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  أ                  الناشرمقدمة 

  ت                  "مقدمة الطبعة األوىل باسم "اخلزائن الروحانية

  ٥             إعالن جائزة مخسني روبية

   ٧         مخسمئة روبية للحافظ حممد يوسف جائزةإعالن 

ا  املكاملات اإلهلية اليت تشرفت ٢٩           مكتوبة يف الرباهني األمحديةوهي  

  ٤٥      القتايل للدين املوعود باالمتناع عن اجلهادفتوى املسيح 

  ٥١              رسالة باللغة العربية 

  ٥٥          االختبار اللطيف ملن كان يعدل أو حييف

  ٥٧            ردا على بري مهر علي الغولروي 

  ٢٢٣                     خامتة الكتاب

  ٢٤٠                 ١٢نبوءة دانيال، اإلصحاح 

  ٢٤٥                   غولروية التحفة ال لحقم

   ٢٦١    رأي بعض الباحثني املسيحيني األملان بأن املسيح مل ميت على الصليب
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   الكرمي رسوله على ونصلي حنمده            الرحيم الرمحن اهللا بسم
   املوعود املسيح عبده وعلى

Š‘bäÛa@òß†Ôß@ @

نشر بري مهر علي شاه الغولروي كتابا مساه "مشس اهلداية  ١٩٠٠يف يناير عام 
للمبارزة العلمية يف كتابة  �املوعود  املسيح هعا، فديف إثبات حياة املسيح"

لم يقبل بري هذا التحدي فلتمييز الباطل عن احلق،  ٢٠/٧/١٩٠٠التفسري يف 
هروبيا من ونشر إعالنا  موعدمع شروطه ووصل إىل الهور سرا دون تعيني 

فيه أدلة الذي ذكر كتاب هذا ال � املسيح املوعودألَّف فاملبارزة العلمية، 
نصوص من القرآن واحلديث أن املسيح املوعود بأثبت و ،قوية على صدق دعواه

 �كان جيب أن يظهر يف األمة احملمدية وكان زمن ظهوره هو الذي بعثه اهللا 
  فيه حصرا. 

 كما ،حممد أمحد نعيم الداعية نصيب من كتابلا هذا ترمجة شرف كان لقد
 عدد من اإلخوة الكرام واألساتذة األفاضل  وإخراجه مراجعته يف أسهم

   .اجلزاء أحسن اهللا فجزاهم
لقد بذلنا أقصى جهدنا حىت تكون الترمجة أقرب للنص األردي، ومع ذلك 
ال نربئ أنفسنا من ضعف فيها. وندعو اهللا تعاىل أن يوفقنا لبذل جهد أكرب يف 

 الطبعات القادمة لتحقيق مزيد من الدقة. 
 من لكتابا هذا حيويه مما لالستفادة الكرمي القارئ يوفق أن تعاىل اهللا نسأل

 .آمني املستقيم، اهللا صراط عن الباحثني هلداية سببا جيعله وأن ومعارف، علوم
  

‹’bäÛa@ @
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   الكرمي رسوله على ونصلي حنمده            الرحيم الرمحن اهللا بسم
   املوعود املسيح عبده وعلى

@òÈj�@òß†Ôß"òîãbyëŠÛa@åöaŒ¨a"  

åß@bãüìß@Þýu@åí†Ûa@��@�@ @

كان بري مهر علي شاه الغولروي من بني أصحاب الزوايا الذين وجه إليهم 
أنه . ويبدو ١٨٩٦دعوة املباهلة يف كتابه عاقبة آم يف  �املسيح املوعود 

 ١٨٩٧ - ١٨٩٦أول األمر، ففي سنة  �كان حيسن الظن باملسيح املوعود 
حني سأله أحد مريديه بابو فريوز علي مدير حمطة القطار من غولره (الذي 

) عن رأيه عن سيدنا املسيح �تشرف فيما بعد مببايعة سيدنا املسيح املوعود 
  أجابه بال توقف:  �املوعود 

عند الوصول إىل يقول اإلمام جالل الدين السيوطي رمحه اهللا إن معظم عباد اهللا 
بعض مقامات من منازل السلوك يصبحون مسحاء ومهديني، وبعضهم 
يتصبغون بصبغتهم. ال أستطيع القول إن هذا الرجل قد بلغ هذا املقام يف منازل 

 ه مبجبيئه،  �السلوك أو هو يف احلقيقة اإلمام املهدي الذي وعد النيبتلكنهأم 
لة ومن املؤكد أنه مؤيد.  (احلكم يعمل كالسيف املسلول لألديان الباط

  )٥صفحة  ٢٤/٦/١٩٠٤
 ١٩٠٠لكنه بعد مدة قصرية من ذلك برز إىل حلبة املعارضة، ويف يناير عام 

كتابا مساه "مشس اهلداية يف إثبات حياة املسيح"  �نشر ضد املسيح املوعود 
 وكان الكتاب يف احلقيقة تأليف أحد مريديه املولوي حممد غازي. وقد ذكر

شوال  ٢٦املكتوبة يف  �كيم نور الدين احلذلك يف رسالته إىل حضرة املولوي 
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. فحني انتشر خرب هذه الرسالة تظاهر ٢٨/٣/١٩٠٠اهلجري املوافق  ١٣١٧
بري كأنه هو مؤلف هذا الكتاب وذلك ردا على سؤال مريد له. مل يستطع 

السكوت على نفاق بري ونشر يف جريدة احلكم  �حضرة املولوي عبد الكرمي 
كل هذه املراسالت، فبدأت األحاديث املختلفة يف مريديه. ويف  ٢٤/٤/١٩٠٠

الرد على "مشس اهلداية"  �الطرف اآلخر نشر املولوي حممد أحسن األمروهي 
بـ "الشمس البازغة"، فلما كانت دعوة املناظرة صدرت يف اية مشس اهلداية 

أنه جاهز  ٩/٧/١٩٠٠املولوي احملترم عرب إعالن منشور يف  فقد أطْلعه
  ) ٩،٢٣/٧/١٩٠٠للمناظرة. (جريدة احلكم 

إن معارضة بري واإلعالنات اليت صدرت لكتابة التفسري قد ذكرها املولوي 
 "بري" �دوست حممد احملترم يف تاريخ األمحدية. لقد دعا املسيح املوعود 

لتمييز الباطل عن احلق،  ٢٠/٧/١٩٠٠سري يف للمبارزة العلمية يف كتابة التف
وقال: جيب أن تعقد اجللسة يف الهور عاصمة البنجاب وتختار أي سورة 
قرآنية بالقرعة، مث يكتب الفريقان تفسري أربعني آية منها بعد الدعاء ويبينا 
احلقائق واملعارف باللغة العربية الفصيحة والبليغة خالل سبع ساعات، مث يسلِّما 

تفسري لثالثة من أهل العلم. وانتخابهم وإحضارهم من مسئولية بري مهر علي ال
  شاه.

مل يقبل بري هذا التحدي مع شروطه ووصل إىل الهور سرا دون تعيني التاريخ 
أوال يف ضوء  �والوقت ونشر إعالنا كتب فيه أنه سيناظر املسيح املوعود 

فيها فليبايعه، وبعد ذلك يستعد  النصوص القرآنية واحلديثية، وإذا غُلب حضرته
  بري للخوض يف املواجهة اإلعجازية معه (يف كتابة التفسري). 

يف ذكر احتيال بري اخلادع: ما معىن اخلوض يف املواجهة  �قال حضرته 
اإلعجازية بعد البيعة؟ وقال: إن بري قد دبر اهلروب من املواجهة يف التفسري 
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الناس كأنه قبِل دعويت، مع أين قد نشرت يف  باقتراح املناظرة الشفهية، وخدع
كتايب "عاقبة آم" تعهدا حمكما أين لن أخوض معهم يف املناظرات مستقبال. 
لكنه دعاين للمناظرة الشفهية زعما منه أين إذا مل أستجب له فسوف يدق 
طبول النصر يف العامة، وإذا ناظرته فسوف يقول إين كنت عقدت العهد مع 

    نقضته.مث  �اهللا 
يكن يتمتع بكفاءة علمية لكتابة التفسري، ومل يتشجع فعال  مل "بري"احلق أن 

  لقبول املواجهة اإلعجازية. 
 : تأليف كتاب التحفة الغولروية

كتاب التحفة الغولروية وكتب فيه أدلة قوية  �يف أثناء ذلك ألَّف حضرته 
يث أن املسيح على صدق دعواه وأثبت من خالل النصوص من القرآن واحلد

املوعود كان جيب أن يظهر يف األمة احملمدية وكان زمن ظهوره هو الذي بعثه 
  فيه حصرا.  �اهللا 

 :اهلدف من تأليف التحفة الغولروية
كما كُتب على صورة الغالف إن هذا الكتاب أقام حجة على بري مهر علي  

شاه الغولروي ومريديه وأصحاب أفكاره، كما ذكر حضرته يف إعالن جائزة 
  مخسني روبية. 

يسرية على التكفري، قد خطر ببايل أن العامة الذين بطبعهم يتمتعون بالكفاءة ال"
كتابة التفسري باللغة العربية الفصيحة احملترم مل يقدر على  "بري"سيدركون أن 

ميلك  "بري"لوقت نفسه أن سيخطر بباهلم يف اولذلك حتاشى واجتنب. لكنه 
القدرة على النقاشات يف ضوء ما ورد يف القرآن واحلديث حتما، ولذلك تقدم 

ميلك بعض  "بري"سوف يفكرون يف قرارة نفوسهم أن ذا الطلب، ومن مث 
وتفند أدليت، لكنهم لن يعرفوا أن ما شجع  �اة املسيح األدلة اليت تثبت حي
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على التقدم بطلب النقاش الشفوي معي هو تعهدي املطبوع يف "عاقبة  "بري"
آم" واملنشور يف مئات األلوف من الناس بأين سوف أجتنب هذه املناظرات 

بغي أن يف املستقبل. لذا بكتابة هذا الكتاب أُعلن إقرارا شرعيا صحيحا أنه ين
مقابل كتايب هذا كتابا يدحض فيه مجيع أدليت هذه من األول إىل  "بري"يكتب 

األخري واحدا واحدا، مث يقيم املولوي أبو سعيد حممد حسني البطالوي اجتماعا 
عاما يف بطالة أحضره أنا وبري كالنا ويذكر فيه مجيع أدليت أمام الناس واحدا 

كل دليل يل كان املولوي قد ذكره بعد آخر، مث يذكر ردود بري مقابل 
للحضور كامال دون أي نقص أو تصرف ويقول مقسما باهللا إن هذه الردود 
صحيحة وأا تدحض جيدا األدلة املقدمة. وإذا قام بكل هذا فسوف أقدم لبري 
يف الس نفسه مخسني روبية جائزة النتصاره.... وإذا مل يرد على الكتاب 

ة فسوف يفهم الناس بال شك أنه غري قادر على النقاشات املقرون باجلائز
  بطريق صحيح أيضا".

