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  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
 حنمده ونصلي على رسوله الكرمي

éãbîç†Û@ñŠ™bª@ @

 ١م حبضور آالف الناس٤/١١/١٩٠٥يف  ����ألقاها املسيح املوعود اليت 

===============  

أوال وقبل كل شيء أشكر اهللا تعاىل الذي وفّقين ألن أحضر هذه املدينة مرةً 
عاما. كنت قد رحلت من هذه  ١٤أخرى لتبليغ الدعوة، فقد جئت إليها بعد 

املدينة ومل يكن معي إال بضعة أشخاص فقط، وكان تكفريي وتكذييب 
 الناس وتسمييت من قبل الناس بـ "الدجال" حامي الوطيس، وكنت يف أعني

كشخص مطرود وخمذول، وكانوا يظنون أن هذه اجلماعة ستتشتت مطرودةً 
  يف أيام قليلة وستمحى آثارها من وجه األرض متاما. 

ولقد بذلت جهود مضنية هلذا الغرض ونسجت املكايد، وكان من املؤامرات 
اخلطرية اليت حيكت ضدي؛ إصدار الفتاوى لتكفريي وتكفري مجاعيت، وأشيعت 
يف اهلند كلها. أقول متأسفا إن بعض املشايخ من هذه املدينة كانوا السباقني يف 
اإلفتاء بتكفريي. ولكنين أرى وترون أنتم أيضا أنه ال أثر هلؤالء املكفِّرين، أما 
أنا فقد أبقاين اهللا حيا إىل اآلن ومنّى مجاعيت. وأظن أن فتوى تكفريي اليت 

 كافة املدن الكبرية يف اهلند، وجمع عليها أُصدرت مرة ثانية قد أشيعت يف

١ لقد نشرت هذه احملاضرة للمسيح املوعود � ألول مرة يف أعداد جريدة "احلكم" من 

١٩٠٦/٩/١٠م إىل ١٩٠٦/١١/٣٠م. (الناشر)  
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من املولويني واملشايخ تقريبا. وقيل فيها إن هذا الشخص  ٢٠٠تواقيع وأختام 
 .ملحد ودجال ومفترٍ وكافر، بل أكفَر  

باختصار، فقد قال عين كل من هب ودب ما شاء واستطاع، وزعموا أن 
أنه لو كانت اجلماعة من  هذا السالح سيقضي على هذه اجلماعة اآلن. واحلق

صنع اإلنسان وكيده وافترائه لكانت الفتوى سالحا ماضيا بالفعل للقضاء 
عليها. ولكن ملا كان اهللا تعاىل قد أسسها بيده؛ فأنى هلا أن تفىن مبعارضة 
املعارضني وعداوة األعداء؟! كلما زادت املعارضة؛ ترسخت عظمة اجلماعة 

واليوم أشكر اهللا تعاىل على أن كان هناك زمن  وعزا يف القلوب أكثر فأكثر.
أتيت فيه إىل هذه املدينة، ورجعت منها وما كان معي إال بضعة أشخاص فقط، 
وكانت مجاعيت قليلة العدد جدا، أما اآلن فترون أن معي مجاعة كبرية وقد بلغ 
عددها ثالث مائة ألف مبايع، وال تزال تتقدم يوما تلو يوم، ولسوف يصل 

  ملاليني. عشرات اا إىل عدده
فانظروا إىل هذا االنقالب العظيم، هل ميكن أن يكون ذلك فعل إنسان؟ لقد 
أراد الناس أن ميحوا كل أثر هلذه اجلماعة، ولو كان ذلك بوسعهم حملوها منذ 
فترة طويلة، ولكنها من صنع اهللا تعاىل الذي إذا أراد شيئا فال يسع الدنيا أن 

  ملا متّ مطلقا.  �ك لو أرادت الدنيا شيئا ومل يرده اهللا حتول دون إرادته، كذل
فكِّروا يف أمري، فقد عاداين املشايخ واملرشدون وأصحاب الزوايا مجيعا، 
واستقطبوا أصحاب األديان األخرى أيضا ملعارضيت، وكادوا يل كل كيد، 

ا يف وأفتوا بتكفريي ليسيء املسلمون يب الظن. وملا مل ينجحوا يف ذلك شرعو
رفع القضايا، واليت منها حماولتهم ليورطوين بقضية زائفة حملاولة القتل، وسعوا 
كل سعي ُألعاقَب. فقد وجهت إيلّ مة حماولة قتل أحد القساوسة، وسعى 
الشيخ حممد حسني كل السعي فيها ضدي، وحضر احملكمة بنفسه لإلدالء 

ان واضحا من مسعاه أنه بالشهادة، وكان يبغي أن أُدان فيها وأعاقَب. وك
عاجز عن تقدمي األدلة والرباهني. القاعدة هي أنه كلما عجز العدو عن تقدمي 
األدلة ومل يتمكن من اإلدانة بالرباهني؛ جلأ إىل اإليذاء والقتل والنفي من البالد، 
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ونسج أنواع املكايد واملؤامرات. كما هي احلال عندما عجز كفار مكة أمام 
وا متاما جلأوا يف اية املطاف إىل هذا النوع من احليل وأُفحم �النيب 

واملؤامرات، وأرادوا أن يقتلوه أو يسجنوه أو ينفوه من األرض. لقد آذوا 
ولكنهم خابوا وخسروا يف مجيع مكايدهم ومؤامرام يف اية  �أصحابه 

دنيا املطاف. وما جيري معي اآلن هو السنة واملعاملة نفسها. ولكن ال أمهية لل
وأعماهلا إال أن يشاء خالقها رب العاملني، فهو الذي مييز بني الصادق 

  والكاذب، وينصر الصادق وجيعله غالبا يف النهاية. 
ففي هذا العصر قد أرى اهللا تعاىل منوذجا لقدرته مرة أخرى، وأنا آية حية 
على تأييداته. فترون اآلن مجيعا أين ذلك الشخص الذي رده القوم كلهم، 

عاما،  ١٤لكين مع ذلك قائم كاملقبولني. فكِّروا، حني جئت إىل هنا قبل و
أكان من أحد يريد أن يكون معي ولو شخص واحد؟ بل كل واحد من 
العلماء والنساك وكبار الناس وعظمائهم كانوا يودون أن أُهلَك ويقضى على 

قدما. ولكن مجاعيت ائيا. وما كانوا ليحتملوا حبال من األحوال أن أُحرز ت
نصرين اهللا الذي ينصر عباده دائما وجيعل الصادقني غالبني دائما، ورزقين 
القبول مقابل معارضي على عكس مبتغاهم ومكايدهم متاما، وأرشد إيلّ خلقا 
كثريا فأتوين وال يزالون يأتونين بشق حجب املعارضات واملشاكل والعراقيل 

  كلها. 
ن إحراز هذا النجاح مبكايد اإلنسان ومؤامراته؛ وجيدر بالتدبر هنا؛ هل ميك

بأن يصمم أصحاب النفوذ يف الدنيا على قتل شخص ويكيدوا له كل كيد 
ويشعلوا له سعريا، مث خيرج من كل تلك اآلفات بأمن وسالم تام؟ كال، بل هي 

  أفعال اهللا اليت جيلّيها دائما.
 ٢٥ىل قد خاطبين قبل مث هناك دليل قوي آخر على األمر نفسه، وهو أنه تعا

قاديان أو  يفحني مل يكن أحد يعرف حىت امسي، وما كان أحد يأتيين  -عاما
يأتون من كل فج عميق. يف أيام مخويل وعدم حيليت: " �وقال  -يراسلين
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يأتيك من كل فج عميقٍ. ال تصعر خللق اهللا، وال تسأم من الناس. رب ال 
  ." تذرين فردا وأنت خري الوارثني

هذه نبوءة عظيمة أنبأت ا يف تلك األيام ونشرت، وقرأها الناس من كل 
حني كنت منـزويا يف زاوية اخلمول ومل  -دين وملة. ويف تلك الفترة واحلالة

قال اهللا تعاىل يل بأن الناس سيأتونك بكثرة من بالد نائية،  -يعرفين أحد
ألن شخصا واحدا ال وستأتيك كافة األسباب واملستلزمات لضيافتهم أيضا. و

يستطيع أن يسد مجيع حاجات اآلالف الناس بل مئات آالف الضيوف، وال 
يأتيك من يسعه أن يتحمل نفقات هائلة إىل هذه الدرجة؛ فقال تعاىل بنفسه: "

"، أي ستأيت معهم األسباب أيضا لسد حاجام. ومن طبيعة كل فج عميق
يصدر منه سوء اخلُلق جتاههم؛ فمنعين اإلنسان أنه يسأم نتيجة كثرة الناس، وقد 

اهللا من ذلك، وقال بأنه جيب أال يصدر منك سوء اخلُلق، وقال أيضا: ال تسأم 
  من كثرة الناس.

فكِّروا اآلن يف نفوسكم، هل يف قدرة اإلنسان أن خيرب عن حادث يتعلق 
سنة من وقوعه مث حيدث كما أخرب متاما؟ ال ميكن  ٣٠أو  ٢٥بنفسه قبل 

ل على حياة اإلنسان للحظة واحدة، وال ميكن القول إذا ما كان سيتنفّس التعوي
املرء نفَسا آخر أم ال، فكيف ميكن أن خيطر بباله أو يكون يف قدرته اإلخبار مبا 

  ورد ذكره قبل قليل؟ 
أقول صدقا وحقا إن هذا كان يف زمن كنت فيه وحيدا وأنفر من لقاء 

يأيت زمان حني يقبِل إيلّ مئات اآلالف من  الناس. ولكن ملا كان من املقدر أن
ال تصعر خللق اهللا، وال تسأم من الناس، لذا كانت هناك حاجة إىل النصيحة: "

أنت مين مبنـزلة توحيدي، فحان أن ." وقال أيضا يف األيام نفسها: "الناس
". وباإلضافة إىل ذلك هناك إهلامات كثرية أخرى تعان وتعرف بني الناس

  ية والعربية واإلجنليزية تؤكّد على املوضوع نفسه. بالفارس
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جيب على الذين خيشون اهللا أن يتدبروا أنين قد أدليت بنبوءة قبل فترة طويلة 
جدا، ونشرت يف كتابٍ أيضا. "الرباهني األمحدية" كتاب قرأه األصدقاء 
واألعداء كلهم، وقد أُرسلت نسخة منه إىل احلكومة أيضا، وقرأه النصارى 

هلندوس. ولعله موجود عند كثري من الناس يف هذه املدينة أيضا، فلينظروا ما وا
الذين يسمونين حملض عداويت  - إذا كان ذلك مذكورا فيه أم ال؟ وعلى املشايخ

أن يستحيوا، وخيربوين: إذا مل  -دجاال وكذابا ويقولون بعدم حتقق أية نبوءة
ب قرظه الشيخ أبو سعيد حممد تكن هذه نبوءةً فما هي النبوءة إذًا!؟ إنه كتا

حسني البطالوي. وملا كان زميلي يف الدراسة فكان يزور قاديان كثريا وكان 
يعرف األمر جيدا. كذلك أناس من قاديان وبطالة وأمرتسر واملناطق ااورة 
يعرفون جيدا أين كنت يف ذلك الزمن وحيدا ال يعرفين أحد، وكان يبدو 

أنه سيأيت على شخص خامل  - تلك احلالة والظروف نظرا إىل -مستحيال عقال
  مثلي؛ زمانٌ سريافقه فيه مئات اآلالف من الناس. 

أقول صدقا وحقا إنين مل أكن عندها شيئا مذكورا، كنت وحيدا عدمي احليلة، 
". رب ال تذرين فردا وأنت خري الوارثنيفعلّمين اهللا تعاىل يف ذلك الزمن دعاًء: "

عاء إشارة إىل أنه حيب الذين يدعون؛ ألن الدعاء عبادة. وقال لقد علّمين هذا الد
  : الدعاء مخ العبادة. �. وقال النيب ١ �ادعونِي أَستجِب لَكُم�تعاىل: 

واإلشارة الثانية يف ذلك هي أن اهللا تعاىل يريد أن يعلم من خالل هذا 
وحيدا. فأعلن بكل الدعاء: أنك وحيد اآلن، ولكن سيأيت زمان لن تكون فيه 

حتد أن هذه النبوءة واضحة وضوح النهار. وواقع األمر أين كنت عندها 
وحيدا. هل من أحد يستطيع أن يهب ويقول إنه كانت معك مجاعة؟ ولكن 

اليت  ٢انظروا اآلن كيف جعل اهللا تعاىل معي مجاعة كبرية حبسب وعوده ونبوءته
أن يكذِّب هذه النبوءة العظيمة يف  أنبأين ا قبل مدة من الزمن. من يستطيع

                                                 
  ٦١: غافر ١
 . ٩و  ٨م، صفحة ١٠/٩/١٩٠٦احلكم، عدد:  ٢
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هذه احلالة؟! خاصةً وأنه قد وردت هذه النبوءة يف الكتاب نفسه بأن الناس 
سيعادون إىل حد خطري جدا وسيسعون كل سعي لعرقلة هذه اجلماعة، ولكن 

  اهللا سيفشل اجلميع وخييب آماهلم. 
كان اهللا  كذلك وردت يف الرباهني األمحدية نبوءة أخرى مفادها: وما

ليتركك حىت مييز اخلبيث من الطيب. ال أخاطب، بتقدمي هذه األحداث أناسا 
ليست يف قلوم خشية اهللا، والذين يزعمون أم ليسوا مبيتني، فيحرفون كالم 
اهللا؛ وإمنا أخاطب الذين يتقون اهللا ويوقنون أم ميتون، ويقتربون من باب 

اف اهللا ال ميكن أن يكون سيئ األدب مثلهم. املوت رويدا رويدا؛ ألن الذي خي
عاما نتيجة قدرة اإلنسان  ٢٥عليهم أن يفكروا فيما إذا كان اإلنباء قبل 

وختمينه، وخاصة يف حالة شخص ال يعرفه أحد. مث ترافقه النبوءة أن الناس 
سيعارضونه ولكنهم سيفشلون وختيب آماهلم. إن إنباء املرء خبيبة معارضيه 

 خارق للعادة. وإذا انتابكم ريب يف قبول هذا األمر فأتوا بنظريه.  وجناحه أمر
إىل يومنا  �من زمن آدم  -إنين أطالبكم بكل قوة وحتد أن تأتوا بنظري

عاما يف زمن مخوله وحتققت  ٢٥ملفترٍ أنبأ مبثل هذه النبوءات قبل  - هذا
ه اجلماعة وهذا بوضوح وضح النهار؟ ولو قدم أحد نظريا فاعلموا يقينا أن هذ

األمر كله سيبطل تلقائيا. ولكن هل ألحد أن يبطل أمر اهللا؟! التكذيب بغري 
وجه حق، واإلنكار واالستهزاء دون سبب معقول إمنا هو فعل الزنيم، وال 
ميكن لولد احلالل أن يتجاسر على ذلك. أستطيع أن أجعل صدقي مقتصرا على 

  يم. هذا املبدأ وحده إن كان فيكم ذو قلب سل
اعلموا يقينا أنه ال ميكن رد هذه النبوءة ما مل يقدم نظريها. أكرر وأقول إن 
هذه النبوءة مذكورة يف الرباهني األمحدية الذي قرظه الشيخ أبو سعيد، ولعله 
موجود عند الشيخ حممد حسن ومنشي حممد عمر وغريمها يف هذه املدينة. وقد 

خبارى، كما أُرسلت نسخةٌ إىل احلكومة، وصلت نسخ منه إىل مكة واملدينة و
وقرأه اهلندوس واملسلمون والنصارى والربامهو. وهو ليس بكتاب مستور، بل 

  ذائع الصيت، وال جيهله شخص مثقف لديه مذاق ديين. 
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مث يف الكتاب نفسه نبوءة مفادها أنه سيكون معك عالَـم، وسأذيع امسك يف 
اآلن باهللا عليكم، هل ميكن أن يكون  الدنيا وأخيب آمال معارضيك. قولوا

ذلك عمل مفترٍ؟ وإذا حكمتم بإمكانية أن يكون هذا عمل مفترٍ فأتوا بنظريه. 
ولو أتيتم بنظري ألقررت بأين كاذب. ولكن لن يقدر أحد على اإلتيان بنظريه. 

