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  أ   كلمة الناشر
 ت    شكر وتقدير

  ج  مقدمة الطبعة األردية
  ١       مؤسس اجلماعة يتحدى العلماء أن حيلفوا باهللا تعاىل

 ٥   العظيم حلف فيها باهللا �لسيدنا املسيح املوعود  ابات وأقوالكت
 ٨٣           �دعاء قوي ومثري للمسيح املوعود 

 ٨٥        مستقبل اجلماعة ونبوءة غلبة اإلسالم األخرية 
 ٨٧  التحدي الصريح

 ٨٩   امللحق
 ٩٥        دليل التقول والتمييز بني الصادقني والكاذبني

�����





  

  :�سيح املوعود واإلمام املهدي سيدنا املقال لقد 

نعم الربز العقل أن يوس بهذه  "هل يجوالقد
اإلنعامات، ويؤيد بهذه التأييدات، رجالً يعلم أنه من 

العالمين؟  أو قولُ المفترين؟ وهل يوجد فيه نص رب
وهل تجدون نظيره في العالمين؟ وهل يجزم العقل 

 تقول على اهللاباجتماع هذه األمور كلّها في كذّاب ي
، وال يتوب من افترائه بترك في الصباح والمساء

ثم يمهله اهللا ستا وعشرين سنة، ويظهره على  ،الحياء
غيبه، وينصره من كلّ جهة، وفي كلّ مباهلة على 

بل هي كلمة ال يؤمن قائلها بأحكم  ،األعداء؟ كال
 الحاكمين. أَال إنّ لعنة اهللا على قوم يفترون على اهللا

لى الذين يكذّبون رسل اهللا وقد رأوا آيات صدقهم وع
الكاذب ال  أال يرون أن .ثم كفروا بما رأوا وهم يعلمون

صر الشتبه األمر واختلط الحقر كالصادق، ولو ننصي 
بالباطل، وال يبقى الفرق بين الذين يوحى إليهم من 
اهللا وبين الذين هم يفترون. أَال لعنة اهللا على من 

  اهللا أو كذّب الصادقين."افترى على 

  )٦٣٠ص  ٢٢(االستفتاء، اخلزائن الروحانية جملد 
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  نحمده ونصلِّي علَى رسوله الكَرِميِ              الرحمنِ الرحيمِبِسمِ اِهللا
دوعحِ املواملِسي هدبلَى ععو 

íÛ×Ò<†�^ßÖ] 
 

الذي حيتوي  "حلفًا باهللابني يدي القارئ الكرمي كتاب "نضع    
الفًا باهللا ذكر فيها، ح �على مقتبسات من كالم املسيح املوعود 

ه وحب �للنيب  هوطاعت هدعاويه وحب معتقداته وصدق تعاىل، صحةَ
  .للقرآن الكرمي

الكتاب يف األصل باللغة األردية، وختتلف الطبعة العربية عن األصل  
بإذن  ، عربية وأردية،أخرىاألردي قليال، إذ أضيفت إليها مقتبسات 

العزيز، كما أضيف إليها ملحق من أمري املؤمنني أيده اهللا تعاىل بنصره 
  يضم حبثًا شامال عن دليل "التقول على اهللا تعاىل".

  علما أن النصوص العربية أصالً قد جعلناها بني عالمات التنصيص.

إىل العربية وإعداد  لقد عين املكتب العريب بنقل املقتبسات األردية
دم نتقالكتاب ذا الشكل، وقد شارك يف إخراجه إخوة آخرون، و

، وخنص بالذكر السادة الكرام خبالص الشكر لكل من ساهم يف ذلك
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خالد عزام، د. حممد حامت الشافعي، معتز القزق، والداعية أويس 
  نصري، جزاهم اهللا تعاىل أحسن اجلزاء. آمني.

وأن هذا الكتاب  نسأل اهللا تعاىل أن يوفق القارئ لالستفادة من
 خلقه، آمني. كثريا من يفتح القلوب ملعرفة احلق ويهدي إليه

Š‘bäÛa@@
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  (بالطبعة األردية)

من كتب وأقوال  احلمد هللا الذي وفقين لتجميع هذه املقتبسات
ب، لكي يعرف ياملسيح املوعود عليه الصالة والسالم يف صورة كت

  أصحاب القلوب العامرة خبشية اهللا تعاىل صدقَه عليه السالم.

وإين أشكر الدكتور حممد حسني ماجد والسيد راشد حممد إله دين 
احملترمني على مساعدما على نشر هذا الكتاب، فجزامها اهللا أحسن 

بتاريخ . لكن واأسفاه، لقد تويف الدكتور حممد حسني ماجد اجلزاء
قبل نشر هذا ، إنا هللا وإنا إليه راجعون وذلك ١٩٨٨مايو  ٢٥

، تغمده اهللا بواسع رمحته وجعل مثواه يف اجلنة بالقرب من الكتاب
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ومن سيدنا املسيح املوعود عليه الصالة  �سيدنا حممد رسول اهللا 
  وم السيدة صديقة بيغم وأوالدمها، آمني. والسالم، وحفظ أرملة املرح

أهدي هذا الكتاب إىل الدكتور خليل أمحد ناصر املرحوم، وذلك 
حبسب أمنية الدكتور حممد حسني ماجد املرحوم. أعرف الدكتور 
خليل أمحد ناصر منذ أيام الدراسة. كان املرحوم تقيا وحمبا لإلسالم 

  . واألمحدية. رمحهما اهللا رمحة واسعة، آمني

ناظر الدعوة والتبليغ بقاديان على  نائب يف النهاية أشكر السيد
كتابته التعريف ذا الكتاب، جزاه اهللا أحسن اجلزاء. كما ألتمس من 
مجيع أبناء اجلماعة دعاء خاصا يل بأن يتقبل اهللا جهودي هذه يف 

  خدمة دينه. آمني. 

������ ���	������ ���	������ ���	������ ���	        
  بشري الدين إله دين

  ب مؤلف هذا الكتي
  رتري التبليغ والتربية باجلماعة بإسكندر آباد،سكو

  حيدر آباد، اهلند حمافظة 
  ١٩٨٨نوفمرب  ٣٠
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ل من نـزيسوف  � بن مرمي عيسى سيدنا يعتقد معظم املسلمني أن
يف األمة احملمدية، فينشران  �السماء يف الزمن األخري، ويظهر املهدي 

أي أم ينتظرون ظهور رجلني ربانيني يف هذا الزمن اإلسالم يف الدنيا، 
األخري. ولكن الثابت من القرآن الكرمي واحلديث الشريف أن عيسى 

الذي كان "رسوال إىل بين إسرائيل" قد تويف قبل ألفي عام كسائر  �
األنبياء، ومل يصعد إىل السماء جبسده العنصري، وليس حبي هنالك، ولن 

ه املادي يف الزمن األخري. بل الثابت من األحاديث ل إىل العامل جبسدنـزي
النبوية الشريفة ظهور رجل من األمة احملمدية لتجديد الدين وإصالح األمة 

. فقد ورد يف �ويكون مثيال للمسيح ابن مرمي  ،يقال له اإلمام املهدي
  األحاديث الشريفة: 

، كتاب الفنت، باب هاج عيسى ابن مريم". (ابن مال الْمهدي إِالأ: "
  شدة الزمان)

ب: "يوشك من عاش منكُم أَنْ يلْقَى عيسى ابن مريم إِماما مهديا 
  وحكَما عدلًا". (مسند أمحد بن حنبل، باب نزول عيسى بن مرمي)
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يكُمف ميرم نلَ ابزإِذَا ن متأَن فج: "كَي نم كُمامإِمصحيح و) ."كُم
  البخاري، كتاب األنبياء، باب نزول عيسى بن مرمي)

سيكون إماما  املزمع نزوله بن مرمي تعين هذه األحاديث أن عيسى
  مهديا وحكَما عدالً ويكون إمامكم منكم. 

فاتضح من هذه األحاديث النبوية الشريفة أن املوعود القادم هو شخص 
عيسى بن مرمي. لقد ذكرنا من قبل  واحد، وهو اإلمام املهدي وهو مثيل

 كان رسوال إىل بين إسرائيل، وقد تويف، وال جمال �أن عيسى بن مرمي 
  يئه إىل الدنيا ثانية. 

رسل من اهللا تعاىل، ومنها املهناك أدلة كثرية تشهد على صدق دعوى 
 أنه يقدم دعواه أمام الناس بيقني تام وجيعل اهللا شاهدا على دعواه، ألن اهللا
يعلم الصادق والكاذب، وإنه ال ينصر الكاذب املفتري، بل حيرمه تأييده 

 ﴾وقَد خاب منِ افْترى﴿ونصرته، وخييبه يف مرامه حبسب قول اهللا تعاىل: 
ولَو تقَولَ علَينا ﴿ل اهللا عليه عذابه كما قال اهللا تعاىل: نـز)، وي٦٣(طه 

ذْنالْأَقَاوِيلِ * لَأَخ ضعب كُمنا مفَم * نيتالْو هنا منلَقَطَع نيِ * ثُممبِالْي هنا م
  )٤٩- ٤٦(احلاقة  ﴾من أَحد عنه حاجِزِين

في الْمسجِد دخلَ  �بينما نحن جلُوس مع النبِي وعن أنس بن مالك "
م عقَلَه، ثُم قَالَ لَهم: أَيكُم رجلٌ علَى جملٍ، فَأَناخه في الْمسجِد ثُ

 بِيالنو ،دمحئُ.  �مكتالْم ضيلُ الْأَبجذَا الرا هفَقُلْن .هِميانرظَه نيئٌ بكتم
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 بِيالن بِ. فَقَالَ لَهطَّلالْم دبع نا ابلُ: يجالر فَقَالَ لَه� .كتبأَج فَقَالَ : قَد
 بِيلنلُ لجي  �الرف لَيع جِدفَلَا ت ،أَلَةسي الْمف كلَيع ددشفَم لُكائي سإِن

 ،لَكقَب نم برو كببِر أَلُكفَقَالَ: أَس .ا لَكدا بملْ عفَقَالَ: س .فِْسكن
فَقَالَ: اللَّهم نعم. قَالَ أَنشدك بِاللَّه أَاللَّه  أَاللَّه أَرسلَك إِلَى الناسِ كُلِّهِم؟

أَمرك أَنْ نصلِّي الصلَوات الْخمس في الْيومِ واللَّيلَة؟ قَالَ اللَّهم نعم. قَالَ 
قَالَ اللَّهم نعم.  أَنشدك بِاللَّه أَاللَّه أَمرك أَنْ نصوم هذَا الشهر من السنة؟

قَالَ أَنشدك بِاللَّه أَاللَّه أَمرك أَنْ تأْخذَ هذه الصدقَةَ من أَغْنِيائنا فَتقِْسمها 
 بِيا؟ فَقَالَ الننائلَى فُقَربِهِ،  �ع ا جِئْتبِم تنلُ: آمجفَقَالَ الر .معن ماللَّه

سا رأَننِ وب دعنِي سو بةَ أَخلَبثَع نب امما ضأَني، ومقَو ني مائرو نولُ م
وقوله تعاىل: "وقل  ،بكْرٍ. (البخاري، كتاب العلم، باب ما جاء يف العلم

  رب زدين علما")
حيث قال رسول  ،ملن حيلف كاذبا عموماومن ناحية ثانية ورد الوعيد 

: "اليمني الفاجرة تدع الديار بالقع". (مسند الشهاب، باب اليمني �اهللا 
الفاجرة)، أي أن اهللا تعاىل يهلك صاحب احللف الكاذب ويدمر داره 

  خرابا يبابا.  وحيوهلا
مريزا غالم أمحد  سيدنا لقد أعلن مؤسس اجلماعة اإلسالمية األمحدية

هللا تعاىل يف القرن الرابع عشر دعواه بأنه مبعوث من عند ا �القادياين 
  بالكلمات التالية: 
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 عند اهللا قد أُخربت يف الوحي اإلهلي املقدس املطهر أنين بعثت من 
مسيحا موعودا وإماما مهديا وحكَما يف االختالفات الداخلية تعاىل 

ا، مث ذين االمسني كليهما سلفً �واخلارجية. وقد شرفين رسول اهللا 
 ما يف مكاملته املباشرة، مث اقتضى الزمن بلسان حاله أن أُمسى مساين اُهللا

شهدون على امسي يالثالثة  الشهود: هؤالء ذين االمسني. باختصار
هذين. أال إنين أُشهد ريب الذي هو مالك السماوات واألرض على أنين 

 ١٧ربعني، اخلزائن الروحانية جأوهو يشهد بآياته على صدقي. ( ،منه
  )٣٤٥ص

، الصحايب اجلليل �وقد كتب حضرة موالنا عبد الكرمي السيالكويت 
  حلضرته، فقال: اخاص اسكرتريالذي كان يعمل  �للمسيح املوعود 

وقال:  �املسيح املوعود  سيدناكتب شخص من مدينة بريلي إىل 
يف أحاديثه؟ أرجو  �هل أنت املسيح املوعود الذي أخرب عنه رسول اهللا 

لى سؤايل حالفًا باهللا تعاىل. فقمت كاملعتاد باقتباس فقرة أو أن جتيب ع
فقرتني من "ترياق القلوب" كانتا جوابا كافيا لسؤاله، وأرسلتهما له يف 
الرسالة. ولكن السائل مل يقتنع بذلك، وكتب رسالة خاطبين فيها وقال: 

نفس أريد أن يكتب حضرة املريزا نفسه بقلمه حلفًا باهللا ما إذا كان هو 
املسيح املوعود الذي ذُكر يف األحاديث والقرآن الشريف. وبعد صالة 

وقلت:  �املغرب وضعت الدواة والقلم والورق أمام املسيح املوعود 
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أن أخذ الورق  �إن شخصا يكتب هكذا. فما لبث املسيح املوعود 
  بيده وكتب هذه األسطر: 

 باإلقرار املفصل لقد بينت للناس من قبل أيضا حلفًا باهللا يف كتيب
التايل وأكتب اآلن أيضا يف هذه الورقة حالفًا باهللا الذي نفسي بيده أنين 

يف أحاديثه  ����أنا ذلك املسيح املوعود الذي أخرب عنه رسول اهللا 
الصحيحة الواردة يف الصحيحني البخاري ومسلم وغريمها من 

 الصحاح. وكفى باهللا شهيدا.

 ١٨٩٩أغسطس  ١٧ عنه وأيد، الراقم مريزا غالم أمحد عفا اهللا
، ص ١وامللفوظات ج  .٥- ٤ص  ٣٢عدد  ٣(جريدة "احلَكَم" جملد 

٣٢٦(  
بقَسمه دعاويه يف كتبه ودعمها  �املسيح املوعود  سيدنالقد ذكر 

وحلفه، وإن أخانا احلبيب السيد بشري الدين إله دين احملترم قد مجع  باهللا
لكي ينظر أصحاب الطبائع  �يف هذا الكتيب هذه املقتبسات من كتبه 

النقية السعيدة يف كتبه بإمعان ويروا سلسلة من تأييدات اهللا ونصرته 
  جلماعته، لعلهم يصدقون دعاويه ويؤمنون. 

  شريف أمحد أميين
  نائب ناظر الدعوة والتبليغ بقاديان
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  وعلى عبده املسيح املوعود      حنمده ونصلي على رسوله الكرمي  
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  )عليه الصالة والسالم(سيدنا املسيح املوعود 
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املشايخ من سوء فهم عن مجاعتنا وعقائدها، قال حلسم ما أشاعه 
إمام مجاعتنا احلايل (اخلليفة الرابع رمحه اهللا تعاىل) يف إحدى خطب 

  اجلمعة ما ملخصه: 
هو شريعتنا. يا  �يزعم هؤالء املشايخ أن كالم املسيح املوعود 

إم ال خيافون اهللا أدىن خوف. امسعوا ما هي شريعتنا حبسب  !لفتنتهم
  :�مريزا غالم أمحد  سيدناله ما قا
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"حنن مسلمون، نؤمن باهللا الفرد الصمد األحد، قائلني ال إله إال هو، 
ونؤمن بكتاب اهللا القرآن، ورسوله سيدنا حممد خامت النبيني، ونؤمن 
باملالئكة ويوم البعث، واجلنة والنار، ونصلي ونصوم، ونستقبل القبلة، 

حم اهللا ورسوله، ونم ما حرلَّ اهللا ورسوله، وال نزيد يف وحنرلُّ ما أح
، �الشريعة وال ننقص منها مثقال ذرة، ونقبل كل ما جاء به رسول اهللا 

وإنْ فهِمنا أو مل نفهم سره ومل ندرك حقيقته، وإنا بفضل اهللا من املؤمنني 
  ) ٧ص  ٨ جملد ،املوحدين املسلمني." (نور احلق، اخلزائن الروحانية

  :� وقال حضرته
أقول صدقا وحقا، وحلفا باهللا تعاىل: إنين ومجاعيت مسلمون، ونؤمن 

والقرآن الكرمي كما جيب على املسلم الصادق أن يؤمن.   �بالنيب 
  )٢٦٠ص  ٢٠جملد  ،(حماضرة لدهيانه، اخلزائن الروحانية

فإن كان يف هؤالء املشايخ أدىن إميان ومحاس للدين فليحلفوا باهللا 
، مث لينظروا ما �دنا أمحد املسيح املوعود تعاىل كما حلف سي

  يظهره القدر.
حىت يفترون  جداالدعاء عليهم، ولكنهم ظاملون  من إين أمنع

ويكذبون، ومل يبق يل حيلة إال أن أحتداهم بتحدي املسيح املوعود 
وأقول هلم: إن كنتم متقني ومؤمنني باهللا حقًا فتعالوا اقبلوا حتدي  �

أعلنوا كما أعلن هو مشهِدين اَهللا على أنفسكم، و �املسيح املوعود 
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وقولوا إن األمحديني كاذبون، فاسقون، فُجار وزناة ويسيئون إىل 

دينا جديدا كالبهائيني.  ويبتدعون ، ويعادون اإلسالم،�سيدنا حممد 
جيب أن يعلنوا هذه التهم حالفني باهللا، مث لينظروا ما يظهره قدر اهللا 

  تعاىل. 
  يضا:أ �وقال 

بأين لست  -جل شأنه-أقسم باهللا إين أكشف على العامة أين ها 
إن عقيديت هي: ال إله إال اهللا حممد رسول اهللا، وأؤمن مبا ورد  .كافرا

 �لَكن رسولَ اللَّه وخاتم النبِيني�يف قوله تعاىل:  �حبق النيب 
ء اهللا هذا بقدر أمسا أقسم على صدق بياينوإين  .)٤١ (األحزاب

 عند اهللا � احلسىن وبقدر حروف القرآن الكرمي وبقدر كماالت النيب
أما الذي يظن ذلك  ،فليس يل معتقد خيالف قول اهللا ورسوله .تعاىل

ن يعدين كافرا، وال يكف عن وبعد كل هذا م .فهذا سوء فهمه
كرامات ( وت.املبعد  ذلك عن سيسألفليعلم يقينا أنه  ،التكفري

   )٦٧ص  ٧جملد اخلزائن الروحانية الصادقني، 
(ملخصا من خطبة اجلمعة حلضرة مرزا طاهر أمحد اخلليفة الرابع 

  )١٩٨٧مارس  ٦يوم  ،�للمسيح املوعود 
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وما قَتلُوه وما ﴿تعاىل  اهللا قول بتفسري �بعد أن قام املسيح املوعود 
وهلَبإىل قوله تعاىل...ص ... هِملَيكُونُ عقال: ١٦٠ -  ١٥٨(النساء: ﴾ي (  

قد كُشفت علي  آنفًا إن هذه احلقيقة املذكورة والذي نفسي بيده
واللحظة كشفًا، وكلّ ما كتبت ه بتعليم ذلك املعلِّم للتوه اآلن إمنا كتبت

وهام، اخلزائن الروحانية، جملد األاحلقيقي. فاحلمد هللا على ذلك. (إزالة 
  )٢٩٣، ص ٣

أما ما قلته قبل قليل بأن اختبار صدقي أو كذيب أمر سهل، 
ان الناس بأنه لو ك - بإعالم من اهللا وإفهامه- فتفصيله بأنين ادعيت 

، وكنت أنا يف جانب آخر، وأراد انبمن الدنيا كلها يف ج
هما عند درجتالفريقان اكتشاف األمور السماوية الختبار قرما و

أنا  إنين على يقني كامل بأنين سأكون ا باهللاحلفً فأقول، تعاىل اهللا
العليم احلكيم بأنه قد ظهرت علي مئات  ا باهللاأقول حلفً. الغالب

من الذين رأوها بأم أعينهم  اآليات السماوية إىل اليوم، وإن كثريا
 ، اخلزائن الروحانية جاجلزء الثاين،إزالة األوهام(ما زالوا موجودين. 

  )٥٨٠ ص ٣
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ل التقوى واحلق يفليكن واضحا أن ميان نذير حسني قد ترك سب
كلية. كنت نشرت يف دهلي ثالثة إعالنات، وأعلنت فيها مرة بعد 

جلّ  حالفًا باهللابلّغتهم أنين مسلم وأؤمن بالعقيدة اإلسالمية، بل أخرى 
شأنه أنه ليس يف كتيب وال يف مقايل أمر خيالف عقيدة اإلسالم، وليس 
 األمر إال سوء فهم املعترضني، وإال فإنين أؤمن من كل قليب وروحي

جبميع عقائد اإلسالم، وأتربأ مما يعارض عقيدة اإلسالم. (احلُكم 
  )٣١٢ص  ٤جملد  ،ماوي، اخلزائن الروحانيةالس
جلّ شأنه إنه إذا ثبت فشلي يف هذا  باهللا حلفًاوأقول إنين أَعد، و 

فسوف أتوىل بنفسي إعالن هذا الفشل وأقر بكذيب، ولن  ،١االختبار
يكون هناك من داعٍ آخر مليان نذير حسني والشيخ البطالوي أن 

هذه احلالة أكون مستحقا لكل حتقري  حيكما علي بالكفر واالفتراء، ويف
وازدراء وإهانة، ولسوف أعترف يف االجتماع العام نفسه أنين مل 

أقسم أُرسل من عند اهللا تعاىل، وأنين كاذب يف كل ما ادعيت. ولكنين 
أنين أؤمن وأرى أن اهللا تعاىل لن يفعل ذلك، ولن يضيعين أبدا.  باهللا

   )٣٣٠ص  ٤ية جملد (احلكم السماوي، اخلزائن الروحان

                                                           

١
 )الناشر. (اختبار بيان معارف القرآن الكرميأي   
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قد كنت أُقمت من اهللا ألجدد الدين بإذنه، وأجدع أنف  وأيم اِهللا،"
دعوت يتلذلك من اهللا القدير البديع، فلب ن مارِنه، وأُمرته الباطل م
وم تلبية املطيع، وبلّغت أوامره وبذلت فيها جهد املستطيعِ. فارتاب الق

بعزويت، وأبوا تصديق دعويت، وسبِر فيه غور عقلهم ودعوى نقلهم. 
فاشتعل املبطلون، وظنوا يب الظنون، وضوا إيلّ بالتكفري، وما هلم 
بذلك من علمٍ مثقالَ القطْمري. دخلوا فيما مل يعلموا، وأخذوا اللعن 

، أَخذَهم شرعةً، ومل يفتشوا حقيقةً. وكلُّ ذلك كان من هلبِ الغلِّ
  كداِء السلِّ.

وأما أنا فما كنت أن آىب من أمر ربي، أو أفتري عليه من تلقاء نفسي. 
هو حمسين ومنعمي. أسبغَ علي من العطاء، وأمتّ علي من كلّ اآلالء، 
وأعطاين توفيقًا قائدا إىل الرشد، وفَهما مدرِكًا للحق، وآتاين ما مل 

، وإنْ هي إال حتديث بآالء الرمحن. هو كفلين يؤت أحد من األقران
وتولّى، وأعطى ما أعطى، وبشرين خبري العاقبة واُألوىل، ودنا مين 
وأدىن، ومحدين من عرشه ومشى إيلّ، ورفعين إىل السماوات العلى. 
وتلك كلها من بركات املصطفى، الظلُّ بأصله اقتدى، فرأى ما رأى. 

، وال هتك فاضحٍ، وأفوض أمري إىل اهللا. فاآلن ال أخاف ازدراَء قادحٍ
إِنْ أك كاذبا فعلي كذيب، وإنْ أَك صادقًا فإن اهللا ال يضيع أمر 
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اخلزائن  ،(دافع الوساوس، مرآة كماالت اإلسالم "الصادقني.
 )١٥-١٤ ص ٥ جملد ،الروحانية

آن يف القر صار زينوا الدقارير، وذموا املسك والعبري، ونقالكفّ إنّ"
العيون، وقُوم بالدون، قُدت تالبيبه، وردت أعاجيبه، وغُلث البولُ 
باملاء، ورجحت الظلمةُ على الضياء، وأطاروا عيسى بإفراط اإلطراء، 

ه وأوقعوا الناس دذا البنات واألبناء، وعدلوا باهللا عب الوحيد وجعلوا اَهللا
ول الكرمي تانات، وأضلُّوا خلقًا كثريا يف الليلة اللّيالء، وحنتوا للرس

بتلك االفتراء. وما آذى قليب شيء كاستهزائهم يف شأن املصطفى، 
لو قُتلت مجيع صبياين،  وواِهللا،وجرحهم يف عرض خري الورى، 

وأوالدي وأحفادي بأعيين، وقُطّعت أيدي وأرجلي، وأُخرجت احلدقةُ 
ما كان علي أشق من  ،ي وأَوين وأَرينمن عيين، وأُبعدت من كلّ مراد

ذلك. رب انظُر إلينا وإىل ما ابتلينا، واغفر لنا ذنوبنا واعف عن 
معاصينا، ال يتغري أمر بدون تغيريك، وال يأيت وال يرد بالء إال 

اخلزائن  ،(دافع الوساوس، مرآة كماالت اإلسالم" بتقديرك.
  )١٥-١٤ ص ٥ جملد ،الروحانية

، على أنين مؤمن أشهد بالرب العظيم، وأحلف باهللا الكرميها أنا "
مسلم موحد متبع ألحكام اهللا وسنن رسوله، وبريٌء مما تظنون ومن 
سم الكفرِ وحلوله. وإين ال أرى لغري الشرع عزةً، وال لعالمه درجةً. 
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ة ليس له وآمنت بكتاب اهللا، وأشهد أن خالفه زندقةٌ، ومن تفوه بكلم
أصلٌ صحيح يف الشرع، ملْهما كان أو جمتهدا، فبِه الشياطني متالعبة. 