 : زمن التأليف
التحفة الغولروية يف  لحقم. وإن ١٩٠٠يف رأيي أُلف التحفة الغولروية يف سنة 

قد أُلفت بني سبتمرب ونوفمرب سنة  ٣البداية اليت هي يف احلقيقة أربعني رقم 
قد قال و ٢٧/٩/١٩٠٠قد ورد يف ايته تاريخ  ٢ن أربعني رقم أل ١٩٠٠

  حضرته عنه: 
من  ٣٠إن تاريخ عقْد االجتماع املقترح يف ذلك الوقت واملذكور يف الصفحة "

م، وحني سلّمنا هذا املقال يف ١٥/١٠/١٩٠٠كان  ٢أربعني رقم 
م للكاتب، صدرت إعالنات موجهة إىل بري مهر علي شاه ٧/٨/١٩٠٠

غولروية؛ هلذا التحفة البسبب إعداد كتاب  ٢الغولروي وتأخر نشر أربعني رقم 
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املدة املذكورة غري كافية، ونرى من الضروري أن يعترب املوعد  نرى
  م"   (أربعني) ١٥/١٠/١٩٠٠م بدلًا من ٢٥/١٢/١٩٠٠

كان يكتب كتاب التحفة  �ومن هنا تبين أن سيدنا املسيح املوعود 
بري مهر علي  �، وكذلك حني دعا حضرته ١٩٠٠الغولروية يف أغسطس 

تابة التفسري باللغة العربية الفصيحة البليغة لك ٧/١٢/١٩٠٠شاه الغولروي يف 
...  ١٥/١٢/١٩٠٠خالل سبعني يوما قال: "لنا مهلة سبعني يوما بدءا من 

  سوف أبدأ هذا العمل بعد إاء التحفة الغولروية إن شاء اهللا. (حاشية أربعني)
تفسري سورة الفاحتة باسم "إعجاز املسيح"  �فوِفْق ذلك صدر من حضرته 

  ) ٣/٣/١٩٠١.  (احلكم ٢٣/٢/١٩٠١لعربية الفصيحة والبليغة يف باللغة ا
ومن هنا يتضح أن كتاب التحفة الغولروية قد أُلف قبل تأليف إعجاز املسيح، 

، وإن ١٩٠٠فال بد من التسليم يقينا بأن زمن تأليف التحفة الغولروية هو سنة 
التأليف غري  كان طباعته ونشره قد أجل، وكما بقي كتاب ترياق القلوب بعد

بكتابة صفحتني كذلك حصل للتحفة الغولروية  ١٩٠٢منشور مث نشر يف سنة 
أيضا، فنشر الغالف وإعالن جائزة مخسني روبية على الصفحة الثانية يف سنة 

  ونشر الكتاب.  ١٩٠٢
  املتواضع العبد                         

  مشس الدين جالل
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  غالف الطبعة األوىل هلذا الكتاب
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بري مهر كتاب قد نشر إلقامة احلجة على على أن هذا ال

علي شاه الغولري ومريديه وأصحاب أفكاره نصحا حمضا 

ابتغاء مرضاة اهللا. ودف أن ينكشف احلق على العامة قد 

نشر إعالن معه جبائزة مخسني روبية أيضا، وهو منشور يف 

  الصفحة الثانية هلذا الغالف نفسه وهذا الكتاب قد مسي بـ 
  

òíëŠÛìÌÛa@òÐznÛa@ @
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ملا كنت قد وعدت يف اية كتايب عاقبة آم بأين لن أخوض يف نقاش 
شفوي مع أي شيخ يف املستقبل، لذا ال يسعين يف أي حال قبول طلب بري مهر 
علي شاه الذي وصل إيلَّ خبصوص النقاش الشفوي معي. من املؤسف أنه رد 

جتنابا ملثل اخلداع فقط قد تقدم بطلب النقاش الشفوي معي رغم علمه بأين ا
بأين  �هذه النقاشات الشفوية اليت مل تؤد إىل أي نتيجة جيدة قد عاهدت اهللا 

سأحتاشى هذه النقاشات. إنين أعرف يقينا أن طلبه هذا هو بدافع كتمان 
الندامة فقط اليت أصابته وقت املبارزة اإلعجازية لكتابة التفسري باللغة العربية 

قق الكرامة بصرف أفكار العامة إىل اجتاه آخر حيث كان موقنا بأنه قد ح
  وبذلك ستر!

- إن اهللا مطّلع على كل قلب وكل صدر يشعر بأنه ارتكب ذنبا، لكنين 
ال أريد أبدا أن حتالفه حىت هذه الكرامة الزائفة. لذا قد خطر ببايل  -تأييدا للحق

أن العامة الذين بطبعهم يتمتعون بالكفاءة اليسرية على التفكري، سيدركون أن 
العربية الفصيحة ولذلك حتاشى  احملترم مل يقدر على كتابة التفسري باللغة بري

ميلك القدرة على  بريواجتنب. لكنه سيخطر بباهلم يف الوقت نفسه أن 
النقاشات يف ضوء ما ورد يف القرآن واحلديث حتما، ولذلك تقدم ذا الطلب، 

ميلك بعض األدلة اليت تثبت  بريومن مث سوف يفكرون يف قرارة نفوسهم أن 
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بري على التقدم ، لكنهم لن يعرفوا أن ما شجع وتفند أدليت �حياة املسيح 
بطلب النقاش الشفوي معي هو تعهدي املطبوع يف "عاقبة آم" واملنشور يف 
مئات األلوف من الناس بأين سوف أجتنب هذه املناظرات يف املستقبل. لذا 

مقابل  بريبكتابة هذا الكتاب أُعلن إقرارا شرعيا صحيحا أنه ينبغي أن يكتب 
يب هذا كتابا يدحض فيه مجيع أدليت هذه من األول إىل األخري واحدا كتا

واحدا، مث يقيم املولوي أبو سعيد حممد حسني البطالوي اجتماعا عاما يف بطالة 
كالنا ويذكر فيه مجيع أدليت أمام الناس واحدا بعد آخر، مث  بريأحضره أنا و
كره للحضور كامال دون مقابل كل دليل يل كان املولوي قد ذ برييذكر ردود 

أي نقص أو تصرف ويقول مقسما باهللا إن هذه الردود صحيحة وأا تدحض 
جيدا األدلة املقدمة. وإذا قام بكل هذا فسوف أقدم للبري يف الس نفسه 

  مخسني روبية جائزة النتصاره. 
د سلفا عن -أي مخسني روبية - احملترم فسوف أُودع هذا املبلغ بريوإذا كتب 

أن يوجه املولوي حممد  برياملولوي حممد حسني وسوف تكون من مسئولية 
حسني إىل أن يستلم مين هذا املبلغ أمانةً ويسلِّم يل إيصاال رمسيا. وبالتزام 
األسلوب املذكور آنفا سيكون من صالحيته أن يسلِّم ذلك املبلغ للبري احملترم 

بعد القسم وإمنا سأنظر إىل اهللا  بعد القسم مباشرة دون إذين. وإين لن أشتكيه
أن يقدم أعذارا سخيفة أين  بريالذي سيقسم املولوي بامسه، ولن يكون من حق 

قد كتبت الكتاب سلفًا للرد ألنه إذا مل يرد على الكتاب املقرون باجلائزة 
  فسوف يفهم الناس بال شك أنه غري قادر على النقاشات بطريق صحيح أيضا. 

  ١/١٢/١٩٠٢غالم أمحد من قاديان  املعلن مرزا
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املولوي بري مهر علي شاه الغولروي، املولوي نذير حسني الدهلوي، املولوي 
حممد بشري البهوبايل، املولوي احلافظ حممد يوسف البهوبايل، املولوي تلطف 

وي صاحب تفسري حقاين، املولوي حسني الدهلوي، املولوي عبد احلق الدهل
رشيد أمحد الغنغوهي، املولوي حممد صديق الديوبندي املدرس يف بشرايون 
التابعة حملافظة مراد آباد، الشيخ خليل الرمحن اجلمايل من سرساوه حمافظة 
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سهارنبور، املولوي عبد العزيز من لدهيانة، املولوي حممد حسن من لدهيانة، 
مرتسري، املولوي عبد اجلبار الغزنوي مث األمرتسري، املولوي أمحد اهللا األ

املولوي غالم رسول املعروف برسل بابا، املولوي عبد اهللا تونكي من الهور، 
املولوي عبد اهللا الشكرالوي من الهور، فتح علي شاه الالهوري املوظف يف 

سب مديرية الري، املنشي إهلي خبش احملاسب من الهور، املنشي عبد احلق احملا
املتقاعد، املولوي حممد حسن أبو الفيض من سكان ني، املولوي سيد عمر 
الواعظ من حيدر آباد، علماء ندوة اإلسالم عن طريق املولوي حممد علي 
سكرتري ندوة العلماء، املولوي سلطان الدين من جي بور، املولوي مسيح 

ن الشاهجهانبوري، الزمان أستاذُ نظام حيدر آباد دكن، املولوي عبد الواحد خا
املولوي إعزاز حسني خان من شاه جهانبور، املولوي رياست علي خان من 
شاه جهانبور، سيد الصويف جان شاه من مريته، املولوي إسحاق من بتيالة، 
مجيع علماء كلكوتا وبومباي ومدراس، مجيع أصحاب الزوايا ومشايخ اهلند، 

  من املسلمني.                 مجيع أهل العقل واإلنصاف والتقوى واإلميان 
ليتضح أن احلافظ حممد يوسف املراقب يف قسم الري يف احملافظة قد صرح 

يف جملس يف الهور  - بتوجيه من مشاخيه عدميي الفهم ذوي التصرفات السيئة 
يضم السادة مرزا خدا خبش مرافق النواب حممد علي خان وميان معراج الدين 

مد صادق والصويف حممد علي الكاتب وميان تشتو الالهوري واملفيت حم
الالهوري وخليفة رجب دين التاجر الالهوري والشيخ يعقوب علي حمرر 

 -جريدة احلَكم واحلكيم حممد حسني القريشي واحلكيم حممد حسني التاجر 
وميان شراغ الدين الكاتب واملولوي يار حممد؛  - املشهور بإعداد مرهم عيسى

ا ادعى أحد من الناس كذبا أنه نيب أو رسول أو مبعوث من اهللا بإصرار أنه إذ
عاما أو  ٢٣وبذلك أراد أن يضل الناس فيمكن أن يعيش بعد هذا االدعاء 
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أكثر. أي أن فوزه ذا العمر بعد االفتراء على اهللا ال يشكِّل دليال على صدقه. 
ؤالء املدعني الكُثر قائمةَ ه - على سبيل املثال  - وقال بأنه يستطيع أن يقدم 

عاما أو  ٢٣الذين ادعوا النبوة أو الرسالة أو البعثة من اهللا وعاشوا بعد ذلك 
ظلوا يزعمون للناس ملدة أطول من ذلك أن كالم اهللا ينـزل عليهم مع أم 
كانوا كاذبني. باختصار قد أصر احلافظ على ادعائه بناًء على مشاهداته فقط، 

استدالل القرآن الكرمي من اآليات املسجلة يف األسفل على مما يلزم القول بأن 
قدم هذه احلجة أمام  �من اهللا ليس صحيحا، وكأن اهللا  �كون النيب 

النصارى واليهود واملشركني خالفا للواقع متاما، وكأن األئمة واملفسرين هم 
عقيدةً يف اآلخرون قدموا هذا الدليل للمخالفني بغبائهم احملض. حىت إنه قد ورد 

"شرح عقائد النسفي"، وهو كتاب العقائد ألهل السنة. وقد أمجع العلماء على 
أن االستخفاف بالقرآن الكرمي أو استدالله كفر. وال أعرف أي تعصب دفع 
سيادة احلافظ إىل هذا القول حىت نسي اآليات املسجلة أدناه مع كونه حافظَ 