  وإن مل تفعلوا، ولن تفعلوا؛ فأكرر وأقول: اتقوا اهللا، وكفُّوا عن التكذيب. 
تذكّروا أن رفض آيات اهللا بغري برهان ليس من العقل والفطنة يف شيء، وما 
كانت عاقبته حسنة قط. أنا ال أبايل بتكذيب أحد أو تكفريه، وال أخاف 
صوالت تشن علي؛ ألن اهللا تعاىل بنفسه قد أخربين من قبل أنه سيكون هناك 

يقدروا على أن  تكذيب وتكفري وسيعاديين الناس عداوة مريرة، ولكن لن
ميسوين بسوء. أَلَـم يرفض الصادقون واملبعوثون من اهللا قبلي؟! هل ادخر 

؟! وهل قصر الفريسيون يف �فرعون ومن معه جهدا يف التهجم على موسى 
؟! وهل من هجوم مل يشنه مشركو مكة على النيب �الصول على عيسى 

املعارضون مرة بنظري  ؟! ولكن ماذا كانت عاقبة تلك اهلجمات؟ هل أتى�
تلك اآليات؟ كال، بل عجزوا دائما عن اإلتيان بنظري، ولكن ظلوا يطيلون 

  األلسن ويقولون: كذّاب. 
كذلك عندما عجزوا أمامي ومل تقم هلم قائمة قالوا: دجال وكذَّاب. ولكن 

كَرِه  واُهللا متم نورِه ولَو�هل سيطفئون نور اهللا بأفواههم؟! كال، لن يطفئوه! 
  . �١الْكَافرونَ

إن الذين من عادم ظن السوء يقولون عن اآليات واخلوارق إا قد تكون 
شعوذة. أما النبوءة فال جمال هلم للطعن فيها، لذا فإن النبوءات عدت آية عظيمة 
ومعجزة كبرية من بني عالمات النبوة. هذا ما يثبت من التوراة والقرآن الكرمي 

معجزة تساوي النبوءات، لذلك جيب أن يستدل على صدق أيضا. ما من 

                                                 
 ٩الصف:  ١
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فَلَا �املبعوثني من اهللا من خالل نبوءام ألن اهللا تعاىل قد جعلها عالمة فقال: 
  . �١إِلَّا منِ ارتضى من رسولٍ *يظْهِر علَى غَيبِه أَحدا 

وليكن معلوما أيضا أن بعض النبوءات تضم يف طياا أسرارا دقيقة؛ فال 
الذين ال ميلكون نظرة دقيقة فال يفهمون إال أمورا  -لدقة أسرارها -يدركها 

سطحية. فمثل هذه النبوءات تكون عرضة للتكذيب عادة؛ حيث يقول 
وظَنوا أَنهم � املستعجلون واملتسرعون إا مل تتحقق، ويف ذلك يقول اهللا تعاىل:

. والناس يثريون شبهات على مثل هذه النبوءات، ولكن احلق أا �٢قَد كُذبوا
تتحقق حبسب سنن اهللا تعاىل. ومن واجب املؤمن التقي، سواء أفهمها أم مل 
يفهمها؛ أن ينظر إىل النبوءات اليت ال حتتوي على دقائق األمور، أي النبوءات 

قد حتققت بعدد هائل. اإلنكار ببساطة ودون مربر ينايف الواضحة، لريى أا 
التقوى. جيب أن ينظر بأمانة وتقوى اهللا إىل النبوءات اليت حتققت. ولكن من 

  يستطيع أن يلجِم املستهترين؟! 
لست أنا الوحيد الذي واجه مثل هذه األمور، بل واجهها موسى وعيسى 

أيضا. وإذا واجهتها أنا فال غرابة يف ذلك، بل كان  �عليهما السالم والنيب 
ضروريا أن يكون كذلك؛ ألن هذه هي سنة اهللا. احلق واحلق أقول إن شهادة 
واحدة تكفي املؤمن، ويرجتف هلا قلبه. أما يف حاليت فليست هناك آية واحدة 
بل مئات منها، بل أقول بكل حتد ويقني إا من الكثرة حبيث ال أستطيع 
إحصاءها. ليست أقلّ وزنا شهادةٌ تقول إنه سيفتح القلوب وجيعل املكذبني 
مؤيدين. فلو فكّر أحد بتقوى اهللا وأمانة وبعد نظر؛ ملا وسعه إال القبول عفويا 

  . �أا من اهللا 
يأت  مل واضح أيضا أن حجة اهللا هي الغالبة ما مل يدحضها املعارض أو

  بنظريها. 

                                                 
 ٢٨ - ٢٧اجلن:  ١
 ١١١يوسف:  ٢
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 طوفان الذي أرسلين، وأخرجين من كل شكر اهللاملخص الكالم أين أ
بدأ قد  -الذي ثار ضدي-واالبتالءات ساملا غامنًا رغم الشر والطوفان  املعارضة

من هذه املدينة ووصل إىل مدينة دهلي، وأعادين إىل هذه املدينة بعد أن بايعين 
ليها أكثر من ثالث مائة ألف رجاال ونساء. وال يكاد ميضي شهر إال وينضم إ

  من ألفَنيِ إىل أربعة آالف شخص، وأحيانا يصل هذا العدد إىل مخسة آالف. 
بيدي حني أصبح قومي أعداء يل. واملعلوم أن من يعاديه قومه  �وأخذ اهللا 

يصبح بال حيلة وبال نصري ومعني؛ ألن القوم يكونون للمرء مبنـزلة اليدين 
خرون فيعادونه على أية حال والقدمنيِ واجلوارح، ويكونون له أنصارا. أما اآل

حبجة أنه يهاجم دينهم. وإذا صار القوم كلهم معارضني؛ ال تكون جناته وجناحه 
  أمرا عاديا، بل ميثّل آية عظيمة. 

أقول بكل أسف وقلب يعتصره األمل: إن قومي مل يتسرعوا فقط يف 
فية معارضيت، بل فعلوا ذلك بدون هوادة وال رمحة أيضا. كانت املسألة اخلال

اليت أثبتها وال أزال أثبتها من القرآن  �الوحيدة هي وفاة املسيح الناصري 
الكرمي والسنة النبوية الشريفة وإمجاع الصحابة واألدلة العقلية والنقلية والكتب 
السابقة. والنصوص واألحاديث والقياس وأدلة الشريعة كلها معي حبسب 

يفهموا مين جيدا ويسمعوا أدليت، املذهب احلنفي، ولكنهم قبل أن يسألوين و
بالغوا يف معارضيت يف هذه املسألة، حىت كفّروين وقالوا إىل جانب ذلك ما 
شاءوا، ونسبوا إيلّ ما كان حيلو هلم. كان من مقتضى األمانة والورع والتقوى 
أن يستفسروا مين أوال، فلو جتاوزت ما قاله اهللا ورسوله؛ لكان من حقهم أن 

ءوا؛ مثل الدجال والكذاب وما إىل ذلك. ولكين ظللت أوضح ينعتوين مبا شا
 �منذ البداية بأين أعد االحنراف قيد أمنلة عن اتباع القرآن الكرمي واتباع النيب 

إحلادا. هذا هو اعتقادي، والذي ينحرف عنه قيد شعرة فهو من أهل جهنم. مل 
كتابا  ٦٠يدا يف أكتف ببيان اعتقادي هذا يف خطابايت فقط بل شرحتها ج

  تقريبا، وهذا ما أفكر به ليل ار. 
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إذا كان املعارضون يتقون اهللا، أمل يكن من واجبهم أن يسألوين أن قولك 
كذا وكذا خيالف اإلسالم؛ فما السبب يف ذلك؟ أو ما جوابك عليه؟ ولكنهم 
 مل يعريوا هلذا األمر أدىن اهتمام، بل مسعوا أشياء من هنا وهناك وشرعوا يف
التكفري. إنين أستغرب من تصرفهم هذا ألن مسألة حياة املسيح ووفاته ليست 
شرطا للدخول يف اإلسالم أصال. يدخل اهلندوس واملسيحيون يف اإلسالم هنا 
أيضا، فهل تأخذون منهم هذا اإلقرار أيضا، عالوة على: "آمنت باهللا ومالئكته 

  والبعث بعد املوت"؟!وكتبه ورسله، والقدر خريه وشره من اهللا تعاىل، 
ما دامت هذه املسألة ليست جزءا من اإلسالم، فلماذا هذه الشدة الكبرية 
علي إلعالين بوفاة املسيح، وقولكم عن مجاعيت أم كفار ودجالون وينبغي أال 
يدفنوا يف مقابر املسلمني، وجيب أن تنهب أمواهلم، وإن اقتناء نسائهم يف 

وأن قتلهم عمل ثوابٍ، وما إىل ذلك؟! كان هناك البيوت بغري النكاح جائز، 
 جد يف أحدم بأنه لو وكان املشايخ أنفسهم يصرخون فيه بأعلى صو زمن

وجها لكفره ووجها واحدا إلسالمه؛ فال جيوز تكفريه، بل جيب اعتباره  ٩٩
مسلما. ولكن ما الذي حدث اآلن؟! هل أنا أسوأ من ذلك أيضا؟ أال أنطق أنا 

يت: "أشهد أن ال إله إال اهللا، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله"؟! أال أصلّي ومجاع
أنا، أو ال تصلّي مجاعيت؟ أال نصوم رمضان؟! ألسنا ملتزمني باملعتقدات اليت 

  بصورة اإلسالم؟! �لقّننا إياها النيب 
 �أقول صدقا وحقا، وحلفا باهللا: إنين ومجاعيت مسلمون، ونؤمن بالنيب 

والقرآن الكرمي كما جيب على مسلم صادق. أرى اخلروج عن اإلسالم قيد أمنلة 
مدعاة للهالك. إن مذهيب هو أن كافة الفيوض والربكات اليت ميكن ألحد أن 
يناهلا، أو بقدر ما ميكن لإلنسان أن ينال قرب اهللا؛ إمنا يناله نتيجة الطاعة الصادقة 

س إال. ال سبيل إىل احلسنة اآلن سواه فقط ولي �واحلب الكامل للنيب األكرم 
إىل السماء حيا  �. والصحيح أين ال أؤمن قط بصعود املسيح الناصري �

جبسمه املادي وبأنه حي إىل اآلن، ألن يف قبول هذا األمر إساءة كبرية وإهانة 
  ، وال أستطيع أن أقبل هذه اإلساءة وال للحظة واحدة. �شديدة للنيب 
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 ةاملقدس وروضتهعاما  ٦٣توفِّي عن عمر يناهز  � يعرف اجلميع أن النيب
مئات آالف احلجاج كل عام. فإذا كان  ايف املدينة الطيبة ويزوره ةموجود

أو نسبة املوت إليه إساءة، فأتساءل: ملاذا تقبل هذه  �اليقني مبوت املسيح 
توفِّي،  �؟ تقولون بكل سرور إنه �اإلساءة وقلة األدب حبق النيب األكرم 

ويسرد املنشدون أيضا قصص وفاته بأحلان مجيلة يف جمالس عيد املولد النبوي 
برحابة الصدر مقابل الكفار أيضا. فال أدري  �الشريف، وتقبلون وفاة النيب 

حىت تستشيطون غضبا؟! لو  �أي مشكلة تواجهكم عند قبول وفاة عيسى 
أسفنا، ولكن من املؤسف أيضا ملا ت �سالت دموعكم على مساعكم وفاة النيب 

بكل سرور، وتعدون حيا من  �أنكم تقبلون وفاة خامت النبيني وسيد الكونني 
، وتستشيطون غضبا من أجله �ال يعد نفسه جديرا حىت بفك شراك نعل النيب 
حيا إىل اآلن ملا كان يف ذلك  �لو تفوه أحد حبقه بكلمة الوفاة. لو كان النيب 

داية عظيمة ال يوجد نظريها يف العامل، وأبدى أسوة طيبة  غضاضة؛ ألنه جاء
عمليا ال يسع أحدا اإلتيان بنظريها من زمن آدم إىل اآلن. أقول لكم صدقا 
وحقا إن املسلمني والدنيا ليسوا حباجة إىل املسيح الناصري قط بقدر حاجتهم 

كاانني  �. إنه الشخص املبارك الذي حني توفِّي أصبح الصحابة �إىل النيب 
سيفه من غمده وقال ما مفاده: من قال بوفاته  �حزنا عليه، حىت سلّ عمر 

لقطعت عنقه. ففي هذه احلالة السائدة من احلماس الشديد وهب اهللا تعاىل  �
وما �نورا وفراسة خاصة فجمع الصحابة كلهم وخطب فيهم:  �أبا بكر 

  . �١بله الرسلُمحمد إِلَّا رسولٌ قَد خلَت من قَ
اآلن، عليكم أن تفكروا وتقولوا بعد تفكري رصني ملاذا قرأ أبو بكر الصديق 

؟ وما الذي كان يهدف إليه من وراء ذلك، �هذه اآلية عند وفاة النيب  �
جلُّهم موجودين؟ أستطيع أن أقول بكل ثقة ويقني ال  �حني كان الصحابة 

وكانوا  �متلكون إنكاره، إن الصحابة قد أصيبوا بصدمة كبرية بوفاة النيب 
                                                 

 ١٤٥آل عمران:  ١
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. �حيسبوا يف غري وقتها وسابقةً ألواا، وما كانوا ليحتملوا مساع خرب وفاته 
شديد،  ، يف انفعالٍ�ففي هذه احلالة حني كان الصحايب اجلليل، سيدنا عمر 

ما كان ممكنا أن يزول عنه الغضب إال ذه اآلية؛ إذ كان من شأا أن تقنعه 
ال يزال حيا  �وتطمئنه. ولو كان الصحابة على علمٍ أو يقنيٍ بأن عيسى 

وما كانوا ليقبلوا حياة أي  �يرزق؛ ملاتوا وهم أحياء. لقد كانوا عشاقًا للنيب 
ميتا بأم عينهم ويوقنوا بأن  �م أن يروه ، فأنى كان هل�نيب سوى رسول اهللا 

زالت عنهم فورة  �ما زال حيا يرزق؟! أي حني خطب أبو بكر  �عيسى 
احلماس، فكانوا يقرأون هذه اآلية يف أزقة املدينة ويشعرون كأا نزلت يف ذلك 

  قال فيها:  �قصيدة يف رثاء النيب  �اليوم. عندها نظم حسان بن ثابت 

  لناظري   فعمي عليك الناظركنت السواد 
  من شاء بعدك فليمت   فعليك كنت أحاذر

فلما كانت اآلية قد بينت بوضوح تام أن مجيع األنبياء السابقني قد ماتوا، 
أيضا بأنه ال يبايل اآلن مبوت أي شخص. فاعلموا يقينا أن بقاء  �قال حسان 

وما  �بة ميتا كان شاقا جدا على الصحا �أي شخص حيا مع كون النيب 
وحكم  �كانوا ليحتملوه. فكان ذلك أول إمجاعٍ عقد يف العامل بعد وفاة النيب 

  بكل وضوح. �فيه بوفاة عيسى 
إنين أؤكد على ذلك مرارا ألا حجة قوية تثبت ا وفاة املسيح الناصري 

مل تكن أمرا هينا وبسيطا حىت ال يصدم به الصحابة.  �. إن وفاة النيب �
نه لو مات عمدة القرية مثال أو أحد اجلريان يف احلارة أو شخص فاملعلوم أ

كرمي السجايا يف أحد البيوت؛ ألصيب أهل البيت أو احلارة أو أهل القرية 
بصدمة، فما بالك بالنيب الذي جاء للعامل كله، وكان رمحةً للعاملني كما يقول 

يف آية  قالو. �١رحمةً للْعالَمني وما أَرسلْناك إِلَّا�اهللا تعاىل يف القرآن الكرمي: 
                                                 

 ١٠٨األنبياء:  ١
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. مث هل يعقل أن �١قُلْ يا أَيها الناس إِني رسولُ اِهللا إِلَيكُم جميعا�: أخرى
ميوت النيب الذي أبدى منوذج الصدق واإلخالص، وأرى كماالت ال نظري هلا، 
وال يؤثِّر ذلك يف أصحابه املخلصني الذين مل يقصروا يف التضحية بأرواحهم من 
أجله، وهجروا أوطام وتركوا أهلهم وأقارم، وعدوا مجيع أنواع املشاكل 

سعادم؟! ميكننا أن نفهم بأدىن تدبر أنه يستحيل واملصائب يف سبيله مدعاة ل
علينا استيعاب مدى احلزن والصدمة اليت أصيبوا ا رد ورود هذه الفكرة أو 

كانت وحدها مدعاة الطمئنام  �تصورها، غري أن اآلية اليت تالها أبو بكر 
   وسكوم، فجزاه اهللا خريا على أنه تدارك الصحابة يف ذلك الوقت احلرج.

