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  باآليات البينات اَهللالكامل من اهللا هو من يري  اإلنسان •
ويف وجهه يشع نور العشق والصدق والوفاء، وخلُقُه الكرم والتواضع  •

  واحلياء
  ة األنبياءلصفات اهللا، واستقامته تكون استقاملا وصفاته كلها تكون ظ •
  من نبعه يتدفق حبر فيضٍ أبدي، يف وجهه يتراءى وجه اهللا ذي الكربياء •
  �إىل السماء دائما، وجوده رمحة متجسدة كاملصطفى  صعوده •
  يف القرآن الكرمي أنبأ اهللا مبجيئه، وله مئات مدحٍ وسالمٍ من الرسول أيضا •
  املصائبال يفرط يف إخالصه يف سبيل حبيبه، مهما كانت ضراوة زوابع  •
  ملتفسبيل حبيبه العزيز بالًء، وإن كان على دربه ثعبان  يفال خياف  •
حيرم على نفسه النوم والراحة، حني يعاين منه العارفون والعوام على  •

  السواء
يفلت قلبه من يده، وتسقط العمامة عن رأسه، يكون منـزها من كل  •

  ورياء عجبٍ
•  حم والتلطف باخلَلق، منهجهكله املواساة والسخاءمبدؤه الر  
  قلبه الطيب حسرة وحزنا هلداية عصابة الطاحلني دائما حيزن •
  دين اهللا كاألولياءيغار على جيتنب صحبة األشرار دائما، و •

                                                 
 مترمجة من الفارسية. (املترجم)١
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  يرد القدر والقضاء عزميتههو للدين مالذٌ وللمسلمني ملجأٌ، وب •
مرة دعاؤه يكفيك لكن جهودك كلها مهما بذلتها ال تزيل بالياك، و •

  بلقائك به
  أسدا يعيش يف هذه الدنيا، من صيده يأكل األغيار •
  ١شقياءتارةً يري للدين القومي آيات، وأخرى يصول يف امليدان على األ •
  مظفر منصور من اهللا الكرمي، ملعضالت الشريعة حلَّال •
  اهللا ذي العالءعظمة يف وجهه يشع نور حب احلبيب األزيل، وفيه تلمع  •
يعلن  نال أهل الكشوف كشوفهم، ومن النجوم يصدر صوتبربكته ي •

  قدومه
 ،يصحب مقام الوالية آيات كثرية، وليس كل من لبس العباءة ،باختصار •

  من األولياء
  مفتاح هذه الثروة كلها احلب والوفاء، وسعيد من نال هذا الثراء •
الصدق هي قد تنتحلُ حكايات الزهد ولكن عالمة أبطال هذا امليدان  •

  الصفاءو
ففي كل خطوة ضرورة ؟! كيف أبين عقَبات حتول دون الصراط املستقيم •

  للتضرع والبكاء
  سبيل احلبيب، ولْيفْن كلُّ من يفر من الفَناءيصلَى يف فليحترق من ال  •
  ال يلبس تاج الفتح والظفر إال من ضحى بنفسه يف سبيل الدين للدفاع •
  يف سبيل اهللا تفاىنن مال يعطى أحد آيات مساويةً إال  •

                                                 
ليس املراد من احلرب هو احلرب بالسيف والبندقية، ألنه من احلمق وينايف اهلدي القرآين  ١

هي املناظرات الشفهية بالتزام الرفق والعدل القتالُ لنشر الدين. بل ما أقصده من احلرب 
 واملعقولية، وإال فأنا أخالف مجيع احلروب الدينية اليت تشن بالسيف باسم اجلهاد. منه.
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الصفاء ت إال من كان يف مقام اخلوارق واملعجزا مقامغ وبلمن يستطيع  •

  واالصطفاء
ويف جميء إمامٍ للدين حاجةٌ، كلما أصبح اخللق كأموات وملحدين  •

  وجهالء
  فله على أهل الدنيا منة؛ ألنه لدين اإلسالم املالذ •
  صفوف قوم ضالنيال حيمل السيف، ولكنه يقضي بسيف احلجة على  •
  كبطل يأيت من الرب الكرميِ، هادفا يف كل حلظة إىل نصرة احلق •
• بشجاعته وبسالته يوم القتال واجلدال؛ آمال أن حتظى نفس بالنجاة قدامم  
  ربناعالمتهم من  وهذه اهللا اعة أصفياءهذه هي مج •
  فتنةيقضون حيام يف حرب وقتال، ليحفظَ الناس من كل  •
  هم حيرسونك بكل جهد وعناءبينما جع أنت بنوم هادئ،  •
، فالرجال والنساء مبأمنٍ ١هؤالءأبطال القتال فكن عبدا أمام عزمية  •

  أبطال احلرببسبب 
  ، هو للدين مالذٌ �البطل الذي يدمي قلبه لدين املصطفى  •
  ومن أجل ذلك يطأطئ على عتبام بتواضع كل صاحل وطيب الفطرة •
•  وهحالزواالستكبار على هؤالء األبطال جهلٌ وغباوةٌ، واملستكرب وق  

                                                 
ليس املراد من األبطال هنا الذين يرفعون السيف على اخللق بعذر نشر الدين، ويقتلون  ١

لكون لنشر الدين إال السيف هم ويوقعون العالَـم يف مصيبة. بل احلق أن الذين ال مي
كالسباع وال يستحقون أي مدح ألم يهيئون للمعارضني فرصة االعتراض نتيجة سفك 
الدماء بغري حق. بل املراد من األبطال هنا هم أولياء اهللا الذين يعطَون قدرة على إظهار 

ون املنكرين باآليات املعجزات ويزودون باألدلة السنية، ويوهبون علم كتاب اهللا، فيدين
 والرباهني وبذلك ينالون فتحا ملحوظا يف ميدان املناظرات. منه.
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هم مالذ كل إنسان، وبفضلهم تصان ال جمال لالستكبار مقابلهم، بل  •
  أعراض اجلميع 

 إن ابتعدت عن مأمنهم فينةً؛ أضعت ثروة اإلميان وزاده •
حتت الفؤوس رؤوس هؤالء الصادقني املخلصني، لتحفظ رؤوس قوم  •

ضٍ للبالءمعر  
•  م، وطريقهم التواضع وطلبمبدؤهم مواساة وحب وتلطّف وترح

  الرضاء
•  فدى نفسٍ عزيزة برضا اهللا ذي الكربياء النشوىالفانية  بالنفسألف  
  ولئن مررت على خلوة هؤالء األطهار، لرأيت كم تنـزل عليهم األنوار •
• م ال ينظرون إىل ثروات العالَمااملني، وإمنا قلومتفانية همومة يف حمبو  
، فقد تلبس وحتتها أنواع الصوفال تعتز بعمامة خضراء وال بعباءة  •

  املكايد
تتم اخلدمة بيد البطل الذي حيترق قلبه كمدا، املستعد ليتحمل يف سبيل  •

  احلق أشد املصائب 
  حقًا إن الذي خيدم الناس لَلَّذي حيترق قلبه كمدا من أجل اخللق ليل ار •
  الناس ديننا؛ هلز أساسه حادثٌ مدمر ولئن فارق ظلُّ هؤالء  •
   خليفة اهللا للدينولذلك يظهر بنهاية سنوات القرن شخص هو  •
  لقد بشرت من الغيب، بأنين أنا جمدد الدين وأنا اهلادي •
•  وائنا لكل سعيدالنداءبِل مالذ، ولنا بالفتح املبني يصدر  
• جد الثريا، فحيثما وحوله الفقراء حتلَّق ال تعجب من خلقٍ يأتونا سراع  
  ، إذا كان حظك سعيداالزهرة اليت لن ترى اخلريف يف بستاننا •
  ين أنا املسيح، وأنا خليفة ذلك امللك الذي يف السماءأ بصوت عال أعلن •
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  فيه بألوف األرواح والقلوب على األرض يب قد قُدر جميء يومٍ يفتدى •
فأنى يؤثّر يف اآلخرين نصح إن األرض امليتة أيضا حتتاج أنفاسا عيسوية،  •

؟!األعمالء سي  
من حنسك  ذلكف ن مل تفعلفُتحت أبواب أفضال اهللا فادخلها؛ وإ •

  شقائكو
  ليست مهمته إال قتالٌ وسفك دماء مهديا ال تنتظر سفاهةً  •
يا عزيزي إن السبيل إىل تأييد الدين سبيل آخر، ليس أن تسلّ السيف  •

  فورا إذا أنكره أحد
إنه ليس بدينٍ ؟! متشاق احلسام من أجل الدينإىل اا عزيزي ياحلاجة ما  •

  الذي بقاؤه يعتمد على سفك الدماء 
  إن دعم الدين باحلجج وكان معقوال بينا؛ فأي قلبٍ يستطيع إنكاره؟ •
إن كان الدين صادقا فما له حاجة إىل اخلناجر، ففي الكالم املؤيد  •

  بالربهان إعجاز
  مل خترج من دوامة أهواء النفسلرغبتك بالقهر والغشم؛  •
•  عاملال علىاحلق  إمتام حجةما صح  ،م إن كان بك اذهب بإكراهوقد

  شيء من العقل
  خطأطريق اإلكراه  ألناإلكراه؛  تنهزم مجاعة الصادقني بطريق •
  ؟!أنى تطمئن به قلوب الناسف، الفرارأال إن اإلكراه دليل  •
  عندك جائز ! وتكفري الصاحلني ذا القول تكفرين •
  بذيء الكالمفكل جاهل يكون ، ة لقولك هذاال غراب •
  مقيم �فقل ما شئت، قد بعدت عن إدراكك مرتبةُ من هو على عتباته  •
  ، فلكل عمل حتما جزاءتتلأحتملُ كافة أنواع الظلم، وإن قُيسرين أن  •
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  نظِّف عينيك جيدا لترى وجهي، وإال فترى كل عدلٍ ظلما وجورا •
  هلاذي الذي جيهل ديين ومبادئي يبحث عن العيوب يف كالمي هذاإن ا •
  ؟!فأين امللهم الصادق الذي تتبني عليه حقيقيت حىت من وراء احلُجب •
هذا ما ينادي ، امسع! لقد حان وقت االستيقاظ، وما زلت يف سبات •

  املالك يف اهلزيع األخري من كل ليلة
  يدعي ذلك؟! والكرامة، فأين الذيال يصلنا أحد بقوة العلم والفضل  •
  الذي أظهرته من عمالت مل يضاه عملتنا يف اللمعان والربيق واحلقيقة •
إن ذلك املؤيد هو املسيح ومهدي الوقت، ومل يبلغ مقامه أحد من  •

  األتقياء
  كان العامل صامتا ورتقا كبرعمة، فجئت له باخلري والربكات جميء الصبا •
  يف هذا الزمن، ومل يعد طريق السيئة خافيا على الناس لقد كثرت الفنت •
  من املستحيل أن جتتنب تلك الفنت ما مل تتبعين  •
  فليبق يف ظلنا بضعة أيام ١إن الذي مل ينفعه ريش الـ "مها" •
  الذي هو يف السماءاهللا سيح ممن اإلله، فأنا  العام ٢ملكويتوقد ثبت  •
  ؟!ء من اهللا، فأين خطئيما تشوقت هلذا اخلطاب، ولكن األمر جا •

                                                 
الـ "مها" اسم طائر أسطوري يعتقد أنه لو حلّق فوق رأس أحد فيكون فأال حسنا  ١

وينال ذلك الشخص الثروة واجلاه والـملك. مياثله يف العربية إىل حد ما مثل: جلست 
 ترجم).القارية على غصنه. (امل

ليس املراد من امللكوت العام واحلاكم العام هو احلكم الظاهري بل املراد هو امللكوت  ٢
واحلكم الذي يعطاه األصفياء من السماء. إن ألحباء اهللا الكمل ملكوم يف السماء، وإن 
مل جيدوا موطئ رأس يف األرض. والذين يعطَون ملكوتا مساويا ال يطمحون إىل ملكوت 

رض أبدا ألن ملكوت األرض يكون لفترة وجيزة جدا ولبضعة أيام فيأيت عليه أهل األ
 الفناء. منه.
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وال أرغب يف تاج أو عرش يف األرض، وال يتوق قليب لتاج حكومة من  •

  احلكومات
  يكفيين نيل حكومة مساوية، فليس للبالد والعقارات الدنيوية من بقاء •
  ؟!سلِّمت إىل السماء من اليوم األولِ، فأنى يل أن أطمع يف أموال الدنيا •
  ؟!ومأواي، فأنى يكون مقامي هوة القذارةإن كانت اجلنة العليا مثواي  •
  ال يهمين حتقري العامل كله، فمعي ريب القدير ذو العالء •
  أنا مسيح الوقت، وأنا كليم اهللا، أنا حممد وأمحد اتىب •
  من حيارب كليم اهللا هوى؛ فهو "بلعام" بل أسوأ منه •
  عرش اهللا األعلى جبانب قد طرت من قفص الدنيا، ومقامي اآلن •
  مررت ببستان رضوان اهللا، فمقامي حديقة القدس واالصطفاء •
بكالمي ونصحي أُعيد كمال الطهارة والصدق والصفاء بعد أن كان  •

  مفقودا
  ، ال تغضب لقويل، فكلُّ ما قلته قد قلته بوحيٍ إهليالغيب أيها اجلاهل •
  فكل ما يقوله من ختلّى عن أنانيته ووصل إىل نور اهللا هو حق •
  لتقوى هدف جميئي، ومل آت للحرب والقتالفتعليم ا •
  أخريا البقاُء هورضينا وان الذلّة ولعنات الناس، وإن مثرة الفناء  •
  لالضوميأل باطين حب النور الذي يلمع ضياؤه يف زمن ال •
  السجن يف عشق وجه اهللا حريةٌ والتألُّم فيه هو دواء األمراض •
  كنت تبصر يربيين دوما فضله ورمحته، وسوف ترى ذلك إن •
يف الكون ألوف الصور والنقوش ولكن يف صورتنا فقط يتراءى جتلي  •

  الرمحن
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قد جئت ألنور طريق الصدق واحلق، وآخذ إىل احلبيب من كان ورعا  •
  ومن األتقياء

  قد جئت ألفتح باب العلم واهلداية، وأُري أهل األرض أشياء من السماء •
فاجلس مع النساء إن كنت  ال حيق لك إنكاري، وما دمت لست رجلًا، •

  ذا حياء
  قد ذاب قليب وروحي لنصرة الدين وال تزال عينك عمياء، فيا له من ظلم •
  ال تكترثُ إن فَنِي الدين، فقلبك حيترق يف كل حنيٍ من الطمع واجلشع •
قد صرت بعيدا هاجرا مقاطعا، ونداء املنادي من باب اهللا يوجه إىل كل  •

  األرجاء
  ن بكل سفاهة!؟ فاتقِ تلق معاملةً مثل األتقياءأتشكو من الرمح •
من و والزمن كل األسف على شقوتك إن بقيت حمروما يف هذا الوقت •

  هذه الربكات
  ؟!على بييت هذا ميطر النور فانظر، ولكن أنى لك أن ترى إن كنت أعمى •
كيف ستنشأ الرغبة يف قلبك باهلداية، ما دمت وى زينة الدنيا  •

  ؟!كالنساء
  الزهاد فدى ملن يفدي الدين بشجاعة  فوأل •
هم أسرى حب اهللا وعباد حسنه ومجاله، وسالكون يف سبيل اهللا مسالك  •

  الفناء
إمام الوقت هو بطل ميدان الوغى، الذي يضع هللا رأسه الذي عليه  •

  السيف مسلول 
  ؟!أىن لك أن تقدر شيم األبطال؛ وعاداتك كلها عادات النساء •
  وعزا عندهم شيء حمتقر احتقار نظَرِك للكألالدنيا  •



 �������� ��������  ٣١ 
؟! فالقمر يستنري من الشمس وهم من أنى لقمر أن جياري نور وجهِهم •

  اهللا منورون
  مكْرمون، وتضرعام تشق كبد السماء الصمد هؤالء الناس عند اهللا •
  ال أرى هلم مثيال يف السماوات السبع، وإن كانت كل مساء ينبوع ضياء •
الذنوب كلها، ويف بستام يهيج ربيع هو أهواء شى بربكة صحبتهم تتال •

  للقلوبِ سراء
ولكن بصداقتهم  لو حاولت ألف مرةوذهبا  نفسكلن يتحول نحاس  •

  يتحول إىل الذهب
  لن يفارقك ظل لطفهم إاللو فررت منهم فهذا شأنك، و •
  واءحتت أقدامهم تراب الطمع واألهواء، فظلم هجر احلبيب أله •
  من يربيين أدخلين يف حزبه جبذبٍ ال حد له أو انتهاء •
حىت ترى عيونُ اخللق نوري رؤيةَ القمر، ولكن عليها التخلُّص من  •

  احلُجب
  سأُري آالف األنواع من اآليات، إن حمصتموين باملثابرة والصرب •
أين طالب احلق فيزداد يقينا؟ فقد دنت بأمطار الربكات من األرضِ  •

  اُءالسم
  ؟أين مقلة العني اليت فيها الندم واحلياء؟ أين القلب الذي فيه خشية اهللا •
  يا عاقال ال تعتز بعز الدنيا ومناصبها، فليس لراحتك وحببوحتك دوام •
  ستمر حالتك اجلميلة هذه مرور احلُلم، فال تظنن أن هذا احلال يدوم •
من هذه  الغايةهي ما وال تدري تصلّي ولكنك غافل عن القبلة املقصودة،  •

  ؟!الصلوات
  بسماع قصة احلشر تذرف العيون دما، إن كانت خشية اهللا يف القلوب •
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  نفسهاألمل بوصال اهللا مع اسوداد القلب حمال، فال يصل إليه إال من فَىن •
  يف هذا السبيل

  ادخل مقام أناس روحانيني، فإمنا الدنيا وشراكها ما هي إال ابتالء •
نومٍ هادئ وأمن واستمتاع، وشبح املوت مىت كانت الدنيا مقام  •

  ؟!باملرصاد
كل النجاح يف إنشاء عالقة مع احلبيب، ما أمجل ذلك الوجه الذي أسريه  •

  حر طليق
  أشكر اهللا ألف شكر إذ رأيت وجه احلبيب بأُم عيين، ومتتعت مبتع اللقاء •
  بارز؟أُكسر كرب منكري الدين وزهوهم، وها أنا يف امليدان فهل من م •
أنشر النور كالشمس الساطعة املنرية، فأين غريي؟ وهل على ذلك من  •

  مقتدر؟
املهمة اليت أُجنزها واآليات اليت أُظهرها، تبين أن أمري كله من اهللا بكل  •

  جالء
إن مل تكن من  فادح لقد تفتحت ألوف األزهار يف بستاين، فخطؤك •

  الطلباء
  تدفع مشسنا العمى بضياءادع لطول العمر واصرب حىت يأيت زمانٌ  •
  احلُلْ عقدة قلبك وتدبر أمرنا، فإن كان قلبك منـزها لنلت عقلَ صفاء •
ما خطبك؟! جلست حزينا كأنك يف مأمتٍ، والفصل يدفع كل طري على  •

  الغناء
  انبذْ فكرة الفُرقة واالختالف، قد حان موعد مجع أهل اهللا واألتقياء •
زمن والوقت، من أنت لترد ذلك القدر جاءت مشيئة اهللا األزلية ذا ال •

  والقضاء؟
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  ال تبتعد محقًا بل تعالَ إيلّ وجالسين، فظلُّ أهل الصفاء سبب الشفاء •
  واقضِ بعض أيامٍ بصحبة األبرار، لعل عقدتك تحلّ برمحة القادر •
وأسعد حظًا إن تولّد فيك شوق ورغبة !هفيما أمجل الزمن الذي تأتينا  •

  !اللقاء
وألف أسف على هذا العقل !ظلم تصبه على نفسكمن كم  ،يا أسفا •

  والدهاء
عناَء تأليف الكتبِ، فاختبار الداعي املستجاب له ما احلاجة لتتكلَّف  •

  يكون بالدعاء
  واهللا ال أريد عزةً أو مقاما، فتأييد اإلسالم هو جلّ االبتغاء •
• فليسوالءوجه حظي إن كان يف قليب سوى اهللا تعاىل ذي الع د  
  مسود قلبه ، وهو عازم على صب الظلم على قليبشخص أنى النجاة ل •
  ال سيلَ كسيلِ دمع عيوننا، فخف أن تكون للسيل باإلزاء •
   املريزا (غالم أمحد) كانت آهةُ وخف آهات مجاعة األبدال، ال سيما إذا  •

 كما قلت يف القصيدة الفارسية املذكورة آنفًا إن من عالمات املبعوثني
شاكرا اهللا  -الكُملِ من اهللا ظهور اآليات السماوية على يدهم، وأكتب هنا

أن تلك العالمات كلها قد حتققت يف عبد اهللا األحد هذا. إن  - ألف ألف شكر
اهللا قد رد على فئة القسيسني املتعصبني الذين قالوا يف العصر الراهن، كامتني 

ية معجزة قط؛ ردا مفحما متاما، أ �مل تظهر على يد نبينا  إنهاحلق متاما، 
  وأظهر آيات بينات تأييدا لعبده هذا. 

لقد كان هناك زمن كان الوعاظ املسيحيون يكذبون فيه يف األسواق 
واألزقة كذبا خمجال وبكل وقاحة وافتراء على سيدنا وموالنا خامت األنبياء 

 الواحد األحد، وأفضل الرسل واألصفياء، سيد املعصومني واألتقياء، حبيب اهللا
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نبوءة ومل تظهر على يده معجزة. أما  �أنه مل تتحقق له  �حممد املصطفى 
باإلضافة إىل آالف املعجزات الظاهرة على  - اآلن فقد جاء أوانٌ أظهر اهللا تعاىل
واملذكورة يف القرآن الكرمي واألحاديث  �يد سيدنا وموالنا شفيع املذنبني 

مئات اآليات املتجددة اليت  - الشريفة الكثرية وهي على درجة عالية من التواتر
ال يسع أحدا من املعارضني واملنكرين أن يبارزوا فيها. فقد ظللنا نقول بكل لني 

ه أنوتواضع لكل مسيحي وغريه من املعارضني، ونقول اآلن أيضا: صحيح متاما 
من اهللا تعاىل أن يكون فيه دائما أناس  أي دين وإلثبات أنه صدقإلثبات  بد ال
م نائبني ملقتداهم وهاديهم ورسوهلم، أن ذلك النيب مل ميتيبل هو  ثبتون، لكو

ا،  حيشفيعا ومنجي عددى الذي يمن حيث بركاته الروحانية؛ ألن النيب املقت
روحانية ويتربع بالبداهة بوجهه املنري يف جيب أن حييا دائما من حيث بركاته ال

مساء العزة والرفعة واجلالل، وأن يثبت جلوسه على ميني اهللا األزيل واألبدي 
 ه الكامل وطاعته القيوم احليذي االقتدار، بأنوار اهللا القوية، حبيث إن حب

ت إىل نتيجة بأنْ حيظى التابع بروح القدس وإنعام الربكا االكاملة، تؤدي حتم
، حائزا نورا من أنوار نبيه احلبيب، ويهب ة من زمنهظلمالالسماوية، ويزيل 

السعداء من الناس يقينا قويا وكامال وساطعا والمعا بوجود اهللا تعاىل، حتترق 
بسببه كل أنواع الرغبة يف اإلمث وكافة عواطف احلياة السفلية. وهذا هو الدليل 

  ء. على أن ذلك النيب حي وموجود يف السما
 �ذا اجلالل على أنه وفقنا حلب نبينا احلبيب حممد  �كيف نشكر اهللا 

واتباعه، مث أعطانا حظا كامال من التقوى الصادقة واآليات السماوية الباهرة 
اليت هي الربكات الروحانية لذلك احلب واالتباع، وبذلك أكّد لنا أن حبيبنا 

ء العليا على عرش العزة مل ميت بل هو جالس يف السما �ونبينا املصطفى 
إِنَّ اَهللا �واجلالل، على ميني مليكه املقتدر. اللهم صلِّ عليه وبارِك وسلِّم. 



 �������� ��������  ٣٥ 
  .�١ومالئكَته يصلُّونَ علَى النبِي يا أَيها الَّذين آمنوا صلُّوا علَيه وسلِّموا تسليما

حلياة على وجه األرض غري نبينا فليجِبين اآلن أحد؛ ألي نيب تثبت هذه ا
؟ كال. هل تثبت �؟ كال. هل تثبت لداود �؟ هل تثبت ملوسى �األكرم 

؟ كال. أو هل ا؟ كال. هل تثبت لراجا رامشندر أو لراجا كَرِشن�للمسيح 
تثبت لعلماء "الفيدا" الذين يقال عنهم بأن الفيدات نزلت على قلوم؟ كال. 

ة هي باركة اجلسدية، بل احلياة احلقيقية والروحانية واملوال ينفع هنا ذكر احليا
تلك اليت تشبه حياة اهللا وتتسبب يف نزول جتليات النور واليقني. وحىت لو قبلنا 
جدال حياةً طويلةً باجلسد املادي، وافترضنا أن أحدا قد عمر طويال على هذا 

ال يعود تارخيها إىل يف مصر مث مبان قدميةالنحو فال مفخرة يف ذلك، إذ هناك 
آالف السنني، كما أنّ آثار "بابل" ما تزال موجودة، مع أا صارت اآلن خرابا 
يبابا. ويف هذا البلد أيضا هناك عمران قدمي يف "أجودهيا" و"بندرابن"، وكذلك 

 - توجد آثار قدمية يف إيطاليا واليونان أيضا. فهل ميكن أن تنال هذه األشياء
نصيبا من اجلالل والعظمة اليت يناهلا عباد اهللا  - ظاهريارد كوا قدمية 

  املقدسون نتيجة احلياة الروحانية؟
، عليه �وبذلك قد تأكد أنه ال تثبت تلك احلياة الروحانية إال لنبينا األكرم 

  آالف رمحات اهللا دائما.
 روحانية من املؤسف أنه مل ختطر ببال املسيحيني مرة فكرة إثبات حياة

يشترك فيه احلجر  فهذا ماأال يفرحوا بطول العمر املادي، عليهم ، و�لعيسى 
واملدر أيضا. ال جدوى من حياة ال تنفع، وال فائدة من البقاء الذي ال فيوض 

  . هناك نوعان من احلياة يف الدنيا جديران باملدح والثناء: منه
  أوال: حياة اهللا احلي القيوم واملصدر لكل فيض. 

                                                 
 ٥٧األحزاب:  ١
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 ليت ب الفيوض وتري وجود اهللا تعاىل. ثانيا: احلياة ا

هو الوحيد الذي حيظى بتلك احلياة اليت  �فتعالوا نثبت لكم أن نبينا 
شهدت عليها السماء يف كل زمان، كما تشهد اليوم أيضا. واعلموا أن الذي 
 ا. أقول حلفا باهللا الذي الكذبليس حي تال حيظى باحلياة ذات الفيوض هو مي

 �ن اهللا تعاىل قد أثبت يل حياة سيدي ومطاعي حممد أحة كبرية، ببامسه وقا
الروحانية الدائمة، وأثبت جاللَه وكمالَه التام، حبيث رأيت نتيجة طاعيت وحيب 
له آيات مساويةً نازلةً علي، ووجدت قليب مليئا بنور اليقني، ورأيت آيات غيبية 

نة. تنـزل علي آيات اهللا كثرية لدرجة رأيت ريب بواسطة تلك األنوار البي
العظيمة كاملطر وتنكشف علي أمور غيبية وقد استجيب آالف من أدعييت إىل 

آية. ويشهد على آيايت ألوف األشراف  ٣٠٠٠اآلن، وظهرت أكثر من 
واألتقياء والصلحاء وسليمي الفطرة من كل قوم، بل أنتم بأنفسكم عليها من 

  الشاهدين. 
أنكر أحد من قساة القلب من املسيحيني أو وواهللا الذي أرسلين، إذا 

 - اهلندوس أو اآلريني آيايت السابقة الواضحة وضوح النهار وطلب آية ليسلم
ونشر إقرارا  - دون أن تكون فيه رائحة اجلدال العقيم املبين على سوء النية

إن فاقت قدرة  - أيا كان نوعها -مفصال يف جريدة؛ بأنه سيسلم بعد رؤية اآلية
لبشر؛ فإنين آمل أال متر سنة إال ويرى آيةً، ألين أنال نورا من احلياة اليت أُعطيها ا

  . بارزهنبيي املتبوع، وال يسع أحدا أن ي
اآلن، إذا كان هناك أحد من املسيحيني طالبا للحق، أو كان من اهلندوس 

قا فلينهض واآلريني باحثا عن الصدق فليربز يف امليدان. وإذا كان يعد دينه صاد
إلراءة اآليات مقابلي. ولكين أنبِئ أن هذا لن حيدث قط، بل سيحاولون أن 
يصرفوا األمر عنهم واضعني شروطا معقَّدة بسوء النية، ألن دينهم ميت، وال 
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يوجد عندهم حي قادر على إيصال الفيوض حىت يستفيضوا منه فيوضا 

  روحانية، وينالوا حياة مستنريةً باآليات. 
سكان األرض مجيعا، ويا أيتها النفوس البشرية الساكنة يف الشرق  فيا

الدين احلق على وجه األرض ألبني لكم أن والغرب، أدعوكم بكل قوة وشدة 
اآلن هو اإلسالم وحده، وأن اإلله احلق أيضا هو اإلله الذي وصفه القرآن، وأن 

عرش اجلالل النيب الوحيد صاحب احلياة الروحانية األبدية واملتربع على 
الذي وجدنا دليال على حياته الروحانية  �والقُدوسية هو حممد املصطفى 

وجالله املقدس بأننا حنظى بسبب طاعته وحبه بإنعام مكاملة اهللا تعاىل وروح 
القدس واآليات السماوية. مع أننا نؤمن بأن عيسى وموسى وغريمها من أنبياء 

 تعاىل، ولكن ليس لدينا على صدقهم بين إسرائيل عليهم السالم كلهم من اهللا
دليل إال أن القرآن الكرمي عدهم أنبياء. ال تثبت حيام الروحانية باآليات 
الواضحة، والسبب يف ذلك أن تلك األديان والكتب قد فسدت لتعرضها 
للتحريف، فلم يعد هناك سبيل إىل طاعة هؤالء األنبياء بصورة حقيقية حىت 

بل  �ة. والدين الذي يقدمه النصارى ليس دين عيسى تثبت حيام الروحاني
هو ما اختلقه القساوسة على أهوائهم. ومن األناجيل الكثرية وقع االختيار على 

مبدة طويلة ونسبوها  �أربعة أناجيل فقط ألّفها بعض اليونانيني بعد عيسى 
شخصا  �إليه، وال يوجد عند املسيحيني إجنيل عربي، وقد اعترب املسيح 

ونانيا افتراء بغري وجه حق، مع أن لغته األم كانت العربية. وال يسع أحدا أن ي
درس ولو مجلة واحدة من اليونانية على يد أحد. كما مل  �يثبت أن املسيح 

يتعلم احلواريون الذين كانوا أميني متاما اللغة اليونانية يف مدرسة ما، بل عملوا 
  دائما يف صيد األمساك. 

واجه املسيحيون مشكلة حني مل جيدوا أي إجنيل بالعربية، بل أما اآلن، فقد 
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وجد حنو ستني إجنيال باليونانية يناقض بعضها بعضا، فوقع االختيار على أربعة 
منها وهي أيضا متناقضة فيما بينها. بل احلق أن كل إجنيل عبارة عن جمموعة 

ت اليونانية هي اللغة من التناقضات يف حد ذاته. فبناء على هذه الصعوبات اعترب
األصلية هلا. ولكن هذا األمر غاية يف السخف، ومن خالله يستطيع اإلنسان أن 
يقدر مدى استعداد القساوسة للكذب واالفتراء. اإلمرباطورية يف عصرِ املسيح 

كانت إمرباطورية رومانية، وكانت لغتها الرمسية هي الالتينية. وملا مل يكن  �
ة عالقة وظيفة، وما كان طامعا يف السلطة واجلاه، فلم مع احلكوم �للمسيح 

ومتواضعا وبسيطا من حيث طبعه، ومل مسكينا إنسانا  �يتعلم الالتينية. كان 
يعرف لغة إال العربية اليت تعلَّمها من أمه يف "الناصرة" وهي لغة اليهود القومية، 

  ١وكانت لغة األسفار اإلهلية أيضا، مثل التوراة وغريها.
اليت تنشر يف هذه البالد مترمجةً من  -ختصار، هذه األناجيل األربعةبا

ليست جديرة بالثقة مطلقا، لذا ال يسفر اتباعها عن أي بركة، وإن  - اليونانية
ألنه قد  � تشوه مسعة املسيح احلق أامتبعها ال حيظى جبالل اهللا قط، بل 

ذُكرت فيها عالمات مسيحي صادق بأنه سيكون قادرا على إراءة اآليات 
السماوية، ومن ناحية ثانية ترى املسيحيني تسيطر عليهم حالة من املوت، وال 
حتالفهم ذرةٌ من الربكة السماوية، وال يقدرون على إراءة آية، فهم يتعرضون 

ويضطرون إىل طرح تفسريات دائما للخجل يف كل جملس عند ذكرهم اآليات، 
  خاطئة غري مربرة. 

لقد أرسلين اهللا تعاىل إىل الدنيا ألجذب باحللم والرفق ودماثة اخلُلق الذين 
هدي الناس إىل الصراط ألضلوا الطريق إىل اهللا تعاىل وهدايته املقدسة، و

                                                 
عندما بدا للمسيح أنه يف مواجهة املوت على الصليب، جرت على لسانه مجلة عربية  ١

 فقط وهي: إيلي إيلي ملا شبقتين، منه. 
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يقينا بأن أدلة به إجياد املستقيم يف ضوء النور الذي أوتيته. اإلنسان حباجة إىل 

اهللا تعاىل موجود؛ ألن اجلزء األكرب من الدنيا هالك لعدم إميام بوجود اهللا 
تعاىل وهديه اإلهلامي. وال سبيل أوضح وأقرب إىل الفهم من أجل اإلميان 

عباده اخلواص بأمور الغيب واألحداث اخلفية  �بوجود اهللا من أن خيرب 
امنة اليت يفوق اكتشافها قدرات واملستقبلية، ويظهر ملقربيه األسرار الك

يطّلع على األخبار املستقبلية الكامنة اليت  إلنسان إىل أناإلنسان، ألنه ال سبيل ل
- وأخباره الغيب وقائعتفوق قدرات البشر. صحيح متاما ودون أدىن شك، أن 

هي من األمور اليت ال يسع اإلنسان  - خاصة اليت تقتضي القدرة والسلطان
  حبال من األحوال.  تلقائيا حتصيلها بقدرته

فقد من اهللا علي إذ اختارين من العامل كله ليعيد الضالني إىل الصراط 
من السماء أن أتباع الديانة املسيحية  �قيم بآياته. ولكن ملا رأى اهللا تاملس

قد ابتعدوا عن الصدق كثريا، وأم قوم مل يضلوا  ،أي القساوسة ،ومناصريها
نفسهم فقط، بل سافروا آالف األميال برا وحبرا، وحاولوا الصراط املستقيم بأ

أن جيعلوا اآلخرين أيضا مثلهم، وأم ال يعرفون اإلله احلق بل اختلقوا إهلهم 
بأيديهم؛ فاقتضت رمحة اهللا اليت يكنها لعباده أن حيررهم من شراك تزويرهم، 

جسد  فأرسل مسيحه هذا ليكسر حبربة األدلة الصليب الذي كسر وجرح
مبسامري الصليب،  �من قبل. ولكن عندما خرِق جسم املسيح  �عيسى 

يف بضعة به  �هيأ اهللا تعاىل "مرهم عيسى" للجروح واخلروق، فشفي 
أسابيع، وهاجر من البلد الظامل أهله إىل "كشمري" نظرية اجلنة. أما كسر هذا 

حيح كما ورد يف ص - الصليب الذي يكسر عوض ذلك اجلسم الطاهر
لمسيح على الصليب الذي شفي ل املبارك سداجلفليس كانكسار  - البخاري

أخريا باستعمال "مرهم عيسى"؛ فال مرهم جيدي يف هذا الكسر إىل يوم 
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الدينونة. إنه لفعلُ اهللا الذي حقق مشيئته بواسطة هذا العبد الضعيف. ولكن 
يكسر سيأيت واجلدير بالذكر أن احلديث الوارد يف البخاري أن املسيح 

الصليب؛ ليس باملعىن الذي يبينه املشايخ اجلديرون بالرمحة والشفقة، ألم 
 - يظنون لقلة فهمهم أن املسيح يأيت إىل الدنيا ويفتح باب جهاد كبري، وحيارب

لنشر الدين، ويرفع السيف وتسفَك  - بالتحالف مع اخلليفة "حممد املهدي"
حىت مثله منذ خلق الدنيا، فسيسفك الدماء الدماُء على نطاق واسع مل تسفك 

  ا األرض. ميأل 
اعلموا أن هذه العقيدة باطلة متاما، بل احلق احملض الذي أفهمين اهللا تعاىل 

لن ينال نصيبا من إياه بفضله، هو أن املسيح الذي امسه الثاين هو املهدي، 
  ، بل سيكون ملكوته مساويا. ملكوت الدنيا أبدا
 -  األحاديث أن املسيح سيأيت حكَما، ويكون حاكما عاماأما ما ورد يف

على فرق اإلسالم كلها، فلن  -كما يف اإلجنليزية General  Governorأي
يكون حكمه أرضيا، بل ال بد من أن يأيت حبالة الفقر والتواضع مثل عيسى ابن 

. وهذا ما ظهر على صعيد الواقع ليتحقق كل ما ورد يف صحيح �مرمي 
بخاري مثل: "يضع احلرب" أي أنه سيلغي احلروب الدينية، وأن زمنه يكون ال

زمن األمن والصلح. وكما ورد أيضا: أن األسد والشاة سيشربان يف زمنه من 
مورد واحد، وسيلعب األطفال مع األفاعي، وستقلع الذئاب عن عادة اهلجوم. 

اإلنصاف. فمن هذه هذه إشارة إىل أنه سيولَد يف حكم دولة شيمتها العدل و
األحاديث تتبني صفات احلكومة اإلجنليزية جبالء تام، ألن هذا املسيح ولد يف 
زمن حكمها، وهذه احلكومة جتمع األفاعي مع األطفال نتيجة عدهلا، واألمن 
سائد، فال يقدر أحد على أن يظلم أحدا. لذا ليس يل، أنا املسيح املوعود، 

ان ضروريا أن آيت حبالة التواضع واملسكنة عالقة مبلكوت األرض أبدا. بل ك
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اإلسالم بالسيف ال باآليات : "انتشر لكي أرفع من الدنيا االعتراض القائل

، ألن جميء املسيح املوعود كان إلحلاق اهلزمية بأفكار املسيحية. فلو "السماوية
بدأ املسيح نفسه باجلرب واإلكراه وإدخال الناس يف اإلسالم حبد السيف، وشرع 
يف نشر هذا التعليم؛ لكان بنفسه سببا لتقوية اعتراضات املسيحيني اليت يثريوا 
ضد اإلسالم حول اجلهاد بدال من أن يدحضها. لذا كان ضروريا للمسيح 
واملهدي الصادق املبعوث من اهللا؛ أن ينشر الدين باآليات السماوية اليت تخجل 

  ما باطلة. لذلك فقد أُرسلت باآليات.  دين اهللا اإلسالمالذين ألصقوا ب
احلسية  دلةباأل �وهناك معجزة قوية أخرى يل أين أثبت وفاة عيسى 

املسيح البديهية، وأخربت مبكان وفاته وقربه أيضا. فالذي يقرأ كتايب "و
" من البداية إىل النهاية، مسلما كان أم مسيحيا أو يهوديا أو الناصري يف اهلند

ع حتما بعد قراءته أن فكرة صعود املسيح إىل السماء الغية وكاذبة آريا سيقتن
وافتراء؛ فهذا اإلثبات ال يقتصر على كونه نظريا، بل هو من أنقى وأجلى 

  حلياء أيضا.بعيدا عن العدل فقط، بل بعيدا من االبديهيات، اليت إنكارها ليس 
 عدباملئات، وال يشهد واآليات األخرى اليت أظهرها اهللا تعاىل على يدي، ت

  ن فقط، بل الدنيا كلها شاهدة عليها. اهلا شاهد أو اثن
 ٥٨فانظروا مثال؛ قد ظهرت حديثا آيةٌ ورد ذكرها قبل األوان يف الصفحة 

"لقد تلقيت بالتواتر : وتعريبهامن ضميمة كتاب " أجنام آم" (عاقبة آم) 
ق (الغزنوي) أنه لن ميوت ما إهلاما عن والدة االبن الرابع. وإنين أؤكد لعبد احل

 ."مل يسمع حتقق هذا اإلهلام. وإذا كان هو شيئا يذكر فلريد النبوءة بدعائه
  ، ضميمه أجنام آم (عاقبة آم)٥٨انظروا الصفحة 

انظروا اآلن، ما أعظم هذه النبوءة! حيث أُنبئ فيها عن أحد قبل والدته، 
قيد احلياة إىل أن يولَد الولد الذي  وأما الثاين فقد أُخذت مسؤولية بقائه على
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  أُنبئ بوالدته. 
من  ١٣١٧صفر  ٤فاحلمد هللا أن هذا املولود املسعود ولد يوم األربعاء 

م. وقد ولد قبله أشقّاؤه الثالثة، وهم على ١٤/٦/١٨٩٩اهلجرة، املوافق لـ 
ابع الذي قيد احلياة. وقيل عنهم يف النبوءة أم سيولَدون حتما قبل أن يولَد الر

بعض األمور مواجهة له عالقة بيوم االثنني، وكذلك كان بالضبط. وبسبب 
القاهرة مبشيئة القضاء والقدر، عق عن االبن الرابع يوم االثنني؛ لتتحقق النبوءة 

م اليت جاء فيها ما نصه: "يوم االثنني، ٢٠/٢/١٨٨٦اليت نشرت يف إعالن 
  فواها لك يا يوم االثنني".

عاما من إعالن  ١٤األمر أن هذه النبوءة قد نشرت قبل  فالغريب يف
  م حني مل يكن قد ولد أي من هؤالء األبناء األربعة املوعود م. ٢٠/٢/١٨٨٦

فهذه آية غريبة حقا أن يتنبأ اإلنسان تأييدا لدعواه بوالدة أربعة بنني يف 
تيا وقت ال وجود ألحد منهم، ويكون صاحب النبوءة قد بلغ من الكرب ع

إضافة إىل كونه مصابا بأمراض مزمنة، مث يقرن بوالدة االبن الرابع شرطًا أن 
فالنا لن ميوت ما مل يولَد االبن الرابع. فلكل عاقل أن يدرك أن هذه األمور 
تفوق قدرة اإلنسان. لو كانت هذه النبوءات شفهية غري منشورة، لكان 

حثني عن احلق، أا نشرت للمنكرين جمال لإلنكار، ولكن من حسن حظ البا
  كلها قبل األوان مبدة طويلة. 

مئات اآلالف من  بنيعاما، ونشرها  ١٤أَمن قدرة اإلنسان التنبؤ ا قبل 
الناس بإعالن خطي؟ هل من أحد يف العامل كله يستطيع أن يتنبأ ختمينا أو 

، وال بد من أن تكون جته الفالنيةختريصا؛ أنه سيرزق حتما بأربعة بنني من زو
  لالبن الرابع عالقة ما بيوم االثنني، وأال ميوت فالن ما مل يولَد االبن الرابع؟ 

تدبروا اآلن ما أعظمها من نبوءة تنبأ ا الذي ادعى أنه املسيح املوعود، مث 
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عد تلك النبوءات برهانا على صدقه، وكتب يف اإلعالنات خماطبا معارضيه: إن 

هللا، وإن كان اهللا معكم، فادعوه أال تتحقق هذه النبوءات؛ مث كنتم أحباء ا
الذين كانوا يعدون أنفسهم -حتققت تلك النبوءات كلها. لقد أكثر املعارضون 

من الدعاء لتزول تلك النبوءات، ولكن اهللا تعاىل مل يسمع هلم،  - ملهمني أيضا
كاذبا؟ احبثوا  مدعٍ كهذاوخابت آمال اجلميع وخسروا. فهل ميكن أن يكون 

يف العامل كله عن الكتابات والشهادات الـمحكَمة اليت ظهرت ا تلك 
  ؟ �اآليات، أين نظري تلك اإلثباتات السامية إال يف نبينا األكرم 

 عندما تقوم عليهم احلجة - جدير بالذكر هنا أنه ملا كان من عادة املتعنتني
أم يسمون  - وإحكام ويقعون يف قبضة احلجج القاهرة بشدة من كل نوع

عرض احلائط قصدا. ومع أنه ال يكون ضاربني باحلياء الليل ارا والنهار ليال؛ 
هناك أي جمال لإلنكار، إال أم يصرون عليه بأعذار سخيفة. فلهذا السبب مل 
يستفد معارضونا من هذه اآليات اإلهلية، مع أم شاهدوا مئات منها، بل 

وقد حتققت حبسب  - ليت كانت مشروطة بشروطاعترضوا على النبوءات ا
الشروط الواردة فيها، ألن الشروط اإلهلامية كانت تقتضي أن يستفيد منها 

ا أوقالوا ضاربني مبقتضى العدل عرض احلائط ب - امللتزمون ا نتيجة التزامهم
كانت كاذبة ومل تتحقق. فمثال كان يف النبوءة عن موت "عبد اهللا آم" شرطٌ 

شهرا لنجا من املوت؛ فأثار قليلو الفهم من  ١٥لو رجع إىل احلق يف مدة أنه 
شهرا، بل مات بعدها. ولكنهم لو  ١٥املعارضني ضجة أنه مل ميت يف غضون 

تدبروا مضمون النبوءة متخلني عن العناد ساعةً، وتأملوا يف كلمات الشرط مث 
ملنعهم  - شهرا ١٥أي  - من تصرفات أثناء مدة النبوءة آم حمصوا ما ظهر من

احلياء حتما من أن يكذِّبوا نبوءة بينة حتققت بكل جالء. ولكن عناد هذه الدنيا 
، صغيوال ي سمعالعمياء مصيبة كبرية، حبيث ينظر اإلنسان وال يبصر، وي
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ال يفقه. أليس صحيحا أن آم كف لسانه متاما عن املناظرات لكن ويفهم و
شهرا، وتراجع عن عادته القدمية اليت  ١٥النبوءة أي  الدينية يف املدة احملددة يف

كان يعمل ا من خالل التأليف والتصنيف؟ هل كان هلذا التراجع سبب سوى 
 أنه خاف أن يصيبه الوبال عاجال بسبب النقاشات املتعنتة واإلساءات اخلطية

 يكن لتراجع عن عادته القدمية خمافة غضب اهللا تعاىل. أملإىل ا؟ فاضطر والشفهية
  ذلك تراجعا؟ 

ذلك  ،شهرا ١٥هل هذا دليل متسك أحد باملسيحية أن يكف لسانه إىل 
الذي مل يكن يتوقف عن اإلساءة إىل اإلسالم والنقاش العقيم.. أي طيلة أيام 
ميعاد النبوءة، ويقضي أيام حياته كاانني فاقدا صوابه؟ فما دام آم قد ختلى 

اخلوف وامتنع عن  أمارات فًا من النبوءة، وأبدىعن أسلوب حياته السابق خو
  اإلساءة إىل اإلسالم ومهامجته، أوال يعد ذلك تراجعا؟ 

صحيح أنه لو تراجع تراجعا كامال ألمهله اهللا تعاىل مهلة كاملة، ولكن 
لـما مل يكن تراجعه كامال ومل يستقم عليه أيضا وكتم الشهادة بعد مرور 

  مغبة النبوءة مل تتركه؛ فمات سريعا. املدة احملددة، فإنّ 
 - بعد مساعه النبوءة  -فمن الظلم الصريح وكتمان احلق القولُ بأن آم 

ظل ثابتا بشجاعة وبسالة واستقامة على منط حياته السابق وخدمة الديانة 
املسيحية. والذي خياف لعنة اهللا لن يكذب على هذا النحو قط. فليثبت لنا 

أن آم كان ثابتا على عادته السابقة يف املدة احملددة يف  أحدكم، إن استطاع،
النبوءة، ومل تتركه هيبة النبوءة مبهوتا ومشدوها. لو قدر أحد على إثبات ذلك 

  لقبلناه، وإال فلعنة اهللا على الكاذبني. 
أليس تراجعا أن يتوقف آم عن بذاءة اللسان، بل يظل خائفا مرتعبا طول 

شهرا؟ وآثار االضطراب واخلوف كانت بادية على  ١٥مدة النبوءة أي إىل 
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وجهه دون أن يستقر له قرار يف أي مكان، وهل يقلُّ وزنا دليلُ رفضِ آم 
احللف ائيا حني وعدته بأربعة آالف روبية نقدا إنْ أَقسم يف الس على أنه مل 

نشور أنك لو مث أخربته باإلعالن امل ؟يتوجه إىل اإلسالم ومل خيف غضب اهللا
، ولكنه تكعتب يروبية قبل أن تطأ قدم ٤٠٠٠أقدمت على احللف لدفعت لك 

قد أقسم من تلقاء نفسه دون حضوره  �وما دام املسيح  .مع ذلك مل حيلف
يف حمكمة، كذلك أقسم "بولس" برغبته هو دون حضور حمكمة، فما الذي منع 

آم من أين أخربته بإعالن  ما أثقل وزن الدليل على تراجع ١آم من احللف؟
مطبوعٍ أن يرفع قضية ضدي يف احملكمة إن مل يكن اخلوف الذي يعترف به 

ان منشؤه هجوما إجراميا متوقَّعا من قبلي، ويقدم بل كناجتا عن غضب اهللا 
عاد ييف م - ! ولكنه مل يرفع القضية، ومل ينشر يف جريدةذلكالدليل على 

ل، ومل يطلع الشرطة أيضا على ذلك. أال يثبت من أنه كان خياف القت - النبوءة
ذلك أن ضمريه كان سيؤنبه لو فعل ذلك؟ وهل يقلُّ وزنا دليال على تراجع 

أين نشرت إهلاما قبل األوان أن آم سيستفيد من التراجع عن موقفه،  ؛آم
ولكنه لو كتم الشهادة ُألخذ أخذا سريعا ومات؟ لقد أُذيع هذا اإلهلام بني 
مئات اآلالف من الناس قبل موت آم، فمات بعد ستة أشهر من إعالين 
األخري، وبذلك أثبت صدق النبوءة بصورة مزدوجة أي بنجاته أوال مث مبماته؛ 
مبعىن أنه حني عمل حبسب الشرط، تأخر احلكم فيه بقدر عمله، ولكن حني 

  كتم الشهادة، بطش به. 
ة! وكيف كانت مترعة بعظمة اهللا! انظروا، كم كانت النبوءة واضحة وجلي

                                                 
لقد ثبت من الشهادات املوثوق ا أن آم مل ينكر، بل اعترف بكل وضوح أنه قد  ١

حلف مرارا يف حياته عند إدالئه بالشهادة يف احملكمة يف بعض القضايا. وتلك األوراق 
 مازالت موجودة يف مكاتب الدوائر الرمسية. منه.
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. فهكذا هلاميولكن املعاندين مشروا عن ساعدهم للتكذيب مهملني الشرط اإل
  كُذِّب األنبياُء دائما. 

األسف كل األسف أن الظاملني من الناس مل يقارنوا بني النبوءة عن آم 
داية، ألن والنبوءة عن "ليكهرام". احلق أن الفرصة كانت متاحة هلم لينالوا اهل

اإلهلام يف النبوءة عن آم كان مشروطا بشرط تراجعه عن موقفه، وأثبتت 
القرائن الكثرية أن آم التزم بالشرط حتما، فأفاد اهللا الرحيم آم بقدر التزامه 
بالشرط. أما النبوءة عن "ليكهرام" فلم يكن فيها أي شرط، فلم يؤجل أمره. 

واخلشية؛ فعامله اهللا تعاىل باللني. أما والفزع  إن آم أظهر اللني واخلوف
ة من  السرسولنا األكرم "ليكهرام" فجعل لسانه أكثر حد كّني، وبدأ يسب� 

يف كل جملس؛ فجىن مثرة حدته حبربة اهللا احلادة. فالنبوءتان حتمالن صبغتنيِ 
آم  خمتلفتنيِ حبد ذاما، صبغةَ اجلمال وصبغة اجلالل. أي أن النبوءة عن

مجالية، والنبوءة عن "ليكهرام" جاللية. وبالنظر إىل هاتني النبوءتني يتوصل 
اإلنسان إىل علم عظيم، وتنكشف عليه حقيقة سنن اهللا، فهي تلني للذي يلني، 
وتقسو للقساة. من ال يدرك الفرق بني سلوك آم وليكهرام؟ ولكن من ذا 

ني على التكذيب يف كل الذي جيرؤ على بيان ذلك ما دام اجلميع عازم
األحوال؟ إذا جاز تكذيب النبوءات كما كذِّبت النبوءة عن آم؛ الضطر 
هؤالء الناس إىل إنكار نبوءات كثرية لألنبياء السابقني. هل يوجد يف الدنيا نظري 
ملا ظهر من آيات اهللا البينات هلذا العبد املتواضع، واشتهرت بني مئات اآلالف 

  ؟ العامة ملصارعةشاهد اوان، مث حتققت على مرأى منهم كممن الناس قبل األ
  واجلدير بالذكر أن النبوءات ال خترج عن ستة أنواع: 

) عن ٤) عن أوالده (٣) عن زوجه (٢) عن صاحب النبوءة نفسه. (١(
 ) عن أي شيء أو إنسان يف العامل.٦) عن أعدائه (٥أصدقائه (
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كتاب "الرباهني األمحدية"، فكل هذه األنواع من النبوءات مسجلة يف 

، ٢ م وحاشيته املتعلقة بصفحة٢٠/٢/١٨٨٦واإلعالن املنشور بتاريخ 
يف كتاب "مرآة كماالت  م واملسجل٢٠/٢/١٨٨٦يف واإلعالن املنشور 

، وكتاب ٥٨اإلسالم"، وضميمة كتاب "أجنام آم" (عاقبة آم) الصفحة 
"، واإلعالن املنشور يف ، وكتاب "إزالة أوهام٢٨٢"أجنام آم" الصفحة 

م الذي أُنبئ فيه أن مقايل سيكون غالبا على مجيع ١٨٩٧يناير/كانون الثاين 
املقاالت امللقاة يف مؤمتر األديان، وهو ما صدقته جريدتا "سيفيل أند ملتري 
غازيت" و "أوبزرفر". كذلك جاء يف كتاب "الربية" نبوءة عن براءيت يف قضية 

ارتن كالرك. فلو كُتبت كل هذه النبوءات مفصلةً رفعها الدكتور هنري م
  لكانت دفترا كامال. 

ال بد من النظر ، واجلدير بالذكر أيضا أنه للبحث عن أمهية النبوءة وعظمتها
إىل الزمن والظروف اليت أُنبِئت فيها. فمثال، قد أُنبئ عن والدة أربعة بنني حني 

ذلك قد أُنبئ أيضا أن عبد احلق مل يكن أي واحد منهم موجودا، وباإلضافة إىل 
لن ميوت ما مل يسمع بوالدة االبن الرابع. هل اإلدالء ذا النوع من النبوءات 

  من قدرة اإلنسان؟ إذا كان كذلك فليبارز أحد إن استطاع. 
عشرون عاما منذ نشر يف الرباهني األمحدية إهلام تعريبه:  تكذلك قد مض

ك يف قلوب الناس، يأتونك من أماكن ، وسألقي حبعظيماسأجعلك إنسانا "
". لقد مضى على تلك الفترة عشرون بعيدة، وستأتيك من بعيد أشياء ترحيك

عاما، كنت عندها خامل الذكر مل يعرفين أحد يف البنجاب واهلند كلها سوى 
بضعة أشخاص كانوا يعرفونين منذ زمن والدي، ومل يرتبط يب أحد بعالقة 

ن فقد جعلت معروفا بني مئات ألوف بل ماليني مواساة أو صداقة. أما اآل
أنشأ آالف منهم عالقة مواساة وحب وإخالص ، والناس حبسب هذه النبوءة
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يب، وأرسلوا أنواع اهلدايا من أحناء اهلند، بل من "برمها" و"بندر عباس" 
و"مدراس" و"خبارى" و"حيدر آباد" و"كابول" وبالد إفريقية، وساعدوا مجاعيت 

 - ر بأموال كثرية ويستمرون مبساعدا. إن كيفية حتقق تلك النبوءاتباستمرا
اليت أُنبئ ا يف زمن قَحلٍ كنت فيه مطروحا يف هذه الفالة كشيء حقري 

بكل قوة وعظمة وشوكة؛ ملما يدفع على الرقة والوجد. فكِّروا يف  - ومهني
  ١قوة اإلنسان؟قلوبكم واسألوا العاقلني هل يف هذا النوع من النبوءات دخل ل

يقول بعض اجلهالء الذين أعماهم العناد: قد حتققت بعض النبوءات مثل 
النبوءة عن وفاة أمحد بيك، وقتل ليكهرام، وغلبة مقايل يف مؤمتر األديان، 
وذيوع صييت يف املاليني من الناس بعد زمن اخلمول، ووجود آالف اآلالف من 

ايا واألموال من أماكن بعيدة، املخلصني واملواسني واخلدام، ووصول اهلد
وبراءيت أخريا من القضية امللفقة بتهمة القتل اليت رفعها الدكتور هنري مارتن 
كالرك، ومنع املولوي حممد حسني البطالوي من السب والشتم، إضافة إىل 
براءيت من قضية كان قد رفعها ضدي، ووالدة أربعة بنني حبسب اإلعالن 

 ٥٨كما جاء يف الصفحة  -، ووالدة االبن الرابعم٢٠/٢/١٨٨٦املنشور يف 
حني كان عبد احلق الغزنوي، تلميذ املولوي عبد  - من ضميمة كتاب أجنام آم

                                                 
، بل أن تكون بعض النبوءات لقد أراد اهللا أال يستفيد من نبوءايت أناس هذا الزمن فقط ١

آية عظيمة للناس يف األزمنة املستقبلية أيضا، مثل نبوءات "الرباهني األمحدية" وغريه من 
"أرزقك من العمر مثانني حوال أو تزيد عليه بضع سنني أو  - ما تعريبه -الكتب، ومنها

وسأخلق منك يقّل كمثلها. وأبرئك من تهمِ األعداء كلها. وأجعل منك أسرة كبرية. 
إنسانا عظيما. ستمتلئ الدنيا بأتباعك وسيكونون غالبني على غريهم دائما. ولن لك ما 
مل ترسخ دالئل الصدق يف األرض، وما مل يتميز اخلبيثُ من الطيب. وسيباركك اهللا حىت 

 إن امللوك سيتربكون بثيابك." منه 
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ابتالءات ذُكرت يف الرباهني األمحدية يف  ١ثةثال اهللا الغزنوي، حيا، والنبوءة عن

؛ ورغم قوهلم هذا بتحقق كل هذه ٥٥٧و ٥١١و ٥١٠و ٢٤١الصفحات 
ءات يقولون: ولكن مل تتحقق النبوءة عن آم، وكذلك قد أُنبئ بوالدة النبو

                                                 
الرباهني األمحدية" قبل عشرين عاما هي الثالثة اليت أُخرب عنها يف " تلك االبتالءات أحد ١

قضية زائفة بتهمة حماولة القتل اليت رفعها ضدي الدكتور هنري مارتن كالرك بغري حق؛ 
من الرباهني األمحدية.  ٢٤١وقد جاءت إشارة صرحية إىل هذا االبتالء يف الصفحة 

طالوي بغري وجه واالبتالء الثاين هو فتوى التكفري اليت أصدرها املولوي حممد حسني الب
حق، مث استنتج استنتاجا ينايف النبوءة عن ذلته ورفع علي قضية. ولقد أشري إىل هذا 

من الرباهني األمحدية. واملراد من االبتالء الثالث هو  ٥١١و ٥١٠االبتالء يف الصفحة 
احلماس املفرط للهندوس يف قضية ليكهرام وتسببهم يف البحث والتفتيش يف بييت بغري حق؛ 

  �من الرباهني األمحدية إشارةً. ٥٥٧قد ورد ذكر ذلك يف الصفحة و
باختصار، ورد يف الرباهني األمحدية ذكر ثالثة ابتالءات شديدة كنبوءة وحتققت كلها، 

  ولعله بقي حتقُّق فرع من فروعها. منه
 -----------------------  

إساءة اآلريني الظن يب أمر غريب حقا؛ فهم الذين شاهدوا آيايت قبل غريهم. لقد  �
أخربت بعض اآلريني يف قاديان قبل األوان مبوت "بانديت ديانند سورسيت" أنه سيموت 
خالل ستة أشهر. كما أنبأت قبل األوان عن مواجهة هؤالء اآلريني أنفسهم لبعض الباليا، 

ن عن التخلص من الباليا أيضا. تفصيل هذه اإلهلامات كلها كذلك أنبأت قبل األوا
مذكور يف الرباهني األمحدية. والذين أُنبِئ عنهم أيضا أحياء وموجودون يف قاديان، 

وهو شخص ذو تأثري ونفوذ. لقد  -من الفئة العرقية "كهتري" -أحدهم امسه شرمبت
ن احملكمة العليا، مث سيلغى يف أخربته بإعالم من اهللا أن ملف قضيتهم اجلنائية سيعود م

احملكمة الفرعية نصف عقوبة أخيه "بشمرب داس" بدعائي، ولكن لن يطلَق سراحه. وقد 
قلت له أيضا إين رأيت يف الكشف أين حذفت بقلمي نصف العقوبة املقدرة من القضاء 

جدا والقدر، ولكين مل أحكم بإطالق سراحه. ومعلوم أن "الله شرمبت" آري متعصب 
هل  -بشهادة مقرونة بالقَسم بأوالده -وعدو لإلسالم. يكفي إلثبات صدقي أن يسأَل

 بيانايت كلها صحيحة أم خاطئة؟ منه
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االبن، ولكن ولدت بنت مث ولد ابن بعدها ولكنه مات، وإن ولد أربعة أبناء 
  بعد ذلك دون شك. 

فقد كتبنا آنفا عن آم بوضوح أن النبوءة عنه حتققت بكل جالء حبسب 
ن باهللا عليكم؛ لقد ذُكر الشرط يف اإلهلام الشرط الوارد يف اإلهلام. قولوا اآل

 م التزم حتما بالشرط إىل حد ما، أفَلَمبصراحة، وتبني من القرائن الثابتة أن آ
يكن ضروريا أن يستفيد من التزامه بالشرط؟ أجيوز أن خيلف اهللا وعده؟ هل 

ه مل يكن جيوز أن يعد اهللا تعاىل بتخفيف وعفوٍ مث ال يفي بوعده؟ من املعلوم أن
ومع ذلك استفاد التائبون من توبتهم.  �هناك أي شرط يف إهلام النيب يونس 
من الشرط الصريح؟ هل لكم  -ولو قليال - فكيف كان ممكنا أال يستفيد آم

م ظل ثابتا على مسيحيته ومتعصبهلا ومل يصبه أدىن خوف، ا أن تقولوا إن آ
على أن تسطع سطوع الشمس لة بشرط التراجع عن موقفه؟ األد قط ومل يلتزم

آم مل يثبت بعد مساعه النبوءة على عناده السابق وقسوة كالمه وعادة التصدي 
لإلسالم، وأنه صار مذعورا بعد االطالع على النبوءة كما يذعر الطفل برؤية 
الربق وأحدث يف نفسه تغيرا ومتسكَن؛ تسطع سطوع الشمس. ومع ذلك، إن 

عنته، فما عالجه إال أن نتركه وشأنه قائلني: لعنة اهللا على مل يترك أحد عناده وت
  الكاذبني. 

والدة االبن مث وفاته أدىن عالقة لوليكن معلوما أنه مل تكن لوالدة البنت أو 
باإلهلام. بل صرح اإلهلام أن أربعة أبناء سيولَدون، وقد وصف أحدهم يف 

ولد أربعة بنني بفضل اهللا  اإلهلام أنه "رجل اهللا" حامل صفات املسيح. فقد
تعاىل. وما من إهلام من إهلامايت يفرض مضمونه والدة االبن من احلمل األول 
حتما، أو أن االبن الذي سيولَد من احلمل الثاين سيعيش حتما. غري أين إن 

أن هذا االبن قد يكون من رجال  -بناء على اجتهادي الشخصي - استنتجت
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إلهلام اإلهلي، وال أحسب اجتهادي معصوما من اخلطأ، اهللا، فهذا ال يخطِّئ ا

. أما اخلطأ يف شأنذا ال يفإذا أُريد إثبات خطئي فال بد من تقدمي إهلام
االجتهاد فيمكن أن يصدر من األنبياء والرسل أيضا، ولكنهم ال يتركون ثابتني 

إن  عليه. افتحوا صحيح البخاري واقرأوا حديث: "ذهب وهلي.." بإمعان.
بل  - اآلخرين األطهار إثارة االعتراض الذي ميكن أن يعترض به على األنبياء

ال يليق باملسلمني وال بالصاحلني من الناس؛ وإمنا هو من  - أيضا �على نبينا 
  فعل امللعونني والشياطني. 

إذا مل يكن يف قلوبكم فساد؛ فاعقدوا من أجل رفع الفُرقة من بني القوم 
هوا إيلّ اعتراضاتكم يف جملس عام؛ أن النبوءة الفالنية كاذبة، مث اجتماعا ووج

أا كاذبة فعال، ودحضوها ببيان مدعوم بثبوت لو قال احلضور حلفا باهللا 
باحلجج وبالدليل من الشريعة بعد مساع أجوبيت؛ لتبت توا، وإال فعليكم مجيعا 

  اللسان.  أن تنضموا إىل مجاعيت هذه، وتنبذوا اهلمجية وبذاءة
يا ذراري املسلمني، أي ذنب اقترفته يف حقكم لتشمروا عن سواعدكم 

خيطب املشايخ منكم يف الناس يف كل حني واملكايد؟! إليذائي بشىت الطرق 
وآن أن هذا الشخص كافر وملحد ودجال، وإنه ميتدح حكومة اإلجنليز أكثر 

يعملون منهم يف الدوائر من الالزم، وهو عدو للسلطنة العثمانية. أما الذين 
الرمسية فهم حياولون أن يصفوين عند احلكومة احملسنة بأين متمرد عليها. أمسع 
من كل حدبٍ وصوب كثريا عن حماوالت دف إىل إبالغ احلكومة عين 
أخبارا ال متت إىل احلقيقة بصلة، بينما تعرفون جيدا أنين لست رجال ذا طبع 

يف تأييد هذه احلكومة اإلجنليزية ونصرا، متمرد، ولقد قضيت معظم عمري 
ولقد ألَّفت يف منع اجلهاد ووجوب طاعة اإلجنليز من الكتب واإلعالنات 

مع ملأل مخسني خزانة. لقد أوصلت هذه الكتب إىل مصر ـوالنشرات ما لو ج
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أن يصبح إىل والشام وكل الدول العربية وكابول وتركيا، وسعيت جاهدا دائما 
صني هلذه احلكومة، وأن تتالشى من قلوم الروايات الباطلة املسلمون خمل

املتعلقة باملهدي واملسيح السفاكَني، والقضايا املتعلقة باجلهاد الباعثة على 
اهليجان واليت تفسد قلوب احلمقى. فكيف ميكن بعد كل هذا أن أكون خائنا 

مرد ضدها؟ واملخططات الباعثة على الت املكايدللحكومة أو أنشر يف مجاعيت 
وما دمت أنصح بطاعة احلكومة اإلجنليزية منذ عشرين سنة، وأروج يف أتباعي 
هذه التعليمات، فكيف ميكن أن أعلِّم خطة تؤدي إىل التمرد على عكس 
التعليمات املذكورة كلها، وأنا أعلم أن اهللا تعاىل بفضله اخلاص قد جعل هذه 

ظى به يف ظل هذه احلكومة ال احلكومة مالذا يل وجلماعيت؟! األمن الذي حن
ة، عاصمة يميكن أن حنظى به يف مكة املعظمة وال يف املدينة، وال يف القسطنطين

السلطان العثماين. فلو كنت أكن يف قليب خطة مترد ضد هذه احلكومة لكنت 
بنفسى عدوا لألمن الذي أمتتع به. واملسلمون الذين يكنون يف قلوم أفكارا 

عتربهم جاهلني وسيئي احلظ وظاملني جدا، ألين شاهد أواجلهاد،  سيئة للتمرد
على أن حياةً جديدة قد دبت يف اإلسالم يف ظل السلطنة اإلجنليزية اآلمنِ. 

فتوا أقولوا عين يف قرارة قلوبكم ما تشاؤون، واشتموين كما حيلو لكم، و
تؤدي إىل بكفري كما فعلتم من قبل، ولكنين متمسك مببدأ أن األفكار اليت 

واليت ميكن أن حتمل يف طياا التمرد، وقاحةٌ  التمرد ضد مثل هذه السلطنة،
شديدة وإمثٌ يف نظر اهللا. هناك كثري من املسلمني الذين لن تكون قلوم صافية 
نقية، ما مل يعتقدوا أن األحاديث املتعلقة باملهدي واملسيح السفاكَين؛ كلها 

  قصص وأساطري. 
يف زمن  للدين واسوا دينكم مواساة صادقة؛ هل يفضل أيها املسلمون،

العقالنية هذا أن ندخل الناس يف اإلسالم بالسيف؟ هل ميكن أن يدلّ اإلكراه 
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  واإلدخال يف ديننا بقوة واعتداء على أن هذا الدين من اهللا؟ 

 اتقوا اهللا وال تلصقوا باإلسالم مةَ تعليمِ القتال العدواين التافهة، ومةَ
قرآن الكرمي تعليم إدخال الناس يف الدين قهرا، والعياذ باهللا. هذا ليس تعليم ال

ليدخل  ا سيأيتسفّاك اأو مسيح ادمويا مهدي نأ بتاتا �قط، ومل يقل النيب 
الناس يف اإلسالم قهرا، وتكون مهمته هي قتل الناس. لقد جاء املهدي واملسيح 

يأيت ذلك املسيح عند غلبة الصليب؟ أليست املنتظر قدومه. أمل يكن ضروريا أن 
 بأنفسكم أهم عالمة للمسيح املوعود أنه سيأيت عند غلبة الصليب؟ فكِّروا اآلن

سنة، وتأملوا يف مدى السرعة اليت  ١٣٠٠مبدى تقدم الدين الصليبـي عرب 
يتقدم ا يوما إثر يوم. هل من قوم يف بالد اهلند مل تدخل مجاعةٌ منه يف هذا 

املاليني من الكتب والكتيبات ضد اإلسالم، كما  نشرت عشراتدين؟ لقد ال
لتنبيهكم على يد املسيحيني كتاب بذيء مثل "أمهات املؤمنني". لقد  نشر

عاما من القرن الرابع عشر الذي كان مفروضا أن يبعث فيه ادد  ١٦مضى 
إىل املسيح املوعود.  نظرا إىل الضرورة امللّحة، ولكنكم ما شعرمت إىل اآلن حباجة

لقد شهدت األرض بضرورة املسيح املوعود نظرا إىل غلبة الديانة الصليبية، 
وشهدت السماء بظهور ذلك املهدي املعهود بالكسوف واخلسوف يف األيام 

. وكما سجلت عالمة موعد ظهور املسيح املوعود، فقد قلّل يف رمضان احملددة
ضائع من مكان إىل آخر. وكما جاء ضمن القطار من ركوب اإلبل ونقلِ الب

فقد تفشى الطاعون يف البالد، ومنع احلج أيضا، وقد أنبأ أهل الكشف  ،عالماته
. ١ذا الزمن وصرخ املنجمون أيضا بأن الوقت وقت ظهور املسيح املوعود

                                                 
 دان""م نقال عن جريدة ٨/٧/١٨٩٩بتاريخ  "تريبيون"لقد أوردت جريدة امللحوظة:  ١

ين العقدين أي م، وأن هذ١٩٠٠نبوءةَ منجمٍ بارع بأن مرحلة جديدة ستبدأ بدءا من عام 
م متثالن اية مرحلة عظيمة الشأن حني تدخل الشمس ١٩٠٠م إىل ١٨٩٠بدءا من سنة 
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"غالم أمحد قادياين"؛ فالعدد أيضا أي والذي ادعى ذلك يشري إىل ذلك امسه 
صل من مجع هذه األحرف حبساب اجلُمل يشري إىل أنه هو ادد احلا ١٣٠٠

 ١٣٠٠الذي جاء يف اية القرن الثالث عشر، ويساوي جمموع حروف امسه 
متاما، ولكن عيونكم مل تفتح بعد. إنكم ترون أن املراد الوحيد من مواساة 

من  شخصا خترج - أو بأيدي غريكم - اإلسالم هو أن تعاقبوا إذا أمكن بأيديكم
فمه كلمة تعارض اإلسالم أو تسيء إليه، كما فعلتم عند نشر كتاب "أمهات 
املؤمنني"، وبذلك أشعرمت احلكومة بأننا ال نريد أن نرد على هذا الكتاب، وإمنا 
نريد أن يعاقَب مؤلفه. وقد كان من املمكن أن يؤخذ هذا الطلب بعني االعتبار 

تعلق بإمخاد الفتنة، ولذلك رفض الطلب. لو أُلِّف الكتاب بعد سن القانون امل
أنكم ال تريدون الرد عليه، فأصبحتم ال إىل  - إشارة وتلميحا - ولقد اعترفتم

  هؤالء وال إىل هؤالء. 
فملخص الكالم أن عادة الثورة واحلدة واالنتقام ليست حممودة، ألا تؤدي 

ملوعود واملهدي إىل تشويه مسعة اإلسالم. تذكروا أن الذي يأيت باسم املسيح ا
فهو املعهود، مث ال يقدر إال على أن يدخل الناس يف اإلسالم بالتخويف بالسيف 

كاذب حتما، وليس صادقا. أما الذين يعطيهم اهللا تعاىل بأيديهم سيف الصدق 
واآليات السماوية، فما حاجتهم إىل سيف من حديد؟ فمن اجلهل والغباوة 

رفع السيف  �ن النيب فورا إن واملعاصرن املزعومواملشايخ  يقول الشديدة أن
إلدخال الناس يف اإلسالم قهرا. وإن قليلي الفهم من القساوسة أيضا واقعون 

                                                                                                                     

كما  -برجا جديدا يف منطقة الربوج. وبتأثري هذا الوضع أي دخول الشمس برجا جديدا
م بروز جديد للمسيح كلمة ١٩٠٠سيظهر يف األرض يف عام  -حدثَ منذ زمن سحيق

اىل، وسيكون مثيال للمسيح، وسيوقظ الدنيا ويهبها حياة أرقى. اهللا، ومظهر جديد هللا تع
 منه .م، الصادرة يف الهور)٨/٧/١٨٩٩، العدد "تريبيون"(انظروا جريدة 
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يف الشبهات نفسها. ولكن ما من حديث أكذب من أن تلصق مة اجلرب 

. بل احلق أن حروب �١لَا إِكْراه في الدينِ�واالعتداء بدين تعليمه األول هو: 
وأصحابه العظام كانت إما حلماية أنفسهم من هجمات الكفار أو  �نبينا 

الذين أرادوا القضاء بالسيف أولئك ع ليدفإلرساء دعائم األمن والسالم، أو 
على الدين بالسيف؛ ولكن من من املعارضني يرفع السيف اليوم من أجل 

ذان يف ومن مينع من رفع األ؟ ومن مينع أحدا من الدخول يف اإلسالم؟ الدين
  املساجد ومن الصالة فيها؟

فإذا ظهر يف هذا الزمن اآلمن مسيح ال يقدر األمن، بل يريد أن يقتل الناس 
ذاب ومفترٍ دون مزور وكنه إبالسيف باسم الدين دون مربر، فأقول حلفا باهللا 

صادقا على اإلطالق. سواء آمنتم يب أم مل تؤمنوا،  مسيحا أدىن شك، وليس
م إىل الصراط املستقيم رمحةً بكم، ألنكم على خطأ كبري يف فإين أهديك

اعتقادكم هذا. ال ميكن أن يدخل الدين القلوب بالعصا أو السيف حبال من 
األحوال. مث ليس عندكم أي دليل على هذه األفكار السخيفة. لقد ورد يف 
صحيح البخاري يف حق املسيح املوعود حديث صريح: "يضع احلرب"؛ أي أن 

ن صحيح البخاري أصح الكتب أملسيح املوعود لن حيارب. تقولون بأفواهكم ا
 بعد كتاب اهللا، ويف الوقت نفسه تعتقدون بأحاديث تتناىف صراحة مع حديث

كان من املفروض أال تعريوا  يف صحيح البخاري نفسه، فما أغرب هذا!
ا ال يتناىف ، ألن مضموعشرات املالينياهتماما ملثل هذه الكتب وإن كانت ب

مع حديث يف صحيح البخاري فحسب، بل يناقض صراحةً القرآن الكرمي 
أيضا. ولكنكم ال تريدون أن تنبذوا هذا اخلطأ لتقادم االعتقاد، ولسببٍ آخر 
أيضا هو أنكم تزعمون أن مسيحكم ومهديكم املزعوم سيأيت ويقتل الكفار 

                                                 
 ٢٥٧البقرة:  ١
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لنفس كما تعتقدون. ولكين ما مجيعا ويسلِّم أمواهلم إليكم، وحيقق مجيع أهواء ا
جئت ألورطكم يف األموال الدنيوية اخلبيثة، أو ألفتح عليكم أبواب إشباع 
أهواء النفس ورغباا، بل جئت ألقلل شيئا من نصيب الدنيا املعاصرة 
وأجذبكم إىل اهللا تعاىل. احلق أنكم أُحرِجتم كثريا بقدومي، إذ إن أمانيكم 

سنة قد ذهبت أدراج الرياح، أو  ١٣٠٠األموال منذ املعقودة يف احلصول على 
بتعبري آخر قد خسرمت املاليني من النقود؛ فأنى لكم أن تنظروا إيلّ باستحسان؟ 

الصدق، ولئن نلتم ملكوت الدنيا كلها و أمر اهللاولكن اتقوا اهللا واحبثوا عن 
دية واخلقوا يف لكان بال معىن، ألا فانية وتبعد عن اهللا. فانبذوا األفكار املا

أنفسكم أفكارا روحانية. أتزعمون أن الدين الصلييب سيهزم بالسيف؟ بل احلق 
سيكون سببا إلثارة آالف االعتراضات على صدق غري الصاحل أن هذا التصرف 

اإلسالم بغري وجه حق. أي سفالة ودناءة أن يرد على اعتراض العدو بالسيف؟! 
   ن يكون دين كهذا صادقا. ال ميكن حبال من األحوال أ

أن  إىل الحظوا، إننا ندعو القساوسة مرارا، ليس بالسيف بل بالكالم اللني
حي من حيث  �وسيدنا حممد املصطفى  �لنرى أي من املسيح يبارزونا 

الربكات واإلفاضات الروحانية. وكما قال نيب اهللا املقدس يف القرآن الكرمي بأنه 
ن اهللا؛ لكنت أول عابديه، كذلك أقول أنا أيضا: يا لو ثبت أن املسيح اب

قساوسة أوروبا وأمريكا، ملاذا تثريون ضجة من فراغ؟ أنتم تعرفون أين إنسان 
ومعروف بني ماليني الناس فتعالوا وبارزوين. فليكن بيين وبينكم ميعاد سنة، 

 �رته ولو ظهرت على يدكم يف هذه الفترة آيات اهللا ونبوءاته املشرية إىل قد
وبقيت يف هذا املوقف دونكم؛ العترفت أن املسيح ابن مرمي إله. ولكن لو 

غالبا عليكم، وثبت حرمان دينكم  - الذي أعرفه وال تعرفونه -جعلين اهللا احلق
  من اآليات السماوية، لوجب عليكم أن تقبلوا هذا الدين.



 �������� ��������  ٥٧ 
قَّفوا عن فيا أيها املسلمون، إن كنتم متلكون شيئا من الغرية واحلياء تو

الشتائم والتكفري وترقبوا نتيجة هذه املواجهة. اذهبوا إىل القسس وأروهم 
، مث انظروا من تكون له الغلبة. اختاروا طريق األمانة يل إعالين هذا وامجعوهم

والصدق؛ ألنه نجِس الطريق املليء باخليانة، ودنِس الطريق الذي يصحبه الشر 
  والظلم.

جانب واحد من  �ني احلايل الذي ينسب إىل عيسى ليس يف دين املسيحي
شأنه أن يطمئن له الباحث عن احلق؛ لو نظرنا إىل التعليم لوجدناه ناقصا، وإذا 

الصادق؛ ملا وجدنا هلا  يتفحصنا اآليات اليت جعلت يف اإلجنيل عالمةً للمسيح
ح فما رأيناها إال أثرا يف أي واحد من املسيحيني، وإذا تأملنا يف أعمال املسي

قصصا وحكايات ال دليل عليها كرؤية عني، ولو قرأنا بتدبر النبوءات اليت تبىن 
عليها ألوهيةُ املسيح، ملا وجدت فيها نبوءة حتقق هذه البغية. معلوم أنه لو وعد 

حبسب  - العتقد اليهود حتما األنبياء اآلخرينبوالدة إله يف التوراة أو أسفار 
أن إهلا متجسدا سوف يولَد من بطن امرأة يف وقت من األوقات  - ذلك الوعد

ليسعفهم. ميكن للجميع أن يفقهوا أن اليهود ما كانوا منحرفني عن التوراة 
وأسفار العهد القدمي األخرى حىت يظلوا منكري إله مثله. صحيح أم أنكروا 

ية؟ كان عليهم ألوهية املسيح ولكن ما الذي دفعهم إىل إنكارهم النبوءة األصل
أن يقولوا يف كل األحوال: صحيح أن هذا اإلله املتجسد مل يأت بعد ولكنه 
سيأيت حتما، ولكن ميكنكم أن تسألوا اليهود لتروا أم برآء متاما من هذا 
االعتقاد ويعدونه كفرا وشركا، وال ينتظرون مطلقا إهلا سيولد مع جسم إنسان 

ن إن عقيدة الثالوث حق، بل يقولون بصراحة يف وقت من األوقات، وال يقولو
إن صاحب هذه العقائد كافر ولن ينال النجاة أبدا. وملا كان اليهود قوم جاءهم 
األنبياء تترا، وظلوا يعلِّموم باستمرار، فليس من املعقول أبدا أن ينكروا ائيا 
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  وجود إله أُعطُوا أمال بوالدته يف نبوءة من النبوءات. 
مصداقا لذلك اإلله املتجسد، ولكن  �ممكنا أال يعدوا املسيح نعم، كان 

سيأيت فيما بعد. وجود آخر كان من املفروض أن يقولوا إن ذلك اإلله املتجسد 
 عطلقد استفسرنا كثريا من علماء اليهود املعاصرين فكتبوا يف اجلواب أنه مل ي

هذا االعتقاد شرك صريح  نيب من األنبياِء اليهود أمال بظهور إله متجسد، وأن
  وكفر ويتناىف مع تعليم التوراة، ويف حوزيت رسائل هؤالء العلماء اليهود. 

أيضا؛ فكيف ميكن  �وإذا قلتم بأن اليهود ينكرون سيدنا حممدا املصطفى 
االعتماد على شهادم؟ فاجلواب على ذلك أن اليهود ال ينكرون النبوءة 

ى سيبعث حتما كما أُنبئ يف التوراة. األصلية، بل يؤمنون بأن مثيل موس
 - من جمموع أسباط اليهود اإلثين عشر -صحيح أن الِسبطَني املوجودين حاليا

كمثيل موسى بسبب قلة فهمهم وعنادهم، ولكنهم  �مل يؤمنوا بنبينا األكرم 
مل ينكروا النبوءة األصلية، ويف املقابل يرفضون رفضا باتا أن تكون هناك نبوءة 

فرقٍ من فرق اليهود يف  ١٠ء إله. وباإلضافة إىل ذلك فقد دخل عن جمي
. وإن تعليم املسيح ليس كامال البتة كما قلنا قبل قليل، وال ميكنه إمناء ١اإلسالم

كافة أغصان شجرة اإلنسان أي قُواه؛ فهل ميكن تكميل البشر بأن نعتاد العفو 
دير اخلد الثاين بعد تلقي والصفح دائما سواء كان يف حمله أو غري حمله، وأن ن

اللطمة على األول؟ هل هذا مناسب دائما ويف كل الظروف؟ هل أراد اهللا تعاىل 
يف وقت من األوقات أن يقضى على مجيع القوى اليت خلقها لتستخدم يف 

وأال يحافَظ إال على قوة احللم فقط؟ ولو  - كالغضب والشهوة وغريمها - حملها

                                                 
لقد أثبتنا يف كتابنا "املسيح الناصري يف اهلند" وباعتراف من كبار الباحثني اإلجنليز أن  ١

فرق اليهود العشرة الضالة هم األفغان وأهل كشمري الذين أسلموا، وكان منهم ملوك 
 كبار يف اإلسالم حبسب الوعد التورايت. منه.
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اعتراض كبري على أنه خلق يف  �، لوقع على فعله كان ذلك يف مشيئة اهللا

جيب أن يقضى  إنهاإلنسان صنوف القوى والقدرات أوال مث أظهر مشيئته بقوله 
على مجيع تلك القوى إال احللم والعفو. وهذا الوضع يستلزم إما أن يكون تعليم 

أو أنه قد أخطأ يف فعله ومل ينجز عملية اخللق بالرباعة  -والعياذ باهللا - اهللا خاطئا
عاملطلوبة والنظر الدقيق يف عاقبة األمور؛ ويف كلتا احلالتني ال ميكن أن يصاحلًا  د

الدين الذي ال يقوم تعليمه على مبادئ صحيحة أو خيطئ إهله يف أفعاله. ذلك 
ومقابل ذلك حني نرى تعليم القرآن الكرمي تنشأ فينا رِقّةٌ ووجد عفويا نظرا إىل 

وجزاُء سيئَة سيئَةٌ �كماله ومجاله. فانظروا ما أمجل التعليم الذي جاء يف آية: 
حبسب قانون  - . أي أن عقوبة السيئة�١صلَح فَأَجره علَى اِهللامثْلُها فَمن عفَا وأَ

هي مثل السيئة نفسها، ولكن لو عفا أحد عمن أخطأ يف حقه بشرط  - العدل
أن يؤدي العفو إىل إصالح املخطئ بدال من تشجيعه على اخلطأ أكثر من ذي 

  قبل لنال من يعفو أجرا عظيما من اهللا تعاىل. 
التعليم الكامل يف أوراق اإلجنيل، وممن نستفسر، ومن له  أين جند مثل هذا

أن خيربنا به؟ إذا كان احللم والعفو وترك املواجهة حممودا دائما ويف كل مناسبة 
الذي يعتدى  -سواء أكان يف حمله أم يف غري حمله؛ ففي هذه احلالة فإن الديوث

  جديرا باملدح والثناء! سيعد - على امرأته فيعفو عن املعتدي ويسمح له بذلك
كذلك إن متبِع مذهب "اجلَينِية" الذي ال يسمح دينه بقتل أي كائن حي؛ 
سوف يعتبر على درجة عليا من األخالق الفاضلة لعدم قتله حىت القمل 

  والربغوث واحلية والعقرب. 
الذي ال ميشي على صراط مستقيم  -ومن هنا يتبني أن التعليم اخلليع الرسن

هو جد مضر، بل هو سم زعاف للكماالت  - يراعي احملل واملناسبة وال
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قد عمل به نظرا إىل حكمة معينة  �اإلنسانية. من املمكن أن يكون املسيح 
كقانون خاص بوقت أو بقوم معني. ولكن التعليم الصحيح والكامل هو الذي 

قائل بعدم ورد ذكره يف اآلية القرآنية املذكورة آنفًا. كذلك تعليم اإلجنيل ال
النظر إىل املرأة بنظرة سيئة؛ يستدلّ منه أنه ميكن النظر إليها بنظرة طيبة. ال 

النظر، ويوقع الصاحل يف ء شك أن هذا التعليم يهي فرصةَ خيانة سيئة لذي نية
االبتالء ألن هذه الفتوى تقدم مالذا خلائنة األعني، ويضطر قلب التقي والورع 

در الشر. والسبب يف ذلك أن إنسانا بسيطا قد حيب قتراب من مصإىل اال
، فإن ا. إذًباستمرار شخصا بالنظر إىل حسنه ومجاله، مث تنشأ يف قلبه أفكار سيئة

 ةالشديدأمواجه تقدم إليه الذي تر نهمثَل هذا التعليم كمثل بناية تبىن جانب ال
هار ليال حتما. كذلك إن مل البناية ارا فلسوف تنتنهر هذه بقوة هائلة، فإن مل 

يقع مسيحي يف السيئة نتيجة هذا التعليم بسبب عقله وحيائه ونور البشرية 
الذي هو مبنـزلة النهار، فإنه لن ينجو من النتائج الوخيمة خليانة األعني يف فترة 
الشباب وهجوم أهواء النفس، وخاصة حني يسود ليلها بتراكم ظلمات أهواء 

شربه اخلمر. أما التعليم الذي أعطاه القرآن الكرمي مقابل ذلك  النفس عليه إثر
فإنه يبلغ من السمو والعلى درجة يصدر من القلب صوت عفوي أنه كالم اهللا 

قُلْ للْمؤمنِني يغضوا من أَبصارِهم ويحفَظُوا �حقا. ويف القرآن الكرمي آية: 
مكَى لَهأَز كذَل مهوجإىل غري يكفُّوا أعينهم عن النظر  أي قل هلم أن .�١فُر

احملارم، وإىل مواضع الشهوة حبيث ال يروا الوجه بكل وضوح، وأال يقع نظرهم 
ال  -على الوجه دون وازع ورادع. وأن يلتزموا بأال يطلقوا العنان لبصرهم

ألن ذلك مآله العثار يف اية املطاف. أي ال ميكن  -بشهوة وال بغري شهوة
ن الطهارة كاملًا عند إطالق العنان للبصر، بل يتعرض اإلنسان لالبتالء صو
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أخريا. وما مل تتطهر العني ال ميكن أن يتطهر القلب وال ينال املقام األزكى 
الذي من األنسب للباحث عن احلق أن خيطو عليه. واآلية املذكورة تعلِّم 

من خالهلا. إن  وجوب حفظ فروج اجلسم كلها اليت ميكن أن تدخل السيئة
كلمة الفروج املستخدمة يف اآلية الكرمية تضم كُال من أعضاء الشهوة واألذنَ 

  واألنف والوجه. 
الحظوا اآلن، ما أعظم وما أمسى هذا التعليم إذ مل يشدد على أي جانب 
إفراطا أو تفريطا بغري وجه حق، بل روعي فيه اعتدالٌ حكيم. والقارئ هلذه 

را أن اهلدف من وراء األمر بعدم إلقاء النظرة دون وازع اآلية سيعرف فو
ورادع يف اآلية جاء لكي ال يقع الناس يف االبتالء يف وقت من األوقات، وأال 

للعثار. أما يف اإلجنيل فقد  - الرجل واملرأة -يتعرض أي واحد من الفريقني
ان اخلفية ، وجعل مداره على نية اإلنسدون قيود أُعطي تعليم احلرية املطلقة

  حيتاج إىل أي توضيح.  فقط، فالعيب والنقص يف هذا التعليم ال
وخاصة  - واآلن أعود إىل صلب املوضوع وأؤدي حق تبليغ املسلمني مجيعا

وأذكّرهم أن ادد الذي كان جميئه مفروضا على  -علماء اإلسالم ومتصوفيه
سطور. ميكن ؛ هو راقم هذه الالنبوي رأس القرن الرابع عشر حبسب احلديث

لكل عاقل وعادل أن يفهم بسهولة أن كل جمدد، إمنا يبعث إلزالة املفاسد 
إىل هذه اخلدمات يعطى وبالنظر األكثر خطورة وإهالكا وانتشارا يف األرض. 

هذا ادد امسا معينا يف السماء. وما دام ذلك صحيحا وحقا، فالواضح أنه ملا 
املفاسد يهلكون يف كل حدب وصوب بسبب كان الناس يف هذا الزمن املليء ب

تعليم املسيحية املسموم، ينبغي أن يكون أهم واجبٍ للمجدد هو أن ينقذ 
املسلمني وذريتهم من هذا السم وجيعل اإلسالم منتصرا على الفنت الصليبية. فما 
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 ١دامت هذه هي مهمة جمدد هذا القرن فصار امسه يف السماء "كاسر الصليب"
ملا كانت مهمة جمدد القرن الرابع  إنهميكن أن نقول أيضا دون أدىن شك. و

عشر هي كسر الصليب، تقرر أن يكون جمدد القرن الرابع عشر هو املسيح 
املوعود، فهذا هو منصب املسيح املوعود بعينه. لذا حيق دد القرن الرابع عشر 

دد هذا أن يسمى مسيحا موعودا ألنه جمدد هذا العصر، واخلدمة املميزة 
العصر هي كسر شوكة الصليب. ولقد جعل اهللا تعاىل يف عصري هذا لكسر 
شوكة املعتقدات الصليبية أسبابا من السماء، حبيث يستطيع كل عاقل أن يدرك 

أن زوال الديانة الصليبية من الدنيا كما ذُكر يف األحاديث ال  معان النظر فيهابإ
ليت ميكن أن ختطر بالبال هلزمية الديانة ميكن إال ذه الطريقة ألن األساليب ا

  : فقط الصليبية على ثالثة أنواع
أن يدخل املسيحيون يف اإلسالم بالسيف واحلروب  األسلوب األول

واإلكراه، كما هو اعتقاد عامة املسلمني أنّ هذا ما سيقوم به مسيحهم املوعود 
قدرة إال أن يدخل  ومهديهم املعهود املزعوم حني يأيت إىل الدنيا، ولن ميلك

الناس يف اإلسالم بسفك الدماء واإلكراه. أما ما تنطوي عليه هذه العملية من 
مفاسد فغين عن البيان. كفى باملرء كذبا أن يسعى إلدخال الناس يف دينه قهرا. 
لذا، هذا األسلوب لنشر الدين ليس صحيحا أبدا، وال يعلق آماله على هذا 

                                                 
ديث سمي فيه املسيح املوعود: كاسر الصليب. واحلق لقد ورد يف صحيح البخاري ح ١

قد جعل عالمة املسيح املوعود الصادق أن الصليب سيكسر على يده. ويف  �أن نبينا 
ذلك إشارة إىل أن املسيح املوعود سيبعث يف زمن تتوفر فيه األسباب من كل نوع حبيث 

وب العاقلني. فهذا هو ذلك الزمن، يتالشى نتيجة تأثرياا القوية الدين الصلييب من قل
ولكن من املؤسف أن املشايخ املعارضني لنا استنتجوا هنا أيضا أن املراد من كسر الصليب 

 هو اجلهاد (بالسيف). منه. 
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وجيهلون آية:  ١ذين ميلكون صفات الوحوش الضاريةاألسلوب وال ينتظره إال ال

  . ٢ �ال إِكْراه في الدين�
واألسلوب الثاين لالنتصار على الدين الصلييب هو التغلب عليه من خالل 

ات العادية اليت يقوم ا أهل األديان دائما. ولكن هذا األسلوب أيضا ال ناظرامل
ات يف معظم األحيان يكون واسعا جدا، ناظريضمن جناحا كامال، ألن جمال امل

ومعظم األدلة العقلية نظريةٌ وال يقدر كل غمرٍ ذي فهم بسيط أن يستوعب 
األدلة العقلية والنقلية. هلذا السبب ال يزال الوثنيون موجودين يف أماكن خمتلفة 

 من العامل مع اعتناقهم معتقدات خمجلة. 

الصليبية هو إظهار بركة اإلسالم واألسلوب الثالث لالنتصار على الديانة 
 كاألمور باآليات السماوية، واإلثبات بواسطة األحداث األرضية وشرفه

مل ميت على الصليب ومل يصعد إىل السماء  �احملسوسة والبديهية أن عيسى 
باجلسد املادي بل مات ميتة طبيعية. ومن شأن األسلوب الثالث أنه لو ثبت 

ى الصليب ومل يصعد إىل السماء ألمكن حىت مل ميت عل �فعال أن املسيح 
أن الدين املسيحي باطل والكفارة والثالوث كله بملسيحي متعنت أن يعترف 

باطل. وإذا أُظهِرت إىل جانب ذلك آيات مساوية أيضا يف تأييد اإلسالم فكأن 
على مصراعيه يف العامل  للمسيحينيباب الرمحة للدخول يف اإلسالم قد فُتح 

 هذا هو األسلوب الثالث الذي بعثت به. كله. ف

فمن ناحية قد أعطاين اهللا تعاىل آيات مساوية وال يسع أحدا أن يبارزين 
                                                 

١  كافة املسلمني الصادقني الذين خلوا من قبل، مل يعتقدوا قط أنه جيب نشر اإلسالم حبد
ر يف العامل بقوة حماسنه اخلالدة دائما. فالذين يدعون السيف، بل احلق أن اإلسالم قد انتش

مسلمني، ومع ذلك ال يعرفون إال أنه جيب نشر اإلسالم حبد السيف، ال يعترفون 
 مبحاسنه، وإن سلوكهم هذا يشبه سلوك الوحوش الضارية. منه.
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فيها، وليس يف الدنيا أحد من املسيحيني يقدر على إراءة اآليات السماوية 
مل  �ورمحته أن عيسى ولطفه مقابلي؛ ومن ناحية ثانية قد أكّد اهللا يل بفضله 

الصليب ومل يصعد إىل السماء بل جنا من الصليب وسافر إىل بالد ميت على 
كشمري وتوفِّي هناك. هذه األمور ليست قصصا وحكايات حبتة بل قد ثبتت 
بأدلة دامغة وكثرية كتبتها بالتفصيل يف كتايب "املسيح الناصري يف اهلند". 

 كل األسباب لتحقيق كسر الصلأوأقول بكل قوة وحتد يتيب الذي نين أُعط
وسيشهد كل عقل سليم أنه ال أسلوب لكسر  وعد به يف صحيح البخاري،

  الصليب أكثر تأثريا ومعقولية من هذا األسلوب. 
اآلن أتساءل: إن كنت كاذبا ولست املسيح املوعود فليخربنا معارضونا 

يفعل مسيحهم املوعود لكسر الصليب حني يظهر يف سماذا  املسلمون املشايخ
سيعمل على إبطال الدين الذي يعتقد به وليوضحوا لنا عقال: هل الدنيا؟ 
من  أربعمائة ؟املسيحيني من األعماقمليون  

ن أال يسع أحدا من املشايخ، أسرى التقاليد، أن يقولوا ردا على ذلك إال 
مسيحهم سيدخل الناس يف اإلسالم بالسيف، ويكون قاسي القلب لدرجة أال 

تكون أوقاته موزعة بني أن يقضي جزءا من يومه يف قتل يقبل اجلزية أيضا. 
الناس، مث يقتحم الفلوات والرباري فيقضي اجلزء اآلخر من يومه يف قتل 
اخلنازير. واآلن، يستطيع كل عاقل أن يقارن وحيكم إن كانت أساليب نشر 
اإلسالم وكسر الصليب اليت كُشفت لنا هي أكثر جذبا للقلوب وأكثر تأثريا، 

أسلوب مسيحِ معارضينا من املسلمني املزعوم أنه سيبدأ فور جميئه بقتل الناس أم 
  الغافلني وغري املطّلعني.

أنّ اآليات السماوية ة املسيحية منتشرة يف العامل لدرجالديانة اعلموا أن 
وحدها ال تكفي لالنتصار عليها، ألن التخلي عن الدين جد صعب. ولكن 
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الذي سوف يحدث زلزاال يف هؤالء القوم دون شك احلق أن أسلوب اإلثبات 

هو فيما يلي: إظهار اآليات السماوية من ناحية، ومن ناحية أخرى إبطال 
، وإثبات أن موت الصادقةمبادئهم ومتزيق حلمة وسدى دينهم باألحداث 

املسيح على الصليب مث صعوده إىل السماء كالمها كذب، ألن مدار املسيحية 
هو الصلب. فلو مل يثبت الصلب ومل  كله رة، ومدار الكفارةهو الكفاكلّه 

  ١تثبت الكفارة الارت املسيحية من أساسها.
لقد كتبت يف بعض كتيب أن اعتقاد الصلب حبد ذاته ال يترك جماال إلثبات 

حبال من األحوال، ألن املصلوب ملعون حبسب التوراة. نبيا صادقا  �املسيح 
 �أن ينحرف قلب املرء عن اهللا، ويتربأ هو من اهللا  ومفهوم اللعنة لغويا هو

كليا ويتربأ اهللا منه، ويصبح هو عدوا هللا ويكون اهللا عدوا له، لذا سمي 
يضم يف طياته مفهوما سيئا  -وكون أحد ملعونا -الشيطان لعينا. إذًا، فإن اللعنة

ل املسيح جدا، فكيف ميكن أن ترد هذه الظلمة على قلب إنسان صادق مث
؟ يبدو أن املسيحيني مل يتأملوا يف مفهوم اللعنة عند اختالقهم عقيدة �

 - �الكفارة أدىن تأمل بل نسوا ذلك، وإال ملا كان ممكنا أن يلقبوا املسيح 
باللقب الذي لُقِّب به الشيطان اللعني. فمن الضروري جدا أن  - والعياذ باهللا

يتدبر املسيحيون كتب العربية والعربية ويستوعبوا مفهوم اللعنة جيدا. وسوف 
يتبني باإلمعان يف تلك الكتب أن هذا اللفظ ال يطلَق إال على الذي اسود قلبه 

. ال �طان، وانقطعت مجيع عالقاته باهللا وخبث وابتعد عن اهللا تعاىل مثل الشي

                                                 
ميتة طبيعية  �ليس هناك من سبيل لالنتصار على املسيحية إال بإثبات موت املسيح  ١

أن يثبت بوضوح تام،  -ولست أنا -وإبطال فكرة موته على الصليب. فقد قدر اهللا تعاىل
قد جاء إىل كشمري ناجيا حبياته، ومات هناك. هذا دليل قوي جدا  �أن املسيح 

  اء. منه. وساطع كسطوع الشمس يف كبد السم
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أفهم كيف ميكن أن جييز مؤمن إطالق هذا اللقب اخلبيث على ذلك الصادق 
الذي سمي يف اإلجنيل نورا. فهل حتول ذلك النور إىل ظلمة يف وقت من 

  من الشيطان؟ إنهاألوقات؟ هل جيوز أن يقال عن الذي هو من اهللا حقًا 
مل يصلَب قط،  �أن املسيح  قيقةححني تستبني وباإلضافة إىل ذلك 

وقربه موجود يف كشمري؛ فأىن جلياع الصدق وعطاشاه أن يبقوا على الديانة 
 ل الناسدخر اهللا تعاىل يف السماء لكسر الصليب، ال أن ياملسيحية؟ هذا ما قد
 يف اإلسالم قهرا وإكراها. جيب على علماء اإلسالم من قومنا أن يقفوا وقفة
تأملية ويتدبروا قليال: هل ميكن أن يسلم أحد باإلكراه؟ وهل لدين أن يدخل 

 - القلب باإلكراه؟ إن مل يتراجع عن هذا االعتقاد الباطل الذين يدعون نساكا
عن ويعتربون أنفسهم مشايخ ومتصوفني ومل يصدقوا إعالين  -من بني املسلمني

ل هو أن يعقد من ال يؤمن بدعواي ويعترب كوين املسيح املوعود، فالطريق األسه
 ين إليه، مث ليدععدما، اجتماعا يف مدينة بتاله أو أمرتسر أو الهور ولينفسه مله
كالنا يف حضرة اهللا أن يظْهِر على يد الصادق منا إىل عامٍ؛ آيةً عظيمة تفوق 

طبائع قدرات البشر، وأن تكون من الشوكة والقوة واللمعان حبيث تؤثر يف 
عامة الناس سواء كانت نبوءة أو معجزة أخرى تشبه معجزات األنبياء. مث لو 

نبوءة خارقة أو آية عظيمة  - بعد هذا الدعاء -ظهرت بعظَمة على يد أحدمها
إىل عام، ومل يظهر مثلها من خصمه؛ لَعد الذي ظهرت اآلية على يده صادقا. 

أن ينبذ معارضة الغالب  - يف اإلسالمدرًءا للفُرقة  - ويكون واجبا على املغلوب
  دون تردد ويبايعه دون تأخري وتردد، وخياف اهللا الذي غضبه نار أكول. 

أن بعض اإلهلامات تأيت من الشيطان أيضا، وإن  ن اجلهالءال يعرف كثري م
 اإلهلام الذي ليست فيه إال كلماتاالعتقاد. مجيع أكابر األمة متفقون على هذا 

ميكن أن يكون من اهللا تعاىل. وال يكون  ، الا يفوق العادة، م فقط ليس فيها
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اإلهلام جديرا باالعتداد به أبدا ما مل تصحبه الشوكة اإلهلية. واملراد من الشوكة 
اإلهلية أن يكون ذلك اإلهلام أو غريه، الذي تفوه به امللهم حمتويا على نبوءات 

  عظيمة تفوق العادة وزاخرة بقدرة اهللا وعلمه. 
قبل عقد االجتماع بعشرة أيام،  -هناك شرط آخر أيضا وهو إخبارِيو

عن املكان الذي حدد، من األماكن الثالثة اليت ذكرا،  - بإعالن منشورٍ
وتارخيه ووقته احملدد هلذا الغرض. وجيب أن يوقِّع على هذا اإلعالن اإلخباري 

نة، حىت ال ينشر مثل هذا عشرون من املشايخ احملترمني واملعروفني وزعماء املدي
. وسيكون ضروريا أيضا ١على سبيل املزاح والوقاحة سوافلاإلعالن أحد من ال

أنه لو ظهرت على أحد بعد الدعاء آية من قبيل النبوءة أن تنشر بإعالن 
مطبوع. ولكن ليس ضروريا أن تكون النبوءة جديدة، بل جيوز أن تكون من 

ق بعد، أو اليت مل يطلع امللهم الناس عليها بشكل النبوءات القدمية اليت مل تتحق
عام. غري أن النبوءة اليت يتلقاها امللهم بعد استجابة دعائه تعد هي األفضل ذا 

  الشأن، ألن استجابة الدعاء من أوىل عالمات أولياء اهللا.
منا بِالْحق وأَنت خير ربنا افْتح بيننا وبين قَو�وأي اآلن هذا الكتاب بآية: 

نيحآمني. وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني. �٢الْفَات  
  الـمـؤلف

  العبد الـمـتـواضع، مرزا غـالم أحـمد من قاديان
 م١/٨/١٨٩٩

                                                 
امسي رسالة مكتوبة باليد بل إذا أُرِيدت املواجهةُ حبسن النية فليصلين بجيب أال ترسل  ١

إعالن منشور مع شهادة عشرين شخصا حمترما مع ذكر الوقت والتاريخ واملكان واسم 
 اخلصم صراحةً قبل عشرة أيام من املوعد. منه.