لُ رسولٍ كَرِميٍ * وما هو بِقَولِ شاعرٍ قَليال ما إِنه لَقَو�القرآن الكرمي أي: 
 لَوو * نيالَمالْع بر نزِيلٌ منونَ * تذَكَّرا تيال منٍ قَللِ كَاهال بِقَوونَ * ونمؤت

لَقَطَع نيِ * ثُممبِالْي هنا مذْناَألقَاوِيلِ * َألخ ضعا بنلَيلَ عقَوا تفَم * نيتالْو هنا من
اجِزِينح هنع دأَح نم كُمنجاء به الرسول.. أي  �١م أي أن هذا القرآن كالم

نزل عليه وحيا وليس بكالم شاعر، لكنكم ال تعرفونه ألنكم مل تعطَوا إال 
النـزر اليسري من فراسة اإلميان، كما أنه ليس بكالم كاهن، أي ليس كالم من 
له عالقة باجلن، لكنكم تزعمون ذلك ألنكم أُعطيتم حظا قليال من التذكُّر 
والتدبر، إذ ال تعرفون كم ينحطّ الكهنةُ وكم تكون حالتهم رذيلةً سافلة! بل 
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هو كالم رب العاملني الذي هو رب عالَمِ األجسام واألرواح معا.. أي أنه يريد 
أن يريب أرواحكم أيضا كما يريب أجسامكم. ومبقتضى هذه الربوبية قد بعث 

قال إن اهللا تعاىل هذا الرسول، ولو كان هذا الرسول قد تقول شيئا من عنده و
قد أوحى إليه أمرا بينما يكون هو قد اختلق ذلك الكالم وهو ليس كالما إهليا؛ 
َألخذْنا يده اليمىن مث لَقطعنا وتينه، وملا متكَّن أحدكم من إنقاذه منا. أي لو 

بادعائه الكذب ودعوته إىل الكفر  - افترى علينا لكان عقابه املوت، ألنه يريد 
هالك الناس مبوت الضالل، فموته أفضل من أن يهلك العالَم بأسره  -واالفتراء

نهلك من  هي أننا هؤالءمن تعليمه املبين على االفتراء. فسنتنا من القدمي يف 
يقدم للعامل طُرق اهلالك ويريد املوت الروحاين خللق اهللا بتقدمي التعليم الكاذب 

  بافترائه عليه.  والعقائد الباطلة، ويتجاسر على اهللا
أنه لو مل  �يدلِّل على صدق النيب  �ويتضح من هذه اآليات جليا أن اهللا 

يكن من عندنا َألهلكناه وملا عاش وملا متكَّن أحدكم من إنقاذه من اهلالك على 
حماوالتكم. لكن سيادة احلافظ ال يقبل هذا الدليل ويقول إن مدة وحي النيب 

ستطيع أن أُقدم أناسا ادعوا النبوة والرسالة كذبا عاما وأنا أ ٢٣امتدت إىل  �
عاما. مما يعين أن الدليل  ٢٣وعاشوا على كذم وافترائهم على اهللا أكثر من 

باطل وعدمي اجلدوى يف رأي  �الذي قدمه القرآنُ الكرمي على صدق النيب 
قوله . لكن �احلافظ احملترم، وال ميكن االستدالل به على صدق دعوى النيب 

أثار عجيب وذلك ألن املولوي املرحوم رمحة اهللا واملولوي املرحوم سيد آل 
حسن حني قدما هذا الدليل أمام القس فندل يف كتابيهما "إزالة األوهام" 
و"االستفسار" مل ينكره القس ومل يستطع دحضه، ومع مهارة هؤالء الناس يف 

يقدم نظريا ملن عاش هذه املدة البحث التارخيي وتصفُّح التاريخ مل يستطع أن 
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، وبهت وأُفحم. واليوم سيادة احلافظ حممد يوسف ١بعد ادعائه النبوة كذبا
ف األمر عند احملترم ينكر هذا الدليل القرآين مع كونه ابن املسلمني، ومل يتوقّ

التصريح شفويا فقط بل منلك مكتوبا خطيا وقَّع عليه احلافظ احملترم وأعطاه 
ألخي وحميب املفيت حممد صادق باعتراف منه أنه سيهيئ قائمة املفترين الذين 

عاما. وليكن معلوما أن هذا  ٢٣ادعوا النبوة كذبا وعاشوا بعده أكثر من 
 الغزنوي ويشتهر بتمسكه بالتوحيد. هذا هو احلافظ من مجاعة املولوي عبد اهللا

حال عقائد هؤالء فقد قدمنا مثاال هلا وال خيفى على أحد أن تكذيب الدالئل 
القرآنية هو تكذيب القرآن الكرمي نفِسه، وإذا رد دليل قرآين واحد فال يبقى 

أو  ضمان ألن تكون مجيع أدلة القرآن الكرمي على التوحيد والرسالة صادقةً
عاما أو أكثر بعد ادعائهم  ٢٣واهيةً. اليوم تقدم احلافظ إلثبات حياة الناس 

لَو �النبوةَ والرسالة كذبا، ومن احملتمل أن يصرح احلافظ غدا بأن دليل القرآن 
هو اآلخر باطلٌ، ويدعي أن هناك آهلةً أخرى  �٢كَانَ فيهِما آلهةٌ إِال اُهللا لَفَسدتا

ومع ذلك مل تفسد السماء واألرض. فكل شيء  -ويستطيع إراءتهم  -صادقة 
يتوقَّع من مثل هذا احلافظ املتجرئ، أما املؤمن فيقشعر بدنه إذا قال أحد أن 
أمرا من األمور الواردة يف القرآن الكرمي ينايف احلقائق أو أن الدليل القرآين 

موقف خبيث يعرض القرآنَ  الفالين باطلٌ، بل ال يليق باملؤمن أن يتبىن أي
                                                 

كان القس فندل قد قال يف كتابه ميزان احلق: إن املشاهدة تشهد على وجود ماليني من  ١
عبدة األوثان يف العامل. لكن هذا اجلواب سخيف جدا ألن عبدة األوثان ال يدعون أن اهللا 
تعاىل قد أوحى إليهم أن اعبدوا األصنام وأمرهم بأن يدعوا الناس لعبادا. فهم ضـالون  

ا مفترين على اهللا. فهذا اجلواب ال يفيد بتاتا األمر املتنازع فيه بل هو قيـاس مـع   وليسو
 الفارق ألن النقاش حول ادعاء النبوة واالفتراء على اهللا فقط ال الضالل. منه     
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 لالعتراض والطعن. وقد آل مآل احلافظ إىل أنه بسبب  �الكرمي والنيب
مناسبا، ومبا أن  �صحبته لبعض رفاقه القدامى رأى إنكار دعواي بأين من اهللا 

يقيم احلجة على الكاذب ويخجله يف هذا العامل، فقد متَّت عليه احلجة  �اهللا 
اآلخرين إذ اتفق أنه حني قال له بعض أفراد مجاعيت يف الس اإلهلية كاملنكرين 

يقدم يف القرآن الكرمي هذا الربهان بتحد وكسيف  �املذكور أعاله إن اهللا 
تقول عليه بعض األقاويل وافترى عليه كذبا لكان  �مسلول أنه لو كان النيب 

على هذا الدليل دعوى  قد قطَع وتينه وملا عاش هذه املدة الطويلة، وحني نقيس
مسيحنا املوعود هذا فنجد بقراءة كتابه "الرباهني األمحدية" أنه أعلن كونه من 

عاما على صدور  ٢١عاما تقريبا وقد مضى  ٣٠اهللا وتلقّي املكاملات اإلهلية منذ 
الرباهني األمحدية أيضا، فإذا كانت سالمةُ هذا املسيح من اهلالك هذه املدةَ 

من املوت مدة  �ى صدق دعواه فيلزم أن ال تعترب سالمةُ النيب ليست دليال عل
 �عاما أيضا دليال على صدق دعواه والعياذ باهللا، ذلك ألنه إذا كان اهللا  ٢٣

 �لَو تقَولَ علَينا�عاما ومل يبالِ مبا وعد يف  ٣٠أمهل املدعي الكاذب ملدة 
من اهللا  على كونه كاذبا والعياذ هو اآلخر أُمهِلَ  �فيقاس على ذلك أن النيب 

مستحيل، فما يلزم املستحيل هو اآلخر  �باهللا. ومعلوم أن كذب النيب 
مستحيل. وجلي أن استدالل القرآن الكرمي ال يعترب بديهي التحقق إال إذا 

ال يمهل أبدا مفتريا يضلُّ الناس مدعياً أنه  �اُعترف بالقاعدة العامة أن اهللا 
هللا، ألن إمهاله له يحدث اخللل يف ملكوته ويرتفع التمييز بني مبعوث من ا

الصادق والكاذب. باختصار حني استدل أصحايب ذا الدليل القرآين على 
صدق دعواي أنكره احلافظ بشدة وقال مصرا: جيوز أن يعيش املفتري على اهللا 

ادعوا النبوة عاما أو أكثر ووعد بأنه سيقدم مثاالً على ذلك أشخاصا  ٢٣كذبا 
عاما أو أكثر، لكنه إىل اليوم مل يقدم أي  ٢٣كذبا وقد عاشوا بعد افترائهم 
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مثال. وإن املطلعني على كتب إسالمية يعرفون جيدا أنه إىل اليوم مل يبد أي من 
عاما مثل النيب  ٢٣علماء األمة االعتقاد بأن أي مفترٍ على اهللا ميكن أن يعيش 

وإساءةٌ شنيعة إليه واستخفاف  �فر على شرف النيب . بل إنه هجوم سا�
يف القرآن الكرمي. أجل، كان من حق احلافظ  �بالربهان الذي قدمه اهللا 

عاما أو أكثر بعد دعواي بكوين مبعوثا من  ٢٣احملترم أن يطالبين بإثبات عيشي 
اء اهللا. لكنه مل يطلب مين هذا اإلثبات. ألنه يعرف جيدا وكذلك مجيع علم

اإلسالم واهلندوس والنصارى أن "الرباهني األمحدية" الذي يضم هذه الدعوى 
عاما. ومن  ٢١وقد سجل فيه كثري من املكاملات اإلهلية قد مضى على صدوره 

عاما. كما أن  ٣٠هنا يتبني أن دعواي هذه بتلقي املكاملات اإلهلية منشورةٌ منذ 
ل وفاة والدي وحفره صائغ يف أمرتسر إهلام "أليس اهللا بكاف عبده" تلقيته قبي

يف فص خامت، وهذا اخلامت موجود حىت اليوم، وإن الذين ذهبوا إلعداده ما زالوا 
على قيد احلياة. وكتاب "الرباهني األمحدية" الذي يضم إهلام "أليس اهللا بكاف 

عاما كما يثبت من  ٢٦عبده" هذا أيضا موجود. وقد مضى على ذلك أيضا 
عاما هذه ثابتةٌ من الرباهني األمحدية. وال ميكن  ٣٠ختصار إن مدة اخلامت. با

ألحد أن ينكر ذلك حبال من األحوال. وكان املولوي حممد حسني قد كتب 
 سع احلافظ إنكارتقريظا على كتاب الرباهني األمحدية نفِسه، فلما مل يكن من و