 �أقول متأسفا إن بعض اجلهالء يقولون متسرعني: ال شك أن أبا بكر 
ذكر هذه اآلية، ولكن عيسى خارج عن نطاقها. ال أدري مب أرد على هؤالء 
اجلاهلني، إذ يتفوهون مبثل هذا الكالم السخيف مع تسمية أنفسهم مشايخ، وال 

تعاىل مل يترك أمرا حيتاج  من اآلية. إن اهللا �يقدمون أية كلمة تستثين عيسى 
. �٢أَفَإِنْ مات أَو قُتلَ �بقوله:  �قَد خلَت�إىل النقاش بل فسر بنفسه كلمةَ: 

حتما وقال مثال: أو رفع جبسده العنصري إىل  �لو كان هناك شق آخر لبينه 
  السماء. هل نسي اهللا تعاىل ذلك ليذَكِّره املشايخ اآلن؟ نعوذ باهللا من ذلك.

ال شك أنه لو وجدت اآلية املذكورة آنفا وحدها لكانت كافية، ولكنين 
إىل  �حىت أم يبكون أيضا بذكر وفاته  �أقول إم كانوا حيبون حياة النيب 

  فكانت تلك املناسبة مدعاة للرقة واألمل هلم أكثر.  �اليوم، أما الصحابة 
، وهو الذي ميكن أن ينال �إنين أعتقد أنه ال يؤمن أحد إال الذي يتبع النيب 

. �٣قُلْ إِنْ كُنتم تحبونَ اَهللا فَاتبِعونِي يحبِبكُم اُهللا�: �مقاما، كما يقول اهللا 
إن مقتضى احلب هو أن يكون لإلنسان أُنس خاص بعمل حبيبه. واملوت سنة 

                                                 
 ١٥٩األعراف:  ١
 ١٤٥آل عمران:  ٢
 ٣٢آل عمران:  ٣
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، فمن له أن يبقى حيا أو يتمىن ذلك لنفسه أو �. فما دام قد مات هو �النيب 
ويتحكم يف  �يجيز احلياة لغريه؟! فمن مقتضى احلب أن يفىن املرء يف اتباعه 

 �ينتمي؟ والذي يعتقد بأن عيسى  عواطفه وأهواء نفسه ويفكر: إىل أمة من
واتباعه؟ ألنه يستسيغ أن  �ما زال حيا إىل اآلن؛ أنى له أن يدعي حب النيب 

 ر النيبعتبل عليه عيسى، وحيب أن يفض١حيا. �ميتا، وعيسى  �ي   
حيا ملا بقي شخص كافرا، ولكن ما  �احلق واحلق أقول إنه لو بقي النيب 

الذي أجنزته حياة عيسى غري وجود أربع مائة مليون مسيحي؟ فكّروا جيدا؛ أمل 
ختتربوا عقيدة حياة عيسى؟ أمل تظهر النتيجة خطرية جدا؟ مسوا يل فئة من فئات 
املسلمني مل يتنصر منها أناس. أستطيع أن أقول بكل يقني، وهو صحيح متاما 

تنصر املسلمون من كل فئة. وقد يربو عددهم على مائة ألف شخص.  بأنه قد
هناك سالح وحيد يف يد املسيحيني لتنصري املسلمني وهو مسألة حياة املسيح 

نفسها. إم يقولون: أَثبِتوا هذه املزية يف غريه، وملاذا أُعطي هو هذه  �
إن مسألة حياته  اخلصوصية إن مل يكن إهلا؟ فهو حي وقيوم، والعياذ باهللا.

  شجعتهم كثريا، فشنوا على املسلمني هجوما أخربتكم بعواقبه آنفا.
وماذا عسى أن تكون النتيجة يا ترى إن أثبتم للقساوسة مقابل ذلك أن 
املسيح مات؟ لقد سألت كبار القساوسة، فقالوا: لو ثبتت وفاة املسيح ملا بقي 

  ديننا حيا. 
بر هو أنكم قد جربتم االعتقاد حبياة املسيح، واألمر اآلخر اجلدير بالتد

فجربوا اآلن هلنيهة االعتقاد بوفاته مث انظروا كيف تقع ضربة قاضية على الديانة 
املسيحية. حيثما هب أحد من أتباعي للنقاش مع املسيحيني حول هذا 
املوضوع، رفضوا ذلك فورا؛ لعلمهم أن يف هذا السبيل هالكهم. فبموت 

 تثبت كفّارته وال ألوهيته وال بنوته. فجربوا هذه العقيدة لبعض املسيح ال
  الوقت وستنكشف احلقيقة تلقائيا. 

                                                 
 . ٣، ٢م، صفحة ١٧/٩/١٩٠٦احلكم، عدد: ١
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امسعوا أنه قد جاء الوعد يف القرآن الكرمي واألحاديث الشريفة أن اإلسالم 
سينتشر وينتصر على األديان األخرى، وسيكسر الصليب. فاألمر اجلدير بالتدبر 

مكان ال بد فيه من األخذ باألسباب. فمثال، عندما ميرض أحد هنا هو أن الدنيا 
فال شك أن اهللا هو الذي يشفيه، ولكن مما ال شك فيه أيضا أنه هو الذي وضع 
تأثريا يف األدوية فيفيد املريض كلما أعطي دواء. كذلك يشعر اإلنسان 
بالعطش، وال شك أن اهللا هو الذي يخمده ولكنه هو من خلق املاء هلذا 
الغرض. كذلك يشعر اإلنسان باجلوع، واهللا تعاىل يزيله بال أدىن شك، ولكنه 
هو الذي خلق األغذية. وعلى هذا املنوال ستكتب الغلبة واالنتصار لإلسالم 

ولكنه خلق أسبابا ووضع قانونا هلذا  �وسيكسر الصليب حتما كما قدر 
ن الكرمي واألحاديث حبسب القرآ -الغرض. لذا من املسلَّم به واملتفق عليه

أن اإلسالم سينتصر على يد املسيح املوعود بعد أن تنال  - النبوية الشريفة
املسيحية الغلبةَ يف الزمن األخري، فيجعله غالبا على األديان وامللل كافةً، ويقتل 

  الدجال ويكسر الصليب، وكل هذا سيحدث يف الزمن األخري. 
صلحاء الذين ألّفوا كتبا عن الزمن يق حسن خان" وغريه من الإن "نواب صد

األخري قد سلَّموا ذا األمر. فال بد أن يكون هناك سبب أو طريقة لتحقق هذه 
النبوءة، إذ من سنة اهللا تعاىل أنه يستخدم األسباب أيضا؛ فيشفي باألدوية، 

أن جيعل اإلسالم غالبا  �ويزيل العطش واجلوع باملاء والطعام، كذلك أراد 
بعد أن أحرزت املسيحية الغلبة وانضم إليها املسلمون من كل حبسب وعده 

 سالح فئة. وال بد أن يكون هلذا الغرض أسلوب ووسيلة، وهذه الوسيلة هي
  ، وذا السالح سوف يهلك الدين الصلييب، وتقصم ظهور أتباعه. موت املسيح

أقول صدقا وحقا إنه ما من سبيل إىل إزالة أخطاء املسيحيني أفضل من 
. ففكِّروا يف هذا األمر وأنتم قاعدون يف بيوتكم، �إثبات وفاة املسيح 

وتأملوا فيه يف عزلة وأنتم على جنوبكم؛ ألن املعارضة تحدث انفعاالً، ولكن 
مدينة دهلي؛  صاحب الفطرة السليمة يفكر بعد ذلك. حني ألقيت كلميت يف
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وأعلنوا يف احلال بأعلى صوم بأنّ عبادة  أصحاب الفطرة السليمةاعترف 
عيسى هي عماد حيام دون أدىن شك، وما مل يكسر هذا العماد لن يفتح 

  الباب لإلسالم بل بسببه تنال املسيحية قوة على قوة. 
لى ارم أنه ميكن إنزال عقوبة املوت ع �فليعرف املتمسكون حبياة عيسى 

بشهادة شخصنيِ، بينما يف هذه املسألة هناك شواهد عديدة، ولكنهم مع ذلك 
يا عيسى إِني �مصرون على اإلنكار. يقول اهللا تعاىل يف القرآن الكرمي: 

إِلَي كعافرو فِّيكوتمث ورد يف القرآن الكرمي إقرار املسيح نفسه وهو: �١م ،
. يتبني من القرآن نفسه أن معىن �٢توفَّيتنِي كُنت أَنت الرقيب علَيهِمفَلَما �

أيضا حيث ورد  �"التويف" هو املوت؛ ألن الكلمة نفسها استخدمت حبق النيب 
: "فلما �. وقال النيب �٣وإِما نرِينك بعض الَّذي نعدهم أَو نتوفَّينك� فيه:
والناس  �ين" تعين املوت. وكذلك وردت الكلمة نفسها حبق يوسف توفيت

اآلخرين أيضا. فكيف ميكن أن يستنتج منها معىن آخر يف هذه احلالة؟! وهذه 
  . �شهادة قوية على موت عيسى 
ليلة املعراج مع امليتني، وال يسع  �عيسى  �إضافة إىل ذلك رأى النيب 

أحدا أن ينكر حديثَ املعراج. فاقرأوا احلديث وانظروا؛ هل ورد فيه ذكر 
إبراهيم وموسى وغريمها من  �عيسى مع امليتني أم بصورة أخرى؟ فكما رأى 

األنبياء عليهم السالم، كذلك رأى عيسى أيضا دون أن تكون له خصوصية أو 
يسع أحدا اإلنكار أن موسى وإبراهيم وغريمها من األنبياء ميزة غري عادية. وال 

عليهم السالم قد ماتوا مجيعا، وقد أوصلهم قابض األرواح إىل عالَـم اآلخرة، 
فكيف إذن انضم إىل صفهم شخص حي جبسده العنصري؟! هذه الشهادات 

  ليست قليلة، بل تكفي مسلما صادقا. 

                                                 
 ٥٦آل عمران:  ١
 ١١٨املائدة:  ٢
 ٤٧يونس:  ٣
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عاما.  ١٢٥أو  ١٢٠يسى بـعمر ع �ويف أحاديث أخرى حدد النيب 
بعد إلقاء نظرة إمجالية على كل  - اإلفتاء املتسرع بصعود املسيح إىل السماء حياف

خيالف التقوى، وخاصة يف حال غياب نظريه. وهذا ما يقتضيه  - هذه األمور
العقل أيضا. ولكن مع األسف الشديد ما بالَوا بشيء، ومسوين دجاال مستهترين 

  هل كان ذلك أمرا هينا لينا، أفال يتدبرون؟! وا أسفاه!!  غري خائفني من اهللا.
وحني ال جيدون يف يدهم حيلة أو عذرا يقولون: قد أُمجع على ذلك يف 
العصور الوسطى. ولكين أسأهلم: مىت كان ذلك؟ فاإلمجاع احلقيقي كان إمجاع 

اآلن الصحابة. وإن كان هناك إمجاع بعد ذلك فأمجعوا هذه الفرق املختلفة 
أيضا. أقول صدقا وحقا إن هذا الكالم باطل متاما؛ إذ ما أُمجع على حياة عيسى 

قط. إم ما قرأوا كتب اآلثار؛ وإال لعرفوا أن الصوفية يقولون مبوته  �
  ، ويعتقدون مبجيئه الثاين بصورة بروزية.�

، فقد أقام اهللا هذه �فكما محدت اهللا تعاىل، كذلك أصلِّي على النيب 
، وبفضله وبركته أنال هذه النصرة. أقول بكل وضوح �ماعة من أجله هو اجل

وصراحة، وهذه هي عقيديت ومذهيب؛ أنه ال ميكن ألحد أن ينال فيضا روحانيا 
  والتأسي بأسوته.  �أو فضيلة إال باتباعه 

وهناك أمر آخر جدير بالذكر، ولو مل أذكره لكان ذلك نكرانَ اجلميل؛ وهو 
خلقنا يف عهد سلطنة وحكومة يئ األمن من كل نوع، وقد  أن اهللا تعاىل

أعطتنا احلرية الكاملة لتبليغ ديننا ونشره، وقد تيسرت لنا كل الوسائل يف 
عهدها املبارك. أيةُ حرية أكرب من أننا ندحض الديانة املسيحية بكل شدة وقوة 

زالوا على قيد  والذين شهدوه ما -دون أن يعرقل سبيلنا أحد.. وقد سبقه زمن
ما كان ألحد فيه من املسلمني أن يرفع حىت األذان يف مسجده، وكان  - احلياة

أكل احلالل أيضا ممنوعا ناهيك عن األمور األخرى، ومل يكن هناك أي متحيصٍ 
أو حتقيقٍ لألمور بشكل نظامي. ولكنه من فضل اهللا تعاىل ومنته أننا نعيش اآلن 

املثالب كلها؛ أي السلطنة اإلجنليزية اليت حتب يف ظل حكومة بريئة من تلك 
األمن والوئام وال اعتراض هلا على االختالف يف األديان، ودستورها يسمح 
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ألهل األديان كلها أن يؤدوا شعائرهم حبرية. وملا كان اهللا تعاىل قد أراد أن تبلغ 
 �دعوتنا إىل كل مكان؛ فخلقين يف عهد هذه احلكومة. فكما كان النيب 