 ٩٠األعراف: ٢
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ملا كان من أهم أهداف تأليف هذا الكتاب أن اهللا تعاىل قد أرسل 

 - مؤلِّفه مسيحا موعودا، فقد ذكرت بالتفصيل يف القائمة الالحقة
اآليات اليت ظهرت على يدي تأييدا هلذا اإلعالن. وهي ليست  -كمثال

متحققة بشهادات  معظمهامما يقتصر علمها على مريدي اخلواص، بل 
على رؤيتها مسلمون من كل فرقة وهندوس ومسيحيون. عامة، ويشهد 

إنّ قائمة الشهود اليت سأذكرها الحقًا تتعلق بآية ظهرت عن ليكهرام. 
وملا كانت هذه اآلية عظيمة الشأن يف احلقيقة وقد أُنبئ فيها عن امليعاد 
والوقت، كما أُنبئ عن يوم حتققها وكيفية املوت، وأُنبئ أيضا أنه دعاء 

يب؛ إذ كنت قد كتبت إىل املرحوم السري سيد أمحد خان قبل قد اُستج
حتقق النبوءة بإعالن منشور: أنك تشك يف استجابة الدعاء، ولكن 
تكفيك قضية النبوءة عن ليكهرام لتدرك كيف يستجيب اهللا األدعية. لقد 
كان العامل بناًء على كل هذه األمور يترقب حتقق هذه النبوءة وكان 

  ات. ميعادها ست سنو
والالفت يف املوضوع أن موت ليكهرام وقع يوم السبت. وملا كانت 

اهللا فإن اليوم السابع، وهو يوم  بِتستة أعوام تعدلُ ستة أيام يف كُ
السبت، كان األنسب لتحقق هذه النبوءة. وفيما يلي قائمة أمساء مصدقي 

  اآلية عن ليكهرام مع شهادام: 
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علي شاه، نائب موظف يف قسم األار يف ) السيد خان ادر سيد فتح ١(
  حمافظة شاه بور (توقيع)

لقد تأملت مرارا يف النبوءة عن ليكهرام، وناقشتها أيضا بيان التصديق: 
مع اإلخوة، وقرأت البيانات املتعلقة ا يف كتاب "الرباهني األمحدية" 

قد و"مرآة كماالت اإلسالم" وغريمها، فثبت من كل النواحي أن النبوءة 
حتققت بكل جالء. ال أثر فيها ألي مؤامرة من املرزا احملترم لقتل 

  ليكهرام. (توقيع)
السيد منشي اهللا ودهايا، مدير قسم الغابات يف مديرية ريه حمافظة شاه  )٢(

  بور.
ليكهرام مبؤامرة من املرزا  البانديت يف رأيي مل يقتلبيان التصديق: 

املدة احملددة يف نبوءة املريزا احملترم يثبت احملترم، وإن موته الذي وقع يف 
  صدق النبوءة.

، املقيم يف شيخبور، مديرية ريه مبحافظة شاه الطبيبالسيد عالء الدين  )٣(
  بور. 

يف رأيي حتققت النبوءة يف ليكهرام جبالء كامل وصفاء  بيان التصديق:
ب آية بديهية تام من جوانبها الثمانية. وإن حتقُّق صدقها من مثانية جوان

الثبوت كسطوع الشمس. وهذه اجلوانب هي: صدور صوت مكروه 
م؛ بعد ١٨٩٧؛ عام ٦مثل صوت العجل؛ يف الساعة السادسة؛ بتاريخ 

يوم العيد؛ هبوب العاصفة بعد القتل؛ الطعن يف بطنه حبربة حادة؛ قتله 
مالك ذو عينني محراوين. إن حتقق كل هذه األحداث يف آن معا مستحيل 
متاما وخارج عن القدرات البشرية. وإنكار القدرة اإلهلية الصادقة هذه 
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  إمنا هو فعل األرواح اخلبيثة.

) السيد شيخ فضل إهلي املقيم يف ريه، قاضي الشرف الثاين، وزعيم منطقة ٤(
  هوجن. 

يف رأيي مل يقتل ليكهرام مبؤامرة من املرزا احملترم. بيان التصديق: 
نبوءة حضرته يف هذا الصدد كانت عظيمة وصادقة.  والواضح متاما أن

  (توقيع)
)٥(  .لَهبِيريه، الوزير األسبق يف والية لَس شيخ غالم نيب احملترم، املقيم يف  

حتققت نبوءة املرزا احملترم عن ليكهرام، وال أرى برأيي بيان التصديق: 
  فيها أي مؤامرة من املرزا احملترم. (توقيع)

، املقيم يف شيخبوره، مديرية ريه حمافظة شاه الطبيبمد دين السيد حم )٦(
  .بور

كان ليكهرام يطلب منذ عهد بعيد أن تظهر له نبوءةٌ،  بيان التصديق:
فحني رأى املرزا احملترم أن ليكهرام يستحق النبوءة، دعا يف حضرة اهللا 

اد ست سنوات تعاىل فأُمر باإلهلام أن يطلَع ليكهرام على نبوءة حمددة مبيع
، بعد يوم العيد يف ٦بذكر جوانبها الثمانية. اإلخبار قبل األوان؛ بتاريخ 

السنة السادسة، يفوق قدرة اإلنسان. هل لبشر أن يوقن أن السادس من 
الشهر سيقع يف اليوم التايل للعيد؟ مث كون املالك قاتال يشري إىل أنه لن 

يراه أحد. مث من له أن يتمكن أحد من إلقاء القبض على القاتل، ولن 
يعرف سوى عامل الغيب أن عاصفة ستهب بعد القتل؟ كذلك إن التنبؤ 
عن صدور صوت مثل صوت العجل بعد القتل ال ميكن أن يكون نتاج 
معلومات البشر. كل ما كتبنا عن صدق هذه النبوءة يكون قليال جدا. 
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  ة اهللا. فكل جانب من جوانبها يشكل آية عظيمة وشاهد عدلٍ على قدر
  السيد غالم حممد، موظف يف قسم األار مبحافظة شاه بور. )٧(

ال أثر لتآمر املرزا احملترم يف قتل ليكهرام، وقد نال األخري بيان التصديق: 
نتيجة بذاءة لسانه، وبذلك حتققت املرزا احملترم عقوبته حبسب نبوءة 

  النبوءة. (توقيع)
  يف املدرسة الثانوية يف ريه. السيد غُلْ حممد، املدرس الثاين  )٨(

حتققت نبوءة املرزا احملترم عن ليكهرام، كما حتققت  لقدبيان التصديق: 
بعيد عن  مؤامرةمثل هذه النبوءة  اعتبارنبوءته عن آم بشقها الثاين. إن 

القياس والعدل. ليس هناك أي تآمر للمرزا احملترم، بل يستحيل أن تكون 
  هناك مؤامرة. (توقيع)

دين، مدرس اللغة العربية يف املدرسة الثانوية يف مدينة ريه الالسيد أمحد  )٩(
  حمافظة شاه بور.
 حبسب رأيي املتواضع، قد حتققت نبوءة املرزا احملترمبيان التصديق: 

ليكهرام بكل وضوح وجالء وكمال، وال وجود قتل عن  املسيح املوعود
يف ذلك. فقد قُتل ليكهرام حبسب نبوءة املرزا احملترم. إن  �لتآمره 

  وجود أية مؤامرة فيها مستحيل متاما. (توقيع)
  ، الساكن يف ريه حمافظة شاه بور.اجلايب ) السيد ملك مسند خان١٠(

لقد حتققت نبوءة املرزا عن ليكهرام بكل جالء ووضوح،  بيان التصديق:
  ع)وال مؤامرة فيها للمرزا. (توقي

) السيد فرمان علي فقري، املقيم يف قرية حجكَه، مديرية ريه حمافظة شاه ١١(
  بور. 
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أعوامٍ حبق  ٦إن نبوءة املريزا غالم أمحد اليت نشرت قبل بيان التصديق: 

ليكهرام قد حتققت يف ميعادها. وإن مؤامرة املرزا يف ذلك مستحيلة وغري 
  ممكنة. (توقيع)

ملقيم يف رية، حمافظة شاه بور، املدرس يف مدرسة ) السيد خدا خبش، ا١٢(
  أينغلو آريا يف ريه.

أصدق أن حادث قتل ليكهرام مل حيدث مبؤامرة املرزا بيان التصديق: 
وقد حتققت كاملة من كل جوانبها تعاىل احملترم، بل كانت نبوءة من اهللا 

  يف موعدها. (توقيع)

   ريه حمافظة شاهبور.السيد فضل إهلي الراتق، املقيم يف )١٣(

لقد حتققت نبوءة املرزا احملترم عن ليكهرام، وإن فكرة بيان التصديق: 
  املؤامرة فيها خطأ فادح... إخل. (توقيع)

) السيد شيخ حممد مبارك، كاتب مرافعات وموظف يف البلدية ريه ١٤(
  حمافظة شاه بور.

لقد حتقق صدق نبوءة املرزا غالم أمحد عن ليكهرام من  بيان التصديق:
  مجيع اجلوانب... إخل (توقيع)

  ) السيد قاضي أمحد شاه، الساكن يف ريه حمافظة شاه بور. ١٥(

  كما سبق متاما. (توقيع)بيان التصديق: 

) السيد حممد الدين، مندوب بابو غالم حممد خمتار، الساكن يف ريه ١٦(  
   حمافظة شاهبور.

مل يقتل ليكهرام مبؤامرة من املرزا احملترم، بل حتققت  بيان التصديق:
  النبوءة. (توقيع)
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) السيد منشي صدر دين، مدير مكتب الربيد، مديرية ريه حمافظة شاه ١٧(
  بور. 

اليت إن كثريا من أعمال املريزا غالم أمحد احملترم الطيبة  بيان التصديق:
  رة من قبله قط يف قتل ليكهرام. (توقيع)تؤكد يل أنه ال مؤامشاهدا 

  ) السيد شري حممد احلارس، عامل يف حمكمة ريه حمافظة شاه بور.١٨(
لقد حتققت نبوءة املرزا احملترم عن ليكهرام، وال توجد بيان التصديق: 

  للمرزا يد مؤامرة يف املوضوع قط. (توقيع)
  مديرية ريه. ، قرية اَدرحمان، اجلايب ) السيد نظر حممد١٩(

يف رأيي إن نبوءة املرزا احملترم قد حتققت، ومل يتآمر لقتل  بيان التصديق:
  ليكهرام. (توقيع)

  بسم اهللا الرحـمن الرحيم حنمده ونصلي
أ أنبحنن املسلمون مجيعا املوقعون أدناه، نشهد شهادة احلق أن النبوءة اليت 

ته، بإعالمٍ من اهللا، عن ا سيدنا مرزا غالم أمحد القادياين، دامت عناي
بانديت ليكهرام وغريه من أعداء اهللا ورسوله واإلسالمِ الدينِ احلق؛ قد 
حققها اهللا تعاىل العزيز املقتدر ومؤيد الصادقني جل شأنه، يف امليعاد متاما 
 ا، وال توجد فيها أية مؤامرة من قبل املرزا احملترم أو أيوجبميع مقتضيا

ذلك فعل اهللا اخلاص؛ الذي ظهر بشوكته  من املسلمني، بل كان
إظهارا لصدق اإلسالم. فاحلمد هللا  - يف الوقت املناسب متاما-وعظمته

  رب العاملني والسالم على رسوله خامت النبيني. 
  الـتـوقـيـع

العبد املتواضع واحلقري والفقري إىل اهللا خليل الرمحن مجايل عمدة القرية 
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وصاحب الزاوية جار قطب هانسوي والزعيم األعلى يف كهيوتدار 

  اهللاه رمح ينوسندهاله شريف، زاوية حضرة خمدوم اء الد
س سره العزيزوسرساوه زاوية حضرة شاه حبيب الرمحن قد  

  
قادري الاحلكيم مريزا حممد عباد اهللا بيك 

يت، املقيم حاليا يف سرساوه مبحافظة بـيالبانِ
عمدة سهارنبور. شودهري نصر اهللا خانْ، 

قرية جهاوري مبنطقة سرساوه. مريد 
املرشد توكل شاه. سيد ضامن علي 

من عرق  -بن سيد حسني علي
من أوالد سيد جالل خباري رمحة  - "سيد"

اهللا عليه، املقيم يف قرية سرساوه حمافظة 
خانْ راجبوت بن موال خبش كهيوتدار، املقيم يف  ياسهارنبور. السيد اهللا د
يت، مهربان علي بن جان بـيبور. بسم اهللا شاه البانِسرساوه حمافظة سهارن

مديرية  حممد، املقيم يف سرساوه حمافظة سهارنبور. حممد علي خان، سوار
ند (حممد علي خان، توقيع) العبد املتواضع: احلافظ عظيم اهللا بن يوالية ج

 ،�الشيخ جنيب اهللا خالدي القرشي من ولَد خالد بن الوليد "سيف اهللا" 
ند. سيد أعظم علي بن قاسم علي، املقيم يف قرية ياألمني األعلى رياست ج

ند، واملوظف يف منصب نائب املراقب يسفيدون رياست مهاراجا وايل ج
البناء  (توقيع) بن أمري اهللا البناءند. إمام خبش ييف قسم األار مجن والية ج

ند (توقيع) من ولَد أمري يند. قاضي عبد ايد عثماين زعيم جياملقيم يف ج
. (عبد ايد بن غالم نيب، توقيع). املرشد سيد �املؤمنني عثمان الغين 
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حممد يعقوب علي من أوالد املرشد األعلى، الغوث األعظم املقيم يف قرية 
ند. القاضي رمضان علي قرشي يند. املولوي أمري الدين املقيم يف قرية جيج

(رمضان علي،  �أوالد أمري املؤمنني عثمان ند، من يعثماين عمدة قرية ج
توقيع). حممد حسن خان بن حممد خان أفغاين األصل، املقيم يف هانسي 
 مجايل. سيد عبد الغين جعفري من أوالد سيد تاج الدين شري سوار

، املقيم يف نارنول حي السادات. احلافظ سيد حممد حبيب (راكب األسد)
(راكب  سيد تاج الدين شري سوار من أوالد - عفي عنه -أمحد جعفري

قدس سره. اخلواجة عبد الغفور خان، زعيم مدينة حصار وكاتب  األسد)
املرافعات األول، (نقش اخلامت). القاضي واجد علي، حفيد القاضي 

نغري ومجايل. سيد عبد الفتاح نغري،  خاموش، قدس سره، من نارنول
ي بور. املقيم يف نارنول، املوظف سابقا يف بلدية ج  

) السيد عبد احلق رئيس املدرسني، املدرسة اإلسالمية االبتدائية يف ٤١(
  . واملدرس الثالث راولبندي

مع أنين لست من أتباع املرزا احملترم ولكين أعتربه ركنا  بيان التصديق:
أعظم لإلسالم، وعاملا كبريا، ومصلح القوم وأُقر من كل قليب وروحي أن 

  د حدث حبسب نبوءة املرزا احملترم. موت بانديت ليكهرام ق
يف مصنع حكومي  موظف) السيد احلاج اهللا دين النقشبندي اددي، ٤٢(

  مبدينة راولبندي صدر. 
أصدق من كل قليب وروحي أن موت بانديت ليكهرام قد بيان التصديق: 

رزا احملترم. إن إطالع ليكهرام على النبوءة حدث حبسب نبوءة امل
طاءه مهلة طويلة كان دفعا لألعذار وإمتاما للحجة كما املذكورة، وإع

لئَالَّ يكُونَ للناسِ علَى اِهللا حجةٌ �يقول اهللا جل شأنه يف القرآن الكرمي: 
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مع أنين مل أحظَ إىل اآلن بلقاٍء مباشرٍ باملرزا احملترم، ولكين  �١بعد الرسل

  على يقني من األعماق أنه على حق.
  يد شيخ قادر خبش، مدينة أمحد آباد مبحافظة جِهلُم. ) الس٤٣(

  لقد حتققت النبوءة حبسب رأيي. بيان التصديق:
يف  ) املولوي حممد حسن رئيس مدرسي املدرسة اإلسالمية الثانوية٤٤(

  ، من قرية ني، مديرية جكوال حمافظة جِهلم. راوالبندي
املرزا احملترم،  دعاوىفة مع أنين لست من املؤمنني بكابيان التصديق: 

ولكين أعده من أولياء اهللا. لقد أخرب اُهللا تعاىل املرزا احملترم ذا املوت قبل 
  أوانه.

)٤٥.لُمالسيد غالم حسني، مدير حمطة القطار يف مدينة "دينه" حمافظة جِه (  
  اإلنسان. مكايد هذه نبوءة موحى ا وليست من  بيان التصديق:

  ) السيد مجال الدين مدير حمطة القطار يف دوميلي. ٤٦(
  لقد حتققت النبوءة بالتمام والكمال.  بيان التصديق:

)٤٧ .هنيالسيد علي أمحد الكالنوري، موظف يف مكتب احملافظة، املقيم يف د (  
  ال مكيدة بشرية يف هذه النبوءة. بيان التصديق:

  هريانه حمافظة جهلم.  ) السيد حممد شاه، إمام مسجد قرية٤٨(
 هذه النبوءة أمر إهلي.بيان التصديق: 

  احلديد، راولبندي. يف سكةمشرف القطار نور الدين، ) السيد ٤٩(
لقد حتققت النبوءة عن ليكهرام يف رأيي من كل اجلوانب بيان التصديق: 

  والنواحي، وظهر صدق املرزا احملترم، ليس يف ذلك أدىن شك.
  يف سكة احلديد، راولبندي.  مشرف القطارين، ) السيد إمام الد٥٠(

                                                 
 ١٦٦النساء:  ١
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أستطيع أن أقول بثقة كاملة إن النبوءة كانت فوق العادة  بيان التصديق:
  وقد حتققت بالفعل يبة كبرية. 

) السيد قطب الدين، العسكري املتقاعد، الساكن يف قرية ساغري حمافظة ٥١(
  جهلم.

  هذه النبوءة أمر إهلي. بيان التصديق:
  ) السيد غالب الدين، املدرس يف مدرسة البنات مبدينة "رهتاس". ٥٢(

  أقول بصدق القلب إن النبوءة قد حتققت. بيان التصديق:
  ) السيد حممد حسن بن منشي غالب الدين، رهتاس٥٣(

واِهللا إن هذه النبوءة حكْم فيصلٌ بني اإلسالم واألديان  بيان التصديق:
  األخرى.

  ين، املوظف يف سكة احلديد راولبندي.) السيد نظام الد٥٤(
  لقد حتققت النبوءة فعال.  بيان التصديق:

يف مدينة رهتاس حمافظة  لتاجر البارزلسيد برمي داس بن بورا شاه، ا) ا٥٥(
  جهلم. 

  إين أصدق النبوءة بيقني كامل.  بيان التصديق:
  ) السيد وزير خبش، رهتاس. ٥٦(

  ملرزا احملترم.لقد حتققت نبوءة ا بيان التصديق:
) السيد موالنا املولوي بدر الدين رفيقي احلنفي، السهروردي مذهبا ٥٧(

  والنقشبندي نسبا. 
كافة نبوءات جناب موالنا وأَوالنا احملترم حبق املدعو بيان التصديق: 

ليكهرام اليت صدرت وحتققت كانت وال تزال صحيحة وصادقة، وال 
  توجد فيها شائبة من التكلف أو الرياء. 
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  ) السيد منشي سراج الدين لون، مدينة دهلوزي.٥٨(

  دقة.إن نبوءات املرزا احملترم حبق ليكهرام صحيحة وصا بيان التصديق:
  السيد فتح الدين من ريه حمافظة شاهبور 

  لقد حتققت مجيع جوانب هذه النبوءة. بيان التصديق: 
  السيد بابو شاه دين، مدير حمطة القطار يف مدينة "دينه" 

  لقد حتققت هذه النبوءة حبق. بيان التصديق:
  اجلامع يف جبال دهلوزي. املسجد ) السيد عبد السالم رفيقي إمام ٥٩(

  النبوءات حبق ليكهرام صادقة، وحتققت.  بيان التصديق:
جودهوين صدي" ) السيد غالم حسني، الكاتب واملوظف يف مطبعة "٦٠(

  براولبندي.  )القرن الرابع عشر(
  نعم، إنه صادق بال شك وحبيب اهللا وعاشقه.: التصديقبيان 

درسة ) السيد أمحد حسني الفريد آبادي، حمافظة دهلي، املدرس يف امل٦١(
  اإلسالمية براولبندي.

إن  .الركن الركني لإلسالم - من األعماق -أعد حضرته بيان التصديق:
  والضروري؛ ممكن. هلام استجابة دعائه ا

) املولوي حممد حسني، معلِّم اللغة العربية باملدرسة اإلسالمية الثانوية يف ٦٢(
  راولبندي.

، وقد صدق النبوءة بكل إن عبارات تصديقه جد طويلة بيان التصديق:
  قوة وشدة. 

  ) السيد فضل كرمي، التاجر يف راولبندي.٦٣(
  لقد حتققت نبوءة املرزا احملترم بالكامل. بيان التصديق:

  ، من شاه آباد حمافظة هردوئي.أمحد ) السيد حمي الدين٦٤(
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ع اال هنا تسإن عبارات تصديقه جد قوية وطويلة وال ي بيان التصديق:
  لنقلها. 

 ،) السيد حممد فريوز الدين الدسكوي، املدرس األول لتعليم الفارسية٦٥(
  بسيالكوت.امي يب املدرسة الثانوية 
صفحة وهي قوية جدا  ١٢إن عبارات تصديقه ممتدة على  بيان التصديق:

  سع اال إليرادها هنا. يتومترعة بالصدق واإلخالص، ولكن ال 
إهلي خبش الفاروقي، األستاذ األسبق يف "نارمل سكول"  ) املولوي٦٦(

  براولبندي، واملتقاعد حاليا. 
إن عبارات تصديقه أيضا طويلة جدا ومليئة بالصدق  بيان التصديق:

  واإلخالص. 
  ) السيد ميان ظفر الدين النقشبندي "آدره" امللحقة براولبندي.٦٧(

  يف رأيي حتققت النبوءة متاما.بيان التصديق: 
  ) السيد خادم حسني، معلّم يف املدرسة اإلسالمية الثانوية براولبندي.٦٨(

  .أبيات شعريةصدق بواسطة بيان التصديق: 
) احلافظ ركن الدين النقشبندي القصوري، املقيم يف كوياله شيخان ٦٩(

  حمافظة غجرات. 
  أُصدق أن موت ليكهرام وقع حبسب النبوءة.بيان التصديق: 

شي محيد الدين، املوظف يف الشرطة، خمفر "شحنة" حمافظة ) السيد من٧٠(
  لدهيانه.

، وصدق النبوءة على ٣يف عمود  مذكورة عبارة تصديقهبيان التصديق: 
  أحسن مايرام.

  ) السيد حبيب اهللا، قلعة ديدار سنغ، غوجرانواله.٧١(
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  لقد حتققت هذه النبوءة بصورة بارزة.بيان التصديق: 
احلق، الساكن يف هابور، حاليا يف "هرده" البالد ) السيد شيخ ضياء ٧٢(

  املتوسطة.
  لقد كتب عبارة طويلة، وصدق النبوءة على أحسن وجه.  بيان التصديق:

  ) األستاذ حسني خان بن أمحد خان، النساج يف ميناء مومباي ائي كهال. ٧٣(
  ) سيد احلاج عبد الرمحن شاه القادري، الطبيب يف مومباي بريل.٧٤(
  و كلي. ب) السيد شيخ حممد بن مشس الدين، مومباي، جيج٧٥(
) ٦٨و كلي. (بالسيد مشس الدين بن حممد إبراهيم، مومباي، جيج ١)٦٧(

) السيد حسن ٧٩السيد شهاب الدين بن مشس الدين، من املكان نفسه. (
) السيد حممد إبراهيم بن منشي ٨٠ميان بانكي تانك بندر، مومباي. (

) السيد ميان أمحد بن منشي زين ٨١يف مومباي. ( زين الدين، املهندس
) منشي زين الدين حممد إبراهيم، ٨٢الدين، املهندس يف مومباي (

) احلافظ عبد الرشيد بن احلافظ عبد اهللا سوريت، مومباي، ٨٣املهندس. (
  ) السيد إمساعيل آدم ميمن، التاجر يف مومباي. ٨٤سونا بور القدمية. (

حلفا باهللا أن نبوءة املرزا احملترم حبق ليكهرام  نصدق بيان التصديق:
م، ونشر إعالا يف اية ٢٠/٢/١٨٩٣نبأ ا بتاريخ أالفشاوري اليت 

قبل ثالثة أعوام واليوم حتققت  هاكتاب "مرآة كماالت.."، كنا قد قرأنا
  م)١٤/٦/١٨٩٧وبانت صحتها وأا صادقة متاما. (املؤرخ يف 

املرحوم غالم حسن خان، صاحب ادر دلري جنغ،  ) السيد غالم حممد بن٨٥(
قسم األمالح  يف راقبنائب املشيء باليم جنجي، حمافظة أركات اجلنويب. 

 .والري  
                                                 

 )الناشر. (٧٧، ٧٦هكذا ورد يف األصل والصحيح:  ١
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  ملخص كالمه أن النبوءة حتققت بكل وضوح.  بيان التصديق:
  . حمافظة أركات اجلنويب ) السيد عبد الباسط بن عبد الرمحن٨٦(

  منها حتقق بكل جالء.كل جانب بيان التصديق: 
سيد حبيب اهللا قادري بن غالم حممد، من مدراس، سيال بور أركات  )٨٧(

  اجلنويب نزيل يف ميسور. 
  حتققت بكل جالء. بيان التصديق:

) السيد عبد الغفور قرشي بن حممد يوسف قرشي، مدير مكتب بريد قرية ٨٨(
  . اجلنويب جنجي، أركات
  .وصراحة بكل وضوح عن ليكهرام حتققت النبوءة بيان التصديق:

) السيد مريزا حممد إمساعيل، ضابط خمفر الشرطة، ابن مريزا أمري بيك ٨٩(
  رضوي، أركات اجلنويب. 

  لقد حتققت النبوءة بكل وضوح.بيان التصديق: 
) السيد فتح شريف بن شيخ إمام، اجلراح من قرية جنجي، أركات ٩٠(

  اجلنويب. 
  النبوءة عن موت ليكهرام. لقد ثبت صدق بيان التصديق:

) السيد ملك عبد الوهاب بن فقري أمحد، رئيس منظمة نصرة اإلسالم ٩١(
  "ميلو شارم"، أركات الشمايل.

، مات مذهوال على صدق ليكهرام أقول يقينا بأن بانديت بيان التصديق:
  م)٢٢/٧/١٨٩٧النبوءة. (املؤرخ يف 

، حممدية جيت بيت بولور، ) السيد عبد الوهاب خانْ حممدية بن عبد اهللا٩٢(
  أركات الشمايل.

، مات مذهوال على ليكهرام أقول صدقا وحقا بأن بانديت بيان التصديق:
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  صدق النبوءة.

  ) السيد ملك حممد نعيم، الطالب يف البكالوريا يف الكلية املسيحية بالهور.٩٣(
هذا أشهد بكل قوة أنه مل يكن للمرزا احملترم أي دخل يف  بيان التصديق:

  القتل.
  ) السيد غالم أمحد، الطالب يف البكالوريا يف الكلية املسيحية بالهور.٩٤(

  لقد حتققت النبوءة.بيان التصديق: 
) السيد غالم حسن، الطالب يف صف البكالوريا يف الكلية املسيحية ٩٥(

  بالهور.
  لقد حتققت نبوءة املرزا احملترم من كل اجلوانب. بيان التصديق: 

د علي حممد، الطالب يف صف البكالوريا يف الكلية املسيحية ) السي٩٦(
  بالهور.

  لقد تقوى يقيين بالنبوءة، أؤيد ادعاء املرزا احملترم. بيان التصديق:
  ) السيد عبد احلي، الطالب يف صف البكالوريا يف الكلية املسيحية بالهور.٩٧(

ة. ومستحيل لقد حتققت النبوءة على أحسن وجه يف احلقيق بيان التصديق:
  متاما أن يكون هذا القتل من مكائد اإلنسان.

) السيد غالم حميي الدين، الطالب يف البكالوريا يف الكلية املسيحية ٩٨(
  بالهور.

ال شك أنه ال دخل لكيد أي إنسان يف قتل البانديت بيان التصديق: 
  ليكهرام. 

  املسيحية بالهور.) السيد أمري شاه، الطالب يف البكالوريا يف الكلية ٩٩(
  إن دعاء املرزا احملترم حبق ليكهرام استجيب بكامله.  بيان التصديق:
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) السيد نور أمحد خان الفشاوري، الطالب يف البكالوريا يف الكلية ١٠٠(
  املسيحية بالهور.

  لقد حتققت فقرات النبوءة حرفا حرفا.  بيان التصديق:
  من غجرات.  ) السيد أمري خسرو الطالب يف الثانوية١٠١(

  ال جمال للشك يف كتاب "االستفتاء". يان التصديق: ب
  ) السيد عطاء حممد من بتاله مبحافظة غورداسبور.١٠٢(

  هذه النبوءات حتققت من مجيع الوجوه.بيان التصديق: 
  ) السيد حممد الدين، موظف مكتب سكة احلديد يف بتاله. ١٠٣(

  الوجوه.لقد حتققت النبوءة من كافة بيان التصديق: 
  ) السيد ويل اهللا، املدرس يف مدرسة ايبجيسن بالهور.١٠٤(

  حتققت النبوءة حبسب الشروط.بيان التصديق: 
  ) السيد صويف إهلي خبش الراتق، جابك سواران.١٠٥(

  لقد ثبت صدق النبوءة حبسب رأيي.بيان التصديق: 
  ) السيد حممد حسني قرشي، صاحب مطبعة فيكتوريا بالهور.١٠٦(

  لقد حتققت النبوءة حبسب شروط املرزا احملترم.التصديق: بيان 
  ) السيد سجاول، املقيم يف جغراون حمافظة لدهيانه.١٠٧(

  لقد حتققت النبوءة دون أدىن شك. بيان التصديق:
  ) السيد غالم أكرب، املوظف يف الشرطة يف الدرجة األوىل بالهور. ١٠٨(

  الكالم نفسه. بيان التصديق:
  ، مدينة الهور.١٢٥هللا خبش، الشرطي ذو الرقم الوظيفي ) السيد ا١٠٩(

  كانت صادقة متاما وال تفاوت فيها قيد شعرة.بيان التصديق: 
  ) السيد وزير علي، قرية نكينة مبحافظة جبنور. ١١٠(
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  حتققت هذه النبوءة على أكمل وجه.بيان التصديق: 
، ٩٥الوظيفي  ذو الرقم ة الثاينالشرطضابط ) السيد اهللا دين خانْ، ١١١(

  مديرية لوبوكي حمافظة أمرتسر
  هذه النبوءة صادقة متاما.: بيان التصديق

، شرطة مدينة ٦٠) السيد أمحد خان، الشرطي ذو الرقم الوظيفي ١١٢(
  جهلم.

  : لقد حتققت النبوءة بال أدىن شك.بيان التصديق

  واآلن نكتفي بتسجيل أمساء بعض املصدقني،
  اإلطالةتاركني شهادام خشية 

  ) السيد اهللا دتا، املدرس يف مدرسة املسيحيني يف مدينة جِهلُم.١١٣(
) السيد رحيم خبش، مدرس الرياضيات يف مدرسة هندو حممدن، ١١٤(

  معسكر أنباله.
يف قسم األار، سرهند، معسكر  الكاتب األول) السيد حممد خبش، ١١٥(

  أنباله.
معسكر سكك احلديد، كالكا ام، الرس ،) السيد حممد إمساعيل من دهلي١١٦(

  يف أنباله.
  ) السيد غالم نيب، تاجر كتب براولبندي.١١٧(
) السيد غالب خان، نائب املراقب، مديرية األعمال العسكرية ١١٨( 

  سيالكوت، يف راولبندي حاليا.
) السيد نور إهلي، املوظف يف املديرية، مديرية األعمال العسكرية، ١١٩(

  راولبندي.
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  ، راولبندي حاليا.الرساميد ظهور اإلسالم، ) الس١٢٠(
  ، األعمال العسكرية، راولبندي.الرسام) السيد خدا خبش، ١٢١(
  ) السيد عزيز الدين بن غالم حمي الدين، املوظف يف راولبندي.١٢٢(
  ) السيد مشس الدين خان، املقاول، رئيس راولبندي. ١٢٣(
  ) السيد يار حممد، املوظف يف راولبندي. ١٢٤(
  ) السيد إمام الدين، املوظف يف راولبندي. ١٢٥(
  راولبندي. الرسام، ) السيد جعفر خان، ١٢٦(
  ) املولوي حممد فضل، جنكوي، مديرية غوجر خان.١٢٧(
   .) السيد شاه نواز خان، عمدة قرية عمرال حمافظة جهلم١٢٨(
) احلافظ أمحد خبش، جايب الضرائب الزراعية يف قرية باـ كبري بور ١٢٩(

  بوالية كبورله. 
  ) السيد غالم حمي الدين، مدير مدرسة نور حمل حمافظة جالندهر. ١٣٠(
  ) السيد مريزا نياز بيك، زعيم كالنور، حمافظة غورداسبور.١٣١(
   .فظة هردوئي) السيد أنوار حسني خان، زعيم شاه آباد، حما١٣٢( 
  ) السيد حميي الدين أمحد، شاه آباد، حمافظة هردوئي.١٣٣(
) السيد حكيم خادم حسني، سكرتري جلنة البلديات، شاه آباد، حمافظة ١٣٤(

  هردوئي.
  ) السيد حممد رفيق من اجلَسوي، حاليا يف راولبندي.١٣٥(
  ) املولوي غالم مصطفى من نور حمل، حمافظة جالندهر.١٣٦(
  مكتب الربيد يف ريه، حمافظة شاه بور. نائب مديرسيد صدر الدين، ) ال١٣٧(
  ) السيد حممد عبد الغين، اخلطاط وناسخ اجلريدة "دوست هند"، ريه.١٣٨( 
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وال، مديرية رعية، و) السيد منشي حممد الدين، املدرس يف قرية مري١٣٩(

  حمافظة سيالكوت.
وال، مديرية رعية، و) السيد شودهري مظفر خان، عمدة قرية مري١٤٠(

  حمافظة سيالكوت.
  وال، حمافظة سيالكوت.و) السيد ركن الدين، قرية مري١٤١(
  ) السيد عبد الواحد خان، صدر بازار، معسكر أنباله.١٤٢(
  ) السيد ميان علم دين، قرية خواجه.١٤٣(
  ) السيد جنيب علي خان، املتقاعد، قرية عمرال حمافظة جهلم.١٤٤(
  حممد خان، املقيم يف بكراله، حمافظة جهلم. ) السيد سلطان١٤٥(
  ) السيد نور حسني، السائق سابقا، نوان حملة حمافظة جهلم.١٤٦(
  جرات. ) السيد حممد عمر، املقيم يف برائي رونك آباد، حمافظة غ١٤٧ُ(
  ) السيد كرمي خبش، تاجر يف جهلُم.١٤٨(
  ) السيد ميان حممد من كوتله أئمة. ١٤٩(
هري حممد كرمي خبش، عمدة ندي نني، مديرية رعية، ) السيد شود١٥٠(

  حمافظة سيالكوت.
  ) السيد نور عامل، قرية جك سكندر.١٥١(
  ) السيد شيخ إمداد حسني، جهلم، حملة جديدة.١٥٢(
  ) السيد سلطان حممد، جهلم، حملة جديدة.١٥٣(
  ) السيد نور عامل، املقيم يف جاده حمافظة جهلم.١٥٤(
  لم.هقرية جاده، حمافظة ج املسجد) السيد علم دين، إمام ١٥٥(
  ) السيد غالم قادر صاحب حمل يف جهلم. ١٥٦(
  لم.ه) السيد غالم حيدر قرية جكر، حمافظة ج١٥٧(
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) السيد حممد عطاء اهللا، املقيم يف خوشحالة، منطقة مانسهره، حمافظة ١٥٨(
  هزاره.

حالة، منطقة مانسهره، حمافظة ) السيد سلطان حممد، املقيم يف خوش١٥٩(
  هزاره. 

  ) السيد فيض علي، املقيم يف خوشحالة، منطقة مانسهره، حمافظة هزاره. ١٦٠(
  ) السيد حممد يامني، املقيم يف داتا، حمافظة هزاره. ١٦١(
  ) السيد عبد الكرمي، املقيم يف داتا، حمافظة هزاره.١٦٢(
  حافظة هزاره.) السيد عبد الرمحن، املقيم يف ورا مب١٦٣(
) السيد ملك قطب الدين خان، نائب املفوض اإلضايف املتقاعد، ١٦٤(

  سيالكوت.
  ) السيد حممد عامل جكياهي، سيالكوت.١٦٥(
  ) السيد عبد الغين، قرية داته، حمافظة سيالكوت.١٦٦(
  ) السيد لَعل شاه من غولره، واملقيم يف سيالكوت حاليا.١٦٧(
  بور، منطقة كهوري، حمافظة مظفر آباد. ) السيد حممد غُل، سيد١٦٨(
  ) السيد حبيب اهللا من باندي دهوندان مبحافظة ايبت آباد.١٦٩(
  ) السيد شيخ نور أمحد بن احلاج قائم دين من شنيوت مبحافظة جهنغ.١٧٠(
  ) السيد حممد إمساعيل، جهنغ، مدرسة. ١٧١(
  ) السيد إله خبش، جهنغ، مدرسة.١٧٢(
  ، جهنغ، مدرسة.) السيد حكيم دلرب١٧٣(
  ) السيد عطاء حممد، جهنغ، مدرسة.١٧٤(
  ) السيد حممد حيات، جهنغ، مدرسة.١٧٥(
  ) السيد حممد حسني، جهنغ، مدرسة. ١٧٦(
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  ) السيد بري ادر دين سيد جيالين من شنيوت، حمافظة جهنغ.١٧٧(
  جهنغ.شنيوت، حمافظة  ) السيد موال خبش من ١٧٨(
  النحاس، حي احلدادين، حمافظة شاهبور.) السيد روشن دين ١٧٩(
  ) السيد فتح الدين، حمافظة شاهبور.١٨٠(
  السيد مشس الدين، حمافظة شاهبور. ١)١٨٠(
  ) السيد نظام الدين، حمافظة شاهبور.١٨١(
  ) السيد شرف الدين، حمافظة شاهبور.١٨٢(
  ) السيد اهللا دين، حمافظة شاهبور.١٨٣(
  احلدادين، ريه.) السيد غالم حممد، حي ١٨٤(
  ) السيد جراغ الدين، حي احلدادين، ريه، حمافظة شاهبور.١٨٥(
  ) السيد خدا خبش، حي احلدادين، ريه، حمافظة شاهبور.١٨٦(
  ) السيد عنايت اهللا، حي احلدادين، ريه، حمافظة شاهبور.١٨٧(
  ) السيد فضل إهلي، حي احلدادين، ريه، حمافظة شاهبور.١٨٨(
  سيد حممد إسالم، حي احلدادين، ريه، حمافظة شاهبور.) ال١٨٩(
  ) السيد عبد الغفور، حي احلدادين، ريه، حمافظة شاهبور.١٩٠(
  الدين، حي احلدادين، ريه، حمافظة شاهبور. إله) السيد ١٩١(
  ) السيد خواجه حممد شريف أمحد الفشاوري املقيم يف ريه.١٩٢(
  جلهلمي، نزيل يف ريه حاليا. ) السيد عبد السبحان خان ا١٩٣(
  ) السيد فضل إهلي من ريه.١٩٤(
  ) السيد حبيب اهللا براجه من ريه.١٩٥(
  ) السيد غالم إهلي من ريه.١٩٦(

                                                 
 هكذا ورد يف األصل. (املترجم) ١
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  ) السيد غالم رسول من ريه.١٩٧(
  ) السيد عبد الرؤوف من ريه.١٩٨(
  ) السيد فضل إهلي من ريه.١٩٩(
  ه.) السيد عناية اهللا من ري٢٠٠(
  ) السيد اهللا جوايا، احلداد من ريه.٢٠١(
  ) السيد احلاج، احلداد من ريه.٢٠٢(
  ) احلاج نور أمحد من ريه.٢٠٣(
  ) السيد فضل الدين من ريه.٢٠٤(
  ) السيد صدر الدين من ريه.٢٠٥(
  ) السيد نظام الدين من ريه.٢٠٦(
  ) السيد مشس الدين من ريه.٢٠٧(
  غ الدين من ريه.) السيد جرا٢٠٨(
  ) السيد حممد الدين من ريه.٢٠٩(
  ) السيد اهللا دتا من ريه.٢١٠(
  ) السيد عبد الكرمي من ريه.٢١١(
  ) السيد اهللا دين من ريه.٢١٢(
  ) السيد خدا خبش من ريه.٢١٣(
  ) السيد حممد أعظم، مريووال، حمافظة سيالكوت.٢١٤(
  عمدة قرية مريووال، حمافظة سيالكوت.) السيد حممد علي خان، ٢١٥(
  ) السيد علي أكرب، مريووال، حمافظة سيالكوت.٢١٦(
  ) السيد غالم ياسني، بريار مديرة رعية.٢١٧(
  ) السيد حممد شاه، ستراه، منطقة بسرور.٢١٨( 
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  ) السيد غالم رسول، قرية دونا.٢١٩(
  ) السيد حممد أشرف، كوت بوجه.٢٢٠(
  نيب خبش، كوري.) السيد شيخ ٢٢١(
  ) السيد فضل حسني، تشاند.٢٢٢(
  ) السيد حممد الدين، مريووال.٢٢٣(
  ) السيد موال خبش، مريووال.٢٢٤(
  ) السيد أكرب خان، مريووال.٢٢٥(
  ) السيد نعمت خان، مريووال.٢٢٦(
  ) السيد مهتاب الدين، مريووال.٢٢٧(
  ) السيد شيخ عليم اهللا، مريووال.٢٢٨(
  ي شاه، مريووال.) السيد لده٢٢٩(
  ) السيد عبد العزيز، مريووال.٢٣٠(
  ) السيد سيد علي، مريووال.٢٣١(
  ) السيد بركت علي، مريووال.٢٣٢(
  من بدوملي. املشرف على القرى) السيد حممد جان ٢٣٣(
  ) السيد بري أمحد، عمدة قرية بدوملي. ٢٣٤(
  .) السيد علي حممد، جايب حمدد األراضي الزراعية، بدوملي٢٣٥(
  ) السيد عبد اهللا شاه، واعظ، بدوملي.٢٣٦(
  ) السيد نظام الدين خان، املوظف يف احملكمة العليا بالهور.٢٣٧(
  ) السيد جهندي شاه، املدرس يف املدرسة املسيحية، بدوملي. ٢٣٨(
  ) السيد مالوا مل اهلندوسي، الهور، اندرون الهوري دروازه. ٢٣٩(

نبأ ا املرزا احملترم حبق بانديت ليكهرام قد أ: "النبوءة اليت التصديق بيان
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  حتققت يف املدة احملددة". (توقيع) 
) السيد جواله سنغ اهلندوسي، عمدة القرية املقيم يف كوتلومان مديرية ٢٤٠(

  رعية. 
  .لقد حتقق ما قاله املرزا احملترم، ومات ليكهرام بيان التصديق:

  ت البانديت ليكهرام".) السيد وير انان، بدوملي: "لقد ما٢٤١(
  ) السيد دين جند، بدوملي: "لقد مات ليكهرام يف املدة احملددة". ٢٤٢(
  ) السيد آمتا سنغ، بدوملي: "مات البانديت ليكهرام يف امليعاد احملدد".٢٤٣(
: "مات البانديت ليكهرام يف املدة من بدو ملي ) السيد ال تشند ارورا٢٤٤(

  احملددة".
  : "مات البانديت ليكهرام".من بدو ملي ارورا) حقيقت رام ٢٤٥(
  : "مات البانديت ليكهرام يف امليعاد".من بدو ملي ) لشمن داس٢٤٦(
  أصدق بطيب اخلاطر. :من بدو ملي ) اكر داس ارورا٢٤٧(
  ، التاجر البارز.) بري بل، بدوملي، من الفئة العرقية "أرورا"٢٤٨(

  احملترم صادقة متاما. (توقيع): هذه النبوءة للمرزا التصديق بيان
  ) السيد حاكم، عمدة قرية بدوملي.٢٤٩(
  ) املولوي غالم علي نوشاهي احلنفي القادري، أمرتسر.٢٥٠(
  ) السيد ألف دين من مغولة، حمافظة سيالكوت.٢٥١(
  ) السيد سيد حسني، صاحب الزاوية يف بدوملي.٢٥٢(
  بدوملي.) السيد سيد غالم قادر، صاحب الزاوية يف ٢٥٣(
  ) السيد جراغ الدين، عمدة قرية منن.٢٥٤(
  ) السيد ميان مستقيم، إمام اجلامع يف بدوملي.٢٥٥(
  ) السيد غالم حيدر، عضو جلنة حملية يف بدوملي. ٢٥٦(
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  ) السيد نور أمحد، عمدة قرية كلديوال، مديرية رعية. ٢٥٧(
  ) السيد غالم حممد، عمدة قرية اغيان، رعية.٢٥٨(
  السيد غالم قادر، عمدة قرية غتاميان، رعية.) ٢٥٩(
  ) السيد يارا، عمدة قرية أكربيان، رعية.٢٦٠(
  السيد سيد غالب شاه، إمام اجلامع يف بدوملي. ١)٢٦٢(
  ) السيد سيد عابد علي حكيم، دهرم كوت.٢٦٣(
  ) مجيتا، عمدة قرية اتيانواله، رعية.٢٦٤(
  رعية. مداد خان، عمدة قرية كوت،) السيد كر٢٦٥(
  ) السيد علي غوهر، عمدة كتهاليان، بسرور.٢٦٦(
  ) جند شاه عمدة تنبوبر، بسرور.٢٦٧(
  ) جندا، عمدة قرية جلووايل، بسرور.٢٦٨(
  ) السيد عادل خان، صاحب الزاوية يف بدوملي.٢٦٩(
  ) السيد نواب، عمدة بدوملي.٢٧٠(
  لسان.) السيد فقري حسن أمري شاه، صاحب الزاوية جندياله، ك٢٧١(
  وره، غوجرانواله.ب) السيد شنغرف علي، املدرس يف شيخو٢٧٢(
  ) السيد غالم رسول بائع املستندات الرمسية، بدوملي.٢٧٣(
  ) السيد سيد أمحد شاه املشهدي، كتهياليان، بدوملي.٢٧٤(
  ) السيد حممد حسني املشهدي، كوتلي تار، بسرور.٢٧٥(
  ور، بسرور.) السيد سيد حممد شاه املشهدي، نور ب٢٧٦(
  ) السيد إمام علي شاه حكيم، نور بور، بسرور.٢٧٧(
  ) السيد عمر الدين درويش من بدوملي.٢٧٨(

                                                 
 )الناشرهكذا وردت األرقام يف األصل. ( ١
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  ) جيون سنغ، عمدة اانواله...٢٧٩(
  ن املرزا احملترم صادق، وأن ليكهرام مات".بأنقر بيان التصديق: "

  
   ملحوظة: عدد هذه التوقيعات يقارب أربعة آالف.

  بعضها يف هذا الكتاب على سبيل املثال فقط.وقد أوردنا 
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يف هذه الضميمة: أكتب هلداية الباحثني عن احلق قائمةً وجيزة آليايت اليت 
  م)، وهي كما يلي: ٢٠/٨/١٨٩٩ظهرت إىل اليوم (أي 

áÓŠÛa@ @òíŁa@Ýî–Ðm@ @

من الوظيفة،  نفسه خان) ذات مرة، فُصلَ نواب سردار حممد حيات ١(
وأُلصقت به م كثرية من قبل احلكومة، ورفعت ضده قضية خطرية 

فَّللغاية. ففي هذا الوقت العصيب تشعندي للدعاء له أخي املرحوم  ع
مرزا غالم قادر. وبعد الدعاء تلقيت يف الرؤيا بشارة عن تربئة ساحته؛ 

فقلت له: كنت مفصوال إذ رأيته يف املنام جالسا على كرسي احملكمة، 
من الوظيفة. قال: نعم، ولكن يف ذلك العالَم وليس يف هذا العالَم. 
كذلك قلت له ذات مرة يف الرؤيا: ال تقلق، إن اهللا على كل شيء 
قدير، وسينجيك من هذا البالء ويربئ ساحتك. يشهد على هذه النبوءة 

يسكن يف هذه كثري من املسلمني واهلندوس، منهم الله شرمبت الذي 
القرية. كذلك يشهد عليها نواب سردار حممد حيات نفسه، ألن أخي 
كان قد أطلعه على الرؤيا، كذلك أطلعه عليها ابين "فضل أمحد" أيضا. 
وإضافة إىل ذلك أُرسلت إليه وإىل أخيه نسختان من كتاب "الرباهني 
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لنهاية الذي ورد فيه ذكر حتقق هذه النبوءة. مث حتقق يف ا ١األمحدية"
كما قيل متاما. وميكن "للنواب" املذكور أن يشهد حالفا باهللا أن هذا 
احلادث حق. ولكين أعرف أن اإلنسان يف بعض األحيان ال يتشجع 
على شهادة حق نظرا إىل بعض املصاحل، فأرجو بكل أدب منه ومن 

إذا رفضوا النبوءات اليت هم مطلعون عليها وجعلوا  - كافة الشهود
أن حيلفوا بأبنائهم األعزاء بأن هذه النبوءة كاذبة. وقبل  -هاشهداء علي

أن يشهد "نواب" حبقي، أقول حلفا باهللا: إن احلادث املذكور كله حق، 
ولعنة اهللا على الكاذبني. ولقد شاعت هذه النبوءة قبل عشرين عاما بني 
مئات اآلالف من الناس بعد أن نشرت يف الرباهني األمحدية. (انظروا 

  ٢)٢٥٢اهني األمحدية، ص الرب
الذي ورد ذكره يف النبوءة رقم  - ) إن آريا باسم شرمبت من فئة "كهتري"٢(

 �كان يزورين بني فينة وفينة، وكان ينكر نبوءات نبينا األكرم  -)١(
وكان عدوا لدودا لإلسالم. مث صادف أن حكم على أخيه "بشمرب 
داس" بالسجن ملدة سنة، بعد أن أُدين يف قضية جنائية. وسجن معه 
شخص آخر امسه "خوشحال" وحكم عليه بالسجن لعام ونصف عام. 
ففي هذا الوقت العصيب طلب مين "شرمبت" الدعاء ألخيه "بشمرب 

حسب مدعاة الختباري، وقال: لقد داس" وقال أيضا بأن ذلك سي
رفعنا املرافعة هلذه القضية يف احملكمة العليا، ولئن أخربتين بناء على 

                                                 
١ بنبوءة معين إذا  - ال ميكن أن يقبل عاقل أن يسكت إىل هذه املدة الطويلة، شخص

خاصة إذا وقد مضى عليها عشرون عاما ووردت يف كتاب شهري جدا،  -كانت كاذبة
 كان الكتاب قد سلِّم إليه دون تأخري، منه.

جيدر التنويه أن الصفحات املذكورة تشري إىل صفحات النص األردي يف كتاب "الرباهني ٢
 األمحدية" الطبعة األوىل. (املترجم)
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اإلهلام بنتيجة املرافعة وثبت صدق اخلرب؛ العترفت أن اإلسالم ميلك 
هذه القدرة. فبسبب إصراره الشديد دعوت يف حضرة اهللا؛ واستجيب 

ه القضية سيعود من احملكمة العليا الدعاء، وأُخربت إهلاما أن ملف هذ
إىل احملكمة التابعة، وتفحص القضية يف احملكمة التابعة وتخفَّف عقوبة 
بشمرب داس إىل النصف، ولكن لن تربأ ساحته. أما زميله: فلن يكتب له 
اخلالص ولن تربأ ساحته أيضا ما مل يقض مدة سجنه كاملة، ولن 

سجنه. ورأيت أيضا عندها يف الكشف ينقَص وال يوم واحد من مدة 
أين ذهبت إىل مكتب القضاء والقدر، حيث قدم يل كتاب قد كُتبت 
فيه مدة سجن بشمرب داس: سنةً واحدة؛ فحذفت بيدي وبقلمي نصف 

  مدة سجنه. 
إا لنبوءة عظيمة، وقد ثبتت فيها ثالثة أمور: استجابة الدعاء والقدرة 

ان. و"شرمبت" عدو لدود لإلسالم على التصرف واإلطالع قبل األو
ومتعصب جدا لقومه، لذلك فإن اعترافه بتحقق النبوءة متاما جد 

سيكون مستوليا عليه حتما.  مصعب، ألن رعب قومه بسبب تعصبه هل
غري أن الطريق األسهل إلجباره على قول احلق هو أن يستحلَف باسم 

نائه ويقول حالفا أبنائه، أي يطلَب منه أن يضع يده على رأس أحد أب
باهللا: إن النبوءة برأيي كاذبة ومل تتحقق. أما أنا فأقول من طريف حالفا 

  باهللا إن هذا احلادث كله صحيح وحق، ولعنة اهللا على الكاذبني. 
أن "بشمرب داس" حني  -كضميمة هلذه النبوءة- وهناك أمر آخر أيضا

فرج عنه. وملا كان استأنف القرار يف احملكمة العليا أشاع إخوته أنه قد أُ
هذا األمر يتناىف مع إهلامي؛ خطَّأين بعض اجلهالء قائلني: لقد قلت إن 
ملف القضية سيعود إىل احملكمة التابعة وستخفُّف العقوبة إىل النصف 
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دون أن يفرج عنه، ولكنه قد أُفرج عنه. عندها أوحي إيلَّ أثناء السجدة 
مث تبني  ، أي لك الفتح.على"يف املسجد ما نصه: "ال ختف إنك أنت األ

أن اخلرب الذي أشاعوه كان كاذبا. ولكن بسبب اخلرب الكاذب  قليل بعد
قد ظهرت نبوءة أخرى؛ فقد حتققت النبوءة اليت قيل فيها إن ملف 
القضية سيعود إىل احملكمة التابعة وستلغى نصف عقوبة "بشمرب داس" 

رممن ا فرج عن أيأُذيعت هذه النبوءة من ني قط. لقد ولكن لن ي
خالل كتايب "الرباهني األمحدية" قبل عشرين عاما بني مئات اآلالف من 

  من الرباهني األمحدية) ٥٥٠و ٢٥١و ٢٥٠الناس. (انظروا الصفحة 
لقد أطلعت بعضا من اهلندوس يف قاديان مبن فيهم "الله شرمبت"    )٣(

سورسيت" قبل احلادث  املذكور آنفا على النبوءة مبوت البانديت "ديانند
بنحو ثالثة أشهر، وبينت فيها أن البانديت املذكور سوف ميوت يف 
ثالثة أشهر من يوم النبوءة. فمات يف مدينة أمجري يف ثالثة أشهر. وقد 
أُخرب بذلك كثري من املسلمني أيضا، وكل واحد منهم يستطيع أن 

الء ذه يصدق احلادث حالفا. ولكن يتعذر على الله شرمبت اإلد
الشهادة أيضا بسبب تعصبه لقومه، ما مل يستحلَف مبا سبق ذكره يف 

). وقد أُشيعت هذه النبوءة أيضا يف مئات اآلالف من ٢النبوءة رقم (
الناس بعد أن نشرت يف كتايب "الرباهني األمحدية" قبل عشرين عاما. 

  ، الرباهني األمحدية) ٥٣٥(انظروا الصفحة 
، وجاءين قالدى "مالوا مل" اهلندوسي من قاديان حبم ذات مرة أصيب  ) ٤(

ذات يوم يائسا من حياته وبدأ يبكي حىت أجهش بالبكاء. فدعوت اهللا 
له وتلقيت إهلاما نصه: "قلنا يا نار كوين بردا وسالما"، أي يا نار 
احلمى كوين بردا وسالما. فسردت هذا اإلهلام له ولعدة أشخاص 
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إنه سي في ذلك اهلندوسي يف غضون آخرين وقلتشفى من إصابته، فش

أيضا، أعين "مالوا مل"، لن يصدق  ريأسبوع من اإلهلام. إن هذا اآل
يف هذه  ريونالقول قط بسبب عناده وتعصبه الديين الذي يلَقّنه اآل

الكذب على قوم  أن األيام، ألن من عادة هؤالء القوم أم يرون
بأية طريقة؛ مدعاةً للثواب. ولكنه لو  آخرين، أو كتمان شهادة حق

"، ملا شرمبتبالطريقة اليت ذكرناها من قَبل حللْف " باألوالد استحلف
أمكنه أن يلجأ إىل الكذب؛ ألم حيبون األوالد أكثر من حبهم اهللا. إن 
الذي يرى الكذب وإخفاء احلق وكتمان الشهادة من أجل الدين جائزا 

  حيلة جتاهه إال أن يستحلَف بأوالده. بل مدعاة لسرور إهله؛ فال
وقد أُشيعت هذه النبوءة أيضا بني مئات اآلالف من الناس بعد أن 
نشرت يف كتايب "الرباهني األمحدية" منذ عشرين عاما. (انظروا الصفحة 

   الرباهني األمحدية) ٢٢٨و ٢٢٧
غالم ـ لقد ظهرت اآلية التالية أمام عيني "شيخ حامد علي" من قرية    ) ٥(

نيب، حمافظة غورداسبوره، الذي أقام عندي ملدة من الزمن وشهِد كثريا 
من اآليات؛ فقد تلقيت وقت الظهر بغتة إهلاما نصه: "ترى فخذا 
أليما"، فحكيت له اإلهلام. مث عزمت دون تأخري على الذهاب إىل 

 أيتر . عندما نزلنا من األدراجوقد نزل األدراج معي -املسجد للصالة
شابني عمرمها دون العشرين راكبنيِ حصانني، وكان أحدمها أكرب سنا 
من اآلخر. فتوقفا عندنا ومها راكبان، وقال يل أحدمها إن هذا الراكب 
الثاين هو أخي، وهو مصاب بأمل شديد يف فخذه، وجئنا سائلنيِ عالجا 

يقتني أو دقله. فقلت حلامد علي: اشهد أن هذه النبوءة قد حتققت يف 
فقط. إن شيخ حامد علي موجود يف قريته وهو حي ثالث دقائق 
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يرزق، وميكن لكل باحث عن احلق، أن يطلب منه شهادة مقرونة 
  ).٢رقم (املذكورة يف اآلية على الطريقة ، وسيكون احللف باحللف

ذات مرة ظهرت آية من اهللا على مرأى من صديقي املخلص السيد عبد    ) ٦(
دد األراضي الزراعية، الساكن يف قرية "غوث غره" والية بتياله. اهللا، حم

قدر، عن القضاء وللفقد أُريت أوال يف الكشف أين كتبت عدة أحكام 
حسنات أهل الدنيا وسيئام، وكتبت بعضها عن نفسي وعن أصدقائي 

تلك  � أيضا. مث رأيت اهللا تعاىل على سبيل التمثُّل، وقدمت إليه
توقيع. وكان املراد من ذلك أن حتدث مجيع األمور اليت أريد الورقة لل

عليها باحلرب األمحر، وهز القلم إلزالة احلرب الزائد  �حدوثها، فوقّع اهللا 
عن ريشته، فسقطت فور اهلزة قطرات حربٍ أمحر على ثيايب وثياب 
السيد عبد اهللا. وألن اإلنسان يف حالة الكشف ينال نصيبا من اليقظة 

ا؛ فقد اطلعت يف احلال على القطرات اليت سقطت من يد اهللا أيض
ورأيتها بأم عيين. كنت أسرد القصة مليان عبد اهللا برقة القلب وقد رأى 
هو أيضا قطرات رطبة على الثياب. وحدث ذلك يف حنيٍ مل يكن فيه 
بقربنا شيء يحتمل سقوط تلك احلُمرة منه، بل كان احلرب األمحر هو 

قط من القلم الذي هزه اهللا تعاىل. وبعض تلك الثياب اليت نفسه الذي س
وقعت عليها القطرات احلمراء ما زال يف حوزة ميانْ عبد اهللا الذي 
اليزال حيا يرزق، ويستطيع أن يبني حالفا كيف كان األمر خارقا 

رقم  اآليةللعادة ومعجزا. وسيكون احللف على الطريقة املذكورة يف 
)٢ .(  

تلك اآلية يف الفترة نفسها يف كتاب "سرمه جشم آريا" لقد سجلت 
، ١٠٢) (انظروا كتايب سرمه جشم آريا الصفحة كحل لعيون اآلريا(
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  م)١٨٩٣اهلامش، املطبعة اإلسالمية بالهور عام 

حني قرب موعد وفاة أيب املرحوم مريزا غالم مرتضى ومل تبق إال  ) ٧(
ت: "والسماء والطارق"، أي سويعات، أخربين اهللا بوفاته معزيا بكلما

أُشهد السماء واحلادثَ الذي سيقع بعد غروب الشمس. وملا كانت 
مرتبطة حبياته؛ خطر ببايل مبقتضى البشرية أن الكثرية  وسائل دخلنا

وفاته سوف جتلب لنا مصائب مجةً ملصادرة مبلغٍ كبري من الدخل الذي 
اما نصه: "أليس اهللا كان مرتبطا حبياته، فتلقيت على إثر هذا اهلاجس إهل

بكاف عبده"، فغاب ذلك اهلاجس كما يغيب الظالم بسطوع النور. مث 
يف اليوم نفسه كما جاء يف اإلهلام.  الشمس غروببعد توفِّي والدي 

وقد سردت إهلام "أليس اهللا بكاف عبده" قبل حتققه لكثري من الناس مبن 
مل" من الفئة العرقية فيهم "الله شرمبت" املذكور من قبل و"الله مالوا 

"كهتري" من سكان قاديان، وميكنهما أن يدليا بشهادة مقرونة 
باحللف. مث حفرت بعد وفاة املرزا املرحوم عبارة اإلهلام يف فص خامتٍ. 
وصادف أن "مالوا مل" املذكور، كان ذاهبا إىل "أمرتسر" ألمر 

فص. فصنعه  ، فأُعطي العبارة ليصنع منها خاتما حبفرها يفله شخصي
مبساعدة املرحوم حكيم حممد شريف األمرتسري، وما زال اخلامت 

  ورة نقشه: موجودا عندي، وفيما يلي ص

  
 ١ي أن وفاة أيب وقعت قبلواملعلوم أن النبوءة تضمنت أمرا قد حتقق.. أ

                                                 
والصحيح "بعد غروب الشمس" كما  لقد ورد "قبل غروب الشمس" بسهو الناسخ، ١

  (الناشر) ويف مكان آخر من الكتاب نفسه. يف اجلملة التالية ذُكر
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مع أنه كان قد شفي من املرض  -كما أشري يف اإلهلام-الشمس غروب
وقوِي ومل تكن آثار املوت بادية عليه وما كان ألحد أن يتوقع موته 
   حىت إىل سنة. ولكنه مات بعد غروب الشمس حبسب مقتضى اإلهلام. 

وقد حتقق اإلهلام الثاين حبيث مل أُصب بأدىن خسارة دنيوية كنت 
 القديردي املرحوم واملغفور له، بل تغمدين اهللا أخشاها على إثر وفاة وال

ورعاين وتوالين  -وهذا ما جعل العالَم حريانَ مشدوها -يف ظل عطفه
وتكفَّلين ومحاين من كل أذى وحاجة منذ يوم وفاته إىل يومنا هذا 

 ٢٤هـ) أي بعد مضي ١٣١٧م مطابق ربيع الثاين ٢٠/٨/١٨٩٩(
  عاما على وفاة والدي. 

ضا أين كنت خامل الذكر يف زمن والدي، فأذاع اهللا صييت واملعلوم أي
بالعزة والشرف بعد وفاته يف مئات اآلالف من الناس. ما كنت أملك 

قدرة مالية ذاتية خبيار وقدرة شخصية، فنصرين اهللا ية يف زمن والدي أ
وال يزال  �تأييدا هلذه اجلماعة وال يزال ينصر؛ إذ هيأ  بعد وفاته تعاىل

اآلالف من النقود إلطعام دراويش اجلماعة وفقرائها،  يهيئ آالف
والضيوف والباحثني عن احلق من عباد اهللا الذين يتوافدون باملئات من 
كل حدب وصوب، وألعمال التأليف. ويشهد على ذلك يف هذه 

  القرية مجيع املسلمني واهلندوس الذين يربو عددهم على ألفَني.
مرة أن أخربين اهللا تعاىل إهلاما أو كشفا عند  ادف أكثر من ألفَيتصلقد    ) ٨(

حاجيت إىل النقود بأن نقودا ستأيت قريبا، ويف بعض األحيان أخربين 
بعدد النقود اآلتية أيضا. ويف بعض األحيان أخربين أنه سيأتيك مبلغ 

. �كذا وبتاريخ كذا ومن الشخص الفالين، مث حدث متاما كما أخرب 
ندوس قاديان وعدة مئات من املسلمني ويشهد على ذلك أيضا بعض ه
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الذين يستطيعون أن يشهدوا بذلك حالفني. يبلغ عدد اآليات من هذا 
القبيل إىل ألفَي آية أو تزيد. وهذا دليل بين؛ إذ يبين كيف توالين اهللا 

  تعاىل وتكفّلين عند احلاجات. 
عمة لقد جرت سنة اهللا معي يف معظم احلاالت أنه خيربين قبل األوان بن

من نِعم الدنيا يريد أن ينعم ا علي. وخيربين يف معظم األحيان أنك 
ستأكل غدا كذا وتشرب كذا وستعطَى كذا، مث حيدث ما قد أخربين 
به. ولكل شخص أن يشاهد هذه األمور باملكث عندي لبضعة أسابيع. 
ولقد شاهد "شيخ حامد علي" و"الله شرمبت" و"مالوا مل" آيات 

القبيل، وميكنهم أن يبينوها حبسب احللف املذكور يف  كثرية من هذا
). وقلّما يكون من مجاعيت أحد مل يشهد مثل هذه اآلية ٢النبوءة رقم (

  بأم عينه مرة أو مرتني.
بعد  ،عاما تقريبا أخربت بعض الناس من اهلندوس واملسلمني ١٨قبل   ) ٩(

بغالم حسني".  ١نبشرإهلام من اهللا تعاىل أنه خاطبين وقال ما نصه: "إنا 
سردت هذا اإلهلام للمدعو احلافظ نور أمحد األمرتسري الذي ال يزال 
على قيد احلياة، ولكنه من املعارضني بسبب إعالين أين املسيح املوعود، 
 كذلك حكيت اإلهلام نفسه لشيخ حامد علي الذي كان ميكث عندي،

"مالوامل" ضافة إىل هندوسينيِ من قاديان: "شرمبت" ووذلك باإل
ألن اللذينِ كانا يزورانين بني فينة وفينة. فاستغرب الناس من هذا اإلهلام 

                                                 
لقد ورد هذا اإلهلام ذه الصيغة يف الطبعة األوىل من "ترياق القلوب" ولكن يتبني من ١

ترمجة املسيح املوعود يف ترياق القلوب نفسه أن حرف "ك" سقط بسهو الناسخ. وقد 
ات اليت دوا بعنوان: يف جمموعة اإلهلام ٣٨أورد السيد بري سراج احلق نعماين يف صفحة 

"البشرى"، وكذلك أورد صاحبزاده مرزا بشري أمحد يف "التذكرة" الطبعة األوىل صفحة 
 هذا اإلهلام بصيغة: "إنا نبشرك". (الناشر) ٣٤مشريا إىل ترياق القلوب صفحة  ٣٥
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، ومل تكن اإلجناب من زوجيت األوىل كان ميؤوس منه منذ عشرين عاما
يل زوجة أخرى. ولكن احلافظ نور أمحد قال: ال غرابة يف قدرة اهللا إن 

بثالث سنوات، كما رزقت بولد. مث تزوجت يف مدينة دهلي بعد ذلك 
قلت، ورزقين اهللا تعاىل االبن املوعود، ورزقين ثالثة بنني آخرين. 
وسيصدق املذكورون آنفا كلهم هذا البيان بشرط أن يستحلَفوا حبسب 

). ومعلوم أن احلافظ نور ٢طريقة احللف املذكورة يف النبوءة رقم (
) سيضطره ٢(أمحد عدو لدود ولكن احللف املذكور يف النبوءة رقم 

  أيضا إىل صدق املقال.
عاما تقريبا أن ذهبت مبناسبة ما إىل بيت املولوي  ١٨لقد اتفق يل قبل  ) ١٠(

فسألين: هل  - لة "إشاعة السنة"رئيس حترير ا - حممد حسني البطالوي
األيام؟ فحكيت له إهلاما كنت قد حكيته مرارا هذه تلقيت من إهلامٍ يف 

خوة املخلصني يل، ونصه: "بِكر وثَيب"، ففسرته من قبل لكثري من اإل
له ولكل من سواه بأن معىن ذلك أن اهللا يريد أن ينكحين بامرأتني، 
إحدامها بِكر واألخرى ثيب. فتحقق شطر اإلهلام عن البكر، واآلن 

، وأنتظر حتقق شطره عن الثيب. بفضل اهللا تعاىل عندي أربعة أوالد منها
املولوي حممد حسني سيشهد مع علمه ذه النبوءة بسبب ال أظن أن 

عناده وبغضه الشديدين، ولكن لو استحلف وفقا ملا ذُكر يف النبوءة رقم 
  ) لكان من املأمول أن يصدق القول. ٢(

عاما تقريبا أخربت "شيخ حامد علي" و"الله شرمبت" و"الله  ١٦قبل   ) ١١(
حوم جان حممد من سكان قاديان مالوا مل" من فئة "كهتري"، واملر

 جين يف عائلةزووكثريين آخرين بأن اهللا تعاىل قد أخربين بإهلامه أنه سي
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وسيبارك يف هذه الزوجة وسأُرزق منها بأوالد.  .١عريقة من أهل البيت

لقد رأيت هذه الرؤيا يف أيامٍ كنت أعاين فيها من ضعف شديد بسبب 
ى ت قد أصبت قبل فترة قريبة حبمبعض األعراض واألمراض، بل كن

وكنت بسبب االنزواء يف زاوية اخلمول والزهد يف الدنيا كارها قالد ،
وكان طبعي ينفر من أعباء األهل  تتعلق بالزواج،أمور االهتمام ب جدا

 - بالفارسية - والعيال. ففي تلك احلالة من الكآبة والضجر تلقيت إهلاما
  الزواج، أنا أتكفل سد مجيع احلاجات". : "ال تقلق يف أمر هذا تعريبه

خلَّصين حبسب وعده من مجيع األعباء  �فواهللا الذي نفسي بيده أنه 
بعد هذا الزواج وأراحين كثريا. ما من والد يربي ولَده كما رباين اهللا 

؛ �ولدها بنشاط متزايد ليل ار مثلما رعاين ترعى أم تعاىل، وال 
طويلة يف الرباهني األمحدية قائال: "يا أمحد وحقق ما وعد به قبل فترة 

اسكن أنت وزوجك اجلنة". فلم يترك بايل ينشغل بأمور املعاش حلظة 
                                                 

: لقد جرت عادة اهللا مع عائليت اليت هي عائلة الرؤساء أن بعضا من جداتنا كن ملحوظة١
من عائلة السادات العريقة. فقد أُشري يف بعض اإلهلامات من اهللا تعاىل إىل أن يف دمي 

من الرباهني  ٥٠٣امتزاج من دم بين فاطمة. واحلق أن الكشف املذكور يف الصفحة 
األمحدية الذي جاء فيه أين رأيت السيدة فاطمة رضي اهللا عنها واضعةً رأسي على فخذها 

 ٤٩٠يف اإلهلام املذكور يف الصفحة  � هذا األمر. مث بشرين كأم رؤوم أيضا يشري إىل
من الرباهني األمحدية الذي نصه: "سبحان اهللا تبارك وتعاىل، زاد جمدك. ينقطع آباؤك 

مؤسس عائلة، كذلك ستكون أنت. وذلك ألين  �ويبدأ منك" أي كما كان إبراهيم 
من الرباهني  ٥٦١قد سميت إبراهيم مرارا يف اإلهلام. وهناك إهلام آخر يف الصفحة 

األمحدية نصه: "سالم على إبراهيم، صافيناه وجنّيناه من الغم، تفردنا بذلك، فاتخذوا من 
د أحببنا إبراهيم حبا خالصا وجنّيناه مقام إبراهيم مصلّى". أي سالم عليك يا إبراهيم. لق

من احلزن. هذا ما نتفرد به حنن. فإذا كنتم تريدون مقام االصطفاء فضعوا قدم العبودية يف 
 املقام الذي هو مقام إبراهيم، أي مقام هذا العبد الضعيف. منه.
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واحدة، وباعد بيين وبني األعباء املنـزلية. غري أنين واجهت ابتالًء عند 
هذا الزواج ألين كنت أعاين من ضعف قليب وذهين شديد، وكنت يف 

مع  والصداع أي السكري، نادة أمراض، وكان مرضالسابق عرضةً لع
يالزمانين منذ زمنٍ، ويصحبهما أحيانا تشنج يف القلب أيضا.  ،الدوار

وكنت قد بلغت من الكرب عتيا، باءيت كاملعدومة،  ونتيجةً لذلك كانت
حممد إيلَّ الشيخ فتأسف بعض أصدقائي على زواجي هذا. وقد بعث 

وقد أريتها كثريا من  -"إشاعة السنة" رسالة لةرئيس حترير احسني، 
اإلخوة احملترمني يف اجلماعة: مثل أخي املولوي نور الدين وأخي 

قال فيها على سبيل املواساة: "إنك  -املولوي برهان الدين وغريمها
تزوجت، وقد علمت من "حكيم حممد شريف" أنك مل تكن قادرا على 

ألمر يتعلق بقوتك الروحانية، ذلك بسبب الضعف الشديد. إذا كان ا
فال جمال يل لالعتراض ألين ال أنكر خوارق أولياء اهللا وقواهم 

  الروحانية، وإال فاألمر جد مقلق، وأمتىن أال تتعرض البتالء". 
هذه الرسالة مكتوبة على وريقة، وحلسن احلظ ما زالت حمفوظة عندي، 

وعرفوا خط  وقد رآها قرابة مخسني شخصا من اجلماعة بأم أعينهم
يده، وال أظن أن املولوي حممد حسني سينكرها، وإال ستنكشف 

  احلقيقة باستحالفه. 
 �على أية حال، دعوت يف حضرة اهللا تعاىل عند هذا االبتالء فأخربين 

تلك  إهلاما بأدوية إلزالة املرض، ورأيت يف الكشف أن مالكا يضع
تعاىل فيه لدرجة  يف فمي، فركّبت ذلك الدواء، وبارك اهللا األدوية

أيقنت يقينا كامال أين أعطيت القوة الكاملة اليت ميكن أن يناهلا يف الدنيا 
أي شخص بتمام صحته، ورزقت بأربعة بنني. ولوال أن حيسب الناس 
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هذا األمر مبالغةً؛ لفصلت هذا األمر احلق الذي أُعطيته على سبيل 

ربنا القادر والقيوم تظهر بكل اإلعجاز وبصورة دائمة، ليعلم أن آيات 
يهب لعباده اخلواص خصوصية يف كل جمال، وال  �األساليب، وهو 

يشترك فيها أناس عاديون. لقد كنت يف ذلك الزمن مثل الطفل ضعيفًا، 
بقوة مخسني رجال.  - مبا وهبين اهللا تعاىل من قوة -مث وجدت نفسي

  لذلك أؤمن أن إهلنا على كل شيء قدير. 
هناك شخص امسه "نواب حممد علي خان" من نواب منطقة  ) كان١٢(

يف لدهيانه  متجرا"جهجر" ويسكن يف مدينة لدهيانـه، وكان قد فتح 
كي تباع وتشرى فيه الغالل اليت تأيت من اخلارج، ولينـزِل بائعو 
الغالل بضائعهم فيه. مث حدث أن نسج أحد مكيدة ضده، فبار حملُّه 
وواجه خسارة كبرية. ففي هذا الوقت العصيب توجه إيلّ طالبا الدعاء. 

رسالة وقبل أن تصل رسالته إىل قاديان؛ كشف اهللا علي أنه بعث ب
فَع ترس مشكلته هذهأن  �يل أيضا  مبضمون كذا وكذا، وكشف

وسيخلَّص من هذا الغم. فأخربته باملوضوع كله قبل األوان لفترة 
فاستغرب كثريا كيف كُشف حمتوى الرسالة السرية اليت أُرسلت للتو؟ 
وبتحقق النبوءة؛ قوي إميانه وترسخ يف قلبه اعتقاد حسن يب بشكل 

يقول يل مرارا بأنه قد سجل هذه النبوءة يف دفتره اجلييب عجيب. وكان 
تذكارا ويقرأه دائما، وقد أراه لكثري من الناس أيضا. وذات يوم أراه 
حبضوري حملمد حسني خان، الوزير يف والية بتياله، وقال: يكفيين يقينا 
أن اهللا تعاىل أخرب برساليت قبل وصوهلا، مث أُخبِرت ا دون تأخري. 

: أُخبِرت قبل األوان بإصالح أمري الذي كان إصالحه مستحيال وثانيا
ظاهريا. وأعرف أنه ال يقدر على هذا العلم املبين على القدرة إال اهللا 
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إذ على هذا احلال إىل أن وافته املنية،  ذكور. وقد ظل النواب امل�
كان يقرأها ، وانت تستويل عليه حالة من الوجد بذكر هذه النبوءةك

وحني قربت وفاته وذهبت لعيادته يف املساء الذي تويف يف صباح  .دائما
مع أنه  -اليوم الذي تاله، متاسك حني رآين وذهب إىل داخل البيت

وجاء  -كان يعاين بشدة من البواسري اليت تسببت شدتها يف وفاته
بدفتره الذي سجلت فيه النبوءة مع ذكر كيفية حتققها، وأراين الدفتر 

حتفظ به بعناية خاصة ألنه يذكِّرين بقدرة اهللا؛ مث مات وقال بأين أ
  صباح اليوم التايل. 

وإين على يقني بأن الدفتر الذي كان حيتفظ به املرحوم عنده بعناية 
وحب خاص؛ سيكون حمفوظا حتما عند ابنه يف لدهيانه. فانظروا كيف 

  من كل اجلوانب.  حتققت آيات اهللا تعاىل
هان داد خان" الذي يعمل اآلن مفوضا إضافيا يف إن السيد "راجا ج ) ١٣(

غوجرانواله وهو الزعيم األعلى يف منطقته وميلك قرى عديدة كعقارات 
له، شاهد على آية بايع على إثر حتققها. ولو استحلف عليها ملا أنكرها 

  قط.
بطالة عن قضية كانت مرفوعة يف حمكمة  -ذات مرة رأيت يف املنام  )١٤(

أننا رحبنا القضية املرفوعة ضد املدعو "جهندا  - زراعيةتتعلق بأمور 
) يف قانون ٥املزارعني حبسب البند ( أحد منسنغ" الذي كان 

روبية مثنا لشجرة  ١٤رعني. وكنا قد رفعنا القضية ضده ألداء ااملز
العضاه اليت كان قد قطعها من أرضنا بغري إذن. فأُريت يف الرؤيا أن 

احلكم لصاحلنا. فصادف أن حكيت هذه الرؤيا قضيتنا قد قُبلت وصدر 
مث  ." املقيم يف قاديانكهتري "الله شرمبت ري ذكرته من قبل أيآل
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 ١٦إىل قاديان مع بطالة حدث يف اليوم التايل أن جاء "جهندا سنغ" من 

من الشهود الذين أدلَوا بشهادام لصاحله يف القضية املذكورة  ١٧أو 
رفضت. مث قال يل اهلندوسي املذكور مستهزئا:  آنفا، فأشاع أن قضيتنا

 ١٤لقد ثبت بطالن رؤياك، إذ قد رفضت احملكمةُ القضيةَ باملطالبة بـ 
روبية. قلت له إنه كاذب حتما. فقال: هو ليس وحيدا يف ذلك بل جاء 

القضية  إنشخصا كانوا شهودا، ويقول اجلميع  ١٦أو  ١٥معه 
. قال اهلندوسي هذا د من الناسهذا العدرفضت، ومستحيل أن يكذب 

الكالم يف مسجد قرب السوق وانصرف، وبقيت يف املسجد وحيدا. 
كان الوقت عصرا إذ نادى مناد من الغيب بكل قوة، ما تعريبه: "لقد 
رحبت القضية!". كان الصوت بقوة خلت منها أن اآلخرين أيضا قد 

هلامي ولكنه مل مسعوه. مث قابلت اهلندوسي املذكور وأطلعته على إ
يستيقن نظرا إىل كثرة عدد الشهود، وانصرف مستهزئا وكأنه سخر 

بطالة مين على خطأ منحى تفكريي. ويف اليوم التايل ذهبت بنفسي إىل 
وسألت "متهرادس" مساعد القاضي: ما هو احلكم الذي صدر يف 

ا أشاع املدعو "جهند اقضيتنا؟ قال: لقد رحبت القضية. قلت: ملاذا إذً
سنغ" وشهوده مجيعا يف قاديان أن قضيتنا رفضت؟ فقال: هو أيضا حمق 
إىل حد ما، والقصة هي كما يلي: إنّ القاضي حديث العهد هنا، وقد 
قدمت القضية إليه يف غيايب إذ كنت قد خرجت صدفة ألمر ما، لساعة 

. فحني كنت غائبا عن احملكمة أرى املدعى عليه "جهندا تقريبا ونصف
غ" القاضي حكما أصدره املفوض سابقا جاء فيه أنه مسموح سن

للمزارعني يف قاديان أن يقطعوا األشجار من أرض يزرعوا حبسب 
الضرورة دون استئذان أصحاا. فنظرا إىل هذا احلكم رفض القاضي 
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قضيتكم وصرفهم. مث حني رجعت بعد ساعة من الزمن تقريبا وأراين 
ه بأن املدعى عليه قد احتال عليك ألن هذا القاضي حكمه، قلت ل

، ويوجد طي امللف حكم آخر أصدره مفوض املالية، ملْغى سلفااحلكم 
وبه قد بطل احلكم السابق. عندها قرأ القاضي هذا احلكم ومزق حكمه 

. ١وأصدر حكما جديدا لصاحلك مع فرض نفقات القضية على اخلصم
شرمبت" وحده بل كثريون آخرون الشاهد على هذه النبوءة ليس "

أيضا، وهم على قيد احلياة، ويستطيعون أن يشهدوا عليها حالفني وفقًا 
  ).٢ملضمون احللف املذكور يف النبوءة رقم (

ولقد اشتهرت هذه النبوءة على نطاق واسع جدا بعدما سجلت يف 
  من الرباهني األمحدية قبل عشرين عاما. ٥٥١الصفحة 

ضت مرضا شديدا حىت قرأ علي أقاريب سورة "يس" على ذات مرة مر ) ١٥(
الطريقة املسنونة ثالث مرات يف أوقات خمتلفة؛ ظنا منهم أا آواخر 
حلظات حيايت. عندما قُرئت سورة "يس" للمرة الثالثة كنت أرى أن 
بعضا من أقاريب املقربني الذين رحلوا من هذه الدنيا يبكون وراء 

شديد وكان نوع من القولنج الكنت مصابا باجلدران بصورة عفوية. و
الدم ينـزف خمتلطا بالرباز على فترات متكررة وقصرية جدا. وظل 

يوما. وكان شخص آخر أيضا قد  ١٦احلال على هذا املنوال إىل 
أصيب باملرض نفسه وارحتل إىل دار البقاء يف اليوم الثامن من إصابته، 

. وحني طلع اليوم السادس مع أن إصابته ما كانت بشدة إصابيت أنا

                                                 
 ألنه يعلَم ال يستغربن أحد من األمور املتعلقة بالزراعة اليت الزمتين منذ بداية حيايت ١

من وسيكون بصراحة من التدبر يف األحاديث النبوية أن املسيح املوعود يقال له: احلارث، 
 عائلة احلراثني. منه.
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 عشر من إصابيت، ظهرت آثار اليأس بكل معىن الكلمة، وقُرئت علي
سورة "يس" للمرة الثالثة؛ إذ كان األقارب كلهم متيقنون أين سأكون 
إىل املساء يف القرب. وكما علّم اهللا تعاىل بعضا من أنبيائه أدعيةً للنجاة 

ه: "سبحان اهللا وحبمده، من املصائب، كذلك علّمين أيضا دعاًء نص
يف  �سبحان اهللا العظيم، اللهم صلّ على حممد وآل حممد". وألقى 

قليب أن ضع يدك يف ماء النهر املختلط بالرمل، واقرأ هذه الكلمات 
الطيبات وامسح به صدرك وظهرك ويديك ووجهك فتشفى. فأُحضر 

ل حسبما ماء النهر املختلط بالرمل على جناح السرعة وبدأت بالعم
علِّمت. وكنت أشعر حينها وكأن نارا خترج من كل شعرة من 
جسمي، وشعرت حبرقة مؤملة يف اجلسم كله. ومال طبعي عفويا إىل أنه 

الذي لو مت لكان أفضل ألجنو من هذه احلالة املزرية. وأقول حلفا باهللا 
ة، بقراءة تلك الكلمات الطيب - إين حني بدأت تلك العمليةنفسي بيده 

شعرت كل مرة بأن النار تزول من اجلسم، وحتل  - ومسح اجلسم باملاء
حملها الربودة والراحة. ومل ينته املاء من اإلناء حىت هجرين املرض كليا، 

كشخصٍ سليم معافًى. وحني طلع  -يوما ١٦بعد  -ومنت نوما هادئا
توا الصباح تلقيت اإلهلام: "وإن كنتم يف ريب مما نزلنا على عبدنا فأ

بشفاء من مثله". هذا احلادث يعلمه أكثر من مخسني شخصا، بعضهم 
ماتوا وبعضهم ما زالوا أحياء يرزقون، وميكن أن يشهدوا بذلك حالفني 

  ). ٢وفقًا للحلف الذي ورد ذكره مفصال يف النبوءة رقم (
يسكن يف الهور ويعمل مفوضا  -"أعظم بيك"نسج شخص امسه ) ١٦(

 مكان هلوحرض بعض شركائنا الذين فاحتال مكيدة ضدنا،  -إضافيا
مل يكن هلم حق  ، ولكننصيب حبسب األوراق الرمسية املتعلقة بقاديان
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ومل يشتركوا يف إنفاق آالف الروبيات يف  ،قاديان يف احلقيقة يف ملكية
ا أو يف أي ذا الصدد؛ فقال هلم هذا عم متابعة القضايا املتعلقة ل آخر

احملرض: ميكنكم أن تبيعوا حصتكم يل وأنا بدوري سأرفع القضية. 
فأفرحهم بدفع بعض النقود هلم، ودفعهم لرفع القضايا يف ملكية قاديان 
وساعدهم يف ذلك بنفسه. ومن جانب آخر انصرف أخي املرحوم 

إعداد املرافعة بقوة  "مريزا غالم قادر" الذي كان واثقا من جناحه إىل
ونشاط. وملا كنت قد مسعت أن والدي املرحوم "مريزا غالم مرتضى" 
كان قد أنفق آالف الروبيات على هذه القرى، ومل يشترك يف هذا 
اإلنفاق أحد من الشركاء؛ دعوت اهللا تعاىل لنجاحه، فتلقيت بعد 

ىل الدعاء إهلاما نصه: "أجيب كل دعائك، إال يف شركائك"، فذهبت إ
البيت ومجعت األقارب كلهم مبن فيهم أخي األكرب أيضا وسردت هلم 
اإلهلام الذي تلقيته من اهللا تعاىل. ولكن من املؤسف أم قالوا: لو اطلعنا 
على إهلامك من قبل ملا دخلنا يف القضية، أما اآلن فليس يف اليد حيلة إذ 

أتى بعد  قد تورطنا يف تعقيداا. ولكن احلق أن الوقت ما كان قد
ليستيقنوا بكالمي، فكانت النتيجة أنّ أخي قد مين بفشل ذريع يف 
احملكمة العليا مع أنه قد جنح يف احملكمة االبتدائية؛ إذ حكم بتمليك 

روبية.  ٧٠٠٠ستقراض حنو إىل االشركاء حصصهم. واضطر أخي 
 ويشهد على هذه النبوءة أناس كثريون يف قاديان من املوافقني

  ، فيمكنهم أن يصدقوا بياين هذا إذا ما استحلفوا. واملعارضني
أُريت ذات مرة يف املنام أن أخي املرحوم "مريزا غالم قادر" مريض   )١٧(

جدا، فذكرت هذه الرؤيا لكثري من الناس الذين ما زال بعضهم أحياء 
يرزقون. مث اتفق بعد ذلك أن أصيب أخي املرحوم مبرض شديد. عندها 
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نام أن أحدا من كبار العائلة املتوفني يدعو أخي، فذهب إليه رأيت يف امل

أنه سيموت. ويف هذه األثناء ظل مرضه ه ودخل بيته. كان تفسري
يتفاقم حىت أصبح هيكال عظميا. وملا كنت أحبه كثريا؛ قلقت على 
حالته كثريا وتوجهت إىل الدعاء لشفائه، وكنت أهدف من وراء ذلك 

  ور: إىل التحقق من ثالثة أم
أوال: أردت أن أعرف إذا كان دعائي يستجاب يف حضرة اهللا يف هذه 

  احلالة أم ال. 
ثانيا: أردت أن أعرف إذا كان يف قانون اهللا تعاىل أن يشفي من هو 

  مصاب مبرض مثله أيضا.
ثالثا: وإذا كان ممكنا أن تزول رؤيا منذرة كهذه الدالة على وفاته أم 

  ال.
رأيت  -ومل متض على ذلك إال أيام قليلة - الدعاءفعندما انصرفت إىل 

 يف املنام أخي املرحوم ماشيا يف بيته كشخصٍ سليم معافًى متاما دون أي
  كنت قد تلقيت إهلاما أيضا ال أذكر كلماته. ذا الشأن سند. و

باختصار، فقد شفاه اهللا تعاىل حبسب الرؤيا واإلهلام الدالَّني على 
عاما بكامل الصحة والعافية  ١٥بعد ذلك إىل استجابة دعائي، وعاش 

حىت مات بعدها بقضاء اهللا وقدره. كنت قد حكيت هذا اإلهلام واملنام 
لعدد كبري من الناس الذين ال يزال بعضهم على قيد احلياة ويقدرون 
على أن يصدقوا كالمي حالفني وفقًا للحلف املذكور يف النبوءة رقم 

)٢ .(  
عاما كنت حينها يف أمرتسر،  ١٥وفاة أخي بعد  حني قرب موعد ) ١٨(

يف وأُرِيت يف املنام أن كأس حياته قد امتألت متاما وأنه سيموت 
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. فسردت هذه الرؤيا حلكيم حممد شريف الذي القريب العاجل جدا
كان طبيبا شعبيا يف أمرتسر، مث كتبت إىل أخي بأن عليك أن تتوجه 

نه مل يبق من حياتك إال أيام قليلة. اآلن إىل أمور اآلخرة ألين أُريت أ
فأخرب كافة أهل البيت باألمر مث ارحتل من هذه الدار الفانية يف غضون 
بضعة أسابيع. وهناك كثري من الناس رجاال ونساء يشهدون على هذا 
احلادث أيضا ويستطيعون أن يشهدوا حالفني، هذا وإن رساليت املرسلة 

  عد وفاته. من أمرتسر أُخرجت من صندوق أخي ب
وهو من كبار مؤيدي مجاعيت  - ذات مرة طلب مين صديقي املخلص ) ١٩(

وصادق اإلخالص، وقد قطع على نفسه أن يرسل مئة روبية شهريا 
مساعدةً ماليةً هلذه اجلماعة، وامسه سيتهـ عبد الرمحن احلاج اهللا ركها 

قه أن أدعو لكُربة أصابته؛ فتلقيت حب - وهو تاجر يف مدينة "مدراس"
إهلاما تعريبه: "هو قادر، يصلح ما فسد، ويفسد ما صلح، وال يدرك 
أحد أسراره". كانت تلك بشارة عن رفع حزن أصابه. فنجاه اهللا تعاىل 
بعد بضعة أسابيع من غم أصابه. ال يزال السيد عبد الرمحن حيا يرزق 
يف مدينة "مدراس" ويستطيع أن يصدق هذا احلادث ولكن على أن 

  ). ٢لف حبسب ما ذُكر يف النبوءة رقم (يكون احل
 - اعترض علي معاند من لدهيانه، وجاهل أشد اجلهل، امسه سعد اهللا ) ٢٠(

وقال إن نتيجة املناظرة يف أمرتسر  -كان من اهلندوس، وقد أسلم حديثا
م كانت موت ابنٍ رضيعٍ ألخي ١٨٩٣مع املسيحيني اليت عقدت يف 
نور الدين بقضاء اهللا وقدره. كان هذا وحيب يف اهللا املولوي احلكيم 

الوقح اللئيم الذي يفرح لوفاة أوالد أكابر اإلسالم يهدف من وراء هذا 
االعتراض اخلسيس إىل أن اإلسالم دين كاذب واملسيحية صادقة. 
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فدعوت اهللا تعاىل أن خيزي هذا الشرير لطعنه، وأن يعوض املولوي نور 

بت الرد على هذا الغيب وفرغت الدين احملترم بأحسن بديل. فحني كت
من الدعاء، غلبين النوم على الفور ورأيت يف املنام صبيا يلعب يف حضن 
املولوي نور الدين وأنه ابنه، ولكنه خيتلف عن أوالده الذين سبقوه لونا 
وقوة، حىت خيل إيل أنه من زوجة أخرى. ويف احلال تلقيت إهلاما يف 

. مث ولد يف بيته ولد بعد مخس سنوات تأييد املنام أنه سيرزق بولد
حبسب النبوءة وسمي "عبد احلي"، ليركس اهللا تعاىل بذلك عدو الدين 
الذي هاجم اإلسالم مؤيدا القساوسة. لقد نشرت هذه النبوءة يف البالد 
كلها قبل والدة االبن خبمس سنوات عرب كتايب "أنوار اإلسالم". 

، حاشية على احلاشية) وقد نشر ٢٦الصفحة  (انظروا: أنوار اإلسالم،
هذا الكُتيب خبمسة آالف نسخة وأُشيع يف مئات اآلالف من الناس. 

  إا آليات شاهدها العالَم بأم أعينهم وهي تفوق العادة عظمة وشوكة.
لقد أنبأين اهللا تعاىل قائال بأين سأرزقك ابنا آخر. وهذا االبن هو االبن   )٢١(

بوالدته قبل الرابع الذي و لد اآلن، وأمسيناه "مبارك أمحد". وقد أُنبئت
عامني تقريبا، مث أُنبئت مرة ثانية قبل والدته بشهرين، مث حني قربت 
والدته، تلقيت إهلاما: "إين أَسقُط من اهللا وأصيبه". فسرت ذلك 
باجتهادي أن الولد سيكون صاحلا ومتوجها إىل اهللا تعاىل ومياال إليه 

موت سريعا. واهللا تعاىل أعلم أيا من هذين األمرين يتوافق ، أو سي�
مع مشيئته. وكنت قد نشرت هذه النبوءة قبل اآلوان يف آالف اآلالف 

من كتايب "أجنام آم" (عاقبة آم) ويف  ١٨٣من الناس يف الصفحة 
  . ٥٨ضميمة أجنام آم الصفحة 
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يكن قد ولد عندما أُخربت إن ابين األول "حممود" وهو حي يرزق، مل  ) ٢٢(
بوالدته كشفا، ورأيت امسه "حممود" مكتوبا على جدار املسجد. 

م إلشاعة هذه ١/١٢/١٨٨٨فنشرت إعالنا على أوراق خضراء بتاريخ 
وال يزال العديد من نسخه موجودا  ، ووزع على آالف الناسالنبوءة
  عندي.

ابين الثاين الذي امسه "بشري" مل يكن قد ولد عندما أخربين اهللا قبل   )٢٣(
بني مئات قبل األوان والدته بثالثة أشهر. وقد أشيعت تلك البشارة 

من كتايب "آئينة كماالت  ٢٦٦اآلالف من الناس بنشرها يف الصفحة 
ونصها: "سيولَد لك الولد ويدىن منك  (مرآة كماالت اإلسالم)إسالم" 

  ضل". الف
واجلدير بالذكر أيضا أن اسم أحد أبنائي هو "فضل أمحد". فهذه النبوءة 
تشري إىل أن هذا االبن باإلضافة إىل فضل اهللا سيشبه كثريا "فضل أمحد" 
خبلقه ومالحمه. ويعرف مئات الناس هندوسا ومسلمني من قاديان أن 

  هذا الولد يشبهه كثريا. 
ما بوالدة االبن الثالث يف بييت قبل والدته بتسعة لقد أنبأين اهللا تعاىل إهلا ) ٢٤(

بتاريخ اإلهلام يف عشرات املاليني من الناس أشهر. لقد أُشيع هذا 
من كتاب "أنوار اإلسالم"  ٣٩م بنشره يف هامش الصفحة ٥/٩/١٨٩٤

نسخة ووزعت  ٥٠٠٠إذ إن الكتاب "أنوار اإلسالم" كان قد نشر بـ 
لدات يف البنجاب واهلند بل يف القرى أيضا. يف مجيع املدن الكبرية والب

من "أنوار اإلسالم" هو: "إنا  ٣٩ونص اإلهلام املنشور يف الصفحة 
  ، احلاشية) ٣٩صفحة  ،نبشرك بغالم". (انظروا: أنوار اإلسالم

اآلالف من وحني انتشرت هذه النبوءة على أحسن وجه يف مئات 
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ذي  ٢٧، ولد بتاريخ نمبن فيهم اهلندوس واملسيحيون واملسلمو الناس

م االبن الذي وعد به يف ٢٤/٥/١٨٩٥هـ املوافق لـ  ١٣١٢القعدة 
اإلهلام وأمسيناه "شريف أمحد". (انظروا ورقة الغالف األخرية لكتاب 

    "ضياء احلق")
هناك آية أخرى بصورة نبوءة عن ابين الرابع وستكون مدعاة الزدياد  ) ٢٥(

بإذن اهللا. وبيان ذلك أن اإلهلام الذي سجلته علم القراء وإميام ويقينهم 
، (عاقبة آم) من كتاب: "أجنام آم" ١٨٣و ١٨٢يف الصفحة 

من ضميمة أجنام آم يضم نبوءة عن والدة االبن الرابع  ٥٨والصفحة 
اليت أُشيعت بني مئات اآلالف من الناس بنشرها يف كانون الثاين عام 

جنام آم" و"ضميمة أجنام آم". م يف الكتاب املذكور أي "أ١٨٩٧
وقد مضى على نشره ما يقارب ثالثة أعوام إىل اليوم أي 

م. لقد حسب املعارضون هذه الفترة الوجيزة مدةً ٢٠/٨/١٨٩٩
وا بالنقد والطعن وقالوا: أين اإلهلام الذي نشر يف الصفحة ؤطويلة، وبد

من  ٥٨والصفحة (عاقبة آم) من كتاب "أجنام آم"  ١٨٣و ١٨٢
"ضميمة أجنام آم"، إذ مل يولد االبن إىل اآلن؟ فتوجه قليب إىل الدعاء 
مرة أخرى. مع أنين أعلم جيدا أن األعداء غري العادلني لن يرضوا حبال 
من األحوال؛ فمثال لو ولد الصيب يف شهرين أو ثالثة أشهر من اإلهلام 

يف علم الطب،  ألثاروا ضجة وقالوا: إن لصاحب النبوءة باعا طويال
فقد علم بناًء على عالمات حددها األطباء أن صبيا حصرا سيولَد، فقد 
أنبأ بذلك يف أيام احلمل. ولو أُنبئ بوالدة االبن قبل والدته بثالث أو 
أربع سنني مثال، لقالوا: من املتوقع بطبيعة احلال أن يولَد ولد يف هذه 

حدمل ت مد مدة قصرية؟ بينما هذه الفكرة املدة الطويلة على أية حال، فل
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خاطئة متاما، إذ إن والدة ابنٍ؛ هي عطاٌء من اهللا، وال دخل وال خيار 
لإلنسان يف ذلك. وال يسع أحدا، وإن كان ملكًا، أن يدعي أن ولدا 
سيولَد حتما يف مدة كذا وكذا، بل ال يسعه القول بأنه سيبقى على قيد 

زوجته. بل احلق أن األوبئة املتفشية يف هذه  احلياة إىل تلك املدة، أو حتيا
األيام من قبيل الطاعون والكولريا قد قصمت ظهر الناس، فال يسع 

  أحدا الوثوق من بقائه على قيد احلياة ولو ليوم واحد. 
تأييدا  - وباإلضافة إىل ذلك إذا كان الشخص الذي ينشر نبوءته متحديا

تعاىل أن حيرمه من حتقق أمنياته كاذبا؛ فمن مقتضى غرية اهللا  - لدعواه
هذه إىل أبد اآلبدين، وموته أبتر دون أوالد أفضل من أن يخدع الناس 

  فيضلوا. هذه هي سنة اهللا اليت يعتقد ا علماء أهل السنة.مبكايده 
باختصار، بعد أن مسعت الطعن مرارا أن والدة االبن الرابع قد تأخرت؛ 

ة اهللا. وواهللا الذي نفسي بيده إين قد رفعت أكُف الضراعة يف حضر
م نتيجة دعائي وتضرعايت املتواصلة إهلاما: ١٣/٤/١٨٩٩تلقيت بتاريخ 

  كيا". ز"اصرب مليا سأهب لك غالما 
من  ١٣١٦ذي احلجة عام  ٢تلقيت هذا اإلهلام يوم اخلميس املوافق لـ 

صح اهلجرة. وإىل جانب ذلك تلقيت إهلاما آخر أيضا نصه: "رب ا
، أي اللهم أنقذ زوجيت هذه من املرض واشفها. وكان ١زوجيت هذه"

. إجناب هذا االبنيف ذلك إشارة إىل أن هناك خطرا لإلصابة مبرض عند 
فسردت هذا اإلهلام للجماعة كلهم؛ املوجودين آنذاك عندي يف قاديان، 
 كما أَخرب به أخي املولوي عبد الكرمي كثريا من اإلخوة األكارم عرب

                                                 
بعد والدة االبن مرضت زوجيت كما كان املراد من اإلهلام، وال تزال بعض أعراض  ١

 املرض موجودة، غري أا شفيت من األعراض الشديدة بفضله تعاىل. منه.
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م ومضى شهران ١٣/٦/١٨٩٩رسائل عديدة. وحني طلع يوم الـ 

على اإلهلام املذكور الذي كنت قد تلقيته بتاريخ كامالن 
م، تكلّمت يفَّ روح االبن بأمر اهللا، ومسعت كالمه ١٣/٤/١٨٩٩

بصورة إهلام: "إين أسقط من اهللا وأصيبه"، أي أن وقيت قد دنا، 
مث سأعود إليه. وكذلك كلّمين  يدهوب اهللا منإىل األرض  اآلن فسأسقط

باإلهلام، وكان  - قبل الوالدة - م١/١/١٨٩٧الولد نفسه بتاريخ 
اخلطاب موجها إىل إخوته وتعريبه: "بيين وبينكم ميعاد يوم"، أي 
سألقاكم يا إخويت بعد يوم كامل. وكان املراد من اليوم هنا عامان، 

  والعام الثالث هو العام الذي ولد فيه.
تكلّم يف املهد، أما هذا  �فت يف املوضوع أن املسيح الناصري والال

م. وملا ١٤/٦/١٨٩٩الولد فقد تكلم مرتني يف بطن أمه، مث ولد بتاريخ 
 اإلسالمي ميكان هو االبن الرابع فقد ولد يف الشهر الرابع حبسب التقو

رابع من األسبوع أي يوم األربعاء، ويف اليوم ال ١،أي يف شهر صفر
. وعق له يوم ريةبعد الظهمن ساعات النهار ت الساعة الرابعة وكان

م. ويف الساعة ٢٠/٢/١٨٨٦االثنني، وذلك حبسب النبوءة املنشورة يف 
الرابعة يوم والدته أي يوم األربعاء هطل املطر بغزارة بعد أن انقطع عدةَ 

  أيام. 
هؤالء هم األبناء األربعة الذين أنبأين اهللا م قبل والدة كل واحد 

                                                 
هذا سهو من الناسخ إذ كتب أن شهر صفر هو الشهر الرابع حبسب التقومي اإلسالمي، ١

حقق اهللا (من النص األردي) من الكتاب نفسه: " ٢١١وقد ورد صحيحا يف الصفحة 
صفر  ٤م املوافق لـ ١٤/٦/١٨٩٩تعاىل النبوءة املتعلقة باالبن الرابع يوم األربعاء بتاريخ 

 لناشر)من اهلجرة". (ا ١٣١٧عام 
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منهم. وما حكيت هذه األنباء األربعة للناس شفهيا فقط، بل أُشيعت 
قبل األوان بني مئات اآلالف من الناس عرب اإلعالنات والكتيبات أيضا، 

 اهلند ولن جتدوا نظريا هلذا يف بيان الغيب العظيم، ال يف البنجاب وال يف
بل وال يف العامل كله. ولن تعثروا على نبوءة ألحد أخربه اهللا تعاىل مرة 
واحدة بوالدة أربعة بنني مث أخربه باإلهلام قبيل والدة كل واحد منهم، 
مث نشرت تلك النبوءات يف مئات اآلالف من الناس. فِسريوا يف األرض 

  وأتوا هلا بنظري من أي مكان إن وجد.
لك أن خرب والدة البنني األربعة قد نشر للمرة األوىل يف واألغرب من ذ
م وما كان قد ولد إىل ذلك احلني أي ٢٠/٢/١٨٨٦إعالن بتاريخ 

واحد منهم. وقد مسى اهللا تعاىل االبن الرابع "مبارك أمحد" بكل صراحة 
م ٢٠/٢/١٨٨٦يف اإلعالن املذكور. (انظروا: اإلعالن املنشور بتاريخ 

). فسمي هذا الولد "مبارك أمحد" ٧، السطر ٢العمود ، ٣الصفحة 
  م.٢٠/٢/١٨٨٦وبعد تسميته تذكّرت فجأة النبوءة املنشورة يف 

وتذكريا للقراء الكرام أريد أن أبني اآلن تواريخ النبوءة عن والدة كل 
واحد من هؤالء األبناء األربعة، وتواريخ ميالدهم. واألفضل أن حيتفظ 

ثل هذه الكتيبات واإلعالنات ألن العثور عليها كل باحث عن احلق مب
بعد فترة من الزمن يصبح متعذرا. ولو مل يعثَر على أوراق مطبوعة، 
لرفض املعارض املتعنت األمر كتمانا للحق فقط، وإن كان قد قرأ ذلك 
اإلعالن أو الكتيب بأم عينه مرارا. فمن واجب مجاعتنا أال يتخلوا عن 

باألعداء، بل ينبغي أن يدونوا جيدا كافة الرسائل تلك األسلحة الفتاكة 
واإلعالنات، وحيتفظوا ا جملَّدةً حىت يتمكنوا من كشفها للمعاند الظامل 

  بسهولة عند الضرورة.
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  إن تواريخ النبوءات عن األوالد األربعة وتواريخ والدم هي كما يلي: 
إن ابين األكرب، هو "حممود"، وقد أنبأت بوالدته يف إعالن نشر على 

م. وقد كتبت ١/١٢/١٨٨٨م، ويف ١٠/٧/١٨٨٨ورقة خضراء يف 
أيضا يف اإلعالن األخضر أن هذا الولد سيسمى "حممود"، وقد أُشيع 
هذا اإلعالن يف مئات اآلالف من الناس قبل والدته. وال بد أن تكون 

ت املطبوعة على أوراق خضراء موجودة إىل اآلن يف مئات اإلعالنا
م ١٠/٧/١٨٨٨بيوت معارضينا، كذلك يكون اإلعالن الذي نشر يف 

أيضا موجودا يف بيوم. وملا بلغت شهرة هذه النبوءة حد الكمال عرب 
اإلعالنات، ومل جتهلها فرقة من فرق املسلمني واملسيحيني واهلندوس، 

م ١٢/١/١٨٨٩يوم السبت بتاريخ ورمحته بفضل اهللا ولد "حممود" 
من اهلجرة. وقد أنبأت  ١٣٠٦عام  مجادى األوىل  ٩املوافق لـ 

بوالدته يف إعالن مكتوبٍ خبط عريض بعنوان "تكميل التبليغ"، 
منه، سجل إهلام  ٤وسجلت فيه الشروط العشرة للبيعة، ويف الصفحة 

  عن االبن املوعود تعريبه:
، قد اطلعت على مراتب قربك، فقد تأخرت يف ايء يا فخر الرسل..