للهجوم على الدليل  عاما، اضطُر ٢١أمرٍ قد نشر يف الرباهني األمحدية منذ 
القرآين، فاملثل يقول: الغريق يتعلّق بقشة. إننا نطلب من احلافظ حممد يوسف 
احملترم من خالل هذا اإلعالن ذلك النظري الذي وعد بتقدميه يف مكتوب موقّع. 
حنن نعرف يقينا أن الدليل القرآين ال ميكن دحضه، ألن هذا الدليل قدمه اُهللا 

فقد انبعث عدد من األشقياء الوقحني يف العامل وأرادوا  ال أحد الناس. �
دحض هذا الدليل القرآين فلم يتمكنوا من دحضه بل قد رحلوا عن هذا العامل. 
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إن احلافظ عدمي العلم وال يعرف أن آالف العلماء املشهورين واألولياء قدموا 
ن يدل على دوما هذا الدليل أمام الكفار ومل يستطع أي مسيحي أو يهودي أ

عاما بعد ادعائه البعثةَ من اهللا افتراًء، فأنى للحافظ املسكني  ٢٣شخص عاش 
  أن يدحضه؟ 

ويبدو أن بعض اجلهلة واملشايخ السفهاء ظلوا يفكِّرون يف نسج أنواع 
املكايد هلالكي لكي ال أُكمل هذه املدة. كما كان اليهود فكروا يف صلب 

ذ باهللا لكي يستدلوا مبوته على الصليب على املسيح ليحرموه من الرفع والعيا
، لكن اهللا تعاىل وعد �أنه مل يكن من الصادقني الذين يرفَعون إىل اهللا 

 فع إبراهيمنقذه من املوت على الصليب ويرفعه إليه كما ربأن ي املسيح
 �واألنبياء اآلخرين األطهار. وبذلك وعلى عكس مكايد هؤالء وعدين اهللا 

بأنه سيعمرين مثانني حوال أو أقل من ذلك بسنتني أو ثالث سنوات أو أكثر، 
لكيال يستدل الناس بقصور العمر على أين كاذب،كما كان اليهود يتمنون 

أنه سيسلّمين من مجيع  �بصلب املسيح إثبات عدم رفعه. لقد وعدين اهللا 
. وقد أخربين ١يجة سيئةاألمراض اخلبيثة كالعمى لئال يستنتجوا منه أيضا أي نت

اهللا يف الوحي أن بعضهم سيواظبون على الدعاء علي، لكنه سيجعل أدعيتهم 
تصيبهم أنفسهم. واحلقيقة أن الناس مل يدخروا جهدا يف نسج املكايد لكي 

. وقد أفىت بعض املشايخ بقتلي وبعضهم �لَو تقَولَ�يطبقوا علي مدلول 
زورة اليت اتهمت ا بالتورط يف القتل، وبعض شهدوا ضدي يف القضايا امل

املشايخ تنبأوا مبويت وبعضهم داوموا على اخلرور على األذقان للدعاء علي يف 
وبعضهم صرحوا قطعا يف حقي قائلني: "إذا كان كاذبا فسيموت املساجد، 

                                                 
 ". منه تنـزل الرمحة على ثالث، العنيِ وعلى األخرينيعن العني " �لقد أهلمين اهللا  ١
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قبلنا حتما كما فعل املولوي غالم دستغري القصوري يف كتابه واملولوي 
. فلما نشروا اعيل من عليكره وأكدوا أنه سيموت قبلنا ألنه كاذب"إمس

كُتبهم يف العامل ماتوا عاجال، وهكذا قد أثبت موتهم من كان كاذبا، لكن 
هؤالء مع ذلك ال يعتربون! أفليس من املعجزة العظيمة أن حميي الدين من 

إمساعيل  لكهوكي نشر إهلامه عن مويت فمات هو نفسه؟!كذلك نشره املولوي
فمات، واملولوي غالم دستغري ألّف كتابا ونشر فيه بتحد وصرامة بأين 
سأموت قبله فمات هو نفسه قبلي، والقس محيد اهللا البشاوري تنبأ مبويت 
خالل عشرة أشهر فمات، وتنبأ ليكهرام مبويت خالل ثالث سنوات فمات. 

  كل وجه. آياته من �أال إمنا حدث ذلك كلُّه لكي يكمل اهللا 
إن املواساة اليت أبداها قومي يل واضحة وجلية! أما بغض األمم األخرى 
فكان طبيعيا، فأي جهد ادخروه يف السعي هلالكي، وأي مكيدة مل يتخذوها 
إليذائي، فهل بقي نقص يف أدعيتهم أو كانت فتاوى القتل ناقصة أو أن مكايد 

متنعين إذن؟ فلو كنت كاذبا اإليذاء واإلساءة مل تتحقق كما ينبغي؟ فأي يد 
كان حريا باهللا أن خيلق بنفسه الوسائل هلالكي ال أن خيلق هؤالء بني حني 

. فهل من عالمات الكاذب أن يشهد له ١وآخر الوسائلَ فيخيبها اهللا على الدوام

                                                 
انظروا كيف سعى املولوي أبو سعيد حممد حسني البطالوي جاهدا إلباديت والقضـاء   ١

علي وحارب اَهللا رد الوقاحة والعبث، وادعى أنه هو الذي رفعين وأنه سيحطين، لكنـه  
يعلم ما أدى إليه هراؤه، فيا أسفا عليه قد كذب يف هذا االدعاء صراحةً عن املاضي وتنبأ 

أيضا. فمن هو وما حقيقته حىت يرفعين، وإمنا هي منة إهلية علي فقـط   كذبا عن املستقبل
وما من علي غريه قط. فقد خلقين أوال يف عائلة نبيلة وعصمين من كل أنـواع العيـب   
والعار يف احلسب والنسب، مث ض حلماييت بنفسه. يا أسفا عليهم أين وصلت حالتـهم  

ائق الثابتة وال أصل هلا. فاحلق أن هذا الشقي قد شن حيث يتفوهون بأمور ال تصدقها احلق
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القرآنُ وتنـزل اآليات السماوية أيضا لدعمه وتأييده، ويؤيده العقلُ أيضا وأن 
من متنى هالكه؟! ال أستطيع أن أوقن بأن عدو أي من أهل اهللا ميوت كلُّ 

وأهلِ احلق بعد الزمن النبوي قد واجه هزمية نكراء وهوانا واضحا كما لقي 
أعدائي مقابلي. حني حاولوا اإلساءة إىل شريف تعرضوا هم أنفسهم لإلساءة 

هذا الرجل أخريا، وحني حاولوا القضاء على حيايت وزعموا أن معيار صدق 
وكذبه أنه سيموت قبلنا ماتوا هم أنفسهم، وما مضت مدة طويلة على صدور 
كتاب املولوي غالم دستغري ونشره. انظروا بأي جتاسر قد كتب أن الكاذب 
منا سيموت أوال فمات هو نفسه. فمن هنا يتبني أن الذين كانوا يتمنون مويت 

ق ماتوا أخريا، وهذا األمر ال وتضرعوا إىل اهللا أن ميوت الكاذب قبل الصاد
يقتصر على رجل أو رجلني بل قد قال ذلك مخسةٌ فرحلوا من هذا العامل. لكن 
ذلك مل يؤد إىل أي نتيجة عند املولوي حممد حسني البطالوي، واملولوي عبد 
اجلبار الغزنوي مث األمرتسري واملولوي عبد احلق الغزنوي مث األمرتسري 

شاه الغولروي ورشيد أمحد الغنغوهي ونذير حسني  واملولوي بري مهر علي
الدهلوي ورسل بابا األمرتسري واملنشي إهلي خبش احملاسب واحلافظ حممد 
يوسف املراقب يف قسم الري يف احملافظة وغريهم، فلم ميكِّنهم من اغتنام فرصة 

ج االنتفاع من هذا اإلعجاز الصريح فيخافوا اهللا ويتوبوا، إال أن هذه النماذ
فلن قصمت ظهورهم وخافوا من إصدار مثل هذه التصرحيات واإلعالنات، 

                                                                                                                     

علي كل نوع من اهلجوم وأخفق، فقد ى الناس عن البيعة فدخل األلـوف يف بـيعيت،   
وحاول اإلساءة إيل مبساعدته للقسيسني بإدالء شهادة يف قضية مزورة بالقتل، لكنـه يف  

يته، ونشر إعالنات قذرة منحطة عن املناسبة نفسها حني سأل احلاكم الكرسي وجد مثار ن
 حيايت اخلاصة وقد رد اهللا عليها سلفا وال حاجة لبياين. منه       
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فلم تكن هذه املعجزة عاديةً أن الذين  يكتبوا مبثل هذا مبا تقدمت األمثال.
حددوا معيار الصدق بأن ميوت الكاذب قبل الصادق قد دخلوا القبور يف 

أن حيايت. كنت أعلنت يف احلوار مع "املساعد آم" أمام ستني شخصا تقريبا 
. إن حالة الكاذب منا سيموت أوال، فقد شهد آم أيضا مبوته على صدقي

ومواسايت هلم ملا آل إليه مآهلم بسبب العناد. فحني يطلبون هؤالء تثري تعاطفي 
آية إمنا حيصرون طلبهم يف أن أسأل اهللا موم خالل سبعة أيام، فال يعرفون أن 

ال تقْف ما �ال يتبع املعايري اليت اخترعوها هم أنفسهم إذ قد قال سلفًا:  �اهللا 
لْمع بِه لَك سلٌ �: � كما قال لنبيه الكرمي �١لَيي فَاعٍء إِنيشل قُولَنال تو

ال يستطيع أن حيدد موعد يومٍ واحد من عنده  �فإذا كان النيب  �٢ذَلك غَدا
فأىن يل أن أُحدد موعد سبعة أيام لظهور اآلية؟ كان املولوي غالم دستغري 

دعا اهللا أفضلَ من هؤالء الظاملني األغبياء إذ مل حيدد يف كتابه أي موعد، وإمنا 
قائال: يا إهلي إذا كنت لست على حق يف تكذيب مرزا غالم أمحد  �

القادياين فأمتين قبله، أما إذا كان مرزا غالم أمحد القادياين ليس على حق يف 
دعواه فأهلكْه قبلي، فأماته اهللا عاجال جدا بعد صدور هذا الدعاء. انظروا بأي 

يف قبول هذا احلكم فله اخليار يف أن  جالء صدر احلكم. إذا كان أحد مترددا
ال �جيرب احلكم اإلهلي، لكن جيب أن يترك التصرفات الشريرة اليت تنايف آية: 

إذ تنبعث من احملاجة بنية فاسدة رائحةُ  �تقُولَن لشيٍء إِني فَاعلٌ ذَلك غَدا
إىل اهللا بطلب أن  اإلحلاد. مثل ذلك تقدم املولوي حممد إمساعيل بإخالص أيضا

  هو اآلخر إىل العامل اآلخر بسرعة.  �مييت الفريق الكاذب منا أوال، فنقله اهللا 

                                                 
 ٣٧اإلسراء:   ١
 ٢٤الكهف:   ٢
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وإن موت هؤالء املشايخ الذين ماتوا بعد الدعاء يكفي املؤمن الذي خيشى 
، أما النجس من عبدة الدنيا الذي قلبه مظلم، فال يكفيه أبدا. إن مدينة �اهللا 