خاتم األنبياء، وأن كتابنا لقرآنٌ كرمي وسيلة  �وآمنت بأنّ نبينا حممد 
االهتداء. ال نيب لنا نقتدي به إال املصطفى، وال كتاب لنا نتبعه إال 

منت بأن رسولنا سيد ولْد الفرقان املهيمن على الصحف اُألوىل. وآ
آدم وسيد املرسلني، وبأن اهللا ختم به النبيني، وبأن القرآن ايد بعد 
رسول اهللا حمفوظٌ من حتريف احملرفني وخطأ املخطني، وال ينسخ وال 

وال خيالفه إهلام امللهمني الصادقني.  ،يزيد وال ينقص بعد رسول اهللا
القرآن أو أُهلمت من اهللا الرمحن، فقبِلته  وكلّ ما فهمت من عويصات

على شريطة الصحة والصواب والسمت، وقد كُشف علي أنه صحيح 
ال ريب فيه، وال لبس وال شك وال شبهة، وإنْ  خالص يوافق الشريعةَ

ه من أيدينا كاملتاع كان األمر خالف ذلك على فرض احملال، فنبذْنا كلَّ
سعال، وآمنا مبعاين أرادها اهللا والرسول الكرمي، وإن مل الردي ومادة ال

 ها من اهللا العليم. وعندنا نصوصعلينا حقيقت كشفها ومل ينعلم
وآيات وبراهني على صحتها سنذكرها يف موضعها ووقتها، نرد بِها 
على الذين اعتادت قلوبهم زورا، وقذفت أقالمهم لغوا موفورا، وهم 

ؤون كتايب، وال يتدبرون يف جوايب وال يتفكّرون. فويلٌ هلم مما ال يقر
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كتبت أيديهم، وويل هلم مما يكسبون." (دافع الوساوس، مرآة 
  )٢١ ص ٥ جملد ،اخلزائن الروحانية ،كماالت اإلسالم

أليس هذا هو الوقت الذي  ،واشهدوا بأمانة عصرانظروا إىل حالة ال
بشىت أشكاهلا؟ هل يوجد يف األزمنة  حيتاج فيه اإلسالم إىل نصرة اهللا

يف زمننا هذا،  �ما أُهني به اإلسالم والرسول األكرم اخلالية نظري ل
ة ما فُتح من أبواب الردلو ،ما شن على الشريعة الربانية من صوالتلو

واإلحلاد؟ أليس صحيحا أن قرابة مئة ألف شخص قد تنصروا يف اهلند 
ف ستون مليون كتاب أو أكثر ضد يف غضون مدة وجيزة؟ وأُلِّ

ن الذين حىت إ ،ةعريقأفراد عائالت  ماإلسال ارتد عناإلسالم، وقد 
 ه" لبسوا لباس النصرانية وصاروا أعداء ل�كانوا يسمون "آل الرسول 

اإلهانات بذيئة مليئة ب كتب �، وألِّفت ونشرت ضد النيب �
القلوب باكية أم لو والشتائم اليت تقشعر لسماعها األبدان، وتشهد 

اقَتلوا أوالدنا أمام أعيننا وقطَّعوا أعزاءنا وأقاربنا األقربني يف الدنيا إرب 
ملا  فواهللا مث واهللا ،وغصبوا أموالنا ،وقتلونا أيضا باخلزي واإلهانة إربا،

م  أصابنا حزنٌ وما تعذّبتقلوبنا كما تعذّبت بسماع سبهم وإساء
ص  ٥ جملد ،اإلسالم، اخلزائن الروحانيةمرآة كماالت (؟ �لنيب ل

٥١-٥٠(  
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عنده، ودعوت الناس من أمره، فليخترب املختربون.  وإين واهللا من"
وإين أضع أمام العلماء واملشائخ لعنةً وبركة، فليأخذوا منهما ما 

أما اللعنة فللذين يكذّبونين باتباع الظن،  شاءوا، وليميلوا إىل ما مييلون.
وال  ،بالغيب، وال يعلمون احلقيقة وال يتدبرونويكفرونين رمجا 

يطلبون مني ما يشفي صدورهم وال حيضرونين ليشاهدوا اآليات 
ولينجوا من الشبهات، كما يفعل املتقون. أال إم هم الذين شقُوا يف 

ون املسلمني بغري علم ومبا رالدنيا واآلخرة، وعليهم لعنة اهللا مبا يكفّ
وأما الربكة فللذين  ومبا كانوا يستعجلون. كانوا يظنون ظن السوء

يسمعون كالمي، ويرون آيايت، ويظنون بأنفسهم خريا، ويقبلون احلق 
وال يستكربون. فأولئك هم الذين سعدوا يف الدنيا واآلخرة، وقاموا 
لطلب احلق فهم يطلبون. ال ميشون مكبني على وجوههم، ويسألون 

ون على الباطل وال يغفلون. عند كل شبهة لينجوا منها، وال يصر
مرآة التبليغ، " (فعليهم صلوات اهللا ورمحته وبركاته وهم مرحومون.

  )٤٠٤-٤٠٣ص  ٥ جملد ،كماالت اإلسالم، اخلزائن الروحانية
إين قد أُرسلت من ريب، ونفث يف روعي من روع املسيح،  واهللا،"

وعاًء إلراداته وتوجهاته، حىت امتألت علتا، نفسي ون وج سميت
واخنرطت يف سلك وجوده، حىت تراءى شبح روحه يف نفسي، 

ق، لَت متوأُشرِبت يف قليب وجوده، وبرِق منه بارق فتلقّته روحي أَ



                  ���������������������������������ً��� �  ��  �١٤� 

ولصقت بوجوده أشد مما يخيل كأين هو، وغبت من نفسي وظهر 
وتاري املسيح يف مرآيت وجتلّى، حىت ختيلت أن قليب وكبدي وعروقي وأ

ممتلئة من وجوده، ووجودي هذا قطعة من جوهر وجوده، وكان هذا 
مرآة كماالت اإلسالم، اخلزائن التبليغ، ( "فعل ريب تبارك وتعاىل.

  )٤٣٨ص  ٥ جملد ،الروحانية
مأمور من اهللا الذي أرسل نبينا وسيدنا حممدا املصطفى  واهللا إينو"
ضيعين، وقد خلع علي من وأعلم من اهللا أنه ال ي ،هلداية كافة الناس �

ن كأسها، وأعطاين ما يعطى املقربون. وأرى حلل الوالية، وسقاين م
بركاته نازلةً على أنفاسي، وعلى قليب ولساين، وعلى فهمي وبياين، 
وعلى جدران بييت وعتبة بايب وأُسكُفّتها، فهل أنتم تقبلون؟ وعسى أن 

ا وهو شر لكم، واهللا تكرهوا شيئا وهو خري لكم، وعسى أن حتبوا شيئ
يعلم وأنتم ال تعلمون. وإين متوكل على ريب، وأفوض أمري إىل اهللا، 
وأدعو اهللا أن يصفي خلقه من خبث األهواء، ويلهمهم فعلَ اخلريات 
وقبولَ نداء أهل االجتباء، وينجيهم يف الدنيا واآلخرة من سوء اخلزي 

مرآة كماالت ليغ، التب" (وجهد البالء، ويلحقهم بالذين هم صادقون.
 )٤٩٦-٤٩٠ص  ٥ جملد ،اإلسالم، اخلزائن الروحانية

"كنت أحوكنت أجد قليب مائال إىل القرآن  ،الروحانيني زمرةَ ب
ودقائقها ونكاا ومعارفها. وكان القرآن قد شغفين حبا، ورأيت أنه 
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يعطيين من أنواع املعارف وأصناف األمثار ال مقطوعة وال ممنوعة، 
 نه يقوي اإلميان ويزيد يف اليقني.ورأيت أ
إنه درة يتيمة. ظاهره نور، وباطنه نور، وفوقه نور، وحتته  وواهللا

قُطوفها تذليال، نور، ويف كل لفظه وكلمته نور. ج ة روحانية، ذُلِّلتن
وجتري من حتته األار. كل مثرة السعادة توجد فيه، وكل قبس يقتبس 

طُ القَمنه، ومرتاد. موارد فيضه سائغة، فطوىب للشاربني. ن دونه خ
  وقد قُذف يف قليب أنوار منه ما كان يل أن أستحصلها بطريق آخر.

لوال القرآن ما كان يل لطف حيايت. رأيت حسنه أزيد من  وواهللا
مائة ألف يوسف، فملت إليه أشد ميلي، وأُشرِب هو يف قليب. هو 

عجيب، وحسنه يراودين عن  رباين كما يرىب اجلنني. وله يف قليب أثر
نفسي. وإين أدركت بالكشف أن حظرية القدس تسقى مباء القرآن. 

ن شرب منه فهو حييا بل يكون من وهو حبر مواج من ماء احلياة، م
  احمليني.

أُفرِغَ يف قالب  من كل شيء. وجه إين أرى وجهه أحسن وواهللا
كجميل رشيق اجلمال، وأُلبس من احلسن حلّةَ الكمال. وإين أجده 

القدله نصيب كامل من تناسب األعضاء، ، أسيلِ اخلد أُعطي ،
وأُسبغت عليه كل مالحة باالستيفاء، وكل نور وكل نوع الضياء. 

له حظ تام من كل ما ينبغي يف احملبوبني من االعتداالت  طيعأُ ،وضيئٌ
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جب، املرضية، واملالحات املتخطفة، كمثل حورِ العيون، وبلَجِ احلوا
ولَهبِ اخلدود، وهيف اخلصور، وشنب الثغور، وفَلَجِ املباسم، ومشم 
األنوف، وسقَمِ اجلفون، وترف البنان، والطُّرر املزينة، وكل ما يصيب 

  سني.....القلوب ويسر األعني ويستملح يف احلَ
قي فاحلمد هللا مث احلمد هللا أنه أنالين حظًا وافرا من أنواره، وأزال إمال

مرره، وأشبع بطين من أمثاره، ومنح يب من النعم الظاهرة والباطنة، ن د
وجعلين من اذوبني. وكنت شابا وقد شخت، وما استفتحت بابا إال 
فتحت، وما سألت من نعمة إال أعطيت، وما استكشفت من أمرٍ إال 
كشفت، وما ابتهلت يف دعاٍء إال أجيبت، وكل ذلك من حيب 

عليه  موسلِّ سيدي وإمامي سيد املرسلني، اللهم صلِّ حببالقرآن، و
بعدد جنوم السماوات وذرات األرضني. ومن أجل هذا احلب الذي 

وحني كنت  كان يف فطريت، كان اهللا معي من أول أمري، حني ولدت
مرآة التبليغ، (" ضريعا عند ظئْري، وحني كنت أقرأ يف املتعلمني.

  )٥٤٧-٥٤٥ ص ٥ جملد ،الروحانيةكماالت اإلسالم، اخلزائن 
"يا أمحد، بارك اهللا  ، وخاطبين ريب وقال:اإلهلامفُتحت علي أبواب "

فيك. الرمحن علّم القرآن، لتنذر قوما ما أُنذر آباؤهم، ولتستبني سبيل 
ارمني. قُلْ إين أُمرت وأنا أول املؤمنني. يا عيسى إين متوفيك 

كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق رك من الذين ورافعك إيلّ ومطه
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الذين كفروا إىل يوم القيامة. إنك اليوم لدينا مكني أمني. أنت مين 
 لة توحيدي وتفريدي، فحان أن تعان وتعرف بني الناس.نـزمب

مك اهللا من عنده. تقيم الشريعة وحتيي الدين. إنا جعلناك املسيح ويعلّ
ينصرك  الناس. واُهللا ن عنده ولو مل يعصمكيعصمك م بن مرمي. واُهللا

ولو مل ينصرك الناس. احلق من ربك فال تكونن من املمترين. يا 
أمحدي أنت مرادي ومعي. أنت وجيه يف حضريت. اخترتك لنفسي. 
 ملكم ذنوبكم ويرح ركم اهللا ويغفقل إن كنتم حتبون اهللا فاتبعوين حيبِب

  عليكم وهو أرحم الرامحني."
 ن مجلتها إهلام: "إنا جعلناك املسيح بن مرمي".مهذه نبذة من إهلامايت، و

قد كنت أعلم من أيام مديدة أنين جعلت املسيح ابن مرمي، وأين نازلٌ  وواهللا
 لت عقيديت وكنتبل ما بدله، ولكن أَخفيته نظرا إىل تأويله، نـزيف م

 عليها من املستمسكني. وتوقفت يف اإلظهار عشر سنني، وما استعجلت
وإن  وما أخربت حبا وال عدوا وال أحدا من احلاضرين. ،رتوما باد

يا ﴿كنتم يف شك فاسألوا علماء اهلند كم مضت من مدة على إهلامي: 
أنتظر اخليرة والرضاء  ، أو اقرؤوا "الرباهني". وكنت﴾عيسى إين متوفيك

عالم، حىت تكرر ذلك اإلهلام، ورفع الظالم، وتواتر اإل ،اهللا تعاىل رموأَ
وبلغ إىل عد عدة يعلمها رب العاملني. وخوطبت لإلظهار بقوله: "فاص

مبا تؤمر"، وظهرت عالمات تعرفها حاسة األولياء وعقل أرباب 
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الصبح، وأكّد األمر، وشرح الصدر، واطمأن اجلنان،  ياالصطفاء، وجلِّ
  وأفىت القلب، وتبني أنه وحي اهللا ال تلبيس الشياطني.

ت ذا بل عرضته على الكتاب والسنة، ودعوت اهللا أن مث ما اكتفي
 دين. وظهر علييؤيدين، فدقّق اهللا نظري فيهما وجعلين من املؤي

قد تويف  �بالنصوص البينة، القرآنية واحلديثية، أن املسيح بن مرمي 
  وحلق بإخوانه من النبيني.

ية، وكنت أعلم أن وفاة املسيح حق ثابت بالنصوص البينة القطع
القرآنية واحلديثية، وأعلم أن إهلامي ال غبار عليه وال تلبيس وال ختليط، 
ومع ذلك كان يقيين بأن اعتقاد املسلمني يف نزول املسيح حق ال شبهة 

رتطبيقهما وكنت من املتحريين. فما قنعت  فيه وال ريب، فعس علي
 بالنصوص فقط، ألين وجدت يف األحاديث رائحة قليلة يسرية من

دخن االختالف بظاهر النظر، وإن كانت الدالئل القوية القاطعة معنا 
وبأيدينا، وكان القرآن معنا كله، بل ابتغيت معرفةً تامةً نقية بيضاء اليت 

  يتألأل كل شق من شقوقها وتبلِّغ إىل احلق اليقني.
فتضرعت يف حضرة اهللا تعاىل، وطرحت بني يديه متمنيا لكشف 

ولنـزال سر وكشف عني  هاوأره علم اليقني حقيقة الدجال، ألعلَم
اليقني. فتوجهت عنايته لتعليمي وتفهيمي، وأُهلمت وعلِّمت من لدنه 

ول يف أصل مفهومه حق ولكن ما فهم املسلمون حقيقته، نـزأن ال
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ه وابتالؤه على ألن اهللا تعاىل أراد إخفاءه، فغلب قضاؤه ومكر
م عن احلقيقة الروحانية إىل اخلياالت األفهام، فصرف وجوهه

اجلسمانية، فكانوا ا من القانعني. وبقي هذا اخلرب مكتوما مستورا 
كاحلَب يف السنبلة، قرنا بعد قرن، حىت جاء زماننا، واغترب 

اإلسالم، وكثرت اآلثام، وغلبت ملة عبالصليب، فصالوا على  دة
سفْك عشاقٍ كانوا كصيد  ني، وأحلُّواـَاملسلمني باالفتراء وامل

احلرمني. فصبت علينا مصائب كنا ال نستطيع إحصاءها، وضاقت 
األرض علينا، وتورمت مقلتنا باستشراف الناصرين. فأراد اهللا أن يأيت 

وِ بصبح الصداقة، ويعني طالب احلقيقة، مضن األعايل واألداين، بن
ا  ؤمنني. وكنا أحقالوِشاح عن خمدرة املعاين، ويشفي صدور امل

 املسيح وازدراء املصطفى، ودعوةَ ألنا رأينا بأعيننا إطراَء ،هاوأهلَ
مع  ، ومسعنا السب�الناس إىل ألوهية ابن مرمي وسب خري الورى 

فكشف اهللا احلقيقة علينا، لتكون  ،ني، وأُحرقنا بالنارينـَالشرك وامل
لى اهللا نصر املضطرين. فأخربين النار علينا بردا وسالما، وكان حقا ع

ول روحاين ال جسماين، وقد مضى نظريه يف سنن نـزريب أن ال
األولني. وإن اهللا ال يبدل سنته وال عاداته، وال يكلف نفسا إال 

مرآة كماالت التبليغ، (وسعها، وكذلك يفعل وهو خري الفاعلني". 
  )٥٥٣- ٥٥٠ص  ٥ جملد ،اإلسالم، اخلزائن الروحانية
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  وبه الوصولُ بِسدة السلطان       ...دافة كرِ دا ـحمم  إن   واِهللا"
  وبه يباهي العسكر الروحاين          ...ومقدسٍ   هو فخر كلِّ مطهرٍ

 بٍ كلِّ  هو خريمٍ  مقروالفضلُ باخلريات ال          ...متقد  بزمان  
  لجناين  ذُلِّلت  قد   وقُطوفَه          ...اره ـأمث  أرى إين  جنةٌ  هو 

  اللَّمعان  يف   كالدر  ورأيته          ...دى ـاحلقائق واهل حبر  ألفَيته
 نا  قد ماتطرِقًا ونبيعيسى م ...        ،ي،  حيورب  اينـواف   إنه  

  "بعيون جسمي قاعدا مبكاين     ...ه ـمجالَ  رأيت قد  إين  واِهللا
  )٥٩٣ص  ٥ جملد ،مرآة كماالت اإلسالم، اخلزائن الروحانيةالتبليغ، (
< <

V>ð^Â‚Ö]<l^Ò†e><h^jÒ<àÚ< <
شهاديت الشخصية لوجه اهللا تعاىل، لعل  ١واآلن أقدم إىل السيد احملترم

جلّ شأنه أنه مما ال شك  باهللا حلفأاهللا يرمحه. فيا أيها السيد احملترم، 
على القلب كما تقع أشعة الشمس فيه أن الوحي ينـزل من السماء 

على اجلدار. أالحظ كل يوم أنه كلما حيني وقت مكاملة اهللا تعاىل 
تستويل علي أوالً غيبوبةٌ فجأةً، مث أشعر وكأين حتولت إىل شيء مبدلٍ، 
وأجد نفسي وكأن كائنا شديد القوة قد أخذ كياين كله يف قبضته، 

ر، وأشعر عندها أن مجيع وإنْ بقي حسي وإدراكي ووعيي يف الظاه
عروق وجودي يف يده، وكل ما كان يل مل يعد يل، بل صار كله 

                                                           

١
 )الناشرأي السري سيد أمحد خان، مؤسس جامعة عليغره. (  
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جملد  ،لذلك الكائن الشديد القوة. (بركات الدعاء، اخلزائن الروحانية
  اهلامش) ٢٢ص  ٦

أقول لكل املسلمني نصحا هللا: استيقظوا من أجل اإلسالم فإنه يف 
غريبا، وقد جئت هلذا الغرض،  ناآل عادقد فتنة كبرية. اُنصروه فإنه 

وقد أعطاين اهللا علم القرآن وكشف علي حقائق كتابه ومعارفه، 
وأقسم وأعطاين اخلوارق، فتعالوا إيلّ لتنالوا نصيبا من هذه النعمة. 

أن اهللا تعاىل أرسلين. أمل يكن ضروريا أن يأيت  بالذي نفسي بيده
ليء بفنت عظيمة وآفات جمدد بإعالن واضحٍ على رأس هذا القرن امل

غري خافية؟ فستعرفونين عما قريب بأعمايل. (بركات الدعاء، اخلزائن 
  )٣٦ص  ٦جملد  ،الروحانية

  

>�]‚Çe<íË�><h^jÒ<àÚ<V< <

فأَدرأُ ا عن قلوب الناس شبهة،  ،"قد أعطاين اهللا من لدنه قوة
أبواب تعليم اخلَوفت ة وإراءة احلق، وإينح عليلق وإمتام احلجن  م

دين. ولكن الذين ال يبتغون احلق فهمال يعرفونين،  فضله ملن املؤي
يصولون ويسبون وقد رأوا آيات من اهللا تعاىل مث هم من املنكرين. 

 ويحملقون وكادوا يتميزون من الغيظ، وال يفكّرون كاملسترشدين.
الدنيا  إين لست خاطب وواهللا إين صادق ولست من املفترين. وواهللا

الدنية وجيفتها، فيا حسرة على الظّانني ظن السوء، ويا حسرة على 
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ربي على كل وجه،  وجه إين آثرت وبعزة اهللا وجالله ...املسرفني!
إنه معي يف  وبعزتهوبابه على كل باب، ورضاءه على كل رضاء. 

وآثرت دولة الدين وهي تكفيين،  ،كل وقيت، وأنا معه يف كل حني
م مع يد اإلمالق، وإين منعيكن حبةٌ لتجهيزي وتكفيين.  ولو مل

وفارغٌ من األنفس واآلفاق، وشغفين ريب حبا، وأُشرِب يف قليب 
لة ال يعلمها أحد من العاملني." (حتفة بغداد، نـزوجهه، وأنا منه مب
  )١٩- ١٨ص  ٧ جملد ،اخلزائن الروحانية

ن اهللا قد من علي ما أُفضلُ روحي على أرواح إخواين، ولكو"
باملكاملات واملخاطبات، وجعلين من املنع مني. فمن آالئه أنه أنعم علي

أن يعلّمين اهللا، وجعلين  لوالوعلّمين من أسرارٍ ما كنت أن أعلمها 
ومن آالئه علي أنه وجد قوم النصارى يفسدون  لألنبياء من الوارثني.

حلق، ويضلّون عباد اهللا، فبعثين يف األرض ويتخذون العبد إهلًا بغري ا
ومن  وأَجذّ هام ارمني. ،وأمزق بعيدهم وقريبهم ،ألكسر صليبهم

آالئه أنه آتاين آيات من السماء، وأمتّ احلجة على األعداء، وخجل 
إين على حق مبني. وترى كالوابل  فوعزته وجاللهكل خبيل وضنني. 

إن جاءين أحد  وواهللا، مث تاهللا، .آيات صدقي إن تصاحبين كالطالبني
على قدم الصدق والطلب، لرأى شيئا من آيات ريب إىل أربعني." 

  )٣٥ص  ٧ جملد ،(حتفة بغداد، اخلزائن الروحانية
  



�ً��� ���                                                                                                                               

  

�٢٣�
  

V>°Î�^’Ö]<l^Ú]†Ò><h^jÒ<àÚ  

إن عقيديت هي: ال إله  .بأين لست كافرا - جل شأنه- أقسم باهللا 
يف قوله تعاىل:  �ورد حبق النيب إال اهللا حممد رسول اهللا، وأؤمن مبا 

وإين أقسم على  .)٤۱(األحزاب � وخاتم النبِينيلَكن رسولَ اِهللا�
صدق بياين هذا بقدر أمساء اهللا احلسىن وبقدر حروف القرآن الكرمي 

فليس يل معتقد خيالف قول  .تعاىل عند اهللا � وبقدر كماالت النيب
وبعد كل هذا  .ك فهذا سوء فهمهأما الذي يظن ذل ،اهللا ورسوله

عن التكفريم ين كافرا، وال يكفسألفليعلم يقينا أنه  ،ن يعدسي 
أن إمياين  - جل شأنه- ا باهللا أقول قسمو وت.املبعد  ذلك عن

ويقيين باهللا ورسوله يبلغ من العظمة حبيث لو وضع إميان مجيع 
أخرى،  الناس يف هذا العصر يف كفّة، ووضع إمياين يف كفّة

كرامات الصادقني، اخلزائن ( لرجحت كفّيت بفضل اهللا تعاىل.
    )٦٧ص  ٧ جملد ،الروحانية

  رـمتبقِّ     نانبي     إن    وتاهللا   اهلدى      ر حب  كتابنا  إن  وواهللا"
  لكوا بغيا وتوبوا واحذرواهفال ت      خالقا  مرمي    ما كان ابنوواِهللا 

  وننصر       نغلبن     أنا    فتنظر     لكم    موىل وال   املوىل لنا  وإنّ
  ومعزر      فائز     إين    وواهللا       ونصريت فتحي وقت  يأيت  وواِهللا
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  املتخير   املصطفى   األنام  مام إ  إمامنا     البالد    يف  يثنى   وواِهللا
  يبصر   وربي أحد   يعرفين وما       ومهجيت  روحي اهللا  وحتت رداء 

كاذبا بريب  ولست  اهلدى   تارك      هو  كالذي  بريب  ولست يهذَر  
  على ما تضوع مسك فتحي وعنبر    حمبة       بنهجِ      ريب   وهنأين

  وأزهر    منري    نور    له  نيب       رسولنا  روحِ  بركات وذلك من 
ى       وسيدي  يا حبييب  ى لك روحيفدن فدم لك روحي أنت وِردضر  

  كوثَر"  مث  هذه  ربك وأعطاك       يف الورى  اهللا  نائب وما أنت إال 
 )٨٩-٧٨ص   ٧جملد  ،(كرامات الصادقني، اخلزائن الروحانية

  
  

  فأيدا  اماـمسته   رآين  عليم       ولكن أعانين  "ولست بذي علم 
  سدى  ضاعين وما  وأيدين ريب      مفترٍ  غري   صادق   إين    واِهللاو

ما  إال   وما قلت رتدا     بوحيه   أُمندم بل مسعت سجوما كان ه  
  جمددا   األنام  جاء    من يكفَّر       أدهى مصائبٍ على اإلسالم  وهذا
  غدا أو  اليوم آياتنا   لكم ويبدو   ودينِه؟     الرسول   من نفر   أحنن
   أمحدا  ألمدح حولٌ  يل  كان  ملا        حممد  وجه   حب   لوال   وواهللا

 ومويت بسبل املصطفى خري   يتةها  فإنْ    منْ فزترشباملقتدى  فسأُح  
 ن عشقي بروضةاهلدى"     قربه  سأدخلُ م يا تارك وما تعلم هذا السر  

 )٩٥-٩٤ص   ٧جملد  ،مات الصادقني، اخلزائن الروحانية(كرا
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  وتؤنب  مؤمن  هو من  وتكفر      تكذِّب   الواشي إالم  أيها "أال 
ين إ  وآليت مث   مسلم       ركففأين احليا أنت   ت ؟ أو  امرؤبعقر  

  يعجب خلَلق وا اهللا   عطاء وهذا  أرده        فكيف    ريب  ونعمين 
دوقوسوف ترى أين ص  دبفضل اهللا ما      مؤي ولست بأنت حتس  

  نتقرب  وال   تبنا     ما   ولواله       املصطفى نور النيب  من رأيناه 
  خنيب فكيف  وانـلٌ  وعنـدلي  ملؤمن      جاةـك للنـحب واِهللاو

  "وجتلب  ن سناكناين مج وتصيب      ت حبك بعد حب مهيمين   وآثر
  )١٠٤-٩٦ص   ٧جملد  ،(كرامات الصادقني، اخلزائن الروحانية

  

V>ï†�fÖ]<íÚ^·><h^jÒ<àÚ< <

ه إال نزوله وقيامي مقام ما قلت قوالً يف وفاة املسيح وعدمِ واِهللا"
بعد اإلهلام املتواتر املتتابع النازل كالوابل، وبعد مكاشفات صرحية 

بح، وبعد عرضِ اإلهلام على القرآن الكرمي بينة منرية كفلق الص
واألحاديث الصحيحة النبوية، وبعد استخارات وتضرعات 
وابتهاالت يف حضرة رب العاملني. مث ما استعجلت يف أمري هذا، بل 
أخرته إىل عشر سنة، بل زدت عليها وكنت لحكمٍ واضحٍ وأمرٍ 

اليت مضت األيام صريحٍ من املنتظرين. وكنت صنفت كتابا يف تلك 
الرباهني، وكتبت فيه بعض إهلامايت اليت  عليها عشر سنة، ومسيته



                  ���������������������������������ً��� �  ��  �٢٦� 

أُهلمت من ريب من قبل تأليف ذلك الكتاب، وكانت من مجلتها هذا 
 نم كرطَهمو إِلَي كعافرو فِّيكوتي مى إِنيسا عاإلهلام، أعين: "ي

لُ الَّذاعجوا وكَفَر ينمِ الَّذووا إِلَى يكَفَر ينالَّذ قفَو وكعبات ين
ومن مجلتها إهلام آخر  .القيامة". وإن اهللا قد مساين يف هذا عيسى

خاطبين ريب فيه وقال: إين خلقتك من جوهر عيسى، وإنك وعيسى 
من جوهر واحد، وكشيء واحد. ومن مجلتها إهلام مسى فيه كلَّ من 

  اء "اليهود والنصارى".خالفين من العلم
مث ما أُهلمت إىل عشر سنة مبثل هذه اإلهلامات، وما كنت أدري  

ى مسيحا موعودا من اهللا تعاىل، أين أُؤمر بعد هذه املدة الطويلة وأُمس
بل كنت خلْت أن املسيح نازل من السماء كما هو مركوز يف 

 لم مساين مدارك القوم، ولكين كنت أقول يف نفسي تعجبا: إن اهللا
عيسى ابن مرمي يف إهلامه املتواتر املتتابع، ولم قال إنك وإنه من جوهر 

ى املخالفني "اليهود والنصارى"؟ فظهرتم مسمعاين  واحد، ول علي
تلك اإلهلامات واإلشارات بعد عشر سنة، وبعد إشاعة "الرباهني" يف 

كثري من  ألوف من الناس، وبعد إشاعة هذه اإلهلامات يف خلق
 ٧جملد  ،(محامة البشرى، اخلزائن الروحانية" املسلمني واملشركني.

