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  حنمده ونصلي على رسوله الكرمي    بسم اهللا الرمحن الرحيم

†�^ßÖ]�íÚ‚ÏÚ� �

يف جملة "تشحيذ األذهان" يف هذا املقال  �كتب املصلح املوعود 
م، وذلك قبل أن يتقلَّد منصب اخلالفة. لقد رد ١٩١٣آذار / مارس

املقال على سؤال امللحدين: أرونا اإلله إنْ كان له حضرته يف هذا 
عشرةَ أدلة مفحمة على وجود اهللا تعاىل مستدلّا  �وجود. مث بين 

  بآيات من القرآن الكرمي. وقال يف اية املقال: 
"أي مقايل ذه األدلة العشرة مكتفيا ا مع أنه توجد يف القرآن 

نهاية أرجو من الذين يقع هذا الكرمي أدلةٌ أخرى أيضا.... ويف ال
الكتيب يف أيديهم أن يعطوه بعد قراءته أحبابا آخرين يرونه مفيدا 

  هلم." 
قد حثّ حضرته يف قوله هذا على نشر هذا الكتيب وتعميمه، لذا 

إياه إن  همءوإعطايرجى من اإلخوة قراءته وإخبار اآلخرين بذلك 
  أمكن. 

 يف أسهم كماجنم برويز، مري أ الداعية قد حظي بشرف تعريبه
 عدد من اإلخوة الكرام واألساتذة األفاضل  وإخراجه مراجعته
   .اجلزاء أحسن اهللا فجزاهم
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لقد بذلنا أقصى جهدنا حىت تكون الترمجة أقرب للنص األردي، 
ومع ذلك ال نربئ أنفسنا من ضعف فيها. وندعو اهللا تعاىل أن 

  يوفقنا لبذل جهد أكرب يف الطبعات القادمة لتحقيق مزيد من الدقة.
 ا، وجيعلهانسأل اهللا تعاىل أن يوفق القراء الكرام لالستفادة منه

  عن صراط اهللا املستقيم، آمني. سببا هلداية الباحثني
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  حنمده ونصلي على رسوله الكرمي         بسم اهللا الرمحن الرحيم
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 حـول العالَـم املادي يف هذا الزمن  أثارهاأكرب االعتراضات اليت 
يشـرك  إنكار وجود اهللا. فاملشرك، وإن كان  هوالعقائد واإلميان 

باهللا،  يؤمن بوجود اهللا تعاىل على األقل، أما امللحد فيكفر به متاما. 
لقد وضع العلم احلديثُ أساس كل شيء على املشـاهدات، لـذا   
يقول امللحدون إنه إذا كان هناك إله فأرونا إياه، وإال فكيف نؤمن 

  به دون أن نراه؟ 
من قلوب معظـم  نقش الذات اإلهلية  حماوحيث إن التيار احلايل قد 

الشباب، وأخذ مئات من طالبِ اجلامعات  واحملـامني وغريهـم   
ينكرون وجود اهللا تعاىل، ويزداد عددهم يوما فيوما، وهناك آالف 
الناس الذين ال يظهرون ذلك خوفًا من القوم والبلد ولكن الواقـع  

 بتوفيق مـن اهللا  أؤلّفأم يف قلوم ال يوقنون باهللا أبدا، أردت أن 
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تعاىل كتيبا حول هذا املوضوع وأنشره، لعلّه يفيد بعـض األرواح  
  السعيدة. 

 . به آلمناأول ما يطرحه امللحدون هو أنه لو أريتمونا اهللا 
لقد مسعت هذا القول مرارا، ولكنين أتعجب دائما عند مساعه. إن 

أخرى اإلنسان يعرف أشياء خمتلفة حبواس خمتلفة، بعضها بالرؤية، و
كن ميغريها بالسمع وبعضها بالتذوق. وباللّمس، وبعضها بالشم، و

معرفةُ اللون بالرؤية ولكن ال ميكن معرفته بالشـم أو اللمـس أو   
التذوق. أفال يكون غبيا من يقول: إنين لن أعترف باللون حـىت  
تسمعوين صوته؟ وكذلك يعرف الصوت عن طريق السمع، ولكن 

يقول إنين لن أؤمن بأن فالنا يتحدث حىت تروين أَوليس جاهال من 
صوته؟ كذلك يدرك الطيب بالشم، فإذا قال امرؤ إنه لو أذقتموين 
رائحة الورد فحينها أُقر ا، فهل ميكن أن حنسب مثلـه عاقلًـا؟   
ومقابل ذلك، إذا أراد أحد أن يطلع بالشم على األشياء اليت تدرك 

الوة واملرارة وامللوحة، فلن يقدر على بالتذوق مثل احلموضة واحل
ذلك أبدا. إذًا، ليس من الضروري أن نؤمن مبا نراه أمامنا، وما ال 
نراه فال نؤمن به؛ ألن هذا يستوجب إنكار كلٍّ من رائحة الـورد  
ومحوضة الليمون وحالوة العسل ومرارة الصبار وصالبة احلديـد  
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ءى، بـل تعلَـم بالشـم    ومجال الصوت ألنّ هذه األشياء ال تترا
  ق واللمس والسمع. ذوتوال

رهذا االعتراض أنْ لن نؤمن باهللا حىت ت نا إياه! هل وإذًا ما أسخف
يؤمن هؤالء املعترضون برائحة الورد أو حالوة العسـل بالرؤيـة؟   

  فلماذا يشترط عن اهللا تعاىل أن أرونا إياه فنؤمن به؟ 
سان أشياء يؤمن ـا دون أن  عالوةً على ذلك توجد يف جسد اإلن

يراها، وال بد له أن يؤمن ا. فهل يعترف كل شخص بقلبه وكبده 
ودماغه وأمعائه ورئتيه وطحاله بالرؤية أم بدوا؟ وإذا أُخرجت هذه 
األشياء من جسده لكي يراها اإلنسان ملات على الفور وال يتسنى له 

  رؤيتها. 
كن معرفة مجيع األشـياء بالرؤيـة   قدمت هذه األمثلة على أنه ال مي

فقط، بل تعرف باحلواس اخلمس املختلفة. واآلن أبين أن هناك كثريا 
من األشياء ال تعلم حىت بواسطة احلواس اخلمس، بـل إن طريـق   
معرفتها خمتلف متاما. فمثلًا العقل والذاكرة والذهن أشياء ال ينكرها 

ى العقلَ أو شـمه أو تذوقه أحد يف العامل، ولكن هل هناك من رأ
أو لـمسه؟ فكيف علم أن هناك شيئا يسمى عقال أو أن للـذاكرة  
وجودا؟ مث خذوا القوة مثال، كل إنسان ميلك مقدارا ما من القوة. 
كل شخص سواء أكان ضعيفًا أم قويا ميلك شيئا من القوة بالتأكيد. 
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أو تذوقها؟ فكيف ولكن هل هناك من رأى القوة أو مسعها أو ملسها 
علم أنّ للقوة وجودا؟ حىت أبسط الناس يستطيع أن يفهم أننـا مل  
نعرف هذه األشياء باحلواس بل عرفناها بواسطة اطالعنـا علـى   
تأثريها.. مثلًا رأينا أن اإلنسان عندما حياط مبختلف املشاكل فيتأمل 

شـاكل  برهة ويوجِد طريقا يزيل به مشاكله. وعندما الحظنا أن امل
تنحلُّ ذه الطريقة أيقنا بوجود شيء ما يف اإلنسان ينفعه يف مثـل  
هذه الظروف، وسميناه "العقل". فلم نكتشف العقلَ بأية حاسة من 
احلواس اخلمس بل علمنا به مبشاهدة قدراته وعجائبـه. وكـذلك   
عندما رأينا اإلنسانَ حيمل أوزانا ثقيلة علمنا أنه ميلك جوهرا بسببه 

مكن من محل األثقال ويتغلّب على أشياء أضعف منه، وسـميناه  يت
  "القوة" أو "الطاقة". 

