبياء اآلخرين قد انقطع، واندثرت معجزام وصارت أممهم صفر 

                                                 
القرآن الكرمي هو الكتاب الوحيد يف العامل الذي أثبت وجود اهللا وصفاته حبسب قانون  ١

الطبيعة، وهو امللحوظ يف العامل املبين على فعله تعاىل، واملنقوش يف فطرة اإلنسان وضمريه. 
مل يبلغه اإلجنيل فهو جيهل ذلك  أما إله املسيحيني فمحبوس يف أوراق اإلجنيل فقط. والذي

اإلله. ولكن اإلله الذي يقدمه القرآن الكرمي ال ميكن أن جيهله أحد من أهل الفطنة. لذا 
فاإلله احلق هو ذلك الذي قدمه القرآن الكرمي وتشهد له فطرة اإلنسان والنواميس 

 الطبيعية. منه.
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فلم  �قصص. أما وحي النيب اليدين وخاوية الوفاض ومل تبق يف أيديهم إال ال
ينقطع ومل تنقطع معجزاته، بل تتجلّى دائما بواسطة الكمل من األمة الذين 

. لذلك فإن اإلسالم هو دين حي وإلـهه إله حي. فهذا �ينالون شرف اتباعه 
العبد الضعيف هللا تعاىل جاهز لتقدمي هذه الشهادة يف العصر الراهن أيضا. وقد 

. �اآلن آالف اآليات اليت تصدق رسول اهللا وكتابه  ظهرت على يدي إىل
كل يوم تقريبا. انتبهوا اآلن وفكروا جيدا أنه  املقدسة وأتشرف مبكاملة اهللا تعاىل

ما دامت آالف األديان يف العامل تنسب إىل اهللا تعاىل فما السبيل إىل اإلثبات أا 
من عند اهللا يف احلقيقة؟ ال بد أن يكون هناك ما مييز الدين احلق عن غريه. وإال 

ن دين من عند اهللا، فإن جمرد ادعاء املعقولية ال ميكن أن يكون دليال على كو
ألن اإلنسان أيضا يستطيع أن يأيت بكالم معقول. واإلله الذي يتولد بأدلة 
خيترعها اإلنسان فقط ليس بإلـه يف احلقيقة، بل اإلله احلق هو ذلك الذي 
يثبت وجوده بآيات قوية. الدين الذي يكون من عند اهللا جيب أن ترافقه 

أنه صادر عن يد اهللا فقط. حىت يعلَم  �إلثبات ذلك آيات من اهللا وخاتمه 
فهذا الدين هو اإلسالم. اإلله الذي هو خفي ومستور متاما يعرف وجوده 
بواسطة هذا الدين وحده. فهو ال يتجلى إال على أتباع هذا الدين احلقيقيني. إن 

الدين الصادق، وبواسطته يثبت اهللا تعاىل بأنه موجود فعال.  فوقيد اهللا تكون 
يان اليت بين أساسها على القصص البحتة ليست أقل من الوثنية وال توجد واألد

فيها روح الصدق. إذا كان اهللا حيا اآلن أيضا كما كان من قبل، وإذا كان 
يتكلم ويسمع كما كان يتكلم ويسمع من قبل، فال يوجد سبب ألن يلزم 

هذا العصر الصمت يف هذا العصر وكأنه ليس موجودا. وإذا كان ال يتكلم يف 
فال شك أنه ال يسمع أيضا؛ فكأنه مل يعد شيئا اآلن. فالدين احلق هو الذي 

  يثبت كالم اهللا ومساعه يف العصر الراهن أيضا. 
ففي الدين احلق يثبت اهللا تعاىل وجوده بنفسه من خالل مكاملته وخماطبته. إن 

لوا إىل معرفة معرفة اهللا صعبة جدا وليس بوسع حكماء الدنيا وفالسفتها أن يص
اهللا تعاىل؛ ألن كلّ ما يثبت باإلمعان يف األرض والسماء هو أنه جيب أن يكون 



�������� 	
��   ١٦٩ 

 

هلذا التركيب احملكم واألبلغ صانع، وال يثبت أن هذا الصانع موجود يف 
" واضح. فاملخبِر بوجوده موجود فعال" و"جيب أن يكوناحلقيقة. والفرق بني "

الذي ال يؤكد على معرفة اهللا فقط بل يريه  يف احلقيقة هو القرآن الكرمي وحده
أيضا. وليس حتت أدمي السماء كتاب بوسعه أن يطلع على ذلك الوجود 

  املستور. 
ما هو اهلدف من وراء الدين؟ هو ليس إال أن ينال املرء إميانا بوجود اهللا 
وصفاته الكاملة على وجه اليقني ويتخلص من األهواء النفسانية ويتولد فيه 

ذايت هللا تعاىل، ألن تلك هي اجلنة اليت ستتجلى يف عامل اآلخرة بأساليب  حب
خمتلفة. وعدم معرفة اهللا احلق والبعد عنه وعدم حبه حبا صادقا هو اجلحيم 
احلقيقي الذي سيظهر يف عامل اآلخرة بأساليب خمتلفة. والغاية املتوخاة يف هذا 

  مل بوجود اهللا تعاىل مث احلب الكامل. السبيل هي أن يتسىن للمرء اليقني الكا
واآلن جيب التأمل: بواسطة أي دين أو أي كتاب ميكن أن تتحقق هذه 
الغاية؟ يقول اإلجنيل بكل صراحة بأن باب املكاملة واملخاطبة موصد متاما، 

ولن حيدث ذلك يف املستقبل.  قد حدث ما حدثوسبل اليقني مسدودة. 
ن اإلله الذي يسمع يف هذا العصر أيضا كيف ولكن ما يثري االستغراب هو أ

كان يتكلم ويسمع  �عجز اآلن عن الكالم؟ هل ميكننا أن نطمئن باعتقاد أنه 
يف أزمنة سحيقة ولكنه اآلن يسمع فقط وال يتكلم؟ ما الفائدة من إله تعطلت 
بعض قواه نتيجة امتداد الدهر كما تتعطل لدى شخص يبلغ من العمر عتيا؟ 

دة اإلله الذي ال يستطيع أن يغفر الذنوب لعباده ما مل يعلَّق على كذلك ما فائ
خشبة ويجلَد، وما مل يبصق يف وجهه، وما مل يزج به يف السجن لبضعة أيام 
وما مل يعلَّق على الصليب يف اية املطاف؟ حنن براٌء بشدة من إله غلبه قوم 

ضا. حنن نؤمن بصدق إله اليهود األذالء الذين كانوا قد فقدوا حكومتهم أي
بعث شخصا فقريا عدمي احليلة من مكة نبيا وأرى العالَـم كله جتلي قدرته 
وغلبته يف ذلك الزمن لدرجة أنه حني أرسل كسرى الفرس جنوده للقبض على 
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أمر ذلك اإلله القادر رسولَه أن يقول هلم: إن ربي قد قتل  �نبينا األكرم 
  ربكم الليلة. 

وتكون النتيجة النهائية  ،لتدبر كيف أن شخصا يدعي األلوهيةاآلن، جيب ا
أن يقبض عليه جندي من جنود حكومة الروم ويضعه يف السجن يف غضون 
ساعة أو ساعتني، وال تجاب أدعيته أيضا اليت دعاها طول الليل. ومن جانب 

إن آخر هناك شخص يدعي النبوة فقط ويهلك اهللا تعاىل ملوكا يتصدون له. 
" مفيد جدا للباحث عن احلق. كن صديق الغالب لتكون غالبا: "املثل القائل

ماذا نفعل بالدين امليت؟ ماذا نستطيع أن نستفيد من كتاب ميت؟ ما الذي 
  ميكن أن يفيدنا إله ميت؟ 

أقسم باهللا الذي نفسي بيده أنين مشرف مبكاملة ريب القدوس القطعية 
م تقريبا. اإلله الذي قال له يسوع: "لما شبقتين؟" واليقينية، وأتشرف ا كل يو

أرى أنه مل يتركين. لقد شنت علي أيضا صوالت كثرية كما شنت على املسيح 
د لشنقي أيضا يولكن خاب أعدائي يف كل هجوم. لقد نسجت املكا �

ولكن مل أُعلَّق على الصليب على غرار املسيح، بل أنقذين ريب عند كل بالء. 
هر يل معجزات عظيمة وأرى أيادي قوية وأثبت يل بواسطة آالف اآليات وأظ

. ال أرى أن عيسى �أن اهللا هو اإلله الذي أنزل القرآن الكرمي وبعث النيب 
يفوقين يف هذه األمور بشيء قط؛ مبعىن أنه كما نزل كالم اهللا عليه  �املسيح 

نفسي مصداقا هلا كذلك نزل علي، وكما تنسب املعجزات إليه كذلك أرى 
بل أكثر منه على وجه اليقني. وقد نلت هذا الشرف كله بربكة اتباع ذلك 

. ما �النيب الذي ال تعرف الدنيا مدارجه ومراتبه، أي سيدنا حممد املصطفى 
حي يف السماء  �أشنع الظلم أن يقول اجلهال واألغبياء من الناس أن عيسى 

  !�نا رسول اهللا مع أنين أرى عالمات احلياة يف سيد
 اإلهلي ، وإن باب الوحينبيهاإلله الذي ال تعرفه الدنيا قد رأيناه بواسطة 

الذي هو مسدود على األمم األخرى قد فُتح علينا بربكة هذا النيب فقط. 
واملعجزات اليت تسردها األمم األخرى كالقصص واحلكايات فقط، رأيناها بأم 
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أعيننا بواسطة هذا النيب. وقد اطلعنا على مرتبة هذا النيب اليت ليست فوقها أية 
مرتبة. ولكن من الغريب أن الدنيا غافلة عنه. يقولون يل: ملاذا ادعيت أنك 
املسيح املوعود؟ ولكين أقول صدقا وحقا بأنه ميكن للمرء أن يفوق أيضا عيسى 

قول العمهون بأن هذا كفر. ولكين نتيجة االتباع الكامل هلذا النيب. ي �
أقول: ما دمتم أنتم حمرومون من اإلميان، فما أدراكم ما الكفر؟ الكفر فيكم. لو 

ملا  �اهدنا الصراطَ الْمستقيم * صراطَ الَّذين أَنعمت علَيهِم�علمتم معىن اآلية: 
نكم تستطيعون بربكة االتباع تفوهتم ذا الكفر. إن اهللا تعاىل يرغِّبكم يف أ

أن جتمعوا يف نفوسكم كماالت مجيع األنبياء املتفرقة،  �الكامل هلذا النيب 
  وأنتم حتسبون نيل كماالت نيب واحد فقط كفرا!! 

فعليكم أن تفكّروا جيدا كيف ميكن معرفة الدين احلق الذي هو من اهللا. 
احلصول على معرفة اهللا. فاعلموا أن الدين احلق هو ذلك الذي بواسطته ميكن 

ويف األديان األخرى تقدم مساعٍ إنسانية فقط كأا منة اإلنسان على اهللا تعاىل 
. أما يف اإلسالم فيكشف اُهللا تعاىل وجوده بنفسه يف كل �أنه أخرب بوجوده 

. إذًا، أيضا ، كما ظهر علي يف هذا العصرأنا املوجودعصر بصوته القائل: 
الذي بواسطته عرفنا اهللا  �آالف السالمات والربكات على هذا الرسول 

  تعاىل. 
بأسف شديد بأن قولك بأنك تأثّرت سلبيا مرة أخرى ويف األخري أقول 

بالقول إن مرمي كانت أُخت هارونَ، يبني قلة علمك بشدة يف رأيي. لقد كتب 
يضا بكثرة. ولكن ما وجه حول هذا االعتراض السخيف العلماء القدامى أ

استغرابك إذا عد اهللا تعاىل مرمي أخت هارون على سبيل االستعارة أو لسبب 
آخر؟ بينما قال القرآن الكرمي مرارا وتكرارا بأن النيب هارون كان يف زمن 

 ١٤٠٠اليت ولدت بعد هارون بـ  �موسى، ومرمي هذه كانت أم عيسى 
ىل جيهل هذه األحداث، وأخطأ، والعياذ سنة. فهل يثبت من ذلك أن اهللا تعا

باهللا، يف بيانه بأن مرمي أخت هارون؟ ما أخبث هؤالء القوم الذين يفرحون 
بإثارة اعتراضات بذيئة. من املمكن أن يكون ملرمي أخ امسه هارون. إن عدم 
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العلم ال يستلزم عدم وجود الشيء. ولكنهم ال حياسبون أنفسهم وال يرون كم 
عرضة لالعتراضات. انظروا كم هو كبري االعتراض أن مرمي نذرت هو اإلجنيل 

للهيكل لتخدم بيت املقدس لألبد وال تتزوج طول العمر، ولكن عندما لوحظ 
لديها محلُ ستة أو سبعة أشهر أنكحها كبار القوم من جنار امسه يوسف وهي 

يسى أو شهرين من وصوهلا إىل بيته أجنبت صبيا ومسي ع شهر أو حامل، وبعد
  يسوع. 

االعتراض هنا هو أنه إذا كان ذلك احلمل على سبيل املعجزة فلماذا مل يتم 
  االنتظار إىل اإلجناب؟ 

العمر، فلماذا  واالعتراض الثاين هو أن العهد كان أن ختدم مرمي اهليكلَ طوال
  فُصلت عن خدمة بيت املقدس خالفا للعهد وزوجت من يوسف النجار؟ 

لث هو أنه كان حراما وغري مسموح متاما حبسب التوراة أن واالعتراض الثا
خالفا  يف حالة احلمل مع يوسف تنكَح املرأة أثناء محلها، فلماذا إذًا عقد قراا

؟ مع أن يوسف كان مستاء من هذا النكاح وكانت زوجته األوىل لتعليم التوراة
  اج يوسف األول. موجودة. الذين ينكرون التعدد لعلهم ليسوا مطلعني على زو

باختصار، هنا حيق للمعترض أن يظن أن السبب وراء هذا النكاح عائد إىل 
أن كبار القوم شكّوا يف أن مرمي محلت محال غري شرعي. مع أننا نعتقد حبسب 
تعليم القرآن الكرمي أن احلمل كان بقدرة اهللا فقط ليعطي اُهللا اليهود عالمة 

تتولد يف موسم األمطار تلقائيا، وكان آدم القيامة. وما دامت آالف احلشرات 
أيضا بدون أب وأم فإن والدة عيسى ذه الطريقة ال تثبت أفضليته. بل  �

  الوالدة بغري أب تدل على احلرمان من بعض القوى. 
فلباب الكالم، إن نكاح مرمي كان بسبب الشك والريبة، وإال فأية حاجة 

دمة بيت املقدس؟ من املؤسف حقا أن اقتضت إىل تزويج املرأة اليت نذرت خل
هذا النكاح قد أسفر عن فنت مجة، منها أنّ اليهود األشقياء أشاعوا شبهات 
حول عالقات غري شرعية. إذًا، إذا كان هناك اعتراض يقتضي حال فهو هذا، 
وليس عد هارون أخ مرمي. ومل ترد يف القرآن الكرمي كلمة تفيد أن مرمي كانت 
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. قد ورد هناك اسم هارون فقط دون ذكر لفظ "نيب". من نيبال أخت هارون
املعلوم أنه كانت عند اليهود عادة أن يستخدموا أمساء األنبياء تيمنا. فمن 
األقرب للفهم أن يكون ملرمي أخ امسه هارون، وعد هذا البيان حمال لالعتراض 

.محق حبت  
هود والنصارى أما إذا وجدت قصة أصحاب الكهف وغريها يف كتب الي

أيضا فما الضرر  خياليةالقدمية، وإذا افترضنا جدال أم كانوا حيسبوا قصصا 
يف ذلك؟ فلتعلم أن كتبهم الدينية والتارخيية حىت كتبهم السماوية أيضا مستورة 
يف حجب الظالم. وال تعلم مبدى املأمت اجلاري يف أوروبا يف هذه األيام حول 

السليمة تتوجه إىل اإلسالم من تلقائها، وتؤلَّف كتب  هذه الكتب، وأن الطبائع
من اإلجنليز يف أمريكا وبالد أخرى قد  عديدكثرية يف تأييد اإلسالم. فهناك 

  انضموا إىل مجاعتنا. إالم يخفى الكذب؟ 
واجلدير بالتأمل أيضا: ملاذا احتاج الوحي اإلهلي لالقتباس من تلك الكتب 

ء الناس عميانٌ وكتبهم أيضا عمياء كلها. من أصال؟ اعلموا يقينا أن هؤال
الغريب حقا أنه ما دام القرآن الكرمي قد نزل يف جزيرة كان الناس فيها جيهلون 

فكان أميا؛ فإن توجيه االام  �كتب اليهود والنصارى بوجه عام، أما النيب 
يف هذه احلالة ليس إال فعل الذين ال خيافون اهللا أدىن خوف. إذا  �إذًا للنيب 

فكم من اعتراضات ستوجه إىل  �أمكن توجيه مثل هذه االعتراضات إىل النيب 
عيسى الذي تعلّم التوراة على يد عامل إسرائيلي درسا درسا، وقرأ كتب اليهود 

احلقيقة بعبارات مستقاة  مثل التلمود وغريه؟ والذي جند أن إجنيله مليء يفكلها 
من التوراة والتلمود، حىت إننا لنؤمن به بناء على أمر من القرآن فقط، وإال 

  فهناك شبهات كثرية تنشأ عن األناجيل. 
ولألسف الشديد ليس يف األناجيل ولو شيء واحد ليس موجودا بلفظه يف 
الكتب السابقة. مث إذا مجع القرآنُ الكرمي حقائق الكتاب املقدس املتفرقة يف 
مكان واحد فأي استبعاد عقلي يف ذلك، وأية مصيبة حلت بسبب ذلك؟ فهل 

م ثابتا بأدلة حمال عندكم أن تكون قصص القرآن كلها مستقاة من الوحي ما دا
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كان يتلقى وحيا من اهللا تعاىل؟ وما دامت أنوار نبوته احلقة  �قاطعة أن النيب 
وبركاته ال تزال تظهر إىل اآلن، فلماذا يفسح جمال لتتطرق إىل القلب وساوس 

، والعياذ سابق لوحشيطانية بأن قصة من قصص القرآن نقلت من كتاب أو 
أم ال حتسبه قادرا على علم الغيب؟ لقد قلت ؟ أتشك يف وجود اهللا تعاىل باهللا

قول ال أصل له إذ  كتابا ما أصليا أو خيالياقبل قليل بأن عد اليهود والنصارى 
مل يطّلع أحد على حقيقة األصل ومل يلقِ أحد القبض على مزيف وخمادع. 

يبق وعندنا شهادات الباحثني األوروبيني أنفسهم ذا الصدد. إم قوم عمي مل 
فيهم نور اإلميان. أما املسيحيون الذين درسوا الفلسفة والعلوم الطبيعية 
وأضاعوها فإن حالتهم تبعث على األسف الشديد. فمن ناحية، ينكرون وجود 

. واحلق أنه إذا  السماءإىل �السماء، ومن ناحية أخرى يصعدون عيسى 
بناء عليها.  �كانت كتب اليهود السابقة صادقة فال تثبت حىت نبوة عيسى 

للمسيح املوعود الصادق،  - حبسب سفر النيب مالخي - فمثال كان ضروريا
أنه هو ذلك املسيح املوعود، أن يعود النيب إلياس قبله  �الذي ادعى عيسى 

إىل الدنيا ولكنه مل يأت إىل اآلن. إا حجة قوية فعال يف يد اليهود مل يستطع 
إذ  �ا ملنة القرآن الكرمي على عيسى النصارى أن يردوا عليها بوضوح. إ

بنفسه حني قال بأن  �أعلن نبوته. أما مسألة الكفارة فقد دحضها عيسى 
مثَله كمثل النيب يونس الذي بقي حيا يف بطن احلوت لثالثة أيام. فإذا كان 

قد مات على الصليب حقيقة فما وجه مماثلته مع يونس وما وجه  �عيسى 
من هذا املثل بوضوح تام أن عيسى مل ميت على  مماثلة يونس معه؟ يتبني

الصليب بل أغمي عليه فقط مثل يونس. ووصفة "مرهم عيسى" املذكورة يف 
، أي ملعاجلة �كتب الطب كلِّها تقريبا مكتوب يف عنواا أا أُعدت لعيسى 

  اجلروح اليت أصابته على الصليب. وهذا القدر يكفي للمتفهمني.
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أرى مناسبا أن أقول شيئا عن النجاة احلقيقية يف اية هذا الكتيب، ألن 
هدف أهل األديان من اتباع كلّ دين وغايتهم املتوخاة هي احلصول على 
النجاة. ولكن من املؤسف حقا أن معظم الناس جيهلون معىن النجاة احلقيقي. 

و اخلالص من عقوبة الذنب. ولكن ليس هذا إن معىن النجاة عند املسيحيني ه
، إذ من املمكن أن شخصا ال يزين وال يسرق وال يديل يف احلقيقة معىن النجاة

بشهادة كاذبة وال يسفك الدماء وال يرتكب ذنبا آخر حبسب علمه، ومع كل 
ذلك، يكون حمروما من النجاة، ألن املراد من النجاة هو السعادة الدائمة اليت 

فطرةُ اإلنسان جوعا وعطشا هلا، وهي ال تنال إال بعد حب اهللا ذاتيا أُودعت 
شرط أن يتدفق احلب من كال بومعرفته الكاملة والعالقة املتينة معه، ولكن 

اجلانبنيِ. ولكن يف بعض األحيان يتحرى اإلنسان سعادته هذه، خطأ منه، يف 
ف. فكثري من الناس يتحرون أشياء تزيد يف معاناته وعدم سعادته يف اية املطا

سعادم يف ملذات النفس فيشربون اخلمر ليل ار ويشبعون أهواءهم النفسانية 
ويصابون بأمراض فتاكة خمتلفة، ويف اية املطاف يرحلون من هذه الدنيا 
باإلصابة بالسكتة أو الفاجل أو الرعشة أو الكزاز أو اخلراجات يف األمعاء أو 

ة بأمراض خمجلة مثل الزهري وما شاه. وبسبب ذلك تتحلل الكبد أو باإلصاب
قواهم قبل األوان فيحرمون من بلوغهم العمر الطبيعي. ويف األخري يدركون أن 
األشياء اليت اعتربوها سببا لراحتهم كانت يف احلقيقة سببا هلالكهم. وبعض 

نيل املراتب  الناس يرون سعادم يف االزدياد يف العزة والشهرة الدنيوية ويف
ن اهلدف احلقيقي من حيام، ولكنهم أيضا ميوتون يف آخر هلوواملناصب، وجي

األمر باحلسرة الشديدة. والبعض جيمعون أموال الدنيا للهدف نفسه ظانني أا 
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رمبا تؤدي م إىل السعادة، ولكن تكون عاقبتهم أم يشربون كأس املمات 
  هم كل ما ادخروه. بكل مرارة وأمل ومعاناة تاركني وراء

فالسؤال اجلدير بالتأمل للباحث عن احلق هو: كيف ميكن نيل السعادة 
احلقيقية اليت تنتج عنها راحة وسعادة دائمة؟ واحلق أن عالمة الدين احلق أن 
يوصل إىل تلك السعادة املتوخاة. فبواسطة هدي القرآن الكرمي نتوصل إىل نكتة 

كمن يف معرفة اهللا احلقة، واحلب الكامل دقيقة وهي أن السعادة األبدية ت
واملقدس والذايت هللا الواحد األحد، ويف اإلميان الكامل الذي من شأنه أن خيلق 
يف القلب لوعة العشق. إن هذه الكلمات الوجيزة قليلة على اللسان ولكن بيان 

  كيفيتها طويل جدا حبيث ال يسعه دفتر كامل.
شأنه عالمات كثرية، من مجلتها أال توصم  فليكن معلوما أنه ملعرفة اهللا جلّ

قدرته وتوحيده وعلمه وميزاته وصفاته بوصمة أي عيب أو نقص، ألنه إذا كان 
الذي حيكم كل ذرة ويتصرف يف أفواج األرواح وهيكلية األرض والسماء 
ناقصا يف قدراته وحكمه وقواه، فال ميكن أن يسري نظام هذا العامل املادي 

  والروحاين. 
ذا اعتنق املرء اعتقادا، والعياذ باهللا، أن الذرات وكافة قواها وكذلك وإ

األرواح وكل قواها جاءت إىل حيز الوجود من تلقائها، فال بد من االعتقاد 
أيضا بأن علم اهللا وتوحيده وقدرته كلها ناقصة. والسبب هو أنه إن مل تخلق 

مطّلع على أحواهلا  �أنه  األرواح والذرات كلها بيد اهللا، فال سبب لنا لليقني
الباطنية. وما مل يكن هناك دليل على علمه هذا بل وجد الدليل على عكس 
ذلك، لكان ضروريا أن اهللا أيضا جيهل مثلنا كنه هذه األشياء، وعلمه ال حييط 

يصنع شراب أو  وأبأسرارها اخلفية. من املعلوم أنه عندما نصنع دواء ما بيدنا 
فبما أمام أعيننا،  ة أو عصري لتركيب بعض األدوية األخرىتصنع حبات دوائي

نكون على علم جيد باألدوية ونعرف جيدا أننا قد صنعنا تلك الوصفة بأيدينا، 
أنه دواء كذا وكذا وقد صنع بوزن كذا هلدف كذا وكذا. ولكن إذا كانت 
حبات دوائية أو عصري أو شراب دوائي جمهول الكنه ومل نصنعه حنن وال 
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نستطيع أن نفصل أجزاءه، فسنجهل متاما ماهية تلك األدوية. ومن البديهي متاما 
أنه لو آمنا بأن اهللا هو خالق الذرات واألرواح فال بد من اإلميان إىل جانب 
ذلك بأنه يعلم حتما القوى الكامنة يف الذرات واألرواح كلها وقدراا. 

درات، واخلالق ال جيهل هو خالق هذه القوى والق �والدليل على ذلك أنه 
خلقه. ولكن إذا مل يكن اهللا خالق هذه القوى والقدرات فال ميكن أن يقوم 
برهان على أنه يعلم كافة تلك القوى والقدرات. وإن قلتم ذلك بغري دليل أن 
اهللا تعاىل يعلم ا فليس ذلك إال تعنت وادعاء حمض. ولكن كما منلك دليال 

ا مبا صنعه، ولكن أي دليل متلكه مقابل ذلك على أن على أن الصانع يعلم حتم
اهللا تعاىل يعلم كافة القوى والقدرات الكامنة يف األشياء اليت مل خيلقها بيده؟ 
فتلك األشياء ليست عني وجود اهللا حىت يكون مطّلعا عليها كاطالع املرء على 

وهي  آهلة نفسها - حبسب معتقد اآلريني - وجود نفسه، بل كل تلك األشياء
أزلية بذاا، وألا غري خملوقة وأزلية لذا ال عالقة هلا باإلله قط، حبيث لو وقدمية 

افترضنا موت اإلله أيضا ملا تضررت بذلك شيئا، ألنه ما دام اإلله ليس خالق 
إليه من أجل بقائها أيضا كما مل تكن حمتاجة  ةهذه األشياء فهي ليست حمتاج

  يف خلقها. 
 اثنني، احلي والقيوم. ومعىن احلي أنه حي بذاته ويهب إن هللا تعاىل امسني

احلياة لآلخرين أيضا. والقيوم معناه: قائم بذاته، وبسنده يقيم األشياء األخرى 
  اليت خلقها. 

فاألشياء اليت استفادت من قبل من اسم اهللا "احلي" هي اليت ميكن أن تستفيد 
ده األشياء اليت خلقها وليس اليت ما من امسه "القيوم" ألن اهللا تعاىل يقيم بسن

مستها يده. فمن يؤمن باهللا حيا أي خالقا هو الذي حيق له أن يؤمن به قيوما 
أيضا، أي الذي يقيم بسنده ما خلقه. ولكن الذي ال يؤمن باهللا حيا، أي 

يساندها لبقائها، ألن معىن املساندة هو أنه  �خالقا، ال حيق له أن يعتقد بأنه 
ال هذا السند النقرضت هذه األشياء كلها. واملعلوم أن األشياء اليت ما أتت لو
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ليست حباجة إليه لبقائها أيضا. وإذا كانت حمتاجة  �إىل حيز الوجود بيده 
  إليه من أجل بقاء وجودها فهي حمتاجة إليه من أجل خلقه ذلك الوجود أيضا. 

قيوم مرتبطان ببعضهما من فاحلاصل أن هذين االمسني هللا تعاىل، أي احلي وال
حيث تأثرياما وال ينفصالن حبال من األحوال. فالذين يعتقدون أن اهللا تعاىل 
ليس خالق األرواح والذرات لو استخدموا العقل والفهم الضطروا لالعتراف 

خلقت  ألرواحقول بأن الذرات أو اأبأنه تعاىل ليس قيوما هلا أيضا. أي ال 
هي اليت حتتاج إىل سنده. فكيف  �اء اليت خلقها اهللا بسند من اهللا، بل األشي

إذًا ستحتاج إىل سنده األشياء األخرى اليت ليست حباجة إىل سنده من أجل 
  وجودها؟ إنه ادعاء بدون دليل. 

وقد كتبت قبل قليل بأنه إذا اعترف بكون الذرات واألرواح أزلية وجاءت 
على أن اهللا يعلم خواصها اخلافية  إىل حيز الوجود من تلقائها فال يقوم دليل

وقواها وقدراا الدقيقة. أما القول بأنه ما دام اهللا تعاىل إهلها لذلك هو مطّلع 
على خواصها وقدراا اخلفية فهذا ادعاء حبت ما أقيم عليه دليل وما قدم برهانٌ 

س لديه وما أُثبتت عالقة العبودية واأللوهية، بل هو ليس إهلها أصال. فالذي لي
أدىن عالقة مع الذرات واألرواح كخالق هلا، فما معىن كونه إلـها هلا؟ وبأي 
معىن ميكن القول بأنه إله الذرات واألرواح؟ وألي سبب جتوز هذه اإلضافة 
والقول بأنه إله الذرات واألرواح؟ ألن اإلضافة تكون إما إضافة الـملكية كما 

سباب لكونه مملوكا له. ولكن ال نقول: عبد زيد، فيجب أن تكون هناك أ
يوجد سبب ألن تكون األشياء املستقلة اليت هلا قدرات وقوى من تلقائها ملكا 

تكون اإلضافة بناء على عالقة قرابة كقولنا: ابن زيد. ولكن ملا مل  كذلكلإلله. 
تكن لألرواح والذرات مع اإلله عالقة العبودية أو الربوبية فال جتوز هذه 

ة أيضا. ويف هذه احلالة يصح القول متاما بأن وجود اإلله ال يفيد تلك اإلضاف
األرواح اليت ال عالقة هلا به أصال وال يضرها عدم وجوده. بل تصبح يف هذه 

مستحيلة متاما،  -يف مصطلحهم -احلالة النجاة اليت يسميها اآلريون "مكْيت"
ن احلب الذايت هو ذلك ألن مدار النجاة هو على حب اهللا الذايت. واملراد م
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احلب الذي خلقه اهللا تعاىل يف فطرة األرواح. فما دام اإلله مل خيلقها أصال 
فكيف ميكن أن يكون هلا حب فطري جتاه اإلله؟ ومىت أدخل اإلله هذا احلب 
بيده يف فطرا؟ هذا مستحيل، ألن املراد من احلب الفطري هو احلب الذي 

ا فيما بعد، كما يشري اهللا تعاىل إىل ذلك يف يالزم الفطرة دائما وال يلحقه
، أي سألت األرواح: �١أَلَست بِربكُم قَالُوا بلَى�القرآن الكرمي يف قوله: 

. املراد من هذه اآلية هو أن هذه الشهادة بلىألست أنا خالقكم؟ قالوا: 
بأن اهللا تعاىل هو خالقها. فالروح حتب خالقها اإلنسان ح روموجودة يف فطرة 

بطبيعتها وفطرا ألا خلْقه. وقد أشري إىل األمر نفسه يف آية أخرى كما يقول 
. أي أن عطش الروحِ من أجل اهللا �٢فطْرةَ اِهللا الَّتي فَطَر الناس علَيها�: �

دون وصاله  بأي شيء وعدم نيلها السعادة احلقيقية الواحد الذي ال شريك له،
إمنا هو من فطرة اإلنسان، أي قد وضع اهللا تعاىل يف روح اإلنسان أمنية أا  �

ال تطمئن وال دأ إال بوصال اهللا تعاىل. إذا كانت هذه األمنية موجودة يف 
روح اإلنسان فال بد من االعتراف بأن اهللا تعاىل هو خالقها الذي أودعها هذه 

ألمنية موجودة يف الروح أصال. فثبت من ذلك أن اهللا هو األمنية، ولكن هذه ا
يف احلقيقة. ومن الواضح متاما أنه كلما كانت العالقة اإلنسان الذي خلق روح 

الذاتية بني الشيئنيِ متينة، تقوى احلب بينهما بسبب هذه العالقة، فكما حتب 
رمحها. فإن مل  األم ولدها كذلك حيب الولد أمه ألنه ولد من دمها وتربى يف

تكن لألرواح عالقة اخللق مع اهللا تعاىل وكانت أزلية وجاءت من تلقائها فال 
يعقل أن يكون حب اهللا تعاىل يف فطرا. ولوال حب اإلله يف فطرا ملا حازت 

  النجاة بأية طريقة.
احلقيقة املتحققة والينبوع احلقيقي للنجاة هو احلب الذايت الذي يؤدي إىل 

والسبب يف ذلك أن احملب ال يستطيع أن يبقى منفصال عن   تعاىل.وصال اهللا

                                                 
 ١٧٣األعراف:  ١
 ٣١الروم:  ٢
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حبيبه. وملا كان اهللا تعاىل نورا بنفسه فإن حبه يؤدي إىل نشوء نور النجاة. 
واحلب املوجود يف فطرة اإلنسان جيذب حب اهللا تعاىل. وبذلك يبعث حب اهللا 
محاسا ذاتيا خارقا للعادة يف حب اإلنسان هللا، وبالتقاء هذين احلبني تنشأ حالة 

ما القول بأن التقاء احلبني يؤدي إىل نتيجة الفناء أوال مث يتولد نور البقاء باهللا. أ
حتمية أن تكون عاقبة مثل هذا الشخص هي الفناء يف اهللا ويصبح هذا الوجود 

كالرماد، وتفىن الروح يف حب اهللا تعاىل كليا؛ فمثَله كمثل  )وهو حجاب(
صاعقة عندما تنـزل من السماء على اإلنسان خترج نار اإلنسان الداخلية 

ة واحدة جبذب النار السماوية فتكون نتيجتها فناء اجلسد. إذًا، فعلى للعيان دفع
 مساوية ونار غرار ذلك يقتضي املوت الروحاين أيضا نارا من نوعني: نار

ينشأ الفناء الذي ال يتم السلوك بغريه. وعلى هذا الفناء  ائهماداخلية. وبالتق
اإلنسان. وبعد هذا الفناء ينتهي سلوك السالكني، وهو النقطة األخرية اهدات 
. وهذا ما أشري إليه يف �ينال اإلنسان مرتبة البقاء فضال من اهللا وموهبة منه 

، وملخص هذه اآلية أن الذي ينال هذه �صراطَ الَّذين أَنعمت علَيهِم�اآلية: 
. وهذه ١املرتبة يناهلا كإنعام من اهللا، أي بفضله احملض وليس كأجر على عمل

النتيجة األخرية حلب اهللا تعاىل الذي بسببه تتسىن له احلياة األبدية وينجو هي 
من املوت. احلياة األبدية ليست من حق أحد سوى اهللا تعاىل، فهو احلي إىل 
األبد. فال ينال هذه احلياة األبدية من الناس أحد إال من قطع عالقة احلب مع 

ة األبدية بصورة ظلية، فانيا يف اهللا تعاىل غري اهللا متاما وينال نصيبا من هذه احليا
 بعد الفناء حببه الذايت. وال جيوز أن يقال ملثل هذا الشخص أنه ميت ألنه أُحيِي

اهللا. واألموات هم الذين ماتوا ببقائهم بعيدين عن اهللا. فالكفار أشد الكفر  يف
                                                 

يستطيع، بسبب ضعفه البشري، أن يكسب أعماال يستحق بناء عليها ما دام اإلنسان ال  ١
نِعما غري حمدودة وغري متناهية، وبدون احلصول عليها ال يستطيع أن ينال النجاة احلقيقية 

، تأخذ رمحة اهللا بقدر استطاعته والصادقة، فعندما يكمل جماهداته ويبذل مساعيه كلها
عطيه جمانا نعمة وصال اهللا اليت أُعطيها الصادقون بيده مبحض فضله وترمحا على ضعفه وت

 من قبل. منه. 
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وحبياا  األرواح مجيع وامللحدون واملشركون هم أولئك الذين يعتقدون بأزلية
القدم دون نيل احلب الذايت والوصال اإلهلي. بل احلق أنه ال حياة ألي  منذ

شيء سوى اهللا تعاىل فاهللا وحده امسه "احلي". مث تنال أرواح الواصلني احلياةَ 
احلقيقية يف ظله وبالفناء يف حبه وال تنال احلياة بدون وصاله. لذلك يسمي اهللا 

إِنه من يأْت ربه �كرمي أمواتا ويقول عن أهل جهنم: تعاىل الكفار يف القرآن ال
أي لن ميوت ألنه خلق للتعبد  �١مجرِما فَإِنَّ لَه جهنم لَا يموت فيها وال يحيا

األبدي فال بد من بقاء وجوده ولكن يف الوقت نفسه ال ميكن أن نقول بأنه 
صال اهللا. واحلياة احلقيقية عني النجاة وال تنال حي، ألن احلياة احلقيقة تنال بو

. لو علمت األمم األخرى فلسفة احلياة احلقيقية ملا �دون حب اهللا ووصاله 
ادعوا قط أن األرواح جاءت إىل حيز الوجود من تلقاء نفسها منذ القدم وهي 

ماء حائزة على احلياة احلقيقية. احلق أن هذه العلوم مساوية وتتنـزل من الس
  فقط، وال يعلم حقيقتها إال الناس السماويون، والدنيا غافلة عنها. 