بسلطنة ملك أنوشروان، كذلك أفتخر أنا ذه السلطنة. املبدأ العام هو  فتخري
  أن املبعوث من اهللا تعاىل يأيت بالصدق والعدل ومها يأخذان مسارمها قبل بعثته. 
إين متأكد من أن هذه احلكومة أفضل وأَوىل من حيث املرتبة من 

وإنْ كان هناك تشابه . �اإلمرباطورية الرومانية يف عهد املسيح الناصري 
بني قانونيهما، ولكن احلق أن قوانني هذه احلكومة ليست خاضعة ألحد. 
وباملقارنة بني قوانني احلكومتني جند حتما شيئًا من الوحشية عند اإلمرباطورية 
الرومانية، حيث من جبنها سجنت عبدا صاحلا تقيا أي املسيح الناصري 

ضا قضية مماثلة. القضية اليت رفعت ضد خشية اليهود. وقد رفعت علي أي
املسيح كانت من قبل اليهود، أما القضية اليت رفعت علي يف هذه السلطنة 
فكان رافعها قسيسا معتبرا ودكتورا أيضا؛ أي الدكتور مارتن كالرك الذي 
رفع علي قضية زائفة مبحاولة القتل، وهيأ الشهادات أيضا. حىت إن الشيخ أبا 

حضر احملكمة  -وهو عدو لدود جلماعيت -مد حسني البطالوي"سعيد "حم
لإلدالء بالشهادة، وشهِد ضدي بكل ما يف وسعه، وبذل قصارى جهده 

نائب -إلثبات القضية ضدي. كانت القضية مطروحة أمام الكابنت دوغالس
. لقد ١الذي رمبا يشتغل حاليا يف مدينة "مشلة" - املفوض يف حمافظة غورداسبور

عليه القضية بشكل قوي ومرتب، وأُديل ضدي بالشهادات بكل قوة  عرضت
وشدة. ومل يكن ألي من امللمني باألمور القانونية والرأي السديد؛ أن يتخيل 
تربئيت يف هذه احلالة. كان واقع احلال والظروف مواتية ُألحول إىل قاضي 

كن اهللا تعاىل كما أخربين احملافظة ويحكَم علي باملوت أو النفي من البالد، ول
برفع القضية ضدي، كذلك أخربين قبل األوان برباءيت. وكان عدد كبري من 

  أفراد مجاعيت مطلعني على هذه النبوءة. 
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على أية حال، حني وصلت القضية مرحلةً استيقن فيها األعداء واملعارضون 
ضابط أن قاضي التحقيق سيحولّين إىل قاضي احملافظة حتما، عندها قال ل

الشرطة: إن حدسي خيربين أن القضية زائفة، وتأىب فراسيت أن يكون املتهم قد 
حاول ذلك فعال وأرسلَ شخصا لقتل الدكتور كالرك؛ فعليكم أن حتققوا فيها 
من جديد. يف ذلك الوقت مل يكن مجيع معارضي عاكفني على نسج أنواع 

نوا يدعون باستجابة املكايد واملؤامرات ضدي فحسب، بل انصرف الذين كا
أدعيتهم إىل األدعية، ودعوا متضرعني أشد التضرع ُألعاقَب، ولكن من يستطيع 
مقاومة اهللا؟! أعرف جيدا أن بعض التوصيات أيضا قد وصلت إىل الكابنت 
دوغالس، ولكنه كان قاضيا عادالً فقال: ال ميكن أن تصدر مين هذه الدناءة 

  واخلسة. 
وحقّق فيها إىل الكابنت "ليمار فمجمل القول، ملا حلت القضية مرة أخرى لي

شند"؛ استدعى "عبد احلميد" وطلب منه أن يقول احلق والصدق متاما. أعاد 
عبد احلميد القصة نفسها اليت سردها أمام نائب املفوض. وقد قيل له سلفا 

سه. فقال بأنك لو قلت شيئا ينايف إفادتك السابقة لعوقبت، فظل يعيد الكالم نف
له الكابنت "ليمار شند" بأنك قد قلت هذا الكالم من قبل، ولكن القاضي ليس 
مطمئنا به؛ ألنك ال تصدق القول. فلما قال له كابنت "ليمار شند" ذلك؛ سقط 
على قدميه باكيا وقال: أرجو أن تنقذين. فطمأنه الكابنت وقال: هات ما 

ن وجه احلقيقة. وأقر بكلمات عندك. عندها أماط "عبد احلميد" اللثام ع
على اإلدالء مبا أفاد به من قبل، وقال:  - حتت طائلة التهديد - واضحة أنه أُكرِه

احلق هو أن املريزا احملترم مل يرسلين قط للقتل. فسر الكابنت بسماع هذه اإلفادة 
 كثريا وأرسل برقيةً إىل نائب املفوض قال فيها بأين توصلت إىل حقيقة القضية.
فعرضت القضية على حمكمة غورداسبور جمددا؛ حيث استحلف الكابنت "ليمار 
شند" وأدىل بإفادته املقرونة باحللف. كنت أرى أن نائب املفوض كان سعيدا 
جدا إلماطة اللثام عن وجه احلقيقة، ومن ناحية أخرى كان غاضبا جدا على 

تستطيع أن ترفع قضيةً  املسيحيني الذين أدلَوا ضدي بشهادات كاذبة، وقال يل:
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ضدهم. ولكن ملا كنت أنفر من القضايا أصال قلت: ال أريد ذلك، فإن قضييت 
مرفوعة يف السماء. عندها كتب السيد "دوغالس" احلكم على الفور. كان 
الناس يف ذلك اليوم جمتمعني بكثرة، فقال يل عند إعالنه احلكم: "مبارك لك، 

  أنت بريء".
ليكم، ما أعظم مزيةَ هذه احلكومة! إذ مل تبالِ بزعيمٍ ديين قولوا اآلن باهللا ع

  هلا ومل تم بأي شيء آخر التزاما بالعدل واإلنصاف. 
كنت أرى آنذاك أن عالَما كان يعاديين، وهذا ما حيدث حني تعزم الدنيا 
على اإليذاء فيسعى كل من هب ودب لإليذاء والتعذيب، ولكن اهللا تعاىل ينقذ 

  صادقني. عباده ال
وقد رفعت ضدي قضية أخرى يف حمكمة مستر دوئي، كذلك رفعت قضية 
تتعلق بضريبة الدخل؛ ولكن اهللا تعاىل برأ ساحيت يف كل قضية. وأخريا رفع 
 ذلت فيها أيضا جهود مضنية يف معارضيت، وظُنكرم دين" قضية أخرى، وب"

 تعاىل، ولو مل أن اجلماعة ستمحى اآلن. واحلق أنه لو مل تكن اجلماعة من اهللا
مؤيدها؛ ملا كان هناك أدىن جمال للشك أو الريب يف زواهلا بالفعل.  �يكن 

لقد تلقى "كرم دين" دعما من أدىن البالد إىل أقصاها، ونصر بكل طريقة ممكنة 
إىل درجة إدالء البعض بشهادات زور ضدي مع تسمية أنفسهم باملشايخ، 

يل إن اإلنسان يظل متقيا وإن كان زانيا أو وكانت تنايف احلقيقة متاما، حىت ق
فاسقا أو فاجرا. لقد طالت مدة هذه القضية كثريا، وظهرت يف هذه األثناء 

يف  -الذي كان هندوسيا -آيات عديدة. ويف اية املطاف غرمين املفوض العام
ه: هذه القضية خبمس مائة روبية. ولكن اهللا تعاىل كان قد أخربين سلفًا مبا تعريب

  "لقد برأته احملكمة العليا".
 م االستئناف يف حمكمة القاضي اإلقليمي؛ أدرك احلقيقة بسرعةوحني قُد
نتيجة فراسة وهبها اهللا له، فحكم أنّ ما كنت قد كتبته حبق "كرم دين" كان 
صحيحا متاما وكان من حقي أن أكتب ذلك. ولقد سبق أن نشر حكمه. ففي 
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اية املطاف بر أ ساحيت وألغى الغرامة أيضا، وانتقد احملكمةَ االبتدائية على
  إطالتها القضية. 

باختصار، كلما وجد معارضي فرصةً ليسحقوين ويهلكوين مل يدخروا جهدا 
يف استغالهلا، ولكن اهللا تعاىل أنقذين من كل نار أُضرمت كما أنقذ أنبياءه 

ول مؤكِّدا: إن هذه احلكومة الصادقني دائما. فبالنظر إىل هذه األحداث أق
يف  �أفضل من عدة وجوه من احلكومة الرومانية اليت أُوذي املسيح الناصري 

عهدها. فاحلاكم "بيالطوس" الذي عرضت عليه القضية ضد املسيح؛ كان هو 
وزوجته مريدينِ له يف احلقيقة، ولذلك غسل يديه من دم املسيح، ولكنه مع 

 يظهر الشجاعة اليت أظهرها الكابنت دوغالس. كونه حاكما ومريدا للمسيح مل
   .بريئًا حينها، وكنت أنا بريئا يف حمكمة دوغالس �كان املسيح 

أقول صدقا وحقا وبناء على جتربيت الشخصية؛ إن اهللا تعاىل وهب هذا القوم 
شجاعة حلماية احلق. فأنصح املسلمني مجيعا أن من واجبهم أن يطيعوها بصدق 

  القلب. 
روا جيدا أن من ال يشكر احملسن إليه من الناس ال يشكر اهللا. ال يوجد تذكَّ

يف األزمنة اخلالية نظريا لليسر والوسائل املهيأة لنا يف هذا العصر. خذوا مثال 
القطار ونظام الربقيات والربيد والشرطة وغريها من األمور، مث انظروا كم هي 

رة قبل ستني أو سبعني عاما مفيدة! هل كانت هذه الوسائل والسهولة متوف
  مثال؟ مث كونوا عادلني؛ لـم ال نشكر وحنن ننعم بآالف املنن؟ 

إن كثريا من املسلمني يهامجونين قائلني بأن يف مجاعتك عيبا وهو أنك تلغي 
اجلهاد. ولكن األسف كل األسف أن قليلي الفهم هؤالء جيهلون حقيقته. إم 

الذي مل يرفع السيف قط لنشر الدين. وملا  �يسيئون إىل اإلسالم وإىل النيب 
املخلصني  �بلغت مظامل املعارضني له وجلماعته ذروا، وقتلوا من أصحابه 

بالدفاع. مل يرفع النيب  �رجاال ونساًء، والحقوه إىل املدينة أيضا، عندها أُمر 
السيف، بل رفعه أعداؤه. وقد أدماه الكفار الظاملون يف بعض األحيان من  �

  إىل أمخص قدميه، ولكنه مع ذلك مل يتصد هلم.  �رأسه 
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اعلموا جيدا أنه لو كان رفع السيف فريضة واجبة يف اإلسالم؛ لرفعه النيب 
يف مكة. ولكن األمر ليس كذلك، بل احلق أن السيف رفع حني الحقه  �

العدو املعتدي إىل املدينة. يف ذلك الوقت كان العدو حامال سيفا، أما اليوم فال. 
إن معارضي يقومون بوشايات كاذبة ونشر الفتاوى ضدي. وال يستخدم ضد 

على القلم بالسيف؛ غبيا أم اإلسالم اليوم إال القلم، فماذا عساه يكون من يرد 
  ظالـما أم ماذا؟ 

رفع السيف على ظلم الكفار واضطهادهم الذي  �وال تنسوا أيضا أن النيب 
جتاوز احلدود كلها، وذلك للدفاع فقط؛ وهو أمر جييزه قانون كل دولة 
متحضرة. وقد أُجيز يف قانون تعزيرات اهلند أيضا أن يدافع املرء عن نفسه. فلو 

ص بيتا وهاجم أهله وأراد قتلهم؛ فإن قتله دفاعا عن النفس ليس داهم ل
   ١جرمية.

املخلصني، وقُتلت املستضعفات  �فلما بلغت األمور حد قتلِ أصحاب النيب 
من النساء دون هوادة وحياء؛ أفلم يكن من احلق أن يعاقَب السفاكون؟ فإذا 
كان يف مشيئة اهللا تعاىل يف ذلك الوقت أال يبقى لإلسالم أي أثر، فكان من 

أراد أن ينتشر اإلسالم ويكون وسيلة  �املمكن أال يرفع السيف قط، ولكنه 
  رفع السيف عندئذ دفاعا فقط.  لنجاة الدنيا؛ لذلك

أقول بكل حتد وقوة بأن رفع اإلسالم السيف يف ذلك الوقت ليس حمل 
اعتراض حسب تعليم أي دين أو من حيث مقتضى األخالق. إن الذين يعلّمون 
إدارة اخلد اآلخر بعد تلقي اللطمة على اخلد األول؛ ال ميكنهم أيضا أن يصربوا، 

ن قتل احلشرات ذنبا؛ هم أيضا ال يقدرون على الصرب، فلماذا كذلك الذين يرو
  االعتراض على اإلسالم إذن؟! 

أقول أيضا بكل وضوح إن اجلهالء من املسلمني الذين يقولون بأن اإلسالم 
، ويسيئون إىل اإلسالم. �انتشر بقوة السيف؛ إمنا يفترون على نيب معصوم 
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بتعليمه املقدس وهديه ومثرات أنواره  اعلموا جيدا أن اإلسالم قد انتشر دائما
وبركاته ومعجزاته. وقد نشرتالعظيمة والتأثريات الطيبة  �النيب  ه آيات

ألخالقه الكرمية. وإن تلك اآليات والتأثريات مل تنقطع بل هي موجودة يف كل 
ألن تعاليمه وإرشاداته حي؛  ����نبينا زمن بصورة متجددة. لذلك أقول بأن 

تؤيت أُكُلَها كل حني. فسيتقدم اإلسالم يف املستقبل أيضا باألسلوب نفسه 
وليس بغريه. فلما مل يرفع السيف لنشر اإلسالم قط فيما مضى، فإن جمرد 
التفكري بذلك اآلن يعد ذنبا؛ ألن اجلميع يعيشون يف الوقت احلايل باألمن 

  ائل كافية لنشر دينهم. والسالم، وتوجد أسباب ووس
أقول بأسف شديد إن املسيحيني وغريهم من املعترضني مل يتدبروا احلقيقة قط 
عند شنهم اهلجمات على اإلسالم. كان عليهم أن يدركوا أن أعداء اإلسالم 
كلهم كانوا يف ذلك الزمن عاكفني على استئصال شأفة اإلسالم واملسلمني، 

فماذا كان على  تمعني ويؤذون املسلمني.وكانوا ينسجون املكايد ضده جم
  املسلمني أن يفعلوا مقابل تلك املعاناة واملصائب إن مل حيموا أنفسهم؟! 