عليكره بعيدةٌ من هنا وقد ال يعرف الكثريون من أهل البنجاب اسم املولوي 
حممد إمساعيل، لكن مدينة "قصور" التابعة حملافظة الهور ليست بعيدةً وأغلب 

م دستغري القصوري الظن أن آالفا من سكان الهور يعرفون املولوي غال
ولعلَّهم قرأوا كتابه أيضا، فلماذا ال خيافون اهللا إذن، ألن ميوتوا؟ فهل سوف 
يعترضون علي أين نسجت مؤامرةً لقتل غالم دستغري أيضا كما فعلوا عند قتل 
ليكهرام؟ أال إن لعنة اهللا تصيب الكاذبني إىل األبد ال للحظة واحدة فقط، 

مبكيدة ومؤامرة على إصدار نبوءة صارمة كاملبعوثني وهل تقدر ديدانُ األرض 
من اهللا املقدسني. فهل يكون اللص الذي خيرج من بيته قصد السرقة متأكدا 
من أنه سينجح يف مهمته أو أنه سيعتقل فيرسل إىل السجن؟ فكيف ميكنه أن 

عن قَتل  يتنبأ بنجاحه أمام العامل واألعداء بتحد؟ انظروا إىل نبوءيت العظيمة
ليكهرام كيف تنبأت بصراحة وحتد أنه سيقتل يف يوم معين ووقت معني 
وتاريخ معني، فهل يقدر أي شرير فاجر سفاك على إصدار مثل هذه النبوءة 
اجلليلة؟ باختصار قد طارت عقولُ هؤالء املشايخ حبيث ال ينتفعون من أي 

أن اهللا سيظهر يل آيتي عاما  ١٦آية. فقد صدر يف الرباهني األمحدية قبل 
اخلسوف والكسوف، مث عندما ظهرت هاتان اآليتان، وتبين من كُتب 
احلديث أن اخلسوف كان مقدرا يف رمضان عند ظهور اإلمام املهدي ليشهد 
على صدقه. وقد جتاهل هؤالء املشايخ عن هذه اآلية أيضا وأعرضوا عن 

  احلديث. 
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 ٥التكوير:   ١

كما كان قد ورد يف احلديث أن القالص ستترك يف زمن املسيح وقد ورد 
يالحظ هؤالء أن السكة  واآلن�١وإِذَا الْعشار عطِّلَت�يف القرآن الكرمي أيضا 

احلديدية تمد بني مكة واملدينة مبنتهى االهتمام والنشاط وحان توديع اجلمال 
لكنهم ال ينتفعون من هذه اآلية. كما كان قد ورد يف اآلثار أن املذنب 
سيطلع يف زمن املسيح املوعود، فاسألوا اإلجنليز فقد طلعت هذه النجمة أيضا 

قد ورد يف األحاديث أن الطاعون يتفشى يف زمن املسيح  منذ زمن، كما كان
ويمنع من احلج؛ فكل هذه العالمات قد حتققت. فإذا كان اخلسوف 

ا آخر يدعي بتلقي من أجلي يف السماء فاخلُقوا مهديوالكسوف مل حيدثا 
اإلهلام من اهللا أن هذا اخلسوف قد ظهر من أجله. يؤسفُين أوضاع هؤالء إذ 

 ١٧لّوا ما قال اهللا وما قال الرسول أي إجالل، وقد مضى من القرن مل يجِ
ملا  �عاما وجمددهم ما زال خمتبئًا يف غار، ملاذا يعاملونين بالعناد؟ فلو مل يرد 

أن يقيلين من  �بعثين، لقد خطر ببايل أيضا أحيانا أن أتقدم باعتذار إىل اهللا 
ا آخر فألقي يف روعي فورا أنْ ليس هذا املنصب ويشرف ذه اخلدمة شخص

هناك ذنب أكرب من أن أعتذر عن حتمل املسؤولية اليت عهدت إيلَّ خوفا منها، 
يقدمين ويدفعين قدر ما أتأخر، فنادرا ما تنقضي ليلةٌ ال يطَمئنين اُهللا  �فاهللا 
معي وأن أفواجه السماوية معي. من املعروف أن طاهري  �فيها أنه  �

أنين أراه اآلن  �بعد املوت غري أنين أُقسم بوجهه  �سريون اهللا  القلوب
  أيضا. 

إن الدنيا ال تعرفين لكن الذي بعثين هو يعرفين، ومن خطأ هؤالء وجمرد 
الشقاوة أم يتمنون هالكي، أنا الشجرة اليت غرسها املالك احلقيقي بيده، 

                                                



٢٠  òíëŠÛìÌÛa@òÐznÛa 

وإن الذي يريد اجتثاثي فلن تتحقق أمنيته غري أنه سيعد من زمرة قارون 
ويهوذا اإلسخريوطي وأيب جهل. إين أترقّب كل يوم بعني دامعة أن يبارزين 

منا مؤيد من اهللا، لكن أحد ويطلب احلُكم على منهاج النبوة ليتحقق من 
املبارزة ال يقدر عليها أي خمنث. كان غالم دستغري جنديا من جيش الكفر يف 
بلدنا البنجاب وقد نفعنا، واآلن من املستحيل أن خيرج من هؤالء مثيلُه. أيها 
الناس اعلموا يقينا أن معي يدا وفيةً حىت النهاية فلو دعا هلالكي رجالكم 

بكم وشيوخكم وصغاركم وكباركم مجاعةً وتضرعتم يف ونساؤكم وشبا
السجود حىت ترئ أنوفكم يف السجود وتشل أيديكم فلن يتقبل اهللا دعاءكم 
ولن يتوقف قدره حىت يحقق ما أراد. ولو مل يبق أحد من الناس معي لرافقَين 

وا مالئكةُ اهللا، وإذا كتمتم الشهادة فيوشك أن تشهد يل األحجار، فال تظلم
أنفسكم، فللكاذبني وجوه وللصادقني وجوه، إن اهللا ال يترك أي أمر دون أن 
حيكم فيه، إنين ألعن حياةً يعيشها املرء مفتريا وكاذبا ومعرضا عن أمر اخلالق 
خشية املخلوق. يستحيل علي أن أتقاعس يف إجناز املهمة اليت عهدها اُهللا 

حىت لو أرادت الشمس من ناحية واألرض  القدير إيلَّ واليت من أجلها خلقَين،
من ناحية أخرى أن تنطبقا علي. ما هي حقيقة اإلنسان والبشر فهو جمرد 
دودة ومضغة فأىن يل أن أترك أمر احلي القيوم من أجل دودة أو مضغة؟! 

أخريا بني املبعوثني منه ومكذبيهم السابقني كذلك  �فكما حكم اهللا 
عوثني من اهللا موسم وللذهاب موسم فاعلموا يقينا سيحكم اآلن، فلمجيء املب

أين ما جئت يف غري موسم ولن أغادر يف غري موسم. ال حتاربوا اهللا، فليس يف 
.عكم القضاء عليوس  
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حبسـب   ١وإن هديف من نشر هذا اإلعالن أن أُقيم على املخالفني حجـةً 
بآيات أخرى كـثرية وهلـذا    �، كما أَلزمهم اُهللا �لو تقول�مدلول آية 

نشرته مع مكافأة مخسمئة روبية. وإن كانوا يف شك فأنا على اسـتعداد أن  
أُودع هذا املبلغ يف أي مصرف حكومي. ولو كان احلافظ حممـد يوسـف   
وأشياعه الذين كتبت أمساءهم يف اإلعالن صادقني يف ادعائهم بأم يستطيعون 

كذبا ميكن أن يعيش، بعد افترائـه النبـوة أو   أن يثبتوا أن املفتري على اهللا 
الرسالة أو البعثة من اهللا وقراءته بعض اإلهلامات على الناس علنا بأا من اهللا، 

 ٥٠٠؛ فإين سأدفع �عاما أي مدة تماثل مدة نزول الوحي على النيب  ٢٣
مي، روبية نقدا ملن يقدم املثال حبسب ما أثبت أو حبسب إثبات القرآن الكـر 

وإذا كانوا أكثر من واحد فيمكن أن يتقامسوا هذا املبلغ. وبعد صدور هـذا  
يوما ليبحثوا يف العامل عن هذا النظري ويقدموه يل. مـن   ١٥اإلعالن أُمهلهم 

املؤسف أنين حني أعلنت بأين أنا املسيح املوعود مل يستفد املعارضـون مـن   
                                                 

أن يناقشـوين يف   -بعد مواجهتهم هزائم متكررة  -بعض سفهاء هذا العصر يريدون  ١
هم، ولكنهم مع األسف ال يعرفون أنه إذا ضوء األحاديث أو يريدون أن أناقش أحدا ميثِّل

كانوا ال يريدون التخلي عن بعض األحاديث اليت هي جمموعة بعض الظنون وهي جمروحة 
وحمل اعتراض وختالفها األحاديث األخرى ويكذا القرآن الكرمي؛ فكيف ميكن أن أترك 

ديث الصحيحة ثانيـا  هذا اإلثبات املشرق الذي يؤيده القرآن الكرمي أوالً وتصدقه األحا
ويصدقه الكالم اإلهلي الذي ينـزل علي من ناحية ثالثة وتصدقه الكتب السابقة من ناحية 
رابعة ويشهد على صدقه العقلُ من ناحية خامسة وتدعمه من ناحية سادسة مئات اآليات 
 اليت نزلت على يدي؟ فاللجوء إىل األحاديث ال يفيد يف حسم القضية، وقد أخـربين اهللا 

أن مجيع هذه األحاديث اليت يقدموا ملوثة بالتحريف املعنوي أو اللفظـي أو هـي    �
موضوعة أصال، وإن الذي جاء حكما فهو خمير يف قبول جمموعـة مـن ذخـرية هـذه     

 األحاديث بتلقي العلم من اهللا ورد جمموعة أخرى بعلم من اهللا. منه        
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دستغري القصوري كتابا وأشاع يف البنجاب بأسره أنه كذلك حني ألَّف املولوي غالم  ١

حدد طريق احلكم أن الكاذب منا سيموت أوال، فهل كان على علم بأن احلكم سيصدر 
ضده وحكمه هذا سيجلب له لعنة وأنه سيسود مبوته أولًا وجوه أصحابه اآلخرين أيضا، 

 لهم جبناء؟ منهويطبع على وجوههم يف املستقبل يف مثل هذه املواجهات وجيع

األرضية. فقـد أنـزل اهللا    اآليات السماوية أي فائدة ومل يهتدوا من اآليات
اآليات من كل جانب ويف كل جمال ومل يقبلها أبناُء الدنيا واآلن هناك صراع 

يريد أن يظهر صدق عبده الذي أرسله مـع   �بينهم وبني اهللا، أي أن اهللا 
الرباهني الساطعة واآليات املنرية، وهؤالء يتمنون أن يهلك وأن يكون مصريه 

يقضى عليه أمام أعينهم وأن تتشتت مجاعته وتنقـرض   وخيما، ويريدون أن
فيضحكوا ويفرحوا ويسخروا من الذين كانوا يدعمون هذه اجلماعة ويقولوا 
يف أنفسهم أَبشروا وهنيئًا لكم فقد شاهدمت هالك العدو وتشتت مجاعته، فهل 
 سوف تتحقق أمانيهم وهل سيطلع عليهم يوم الفرح من هذا القبيل؟ فجواب