  .قد أتيت من مكان بعيدو
أما ابين الثاين الذي امسه "بشري أمحد" قد أنبأت بوالدته يف الصفحة 

 (مرآة كماالت اإلسالم)من كتاب "آئينة كماالت اإلسالم"  ٢٦٦
من الكتاب أن تاريخ هذه  ٢٦٢ويتبني من السطر الرابع يف الصفحة 

م ونص النبوءة هو: "يأيت قمر األنبياء، ١٠/١٢/١٨٩٢نبوءة هو ال
وأمرك يتأتى. يسر اهللا وجهك، وينري برهانك، سيولَد لك الولد، 
ويدنى منك الفضل. إن نوري قريب" (انظروا: مرآة كماالت اإلسالم 
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) ويشري القول:"ويدنى منك الفضل" إىل أنه سيكون سببا ٢٦٦ص 
 - وهو من الزوجة األخرى -ثريا ابين فضل أمحدلفضل اهللا وسيشبه ك

قد يكون املراد من النور (خلقًا وصورة. أما القول "إن نوري قريب" 
  ).هو: االبن املوعود
م كتاب "مرآة كماالت اإلسالم" الذي امسه ١٨٩٣مث نشر يف شباط 

اآلخر هو: "دافع الوساوس"، ووردت فيه نبوءة سبق أن أنبأت ا يف 
م كما يتبني من ورقة غالفه، ولد ابن ثان بتاريخ ١٠/١٢/١٨٩٢
م حبسب هذه النبوءة ومسيناه "بشري أمحد"، كما هو ٢٠/٤/١٨٩٣

م. وهو يشبه فعال "فضل ٢٠/٤/١٨٩٣واضح من اإلعالن املنشور يف 
أمحد" خلقا وصورة كما أشري صراحة يف النبوءة. وقد ولد هذا االبن 

يخ النبوءة وهو كانون األول عام بعد مخسة أشهر تقريبا من تار
م ووردت يف ٢٠/٤/١٨٩٣م. وبيوم والدته نشر إعالنٌ بتاريخ ١٨٩٢

جديرة هي "نبوءة أخرى إلمتام احلجة على املنكرين، وعنوانه عبارةٌ: 
  .باهتمام خاص من حممد حسني البطالوي"

أما ابين الثالث الذي امسه "شريف أمحد" فقد وردت النبوءة عن والدته 
من كتايب "أنوار اإلسالم" الذي نشر يف أيلول  ٣٩ حاشية الصفحة يف

من  ٣٩م. وقد نشرت هذه النبوءة يف حاشية الصفحة ١٨٩٤عام 
م. وكما نشر على ورقة الغالف ١٨٩٤الكتاب املذكور يف أيلول عام 

األخرية من كتاب "ضياء احلق" فقد ولد هذا االبن أي "شريف أمحد" 
من  ١٣١٢ذي القعدة عام  ٢٧م املوافق لـ ٢٤/٥/١٨٩٥بتاريخ 

  اهلجرة، أي يف الشهر التاسع بعد نشر النبوءة. 
أما ابين الرابع الذي امسه "مبارك أمحد" فقد أُنبئ عنه يف إعالن نشر يف 
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من كتاب "أجنام آم" بتاريخ  ١٨٣م، مث يف الصفحة ٢٠/٢/١٨٨٦
ر على نطاق م. واملعلوم أن كتاب أجنام آم قد نش١٤/٩/١٨٩٦

م. مث وردت هذه النبوءة يف ١٨٩٦واسع يف البالد يف أيلول عام 
يف ضميمة أجنام آم مشروطة بشرط أن عبد احلق  ٥٨الصفحة 

الغزنوي املقيم يف أمرتسر وينتمي إىل مجاعة املولوي عبد اجلبار الغزنوي 
 ٥٨لن ميوت ما مل يولَد هذا االبن الرابع. وكتبت أيضا يف الصفحة 

فسها أنه إذا كان عبد احلق الغزنوي حمقا يف معارضيت ومقبوال يف ن
حضرة اهللا فليصرِف هذه النبوءة بدعائه. مث نشرت النبوءة نفسها يف 

من ضميمة أجنام آم أيضا. فحقق اهللا تعاىل النبوءة  ١٥الصفحة 
 ٤م املوافق لـ ١٤/٦/١٨٩٩املتعلقة باالبن الرابع يوم األربعاء بتاريخ 

من اهلجرة تصديقا يل وتكذيبا للمعارضني مجيعا،  ١٣١٧عام صفر 
وتنبيها لعبد احلق الغزنوي. أي قد ولد املولود املسعود الرابع يف التاريخ 

  املذكور. 
فاهلدف احلقيقي من تأليف هذا الكتيب هو أن تنشر يف البالد النبوءة 

أن يتجرأ  ا اهللا تعاىل أربع مرات، إذ ال ميكن ينالعظيمة اليت وعد
فيتنبأ أوال مرة واحدة  - ثل هذه املؤامراتملاإلنسان على أن خيطط 

بوالدة أربعة بنني كما أنبأت أنا يف اإلعالن املنشور بتاريخ 
م، مث يتنبأ قبل والدة كل ابن مث يتولد األوالد واحد بعد ٢٠/٢/١٨٨٦

ءات اآلخر حبسب النبوءة حىت يكتمل عدد األربعة كما وعد به يف النبو
مع كون صاحبها شخصا يدعي افتراء من عنده أنه مبعوث من  -سابقا

تستمر تلك أن اهللا. هل ميكن أن ينصر اهللا تعاىل املفتري دائما هكذا و
م؟ هل سبق أن ١٨٩٩م إىل ١٨٨٦عاما بدءا من عام  ١٤النصرة إىل 
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مفتريا على هذا املنوال؟ أو هل يوجد نظريه على سطح  �نصر اهللا 
  البسيطة؟

انتبهوا، كان هناك زمن مل يكن أحد من هؤالء البنني األربعة موجودا 
فيه، ففي هذا الزمن يتنبأ شخص بلغ من الكرب عتيا وهو مصاب 

مهددة باملوت، قائلًا: سيولَد يل يف كل حلظة باألمراض املزمنة وحياته 
أربعة أبناء حتما، مث حني يقرب موعد والدة ابنٍ يبشر بوالدته بناء على 
إهلام، مث يبشر باإلهلام بوالدة االبن الثاين مث ينشر النبوءة بوالدة االبن 

. مث ينبئ بكل قوة وحتد بوالدة االبن الرابع قبل الثالث قبل والدته
والدته ويقول أيضا بأن فالنا لن ميوت ما مل يولَد ذلك االبن الرابع، 

  فيولَد االبن الرابع أيضا حبسب قوله. 
اإلنسان؟ وهل أُعطي أحد حتت مكايد ، هل كل هذا من ففكِّروا اآلن

أدمي السماء قوةً لينشر نبوءاته باستمرار ذه القوة بارزا يف امليدان، مث 
  تتحقق كلها دون استثناء؟

من  ١٥امسعوا وعوا، لقد كان هناك زمن حني كتبت يف الصفحة 
"هناك إهلام آخر نشر يف  " ما تعريبه:ضميمة أجنام آم"

م وهو أن اهللا تعاىل جيعل الثالثة أربعةً. عندها مل يكن ٢٠/٢/١٨٨٦
لألبناء األربعة املوجودين حاليا أي وجود مطلقا. وكان معىن اإلهلام أين 
سأُرزق بثالثة بنني، مث سأُرزق برابع جيعل الثالثة أربعةً. فقد حتقق اجلزء 

قين اهللا تعاىل بثالثة بنني من هذا الزواج وما األكرب من اإلهلام أي قد رز
زالوا أحياء يرزقون، وننتظر والدة واحد فقط الذي سيجعل الثالثة 

  أربعةً.
الحظوا اآلن، ما أعظم هذه اآلية! هل يسع اإلنسان أن ينبئ افتراء منه 
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  انتهى.أوال بوالدة ثالثة أو أربعة بنني، مث يولَدون بالفعل؟ 

حتتها اخلط قد اقتبست من ضميمة أجنام آم، فلو قرأمت تلك العبارة اليت 
  منها.  ١٥الضميمة لوجدمت العبارة نفسها يف الصفحة 

انظروا اآلن إىل آية قدرة اهللا تعاىل؛ فقد ذُكر أملٌ بوالدة االبن الرابع يف 
من ضميمة أجنام آم، ووعد القراُء بأن ذلك اليوم سيأيت  ١٥الصفحة 

  كما ولد ثالثة أبناء، كذلك سيولَد الرابع أيضا. حتما، وأنه 
فيا أصحايب، قد طلع ذلك اليوم، واالبن الرابع الذي وعد بوالدته أربع 

من  ١٣١٧صفر عام  ٤مرات يف الكتب، قد ولد يوم األربعاء يف 
  اهلجرة. 

" عالقة خاصة ذا االبن إذ قد ٤والالفت يف املوضوع أن للعدد "
من صفر، وكان يوم  ٤وءات حبقه؛ وقد ولد بتاريخ أُنبأت أربع نب

والدته اليوم الرابع من األسبوع (أي يوم األربعاء)، وولد يف الساعة 
  الرابعة بعد الظهر، وكان هو االبن الرابع.

هناك نبوءة عظيمة أخرى قد حتققت حني عقد املؤمتر األعظم لألديان  ) ٢٦(
أنه قبل انعقاد هذا املؤمتر يف  يف قاعة املدينة بالهور. وتفصيل ذلك

 - م١٨٩٦كانون األول عام  ٢٨و ٢٧و ٢٦املكان املذكور بتاريخ 
 لتأييد دينهم الذي ألقى فيه شخصيات بارزة من ديانات خمتلفة كلمام

ردا على أسئلة اقترحتها جلنة املؤمتر؛ تلقيت من اهللا تعاىل إهلاما عن مقال 
لقى يف املؤمتر. كان يم كتبته ليأن مقايل سيفوق  اويقينمنه قطعا فه

املقاالت كلها. فأشعت اإلهلام بإعالن منشور قبل أن يلقي املمثلون 
. يف مؤمتر ديين كهذا حماضرام، لكي تنكشف للناس حقيقة إهلامايت

فجاء الرأي العام بغلبة مقايل على املقاالت كلها حبسب إهلامي. ففي 
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فل أند ملتري غازيت" الصادرة يف األيام نفسها أيدت جريدةُ "سي
الهور وجريدة "ابزرفر" بياين هذا أميا تأييد. وكما كنت قد أشعت بني 
الناس قبل األوان بإهلام من اهللا أن مقايل سيكون غالبا؛ فكذلك كان 
متاما، وسمع مقايل يف املؤمتر بتعظيم وتبجيل كبريينِ وذاع صيته وأُثين 

  ة الهور. عليه على نطاق واسع يف مدين
اإلعالن الذي ذكرته، مل ينتشر قبل مؤمتر األديان املذكور يف الهور 
فقط؛ بل نشر أيضا قبله بعدة أيام يف معظم مدن البنجاب، ووزع على 
آالف الناس بكثرة، وكان قد وصل إىل الشيخ حممد حسني البطالوي، 

جلبار الغزنوي واملولوي أمحد اهللا، وثناء اهللا األمرتسري، واملولوي عبد ا
مث األمرتسري وإىل كثري من املشايخ واملسيحيني واهلندوس، وأُشيع يف 
عامة املسلمني أيضا بكثرة. وهلذا السبب؛ تركت النبوءة يف قلوب 
الباحثني عن احلق تأثريا عميقا جدا بعد مؤمتر األديان، ألم حني رأوا أن 

األخرى كلها، وأصغت  هذا املقال كان غالبا يف احلقيقة على املقاالت
النبوءة اإلهلامية يف قلوب  صدق إليه الفرق مجيعها برغبة عارمة، ترك

املنصفني تأثريا عجيبا؛ فأرسل شخص من سيالكوت مئةَ روبية مدفوعا 
فيه  �بسعادته على أن جعل اهللا تعاىل هذا املقال آية، أي قد وضع 

دحه عفويا رغم من كل فرقة يف م أشخاص كثرتأثريا ذاتيا حبيث شرع 
الدينية. وعلّقت اجلرائد يف البنجاب كلها تقريبا بصوت واحد املخالفة 

أن هذا املقال كان روح كل املقاالت امللقاة يف مؤمتر األديان. وقد 
اليت تعترب شبه - شهدت جريدة "سيفل أند ملتري غازيت" أيضا

إن هذا "أن املقال نال قبوال واسعا. وقالت جريدة "ابزرفر":  - حكومية
. فيتبني من ذلك "املقال جدير بأن يترجم إىل اإلجنليزية وينشر يف أوروبا
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كيف حتققت بعظمة وشوكة النبوءة اليت حبسبها اعترف املسيحيون 
واهلندوس واملسلمون وأعضاء جلنة املؤمتر أنفسهم بعظمة مقاليت وكوا 

من ذلك أم  منقطعة النظري مبا ال ميكن التصور أكثر منه. واألغرب
ون أن اعترافهم هذا سيحقق النبوءة. ولكن مع ذلك طرأت درككانوا ي

م بصورة عفوية كلمات هعليهم حالة من الوجد فصدرت من أفواه
  تشهد أن هذا املقال كان غالبا على غريه. 

املؤمتر قالوا  ومديروومما يثري االستغراب أن اآلريني الذين نوا مشرفني 
  ."املقال كان غالبا على املقاالت األخرى كلها إن هذا"قبل غريهم: 

واآلن أرى من املناسب أن أورد هنا نسخة اإلعالن الذي نشر قبل 
املؤمتر بني آالف الناس، وأُعلن فيه على دقات الطبول أن هذا املقال 

  سيفوق املقاالت كلها. واإلعالن هو كما يلي:
)٢١شرت قبل املؤمتر أي بتاريخ نسخة النبوءة املتعلقة مبؤمتر األديان اليت ن 

  )م١٨٩٦كانون األول عام 

Õ§a@åÇ@´rybjÜÛ@òàîÄÇ@ôŠ’i@ @

سوف يقرأ يف املؤمتر األعظم لألديان الذي سيعقد يف قاعة املدينة بالهور  
م، مقالٌ هلذا العبد املتواضع ١٨٩٦كانون األول عام  ٢٨و ٢٧و ٢٦يف 

يتناول بيان كماالت القرآن الكرمي ومعجزاته. إنه مقال يفوق قدرات 
يتضمن من البشر؛ وهو آية من آيات اهللا، وقد سطرته بتأييد إهلي خاص، و

 - كالشمس يف كبد السماء- ومعارفه ما سوف يثبتالكرمي حقائق القرآن 
أن القرآن كالم اهللا وكتاب رب العاملني حقا. وإنين على يقني من أن 
الذي سيستمع إىل املقال من أوله إىل آخره، وينصت جلوايب على األسئلة 
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د، وسيطّلع على اخلمسة سيتولد فيه إميان جديد، وسيلمع بداخله نور جدي
تفسريٍ جامع لكالم اهللا القدوس. إن خطايب خالٍ مما يأيت به البشر من 

  كلمات فارغة، ومنـزه عن وصمة اهلتافات الزائفة.
كتابة هذا اإلعالن، إىل الشفقة على بين آدم وحدها دفعتين اآلن  

إذ معارضينا ليشاهدوا حسن القرآن الكرمي ومجالَه، ويدركوا ما أظلم 
  بون الظالم ويكرهون النور.حي
لقد أخربين اهللا العليم بوحيه أن هذا املقال هو الذي سوف يتغلب على  

املقاالت األخرى كلها، وأن فيه من نور احلق واحلكمة واملعرفة ما سيجعل 
األمم األخرى يندمون وخيجلون بشرط أن حيضروا قراءته ويستمعوا له من 

ى أن يخرجوا من كتبهم كماالت أوله إىل آخره، ولن يقدروا قط عل
كهذه، سواَء أكانوا من املسيحيني أو اآلريا أو من أتباع ديانة "سناتن 
دهرم" أو غريهم؛ ذلك ألن اهللا تعاىل أراد أن تتجلى يف ذلك اليوم عظمةُ 

  كتابه الكرمي.
لقد رأيت يف عامل الكشف بشأن هذا املقال أن يدا من الغيب وقعت على  

منه بلمس اليد نور ساطع انتشر فيما حوله، واستنارت به قصري، فخرج 
يدي أيضا. عندئذ هتف شخص واقف جبواري بصوت عال. "اهللا أكرب، 
خرِبت خيرب". وتفسري ذلك أن القصر يرمز إىل قليب الذي هو مهبط 
األنوار ونزوهلا، واملراد من النور هي املعارف القرآنية. واملراد من "خيرب" 

األديان الفاسدة اخلرِبة اليت تشوا شوائب الشرك والباطل،  هو مجيع
وأُحلّ فيها البشر حملّ اهللا تعاىل أو حطّت الصفات اإلهلية من حملها األعلى. 
فقد أُخبِرت أنه بانتشار هذا املقال على نطاق واسع سوف يكشف زيف 

كمل يىل أن األديان الباطلة، وسينتشر صدق القرآن يوما فيوما يف األرض إ
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  دائرته.

مث نقلت من حالة الكشف إىل حالة اإلهلام وأُوحي إيلّ: "إن اهللا معك. إن  
  اهللا يقوم أينما قمت". وهذه استعارة على تأييد اهللا.

ال أريد أن أكتب هنا أكثر، وإمنا أحثّ اجلميع أن حيضروا املؤمتر يف أيامه  
بعض احلرج. ولو فعلوا ذلك  يف الهور لسماع هذه املعارف، ولو تكبدوا

لنالت عقوهلم وإميام من الربكات ما يفوق تصورهم. والسالم على من 
  ١اتبع اهلدى.

  م١٨٩٦ - ١٢ - ٢١قاديان يف من  العبد املتواضع، غالم أمحد
  النقل طبق األصل

) حني ألَّفت كتاب "الرباهني األمحدية" ما كانت يل قدرة على نشره، ٢٧(
". اآلنبالدعاء، فجاء اجلواب بكلمات تعريبها: "ليس  فتوجهت إىل اهللا

فلم يتوفر املال لطبعه إىل فترة من الزمن رغم بذل حماوالت مضنية يف هذا 
السبيل، ومل يتنبه الناس إىل هذا األمر إىل فترة مع أننا وجهناهم إليه 
 ونشرنا اإلعالنات. فتحقق اإلهلام كما أُخرب متاما، حىت استغرب املطلعون
على اإلهلام من إعراض الناس. ولقد ترك هذا احلادث تأثريا عميقا يف 

                                                 
م، عن مؤمتر األديان: لقد ناشد السيد سوامي ٢١/١٢/١٨٩٦احلاشية املتعلقة بإعالن  ١

شوغن تشاندر يف إعالنه املسلمني واملسيحيني واآلريني (اهلندوس)، أن يبين علماؤهم 
البارزون مزايا ديانام يف هذا املؤمتر. وها أنا أخربه أنين على استعداد لتحقيق مطلبه 

وتبجيال هلذا القَسم العظيم. وسيقرأ مقالُنا يف مؤمتركم بإذن اهللا. اإلسالم دين  احتراما
  حيض املسلم الصادق على الطاعة الكاملة إذا دعي إىل عمل باسم اهللا تعاىل.

ولكن سنرى اآلن مدى إخالص إخوانك اآلريني لشرف إهلهم "برميشور"، ومدى  
ا كانوا مستعدين حلضور املؤمتر باسم ذلك تعظيم القساوسة إلهلهم "يسوع"، وما إذ

 القدوس العظيم أم ال؟ منه.
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قلوب الذين سبق أن ذُكرت هلم النبوءة. وقد أُخرب باإلهلام قبل األوان 
شيخ حامد علي و"الله شرمبت" كهتري، وميان جان حممد إمام اجلامع، 
وغريهم الكثريون من سكان قاديان الذين يستطيعون أن يشهدوا عليه 

الفني. هذا اإلهلام مسجل يف كتاب "الرباهني األمحدية" منذ عشرين ح
  )٢٢٥عاما. (انظروا الصفحة 

) ٢٧) فلما مضى بعض الوقت على اإلهلام الذي سبق ذكره حتت رقم (٢٨(
وجتاوزت رغبيت يف طبع "الرباهني األمحدية" احلدود، ومل تأت املساعدة 

إىل قليب رويدا رويدا. ففي هذه احلالة املالية من أية جهة، بدأ احلزن يسري 
من االضطراب توجهت إىل الدعاء فتلقيت من اهللا القدير الكرمي إهلاما 
نصه: "هز إليك جبذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا". أذكر جيدا أين 

املولوي أبا سعيد حممد حسني، ونائب املفوض  ؛أطلعت على هذا اإلهلام
احلافظ هدايت علي"، وكذلك كثريا من الناس : "امسهيف هذه احملافظة 

اآلخرين أيضا باإلضافة إىل هندوسيين من قاديان أي "شرمبت" و"مالوا 
  مل" اللذَين تكرر ذكرمها يف هذا الكتاب كثريا. 

فباختصار، قد أشعت اإلهلام على نطاق واسع قبل أن تظهر مؤشرات على 
اإلهلام، هذا بعد بإعالن أخرى  حتققه. مث وجهت الناس إىل هذا األمر مرة

ولكن هذه املرة ما كان نظري مركَّزا إىل الناس إذ كنت قد يئست منهم 
متاما، بل كان هديف العمل بوحي اهللا تعاىل فقط. فواهللا الذي نفسي بيده، 
بدأت النقود طل علي كاملطر بعد نشر اإلعالنات، وبدأت عملية طبع 

بعت ونشرت أربعة أجزاء منه، واشتهر كتاب "الرباهني األمحدية" وطُ
الكتاب بني مئات آالف الناس. والشهود على حتقق النبوءة هم الذين 
ذُكرت أمساؤهم قبل قليل. ولقد سجلت هذه النبوءة يف الرباهني األمحدية 
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قبل عشرين عاما على وجه التخمني. (انظروا: الرباهني األمحدية ص 

٢٢٦(  
)٢٩ :متعبد اهللا خانْ، ديره إمساعيل خان". فحكيت اإلهلام ) ذات مرة أُهل"

لبعض اهلندوس الذين كانوا موجودين معي آنذاك صدفة، مبن فيهم: "الله 
، كما حكيته لبعض املسلمني "، و"الله مالوا مل كهتري"شرمبت كهتري

نه ستأتيين اليوم رسالةٌ أأيضا، وقلت هلم بكل وضوح إن املراد من ذلك 
شخص امسه "عبد اهللا خانْ" فاستعد املدعو "بشنداس"،  وبعض النقود من

قق من صحة اإلهلام بنفسه. وشاءت الصدف أن تحأحد هؤالء اهلندوس، لي
يكون مدير مكتب الربيد يف قاديان يف تلك األيام هندوسيا. فذهب 
اهلندوسي املذكور آنفا إىل مكتب الربيد بنفسه، واستفسر مدير مكتب 

نه قد جاءت رسالة وبعض النقود من شخص امسه الربيد وجاء باخلرب أ
إىل "عبد اهللا خان". فحني حتقق ذلك كله اضطر هؤالء اهلندوس مجيعا 

عتراف أن اإلهلام حق فعال. واهلندوسي الذي ذهب إىل مكتب الربيد اال
استغرب كثريا وتساءل: كيف عثرت على هذا األمر الغييب؟ قلت له: 

فهو الذي أطلعين  الغيب ولكن اهلندوس جيهلونههناك إله قادر وقدير، يعلم 
. لقد طُبع هذا اإلهلام أيضا يف الرباهني األمحدية قبل عشرين عاما وقد عليه

 ٢٢٦ص  ،اطّلع عليه مئات اآلالف من الناس. (انظروا: الرباهني األمحدية
  )٢٢٧و

) ذات مرة تلقيت إهلاما: "الرمحن علّم القرآن. يا أمحد فاضت الرمحة على ٣٠(
شفتيك". وأُفهمت منه أنين أُنعمت كمعجزة وآية؛ بنعمتني فيما يتعلق 

  بالقرآن الكرمي ولغته. 
أوال: علِّمت معارف الفرقان احلميد السنيةَ بصورة خارقة للعادة، وال يسع 
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  ا. أحدا أن يبارزين فيه
ثانيا: قد أُعطيت يف لغة القرآن أي العربية من الفصاحة والبالغة ما لو أراد 
املشايخ املعارضون أن يبارزوين فيها متحدين لفشلوا وخابوا، ووجدوا أن 

مع االلتزام باحلقائق واملعارف  - املالحة والبالغة والفصاحة يف اللغة العربية
نلها هؤالء القوم وال أشياعهم وال اليت توجد يف كالمي، مل ي -والنكات

  معلّموهم أو كرباؤهم قط. 
ولقد كتبت بعد هذا اإلهلام تفاسري بعض اآليات والسور من القرآن 
الكرمي، وألّفت عدة كتب يف غاية الفصاحة والبالغة ودعوت املعارضني 
للمبارزة فيها، بل وضعت هلم جوائز كبرية إن استطاعوا مبارزيت. 

ا الشخصيات البارزة منهم مثل ميانْ نذير حسني الدهلوي وناشدت مرار
لة "إشاعة السنة"، إن رئيس حترير اوأيب سعيد حممد حسني البطالوي، 

كان لديهم شيء من اإلملام بعلوم القرآن أو هلم براعة يف اللسان العريب، أو 
حقائق يعدونين كاذبا يف إعالين بكوين املسيح املوعود؛ أنْ يأتوا بنظري لل

واملعارف البليغة اليت أوردتها يف كتيب مقرونةً بالتحدي بأا تفوق قدرات 
من اهللا. ولكنهم عجزوا عن املواجهة، ومل يقدروا على  اتالبشر وأا آي

اإلتيان بنظري احلقائق واملعارف اليت سجلتها يف كتيب عند تفسري بعض 
ولو سطرينِ نظري كتبٍ  اآليات والسور القرآنية، ومل يتمكنوا من كتابة

فصيحة وبليغة ألَّفتها ونشرا بالعربية. فكل من يقرأ كتيب "نور احلق"، 
و"إمتام احلجة"، والعبارات العربية  ،و"كرامات الصادقني"، و"سر اخلالفة"

و"جنم اهلدى" سوف يدرك  ،عاقبة آم)يف الكتيبات مثل "أجنام آم"، (
لوازم الفصاحة والبالغة نظما ونثرا بقوة  جيدا مدى ما روعي فيها من

وعظمة، ويدرك أيضا قوة التحدي اليت طُلب ا من املشايخ املعارضني أن 
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يأتوا بنظري هذه الكتب إن كانوا ميلكون شيئا من علم القرآن والبالغة وإال 

من اهللا تعاىل.  إياهافعليهم أن يعدوا قضييت هذه آية على صدقي معتربين 
ن من املؤسف حقا أن هؤالء املشايخ مل يرتدعوا عن اإلنكار وما ولك

  قدروا على اإلتيان بنظري كتيب. 
حتتها  حعلى أية حال، متت عليهم حجة اهللا وهم حتت احلجة اليت يرز

  مجيع املنكرين الذين متردوا على املبعوثني من اهللا تعاىل. 
هو الَّذي أَرسلَ رسولَه �نية: ) قبل عشرين عاما تقريبا أُهلمت اآلية القرآ٣١(

ينِ كُلِّهلَى الدع هظْهِريل قينِ الْحدى ودمعىن اإلهلام أين �بِالْه وأُفهِمت ،
اإلسالم غالبا على األديان كلها  �أُرسلت من اهللا تعاىل ليجعل اُهللا 

  بيدي. 
آن الكرمي، ويتفق وليكن معلوما هنا، أن هذه اآلية نبوءة عظيمة يف القر

لم يعلن أحد فالعلماء الباحثون على أا ستتحقق على يد املسيح املوعود. 
من األولياء واألبدال الذين خلَوا من قبلي أنه مصداق هذه النبوءة، ومل 

حبقه. ولكن حني جاء زمين أنا، أُهلمتها  املذكورة يدع أحد أنه أُهلم اآلية
هذه اآلية، وبيدك ويف عصرك ستتحقق  نك أنت مصداق:"إوأُخبِرت

. فقد ظهرت هذه املعجزة اإلهلية يف "أفضلية اإلسالم على األديان األخرى
العتراف، إىل ا مؤمتر عقد يف "مهوتسو"، واضطر مندوبو مجيع الفرق

طوعا أو كرها، عند مساعهم مقايل، مقابل املقاالت األخرى امللقاة يف 
ه. مث مل زاياما مجيع األديان األخرى من حيث ماملؤمتر أن اإلسالم يفوق حت

يقتصر األمر على ذلك فقط، بل أمت اهللا تعاىل حجته على الفرق كلها من 
خالل كتابايت أيضا. فقد ألّفت مقابل اهلندوس كتبا مثل: "الرباهني 

و"آريا دهرم"  (كحل لعيون اآلريا)األمحدية"، و"سرمه جشم آريا" 
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من خالهلا على كل باحث عن احلق؛ أن الديانة  تبني )(الديانة اآلرية
اهلندوسية اليت بنيت على "الفيدا" ليست من اهللا تعاىل مطلقا بل هي 
جمموعة معتقدات باطلة ال تراعي عزة اهللا وعظمته وقدرته وال تعري أدىن 
اهتمام لطهارة البشر وتزكيتهم. ولقد أثبت يف هذه الكتب بإقرار من 

أنه ال يوجد هلذا العالَم حبسب دينهم خالق جاء باخللق  أنفسهم: رينياآل
إىل حيز الوجود من العدم، بل كل شيء أزيلٌّ، وخالق نفسه. ففي هذه 
احلالة ال يقوم على معرفة إله اهلندوس واإلميان بوجوده أي دليل، بل تقوم 
أدلةٌ على عكس تلك البغية. وهلذا السبب فقد أنكر نصف عدد فرق 

ه ال تبقى حاجة إىل إله حبسب تعليم ندوس تقريبا وجود اإلله أصال، ألناهل
كل من تلقاء نفسها. املادة والروح إىل حيز الوجود  الفيدا الذي يقول بأن

عاقل يستطيع أن يدرك أنه ما دامت القوى املوجودة يف األرواح والذرات 
كيف ميكن ال حتتاج إىل خالق، وال يتوقف وجودها على وجود خالق، ف

إذًا أن حتتاج إىل خالق العمليةُ األدىن منها: وهي عملية مجع الروح واجلسم 
  فقط؟ 

باختصار، الفكرة اليت تقول بأن اإلله مجع بعض األجزاء مع بعضها اآلخر 
يف األجسام األزلية  -املوجودة من تلقاء نفسها منذ األزل- ونفخ الروح

اخلالق يعود إىل قلة الفهم متاما،  فكرة واهية، واعتبارها دليال على وجود
ألنه إذا كانت هذه األشياء كلها موجودة منذ األزل تلقائيا ومستقلة وال 
حتتاج إىل غريها لوجودها أو لبقائها فما حاجتها إىل اإلله من أجل 
االتصال أو االنفصال عن بعضها؟ إذا مل ميلك اإلله ميزة أنْ يبدأ منه كل 

تاجا إليه من أجل بقائه ويستفيض كل شيء شيء، ويكون هذا الشيء حم
من فيضه؛ فإن وجود إله مثله عبث أصال، ولن يدلّ شيء على وجوده 
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  بوجه كامل. 

إن اعتقاد اهلندوس بأن الوجود من العدم حمال يدل بصراحة على أم مل 
يتلقوا كتبا صادقة دالة على معرفة ذات اهللا وصفاته قط، فقاسوا أفعال 

وقدرته على قوة اإلنسان وقدرته فقط؛ وال يدرون كيف  إهلهم وقوته
توجد يف رؤى اإلنسان الصادقة وكشوفه احلقة آالف األشياء اليت تكون 
إىل ذلك احلني مكنونةً متاما يف حجب العدم، وال تظهر على صعيد الواقع 
إال بعد سنني طويلة. فإذا كان اهللا ال يقدر على اخللق من العدم؛ فكيف 

األشياُء اليت ليس هلا وجود وال  -يف الكشوف والرؤى- ر للعيانتظه اإذً
أثر يف الظاهر. فمثلًا: إذا كان مقدرا أن يولَد يف بيت أحد ابن بعد عشرين 

ة، فريى الولَد غريبأو رؤيا  عجيباسنة، فيرى هذا الشخص أحيانا كشفا 
وأحيانا  يف الكشف أو الرؤيا، - وحىت قبل وجود أمه-بعينه قبل والدته

حياوره أيضا. ويف بعض األحيان خيربه الولد بأسرار ال ميكن للولد االطالع 
. فإذا كان اهللا تعاىل حمتاجا ١عليها إال بعد مدة طويلة وبعد حتصيل العلم

إىل املادة واألسباب مثل اإلنسان، فمن أية مادة أو ذرة يخلَق يف الرؤيا أو 
قد ولدت إىل ذلك احلني. فما دام الكشف االبن الذي مل تكن حىت أمه 

اهللا تعاىل قادرا على هذا النوع من اخللق حبيث يظهر شخصا ويري 
وجوده متجسدا يف حالة اليقظة التامة أيضا يف حنيٍ ال يكون هلذا الشخص 

غباوة أكرب من أن يعترب ذلك القادر حمتاجا يةُ أي وجود على اإلطالق، فأ
هذه هي صفة اإلله؛ فال ميكن أن تعلَّق عليه آمال إىل املادة؟! إذا كانت 

ملادة والروح، إىل االسعادة الدائمة يف املستقبل، ألنه بنفسه حمتاج دائما 
   وإن ألوهيته تكون مستندة إىل أشياء مل ولن تخلَق بيده. 

                                                 
 أنا أحتمل مسؤولية إثبات ذلك، ولكن أين الذين يأتون باحثني عن احلق والصدق؟ منه. ١
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فمن خطأ فيدات اهلندوس الفادح أا تعترب قدرة اإلله وقدرة اإلنسان 
ن األرواح واملادة كلها موجودة منذ القدم بصدفة ال بأسيني، وتقول 

ه، وعليها جيري نظام األلوهية اإلليعرف سرها، وهي ليست من خلق 
لية فال بد من بقستكله. وإذا افترضنا أا ستنعدم يف زمن من األزمنة امل

  االفتراض أن اإلله أيضا سيصبح عاطال يف املستقبل. 
نظر هنا، أهكذا جيب أن تكون صفات اهللا احلي إذًا، ال بد من إمعان ال

القيوم؟ وهل حقيقة ألوهيته وصالحيتها هي أا جتري على أشياء ليست 
  ملكه؟ 

فملخص القول إين قد أثبت يف تلك الكتب أن معرفة الديانة اهلندوسية 
باإلله تقتصر على أم يعتربونه عاطال وحمروما من صفة اخللق منذ القدم. 

الذي علّمه "البانديت  - عن طهارة اإلنسان - وذج تعليم الفيداأما من
يف حيام  - ديانند" لآلريني فهو أنه جيوز هلم أن يسمحوا لزوجتهم احلبيبة

مبضاجعة شخص آخر لتنجب األوالد بأي  -وحالة صحتهم وشبام
 حال. هذه العملية تسمى "نيوك" يف الديانة اهلندوسية. إذًا، فأي خري يتوقع
من دين يعتقد أن اهللا عاجز وضعيف وحمروم من صفة اخللق، ويقضي على 
طهارة اخللق حىت يأمر الزوج الذي يكن جتاه زوجته محاس غرية إنسانية 
بطبيعته وفطرته وال يتحمل حىت أن تسمع صوت غريه أن يأذن هلا 

  مبضاجعة رجل غريه، ليس مرة بل مرات عديدة، لتنجب األوالد.
ىل ذلك فقد بينت أيضا يف كتيب أن أتباع اهلندوسية حمرومون باإلضافة إ

من اخلوارق والكرامات بل ينكروا. وقد أمتمت عليهم احلجة أيضا إذ 
أظهرت هلم عديدا من اآليات السماوية وبرهنت هلم أن اإلسالم هو الدين 

 الذي باتباعه حيظى اإلنسان بقرب اهللا تعاىل، وبربكة حتت السماء الوحيد
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هذا القرب تتحقق على يد اإلنسان أنواع الكرامات والنبوءات كما تظهر 
على يدي. هل عندهم من عامل أو ناسك يقدر على أن يري كرامات اهللا 
الالفتة اليت تظهر على يدي؟ فالواضح أنه قد متت على الديانة اهلندوسية 
 حجة اإلسالم من حيث العقل والكرامات، وليس اإلنكار بعد ذلك إال

  . حةوقا
كل هذه املقاالت نشرت وأُشيعت قبل عشرين عاما تقريبا. وإا احلجة 
اليت أمتمتها على اهلندوس بالكتب واآليات السماوية. ولقد كتبت هنا 

على  منذ سنوات ملخصا وجيزا للكتب اليت قد نشرت وانتشرت يف البالد
  نطاق واسع، وقد تكرر أيضا نشر بعضها.

  أما إمتام احلجة على املسيحيني فعلى نوعني كذلك: 
أوال: الكتب اليت ألّفتها ردا على معتقدات املسيحيني مثل: "الرباهني 

  األمحدية" و"نور احلق" و"كشف الغطاء" وغريها. 
  ثانيا: اآليات اليت أريتها إمتاما للحجة عليهم.

بت فيها أن اعتقادهم بدم أما الكتب اليت ألَّفت ردا على املسيحيني فقد أث 
لعاقل املنصف أن يمعن النظر يف لاملسيح والكفارة خاطئٌ لدرجة تكفي 

. ولقد برهنت يف تلك ١هذا االعتقاد ويتقي اهللا ويتخلّى عن هذا الدين
وهو االعتقاد األساسي لدين - ملعونا �الكتب على أن اعتبار املسيح 

أن يدرك ذو الفهم السطحي  صريح البطالن لدرجة يستطيع -املسيحيني
أيضا أنه ال ميكن بأي حال أن يكون صادقا الدين الذي أُسس على عقيدة 
تسعى إىل تلويث قلب إنسان صادقٍ بوصمة اللعنة السوداء. إن كلمة 

جدا، بل احلق أن هلا ءالعربية وهلا معىن سيوالعربية  اللعنة مشتركة بني
                                                 

 هل ميكن لعقل سليم أن يقبل أن يسفك زيد الدم ويشنق بكر عوضا عنه؟ منه. ١
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إال على الشيطان، ألن امللعون يف  معىن خبيثا لدرجة ال ميكن أن ينطبق
يحرم من رمحة اهللا إىل األبد. لذلك مسي الشيطان  منهو والعربية  العربية

لعينا لكونه قد حرِم من رمحة اهللا إىل األبد. ومل تستخدم كلمة "امللعون" 
يف كتب اهللا بدءا من التوراة إىل القرآن الكرمي يف حق شخص نال نصيبا 

 وفضله يف اية املطاف. بل إن كلمة "ملعون أو لعني" تطلَق من رمحة اهللا
الذين حرموا من رمحة اهللا وجناته ونظرة  األزلمنذ دائما على األشقياء 

حبه، وبعدوا وأُبعدوا من لطف اهللا ورمحته وفضله إىل أبد اآلبدين، 
نم؛ وقُطعت عالقتهم باهللا تعاىل إىل أبد الدهر، وكُتب هلم اخللود يف جه

نيلهم نصيبا من يف ، ومل يعد هناك أمل تعاىل اليت هي جهنم غضب اهللا
إىل األبد. كذلك مل تطلَق هذه الكلمة على لسان األنبياء تعاىل رمحة اهللا 

أيضا الذين حازوا هدى من اهللا تعاىل وفضله ورمحته يف وقت من 
ى اليهود األوقات. لذا فإن هذا االعتقاد متفق عليه يف الكتاب املقدس لد

والكتاب املقدس يف اإلسالم أن الذي تطلَق عليه كلمة "ملعون" يف كتب 
ملْعونِني �من رمحته تعاىل إىل األبد، كما أشري يف اآلية: ويشقى اهللا يحرم 

. أي أن الزناة ومروجي الزنا يف املدينة �١أَينما ثُقفُوا أُخذُوا وقُتلُوا تقْتيال
موا من رمحة اهللا إىل األبد، فهم يستحقون بأن أم حرِملعونون، أي 

تقتلوهم حيثما وجدمتوهم. ففي هذه اآلية إشارة لطيفة إىل أن امللعون 
يكون حمروما من اهلداية إىل األبد، ويكون محاس الكذب والسيئة غالبا 

، وهلذا السبب صدر احلكم بقتلهم، ألن الذي ال حيث خلقته عليه من
وهو مصاب مبرض معد وعضال كان موته خريا. وقد ورد ميكن عالجه 

  يف التوراة أيضا أن امللعون يهلك.
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وباإلضافة إىل ذلك، ما أسوأ املعىن املتضمن يف كلمة "امللعون" حبيث 

من اهللا تعاىل  يتربأالعربية أيضا أن امللعون ويستلزم مفهوم اللعنة يف العربية 
عدوا هللا حبماسه القليب، وأال امللعون ويكون ويتربأ اهللا منه، برغبته القلبية، 

يكون يف قلبه ذرةٌ من حب اهللا وعظمته جل شأنه، وكذلك أال حيبه اهللا 
أيضا قيد ذرة، فيصبح وارثَ الشيطان ال اهللا. ومن مستلزمات اللعنة أيضا 

  أن يكون امللعون حمروما كليا من معرفة اهللا وعرفانه وحبه.
إىل  عزوهلدرجة ال ميكن ء وم اللعنة وامللعون سيمن الواضح متاما أن مفه

، ألن املراد من كون اإلنسان �أدىن الناس إميانا دع عنك املسيح 
ملعونا هو ظلمة قسوة القلب اليت مل تعد فيها ذرة من نور معرفة اهللا وحبه 

شخص صادق بامليت إىل وعظمته. فهل جيوز عزو هذه احلالة الشبيهة 
انية واحدة ؟ وهل ميكن أن جيتمع النور والظالم يف ولو لث �كاملسيح 

  مكان واحد؟ 
فيتبني من ذلك جليا أن معتقدات املسيحية هذه باطلة متاما. إن التقي الذي 
ميلك قلبا نقيا وصاحلا سوف يتربأ حتما من النجاة اليت شرطها األول هو 

ونا، وأن وحبيب اهللا؛ صار ملع ءربيالطيب ون النساذلك اإلاالعتقاد بأن 
قلبه تعمد االحنراف عن اهللا تعاىل، وتالشى نور معرفة اهللا من قلبه، وصار 

وصار من ورثة الشيطان،  �عدوا هللا تعاىل مثل الشيطان، فتربأ من اهللا 
، واستولت اللعنة السامة على كل قلبه وعينيه وأذنيه كله واسود قلبه

إال شجرات ملعونة. فهل  ولسانه وأفكاره، ومل يبق يف أرضه النجسة شيء
ميكن ألي مؤمن أو إنسان نبيل أن يعد مثل هذه املبادئ وسيلة لنجاته؟ لو 
كانت هذه هي وسيلة النجاة؛ لشهد ضمري كل شخص طاهر القلب أن 
العذاب األبدي خري منها. إن موت الناس كلهم خري من أن يلقُوا جيفة 
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يف فم إنسان طاهرٍ قلبا  - اصاليت هي إرث الشيطان اخل-  اللعنة املنتنة
، وأن جيعلوا قلبه خمزن تلك اجليفة، مث يتوقعوا �وقالبا مثل املسيح 

  النجاة واخلالص من تلك الفعلة الشنيعة.
باختصار، هذا هو التعليم املسيحي الذي دحضته يف كتيب نصحا للبشر 

 حاملسي ١أيضا أن صلبومواساةً هلم. وليس ذلك فحسب، بل قد أثبت 
كذب أصلًا، ألن اإلجنيل يشهد بنفسه أنه مل يصلب. مث شبه املسيح  �

وذكر أن دخوله يف القرب وخروجه  �بنفسه هذا احلادث حبادث يونس 
مل  �منه، يشبه آية النيب يونان املتعلقة باحلوت. ومعلوم أن يونس 

و يدخل بطن احلوت ميتا ومل خيرج ميتا، بل دخله حيا وخرج حيا. ول
؟ يونسالقرب ميتا، فما وجه الشبه بني قصته وقصة النيب  �دخل املسيح 

وال ميكن لنيب أن يكذب حبال من األحوال. لذا هذا دليل قاطع على أن 
مل ميت على الصليب ومل يدخل القرب ميتا. وحىت لو عارضت  �املسيح 

األناجيل املوجودة ذلك كليا فليس ملؤمن صادق أن يقبل موت املسيح 
على الصليب، ألن ذلك ال يؤدي فقط إىل استنتاج أن املسيح كان  �

، بل يستنتج أيضا بأن باطلٌ متاماكاذبا يف تشبيهه املذكور وأنّ التشبيه 
كالثريان واحلمري اليت ورد األمر  -والعياذ باهللا -صار ملعونا � املسيح

الذي أهلك  -والعياذ باهللا - يف التوراة بقتلها، وتسرب إىل قلبه سم اللعنة
الشيطان إىل األبد. ولكن ال تزال األناجيل مثل "إجنيل برنابا" من ضمن 

مربر لترجيح . وال �األناجيل املتوفرة حاليا يرفض فكرة صلب املسيح 
األناجيل األربعة املعاصرة على غريها، ألن بعض اليونانيني قد دونوها 
كلها بناء على حكايات خرافية حبتة بعد زمن احلواريني. وال يوجد 

                                                 
 (املترجم) أي موته على الصليب.  ١
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أو بيد احلواريني. وقد اعترف  �ضمنها إجنيل واحد كُتب بيد املسيح 

  أن نسخة اإلجنيل العربي مفقودة من الدنيا.
اليت اختريت حتكُّما  - ذلك يتبني أيضا من األناجيل األربعةباإلضافة إىل

مل ميت على الصليب. وقد  �أن املسيح  - إجنيال ٦٤فقط من بني 
أسهبت يف هذا األمر حبثا وأثبته بكل جالء يف كتايب "املسيح الناصري يف 

  اهلند". 
ن البستاظل يدعو لنجاته يف  �ويتبني أيضا من األناجيل أن املسيح 

الليل، وقضى الليل كله يف التضرع واالبتهال والسجود لينجو من طول 
 صاحل وتقي وفَّق شخصالصلب بأي حال. ومن املستحيل متاما أن ي
 ردب محاسا كامال لذلك الدعاء مث يللدعاء طول الليل إلمتام أمر ما ويوه

ا هذا، بل يف دعاؤه وال جياب. ال نظري هلذا األمر منذ بدء العامل إىل يومن
ن دعاء الصادقني يجاب دائما، بأكتب اهللا تعاىل شهادة متفق عليها 

وعندما يطرقون بابا يفتح هلم حتما. فأي عرقلة حالت دون استجابة دعاء 
إذ رمي بدعائه مثل شيٍء رديء رغم تضرعاته وابتهاالته  �املسيح 

 - ري لدعاِء صادقٍطول الليل، وما استجيب له؟ هل يوجد يف كتب اهللا نظ
طول الليل ببكاٍء مريرٍ وكبد  -أو أقل منه درجةً �مثل املسيح 

مرضوضة ونوبات من اإلغماء اضطرابا وقلقا ويقر أن نفسه ضائقة وقلبه 
ومع ذلك ال يستجاب دعاؤه املليء باألمل والشجون؟ قد جربت  ،هابط

من أدعييت؛ خيربين  شخصيا بأن اهللا تعاىل حني ال يريد أن يستجيب دعاًء
بإرادته سريعا وال يدعين أبلغ من األمل مبلغا لو بلغه دعاُء العباد األوفياء 

أنه مل  �. فأي بالء أصاب دعاء املسيح �الستجيب حتما وفق سنته 
يقبل ومل يخبر قبل األوان أنه لن يستجاب؟ وكانت النتيجة على حسب 



١٤٢ �������� �������� 

ة شديدة بسبب صمت اهللا هذا، قول املسيحيني أن املسيح وقع يف حري
وحني علِّق على الصليب قال عفويا يف حالة يأسٍ: "إيلي، إيلي، ملا 

فقد وجهت يف كتيب الباحثني عن  أي إهلي إهلي ملاذا خذلتين. شبقتين؟"
احلق إىل أن يضعوا يف االعتبار أوال أن العالمة األوىل للمقبولني عند اهللا 

ما حني يبلغ أمل قلوم ذروته، مث يفكروا هي استجابة الدعاء، وال سي
حمروما من جين مثرة دعائه مع أنه تضرع  �كيف ميكن أن يبقى املسيح 

موضع الثمار، وأعيا نفسه حىت كاد يهلكها حزنا إذ ظل  البستان، وهويف 
ي هذنع ربعفَلْت كَنإِنْ أَم ،اهتا أَبيدعو طول الليل بتمام األمل قائال: "ي ه

."الْكَأْس  
هذه الفكرة باطلة متاما عند العارفني واملؤمنني، كأنْ يصف هلم أحد النهار 
 على أنه ليل، أو ينعت النور بالظالم، أو يقول عن ماء معني عذبٍ إنه ملح

  أجاج. 
ال ميكن حبال من األحوال أن يرد اهللا تعاىل الكرمي والرحيم هذا الدعاء 

ابتهال وتضرع وإحلاح وسجدات وإرهاق الذي دعي به طول الليل ب
  عند اهللا. عاء قد جرى على لسان مقبول النفس، والسيما إذا كان الد

كان قد استجيب، وخلق اهللا  �فيتبني من هذا البحث أن دعاء املسيح  
أسبابا كانت قطعية خلالصه، منها قول املالك لزوجة  �تعاىل لنجاته 

على الصليب حلل بكم دمار شامل. ال بيالطس يف الرؤيا: لو مات املسيح 
يوجد يف كتب اهللا نظري على أن يبلّغ مالك من اهللا تعاىل يف الرؤيا أحدا 
بأنكم إن مل تفعلوا ذلك ستهلكون، مث ال يؤثّر قول املالك يف قلب 
املخاطَبني شيئا بل يذهب سدى. كذلك من الباطلِ والكذب متاما القولُ 

ى قتل املسيح "يسوع" على الصليب يف كل بأن اهللا كان مصمما عل
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األحوال لينجي الناس بذلك من العذاب األبدي، مث يسعى املالك 
ويضطرب إلنقاذه دون مربر، ويلقي يف قلب بيالطس تارة أن املسيح ليس 
مذنبا، وحيثّ تارة أخرى جنود بيالطس ليكونوا لطفاء معه ويرغِّبهم يف 

بيالطس يف الرؤيا ويقول هلا بأنه لو  زوجةَتارة عدم كسر عظامه، ويأيت 
املسيح على الصليب حلل بكم دمار شامل. من الغريب حقا يسوع مات 

  أن يكون هناك اختالف يف الرأي بني اهللا واملالك. 
ومن أسباب جناته املذكورة يف األناجيل األربعة أن اليهود مل جيدوا فرصة 

و ستة حبسب العادة املتبعة على الصليب خلمسة أيام أ �ليعلِّقوا املسيح 
ليموت من اجلوع والعطش وحر الشمس، ومل تكسر عظامه أيضا كما 

كان  السريجرت العادة كما كُسرت عظام اللصوص. مع أن هذا الرفق 
من قبل بيالطس، ألن الرؤيا املرعبة كانت قد هزت قلب زوجته، غري أن 

ذا النحو، وإال؛ فلماذا هبت املشيئة السماوية أيضا كانت هائجة على ه
عاصفة شديدة متاما عند التعليق على الصليب، وملاذا أظلمت األرض 

  بشدة، وملاذا وقع زلزال خميف؟ 
احلق أن اهللا تعاىل كان يريد أن ترتعب قلوب اليهود، ويشتبه عليهم الوقت 
فيصيبهم القلق هلتكهم قدسية السبت، ألن املسيح حني علِّق على الصليب، 

انت الساعة حنو الثالثة بعد الظهر من يوم اجلمعة، وكان اليهود ممنوعني ك
يت بشدة من أن يبقى أحد معلَّقا على الصليب يوم السبت أو ليلة السبت ال

بعد اجلمعة. وملا كان اليهود ملتزمني بالتقومي القمري فكانوا يعتربون  تأيت
ظالم الناتج عن العاصفة الليل بعد اية ار اجلمعة ليلة السبت. فبسبب ال

الشديدة؛ خاف اليهود أن يرتكبوا جرمية هتك قدسية السبت بإبقاء اجلثث 
على الصليب ليلة السبت فيستحقوا العذاب. وكان اليوم التايل هو عيد 
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الفصح، وكان اليهود ممنوعني بوجه خاص من صلب أحد أثناءه. فلما 
  على قلوب اليهوداهللا رعبظهرت هذه األسباب من السماء، واستوىل 

واللصني  �أن حتلّ ليلة السبت يف تلك الظلمة، أنزلوا املسيح وخافوا 
عن الصليب فورا. وقام اجلنود باحتيال آخر إذ بدأوا بكسر سيقان اللصني 

جس نبض املسيح وقال إنه ميت فال فأوال، واحتال أحدهم مكرا آخر 
 غرفة واسعة يف حاجة إىل كسر ساقَيه. مث وضعه تاجر امسه يوسف يف

  ، علما أن اليهود كانوا يعدون لألموات غرفًا واسعة وذات نوافذ.البستان
وعوجلت جروحه إىل مدة أربعني يوما بـ  �جممل القول: جنا املسيح 

"مرهم عيسى" كما أثبتنا يف كتاب "املسيح الناصري يف اهلند". وحني 
بفضل اهللا تعاىل ورمحته على إثر استعماله "مرهم عيسى"  �شفي 

من  -بأمرٍ من اهللا تعاىل - واندملت جروحه الناجتة عن الصليب؛ هاجر
ذلك البلد سرا كما هي سنة األنبياء. وكانت يف تلك اهلجرة حكمة أيضا 

كان إىل ذلك  �أن يتم العمل بسنة أنبياء اهللا األطهار، ألن املسيح 
يزال يف حدود وطنه فقط، ومل يتكبد مرارة اهلجرة بعد، مع أنه احلني ما 

قد أشار من قَبل إىل اهلجرة كما ورد قوله يف اإلجنيل: "لَيس لنبِي كَرامةٌ 
  في وطَنِه". 

وقابل حوارييه على  خفيةبيالطس إىل اجلليل  بلدباختصار، فقد سافر من 
كل معهم. وكما أثبت يف كتاب طريقه إىل اجلليل وبات معهم يف قرية وأ

"نصيبني" مرورا من عدة بالد،  �"املسيح الناصري يف اهلند" وصل 
ومن نصيبني إىل أفغانستان، وأقام إىل مدة من الزمن قرب ما يسمى "جبل 
نعمان"، مث جاء إىل البنجاب وزار مناطقها املختلفة وسافر إىل اهلند ورمبا 

مث رجع إىل البنجاب وتوجه إىل كشمري  وصل إىل "بنارس" ونيبال أيضا.
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وقضى بقية حياته يف "سرينغر" ومات هناك، ودفن قرب حي خانيار يف 

النيب يوز آسف" وقرب "سرينغر. وال يزال ذلك القرب معروفا إىل اآلن بقرب 
. ومعروف يف سرينغر بشكل عام أنه قرب "النيب عيسى""النيب األمري" وقرب 

اريخ هذا القرب يعود إىل ألفَي عام تقريبا. ولقد ، ويقولون إن ت�عيسى 
راجت روايةٌ بني اخلواص والعوام هناك على نطاق واسع أن هذا النيب جاء 

  من بالد الشام.
فمجمل القول: هذه هي األدلة واحلقائق واملعارف اليت حققها اهللا تعاىل 

يل. على يدي إلبطال املسيحية وقد سجلتها يف مؤلَّفايت بكل شرح وتفص
والواضح أنه ال ميكن أن تقوم املسيحية وال تستقر عقيدا بالكفارة بعد 
هذه األدلة الساطعة، بل تنهار بعدها تلك البناية دفعة واحدة، ألنه إذا مل 
يثبت صلب املسيح تذهب اآلمال بالكفارة كلها أدراج الرياح. هذا هو 

 "سر الصليبك"ي حديث الفتح العظيم الذي حيقق الغاية املنشودة من
كاملة. واملهمة اليت على املسيح املوعود إجنازها هي مهمة إبطال الديانة 
املسيحية بالرباهني الدامغة وليس قتل الناس بالسيوف والبنادق. وإنّ حتقُّق 
هذا الفتح كان مقدرا على يد شخص واحد فقط أرسله تعاىل عند فتنة 

ورة كاملة. ومن العبث الصليب متاما، وقد حتقق هذا الفتح على يده بص
اآلن وطلبِ احملال؛ انتظار كاسر صليب ومسيح موعود، ألن احلقائق اليت 
 كان اكتشافها سيؤدي إىل هزمية املسيحية قد كُشفت على يدي بفضل اهللا

  ، ومل تبق اآلن مهمة روحانية لينجزها مسيح آخر. تعاىل
فليس بعمل  أما سفك الدماء بالسيوف، واإلكراه على النطق بالشهادة

حممود، بل هو فعل يشبه فعل اللصوص والنهاب. أي غباوة هذه اليت 
متكّنت من قلوب بعض قليلي الفهم من املسلمني إذ يعتزون بأن مسيحهم 
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املوعود ومهديهم املعهود سيدخل الناس يف اإلسالم قهرا، وينشر الدين حبد 
ب باإلكراه، بل كل السيف. إم ال يفكرون أن العقيدة ال تدخل القلو

من يقع يف قبضة هؤالء الظاملني يعتربهم أسوأ الناس يف قرارة قلبه، وإنْ 
  وافقهم الرأي مؤقتا بغية التخلص منهم. 

شن  �ن سيدنا وموالنا رسول اهللا بأهنا  ة القصوى القولُسفاهومن ال
مل  �احلرب لنشر الدين. أستطيع القول حلفا باهللا إن نبينا األكرم 

، ومل يسلِّط السيف ومل يصب قط جلعل الناسِ مسلمنيم اإلكراه يستخد
أحدا بأدىن أذى إدخاال يف الدين. بل احلق أن مجيع احلروب اليت خاضها 

وأصحابه آنذاك كانت إما دفاعا عن النفس أو لتوطيد دعائم  �النيب 
للحيلولة دون انتشار اإلسالم  يسعونلذين إضعافا ل األمن يف البالد، أو

خيضعوا لسلطة اإلسالم تائبني عن هذا  ما مل، أسلمواالذين  نتلويقو
األسلوب الشرير. أين ميكن العثور يف ذلك الزمن على حرب شنت 
إلدخال الناس يف اإلسالم كرها؟ بل احلق أن رمحة اهللا تعاىل مشلت األقوام 
اجلديرة بالعقاب اليت سفكت دماء كثرية وساعدت السفاكني، واستحقت 

لقتل مبقتضى العدل نتيجة جرائمها. وقد خفِّف عنهم رمحة م أنه لو ا
أسلم هؤالء ارمون بصدق القلب لعفي عن جرائمهم الشنيعة السابقة. 
وقد أُعطي هؤالء ارمون خيارا أن يستفيدوا من القانون املبين على الرحم 

يف القرآن الكرمي  وا. فعالمة املسيح املوعود اليت بينها اهللا تعاىلؤإذا شا
  قد حتققت على يدي. �ليظهره على الدين كله�بقوله: 

وكما أُتمت احلجة على املسيحيني واهلندوس كذلك أُمتّت على "السيخ" 
أيضا. فقد أثبت يف كتايب "ست جبن" (القول احلق) أن "باوانانك" كان 

اهللا وأُنِسه. مسلما يف احلقيقة، وكان من الذين ينـزه قلبهم عن حب غري 
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ما تزال عباءته اليت كان يلبسها موجودة يف بلدة "ديره باوانانك" 
ومكتوب عليها آيات قرآنية، ومكتوب عليها أيضا خبط عريض يف العربية 
أن كل األديان ما عدا اإلسالم باطلة، وال تستطيع أن توصل إىل اهللا. فأي 

تب على لباسه أن شهادة أكرب على إسالمه من إقراره هو من خالل ما كُ
الدين الصادق على وجه األرض هو اإلسالم وحده الذي جاء من اهللا 
تعاىل. ولقد أثبت أيضا يف كتايب "ست جبن" أن باوانانك كان يصلي مثل 
املسلمني وحج أيضا مرة أو مرتني، وتزوج من بنت شخص أفغاين امسه 

لتان" إىل أربعني حيات خانْ، وتعبد قرب قرب أحد الصاحلني يف مدينة "م
يوما، كما تعبد عند قبور الكثريين من أولياء اهللا اآلخرين. هذه األدلة على 

دليل آخر بعدها. واألبيات الواردة يف إىل إسالمه من القوة حبيث ال حاجة 
اليت تنسب إليه تتوافق مع تعليم القرآن الكرمي متاما. وقد رغَّب  ١"غرنتهـ"

يف بعض أبياته عامة الناس يف الصالة. وإذا افترضنا جدال أن يف "غرنتهـ" 
بعض الكلمات اليت تسيء إىل اإلسالم فإن باوانانك بريٌء منها متاما دون 

زمنٍ كان أدىن شك. بل ال بد أن يكون تاريخ تلك األبيات عائدا إىل 
السيخ فيه يكنون كثريا من البغض والضغينة لإلسالم، ألن األبيات الواردة 
يف "غرنتهـ" ليست كالم باوانانك فقط، بل فيها عدد كبري من أبيات 
اآلخرين، فال عالقة لنا م أصال. وباإلضافة إىل ذلك فإن "غرنتهـ" 

انك مبدة طويلة، إذ ليس املوجود عند السيخ حاليا؛ قد دون بعد وفاة باوان
للمرويات؛ فال يعرف ملن هذه األبيات  متصلة سويةلدى السيخ سلسلة 

ومن أين جمعت، وما زِيد فيها وما نقص منها. لقد قرأت بنفسي 
وبإمعان: أبياتا من "غرنتهـ" تنسب إىل باوانانك، وقد مسعت "غرنتهـ" 

                                                 
 كتاب مقدس للسيخ. (املترجم)  ١
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د للقراء الكرام بناء على وقرأته ومتعنت فيه إىل مدة ال بأس ا، وأؤك
ة أن األبيات اجليدة منها واملليئة باملعارف واحلقائق، مبنية رمجتربيت الصا

على ترمجة معاين آيات القرآن الكرمي، فيبدو أن باوانانك احملترم الذي بقي 
يف صحبة املسلمني وأولياء اإلسالم إىل مدة من الزمن، مسع منهم حقائق 

  وأشاعها ملصلحة القوم.بصورة القصيدة ا إىل لغته القرآن الكرمي مث ترمجه
إنّ مثل إسالم باوانانك كمثل جنم ساطع ال خيفى بأي حال. إن قيام 
باوانانك احملترم بفصل قومه عن اهلندوس وفيدام جلدير باإلشادة الكبرية. 

م ١٨٩٩أو  ١٨٩٨ولقد نشر بعض علماء "غرنتهـ" من السيخِ يف عام 
عام" أنه ال عالقة هلم باهلندوس قط. فهذا هو املراد من  يف جريدة "أخبار

وا ؤإمتامي احلجة على السيخ يف كتيب. واألمر اآلن متروك هلم ليقبلوا إن شا
حد يف الدنيا  بقاء أل؛ إذ الاحلقيقيةوحيسنوا عاقبتهم حمقِّقني رغبة باوانانك 

  إىل األبد.
هو إعالين  ألديان املعاديةمجيع اوالعمل اآلخر الذي أمتمت به احلجة على 

العام أن اآليات السماوية والربكات واألعمال الدالة على قدرة اإلله إمنا 
تالحظ يف اإلسالم وحده، وال يوجد يف الدنيا دين يستطيع مواجهة 
اإلسالم يف هذه اآليات. ولقد أرسلين اهللا تعاىل إلفحام املعارضني وإمتام 

ما من أحد بني اهلندوس واملسيحيني والسيخ  احلجة عليهم. وأعلم يقينا أنه
يستطيع أن يبارزين يف اآليات السماوية والقبول والربكات. والواضح أن 
الدين احلي هو ذلك الذي حتالفه اآليات السماوية ويلمع على رأسه نور 
التفرد الكامل. وذلك الدين هو اإلسالم. هل من أحد يف املسيحيني أو 

در على أن يبارزين يف ذلك؟ وكفى حجةً على السيخ أو اهلندوس يق
ون من أنه قد ؤصدقي أال تستقر قدم مقابلي. تفقّدوا وحتقّقوا كما تشا
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حتققت ببعثيت نبوءة وردت يف الرباهني األمحدية وكانت حبسب مضمون 

وهي: "هو الذي أرسل رسوله باهلدى ودين احلق ليظهره  القرآن الكرمي
  على الدين كله".

أخربين اهللا تعاىل بإهلام منه يف الرباهني األمحدية أنه ستكون هناك فتنة  ) لقد٣٢(
من قبل املسيحيني وسيوجهون مة إىل اإلسالم لتأييد دينهم، أي 

حقيقة سيمكرون ويكتمون احلق، وسيمكر اهللا أيضا أي سيميط اللثام عن 
عاما من  ١٥مكرهم ويفضحهم وسريد مكرهم يف حنورهم. فبعد حنو 

ك النبوءة قام املسيحي عبد اهللا آم وأشياعه املسيحيون بذلك املكر، تل
وكذبوا لكتمان فتح اإلسالم العظيمِ، وافتروا أن آم ما خاف النبوءة بل 
ظل خائفا نتيجة تعرضه لالعتداء ثالت مرات. يعرف القراء جيدا أن 

طة شهرا، ولكنها كانت مشرو ١٥النبوءة كانت عن موته، وكان ميعادها 
شهرا لنجا من  ١٥بشرط ورد يف اإلهلام، أنه لو رجع آم إىل احلق خالل 

املوت يف هذه املدة، وسيؤخر موته لبعض الوقت. وذلك ما كان بالضبط، 
شهرا نتيجة التزامه بالشرط، بل مات بعد شيء من  ١٥فلم ميت آم يف 

يفية موته، التأخري. اجلزء الثاين من النبوءة كان يدل بكل وضوح على ك
ويشهد العقل السليم أيضا أنه كان ال بد من حدوث الوقائع على هذا 

. ولو كانت يف املسيحيني فئة عندها عقل هلامالنحو متاما حبسب منطوق اإل
وإنصاف، لفهموا على الفور أن موت آم حدث متاما كما أُنبئ يف اإلهلام 

ط ذُكر يف اإلهلام مث ونشر يف آالف الناس قبل األوان، وأنه سيلتزم بشر
 يتجاسر وينقض العهد ألنه قد جاء يف اإلهلام أن آم سيستفيد من الشرط

فيصيبه املوت سريعا، وذلك  ى هذا الشرطلن يثبت علإن ولكنه  اإلهلامي
ما حدث متاما. ولكن املؤسف أن آم الشقي، عندما جنا من املوت يف 
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ره وظن أنه قد جنا مبحض تغريت أفكا - بسبب التزامه بالشرط -شهرا ١٥
الصدفة وليس نتيجة خوفه وبكائه. وبذلك ما كتم شهادة احلق فقط، بل 
وجه إيلَّ ثالث مٍ أيضا إلخفاء خوفه. وملا فسر آم خوفه وبكاءه 
بطريقة أخرى وجنا من املوت يف املدة احملددة نتيجة لزومه الصمت، أثار 

ت آم خالل املدة احملددة؟ أما املسيحيون أيضا ضجة وقالوا: ملاذا مل مي
آم فقد نحت عذرا ماكرا وخادعا إلسعاد املسيحيني وكتمان حقيقة 

تصرفاته، وقال: إن سبب خويف أفعاله وأقواله و خوفه الذي كان باديا من
شهرا، مل يكن  ١٥وبكائي واستيالء الرعب والذعر الشديد علي خالل 

ل ألين قد تعرضت حملاوالت قتلٍ عائدا إىل خويف من صدق النبوءة، ب
ثالث مرات، وأُطلقت علي حيةٌ، وجاء لقتلي بعض الفرسان حاملني 

، وبعضهم أرادوا أن يهامجوين بالرماح. فلهذا السبب ظللت خائفا البنادق
  شهرا، وغاب هدوء قليب وسكونه.  ١٥وباكيا خالل مدة النبوءة، 

فهذا ما مكر به آم وأدى إىل فتنة املسيحيني وضجتهم، وقد وجه إيل 
وظل خيدع املسيحيني. ففي هذه اخلديعة مكر لتعتيم خوفه آم ثالث مٍ 

 مكرا خمجال ومل يصدق القول. والواضح أنه إذا كان حقًا يبكي ويبتهل
خشية هجوم غاشم مين وقع عليه ثالث مرات ليس مرة  يف كل حني

شهر فكان من األنسب له أن يتوجه إىل إجراءات  ١٥دة خالل واح
قانونية مدروسة لدرء هجمات مثلها يف املستقبل؛ وقد سبق له أن شغل 
منصب املفوض اإلضايف إىل مدة من الزمن وكان يعرف القانون اإلجنليزي 

أن يرفع علي قضية لتؤخذ  على األقل أيضا معرفة دقيقة. فكان يستطيع
شهرا، وخاصة حني شنت عليه  ١٥تغطي شخصية أو مالية ة مين كفال

هجمات خطرية الغتياله ثالث مرات. كان من واجبه أن يرفع ضدي 
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قضية بتهمة حماولة اغتياله لكي تبحث احلكومة عن احلقيقة نيابة عنه 
وتعاقب شخصا أقدم على قتله. وإن مل يكن قادرا على فعل شيء آخر؛ 

يطلع على تلك اهلجمات الغامشة خمفر الشرطة  كان عليه على األقل، أن
اليت وقعت اهلجمات يف دائرة عملها حىت يفحص ضباطُها األمر بأنفسهم. 
وإذا كان عاجزا عن القيام بذلك أيضا كان لزاما عليه أن ينشر تلك 
األحداث األليمة يف بضع جرائد على األقل. ولكنه لزم الصمت متاما مدة 

ليه ثالث هجمات على حد قوله، ومل خيرب أحدا شهرا حني شنت ع ١٥
ال إشارة وال تلميحا أن خطةً إجرامية نفِّذت ضده. ولكن عندما وجه 
الناس إليه االعتراضات بعد مرور املدة احملددة وقالوا: ملاذا خفت وظللت 

  ؟ قال: قد هومجت ثالث مرات. إىل هذه الدرجة تبكي
به هذا بكل جالٍء أنه نسج هذا املكر جممل القول: يثبت من تصرفه وأسلو

إلزالة وصمة اخلجل اليت الزمته بسبب بكائه وبقائه مرعوبا مذعورا 
صار معروفا لدى الناس بشكل عام؛ فقال هلم أنه ما  وهو ماباستمرار، 

خاف النبوءة، بل كان مذعورا بسبب اهلجهمات اليت شنت عليه ثالث 
ة وأثاروا ضجة يف مدينة "أمرتسر" مرات. فتلقف املسيحيون مكره بلهف

وبعض املدن األخرى، وأوصلوا الشتائم وبذاءة اللسان منتهاها. ولكن لو 
دقائق فقط، أو تدبر ثالث لولو تدبر سابقا يف املوضوع أحد من الشرفاء 

اآلن، النكشف له أن تذرعه بتعرضه لثالث حماوالت قتلٍ كان مكرا حبتا 
من عند أنفسهم صبغة جديدة وروجوه على  منه، وأضاف املسيحيون إليه

  أنه صدق. 
أما إذا كان السؤال: كيف علم أن البيان الذي أدىل به آم بتعرضه لثالث 

 ومكر شهرا، أي يف ميعاد النبوءة، إمنا هو خداع ١٥حماوالت قتلٍ خالل 
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وليس حقيقة؟ فقد رددنا عليه آنفا بأن أعذار آم هذه قد جاءت بعد 
قت، إذ ما كان من حقه قط أن يلزم الصمت يف الزمن الذي مرور الو

ه اهلجمات عليه وامتد إىل عامٍ ونصف تقريبا، مث ليقولَ بعد مرور فيشنت 
نه ظل مذعورا وباكيا ألنه تعرض لثالث حماوالت قتل. بل كان أامليعاد 

الوقت األنسب هلذا البيان وقت تعرضه هلجمات متجددة قبل أن ميضي 
شهرا. لقد لزم الصمت يف تلك الفترة اليت كان من حقه  ١٥الـ ميعاد 

عدال وقانونا أن يرفع عقريته دون أدىن توقف، إال أنه مل يتفوه بأية شكوى 
حينها وإمنا أظهر اخلوف والبكاء وبقي يف زاوية اخلمول. وحني انتهى 

شهرا، واشتهر يف آالف الناس أن آم ظل يبكي خائفا  ١٥ميعاد الـ 
عاد النبوءة، ومل يستقر له قرار يف أي مكان يورا ومرتعبا ليل ار يف ممذع

كاانني، شرع يشيع يف الناس أنه تعرض لثالث حماوالت قتلٍ أثناء مدة 
  شهرا، وكان خائفا هلوهلا، وباكيا هللعها. ١٥النبوءة، أي يف 

الذي جاء بعد األوان من هنا يدرك كل عاقلٍ أنه ال يوجد لقوله هذا 
سبب معقول إال أنه قد أوجد حيلة لدفع اخلجل الذي أصابه بسبب 
خوفه وبكائه املفرط. والدليل اآلخر على ذلك هو أن أصدقاء آم 
املسيحيني، استأذنوه لريفعوا قضيةً على من كان السبب وراء اهلجمات إذا 
كان فعال قد تعرض للهجوم ثالث مرات، ولكنه رفض ذلك. وباإلضافة 

شددت عليه أنا أيضا مرارا وقلت له: إن كنت قد تعرضت إىل ذلك 
إغراء مين فأناشدك اهللا أن ترفع ضدي قضيةً يف بإرشاد وحملاولة القتل 

احملكمة؛ وإال فإنك كاذب حتما، وتتدارأ وصمة اخلجل فقط، ولكنه مع 
ذلك مل يرفع قضية. وقلت له أيضا يف اية األمر بأنك إذا كنت ال ختاف 

ءة، بل خفت حماوالت القتل الثالثة، فقلْ ذلك حلفا وسأدفع لك النبو
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٤٠٠٠  روبية نقدا إن فعلت، ولكنه مع ذلك مل حيلف. عندها نشرت

نسخة تقريبا ولكن آم مل حيرك  ١٦٠٠٠إعالنا ذا املضمون بـ 
  ساكنا. 

واآلنَ لكل عاقلٍ أن يفكر بنفسه: ما الذي يثبت بإلقاء نظرة إمجالية على 
ل هذه األمور؟ أستطيع أن أقول حلفا باهللا أنه ال يثبت من ذلك إال أن ك

آم خاف بالتأكيد عظمة النبوءة بشدة المتناهية. مث حني مضى ميعاد 
كالذي يربر خوفه  - النبوءة وحِسب نفسه يف مأمنٍ منها، حنت عذرا

لٍ أنه تعرض لثالث حماوالت قت -بتعليالت خمتلفة بعد مرور ساعة اخلوف
وأراد أن يهيل التراب مبكره الصريح وافترائه على نبوءة صادقة من اهللا، 
ولكنه بنفسه صار ترابا حبسب إهلام اهللا. فهذا هو املعىن واملراد من الفتنة 
الوارد ذكرها يف إهلامٍ جاء يف الرباهني األمحدية ونصه: "ميكرون وميكر 

. ى سيحدثون فتنة مبكرهم، أي أن النصار"...إخلاهللا، واهللا خري املاكرين
  ) ٢٤١ص  ،(انظر: الرباهني األمحدية

وهلذه الفتنة شق آخر؛ وهو فتنةٌ أثارها الدكتور مارتن كالرك إذ امين 
مبحاولة قتلٍ. إذًا، هذه النبوءة العظيمة وردت يف الرباهني األمحدية عن فتنة 

رباهني آم وفتنة مارتن كالرك، ومفهومة بكل وضوح. (انظروا: ال
  ) ٢٤١ص  ،األمحدية

عندما مل يكن يعرفين سوى بضعة أشخاص يف  - ) منذ عشرين عاما٣٣(
تلقيت إهلاما: "أنت وجيه يف حضريت، اخترتك لنفسي. أنت مين  -قاديان

مبنـزلة توحيدي وتفريدي. فحان أن تعان وتعرف بني الناس" (انظر: 
) وقد ورد اإلهلام نفسه بشيء من االختالف ٤٨٩ص  ،الرباهني األمحدية

يف الكلمات يف مكان آخر أيضا من الرباهني األمحدية. (انظر: الرباهني 
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) مث أذاع اهللا صييت، حبسب إهلامه، خالل بضعة أعوام ٢٥٣ص  ،األمحدية
، وصار آالف الناس عشرات ماليني الناسفقط، حىت جعلين معروفا بني 

ا كامال ال نظري له إال يف األتباع الصادقني ألنبياء اهللا يعتقدون يب اعتقاد
يف  - األطهار. وملا كانت هذه النبوءة قد نشرت قبل عشرين عاما من اليوم

وأشيعت يف زمنٍ ال يسع  -من الرباهني األمحدية ٤٨٩و ٢٥٣الصفحة 
أحدا اإلثبات أن الناس كانوا مقبلني علي أدىن إقبال، وال يستطيع أحد أن 
يثبت أين كنت معروفا بني الناس. فمن البديهي أن هذه النبوءة قد حتققت 
بكل عظمة وشوكة، وال نظري هلا إال يف حياة األنبياء، إذ انضم إىل مجاعيت 
 .قبل علينائية أيضا، وجعل اهللا تعاىل عالَما ي ومن بالد ،أناس من كل فئة

اليت تزيد الباحثني عن احلق فال شك أن هذه النبوءة من النبوءات العظيمة 
  يقينا وإميانا. 

ول ؤ) ذات مرة أرسل إيلّ خبمسني روبية املدعو "شيخ اء الدين" املس٣٤(
 األعلى يف والية "جونا غره". وقبل أن أعرف شيئًا عن إرساله النقود
أخربين اهللا تعاىل إهلاما أن مخسني روبية ستصل قريبا. فأخربت ذا الغيب 

سا كثريين قبل األوان أن هذا املبلغ سيصلين قريبا. وأخربت البحت أنا
أيضا بذلك "شرمبت" اهلندوسي من قاديان الذي سبق ذكره مرارا يف هذا 
الكتاب. والالفت يف املوضوع أن اهلندوسي املذكور قال إثر مساع إهلامي 

من مكان ما.  ١بأنه رأى أيضا يف املنام أنه قد جاءين آالف الروبيات
جزءا من  ١٩: ما دام ليس لك نصيب من اإلميان فاختلط يف منامك فقلت

الكذب، ولكن تأكد أن مخسني روبية ستأتيين حتما وليس ألف روبية. 
كان هذا اهلندوسي ال يزال يف بييت حني وصلت مخسون روبية بالربيد 

                                                 
 ورد يف األصل "آالف الروبيات" بسهو الناسخ والصحيح: ألف روبية". (الناشر) ١
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بعثها "شيخ اء الدين" املذكور. ولقد نشرت هذه اآلية أيضا يف الرباهني 

واشتهرت بني آالف الناس.  قبل عشرين عاما من يومنا هذا محديةاأل
. ولو سئل "الله شرمبت" ٢٥٥ص  ،انظروا: كتايب الرباهني األمحدية

حلفا، لصدق القول بالتأكيد، ولكن جيب أن يكون احللف حسبما ورد 
  ).٢يف النبوءة رقم (

)٣٥نيس هيمتقدم ذات مرة ) هناك حمامٍ يف مدينة "سيالكوت" امسه "اللَه ب ."
المتحان احملاماة يف احملافظة، فأخربته بناء على رؤياي أنه مقدر من اهللا 
تعاىل أن يفشل كل املتقدمني المتحان احملاماة أو الوكالة يف هذه احملافظة، 
ولن ينجح من بينهم إال أنت وحدك. وأطلعت على هذا اخلرب حنو ثالثني 

بالضبط، إذ فشل مجيع الذين شخصا آخرين أيضا، وذلك ما حدث 
تقدموا المتحان احملاماة يف حمافظة سيالكوت وجنح "الله يم سني" وحده، 
الذي ال يزال حيا يرزق يف سيالكوت، ويستطيع أن يصدق بياين حالفا. 

املذكورة لى الطريقة احللف سيكون ع وقد كتبت يف هذا الكتاب مرارا أن
هذه اآلية يف الرباهني األمحدية قبل عشرين ). وقد سجلت ٢رقم (يف اآلية 

  )٢٥٦عاما. (انظروا: الصفحة 
أي "الله يم سني" الذي  - ) لقد أخربت ذات مرة احملامي السابق الذكر٣٦(

مبوت "راجا تيجا سنغ" بناء على  - ميارس احملاماة يف مدينة "سيالكوت"
رى يف مديرية رؤيا رأيتها، إذ رأيت أن "راجا تيجا سنغ" الذي أُعطي قُ

وذلك عوضا عن قرى  -مع حق السلطة على تلك املنطقة -كعقاربطالة
عقارية يف سيالكوت، قد مات. فاستغرب "يم سني" لسماع الرؤيا 
كثريا. وحني كانت الساعة الثانية تقريبا بعد الظهر جاء "مستر برنسب" 

مات لـ املفوض يف أمرتسر إىل سيالكوت صدفة. وفور وصوله أعطى تعلي
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"مستر مكنيب" نائب املفوض يف سيالكوت أن تعد على جناح السرعة 
قائمةٌ حلدائق وعقارات "راجا تيجا سنغ" الكائنة يف حمافظة سيالكوت ألنه 

. فاستغرب "الله يم سني" استغرابا ما بعده بطالةقد مات باألمس يف 
بل األوان. ولقد استغراب باطالعه على هذا اخلرب ألنه قد أُخرب مبوته ق

سجلت هذه اآلية يف الرباهني األمحدية قبل عشرين عاما. (انظروا: 
  )٢٥٦الصفحة 

كان اهلندوسي "الله وهو ما لنقود، إىل ا) ذات مرة كنت حباجة ماسة ٣٧(
شرمبت" و"مالوا مل" مطلعني عليه جيدا. وكانا يعلمان أيضا أنه ال أمل 

ي؛ نشأ يف قليب محاس للدعاء لكي يف النقود ظاهريا. عندها وبشكل عفو
تحلّ املشكلة، ولتكون أيضا آية هلؤالء الناس. فدعوت اهللا تعاىل أن خيربين 
بالنصرة املالية كآية. فتلقيت إهلاما: "سأري القدرة بعد عشرة أيام، أال إن 

 ".Then will you go to Amritsar"نصر اهللا قريب، يف شائلٍ مقياس، 
بعد عشرة أيام. وكما أن الناقة عندما تريد أن تضع، أي ستأيت النقود 

ترفع ذنبها لتشري إىل أا على وشك الوضع، كذلك إن نصر اهللا قريب، 
لسفر أيضا إىل أمرتسر. إىل اوستأيت النقود بعد عشرة أيام وعندها ستضطر 

فهكذا حصل متاما حبسب النبوءة على مرأى من اآلريني املذكورين من 
أرسل السيد يأت شيء إىل عشرة أيام. ويف اليوم احلادي عشر  قبل، أي مل

من راولبندي، وجاءت عشرون روبية  ةروبيوعشر ة ائم حممد أفضل خان
النقود مبا مل يكن يف احلسبان.  جميء سلسلة توالتمن مكان آخر. وبذلك 

ويف اليوم الذي جاءت فيه النقود من السيد حممد أفضل خان وغريه 
 لسفر إىل أمرتسر؛ إذ جاءين استدعاٌء يف اليوم نفسه من إىل ااضطررت

يف أمرتسر لإلدالء بالشهادة. ويشهد على هذه اآلية البتدائية احملكمة ا



 �������� ��������  ١٥٧ 
اهلندوسيان املذكوران من قبل، ويقدران على أن يبينا ذلك حلفا، وكذلك 
كثري من املسلمني أيضا وهم على قيد احلياة. وقد نشرت هذه النبوءة أيضا 

 ٤٦٩و ٤٦٨ص  ، الرباهني األمحدية. (انظروا: الرباهني األمحديةيف
  )٤٧٠و

) ذات مرة جاء إيل احلافظ نور أمحد من تالميذ املولوي غالم علي ٣٨(
. حاولت كثريا لتفهيمه بكل حتدوكان ينكر اإلهلام زائرا القصوري 

ل قب -املوضوع عقال، ويف اية املطاف توجهت إىل اهللا تعاىل وأخربته
قبل  تراها بأم عينك حقق اهللا نبوءةبأين سأدعو اهللا تعاىل لي -حتقق النبوءة

انصرافك، فدعوت الصباح الباكر يف الكشف رسالة بعثها يف . فأُريت
ومكتوب  "I am quarreler"شخص بالربيد ومكتوب عليها باإلجنليزية:

حكاية عن كاتب ه بالعربية: "هذا شاهد نزاغٌ"، وأُلقي يف قليب اإلهلام نفس
الكشف واإلهلام، مث استفسرت عن . فأخربت أوال ميانْ نور أمحد الرسالة

من أحد الناطقني باإلجنليزية عن معىن النص اإلجنليزي فتبني أن معناه: إين 
خماصم. فتيقّنت من ذلك أن هناك رسالة قادمة حتما عن خصام ما. وتبني 

بعثها لإلدالء بالشهادة يف قضية ما. معىن النص العريب أن صاحب الرسالة 
نور أمحد من السفر إىل أمرتسر، واحلق أن ذلك كان  فمنع املطر احلافظَ

رسالةٌ  مساء حىت يشهد حتقق النبوءة بأم عينه. مث وصلت امساوي اقدر
بالربيد املسجل من القسيس "رجب علي" صاحب مطبعة "سفري هند" تبني 

شخصٍ يعمل ناسخا عنده، وجعلين شاهدا يف منها أنه قد رفع قضيةً على 
القضية، ويف الوقت نفسه جاء االستدعاء الرمسي أيضا. فحملت نص إهلامِ 
"هذا شاهد نزاغ" أي شاهد مسبب دمارا، على أن القسيس كان على 

سوف جتلب دمارا خلصمه.  - لكوا صادقة وحمل ثقة - يقنيٍ أن شهاديت
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أمرتسر يف اليوم نفسه الذي حتققت  لسفر إىلإىل اوصادف أن اضطررت 
فيه النبوءة. وقد ورد ذكر هذا احلادث أيضا يف الرباهني األمحدية قبل 

) ٤٧٣و ٤٧٢و ٤٧١ص  ،عشرين عاما. (انظروا: الرباهني األمحدية
واحلافظ نور أمحد، الذي هو من فرقة أهل احلديث، ما زال حيا يرزق يف 

لفًا إياه على الطريقة أمرتسر، وبوسع كل شخص أن يسأله مستح
  ).٢رقم ( يةاملذكورة يف اآل

) ذات مرة تلقيت عند الفجر إهلاما أنه ستأيت اليوم نقود من أحد أقارب ٣٩(
احلاج أرباب حممد لَشكَر خانْ. فأخربت بذلك كالعادة شخصنيِ من آريا 
قاديان ومها شرمبت ومالوا مل. وتقرر أن يذهب أحدمها إىل مكتب 

املدعو  أحد من هذين اآلريني موعد وصول الربيد. فذهب الربيد عند
 وجاء خبرب أنه قد أتت عشرة روبيات من مدينة إىل مكتب الربيد مالوا مل 

"هويت" يف منطقة "مرادن". وقد ورد يف الرسالة أن "أرباب سرور خان" 
قد أرسلها. مع أن النبوءة قد حتققت بكل جالء ولكن اآلريني املذكورين 

ضا ذلك وبدءا بنقاشٍ أن كون املرسل من أقارب "لشكر خان" ال آنفا رف
يثبت بعد. فأُرسلت رسالةٌ ذا اخلصوص وجاء اجلواب بعد عدة أيام من 
قبل املدعو "منشي إهلي خبش" احملاسب، من مدينة "هويت" يف منطقة 

لشكر خان". فندم حممد  سرور خان" هو ابن "أربابأرباب "مردان" أن "
  ولزما الصمت، فاحلمد هللا على ذلك.كثريا اادالن 

هذه اآلية أيضا مذكورة يف الرباهني األمحدية قبل عشرين عاما، (انظروا 
  حلفا. املذكوران ) فليسأل اهلندوسيان ٤٧٤الصفحة 

بأن النقود يف الصباح  م يف حالة اليقظة١٨٨٣) أُخربت يف نيسان/أبريل ٤٠(
ت قد تلقيت أية رسالة ذا الصدد إىل أُرسلت من مدينة "جِهلُم". وما كن
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ن هذا األمر، إذ كانا ايعرف ان السابق ذكرمهاذلك احلني.كان اآلري

، وكان مدير مكتب الربيد ان الرسائل من مكتب الربيد بأنفسهمرايحض
أيضا هندوسيا. كنت يف تلك األيام قد وظَّفت هندوسيا كاتبا للمذكرات 

امية. فكان يكتب باهلندية والفارسية ما كان اليومية لتسجيل النبوءات اإلهل
يكشف علي من األمور الغيبية قبل حدوثها، وكنت أطلب منه أن يوقِّع 
عليها أيضا. فأمليت عليه هذه النبوءة أيضا كاملعتاد. ومل ميض مخسة أيام 
إال وجاءت مخس وأربعون روبية من مدينة "جِهلم" باحلوالة الربيدية. 

مر وجدنا أن يوم إرساهلا كان اليوم نفسه الذي أخربين وحني فحصنا األ
اهللا ا. وهذه اآلية أيضا أشيعت يف ألوف الناس بعد أن نشرت يف الرباهني 

) ٤٧٥ص ،األمحدية قبل عشرين عاما. (انظروا: الرباهني األمحدية
أن يشهدا عليها  ان آنفا وبإمكامان املذكورااآلري اوالشهود عليها مه

  ).٢رقم (املذكورة يف اآلية على الطريقة كون احللف لفا وسيح
) رأيت مرةً يف الرؤيا أن رسالة جاءت من قبل "نواب إقبال الدولة" من ٤١(

فيها وعد بدفع بعض النقود. سجلت الرؤيا  وكانمدينة حيدر آباد، 
ن آنفا. مث جاءت الرسالة بعد ان املذكوراحبسب املعتاد وأُخبِر ا اآلري

ئة روبية أرسلها النواب احملترم، فاحلمد هللا على مبايام مصحوبةً بضعة أ
ن أن يشهدا اويستطيع ان نفسهميااآلر اذلك. والشهود على هذه اآلية مه

). وقد ٢رقم (املذكورة يف اآلية على الطريقة وسيكون احللف  لفًاعليها ح
انظروا: سجلت هذه اآلية أيضا يف الرباهني األمحدية قبل عشرين عاما. (

  ) ٤٧٧ص  ،الرباهني األمحدية
) بعث أحد اإلخوة برسالة يف ظروف صعبة قال فيها إن أحد أقاربه ٤٢(

مأخوذ يف قضية خطرية وال سبيل للخالص، وطلب مين الدعاء. فتسىن يل 
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أحد اآلري ني على آثار إجابة الدعاء. وقت صفاء يف الليلة نفسها، فأطلعت
أيام أن املدعي الذي رفع القضية مات مبوت مث وصل اخلرب بعد بضعة 

مفاجئ، وكان يف ذلك خالص الشخص املأخوذ، فاحلمد هللا على ذلك. 
ن أن ان من قبل ويستطيعان املذكورايشهد عليها كثري من املسلمني واآلري

). هذه اآلية أيضا مسجلة يف ٢يشهدا حلفا حسبما ورد يف النبوءة رقم (
 ٤٧٧ص  ،شرين عاما. (انظروا: الرباهني األمحديةالرباهني األمحدية منذ ع

  )٤٧٨و
عاما تقريبا رأيتين يف املنام يف مكان واسع فيه مصطبة يبلغ  ٢٧) قبل ٤٣(

 ارتفاعها إىل ظهر شخص متوسط القامة، وعلى املصطبة جيلس طفل جد
وسيمٍ مضيء الوجه يناهز عمره أربع أو مخس سنوات على وجه التقريب، 

عليه نور ووقار القداسة حىت خييل يل أنه ليس إنسانا، وجهه ساطع و
فخطر ببايل فور رؤيته أنه مالك. فاقتربت منه وإذ بيده خبز طيب، مل أر 

وصفاء. كان اخلبز طريا والمعا، فأعطانيه املالك وقال:  طيبةًمثله يف الدنيا 
"إنه لك وللدراويش معك". والشهود على هذه الرؤيا هم: شيخ حامد 

وميانْ جان حممد واهلندوسيان املذكوران آنفا وكثري من اإلخوة علي 
املخلصني اآلخرين. لقد رأيت هذه الرؤيا يف زمنٍ مل أكن فيه معروفا ومل 
أدعِ شيئا وما كانت معي مجاعة من الدراويش. أما اآلن فمعي مجاعة 
كبرية من الذين جعلوا أنفسهم دراويش بتقدميهم الدين على الدنيا، 

روا من أوطام وانفصلوا عن أصدقائهم القدامى وأقارم واستوطنوا وهاج
جواري يف قاديان مغيرين اجتاه حيام إىل املسكنة والزهد بكل معىن 
الكلمة. ومنهم من ختلت قلوم ائيا عن حب أوطام وأمالكهم، 
 وينوون أن جيعلوا يف وقت قريب أرض قاديان موطنا هلم إىل يوم املمات.



 �������� ��������  ١٦١ 
فهؤالء هم الدراويش الذين عدهم اهللا تعاىل جديرين باملدح يف إهلامي، 
وهم الذين مل يغلب عليهم الزهد بل اختاروه ألنفسهم بطيب خاطرهم، 
ونبذوا مجيع أنواع احلالوة بعد أن نالوا حالوة اإلميان. ففي حقهم جاء 

ة، وما أدراك ما يف اجلزء الثالث من الرباهني األمحدية إهلام: "أصحاب الصفّ
أصحاب الصفّة. ترى أعينهم تفيض من الدمع. يصلّون عليك. ربنا إننا 
مسعنا مناديا ينادي لإلميان. وداعيا إىل اهللا وسراجا منريا. ربنا آمنا فاكتبنا 

  )٢٤٣الصفحة  ،أَملُوا". (انظروا: الرباهني األمحدية ١مع الشاهدين.
وا إىل ؤيقطنون صفَّات دارك، أي جا أي أنّ املخلصني الكُمل هم الذين

هنا تاركني أوطام؛ هم سراج منري حبد ذاته وينري اآلخرين... فقد أحب 
اهللا تعاىل أصحاب الصفة هؤالء من بني اجلماعة كلها. والذي ال يسكن 
هنا تاركا كل شيء، أو ال يتمىن ذلك من األعماق على األقل، أخشى 

اليت تزكّي اإلنسان. هذه يث العالقات ناقصا من ح بقىيعليه كثريا أن 
نبوءة عظيمة تؤكد على عظمة هؤالء الذين كان يف علم اهللا تعاىل أم 
سيهجرون بيوم وأوطام وأمالكهم ويقطنون قاديان من أجل جِواري. 
لقد سردت هذه النبوءة قبل األوان لشيخ حامد علي وكثري من اإلخوة 

  هدوا عليها حالفني. اآلخرين الذين يستطيعون أن يش
وهو صديق للمولوي  - ) ذات مرة جاءين يف قاديان املدعو جنف علي٤٤(

برفقة حيب يف اهللا، مرزا خدا  -رئيس حتريرِ "إشاعة السنة" حممد حسني
أنا ومرزا خدا خبش  -خبش، فاتفق أن ذهبنا للتنـزه عصرا حنن الثالثة

جهة الشمال من قاديان.  - وميانْ جنف علي، صديق املولوي حممد حسني
                                                 

"، وذلك ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدينبينما كنت أكتب يف هذا املقام، أُهلمت فقرة: " ١
  م. منه.٢/٩/١٨٩٩يوم السبت قرب الساعة الواحدة ظهرا بتاريخ 
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أنين رأيت يف  - كما كشف اهللا علي - فقلت لنجف علي عند العودة
الكشف أنك قلت شيئا يف معارضيت وكان مبنيا على النفاق. فاعترف 
حبضور مرزا خدا خبش أن مثل هذا الكالم قد جرى بالتأكيد على لسانه. 

ضوره. ومرزا خدا خبش خري شاهد على ذلك إذ اعترف جنف علي حب
واليزال مرزا خدا خبش حيا يرزق وموجودا يف مدينة "مالري كوتله" بفضله 

  تعاىل ويستطيع أن حيلف بأن هذا احلادث صحيح وحق فعال. 
عاما تقريبا أُريت يف املنام قناةً طويلة يبلغ طوهلا عدة أميال،  ٢٥) قبل ٤٥(

لى حافة وآالف الشياه ملقاةٌ أرضا على جانبها، ورؤوسها موضوعة ع
القناة لتسيل دماؤها يف القناة عند الذبح، أما بقيةُ جسدها فهو خارج 
القناة الكائنة شرقًا وغربا. وإن رؤوس الشياه موجهة جنوبا على القناة، 
وجبانب كل شاة جيلس جزار ويف يده سكني موضوع على عنق كل شاة، 

اهللا تعاىل. وبينما أجتول وكلهم يرنون إىل السماء كأم ينتظرون اإلذن من 
الذين هم يف  -يف اجلانب الشمايل من ذلك امليدان، رأيت أن هؤالء الناس

ينتظرون اإلذن من السماء فقط.  -احلقيقة مالئكة وجاهزون لذبح الشياه
قُلْ ما يعبأُ بِكُم ربي لَوال �عندها اقتربت منهم وتلوت اآلية: 

كُماؤعيل بكم اهللا إن مل تعبدوا اهللا وتعملوا بأوامره، فلم .. أي ماذا يبا�١د
أكد أتلوها حىت حِسب املالئكة أنه أُذنَ هلم، فلكأن كلمات فمي كانت 

 - الذين كانوا على هيئة جزارين -كلمات اهللا، فعلى الفور أطلق املالئكة
سكاكينهم على الشياه. وبسبب وطأة السكاكني بدأت الشياه تضطرب 

قطع املالئكة شرايني الشياه كلَّها بقسوة متناهية وقالوا: ما ف، بصورة مؤملة
النجاسة. فأولت الرؤيا أن وباء خميفا  نحقيقتكن؟ لسنت إال شياها تأكل

                                                 
 ٧٨الفرقان:  ١
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سيتفشى وسيهلك به كثري من الناس مغبةً لسوء أعماهلم. وسردت هذه 
الرؤيا لكثري من الناس الذين ال يزال معظمهم أحياء ويستطيعون أن 

هدوا حالفني. مث ظهر األمر على النحو املذكور متاما، وتفشت الكولريا يش
يف البنجاب واهلند وال سيما يف أمرتسر والهور بشدة متناهية، وحصدت 
مئات األلوف من األرواح. وقد محي وطيس املوت، وحملَ األموات على 

  العربات وتعذر أداء صالة اجلنازة على املسلمني. 
للقائي شخص مثقف باإلجنليزية؛ ذات مرة ا تقريبا جاء عام ٢٢) قبل ٤٦(

أي هذا عدوي، وعلمت  "This is my enemy"فتلقيت حبضوره إهلاما:
أيضا أن اإلهلام يشري إليه هو. مث استفسرت منه عن معىن اإلهلام، فثبت أنه 
شخص من النوع الذي ذُكر يف اإلهلام، وعثر على أنواع اخلبث يف باطنه. 

على هذا اإلهلام هو شيخ حامد علي الذي سبق ذكره، وكذلك والشاهد 
كثري من اإلخوة اآلخرين الذين ال يزالون على قيد احلياة ويستطيعون أن 

  يبينوا حلفا.
) قبل عشرين عاما على وجه التقريب تلقيت إهلاما نصه: "قل جاء احلق ٤٧(

ارك من ، فتب�وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. كل بركة من حممد 
علّم وتعلّم. قل إن افتريته فعلي إجرامي. هو الذي أرسل رسوله باهلدى 
ودين احلق ليظهره على الدين كله. ال مبدل لكلمات اهللا. ظُلموا وإن اهللا 

تبختر فإن وقتك قد أتى، وإنّ قدم احملمديني وقَعت على نصرهم لقدير". 
األنبياء، مطهر مصطفى. إنّ اهللا يصلح إن حممدا سيد ، على املنارة العليا

ه إليك، كذلك ياألفواج يتوج ي رِكلّ أمرك، ويعطيك كلّ مراداتك. رب
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. إن باب ١اآليات ليثْبت أنّ القرآن كتاب اهللا وكلمات خرجت من فوهي
منن اهللا مفتوح وإن رمحاته املقدسة متوجهة إىل هذا اجلانب. األيام آتية 

ذلك اإلله ذو اجلالل وخالق األرض والسماء. (انظروا:  حني ينصرك اهللا.
  )٥٢٢و ٢٣٩الصفحة  ،الرباهني األمحدية

. شخصان مباركان جدا �أي... كلَّ بركة نلتها إمنا نلتها بواسطة حممد 
الذي  �لن تنقطع بركاما يف زمن من األزمان: أوهلما حممد املصطفى 

لها. والثاين هو من نزلت عليه منه وبربكته أُنزلت عليك هذه الربكات ك
أرسل هذا  �كل هذه الربكات، أي أنا العبد املتواضع... احلق أنه 

الرسول أي أرسلك أنت، وأرسل معه على حسب حاجة زمنه علوما 
للهداية وعلوما لإلقناع وعلوما لتقوية اإلميان وعلوما إلمتام احلجة على 

ة، وكونه حقا ومن اهللا تعاىل األعداء، وأرسل معه الدين بصورته املنري
واضح بالبداهة. لقد أرسل اهللا هذا الرسول، أي ادد الكامل، ليثبت يف 

اإلسالم. أدىن مقابل هذا العصر أن األديان كلها والتعاليم مجيعها هي 
واإلسالم غالب على األديان كلها من حيث الربكات ودقائق املعرفة 

على يد هذا الرسول بريق  يرِأن ي � واآليات السماوية. لقد أراد اهللا
اإلسالم من كل نوع. وال مبدل ملشيئة اهللا. لقد وجد اهللا تعاىل املسلمني 

لينصر هؤالء القوم ودينهم،  �ودينهم مظلوما يف العصر الراهن، فجاء 
أي ليحقق صدق هذا الدين وملعانه وقوته من حيث الروحانية ولريسخ 

؛ هو قادر على كل شيء اآليات السماويةب يف القلوب وصدقهعظمته 
يفعل ما يريد. فامشِ يف األرض بقوتك وشوكتك، أي أظهِر نفسك للناس 

                                                 
لإلهلامات الفارسية واألردية اليت  �ط ترمجة املسيح املوعود اخلالكلمات اليت حتتها ١

 )املترجم(نقلناها من كتابه االستفتاء. 
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فقد حان وقتك. بوجودك وقعت قدم املسلمني على منارة حمكَمة وشاخمة. 
لقد غلب احملمديون... رب األفواج يتوجه إليك، أي تنصر من السماء 

ة كلهم. ستظهر من السماء آية عظيمة. نصرة عظيمة، وسينصرك املالئك
واهلدف احلقيقي من تلك اآلية أن يعلم الناس أن القرآن الكرمي كالم اهللا 

خرجت من فمي. لقد فُتح عليك باب منن اهللا، وإن رمحاته  ه اليتوكلمات
املقدسة متوجهة إليك. إن اآليام آلتية؛ بل هي قريبة حني ينصرك اهللا، 

خالق األرض والسماء. (انظروا: الرباهني األمحدية، ذلك اإلله ذو اجلالل و
  )٥٢٢و ٢٣٩ص

كل هذه اإلهلامات تضمنت نبوءة أن اهللا تعاىل سيثبت على يدي صدق 
اإلسالم وبطالن األديان املعادية كلها. فقد حتققت اليوم تلك النبوءة ألنه 

قوة وقدرة مقابلي ليثبت صدق دينه. اآليات  من أعدائيأحد  ميلك ال
سماوية تظهر على يدي، وبقلمي تلمع احلقائق القرآنية ومعارفه ال

  باستمرار. 
أو  أو السيخ كله، هل من أحد من بني النصارى عاملفهبوا واحبثوا يف ال

اليهود أو من أية فرقة أخرى يستطيع أن يبارزين يف إظهار اآليات 
ث يف السماوية ويف بيان املعارف واحلقائق؟ أنا الذي ورد عنه احلدي

الصحاح أنه ستهلك يف عصره امللل كلها إال اإلسالم الذي سيلمع كما مل 
يلمع يف العصور الوسطى قط. ولكن ليس املراد من اهلالك أن املعارضني 
سيذعنون بالسيف. هذه أفكار باطلة كلها، بل املراد من ذلك أن روح 

ذلك الربكة ستغيب من تلك األديان وستصبح كجسد بال روح. فهذا هو 
الزمن املشار إليه. هل رأت عني أن أحدا يف العصور الوسطى دعا 
للمواجهة اليت أدعو الناس إليها؟ هذه ليست أيام إنسان بل هي أيام اهللا، 
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هذا الفعل ليس من األرض بل هو بيد ذي اجلالل واحلي القيوم. طوىب 
ة يدرك قبل يوم احلسرة، ومباركةٌ العيون اليت تبصر قبل ساع قلبل

  املؤاخذة.
) قبل عشرين عاما تلقيت إهلاما نصه: "ينصرك اهللا من عنده، ينصرك ٤٨(

رجال نوحي إليهم من السماء. يأتون من كل فج عميق. أال إن نصر اهللا 
قريب. يأتيك من كل فج عميق. ال مبدل لكلمات اهللا. يتم نعمته عليك 

مبجنون. قل إن كنتم ليكون آية للمؤمنني. فبشر وما أنت بنعمة ربك 
(أي عليك أن  حتبون اهللا فاتبعوين حيببكم اهللا. إنا كفيناك املستهزئني.