. وهذا �١أُذنَ للَّذين يقَاتلُونَ بِأَنهم ظُلموا�القرآن الكرمي آية:  لقد وردت يف
يدلُّ على أن املسلمني أُمروا بذلك، وأُذن هلم باملواجهة دفاعا عن أنفسهم حني 
جتاوز الظلم م احلدود كلها. وكان ذلك إذنا يف ذلك الزمن، ومل يكن أمرا 
دائما. فقد جعلت للمسيح املوعود عالمةٌ أنه: "يضع احلرب". فمن عالمات 

ذلك أن املعارضني أيضا تركوا  صدقه أنه لن يشن احلروب. والسبب يف
احلروب الدينية يف زمنه، بل قد اختَذت هذه املواجهة صبغة أخرى؛ وهي أم 
يعترضون على اإلسالم بالقلم. خذوا املسيحيني مثال، فكل جريدة من 
جرائدهم تصدر بأعداد تقارب اخلمسني ألف نسخة، ويسعون بكل الوسائل 

يف هذه املواجهة إىل القلم أم نطلق السهام؟!  ليتربأ الناس من اإلسالم. أفنلجأ
من أكثر محقا وغباوة وعداوة لإلسالم من الذي يفكِّر ذه الطريقة يف الزمن 
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احلايل؟! فما يكون ذلك غري اإلساءة لإلسالم؟! فما دام معارضونا ال يرفعون 
السيف مع عدم كوم على حق؛ فما أغربه من تصرف لو جلأنا إىل السيف 
وحنن على احلق! ارفعوا السيف يف هذا العصر على أحد وقولوا له: أسلم وإال 
قتلناك؛ مث انظروا ماذا ستكون النتيجة! ال بد أن يلقي بكم يف السجن على يد 

الشرطة، لتذوقوا طعم استخدام السيف!  
إا أفكار سخيفة كلها، وجيب إزالتها من األذهان. لقد آنَ األوان أن يظهر 
وجه اإلسالم املنري األغر. جاء زمن لتدحض فيه االعتراضات كلها، وتزال من 
وجه اإلسالم الوضاِء وصمةٌ ُألصقت به. ولكين أقول بأسف شديد؛ إن 
املسلمني نظروا بنظرة االزدراء إىل فرصة هيأها اهللا هلم، وإىل طريق فتحه � 

إلدخال أهل الدين املسيحي يف اإلسالم، وكفروا به.  
قدمت يف كتابايت بكل وضوح طريقا من شأنه أن جيعل اإلسالم منتصرا 
وغالبا على األديان األخرى. فقد وصلت رسائلي إىل أمريكا وأوروبا وفهمها 
 يزِبدمها أمام مسلم فأهلها بفراسة وهبها اهللا تعاىل هلؤالء األقوام، وعندما أقد
ويرغي كأنه جمنون أو يريد أن يقتلين، مع أن القرآن الكرمي يعِّلم: �ادفَع ِباَّلتي 
هي َأحسن� ١. لقد كان اهلدف من هذا التعليم أن يتحول العدو إىل صديق 

محيم نتيجة اللطف وحسن املعاملة، وأن يسمع الكالم دوء وسكينة.  
أقول حالفاً باهللا -جلّ شأنه- بأنين من عنده، وهو يعلم جيدا أين لست 
مفتريا وال كذابا. وإن كنتم تكذِّبونين وتسمونين مفتريا مع حلفي باهللا وبعد 
رؤيتكم آليات اهللا اليت أظهرها لصدقي؛ فأناشدكم باهللا تعاىل أن تأتوا بنظري 
ملفترٍ ينصره اهللا ويؤيده دائما مع كذبه وافترائه عليه كل يوم. املفروض أن 
يهلك اُهللا املفتري، ولكن األمر يف حاليت خمتلف متاما. وها إين أقول قسما باهللا 
تعاىل إين صادق وجئت من عنده �، ومع ذلك يقال أين كذاب ومفتر، مث إن 
اهللا تعاىل ينصرين يف كل  قضية وعند كل بالء يثريه قومي ضدي، وينقذين منه؛ 

١ فصلت: ٣٥ 
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وقد نصرين نصرا حبيث ألقى حمبيت يف قلوب مئات اآلالف من الناس. وها إين 
أجعل صدقي مقصورا على هذا األمر وحده، فإن عثرمت على مفترٍ كذاب 
افترى على اهللا تعاىل، مث نصره اهللا تعاىل كما نصرين، وأطال حياته إىل فترة 

طويلة مثلي، وحقق جلَّ مراداته؛ فأتوا به.   
واعلموا يقينا أن املرسلني من اهللا تعاىل يعرفون باآليات والتأييدات اليت 
يظهرها اهللا هلم وينصرهم ا. إنين صادق فيما أقول، وإن اهللا تعاىل الذي ينظر 
إىل القلوب عليم وخبري مبا يف قليب. أال ميكنكم أن تقولوا على األقل كما قال 
 ضبع كُمبيص قًاادص يك ِْإنو بهكَذ هلَيبا فَعكَاذ يك ْرجل من آل فرعون: �ِإن

؟! أال توقنون بأن اهللا تعاىل أشد عداوةً للكاذبني؟! لو ١ �كُمديع ياَّلذ
هامجتموين جمتمعني فإن غضب اهللا أكرب وأشد من ذلك، فمن ذا الذي يستطيع 

أن ينقذ أحدا من غضب اهللا تعاىل؟!  
هناك نقطة جديرة بالذّكر يف اآلية اليت أوردا؛ وهي أن اهللا تعاىل سيحقق 
بعضا من أنباء الوعيد وليس كلها، فما احلكمة يف ذلك؟ احلكمة أن أنباء 

الوعيد تكون مشروطة، وتزول أيضا بالتوبة واالستغفار والرجوع إىل احلق.   
 يناُهللا اَّلذ دعالنبوءات نوعان، أوالمها: نبوءات الوعد؛ كقوله تعاىل: �و

. ويؤمن أهل السنة بأن اهللا تعاىل ال يخلف وعده يف حتقيق هذا ٢  �نكُمنوا مآم
النوع من النبوءات ألنه كرمي، ولكن فيما يتعلق بأنباء الوعيد فيمكن أن يعفو 
عن الناس بعد اإلنذار ألنه رحيم. إنه جلاهل وبعيد جدا عن اإلسالم من يقول 
بأن أنباء الوعيد كلها تتحقق حتما، ألنه يهجر القرآن الكرمي ألن القرآن يقول: 

   �كُمديع ياَّلذ ضبع كُمبيص�
من املؤسف حقا أن كثريا من الناس يسمون أنفسهم مشايخ، ولكنهم ال 
يدركون ما يقوله القرآن واحلديث، وليسوا مطلعني على سنة األنبياء، بل 

١ غافر: ٢٩
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فمن يزبدون ويرغون فقط بغضا وخيدعون. اعلموا أن الكرمي إذا وعد وىف. 
من والعفو كون العبد جديرا بالعقوبة. مع يعفو  أن ؛رحيما �كونه مقتضى 

فطرة اإلنسان أيضا. ذات مرة أدىل أحد الناس يف قضية رفعت أمام قاضٍ 
مث  ،، وكانت اجلرمية ثابتة عليهحينها وكنت حاضرا ،إجنليزي بشهادة زور

جاءت رسالةٌ مفادها أن القاضي قد نقل إىل مكان بعيد فحزن. كان ارم 
مث لو ألقي هذا يف السجن ملات فيه.  :طاعنا يف السن، فقال القاضي للكاتب

 لقد أُعداإلجنليزي:  القاضي يا سيدي. فقال الرجل معيلٌالكاتب أيضا: قال 
: حسنا، مزق امللف. للكاتبومل يبق يف اليد حيلة. مث قال  ،القضية اآلن ملف

أفال ميكن هللا أن  ؛فكِّروا اآلن، إذا كان هذا اإلجنليزي يستطيع أن يرحم
   !يرحم؟

 رائجةملاذا هي  أصال؟ مث فكّروا أيضا، ما اهلدف من الصدقات والتربعات
يف كل قوم؟ اإلنسان بطبعه مييل إىل الصدقة عند املصيبة والبالء، فيتصدق الناس 

. فإذا كان شاهاما  وأألبسة الفقراء بدفع النقود أو بذبح اخلراف أو إعطاء 
األمر  !الناس يف حالة االضطرار أصال؟ قتصدفلماذا ي ؛البالء ال يرد بالصدقات

ئة وأربعة وعشرين ماليس كذلك، بل البالء يرد حتما، وهذا ما يثبت بإمجاع 
بل هذا هو  ،ألف نيب. وأعرف يقينا أن هذا ليس ما يدين به املسلمون فقط

يف الدنيا ينكر ذلك.  ما من أحدأنه رى اعتقاد املسيحيني واهلندوس أيضا، وأ
  زول. تاهللا ميكن أن  مشيئةأن  متاما األمر كذلك فمن الواضحفما دام 

الفرق الوحيد بني النبوءة وإرادة اهللا هو أن النبوءة يطلَع عليها النيب، أما إرادة 
 ؛بواسطة نيب نفسها كُشفت إرادة اهللا لواهللا فال يخبر ا أحد بل تبقى خافيةً. و

لكان زوال إرادة اهللا  ؛مستحيالسميت نبوءة. فإذا كان زوال النبوءة ل
بالصدقات أيضا مستحيال. ولكن هذه الفكرة باطلة متاما. وألن زوال نبوءات 

قًا �قال تعاىل: لذا  ؛الوعيد ممكنادص كإِنْ يكُمدعي يالَّذ ضعب كُمبص�١ي .

 ٢٩غافر:  ١
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أيضا زالت، فأجيبوين  �أن بعضا من نبوءات النيب  بنفسه هنا يشهد اهللا تعاىل
يف  على نبوءايت. وإن كذّبتموين على هذا النحو على ذلك إن كنتم تعترضون

  فال تكذِّبونين وإمنا تكذِّبون اهللا. هذا األمر 
متفقة على أن  ؛بل الدنيا كلها ،ن أهل السنة كلهمبأأقول بكل ثقة ويقني 

؟ �مثال يونس  وعيد العذاب يزول نتيجة التضرع واالبتهال. هل نسيتم
ملاذا زال العذاب عن قومه؟ اقرأوا يف "الدر املنثور" وغريه من الكتب وسفر 

ه كان الوعد بالعذاب قاطعا، ولكن ملا رأى قوم ؛يونان يف الكتاب املقدس
عفا اهللا عنهم وزال العذاب. أما يونس فالعذاب تابوا ورجعوا إىل اهللا،  أمارات
حمدد، وكان يسأل الناس عن أخبار القوم. يوم فكان ينتظر العذاب يف  �

فقال: كل شيء على ما يرام، فحزن  ؟أخبار نينوى ما ؟نيفالحوسأل أحد ال
يونس كثريا وقال: لن أرجع إىل قومي كذّابا. فاالعتراض على نبوءة من نبوءايت 

ينايف  ؛مع وجود هذا النظري وشهادة القرآن القوية ،املشروطة بشرط مسبق
  يقدم على التكفري. و ،ملتقي أن يتفوه بكالم دون تفكريبا ليقال يالتقوى. 

وهي مسجلّة يف الكتب وعربة ملن يعترب،  امؤملة جد �إن قصة يونس 
قُبلت توبته.  مثلقي يف اليم ودخل بطن احلوت، ترون فيها أنه أُ ؛فاقرأوها بتدبر

قادرا على رفع اهللا  سبملاذا أنزل اهللا به هذا العقاب والعتاب؟ ألنه مل حي
 !الوعيد. فلماذا تستعجلون أنتم بشأين وتكذِّبون األنبياء مجيعا بغية تكذييب؟

   !اعلموا أن من أمساء اهللا "الغفور" فكيف ال يغفر للتائبني؟
منها خطؤهم يف اجلهاد.  ؛القوم أخطاء من هذا القبيل تطرقت إىل، فقد اإذً

مع أم يعتقدون  ،يستشيطون غضبا ؛ اجلهادبتحرميأنا أستغرب حني أقول 
أنفسهم أن األحاديث عن املهدي السفاك جمروحة. لقد ألّف الشيخ حممد ب

، وهذا ما اعتقد به ميان نذير حسني وضوعهذا امليف كتبا  البطالوي حسني
  فلماذا تكذّبونين؟  قط؛تلك األحاديث  وال يعتقد بصحة أيضا، الدهلوي

احلروب ويعلي كلمة  ضعأن ي ؛عود واملهديمهام املسيح املومن احلق أن 
، ذلك. ولكن املؤسف أن الناس ال يفهمون ركيزاإلسالم بالقلم والدعاء والت
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أن بالدنيا. فأنى هلم أن يتوقعوا  رغبتهم يفالدين كراغبني يف  ألم ليسوا
إذ  ؟!تكشف عليهم معارف القرآن مع انغماسهم ووقوعهم يف شوائب الدنيا

  .�١ال يمسه إِال الْمطَهرونَ�رآن الكرمي بكل وضوح ورد يف الق
ة من بعثيتأال فاصجتديد ي اهلدف والغاية من بعثيت ه .غوا إىل الغاية املرجو

اإلسالم وتأييده فقط. ال تظنوا أين جئت ألعلّم شريعة جديدة أو أعطي 
 ضاال كانذلك  قالومن  !كتاب جديد. كالب أتيتأحكاما جديدة أو 

، فلن تأيت �إىل أبعد احلدود. لقد ختمت الشريعة والنبوة على النيب  اوملحد
القرآن الكرمي خاتم الكتب، وال جمال للنقص أو الزيادة فيه قيد  .اآلن شريعة

وفيوضه، وتعليم القرآن الكرمي  �صحيح أن بركات النيب غري أنه أمنلة. 
وقد بعثين  ،دد يف كل زمانبل ما زالت موجودة وتتج ،ومثرات هديه مل تنقطع

ليست  حالة اإلسالم احلاليةإن . نفسها اهللا تعاىل إلثبات الفيوض والربكات
قد أُمجع أن املسلمني مصابون جبميع أنواع الضعف والزوال وعلى أحد، خافية 

واإلسالم صار  ،قلوم ال حتالفها واالحنطاط من كل ناحية. هلم ألسنة ولكن
وأتكفَّله، وقد أرسلين  اإلسالم ة أرسلين اهللا تعاىل ألسعفيتيما؛ ففي هذه احلال

. فإن مل تتم �٢إِنا نحن نزلْنا الذِّكْر وإِنا لَه لَحافظُونَ�قوله: ك وعدهحبسب 
القرن هذا لقد آلت احلالة يف  !فمىت؟ ؛محايته ونصرته وحفظه يف هذا الوقت
ولَقَد �اهللا تعاىل عنها: قال اليت  "بدر"الرابع عشر إىل ما كانت عليه يف 

. ففي هذه اآلية أيضا تكمن نبوءة أنه حني يعود �٣نصركُم اُهللا بِبدرٍ وأَنتم أَذلَّةٌ
عندها ينصره اهللا تعاىل حبسب  ؛اإلسالم ضعيفا وغريبا يف القرن الرابع عشر

على  تاسفأ ال !؟إلسالما �وعده حبفظ دينه، فلماذا تعجبون من نصرته 
، إذ كان من الضروري أن ماتسميتهم إياي دجاال وكذابا وتوجيههم إيلّ 
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سنة القدمية. تلك المن  ااملرسلون من قبلي لكي أنال نصيب ااهأتلقّى معاملة تلقّ
احلق أين ما نلت نصيبا يذكر من تلك املصائب والشدائد، أما املصائب و

يف مجاعة أي فال نظري هلا  �ت سبيل سيدنا وموالنا النيب اعترضواملعاناة اليت 
من أجل اإلسالم إيذاء ومصائب يعجز  �األنبياء السابقني. لقد حتمل  من

نبيا  �واللسان عن بياا. ويتبين لنا منها كم كان الرسول عن كتابتها القلم 
عليه حتمل الستحال  ونصرته؛ �تأييد اهللا   حيالفهمل عظيما. لوو جليل الشأن

ملا استطاع احتماهلا. ولكن  ؛آخر مكانه نيب كانلو وجبال املصائب واملعاناة. 
قد آلت  - بعد حتمل كل تلك املصائب واملعاناة - �اإلسالم الذي نشره النيب 