وهكذا كلّما كانت األشياء ألطف كانت حمجوبة أكثر عن أنظـار  
البشر، ودائما يعرف وجودها بتأثريها، وليس بالرؤية وال بالشم وال 
 بالتذوق وال باللمس؛ فاهللا الذي هو ألطف من كل شـيء كيـف  

جيوز أن يوضع ملعرفته قيود أن لن نؤمن به ما مل نره بأم أعيننا؟ هل 
هناك من رأى الكهرباء؟ فهل ميكن إنكار األخبار اليت تصل بواسطة 

  الكهرباء، أو إنكار تشغيل اآلالت، أو إنارة األضواء؟ 
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) زلزلـة يف جمـال العلـوم    etherلقد أحدث اكتشاف "األثري" (
استطاع العلماُء إىل اآلن إجياد وسيلة لرؤيته أو الفيزيائية، ولكن هل 

مساعه أو شـمه أو ملسه أو تذوقه؟ ولكن إذا مل نعترف بوجوده فال 
 ميكن أن تنحلّ قضية وصول ضوء الشمس إىل الدنيا. إذًا فما أظلم
أن يقالَ بالرغم من وجود هذه الشواهد: أرونا اَهللا فنؤمن بوجوده! 

رر ولكن بتلك العيون اليت هي جديرة برؤيته. إن اهللا تعاىل يصبى وي
أمام الدنيا بقُدراته وقُواه، ورغم  �فإذا كان أحد يرجو رؤيته فهو 

  كونه يف اخلفاء أشد ظهورا من كل شيء. 
إن اهللا تعاىل قد بين هذا املوضوع يف القرآن ايد بإجيـاز شـديد   

تدرِكُه الْأَبصار وهـو   لَا� ولكن بأسلوب ال نظري له، حيث قال:
بِريالْخ يفاللَّط وهو ارصالْأَب رِكدلقد لفـت  ١٠٤(األنعام:  �ي ..(

اهللا تعاىل يف هذه اآلية انتباه اإلنسان إىل أن بصره ليس قادرا علـى  
رؤية الذات اإلهلية ألا لطيفة، واألشياء اللطيفة مثل القوة والعقـل  

) ال ميكن ألحد أن يراها أبدا.. etherرباء واألثري (والروح والكه
  فأىن لبصرِ اإلنسان أن يدرك اَهللا اللطيف؟! 

 دإذًا كيف ميكن للناس أن يروه، وما هو الطّريق إىل نيل معرفته؟ فر
.. أي مـع أن بصـر   �وهو يدرِك الْأَبصار�على هذا السؤال أنه: 

ن يبلغ كُنهه تعاىل، ولكنه بنفسه اإلنسان بسبب ضعفه ال يستطيع أ
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يرِي اإلنسانَ وجوده بإظهار قدرته وقوته وبتجلّي صفاته الكاملـة.  
ومع أنّ بصر اإلنسان عاجز عن رؤيته تعاىل لكنـه نفسـه يظهـر    
وجوده بقُواه وقدراته الالمتناهية بطرق خمتلفة، تارةً بآياته اجلالليـة  

  ته وآخر باستجابة الدعاء. وأخرى بأنبيائه، وحينا بآثار رمح
إذا حصر اإلميان بوجود اهللا تعاىل يف الرؤية ومل يسلَّم بشيٍء إال بعد 

الدنيا، وحبسب قـول بعـض   يف شياء األ ٤/٥رؤيته، فيلزم إنكار 
شـياء  ال ترى يف العامل األالفالسفة كل األشياء، ألم يعتقدون أنه 

مر أتوجه اآلن إىل األدلة .. بعد إثبات هذا األفقط ترى الصفات بل
اليت يثبت ا وجود اهللا تعاىل، ويوقن اإلنسان بأن من خلقَه هو غريه 

  وليس هو نفسه خالق نفِسه. 
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سأبين مجيع األدلة على وجود اهللا تعاىل من القرآن الكرمي إلمياين بأن 

مـاالت  القرآن الكرمي قد بين كلّ الوسائل للحصـول علـى الك  
الروحية، ومن اهللا التوفيق. وحيث إنّ أول علم يتلقاه اإلنسان بعـد  
جميئه إىل هذه الدنيا يكون عن طريق األذنني، لذا أتناول أولًا الدليل 

  السمعي: 
قَد أَفْلَح من تزكَّى * �يقول اهللا تعاىل يف موضع يف القرآن الكرمي: 

تؤثرونَ الْحياةَ الدنيا * والْآخرةُ خيـر   وذَكَر اسم ربه فَصلَّى * بلْ
 �وأَبقَى * إِنَّ هذَا لَفي الصحف الْأُولَى * صحف إِبراهيم وموسـى 

).. أي قد أصاب الفالح من تزكّى وأقـــر  ٢٠-١٥(األعلى: 
بوجود ربه بلسانه، مث مل يكتف باإلقرار باللسان فحسب بل أثبت 

يا من خالل العبادة أنه صادق يف إقراره، ولكنكم ختتارون احلياة عمل
الدنيا رغم أن اآلخرة خري وأبقى. وهذا ما ال يقدمه القرآن الكـرمي  
وحده، بل هذا االدعاء موجود يف مجيع الصحف السابقة. ويشهد 

  إبراهيم وموسى عليهما السالم.  ملعليه التعليم الذي قدمه أمام العا
اهللا تعاىل قد أقام يف هذه اآلية حجةً على معارضي القرآن بـأن  إن 

الذين حيترزون من أهوائهم النفسانية ويقرون بوجـود اهللا تعـاىل   
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ويتبعون أوامره بإخالص يفلحون ويظفرون دوما. ودليل صدق هذا 
التعليم هو أن هذا األمر مشترك بني األديان السابقة؛ فيضـرب اهللا  

وموسى عليهما السالم إلقامة الـحجة على األديـان  مثال إبراهيم 
الكبرية املوجودة آنذاك مثل املسيحية واليهودية وكفـار مكّـة، إذ   
يقول هلم بأنكم تؤمنون ما على األقل، فهما أيضا قد قدما هـذا  
التعليم. فمن األدلة العظيمة اليت قدمها القرآن الكرمي على وجود اهللا 

ديان متفقة على وجوده، فهذه املسألة مشتركة بني تعاىل أن مجيع األ
مجيع األقوام. وكلّما تأمل املرء يف هذا الدليل بـدت لـه صـحته    

  وصدقه. 
واحلق أن أديان العامل كلها متفقةٌ على أن هناك من خلـق الكـون   
كله. إن التغري يف البالد والظـروف يحـدث تغيـرا يف األفكـار     

م من ذلك فإن األديان التارخيية كلها متفقةٌ واملعتقدات، لكن بالرغ
على وجود اهللا تعاىل، وإنْ كان بينها اختالف يف صـفاته تعـاىل.   
األديانُ املوجودة مثل اإلسالم واملسـيحية واليهوديـة والبوذيـة    
والسيخية واهلندوسية والزرادشتية تؤمن مجيعها بــإله واحـد أو   