أنت على بينة من ربك. قل عندي شهادة من اهللا فهل أنتم  تصرب)
مؤمنون. قل عندي شهادة من اهللا فهل أنتم مسلمون. قل اعملوا على 

إنك بأعيننا.  مكانتكم إين عامل فسوف تعلمون. وخيوفونك من دونه.
مسيتك املتوكل. حيمدك اهللا من عرشه، حنمدك ونصلي". (الرباهني 

)... وخيوفونك من دونه، أي: ٢٤١و ٢٤٠و ٢٣٩األمحدية، الصفحة: 
سيقومون بالوشي ضدك عند احلكومة لتقبض عليك جبرمية ما، وحيرضون 

  قومهم ليقتلوك. ولكنك بأعيننا، فلن تضرك شرورهم شيئا. 
بوءة عظيمة نشرت يف الرباهني األمحدية قبل عشرين عاما وشاعت إا لن

من  تون. يف هذه النبوءة فقرة: "يأكلهابني آالف من الناس وبني األقوام 
كل فج عميق"، أي سيأتيك الناس من أبعاد شاسعة وخيدمونك. انظروا 

زمن اآلن إىل الغيب الكامل الذي حتويه هذه الفقرة، إذ قد أُوحيت إيل يف 
تأليف الرباهني األمحدية، بل قبله بعدة سنوات، حني مل يكن يل أي تعظيمٍ 

. أما بعد هذه النبوءة ميلنييف قلوب الناس حىت يأتيين أحد ولو من بعد 
وا بصدق القلب من بشاور، ؤفأتاين الناس من آالف األميال. فقد جا



 �������� ��������  ١٦٧ 
ومومباي، وحيدر آباد، وكالكوتا ومدراس وخبارى وختوم كابول وغريها 
من البالد، وقدم كل واحد منهم اهلدايا واألموال حبسب مقدرته. وال أرى 

زيد من إثبات ذلك، ألين ال أخال أن يكون يف املعارضني وقح إىل محاجة 
مسافات ينكر هذه األحداث البديهية. فمن الذين أتوين من أنْ لدرجة 

شاسعة: أخي وحيب يف اهللا سيتهـ عبد الرمحن املدراسي الذي حيضر 
من مدراس كل عام، وهو متحمس لنصرة مجاعتنا قلبا قصدا قاديانَ 

وقالبا. ومع أن خدماته عظيمة كعظمة صدقه وإخالصه، وتصلنا منه 
باإلضافة إىل  - ، فإنه قد حددبالضبطألوف الروبيات مساعدةً عند احلاجة 

مئة روبية شهريا كفرض عنيٍ تصلنا مساعدةً للجماعة كل شهر  - لكذ
دون انقطاع. كذلك هناك إخوة يأتون إىل قاديان من مناطق بعيدة 

  ويقدمون خدمات مالية كلٌ على حسب قدرته واستطاعته.
الحظوا اآلن، ما أوضح وما أجلى هذه النبوءة! واجلزء الثاين من النبوءة 

عميق"، فيمكن تصديق ذلك من سجالت مكتب  هو: "يأتيك من كل فج
الربيد ليعلَم كيف يرسل الناس نقودا من حمافظات بعيدة جدا. هل كان 
ألحد أن يتصور قبل عشرين عاما أن نقودا أو هدايا ذا القدر ستأيت إيلّ 
من بالد نائية؟ لو كان ذلك من فعل اإلنسان؛ لكان لغريي أيضا أن يقول 

  . مثل هذا الكالم
مث هناك فقرة أخرى ضمن النبوءة تقول: "يتم نعمته عليك". قولوا باهللا 
عليكم، أي نعمة مل يتمها اهللا علي حبسب سنته مع األنبياء؟ أليست آية 
عظيمة من اهللا تعاىل أنه حني تفاقمت النفقات نتيجة تعاظم اجلماعة حىت 

الزمنا بصورة بلغت نفقات دار الضيافة وحدها إىل ألف روبية شهريا، وت
الرد على مئات الرسائل نفقات دائمة نفقات نشر اإلعالنات والكتب، و
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كل شهر، ونفقات تشييد األبنية اجلديدة نظرا إىل حاجات اجلماعة، 
ورواتب األساتذة يف املدرسة. فقد نصرنا اهللا تعاىل من الغيب دائما وال 

ئ قبل عشرين يزال ينصر إلجناز كل هذه املهمات. فعن هذه اآلية أُنب
عاما. مث انظروا كيف يعيش املشايخ املعارضون لنا عيش الضيق واملعاناة 

يف أعمال ذلة الترك مشاريعهم واستعدوا لتحمل إىل حىت اضطر بعضهم 
أما هنا فتمطر علينا بركات من السماء، ويتهافت الناس على  احلراثة.

ة من عدة مشايخ عتباتنا صدقا وإخالصا. تصلنا كل أسبوع إقرارات بالتوب
ومن فضالء املسلمني. وتشهد قلوب مئات األلوف من الناس أن هذه 
الفرقة هي الوحيدة يف اإلسالم اليت حتظى بالربكات السماوية ويبهر بريق 
صدقها أبصار املعاندين. هذه هي الفرقة الوحيدة البارزة يف امليدان إلراءة 

ني حقائق القرآن الكرمي آيات اهللا، وهذه هي الفرقة الوحيدة اليت تب
على مرأى من  ومعارفه، وهي اليت استأصلت شأفة معتقدات املعارضني

  . الناس
ومن جمموعة تلك النبوءات نبوءة نصها: "قل عندي شهادة من اهللا فهل 
أنتم مؤمنون...". أي أن اهللا تعاىل يشهد على صدقي ويربهن بآياته 

هذا اإلهلام وجه اهللا  تليت تلالسماوية أن هذا الشخص مين. ويف الفقرة ا
من تعاىل دعوة عامة إىل مجيع املشايخ واملتصوفة وأصحاب الزوايا 

الفئات  إىل زعماء اإلهلام والكرامات، وكذلك املسلمني الذين يدعون
املعادية لإلسالم مث خاطبين قائال: قل هلم إن كنتم يف ريب مما نزل علي من 

سبون أنفسكم أفضل أو ترون دينكم الربكات وال توقنون ا، أو حت
صادقا، فتعالَوا للحكم يف ذلك وادعوا اهللا على مكانتكم أن يظهر تبيانا 
ملكرمتكم آيات وبركات تربهن على أن لكم مقام قربٍ عند اهللا. وسأدعو 
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أن يظهر مقابل ذلك، وإظهارا ملكرميت وأفضلييت على مكانيت أنا كذلك 

، �تدل صراحةً أن يل مقام قربٍ عنده  مقابل ذلك، آيات وبركات
فستعلمون قريبا أنكم خمطئون إذ حتسبون أنفسكم حمط فضل اهللا وبركته 

  وتأييده مقابلي.
مث أنبأ اهللا تعاىل يف عبارة تلتها أن هؤالء الناس سيعجزون عن املواجهة 
بالصدق واحلق، وسيختارون طريق األوباش، وستكون شيمتهم التخويف 

هانة واالفتراء والبهتان، وسيسعون ليجروك إىل احلكام، والشتم واإل
وسيغوون قومهم ليقتلك أحدهم، ولكن اهللا يعصمك؛ فيفشلون يف كل 

  دهم. يمكا
فليتدبر القراء املنصفون اآلن أن هذه النبوءات وردت يف كتاب "الرباهني 
األمحدية" الذي مضى على نشره عشرون عاما، فهل يف قدرة اإلنسان أن 
ينشر ذه الشجاعة نبوءات تزخر بتلك القدرة والقوة قبل األوان، 

  ويشيعها بني األمم كلها؟ 
عاما تقريبا وهي كالتايل: "احلمد هللا الذي  ١٨) هناك نبوءة أُنبئ ا قبل ٤٩(

ربطك بعالقة اإلله احلق الذي جعل لكم الصهر والنسب". أي أنه 
ل نسبك الذي يتكون من عائلة املصاهرة بعائلة عريقة من السادات وجع

. لقد جاء تفصيل هذه النبوءة يف إهلامات ١فارسية وعائلة السادات شريفًا

                                                 
إن انتماء عائلتنا العرقي معروف، وهو أن عائلتنا تنحدر من "مغل برالس". اشية: احل ١

البالد دائما. لقد هاجروا إىل البنجاب من ولقد كان أكابر هذه العائلة أغنياء ووالة يف 
"مسرقند" نتيجة فُرقة ما يف عهد امللك "بابر" املغويل، وحكموا منطقة مترامية األطراف، 

قرية مث  ٨٤فملكوا مئات القرى اليت ظلت تتناقص رويدا رويدا حىت وصل عددها إىل 
يد قرية أخرى امسها أفلتت كلها من أيديهم يف عهد السيخ إال مخسا. مث أفلتت من ال
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آخرى حيث ذُكر اسم املدينة أيضا وهي مدينة "دهلي". لقد سردت هذه 
النبوءة حينها لكثري من الناس مبن فيهم شيخ حامد علي وميان جانْ حممد 

عليها قبل األوان بعضا من اهلندوس  وغريمها من األصدقاء. كذلك أطلعت
مثل "شرمبت" ومالوا مل" من سكان قاديان. فكان كما جاء يف النبوءة 
متاما إذ تزوجت يف "دهلي" من عائلة السادات النبيلة وذائعة الصيت، دون 
أن تكون يل عالقة قرابة سابقة ا. هذه العائلة تنحدر من ساللة ابنة 
                                                                                                                     

وقد سبق أن عمرها رجل صاحلٌ امسه "حسني" أفلتت من أيدينا يف أثناء  - �"ادر حسني"
  ألننا مل نتقاض من هذه القرية شيئًا إىل مدة طويلة غفلةً منا.  -احلكم اإلجنليزي

وكما هو معروف أن ما ربطَ قومنا مع السادات هو أن بعضا من جدايت من ناحية األب 
من عائلة السادات املعروفني وعريقي النسب، إال أن اإلهلام اإلهلي يتناىف مع كوننا من  كن

خذوا التوحيد من الرباهني األمحدية إهلام نصه: " ٢٤٢عائلة مغولية؛ فقد ورد يف الصفحة 
. ويفهم من هذا اإلهلام بوضوح أن آباءنا من بين فارس يف التوحيد يا أبناء الفارس"

واألقرب إىل القياس أم أُعطوا لقب "مريزا" من قبل ملك من امللوك. ولكن  احلقيقة.
اإلهلام مل ينف صلة عائلتنا بالسادات من جهة األمهات، بل اإلهلامات تصدق ذلك كما 

  تصدق بعض الكشوف أيضا.  
در أن والالفت يف املوضوع أن اهللا تعاىل حني أراد أن يكثر ذرية السادات يف الدنيا ق

تكون سيدة فارسية األصل عريقة النسب، وهي السيدة "شهر بانو"، جدةً هلم وبذلك 
ين أنا لقمزج دم أهل البيت بدم عائلة فارسية األصل. كذلك حني أراد اهللا تعاىل أن خي

العبد املتواضع إلصالح العامل، وينشر بواسطيت أوالدا وذرية كثرية يف الدنيا، كما ورد يف 
من الرباهني األمحدية، مزج مرة أخرى دم عائلة فارسية  ٤٩٠ملسجل يف الصفحة إهلامه ا

بدم عائلة السادات. مث مزج بني هذين الدمني مرة ثالثة يف ذرييت. والفرق الوحيد هو أنه 
عند تأصيل األسرة احلسينية كان الرجل أي اإلمام احلسني، من ذرية السيدة فاطمة رضي 

يت أنا فكانت املرأة، أي زوجيت، من ذرية فاطمة رضي اهللا عنها أي اهللا عنها، أما يف حال
  من السادات، وامسها "نصرت جهان بيغم"، بدال من "شهر بانو". منه.

 --------------------------  
 هذه القرية تقع على بعد أربعة أميال ونيف مشال مدينة بطالة، منه.  �
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مشاهري عوائل السادات وأكابرها يف دهلي، "خواجه مري درد" وهي من 

وقد أُعطيت قرى عديدة كعقار من قبل احلكم املغويل، وال يزال كافة 
أفراد تلك العائلة أي ورثة خواجة مري درد ينالون نصيبهم من هذه 

  العقارات. 
ة هذه العائلة الدهلوية اليت تربطين ا املصاهرة ال تكمن ليوالواضح أن أفض

من أهل البيت والسادات نسال فقط بل ألا أيضا تنحدر من  يف كوا
ذرية ابنة "مري درد" وكانت معروفة يف دهلي يف العهد املغويل بعراقة نسبها 

 - وكوا عائلة سادات ولنجابتها ونباهتها لدرجة أن بعض الزعماء الكبار
 هذه قد زوجوا بنام تلك العائلة نظرا إىل - مثل عائلة من والية لوهارو

  العظمة والسمعة الطيبة ولكوا من السادات. 
ملزاياها وجنابتها وكوا  - باختصار، كان ينظر إىل هذه العائلة يف دهلي

نظرةَ إكبار وإجالل، وكأن املراد  - تنحدر من ذرية ابنة خواجه مري درد
من دهلي هم هؤالء األكارم وحدهم. فلما كان اهللا تعاىل قد وعد أنه 

طة ذرييت أساسا عظيما حلماية اإلسالم وخيلق يف ذرييت سيضع بواس
 جين بفتاة من تلك العائلة وخيلق  �شخصا ذا روحٍ مساوية، أحبأن يزو

منها ذرية تنشر على نطاق واسع يف العامل أنوارا بذرت بذرتها بيدي. 
والالفت يف املوضوع أنه كما كان اسم جدة السادات "شهر بانو"، فإن 

امسها "نصرت جهان  -اليت ستكون أُما للعائلة يف املستقبل - هزوجيت هذ
إىل أن اهللا تعاىل قد أسس  - على سبيل التفاؤل - بيغم". ويبدو أا إشارة

أن تكمن النبوءات  �عائليت املستقبلية لنصرة العامل كله. فمن سنة اهللا 
ا يف أحيانا يف األمساء. ففي هذا االسم تكمن نبوءة جاء التصريح عنه

  ، يف إهلام نصه: ٥٥٧و ٤٩٠الرباهني األمحدية الصفحة 
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 صرتبدأ منك. نسبحان اهللا تبارك وتعاىل، زاد جمدك، ينقطع آباؤك وي"
بالرعب، وأُحيِيت بالصدق أيها الصديق. نصرت، وقالوا الت حني 

. إين سأري بريقي، وأرفعك من قدريت. جاء نذير يف الدنيا، مناص
لها وما قبلوه، ولكن اهللا يقبله، ويظهر صدقه بصولٍ قوي فأنكروه أه

  ١.شديد صول بعد صولٍ
يتلخص اإلهلام األردي يف أن اهللا تعاىل يقول: سأُري آيات قدريت، حبيث 
 يتولّد بريق كما يربق الربق يف أرجاء السماء، وذا الربيق سأُبرهن للناس

ألظهرنَّ على الناس قبويل  أنك صادق. وال ضري إن مل تقبلك الدنيا، على
إياك، وكما كُذِّبت بصوالت قوية كذلك سأُظهر صدقك بصوالت قوية. 
لقد وردت كلمة "نصرت" يف اإلهلام العريب، كذلك سميت زوجيت بـ 
"نصرت جهان بيغم"، واملراد من ذلك أن النصرة من السماء ستحالفنا 

فا يتضمن نبوءة عظيمة ألنه إلفادة العامل. وإن اإلهلام األردي املذكور آن
ينبِئ بأن الوقت قريب حني ألقى تكذيبا شديدا وإهانة شديدة وازدراء 
كبريا، فعندها تثور غرية اهللا. وعلى قدر شدة التكذيب سيظهر اهللا تعاىل 
صدقي بصوالت قوية وآيات مساوية. وبقراءة هذا الكتاب سيعرف كل 

إلهلام املذكور سابقا أي: منصف كيف حتققت هذه النبوءة جبالء. وا
"احلمد هللا الذي جعل لكم الصهر والنسب"، يعين أن اهللا تعاىل أكرمك 
بالنجابة من كل جانب؛ أي أن عائلتك من ناحية اآلباء ومن ناحية 
األصهار عريقة ونبيلة. أي العائلة اليت ارتبطت ا مصاهرةً هي عائلة نبيلة 

ك من ناحية اآلباء املمتزجة من ومن السادات األشراف، وكذلك إن عائلت
                                                 

لإلهلامات األردية ونقلناها من  �ط ترمجة املسيح املوعود خلاالكلمات اليت حتتها  ١
 )املترجم( كتابه االستفتاء.
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  دم بين فارس وبين فاطمة؛ حتظى عند اهللا مبرتبة العز والشرف. 

ة كتجيدر بالذكر هنا أن هذا اإلهلام الذي يبني عظمة عائليت يتضمن ن
عظيمة الشأن؛ وهي أن أولياء اهللا والرسل واألنبياء الذين تنـزل عليهم 

  رمحة اهللا تعاىل وأفضاله وجيذم اهللا تعاىل إليه ينقسمون إىل قسمني: 
األول: الذين ال يؤمرون إلصالح اآلخرين، بل تكون دائرة عملهم 
ا مقصورة على أنفسهم، فتكون مهمتهم مقصورةً على أن يصقلوا دائم

أنفسهم بالزهد والتقوى واإلخالص، فينهجون أدق مناهج مرضاة اهللا 
. فليس ضروريا هلم أن �تعاىل قدر استطاعتهم ويلتزمون بأدق وصاياه 

يكونوا من قوم عظيم الشأن أو من عائلة عريقة وعالية النسب أو نبيلة 
قائلة: وجنيبة أو عائلة زعماء. بل ينظَر إىل تقواهم حبسب اآلية الكرمية ال

�قَاكُماِهللا أَت دنع كُمممنبوذة. وإن كانوا منحدرين من فئات �١إِنَّ أَكْر 
ن التائبني من ممارسة الدعارة أو ممثل الكناسني، أو مثل أن يكون أحدهم 

كانوا من فئات تعترب يف اإلسالم خادمةً لألقوام األخرى مثل احلالق 
السقّاء واجلزار والنساج، والرقّاص وواملهرج واإلسكايف والزيات واملغين 

وغريهم، أو كان ممن  والتنبويل وغسال املالبس والسماك واحملمص واخلباز
يشك يف والدته إن كان قد ولد من حاللٍ أو حرام؛ فكل هؤالء ميكن أن 
يكونوا من أولياء اهللا نتيجة التوبة النصوح؛ ألن اهللا كرمي، وأمواج فيوضه 

 - شدة. فيمكن للمصابني بأنواع األدران أن يتخلصوا متدفقة بكل
من األدران اليت تلصق م  - قهم يف حبر حب اهللا القدوس األزيلاغراستب

بعد أن وصلوا  ةعرفًا وعادةً. فمن الوقاحة املتناهية ذكر فئتهم العرقية الدني
ك إىل اهللا تعاىل القدوس وفنوا يف حبه ومرضاته، ألم مل يعودوا بعد ذل

                                                 
 ١٤احلجرات:  ١



١٧٤ �������� �������� 

كما كانوا من قبل، وختلَّوا عن هويتهم وفنوا يف اهللا وصاروا جديرين بأن 
يذكَروا بالتعظيم واإلجالل. والذي حيقِّرهم بعد هذا التغير أو يفكر على 

العام هو أن اهللا قانون إن غضب اهللا. حتت طائلة هذا النحو، فإنه أعمى و
ة، وتمحى كذلك الفروق القومي -بعد دخول أحد يف اإلسالم - تمحى

أفكار الفوقية والدونية. صحيح أنه يستنبط من القرآن الكرمي أنه ينبغي 
االهتمام باألقوام والقبائل واألشخاص والتكافؤ عند الزواج حىت ال يواجه 
األوالد عارا وحتقريا وسخرية، ولكن ينبغي أال يتم التشديد على هذا األمر 

ىل مل يشدد على التفريق بني األمم، أكثر من املفروض ألن كالم اهللا تعا
وإمنا يستنبط من آية واحدة فقط مبدأ مراعاة التكافؤ يف احلسب والنسب. 
وإن حقيقة األقوام هي أن الشرفاء منهم يصبحون أراذل بعد مدة من 

مثل الكناس  الزمن والعكس صحيح؛ فمثال هناك فئات منحطة اجتماعيا
 عدأهلها األرذل واألدىن درجيم ة يف بالدنا، ولكن من املمكن جدا أ

أشرافا يف زمن من األزمان، واهللا تعاىل وحده يعلم التغيريات احلادثة كانوا 
إِنَّ �يف عباده وال يعرفها الناس. فاآلية اجلديرة بالتمسك بوجه عام هي: 

قَاكُماِهللا أَت دنع كُممأي أن أكثركم جدارة باإلكرام وأعالكم �أَكْر .
سبا يف نظر اهللا هو الذي يتبتل إىل اهللا تعاىل بالتقوى الصادقة أكثر من ن

غريه، والذي يستويل على قلبه يف كل حلظة خوف انقطاع عالقته باهللا يف 
 لقٍ وعادةكل قول وفعل وعند كل حركة وسكون وعند إظهار كل خ
 وعاطفة. فهذا الشخص هو األشرف من بني األقوام كلها واألعلى نسبا

تدي به اجلميع. فالقانون العام يف الشريعة فواألفضل قبيلة واألجدر بأن ي
اإلسالمية هو أن مدارها على التقوى. أما األنبياء والرسل واحملدثون الذين 
يبعثهم اهللا تعاىل وتكون طاعتهم واجبة على األقوام كلها، فلهم قانون 
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  إهلي خاص م منذ القدم نذكره فيما يلي: 

الذين ال يكونون مأمورين، أي ليسوا  اهللا ق أن بينت أن أولياءلقد سب
أنبياء أو رسال أو حمدثني، وال من الذين يدعون الناس إىل اهللا تعاىل بأمره 

وا من عائلة كونأو بناء على إهلام منه، فليس ضروريا لألولياء مثلهم أن ي
مقابلهم عظيمة الشأن، ألن أمرهم يكون مقصورا على أنفسهم فقط. و

هناك أولياء من نوع آخر أي األنبياء والرسل واحملدثون، ويبعثون من اهللا 
 وقادة تعاىل حائزين منصب احلكم والقضاء، فيؤمر الناس باإلميان م أئمةً

خلفاء اهللا هؤالء كما يطيعونه  - بعد طاعة اهللا -وقدوةً هلم، وأن يطيعوا
نة اهللا منذ القدم أن خلَق . ففيما يتعلق ؤالء األبرار، جرت س�

أصحاب هذه املناصب يف أقوام وعائالت عريقة ونبيلة، حىت ال يستنكر 
أحد اإلميان م ومحلَ نري طاعتهم. وملا كان اهللا تعاىل رحيما وكرميا، مل 
يرِد أن يواجه الناس عثارا وابتالء حيرمهم سعادة عظمى فيمتنعوا عن 

الشعور بالعار والشنار بسبب كونه من قوم  اإلميان باملبعوث حبيث يغلبهم
. وحيسبوهم قدوةأدىن، وينفروا من صميم فؤادهم أن يكونوا تابعني هلم 

والواضح متاما بالنظر إىل عواطف الناس وأفكارهم أم يتعرضون هلذه 
العثرة بطبيعة احلال. فمثال إذا عملَ أحدهم منظف مراحيضٍ عند قوم، 

ني أو أربعني عاما، ونظّف قنوات املياه اآلسنة وخدم أشراف القرية ثالث
واملراحيض يف بيوم مرتني كل يوم، وبطش به جبرم السرقة املشهود مرة 
أو مرتني، أو واجه اخلزي واإلهانة بضع مرات الرتكابه الزنا، وقضى 
بضع سنوات يف السجن، وعوقب على يد عمدة القرية بضع مرات 

ة، وداومت أمه وجداته على تلك األعمال الرتكابه اجلرائم املذكور
نظرا  - الرذيلة، وظل مجيعهم يأكلُ اجليفة وينظف املراحيض مثال؛ فيمكن
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أن يتوب هذا الشخص عن أعماله املذكورة ويسلم.  -إىل مقادير اهللا
وميكن أيضا أن يدركه فضل اهللا تعاىل فيبعثه نبيا أو رسوال أيضا ويأيت إىل 

بدعوة ويقول هلم: من ال يطيعين منكم يدخله اهللا  أشراف القرية نفسها
جهنم. ولكن مع هذه اإلمكانية مل يفعل اهللا ذلك منذ بدء اخلليقة، ألن 

تكليف مبا ال يطاق وحمل عثرة أنه  �ذلك يتناىف مع حكمته؛ ويعلم 
أن يطيعوا شخصا عاش رذيال بني ظهرانيهم كابرا هم لو طُلب منللناس 

أيضا أراذل  وأجداده ذلك هو وحده بل كان آباؤهومل يكن ك - عن كابر
لكرهوا  -وصعاليك وسيئني دائما، وظلوا يؤدون أدىن خدمات كالدواب

ذلك بال أدىن شك، ألن االستكراه يف هذه احلالة من طبيعة اإلنسان. 
لذلك من قانون اهللا وسنته منذ القدم أال يبعث على منصب الدعوة، أي 

الذين ينحدرون من عائالت شريفة، و كانت النبوة وما شاها، إال 
هو قادر فهو حكيم تعاىل كما حسنة دائما، ألن اهللا الشخصية سريم 

أيضا، وحكمته تقتضي أن يرسل األنبياء واملرسلني من أقوام وعوائل 
شريفة، قائمني على أسوة حسنة حىت ال يستكره قلب أحد طاعتهم. وهلذا 

يهم السالم من أقوام عظيمة وعوائل شريفة السبب بعث مجيع األنبياء عل
دائما. ولإلشارة إىل هذه احلكمة ذكر اهللا تعاىل يف القرآن الكرمي مزيتني 

. أي �١لَقَد جاَءكُم رسولٌ من أَنفُِسكُم�إذ قال:  �لسيدنا وموالنا النيب 
جاءكم رسول هو أعلى الناس مجيعا أسرةً وقبيلةً وقوما، وأطهرهم أرومةً 

                                                 
  .١٢٨التوبة:  ١
لكلمة "أنفس" قراءة أخرى أيضا وهي بفتح الفاء أي "أنفَس". ولقد أشرت إىل هذه  

فتعطي املعىن نفسه ألن اهللا تعاىل خياطب القراءة هنا. أما القراءة األوىل، أي بضم الفاء، 
قريش ويقول إنكم تنحدرون من عائلة عظيمة، إن هذا الرسول أيضا من عائلتكم أي من 

 عائلة شريفة. منه.
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وأشرفهم نسبا. ويقول اهللا تعاىل يف مكان آخر من القرآن الكرمي: 

وتوكَّلْ علَى الْعزِيزِ الرحيمِ * الَّذي يراك حني تقُوم * وتقَلُّبك في �
يناجِدالعزيز الرحيم الذي يراك حني تقوم اهللا ى . أي توكّل عل�١الس

للدعاء والدعوة، وهو اهللا الذي كان يراك حني كنت تتقلّب يف أصالب 
الصاحلني كابرا عن كابر كبذرة، حىت استقررت يف رحم أمك "آمنة" 

 نبيناعائلة ة. وهناك آيات كثرية أخرى أيضا ذُكر فيها مسو عصومالكرمية امل
ونباهة قومه وعراقة قبيلته. واملزية الثانية اليت ال بد من  �املقدس و الكرمي

وجودها يف املبعوثني من اهللا كشرط واجب هي سريم الطيبة، ألن السرية 
السيئة تؤدي إىل خلق النفور والكراهية يف القلوب. وهذه املزية أيضا 

 على أحسن وجه، إذ يقول اهللا تعاىل يف �يف نبينا األكرم بالبداهة توجد 
. أي قل �٢فَقَد لَبِثْت فيكُم عمرا من قَبله أَفَال تعقلُونَ�القرآن الكرمي: 

، أفال تعلمون من قبل لكفار إين قضيت بني ظهرانيكم عمرا طويالؤالء اهل
وصادق ؟!كم أنا أمني  

الحظوا اآلن أن القرآن الكرمي قد أثبت بوجه أمتٍّ وجود كلتا الصفتني 
، ومها كون الرسول �ني ملنصب النبوة والرسالة يف نبينا األكرم األساسيت

من عائلة شريفة وكونه أمينا وصادقا وخاشعا هللا وذا سرية طيبة، وقد 
شهد اهللا بنفسه على مسو سريته وعراقة عائلته. ال يسعين هنا إال أن أشكر 

 � نابوحيه تأييدا لنبي -  اهللا تعاىل على أنه كما أمت احلجة على الكفار
وقال إن رسويل هذا على خلق عظيم حبيث ال تقدرون على أن تعيبوا أو 
تطعنوا يف حياته السابقة املمتدة إىل أربعني عاما اليت قضاها بني ظهرانيكم، 

                                                 
 ٢٢٠ - ٢١٨الشعراء: ١
 ١٧يونس: ٢
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وال تستطيعون أن تعثروا على أدىن عيب يف عائلته العريقة والنبيلة 
شكّ خياجلكم  واإلمارة؛ مث فكِّروا، أيد والطاهرة اليت حتظى بالسؤد

بصدق نبوة من ينحدر من أرفع عائلة وأطهرها وأنفَسها مثل عائلته؟ 
تشهد على أنه  اليت قضت بني ظهرانيكم وحياته املمتدة إىل أربعني عاما

ليس من سريته االفتراُء والكذب، فما دام يري آيات مساوية إىل جانب 
دات اهللا تعاىل، وجاء بالتعليم حتلِّيه بالصفات احلسنة املذكورة، وحتالفه تأيي

كذلك وعلى وجنسة ومليئة بالشر  خبيثةالذي وجدت معتقداتكم مقابله 
من  ٥١٢أمت اهللا احلجة على معارضي ومكذيب. ففي الصفحة  املنوال نفسه

كتايب: "الرباهني األمحدية" ورد إهلام خيصين وقد مضى على نشره عشرون 
ؤالء مرا من قبله أفال تعقلون"؟ أي قل هلقد لبثت فيكم عول: "نصه عاما

إين عشت بني ظهرانيكم أربعني عاما، وقد شاهدمتوين أثناء هذه  نيعارضامل
املدة الطويلة أن االفتراء والكذب ليس من عاديت، وقد عصمين اهللا تعاىل 
من احلياة النجسة. فكيف ملَن ظل حمفوظا ومصونا من كل نوع من 

واخلبث إىل تلك املدة املديدة، ء سر واملكر السيالكذب واالفتراء والتجا
أي أربعني عاما، ومل يكذب على اخللق قط؛ أن يبدأ يف االفتراء على اهللا 

  تعاىل خمالفًا عادته القدمية؟ 
ة اجلريد رئيس حترير - ليكن معلوما هنا أن الشيخ حممد حسني البطالوي
ومل يتوقف عن التكفري "إشاعة السنة" الذي أثار يف البالد فتنة التكفري 

وجها لوجه تعهدا مفوض احملافظة  منه والشتم وبذاءة اللسان إىل أن أخذ
بييت هو يتردد إىل وكان  يف طفوليتسة اكان زميلي يف الدر -ليكف لسانه

وأخوه املدعو "حيدر خبش"، وذات مرة استعار مين كتابا ومل يعده إىل 
اآلن، باختصار، يعرف الشيخ حممد حسني جيدا منحى طبيعيت منذ صغر 
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سين. وحني بلغت من العمر أربعني عاما شرفين اهللا تعاىل بإهلامه وكالمه، 

رأس  ا حانت من العمر أربعني عاموكان من حسن الصدف أنه حني بلغ
كشف اهللا يل باإلهلام: أنك جمدد هذا القرن ومبطل الفنت عندئذ القرن، 

املسيح املوعود. ويف الفترة نفسها  ين أناالصليبية، وكانت تلك إشارة إىل أ
من الرباهني األمحدية  ٢٤١مساين اهللا تعاىل عيسى أيضا. ففي الصفحة 
مع  شديدةنبئ عن مواجهة إشارة صرحية إىل أين املسيح املوعود ألنه قد أُ

القُسس يف اإلهلام الوارد يف الصفحة نفسها، ونصه: "ولن ترضى عنك 
: "فاصرب كما صرب أولو العزم". مث ايتها يفوورد اليهود وال النصارى"، 

بشر يف اإلهلام الذي يليه مبا نصه: "وإما نرينك بعض الذي نعدهم"، بأنك 
اهللا سيغلب مكرهم. هذا الفتح العظيم ستنتصر على القساوسة، وأن مكر 

خيص املسيح املوعود حبسب احلديث النبوي الشريف، لذا فاإلهلام الوارد 
مسيحا  وصفين - الذي مضى عليه عشرون عاما - يف الرباهني األمحدية

من الرباهني األمحدية.  ٥٥٦موعودا. كما سميت "عيسى" يف الصفحة 
وهي: "يا عيسى إين متوفيك  �وقد أُهلمت آية وردت حبق عيسى 

ورافعك إيل ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين 
كفروا إىل يوم القيامة". مث هناك إهلام آخر بعده وقد سجل يف الصفحة 

قدريت. جاء من إين سأري بريقي، وأرفعك من الكتاب نفسه: " ٥٥٧
كن اهللا يقبله، ويظهر صدقه نذير يف الدنيا، فأنكروه أهلها وما قبلوه، ول

نشر هذا اإلهلام يف العامل قبل  بصولٍ قوي شديد صول بعد صولٍ".
. وليكن معلوما أن هذه كلها عالمات املسيح من اليوم عشرين عاما

املوعود وهي مسجلة يف اآلثار. إا لنبوءةٌ عظيمة إذ سميت مسيحا 
نا املسيح املوعود. وملا كان اهللا موعودا يف زمن مل خيطر ببايل قط بأين أ
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تعاىل يعلم أين سأواجه معارضة على إعالين أين املسيح املوعود، وأن 
املشايخ املعاصرين سيكذبونين لقصر نظرهم بصوالت شرسة وثورات 

قبل اآلوان يف النبوءة املذكورة يف الرباهني  �محاسٍ وحشية، بشرين 
تكذيب بصولٍ قوي، صولٍ بعد األمحدية وقال بأين سأصول مقابل ذلك ال

  صول، وأكشف للناس مجيعا أن هذا الشخص صادق ومن عندي.
أفهمين بإهلام حبيث ولقد أعطاين اهللا تعاىل إلفحام املعارضني الظاملني حجةً 

منه أن أسأهلم: هل عثرمت على عيب أو مثلبة يف حيايت املمتدة على أربعني 
ها بني ظهرانيكم؟ وهل ثبت عليافتراء أو كذب؟ وكذلك  عاما عشت أي

 بإهلامه حجةً أخرى أيضا بأن أقول هلم إن مجيع األنبياء والرسل �علّمين 
الذين يأتون من اهللا تعاىل ويدعون إىل دين احلق، ينحدرون  وكل هؤالء

دائما من أُسرٍ نبيلة وعريقة يف القوم. ومن الناحية الدنيوية أيضا حتظى 
كيال حيرم أحد من ثروة اإلميان نتيجة أي نوع أسرم باإلمارة والرئاسة 

من  ٤٩٠من االستكراه. وتلك هي حال أسريت كما أُشري إليه يف الصفحة 
الرباهني األمحدية يف إهلام نصه: "سبحان اهللا تبارك وتعاىل. زاد جمدك، 
ينقطع آباؤك ويبدأ منك" أي سبحان اهللا الذي رزقك جمدا فوق جمد 

من اآلن، وسيبدأ اهللا األسرة منك املعروفني  بائكأسرتك. وسيقطع ذُكر آ
. مث هناك إهلام آخر عن علو العائلة ما نصه: ١كما بدأها من إبراهيم

"احلمد هللا الذي جعل لكم الصهر والنسب". أي احلمد هللا الذي ربطك 
بعالقة املصاهرة مع عائلة عالية النسب، وجعلك أيضا كرمي النسب 

                                                 
لقد أشري يف عدة مواضع يف اإلهلامات: أن اهللا سيباركك مثل إبراهيم، ويكثر من  ١

ا منهم. بل يف كثري من اإلهلامات مسيت إبراهيم بناء على أوجه ذريتك، وسترى بعض
 ) منه. ٥٦٢و ٥٦١التشابه هذه. (انظروا: الرباهني األمحدية، الصفحة 
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  وشريف العائلة. 

رت قبل قليل أن عائلة السادات اليت تزوجت فيها حتتلّ الدرجة لقد ذك
يف مدينة "دهلي". وباإلضافة إىل نباهة املعروفني  األوىل بني السادات

األجداد فهي تنحدر من أحفاد "مري درد"، وال يزال ينظَر إليهم كورثته 
م هم الذين ورثوا زاوية "خواجة مري درد" ألنه مل يرزق يف "دهلي"، أل

بأوالد ذكور فورثه أوالد ابنته. وإن سيادم تلمع يف اهلند كلها مثل جنم 
ساطع. بل التدبر يف املوضوع يكشف أن عائلتهم أكثر عظمة من عائلة 
أجداد "خواجه مير درد" ألنه زوج ابنته من شخص نبيل من هذه العائلة 

ة النسب عند تزويج معترفا بعظمة العائلة. إن ظاهرة البحث عن عائلة كرمي
الفتاة كانت يف تلك األيام أقوى منها اليوم. كان خواجه مري درد ينال 
عقارا واسعا من حكومة املغول لصالحه وكونه من أولياء اهللا، وكان حيتل 
منصب "نواب" من الناحية الدنيوية أيضا. وقد وزعت قرى العقار على 

ىل عظمة عائلتهم املذكورة باإلضافة إ - ورثته بعد وفاته. ويكفيهم فخرا
ما جاء يف إهلامايت من تصريحٍ بأم من عائالت السادات العريقة  -آنفا

ومن بين فاطمة. وال أخال أن هناك عائلة من السادات غري هذه العائلة يف 
البنجاب أو اهلند بل يف العامل اإلسالمي كله اليت مل تعظِّمها حكومة 

، بل أكّد اهللا تعاىل أيضا ذلك بكالمه إسالمية فحسب بالتسليم بسيادا
اخلاص وشهادته. هذا فيما يتعلق بعائلتهم. أما بالنسبة إىل عائليت فقد 
كتبت أكثر من مرة أا عائلة ملكية، امتزج فيها دم بين فارس وبين فاطمة 
رضي اهللا عنها. أو ميكن القول بتعبري آخر كما اشتهر بشكل عام، إا 

أوقن أن عائلتنا أومن ومغولية وعائلة السادات، غري أنين مكونة من عائلة 
تنحدر من بين فارس وبين فاطمة رضي اهللا عنها؛ ألن هذا ما أكده يل 
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  تواتر اإلهلام اإلهلي وشهد عليه. 
عاما تلقيت إهلاما نصه: "اُشكُر نعميت رأيت خدجييت، إنك  ٢١) قبل حنو ٥٠(

) ويف فترة ٥٥٨هني األمحدية، الصفحة اليوم لذو حظ عظيم". (انظروا: الربا
قريبة من ذلك تلقيت إهلاما آخر أيضا ونصه: "بِكر وثيب"، أي ستتزوج 

رئيس بِكرا وأرملةً. سردت اإلهلام األخري للشيخ حممد حسني البطالوي 
احملتوي على وعد  - لة "إشاعة السنة" أيضا. أما اإلهلام املذكور آنفاحترير ا

من الرباهني األمحدية  ٥٥٨فقد سجل يف الصفحة  - ة"الفوز بـ"خدجي
واشتهر بني مئات اآلالف من الناس باإلضافة إىل الشيخ حممد حسني، غري 

مطلع  حممد حسني املذكور رئيس حترير جريدة "إشاعة السنة، أن الشيخ
كتب تقريظا على األجزاء األربعة للرباهني  ألنهعليه أكثر من غريه؛ 

األمحدية، وكان يعلم جيدا أين وعدت بالزواج من عذراء ذات صفات كذا 
وكذا وتكون من ذرية خدجية رضي اهللا عنها أي من السادات. وكما ورد 
يف اإلهلام املذكور آنفا: "اُشكُر نعميت رأيت خدجييت"، أي جتد أوالد 

يف الصفحة  ٢ك هناك إهلام آخر مسجل يف حاشية رقم خدجية. وتأييدا لذل
ونصه: "أردت أن أستخلف  ٤٩٦من الرباهني األمحدية، والصفحة  ٤٩٢

 أنت وزوجك اجلنة. يا مرمي اسكن أنت يا آدم اسكن .فخلقت آدم
وزوجك اجلنة، يا أمحد اسكن أنت وزوجك اجلنة". (انظروا الرباهني 

عناه: يا آدم الذي بواسطته يوضع أساس ) وم٤٩٦و ٤٩٢ص  ،األمحدية
أي سيكون هناك جتديد عظيم الشأن، وتظهر  - أنوار اإلسالم من جديد

يف زمن  اليت كُتبت الربكات، وتمسح وتشطب األخطاء والتفاسري اخلاطئة
اُدخلِ اجلنة مع  - الفَيج األعوج، وتقوم مجاعة جديدة لنصرة اإلسالم

مآدم يف اإلهلام ألن اهللا تعاىل كان يعرف زوجك. فمن هذا املنطلق س يت
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وحقائق جديدة، وتكون أرض جديدة ومساء  بديعة أنه ستنـزل معارف

جديدة وآيات متجددة. وأن عائلة جديدة سوف تبدأ يب، لذا فقد وعدين 
يف هذا اإلهلام بزوجة جديدة لتبدأ ا أسرة جديدة. وقد أشار يف اإلهلام أا 

 ١ك وتكون أنت مباركا هلا، وسترزق منها بذرية مباركةستكون مباركة ل
كما وعد. ووعدين اهللا تعاىل بأربعة بنني متاما  كما أُعطيت مرمي، فحدث

ولد قبيل والدته. وكما قلت  والدة كلم. مث بشرين ب١٨٨٦بإهلام يف شباط 
يف  ألربعهؤالء البنني ا من قبل إا آية عظيمة من اهللا تعاىل أنْ وعدين بوالدة

  .٢زمن مل يكن قد ولد فيه أي منهم
                                                 

يا آدم اسكن أنت من الرباهني األمحدية إهلام نصه: " ٤٩٦لقد ورد يف الصفحة  ١
 ٥٥٨مذكور يف الصفحة " اشكر نعميت رأيت خدجييت" وإهلام آخر نصه: "وزوجك اجلنة

منه. وملا كانت هاتان النبوءتان بعيدتني متاما عن الفهم واإلدراك يف ظل الظروف السائدة 
آنذاك، وما أُفهِمت عنهما شيئا فلم أستطع أن أشرحهما وأفصلهما كما جيب، فترمجتهما 

 يف الرباهني األمحدية مضطرا باإلجياز وأنا يف حرية من أمري، منه.
م بوالدة ابن ١/٢/١٨٨٦بعض اجلهلة والعمهني أن الوعد املذكور يف نبوءة  يعترض ٢

موعود مل يتحقق كما قيل، ألن ابنةً ولدت أوال مث ولد ابن سمي بشري أمحد، وتويف بعد 
  م. ٧/٨/١٨٨٧شهرا مع أنه كان قد عد موعودا مباركا يف إعالن  ١٦أن بلغ من العمر 

ناتج عن خبث كان من طبيعة اليهود، وكان ضروريا أن يكون جوابه أن هذا االعتراض 
 املبارك بأنه سيكون يف زمن املسيح املوعود أناس  �كذلك ألنه قد جرى على لسان النيب

من املسلمني يتصفون بصفات اليهود، ويكون االفتراء والتزوير شغلهم الشاغل. فتعالوا 
مىت ويف أي إعالن نشرت أن ابنا  أيها املعارضون، إن كنتم صادقني، لنحتكم ونرى

سيولد أوال حتما من هذه الزوجة وسيكون هو االبن املبارك املوعود به يف نبوءة 
م؟ مل يرد يف اإلعالن املذكور وال كلمة واحدة تقول بأن ذلك املوعود ١/٢/١٨٨٦

لثالثة املبارك سيكون الولد األول حتما. بل قد ورد حبقه يف اإلعالن املذكور أنه سيجعل ا
أربعةً. ويفهم من ذلك أنه سيكون ابنا رابعا أو مولودا رابعا. ومل يكن الثالثة موجودين 
عند والدة "بشري األول" حىت جيعلهم أربعةً. وصحيح أين ظننت بناء على اجتهادي 
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الشخصي أن هذا االبن قد يكون هو املوعود املبارك. وإذا كان بناء اعتراض املعترض 
الذي ليس من ينبوع اإلهلام بل ناتج عن فكري واجتهادي فقط، فإن اجلاهل هو ظين 

األمر يبعث على األسف الشديد ألن املعترض لن يسقط مغبةً لتفكريه هذا من ذروة 
اإلسالم حبيث لن يتوقف عند الكفر واالرتداد فقط، بل سيظل يتدحرج إىل األسفل موقعا 

السبب يف ذلك أن األخطاء االجتهادية، نفسه الشقية يف الدرك األسفل من اإلحلاد. و
سواء يف فهم األنباء وحتديد مصداقها أو غريها من األمور واإلجراءات، صدرت من كل 
نيب ورسول ومل يسلم منها أي نيب، وإن مل يترك ثابتا عليها. فلما صدر اخلطأ االجتهادي 

يف االجتهاد، فهو من كل نيب ورسول، فأقول على سبيل التنازل إنه لو صدر مين خطأ 
  سنة األنبياء، واهلجوم علي بناء على ذلك اخلطأ ليس إال غباوة وجهال حبتا. 

يتضمن أن اهللا تعاىل يقول بأن املوعود السماوي  -أما إن استطعتم أن تقدموا: إهلاما يل
 - املبارك سيولَد من احلمل األول ال حمالة، أو سيولَد من احلمل الثاين ولن ميوت يف الصغر

فأُناشدكم باهللا تعاىل أن تربزوا ذلك اإلهلام حىت يسود وجه الكاذب. وإن إهلام 
م لن يفي بالغرض عند املنصف العادل ألنه ال يتضمن نبوءة من اهللا عن ٧/٨/١٨٨٧

املوعود السماوي املبارك، وجمرد النبوءات عن املوعود ال تنفع دليال يف هذا املقام ألن كل 
ه الزوجة كان ابنا موعودا أصال. بل جيب اإلثبات أنه قد أُنبئ يف ابن رزقت به من هذ

م كإهلام من اهللا بوالدة ابن سيجعل الثالثة أربعة ويكون مظهرا جلالل ٧/٨/١٨٨٧إعالن 
اهللا ويكون سببا هلداية العامل إىل الصراط املستقيم. فإذا كان صحيحا أنه قد أُنبئ كإهلام 

 اإلعالن املذكور فادعوين يف جملس وقدموا ذلك اإلهلام. بذلك االبن املوعود املبارك يف
  فكِّروا جيدا هل وجد اليهود أي خري نتيجة اخليانات حىت تتوقعوه أنتم منها؟

أوال وقبل كل شيء؛ جيب على اإلنسان أن يتحلى باحلياء ويكون عادال مث يتأمل يف 
ا بناء على اجتهادي وأظهرت رأيي كلمات إهلامي بقلب سليم، فإذا كتبت يف إعالن شيئ

فهو ليس حجةً. ولو أصررمت على ذلك الضطررمت إىل إنكار األنبياء قاطبة، ولن يكون 
مصريكم إال االرتداد واإلحلاد؛ ألنه مل يسبق نيب إال وقد صدر منه خطأ يف االجتهاد. وإذا 

لماءكم أي فتوى كان هذا األمر مدعاة للتحقري والتكذيب والسخرية عندكم فاسألوا ع
ينطبق عليكم؟ لست ساخطا على طعنكم السخيف هذا ألنكم ذا اهلراء حتققون نبوءة 
إهلية تعريبها: "جاء نذير يف الدنيا، فأنكروه أهلها وما قبلوه، ولكن اهللا يقبله، ويظهر 

 منه. .صدقه بصولٍ قوي شديد صول بعد صولٍ"
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الذي يعمل حمددا زراعيا يف  - ) ذات مرة واجه ميان عبد اهللا السنوري٥١(

أمرا ذا بال، وبذل قصارى جهده إلجنازه،  -"غوث غره" مبنطقة بتياله
وظهرت للعيان بوارق األمل أيضا لتحقق البغية. مث التجأ إيلَّ طالبا الدعاء. 

 ان"كم من أمكّزت على أمره تلقيت على الفور إهلاما تعريبه: وحني ر
." فأخربته بأن هذا األمر لن يتم أبدا. وهذا ما حدث يف صارت رمادا

النهاية إذ حالت بعض العراقيل دون حتققه بعدما كان على وشك اإلمتام. 
والشاهد على هذه النبوءة هو ميان عبد اهللا السنوري نفسه، وشيخ حامد 

غالم نيب" الذي ورد ذكره مرارا يف هذا الكتاب، ـ املقيم يف قرية "علي 
املذكورة على الطريقة وسيكون احللف  ،وهلما أن يشهدا على ذلك حلفا

  ).٢رقم (يف اآلية 
) قبل وفاة "سيد حممد حسن خان" ببضع سنوات، ويف األيام اليت كان ٥٢(

أن سافرت صدفةً من لدهيانه فيها رئيسا للوزراء يف والية بتياله، اتفق يل 
إىل بتياله. ورافقين يف السفر شيخ حامد علي وشيخ عبد الرحيم املقيم يف 

من سكان حمافظة هوشياربور.  البشتونأحد  خانْمعسكر أنباله، وفتح 
يف  نياملعارض كثرةكان األخريان قد انضما إىل صف املعاندين، نظرا إىل 

 ضدنا، وما زاال كذلك. فحني فتاوى التكفري املشايخزمن أصدر فيه 
هذا علي ليال أنك ستواجه أثناء تعاىل كَشف اهللا إىل بتياله قصدت السفر 

بالنبوءة  املذكورين السفر شيئا من اخلسارة واهلم والغم. فأخربت رفقائي
حني قصدنا ووصلنا بتياله، مث اليت تلقيتها من اهللا تعاىل مث شددنا الرحال. 

خلعت عباءيت كان الوقت عصرا، فاألمور الضرورية العودة بعد إجناز 
وزير والية  - ألتوضأ للصالة وسلّمتها ألحد خدام سيد حممد حسن خان

الذي شيعين مع بعض خدمه إىل حمطة القطار، أخذ خادمه عباءيت  - بتياله
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. وملا حان موعد شراء التذاكر أدخلت يدي يف وساعدين على الوضوء
كر وكنت قد ربطت حنو ثالثني روبية يف املنديل جيـيب ألدفع مثن التذا

ووضعتها يف اجليب؛ فعلمت حينها أن املنديل الذي فيه النقود قد سقط يف 
اإلهلي  مكان ما، وأظنه قد سقط عند خلعي العباءة. عندها تذكرت اإلهلام

. أما اجلزء الثاين من يف هذا السفر أنك ستواجه شيئا من اخلسارةالقائل ب
أي "... اهلم والغم" فخطرت ببايل عنه فكرتان اثنتان: أوال شعرت  اإلهلام

باهلم مبقتضى البشرية على خسارة هذا القدر من املال. وثانيا: خطر ببايل 
أيضا أنه حني جاء الوزير املذكور الستقبايل يف حمطة القطار وأجلسين يف 

يصافحونين  سيارته، شرع آالف من الناس املوجودين لزياريت على احملطة
وبعضهم قبلوا يدي، فقال الوزير املذكور، الذي كان من أهل الشيعة، 
بشيء من االستياء: ماذا يفعل هؤالء الوحوش احلمقى؟ وكأن لقاءهم يب 
بتواضعٍ وجميئهم الستقبايل بكثرة كان أمرا سخيفا عنده. فسببت كلماته 

عظيم صادق ت وذهنه هذه مهّا وغما يل، وتأسفت أنه ليس يف قلبه
للمبعوثني من اهللا، وإمنا جاء الستقبايل مع مجع غفري من الناس تقليدا فقط. 
وفكّرت أيضا عند خسارة النقود أن مضمون النبوءة القائلة "ستواجه شيئا 
من اهلم والغم" قد حتقق أيضا يف قول الوزير وانتهى األمر. ولكن ظين هذا 

كان ال يزال باقيا،  هذا السفر يفكان باطال ألن جزءا من اهلم والغم 
وحتقق عند وصولنا حمطة "دوراهه" عند العودة. وتفصيل ذلك أننا حني 
وصلنا حمطة "دوراهـه" كانت حمطة لدهيانه اليت كنا متوجهني إليها ال 

ميال تقريبا، وكان الليل قد مضى إىل الساعة العاشرة  ١٥تزال على بعد 
، أحد رفقائي يف السفر، على وجه التقريب. عندها سأل شيخ عبد الرحيم

شخصا إجنليزيا: هل وصلنا لدهيانه؟ فقال مازحا أو لسبب آخر، نعم 
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وصلنا حمطة لدهيانه؛ فنـزلنا هنالك من القطار عند مساع ذلك منه، وبعد 
أن نزلنا وغادر القطار علمنا أن احملطة ليست "لدهيانه" بل هي "دوراهه". 

 طعاما لألكل. فتأسفنا كثريا ومل جند هنالك سريرا للجلوس عليه وال
 إذ نزلنا يف مكان غري الذي كنا نقصده. عندها ذَكَرت وغم وأصابنا هم
أنه كان ال بد من حدوث ذلك، فملئت قلوب اجلميع فرحةً وسرورا على 

هذه اآلية هم شيخ هذا احلادث و حتقق إهلام اهللا تعاىل. والشهود على
خان، وإن كان األخريان من األعداء  حامد علي، وشيخ عبد الرحيم وفتح

، ولكن لو طُلب منهما أن يشهدا حلفا باهللا ملا يف هذه األيام لسوء حظهما
كون احللف كذبا؛ ألن بياين كله صحيح وصادق، ولكن الشرط هو أن 

  ).٢رقم (املذكورة يف اآلية على الطريقة 
مثلهما أللداء ااآلن، إن عظمة اآلية تكمن يف أن يجعل األعداُء انتبهوا 

قلب وضمري من كان  ة اآليةشهداء عليها. فهل ميكن أن يفيت بعدم صح
منصفا وطيب القلب ولديه شيء من احلياء؟ وإذا ارتاب فيها أحد بعد 

جلّ امسه على أن يستشهد هذين الشخصني األحد ذلك أيضا فأُناشده باهللا 
وليتق اهللا  بشهادة مقرونة باحللف حبسب الشروط املذكورة من قبل،

ويفكر هل ميكن أن يظهر اهللا تعاىل هذا الكم اهلائل من اآليات العظيمة 
  ب؟االشأن يف تأييد كذّ

) يف إحدى املرات صدف أن سافرت إىل بلدة "كُنجران" يف حمافظة ٥٣(
 غورداسبور، ورافقين شيخ حامد علي. حني قصدنا السفر صباحا تلقيت

بعض اخلسارة يف هذا السفر. ففقد شيخ إهلاما: إنك ورفيقك ستكابدان 
حامد علي رداءه اجلديد، وفقدت أنا منديال أثناء السفر. وأظن أن حامد 

كثريا بفقدانه. والشاهد على  حزنعلي ما كان ميلك إال ذلك الرداء، ف
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هذه اآلية هو شيخ حامد علي نفسه. ومن ارتاب فيها فليستحلفه حبسب 
). علما أن شيخ حامد علي يسكن ٢قم (الشروط املذكورة يف النبوءة ر

  غالم نيب" يف حمافظة ومديرية غورداسبور. ـ يف قرية "
) ذات مرة احتجت فجأةً إىل مخسني روبية. فكما يواجه الزهاد ٥٤(

واملتوكلون مثل هذه الظروف أحيانا كذلك واجهته أنا أيضا، ومل يكن 
ت هذه احلاجة يف عندي حينذاك شيء قط. خرجت للتنـزه صباحا وأثار

نفسي محاسا أن أدعو يف تلك الفالة. فدعوت يف زاوية خالية على شاطئ 
النهر الكائن على بعد ثالثة أميال تقريبا من قاديان باجتاه بتاله. وحني 
انتهيت من الدعاء تلقيت على إثره إهلاما تعريبه: "الحظ كيف أستجيب 

 قاديان سعيدا مسرورا عدت من الفالة إىلسررت وأدعيتك سريعا"، ف
وتوجهت إىل السوق مباشرة ألستعلم من نائب مدير مكتب الربيد هل 
جاءت اليوم نقود بامسي أم ال. فعلمت من رسالة أن شخصا أرسل مخسني 

يف اليوم نفسه أو  - على ما أظن - روبية من لدهيانة، ووصلتين تلك النقود
اآلية أيضا هو شيخ حامد  اليوم التايل على ما أذكر. والشاهد على هذه
على ولكن سيكون احللف علي ويستطيع أن يشهد حالفا عند السؤال، 

  ).٢رقم (املذكورة يف اآلية الطريقة 
روبية، مث أُهلمت باألردية أن املرسلني  ٤٦أو  ٤٤) مرةً أُريت يف الكشف ٥٥(

 ومشس الدين حمدد األراضي الزراعية من حمافظة ،مها: ابن "ماجهي خان"
الهور. وبعد تلقي اإلهلام أخربت به شيخ حامد علي وشخصا آخر امسه 
"كودا" املقيم يف منطقة أمرتسر، باإلضافة إىل آخرين ال أذكر أمساءهم 
اآلن. وعندما حان موعد وصول الربيد وصلتين بطاقة تذكر تلك النقود، 
 وأن أربعني روبية هي من قبل ابن "ماجهي خان" وأربع روبيات أو ست
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وهي  -حمدد األراضي الزراعية - روبيات هي من قبل مشس الدين

مساعدة. فقد جاءت النقود حبسب التفصيل املذكور متاما وكانت مدعاة 
لتقوية إميان الذين كانوا قد مسعوا اإلهلام من قبل، مث شهدوا جميَء النقود يف 

الشهود اليوم نفسه حبسب تفصيل املبلغ املذكور متاما. وميكن لكل هؤالء 
  أن يشهدوا حالفني باهللا أن احلادث صحيح متاما. 

من بتياله  ١) ذات مرة جاءت رسالة من شقيق زوجيت سيد حممد إمساعيل٥٦(
قال فيه: إن والديت قد توفِّيت وليس هناك من يستطيع االهتمام بأخي 

يف اية الرسالة أن حممد  ورد. والذي ال يزال صبيا األصغر حممد إسحاق
إسحاق أيضا مات. وطُلب من زوجيت أن حتضر فور االطالع على 
الرسالة. فقلقت كثريا بقراءا ألن زوجيت كانت حينها مصابة حبمى 

ملا فيه  مضمون الرسالةأن أطلعها على تسمح ب ال شديدة وكانت حالتها
ا أيضا إذ ال من مصيبة كبرية دد حياا باخلطر. وما كنت ألخفيه

يستطيع اإلنسان بطبعه أن خيفي مصيبة وفاجعة كهذه. ففي هذه احلالة من 
 القلق غلبتين الغفوة وتلقيت إهلاما نصه: "إن كيدكن عظيم"، وأُفهِمت
على الفور أن القضية مفتعلة وتنايف واقع األمر. فسردت اإلهلام دون تأخري 

ن حينها موجودا يف قاديان، ألخي يف اهللا املولوي عبد الكرمي الذي كا
وقلت له بأن اهللا تعاىل قد أخربين أن القضية كلها تنايف احلقيقة. وبعد أن 

حممود باملوضوع يف مرضها  اطمأن قليب نتيجة اإلهلام رأيت أن إخبار أم
الشديد عبث وغري مناسب. ومن جانب آخر أرسلت خفيةً شيخ حامد 

. فعاد من هنالك سريعا وبين أن كُال علي إىل بتياله لتحري حقيقة األمر
من إسحاق ووالدته حي يرزق، والسبب الوحيد وراء كتابة الرسالة ذه 

                                                 
 كان مري حممد إمساعيل يبلغ عندها من العمر عشرة أعوام تقريبا. منه. ١
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الطريقة هو أن إسحاق وأم إمساعيل كانا مريضنيِ بشدة منذ بضعة أيام 
فأرادت أن حتضر ابنتها فورا بسبب مرضها، فأُرسلت الرسالة على خالف 

من ناحية، وبسبب االضطراب الناتج عن املرض من الواقع رغبة يف اللقاء 
ناحية أخرى. املولوي عبد الكرمي السيالكويت وشيخ حامد علي من قرية 

غالم نيب" ال يزاالن على قيد احلياة، واملعلوم أنه ال يضيع أحد إميانه ـ "
من أجل شخص آخر، فاسألومها ليشهدا حلفا؛ هل حتققت النبوءة كما 

روا اآلن، هل يعطَى كاذب ومفترٍ علم الغيب كِّفهللا عليكم، قيل أم ال؟ با
ة مزِيوالعلم الذي هو، حبسب التوراة والقرآن الكرمي، ذه الكثرة والصفا، 

  خاصة باألنبياء الصادقني واملبعوثني من اهللا فقط؟ 
أقول صدقا وحقا: لئن شاركين أحد يف الدنيا يف كثرة علمِ الغيبِ وجالئه 

ي منحنيه اُهللا جلّ شأنه مبشيئته اخلاصة لكنت كاذبا. ولكن إن ثبت أنه الذ
 ال يشترك أحد معي من حيث الكثرة واجلالء التام لكان إنكار دعواي

  ظلما عظيما. 
) قبل عشرين عاما تقريبا علمت بالكشف أن شخصا من املسلمني سيثري ٥٧(

يلوث مجيع املشايخ فتنة ويكتب فتوى لتكفريي وينشرها يف البالد، و
تقريبا يف البالد ذا اخلطأ، ويكون الوِزر كله على عنقه هو. واإلهلام الذي 

من الرباهني األمحدية  ٥١١و ٥١٠تلقيته ذا الصدد مذكور يف الصفحة 
ونصه: "إذ ميكر بك الذي كفّر. أوقد يل يا هامان لعلّي أطّلع على إله 

يدا أيب هلب وتب. ما كان له أن  موسى وإين ألظنه من الكاذبني. تبت
يدخل فيها إال خائفا. وما أصابك فمن اهللا. الفتنة ههنا. فاصرب كما صرب 
أولو العزم. أال إا فتنة من اهللا ليحب حبا جما، حبا من اهللا العزيز 
األكرم. عطاًء غري جمذوذ". أي اذكر مكر الشخص الذي أنكر إميانك 
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يف القلوب هذه ومن أجل ترسيخ خطة التكفري  وكفّرك وأفىت بكفرك.

ى له وطلب منه أن يعزز خطة التكفري خبامته لتتبني حقيقة اختذ هامانَ مقتد
هذا الشخص ألين أراه كاذبا. ففعل هامان ذلك وختم على كفري قبل 

على  ستثار فتنة عند فتوى التكفري، أي سيعزم كثري من الناسغريه... 
كما صرب أولو العزم من األنبياء. واعلم أن هذه  فاصرب حينهاإيذائك، 

  الفتنة من اهللا ليحبك حبا مجا... 
انظروا اآلن، كيف حتققت النبوءة جبالء تام، فقد أثار الشيخ حممد حسني 

لة "إشاعة السنة" هذه الفتنة، مث نسب املولوي رئيس حترير االبطالوي 
، وثبت عليها خاتمه نذير حسني الدهلوي عبارة الفتوى إىل نفسه

أضرم فتنة حممد  تكفريي وإخراجي ومجاعيت كلها من دائرة اإلسالموب
. وقد نشرت هذه النبوءة يف الرباهني حسني البطالوي يف البالد كلها

األمحدية قبل فتنة التكفري هذه بعشرة أعوام تقريبا. فكّروا اآلن، هل بوسع 
الضجة والفتنة الكبرية اليت  ظهور تلكعشرة أعوام من إنسان أن خيرب قبل 

أثريت يف البنجاب بل اهلند كلها. على كل باحث صادق أن يتدبر جيدا 
يف الصفحة من الرباهني األمحدية. و ٥١١و ٥١٠فيما ورد يف الصفحة 

قبل بضعة أسطر من النبوءة املذكورة هناك إهلام آخر نصه: "يظلّ نفسها 
صمك الناس فيعصمك اهللا من ربك عليك ويغيثك ويرمحك. وإن مل يع

عنده. يعصمك اهللا من عنده وإن مل يعصمك الناس". (انظروا الرباهني 
) أي سيظلك اهللا برمحته، وإن مل ترد الدنيا كلها ٥١٠الصفحة  ،األمحدية

لك أن تعيش بالعز واإلكرام ولكن اهللا سيبقيك حيا بالعزة واإلكرام. 
  حاول العامل كله عكس ذلك.  ولَيباركن اهللا يف حياتك وعزتك ولو

قبل عشرين  املنشور هذا اإلهلامسب حب -انظروا اآلن، كم حماولة بذلت
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إلهانيت وإهالكي، ونقلت إىل احلكومة احملسنة أخبار كاذبة ضدي،  - سنة
الذين ال يفكّرون  - زائفة، أدىل املشايخ أنفسهمال القتل ورفعت علي قضايا
ت زور ضدي يف احملاكم أنه قاتلٌ فابطشوا بشهادا - أم سيموتون يوما

به. مل يد بطشخروا جهدا إال وأنفدوه، ومل يتركوا خطة إال ونفّذوها لي
يب وأُسجن أو توضع يف يدي سلسلة وصفَد بأية حال لترى الدنيا خزيي 
وإهانيت. ولكن ميكن هلؤالء الناس أنفسهم أن يشهدوا أم ما نالوا حظا 

م، بل لقوا إهانة تلو إهانة. لو كانوا على احلق وكان ومكرمة يف مسعاه
  حتما.  �محاسهم من اهللا؛ لنصرهم 

أيضا اليت  املذكورة آنفا باختصار، لقد حتققت بكل جالء هذه النبوءة
من الرباهني األمحدية وأشيعت  ٥١٠نشرت قبل عشرين عاما يف الصفحة 

  يف العامل كله.
هناك آية عظيمة ظهرت من اهللا تعاىل  ) إضافةً إىل آيات كثرية أخرى٥٨(

مؤخرا. لرمبا يذكر القراء الكرام أن رجال صاحلا يعتبر يف الدنيا حمترما 
وزعيما وصاحب علمٍ أيضا بكل املقاييس، قد استخدم حبقي كلمة مسيئة 

"جودوين صدي" أي بقراءته بيتا من املثنوي لـ "الرومي" نشر يف جملة 
"عندما يريد اهللا أن م، تعريبه: ١٨٩٧زيران القرن الرابع عشر عدد ح

  يفضح أحدا، جيعله يطعن باألطهار." 
وبسبب أمل أصاب قليب دعوت حبق ذلك الرجل الصاحل أن يوفقه اهللا إما 
للتوبة والندم، أو ينـزل عليه تنبيها. فوفّقه اهللا تعاىل بفضله ورمحته للتوبة، 

جيب، وسيعفَى عنه. فبعث باإلهلام أن دعائي حبقه قد است �وقد أخربه 
 ااعتذر فيه رسالة - بعد تلقي اإلهلام ورؤية آثارٍ خميفة - إيلّ ذلك الصاحل

بشيء من اإلجياز يف جملة  الرسالةلك ت تبتواضع وتذلل مفرط. وقد نشر
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م. وألنه قد سقط عند ١٨٩٧"القرن الرابع عشر" عدد كانون الثاين عام 

اليت تؤكد على كيفية استجابة اهللا تعاىل اإلجياز كثري من األمور الضرورية 
دعاء عباده وإنزال الرعب يف قلوم وإظهار آثار اخلوف؛ فقد رأيت من 

ين من قبل. لت وصيتال تلك الرسالةاملناسب أن أنشر ببعض اإلجياز الواجب 
وإن نشر رسالة هذا الرجل الصاحل ضروري لسبب آخر أيضا؛ وهو أين 

كثري من الناس، وإن مجاعةً كبرية مطلعةٌ عليها  قرأت الرسالة األصلية على
باإلضافة إىل أناس كثريين آخرين أطلعتهم عليها عرب الرسائل، وحني يقرأ 
الناس جملة "القرن الرابع عشر" سيخطر بباهلم حتما أن الرسالة املنشورة ال 

جيد بعض معارضينا من من احملتمل أن حتتوي على كثري مما قُرئ علينا، و
لفهم القاصر فرصة للقول بأين أضفت من عندي شيئا إىل الرسالة ذوي ا

اليت قرأا عليهم؛ لذلك يبدو نشر الرسالة بنصها وفصها، ضروريا. وليكن 
معلوما أن االختصار يف الرسالة املنشورة يف جملة "القرن الرابع عشر" ليس 

أنه قد  ناجتا عن خطأ من أحد، بل كنت قد أذنت ذا االختصار، غري
حصل خطأ يف االستفادة من اإلذن، وال بد من تداركه. اهلدف من وراء 
بيان القصة كلها هو أا أيضا آية من اهللا جلماعتنا وللباحثني عن احلق 

  كافة. 
وليكن معلوما أيضا أن الرجل الصاحل الذي سننشر فيما يلي رسالته ليس 

العصر على حسب من الناس العاديني، بل هو عامل كبري ومن علماء 
تقديري. ومسعت من عديد من الناس أنه يتلقى اإلهلام أيضا، وقد ذكر 
إهلامه يف رسالته أيضا. إضافة إىل ذلك هو من الزعماء احملترمني وأصحاب 
العقارات يف البنجاب، ويشغل منذ مدة منصب نائب املفوض يف ظل 

بته يف جملة "القرن احلكومة اإلجنليزية السنِية. وقد ذُكر منصبه هذا ومرت
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الرابع عشر" لذا ذكرناه بالقدر نفسه هنا أيضا. ورسالة االعتذار اليت بعثها 
م، قد نشر ملخصها يف جملة ٢٩/١٠/١٨٩٧إيلّ هذا الرجل الصاحلُ بتاريخ 

"القرن الرابع عشر" وننقلها هنا للحكمة املذكورة، بعد حذف بعض 
  اجلمل منها وهي كما يلي: 

  .١ذكره يف جملة القرن الرابع عشر" "ارم الوارد
  "بسم اهللا الرمحن الرحيم، حنمده ونصلي على رسوله الكرمي

  سيدي وموالي، السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته.
إن خمطئا يعترف خبطئه وكأنه حيضر ذه الرسالة املتواضعة إىل مقام مبارك 

ةً من أي قاديان ويرجو رمحك وصفحك. لقد أُعطي هذا املذنب مهل
م. أما اآلن فأعد نفسي يف ملكوت اهللا ١/٧/١٨٩٨لغاية  ١/٧/١٨٩٧

جيب دعاؤك، كذلك أُجمرما مقابلك. (يف هذا املقام أُلقي يف قليب أنه كما 
إىل فال أرى حاجة  )قُبل تضرعي وابتهايل وعفي عين وأُفرج عين من قبلكم

ت أحبث يف دعوتك العتذار أكثر من ذلك، ولكن ال بد من القول بأين ظللا
منذ البداية بكثري من اإلمعان وكان حبثي مبنيا على األمانة وإخالص القلب 

  % من اليقني، لألسباب التالية: ٩٠حىت توصلت إىل درجة 
) شهد معارضوك من اآلريني يف مدينتك أنك كنت صادقا وتقيا منذ ١(

  نعومة أظفارك. 
يف عبادة اهللا الواحد احلي القيوم  كشبابمنذ ) كنت تبذل جلّ أوقاتك ٢(

                                                 
لقد كتب الرجل الصاحل املذكور هذا العنوان على رأس رسالته. وملا كان العنوان حيتوي  ١

على تواضع مفرط جيعل اإلنسان مهبط رمحة اهللا تعاىل نتيجة تواضعه الكامل، نقلناه هنا 
 طبق األصل، منه.
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 .�١إِنَّ اَهللا ال يضيع أَجر الْمحِسنِني�باستمرار. 

) حسن بيانك متميز ومنفرد عن العلماء الربانيني قاطبةً، ويف كافة ٣(
  . �٢فيها هدى ونور�مؤلَّفاتك روح حية. 

ليت تستحق مبدؤك ال حيرض على أي فساد أو مترد ضد هذه احلكومة ا
يف األرض الفساد. وإن الطاعة والشكر بكل معىن الكلمة، إن اهللا ال حيب 

من أصدقائي الكرام الذين كنت أناقش معهم شؤونك على الدوام  اكثري
ببيت املثنوي مع ذلك كله؟ ـنعتوين بـ "القادياين"، ولكن ل تتفوه م

ي الذين أثق السبب يف ذلك أين حني ذهبت إىل الهور علمت من أصدقائ
أنه قد صدرت منك بعض  - اقش معهم من قبلتنوالذين كنت أ - م

األمور اليت مل تترك للمسلم املؤمن جماال إال لالعتقاد مبا خيالف معتقداتك، 
  منها مثال:

) أعلنت أنك رسولٌ وإىل جانب ذلك ادعيت أنك خامت املرسلني، وهو ١(
صادق؛ فأنى إلكرام اخلامتية ما قد وجه ضربة قاسية إىل قلب كل مسلم 

(فداك  صلى اهللا عليه وآله وسلماليت حظي ا من اهللا تعاىل؛ حممد العريب 
  روحي يا رسول اهللا) أن يستحقها غريه. 

) قلت: إن األتراك سيهلكون ويقتلُ سلطام بإهانة شديدة وسريجو ٢(
يفة ومدمرة مسلمو الدنيا مين أن أعين هلم سلطانا. فهذه كانت نبوءة خم

للعامل اإلسالمي، ألن خدمة األماكن املقدسة كلها اليت عدت مقدسةً يف 
عهد اهللا القدمي واجلديد موكولة إىل األتراك وسلطام. وإن إفالت هذه 
األماكن من اليد يف حال هزمية األتراك أمر حمتوم ويقيين، وهذا التصور 

                                                 
 ١٢٠التوبة:  ١
 ٤٥املائدة:  ٢
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ه احلالة سيتحتم على وحده يشكِّلُ مشهدا مهوال وخطريا، ويف هذ
املعابد املسلمني يف العامل كله أن يضحوا بأرواحهم وأمواهلم إلنقاذ هذه 

جنسة. كم سيحلّ باملسلمني وقت مصيبة وامتحان؛ إذ جيب عليهم  من أيد
آنذاك إما أن ينطلقوا مودعني أهلهم وأوالدهم وأوطام الغالية إىل تلك 

ربنا وال �... ية اخلالدةحياة اإلميان األبداملقدسة، أو أن يتخلوا عن املعابد 
. هذا هو السر يف حب �١تحملْنا ما ال طَاقَةَ لَنا بِه واعف عنا واغْفر لَنا

املسلمني لألتراك، ألن يف خريهم؛ خريا لدينهم ودنياهم، وإال فال منة 
ا ألم مل معينة لألتراك على مسلمي اهلند، بل حنن ساخطون منهم جد

يهتموا بنا أدىن اهتمام أثناء الدمار الشامل الذي حل بنا يف القرن املنصرم 
حني كان مسلمو اهلند يدمرون على أيدي "املراهتة" و"السيخ". واحلق أن 
الدولة اإلجنليزية هي اليت تستحق هذا الشكر ألا أنقذت املسلمني من هذا 

ناتج عن ذلك السبب اخلاص الذي ذكرته الدمار. إذًا، إن تعاطفنا إمنا هو 
آنفا. ونظرا إىل هذا الوضع خطر ببايل أنه كان من الواجب، يف مثل هذا 
الوقت العصيب، على زعيم املسلمني الصادقِ أن يتضرع يف حضرة اهللا 
تعاىل بتواضع مفرط وينقذ هذه السفينة من الدمار احملدق ا. هل كان 

؟ فكان األجدر أن يشفَع هلم عند اهللا �ح األتراك أكثر ذنبا من ابن نو
  بدال من االستهزاء على هذا النحو. 

) باإلضافة إىل ذلك فقد استخدمت يف مؤلَّفاتك يف حق املسيح ٣(
ئة جدا ال يصح استخدامها يف حق مقبول يف يكلمات مس �الناصري 
وجِيها في �روحه وكلمته، وقال يف حقه: وصفه اهللا ب الذي حضرة اهللا

                                                 
 ٢٨٧البقرة:  ١
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بِنيقَرالْم نمو ةراآلخا وين؛ فكيف جيوز اإلساءة إليه وإهانته؟�١الد  

لقد كانت هذه األمور ختاجل ذهين فظللت أسعى للتحقيق يف مدى صحتها 
عن سفري تركيا، وعند النظر فيه جرى على لساين  كحىت نشر إعالن

ملثنوي الذي آذاكم، وكان من تلقائيا، ودون كالم آخر؛ ذاك البيت من ا
  املتوقع أن تتأذوا من ذلك. 

عما افترى به أحد  - ) فيما يتعلق باإلعالن عن النبوة، فقد اطمأن قليب ١(
مبطالعة كتاب: "إزالة األوهام"، ومقالكم املليء  - على شخصكم املبجل

  بالروحانية وحميي القلوب امليتة، الذي قُرئ يف مؤمتر األديان بالهور. 
) أما بالنسبة إىل األتراك فاقتنعت من خالل اإلعالن نفسه الذي ٢(

نشرمتوه ردا على رساليت. النقد الذي وجهتموه ذا الصدد كان ضروريا 
  ويف حمله متاما.

، فكان يف غري حمله �) أما االعتراض على موضوع املسيح الناصري ٣(
كقول شاعر  أيضا، ألن كل ما كتبتموه حبق يسوع كان ردا إلزاميا،

  ما تعريبه:  �مسلم مقابل أحد الشيعة عن علي 
  كان الشاب غضبانا ويف حالة استعداد تام للخوض يف املعركة. 

  وكان قلبه مياال إىل اخلالفة ولكن أبا بكر حال دون إرادته.
وجادلْهم بِالَّتي هي  �ومع ذلك لو مل تكتبوا ذلك لكان أحسن يف رأيي. 

نس�٢أَح...�  

                                                 
 ٤٦آل عمران:  ١
  ١٢٦النحل:  ٢
كلمة مسيئة قط، بل هذا كله افتراء من املعارضني.  �مل أستخدم يف حق املسيح  �

وألنه ما خال يف احلقيقة يسوع املسيح الذي ادعى األلوهية أو كذّب النيب املقبل خامتَ 
بالسرقة، فقلت عنه على سبيل االفتراض احملال: ال ميكن أن  �األنبياء أو وصم موسى 
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أن ومما اضطرب له قليب باإلضافة إىل هذه األمور وصدر منه صوت عفوي 
اهللا. إن اهللا تعاىل  أحباءالذين حياربون أكون من طلب العفو لئال أسرِع يف 

. كلما ينـزل اهللا العذاب على �١كَتب علَى نفِْسه الرحمةَ�كله رمحة: 
وما كُنا �، (الصاحلني) بادهالناس يف الدنيا فإمنا ينـزله بسبب سخط ع

. إذا كانت معاملتك يف يد اهللا فمن ذا الذي �٢معذِّبِني حتى نبعثَ رسولًا
  ؟ �يستطيع أن يتدخل يف مشيئته 

لقد تذكرت باملناسبة هدي كتابِ اهللا األخريِ والعظيمِ املذكور يف قصة 
مع الذين يدعون أم يتواقح اإلنسان مؤمنٍ من آل فرعون: أنه جيب أال 

وإِنْ يك كَاذبا �من اهللا، أو أن يتسرع يف تكذيبهم ناهيك عن إنكارهم: 
كُمدعي يالَّذ ضعب كُمبصقًا يادص كإِنْ يو هبكَذ هلَيومل يقتصر �٣فَع .

ر أيضا، األمر على شعوري القليب فقط بل بدأت أشعر بتأثريه يف الظاه
والعياذ ، وبانت وبرزت األمور يف الظاهر حىت كدت أُصبح عرضة للعذاب

  . )اخلوف أمارات أي بدت(باهللا؛ 
عباد خرجت هذه الكلمات من لسان أحد عاما  ١٤٠٠قبل ما يقارب 

                                                                                                                     

 ديكون يسوع الذي قال كالما كذا وكذا صادقًا. أما مسيحنا، املسيح ابن مرمي الذي يع
نفسه عبدا هللا ورسوله وهو مصدق خاتم األنبياء فنؤمن به. وليس املراد من اآلية 

نبدي اللني إىل درجة املداهنة، ونصدق ما يتناىف مع  أن �وجادلْهم بِالَّتي هي أَحسن�
 �واقع األمر. هل ميكن أن نصدق من يدعي األلوهية ويتنبأ بكذب رسولنا األكرم 

سارقا؟ هل هذه جمادلة باألحسن؟ كال، بل هي شيمة املنافقني  �ويسمي موسى 
 وشعبة من شعبِ عدم اإلميان. منه.

 ١٣األنعام:  ١
 ١٦اإلسراء:  ٢
 ٢٩غافر:  ٣
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فهل أُريد جعلُ القدرة هباء منثورا؟ تبت إليك  اهللا األصفياء يف حق قومنا.
بذلك بعد مساع الكلمة نفسها من فم شخص يا رب، من عدم اهتمامي 

  مقبول عند اهللا. 
 - وسأذكر تفصيلها يف وقت آخر -لقد وجدت هذه األخطار الظاهرية

تتبخر واحدة بعد أخرى عند كتابة هذه الرسالة. أما اآلن، فإين أقف بني 
يدي حضرتكم كمجرمٍ مذنب وأطلب العفو. ليس عندي مانع من 

بعض عن ذلك بسبب أستحق اإلعفاء احلضور شخصيا أيضا ولكن 
م. وآمل من اهللا تعاىل أيضا أن يلقي ١٨٩٨الظروف، وقد أحضر قبل متوز 
. فاملبدأ املتبع يف �فَنِسي ولَم نجِد لَه عزما�يف قلبك ما يرضيك عين إذ: 

األمور القانونية أيضا هو أن اجلرم الذي ال يرتكَب قصدا وعمدا يكون 
  راضي والعفو. "فاعفوا واصفحوا إن اهللا حيب احملسنني."قابال للت

  املخطئ يف حقكم
  )الرجل الصاحل( وقيعت

  م٢٩/١٠/١٨٩٧راولبندي يف 
هذه هي رسالة ذلك الرجل الصاحل اليت نشرناها حبذف بعض الكلمات 
اليت تنم عن التذلل والتواضع. ولقد أقر يف الرسالة أنه تلقّى إهلاما عن 

كما أقر أنه رأى بوادر اخلوف ظاهريا أيضا فاستوىل  استجابة دعائي،
  الرعب والذعر الكبري على قلبه ورأى عالمات استجابة الدعاء. 

هنا جيدر بالذكر أن ما قلناه عن آم مقرونا بالشروط؛ يشبه متاما بياننا 
عن هذا الصاحل. فكما كانت نبوءة العذاب هذه مشروطة بشرط، كذلك 

يضا مشروطة. والفرق بني االثنني هو أن هذا الرجل كانت تلك النبوءة أ
ة حب الصدق؛ فلم يرِد أن يخفي مبزيالصاحل كان ميلك نور اإلميان ويتمتع 
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ما رأى من بوادر اخلوف وما تلقى من اإلهلام من اهللا تعاىل، بل كتب 
القصة كلها بكل وضوح وجالء وبكل ما يف وسع اإلنسان من التذلل 

رسالة االعتذار. ولكن ملا كان آم حمروما من نور  والتواضع، وبعث
اإلميان وجوهر السعادة فلم تتسن له هذه الفرصة مع كونه مذعورا 

فه أوال مث عدبتخو افتراء منه ذلك  ومرتعبا إىل أقصى الدرجات، إذ أقر
قتل اليت كانت يف احلقيقة من اختالقه يت املزعومة للناجتا عن حماوال اخلوف

 ١٥عاد احملدد يف النبوءة، أي يف مدة يأنه مل يذكر قط أثناء املهو، مع 
شهرا أنين أنا أو أحد من مجاعتنا حاول قتله. لو حاولت قتله فعال لكان 

يف أثناء عند صدور حماولة القتل من املفروض أن يثري ضجة على الفور 
عاد ويطلع احلكام. هل ألحد أن يقبل أال يثري املسيحيون ضجة كبرية يف يامل

حينها إذا حاولنا ولو حماولة واحدة لقتله؟ مث قال آم، بعد مرور امليعاد، 
بأنه قد متّت حماولة قتله ثالث مرات يف أوقات خمتلفة وأماكن خمتلفة؛ مرة 

ر. كيف ملنصف أن يف أمرتسر، وأخرى يف لدهيانه وثالثة يف فريوز بو
يفهم أن يلزم الصمت آم وصهره الذي كان يشغل منصب املفوض 
اإلضايف ومجاعته كلها بعد ثالث حماوالت لقتله دون أن يأخذوا أية 
إجراءات ضد املهامجني، ودون أن يرفعوا عقريم بنشر ذلك يف اجلرائد 

ض على األقل أن على األقل؟ ولئن تساحموا إىل حد أقصى لكان من املفرو
يطالبوا احلكومة أن تطلب مين كفالة باهظة رمسيا. فهل ألحد أن يقبل أن 

آم ومجاعته صامتني وامجني،  ويبقىتكون من قبلي ثالث حماوالت لقتله 
وال يطْلَع على املوضوع أحد غريهم؟ هل لعاقلٍ أن يقبل ذلك؛ وخاصة إذا 

ري املربرة أن تفضح حقيقة نبوءايت كان من شأن إماطة اللثام عن حماواليت غ
  كلها وينال املسيحيون فتحا مبينا؟ 
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إذًا، فقد ألصق آم هذه التهم الزائفة يب ألن خوفه وذعره خالل ميعاد 
النبوءة كان واضحا للجميع، حىت كاد ميوت خوفا. ومن املمكن أيضا أن 

  . �تكون آثار اخلوف قد ظهرت عليه كما ظهرت على قوم يونس 
تصار، قد استفاد آم من الشرط الوارد يف اإلهلام، ولكنه كتم الشهادة باخ

حلبه الدنيا ومل حيلف. وأثبت أيضا من خالل عدم رفعه قضيةً ضدي أنه 
وخياف عظمة اإلسالم. ولكنه مات سريعا  �كان حتما خياف اهللا 

  حبسب اإلهلام الثاين بعد كتمه الشهادة.
ل الصاحل، سعيد احلظ وذي الفطرة على أية حال، إن قضية هذا الرج

السليمة تشبه قضية آم متاما، وتلقي الضوء عليها، عفا اهللا عن خطئه 
ورضي عنه. أنا راضٍ عنه، وعفوت عنه. وليدع له كل واحد من مجاعتنا 

  باخلري، وعليه أيضا أن يتمسك خبشية اهللا يف املستقبل.
ضدي بوشاية من منشي حممد ) ومن مجلة آيات اهللا تعاىل قضية رفعت ٥٩( 

، يف حمكمة مستر دوئي، القاضي يف حمافظة نائب املراقب يف بتاله خبش
م وبرئت ساحيت. لقد ١٨٩٩وقد صدر احلكم فيها يف شباط  هغورداسبور

سيحميين  �أخربين اهللا تعاىل بعاقبة القضية باإلهلام قبل األوان وقال إنه 
السيئة وستذهب مساعي املعارضني  ويعصمين بالنهاية من نيات األعداء

أدراج الرياح. فكان كذلك بالضبط. ال خيفى على الذين يعرفون القضية 
بل أخرجوا كل ما يف أن املعاندين مل يد ،خروا جهدا إلثبات اجلرمية علي

جعبتهم وبذلوا كل ما يف وسعهم، كذلك أدىل الضابط املذكور يف 
اهللا تعاىل، كما قلت قبل قليل، احملكمة بشهادة ضدي بكل شدة. ولكن 

كان قد أخربين باإلهلام قبل األوان أن قضية من هذا النوع سترفع ضدي 
واستجيب  �قريبا. وبعد إطالعي على ذلك دعوت يف حضرة اهللا 
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دعائي وبرئت ساحيت يف اية املطاف. وقبل صدور احلكم يف القضية 
وحياتك سيعصمان، وستعصم : إنّ عرضك ما تعريبه تلقيت إهلاما أيضا

. لقد أطلعت على هذا ١من صوالت األعداء اليت سيقومون ا بسوء النية
اإلهلام وكافة األخبار اليت تلقيتها قبل حتققها مجاعةً كبرية من أصدقائنا، 

، وأخي املولوي عبد البهريوي مبن فيهم أخي املولوي احلكيم نور الدين
رمحة اهللا التاجر الغوجرايت، وأخي سيتهـ  الكرمي السيالكويت، وأخي شيخ

 عبد الرمحن، احلاج اهللا ركها التاجر املدراسي، وأخي املولوي حممد علي
احملامي، وغريهم الذين  امي ايه احملامي، وأخي خواجه كمال الدين امي ايه

يربو عددهم على مئتني. وكل هؤالء اإلخوة يستطيعون أن يشهدوا 
م بتربئة ساحيت أيضا حالفني باهللا أين أخربرفع وأخربم بالقضية قبل أن ت

يف اية املطاف. وليس املذكورون آنفا هم وحدهم الشهود على ذلك بل 
أطلعت عليها يف غرفة بعينها مستر برون واملولوي فضل دين احملامينيِ يف 

العتراف أا من أخبار الغيب ونبوءات إىل ااحملكمة العليا، حبيث اضطرا 
هللا اليت حتققت اليوم. املذكوران آنفا حماميان يف احملكمة العليا، ومل من ا

يدخال يف مجاعيت بعد، أي املولوي فضل دين احملامي يف احملكمة العليا، 
والثاين هو مستر برون وهو أيضا حمام حمترم يف احملكمة العليا وهو أورويب 

  ومسيحي دينا. 
ل تربئة ساحيت مذكور يف والدعاء الذي دعوت به قبل األوان من أج

                                                 
املتعصبني والنشيطني احملليني  وان شخصنيِ من اآلرينيقبل األد أطلعت على هذا اإلهلام ق ١

ومها "الله شرمبت" و"الله مالوا مل" أيضا. حني طلبت منهما اإلدالَء بشهادة حق 
 ورأيت منهما آثار الرفض قلت: ال أبايل بكما قط فقد بشرين اهللا تعاىل أنه سيحميين يف

 هذه القضية. منه.
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الصفحة األوىل من كتايب "حقيقة املهدي" بصورة بيت فارسي تعريبه: 

ي ومأواي" انظروا اآلن، ئ"جتَلَّ يا رب بنفسك لتربئيت، يا كهفي وملج
كيف استجيب دعائي وكيف ذهبت سدى كل مساعي معارضي املبذولة 

  إلنزال العقوبة يب. 
ت مقصورة على تربئة ساحيت فقط؛ بل هلا أجزاء واعلموا أن النبوءة ما كان

كثرية؛ وحتققت كلها بكل قوة وجالء. كانت الشرطة قد رفعت هذه 
القضية دف أن تنـزل يب عقوبة ما أو لتطلب مين على األقل كفالة 

. بطالةباهظة، وقد وضع أساسها منشي حممد خبش؛ نائب املراقب يف 
أن يؤدي واجبه الوظيفي ذه الطريقة  أعترف أن املنشي املذكور أراد

حبسن النية حبسب فهمه. ولكن ملا كان يف علم اهللا أين ما ارتكبت جرميةً؛ 
أهدافها املتعلقة فقد طمأنين قبل األوان وأخربين أن الشرطة ستفشل يف 

 ،ذه القضية، وأن فم حممد حسنيلة "إشاعة السنة"، رئيس حترير ا
. كان مستر دوئي جالسا على كرسي ١ءة يف املستقبلسيكَم منعا لإلسا

احملكمة ويفهم الشيخ حممد حسني البطالوي ليكف لسانه يف املستقبل عن 
نائب  - التكفري والبذاءة. وكان سيد بشري حسني ومنشي حممد خبش

املراقب يف بطاله موجودين يف احملكمة إذ سلِّم الكتاب "حقيقة املهدي" 
إىل املولوي فضل دين  ١٢هذه النبوءات يف الصفحة الذي وردت فيه 

                                                 
من غرائب قدر اهللا أن مستر دوئي فصل حممد حسني عن القضية ليتم التحقيق يف التهمة  ١

املوجهة إليه فيما بعد، ولكنه حضر احملكمة من تلقاء نفسه بنية التفرج فقط عند املرافعة 
األخرية يف القضية املرفوعة علي، دون أن تكون له عالقة بالقضية. فحني رآه القاضي أخذ 

وقيع فورا على فقرة تتضمن أن يكف لسانه يف املستقبل عن البذاءة والشتائم منه الت
والتكفري والتكذيب. ما دعاه أحد إىل احملكمة آنذاك بل ساقته مشيئة اهللا فقط حىت يتحقق 

 القائل إن لسان حممد حسني سيكف عن سوء الكالم، منه.  �اإلهلام املقدس من اهللا 
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ومستر برون؛ احملامينيِ يف احملكمة العليا. فكانا يقرآن النبوءات على 
احملكمة جالسني كلّ على كرسيه، ويقوالن إن هذه النبوءة قد حتققت 
اآلن. وبعد اخلروج من الغرفة؛ قال مستر برون للشيخ رمحة اهللا التاجر 

 بوءة قد حتققت. أيضا: إن الن
احملاميني احملترمني عفويا مع أنه مل  ذينلقد جرت هذه األمور على لسان ه

قد رأوا مرارا بأم  كانوا، ذلك ألم اوشغلهم اتكن هلا أدىن عالقة مبنصبهم
ولو  -أعينهم عند املثول أمام احملكمة عدة مرات كيف بذلت الشرطة

إلنزال العقوبة يب، ولكن اهللا  والشيخ املذكور، جهودا مضنية - بصحة النية
؛ بل أخربين أيضا قبل األوان أم نيام املدمرةتعاىل مل ينجين فقط من 

برؤية حتقق النبوءة اإلهلية  امهاسيفشلون يف مراميهم هذه. فقد تأثر قلب
الصرحية والواضحة اليت أخربت عن نتيجة القضية. ونص النبوءة الواردة يف 

ايب "حقيقة املهدي" هو: "إن اهللا مع الذين اتقوا من كت ١٢الصفحة 
والذين هم حمسنون. أنت مع الذين اتقوا. وأنت معي يا إبراهيم. يأتيك 
نصريت، إين أنا الرمحن. يا أرض ابلعي ماءك. غيض املاء وقُضي األمر. 
سالم قوال من رب رحيم. وامتازوا اليوم أيها ارمون. إنا جتالدنا، فانقطع 

أسبابه. ويلٌ هلم أنى يؤفكون. يعض الظامل على يديه ويوثق، وأن العدو و
اهللا مع األبرار، وأنه على نصرهم لقدير. شاهت الوجوه. إنه من آية اهللا، 
وإنه فتح عظيم. أنت امسي األعلى. وأنت مين مبنـزلة حمبوبني. اخترتك 

دي، لنفسي. قل إين أُمرت وأنا أول املؤمنني." (انظروا: حقيقة امله
) أي... ستدركك نصريت يف هذه القضية. يا أرض ابلعي ماءك؛ ١٢ص

تنايف واقع األمر وتثري الفتنة ألا لن تقبل ولن الشكاوى اليت أي اسحيب 
يتقيد ا القاضي. فقد جف ماء الشكاوى اليت كانت أساس القضية. 



 �������� ��������  ٢٠٥ 
وقضي األمر؛ أي سيصدر القرار لصاحلك يف املستقبل أيضا وستبطل خطة 
األعداء. ما هو ذلك القرار؟ القرار هو أنك ستعصم من شكاوى الشرطة 
 هام. هذا حكم اهللا الذي هو ربوحممد حسني، أي ستسلم من االت

 براءتك يف السماء وكذلك سيصدر سالمتك ورحيم؛ أي قد صدر حكم
يضا. وحكم أن يفصل منها ارمون؛ أي يظلوا مغلوبني يف األرض أ

العدو  وخائبني ونادمني يف القضية. نزلنا من السماء وجتالدنا حىت قُطع
كلها؛ أي األمور اليت أقيمت القضية على أساسها سوف تشطَب  هأسبابو

 يف احملكمة ولن تكون جديرة باالهتمام. وسيقطع األعداء أيضا، أي
  ختيب آماهلم ولن خيرجوا من غرفة احملكمة ظافرين. و سيغلَبون

معلوم أن الشرطة قد رفعت ضدي شكوى أنين خالفت إشعار احملكمة 
وهددت حممد حسني بالعذاب بناء على اإلهلام. فلم تكن بغية الشرطة 
وسعادا يف أن تربئ احملكمة ساحيت يف هذه القضية دون الكفالة 

الشرطة يف ذلك جهدا ألنه كان من واجبها الوظيفي والعقوبة، فلم تدخر 
أن تثبت صحة القضية اليت أثارا. ولكن اهللا الذي يعلم ما يف الصدور 
واملطلع على حقائق األمور؛ جعل الشرطة خائبة خاسرة متاما يف مرامها 

  ومبتغاها. 
ين اهللا هذا ما يشري إليه إهلام: "إنا جتالدنا، فانقطع العدو وأسبابه". ولقد ب

اإلهلام أين سأجادل الشرطة وحممد حسني كاحملامني، هذا يف تعاىل 
أدلتهم وأسبام  مجيع . وسنمزقيف اية املطاف وسيكون االنتصار حليفنا

. مث قال تعاىل يف حق حممد حسني: يعض ممستندام وشهاداأوراق و
على تعهد كهذا . أي سيكره للتوقيع شرورهالظامل على يديه، ويمنع عن 
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. مث قال: إن اهللا مع األبرار، ١فيتوقف عن كيل الشتائم والتكفري والتكذيب
وإنه على نصرهم لقدير. شاهت الوجوه. أي أن رافعي القضية سيحرمون 
من مرامهم خبجل شديد. وما قاله بعضهم بأننا سنفعل كذا وكذا؛ 

وههم من اخلجل. سيجعلهم اهللا مغلوبني وسيخجلون حىت يعلو السواد وج
ألن  العظيموستظهر هذه اآلية من اهللا يف ذلك اليوم، وحيصل هذا الفتح 

د األعداء كلها. ولن يكون هذا الفتح يف جعلِ اهللا ياهللا تعاىل سيحبِطُ مكا
تعاىل املعارضني مغلوبني فقط؛ بل سيكون هذا الفتح عظيما لسبب آخر 

  م قبل األوان.قد أخرب بطلوع ذلك اليو �أيضا وهو ألنه 
: أنت مظهر امسي األعلى؛ أي ستكون لك الغلبة دائما. فهذه �مث قال 

عالمة املسيح املوعود الفريدة أنه سيكون غالبا. مث قال: "أنت مين مبنـزلة 
حمبوبني. اخترتك لنفسي. قل إين أُمرت وأنا أول املؤمنني". هذه النبوءة 

ققت يوم اجلمعة يف اليت أُنبئ ا ذه العظمة والشوكة؛ حت
لة إشاعة السنة" بعد رئيس حترير ام. مث أثار حممد حسني ٢٤/٢/١٨٩٩

                                                 
لى هذا اإلشعار تعهدا بأين لن أتنبأ بعد اآلن عن موت حممد صحيح أين أيضا وقّعت ع ١

حسني أو خزيه، ولكن هذا التوقيع ليس مما ميكن أن يوقع أي خلل يف أمورنا، وقد 
نشرت إعالنا صرحيا جدا قبل مدة طويلة يف الصفحة األخرية من كتاب: "أجنام آم" 

بل ما مل يكونوا هم الدافع وراء ذلك، (عاقبة آم) أين لن أخاطب هؤالء الناس يف املستق
بل وقد نشرت ذا الصدد إهلاما أيضا يف كتايب "مرآة كماالت اإلسالم". وبعد ذلك 
اإلهلام أعرضت دائما عن حممد حسني ومل أره جديرا باخلطاب. ولكن اضطررت إىل أن 

"جعفر زتلي". من أكتب عنه شيئا نتيجة تصرفاته الشائنة اليت أبداها بالتواطئ مع املدعو 
املؤسف أم أذاعوا جتاسرا منهم أين منعت من نشر اإلهلامات، وقالوا مستهزئني إن أبواب 
اإلهلام قد أُغلقت، ولكن عليهم أن يفكروا بشيء من احلياء أنه لو كانت أبواب اإلهلام 

تاب لتروا كم وا هذا الكؤمغلَقة فكيف إذًا نشرت يف مؤلفايت اليت ألّفتها بعد ذلك؟ بل اقر
 إهلاما يوجد فيه، منه.
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حتققها اعتراضا حبسب عادته القدمية أن الكلمة الواردة يف حكم احملكمة 

وليس "الرباءة". ويبدو أنه حِسب هذا االعتراض كبريا  "discharge"هي 
بار عام". ويبدو أنه كان جدا؛ فنشره يف جريدتي "بيسه أخبار"، و"أخ

النبوءة، فيحرمهم من اهلداية بعدم حتقق عامة الناس إيهام يهدف من ذلك 
خبداعه. ولكن هذه اخلديعة لسوء حظه ال ميكن أن تؤثر يف قلوب 

  . هذا الكتاب العاقلني، بل إن تصرفه هذا سيجلب له ندما كبريا بعد نشر
تستخدمان لتربئة أحد من اجلرمية أو ليكن معلوما أن يف اإلجنليزية كلمتني 

. إن كلمة "acquit"، واألخرى "discharge"مها: االعتباره بريئا. إحد
"discharge"  ،م حني ال تثبت اجلرمية يف نظر القاضي منذ البدايةستخدت

فتستخدم حني تثبت  "acquit"فيطلَق سراح املتهم لعدم الثبوت. أما 
اجلرمية أوال ويدان املتهم، مث يثبِت براءته من اجلرمية فيفرج عنه. فهناك 

تتضمن الرباءة  "discharge"فرق بني الكلمتني من الناحية القانونية؛ فإن 
فتعين الرباءة حني تثبت اجلرمية، مث  "acquit"حني ال تثبت اجلرمية، وأما 

هاية املطاف بعد حترير حكم اإلدانة. وكلمة "الرباءة" تثبت براءة املت م يف
العربية حتوي كال املفهومني. إذًا، كلمة "الربيء" تشمل كال املفهومنيِ. 
إذًا، تطلق "الربيء" يف كلتا احلالني، أي على من كان بعيدا عن االام ومل 

ة إليه. فلو تثبت عليه التهمة، أو على من ثبتت براءته بعد توجيه التهم
فال تترجم بالعربية إال بـ  "discharge"استخدمت الكلمة اإلجنليزية 

"التربئة"، ألا من الناحية القانونية ال حتوي معىن اإلفراج فقط بل معناها 
اإلفراج بناء على عدم ثبوت اجلرمية، والكلمة العربية ألداء هذا املعىن هي 

مة تعطي هذا املعىن بالضبط. إن كلمة "التربئة". وال توجد يف الفارسية كل
؛ تنازالاإلفراج أو إطالق السراح ال تعطي هذا املعىن وإن جاز استعمالُها 
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إطالق العصافري من القفص.  وإن كانألن اإلفراج معناه اإلطالق فقط، 
اإلفراج فقط وبدون  "discharge"ومل يقصد املشرعون قط من كلمة 

شرطا هاما وهو أا عندهم حتوي  "discharge"شرط. بل إن كلمة 
أو ال يتوفر دليل كاف على على املفرج عنه ال تثبت اجلرمية تطلَق حني 

تتضمن عند املقننني شرطا  "discharge"، فإن كلمة ا. إذًارتكابه اجلرمية
ال تترجم بكلمة اإلفراج  "discharge"يذكَر دائما يف األحكام. وكلمة 

اج وحده يعين اإلطالق فقط دون أن يتضمن مفهوما فقط قطّ؛ ألن اإلفر
ال ميكن ترمجتها بالفارسية البتة  "discharge"إضافيا. فليكن معلوما أن 

حسبما يبتغيه املقننون، إال أن الكلمة العربية "الرباءة" وحدها تعطي هذا 
املعىن. هناك تعبريان يف العربية ذا املعىن فيقال: "أنا بريء من ذلك"، 

نا مربأٌ من ذلك". التعبري األول يعين أنه مل تثبت علي مةٌ، أما الثاين و"أ
ثبتت براءيت ونزاهيت. انظروا "لسان العرب" وتاج العروس أُفتعين أنه قد 

اليت فُصلت فيها معاين "الرباءة"  املفصلة وغريمها من املعاجم العربية
القرآن الكرمي أيضا  يف تانالكلم اتانبتصريفات خمتلفة. كذلك وردت ه

ومن يكِْسب خطيئَةً أَو إِثْما ثُم يرمِ بِه �بكال املعنيني؛ فيقول اهللا تعاىل: 
خطيئة أو إمثا مث رتكب ا. أي من �١برِيئًا فَقَد احتملَ بهتانا وإِثْما مبِينا

إمثا مبينا. فهنا قد تانا و مل يثبت عليه ارتكابه؛ فقد احتملاتهم به شخصا 
بكلمة "بريء" إىل شخص مل تثبت عليه جرمية أو ذنب. ولو  �أشار اهللا 

عارض أحد قولنا وقال بأنه ليس هذا املعىن املراد من الربيء هنا؛ بل املراد 
منه أن يتهم شخص غريه مث يثبت األخري يف احملكمة بالشهادات أنه بريء 

ه بواسطة الشهود؛ لكان استنباطه هذا باطال من اجلرمية، كما يثبت براءت
                                                 

 ١١٣النساء: ١
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متاما وخمالفا ومنافيا للقرآن الكرمي بكل صراحة، ألنه لو استنبط من اآلية 
معىن كهذا ألطلّت مشكلة كبرية برأسها؛ وهي أن اام الشخص الربيء 
الذي مل يثبت ارتكابه جرميةً، ال يعترب ذنبا عند اهللا، وإمنا الذنب هو إلصاق 

تهمة بالذي قدم يف احملكمة شهودا وأثبت براءته، وهذا املعىن باطل ال
باتفاق مجيع فرق املسلمني. لذا يرى مجيع العلماء املسلمني أن الذين 
يرمون الغافالت من النساء بالزنا، هم حتت طائلة املؤاخذة حبسب هذه 

هلن اآلية. ولقد اعتربت اآلية هؤالء السيدات بريئات، وإن كانت أعما
عة. فثبت من يخمفية عن األعني، ألنه ال تثبت عليهن جرمية حبسب الشر

النص القرآين أن الذي ال دليلَ شرعيا على ارتكابه جرمية ما؛ فهو بريء. 
وثبت أيضا أن اللغة العربية تسميه بريئا ألنه ال وسيلة أفضل من القرآن 

وردت يف سورة  العرب. وهناك آية أخرى حماوراتالكرمي لالطالع على 
والَّذين يرمونَ الْمحصنات ثُم لَم يأْتوا �النور تؤيد املعىن نفسه وهي: 

 كأُولَئا ودةً أَبادهش ملُوا لَهقْبال تةً ولْدج انِنيثَم موهدلاَء فَاجدهش ةعببِأَر
ات يف هذه اآلية هو املعىن نفسه . املعىن املراد من احملصن�١هم الْفَاسقُونَ

  الذي أريد من كلمة "بريء" يف اآلية املذكورة قبلها. 
فإذا مل يكن مصداق كلمة الربيء إال الذي يدان باجلرمية أوال، مث تربأ 
ساحته بشهادات الشهود وسقوط أدلة املدعي نتيجة أدلة الدفاع، كما 

"إشاعة السنة"، فإنّ اتهام  لةرئيس حترير ايرى املولوي حممد حسني 
املرأة بالزنا يف هذه احلالة، أي إذا كان هذا هو املراد من كلمة "بريئا" 

 رِيئًا�الواردة يف آيةب مِ بِهري جرميةً إال إذا �ثُم عدثبت يف احملكمة أُ، لن ي
من وهذا يستلزم أيضا أن ال تسلَم  بواسطة الشهود الثقاة أا ليست بزانية.