  حالته اليوم إىل ما ال أستطيع بيانه. 
لم رقبته اإلسالم يعين أن يفىن املرء يف حب اهللا تعاىل وطاعته، وأن يضع املس

باهللا تعاىل  رءاملراد من ذلك أن يؤمن املكان يف طاعة اهللا كشاة أمام اجلزار. و
عث النيب ال شريك له. ولكن  اأحداهذا التوحيد مفقودكان  �حني ب ،

ففي  .وكانت اهلند أيضا مليئة باألوثان كما أقر البانديت "ديانند سرسويت"
واحلال نفسها سائدة يف زمننا احلايل الذي . �هذه احلال كان ال بد من بعثته 

انتشرت فيه عبادة اإلنسان واإلحلاد أيضا إىل جانب عبادة األوثان، ومل تبق 
الروح احلقيقية واهلدف احلقيقي من اإلسالم. إن مغزى اإلسالم هو أن يفىن 

أن يتوجه دف من ذلك اإلنسان يف حب اهللا وأال يؤمن مبعبود سواه. واهل
الدنيا، وهلذا الغرض قسم اإلسالم تعليمه  دون التوجه إىل اهللا تعاىل اإلنسان إىل

إىل قسمني. األول: حقوق اهللا، والثاين: حقوق العباد. املراد من حقوق اهللا أن 
واجبة عليه. واملراد من حقوق العباد أن يواسي  �يؤمن اإلنسان أن طاعته 

 رد االختالف يف الدين. خلق اهللا. وليس صحيحا أن يؤذي اإلنسان أحدا
واالختالف يف الدين شيء آخر. إن فئة من  ،املواساة واملعاملة احلسنة شيء

أموال الكفار  تؤخذأن  قد أجازوااملسلمني الذين خيطئون يف فهم معىن اجلهاد 
حىت جبواز  ،بطرق غري شرعية، وقد أفتوا جبواز ب أموايل وأموال مجاعيت

التعليمات السيئة ال متت بصلة إىل اإلسالم ل هذه مثمع أن  اختطاف زوجام،
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يطالب  ل أبٍثَمبل اإلسالم . ميكن أن نضرب مثَوطاهرالذي هو دين نزيه 
وال حيب أن  ،ه بعضهم بعضاويود أيضا أن يواسي أوالد ،حبقوق أبوته

أن تكون  أيضا ويريد ،أال يشرك باهللا شيءم اإلسال كذلك يريديتحاربوا. 
   ١وحدة بني البشر.هناك مودة و

ي إىل ؤدأا ت هو اهلدف من كثرة األجر والثواب يف الصالة باجلماعة
أُمر أنْ  لدرجة الوحدة. وقد مت التركيز على حتقيق هذه الوحدة بصورة عملية

وأن يقفوا متالصقني  ،والصف مستقيما حماذيةون أن تكون أقدامهم املصلّ
من بينهم  شىوكأم شخص واحد لكي تسري أنوار بعضهم إىل بعض وتتال

  ز اليت تودي إىل األنانية والعجب والطمع. ييأوجه التم
تذكّروا جيدا أن يف اإلنسان قوة جيذب ا أنوار اآلخرين. فلتحقيق هذه 

ل يوم، مث يف الوحدة أُمر املسلمون أن جيتمعوا للصلوات يف مسجد احلي ك
مرة كل سنة،  يف مصلّى العيدجيتمعوا ومسجد املدينة مرة كل أسبوع، 

بيت اهللا. واهلدف من  يفوجيتمعوا من مجيع أحناء املعمورة مرة واحدة يف السنة 
  هو حتقيق الوحدة.  هذه األوامروراء كل 

حقوق اهللا وحقوق العباد.  :اهللا تعاىل احلقوق على نوعني اثنني قسملقد 
فَاذْكُروا اَهللا � :فقال يف آيةتكرر هذا الذكر كثريا يف القرآن الكرمي، و

 شبه لقد :. لقد ذُكر هنا سران اثنان. أوال�٢كَذكْرِكُم آباَءكُم أَو أَشد ذكْرا
 ذايتبذكر اآلباء. والسر يف ذلك أن حب الوالدين هو احلب ال هذكر � اهللا

ترون أن الطفل ينادي أمه بصورة تلقائية وعفوية حىت عندما  أالوالفطري. 
معه  نشئ، فاهللا تعاىل يعلّم اإلنسان يف هذه اآلية أن ياتضربه وتقسو عليه. إذً

عالقة حب فطري. مث تتولد الطاعة ألمر اهللا تلقائيا نتيجة هذا احلب. وهذا  �
ه، مبعىن أنه جيب أن لغبهو مقام املعرفة احلقيقية الذي جيب على اإلنسان أن ي
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يف آية  �. أما السر الثاين فقد بينه �يتولّد فيه حب فطري وخالص هللا 
. ففي هذه �١إِنَّ اَهللا يأْمر بِالْعدلِ والْإِحسان وإِيتاِء ذي الْقُربى�: أخرى بقوله

اآلية ذكر اهللا تعاىل ثالث مراتب جيب على اإلنسان احلصول عليها. املرتبة 
. األجراألوىل هي العدلُ. واملراد من العدل أن يحسن اإلنسان إىل غريه مقابل 

الدرجة  بل احلق أن ،واملعلوم أن هذا النوع من احلسنات ليس أعلى درجة
لوصلتم إىل درجة اإلحسان، أي أحِسنوا  . ولو تقدمتم أكثرالدنيا هي أن تعدلوا

إىل الناس دون مقابل. ولكن اإلحسان إىل املسيء، أو إدارة اخلد اآلخر إىل من 
العمل ذا التعليم بوجه  بتعبري آخر إنقولوا لطم اخلد األول ليس صحيحا، أو 

إن مثل اإلحسان إىل األشرار تعريبه: ما  "شيخ سعدي". يقول ليس ممكنا عام
  كمثَل اإلساءة إىل األبرار. 

ال يسع دينا أن جياري تعليم اإلسالم األمسى فيما يتعلق حبدود االنتقام؛ إذ ف
جزاُء سيئَة سيئَةٌ مثْلُها فَمن عفَا وأَصلَح فَأَجره علَى اِهللا إِنه ال �يقول اهللا تعاىل: 
نيمالظَّال بحميكن العفو ويئة جيب أن تكون مثلها. عقوبة الس أي أن. �٢ي

. فقد علّم اإلسالم العفو عن اخلطأ أيضا ولكن بشرط أن يكون ذلك لإلصالح
  انتشار الشر.دون أن يؤدي إىل  ولكن

الثانية بعد العدل هي اإلحسان، أي املعاملة احلسنة دون مقابل. ولكن فاملرتبة 
 أحيانا هذا السلوك أيضا يتضمن نوعا من األنانية، وهي أن اإلنسان مين

تعليما أعلى  �بإحسانه أو معاملته احلسنة على من أحسن إليه. لذا فقد أعطى 
ال  ،جتاه ولدها ا األماملعاملة اليت تقوم فوهو درجة "إيتاء ذي القرىب".  نهم

بل تكون معاملتها احلسنة معه ناجتة عن  ،ترجو مقابلها أجرا أو إنعاما أو إكراما
حبها الفطري له، حىت لو أمرها امللك أال ترضعه، وطمأا بأنه لو مات الولد 

 لسبتهبل  ،ملا خضعت ألمره ؛نتيجة غفلتها فلن تعاقَب بل ستنال إنعاما وإكراما
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 ال ب فطريحبولدها  تتعامل مع. والسبب يف ذلك أا نه عدو ألوالدهاعلى أ
  يشوبه طمع أو جشع. 

هذا هو التعليم السامي الذي يقدمه اإلسالم. اآلية املذكورة آنفًا تشمل 
حقوق اهللا وحقوق العباد معا. فمن منطلق حقوق اهللا تعين اآلية أن أطيعوا اهللا 

يتقدم الذي خلقكم ويربيكم. والذي هو ف �واعبدوه  ،مراعني مقتضى العدل
 �ألنه  ؛باإلحسانملتزما عليه أن يطيعه  ،هذا املقام يف طاعة اهللا على

ملا كان اإلنسان يتذكر إحسانات ووال تحصى.  ال تعد إحساناتهو"احملسن" 
اَهللا أَنْ تعبد : الْإِحسانُ" �النيب  قالفقد  ئله،احملسن بالنظر إىل مشائله وخصا

اهرت ككَأَن، "اكري هفَإِن اهرت كُنت ففي هذا املقام أيضا يبقى اإلنسان ١فَإِنْ لَم .
هي درجة "إيتاء ذي القرىب" حيث يتولد فيه  حمجوبا نوعا ما. واملرتبة الثالثة

احلب الذايت اخلالص هللا تعاىل. وقد سبق أن وضحت معىن ذلك من منطلق 
هذا  وقلت إن القرآن الكرمي هو الكتاب الوحيد الذي أعطى حقوق العباد،

جزاُء � أي:وهو تعليم كامل ال يسع أحدا اإلتيان بنظريه،  ،دون غريه التعليم
اإلصالح.  ؤدي إىلففي هذه اآلية اشترط اهللا للعفو أن ي �...سيئَة سيئَةٌ مثْلُها

، فتفاقمت فيهم ٢... إخلسن بالسنذنَ باألذن والأما اليهودية فقد اشترطت اُأل
مل يتمكن األب من لدرجة أنه إنْ  االنتقام حىت ترسخت فيهم هذه العادة قوة

تعاظمت فيهم عادة فأن ينتقم.  أيضا كان من واجب ابنه بل حفيده ،االنتقام
ت املسيحية مقابل علّمقلوم وفقدوا عواطف الرمحة متاما. و قستالبغض و

ذلك أنه إذا لطم أحد خدك فأدر له خدك اآلخر، وإذا سخرك ميالً واحدا 
ن العمل إ ؛ إذ. والعيب يف هذا التعليم ظاهر بداهةوهلم جرافَاذْهب معه اثْنينِ، 

جيترئ تعليم ناقص. هل هذا ال به مستحيل. وقد أثبتت الدول املسيحية عمليا أن
أن يدير خده اآلخر لشرير لطمه، واقتلع سنه فيقول له أن يقلع سنه مسيحي 

                                                 
  صحيح البخاري، كتاب اإلميان. (املترجم) ١
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ألدى ذلك إىل اختالل و ؛ لتشجع هذا اخلبيث أكثر،ولو فعل ؟!األخرى أيضا
أن نقبل أن هذا التعليم مجيلٌ ويطابق مشيئة اهللا  اأمن اتمع. فكيف ميكننا إذً

لو غصب عدو بلدا للزم أن وبلد،  لو عمل به ملا استتب األمن يف أيف .تعاىل
يسلَّم له بلد آخر أيضا. ولو اعتقل على يد العدو ضابطٌ واحد لوجب أن حيول 

. غري أنه ليست صاحلةعيوب تلك التعاليم، وهي  هي ن. فهذهوإليه عشرة آخر
معني. فلما مضت  زمنب كقانون ميكن القول إن تلك األحكام كانت خاصة

ذلك التعليم صاحلا ألناس آخرين نظرا إىل مقتضى احلال.  تلك الفترة مل يعد
 ، فبسبب حياة العبودية تعاظمتئة عامماأربع إىل سر لقد عاش اليهود يف اَأل

ضغائن. والقاعدة العامة هي أن الذي يعيش يف ظل وصاروا ذوي قسوة قلوم 
هاب، أما تصري أخالقه مثله؛ ففي عهد السيخ حتول كثري من الناس إىل ن حاكم،

جه إىل بدأ كل شخص يت ، فقديف عهد اإلجنليز الذي انتشر فيه التحضر والثقافة
  . ه اجلهةهذ

فتفاقمت فيهم عادة  ؛فرعون فمجمل الكالم أن بين إسرائيل عاشوا حتت
 ،ألم كانوا جيهلونه ؛يف زمن التوراة الظلم. لذا كان لتعليم العدلِ أولويةٌ

وكانوا معتادين على اجلرب والقهر، وكانوا متمسكني وموقنني مببدأ أنه ال بد من 
واجب عليهم، لذا فقد علّمهم اهللا وهو كسر السن بالسن يف كل األحوال، 

بل ال بد من اإلحسان أيضا،  ،تعاىل أنه جيب أال يقتصر األمر على العدل فقط
طمكم أحد على خد فأديروا له أنه إذا ل �أعطاهم تعليما بواسطة املسيح  لذا

أوصل اهللا  ؛اخلد اآلخر. فلما صب االهتمام والتركيز كله على هذه النقطة فقط
وجزاُء سيئَة سيئَةٌ مثْلُها فَمن �فقال:  �تعاىل التعليم إىل ذروته بواسطة النيب 

لعفو هنا ولكن بشرط أن يكون ، فقد علّم اا. إذً�عفَا وأَصلَح فَأَجره علَى اِهللا
 جيب. ال بد من التدبر هنا أنه يضرألن العفو يف غري حمله  ؛مدعاة لإلصالح

. فمثال إذا كان هناك خادمان فقط إلصالحيف اإذا كان هناك أمل  العفو
فيكون  صدفة؛ وناصح أمني، وصدر منه خطأ ،أحدمها شريف األصل ومطيع

معاقبته. أما اخلادم الثاين الذي هو ال خري يف ، وواَألوىل العفو عنه هو األنسب
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 وال يكاد ميتنع عن شره ،ويتسبب يف أنواع اخلسارة كل يوم اخللق وشرير يئس
  لتجاسر أكثر من ذي قبل، فال بد من معاقبته.  ؛لو ترك أمره على عواهنه

جممل القول؛ جيب أن تتصرفوا حبسب مقتضى احلال. هذا هو التعليم الذي 
لن يأيت بعده تعليم جديد أو شريعة ووهو التعليم الكامل،  ،اإلسالمجاء به 

والقرآن الكرمي خاتم الكتب. فال شهادةَ جديدة  ،خاتم النبيني �جديدة. النيب 
ما  وأ ،وما فعله �النيب  هوال صالة جديدة. وال جناة بترك ما قال ،بعد اآلن

  وهذا هو مذهبنا.  ،ا دينناهذ ومن تركه فمأواه جهنم. ؛جاء يف القرآن الكرمي
 هوخمطابات اهللا وإىل جانب ذلك جيب أن يكون معلوما أيضا أن باب مكاملات

مفتوح على هذه األمة. وهذا الباب ميثِّل شهادة متجددة ودائمة على صدق 
 اهدنا�يف سورة الفاحتة دعاء:  �علّم اهللا  الذ، �القرآن الكرمي وصدق النيب 

تعليم الدعاء للحصول . ففي �علَيهِم أَنعمت الَّذين صراطَ * املُستقيم الصراطَ
 إشارة إىل احلصول على كماالت األنبياء ،عليهم أنعم اهللاصراط الذين على 

. واملعلوم أن الكمال الذي أُعطيه األنبياء كان كمال معرفة اهللا، عليهم السالم
أنتم أيضا  اطلبواات واملخاطبات اإلهلية، فوقد نالوا هذه النعمة بواسطة املكامل

لتحصيل هذه  فقط . فال تظنوا أن القرآن الكرمي يأمر بالدعاءالكمال نفسه
، أو أنه ليس ألحد من األمة أن ينال هذا الشرف، وهذا له ال مثار النعمة ولكن

ية تثبت هذه الفكرة أية مز هل ،ق إىل يوم القيامة. قولوا باهللا عليكمغلَمالباب 
أقول صدقا وحقا إن الذي يعتنق هذا  !؟ماتسبب إهانة هل، أم �لإلسالم والنيب 

يفهم مغزى الشريعة قط. اإلسالم ال يهدف  ملواإلسالم،  سيء إىلاالعتقاد ي
 البل عليه أن يدرك حقيقتها، وأ ،إىل أن يقر اإلنسان بوحدانية اهللا باللسان فقط

ية اجلنة يف كيفبل جيب أن يطّلع فعال على  ،يكون إميانه باجلنة والنار نظريا فقط
هذا وال لقد كان . اهلمجيون اليت يرتكبهاهذه احلياة، ويتخلص من الذنوب 

الذي ال يسع قوما  واملطهر ، وهو اهلدف املقدسسالماهلدف األعظم لإل ؛يزال
أن يقدموا منوذجا له. ميكن أن يدعي  نووال يستطيع ،أن يأتوا بنظريه من دينهم
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ولكن هل من أحد يقدر على إراءة هذا النموذج  ،بلسانه ما حيلو لهاملرء 
   !عمليا؟
إله يؤمنون وجود اآلريني واملسيحيني أن يقدموا دليال على  طلبت منلقد 

دعاءات الفارغة. البه، ولكنهم ال يستطيعون أن يقدموا شيئا أكثر من التباهي وا
 ملعرفتهالذي يقدمه القرآن الكرمي جيهله هؤالء الناس. السبيل الوحيد  قإلله احلا

من ولكن  األخرى، هو سبيل مكاملاته اليت يتميز ا اإلسالم عن األديان
   رفضوها ملعادايت فقط. نيهؤالء املسلماملؤسف أن 

ن باهللا روا أن اإلنسان ال يوفَّق للتخلص من الذنوب إال إذا كان يؤمتذكّ
أن يتخلص من براثن  هو اهلدف األعظم حلياة اإلنسانفتعاىل إميانا كامال. 