ذلك أنه إذا كان قد طلع على أمثاهلم فسوف يطلع عليهم أيضا. فهل كـان  
أبو جهل يظن أنه كاذب، حني دعا قُبيل معركة بدر "اللهم من كـان منـا   

يف هذا املوطن"؟ مث حني صرح ليكهرام قائال: أنا أيضا أتنبأ مبوت  حنهأفكاذبا 
؛ فهل كان ١وسيموت مرزا غالم أمحد كما تنبأ هو وأن نبوءيت ستتحقّق قبله

يساوره أي شك أنه كاذب؟ فالعامل ال خيلو من املنكرين غري أن الشقي منهم 
قـادرا يف زمـن    �من ال يعرف قبل موته أنه على الباطل. فهل كان اهللا 

املنكرين السابقني ومل تعد لديه قدرةٌ اآلن؟ كال والعياذ بـاهللا، وكـل مـن    
اية املطاف. "جاء نذير يف الدنيا، فأنكروه  سيعيش لريين أن اهللا سيغلنب يف

أهلها وما قبلوه، ولكن اهللا يقبله، ويظهر صدقه بصولٍ قوي شديد صول بعد 
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صولٍ" إن اهللا الذي ميسك السماوات واألرضني وما بينهما بيده القوية كيف 
مة ميكن أن يكون مغلوبا مبكايد اإلنسان؟ فهو يصدر القرار أخريا. أال إن عال

الصادقني أن العاقبة هلم وأن االنتصار حليفهم يف النهاية ويكرمهم بـأنواع  
التجليات، فكيف ميكن أن تنهدم البناية اليت يقيم فيها ذلك امللك احلقيقـي،  
استهزئوا قدر ما تريدون وكيلوا الشتائم قدر ما تريدون وانسـجوا مكايـد   

اختذوا مجيع التدابري الستئصايل، اإليذاء واألمل واملؤامرات قدر ما تشاءون، و
وامكروا كل مكر لكن تذكروا أن اهللا سيريكم عن قريب أن يده غالبة. يقول 
الغيب إين سأغلب مبكايدي لكن اهللا يقول: أيها اللعني! سأجعل مجيع خططك 

لَوهب هلـؤالء املشـايخ املعارضـني     �تذهب أدراج الرياح، فلو أراد اهللا 
وا ا املواعيد واملواسم املقدر فيها ظهور املسيح من اهللا. وأتباعهم عيونا ليعرف

لكن كان من الضروري أن تتحقق النبوءات الـواردة يف القـرآن الكـرمي    
واألحاديث اليت ورد فيها أن املسيح املوعود سـيتلقّى األذى مـن مشـايخ    

ساءة، اإلسالم عند ظهوره، وسوف يكفِّرونه ويفتون بقتله ويسيئون إليه أشد إ
وسيعد بعيدا عن حظرية اإلسالم ومهلك الدين. فقد حقق املشـايخ هـذه   
النبوءة يف هذه األيام بأيديهم، فيا أسفا عليهم ال يفكرون أن هذه الدعوى إذا 

ومل تكن تالئم مشيئته فلماذا اجتمعت يف هذا املدعي  �مل تكن بأمر من اهللا 
ألطهار؟ أفلم تكن ليلةَ حداد عنـدهم  دالئلُ الصدق مثل األنبياء الصادقني ا

حني ظهر اخلسوف والكسوف يف رمضان يف التواريخ املذكورة يف النبـوءة  
بعد دعواي؟ أفلم يكن اليوم الذي قُتل فيه ليكهرام حبسب نبوءيت يوم وبـال  
عليهم؟ لقد أمطر اهللا اآليات كاملطر بغزارة فأغمض هؤالء العيونَ لئال يـروا  

احلق أن دعواي ليست يف غري املوعد بل قد صـدرت يف   فيؤمنوا، أليس من
عني الضرورة على رأس القرن بالضبط؟ ومن سنة اهللا القدمية ومنذ أن خلـق  
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بنو آدم أن املصلحني العظماء يبعثون على رأس القرن ويف عني الضرورة كما 
يوم كان العـامل   �على رأس القرن السابع بعد املسيح  �بعث رسولنا 

؛ هلذا كان ظهـور  ١٤ه غارقا يف الظالم وعندما نضاعف السبع يصبح بأسر
املسيح املوعود مقدرا على رأس القرن الرابع عشر ليشري إىل أن الفساد الذي 

سيكون مضاعفا يف زمن  �والنيب  �حصل يف األمم يف الفترة بني املسيح 
يف القرآن الكرمي  �هللا املسيح املوعود. وكما بينا آنفا أن أكرب برهان قدمه ا

ال يمهل مفتري  �إلفحام النصارى واليهود وإقامة احلجة عليهم هو أن اهللا 
النبوة والرسالة والبعثة من اهللا كذبا بل يهلكه. ما أغرب إميانَ املشايخ الذين 
يعارضوننا إذ يدعون اإلميان بالقرآن الكرمي بألسنتهم ويردون الدالئل الـيت  

فلو قاسوا صدقي يف ضوء هذا املعيار مؤمنني بالقرآن الكرمي لتوصلوا يقدمها. 
إىل احلق عاجال، لكنهم ملعارضيت ال يؤمنون مببدأ القرآن الكرمي هذا أيضـا،  
ويزعمون أنه إذا ادعى أحد بأنه نيب أو رسول أو مبعـوث مـن اهللا وأن اهللا   

 إلصالح النـاس مث  يكلِّمه بني حني وآخر ليكشف عليه حقائق الطريق القومي
عاما؛ أي انقضت املدة اليت هي مدة نبوة النيب  ٢٥أو  ٢٣مضى على دعواه 

ومل ميت ذلك املدعي خالل هذه املدة ومل يقتل فهذا ال يثبت أن ذلـك   �
املدعي نيب صادق أو رسول صادق أو مصلح صادق وجمدد من اهللا، وأن اهللا 

لواضح اجللي أن هذا القول كفر ألن ذلك يكلمه يف احلقيقة. لكنه من ا �
قدم هذا  �يستلزم اإلساءة إىل كالم اهللا وتكذيبه، وكلُّ عاقل يدرك أن اهللا 

احلقة أن هذا الرجل إذا كان  �الدليل يف القرآن الكرمي إلثبات رسالة النيب 
اهللا مفتريا على اهللا ألهلكته، ويعرف مجيع العلماء أن االستخفاف بدليل قدمه 

علـى   �لَهو كفر باإلمجاع، ألن االستهزاء ذا الدليل الذي قدمه اهللا  �
صدق القرآن الكرمي والرسول يستلزم تكذيب كتاب اهللا ورسولِ اهللا، وهـو  
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لكن كيف نتأسف على هؤالء؟ فلعل االفتراء على اهللا جائز يف كفر صريح. 
رأيهم! وقد يقول بعض الظانني بالسوء: لعل إصرار احلافظ حممد يوسف على 

عاما راجع  ٢٣قوله يف كل جملس أن املرء ال يهلك رغم افترائه على اهللا طيلة 
كذبا إنه رأى بضع مرات، أو قال  - والعياذ باهللا- إىل أنه قد افترى على اهللا 

رؤيا، أو تلقَّى إهلاما، ومع ذلك مل يهلك إىل اآلن، مما جعله يظن ببطالن قول 
، إذ لـو كـان   ١لقطع وتينه �عن نبيه الكرمي بأنه لو تقول عليه  �اهللا 

فنجيب أن هذه اآلية ؟ �صحيحا فلماذا مل يقطع اهللا وتينه مع افترائه عليه 
ني الذين يدعون ماليني الناس إلـيهم والـذين   ختص الرسل واألنبياء واملبعوث

 �بافترائهم يهلك العالَم بأسره. لكن الذي ال يدعي بأنه بعـث مـن اهللا   
مزاحاً أو إثباتا جلدارته  - إلصالح القوم وال يدعي النبوة والرسالة وإمنا يدعي

 كالمه بأنه رأى رؤيا ما أو تلقَّى إهلاما، ويكْذب أو خيلط يف - وكفاءته للناس
كذبا فمثلُه كمثل الدودة اليت تولد يف النجاسة ومتوت فيها. فهذا اخلبيث ليس 

: إذا تقولت علي �جديرا بأي اهتمام أو تشريف من اهللا حىت يقول له اهللا 
فسوف أُهلكك، كال بل إنه ال يستحق أي التفات حلقارته املتناهية، فال أحد 

نبيا أو رسوال أو مبعوثا من اهللا. مث جيـب أن  يتبعه وال يؤمن به أحد بصفته 
عاما ذه العادة. حنن ال نعرف كثريا عن احلافظ حممـد   ٢٣يثبت أنه عاش 

عليم بأسراره. أما  �يوسف وال يتوقع منه أن تكون فيه هذه اخلصال، فاهللا 
  حنن فنتذكر اثنني من أقواله ومسعنا أنه اآلن تراجع عنهما وينكرمها.

                                                 
مث مل  - والعياذ باهللا- حنن ال نتوقع من احلافظ احملترم أن يكون قد افترى على اهللا قط  ١

يعاقَب على ذلك فبدأ يؤمن ذه الفكرة، وإمنا نؤمن بأن االفتراء على اهللا عمل األجناس 
 وهم يهلكون يف اية املطاف. منه
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بين احلافظ قبل بضعة أعوام يف اجتماعات كبرية أن املولوي عبد  أوال: لقد
اهللا الغزنوي ذكر له أن نورا من السماء قد نزل على قاديان وحرم منه أوالده. 

متثَّل يل بشرا وقال يل إن مرزا غالم أمحد على حق،  �وثانيا: قال له إن اهللا 
  فلماذا ينكره الناس؟!.

ا كان احلافظ ينكر هذين األمرينِ اللذَين صرح ما اآلن دار خبلدي أنه إذ
؛ ألن ١أمام الكثري من الناس مرارا فال شك أنه قد افترى على اهللا والعياذ باهللا

الذي يقول احلق ال ميكنه اإلنكار حىت لو قُتل كما أن أخاه حممد يعقوب 
قال يف تعبري  أيضا أدىل بشهادته الصرحية أن املولوي عبد اهللا الغزنوي كان قد

إحدى الرؤى إن النور الذي سينور العالَم هو مرزا غالم أمحد القادياين. فكان 
احلافظ احملترم أيضا يردد هذين األمرين إىل األمس القريب، ومل يبلغْ من العمر 
عتيا حىت يظَن أنه بسبب الشيخوخة فقد الذاكرة، وقد مرت أكثر من مثانية 

ري كشاهللا الغزنوي املذكور آنفا على لسان أعوام على نش املولوي عبد ف
احلافظ يف كتايب إزالة األوهام. فهل ميكن أن يقبل أي عاقل أين لو كتبت يف 
كتايب أمرا كاذبا من عندي أن يبقى احلافظ بعد قراءته ذلك الكتاب ساكتا؟ 

عمد ال أدري ما الذي أصاب احلافظَ احملترم، يبدو أنه يكتم الشهادة عن 
ملصلحة وينوي حبسن النية أن يديل ا يف مناسبة أخرى غري أنه ال ضمان 
للحياة. ففرصة اإلظهار مل تفت بعد، فما الذي يستفيده اإلنسان إذا دمر 

                                                 
أنا ال أستطيع أن أقبل أن ينكر احلافظ هذين القولني، ألنين لست شاهدا وحيدا علـى   ١