                                                 
 ٥النور: ١
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شر املتهمني آالف السيدات العفيفات اللوايت ال دليل على سوء تصرفان 
مبن فيهن نساء األنبياء والصحابة ونساء أهل البيت، ولن يكون من حقهن 
أن يعتبرن بريئات ما مل يثبنت عفتهن حبضورهن احملاكم، مع أن اهللا تعاىل 

اموا اللوايت ال دليل على قد جعل املتهِمني مسؤولني عن إثبات التهمة إذا 
ثُم لَم �سوء تصرفهن، ومساهن بريئات وحمصنات، كما يفهم من اآلية: 

. أما إذا كان معاندونا ال يبالون بسبب معارضتهم لنا �يأْتوا بِأَربعة شهداَء
حىت بشرف نساء األنبياء وأصحام ونساء الناس احملترمني مجيعا، فعليهم 

حبق نسائهم على األقل بشيء من احلياء بأنه إذا طعن أحد يف أن يعدلوا 
عفتهن واتهمهن مبا ال أصل له، أفتعترب هؤالء النساء بريئات حبسب اآلية: 

ويكون املتهِم جديرا بالعقاب؛ أم تعتربنَ سيئات؟ وهل  �يرمِ بِه برِيئًا�
ري بريئات ما مل يسمح لكل من هب ودب أن يطعن يف عفتهن ويعتربهن غ

يأتني بالشهداء يف احملكمة، وما مل يثبِتن براءن وعفَّتهن يف احملكمة 
تعين أن عدم إثبات اجلرمية ال  �يرمِ بِه برِيئًا�ية: اآلبالشهادات؟ أي هل 

يكفي، بل ال بد من إثبات العفة والرباءة أيضا بشهادات قوية؟ احلياء، 
  احلياء، احلياء!

 لة "إشاعة السنة"رئيس حترير اولوي حممد حسني البطالوي، فأناشد امل
أصدقاءه أن  به سبحانه وتعاىل اهللا أن جييب على هذا السؤال، كما أناشدب

  . نييطلبوا منه اجلواب لكي تسود وجوه الكاذب
أما النوع الثاين من الربيء حيث يقدم املتهم دليال على براءته فقد مساه 

، وال بد للمؤمن �١أُولَئك مبرؤونَ مما يقُولُونَ�" كما يقول: القرآن "مربأ
فَال �من أن يقبل حكم اهللا تعاىل يف هذا البحث وإال فسيؤاخذ حبكم آية: 

                                                 
 ٢٧النور: ١
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وربك ال يؤمنونَ حتى يحكِّموك فيما شجر بينهم ثُم ال يجِدوا في 

. أي أم سيحرمون من �١مما قَضيت ويسلِّموا تسليماأَنفُِسهِم حرجا 
اإلميان ما مل جيعلوك حكَما، وليس ذلك فحسب بل ما مل يقبلوا حكمك 

  بطاعة كاملة وصدر منشرح. 
قل يل اآلن أيها الشيخ احملترم ماذا يقول القرآن الكرمي؟ هل مساين اهللا تعاىل 

أم ال حبسب قرار السيد دوئي املبين على عدم يف القرآن الكرمي "بريئا" 
  ثبوت اجلرمية؟ هل تقبل هذا احلكم القرآين أم ال؟ 

األسف كل األسف أنك تواجه كافة أنواع اخلجل نتيجة عنادك وكذبك. 
ر اجلكم واجهت من اخلجل حني أصررت من قَبل وقلت بأن حرف 

م مع كلمة "عجب" هو "من" وليس "ل"!. لو تا املستخدتوبةً نصوح بت
يف احلال واجتنبت اهلراء والكالم السخيف يف املستقبل لصنت ماء 
وجهك؛ ولكنك نشرت عين يف اجلرائد دون مربر أن هذا الشخص مل تربأْ 
ساحته، مع أن الكابنت دوغلوس كان قد أملى يف قضية الدكتور كالرك 

 "discharge". وملا مل يملِ السيد دوئي معىن ٢الرباءة "discharge"معىن 
باألردية؛ وجدت يف ذلك فرصة ذهبيةً للطعن وأثرت ضجة يف اجلرائد. 
أما اآلن فمن له أن يقدر الندم الذي ستواجهه بعد نشر هذا التوضيح! لعلّ 

ال تعين الرباءة وإمنا تعين  "discharge"أحدا من احملامني قال لك مازحا إن 
اج فقط. ولكن عليك أن تأخذ اآلن درسا وتعيه كاألطفال الصغار اإلفر

" التسريح dischargeوهو أن واضعي القانون مل يقصدوا قط بكلمة "

                                                 
  ٦٦النساء:١
األسف كل األسف على الشيخ الذي ثبت أن شخصا إجنليزيا أكثر منه إملاما باللفظ  ٢

 العريب. منه. 
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املطلق يف كل األحوال، بل عندما يسرح املتهم لعدم ثبوت اجلرم، فإن 
" يف هذه احلالة تعين اإلفراج عن املتهم بسبب عدم dischargeكلمة "
لعلّ حواسك تكون سليمة إىل هذا احلد لتفهم على األقل أنه ال جترميه. 

حيق لقاضٍ أن يطلق سراح ارم دون أن يكون لذلك سبب معقول. جيب 
أن تعرف أن املشرعني قد أوجدوا كلمتني خمتلفتني لبيان الفرق بني قسمني 

دم واملراد منها اإلفراج عن املتهم لع "discharge"من الرباءة؛ أوهلما: 
، ويسمى بالعربية "الربيء"، أصال املنسوبة إليهاجلرمية  ثبوت وقوع

وتعين اإلفراج عن املتهم بعد إثبات  "acquit"والكلمة األخرى هي:
الواقعة بالفعل، ويسمى بالعربية: "املربأُ". فمن  اجلرميةمن ارتكاب براءته 

اإلفراج مطلقا  "discharge"سوء فهم مغزى القانون أن يراد من كلمة: 
 "discharge"يف كل األحوال، بل املغزى القانوين احلقيقي هو أنّ كلمة 
. وقوع اجلرميةختتص يف القضايا اليت يفرج فيها عن املتهمني لعدم ثبوت 

هو الذي يسمى بريئا بالعربيةكما  اجلرمية املنسوبة إليهفاملتهم الذي مل تثبت 
. وملا مل يستطع املترمجون الذين ترمجوا ١رميتبني من شهادة القرآن الك

حني وا ؤاالصطالحي بدقة؛ أخط نقل معناها "discharge"كلمة 
استخدموا هلا كلمة "اإلفراج" اليت ال تعطي املعىن املقصود من 

"discharge"  بصورة صحيحة. وملا كانت اإلجنليزية والفارسية لغتني
عثر املترمجون يف ذلك، وكان عثارهم ناقصتني ال تؤديان املعىن الدقيق فقد ت

                                                 
كل الناس املوجودين يف العامل، رجاال ونساء، يستحقون أن يسموا أبرياء حبسب لغة  ١

نصوص القرآن الكرمي الصرحية ما مل يثبت ارتكام جرمية. إذًا، فإن معىن العرب و
"الربيء" واسع جدا حسب القرآن الكرمي، وكل شخص يعد بريئا ما مل تثبت عليه 
جرمية، ألن الرباءة هو الوضع الطبيعي، أما اجلُرم فهو علّة تصيبه فيما بعد، لذا ال بد من 

 وجود الدليل عليه، منه. 
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سببا لتعثّر كثري من البسطاء اآلخرين. فلو ترمجوا بالعربية اليت متلك رصيدا 

، "discharge"بالغيا هائال، واستخدموا كلمة "الرباءة" يف ترمجة 
   الجتنبوا عثارا خطريا.  "acquit"واستخدموا كلمة "مربأ" لترمجة 

سيمهم هذا مدعاة العتراضات كثرية. مما ال شك هنا أذكّر املشرعني أن تق
فيه أن لكلٍ أن يصطلح، ولكن ملا كانت الكلمتان "بريء" و"مربأ" 

 "discharge"موجودتني يف العربية وتوازيان متاما الكلمتني اإلجنليزيتني: 
لتكلفات األخرى اليت تسفر يف اية املطاف إىل افال حاجة  "acquit"و

 ، وإالالبسطاء عن هدف القانون احلقيقي وواضعيهكثري من عن ابتعاد 
وا مئات من قرارات القضاة لتروا أم ظلوا دائما يكتبون ؤميكنكم أن تقر

: ألنه املتهمني قائلنياإلفراج عن أحد  أي "discharge" يف حكمهم قبل
ال يوجد دليل على ارتكابه اجلرمية أو مل تثبت التهمة عليه، أو أن الشهادة 

أي " discharge"بـ  كافية، أو أدلة املدعي ليست مقنعةً فنحكم ليست
اإلفراج عنه. فترون أم يؤسسون هذا النوع من اإلفراج على عدم ثبوت ب

، إىل كلمة تتضمن اإلفراج بالشرط "discharge"اجلرمية فيجب أن تترجم 
طع املذكور، وتلك الكلمة املناسبة هي: "بريء". فمن الثابت املتحقق بالق

هو "املربأ"،  "acquit"، ومعىن "discharge"واليقني أن معىن "الربيء" هو 
وهذا ما رمى إليه واضعو القوانني ولكن املترمجني مل يتمكنوا من التعبري 

  عن ذلك بصراحة. 
الربيء الذي مل يثبت عليه  أن النتباه مرة أخرى إىل الفرقافال بد من 

كانت  منواملربأ ، دانته بارتكااارتكاب اجلرمية، وال يوجد سبب إل
، ولكن أدلة الرباءة نقضتها موجودة أسباب إلدانته بارتكاب اجلرمية

وغلبت عليها. هل من العدل يف شيء أن تطلق كلمة املفرج عنه فقط على 
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؟ الامه وذنب ومل يوجد أي سببالذي كان بريئا أصال من كل جرمٍ 
فّته الذي مل يخمد على الرغم من االلتفات إىل نور عوهل جيوز عدم 

 العدل من مقتضى روح بلكال،  ؟شيءاحملاوالت املضادة، وال يذكَر عنه 
  دون أدىن شك أن يعطى كل ذي حق حقه. 

فباختصار، من كان ميلك سريةً حسنة حبيث ال ميكن الطعن فيه بشكل من 
ملفرج عنه" باملعىن األشكال؛ فإنه من الظلم العظيم أن يطلَق عليه كلمة "ا

العادي؛ فهل أفرج عنه أحد منةً عليه؟ كال، بل احلق أنه عصم من الطعن 
بناء  - غري املربر لعفّته الذاتية ومل متسسه نار الطعن، بل هو أمسى وأعلى

من املفرج عنه من النوع الثاين، ألن األخري الذي يطلَق  - على سريته الطيبة
 سجنال بقي يفى عليه زمانٌ أُدين فيه باجلرمية، ولعلّه قد أت "acquit"عليه: 

أيضا مدة من الزمن، أو وضعت يف يديه األصفاد. أما هذا الذي أُفرج عنه 
فقد عصمه نور سريته الطيبة من كافة أنواع  dischargeوفق كلمة: 

  الذلة. 
ام املشرعني بأم اعتربوا هذا النوع من الرباءة إفراجا عاديا ومل ا، فإن اإذً

ينظروا إليها بنظرة االحترام هو سوء ظن خمجل. غري أنه ميكننا القول 
ن املترمجني مل يتمكنوا، بسبب النقص يف لغتهم أو لسبب آخر، أباليقني 

بصورة صحيحة تعطي صاحب احلق حقه.  dischargeمن ترمجة كلمة 
أم مل يعثروا على  هناك إمكانية قويةذا خطأ نتج عن قلة التدبر. ووه

كلمة إجنليزية إال اليت تعطي معىن اإلفراج وحده. فاألمر يعود إىل النقص 
يف اللغة اإلجنليزية ألا مل تتمكن من إجياد كلمة تعطي املعىن املطلوب 

أم كلما من طبعهم املنصف  أتوقعالذي حيقق هدفهم ومرادهم، ولكنين 
  ه حتما. أصلحواخلطأ  ااطلعوا على هذ
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وسيعلم كل منصف أمني مما قدمناه هنا من األدلة واإلثباتات أن ما أكذبه 
من كالم وما أشده منافاة لواقع األمر ما أشاعه الشيخ حممد حسني 

منشي  رفعهاالبطالوي عين بتباه فارغٍ أن ساحيت مل تربأ يف القضية اليت 
  نائب املفوض يف بطاله! حممد خبش؛ 

معناها الوارد يف وال تعين "الرباءة"،  dischargeولو قبلنا جدال أن كلمة 
كذب، فمع ذلك إنه ملن شقاوة حممد حسني  اإلجنليزية هو القواميس

د؛ يالكبرية أنه ال يستطيع أن ينال الغاية اليت من أجلها نسج هذه املكا
اركا كالم اهللا الطاهر، القرآن متخليا عن مغزى القانون احلقيقي بل ت

ترسيخ عدم حتقق النبوءة د يالكرمي، ألن هدفه احلقيقي من كل هذه املكا
وأنه قد أُفرج عين فقط ومل تربأ ساحيت. ولكنه  ،يف قلوب الناس بأي حالٍ

خاب وفشل يف نيل هذا املرام بكل معىن الكلمة؛ ألن النبوءة املذكورة يف 
ملهدي" مل ترد فيها كلمة "الرباءة" بل وردت من "حقيقة ا ١٢الصفحة 

اليت نيام السيئة  وكلمة "سالم"، ومعناها العصمة من صوالت األعداء 
املذكورة عبارة  ١٢أدت إىل تلك الصوالت. فقد وردت يف الصفحة 

نصها: "يأتيك نصريت، إين أنا الرمحن. يا أرض ابلعي ماءك. غيض املاء 
ن رب رحيم". أي ستدركك نصريت يف هذه وقُضي األمر. سالم قوال م
. وقُدر أن جيف املاء، أي لن يبق من رمحكالقضية. أنا الرمحن وسأ

الشكاوى أي أثر أبدا. وقد حكم يف القضية، واحلكم هو: "سالم قوال من 
رب رحيم" أي تكون يف سالم ولن يصيبك ضر. هذا ما قاله اهللا الرب 

وءة حتما ألا من اهللا تعاىل. ترون أنه قد الرمحن، أي ستتحقق هذه النب
وردت يف النبوءة كلمة "سالم" ومعناها أن املعارضني سيفشلون فيما 
أرادوا إلحلاق الضرر بك من خالل رفعهم القضية وأخرجوا كل ما كان 
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يف جعبتهم، وستخرج منها بسالم يف اية املطاف. ترون أنه مل ترد هنا 
ما كان اهللا يعلم أن هذا الشيخ الظامل الذي ـكلمة "الرباءة" مطلقا. ول

جتاوز احلدود كلها سيثري جداال سخيفا حول كلمة "الربيء" أيضا تعتيما 
للنبوءة، أورد يف النبوءة كلمة "سالم" بدال من "الربيء". فتدبروا اآلن أن 

، ويسميين ١القرآن الكرمي يعد حممد حسني كاذبا وخائنا يف معارضته هذه
تربئة ساحيت فيها. ولو افترضنا جدال أن حممد إىل يف القضية نظرا بريئا 

حسني حمق يف عدم اعتباري بريئا يف القضية على الرغم من هذا االنتصار 
فإنه مع ذلك حرِم  -صريح ذبامع أن اهللا يعلم أنه ك - البني الذي حيالفين

يف الصفحة  من نيل مرامه؛ ألنه ميكن لكل واحد أن يعلم بقراءة النبوءة
من "حقيقة املهدي" أنه ال توجد فيها كلمة "الربيء" بل  ١١، السطر ١٢

  الكلمة الواردة فيها هي "سالم" اليت تدل على سالمة العرض واحلياة.
وإىل جانب النبوءة اليت حنن بصددها هناك نبوءتان أخريان يف الصفحة 

سبابه. يعض نصهما: "إنا جتالدنا فانقطع العدو وأ ١٣و ١٢، السطر١٢
العدو ومل يبق  متزقالظامل على يديه ويوثَق" أي حاربنا العدو بالسيف حىت 

يف يده شيء، وانقطعت مجيع أسبابه أيضا. وإن الظامل، أي حممد حسني 
  . فتنتهسيعض على يديه ويمنع من 

فانظروا اآلن، ما أعظم هذه النبوءة اليت أُخرب فيها أن رافعي القضية 
                                                 

كاذبا أو خائنا ولكن كالم اهللا إىل تسميته  أتهم حممد حسني بشيء وال أرى حاجة ال ١
 �القرآن الكرمي الذي يدعي هو اإلميان به، يعده كاذبا وخائنا. فهو كاذب ألن اهللا 

يسمي املفرج عنه يف مثل هذه القضية "بريئا" نظرا إىل بناء احلكم، ولكن حممد حسني 
ة. وله أن يعترف بنفسه، إذا شاء ذلك، أن الذي يقول شيئا ينايف بيان ينكر هذه التسمي

القرآن الكرمي هو كاذب. وأما اخلائن فألنه كتم حقا بينا مع كونه شيخا، وادعاِء كونه 
 من أهل العلم. وال خيانة أكرب من كتمان احلق الذي أظهره القرآن الكرمي بنفسه. منه.
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كلها اليت اختلقوها. وقد  أسس القضيةوستتمزق ! مساعيهم سيفشلون يف

أُنبئ أيضا أن حممد حسني سوف يمنع من بذاءة اللسان وحتريض اآلخرين 
  عليها، وستنقطع كتاباته السيئة والنجسة يف املستقبل. 

اعلموا أن هذا الشخص كان قد جتاوز يف سوء الكالم احلدود كلّها. وكل 
وحاد األدب ء القذرة اليت نشرها هذا الشيخ سي من يطَّلع على كتاباته

ظلما وزورا يف جملة "إشاعة السنة" حبقي وحبق أهل بييت الذين هم الطبع 
 إىل اآلن وزيتحبيف جريدة "جعفر زتلي" وهي  ١، أو نشرها�من آل النيب 

ومسجلة يف ملف القضية املذكورة، سيقول عفويا إن بذاءة لسان هذا 
الشخص قد بلغت أقصى احلدود. مث انظروا! كيف منع، حبسب النبوءة، 
من الوقاحة املخجلة وبذاءة اللسان. هل كان أحد يعلم أن سلسلة بذاءة 

على هذا النحو؟ إنين على يقني أن كل إنسان  حظَرلسانه وسوء كالمه ست
بيل ال عوج يف طبعه وال زيف يف جوهر فطرته النقية وال خلل يف جنابته ن

من الطرفني، لن يرضى أبدا بأن يتفوه بالشتائم البذيئة واالفتراءات النجسة 
عن األشراف املنحدرين من عائلة السادات، وعن السيدات العفيفات من 

ليت مساها . األوراق السيئة كلها ا�عائلة النبوة وأهل بيت رسول اهللا 
حممد حسني "إشاعةَ السنة"، مع أعداد اجلرائد األخرى اليت أصدرها بني 

إذا  ،املدعو جعفر زتلي مبا فيها من بذاءةومثيله حني وآخر صديقُه 
عرضت على أي شخص نبيل يف أي قوم يف العامل فإنه يستطيع أن حيكم 

                                                 
فمه إىل اآلن منذ اإلشعار املذكور، ولكن صديقه املدعو مع أن حممد حسني قد أغلق ١

"جعفر زتلي" مستمر يف بذاءة اللسان حىت بعد اإلشعار. (انظروا جريدة "خادم اهلند" 
م، وجريدة "جعفر زتلي" الصادرة يف ١٨٩٩أيلول  ١٥الصادرة يف الهور، العدد 

 الهور). منه.
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جييز مثل أن  وشريف وسليم الطبع وصاحل وتقي نبيلأنه ال ميكن لشخص 
  هذه العبارات والكلمات، دعك أن ينشرها بيده. 

يف حوزيت مجيع العبارات اليت نشرها هذا الشخص وصديقه "جعفر زتلي" 
فرقة املوحدين،  ندوبوأستطيع تقدميها ملن يطلبها. هذا الشخص يعد م

هذه الفرقة، فيمكن أن تقيسوا عليها  مندوبفإذا كانت هذه هي حال 
رين به. إنين جد مظلوم ومتضرر من سوء كالمه وبذاءة لسانه حال املتأثِّ

الشديدة، وبودي أن تراجع احملكمة مرة أخرى، يف مناسبة ما أوراق ملف 
  القضية اليت تشهد على أسلوب هذا الشخص وسريته. 

لن أقول أكثر من ذلك. هل يل أن أتوقع من أي من املعارضني أن يقول 
على تلك الكلمات النابية والفاحشة واملبنية على كلمة احلق بعد اطالعه 

فَمن يعملْ �بذاءة اللسان؟ إمنا أشكو بثّي إىل اهللا تعاىل، وإين أؤمن بـ: 
  .١ �مثْقَالَ ذَرة خيرا يره * ومن يعملْ مثْقَالَ ذَرة شرا يره

النبوءة، إذ أطلعين  كلّ ما أهدف إليه من هذا الكالم هو بيان عظمة هذه
اهللا تعاىل بإهلامه املقدس على احلكم النهائي يف القضية قبل أن أعلم ماذا 
عسى أن يكون حكم القاضي النهائي، بل إين موقن أن القاضي بنفسه مل 

أيضا على أن األسباب  �يعلم حينها أنه سيصدر هذا احلكم. وأطلعين 
سوف تبطل كلها وسيعصمين اهللا  واألدلة اليت مجعها املدعون ليبطَش يب

ه من اإلهلام أن وجو ١٤تعاىل منها. مث أُنبئ أيضا قبل األوان يف السطر 
سوف تسود، الذين يريدون أن يبطش ذا الشخص وتعاقبه احملكمة 

وسريزقين اهللا الفتح عليهم. ونص اإلهلام هو: "شاهت الوجوه، إنه من آية 
  اهللا. وإنه فتح عظيم."

                                                 
 ٩-٨الزلزلة: ١
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اآلن بعني اإلنصاف والعدل أية نبوءة ميكن أن تكون أوضح من  وانظروا

هذه، فقد أُنبئ فيها عن احلكم النهائي يف القضية قبل صدوره بل قبل أن 
يعلمه القاضي نفسه. ولو قلتم إنه من املمكن أن تكون اإلهلامات كلها قد 
كُتبت بعد صدور احلكم، لكفاكم دليال أن كتايب "حقيقة املهدي" كان 

د نشر قبل صدور احلكم النهائي ووصلت نسخة منه إىل الدوائر ق
ميكن إثباته من سجالت احلكومة. وهناك دليل آخر  وهذا مااحلكومية، 

أيضا أين أعطَيت هذا الكتاب يف غرفة احملكمة وقبل صدور احلكم األخري 
ا مستر للمحاميني يف احملكمة العليا واملكلَّفَني من قبلي مبتابعة القضية، ومه

ون واملولوي فضل دين، وقد قاال بعد قراءته: إن النبوءة قد حتققت راب
ون واملولوي فضل دين أن يشهدا حالفَني باهللا رابكل جالء. فيمكن ملستر ب

  أما اطّلعا على النبوءة قبل األوان.
) حني فُرضت الضريبة علي وتقدمت باستئناف للطعن باحلكم، كنا ٦٠(

نافذة بييت ملحق بلنفقات اإلمجالية يف مسجد صغري حنِسب الدخلَ وا
حبضور املولوي حممد علي وعديد من أفراد اجلماعة اآلخرين. كان السيد 
خواجة مجال الدين واملولوي عبد الكرمي السيالكويت يدققان حساب 
الدخل والنفقات، فاستولت علي حالة الكشف وأُريت أن اهلندوسي 

له" الذي كان يعىن بقضية الضريبة قد نقل إىل املسؤول يف مديرية "بطا
مكان آخر، ورأيت مكانه شخصا آخر وهو مسلم، جالسا على الكرسي. 

بعض األمور األخرى أيضا اليت كانت تبشر بالفتح ظهرت كشف وبال
والعاقبة احلسنة. فسردت الكشف للحضور فورا، وطمأنتهم متاما أن عاقبة 

حويف املوضوع جيدا القضية ستكون حسنة، وست ل القضية إىل مسلمٍ حيقق
مراعيا مقتضيات العدل. مث حدث بعد ذلك أن نقل املسؤول اهلندوسي 
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فجأة، وحل حمله ميان تاج الدين الذي يعمل اآلن مسؤوال يف مديرية 
بطالة. فأماط اللثام عن وجه احلقيقة نتيجة التحقيق يف املوضوع حبسن النية 

، مث أطْلع مستر دكسون نائب لسعي البليغ والبحثوا والعدل والتأين
تقريره إليه عما توصل إليه من غورداسبوره بإرسال املفوض يف حمافظة 

الصدق واحلق بعد التحقيق. ومن حسن احلظ أن األخري كان شخصا 
ذكيا ومنصفا حسن النية أيضا. فكتب يف حكمه أن مجاعة مريزا غالم 

نسيء م الظن. أي أن اإلفادة اليت قُدمت يف  أمحد معروفة وال يسعنا أن
  االستئناف صحيحة متاما؛ لذا فلتشطب الضريبة وليغلَق ملف القضية. 

عاقبة القضية مجاعةً كبرية قبل صدور احلكم ونبوءة الطْلعت على لقد أَ
فيها، ألن األسلوب املتبع عندي فيما يتعلق بالنبوءات هو أنه كلما كُشف 
يل شيء كنبوءة أخربت به اجلماعة كلها على الفور، والذين ال يكونون 
موجودين هنا يخبرون بالرسائل. وهذا ما فعلت عند هذه النبوءة أيضا. 

املخلصون الذين حكيت هلم هذه النبوءة ال يزالون أحياء  اإلخوة األكارم
  يرزقون، فيمكنهم أن يشهدوا عليها حالفني. 

م أين أُحضرت أمام قاضٍ ١٨٩٧أُريت يف أوائل تشرين األول عام  )٦١(
إجنليزي لإلدالء بشهادة، فسألين عن اسم أيب ولكنه مل يطلب مين أن 

مجادى األوىل  ٢١يف الرؤيا بتاريخ  أحلف للشهادة كاملعتاد. مث أُريت
م مقْدم الشرطي املعين بالقضية. مث ٨/١٠/١٨٩٧املوافق لـ  ١عام..

حدث كما رأيت يف الرؤيا متاما، فجاء الشرطي باستدعاء رمسي وعلم أن 
حمرر جريدة "ناظم اهلند" املقيم يف الهور قد طلبين كشاهد، وقد رفع 

 اخلاص لنواب اولفور، قضيةَ هتك ضده املولوي "رحيم خبش" السكرتري
                                                 

 من اهلجرة. (الناشر) ١٣١٥العام هو ذا ورد يف األصل ولكن كه ١
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العرض يف مدينة ملْتان. فكان ال بد يل من احلضور إىل مدينة ملتان لإلدالء 
بالشهادة. وحني وصلت ملتان حسبما طُلب يف االستدعاء وحضرت 
احملكمة لإلدالء بالشهادة، حدث كما كنت قد رأيت يف املنام متاما وسها 

تسجيل إفاديت مباشرةً. ومل يتذكر احللف إال القاضي عن استحاليف وبدأ ب
بعد أن انتهت إفاديت، مث استحلفين حبسب مقتضى القانون. الشاهد على 

، بل يشهد عليها عدد كبري من نيأوشخصدا واح صاهذه النبوءة ليس شخ
مجاعيت مبن فيهم خواجة كمال الدين احملامي، واملولوي حممد علي، وأخي 

لدين، وأخي املولوي عبد الكرمي السيالكويت. فانظروا املولوي احلكيم نور ا
وتدبروا؛ هل كل هذا من فعل اإلنسان؟ وهل ميكن أن خيطر ببال شخص 
متفرس صادق أنين أتوخى شهود زور وأُكرِه على الكذب أناسا يأتونين 
من بعد مئات الفراسخ طلبا للهداية، وينفقون مئات الروبيات حبثا عن 

من أجلي وأصدقاءهم رضايت، ويهجرون أهلهم وأقارم م الصدق وابتغاَء
دي النجسة، ومع ذلك يظلون متمسكني يب بصدق يبعد أن يروا مكا

هذه القذارة كلها، ويكونون جاهزين على الرغم من رؤيتهم القلب 
للتضحية بأمواهلم يف سبيلي، ويلقون بأنفسهم يف املصائب من أجلي، 

أيضا، فهل يفيت ضمريكم أن  إنكم بشر !ويضحون بعرضهم أيضا؟
تصدقوا وتقدسوا مرشدا لكم بعد أن تكتشفوا تعليمه املبين كليا على 
الفسق والفجور واالفتراء والكذب، أو أن تعدوه وليا، وتكْذبوا أيضا 
لتثبتوا أنه صاحب كرامات، مع أنه يطلب منكم أن تدلوا لصاحله 

؟ كهذه صاحلا مع تصرفاته الشائنةبشهادات كاذبة، وأن تعتربوه إنسانا 
ون الظن بغريكم إىل هذا ؤفما دمتم ال تقبلون ذلك ألنفسكم فكيف تسي

حاملني أن يشهدوا يل احلد؟ وتظنون أم صاروا محقى وأغبياء لدرجة 
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الك أوالدهم يف حال كوم كاذبني،  االقرآن الكرمي يف أيديهم، ويدعو
! هل حدث يف الدنيا، أو وفهم ألوهم ليسوا شخصا أو شخصني بل 

ميكن أن حيدث أن يضيع مئات األشراف من أهل العلم والعقل وأصحاب 
املراتب إميام على هذا النحو من أجل مرشد يكذب يف كل صغرية 

  وكبرية وهو مفترٍ وكذاب؟ 
فيا أيها اإلخوة، فكروا واتقوا اهللا، ملاذا تيأسون من رمحة اهللا؟ تيقّنوا أنه لو 

هذا من عمل اإلنسان ملا نال املفتري نصرةً يف كل جمال. فكما ثبتت  كان
هذه اآليات باألدلة والكتابات املنشورة والشهادات املقرونة باحللف هل 
بوسعكم أن تأتوا بنظريها بالكمية والكيفية نفسها؟ فامسعوا، أقول لكم 

ذلك، ألن اهللا طني لسلفا إنكم لن تستطيعوا أن تأتوا بنظريها ولو متم خمطِّ
؟ إذًا اإلعجاز هوليس معكم وال تصعد أدعيتكم إىل السماء. فتفكروا، ما 

إمنا اإلعجاز أنكم عاجزون مقابل شخص واحد وعددكم باملاليني. افتحوا 
القرآن وانظروا أن اإلله الصادق والقادر يعد املؤمنني بأن الغلبة ستكون يف 

ة إهلكم املزعوم هذا الذي يعرضكم نصيبهم دوما. ولكن أي نوع من اآلهل
وقد أرغم أنوفكم يف التراب ومل ينصركم  !للندم واخلجل يف كل موطن؟

. مىت شئتم أن تظهر يف األرض آيات عظيمة على يدي ال تقدرون بشيء
على مواجهتها؟ وهل كنتم تريدون أن حيدث الكسوف واخلسوف يف 

القمر يف شهر أي تنكسف الشمس و؟ السماء يف رمضان لتصديقي
الصيام؟ ولكن وقع كال األمرين لشقاوتكم. لو كان اهللا معكم ملا واجهتم 

. أي دليل على آيايت أكرب من أن ألفا، على أقل تقدير، باستمراراخلجل 
من املسلمني امللتزمني وأصحاب السرية احلسنة من مجاعيت يستطيعون أن 

هم أم رأوا آيايت بأم يشهدوا حالفني باهللا وحاملني القرآن يف أيدي
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وفضلًا عن أفراد مجاعيت، لو طُلبت شهادة اآلخرين الذين ليسوا ؟! أعينهم

بل بعضهم من اهلندوس أو من السيخ أو املسلمني الذين  - من مجاعيت
فإين جاهز لتقدمي ذلك أيضا. بل أقول حلفا باهللا  - يعارضونين يف العقيدة

من  جيف ميدان عرفات، مجمع احلجانه لو جمع الشهود الذين رأوا آيايت أ
ضاق لوؤالء الشهود امليدان المتأل ، بيت اهللا العامل كله مبناسبة حج

املكان على كثريين. اآلن قولوا باهللا عليكم، هل من دليل يف الدنيا أكرب 
من ذلك؟ بينوا، هل بقي من شك يف كوين من اهللا تعاىل؟ لقد ورد يف 

ام أن اهللا تعاىل سيري آيات من السماء وآيات من الرباهني األمحدية إهل
األرض. فقوموا اآلن هللا واشهدوا، كم من آيات مهيبة أظهرها اهللا حبسب 
اإلهلام الذي نشر قبل ظهور آيايت كلها مبدة طويلة بل قبل قرابة عشرين 

فقد أظلم اُهللا الشمس والقمر يف السماء يف شهر رمضان ليتم  !عاما؟
الناس حبسب نبوءة وردت يف احلديث الشريف. أما يف األرض  احلجة على

بعض أدعييت لعافية الناس، وبعضها اآلخر لعذاب ذوي  �فقد استجاب 
  اللسان البذيء حىت تتحقق آية استجابة الدعاء اليت هي عالمة الوالية. 

 عباد اهللاإن بعضا من غري املنصفني الذين ال خيافون اهللا يشيعون خلداع 
ات ال أصل هلا قطّ، هادفني بذلك ليحطوا من شأن إعالين بكوين افتراء

املسيح املوعود، فيقولون مثال: لقد سبق أن ادعى فالنٌ أيضا يف زمن خال 
أنه املهدي أو املسيح املوعود! ويقصدون من وراء ذلك أن يستخفّوا 
بإعالين وحيطّوا من شأنه يف أعني الناس. ولكن لو كانت فيهم شائبة من 

لصدق والعدل لتفكروا يف مدى قيمة االدعاء الذي ال يدعمه دليل! لو ا
افترضنا جدال أن أحدا قد ادعى قبلي أنه املسيح املوعود واملهدي يف زمن 
من األزمان أو يدعي اآلن؛ فإن هذا النوع من االدعاءات املفتقرة إىل 
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اس بنبوم. الدليل قد وجدت يف زمن األنبياء أيضا الذين يؤمن هؤالء الن
، ولقي ىولكن مل تشهد السماء وال األرض على صدق تلك الدعاو

أصحاا اخلزي واإلهانة سريعا ودمروا تدمريا، وتشتتت مجاعام ومل 
. فإذا أمكن هلذا النوع من األطهار يتمكّنوا من إراءة اآليات مثل األنبياء

ميكن أن تستقيم  الطعن السخيف أن يقلِّل من عظمة الصدق وشوكته، فال
ة أيرسول نيب نبو عى  - والعياذ باهللا -ورسالة أيلنيب إال واد قألنه ما سب

  مقابله الكاذبون.
إذًا، فإن منشأ هذا النوع من االعتراضات هو اجلهل والعناد البحت. أما 
إذا كان أحد يتحرى احلق بإخالص القلب، فله احلق أن يطلب اآليات 

قلبه. وسيعلم كل باحث عن احلق بقراءة هذا الكتاب السماوية ليطمئن 
أنه قد ظهرت بفضل اهللا تعاىل وتأييده، على يد عبد اهللا املتواضع هذا، 

 ١٣٠٠آيات حبيث إن البحث عن نظريها على يد فرد من أفراد األمة يف 
 عام مضت إمنا هو طلب احملال. ضعوا يف احلسبان مثال اآليات اليت ذُكرت

يف هذا الكتاب "ترياق القلوب" مث احبثوا عنها عند جشيت  املثالعلى سبيل 
أو قادري أو نقشبندي أو سهروردي وغريهم واطلبوا نظريها يف حياة 
الذين اشتهروا يف هذه األمة كأقطابٍ وأغواث وأبدال، وإذا وجدمت نظريها 

وقّفوا عن فلكم أن تقولوا ما شئتم، وإال فاخشوا اهللا الغيور والقدير وت
التجرؤ والتجاسر. ال يستبعد أن يقول بعض اجلهالء هنا: أنى هلذا 
الشخص أن يري الكرامات اليت أراها مشاخينا ومرشدونا؟ فقد انتشل 

عاما، أي  ١٢من النهر سفينةً غارقة منذ  �السيد عبد القادر اجليالين 
حدث ذات مرة أن أحيا جمددا أناسا كانوا قد ماتوا غرقا يف النهر. كذلك 

قبض ملك املوت روح أحد مريديه، فشفق على أم امليت لتضرعها 
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وابتهاهلا فطار إىل السماء وقبض على املالك قبل وصوله إىل السماء األوىل 
وطلب منه إعادة روح مريده، فتلكأ املالك بعض الشيء، فغضب غضبا 

لعظم وانتزع شديدا وضرب بعصا كانت يف يده على ساق املالك وكسر ا
من املالك صرة فيها أرواح الناس اليت قبضها يف ذلك اليوم وأطلق 
سراحها. فعادت األرواح إىل أبداا يف ذلك اليوم واستعادت حياا. 
وعادت روح ذلك املريد أيضا إىل جسمه فصار حيا. عندها ذهب املالك 

رة، فقال إىل اهللا تعاىل باكيا وحكى له القصة كلها وأراه ساقه املكسو
تعاىل: مل حتسن صنعا إذ أسخطت حبييب عبد القادر. وإن ما قام به عبد 
القادر شيء بسيط، ولو شاء ألحيا يف ملح البصر مجيع األرواح اليت ظلت 

يف وشكا متوت منذ بدء اخلليقة. يف رواية أخرى أن املالك حني بكى 
لق يف أعماله فال حضرة اهللا قال اهللا له: اسكت، إن عبد القادر، قادر مط

أنه حني عرِج  �يسعين عمل شيء أمامه. كذلك تروى كرامة علي 
ووصل إىل اهللا تعاىل ومل يبق إال النورانية مئات احلجب  اجتاز �بالنيب 

لقد جئت لرؤيتك فقط بعد حتمل معاناة  إهلي حجاب واحد، فقال: يا
حلجاب حىت أحظى كبرية وهذا حجاب حيول بيننا هنا، فارمحين وارفَع ا

برؤيتك. فرمحه اهللا ورفع احلجاب، فإذا بالذي حِسبه النيب اَهللا؛ إمنا كان 
عليا. مث يقال بعد هذا البيان إن مرتبة علي املرتضى عالية جدا وال جمال 
ملقارنة الشيخني به. هذا، وهناك كرامات كثرية أخرى من هذا القبيل 

واب على هذه األمور كلها هو أا يقدمها اجلهالء يف هذا الزمن. واجل
عليها من حيث مبدأ إثبات األشياء، بل كلها  دليلليست بكرامات، وال 

أمور اختلقها املريدون واألتباع اجلهلة البله افتراًء، وبعضها كفر بواح. 
وإذا جاز اإلميان بكل غث ومسني من غري دليل فأي ذنب اقترفه اهلندوس 
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ائب آهلتهم؛ فما أكربها من كرامة أن انفجر ر إذًا حىت ال يؤمن بعج
  ، وحدث عن معجزات "كرشنا" وال حرج! إله أعلى"الغانج" من أضفار 

فمن اجلدير بالذكر أن من خواص الطبائع يف الدنيا منذ األزل أن مييل 
معظم بين آدم إىل الكذب واالفتراء واملبالغات. وبسبب هذه الفنت مست 

عدلٍ وشهادات عيان. فمن الواضح أنه لو كان بيد أحد شهود إىل احلاجة 
، �من أهل السنة أو الشيعة كرامات ملرشديهم، من بعد زمن النيب 

مدعومة بأدلة بينة وشهادات عيان كما قدمنا آياتنا، ملا لزموا الصمت كل 
هذه املدة. قبل زمن بعيد ناشدت باهللا هؤالء الناس مرارا أن يقدموا، إن 

م نظري هذه اآليات، ولكن مل يقدر على تقدميها أحد. واملعلوم كان لديه
أن ما يقدم بال دليل ال جيدر بالقبول، والقصص املنسوجة على غرار 
الروايات لتعليل النفوس وتسليتها فقط ال ميكن أن تسمى كرامةً. من 

. املؤسف حقا أن الناس يف الزمن الراهن ال يفرقون بني االدعاء والدليل
ولو طُلب منهم على االدعاء دليلٌ لقدموا ادعاًء آخر وال يدرون ما هو 
االدعاء وما هو الدليل. إن أعلن أحد قبل ذلك أيضا أنه اإلمام املهدي 
فتعالوا أخبِرونا وحنن على أمت االستعداد لالستماع ألي شهادة قدمتها 

رمضان؟  هل وقع يف زمنه الكسوف واخلسوف يف .السماُء على صدقه
وأثبِتوا لنا ما هي اآليات اليت أظهرها هؤالء. وقدموا لنا الشهود الذين رأوا 
تلك اآليات يف زمنهم وصدقوا أن اآليات السماوية قد ظهرت فعال على 
أيديهم وأم شاهدوها بأم أعينهم. أما تقدمي االدعاءات بال دليل فهو ما 

ون دائما دعاوى باطلة مقابل أن األشرار يدع مىت أنكرنايؤسف له فقط. 
ولكن اجلدير بالبحث والتحقيق هو: هل أظهر هؤالء املدعون  ؟الصادقني

آيات مساوية أيضا أم ال؟ أما أنا فقد أظهرت آيات أفحمت املشايخ 
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واملتنسكني املعاصرين، ومل يقدر أحد من املعارضني على مواجهتها، بل 

  لزموا الصمت نادمني. 
ندامة كهذه مقابل أحد علماء اإلسالم قولوا اآلن باهللا عليكم، هل واجه 

يف أي زمن خال؟ بل احلق أن الذين ادعوا ادعاءات باطلة هم الذين 
اإلسالم  واجهوا اخلزي والذلة. فهنا ينشأ سؤال طبيعي: ملاذا واجه علماء

ارف هذا العصر أنواع اخلجل كلها؟ فلم يقدروا على أن يبينوا مع يف
القرآن الكرمي مقابلي ومل يستطيعوا كتابة شيٍء بالعربية الفصيحة والبليغة، 
ومل يتمكنوا من إظهار آية مقابل آيايت السماوية. أينصر اهللا املؤمنني أم 

أخربوين باهللا عليكم، أي احلزبني يعد القرآنُ الكرمي بنصرته ؟! ينصر الكفار
اما؟ فليقُم أحد منكم ويثبت لنا أن وعونه؟ ومن ينعم عليه بالبشارات إهل

مفتريا وكذابا برز يف زمن خال يف امليدان مثلي وقدم مقابل علماء عصره 
آيات وتأييدات مساوية تركت خماطَبيه حيارى فلم يطيقوا جوابا ومل يقدر 
أحد منهم على مواجهته. أخربوين، إن كنتم صادقني، عن اسم ذلك 

شايخ وأصحاب الزوايا وأعجزهم، كما املهدي الذي غلب العلماَء وامل
فعلت، فلم يتمكنوا من فعل شيء إزاءه. إنين ألؤمن أنه إذا كان علماء 
اإلسالم ومشاخيه على حق يف نقاشهم وكانوا صاحلني ومتقني، فلن يغلَبوا 
على أمرهم أبدا يف النقاش الديين والتأييدات اإلهلية، بل تنـزل هلم النصرة 

ؤمنني الصادقني الذين هم أن امل لقد وعد اهللا وعدا حتميامن السماء دائما. 
، ولن يغلَبوا على يد كافر سيكونون منصورين ومظفَّرين دائما على احلق

دجال. ولكن ما الذي حدث اآلن حىت غُلب املؤمنون على يد كافر 
أي مل يقدروا على الوقوف أمام من هو كافر  - والعياذ باهللا - دجال

هم؟ لقد استجيبت أدعيته هو! هو الذي أُعطي علم الغيب! ودجال يف نظر
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هو الذي ظهرت اآليات السماوية على يده! وهو الذي رزق معارف 
القرآن الكرمي! ومل حتالف تأييدات اهللا إال إياه! ومل يستطع املؤمنون أن 
يظهروا إزاءه شيئا قط. ما القصة؟! ملاذا انقلبت املوازين رأسا على عقب؟ 

أخلف اهللا وعوده القائلة أن املؤمنني سيكونون منصورين ومظفَّرين هل 
دائما؟ أم أن تلك الوعود اقتصرت على األزمنة اخلالية فقط وبطل العمل 

  ا اآلن؟ 
ن دعانا ومل  أو متصوف وإذا اعترض شيخأو صاحب زاوية وقال: م

ايت وقد وا كتيب وإعالنؤنستجب؟ ومن سألَنا ومل نجب؟ فاجلواب هو: اقر
نشرت اإلعالنات ذا الصدد باملئات. وسجلنا جمموعة من اآليات يف هذا 
الكتاب أيضا دف أن يقرأها كل شخص ويتفكر يف نفسه: من أظهر 

؟ أَأيدين اهللا أم إىل هذه الدرجة آيات مقابلها إىل اآلن؟ ومن أيده اُهللا
ايت، أَفَلم يكن من أيدهم؟ وما داموا غري قادرين على اإلتيان بنظري آي
  مقتضى العدل أن يؤمنوا بالذي عجزوا عن مواجهته؟ 

  "لقد شهدت السماء والشمس والقمر كي ال تكذِّب أنت جهال وغفلةً
فلما مل تكن نصرة اهللا يف نصيبك كما ينصر األخيار، فليس من العدل أن 

  ١تعرض عن احلق".
تقدم إىل بييت من جهة م رأيت يف الرؤيا أن صاعقة ت٢٩/٧/١٨٩٧) يف ٦٢(

الغرب، ولكن ال يصحبها صوت ومل تلحق أي ضرر، بل توجهت إىل 
 بييت حبركة خفيفة مثل النجم الساطع وأنا أراها من بعيد. وحني اقتربت

 ا صاعقة، ولكن عيينغري أن  اصغري اجنممل تر إال من بييت كان يف بايل أ
 اإلهلام وأُهلمت: "ما هذا إال قليب حسبه صاعقة. مث نقلت من الكشف إىل

                                                 
 ترمجة بيتني فارسيني. (املترجم) ١
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ديد احلكام". أي أنّ ما رأيته ليس له ثأثري إال أن احلكام سيقومون 
بتصرف ما من أجل التخويف ولن حيدث شيء أكثر من ذلك. مث تلقيت 
على إثره إهلاما آخر: "قد ابتلي املؤمنون" أي ستواجه مجاعتك امتحانا 

ما آخر: "ليعلمن اهللا ااهدين منكم بسبب هذه القضية. مث تلقيت إهلا
وليعلمن الكاذبني". هذا اخلطاب موجه إىل مجاعيت ويعين أن اهللا تعاىل قد 
فعل ذلك لكي يعلمكم من منكم يسعى يف سبيل مبعوثه بصدق القلب 
 ومن هو كاذب يف ادعاء بيعته. وهذا ما حدث فعال، إذ ظل حزب

ساة الكاملة بصدد هذه القضية وقضية يضطرب ويقلق بصدق القلب واملوا
أخرى رفعت يف حمكمة مستر دوئي، ومل يقصروا يف مساعيهم املالية 
واجلسدية وبرهنوا على صدقهم بتحمل املعاناة؛ بينما حزب آخر مل 
يشارك يف املواساة قيد شعرة، فمغلَقةٌ عليهم النافذة اليت فُتحت للصادقني. 

  تعريبه: مث تلقيت إهلاما بالفارسية و
  "الصادق يف نظر اهللا هو ذلك الذي يقضي أيام البالء باحلب والوفاء".

خر ولكن ليس مثل اإلهلام اجللي، بل ملئ آموزون  ممث أُلقي يف قليب كال 
قليب مبضموا على هيئة اإلهلام اخلفي وفيما يلي تعريبها: "لو أُسر العاشق 

  حبكم القدر، لقبل السلسلة من أجل احلبيب.
مث تلقيت بعد ذلك إهلاما نصه: "إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إىل 
معاد. إين مع األفواج آتيك بغتةً. يأتيك نصريت. إين أنا الرمحن، ذو اد 
والعلى."... أي ستكون العاقبة خريا وعافية. سآتيك بغتةً مع األفواج أي 

ليا. مث تلقيت إهلاما املالئكة... ذو اد والعلى: أي ستكون كلميت هي الع
تعريبه: "شتات يف صفوف األعداء، وخزي شخص متنافسٍ وذلته وإهانته 
ولوم اخللق. ويف األخري حكم اإلبراء". وبعده أُهلمت: "وفيه شيء" أي 
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ستربأ ساحيت ولكن فيه شيء. (وهذه كانت إشارة إىل أمر صدر بعد 
كون أسلوب املناظرة لينا). وإىل جانب ذلك وجوب  تربئيت جاء فيه

تلقيت إهلاما: "بلجت آيايت" أي ستتبني آيايت وسيظهر ثبوا أكثر فأكثر. 
م يف ١٨٩٩(فهذا ما حدث يف القضية اليت صدر احلكم فيها يف أيلول 

حمكمة مستر جي. آر. درميند حيث اعترف املتهم عبد احلميد مرة ثانية أن 
نت زائفة). مث أُهلمت: "لواء فتح". وبعده تلقيت إهلاما إفادته األوىل كا

  آخر: "إمنا أمرنا إذا أردنا شيئا أن نقول له كن فيكون". 
شخص؛  ٥٠٠فليكن معلوما أنه قد أُخبِر ذه النبوءة قبل اآلوان حنو 

فهناك شهود كثريون مبن فيهم السادة: أخي املولوي احلكيم نور الدين، 
كرمي، وأخي املولوي حممد علي، وأخي خواجه وأخي املولوي عبد ال

كمال الدين، وأخي مريزا خدا خبش، وأخي املولوي حكيم فضل دين، 
وغريهم الكثريون الذين لو أردنا كتابة أمسائهم فقط الحتجنا إىل أوراق 
كثرية. وقد أُخبِر هؤالء السادة مجيعا قبل األوان أن ابتالًء من هذا النوع 

من هذا القبيل قريبا ولكن ستربأ ساحيت يف األخري،  موشك، وسترفع قضية
ولن تصيبنا ذلة بفضل اهللا تعاىل. فنشأت القضية بأن بعض املسيحيني الذين 
كانوا على عالقة مع الدكتور هنري مارتن كالرك، لقّنوا املدعو عبد 

أي راقم  -احلميد، وحرضوه أن يديل يف احملكمة بإفادة أن مريزا غالم أمحد
قد أرسله من قاديان ليقتل الدكتور كالرك. ومل يلقّنوه  -هذه السطور

. وإضافة إىل ذلك فحسب بل هددوه أيضا بالسجن إن مل يدلِ ذه اإلفادة
أنه لو هرب إىل مكان آخر فسيلقى القبض ذلك هددوه بعد أخذ صورته ب

رتسر، عليه بواسطة هذه الصورة. فأدىل بتلك اإلفادة أمام قاضي حمافظة أم
وأصدرت احملكمة نفسها أمرا بالقبض علي. وأسجل فيما يلي، لفائدة 
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  القراء الكرام، حكم قاضي حمافظة أمرتسر وهو كما يلي: 

"إن إفادات عبد احلميد والدكتور كالرك تبين أن مريزا غالم أمحد 
القادياين حثَّ عبد احلميد على قتل الدكتور كالرك الساكن يف أمرتسر. 

بب للتسليم بأن مريزا غالم أمحد املذكور سيخلُّ باألمن أو فهناك س
سريتكب عمال آخر جديرا باملؤاخذة يكون سببا لإلخالل باألمن يف هذه 

منه كفالة للمحافظة على األمن.  ذاحملافظة، ولذلك فاملطلوب أن تؤخ
ونظرا إىل الظروف الراهنة يبدو إصدار أمرٍ بالقبض عليه ضروريا وفق 

 للقانون اجلنائي، لذا أُصدر أمر القبض عليه، وأطلُب منه أن ١٤ املادة
للقانون اجلنائي كفالة قدرها  ١٠٧يشرح ملاذا ال تؤخذ منه وفق املادة 

باإلضافة إىل عشرون ألف روبية إىل سنة كاملة، للمحافظة على األمن 
  كفالتني منفصلتني قدر كل واحدة منهما عشرون ألف روبية.

اي مارتينو، القاضي العام يف حمافظة أمرتسر، يف التوقيع: أيه 
  ." م١/٨/١٨٩٧

أن أمر إلقاء القبض كان قد أُصدر  م١/٨/١٨٩٧ يتبني من تاريخ احلكم
م. وكان املراد منه أن يلقى القبض علي ١٨٩٧يف األول من آب/أغسطس 

ث أُهان باألسر قبل إنزال العقوبة يب. ولكن كم يزيد الباحو وأُحضر مقيدا
وقاين من االستدعاء أيضا بصورة  �عن احلق إميانا بالتصرف الغيـيب أنه 

معجزة كما جاء وعده يف اإلهلامات املذكورة، مع أنه كان قد أُصدر 
اإلشعار ذا الشأن من أمرتسر. مما ال شك فيه أنه لو صدر هذا اإلشعار 

ملف القضية  باعتقايل من احملكمة كما جاء يف احلكم لنفِّذ حتما قبل نقل
ألن املسافة بني أمرتسر  �١م٧/٨/١٨٩٩كما جاء يف احلكم الصادر يف 

                                                 
 (الناشر) .م١٨٩٧هنا وفيما بعد خطأ والصحيح هو  ١٨٩٩ورد  ١
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فرسخا فقط. واحلكم الذي أصدره قاضي حمافظة أمرتسر  ٢٥وقاديان هي 
  هو التايل: �م٧/٨/١٨٩٩يف القضية بتاريخ 

هذه القضية ليست من باالعتقال ألن "لقد أوقفت إصدار اإلشعار 
 ١٢و ٧١٣، كالكوتا ١١نون اهلندي، تقرير رقم انظروا: القا ".صالحييت
  م. ٧/٨/١٨٩٧املرقوم يف  ٢٦إله آباد و ٦و ١٣٣كالكوتا 

تفصيل احلكم هو أنه عندما أصدر قاضي حمافظة أمرتسر أمرا باعتقايل يف 
أيام من إصدار  ٦، أي بعد �م٧/٨/١٨٩٩تبني له يف  �م١/٨/١٨٩٩

آنفًا أنه أخطأ يف احلكم، وعلم  احلكم، عند اإلمعان يف التعليمات املذكورة
أنه مل يكن من صالحيته أن يصدر إشعارا باعتقال متهم يسكن يف حمافظة 
أخرى. عندها أراد أن يلغي اإلشعار الذي كان قد خرج من احملكمة، 

إىل قاضي حمافظة غورداسبوره قال فيها أنه  م٧/٨/١٨٩٧فأرسل برقية يف 
ؤه. ولكن لو صدر ذلك اإلشعار أخطأ يف إصدار اإلشعار وجيب إلغا

م لكان إلغاؤه بعد هذه املدة أي يف ١/٨/١٨٩٧باالعتقال فعال يف 
عبثا، ألن املسافة بني احملافظتني كانت قصرية جدا، ولكان  م٧/٨/١٨٩٧

قد نفِّذ منذ مدة وأصابين خزي االعتقال ومصيبته. ولكن اهللا تعاىل قدر 
مل يصل اإلشعار إىل حمكمة قاضي  بقدرته ما ال نعرف سره إىل اآلن حبيث

أيام على صدوره. فاستغرب قاضي احملافظة من  ٦غورداسبوره مع مرور 
  تلقيه الربقية وقال أي إشعار هذا الذي جاءت الربقية عن إلغائه؟ 

باختصار، مل يعرف أين فُقد اإلشعار بعد صدوره. ليس مستبعدا أن يكون 
يف أثناء ذلك صدر قانون آخر مينع قد بقي يف حقيبة غفلةً من املوظف، و

إصدار إشعار باعتقال متهمٍ من حمافظة أخرى. ولو ألقى املرء نظرة شاملة 
على اإلهلامات اليت سجلناها قبل قليل اليت وعد فيها بالرمحة والنصر، مث 
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فكّر كيف خاب أول هجوم شنته حمكمة أمرتسر لتيقّن بال أدىن شك أن 

ه وعدحبسب  ليعصم عبده من كل خزي ذلك كان بفعل اهللا تعاىل
ألن احلضور إىل احملكمة معتقال واملثول أمام احلكام باألصفاد يف  اإلهلامي

  اليدينِ، نوع من الذلة اليت تبعث الفرحة يف املعارضني. 
مث حدث بعد ذلك، كما ذكرت من قبل، أنْ أُرسل ملف القضية إىل 

ظهرت آية أخرى من اهللا  قاضي حمافظة غورداسبوره، وحني وصله امللف
يف قلب قاضي حمافظة غورداسبوره أي "كابنت امي.  �تعاىل إذ ألقى 

دبليو. دوغالس" أن إصدار اإلشعار باالعتقال يف هذه القضية ليس مناسبا 
م وأنقل هنا ٩/٨/١٨٩٧بل يكفي االستدعاء وحده، فاستدعاين يف 

  االستدعاء وهو كما يلي:
من القانون  ١٥٢عى عليه حبسب البند رقم : استدعاء باسم املد٤"رقم 

اجلنائي، من حمكمة كابنت دوغالس قاضي احملافظة، باسم املريزا غالم أمحد 
بن املريزا غالم مرتضى فئة عرقية "مغول" املقيم يف قاديان مغالن مديرية 

  اله حمافظة غورداسبوره.طب
ن القانون م ١٠٧عليك حتمية احلضور لإلفادة يف اتهام حبسب البند 

اجلنائي. وذا فإنك تؤمر باملثول شخصيا أو بواسطة مندوب خمول أمام 
م. وجيب اعتبار هذا األمر ١٠/٨/١٨٩٧قاضي احملافظة يف بتاله بتاريخ 

  م.١٨٩٧آب  ٩قطعيا." التوقيع: قاضي حمافظة غورداسبوره، يف 
سيا فكِّروا اآلن كم كان احلكم الذي أصدره قاضي حمافظة أمرتسر قا

 وشديدا وكأنه ميطر نارا، وكم احتوى هذا االستدعاء على كلمات لينة!
قط أنّ إشعار االعتقال قد حول إىل  معارضيأال يعلم وقد حدث 

استدعاء، بل ظلوا يف خطأ ظانني أن القضية ما زالت يف أمرتسر، فكانوا 
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إىل يأتون إىل حمطة القطار بكل شوق مرتني يوميا لريوا مىت يؤتى يب 
أمرتسر معتقال. مث علموا أن ملف القضية نقل إىل حمافظة غورداسبوره، 

وره إشعار باالعتقال، سبولكنهم مل يعلموا بأنه مل يصدر من حمافظة غوردا
وا للتفرج ظنا منهم أن هذا الشخص ؤبل أُرسل استدعاٌء فقط، فجا

لفرحة سيؤتى به معتقَال نتيجة إشعار االعتقال، وسيكون خزيه مدعاة 
نفسهم: يا نفس افرحي فقد رأيت عدوك ذليال وسيقولون ألكبرية هلم، 

مهانا. ولكن مل تتحقق منيتهم هذه بل على عكس ذلك، فقد واجهوا 
املوحدين  مندوبذلة. فقد جاء الشيخ حممد حسني ال ائببأنفسهم مص

آب لريى عبد اهللا هذا مكبال باألصفاد، معتقال بأيدي  ١٠إىل احملكمة يف 
الشرطة؛ فيفرح متفرجا على خزي العدو، ولكن ذلك مل يكن من نصيبه، 

يرى مشهدا آلَمه؛ وهو أن قاضي احملافظة قد عاملين إىل أن بل اضطر 
وإكرامٍ عندما حضرت حمكمته وأمر بوضع كرسي يل إىل جانبه  بلطف

ة: مع أن الدكتور كالرك يتهمك مبحاولة قتله ولكين ينبكلمات ليل وقال 
 مكذكيا  قاضياهذا كان  نائب املفوض . فمن غرائب قدر اهللا أناال أ

وعاقال وعادال، ورسخ اهللا يف قلبه أن القضية زائفة وال أصل هلا وأين قد 
املين بلطف وإكرام وأجلسين أُوذيت فيها دون مربر؛ فكلما حضرت ع

احملكمة. وحني  أنثاء فعالياتعلى كرسي. وعندما برئت ساحيت هنأين 
حضر احملكمة كشاهد من وهو شيخ من بتاله و - املوحدين مندوبرأى 

إكرامي يف احملكمة إىل هذا  - امسهذكر إىل أرى حاجة ، وال قبل املسيحيني
ومع ذلك أُعطي كرسيا إكراما  احلد، ورأى أن هذا الشخص كان متهما

له؛ خطر بباله بغري وجه حق أن يطلب هو أيضا كرسيا لنفسه من قاضي 
احملافظة، وظن أنه إذا كان املتهم قد أُعطي كرسيا فمن باب أَوىل أن أُعطاه 
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أنا. وحني دعي لإلدالء بالشهادة طلب أوال وقبل كل شيء كرسيا، 

 عطَى كرسيا قط، ولكن من املؤسف حقا أن القاضيره بشدة وقال: لن ت
أما هذا فهو زعيم منطقة، وأبوه أيضا كان يعطى كرسيا يف احملكمة؛ لذلك 

وا لريوا ذليت وإهانيت، ؤأُعطيه هو اآلخر. فهذه كانت عاقبة الذين جا
وكانت آية من اهللا تعاىل أن واجهوا ما أرادوه يل، علما أنه مل تكن يل أية 

مل يكن من عاديت أن أقابل الناس، وما كنت أعرف أحدا عالقة باحملاكم، و
وال يعرفين أحد. مث كان من فضل اهللا تعاىل أن برئت ساحيت باإلكرام، 
وقال يل القاضي مبتسما: مبارك، فقد برئت ساحتك. وكانت آية عظيمة 
من اهللا أن وهب القاضي ضمريا متقدا فوصل إىل كنه القضية، مع أن 

لها كانت قد أمجعت على إهانيت، فقد كان الشيخ حممد حسني األقوام ك
من قبل حماميا ، و"الله رام جدت" من قبل املسلمني املوحدينندوب م

كل هذه اهلندوس، والدكتور هنري مارتن كالرك من جانب املسيحيني، 
علي باإلمجاع كما حدث يف معركة األحزاب. مث اتفق بعد  األقوام هجموا

رف عبد احلميد بنفسه يف احملكمة أن املسيحيني أغووه اعتأن ذلك 
وحرضوه على اإلدالء بتلك اإلفادة، واحلق أن اإلفادة القائلة بترغيـيب يف 
القتل كذب سافر. واعترب القاضي اإلفادة األخرية هي الصحيحة، وكتب 

  حكما قويا وبرأ ساحيت. 
أخرى مرة  ةديل بشهادفمن غرائب قدر اهللا أنه جعل عبد احلميد نفسه ي

لصاحلي إكماال لرباءيت، لكي يتحقق اإلهلام املسجل يف الرباهني األمحدية 
  منذ عشرين عاما ونصه: "فربأه اهللا مما قالوا وكان عند اهللا وجيها".

م أمام ١٢/٩/١٨٩٩يف  مؤخرا وفيما يلي اإلفادة اليت أدىل ا عبد احلميد
  ند: قاضي احملافظة مستر جي. آر. درمي
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  ـمهـإفـادة الـمـت�

"لقد أدليت بالفعل باإلفادات املذكورة يف االام. أرجو من سيادتكم أن 
(أي البيان الذي قلت  ومفتراة تعفوا عين، فإن إفاديت األوىل كانت كاذبة

ن املريزا غالم أمحد أرسلين للقتل)، واحلق أن املسيحيني أروين صوريت أفيه 
وقالوا: ستدخل السجن. ليس عندي شهود غري أن املدعو "بكهت 

 ين حني لُقِّنتدليل عندي ذلك وال برميداس" ومسيحيا آخر كانا موجود
  على ذلك. 

  .يف مدينة بتهان كوت. تصديق احملكمة 
"رت إفادة املترهم هذه على مرآنا ومسمعنا، وقُرئت عليه، وأقر لقد ح

  بصحتها". 
انظروا اآلن، كيف ثبتت براءة عبد اهللا هذا. من املعلوم أنه كان خطريا 
جدا على عبد احلميد أن يكذِّب إفادته األوىل، ألن ذلك يؤدي إىل جترميه 

ى جبرم عظيم بأنه اتهم بغري وجه حق شخصا بالتحريض على القتل. وعل
مقْدم على القتل. ولو ـهذا النوع من الكذب تترتب عقوبةً يستحقها ال

كذَّب إفادته الثانية اليت أظهر فيها براءيت لكانت عقوبته أخف نسبيا من 
حيث القانون. وكان األحوط واألكثر فائدة له أن يكذِّب بيانه الثاين، 

سان زليخا ولكن اهللا تعاىل أجرى الصدق على لسانه كما أجراه على ل
. فهذه �١، وعلى لسان امرأة مفترية حبق موسى�حبق يوسف 

                                                 
بالزنا كانا متناقضني:  �اجلدير بالذكر أن بياني زليخا واملرأة اليت اتهمت موسى  ١

هم ا ناويا الزنا، مث أدلت بالبيان الثاين  �فمثال قالت زليخا يف بياا األول إن يوسف 
أمام امللك مثل عبد احلميد متاما، بأن إفاديت األوىل كاذبة وأن يوسف بريء من التهمة 
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الرباءة عظيمة الشأن وتشبه قصة يوسف وموسى عليهما السالم، وإليها 
أشري يف النبوءة اإلهلامية: "برأه اُهللا مما قالوا"، ألنه قد أُريد يف هذه اآلية 

  . �القرآنية إظهار براءة موسى 
تعاىل شبه قصيت بقصة يوسف وموسى عليهما  فمجمل القول بأن اهللا

السالم، وأجرى على لسان املتهِم نفسه أن التهمة كانت باطلة. فما 
أعظمها من آية! وكم اجتمعت فيها من عجائب قدرة اهللا! فاحلمد هللا 

  على ذلك. 
 ٢٥ومن مجلة تلك اآليات،رؤيا رأيتها حني كنت يف غورداسبوره قبل  )٦٣(

وجدتين فيها جالسا على سرير، وعلى يساري جيلس عاما تقريبا، و
املولوي املرحوم عبد اهللا الغزنوي الذي يسكن أوالده يف أمرتسر حاليا. 
ويف هذه األثناء ألقى اهللا يف بايل أن أُزيح املولوي املذكور عن السرير، 
فتوجهت إليه تاركا مكاين، أي أردت اجللوس حيث كان جالسا هو على 

سر من السرير. فترك املكان وجلس عند مؤخرة السرير تاركا اجلانب األي
مكانا يقدر ببضعة أصابع. فألقي يف بايل مرة أخرى أن أزحيه من هذا 
املكان أيضا، فملت حنوه فتحرك مرة أخرى بقدر بضعة أصابع. مث أُلقي يف 
قليب أن أزحيه أكثر إىل مؤخرة السرير فتحرك أكثر. باختصار، ظللت 

لنـزول إىل اإليه وظل هو يتحرك إىل مؤخرة السرير حىت اضطر أحترك 
عنه، وجلس على األرض وكانت ترابا فقط دون أن يكون عليها حصري 
أو ما شاه. ويف هذه األثناء جاء ثالثة مالئكة من السماء، كان اسم 
أحدهم "خرياتي" فجلسوا معه على األرض وبقيت أنا جالسا على السرير. 
                                                                                                                     

وأنا مهمت به بغري وجه حق. فقد أظهر اهللا تعاىل براءيت كما أظهر براءة يوسف، بناء 
 على اإلفادة الثانية. منه. 
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سأدعو اهللا تعاىل فأمنوا. تعالوا ت للمالئكة وللمولوي عبد اهللا: عندها قل
 ما نصه: "رب رين تطهريا"أَمث دعوتعين الرجس وطه بطارت ف ،ذه

واملولوي عبد اهللا إىل السماء، مث استيقظت. ووجدت على  الثالثة املالئكة
األعلى. ويف تلك إثر االستيقاظ أن قوةً عليا جذبتين من احلياة األرضية إىل 

 رالليلة الواحدة أصلحين اهللا تعاىل بالتمام والكمال، وحدث يف نفسي تغي
ال حيدث بيد اإلنسان أو إرادته. مث حدث متاما كما كنت فسرت جلوس 
املولوي عبد اهللا على األرض مث صعوده إىل السماء. فقد مات بعد ذلك 

  سريعا وصار جسمه يف التراب وروحه يف السماء.
رأيت يف الكشف شخصا  -أو يف ليلة قبلها أو بعدها - ويف األيام نفسها

يبدو أنه مالك، وشعرت يف املنام أن امسه "شري علي"، ألقاين على األرض 
وأزال منهما الوسخ والكدورة وأخرج مادة كل مرض  عيينوأخرج 

وقصر النظر، أما النور النقي الذي كان موجودا فيهما سابقًا وكان 
ورا حتت مواد أخرى فقد جعله مثل النجم الساطع، مث غاب هذا مست

الشخص بعد هذه العملية، وانتقلت أنا من حالة الكشف إىل اليقظة، 
وأطلعت أناسا كثريين على الرؤيا مبن فيهم صاحبزاده سراج احلق 

  السرساوي ومري ناصر نواب الدهلوي.
د اهللا الغزنوي حبسب رؤياي ) ومن تلك اآليات أنه حني توفِّي املولوي عب٦٤(

اليت كنت قد رأيتها عن وفاته، رأيته يف املنام بعد بضعة أيام من وفاته 
وقصصت عليه رؤيا يل أنَّ بيدي سيفا المعا جدا؛ قبضته يف يدي ونصله 
يف السماء، وهو براق جدا وخيرج منه ملعانٌ مثل ملعان الشمس، وأضرب 

ت به شعرت بأنه يعمل إىل ضربوكلما به ميينا تارة ويسارا تارة أخرى، 
وهو  وا،الشمس عل يبلغه لَصن أنّكل مرة وأشعر أطراف الدنيا لطوله. 
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نوع من الربق الذي يصل يف ملح البصر إىل آالف الفراسخ. ومع أين 
أضرب بيدي ميينا ومشاال وأرى أن اليد يدي، ولكن القوة من السماء. 
وكلما ضربت به ميينا أو يسارا قُطّع به آالف من الناس إربا إربا يف 
أكناف األرض. سردت هذه الرؤيا للمرحوم عبد اهللا، ولرمبا سردا 

الكلمات نفسها أو بكلمات أخرى مشاة ولكن باملعىن نفسه. فبعد ب
مساعه رؤياي قال املرحوم عبد اهللا يف تفسريها: املراد من السيف هو إمتام 
احلجة وتكميل التبليغ واألدلة القاطعة، وما رأيته أنه يصول إىل أحناء 

واآليات  األرض ميينا، فاملراد منه األدلة الروحانية من قبيل اخلوارق
السماوية، وما رأيت من صوله إىل أحناء األرض يسارا أيضا فاملراد منه 
األدلة العقلية وغريها اليت ستتم ا احلجة على كل فرقة. مث قال: حني 
 .ل إليها شخص كهذا، مث استيقظترسيف الدنيا كنت أتوقع أن ي كنت

ن على اهللا ويقولون وهذه رؤيا صادقة من ريب ولعنة اهللا على الذين يفترو
أُهلمنا وأُنبئنا وأرانا اهللا، وما أُهلموا وما أُنبئوا وما أراهم اهللا من شيء، أال 
لعنة اهللا على الكاذبني. وقد تضمنت هذه الرؤيا نبوءة أن آيات مساوية 

  كثرية ستظهر على يدي، وكذلك كان. 
ف وكما ذكرت يف كتايب هذا أنه قد ظهرت على يدي بعد هذا الكش

آيات مساوية ال ميكن أن تظهر ألحد ذه الكثرة ما مل يكن اهللا معه وما مل 
اخلاص. والشاهد على هذه الرؤيا هو صاحبزاده سراج  �حيالفه فضله 

  اآلخرون وهم مجاعة كبرية. حبةاحلق واأل
ومن مجلة آيات اهللا العظيمة: آيةٌ ظهرت يف عبد اهللا آم. وأساس هذه  )٦٥(

من  ١٣و ١٢و ١١، والسطر ٢٤١هلام املذكور يف الصفحة النبوءة هو اإل
الرباهني األمحدية ونصه: "ولن ترضى عنك اليهود وال النصارى. وخرقوا 
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له بنني وبنات بغري علم. قل هو اهللا أحد، اهللا الصمد مل يلد ومل يولد ومل 
يكن له كفوا أحد. وميكرون وميكر اهللا واهللا خري املاكرين. الفتنة ههنا، 

اصرب كما صرب أولو العزم. وقل رب أدخلين مدخل صدق. وإما نرينك ف
  )٢٤١ص ،بعض الذي نعدهم أو نتوفينك." (انظروا الرباهني األمحدية

أي لن يرضى عنك املسلمون ذوو الصفات اليهودية، وال القساوسةُ من 
اء املسيحيني ما مل تصبح مثلهم. وقد اختلق القساوسة هللا البنني والبنات بن

على أفكارهم اليت ال أصل هلا وبدون أن يعطَوا علما... الوقت قريب حني 
مبا يبتغون من ورائه أن فيعملون ميكر املسيحيون أي قُسسهم ليكذِّبوك، 

تصيبك ذلة، وتكون حمل اعتراضٍ يف نظر احلكام ويف نظر خلق اهللا، أو 
هم، أي يكون عرضك أو حياتك يف خطر؛ فسيمكر اهللا تعاىل إزاء مكر

د تنسج لتعريض عرضك يدهم السيئة، فيفشلون يف مكايسيبطل مكا
وحياتك للخطر، وسيدمر اهللا مؤامرام املعادية ويبطلها. ويف تلك األيام 
سيثري هؤالء الناس ضدك فتنة كبرية، أي سيختلقون أمورا مزيفة بغيةَ 

احملاكم كي تشويه مسعتك، ويوجهون إليك تهما باطلة ليجروك إىل 
تسجن أو تعاقَب باملوت، وسيساعدهم يف ذلك مسلمون ذوو طبائع 
يهودية. فعندما تشهد وقتا أم أمجعوا على إيذائك وإهانتك، ومل يقتصروا 
على تكذيبك فقط، بل يبغون الفتك حبياتك وعرضك أيضا، ويريدون أن 

هم من املدعني جيروك إىل احلكام موجهني إليك ما باطلة، وصار بعض
عليك وبعضهم من الشهداء، وبعضهم من املفترين، واآلخرون من 
مصدقيهم؛ عندها جيب أن تصرب كما صرب أولو العزم من أنبياء اهللا. 
وينبغي أن تدعو اهللا أيضا يف ذلك الوقت قائال: يا رب أَظهِر صدقي. أي 

فيه يف نظر  سيود هؤالء الناس عند هذه الفتنة أن جيعلوا صدقك مشبوها
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احلكام والناس. فادعو اهللا تعاىل أن ينجو عامة الناس يف تلك األيام من 
مكرهم وليستبني صدقك يف نظر احلكام واخللق. مث قال تعاىل: هناك وعد 
منا أيضا أننا سنريك حتما يف املستقبل ما وعدنا عن هؤالء الناس، أي 

قنا الكثري من هذا الوعد كسر الصليب باألدلة الروحانية والعقلية. ولقد حق
يف حياتك، مبعىن أن األمر الذي جعل اهلدف احلقيقي لبعثتك، أي كسر 

  العقلية، سيتحقق كثري منه يف حياتك. الروحانية و الصليب باألدلة
، ٢٤١هذه النبوءة وردت يف الرباهني األمحدية ومسجلة يف الصفحة 

يضا؛ يستطيع أن املنشور يف مطبعة "سفري هند". وكل ذي فهم بسيط أ
يفهم بأدىن تدبر فيها أن يف هذه النبوءة إشارة إىل كافة األحداث اليت 
حدثت بدءا من عبد اهللا آم إىل القضية الزائفة مبحاولة القتل اليت رفعها 
الدكتور كالرك. فأوال وجه إيلّ آم ثالث مٍ باطلة ليستر ندمه وخجله 

مل يستطع إثباا. مث أثار غريه من اللذَينِ الزماه بسبب خوفه، ولكنه 
املسيحيني ضجة ظلما يف أمرتسر وأماكن أخرى، وكذبوين ظلما 

 ورا. ومل يكتفوا بذلك بل رفع عليالدكتور هنري أصدقاء وشتموين ج
مارتن كالرك قضية زائفة مبحاولة القتل، وهذه القضية أيضا كانت فرعا 

  حلقد والضغينة نفسها. لقضية آم يف احلقيقة، وكانت نتيجة ا
من الرباهني األمحدية بكل  ٢٤١فقد أُخبِر يف النبوءة املذكورة يف الصفحة 

هذه األحداث قبل وقوعها. صرح من خالل: اصرب كما صرب األنبياء، أن 
األمر لن يقتصر على تكذيبك واالستهزاء بك وكيل الشتائم لك، بل 

باألنبياء من قبل؛ حيث جر  ستكون هناك حماوالت لقتلك أيضا كما فُعل
بعضهم إىل احملاكم. وقد أشري يف اإلهلام األخري أنك ستعيش ولن تقدر 

ك. وال شك نيدهم على هالكك ما مل تر حتقق بعض وعودنا بأم عييمكا
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يف أم سيمكرون ألوان املكر ويكيدون أصناف املكايد كاليت نسجت 
للتكذيب والقتل  � وسيدنا وموالنا النيب �ضد املسيح الناصري 

 للنبوءة اليت وردت يف صائب متاما وتشويه السمعة. فهذا كله شرح
من الرباهني األمحدية قبل عشرين عاما. ولو مل تظهر إىل  ٢٤١الصفحة 

اليوم فتنة أو مكر أو كيد من وعاظ اإلجنيل لصارت النبوءة حمل اعتراض 
، وكان ضروريا أن تتحقق يف نظر العوام. ولكن ملا كانت النبوءة من اهللا

يف موعدها املناسب؛ هيأ اهللا تعاىل لتحقيقها مناسبةً بأن عقدت بيين وبني 
. وكان عبد اهللا آم ١م١٨٩٣عبد اهللا آم مناظرةٌ يف شهر أيار وحزيران 

قد طلب مين آيةً مساوية عدة مرات قبل املناظرة، فلما انتهت املناظرة أراد 
 ١٥من اآلية فأنبأت حبقه أنه سيلقى يف اهلاوية يف  اهللا أال يبقى حمروما

شهرا من يوم اية املناظرة بشرط عدم رجوعه إىل احلق. فاستوىل على 
جعله مذعورا وفقد قراره وسكونه، وحدث فيه لدرجة قلبه خوف النبوءة 

 دفعةً واحدة. السابقة من هيبة النبوءة تغيري فتخلى عن مجيع عاداته
ر أنه كان من عادته القدمية أن يناظر بعض املسلمني دائما، واجلدير بالذك

، فكُف �ويؤلف الكتب ردا على اإلسالم ويسيء إىل اإلسالم ونبيه 
لسانه متاما بعد النبوءة ومل يتفوه يف أثناء ميعادها ولو بكلمة مسيئة، ومل 
يكتب شيئا ضد اإلسالم، ومل يناقش أحدا مشافهةً أيضا، بل ختم على 
لسانه وصار يقضي أيامه صامتا وامجا وحزينا. وكل مسيحي منصف رآه 
يف تلك الفترة من ميعاد النبوءة اليت قضاها يستطيع أن يشهد، إذا شاء، أن 
خوفه من صدق النبوءة قد أكله من الداخل، وملا تيقَّن أنه ليس بناجٍ من 

عليه اللتني كان املوت؛ رأى مناسبا أن يزور زيارة الوداع ابنتيه العزيزتني 
                                                 

 م. منه.٥/٦/١٨٩٣م، وانتهت يف ٢١/٥/١٨٩٣ بدأت هذه املناظرة يف ١
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حيبهما كثريا. ومن هذا املنطلق ترك إقامته يف أمرتسر وقضى مدةً من حياته 
عند ابنته يف لدهيانه، ومدةً أخرى عند ابنته األخرى يف فريوزبور، إذ 
كانت ابنتاه تسكنان يف هاتني املدينتني يف بيوت زوجيهما، حىت مات يف 

. وألنه مل يستطع بعد أيام قليلة هذه احلالة من السفر يف فريوزبور
االستقامة على املسيحية وختلى، مذهوال بعظمة النبوءة، عن سريته القدمية 

إىل اإلسالم ء املعادية لإلسالم وشنه الصوالت املنكرة اليت كان ا يسي
 - كتابةً وكالما، ومتسك بالتواضع واملسكنة ولزم الصمت؛ أفاده اهللا احلليم

عن  رجوعهنتيجة  -عمل عامل وإن كان مثقال ذرة الذي ال يضيع
نبوءة حبسب وعده تعاىل، ألنه كان الفأمن من املوت يف ميعاد  اإلساءة،

من الضروري أن يراعي اهللا وعده. مث مات بعد ذلك سريعا يف فريوزبور 
ألن اإلهلام اإلهلي تضمن أنه لو التزم بالشرط الوارد يف النبوءة الستفاد منه. 

النبوءة، ومل يشهد  يأمن املوت يف ميعادلو كتم رجوعه الذي بسببه  أما
 - كما أقر به خطيا من قبل - علنا أنه أصلح نفسه إىل حد ما خلوفه النبوءةَ

طم خالل ستة لبش به بعد ذلك سريعا ومات. فكان كذلك، إذ مات آ
لذي أشهر بعد إعالننا األخري. ولو ثبت على املسكنة والصمت واخلوف ا

التزم به يف ميعاد النبوءة ُألعطي حياة أطول، وكان ممكنا أن يعيش إىل 
عن اهللا تعاىل ومل يثبت على اخلوف  أعرضأخرى. ولكنه ملا  سنةعشرين 

أن  ميعاد النبوءةالذي كان يكنه قلبه أثناء أيام النبوءة، وظن بعد مرور 
رعة. وبعد مدة النبوءة ختوفه كان عبثا وجبنا حمضا؛ سقي كأس املمات بس

مل يبطش به اهللا فقط ألنه مل يعترب أفكاره األوىل صحيحة بل أيضا ألنه 
ارتكب بعض االفتراءات تعتيما على خوفه، وروج أيضا إلسعاد املسيحيني 
أن خوفه وذُعره وابتهاله أثناء أيام النبوءة كان عائدا إىل تعرضه لثالث 
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يف الركبان لقتله أيضا، وجاء بعض  حماوالت قتل، وسلّطت عليه حيةٌ
لدهيانه، وكذلك شن عليه هجوم لقتله يف مدينة فريوزبور أيضا. لكن كل 
عاقل يدرك أن تعذُّره بثالث حماوالت لقتله ال يثبت براءته، بل يدل أكثر 
على أنه خمطئ. كان من األفضل له أال يقدم مثل هذه األعذار الواهية 

عذار مل تنفعه شيئًا بل أثبتت بوضوح أكرب كونه ويلزم الصمت، ألن األ
حىت جمرما؛ فلماذا لزم الصمت طول ميعاد النبوءة إن كان قد تعرض 

، خاصةً وأنه كان قد شغل منصب نائب املفوض مين لثالث حماوالت قتل
اإلضايف إىل مدة من الزمن، فكان يعرف جيدا أنه يستطيع أن يكون يف 

من القانون  ١٠٧قانون. أمل يذْكُر البند مأمن بكل سهولة مبساعدة ال
أم محي من ذهنه بند قانون العقوبات التعزيرية يف اهلند املتعلق  ؟اجلنائي

خاصةً حني شنت عليه من قبلنا ثالث  - مبحاولة القتل؟ وكان بإمكانه
أن يرفع علي بكل سهولة قضية يف احملكمة لتطلَب مين  -هجمات لقتله

رء اإلخالل باألمن، بل كان بإمكانه أيضا أن ينـزل يب كفالة باهظة لد
عقوبة بعد التحقيق يف احملاوالت الثالث املذكورة، أو كان يستطيع على 

 العمل غري املشروع قد ارتكب ضديا األقل أن يطلع الشرطة على أن هذ
  .باستمرار

بوءة وال هنا ينشأ سؤال بطبيعة احلال: ملاذا مل يفعل كل هذا؟ ال يف زمن الن
بعدها، بل احلق أن بعض املسيحيني حثّوه على ذلك كثريا وقالوا سوف 
نتابع القضية نيابة عنك وما عليك إال أن توقِّع فقط، ولكنه رفض رفضا 
باتا. فما السبب يف ذلك؟ ليس سببه إال أنه كان يعرف جيدا أن عذره 

وفه الذي قط، وقد اخترع لطمس خ أصل لهباهلجمات الثالث باطل وال 
كان باديا على وجهه كل حني وآن يف أيام ميعاد النبوءة. وإال؛ فمن 
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وا املناظرة معي "احلرب الواضح متاما أنه ما دام املسيحيون بأنفسهم قد مس

املقدسة"، فأي فتح فيها أوضح من أن يثبت مبناسبة اهلجمات أنه ما 
أخبثه من أقبحها من وقاحة وتصرف مشني ولئيم ظهر للعيان، وما 

تصرف خمجل إذ أُنبئ أوال بنبوءة كاذبة مث شنت ثالث هجمات للقتل 
  !بغية حتقيقها؟

أي عاقل سيقبل أن يبقى املسيحيون، الذين شغلهم الشاغل هو الطعن ليل 
ار، صامتني وامجني أمام ثالث حماوالت قتلٍ يشنها خصمهم الديين، 

؟ من الواضح متاما أن فضح هذا ويعاملوا هذا العدو بأخالق كرمية
التصرف اخلبيث واملفسد كان مبنـزلة فتح عظيم هلم. اللعنةُ على الضمري 
الذي ال يفهم مثل هذا األمر البسيط أيضا. هل ميكن للقوم الذين يتهمون 

آالف التهمِ افتراًء ويأبون أن يسمعوا مقابلها كلمة  �نبينا األكرم 
م فورا، أن حيسنوا إيلّ ويصمتوا كالصادقني واحدة، بل يسعون إىل احلكا

الصابرين بعد أن رأوا راجلني وركبانا يشنون هجمات فتاكة؟ وهيهات 
هيهات لنيب أيضا أن يسكت يف مثل هذه املناسبات، فلم يصمت املسيح 

أيضا حني اتهِم، ألنه حرام الصمت الذي يضر بالدين  �الناصري 
ق بسببه كاذبصدكذَّ ويم" ب صادقأو يفلماذا لزم "عبد اهللا آ .

مع تعرضه لتلك احملاوالت؟ هل ملسيحي متتالية شهرا  ١٥الصمت إذًا إىل 
أن خيربنا بسبب ذلك؟ أو هل للمسلمني الذين يقولون متسرعني إن النبوءة 
مل تتحقق، أن يردوا على ذلك؟ مث مل يقتصر األمر على ذلك فحسب، بل 

بنفسي ودعوت آم للحلف على أنه مل خيش  حركت أنا املوضوع
النبوءة، بل كان خائفا بسبب ثالث هجمات. ولكنه مل حيلف، مع أن 
كبار املسيحيني ما فتئوا حيلفون حبسب مقتضى احلال. إذًا، فالقول بأن 
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روبية له ليأخذها بعد  ٤٠٠٠احللف ممنوع عذر واه. مث وعدته بدفع 
  . احللف، ولكنه مع ذلك مل حيلف

واملعلوم أنه ملا كانت النبوءة اإلهلامية تتضمن شرطا صرحيا ال يسع عدوا 
وال صديقا أن ينكره، فقد قام آم بتصرفات، عمال وقوال، تثبت بصراحة 
أنه كان ملتزما حتما سرا بالشرط الوارد يف النبوءة. فهل القول بعد ذلك 

  حلاد؟ ن النبوءة مل تتحقق، يدل على اإلميان أم على اإلأ
اليت مل تتحقق  �لقد بلغ م العناد حبيث ال يعترضون على نبوءة يونس 

مع أا مل تكن مشروطة بشرط، ويعترضون على نبوءيت اليت كانت 
تتضمن شرطا واضحا وحتققت أيضا حبسب ذلك الشرط، وحتقق جانبها 
 الثاين أيضا بعد أن كُتمت الشهادةُ. فهل من اإلميان أو العدل يف شيء
عدم تصديقها؟ لقد اتهمين آم بثالث هجمات، ومسؤولية إثبات صحتها 

   كانت تقع عليه، ولكنه رحل من هذه الدنيا قبل إثباا.
لعله من املفيد للباحثني عن احلق بيانُ أمرٍ مهم هنا أن ما ظهر على يدي 

مر إمتاما حلجة اهللا على عبد اهللا آم، وما أذاعه املسيحيون خالف واقع األ
يف مدينة "أمرتسر" و"إله آباد" وأماكن أخرى بعد حتقق النبوءة، وما أطالوا 

قد أنبأ  �به ألسنتهم علي وتكذيبهم اإلهلام اإلهلي، فقد كان نبينا األكرم 
  عام من يومنا هذا. ١٣٠٠بكل هذه األحداث قبل 

ملخص هذه النبوءة هو أنه ستكون هناك مناظرة بني املهدي املعهود 
واملسيحيني، وسيكون األمر بسيطا بدايةً مث يتفاقم ليشيع ذكره يف كل 
مكان. وسينادي الشيطان أن احلق يف النـزاع الدائر بني املسلمني 

من السماء، أي سيعلن باإلهلام أن سيأيت النداء والنصارى مع آل عيسى. و
ملطاف . أي أن اإلهلام اإلهلي يهب اليقني يف اية ا�احلق مع آل حممد 
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ألصحاب القلوب النقية الذين يون آل حممد عبأن ضجة  الروحانينيد

. فكان كذلك متاما. فلما ١النصارى كانت عبثًا وأن احلق مع املسلمني

                                                 
إن كلمات آل عيسى وآل حممد قد استخدمت يف هذا احلديث جمازا فقط، إذ من  ١

 �آلٌ من حيث القرابة الدنيوية. فاملراد من آل عيسى  �املعلوم أنه مل يكن لعيسى 
ء ذلك اإلله هنا بال أدىن شك هم أولئك الذين يدعون أن عيسى إله وحنن مبنـزلة أبنا

أيضا  �وننام يف حضنه بعد املمات. فيتبني من هذه القرينة أنه ليس املراد من آل حممد 
الروحانية كاألبناء. بل احلق  �قرابة دنيوية بل املراد من اآلل هم الذين يرثون ثروة النيب 

 وفان دائما من كلمة "آل"، ال القرابة الدنيوية وهي أمر حقري �أن هذا ما أراده النيب 
. إن نفْس النيب ال ترضى �فَلَا أَنساب بينهم�ومتزق إربا إربا بعد املمات فورا بسيف: 

حبال من األحوال أن يكون مراده الوحيد من "آل" جعلَ عامة الناس أتباعا للعالقة السفلى 
وساحة عرضه ومبلغ والفانية مثل األناس املاديني. واملعلوم أن نظر النيب يكون إىل السماء، 

مهته أنقى من أن يقدم مرة بعد أخرى عالقات القرابة اليت ال يستلزمها اإلميان والصدق 
والتقوى دائما. وكيف ميكن أن يقول اهللا تعاىل بأن القرابات الدنيوية تنتهي يف الدنيا وال 

أوالد االبنة. بل أنساب يوم القيامة، بينما يركِّز نبيه على القرابة العادية فقط اليت تشمل 
احلق أن الكلمات اليت يتفوه ا أنبياء اهللا األطهار والعظام حتتوي على معارف وحقائق 
فلكأا تنطلق من األرض وتصل إىل عنان السماء، أو قل إن شئت إا تنـزل من السماء 
إىل األرض كأشعة الشمس، وتكون تلك الكلمات كلها كشجرة أصلها ثابت ومتجذر 

األرض، وفرعها يف السماء. ولكن الكلمات نفسها عندما تستخدم يف حماورات  وغائر يف
عامة الناس يحوهلا العوام كاألنعام بسبب فهمهم احملدود وعقلهم القاصر إىل معان سخيفة 
جدا وخمجلة يف نظر الروحانيني، ألنه ال عالقة لعقوهلم الدنيوية بالسماء وال يدرون ما هو 

. لذا فإم، بعقوهلم الناقصة، يحصرون متسرعني مقاصد النيب العليا النور الروحاين
العالقات الدنيوية والفانية، وال يدركون أن هناك عالقات من نوع  يفاته السامية إشارو

آخر أيضا وراء هذه العالقة الفانية واملؤقتة، وأن هناك "آل" من نوع آخر ال ينقطع بعد 
، وهو ليس بآلٍ، يتقاتلون على �لَا أَنساب بينهم�لوارد يف: املمات وال يقع حتت النفي ا

بستان مزعوم مثل "فدك" وبضعة أشجار، ويشتمون أبا بكر وعمر رضي اهللا عنهما 
مستشيطني غضبا. بل إن لقب اآلل الروحاين مناسب جدا ألحباء اهللا واملقبولني عنده. 
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لروحاين وِرثة روحانية ال يسع يد غاصب وإن هؤالء اآلل الروحانيني ينالون من جدهم ا
  أن تغصبها، ويورثون حدائق ال يقدر أن يستويل عليها أحد بصورة غري شرعية قط. 

إذًا، فهذه األفكار السفلية تطرقت إىل بعض فرق املسلمني حني ماتت أرواحهم ومل جيدوا 
مكدرة وحسرت أدىن نصيب لكوم اآلل الروحاين، فصارت عقوهلم ناقصة وقلوم 

بصريم حلرمام من الثروة الروحانية. أي مؤمن ميكن أن جيادل يف أن اإلمام احلسني  
واإلمام احلسن رضي اهللا عنهما كانا من أصفياء اهللا ومن أصحاب الكمال والعفة 

بكال املعنيني دون أدىن شك؟! ولكن  �والعصمة ومن أئمة اهلدى، وكانا من آلِ النيب 
هي: ملاذا يغض الطرف عن نوع أمسى من اآلل ويعتز بنوع أدىن؟! والغريب يف  القضية

املوضوع أن هؤالء الناس ال يذكرون مطلقا نوعا أمسى لكون اإلمام احلسن واإلمام 
الروحانية ويدعون  �احلسني أو غريمها من اآلل الذي بسببه يستحقون وراثة ثروة النيب 

دمون مرة بعد أخرى عالقةً فانية ليست من لوازم الوراثة الروحانية. أسياد أهل اجلنة، ويق
لو كانت هلذه العالقة الفانية الناجتة عن العالقة املادية أحقية عند اهللا لنال قابيل هذا احلق 

، مث كان األجدر أن ينال هذا احلق ابن نوح �قبل غريه ألنه كان االبن البكر للنيب آدم 
. إذًا، إن مذهب أهل �إِنه عملٌ غَير صالحٍ�ي نال من اهللا تعاىل لقب: الذ -آدم الثاين  -

يف السماء من حيث  �املعرفة واحلق هو أنه ملا عد اإلمامان احلسن واحلسني من آله 
الروحانية حتما، وإن مل يكونا من آل النيب  �العالقة الروحانية، فكانا وارثنيِ لثروة النيب 

القة األدىن. فما دامت هناك عالقة بني األجسام الفانية فكيف ال تكون من حيث الع �
بني األرواح؟ بل يتبني من احلديث الصحيح والقرآن الكرمي أيضا أن بني األرواح عالقات 

  وحبا وعداوة أيضا منذ األزل. 
بصورة أبدية  �ولكل عاقل أن يفكر اآلن، هل املفخرة تكمن يف كون املرء من آل النيب 

جسديا، والذي ال معىن له دون التقوى والطهارة  � تزول، أو يف كونه من آله ال
، بل �واإلميان؟ وال يفهمن أحد من هذا الكالم أننا حنطّ من شأن أهل بيت رسول اهللا 

احلسني أن يكونا من آل اإلمام هدفنا من هذه العبارة هو أنه ال يليق بشأن اإلمام احلسن و
اجلسدية فقط ألنه ال معىن له دون العالقة الروحانية. إن أصحاب  رسول اهللا من الناحية

من األقارب هم أولئك الذين يدخلون يف آله من حيث  �العالقة احلقيقية مع رسول اهللا 
الروحانية. إن معارف الرسل وأنوارهم الروحانية إمنا هي مبنـزلة األوالد وتتولد من 

دة من تلك املعارف واألنوار هم الذين يسمون وجودهم الطاهر. والذين ينالون حياة جدي
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نشرت يف حياة آم وبعد موته نشراتنا وإعالناتنا اليت أُثبت فيها بكل 
وضوح وبأدلة قاطعة أن النبوءة حبق آم قد حتققت بكل جالء، اعترف 
مجيع املنصفني واألمناء خبطئهم، ألن النبوءة ملئت نقاًء وقوةً وعظمةً حبيث 

آم بالشرط  مل تتحقق من جانب واحد بل من جانبني؛ فمن جانب التزم
الوارد يف اإلهلام وتراجع عن سريته السابقة واستفاد من املهلة إىل حد ما 

صحيح أن تراجعه مل يكن كامال لذلك مل يعطَ  -حبسب وعد اهللا املقدس
كذلك حتققت النبوءة من ناحية أخرى أيضا حني مل يقدر  -مهلة كاملة

حاول كتم اآلية بعذره آم إمهال اهللا له، ومل يشهد شهادةَ حقٍ، بل 
بثالث هجمات؛ فبطش اُهللا به سريعا. صحيح أن اهللا مل يعامل آم 
باجلالل والغضب كما ورد يف النبوءة عن ليكهرام؛ ألنه تصرف باللني 
واملرونة ومل يظهر احلدة وبذاءة اللسان املفرطة مثل ليكهرام، ولذلك فقد 

ماء باحللم، وسليطي اللسان يعامل احللَ �عامله اهللا تعاىل بالرفق، فهو 
بالقسوة. أي قد جتلَّى منوذج نبوءة اهللا اجلمالية حبق آم كما يف نبوءة النيب 

، أما منوذج اجلالل والغضب والشدة واهليبة فيها فقد جتلّى يف � أيوب
  حالة ليكهرام.

واحلق أن كل باحث عن احلق ميكن أن يتعلم درسا من تصرف كال 
اهللا قد عامل بالرفق الذي تصرف باللني وكف الشخصني: كيف أن 

ومل يهلكه مبوت مهيب، بل راعى بالشرط  - وهو عبد اهللا آم -لسانه

                                                                                                                     

آل حممد الروحانيني. إن نداء الشيطان يف النبوءة املذكورة آنفا بأن احلق مع آل عيسى 
 �كلمة شيطانية. وهي كاذبة من ناحية أخرى أيضا إذ تعد املشركني آل عيسى 

الروحانيني. واحلق أن الذين يؤلِّهون عيسى لن ينالوا معه نصيبا يف السماء ولن يعدوا 
 ورثته، فكيف إذًا ميكن أن يكونوا آله الروحانيني؟ منه. 
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الذي ورد يف إهلامه، وعامل آم بالرفق حني رأى أنه خاف وغير منهجه، 
وأمهله أكثر من سنتني بسبب رجوعه. أما الشخص الثاين أي ليكهرام فلم 

قسوة كالمه وسالطة لسانه وجتاسره الالمتناهي يمهله بسبب بذاءته و
وكالمه الفاحش، بل بطش به قبل سنتني تقريبا من اية ميعاد النبوءة. 
فبقدر ما استطاع آم أن يمد يف أيام حتقُّقِ النبوءة نتيجة خوفه وذعره 
ورعبه؛ عجل ليكهرام بالقدر نفسه أيام النبوءة حبقه نتيجة بذاءة اللسان 

الكالم. أي أن عبد اهللا آم أظهر ختوفه إثر مساعه النبوءة وظل وقسوة 
مذعورا وباكيا طيلةَ فترة امليعاد ومل يتفوه بكلمة إساءة قط، بل وأعرض 

وية اخلمول وتراجع عن عاداته السابقة اعن الصحبة السيئة وانزوى يف ز
م من مناظرات وقسوة كالم بل لزم الصمت مذعورا. لذا زاد اهللا الرحي

والكرمي، أيام حياته قليال نظرا إىل شرط ورد يف اإلهلام وبناء على وعده. 
أما ليكهرام فقد جتاسر بعد مساع النبوءة وازداد بذاءة وشرع يف الشتم 
واإلساءة إىل أنبياء اهللا األطهار أكثر من ذي قبل؛ فأنقص اهللا قرابةَ عامني 

ة املعرفة اليت ا كته. فهذه نمن أيام حياته بينما زاد أيام آم بالقدر نفس
ظهرت سنتان خمتلفتان من سننه تعاىل يف شخصني تصرفا على منطني 
خمتلفَني. وال شك أن هذا املشهد الفت وخالب عند العارفني؛ كيف 
زِيدت أيام حياة شخصٍ خلوفه ولينِه، نقصت بالقدر نفسه حياة شخص 

   وبذاءة لسانه.  ووقاحته آخر لتجاسره
فمن أراد أن يتمتع اهللا آم،  عبدوال شك أن قصة ليكهرام صنو قصة 

من مطالعة قصة النبوءة حبق ليكهرام أيضا للمقارنة  له ال بدبقصة آم 
ة املعرفة دقيقبقصة آم، ومن مل يقرأ كلتا القصتني معا فقد ال يدرك جيدا 

ة اجلالل هذه، وأنى للمرء أن يأخذ العربة من صبغتني ظهرتا بصور
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واجلمال ما مل يلقِ نظرة شاملة على القصتني معا؟ لذلك رأيت من 
املناسب أن أسجل النبوءة عن ليكهرام بعد هذه النبوءة ليعلَم أنه كما 
حتققت النبوءة عن آم برفق ولني؛ فإن النبوءة عن ليكهرام حتققت مبشهد 

ودفنه بضعة ؛ متبص آم يف مدينة "فريوز بور" شيع جثمانمهيب. وقد 
أشخاص بصمت. أما عند موت ليكهرام فقد قامت القيامة؛ إذ أُقيم مأمتٌ 

حىت يف أزقة مدينة الهور ولعلّ أهلها مل يشهدوا نظريه  يف اهلندوس كبري
بعد وفاة "راجا شري سنغ"، فشيع جثمانه يف حشد كبري كأنه كان يوم 

  حشر اهلنود.
الوا ظلما منهم فقط إن النبوءة عن آم فماذا نقول أو نكتب عن الذين ق

  مل تتحقق. 
مث اشهدوا  ،وا أوال بإمعان ما كتبته عن آمؤفيا أيها القراء األحباء، اقر

النبوءة؟ أليس صحيحا أن اإلهلام احملتوي عليها تضمن  تتحقق أملبالعدل: 
بأقواله وأفعاله  -شرط الرجوع؟ أوليس صحيحا أيضا أن آم أثبت

وتوقُّفه عن  وبوجهه املبهوت واملذعور وحزنه الشديد اته وسكناتهوحرك
االفتراءات اليت ال أصل هلا من الصحة وحتاشيه احللف، وامتناعه عن رفع 
القضية ضدي، واعترافه بتخوفه يف أيام النبوءة، وختليه عن عاداته السابقة 

عن تصرفاته  بعد مساعه النبوءة اإلهلامية؛ تراجعه احلتمي - دفعة واحدة
املعادية وعداوته الدينية وعن كل نوع من التجاسر والتجرؤ وبذاءة 
 اللسان. ومل يقتصر األمر على تراجعه فقط بل امتأل قلبه خوفا وفقد
السكينة أيضا. وهذا ليس ادعاًء حبتا من جانبنا بل هي أمور اعترف آم 

وتبني بعضها  ببعضها بنفسه، وشاهد الناس بعضها اآلخر بأم أعينهم،
  اآلخر من أعماله.
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ولكن ما يثري االستغراب حقا هو أن معارضينا من املشايخ وأتباعهم 
رفضوا النبوءة أصال رغم كل هذا الوضوح والقرائن والشهادات 
الواضحة. كان عليهم أن يفرحوا فرحا شديدا لظهور هذه اآلية 

ة من نبوءات رسول املعرفة اليت كانت سببا لتحقيق نبوء دقائقاملصحوبة ب
، اليت لوالها لكانت اآلية املتعلقة بليكهرام كعنيٍ واحدة، وألدت �اهللا 

إىل اإلخالل يف ترتيب اآليتني اللتني أظهرتا صفات اهللا تعاىل اجلمالية 
واجلاللية بوضوح تام. وكان عليهم أن يقدروا هذه اآلية السماوية، 

ين، ويقفزوا فرحني عند االطالع ويروا الشرط الوارد يف اإلهلام كاملبصر
على ثبوته من خالل قول آم وفعله. مل يكن املوضوع هينا لينا، بل كان 
من شأنه أن يهب الباحث عن احلق معرفة التجليات اإلهلية بوضع هذه 
النبوءة والنبوءة عن ليكهرام مقابل بعضهما، وكأا مرآةٌ تري وجه اهللا، 

اجلمالية واجلاللية. ويتبني أيضا كيف تركت النبوءة  كاشفةً أسرار القدرة
، فما عاد آم كما خارقا للعادةعلى طبيعة عبد اهللا آم وعادته تأثريا 

كان بعد مساعها. ومع أنه أُعطي مهلة قليلة، ولكن تأثري النبوءة مل يتركه. 
 ولكن األسف كل األسف أن قلوب مشاخينا مل ترض بأن تؤمن بآية اهللا.

بقلب  فحري م اآلن أن يقرؤوا هذا الكتاب بتأمل ويتفكروا ويتدبروا
؛ هل بقي شيء يف صدق النبوءة بعد كل هذه اإلثباتات؟ هل بقي باحث

علينا إثبات أو دليل مل نقدمه؟ أليس صحيحا أنين أثبت إدعائي بأدلة 
خاف  ة؟ أما االدعاء الذي قدمه آم لكتمان احلق قائال إنه ماكثري

  النبوءة بل خاف ثالث هجمات؛ فلم يستطع إثباته إىل مماته.
ن بعض ألفيا أيها األحبة، اقبلوا احلق شجاعةً وتقوى. إنين سعيد جدا 

املشايخ يبعثون اآلن رسائل التوبة ويبدلون إعالنات احلرب إىل طلبات 
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دة، قيمة بدأت تستقيم مثل الشوارع املعبستالصلح. معظم الطبائع غري امل

وإن صحاري القلوب القفراَء واخلربة بدأت متتلئ باألزهار واحلدائق مثل 
وادي كشمري، ويتالشى مرض اجلهل والكسل شيئا فشيئا، وبدأ يسهل 
عليهم ما كان صعبا يف أيام خلت. وأرى اآلن أن السبيل واضح وواسع 

ارق لكل طبيعة مستقيمة لتؤمن يب وبآيايت بسهولة. وما داموا يقبلون خو
أوليائهم السابقني اليت ال أدلة مقنعة عندهم لقبوهلا، فال يوجد سبب 
معقول ميكن أن حيول دون قبوهلم اآليات اليت تقف أمامهم كجيشٍ 
عرمرم، ويلقي بعضها على اآلخر ضوء أدلته وجالئه. بل إنه ملدعاة سعادة 

ان كبرية هلم أم شهدوا هذا اليوم. مل متض فترةٌ طويلة على زمن ك
أية  �يعترض فيه قسيس واقفا يف السوق أنه مل تظهر على يد النيب 

معجزة، والعياذ باهللا. كم كان هذا املوقف يصدم قلوب املؤمنني الصادقني 
بقسوة؟ صحيح أنه كان يرد عليهم من خالل املنقول واملأثور، ولكن أنى 

يواجهنا. وإن لعدو متعنت أن يقبل ذلك؟ أما اآلن فليس بوسع قسيس أن 
آيات اهللا تعاىل تنـزل كاملطر الغزير. فكان موقف شكر هلم بدال من أن 
يبدؤوا باإلنكار قبل غريهم. كم كان األمر مدعاة لالعتزاز أن أصحاب 
اخلوارق واآليات ال يزالون موجودين يف اإلسالم دون امللل األخرى. 