آمتا" أو بـ"ست غورو" بـ"ألوهيم" أو بـ"برميشور" أو بـ"برم 
أو بـ"يزدان"، وحىت األديان اليت امنحت من وجه األرض تخبِـر  
آثارها املتبقّية بأا كلها كانت تؤمن بـإله واحد.. سواء أكانـت  
هذه األديان قد ظهرت إىل الوجود يف بلد منفصل كأمريكـا أو يف  
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ة أو يف غابات أفريقيا أو يف روما أو يف إجنلترا أو يف جاوا وسومطر
. كيف حصـل هـذا   ومنشوريااليابان أو يف الصني أو يف سيبرييا 

االتفاق بني األديان؟ ومن أخرب سكان أمريكـا عـن معتقـدات    
اهلندوس، أو سكانَ الصني عن معتقدات أهايل أفريقية؟ مع أنـه مل  
يكن يف الزمن املاضي نظام القطار الربق والربيد الذي هو موجـود  

قُّل السفنِ بكثرة مثل يومنا هذا، وإمنـا كانـت   اليوم، ومل يكن تن
تركب اخليول والبغال، وكانت السفن الشراعية تستغرق شـهورا  
لقطع مسافة تستغرق أياما يف الزمن الراهن، حىت أن العديـد مـن   
املناطق مل تكن قد اكتشفت يف ذلك الوقت. فكيف حصل االتفاق 

ق والعادات مل تعرِف بعضها على اعتقاد واحد يف بالد خمتلفة األذوا
يـدلّ   بعضا، مع أنه ال يتفق شخصان على قصص خمتلقة. إذًا، أفال

اتفاق العديد من األقوام والبالد اليت مل متلك أيـةَ وسـيلة لتبـادل    
األفكار على اعتقاد واحد أنه أمر واقعي ظهر يف مجيع األقوام وكلِّ 

  البالد بواسطة غري معروفة كشفها اإلسالم؟ 
لقد أمجع علماء التاريخ على أن األمر الذي يتفق عليه مؤرخو أمـم  
خمتلفة ال يشك يف صدقه، وحيث إنه اتفق على هذه املسـألة آالف  
بل ماليني األقوام فلماذا ال يوقَن بأنّ الدنيا كلها آمنت ا برؤية جتلّ 

  ما؟ 
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ى وجود اهللا تعاىل يعلم من الدليل الثاين الذي قدمه القرآن الكرمي عل

وتلْك حجتنا آتيناها إِبراهيم علَـى قَومـه نرفَـع    �اآليات التالية: 
    اقـحإِس ـا لَـهنبهوو * يملع يمكح كباُء إِنَّ رشن نم اتجرد

لُ وقَب نا منيدا هوحنا ونيدا هكُل قُوبعيانَ وملَيسو وداود هتيذُر نم
   * ِسـنِنيحـزِي الْمجن ككَذَلونَ وارهى ووسمو فوسيو وبأَيو
وزكَرِيا ويحيى وعيسى وإِلْياس كُلٌّ من الصـالحني * وإِسـماعيلَ   

-٨٤(األنعـام:   �علَى الْعالَمنيوالْيسع ويونس ولُوطًا وكُلا فَضلْنا 
أُولَئك الَّذين هـدى اُهللا فَبِهـداهم   �) مث قال بعد بضع آيات: ٨٧

هد٩١(األنعام:  �اقْت (  
لقد قال اهللا تعاىل يف هذه اآليات: أي القولَني أحق أن يؤخذ بـه؛  

قوله القول الذي يشهد عليه هذا القدر من األتقياء واألطهار أم ما ي
اآلخرون من اجلهالء الذين ال ميكن مقارنة أعماهلم بأعمال هـؤالء  

تقـواهم   ملاألتقياء؟ من البدهي أنه سيعتد بقول الذين قد أثبتوا للعا
وطهارتهم واجتنابهم السيئات واحترازهم من الكذب بسـلوكهم  
وعملهم؛ فيجب على كل امرئٍ أن يتبع هؤالء ويرفض مقابلـهم  

ين. فنرى أن مجيع من خلوا من معلِّمي اخلـري وحسـن   قول اآلخر
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بأعمـاهلم، كلّهـم    ملاخللق والذين بسطوا نفوذَ صدقهم على العا
" أو Godيشهدون على وجـود ذات سـميت بــ "اهللا" أو "   

  "برميشور" يف لغات خمتلفة. 
، وصـادق إيـران   �وكرشن  �إن صادقَي اهلند رامتشندر 

، وصـادق الناصـرة   �ى ، وصادق مصر موس�زرادشت 
، وصادق من بنجاب نانـك رمحـه اهللا، مث أصـدق    �املسيح 

الذي لقَّبه قومه بالصدوق  �الصادقني نور العرب حممد املصطفى 
).. ١٧(يونس:  �فَقَد لَبِثْت فيكُم عمرا�والذي قال  -من طفولته

 -فهل ميكن لكم أن تثبتوا أي كذب يل؟ فلم يعترض عليـه قومـه  
ضافة إىل هؤالء آالف الصادقني الذين خلوا يف الدنيا بني فينـة  وباإل

وأخرى كلهم ينادون باإلمجاع بأن اهللا واحد، وليس هذا فقط بل 
  يقولون إننا تشرفنا بلُقياه ومكاملته. 

يف الـدنيا، ال يسـتطيعون أن    شيئا فعلواالفالسفة الكبار، الذين 
ابل أعمالِ واحد من يقدموا من عملهم بنسبة واحد من األلف مق

هؤالء الصادقني، بل إذا قورن بني حياة هؤالء وحياة الفالسـفة  
فنادرا ما يتراءى يف حياة الفالسفة أم اجتـازوا حـد األقـوال    
ودخلوا يف أبواب األعمال. مىت استطاع الفالسفة أن يبدوا ذلـك  
الصدق والسداد الذي أظهره هؤالء؟ إن الفالسفة يعلِّمون النـاس  
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لصدق لكنهم أنفسهم ال جيتنبون قول الزور. ولكـن مقابلـهم   ا
الذين قد ذكرت أمساءهم أعاله قد حتملوا آالف املصـائب   أولئك

 يدا قط. قد كمن أجل الصدق فقط ولكن مل تزلّ قدمهم من مكا
لقتلهم وأُخرجوا من ديارهم وبذلت اجلهود إلهانتهم يف الشوارع 

كلُّه ولكنهم مل يتخلوا عن موقفهم  واألسواق، وقاطعهم العالـم
ومل حيدث أم خلّصوا أنفسهم بالكذب من أجل الناس. ولقـد  
أَثبت عملُهم ونفورهم عن الدنيا وبعدهم عن الرياء أم كـانوا  
خملصني وما كانوا يعملون عمال من جراء هوى النفس. فإذا كان 

القينا اهللا تعاىل أمثال هؤالء الصادقني والثقات يقولون باإلمجاع إننا 
ومسعنا صوته وشاهدنا جتلِّيه، فأي مربر ميلكه أحد لرفض قـوهلم؟  
فالذين نسمع منهم الكذب كل يوم إذا شهد بضعة منهم على أمر 
جمتمعني فال نرى بدا من قبول كالمهم. والذين ال نعـرف عـن   
أحواهلم بتاتا إذا نشروا حبوثهم يف اجلرائد صدقناها، أمـا قـول   

  ني فال نؤمن به؟ الصادق
بذلك. يقول اجلغرافيـون بـأن    سلّميقول الناس إنّ لندن مدينة، فن

أمريكا قارة، فنصدق قوهلم. يقول السياح إنّ سيبرييا منطقة واسعةٌ 
غري مأهولةٌ، فال ننكر. ملاذا؟ ألنّ الكثريين قد شهدوا عليه، مع أننا 