  )١٩٣- ١٩١ص 



�ً��� ���                                                                                                                               

  

�٢٧�

إيلَّ ورباين،  إنه نظَر إيلَّ فقبِلين، وأحسن والذي نفسي بيده"
ا سليما وعقال مستقيماوأعطاين من لدنه فهم، ن نور قذف يف وكم م

ه ما ال يدرك قليب، فعرفت من القرآن ما مل يعرف غريي، وأدركت من
خمالفي، ووصلت يف فهمه إىل مرتبة تتقاصر عنها أفهام أكثر الناس، 

ة البشرى، اخلزائن وإنْ هذا إال إحسانه وهو خري احملسنني." (محام
  )٢٨٥-٢٨٤ص  ٧جملد  ،الروحانية

  

  ينظُر   وربي   متبوعا   رضيناه      أمحد  الرسل  سيد إمامي   وإنّ"
 دعأَب  وقين   شيٌء    اهللا   نيبير       اهللا    رسول أبعد  وجه  رنوم  
  شأنه الشمس أحقَر  أمام جاللة       حممد   للنيب   فخر  كلَّ  دعوا 

  وذَروا له طُرق التشاجر تؤجروا      أيها الورى  وصلُّوا عليه وسلِّموا 
  أُنور   سناه من   آن كل   ويف      حممدا    تبِعت   قد   إين  وواهللا

  وأُنضر   اجلَىن  أجنِي   به وإين       ضه ـفي  إىل روضِ وفَوضين ريب
  وأفجر ريب   عطاء  أرد  وكيف     فأخذتها   املصطفى ورثت علوم 

  يفجر  مثلي  وأين التقى لو كان     ر ـكاف ريـغ  إين مؤمن  وواِهللا
  خرمس  أضلَّ الناس غُولٌ  بوقت     ددا ـمنه جم  جئت   إين  وواِهللا
  ويستر  يخفى  وأُعطيت مما كان     ابه ـكت  علوم   ريب ين ـوعلّم

  أُنكر" ال  نوره    ألعرف وإين      بغمة    علي ري ـأم  ما وواِهللا 
 )٣٣٤-٣٣١ص  ٧جملد  ،(محامة البشرى، اخلزائن الروحانية
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إين امرؤ من املسلمني، أؤمن باهللا وكتبه ورسله وخريِ خلْقه خاتمِ "
النبيني. لست من الذين جيترئون على خالف املأثور من خري 
الكائنات، بل من الذين خيافون رم ويطهرون اخلطرات. بيد أين 

ين ريب فهداين إىل أحسن املقال، مأُعطيت مقامات الرجال، وعلَّ
وجعلين مهدي الوقت ومن اددين. فما فهِم املكفّرون كالمي، 

 بكافروكفّروين قبل التدبر يف مرامي، فقلت ويعلم ريب  واِهللا لست
إسالمي، فما تركوا قول التكفري، بل أصروا على ما فعلوا وظلموا يف 

 واُهللا ،ونتربص عليه العذابالتقرير والتحرير، وقالوا كافر كذّاب، 
م من الكاذبني املفترين، أو اجلاهلني املستعجلني. أافتريت على إيعلم 

اهللا بعدما أفنيت عمري يف مساعي الدين، حىت جاوزت اخلمسني؟ 
ومحاين مقْلةُ ريب من سبل الشياطني، وما كانت منييت يف مدة عمري 

وكفى باهللا شهيدا كلمة اإلسالم،  إال محاية دينِ خريِ األنام وإعالِء
  .وهو خري الشاهدين

 منك؟ فقُلْ وإنك خري  ،يا رب ين، ألستالضعفاء واملضطر يا رب
 كله ورأيت إىل التزوير، ومسعت تِسبوالتكفري، ون القائلني. كثُر اللعن

، احلصة (نور احلق "يا قدير، فافتح بيننا باحلق وأنت خري الفاحتني.
  )١٨٤-١٨٣ ص ٨جملد  ،اخلزائن الروحانية ،األوىل
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  ويراين   يسمعن   وربي   حق      غربةً  مرمي  "قد جئتكم مثلَ ابنِ

  اراينـب   ملن   املوىل قد بارز         من كان خصمي كان ريب خصمه
  ديانـوال  الرمحن    ربنا   آييت        من  ظهرت يا قومِ يف رمضان 

فين خيا الع   رقَه  ذو   مسلم    إين   واِهللا    قادرٍ  رب   شان  
  واملَلَوان   اهللا    مساء   شهدت       كاذب  ال   ادقـإين ص   واِهللا

  اللَهبان   ذلك   عن   وتباعدوا  جترؤوا        ال ال تظلموا ال تعتدوا 
  "اللقيان دينكم        واخشوا املليك وساعةَ  ناصر  ال تكفروا يا قوم 

  )٢٢٦-٢٢٢ص  ٨جملد  ،(نور احلق، الثاين، اخلزائن الروحانية
 
  

  الغيهب  وزالَ  وجههما  وأنار    تكسفَا      النيرينِ   رأيت    "ملا 
  ترقَّبم  الدجى  بعد السنا   أن     ففهمت من لطف الكرمي خبطّيت   

  "ومقرب   مرسلٌ     إين واِهللا        واتقوا   توبوا األعداء   يا معشر
  )٢٤٣ص ٨جملد  ،، اخلزائن الروحانيةاحلصة الثانية(نور احلق، 

  

  املقامِ ذا    نبيا   نفسي  فدت         ككافرينا    لست  واِهللا   "فال 
  كاملستهامِ   له    قليب     أرى        وجه    حبسنِ  النيب    وأصباين
 كراملصطفى وذ   حوجيت   وصار        لقليب   رهمالطعامِ  مثل   ل  
  مرامي"   كهفي   قادر   عليم        إله     يدركين  سوف    وإين 

  )٢٥٨ ص ٨جملد  ،اخلزائن الروحانية ، احلصة الثانية،(نور احلق 
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، ومعنيِ الصادقني والصادقات، أين من اهللا رب أُقِسم بعالّمِ املخفياتو"

ترتعد األرض من عظمته، وتنشق السماء من هيبته، وما كان الكائنات. 
ريته، فاتقوا اهللا وجالل حضرته. أمل لكاذب ملعون أن يعيش عمرا مع ف

ف العقىب؟ يا يبق فيكم ذرة من التقوى؟ أنسيتم وعظَ كَف اللسان وخو
  .. تعالوا وال تفروا من الضوء. أيها الظانون ظن السوء

يا قوم إين من اهللا .. إين من اهللا .. إين من اهللا، وأُشهد ريب أين من 
 د اإلنس ونيباهللا. أؤمن باهللا وكتابه الفرقان، وبكل ما ثبت من سي

ر وجه امللّة، واهللا . وقد بعثت على رأس املائة، ألجدد الدين وأُنواجلانِّ
على ذلك شهيد، ويعلم من هو شقي وسعيد. فاتقوا اهللا يا معشر 

أليس فيكم رجل من اخلاشعني؟ " (إمتام احلجة، اخلزائن  ،املستعجلني
  )٢٨٩ ص ٨جملد  ،الروحانية
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  يف فضائل سيدنا علي رضي اهللا عنه: �قال 

ع كأس الفرقان، وأُعطَي له فهم "كان من السابقني يف ارتضا
عجيب إلدراك دقائق القرآن. وإين رأيته وأنا يقظان ال يف املنام، 
 يتفأعطاين تفسري كتاب اهللا العالم، وقال: هذا تفسريي، واآلن أُول
فَهنيت مبا أُوتيت. فبسطت يدي وأخذت التفسري، وشكرت اهللا 
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وخلقٍ صميم، ومتواضعا منكسرا املعطي القدير. ووجدته ذا خلْقٍ قومي 
إنه القاين حبا وأُلْفًا، وأُلقي يف روعي أنه  وأقول حلفًاومتهلّالً منورا. 

يف مسلكي ومشريب، ولكن  يعرفين وعقيديت، ويعلم ما أخالف الشيعةَ
ما مشخ بأنفه عنفًا، وما نأى جبانبه أنفًا، بل وافاين وصافاين كاحملبني 

بة كاملصافني الصادقني. وكان معه احلسني بل احمل املخلصني، وأظهر
احلسننيِ وسيد الرسل خامت النبيني، وكانت معهم فتاة مجيلة صاحلة 
جليلة مباركة مطهرة معظّمة موقرة باهرة السفور ظاهرة النور، 

ا ممتلئة من احلزن ولكن كانت كامتة، وأُلقيا  ووجديف روعي أ
مضطجع فقعدت ووضعت رأسي على  الزهراء فاطمة. فجاءتين وأنا

فخذها وتلطفت، ورأيت أا لبعض أحزاين حتزن وتضجر وتتحنن 
لة نـزوتقلق كأمهات عند مصائب البنني. فعلّمت أين نزلت منها مب

االبن يف علَق الدين، وخطر يف قليب أن حزا إشارة إىل ما سأرى 
، وكانا احلسناناملعادين. مث جاءين وظلما من القوم وأهل الوطن 

يبديان احملبة كاإلخوان، ووافياين كاملواسني. وكان هذا كشفًا من 
  كشوف اليقظة، وقد مضت عليه برهة من سنني.

ويل مناسبة لطيفة بعلي واحلسني، وال يعلم سرها إال رب املشرقني 
 عليا وابناه، وأعادي من عاداه، ومع ذلك لست واملغربني. وإين أحب

ين املتعسفني. وما كان يل أن أعرض عما كشف اهللا علي، من اجلائر
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وما كنت من املعتدين. وإن مل تقبلوا فلي عملي ولكم عملكم، 
وسيحكم اهللا بيننا وبينكم، وهو أحكم احلاكمني". (ساخلالفة،  ر

  )٣٥٩-٣٥٨ ص ٨جملد  ،اخلزائن الروحانية
  يف فضل سيدنا أيب بكر رضي اهللا عنه: �وقال 

  معطَّرِ   بقلبٍ    بكرٍ أيب    كمثل    هميف الصحب كلِّواِهللا نْ أرى "وما إِ
  جعفرِ  كل على   سلطان لفضله   وللبحر    طوعا  األصحاب  ختيره

يق ربويثين على الصد   تزدري   مهيمن فما أنت يا مسكني إن كنت"  
٣٨٧ ص ٨جملد  ،اخلالفة، اخلزائن الروحانية (سر(  

  

^jÒ<àÚV>�ß¹]<t]†ŠÖ]><h< <
من الرباهني  ٢٣٩و ٢٣٨صفحة الاملنشورة يف  ١٢النبوءة 
علم القرآن الكرمي. وملخص هذه النبوءة أن اهللا تعاىل  هياألمحدية 

يقول يل: قد رزقت من علم القرآن الكرمي ما يقضي على الباطل. 
ويف هذه النبوءة نفسها قال: هناك إنسانان بورك فيهما بركات 

، والثاين هذا �أوهلما ذلك املعلِّم الذي امسه حممد املصطفى  كثرية،
املتعلِّم أعين مؤلِّف هذا الكتاب. وهذا إشارة أيضا إىل تلك اآلية 

، �وآخرِين منهم لَما يلْحقُوا بِهِم�فيها:  	القرآنية اليت يقول اهللا 
ن يف الزمن أي أن هلذا النيب تالمذة آخرين مل يظهروا بعد وسيظهرو
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 األخري. فهذه اآلية تشري إىل هذا العبد املتواضع حصرا، ألنه كما مر
 �يف الوحي املذكور آنفا فإن هذا العبد املتواضع من تالميذ النيب 

الروحانيني. وهذه النبوءة اليت تشري إىل تعليم اهللا القرآنَ الكرمي إياي، 
الذي مل يتوجه إليه قد ألّفت حتقيقًا هلا كتاب "كرامات الصادقني"، 

إين جعلت متفوقا على كل  فواِهللا الذي نفسي بيدهأي معارض. 
 ين شيخنفس يف فهم معارف القرآن الكرمي وحقائقه، فلو بارز
معارض استجابةً ملبارزيت املتكررة يف جمال كتابة تفسري القرآن الكرمي 

 ١٢ جملد ،ةوأخجله. (السراج املنري، اخلزائن الروحاني 	ألهانه اهللا 
  )٤١- ٤٠ص 

من الرباهني  ٢٢٧النبوءة السادسة عشرة املنشورة يف الصفحة 
األمحدية هي حبق أحد اآلريني اهلندوس يدعى مالوا ملْ، وهو ما زال 

يائسا من مضطربا باكيا حيا. لقد مرض هذا بالسلّ، فجاءين ذات يوم 
يعا، وهو مر مناما ذلك اليومرأى يف وحسب ما أتذكر كان قد  حياته.

، وأن السم قد سرى يف جسمه أن حية سامة لدغتهحسب ما أتذكر 
كله، فأفزعه ذلك املنام جدا. وكان من قبل قلقًا جدا بسبب احلمى 
اخلفيفة اليت كانت تشتد بعد تناول الطعام، فلذلك كان مضطربا وشبه 

 دعوت اهللايائس من احلياة. فجاءين وبكى، فرق له قليب برؤية حاله، ف
كما كنت دعوت لآلري اآلخر امسه شرمبت. األحد لذلك اآلري 
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أي قلنا لنار احلمى أن تربد  "قلنا يا نار كوين بردا وسالما"،إهلام تلقيت ف
من الرباهني  ٢٢٧وتصري سالما، وهذا اإلهلام منشور يف الصفحة 

 ه عن اإلهلام فورا إذ كان موجودا عندي، كما أخربتاألمحدية. فأخربت
رين الكثريين أنه سيشفى بربكة دعائي حتما. فلم ميض على ذلك اآلخ

على أن هذا  وأقسم باهللاأسبوع حىت شفي ذلك اآلري بفضل اهللا. 
احلادث صحيح حبذافريه وال تشوبه املبالغة مثقال ذرة، فلو كنت يف 
شك من مضمون أي جزء من هذه األحداث ملا سجلتها قط، فإن 

حقيقية إمنا هو من ديدن امللعونني. (السراج  املبالغة وإضافة أمور غري
  )٦٢ص  ١٢جملد  ،املنري، اخلزائن الروحانية

 عندما ننظر بعني اإلنصاف فال جند يف سلسلة النبوة كلها نبيا بطالً
ا حيمن الطراز األول، وال نبياألنبياء إىل اهللا تعاىل، إال ا ونبي ا هو أحب

هو سيد األنبياء وفخر الرسل وتاج  إنسانا واحدا، أعين ذلك الذي
والذي لو  ،�والذي امسه حممد املصطفى وأمحد اتىب  ،املرسلني كلهم

سار املرء يف ظله عشرة أيام لنال نورا ما كان ينال أللف سنة من قبل. 
ما قيمة تلك الكتب اليت تريد أن جتعلنا مردودين وخمذولني ومظلمي 

اليت نصبح يف ظلِّها من  النبوة ىأن تسم درجيالقلوب لو اتبعناها؟ فهل 
ةًاألموات نبو هل يقدر و؟ اعلموا يقينا أن هؤالء كلهم أموات، ةًحي

امليت على أن ينور ميتا آخر؟ إن عبادة يسوع إمنا هي عبادة وثن، 
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أنه لو كان يف زمين ملا وسعه إال يشهد يل مبنتهى  والذي نفسي بيده
ء قبِله أحد أم ال، ويف احلق بركة إذ يقع التواضع. هذا هو احلق، سوا

نوره على الدنيا أخريا، فتضيء اجلدران كُلها، إال الذين هم واقعون يف 
  )٨٢ص  ١٢جملد  ،الظالم. (السراج املنري، اخلزائن الروحانية

  

flru><h^jÒ<àÚV>�]<í< <
  أسلم  وسلمي    معادايت  سم ردم      ـلح متـدوق مصـإين ص"

  والوقت ليل مظلم  جئتكم قد      عابثا   وقت   غري يف  ما جئتكم 
  روضٍ تعلَم  ر بعدـأقوى وأقف   صارت بالد الدين من جدبٍ عتا   

  يستسلم د ـراش  ه      حق فهل منـيي دينـألح  ينـأرسل  فاهللا
  وسمـكم ناظر متـالئح      إن كان في  منـنا نور املهيـيف وجه

  مـومكلَّ هم ـمل  إين    واهللا ريكم      ـخل ثت ـبع  إين قدواهللا 
  )٢٢٣-٢٢١ص  ١٢جملد  ،(حجة اهللا، اخلزائن الروحانية

  

  وأُعطيت حكما عافَها قلب أمحقِ      ماَء املعارف  "وإين سقيت املاء 
ضاع بسرعةن كان مفتريا يكذّاب  ويهلك        وم   التخلُّقِ   بسم  

  من خبري موفَّقِ  وأُعطيت حكما       بلَه وعلِّمت س وىل امل  إين منو
  وأُوبقِ  فأُردى كذّابا  أك    وإن      ناصح  لك   إنين وريب  فذَرين 

 ةجن غري آيٍ وحوما جئتكم م       ريب  وقد أشرقت شرِقِ آياتوت  
  تغلقِ  ذي اد علينا باب   تومحبه       أأن   مؤمن    إين    وواِهللا
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  من ختَلُّقِ الورى رب   وقد عصمين      خباثةً    االفتراَء   إيلّ     أتعزو
  لأُوبقِ   علي   يدعو  من  عداوةُ         لضرين كذوبا ولو كنت دجاال 

  مهقِأَ  أبيض اهللا  رسولِ  قميص        حبي قميص خالفة وأُعطيت من
 لَمع الفتحِ  وأُعطيت  لَمع حممد         ذَّ  سيفا وأُعطيتلُّقِ أصلَ   جالتخ  

  "أصدقِ  من كان قتر وجه   أيرهق      يخزى الصدوق بقولكم   الوواِهللا 
  )٢٤٨-٢٢٦ ص ١٢جملد  ،(حجة اهللا، اخلزائن الروحانية 

  

V>Üãia<ífÎ^Â><h^jÒ<àÚ< <
أن اهللا تعاىل مل يهلكْين كاملفترين، بل قد من  التقيسانَ اإلن يكفي

على ظاهري وباطين وجسمي وروحي مننا ال أستطيع إحصاءها. 
 شابا حني ادعيت الوحي واإلهلام من اهللا وأصبحت اآلن تلقّي كنت

شيخا، وقد مضت على بداية دعواي أكثر من عشرين عاما، وقد 
عزائي الذين كانوا أصغر مين سنا، بينما تويف كثري من أصدقائي وأ

عمرين اهللا عمرا طويال، وتكفّلين وتوالين يف كل مشكلة. فهل هذه 
هي أمارات الذين يفترون على اهللا تعاىل؟ فإذا كان املشايخ ما زالوا 
حيسبونين مفتريا، فهناك سبيل آخر للفصل أكرب من ذلك، وهو أن 

اإلهلامات اليت قد نشرتها؛ فأصرح أباهل املشايخ ممسكًا بيدي تلك 
تعاىل إنين مشرف مبكاملة اهللا وخماطبته يف الواقع، وأنه  باهللا حالفًا

تعاىل قد أرسلين على رأس القرن الرابع عشر، ألقضي على تلك 
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الفتنة اليت هي أكرب الفنت ضد اإلسالم، وأنه هو الذي قد مساين 
ية حربة مادية بل حبربة عيسى وأمرين بكسر الصليب، ولكن ليس بأ

، كله كالم اهللا تعاىل. (عاقبة آم، اخلزائن الروحانية وهذامساوية، 
  )٥١- ٥٠ص  ١١ جملد

باهللا الواحد الذي ال شريك له، إنه وإنْ كان قد تكفّلين  أقول قسما
قبل املباهلة على الدوام، غري أنه قد نزلت علي بعد املباهلة من 

ية ما ال أجد له نظريا يف حيايت السابقة. الربكات الروحانية واملاد
  اهلامش) ٣١٤ص  ١١ جملد ،(عاقبة آم، اخلزائن الروحانية

من املناسب أن يتأكد عبد احلق الغزنوي وعبد اجلبار الغزنوي 
اللذان ينشطان يف التكفري وكيل الشتائم خببثهما وشرمها من صدق 

مبخالفة وصيته. فإن  هكلمات والدمها املتوىف، خمافة أن يرتكبا عقوق
ذلك الشيخ اجلليل عبد اهللا كان قد أرسل يل يف حياته رسالتني بشرين 
فيهما بناًء على إهلاماته اليت تلقّاها بكلمات اآليات القرآنية بأنك 
ستكون غالبا على الكفار. مث بعد وفاته أظهر يل أنه يصدق دعواي. 

يف دعواي بعد مساعها وقال جل شأنه بأنه قد صدقين  قسما باهللاوأقول 
يل بكلمات صرحية "عندما كنت يف الدنيا توقعت أن يبعث من اهللا 
رجل مثلك". هذه كلماته، ولعنة اهللا على الكاذبني. (عاقبة آم، 

  ) ٣٤٣ص  ١١ جملد ،اخلزائن الروحانية
  
< <
< <
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N�Ö]<h^jÒ><h^jÒ<àÚflèV>í< <
ـَ منور األرضِ  منيِ وسراجهما، وإن حممداإن حممدا إمام العال

والزمان. إين ال أستطيع أن أصفه باإلله خوفًا من اهللا تعاىل، ولكين 
إن وجوده يري العاملني وجه اهللا. (كتاب الربية، اخلزائن  أقسم باِهللا
 )١٥٧ص  ١٣ جملد ،الروحانية

  

V>ï‚�]<Ü¨><h^jÒ<àÚ< <
"لْمع ة، وأُعطيتمن حضرة العز ها اإلخوان، إين أُهلمتا من أي

علوم الوالية، مث بعثت على رأس املائة، ألجدد دين هذه األمة، 
 فيه من العقائد املتفرقة، وألكسر لفكَمٍ فيما اختوألقضي كح

اُهللا والصليب بآيات السماء، وأبدلَ األرض بقوة حضرة الكربياء. 
مساين املسيح املوعود واملهدي املوعود بإهلام صريح، ووحيٍ بينٍ 
صحيح، وما كنت من املخادعني. وما كنت أن أفُوه بزورٍ، وأدلِّي 
بغرور، وتعلمون عواقب الكاذبني، بل هو كالم من رب العاملني. 

من اهللا  كُرر ومع ذلك كنت حرجت على نفسي أن ال أتبع إهلاما أو
انطباقا متاما. مثإعالم ا، وينطبقالقرآنَ واحلديثَ مرام قكان  ا، ويواف

شرطٌ مين هلذا اإليعاز أن ال أقبلَه من غري أن أنظر إىل األحياز، ومن 
رأيت يف إهلامي مجيع هذه  فواهللاغري أن أشاهد بدائع اإلعجاز. 

مث كان هذا بعدما . األشراط، ووجدته حديقة احلق ال كاحلَماط
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استطارت صدوع كبدي من احلنني إىل ربي وصمدي، ومت ميتة 
شاق، وأُحرقت بأنواع اإلحراق، وصدمت باألهوال، وصرِم قليب الع

من األهل والعيال، حىت متَّ فعل اهللا وشرح صدري، وأُودع أنوار 
بدري. ففزت منه بسهمني: نور اإلهلام ونور العينني. وهذا فضل اهللا، 

(جنم اهلدى، اخلزائن  "ال راد لفضله، وإنه ذو فضل مستبني.
  )٦١ -  ٥٩، ص ١٤ة، جملد الروحاني

 

V>hç×ÏÖ]<Ñ^è†i><h^jÒ<àÚ< <
هو الوحيد الذي حيظى حبياة شهدت  �تعالوا نثبت لكم أن نبينا 

عليها السماء يف كل زمان، كما تشهد اليوم أيضا. واعلموا أن الذي 
 أقول حلفًا باهللاال حيظى باحلياة ذات الفيوض هو ميت وليس حيا. 

 يل حياةَ ة كبرية، إن اهللا تعاىل قد أثبتالذي الكذب بامسه وقاح
األبدية وجاللَه  الروحانيةَ �العظيم سيدنا حممد  يومطاعسيدي 

سماوية ت اليااآلطاعيت وحيب له  بسبب رأيت حيث وكمالَه التامني،
ووجدت ،غيبية اليات اآل قليب مليئا بنور اليقني، ورأيت نازلةً علي

ل علي آيات اهللا نـزالبينة. ت هاأنوار لمن خالرأيت ريب  حىتكثرية ال
العظيمة كاملطر، وتنكشف علي األمور الغيبية، وقد استجيب آالف 

آية، ويشهد على آيايت  ٣٠٠٠من أدعييت إىل اآلن، وظهرت أكثر من 
ألوف األشراف واألتقياء والصلحاء وسليمي الفطرة من كل قوم، بل 
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أنكر  أنه لو، أرسلين  الذيوواهللاأنتم بأنفسكم عليها من الشاهدين. 
بعض قساة القلوب من املسيحيني أو اهلندوس أو اآلريني آيايت السابقة 
 النهار، وطلب مين آية لكي يدخل يف اإلسالم، ونشر الواضحة وضوح
ذا الصدد عرب جريدة، وبدون أي جدال عقيم تشم منه رائحة سوء 

كانت، شريطة أن أيا اآلية،  النية، إقرارا بسيطا بأنه سيسلم بعد رؤية
تفوق قدرةَ البشر؛ فإنين آمل أنه لن تنقضي سنة إال ويرى آيةً، ذلك 

، وال يسع �املتبوع  رسويلألين أقتبس النور من احلياة اليت أُعطيها 
 ،أحدا أن جياريين يف هذا اال. (ترياق القلوب، اخلزائن الروحانية

  )١٤٠ص  ١٥  جملد
fŞ¤]><h^jÒ<àÚV>íéÚ^�ý]<í< <

"يا عباد اهللا، تذكّروا وتيقّظوا، فإن املسيح احلَكَم قد أتى، فاطلبوا 
 وواهللا إين من اهللالعلم السماوي وال تقوموا متاعكم يف حضرة املوىل. 

" (اخلطبة اإلهلامية، اخلزائن .أتيت وما افتريت، وقد خاب من افترى
  )٩ص  ١٦جملد  ،الروحانية

  

Ö]><h^jÒ<àÚV>íèæ†ÖçÇÖ]<íËvj< <
يف السماء،  ١أظهر لتصديقي هذه اآلية أنه والذي نفسي بيده

وأظهرها حني مساين املشايخ دجاال وكذابا وكافرا بل أكفر. فهذه 
                                                           

 )الناشرأي آية الكسوف واخلسوف. (  ١
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قبل عشرين سنة من  "الرباهني األمحدية"اآلية نفسها قد وعدت ا يف 
عندي اليوم، بقوله "قل عندي شهادة من اهللا فهل أنتم مؤمنون؟ قل 
ي عندشهادة من اهللا فهل أنتم مسلمون؟" وليكن معلوما أن 

شهادات كثرية من اهللا لتصديقي، وقد حتققت من نبوءايت أكثر من 
مئة، ويشهد عليها مئات ألوف الناس. أما يف هذا اإلهلام فقد ذُكرت 
هذه النبوءة رد التخصيص، أي قد أعطيت أنا هذه اآلية اليت مل 

أستطيع أن أُقسم آدم إىل هذا اليوم. باختصار؛ إين  يعطَها أحد من
على أن هذه اآلية ظهرت من أجلي ال  باهللا قائما يف الكعبة املشرفة

من أجل من مل يواجه التكذيب حىت اآلن، ومل يتعرض لضجة التكفري 
أستطيع أن أقسم باهللا قائما يف الكعبة والتكذيب والتفسيق. كما 

 هذه اآليةألن  القرن،  حتديدآلية قد متأنه بظهور هذه ا املشرفة
فقد تعين أن  شخص،يف القرن الرابع عشر تأييدا ل مادامت قد ظهرت

ال بد  إذ قد حدد القرن الرابع عشر حصرا لظهور املهدي، �النيب 
من اإلميان أن القرن الذي على رأسه حتققت هذه النبوءة، هو نفسه 

لبعد والفصل بني الدعوى قرن ظهور املهدي، لئال يكون هناك ا
- ١٤٣ص  ١٧ جملد ،والدليل. (التحفة الغولروية، اخلزائن الروحانية

١٤٤(  
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 عند اهللا تعاىل قد أُخربت يف الوحي اإلهلي املقدس املطهر أنين بعثت من

مسيحا موعودا وإماما مهديا وحكَما يف االختالفات الداخلية 
ذين االمسني كليهما سلفا، مث  �رفين رسول اهللا  واخلارجية. وقد ش

مساين اُهللا  ما يف مكاملته املباشرة، مث اقتضى الزمن بلسان حاله أن 
شهدون على امسي يهذه الشهود الثالثة  :أُمسى ذين االمسني. باختصار

الذي هو مالك السماوات واألرض على أنين  إنين أُشهد ريبهذين. أال 
جملد  ،ربعني، اخلزائن الروحانيةأهو يشهد بآياته على صدقي. (منه و

  )٣٤٥ ص ١٧
طبولَ االنتصار الزائف  من املؤسف أن األغبياء قد دقّوا بغري حق

حبق "بري مهر علي شاه الغولروي" يف أمر مبارزة إراءة اآلية العلمية، 
تعبت وسبوين أشنع السب، ونعتوين مقابله باجلهل والسفاهة، وكأين ار

من نابغة العصر وسحبان الوقت هذا، بينما كان هو جاهزا بصدق 
القلب لكتابة التفسري باللغة العربية إزائي، وأنه قد جاء إىل الهور ذه 

أيتها  !!النية نفسها، لكين هربت برؤية جاللة شأنه وشوكته العلمية
اهللا يف قليب السماء! العين الكاذبني، آمني. أيها القراء األعزة لقد ألقى 

يوم اجلمعة، أمرا  ١٩٠٠ديسمرب/ كانون األول عام  ٧حاالً، اليوم يف 
الذي جهنمه تشتعل للكاذبني إين أنا  وأقول قسما باهللاإلهانة الكاذب، 
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قد دعوت هلذه املبارزة اخلارقة غري العادية  هذا الشخص الذي كنت
أن  "هر علي شاهبري م"، ولو مل يشترط منه بعد رؤية التكذيب الشديد

أوالً أبايعه  تناقَش األمور العقدية املختلف فيها على ضوء التراث وأنْ
لوصلت إىل الهور حىت لو  -ألن ذلك كان سيبطل هديف كلية-

كانت بني قاديان والهور جبال من الثلج وحىت لو كان الفصلُ شتاء، 
 ١٧ جملد ،نيةربعني، اخلزائن الروحاأوألريته ما هي اآلية السماوية. (

  اهلامش) ٤٤٩-٤٤٨ص 
  

V>xéŠ¹]<‡^rÂc><h^jÒ<àÚ< <

ال أحسب نفسي إال كميت ترب، أو كبيت خرب، والناس  واِهللا"
وما كان يل أن  .حيسبونين شيئًا ولست بشيء، وما أنا إال لربي كفَيٍء

ميت أبارز وأدعو العدا، ولكن اهللا أخرجين هلذا الوغى، وما رميت إذ ر
ولكن اهللا رمى. ويل حب قدير وإعانته تكفيين، ومت فظهر احلب بعد 
جتهيزي وتكفيين، ووهب يل بعد مويت كالما كالرِياض، وقوالً أصفى 
من ماء يسيح يف الرضراض، وحجةً بالغة تلدغ الباطل كالنضناض، 

أنفق هذه وكلُّها من ريب وما أنا إال خاوِي الوِفاضِ، وأُمرت أن 
األموال على األوفاض، وأنْ أرم جدران اإلسالم قبل االنقضاض. ومن 

 ،بارزين فقد بارز اَهللا رب العاملني." (إعجاز املسيح، اخلزائن الروحانية
  )٣٠-٢٨ص  ١٨جملد 
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V>`Ş}<íÖ]‡c><h^jÒ<àÚ< <
ليس شرطًا أن يكون النيب مشرعا، إمنا هي هبة تنكشف من خالهلا 

غيبية. فما دمت قد تلقيت من اهللا حنو مائة ومخسني نبوءةً لامور األ
إىل هذا األوان، ورأيت بأم عيين حتقُّقها بكل جالء، فكيف ميكن أن 

؟ وما دام اهللا تعاىل أنكر إطالق تسمية النيب أو الرسولِ على نفسي
بنفسه قد مساين ذين االمسني فأنى يل أن أرفضهما أو أخاف غريه 

الذي أرسلين، والذي ال يفتري عليه إال امللعونون،  باهللا أحلف؟ 	
أنه قد أرسلين مسيحا موعودا. وكما أنين أؤمن بآيات القرآن 
الكرمي، كذلك متاما وبدون أدىن فرق، أؤمن بالوحي اإلهلي الصريح 
الذي نزل علي وتبين يل صدقه من خالل آيات اهللا املتواترة. 