ف آخر؟ فاآلن ثبت تأملوا قليال، هل كان هذا كله لصاحل اإلسالم أو هلد
اإلسالم بعد بعثيت على منارة عليا، صارت املللُ اآلخرى كلها يف 
احلضيض مقابله، ألن الدين احلي هو ذلك الذي تصحبه اآليات املتجددة، 
أما الدين الذي ليست فيه آيات حية فليس بدين؛ بل هو جمموعة قصص 

علوا كبريا بعد  بالية. كم هو مدعاة للسعادة أن علَت شوكة اإلسالم
بعثيت، وال يسمح نوره لعدو أن يقربه. هل من شك يف أن آيات اإلسالم 
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 فارغة ذكَر من قبل كانت يف نظر األعداء كادعاءاتاليت كانت ت
فحسب، أما اآلن فهي تسطع كالشمس. وكل واعظ يستعني يب يف 

. نستطيع أن مبتغاه، وإن نصرة اهللا تعاىل تساند إرادايت الطيبة يف كل حني
نتغلب على العدو حبجة واحدة فقط؛ وهي أن دينه ميت وخال من 
اآليات. واآلن يستطيع كل مسلم أن يري اآليات احلية واملوجودة، بينما 
مل يكن األمر كذلك من قبل. افرحوا واقفزوا فرحا، فإا أيام ازدهار 

  اإلسالم.
موت بانديت ليكهرام؛ اليت ال  ) ومن مجلة اآليات املهيبة والعظيمة آية٦٦(

يشهد على حتققها شخص أو شخصان فقط بل يشهد عليها مجيع 
اهلندوس واملسلمني واملسيحيني من اهلند الربيطانية، بل حكومتنا احملسنة 

  أيضا شاهدة عليها. 
اَهللا اَهللا! ما أعظمها هيبةً وإدهاشا هذه اآلية اليت ظهرت وأَرت ذوي 

وبظهور هذه اآلية ظهر للعيان من جديد حادثُ مقتل ! العينني وجه اهللا
ملك الفرس "خسرو برويز" الذي حتقق بنبوءة من سيدنا وموالنا رسول 

آيتان عظيمتان: إحدامها  �. فليتضح أنه كان لسيدنا وموالنا النيب �اهللا 
كما - تشبه قصة آم واألخرى متاثل قصة ليكهرام. وتفصيل هذا اإلمجال

بعث برسالة إىل قيصر الروم يدعوه  �أن النيب  -البخاريورد يف صحيح 
  فيها إىل اإلسالم، وقد ورد فيها كما هو مذكور يف صحيح البخاري: 

"بِسمِ اِهللا الرحمنِ الرحيمِ. من محمد عبد اِهللا ورسوله إِلَى هرقْلَ عظيمِ 
الْه عبنِ اتلَى مع المومِ. سالمِ؛ الراِإلس ةايعبِد وكعي أَدفَإِن دعا بى، أَمد

لَّيونِ فَإِنْ تيترم كراُهللا أَج كتؤي لَمست ملالأَس إِثْم كلَيفَإِنَّ ع ريِت .نييِسي
 :كُ�ونيبا وننياٍء بوس ةما إِلَى كَلالَوعابِ تتلَ الْكا أَهإِال اَهللا ي دبعأَنْ ال ن م
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وال نشرِك بِه شيئًا وال يتخذَ بعضنا بعضا أَربابا من دون اِهللا فَإِنْ تولَّوا 

...أي إنين أدعوك إىل دين اإلسالم الذي �فَقُولُوا اشهدوا بِأَنا مسلمونَ
ويهب لنشر عظمته وجالله  معناه أن يضع املرء عنقه أمام اهللا تعاىل

وملواساة عباده... فإن آمنت ذا الدين سلمت ولن حيل بك املوت 
 والدمار يف غري أوانه، وإن مل تفعل فستواجه املوت واهلاوية. لو أسلمت

وأجرا على  �ألعطاك اهللا أجرك مرتني، أي أجرا على إميانك باملسيح 
خاصتك تسلم، فاعلم أن إمث  إميانك بنيب آخر الزمان. وإن أعرضت ومل

حاشيتك أيضا يكون يف عنقك. يا أهل الكتاب تعالوا إىل كلمة سواء و
بيننا وبينكم أي يشهد عليها تعليم اإلجنيل والقرآن كليهما، وهي مسلَّم ا 
بني كلتا الديانتني، وال خالف فيها بني األمتني، وهي أال نعبد إال اهللا 

أال نشرك به شيئا، إنسانا كان أو مالكا أو الواحد الذي ال شريك له، و
آهلة  قمرا أو مشسا، أو هواًء أو نارا أو غريها، وأال نتخذ اآلخرين مثلنا

أربابا من دون اهللا. قال اهللا لنا: إن مل ينتهوا بعد مساع هذا األمر ومل و
عاىل يتخلَّوا عن آهلتهم الزائفة فقُل هلم أن اشهدوا أننا قائمون بأمر اهللا ت

بأنه جيب إخضاع أعناقنا على عتبات اهللا تعاىل وحده للعبادة والطاعة، 
  ونؤمن باإلسالم الذي مل تؤمنوا به. 

الروم،  قيصرإىل  �هذه هي الرسالة اليت بعثها سيدنا وموالنا النيب األكرم 
ومل يحذِّره بوعيد اهلالك والدمار بصورة قاطعة بل كان وعد سالمته أو 

 قيصرا. ويتبني من العبارة املذكورة يف صحيح البخاري أن دماره مشروط
الروم رجع إىل احلق إىل حد ما، لذلك أمهله اهللا تعاىل إىل مدة معينة. 
ولكن ملا مل يثبت على رجوعه وكتم الشهادة فقد بطش به بعد املهلة اليت 
أُعطيها نتيجة رجوعه. إن رجوعه ثابت من كالمه املذكور يف صحيح 
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  ري كما يلي: البخا
"فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتني. وقد كنت أعلم أنه 
 متخارج، ومل أكن أظن أنه منكم. فلو أين أعلم أين أخلص إليه لتجش

  لقاءه. ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه".
 قيصرقبل شرح هذه العبارة أريد التذكري أن هذا احلادث وقع حني طلب 

ا سفيان يف بالطه، وكان قد نزل بالد الشام مع لفيف من مجاعته أب الروم
. وكان قيصر الروم عندئذ موجودا يف بيت املقدس.. أي للتجارة

أورشليم يف زيارته لبالده، فاستفسر من أيب سفيان الذي كان كافرا 
الذي جاء  �. وملا كان سفري النيب �حينذاك أمورا عديدة بشأن النيب 

إىل قيصر برسالة الدعوة إىل إالسالم موجودا أيضا حينها يف البالط، فلم 
جيد أبو سفيان بدا من صدق املقال، ألن قيصر كان قد قال عند طرحه 
األسئلة بأنه لو كذب أبو سفيان يف اإلجابة فيجب تكذيبه. فلم يسع أبا 

سأله قيصر عن  سفيان إال أن يصدق القول خشية الفضيحة. وكلَّ ما
بينه بصدق وحق، وإن كان كارها صدق املقال، ولكن  �أحوال النيب 

ملا كان من قد يكذّبه موجودا آنذاك، أصابه اخلوف من الفضيحة إنْ 
كذب. وملا أخرج أمام قيصر كل ما كان يف جعبته قال له قيصر ما 

علم بناء على أوردناه قبل قليل.... كان هرقل بارعا يف علم األفالك، ف
علمه هذا أن هذا هو النيب املظفَّر واملنصور نفسه الذي وعد به يف التوراة 
واإلجنيل. مث قال: كنت أعرف أن ذلك النيب سيبعث قريبا، ولكن مل 
أعرف أنه سيبعث فيكم... هذا ما رد به قيصر بعد قراءته الرسالة اليت 

أن قيصر مل ينفّذ كما ورد فيها الوعيد بدماره وهالكه املشروط. مع 
جيب شرط "أسلم تسلم" الوارد يف الرسالة، ومل ينفصل عن فئة 
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املسيحيني بعد قراءا، ولكن يتبين مما سبق من كالمه أنه توجه إىل 

امل الشاإلسالم إىل حد ما، لذلك أُعطي مهلة، ومل حيلّ مبملكته الدمار 
يصر الروم جندمها ومل يهلك سريعا. وحني نقارن بني حالة آم وق

ألن كليهما عمل آم هو قيصر، أو قيصر هو آم متشاتني متاما وكأن 
إىل حد ما بالشرط الوارد يف النبوءة فعاملهما اهللا بالرحم واللطف واليسر 

ا كان جمرما عند اهللا بكتم الشهادة، كالمهلهما يف عمرمها. ولكن وأمه
وا به ؤ؛ إذ وجد حاشيته قد أساوأخفى قيصر أيضا الشهادة مثل آم

الظن فطمأم قائال بأن الكالم الذي قلته من قبل، والذي يوحي برغبيت 
 يف اإلسالم وترغيـيب لكم فيه؛ مل يكن نابعا عن أعماق قليب، بل كنت

  استقامتكم على املسيحية.ألتبني مدى متحنكم أ
غضب  ألنه أما حالة ليكهرام فتشبه حالة كسرى، أي خسرو برويز

، فبعث ١إليه أسريا �وأمر أن يؤتى به  �بشدة عند تلقيه رسالة النيب 
أن يعتقَل الشخص الذي يدعي النبوة على فيها أكّد  رسالةإىل وايل اليمن 

) ويؤتى به إليه دون تأخري، فاختار الوايل �يف املدينة، وامسه حممد (
                                                 

ال خيلو من الفائدة الذكر هنا أن معظم بالد العرب يف زمن خسرو برويز كانت  ١
لعرب كانت متروكة باعتبارها قَفْرا أجرد خاضعة لإلمرباطورية الفارسية. ومع أن بالد ا

ال ميكن احلصول على الضرائب منها، إال أا كانت تعد ظاهريا ضمن البالد احملروسة 
يف تلك السلطنة، ولكن مل يكن لسياسة السلطنة أي أثر على العرب، وما كانوا يعيشون 

 -كدولة دميقراطية - مجاعة حتت محاية قوانينها السياسية، بل كانوا أحرارا متاما. وكانت
حتكم اآلخرين إلقامة األمن والعدل يف قومهم، وكان ينظَر إىل رأي بعضهم بنظرة 

رأي مجاعة. ولسوء لنوعا ما  د مساويااالحترام أكثر من غريهم يف تنفيذ األحكام ويع
واحدا من رعيته.  �احلظ كان من أسباب اشتعال كسرى غضبا، أنه حسب النيب 

د املعجزة اليت ذُكرت يف األعلى، انقطعت عالقات إمرباطورية الفرس مع بالد ولكن بع
 العرب بصورة قاطعة إىل أن خضعت اإلمرباطورية لإلسالم. منه. 
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 املدينة وأخربا ضابطَني قوِيني من جيشه لتنفيذ أمر كسرى. وملا وصال
 �بأننا أُمرنا باعتقالك وإحضارك أمام إهلنا كسرى؛ مل يعبأ  �النيب 

: �بقوهلما وقال: سأرد عليكما غدا. فلما حضرا صباح اليوم التايل قال 
 - الذي كانا يدعوانه "ربا" بالتكرار -لقد قتل ريب ربكم يف هذه الليلة

حدث متاما. وحني وصال  بتسليط ابنه "شريويه" عليه؛ وكان ذلك ما
املدينة اليت كان يسكنها وايل سلطنة الفرس يف اليمن؛ وجدا أن اخلرب عن 
هالك كسرى مل يكن قد وصله بعد، فتعجب الوايل من األمر كثريا 
وقال: جيب أال نتسرع يف تدارك عصيان هذا األمر بل ينبغي أن ننتظر 

الربيد بعد بضعة أيام بضعة أيام ريثما يصل الربيد من العاصمة. فجاء 
وفيه رسالة موجهة إىل وايل اليمن كتبها "شريويه" ويلُّ عهد كسرى، 

كان ظاملا، مما أخلّ وأفسد أمور الدولة فقتلته، "خسرو"جاء فيها: إنّ أيب 
ما كتبه أيب إليكم وألغوا فاعتربوين إمرباطورا عليكم من اآلن وأطيعوين. 

  باعتقال نيب ظهر يف العرب.
كما قلت قبل قليل، إن قصة قيصر تشبه قصة آم متاما، كذلك ال يسعين ف

هنا إال القول بأن قصة ليكهرام تشبه قصة كسرى، أي خسرو برويز 
هةً تامة؛ ألنه كما طعن هندوسيظهر نفسه حديث العهد  -مشابكان ي

بطن ليكهرام حبربة، كذلك طعن شريويه حبربة بطن خسرو.  - باإلسالم
حني مل يكن  -حادث ليكهرام وحادث كسرى -أُنبئ بكال احلادثنيوقد 

  ألحد أن يتصور أنه سيسمع حادثا كهذا يف وقت قريب. 
وكما قلت قبل قليل إن العذاب الذي واجهه آم وقيصر الروم كان 
بصبغة اجلمال، والنبوءة عن آم وقيصر كانت مشروطة، وقد أُمهال 

إىل حد ما. أما النبوءة الغيبية اليت أُنبئ ا  لفترة قليلة اللتزامهما الشرط
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عن ليكهرام وكسرى، أي خسرو برويز، فكانت غري مشروطة، فوقع 

بصورة جاللية. وكما يعترب  - حادث كسرى وليكهرام - احلادثان
املسلمون مجيعا قتل كسرى معجزة عظيمة ألنه كان عدوا لدودا 

إن أرادوا، أن قتل  ، كذلك ميكن للمسلمني أن يشهدوا�لرسول اهللا 
ليكهرام أيضا معجزة عظيمة؛ ألنه كان أيضا عدوا لدودا لنبينا األكرم 

وبذيء اللسان إىل أبعد احلدود. غري أن الفرق بني كسرى  �
وليكهرام هو أن كسرى كان ملكا؛ فكان بوسعه أن يستخدم السيف 
يف فورة عداوته، أما ليكهرام فكان من عامة اهلندوس الربامهة، ومل ميلك 
سوى بذاءة اللسان وفحش الكالم والشتائم املخجلة. أراد كسرى أن 

االعتداء ، أما ليكهرام فأراد �دنا وموالنا حممد يعتدي على حياة سي
املقدس وصدقه وعني نبوته النقية، لذا فأظهر اهللا الغيور  �عرضه  على

عام مبوت  ١٣٠٠على أحبائه، مرة أخرى، بعد حادث كسرى بـ 
ليكهرام؛ معجزةً حلماية عرض نبيه املقدس وصدقه، وهي كاليت ظهرت 

مرباطورية الفارسية على يد شريويه. يف البالط امللكي يف عاصمة اإل
 ومن هنا جيب أن يعترب كل شخص أن االعتداء على عرض أحباء اهللا

فارسي: ال  بيت ا حيمد عقباه. يقولممأو ديد حيام ليس  وأصفيائه
تغفلن عن مغبة األعمال؛ فمن يزرع قمحا؛ قمحا حيصد، ومن يزرع 

  شعريا؛ شعريا حيصد.
ديث الشريف: "إذا هلك كسرى؛ فال كسرى بعده". أي ولقد ورد يف احل

بعد هالك كسرى هذا لن يكون كسرى يضاهيه ظلما وجورا. يستنبط 
من هذا احلديث أنه إذا مات شخص بذيء اللسان فاحش الكالم عدو 

يف القوم  مثيلهفمن املستحيل أن يولَد  - من أي قوم كان - �لرسول اهللا 
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يد أن يسمع دائما السباب وبذاءة اللسان حبق نفسه ألن اهللا تعاىل ال ير
  عباده الصادقني.

واآلن أريد أن أبين كيف أنبئت عن ليكهرام بكل وضوح وجالء وقوة 
وشدة قبل مقتله خبمس سنوات. فليكن واضحا أنه ملا طلب ليكهرام 
بإصرار شديد نبوءةً عن موته، تلقيت بعد الدعاء إهلاما: "عجلٌ جسد له 

 ،وعذاب". أي سيصدر منه عند القتل صوت مثل صوت خوار له نصب
العجل. ال روح فيه، وله نصب وعذاب. وقد ورد يف "لسان العرب"، 
وهو قاموس قدمي وموثوق به يف لغة العرب، إضافة إىل معان أخرى: "يقال 

العرب (انظر لسان  نصب فالنٌ لفالن نصبا إِذا قَصد له وعاداه وتجرد له".
قيل: نصب فالن لفالن فمعناه أنه هامجه لقتله إذا أي  حتت "نصب")

وبذل قصارى جهده للقضاء عليه لعداوته. وكلمة "خوار" تطلق يف لغة 
العرب على صوت العجل. غري أا تطلق على اإلنسان حني يصدر صوتا 

هذا  مثل صوت العجل عندما يقتل. فقد ورد يف "لسان العرب" قولٌ يؤيد
 ورخكما ي خيُور رفَخ :لَفبن خ املعىن، جاء فيه: "ويف حديث مقتل أُيب

. فقد عند استخدامه الثور". وأحيانا تطلَق "خوار" على صوت السالح
ورد يف "لسان العرب" حتت املصدر نفسه بيت لشاعر معروف ذا املعىن 

  يقول: 
  يخرنَ إِذا أُنفذْن يف ساقط الندى

  وإِن كانَ يوما ذا أَهاضيب مخضال
املراد من عبارة "ساقط الندى" يف البيت املذكور هو املاء الذي يتجمع 
على أوراق األشجار عند املطر مث يسقط على األرض. فاملاء هو 
"الساقط"، ومعىن "الندى" هو األشجار الصحراوية، ويقال هلا باهلندية: 
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يثين على جالء سهامه وسدادها وسرعتها،  "بن". والشاعر يريد هنا أن

ويذكر صوتا كصوت العجل يصدر منها عند إطالقها. ومهما استمر 
الطقس غائما وماطرا باستمرار، فهو ال يضر السهام بشيء، جلودة صنعها 

  وجودة خشبها. 
باختصار، يتبني من قاموس "لسان العرب" املوثوق به أن كلمة "خور" 

على صوت اإلنسان حني يستغيث عند القتل، و"خوار" تطلق أيضا 
  وكذلك يطلَق على الصوت الذي يصدر من السالح عند القتل.

وكما كتبنا آنفا أن النبوءة تدل على قتل ليكهرام بسبب عبارتني واردتني 
فيها ومها: "عجل جسد له خوار، له نصب وعذاب". فبناء على تفهيمٍ من 

) من كتاب ٥ة أسطرٍ نثرا يف الضميمة (اهللا تعاىل كتبت عدة أبيات وبضع
"مرآة كماالت اإلسالم"، وميكن لعاقلٍ أن يدرك عند التدبر فيها أنه يتبين 
من تلك البيانات جبالء تام أن ليكهرام لن ميوت ميتة طبيعية، بل سريحل 
من هذه الدار الفانية بالقتل حبسب مضمون النبوءة. فالفقرة الواردة يف 

ميمة املذكورة تدل على موته ذه الطريقة وهي كما من الض ٢الصفحة 
  يلي: 

"واآلن، بنشر هذه النبوءة أؤكد لكافة املسلمني واهلندوس واملسيحيني 
والفرق األخرى بأنه إن مل ينـزل على هذا الشخص خالل ستة أعوام من 
اليوم عذاب خارق للعادة خيتلف عن املعاناة (أي األمراض) العادية (أي 

عن نطاق املوت الطبيعي والعادي) ويف طياته هيبة إهلية (أي يدرك خيرج 
منه املرء بسهولة أنه آفة مفاجئة ترعب القلوب)؛ فاعلموا أين لست من 
اهللا، وأن نطقي هذا ليس بروح منه. ولو ثبت كذيب يف هذه النبوءة (أي 
إن مل ميت ليكهرام مبوت مهيب) لكنت جاهزا لتحمل أي نوع من 
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وسأكون راضيا أن يوضع احلبل يف عنقي وأُقتل شنقًا. ويتبني من العقوبة، 
إقراري هذا أن ثبوت كذب نبوءة أحد؛ هو خزي ما بعده خزي. ماذا 
عساين أن أكتب أكثر من ذلك. واآلن جيب على اآلريني أن يدعوا 

  انتهى. ."مندومجمتمعني أن يزول هذا العذاب عن 
من الضميمة املذكورة تدل بصراحة  واألبيات املسجلة يف الصفحة األوىل

  : ١موت ليكهرام وهي التالية طريقة تامة على
  �معدن حممد  جوهر أروع اجلوهر ما، �نور نفسِ حممد  لنورأعجب ا ما" •
  � حممد أحبةيصري من  حني، من مجيع الظلمات القلب تطهري •
  �الذين يعرِضون عن مائدة حممد  ،إنين ألستغرب من أولئك اجلاهلني  •
  �يبلغ مسو وعظمة حممد ، ال أرى أحدا يف كال العالَمنيِ •
  �الذي يكن العداوة حملمد  ،القلب من ذلك أشد الرباءة إن اهللا بريء •
  �اليت تصري من أعداء حممد ، سيحرق اهللا تلك الدودة اخلسيسة •
  �إىل السكارى بعشق حممد  فهلم، إذا أردت التخلص من سكرات النفس •
حممدا  قلبا وقالبا فكن أنت ممن ميدح، احلق اإللهوإذا أردت أن يثين عليك  •

�  
ألن وجوده هو أكرب دليل ، وإذا طلبت على صدقه دليال فكن من عشاقه •

  �على صدق حممد 
  �وقليب فداء يف سبيل حممد ، �إن رأسي فداء غبار أمحد  •
  �مد منري حمل نا فداء وجهأ، رسول اهللاأقسم بلمة  •

                                                 
 هي ترمجة قصيدة فارسية (املترجم). ١



 �������� ��������  ٢٦٣ 
حممد  عتبةعن  عرض بوجهيألن ، أُحرق وأإنين وإن أُقتلُ يف هذه السبيل  •

�  
  �غ بصبغة إميان حممد صبتألين م، الدين أمريف  يف العامل أحداال أخشى  •
  �من أجلِ ذكرِ حسنِ وإحسان حممد ، ما أسهلَ االنقطاع عن الدنيا كلها •
ألنين قد شاهدت أخفى حماسن حممد ، فدى يف سبيلهإن كل ذرة من كياين  •

�  
  �فقد تعلمت يف مدرسة حممد ، إنين ال أعرف أحدا أستاذا يل  •
  �فإين قتيل مجال حممد ، مايل وألي حبيب آخر •
  �حممد  ببستانإال ولن أرضى ، �إين أتوق إىل نظرة من عني حممد  •
  �ألنين قد شددته بأذيال حممد ، صدريال تبحثوا عن قليب امللتاع يف  •
  �يف بستان حممد شه ي اختذ عذال، طيور القدس  الطائر السعيد من أنا •
  �فدى لك نفسي يا نفس حممد ، يا نفس حممد قد نورت نفسي بعشقك •
ملا كان ذلك أيضا الئقا بعظمة ، إنين ولو فديت مبئة نفس يف هذه السبيل •

  �حممد 
•  إذ ال أحد جيرؤ على مبارزة ، ه اهللا هلذا الفىتوهبالرعب الذي ما أروع

  �حممد 
  �مد حمل البتار سيفالأيها العدو اجلاهل الضال خف  أال •
يف آل وأعوان حممد ، التمسوه صراط اهللا املستقيم الذي ضل عنه الناس إن •

� 
 �، وتنكر نورا مبينا حملمد �يا من تنكر شأن حممد  أال •
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غري أنك ، واخلوارق قد اختفت اليوم من العاملال شك أن الكرامات  •
  "�تستطيع أن تراها عند غلمان حممد 

�  
  نبوءة عن ليكهرام الفشاوري

يتبني جبالء من هذه األبيات والكالم املنثور املذكور يف األعلى أنه قد أُشري 
، ووصفت طريقة املوت باملروعة اليت بالسيف البتارإىل قتل ليكهرام 

ملوت العادي. وكلمة "نصب" و"خوار" تدالن حبد ذاما على ختتلف عن ا
املوت قتال. ولكن ملا كان مقدرا عند اهللا أن يزيد النبوءة وضوحا وجالء 

وءة اليت وردت فيها كلمة "خوار" و"نصب" نبفلم يكتف ذلك احلكيم بال
بل ضم إليها العديد من النبوءات اإلهلامية األخرى لشرحها وتفصيلها اليت 

هنا باألسف الشديد إن بعضا من قليلي  كتبنذكرها تباعا. ولكين أس
الفهم قد بلغوا من العناد درجة مل يعريوا فيها ملعاين النبوءة أدىن اهتمام، 
ومل ينتبهوا إىل شرحها وتفصيلها املذكور حتتها، والذي ورد فيه بكل 

ا، ولن يكون موتا عاديوخارقة للعادة وضوح أا ستكون آية مهيبة 
قتضيات العدل عرض احلائط، بأن النبوءة تتضمن مبفاعترضوا ضاربني 

كلمة "عذاب" فقط؛ والعذاب ال يعين املوت. ولكن هؤالء املعترضني 
غضوا الطرف جهال منهم عن كلمة "نصب" اليت تدل على املوت قتال. 
كذلك أمهلوا كلمة "خوار" اليت تدل على حالة يصدر فيها من فم املرء 

كصوت الثور. ولو افترضنا جدال عدم وجود كلمة حني ي قتل، صوت
"نصب" و"خوار" يف النبوءة وافترضنا أنه مل ترد إال كلمة "عذاب" فقط، 
لدلّت على املوت حتما ألن أنواع العذاب الشديد املذكورة يف التوراة 
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والقرآن الكرمي كلها كانت باملوت. كيف كان عذاب قوم نوح مثلًا؟ 

باملاء! وما العذاب الذي حلّ بقوم لوط؟ أُمطرت عليهم كان موم 
حجارة فأدت إىل موم! كيف عذِّب أصحاب الفيل؟ موم حبجارة من 

؟ كان �سجيل! وما هو نوع العذاب الذي حلّ بأعداء نبينا األكرم 
موم بالسيف! كذلك حل بكثري من األمم عذابات لكثرة آثامهم، فماذا 

ت طبعا! هل ألحد أن يثبت أن صنوف العذاب اليت كانت طبيعتها؟ املو
على مر العصور مل تصل حد يف العامل على أعداء األنبياء من السماء نزلت 

  املوت، بل كان مثلها كمثل زجر املعلِّم الطالب، أو كانت كأمل خفيف. 
ن العذاب أعداويت، يقولون فهم رد  ؟!أي مبلغ بلغ عنادهم! اَهللا اَهللا
نمرود وقوم عاد ومثود، والذي نزل الوقوم  وقوم لوط حلّ بقوم نوحالذي 

مل يتسبب يف موم، وذلك  �على قوم النيب صاحل أو أعداء موسى 
ليتمكّنوا من تكذيب النبوءة عن ليكهرام! إم يفعلون كل ما يف وسعهم 

  للتكذيب ويقدمون عذرا قائلني: أين املوت يف العذاب املقدر يف جهنم؟ 
ابه أن كافة أهل جهنم يصلوا بعد أن يذوقوا عذاب املوت أوال. من جو

وصل جهنم دون أن يذوق املوت؟ مث لوال وعد اهللا تعاىل بعدم املوت بعد 
دخول جهنم، لواجهه أهلها أيضا. ولكن مع ذلك مل يصف اهللا تعاىل أهل 

ما فَإِنَّ لَه جهنم ال إِنه من يأْت ربه مجرِ�جهنم بأم أحياء كما يقول: 
.الحظوا اآلن: ال حياة ألهل جهنم وإن كان ال �١يموت فيها وال يحيا

  موت هلم أيضا، وذلك ليقاسوا عذابا أبديا. 
وأضف إىل ذلك أن ليكهرام كان قد وعد بالعذاب يف هذه الدنيا وليس 

م نوح أو قوم لوط أو يف اآلخرة، فال بد أن يكون عذابه شبيها بعذاب قو
                                                 

  ٧٥طه:  ١
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غريهم الذين ماتوا به وهم يف الدنيا، ومل ميوتوا بعذاب جهنم الذي يأيت 
  بعد هذه الدنيا. 

فما أشد عناد معارضينا! وكيف يبذلون قصارى جهودهم ليمحوا آيات 
اهللا بأية طريقة. فلما كان اهللا يعلم أن النفوس األمارة هلؤالء الناس ستقدم 

ا واهيةً لريوا بأية حالٍ آيحججر  ةدم وتنواهللا الساطعة كيال حتل بقلو
صدورهم مبعرفة اهللا، فقد بين اهللا العليم احلكيم هذه النبوءة مرارا ويف 
إهلامات كثرية، وفهمنيها بوضوح تام، وقدر أن تسجل يف كتايب العبارات 

  اليت نقلتها آنفا. 
والكشوف األخرى أيضا اليت  أرى من املناسب أن أذكر هنا اإلهلامات

بينتها يف تفصيل هذه النبوءة وشرحها. ولكن ال خيلو من الفائدة البيانُ أن 
من اعتراضهم أنه إذا ما قال اهللا تعاىل إن النصب والعذاب سيحل بليكهرام 

 يف ست سنوات فما احلاجة إىل نبوءات أخرى؟
لنبوءة وشرحها، واجلواب على ذلك أن األنباء األخرى هي تفصيل هذه ا

لكي تتم احلجة بالتمام والكمال على املعترض اجلاهل. ولو مل يصح أن 
يشرح اهللا بعض اإلهلامات ببعضها اآلخر، لورد هذا االعتراض على كتاب 

قُلْ هو اُهللا أَحد * اُهللا �قد قال مرة يف سورة اإلخالص:  �اهللا. فما دام اهللا 
لَمو دلي لَم * دمالص دا أَحكُفُو لَه كُني لَمو * ولَدإىل أن فما احلاجة إذًا �ي 

  يذكر هذا املوضوع مرارا وتكرارا يف القرآن الكرمي ويطيلَ كالمه دون مربر؟ 
انظروا كيف اعترض عدميو الفهم هؤالء على كالم اهللا، القرآن الكرمي 

  باعتراضهم على نبوءيت! 
اإلهلامات اليت هي مبنـزلة الشرح هلذه النبوءة، فيما يلي بقية اآلن ونكتب 

وها بإمعان، وال جيعلوا أنفسهم عرضة ؤونتوقع من القراء الكرام أن يقر
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ملؤاخذة اهللا بتكذيبهم بآياته عمدا. فليتضح أن هناك إهلاما آخر يشرح 
ويفسر النبوءة املذكورة آنفا وقد نشر قبل موت ليكهرام خبمس سنوات 

من صفحة الغالف األخرية  ٨يب وهو مذكور يف السطر على وجه التقر
لكتايب "كرامات الصادقني" ونصه: "ومنها ما وعدين ريب واستجاب دعائي 
يف رجل مفسد عدو اهللا ورسوله املسمى ليكهرام الفشاوري، وأخربين أنه 
من اهلالكني. إنه كان يسب نيب اهللا ويتكلم يف شأنه بكلمات خبيثة، 

  فبشرين ريب مبوته يف ست سنة، إن يف ذلك آلية للطالبني."فدعوت عليه، 
يشهد كافة اهلندوس واملسلمني والنصارى القاطنني يف اهلند الربيطانية، 

اليت أُرسل إليها هذا الكتاب الذي تضمن  - كما تشهد احلكومة بنفسها
على أين أنبأت ذه النبوءة قبل قتل ليكهرام خبمس  - النبوءة بالعربية

وات تقريبا، وشاعت يف مئات األلوف من الناس، وقيل فيها مرارا سن
وتكرارا عرب اإلعالنات املنشورة: إن هذا املوت لن حيدث مبرض عادي، 

  . ١ز القلوبوبل سيقع كآية مهيبة أي نتيجة جرح 
، كيف تبني النبوءة بكلمات جلية أن اهللا تعاىل يريد أن يهلك اآلن الحظوا

نوات بشكل مهول. هنا جيدر بالذكر أيضا أنه ملا أنبئ ليكهرام يف ست س
بالنبوءة األوىل اليت وردت فيها كلمة "نصب" و"عذاب" شرع املعارضون 
اجلاهلون يعترضون وقالوا: ما أمهية نبوءة عن العذاب؟ إذ قد يعتبر الصداع 
أيضا عذابا. فشرحت هلم بكل ما يف وسعي باخلُطب واخلطابات أن املراد 

                                                 
الفقرة اليت وردت يف الصفحة األخرية من كتاب "بركات الدعاء" القائلة بأن آية هذه  ١
نبوءة سوف ز القلوب تعين أن ضجة كبرية سوف تثار حينذاك. وسوف تتحقق النبوءة ال

بصورة مرعبة ومفاجئة وعلى خالف املتوقع سترتعب هلوهلا القلوب. أي أن موت ليكهرام 
سيحدث بصورة مروعة وخميفة مما سيؤدي إىل إثارة الضجة فجأة، وستقع ضربة قاسية 

 على القلوب. منه. 
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العذاب هنا هو املوت حصرا كما تدل عليه كلمة "نصب"، ولكنهم مل  من
يتوقفوا عن إثارة االعتراضات تعصبا وعنادا. قدمت هلم اآليات القرآنية اليت 
ورد فيها ذكر عذاب قوم نوح وقوم لوط وقوم فرعون، وكان املراد منها 

ىل اهللا تعاىل دائما وصراحةً املوت، ولكنهم مل يقبلوا. ويف األخري توجهت إ
ما سجلته قبل  �ليطلعين على موت ليكهرام بإهلامٍ واضحٍ بين، فأهلمين 

قليل؛ حيث أُنبئ يف العبارة املذكورة بالعربية بكمال الشرح والتفصيل مبوت 
ليكهرام، أنه سيهلك يف ست سنوات. ولكن مل يهدأ ضجيج الطبائع العنيدة 

ن باألمراض ويربؤون أيضا، فهذه بعد ذلك وقالوا إن الناس عادةً ما ميوتو
النبوءة ليست بشيء يعتد به. ومل يفكِّروا ظلما منهم أنه ال شك يف أن 
سلسلة املوت جارية كاملعتاد، ولكن ليس بوسع اإلنسان أن حيدد تارخيا 
ومدة ملوت أحد. ومع ذلك أثارت اجلرائد العنيدة ضجة أن النبوءة مبهمة. 

عن املوت بكلمات باإلهلام أنه قد أُنبئ اآلن  فهمتهم بكل ما يف وسعي
صرحية، ولكنهم ظلوا خيدعون الناس ظلما وقالوا إن سلسلة موت الناس 
جارية منذ األزل فأين اآلية املهيبة يف ذلك؟ وأثارت جريدة امسها "أنيس 
هند"، اليت يصدرها اهلندوس يف مدينة "مريـ"، االعتراض نفسه يف عددها 

وءةً كهذه لن تنفع، بل ستبقى فيها شبهات. نبوقالت بأن م ٢٥/٣/١٨٩٢
ولكن ملا كان اهللا تعاىل قد أفهمين بإهلاماته املتتالية أن املراد من النبوءة هو 
املوت بالقتل حصرا وبطريقة مروعة متاما، رددت على حمرر "أنيس هند" 

 اتمريـ باجلواب املفحم نفسه الذي نشرته يف تلك األيام يف صفح
  غالف كتايب "بركات الدعاء" قبل حتقق النبوءة خبمس سنوات تقريبا. 

أرى من املناسب أن أنقل هنا اجلواب الذي نشر قبل قتل ليكهرام بفترة 
  طويلة على صفحة غالف كتاب "بركات الدعاء"، وهو كما يلي:
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  دعاءٍ مستجاب نموذج

  على نبوءيتاعتراض جريدة "أنيس هند" الصادرة يف مدينة "مريـ" 

م للجريدة املذكورة وفيه شيء من ٢٥/٣/١٨٩٣وصلين العدد الصادر يف 
الطعن يف نبوءيت اليت نشرتها عن ليكهرام الفشاوري. وعلمت أن كلمة 
احلق هذه قد شقّت على بعض اجلرائد األخرى أيضا. واحلق أنه من 
دواعي سروري أن تلك النبوءة ال تزال تنتشر وتشتهر على أيدي 

ى يف هذا املقام كفاية يف أن أكتب ردا على هذا الطعن أن املعارضني. فأر
اهللا فعل كما أراد وشاء، وليس يل دخل يف ذلك. أما القول بأن نبوءةً 
كهذه لن تكون مفيدة بل ستبقى فيها بعض الشبهات؛ فأعرف جيدا أن 
هذا االعتراض سابق ألوانه. لقد أقررت وأكرر إقراري أنه لو كان مآل 

اإلصابة باحلمى العادية أو بعض اآلالم  -كما يزعم املعترضون-ةهذه النبوء
أو اهليضة العادية، مث استعيدت الصحة املعهودة، فلن يعد ذلك نبوءة، 
ولثبت أنه ليس إال مكرا ودجال، ألنه ال يسلم أحد من مثل هذه 
األمراض، فإننا مجيعا منرض بني حني وآخر. وحينئذ أستحق حتما العقاب 

ذكرته. ولكن إذا حتققت النبوءة بشكل ظهرت فيه آثار غضب اهللا الذي 
. واحلق أن عظمة النبوءة �بكل وضوح وجالء، فافهموا أا من اهللا 

 وهيبتها الذاتية ليست حباجة إىل تعيني اليوم والساعة بل يكفي تعيني حد
أقصى لنـزول العذاب. مث لو ظهرت النبوءة يبة عظيمة يف احلقيقة 

بت القلوب إىل نفسها تلقائيا، وبذلك تتالشى ائيا كل هذه الشبهات جلذ
واملطاعن اليت تتطرق إىل القلوب قبل األوان فيتراجع املنصفون وأصحاب 
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الرأي السديد عن رأيهم منفعلني. وباإلضافة إىل ذلك فأنا أيضا خاضع 
ريص لقانون الطبيعة، فلو كان أساس نبوءيت اليت نشرتها على ختمني وخت

سخيف معتمد على بعض األمراض احملتملة فقط، لكان بوسع الشخص 
الذي أنبأت حبقه أن يتنبأ حبقي أيضا بناء على التخمني والتخريص نفسه. 
 بل أنا راض بأن ينشر نبوءة حبقي حمددا ميعادها بعشر سنوات بدال من

تا أنا. إن ليكهرام يبلغ حاليا من العمر ثالثني سعاما على  كما حدد
أكثر تقدير، وهو شاب ضخم وقوي ويتمتع بصحة جيدة، أما عمري 
فريبو على مخسني عاما، مث إين ضعيف ومصاب باألمراض بشكل دائم 
وأعاين من أعراض خمتلفة؛ ومع ذلك كله سوف يتبني عند املواجهة تلقائيا 

  . ١أي األمرين من صنع اإلنسان وأيهما من اهللا تعاىل
ترض بأن العصر الراهن ليس مناسبا لإلدالء مبثل هذه األنباء فإنه أما قول املع

جمرد كالم يطلقه الناس على عواهنه ويتفوهون مبثله جزافا. إنين أرى أنه قد 
ال يوجد للعصر الراهن نظري يف األزمنة اخلالية من حيث قبول احلقائق القوية 

مكيدة أو خطة  والكاملة. غري أنه ال ميكن أن خيفى عن أعني هذا العصر
ألن الذي يقدر على التمييز بني  ،ماكرة، وهذا مدعاة لسعادة الصاحلني أكثر

احلق والباطل هو الذي يقدر احلق من األعماق ويقبله مسرعا ومسرورا. إن 
يف الصدق جذبا جيعل الناس يقبلونه تلقائيا. واملعلوم أن العصر الراهن يقبل 

يت مل يقبلها آباء الناس وأجدادهم. إذا مل باستمرار مئات األمور اجلديدة ال
                                                 

نتيجة املعركة بني احلق والباطل بكل جالء من خالل نبوءة تنبأ ا ليكهرام لقد ظهرت ١
م قال فيه إن هذا الشخص سيموت بالكولريا يف ١٨٩٢حبقي؛ ألنه نشر حبقي إعالنا يف 

ثالث سنوات. وقد مضت على انتهاء ميعاد نبوءته فترة طويلة، ومازلت حيا وسليما 
اليت كان ميعادها ست سنوات فقد سقته كأس املنون معاىف بفضل اهللا تعاىل. أما نبوءيت 

 قبل سنتني ونصف من انتهاء مدا. منه.
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يكن الدهر ظامئا للحقائق فلماذا بدأ فيه انقالب عظيم؟ فمما ال شك فيه 
أنه حيب احلقائق الثابتة وال يعاديها. أما القول بأن العصر الراهن هو عصر 
التعقل والفطنة وقد مضى وقت البسطاء، فهو ذم له بكلمات أخرى؛ وكأنه 

سي ال يقبل احلقائق حىت بعد أن جيدها حقائق فعال. ولكين ال أقبل ء عصر
هذا الكالم ألين أرى أن معظم املقبلني علي واملستفيدين مين هم فئة املثقّفني 
اجلدد الذين حاز بعضهم على شهادات البكالوريوس أو املاجستري. وأرى 

هلفة. وليس أيضا أن هذه الفئة من املثقفني اجلدد تقبل احلقائق بكل شوق و
ذلك فحسب بل إن هذه الفئة من املسلمني املثقفني اجلدد اإلجنليز 

"مدراس" قد انضموا إىل مجاعتنا  منطقة يفاألوروآسيويني الذين يسكنون 
  ويؤمنون باحلقائق كلها.

أرى أين قد كتبت كل ما كان ضروريا ليفهم من خيشى اهللا. ولآلريني 
ا ما حيلو هلم من احلواشي، وال أبايل لى مقايل هذعوا يعلّقخيار يف أن 

بذلك ألين أعرف أن مدح هذه النبوءة أو شجبها يف الوقت احلايل سيان؛ 
، فال بد أن �فإذا كانت النبوءة من اهللا تعاىل، وأعرف جيدا أا منه 

تتحقق بآية مهيبة ز القلوب. أما إذا مل تكن من عنده فستظهر ذليت 
تأويالت ركيكة لكان ذلك مدعاة خلزيي أكثر وهواين. ولو قمت عندها ب

من ذي قبل.إن ذلك اإلله األزيل والقدوس الذي بيده القوة كلها ال يكرم 
الكاذب أبدا. وليس صحيحا بتاتا أنين أعادي ليكهرام ألسباب شخصية، 
بل احلق أنين ال أكن عداوة شخصية جتاه أي شخص قط. بل احلق أن هذا 

أساء بالكالم إىل كامل ومقدس كان نبع احلقائق الرجل قد عادى احلق، و
  يف العامل. �كلها، لذلك قضى اهللا تعاىل أن يظهر شرف حبيبه 
  والسالم على من اتبع اهلدى
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ويف اللحظة اليت كنت أكتب هذا الرد على االعتراض الوارد يف جريدة 
ـ أُخبِرتمرة أخرى بقتل ليكهرام ليال "أنيس هند" الصادرة يف مري .

فهذا اخلرب أيضا مسجل يف هامش صفحة الغالف األخرية لكتاب "بركات 
  الدعاء" نفسه وهو كما يلي: 

  نبأ آخر عن ليكهرام الفشاوري

رمضان ١٤م املوافق ٢/٤/١٨٩٣يف أثناء غفوة خفيفة صباح اليوم، 
مع بعض صحابيت، فإذا  بيت واسعمن اهلجرة، رأيتين جالسا يف  ١٣١٠

الشكل وكأن الدم يقطر من وجهه، يدخل ويقف  برجل عمالق مرعب
ومظهر  عجيب أمامي. فلما رفعت نظري إليه، أدركت أنه كائن له جسم

غريب، كأنه ليس إنسانا، بل أحد املالئكة الغالظ الشداد. كان مظهره 
يثري الفزع والرعب يف القلوب. وبينما أنظر إليه سألين: "أين ليكهرام؟" 

.وحينئذ فهمت أن هذا ١وسأل عن مكانه وذكر أيضا اسم شخص آخر
الرجل قد أُسندت إليه مهمة عقاب ليكهرام والشخص اآلخر، ولكين ال 
أذكر اآلن اسم ذلك الشخص اآلخر، غري أين أذكر أنه واحد من الذين 

. ٢نشرت عنهم إعالنا. وكان هذا يف يوم األحد الساعة الرابعة صباحا

                                                 
 ال أدرى إىل اآلن من هو هذا الشخص اآلخر. منه.  ١
هذه إشارة إىل أن الناس عندما يستيقظون صباح األحد يقولون: أين اآلن ليكهرام يف  ٢

قتل يوم السبت ويق بالنار املضطرمة ويصبح رمادا هذه الدنيا؟ فألن ليكهرام سيحر
  ويمحى امسه وأثره، ستصبح قصة حياته يف طي النسيان يوم األحد.

  "العدو الذي قُتل يوم السبت مل يبق له إىل يوم األحد أثر � 
  ويوم األحد سيقول كل من اخلواص والعوام: أين ليكهرام اليوم؟

_______________  
   . (املترجم)ترمجة أبيات فارسية �
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  فاحلمد هللا على ذلك.

فلما بت بالقطع واليقني أنه قد تقرر يف السماء أن ليكهرام سيقتل بعذاب 
بأبيات (كي سي ايس آئي) أليم استجابة لدعائي خاطبت سيد أمحد خان 

من الكتاب نفسه أي "بركات الدعاء" وقلت له  ٢٨سجلتها يف الصفحة 
ور بأنك إن كنت تشك يف استجابة الدعاء فانتظر وترقّب كيفية ظه

استجابة الدعاء الذي دعوته حبق ليكهرام. ووجهت أنظاره إىل ذلك يف 
  من "بركات الدعاء" يف األبيات اليت تعريبها: ٤و ٣و ٢الصفحة 

يف  ويشرقيف الشمس  ينجليوجه احلبيب ليس خافيا على الطالبني، فهو " •
  القمر أيضا،

ناك ولكن ذلك الوجه اجلميل حمجوب عن الغافلني، جيب أن يكون ه •
  عاشق صادق حىت يرفع احلجاب من أجله.

األمل والتواضع  بال سبيل إليه إالوال ميكن الوصول إىل ذاته الطاهرة بالكرب،  •
  واالضطراب.

السبيل إىل ذلك احلبيب األزيل خطري جدا، فإذا كنت تريد سالمتك فاترك  •
  العصيان والتمرد.

 يهتدي إىل هذا إنّ فهم األغبياء وعقلهم ال يصل إىل كنه كالمه، وال •
  الصراط املستقيم إال تارك األنانية.

                                                                                                                     

وقد قتل بيد اهللا ال بيد البشر".  كان حاد الطبع يف هذا السن  
إشارة إىل  -وعيناه تقطران دما -باختصار، كان يف املالك الذي رأيته صباح يوم األحد

أنه سيري العامل عينيه احملمرتني يوم األحد بقتل ليكهرام يوم السبت، أي ستكون هناك 
 قتوال. منه.ضجة عامةً منذ صباح يوم األحد بأن ليكهرام رحل من هذه الدنيا م
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إن أهل الدنيا ال يقدرون على أن حيلّوا عقدة فهم القرآن الكرمي، وال يدرك  •
  طعم هذه اخلمرة إال الذي يشرا.

  يا من ال تعلم أنوار العلوم الباطنية ال نعتب عليك مهما قلت عنا. •
  ليندمل ذلك اجلرح الفاسد ذا املرهم.لقد قلنا هذا موعظةً ونصحا لك  •
بالدعاء عالج مرض إنكار الدعاء كما يعالَج سكر اخلمر ونشوا باخلمر  •

  نفسها.
يا من تقول: أين تأثري الدعاء إذا كان فيه تأثري؟ أقبِل علي، سأريكه  •

  كالشمس الساطعة.
ء املستجاب أال، ال تنكر أسرار قدرات اهللا، واقْصر الكالم والحظ الدعا •

  .١"عندنا
  )٤و ٣و ٢(انظر: كتاب بركات الدعاء، صفحة الغالف رقم 

ليكن معلوما أيضا يف هذا املقام أن البيان يف هذه النبوءة مل يقتصر على أنه 
قد أُنبئ فيها مبوت ليكهرام فحسب، بل قيل أيضا بأن موته لن حيدث 

نبوءة  ويفلبتار. نتيجة أمراض عادية وإمنا سيحدث بآية مروعة وبالسيف ا
من كتايب  ٥٤أخرى أُخرب بيوم املوت وتارخيه أيضا، كما ورد يف الصفحة 

"كرامات الصادقني" بيت من الشعر بالعربية وشاع يف األمم كلها بعد أن 
نشر يف الكتاب املذكور قبل حادث قتل ليكهرام بأربع سنني تقريبا. وهو 

                                                 
لقد خاطبت سيد أمحد خان يف هذا البيت وقلت بأنك تنكر استجابة الدعاء، ولكن  ١

اعتقادك هذا باطل متاما. والدليل على ذلك أين دعوت أن يهلك ليكهرام بالقتل يف ستة 
أعوام، فأخربين اهللا تعاىل أن الدعاء قد استجيب، وأن سيد أمحد خان سيبقى على قيد 

النتيجة النهائية وسريى بأم عينيه مقتل ليكهرام يف غضون ست سنني حبسب احلياة إىل 
م حني هلك ٦/٣/١٨٩٧الدعاء. فلم ميت سيد أمحد خان قبل حلول يوم السبت 

 ليكهرام. منه.
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عند قتله وقدمته  ١يةالبيت نفسه الذي ركّزت عليه جرائد هندوس

للحكومة وأثارت ضجة قائلة: إن مل يتآمر صاحب النبوءة لقتله فكيف 
وبأية وسيلة اطلع على أن ليكهرام سيقتل حتما، وأنبأ وأذاع قبل أربع 
سنوات أنه سيقتل يوم العيد؟ وفيما يلي البيت املذكور واملسجل يف 

  من كتاب "كرامات الصادقني": ٥٤الصفحة 
  ستعرف يوم العيد والعيد أقرب" :بشرين ريب وقال مبشرا"و

أي قد بشرين ريب بتحقق نبوءة وقال بأنك ستعرف يوم العيد حني تظهر 

                                                 
لقد كتبت جريدة "أخبار مساجار" وهي جريدة هندوسية: أننا نشعر باخلطر منذ أن  ١

املوعود يف كتابه إعالنا عاما أن ليكهرام سيقتل يوم أعلن املؤلف واملدعي بكونه املسيح 
العيد. انظروا جريدة "أخبار مساجار" الصفحة.. لكن من اجلدير بالذكر أن احملرر قد 
أخطأ يف البيان أين حددت يوم العيد لقتل ليكهرام بناء على النبوءة. بل احلق، كما يتبين 

لذي أُخبِر به كان اليوم الذي يلي العيد. وملا من البيت الذي سجلته يف النص، أن اليوم ا
كانت النبوءة املذكورة يف البيت قد ذاعت مشافهة بني مئات من الناس، فقد اشتهرت بني 
اهلندوس أيضا، إذ ذكر احملرر اهلندوسي النبوءة املوجودة يف البيت بشيء من اخلطأ، وملا 

  . قُتل ليكهرام قدمها للحكومة العادلة بغية حتريضها
 - الواردة يف البيت-"ستعرف يوم العيدوقد اعترض بعض من قليلي الفهم على كلمة: "

وقالوا: مل تذكر فيه نبوءةٌ، بل ذُكر يوم العيد فقط. لكن من املؤسف جدا أنه لو كان 
لديهم أدىن إملام بالعربية ملا قالوا ذلك، ألنه قد ورد يف الشطر األول بصراحة تامة: 

هذه الكلمات تستخدم لإلنباء دائما. وباإلضافة إىل ذلك إذا كان املراد " ووبشرين ريب"
من "العيد" عيدا عاديا فسيكون املعىن أن ربك يبشرك مبقدم يوم العيد قبل حلوله، وحني 
حيل العيد سوف تعرفه، ويكون العيد مقرونا بعيد آخر. الحظوا اآلن، كم اجتمعت من 

الستنباط. أوال التنبؤ عن العيد الذي هو يوم عادي، مث ما هي اخلرافات واملفاسد يف هذا ا
احلقيقة الدقيقة الكامنة اليت جيب معرفتها يف ذلك العيد العادي؛ بل هو يوم معروف سلفًا. 
مث ما معىن كون العيد مقرونا بعيد آخر؟ إن كلمة "مقرونا" تقتضي شيئني متغايرين جيب 

 شيئا واحدا فما هو الشيء اآلخر الذي قُرِنَ به؟ منه. املقارنة بينهما؛ وملا كان العيد 
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اآلية، ويوم العيد سيكون قريبا جدا ومالصقا ليوم ظهور اآلية. لقد أخطأ 
ا أصحاب اجلرائد اهلندوسية يف فهم هذه النبوءة إذ زعموا أنه قد أُنبئ فيه

أن ليكهرام سيقتل يوم العيد مع أنه قد ورد يف البيت املذكور آنفا بكل 
وضوح: والعيد أقرب، أي لن يكون هناك فاصل زمين بني ذلك اليوم 
ويوم العيد، وهذا ما كان على صعيد الواقع ألن العيد أي األول من شوال 

 من شوال املوافق ٢كان يوم اجلمعة وقُتل ليكهرام يوم السبت يف 
م حسبما ورد يف البيت اإلهلامي أن يوم قتل ليكهرام سيكون ٦/٣/١٨٩٧

مالصقا ليوم العيد ولن يكون بينهما فاصل زمين. والواضح من البيت 
. من شوال ٢يف  اإلهلامي أنه قد قيل فيه بوضوح إنه سيقتل يوم السبت

 واحلق أن هذا البيان كله كان مذكورا إمجاال يف كلمات النبوءة: "عجل
جسد له خوار" ألن عجل السامري كان قد مزق إربا إربا باليد. وألن 
مماثلة األحداث بني املشبه واملشبه به ضرورية؛ فال بد من القبول أن ميزق 

باليد أيضا. وملا كان يوم متزيق  -الذي شبه بعجل السامري - ليكهرام
 - ، فكان ال بدعجل السامري يوم السبت وكان عيدا عند اليهود أيضا

من قرب العيد من يوم وقوع هذا احلادث،  - يف النبوءة بغية حتقيق التشابه
  وأن يكون اليوم أيضا يوم السبت. 

تشري إىل مجيع  -حبكم املماثلة - فمجمل القول إن هذه النبوءة كانت
األحداث اليت واجهها عجل السامري لدرجة أنه كما أُحرق العجل بعد 

القاتلُ أمعاءه إربا أوال، مث  قطعاما حدث مع ليكهرام؛ إذ متزيقه، كذلك مت
وسع اجلراح جرحه أكثر باملبضع، مث أُطلقت على جثته سكني التشريح. 

، مث كعجل السامري فقد قُطع إربا إربا على أيدي الناس ثالث مرات
  أُحرق وذُري يف النهر كعجل السامري. 
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ري، حدث متاما مع ليكهرام ملخص الكالم أن كل ما حدث لعجل السام

لدرجة قدر اهللا أن ينال ليكهرام مثل عجل السامري متاما نصيبا من يوم 
 :العيد ونصيبا من يوم السبت أيضا. فكان للعاقل الفطني كفاية يف نبوءة
"عجل جسد له خوار" إلدراك يوم وظروف ومناسبة موت ليكهرام 

حية وزاد النبوءة شرحا وكيفيته. ولكن اهللا رحم أصحاب العقول السط
أن موته وتفصيال من خالل إهلامات أخرى، وأخرب بكلمات صرحية 

يد بيوم واحد. وال بد من الع ١سيكون قتال، وأن ذلك سيحدث قبل
االنتباه أيضا إىل أن هناك بعض اإلشارات الدقيقة يف هذه النبوءة وهي 

  جديرة بالذكر هنا: 
كشيء  - كان من صنع يده - ومن مجلتها أن السامري قدم للقوم عجال

مقدس، وروج أن من ميزته إصدار صوت مثل صوت الثور مع أنه بال 
روح، وبناء على ذلك أشاع أن يف أحشائه غبار قدمي جربيل، وبربكته 
يصدر صوتا كصوت الثور. ولكن ذلك كله كان كذبا منه، ويبدو يف 

كما تصنع األالعيب يف هذه األيام ويصدر منها صوت عند احلقيقة أنه 
دخول اهلواء إليها أو اخلروج منها، أو كما يصنع الزراع من اجللد شيئا 
يشبه الطبل ويعلقونه يف مزرعتهم فيصدر منه صوت كصوت الذئب؛ 
كذلك كان العجل ألعوبة من هذا القبيل. ولكن السامري روج خلداع 

قديس العجل ما ال أصل له من الصحة بزعمه أن هذا القوم وإثبات ت
الصوت إمنا يصدر بربكة غبار قدمي الرسول، لكي يقدس الناس العجلَ 

 �كثريا، وليعتبر السامري صاحب كرامات ويتضاءل احترام موسى 
وقداسته. ولكن القرآن الكرمي ال يصدق قط بأن ذلك الصوت كان بربكة 

                                                 
 يبدو أنه سهو من الناسخ، والصحيح: بعد العيد بيوم. (الناشر) ١
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ل اكتفى بنقل كالم السامري. وكما هو أسلوب غبار قدمي الرسول ب
القرآن الكرمي فإنه يورد أحيانا أقوال الكفار وال يرى حاجة إىل دحضها 
لبداهة بطالا، بل يكتفي بذكر كون القائل كاذبا أو فاسقا، وينبه العقالء 

  إىل فهم احلقيقة، وهذا ما فعله يف هذا املقام أيضا. 
طة السامري الكاذبة وليكهرام هو أن اآلريني إذًا، إن وجه الشبه بني خ

أيضا عظّموا ليكهرام خلداع الناس وعدوه إنسانا فاضال، وعدوا كتبه 
القذرة مدعاةً للفضيلة، وهي اليت أُلِّفت بالتواطئ مع املسيحيني، أو كانت 
نسخا وتقليدا لكتب القساوسة األردية. والتقليد ليس حباجة إىل العقل 

السامري أن العجل أخرج صوتا كصوت الثور  حتالوكما اكما يقال. 
بربكة قدم الرسول كذلك اعتربت كتابات ليكهرام القذرة نتيجة فضل 
اإلله، وظُن أن اإلله وهبه هذه القوة حىت واجه املسلمني، مع أنه كان يف 
حد ذاته شخصا جاهال وغبيا، وهندوسيا بليدا ليس إال، وكل ما كتبه 

اطال متاما ونتاج محقِ طبعه وبالدة عقله. وكما كانت ألعوبة كان هراء وب
كلما ختللها اهلواء،  كالثور السامري، ذات ثقوب يف اجلانبني، تصوت

كذلك كان ليكهرام يصدر األصوات ألهواء نفسه. وكان اهلواء يدخله 
  األهواء النفسانية مث خيرج منه باألهواء الشديدة احلُلكة.  نتيجة

املؤشرات اليت تضمنتها النبوءة أن اإلهلام اإلهلي قد شبه ليكهرام ومن مجلة 
بعجل السامري، وشبه اآلريني بالسامري؛ ألم حثُّوا هذا "العجل" على 
التصويت ليقبِل القوم إىل تلك األصوات ويعرضوا عن دعوة موسى. 

  فبالتشبيه بني هاتني القصتني مساين اهللا موسى. 
ت يف النبوءة أنه كما فقد حزب السامري رونقه واءه ومن مجلة اإلشارا

أفكارهم، ومن جانب آخر، أحرز  الرتقاءبعد حادث القتل، ووضع حد 
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موسى وحزبه تقدما كبريا وأُعطي موسى كتابا مساويا يف الفترة نفسها؛ 

مجاعيت تقدما عظيما حىت بلغ  �كذلك حصل معي أيضا، إذ رزق اهللا 
رة آالف، وظهرت لتأييدي كثري من احلقائق؛ منها عددها اآلن قرابة عش

. وكما نال موسى احتراما كبريا بعد �العثور على قرب املسيح الناصري 
ذلك احلادث، كذلك زادين اهللا القادر الكرمي عزةً ومكرمةً. وكما أنزل 

العدد  ٣٢الذي ورد ذكره يف سفر اخلروج اإلصحاح  -اهللا تعاىل الطاعون
ائيل بعد اختالقهم العجل، كذلك تفشى الطاعون يف على بين إسر - ٣٥

  هذا البلد أيضا بعد مقتل ليكهرام. 
، كلما تدبرها طالب احلق اقترب ١قصارى القول، إا نبوءة عظيمة الشأن

من مرتبة حق اليقني. فكل من كان يتحرى اهلداية بصدق الطوية جيب أن 
  يفكر أن للنبوءات ثالثة جوانب جديرة بالتدبر: 

 تبلغ، هل تشاعللناس أو  تعلنحني  األول: جيب االنتباه يف كل نبوءة أا
، أو إذا كانت قد ذاعت واشتهرت إىل تطمئن هلا القلوبإشاعتها درجة 

  درجة ميكن أن يسمى انتشارا عاما أو متواترا.
واجلانب الثاين اجلدير باالهتمام هو إذا ما كانت النبوءة، حني نشرت 

املوافقني واملعارضني، تتضمن بيانا خارقا للعادة ليعد فوق  وأشيعت بني
                                                 

إن عظمة هذه النبوءة تستبني من احلديث النبوي أيضا، إذ هناك حديث مفاده أن  ١
شخصا سيقتل يف زمن املسيح املوعود، وسيشهد الصوت السماوي الصادر يف رمضان أنه 
قد قُتل بغضب اهللا، وينادي الشيطان أنه قُتل مظلوما، مع أنّ قتله يكون آيةً للمسيح. 

ما يتبني من صفحة الغالف األخرية لكتاب "بركات الدعاء" وهذا ما كان بالضبط ألنه ك
هـ أن مالكا قد كُلِّف مبهمة قتل ١٣١٠رمضان  ١٤أن النداء السماوي أخرب الناس يف 

ليكهرام، أما الشيطان فقد جرى يف قلوب أعداء احلق ونادى أن ليكهرام قُتل مظلوما. 
 لذلك هي عظيمةُ الشأن. منه.، �إذًا، هذه النبوءة مشتركة بيين وبني رسول اهللا 
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نطاق ختمني اإلنسان، أم ميكن لعاقل أن يبين مضموا مستعينا بعلم 
  األفالك أو علم الطبيعة أو بطريقة أخرى. 

واجلانب الثالث اجلدير باالنتباه يف النبوءات هو إذا ما كانت النبوءة اليت 
نتشارا عاما، قد حتققت أيضا بشهادة الشهرة أشيعت بقوة وانتشرت ا

  العامة نفسها أم ال؟ 
فتفكّروا اآلن كيف حتققت هذه اجلوانب الثالثة يف هذه النبوءة بصورة 

   يف هذه الدنيا. اأكمل وأمت، حبيث ال ميكن أكثر منه
ال أظن أنه يوجد مثيل هلذه النبوءة من حيث درجة ثبوا من هذه اجلوانب 

عام، وال يف تاريخ املسيحية  ١٣٠٠يف تاريخ اإلسالم الذي امتد  الثالثة ال
  عام.  ١٨٠٠املمتد إىل 

واملعلوم أن اجلانب األول منها، أي نشرها بنصها وفصها على نطاق 
واسع، أمر معروف لدى مجيع الفرق يف البالد حبيث ال يسع أحدا إنكاره 
هندوسيا كان أم مسيحيا أم مسلما، ألا ما أُشيعت على يدي فقط بل 

ني نشرها ليكهرام أيضا يف كتبه، كما نشرا جرائد اهلندوس واملسلم
أيضا. وقد نشر عنها كال الفريقني قبل حتققها مقاالت على أوسع نطاق. 
وواقع األمر أن اطّلع عليها كافة الناس يف البنجاب، بل مجيع الناس الذين 
كان لديهم قدر يسري من الثقافة هندوسا كانوا أم مسلمني، وكانوا 

  يترقّبون عاقبة األمر. 
بوءة حتتوي على أمر عادي فحسب وأما جانبها الثاين؛ أي هل كانت الن

كانت تتضمن  مكأنْ ينبئ أحد بنـزول املطر يف موسم األمطار مثال، أ
أمرا خارقا للعادة فعال؟ فليكن واضحا أن هذا اجلانب للنبوءة أيضا وضاء 
جدا، ألا مل تتضمن أمرا خارقا واحدا فقط بل مشلت أمورا خارقة كثرية؛ 
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سيموت يف عز شبابه، وسيموت قتيال، وليس فقد قيل فيها إن ليكهرام 

نتيجة احلمى أو الكولريا وغريها من األمراض، وإن حادث قتله يكون 
مهيبا يهز القلوب، وإن ضجة ستثور عند قتله، وإن هذا احلادث سيقع يف 
ست سنني، وإن يوم قتله يوم السبت املقرون بيوم العيد، أي يف اليوم الثاين 

  من شوال.
اجللي أن كل هذه األمور تفوق علم اإلنسان وختمينه وختريصه، والواضح 

وليس بوسع أحد أن خيتلق من عنده مثل هذه األمور اخلارقة اليت تفوق 
  قدرة البشر مث تتحقق أيضا يف اية املطاف كما قيل. 

واجلانب الثالث هلذه النبوءة هو النظر يف كيفية حتققها، وإذا ما كان كل 
ليكهرام باملوت املروع  الكيف البالد قد علم فعال شخص من كل فرقة 

الذي رجفت منه قلوب اهلندوس كلهم كما قيل، أم أن الناس ظلوا 
مل ميت مبوت مهيب مرعب، بل مات  لعله مرتابني؛ لعله ما زال حيا، أو

ومل تصدم  جعلى ذلك ضجيومل يثُر حبمى أو سعال أو باسور عادي، 
أنه ال موت أكثر ترويعا من املوت بقتلٍ ينشر القلوب. والواضح أيضا 

الرعب يف الدنيا، ويثري الشغب والضجيج ويهز القلوب ويولِّد الضغائن. 
وكانت يف النبوءة نفسها إشارة إىل القتل بكلمات صرحية. فالواضح من 
هذا البحث كله أن اجلوانب الثالثة هلذه النبوءة قد بلغت درجة عالية من 

  عليه. د ة الثبوت مبا ال ميكن تصور مزيالدقة، وهي واضح
 الحظوا بأية قوة وشدة نشرنا يف صفحة غالف كتاب "بركات الدعاء"

أنه إذا كانت حصيلة النبوءة محى عادية أو أمل بسيط؛ فاعلموا  قبل األوان
وا بتأمل الشرح الذي ورد حتت إهلام: "عجل ؤ. اقرتعاىل أا ليست من اهللا

جسد له خوار" والذي كتبته يف إعالن وأحلقته بكتاب "مرآة كماالت 
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وا بإمعان العبارة املذكورة يف صفحة غالف كتاب ؤاإلسالم"، مث اقر
وا بتأمل األبيات املسجلة يف اإلعالن إىل جانب ؤ"بركات الدعاء"، مث اقر

ر" ويف آخرها رمست يد تشري إىل ليكهرام. مث إهلام: "عجل جسد له خوا
وا بتأنٍّ الكشف املذكور يف هامش الصفحة األخرية من "بركات ؤاقر

من "كرامات  ٥٤وا أيضا البيت الذي ورد يف الصفحة ؤالدعاء"، واقر
وا النبوءة اليت ؤالصادقني" ونصه: "ستعرف يوم العيد والعيد أقرب". مث اقر

ت" صراحة بالعربية يف صفحة الغالف األخرية اليت وردت فيها كلمة "املو
  تتضمن مدة ست سنني. 

وفكروا اآلن بالعدل واإلنصاف، هل بيان هذا القدر من األمور الغيبية 
  عمل مفترٍ؟ اتقوا اهللا وال تقتلوا احلق والصدق متعمدين.

يل  ت) "يا أيها الناس قد ظهرت آيات اهللا لتأييدي وتصديقي، وشهد٦٧(
ء اهللا من حتت أرجلكم ومن فوق رؤوسكم، ومن ميينكم ومن شهدا

مشالكم ومن أنفسكم ومن آفاقكم، فهل فيكم رجل أمني ومن 
املستبصرين. اتقوا اهللا وال تكتموا شهادات عيونِكم وال تؤثروا الظنون 
على اليقني وال تقدموا قصصا غري ثابتة على ما رأيتم بأعينكم إن كنتم 

اهللا يعلم مبا يف صدوركم ونياتكم. وال خيفى عليه شيء  متقني. واعلموا أن
من حسناتكم وسيئاتكم، وإن اهللا عليم مبا يف صدور العاملني. إنكم رأيتم 
آيات اهللا مث نبذمت دالئل احلق وراء ظهوركم وأعرضتم عنها متعمدين. 
وقد كنتم منتظرين جمددا من قبل فإذا جاء داعي اهللا فولَّيتم وجوهكم 

؟ تكربين. أتنتظرون جمددا هو غريي، وقد مر على رأس املئة من سننيمس
وقد ملئت األرض جورا وظلما، وسبق مساجد اهللا ما يعبد يف ديور 

؟ ففكِّروا يف أنفسكم. أجتعلون رزقكم أنكم تكذِّبون الصادقني؟ الضالّني
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إال  إنكم كفرمت مبسيح اهللا وآياته، وما كان لكم أن تتكلموا فيه وفيها

  خائفني".
م ٢٥/٦/١٨٩٧م و٢٤/٥/١٨٩٧لقد حتققت النبوءة املذكورة يف إعالن 

جبالء تام عن شخص ذي منصب رفيع يف السلطنة العثمانية امسه "حسني 
  كامي" 

م أن تصرفات معظمِ ٢٤/٥/١٨٩٧يف إعالين بتاريخ  نبوءة تنشرلقد 
وهم خمولون من  أعضاء السلطنة العثمانية الذين يعدون أركان الدولة،

لسلطنة ألن حالتهم العملية ليست باقبل السلطنة إىل حد ما؛ مضرةٌ 
جبيدة. وكان السبب وراء نشر هذه النبوءة، كما كتبت بالتفصيل يف 

 - م نفسه أن شخصا يدعى "حسني بك كامي"٢٤/٥/١٨٩٧إعالن 
هر جاء لزياريت يف قاديان، وكان يظ -نائب القنصل، املقيم يف كراتشي

نفسه سفري السلطنة العثمانية؛ إذ كان يزعم أنه وأباه خملصني للسلطنة من 
الطراز األول، وأما شخصان مقدسان من حيث اإلخالص واألمانة، 
ويف نفسيهما جوهر احلسنة الكاملة والصدق وااللتزام بالدين. بل حِسبه 

لعدد كما ورد يف جريدة "ناظم اهلند" الصادرة يف الهور ا - الناس
هذا القبيل؛ نائب ودعاواه من منخدعني بتباهيه  -م١٥/٥/١٨٩٧

السلطان العثماين. وروج أن هذا الرجل الصاحل جاء لزيارة الهور 
واملناطق ااورة دف وحيد؛ وهو أن يري الغافلني يف هذا البلد منوذج 

أُصر حياته الطيبة، وليشاهد الناس أعماله املقدسة ويتأسوا بأسوته. وقد 
نشر يف نفسه ريدة "ناظم اهلند" رئيس حترير اجل على مدحه إىل درجة أن

غري مكترث بشناعة الكذب  -م١٥/٥/١٨٩٧أي  -عددها املذكور آنفا
نور متجسد  أنهوالوقاحة؛ أنه نائب خليفة اهللا، السلطان العثماين، و
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 ريزالصفاء طويته وأمانته وإخالصه، وقد دعي إىل قاديان لكي يتوب امل
عن افترائه على يد نائب اخلالفة أي مظهر النور اإلهلي، وميتنع  القادياين

عن اعتبار نفسه املسيح املوعود يف املستقبل. كذلك مدحته بعض اجلرائد 
األخرى أيضا بغية اإلساءة إيلّ حىت كادت تنعته بأنه مالك من السماء 

وجهه أنه ليس  الرابعة. ولكنه حني أتاين، شهدت فراسيت مبجرد رؤية
أمينا وال خملصا وال طيب الباطن. ويف احلال ألقى ربي يف قليب أن 
السلطنة العثمانية يف خطرٍ بسبب سوء أعمال هؤالء الناس؛ ألن هؤالء 

 -كلٌّ حبسب مرتبته -الناس الذين حيظون بشيء من قربِ السلطان
الص ومكلَّفون مبعظم اخلدمات احلساسة يف الدولة؛ ال يؤدوا بإخ

 - بأنواع خيانام -وليسوا نصحاء أمناء للسلطنة، بل يريدون أن يضعفوا
هذه الدولةَ اإلسالمية حامية احلرمني الشريفني، وهي للمسلمني 

كامي" بشدة  بك كالـمغتنمات. فبعد هذا اإلهلام تربأت من "حسني
بل  نتيجة اإللقاء اإلهلي فقط، لكن ليس بسبب بغضِ الدولة العثمانية

نصحا هلا. مث حدث أن طلب التركي املذكور حمادثيت على انفراد. 
نا فلم أرفض طلبه مراعاة حلقوق األخالق اليت ندا كان ضيفا علـمو

ميلكها البشر كلهم. فسمحت له بالدخول إىل مكان خلويت ليقول ما 
كما كتبت  -يشاء. فلما خال يب السفري املذكور طلب مين أن أدعو له

فأجبته  -م٢٤/٥/١٨٩٧لصفحة األوىل والثانية من اإلعالن بتاريخ يف ا
باإلجابة املذكورة يف الصفحة الثانية من اإلعالن السابق، الذي نشر قبل 
عامني تقريبا من اليوم يف اهلند الربيطانية كلها. الفقرة اليت أجبت ا 

م ٢٤/٥/١٨٩٧السفري املذكور مسجلة يف الصفحة الثانية من إعالن 
  وأكتبها فيما يلي خبط عريض:
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"إن حالة سلطنة السلطان العثماين ليست على ما يرام، وال أرى 
ا جيدة، وأرى أن عاقبة هذه التصرفات ايف الكشف حالة أرك

  ليست حسنة"
، مطبعة ضياء ٦و ٥السطر  ،٢الصفحة  ،م٢٤/٥/١٨٩٧(انظروا إعالن 

  اإلسالم بقاديان)
من اإلعالن نفسه نصحت التركي  ٩ ، السطر٢وكما ورد يف الصفحة 

تلميحا أنك أولَ خماطَبٍ ذا الكشف، وإن أحوالك ال ه املذكور وفهمت
 جينتب لتمثارا حسنة. إن فقرةَ " تجينتبدو جيدة حبسب اإلهلام، فتب ل

من اإلعالن، وقد  ٩، السطر ٢" ما زالت موجودة يف الصفحة مثارا حسنة
  فري املذكور. وجه فيها اخلطاب إىل الس

باختصار، فإن كالمي الذي أوردته هنا من ذلك اإلعالن كان يتضمن 
  نبوءتني:

أوال: وضحت له بكلمات صرحية أن تصرفاتكم ليست جيدة، وأنتم 
  حمرومون من الصفات احلسنة أي األمانة واإلخالص.

ثانيا: أنه لو دامت بك احلال على هذا املنوال ملا جنيت مثرات طيبة، 
  نت عاقبتك وخيمة. ولكا

كان : "ما تعريبه مث كتبت يف الصفحة الثالثة كنبوءة عن السفري املذكور
أال يأتيين، ألن ذهابه من عندي ذا  (أي للسفري املذكور) له من األفضل

انظر: اإلعالن  ."مدعاة لشقاوته الكبريةء الكالم السي)
  ) ١، السطر ٣الصفحة  ،م٢٤/٥/١٨٩٧

جلّ  يعلم اهللا: "ما تعريبه من الصفحة نفسها ٩لسطر مث هناك نبوءة يف ا
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أن ذلك  - الذي كان االفتراء عليه مبنـزلة اشتراء وصمة اللعنة - شأنه
  " العامل بالغيب أخربين من قبل أن طبيعته ملوثة بالنفاق.

م، بدءا من السطر ٢٥/٦/١٨٩٧مث أعدت نشر النبوءة نفسها يف إعالن 
  : تعريبه ماية وكتبت يف الصفحة الثان ١٦إىل  ١٠

ووزرائها من ذوي نظرا إىل بعض أركان احلكومة واملسؤولني - "لقد كتبت
يف  - فيها وليس نظرا إىل السلطان شخصياالنفوذ الكبري وسيئي الباطن 

وأملا نتيجة  اإلعالنات السابقة بعض األمور اليت ختلق يف قليب رقة عجيبة
حتما بناء على نور الفراسة الذي وهبين كتبتها تأثري مفهموها املهيب، وقد 

ي تلقيته. وما كان كالمي ذلك مبنيا على ثورة ذاهللا إياه، وعلى اإلهلام ال
النفس كما يزعم أصحاب األفكار السيئة، وإمنا صدر عن ينبوع النور 

  الذي وهبين إياه اهللا تعاىل برمحته." 
فسه الفقرة من اإلعالن ن ٢١إىل  ١٩، السطر ٤مث وردت يف الصفحة 

  التالية: 
"أال ميكن أن يكون صحيحا بالفعل ما قلته عن نظام السلطنة العثمانية 

ط تتمزق يوالداخلي؟ وأن تكون يف حلمة احلكومة التركية وسداها خ
  "؟يف موقف حاسم وتبدي طبيعتها اخلائنة

م أين قد ٢٤/٥/١٨٩٧علما أنين قد ذكرت قبل قليل مشريا إىل إعالن 
ام من اهللا؛ بوجود هذه اخليانة والنفاق يف طبيعة "حسني بك أُخربت بإهل

  كامي". 
جممل القول، إن "حسني كامي" بالذات كان هو املراد قبل غريه يف كافة 
النبوءات الواردة يف إعالنايت اليت سجلتها هنا. كذلك كان يفهم من 

ون النبوءة أن هناك كثريا من اآلخرين أيضا ذوي الطبيعة نفسها يحسب
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أركان السلطنة العثمانية وموظفيها. ولكن املخاطَب األول على أية حال 

وعاقبته قط ه ليس أمينا وخملصا أنكان "حسني كامي" الذي قيل عنه 
ين أ -م٢٤/٥/١٨٩٧مشريا إىل إعالين  -ليست حسنة. وكما قلت آنفا

تلقيت إهلاما عن "حسني كامي" أن عالقته مع الدولة ليست مبنية على 
مانة، بل طبيعته ملوثة بالنفاق، وهو الذي قلت له خماطبا أن يتوب لكي األ

  طيبة.  اراجيين مث
كانت تلك هي إهلامايت اليت نشرا بصدق القلب بني مئات اآلالف من 

م. ولكن من املؤسف حقا ٢٥/٦/١٨٩٧م و٢٤/٥/١٨٩٧الناس بإعالن 
نات، إذ اخندع أن ألوف املسلمني قد انقضوا علي بعد نشر تلك اإلعال

البعض لعدم تدبرهم فيها بأين هامجت سلطان الدولة العثمانية، بينما 
إعالنايت اليت ال تزال كلها موجودة، ال عالقة هلا بشخص سلطان الدولة، 
بل كانت ختص بعض أركان الدولة وموظفيها إذ نشرت اإلهلام عنهم 

أن املخاطَب األول  إىلم ليسوا أمناء وخملصني. وقد أشري بكل صراحة أب
يف اإلهلامات هو "حسني كامي" وهو احملروم من صفة األمانة واإلخالص. 

بعض اجلرائد مؤيدين  رؤساء حتريروبعد نشر هذه اإلعالنات هامجين 
حسني كامي بقوهلم: لقد نشر اإلهلام عن شخص أمني وخملص جدا مثله، 

، بل طبيعته ملوثة بالنفاق، وقيل بأنه ليس مسؤوال أمينا وال خملصا للسلطنة
وقد أُنذر أيضا أن يتوب وإال فلن تكون عاقبته حسنة؛ مع أنه كان ضيفا، 

  أن يكرم. املروءةإذ كان من مقتضى 
فرددت على كل هذه التهم بأين مل أقل حبق "حسني كامي" شيئا نتيجة 

 أقل ، وملاإلهلي ثورة نفسي، بل كل ما قلت حبقه كان مبنيا على اإلهلام
شيئا من تلقاء نفسي. ولكن من املؤسف حقا أنْ أمجع كثري من أصحاب 
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اجلرائد على أن "حسني كامي" أمني وخملص وصاحلٌ جدا ونائب خليفة 
املسلمني، سلطان الدولة العثمانية. وأنه قد ظُلم إذ قيل عنه مثل هذا 

فةً للقول الكالم. وقد عد معظمهم قويل موجها إىل السلطان املعظم زخر
غرورا ليثريوا املسلمني، فثارت ثورة معظمهم نتيجة إهلامايت، وكتب عين 

  بعضهم أن قتل هذا الشخص واجب.
 واآلن نبني فيما يلي إن كانت النبوءة صادقة أم كاذبة. لقد وصلنا خرب
قبل شهرين أو ثالثة أشهر تقريبا بواسطة شخص حمترم من األتراك أن 

نفًا قد عزل من منصبه خليانة مشينة ارتكبها، "حسني كامي" املذكور آ
وصودرت أمالكه أيضا. مل أنشر رواية هذا الراوي واعتربا رواية شخص 
واحد ولعلها تكون غري صحيحة. ولكن علمت اليوم بالتفصيل بواسطة 

تشرين األول  ١٢جريدة "نير آصفي" الصادرة من مدينة "مدراس" العدد 
كامي قد حتققت بكل جالء. إذ لقي  م أن نبوءيت عن حسني١٨٩٩

ارا مث جينمصريه احملتوم لعدم عمله مبا نصحته به يف اخللوة وهي: تب لت
م. فلقي مغبة أعماله ٢٤/٥/١٨٩٧طيبة. وقد نشرا يف إعالين بتاريخ 

نتيجة عدم العمل بالنصيحة. وال بد أنه يستذكرها اآلن. ولكن املؤسف 
من حمرري اجلرائد واملشايخ أيضا يف هذا  يف املوضوع أنه قد أصاب بعضا

بنصيب من الندم،  - الذين عدوه نائبا خلليفة املسلمني وركنا أمينا -البلد
وبذلك ذاقوا وبال تكذيبِ نبوءة صادقٍ؛ فاآلن عليهم أن يكفُّوا ألسنتهم 

أم يواجهون اخلجل والندم مرة بعد أخرى  يس من احلقيف املستقبل. أل
م يل؟ إذا كانوا على احلق فلماذا يلقَون الندم يف كل شيء؟ بسبب تكذيبه

واآلن أنقل تلك القصاصة من اجلريدة املذكورة آنفًا، مع فقراا التمهيدية 
  وهي كما يلي: 
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  كريت والهند"التبرعات لمنكوبي "

"وصلتنا اليوم عرب الربيد من مراسلنا احملترم يف أوروبا رسالة تتعلق 
بالقسطنطينة وننقلها فيما يلي بغية إطالع قرائنا. ونتأسف جدا حني ننقلها 

وأن  - على عكس كافة آمالنا -نسمع بآذانناإىل أن هنا، ألننا اضطررنا 
دولة إسالمية  نعلن للناس اخليانة الشنيعة اليت صدرت من نائب قنصل أكربِ

وأكثرها حتضرا وأمتنها نظاما. يتبني جبالء من الظروف اليت أخربنا ا 
املولوي احلافظ عبد الرمحن اهلندي والنـزيل حاليا يف القسطنطينة أن 

كامي قد هضم بكل وقاحة أموال التربعات ملنكويب "كريت" بك حسني 
لك األموال بكل دون أن يتجشأ، مث استعاد منه عضو جلنة التربعات ت

حكمة وفراسة وجهد جهيد. ولكن مل يعلم بعد هل رفعت على القنصل 
املذكور قضية يف احملكمة العثمانية أم ال. ويف رأيي جيب أن يعاقَب اخلائن 

  مثله حبسب مقتضى القانون بعقوبة تكون عربةً لآلخرين. 
ت فيه على أية حال، نأمل أن يكون هذا هو احلادث الوحيد الذي غُصب

مدينة حيدر آباد ومدراس  من أموال التربعات، وأن التربعات اليت أُرسلت 
"لنكسكور"، والسيد عبد املوظف يف  - بواسطة السيد مال عبد القيوم

تكون قد وصلت إىل جلنة  - العزيز بادشاه، قنصل تركيا يف مدراس
  التربعات يف القسطنطينة بسالم".

  "الرسالة من القسطنطينة"

النقود اليت مجعها املسلمون يف اهلند يف السنتني املاضيتني  "يبدو أن
كتربعات للمهاجرين يف "كريت" واجلنود اجلرحى يف حرب اليونان، 
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وأرسلوها إىل قنصليات الدولة التركية السنِية يف اهلند مل تصل بكاملها إىل 
روبية اليت  ١٦٠٠القسطنطينة. والدافع على هذا االعتقاد هو أن حنو 

ريدة "وكيل" الصادرة يف رئيس حترير اجلعها الشيخ "إنشاء اهللا" مج
ريدة "بيسه" يف الهور، ورئيس حترير اجلأمرتسر، واملولوي "حمبوب عامل" 

من خمتلف املناطق وسلَّماها إىل حسني بك كامي، نائب القنصل يف 
إىل القسطنطينة. ولكن  اواحد اوال مليم يرسلكلها ومل  هاغصبفكراتشي، 

شكر اهللا تعاىل على أن السيد "سليم باشا ملحمة" عضو جلنة التربعات، ن
عندما علم بذلك بذل قصارى جهده الستعادة تلك األموال حىت استعادها 

يف املزاد العلين. وأخرب البالط امللكي بغصب  كان ميلكها ببيع أراض
األموال وجعل الغاصب يعزل من منصبه. لذا نرجو من مجيع أصحاب 

ائد يف اهلند أن ينشروا هذا اخلرب يف جرائدهم أربع مرات على التوايل، اجلر
معتربين ذلك خدمة قومية. وكلما علموا أن مبلغا كذا وكذا قد أُرسل 
بواسطة شخص فالين فلينشروا ذلك يف جريدم مع ذكر اسم املرسل 

ألجلي عددا وعنوانه بالتفصيل من أجل مراسلته عند احلاجة، وأن يرسلوا 
  واحدا من تلك اجلريدة إىل القاهرة على العنوان التايل: 

احلافظ عبد الرمحن اهلندي األمرتسري، سكة جديدة، وكالة صاحل أفندي، 
  القاهرة، مصر.

ومن مجلة اآليات اليت ظهرت على يدي بفضل اهللا تعاىل أنه حني نشر  )٦٨(
ن محاية املسيحيون كتاب "أمهات املؤمنني"، أرسل أعضاُء مؤسسة "أجنم

اإلسالم الهور" إىل احلكومة مذكّرةً طلبوا فيها مبنع طباعة الكتاب 
ومؤاخذة املؤلف الذي ألّف كتابا بذيئا مثله. ولكين كنت أعارض فكرة 

كتابايت بصراحة أن هذا املوقف ليس إحدى إرسال املذكرة، ونشرت يف 
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اإلسالم"  صائبا. ففي تلك األيام تلقيت إهلاما يعارض فكرة "أجنمن محاية

نصه: "ستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إىل اهللا". أي ستذكرون 
قويل بأنكم ستواجهون الفشل النتهاجكم هذا املنهج، وأما األسلوب 
الذي اخترته أنا، أي دحض اعتراضات املعارضني والرد عليها، فأفوضه إىل 

نتم من حماولة إنزال اهللا تعاىل، أي سيحمي اهللا تعاىل عملي. أما ما تبتغونه أ
العقوبة مبؤلف كتاب "أمهات املؤمنني" فلن تلقَوا فيه جناحا أبدا، 

  وستذكرون بعد ذلك أن ما أُخبِرمت به قبل األوان كان صحيحا فعال. 
فأخربت مجاعة كبرية من الناس ذا اإلهلام قبل األوان، ويشهد عليه مفيت 

إلخوة اآلخرون. مث حدث حممد صادق البهريوي، واملولوي حممد علي، وا
متاما كما أعلنت يف كثري من الناس بإهلام من اهللا تعاىل، أي رفض طلب 
أعضاء مؤسسة "أجنمن محاية اإلسالم" الذي أرسلوه إىل احلاكم املفوض 

  بصدد كتاب "أمهات املؤمنني" ومل خيضع مؤلِّفه ألية عقوبة.
 بيك يوسف حممد مرزاعلي أن  ومن مجلة النبوءات اليت أظهرها اهللا تعاىل )٦٩(

 على وهو -"بتياله" والية يف" سامانه" منطقة يف يسكن السامانوي الذي
 ومن طويلة، مدة منذ واإلخالص واالحترام الود ملؤها يب طيبة عالقة
 طول به يعيشون صادقا حبا قلوم يف رسخ قد تعاىل اهللا أن أثق الذين
هو أحد من اصدقائی املخلصین؛  -الدنيا هذه من يرحلون وبه احلياة

 طبيعة ذا ووسيما، بيك الذي كان وجيها إبراهيم مرض ابنه املرحوم مرزا
؛ فبعث إيل من "سامانه" رسالة طلب فيها أن أدعو متواضعة وطيبة جدا

البنه املريض. وحني دعوت للمرحوم إبراهيم استولت علي حالة الكشف 
يب ويقول: "بلِّغوين سالما من يف احلال وأُريت أن إبراهيم جالس بقر

  اجلنة."
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ويف احلال أُلقي يف قليب معناه أن سبيل السالم الدنيوي مسدود اآلن على 
إبراهيم، أي أن حياته موشكة على االنتهاء، لذا فإن روحه تطلب السالم 
من اجلنة لتدخلها إىل األبد وتنال البحبوحة األبدية. مع أنين مل أكن راغبا 

لسيد مريزا حممد يوسف بيك والد املرحوم مريزا إبراهيم بيك يف أن أُطلع ا
على هذا احلادث، لكين رأيت من املناسب بعد تأمل طويل أن أخربه ذا 

مريزا املرحوم األمر الغييب بكلمات وجيزة، فأطلعته على الكشف. مث توفّي 
إبراهيم بعد بضعة أيام، وكان سببا يف جلب أجرٍ عظيم من اهللا الرحيم 

لكرميِ؛ يناله الوالد املفجوع واملبتلى بفراق ابنه احلبيب والوحيد والشاب ا
  الطيب املطيع والوسيم.

فسردت هذا الكشف املتعلق باملرحوم إبراهيم لكثري من الناس قبل حتققه، 
نفسه أيضا، وهو ال يزال حيا  بيكوقد أُطلع عليه برسالة؛ مرزا حممد 

  أن يصدق بياين هذا حالفا باهللا.  يرزق بفضل اهللا تعاىل ويستطيع
جيب التأمل هنا أن علم الغيب الواسع ال يعطَى لآلخرين قط، وإن كان 
ممكنا أن يرى من ليست عالقته قوية مع اهللا تعاىل رؤيا صاحلة أو كشفا 
صادقا على سبيل الندرة. ولكن الشرط الضروري يف عالمات الوالية 

 كامنة كثرية تفوق ما عند والقبول هو أن تظهر فيها أمور غيبية وأسرار
  مجيع الناس يف الدنيا كثرةً، حبيث ال يسع أحدا جماراا كيفًا وكما. 

ومن اجلدير بالذكر أن اهللا تعاىل عندما يكرم أحدا بفضله العظيم وكرمه 
العميم، ويشرفه خبلعة الوالية ومرتبة الكرامة؛ جيعله متميزا بوجه خاص بني 
أبناء جنسه ومعاصريه مجيعا يف أربعة أمور. وكلّ من حالفه هذا التميز، 

ن عباد اهللا الكمل يصبح من الضروري اإلميان بالقطع واليقني بأنه م
وأوليائه من الدرجة العليا الذين اصطفاهم اهللا بيده ورباهم بعنايته اخلاصة. 
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واألمور األربعة اليت متثل عالمة مميزة لألولياء الكمل ورجال اهللا هي أربع 
كماالت تنشأ فيهم كآية، وبصورة خارقة للعادة، فيكونون أبرز وأعلى 

م بكل صراحة ووضوح يف كل كمال، بل من اجلميع ويتميزون عن غريه
ى هذه تكون تلك الكماالت األربعة بالغة درجة اإلعجاز. واحلائز عل

. وال ينال هذه املرتبة أحد إال حبكم الكربيت األمحريكون الكماالت 
الذي اصطفته رمحة اهللا األزلية منذ األزل إلفادة العالَم. والكماالت األربعة 

ات أو أربع معجزات، وتشكل عالمة متميزة اليت هي مبنـزلة أربع آي
  للويل األعظم وقطب األقطاب وسيد األولياء هي التالية:

بعد استجابة الدعاء أو  - أن تنكشف عليه األمور الغيبية باستمرار أوال:
بكثرة هائلة، وأن تتحقق كثري من نبوءاته جبالء حبيث ال  -بطريق آخر

، وأن تكون إمكانية اشتراك غريه يف يسع أحدا أن جياريه فيها كما وصفاء
من احملاالت. أي ال يقدر أحد على و كماهلا كيفًا وكما معدومة متاما

مواجهته، ويستحيل متاما لغريه اإلتيانُ بنظري ما يظهر عليه من األسرار 
 ،طلَع على استجابتها من حيث الكَممن أدعيته وي ستجابالغيبية، وما ي

اخلوارق يف السماء واألرض ويف األنفس ويف اآلفاق.  وما يظهر لتأييده من
وأن يعطَى من علم الغيب اإلهلي قدرا، وتكشف عليه األنوار الالمتناهية 
والتأييدات السماوية بصورة خارقة للعادة، وكمعجزة وكرامة، وكأا حبر 
زخار ونور عظيم الشأن ينـزل من السماء وينتشر يف األرض. وأن تبلغ 

ور درجة تتراءى فيها بالبداهة أا خارقة للعادة وتفوق عصرها. هذه األم
  وهذا الكمال يسمى كمال النبوة. 

إمام األولياء وسيد الذي هو ضروري كعالمة والكمال الثاين  ثانيا:
األصفياء هو فهم القرآن الكرمي والوصول إىل حقيقة املعارف العليا. 
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ما أدىن وتعليما أوسط وتعليما واجلدير بالذكر بوجه خاص أن للقرآن تعلي
أعلى. إن تعليمه األعلى مليء باألنوار واألشعة املنرية للمعارف واحلقائق 
واحلسن واجلمال احلقيقي، إذ ال ميكن أن يبلغها من ميلك القدرة الدنيا أو 
الوسطى، بل ينال هذه احلقائق أهل االصطفاء وذوو الفطرة الطاهرة من 

ارت فطرم نورا متجسدا فتجذب النور إىل الدرجة العليا، الذين ص
 نفسها. 

ة يفالدرجة األوىل من الصدق اليت ينالوا هي النفور من الدنيا والكراه
الدرجة الثانية  نشأاللَّغو. وبعد رسوخ هذه العادة ت من أنواعالفطرية 
الذي ميكن أن يعبر عنه باُألنس والشوق والرجوع إىل اهللا. مث بعد للصدق 

ه بدرجة عبريلصدق الذي ميكن تلالدرجة الثالثة  نشأوخ هذه العادة ترس
ل األعظم واالنقطاع األمت واحلب الذايت والفناء يف اهللا. وبعد رسوخ دالتب

هذه العادة حتل روح احلق يف اإلنسان وتشرع يف النـزول على روحه 
صدر الطاهرة كافةُ احلقائق املقدسة واملعارف بكمال الوجد وانشراح ال

الشريعة  ونكاتطبيعةً وجِبِلّةً. ويج يف قلبه معارف القرآن العميقةُ جدا 
الدينية اليت ال  اللطائفوجتري على لسانه. وتنكشف عليه أسرار الشريعة و

تصلها عقول الذين يتبعون العادات والتقاليد فقط، ألن هذا الشخص حيتل 
وتقطع من داخله كل  مقام النفحات اإلهلية، وتنطق بداخله روح القدس،

شائبة من شوائب الكذب والزور، ألنه يتلقى بواسطة الروح وينطق 
ى صدسميقًا؛ ألن ظلمة بالروح، وبالروح يؤثّر يف الناس. ويف هذه احلالة ي

الكذب تزول من داخله ائيا وحتل حملها الطهارةُ ونور الصدق. وإن 
ملعارف العليا على لسانه يف ظهور احلق من الدرجة العالية عليه وسريان ا

هذا املقام يكون آيةً له. وإن تعليمه الطاهر الذي منشؤه نور الصدق حيير 
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العامل، وإن معارفه املقدسة النابعة من ينبوع الفناء يف اهللا ومعرفة احلق؛ 

  جتعل الناس مجيعا يستغربون. وهذا الكمال يسمى كمال "الصديقية".
يق هو ذلك الذي يكون مطّلعا على احلقائق كامالوليكن معلوما أن الصد 

مث يثبت أيضا عليها كليا بشكل طبيعي. فمثال جيب أن يكون مطّلعا على 
، �حقائق تلك املعارف حىت يعلم ما معىن وحدانية اهللا، وما معىن طاعته 

وما معىن حب اهللا عز امسه، ويف أية مرتبة من اإلخالص يتخلص اإلنسان 
شرك، وما حقيقة العبودية واإلخالص والتوبة، والصرب والتوكل من ال

والصدق والوفاء والتواضع والسخاء واالبتهال  يف اهللا والرضا والفناء
والدعاء والعفو واحلياء واألمانة واإلخالص والتقوى وغريها من األخالق 

  .١الفاضلة. مث جيب أن يكون ثابتا أيضا على تلك الصفات احلسنة
                                                 

بناء على تلقيهم  -إن العظام الذين يكلَّفون بعظائم األمور، ويضطرون يف بعض األحيان ١
إىل أن يقوموا بأعمال يراها قصري النظر جديرة -"�العلم من اهللا تعاىل مثل "اخلَضر 

 شرة، فعلى املرء أال يسيءنظرا إىل باللوم حسب مقتضى األخالق أو أساليب الع م الظن
ما يقوله أعداؤهم، ألن األعداء العمهني مل يستثنوا نبيا وال رسوال من طعنهم. فمثال إن 

الذي ورد عنه يف التوراة أنه أكثر سكان األرض أمجعني حلما  �رجل اهللا، موسى 
وأمانةً، وجه املعارضون إليه اعتراضات بأنه كان قاسي القلب وسفاكا إىل أقصى 

ات، والعياذ باهللا، إذ قُتل بأمر منه مئات اآلالف من الرضع. ويقولون أيضا بأنه ما الدرج
كان له نصيب من األمانة واإلخالص وما كان حيافظ على عهوده، ألن بين إسرائيل 

أواين من ذهب وفضة يقدر مثنها مبئات اآلالف وحلًى مثينة  �استعاروا من بين إسرائيل
بعد بضعة أيام، ولكنهم نقضوا العهد وهضموا  مء عند عودووعدوهم بإعادة كل شي

  مال اآلخرين وكذبوا.
ويقولون بأن موسى كان املذنب يف ذلك، ألن كل ذلك مت بعلمه ومبشورته، ولكنه مل 

  أعداء . كذلك اعترضيزجر بين إسرائيل على تصرفهم هذا، بل كان يأكل من املال بنفسه
 ----------------------  

  )الناشرورد يف األصل سهوا، وواضح أن املقصود: من املصريني. (هكذا �
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عليه قائلني بأنه ما كان يراعي مقتضيات التقوى، وإن امرأة فاسقة  �املسيح الناصري  
الذي اشترته مبال كسبته باحلرام، ومسحت قدميه بشعرها. الثمني  طيبدهنت رأسه بال

من كسبٍ حرام  طيبه ودهنها رأسه بالواملعلوم أن مالمسة امرأة شابة وفاسقة جسم
ومالمسة أعضائها بأعضائه؛ أمر ال ميكن أن يرتكبه إنسان تقي وورع. وكذلك إن مساح 

 �لزرع دون إذن صاحبه، يدل على أن املسيح ااملسيح لتالميذه أن يأكلوا من سنابل 
  ما كان يلقي باال لألمانة قط، والعياذ باهللا.

. لقد وجه هذا النوع �جهها اليهود إىل املسيح الناصري هذه هي االعتراضات اليت و
يف بعض كتب اليهود اليت حبوزيت، وأُريد فيها اإلثبات  �من الكالم القاسي إىل املسيح 

  ما كان ميلك أية صفة حسنة، والعياذ باهللا.  �بأن املسيح 
وتقواه وأمانته، واعتربوه، والعياذ  �كذلك وجه املسيحيون اعتراضات إىل عفة رسولنا 

باهللا، شخصا أنانيا وسفاكا وغاصب أموال اآلخرين. كذلك عاب "الروافض" أبا بكر 
وعمر رضي اهللا عنهما يف عفتهما وأمانتهما وإخالصهما وعدالتهما ووصمومها بأنواع 

فاسقا،  �العيوب ومسومها منافقنيِ وغاصبنيِ وظاملنيِ. كذلك يعد "اخلوارج" عليا 
  وينسبون إليه أمورا كثرية تنايف التقوى، بل يعدونه عاريا من حلَّة اإلميان ائيا. 

فهنا ينشأ السؤال بطبيعة احلال: أنه ما دامت التقوى واألمانة واإلخالص شرطا للصديق، 
وهم الرسل  - فلماذا جعل اهللا تعاىل سرية هؤالء العظام واألشراف من الدرجة العليا

مشتبها فيها يف أعني عامة الناس؟ فعجزوا عن استيعاب أقواهلم وإدراك  -نبياء واألولياءواأل
أفعاهلم حىت عدوهم خارجني عن دائرة التقوى واألمانة واإلخالص، وزعموا أم كانوا 
ظاملني وآكلي مالٍ حرامٍ وسفاكي دماء بغري حق وكذابني وناقضي العهود وأنانيني 

النبوة، وال يعتربون ال يوجد يف الدنيا أناس كثريون ال يدعون الرسالة ووجمرمني؟ يف حني 
 م أيم وحياأنفسهم أولياء أو أئمة أو خلفاء املسلمني، ومع ذلك ال يقع على سري

  اعتراض. 
فاجلواب على هذا السؤال أن اهللا قدر ذلك لكي جيعل عباده املقبولني واحملبوبني اخلواص 

بنفسه خفي  �ون الظن عادةً، كما أنه ؤاألشقياء املتسرعني الذين يسي يف خفاء عن أعني
ون الظن ذه الطريقة. فهناك أناس كثريون يف الدنيا يشتمون اهللا ؤعن أعني الذين يسي

ويعتربونه ظاملا غري شكور، بل ينكرون وجوده أصال. القصة املذكورة يف القرآن الكرمي 
أَتجعلُ فيها من يفِْسد �ة اعترضوا عليه وقالوا هللا تعاىل: عن "آدم" صفي اهللا، أن املالئك
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تضم يف طياا نبوءة أن الكُمل سوف يتعرضون للطعن دائما. وهلذا  �فيها ويسفك الدماَء
" أيضا يف القرآن الكرمي ليعلَم الناس أن شخصا �السبب أورد اهللا تعاىل قصة "اخلَضر 

وجه حق ويتلف أموال اليتامى قصدا، ومع ذلك يعد من الصاحلني  يقتل غريه بغري
  واألصفياء عند اهللا. 

بقي أن نرد على سؤال: لو دام احلال على هذا املنوال، ألدى ذلك إىل رفع األمان، وهليأ 
" إننا فعلنا ذلك �لألشرار عذرا لريتكبوا أي جرمية مث ميكن أن يقولوا مثل "اخلَضر 

بأمر من اهللا. هذا املوقف يشكل إشكاليةً يف أن اهللا تعاىل قد قال من ناحية إنه ال يأمر 
بالظلم والفحشاء، ومن ناحية أخرى مسح أن تقع أموال األبرياء يف أيدي بين إسرائيل 

، وأن تؤخذ تلك األموال بكل وقاحة أي بالكذب، مث تهضم بنقض �بواسطة موسى 
كُسب من مال حرام،  بطيبأال يستنكر دهن شعره  �. كذلك مسح للمسيح العهد

وأال يراعي مقتضى التقوى والورع عند مالمسة أعضاء جسده أعضاء امرأة شابة ومجيلة 
وحمرمة. وكذلك يعد اهللا تعاىل القتلَ بغري حق من الكبائر، مث يسمح للخضر أن يقتل طفال 

  بريئا ال ذنب له.
ه اإلشكالية هو أن منشأ هذه االعتراضات سوء الظن فقط. فإذا كان املرء اجلواب على هذ

باحثا عن احلق وتقيا وورعا، فاألنسب له أال يقول شيئا يف مثل هذه األمور اليت تقع يف 
عداد املتشاات وحتدث على سبيل الندرة، ألن النادر ميكن أن يكون محال أوجه عديدة. 

عند توجيههم الطعن، يغضون الطرف عن جانبٍ توجد له مئات  ومن عادة الفساق أم
النظائر، ويركِّزون لثورة سوء نيتهم على جانبٍ نادر الوجود يكون يف حكم املتشاات، 
وال يدرون أن هذا النوع من املتشاات الذي يوجد يف املقدسني على سبيل الندرة، قد 

عل طريق عباده األطهار وأعماهلم منـزهة ومنريةً وضع البتالء األشرار. ولو شاء اهللا جل
مل يفعل  �من كل اجلوانب والنواحي، دون أن يكون لألشرار جمال لالعتراض، ولكنه 

ذلك ليظهر خبثَ ذوي الطبائع اخلبيثة. واحلق أن أعمال األنبياء والرسل واألولياء تضم يف 
مانة واإلخالص والصدق والوفاء طياا دائما آالف األمثال من التقوى والطهارة واأل

بالعهد، وتأييدات اهللا تعاىل تشهد على طهارم الباطنية. ولكن الشرير ال يتنبه إىل تلك 
األمثال، بل يبحث عن املساوئ دائما. فإن جزءا من املتشاات الذي ال يوجد فيهم إال 

يدخل جهنم  جيعله الشرير حمل اعتراض، وبذلك -كوجوده يف القرآن الكرمي -قليال
 باختياره طريق اهلالك. منه. 
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الذي يوهب لكبار األولياء هو مرتبة الشهادة. واملراد من  الثالثوالكمال 
ذلك أنه حني حيرز اإلنسان يقينا باهللا تعاىل وبيوم اجلزاء نتيجة قوته 
اإلميانية، كأنه يرى اهللا تعاىل بأم عينيه؛ عندها تزول مرارة األعمال 

دره على وقتعاىل بربكة هذا اليقني، وينـزل قضاء اهللا وصعوبتها الصاحلة 
قلبه مثل العسل نتيجة املوافقة احلاصلة، وميأل صدره باحلالوة، فريى 

  إيالم إنعاما.كل اإلنسانُ 
اَهللا تعاىل نتيجة قوة إميانه، ويتلذذ من مرارة  شاهدفالشهيد هو الذي ي

قضاء اهللا وقدره وكأا العسل احللو، فمن منطلق هذا املعىن يسمى شهيدا. 
  للمؤمن الكامل. وهذه املرتبة آيةٌ

أيضا توهب بوجه أمت وأكمل لألصفياء واألولياء  مرتبة رابعةمث هناك 
الكُمل، وهي مرتبة الصاحلني. ويسمى املرء صاحلا حني خيلو باطنه من كل 

مستوى أعلى نتيجة زوال  �فساد ويتطهر، وتبلغ متعة عبادة اهللا وذكره 
سد مذاق اللسان بسبب املرارات املواد القذرة واملريرة كلها، ألنه كما يف

املادية، كذلك تتغري املتعة الروحانية أيضا بسبب الفساد الروحاين، ويف 
هذه احلالة ال يشعر املرء مبتعة وال لذة يف عبادة اهللا وذكره، وال يبقى له 
أُنس وال مذاق وال شوق. أما اإلنسان الكامل فال يتطهر من املواد الفاسدة 

درته هذه كثريا وسريعا وتظهر فيه كآية وأمرٍ خارق فحسب، بل تتطور ق
  للعادة. 