أعود اآلن إىل صلب املوضوع وأقول بأن ينبوع النجاة األبدية هو وصال 
اهللا. وال ينال النجاة إال من يشرب ماء احلياة من هذا الينبوع. وهذا الوصال ال 

والصدق الكامل واإلميان يتيسر ما مل تتسن املعرفة الكاملة واحلب الكامل 
الكامل. العالمة األوىل لكمال املعرفة هي أال يوصم علم اهللا الكامل بوصمة 

  قط. 
ولقد أثبت قبل قليل بأن الذين يعدون األرواح وذرات األجسام أزلية وقدمية 

بالغيب بالكامل. لذلك إن الفالسفة اإلغريق الضالني الذين  ال يؤمنون باهللا عاملا
كانوا يعتقدون أن األرواح أزلية كانوا يعتقدون أيضاً أن اهللا تعاىل ال يعلم 

أزلية وجاءت إىل حيز قدمية و اجلزئيات، ألنه ما دامت األرواح وذرات العامل
الوجود من تلقائها ومل خيلقها اهللا تعاىل فال يقوم دليل على أن اهللا حييط علما 

كامنة. من املعلوم أن العلم الكامل الذي بقدراا وقواها الدقيقة وأسرارها ال
                                                 

 ٧٥طه:  ١
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احلصول عليه عن األسرار الكامنة مع مجيع كيفياا وتفاصيلها مبا  حدميكن أل
خلقه املرء بيده، ال ميكن احلصول على مثله بالتمام والكمال عن األسرار 
الكامنة لألشياء األخرى. بل هناك إمكانية اخلطأ يف العلوم األخرى. ففي هذا 

بأن العلم باألرواح  عترافم يضطر القائلون بأزلية األرواح والذرات إىل االاملقا
والذرات هو الذي يليق باهللا تعاىل؛ أي جيب أن يكون ذلك العلم أيضا كامال 

القائل بأزلية (املعتقد  هذا ليس حاصال إلهلهم حبسب ، ولكنهككمال اهللا تعاىل
لم حاصل فعليه تقع مسؤولية أن . وإذا قال أحد بأن هذا الع)األرواح والذرات

يثبته بربهان بين وأال يكتفي باالدعاء فقط. واملعلوم أنه إذا كانت األرواح أزلية 
وخالقة لنفسها بنفسها فستكون وكأا تسكن مستقلة يف حارة حتت سيطرا، 
ويسكن اإلله منفصال دون أن تكون بينهما أية عالقة. وال ميكن هلم أن يبينوا 

لذي جعل األرواح والذرات كلها حتت تصرف اإلله مع كوا أزلية السبب ا
وكوا جاءت إىل الوجود من تلقاء نفسها. هل حدث ذلك بعد حرب أو 

  معركة أو قبلت األرواح اإلذعان تلقائيا نظرا إىل حكمة ما؟ 
مع أن اإلله رحيم وسخي وعادل حتما حبسب معتقدهم ولكنه مع ذلك ال 

 احلقيقة ألنه ال ينجي األرواح الناجية إىل األبد، وذلك يرحم وال يعدل يف
ليستر ضعفه. والسبب يف ذلك أنه إذا وهبها جناة أبدية الستلزم ذلك أن تتحرر 
كل األرواح يف وقت من األوقات بعد جميئها إىل الدنيا مرة بعد أخرى بعد 

قى حكومته قائمة، نيلها النجاة. بينما يود اإلله أن تبقى سلسلة الدنيا جارية لتب
لذا ال يريد أن يهب أي روحٍ جناة أبدية. بل يوقعها يف سلسلة التناسخ املتكرر 
حىت لو بلغت درجة قديس أو ويلّ أو كامل. ولكن هل لنا أن ننسب إىل اهللا 
القادر الكرمي صفات رذيلة كأنْ يفرح بإيذاء عباده دائما وال يريد أن يهبهم 

ينسب هذا البخل إىل اهللا القدوس. ولكن مع األسف  سعادة دائمة؟ ال ميكن أن
الشديد يوجد تعليم البخل هذا يف كتب املسيحيني أيضا؛ إذ يعتقدون أن الذي 
ال يؤمن بعيسى إهلا سيدخل جهنم أبدية. ولكن اهللا تعاىل مل يعطنا هذا التعليم 

نصيبا بل علّم أن الكفار سيواجهون العذاب إىل مدة طويلة ولكنهم سينالون 
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من رمحته يف اية املطاف، كما جاء يف احلديث: يأيت على جهنم زمان ليس 
  فيها أحد ونسيم الصبا حترك أبواا. 

إِلَّا ما شاَء ربك إِنَّ ربك فَعالٌ لما �كذلك هناك آية يف القرآن الكرمي: 
رِيدخرجهم منها أي أن أهل النار سيبقون فيها إىل مدة طويلة ولكن اهللا �١يسي 

حني يشاء، ألنه قادر على أن يفعل ما يشاء. وهذا التعليم يطابق صفات اهللا 
الكاملة، ألن صفاته جاللية ومجالية أيضا. فهو الذي يجرح مث يضمد أيضا 

  .٢اجلراح باملرهم
الكاملة أن تتجلى دائما  �ومن غري املعقول متاما ويناقض صفات اهللا 

صفات غضبه فقط بعد إلقاء أهل اجلحيم يف النار، وال تتجلى صفة رمحته 
ة إىل األبد. بل يتبني مما قاله اهللا تعاىل معطّلوعفوه وتبقى صفات لطفه ورمحه 

يف كتابه العزيز أم سيبقون يف جهنم إىل مدة طويلة أُطلق عليها "األبد" على 
منطلق ضعف البشر. مث تتجلى صفة الرحم واللطف ويضع سبيل االستعارة من 

اهللا تعاىل يده يف جهنم ويخرجون منها بقدر ما يقع منهم يف قبضة يده. ففي 
اجلميع يف اية املطاف، ألن قبضة يد اهللا تعاىل  ٣هذا احلديث إشارة إىل جناة

 فلن يبقى أحد خارجها.  �كمثله غري حمدودة 
تطلع النجوم تباعا كذلك متاما تتجلى صفات اهللا وليكن معلوما أنه كما 

تعاىل. فتارة يكون اإلنسان حتت ظل صفات اهللا اجلاللية واستغنائه الذايت، 
                                                 

 ١٠٨هود:  ١
من غري املعقول أصال أن يعاقَب اإلنسان عقوبة أبدية ليبقى أهل جهنم فيها إىل األبد  ٢

كأبدية اهللا تعاىل، إذ إن يف تقصريام دخال هللا أيضا إىل حد ما ألنه هو الذي خلق قوى 
 .ضعيفة. فمن حق أهل النار أن يستفيدوا من الضعف الذي أودع اهللا فطرم كانت فيهم

 منه. 
النجاة ال تستلزم أن حيتل مجيع الناس درجة واحدة بل الذين اختاروا اهللا تعاىل يف الدنيا  ٣

وفنوا يف حبه واستقاموا على الصراط املستقيم سيحتلون مراتب خاصة لن يبلغها غريهم. 
 منه.
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وتارة أخرى يقع عليه ظل صفاته اجلمالية. وهذا ما أشري إليه يف قوله تعاىل: 
�أْني شف ومٍ هومن اخلطأ الفادح الظن بأن صفات اهللا م�١كُلَّ ي .لمثل احل 

 والرحم ستحجب بعد أن يلقى ارمون يف جهنم، ولن تتجلى بعدها أبدا، ألن
صفات اهللا مستحيل. بل احلق أن صفة اهللا احلقيقية هي احلب والرحم،  تعطُّل

وهي أم الصفات وهي اليت تتجلى أحيانا بصورة اجلالل والغضب إلصالح 
وبه اخلاص ويدوم إىل األبد الناس، وعندما يتم اإلصالح يتجلى احلب بأسل

كهبة من اهللا تعاىل. إن اهللا ليس كإنسان عصيب الطبع حىت حيب التعذيب دومنا 
سبب، فهو ال يظلم أحدا، بل الناس أنفسهم يظلمون. ففي حبه النجاةُ كلُّها 

  ويف تركه العذاب كله. 
هذا  تعليم اآلريني عن معرفة اهللا، وال بد من االعتراف حبسبمبلغ هذا هو 

 نبياأو  رسواليف حضرة اهللا سواء أأصبح  مكانة حمترمةبأن كل من ينال  التعليم
ط بالثقة بل يسقَ ةجدير تليس مكانتهعليه الفيدات فإن  نزلتالذي ذلك أو 

حمببا عند  يف وقت من األوقات يكون، إذ عن كرسي اإلكرام آالف املرات
ولكنه يتحول فيما بعد إىل حشرة  ،حىت كان رسوال ونبيااإلله ومقربا إليه 

حقرية بعد تعرضه لدوامة التناسخ، وال تكون النجاة األبدية يف نصيبه قط، إذ 
ال بد من خوف املوت يف هذه الدنيا مث خوف التعرض لعذاب التناسخ بعد 
املمات. فهكذا أدوا حق اهللا تعاىل إذ جعلوا األرواح والذرات شريكة له من 

ن حيث كوا جاءت إىل الوجود من تلقائها، ومن ناحية حيث كوا أزلية وم
وا اإلله خبيال حبيث ال يهب أحدا جناة أبدية مع كونه ميلك القوة كلها عد ثانية

  !وقادرا على كل شيء
وتتبني حقيقة ما علّمت الفيدا الناس عن التطهر من خالل فكرة الـ "نيوك" 

وجته أن تضاجع شخصا آخر بغية اليت تتلخص يف أنه جيوز لآلري أن يسمح لز

                                                 
 ٣٠الرمحن:  ١
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ولدا من  ١١احلصول على األوالد. فتستطيع أن تضاجعه كل يوم ما مل تنجب 
  هذا العمل "املقدس"!

واآلن أعود إىل صلب الكالم بعد هذه اجلملة االعتراضية أن إله اآلريني ليس 
  عاملا بالغيب حبسب مبدئهم، وليس لديهم دليل على كونه عاملا بالغيب. 

اهللا عاملا بالغيب حبسب معتقد املسيحيني، ألنه ما دام عيسى اتخذ إهلا ليس 
مع أنه أقر بنفسه بأنه، أي ابن اهللا، ال يعلم عن القيامة شيئا، فماذا عسى أن 

  يستنتج من ذلك إال أن اهللا ال يعلم مىت ستقوم القيامة؟ 
فمن هذا  والفرع الثاين للمعرفة الصحيحة هو معرفة قدرة اهللا الكاملة،

  املنطلق أيضا يصم اآلريون والقساوسة إهلهم بالعيب. 
أما أتباع آريا مساج فألم ال حيسبون إهلهم قادرا على خلق األرواح وذرات 

. كذلك ال ١العالَـم، وال يؤمنون بأنه قادر على أن يهب الروح جناة أبدية
على يد معارضيه، يؤمن القساوسة أيضا بأن إهلهم قادر، ألن إهلهم قد عذّب 

وأُدخل السجن وجلد وعلِّق على الصليب. لو كان قادرا ملا حتمل هذه 
اإلهانات كلها قط مع كونه إلـها. وكذلك لو كان قادرا ملا كانت به حاجة 
ليفكر يف أن ميوت بنفسه لينال العباد النجاة ذه الطريقة. من املخجل متاما 

                                                 
أن إهلنا يرينا مناذج قدرته دائما ليتجدد إمياننا باستمرار، كما  ومما جيب الشكر عليه ١

م أن زلزاال ٤/٤/١٩٠٥أخربين بوحيه يف أربع فترات خمتلفة قبل األوان عن زلزال وقع يف 
 م يوم ٤/٤/١٩٠٥شديدا سيضرب البنجاب قريبا. فضرب ذلك الزلزال الشديد صباح

فصل ربيعا. مث أنبأين اهللا القادر على أن زالزل شديدة أخرى سوف تقع الثالثاء وكان ال
م يف فصل الربيع متاما. فكانت ٢٨/٢/١٩٠٦يف فصل الربيع. فضرب زلزال شديد يف 

هزته يف "جبال منصوري" شديدة جدا تركت الناس مذهولني. ويف األيام نفسها ضرب 
كثرية. فاإلله احلق هو ذلك الذي زلزال شديد بعض مناطق أمريكا أيضا وهلكت به مدن 

يظهر علينا قدراته املتجددة بوحيه اآلن أيضا. هذا، وهناك آالف النبوءات اليت حتققت 
منه.  .حبسب وحي اهللا الذي نزل علي 
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كونه إلـها. والالفت يف املوضوع أن ذكر قدرة من ظل ميتا ثالثة أيام مع 
  .أيامثالثة  إىلدون إله  عائشني عباده بقياإلله مات ثالثة أيام 

مث حالة توحيدهم هي أن اآلريني حيسبون كل ذرة واألرواح كلها شريكة 
إلـههم من حيث وجودها من تلقاء نفسها، وينسبون وجودها وبقاءها إىل 

  قوا وقدرا فقط، وهذا شرك حبت. 
أي يعتقدون بثالثة آهلة:  ١أما املسيحيون فيعتقدون مبا خيالف التوحيد صراحة

القدس. وجوام على ذلك بأم يعتقدون أن الثالثة أي اآلب، واالبن، وروح 
واحد، هو لغو وعبث للغاية ولن يقبل عاقل جوابا سخيفا كهذا. فلما كان لكل 
واحد من اآلهلة الثالثة وجود مستقل ومنفصل وكلُّ واحد منهم إله كامل حبد 

علّم ذاته فكيف ميكن أن يصبحوا واحدا يف الوقت نفسه؟ يف أية مدرسة أو كلية ي
هذا احلساب؟ هل ميكن لفلسفة أو ملنطق أن توضح كيف أصبح الثالثة 
املستقلون واحدا؟ وإذا قلتم بأن هذا سر يفوق عقل اإلنسان فهذه خديعة حمضة، 
ألن العقل اإلنساين يدرك جيدا أنه إذا اعترب الثالثةُ ثالثةَ آهلة كاملني فال بد من 

وليس واحدا. وليس القرآن الكرمي وحده الذي  أن تعد ثالثةً يف كل األحوال
يدحض معتقد الثالوث هذا بل تفنده التوراة أيضا، ألن التوراة اليت أُعطيها موسى 

                                                 
املعتقد الذي علّمه القرآن الكرمي هو أنه كما خلق اهللا األرواح كذلك هو قادر على  ١

اة أبدية كهبة من اهللا ورمحة منه فقط وليس بقوا إهالكها. وروح اإلنسان تنال حي
الذاتية. لذا فإن الذين حيبون إهلهم حبا كامال ويطيعونه طاعة كاملة وخيرون على عتباته 
بكل صدق ووفاء يعطَون حياة كاملة بوجه خاص وتشحذ حواسهم الفطرية أيضا بشدة 

انية تفوق العادة. ومجيع القوى متناهية، وتوهب فطرم نورا بسببه يج فيهم روح
الروحانية اليت ملكوها يف الدنيا يوسع فيها كثريا بعد موم. ويرفعون إىل السماء بعد 
املمات بسبب عالقتهم مع اهللا تعاىل اليت وهبهم اهللا تعاىل إياها. هذا ما يسمى "الرفع" يف 

هللا تعاىل ليست نزيهة ال مصطلح الشريعة. ولكن الذين ليسوا مبؤمنني وعالقتهم مع ا
يوهبون هذه احلياة وال حيظون ذه الصفات، فيكونون يف حكم األموات. فلو مل يكن اهللا 

 منه.  .خالق األرواح ملا استطاع أن يظهر هذا الفرق بني املؤمن وغريه بتصرفاته االقتدارية
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مل يرد فيها ذكر الثالوث قط ولو بأدىن تلميح. وإال فمن الواضح متاما أنه لو كان 
ينساه اليهود. ألن  يف التوراة تعليم عن هؤالء اآلهلة ملا أمكن حبال من األحوال أن

اليهود نصحوا بشدة أن يتذكروا تعليم التوحيد أوال لدرجة أنْ أُمر كل واحد 
منهم أن حيفظه ويكتبه على قوائم أبواب بيوته ويعلّمه أوالده. مث تواتر أنبياء اهللا 
يف اليهود لتعليمهم التوحيد نفسه وظلوا يعلّمون التعليم نفسه. فكان من غري 

ستحيل متاما أن ينسى اليهود تعليم الثالوث مع كل هذا التأكيد املمكن ومن امل
وتواتر األنبياء إىل هذا احلد، ويكتبوا بدال منه تعليم التوحيد يف كتبهم ويعلّموه 
أوالدهم أيضا، وأن جيدد مئات األنبياء القادمون تعليم التوحيد نفسه. إذًا، إن 

  هذه الفكرة تتعارض مع العقل والقياس متاما. 
لقد بذلت جهد املستطاع يف هذا الصدد واستحلفت بعض اليهود: ما هو 
التعليم الذي أُعطيتموه عن اهللا تعاىل يف التوراة؟ هل أُعطيتم تعليم الثالوث أم 

قالوا فيها بأنه ال  -وهي مازالت حبوزيت - غريه؟ فبعث إيل هؤالء اليهود رسائل
بل تعليم التوراة عن اهللا هو التعليم  يوجد يف التوراة أدىن ذكر لتعليم الثالوث،

نفسه الذي جاء يف القرآن. فاألسف على هؤالء القوم الذين يصرون على 
معتقد ال يوجد تعليمه يف التوراة وال يف القرآن. بل احلق أن تعليم الثالوث ليس 
مذكورا يف اإلجنيل أيضا. حيثما ذُكر التعليم يف اإلجنيل مل يذكر الثالوث فيه 

بإشارة خفيفة بل جاء فيه التعليم عن إله واحد ال شريك له. وقد اضطر ولو 
كبار القساوسة املعاندون أيضا للقبول أنه ال يوجد يف اإلجنيل تعليم الثالوث. 
هنا ينشأ بطبيعة احلال سؤال: كيف تطرقت فكرة الثالوث إىل املسيحية؟ لقد 

اعتقاد اإلغريق الذين رد عليه الباحثون املسيحيون بأن الثالوث مأخوذ من 
آهلة كما يعتقد اهلندوس بثالثة أوثان. وملا توجه بولس إىل  ثالثةكانوا يعتقدون ب

 - ألنه كان ينوي أن يدخل اإلغريق يف املسيحية يف كل األحوال - ١اليهود
أوجد يف املسيحية إلرضاء اإلغريق ثالثة أقانيم بدال من ثالثة أوثان. وإال مل 

                                                 
 (الناشر) كما تدل عليه اجلملة التالية.اإلغريق" " سهو، والصحيح:يبدو أنه  ١
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هو األقنوم. بل إن تعليمه عن اهللا تعاىل كان تعليما  قط ما �يعرف عيسى 
  ا مثل بقية األنبياء أمجعني أنه واحد ال شريك له.  بسيط

اعلموا أن هذه الديانة اليت تشاع باسم املسيحية إمنا هي دين بولس وليست 
إذ مل يعلّم املسيح الثالوثَ يف أي مكان قط، بل ظل يدعو ما ، �دين املسيح 

الذي  -حيِي إىل اهللا األحد الذي ال شريك له. مث بعد وفاته ظل أخوه يعقوب
يعلّم التوحيد. وقد بدأ بولس يعارض هذا  -كان خليفته وكان رجال صاحلًا

الصحيحة، الرجل الصاحل بدون داع، وأخذ يعلِّم الناس ما يتناىف مع عقائده 
وتطرف بولس يف عقائده أخريا لدرجة تلفيق دين جديد، وأبعد مجاعته عن 
العمل بالتوراة كلية، وعلّم الناس أنه ال حاجة للعمل بالشريعة يف الديانة 
املسيحية بعد فداء املسيح، وأن دم املسيح يكفي لغفران الذنوب، وال حاجة 

ذا الدين إذ أحلّ هلم أكل حلم للعمل بالتوراة. مث أدخل جناسة أخرى يف ه
عده جنسا يف اإلجنيل، لذلك ورد يف اإلجنيل  �اخلنـزير، مع أن املسيح 

التعليم الطاهر  �قوله: "ال تطرحوا درركم قُدام اخلنازير". وملا مسى املسيح 
دررا، فثبت صراحة ذه املقارنة أنه قد أطلق على النجس خنـزيرا. واحلق أن 

ونان كانوا يأكلون حلم اخلنـزيز كما يأكله كل األوروبيني اليوم، شعب الي
فأحل بولس حلمه جلماعته تأليفًا لقلوب اليونانيني، مع أنه قد ورد يف التوراة أن 

  اخلنـزير حرام مطلقًا، حىت إن لَمسه أيضا غري جائز. 
. خالصة القول؛ كل املفاسد والعيوب تطرقت إىل هذا الدين بواسطة بولس

للغاية لدرجة أنه مل يحب أن يدعوه أحد  بسيطافكان إنسانا  �أما املسيح 
صاحلا أيضا، ولكن بولس جعله إهلا. لقد جاء يف اإلجنيل أن شخصا قال 

: أَيها الْمعلِّم الصالح ...فَقَالَ لَه: لماذَا تدعوين صالحا؟ وما أدلّ �للمسيح 
 تفوه ا بكل تواضع عندما علِّق على الصليب! أي: على التوحيد كلمته اليت

إِيلي، إِيلي، لما شبقْتنِي؟ الذي يدعو اهللا تعاىل ذا التواضع ويقر بأن اهللا ربه؛ 
هل لعاقل أن يزعم أنه ادعى األلوهية يف احلقيقة؟ احلق أن الذين هم على صلة 

حيانا على سبيل االستعارة احلب الذايت مع اهللا جيعلهم اهللا تعاىل يقولون أ
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بكلمات يريد قليلو العلم أن يثبتوا ا ألوهيتهم. فقد قيلت حبقي كلمات من 
يا مشس،  . كما خاطبين اهللا وقال: "يا قمر،�١هذا القبيل أكثر من املسيح 

هذه اجلملة من شاء وكما شاء، ولكن معناها  فسرأنت مين وأنا منك". فلي
لك تاحلقيقي هو أن اهللا جعلين قمرا أوال ألين ظهرت كالقمر من خالل 

ظهر  �ألن ضوء جالله قمرا بنفسه  � اهللا ار، مث صالشمس احلقيقية
  وسيظهر بواسطيت أنا. 

رجال صاحلا يف احلقيقة، وكان  - �عيسى  وأخ- بن مرمي يعقوب كان
يعمل بالتوراة يف كل شيء ويؤمن باهللا واحدا ال شريك له وكان يعد حلم 
اخلنـزير حراما. وكان يصلي مستقبال بيت املقدس كاليهود، وكان يعد نفسه 

. ولكن بولس خلق �يهوديا كما ينبغي غري أنه كان يؤمن بنبوة عيسى 
، فبطشت به غرية اهللا تعاىل يف اية املطاف النفور جتاه بيت املقدس أيضا

صادقا ومن  �وصلبه أحد امللوك، وهكذا كانت ايته. وملا كان عيسى 
عند اهللا جنا من الصلب إذ أنقذه اهللا تعاىل منه حيا. ولكن ألن بولس ترك احلق 

  والصدق فقد علِّق على خشبة.
ته، وكان اللدود يف حيا �ليكن معلوما أن بولس كان عدو عيسى 

حتقيق أهدافه الشخصية كما ورد  - �بعد وفاته  -السبب وراء تنصر بولس
يف تاريخ اليهود. وملا مل تتحقق تلك األهداف بواسطة اليهود تنصر إلحلاق 

قابله يف الكشف فآمن به. وغرس غرسة  �الضرر م وقال بأن املسيح 
                                                 

رأيت يف الكشف ذات مرة أين خلقت أرضا جديدة ومساء جديدة، مث قلت: تعالوا اآلن  ١
خنلق اإلنسان. فأثار املشايخ األغبياء ضجة على ذلك وقالوا: انظروا إىل هذا الشخص أنه 
يدعي األلوهية، مع أن املراد من ذلك الكشف كان أن اهللا تعاىل سوف يحدث على يدي 

واألرض ستكون جديدة، وسيولَد الناس احلقيقيون. كذلك خاطبين تغيريا وكأن السماء 
اهللا مرة وقال: "أنت مين مبنـزلة أوالدي. أنت مين مبنـزلة ال يعلمها اخللق". عندها شق 

فَاذْكُروا اَهللا كَذكْرِكُم �املشايخ جيوم وقالوا: أي شك يف كفره اآلن؟ ونسوا اآلية: 
اَءكُمنه.) م٢٠١(البقرة:  �آب 
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من دمشق. فقد قيل يف الثالوث السيئة يف دمشق أوال، فبدأ الثالوث البولسي 
باإلشارة إىل ذلك بأن املسيح املقبل سينـزل شرقي دمشق،  النبوية األحاديث

أي مبجيئه سيقضى على الثالوث، وستميل قلوب الناس إىل التوحيد رويدا 
رويدا. ويف نزول املسيح يف الشرق إشارة إىل غلبته ألنه عندما يظهر النور 

  . ١يتغلب على الظالم
متاما أنه لو كان مقدرا أن يظهر بولس كرسول بعد املسيح من الواضح 

� بذلك حتما. وكان اإلخبار عنه ضروريا  �، كما ظُّن، ألخرب املسيح
. وظل �بوجه خاص ألن بولس ظل منحرفا بشدة عن عيسى طول حياته 

د إليذائه، فكيف كان ممكنا أن يعد شخص مثله أمينا بعد ييكيد أصناف املكا
ال أن تكون حبقه نبوءة املسيح البينة اليت تصرح بكل وضوح أنه إ �مماته 

سيكون رسوال من اهللا ويصبح شخصا مقدسا جدا بعدي وإن كان يعاديين يف 
حيايت أشد املعاداة ويؤذيين، وال سيما حني قدم بولس تعليما جديدا من عنده 

ن تقليدا على عكس توراة موسى، إذ أحلّ حلم اخلنـزير، وكان األمر باخلتا
 �مؤكدا عليه حبسب التوراة، وقد خنت مجيع األنبياء أيضا مبن فيهم املسيح 

نفسه، ولكن بولس أبطل هذا األمر اإلهلي القدمي، وأقام الثالوث بدال من 
توحيد التوراة، وجعل العمل بأحكام التوراة غري ضروري واحنرف عن التوجه 

نبوءة عن شخص قلب الشريعة إىل بيت املقدس. فكان ال بد أن تكون هناك 
املوسوية رأسا على عقب. فلما ال توجد يف اإلجنيل نبوءة عن كون بولس 

ثابتة متحققة وكان يعارض أوامر التوراة األبدية،  �رسوال، وعداوته لعيسى 
  فلماذا اتخذ زعيما دينيا؟ هل على ذلك من دليل؟ 

. من البديهي متاما أنه ال واألمر املهم اآلخر للنجاة، بعد املعرفة، هو حب اهللا
. فإذا كان أحد حيب وجيلبه إليه أحد يريد أن يعذب حمبه بل احلب جيذب احلب

                                                 
  ما تنبأ بهاجلدير بالذكر أن مسكين قاديان يقع شرقي دمشق بالضبط. فقد حتققت اليوم  ١

 . منه.�النيب 
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 ا بصدق القلب فليستيقن أن حبيبه أيضا لن يعاديه قط، بل لو مل خيرب احملبأحد
 حبيبه حببه الذي يكنه له يف قلبه فال بد أن يظهر تأثري حبه على األقل بأال يعاديه

  حبيبه. لذلك قيل: "من القلب إىل القلب دليل". 
هناك قوة اجلذب يف أنبياء اهللا ورسله وينجذب إليهم آالف الناس تلقائيا 
وحيبوم لدرجة أم يفدوم حبيام، وسبب ذلك عائد إىل حبهم للبشر 
ومواسام اليت تزخر ا قلوم، حىت إم حيبون الناس أكثر مما حتب األم 

ها. ويودون راحتهم ولو بإلقاء أنفسهم يف معاناة وأمل. ويف اية املطاف أوالد
يبدأ جذم الصادق جبذب سليمي الفطرة إليهم رويدا رويدا. فما دام اإلنسان، 
مع عدم كونه عاملا بالغيب، يطّلع على احلب الكامن عند شخص آخر فكيف 

م الغيب غافال عمن حيبه حبا خالصا؟ احلب ميكن أن يبقى اهللا تعاىل وهو عال
شيء غريب، إن ناره حترق نار الذنوب وتخمد شعلة املعصية. ال ميكن قط أن 

  جيتمع العذاب مع احلب الصادق والذايت والكامل. 
ومن مجلة عالمات احلب الصادق أن ينقَش يف فطرة صاحبه خوف شديد 

تقصري أو خطأ، من أن يقطع حبيبه عالقته به، وحيسب نفسه هالكا نتيجة أدىن 
ويرى معارضة حبيبه مسا زعافا له، ويكون مضطربا بشدة من أجل وصال 

البعد عنه كأنه يكاد ميوت. لذا ال يرى ذنبا فقط الفراق وحبيبه، ويذبل بتصور 
والزنا والسرقة وشهادة وسفك الدم تلك األمور اليت يراها كذلك عامة الناس، 

عن اهللا، وأدىن التفات إىل غري اهللا من الزور، بل يرى أدىن نوع من الغفلة 
الكبائر. لذا فالدوام يف االستغفار يف حضرة حبيبه األزيل يكون وِرده. وملا 
كانت طبيعته ال ترضى باالنفصال عن اهللا تعاىل يف وقت من األوقات، فإن 
صدرت منه غفلة مثقال ذرة مبقتضى البشرية لرآها ذنبا هائال كاجلبل. هذا هو 

ي بسببه يظل أصحاب العالقة الكاملة واملقدسة مع اهللا تعاىل السر الذ
يستغفرونه دائما، ألن من مقتضى احلب أن يقلق احملب الصادق من سخط 