أن الوحي املقدس  ما يف بيت اهللا احلراموأستطيع أن أحلف باهللا قائ
الذي ينـزل علي إمنا هو كالم ذلك اإلله الذي أنزل كالمه على 
 سيدنا موسى وسيدنا عيسى عليهما السالم وعلى سيدنا حممد

. لقد شهدت يل األرض والسماء أيضا، كما نطقت من �املصطفى 
كان مقدرا حبسب أجلي السماُء واألرض بأين خليفةُ اهللا، ولكن 

م  النبوءات أن ألقى الرفضواإلنكار أيضا، ألن الذين على قلو
غشاوة ال يؤمنون. وأعلم يقينا أن اهللا تعاىل سيؤيدين حتما كما ظلّ 
يؤيد أنبياءه دائما. وليس بوسعِ أحد أن يقف يف طريقي، ألن تأييد 
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نكرت مبعىن أنين اهللا ليس معهم. وحيثما أنكرت نبويت ورساليت فإمنا أ
لست حاملَ شرع مستقل، كما أنين لست بنيب مستقل؛ ولكن حيث 

، �إين قد تلقيت من اهللا تعاىل علم الغيب بربكة رسويل املقتدى 
مستفيضا بفيوض الباطنة، ونائال امسه؛ فإنين رسول ونيب، ولكن 
 بدون أي شرع جديد. مل أنكر نبويت ذا املفهوم قط، بل ذا املعىن

نفسه قد ناداين اهللا تعاىل نبيا ورسولًا؛ لذلك ال أنكر اآلن أيضا أني 
 ذا املفهوم. (إزالة خطأ، اخلزائن الروحانيةنيب ١٨ جملد ،ورسول 
  )٢١١- ٢١٠ص 

  

V>ï†è<à¹<ì†’fjÖ]æ<ï‚�]><h^jÒ<àÚ< <
هذه العلماء قد تفوهوا بألفاظ يف شأن عيسى ليس إنك تعلم أن "

أم جعلوه هللا كاملتبنى. ولن تعود دولة اإلسالم إىل معناها من غري 
اإلسالم، من غري أن يتقوا ويوحدوا ويدوسوا هذه العقيدة حتت 
األقدام. إم يحطُّون ويدعون كلَّ يوم إىل حتت الثرى، إال إذا اتقوا 

إين أرى حياة اإلسالم يف موت ابن  وواهللاوجعلوا عيسى من املوتى. 
م." (اهلدى والتبصرة ملن يرى، م هذا السر وفهوىب للذي فهِمرمي، فط

  )٣٢٠ص  ١٨جملد  ،اخلزائن الروحانية
"وملا ثبت موت عيسى وثبت ضرورةُ مسيح يكسر الصليب يف 
هذا الزمان، فما رأيكم يا فتيان؟ أيهلك اهللا هذه األمة يف أيدي أهل 
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 إين أنا فواهللاران؟ الصلبان، أو يبعث رجال جيدد الدين وحيفظ اجلد
ذلك املسيح املوعود، فضالً من اهللا املنان الودود، وأنا صاحب 
الفصوص، واحلارس عند غارات اللصوص، وترس الدين من الرمحان، 

 ،(اهلدى والتبصرة ملن يرى، اخلزائن الروحانية "عند طعن األديان.
  )٣٧٥ص ١٨جملد 

 

>ðøfÖ]<ÄÊ]�><h^jÒ<àÚV< <

ي أمحد حسن أن يعصم "أمروهه" بعد صدور هذا إن استطاع املولو
اإلعالن الذي سينشره مقرونا باحللف، مث مضى عليه ثالثة فصول 
الشتاء على األقل بأمن وسالم، فلست من عند اهللا تعاىل. فأي حكم 

إين أنا املسيح املوعود الذي  فأقول حلفًا باهللاأفضلُ من هذا؟ أما أنا 
اخلرب عين وعن زماين يف التوراة واإلجنيل وعد به األنبياُء، وقد ورد 

والقرآن بأن اخلسوف والكسوف سيحدثان يف السماء يف زمنه، وأن 
الطاعون سيجتاح األرض. ومن معجزايت أنه إذا حلف أحد من 

أو أمرتسر أو دهلي أو كلكوتا أو الهور  همعارضي الساكنني يف أمروه
يسلم وينجو من أو جولرا أو بطالة بأن املكان الفالين سوف 

الطاعون، فأنا أؤكد بدوري أنه سيتعرض للطاعون حتما، ألن 
صاحب مثل هذا الكالم قد ارتكب وقاحة يف حق اهللا عز وعال. (دافع 

  )٢٣٨ص  ١٨ جملد ،البالء، اخلزائن الروحانية
< <
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>xéŠ¹]<ÙæˆÞ><h^jÒ<àÚV< <
أنين ؛ وذلك كليةً للعادة ةخارق ةيتم بطريق والقسم الثاين من كتابايت

يتطلبها السياق وال  توأحتاج إىل مفردا حني أكتب شيئًا بالعربية مثالً
فإن الوحي اإلهلي يهديين إليها، حيث يلقي روح القدس تلك  ،أعرفها

 الكلمةَ يف قليب على شكل وحي متلو ويجريها على لساين دون وعيٍ
كلمة مبعىن مين. وعلى سبيل املثال، احتجت أثناء الكتابة بالعربية إىل 

، بينما كان السياق يتطلبها، فأُلقي يف فها"كثرة العيال" ومل أكن أعر
قليب فورا لفظُ "الضفف" بصورة وحي متلو. كذلك احتجت أثناء 

إىل كلمة تعين لزوم الصمت غما وغضبا، ومل أعرف تلك  الكتابة مثالً
احلال نفسه ل على قليب وحي يقول: "الوجوم". ونـزالكلمة العربية، ف

، فأثناء الكتابة بالعربية ترِد على قليب مئات العربية بالنسبة إىل اجلُمل
بصورة وحي متلو، أو يرينيها مالك مكتوبةً على ورقة،  اجلاهزة اجلُمل

ويكون بعضها آيات من القرآن الكرمي، وبعضها شبه آيات مع شيء 
ما بعد أن اجلملة الفالنية يف بعض األحيان يتناهى إيلّ فيو ،من التصرف

اليت كانت قد أُلقيت علي من عند اهللا تعاىل بصورة وحي متلو توجد 
أيضا يف كتاب كذا. ومبا أن اهللا تعاىل هو مالك كل شيء فله اخليار 

ا مجيال سبق أن  وحيبالعلى قليب ل نـزكله أن يمجلةً رائعة أو شعر
  ورد أيضا يف أحد الكتب أو الدواوين.
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ذلك أين أتلقّى بعض هذا فيما يتعلق بالعربية، واألغرب من  
 ملما ا، مثل اإلجنليزية والسنسكرتية أو العربية لغات لستباإلهلامات 

  مثاال. "الرباهني األمحدية"، كما ذُكر بعضها يف وغريها
أن تلك هي عادة اهللا اجلارية معي،  أقسم باهللا الذي نفسي بيدهو 

واع اآليات اليت أُعطيتها، إذ تظهر علي األمور وهذا نوع من أن
 الغيبية بأساليب خمتلفة. وإن ريب ال يبايل إن كانت الكلمة اليت تلقى

وحي رت يف كتاب عريب أو سنسكرييت أو إجنلعليا ا قد ذُكيزي، أل
يف القرآن الكرمي العديد  اهللا تعاىل وردما أ، مثلغيب حمض بالنسبة يل

ألا كانت يف عداد علم  ،توراة وأدخلها يف الغيبمن قصص ال
هذا هو السر ولليهود.  غيبا ، وإن مل تكن� الغيب بالنسبة إىل النيب

الذي بسببه أدعو العالَم للمبارزة يف معجزة كتابة التفسري بلسان 
اإلنسان، وما حقيقة ابن آدم حىت يدعو  قيمة عريب بليغ. وإال فما
 ،(نزول املسيح، اخلزائن الروحانية ؟كربا وغرورا الدنيا كلها ملبارزته

  )٤٣٦- ٤٣٥ص  ١٨ جملد
  من وحي اهللا تعاىل، أعتربه نزيها من كل خطأ تلقاهكل ما أ واهللا،١

  هو إمياين بصدد وحييمثل القرآن، هذا  طأوأعتربه نقيا من اخل
ذه النار لقد عرفت قليب يذوب اهللا بواسطته، وجعلت  

                                                           

١
 )املترجمهذه ترمجة أبيات فارسية. ( 
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  األحد قدوسالم ايد مقدس وقد خرج من فم اهللا الإن هذا الك واهللا،
زلة الشمس اليت ـكل ما ظهر علي من اهللا تعاىل إمنا هو مبنإن 

  .......األنوار تصحبها مئات
  نفس فيما ألقى اهللا يف قليبللال دخل للشيطان وال 

قليب  ومن أجل ذلك قد امتألكالم نقي من اهللا تعاىل  علي قد نزلل
  ارنوباأل

  دير باإلحراقجل الوحي املظلم الذي ليس مبنيا على اليقني
أما وحيي هذا فهو من اهللا حتما، وقد استوت أموري كلها 

  .اليقني بسبب
  )٤٧٨- ٤٧٧ ص ١٨ جملد ،(نزول املسيح، اخلزائن الروحانية 

  

V>ìæ‚ßÖ]<íË�><h^jÒ<àÚ< <
أُنادي وأصيح،  وِهللا ،وباحلق أمشي وأسيح ،إني أنا املسيح"
 ،ذكِّركم أيام اهللا فهل أنتم تتذكّرون. وإني جئتكم ببينة من ربيوأ

 ،بونين وال تأتونينوأبصرت ما ال تبصرون. أتكذّ ،وعلِّمت ما مل تعلَّموا
فال تكذّبوا القرآن  ،ن عيسى مات وال حيىي بإحيائكمإ .وال تسألون

إن كنتم حلف اهللا  مواظِّفع ،ين منهإأقسم باهللا وإين .. ...أيها اترئون
" (حتفة الندوة، ولست من الذين خيتلقون. وواِهللا إني صادق ...تتقون.

  )٩٠-٨٩ص  ١٩اخلزائن الروحانية، جملد 
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أتقبل  ،، وهو يل قائم، فما رأيك أيها العزيزواهللا من عندهوإني "

ن من الذين أو تأىب؟ وما أنكرين إال الذي خاف الناس، أو كا
يستكربون، أو ما فكّر حق فكره، فتخلَّف مع الذين يتخلّفون، أو مل 

فال ... يصرب على ما ابتاله به اهللا، فعثر وصار من الذين يهلكون.
م لْ عليا لعائر تعجةً لرماحك وغرضرِين غري بصرية، وال جتعلين د

ليس لك أن تزرِي يرمى. إنك ال تعلم دخيلة أمري وخبِيَء باطين، ف
قبل أَن تدري، وكذلك من السعداء يرجى. وقد أرسلين ربي الذي 

وما كُنت أن أمتنى، ففَكِّر  وإني واِهللا صدوقال يترك املخلوق سدى. 
." (مواهب الرمحن، اخلزائن الروحانية، جملد وكذلك من الكرام أمتنى

  )٢٢٨- ٢٢٦ص  ١٩
ملوت واحلياة إين لصدوق وما افتريت الذي خلق ا "مث أُقِسم باهللا

على اهللا وما اتبعت الشبهات، وإين أنا املسيح املوعود واإلمام املنتظر 
املعهود، وأُوحي إيلّ من اهللا كاألنوار الساطعة، فأذكّر الناس أيام اهللا 

وما كان جوام إال أن يقولوا إنه دجال من الدجالني،  ...بالبصرية.
ن درج من املفترين. أَوضعت هلم قبول يف األرض، أو روا موما تذكَّ

أرى اهللا هلم من اآلي املوعودة للعاملني؟ ومن أراق كأس الكرى، 
ونصنص ركاب السرى، ونظر إىل زمن مضى، فال خيفى عليه مآل 
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 ل حرمد محى احلضرة كالسارقني، ودخاملتقولني. أتعلمون رجال ور
كانت عاقبة أمره كالصادقني؟ أحتسبون اهللا كاللصوص اخلائنني، مث 

االفتراء كأرضٍ دمث دمثها كثري من اخلطا، واهتدت إليها أبابيل من 
 ن أكَله فقُعص من غري مكثم عافز القطا؟ كال .. بل هو سم

- ٢٤٧ص  ١٩ جملد ،، اخلزائن الروحانيةمواهب الرمحن(وفنى." 
٢٤٩(  
 إنه ال وواهللاومعي ريب الودود. إين أنا املسيح املوعود،  وواهللا"

إنه ال يتركين ولو تركين األحباء  وواهللايضيعين ولو عاداين اجلبال، 
إنه يأتيين  وواهللا إنه يعصمين ولو أتى العدا باملرهفات، وواهللاوالعيال. 

ولو أُلقَى يف الفلوات، فَلْيكيدوا كل كيد وال يمهِلون، فسيعلمون أي 
فونين حبيل األرض وال خيافون الذي إليه منقلب ينقلبون. أخيو

  )٢٧١ ص ١٩ جملد ،(مواهب الرمحن، اخلزائن الروحانية" يرجعون؟
  

>°i�^ã�Ö]<ì†Ò„i><h^jÒ<àÚV< <
كنت أنوي أن أُكمل تأليف هذا الكتيب قبل سفري إىل مدينة 

للمثول يف احملكمة بشأن قضية  ١٠/١٩٠٣/ ١٦غورداسبور يوم 
منه معي، ولكن اتفق أن أصابين وجع  جنائية... وأن آخذ نسخة

شديد يف الكلية، فظننت أنين لن أستطيع إكمال هذا العمل، إذ مل يبق 
 تأليف الكتيب لو بقيت ملوعد السفر إال بضعة أيام، وسيستحيل علي
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مصابا هكذا بأمل الكلية الذي هو مرض فتاك. عندها وجهين اهللا تعاىل 
ث ساعات بعد منتصف الليل قلت إىل الدعاء، وبعد انقضاء ثال

ألهلي: إين سأدعو اآلن فقويل "آمني". فدعوت اهللا تعاىل يف تلك 
 ،رب :ا الصاحبزاده املولوي عبد اللطيف وقلتاحلالة املؤملة متصور
أود تأليف هذا الكتيب من أجل هذا الشهيد. فغلبتين غفوة وتلقيت 

  مٍ"."سالم قوال من رب رحي الوحي التايل:
الذي نفسي بيده إنه ما إنْ حانت الساعة السادسة وأقول قسما باهللا 

صباحا حىت شفيت متاما، وألَّفت نصف الكتاب تقريبا يف اليوم نفسه. 
  )٧٥ - ٧٤، ص ٢٠(تذكرة الشهادتني، اخلزائن الروحانية، جملد 

 أنا الذي ظهرت على يده مئات املعجزات، فهل من شخص حي
أقول يقدر على مبارزيت يف إظهار اآليات ويغلبين؟  على األرض

الذي نفسي بيده: إنه قد ظهرت على يدي أكثر من  حلفا باهللا
رسول  أو أكثر رأوا عشرة آالف شخصٍلعل مئتي ألف معجزة، و

. ولقد رأى أصحاب � رسول اهللا صدقين حيثيف الرؤيا  �اهللا 
لكل واحد منهم جد الذين يو املعروفني يف هذا البلد - الكشوف 

أنَّ هذا بالرؤى  - قرابة ثالث مائة ألف أو أربع مائة ألف مريد 
تذكرة الشهادتني، اخلزائن الروحانية، (اهللا تعاىل.  عند العبد من

  )٣٦ ، ص٢٠جملد 
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، وهو يعلم جيدا أين من عنده ينبأن -جلّ شأنه- أقول حالفاً باهللا
ا مع كنتم تكذِّبونين وتسمونين مفتري نبا. وإكذا لست مفتريا وال

فأناشدكم  ؛يات اهللا اليت أظهرها لصدقيآلرؤيتكم بعد و باهللا حلفي
كذبه يده دائما مع يؤنصره اهللا ويبنظري ملفترٍ  تأتوا أن تعاىل باهللا

ولكن األمر يف  املفتري، املفروض أن يهلك اُهللا عليه كل يوم. وافترائه
وجئت  إين صادق تعاىل باهللا قسماأقول وها إين ما. حاليت خمتلف متا

كذاب ومفتر، مث إن اهللا تعاىل  يقال أين ، ومع ذلك	من عنده 
ضدي، وينقذين منه؛  قومي وعند كل بالء يثريه قضية ينصرين يف كل 

. حمبيت يف قلوب مئات اآلالف من الناسنصرا حبيث ألقى وقد نصرين 
فإن عثرمت على  ،ى هذا األمر وحدهأجعل صدقي مقصورا علوها إين 

 ،ما نصرينكمث نصره اهللا تعاىل  تعاىل، مفترٍ كذاب افترى على اهللا
  فأتوا به.  ؛وحقق جلَّ مراداته لي،وأطال حياته إىل فترة طويلة مث

اآليات والتأييدات بفون يعر تعاىل اعلموا يقينا أن املرسلني من اهللاو
، وإن اهللا تعاىل م ا. إنين صادق فيما أقولاليت يظهرها اهللا هلم وينصره

مبا يف قليب. أال ميكنكم أن تقولوا  عليم وخبريالقلوب الذي ينظر إىل 
إِنْ يك كَاذبا فَعلَيه كَذبه �من آل فرعون:  رجل كما قالعلى األقل 

كُمدعي يالَّذ ضعب كُمبصقًا يادص كإِنْ يبأن اهللا تعاىل أال توقنون  ؟!�و
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كرب إن غضب اهللا أف جمتمعنيلو هامجتموين  !لكاذبني؟أشد عداوةً ل
امن ذا الذي يستطيع أن ذلك، ف من وأشدمن غضب اهللا ينقذ أحد 
  )٢٧٦- ٢٧٥ص  ٢٠(حماضرة لدهيانه، اخلزائن الروحانية جملد  !؟تعاىل

اذا ملاذا هذه الشدة الكبرية علي بسبب إعالين بوفاة املسيح، ومل
تقولون عن مجاعيت إم كفار ودجالون، وينبغي أال يدفَنوا يف مقابر 
املسلمني، وجيب أن تنهب أمواهلم، وجيوز أخذ نسائهم إىل البيوت 
 بغري النكاح، ويثاب املرء على قتلهم، وما إىل ذلك؟ كان هناك زمن

ء كان املشايخ أنفسهم يصرخون فيه بأعلى صوم بأنه لو وجد يف املر
وجها لكفره ووجه واحد إلسالمه؛ فال جيوز تكفريه، بل جيب  ٩٩

اعتباره مسلما. ولكن ما الذي حدث اآلن؟ هل أنا أسوأ من ذلك 
الشخص أيضا؟ أال أنطق أنا ومجاعيت بالشهادتني: "أشهد أن ال إله إال 
اهللا، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله"؟ أال نصوم رمضان؟ ألسنا 

أقول يف ديننا اإلسالم؟  �ات اليت علَّمنا إياها النيب ملتزمني باملعتقد
 �، إنين ومجاعيت مسلمون، ونؤمن بالنيب صدقًا وحقًا، وحلفًا باهللا

والقرآن الكرمي كما جيب على املسلم الصادق. وأرى اخلروج عن 
اإلسالم قيد أمنلة مدعاة للهالك. إن مذهيب هو أن كافة الفيوض 

أن يناهلا، أو أن قرب اهللا الذي ميكن أن  والربكات اليت ميكن ألحد
حيظى به اإلنسان؛ إمنا يناله نتيجة الطاعة الصادقة واحلب الكامل للنيب 
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. �وحده فقط. ال سبيل إىل الرب اآلن إال بواسطته  �األكرم 
إىل السماء جبسمه  �وصحيح أين ال أؤمن بصعود املسيح الناصري 

 قبول هذا األمر إساءة كبرية وإهانة املادي وال حبياته حىت اآلن، ألن يف
، وال أستطيع أن أرضى ذه اإلساءة وال للحظة �شديدة للنيب 

  )٢٦٠ص  ٢٠ جملد ،واحدة. (حماضرة لدهيانه، اخلزائن الروحانية
V>íévéŠ¹]<Åçfßè><h^jÒ<àÚ< <

الذي نفسي بيده أنين مشرف مبكاملة ريب القدوس القطعية  أقسم باهللا
شرف ا كل يوم تقريبا، وأن اإلله الذي قال له يسوع: واليقينية، وأت

 ،"لما شبقتين"، أرى أنه مل يتركين. (ينبوع املسيحية، اخلزائن الروحانية
  )٣٥٤-٣٥٣ص  ٢٠ جملد

  

V>íé�ý]<l^é×rjÖ]><h^jÒ<àÚ  
املشايخ الذين تلقَّوا علم القرآن  ت معارضينا منهذه هي اعتراضا

عرفون حىت اآلن مب ختتلف نبوءة الوعيد عن واحلديث وأضاعوه، فهم ال ي
نبوءة الوعد.... يا لألسف! لو كانت نيتهم صحيحة لتدبروا نبوءيت عن 

اليت حتققت جبالء ووضوح، ومل يكن فيها أي شرط،  "ليكهرام"
. "آم"وتضمنت بصراحة وقت املوت ونوعه، وقد صدرت بعد حادثة 

ب التعصب؟! فلو كانت يف لكن من عسى أن يفكر وقد أعمى القلو
قلوم ذرةٌ من العدل لكان أمامهم طريق سهل؛ فقد كان بإمكام أن 
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مث يطلبوا مين النبوءات  يزعمون أا مل تتحقق،يعرضوا علي النبوءات اليت 
ليقارنوا بني هذه وتلك، فلو عقدوا هذه املقارنة الحنلّت  ،اليت حتققت

أم لن جيدوا  أُعلن مقسما باهللاها إين وب. جمجيع العقد واجنلت كلُّ احلُ
 ا وتأخرتضمنتا شرطً أو نبوءتني من الوعيدحمل اعتراض سوى نبوءة 

 بسبب اخلوف والرعب، ألن من سنة اهللا اجلارية خبصوص حتققهما
منذ القدم أن الوعيد يتأخر ويتخلف باالستغفار والتوبة والدعاء.  النبوءات

  )٤٠٨- ٤٠٦ص  ٢٠ جملد ،ئن الروحانية(التجليات اإلهلية، اخلزا

إنين أقسم به   ف باملكاملة واملخاطبة إبراهيمأنه كما شر

وإسحاق وإمساعيل ويعقوب ويوسف وموسى واملسيح بن مرمي، مث يف 
حبيث كان الوحي النازل عليه أوضح وأطهر ما  �األخري كلَّم نبينا 

ته وخماطبته. ولكن ما أُعطيت يكون، كذلك متاما شرفين أنا أيضا مبكامل
، فلو مل أكن �هذا الشرف إال بسبب اقتدائي الكامل بسيدنا حممد 

من أمته وما اقتديت به ملا حظيت بشرف املكاملة واملخاطبة أبدا، وإن 
كانت أعمايل مثل جبال الدنيا كلها، ألن النبوات كلها قد انقطعت ما 

 نيب بشرع جديد، ولكن ميكن أن عدا النبوة احملمدية. ال ميكن أن يأيت
يأيت نيب بغري شرع جديد بشرط أن يكون من اُألمة أوالً. فبناًء على 

 ،ذلك أنا من اُألمة ونيب أيضا. (التجليات اإلهلية، اخلزائن الروحانية
  )٤١٢ -٤١١ص  ٢٠ جملد
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قلبه كما يطمئن -هل يصعب على من خيشى اهللا تعاىل أن يفهم 

أنه سيكون يف األمة أناس يسمون يهودا، وكذلك يكون يف  -وعقله
األمة شخص يسمى عيسى ومسيحا موعودا؟ فما احلاجة إىل أن ينزل 

جعلَ من األمة؟ نـزعيسى من السماء، وينبوته املستقلة وي ع منه زي
ان ولو قلتم إن ذلك سيكون من باب العقوبة ألن أمته اختذته إهلا، لك

هذا اجلواب سخيفا، ألن ذلك ليس خطأ عيسى. وأنا ال أقول هذا 
الكالم من باب الظن والتخمني، بل أقوله بناء على وحي من اهللا، 

(حقيقة الوحي، اخلزائن  قد أخربين بذلك. 	إنه  وأقول حلفًا باهللا
  )٣٣ص  ٢٢ جملد ،الروحانية

يف يف عهدي أنا قد وقع يف شهر رمضان الكسوف واخلسوف. و
زمين أنا تفشى الطاعون يف البالد حبسبما جاء يف األحاديث الصحيحة 

مركب جديد.. اخترع والقرآن الكرمي والكتب السابقة. ويف زمين أنا 
أي القطار. ويف زمين أيضا وقعت الزالزل املخيفة حسب نبوءايت. 

أقول أال إين  أفليس من مقتضى التقوى إذن أال يتجاسروا على تكذييب؟
إنه قد ظهرت وال تزال وستظهر يف املستقبل أيضا ألوف من  ا باهللاحلفً

اآليات لتصديقي. لو كان ذلك من كيد إنسان ملا نال تأييدا ونصرة إىل 
العدل واإلميان خداع الناس بتقدمي آية أو آيتني ليس من هذه الدرجة. 

 فقط من ألوف اآليات اليت ظهرت جليا، والقولُ إن نبوءة كذا وكذا مل
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تتحقق. أيها اجلهال والعمهون والبعيدون عن العدل واألمانة، هل 
تعذَرون عند اهللا إن مل تفهموا كنه حتقق نبوءة أو نبوءتني من بني ألوف 
منها. توبوا فإن أيام اهللا قريبة، واآليات اليت ستهز األرض موشكة على 

  )٤٨ص ٢٢جملد  ،الظهور. (حقيقة الوحي، اخلزائن الروحانية
وأَما بِنِعمة ربك �آلن أبين عن نفسي، من منطلق اآلية الكرمية: وا

، أن اهللا تعاىل قد أدخلين يف الدرجة الثالثة من الدرجات �فَحدثْ
املذكورة، ووهبين نعمة ليست جبهدي، بل قد أُعطيتها يف بطن أمي، 

لو  آيات -م١٩٠٦يوليو/متوز عام  ١٦إىل اليوم -وأظهر لتأييدي 
إا تزيد على  حلفًا باهللاأحصيتها واحدة بعد أخرى ألمكنين أن أقول 

ثالث مئة ألف آية. وإن مل يقبل أحد حلفي فإين جاهز إلثباا له. 
فمن تلك اآليات أن اهللا تعاىل أنقذين من شر األعداء يف كل موطن 

سد مجيع حاجايت دائما حسبما وعد.  
حسب وعده. ومنها أنه 
أخزى وأهان كلَّ من أراد أن يهامجين حسب وعده:  	ومنها أنه 

"إين مهني من أراد إهانتك". ومنها أنه تعاىل رزقين الفتح حسب 
تعلق بفترة ينبوءاته على الذين رفعوا ضدي قضايا زائفة. ومنها ما 

منذ  بعد الدعوى بني هذه املدة الطويلةابعثيت ألنه مل يعطَ أحد من الكذ
تضح بالنظر إىل حالة الزمن، مبعىن أن يما  هاومنأن خلقت الدنيا. 