ون؟ ولكـن  ال نعرف أحوال هؤالء الشهود أكاذبون هم أم صادق
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  الذين يشهدون على وجود اهللا تعاىل شهادة عيان صدقهم واضـح
وضوح الشمس يف رابعة النهار. إم أقـاموا الصـدق يف العـامل    
بالتضحية بأمواهلم وأنفسهم وأوطام وعزهم وشرفهم يف سـبيله.  
فهل من األمانة أن يسلَّم بكالم السياح واجلغرافني وال يسلَّم بكالم 

لصادقني؟ إذا كان يثبت ويتأكّد وجود لندن بشهادة بضعة هؤالء ا
أناس فلماذا ال ميكن أن يثبت وجـود اهللا تعـاىل بشـهادة آالف    

  الصادقني؟  
احلاصل أن شهادة آالف الصادقني الذين يشهدون على وجـود اهللا  
تعاىل شهادة عيان ال جيوز أن ترفض يف أي حال. من العجـب أن  

يقولون باإلمجاع إن اهللا موجود، بينمـا   الذين سلكوا هذا الطريق
الذين ال يعلمون سبل الروحانية مطلقًا يقولون عليكم أال تؤمنـوا  
بقوهلم هذا.. مع أنه حبسب مبدأ الشهادة إذا أدىل شخصان صادقان 
مبستوى واحد بالشهادة على أمر، فالذي يقول منهما إنه رأى شيئا 

إنه مل ير ذلك الشـيء؛   كذا سترجح شهادته على شهادة من يقول
ألنه من املمكن أن أحدمها مل يتمكّن من رؤية ذلك الشيء، ولكن 
ال ميكن أن شخصا مل يره ويظن أنه رآه. فالذين شاهدوا اهللا تعاىل 

  ستكون شهادم حجة على منكريه على أية حال. 
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ة اإلنسـان  الدليل الثالث الذي يعلَم من القرآن الكرمي هو أن فطـر 
نفسها دليل على وجود اهللا تعاىل. ألن هناك ذنوبا تكرهها الفطـرة  
اإلنسانية قطعا، مثل الزىن باألم أو األخـت أو البنـت، والعالقـة    
بالنجاسات كالبول والرباز، والكذب. هذه األشياء كلها من نـوع  
 جيتنبه حىت امللحد، ولكن ملاذا؟ إذا مل يكن هناك إله فلماذا جيتنبها؟

ملاذا يفرق بني األم أو األخت وبني النساء األخريات؟ وملاذا يعتـرب  
الكذب سيئا، وما هي األدلة اليت جعلت األشياء املذكورة قبيحة يف 
نظره؟ إذا مل تكن يف قلبه هيبة قوة عليا فلماذا حيترز منها؟ جيب أن 
يكون الكذب والصدق والظلم والعدل سواًء عنده، ويفعلَ ما شاء 

به. أية شريعة حتكم مشاعره وتضع عرشها على قلبه. ميكـن أن  قل
خيرج ملحد عن حكمه تعاىل باللسان، ولكنه ال يستطيع أن خيـرج  
عن الفطرة اليت فطره اهللا عليها. اجتنابه الذنوب أو اجتنابه إظهارها 
دليلٌ على خوف حماسبة ملك يسيطر على قلبه، وإن كان هو منكرا 

  ململكته. 
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 �لَا أُقِْسم بِيومِ الْقيامة * ولَا أُقِْسم بِالنفْسِ اللَّوامة�  تعاىل:يقول اهللا
).. أي ليس كما يظن الناس بأنه ليس هناك إله وال ٣-٢(القيامة: 

يوم الدين. بل حنن نقدم شيئَني إلثبات هذه األمور؛ األول أنه لكل 
اخلري يكون خـريا   شيء يوم القيامة الذي يحكم فيه بشأنه، فجزاُء

وجزاء السوء يكون سوًءا. وإذا مل يكن هناك إله فلمـاذا حيصـل   
الثواب والعقاب؟ ولينظر الذين يكفرون بالقيامة الكربى أن القيامة 
تبدأ من هذه الدنيا، إذ يصاب الزاين بالزهري والسيالن، وال يصاب 

  ما املتزوج، مع أن كليهما يقومان بعمل واحد. 
الثانية هي النفس اللوامة.. أي نفس اإلنسان ذاا تلومـه  والشهادة 

على ارتكاب الذنب بأنه عمل سيئ وجنس. إنّ امللحـدين أيضـا   
يستقبحون الزِىن والكذب، وال يعدون التكبر واحلسد من األفعـال  
احلسنة. ملاذا؟ مع أنه ليس لديهم أية شـريعة. ألـيس ألن قلبـهم    

ألنه يشعر بأنه سوف يعاقَب على يد  يستنكرها! والقلب يستنكرها
حاكم أعلى على فعله هذا وإن كان ال يستطيع أن يعبر عن ذلـك  
بالكلمات. ويف تأييد هذا املوقف نفسه ورد يف القرآن الكـرمي يف  

) أي أنّ اهللا ٩(الشمس:  �فَأَلْهمها فُجورها وتقْواها�موضع آخر: 
والشر؛ فهذا الشعور باخلري والشر ذاته  تعاىل قد ألْهم كلَّ نفس اخلري
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دليل قوي على وجود اهللا تعاىل. إذا مل يكن هناك إله فـال داعـي   
  لوصف شيء حسنا وآخر سيئا، بل ليفعل الناس ما يشاءون. 
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الدليل الرابع الذي يعلَم من القرآن الكرمي على وجود اهللا تعاىل هو: 

�كبأَنَّ إِلَى رو  اتأَم وه هأَنكَى * وأَبو كحأَض وه هأَنى * وهتنالْم
 �وأَحيا * وأَنه خلَق الزوجينِ الذَّكَر والْأُنثَى * من نطْفَة إِذَا تمنـى 

).. أي لقد بلَّغنا هذا األمر عن طريق كل نيب: أن ٤٧-٤٣(النجم: 
، سواء كانت واقعات السعادة أم � هو ذات اهللامنتهى كل شيء 

الكآبة فكلُّها تأيت من اهللا، واملوت واحلياة كالمها بيد اهللا تعاىل. وهو 
  خلق الذكر واألنثى كليهما من شيء صغري إذا تـم قذفه. 

يف هذه اآليات وجه اهللا تعاىل اإلنسان إىل أن لكل فعل فاعلًـا، وال  
رمت يف هـذا الكـون كلـه    بد أن يكون لكل فعل فاعل. فإذا فكّ

الهتديتم إىل أن مجيع األشياء تنتهي إىل اهللا تعاىل أخريا، وهو املنتهى 
لكل شيء، وحبكمه حيدث كل شيء. فقـال اهللا تعـاىل موجِّهـا    
اإلنسانَ إىل حالته البدائية إنك خلقت من نطفة، وكلما عـدت إىل  

أنـت  الوراء وجدت نفسك أحقر فأحقر. فكيف ميكن أن تكون 
خالق نفسك؟ إذ ال ميكن أن يكون خلق بال خالق واإلنسان لـيس  
خبالقٍ نفسه ألننا كلّما تأملنا يف حالته رأينا أنه وصل إىل هذه احلالة 
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بعد تطوره من حالة أدىن وأضعف. فإذا مل يكن خبـالقٍ يف حالتـه   
احلالية فكيف كان ممكنا أن يكون هو خالقًا يف حالـة الضـعف   

بد من اإلميان بأن له خالق آخر ال حد لطاقاته وال اية  تلك؟! فال
  لقدراته. 