ربه اهللا تعاىل فإذا أخ ،كليا اهللا عنه لريضىوألن قلبه يجعل عطشا  ،حبيبه عليه
لن يصرب على هذا القدر، ألنه كما أن شارب اخلمر يشرب أنه راض عنه، ف
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اخلمر مرة مث يعاود طلبها، كذلك عندما يهيج ينبوع احلب يف اإلنسان يقتضي 
هذا احلب بطبيعة احلال أن ينال رضا اهللا تعاىل أكثر فأكثر. فبسبب شدة احلب 

امال يكثر من االستغفار أيضا. هلذا السبب يتخذ الذين حيبون اهللا حبا ك
االستغفار وِردا هلم يف كل حلظة وآن. وأكرب عالمة للمعصوم هي أنه يستغفر 

  أكثر من غريه قطعا. 
املعىن احلقيقي لالستغفار هو االستعانة باهللا تعاىل لدرء كل زلّة وتقصري ميكن 
أن يصدر من اإلنسان مبقتضى بشريته، ولكي ال يظهر ذلك الضعف للعيان بل 

نتيجة فضل اهللا. مث وسع معىن االستغفار لعامة الناس، وضم  يبقى مستورا وخمفيا
حيمي من العواقب  - يف الدنيا واآلخرة - إليه مفهوم آخر، وهو أن اهللا تعاىل

السيئة والتأثريات السامة لزلّة أو قصور صدر من قبل. إذًا، فإن مصدر النجاة 
اىل بواسطة تواضع الذي جيذب حب اهللا تع �احلقيقية هو حب اإلنسان هللا 

العبد وتضرعه وابتهاله واستغفاره الدائم. وحني يوصل اإلنسان حبه مرتبة 
الكمال وحيرق أهواءه النفسانية بنار حب اهللا، ينـزل حب اهللا له على قلبه 
دفعة واحدة كشعلة، ويخرجه من أدران احلياة السفلية. فيتصبغ بصبغة طهارة 

يبا من كافة صفات اهللا تعاىل بصورة ظلية. عندها اهللا احلي والقيوم بل ينال نص
يصري مظهرا لتجليات اهللا تعاىل. وتكشف يف الدنيا بواسطته األسرار املستورة 

  واملكتومة يف كنـز الربوبية األزيل. 
وألن اهللا الذي خلق هذا العامل ليس خبيال بل فيوضه دائمة، وأمساؤه وصفاته 

بشرط تقواهم  - اآلخرين أيضا �عطي ال تتوقف وال تبطل أبدا، لذا ي
اهدنا �ما أُعطي األولون، كما علّم بنفسه يف القرآن الكرمي دعاء:  -وجماهدام

هِملَيع تمعأَن يناطَ الَّذرص * يمقتساطَ الْمرمعىن هذه اآلية أن األفضال �الص .
ديقني من قبل، أنعم ا علينا واإلنعامات اليت أُنعم ا على مجيع األنبياء والص

أيضا وال حترمنا من أي فضل. لقد أُعطيت األمة يف هذه اآلية أمال عظيما ال 
فيما مضى،  متفرقةتشاركها فيه أمم سابقة، ألن كماالت مجيع األنبياء كانت 

. أما اآلن فقد علّم اهللا تعاىل هذه األمة دعاء أن متفرقةبركات وإنعامات وا وتلقّ
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يطلبوا منه تلك الكماالت املتفرقة كافة. فمن الواضح أنه عندما جتتمع 
الكماالت املتفرقة يف مكان واحد فإا ستفوق مبجموعها كثريا الكماالت 

، أي �١كُنتم خير أُمة أُخرِجت للناسِ�املتفرقة. فبناء على ذلك قال تعاىل: 
  تكم.  أنكم أفضل من مجيع األمم من حيث كماال

وليكن معلوما أيضا هنا سبب الوعد جبمع الكماالت املتفرقة يف هذه األمة؟ 
جامع جلميع الكماالت املتفرقة كما يقول اهللا  �نبينا األكرم السر يف ذلك أن 

.. أي اقْتد بكلّ نوع من اهلدى الذي �٢فبِهداهم اقتده�يف القرآن الكرمي:  �
أُعطيه األنبياء السابقون كلهم. والبديهي أن الذي سيجمع يف نفسه تلك 
اهلدايات املتفرقة مجيعها يكون وجودا جامعا وأفضل من األنبياء كلهم. والذي 
يتبع هذا النيب، جامع الكماالت، ال بد أن يكون هو أيضا جامع الكماالت 

ظلية. فالسر يف تعليم هذا الدعاء يف سورة الفاحتة هو أن يصبح كلها بصورة 
الكاملون يف األمة الذين يتبعون النيب اجلامع الكماالت هم اآلخرون أيضا 

  جامعي الكماالت. 
فاألسف على الذين يعتربون هذه األمة أمةً ميتة. إن اهللا تعاىل يعلمهم دعاء 

أن يبقوا ميتني. ومن الذنب العظيم ليصبحوا جامعي الكماالت ولكنهم يريدون 
، فهذا ٣عندهم أن يدعي أحد أن وحي اهللا ينـزل عليه كمثل املسيح ابن مرمي

                                                 
 ١١١آل عمران:  ١
 ٩١األنعام:  ٢
 �إن هؤالء الذين يدعون مشايخ يسيئون إىل سيدنا وموالنا خري الرسل وأفضل األنبياء  ٣

حني يقولون بأنه ال ميكن أن يأيت يف هذه األمة مثيل عيسى بن مرمي، لذا سيعيد اهللا تعاىل 
عيسى اإلسرائيلي نفسه إىل الدنيا يف وقت من األوقات ناقضا ختم النبوة. وذا االعتقاد 

) ألم يضطرون لالعتقاد أن عبد اهللا الذي امسه ١ال يرتكبون إمثا واحدا بل إمثنيِ. (
يدعى يف العربية "يسوع" قد تبِع شريعة موسى رسول اهللا إىل ثالثني عاما فصار عيسى و

ولو إىل مخسني عاما  �مقربا إىل اهللا وحاز مرتبة النبوة، ومقابل ذلك إذا اتبع أحد النيب 
ال يهبه أي كمال قط، وال  �بدال من ثالثني عاما لن ينال تلك املرتبة، وكأن اتباع النيب 
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الشخص كافر عندهم ألن باب مكاملة اهللا وخماطبته مسدود إىل يوم القيامة. من 
الغريب أن هؤالء القوم يقولون بأن اهللا تعاىل يسمع اآلن أيضا كما كان يسمع 
                                                                                                                     

 �صراطَ الَّذين أَنعمت علَيهِم�لك يستلزم أن يكون تعليم اهللا تعاىل الدعاء يفكرون أن ذ
هو خامت األنبياء بسبب جميئه الثاين، وهو  �خديعة حمضة. ويعتقدون أيضا أن عيسى 

القاضي واحلَكَم األخري، وال يفقهون أن اهللا تعاىل يقصد من هذه النبوءة أنه كما سيولَد يف 
أيضا؛ الذي يكون فردا من  �هذه األمة أمثال اليهود كذلك خيلق فيها مثيل عيسى 

مرمي أن جيمع يف شخصه كال األمة من ناحية، ونبيا من ناحية أخرى. ال ميكن لعيسى بن 
االمسني، ألن الفرد من األمة ليس إال الذي ينال الكمال باتباع نبيه املتبوع فقط، أما 

  فقد حازه من قبل.  �عيسى 
ما زال حيا على النقيض من النص القرآين  �) إمثهم الثاين هو زعمهم أن عيسى ٢(

ب ما توفَّيتنِي كُنت أَنت الرقيفَلَ�الصريح. لقد جاءت يف القرآن الكرمي آية صرحية: 
هِملَيين إىل السماء باجلسد املادي. هذه لغة غريبة  �عويستنتجون منها معىن: فلما رفعت

سيسأل عن ذلك يوم  �ختص عيسى فقط! من املؤسف أم ال يفكّرون أن عيسى 
ي يستنبطونه من كلمة القيامة كما هو مصرح به يف القرآن الكرمي. إن املعىن الذ

�فِّيكوتقبل موته أمام اهللا جلّ شأنه يوم القيامة. وإن  �يستلزم أن ميثل عيسى  �م
هو: فلما أمتين، ما أدراين ما فعلته أميت بعد ممايت؟  �فَلَما توفَّيتنِي�قلت بأن املراد من 

ردا على ىل أن يقول لعيسى فهذا املعىن أيضا غري صحيح حبسب اعتقادهم. ميكن هللا تعا
من منطلق كال املعنيني ويقول: ملاذا تكذب أمامي بقولك إنك ال تعرف  عذره الباطل

 النصارى وكسرت إىل الدنيا ومكثت فيها أربعني عاما، وحاربت شيئا إذ قد عدت
 �الصليب. وإضافة إىل ذلك يستلزم هذا املعىن أن النصارى مل يفسدوا ما بقي عيسى 

بل فسدوا بعد مماته. وبذلك ال بد من االعتراف أن النصارى ما زالوا على حق ألن حيا 
  ما زال حيا يف السماء. وا أسفاه، فلتموتوا ندما!! �عيسى 

وأخريا جيب أن تتذكروا أيضا أن الفرد من األمة الذي ينال شرف الوحي واإلهلام والنبوة 
فقط، إذا أُكرم باسم "نيب" فهذا ال ينقض ختم النبوة، ألنه من أمته  �نتيجة اتباع النيب 

وليس له أي وجود يف حد ذاته. وإن كماله ليس إال كمال نبيه املتبوع. وهذا األخري  �
 �ال يسمى نبياً فقط بل يدعى نبيا وفردا من األمة أيضا. أما عودة أي نيب ليس من أمته 

 منه.فيتناىف مع ختم النبوة. 
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من قبل، ولكنهم ال يؤمنون بأنه يتكلم أيضا كما كان يتكلم من قبل. مع أنه 
إذا كان ال يتكلم يف العصر الراهن فال دليل على مساعه أيضا. ما أشقى أولئك 
الذين يبطلون صفات اهللا تعاىل! واحلق أم أعداء اإلسالم، إذ يستنتجون من 

أن نستنتج من ختم النبوة معىن أن ختم النبوة معىن يبطل النبوة أصال. هل لنا 
قد انقطعت كلها؟  �مجيع الربكات اليت كان نواهلا واجبا بربكة اتباع النيب 

وال جدوى اآلن من األمل يف مكاملة اهللا وخماطبته؟ لعنة اهللا على الكاذبني. هل 
يف هذه احلالة؟ والذين ليس يف  �ميكنهم أن يوضحوا ما الفائدة من اتباع النيب 

فإن دينهم ميت وباب معرفة اهللا موصد يف  السابقة ديهم إال القصصأي
وجههم. ولكن اإلسالم دين حي، وقد جعل اهللا تعاىل املؤمنني يف سورة الفاحتة 
يف القرآن الكرمي ورثة األنبياء، وعلّمهم دعاء يطلبوا فيه نِعما أُعطيها األنبياء 

ص أنى له أن يدعى وارثا؟ األسف الذين خلَوا. ولكن الذي ليس يف يده إال قص
كل األسف على هؤالء القوم إذ قد فُتح عليهم ينبوع الربكات كلها ولكنهم ال 

  يريدون أن يغترفوا منه ولو غرفة واحدة. 
 واآلن أعود إىل كالمي السابق وأقول: إن ينبوع النجاة، هو احلب واملعرفة

. كلما ازدادت املعرفة ازداد احلب معها، ألن السبب وراء كما ذكرت آنفا
تدفق احلب هو إما احلسن أو اإلحسان، وبسبب هذين الشيئني يتدفق احلب. 

بسبب ويشاهد ما أمجل ربنا عندما يطّلع اإلنسان على حسن اهللا وإحسانه 
، الذاتية والالحمدودة، وكيف حتيط بنا إحساناته غري احملدودة احلسىن صفاته

 ألن اهللا تعاىل ويج بالطبع احلب املودع يف فطرته منذ األزل. فهذه املعرفة
لكمال أكثر من غريه ويتصف بصفة اإلحسان واإلفاضة جلمال وايتحلى با

عنه حيبه بعد معرفة هذه الصفات إذ ال يرى  ١املتواصلة، لذا فالعبد الذي يبحث

                                                 
كما قلت مرارا وتكرارا بأن معرفة اهللا التامة ال تنال إال بوحي اهللا ومكاملته وخماطبته  ١

اليت هي آية ألوهيته  �وآياته العظيمة اليت تظهر بواسطة الوحي اإلهلي وتدل على قدرته 
وجربوته البينة. هذه هي املعرفة اليت يتعطّش ويتجوع هلا الباحثون عن احلق. وهذه هي 
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واحدا ال شريك له، ليس باللسان فقط بل  �أحدا نظريا وال مثيال له، فرياه 
بصورة عملية، ويعشق صفاته احلسنة وأخالقه. مع أن بذرة حب اهللا تعاىل قد 
بذرت يف فطرة اإلنسان منذ األزل، ولكن املعرفة هي اليت تسقي هذه البذرة، 
ألنه ما من حبيب يستطيع أن جيذب حمبه إىل نفسه بدون املعرفة وجتليات 

ل واألخالق والوصال. وعندما تتسىن املعرفة التامة عندها بط احلسن واجلما
دفعة واحدة. عندها  �شعلة حب اهللا الساطعة على قلب اإلنسان وجتذبه إليه 

 احلبيب األزيل بتواضع العشق وتغوص يف حبر اهللا ةختر روح اإلنسان على عتب
لكثافات السفلية الذي ال شاطئ له، وتتطهر وتتنـزه لدرجة تزول عنه ا تعاىل

كلها، وحيدث فيها تغير نوراين؛ فتشمئز الروح من األمور اخلبيثة كما يشمئز 
  اهللا منها. فيصبح رضا اهللا رضا العبد، ومرضاة اهللا مرضاته.

ولكن كما كتبت قبل قليل، من الضروري لتدفق هذا احلب من الدرجة 
 وإحسانه اطالعا شامال، العليا أن يطّلع السالك الباحث عن اهللا على حسن اهللا

وأن تترسخ يف قلبه حقيقة أن اهللا تعاىل ميلك صفات وحسنا ومجاال ال اية هلا. 
كذلك قد أحسن إىل اإلنسان، كما هو مستعد لإلحسان إليه اآلن أيضا إىل 
درجة قصوى. ونشكر اهللا تعاىل على أن هذه األمة قد أُعطيت هذه املعرفة 

يف بيان صفاته احلسنة.  ١نا خجلني أمام اهللا تعاىلالكاملة بوجه كامل. ولس
                                                                                                                     
املعرفة اليت يكادون ميوتون إن مل ينالوها. أفال توجد هذه املعرفة يف اإلسالم؟ وهل اإلسالم 
دين جاف وميت؟ لعنة اهللا على الكاذبني. بل اإلسالم وحده هو الدين احلي يف العامل 

لقى الوحي من اهللا، أتويهب احلياة ألتباعه، وهو الذي يرينا اَهللا يف هذا العامل، وبربكته 
آيات عظيمة. لقد ماتت أديان العامل كلها، ومل يبق فيها أية بركة وال  مين وبربكته تظهر

نور، وال ميكننا الكالم مع اهللا تعاىل بواسطتها، وال نستطيع أن نرى بواسطتها أعمال اهللا 
 املعجزة. هل من أحد يبارزين يف هذه الربكات؟ منه. 

ه عند قوله بأن إهله ظل ميتا إىل ثالثة أيام يف كم يتعرض املسيحي للندم واخلجل يف نفس ١
زمن من األزمان! وإىل أي مدى تدينه روحه قائلة: هل اإلله أيضا ميوت؟ والذي مات 
مرة كيف ميكن التأكد أنه لن ميوت مرة أخرى؟ إذًا، ال دليل على حياة إله مثله، ومن 
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وبقدر ما ميكن تصور احملاسن نؤمن بوجودها يف ذات اهللا وصفاته. ال نعتقد 
بأنه  مثلهم مثل اآلريني بأن اهللا ليس قادرا على خلق روح أو ذرة، وال نقول

نقول وال  ،لدرجة أنه ال يريد أن يرزق أحدا جناة أبدية -والعياذ باهللا -خبيل
بأن باب الوحي اإلهلي  ل اآلرينيبأنه ليس قادرا على ذلك. وال نقول مث

مسدود، وال نقول مثلهم بأن اهللا قاسي القلب لدرجة أنْ ال يقبل توبة أحد بل 
. وال نقول بأنه عقوبةً على ذنب واحد يدخله يف عملية التناسخ باليني املرات

املسيحيني بأن إهلنا مات يف زمن من ليس قادرا على قبول التوبة. وال نقول مثل 
األزمان، واعتقل بيد اليهود وسجن وعلِّق على الصليب أيضا، وولد من بطن 
امرأة وكان له إخوة آخرون. وال نقول مثل النصارى بأنه دخل جهنم ثالثة 
أيام ألداء كفارة الذنوب، والعياذ باهللا، ومل يكن قادرا على أن ينجي عباده من 

لثالثة أيام عوضا عنهم. وال نقول مثل  ويدخل جهنم ما مل ميت الذنوب
، وبأن باب �املسيحيني بأنه قد ختم على الوحي واإلهلام بعد نبينا األكرم 

مكاملة اهللا وخماطبته مسدود اآلن متاما. ألن اهللا تعاىل جعلنا يف سورة الفاحتة 
خري األمم. فال شك أننا  ورثة نِعم مجيع األنبياء املتفرقة وقد عد هذه األمة

حظينا أكثر من غرينا باإلميان حبسن اهللا وإحسانه الذي هو منبع احلب. واألكثر 
. �وشقاوة من بني املسلمني هم الذين ينكرون كمال حسنه وإحسانه  سفاهة

، ١اخلاصة فمن ناحية يصمون وحدانية اهللا تعاىل بإشراكهم خلقه يف صفاته
                                                                                                                     

. فهو ال يستطيع أن اآلن حياءاملمكن أن يكون قد مات سابقا إذ ال توجد فيه عالمات األ
يرد على الذين ينادونه قائلني: يا إهلي يا إهلي، وال يقدر على أن يري معجزة. فاعلموا 
يقينا أن ذلك اإلله قد مات وقربه يف سرينغر، حارة خانيار. أما اآلريون فال خالق 

     ألرواحهم أصال، بل هي موجودة منذ األزل ومن تلقائها، فهي أزلية!! منه.

إن املسلمني، وال سيما أهل احلديث منهم يتشدقون كثريا بادعاء التوحيد، ولكن من  ١
املؤسف أنه ينطبق عليهم أيضا القول: "يصفُّونَ املاَء ويبتلعونَ الْجملَ"، فهل يسعنا أن 

واحدا ال شريك له مثل اهللا تعاىل، إذ هو الذي  �نسميهم موحدين إذ يعدون عيسى 
صعد إىل السماء باجلسد املادي، وهو الذي سينـزل منها إىل األرض باجلسد املادي يف 
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وحيولون نور مجالِ وحدانيته إىل ظالم بإشراك غريه معه، ومن ناحية أخرى 
ليس بسراج  �األبدية وكأنه  �حيسبون أنفسهم حمرومني من بركات النيب 

حي بل هو سراج منطفئ ال ميكن أن يشعل به سراج آخر. ويقرون أيضا أن 
ا وقد صار مئات األنبياء سباعه. وقد النيب موسى كان سراجا حيا نتيجة اتجر

بإنعام النبوة نتيجة اتباعه إىل ثالثني عاما والعمل بأحكام  �أُكرم املسيح 
 �التوراة، ومحل نِري شريعة موسى على عنقه. أما اتباع سيدنا وموالنا حممد 

حمروما من  �فال يعطي أحدا إنعاما روحانيا ملحوظا، بل من جانب كان 
ما كَانَ �م تذكار مادي له حبسب منطوق اآلية: األوالد الذكور الذين ه

كُمالرِج نم دا أَحأَب دمحومن جانب آخر مل حيظ بأوالد روحانيني أيضا  �١م
ولَكن رسولَ اِهللا وخاتم �لريثوا كماالته الروحانية، وكان قول اهللا تعاىل: 

نيبِيبال معىن. املعلوم أن "لكن" تفيد االستدراك يف العربية، مبعىن أن األمر  �الن
الذي مل يتحقق بأسلوب، فيخبر بتحققه بأسلوب آخر. فمن هذا املنطلق يكون 

أوالد ذكور من الناحية املادية، ولكن سيكون  �معىن اآلية بأنه مل يكن للنيب 

                                                                                                                     

حالفني  �يوم من األيام. وهو الذي خلق الطيور. لقد طلب الكفار من نبينا األكرم 
قُلْ �، فرد عليهم: وراف بالتكرار بأنك لو صعدت إىل السماء باجلسد املادي آلمنا بك

) أي قل هلم: سبحان ريب أن ٩٤(اإلسراء:  �سبحانَ ربي هلْ كُنت إِلَّا بشرا رسوال
خيلف وعده، فال أستطيع أن أصعد إىل السماء باجلسد املادي ألن ذلك ينايف وعده. 

) ٢٦(اَألعراف:  �موتونَقَالَ فيها تحيونَ وفيها ت�والسبب يف ذلك أنه تعاىل يقول: 
مل يتذكر  �) فهل نفهم أنه ٢٥(اَألعراف:  �ولَكُم في الْأَرضِ مستقَر�ويقول أيضا: 

إىل السماء؟ أو نفهم أن عيسى مل يكن بشرا؟ لو صعد  �وعده هذا عند رفعه عيسى 
عيسى إىل السماء جبسده املادي الستلزم ذلك حبسب بيان القرآن الكرمي بأنه ما كان 
بشرا. ومن ناحية ثانية ينسب مدعو اإلسالم هؤالء إىل الدجال صفات تستلزم ألوهيته. 

 ههذا تصورهم عن التوحيد وهذا ادعاؤهم، وا أسفاه!! من
 ٤١األحزاب:   ١
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خاتم النبيني. أي لن ينال أحد  �له أوالد روحانيون بكثرة هائلة، وقد جعل 
  أي كمال من كماالت النبوة يف املستقبل إال خباتم اتباعه. 

هذا هو معىن اآلية الذي قلبوه رأسا على عقب وأنكروا إنعام النبوة يف 
ومنقصته بكل ما يف الكلمة  �املستقبل، مع أن هذا اإلنكار يستلزم إهانة النيب 

و أن ميتع شخصا آخر أيضا بكماالت نبوته من معان. ألن كمال النيب ه
بصورة ظلية، ويربيه تربية كاملة يف األمور الروحانية. األنبياء يأتون هلذه التربية 
وحدها ويرضعون الباحثني عن احلق حليب معرفة اهللا حاملني إياهم يف حضنهم 

ذ باهللا. ذلك احلليب فال تثبت نبوته أصال، والعيا �كاألم. فإن مل ميلك النيب 
يف القرآن الكرمي سراجا منريا ينري اآلخرين بنوره ويلقي  �ولكن اهللا تعاىل مساه 

فيضا روحانيا،  �بتأثري ضيائه على اآلخرين وجيعلهم مثله. وإن مل ميلك النيب 
أيضا  �والعياذ باهللا، تصبح بعثته يف الدنيا عبثا. ومن جانب آخر يصبح اهللا 

خادعا إذ علّم دعاء أن اطلُبوا كماالت مجيع األنبياء، ولكنه ما كان يقصد يف 
  قرارة قلبه قط أن يعطيهم إياها، بل كان ينوي أن يتركوا عميانا إىل األبد. 

ولكن انتبهوا أيها املسلمون! هذه الفكرة ليست إال جهال وغباوة مطبقة. إذا 
نحو فأي قوم تستطيعون أن تدعوه إليه؟ هل كان اإلسالم دينا ميتا على هذا ال

تذهبون جبثة هذا الدين إىل اليابان أو تقدموا إىل أوروبا؟ وأي سفيه سيعشق 
احملروم من كل بركة وروحانية مقابل األديان السابقة؟ ففي و امليت هذا الدين

األديان السابقة تلقّت النساء أيضا إهلاما مثل أم موسى ومرمي. ولكنكم ال 
  تساوون هؤالء النساء أيضا وأنتم رجال!! 

افيقوا يا قليلي العقل، ويا أيها العمهون، واعلموا أن سيدنا وموالنا، عليه 
آالف السالمات، سبق األنبياء أمجعني من حيث إفاضته، ألن إفاضة األنبياء 
السابقني انقطعت عند بلوغها نقطة معينة، وتلك األقوام واألديان ميتة اآلن ال 

الروحاين فمستمر إىل يوم القيامة. لذا ليس  �حياة فيها. أما فيض نبينا 
املذكور. بل  �ضروريا ألمته أن يأتيها مسيح من اخلارج مع وجود فيضه 
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أن جتعل اإلنسان األدىن مسيحا  �احلق أن من شأن التربية يف كنفه وحتت ظله 
  كما جعلتين أنا العبد الضعيف. 
الم وأقول بأن فلسفة طريق النجاة اليت قدمها واآلن أعود إىل صلب الك

القرآن الكرمي هي أن فطرة اإلنسان قد أُودعت منذ القدم من ناحية سـما 
يرغِّبه يف الذنوب، ومن ناحية ثانية وضع يف فطرته منذ القدم ترياقه أيضا وهو 

نسان. حب اهللا تعاىل. فهاتان القوتان جتريان جنبا إىل جنب منذ أن خلق اإل
القوة السامة تعد لإلنسان أسباب العذاب، وقوة الترياق اليت هي قوة حب اهللا 
حترق الذنوب كما حترق النار اخلشب والكأل. ليس صحيحا قط أن قوة الذنب 
اليت تعد دواعي العذاب قد وضعت يف فطرة اإلنسان منذ القدم وأما أسباب 

وجيزة فقط، أي منذ أن علّق املسيح  النجاة من الذنوب فقد نشأت قبل فترة
على الصليب. لن يقبل هذا االعتقاد إال الذي ليس فيه شيء من العقل السليم. 
بل احلق أن هذين األمرين قد وضعا يف فطرة اإلنسان منذ يوم خلقه. وليس أن 

الدواء  يتذكراهللا وضع الدوافع إىل الذنب يف فطرة اإلنسان منذ البداية ومل 
   األيام األوىل بل خطر بباله بعد أربعة آالف عام. للنجاة يف

واآلن أي املقال هنا وأنصحكم لوجه اهللا بأنكم إن كنتم تبغون الربكات 
احلية فال تتوجهوا إىل املسيح الذي مات منذ أمد بعيد ومل يبق من بركاته احلية 

حب  وال مثقال ذرة، وسبق قومه مجيع األقوام يف سكر اخلمر بدال من نشوة
اهللا. وبدال من أن يقتنوا ثروة مساوية عشقوا أمواال دنيوية ولو بواسطة القمار. 
بل عليكم أن تنضموا إىل مجاعة املسيح احملمدي الذي هو "إمامكم منكم"، 

  ويقدم بركات متجددة، واخليار يف يديكم.
  الراقم:

  مريزا غالم أمحد القادياين، املسيح املوعود
*******************************  
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ä½a����ub���@ñb@ @
é�a@ČŒÇ@ù‰bjÛa@ñŠšy@¿@ @

  (من املؤلف)
"يا ذا اجلالل، إن روحي وقليب وكل ذرة من كياين لك الفداء، افتح على ١

  معرفتك مجيع أبوابقليب برمحتك 
الفيلسوف الذي يبحث عنك بالعقل غيب، ألن سبيلك املكنون بعيد عن 

  مإدراك عقوهل
مل يطّلع أحد منهم على عتبات بيتك، وكل من اطّلع عليها كان نتيجة 

  إحسانك الالمتناهي
إنك تعطي عشاق وجهك كال العالَـمني، ولكن ال أمهية هلما يف أعني 

  عبادك
  انظر برمحة وحتنن حىت تنتهي احلرب واجلدال، فاخللق حباجة إىل برهانك

مل، ولكي يصبح منكر امللة من الذين أَظهِر آية حىت يسطع نورك يف العا
  حيمدونك

لو انقلبت األرض رأسا على عقب ملا حزنت قط، ولكين سأحزن إذا فُقد 
سبيلك املنري  

النقاش واجلدال يف الدين قد يسببان الدوخة، فاحسم يف القصة بآياتك 
  اهرةبال

  هز طبائع األغيار بالزالزل حىت يأتوا إىل عتباتك خاشعني 
 ينبوع الرمحة يف لباس الزلزال، حتام حيترق كمدا عبدك الباكي؟ أجرِ

                                                 
 . (املترجم)ترمجة قصيدة فارسية ١
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 هلذا الكتاب الطبعة األوىل صورة غالف
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 باهلذا الكت ترمجة صفحة غالف الطبعة األوىل

  
  على تأليف هذا الكتيب نشكر اهللا الكرمي

  ردا على اآلريني من قاديان

  آيايت تني،شديدوبذاءة الذين أنكروا يف جريدم بإساءة 

  شاهدها العامل كله. قد عليها فحسب، بليسوا هم شاهدين اليت ل

  وعنوان هذا الكتيب هو:

  "آرِيو قاديان وحنن"

  طبعوقد 

   " يف قاديان،يف مطبعة "ميغزين

  حتت إشراف مديرها،

  م٢٠/٢/١٩٠٧بتاريخ 

  

  آنات ٣سعر نسخة واحدة                 ١٠٠٠ النسخ عدد
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@Ó@ìşí�‰e�í…b�æb@ @
  
  نتأسف مائة ألف مرة على اآلريني، واألسف يغزو قليب بالتكرار١

  لقد عصوا احلق بشدة، وقد ضحوا بالدين من أجل قومهم
  وارجتفاآليات اليت استيقظ العامل بسبب ضيائها إم ينكرون 

  التجاسر واحلذلقةولكن إالم سينفع هذا 
  والضغينة الغطرسةإن باطنهم مظلم، وقد أحاطت م 

  حياربون اهللا األحد، وال يكادون يرتدعون عن الشغب والضجيج
  القوم، وال خيافون اهللا وإن رأوا مائة آية خيفةيكادون ميوتون 

إن موت البانديت ليكهرام كرامة عظيمة، ولكن املصيبة أم ال يكادون 
  يفقهون

وأرِ آيةً من السماء مرة أخرى (آمني)فه ،مهم بنفسك يا ريب.  
  

********************  
ñ†í†u@òíe@åÇ@ñõìjã@ @

يقول اهللا تعاىل بأنه سيظهر آية جديدة تتضمن فتحا عظيما. وتكون آية 
فلتترقبها كل عني، ألن اهللا تعاىل . وتظهر بقدرة اهللا ومن السماء للعامل كله،

شهد بأن هذا العبد الضعيف الذي تشتمه األقوام كلها سيظهرها عن قريب لي
  . فطوىب للذي يستفيد منها، آمني.�هو من عنده 

  املعلن
  مريزا غالم أمحد، املسيح املوعود

  
                                                 

 ترمجة أبيات أردية. (املترجم) ١
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم 

  حنمده ونصلي على رسوله الكرمي

å−ë@æbí…bÓ@ìşí�‰e@ @
هناك جريدة لآلريني تصدر يف قاديان ولعل صدورها قد انقطع من هنا منذ 

غريبة نقال عن "الله  مةم، وجهت فيها إيل ١٩٠٧يناير/كانون الثاين 
شرمبت" املقيم يف قاديان، وهي أنين قلت مبناسبة جلسة ديسمرب/كانون األول 

ال يشهد عليها املسلمون م بأن اآليات السماوية اليت أعطانيها اهللا تعاىل ١٩٠٦
مبن فيهم "الله شرمبت" و"الله  -فقط بل اهلندوس أيضا من هذه القرية

مطلعون على آيايت. ومل أقل  - " من اآلريني الساكنني يف قاديان أيضامالواملْ
ذلك فقط يف اجللسة أمام مجيع الضيوف الذين اجتمعوا قادمني من كل جهة 

ة ألفَي شخص، بل قلت أيضا أن مجيع ومن بالد بعيدة وبلغ عددهم قراب
شاهدوا آيايت، ألنه قد  -فضال عن املسلمني فيها - اهلندوس أيضا يف هذه القرية

عاما على نشري نبوءة بأن اهللا تعاىل يقول ما مفاده: مع أنك  ٣٥مضى قرابة 
وحيد حاليا  وليس معك أحد ولكن الوقت قريب حني سأجعل آالف الناس 

أنك ال متلك سعة مالية حاليا ولكين سأُلـهم قلوب أناس  يقبلون عليك، ومع
كثريين أن ينصروك بأمواهلم. يأتيك الناس أفواجا ويقدمون لك أمواال وسيأتون 
بكثرة حىت تكاد تسأم. يأتون إىل قاديان من كل جهة ومن كل فج عميق. 
 وعندما تظهر بوادر هذه النبوءة سيود األعداء أال تتحقق، وسيحاولون أال
حيدث ذلك، ولكين أُفشلهم وأخيب آماهلم وأحقق وعدي. وقال أيضا 

حىت إن امللوك سيتربكون  بركة تلو بركة،باركك أسباإلضافة إىل ذلك: 
  .بثيابك
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عاما من اليوم.  ٢٦هذا ملخص نبوءة نشرت يف "الرباهني األمحدية" قبل 
، إذ قد أُنبئ ا ولكن احلق أن زمن النبوءة يعود إىل زمن أقدم من ذلك بكثري

عاما على األقل. فقد ذكرت هذه النبوءة يف تلك اجللسة، وكانت  ٣٥قبل 
مناسبة ذكرها أنين حني كنت أصلّي يف املسجد اجلامع مع أفراد مجاعيت الذين 
بلغ عددهم ألفَي شخص تقريبا، وكان أفراد مجاعيت األكارم قد جاءوا من 

ة يف احلكومة اإلجنليزية والزعماء أماكن نائية وفيهم أصحاب مناصب مرموق
الكرام واإلقطاعيون األثرياء والنواب واألثرياء أيضا. وحني كنا يف الصالة يف 
مسجدنا اجلامع هذا بدأ أحد األشرار من اآلريني الربامهن يكيل الشتائم وكان 
يقول ويكرر ضمن شتائمه بأن العاهرين كلهم، والعياذ باهللا، جمتمعون يف هذا 

ان، وملاذا ال يصلّون يف اخلارج؟ وقد شتمين أنا قبل غريي وذكرين مرارا املك
بكلمات بذيئة أفضل أن أُبقي كتايب هذا منـزها عن ذكر تفصيلها. صلينا 
الصالة إىل ساعتني تقريبا بينما ظل هذا الربمهن من قوم اآلريني يشتم بكلمات 

ا يرون مجاعتنا الكبرية بذيئة وقذرة جدا. وكان بعض السيخ من القرية أيض
العدد ويتعجبون من أن اهللا تعاىل قد مجع عالَما، وحاولوا منع الشامت ولكن 
ذلك اآلري ذا الطبع اخلبيث مل يتوقف وظل ينادي املسلمني احملترمني بكلمة 

  "العاهرين" اخلبيثة وظل يستفزهم. 
وخشيت أن كان هذا أمل كبري اضطررت إىل حتمله يف أثناء الصالة بالضبط، 

يثور أحد من أفراد مجاعتنا أيضا، ولكن أشكر اهللا تعاىل أن اجلميع التزموا 
الصرب. ولكين أستغرب ملاذا اختار هذه الكلمة اخلبيثة والنجسة هلذه اجلماعة؟ 

. وحينئذ كان موظف حكومي ١لعله تذكّر عادة الـ"نيوك" املوجودة يف مذهبه
  موجودا.  وهو نائب رئيس الشرطة يف بطالة أيضا

                                                 
شخص من  عفيفة ألي ية، ومبوجبه ميكن لزوجةرالديانة اآل حبسب"نيوك" أمر ديين  الـ ١

آخر بغية احلصول على  شخصا تضاجعأن مل تطلَّق بعد وزوجها على قيد احلياة اآلريني 
شخص غري  نطافولدا من  ١١األوالد. وميكنها أن تستمر يف ذلك إىل أن تنجب 
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فخالصة الكالم، حني جتاوزت شتائمه احلدود تأذت قلوب املسلمني 
احملترمني بشدة متناهية. لو كانوا قوما مهجيني لكانوا قادرين على أن يلقِّنوا 
مجيع اآلريني يف قاديان درسا. ولكن أخالقهم جديرة باإلشادة فعال إذ قد 

ا وكأم ميتون ال ميلكون صربوا على شتائم هذا اآلري السافل البذيئة جد
  صوتا، ومتسكوا بتعليم كررته عليهم بأن يعاملوا أعداءهم بالصرب. 