فهذه هي مراتب الكمال األربع اليت جيب على كل مؤمن أن يتحراها. 
 �ومن كان حمروما منها فهو حمروم من اإلميان أصال. لذلك فقد بين اهللا 

للمسلمني دعاًء يف سورة الفاحتة أن يدعوا للحصول على هذه املراتب 
. �اهدنا الصراطَ املُستقيم * صراطَ الَّذين أَنعمت علَيهِم�، فقال: األربعة
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وقد فُسرت هذه اآلية يف موضع آخر من القرآن الكرمي وقيل إن املراد من 
"املنعم عليهم" هم النبيون والصديقون والشهداء والصاحلون. وأما اإلنسان 

  الكماالت األربعة كلها.الكامل فيجمع يف نفسه هذه 
) من مجلة آيات اهللا اليت ظهرت تأييدا يل؛ نبوءة نشرتها يف إعالن ٧٠(

م. وتفصيل هذه النبوءة أن املولوي حممد حسني ٢١/١١/١٨٩٨
بغية  - لة "إشاعة السنة"، أشاع بني مجيع الناسرئيس حترير االبطالوي، 

ود واملسيح املوعود، لذا أن هذا الشخص يرفض فكرة املهدي املعه -إهانيت
من العلماء يف  فتوى وطلبهو ملحد وكافر ودجال. بل كتب يف ذلك 

 ين عامة املسلمني كافرا. ومل يكتفدقوا عليها ليعاهلند والبنجاب أن يصد
بذلك بل وشى إىل احلكومة على عكس الواقع؛ أن هذا الشخص يعادي 

د ضدها. وأذاع أيضا هنا وهناك احلكومة اإلجنليزية، ويكن أفكار التمر
إلثارة الناس أن هذا الشخص جاهلٌ وغري ملم بالعربية على اإلطالق. لقد 

 سلمنيكان يهدف من وراء هذه الكذبات الثالث إىل أن حيسبين عامة امل
كافرا ظانني يب ظن السوء، ويستيقنوا أيضا أنين أجهل العربية متاما، وأن 

تعدين متمردا عليها أو معاديا هلا. فلما بلغت تسيء احلكومة الظن يب، و
معاداة "حممد حسني" مبلغا حاول فيه إهانيت بلسانه وحثّ الناس أيضا 
على تكفريي خالفا لواقع األمر، وحاول خداع احلكومة بالوشايات 
الكاذبة، وأراد أن يرسخ األمور املذكورة آنفًا عند احلكومة ويف قلوب 

؛ عندها دعوت عليه وعلى اثنني من أصدقائه ومها "حممد العوام بغية إهانيت
 يبيت". وهذا الدعاء مذكور يف إعالنلّي" و"أبو احلسن التتخبش جعفر ز

م. وكما هو مكتوب يف اإلعالن املذكور آنفًا؛ ٢١/١١/١٨٩٨نشرته يف 
  أين تلقيت إهلاما نصه: 
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ون عن سبيل اهللا سيناهلم غضب من راهللا أشد "إن الذين يصد بم. ضر
من ضرب الناس. إمنا أمرنا إذا أردنا شيئا أن نقول له كن فيكون. أتعجب 
ألمري. إين مع العشاق. إين أنا الرمحن ذو اد والعلى. ويعض الظامل على 
يديه، ويطرح بني يدي. جزاء سيئة مبثلها، وترهقهم ذلة. ما هلم من اهللا 

أمره. إن اهللا مع الذين اتقَوا والذين هم عاصم. فاصرب حىت يأيت اهللا ب
  حمسنون."... أي ستصيبهم ذلةٌ مثلما أرادوا إحلاقها يب وبالقدر نفسه. 

 مثلها. سيئةٌ يتلخص اإلهلام يف أن تلك الذلة ستكون مبثلها ألن جزاء سيئة
  : ال عاصم هلم من إرادة اهللا... �مث قال 

نه ستناهلم أني ورفيقَيه. وقيل فيها حممد حسأنبأها اهللا تعاىل عن هذه نبوءة 
ذلة كاليت أرادوا إحلاقها يب. فقد حتققت هذه النبوءة عندما نشر املولوي 

قائمة سرية باللغة اإلجنليزية عد فيها  -بعد نبوءيت هذه - حممد حسني
أعماله اليت أيد من خالهلا أهداف احلكومة. وقد سجل يف هذه القائمة أن 

ه كتب يف جملة "إشاعة السنة" أن األحاديث عن املهدي من مجلة خدماته أن
ليست صحيحة. وقد نشر هذه القائمة سرا وحبذر شديد، لعلمه أنه سبق 
أن بين معتقده أمام القوم على عكس ما ورد يف هذه القائمة، فكان خيشى 
أن يظهر أمام املسلمني كذي وجهني، إذ كان قد أعلن من قبل أنه يعتقد 

مبهدي يشن احلروب بعد جميئه إىل الدنيا ويرفع السيف ضد  من األعماق
كل قوم، حىت ضد املسيحيني. ولكنه بنشره هذه القائمة باإلجنليزية أراد 
أن يظهر للحكومة أنه يعترب األحاديث عن املهدي الدموي جمروحة وغري 

لع موثوق ا. ولكن شاء قدر اهللا أنْ يعثَر على خطته السرية هذه، فلم يطّ
عليها املسلمون فقط، بل بلغ احلكومةَ أيضا أنه خدع كال الفريقني، أي 
احلكومة والناس يف كتاباته هذه. يستطيع أن يدرك كل ذي فهم بسيط 
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أيضا أن هذه الفضيحة كانت مدعاة لذلة حممد حسني. إذ إن إنكار ذلك 

قد  - االالذي بسببه عدين املشايخ اجلهلة يف هذا البلد كافرا ودج - املهدي
ثبت عن "حممد حسني" من خالل كتيب نشره هو بنفسه باإلجنليزية، أي 
  ثبت عنه أنه يرى من أعماق قلبه هذه األحاديث موضوعةً وسخيفةً ولغوا. 

نتيجة كتابته هو، ولن تنتهي الذلة هنا  بغتة فهذه الذلة أصابت حممد حسني
واجيته، ذاق بل كلما انكشف على احلكومة واملسلمني مزيدا من ازد

  مزيدا من طعم الذلة. 
 وباإلضافة إىل هذه الذلة واجه ذلة أخرى أيضا، بياا أنه قد وردت يف

م مجلة ٢١/١١/١٨٩٨إعالين املنشور يف  من ٢السطر األخري يف الصحفة 
إهلامية: "أتعجب ألمري". فاعترض عليها حممد حسني وقال بأن العبارة 

اهللا. واخلطأ فيها أنه قد ورد فيها  إهلامخاطئة، فال ميكن أن تكون 
"ألمري"، بينما كان من املفروض أن يكون "من أمري"، ألن حرف اجلر 
الذي يستخدم مع كلمة "عجب" هو "من" وليس "لِـ". فقد رددت على 

  هذا االعتراض يف إعالين الذي وردت فيه الفقرة التالية خبط عريض:

اإلعالن "الحاشية المتعلقة بالصفحة األولى من 

  م"٣٠/١١/١٨٩٨المنشور في 

يتلخص هذا اجلواب يف أنه من سفاهة املعترض وغباوته وجهله إذ يقول 
بعدم جواز اقتران حرف اجلر الالم باملصدر "عجب". ال يثبت من هذا 
االعتراض إال أن املعترض جيهل العربية وحمروم منها متاما، وإمنا يسمى 

الذي لديه أدىن إملام  - ري أيضاشيخا باالسم فقط، ألن الطفل الصغ
يعرف جيدا أن الم اجلر يقترن بكثرة باملصدر "عجب". ومن  -بالعربية
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 دم يف كالم األدباء،  املذكورالشائع واملعروف أن حرف اجلرقد استخ
  التايل:  شهريوعلماء اللغة البلغاء. كما يف البيت ال

  )����(أي عيسى ليس له أب  عجبت ملولود                 
  ومن ذي ولد ليس له أبوان

"ل" يف هذا البيت كحرف جر و"من" أيضا. كذلك  احلرف فقد استخدم
ديوان  يفيف مخسة أبيات لـ "عجب" "ل" كحرف جر  احلرف ورد

من حيث الفصاحة  جدا ومعترف بهاحلماسة، وهو ديوان مسلَّم به 
مجلة تلك األبيات ما ورد  ويدرس يف الكليات احلكومية. فمن والبالغة،

  منه:  ٩يف الصفحة 
   عجبت ملسراها وأنى ختصلت

  إيلّ وباب السجن دوين مغلَق 
 لـ لقد استخدم الشاعر الفصيح والبليغ يف هذا الشعر الالم كحرف جر

كما هو واضح من كلمة "ملسراها". كذلك استخدمت الالم "عجب" 
 ٥١١و ٥٧٥و ٤١١و ٣٩٠ة كحرف جر يف األبيات الواردة يف الصفح

  من ديوان احلماسة، ونورد منها البيت التايل:
   عجبت لسعي الدهر بيين وبينها

  فلما انقضى ما بيننا سكن الدهر 
 يف هذا البيت أيضا كما لـ "عجب" لقد استخدمت الالم كحرف جر

  :يف ديوان احلماسة رأينا. وهناك بيت آخر
  عجبت لبرئي منك يا عز بعدما 

  عمرت زمانا منك غري صحيح 
يقول الشاعر يف هذا البيت خماطبا حبيبته: يا حبيبيت، الالفت يف األمر أين 
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ظللت مريضا بسببك لفترة من الزمن، وبسببك شفيت، مرضت بسبب 
فراقك، مث شفيت نتيجة وصالك...، لقد كنت أنت السبب يف مرضي، 

 وردت الالم كحرف جاروأنت السبب يف برئي. ففي هذا البيت أيضا 
  كما رأينا. 

  وهناك بيت آخر يف ديوان احلماسة:
   عجبا ألمحد والعجائب مجة

  أنى يلوم على الزمان تبذّيل 
أي يلومين على أنين خسرت املعركة ضد صروف الدهر، فإالم سيلومين 
على ذلك؟ أال يعلم أن الدهر ال يدوم على حال واحد، وليس لإلنسان أن 

  قدر الشر؟ فما ذنيب إن فشلت يف مواجهة صروف الدهر؟يقاوم 
يف هذا البيت  لـ "عجب" انظروا اآلن فقد استعمل حرف اجلرِ "لـ"

  أيضا. مث هناك بيت آخر يف ديوان احلماسة نفسه وهو التايل: 
   عجبت لعبدان هجوين سفاهة

 وتقيلواهم ائن اصطبحوا من شأ 
جر يف هذا البيت أيضا كما ب" لـ "عج لقد وردت الالم حرف

الحظتم. وإذا قلتم إن هذه األبيات إمنا هي لشعراء اجلاهلية وكانوا كفارا 
فأنى لنا أن نقبل كالمهم، فاجلواب هو أم كانوا جاهلني من حيث 
كوم كافرين، وليس من حيث لغتهم، بل يعدون أئمة من حيث اللغة 

حجةً وتأييدا لتعابري مستخدمة لدرجة استشهد بشعرهم يف كتب التفسري 
  يف القرآن الكرمي، وإنكارها جهلٌ لن يقبله من أهل العلم أحد. 

وباإلضافة إىل ذلك ال يقتصر هذا التعبري على الشعر من الزمن القدمي فقط، 
أيضا. فافتحوا مشكاة  �سيدنا وموالنا رسول اهللا  أحاديثبل تصدقه 
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ميان حديثا متفقا عليه عن اإلسالم، وا يف كتاب اإلؤاملصابيح مثال، واقر
: "عجبنا له يسأله ويصدقه." ففي هذا احلديث أيضا �فقد روي عن النيب 

وردت الالم كحرف جر مع كلمة "عجبنا" فقد ورد: "عجبنا له" ومل 
  يرد: "عجبنا منه". 

فليقل اآلن أحد من املشايخ عدال وإنصافا، أال يكفي ذلة وخزيا للذي 
، ألّا يعلم إىل اآلن أن ندومشيخا، بل زعيم املشايخ وم يسمي نفسه

حرف الالم أيضا يستخدم مع "عجب"؟ هل جهله البالغ درجة عدمِ علمه 
حىت باحلديث الوارد يف مشكاة املصابيح؛ كتاب اإلميان، مدعاة لعزته؟ أال 

  يؤدي ذلك إىل وصمة ذلة على مشيخته؟
علم آالف من أهل العلم أن حممد حسني ، ولعامة الناس فلـما تبني جبالء

ال جيهل علم الصرف والنحو فقط بل جيهل كلمات األحاديث أيضا، 
  أفكان ذيوع صيته على هذا النحو مدعاة لعزته أم لذلته؟

م هو أن ٢١/١١/١٨٩٧واجلانب الثالث لتحقق النبوءة اليت أنبأت ا يف 
اضي حمافظة غورداسبور مستر جي. امي. دوئي نائب املفوض السابق وق

م، توقيعا من املولوي حممد ٢٤/٢/١٨٩٩أخذ حبسب حكم أصدره يف 
حسني على أنه لن يسميين دجاال وكافرا وكاذبا يف املستقبل، ولن يكتب 
"قاديان" "كاديان". فأقر األخري واقفا أمام احملكمة أنه لن يكفِّرين يف 

لن يشيع يف الناس أين كاذب املستقبل يف أي جملس، ولن يسميين دجاال و
  أو مفتر. 

ففكِّروا اآلن، أين استفتاؤه بعد هذا اإلقرار، وكان قد أعده بعد مكابدته 
أسفارا متعبة حىت إىل مدينة "بنارس"؟ لو كان على احلق يف فتواه هذه 
لكان من واجبه أن يقول أمام القاضي إن هذا الشخص كافر عندي دون 
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دجال أيضا فأمسيه دجاال، وهو كاذب حقا  فعال، وهو كفّرهشك لذا أ

كنت وال أزال ثابتا  -بفضل اهللا تعاىل ولطفه- فأحسبه كاذبا. وحيث إنين
إىل آخر حلظة يف حيايت على املعتقدات اليت عدها حممد حسني كفرا، فأي 

من القاضي، واعترف أمام احلكام  فتاواه خوفاأمانة أنْ أبطلَ بنفسه مجيع 
يف املستقبل ولن يسميين دجاال أو كاذبا. فمن اجلدير أنه لن يكفِّرين 

دم بنائه بيده. لو كان البناء قد إىل هبالتدبر أي ذلة أكرب من أنه اضطر 
أُسس على التقوى لكان من املستحيل أن يتراجع حممد حسني عن عادته 

  القدمية. 
 صحيح أنين أنا أيضا وقَّعت على ذلك احلكم، ولكن توقيعي مل جيعلين
مدانا أمام اهللا وأمام املنصفني ومل يسبب يل أية ذلة ألين أعتقد منذ البداية 

، غري أنه يكون ١أنه ال يصبح أحد كافرا أو دجاال نتيجة إنكار دعويت

                                                 
النكتة اجلديرة بالذكر هنا أن األنبياء الذين يأتون بشريعة وأوامر جديدة من اهللا، هم  ١

الذين حيق هلم وحدهم أن يعدوا منكريهم كفارا. وباستثناء النيب صاحب الشريعة؛ إن 
نوا حيتلّون مرتبة عظيمة عند اهللا وكانوا أنكر أحد ما، أحدا من امللهمني أو احملدثني وإن كا

مكرمني مبكاملة اهللا، فال يصبح منكرهم كافرا. غري أن الشقي الذي ينكر هؤالء املقربني 
إىل اهللا يقسو قلبه يوما إثر يوم مغبةَ إنكاره حىت يتالشى نور اإلميان من داخله. هذا ما 

اهللا ومعادام تدفع صاحبها إىل حياة الغفلة يستنبط من األحاديث النبوية أن إنكار أولياء 
وحب الدنيا أوال، مث تسلبه التوفيق لكسب األعمال احلسنة وأفعال الصدق واإلخالص. 
ويف اية املطاف يسلب إميانه وحيرمه من حقيقة الدين ومغزاه. هذا هو معىن احلديث 

  حلرب. باوليا فقد آذنته  يل القائل: من عادى
من املمكن أن يكون عذر هؤالء الناس بعدم املعرفة مقبوال عند اهللا إىل حد ما يف بداية 
عداوم، ولكن عندما تبدأ اآليات املؤيدة لويل اهللا بالظهور من كل حدب وصوب 
ويعرفه نور القلب، وتتناهى إىل اآلذان شهادة قبوله يف حضرة اهللا من السماء واألرض 

والعياذ  -ال يتورع عن العداوة والعناد يف هذه احلالة أيضا كليهما بصوت عال، فالذي
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ضاال ومنحرفا عن جادة الصواب حتما، ولكين ال أحسبه فاقد اإلميان، 
وإن كنت أعد مجيع الناس الذين يرفضون احلقائق اليت كشفها اهللا تعاىل 

                                                                                                                     

وجيعل قلبه قاسيا تاركا سبيل التقوى كليا ويعكف على اإليذاء دائما عنادا  -باهللا
وعداوة، يدخل حتت بطش احلديث املذكور آنفًا. إن اهللا تعاىل كرمي ورحيم جدا فال 

احلدود يف الظلم واجلور واإلجحاف،  يبطش باإلنسان سريعا، ولكن حني يتجاوز اإلنسانُ
ويريد يف كل األحوال أن يهدم بناًء وحيرق بستانا أعده اهللا تعاىل بيده، ففي هذه احلالة 

مفسدا مثله، حبسب سنته القدمية اليت جرت منذ بدء سلسلة األنبياء،  �يعادي اهللا 
والقيل والقال مثل "بلعام  ويسلبه ثروة اإلميان أوال، فال يبقى عنده إال الكالم املعسول

باعور". وحيرم اُألنس والشوق والذوق واحلب والتبتل والتقوى الذي يكنه العباد 
الصاحلون جتاه اهللا تعاىل. فيشعر بأن الرقة واالنشراح والتقرب والتبتل إىل اهللا تعاىل والزهد 

وملعان الزهد  -الذي كان حيظى به قبل عشرة أعوام من اليوم مثال -يف الدنيا وأهلها
الصادق الذي كان يشعره بني فينة وفينة أن بإمكانه أن يكون من عباد اهللا الصاحلني؛ قد 

مغبةَ  - تالشى ذلك اللمعان من داخله كليا، واضطرمت فيه نار حب الدنيا. ال خيطر بباله
اره مبنية أنه قد تقدم يف السن كثريا مقارنةً بالزمن الذي كانت فيه أفك - إنكاره أهل اهللا

على الصالح والتقوى والورع والزهد، فال يدرك ما الذي جرى له. فيسقط يف حب 
من املوت. فعلى هذا النحو  يكون قريباالدنيا تدرجيا ويبحث عن الشوكة الدنيوية، مع أنه 

  يسلَب نور اإلميان من قلبه.
 كل األحوال ويلَّ اهللا والسبب الثاين لسلب اإلميان نتيجة عداوة أولياء اهللا؛ هو معاداته يف

 ت على احلق. فلما يكون من عادته أن يرفضثبالذي يشرب من ينبوع النبوة، والذي ي
كل صدق وحق خيرج من فم الويل، ويزعم أن اآليات اليت تظهر يف تأييد الويل ميكن 

بِن صدورها من الكاذبني؛ فتشتبه عليه سلسلة النبوة أيضا شيئا فشيئا. وباحملصلة تبدأ لَ
صرح إميانه بالتساقط نتيجة املعارضة، فيأيت يوم يعارض فيه مسألة عظيمة أو ينكر آية 
عظيمة مما يؤدي إىل ضياع إميانه. أما إذا كان لديه رصيد من األعمال الصاحلة السابقة 
احملفوظة عند اهللا، فمن املمكن أن تتداركه رمحة اهللا أخريا، فيدرس فجأة يف إحدى الليايل 

األيام حالة نفسه، وتتيسر بعض األمور األخرى اليت تنور عينيه، فيصحو من رقاد الغفلة  أو
 . منه. وذلك فضل اهللا يؤتيه من يشاء، واهللا ذو الفضل العظيمفجأة. 
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  علي، ضالني وبعيدين عن جادة احلق والصواب. 

ومما ال شك فيه أين أحسب كلَّ من كان منحرفا عن الصدق واحلق ملوثا 
ن ال أكفِّر الناطق بالشهادتني ما مل يصبح هو بنفسه بوسخ الضالل، ولك

وا بتكفريي ؤكافرا بتكفريي وتكذيبـي. فاحلق أن معارضي هم الذين بد
، ومل أسبقهم بإصدار فتوى التكفري ضدهم. فتوى ضديدائما، وأعدوا 

روين، فإن فال بد هلم من أن يعترفوا بأين لو كنت مسلما عند اهللا، مث كفَّ
بأم هم الكفار. أنا ال أكفِّرهم، غري أم  يحبقهم ه �يب فتوى الن

تلقائيا نتيجة تكفريهم يل. فإذا  �بأنفسهم يقعون حتت طائلة فتوى النيب 
كنت قد أقررت أمام "مستر دوئي" بأين لن أكفِّرهم، فهذا هو اعتقادي 
 أصال، إذ إين ال أكفّر مسلما. غري أنين أعتقد بأن الذين يعادون ويل اهللا

ينـزع منهم التوفيق لألعمال الصاحلة،  -مع كوم مسلمني - الصادق
عند املصباح  نطفئويتضاءل نور قلوم يوما بعد يوم إىل أن ينطفئ كما ي

  باح. انبالج الص
. فمن �إذًا، فإن اعتقادي هذا ليس من تلقاء نفسي، بل من رسول اهللا 

ىت بأين كافر ودجال كفّرين بغري وجه حق مدفوعا حبماس زائف، وأف
وكذاب، فإنه مل خيَف أمر اهللا بأنه يكفِّر أهل القبلة وناطقني بالشهادتني، 
أو أن يخرج من دائرة اإلسالم ألوفا من عباد اهللا الذين يتبعون كتاب اهللا 
ويعملون بشعائر اإلسالم. ولكنه قَبِلَ لألبد نتيجة ديد من قاضي احملافظة 

سميين دجاال وال كذابا يف املستقبل أبدا. فقد أعد أنه لن يكفِّرين، ولن ي
الفتوى بيده، مث ألغاها بنفسه خشية احلكام، وكذلك كُسرت أقالم املدعو 

  "جعفر زتلي" وغريه. 
ومع مواجهة كل هذه الذلة واخلزي أظهر حممد حسني عند أصدقائه بأن 
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ا يبتغيه قرار احملكمة قد صدر حبسب مبتغاه، ولكن فكِّروا: هل كان م
حممد حسني هو؛ ألّا يكفِّرين يف املستقبل وال يكذِّبين؟ وأن يكف لسانه 
ويتوب عن هذه األقوال؟ وهل كان "جعفر زتلي" يود أن يتراجع عن 
كتاباته القذرة؟ فإن مل يكن كل ذلك حتققا للنبوءة اليت وردت يف إعالن 

  ا هو إذًا؟م أن اهللا تعاىل أهان من أراد إهانيت، فم٢١/١١/١٨٩٨
أنين سأدعو هذا -  تهنشر عهدا وثيقا يف جمالواحترام لـمن  زهل بقي ع

حني  - الشخص كافرا ودجاال إىل آخر حلظة يف حيايت ما مل يعتنق مذهيب
وما  - مث كيف توقف جعفر زتلي عن كيل الشتائم !نقض عهده بنفسه؟

احلسن  مل يصبه موت الذلة؟ وأين أبوما - كاد ليتوقف عنها بأي شكل
ه هي على إراداته النجسة انقالب؟ هذيطرأ التيبتي؟ ملاذا خرِس لسانه؟ أمل 

  النبوءة؛ إذ لُجمت أفواههم مجيعا. اإليهالذلة اليت أشارت 
م شرحه مرة أخرى إهلام ٢١/١١/١٨٩٨واحلق أن اإلهلام الذي تلقيته يف 

ن ذلك م. واألغرب م٢١/٢/١٨٩٩نشر يف كتاب: "حقيقة املهدي" يف 
م كان يتضمن مجلة: ٢١/١١/١٨٩٨أن اإلهلام الذي نشر يف إعالن 

م ٢١/٢/١٨٩٩ "يعض الظامل على يديه". مث جاءت اجلملة نفسها يف إهلام
م كما ٢١/١١/١٨٩٨أيضا، والذي جاء شرحا لإلهلام الذي تلقيته يف 

من كتاب "حقيقة املهدي". فيتبني من املقارنة بني  ١٢يتبني من الصفحة 
من إهلام تقريبا ذين اإلهلامني أن اإلهلام الثاين الذي تلقيته بعد ثالثة أشهر ه

يشرح اإلهلام األول ويبين بالتفصيل كيف  م؛١٨٩٨ تشرين الثاين ٢١
  م. ٢١/١١/١٨٩٨حتققت الذلة اليت وعد ا يف إعالن 

 م أعاد مجلةً من اإلهلام األول،٢١/٢/١٨٩٩فاإلهلام الثاين الذي تلقيته يف 
مث شرحها بفقرة أخرى. أي أن اإلهلام األول املنشور يف إعالن 
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م الذي أُنبئ فيه عن ذلة حممد حسني وجعفر زتلي وأيب ٢١/١١/١٨٩٨

احلسن التيبيت؛ كان يتضمن مجلة "يعض الظامل على يديه". مث جاءت 
الفقرة نفسها بشيء من اإلضافة يف اإلهلام الثاين الذي نشر يف كتاب 

م؛ فقد جاء فيه: "يعض الظامل على ٢١/٢/١٨٩٩هدي" يف "حقيقة امل
يديه ويوثَق". وقد شرحت معىن هذه الفقرة يف السطر األخري من الصفحة 

من الكتاب نفسه أي "حقيقة  ١٣ويف السطر األول من الصفحة  ١٢
  املهدي" قائال: يعض الظامل على يديه ويمنع من شروره. 

ا الشرح نوعية الذلة بكل وضوح، وهي الحظوا اآلن، فقد ذُكرت يف هذ
أن حممد حسني وجعفر زتلي وأبا احلسن التيبيت سيمنعون من كتابام 
القذرة والوقحة، وتوقَف قسرا سلسلة الشتائم واهلجمات الوقحة على 
حيايت الشخصية وعالقايت العائلية، اليت بدؤوها بالوقاحة املتناهية وبذاءة 

. ففكِّروا اآلن، هل أُوقفت هذه السلسلة أم ال؟ اللسان واالفتراء والكذب
ه جعفر زتلي من أَومل مينع حبكم القاضي املخول "حممد حسني" وصديقُ

تصرفاما الشيطانية اخلاصة باحلياة القذرة؟ واليت بسبب الغلو فيها، قد 
بلغت حد التهجم بلسان بذيء على الزوجات املطهرات من آل الرسول 

يكرها على ترك عادة سالطة اللسان اليت ما كانا ليتخلَّيا عنها . أَومل �
بشكل من األشكال؟ فهذه الذلة ليست ببسيطة عند العاقل بأن تعرض 
أوراق حتتوي على سوء أخالقه ووقاحته وعاداته الدنيئة وتقرأ يف احملكمة، 
وأن تكشف يف اجللسة العامة، وتنتشر بني ألوف من الناس حقيقة 

  القهم وأدم مع تسميتهم أنفسهم شيوخا! أخ
 الشنيعة إىل هذا احلد ألحد فكِّروا اآلن بأنفسكم، هل افتضاح التصرفات

ه اخلبيثة ما، وفضهذه الدرجة أمام احلكام وأخالقه السيئة إىل ح سريت
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والعوام؛ مدعاة لعزته أم لذلته؟ وهل مؤاخذته من قبل احملكمة على هذه 
الشنيعة مدعاة إلكرامه أم مما يصم مشيخته بالذلّة؟ لو كان عند التصرفات 

معارضينا ضمري يعرف احلق ملا أثاروا اعتراضا باطال متاما أن النبوءة 
م عن ذلتهم مل تتحقق، ألا قد ٢١/١١/١٨٩٨املذكورة يف إعالن يف 

حتققت فعال بكل قوة وشوكة، ونادى الناس يف غرفة احملكمة بأعلى 
  أنه قد حتقق اليوم كالم اهللا تعاىل. صوم ب

يعلم مئات الناس حتما أنه حني أُمر حممد حسني أال ينشر يف املستقبل 
كتاباته القذرة وال يستخدم كلمات الدجال والكافر والكاذب حبقّي، قال 

  ."إن النبوءة قد حتققت:"مستر براون عفويا ندوبنام
وليكن معلوما أيضا أن احملكمة علمت من خالل األوراق اليت عرضت 
عليها أن حممد حسني قام بفعلة شنيعة بالتواطئ مع جعفر زتلي؛ فكال يل 
شتائم قذرة جدا واستخدم لسانا بذيئا بوقاحة متناهية فيما يتعلق بعالقايت 

كم على الشخصية ونشر صورا أيضا. ولكن احملكمة مشلَت الفريقنيِ يف احل
سبيل احلذر تفاديا هلذا الوضع يف املستقبل. إن مستر جي. امي. دوئي الذي 
عرضت عليه هذه األوراق ما يزال حيا يرزق، وكذلك امللف الذي 
جمعت فيه األوراق أيضا موجود. فهل ألحد أن يثبت أن حممد حسني 

؟ ولقد أيضا قدم يف احملكمة أوراقا نشرت فيها عبارات قذرة وقاحة مين
أنين مل أفعل شيئا مقابل تلك الكتابات القذرة وغري خطيا بأقرت احملكمة 

  املتحضرة واانبة للحياء؛ إال أنْ رفعت القضية بني يدي اهللا تعاىل. 
أن تفتضح سريته يف حمكمة  نبيلواملعلوم أنه أسوأ من املوت عند إنسان 

اإلنسان احملترم ميوت حياء  بأنه معتاد على بذاءة اللسان. بل احلق أن
ة: ما هذا احملكميف وخجال دون موته بدلَ أن يقول له القاضي املخول 
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واحلق أن تعرضه للذلة واإلهانة بسبب  الذي قمت به؟ شنياملتصرف ال

هذه األمور شيء بسيط وعادي. اسألوا ضباط الشرطة الذين رفعوا 
، وقدموه للمحكمة عندما القضية: هل وجدوا يف كالمي شيئا فيه إساءة

قدموا األوراق احملتوية على بذاءة اللسان اليت استخدمها حممد حسني 
وجعفر زتلي؟ واسألوا حممد حسني نفسه إذا شئتم، مستحلفني إياه باهللا 
عن حالة قلبه حني جرت معه تلك األحداث يف أثناء اإلجراءات عندما 

الوقحة؟ وهل لك صلة  سألته احملكمة إذا كان هو صاحب تلك الكتابات
مع جعفر زتلي أم ال؟ وهل كان يعترب، يف أعماقه، أن األسئلة اليت طرحها 
عليه القاضي مدعاة لعزته أم أن قلبه كان يهبط باعتبارها ذلة وخزيا له؟ 
فإذا مل تصبه ذلة بعد اجتماع كل هذه األحداث اليت ذكرناها ومل يقع أي 

عزتكم ف يف هذه احلالة بقوة خلل يف عزته فال بد لنا من االعترا
وباإلضافة إىل ذلك فقد ظهرت يف ! ، وأنه ال يؤثر فيها شيءتهاوصالب

م عدةُ أمور أدت بال أدىن شك ٢١/١١/١٨٩٨الفترة املذكورة يف إعالن 
إىل املساس بكرامة الشيخ حممد حسني كعالم وكأا أُرغمت يف التراب. 

، كتمانا للحق، قائال و"أخبار عام" "بيسه أخبار" تيمنها أنه نشر يف جريد
بأن القضية اليت رفعت علي وعليه من قبل الشرطة، واليت صدر احلكم فيها 

م؛ مل تربأ ساحيت فيها، وإمنا قد أُفرج عين فقط. وقد ٢٤/٢/١٨٩٩بتاريخ 
ادعى بكل شدة وقوة أن الكلمة اليت وردت يف حكم القاضي "دوئي" 

الرباءة بل تطلق على الذي مل تثبت عليه  " ال تعينdischargeوهي "
اجلرمية. كان حممد حسني يهدف من هذا الكالم إىل أن يظهر للناس أن 

يف هذا الكتاب أن  ٨١النبوءة مل تتحقق. ولكن كما كتبت يف صفحة 
" ال تعين إال الرباءة dischargeذلك كان افتراء حبتا منه، إذ إن كلمة "
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سه للفضيحة الكبرية أمام العقالء بإنكاره براءيت. فقط. واحلق أنه عرض نف
هذا من  ٨١صفحة الولقد كتبت بالتفصيل يف الصفحة املذكورة أي 

الكتاب أن هناك كلمتني تستخدمان يف اإلجنليزية لتربئة أحد أو اعتباره 
. واملعلوم أن "acquit"والثانية:  "discharge"بريئًا من اجلرمية؛ إحدامها: 

"discharge"  طلَق حني ال يكون للجرمية أي ثبوت أصال يف نظرت
القاضي، وال يتم العثور يف أثناء التحريات على شيء جيرم املتهم ويعرضه 
لإلدانة، مبعىن أنه ال غبار على عفته وبراءته، فيفرج عنه لعدم ثبوت 

دايةً فتطلق على حالة تثبت فيها اجلرمية ب "acquit"ارتكاب اجلرمية. أما 
  ويدان املتهم، مث يفرج عنه بعد تقدميه األدلة على براءته. 

تطلق  "discharge"إذن، فالفرق بني الكلمتني من الناحية القانونية هو أن 
فتطلق على حالة  "acquit"على الرباءة حني ال تثبت اجلرمية أصال، أما 

براءته يف اية املطاف. تثبت فيها اجلرمية بدايةً ويدان املتهم مث تثبت 
تشمل كال املعنيني بشيء من التصرف، مبعىن  يف العربية وكلمة "الرباءة"

أنه حني يفرج عن متهمٍ مل تثبت عليه أدىن جرمية قط، ومل ينظَر إليه 
كمجرم، أي كما دخل احملكمة بريئا ال غبار عليه كذلك خرج منها 

  مى يف العربية بريئا. بريئا. فهذا النوع من املتهمني يس
قويا يف كون املتهم جمرما وعومل كارمني، ولكنه رفع  ظُن ظناأما إذا 

عن نفسه التهمة بالشهادات القوية بعد مواجهته كل هذه الذلة؛ فإن هذا 
  املتهم يسمى "املربأ" بالعربية. 

هي  "discharge"فقد تبني من هذا البحث أن الترمجة الصحيحة لكلمة: 
املبرأ. فهناك تعبريان بالعربية؛ أي: أنا بريٌء  "acquit"الربيء، وترمجة: 

من ذلك، وأنا مبرأٌ من ذلك. التعبري األول يعين أنه مل تثبت علي أية مة. 
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والتعبري الثاين يعين أنه قد ثبتت براءيت. وكال هذين التعبريينِ مستخدم يف 

د استخدمت كلمة "بريء" يف القرآن الكرمي مبعىن القرآن الكرمي، إذ ق
"discharge"  :متاما. فيقول اهللا تعاىل� ا ثُمإِثْم يئَةً أَوطخ كِْسبي نمو

) كذلك ورد يف ١١٣(النساء:  �يرمِ بِه برِيئًا فَقَد احتملَ بهتانا وإِثْما مبِينا
. هذه �١أولَئك مبرُءونَ مما يقُولُونَ�القرآن الكرمي مثاال على "املربأ": 

اآلية تتحدث عن مناسبة كانت فيها الرباءة وخلو املتهم من اجلرمية 
مشكوكا فيه إىل فترة، مث هيأ اهللا الدفاع عنه وبرأ ساحته. فالواضح من 

بالبداهة أن اهللا تعاىل قد أطلق كلمة "بريئا" على  �مِ بِه برِيئًاير�كلمات: 
. ولو "discharge"الذي مل تثبت عليه أية جرمية، وهذا هو مفهوم كلمة 

قال قائل مكابرةً إن املراد من الربيء هو من يثبت براءته بواسطة شهود 
اهةً، ألنه لو الدفاع بعد ثبوت ارتكابه اجلرمية، فإن هذا القول باطلٌ بد

كان هذا هو املراد من "الربيء" عند اهللا، ألطلت املشكلة برأسها وكأن 
اآلية تفيت أن توجيه االام إىل الذي مل يثبت ذنبه؛ ليست جرمية عند اهللا، 
وإن كان يعيش كالعفيفني اخلاملني، ولكنه مل يثبت إىل اآلن براءته 

متاما، وينقلب بسببه تعليم  حبضوره احملكمةَ. واحلق أن هذا الفهم باطل
الذين  لكانرأسا على عقب، ألنه لو كان األمر كذلك  قرآن الكرميال

طيلة اللوايت مل يثبِنت براءن وعدم ارتكان فاحشةً  - يرمون احملصنات
هلم أن  ولكان جائزاال يرتكبون ذنبا،  - باحلضور إىل احملاكمحيان 

هذه التهم. ولكن هذه الفكرة حمرمة  مثل الغافالتيوجهوا إىل احملصنات 
والَّذين يرمونَ الْمحصنات ثُم لَم �: �ومعصية بكل صراحة حبسب قوله 

                                                 
 ٢٧النور: ١
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  .�١يأْتوا بِأَربعة شهداَء فَاجلدوهم ثَمانِني جلْدةً
الحظوا اآلن، لقد أطلق اهللا تعاىل كلمة "احملصنات" أي "الربيئات" على 

 مل تثبت عليهن مة الزنا. وهذا الشرح لكلمة: "بريء" ينسجم اللوايت
ألنه إذا كانت كلمة "بريء" اليت استخدمها  "discharge"متاما مع مفهوم 

ال تطلَق إال إذا ثبت إجرام أحد  �يرمِ بِه برِيئًا�القرآن الكرمي يف اآلية: 
أدلةُ الدفاع أدلةَ ، وأبطلت الشهودوأُدين أيضا، مث أثبت براءته بشهادة 

املدعي؛ لكان األشرار أحرارا يف أن يقذفوا مجيع النساء اللوايت مل يثبِنت يف 
احملكمة بواسطة الشهود العدول أن لسن زانيات، سواء أكُن نساء الرسل 

  واألنبياء أو الصحابة أو أولياء اهللا أو نساء أهل البيت. 
ليس  �يرمِ بِه برِيئًا�"بريء" يف آية:  واملعلوم أن هذا االستنتاج من كلمة:

. بل يتبني بداهةً أن املراد من تعاىل إال إحلادا وينايف متاما مشيئة اهللا
 يثبت عند اهللا هو أن احملصنات واحملصنني الذين مليف هذه اآلية "الربيء" 

هم ذنب؛ يستحقون أن يطلَق عليهم "بريء"، وأن اامهم دون إثبات علي
د منع اهللا منه يف اآلية قيد البحث. أما هذا املعترض فإن كان ال فسوق ق

يهمه األنبياء أو الرسل وال يريد أن يتراجع عن تعنته، فعليه أن يستحي من 
نسائه هو على األقل ويعدلَ يف أمرهن؛ وليفكّر أنه إذا اتهمهن أحد دون 

 �يرمِ بِه برِيئًا� دليل مبا ميس عفتهن، فهل سيعتبرن بريئات حبسب آية:
ليكونَ املتهم جديرا بالعقوبة، أم أن لن يعتبرن بريئات إال إذ أثبنت براءن 
بشهادات الشهود يف احملكمة؟ أم يسمح لكل من هب ودب أن يطعن يف 

  عفَّتهن ما مل يثبِتنها بواسطة الشهادات ويعلَن أن بريئات؟ 
معلوم أن اهللا تعاىل قد جعل املتهِم مسؤوال عن إثبات التهمة، وعد الرجال 
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والنساء أبرياء ما مل يثبت املتهِم التهمةَ. فبحسب القرآن الكرمي ولغة 
 عدالعرب حتتوي كلمة "بريء" على معان واسعة وهي أن كل شخص سي

يكون اإلنسان بريئا، بريئا ما مل تثبت جرميته، ألن احلالة الطبيعية هي أن 
  والذنب علَّة تالحقه الحقًا. 

واألمر اجلليل اآلخر الذي ظهر يف املدة املذكورة يف إعالن 
م، وبه يتبني حتقق النبوءة الواردة يف اإلعالن املذكور آنفًا ٢١/١١/١٨٩٨

اليت وردت يف  - بوضوح أكثر، هو أن النبوءة عن والدة االبن الرابع
جنام آم (عاقبة آم) اليت كانت مشروطة بعدم من ضميمة أ ٥٨الصفحة 

موت املولوي عبد احلق الغزنوي الذي يقيم يف أمرتسر مع مجاعة املولوي 
قد حتققت يف الفترة املذكورة  - عبد اجلبار الغزنوي ما مل يولَد االبن الرابع

م وقد ولد ذلك االبن بفضله تعاىل، وأمسيناه ٢١/١١/١٨٩٨يف إعالن 
د". وحدث كما اشترط متاما يف النبوءة أن يكون عبد احلق "مبارك أمح

الغزنوي حيا عند والدة االبن الرابع. وبإمكان كل شخص أن يسافر إىل 
أمرتسر ويتحقق أن عبد احلق ما زال حيا إىل يومنا هذا أي 

  م. ٥/١٢/١٨٩٩
فال شك أن هذه النبوءة البينة والصرحية ال ميكن أن تكون مدعاة لعزة 

حسني وحزبه، ألن اهللا تعاىل قد استجاب دعاء من هو كافر ودجال  حممد
يف نظر حممد حسني وأشياعه، ورزقه حبسب نبوءته االبن الرابع يف حياة 
عبد احلق الغزنوي. وهذا تأييد إهلي ال ميكن أن حيالف أحدا قط سوى 
الصادق. فكما كان حتقق النبوءة يف امليعاد ويف حياة عبد احلق مدعاة 

شريفي، كذلك كان بال أدىن شك مدعاة لذلة حممد حسني وحزبه مبن لت
فيهم "جعفر زتلي" وغريه، حىت وإن ظل هؤالء القوم يقولون يف كل 
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مناسبة وكل جمال إم مل يلقَوا أية ذلة. ولكن كل من قرأ هذه األحداث 
  بنظر اإلنصاف والعدل لن يسعه إال االعتراف بأم لقوها حتما. 

باألسف الشديد إن "ثناء اهللا" األمرتسري نشر مقاال يف جريدة هنا أقول 
م أن حممد حسني مل يلق إىل اآلن أية ٢٣/١١/١٨٩٩"أخبار عام" العدد 

ذلة. ال أدري ما الذي أرد به على هذا الكالم الذي ينايف الواقع متاما. ال 
ذلة أيضا أنواعا أدري ما املراد من الذلة عند ثناء اهللا. غري أنين أُقر أن لل

عدة، ولكل فئة من الناس ذلةٌ تناسب حاهلم. فمثال من الفالحني من يشعر 
بالذلة رد صدور استدعاٍء حبقهم، ومقابل ذلك قد رأينا فئة أخرى منهم 
يسوقهم العمالُ إىل احملكمة لعدم أدائهم الضريبة الزراعية يف وقتها مثال 

يضربون أيضا باحلذاء بضع ضربات،  ويواجهون كالما قاسيا جدا، بل
فيتحملوا دون غضاضة، وال يشعرون يف ذلك بأي ذلة. بل زد إىل ذلك 
أن بعض الناس من فئات اجتماعية منحطة يدخلون السجون ويضربون 

ويهانون، ومع ذلك ال يشعرون بأن ذلك ميس على أدبارهم بالعصي 
يف السجون كأم ، بل يظلون يضحكون ويتغنون بشيءرامتهم ك

  سكارى. 
فلما كان لإلكرام أنواع وللذلة أيضا أنواع، فليسأل ميانْ ثناء اهللا؛ ما 
الذي يعتربه ذلة للشيخ حممد حسني. وإذا مل يصب الشيخ حممد حسني 

 - مع كل هذه األمور املخجلة اليت واجهها املسكني - شيٌء من الذلة بعد
ميكن أن يعتبر ذلةً لصديقه حممد حسني؟ فليخربنا الشيخ ثناء اهللا ما الذي 

وليقُل أيضا أي نوع من اإلهانة يعد ذلةً لشخص ذي شأن وعزة مثل 
 رض الناس احملترمني والنبالء حساسحممد حسني؟ كنا نعتقد إىل اآلن أن ع
جدا، واإلهانة البسيطة أيضا تعتبر مساسا بكرامتهم؛ ولكن يبدو من بيان 
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هللا" أن كل هذه األمور املخجلة املذكورة ما مست كرامة "ميان ثناء ا

. ففي هذه احلالة ال ميكننا أن نرد على إنكاره بشيءالشيخ املذكور 
مواجهةَ الذلة ما مل يبني لنا "ثناء اهللا" ما نوع اخلزي واإلهانة اليت ميكن أن 

  املوحدين هذا؟!  ندوبيعد مساسا بعزة م
ء اهللا من الناحية العقلية ما الذي يعد ذلةً للناس فإذا وضح لنا الشيخ ثنا

احملترمني واألشراف واملشايخ املعروفني مثل حممد حسني، مث مل يصبه ذلك 
النوع من الذلة بالتحديد نتيجة نبوءيت؛ العترفت أن النبوءة مل تتحقق كما 

 - نظرا إىل مرتبة الشيخ حممد حسني العلمية - كان مفروضا. غري أنين أرى
  . ١أن النبوءة قد حتققت بكل معىن الكلمة حبسب الشرط الوارد يف اإلهلام

 هؤالء املشايخ منذ مدة طويلة، فلست أدري يف أي قدر  لقاءلقد تركت
  من اإلهانة يرون ذلتهم، وإىل أي مدى يتقبلوا.

ال شك أن االعتراض من حق الشيخ ثناء اهللا ولكنين ال أستطيع الرد عليه 
بوضوح أنه ال ميكن أن يعد القضية ذلة حملمد حسني ما مل  ما مل يبني

حيدث كذا وكذا. حنن نعترف بأن ذلة فئة معينة من الناس ختتلف عن فئة 
أخرى، وإن أوجه الذلة أيضا ختتلف من شخص إىل آخر، ولكننا ال ندري 

عدوا مدعاة ت الشيخ حممد حسني، وما هي األمور اليت تميف أية فئة صنف
يف قلبه ضغينةً للشيخ حممد حسني؛  ذلته. يبدو يل أن الشيخ ثناء اهللا يكنل

إذ مل يرض إىل اآلن ذا احلد من الذلة اليت حلقت بالشيخ واليت هي كافية 

                                                 
كان الشرط يف اإلهلام أن حممد حسني واثنني من رفقائه سيلقَون ذلة مثلما حاولوا  ١

م ونصها: "جزاء ٢١/١١/١٨٩٨، كما يتبني من الفقرة اليت جاءت يف إعالن إحلاقها يب
سيئة مبثلها وترهقهم ذلةٌ". فإن إثارة االعتراض بإمهال الشرط يف اإلهلام إمنا هو عمل 

 املتعنتني اجلهالء وليس من شيمة العقالء واملنصفني. منه.
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  إلذالل وإهانة الشرفاء واحملترمني وأهل العلم من الناس! 
  معلوم أن الذلة يف العامل ثالثة أنواع.

   يتعرض هلا املتعودون على اجلرائم عادة. أوال: الذلة اجلسدية اليت
ثانيا: الذلة األخالقية اليت تصيب املرء حني يثبت أن حالته األخالقية 

  منحطة إىل حد كبري ويعاقَب عليها. 
ثالثا: ذلة فضيحة املرتبة العلمية اليت تؤدي إىل متريغِ مرتبة املرء العلمية. من 

. وإذا كان أحد يشك يف ذلك الواضح أن حممد حسني واجه ذلة أخالقية
فليقرأ امللف الذي أُعد يف حمكمة مستر جي امي دوئي. وكذلك ظهرت 

كحرف - للعيان ذلته العلمية، حني اعترض على استخدامي حرف الالم
عجب كلمةمع  - جر"عى أن كلمة: توكذلك حني اد ،""discharge"  ال

اعا طويال يف جمال القانون تعين الرباءة. وذين االعتراضني يتبني أن له ب
  علم النحو واحلديث! إضافة إىل اإلجنليزي أيضا 

وليكن معلوما أن هناك نوعا آخر أيضا لذلة تصيب العدو، وهو أن يكرم 
اُهللا خصمه الذي بذل هو إلهانته قصارى جهده كل حني وآن، ونسج 

للعيان، د. فهذا النوع من ذلته أيضا ظاهر يهلذا الغرض كل نوع من املكا
بعد القضية اليت رفعت بفضله ولطفه تعاىل الناس إيلّ  ه بقدر ما وجه اهللاألن

شخص كان ينوي إحلاقها ميثِّل ذلةً واضحة لَألمر يف حمكمة مستر دوئي؛ 
  ، وال يزال سبحانه يوجههم بفضله ولطفه. يب

لقد بقيت ثالثة اعتراضات أخرى أثارها الشيخ ثناء اهللا: منها قوله يف 
جريدة "أخبار عام"، إن الشيخ حممد حسني نال عدة هكتارات من األرض، 

، ما وقد حدد له شيء من املنحة أيضا من قبل والية هكتار تقريبا) ١٠٠(
  وأن مستر جي، امي، دوئي أصدر حكما يف القضية حبسب مبتغاه. 
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لرد على اعتراضه الثالث، ألين قد كتبت من قبل بأن إىل اال أرى حاجة 

القول بصدور احلكم يف القضية حبسب مبتغى حممد حسني ناتج عن 
التخلي عن احلياء والتحلي بالوقاحة متاما. جيب أن يطلَب من حممد حسني 
نفسه أن يشهد حالفا باهللا: هل كان يبتغي أن ميتنع عن تسمييت كافرا 

ستقبل؟ وإذا ما كان يود أن يكف عن كيل الشتائم ودجاال وكاذبا يف امل
وتوجيه الكالم الفاحش إيلّ وحتريض اآلخرين عليه مستقبال؟ فأي منصف 

  وصاحب حياء يستطيع أن يقول بأن احلكم قد صدر كما كان يبتغيه؟ 
وذلته،  أحد موتاإلنباء عن أما إذا كان االعتراض بأين أيضا منعت من 

ت قد امتنعت من ذلك من تلقاء نفسي منذ فترة من فاجلواب هو أنين كن
 كتب ذلك يف إشعار مستر دوئي. بل كنت قد كتبتالزمن، وقبل أن ي
بكل صراحة يف كتايب "عاقبة آم" بأين ال أريد أن أخاطب هؤالء القوم 
يف املستقبل ما مل خياطبوين. بل أنا بريء منهم من األعماق، وكاره حىت 

حبقهم وتشريفهم نوعا ما مبخاطبتهم. اإلنباء ناهيك عن أن أذكر أمساءهم 
كنت أهدف إىل اإلدالء بثالث نبوءات عن ثالث فرق؛ وهذا اهلدف قد 

وم أو ذلتهم. أما التهمة أنين قد التنبؤ مبحتقق، ومل تعد هناك حاجة إىل 
منعت من نشر اإلهلامات والنبوءات يف املستقبل بشكل عام، فهذا قوهلم 

اهم ويدخل حتت وعيد اهللا القائل: لعنة اهللا على الكاذبني. واحلق أين بأفو
قد أنبأت عدة نبوءات بعد تلك القضية. فما أشنعه من كذب ينشره 

  هؤالء القوم! 
، كان يعين إكرامه ال ذلته أما مسألة أن حممد حسني أُعطي قطعة أرض مما

أن ينتفع حممد فهذه فكرة سخيفة جدا. وكان حريا به أن يعترض بعد 
 ى أينتفعدرحسني من األرض بشيء، أما اآلن فال يزال يف االبتالء، وال ي
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  من األرض بشيء أم حيدث العكس. 
وباإلضافة إىل ذلك فقد ورد يف "كنـز العمال، كتاب املزارعة" حديث 

جاء فيه: ال تدخل سكة احلرث على قوم إال أذهلم اهللا.  �عن النيب 
عن أيب أمامة) وهناك حديث آخر يف الكتاب نفسه جاء فيه:  - الطرباين(

رأى شيئا من آلة احلرث فقال: ال يدخل هذا بيت قوم إال دخله  �أنه 
  الذل. (البخاري. عن أيب أمامة) 

الحظوا اآلن، فقد ثبت من احلديثني أنه حيثما وجدت آلة الزراعة كانت 
 رسول اهللاثناء اهللا أم نقبل قول مدعاة للذلة. واآلن، أنقبل ما يقوله ميان 

ال بد له من االعتراف أن تورط أحد يف  �؟ والذي يؤمن بقول النيب �
الشيخ ثناء اهللا إذ  أمور الزراعة نوع من الذلة أيضا. إذن، فقد ساعدين

أخربين بسبب ذلة ما كنت مطلعا عليه، إذ كنت مطلعا على مخسة أنواع 
 على النوع السادس بواسطة ميانْ ثناء اهللا.من الذل فقط وها قد اطلعت  

، فهذا األمر أيضا لن ما أما قوله بأنه قد حددت له منحةٌ من قبل والية
يعده عاقل مدعاة عزة، إذ إن املنح من كل نوع حمددة للناس يف الواليات، 
حىت إن ذكر بعض األنواع مدعاة للخجل. فأي تكرمي يف ذلك، واحلالة 

دت منحةٌ حملمد حسني؛ وإمنا يذكِّرين هذا املوقف بتعبري هذه، لو حد
  يقول: بئس الفقري على باب األمري. 

إذن، فإن هذه النبوءة عن حممد حسني وصديقَيه قد حتققت بكل جالء 
ووضوح. أعترف بأم مل يواجهوا ذلة تصيب الطبقة الدنيا من اتمع، ولكن 

ن باملثل، كما جاء يف النبوءة "جزاء قد ورد يف النبوءة مسبقا أن ذلتهم تكو
  سيئة مبثلها، وترهقهم ذلة" أي سيواجهون ذلة كاليت حاولوا إحلاقها يب. 

لن نطرح هذا السؤال على "زتلي" و"التيبيت" ألن عزما وذلتهما أمر 
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، ولكن من أراد فليسأل حممد حسني مستحلفا إياه بالقرآن الكرمي: ثانوي

مبثلها كما يفهم من اإلهلام أم ال؟ إنّ جتاوز احلد يف أأصابته ورفيقَيه ذلةٌ 
الكالم بكل وقاحة ليس من شيمة الشرفاء بل هو من عمل اخلبثاء 
والسافلني. ولكن قد خيطر ببال منصف أنه مل يأت تصريح يف اإلهلام إذا ما 
كانت الذلة بالضرب واللطم أو بضرر جسدي آخر، أم بقتله! بل إنّ 

أن تلك الذلة  كانت تشري إىلم اإلهلي صرحية وواضحة كلمات اإلهلا
ستكون مبثل الذلة اليت حاولوا إحلاقها يب. اإلهلام ما زال موجودا، وقد 
نشر وأشيع بني آالف الناس، والتحريف فيه على غرار اليهود؛ إمنا هو فعلُ 

  . ناسوقحٍ ال خياف اهللا وال يستحيي من ال
ققت وتشكِّل آية على صدقي أنه عندما كانت ) من مجلة األنباء اليت حت٧١(

يوما على والدا، كانت  ٢٥ابنيت "مباركة" يف بطن أمها وبقي حنو 
والدا يف معاناة شديدة. وبسبب اخلطأ يف احلساب أصاا املزيد من القلق 
أيضا بأنه قد ال يكون محلًا، بل ميكن أن يكون مرضا. وحيث أا مل 

ظنت أنه الشهر احلادي عشر من احلمل، وال ف ضبطبالتتذكر مدة احلمل 
ميكن أن متتد فترة احلمل إىل هذه املدة كما هو معروف عادة، وبذلك 

عوت هلا فأُوحي إيلَّ بتراكم هذه األفكار دتضاعف قلقنا. فلما تفاقم مهُّها 
  بالفارسية ما مفاده: جاء اليوم الذي يكون فيه اخلالص.

ةً ستولَد، لذلك مل تستخدم فيه كلمة تشري إىل فهمت من اإلهلام أن ابن
البشارة، بل استخدم "اخلالص". فأطلعت عليه كثريا من اإلخوة يف 

هـ وأمسيناها "مباركة". ١٣١٤رمضان  ٢٧اجلماعة. مث ولدت االبنة يف 
وكنت قد أُخبِرت يف تلك األيام أن آية ستظهر قريبا، وكذلك كان. ففي 

نا اخلرب أن ليكهرام الذي كنت أنبأت الكه؛ قد يوم عقيقة البنت وصلَ
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من هذه الدنيا اخلائنة إىل عامل اازاة. إن  ١م٦/٣/١٨٩٩انتقل بتاريخ 
كافة الشهود على هذه النبوءة ما زالوا على قيد احلياة ويستطيعون أن 

  يشهدوا حالفني باهللا. 
) ومن مجلة اآليات اليت أظهرها اهللا تعاىل تأييدا يل؛ آية عظيمة تشبه ٧٢(

  سلسلة النبوة، وهي نبوءة مذكورة يف "الرباهني األمحدية": 
"يعصمك اهللا وإن مل يعصمك الناس. وإن مل يعصمك الناس يعصمك 

  اهللا".
أن  ي كان من املقدرذكانت هذه النبوءة تشري إىل زمن البالء والفتنة ال 

يعرِض مجيع الناس فيه عين، وخيططوا لتدمريي أو قتلي. وهذا ما حدث بعد 
إعالين بأين أنا املسيح املوعود واملهدي املوعود، إذ عاداين الناس مجيعا دفعة 
واحدة، فبذلوا قصارى جهودهم أوال ليخطِّئوين بأي شكل من األشكال من 

يف ذلك، بل ثبت  خالل نصوص القرآن واألحاديث. وملا مل ينجحوا
 �أن املسيح الناصري  - على عكس مبتغاهم -بالنصوص الصرحية والقوية

، أصدر املشايخ الفتاوى وحرضوا عامة الناس من خالل ٢قد توفِّي فعال
                                                 

 م. (الناشر)١٨٩٧هذا سهو، والصحيح ١
قد توفِّي فعال،  �ليكن معلوما أن نصوص القرآن واألحاديث قد حكمت أن املسيح  ٢

إِذْ قَالَ اُهللا يا �ألن آيتني من القرآن الكرمي تشهدان على ذلك بصراحة تامة أُوالمها: 
لَّذين اتبعوك فَوق عيسى إِني متوفِّيك ورافعك إِلَي ومطَهرك من الَّذين كَفَروا وجاعلُ ا

ةاميمِ الْقووا إِلَى يكَفَر ينيا حممد (٥٦(آل عمران:  �الَّذ ل ربك�) أي اذكرفض ( 
أين سأميتك مبوت طبيعي، أي لن متوت مصلوبا، مث ب) إذ بشره �على عيسى ( ورمحته

ى وصادقا. أرفعك إيلّ بعد مماتك، أي سأظهر عالمات قوية وجلية على كونك مصطفً
يثبت أنك مقرب يف حضرة اهللا، ودعيت إىل حضرته فوسيبقى ذكرك باخلري يف الدنيا 

األقدس، وسأبرئ ساحتك من تهمٍ توجه إليك، وسأجعل الذين يتبعونك ويعملون 
بتعليمك الصحيح غالبني باحلجة والربهان على اآلخرين إىل يوم القيامة، ولن يقدر أحد 
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وسأجعل الذلة على معارضيك والذين يشتمونك، فسيعيشون أذالء  على مواجهتهم.
  مهانني دائما. 

وبشره مبا الكرمية يف هذه اآلية  �نبينا األكرم سيدنا و احلق أن اهللا تعاىل قد طمأن
سوف ختيب يف العامل يتلخص يف أن الذين يريدون قتلك ويبغون أال ينتشر هذا النور 

، � تعاىل يف وقت عصيب كما نصر املسيح عيسى آماهلم ويفشلون. وسينصرك اهللا
. 	وسينقذك من شر األعداء. وستوجه إليك م كثريةٌ ولكن اهللا تعاىل سينـزهك منها

  وسيجعل حزبك غالبا إىل يوم القيامة. 
 ----------------------------  

كلما أتى إىل الدنيا رسول أو نيب أو حمدث أو مبعوث من اهللا، اتهمه األشرار واخلبثاء  	
دائما بأصناف التهم كما جرت سنة اهللا، وأُعطوا فرصةً إللصاق التهم ابتالًء هلم. لذا فقد 

 طريقا للتعليم ظن اليهود األشقياء بسببه أنه ينحرف عن التوراة �علَّم اهللا تعاىل املسيح 
أيضا أنه ال تقوى عنده  �ويستنبط منها معاينَ خمتلفة إحلادا منه. وكانوا يقولون عنه 

وال ورع، وإمنا هو أكول شره، ويأكل ويشرب مع شاريب اخلمر وذوي السرية السيئة 
وخيالطهم، ويتحدث إىل النساء من غري احملارم. فهذه االعتراضات اليت أثارها اليهود اجلهلة 

ة، ويسوع الذي اختذه النصارى إهلا هلم مل يبعد نفسه عن النساء السيئات، ما تزال موجود
بل لَما جاءته زانية بالطِّيب هيأ هلا الفرصة قصدا لتدهن به رأسه، وكانت قد اقتنته من 
مالٍ حرام، ولتلمس قدميه بشعرها، األمر الذي مل يكن جائزا له. ومن اعتراضام أيضا 

ق الشرط اإلهلامي، ألن النيب مالخي كان قد أنبأ بأن املسيح لن مل يأت وف �أن املسيح 
  يأيت ما مل يعد النيب إيليا إىل الدنيا. فما دام إيليا مل يأت إىل الدنيا فكيف جاء املسيح؟ 

فهذه االعتراضات مسجلة يف كتب اليهود اليت بعضها موجود عندي. ففي هذه اآلية 
 ك من مجيع هذه التهم. كذلك ام النصارى املسيح وعده اهللا تعاىل بأين سأبرئ ساحت

على  �أنه ادعى األلوهية، والعياذ باهللا. وكان اهللا تعاىل قد أطلع املسيح  بالباطل �
أن تهما خبيثة من هذا القبيل ستلصق بك، وإىل جانب ذلك وعده أيضا بأين سأرسل نيب 

هذه التهم، وهو سيشهد على صدقك  آخر الزمان من بعدك، وبواسطته سأبرئك من مجيع
 �وسيثبت للناس بأنك كنت رسوال صادقا. وكذلك كان؛ أي عندما بعث نبينا األكرم 

  من مجيع التهم. منه. �من اهللا تعاىل إىل الدنيا؛ برأَ ساحة املسيح 
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 -حني يبلغ طعن األعداء وازدراؤهم يف الزمن األخري ذروته -لك �كذلك فقد أراد اهللا 
املوعود بعث من أمتك املسيحلتصديقك أن ي
الذي سيثبت طهارتك ونزاهتك من كل  

  مة وسيجدد معجزاتك.
لن يقتل، وأن رفعه إىل السماء من  �ويف هذه النبوءة إشارة أيضا إىل أن رسولنا األكرم 

كالشمس الساطعة، ألنه سيكون يف أمته ألوف من األولياء. ولقد قيل حيث نبوته سيلمع 
يف هذه النبوءة بكلمات صرحية إن املسيح ميوت قبل زمن ظهور ذلك النيب املقدس الذي 
سينـزهه من اعتراضات معارضيه، ألن اآلية الكرمية حتتوي على ترتيب حمكَم، فقد جاء 

ري، مث قيل بعد ذلك أن اهللا تعاىل سريزق أتباعه الغلبة وعد التوفِّي أوال مث الرفع، مث التطه
من كل الوجوه، ويهني معارضيه إىل يوم القيامة. الفساد الكبري سيقع يف حالة عدم مراعاة 
هذا الترتيب الذي أثبتته األحداث الواقعة. وال حيق ألحد أن يغير يف الترتيب القرآين دون 

  . حذو النعل بالنعل ذلك إمنا هو اتباع اليهود االرتكاز على مستند قوي، ألن فعل
صحيح أنه ليس ضروريا دائما أن يراعى الترتيب حبرف الواو، ولكن مما ال شك فيه أيضا 
أن اهللا تعاىل قد أورد يف هذه اآلية "متوفيك" أوال، مث "رافعك" مث أورد "مطهرك" بعدمها. 

يف كالمه  العليم احلكيماختاره اهللا وال شك أن كل هذه الكلمات وردت بترتيب حمكَم 
األفصح واألبلغ، وال حيق لنا أن نغير هذا الترتيب دون سبب. أما إذا كان املفسرون قالوا 
يف تفسري بعض اآليات األخرى ما خيالف ترتيب القرآن الكرمي احلايل فيجب أال يفهم من 

ذلك، بل ألن بعض نصوص ذلك أم فعلوا ذلك من تلقاء أنفسهم أو كانوا خمولني ل
احلديث قد شرحتها على هذا النحو، أو أن القرائن الصرحية املوجودة يف القرآن الكرمي يف 

م على غض الطرف عن الترتيب الظاهري. ولكن مع ذلك فإن جلأمواضع أخرى؛ قد أ
  فقرة يالحظ ترتيب ظاهري يف كالم اهللا األبلغ واألفصح ال خيلو من الترتيب قط. فإن مل 

 ----------------  

 ا، وبلغ سوُء الكالم والطعنففي الزمن الذي حنن فيه بلغت بذاءة لسان األعداء ذرو

واالفتراُء درجة ال ميكن أن يتصور أكثر منها. وإىل جانب ذلك فإن حالة املسلمني 
 أصناف الشركمئات من البدعات و الداخلية صارت خطرية جدا؛ إذ قد تطرقت إليهم

، وذلك ألن هذا الزمن على وجه القطع واليقني هو الزمن الذي يفترض واإلباء واإلحلاد
  "وهو أنا، واحلمد هللا، منه. مطهرك من الذينأن يبعث فيه املصلح العظيم حبسب نبوءة: "
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من الفقرات، فال بد من وجود ترتيب خفي فيها من حيث املعىن. ولكن الترتيب الظاهري 
حال، وإن غض الطرف عنه دون وجود قرينة قوية؛ إحلاد حمض وخيانة  مقدم على أية

  نهج فقط.وحتريف. ولقد صار اليهود ملعونني يف نظر اهللا لنهجهم هذا امل
وإذا سألَنا أحد: ما الدليل على أنه قد روعي الترتيب الظاهري يف القرآن الكرمي من بدايته 

حكم النادر؟ فإن هذا السؤال ينحلّ تلقائيا بإمعان  إىل ايته، ما عدا بضعة أماكن هي يف
النظر يف القرآن الكرمي نفسه. ويكفي دليال على ذلك أنه لو قرأمت القرآن الكرمي من أوله 

من الترتيب الظاهري احملكَم ما عدا بضعة  ذهبيةإىل آخره لوجدمتوه منخرطا يف سلسلة 
حملكَم ملحوظ يف أعمال اهللا احلكيم، أماكن تدخل يف حكم النادر. فكما أن الترتيب ا

كذلك ستجدون الترتيب نفسه يف أقواله أيضا. وإنه لدليل قوي وبديهي على أن القرآن 
الكرمي يراعي الترتيب الظاهري. وإن عدم كف اللسان عن املعارضة بعد إدراك هذا الدليل 

الدليل هنا الضطررنا صرحيني. فلو أردنا تفصيل هذا وخيانة القوي أيضا، ليس إال إحلادا 
إىل أن نورد القرآن الكرمي كله يف هذا املقام، وهذا ما ال يتسع له اال يف هذا الكتاب 

  الوجيز. 
يف القرآن الكرمي حيث ذُكر  -على سبيل الندرة -حنن نعترف بأن هناك مكانا أو مكانني

كر نيبقبل ذ الحق األول.  عيسى أوال مث ذُكر موسى بعده، أو ذُكر نيب ر ذكرسبقه وأُخ
ولكن جيب أال يفهم من هذه األماكن القليلة أيضا أا خالية من الترتيب، بل فيها أيضا 
ترتيب من حيث املعىن، روعي عند البيان بناًء على حكَم معينة. ولكن مما ال شك فيه أن 

ءا كبريا من فصاحة ، وإن جز����القرآن الكرمي يراعي الترتيب الظاهري أيضا بدقة متناهية
  القرآن الكرمي يتعلق به. 

والسبب يف ذلك أن مراعاة الترتيب وجه من أوجه البالغة، بل هي الدرجة العليا من 
  وجِد نـزر يسري والذي ال ترتيب يف كالمه أو  البالغة اليت تضم يف طياا حكَما كثريةً.

 ---------------------  
����

الظاهري يف القرآن الكرمي من األعماق تفتح عليه أبواب مئات إن الذي يوقن بالترتيب �
املعارف، ويرشده هذا الترتيب إىل مئات النقاط الدقيقة، ويعطى مفتاح العلوم القرآنية، 
وكأن القرآن الكرمي يرشده من خالل ترتيبه الظاهري إىل أن فيه كذا وكذا من الكنوز. 

فهو حمروم دون شك من معارفه الباطنية أيضا.  أما الذي ينكر ترتيب القرآن الظاهري؛
  منه.
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لكان  كليا منه فقط فال ميكن أن نعد صاحبه فصيحا وبليغا أبدا، بل لو أمهل أحد الترتيب
  	جمنونا حتما، ألن صاحب الكالم غري املنسق تكون حواسه أيضا غري منسقة.

ونَ درجة الفصاحة املطلوبة، أو فكيف ميكن إذًا أن يكون كالم اهللا املقدس واملعجز د
خاليا من الترتيب احملكَم، وهو الذي يدعي الفصاحة والبالغة ويدعو إىل كافة أنواع 

  الصدق واحلق؟ 
يقر اجلميع بأن ترك الترتيب جيوز أحيانا، ولكن مما ال شك فيه أنه إذا كان هناك مثلًا 

باإلضافة إىل مراتب الفصاحة  نوعان من الكالم وكان أحدمها يراعي الترتيب الظاهري
والبالغة األخرى، وكان الثاين دون هذه الدرجة من الفصاحة وتعوزه القدرة على مراعاة 
الترتيب؛ فإن األديب والناقد وفصيح الكالم سيفضل كثريا من حيث الفصاحة الكالم 

ب الظاهري. الذي يضم يف طياته، باإلضافة إىل الفصاحة والبالغة، مزايا أخرى مثل الترتي
والقرآن الكرمي خري شاهد على ذلك؛ إذ اهتم ذا األسلوب من بدايته إىل ايته، ومع 
ذلك مل يدع النظْم البديع وسالسة العبارات تفلت من يده. وهذه معجزة عظيمة للقرآن 

آالف  تنكشفالكرمي نقدمها أمام املعارضني. وبربكة هذا الفن البديع والترتيب احملكَم 
  ئق القرآنية. الدقا

وإذا قلتم بأننا نقبل وجود الترتيب ولكن ال نقبل أن "التويف" يعين املوت، فسنرد على 
  ذلك جبوابنيِ: 

األول: لقد روي عن ابن عباس يف صحيح البخاري: "متوفيك: مميتك". وباإلضافة إىل 
لغة واألدب، القرآن الكرمي ويتأمل يف كتب المجيع األحاديث و ذلك، فكلّ من يتعمق يف

توفّى" وكان اإلنسان مفعوال به، مل "لن خيفى عليه أنه إذا كان اهللا هو الفاعل لفعل 
يستخدم يف اللغة العربية منذ القدم إلّا مبعىن املوت. ولو أنكر أحد هذا األصل فعليه أن 

ضا يثبت لنا من القرآن الكرمي أو احلديث أو من كتب األدب أن هلذه الكلمة معىن آخر أي
ألعطيناه املقدسة  �النيب  ماتيف هذه احلالة. ولو استطاع تقدمي الدليل على ذلك من كل

  روبية دون تأخري.  ٥٠٠
 --------------------  

الشمسي، مث انظروا إىل ما يشمله  اهللا تعاىل انظروا إىل الترتيب احملكَم املوجود يف نظام 	
 دنظام اهليكل اجلسدي لإلنسان من ترتيب أبلغ وأحسن. فكم من سوء األدب إذًا، ع

  الكلمات احلكيمة ألحسن اخلالقني مشتتةً وغري مرتبة وغري منسقة! منه.
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؟ لو انظروا إىل مدى جاهزيتنا إلنفاق أموال هائلة إظهارا للحق، فلماذا ال يرد علينا أحد
كانوا على احلق لردوا على سؤايل حتما لينالوا املال نقدا. فلما تقرر أن "التويف" يعين 

ه املوت، وهذا ما تبني أيضا من حديث مروي عن ابن عباس، وقد أورد "العيين" يف شرح
، وهذا هو �صحيح البخاري قوله هذا الوارد يف صحيح البخاري مرفوعا إىل النيب ل

ن القرآن الكرمي واألحاديث الشريفة ومن تقصي كالم بلغاء العرب، ومل املعىن الثابت م
يثبت معىن آخر قط، فال بد من القبول يف هذه احلالة أن هذا الوعد الوارد يف هذه اآلية 

. وقد بشر فيها أن اليهود الذين خططوا �الكرمية إمنا هو وعد موت طبيعي للمسيح 
من هذا اخلوف  � ذلك. فقد طمأنَ اهللا تعاىل املسيح لقتله على الصليب لن ينجحوا يف

، وقال بأنك ستموت ميتةً املوضوع لإلنسان ووعده حبياة طويلة حبسب قانون الطبيعة
  طبيعية. 

واألمر الثاين اجلدير بالتمحيص بعد هذا احلكم هو: هل سبق أن حتقق ذلك الوعد أم أن 
ال يزال حيا؟ ولقد حكم يف هذه املسألة أيضا جبالء تام، واحلكم هو أن  �املسيح 

قد مات؛ ألنه لو كان حيا إىل اآلن للزم  �يدل بوضوح أنه  الكرمية ترتيب هذه اآلية
أنه مل يرفع بعد، ومل يطهر، وأن أعداءه مل يواجهوا ذلةً إىل اآلن. وواضح أن هذه الفكرة 

مل تحرف كلمات اهللا عن مواضعها كما فعل اليهود لوجدنا أن اآلية  باطلة بالبداهة. وإن
ضرورية قبل أن يتحقق  �تعلن بأعلى صوا أن وفاة املسيح  
حبسب ترتيبها احلايل

ألن الترتيب الذي وضعه اهللا تعاىل يف هذه اآلية، حبيث قدم بعض  وعد الرفع وغريه.
ا على هذا النحو، يقتضي أن ميوت املسيح الكلمات وأخر بعضها اآلخر، وأمر بقراء

  قبل الرفع والتطهري والغلبة.  �
------------------------ -------------------------  


من املكان الذي  �يا عيسى إِني متوفِّيك�من عبارة:  �متوفِّيك�لو أُزحيت كلمة:  
 �رافعك إِلَي�وضعها اهللا تعاىل فيه ملا وجد مكان آخر مناسبا هلا إذ ال ميكن وضعها بعد 

لن حيدث املوت بعد الرفع دون فاصل  -حبسب اعتقاد املعتقدين بالرفع اجلسدي - ألنه
األنبياء. زمين بل ال بد أن متسك السماُء املسيح ما مل يتحقق وعد التطهري بظهور خامت 

أيضا ألنه لن حيدث املوت دون فاصل زمين بعد  �مطَهرك�كذلك ال ميكن وضعها بعد 
 حبسب املعتقدين ذه العقيدة بل سيحدث املوت بعد الغلبة األبدية ألتباعه.التطهري أيضا 

  ين كَفَروا إِلَى يومِ الَّذين اتبعوك فَوق الَّذ  وجاعلُ�ه تعاىل: ـورة يف قولـأما الغلبة املذك
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وهي:  �وهناك آية أخرى يف القرآن الكرمي تؤيد اآلية األوىل وتثبت وفاة املسيح 
�هِملَيع يبقالر تأَن تنِي كُنتفَّيوا تاملسيح ١١٨(املائدة:  �فَلَم ففي هذه اآلية يقر (� 

حيا  �بكل صراحة أن النصارى فسدوا بعد موته ومل يفسدوا يف حياته قط. فإذا كان 
جبسده املادي فال بد من اإلقرار أن النصارى ما زالوا ثابتني على دينهم احلق، وهذا باطل 

وما محمد إِلَّا رسولٌ قَد خلَت من �من اآلية:  �بداهةً. كذلك إن استنباط أيب بكر 
لُقَبسالر هألنه �) يدل بوضوح تام أنه كان يعتقد بوفاة عيسى ١٤٥(آل عمران:  �ل ،

وبعضهم مل ميوتوا  �إذا كان معىن اآلية أن بعض األنبياء قد ماتوا قبل عهد خامت النبيني 
، فال جتدر هذه اآلية باالستشهاد أصال، ألن الدليل الناقص الذي ال يشكِّل �إىل زمنه 

لية وال حييط جبميع األفراد الذين خلَوا من هذا النوع؛ ال ميكن أن يعد دليال القاعدة الك
  أصال. وبذلك يصبح استدالل أيب بكر لغوا. 

على موت األنبياء السابقني  �وليكن معلوما أيضا أن هذا الدليل الذي قدمه أبو بكر
دين حينذاك ولزموا مع أن مجيع الصحابة كانوا موجومجيعا مل يرفضه أي من الصحابة، 

بعد مساعه. وبذلك تبني جليا أن الصحابة أمجعوا عليه، وإمجاع الصحابة  الصمت مجيعا
  حجةً؛ إذ ال ميكن أن يكون على ضاللة. 

 -------------------------------------------------  
ةاميفإن فترة هذه العبارة ممتدة إىل يوم القيامة، لذا ال يسعنا أن نضع  �الْق� فِّيكوتم� 

بعدها ما مل تقم القيامة. واملعلوم أن يوم القيامة هو يوم احلشر وليس يوم املوت. فتبني من 
لن ميوت، بل سيصل ميدان القيامة دون أن ميوت، وهذه الفكرة  �ذلك أن املسيح 
مدعاة جلمع النقيضني،  �متوفِّيك�، ولذلك فإن تغيري مكان �توفِّيكم�تتناىف مع وعد 

وهو حمال طبعا، وعليه فإن تأخري العبارة أيضا حمال. وإن مل يكن ذلك حماال، فليخربين 
فقد قلنا قبل قليل  �رافعك�أحد أين ميكن أن نضع هذه الكلمة؟ أما القول بوضعها بعد 

 كل األحوال، ألنه ما من أحد يقول مبوته بعد الرفع فورا دون أن وضعها هنا مستحيل يف
فاصل زمين بينهما ودون وقوع األحداث املذكورة يف اآلية. وحيدث اخللل نفسه لو 

يف الترتيب القرآين واستنباط  تحريفوضعناها يف أماكن أخرى كما قلنا آنفًا. لو كان ال
ذلك صحة الصالة بالترتيب احملرف، مبعىن  جائزا الستلزم حريفاملعاين منه حبسب هذا الت

أنه سيكون جائزا أن نقرأ يف الصالة: "يا عيسى إين رافعك إيلّ مث متوفيك" مع أن هذا 
  النوع من التصرف يفسد الصالة ويدخل يف حتريف القرآن، فتدبر. منه.
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لتفادي  فمن منن أيب بكر على األمة أنه فتح يف زمن خالفته الراشدة باب احلق والصدق
اخلطأ الذي كان حمتمل الوقوع يف مستقبل األيام، ووضع سدا منيعا أمام سيل الضالل 

أيضا. ندعو اهللا كلهم حبيث ال ميكن ملشايخ هذا العصر أن يهدموه ولو حتالف معهم اجلن 
بتلقّي  �تعاىل أن ينـزل آالف الرمحات على روح أيب بكر الذي حكَم مبوت املسيح 

  من اهللا.  اإلهلام الطاهر
يف هذه األدلة الثالثة كفاية، غري أن هناك دليال آخر أيضا يدعم تلك األدلة الثالثة، وهو 
أنه لو كان من سنة اهللا أن يبقى أحد يف السماء إىل هذه املدة الطويلة مث ينـزل إىل 

نسان األرض، لكان هلا نظري آخر أيضا ألن لكل فعل من أفعال اهللا نظريا، لكيال يكلَّف اإل
مبا ال يطيق. فمثال، خلق اهللا آدم من تراب، فنرى نظري ذلك أن هناك آالف احلشرات اليت 
تخلَق من التراب باستمرار. ولكن القرآن الكرمي مل جيعل هلذا النوع من الرفع والنـزول 

. نظريا، غري أنه توجد يف الكتب السابقة قصة مماثلة، وهي قصة عودة إيليا إىل الدنيا ثانيةً
بين بنفسه معىن العودة بأن املراد منها؛ أن شخصا آخر سيأيت إىل  �ولكن املسيح 

الدنيا حامال صفات إيليا وطبيعته. ومن اجلهل اعتبار هذه القصة باطلةً، ألن قومني خمتلفَني 
ومتعاديني بشدة يؤمنان ذه القصة. مث ما دامت القصة موجودة إىل اآلن يف سفر النيب 

 ماليني الناس باطلة؟ كيف ميكن أن يكون باطال األمر الذي ظلمالخي فأنى هلا أن تكون 
احلزبان املتخالفان يؤمنون به، وال يزال مذكورا يف كتبهم؟ وإال فريفع األمان من التاريخ و

كله. أما إذا كان االعتراض أن املسيح قال بأن النيب حيىي هو إيليا، بينما حيىي يرفض كونه 
عد النيب حيىي هو إيليا  �ه ال تناقض بني القولنيِ ألن املسيح إيليا، فاجلواب على ذلك أن

من حيث صفاته وطبيعته وليس باملعىن احلقيقي، أما النيب حيىي فقد رفض كونه إيليا باملعىن 
  احلريف، أو أن تكون روح إيليا قد حلت به كما يقول املعتقدون بعقيدة التناسخ. 

ليا على سبيل ااز، أما حيىي فريفض كونه إيليا باملعىن اعترب حيىي كإي �إذًا، فإن املسيح 
  ، فتدبر.مل يبق التناقضاحلريف. فلما اختلف اجلهات 

بوجود تناقض يف كالم اهللا أيضا، والعياذ باهللا،  اإلقرار وإذا عد ذلك تناقضا فال بد من 
ا كان أم أنثى، أعمى ألن القرآن الكرمي زاخر من ناحية مبفهوم أن من آمن واتقى، ذكر

صم بكْم عمي فَهم ال �كان أم بصريا فله النجاة، ومن ناحية أخرى هناك آية تقول: 
ومن كَانَ في هذه أَعمى فَهو في الْآخرة �) وتقول آية أخرى: ١٩(البقرة:  �يرجِعونَ

ال تدرِكُه الْأَبصار وهو يدرِك � ). ويقول تعاىل يف القرآن الكرمي:٧٣(اإلسراء:  �أَعمى
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وا يف حجمالم وكتبهم على أم لو قتلوين لنالوا أجرا عظيما. وملا مل ينج
ين، على تبليغ احلكومة املوحد ندوبذلك أيضا عزم الشيخ حممد حسني، م

أن هذا الشخص ال يكن أفكارا سليمة عن  -منافاةً للواقع - احملسنة باستمرار
احلكومة اإلجنليزية. فظل حاله على هذا املنوال إىل فترة طويلة، ونشر يف 
جملته "إشاعة السنة" أمورا عديدة ضدي ختالف الواقع لكي تستشيط 

قلوب كلها أنقذ احلكومة من اخلطأ يف احلكومةُ. ولكن اهللا الذي بيده ال
أمري. واحلق أنه كان من اخلطأ الفادح لو اعتربت متمردا عليها، ألنه كيف 
يل أنْ أُظهر أفكار التمرد جتاه حكومة هلا أياد بيضاء علينا؟ كنا نعيش يف 
ذعر شديد قبل عهد هذه احلكومة؛ فآوتنا، وكنا يف عهد السيخ حتت فأس 

منها رقابنا، وكانت حريتنا الدينية حمظورة لدرجة مل منلك  دائما؛ فحررت
حىت أن نؤذّن بصوت عال؛ فأعادت هذه احلكومة احملسنة إلينا حريتنا 
وأحسنت إلينا كثريا من حيث األمن والراحة، وفوق كل ذلك أصبحنا 

جيرؤ على خيانتها، مع  وغيب نؤدي واجباتنا الدينية حبرية. فأي جمنون
  كل هذه املنن؟!  االستفادة من

أقول صدقا وحقا إن اهللا تعاىل قد جعل هذه احلكومة مالذا لنا، وإن سيل 

                                                                                                                     

ارصا تنفي رؤية اهللا، ولكن هناك آية أخرى ١٠٤(األنعام:  �اَألبويبدو يف الظاهر أ (
) فهي تثبت الرؤية. فهذا هو ٢٤(القيامة:  �إِلَى ربها ناظرةٌ�تعارض هذا املعىن وهي: 

ليس تناقضا يف احلقيقة، بل احلق أن أحدمها نوع التناقض يف كالم املسيح وحيىي، وهو 
  وضع ااز يف االعتبار، والثاين الواقع، فال تناقض بني كالمهما. 

أن اليهود الذين ما زالوا ينتظرون عودة النيب إيليا  - �وليكن معلوما أن شهادة املسيح 
إيليا وقد جاء  لَمخطئون إذ حيملون هذه النبوءة على الظاهر، بل احلق أن يوحنا نفسه هو

إمنا هي شهادة مقنعة جدا للمؤمن وتوصله إىل حق اليقني. وإن عدم  -بصفاته وطبيعته 
 . منه.ؤمننيالتنحي عن اخلصام بعدها مع عدم وجود أي نظري على ذلك ليس من عمل امل
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الظلم واالعتداء الذي كاد يهلكنا قد توقف نتيجة هذا السد املنيع. فهل 
كان هذا املوقف يستدعي الشكر أم الشكوى؟ ولكين ال أتأسف على حممد 

 بغضال  وبقدر ما اجتمعاملبلغ الذي أبلغه عداوته وحقده يل حسني، ألن
ظن جتاهي يف طبيعته؛ كان مقتضاها أن يضطر إىل مثل هذه األمور الوسوء 

  اليت تنايف احلقيقة. 
د اليت ميكن أن يتصورها اإلنسان هلالك يباختصار، فقد نسجوا مجيع املكا

عدوه نتيجة شدة العداوة، وخططوا سرا كل ما خيططه أهل الدنيا عند شدة 
بذلوا كل ما كان يف وسعهم يف هذا السبيل، وأخرجوا كل ما العداوة، و

 �كان يف جعبتهم إلهانيت، ومل يدخروا جهدا كمشركي مكة، ولكن اهللا 
يف النبوءة املذكورة بكلمات صرحية؛ إنه من اآلن قال قبل عشرين عاما 

  سيعصمين من شر األعداء، فعصمين حبسب وعده الصادق.
د، يهجمات بأنواع املكا بكل شدة د شنت عليومن اجلدير بالتدبر أنه ق

كما رفعت قضايا زائفةٌ بالقتل، ومل يكتف حممد حسني يف هذه القضايا 
 بالتآمر ضدي سرا فقط، بل حضر احملكمة أيضا ليشهد لصاحل القساوسة

، مث مل يدخر جهدا يف عداويت يف حمكمة السيد جي. امي. دوئي بل جهز علنا
هائال من أنواع الطعن واالزدراء وقدمه مترمجا لإلجنليزية. كان أيضا كما 

ولكن  ة تلك االفتراءاتيهدف من وراء ذلك أن احملكمة ستتأثر كثريا بقراء
القاضي "دوئي" علم بفراسته أن هذه العبارات باطلة ومبنية على احلسد، فلم 

اليت قدمناها يدخلها يف ملف القضية بل رمى ا كشيء رديء. أما العبارات 
د املخجلة اليت قام يحنن، وبينت مدى بذاءة اللسان والكالم الفاحش واملكا

يف ملف كلها ا حممد حسني مدفوعا حبماس العداوة؛ فأدخلها القاضي 
القضية. فكان من فضل اهللا تعاىل أم كادوا هلالكي كل كيد ولكن مل تقم 
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من الرباهني  ٥١٠حة وعده الذي ورد يف الصف �هلم قائمة، وقد حقق 
د األعداء إذا أرادوا أن ياألمحدية أي أنه تعاىل سيعصمك من مجيع مكا

يهلكوك. فهذه نبوءة عظيمة جاءت على منهاج النبوة، ألن كافة الرسل 
واألنبياء الذين سبقوين واجهوا هذا البالء؛ إذ تكالب عليهم األشرار من كل 

اء بل أرادوا أن يبقروهم حدب وصوب. ومل يكتفوا بالسخرية واالستهز
وميزقوهم إربا، ولكن اهللا عصمهم. هذا ما حدث معي أيضا إذ أمجع هؤالء 

وا ؤاملشايخ على عداويت، ونسوا يف محاس عداويت خالفام الداخلية، وتواط
ات والقساوسة من قوم آخرين، فامتألت األرض يتقدر االستطاعة مع الباند

بالسم. ولكن اهللا تعاىل عصم عرضي من بثورة عداوم امتالء اإلناء 
صوالم كما يعصم دائما أنبياءه األطهار. فهذه نبوءة عظيمة الشأن نشرت 
يف الرباهني األمحدية قبل عشرين عاما وحتققت اآلن بكل قوة وشدة. فلينظر 

  من كانت له عينان؛ هل هذا فعل اهللا أم فعل اإلنسان؟ 
ا اهللا تعاىل لتأييدي نبوءة أنبأت ا عن ) ومن مجلة اآليات اليت أظهره٧٣(

م. وقد ١٢/٣/١٨٩٧سيد أمحد خان كي سي ايس آئي يف إعالن نشر يف 
م وأُشيعت بني ٢٠/٢/١٨٨٦نشرت قبلها نبوءة أخرى يف إعالن بتاريخ 

آالف الناس. وكانت تتلخص يف أن سيد أمحد خان سيواجه أصناف الباليا 
ن الدنيا مبرارة شديدة بعد مكابدة واملصائب، فكان كذلك؛ إذ رحل م

خسارة مالية كبرية. كنت قد سردت هذا الكشف ملئات الناس الذين ال 
يزال معظمهم على قيد احلياة، وقلت إن اهللا تعاىل قد أخربين بأن سيد أمحد 
املذكور سريحل من هذا العامل الفاين قريبا بعد جتشم معاناة ومصائب كثرية. 

فكان كذلك؛ إذ صنِيمبوت بعض أوالده، وفوق كل ذلك م مخبسارة  د
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مالية كبرية نتيجة خيانة هندوسي شرير، وسلبت صدمة هذا احلزن قواه 

  الداخلية دفعة واحدة. 
من الواضح أن الناس املاديني الذين ميلكون طبيعة ميالة إىل الدنيا يسعدون 

على صلة صادقة مع اهللا  دائما بالراحة الدنيوية وأمواهلا، وألم ال يكونون
كلما حلَّت م صدمة لذا تعاىل، وال ينالون نصيبا من السعادة الروحانية، 

دنيوية ذهبت بأرواحهم. ويكون هؤالء الناس ضعفاَء القلب جدا ومتآكلني 
اجلاه والعزة الدنيوية. ويف تباهيهم بداخليا مع أنانيتهم واعتزازهم بأنفسهم و

السلطة والثروة يظهر هذا الضعف بصورة الكرب حال حصوهلم على النجاح و
والتباهي الفارغ ألن االستكبار والتباهي ينتج يف احلقيقة عن ضعف القلب، 
فال تتولّد فيهم األخالق الفاضلة وقوة احللم والتواضع الذي ينتج عن اإلميان. 
أما أصحاب القلوب اليت وهبت القوة الروحانية، فال يتكربون وال يتباهون 

ن فراغ؛ ألم ينالون من اهللا نورا أبديا ويرون الدنيا وجاهها وشوكتها م
حقريا جدا، لذا فإن مراتب الدنيا ال تبعث االستكبار فيهم. كذلك إن  ئاشي

ضعف الناس املاديني يظهر فيهم عالمات اجلنب واليأس عند مواجهتهم اخليبة 
بعضهم باجلنون لعدم  واخلسران والصدمة الشديدة واهلموم والغموم وإصابة

قدرم على حتمل تلك الصدمات القاسية. وقد لوحظ أيضا أن بعضهم 
يصابون بأعراضٍ دماغية وأمراض القلب املختلفة، ويتعرض بعضهم لإلغماء 
أو الصرع أو ما شاهما من األمراض اخلبيثة. وبعضهم اآلخر خيرجون من 

هذا االمتحان ضعفاء جدا وينتحرون عند هجمة هم  شديد أو تأثري حزن
يفوق احتماهلم، فينقلهم من هذه الدنيا الفانية إىل العامل اآلخر فجأة، وميزق 
يف ملح البصر حلمةَ حيام وسداها اليت علّقوا عليها آماال كبرية، وجيعلها 

  كحلم أو خيال حبت. 
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مادي يظهر للعيان بصورة االستكبار  إنسانباختصار شديد، إن ضعف قلب 
والنخوة والتمرد عند حيازته السلطة والثروة والبحبوحة والصحة. ولشقاوته 

ذكره بكلمات التحقري  أحدا مثله، وإن ذُكر أمامه نيب عصرهم ىال ير
يف مرتبته، وال يتحمل أن سيخلُّ عظمة النيب االعتراف بواإلهانة، وخياف أن 
مته. مث يظهر الضعف نفسه يف حالة احلزن والصدمة حتول عظمةٌ دون عظ

الشديدة أو حادث ما كاإلغماء أو الصرع أو االنتحار أو اجلنون أو املوت 
باخلزي. فما أقبح وما أشد هول عاقبة العكوف على املشاغل الدنيوية؛ 

  فليعترب املعتربون. 
ما كان من وملا كان سيد أمحد خان يتطلع إىل اجلاه والرفعة الدنيوية، و

الذين يصرف اهللا قلوم عن الدنيا كليا ويهبهم الشجاعة الروحانية 
والصمود واحلياة الروحانية واالستقامة وأخالق األنبياء، فلم يستطع أن 
حيتمل اخلسارة املالية كغريه من الناس املاديني العاديني، فظلت روحه حتترق 

ابت ائيا. وابتعدت عنه كمدا يوما بعد يوم نتيجة هذا اهلم والغم حىت ذ
، كأنه ما عاش يف الدنيا. ولكن يعدها منتهى آمالهبغتة جيفة الدنيا اليت كان 

 فنتيجة اهلموم واخلسارة املالية، وأغمي قلبه من املؤسف حقا أنه كما ضع
 - ومن ناحية أخرىعليه بسبب هذه الفاجعة وزهقت نفسه يف هذه احلالة، 

رتبة والرقي وذاع صيته دنيويا ظهر منه ضعف كلما حاز على العزة وامل
من هذا اجلانب أيضا. ففي عصره أسس اهللا تعاىل هذه اجلماعة شديد 

السماوية، ولكنه (أي سيد أمحد) بسبب عزه الدنيوي مل ينظر إليها بنظر 
هذا  دعاءالتعظيم والتبجيل قط، بل كتب يف رسالة إىل أحد معارفه أن إ

كتبه كلها عبثية والغية وباطلة وكالمه مليء الشخص سخيف متاما وأن 
سيد أمحد بقي حمروما كليا من قراءة كتابٍ من كتيب السري بالكذب. مع أن 
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من البداية إىل النهاية مهما كان صغريا. فكان يف حالة الغضب سكران يف 
رعونة دنيوية كأنه يدوس اجلميع حتت أقدامه، ويظهر أنه حائز من حيث 

ي علوا ال ند له فيه. وقد كان معتادا على كثرة االستهزاء الرقي الدنيو
والسخرية. فذات مرة سافرت إىل عليغرهـ فاستهزأ يب لرعونة كان غراسها 

، وقال: تعالَ أكُن مريدا لك وكن أنت مرشدا، ةشديد قوةمتأصال يف قلبه ب
ا أثين مث نسافر معا إىل والية حيدر آباد، فتظهر أنت معجزات كاذبة وأن

ئة ألف روبية لبساطتهم مث نقتسمها، ماعليك هنا وهناك، فيدفع أهلها 
كأنه عدين من خالل كالمه هذا من اخلداعني  فيكون ثلثان يل وثلت لك،

املكارين الذين يسمون نساكا. وقال كالما آخر أيضا من هذا القبيل ال 
  جدوى من ذكره اآلن بعد موته. 

هو أنه كان موجودا فيه الضعف الذي يظهر بصورة واملراد مما كتبته 
عند حيازة الثروة والعزة وذيوع  عجباالستكبار والنخوة والرعونة وال

الصيت، ولكنه ليس املخطئ الوحيد يف ذلك بل ينطبق هذا الوضع على كل 
شخص مادي؛ إذ يوجد فيهم كال النوعني من الضعف. فمثال إذا كان 

" فال يذكُر غريه باالحترام بعد حيازته على ولويملأحدهم معروفا بلقب "ا
هذا اللقب، بل يكون لطفا كبريا منه إذا ذكر أحدا حىت بلقب "منشي". 
هناك كثري من األثرياء والزعماء أو احلكام من املسلمني الذين يرون عارا 
عليهم أن يردوا على من ألقى عليهم السالم. ولو ألقى أحد السالم عليهم 

. فهذه كلها أنواع من الضعف، أمكن وا منه، واستعدوا ملعاقبته إن ؤالستا
والذين ينالون النور من سراج النبوة يسموا الضعف األخالقي. فقد مات 

  سيد أمحد خان يف اية املطاف بسبب الضعف، رمحه اهللا. 
م الذي وردت فيه النبوءة ١٢/٣/١٨٩٧واآلن ننقل هنا اإلعالن املنشور يف 
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سيد أمحد خان، وقد أُذيع هذا اإلعالن بني مئات اآلالف من  عن موت
الناس. ولقد أخربت أناسا كثريين شفهيا بأن اهللا تعاىل قد أخربين أن سيد 

م أيضا ٢٠/٢/١٨٨٦أمحد سيموت قريبا. كما أشري يف اإلهلام املنشور يف 
ح أن إىل هذا األمر. مث كشف اإلهلام اإلهلي املوضوع متاما وأُخبِرت بوضو

سيد أمحد سيموت قريبا بعد جتشم حزن شديد. مث حني تعرض سيد أمحد 
هندوسي، أيقنت أن  نتيجة وقاحةلصدمة حزن شديد نتيجة خيانة مالية 

ه إليم وأرسلت ١٢/٣/١٨٩٧وقت موته قد دنا. عندها نشرت إعالنا يف 
  نسخة منه. واإلعالن هو التايل: 

  النقل طبق األصل
  حنمده ونصلي على رسوله الكرمي           لرحيم  بسم اهللا الرمحن ا

  السيد "سيد أحمد خانْ، كي. سي. ايس. آئي"

يرفض السيد "سيد أمحد" يف كتيبه "الدعاء واالستجابة" أن يعطى املرء ما 
يسأله يف الدعاء. لو أراد سيد أمحد من قوله هذا بأنه ليس ضروريا أن 

ه حبسب حكمته وإال فال، ؤالذي يشا يجاب كل دعاء بل جييب اهللا الدعاء
لكان كالمه صحيحا متاما. ولكن رفضه استجابة الدعاء كليا يتناىف مع 
التجارب الصحيحة والعقل والنقل. صحيح أن استجابة األدعية؛ تقتضي 
حالة روحانية خيلع اإلنسانُ فيها لباس األهواء النفسانية وامليلِ إىل غري اهللا 

إىل اهللا. إن هذا اإلنسان يكون مظهر العجائب،  ليصبح روحا حقيقة فيصل
وتتحد أمواج حبه مع أمواج حب اهللا تعاىل كما تتدفق املياه النقية من 
ينبوعني متقاربني مث تسيل خمتلطةً ببعضها. إن هذا الشخص يكون مبنـزلة 
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مرآة لرؤية وجه اهللا، وإن معرفة اهللا تعاىل الذي هو غيب الغيب تتأتى من 

ئب أعمال هذا الشخص، تجاب أدعيته بكثرة وكأنه يري الدنيا خالل عجا
اإلله اخلفي. إذن، فإن قول السيد "سيد أمحد" بعدم استجابة الدعاء قول 
باطل. ليته يقيم عندي أربعني يوما ليطلع على علوم متجددة ونقية. ولكن 

مرة  وال يتيسر اللقاء. من املؤسف أين مل ١يف اآلخرة فقط نا نلتقيلعلّ
واحدة. فليقرأ سيد أمحد هذا اإلعالن بإمعان، ألنه وحده اآلنَ ينوب عن 

  اللقاء." 
زبدة الكالم أنين كتبت يف الصفحة األخرية من غالف كتاب "كرامات 
الصادقني" ويف الصفحة األوىل من غالف "بركات الدعاء" عبارة: "منوذج 

. وكتبت يف كتاب دعاء مستجاب"، وأنبأت فيها مبوت البانديت ليكهرام
"كرامات الصادقني" وغريه أين تلقيت بعد الدعاء إهلاما حيتوي على نبوءة؛ 
ألن احلقيقة أنين دعوت على هذا الشخص الذي جتاوز احلدود يف اإلساءة 

ى على حياته ، فأخربين اهللا بالكشف واإلهلام الواضح أنه سيقض�إىل النيب 
صعيد الواقع فيما بعد. ففي  إىل ست سنوات على النحو الذي حدث على
  هذه النبوءة دليالن جديدان للباحثني عن احلق.

أوال: إن اهللا تعاىل قادر على أن يطلع عبدا من عباده على غيب عميق يكون 
  مستحيال يف أعني أهل الدنيا.

ثانيا: األدعية تستجاب. إذا قرأت اإلعالن املنشور يف "مرآة كماالت 
 بدايته بعض األبيات، وكذلك اإلهلام الوارد يف اإلسالم" الذي سجلت يف

ورقة الغالف األخرية لـ "كرامات الصادقني"، وورقتي الغالف يف "بركات 
الدعاء"، واحلاشية يف الصفحة األخرية منه، فإنين على يقني تام أن شخصا 

                                                 
 كانت يف هذه العبارة إشارة إىل موت سيد أمحد، كما هو واضح. منه  ١
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منصفا مثلك سوف يتخلى عن رأيه السابق فورا، ويقبل هذا احلق بتعظيم 
أن هذه النبوءة واضحة وصرحية، لكين مع ذلك أؤكد لك أا وإجالل. مع 

ستتجلى على الناس أكثر فأكثر، فيفهموا بوضوح أكثر يوما بعد يوم، حىت 
أن نورها العظيم سينـزل بعد بضعة أيام على القلوب املظلمة أيضا. إن 
اجلزء األكرب من هذه البالد مليء بأصحاب القلوب املظلمة لدرجة ال 

ن عندها حىت وجود اهللا، وأنه ميكن إنشاء عالقة على هذا النحو معه. يعرفو
ما يقال يف املثل األردي "السمك يعود بعد أن يضرب برأسه بالصخرة" فك

إميانا بالنبوءة. ن ويزدادون يستفيقومبعىن أنه كلما يواجه الناس هذا الوضع 
ب الديانة إنين أؤكد لك أن اهللا تعاىل أخربين بكلمات واضحة أن أصحا

اهلندوسية سوف يتوجهون إىل اإلسالم مرة أخرى بقوة. إم ما زالوا صغارا 
وال يدرون أن ذاتا قادرة موجودة فعال. والوقت آت حني تفتح عيوم ولن 

  جيدوا اإللـه احلي مع قدراته العجيبة إال يف اإلسالم. 
م، أنك ٢٠/٢/١٨٨٦أذكِّرك أيضا أين كنت قد أنبأت عنك يف إعالن 

ستواجه حزنا شديدا يف األيام األخرية من حياتك. ولقد سخط بعض 
أصدقائك على نشر هذه النبوءة ونشروا الرد يف اجلرائد، ولكنك تعلم أا 

ئة ماحتققت يبة وجالل إذ قد تعرضت فجأة لصدمة حزن إثر خسارة 
حلزن ومخسني ألف روبية نتيجة خيانة شخص شرير. تستطيع أن تقدر شدة ا

بضياع هذا القدر من أموال املسلمني. لقد روى أحد أصدقائي السيد مريزا 
خدا خبش عن السيد "سيد حممود" قوله بأين لو مل أكن يف "عليغره" عند 
تلك اخلسارة ملات أيب حتما ذا احلزن. كذلك مسع السيد مريزا أنك مل 

عليك احلزن على  تأكل الطعام إىل ثالثة أيام متأثرا بذلك احلزن. واستوىل
  ضياع أموال القوم حىت أُغمي عليك ذات مرة. 
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فيا سيد أمحد احملترم، هذا احلادث بالذات كان مذكورا صراحةً يف إعالين 

  م."١٢/٣/١٨٩٧املذكور آنفا، فاقبلْ إن شئت. والسالم عليكم. يف 
) من مجلة اآليات اليت ظهرت كنبوءة؛ نبوءة تتعلق بأخي يف اهللا السيد ٧٤(

قاضي ضياء الدين من "قاضي كوت" حمافظة غوجرانواله. وأرى من املناسب 
  أن أنقل هنا رسالته اليت بعثها إيلَّ عن تلك النبوءة، وهي كما يلي: 

"إنين متأكد من أنين حني بايعت على يدكم املؤيدة للحق، يف آذار عام 
. ، قلتم يل بعد دعاء طويل إنك ستواجه ابتالء شديدا قريبا١م١٨٨٨

فأخربت بعد هذه النبوءة كثريا من أصدقائي األعزاء أن حضرتكم أنبأمت 
  حبلول االبتالء يب. وسأكتب فيما يلي حادث حتقّق النبوءة:

ودعتكم وخرجت للسفر، وكنت يف الطريق حني وصلين خرب أن زوجيت  
. عندما وصلت البيت وجدا يف وكثرة القيء والقولنجمصابة بأمل الكلية 

خطرة فعال. والالفت يف األمر أن املرض كان قد بدأ يف الليلة نفسها  حالة
اليت أخربمتوين مساَءها حبلول االبتالء. كان األمل شديدا كأا ستلفظ 

حلظة، وكان االضطراب شديدا حبيث كانت، مع شدة ية أنفاسها يف أ
حيائها، تصرخ عفويا من شدة األمل، حىت يصل صوا إىل الزقاق. وكانت 
احلالة سيئة وخطرية، حىت كان غري املعارف أيضا يشفقون عليها نظرا إىل 
حالتها. لقد ظل املرض على أشده إىل ثالثة أشهر على وجه التقريب، ويف 
هذه الفترة مل تأكل شيئا قط بل كانت تشرب املاء فقط وتتقيأ، فكانت تتقيأ 

 - األطباء قيامب مخسني أو ستني مرة يوميا. مث خف األمل قليال، ولكن بسب
 ؛ خشينا أن تصاب باهلزال املفرطبعملية الفصد متكررا -عدميي اخلربة
 ١٠، وكان يبدو أا ستلفظ أنفاسها يف أي حلظة. وقد حدث بصورة دائمة

                                                 
 م. (الناشر)٢٣/٣/١٨٨٩هذا سهو من الناسخ، فالبيعة األوىل يف لدهيانة كانت يف  ١
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أبكت األوالد واألقارب بأمل الوداع أشرفت على املوت و مرة أن ١١أو 
بعد جتشم  وبكامل وعيها بقلب منشرح متاما ،وغمه. فانتقلت إىل رمحة اهللا
عاما، بعد أن نطقت  ٢٨ن عمر يناهز ، عاملعاناة إىل أحد عشر شهرا

الشهادتني دوء، إنا هللا وإنا إليه راجعون. ويف أثناء هذا احلادث األليم توفِّي 
اهللا" بعد معاناة اجلوع والعطش لعدم  تأيضا طفلي الرضيع املسمى "رمح
صيبة ال تزال حديثة العهد عندما أصبح توفر احلليب له. كانت هذه امل

: "عبد الرحيم" و"فيض رحيم"، طرحيي الفراش مصابنيِ ولداي الكبريان
يوما حىت شرب كأس  ١١باحلمى. ومل ميض على مرض "فيض رحيم" إال 

 ٧املنون، فلبى نداء داعي األجل والتحق بأمه احلبيبة سريعا عن عمر يناهز 
مصابا  - وكأنه ميت - قي طريح الفراش مغشيا عليهأعوام. أما عبد الرحيم فب

. وأعلن أو شهرين ونصف إىل شهرين والتهاب السحايا مى التيفوئيدحب
األطباء مجيعا استعصاء عالجه، ومل يظهر أي واحد منهم أمال يف حياته. 
ولكن ملا كان قد بقيت له أيام أخرى من حياته، استجاب اهللا تعاىل 

في بفضل اهللا تعاىل وجنا حبياته، وإن كان ال يزال تضرعات أبيه املسن فش
يعاين من ضعف العضالت واللُكْنة. فمن ناحية وقعت هذه األحداث 
األليمة، ومن الناحية األخرى أثار األعداء ضجة ومل يدخروا جهدا يف 
حماوالم هلتك العرض وإحلاق اخلسارة املالية بأنواعها املختلفة. وقد تعرض 

واضع للسرقة أيضا. فيتبني جبالء بالتدبر يف هذه املصائب املتزامنة كم بييت املت
من باليا مذيبة للقلب وحمرقة للصدر عانيتها. وقد ظهرت اآلفات والباليا 

 قد أخربين ا من قبل جممال. ويف هذه األثناء بعث �كلها اليت كان 
لطفا منه رسالة عزاء يطمئنين فيها، وكانت أيضا حتتوي  � املسيح املوعود

على نبوءة أخرى حتققت وال تزال تتحقق؛ جاء يف الرسالة ما تعريبه: "لقد 
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ابتليت بالفعل ابتالء شديدا. هذه سنة اهللا ليظهر على الناس استقامة عباده 
مستقيمي احلال، ولكي يعطي الصابرين أجورا عظيمة نتيجة الصرب. 

