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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



٨٠   �������	
���  

 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
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 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



٩٤   �������	
���  

 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