عندما قضيت الصالة الحظت أن قلوبا كثرية كانت قد تأذت ذه 
الشتائم البذيئة. عندها قمت وخاطبتهم جربا خلواطرهم وقلت بأن ينفضوا 

وسيعاقب الظامل بنفسه. وقلت من القلوب األذية اليت واجهوها ألن اهللا يرى 
أيضا بأين أعلم جيدا أن اهلندوس يف قاديان حتت طائلة غضب اهللا أكثر من 
غريهم ألم يشاهدون آيات اهللا العظيمة، ومع ذلك يكيلون شتائم بذيئة 
ويؤذون. إم يعلمون قدر عظمة آية القدرة اليت أظهرها اهللا تعاىل يف هذه 

عاما  ٢٧أو  ٢٦كيف كنت يف زاوية اخلمول قبل القرية. وال جيهلون أيضا 
من اليوم. هل ألحد أن يقول بأن إقبال اخللق علي كان موجودا حينها؟ بل 
مل يكن يف مجاعيت وال شخص واحد، وما كان أحد يأيت ملالقايت، وما كان 
يل أي دخل إال قليال من أمالكي. ففي ذلك الزمن بل يف زمن قبله الذي 

عاما، أخربين اهللا تعاىل قائال ما مفاده: سيأتيك  ٣٥من  مضى عليه أكثر
الناس بعشرات اآلالف من كل حدب وصوب، حىت تتحفَّر الشوارع 
مبجيئهم. وتأيت األموال من كل طرف. ويبذل املعارضون من كل قوم 
قصارى جهدهم يف مكايدهم لكي ال تتحقق هذه النبوءة، ولكنهم 

  سيفشلون يف جهودهم.
ا النبأ يف ذلك الزمن يف كتايب "الرباهني األمحدية" وأشيع يف كل لقد نشر هذ

  بلد.  

                                                                                                                     
حسب . واملولود ذه الطريقة ينالدي من منطلقمقدسة جدا  دمثلها تع وامرأةٌزوجها. 

منجمنه. وخملِّصا هلما. من اجلحيم يا ألمه وأبيه االفتراضي 
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مث بدأت النبوءة تتحقق رويدا رويدا بعد فترة من الزمن، واآلن يربو عدد 
أما خبصوص الفتوحات املالية فقد جاءتين شخص.  ١مجاعيت على ثالث مائة ألف

 ٢٠٠٠روبية أو  ١٥٠٠ا عدة مئات األلوف من الروبيات إىل اآلن. وتنفق أحيان
روبية شهريا على دار الضيافة، فضال عن الدخل من املدرسة وغريها. هذه آية 
كان من واجب اهلندوس يف قاديان أن ينتفعوا ا ألم كانوا أول شهود عيان 

  عليها، وكانوا يعرفون كيف كنت خامل الذكر يف زمن تلك النبوءة. 
هذا ما قلته يف تلك اجللسة وقلت أيضا يف اية خطايب بأن أكرب شاهد من 

" مالواملْمجيع الشهود اآلريني على هذه اآلية مها "الله شرمبت" و"الله 
اللذان يسكنان يف قاديان ألن كتاب "الرباهني األمحدية" الذي فيه هذه النبوءة 

النبوءة هذين اآلريينِ قبل طباعة طُبع وأُشيع أمام أعينهما. بل قد أخربت ذه 
الرباهني األمحدية، أي حني توفِّي والدي. وبياا املوجز أن اهللا تعاىل أخربين 

"، أي أقسم بالسماء وأقسم والسماء والطارقبوفاة والدي بكلمات: "
باحلادث الذي سيحدث بعد غروب الشمس. وأُفهمت بأن املراد من هذه 

موت بعيد غروب الشمس. وهذا اإلهلام كان كعزاء النبوءة هو أن والدي سي
كما جرت عادة اهللا مع عباده اخلواص. وحني حزنت وقلقت بسماع هذا 

  اخلرب ألن معظم أسباب دخلنا املرتبطة بأيب ستنقطع بوفاته؛ تلقيت إهلاما:
  "أليس اهللا بكاف عبده"

سيتكفّل بنفسه فقد أُخرب يف هذا الوحي اإلهلي بصراحة تامة أن اهللا تعاىل 
كافة احلاجات. وحبسب هذا اإلهلام توفِّي والدي بعد غروب الشمس، 

                                                 
بتاريخ باألمس يف أثناء تأليف هذا الكتيب وصلتين من اإلسكندرية مبصر رسالة بالربيد  ١

اإلسكندرية وامسه أمحد زهري  مدينة ها شخص حمترم وصاحل منوكاتبم. ٢٣/١/١٩٠٧
نه قد بأبدر الدين. رسالته حمفوظة لدي وهي بيدي اآلن. يقول فيها ما مفاده: أبشرك 

حبسب -  يعد مل :ويقول أيضا كثرت أتباعكم يف هذه البالد وصارت عدد الرمل واحلصا.
  شخص إال وقد صار مريدا لك. منه. - رأيي
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وانقطعت مجيع أسباب معاشنا املرتبطة به مثل معاش تقاعده والـمنح 
عاما رأيت أن يحفر هذا اإلهلام  ٣٥وغريها. ففي تلك األيام اليت مضى عليها 

" مالواملْسلت اآلري "الله يف فص خاتم، وأر "أليس اهللا بكاف عبده"أي: 
إىل أمرتسر حلفره يف فص اخلامت. وكان اهلدف الوحيد من إرساله أن يكون 
هو وصديقه "الله شرمبت" عليها من الشاهدين. فسافر إىل أمرتسر وجاء 

روبيات،  ٥خباتم صنع بواسطة "حكيم حممد شريف الكالنوري" مقابل 
موجود إىل اآلن. يعود تاريخ هذا وهو "أليس اهللا بكاف عبده"، ونقشه: 

عاما تقريبا، ويشهد عليه هذان اآلريان، ويعرفان كيف  ٣٦أو  ٣٥اإلهلام إىل 
كانت حاليت يف تلك األيام. كذلك يعرفان جيدا كيف كنت أعيش يف زاوية 
اخلمول حني كان كتاب "الرباهني األمحدية" الذي وردت فيه اإلهلامات 

يف مطبعة القسيس "رجب علي" يف أمرتسر.  وقد املذكورة آنفا قيد الطبع 
حدث أكثر من مرة أن هذين اآلريني كانا يرافقانين إىل أمرتسر دون أن يكون 
معي شخص آخر سوى اخلادم. ويف بعض األحيان كان "الله شرمبت" وحده 

  يرافقين. 
فيمكن أن يقول هؤالء حلفا باهللا ما كانت عليه حاليت من مخول يف ذلك 

ما كان يأتيين أحد إىل قاديان، وإذا سافرت إىل مدينة أخرى ما اكترث الزمن. 
  يب أحد. وكنت يف نظرهم كشخص وجوده وعدمه سيان.

آالف الناس، وال تزال مدينة  فيهاأما اآلن فها هي قاديان نفسها اليت يأتيين 
أمرتسر والهور نفسهما اللتان يقصد حمطة القطار فيهما مئات الناس الستقبايل 
عند سفري إليهما. بل يصل عددهم إىل اآلف يف بعض األحيان. ففي عام 

م حني سافرت إىل مدينة جهلم جاء الستقبايل أحد عشر ألف شخص ١٩٠٣
سلسلة مئات الضيوف القادمني إىل قاديان تقريبا كما يعلم اجلميع. كذلك إن 

اليت ال تزال مستمرة اآلن، مل يكن هلا أدىن أثر يف ذلك الزمن. يعرف مجيع 
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 ١اللذان ينكران - "مالواملْاهلندوس يف قاديان جيدا وال سيما "الله شرمبت" و"
أن جزء بيتنا اخلاص بالرجال كان يف تلك  - اآلن آيات اهللا بسبب ضغط القوم

م خرابا حمضا وخاليا، وما كان أحد يأتيين سوامها، إذ كانا يزورانين حوايل األيا
  مرتني أو ثالث مرات يوميا. فيمكنهما أن يشهدا بكل ذلك حلفًا. 

فكان خطايب يوم اجللسة يتلخص يف أن حجة اهللا قد متت على اآلريني من 
كثرية. ولكن  قاديان، وخاصة على هذين اآلرينيِ اللذين مها شاهدا عيان آليات

هؤالء القوم ال خيافون إلـها ميلك قوى عظيمة ويقدر على أن يهلك يف ملح 
البصر. وكما قلت من قبل بأنه قد حتققت إىل جانب تلك النبوءة نبوءة أخرى 
أيضا وهي منشورة يف الكتاب نفسه أي الرباهني األمحدية وأُشيعت يف البنجاب 

عاما تقريبا؛ أي أن األعداء  ٢٦عليه واهلند كلها يف الزمن نفسه الذي مضى 
سيبذلون كل ما يف وسعهم أال يتحقق هذا االزدهار وهذه اآلية وإقبال الناس، 
وأال ينصرين الناس نصرة مالية، ولكن اهللا تعاىل سيحقق نبوءته على أية حال 
وسيفشل اجلميع. وهذه األنباء ليست بالعربية فقط بل مذكورة يف الرباهني 

  ألردية واإلجنليزية والفارسية والعربية أيضا. األمحدية با
مث عندما بدأت بوادر تلك النبوءات تظهر للعيان بعد بضع سنني نشأ يف 

بالتشاور مع الله شرمبت  مالواملْقلوب األعداء محاس لعرقلتها. فنشر الله 
إعالنا يف قاديان مضى عليه عشر سنوات تقريبا قال فيه عين بأن هذا الشخص 
مكّار حمض وخمادع وتاجر، ينبغي أال ينخدع الناس به، وال ينصروه ماليا وإال 
سيضيعون أمواهلم. كان اآلريون يقصدون من وراء هذا اإلعالن أن ميتنع الناس 

حيجموا عن النصرة املالية. ولكن العامل يعرف أن عدد أفراد عن اإلقبال علي و
مجاعيت ما كان يربو على ستني أو سبعني شخصا يف زمن ذلك اإلعالن. وميكن 

                                                 
ها االيت شاهد كلها ينكران تلك اآليات مالواملْأن الله شرمبت والله  بدقةال أعرف  ١

. وال أتوقع أن يتخلى اإلنسان عن خشية فقط فعال، بل أقول ذلك نقال عن جريدة اآلريني
 منه. يف اية املطاف. اهللامفوض إىل كل شخص  إن أمر عيان.الينكر شهادة لدرجة أنْ اهللا 
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التأكد أيضا من السجالت احلكومية أن دخلي الشهري يف ذلك الزمن كان 
نصرة ثالثني أو أربعني روبية على أكثر تقدير. ولكن بعد هذا اإلعالن توالت ال

من الناس. وال يزال  اآلالف مئاتاملالية كأا حبر زخار. وقد بايع إىل اليوم 
يبايع مخس مائة شخص تقريبا كل شهر. وهذا يثبت أن اإلنسان ال يقدر على 

الذي كُتب  - مالواملْمقاومة اهللا. إن بياين هذا ليس بغري دليل بل إن إعالن 
دا عندي. إن عدد الضيوف القادمني ما زال موجو - بالتشاور مع الله شرمبت

إلينا يحصى على املستوى احلكومي على أية حال. فاقرؤوا تاريخ نشر اإلعالن 
املذكور مث قارنوا ذلك الزمن بواسطة املستندات احلكومية مع زمن تاله وانظروا 
كم كان عدد الضيوف القادمني قبل اإلعالن وكم كانت كمية النقود الواردة 

ىل أي مدى حالفتين نصرة اهللا بعده. وميكن أن يتبني بواسطة حينذاك مث إ
سجالت احلواالت الربيدية، واملستندات احلكومية لتعداد الضيوف، كم كان 

ذلك اإلعالن؛ أي ميكن أن  مالواملْعدد مجاعيت يف الزمن الذي نشر فيه 
يعرف جيدا ويتضح جبالء من سجالت وصلت إىل احلكومة بواسطة الشرطة 

إعالنا ملنع الناس، ومقدار النقود اليت  مالواملْكان عدد مجاعيت حني نشر  كم
  كانت تأتيين، كذلك مدى التقدم الذي حصل بعد ذلك. 

أقول صدقا وحقا بأنه قد حصل التقدم كما تتحول قطرة إىل حبر. وكان 
وحده بل بذل كل  مالواملْهذا التقدم غري عادي ومعجزا. مع أنه مل يبذل 

قصارى جهده لعرقلة هذا التقدم وأرادوا أن تبطل نبوءة اهللا تعاىل. ولكن  عدو
كانت النتيجة أن حتققت نبوءة أخرى أيضا كما قال اهللا تعاىل من قبل فلم 

  يقدر األعداء أن يوقفوا إقبال الناس. 
إذا كان املرء ميلك شيئا من احلياء واخلجل فله أن يدرك أن هذه األمور 

للغاية واملليئة بقدرة إهلية تفوق قدرة البشر متاما، ويستطيع أن  الغيبية العميقة
يفكر أا إذا كان هذا األمر من فعل اإلنسان لنجحت مساعي الناس املعادية 
حتما. ولكن مل تكن نتيجة تلك اإلعالنات إال أن حتققت النبوءة اليت قال اهللا 

وسعهم أال تتحقق نبوءة تعاىل فيها قبل األوان بأن األعداء يسعون بكل ما يف 
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العروج والنصرة اإلهلية وإقبال اخللق، ولكنها سوف تتحقق حتما. والالفت يف 
فقط الذي بذل قصارى جهده بل إن بانديت  مالواملْاملوضوع أنه ليس 

اآلريني أيضا الذي قضت عليه نبوءة اهللا، أي ليكهرام، هو اآلخر أيضا قد هدر 
ت من هذا القبيل كيال تتحقق النبوءة اليت سبق جزءا من عمره التافه يف كتابا

أن نشرت يف الرباهني األمحدية عن إقبال مئات آالف الناس وورود مئات 
آالف الروبيات. وكانت النتيجة أنْ صار ذلك الشقي رمادا، حمقّقا بذلك نبأ 
أنبأين اهللا به قبل مخس سنوات قائال بأنه سيقتل يف غضون ستة أعوام عقوبة 

  بذاءة لسانه.على 
كذلك بذل النصارى أيضا قصارى جهودهم لعرقلة هذه النبوءة. وإعالنام 

الذين كان واجبهم بل يف احلقيقة  - أيضا موجودة عندي. كذلك املسلمون
أخرجوا كل ما كان يف جعبتهم لعرقلة نبوءة نشرت  - مفخرة هلم أن يقبلوين

دهاري وإقبال الناس يف عاما يف الرباهني األمحدية عن تقدمي واز ٢٦قبل 
عاما تقريبا. ويخيل إيل أم قد  ٣٥املستقبل، وكانت قد شاعت شفهيا منذ 

أصدروا أكثر من مائة ألف نشرة أكّدوا فيها أن هذا الشخص كافر ودجال 
وملحد فال يتوجهن إليه أحد وال يساعدنه، بل جيب أال يصافحه أحد وال 

 مقربة املسلمني بعد موته. ولكن انظروا كيف يسلّم عليه، وينبغي أال يدفن يف
ظهر تأثري إعالنام على عكس مبتغاهم! األمر الذي يشري إىل قدرة اهللا بكل 
جالء، إذ بايعين بعد ذلك مئات اآلالف من الناس، وجاءتين مئات اآلالف من 
الروبيات واهلدايا األخرى من كل حدب وصوب مبا ال يعد وال حيصى. ولقد 

قدرةُ اهللا وغريته وجوههم حبيث كُتبت هلم اخليبة واخلسارة يف كل لطمت 
موطن. وكان املوت أو الذلة يف نصيبهم يف كل مباهلة. كل هذه اإلعالنات 
اليت نشرها املسيحيون واآلريون واملسلمون حمفوظة يف بعض الصناديق عندي، 

لها أناس من وهي مليئة بآالف الشتائم والسباب األكثر بذاءة من شتائم يكي
أدىن الفئات االجتماعية. وصفوين فيها بأين مكّار ومزيف وخمادع ودجال 

  وملحد وعدمي اإلميان. وقد احتفظت ا لكيال يكون بوسع أحد إنكارها.
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فعندما أنظر من ناحية إىل نبوءة اهللا يف الرباهني األمحدية تقول يل بأنك وإن 
قت قريب بل هو على األبواب كنت وحيدا اآلن وليس معك أحد ولكن الو

حني يلحق بك مئات آالف الناس، وينصرونك بأعز أمواهلم وسيسعى األعداء 
من كل قوم قدر استطاعتهم أال تتحقق هذه النبوءة ولكين سأجعلهم خائبني 
خاسرين، وأعصمك من كل دمار وإن مل يكن هناك عاصم، ومن ناحية أخرى 

جهودهم لعرقلة هذه النبوءة حبسب  أرى بذْلَ األعداء من مجيع األقوام
مضموا، مث أرى كيف حتققت يف اية املطاف على الرغم من معارضة 
األعداء الشديدة حبيث لو جمع اليوم مجيع املبايعني يف ميدان واسع لزاد عددهم 
على جيش ملك عظيم. يغلبين البكاء وجدا على هذا املوقف أنه كم هو قادر 

 ردقولُه قط وإن قام العامل كله للعداوة وأراد عرقلته! ربنا الذي ال ي  
ما قلته يف اجللسة، واآلن أتساءل: أال يعلم اهلندوس يف قاديان عن هذه  هذا

هذه النبوءة؟ هل  مالواملْالنبوءة وحتققها شيئا؟ هل جيهل الله شرمبت والله 
لآلريني أن يأتوا بنظريها من ديانتهم؟ وهل هلم أن ينكروا بأن الزمن الذي أُنبئ 
فيه ذه النبوءة مل يكن أحد مقبِال علي فيه؟ ملعون من يكذب، وميت ذلك 
اللئيم الذي يكتم احلق. الناس أمثاهلم ينكرون اهللا يف احلقيقة وإن قالوا بلسام 

ليس من  - ولكن اهللا تعاىل يثبت بقدراته أنه موجود. أعرف جيدابأنه موجود. 
أن اهلندوس يف قاديان ألد أعداء اإلسالم بوجه عام  - اليوم بل منذ قدمي الزمان

وحيبون الظالم ويسعون إىل الظالم أكثر حني يرون النور، وكأن اهللا ليس 
ولكنهم مل يتعلّموا موجودا حبسب رأيهم. لقد أراهم اُهللا آية ليكهرام العظيمة 

منها درسا. كم كانت اآلية واضحة إذ أُخرب فيها أن ليكهرام لن ميوت مبوت 
طبيعي بل سيقتل يف غضون ستة أعوام؟ وأن هذا احلادث سوف حيدث يف يوم 

  يلي يوم العيد، فكان كذلك. 
وكان أساس تلك النبوءة أن ليكهرام كان يكذّب دين اإلسالم وكان يستخدم 

يئا بشدة ويشتم. فأخربين اهللا تعاىل أن ليكهرام يطلق على اإلسالم لسانا بذ
سكني اللحم، أي سكني لسانه، ولكن اهللا تعاىل سيقضي عليه بسكني حديدية، 
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فكان كذلك متاما. ولقد نشرت إعالنا قلت فيه: يا أيها اآلريون، إذا كان إهلكم 
تماس منه، ولكن مل يقدر ميلك شيئا من القدرة فأنقذوا ليكهرام بالدعاء واالل

إهلكم على إنقاذه. وكان ليكهرام قد تنبأ عين بأن هذا الشخص سيموت يف 
غضون ثالث سنوات، ولكن اهللا أثبت بطالن نبوءته وغلب إلـهنا. مث باهلين يف 
كتابه "خبط األمحدية"، أي دعا أن ميوت صاحب الدين الباطل منا، فمات هو 

لك على أن الديانة اآلرية ليست صادقة بل نفسه بعد هذا الدعاء، وختم بذ
  اإلسالم هو الدين الصادق. ومبوته شهد حبقي أيضا أين من عند اهللا تعاىل.

وإن أنس فلن أنسى أسفي على أن السبب احلقيقي وراء موت ليكهرام كان 
هندوس قاديان، أما هو فكان جاهال حمضا. وعندما جاء إىل قاديان قال له 

 بأين كاذب ومزيف. فتشجع كثريا بسماعه هلذا الكالم هندوس قاديان عين
وفسد طبعه، وجعل لسانه سكينا من البذاءة. ولكن السكني نفسها قضت 
عليه. إن كيل الشتائم لنيب اهللا اتىب والطاهر وتكذيب الصادق جيعل اإلنسان 

نقذ، الليونة والتواضع ُأل ١مستحقا للعقوبة يف اية املطاف. لو اختار ليكهرام

                                                 
نبوءة عن عبد اهللا آم أنه  كهنا ه كانتنقدرة اهللا أ يدل علىما هنا جيدر بالتذكر  ١

النبوءة عن ليكهرام فقد جاء فيها  اشهرا إن مل يرجع إىل احلق، أم ١٥سيموت يف غضون 
أنه سيقتل يف غضون ستة أعوام. ولكن ملا ظل عبد اهللا آم باكيا بشدة يف أيام ميعاد 

طال اهللا أ ،يف أثناء تلك املدة سيئةبكلمة  هقلبه ومل يتفوعلى ت عظمةُ احلق استولالنبوءة و
 أطالرى. أما ليكهرام فقد وجيزة أخ مات بعد أن عاش فترةً حىت تهالرحيم والكرمي مد

، فلم تبلغ النبوءة عنه اهلندوسالسفلة من لسانا سليطا بعد مساعه النبوءة كما هي عادة 
عاد. كذلك يامل منقُتل حبسب النبوءة حني كانت سنة كاملة باقية ميعادها أيضا حىت 

موته، أمحد بيك حزم وخوفهم الشديد على إثر حتقق النبوءة عنه أي بعد  أقاربأظهر 
ألنه قد جاء وعد اهللا تعاىل على لسان  ،هوعدلذا فقد أخر اهللا تعاىل موت صهره حبسب 

قلوم  وامتألتمث خشي الناس  على قوم نبوءة عن نزول بالءت مجيع األنبياء أنه إذا كان
هذا املبدأ  من منطلقيرمحهم اهللا تعاىل. ف ت،ذعرا واسترمحوا اهللا بالدعاء أو الصدقا

 منه. .كل قوم عند حلول بالءيف ناس اليتصدق 
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ألن اهللا تعاىل كرمي ورحيم وميهل يف العقاب، ولكن هؤالء القوم خدعوه 
بشدة. أعلم أن ذنب موته يف عنق هندوس قاديان. وأتأسف على أن هؤالء 
القوم عاملوه بسوء. يقولون بلسام أن اإلله موجود ولكين ال أقبل أن قلوم 

نبياء الذين خلوا يف األرض تؤمن به. إن دينهم لغريب حقا إذ يسبون مجيع األ
ويكذبوم وكأن بلدا صغريا، أي اهلند، كان مقام عرش اهللا دائما ومل تكن له 
عالقة مع بالد أخرى أو ظل غافال عنها متاما. ولكنه تعاىل يقول يف القرآن 
الكرمي بأن األنبياء جاؤوا يف مجيع البالد. كذلك خال يف اهلند أيضا رسل اهللا 

و كالم اهللا، وهكذا كان جيب أن يكون؛ ألن اهللا إله البالد كلها األطهار ومتلقّ
وليس إله بلد واحد. وال ندري أي شيطان نفث يف قلوم أن مجيع كتب اهللا 
سوى "الفيدا" كاذبة. وكأن نيب اهللا موسى وحبيب اهللا عيسى وصفي اهللا حممد 

شريعتنا تعرض  كلهم كانوا كاذبني ومكّارين والعياذ باهللا. إن �املصطفى 
عليهم رسالة الصلح ولكن معتقدام النجسة ترمي إلينا سهاما حمرضةً على 
احلرب. نقول: ال تقولوا لكبار اهلندوس مكارين أو كاذبني ولكن قولوا بأن 
هؤالء القوم نسوا دينهم احلق بعد مرور آالف السنني. ولكن هؤالء الناس ذوو 

ا شتائم بذيئة ألنبيائنا األخيار ويدعوم طبائع خبيثة يكيلون مقابل سلوكنا هذ
مفترين وكاذبني. فهل ألحد أن يفكر أن يتم الصلح مع هؤالء اهلندوس؟ إن 
أتباع مذهب "سناتن دهرم" خري منهم إذ ميلك معظهم أخالقا حسنة وحيترمون 

  مجيع األنبياء ويخفضون رؤوسهم تواضعا. 
لوات وذئاا وتتخلى عن الشر، أظن أنه من املمكن أن تتصاحل معنا سباع الف

ولكن الظن أن أصحاب مثل هذه املعتقدات سيتصاحلون مع املسلمني بصدق 
القلب باطل متاما. بل إن صلحهم صلحا صادقا مع املسلمني ذه املعتقدات 
أكثر استحالة من آالف احملاالت. هل ملسلم صادق أن يتحمل مساع الشتائم 

   مث يتصاحل معهم؟ كال. حبق أنبيائه األطهار واملقدسني
فالتصاحل مع هؤالء مضر ضرر تربية احلية السامة الالدغة يف كُم القميص. إن 
هذا القوم مسودة القلوب بشدة إذ يعدون مجيع األنبياء الذين قاموا بإصالحات 
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عظيمة يف الدنيا مفترين وكذابني. مل يسلم من لسام موسى وال عيسى عليهما 
الذي أصلح العامل أكثر من غريه  �السالم وال سيدنا وموالنا خاتم األنبياء 
  ما زالوا أحياء.  �على اإلطالق، واألموات الذين أحياهم 

؟ كيف يتسىن ثبوت وجود اهللا الذي هو غيب الغيب بشهادة واحدة فقط
لذلك خلق اهللا تعاىل آالف األنبياء يف كل قوم ويف كل بلد يف العامل، وقد 
جاؤوا يف أوقات جنست فيها األرض بذنوب الناس. فأثبتوا وجود اهللا تعاىل 
بآيات عظيمة ورسخوا عظمته يف القلوب وأحيوا األرض من جديد. ولكن 

سوى الفيدا، وكان  هؤالء الناس يقولون بأنه مل ينـزل أي كتاب من عند اهللا
األنبياء كلهم كاذبني وكانت عصورهم عصور املكر السيئ واخلديعة. مع أن 
  الفيدا مل يستطع إىل اآلن أن يطهر اهلند أيضا من الشرك وعبادة األوثان والنار. 

فحاصل الكالم أن هؤالء الناس قد جتاوزوا كل احلدود يف تكذيب األنبياء 
واهللا الذي يغار لعباده سوف حيكم يف ذلك الذين يسطع صدقهم كالشمس. 

حتما، وسيري بالتأكيد قدرته ألنبيائه األحباء عنده. حنن ال نظلمهم وهم 
إم لو  �يظلموننا. حنن ندعو هلم وهم يرموننا بالسهام. أقول حلفا باهللا 

جرحونا بالسيف ملا شق علينا ذلك مثلما تتمزق قلوبنا بشتائمهم اليت يكيلوا 
مثل أناس  - بعد مساعنا هذه الشتائم - بيائنا األصفياء. ال نستطيع أن نداهنألن

ذوي طبائع خبيثة وديدان األرض الذين يقولون بأم حيترمون هؤالء مجيعا 
ولكن لو شتم آباؤهم ملا قالوا ذلك قط. ندعو اهللا تعاىل ليحكم بيننا وبينهم. 