خلِّصنك اهللا من مجيع املصائب، وسيلقى األعداء خزيا وإهانة كما حدث سي
حيث تدارك اهللا تعاىل سفينتهم املوشكة على  �يف زمن أصحاب النيب 

  ."يف اية املطاف الغرق، فهذا سيحدث اآلن أيضا، وسترد أدعيتهم عليهم
للت أزداد ، فظ�فاحلمد هللا، مث احلمد هللا أنه حدث كذلك بربكة دعائه 
رسالة للصلح  صومصربا واستقامة يف كل األحوال. كلما جاءتين من اخل

كوين بشرا، لوالتسوية مداهنةً منهم، انقبض قليب من هذا النوع من الصلح 
يل نصيب من مصائب األنبياء. لقد فكيف يكون ظنا مين أنه لو متَّ ذلك 

مشيختهم الزائفة،  رأيت وال أزال أرى بأم عيين حالة األعداء: لقد تالشت
ة، وال تزال تنفلت من أيديهم يوما بعد مل يعودوا يتمسكون بالقرآن والسن

يوم الدنيا أيضا اليت آذوا الفقراء معتزين ا. فإم يفقدون الدنيا والدين معا 
وهم مهانون وخجلون. وال يزالون ينالون، كلٌّ بقدر حظه، نصيبا من 

م ونصها: "إين مهني من أراد إهانتك"، ندوم نبوءتكم اليت أنبأمت ا حبق
  كما يشهد على ذلك املعاصرون كلهم.

  الراقم املسكني، ضياء الدين عفي عنه، من قاضي كوت حمافظة غوجرانواله.
) من اآليات العظيمة اليت أظهرها اهللا تعاىل تأييدا يل بصورة بيان الغيب ٧٥(

من "الرباهني األمحدية"  ٤٩٦واملعارف السامية، نبوءة سجلت يف الصفحة 
  نصها: 

أستخلف فخلقت آدم." "يا آدم اسكن أنت وزوجك اجلنة، أردت أن 
يا آدم اسكن أنت وتفصيل هذا اإلمجال أن اإلهلام الذي جاء حبقي أي: "

سلسلة وزوجك اجلنة، أردت أن أستخلف فخلقت آدم"، يشري إىل أن ال
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لوجود "آدم" صفي اهللا قد انتهت بوجودي أنا العبد املتواضع.  الدورية
يأيت بعض  ؛ أيدوريةواملسلَّم به عند أهل احلق واملعرفة أن مراتب الوجود 
 من الكتب السابقة أن الناس حاملني صفات اآلخرين وطبيعتهم، كما يتبني

حامال  �إيليا جاء حامال صفات النيب يوحنا وطبيعته، وكما جاء نبينا 
، فمن منطلق هذا السر سميت امللةُ احملمدية ١وطبيعته �صفات إبراهيم 

                                                 
 �جاء حامال صفات إبراهيم  �من الواضح واملتحقق أن سيدنا وموالنا النيب ١

يا �وطبيعته؛ فكما أن إبراهيم ألقى نفسه يف النار حلبه التوحيد مث جنا كلِّيا نتيجة صوت: 
ا ودركُونِي ب ارانلَامنا ٧٠(األنبياء: �سيف نار  �) كذلك ألقى نبي ،نفسه، حلبه التوحيد

، مث أُنقذ من تلك �الفتنة اليت اضطرمت يف األقوام كلها، أي يف الدنيا كلها بعد بعثته 
 � نبينا ). كذلك كسر٦٨(املائدة:  �واُهللا يعصمك من الناسِ�النار كلّيا بصوت اهللا: 

أصناما. وكما كان إبراهيم  �وثان املوضوعة يف الكعبة كما كسر إبراهيم بيده األ
سببا إلخضاع العالَم كله أمام الكعبة. لقد  �رافع بنيان الكعبة، كذلك كان نبينا  �

فقد أكمل هذا البنيان. وقد  �أساسا للخضوع هللا تعاىل، أما نبينا  �وضع إبراهيم 
التوكّل  لدرجة جيب على كل باحث عن احلق أن يتعلم تهرمحواهللا تعاىل  فضل توكل على

يف قوم مل يكن فيه للتوحيد أي أثر، وما كان  �. لقد ولد إبراهيم �منه  على اهللا
يف قوم غارقني يف اجلهل، ومل يصلهم أي  �لديهم أي كتاب. كذلك ولد نبينا األكرم 

لب إبراهيم وطهره تطهريا، حىت كتاب رباين. مث هناك مشاة أخرى أن اهللا تعاىل نظّف ق
تربأ من أحبته وأقاربه من أجل اهللا ومل يبق له يف الدنيا أحد إال اهللا، وقد جرت أحداث 

صلة  �، مع أنه مل يكن يف مكة بيت إال وكانت للنيب �مماثلة بل أكرب منها مع النيب 
خلالص ومل يبق معه أحد قرابة به، ولكن اجلميع صاروا أعداء له حني دعاهم إىل التوحيد ا

إال اهللا. وكما أن اهللا تعاىل وجد إبراهيم وحيدا فرزقه ذريةً ال تعد كما ال تعد جنوم 
أفضاال وبركات ال تعد وال تحصى بعد أن  �على النيب  �السماء، كذلك أنزل اهللا 

نجوم وجده وحيدا، وأعطاه صحابةً رفقاء له والذين ما كانوا كثريي العدد فحسب ك
  السماء، بل استنارت قلوم بنور التوحيد. 

بعد  - �، كذلك ولد إبراهيم دوريةفكما هو مسلَّم به عند الصوفية أن مراتب الوجود 
من حيث صفاته وطبيعته والتشابه القليب يف بيت عبد اهللا بن  -عام تقريبا من وفاته ٢٥٠٠
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  هذه مبلّة إبراهيم. 

عند اية الزمن.  لمرتبة اآلدميةل الدوريةسلسلة التنتهي فكان ضروريا أن 
 �آدم  بصفات ي هو الزمن األخري خلق اهللا شخصامن الذففي هذا الز

وهو أنا، وقد مساين أيضا "آدم" كما يتبني من اإلهلامات املذكورة آنفًا. 
بعد خلُو األرض من أناس  -وعلى غرار آدم األول خلق اهللا هذا اآلدم

بيديه؛ اجلمالية واجلاللية مث نفخ فيه من روحه، ألنه مل يكن يف  -حقيقيني

                                                                                                                     

من سنة اهللا القدمية منذ دورية وكون مراتب الوجود  .�عبد املطلب وسمي باسم حممد 
أن خلقت الدنيا. فقد جرت عادة اهللا يف بين البشر، سواء أكانوا صاحلني أو أشرارا؛ أن 
يتكرر ظهور وجودهم من حيث الصفات والطبيعة والتشابه بني القلوب، ويصدق ذلك 

  ). ١١٩(البقرة:  �تشابهت قُلُوبهم�قولُ اهللا تعاىل: 
، ولكن املهدي املعهود لن يعود دوريةيعتقد الصوفيون كلهم أنه مع أن مراتب الوجود 

إىل الدنيا ثانية من حيث الربوزات ألنه خاتم األوالد، ولن خيلق النسل اإلنساين ولدا 
السرية البهيمية  وكامال بعده إال الذين كانوا يف حياته، ألنه بعد ذلك سيظل الناس ذو

ىت يتالشى حب اهللا من قلوم كليا، وسيصبحون أنانِيني وطماعني. هذه حيرزون الغلبة ح
مكاشفات بعض األولياء الكبار، وإذا أمعنا النظر يف األحاديث النبوية الشريفة وجدناها 
تدعم تلك املكاشفات كثريا. ولكن ال تثبت صحة هذا القول إال إذا اعترب املهدي املعهود 

   ا واحدا.واملسيح املوعود شخص
لن تضل أمة أنا أوهلا ما معناه: ين؛ فقال حدألمته  وضعقد  �وليكن معلوما أن النيب 

املبارك، ويف  �واملسيح يف آخرها. أي يف طرف هناك جدار فوالذي لوجود النيب 
الطرف اآلخر جدار قاتل لألعداء لوجود املسيح املوعود املبارك. يتبني من احلديث 

مل يعترب من أمته من سيأتون بعد زمن املسيح املوعود. إن عصر  �النيب املذكور آنفًا أن 
املسيح املوعود ممتد إىل زمن سيوجد يف الدنيا فيه أصحابه والتابعون أو تابعو التابعني، 

  ويكونون ثابتني على تعليمه. 
 قصارى القول: إن وجود القرون الثالثة على منهاج النبوة ضروري، مث تتالشى احلسنة
 والطهارة، مث جيب انتظار ساعة الفناء اليت ال يعلمها إال اهللا، حىت املالئكة أيضا ال يعلموا. منه.
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الدنيا إنسان روحاين ليتولَّد منه هذا اآلدم الروحاين. لذا فقد صار اهللا تعاىل 
بنفسه األب الروحاين وخلق هذا اآلدم، أما من ناحية الوالدة الظاهرية فقد 

أنثى، كما خلق آدم األول. أي خلقين أنا اآلدم األخري أيضا مع خلقه ذكرا 
ت وزوجك اجلنة" إشارة دقيقة ما، كما أشري يف إهلام: "يا آدم اسكن أنأتو

  إىل ذلك.
وقد أنبأ بعض أكابر السلف بإهلام من اهللا أن آدم األخري، الذي هو املهدي 

ما من حيث خلقه املادي. أي أالكامل وخاتم الوالية العامة، سوف يخلَق تو
سيخلق ذَكرا مع أنثى على غرار آدم صفي اهللا، ويكون خاتم األوالد. وألن 

ولود األول من نوع اإلنسان فكان ال بد أن يكون الذي قُدر أن آدم كان امل
تنتهي عليه سلسلة حقيقة اآلدمية بالتمام والكمال خاتم األوالد، أي أال 

  خيرج بعد موته إنسان كامل من بطن امرأة.
واجلدير بالذكر هنا أن هذا العبد املتواضع هللا الواحد قد ولد والدة مادية 

ما، إذ ولدت معي بنت كان امسها أءة، أي ولدت توحبسب هذه النبو
"جنت". ويف كلمة "جنة" الواردة يف اإلهلام: "يا آدم اسكن أنت وزوجك 

من "الرباهني األمحدية" قبل عشرين سنة  ٤٩٦اجلنة" املذكور يف الصفحة 
إشارة دقيقة إىل أن البنت اليت ولدت معي كان امسها "جنت"، وتوفيت بعد 

  أشهر من والدا.  سبعة
فما دام اهللا تعاىل قد شبهين يف كالمه وإهلامه بآدم صفي اهللا، ويف ذلك 

مبراتب حبسب قانون الطبيعة املتعلق  -ينإشارة دقيقة إىل أنه تعاىل قد خلق
حامال صفات  - ن اهللا احلكيم الكامل منذ القدمالوجود الدورية اجلارية م

أن  �جرت مع آدم  فمن األحداث اليت آدم وطبيعته وما يطابق سواحنه.
والدته كانت كزوج أي ولدت معه أنثى، كذلك كانت والديت أنا. فكما 
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كتبت قبل قليل ولدت معي بنت امسها "جنت"، إذ ولدت قبلي مث تبعتها، 
ومل يولَد لوالدي ذكر أو أنثى بعدي فكنت خاتم األوالد عندهم. وكانت 

اليت ذكرها أصحاب الكشف كعالمة من عالمات  انفسه والديت بالطريقة
ه أي وفات املهدي خاتم الوالية، وقالوا إن املهدي األخري الذي لن يولَد بعد

مباشرة كما ناهلا آدم، وسيتحلى بالعلوم  �مهدي، سينال اهلداية من اهللا 
 اليت ناهلا آدم من اهللا. وستكون مماثلته الظاهرية مع آدم أنه أيضا سرارواأل

 لدتا مع أنثى، كما كانت والدة آدم؛ إذ وسيولَد كزو، أي سيولَد ذكر
معه األنثى أي "حواء" عليها السالم. فكما خلق اهللا زوجني يف البداية، 
كذلك خلقين أحد اثنني حىت تتم املماثلة التامة بني البداية والنهاية. أي ما 

ن بروزه األخري أمت دام كل وجود يتكرر ظهوره يف سلسلة الربوزات ويكو
وأكمل مقارنة مع الربوزات الوسطى، فقد اقتضت حكمة اهللا أن ختلق مماثلة 
تامة بني سوانح آدم صفي اهللا وسوانح بروزه األخري. فمن األحداث اخلاصة 

حواء معه، فحدث األمر نفسه مع آدم اآلخري بصفة  �بآدم أن خلق اهللا 
. وقد مسي آدم األخري عيسى أيضا بروزه األمت، إذ خلقت أنثى معه أيضا

أيضا مماثلة نوعا ما مع آدم صفي اهللا.  �لإلشارة إىل أنه كانت لعيسى 
أما آدم األخري الذي هو عيسى أيضا بصورة بروزية فيشبه آدم صفي اهللا 
مشاة تامة، ألنه بقدر ما كان ممكنا آلدم صفي اهللا أن يكمل سلسلة 

خري بعد إكمال كل هذه املراتب للوجود الربوزات، فقد خلق آدم األ
الربوزي، وقد أُظهرت بواسطته حالة بروزية بصورة أمت وأكمل. وقد ورد 

من الرباهني األمحدية وهو إهلام من اهللا:  ٥٠٥عين يف الصفحة  �كالم اهللا 
األخري وفضله بوجه خاص على "خلق آدم فأكرمه"، أي خلق اهللا اآلدم 

 هذا اإلهلام وكالم اهللا هو مع أنه كانت هناك بروزات أوادم سابقني. ومعىن
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أيضا، ولكن هذا الربوز األخري  �كثرية آلدم صفي اهللا مبن فيهم عيسى 
  هو األكمل واألمت. 

وال يتوهـمن أحد هنا أين من خالل هذا الكالم فضلت نفسي على املسيح 
النيب. وإن كافة أهل  ألا أفضلية جزئية ميكن أن يناهلا غري النيب على �

 ارتكابالعلم واملعرفة معترفون ذا النوع من األفضلية، وهذا ال يستلزم 
ورٍ، ولست أنا الوحيد الذي أقول بذلك، بل كافة األكابر والعارفني باهللا ذحم

الذين سبقوين كانوا يعدون اآلدم األخري خاتم الوالية العامة، ويعتقدون أنّ 
قة اآلدمية منتهية عليه. وبناء على كشوفهم الصحيحة دائرة الربوزات حلقي

: املهدي املعهود واملسيح املوعود أيضا. أما يسمونه: اآلدم األخري، ويسمونه
 �الذين غضوا الطرف عن مسألة الربوزية جهال منهم، ونسوا سنة اهللا 

هذه اجلارية وسارية املفعول يف خملوقاته كلها، فيتمسكون بفكرة سطحية 
من السماء ويعيدوه إىل األرض، وقد ثبت  �ويريدون أن ينـزِلوا عيسى 

وجود روحه مع األرواح اليت خلت بشهادة حديث املعراج، وال يدرون أن 
جة يؤدي هذه الفكرة تستلزم إنكار مسألة الربوز. وهذا اإلنكار خطري لدر

إىل إفالت اإلسالم نفسه من اليد. الكتب الربانية كلها تتبىن مسألة الربوز، 
 التعليم نفسه، وكثُر ذكر األمر نفسه يف األحاديث  �وقد أعطى املسيح

النبوية الشريفة أيضا، لذا فإن إنكاره ليس إال جهال حمضا ويخشى أن يؤدي 
اخلطأ ممن كانوا يف العصور إىل سلب إميان صاحبه. وبناء على صدور هذا 

هو "الفَيج األعوج"، ونسوا ء بلقب سي �الوسطى لُقِّبوا على لسان النيب 
  .�ما محمد إِالَّ رسولٌ�على:  �اإلمجاع الذي مت على لسان أيب بكر 

فمجمل القول إن هذه النبوءة موجودة منذ زمن بعيد، وهي أن اإلنسان 
  آدم لكي تتم دائرة حقيقة اآلدمية.الكامل األخري سيحمل صفات 
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لقد أورد الشيخ حميي الدين بن عريب هذه النبوءة يف "فص شيث" يف كتابه 
"فصوص احلكم" بينما كان جيدر إيرادها يف "فص آدم"، ولكنه أوردها يف 
"فص شيث" معتربا شيثًا مصداقا ملبدأ "الولد سر ألبيه"، وأرى من املناسب 

  هنا ونصها: أن أنقل عبارة الشيخ 
"وعلى قدم شيث يكون آخر مولود يولد من هذا النوع اإلنساين وهو حامل 
أسراره. وليس بعده ولد يف هذا النوع فهو خاتم األوالد. وتولد معه أخت 
له فتخرج قبله وخيرج بعدها، يكون رأسه عند رجليها. ويكون مولده 

ساء فيكثر النكاح من بالصني، ولغته لغة بلده. ويسري العقم يف الرجال والن
  غري والدة. ويدعوهم إىل اهللا فال جياب". 

أي الكامل األخري من بني الكُمل يكون ولدا ويكون مولده الصني. ويف 
ذلك إشارة إىل أنه سينحدر من قوم املغول واألتراك. ومن الضروري أنه 
سيكون من العجم وليس من العرب، وسيعطى علوما وأسرارا أُعطيها 

، ولن يولد بعده ولد فيكون خاتم األوالد، أي لن يولَد بعد وفاته ولد ثشي
كاملٌ. هذه العبارة تعين أيضا أنه سيكون الولد األخري ألبيه، وستولد معه 
بنت خترج قبله، وسيخرج هو بعدها، ويكون رأسه عند رِجليها. أي ستولَد 

بعد قدميها خيرج  بطريقة طبيعية أي سيخرج رأسها أوال مث القدمان. مث
رأسه دون تأخري. (كما كانت والديت ووالدة أخيت التوأم على هذا النحو 

  .متاما)
مث يقول الشيخ ما معناه: يف ذلك الزمن يتطرق العقم إىل الرجال والنساء، 
ويكثر النكاح، أي لن يتوقف الناس عن التناسل ولكن مع ذلك لن يولَد 

  هللا ولكنهم لن يقبلوا. عبد صاحل. وسيدعو معاصريه إىل ا
  لقد كتب شارح هذه العبارة يف شرحها ما يلي: 
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املولود األول الذي رزق به آدم هو شيث، وولدت بنت أيضا مع شيث 
بعده. فأراد اهللا أن حيقق يف النوع اإلنساين املماثلة بني األول واألخري. 

من حيث أسلوب ل والولد األب خريالولد األ يشبهولذلك قدر منذ البداية أن 
والذي  -الوالدة. فكان مقدرا أن يولَد الولد األخري الذي كان خاتم اخللفاء

كان خاتم اخللفاء وخاتم األولياء حبسب النبوءة اليت أوردها الشيخ يف كتابه 
من بني العجم وليس من العرب، وأن حيمل علوم شيث.  - "عنقاء مغرب"

ق بعد وفاته إىل نوع البشر، أي أن وتقول النبوءة أيضا إن العقم سيتطر
املولودين عندها سيشبهون الدواب والوحوش، وسيتالشى الناس احلقيقيون 

  من وجه األرض. ال حيلّون حالال وال حيرمون حراما، فعليهم تقوم القيامة. 
فليكن معلوما أن نبوءة الشيخ املذكور هذه، مل تثبت صراحة إىل اآلن من 

إشارة النص توجهنا إىل أا موجودة يف القرآن  ، إال أنصريح أي حديث
الكرمي، ألن القرآن الكرمي ببيانه أمثلةً كثريةً؛ قد رسخ يف أذهاننا أن وضع 

بروزية  ، وأن فئات الصاحلني والطاحلني تعود إىل الدنيا بصورةدوريالعامل 
عيسى دائما. وقد أشار اهللا تعاىل إىل اليهود الذين كانوا موجودين يف زمن 

وقال بأنه سيكون يف هذه األمة  �غَريِ املَغضوبِ علَيهِم�دعاِء:  بتعليم �
ليؤذوا املسيح املوعود املبعوث فيها بروزا، بل  أيضا يهود بصورة بروزية

على أن جميء املسيح  � كدأفرض قراءة سورة الفاحتة يف كل صالة، ب
املوعود مقدر حتما. كذلك شبه القرآن الكرمي األشرار من هذه األمة 

 - باليهود. وليس ذلك فحسب بل الشخص الذي كان مقدرا له أن يتحلى
بصفات "عيسى" بنفخٍ من اهللا فقط؛ قد سمي  - بعد حتليه بصفات مرميية

قول بأن مرمي اليت ضرب ا "ابن مرمي" يف سورة التحرمي، ألن اهللا تعاىل ي
املثل حني سلكت مسلك التقوى؛ نفخنا فيها روحنا. ويف ذلك إشارة إىل 
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أنه ال خصوصية للمسيح بن مرمي يف كونه كلمة اهللا، بل املسيح األخري أيضا 
كلمة اهللا وروح اهللا معا، بل سيكون أكمل من األول يف كلتا الصفتني كما 

كُنتم �ورة الفاحتة وسورة النور، ومن آية: هو مفهوم من سورة التحرمي وس
ترِجأُخ ةأُم ري�١خ.  

. �٢هو الْأَولُ والْآخر�يف القرآن الكرمي:  �باإلضافة إىل ذلك، قال اهللا 
ل"، ن مظهرا لصفة اهللا "األوكاويتبني من هذه اآلية جبالء أن شخصا 

من  احدمن احملتوم أن يت وشخصا آخر سيكون مظهرا لصفته "اآلخر". وكان
. فما دام آدم قد خلق ذكرا مع أنثى، ة واحدةصفيف  حيث صفاما

أن يخلق اإلنسانُ األخري أيضا ذَكَرا مع أنثى. ، فكان ضروريا شيث وكذلك
 - لذا ال بد أن يولَد، حبسب القرآن الكرمي، اخلليفةُ املوعود وخاتم اخللفاء

على املنوال نفسه أي  -ملوعود بتعبري آخرالذي جيب أن يسمى املسيح ا
  ليكون خاتم األوالد.ها ما؛ حبيث خترج البنت أوال مث خيرج الولَد بعدأتو

قد تكون مبنية على  املذكور نبأ ا الشيخأفليكن واضحا أن هذه النبوءة اليت 
كشف له، ولكن إمعان النظر يف القرآن الكرمي يربهن على صحتها. وملا 
كان هذا الكتاب هو آخر الكتب للشيخ فلم يقبل فيه أن خاتم اخللفاء هو 

 ويتبني من تفسري بوالدته كتوأمعيسى الذي سينـزل من السماء، بل أقر .
من السماء.  �نـزول عيسى الشيخ للقرآن الكرمي أيضا أنه ال يعتقد ب

وبذلك فقد ثبت أنه إذا كان قد ذكر اعتقاد نزول عيسى من السماء يف 
أحد كتبه األوىل، فإنه قد تراجع عنه أخريا. وهذا وارد كثريا يف مؤلَّفات 
الصوفية. لذلك كتبت أنا أيضا يف "الرباهني األمحدية" بناء على اجتهادي 

                                                 
 ١١١آل عمران: ١
  ٤احلديد: ٢
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أن عيسى  - شفه اهللا علي بوجه خاصقبل العلم القاطع الذي ك -الشخصي
نفسه سيعود. ولكن اهللا تعاىل أظهر فساد هذه العقيدة بوحيه املتواتر، وقال 

  يل بأنك أنت املسيح املوعود. 
واجلدير بالذكر أيضا أنه لو شبه الشيخ يف نبوءته املسيح املوعود بآدم بدال 

رمي والتوراة أن آدم من تشبيهه بشيث لكان أفضل، ألنه ثابت من القرآن الك
عاما وحي: "أردت  ٢٢ما. وقد نشر عين يف "الرباهني األمحدية" قبل أولد تو

أن أستخلف فخلقت آدم" وكانت يف ذلك أيضا إشارة إىل أن آدم األول قد 
ما، ووالدة البنت أما وكذلك متاما سيولد آدم األخري. وإن والديت توأولد تو

سه، أمر معروف لدى كبار العمر يف القرية، وإن أوال مث والديت يف احلمل نف
شهادة القابلة اخلطية أيضا موجودة عندي. واآلن أي هذا الكتاب هنا، 

  وأسأل اهللا تعاىل الربكة واهلداية، آمني مث آمني. 
وليتضح أن اجلزء احملتوي على النبوءات من هذا الكتاب مل ينشر بكامله ألن 

لت فيه كتاب "نزول املسيح" الذي سنبوءة أغىن عنه، فكان كما  ١٥٠ج
  . وهللا األمرشاء اهللا، 

�  
  املؤلف

  مريزا غالم أمحد املسيح املوعود
  م٢٥/١٠/١٩٠٢يف   من قاديان
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  ٣رقـم ق ـحـلـامل

  بكتاب ترياق القلوب 

――――――――――――  	  ――――――――――――        

  طلب متواضع

  إلى الحكومة السنِية 

ما دامت حكومتنا احملسنة تواسي الناس من كل طبقة وفئة، حىت أفقر عباد 
اهللا وأكثرهم عجزا، لدرجة أا سنت قوانني عادلة حلماية طيور هذه البالد 
وائمها وعجماواا أيضا، وتنظر إىل كل قوم وفئة بنظر املساواة، وتسعى 

ا يف حب العدل مزِيتهجاهدة إليصال احلقوق إىل أصحاا؛ فنظرا إىل 
واإلنصاف أريد أن أعرض على احلكومة السنِية طليب املتواضع لدرء ضررٍ 

  أصابين. 
ولكن قبل إظهار املطلوب، ليس يف غري حمله البيانُ للحكومة احملسنة 

أين أحندر من عائلة ناصحة للحكومة منذ قدمي الزمان، واليت اعترف واملقدرة 
ويل احلكومة أيضا وشهدوا يف رسائلهم بأن هذه العائلة ؤبنصحها كبار مس

كانت نشيطة دائما يف النصح هلا منذ بداية عهد الدولة اإلجنليزية إىل اليوم. 
كان والدي املرحوم "مريزا غالم مرتضى" ناصحا معروفا هلذه احلكومة احملسنة 

ه احملافظة يف ولني احلكوميني الذين عملوا يف هذؤن مجيع املسأوخملصا هلا حبيث 
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حياته؛ يشهدون على ما وجدوا عليه والدي يف خدمة احلكومة يف املواقف 
احلامسة. وغين عن البيان أنه قدم مخسني فرسا بفرساا، مع إمكانياته احملدودة، 

م، وكان دائم ١٨٥٧مساعدةً هلذه احلكومة احملسنة يف أيام مفسدة عام 
من هذه الدنيا. كان والدي املرحوم  االستعداد لنصرا وخدمتها إىل أن رحل

زعيما حمترما وحمبوبا يف نظر احلكومة السنِية، وكان يعطَى كرسيا يف بالط 
احلاكم. وكان من بقايا الوالية املدمرة من عائلة املغول، وقد نال راحة البال 

كان حيب لهذا السبب يف عهد احلكومة اإلجنليزية بعد مكابدة معاناة شديدة. ف
ه احلكومة من األعماق، وكان نصحه هلا مغروزا يف قلبه كاملسمار هذ

 �الفوالذي. وبعد وفاته أبعدين اهللا تعاىل من الدنيا كليا مثل املسيح الناصري 
وجذبين إىل نفسه، فاخترت بفضله تعاىل لنفسي املرتبة والعزة السماوية. وال 

اساة للحكومة اإلجنليزية يسعين القول بالتحديد من منا كان أكثر نصحا ومو
احملسنة؛ والدي أم أنا. ما زلت أنشر منذ عشرين عاما كتبا بالفارسية والعربية 

 - واألوردية واإلجنليزية حبماس قليب، وكتبت فيها مرارا أن من واجب املسلمني
أن يكونوا ناصحني أمناء وخملصني صادقني  -ولو أمهلوه لكانوا مذنبني عند اهللا

ة وأن يتخلوا عن األفكار السخيفة املتعلقة باجلهاد وانتظار املهدي هلذه احلكوم
السفّاك وغريها اليت ال تثبت من القرآن الكرمي قطّ. وإذا كانوا ال يريدون 
التخلّي عن هذا اخلطأ؛ فمن واجبهم على األقل أال يكونوا من غري الشاكرين 

انتها، ألن هذه احلكومة حتمي للحكومة احملسنة حىت ال يعدوا آمثني عند اهللا خبي
أموالنا ودماءنا وأعراضنا. وبسبب قدومها امليمون أُخرِجنا من تنورٍ ملتهب. 

يف هذا البلد وجزيرة العرب والشام وفارس ومصر هذه الكتب لقد أشعت 
وغريها من البالد. وقد شهد بعض علماء املسيحيني يف بالد الشام على نشر 
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  . ١كتيب وذكروا بعضها

آلن أستطيع أن أقول حلكومتنا احملسنة بكل شجاعة بأن هذه هي خدميت وا
املمتدة على عشرين عاما اليت ال ميكن ألية عائلة مسلمة أن تقدم نظريها من 
اهلند الربيطانية كلها. والواضح أيضا أن التأكيد املستمر على التعليم املذكور 

نافق وطماع، بل هو فعل عاما؛ ليس عمل م ٢٠آنفا إىل مدة طويلة ممتدة على 
  شخص يكن يف قلبه نصحا حقيقيا هلذه احلكومة. 

نعم، أقر بأين أناظر أصحاب األديان األخرى، ولكن حبسن النية، وقد 
ظللت أنشر كتب املناظرات مقابل القساوسة أيضا. وأقر أيضا أنه حني صارت 

وجتاوزت حد كتابات بعض القساوسة واملبشرين املسيحيني قاسية جدا 
ة "نور أفشان" املسيحية اليت تصدر يف جريداالعتدال، وخاصة عندما نشرت يف 

مدينة "لدهيانه" عبارات قذرة جدا، حيث استخدم مؤلفوها حبق نبينا األكرم 
ونشروا يف املئات  -والعياذ باهللا - كلمات تفيد أنه كان لصا وسارقا، وزانيا �

وء النية، وفوق كل ذلك كان كاذبا، وكان من أعدادها أنه كان يعشق ابنته بس
شغله الشاغل هو النهب والقتل وسفك الدماء؛ فخشيت بقراءة تلك الكتب 

أن هذه الكلمات قد تثري قلوب املسلمني إذ إم قوم متحمسون  رائدواجل
على تلك  دالرأصال، فرأيت مناسبا بصحة النية وحسن الطوية أنّ من احلكمة 

القسوة بغية إمخاد الثورة العامة لتهدأ ثورة سريعي الغضب،  العبارات بشيء من

                                                 
لقد أورد عامل مسيحي امسه "كريستوفر جبارة" يقيم يف دمشق ذكر كتايب "محامة  ١

من كتابه "خالصة األديان" ونقل ستة أسطر منه. مث قال عين  ٤٤البشرى" يف الصفحة 
بأن مؤلِّف هذا الكتاب عامل هندي ومعروف يف بالد اهلند كلها. (انظروا: خالصة 

 ) منه. ٢١إىل  ١٤، سطر ٢٤األديان وزبدة األديان، الصفحة 
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مقابل تلك الكتب اليت استخدمت فيها  - . فألّفت١وكي ال خيتلَّ أمن الدولة
بعض الكتب اليت تضمنت بعض القسوة  -بذاءة اللسان الشديدة، والقسوة

إلمخاد نار مقابل القسوة، ألن ضمريي أفتاين قطعيا أن يف هذا األسلوب كفاية 
الغضب عند كثري من املسلمني ذوي احلماس املتوحش، إذ ال جمال الغيظ و

وقد ثبتت صحة رؤييت هذه، إذ كان تأثري هذه الكتب أن  جلزاءللشكوى بعد ا
زالت دفعةً واحدة ثورةُ آالف املسلمني الذين كانوا ثائرين بسبب العبارات 

ين وغريه، ألنه من طبيعة اإلنسان القاسية والقذرة اليت كتبها القسيس عماد الد
أال تبقى ثورته على حاهلا عندما جيد تعويضا للكالم القاسي، ومع كل ذلك 

لمقارنة لكانت عبارايت لينة جدا مقارنة مع عبارات القساوسة وكأنه ال وجه 
  بينها. 

إن حكومتنا احملسنة تعرف جيدا أنه ال ميكن ملسلم أبدا أن يشتم عيسى 
، ألن املسلمني قد أُشربت قلوبهم مع حليب �تم قسيس نبينا حىت لو ش �

. فال يسع مسلما أن يبلغ �أيضا مثلما حيبون النيب  �عيسى  حب أمهام
املسلمني الطيبة، مزية حبدة اللسان أبدا حدا ميكن أن يبلغه مسيحي عنيد. ومن 

، �ا قبل النيب وهي مدعاة لالعتزاز، أم حيترمون مجيع األنبياء الذين كانو
بوجه خاص ألسباب ال أستطيع اخلوض يف تفصيلها هنا.  �وحيبون املسيح 

املسلمني املتوحشني حبكمة. إرضاء فكل ما ظهر مين مقابل القساوسة كان بغية 
وأقول بكل حتد إنين أكثر املسلمني نصحا للحكومة اإلجنليزية، ألن هناك ثالثة 

  األوىل:  أمور جعلتين ناصحا هلا من الدرجة

                                                 
كنت أهدف أيضا من وراء كتب املناظرات هذه إىل أن أوضح للهند الربيطانية ولغريها  ١

من البالد أن حكومتنا قد أعطت كل قومٍ حريةً يف املناظرات، وال خصوصية للقساوسة 
 يف ذلك. منه. 
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هللا األول: تأثري أيب املرحوم. الثاين: منن هذه احلكومة السنِية. الثالث: اهلام ا

  . تعاىل
واآلن إنين سعيد من كل اجلوانب والنواحي يف ظل هذه احلكومة احملسنة، 
إال أن هناك أملا وحزنا يالحقين دائما، وقد جئت احلكومة احملسنة مستغيثًا 

وأشياعهم يف هذا البلد قد جتاوزوا احلدود يف  املسلمني يخبشأنه؛ وهو أن املشا
إيذائي وتعذييب. فقد أصدروا الفتاوى لقتلي، وكفّروين وعدوين ملحدا. 
وبعضهم نشروا إعالنات ضدي بكل وقاحة نابذين احلياء وراء ظهورهم وقالوا 

ية إن هذا الشخص كافر، ألنه يفضل الدولة اإلجنليزية على السلطنة العثمان
وميدح السلطنة اإلجنليزية دائما. والسبب اآلخر الذي يكفِّروين من أجله هو 

أين أنا املسيح املوعود، وأنكرت تعاىل أنين أعلنت بناء على إهلام صادق من اهللا 
جميء املهدي السفاك الذي ينتظرونه. إين أقر بأين سببت هلم خسارة كبرية دون 

 يء املهدي السفاك الذي كانوا يعتقدون بطالن جمكليا أدىن شك؛ إذ أثبت
قول أنه ال إىل مبجيئه ليفيض عليهم أمواال مادية ال حصر هلا. ولكنين مضطر 

يثبت من القرآن الكرمي واحلديث الشريف أنه سيأيت إىل الدنيا مهدي يغرق 
األرض يف الدماء. فما أسأت إىل هؤالء الناس إال أن حرمتهم من مال النهب 

املزعوم. أود بناء على إهلام مقدسٍ من اهللا أن تتحسن أخالقهم وتزول والسرقة 
عنهم العادات الوحشية، وتتطهر صدورهم من أهواء النفس، وأن ينشأ فيهم 
اهلدوء واجلدية واحللم واالقتصاد والعدل، وأن يطيعوا حكومتهم فيكونوا قدوة 

إىل حد ما يف هذا لآلخرين، وأال يبقى فيهم عرق من الفساد. وقد جنحت 
املسعى، وأرى أن هناك عشرة آالف شخص أو أكثر ملتزمون من األعماق 
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ة واملباركة جدا للحكومة تتقدم ي. وهذه اجلماعة الفت١بتوجيهايت القيمة هذه
فلو التزم املسلمون مجيعا ذه التعليمات ألمكنين ، سريعا يف اهلند الربيطانية

م سيصبحون كاملالئكة. ولو صاروا نصحاء هلذه احلكومة أالقول حلفا باهللا 
أكثر من األقوام األخرى لكانوا أسعد األقوام كلها. ولو آمنوا يب وتوقفوا عن 
املعارضة لنالوا كل هذا، ولنشأت فيهم روح الرب والتزكية. وسيحدث فيهم 

ثا. ولكن ال أقول خمن إذا كاننتيجة تعليمي تغير كتخلي املرء عن األهواء السيئة 
أن تدخلهم احلكومة السنِية يف مجاعيت قهرا. وال أستغيث هنا ملاذا خيططون 

دهم هذه عابثةٌ يدائما لقتلي، ويشيعون فتاوى زائفة لقتلي؟ وأعرف أن مكا
كلها، ألنه ال حيدث شيء على األرض ما مل يتم يف السماء. وأدعو هلم مقابل 

فيعرفوا حقوق اهللا وحقوق العباد. ولكن ملا كانت إساءم ليفتح اهللا عيوم؛ 
عداوم قد جتاوزت احلدود كلها، فكَّرت إلصالحهم وخريهم، بل لنصح 
اخللق كله، يف اقتراح ينسجم متاما مع سياسة حكومتنا احملبة لألمن، والعمل به 

اد اليت هلا أي -متروك للحكومة السنية. واالقتراح هو أن تقوم احلكومة احملسنة
بإحسان آخر بأن تتدخل بنفسها لردع  -بيضاء على املسلمني أكثر من غريهم

د؛ وتأمر للحكم ذا يالتكفري والتكذيب اجلاري كل يوم وفتاوى القتل واملكا
أي هذا العبد املتواضع الذي يدعي أنه املسيح  - النـزاع أن يظهِر املدعي

كلّم األنبياء ويظهِر عليه أسرار الغيب املوعود ويدعي أن اهللا تعاىل يكلِّمه كما 
بأمر من احلكومة، يف مدة عام، آيةً مساوية ال يسع مواجهتها  - وآيات مساوية

                                                 
ولكن هذا  شخص، ٣٠٠كنت قد كتبت يف أحد كتيب السابقة أن عدد مجاعيت يبلغ  ١

العدد قد ازداد اآلن كثريا ألن اجلماعة تتقدم تقدما هائال. وإنين على يقني اآلن بأن 
عددها يزيد على عشرة آالف. وإن فراسيت تنبئ أن عدد مجاعيت سيصل إىل مئة ألف 

 خالل ثالث سنوات. منه.
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 أو صاحب رؤى مرقة على وجه األرض، على أال يقدر ملها أو فقوم
ومعجزات من بني املسلمني أو أقوام أخرى على اإلتيان بنظريها يف مدة عام. 

من املسلمني مجيعا، بل من زعماء كل قوم؛ الذين يدعون  وكذلك يطلَب
كوم ملهمني ومقربني إىل اهللا؛ إن كانوا يرون أنفسهم على احلق ومقبولني 

قلب أكرمه اهللا تعاىل مبكاملته وأُعطي مناذج ذو طاهر ال عند اهللا، وإذا كان فيهم
ام. وإن مل أُظهِر إىل القوة اإلهلية، أن يظهروا هم اآلخرون أيضا آية يف مدة ع

عامٍ آيةً تفوق قدرات اإلنسان وختلو من شوائب أيدي البشر، أو أظهرت آيةً مث 
ظهرت آيات مماثلة من غريي من املسلمني وأقوام آخرين أيضا؛ فليعلم أين 
لست من اهللا. ويف هذه احلالة جيب أن أُعاقَب بعقاب شديد وإن كان املوت. 

ه احلالة يكون بسبـيب أنا، وإن إنزال العقوبة باملفسد وذلك ألن الفساد يف هذ
  عني اإلنصاف. وال ذنب أسوأ من االفتراء على اهللا. 

ولئن نصرين اهللا يف مدة عام ومل يقدر أحد من أهل األرض على مواجهيت 
لوددت أن تنصح احلكومة احملسنة معارضي بالليونة؛ أن يستحيوا بعد رؤية هذا 

  الشجاعة والبسالة كلها يف قبول الصدق. املشهد للقدرة. ف
وال بد من القول مرة أخرى أنه جيب أن تكون اآلية فوق قدرة البشر، وأال 
يكون هناك أي جمال للطعن بأن صاحبها قد استخدم إلظهارها أساليب غري 
شرعية، بل يستحيل فيها الشك كاستحالة الشك بتدخل أحد من الناس يف 

غروما نتيجة ختطيطه السابق. فإن هذا احلُكم طلوع الشمس والقمر أو 
سيؤدي إىل مئات النتائج الطيبة، ومن املمكن أن تتحد بسببه األقوام كلها، 
وتتالشى من صفحة اهلند الربيطانية النـزاعات واخلصومات والفُرقة بني 

ال األقوام، والعناد الذي جتاوز احلدود ويتناىف مع قانون التعايش السلمي. ومما 
شك فيه أن هذه املبادرة الطيبة من قبل احلكومة ستذكَر يف هذا البلد على 
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الدوام. وإن هذه املبادرة ضرورية ومهمة جدا للحكومة وستسفر عن نتائج 
  طيبة بإذن اهللا. 

ملا كانت بعض احلكومات األوروبية يف هذه األيام ميالة إىل االطِّالع على 
أيها يتضمن حماسن أكثر من غريه، وهلذا الغرض حماسن األديان املختلفة لتعلَم 

تعقد االجتماعات يف بعض البالد األوروبية إذ ستعقَد جلسة من هذا النوع يف 
إيطاليا قريبا وستعقد يف باريس أيضا، وما دام سالطني أوروبا ميالني بطبعهم 

مناسبا  إىل هذا األمر، وقد عد قيامهم ذا التحقيق من واجبات احلكومة، فليس
  ن غريها حكومتنا السنِية اليت حتتل مكانةً سامية بني غريها. عأن تتأخر يف ذلك 

قوية، ذات العزمية الوميكن أن يمهد الطريق هلذه البادرة بأن تعلن حكومتنا 
عقد اجتماع ديين، وحتدد له موعدا خالل أقل من عامني. ويطلَب من العلماء 

ني من كل قوم أن حيضروه يف موعده احملدد ويقدموا البارزين والنساك وامللهم
  على صدق دينهم أدلةً من نوعني. 

كافة  إرواءأوال: أن يقدموا تعليما أعلى من التعاليم األخرى وقادرا على 
  أغصان شجرة البشرية. 

ال تزال موجودة يف  القاهرةثانيا: أن يقدموا أدلة على أن الروحانية والقوة 
ا أُعلن عنها يف البداية. وجيب أن يضم اإلعالن املنشور قبل دينهم متاما كم

اجللسة تصرحيا بضرورة حضور زعماء األقوام كلها اجللسةَ مستعدين لتقدمي 
وا بعد اجللسة بنبوءات جليلة ؤاألدلة من كال النوعني املذكورين، وجيب أن يتنب

تكون آيات الشأن ختص علم اهللا تعاىل فقط، وتتحقق أيضا يف مدة عام، كي 
تثبت روحانية أديام. مث جيب أن تنشر الظروف اليت تطرأ على الغالب 

  واملغلوب بعد ترقُّبها إىل عام. 
وأرى أنه لو عملت حكومتنا الفطينة ذا األسلوب، وفحصت ذه 
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 أي شخصالطريقة حيظى بالروحانية والقوة اإلهلية؛ ألحسنت إىل  دين وأي

لكانت سببا يف إرشاد العامل كله إىل الصراط املستقيم مجيع أقوام العامل، و
حبياته الروحانية الكاملة، ألن الشغب والضجيج الذي يثار  صادقابتقدميها دينا 

حاليا من أجل دين ال تصحبه اآليات احلية اليت تفوق العادة بل مداره على 
اهللا تعاىل الروايات فقط ليس إال سخفا. إذ ال ميكن لدين أن يقرب أحدا إىل 

بغري اآليات، وال ميكنه أن ينفِّر أحدا من الذنوب. الكلُّ يرفع عقريته مرددا اسم 
الدين باللسان، ولكن من املستحيل متاما أن تتأتى احلياة الطاهرة احلقيقية 
والطهارة القلبية وخشية اهللا ما مل يشاهد اإلنسان يف مرآة الدين مشهدا يفوق 

حلياة اجلديدة ما مل يتولد يقني جديد. واليقني املتجدد ال يتولد العادة. ال تتأتى ا
مطلقا ما مل يتم إظهار معجزات متجددة على غرار معجزات موسى واملسيح 

. احلياة اجلديدة يناهلا الذين هلم إله �وإبراهيم ويعقوب وحممد املصطفى 
آلخرون متجدد وهلم يقني متجدد باهللا تعاىل، ولديهم آيات متجددة. أما ا

فكلهم أسرى يف شراك القصص واحلكايات. القلوب غافلة، وعلى اللسان اسم 
  اهللا. 

كله قصص وحكايات  األرضيأقول صدقا وحقا إن الشغب والضجيج 
مئات ه بعد مرور مرشددنيوية. وكل من يسرد اآلن آالف املعجزات لنبيه أو 

وال أبوه، ومل يعرفها  ، يعرف يف قرارة قلبه أنه حيكي قصة مل يشهدها هوالسنني
جده كذلك. وال يدري هو بنفسه أيضا مدى صحة كالمه، ألن من عادة أهل 

معجزات مة. ولذلك فإن القصص اليت تقدسواء  -الدنيا أن جيعلوا من احلبة قُب
، أو هندوسيا يسرد من إهلا �عيسى عد أكان مقدمها مسلما، أو مسيحيا ي

كلها أمور سخيفة وتافهة ال جدوى منها، وال  - همرشديكتبه الدينية كرامات 
أمهية هلا على اإلطالق ما مل يصحبها مثال حي. والدين الصادق هو ذلك الذي 
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يرافقه املثال احلي. هل يقبل قلب أو ضمري أن يكون الدين صادقا وال تصحبه 
 أنوار الصدق وآياته، بل انتهت يف غابر األزمان، وختم على فم مرسل تلك
اهلدايات إىل األبد. أعرف جيدا أن كل من لديه جوع وعطش صادق يف 
البحث عن اهللا لن يفكر على هذا النحو. لذا جيب أن تكون عالمة الدين احلق 
أن توجد فيه معجزات حية من اهللا احلي، وأنوار آياته ساطعة متجددة. فلو 

ولتبين من ذلك أا  عقدت حكومتنا السنِية اجتماعا كهذا؛ لكان أمرا مباركا،
حتب احلق والصدق. ولو عقد هذا االجتماع ألمكن لكل شخص أن حيضره 

  بإرادته احلرة وبكل سرور. 
طريق أفضل لفحص مدى قداسة زعماء األقوام، الذين هضموا  ما من

أن يطلب منهم دليلٌ حي على عالقتهم وعالقة إال املاليني من أموال الناس، 
 أود حبماس صادق يف قليب أن يتم احلكم يف ذلك بيد حكومتنا دينهم باهللا. إنين

 احملسنة. يا رب أَهلم هذا األمر إىل هذه احلكومة السنِية لتسبق غريها يف عقد
  . مع تأخر زمنهاجتماعات مثل هذه اال

ولـما كنت أنا املسيح املوعود بنفسي، فال بد أن يوجد يف شخصي 
فقد قبِل املسيح أن يعلَّق على الصليب من أجل . �منوذج من أسوة املسيح 

مصلحة اخللق، ولكن تداركته رمحة اهللا وأوصلته يف النهاية إىل كشمري، نظري 
الصليب من أجل  �جروحه. فقد أحب  ١اجلنة، بعد أن شفَى مرهم عيسى

الصدق، واعتاله كما يعتلي الفارس الشجاع فرسا مطيعا. فكذلك أُحب أنا 
                                                 

 
١

 من �. بعدما جنا �يا له من مرهم مبارك ذلك الذي شفيت به جروح عيسى  
سببتها مسامري الصليب، وقد التأمت  حاجلرو أيضا الصلب بفضل اهللا تعاىل أرى حورييه

ىل كتاب إضافة إذا املرهم نفسه.جاء ذكر هذا املرهم يف اآلالف من كتب الطب 
سينا، كما دونه يف كتبهم األطباء الرومان واإلغريق واملسلمون  بن "القانون" أليب علي

 ريهم من األطباء من كافة الفرق. منه.واملسيحيون واليهود وغ
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 أيضا الصليب ملصلحة اخللق. وإنين واثق من أنه كما أنقذ اهللا تعاىل املسيح� 

البستان مغبته استجابةً لدعائه الذي دعا به يف جنّاه من الصلب ومن الصليب و
الليل، كذلك سينقذين أنا أيضا. لقد سافر املسيح، بعد النجاة من  طول

أفغانستان. وأقام يف جبال بالصلب، إىل نصيبني مث إىل جبال "نعمان" مرورا 
"نعمان" مدةً من الزمن كما تشهد على ذلك مصطبة النيب األمري املوجودة 
هنالك إىل اآلن. مث سافر إىل البنجاب ووصل كشمري يف اية املطاف وتعبد يف 
جبل "سليمان" إىل مدة من الزمان. وقد كانت لوحة تذكارية بامسه موجودة 

 ١٢٥السيخ. مث توفِّي يف سرينغر عن عمر يناهز  يف جبل "سليمان" إىل عهد
  عاما، ومزاره املقدس موجود قرب حي "خانيار".

فكما قبِل ذلك النيب الصليب من أجل الصدق، كذلك أقبله أنا. وإن مل 
تغلب آيايت على العامل كله يف غضون عام واحد بعد االجتماع املذكور الذي 

؛ فلست من اهللا. ولَرضيت بأن أُصلَب عقوبة أُرغِّب احلكومة احملسنة يف عقده
على هذه اجلرمية وتكسر عظامي. ولكن اهللا الذي يف السماء ويعلم ما يف 
الصدور، والذي بإهلامه كتبت هذه الرسالة، سيكون معي حتما بل هو معي، 
ولن يخجِلَين أمام هذه احلكومة السنِية وأمام األقوام. إا لروحه اليت تنطق 

لي. أبلِّغ هذه الدعوة من عنده وليس من عندي أنا، لكي يتحقق كل ما بداخ
هو ضروري إلمتام احلجة. واحلق أنين ال أقول شيئا من عندي، بل أقوله من 

  ، وهو نصريي ومعيين. �عنده 
وأخريا أشكر اهللا على أنين ال أجد حكومةً سوى هذه احلكومة احملسنة؛ 

 - الة إليها. وال أستطيع االمتناع عن القولرحيبة الصدر لتقدمي مثل هذه الرس
إن احلكومة اإلجنليزية  - ولو أصدر املشايخ من هذا البلد فتوى أخرى بتكفريي

وحدها رحيبة الصدر وكرمية األخالق بشأن رسائلَ كهذه. وال أرى الدولة 
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  العثمانية اليت تسمى الدولة اإلسالمية، تضاهي هذه الدولة ذا الشأن. 
بدعاء أن يرزق اهللا تعاىل امللكة املعظمة، قيصرة اهلند احملسنة لنا؛  واآلن أي

عمرا طويال، ويهبها كل سعادة، ويستجيب كل األدعية اليت دعوا يف حقها 
ن احلكومة احملسنة ة". وآمل أيقيصرالتحفة القيصرة" و"جنم اليف كتايب "

  الدعاء. ستشرفين بالرد عليها.

  العبد املتواضع رسالة من

  مريزا غالم أمحد من قاديان
  م٢٧/٩/١٨٩٩حررت يف 
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  ٤رقـم ق ـحـلـامل

  بكتاب ترياق القلوب 

  حنمده ونصلي على رسوله الكرمي    بسم اهللا الرمحن الرحيم 

  اإلعالن عن نبوءة إلهامية

ما دمت قد تلقيت بالتواتر يف األيام األخرية بضعة إهلامات يبدو منها أن اهللا 
تعاىل سيظهر من السماء قريبا آيةً تظهر صدقي، ولذلك أقدم لطالب احلق 

ن وقت نزول آية جديدة من السماء لتأييدي قريب. إبواسطة هذا اإلعالن أمال؛ 
وا إىل الدنيا كان ساميا، ؤالذين جامن الواضح أن تعليم كافة املبعوثني من اهللا 

وكانوا كلهم ذوي أخالق فاضلة، وكانت فطنتهم وفراستهم أيضا قد بلغت 
درجة عالية، ولكن مل يعترف الناس مبكاملة اهللا هلم ما مل تنـزل آية من السماء 
لتأييدهم. لذلك ينـزل اهللا تعاىل آياته لتأييدي أيضا كاملطر لينظر الناظرون، 

املفكرون. ولقد أُخبِرت اآلن أن آية بركة ورمحة وتشريف ستظهر  ويفكِّر
  م إهلاما تعريبه: ١٤/٩/١٨٩٩ويطمئن هلا معظم الناس. فقد تلقيت بتاريخ 

"خطاب عزة، خطاب عزة، لك خطاب العزة. ستصحبه آية 
  عظيمة."

يتلقون ألقابا من كالم اهللا القدير. مع أن الناس كلُّه هو خبط عريض ما كتبته 
فقط، ويناهلا  ظملوك وسالطني عصورهم، ولكنها تكون مقتصرة على األلفا

الناس نتيجة لطف امللوك وكرمهم وشفقتهم م أو ألسباب أخرى، وال تقع 
ولية أن يعيش احلائز على اللقب دائما حبسب مقتضى اللقب ؤعلى امللوك مس



٣٦٤ �������� �������� 

" فال الشجاع سداألحد لقب "الذي خلعوه عليه. فمثال لو خلع امللك على أ
يضمن امللك أن يكون هذا الشخص شجاعا دائما، بل ميكن أن يرتعب بسبب 
ضعفه القليب من فأر سريع احلركة ناهيك أن يبدي شجاعة يف ميدان كاألسد. 

" من اهللا تعاىل فال بد أن يكون شجاعا يف الشجاع أما الذي يتلقى لقب "األسد
الناس ليكذب أو خيدع أو خيلع لقبا ملصلحة سياسية احلقيقة، ألن اهللا ليس مثل 

حىت على من يعرف عنه يف قرارة قلبه أنه ال يستحقه. لذا فمن املتحقق أن اللقب 
  اجلدير باالعتزاز هو ذلك الذي يتلقاه املرء من اهللا تعاىل. وهو على نوعني: 
إلهلام، أوال: اللقب الذي يتلقاه اإلنسان من اهللا تعاىل بواسطة الوحي وا

كما لقّب اهللا بعض أنبيائه بـ "صفي اهللا"، وآخر "كليم اهللا"، وغريه "روح 
  اهللا" وآخر "املصطفى" و"حبيب اهللا" سالم اهللا عليهم مجيعا ورمحته. 

والنوع الثاين من اللقب هو أنه تعاىل يلقي يف القلوب حب بعض املقبولني 
ث كانوا من قبلُ يكذَّبون لديه بواسطة آياته وتأييداته دفعة واحدة، حبي

ويكفَّرون ويسمون مفترين، ويوجه إليهم كل نوع من الطعن وينسب إليهم 
كل عيب وعادة سيئة؛ مث يأيت زمان تظهر فيه آية طاهرة تأييدا هلم ال يسع 
أحدا أن يسيء ا الظن، بل يستطيع كل ذي عقل سطحي أيضا أن يدرك أا 

ده وخططه، بل جاءت إىل حيز الوجود بقدرة يمكانزيهة عن أيدي اإلنسان و
اهللا وفضله ورمحته اخلاصة. فبظهور هذا النوع من اآليات يؤمن كل ذي طبع 

يف قلوب الناس أن  �سليم ذا الشخص دون أدىن شك أو تردد. ويلقي اهللا 
هذا الشخص صادق حقا. عندها يلقّبه الناس بالصادق بناء على إهلام من اهللا 

كأن اهللا لقّبه فيكون مثل هذا اللقب فينادونه "الصادق" "الصادق".  ١تعاىل
                                                 

١  مصر، يوسف يق" الذي لَقّب به فرعونُ، ملكدإن مثل هذا اللقب كمثل لقب "الص
عاما حفاظا على صدقه وعفته وتقواه،  ١٢، فعندما رأى أنه قبِل لنفسه السجن ملدة �
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  بذلك من السماء، ألن اهللا تعاىل بنفسه يلقي يف قلوم أن يسموه صادقا. 

يففبقدر ما تأملت وتدب املوضوع أستنبط من اإلهلام املعىن الذي ذكرته رت 
اإلهلامي، ألن اجلملة  قبل قليل وذلك باجتهادي الشخصي، وليس نتيجة الشرح

قرينة قوية الستنباط هذا املعىن.  "ستصحبه آية عظيمةاألخرية يف اإلهلام نفسه "
للحكم  - أن اهللا تعاىل سينـزل ١بناًء على اجتهادي الشخصياملراد منه وأفهم 

آيةَ بركة ورمحة  - يف هذا النـزاع الذي طال أمده، وجتاوز التكفري فيه حدوده
ن أعلى وأطهر من قدرة اإلنسان. عندها حيدث التغير يف وفضل وصلح، تكو

أفكار الناس بعد مشاهدم الصدق البين، وتزول الضغائن من عند سليمي 
  الفطرة دفعة واحدة. 

                                                                                                                     

ندها خلع عليه امللك ، ومل ينجس ا قلبه وال للحظة واحدة، عواء الفاحشةومل خيضع إلغ
. يبدو �يوسف أَيها الصديق�لقب "الصديق" كما يتبني ذلك مما ورد يف سورة يوسف: 

 أنه كان أول لقبٍ من ألقاب الناس الذي أعطيه يوسف. منه.
الذي يشرفه اهللا تعاىل بالوحي واإلهلام يعرف جيدا أن امللهمني يضطرون أحيانا إىل أن  ١

 يستنبطوا من إهلامام معاين باجتهادهم أيضا. ولقد تلقيت إهلامات كثرية من هذا النوع
. ويف بعض األحيان أتلقى إهلاما وأستغرب ماذا عسى أن يكون معناه، وال يتبني مرارا

م وأنزل علي ١٩/٩/١٨٩٩بعد مدة من الزمن. فمثال خاطبين اهللا تعاىل يف املعىن إال 
الزروع مجع . أي سننبت لك زروع الربيع. إنا أخرجنا لك زروعا يا إبراهيم"كالمه: "
الزرع يف اللغة العربية يطلَق على ما ينبت من الزروع يف فصل الربيع مثل القمح الزرع، و

العالمات الظاهرية ال توحي أن اإلهلام سيتحقق مبعناه والشعري وما شاهما. ولكن 
الظاهري؛ ألن أيام البذْرِ يف الربيع قد ولّت. فأفهم بناء على اجتهادي أن معناه هو: ال 

  كفّل مجيع حاجاتك. نتداعي للقلق، سوف تنبت لك زروع كثرية، أي س
ات وتعريبه: "شكر م، وهو من قبيل املتشا٤/١٠/١٨٩٩كذلك تلقيت إهلاما آخر يف 

من قيصر اهلند". فهذه العبارة حتيرين ألين امرؤ خامل الذكر وبعيد عن كل خدمة مرضية، 
وأعترب نفسي ميتا قبل املوت، فما معىن شكري هنا؟ فهذا النوع من اإلهلامات إمنا يكون 

 من املتشاات ما مل يظهر اهللا تعاىل حقيقتها، منه. 
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ولكن كما قلت قبل قليل، إنه رأيي الشخصي وليس شرحا مبنيا على 
من عنده، وتارة  يشرح يل نبوءة تارة �اإلهلام. لقد جرت عادة اهللا معي أنه 

يترك األمر على فهمي أنا. والشرح الذي قمت به آنفا تؤيده رؤيا أخرى رأيتها 
م؛ فقد رأيت فيها حيب وأخي يف اهللا مفيت حممد صادق. ٢١/١٠/١٨٩٩يف 

وقبل أن أبني تفسري الرؤيا، ال خيلو من الفائدة البيانُ أن مفيت حممد صادق من 
يم يف بلدة ريه حمافظة شاه بور، وموظف مجاعيت ومن أحبائي املخلصني ويق

حاليا يف الهور. إنه حمب صادق مثل امسه. وإين متأسف على نسياين ذكره يف 
م. هو عاكف دائما حبماس شديد على نصريت يف ٦/١٠/١٨٩٩إعالين بتاريخ 

  اخلدمات الدينية، فجزاه اهللا خريا. 
ووجهه منور ومشرق وتفصيل الرؤيا أنين رأيت مفيت حممد صادق املذكور 

جدا، والبسا لباسا أبيض ناصعا وفاخرا، وكالنا جالس يف عربة. وكان 
مستلقيا فوضعت يدي على ظهره. وألقى اهللا تعاىل يف قليب تفسري هذه الرؤيا أن 

مشرق،  هالصدق الذي أُحبه سيظهر بلمعان، وكما رأيت "صادق" ووجه
  ادقا وحييط ملعان الصدق بالناس.كذلك قرب الوقت الذي سأُعد فيه ص

اسمِ  وأولم طفال امسه "عزيز"، ٢٠/١٠/١٨٩٩كذلك أُريت يف املنام يف  
أبيه: "سلطان". فجيء بالطفل إيلّ وأُجلس أمامي، وإذ به طفل ضامر أبيض 

وقد  - اللون. ففسرت الرؤيا أن العزيز من ينال العزة. واملراد من السلطان
هو يف اللغة العربية دليل بين الظهور الذي  -اسم والد الطفلفهِمت يف املنام أنه 

يأخذ بالقلوب لشدة وضوحه. إن كلمة "سلطان" مستمدة من "التسلط"، 
العربية على كل نوع من األدلة، بل يطلق على دليل يف والسلطان ال يطلَق 

ملعانه. على الطبائع السليمة بسبب قبوليته ونوره و متاما يأخذ القلوب ويتسلط
فما دام قد تبني يف املنام أن العزيز الذي بدا يل أنه ابن السلطان فكان تفسريه 
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اليت ميكن أن تسمى  - . وتكون نتيجتهاالناس أنه ستظهر آية تتسلّط على قلوب

أن أكون عزيزا يف القلوب، وهو ما رمز إليه يف  - بتعبري آخر وليد تلك اآلية
اآلية  أراين اهللا تعاىل أن وقت ظهور السلطان قريب أياملنام بالعزيز. إذًا، فقد 

فالنتيجة احلتمية هلا هو  ،"سلطان"ومنها اشتقّت كلمة على القلوب اليت تتسلط 
  "عزيز" وهو كاالبن للسلطان.

تتسلط تسمى "السلطان" واليت  اليت يةاآلومعلوم أن الذي تظهر على يده 
ال  - الذي يسمى ملكًا ظاهريال السلطانُ على الرعية كما يتسلط - على القلوب

بعد ظهورها، أي تتسلط اآلية على القلوب فيصبح  أيضا بد أن يظهر تأثريها
الذي  البين صاحب اآلية عزيزا يف أعني الناس. وملا كان السلطان، أي الدليل

يتسلط على القلوب، هو السبب يف كونه عزيزا، فال شك أن كونه عزيزا كان 
للسلطان، ألن السبب وراء كونه عزيزا هو السلطان الذي تسلَّط  مبنـزلة ابنٍ

"العزيز". ولذلك فقد أراين اهللا تعاىل  صفة ومن هذا التسلُّط نشأتعلى القلوب 
أن هذا سيحدث، وستظهر آية تأخذ بالقلوب ويمن وتتسلط عليها؛ وهي اليت 

زا، أي أن العزيز هو تسمى سلطانا. والذي يتولد من هذا "السلطان" سيكون عزي
  النتاج احلتمي للسلطان، ألن النتاج يطلَق على االبن أيضا يف العربية. 

  مــراقــال

  مرزا غالم أمحد من قاديان
  م٢٢/١٠/١٨٩٩

  يف مطبعة ضياء اإلسالم بقاديان ١٠٠٠طُبع بعدد 
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  ٥رقـم ق ـحـلـامل

  بكتاب ترياق القلوب 

――――――――――――  	  ――――――――――――        

  حنمده ونصلي على رسوله الكرمي    بسم اهللا الرمحن الرحيم 

  أردية ترمجة أبيات
عباده  "الطاحلون ال حيظون بنصرة اهللا أبدا، وال يضيع سبحانه وتعاىل •

  الصاحلني
هم الذين ينالون قربه، أما املستكربون  �إن الذين يفنون فيه  •

  واملعتزون بأنفسهم فال يقدرون على الوصول إىل عتباته.
قربه، واستعينوا  �فيا أيها األحبة، احلل الناجع الوحيد هو أن اسألوه  •

  ."كلها األسباب الدنيويةاتركوا به و
من أجل شهادة  دعاء هذا العبد املتواضع، غالم أمحد القادياين،

  .مساوية، والتماس من اهللا تعاىل للحكمِ السماوي حبقه
يا ريب األعلى ذا اجلالل، القادر القدوس احلي القيوم الذي ينصر الصادقني 
دائما، امسك مبارك إىل أبد اآلباد. ال ميكن أن تتوقف أعمال قدرتك أبدا. إن 

هذا القرن الرابع عجائب دائما. أنت الذي بعثتين على رأس اليدك القوية تري 
إلمتام حجة اإلسالم لعصر : "قم، فقد اصطفيتك يف هذا ا١، وقلت يلعشر

                                                 
هذه اإلهلامات بالعربية وبكلمات مماثلة إىل حد  �ملسيح املوعود لقد تلقّى سيدنا ا ١

 قد سجل تلك اإلهلامات هنا بشيء من الشرح. (املترجم) �كبري، ويبدو أنه 
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وإلحياء اإلميان وتقويته". وأنت الذي قلت  يف العامل يةقائق اإلسالماحلنشر لو
"، وأنت الذي قلت يل: يعرش على دكأمح" "،حضريت يف مقبول أنتيل: "
الذي ال يضاع وقته". وأنت الذي خاطبتين وقلت:  املوعود املسيح ذلك "أنت

تك لدعوة خترفريدي"، أنت الذي قلت يل: "ا"أنت مين مبنـزلة توحيدي وت
 لتإليكم مجيعا الناس، قل إين أُرسيل وأنا أول املؤمنني". وأنت الذي قلت :

"قدم اإلسالم أمام األقوام كلها جبالء تامك ألأرسلت  من ولكيال يقدر دين
اة اإلسالم من حيث الربكات بارعلى وجه األرض على ماملوجودة األديان 

 واملعارف وحسن التعليم، والتأييدات اإلهلية، وآيات اهللا العجيبة والغريبة".
أنت وجيه يف حضريت، اخترتك لنفسي". يل وأنت الذي قلت" :  

مفتريا س مل يقبلوين، وعدوين ولكنك تعلم يا إهلي القدير أن معظم النا
وين كافرا وكذابا ودجاال. شتمت وأُوذيت بأصناف الكالم املسيء، مسو

الناس، مخلف الوعد، غاصب ووصفت بـ: "آكل احلرام، غاصب أموال 
  شامت الناس، ناقض العهود، جامع األموال لنفسه، الشرير، السفاك." ،احلقوق

أم صاحلون هذا ما قاله عين من يسمون أنفسهم مسلمني، ويزعمون 
وعقالء ومتقون. ومتيل نفوسهم إىل أن ما يقولونه عين صدق وحق. لقد رأوا 
منك مئات اآليات السماوية ومل يقبلوها. إم ينظرون إىل مجاعيت نظرة حتقري 
  وازدراء شديد. كل من يستخدم لسانا بذيئا يظن أنه يقوم بعمل ثواب عظيم. 

فيا ريب القدير، دلّين على سبيل، وأظهِر يل آية ليستيقن ا عبادك ذوو 
الفطرة السليمة بكل قوة أين مقبول لديك، فيتقوى ا إميام ويعرفوك 
وخيشوك، ولينشأ فيهم تغيري حسن بناء على تعليمات عبدك هذا، فيضربوا يف 

حلق إىل احلسنة. األرض مثاال أعلى للورع والتقوى، وجيذبوا كل باحث عن ا
وبذلك يرى كل قوم على وجه األرض قدرتك وجاللك ويدركوا أنك مع 
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عبدك هذا، ولكي يتجلى جاللك يف الدنيا ويتراءى نور امسك كربق يربق من 
املشرق إىل املغرب يف ملح البصر ويري ملعانه يف الشمال واجلنوب. ولكن ياريب، 

رك فاحمين من وجه األرض يا حبيـيب، إذا كان مساري غري صحيح يف نظ
  لكيال أكون سببا للبدعة والضالل. 

ال أستعجل يف هذا الطلب لئال أُعد من الذين ميتحنون اهللا، ولكين ألتمس 
بأين إن كنت مقبوال لديك فلتظهر  �يليق به  من اهللا ريب بكل تواضع وأدب

ا أدىن عالقة نتيجة دعائي، يف مدة ثالث سنوات آيةٌ مساوية يف تأييدي ليس هل
  ده كما ال عالقة خلطط اإلنسان بطلوع الشمس وغروا.يبقدرة اإلنسان ومكا

إن كان صحيحا يا ريب أن آياتك تظهر على يد اإلنسان أيضا، ولكن 
اآلن هذا األمر معيارا لصدقي؛ أن تكون تلك اآلية بعيدة كل البعد عن إجعل 

تاج كيد اإلنسان. فيا ريب، تصرفات اإلنسان حىت ال يقدر عدو على عدها ن
أنت قادر على أن تفعل ما تشاء، وال شيء مستحيل أمامك. أنت يل، كما أنا 

ا حقا أين من عندك، وإن كان حقلك. أتضرع يف حضرتك بإحلاح أنه إن كان 
أنك أنت أرسلتين؛ أن تظهر يف تأييدي آية تعد يف أعني الناس أعلى وأمسى من 

  ، لكي يدرك الناس أين من عندك.دهيقدرة اإلنسان ومكا
يا ريب القادر، ويا إهلي القدير وذا القوة كلها، ال قدرة تضاهي قدرتك، 
وال شريك يف ملكك من اجلنة واألشباح. جيري يف الدنيا كل نوع من الزيف 
واخلديعة، والشياطني أيضا ختدع الناس بإهلامات كاذبة. ولكن مل يعطَ الشيطان 

وجه آياتك وقدرتك املهيبة، أو يري قدرة مثل قدرتك ألن  قوةً ليقف يف
. إن الذين يتلقون إهلاما من �الْعلي الْعظيم�، وأنت �ال إِلَه إِلَّا اُهللا�شأنك هو 

الشيطان ال يصحب إهلامهم نور يقدر على كشف غيبٍ ملؤه القدرة والعظمة 
ياؤك يرون آيات معجزةً بكل واهليبة اإلهلية. أنت الوحيد الذي بقوتك ظل أنب
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ون بنبوءات عظيمة خيربون فيها سلفا بغلبتهم وعجز معارضيهم. إن ؤحتد ويتنب
نبوءاتك تكون مصحوبة بلمعان جاللك، ويفوح منها شذا ألوهيتك وقدرتك 
وعظمتك وملكوتك، واملالك ميشي بني أيدي مرسليك كيال يقف يف سبيلهم 

  شيطانٌ ملواجهتهم. 
زتك وجاللك أين راضٍ حبكمك؛ وإن مل تظهِر يف مدة ثالثة أعوام أقسم بع

م آيةً مساوية ١٩٠٢م إىل اية كانون األول ١٩٠٠بدءا من كانون الثاين عام 
لتأييدي وتصديقي، وطردت عبدك هذا مثل الذين هم أشرار وأجناس وملحدون 

أعد نفسي  وكذابون ودجالون وخائنون ومفسدون يف نظرك؛ فأشهِدك أنين لن
  صادقا بل سأحسبين مصداقا لكافة التهم واجلرائم والبهتانات اليت تلصق يب. 

إن روحي تطري إليك بكامل التوكل كما يطري الطري إىل عشه. فأمتىن أن 
تظهر آية قدرتك، لكن ليس لنفسي وعزيت وإمنا ليعرفك الناس وخيتاروا سبلك 

تكذيبهم من أرسلته. أشهد أنك  املقدسة، وال يبتعدوا عن اهلداية بسبب
حىت أمرت الشمس والقمر أن عظيمة أرسلتين، وقد أظهرت لتأييدي آيات 

خسفا يف رمضان يف األيام احملددة يف النبوءة. وقد أظهرت لتأييدي مجيع ين
  ئة آية وهي مذكورة يف كتايب "ترياق القلوب". مااآليات اليت تربو على 

 - أن عبد احلق الغزنوي بأت عنهع الذي أُنلقد رزقتين باالبن الراب
لن ميوت ما مل يولَد هذا االبن. فقد ولد هذا االبن يف  - األمرتسري حاليا

حياته. ال أستطيع أن أحصي ما أعلم من آيات. أعرف أنك أنت إهلي، ولذلك 
رؤية أمه. لكن معظم الناس مل يعرفوين لتقفز روحي المسك كما يقفز الرضيع 

ركّزت روحي على دعاٍء: إنْ كنت صادقا عندك، لست أنا بل  لذا ومل يقبلوين
بدءا  -، وكنت مستجاب الدعوات عندك: أن تظهركغضب عليوإن مل يكن 

آية أخرى من  - م١٩٠٢م إىل اية كانون األول ١٩٠٠من كانون الثاين عام 
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  أجلي، واشهد لعبدك الذي سلق بألسنة حداد. 

ف الضراعة بالتواضع أن تفعل هذا. إنْ كنت صادقا أرفع يف حضرتك أك
يف نظرك، ولست كافرا وكاذبا كما ظُن، فأظهِر يف هذه السنوات الثالث اليت 

م آية تفوق قدرة الناس. ومذْ قلت يل: ١٩٠٢تنتهي يف اية كانون األول 
 أجيب كل دعائك إال يف شركائك" تسعى روحي إىل األدعية. وقد قررت"

ي قرارا صارما بأنه إن مل يستجب دعائي هذا فإين مردود وملعون وكافر لنفس
وملحد وخائن كما ظُن يب. أما إذا كنت مرضيا عندك فاشهد يل من السماء 

كائن يف ثالثة أعوام لينتشر األمن والوئام يف البالد، ويستيقن الناس أنك 
وإىل حكمك كل األدعية وتتوب على من يتوب إليك. وسأرنو إليك وتسمع 

يوم ما مل تنـزل نصرتك من السماء. ال أخاطب أحدا من املعارضني يف إعالين 
  هذا وال أدعوهم للمواجهة. 

إن تضرعي هذا يف حضرتك وحدك، إذ ال خيفى عنك صادق أو كاذب. 
إن روحي تشهد أنك ال تضيع صادقا، وال ينال الكاذب يف حضرتك عزةً أبدا. 

لكاذبني أيضا يتحدون مثل األنبياء، ويؤيدون وينصرون ا إنأما الذين يقولون 
مثل األنبياء الصادقني؛ فإم كاذبون، ويريدون أن جيعلوا سلسلة النبوة مشتبها 
فيها. بل احلق أن غضبك ينـزل على املفترين كالسيف، وأنَّ برق سخطك 

مون. جيعل الكذاب رمادا. أما الصادقون فينالون يف حضرتك احلياةَ ويكر  
  نصرتك وتأييدك وفضلك ورمحتك دائما، آمني، مث آمني.  اأدعو أن تشملن

  الـمـعـلــن
  م٥/١١/١٨٩٩يف   مرزا غالم أمحد من قاديان

  يف مطبعة ضياء اإلسالم بقاديان ٣٠٠٠طُبع بعدد 
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  إعالن ألفراد جماعتي

أفراد مجاعيت ليكن معلوما أنين أنشر هذا اإلعالن هلدف وحيد هو أن يزداد 
يف اإلميان واألعمال الصاحلة بالنظر إىل آيات اهللا السماوية، وليعلموا أم 

ة صاحلمعتصمون بذيل الصادق ال الكاذب، ولكي يتقدموا يف كافة األعمال ال
  وتلمع قدوم الطاهرة يف العامل. 

إم يسمعون يف هذه األيام من كل حدب وصوب أنين أهاجم من كل 
وأُمس ر الفتاوى لقتلي، جهةصدى كافرا ودجاال وكذابا بكل شدة وإصرار، وت

فعليهم أن يصربوا وال يردوا على الشتائم مبثلها بل جيب أن يبدوا سريم 
احلسنة، ألم لو تصرفوا باهلمجية اليت يتصرف ا خصومهم؛ ملا بقي فَرق 

جرهم ما مل يتحلوا بينهم وبني غريهم. لذا أقول صدقا وحقا إم لن ينالوا أ
 بصفة الصرب والتقوى والعفو والصفح أكثر من غريهم.

إذا كنت أُشتم فهذا ليس بأمر جديد، أَما قيل كذلك متاما ألنبياء اهللا 
ق يب،  هماألطهار من قبل؟ إذا كانت التق مثلها برسل اهللا تلصلصمل تأَو

كل أموال أنه أ � موسى والصادقني الذين خلَوا؟ أمل توجه االعتراضات إىل
عود سريعا، ونقض العهد نللعبادة وس ونذاهب ناأهل مصر خدعةً، وكذب أن

إنه ارتكب فاحشة بامرأة غريه،  �وقتل كثريا من الرضع؟ أَما قيل عن داود 
وتسبب يف قتل قائد اجليش "أوريا" خدعةً، وتصرف يف بيت املال بغري وجه 

أنه تسبب يف عبادة العجل؟ أال يقول  �ون أَومل يعترض على هار حق؟
املسيح ادعى بأنه جاء ليقيم عرش داود، ومل يقصد من هذا  إناليهود إىل اآلن 

الكالم إال أنه قد تنبأ بأنه سيصبح ملكا ولكن ذلك مل يتحقق، وكيف ميكن أن 



٣٧٦ �������� �������� 

 تكون نبوءةُ صادقٍ كاذبةً؟ يعترض اليهود أيضا أن املسيح قال بأنه سيعود يف
  حياة بعضٍ منهم، وقد ثبت بطالن هذه النبوءة أيضا إذ مل يعد إىل اآلن. 

يف بعض األمور، وقد  �كذلك اعترض بعض اجلهلة على نبينا األكرم 
ارتد بعضهم نتيجة صلح احلديبية. مث أال تنشر إىل اآلن عن سيدنا وموالنا 

ة كلها اليت تلصق من قبل القساوسة واآلريني االعتراضات الباطل �رسول اهللا 
  يب؟ 

باختصار، ما وجه املعارضون إيلّ من اعتراض إال وقد وجه إىل أنبياء اهللا 
األطهار قبلي. لذا أقول لكم: ال حتزنوا وال تقلقوا حني تسمعون مثل هذه 
الشتائم واالعتراضات، ألن الكلمات نفسها قد استخدمت حبق أنبياء اهللا 

ن من الضروري أن تتحقق فينا كافة سنن اهللا اليت األطهار قبلي وقبلكم. فكا
  جرت مع األنبياء من قبل. 

يف  ونتضرع ولكن صحيح متاما، ومن حقنا الذي أعطانا اهللا إياه أن نبكي
حضرته حني نؤذَى ونعذَّب ويشتبه صدقي على الناس وترمى يف سبلنا مئات 

رض، األيف  �امسه  ريد تقديساألحجار املتمثلة يف االعتراضات، وأن ن
  ونطلب منه آية ختضع هلا رقاب الذين حيبون الصدق. 

وهلذا السبب دعوت ذا الدعاء. ولقد خاطبين اهللا تعاىل مرارا وقال بأنه 
وأقول: رب إني  �لذا فإين أبسط يدي مثل نوح  .سيسمع يل كلَّما دعوته

أن اهللا سيسمع يل، ولسوف مغلُوب دون أن أقول: فَانتصر. وإن روحي لتدرك 
  يظهر يل حتما آية رمحة وسالم تكون شاهدة على صدقي. 

هنا ال أدعو أحدا للمبارزة، وال أشكو إىل اهللا ظلم أحد وجوره، بل ما 
دمت قد أُرسلت إىل كافة الناس الذين يقطنون وجه األرض سواء أكانوا من 

 أهداف عامة دون أن وكذلك نظرا إىل - سكان آسيا أو أوروبا أو أمريكا
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شهادةً مساوية تفوق  �أسأل اهللا  - يكون يف بايل زيد أو بكر بوجه خاص 

قدرات اإلنسان. وأنشر هذا اإلعالن للدعاء فقط طالبا شهادةً من اهللا تعاىل. 
؛ لن تظهر يف تأييدي يف ثالث �وإنين ُألدرك أين إن مل أكن صادقا يف نظره 

مهما كانت بسيطة، وبذلك سيظهر كذيب م آيةٌ ١٩٠٢سنوات تنتهي يف 
ويتخلص الناس مين. أما لو ظهر صدقي يف هذه املدة، كما أنا واثق من ذلك، 
لزالت من القلوب حجب كثريةٌ. إن دعائي هذا ليس بِدعة بل إن مثل هذا 

عبادة يف اإلسالم يدعى به دائما يف الصلوات اخلمس ألننا المن جزء الدعاء 
  . �اهدنا الصراطَ املُستقيم * صراطَ الَّذين أَنعمت علَيهِم�ندعو يف الصالة: 

من االرتقاء يف اإلميان وخلري  -واملراد من ذلك أننا نريد من اهللا تعاىل
أربع آيات بصورة الكمال؛ وهي: كمال األنبياء وكمال الصديقني،  -البشر

  وكمال الشهداء، وكمال الصاحلني. 
اص بالنيب هو أن ينال من اهللا تعاىل علم الغيب آيةً. وكمال فالكمال اخل

الصديق هو أن يتمكن من كنـز الصدق كامال، أي أن يطّلع على حقائق 
كتاب اهللا بوجه أكمل حىت تكون آية لكوا خارقة للعادة، وتشهد على صدق 

  هذا الصديق. 
عاناة واالبتالءات، قوةَ وكمال الشهيد هو أن يظهِر، يف وقت املصائب وامل

  اإلميان واألخالق الفاضلة والصمود لتكون آية لكوا خارقة للعادة.
وكمال الرجل الصاحل هو أن يكون بعيدا عن كل نوع من الفساد ويصري 

  صالحا متجسدا حىت يعد صالحه الكامل آيةً لكونه خارقا للعادة.
ت اخلمس، فإننا بتعبري آخر فهذه الكماالت األربعة حني نسأهلا يف الصلوا

  نسأل اهللا تعاىل آية مساوية. ومن مل يكن فيه هذا الطلب فال إميان له أيضا. 
إن مغزى صالتنا هو هذا الطلب إذ نسأل اهللا تعاىل أربع آيات بأربعة 
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أساليب يف صلواتنا اخلمس، وبذلك نريد تقديس اهللا تعاىل يف األرض لكيال 
إلنكار والشك والغفلة فتنجس األرض. وال يسع أحدا تتحول حياتنا إىل حياة ا

أن يقدس اهللا ما مل يسأله هذه اآليات األربع باستمرار. وهذا ما علَّمه املسيح 
أيضا بكلمات وجيزة قائال: "فَصلُّوا أَنتم هكَذَا: أَبانا الَّذي في  �الناصري 

"كمسِ اسقَدتيل ،اتاومالس. ت٩:  ٦ى (م(.  
  والسالم عليكم

  م:ـراقـال
  من قاديان، حمافظة غورداسبور البنجاب،  غالم أمحدمرزا 

  م٥/١١/١٨٩٩يف 
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  البيانعالن واجب اإل

  ألفراد جماعتي 

  والنتباه الحكومة السنِية

ما دام قد روعي رمسيا يف اإلحصائيات احلالية أنّ كل فرقة تتميز مببادئها 
عن غريها جيب أن تذكر يف خانة منفصلة، وأن يسجل يف األوراق الرمسية 
االسم الذي حتبه وختتاره لنفسها؛ لذا رأيت من املناسب أن أذكّر احلكومة 

وجه أفراد مجاعيت أيضا ليملوا عند السنِية بأمرين عن فرقتنا ذه املناسبة، وأن أ
االستفسار حبسب التعليم التايل. أما الذي كان جاهزا للبيعة، وإن مل يكن قد 
بايع بعد، فعليه أيضا أن يسجل امسه حبسب التوجيه نفسه، مث ليخربين ببيعته 

  الحقا. 
اعلموا أن هذه الفرقة، من فرق املسلمني، اليت جعلين اهللا إماما ومقتدى 

بالسيف قط،  فارقة كبرية، وهي أا ال تتبنى فكرة اجلهاديزة هاديا هلا تتميز مبو
 وال تنتظر هذا النوع من اجلهاد. بل هذه الفرقة املباركة ال جتيز تعليم اجلهاد
سرا وال عالنيةً قط، وترى من احلرام قطعا أن تشن احلروب لنشر الدين، أو 

بناء على البغض والعداوة الدينية، أو يهمل  يقتل أحد أو يؤذَى بطريقة أخرى
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حق مواساة البشر نتيجة اختالف ديين، أو يبدي املرء أي نوع من االستكبار 
واإلمهال وعدم الرمحة. بل أول ما جيب على من يدخل مجاعتنا من عامة 

صلواته اخلمس كل يوم سورة الفاحتة القرآنية يف املسلمني هو أنه كما يقر يف 
 رب العاملني، وهو الرمحن الرحيم والعادل الكامل، كذلك عليه أن أن اهللا

يرسخ هذه الصفات األربع يف نفسه أيضا، وإال فإن ترديده الكلمات الواردة يف 
أي يا إهلي، يا صاحب الصفات األربع  يف صلواته اخلمس، �إِياك نعبد�دعاِء 

يكون كذبا كليا، ألن  إين أعبدك وحدك، وأحبك وحدك؛ ،املذكورة آنفًا
حىت أدىن أنواع الدواب  �إفاضته أي  - البشر وغري بشرربوبية اهللا تعاىل لل

أمر لو كان الذي يدعي عبادة اهللا وحده عبدا هللا ينظر  - أيضا من صفة ربوبيته
صفة يصري عابدا للهذه بنظرة احلب، ويعجب ا لدرجة أنْ  �إىل صفته 

لشدة حبه هلا؛ لكان ضروريا أن خيلقها العابد يف نفسه لكي يتصبغ  هذه اإلهلية
  . �بصبغة حبيبه 

كذلك احلال فيما يتعلق برمحانية اهللا، أي رمحه اخللق دون مقابل. فالعابد 
الصادق الذي يدعي أنه يتصبغ بصبغة اهللا تعاىل؛ خيلق يف نفسه هذا اخلُلق أيضا 

  حتما. 
هللا، أي أن مساعدة اخللق إلكمال األعمال واحلال ينطبق على رحيمية ا

  الصاحلة صفة خيلقها العابد الصادق والعاشق لصفات اهللا يف نفسه. 
كذلك فإن العدل من صفات اهللا الذي أصدر كل أمر من أوامره مبقتضاه، 

يريد  الذي - وليس نتيجة محاس النفس؛ وهي أيضا صفة خيلقها العابد الصادق
يف نفسه وال يستطيع إمهاهلا. والعالمة  - فات اإلهليةيتصبغ بصبغة كافة الص أن

يف اهللا، كذلك األربعة القوية للصادق هي أنه كما حيب وجود هذه الصفات 
يف سورة الفاحتة  �جيب عليه أن حيبها لنفسه. فهذا هو التعليم الذي علّمه اهللا 



 �������� ��������  ٣٨١ 
، ما عدا ونبذه املسلمون يف هذا العصر. ويف رأيي أنّ معظم املسلمني يف العامل

  نزر يسري منهم، يدخلون يف نوعني:
ول: املشايخ الذين يعيشون يف بالد فيها حرية، وينشرون تعليم اجلهاد األ

علنا وحيرضون املسلمني عليه، ويرون قتل الناس باسم الدين أعظم األعمال 
الَ إِكْراه في �الدينية على اإلطالق، وال يريدون أن يسمعوا قول اهللا تعاىل: 

  . �١الدين
ثاين: الفرقة الثانية من املسلمني هم الذين يتصبغون بصبغة الفرقة األوىل ال

سرا، ولكن يظهرون كتابةً أو شفهيا إرضاًء للحكومة أم يعارضون فكرة 
اجلهاد. الطريق الختبارهم سهل لكن ال جمال لذكره هنا. والذي وهبه اهللا تعاىل 

ف مثل هؤالء الناس بالنظر إىل الذين ضمريا قويا ونور القلب سوف يعر
تربطهم م عالقات عامة. غري أنين ال أريد هنا إال أن أبني هديف وهو أنين 
أعارض كل هذه األنواع من اجلهاد وأخالفها بشدة. وتاريخ فرقتنا الربانية 
بإجياز شديد هو أن اهللا تعاىل بعد رفعه األمم السابقة من الدنيا؛ خلق من نسل 

سلسلتني لتعليم الدنيا درس الرب واحلسنة؛ األوىل هي سلسلة موسى اليت  إبراهيم
بدأها من موسى وأاها على عيسى عليهما السالم. والثانية هي سلسلةُ مثيلِ 

. ١٨ - ١٨اليت وعد به يف التوراة يف سفر التثنية  � حممدموسى؛ أي سلسلة 
موسى وانتهت على مثيل  وهي متاثل متاما السلسلة املوسوية، وقد بدأت مبثيل

  املسيح الناصري. 
واألغرب من ذلك أن املدة اليت قدرها اهللا تعاىل بني موسى وعيسى عليهما 

هي ذاا مقدرة يف هذه السلسلة أيضا. والنيب الذي  عام ١٤٠٠السالم أي 
انتهت عليه سلسلة اخلالفة املوسوية أي املسيح الناصري، مل يولَد من بين 

                                                 
 ٢٥٧البقرة: ١
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 يكن له أب من بين إسرائيل، ومل يأت بالسيف مثل موسى إسرائيل؛ إذ مل
ويوشع، كما مل يولَد يف بلد وعصر وجدت فيه السلطنة اإلسرائيلية. بل ظل 
يعظ يف مستعمرات إسرائيلية كانت يف منطقة بيالطس يف أيام السلطنة 

  الرومانية. 
دته بغري فكما مل يرفع املسيح األول سيفا، ومل يكن من بين إسرائيل لوال

أب، ومل يشهد السلطنة اإلسرائيلية؛ كان من الواجب أن يأيت املسيح الثاين 
أيضا على غرار املسيح األول كما جاء النيب يوحنا يف صورة إيليا حسبما ورد 

فكان ضروريا أال يأيت  ، أي١٢و ١١و ١٠العدد  ١٧يف إجنيل مىت اإلصحاح 
سيح من بين إسرائيل. وكان املسيح األخري من قريش كما مل يكن يسوع امل

ضروريا أال يولَد املسيح األخري يف سلطنة إسالمية، بل كان من املفروض أن 
حبسب ما يبعث يف كنف سلطنة متاثل السلطنة الرومانية. وهذا ما كان، ألنه 

متاثل السلطنة  -ودنيا دينابارك اهللا فيها  - نعلم فإن سلطنتنا الربيطانية هذه 
  .الرومانية كثريا

وكان ضروريا أال يأيت املسيح الثاين أيضا بالسيف وأن تكون مملكته مملكة 
مساوية فقط. وهذا ما كان، إذ مل يرسلين اهللا بالسيف ومل يأمرين باجلهاد؛ بل 
أخربين بأنك ستكون سببا يف انتشار الصلح والوئام، فيتصاحل السباع مع 

  ، ولو استغرب منها الناس. الشياه، وستلعب احليات مع الصبيان. هذه إرادة اهللا
باختصار، مل أُبعث ُألمحي وطيس احلروب والقتال؛ بل جئت ألفتح أبواب 
الصلح واألمن مثلما فعل املسيح األول. ولوال أساس الصلح لكانت مجاعتنا 

  كلها عابثة، ولكان اإلميان ا أيضا عبثا.
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كانت احلروب األهلية منتشرة بني اليهود  ١احلق أن املسيح األول ولد حني

على نطاق واسع، وامتألت بيوم بالظلم واالعتداء وقست قلوم. فكانوا 
يعدون قتل اآلخرين ثوابا عظيما مثل األفغان القاطنني يف إقليم "سرحد" يف 

                                                 
إن تأليه املسيح األول مل تكن فكرةً صائبة أو صحيحة حىت يبحث عن التشابة بينه وبني  ١

املسيح األخري من هذه الناحية، بل كان ذلك خطأ من أخطاء البشرية. وحقيقة هذا 
املوضوع هي أنه ال ميكن أن يكون نيب من األنبياء أو ويل من األولياء حمبوبا عند اهللا ما مل 

ةً خوف من املوت، أو حالة تشبه املوت. هذا ما جرت عليه سنة اهللا منذ يطرأ عليه مر
القدم. عندما أُلقي إبراهيم يف النار؛ مل يكن ذلك املشهد أقل ترويعا من الصلب. وحني 
أُمر بذبح ابنه العزيز بيده، هل كان ذلك أقل دهشة من دهشة الصليب على إبراهيم وابنه 

 هل كان املشهد أقل خوفا على يعقوب حني أُخرب أن الذئب الذي وجه إليه السكني؟ مث
أكل ابنه العزيز يوسف، وأُلقي عليه قميص يوسف الـملَطَّخ بدم كذب، وترك يعقوب 
يف حالة خوف مستمر إىل فترة طويلة؟ مث حني أُلقي يوسف يف غيابة اجلُب مربوط اليدين 

تعليق املسيح؟ مث مشهد مصيبة تعرض هلا والرِجلني، هل كان ذلك املشهد أقل ختويفا من 
نيب آخر الزمان حني حوصر يف غار ثور بقوة سيوف مسلولة، وقيل إن يف هذا الغار 
شخصا يدعي النبوة فخذوه واقتلوه. فهل كان ذلك احلادث أقل ترويعا من حيث الرعب 

ك قضية والذعر من حادث الصليب؟ مث حدث يف هذا الزمن، إذ رفع الدكتور مارتن كالر
زائفة بالقتل ضد مثيل املسيح، الذي هو هذا العبد املتواضع، وظل املشايخ والزعماء 
الدينيون البارزون من األقوام الثالثة أي اهلندوس واملسلمني واملسيحيني يبذلون قصارى 
جهودهم ملعاقبيت؛ أال يشبِه هذا احلادث حادث تعليق املسيح على الصليب؟ إذًا، صحيح 

ل من يدعي حب اهللا تعاىل تطرأ عليه حتما يف حني من األحيان حالة تشبه متاما أن ك
املوت. فبحسب هذه السنة اإلهلية طرأت هذه احلالة على املسيح الناصري أيضا. ولكن 
النظائر اليت قدمناها تشهد جبالء أنه مل يهلك أحد من هؤالء األنبياء يف حالة االبتالء، بل 

تشبه املوت صعد من أرواحهم هتاف عفوي: "إيلي إيلي ملا  كلما اقتربوا من حالة
شبقتين"، فتداركهم فضل اهللا تعاىل فورا. فكما جنا إبراهيم من النار، ويوسف من البئر، 
وجنا ابن إبراهيم العزيز من الذبح، وأُنقذ إمساعيل من املوت عطشا، كذلك أُنقذ املسيح 

 تلك مل تكن هلالكه بل إلظهار آية، منه.  من املوت على الصليب. إن صولة املوت
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زمننا الراهن، كأن قتل األبرياء كان مفتاح اجلنة. عندها بعث اهللا تعاىل مسيحه 
عام من موسى عارض احلروب بشدة، وكان أمريا للسالم، وجاء  ١٤٠٠بعد 

برسالة الصلح، لكن اليهود األشقياء مل يقدروه حق قدره؛ فجعل غضب اهللا 
املسيح عيسى لَبِنةً أخريةً يف النبوة اإلسرائيلية، وأشار خبلقه بغري أب إىل انقطاع 

هود غري جديرين بذلك توجه إىل النبوة يف بين إسرائيل. فلما وجد اهللا تعاىل الي
ابن آخر إلبراهيم؛ أي بعثَ من بين إمساعيل نيب آخر الزمان فكان مثيل موسى 

. ومعىن هذا االسم هو من حمد كثريا. كان اهللا تعاىل يعلم �الذي امسه حممد 
أنه سيكون هناك أناس قليلو الفهم سيشرعون يف الذم فسماه حممدا. حني كان 

ظهر املالك آلمنة وأخربها أن يف أحشائك ولدا وسيكون نبيا منة" العفيفة يف بطن "آ
  . �عظيما فسميه حممدا 

جنّى الصلحاء من قومه من السباع والسفاكني  �قصارى القول، إن النيب 
مثل موسى متاما، وأتى م من مكة إىل املدينة كما فعل موسى، وأهلك يف 

كما جاء  - �النيب  ىعطميدان بدرٍ أبا جهل الذي كان فرعون تلك األمة. مث أَ
على غرار موسى شريعةً  -١٨: ١٨الوعد يف التوراة يف سفر التثنية اإلصحاح 

ألناسٍ كانوا جهالء ومهجيني منذ عدة قرون. وكما صار بنو إسرائيل  جديدةً
كالوحوش نتيجة بقائهم يف استرقاق فرعون إىل أربعمائة عام، كذلك ما كان 
هؤالء الناس أيضا أقل منهم يف ذلك نتيجة عيشهم يف براري العرب، بل 

ني احلالل ازدادوا مهجية إىل حد كبري حىت مل يعودوا قادرين على التفريق ب
واحلرام. فالقرآن الكرمي كان بالنسبة هلم شريعة جديدة متاما مثل الشريعة اليت 

  أُعطيها بنو إسرائيل على طور سيناء. 
هي أنه كما أهلك  �وموسى  � حممد املصطفىواملماثلة الثالثة بني 

 لك كذلك أهلك النيبه الـممثيل فرعونَ أي  �موسى فرعونَ ووهب قوم



 �������� ��������  ٣٨٥ 
الذي كان يعد وايل مكة وحاكما على املنطقة، ووهب قومه  أبا جهل،

الـملك. وكما مل يتعمد موسى على يد أي نيب قبله بل علّمه من عنده، 
  فلم يكن تابعا ألي نيب.  �كذلك كان اهللا تعاىل بنفسه معلِّما للنيب 

اليت  �وموسى  � حممد املصطفىفهذه كانت أوجه املماثلة األربعة بني 
نت قبل قليل أنه كما انتهت سلسلة موسى على نيب جاء بيها آنفا. ولقد بينت

بعده بأربعة عشر قرنا، ومل يكن من بين إسرائيل من ناحية األب، ومل يأت 
بتعليم اجلهاد ومل يولد يف عهد سلطة بين إسرائيل؛ كذلك متاما مجع اهللا تعاىل 

يت على رأس القرن الرابع عشر كلَّ هذه األمور يف املسيح احملمدي. فإنّ بعث
كانت للحكمة نفسها لكي تتحقق املماثلة بني املسيح اإلسرائيلي واملسيح 

األعلى.  بني كل منهما وبني مورثه احملمدي من حيث البعد الزماين الذي كان
كذلك مل خيلقين اهللا تعاىل يف قريش لكي تتم املشاة مع املسيح األول ألنه ما 

رائيل. ومل أُبعث حامال السيف بل ملكويت هو ملكوت مساوي، كان من بين إس
وذلك لتبقى املشاة قائمة. ولقد بعثت يف عهد السلطنة اإلجنليزية اليت تشبه 
السلطنة الرومانية. وآمل أن تظهر أخالقها امللكية جتاهي بصورة أفضل من 

 البالد يف إعالن السلطنة الرومانية. وإن تعليمي هو التعليم نفسه الذي نشرته يف
م، وهو: آمنوا باهللا الذي أمجعت عليه الكتب الثالثة: التوراة ١٢/١/١٨٩٩

واإلجنيل والقرآن الكرمي، وال تتخذوا من عندكم إهلا آخر مل يثبت وجوده 
بشهادة متفق عليها من هذه الكتب الثالثة املذكورة. وآمنوا مبا يشهد عليه 

تب اهللا تعاىل. وال تؤمنوا باهللا بأسلوب يؤدي العقل والضمري وما تتفق عليه ك
ال تزنوا وال تكذبوا وال تنظروا خبائنة األعني، واجتنبوا  .�إىل الفُرقة بني كتبه 

كافة سبل الفسق والفجور والظلم واخليانة والفساد والبغي، وال تدعوا أهواء 
  النفس تتغلب عليكم.
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على فطرة  أنواع تطرأ ةانقالبات من مخسألن  أدوا صلواتكم اخلمس
اإلنسان. واشكروا نبيكم الكرمي وصلّوا عليه، ألنه هو الذي أرى سبيل معرفة 

  اهللا من جديد بعد عصر الظالم. 
) واسوا خلق اهللا عامةً، وال تؤذوا أحدا، سواء أكان مسلما أم غريه، من ٤(

  وال بأي طريق آخر.  يدوال باللسان جراء ثوائر النفْس؛ ال بال
) كونوا عباد اهللا األوفياء يف مجيع األحوال؛ حالة الترح والفَرح، وال ٥(

  عند حلول مصيبة، بل امشوا إليه قُدما. �تعرِضوا عنه 
) اتبِعوا نبيكم واقْبلوا حكومةَ القرآن ايد على أنفسكم؛ فإنه كالم اهللا ٦(

  وشفيعكم احلقيقي. 
  واسوا اإلسالم بكل قواكم وانشروا جالل اهللا وتوحيده يف األرض.  ١)٩(
) بايِعوين دف أن تنشأ لكم عالقة روحانية يب، فتكونوا غصن ١٠(

  شجرة وجودي، واثبتوا على عهد البيعة إىل املمات. 
هذه هي مبادئ مجاعيت وهي كعالمة فارقة هلا. مواساة البشر وعدم إيذائهم 

اليت تؤسسها هذه اجلماعة ال توجد يف املسلمني اآلخرين.  ماحلكا وترك عداوة
خلوض إىل اإن مبادئهم ختتلف متاما بسبب أخطائهم الكثرية اليت ال أرى حاجة 

  سع هلا اال هنا.يتيف تفاصيلها كما ال 
" الفرقة املسلمة األمحديةهو: " نفسنا وجلماعتنااالسم املناسب الذي حنبه أل

  ". املسلمون املنتمون إىل املذهب األمحديى: "وجيوز أيضا أن تدع
وهذا هو االسم، الذي نرجو من حكومتنا السنِية بكل أدب أن تسمي به 

  .هذه الفرقة يف أوراقها الرمسية وخماطباا، أي الفرقة املسلمة األمحدية
                                                 

هكذا وردت األرقام غري مرتبة يف النص األصلي فحافظنا عليها حرصا على سالمة  ١
 النص. (الناشر) 
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وإنين متأكد، حبسب معلومايت، أن قرابة ثالثني ألفا من الناس يف مناطق 

إىل يومنا هذا،  الفرقة األمحديةالبنجاب واهلند قد انضموا إىل هذه خمتلفة من 
ون من كل نوع من البدعات والشرك، ويقرون يف قلوم أم ال ؤوهم بري

كاملنافقني، وألم ميالون إىل التصاحل الربيطاينة يريدون التعامل مع حكومتهم 
ة. وإن العقالء بشكل عام والتسامح بطبيعتهم؛ فإم يدخلون هذه اجلماعة بكثر

متحركون يف هذا االجتاه بسرعة. وهؤالء الناس ليسوا من العوام فقط بل 
بعضهم من عائالت شريفة وحمترمة جدا. وقد انضم إىل هذه اجلماعة أناس من 
كل فئة مبن فيهم التجار، واملوظفون واملثقفون، وعلماء اإلسالم والزعماء. ومع 

قون إيذاًء كثريا على يد عامة املسلمني إال أن العقالء أن أفراد هذه اجلماعة يتل
أمورهم مع اهللا، واملواساة  ليصلحواالذين يرون الناس يف هذه اجلماعة يعلَّمون 

  ، والطاعة الكاملة للحكام؛ فيميلون إليها بطبيعتهم. �الكاملة مع خلقه 
ساعي وإنه ملن فضل اهللا تعاىل البحت أن ذهبت أدراج الرياح جلُّ م

املعارضني الذين بذلوا قصارى جهودهم للقضاء على هذه اجلماعة؛ فال يسع 
  اإلنسان أن يضيع أمرا كان من اهللا ومن السماء. 

كان له  �" ألن نبينا الفرقة املسلمة األمحديةهذه الفرقة بـ"سميت  لقد
 ،فكان امسا جالليا �. أما حممد �واآلخر أمحد  �امسان اثنان؛ أحدمها حممد 

سوف يعاقب بالسيف هؤالء األعداء الذين  �وكان يتضمن نبوءة أن النيب 
كان  �اإلسالم بالسيف، فقتلوا مئات من املسلمني. ولكن أمحد على هجموا 

قد فسينشر األمن والصلح يف العامل.  �امسا مجاليا، وكان يشري إىل أن النيب 
يف الفترة املكية من حياة  �مت ظهور اسم أمحد  حبيثقسم اهللا هذين االمسني 

. مث متّ ظهور اسم حممد واجلَلَد ، حيث كان التعليم هو التحلي بالصرب�النيب 
يف الفترة املدنية، حيث اقتضت حكمة اهللا تعاىل ومصلحته قطع دابر  �
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املعارضني. ولكن أُنبئ أيضا أن ظهور اسم أمحد سوف يتم مرة أخرى يف 
 ألخري أيضا، وسوف يبعث شخص تظهر بواسطته الصفات األمحديةالزمن ا
تم القضاء على مجيع احلروب. يفبالتايل س -أي الصفات اجلمالية- �للنيب 

فلهذا السبب رأيت مناسبا أن تسمى هذه الفرقة بالفرقة األمحدية، ولكي يفهم 
ح يف العامل، كل واحد عند مساع امسها أن هذه الفرقة أنشئت لنشر األمن والصل

  وال عالقة هلا مطلقًا باحلرب والقتال.
تبشر كل من يتحرى  الفرقةفيا أيها األحبة هنيئا لكم هذا االسم. هذه 

املباركة من قبلُ يف كتب األنبياء،  الفرقةذه عن هاألمن والصلح. لقد أُنبئ 
  وهناك إشارات كثرية عن ظهورها. 

ن يبارك يف هذا االسم، وأن ينضم إىل ال أريد أن أطيل، وأدعو اهللا تعاىل أ
هذه الفرقة املباركة مجيع املسلمني على وجه األرض حىت يزول من قلوم ائيا 
سم سفك دماء الناس، ولكي يكونوا هللا ويكون اهللا هلم. فافعلْ ذلك يا قدير يا 

  وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني.كرمي، آمني. 

  يانمرزا غالم أمحد من قاد

  م٤/١١/١٩٠٠

  يف مطبعة ضياء اإلسالم بقاديان ٢٨٠٠طُبع بعدد 
  
  