هذين القولني بل يشهد على ذلك مجاعة كبرية من املسلمني وقد سجلت كشف املولوي 
عبد اهللا الغزنوي على لسان احلافظ يف كتايب "إزالة األوهام"، وأوقن أن احلافظ لن يتفوه 

جه مصيبة كبرية من قبل القوم. أخوه حممد يعقوب مل ينكر فأىن بكذب صريح حىت لو وا
 له أن ينكر. فالكذب ال يقل عن االرتداد. منه    
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احلياةَ الروحانيةَ لصاحل احلياة اجلسمانية؟!. كنت قد مسعت من احلافظ مرارا 
باهلة ضد املكذبني وقد قضى فترة أنه من مجاعة املصدقني يل وجاهز خلوض امل

طويلة من حياته ذا االعتقاد، وظلَّ يذكر رؤاه تأييدا هلذا االعتقاد وقد باهلَ 
بعض األعداء أيضا؛ فلماذا مال إىل الدنيا مع ذلك كله؟ لكننا إىل اآلن مل 
نيأس من أن يفتح اهللا عينيه فما زال بريق األمل موجودا حىت ميوت على هذه 

  .               احلالة

وال يغينب عن البال أن أكرب دافعٍ لنشر هذا اإلعالن هو احلافظ ألنه هو 
الذي ركز أوال يف هذه األيام على أن دليل القرآن الكرمي القائل "لو ادعى 
هذا النيب كذبا أنه تلقَّى الوحي ألهلكته" عدمي اجلدوى، بل هناك يف العامل 

دعوا كذبا النبوةَ أو الرسالة أو البعثةَ من اهللا وافتروا كثري من املفترين الذين ا
عاما وما زالوا أحياًء يرزقون. فقول  ٢٣على اهللا وعاشوا بعد ذلك أكثر من 

احلافظ هذا ال يتحمله أي مؤمن إال الذي قد حلَّت على قلبه اللعنةُ من اهللا. 
اهللا؟. أال إن قول ومن أظلم من الذي كذّب كتاب فهل كالم اهللا كذب؟ 

أنه أرى يل هذه  �! ومن قدرة اهللا اهللا حق وأال إن لعنة اهللا على املكذبني
 أخرى كثرية إذ جعل مدة نزول الوحي علي اآليةَ أيضا باإلضافة إىل آيات

 - ، ولن جتدوا شخصا �متاثل مدة نزول الوحي على سيدنا حممد املصطفى 
عاما  ٢٣افترى على اهللا كذبا بتلقي الوحي من اهللا مث عاش  -منذ خلق العامل 

، فمن تشريف اهللا لنبينا بوجه خاص أنه جعل مدة �مثلَ سيدنا وموالنا النيب 
نزول الوحي عليه معيارا للصدق. فيا أيها املؤمنون إذا وجدمت شخصا يدعي 

 ٢٣ت لكم أنه قد مضى على دعواه بتلقي الوحي بأنه مبعوث من اهللا مث ثب
عاما وظلّ يدعي بتلقي الوحي خالل هذه املدة على التوايل وثبتت دعواه من 
كتاباته املنشورة فاعلموا يقينا بأنه من اهللا حقا ألنه من املستحيل أن يفوز 
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 الكاذب عند اهللا بتلقي الوحي مدة متاثل مدة نزول الوحي على سيدنا وموالنا
. غري أنه من الواجب الضروري التحقُّق بأنه فعال قد مضت �حممد املصطفى 

عاما وأنه خالل هذه املدة مل يسكت قط ومل  ٢٣على دعواه بتلقيه الوحي 
يتراجع عن دعواه. ويف هذه األمة أنا ذلك اإلنسان الوحيد الذي نزل عليه 

وقد استمر نزول ، �عاما على شاكلة نبيه الكرمي  ٢٣الوحي من اهللا مدة 
 ل فيما يلي  ٢٣الوحي عليعاما بانتظام دون انقطاع. وإلثبات ذلك أُسج

عاما وظلّت  ٢١تلك املكاملات اإلهلية اليت نشرتها يف الرباهني األمحدية قبل 
تنشر شفويا مدة سبعة أو مثانية أعوام قبل صدور الرباهني، ويشهد على ذلك 

فسه، وبعد ذلك سأُسجل بعض املكاملات اإلهلية كتاب "الرباهني األمحدية" ن
اليت تلقّيتها بعد صدور "الرباهني األمحدية" وظلت تنشر يف كتيب األخرى بني 
حني وآخر، فكلمات اهللا هذه اليت نزلت علي من اهللا منشورةٌ يف الرباهني 
 األمحدية، وأسجلها باختصار كمثَلٍ فقط ولالطّالع على التفصيل فكتاب

  "الرباهني" موجود. 
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@òî�⁄a@pb½bØ½a@ @
@òí†»þa@´ça�Ûa@¿@òiìnØß@ïçë@bèi@ŽoÏŠ’m@�Ûa@ @

، أنت مرادي ومعي. غرست لك قدريت بيدي. سرك ١"بشرى لك أمحدي
مبنـزلة توحيدي سري. أنت وجيه يف حضريت. اخترتك لنفسي. أنت مني 

وتفريدي، فحانَ أن تعانَ وتعرف بني الناس. يا أمحد، فاضت الرمحة على 
شفتيك. بوركت يا أمحد، وكان ما بارك اهللا فيك حقا فيك. الرمحن علّم 
القرآن لتنذر قوما ما أُنذر آباؤهم، ولتستبني سبيل ارمني. قُل إين أُمرت 

. وميكرون ٢كنتم حتبون اهللا فاتبعوين حيببكم اهللاوأنا أولُ املؤمنني. قل إن 

                                                 
 قد ورد يف كتاب الرباهني األمحدية، "بشرى لك يا أمحدي". (الناشر) ١
 جيدر جبماعيت التأمل يف هذا املقام ألن اهللا القدير يقول يف هذا الوحي إن الفوز باحلـب  ٢

اإلهلي منوط باتباعكم الكامل حبيث ينبغي أن ال تبقى فيكم أدىن ذرة من املعصـية. وإن  
كلمة "الرسول" أو "النيب" الواردة يف الكالم اإلهلي حبقي، أنين رسول ونـيب اهللا، فهـذا   
اإلطالق جمازا واستعارةً ألن الذي يتلقى الوحي من اهللا مباشرةً وكان من املؤكـد أن اهللا  

ثلما كلَّم األنبياَء فليس من غري املناسب إطالق كلمة النيب أو الرسول عليه، بل إنه يكلّمه م
استعارةٌ فصيحة جدا، وهلذا السبب قد وردت كلمةُ "نيب" يف صحيح البخاري وصحيح 
مسلم واإلجنيل وسفر دانيال ويف أسفار بعض األنبياء اآلخرين حيث ورد ذكري، كمـا  

يف كتب بعض األنبياء جمازا ولقد مساين دانيال "ميكـال" يف   وردت كلمةُ "امللك" حبقي
كتابه دانيال ومعىن "ميكال" باللغة العربية مثيلُ اهللا، وكأنه يشبه اإلهلام الوارد يف الرباهني 
األمحدية "أنت مين مبنـزلة توحيدي وتفريدي فحان أن تعان وتعرف بني النـاس"، أي  

ما أحب توحيدي وتفريدي، فسوف أجعلك معروفـا  أنت حائز على قريب وأنا أحبك ك
 يف العامل مثلما أريد أن ينتشر توحيدي، وحيثما وصل امسي سيكون امسك معه. منه     
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وميكر اهللا واهللا خري املاكرين. وما كان اهللا ليتركك حىت مييز اخلبيثَ من 
الطيب. وإنّ عليك رمحيت يف الدنيا والدين، وإنك اليوم لدينا مكني أمني، 

رسلناك إال وإنك من املنصورين. وأنت مين مبنـزلة ال يعلَمها اخلَلْق، وما أ
رمحةً للعاملني. يا أمحد، اسكن أنت وزوجك اجلنة. يا آدم، اسكن أنت 
وزوجك اجلنة. هذا من رمحة ربك ليكون آيةً للمؤمنني. أردت أن أستخلف 
 اِهللا يف حلل األنبياء، وجيه رِيين. جحيي الدآدم، ليقيم الشريعة وي فخلقت

. كنت كنـزا خمفيا، فأَحببت أن أُعرف، يف الدنيا واآلخرة ومن املقربني
ولنجعله آية للناس ورمحة منا، وكان أمرا مقضيا. يا عيسى إين متوفّيك 
ورافعك إيلّ ومطهرك من الذين كفروا وجاعلُ الذين اتبعوك فوق الذين 
كفروا إىل يوم القيامة. ثُلّةٌ من األولني، وثلّة من اآلخرين. خيوفونك من 
دونه، يعصمك اهللا من عنده ولو مل يعصمك الناس، وكان ربك قديرا. 
حيمدك اهللا من عرشه. حنمدك ونصلي، وإنا كفيناك املستهزئني. وقالوا إنْ هو 
إال إفك افترى، وما مسعنا ذا يف آبائنا األولني. ولقد كرمنا بين آدم وفضلْنا 

جحدوا ا واستيقنتها بعضهم على بعض، كذلك لتكون آية للمؤمنني. و
أنفسهم ظلما وعلُوا. قلْ عندي شهادة من اهللا فهل أنتم مؤمنون؟ قل عندي 
شهادة من اهللا فهل أنتم مسلمون؟ وقالوا أَنى لك هذا إنْ هذا إال سحر 
يؤثَر. وإنْ يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. كتب اهللا ألغلنب أنا 

ى أمره ولكن أكثر الناس ال يعلمون. هو الذي أرسل ورسلي، واُهللا غالب عل
رسوله باهلُدى ودين احلق ليظهره على الدين كلّه. ال مبدلَ لكلمات اهللا. 
والذين آمنوا ومل يلبِسوا إميام بظلمٍ أولئك هلم األمن وهم مهتدون. وال 

ا الذي ختاطبين يف الذين ظلموا إم مغرقون. وإنْ يتخذونك إال هزوا، أهذ
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 دقبعث اهللا؟ وينظرون إليك وهم ال يبصرون. وإذ ميكر بك الذي كفَّر، أَو
يل يا هامانُ لعلّي أطّلع على إله موسى، وإين ألظنه من الكاذبني. تبت يدا أيب 
هلب وتب. ما كان له أن يدخل فيها إال خائفا. وما أصابك فمن اهللا. الفتنة 

العزم. أَال إنها فتنةٌ من اهللا، ليحب حبا مجا، حبا  ههنا، فاصرب كما صرب أولو
من اهللا العزيز األكرم. عطاًء غري جمذوذ. ويف اهللا أجرك، ويرضى عنك 
ربك، ويتم امسك، وعسى أن حتبوا شيئا وهو شر لكم، وعسى أن تكرهوا 

  ١شيئا وهو خري لكم، واهللا يعلم وأنتم ال تعلمون."
(أي جتري النعمة على شفتيك ت الرمحة على شفتيك" شرح الوحي: "فاض
  .أي احلقائق واملعارف)

  (أي كشف عليك معاين القرآن اليت نسيها الناس)"الرمحن علّم القرآن." 
  (أي لتتم احلُجة على ارمني.)"ولتستبني سبيل ارمني" 

  .(أي أقول لكم كل هذا الكالم بتلقّي الوحي من اهللا)"قُل إين أُمرت" 
  (يف هذا العصر)"وأنا أولُ املؤمنني"  

(أي كل من له عالقة بك سواء "يا آدم اسكن أنت وزوجك اجلنة." 
أكانت زوجك أو صديقك سينجو وينال احلياة الفردوسية وأخريا سيدخل 

   اجلنة.)
(أي هذا اآلدم الذي سوف "فخلقت آدم ليقيم الشريعة ويحيي الدين." 