 أدق لَلُهج كانت عفاحلاصل أنه كلما فكرنا يف رقي اإلنسان املتدر
فأدق، حىت تأيت مرحلة تقول فيها العلوم الدنيوية كلها بأن اآلن ال 
دخل لنا يف هذه املرحلة، وال ندري كيف حدث هذا وهذه هـي  

ـِم إىل   املرح لة حيث تعمل يد اهللا تعاىل. وأخريا يضطر كـل عالـ
اإلقرار بأن "إىل ربك املنتهى". أي يكون لكل شيء منتهى وكـل  

  . � يط به، وهو اهللاحتشيء ينتهي إىل وجود ال ميكن لعقوهلم أن 
هذا الدليل واضح لدرجة أن أكثر الناس جهلًا يستطيع أن يفهمـه.  

بيا ما الدليل عندك على وجود اهللا تعاىل؟ يروى أن شخصا سأل أعرا
فأجابه بأنين عندما أرى يف الغابة بعر بعري فأستدل به أن بعريا مر من 
هنا، أفال أستطيع أن أعلم بالنظر إىل هذه املخلوقات العظيمة أن هلا 

احلق أن هذا اجلواب صادق وموافق للفطـرة، وإذا تأمـل    ◊خالقًا؟

                                                           

◊
البعرة تدلّ على البعري وأثر القدمِ على السفري، فالسماء ذات الربوج واألرض ذات الفجاج أما تدلّ  

  دير؟ على ق
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اإلنسانُ يف خلق املخلوقات الضطر حتما لالعتراف بوجود خلَـق  
  هذا كلَّه. 
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الدليل اخلامس الذي قدمه القرآن الكرمي على وجود اهللا يشبه الدليل 

ل باَألوىل. السابق ولكنه أقوى منه، إذ استخدم هناك طريق االستدال
تبارك الَّذي بِيده الْملْك وهو علَى كُلِّ شيٍء قَدير �يقول اهللا تعاىل: 

 زِيزالْع وهلًا ومع نسأَح كُمأَي كُملُوبياةَ ليالْحو توالْم لَقي خالَّذ *
اقًا مبط اتومس عبس لَقي خالَّذ * فُورنِ  الْغمحلْقِ الـري خى فرا ت

   ـرصجِـعِ الْبار فُطُورٍ * ثُم نى مرلْ ته رصجِعِ الْبفَار تفَاوت نم
ِسريح وهئًا واسخ رصالْب كإِلَي بقَلننِ ييت٥-٢(امللك:  �كَر (  

يقول بعض الناس إن هذا الكون كله خلق صدفةً، وتركَّـب كـل   
شيء بامتزاج املواد صدفةً. وحياولون أن يثبتوا عن طريق العلوم أنه 
ميكن أن تلتصق الدنيا بعضها ببعض بنفسها وتعمل تلقائيا من دون 
أي مدير. ولكن اهللا تعاىل يرد عليهم يف هذه اآليات بأنّ األشياء اليت 
خيتلط بعضها ببعض صدفةً ال يكون فيها تسلسل وال نظـام، بـل   

شوائية. تتكون الصورةُ بامتزاج ألوان خمتلفـة، ولكـن إذا   تكون ع
رمينا ألوانا خمتلفة على ورق فهل تصبح صورة؟ ويتكـون البنـاء   
باللّبِنات، ولكن إذا رمينا اللبنات بعضها فوق بعض فهل سيتشكّل 

، مع ذلك مصادفةالبناء؟ ولو أقررنا فرضا بأنّ بعض الواقعات حتدث 
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ل بعد رؤية نظام الكون بأن هذا كلَّه حدث ال يستطيع امرؤ أن يقو
من تلقاء نفسه. لنفترض أن األرض خلقت من املادة تلقائيا ولنقبل 
أيضا أن اإلنسان أيضا خلق صدفة، ولكن انظروا يف خلْقِ اإلنسان: 

؟ وعادة هل ميكن أن يأيت هذا اخللق الكامل إىل حيز الوجود تلقائيا
ا نطّلع من خالل ميزاته على صانعه، فمثلًا عندما نرى شيئًا يف الدني

عندما نرى رمسا مجيلًا يتبادر إىل الذهن أن رساما مـاهرا رمسـه،   
فكذلك يفهم بقراءة عبارة رائعة أن كاتبا عظيما كتبها. وهكـذا  
كلما تقوى الربطُ تترسخ يف الذهن براعـة الصـانع أو الكاتـب    

جاء إىل حيـز   املنتظم للغاية وعظمته. فلماذا يتصور أن هذا العامل
  ؟ الوجود تلقائيا وصدفة

فكّروا قليلًا يف أنّ اإلنسان حيث أويت قُـوى للرقـي أويت العقـل    
لتحويل أفكاره إىل صورة عملية وخلق جسده أيضا مالئمـا لـه.   
وألنه كان عليه أن يكسب رزقه ببذل اجلهد لـذلك أويت قـدرة   

اهللا قد وضع رزق الشجر يف األرض  رزقه بالسعي. ومبا أن ليكسب
فقد أعطاه جذورا ليتغذى ا. وألنه جعل اللحم غذاء األسد فقـد  
أعطاه خمالب ليصطاد ا. وحيث إنه قدر للحصان والثور أن يأكال 
العشب فقد منحهما عنقًا يبلغ العشب خبفض الـرأس. وإذْ قـدر   

ويلًا وعاليا. للجمل أن يأكل أوراق األشجار وشوكها جعل عنقه ط
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أهذه كلُّها حدثت صدفة؟! هل علمت الصدفةُ أن تهب للجمـل  
عنقًا طويلةً، ولألسد خمالب، وللشجر جذورا، ولإلنسان أرجلًـا؟  
أيعقل أن حيصل النظام الدقيق هلذا احلد فيما يكون قد حدث مـن  

  تلقاء نفسه؟! 
وحيث جعل حياته مث إذ جعل اهللا لإلنسان رئةً خلق هلا اهلواء أيضا، 

تعتمد على املاء هيأه له عن طريق السحاب الذي تـؤدي حـرارة   
الشمس إىل تشكله. وإذ أعطاه عيونا فالستخدامها خلـق ضـوء   
الشمس أيضا لكي تتمكن به العيون من الرؤية. وإذ أعطاه آذانـا  
خلق مع ذلك أصواتا مجيلةً أيضا، ومقابل اللسان رزقه أشياء لذيذة 

خلق األنف هيأ له الطِّيب أيضا. كان من املمكن أن  أيضا. وحيث
ختلق الصدفةُ رئةً يف جسد اإلنسان، ولكن كيف يتهيأ هلا اهلـواء؟!  
وكذلك كان من املمكن أن تخلق عيون اإلنسان ولكن ما أغـرب  
تلك الصدفة اليت خلقت على بعد ماليني األميال الشمس أيضا لكي 

كانت هذه الصدفة قد خلقت آذانا يف  تستطيع العيون أن تعمل. إذا
جانب فأي قوة خلقت الصوت يف جانب آخـر؟ ولنفتـرض أنّ   
الصدفة خلقت الكالب والدببة يف بالد الثلوج ولكن ملاذا أصـبح  

حيميها من الربد. هل الصدفة  لكيشعر هذه الكالب والدببة طويلًا 
؟ وهل خلقت آالف األمراض وخلقت الصدفة نفسها عالجاا أيضا
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  ه احلكّةَ، وأنبتـتب ملسسبعشب القريص الذي ي دفة خلقتالص
  معه السبانخ لتكون عالجا له؟ 

إن صدفة امللحدين غريبة إذ إا أقامت لكل ما لزمه املوت سلسـلة  
كـان   لـو التوالد، وما مل يلزمه املوت مل تقرر له هذه السلسـلة!  