توقّع من هؤالء القوم أيغريب، هل ي م قوم يعادون  إنه لدينخري؟ كال. إ
اإلسالم بل األنبياء كلهم أشد العداوة. وحبوزتنا جمالم املليئة بالسباب 

  والشتائم.
 منما جاء يف جريدة اآلريا  إنأعود إىل صلب املوضوع وأقول:  واآلن

مساوية  آية أية يروا مل بأم داس بسمرب اللهأخ  شرمبت الله عن نقال ،قاديان
أنواع  أخبث أحد أكل لوأنْ  لدرجة كذبهو  إمنا ابعلى يد مؤلف هذا الكت

الكاذب إىل هذا  أنهذا الكالم  بسماعالنجاسة لكان أهون منه. يستيقن املرء 
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 وما. وخيمةعاقبة الكذب  تكوناحلد ال يؤمن بإهله وال خياف قط أنه ميكن أن 
لْ والله مبتشر الله عن كتيبعديد من  يف كتبت قد دمتمن سكان  مالوام

قاديان، أما شاهدا على يدي آية مساوية كذا وكذا بل شاهدا عشرات 
اآليات، وقد أُشيعت تلك الكتب أيضا يف ماليني الناس إىل يومنا هذا. فإن مل 
يشهدا آيات مساوية على يدي فمن عساه أن يكون أشد كذبا مين ومن عساه 

افتراء إذ اعتربما شاهدينِ على آيايت كذبا  أن يكون أجنس مين طبعا وأكثر
وزورا! وإن كنت صادقا يف ادعائي فكل عاقل يدرك أنه ال إهانة يل أكرب من 
أما كذّباين وعداين مفتريا يف اجلرائد واإلعالنات. الناس يف أماكن بعيدة ال 

أن  -اسنتيجة العداوة اليت يكنها يل معظم الن - يدرون حقيقة األمر بل ميكن
يعدومها صادقَني ويعدوا شهادما كشهادة األهل ويسيئوا عاقبتهما أكثر من 
ذي قبل. وألين ال أستطيع أن أحتمل هذه اإلساءة واإلهانة، وألن ذلك يترك 

 مالواملْتأثريا سيئا جدا على مجاعة أقامها اهللا تعاىل لذا أقول لـ الله شرمبت و
أن يتحاكما معي باحللف باهللا، إما شفهيا أو خطيا. وعليهما أن حيلفا باهللا أننا 
مل نشاهد اآليات املذكورة فيما يلي. وإن كنا كاذبني يف ذلك فلينـزل اهللا 
عقوبة الكذب علينا وعلى أوالدنا. واآليات السماوية اليت كتبتها يف "الرباهني 

  تها كلها من أجل هذا احللف. األمحدية" كثرية وال حاجة إىل كتاب
ا حني سافر معي وحده إىل زمنأوال  دشاه) يكفي لـ الله شرمبت أنه ١(

أمرتسر بضع مرات، كذلك رافقين إىل بيت القسيس "رجب علي" عدة مرات 
يف أيام طباعة الرباهني األمحدية، ويعلم جيدا بأين كنت حينئذ خامل الذكر ومل 

أيضا جيدا أين كنت وحيدا فريدا يف زمن نشر  يكن أحد على صلة يب. ويعلم
فيه الرباهني األمحدية أي حني سجلت النبوءة يف الرباهني األمحدية عن إقبال 
الناس. واآلن عليه أن يقسم هل رأى حتقق هذه النبوءة بأم عينيه أم ال؟ وليقل 

مل نبوءة حالفا باهللا هل ميكن لإلنسان أن ينبئ يف زمن فقره ومخوله أمام العا
سيأتيك زمان قريبا حني لن تبقى خامل قطعية ويقينية أن اهللا تعاىل قال له: 

الذكر بل سيقبل عليك مئات آالف الناس وتأتيك مئات آالف الروبيات، 
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. مث حيقق اهللا هذه النبوءة مع علمه وستعرف بالعزة واإلكرام يف العامل كله تقريبا
جناسة الكذب، وأن اهللا سيفشل وخييب أن صاحبها افترى عليه وكذب وأكل 

حبسب نبوءاته آمال كلَّ من يتصدى له. فليحلف الله شرمبت، هل رأى حتقق 
هذه النبوءة أم ال؟ وهل عنده نظري أن تنبأ كاذب مبثل هذه النبوءة باسم اهللا مث 

  حتققت؟ عليه أن يقدم هذا النظري.
أخاه بسمرب داس قد عوقب ) وليقل حالفا حلفا ثانيا: أليس صحيحا أن ٢(

مع برمهن "خوشحال" يف قضية جنائية وسجنا؟ عندها طلب مين الدعاء 
فأخربته بإعالم من اهللا أن عقوبة بسمرب داس قد خفِّفت إىل النصف نتيجة 

وصلت إىل مكتب فيه سجل عقوبته، وشطبت دعائي. ورأيته يف الكشف أين 
" بل أبقيتها كما خوشحال نبرمهنصف عقوبته بقلمي، ومل أشطب عقوبة "

هي ألنه مل يطلب مين الدعاء. أَوليس صحيحا أنين قلت أيضا عندما أخربته 
ملف القضية سيعود من احملكمة بتلك النبوءة بأن اهللا تعاىل أخربين بوحيه أن 

العليا وستخفَّف عقوبة بسمرب داس إىل النصف ولكن لن يطلَق سراحه، وأن 
. وقلت من السجن بعد أن يقضي العقوبة كاملةبرمهن خوشحال سيخرج 

أن بسمرب داس و"برمهن خوشحال" ودون االستئناف من قبل  ذلك بعيد تقدمي
أحد ماذا عسى أن تكون عاقبتها، حىت إن قضاة احملكمة العليا أيضا مل  يعرف

يعرفوا إىل أي حكم سيجري قلمهم. فأخربت عندئذ بأن اإلله القادر الذي 
رآن يقول يل بأنه قد أجاب دعائي وأن امللف سيعود من احملكمة العليا أنزل الق

وتخفَّف عقوبة "بسمرب داس" إىل النصف نتيجة دعائك ولكن لن يطلق 
سراحه، ولن تربأ ساحة "برمهن خوشحال" ولن تخفَّف عقوبته لكي تكون آية 

مة احملافظة بعد على إجابة الدعاء. وهذا ما حدث بالفعل إذ عاد امللف إىل حمك
بضعة أسابيع وخفِّفت عقوبة بسمرب داس إىل النصف ومل يشطَب من سجن 
برمهن خوشحال وال يوما واحدا، وحرم كال ارمني من إطالق سراحهما. 
فليقل الله شرمبت باحللف أيضا أليس صحيحا أنه حني صدر احلُكم على هذا 
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بأن اهللا تعاىل كشف قال فيها النحو كما جاء يف نبوءيت، كتب إيل يف وريقة 
  وأجاب دعاءك؟ عليك هذه األمور الغيبية بسبب سعادتك

فليقل الله شرمبت حالفا أيضا أليس صحيحا أنه ظل يكذب عندي إىل مدة 
من الزمن بأن أخاه بسمرب داس قد برئت ساحته؟ مث عندما جاء احلافظ هدايت 

يان صدفة، وكانت الساعة إىل قاد -الذي كان قاضيا يف حمكمة بطاله -علي
العاشرة تقريبا، قابله بسمرب داس يف اجلزء اخلاص بالرجال يف الطابق األسفل 
من بييت، فقال له "هدايت علي": سررنا على خالصك من السجن ولكن مل 
تربأ ساحتك. عندها قلت لشرمبت: ملاذا ظللت تكذب أمامي كل هذه املدة 

حته؟ قال شرمبت: قد كتمت احلقيقة ألن بأن أخاك بسمرب داس قد برئت سا
ظهورها كان مدعاة لوصمة عار لنا وكان من شأنه أن يؤدي إىل املشاكل يف 
أمور الزجيات يف املستقبل. فكنت أخاف أن يتهم األقارب عائلتنا بسوء 

  السلوك. 
أَو ليس صحيحا أيضا أنه عندما قدم االستنئاف يف احملكمة العليا عن سجن 

اس كنت يف مسجدنا الكبري وقت العشاء إذ جاءين ملَّا علي حممد من بسمرب د
وقال بأن املرافعة قد  - ال يزال على قيد احلياة وهو يعاند مجاعيت -سكان قاديان

جنحت وبرئت ساحة بسمرب داس وضجة الفرح قائمة يف السوق. عندها 
ل أنا حي أو ميت. أصابين من احلزن ما اُهللا به عليم، ومل أشعر نتيجة احلزن ه

"ال حتزن ويف هذه احلالة بدأت أصلّي، وعندما كنت ساجدا تلقيت إهلاما نصه: 
ه قُبل . فأخربت الله شرمبت بذلك. مث تبينت احلقيقة أنإنك أنت األعلى"

فقط للنظر فيه ومل تربأ ساحة بسمرب داس. فليقل شرمبت حالفا  االستئناف
النحو؟ ومن ناحية ثانية فليستحلَف ملّا علي باهللا، أمل حيدث األمر على هذا 

  عدو لدود وخبيث.  أخوحممد أيضا الذي هو معارض بل هو 
) أليس صحيحا أنه عندما رفعنا قضية يف حمكمة "بطالة" ضد سيخي امسه ٣(

"شندا سنغ" أنه قطع أشجارا من أرضنا اليت كان يزرعها دون إذننا، عندها 
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استجابة لدعائي بأنك رحبت القضية. وأخربت دعوت اهللا تعاىل فأخربين 
شرمبت ذه النبوءة. مث حدث أنه مل حيضر احملكمة أحد من جانبنا عند موعد 
صدور احلكم، وحضرها الفريق الثاين فقط. فجاء شرمبت إىل مسجدنا قرب 
صالة العصر وقال يل مستهزئا بأن القضية رفضت، ومل يحكم فيها لصاحلك. 

حزن ال يسعين وصفه ألنه كان كالم اهللا على وجه القطعية. عندها أصابين 
جلست يف املسجد يف حالة قلق وحزن شديدينِ ظنا مين أن مشركا قد 

شخصا من اهلندوس  ١٥أخجلين. وما كان يل أن أرفض اخلرب ألن قرابة 
واملسلمني جاؤوا به من بطاله لذا أخذ احلزن الشديد مين كل مأخذ. ففي أثناء 

لقد رحبت القضية، ١ ى إىل مسامعي من الغيب صوت مهيب للغاية:ذلك تناه
أي أَوال توقن بكالم اهللا؟ مل أمسع صوتا مثله من قبل قط. فسعيت يف  مسلم؟

كل جانب من جوانب املسجد ألعلم منشأ الصوت العايل فتبني أخريا أنه 
لعمهون. ا ٢صوت مالك، وهم املالئكة أنفسهم الذين يرفضهم اليوم اآلريون

عندها دعوت الله شرمبت وقلت له بأين مسعت اآلن هذا الصوت من اهللا 
 ١٦أو  ١٥تعاىل، فضحك على ذلك مرة أخرى وقال: لقد جاء من بطاله 

شخصا مبن فيهم السيخ واهلندوس واملسلمون، وبعضهم موجودون يف السوق 
أين شبه اآلن، أنى هلم أن يكذبوا مجيعا. فانصرف بعد قوله ذلك وظن يب 

جمنون. قضيت ليليت يف حالة اضطراب شديد، وما لبث أن انبلج الصبح حىت 
                                                 

 هو تعريب للوحي باألردية. (املترجم) ١
ساعي الربيد؟ أي أنه ليس حباجة إىل ك أحديقول اآلريون اجلاهلون: ما حاجة اهللا إىل  ٢

أحد ولكن من سنته أنه يستخدم الوسائط، إىل ليس حمتاجا  �أنه املالئكة. صحيح متاما 
يوصل الصوت إىل السائد يف الطبيعة. فانظروا مثال أنه  قانونه العاممن واستخدام الوسائط 

طابق متاما مع سلسلة مادية إذ يوصل يتاألذن بواسطة اهلواء. إذًا، إن فعله الروحاين هذا 
بواسطة املالئكة الذين يقومون مقام اهلواء. وضروري أن يكون  الروحانية ذانصوته إىل اآل

الروحانية. وهذا هو الدليل الذي قدمه واملادية  تني،السلسل كلتاهناك تطابق كامل بني 
 القرآن الكرمي. منه.
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ذهبت بنفسي إىل بطاله. مل يكن القاضي احلافظ هدايت علي موجودا غري أن 
فسألته  - وقد يكون حيا إىل اآلن -املوظف املدعو "متهرا داس" كان موجودا

 ١٦أو  ١٥أدىل قرابة هل رفضت قضيتنا؟ قال: ال، بل رحبتها. قلت: قد 
شخصا من قاديان كانوا من الفريق املعارض أو شهودهم، عند عودم، ببيان 
أن قضيتنا قد رفضت. قال: مل يكذب هؤالء أيضا نوعا ما، إال أن احلقيقة أين 
ما كنت موجودا عندما كتب القاضي احلكم، بل كنت قد خرجت ألمر ما، 

وملا كان القاضي قد انتقل إىل هنا حديثا أو قال بأين ذهبت إىل بيت اخلالء. 
فما كان مطلعا على دقائق القضايا املعقدة. وعندما هم بكتابة احلكم قدم له 

رعون ااخلصوم حكما أصدره فيما سبق نائب املفوض وجاء فيه أنه ملا كان املز
يزرعون األرض كابرا عن كابر، فمن حقهم أن يقطعوا األشجار عند احلاجة 

يزرعوا وال دخل يف ذلك لصاحب األرض، وبذلك رفض القاضي  من أرض
القضية. وعندما جئت أنا أعطاين احلكم املكتوب ألصنفه يف امللف، فقلت له 
بعد قراءة القرار: لقد خدعك املزارعون ألن احلكم الذي قدموه لك كان قد 

رعا من أُلغي بأمر من املفوض املايل، ومبوجبه ال حيق ألحد سواء أكان مزا
الورثة أم غريه أن يقطع األشجار منها إال بإذن صاحب األراضي. مث قدمت له 
ذلك القرار من امللف فمزق القاضي حكمه السابق على الفور ورماه بعد متزيقه 
إربا، وأصدر قرارا جديدا لصاحلك ومحل املدعى عليهم نفقات القضية أيضا. 

ان مسرورين بعد أن مسعوا احلكم لصاحلهم كان الفريق الثاين قد عادوا إىل قادي
  دون أن يعرفوا عن احلكم الثاين شيئا، فقالوا ما علموا.

باختصار، سردت األمر كله لشرمبت بعد عوديت من هناك واطّلع املزارعون 
أيضا على فرحتهم الزائفة. فإذا كان الله شرمبت ينكر هذه اآلية أيضا فليقل 

القبيل مل حيدث قط وأن هذا البيان افتراء حمض.  حالفا باهللا أن حادثا من هذا
  وإنين ألوقن أن أناسا كثريين يف قاديان ممن شاهدوا هذه اآلية ال يزالون أحياء. 

وباإلضافة إىل ذلك هناك عشرات اآليات السماوية األخرى اليت شهدها الله  
  لى اإلنكار؟شرمبت بأم عينه. فهو اآلن يف ورطة كبرية، إىل مىت يكرهه اآلريون ع
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) وليقل الله شرمبت حالفا؛ أليس صحيحا أن السيد نواب حممد حيات ٤(
خان سي، ايس آئي كان قد أُقيل من وظيفته، ومل يكن هناك أي أمل يف 
براءته فالتمس مين الدعاء. عندها كشف اهللا يل أنه ستربأ ساحته ورأيته يف 

مل أخربه هو فقط بل الكشف جالسا على كرسي القضاء، فأخربته بذلك؟ و
أخربت كثريين آخرين أيضا ويشهد على ذلك اآلري "كشن سنغ" أيضا. وإن 

  مل يكن ذلك صحيحا فليحلف. 
) وليقل الله شرمبت حالفا؛ أليس صحيحا أنه حني أثار البانديت ديانند ٥(

 �ضجة كبرية يف البنجاب وأساء كثريا إىل نيب اهللا املقدس حممد املصطفى 
وعد أنبياء اهللا األطهار ذهبا زائفا،  "بركاشوالقرآن الكرمي يف كتابه "ستيارـ 

قلت حينها لشرمبت بأن اهللا تعاىل قد كشف يل بأن يوم موته قريب وسيموت 
يف القريب العاجل ألن قلبه ميت. فمات يف مدينة "أمجري" بعد بضعة أيام من 

  النبوءة وذهب حبسراته معه. 
 مالواملْقل شرمبت حالفا؛ أليس صحيحا أين أخربته والله ) كذلك فلي٦(

ذات مرة وقت الصباح أنه ستأيت اليوم نقود من شخص امسه "أرباب بإهلامي 
إىل  مالواملْسرور خان" وهو من أقارب "أرباب حممد لشكر خان"؟ فذهب 

مث  مكتب الربيد يف املوعد وجاء خبرب أن مبلغا كذا قد جاء من "سرور خان"،
اعترض قائال: كيف نعلم أنه من أقارب فالن؟ عندها بعثَت للبت يف املوضوع 
رسالة حبضوره إىل احملاسب بابو إهلي خبش الذي هو يف هذه األيام من أعدائي 
األلداء. فجاء اجلواب منه أن "أرباب سرور خان" هو ابن "أرباب حممد لشكر 

   خان".
يا عم، : "ترمجته(بالفارسية) إهلاما ) أليس صحيحا أنين ذات مرة تلقيت ٧(

. ويف اليوم نفسه ولد يف بيت شرمبت صيب مساه قضيت حنبك وأحزنتين كثريا"
"أمني شند". ويف تلك األيام كان أخي املرحوم غالم قادر مريضا. فقلت لـ 

إشارة إىل وفاة أخي، وهذا  الله شرمبت بأين تلقيت اليوم هذا اإلهلام، وفيه
الكالم جاء إهلاما على لسان ابين سلطان أمحد، أو قد تكون فيه إشارة إىل ابنك 
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. ما إن قلت ذلك إال وذهب الله شرمبت إىل بيته ١الذي مسيته "أمني شند"
وغير اسم ابنه من "أمني شند" إىل "غوكل شند" الذي ال يزال حيا يرزق. 

  عة أيام. ولكن مات أخي بعد بض
فليستحلَف الله شرمبت هل صحيح أم ال أنه حني رفع املدعو كرم  كذلك

دين ضدي قضية هتك العرض يف حمكمة املفوض اإلضايف "آمتا رام" يف 
غورداسبور، قلت لـ الله شرمبت بأن اهللا تعاىل أخربين بأن ساحيت ستربأ يف 

عود تاريخ هذا الكالم إىل هذه القضية يف اية املطاف وسيعاقَب كرم دين. ي
زمن كانت املؤشرات كلها على النقيض من ذلك، وكان رأي القاضي أيضا 
معارضا يل. كان القاضي "آمتا رام" قاسيا جدا يف حكمه وغرمين سبع مائة 
روبية وكتب احلكم خمرجا كل ما يف جعبته. ولكن أُلغي حكم آمتا رام، كما 

اضي اإلقليمي وبرأ القاضي ساحيت بكل عزة كنت أنبأت من قبل، يف حمكمة الق
واحترام وقال يف حكمه بأن الكلمات اليت استخدمها مستأنف احلكم أي أنا 

مل تك عرض كرم دين قط بل لو  ٢حبق كرم دين وهي: الكذاب واللئيم
استخدمت حبقه كلمات أقسى منها أيضا لكان مستحقا هلا. هذا احلكم صدر 

ين فبقيت عليه غرامة مخسني روبية قائمة. مل أسرد هذه حبقي أنا، أما كرم د

                                                 
كنت على يقني أن يف اإلهلام إشارة إىل وفاة أخي املرحوم غالم قادر، وهذا ما مع أنين  ١

 ت أيضاتأسف، وقد فحزن بذلك كثريانفسه، أخربت به أقاريب باإلضافة إىل أخي املرحوم 
ولكن حني أخربين شرمبت بأنه مسى ابنه بـ"أمني شند"  ري إياه،على إخبابعد ذلك 

 بقدر اهللا تعاىل بأنه قد يكون املراد من كلمات "يا عم" هو "أمني لساينخرجت من 
 شند"، ألن اهلندوس خيتصرون أحيانا اسم "أمني شند" إىل أَمي. عندها ملئ قلبه ذعرا

 منه. ."أمني شند" إىل "غوكل شند"من  غير اسم ابنهو وعاد إىل بيته فورا
٢ طلق على من يكذب كثريا ودائما، واللئيمطلَق  كان موقف كرم دين أن "الكذاب" يي

الكتب. ولكن قال بيف عائلته واستشهد على موقفه  هو معروفما  اعلى ولد الزنا وهذ
هتك دت إىل أملا  أيضا القاضي اإلقليمي بأنه لو استخدمت حبقه كلمات أكثر منها قسوة

 عرضه، أي تلك الكلمات خفيفة نظرا إىل حالته، منه.
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النبوءة لـ الله شرمبت فقط بل كنت قد نشرا يف تأليفي بالعربية: "مواهب 
  . ١الرمحن" قبل أن يكون للقضية أي وجود أو أثر، وال يسع أحدا إنكارها

 هذه بضع نبوءات كتبتها اآلن على سبيل املثال ال احلصر، وأقول حلفا باهللا
 قد كذبت بأن بياين هذا كله صحيح وقد مسعه الله شرمبت مرارا. وإن كنت
فلينـزل اُهللا عقابه علي وعلى أبنائي يف غضون عام، آمني. ولعنة اهللا على 

  الكاذبني. 
كذلك جيب على الله شرمبت أن حيلف هو أيضا مقابل حلفي قائال: إن 

كاذبا يف هذا احللف فلينـزل اُهللا علي وعلى أوالدي عقوبته يف غضون  كنت
  . ٢عام، آمني. ولعنة اهللا على الكاذبني

أيضا، فعليه أن يقول  مالواملْهذا ما كتبته عن "شرمبت" ويشمل صديقَه 
 "أليس اهللا بكاف عبده"حالفا: أمل أرسله إىل أمرتسر حلفر كلمات اإلهلام: 

على فص خاتم بعد وفاة والدي؟ أمل يأت باخلاتـم بدفع مخس روبيات؟ وهل 
كان لالزدهار احلايل والشوكة احلالية وإقبال الناس علي أي أثر يف ذلك الزمن؟ 
أمل أخربه ذه النبوءة كلها اليت أرسلت له بسببها؟ أي قد أخربته أن اهللا تعاىل 

لشمس يوم السبت، ولكن عليك أال أخربين: إن والدك سيموت قبل غروب ا
تقلق ألين سأتكفّلك دائما وسأتولّى قضاء حاجاتك. وتلقيت هذا اإلهلام قبل 

عاما تقريبا حني كنت منـزويا ومستورا يف زاوية اخلمول كما  ٣٦أو  ٣٥
  تكون جوهرة مستورة يف أعماق البحر. 

ثانيا: فليقل أيضا، أمل يصب ذات مرة مبرض السلّ؟ وكان قد رأى يف احلُلم 
أيضا أن حية سامة لدغته، وتورم جسده كله. أليس صحيحا أنه جاءين وبكى 

                                                 
 جريدتـيبل نشرت يف  ،"مواهب الرمحن" فقط كتاب هذه النبوءة يفمل تنشر  ١

 "احلَكم" و"البدر" أيضا قبل حتققها. منه.
مقابل دعائي دعاء شرمبت أيضا عن نفسه  نشرفقرة الدعاء هذه مشروطة بأن ي ٢

 منه.  .يف جريدة هانفس بالكلمات
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"قلنا يار نار كوين بردا وسالما"، وطلب الدعاء فدعوت له، فأوحى اهللا إيل: 
، فشفي يف غضون بضعة أي يا نار احلمى كوين بردا. وسردت له هذا الوحي

  أيام؟ 
أقول حلفا باهللا بأن هذا الكالم كله صدق وحق. وإذا كان كذبا فلينـزل 
اُهللا علي وعلى أبنائي دمارا يف غضون عام واحد ويعاقبين على الكذب، آمني. 

  ولعنة اهللا على الكاذبني.
أال حيب الدنيا الفانية، وإذا كان ينكر هذه  مالواملْكذلك جيب على 

لبيانات فليحلف مثلي وليقُلْ بأن الكالم املذكور كله افتراء، وإذا كان صحيحا ا
  . ١فلينـزل علي وعلى أوالدي كلهم عذاب اهللا، آمني. ولعنة اهللا على الكاذبني

وليكن معلوما أم لن حيلفوا ذه الطريقة بل سيكتمون احلق وسيسعون 
 دون عقاب يف حالة كتمام ليقتلوا الصدق، ومع ذلك آمل أال يتركهم اهللا

  ألن اإلساءة إىل نبوءة من اهللا هي إساءة إىل اهللا.  ٢احلق
ارتكب جرمية أخرى أيضا حيث أنه رأى كلّ شيء، مث نشر  مالواملْإن 

بكل قوة وشدة إعالنا معارضا مضت عليه عشر سنوات، ومنع الناس من أن 
منعه أن انضم إىل مجاعيت  يقبلوا علي أو ينصروين نصرة مالية. فكانت نتيجة

مئات آالف الناس بعد إعالنه وجاءتين مئات آالف الروبيات، ولكنه مع ذلك 
  مل يشعر بيد اهللا! 

                                                 
 إذ إنهلذا اإلنكار.  أمهيةولكن ال  ،يف إعالنه رؤية آيايتمرة أنكر  مالواملْصحيح أن  ١

 ،كثريا من الناس يأكلون جناسة الكذب عند اإلدالء بالشهادات يف احملاكم بسبب اجلشع
بالطريقة اليت  لفاحليمات. بل املدار هو على فيشهدون شهادات كاذبة مقابل بضعة ملّ

فسيعلمون أن اهللا موجود.  ،اهللاخائفني من غري قومهم . فلو حلف هؤالء إلرضاء اكتبته
 منه. 

أم سينالون على ذلك أجرا وبركة  كبرياكل شيء بطريقة سليمة فآمل أمال  واوإذا نشر٢
 وجالله، أحد احلق بالكذب ألنه بذلك يهاجم عزة اهللا وهمن اهللا، ولكن اهللا ال حيب أن مي

 منه. .تعاىل به يف اية املطاف يبطش اُهللاف
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ويف األخري أرى من الضروري جدا بيانَ أن اإلله الذي قدمه البانديت ديانند 
لآلريني وجوده وعدمه سيان، ألنه ليس قادرا على أن يهب أحدا النجاة وإن 

عن سلوكه السيئ وجتاسره السابق وطلب النجاة يف حياته األوىل نتيجة تاب 
توبته وإحداثه تغيرا طيبا يف نفسه. بل ال بد حبسب مبدأ اآلريني أن يأيت املرء 
إىل الدنيا مرة ثانية يف خلق آخر سواء بصورة  كلب أو قرد أو خنـزير تاركا 

د والدة جديدة على أية حال. خلقه السابق كإنسان ولكن ال بد له من أن يولَ
  هذا هو اإلله الذي يوصف سخيا وقادرا على كل شيء!! 

إذا كان مقدرا لإلنسان أن حيرز كل شيء بسعيه هو، فال أفهم عالم نشكر 
اإلله. وما دمنا نرى أنه يأيت على اإلنسان حني من الدهر يف حياته يكون فيه 

من  نصيبا ال حمالة يأخذ األقل وعلى ،ماإىل حد  وأهوائها النفسانية للثوائرتابعا 
الضعف حالة يف بداية يولَد أنه اإلنسان طبيعة ومنالذنوب.  الغفلة اليت هي أم 

 اهللا فضل حالفه إذا مث. على السواء يةروحانال الناحية ومن يةسداجل الناحية من
 الذي ليس مطلعا اإلله هذا أعجب فما. رويدا رويدا الطهارة يف تقدم تعاىل
 علمنا فقد الطريقة ذه تنال النجاة كانت إذا. أيضا اإلنسان فطرة على

  ا! حقيقته
ال أخاطب هلذه املبارزة شخصا واحدا من اآلريني فقط، وال أدعو شخصني 
 أو ثالثة أشخاص بل أقول بكل يقني وعلى بصرية تامة بأنه جيب أن يهب

ألف من اآلريني  مقابلي ألفان أو عشرة آالف أو عشرون ألفا أو مائة
 م نزيهة متاما حبيث مل يصدر منهم ذنب من أيوليحلفوا؛ هل سوانح حيا
نوع؟ وهل هم موقنون حبسب مبادئ اآلريا أم سينالون النجاة بعيد موم 
حتما؟ مث عندما نلقي نظرة على املخلوقات يتبني جبالء أن عدد الناس ال يقارن 

باإلضافة إىل  هقارنة قطرة ماء مع البحر ألنمع عدد املخلوقات األخرى حىت كم
احليوانات اليت تعيش يف الرب والبحر ويتعذر إحصاؤها، هناك حيوانات كثرية 
غري مرئية أيضا يف املاء واهلواء، كما يثبت من البحوث وجود آالف الديدان يف 
قطرة ماء واحدة. فيتبني من ذلك أن اإلله قام للتنجية حىت بعد مرور كل هذه 
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املدة والعصور الطويلة بإجراٍء غري مناسب وكأنه ليس بشيء. يستنتج من ذلك 
أن اإلله ال يريد قط أن ينال أحد النجاة، أو قولوا إن شئتم إنه ليس قادرا على 
التنجية أصال. وهذا يبدو األقرب إىل القياس ألنه إذا كان قادرا فال يوجد سبب 

ن سخيا وقادرا فال نفهم ملاذا هو عصيب لئَال يهب جناة دائمة. وكذلك إذا كا
الطبع فال يغفر الذنب مهما كان صغريا، وال يفرح ما مل يدخل اإلنسانَ نتيجة 
ذنب واحد يف دوامة التناسخ ماليني املرات. أي خري يتوقَّع من إله كهذا؟ وما 
دام شخص ذو طبع نبيل يستطيع أن يغفر للمخطئني يف حقه عند توبتهم 

عفو، وتوجد يف فطرة اإلنسان قدرة أنْ يعفو عن خطأ املخطئ عند وطلبهم ال
إظهاره الندم والضراعة فهل اإلله الذي خلق اإلنسان حمروم من هذه الصفة؟ 

  والعياذ باهللا، كال، مث كال. 
الذي يؤمنون به سخيا وقادرا على  - فمن خطأ اآلريني أم حيسبون اإلله

العظيمة. وليكن معلوما أن اإلنسان حمروما من هذه الصفة  -كل شيء أيضا
الذي هو ضعف متجسد، ال ميكنه نيل النجاة قط دون صفة اهللا الغفور. وإن مل 

  فمن أين أتت يف اإلنسان؟  �توجد صفة املغفرة فيه 
وليكن معلوما أن عدم النجاة نوع من املوت، كذلك التوبة الصادقة أيضا 

. أمل جيعل اإلله القادر على كل نوع من املوت. فعالج املوت هو املوت نفسه
شيء عالجا ملوتنا هذا؟ هل سنموت دون عالج؟ كال. بل احلق أن العالج 
أيضا موجود منذ أن خلقت الدنيا. أقول بأسف شديد بأن املسيحيني واآلريني 
يسلكون يف هذا االعتقاد مسلكا واحدا. والفرق الوحيد هو أن املسيحيني يرون 

غفرة ذنوب الناس، ولو مل يقتل ملا غُفرت الذنوب. ولو حاجة إىل قتل نيب مل
مات موتا  �كما أثبت وأبلغت مبلغ الثبوت أن عيسى  -ثبت أنه مل يقتل

لتمزقت حلمة الكفارة وسداها  - طبيعيا، ويعلم العامل أن قربه موجود يف كشمري
ريون كلها. اآلريون يرون إهلهم عاجزا متاما عن مغفرة الذنوب، ويشترك اآل

واملسيحيون يف اعتقاد أن اهللا ال يستطيع أن يغفر للمذنبني وإن ندموا وتابوا. 
ولكن اآلريني مل يكتفوا بذلك فقط بل يرفضون أيضا أن إهلهم خالق اإلنسان 
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ومنبع الفيض جلميع قواه الروحانية واجلسدية، فإن باب معرفة اإلله أيضا 
عادة اإلله حبسب الفيدا أن يري مسدود عليهم من هذا املنطلق، ألنه ليس من 

آية مساوية ويدلّل على وجوده ذه الطريقة. ومن ناحية أخرى هو ليس خالق 
األرواح وذرات العامل. إذًا، إن معرفة اهللا مستحيلة من كال الوجهني حبسب 

  مذهب اآلريني. 
إضافة إىل ذلك إن قضية الـ "نيوك" تشكّل مثاال واضحا لفهم حقيقة 

الذي يعتزون به. هل ميكن أن تقبل فطرة إنسان شريف أن جتامع  التعليم
  زوجته، اليت مل يطلِّقها، شخصا آخر يف حياته؟ 

إضافة إىل ذلك ترفض هذه الديانة النجاةَ الدائمة اليت يودها اإلنسان بطبيعته، 
وقد نقش يف فطرته أن يطلب املتعة والسعادة الدائمة، ولكن يعتقد أتباع هذه 

يانة أن إهلهم يطرد عباده من دار النجاة بعد مدة حمددة. ويقدمون السبب الد
لذلك أنه ملا كانت سلسلة العامل جارية إىل األبد، واإلله ليس خالق األرواح، 
لذا واجه مشكلة عويصة أنه لو جنّى األرواح كلها لألبد النقطعت سلسلة 

األيام، ألن كل روح خترج  العامل، ولتعطّل اإلله وصار صفر اليدين يف يوم من
من الدنيا حائزة جناة دائمة فإا تفلت من يد اإلله. فلو ظلت األرواح تفلت 
من اليد على هذا النحو ألتى حتما يوم لن تبقى يف يد اإلله أية روح لريسلها 
إىل الدنيا، ألن سلسلة خلقه قد انقطعت ائيا، وألن اإلله ال يستطيع قط أن 

احدة وبذلك أُغلق باب إتياا إىل الدنيا. فبناء على ذلك قام خيلق حىت روحا و
اإلله بإجراء وقائي رفض به أن يهب أيةَ روح جناةً أبدية، ويطردها من دار 

  النجاة طردا.  
يقول بعض اآلريني السفهاء يف هذا املقام حذلقة منهم وشطارة بأنه ما دامت 

دة. ولكنهم إما منخدعون أو األعمال حمدودة فقد جعلت النجاة أيضا حمدو
خمادعون، ألن الطاعة الدائمة مودعة يف فطرة اإلنسان. مىت يقول األبرار 
واألتقياء بأننا سوف نتخلى عن طاعة اهللا وعبادته بعد مدة كذا وكذا. بل لو 
أُعطُوا عمرا إىل مدة المتناهية الستمروا يف طاعة اهللا وعبادته. فما ذنبهم يف 
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ماتوا عاجال؟ إم ينوون الطاعة إىل األبد وليس إىل مدة معينة، هذه احلالة إذا 
وإمنا األعمال بالنيات. املوت الذي يصيب اإلنسان إمنا هو فعل اهللا وليس فعل 

  اإلنسان. 
هذه هي معتقدات اآلريني اليت يعتزون ا. ملا كان مترسخا يف أذهام أن 

التناسخ الالمتناهية نتيجة ذنب  اإلنسان مضطر إىل مواجهة عقوبة املرور مبراحل
واحد أيضا فريون السعي للتخلص من الذنوب عبثا وبال جدوى. وال توجد 
يف دينهم جماهدة يتخلص ا اإلنسان من الذنوب يف هذه الدنيا دون حتمل 

 أي علىعقوبة العودة إىل الدنيا مرارا بواسطة التناسخ والوالدات املتكررة. ف
يتفكرون. ولو كان هلم نصيب من  كانوا لو اهدةاب موايقو أن ميكنهم أساس

الفلسفة الروحانية ألمكنهم أن يفهموا بسهولة أم يوصدون ذا املعتقد باب 
رمحة اهللا الكرمي الرحيم على أنفسهم. يظنون أن املراد من التوبة هو التفوه 

هواء ببضع كلمات ولكن التوبة احلقيقية هي نوع من املوت الذي حيلّ بأ
اإلنسان السيئة، وهي تضحية صادقة يؤديها اإلنسان يف حضرة اهللا بصدق 

  كامل. والتضحيات األخرى كلها اليت يؤديها املرء كتقليد إمنا هي منوذج هلا. 
فالذين يقدمون هذه التضحية احلقيقية اليت هي التوبة بتعبري آخر، هم يف 

يهبهم اهللا تعاىل الرحيم الكرمي  احلقيقة يوردون موتا على حيام السفلية. عندها
حياة النجاة يف العامل الثاين عوضا عن هذا املوت، ألن كرمه ورمحه أمسى من 
أن جيمع موتتني على أحد. فاإلنسان يشتري احلياة األبدية باملوت عن طريق 
التوبة. ولسنا حباجة إىل صلب أحد من أجل احلصول على هذه احلياة، بل 

  صليب التضحية بأنفسنا.  يكفينا صليب واحد هو
اعلموا أن كلمة التوبة تضم يف طياا معاين لطيفة جدا وروحانية ال تعرفها 
األمم األخرى. املراد من التوبة هو الرجوع حني يتصدى اإلنسان لألهواء 
النفسانية كلها ويقبل لنفسه املوت ويسري إىل اهللا تعاىل. ولكن هذا ليس سهال. 

املرء تائبا إال إذا ختلّى عن ات دعباع النفس األمارة كليا واختار لنفسه كل وال ي
مرارة وكل موت يف سبيل اهللا وخر على عتبات اهللا، عندها يستحق أن يهبه اهللا 
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تعاىل احلياة مقابل هذا املوت. وألن اآلريني قد عدوا والدة اإلنسان املتكررة يف 
ثوب الدنيا مدار النجاة، فال ينتبهون إىل هذا األمر، وال يدرون كما أن ال

الوسخ يبيض يف اية املطاف بعد املرور مبراحل خمتلفة مثل الغلي يف املاء 
والدعك على يد الغسال يف ماء نظيف، كذلك التوبة اليت بينت معناها آنفا 
تطهر اإلنسان وتنـزهه. عندما يلقي اإلنسان بنفسه يف نار حب اهللا وحيرق 

جديدة. أال تفقهون أن احلب نار والذنب نفسه، فموته هذا باحلب يهبه حياة 
  أيضا نار. فإن نار حب اهللا تقضي على نار الذنوب، وهذا هو أصل النجاة. 