ما يتعلق باستجابة أدعييت يف حق ها الزمن يسلِّم بضرورة بعثة إمام. ومن
األحباء، ويف بعضها ظهر تأثري دعائي على األعداء األشرار. ومنها أن 
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 املصابني بأمراض خطرية قد شفُوا بدعائي وكنت قد أُخبِرت بشفائهم
ن اهللا تعاىل قد أظهر لتصديقي حوادث مساوية وأرضية. . ومنها أسلفًا

البارزين املشاهري قد رأوا لتصديقي رؤى رأوا  ةومنها أن بعض الصوفي
، منهم املرشد "صاحب العلَم" يف "السند" الذي يصل �فيها النيب 

عدد مريديه ما يقارب مئة ألف، واخلواجه غالم فريد من 
ن ألوفا من الناس قد بايعوين لسبب "تشاتشران". ومن تلك اآليات أ

وحيد فقط وهو أم أُخبِروا يف الرؤيا أين صادق ومن اهللا تعاىل. 
  )٧٠ص ٢٢جملد  ،(حقيقة الوحي، اخلزائن الروحانية

ويف األيام اليت كان الطاعون يف قاديان يف ذروته، مرض ابين شريف 
يف حالة  أمحد وأصيب حبمى شديدة، فأغمي عليه، وكان يضرب بيديه

اإلغماء، فقلت يف نفسي صحيح أن ال مفر من املوت ولكن لو مات 
الولد يف هذه األيام والطاعون يف ذروته العترب األعداء كلهم هذه 
احلمى طاعونا ولكذَّبوا وحي اهللا املقدس القائل: "إين أحافظ كلَّ من 

ثانية يف الدار". فأصيب قليب بصدمة ال ميكن بياا. وعند الساعة ال
عشرة ليال حني ساءت حالة الولد كثريا وخفت أا ليست حمى 
عادية بل هو بالء آخر، سيطرت على قليب حالة ال أستطيع بياا 

لوجد الظاملون فرصة  -ال مسح اهللا  -وقلت يف نفسي: لو مات الولد 
كبرية لكتمان احلق. فتوضأت يف هذه احلالة وقمت للصالة، وبعيد 
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رت يل حالة تكون عالمة بينة على استجابة الدعاء. الوقوف تيس
إنين رمبا مل أكمل إال ثالث ركعات وأقول حلفا باهللا الذي نفسي بيده 

حني استولت علي حالة الكشف ورأيت بنظرة الكشف أن الولد قد 
شفي متاما. مث زالت حالة الكشف ووجدت الولد جالسا على السرير 

ذلك احلني كنت قد أكملت أربع ركعات.  صاحيا ويطلب ماًء، وإىل
فأعطيته املاء على الفور. وحني ملست جسده بيدي مل أجد أي أثر 

 ٢٢ جملد ،للحمى على اإلطالق. (حقيقة الوحي، اخلزائن الروحانية
  )٨٨-٨٧ص 

يستطيع  من كيف يترك اإلسالم ويعتنق دينا ميتافاإلسالم دين حي، 
آيات  أيضا اهللا تعاىل يري يف هذا العصر إنالتمييز بني احلي وامليت؟ 

وقد جربت هذا األمر شخصيا، وأرى أنه لو  ،عظيمة يف تأييد اإلسالم
من يعطيه ليعلَم  ا لوجهوفُحص األمر وجه إزائي اجتمعت الدنيا كلها

اهللا تعاىل أخبار الغيب ومن يستجيب أدعيته ومن ينصره، ويف حق من 
إنين سأكون الغالب. هل من أحد  ل حلفًا باهللافأقويري آيات عظيمة، 

ليبارزين يف هذا اال؟ لقد أعطاين اهللا تعاىل ألوف اآليات ليعلم العدو 
أن اإلسالم دين حق. ال أريد لنفسي عزة أو تقديرا، بل أريد إقامة 

 جملد ،(حقيقة الوحي، اخلزائن الروحانيةإكرامِ الذي بعثت من أجله. 
  )١٨٢، ١٨١ ص ٢٢
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حني مرض والدي رمحه اهللا يف أواخر عمره تلقيت ظُهر اليوم الذي 
قُدرت فيه وفاته إهلاما: "والسماء والطارق"، وأُلقي يف قليب أا إشارة إىل 
وفاته، وأن هذا احلادث سيقع بعد غروب الشمس. وكان ذلك عزاًء من 

غروب اهللا تعاىل لعبده هذا، عندها فهمت أن والدي سيتوفَّى بعد 
وواهللا الذي نفسي بيده الشمس، وقد أُخبِر كثري من الناس ذا اإلهلام. 

أن هذا ما حدث بالضبط.  والذي ال يكذب عليه إال الشيطان وامللعون
  )٢١٨ص  ٢٢ جملد ،(حقيقة الوحي، اخلزائن الروحانية

طبع توفَّى بعد غروب الشمس، حزنتا ملا أُخربت أن والدي سي
ا كانت معظم أسباب معاشنا إثر تلقي هذا اخلرب. ولَممبقتضى البشرية 

مرتبطة حبياته، حيث كان يتلقى معاش التقاعد أيضا من قبل احلكومة 
اإلجنليزية وكذلك كان يأخذ مبلغا كبريا منحةً وكان كل ذلك مرتبطا 

ظن ا عساه حيدث بعد وفاته، وقلقتا مين أنه قد حبياته؛ فخطر ببايل عم
خطر هذا اخلاطر بالبال يف أقل من ثانية قد م ضيق ومعاناة. وحتلّ بنا أيا

 كالربق، فغلبين النعاس يف احلال وتلقيت إهلاما ثانيا: "أليس اهللا بكاف
عبده". فتقوى قليب إثر هذا اإلهلام اإلهلي كأن جرحا مؤملا اندمل دفعة 

يتسم واحدة بتأثري مرهم. واحلق أين قد جربت مرارا أن الوحي اإلهلي 
مبيزة ذاتية تطَمئن القلب، وأساس هذه امليزة هو اليقني القوي بالوحي. 
ولكننا نتأسف على نوعية إهلامات هؤالء الناس إذ يقولون مع ادعائهم 
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بتلقي اإلهلام: إن إهلاماتنا ظنية، فال ندري أمن الشيطان هي أم من 
أقول ين الرمحن، وإن ضرر مثل هذه اإلهلامات أكثر من نفعها. ولكن

إين أؤمن بإهلامايت كإمياين بالقرآن الكرمي وكتب اهللا  حلفًا باهللا
األخرى، وكما أعترب القرآن الكرمي كالم اهللا القطعي واليقيين كذلك 
أوقن أن الكالم الذي ينـزل علي هو كالم اهللا ألنين أرى معه بريقًا 

ة الوحي، مناذج قدرة اهللا تعاىل. (حقيقمعه ونورا من اهللا، وأجد 
  )٢٢٠-٢١٩ص  ٢٢ جملد ،اخلزائن الروحانية

م ختدر اجلزء السفلي من جسمي، ومل ١٩٠٦آب/أغسطس  ٥يف 
أعد قادرا على أن أخطو خطوة واحدة. وملا كنت قد درست سابقا 
كتب الطب درسا درسا فخطر ببايل أا أعراض الفاجل إذ كانت 

أجد صعوبة بالغة حىت مصحوبة باألمل أيضا. كنت قلقا جدا إذ كنت 
يف التقلب على الفراش. ويف الليل حني كنت يف أمل شديد ذهب وهلي 
إىل مشاتة األعداء، لكن كان ذلك لئال يساء إىل الدين وليس ألي 

وت أمر ال سبب آخر. عندها دعوت يف حضرة اهللا وقلت إن امل
مندوحة منه، ولكنك تعلم يا رب أن املوت على هذا النحو ويف غري 
أوانه يكون مدعاة لشماتة األعداء. فطَرأ علي نعاس خفيف وتلقيت 
إهلاما نصه: "إن اهللا على كل شيء قدير، إن اهللا ال خيزي املؤمنني". 

إذا والذي يراين اآلن أيضا فيما  الذي نفسي بيده وأقول حلفًا باهللا
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كنت أفتري عليه أم أصدق القول، إين منت بعد هذا اإلهلام فورا أو يف 
غضون نصف ساعة، مث حني استيقظت فجأة مل أجد للمرض أثرا قط. 

ووجدتين سليما  ،كان اجلميع نائمني فنهضت وبدأت أمشي اختبارا
معاىف متاما. فبكيت مستحضرا قدرة ريب القدير العظيمة، وقلت يف 

أسعدنا، إذ آمنا بكالم اهللا القرآن الكرمي واتبعنا رسوله. وما نفسي: ما 
أشقاهم، أولئك الذين ال يؤمنون باإلله ذي العجائب! (حقيقة الوحي، 

  )٢٤٦، ٢٤٥ ص ٢٢ جملد ،اخلزائن الروحانية
عاما يف كل البالد  ٢٥الذي نشر قبل  - "الرباهني األمحدية"وردت يف 

بالد العرب والشام وكابول وخبارى، أي أي يف مناطق البنجاب واهلند و
ها: "رب ال تذرين نص نبوءةٌ - سالميةإلإىل كافة البالد ا رسلَباختصار أُ

فردا وأنت خري الوارثني"، أي كان الوحي اإلهلي حيتوي على دعاء مين: 
يا رب ال تتركين وحيدا كما هو احلال اآلن، وال وارث خري منك. أي 

وإخوة أيضا يف الوقت احلايل ولكين ما زلت وحيدا مع أن يل أوالدا وأبا 
من الناحية الروحانية، وأرجو منك أن ب يل أناسا يرثونين روحانيا. 

أن اهللا تعاىل سيهبين مجاعة ذات عالقة روحانية بوهذا الدعاء كان نبوءةً 
النبوءة حتققت جبالء تام،  هذه يتوبون على يدي. فاحلمد هللا على أن

يدي مئات اآلالف من سليمي الفطرة. وكذلك بايعين  وقد بايع على
الكثري من أرض والية أمري كابول. ويكفيين أن ألوفا من الناس قد تابوا 
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على يدي من أنواع الذنوب. وقد حدث يف ألوف من الناس بعد البيعة 
تغيري طيب ال ميكن حدوثه قط يف أحد ما مل تطَهره يد اهللا. وأستطيع أن 

املخلصني واألوفياء قد أحرزوا تغريا  أتباعيإن ألوفا من اهللا أقول حلفًا ب
طيبا بعد البيعة فأصبح كل واحد منهم آية يف حد ذاته. صحيح أن 
الرشد والصالح كانا كامننيِ يف فطرم مسبقا ولكنهما مل يظهرا للعيان 
بوضوح ما مل يبايعوا. فقد ثبت بشهادة من اهللا أين كنت وحيدا يف 

 تكن معي مجاعة، واآلن ال يقدر أحد من املعارضني على البداية ومل
الكتمان أن ألوفا من الناس قد أصبحوا معي. إذن، فإن نبوءات اهللا تعاىل 
تكون مصحوبة بتأييد اهللا ونصرته. من ذا الذي يستطيع أن يكذبين أنه 
عندما أنبأ اهللا ذه النبوءة ونشرت يف الرباهني األمحدية كنت وحيدا 

. كنت حمتقرا حىت يف 
قال تعاىل، ومل يكن معي أحد سواه كما 
(حقيقة الوحي، اخلزائن أعني أقاريب ألن سبلهم كانت غري سبيلي. 

  )٢٥٠- ٢٤٨ص  ٢٢ جملد ،الروحانية
 أخي املرحوم مريزا أنه مل يبق من حياة مرة  ذاتيف املنام  أُريت

ب بعد ذلك يوما. فأصي ١٥غالم قادر إال أيام قليلة ال تزيد على 
مبرض شديد حىت مل يبق منه إال هيكل عظمي، وهزل كثريا حبيث ما 
كان يعرف إذا ما كان السرير فارغا أم عليه أحد. وكان يبول ويتربز 
على السرير ويظل يف معظم األوقات يف حالة من اإلغماء. كان والدي 
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ا املرحوم مريزا غالم مرتضى طبيبا بارعا، فقال إن حالته ميؤوس منه
ولن يعيش أكثر من بضعة أيام. كنت حينها أمتتع بقوة الشباب 
والقدرة على ااهدات، وإين بطبيعيت أؤمن بأن اهللا قادر على كل 
شيء، واحلق أنه ال أحد يستطيع أن يدرك كنه قدراته، وال شيء 
مستحيل أمامه إال ما كان يتناىف مع وعوده أو مع شأنه املقدس أو ما 

ه. فبدأت الدعاء له يف هذه الظروف وعزمت يف كان ضد وحدانيت
  قرارة قليب أن أزيد بذلك معرفيت بثالثة أشياء تتعلق بالدعاء. 

أوال: أردت أن أعرف فيما إذا كنت يف حضرة اهللا أهالً ألنْ 
  يستجاب دعائي. 

 ثانيا: إذا ما كانت الرؤى واإلهلامات اليت هي من قبيل الوعيد ممكن
  ال. تأخري حتققها أم

ثالثا: إذا ما كان باإلمكان أن يشفى بربكة الدعاء مريض مل يبق منه 
فوالذي نفسي إال هيكل عظمي أم ال. فبدأت الدعاء على هذا األساس. 

رأيته يف املنام وكأنه ميشي على قدميه يف باحة داره، بينما كانت  بيده
لى حالته متدهورة لدرجة أن شخصا آخر كان يقَلِّبه جنبا جلنب ع

يوما على الدعاء بدأت آثار الدعاء الظاهرية  ١٥الفراش. وحني مضت 
بالظهور عليه، فأبدى رغبة يف املشي على قدميه بضع خطوات، فنهض 
مستندا إىل حد ما وبدأ ميشي مستندا إىل العصا، مث بعدها ترك العصا 



                  ���������������������������������ً��� �  ��  �٦٦� 

عاما. (حقيقة  ١٥أيضا وشفي متاما يف بضعة أيام، وعاش بعدها 
  )٢٦٦ - ٢٦٥ص  ،٢٢ جملد ،زائن الروحانيةالوحي، اخل

ذات مرة خفت جدا على بصري بسبب السكري الذي أنا مصاب 
به منذ حنو عشرين عاما، ألن يف مثل هذه األمراض خطرا كبريا 
لإلصابة مبرض الزرق. فطمأنين اهللا تعاىل ورزقين السكينة واهلدوء 

ث، العني وعلى فضال منه ورمحة بوحي نصه: "نزلت الرمحة على ثال
اُألخريينِ." أي أُنزِلت الرمحة على ثالثة أعضاء، العينني وعضوين 

إن قدريت البصرية ال  وأقول حلفا باهللا تعاىلآخرين مل يفصح عنهما. 
كما كانت حني  -وقد بلغت من العمر قرابة سبعني عاما -تزال 

الوحي.  الرمحة اليت وعد ا يف هي عاما. فهذه ٢٠أو  ١٥كنت بعمر 
  )٣١٩ص  ٢٢، جملد (حقيقة الوحي، اخلزائن الروحانية

اعلموا أن استجابة الدعاء أيضا آية كبرية ملعرفة القبول الذي حيظى 
به عباد اهللا يف حضرته تعاىل، بل احلق أنه ليس هناك آية قوية مثل آية 
استجابة الدعاء، ألن استجابة الدعاء تدل على أن العبد حيظى بالتقدير 

عزة عند اهللا. مع أن استجابة الدعاء ليست حتمية دائما ألن اهللا وال
تعاىل يف بعض األحيان ينفِّذ مشيئته أيضا. ومما ال شك فيه أيضا أن من 
عالمة املقبولني عند اهللا استجابة أدعيتهم أكثر بكثري مقارنةً مع غريهم، 

يت قد إن أدعي أقول حلفا باهللاوال ميكن ألحد أن ينافسهم يف ذلك. 
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استجيبت باآلالف، ولو كتبتها كلها لصار كتابا ضخما. (حقيقة 
  )٣٣٤ص  ٢٢، جملد الوحي، اخلزائن الروحانية

وكانت إشارة  ،رأيت يف املنام ذات مرة فَخذَ ضأن معلقة يف البيت
إىل موت أحد. ورأيت مرة أخرى أن الدكتور عبد احلكيم خان، 

الغرفة اليت أسكنها يف الطابق  اجلراح املساعد، واقف ملتصقا بباب
العلوي، فقال يل شخص إن أم إسحاق دعت عبد احلكيم خان إىل 

أم إسحاق هي زوجة السيد مري ناصر نواب واسم ابنه إسحاق  - الدار 
لن أمسح لعبد  :فقلت عند مساع هذا الكالم -  وكلهم يسكنون يف بيتنا

فغاب من أمام األعني احلكيم خان أن يدخل بيتنا ألن يف ذلك إهانة لنا. 
ومل يدخل البيت...... حني تلقيت هذه اإلهلامات تبني يل بوضوح أن 
مصيبة ما على وشك احللول بأهل مري ناصر نواب احملترم، فانصرفت إىل 
الدعاء. وحدث أنه كان على وشك السفر إىل الهور مع ابنه إسحاق 

ل: لن أسافر حكيت له الرؤى كلها ومنعته من السفر. فقا، فوأهل بيته
اليوم التايل أصيب ابنه إسحاق حبمى شديدة  يفإال بإذنك. عندما أصبح 

رافقها اضطراب شديد، وتكونت تصلبات موضعية يف أصل الفخذ 
ألن الطاعون كان منتشرا يف  ،إصابته بالطاعون أمرا أكيدا وصارت

ا بعض مناطق احملافظة. فتبني أن هذا هو تفسري الرؤى املذكورة آنفا، مم
أقلقين كثريا. فقلت لزوجة مري ناصر نواب احملترم بأين سأدعو لك، 
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وعليك أن تتويب وتستغفري اهللا كثريا، ألين رأيت يف املنام أنك دعوت 
العدو إىل البيت، وهذه إشارة إىل زلة ما. ومع أنين كنت أعرف أن 
املوت ظاهرة جارية منذ القدم حسب قانون الطبيعة، ولكن خطر ببايل 

يب، ـموت أحد بالطاعون يف بييت، ال مسح اهللا، سيقيم القيامة لتكذيأن 
ولو أظهرت بعد ذلك آالف اآليات ملا كان هلا تأثري يذكَر أمام هذا 
االعتراض، ألين قد كتبت ونشرت مئات املرات وبينت أمام ألوف 

  الناس أن أهل بييت مجيعا سيعصمون من املوت بالطاعون.
يب حالة ال يسعين بياا بالكلمات، باختصار، طرأت على قل

فانصرفت إىل الدعاء فورا، ورأيت بعد الدعاء مشهدا غريبا لقدرة اهللا 
حيث زالت احلمى عن إسحاق خالل ساعتني أو ثالث ساعات 
بصورة خارقة، ومل يبق للتصلبات أيضا أي أثر، واستوى املريض 

ه مل جالسا. وليس ذلك فحسب بل بدأ ميشي ويلعب ويركض، وكأن
أقول وأستطيع أن  ،يصبه مرض قط. هذا هو املراد من إحياء املوتى

إن إحياء عيسى املوتى مل يكن أكثر من ذلك قيد شعرة.  حلفًا باهللا
(حقيقة . �هذه هي حقيقة األمر وإنْ بالغ الناس يف معجزاته 

  )٣٤٢-٣٤١ص  ٢٢ جملد ،الوحي، اخلزائن الروحانية
سع قسيسا أن يبارزين. كان هناك زمن فال ي ،رعبالقد رزقين اهللا ل

كانوا يعلنون يف األزقة واألسواق صارخني بأعلى صوم: مل تظهر من 
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أما اآلن  ،أية معجزة، وال توجد يف القرآن الكرمي أية نبوءة )�(النيب 
فقد جعلهم اهللا تعاىل مرعوبني، فما عادوا ينبسون ببنت شفة حول 

لو  واهللا الذي نفسي بيدهولدنيا. هذا املوضوع وكأم قد رحلوا من ا
ملبارزيت ألخزاه اهللا ولَعذَّبه مبا لن يوجد له نظري، ولن  قسيستوجه إيلَّ 

وسيمطر اهللا يل  ،أُريه أنا إزاء ما يقدر على أن يري قدرة إهله املزعوم
مل اآليات من السماء ومن األرض. أقول واحلق أقول إن هذه الربكة 

تط. فهل من قسيس على وجه األرض من الشرق ها أمم أخرى قطَع
إىل أقصى الغرب يستطيع أن يري آيات اهللا إزائي؟ لقد كسبنا املعركة 

عاما حني  ٢٥وال يسع أحدا أن يبارزنا. وهذا ما أنبأ به اهللا تعاىل قبل 
قال: "تبختر فإن وقتك قد أتى، وإنّ قدم احملمديني وقَعت على املنارة 

 ،اليوم الثابتون على منارة شاخمة وراسية واهللا حنن احملمديونو "العليا.
 ٢٢ جملد ،(حقيقة الوحي، اخلزائن الروحانية وكل واحد حتت أقدامنا.

  )٣٤٩-٣٤٨ص 
  أسلم  ميـوسل  معادايت سم    رمـمكْ  إين من الرمحن عبد"

  متردم ح ـمصل صدوق  إين    دى ـإين أنا البستان بستان اهل
من ربن فم مين فر يمـالسل إين أنا النهج    الورى   ر  األقوم  

  رمنُـمت  غارد دليب ـعن  أو   محامة  العلي   روحي لتقديس
  مظلم قد جئتكم والوقت ليل    عابثا  ما جئتكم يف غري وقت 
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  مـأرح  رب اهللا   وإن توبوا    يا أيها الناس اتركوا أهواءكم 
  متوسم  كم ناظرـإن كان في   ئح  ال  املهيمن  نور  يف وجهنا

  "مالعالء وترج  تعطى  ال واِهللا   جنابه  عزيز  يخزى   ال  واِهللا
 )٣٦٣-٣٦١ ص ٢٢ جملد ،(حقيقة الوحي، اخلزائن الروحانية

الذي نفسي بيده إنه هو الذي بعثين، وهو الذي مساين  أقسم باهللا
ظهر لتصديقي آيات نبيا، وهو الذي دعاين مسيحا موعودا، وقد أ

عظيمة يبلغ عددها ثالمثائة ألف، وقد كتبت بعضها مثاال يف هذا 
  )٥٠٣ص  ٢٢ جملد ،الكتاب. (حقيقة الوحي، اخلزائن الروحانية

 عي النبوة  ألكسندر دوئيلقد مات حسب نبوءيت الدكتورمد
  الكاذبة من أمريكا:

عدوا لدودا فليتضح أن الذي ورد امسه يف العنوان كان  :١٩٦اآلية 
لإلسالم، وإضافة إىل ذلك ادعى النبوة كذبا، وكان يعد سيد النبيني 
وأصدق الصادقني وخري املرسلني وإمام الطيبني سيدنا األقدس حممدا 

كاذبا ومفتريا، وكان يذكره بشتائم قذرة وكلمات بذيئة  �املصطفى 
بغضه  خبثا منه. باختصار، كان متصفا بصفات سيئة للغاية بسبب

للدين املتني. كذلك كان ينظر إىل التوحيد يف اإلسالم بازدراء وحتقري 
كان يؤمن و ،ويريد استئصاله شأنَ اخلنازير اليت ال أمهية عندها للدرر

جيد يف نفسه لنشر التثليث يف العامل من كان إلـه، و �بأن عيسى 
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 كتبئات من املقرأت  قد مع أين قسيساحلماس ما مل أر مثله يف أي 
فبموته  ،.... وملا كانت مهميت احلقيقية هي كسر الصليبالقساوسة

حتطم اجلزء األعظم من الصليب ألنه كان مؤيدا لعقيدة الصلب أشد 
التأييد يف العامل كله؛ إذ كان يدعي النبوة ويقول بأن املسلمني كلهم 

وسيدمر اإلسالم وخترب الكعبة. فأهلكه اهللا تعاىل بدعائه سيهلكون 
على يدي. إنين متأكد أن النبوءة عن قتل اخلنـزير قد حتققت مبوته 
بكل جالء ألنه ليس هناك أخطر ممن ادعى النبوة كذبا وزورا وأكل 

حنو مائة ألف  -حبسب قوله هو- حلقهجناسة الكذب كاخلنـزير. وقد 
شخص من كبار األثرياء. واحلق أن مسيلمة الكذاب واألسود العنسي 

شيئا مذكورا أمامه؛ إذ ما كانا معروفَنيِ مثله ومل ميلكا أيضا ما كانا 
إنه كان  قول حلفا باهللاماليني املاليني من األموال. فأستطيع ال

أنه سيقتل على يد املسيح املوعود.  � اخلنـزير نفسه الذي أنبأ النيب
فلو مل أدعه للمباهلة ومل أدع عليه ومل أنشر النبوءة الكه ملا كان 

 ،ه دليال على صدق اإلسالم. (حقيقة الوحي، اخلزائن الروحانيةموت
  )٥١٣ ،٥٠٥ ،٥٠٤ص  ٢٢ جملد
، يكلّمين ربي ويوحي إيلّ بالفضل وإين، واهللا، من الرمحن"

 ه. وإين أُعطيته حىت أصبته، وطلبته حىت وجدتواإلحسان. وإين نشدت
نّ ربنا ال يضيع حياةً بعد املمات، ووجدت احلق بعد ترك الفانيات. وإ
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ا طالبني، وال يترك يف الشبهات من طلب اليقني. وإنكم مكرمت كلّ قوم
فضل اهللا ورمحته لكنت من اهلالكني. وخاطبين ريب وقال:  ولوالاملكر، 

إنك بأعيننا، فأوىف وعده يف كل موطنٍ وعند كلّ كيد من الكائدين. 
منكم علي كلُّ واحد فلم يتمكّن بشر مين ونصرين وآواين إليه، وكر ،

فرجعوا خائبني. وقطعتم ما أمر اهللا به أن يوصل، وأشعتم بني الناس أن 
هؤالء ليسوا من املسلمني، ومتنيتم أن نكون من املخذولني، فقلّب اهللا 

ذكْرنا يف العاملني. أهذا جزاء املفترين؟ عليكم أمانيكم، ونشر "
  )٦٤٤ص  ٢٢جملد  ،نية(االستفتاء، حقيقة الوحي، اخلزائن الروحا

"ما آذَوين إال لي مؤذ بنا  ر اُهللاظهِورم بعض اآليات، وقد قصص
قصصهم يف "حقيقة الوحي"، لتكون تبصرةً للطالبني والطالبات. 

ةُ وأقربرجلٍ مات يف ذي القعدة، وكان  القصص من هذا الوقت قص
ه كالصين، وكان امسه سعد اهللا، وكان سبدة. وإذا بلغ يلعنين ويسبع

شتمه إىل منتهاه، وسبق يف اإليذاء كلّ من سواه، أوحى إيلّ ريب يف 
 "،إن شانئك هو األبتر"نسله مبا قضاه، وقال:  أمر موته وخزيه وقطعِ

فأشعت بني الناس ما أوحى ريب األكرب. مث بعد ذلك صدق اهللا إهلامي، 
بذلك الفتان، وعدو  فأردت أن أفصله يف كالمي، وأشيع ما صنع اهللا

عباد اهللا الرمحن. فمنعين من ذلك وكيلٌ كان من مجاعيت، وخوفين من 
راحلكّام، وجي قْتن مك القانون إرادة إشاعيت، وقال: لو أشعتها ال تأم
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إىل اَألثام، وال سبيل إىل اخلالص، والت حني مناص، وتلزمك 
تعب العظيم، وليست الغرمي، واملآل معلوم بعد ال املصائب مالزمةَ

احلكومة تارك ارمني، فاخلري يف إخفاء هذا الوحي كاحملتاطني. فقلت 
ن إين أرى الصواب يف تعظيم اإلهلام، وإن اإلخفاء معصية عندي وم

سم ن دون بارئ األنام، وال أبايل ري اللئام، وما كان ألحد أن يضر
الفضل، وإن مل  بعده ديد احلُكّام، وندعو ربنا الذي هو منبت

إنه ال يسلّط علي هذا الشرير،  وواهللا، .يستجب فنرضى بالعيش الرذل
ل عليه آفة وينجي عبده املستجري. فسمع كالمي بعض زبدة نـزوي

أعين حمبنا املولوي احلكيم نور  ،الفاضل اجلليل يف علم الدين ،املخلصني
بر"، واطمأنّ الدين، فجرى على لسانه حديث: "رب أَشعثَ أَغْ

هوله. مث دعوت  واستضعفوا بناَء القلوب بقويل وقوله، وخطّأوا احملذِّر
فأوحي  ،على "سعد اهللا" إىل ثالثة أيام، ومتنيت موته من رب عالم

، يعين إنه تعاىل يدافع "على اهللا ألبره رب أشعثَ أغرب لو أقسم"إيلّ: 
يال حىت جاءين نعي موته، ما مضى علي إال ل فواهللا،عنك شره. 