  الذنوب. 
 ملسهالطفل يف  ميكن أن يرغبحىت  ،أن الثعبان يبدو مجيل املنظر كيف ترون

لن  ؛ولكن العاقل الذي يعرف أنه سيلدغه ويهلكه ،به أيضا سكبيده بل أن مي
لن يدخل مكانا يعلم أن فيه ثعبانا. كذلك لن ه أبدا، بل من دنواليتجاسر على 

على تناول السم م هلكهن يعرف أنه جيرؤكذلك متاما ال ميكن لإلنسان أن ي .
يتخلص من الذنوب ما مل يوقن أا سم زعاف. وهذا اليقني ال يتولد دون 

مع أنه يؤمن  ،يتجرأ اإلنسان على الذنوب إىل هذه الدرجة ااملعرفة. فلماذا إذً
املعرفة  حمروم منإال أنه  ؛ال سبب لذلك بالطبعباهللا تعاىل ويعد الذنب إمثا. 

فال بد من  ؛والبصرية اليت ختلق فطرة حترق الذنوب. وإن مل تتولد هذه احلالة
عن حتقيق هدفه احلقيقي، والعياذ باهللا.  االعتراف أن اإلسالم خالٍ وعاجز

ل احلق أن اإلسالم هو الدين ولكنين أقول إن األمر ليس كذلك مطلقا، ب
 ؛بصورة كاملة. وهناك سبيل وحيد لتحقيقه الوحيد الذي حيقق هذا اهلدف

ألا وحدها ختلق اليقني الكامل بوجوده  ،وهو املكاملات واملخاطبات اإلهلية
  ها. ويعاقب مرتكب ،يتربأ من الذنوب يف احلقيقة �. ومنها يتبني أن اهللا �

مث يتحول إىل الكبائر، حىت يوصل إىل  بداية الصغائر الذنب سم يتولد من
  الكفر يف اية املطاف.
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يف أن  ونويفكر األقوام قلقون حبد ذام،إن كل  ؛جملة اعتراضيةكأقول 
لتزكية إال بعد إىل امتمسكون بأال سبيل مثال ن وفاآلري .من الذنوبيتطهروا 

نتيجة ذنب واحد، مير مبئات آالف الوالدات العقوبة، ويعتقدون أن اإلنسان 
ال ميكنه أن يتزكّى. ولكن هناك مشاكل كثرية فوما مل مير ذه السلسلة 

فمىت سيكون اخلالص  ،أكربها أنه مادام اخللق كله مذنبا ؛تعترض هذا السبيل
أن احلائزين على النجاة بة؟ واألغرب من ذلك أم يسلِّمون دواممن هذه ال
خرالنجاة هذه بعد فترة من الزمن. فما الفائدة من  منجاهمجون من أيضا سي

خرئلوا: ملاذا يجون منه بعد النجاة؟ قال بعضهم بأنه يبقى هلم أصال؟ وإذا س
ذنب واحد ذريعةً إلخراجهم من مكان النجاة. تدبروا اآلن يف املوضوع 

نت كل نفسٍ ملا كا ! مثهل ميكن أن يكون ذلك فعل اهللا القادر؟ ؛وأخربونا
تبقى إىل أن خيلقها اهللا تعاىل، والعياذ باهللا، فما حاجتها  دون أننفسها، ل ةخالق

   !؟�حتت تصرفه 
 عيسى بأن اختذواللتزكية من الذنوب  اخترعوا وسيلةً ؛ فقداملسيحيون أما
ملعونا مبوته على  وأصبح، مث متسكوا بفكرة أنه محل مجيع خطاياهم إله ابنإهلا و

 بل قدما عالقة النجاة ذه الوسيلة؟  :الصليب، نعوذ باهللا من ذلك. فكِّروا اآلن
ألّهوا إنسانا. هل من ذنب أكرب  إم إذ للخالص من الذنوبارتكبوا ذنبا أكرب 

إساءة أكرب  لقد ألّهوه مث جعلوه ملعونا أيضا يف الوقت نفسه. أي !من ذلك؟
مع أنه قد  ،إذ ألّهوا إنسانا يأكل ويشرب وله حوائج تعاىل؟!حبق اهللا  من ذلك

ورد يف التوراة أنه ما من إله ثان يف السماء وال يف األرض. وكان هذا التعليم 
يعثَر عليه يف  الواختلقوا إهلا جديدا لوا عنه مكتوبا على األبواب، ولكنهم خت

   التوراة.
يولد من بطن مرمي مث يعاين  إلههل عندكم تصور  علماء اليهود:لقد سألت 

كلهم أن هذا افتراء حمض وال يوجد يف التوراة تصور وين على يد اليهود؟ فأجاب
ن  إلهكهذا، وأن إهلنا هو اإلله نفسه الذي يقدمه القرآن الكرمي. أي كما بي

كذلك نؤمن باهللا تعاىل واحدا ال شريك له  ؛القرآن الكرمي وحدانية اهللا تعاىل
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أي إنسان إهلا. من الواضح أنه لو  سبحنأن  يس لناعليم التوراة، ولحسب ت
ذه الشدة  �ملا عادوا املسيح  ؛أُخرب اليهود بإله كان سيولَد من بطن امرأة

حىت علقوه على الصليب، واموه بقول الكفر. فمن هنا يتبني بوضوح تام أم 
   ما كانوا جاهزين لقبول هذا األمر مطلقا.

القول، العالج الذي اخترعه املسيحيون للتخلّص من الذنوب يؤدي قصارى 
قد اخترعوا فمن الذنب أصال.  الصيف حد ذاته إىل الذنوب، وال عالقة له باخل

 صدقاء محقىإم أ ١لعالج الذنب، وهذا ال جيوز حبال من األحوال. آخر ذنبا
ا لنجام والتخلص ه، إذ قد اختلقودسي سفك دمنفسهم، ومثَلهم كمثل قرد أل

  . ضعيفاأي ارتكبوا الشرك وألّهوا إنسانا  ؛من الذنوب ذنبا ال يغتفر
 شنض أو يرعتكم هو مقام شكر للمسلمني أن إهلهم ليس بالذي ميكن أن ي

 هم يؤمنون بقدراته ويوقنون بصفاته. أما الذين ألّهوا إنسانا أو! فعليه هجوم
إن اآلريني  مثالفي لديهم وجود اهللا وعدمه. يستو ؛ات اهللاقدر أنكروا الذين

فما دام اهللا ليس  .نفسها، ومل خيلق اهللا شيئا هي إلهن كل ذرة ا أمذهبيعتنقون 
ومادامت القوى كلها موجودة من  ؟!هابقائاجة إىل اهللا لاحل فما ؛لذراتاالق خب

ل فقولوا بالعد ؛قدرة على االتصال واالنفصال أيضاالوفيها  ،تلقاء نفسها
وال أرى إال فارقا بسيطا جدا بني  !إىل اهللا أصال؟ هل هي حباجة :واإلنصاف
اإلسالم هو الدين الوحيد فهذه العقيدة.  الذين يعتنقون اآلرينيوامللحدين 

، الكامل واحلي. لقد آن األوان ألن تظهر عظمة اإلسالم وشوكته من جديد
  وقد جئت هلذا اهلدف بالذات.

، حاليا يقدروا األنوار والربكات النازلة من السماءجيب على املسلمني أن 
ناسب، ونصرهم حسب وعده املوقت الويشكروا اهللا على أنه أخذ بيدهم يف 

عصيب. وإن مل يقدروا نعمة اهللا هذه فلن يعبأ م، وسيتم أمره الوقت هذا ال يف
  ولكن سيكون األسف عليهم. يف كل األحوال، 
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ة بأن اهللا تعاىل قد أراد أن يقضي على األديان أقول بكل قوة ويقني وبصري
 مقاومةال يد وال قوة تقدر على و ،األخرى كلها ويهب اإلسالم الغلبةَ والقوة

  . �١يرِيد لِّما فَعالٌ� فهو:إرادة اهللا هذه، 
قد بدوري كم ذلك بواسطيت، وبلغأن اهللا تعاىل قد أ ،تذكّروا أيها املسلمون

  اآلن يف يدكم سواء أقبلتموه أم أبيتم.  واألمر ،أبلغتكم دعويت
ين أنا املوعود الذي كان بأباهللا  اقد مات. وأقول حالفً �أن عيسى  احلق

أن حياة اإلسالم تكمن وصحيح متاما أيضا  ؛متاما أيضا املؤكد جميئه مقدرا. ومن
لعرفتم أا املسألة الوحيدة اليت من  املوضوع؛هذه يف لو تدبرمت . يف وفاة عيسى

عليه أقيم وشأا أن تقضي على الديانة املسيحية. إا عماد قوي للديانة املسيحية 
لكان احلكم يف هذه  واتقَوه، بناؤها، فدعوه ينهار. لو خشي معارضي اَهللا تعاىل

جاءين ة ومجيالقضية سهال للغاية. ولكن سموا يل شخصا واحدا فقط ترك اهل
 ،. لقد آلت حالتهم إىل أم يرغون ويزبدون مبجرد مساعهم امسياالقتناعطالبا 

  !هل ألحد أن يهتدي ذه الطريقة؟فالسباب والشتائم. شرعون يف وي
 �إنين أقدم نصوص القرآن الكرمي الصرحية، واألحاديثَ، وإمجاع الصحابة 

بل يضجون ويصرخون قائلني: الكافر الكافر، الدجال  ،ولكنهم ال يسمعون
م بكل صراحة أن يثبتوا من القرآن الكرمي أن عيسى صعد إىل قول هلأ !الدجال

، أو أن يأتوا مبا يعارض �النيب ة رؤي أو يقدموا شيئا خيالفالسماء حيا، 
، ولكن ال �يف عهد أيب بكر  �اإلمجاع األول الذي عقد عند وفاة النيب 

  أجد جوابا. 
يثريون ضجة ويقولون: إن مل يكن املوعود اآليت هو  بعض آخرونهناك مث 

  فلماذا سمي املسيح املقبل ذا االسم؟  ؛املسيح عيسى بن مرمي اإلسرائيلي نفسه
للمعترضني حق  يكون أقول: ما أجهله من اعتراض! العجيب يف املوضوع أن

وداود وإبراهيم وإمساعيل، وأمحد  سىيف أن يسموا أوالدهم باسم موسى وعي
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إذا مسى اهللا أحدا باسم عيسى فعليه يعترضون! كان جيدر م النظر يف  أما
 يليق ماملبعوث آيات أم ال؟ وإذا وجدوا اآليات فما كان  رافقاملوضوع؛ هل ت

أن يتجاسروا على اإلنكار، ولكنهم مل يبالوا باآليات وال بالتأييدات بل قالوا 
  !دعائي: أنت كافرامساعهم  فور

ملعرفة األنبياء عليهم السالم واملبعوثني املثلى القاعدة العامة هي أن الوسيلة 
عندما يعين حاكما من قبل  ا ماكما أن شخصفمن اهللا هي معجزام وآيام. 

احلكومة يعطَى عالمةً، كذلك ملعرفة املبعوثني من اهللا أيضا عالمات وآيات. 
 ظهر يف تأييدي آية أو آيتني نّإأقول بكل حتدي آية، اهللا مل يأظهر بل  أو مئت

بل يشهد عليها  ،مئات اآلالف من اآليات. وهي ليست مما ال يعرفه أحد
أيضا  جتماعالناس. وأستطيع القول بأنه سيكون يف هذا اال مئات اآلالف من

مئات من الشاهدين عليها. لقد ظهرت يل اآليات من السماء ومن األرض 
  أيضا. 

 �أخرب ا النيب قد و ،يبادعائخاصة  كانت ولقد حتققت أيضا اآليات
منها مثال آية الكسوف واخلسوف اليت  .واألنبياء اآلخرون أيضا من قبل

صحيح أن الكسوف واخلسوف  متوها مجيعا. لقد أُنبئ يف حديثشاهد
هل حتققت  :روين اآلناملسيح. أخبِويف شهر رمضان يف زمن املهدي  انسيحدث

  هذه اآلية أم ال؟ هل من أحد يستطيع القول بأنه مل يشهد هذه اآلية؟ 
أنه سيكون من الشدة بكذلك أُنبئ بتفشي الطاعون يف ذلك الزمن، و

أم ال؟ وقد  الطاعون ة. فهل ظهرت آيةعشر من نفرٍ سبعةحبيث ميوت به 
القالص. أمل تتحقق  وستتعطّل بسببهامركبة جديدة  تخترعورد أيضا أنه س

إن قائمتها طويلة جدا.  ؟!ام أحصي اآلياتالقطار؟ حت باختراعهذه اآلية 
ولكن يا هلا من  ؛دعي، دجاال وكاذباتدبروا اآلن، فقد اعتبِرت، أنا امل

مبعوثٌوإذا كان  !!حتققت مجيع اآليات من أجلي أنا الكاذب إذ !مفارقة 
اعدلوا واتقوا اهللا، هل يؤيد اهللا تعاىل  !بقي يف نصيبه؟ ذافما ؛آخر قادما

   !كاذبا أيضا ذه الطريقة؟
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خاب وخسر، وخرجت ساملا  قد الالفت يف املوضوع أن كل من بارزين
 :غامنا منتصرا من كل مصيبة أوقعين فيها املعارضون. فليقل يل أحد حالفا باهللا

   !هل هذه هي املعاملة اليت يتلقاها الكاذبون؟
ما الذي جرى هلؤالء املشايخ الذين خيالفونين يف الرأي؟  :أقول بأسف شديد

ا أخربوأال يعلمون أن السلف الصاحل قد  !ملاذا ال يتدبرون القرآن واألحاديث؟
وقد توقّف أهل الكشوف  ؟!ببعثة املسيح املوعود يف القرن الرابع عشرمجيعا 

 ؛بكل وضوح "حجج الكرامةكتاب "كافة أيضا عند هذا احلد. فقد ورد يف 
أن بعثته لن تتأخر عن القرن الرابع عشر. إن هؤالء القوم كانوا يقولون على 

القرن الرابع  أمااستعاذت باهللا من القرن الثالث عشر،  أيضا لوحوشاملنابر بأن ا
الكاذب بدال من  حىت أتىسيكون مباركا. ولكن ما الذي حدث فعشر 

بل  إمام موعود؟ مث ظهرت ألوف مقدرا فيه جميءالصادق يف القرن الذي كان 
ونصره اهللا يف كل موطن وعند كل  ،مئات ألوف اآليات أيضا يف تأييده

 ،سهل ه بشيء جزافا أمرفكِّروا جيدا يف هذه األمور وأجيبوين. التفو ،اجهةمو
  صعب.  ولكن القول مبراعاة تقوى اهللا

مهل املفتري والكذاب إىل مدة طويلة اجلدير باالنتباه أيضا أن اهللا تعاىل ال ي
عاما وقد زادت مدة  ٦٧. لقد بلغت من العمر �تزيد على مدة أُعطيها النيب 

هذه القضية  بأن تطولملا مسح اهللا  ؛لو كنت مفتريا كذَّابافعاما.  ٢٣يت على بعث
  إىل هذا احلد. 