ولكن من املؤسف حقا أن اآلريني ال ينتبهون إىل عيوب دينهم، ويوجهون 
إىل اإلسالم اعتراضات سخيفة. والغريب أنه ليس لديهم اعتراض ال يدخل يف 

ي كتايب هذا باسم اهللا؛ احلمد هللا أوال سلوك فرقة من فرق دينهم. واآلن أ
  وآخرا هو موالنا، نعم املوىل ونعم النصري.

  
*************  
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ال تفروا من اإلسالم، إذ ال سبيل إىل اهلدى إال هو، أفيقوا أيها النائمون ١
  فهو وحده مشس الضحى.

هو دين اهللا حتت أدمي  اآلن إن اإلسالم وحده أقسم باهللا الذي خلقنا،
  السماء.

إن ذلك احلبيب خمتف عن األعني فكيف السبيل إىل رؤيته؟ اإلسالم وحده 
  حيل كل هذه املشاكل أيها األصدقاء.

الذين قلوم مسودة ينكرون هذا الدين  فيا أهل الظلمة، اإلسالم وحده 
  .سراج يضيء القلوب

مل كلها، وتبني أخريا أن اإلسالم هو الوحيد دار لقد فحصنا أديان العا
  الشفاء. 

لقد يبست البساتني السابقة كلها، وقد حبثنا يف كل مكان فوجدنا هذا 
  البستان وحده خمضرا.

ال نظري يف العامل هلذا الشراب، فاشربوه أيها األصدقاء إذ ال ماء حياة إال هو. 
 صيبة أن األعداء ال يبصرون.صدق اإلسالم ثابت كشمس الظهرية، ولكن امل

  إن قبول احلق بعد تبيانه شيمةُ األبرار، وهذا هو وطريق احلياء.
 العقل والفطنة والفهم والذكاء يكمن يف أخذ ما هو مفيد وترك ما هو سيئ. 
بواسطة هذا الدين حيظى املرء مبلكوت السماء، فيا طالب الـملك اعلموا 

 ٢أن هذا هو ظل "مها"

 . (املترجم)ترمجة قصيدة أردية١
يقال عنه يف األساطري يف القارة اهلندية أنه إذا مر من فوق  خيايل هما" اسم طائر" الـ ٢

رأس أحد صار ملكا. (املترجم)
َ
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األديان األخرى كلها قصص وحكايات ومنشأ الشرك، أما اإلسالم فيري 
  .�وجه الواحد األحد 

وينادي بإراءة مئات اآليات، وهذا هو الغرض الوحيد من وراء  �يدعو 
  بعثيت.

جيدد الدين باملعجزات، فهذا هو نسيم الصبا حلديقة  �إن ذلك احلبيب 
  اإلسالم.

وابسبب هذه اآليات ما زال الدين نا، فيا أيها املتعثرون هلمرا  ضإليها أل
  .للديناالتكاء  عصا هي

احللة ما الفائدة من الدين الذي ال آية فيه، فيا أيها األحبة، إن اآليات هي 
  . الذهبية للدين

األسف على اآلريني الذين صاروا مثل اخلفاش، فمن الظلم واجلفاء أم يرون 
  مث ينكرون.

مث ظلّوا حمرومني، هل هذه هي فطنة العاملني بالـ لقد علموا كل شيء 
  "نيوك"؟! 

هناك عباد أطهار وآخرون ذوو قلوب سيئة، إن مزية احلق أن أهله ينتصرون 
  يف األخري.

لقد اختذ اآلريون بذاءة اللسان مهنة هلم على الدوام، لعل هذا ما درسوه يف 
  فيدام.

ء ذوو القلوب املسودة فقد إن طييب الطبائع ال يسبون األطهار، أما هؤال
  اختذوا السباب هواية. 

من املؤسف أم امتهنوا السب واإلساءة، فلمن أشتكي؟! فكلهم يهذون 
  .على هذا املنوال

  كانوا أناسا، فكيف صاروا سباعا؟! أمسخت فطرم أم هذا هو قدر اهللا؟!
 أن ميكن منهم اأيأيا من اآلريني تراه جتده عاريا من مقتضى التحضر، 

  هذا الوباء منتشر يف كل حدب وصوب.ف ؟!هذكرأ
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إن بذاءة لسان ليكهرام صارت سكينا عليه، فمن محقهم وخطئهم البحت 
  أم مع ذلك ال يكادون يفقهون.

  لقد ذاق ليكهرام وبال أعماله، هذه هي عقوبة الشرير عند اهللا.
  ي بوادر اهلالك.  كالكالب، إمنا ه والنباحاإلساءة إىل أنبياء اهللا وسبهم، 

إم يطلقون اخلناجر وإن تكلموا بكالم معسول، هذه هي اخلديعة الكامنة 
  يف قلوم السوداء.

لو ضحى املرء حبياته إحسانا إليهم، فإن عادم هي نكران اجلميل، هذا ما 
  يؤذي ويؤسف له. 

 يف لقد فسد اهلندوس وملئت قلوم بغضا وضغينة، وإن عادم هي اإلساءة
  كل شيء.

لو كانوا أصفياء القلوب لفديناهم بأنفسنا، ولكن هذا ما أشتكي من هؤالء 
  ذوي األعمال السيئة.

كيف أفصح عن حالة قليب بسبب هذا احلزن؟! كأن قليب صار مضيف 
  األحزان كلها.

لقد صارت هذه الفرقة عدوا منذ يومها األول، ماذا عسى أن تكون النهاية 
  هكذا؟! إذا كانت البداية

لقد متزق قليب بطول مساع التحقري واإلهانة، هناك أحزان كثرية تغزو القلب، 
  ولكن احلزن مذيب الروح هو هذا احلزن.

ال شك أن هناك مئات السيئات منتشرة يف العامل ولكن إهانة األطهار هي 
  األسوأ.

احلديث ظل املرسلون يبكون على غفلة الغافلني دائما، ولكن هذا هو النواح 
  يف هذا العصر أيها الناس.

  ال نسيء إىل مقدسيهم، هذا هو أمر اهللا يف تعليمنا.
إن ذلك القدوس ال يعلمنا بذاءة اللسان، هذا هو أصل التقوى وهذا هو 

  الصدق والصفاء.
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هل هذه هي فأما يف دين اآلريني فالسباب أيضا عبادة، إم يكذّبون اجلميع، 
  التقوى؟!

  ألنبياء سواء أكان موسى أم عيسى بأم كانوا مكّارين.يقولون عن مجيع ا
  ويقولون إن الفيدا وحده صادق وهاد، أما بقية الكتب فكلها كاذبة وزائفة.

هذه هي أفكارهم املتدنية اليت حبسبها اعتربوا اجلبل قشةً، ولكن ماذا نقول 
  هلم ما دام هذا مستوى فهمهم وذكائهم؟!

  الروث ترى الروث أرضها ومساءها. الدودة اليت تعيش حتت طبقات
لقد رأينا أن ملخص الفيدات هو الـ "نيوك" فقط، وهو العمل احلسن 

  حبسب كتبهم املقدسة.
املرأة اليت مل تنجب الصيب من زوجها جيب عليها الـ"نيوك" حبسب 

  الفيدات.. 
  وما يف اليد حيلة ما دام أمر الفيدات أنه جائز ما مل تنجب أحد عشر ذَكَرا.

أيها األعزة! إن صفات اإلله املذكورة يف الفيدات غريبة حقا، ال رمحة فيه 
  كما نسمع منهم.

إنه يهب النجاة مث ينـزعها من اجلميع، ما أغربه من سخي من كان هذا 
  سخاؤه! 

هو إله باالسم فقط وليس خالق أحد، األرواح كلها أزلية فكيف يكون هو 
  إلـها؟! 

  ع اإلله أن خيلق شيئا، وإن ملكه مؤسس عليها فقط.لوال األرواح ملا استطا
  فهو يرنو إليها إلمتام أي عمل، وكأا هي امللك وهو متسول أمامها.
  فبإجياز، هذا هو إله فيدات اآلريني، الذي يعتمدون عليه ضعيف جدا.

  قولوا يا أيها اآلريون هل هذه هي صفات اإلله؟! أهذا الذي تعتزون به؟! 
الفيدات طويال نادمني، ولكن هذا هو سرها املكتوم الذي  لقد أخفيتم
  كُشف أخريا.
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أي إله ذلك الذي ليست فيه أية قدرة! هل هذا اإلله ميكن أن يبارز دين 
  احلق؟!

  إن إله اهلندوس هذا ليس أقل من األوثان، بل هو، واِهللا، وثن آخر حبد ذاته.
أيها  ١وجدناه يف الفيداتمل خنترع هذه األقوال من عند أنفسنا بل هذا ما 

  األحبة.
  فطرة كل بشر تأنف ذلك، وال ندري كيف شغفت قلوب اآلريني حببه.

  هذا هو منوذج أحكام الفيدا، وهذا ما ناله اآلريون من الفيدات.
 ٢مجيع األوباش يعملون به بكل سرور، هذا هو سند لعاملي الـ"نيوك"

  أمجعني.
                                                 

الفيدات حبسب زعمهم. وإال  قال عنتعليم نشره اآلريون نهو الفيدا هنا لفظ املراد من  ١
نقصوا منها. أأننا نفوض حقيقة الفيدات إىل اهللا. ال ندري ماذا أضافوا إليها وماذا اعلموا ف

تهم وما دامت يف البنجاب واهلند مئات املذاهب اليت تدعي اتباع الفيدات فأنى لنا أن ن
، أيضا االفيديف أصابت يد التحر؟ والثابت أيضا أن منهم خطأ فرقة معينةبسبب الفيدا 

 لذا فإن األمل يف التحسن بعد هذا التحريف عبث ال جدوى منه. منه.
املبادئ اليت يبينها اآلريون وليم افليكن معلوما أن ما نقصده من تعليم الفيدا هنا هو التع ٢٢

يف الفيدات. وحبسب قوهلم يعلن  ذكور"نيوك" مالـبأن تعليم  يف هذا املوضوع وقوهلم
من واجبه أن يسمح  ،البنات فقطبالفيدا بأعلى صوته أن الذي مل يرزق باألوالد أو رزق 

هذه ستمر من أجل جناا. وميكن أن ت ذَكَرا منه رجال آخر وتنجب ضاجعزوجته أن تل
أن تقيم  ا. وإذا كان زوجها مسافرا أمكن هلذَكرااحلصول على أحد عشر  حىتالعالقة 

"نيوك" لكي تنجب األوالد ذه الطريقة وتقدمهم هديةً الـمع رجل آخر بنية  ةعالقال
تقول له بأنك سافرت للحصول على األموال املادية، ولزوجها حني عودته من السفر 

  ولكن انظر أين كسبت هذا املال يف أثناء غيابك. 
. وكيف جائزا هذا الطريق الوقيح يكونعقل اإلنسان وال غريته أن  يقبلفباختصار، ال 

ل بفاألسف  ومل تتحرر من ربقة نكاحه. مل يطلقها زوجهاميكن أن يكون مسموحا و
وال نقول بأن هذا هو تعليم الفيدا يف إىل الفيدات.  اآلريونأسف أن هذا ما ينسبه ألف 

عليهم  وتتغلبمن املمكن أن بعض الرهبان اهلندوس الذين يعيشون عازبني احلقيقة، بل 
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اخترعوا هذه األمور من عندهم مث نسبوها إىل الفيدات، أو أضافوها إىل  األهواء سرا،

ألن البانديتات الباحثني يقولون بأنه قد أتى على الفيدات زمان  منهم، الفيدات حتريفا
حرف فيها بشدة وبدلت كثري من مسائلها الطاهرة، وإال ال يقبل العقل أن يعلّم الفيدا 

دون أن يطلقها  -العفيفة أحد زوجته علهذا التعليم، وال تقبل الفطرة السليمة أن جي مثل
 ،آخر بغية احلصول على األوالد اشخص تضاجع - ويقطع عالقته معها بطريقة مشروعة

 ،هذا عمل الديوثني. غري أنه إذا طُلّقت املرأة ومل تعد هلا أدىن عالقة مع زوجها السابقف
ن تنكح شخصا آخر، فال اعتراض عليها وال على عفتها يف هذه احلالة. عندها جيوز هلا أ

"نيوك" ليست جيدة بأي حال. وما دام أتباع آريا الـوإال نقول جهارا ارا بأن نتيجة 
قائلني بأنه تقليد املسلمني فقط، ومن ناحية ثانية حتجب املرأة  من ناحية مساج خيالفون

ترسخ يف أذهان أن ، واملقدسة""نيوك  الـ مسألة كل يوم نسائهم تتناهى إىل آذان
فلكل عاقل أن يدرك إىل أي مدى ميكن أن تثور  ؛آخرين أيضا ن رجاالامعيستطعن أن جي

إىل الفيدات. بل  الكالم وخاصة إذا نسب ،بسماعهن مثل هذا الكالمالسيئة  انشهو
 فهم إىل أي مدى ميكنذلك. ولكل أن ي فوقاحلق أن سوف يتقدمن عشرات اخلطوات 

نماذج موجودة يف وهذه الجسر احلجاب.  مع ايارفسادا السيئة يعيث سيل الشهوات  أن
  كان فيهم رجل رشيد!! ت"جكن ناـ" و"بنارس" ويف عدة أماكن أخرى، لي

احلاجة إىل األوالد من أجل النجاة؟ هل الناس مثل البانديت ديانند  ـموال نفهم أيضا ل
جناة  لعنجيب أنه أوالد حمرومون من النجاة؟ بل احلق  مومل يكن لديه واتزوجمل ي نالذي
زنا يف أعني العامل  هو فعالوجاعال إياها ترتكب املرء جبعل زوجته جتامع رجال آخر  ايناهل

ه إذا دون ارتكاب هذه الفعلة الشنيعة. وال نفهم أيضا أن  تلك النجاةكله، وال سبيل إىل
آالف القوى والقدرات واخلواص يف األرواح وذرات األجسام هي أزلية وجاءت  كانت

أصال، وما الدليل  إله مثلهخيلقها اإلله، فما فائدة  دون أنإىل حيز الوجود من تلقاء نفسها 
ما دامت تربيته ليست  على وجوده؟ وملاذا نسميه إلـها؟ كيف يستحق طاعة كاملة

فبأي  ؛على خلق روح واحدة غري قادرخيلقها؟ وإذا كان  مل وىم عن قل؟ وكيف عكاملة
معىن ميكن اعتباره قادرا على كل شيء ما دامت قدرته منحصرة يف الربط والوصل فقط. 

إهلا إذا  يعدإن قليب يشهد أن هذه التعاليم السيئة ليست من الفيدات يف شيء قط. إن اإلله 
 فيدانت (فلسفة أخالقية هندوسية)حاب كان هو املبدأ لكل فيض وبركة. ال شك أن أص

. ولكن فيه عرضة لالعتراض بعد إصالح بسيط بقىأيضا ارتكبوا أخطاء ولكن دينهم ال ي
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الطاهر، ما دام تعليم الفيدا هذا هادي فأنى هلم أن يؤمنوا بتعليم الفرقان 
  قلوم ومقتداهم.

عندما متت احلجة عليهم بدأوا بالسباب والشتائم، هذا هو احلجر يف أيدي 
  اجلهالء الذي يظلمون به.

ال حيجم الظاملون عن كيل الشتائم حلظة واحدة، هذا هو شغلهم الشاغل 
  صباح مساَء.

سودة، ارفعوا احلجاب سترون ظلمة يدعون أتباع الفيدا ولكن قلوم م
  .١ملئت ا قلوم

إم سباع طبيعةً، وأموات ليسوا أحياء، وذوو لسان بذيء كل حني، هذه 
  .٢عالمة غضب اهللا

مل تقم هلم قائمة مقابل دين اهللا فبدؤوا بكيل الشتائم، هذا كل ما خطر 
  بباهلم. 

                                                                                                                     
الذين مل تكن  الكاذبني مذهب "ديانند" سيئ للغاية. يبدو أنه اتبع الفالسفة وأهل املنطق

ا السبب ال حيظى اإلله يف . هلذسرااأللداء  ءه، بل كانوا أعدااهلم أدىن عالقة مع الفيد
تعليم ااهدات من أجل وصال اهللا على غرار الرهبان فيه مذهبه باحترام الئق. وال يوجد 

. فقط مريديه التعنت وسباب أنبياء اهللا األطهار علّم هذا الشقي بل، ذوي القلوب الطاهرة
  بل قولوا إن شئتم بأنه سقاهم كأس السم. 

ة، ال إىل كتاب من كتب فترضا كله موجه إىل فيدات ديانند املفحاصل الكالم أن اعتراضن
 منه. واهللا أعلم. اهللا،

من بياننا  مستثنونم نبالء. فهوأناس ال يسبون أنبياء اهللا، وهم صاحلون  إذا كان فيهم ١
 هذا، منه.

خبث  واالذين أظهر "آريا مساج"هذا هو عن أتباع مذهب  فليكن معلوما أن رأينا ٢
طويتهم من خالل إعالنام وجمالم وجرائدهم وكالوا ألنبياء اهللا األطهار آالف الشتائم، 

نقصد هنا أناسا ذوي طبائع نبيلة ال حيبون هذا  م وكتبهم موجودة عندنا. والديوجر
 منه. .الطريق
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   ذلك احلدود كلها.ليس يف عيوم أدىن حياء وال خجل، وقد جتاوزوا يف
  أن يري آية من آياته. �اإلله الذي آمنا به قادر وقدير، نرجو منه 

  اادلة معهم حتطّ من عزتنا حنن، واالختالط معهم ليس إال سبيل الرياء.
  فيا أحبائي ال تنسوا العقىب، اتبعوا هذا الدين فهو وحده بدر الدجى.

  شهد به ماء األعني وهو خري شاهد.أنا عرضة ظلم هؤالء الظاملني، هذا ما ي
كيف أبوح مبا يدور يف خلدي؟! وملن أفصح حبزين، بينما تغزوين األحزان 

  واآلالم؟! 
لقد أهلكتين آالم الدين، وقليب متفطّر، إن حبييب هو سندي، وإال هللكت 

  متاما.
  هذا هو شرط الوفاء يف نظر ذلك احلبيب. فماذا تسألونين،لقد مت حزنا، 

هذا أحظى بوصال حبيبـي بالبكاء  وسوفهللكت،  يتداركين احلبيبلو مل 
  .هو أملي ورجائي

لقد ولّى زمن حني كانت الليايل تنقضي يف السهر والسمر، أما اآلن فاملوت 
  باملرصاد، إا حكاية حزينة اآلن. 

 ،يشراب التالقي، هذه هو  واسقينتعال وأدرِكين بسرعة يا حبييب، ويا ساق
  طموحي.طمعي و

 غرييف البستان قبله  الزهور كانت ،أشكر اهللا الرمحن الذي أعطى القرآن
  اآلن.اليت تفتحت  الوحيدةالزهرة أما القرآن فهو  متفتحة،

كيف ميكن أن نؤدي حق وصفه؟! فإن كل كلمة منه جوهرة، لقد رأينا 
  أحباء كثريين ولكنه هو الوحيد الذي خلب لُبي.

وجدناها جمملة كاألحالم، كانت صحوا فارغة، لقد فحصنا الكتب كلها و
  أما القرآن فهو مائدة اهلدى.

هو الذي أوصلنا إىل اهللا تعاىل وبواسطته وجدنا حبيبنا، كان الزمن الذي 
  مضى كالليايل اهلالكة، أما اآلن فقد طلع النهار.
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هو الذي أرى اآليات ونادى مجيع الباحثني، وأيقظ الرقود، وهو اهلادي إىل 
  حلق.ا

انقرضت من الدنيا، واآلن إن ف الناس الصحف السابقة كلها، حرعندما 
  القرآن هو الصحيفة اجلديدة اليت تشبه العريس اجلميل.

  يقولون بأن حسن يوسف كان خلّابا ولكنه أكثر منه حسنا ومجاال.
لقد مسعتم أن يوسف سقط يف البئر، ولكن اإلسالم جاء ليخرج من البئر، 

  نداؤه.هذا هو 
ال يسعين أن أبني حماسن اإلسالم، إذ قد يبست احلدائق كلها ومل يزدهر إال 

  هذا البستان.
إن ديدان األرض صاروا أعداء الدين يف كل مكان، هذا ابتالء من اهللا 

  لإلسالم اليوم.
إن دموعي تتوقف إىل حد ما عندما أرى الصادقني يبكون يف كل مكان 

  بسبب هذا احلزن.
إن هذا الدين كخنجر على رؤوس املشركني كلهم، ما يؤملهم هو أنه خيلّص 

  من الشرك. 
  ملاذا يعاديه الضالون كلهم؟ إن سر استيائهم هو أنه اهلادي إىل الطريق.

الدين خمتف يف الغار، وهناك ضجة الكفر يف كل مكان، فأكثروا من الدعاء 
  فها هو غار حراء.

  ، هو حبيب قليب.�منه النور كله، امسه حممد  إنه هادينا ومقتدانا الذي
عند خري الورى  �من اآلخر، ولكنه  بعضهم أفضلاألنبياء كلهم أطهار، 

  اهللا تعاىل.
هو أفضل ممن سبقوه، وهو قمر يف احلسن واجلمال كل عني مركَّزة عليه، 

  فهو وحده بدر الدجى.
فقد أوصل الناس إىل بر األمان،  �لقد تعب السابقون يف الطريق، أما هو 

  فدته نفسي فهو ربان السفينة احلقيقي.
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أزال احلُجب كلها وهدى إىل الطريق، وأوصلنا إىل احلبيب، فهو اهلادي 
  الكامل.

الذي يفوق حدود املكان والزمان،  �رأينا ذلك احلبيب املستور  �بربكته 
  اهلادي الكامل. �فهو 

تاج املرسلني، هو طيب وأمني، هذا هو الثناء هو سلطان الدين اليوم، وهو 
  الذي يليق به.

األوامر اليت نزلت من اهللا تعاىل قد عمل ا كلها، وقد كشف مجيع األسرار، 
  هذا هو نِعم العطاء.

، ويف يده مشعل الدين، وهو يبباحلإن نظره يصل إىل األعماق، وقلبه قرين 
  عني الضياء.

لعميقة كلها، هو امللك الذي يوزع الثروة أماط اللثام عن أسرار الدين ا
  كلها.

إين فداء ذلك النور، وصرت له كليا، هو كل شيء وأنا لست بشيء قط، 
  هذه هي كلمة الفصل.

هو احلبيب الوحيد وهو كنـز العلوم، أما ما عداه فقصص وحكايات، هو 
  احلق الربيء من اخلطأ.

د. فالذي أرانا احلق هو ، وربنا شاه�كل ما وجدناه فقد وجدناه بربكته 
  هذا احلبيب اجلميل.

 ١كنا عمهني وقلوبنا مصفَّدة يف مئات األصفاد، وهذا اتىب قد فتح األقفال
  كلها.

                                                 
١ يف بعض كلمة بنجابية "جنده" وتعين القُفل. وقد استخدمت  هنا لقد استخدمت

يف نظم  علو كعيبإذ إنين ال أهدف إىل إظهار  ،كلمات بنجابيةأيضا ماكن األخرى األ
. بل هديف احلقيقي هو وال مين األدرية بالذات لنفسي اللقبالشعر وال أحب هذا 

 إدخال احلق إىل القلوب، وال عالقة يل بفنون الشعر. منه 
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يا ريب الرمحن هذه كلها مننك، أنت الذي تسهل املشاكل كلها، هذا ما 
  نسألك إياه دوما.

  ليس أقل من الثعبان.يا حبيب قليب ارمحين بفضلك، وإال فإن ابتالء الدنيا 
يتمنى قليب أن أقبل صحيفتك وأطوف حول القرآن دائما، فهو كعبيت 

  املشرفة.
أدرِكْين سريعا يا سندي ألن أعباء احلزن ثقيلة، ال تستر وجهك عين، ألن 

  وجهك دواء لدائي.
يقولون إن محاس احلب ال يبقى على حال واحدة دائما، ولكن حبك يظللين 

  كل حني.
صرنا ترابا لعلنا جند احلبيب ذه الطريقة، إنين عائش على هذا األمل، لقد 

  هذا هو غذائي.
حبك هو احلقيقة يف الدنيا والباقي كله ظلمة وظالم، أنت حبييب، هذا هو 

  احلب النقي.
لقد جعلت نفسي رمادا تذروه الرياح يف سبيلك منذ أن مسعت أن هذا هو 

  شرط احلب والوفاء.
احلب وشطبت األنانية كلها، وملا مت (يف احلب) أحياين فهذه ملا متكن مين 
  هي كأس البقاء.

يف هذا احلب مائة صعوبة يف كل خطوة، ولكن ماذا أفعل، فهذا ما أعطانيه 
  اهللا تعاىل.

لن أختلى عن الوفاء ولن أنقض هذا العهد، هذا ما أمرين به ذلك احلبيب 
  األزيل.

ر أعدائي يف كل بيت، لقد حتجرت القلوب منذ أن القاين ذلك احلبيب صا
  كأن هذا هو قدر اهللا وقضاؤه.

يترددون علي بييت ليخوفوين ويرونين السيوف والفؤوس، هذا هو امللحوظ يف 
  كل مكان.
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قليب ال خياف أحدا يف سبيل احلبيب، إن الدنيا كلها شاطرة، وإن قليب 
  وحدي هو انون.

؟! إا مليئة باآلالم واألحزان، هذا كيف أحكي لك قصصي يف هذا السبيل
  كل ما يف املوضوع.

بقطع قليب إربا أنوي رؤية مشهد (وصال اهللا) فال تنعتوين جمنونا بل هذا ما 
  يقتضيه العقل الرصني.

هذا ما  �لن تراين�ك، ال تقل يل ورمحتيا حبيب قليب ارمحين بفضلك 
  أرجوه منك.

والروح، هذه هي "كربالء" ففيها ما أشد فراق احلبيب! فهو يذهب بالنفس 
  يفدي العشاق أرواحهم.

إن وفاءك كامل، وعيب البعد عنك يوجد فينا، إن طاعتنا أيضا ناقصة، هذه 
  هي مصيبتنا.

فيك الوفاء يا حبييب، وعهودك كلها صادقة، ولكننا حنن الذين جنفنا، هذا ما 
  يبكيين.

اقة، ولكن أنت ذو مل نقدر على أن نفي بالعهد ومل نف مبقتضى الصد
  الفضل؛ هذا ما كُشف علينا.

  يا من هو دواء لداء قليب، إن فراقك قاتل، هذا ما يسمونه جحيما حارقة.
لقد قتلتين آفات صبت على الدين، هذا هو احلجر األكرب الذي سقط على 

  صدري من األعداء.
  إن عدو احلق الظاملَ يفكر دائما كيف ميكن أن يفىن احلق ويباد.

  لقد جاء زمان أظلم وأطغى، وهو الرحى اليت تسحق الدين.
ما أخضر هذا الدين وما أنضره! لقد ذبلت األديان كلها، واإلسالم هو 

  الدين الوحيد الذي منا وازدهر.
لقد وجدنا أعني كل دين بغري نور، وعني اإلسالم هي الوحيد اليت تتمتع 

  بكحل املعرفة.
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أيضا، وفحصنا اجلواهر كلها، ومل يعجبنا  لقد رأينا لَعل اليمن ودر عدن
  شيء إال اإلسالم.

سوف تتحسرون كثريا بإنكاركم إياه، ألنه مبنـزلة كيميا يصنع منها 
  الذهب.

  لقد عميت عيون اآلريني فبدؤوا بالشتائم، هذا كل ما خطر بباهلم.
إن بذيء اللسان أسوأ من مجيع األشرار. والقلب الذي فيه هذه النجاسة فهو 

  مثل بيت اخلالء.
ال شك أن هناك سباعا كثرية يف لباس الناس، ولكن بذيء اللسان كذئب 

  يشرب دم األطهار.
بأي دين يعتزون؟ أيعتزون بدين خالٍ من الثمار  ١الذين يناصرون الفيدا

  ومتآكلٍ داخليا.
يا أيها اآلريون ما الذي جرى لكم؟! وملاذا فسدت قلوبكم؟! فاتركوا هذه 

  هذا هو سبيل احلياء.احلذلقة، 
ملاذا تؤذونين وختتلقون مئة افتراء؟! لو توقفتم عن ذلك لكان أفضل وأبعد 

  عن البالء.
هذا هو املريزا الذي مات ليكهرام مقتوال نتيجة دعائه، وحدث املأمت يف كل 

  بيت.
  .التمادي يف التجاسر هذا هو جزاء، زعاج قلومإال خري يف إيذاء األطهار و

                                                 
ندري إىل أي مدى متّ التصرف يف ، إذ ال اعلموا أن هذا ليس هجوما منا على الفيدا ١

تفسريه. إن مئات املذاهب يف اهلند تعتمد على الفيدا يف معتقداا، مع أا تعادي وتعارض 
بعضها بعضا بشدة متناهية. فاملراد من الفيدا هنا هو التعاليم اليت نشرها اآلريون 

  ومبادؤهم. منه.
كن مل توضع عالمة احلاشية على : هذه احلاشية موجودة يف الطبعة األوىل، ولملحوظة

 بيت معني، فوضعناها على هذا البيت نظرا إىل مضمونه. (الناشر)
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 عظمة هذا الدين وشوكته، واقضِ على األديان الباطلة كلها، يا رب أرين
  هذا هو دعائي دائما.

من كان من  ليس غايةً عندي، إمنا اهلدف أن يفهم ذا األسلوب الشعر
  الفامهني.
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Ç⁄a������æý@ @
 - اعلموا أنين ما كنت حباجة إىل تأليف هذا الكتاب، ولكن جريدة جنسة

يصدرها اآلريون يف قاديان ويستخدمون فيها لسانا بذيئا ومسيئا دائما 
ويتفوهون بكلمات نابية حبق اإلسالم بسبب عداوم الفطرية له، وبسبب 

هم من خالل على تفنيد مأجربتين  - كيلهم الشتائم يل يقومون مقام ليكهرام
الساكننيِ يف قاديان  مالواملْهذا الكتاب، وإثبات أن أخاهم الله شرمبت والله 

شاهدان على كثري من آيايت. وال يقتصر األمر عليهما فقط، بل كل اآلريني 
واهلندوس يف قاديان شهود عيان على بعض آيايت يف احلقيقة. مث ال يقتصر األمر 
على قاديان وحدها، بل النبوءة بقتل ليكهرام نبوءة عظيمة الشأن جعلت مجيع 

نجاب واهلند كلها شهداء على تلك اآلية العظيمة. وال اهلندوس واآلريني من الب
يسع اآلريني اآلن إنكار تلك النبوءات. وإن محلهم القلم ضدها وقاحة حمضة. 
وإن مل ينتهوا عند هذا القدر فسوف يفتضح أمرهم كله. والسالم على من اتبع 

  اهلدى.
  مـــراقــــــال

  مريزا غالم أمحد، املسيح املوعود، من قاديان
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  هلذا الكتاب غالفالصورة 
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 بهلذا الكتاغالف الترمجة صفحة 

  
@ÖŠÐÛa@ìç@bß@ @

�Ëë@ð†»þa@´i@ð†»þa_@ @

  

  

  خطاب 

  سيدنا مريزا غالم أمحد القادياين
   ����املسيح املوعود واملهدي املعهود  

  

  م٢٧/١٢/١٩٠٥مبناسبة اجللسة السنوية يف 
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  :ملحوظة 
  

  لقد نشر هذا اخلطاب 

  ،م١٧/٦/١٩٠٦م إىل ١٧/٢/١٩٠٦نقال عن جريدة "احلَكَم" عدد  

  وأضيفت بعض احلواشي 

  م ٢٣/٢/١٩٠٦م إىل ٢٦/١/١٩٠٦نقال عن جريدة "بدر" عدد 

  (الناشر)
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@…ìÇì½a@|î�½a@òrÈi@åß@Ò†�a@ @
òÇbà¦a@�î�dmë@ @

خطاب ألقاه سيدنا حجة اهللا املسيح املوعود عليه الصالة والسالم بتاريخ 
  م يف املسجد األقصى بعد صالتي الظهر والعصر. ٢٧/١٢/١٩٠٥

م جلسة اإلخوة احلاشدة يف صالة ٢٦/١٢/١٩٠٥لقد عقدت صباح 
كبرية يف الفرع اجلديد من دار الضيافة للتفكري يف إصالح شؤون مدرسة 
"تعليم اإلسالم". وألقى كثري من اإلخوة كلمام حول مواضيع خمتلفة. 