(االستفتاء، حقيقة الوحي،  "فاحلمد هللا على ما ضرب العدو بسوطه.
  )٦٥٨-٦٥٧ص  ٢٢جملد  ،اخلزائن الروحانية

إني أنا املسيح املوعود، وأعطاين ريب سلطانا مبينا، وإين  وواهللا،"
 على بصرية من ريب، ولو رفع احلجاب ملا ازددت يقينا. إن اهللا رأى
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نفوسا عاصية، وزمنا كليلة قاسية، فأرسلين لعلهم يتوبون. وكيف 
 "ننصح هلم وإم قوم ال يسمعون، وإم عن صراط احلق لناكبون؟

  )٦٥٩ص  ٢٢جملد  ،(االستفتاء، حقيقة الوحي، اخلزائن الروحانية
الدين يف  ن موت عيسى خري لإلسالم من حياته، وكلّ فتحِواهللا، إ"

لون الذي هو شر بالذي هو خري، وال تفرقون بني النفع مماته. أتستبد
لن جيتمع حياة هذا الدين وحياة ابن مرمي، وقد رأيتم  وواهللا،والضري؟ 

ما عمر حياته إىل هذا الوقت وما هدم، وترون كيف نصر النصارى 
حياته وقدم، وجرح الدين األقوم. وملا ثبت ضريه فيما بني يدينا، 

يتوقّع خريه فيما خلْفَنا؟ وإذا جربنا إىل طول الزمان مضرات فكيف 
حياته، فأي خري يرجى من هذه العقيدة بعد ذلك مع ثبوت معراته؟ 

(االستفتاء، حقيقة الوحي، اخلزائن " والعاقل ال يعرض عن جمرباته.
  )٦٧٠ص  ٢٢جملد  ،الروحانية

نه، ولست فعلت أمرا إين م وواهللاعلى ما يف قليب،  إين أشهد اهللاو"
من تزويري، وقد ظلمتم إذ عمدمت إىل تكفريي وحتقريي، وما نظرمت 
إىل ما صب على اإلسالمِ يف هذه األيام. فنبكي عليكم بدموعٍ جارية، 
وعربات متحدرة، كما تضحكون علينا وتستهزئون. ما لكم ال 

ء، (االستفتا" تفكّرون يف أنفسكم وال تنظرون يف ضعف اإلسالم؟
  )٦٧٩ص  ٢٢جملد  ،حقيقة الوحي، اخلزائن الروحانية
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الذي وعد جميئه يف آخر الزمن وأيام  وواهللا، إين أنا املسيح املوعود"
عد . والنبوة قد انقطعت ب...وإنّ عيسى قد مات،  ،شيوع الضاللة

ال كتاب بعد الفرقان الذي هو خري الصحف السابقة، وال ، �نبينا 
احملمدية، بيد أين سميت نبيا على لسان خري الربية،  شريعة بعد الشريعة

وذلك أمر ظلّي من بركات املتابعة، وما أرى يف نفسي خريا، 
ووجدت كُلّ ما وجدت من هذه النفس املقدسة. وما عىن اهللا من 
نبويت إال كثرة املكاملة واملخاطبة، ولعنة اهللا على من أراد فوق ذلك، 

ه شيئًا، أو أخرج عنقه من الربقة النبوية. وإن رسولنا ب نفسأو حِس
أحد أَن يدعي  فليس حق ،خامت النبيني، وعليه انقطعت سلسلة املرسلني

النبوة بعد رسولنا املصطفى على الطريقة املستقلّة، وما بقي بعده إال 
ما  اهللا،ووالربية.  كثرة املكاملة، وهو بشرط االتباع ال بغري متابعة خريِ

حصل يل هذا املقام إال من أنوار اتباع األشعة املصطفوية، وسميت نبيا 
من اهللا على طريق ااز ال على وجه احلقيقة. فال يج ههنا غرية اهللا 
وال غرية رسوله، فإين أُربى حتت جناح النيب، وقدمي هذه حتت األقدام 

اتبعت ما أُوحي إِيلّ من ربي.  النبوية. مث ما قلت من نفسي شيئًا، بل
وما أخاف بعد ذلك ديد اخلليقة، وكلّ أحد يسأل عن عمله يوم 

(االستفتاء، حقيقة الوحي، اخلزائن " القيامة، وال خيفى على اهللا خافية.
  )٦٨٩-٦٨٨ص  ٢٢جملد  ،الروحانية
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  بدهاِء  ال  الفضلَ حزت  باهللا   اآلالِء   ذي "علمي من الرمحن 
  ثناِء  حول  وليس ه ـنثين علي        كيف الوصول إىل مدارج شكره

      نور املفيض سقائي  قد ملئ من    قربيت  يا أيها الناس اشربوا من 
  العلماِء  على   جهلٌ نزا  لكن     بفضله  املسلمون  حنن   واِهللا 
  اآلراِء   ال   اهللا  كتاب   نقفو  وأَمره      النيب     آثار   خنتار 

  الظلماِء  عـمن دافـنور املهي الورى           خري  حممدا نطيع  إنا 
  بنائي   هلدم    قاموا   فرقة   يف   خائفًا  تقيا    أدري  ما   واِهللا 

  اخليالِء  من   زاغت   آنفًا   أو     العمائم واللحىغري  ما إنْ أرى
  اإليذاِء   من   لنا  ذَّـأل   شيئًا     ال نرى  آذَوا ويف سبل املهيمن

  اآلالِء   خنلة   من   اجلىن   نِعم    لَأَجتين   الصادقني  ورب   هذا
  سناِء   امـمق إال    زادين   ما     وذمهم    حيقِّرون   اللئام    إنّ

 ا     أهل كرامة  دعاَء خيشى الكراممحواألبناِء  األزواج  لىـع ر  
  من أرجائي ذارِـمث ح  فحذارِ     خاطف كصواعقٍ  اءعندي دع

  طريق خطاِء خيالك من   هذا    إمامةً  أريد    ال    إين   واهللا 
  وعالِء   ورياسة  سوددا   ال    روحنا   راحةَ    اَهللا   نريد  إنا 

  ضاِءيف الرم املُزن قد جئت مثلَ        ما جئت من غري الضرورة عابثًا 
  ضرورة ووباِء  عند قد جئت    صادق  املهيمن    بأفضال  إين 

 يتبن  رم    رد   يبالن   وعينِه    ا من  أُعطيتراِء نورسراجِ ح  
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  ضياِء  بدار  وأنزِلْهم    فارحم   جبهالة   غلَّسوا   قومي  رب  يا 
ا  اليت    الفنت   إىل   اُنظُرنريا      ا  جريتبل عيون دماِء  دموع  

  الليالِء   يف    مدجلني  لفالحِ      دخاا   عند    الرمحن  فأقامين 
  شفاِء كُؤوس فحضرت محاالً      وقد اقتضت زفرات مرضى مقدمي

  بإباِء   الشقا  سبل    وختيروا     كالعدا   سبوا   القوم  أتيت  ملا 
  ومراِء     رومزو    كافر  بل      كاذب    كَيذُبانٌ  كذوب قالوا 

  حبر عطاِء  الرسل موالي ختم      ومصيبيت  ذلّيت    من مخبِر   من
  اآلالِء   من    تبعدنا    أفأنت       واألمساِء   األخالق     طيب  يا 

  يأنت الذي كالروح يف حوبائ    حمبةً   اجلَنانَ شغف  الذي   أنت
  لإلصباِء  قام   قد   أنت الذي     حنوه  قليب   أنت الذي قد جذب

  واإللقاِء    ام ـباإلهل   أُيدت      وحببه    بوداده     الذي    أنت
  حبراِء  لنا   نبعت  الندا  عني         شمس اهلُدى طلعت لنا من مكة

  األعضاِء   فاقد   كرجلٍ  لَسنا         محمد    بدينِ    كَفتيان  نسعى
  اجلوزاِء    على    منازِلنا  نبين    دينه   يف  همنا الـمهيمن أَعلَى 

  ولُب لحائي قليب   يرى  من يا       بكرامة     بيننا   افْتح    ربنا يا 
  ئي"اـدع ترد  ائلني فال ـتوحة       للسـوابه مفـن أرى أبـيا م

  )٧٣٥- ٧١٦ص  ٢٢جملد  ،اخلزائن الروحانية حقيقة الوحي، (االستفتاء، 
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 من قبل،يف كتيب  لفًا باهللااحاإلقرار املفصل هذا بينت للناس لقد 

أنين أنا  حالفًا باهللا الذي نفسي بيدهوأكتب اآلن أيضا يف هذه الورقة 
يف أحاديثه الصحيحة  �ذلك املسيح املوعود الذي أخرب عنه رسول اهللا 

وكفى الواردة يف الصحيحني البخاري ومسلم وغريمها من الصحاح. 
  باهللا شهيدا.
  م١٨٩٩أغسطس  ١٧مريزا غالم أمحد عفا اهللا عنه وأيد،  :الراقم

  )٥- ٤ص  ٣٢عدد  ٣جملد  ،"(جريدة "احلَكَم                    
صادقًا لكي أعيد إىل النيب  إن يف قليب محاسا وهياجا أقول حلفًا باهللا

احملامد واملناقب والصفات احلسنة كلها، ففي ذلك تكمن جلّ  �
سعاديت. إن اهلدف احلقيقي من بعثيت هو أن تقوم وحدانية اهللا تعاىل 

يف العامل. وأعلم يقينا أن كل ما ذكره اهللا تعاىل  � وكرامة رسول اهللا
يف  �جع إىل النيب حبقي من كلمات املدح والتمجيد إمنا هو را

النور من مشكاة نبوته فقط، وال أملك  احلقيقة، ألين خادمه وأستمد
الراسخ هو أن الذي يدعي بعد رسول  فاعتقادي شيئا مستقال عنه. لذا

وأنه على  �أنه بعث بصورة مستقلة وبغري االستفاضة من النيب  �اهللا 
 تعاىل لألبد على صلة مع اهللا تعاىل، فهو مردود وخمذول. لقد ختم اهللا

. �أنه ال ميكن ألحد أن يدخل باب الوصول إىل اهللا بدون اتباع النيب 
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 ٣١الصادرة يف  ،٨رقم الصفحة  ٢٠رقم  ٦جملد ، (جريدة "احلَكم"
  )١٩٠٢مايو 

  

ال أقول لكم أن تقبلوين بدون دليل، كال بل جيب أن تقيسوا 
إين أتلقى  باهللاأقول لكم حلفًا دعواي على مقاييس منهاج النبوة. 

الوحي من اهللا تعاىل، وأن الوسائل الثالث ملنهاج النبوة تؤيدين، 
 ١٢رقم  ٨لد ـكَم" جمـوليس هناك دليل إلنكاري. (جريدة "احلَ

رقم  ٣جملد  ،وجريدة "بدر" ،٤/١٩٠٤/ ١٠بتاريخ  ،٧صفحة 
  )٦/١٩٠٤/ ١، ٥/١٩٠٤/ ٢٤بتاريخ  ،٥ -  ٣صفحة  ٢١، ٢٠
  

صادق، وإن إنكاري لن يؤدي إىل نتائج  إين أقول قسما باهللا
جيدة. إمنا املباركون من جيتنبون لعنة اإلنكار، ويهتمون بإميام، 
وحيسنون الظن، ويستفيدون من صحبة املبعوثني من عند اهللا تعاىل. 
إن إميام ال يضيعهم بل جيعلهم يزدهرون. إنين أقول لكم إن معرفة 

ذا مل يترك اإلنصاف والعقل، الصادق ليست صعبة، فكل إنسان إ
واخترب الصادق واضعا خوف اهللا بعني االعتبار فهو يعصم من 
اخلطأ، أما الذي يتكرب ويكذب آيات اهللا ويستهزئ ا، فلن ينال 

 ،٢الصفحة  ،٢٣رقم  ٧جملد  ،هذه الثروة. (جريدة "احلَكم"
  )١٩٠٣ونيو ي ٢٤ الصادرة يف
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 تساوي فال ،كهذا كتاب على بصري يقع حني أنه يمالعظ باهللا أقسم

 مثل يف يغار ال من مسلم هل: أسأل. عيين يف الذبابةَ فيها وما الدنيا
 لو ولكن لقتاله، يستعد فإنه منهم أحد أبا أحد سب إذا املوقف؟ هذا

بهذا؟ إميان أي. باألمر يبالون وال محيتهم تثور فال ،� اهللا رسول س 
 املسلمني منوذج رؤية أردمت لو تعاىل؟ اهللا إىل رجعوني وجه وبأي

 مل الذين أمجعني، عليهم اهللا رضوان الكرام الصحابة مجاعة إىل فانظروا
. ورسوله اهللا رضا آثروا بل واألموال، األرواح يف خسارة بأي يعبأوا

 ميدحهم، الكرمي القرآن جند بسببه الذي عملهم هو اهللا برضا الرضا إن
 كُملال من أنفسكم تظنوا فال". عنهم اهللا رضي" وسام حازوا حىت
. اإلسالم أجل من واحلماس احلمية وتلك امليزة بتلك تتحلوا مل ما أبدا

  )٢١٨، ٢١٧ ص ،١(امللفوظات، جملد
لقد وصل يب احلال اآلن أين إذا رأيت رؤيا فال أراها ختصين، بل 

أنين  فا باهللا تعاىلأقول حلأراها ختص اإلسالم ومجاعيت، وأستطيع أن 
ال أفكر يف نفسي بشأا مطلقا. لقد رأيت البارحة أنين شربت إناء 
كبريا من شراب، وكان حلوا جدا حبيث ال أستسيغ شدة حالوته، 
ومع ذلك ظللت أشربه، وخيطر ببايل أيضا بأنين مصاب بكثرة البول، 

اء فلماذا أشرب هذا الشراب احللو جدا، ومع ذلك شربت هذا اإلن
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حىت النهاية. واملراد من الشراب النجاح. وهذه بشرى بنجاح اإلسالم 
  )٢٧٦، ٢٧٥ ، ص١ومجاعتنا. (امللفوظات، جملد

عند االبتالء خناف على بعض من ضعاف القلوب من مجاعتنا. أما 
أنا فلو مسعت صوتا واضحا بأنك خمذول، ولن حنقق لك أمنيةً، فإنين 

أي تقصري يف حب اهللا وعشقه ويف  مينث إنه لن حيد أقول حلفًا باهللا
  )٤٥٧ ، ص١ خدمة الدين، ألنين قد رأيته. (امللفوظات، جملد

الخترت  بذاته املقدسة فأقسم ،لو خيرين اهللا تعاىل بني اخللوة واجللوة
اخللوة فقط. إنه تعاىل نفسه الذي أخرجين إىل الناس. املتعة اليت أجدها 

 ٢٥ت يف زاوية اخلمول حوايل ظلليب. لقد يف خلويت ال يعلم ا إال ر
سنة، ومل أُرِد للحظة واحدة أن أجلس على كرسي بالط الشهرة، ألنين 
 أكره بطبعي جمالسة الناس، ولكنين مضطر بسبب أمر اآلمر. إذا كنت

هة وأكلم الناس، فإمنا أفعل كل ذلك نـزأجلس بني الناس أو أخرج لل
   )٧ ، ص٢ فوظات، جملدامتثاالً ألمر اهللا تعاىل. (املل
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قُلْ يا أَيها الَّذين �يقول اهللا تعاىل يف القرآن الكرمي خماطبا اليهود: 
 متإِنْ كُن توا الْمونماسِ فَتالن وند نم لَّهاُء ليلأَو كُمأَن متمعوا إِنْ زاده

قادصويظهر من هذه اآلية أن الذي يتمىن موته مث ال ٧(اجلمعة  �ني .(
يهلك فهو صادق، أما الذي يظن خطأً منه أنه من أولياء اهللا تعاىل 
ويتمىن املوت مث ميوت فموته يكون آية للناس، مثل أيب جهل الذي متىن 
هالكه يف غزوة بدر قائال: اللهم أهلك الكاذب منا، مث قُتل يف بدر، 

  ر عربة للناس وآية على صدق اإلسالم. فصا
قائلني إنه كذّاب، فقد  �وإن الذين دعوا على املسيح املوعود 

  .  �هلكوا مجيعا، وكان هالكهم دليال على صدقه 
ولقد دعا املسيح املوعود اَهللا تعاىل بالكلمات القوية الواضحة التالية 

  لكي يعرف الناس صدقه يف داعوه، فقال:
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  رحمن الرحيمبسم اهللا ال
  نحمده ونصلي

  

�ينحالْفَات ريخ تأَنو قا بِالْحنمقَو نيبا وننيب حا افْتنبر �  
 الرؤوف الرحيم األرض والسماء، وأيها خالق ،أيها القدير١

  الهادي،
  يا من ترى ما في القلوب، ويا من ال تخفى عليه خافية؛

وتراني ذا فطرة سيئة فاسدة  إن كنت تراني فاسقا شريرا،
  ،رديئة

فقَطِّعني أنا الشخص السيء إربا إربا، وفَرح بهالكي زمرةَ 
  أعدائي،

لْ على قلوبهم أمطار رحمتك، وحقِّق كلَّ مراداتهم وأنزِ
  بفضلك،

على بيتي وجدراني، وكُن ه  وسلِّطْ النارما أعمر ري ودمعدو
  تدميرا

  عبادك، وترى أن عتباتك هي قبلتيوإنْ كنت تجدني من 
جعلته كَِسر خفي على وترى في قلبي ذلك الحب الذي 

  العالم
لني بحبفعام .ف ذلك السرواكش  

  ) ٤٣٤ ص ١٤ جملد ،(حقيقة املهدي، اخلزائن الروحانية 
                                                           

١
  (املترجم) .هذه ترمجة أبيات فارسية 
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  صالة والسالم:لقد قال سيدنا املسيح املوعود عليه ال
لقد أخربين اهللا تعاىل مرارا وتكرارا أنه يرزقين عظمة خارقة، ويرسخ حيب 
يف القلوب، وينشر مجاعيت يف األرض كلها، وجيعلها غالبة على مجيع 
الفرق، وسينال أبناء مجاعيت كماال يف العلم واملعرفة لدرجة أم يفحمون 

سريتوي من  شعبات. وكل اجلميع بقوة نور صدقهم والرباهني واآلي
هذا الينبوع. إن هذه اجلماعة سوف تنمو وتزدهر بقوة خارقة حىت حتيط 
بالعالَم كله. ستكون هناك كثري من العراقيل والباليا، ولكن اهللا سوف 
يزيلها مجيعا من الطريق وسوف يتم وعده. ولقد قال اهللا خماطبا إياي: 

  لوك سيتربكون بثيابك.سوف أباركك بركة تلو بركة حىت إن امل
فأيها املستمعون امسعوا وعوا واحتفظوا ذه األنباء يف صناديقكم،  

ألنه كالم اهللا الذي سوف يتحقق يوما. (التجليات اإلهلية، اخلزائن 
  )٤١٠ - ٤٠٩، ص ٢٠الروحانية جملد 

  مث يقول عليه الصالة والسالم:
به خالق السماوات واألرض أنه امسعوا وعوا أيها الناس مجيعا! إنه ملما أنبأ 

سوف ينشر مجاعته هذه يف كل أحناء العامل، وجيعلهم غالبني على اجلميع 
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باحلجة والربهان. إن األيام آلتية، بل هي قريبة حني ال يذكر يف الدنيا 
بالعز والشرف إال هذا املذهب. إن اهللا سوف يبارك هذا املذهب وهذه 

 دة، وكل من يفكر يف القضاء عليهابركات كربى خارقة للعا  اجلماعة
إن نزول  ، وسوف تستمر هذه الغلبة إىل يوم القيامة....سيخيبه اهللا تعاىل

ل من نـزاعلموا أنه لن ي املسيح املوعود من السماء فكرة باطلة كلية.
السماء أحد. إن مجيع معارضينا املوجودين اليوم سوف ميوتون، ولن يرى 

ازلًا من السماء أبدا. مث ميوت أوالدهم الذين أحد منهم عيسى بن مرمي ن
خيلفوم، ولن يرى أحد منهم أيضا عيسى بن مرمي نازلًا من السماء. مث 
ميوت أوالد أوالدهم، ولكنهم أيضا لن يروا ابن مرمي نازلًا من السماء. 
وعندها سوف يلقي اهللا يف قلوم القلق واالضطراب، فيقولون يف 

غلبة الصليب قد انقضت، وأن العامل قد تغير متاما، ولكن  أنفسهم: إن أيام
العقالء من هذه العقيدة  سيتربأل بعد؟ فحينئذ نـزعيسى بن مرمي مل ي

 دفعةً واحدة، ولن ينقضي القرن الثالث من هذا اليوم إال ويستويل اليأس
والقنوط الشديدان على كل من ينتظر نزول عيسى، سواء كان مسلما أو 

هذه العقيدة الباطلة؛ وسيكون يف العامل دين واحد  عن ونتخليا، فيمسيح
وسيد واحد. ما جئت إال لزرع البذْرة، وقد زرعت هذه البذْرة بيدي، 
واآلن سوف تنمو وتزدهر، ولن يقدر أحد على أن يعرقل طريقها. 

  )٦٧ -  ٦٦ص  ٢٠جملد  ،(تذكرة الشهادتني، اخلزائن الروحانية
  
  
  
  
  



�ً��� ���                                                                                                                               

  

�٨٧�
  
  
  

vjÖ]†’Ö]<ë‚èx< <

  :�املسيح املوعود  سيدنا لقد قال    

    ن بعثني. إنهم الدنيا ال تعرفني، ولكن يعرفني م
بسبب خطئهم وشقاوتهم الشديدة يريدون إبادتي. إنني 
ذلك الغراس الذي غرسه المالك الحقيقي بيده... أيها 

ستظل وفية معي حتى أن معي يدا اعلموا يقينا الناس، 
كم ونساؤكم، رجالُ دعا لهالكيئن . ولالنهاية

كلُّهم  وشبابكم وشيوخكم، وصغاركم وكباركم
حتى تتآكل أنوفهم  وتضرعوا في السجود ،مجتمعين

ا أيديهم، فلن يستجيب اهللا لهم شلّوتولن يبرح أبد ،
حتى يتم ما أراد... فال تظلموا أنفسكم. إن للكاذبين 

ى ال يترك أمرا وجوها غير وجوه الصادقين. واهللا تعال
   دون أن يحسمه.

  )٥٠ -٤٩ص  ١٧جملد  ،غولروية، اخلزائن الروحانيةالتحفة ال ملحق(
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
  عبده املسيح املوعود ىوعل  حنمده ونصلي على رسوله الكرمي
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تعهد اهللا تعاىل أن  إن ادعاء الوحي والنبوة افتراًء على اهللا جرميةٌ كربى
ينتقم ممن يقترفها عن وعي وإصرار يف هذه احلياة الدنيا، وأن يهلكه 
هالكا يشهد على أنه كاذب؛ إما بأن يسلمه اهللا تعاىل إىل أعدائه فيقتلوه، 
 أو يهلكه بأسباب مساوية تفشل خطّته وختزيه وينه، مث بعد ذلك جيتثّ

، حبيث ال يبقى له من يذكره بالعزة واجلالل اهللا تعاىل مجاعته وميحو أثرها
  كما هو حال الصادقني.

ولَو تقَولَ علَينا ﴿ وقد جاء هذا القانون يف القرآن الكرمي يف قوله تعاىل:
 كُمنا مفَم * نيتالْو هنا منلَقَطَع نيِ * ثُممبِالْي هنا مذْنالْأَقَاوِيلِ * لَأَخ ضعب

نم  كُمنأَنَّ م لَمعا لَنإِنو * نيقتلْمةٌ لرذْكلَت هإِنو * اجِزِينح هنع دأَح
مكَذِّبِني * وإِنه لَحسرةٌ علَى الْكَافرِين * وإِنه لَحق الْيقنيِ * فَسبح بِاسمِ 

  )٥٣- ٤٥(احلاقة  ﴾ربك الْعظيمِ
يؤكد اهللا تعاىل أن اهلالك سيحيق ذا املفتري، ولن  ياتاآل ففي هذه

تقدر قوة على وجه األرض أن حتجز هذا اهلالك عنه، وستكون يف هذه 
  اآلية تذكرة للمتقني، كما ستكون حسرة على الكافرين.
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هكذا فعل اهللا باملدعني و ،أزيل وهذا القانون اإلهلي إمنا هو قانون
يف الكتاب املقدس أيضا يف  اإلهلي ا القانونالكاذبني دوما. وجند ذكر هذ

وهو ينبئه ببعثة  �العهد القدمي، إذ جاء يف خطاب اهللا تعاىل ملوسى 
أُقيم لَهم نبِيا من وسط إِخوتهِم مثْلَك، وأَجعلُ كَالَمي " ما يلي: �النيب 

.بِه يها أُوصبِكُلِّ م مهكَلِّمفَي ،هي فَمف  عمسي الَ يانَ الَّذسكُونُ أَنَّ اِإلنيو
.هبا أُطَالي أَنمبِاس بِه كَلَّمتي يي الَّذكَالَمل  كَلَّمتي، فَيطْغي يالَّذ بِيا النأَمو

همِ آلبِاس كَلَّمتي يأَوِ الَّذ ،بِه كَلَّمتأَنْ ي هأُوص ا لَمي كَالَممى، بِاسرأُخ ة
.بِيالن كذل وتمة  "فَيثْنِي٢٠- ١٨:  ١٨(الت(  

وواضح هنا أن الوعد بإماتته ال يعين املوت العادي الذي ال بد أن 
يصيب كل إنسان، وإمنا املقصود هو اهلالك الذي يكون عالمة على 
العذاب اإلهلي الذي يؤدي إىل إفشال هذا املتنبئ وخزيه. وألجل ذلك 

اليهود يسعون لقتل األنبياء حماولني إثبات كذم، وكانوا يسعون كان 
خاصة ليثبتوا كذبه، وكذلك سعوا لقتل  �لقتل املسيح عيسى بن مرمي 

، وكذلك السم �مرارا؛ ومن ذلك مؤامرام إللقاء حجر عليه  �النيب 
. وقد فشلوا يف ذلك، وكان يف ذلك �الذي دسته اليهودية يف طعامه 

  وآية للمتقني، وكانت حسرة على اليهود املكذبني.تذكرة 
، ذلك القانون �وقد قدم اهللا تعاىل هذا القانون كآية على صدق النيب 

الذي ما برح اهللا تعاىل يطبقه على كل املتنبئني املفترين. وهنا يقول اهللا 
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جاءكم بوحي كثري قد ، ألنه �عليكم أن تطمئنوا لصدق النيب إن  تعاىل
الذي كنت وال  األزيلل به قانوين نـزيإنه كالم اهللا، ومل قائال  نسبه إيل

 أزال أطبقه على املتنبئني الكاذبني املفترين، إذن فإن من واجبكم أن
وتبليغه  �تطمئنوا إىل أنه صادق ومرضي عندي. وقد كانت حياة النيب 

ليال للوحي اإلهلي يف صورة القرآن الكرمي، مث وفاته بعزة وجالل وإكرام د
، ملن كان من املتقني. فكيف وقد أيده اهللا تعاىل �كافيا على صدقه 

تأييدا خارقا للعادة ونصره على أعدائه وأظهر دعواه رغم ظروف 
املعارضة اليت كانت تفوق كل تصور، ومل يكن هنالك أي أفق ألن حيقق 

  شيئا مما وعد به؟
ودليال على  � ومن املهم هنا إدراك أن هذه اآلية ال تصلح آية للنيب

 به الذي يعامل اهللا العام األزيلصدقه إال إذا كان هذا القانون هو القانون 
. ودائما املتنبئني املفترين، والذي شهد عليه البشر ورأوه يتحقق مرارا كل

أي أن  –كما يقول البعض جهال  –فقط  �فلو كان األمر متعلقا بالنيب 
 دفيما لو افترى عليه، فلن يكون فقط  �بإهالكه  هنااهللا تعاىل قد تعه

املتنبئني  مجيع هذا دليال بل جمرد ادعاء. فإذا مل يكن اهللا تعاىل يعامل
املفترين ذه الطريقة ومل يهلكهم ومل خيزهم دوما، ومل يكن الناس يرون 
هذه العاقبة ولن يستمروا يف رؤيتها إىل األبد، فلن يكون هلذا الوعيد أي 

  قيمة.
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على أدعياء النبوة  �هذه اآلية قد انطبقت قبل النيب والواقع أن 
 �الكاذبني حبيث مل يبق هلم وال ألتباعهم أي أثر، كما انطبقت بعده 

على كل متنبئ كذاب كمثل مسيلمة الكذاب واألسود العنسي وغريمها، 
ممن ثبت أم قد ادعوا النبوة بالفعل وافتروا على اهللا الكذب. وها حنن 

العامل خيلو من أي أثر جلماعات هؤالء املفترين الكاذبني، نرى اليوم أن 
وال يذكَرون بالعزة واالحترام عند أي فئة من الناس، خبالف األنبياء 
الصادقني الذين وإن حترفت تعاليمهم وطال على أتباعهم األمد، إال أن اهللا 

وِهم ومل يسا ،تعاىل قد أبقى هلم ذكرا حسنا وتعظيما يف هذه احلياة الدنيا
  باملتنبئني املفترين قط.