يقول البعض: ما الفائدة من جميئك؟ فاعلموا يقينا أن هناك هدفنيِ من بعثيت. 
األديان األخرى يف هذا العصر على اإلسالم وكأا تلتهمه،  لقد غلبت: األول

من ه فأرسلين اهللا تعاىل يف هذا العصر ألنقذ ؛تيمكطفل يوصار وضعف اإلسالم 
صوالت األديان الباطلة، وألقدم األدلة القوية واحلجج الدامغة على صدقه. 

إمنا هي األنوار والربكات السماوية  -احلجج العلميةإضافة إىل  - وهذه األدلة
. فلو قرأمت تقارير القساوسة يف هذه باستمرار يف تأييد اإلسالم ظلت تظهراليت 

األيام لعرفتم مدى استعدادهم ملعارضة اإلسالم، ولعلمتم أيضا األعداد اليت 
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في هذه احلالة كان من الضروري أن ترفع فتنشر ا كل جريدة من جرائدهم. 
أقول يقينا بأن غلبة وأرسلين اهللا تعاىل هلذا الغرض.  وقد. اكلمة اإلسالم عالي

  . أمارااقد بدت و ؛الم سوف تتحقق يف كل األحوالاإلس
أن هذه الغلبة ليست حباجة إىل سيف أو بندقية، ومل يرسلين اهللا صحيح متاما 

أمحق لإلسالم.  األسلحة. والذي يفكر ذه الطريقة يف هذا العصر فإنه صديقب
قد إن هدف األديان هو فتح القلوب دائما، وهذا اهلدف ال ينال بالسيف. ل

كان للدفاع فقط، وذلك حني  �السيف الذي رفعه النيب  بأنقلت مرارا 
ت األرض من دماء جتاوز األعداء واملنكرون كل احلدود يف الظلم، وامحر

  املسلمني عدميي احليلة. 
  األخرى.  من بعثيت هو أن يغلب اإلسالم األديانَ األول ، فإن اهلدفاإذً

يقولون بأننا نصلي ونفعل كذا وكذا.  اناسهناك أهو أن  واألمر الثاين
لذا من الضروري جدا أن يتولّد  ،ولكن احلق أن هذا كله على األلسن فقط

مغزى اإلسالم وحقيقته. ما أعرفه هو أنه ال  هذه الكيفية اليت هي يف الناس
أيب بكر وعمر، ينصبغ بصبغة ميكن ألحد أن يكون مؤمنا ومسلما ما مل 

بل  ،عليهم أمجعني. إم ما كانوا حيبون الدنيا وعثمان وعلي رضوان اهللا
حيام يف سبيل اهللا. أما يف هذه األيام فجلّ االهتمام منصب على  روانذ

فإذ كانت عندهم مكان.  �وقد انغمس الناس فيها حىت مل يعد هللا  ،الدنيا
بل الصالة  ،من أجل الدنيا ارةالعمكذلك من أجل الدنيا، فجتارة هناك 

كل ما يف وسعهم لنيل قرب أهل يفعلون للدنيا فقط.  صاراأيضا  والصوم
 هل ؛الدنيا وال يعريون للدين أدىن اهتمام. كل شخص يستطيع أن يفهم

هناك هدف أمسى  أم ،كان املراد من اإلقرار باإلسالم وقبوله كما فُهم وظُن
لما ، وكصبغ بصبغة املالئكةنما أعرفه هو أن املؤمن يطهر وي !من ذلك؟

 فيما ن له. فليفكر كل واحد منكم يف نفسهأطموامسع كالمه  ؛تقرب إىل اهللا
  كان حائزا على هذا املقام أم ال؟  إذا



١٤٤  ������� 	
���  

 

بشيء. إن اهللا  تليس امع أ ،ر فقطوبالقش قنعتمأقول صدقا وحقا إنكم 
وجه إىل اإلسالم أن أتصدى هلجمات تهي تعاىل يريد اللب. إذن، فمهميت 

يف املسلمني حقيقة اإلسالم وروحه. لقد نال وثن  أُنشئمن اخلارج، و
، مالاآلماين وعلّقت به األيف قلوب املسلمني و مةًعظَ - بدال من اهللا - الدنيا

هذا الوثن  أن أكسرعداوم وصلحهم بل كل شيء للدنيا، فأنوي وصارت 
ها لَكُتؤيت شجرة اإلميان أُف ؛لتقوم يف قلوم عظمة اهللا وجربوتهتكسريا 

ولكنها  ،صورا الظاهريةبجمددا. هذه الشجرة موجودة يف هذه األيام 
أَلَم تر �ليست موجودة يف حقيقتها. لقد قال تعاىل عن الشجرة احلقيقية: 

كَيف ضرب اُهللا مثَلًا كَلمةً طَيبةً كَشجرة طَيبة أَصلُها ثَابِت وفَرعها في 
ؤاِء * تماالسهبر نيٍ بِإِذْنا كُلَّ حي أُكُلَهترون أن اهللا تعاىل قد ضرب �١ت .

هو أن  �أَصلُها ثَابِت�طيبة. واملراد من:  بشجرة هنا مثالً للدين الكامل
تكون أصوهلا اإلميانية ثابتة ومتحققة، وتبلغ درجة اليقني الكامل، وتؤيت 

 :وال تيبس يف حني من األحيان. ولكن قولوا باهللا عليكم ،كل حني مثارها
هل هذه احلالة ملحوظة يف هذه األيام؟ هناك أناس كثريون يقولون ما احلاجة 

فلو  !إىل كل ذلك؟ أقول: ما أغىب املريض الذي يقول ما احلاجة إىل الطبيب
يجة ماذا عسى أن تكون نت ؛استغىن املريض عن الطبيب ومل يشعر حباجة إليه

ال شك أن املسلمني يف هذا الوقت يدخلون يف:  !ذلك إال هالكه؟
  . النور يرافقعندما  يتأتى وهذا ،�آمنا�ولكنهم ال يدخلون يف:  �أَسلَمنا�

لتيف تكذييبمن أجلها، فال تعجلوا  باختصار، هذه هي األمور اليت أُرس ،
. إن آية الطاعون اوقّادوألن عقل التائب يكون حادا  ؛بل اتقوا اهللا وتوبوا إليه

إن اهللا ال يغير ما بقوم : "التايل نزل اهللا علي الكالمجد خطرية، ويف ذلك أ
 على اهللا.لعنة على من افترى الهذا كالم اهللا تعاىل. و حىت يغيروا ما بأنفسهم."

تغير يف القلوب. يقول اهللا تعاىل إن تغيرا سيحدث يف مشيئته حني حيدث ال
                                                 

  ٢٦ -٢٥إبراهيم:  ١
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فاتقوا اهللا واخشوا غضبه. ال ميكن ألحد أن يتحمل مسؤولية غريه. نرى أنه لو 
فكيف تثقون  ؛ال يعود كثري من الناس أوفياء له ،رفعت قضية بسيطة على أحد

  . �١يوم يفر الْمرُء من أَخيه�اهللا عنها: اليت يقول م يف اآلخرة 
ال تقْف ما لَيس �: ـنا أن حيسنوا الظن ويعملوا بكان من واجب معارضي

لْمع بِه عوا. اعلموا أن األمم السابقة قد هلكت للسبب ٢ �لَكولكنهم تسر ،
ختلّى عن خطئه وإن كان من املعارضني.  ؛نفسه. العاقل إذا علم أنه كان خمطئا

مِ الرجال أن يعترفوا خبطئهم، ومن فقط التقوىبى إال ولكن هذا ال يتأتيمن ش .
  وهذا ما حيبه اهللا تعاىل. ؛هو بطلٌفيفعل ذلك 
فمع أن نصوص القرآن  ؛أريد أن أقول شيئا عن القياس كله ىل ذلكإضافة إ

اآليات الكرمي واألحاديث معي، ويؤيدين إمجاع الصحابة أيضا، وتدعمين 
إال أنه ميكن أن تتم  ؛على صدقيالوقت  التأييدات اإلهلية، وتربهن حاجةُو

القياس. ال يقبل اإلنسان شيئا  يقتضيهاحلجة بالقياس أيضا. لذا جيب أن نرى ما 
ال يوجد له نظري. فمثال لو قال لك أحد إن اهلواء قذف ولدك إىل السماء، أو 

ودون  فهل ستقبل كالمه دون سبب معقول وفر؛ إىل كلبٍحتول  ن الولدإقال 
فَاسأَلُوا أَهلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنتم �يف القرآن الكرمي:  لذلك قال تعاىل ،الك !؟حتقيق

من  .. اآلن تأملوا يف مسألة وفاة املسيح وصعوده إىل السماء�٣ال تعلَمونَ
األدلة على وفاته أن الكفار طلبوا من النيب وجود النظر عن  املؤكد متاما، بغض

 األكملالذي كان  - �ينبغي له  انفكمعجزة الصعود إىل السماء.  �
بوحي من  به أجاب ماذا ، ولكنيهاأن يصعد إل - واألفضل من مجيع النواحي

أن اهللا يعين  هذا. �٤قُلْ سبحانَ ربي هلْ كُنت إِال بشرا رسوال�اهللا تعاىل: 

                                                 
  ٣٥عبس:  ١
  ٣٧اإلسراء:  ٢
  ٤٤النحل:  ٣
  ٩٤اإلسراء:  ٤
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 إىل السماء الصعود شرالب دام قد حرم على مافوعده. إخالف بريء من 
كاذبا. إذا كان اعتقادكم بصعود لكنت أنا  يهاصعدت إل لوف جبسده العنصري،

لو اعترض أحد من القساوسة على النيب بم تردون ف ؛صحيحا إىل السماء املسيح
 ؟!له يف القرآن الكرمي صلما الفائدة من اإلميان مبا ال أف ؟اآليةهذه مقدما  �

ذا . باإلضافة إىل ذلك ال يوجد هل�اإلسالم والنيب شوهتم مسعة لو فعلتم ل
ليس حراما. يقول اهللا تلك الكتب واالستشهاد ب ،نظري يف الكتب السابقة األمر

كَفَى بِاِهللا �: أيضا قالو. �١شهِد شاهد من بنِي إِسرائيلَ�: �تعاىل عن النيب 
 نمو كُمنيبنِي ويا بهِيدابِشتالْك لْمع هدنا �. وقال أيضا: �٢عكَم هرِفُونعي

ماَءهنرِفُونَ أَبعإلثبات نبوة رسول اهللا  هذه اآليات . فما دام اهللا تعاىل يقدم٣ �ي
   !صار اجتهادنا منها ممنوعا؟ كيفف �

وقد  ،الكتب السابقة سفر النيب مالخي ضمن أسفار الكتاب املقدس ومن
بن االنيب إيليا قبل املسيح عليهما السالم. وحني جاء املسيح  بعودةوعد فيه 

أصدر  �سب نبوءة النيب مالخي، ولكن املسيح حبسئل عن جميء إيليا  ؛مرمي
  النيب يوحنا.  بصورة حكمه أن املوعود مبجيئه قد جاء

عن املراد من جميء املوعود؛  �قد سبق أن صدر احلكم يف حمكمة عيسى ل
يؤيدين.  ابل اعترب إيليا نفسه، وهذا القياس أيض ،إيليا إذ مل يعترب يوحنا مثيلَ

فال يقدمون أي نظري. إن بعض الناس حني نظائرم إنين أقد أما منكري ،
يعجزون عن تقدمي الدليل أو النظري يف هذا املقام يقولون إن تلك الكتب قد 

 �مع األسف الشديد ال يدرون أن النيب  همحريف والتبديل. ولكنأصاا الت
هذا  عدواكانوا يستشهدون ا، وأن معظم السلف الصاحل  �والصحابة 

  هذا ما قاله البخاري أيضا. .التحريف معنويا

                                                 
  ١١األحقاف:  ١
  ٤٤الرعد:  ٢
  ١٤٧البقرة:  ٣
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ىل ذلك هناك عداوة شديدة بني اليهود والنصارى، كتبهم أيضا إة إضاف
أن إيليا سيعود ثانية، وإال آلمنوا باملسيح  اآلن بحىتيؤمنون  نزالوي الوة، تلفخم

ويصرح أنه إذا طُرح  ،. حبوزيت كتاب عاملٍ يهودي يقول فيه بكل قوة�
سيقدم سفر النيب مالخي وسيقول بأن فيه وعدا بعودة النيب  ؛عليه هذا السؤال

  إيليا. 
على الرغم من ملا صار مئات اآلالف من اليهود من أهل جهنم  ؛فكِّروا اآلن
بأن املذكور يف فهل يصح بشأين عذرهم  ؛وصاروا قردة وخنازير ،هذه األعذار

أي  فيهماليهود معذورين إذ مل يكن  كان !بن مرمي؟ااملسيح هذا املقام هو 
نظري، أما اآلن فال يوجد يف أيديكم عذر. إنّ موت املسيح ثابت من القرآن 

يف القرآن الكرمي  "منكم" . كذلك ورد�النيب ة الكرمي، وهذا ما تصدقه رؤي
بل ظهرت لتصديقي مئات اآلالف  ،واحلديث. مث مل يرسلين اهللا صفر اليدين

لو أقام أحد عندي اآلن أيضا أربعني يوما لرآها. اآلية املتعلقة فمن اآليات، 
عين بأين كنت وراء قتله. لو كان  غبياءبليكهرام آية عظيمة الشأن. يقول األ

مثلها، وقد يقال غدا إن آيات  عنراض صحيحا لرفع األمان ائيا هذا االعت
، والعياذ باهللا. إن إثارة االعتراضات من "خسرو برويز"كان وراء قتل  �النيب 

  . هذا القبيل ليست من شيم العارفني باحلق
ئة ماأكثر من شهد عليها إن آيايت ليست بقليلة، بل  :ويف النهاية أكرر وأقول

وهم على قيد احلياة. فال تستعجلوا يف إنكاري، وإال ماذا  ،ألف شخص
، وهو موجود ويرىاعلموا يقينا أن اهللا تعاىل  !سيكون جوابكم بعد املمات؟

  ١يصدق الصادق ويكذِّب الكاذب."
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