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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 
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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



���� ���	
�  ١١ 

 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
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 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
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. 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
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 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



٤٠  ���� ���	
�  

 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 .  
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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



٥٢ ���� ���	
� 

 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
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 � 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".
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