يف سنوات، لذا أُلزِم به الفناء، لفنيت الدنيا ميوت وال يولد اإلنسان 
ولكن الشمس والقمر واألرض ال تفىن وال تخلق من جديـد. أال  
يثري هذا النظام استغرابا أنه ملا وضعت اجلاذبية بني األرض والشمس 

   فجعلتا بعيدتني عن بعضهما حبيث ال تصطدمان؟
يمـا  أال تدلّ هذه األمور على أن خالق مجيع هذه األشياء ليس عل

فحسب بل إن علمه غري حمدود، وقواعده منضبطةٌ حبيث ال خالف 
بينها وال نقص فيها؟ إنين أرى أصابعي هذه أيضا دليل على وجوده 

خملب األسـد فهـل    أُعطيتحيث أنين رزقت علما فلو كنت  �
كنت أستطيع أن أكتب؟ إن اهللا مل يعط األسد علما فأعطاه خمالب، 

ا فمنحين أصابع. بينما أعطاين علم  
يف احلكومات يعمل آالف املفكّرين إلصالح شؤون احلكومة ليـل  
ار، ومع ذلك نرى أنه تبدر منهم أخطاء تلحق ضـررا خطـريا   
باحلكومات، بل يف بعض األحيان تدمرها ائيا، ولكن إذا كانـت  
شؤون الكون مبنيةً على حمض الصـدفة فمـن العجـب أن آالف    
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رض لألخطاء ولكن هذه الصدفة ال تخطئ أبدا! األذهان الذكية تتع
فاحلق أن هلذا الكون خالقًا وهو مالك كون واسعٍ وعزيز. لـو مل  
يكن كذلك لَما تراءى هذا النظام املنسق. فاآلن حيثمـا رجعـتم   
البصر سريجع إليكم البصر خاسئا وحسريا حبسب قـول القـرآن   

رار ينالون الثواب والفجار الكرمي، وسيتراءى يف كل شيء نظام. األب
العقاب، كلٌّ يؤدي املهمة املوكّلة إليه وال يفتر وال للحظـة. هـذا   

  املوضوع طويلٌ جدا ولكنين أختتمه هنا؛ فالعاقل تكفيه اإلشارة. 
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يواجهون اخلزي يتبين من القرآن الكرمي أن الذين ينكرون اهللا تعاىل 

يدلّ على أم على الباطل، ألن اهللا تعاىل دائمـا   دوما. وهذا والذلّة
يرزق املؤمنني فتوحات، وهم ينتصرون على أعدائهم. فإن مل يكن 

  هناك إله فمن أين جييء هذا النصر والتأييد؟ 
فَقَالَ أَنا ربكُم الْأَعلَى * فَأَخـذَه  �يقول القرآن الكرمي عن فرعون: 

و ةركَالَ الْآخأي عندما دعا ٢٦-٢٥(النازعات:  �الْأُولَىاُهللا ن ..(
فرعونَ إىل طاعة اهللا تعاىل قال مستكربا: أي إله؟ فأنا  �موسى 

اإلله. فأخزاه اهللا تعاىل يف هذه الدنيا ويف اآلخرة. فحادث فرعـون  
  دليل بين على أن منكري وجود اهللا تعاىل يلقُون الذل واهلوان دوما. 

يستطع امللحدون أن يقيموا أي دولة يف الـدنيا  عالوةً على ذلك مل 
 نقط، بل الذين فتحوا الدنيا وأصلحوا البالد وصنعوا التاريخ هم مم
يؤمنون باهللا تعاىل. فذلُّ امللحدين وخزيهم وعدم قدرم علـى أن  

  يربزوا أمام العامل يف صورة أمة.. أال يعين شيئًا! 
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جود اهللا تعاىل هو أن القائلني بالذّات اإلهليـة  الدليل السابع على و

واملؤمنني احلقيقيني ا يفلحون دائما، ورغم معاداة الناس ال تـرتل  
عليهم مصيبة. لقد كان الدعاةُ إىل اهللا تعاىل يف كل بلد، ومل يتعرض 
أحد للمعاداة كما تعرض هؤالء، ولكن ماذا استطاعت الـدنيا أن  

  تفعل ضدهم؟ 
إىل الغابـة وأي سـكينة    ♦نال الذين طردوا "رامشندر" أي راحة

حصل عليها "راوون"؟ أمل خيلد اسم "رامشندر" آلالف السنني؟ أمل 
يثلَم صيت "راوون" إىل األبد؟ وماذا استفاد قوم "كورو" من رفض 

؟ أمل يهلكوا يف ميدان "كروتشتر"؟ وكذلك فرعون امللك •"ا"كرشن
يل على صنع الطـوب، عـادى رجلًـا    الذي كان يكرِه بين إسرائ

؟ �مسكينا مثل موسى، ولكنه هل استطاع أن يسيء إىل موسى 

                                                           

 رامشندر" نيب هندوسي و"راوون" معارضه. (املترجم) " ♦

" نيب هندوسي آخر، كان ينصر املظلومني وخيلصهم من ظلم احلكام اجلبابرة يف اهلند، نشبت اكرشن" •
بأنه لن حيارب،  ا، فقرر كرشنااحلرب بني فئيت "كورو"و"باندو". وكلتامها كانتا من أقرباء كرشن

ومع أن  نا" فاختاروا كرشو، أما "بانداجيشه، فاختار "كورو" اجليش ورفضوا كرشن وخيرمها بينه وبني
مل يشارك يف هذه احلرب كمحارب بل شارك كسائق عربة "أرجون" الذي كان أمري "باندو"،  اكرشن

فئة "باندو" مع كوم قليلي العدد وازمت  انتصرتولكن بسبب حكمته ودهائه وإرشاده لألرجون 
م كانوا أضعافا يف العدد. وميثل "كورو" الشر و"باندو" اخلري يف التراث اهلندوسي. "كورو"مع أ

 (املترجم) 
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ملكًا. وما قام به العامل مـن   �فقد غرِق فرعون وأصبح موسى 
مـن   �واضح أيضا، وما أحرزه عيسى  �معارضة  لعيسى 

ازدهار أيضا ليس خبفي. لقد هلك أعداؤه وصار خدامـه ملوكًـا   
كان أكثر الناس إعالء السم اهللا القدوس، حـىت   �بينا للبالد. ون

. كان -والعياذ باهللا  -يقول كاتب أورويب بأنه كان به جنون باهللا 
يردد اسم اهللا دائما، وقد خالفه سبعة أقـوام، وأصـبح األقـارب    

كلُّهم أعداًء له، ولكن أمل تفتح بعد ذلك خزائن الدنيا على  واألغيار
  يكن هناك إله فمن الذي قام بتأييده؟ ؟ إذا مل �يده 

إذا كان هذا كلُّه صدفةً فكان جيب أن يكون هناك مرسلٌ واحـد  
على األقل أتى إلثبات ألوهية اهللا وأخزته الدنيا، ولكن كل من أتى 

ومن يتـولَّ  �لرفع اسم اهللا صار معززا ومكـرما. يقول اهللا تعاىل: 
. (املائـدة:  �ذين آمنوا فَإِنَّ حزب اِهللا هم الْغالبونَ ورسولَه والَّاَهللا
٥٧ (  
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الدليل الثامن الذي جنده يف القرآن الكرمي على وجود اهللا تعاىل هو 
استجابةُ الدعاء. عندما يدعو اإلنسانُ ربه تعاىل خبشوع واضـطرار  