  وقال أحدهم يف أثناء كلمته: 
ملسلمني اآلخرين، على وا �"الفرق الوحيد بني مجاعة املسيح املوعود 

قدر علمي هو أم يعتقدون بصعود املسيح ابن مرمي إىل السماء حيا بينما 
حنن نوقن بأنه قد مات، وليس هناك شيء آخر حمل للنـزاع بيننا وبينهم 

  من حيث املبدأ". 
فلما كان هذا الكالم ال يوضح اهلدف احلقيقي من وراء تأسيس هذه 

و مشتبها فيه وضعيفا؛ كان ضروريا أن يقومه اجلماعة بل كان األمر يبد
مناسبا أن خيطب باإلجياز عن  �. ولكن ملا كان الوقت ضيقا رأى �

 ديسمرب/ ٢٧الغرض احلقيقي من بعثته بعد صالتـي الظهر والعصر يف 
األول، وكانت صحته يومذاك معتلّة ولكنه مع ذلك ألقى اخلطاب  كانون

  ه. (احملرر)التايل بفضل اهللا تعاىل ورمحت
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  : �قال 
أنا متأسف ألين معتلّ الصحة اليوم فال أستطيع أن أحتدث طويال ولكن أرى "

ضروريا أن أقول شيئا بإجياز نظرا إىل أمر هام. لقد مسعت البارحة أن أحد 
اإلخوة قال بأن اخلالف الوحيد بيننا وبني املسلمني الذين يعارضوننا هو موت 

وحياته وإال فكلّنا سواسية وأن معارضينا أيضا على احلق عمليا،  �املسيح 
ولكن وقع وغريهاالصالة والصوم  م يقومون بكافة أعمال املسلمني مثلأي أ ،

فقط فأسس اهللا تعاىل هذه اجلماعة إلزالة هذا  �خطأ يف قضية موت عيسى 
د نشأ يف اخلطأ. فليكن معلوما أن هذا ليس صحيحا. ال شك أن هذا اخلطأ ق

املسلمني بأسلوب سيئ للغاية، ولكن إذا كان أحد يظن أن جميئي إىل الدنيا 
يهدف إىل إزالة هذا اخلطأ فحسب وليس يف املسلمني خطأ آخر جيدر 
باإلصالح بل هم على صراط مستقيم فهذه الفكرة خاطئة. وأرى أن وفاة 

 اعة كبرية كهذهمجاملسيح أو حياته ليست بأمر ليؤسس اهللا تعاىل من أجله 
، وأن يظهر هذا اخلطأ بطريقة تؤدي إىل تعظيمه شخصا معيناويرسل إىل الدنيا 

كثريا وكأن الظالم عم العامل كله، وصارت األرض ملعونة. اخلطأ بشأن موت 
. لقد ظل أولياء �املسيح مل ينشأ اليوم، بل نشأ بعد فترة وجيزة من وفاة النيب 

اهللا أيضا يأتون ومع ذلك بقي الناس على هذا  اهللا اخلواص والصلحاء وأهل
اخلطأ. فلو كان املقصود إزالة هذا اخلطأ فقط ألزاله اهللا تعاىل منذ ذلك الوقت، 
ولكن ذلك مل حيدث وبقي اخلطأ على حاله إىل أن جاء عصرنا. ولو اقتصر 
األمر على ذلك فقط يف هذا العصر أيضا ملا أقام اهللا تعاىل مجاعة جديدة من 

جله ألن وفاة املسيح مل تكن باألمر الذي مل يقبله أحد من قبل. بل إن معظم أ
اخلواص الذين كشف اهللا تعاىل عليهم احلقيقة ظلوا يعتقدون بذلك. واحلق أن 
هناك أمرا آخر أسس اهللا هذه اجلماعة من أجله. ال شك أن إزالة اخلطأ عن 

ولكن اهللا مل يبعثين هلذا موت املسيح أيضا من األهداف العظام هلذه اجلماعة 
اهلدف وحده فقط بل احلق أنه قد نشأت أمور أخرى كثرية حبيث لو مل يؤسس 
اهللا تعاىل مجاعة إلصالحها ومل يبعث أحدا لدمرت الدنيا كلها، والمنحى اسم 
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اإلسالم واندثرت آثاره. فيمكن أن نعبر عن ذلك بتعبري آخر: ما هو اهلدف من 
  بعثيت؟ 

وحياة اإلسالم هدفان يرتبط بعضهما ببعض بشدة متناهية.  إن وفاة عيسى
وإن قضية وفاة املسيح صارت ضرورية حلياة اإلسالم يف العصر الراهن، ألن 
الفتنة الناجتة عن حياة املسيح قد تفاقمت إىل حد كبري. القول يف مسألة حياة 

 دم معرفةاملسيح، أليس اهللا قادرا على أن يرفعه إىل السماء حيا؟ يدل على ع
أَنَّ اَهللا علَى كُلِّ �. حنن نؤمن بذلك أكثر من غرينا ونوقن: ١اهللا و... قدرة

يرٍء قَديه عن  ، ونؤمن أيضا بأنه قادر على أن يفعل ما يشاء، ولكنه�شمنـز
اليت تعارض صفاته الكاملة، ويعادي أمورا ختالف دينه. إن قضية حياة  موراأل

كانت يف األوائل مبنـزلة خطأ فحسب، أما اليوم فقد حتول هذا  �عيسى 
اخلطأ إىل أفعى تريد ابتالع اإلسالم. ففي أوائل األيام ما كان هناك أي خطر 
من ضرره وكان مبنـزلة خطأ فحسب. ولكن منذ أن قويت شوكة املسيحية 

أصبح هذا واختذ املسيحيون حياة املسيح دليال كبريا وقويا على ألوهيته، فقد 
اخلطأ خطرا مهددا. إذ يقول هؤالء بكل شدة وتكرار: إن مل يكن املسيح إهلًا 
فكيف صعد وجلس على العرش إذًا؟ وإذا كان بإمكان بشر أن يصعد إىل 
السماء حيا فلماذا مل يصعد إليها أحد من البشر منذ آدم إىل اليوم؟ فبتقدمي مثل 

، وقد ألّـهوه فعال وأضلوا عددا �ى هذه األدلة يريدون أن يؤلِّهوا عيس
كبريا من الناس يف العامل، وقد صار كثري من املسلمني الذين يربو عددهم على 
ثالثة ماليني كما يقال، عرضة هلذه الفتنة بسبب اعتبارهم هذا اخلطأ اعتقادا 

 إىل السماء حيا �صحيحا. ولكن إذا كان ذلك صحيحا، ولو صعد عيسى 
زعم املسيحيون ويؤيدهم املسلمون بسبب خطئهم وعدم ، كما ييف احلقيقة

لإلسالم ألن اإلسالم جاء إىل العامل ليتولد عند  يوم مأمتٍعلمهم لكان ذلك 
الناس إميان ويقني بوجود اهللا تعاىل وينتشر توحيده. إنه لدين ليس فيه ضعف 

                                                 
 سقطت هنا بسهو الناسخ. (الناشر) ما يبدو أن كلمة ١
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اخلصوصية  من أي نوع. إنه يعد اهللا تعاىل واحدا ال شريك له، ولو أقر ذه
ال جييزها اإلسالم. ولكن املسيحيني أضلوا  �لغري اهللا لكان يف ذلك إساءة إليه 

الدنيا بتقدميهم خصوصية املسيح هذه، وقد وافقهم املسلمون دون تأمل وتدبر 
  ضرر أصاب اإلسالم بسبب ذلك. بوا كترثومل ي

أن يرفع  جيب أال ينخدع أحد مبا يقوله الناس عادة: أليس اهللا بقادر على
املسيح إىل السماء حيا؟ ال شك أنه قادر، ولكنه ال جييز أمورا منشؤها الشرك، 
فتشرك أحدا بالبارئ تعاىل. ومن الواضح أن ختصيص شخص معني خبصوصية 

. والواضح متاما أن التسليم خبصوصية يف بعينهالشرك  مبدأ من بعض األوجه هو
كافة وخيتلف من حيث  أنه حي إىل اآلن على عكس البشر � املسيح

اخلواص البشرية، أمر هيأ للمسيحيني فرصة ليقدموه دليال على ألوهيته. لو 
اعترض مسيحي على املسلمني: أخبِروين هل حصلت هذه املزية الفريدة ألحد 
آخر يف هذا العصر؟ ليس لديهم جواب على ذلك، ألم يوقنون بأن مجيع 

ال تثبت حبسب زعم املسلمني الذين  األنبياء قد ماتوا ولكن وفاة املسيح
يعارضوننا. وألم يستنتجون من "التويف" معىن الرفع إىل السماء حيا فال بد أن 

أيضا: عندما رفعتين إىل السماء حيا، بينما ال  �فَلَما توفَّيتنِي�يستنبطوا من: 
تثبت آية أنه سيموت أيضا يف وقت من األوقات. قولوا اآلن ماذا عسى أن 
تكون نتيجة ذلك؟ هداهم اهللا ليدركوا خطأهم. أقول صدقا وحقا بأن الذين ال 
يتركون هذا املعتقد بعد اكتشاف ضعفه وشناعته مع كوم مسلمني فهم أعداء 

  سالم وكحية يف الكُم له. اإل
اعلموا أن القرآن الكرمي ذكر موت املسيح مرارا وأثبت أنه مات كبقية 
األنبياء والناس أمجعني. مل تكن فيه مزية ال توجد يف غريه من األنبياء والناس 
بوجه عام. صحيح متاما أن معىن "التويف" هو املوت فقط. ال يثبت من أي 

و الرفع أيضا إىل السماء باجلسد. إن حسن اللغة يكمن قاموس أن معىن التويف ه
يف سعتها. ال توجد يف العامل لغة ختص شخصا واحدا فقط دون غريه. غري أن 
هذه اخلصوصية خاصة باهللا تعاىل حتما ألنه واحد ال شريك له. قدموا لنا 
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بوجه  �قاموسا من قواميس اللغة حيث ذُكر أن معىن "التويف" حبق عيسى 
هو الرفع إىل السماء حيا باجلسد، وأنه إذا استخدمت الكلمة نفسها حبق خاص 

أي إنسان غريه يف العامل كله كان معناها املوت. أروين ذكر هذه اخلصوصية يف 
أي معجم من معاجم اللغة. وإن مل تفعلوا، ألا ليست موجودة أصال، فاتقوا 

خلطأ صار املسلمون مدينني اهللا ألن ذلك هو مبدأ الشرك بعينه. ونتيجة هذا ا
للمسيحيني. فإذا قال املسيحيون: ما دمتم تعترفون حبياة املسيح وبأنه موجود يف 

أي شك بقي يف ألوهيته؟! فقولوا اآلن،  السماء وتؤمنون مبجيئه أيضا حكَما،
وخاصة حني ال يثبت أنه سيموت. إا لطامة كربى أن يطرح مسيحي سؤاال 

  ب. دون أن يكون له جوا
فباختصار، لقد بلغ اآلن التأثري السيئ هلذا اخلطأ هذا املبلغ. صحيح أن موت 
املسيح مل يكن قضية عظيمة لتكون هناك حاجة إىل بعثة مبعوث عظيم من 
أجلها. ولكنين أرى أن حالة املسلمني قد تردت كثريا وتركوا التدبر يف القرآن 

ت حالتهم العملية على ما يرام الكرمي وساءت حالتهم العملية أيضا. لو كان
وتأملوا يف القرآن الكرمي ومعانيه ملا استنبطوا مثل هذه املعاين قط. وقد استنبطوا 
من عندهم معاينَ على هذا املنوال؛ وإال فإن كلمة "التويف" مل تكن غريبة أو 
جديدة بل تقول مجيع القواميس العربية أيا كان مؤلفها بأن معناها هو املوت. 

ذا إذًا اخترعوا من عند أنفسهم معىن الرفع إىل السماء باجلسد؟ لو استنتجوا فلما
ملا تأسفنا ألن الكلمة نفسها قد وردت يف القرآن  �منها املعىن نفسه حبق النيب 

وإِما نرِينك بعض الَّذي نعدهم أَو �الكرمي حبقه أيضا، كما يقول تعاىل: 
كنفَّيوت�١ن .  

ولوا اآلن، إذا كانت هذه الكلمة تعين الرفع إىل السماء مع اجلسد أليس من ق
أيضا؟ ما السبب يف أنه إذا  �حقنا أن نستنبط املعىن نفسه حبق النيب 

بآالف املرات  �استخدمت هذه الكلمة حبق نيب هو أدىن درجة من النيب 
                                                 

 ٤٧يونس:  ١
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ا تستخدم الكلمة خيترعون هلا معىن من عند أنفسهم ويرفعونه إىل السماء وعندم
نفسها حبق سيد األولني واآلخرين ال يستنبطون منها معىن سوى املوت؟ مع أن 

نيب حي وحياته ثابتة بأسلوب ال تثبت به حياة غريه قط. لذا نقول  �النيب 
فقط. لقد ألّف  �بكل حتد وقوة بأنه إذا كان هناك نيب حي فهو نبينا األكرم 

ال  �حياة النيب" وعندنا أدلة دامغة على حياته كتبا عن " املرموقنيكثري من 
  يستطيع أحد مواجهتها.

من مجلتها أن النيب احلي هو ذلك الذي فيوضه وبركاته جارية إىل األبد. 
إىل يومنا هذا. فقد بعث  � ونرى أن اهللا تعاىل مل يضيع املسلمني قط منذ زمنه

على رأس كل قرن رجال أجنز مهمة اإلصالح حبسب مقتضى العصر حىت بعثين 
. وثابت من القرآن الكرمي أن اهللا � على رأس القرن احلايل ُألثبت حياة النيب

إِنا نحن �دائما وسيحافظ يف املستقبل أيضا كما يقول:  �ه حافظ على دين
و ا الذِّكْرلْنزظُونَنافلَح ا لَهظُونَ" تدل جبالء على �١إِنافلَح ا لَهإن عبارة: "إِن .

أنه سيأيت على رأس كل قرن دائما رجال ليستعيدوا املتاع املفقود ويذكّروا به 
  الناس.

من املعلوم من حيث املبدأ أنه عندما ينصرم قرن ينقرض اجليل السابق أيضا 
وأولياء اهللا واألبدال الذين كانوا يف ذلك اجليل. وميوت العلماء وحفاظ القرآن 

وبذلك متس احلاجة إىل أن يولَد إلحياء امللة رجل آخر ألنه لو مل يؤسس اهللا 
تعاىل نظاما جديدا يف القرن اجلديد إلبقاء اإلسالم خضرا نضرا ملات هذا 

به ويه الكالدين، لذا يبعث اهللا على رأس كل قرن رجال ينقذ اإلسالم من اهل
حياة جديدة وينقذ العامل من األخطاء والبدعات وأصناف الغفلة والكسل اليت 

  تنشأ فيهم. 
وحده، وتشكّل على حياته دليال قويا  �إن هذه اخلصوصية توجد يف النيب 

ال ميكن ألحد مواجهته. وكذلك إن سلسلة بركاته وفيوضه أيضا ليست 
                                                 

 ١٠احلجر:  ١
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و يف كل زمان، وتتعلم منه مقطوعة وال ممنوعة. وتستفيد األمة من بركاته ه
. �١قُلْ إِنْ كُنتم تحبونَ اَهللا فَاتبِعونِي يحبِبكُم اُهللا�وحتب اهللا تعاىل كما يقول: 

ال يترك هذه األمة حمرومة يف أي قرن. وهذا  �إذًا، فاملعلوم أن حب اهللا تعاىل 
. ومقابل ذلك ال تثبت �األمر وحده يشكّل برهانا ساطعا على حياة النيب 

. وقد حدثت يف حياته فتنة مل حتدث يف حياة أي نيب آخر �حياة عيسى 
. واجلماعة �٢أَأَنت قُلْت للناسِ اتخذُونِي وأُمي إِلَهينِ�لذلك سأله اُهللا تعاىل: 

اليت أعدها عيسى كانت ضعيفة وغري جديرة بالثقة، وهذا ما يعترف به 
  يضا. املسيحيون أ

الذين كانوا منوذجا لقوته القدسية  ١٢وثابت من اإلجنيل أن التالميذ الـ 
وتأثريه بوجه خاص كان أحدهم يدعى يهوذا اإلسخريوطي الذي باع سيده 
ومرشده مقابل ثالثني دينارا. أما اآلخر الذي حيتل مقام الصدارة بني اجلميع 

اجلنة فقد لعنه أمامه ثالث  وكان يسمى تلميذا رشيدا وكانت يف يده مفاتيح
مرات. فإذا كان هذا هو تأثري املسيح وفيضه يف حياته فيمكنكم أن تقدروا ماذا 

عام؟ أما اجلماعة اليت أعدها  ١٩٠٠عسى أن يكون قد بقي منه اآلن بعد مرور 
مقابلهم فكانت خملصة ووفية حبيث ضحوا من أجله بنفوسهم  �النيب 

وأعزاءهم وأقارم، ومل يبالوا بأي شيء مقابله  وأرواحهم، وهجروا أوطام
. ما أعظم هذا التأثري وما أقواه! وقد اعترف به املعاندون أيضا، ومل تنقطع �

سلسلته إىل اآلن بل ال تزال جارية. وذلك التأثري وتلك الربكات ال تزال 
  موجودة يف تعليم القرآن الكرمي. 

وهو أنه ال ميكن العثور على اإلجنيل هناك مثال آخر جدير بالذكر عن التأثري 
قط. واملسيحيون أنفسهم يواجهون صعوبات يف العثور على اإلجنيل احلقيقي، 
وبأية لغة كان وأين هو؟ بينما حظي القرآن الكرمي باحلماية دائما، وال ميكن أن 

                                                 
 ٣٢عمران:  آل ١
 ١١٨املائدة:  ٢
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فيه حرف وال نقطة عن مكاا. وقد حظي القرآن حبماية دائمة حبيث  يتحرف
قوم وهم متفقون كل بل مئات اآلالف من حفاظه يف كل بلد و يوجد آالف

عليه، فيحفظون القرآن الكرمي ويسمعونه دائما. قولوا اآلن، أليست هذه من 
 �؟ أَوليست هذه الربكات بركات حية؟ وهل تثبت ا حياته �بركات النيب 

  أم ال؟
ثابتة من مبدأ محاية القرآن الكرمي ومن منطلق حديث  �باختصار، إن حياته 

بعثة ادد على رأس كل قرن لتجديد الدين وكذلك من خالل بركاته وتأثرياته 
 �اجلارية إىل اآلن. اجلدير باإلمعان هنا هو ماذا أفادت عقيدة حياة عيسى 

تم النظر العاملَ؟ هل حدث اإلصالح األخالقي والعملي أم نشأ الفساد؟ كلما أمعن
  يف هذا املوضوع تراءت لكم مثالب هذه العقيدة أكثر فأكثر. 

احلق واحلق أقول بأن اإلسالم تضرر ذا االعتقاد كثريا حىت تنصر حنو أربع 
وتركوا اإلله احلق واختذوا اإلنسان الضعيف إهلا. أما ما نفعت  مائة مليون مسلم

لقد اعترف املسيحيون بأنفسهم أن به املسيحيةُ العاملَ فهو واضح متام الوضوح. 
هناك مساوئ كثرية انتشرت يف العامل بسبب املسيحية ألن الذي يعلَّم أن ذنوبه 
قد وضعت يف ميزان غريه يتشجع على الذنوب أكثر من ذي قبل. واملعلوم أن 
الذنب سم زعاف لإلنسان قد نشرته املسيحية. ويف هذه احلالة يزداد ضرر هذا 

  من ذي قبل. املعتقد أكثر
ال أقول بأن الناس يف العصر الراهن وحدهم مسؤولون عن االعتقاد حبياة 
املسيح. كال، بل أخطأ بعض من القدامى أيضا يف هذا الصدد ولكنهم مع هذا 
اخلطأ نالوا ثوابا ألنه قد ورد عن اتهد: "قد خيطئ ويصيب"، ويثاب يف كلتا 

ضت أن تبقى هذه القضية خافية، فظلوا يف احلالتني. احلق أن املشيئة اإلهلية اقت
 غفلة منها وبقيت احلقيقة خافية عليهم مثل أصحاب الكهف، كما تلقيت

. "أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا"إهلاما: 
كذلك إن قضية حياة املسيح أيضا سر عجيب. مع أن اهللا تعاىل يبني وفاة 

األمر نفسه من األحاديث، واآلية اليت قُرئت عند  املسيح بكل صراحة، ويثبت
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مع  كاستدالل أيضا تثبت األمر نفسه، ولكن اهللا تعاىل قد أخفاه �وفاة النيب 
حني جاء هذا هذا احلد وأبقاه خافيا للموعود املقبل، ف إىل كونه مكشوفا

  املوعود أماط اللثام عن هذا السر. 
إا حلكمةُ اهللا أنه خيفي سرا حني يشاء ويظهره حني يشاء. كذلك فقد 

الذي كان أخفى هذا السر أيضا إىل أجله املسمى. أما اآلن، حني جاء املوعود 
مفتاح هذا السر بيده فكشفه للعيان. وإذا كان أحد ال يريد أن يقبل اآلن 

  ويتعنت فكأنه حيارب اهللا.
سيح قد اختذت اآلن منحى حبيث مل يعد فيها خفاء إذًا، فإن مسألة وفاة امل

. إن وفاة املسيح ثاتبة من قط بل صارت واضحة من مجيع اجلوانب والنواحي
كما أن حادث معراج النيب  القرآن الكرمي، كما تؤكد على وفاته األحاديثُ.

عيسى ليلة املعراج نه رأى ألشهادة عيان  �، وشهد النيب �صدق موته  �
قُلْ سبحانَ ربي هلْ كُنت إِال بشرا �مث اآلية:  عليهما السالم.مع حيىي 

معجزة  �متنع صعوده إىل السماء حيا ألنه حني طلب الكفار منه  �١رسوال
قُلْ سبحانَ ربي هلْ كُنت إِال  �الصعود إىل السماء رد اهللا تعاىل عليهم قائال:

لإلنسان مرة أن  بعد أن قدرأي سبحان ريب أن خيلف امليعاد  �بشرا رسوال
. أما �٢فيها تحيونَ وفيها تموتونَ�يولَد يف هذه الدنيا وميوت فيها كما يقول: 

أنا فبشر وترافقين مقتضيات البشرية اليت ال ميكن أن تصعد إىل السماء. واحلق 
م كانوا قد مسعوا من قبل بأن أن هذا ما قصده الكفار من هذا السؤال أل

اإلنسان حييا وميوت يف هذه الدنيا؛ فحني وجدوا فرصة مواتية طرحوا هذا 
دهم. فالقضية يالسؤال. وقد رد عليهم مبا أدى إىل أن خابت آماهلم ومكا

قد مات. غري أا آية معجزة أن اهللا تعاىل ترك  �مفروغ منها أن املسيح 
  سكارى. عل املتيقظنيوجهؤالء الناس يف غفلة 

                                                 
 ٩٤اإلسراء:  ١
 ٢٦األعراف:  ٢
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واعلموا أيضا أن الذين مل جيدوا هذا العصر هم معذورون، ومل تتم احلجة 
عليهم. وما فهموه حينها بناء على اجتهادهم ينالون عليه أجرا وثوابا عند اهللا. 
ولكن مل يعد الوقت اآلن كما كان بل رفع اهللا اآلن ذلك احلجاب وأظهر السر 

القضية أن اإلسالم اليوم يف املخفي. وترون األضرار الفادحة واملخيفة هلذه 
ضعف واحنطاط، وقد محلت املسيحية سالح حياة املسيح نفسه للهجوم على 
اإلسالم، وبسببه أصبحت ذرية املسلمني صيدا هلا. أقول صدقا وحقا بأم 
يغوون الناس بسرد مثل هذه املسائل هلم. ويردون الناس عن اإلسالم يف 

اص اليت خيترعها هلم املسلمون نتيجة املدارس والكليات بسردهم تلك اخلو
  . ١أما اآلن فقد أراد اهللا تعاىل تنبيه املسلمنيجهلهم. 

فقد أراد اآلن أن ينتبه املسلمون ألن التأكيد على وفاة املسيح هام جدا لتقدم 
اإلسالم، وأال يعتقد الناس أن املسيح صعد إىل السماء حيا. ولكنين أقول بأسف 

يفقهون هذا السر لشقاوم ويصرخون ويشغبون عبثا.  شديد بأن معارضي ال
ليت هؤالء احلمقى يدركون أننا لو ركّزنا مجيعا على وفاة املسيح فلن تقوم 

. املوتللدين املسيحي قائمة. أقول على بصرية بأن حياة اإلسالم تكمن يف هذا 
س حيا اسألوا املسيحيني أنفسهم ما الذي يبقى من دينهم إذا ثبت أن املسيح لي

بل هو ميت؟ إم يقولون بأنفسهم بأن هذه هي املسألة الوحيدة اليت تستأصل 
شأفة دينهم. ولكن املسلمني باعتقادهم حبياة املسيح يقووم ويضرون اإلسالم. 

  . جذعها: جيلس على غصن شجرة ويقطع فارسي يقولينطبق عليهم مثل 
 ٢قد محله املسلمون السالح الذي كان يف أيدي املسيحيني ضد اإلسالم

وأطلقوه لقلة فهمهم وضعف عقلهم، األمر الذي أحلق باإلسالم ضررا إىل هذا 

                                                 
  ٣، ٢م صفحة ١٧/٢/١٩٠٦العدد:  ٦رقم  ١٠جريدة "احلَكَم" جملد  ١
جاء يف جريدة "بدر": "من الغريب أن املسيحيني يستخدمون هذا السالح حاشية:  ٢

قطع رقام لتبدر" جملد  ". (جريدةملقطع أعناق املسلمني، واملسلمون ينهضون لنصر"
 )٣م صفحة ٢٦/١/١٩٠٦، العدد: ٤، رقم ٢
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احلد. ولكن من دواعي السرور أن اهللا تعاىل نبههم عليه يف وقت مناسب 
وأعطاهم لكسر الصليب سالحا ال نظري له، وأسس هذه اجلماعة لتأييده 

ت املسيح الدين الصلييب بفضل واستعماله. فالقدر الذي أضعف به سالح مو
اهللا وتأييده وحد من سرعته مل يعد خافيا اآلن. يفهم املسيحيون ومؤيدوهم 

تقدر على القضاء عليهم فهي هذه أو مجاعة جيدا أنه إذا كانت هناك فرقة 
اجلماعة دون غريها. لذلك إم يستعدون ملواجهة صاحب أي دين ولكن ال 

ندما دعونا األسقف للمبارزة وأثارته أيضا على ذلك يتصدون هلذه اجلماعة. ع
بعض اجلرائد اإلجنليزية كثريا لكنه مع ذلك مل يربز يف امليدان. والسبب يف ذلك 
أننا أُعطينا الستئصال املسيحية أسلحةً ما أُعطيها غرينا. والسالح األول من 

بل إمنا نركز ضمنها هو موت املسيح نفسه. املوت ليس هو املطلوب حبد ذاته، 
عليه ألنه كان سالح املسيحيني الذي كان يضر اإلسالم. فأراد اهللا تعاىل أن 

  يصلح هذا اخلطأ، وقد أُصلح بكل قوة وشدة. 
إضافة إىل ذلك اهلدف احلقيقي هناك إزالة األخطاء والبدعات أيضا اليت 

ة تطرقت إىل اإلسالم. من قلة التدبر القولُ أنه ال فرق بني هذه اجلماع
واملسلمني اآلخرين. فإن مل تتغري معتقدات املسلمني املعاصرين وكان كال 
الفريقني مثل بعضهما؛ فهل أسس اهللا هذه اجلماعة عبثا؟! إن هذا التفكري ميثّل 
إساءة كبرية هلذه اجلماعة وجتاسرا ووقاحة حبق اهللا. لقد أوضح اهللا تعاىل مرارا 

ليا وعقديا أيضا. والتوحيد الذي جاء وتكرارا أن ظلمة حالكة سادت العامل عم
إلقامته عدد كبري من األنبياء والرسل إىل الدنيا وسعوا واجتهدوا من أجله بكل 
ما يف وسعهم قد غطّته اليوم غشاوة سوداء وتورط الناس يف أنواع الشرك. لقد 

اليوم على كل قلب، قد استوىل  بأال حتبوا الدنيا، ولكن حب الدنيا �قال النيب 
رى كل شخص غارقا يف حبها. وإذا طُلب منهم أن حيركوا ساكنا يف سبيل وت

. يعتبر كل نوع من السيئات ومربر الدين يترددون كثريا ويقدمون ألف عذر
مسموح به ويركَّز على أصناف املنهيات علنا، وقد صار واألعمال الشنيعة 

يف هذا الوقت احلرج ومل ينصر الدين كيتيم وبال حيلة. فلو مل يؤيد اإلسالم 
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 ظفأي وقت ينتظَر لنصرته؟! مل يبق اآلن من اإلسالم إال امسه. ولو مل يحفَ
  أيضا فأي شك كان يف انقراضه؟!  يف هذا الوقتالدين 

احلق واحلق أقول إنه من قلة الفهم فقط أنْ يقال: ما الفرق بيننا وبني 
شيء واحد فقط ملا كانت هناك حاجة املسلمني اآلخرين؟ لو اقتصر األمر على 

إىل حتمل هذا القدر من العناء، ومل تكن هناك حاجة إىل إنشاء مجاعة. أعلم 
جيدا أن اهللا تعاىل قد بين مرارا وتكرارا أنه قد سادت ظلمة شديدة احللكة 
حبيث ال يرى شيٌء. التوحيد الذي كنا نفتخر به وكان اإلسالم يعتز به بقي 

ط، وقد تضاءل كثريا عدد الذين يعتقدون بالتوحيد عمليا على األلسن فق
بأال حتبوا الدنيا ولكنك ترى كل قلب غارقا فيها  �وعقديا. لقد قال النيب 

بصراحة تامة: "حب الدنيا رأس  �وصار اإلسالم كغريب ويتيم. وقال النيب 
ه من كالم وما أصدقه! ولكن انظروا اليوم ترون كل طهركل خطيئة". ما أ

ص واقعا يف هذه اخلطيئة. لقد أدرك معارضونا من اآلريني واملسيحيني شخ
حقيقة دينهم جيدا ومع ذلك يريدون أن يتمسكوا به. يعلم املسيحيون جيدا أن 

. لقد بفعل سليمأصول دينهم وفروعه ليست على ما يرام وأن تأليه إنسان ليس 
وأدرك الناس جيدا أن تطورت الفلسفة والعلوم الطبيعية وغريها يف هذا العصر، 

املسيح مل يكن إال إنسانا ضعيفا وعاجزا ومل ميلك أية قدرة اقتدارية. وال ميكن 
حبال من األحوال أن يدرس املرء هذه العلوم وجيرب بنفسه ويطلع على نقاط 

  ضعف املسيح وعجزه ومع ذلك يعتقد بأنه إله. كال، هذا ال ميكن. 
اء اليت عملت بأمر الشيطان معرضة عن لقد بدأ الشرك من امرأة أي من حو

أمر اهللا تعاىل. والنساء هن مؤيدات هلذا الشرك العظيم أيضا أي املسيحية. احلق 
أن املسيحية دين تدفعه فطرة اإلنسان من بعيد وال ميكن أن تقبله حبال من 
األحوال. لوال االماك يف املادية ألسلمت فئة كبرية من املسيحيني إىل يومنا 

ذا. لقد كان بعض الناس مسلمني سرا بني املسيحيني وكتموا إسالمهم ولكن ه
أوصوا عند االحتضار وأعلنوا إسالمهم. كان هؤالء حيتلون مناصب مرموقة. 
وقد كتموا إسالمهم يف حيام حلب الدنيا ولكن اضطروا إىل إعالنه يف اية 
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ويتقدم باستمرار املطاف. أرى أن اإلسالم قد وجد طريقه إىل تلك القلوب 
  ولكن حب الدنيا قد حجب الناس مجيعا. 