وباملقابل، فإن اهللا تعاىل مل يتكفل فقط بأن حيمي األنبياء الصادقني من 
اخلزي واهلالك، بل تعهد أيضا بأن يهبهم الفوز والنجاح والفالح هم 
ومن يصدقهم ويؤمن م، وأن يبارك يف جهودهم ويف مجاعام، حبيث 

مة على صدقهم، بينما سيحيق يصبح هذا الفالح والنجاح والفوز عال
اخلزي والفشل ولن  بالكاذبني املفترين ومبكذِّيب األنبياء الصادقني عاقبةُ

ومن أَظْلَم ممنِ افْترى علَى اللَّه كَذبا أَو � يفلحوا أبدا، إذ يقول تعاىل:
  )٢٢(اَألنعام  �كَذَّب بِآياته إِنه لَا يفْلح الظَّالمونَ

هكذا، فبالنظر إىل دعوى مؤسس اجلماعة اإلسالمية األمحدية، حضرة و
، جند أنه � اإلمام املهديواملسيح املوعود مرزا غالم أمحد القادياين، 

اإلمام املهدي واملسيح املوعود قد ادعى التكليف من اهللا تعاىل بصفته ذلك 
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ا ا حرفيي، ونسب إىل اهللا تعاىل وح�الذي وعد به القرآن الكرمي والنيب 
ا ذكره يف كتبه وأقواله مرارا وتكرارا، بل وأقسم مرة بعد أخرى على كثري

أنه مبعوث من اهللا تعاىل، وأنه صادق يف دعواه، وأن هذا الوحي الذي 
ل نـزنسبه إىل اهللا تعاىل إمنا هو منه تعاىل، بل لقد دعا اَهللا تعاىل بأن ي

ه ويهلكه باخلزي واهلوان إن عذاب األزيل عليه حبسب هذا القانون اإلهلي
كان مدعيا كاذبا ومفتريا على اهللا تعاىل. وقد استمر حضرته يف ادعائه 

عاما، مث تويف بكل عزة وإكرام  ٣٥الوحي ونسبته إىل اهللا تعاىل ما يقارب 
بني ظهراين صحابته وأتباعه املخلصني، ومل يتمكن منه عدو رغم كثرة 

يان ومن املعارضني من املشايخ أعدائه املتربصني به من شىت األد
وأشياعهم. مث قامت من بعده اخلالفة الراشدة الثانية املوعودة على منهاج 

إىل يوم  - مبشيئة اهللا تعاىل-  النبوة اليت استمرت إىل اليوم واليت ستستمر
القيامة، وما زال أتباعه يزدادون باضطراد، ومنت مجاعته وازدهرت كثريا 

األرض وأصبحت قوة عظيمة لإلسالم ال حبيث انتشرت يف أكناف 
يستهان ا وال ينكرها عدو وال صديق، وكتب اهللا تعاىل له عزة وإجالال 

  وإكراما ال يكون إال للصادقني. 
فهذا األمر إمنا يشكل دليالً عظيما واضحا بينا لكل منصف على صدق 

النبوة واألنبياء ، وإنكاره إمنا يعد إنكارا هللا تعاىل وغريته على �حضرته 
إن كان هؤالء املنكرون يؤمنون  - الصادقني، وال يعين سوى أن اهللا تعاىل 

يبايل بالنبوة والرسالة وال بالبشر وهدايتهم، وأن الدنيا ال  - بوجوده حقًا
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كلها بكل ما فيها ليست سوى عبث، يستوي فيها الصادقون والكاذبون، 
اهللا تعاىل؟ حاشا هللا، فقد قال واملسلمون وارمون! فهل هذا ما يليق ب


(القلم  �أَفَنجعلُ الْمسلمني كَالْمجرِمني * ما لَكُم كَيف تحكُمونَ� :
٣٧- ٣٦(  

وإذا كان افتراء الكذب على اهللا تعاىل وتكذيب الصادقني من أكرب 
السيئات، فهل ميكن أن يساوي اُهللا تعاىل بني هؤالء وبني الصادقني ومن 

دقهم وأخلص اإلميانَ والعمل يف حمياهم وممام؟ حاشا وكال، إذ يقول ص
أَم حِسب الَّذين اجترحوا السيئَات أَنْ �تعاىل الئما من يظن ذلك: 

نجعلَهم كَالَّذين آمنوا وعملُوا الصالحات سواًء محياهم ومماتهم ساَء ما 
  ).٢٢(اجلاثية  �نَيحكُمو

وفيما يلي سنتناول دليل التقول الذي ورد يف القرآن الكرمي تأكيدا على 
سلف حوله الونقدم أقوال و معيار الصادقني، ه ، والذياألزليةسنة اهللا 

  . عليه املثارة االعتراضات ونرد علىوسنناقشه 
املهدي  واإلماماملسيح املوعود أقوال العديد من منا من قبل لقد قد

أقسم فيها وحلف باهللا تعاىل على  �حضرة مرزا غالم أمحد القادياين 
أنه مبعوث منه تعاىل، مقدما ما نسبه إىل اهللا تعاىل من وحي حريف شهادةً 
على أنه لو كان متنبئا مفتريا على اهللا لعاقبه اهللا تعاىل وفقًا هلذا القانون 

  إىل يوم الدين.قائمة انت وال تزال اليت ك ية األزليةاإلهلي والسنة الربان
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  معارضيه وقال: �املسيح املوعود  سيدنا لقد حتدى
هل من كاذب نال تأييدات متتالية مثلي، فأْتوا بنظريه يف العامل كله 

، إن كنتم على ذلك من القادرين. (الرباهني األمحدية: اجلزء اخلامس
  )١٣٤ ص ٢١ اخلزائن الروحانية جملد

قد جعل اهللا تعاىل بني الصادقني والكاذبني ما مييز بينهم لكيال يشتبه 
األمر على الناس، فال يضلوا وال يهلكوا. وقد وعد اهللا تعاىل بذلك يف 

حتى  ما كَانَ اللَّه ليذَر الْمؤمنِني علَى ما أَنتم علَيه�كالمه ايد فقال: 
إنه ملما يتناىف مع عظمة  ).١٨٠(آل عمران  �يميز الْخبِيثَ من الطَّيبِ

اهللا أن يعطى املتنبئ الكذاب قبوال وعزة دائمة يف العامل كما يعطي 
الصادقني، ألن به يشتبه احلق ويرفع األمان. هل ميكن أن يتنكر أحد 

ات وسنوات، بزي احلاكم كذبا وزيفا ويعمل عمل احلاكم سنو
يسجن من يشاء ويسرح من يشاء، مث ال يبطش به امللك؟ كال، مث 
كال. كذلك متاما يستحيل أن تنتشر عزة وشوكة متنبئ كاذب يف 
العامل حبيث يصبح ماليني الناس من أمته. ولن جتدوا لذلك نظريا 

  واحدا يف العامل.
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راس، مث ما أرأيت سارقًا وافَى باب امللك، وسرق املال بأعني احل
أُخذ بعد هذه الغارة؟ فكيف ال يؤخذ من يغير دين اهللا ويقوض مبانيه؟ 
أتظن هذا األمر من املمكنات؟ كال.. بل هو من احملاالت. ولوال 

على املفترين لضاع الدين، ومل يبق دليل على صدق اهللا  غضب
سلّ سيفه الصادقني، وارتفع األمان واشتبه أمر الدين. كال بل إن اهللا ي

  على املتقولني، لئال يتكدر م عني املرسلني يف أعني اجلاهلني. 
  :�لقد قال سيدنا املسيح املوعود 

أتعلمون رجال ورد محى احلضرة كالسارقني، ودخل حرم اهللا "
كاللصوص اخلائنني، مث كانت عاقبة أمره كالصادقني؟ أحتسبون االفتراء 

خلطا، واهتدت إليها أبابيل من القطا؟ كأرضٍ دمث دمثها كثري من ا
كال .. بل هو سم زعاف من أكَله فقُعص من غري مكث وفنى." 

  )٢٤٩-٢٤٨ص  ١٩، اخلزائن الروحانية ج مواهب الرمحن(
  :�ويقول 

"هل جيوز العقل أن ينعم الرب القدوس ذه اإلنعامات، ويؤيد ذه 
رين؟ وهل يوجد فيه نص أو قول التأييدات، رجالً يعلم أنه من املفت

رب العاملني؟ وهل جتدون نظريه يف العاملني؟ وهل جيزم العقل باجتماع 
، وال يف الصباح واملساء هذه األمور كلّها يف كذّاب يتقول على اهللا

مث ميهله اهللا ستا وعشرين سنة، ويظهره  ،يتوب من افترائه بترك احلياء
 ،، ويف كلّ مباهلة على األعداء؟ كالعلى غيبه، وينصره من كلّ جهة
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بل هي كلمة ال يؤمن قائلها بأحكم احلاكمني. أَال إنّ لعنة اهللا على 
وعلى الذين يكذّبون رسل اهللا وقد رأوا آيات  قوم يفترون على اهللا

الكاذب ال ينصر  أال يرون أن .صدقهم مث كفروا مبا رأوا وهم يعلمون
ر واختلط احلق بالباطل، وال يبقى كالصادق، ولو نصر الشتبه األم

الفرق بني الذين يوحى إليهم من اهللا وبني الذين هم يفترون. أَال لعنة 
اهللا على من افترى على اهللا أو كذّب الصادقني." (االستفتاء، اخلزائن 

  )٦٣٠ص  ٢٢الروحانية جملد 
 

VÜè†ÓÖ]<áa†ÏÖ]<»<ÙçÏjÖ]<ØéÖ� 
ولَو تقَولَ � :�رسوله الكرمي قال اهللا تعاىل يف كتابه الكرمي عن 

علَينا بعض الْأَقَاوِيلِ * لَأَخذْنا منه بِالْيمنيِ * ثُم لَقَطَعنا منه الْوتني * فَما 
نيقتلْمةٌ لرذْكلَت هإِنو* اجِزِينح هنع دأَح نم كُمن٥٠-٤٦(احلاقة  �م(  

ى اهللا تعاىل فإنه يعاقبه بالقتل واهلالك يف الدنيا أي أن من يتقول عل
هو معيار الصدق حيث عاش  �قبل عذاب اآلخرة. ولقد كان النيب  

حمفوظا من اهللا تعاىل معصوما من الناس ثالثا وعشرين سنة بعد دعوى 
ذبة مطلقا تلك الفترة اليت االوحي، ومل يعش أحد من مدعي النبوة الك

من هذه اآلية الكرمية ميكننا القول إن اهللا  راًءواستق .�عاشها نبينا 
تعاىل مل يمهِل مدعيا كاذبا مدة ثالث وعشرين سنة بعد ادعائه قط 

  .منذ أن بدأ سلسلة النبوة
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لقد بني اهللا تعاىل يف هذه اآليات أمام الكفار واملنكرين معيارا قويا 
ان ، وهو أنه لو مل يكن صادقا، وك�ومفحما ملعرفة صدق النيب 

نا منه بكل قوة وأهلكناه، أي مل منهله ذمفتريا كذابا كما تزعمون ألخ
كل هذه املدة. إن عيشه كل هذه املدة وجناته من القتل بيد أعدائه أو 
اهلالك املخزي الذي جيتثّه وجيتثّ مجاعته باألسباب السماوية أو 

  العذاب لدليل عظيم على أنه ليس مبفتر على اهللا تعاىل. 
  

]<‚éÒ`iVl^èüÖ<ÝçãË¹]<]„�<àè†ŠË¹< <
  ولقد أكد املفسرون هذا املفهوم كاآليت:

  قال فخر الدين الرازي رمحه اهللا: -١
األلف: "معناه ألخذنا بيده، مث لضربنا رقبته. وهذا ذكَره على سبيل 
التمثيل مبا يفعله امللوك مبن يتكذب عليهم، فإم ال يمهِلونه، بل 

  يضربون رقبته يف احلال." 
لباء: "وهذا هو الواجب يف حكمة اهللا تعاىل لئال يشتبه الصادق ا 

 (التفسري الكبري، لإلمام فخر الدين الرازى)بالكاذب." 
 وقال ابن جرير الطربي:  -٢ 

الباطلة، وتكذَّب  �بعض األقَاوِيلِ�حممد،  �ولَو تقَولَ علَينا�"أي: 
يقول: ألخذنا منه بالقوة منا والقدرة،  ،�ألخذْنا منه بِالْيمنيِ�علينا، 
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مث لقطعنا منه نياطَ القلب، وإمنا يعين بذلك أنه كان يعاجله بالعقوبة، 
  (تفسري الطربي)وال يؤخره ا." 

 الزخمشري:وقال  - ٣
"واملعىن: ولو ادعى علينا شيئا مل نقله لقتلناه صربا، كما يفعل  

ط واالنتقام، فصور قتلَ الصرب بالسخ امللوك مبن يتكذب عليهم معاجلةً
بصورته ليكون أهولَ: وهو أن يؤخذ بيده وتضرب رقبته." (تفسري 

  الكشاف)
   وقال الصاوي:: ٤

"املعىن لو كذب علينا ألمتناه، فكان كمن قُطع وتينه". (حاشية 
  اجلاللني) تفسري أمحد بن حممد الصاوي على

  وقال ابن كثري:  -٥
لو كان كما يزعمون مفتريا  � أي: حممد �علَينا ولَو تقَولَ�"

علينا، فزاد يف الرسالة أو نقص منها، أو قال شيئا من عنده فنسبه إلينا، 
  وليس كذلك، لعاجلْناه بالعقوبة." (تفسري ابن كثري)

  : وقال إمساعيل حقي -٦
لو قال من عند نفسه شيئا أو زاد  � النيب"ويف اآلية تنبيه على أن 

ص حرفا واحدا على ما أُوحي إليه، لعاقبه اهللا وهو أكرم الناس ونق
  عليه، فما ظنك بغريه." (تفسري روح البيان)
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نياطَ  �ثُم لَقَطَعنا منه الوتني�: "وقال جالل الدين السيوطي -٧
  )القلب، وهو عرق متصل به إذا انقطع مات صاحبه." (تفسري اجلاللني

  وقال النسفي: -٨
لقتلناه صربا  ...�ألخذْنا منه باليمني�ى علينا شيئاً مل نقله ادعو" 

كما يفعل امللوك مبن يتكذب عليهم معاجلةً بالسخط واالنتقام." 
  (تفسري فتح البيان يف مقاصد القرآن)

   وقال الشهاب: -٩
"وهو تصوير ِإلهالكه بأفظع ما يفعله امللوك مبن يغضبون عليه، وهو 

بيمينه ويكفحه بالسيف ويضرب به جِيده." (حاشية أن يأخذ املقتول 
  )يالبيضاوعلى تفسري  يوكفاية الراض يالشهاب املسماة عناية القاض

  :قال اخلطيب الشربيين -١٠
 ي ومقاتل رضي اهللا عنهما: انتقمنا منه باحلق، واليمنيقال السد"

  (تفسري السراج املنري) ".على هذا مبعىن احلق
  

‚Òöi<íéÞa†Î<l^èa<ÙçÏj¹]<Õøâ<äuøÊ<Ý‚Âæ< <
هناك آيات أخرى تؤكد أن املفتري على اهللا حيلّ به العذاب ويهلك 

  سريعا، ويصبح خائبا خاسرا، حيث قال اهللا تعاىل:
١. ﴿ كُمتحسا فَيبكَذ لَى اللَّهوا عرفْتلَا ت لَكُميى ووسم مقَالَ لَه

 )٦٣(طه  ﴾بِعذَابٍ وقَد خاب منِ افْترى
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  )١١٧(النحل  ﴾إِنَّ الَّذين يفْترونَ علَى اللَّه الْكَذب لَا يفْلحونَ﴿ .٢
 ﴾قُلْ إِني لَن يجِرينِي من اللَّه أَحد ولَن أَجِد من دونِه ملْتحدا﴿ .٣

 )٢٤(اجلن:
 ﴾تملكُونَ لي من اللَّه شيئًا أَم يقُولُونَ افْتراه قُلْ إِن افْتريته فَلَا﴿ .٤

 )١٠(اَألحقاف 
٥. ﴿ نونَ * ملَمعت فولٌ فَسامي عإِن كُمتكَانلَى ملُوا عممِ اعا قَوي

يمقم ذَابع هلَيلُّ عحيو زِيهخي ذَابع يهأْت٤٢-٤١(الزمر  ﴾ي(  
علَى اللَّه كَذبا أَو كَذَّب بِآياته إِنه لَا ومن أَظْلَم ممنِ افْترى . ﴿٦

  )٢٣(األنعام  ﴾يفْلح الظَّالمونَ
فَمن أَظْلَم ممنِ افْترى علَى اللَّه كَذبا أَو كَذَّب بِآياته إِنه لَا ﴿ .٧

  )١٩(يونس  ﴾يفْلح الْمجرِمونَ
٨. ﴿فْتي ينونَقُلْ إِنَّ الَّذحفْللَا ي بالْكَذ لَى اللَّهونَ ع٧١(يونس  ﴾ر(  

  

ÙçÏj¹]<Õøãe<Ýˆ«<Œ‚Ï¹]<h^jÓÖ]< <
ذا ما ورد يف صحف األولني أيضا حيث جاء يف الكتاب بل ه
 املقدس:

١ كَلَّمتأَنْ ي هأُوص ا لَمي كَالَممبِاس كَلَّمتي، فَيطْغي يالَّذ بِيا النأَمو .
بِه .بِيالن كذل وتمى، فَيرأُخ ةهمِ آلبِاس كَلَّمتي يالتثنية (، أَوِ الَّذ

١٨/٢٠(     
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٢ ا لَمأَني ومأُونَ بِاسبنتي يناِء الَّذبِينِ اَألنع بهكَذَا قَالَ الر كذلل .
الَ جو فيكُونُ سقُولُونَ ال يي مهو ،ملْهسضِ: أُراَألر هي هذف وع

). ٦:  ١(سفْر التكْوِينِ »  بِالسيف والْجوعِ يفْنى أُولئك اَألنبِياُء«
  )١٤/١٥(إرمياه 

  

<íßŠÖ]<Øâ_<ð^Û×Âæ<íß‰<àè†�ÃÖ]æ<ímønÖ]<…^éÃÚ< <
الثالثة الصاحل تؤكد معيار  أقواال للسلف أيضا إمتاما للحجة نقدم

   .والعشرين سنة

النرباس " : كتب العالمة حممد عبد العزيز الفرهاري يف كتابهأوالً
وهو شرح لكتاب عقائد أهل السنة واجلماعة " على شرح العقائد

  :"شرح العقائد النسفية"املسمى بـ
"إن العقل جيزم بامتناع اجتماع هذه األمور يف غري األنبياء، وأن 

ه يفتري عليه، مث جيمع اهللا تعاىل هذه الكماالت يف حق من يعلَم أن
  )٢٧٩ص  ،شرح العقائد شرحنرباس ال( يمهِله ثالثا وعشرين سنة."

ثانيا: وقال اإلمام ابن القيم رمحه اهللا وهو يناظر بعض املسيحيني 
  :�حول صدق النيب 

إال جبحوده وإنكارِ وجوده  )�(أي تكذيب النيب يتم لكم ذلك "ال 
م ليس بنيب صادق، وهو عندك  حممد  تعاىل، وبيان ذلك أنه إذا كان

بزعمكم ملك ظامل، فقد يأ له أن يفتري على اهللا، ويتقول عليه ما مل 
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يقله، مث يتم له ذلك، ويستمر حىت حيلّل وحيرم، ويفرِض الفرائض، 
ويشرع الشرائع، وينسخ امللل، ويضرب الرقاب، ويقتل أتباع الرسل، 

نم أمواهلم وديارهم، وهم أهلُ احلق، ويسيب نساءهم وأوالدهم، ويغ
ويتم له ذلك حىت يفتح األرض، وينسب ذلك كلَّه إىل أمر اهللا تعاىل له 
به وحمبته له، والرب تعاىل يشاهده وما يفعل بأهل احلق وأتباع الرسل، 

، وهو مع ذلك كله ثالثا وعشرين سنةوهو مستمر يف االفتراء عليه 
أسباب النصر اخلارجة عن  يؤيده وينصره، ويعلي أمره، وميكّن له من

عادة البشر، وأعجب من ذلك أنه جييب دعواته، ويهلك أعداءه من غري 
فعل منه نفسه وال سبب، بل تارة بدعائه، وتارة يستأصلهم سبحانه من 

ومع ذلك يقضي له كلَّ حاجة سأله إياها، ويعده كلَّ  ،�غري دعاء منه 
لوجوه وأهنئها وأكملها، هذا وعد مجيل، مث ينجز له وعده على أمت ا

 ممن كذب وهو عندكم يف غاية الكذب واالفتراء والظلم، فإنه ال أكذب
على اهللا واستمر على ذلك، وال أظلم ممن أبطلَ شرائع أنبيائه ورسله، 
وسعى يف رفعها من األرض وتبديلها مبا يريد هو، وقَتلَ أولياءه وحزبه 

عليهم دائما، واُهللا تعاىل يف ذلك  وأتباع رسله، واستمرت نصرته
يقره، وال يأخذ منه باليمني، وال يقطع منه الوتني، وهو خيرب عن    كله

أَظْلَم ممنِ افْترى علَى اللَّه كَذبا أَو قَالَ أُوحي �إليه أنه ال  ىربه أنه أوح
، فيلزمكم �مثْلَ ما أَنزلَ اللَّه إِلَي ولَم يوح إِلَيه شيٌء ومن قَالَ سأُنزِلُ
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 أمرين ال بد لكم منهما: إما أن تقولوا: ال صانِع ن كذّبه أحدم عاشرم
للعامل، وال مدبر، ولو كان للعامل صانع مدبر قدير حكيم، ألخذَ على 
 مقابلة، وجعله نكاالً للظاملني، إذ ال يليق بامللوك غري يديه، ولقابلَه أعظم

الثاين: نسبةُ  فكيف مبلك السماوات واألرض، وأحكم احلاكمني؟ هذا،
الرب إىل ما ال يليق به من اجلور والسفه والظلم وإضالل اخللق دائما أبد 
اآلباد، ال، بل نصرة الكاذب والتمكني له من األرض، وإجابة دعواته، 

ة له وقيام أمره من بعده، وإعالء كلماته دائما، وإظهار دعوته، والشهاد
بالنبوة قرنا بعد قرن على رؤوس األشهاد يف كل جممع وناد. فأين هذا 

(زاد املعاد اجلزء الثالث، من فعل أحكم احلاكمني، وأرحم الرامحني." 
  )٥٥٩، مؤسسة الرسالة، ص ١٩٩٨الطبعة الثالثة 

  

وال  ����اعتراض: يقول البعض إن هذه اآليات ختص الرسول  �
  عالقة هلا بكل مفتر كذاب.

  جواب: 
أوال: إذا كان الكذّابون املفترون اآلخرون ال يعاقَبون يف زعمكم، 

  فماذا سيكون جوابكم ملسيحي أو يهودي يقول لكم:
وقد أُمهِلَ كما  -والعياذ باهللا- املفترين نيكان نبيكم أحد الكذاب 

  . ١أُمهِلَ اآلخرون
                                                           

  توضيحا هلذه اآلية وهلذا الدليل:  �يقول املسيح املوعود واإلمام املهدي  ١
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ولكنها تعطي معىن عاما. فمن أسلوب القرآن الكرمي  �هذه اآلية نزلت يف النيب 
يف معظم األوامر والنواهي، وهي موجهة إىل اآلخرين  �عموما أنه خياطب النيب 

ف وال فَال تقُلْ لَهما أُ�أيضا، أو تكون موجهة إىل غريه فقط، مثل قوله تعاىل: 
ولكن  �؛ فاخلطاب يف هذه اآلية موجه إىل النيب �تنهرهما وقُلْ لَهما قَوال كَرِميا

قد ماتا يف صغره. واحلق أن يف ذلك  �مقصده احلقيقي هي األمة، ألن والدي النيب 
قد أُمر أن  �سرا، وهو أن كل عاقل يستطيع أن يفهم من اآلية أنه إذا كان النيب 

م والديه ويقول هلما قوال كرميا، فكم باحلري باآلخرين أن يكرموا آباءهم! وإىل يكر
وقَضى ربك أَال تعبدوا إِال إِياه وبِالْوالدينِ �هذا األمر تشري آية أخرى وهي: 

يست ليست شيئا ول األوثان هذه اآلية لعبدة األوثان أن قد بني اهللا تعاىل، ف�إِحسانا
منة عليكم، إذ مل ختلقكم ومل تكفلكم يف صغركم، ولو أجاز اُهللا أن يعبد معه أية  هلا

أحد ألمركم أن تعبدوا آباءكم، ألم أرباب لكم بصورة جمازية، أي هم الذين 
ربوكم. ومن الطبيعي أن كل شخص حيمي أوالده من الضياع يف الصغر، حىت 

قوم بالربوبية نوعا ما بعد ربوبية اهللا رب الدواب والطيور تفعل ذلك، وهكذا فإا ت
  األرباب، واحلق أن احلماس للربوبية أيضا يأيت من اهللا تعاىل. 

بعد هذه الفقرة االعتراضية أعود إىل صلب الكالم وأقول إن قول اهللا تعاىل عن النيب 
نحو يف بأنه لو تقول علينا ألهلكناه، ال يعين أن اهللا تعاىل يبدي غريته على هذا ال �

فقط، مبعىن أنه لو كان مفتريا ألهلكه، ولكن ال تثور غرية اهللا على  �حالة النيب 
اآلخرين مهما افتروا ومهما لفّقوا إهلامات كاذبة ونسبوها إىل اهللا تعاىل. هذه الفكرة 
كما هي سخيفة للغاية كذلك فهي تتناىف مع كتب اهللا. وال زالت يف التوراة حىت اآلن 

ليت تقول إن الذي يفتري على اهللا أو يدعي النبوة كذبا سيهلَك حتما. الفقرة اتلك 
أمام  �ولَو تقَولَ علَينا�إضافة إىل ذلك لقد ظل علماء اإلسالم يقدمون منذ القدم آية: 
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. واملعلوم أنه ما مل يفد املوضوع عموما ال �اليهود والنصارى دليال على صدق النيب 
لك وفسد عمله كله، هُأل �دليال. فأي دليل يف القول إنه لو افترى النيب ميكن تقدميه 

وينصره  �أما إذا افترى غريه فال يغضب اهللا عليه بل حيبه ويمهله أكثر من النيب 
 .ويؤيده. هذا ال ميكن أن يسمى دليال، إمنا هو ادعاء فقط حيتاج إىل دليل يف حد ذاته

  ) ٢١٥- ٢١٣ ص ٢٢جملد  حانية(حقيقة الوحي، اخلزائن الرو
 �آخر عن هذه اآلية وتفنيدا لالدعاء بأا ختص النيب  كتاب يف �ويقول  

  : فقط وال تصلح دليال لغريه
فمثَلُ ذلك كمثل قول صاحبِ حملٍّ: لو خنت يف التجارة شيئا أو بعت بضاعةً 

مبعامليت وال تشكّوا أبدا رديئة أو كذبت أو خبست ألصابتين الصاعقةُ فورا! فاطمئنوا 
أين ميكن أن أعطيكم شيئا رديئا أو أخبسكم أشياءكم أو أكذب، بل ينبغي أن 
تشتروا من حملي مغمضي العيون دون فحص شيء. فهل سوف يقتنع الناس بقوله 
السخيف ويعتربونه دليال على صدقه؟ كال، والعياذ باهللا ال ميكن أن يعتبر مثلُ هذا 

صدق صاحب احملل، بل إنه نوع من خداع الناس وإغفاهلم. وإمنا  القول دليال على
ميكن اعتباره صوابا يف حالتني: أوالمها أن يكون قد حدث بضع مرات أمام الناس 

احملل كذب يف مبيعاته أو خبس الناس أشياَءهم أو قام خبيانة أخرى  هذا أن صاحب
ادثُ الكذب أو البخس أو اخليانة فأخذته الصاعقةُ فورا وجعلته شبه ميت، وتكرر ح

، حىت تكون القلوب قد أيقنت أنه أيضا هذا عدة مرات، وتكرر وقوع الصاعقة
يتعرض لنـزول الصاعقة عليه عند اخليانة والكذب. ففي هذه احلالة ميكن 
االستداللُ بقوله هذا؛ ألن كثريا من الناس شهدوا نزول الصاعقة عليه عند الكذب. 