بزمن خاص، بل  يستجيب دعاَءه. وهذا األمر ليس متعلقًا �فإنه 
توجد مشاهده يف كل زمان. فيقول اهللا تعاىل يف القـرآن الكـرمي:   

�  ـانعاعِ إِذَا دةَ الدوعد أُجِيب ي قَرِيبي فَإِنني عادبع أَلَكإِذَا سو
  ) ١٨٧(البقرة:  �فَلْيستجِيبوا لي ولْيؤمنوا بِي لَعلَّهم يرشدونَ

ا سأل شخص: كيف نعلم أن اهللا يستجيب الدعوات؟ وملاذا اآلن إذ
ال نقول إن أمور بعض الداعني تتحق صدفةً بينما أمور البعض اآلخر 

؟ فلو أجيبت الدعوات كلها لكان هذا املبدأ مقبوال بعض تتحققال 
الشيء، ولكن كيف يعلَم من حتقُّق بعضها أا مل تكن صدفةً بـل  

  استجاا مستجيب؟  
. لقد تكون مصحوبة باآليات واملعجزاتابه أن استجابة الدعاء فجو

دعا سيدنا مريزا غالم أمحد القادياين املسيح املوعود واملهدي املعهود 
عليه الصالة والسالم إىل هذا الطريق إلثبات وجود اهللا تعاىل؛ وذلك 
بأن ينتخب بعض املرضى املصابني بأمراض خطرية، ويتم تـوزيعهم  
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: فئةٌ يعاجلها األطباء واألخرى تحول إيل فأدعو هلـم. مث  إىل فئتني
ترقبوا من يشفى مرضاه. فهل ميكن أن يكون يف طريقة االختبـار  

  هذه شك؟ 
فكان شخص عضه الكلب وأصابه اجلنون ورفض أطبـاء مدينـة   
"كسويل" عالجه رفضا باتا، وكتبوا أنه ال عالج له. فدعا له املسيح 

، مع أن املصابني بِداء الكلَب نتيجـة عـض   فشفي �املوعود 
الكلب املسعور ال يشفون أبدا؛ فاستجابة الدعوات تثبِت أن هناك 
من يتقبلها. وهي ليست متعلّقة بزمن خاص بل ميكن أن تالحـظ  
مناذجها يف كل زمان. فكما كانت األدعية تسـتجاب يف املاضـي   

  كذلك تستجاب اآلن أيضا. 
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الدليل التاسع الذي يعلَم من القرآن الكرمي على وجود اهللا تعاىل هو 

لكنه يف احلقيقة دليلٌ ذو شـأن   دليال تاسعااإلهلام. ومع أنين أوردته 
يثَبـت  �عظيم للغاية يثبت وجود اهللا تعاىل يقينا. فيقول اهللا تعاىل: 

 �الْحياة الـدنيا وفـي الْـآخرة    اُهللا الَّذين آمنوا بِالْقَولِ الثَّابِت في
).. فما دام اهللا تعاىل يكلِّم عددا كبريا من البشـر يف  ٢٨(إبراهيم: 

األنبيـاَء   �كل زمان فكيف ميكن أن يصح إنكاره؟ وال يكلِّـم  
والرسلَ فحسب بل حيدث األولياَء أيضا. ويف بعض األحيان يتكلم 

منه لطمأنته. فقد كلّم هذا العبـد   مع أحد من عباده الضعفاء رمحةً
الضعيف أيضا وأثبت وجوده باألدلة. وليس هذا فقط بل إنه أحيانا 
يتكلم مع أناس سيئني وخبيثي الباطن أيضا إلمتام احلجة عليهم، حىت 

والعواهر يف بعض األحيان يرون رؤى صادقة  والسفلةأنّ النجِسني 
  ويتلقّون إهلامات. 

ا من ذات عظيمة هو أا أحيانا تتضمن أخبارا غيبية والدليل على أ
تتحقّق يف وقتها مؤكدةً أا مل تكن من اختراع ذهن اإلنسـان ومل  

. ويف بعض األحيان تتحدث عـن  اخللل يف نظام اهلضمتكن نتيجةَ 



��� �
� �

د���
	��و��د�א�� �

  

�٣١�

  أمور ستحدث بعد مئات السنني لكي ال يقول أحد أن الواقعـات
م وحتقّقت صدفةً. فتقدم املسيحيني الذي احلاليةَ ظهرت أمامه يف املنا

يدهش العالَم اليوم كان مذكورا من قبل يف التوراة والقرآن الكرمي 
بكلمات صرحية وبتفصيل، بل ورد ذكر األحداث اليت سوف حتدث 

  يف املستقبل، مثلًا: 
١ .�طِّلَتع ارشإِذَا الْعأي سيأيت وقت تتعطل  ..)٥(التكوير:  �و

ق، وتفسريه ورد يف حديث مسـلم كالتـايل: "ولَيتـركَن    فيه النو
القالص فَال يسعى علَيها". ولقد حتقّقت هذه النبوءة باختراع القطار 

إشارات  �يف هذا الزمن. وبالنسبة إىل القطار توجد يف كالم النيب 
واضحةٌ جتعل صورة القطار تلوح أمام األعني ويوقن املرء أن املـراد  

هو املركب الذي سوف يسري بالبخار ويسـبقه   �كالم النيب  من
جبل من الدخان ويكون مثل احلمار من حيث الركـوب ونقْـل   

  ويخرج صوتا قبل انطالقه وغري ذلك.  البضائع واألثقال
).. أي ستنشـر  ١١(التكـوير:   �وإِذَا الصحف نشرت� . ثانيا٢

الكتب يف هـذا الـزمن    الكتب والصحف بكثرة، وكم كَثُر نشر
  . فحدث وال حرجاملطابع!  سببب
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٣. �تجوز فُوسإِذَا النأي سيتحقق نشـوُء  ٧(التكوير:  �و ..(
عالقات متبادلة بني البشر وتيسر طرق اللقاءات حبيـث ال ميكـن   

  تصوره أكثر من الزمن الراهن. 
٤. �ا الرهعبتاجِفَةُ * تالر فجرت موفَةُيأي ٨-٧(النازعـات:  �اد (

األرض. والـزمن   ترجفحدوث الزالزل املتتالية وغري العادية حىت 
  احلايل معروف ذا الشيء أيضا خاصةً. 

 �وإِنْ من قَرية إِلَّا نحن مهلكُوها قَبلَ يومِ الْقيامة أَو معذِّبوها� .٥
ك الناس بصدمات الطـاعون  ).. ففي هذا الزمن يهل٥٩(اإلسراء: 

والزالزل والطوافني والرباكني ونشوب احلروب فيما بينهم. وقـد  
اجتمعت أسباب املوت يف هذا الزمن وظهرت بشـدة ال يوجـد   

  نظريها من حيث اموع يف أي زمن سابق. 
مث إن اإلسالم دين وجد يف املؤمنني به يف كل قرن من يتشـرفون  

ون من خالل اآليات اخلارقة للعادة أن هناك باإلهلام اإلهلي، ويظهر
قادرة وقوية ومدبرة باإلرادة. فقد أنزل اهللا تعـاىل وحيـه إىل    ذاتا

يف غاية عجزه ومخوله أن: "يأتيك من كـل   وهو مأمور هذا الزمان
فج عميق. ينصرك رجالٌ نوحي إليهم من السماء. وال تصعر خللق 

م. ١٨٨١هني األمحديـة، طبـع:   اهللا وال تسأم من الناس". (الـربا 
  ) ٢٦٧، هامش صفحة: ١اخلزائن الروحانية، جملَّد 
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يقوم ذا اإلعالن شخص يسكن يف قرية مل يكن يعرف امسها أحد 
من العامل املتحضر، مث يرى العامل أن الناس رغم املعارضات العنيفـة  
ا والعراقيل الشديدة حيضرون هنا من كل أحناء العامل بدءا من أمريك

وأفريقيا، وقد بلغت كثرم درجة ال يستطيع شـخص عـادي أن   
يصافحهم ويقابلهم مجيعا. وتركت مجاعة كبرية أوطـام احلبيبـة   
وسكنوا هنا، ويشتهر اسم قاديان يف العامل كله. أهذا شيء بسيط؟ 

  ؟ املعجزةأميكن صرف النظر عن مثل هذه 
كا، ونشر كلماته من املسيحيني ادعى "دوئي" النبوةَ يف أمري كذلك

اخلبيثة هذه: "أدعو اهللا أن يأيت يوم قريب ينقرض فيه اإلسالم مـن  
إمامنا املسيح  فنشرالدنيا، اللّهم حقِّق ذلك، اللّهم أهلك اإلسالم." 