فلباب الكالم أن حب الدنيا هو الذي أدى إىل فُرقة املسلمني الداخلية، ألم 
لو آثروا رضا اهللا فقط ألدركوا بكل سهولة أن مبادئ مجاعة كذا وكذا أكثر 

حب  بسببجالء ولقبلوها واتحدوا. أما اآلن، حني يطل هذا الفساد برأسه 
 ؟ �مثلهم مسلمني وهم ال يتأسون بأسوة النيب  أناسالدنيا فكيف ميكن عد

. أما اآلن ١ �قُلْ إِنْ كُنتم تحبونَ اَهللا فَاتبِعونِي يحبِبكُم اُهللا�لقد قال اهللا تعاىل: 
. هل هذا هو اتباع النيب �فقد قُدم حب الدنيا على حب اهللا واتباع الرسول 

شخصا ماديا؟! هل كان يأكل الربا؟! أو كان يتهاون  �؟! هل كان النيب �
شيء من النفاق  �يف أداء الفرائض أو العمل بأوامر اهللا تعاىل؟! هل كان فيه 

  أو املداهنة والعياذ باهللا؟! هل كان يؤثر الدنيا على الدين؟! فكّروا وتأملوا. 
مث انظروا كيف ينعم اهللا تعاىل  ،�املراد من االتباع هو أن تتأسوا بأسوته 

. لقد تأسى الصحابة بتلك األسوة، فانظروا أين كانوا وإىل أين بكثرة عليكم
أوصلهم اهللا تعاىل! لقد نبذوا الدنيا وراء ظهورهم كليا وختلّوا عن حبها متاما، 
وقضوا على أمانيهم. واآلن لكم أن تقارنوا حالتكم مع حالتهم، وانظروا هل 

ذوهم؟ األسف كل األسف أن الناس يف هذا العصر ال يفقهون ماذا حتذون ح
يريد اهللا منهم. لقد خلّفت " رأس كل خطيئة" أوالدا كثريين؛ فمثال إذا حضر 
أحد احملكمة ال خيجل قط من اإلدالء بشهادة زور مقابل بضعة مليمات. هل 

لقد  للمحامني أن يقولوا حالفني بأم يقدمون الشهود الصادقني كلهم؟
تدهورت اليوم حالة الدنيا كثريا، حيثما تنظرون جتدون شهودا كاذبني يدلون 
بشهادات كاذبة. إن رفع القضايا الزائفة أمر سهل وبسيط! وال يتورعون عن 
تلفيق الوثائق. كلما قالوا عن أمر شيئا حتاشوا صدق املقال. فليسأل أحد أولئك 

، هل هذا كان الدين الذي جاء به الذين ال يدركون حاجةً إىل هذه اجلماعة
                                                 

 ٣٢آل عمران:  ١
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اجتنِبوا �؟ لقد مسى اهللا تعاىل الكذب رجسا وأكد على اجتنابه فقال: �النيب 
أي عد الكذب مثل عبادة األوثان.  �١الرجس من اَألوثَان واجتنِبوا قَولَ الزورِ

يتخذ فكما يخضع شخص غيب رأسه أمام حجر تاركا عبادة اهللا كذلك 
 الكذب وثنا لتحقيق مرامه تاركا الصدق واحلق. لذلك اعترب اهللا تعاىل الكذب
مثل عبادة األوثان وذكر العالقة بينهما. فكما يتحرى عابد األوثان النجاة عند 
الوثن كذلك يتخذ الكاذب أيضا وثنا من عنده ويظن أنه سينال النجاة 

: ملاذا تعبدون هذا الوثن؟ اتركُوا بواسطته. كم تردت احلالة! حبيث إذا قيل هلم
هذه النجاسة، قالوا: كيف نتركه، إذ ال تقوم لنا بدونه قائمة. أي شقاوة أكرب 
إذ حيسبون الكذب مدار حيام؟! ولكين أقول وأؤكد لكم أن الصدق هو 

  الذي ينتصر يف اية املطاف، وفيه اخلري والفتح. 
أَذكر أنين أرسلت ذات مرة مقاال إىل أمرتسر وأرفقت به رسالة أيضا إىل 
جريدة امسها "وكيل هند" يصدرها "رليا رام". فاعترب إرسايل الرسالة ذه 

ضدي قضية يف احملكمة. قال يل احملامون بأنه  واورفع الربيد لقانون منافياالطريقة 
نه ال خالص بغري الكذب. ال سبيل للخالص سوى إنكار إرسال الرسالة، كأ

ولكنين ما أحببت ذلك بل قلت: إذا عوقبت نتيجة قول الصدق فليكن ولكين لن 
أكذب. رفعت القضية إىل احملكمة أخريا وحضر مسؤول مكاتب الربيد كمدعٍ. 
وعندما سئلت عن الرسالة قلت بكل صراحة بأن الرسالة رساليت ولكين أرفقتها 

زءا من املقال. ففهم القاضي األمر ووهبه اهللا تعاىل مع الطرد حاسبا إياها ج
البصرية. لقد أصر مسؤول مكاتب الربيد على املوضوع كثريا ولكن القاضي مل 

. أنى يل أن أقبل أنه ال سبيل وال جتري األمور ٢يسمع له ومسح يل باالنصراف
                                                 

 ٣١احلج:  ١
  لقد ذُكر هذا احلادث يف حاشية جريدة "بدر" بتفصيل أكثر وهو كما يلي:  ٢

عاما تقريبا أو أكثر بقليل على إرسايل مقاال للطباعة يف تأييد  ٢٨أو  ٢٧لقد مضى 
وكان حماميا أيضا  ،خص مسيحي امسه "رليا رام"اإلسالم وملواجهة اآلريني إىل مطبعة ش

فأرسلت املقال للطبع يف طرد مفتوح  ،أمرتسر" وكان يصدر جريدة أيضايسكن يف "
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اجلانبني ووضعت فيها رسالة أيضا. وملا كانت الرسالة حتتوي على كلمات تؤيد اإلسالم 
وتشري إىل بطالن أديان أخرى باإلضافة إىل التأكيد على طباعة املقال، استشاط ذلك 

داء، وهي املسيحي غضبا بسبب االختالف يف الدين ووجد فرصة مواتية للهجوم كاألع
أن وضع الرسالة املنفصلة ضمن الطرد الربيدي كان جرمية من حيث القانون ولكين مل 
أعرف ذلك. وعقوبة جرمية مثلها حبسب قوانني الربيد هي غرامة قدرها مخس مائة روبية 
أو السجن إىل ستة أشهر. فأخرب هذا املسيحي املسؤولني يف دائرة الربيد كالواشني ورفع 

لكن قبل أن أعرف عن القضية شيئا كشف اهللا تعاىل علي يف الرؤيا بأن قضية علي. و
السمك وأعدتها إليه.  قلىيتها كما يقلاحملامي "رليا رام" أرسل إيلّ حية لتلدغين، ولكين 

وأَعلم أنه كانت يف ذلك إشارة إىل أن األسلوب الذي حكمت به احملكمة يف القضية يف 
  أن يفيد احملامني.  اية املطاف هو مثال ميكن

على أية حال، طُلب مين املثول يف مركز حمافظة غورداسبور، وقال مجيع احملامني الذين 
شاورتهم يف املوضوع بأنه ال منجى دون الكذب. واقترحوا بأن أفيد بأين مل أضع الرسالة 

سوف يف الطرد بل ميكن أن يكون رليا رام قد وضعها فيه، وطمأنوين أنه ذه اإلفادة 
يبت يف األمر بناء على الشهادة وسوف تربأ ساحتك بتقدمي بعض الشهود الكاذبني، وإال 
فإن وضع القضية صعب جدا وال سبيل للخالص إال كذب املقال. فقلت للجميع بأين ال 
أريد أن أترك الصدق حبال من األحوال، وليحدث ما حيدث. مث مثلت يف حمكمة حاكمٍ 

نفسه أو يف اليوم التايل، كذلك مثُل مقابلي مسؤول كبري يف دائرة الربيد إجنليزي يف اليوم 
كمدع حكومي وكتب القاضي إفاديت بيده. وأول ما سألين كان: هل وضعت أنت تلك 
الرسالة يف طردك؟ وهل هذه الرسالة وهذا الطرد منك؟ قلت دون أدىن توقف: نعم، هذه 

الة يف الطرد وأرسلتهما. ولكين مل أفعل ذلك رساليت وطردي أنا، وأنا الذي وضعت الرس
بسوء النية إلحلاق خسارة بضريبة احلكومة بل مل أر مضمون الرسالة خمتلفا عن مضمون 
املقال إذ مل يكن فيها أمر شخصي. فبسماع هذا الكالم أمال اهللا تعاىل قلب احلاكم 

وأثار ضجة كبرية  اإلجنليزي لصاحلي. وقد صرخ ضدي املسؤول يف دائرة الربيد كثريا
وألقى خطابات طويال باإلجنليزية مل أفهم منها شيئا إال أن احلاكم اإلجنليزي ظل يرفض 

. وحني أخرج املدعي كل ما كان No, No :باإلجنليزية كالمه بعد كل خطاب قائال
يف جعبته وجلّ أدلته توجه احلاكم إىل كتابة احلكم ومل يكتب إال سطرا أو سطرا ونصف 



٢٧٠  ������� 	
� ������ � ����� �� ��  

نه ال على ما يرام دون الكذب؟! الكالم من هذا القبيل خرافات حبتة. احلق أ
مندوحة عن الصدق. كلما أذكر هذا احلادث أتلذذ به إذ اخترت كنف اهللا 

  .�١من يتوكَّلْ علَى اِهللا فَهو حسبه�فحماين محاية صارت آية. 
اعلموا يقينا بأنه ال شيء حنس مثل الكذب. يقول الناس املاديون عادة بأن 

د رفعت علي سبع قضايا ومل الصادقني يسجنون. ولكن كيف أقبل ذلك؟ إذ ق
أضطر إىل كتابة كلمة واحدة كاذبة بفضل اهللا تعاىل. وليخبِرين أحد هل جعلين 
اهللا أتعرض هلزمية يف واحدة منها؟ إن اهللا تعاىل يؤيد الصادق وينصره من عنده. 

صادقا؟ لو حدث ذلك ملا تشجع أحد يف العامل على  �هل ميكن أن يعاقب 
  اإلميان باهللا وملات الصادقون وهم أحياء.  قول الصدق، والرتفع

احلق أن بعض الناس عندما يعاقَبون عند صدق املقال ال يكون سببه عائدا إىل 
قوهلم الصدق بل يكون ناجتا عن بعض سيئام األخرى اخلفية أو عن كذب 
آخر ألن اهللا تعاىل يعلم سلسلة سيئام وشرورهم، أي تكون هلم أخطاء أخرى 

  كثرية فيعاقَبون على خطأ منها. 
، وكان يعلّم "برتاب بطالهكان من سكان  علي شاهل گإن معلّمي السيد 

سنغ، ابن شري سنغ" أيضا. فذكر مرة أن شري سنغ ضرب طباخه ذات مرة 
يف الطعام، وملا كان املعلم رجال بسيطا فقال له أو الفلفل بشدة رد كثرة امللح 

ق بأنك ارتكبت اليوم ظلما عظيما. قال "شري سنغ": املعلِّم ال يعلم أنه قد سب
هلذا الشخص أن هضم مائة خروف يل. كذلك فإن سيئات املرء تكون مكدسة 
                                                                                                                     

د حىت قال يل: حسنا، تستطيع أن تنصرف. عندها خرجت من احملكمة وشكرت اهللا بالكا
  تعاىل احملسن احلقيقي الذي أكرمين بالفتح مقابل املسؤول اإلجنليزي. 

وإنين أعلم يقينا أن اهللا تعاىل جنّاين من ذلك البالء بربكة الصدق فقط. وكنت قد رأيت يف 
زالة قبعيت. فقلت له: ما الذي أنت فاعلُه؟ عندها الرؤيا من قبل بأن شخصا حرك يده إل

، ٣، صفحة ٥، رقم ٢ة على رأسي وقال، ال بأس، ال بأس. (جريدة "بدر" جملدقبعترك ال
 م)٢/٢/١٩٠٦عدد: 

 ٤الطالق:  ١
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. والذي خيتار الصدق ال ميكن أن ١مسبقا فيبطَش به مبناسبة أخرى ويعاقَب
يهان ويخزى قط ألنه يكون يف محاية اهللا، وال حصن حصني مثل محاية اهللا. 

ب قطرة ماء واحدة ولكن العمل الناقص ال ينفع. هل ألحد أن يقول بأن شر
يكفي عند شدة العطش؟! أو ميكن أن يشبع أحد بأكل حبة أو لقمة واحدة 

ما فيه الكفاية.  أو يشرب عند شدة اجلوع؟ كال، لن يشبع قط ما مل يأكل
كذلك ما مل تبلغ األعمال كماهلا ال تؤيت مثارا وال تسفر عن نتائج مطلوبة. 

تكون مباركة. لقد وعد اهللا تعاىل أن  وال تعاىل األعمال الناقصة ال ترضي اهللا
  تكسبوا األعمال حبسب مرضايت، عندها سوف أبارك فيها.

زبدة الكالم أن الناس املاديني ينسجون من عند أنفسهم أفكارا أنه ال 
مندوحة لنا من الكذب والزيف. يقول أحدهم مثال: صدق فالن يف القضية 

األمور كلها مبنية على األوهام  فسجن ألربعة أعوام. ولكين أكرر وأقول: هذه
حاوِل أن تبلغ من الكمال ذروته لتكون حمببا عند "وتنشأ نتيجة عدم املعرفة. 

   "الناس مجيعا.
أما الكمال فال يؤيت مثارا مثلها. إذا رتق أحد فتقا  ،فهذه كلها نتائج النقص

أنه قادر واحداً يف عباءته الغليظة التقليدية فلن يصبح خياطا ولن يستلزم ذلك 
على خياطة لباس احلرير الفاخر أيضا بإتقان. ولو أُعطي مثل هذه األقمشة 
للخياطة لكانت النتيجة أنه سيفسدها كليا. إذًا، فاحلسنة املختلطة باألوساخ ال 

، ولكن الناس يعتزون ا ويريدون النجاة تعاىل تنفع وال أمهية هلا عند اهللا
أدىن حسنة وإن كانت مثقال ذرة إن وجد  بواسطتها. إن اهللا تعاىل ال يضيع

، فلماذا �٢فَمن يعملْ مثْقَالَ ذَرة خيرا يره�اإلخالص. لقد قال تعاىل بنفسه: 
إذًا ال حيظى املرء بالثمار مع كسبه احلسنات إىل هذا احلد؟ السبب هو أنه ال 

                                                 
مناسبة أخرى."  ويؤخذ بسببها يفورد يف جريدة "بدر": "يرتكب اإلنسان سيئة مبناسبة  ١

 م) ٩/٢/١٩٠٦بتاريخ  ٣، صفحة ٦، رقم ٢(جريدة "بدر" جملد
 ٨الزلزلة:  ٢
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مخلصني �: يوجد فيها إخالص. اإلخالص شرط يف األعمال كما يقول تعاىل
ينالد ٢. وهذا النوع من اإلخالص يوجد يف األبدال�١لَه.  

فإن أناسا أمثاهلم يصبحون أبداال وال يبقون على صلة مع هذا العامل. وتكون 
كل أعماهلم مبنية على اإلخالص واللياقة. أما أهل الدنيا فحالتهم أم يبتغون 

دفع أحد تربعا يف مشروع حسن توقّع املدح والثناء على الصدقات أيضا. وإذا 
من ذلك أن يحمد يف اجلرائد وأن يثين عليه الناس. فما عالقة مثل هذه احلسنة 

؟ هناك كثري من الناس الذين يوزعون عند زواجهم الطعام على القرية تعاىل باهللا
كلها ولكن ليس هللا بل للرياء وكسب املديح. ولو مل يكن فيه رياء وكان 

رد الشفقة على خلق اهللا وخالصة هللا، لصاروا أولياء اهللا. ولكن  فعلهم هذا
  عندما ال تكون له عالقة مع اهللا فال ينشأ فيه تأثري طيب ومبارك.

اعلموا جيدا أنه من كان هللا كان اُهللا له، وال ميكن ألحد أن خيدع اَهللا تعاىل. 
ف فهذا محق وغباوة إذا كان أحد يفكر أنه يستطيع أن خيدع اهللا بالرياء والزي

حمضة منه، بل هو املخدوع بنفسه. إن زينة الدنيا وحبها أصل السيئات كلها، 
فيعمى اإلنسان فيها وخيرج عن حدود اإلنسانية وال يدري ماذا يفعل وماذا 
كان يتحتم عليه فعله. ما دام اإلنسان الذكي ال ينخدع حبيلة أحد فكيف ميكن 

لذنب فاهذه األعمال السيئة هو حب الدنيا،  أن ينخدع اُهللا إذًا؟ ولكن أصل
األكرب الذي أدى إىل دمار املسلمني، وتراهم متورطني فيه مجيعا، هو حب 

قياما وقعودا ونياما ومستيقظني بل يف  ،الدنيا فقط. فهذا هو أكرب مهِّهم وغمهم
كل حلظة من الليل والنهار وال ينتبهون إىل وقت يوضعون فيه يف القرب. لو 
خافوا اَهللا وكان لديهم أدىن هم وغم من أجل الدين الستفادوا كثريا. يقول 

كما خيشى امللك  �اَهللا ما معناه: "لو خشي الوزير  يف بيت فارسي السعدي
  . "لصار مثيل املالك

                                                 
 ٦البينة:  ١
 . ٥، ٤م صفحة: ١٧/٥/١٩٠٦، العدد: ١٠جريدة "احلَكَم" جملد  ٢
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كيف يبدي املوظفون نشاطا ملحوظا يف عملهم من أجل وظيفة بسيطة 
دهم بالنظر إىل برودة املاء فقط. ملاذا ولكن عندما حتني الصالة يفت يف عض

حتدث مثل هذه األمور؟ ألنه ليست يف القلوب عظمة اهللا. إذا كان يف القلوب 
ه إىل املوت، واليقنيلزال الكسل والغفلة كلها. لذا  ،شيء من عظمته، والتنب

جيب أن ترسخوا عظمة اهللا يف القلوب وختافوه دائما. إن بطشه شديد. صحيح 
ال يخاف �: حىت و ويصفح ولكن عندما يبطش بأحد يبطش بشدةأنه يعف
. يعقبونه، أي عندها ال يبايل اهللا تعاىل كيف ستكون حالة الذين �١عقْباها

وعلى النقيض من ذلك إن الذين خيافون اهللا ويرسخون عظمته يف قلوم 
هللا كان اهللا  "من كانيكرمهم اهللا تعاىل ويصري جنة هلم. لقد جاء يف احلديث: 

. ولكن من املؤسف حقا أن الذين ينتبهون إىل ذلك أيضا ويريدون أن يأتوا له"
إىل اهللا يود معظمهم أن تظهر نتائج أعماهلم للعيان فورا. إم ال يدرون ما 
مدى احلاجة إىل الصرب واجللَد واملثابرة يف أمور الدين! واألغرب من ذلك أن 

سبيلها ليل ار ينتظرون إىل الدنيا اليت يكادون ميوتون من أجلها ساعني يف 
سنوات طويلة لتتحقق أمور تتعلق ا. كم من الزمن ينتظر الزارع بعد زرعه 
البذرة؟! ولكن عندما يأيت األمر إىل الدين يقولون: اجعلونا أولياء اهللا بنفخة 
واحدة، ويودون أن يصلوا إىل العرش يف أول يوم، مع أم مل يتجشموا يف هذا 

  ومل يتحملوا عناء ومل يتعرضوا البتالء. السبيل جهدا 
تذكّروا جيدا أن هذه ليست سنة اهللا وال قانونه، بل التقدم هنا حيدث 
تدرجييا. واهللا تعاىل ال يفرح بالكالم فقط أن نقول بأننا مسلمون أو مؤمنون. 

. ٢ �وهم ال يفْتنونَأَحِسب الناس أَنْ يتركُوا أَنْ يقُولُوا آمنا �يقول اهللا تعاىل: 
إنه ملما ينايف سنة اهللا أن يجعل أحد ويل اهللا بنفخة واحدة. لو جرت سنة اهللا 

ذلك وجعل أصحابه املضحني من أجله أولياء  �على هذا املنوال لفعل النيب 
                                                 

                            ١٦الشمس: ١
 ٣العنكبوت:  ٢
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اهللا بنفخة واحدة، وملا عرضهم لالبتالء لتقطع أعناقهم، وملا قال اهللا تعاىل 
  .�١م من قَضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلُوا تبديالمنه�عنهم: 

فما دام احلصول على الدنيا أيضا مستحيال بغري تكبد املشاكل والعناء 
! صحيح دون عناء واجلهد، فما أغىب ذلك الذي حيسب الدين شيئا سهل املنال

أن الدين سهل ويسر، ولكن كل نعمة تتطلب مشقةً، ومع ذلك مل يفرض 
اإلسالم أية مشقة. خذوا اهلندوس مثال، كم يتجشم رهبام من املشقة والعناء 
حىت تضعف ظهور بعضهم! ومنهم من يطيل األظافر، وكذلك الرهبانيةُ يف 

قَد أَفْلَح من �م: املسيحية. ولكن اإلسالم مل يتنب هذه األعمال، بل علّ
أي من زكّى نفسه فقد جنا، فمن جنب نفسه كل نوع من البدعة  �٢زكَّاها

والفسق والفجور واألهواء النفسانية لوجه اهللا وترك كافة امللذات النفسانية 
الدنيا وتصنعها  ٣وآثر املعاناة يف سبيل اهللا فقد جنا. فالذي يؤثر اهللا تعاىل ويترك

أي: من لوث  �٤قَد خاب من دساها�يف احلقيقة. مث يقول تعاىل:  فهو ناجٍ
نفسه وهوى إىل األرض فقد خاب. يبدو كأن تعليم اإلسالم كله يتلخص يف 
هذه اآلية وحدها اليت يتبني منها كيف ميكن لإلنسان أن يصل إىل اهللا تعاىل. 

اهللا تعاىل ما مل يتخلّ صحيح ومتحقق متاما أنه ال ميكن لإلنسان أن يصل إىل 
عن استخدام قواه البشرية بسوء. إذا كنتم تريدون أن تتخلصوا من أرجاس 
الدنيا وتالقوا اهللا فاتركوا هذه امللذات، وإال: "تريد اهللا، ووى الدنيا الدنيئة 

  وجنون."وحمال خيال حمض  أيضا، هذا
                                                 

                        ٢٤األحزاب:  ١
 ١٠الشمس:  ٢
جاء يف جريدة "بدر": "من آثر الدين فقد وصل إىل اهللا. جيب تسوية النفس  حاشية:٣

بالتراب، وتقدمي اهللا على كل شيء. هذا هو ملخص الدين. على اإلنسان أن يتخلّى عن 
، رقم ٢كل نوع من السلوك غري السوي، عندها يصل إىل اهللا تعاىل. (جريدة "بدر" جملد

 )م٩/٢/١٩٠٦، عدد: ٣، صفحة ٦
 ١١الشمس:  ٤
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السيئة ليست يف فطرة اإلنسان وليس هناك شيء سيئ أصال، ولكن استعماله 
اخلاطئ جيعله سيئا. خذوا الرياء مثال، هو أيضا ليس سيئا حبد ذاته. فإذا عمل 
أحد عمال لوجه اهللا فقط وليتشجع اآلخرون أيضا على تلك احلسنة كان هذا 

  الرياء أيضا حسنة. 
ويف هذه  يؤم الصالةفمثال إذا كان أحد الرياء قسمان، أحدمها للدنيا. 
من أجله وإلراءته. ففي مثل هذه لصالة األثناء جاء شخص كبري أطال ا

املناسبات يتأثر م بعض الناس كثريا فيعتز املرائي بذلك كثريا. فهذا أيضا 
، كما يف وقت مانوع من الرياء الذي ال يقوم به صاحبه يف كل حني وآن بل 

فقط. ولكن الذي  عطشأو يشرب ماء عند العند اجلوع ا يأكل املرء طعام
لوجه اهللا كما هو حقها فهذا ليس رياء بل  - على النقيض منه -يؤدي صالته

هو وسيلة للحصول على رضا اهللا تعاىل. فباختصار، للرياء أيضا حمل ومناسبة، 
 ولكن اإلنسان حيوان ال ينتبه إىل عيوب ال حمل هلا. فمثال يعترب أحد نفسه

ورعا وتقيا جدا، وإذا كان ماشيا وحده يف الطريق ورأى صرة من اجلواهر 
الثمينة خيطر بباله: ال بأس، ال يراين أحد. وإذا مل يتهافت عليها يف هذه احلالة 

على اية  وأدرك أا ملك غريه، والنقود اللقيطة يف الطريق هي ملك أحد
ى الصرة ومل يطمع فيها وفكّر أا فإذا فكّر ذه الطريقة ومل يتهافت عل حال.

من حق غريه، وكذلك تلك النقود أيضا ملك غريه فهو تقي وورع يف 
احلقيقة. وإال ليس ذلك إال ادعاء فحسب وستتبني حقيقته عندئذ وسيتلقف 

  الصرة والنقود. 
كذلك الذي يظَن أنه ال يرائي سيثبت عدم ريائه إذا وجد فرصة مواتية ومع 

قبل قليل بأن بعض العادات تتحول يف بعض ذلك مل ي راِء. ولكن كما قلت
املناسبات املعينة إىل حسنة. فمثال يؤدي املرء صالته باجلماعة، وهذا أيضا نوع 
من الرياء. فإذا كان اهلدف من ذلك هو إراءة الناس فقط فهو رياء بال شك، 

مة. فصلُّوا يف ولكن إذا كان املقصود هو طاعة اهللا ورسوله فهي نعمة عظي
املساجد ويف بيوتكم أيضا. كذلك إذا كانت التربعات تجمع من أجل اإلسالم 
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يف مكان ما، ويرى شخص أن الناس ساكتون صامتون وال ينتبهون إىل 
املوضوع فيتربع قبل غريه ليتشجع اآلخرون، فهذا أيضا رياء يف الظاهر ولكنه 

ال تمشِ في اَألرضِ �الكرمي: يقول اهللا تعاىل يف القرآن ف. لثوابمدعاة ل
، ومن ناحية ثانية يثبت من احلديث أن شخصا كان ميشي مرحا خمتاال �١مرحا

وقال: إن اهللا تعاىل ال حيب هذا العمل ولكنه حيبه يف  �يف احلرب، فرآه النيب 
  هذه املناسبة. إذًا، لو مل تراعِ احملل واملناسبة لكنت زنديقا. 

فلباب القول بأن خلقا معينا جيعل اإلنسان مؤمنا مبناسبة وجيعله اخللق نفسه 
كافرا مبناسبة أخرى. لقد قلت من قبل بأنه ليس هناك خلق سيِئ حبد ذاته بل 

  االستخدام السيئ جيعله كذلك. 
بأن أحدا سأله عن ذلك وقال بأنك كنت سريع  �لقد ورد عن غيظ عمر 

سالم؟ قال: الغضب مازال اآلن كما كان، ولكنه كان الغضب وشديده قبل اإل
يظهر يف غري حمله سابقا أما اآلن فيظهر يف حمله. إذًا، اإلسالم يعلّم استخدام 
القوى مجيعا يف حملها املناسب. فال حتاولوا أن تزول قواكم بل تعلَّموا استعماهلا 

هو أنه إذا لطمكم الصحيح. فباطلة أفكار ومعتقدات الذين يقولون بأن تعليمنا 
أحد على اخلد فأديروا له اخلد اآلخر. من املمكن أن يكون هذا التعليم مثل 
قانون خاص مبكان أو زمان يف ذلك العصر، ولكن ال ميكن أن يكون لألبد وال 
ميكن العمل به على الدوام ألن اإلنسان كشجرة متفرعة األغصان؛ فلو ركِّز 

مالعيب يف تعليم االهتمام على غصن واحد لد .رت األغصان األخرى وبادت
املسيحية هذا واضح متام الوضوح. كيف ميكن منو قوى اإلنسان وتربيتها ذا 
التعليم؟ لو كان العفو هو األمثل دائما فلماذا أُعطي اإلنسان قوة االنتقام أصال؟ 

أعطاه  هو ما الكامل تعليمإن المث ملاذا ال يعمل بتعليم العفو هذا؟ ومقابل ذلك 
جزاُء سيئَة سيئَةٌ مثْلُها �وهو:  �القرآن الكرمي، ووصلنا بواسطة النيب األكرم 

  . �٢فَمن عفَا وأَصلَح فَأَجره علَى اِهللا
                                                 

 ٤١الشورى:  ٢              ١٩لقمان:  ١
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يتبني من ذلك بصراحة تامة أن القرآن الكرمي ال يريد أال يتصدى اإلنسان 
 أبدا وأال ينتقم قط ويف أي حال، بل تقتضي مشيئة اهللا تعاىل أن يراعي للشر

املرء احملل املناسب دائما ويرى إذا ما كانت املناسبة تقتضي العفو والصفح عن 
اخلطأ أم تتطلب العقوبة. إذا اقتضت احلكمةُ املعاقبةَ فليعاقَب املخطئ بقدر ما 

  يستحقه. وإذا كان العفو هو مقتضى احلال فلينبذ فكرة املعاقبة.
املزية اليت يتحلّى ا هذا التعليم بأنه يراعي كل اجلوانب  هذه هي

والنواحي. فإذا ترك كل شرير ووقح على حاله عمال بتعليم اإلجنيل لساد 
الدنيا فوضى وظلم. لذا عليكم أن تموا دائما ذا األمر وال تظنوا أن قواكم 

دائما. أقول على كلها ميتة، بل اسعوا جاهدين أن تستخدم يف حملها املناسب 
بصرية بأن هذا التعليم قد صور القوى اإلنسانية كلها. ولكن األسف على 
الذين يسمعون كالم املسيحيني املعسول ويعجبون به ويتركون النعمة العظمى 
أي اإلسالم. الصادق ال يكون لطيفا وحلوا لآلخرين يف كل األحوال بل هو 

ل تعطيه دواء مرا أيضا حبسب مقتضى كأم ال تطعم طفلها احللوى دائما ب
احلال. واحلال نفسه ينطبق على املصلح الصادق. وهذا هو التعليم املبارك من 

أيضا بإهلنا  يؤمنون كل اجلوانب والنواحي. إن اهللا تعاىل صادق. املسيحيون
  فيضطرون إىل اإلميان جبميع صفات اهللا اليت نؤمن ا حنن. 

ه سؤاال: إذا كانت هناك جزيرة مل تبلغها دعوة يطرح القس "فندر" يف كتاب
املسيحية فماذا ميكن أن يسأل به يوم القيامة القاطنون فيها؟ مث جييب عليه 
بنفسه بأم لن يسألوا هل آمنتم بيسوع وكفارته أم ال؟ بل سيسألون: هل 

  تؤمنون بإله واحد ال شريك له وذي صفات يبينها اإلسالم؟ 
اإلله الذي يضطر إىل اإلميان به بطبيعته كل من يسكن  إن إله اإلسالم هو

ليؤمن بإله  له يف الفلوات أيضا. إن ضمري كل شخص ونور قلبه يشهد
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والتعليم احلقيقي  هذه، اإلسالم. لقد نسي املسلمون املعاصرون حقيقة اإلسالم
الذي فصلته. ومهميت هي إقامة التعليم نفسه مرة أخرى. وهذا هو اهلدف 

  م الذي جئت من أجله.العظي
إضافة إىل ما بينته آنفا هناك أخطاء علمية وعقدية أخرى أيضا يف طور 
االنتشار يف املسلمني، ومهميت هي إزالتها. فمثال يعتقد هؤالء الناس أن عيسى 
وأمه بريئان من مس الشيطان أما غريمها مجيعا فليسوا كذلك، والعياذ باهللا. 

. الذين خيترعون مثل �إساءة كبرية للنيب  هذا خطأ صريح بل كفر، وفيه
هذه املعتقدات من عند أنفسهم وبذلك جيلبون مسعة سيئة لإلسالم ليست 
فيهم شائبة من الغرية، وهم بعيدون عن اإلسالم كل البعد. حقيقة القضية هي 
كالتايل: يثبت من القرآن الكرمي أن الوالدة نوعان. أحدمها مبس روح القدس 

الشيطان. إن أوالد مجيع الصلحاء واألتقياء يولَدون مبس روح واآلخر مبس 
القدس. أما األوالد الذين يولَدون نتيجة السيئة فبمس الشيطان. فقد ولد مجيع 

وقالوا  �األنبياء مبس روح القدس. ولكن ألن اليهود اعترضوا على عيسى 
رعية مع جندي زنا، والعياذ باهللا، وولد نتيجة عالقة مرمي غري الش ولدبأنه 

امسه "بندارا" ونتيجة مس الشيطان لذا فقد شهد اهللا تعاىل حبقه ليزيل عنه هذه 
التهمة الشنيعة وقال بأن والدته كانت مبس روح القدس. ولكن ملا مل يوجه 

واألنبياء اآلخرين فلم تكن هناك  �اعتراض من هذا القبيل إىل نبينا األكرم 
  م.حاجة إىل بيان هذا األمر حبقه

حيظيان باالحترام  -عبد اهللا وآمنة -�كان أبوا سيدنا رسول اهللا 
واإلجالل منذ البداية، ومل ختطر مثل هذه الفكرة ببال أحد قط. أما الذي 
يواجه قضية ما، فتكون هناك حاجة إىل شهادة لرباءته، ولكن الذي مل يواجه 

  قضية فال حاجة إىل شهادة إلثبات براءته. 



������� 	
� ������ � ����� �� ��  ٢٧٩ 

آخر رائج بني املسلمني وهو عن املعراج. نؤمن بأن النيب  كذلك هناك خطأ
قد عرج به. ولكن اعتقاد بعض الناس أن املعراج كان حلما عاديا فقط  �

صعد إىل السماء جبسده املادي  �ليس صحيحا، كذلك الذين يعتقدون أنه 
أيضا فهذا االعتقاد أيضا خاطئ. بل احلقيقة واملعتقد الصائب هو أن املعراج 

، وكانت نورانياكان كشفا وبوجود نوراين. كان ذلك وجودا ولكنه كان 
يقظة ولكن كانت يقظة كشفية ونورانية ال يفقهها الناس من هذه الدنيا إال 
الذين طرأت عليهم تلك احلالة. وإال فقد طلب اليهود معجزة الصعود إىل 

كرمي يف اجلواب: السماء باجلسد املادي ويف اليقظة الظاهرية فقيل يف القرآن ال
. أي أن الناس ال يطريون إىل �١قُلْ سبحانَ ربي هلْ كُنت إِال بشرا رسوال�

  السماء هكذا. هذه هي سنة اهللا اجلارية منذ القدم.
هناك خطأ آخر سائد يف معظم املسلمني أم يقدمون األحاديث على 
القرآن الكرمي، مع أن هذا االعتقاد خاطئ متاما. القرآن الكرمي حيتل مرتبة 
اليقني أما احلديث فمرتبته ظنية. احلديث ليس قاضيا على القرآن بل القرآن 

أن ننـزله هو القاضي عليه، غري أن احلديث شارح للقرآن الكرمي فيجب 
منـزله الالئق. اإلميان باحلديث ضروري ولكن إذا مل يعارض القرآن الكرمي 
بل وافقه. وإذا عارض القرآن فهو ليس حديثا بل هو قول مردود. ولكن 
احلديث ضروري لفهم القرآن الكرمي. إن أوامر اهللا تعاىل اليت نزلت يف القرآن 

ا وأسس بصددها قدوة. لوال  العمل أمربعمله، و �الكرمي وضحها النيب 
هذه القدوة ملا فُهم اإلسالم. ولكن مع ذلك كله فإن األصل هو القرآن 

مباشرة أحاديث ال  �الكرمي. إن بعض أهل الكشف يسمعون من النيب 
  تصديق األحاديث املتداولة.  �يعلمها اآلخرون أو يأخذون منه 
                                                 

 ٩٤اإلسراء:  ١
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وجد يف هؤالء الناس باختصار، هناك أمور كثرية من هذا القبيل اليت ت
تسخط اَهللا تعاىل وهي تعارض اإلسالم متاما. لذا فاهللا تعاىل ال يراهم مسلمني 
اآلن ما مل يعودوا إىل الصراط املستقيم متخلّني عن املعتقدات اخلاطئة. وهلذا 
الغرض بعثين اهللا تعاىل ألزيل كل هذه األخطاء وأقيم اإلسالم احلقيقي يف 

  الدنيا من جديد. 
ذا هو الفرق بيننا وبني هؤالء الناس. مل تعد حالتهم ثابتة على اإلسالم ه

ة، فرييد اهللا جنساحلقيقي بل أصبحوا مثل حديقة خربة ال جدوى منها. قلوم 
مسلك  بسلوكهمنوذج اإلسالم احلقيقي  يكون قوما جديداتعاىل أن ينشئ 

  انتهى. .١الصدق واحلق
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