انية أن تكون هذه الظاهرةُ شائعةً يف عامة الناس حيث يكون معروفا فيهم واحلالة الث
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أخرى حمل خبصوص مبيعاته أو خبس الناس أو قام خبيانة  أي أنه كلما كذب صاحب
  أو باع شيئا رديئا، أخذته الصاعقة.

ولَو �ففي ضوء هذا املثال ال جيد كل منصف بدا من اليقني بأن صدور كلمة  
من فم اهللا العليم احلكيم أيضا ال يصح وال يستخدم كربهان ساطع إال إذا  �تقَولَ

وعاقبه اهللا على  -والعياذ باهللا-قد كذب  �حتقق فيه أمران: أوال أن يكون النيب 
ذلك، حبيث يكون مشهورا ومعروفا بني الناس كاألشياء املادية احملسوسة أنه إذا 

كما تعرض يف املناسبات املختلفة يف املاضي.  افترى على اهللا فسوف يتعرض لعقوبة
، بل حىت التصور والتفكري يف مثل �لكن هذا االستدالل مستحيل حبق النيب املقدس 

هذا االحتمال كفر.  واحلالة الثانية لالستدالل أن يكون من سنة اهللا املعروفة أنه 
اجال. واحلق أن هذا كذبا مل يمهلْه طويال بل أهلكه ع ى اهللاكلما افترى أحد عل

تعتبر عند املعترض  �ولَو تقَولَ علَينا�االستدالل األخري يصح حصرا، وإال فإن مجلة 
. وإن الذين جمرد خداع على شاكلة تصريح صاحب احملل السخيف، والعياذ باهللا

سخيفة  �اولَو تقَولَ علَين�يعظمون كالم اهللا لن يقبل ضمريهم أبدا أن تكون مجلة 
هذا للمعارضني الذين ال يؤمنون  	ومهملة وال تشكِّل دليال. والبديهي أن قول اهللا 

د على هذا النحو جمرد سخف عوال يعتربون القرآنَ الكرمي كالم اهللا، سي �بالنيب 
فمىت وكيف ميكن أن يقتنع املنكرون واملعاندون ذا  .وأقلَّ من تعليل األطفال

ل سيعتربونه ادعاًء بال دليل؛ وهذا أمر بين وجلي. فكم هو سخيف ب كال، القول؟
قولُ املرء: لو ارتكبت ذنبا كذا هلكت، حىت ولو كان ماليني الناس ال يهلكون على 
ارتكام الذنب نفسه يوميا!؟ وما أسخفَه من عذر قوله: إن اهللا يعفو عن سائر 

! ومما يثري العجب أكثر أن هذا القائل ال املذنبني واملفترين، ولكن هذا العقاب خيصين
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 � يبالن وثانيا: يقول صاحب روح البيان: "ويف اآلية تنبيه على أن 
لو قال من عند نفسه شيئًا أو زاد ونقص حرفا واحدا على ما أُوحي إليه 

   ." (تفسري روح البيان)فما ظنك بغريهلعاقبه اهللا وهو أكرم الناس عليه، 

                                                                                                                                   

يستشهد على قوله بتجربته السابقة املعروفة يف الناس أنه كلما ارتكب هذا الذنب 
 عاقَبه اهللا حتما.

باختصار إن اعتبار كالم اهللا احلكيم النازل يف الدنيا إلمتام احلجة سخيفا هلذا احلد 
ستجدون يف مئات اآليات القرآنية أن اهللا  إلساءةٌ إىل كالم اهللا القدوس واستهزاٌء به.

ال يترك املفتري على اهللا سليما معاىف أبدا، بل يعاقبه يف هذه الدنيا حصرا  	
، �وقَد خاب منِ افْترى�ويهلكه. انظروا كيف يقول اهللا تعاىل يف القرآن الكرمي 

 .�اِهللا كَذبا أَو كَذَّب بَِآياتهومن أَظْلَم ممنِ افْترى علَى �ويقول يف آية آخرى: 
أحياَء، بل  	والواضح أن الذين كذّبوا كالم اهللا عند بعثة األنبياء مل يتركهم 

أهلكهم بأسوأ العذاب. انظروا كيف كانت عاقبة قوم نوح وعاد ومثود وقوم لوط 
هذه  من أهل مكة. فإذا كان املكذِّبون نالوا عقام يف  �وفرعون وأعداء نبينا

من العقاب مع أنه مذكور يف اآلية قبل الدنيا، فأىن للمفتري على اهللا أن يسلم وينجو 
املكذِّب. فهل ميكن أن تكون معاملةُ اهللا مع الصادقني والكاذبني على سواء؟ أمل يبني 

أن املفتري عليه يواجه العقاب يف هذا العامل؟ ما لَكُم كَيف تحكُمون. مث  تعاىل اهللا
وإِنْ يك كَاذبا فَعلَيه كَذبه وإِنْ يك صادقًا يصبكُم �يف آية أخرى   	ول اهللايق

كَذَّاب رِفسم وه ني مدهإِنَّ اَهللا ال ي كُمدعي يالَّذ ضعأي أن املعتدين لن  ،�ب
ريح بأكثر من ينالوا النصر اإلهلي سواء أكانوا مفترين أو مكذبني؛ فهل ميكن التص

 )٤٣٥-٤٣١، ص: ١٧ربعني، اخلزائن الروحانية الد أ( .هذا؟
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على أن القانون اإلهلي  -كما أسلفنا -وقد اتفق التوراة واإلجنيل
 افتراًء، فال بد أن جيزم أن الذي يدعي النبوة الكاذبة ويتقول على اهللا

مث جاء القرآن الكرمي مؤكدا وحمددا تلك العقوبة يف أقل  .يهلك ويقتل
من ثالث وعشرين سنة. وهذا هو الدليل الذي قدمه القرآن الكرمي 

، أي إن من سنة اهللا املستمرة منذ خلق العامل أن �على صدق النيب 
 �يب الكرمي حممد الذي يدعي النبوة الكاذبة يهلَك، ولو كان هذا الن

لنيب إذن فإمهال اهللا تعاىل ل .فكان ال بد له أن يهلك -معاذ اهللا-كاذبا 
املدة الطويلة دون أن يهلكه هلو دليل صريح على صدقه  كلَّ تلك �
�.  

ربعني) جائزة قدرها أيف كتابه ( �ولقد أعلن املسيح املوعود 
ذكورة آنفًا، لكن مل مخسمائة روبية حتديا ملن يأيت مبا ينقض احلقيقة امل

  :�جيرؤ أحد على قبول التحدي. يقول حضرته 
لو كان احلافظ حممد يوسف وأشياعه الذين كتبت أمساءهم يف 
اإلعالن صادقني يف ادعائهم بأم يستطيعون أن يثبتوا أن املفتري على 
 اهللا كذبا ميكن أن يعيش، بعد افترائه النبوةَ أو الرسالةَ أو البعثةَ من اهللا

 ه بعضا من اهللا، ثالثة وعشرين  ههلاماتإوبعد قراءتا بأعلى الناس علن
، فإين سأدفع �عاما، أي مدة تماثل مدةَ نزول الوحي على النيب 

روبية نقدا ملن يقدم املثال حبسب ما أثبت أو حبسب إثبات  ٥٠٠
  )٤٠٢ص  ٣ربعني رقم أ، ١٧القرآن الكرمي. (اخلزائن الروحانية جملد 
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قد استشهد، ومل  ����اعتراض: يقول البعض إن نيب اهللا حيىي   �
ميهل بعد الدعوى ملدة ثالث وعشرين سنة، وهناك كثري من األنبياء 

  مل تتجاوز مدةُ نبوم ثالثة وعشرين عاما.
  جواب:

هناك كثري من األدلة القوية األخرى على صدق دعوى هؤالء 
إمنا اجتمعت يف شخصية سيدنا األنبياء. علما أن أدلة الصدق كلها 

، وال يشترط أن يشترك األنبياء اآلخرون معه يف هذه �حممد 
  اخلصوصية.

  أكد صدقه. �استشهد، لكن املسيح  �أن حيىي  صحيح
بقرب  اإلنباء وهيمل يستشهد إال بعد إجناز مهمته  �مث إن حيىي 
  .�بعثة املسيح 

وال يقدح يف كونه ال يؤثر على دليلنا  �كما إن استشهاد حيىي 
دليال قويا، ألن ما نقوله هو إن اهللا تعاىل ال ميهل املتنبئ الكذاب ملدة 
ثالث وعشرين سنة بعد دعواه، وهذا يعين أن املدعي الذي يعيش هلذه 
املدة بعد الدعوى فهو مدع صادق، ولكن ليس كل من مات أو قُتل 

شترط أن يكون كاذبا،قبل هذه املدة ي ع كذاب مصريه أي أن كل مد
القتل أو اهلالك بالعذاب اإلهلي حتما قبل هذه املدة، لكن ليس كل 

  مقتول خالل هذه املدة يستلزم أن يكون كاذبا.  
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وهو من أعداء - أيضا املولوي ثناء اهللا األمرتسري لقد بني 
  فقال: هذا األمر -مجاعتنا

، ١ثنائي جملد (التفسري ال. "قتليزدهر مدعي النبوة الکاذبة بل يال "

  )١٧ص  اهلامش، مكتبة قدوسية الهور باكستان
  مث کتب يف اهلامش:

قُتل فهو کاذب،  يجيب أن ال يفهم أحد من هذا القول بأن النيب الذ"
ألن هذا األمر فيه العموم واخلصوص. مثال لو قال أحد: من أکل السم 

املراد السم، بل  فال يعين قوله أن کل من مات فسبب موته أكلُ ،مات
کن أن ميوت الشخص اآلخر بدون أن مييأکل السم ميوت، و يأن الذ

وهذا تشبيه مفاده أن ادعاء النبوة الکاذبة مثل السم فمن . أکل السمي
أکل يأکل منه مات، وال ينفي ذلك أن ميوت أيضا شخص آخر مل 

جملد (التفسري الثنائي . "احملال أن يأكل املرء السم مث ال ميوت فمنالسم. 
  اهلامش) ۱۷ص ،، مكتبة قدوسية الهور باكستان۱

النبوة  مل ينج أحد من مدعي": مث  كتب املولوي األمرتسري أيضا
الكاذبة، وهذا هو الثابت من األحداث السابقة، لذا فبالرغم من كثرة 

 هلكاملذاهب ال يستطيع املعارضون أن يثبتوا وجود أُمة لكذّابٍ. لقد 
لعنسي اللذان ادعيا النبوة الكاذبة وتقوال الكذاب واألسود ا ةمسيلم

، مكتبة ١(التفسري الثنائي جملد  "على اهللا وفقًا لقانون اهللا العظيم هذا.
  )١٧ص  ،قدوسية الهور باكستان
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  ويقول اإلمام ابن القيم رمحه اهللا:  
حنن ال ننكر أن كثريا من الكذابني قام يف الوجود وظهرت له "

عليه رسله  ه، ومل تطُلْ مدته، بل سلّط اهللاشوكة، ولكن مل يتم أمر
وأتباعهم، فمحقوا أثره، وقطعوا دابره واستأصلوا شأفته. هذه سنته يف 

(زاد املعاد . "رض ومن عليهاألعباده منذ قامت الدنيا، وإىل أن يرث ا
  )٥٦٠، مؤسسة الرسالة، ص١٩٩٨اجلزء الثالث، الطبعة الثالثة 

  

 ويقولوناستداللنا ذا الدليل يعترض البعض على : اعتراض  �
)، إمنا تنطبق على ٤٥(احلاقة  ����ولَو تقَولَ علَينا ...����هذه اآلية  أن

من ادعوا النبوة فقط من أمثال مسيلمة الكذاب وغريه، لكن 
مؤسس اجلماعة اإلسالمية األمحدية مرزا غالم أمحد القادياين مل 

م، ١٩٠١وحتديدا سنة  يصرح بنبوته إال قبل وفاته ببضعة أعوام
  وبالتايل فال ينطبق عليه هذا الدليل.

  :جواب
املسجل  �إن اعتراضهم باطل، إذ جاء يف وحي املسيح املوعود  

هو الذي أرسل رسوله "يف كتابه "الرباهني األمحدية" صراحةً: 
رسوالً من  �. وهذا الوحي املبكّر الذي نودي فيه حضرته "باهلدى

ا. فلو مل يكن هذا الوحي من اهللا حقا لكان من اهللا يثبِت كونه نبي
أكثر من الواجب أن يقطع وتينه وفقًا لآلية الكرمية، لكن حضرته عاش 

  . سنة بعد كتابة "الرباهني األمحدية" ٢٦
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نعم، حسب تعريف النيب عند بعض العلماء من غري األمحديني جيب 
لنيب آخر  أن يكون النيب عندهم مشرعا ومستقال، أي ال يكون متبعا

ويأيت بشريعة جديدة، فوفقًا هلذا التعريف ميكننا أن نقول إن حضرة 
مل يكن نبيا ذا املفهوم الذي ذهبوا إليه، ال من  �املسيح املوعود 

ت بشريعة يأوال من بعد هذا التاريخ وحىت وفاته، ألنه مل  ١٩٠١قبل 
أن يوحى  وليس مستقال حبيث ميكن �جديدة، وألنه كان تابعا للنيب 

إليه بوحي يغير أو يبدل يف شريعة اإلسالم، ونظرا هلذا التعريف الشائع 
ينكر نبوته يف البدايات،  � سيدنا املسيح املوعود بني القوم كان

وكان املراد من نفيه النبوة عنه فقط هو أنه ليس نبيا مشرعا أو 
فهوم مستقال، لكن بعد ذلك أوضح للمعارضني وأشاع بني الناس امل

األصح واألدق للنبوة، وهو أنه ليس ضروريا للنيب أن يكون مشرعا، 
وال أن يكون مستقالً، وأن النبوة اسم يدل على كثرة املكاملة 
واملخاطبة اليت تشتمل على األمور الغيبية، واليت تسمى يف القرآن 

من يظهره اهللا على  هو الكرمي باإلظهار على الغيب، وأن النيب إمنا
يب ويأمره بالبشرى واإلنذار ويسميه نبيا يف وحيه ويف النبوءات الغ

، ولذا دعي حضرته نبيا  �السابقة، وهذا ما ينطبق على حضرته 
  ورسوال حسب هذا التعريف. 

عليه  إذن ليس هناك اختالف أو شبهة حول نبوة املسيح املوعود
وإمنا دار  ،إىل النهايةزمن دعواه من البداية  حول أو الصالة والسالم،
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البحث حول مفهوم النبوة، ومل ختتلف دعوى حضرته يف كونه نبيا منذ 
 منذ كتابه "الرباهني األمحدية" حيث ورد لفظ "نيب" و"رسول" يف وحيه

النبوة بعد  �"الرباهني األمحدية". إن ما مساه املسيح املوعود  زمن
اهللا  زمن "الرباهني"، وقد أمهله منذ كان موجودا يف شخصيته ۱۹۰۱

  . �عاما، وهذا دليل على صدقه  ۲٦تعاىل بعد دعوى النبوة ملدة 
  :�لقد قال املسيح املوعود 

حيثما أنكرت نبويت ورساليت فبمعىن أنين لست حاملَ شرع مستقلّ، 
كما أنين لست بنيب مستقلّ. ولكن حيث إين قد تلقيت علم الغيب من 

ا بفيوضه الباطنة، ونائال ، مستفيض�اهللا تعاىل بواسطة رسويل املقتدى 
امسه، فإنين رسول ونيب، ولكن بدون أي شرع جديد. ومل أنكر أبدا 
كوين نبيا من هذا املنطلق، بل إن اهللا تعاىل قد ناداين نبيا ورسولًا بنفس 

  )۲۱۰، ص ۱۸اخلزائن الروحانية جملد  ،هذا املعىن.  (إزالة خطأ
  

ð]‚Âù]<äe<l‚ã�<^Ú<Ð£]æ< <
 "الكتاب اجلييب احملمدي"أن صاحب  القدر اإلهلي  عجائبومن 

 - ) يقر بنفسه ذا األمر �(وهو من أشد املعارضني للمسيح املوعود 
  حيث كتب قائال: - منذ بداية أمره يف كتبه النبوة أعين دعوى حضرته 

حسب قوله منذ زمن الرباهني " نيب اهللا"کان مرزا صاحب "
    )٢٥٧ص١٩٥٠ الطبعة "دي اجلييبالكتاب احملم"(ملخص . "األمحدية

  .فسبحان من أنطق املعارضني مبا يدحض اعتراضهم
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هناك شروط يف آية التقول لو حتققت فيمن ادعى النبوة كاذبا حاق 

  به عقاب اهللا املذكور هنا ال حمالة. وهذه الشروط هي:
هو من باب التفعل الذي يدل  �تقَولَ�ن أن ال يكون جمنونا، أل.١

  على التصنع والتكلف، أي هو فعلٌ إرادي متعمد مقصود.
، من عند اهللا تعاىل بوجود وحي لفظي مؤمنا .أن يكون املدعي٢

من اهللا   يعد كلَّ ما جيول يف نفسه وخاطره وحيا وإهلاما يس أنول
  .�بعض الْأَقَاوِيلِ� :، كما يشري إىل ذلك  قول اهللا تعاىلتعاىل
.أن يعلن بنفسه دعواه بني الناس وال يسترها يف نفسه أو خيفيها، ٣

ألن فاعلَ "التقولِ" هو املدعي وليس غريه، فال جيوز أن ينسب إليه 
الدعوى غريه من أنصاره وأتباعه، بل عليه أن يدعي هو بنفسه معلنا 

فَما منكُم من أَحد �تعاىل  ذلك االدعاء، كما يشري إىل ذلك قول اهللا
اجِزِينح هنع�.  

أن ال تتضمن دعواه ادعاَء األلوهية، بل تكون دعواه دالةً على  .٤ 
، كما يشري إىل ذلك قول اهللا 	أنه ليس بإله بل هو خمتلف عن اهللا 

 ،أي ضدنا. أما مدعي األلوهية فال يتقول على اهللا ،�علَينا�تعاىل 
  وشتان ما بينهما.  -والعياذ باهللا-عل نفسه هو اهللا وإمنا جي
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كما أن القرآن الكرمي قد ذكر صراحة عقوبة مدعي األلوهية يف 
ومن يقُلْ منهم إِني إِلَه من دونِه فَذَلك �مقام آخر حيث قال تعاىل: 

نيمزِي الظَّالجن ككَذَل منهج زِيهج٣٠(األنبياء:  �ن(  
فليس ضروريا أن يعاقَب مدعي األلوهية يف هذه الدنيا، أما مدعي 

. من احملال لبشر أن ١النبوة الكاذبة فال بد أن يعاقَب يف هذه الدنيا

                                                           

١
تعاىل قد عاقب املتنبئني املفترين  اهللامن الثابت املتحقق، كما ذكرنا سابقا، أن  

وأهلكهم واجتثهم يف هذه احلياة الدنيا، وهذا ما كان يف اإلسالم أيضا بعد بعثة النيب 
ت دعوته، إال أن هنالك بعض املدعني الذين مل إذ هلك كل مدعي نبوة واجتث �

يثبت عليهم ادعاء البعثة أو النبوة وال نسب الوحي احلريف الوفري إىل اهللا تعاىل مث 
كانوا من املفترين الذين أمهلهم اهللا  ولكن معارضينا يزعمون أن هؤالءاحللف عليه، 

وفيما يلي ذكر  . واحلق أن هذا زعم باطل كما سنوضح.عاما ٢٣تعاىل أكثر من 
  بعض هؤالء الذين يقدمهم املعارضون:

  .أبو منصور العجلي١
مل تثبت دعواه للنبوة يف املرجع الذي يقدمه . مل يكن من مدعي النبوة. ١

  .معارضونا
  :لقد كتب العالمة أبو منصور البغدادي. ٢

إىل وادعى هذا العجلي أنه خليفة الباقر، مث أحلد يف دعواه، فزعم أنه عرج به 
السماء وأن اهللا تعاىل مسح بيده على رأسه وقال له "يا بين بلِّغْ عين"، مث أنزله إىل 

وإِنْ يروا كسفًا �األرض. وزعم أنه الكسف الساقط من السماء املذكور يف قوله 
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كُومرم ابحقُولُوا سطًا ياقاِء سمالس نوكفرت هذه الطائفة ٤٥(الطور  �م .(
يامة واجلنة والنار، وتأولوا اجلنةَ على نعيم الدنيا والنار على حمن الناس يف الدنيا، بالق

واستحلّوا مع هذه الضاللة خنق خمالفيهم، واستمرت فتنتهم على عادم إىل أن وقف 
فأخذ أبا يوسف بن عمر الثقفي وأتى العراق يف زمانه على عورات املنصورية، 

وصلَبهمنصور الع كفرها . جليرق اإلسالم لرقة أيضا غري معدودة يف فوهذه الف
 ص ،(الفَرق بني الفرق، الفصل اخلامس، مكتبة ابن سينا .بالقيامة واجلنة والنار

٢١٥(  
(وهو الكتاب  ابن تيمية اإلسالملشيخ  "منهاج السنة". مل يذكر يف كتاب ٣

  دة سبع وعشرين سنة.الذي يستند إليه املعارضون) أن العجلي عاش بعد الدعوى مل
أنْ لكن هذا خطأ. وقد سبق  .اهلجرية ٣٦٨. يذكر معارضونا أن سنة قتله هي ٤

، كما كتب هـ١٢٧ذكرنا أن قاتله هو يوسف بن عمر الثقفي الذي مات يف سنة 
اجلزء التاسع " الوايف بالوفياتكتاب"صالح الدين خليل بن أيبك الصفدي يف 

يف سنة سبع وعشرين ومائة". كان عمره : "وذلك ما نصه ١١٩والعشرون ص 
  سنة. ٦٥عندئذ 

سنة  يف املقتولفكيف ميكن أن ميوت ، هـ١٢٧سنة  مات القاتلمادام 
  كيف ينسجم هذا.  هـ؟٣٦٨
  .حممد بن تومرت٢ 
  مل تذكر دعوى نبوته يف أي مصدر.. ١

رد مترد على دولة املرابطني، وأخرجه ملك املغرب من اململكة، فبدأ التم. ٢
  ."جبل سوس"يف
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دع املهدوية صراحة وإمنا رغّب أتباعه يف شأن املهدي وأكثر من ذكره ي. مل ٣ 
، حىت استقر يف نفوسهم أنه مصداق �مشريا المسه الذي يشابه اسم النيب حممد 

األحاديث الواردة عن املهدي، فلقبوه باملهدي. "فقام إليه عشرة رجال أحدهم عبد 
 ،(الكامل يف التاريخ البن األثري يوجد إال فيك، فأنت املهدي."املؤمن، فقالوا ال 

   )١٩٧مطبعة دار الكتب العلمية، ص  ،٩جملد 
 �للو تقو�.... وحىت لو ثبتت دعواه باملهدوية فإنه ال يندرج حتت حكم اآلية 

  .وما مل يقدمه للناس بوضوح وصراحة ما مل يدع بإهلام ووحي من اهللا تعاىل
  . عبد املؤمن٣

  .هو من أتباع حممد بن تومرت، فحاله مثل حاله

 .صاحل بن طريف٤
  . �التقول�مل يقدم أي وحي له، لذا فال يندرج حتت حكم  -۱
مث زعم أنه املهدي األكرب الذي خيرج يف آخر " زعم أنه املهدي حيث ورد:. ٢

  )٢٧٦، دار الفكر ص ٦جملد  .  (تاريخ ابن خلدون"الزمان
وأوصى بدينه إىل ابنه إلياس، وعهد " املهدوية، حيث ورد:مل يعلن بدعوى . ٣

إليه مبواالة صاحب األندلس من بين أمية، وبإظهار دينه إذا قوي أمرهم. وقام بأمره 
بعده ابنه إلياس ومل يزل مظهرا لإلسالم مسرا ملا أوصاه به أبوه من كلمات 

  )٢٧٦ص ، ، دار الفكر٦جملد  ،.  (تاريخ ابن خلدون"كفرهم
  املهدي.عبيد اهللا ٥
  .مل يدع النبوة قط. ١
  .مل يقدم أي وحي له. ٢
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عبيد اهللا  "ةاسملْجِســ"قتل اليسع الذي كان حاكما ل ذكر ابن خلكان:. ٣
 كذب أحد من أتباع الشيعة وقال لشخص مث .أبو حممد امللقب باملهدي يف السجن

  كر املهدي عبيد اهللا)ذ ،۷جملد  ،آخر بأنه عبيد اهللا. (وفيات األعيان
    بيان بن مسعان .٦

مل يكن مدعيا للنبوة وال للوحي وال لإلهلام. نعم كانت له معتقدات فاسدة، لكنه 
، "التقول على اهللاهي "، إذ القضية هنا �لو تقولَ�أيضا ال يندرج حتت حكم اآلية 

  وليس تبني معتقدات فاسدة.
  السنة: يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية يف منهاج 

"بيان بن مسعان التميمي الذي تنتسب إليه البيانية من غالية الشيعة... كان يقول 
إن اهللا على صورة اإلنسان وأنه يهلَك كلُّه إال وجهه. وادعى بيان أنه يدعو الزهرةَ 

(منهاج  .اهللا القسري" فقتله خالد بن عبدفتجيبه، وأنه يفعل ذلك باالسم األعظم، 
    )٥٠٢ص  ١٩٨٦ ين،لثاالسنة، اجلزء ا

  املقنع اخلراساين. ۷
بعد أربع سنوات يف السنة  وقتل نفسه بأكل السم، هـ١٥٩يف السنة ظهر 

  )٩١ص  ،٦جملد  ،. (تاريخ ابن األثريهـ١٦٣
  . أبو اخلطاب األسدي٨
  .مل يكن مدعيا للوحي وال للنبوة، وإمنا ادعى األلوهية. ١
  الم ابن تيمية يف منهاج السنة:كان مصريه القتل، ذكره شيخ اإلس. ٢

، "وعبدوا أبا اخلطاب وزعموا أنه إله. وخرج أبو اخلطاب على أيب جعفر املنصور
  )٥٠٦ص  يناجلزء الثا ،منهاج السنة(. "بالكوفة فقتله عيسى ابن موسى يف سجنه
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يكون إهلا، ومن ادعى ذلك فال تنطلي دعواه على عاقل، بينما يكون 
ال قضيته يف احلياة الدنيا قبل اآلخرة، لكيحسم النيب بشرا، لذا وجب 

  يضل الناس.
  

äe]çqæ<ÜãÚ<Ù]ö‰<< <
إذا كان اهللا تعاىل ال ميهل املتنبئ املفتري عليه لثالث  :هناك سؤال

 ىل مدعي األلوهية، وملاذا يعيشوعشرين سنة، فلماذا ال يهلك اهللا تعا
  مدة طويلة؟
ار يتلف متاما عن معخيإن معيار مدعي النبوة، كما أسلفنا،  اجلواب:

ادعى أنه إله من دون اهللا تكون عقوبته يف مدعي األلوهية، فمن 
، وتضليل اآلخرة آجلة غري عاجلة، كونه ال يؤدي إىل فساد وفتنة

فمصريه جهنم. فقياس مدعي النبوة على مدعي األلوهية جهل فاضح. 
تتحدث عمن يقوم بادعاء النبوة، فاهللا تعاىل  �لو تقول علينا�إن اآلية 

ادعى أحد أنه من اهللا تعاىل وهو ليس من ذا فإيبعث األنبياء من البشر، 
                                                                                                                                   

  الكيال. أمحد بن ٩ 
      وال الوحي. النبوةمل يدعِ . ١
خليبة، حيث ورد: "ملا وقفوا على بدعته تربأوا منه . كان عاقبة أمره اخلسران وا٢

  )١٨٥ول، دار الكتب العلمية بريوت، ص ألاجلزء ا، ولعنوه." (امللل والنحل
  . مغرية بن سعد العجلي١٠

 التارخيية أنه ادعى وحيا أو إهلاما أو نبوة. مل تذكر املصادر
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للبشر، ولذلك  وتضليل اهللا تعاىل، فهذا يؤدي إىل فتنة كربى وخداع
  عقوبة الكذاب هي قطع الوتني يف هذه الدنيا.

  قال العالمة أبو حممد الظاهري:
وقال بعض أصحاب الكالم أن الدجال إمنا يدعي الربوبية، ومدعي "

انُ كذبه، قالوا فظهور اآلية عليه ليس موجبا الربوبية يف نفس قوله بي
لضالل من له عقل، وأما مدعي النبوة فال سبيل إىل ظهور اآليات 

" (الفصل يف امللل عليه، ألنه كان يكون ضالالً لكل ذي عقل.
 )٨٩ص ، مكتبة السالم العاملية، واألهواء والنحل، اجلزء األول

  وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني.
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