إعالنا مقابله وقال: يا من يدعي النبوة! تعالَ باهلْين،  �املوعود 
الكذّاب يهلك  تعاىل أن وستكون مبارزتنا بالدعاء، وكالنا ندعو اهللا

م)، ولكنه قال برعونة: هل ١٩٠٣متوز  ٥منا قبل اآلخر. (تلغراف 
تظنون أنين سأجيب هذه البعوض والذباب؟ لو وضعت عليها قدمي 

م). ولكـن املسـيح   ١٩٠٣لَدستها. (جريدة دوئي، كانون األول 
م: ١٩٠٣-٨-٢٣كان قد قـال ونشـر يف إعـالن     �املوعود 

"ا أنه لو هرب دوئي من املبارزة فبالرغم من ذلك ستحل اعلموا يقين
آفة على مدينته "صهيون" عما قريب. فيا اهللا! يا أيها اإلله الكامل! 
اقضِ عاجلًا واكشف كذب دوئي على الناس." مث امسعـوا أيهـا   
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األعزة! ماذا حصل بعد ذلك! إنّ الذي كان يعيش عـيش امللـوك   
ليونا نقدا قـد أصـبح ابنـه    والذي كان عنده من املال سبعون م

وزوجته عدوين له، كما أن أباه قد نشر إعالنا أنه ابن زنا، وأخريا 
أُصيب بالفاجل، مث أصابه اجلنون بسبب كثرة األحزان. ويف النهايـة  

من قبـل،   مبعوثهم كما أخرب اهللا تعاىل ١٩٠٧هلَك يف آذار/مارس 
م أنّ اهللا ١٩٠٧-٢-٢٠يف إعالن  �وكما كتب املسيح املوعود 

كون تسوتعاىل يقول: "سأظهر آيةً جديدةً سيكون فيها فتح عظيم، 
كله". وهكذا أدى دوئي الكه شهادةً على وجـود اهللا   للعاملآيةً 

على عـامل املسـيحية    �تعاىل. وكان ذلك فتح املسيح املوعود 
  القدمي واجلديد كلَيهما. 

أحـد   "ليكهـرام" ثالثًا اآلريون يف هذا البلد أصحاب نفوذ، وكان 
يف كتابه "كرامات الصادقني"  �. كتب املسيح املوعود زعمائهم

نبوءة أن اهللا تعـاىل تقبـل    -للهجرة  ١٣١١املطبوع يف صفر  -
  هلك خالل سـتدعائي عن ليكهرام وأخربين أن ليكهرام سوف ي

ويوجه إليه إهانـات   �سنوات، وجرمه أنه كان يشتم رسول اهللا 
م عن كيفية ١٨٩٣-٢-٢٢يف إعالن  �مث أخرب  بكلمات بذيئة.

موته وقال: "عجلٌ جسد له خوار، له نصب وعذاب".. يعين هـو  
عجل السامري الذي ليست فيه روح، بل صوت حمض خال مـن  
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الروحانية فلذلك سوف يعذَّب كما عذِّب عجل السامري. كـلٌّ  
مث ن ق متزيقا مث أُحرقزسف يف اليم. يعرف أنّ عجل السامري قد م

كشفًا (انظروا حاشية بركات الدعاء،  �مث رأى املسيح املوعود 
) بأنّ شخصـا قويـا مهيـب    ٣٣، ص ٦اخلزائن الروحانية، جملد 

الشكل كأنه ليس إنسانا بل هو من املالئكة الشداد الغالظ يسأل: 
عن يوم هالكه يف بيت شـعر لـه،    �أين ليكهرام؟.. مث أخرب 

  فقال: 
اوبشري   وقال   مبشرين  رب  

  ستعرف يوم العيد والعيد أقرب
: �أي سيهلك يف اليوم الثاين من العيد وهو يوم السبت. وقال 

   (يف بيت شعر له باللغة الفارسية ما تعريبه)
  .. �حملمد  السيف البتار خفالضال! وأال أيها العدو اجلاهل 

وأخرب فيه عن كيفيـة  كتب هذا البيت قبل مخس سنوات من مقتله 
م، واعتـرف اجلميـع   ١٨٩٧-٣-٦مقتله. فأخريا قُتلَ ليكهرام يف 

بقول واحد أنّ هذه النبوءة قد حتقّقت بكـل صـفاء ووضـوح،    
وصارت حجة ناطقةً على وجود اهللا تعاىل. فإنكار وجود اهللا تعاىل 

  مع وجود اإلهلام اإلهلي ليس إال غاية من الوقاحة وقلّة احلياء. 
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الدليل العاشر الذي بـينه القرآن الكرمي للحكـم يف كـل نـزاع    

 �والَّذين جاهدوا فينا لَنهـدينهم سـبلَنا  �يستنبط من هذه اآلية: 
).. والذين عملوا ذه اآلية انتفعوا دائما. والـذي  ٧٠(العنكبوت: 

زق كبري إذا كان هناك إله. ينكر اهللا تعاىل فليحسب أنه سيقع يف مأ
فواضعا هذا األمر يف البال إذا كانت يف قلبه لوعةٌ ملعرفة احلق فعليه 
  ين، أنْ يا إهلي إذا كنـتأن يدعو اهللا تعاىل بتضرع وإحلاح شديد

 قدرات غري حمـدودة كما يقول املؤمنون بك متلك فعلًا موجودا و
قني واإلميان لكـي ال أبقـى   فارمحين واهدين إليك وألقِ يف قليب الي

  حمروما. 
فلو دعا أحد هكذا بصدق القلب وواظب عليه أربعني يوما علـى  
األقل فليهدينه رب العاملني أيا كان دينه وأيا كان بلده، وسـيرى  
سريعا أن اهللا تعاىل سيثبت له وجوده حبيث تزول من قلبه جناسـة  

دا. ومن البهة كليبوالش هي أنه ال ميكن أن يكون يف طريـق  الشك
الـحكم هذا أي لون من اخلداع، فما املشكلة لطـاليب احلـق أن   

  يعملوا به؟ 
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ا مع أنه توجـد يف القـرآن    مكتفياذه األدلة العشرة أُي مقايل 
الكرمي أدلة أخرى أيضا، ولو تعمق فيها أحد لوجد فيها املزيد مـن  

   الدالئل. واهللا املستعان.
ويف النهاية أرجو من الذين يقع هذا الكُتيب يف يدهم أن يعطوه بعد 

  قراءته أحبابا آخرين يرونه مفيدا هلم. 
  م) ١٩١٣(جملة "تشحيذ األذهان": آذار/مارس 
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