قيم الشريعة ويحيي الدين)ي .  

                                                 
لقد كتبنا هذا القدر من اإلهلامات من الرباهني األمحدية باختصار، ومبا أن هذه  ١

ب اجلمل أي ترتيب اإلهلامات قد نزلت علي مرارا وبترتيب خمتلف فلم ألتزم يف تركي
 معني، فكل ترتيب حبسب فهم امللهم إهلامي. منه  
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   (أي هذا رسول اهللا يف حلل األنبياء)."جرِي اِهللا يف حلل األنبياء" 
(أي سنجعل عبدنا هذا آيةً منا وجنعله مثاال "ولنجعله آية للناس ورمحة منا" 

  لرمحتنا).
   (أي لن يقدر أعداؤك على قتلك)"يا عيسى إين متوفّيك" 

طعة أنك من مقريب، وأبرئ (أي سأُثبت بالرباهني السا"ورافعك إيلّ" 
   ساحتك من مجيع التهم اليت يلصقها املنكرون بك).

  فوق الذين كفروا إىل يوم القيامة. (أي من املسلمني) "وجاعل الذين اتبعوك" 
(أي إذا كان الناس يسبونك فإن اهللا حيمدك على "حيمدك اهللا من عرشه" 

ال يعرف هؤالء أي (. "وقالوا إن هو إال إفك افترى" العرش مقابل ذلك)
  ) السفهاء أن خلْع منصب على أحد ال يصعب على اهللا

(كذلك خلعنا هذه املرتبة على هذا "كذلك لتكون آية للمؤمنني" 
   الرجل...)

(فليتضح أن اجلملة األخرية من "وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر" 
هذا الوحي آيةٌ قرآنية وتعين أن الكفار حني رأوا معجزة انشقاق القمر احتجوا 
بأنه نوع من اخلسوف الذي حيدث عادةً وال يشكّل آيةً، ففي هذه النبوءة أشار 

إىل اخلسوف والكسوف الذي ظهر بعد سنني عدة من صدور هذه  �اهللا 
والكسوف كان مذكورا يف القرآن الكرمي وحديث الدار  النبوءة وهذا اخلسوف

قطين نبوءةً آيتني للمهدي. كما صرح أن املنكرين سيقولون بعد رؤية هذه 
اآلية إا ليست آيةً وإمنا أمر عادي. وليكن معلوما أن القرآن الكرمي قد أشار 

. أما يف احلديث �١جمع الشمس والْقَمر�إىل هذا اخلسوف والكسوف يف آية 
                                                 

 ١٠القيامة:   ١
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فرواية اإلمام الباقر اليت تنص على (إن ملهدينا آيتني ..) تبين هذا اخلسوف 
والكسوف. ومن الطريف أن نبوءة اخلسوف والكسوف هذه قد وردت يف 
كتاب "الرباهني األمحدية" قبل حتقُّقها خبمسة عشر عاما، وأُنبِئَ أن الظاملني لن 

ا وسيقولون إنه حيدث عادةً، مع أنه مل حيدث يؤمنوا ذه اآلية عند ظهوره
خسوف وكسوف يف شهر رمضان نفسه يف زمن وجد فيه املهدي منذ خلق 

  العامل. 
"قل عندي شهادة من اهللا فهل أما تكرار مجلة "قل عندي شهادة من اهللا" يف 

". (فاملراد من أنتم مؤمنون. قل عندي شهادة من اهللا فهل أنتم مسلمون
  ألوىل كسوف الشمس، أما الشهادة الثانية فهي خسوف القمر) الشهادة ا

   (من القدمي)"كتب اهللا" 
(أي مهما تعرض املبعوثون من اهللا للمواجهة فلن "ألغلنب أنا ورسلي" 

   يغلَبوا)
(فهذه نبوءة بأن شيخا شقيا سيعد قرطاس تكفريِ "وإذ ميكر بك الذي كفَّر" 

   شيك)املسيح املوعود يف الزمن الو
(أي سيقول لكبريِه هامان: ضع أنت أساس التكفري "أوقد يل يا هامانُ" 

لنفوذك يف الناس فأنت قادر بفتواك على إثارة اجلميع، فاختم أنت قبل اجلميع 
على فتوى التكفري هذه ليشتعل املشايخ كلُهم ولكي خيتموا هم أيضا بعد رؤية 

   ختمك.)
   ألتأكد هل يؤيده اهللا أم ال) (أي"لعلّي أطّلع إىل إله موسى" 
  . (فختم)"وإين ألظنه من الكاذبني" 
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".ت يدا أيب هلب وتبا ورقةَ التكفري والثانية  ١"تب إحدى يديه اليت أمسك)
   اليت ختم ا أو كتب ا فتوى التكفري)

(أي عندما سيختم هامان على ورقة التكفري فستحدث فتنةٌ "الفتنة ههنا" 
   كبرية)

 �(أي من األنبياء، ففيه إشارةٌ إىل عيسى فاصرب كما صرب أولو العزم" "
الذي كتب املشايخ اليهود األجناس فتوى تكفريه، ويف هذا اإلهلام إشارةٌ إىل أن 

يف هذا أيضا. لقد مسى  �هذا التكفري سيتحقّق لكي يظهر التشابه مع عيسى 
اهللا كاتب االستفتاء يف اإلهلام بفرعونَ، أما الذي أصدر الفتوى أوال فسماه 
هامانَ، فليس من املستغرب أن يكون إشارة إىل أن هامان سيموت كافرا، أما 

ه آمنت أَنه ال إِله إِال الَّذي آمنت بِ�فرعون فمن احملتمل أن يقول إذا أراد اهللا 
أَال إنها فتنةٌ من اهللا، ليحب حبا مجا، حبا من اهللا العزيز األكرم . �٢بنو إِسرائيل

عطاء غري جمذوذ، ويف اهللا أجرك ويرضى عنك ربك ويتم امسك، وعسى أن 
                                                 

يتضح من هذا الكالم اإلهلي أن الذين يكفِّرون ويكذبون هم قوم هالكون، فال  ١
يستحقون أن يصلِّي وراءهم أحد أبناء مجاعيت، فهل ميكن حلي أن يصلِّي خلف ميت، 

ين أنه حرام عليكم قطعا أن تصلّوا خلف أي مكفِّر أو مكذب أو أخرب �فتذكروا أن اهللا 
متردد، بل جيب أن يؤمكم أحد منكم، وإىل هذا يشري جانب من حديث البخاري 
 ائيا سائر إمامكم منكم" أي عندما سينـزل املسيح فسيكون لزاما عليكم أن تتركوا"

فعليكم أن تعملوا بذلك، فهل تريدون  الفرق اليت تدعي اإلسالم، وسيكون إمامكم منكم.
أن تقوم عليكم حجةُ اهللا وتحبط أعمالُكم وأنتم ال تشعرون، فالذي يقبلين بصدق القلب 
فهو يطيعين أيضا بإخالص، ويعتربين حكَما يف كل أمر ويطلب مين احلكم يف كل نزاع. 

وا أنه ليس مين ألنه ال أما الذي ال يقبلين بصدق القلب فسترون فيه خنوة وأنانية؛ فاعلم
 ينظر إىل أقوايل اليت تلقيتها من اهللا بعظمة فال تعظيم له يف السماء. منه               

 ٩١يونس:   ٢
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حتبوا شيئا وهو شر لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خري لكم واهللا يعلم وأنتم 
رة إىل أن التكفري كان ال بد منه وكانت تكمن فيه (ففيه إشاال تعلمون. 

حكمةٌ إهلية، فاألسف على الذين ظهرت بواسطتهم هذه احلكمةُ واملصلحةُ 
  .اإلهلية، فلو مل يولدوا لكان خريا)

لقد نسخنا هذا القدر من اإلهلامات من الرباهني األمحدية كمثال، غري أنين 
ألمحدية إىل اليوم قد ألّفت أربعني عاما هذه أي من الرباهني ا ٢١خالل مدة 

كتابا ووزعت قرابة ستني ألف إعالن يف إثبات صدق دعواي، وقد أصدرا 
كلها يف صورة كتيبات، وكان من دأيب فيها كلها أن أنشر فيها إهلامايت 
اجلديدة على الدوام، ففي هذه احلالة يستطيع كل عاقل أن يدرك كم كان 

 هذه املدة الطويلة بدءا من دعواي بأين مبعوث من نشاطي مكثفًا ليل ار يف
اهللا إىل اليوم. ومل يبقين اهللا حيا إىل اآلن فحسب، بل قد متعين بالصحة والعافية 
لتأليف هذه الكتب ورزقين املال وهيأ يل الوقت أيضا، وليست من سنة اهللا 

ايت حافلة بالنبوءات معي يف اإلهلامات أن يكلّمين كالما عاديا بل إن معظم إهلام
وهي تتضمن ردا على مكايد العدو السيئة. فمثال كان اهللا يعلم أن األعداء 
سيتمنون هالكي لكي يستدلوا مبويت العاجل على كذيب، فقد قال يل سلفًا 

". وقد مثانني حوال أو قريبا من ذلك أو تزيد عليه سنينا وترى نسال بعيدا"
عاما، وأُشيع يف مئات األلوف من الناس.  ٣٥ارب تلقيت هذا اإلهلام قبل ما يق

كذلك ملا كان يف العلم اإلهلي أن األعداء سيتمنون أن أُهجر وأُخذل 
كالكاذبني وال أُحقق أي صيت يف العامل لكي يستنتجوا من ذلك أين مل أُحرز 
القبول الذي حيظى به الصادقون وينـزل هلم من السماء، فقد قال يف الرباهني 

ينصرك رجال نوحي إليهم من السماء، يأتون من كل فج دية سلفا "األمح
فعندئذ سيقال (عميق وامللوك يتربكون بثيابك. إذا جاء نصر اهللا والفتح. 
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وانتهى أمر الزمان إلينا أليس  )١للمعارضني أهذا افتراُء اإلنسان أم فعلٌ إهلي؟
يعلم أن األعداء سيتمنون أن أموت منقطع  �(كذلك كان اهللا  هذا باحلق."

سلفا يف الرباهني  �النسل، لكي تكون آية يف نظر السفهاء، فقد بشرين اهللا 
" (أي سينقطع نسلُ آبائك ولن يبقى هلم "ينقطع آباؤك ويبدأ منكاألمحدية) 

أي ذكْر وسوف يضع اهللا بك أساسا مثل األساس الذي وضع بإبراهيم، وذه 
سالم على " يف الرباهني األمحدية إبراهيم كما قال:) �بة مساين اهللا املناس

إبراهيم صافيناه وجنيناه من الغم واختذوا من مقام إبراهيم مصلى. قل رب ال 
  " تذرين فردا وأنت خري الوارثني.

(فأنتم الذين تتبعونه اجعلوا ..  (أي هذا العبد املتواضع)"سالم على إبراهيم" 
  .قدميه، أي اتبعوه اتباعا كامال لتنجوا) مصالكم موضع

لن يتركين فردا وسوف يكثر نسلي  �هذا اإلهلام يشري إىل أن اهللا 
كإبراهيم وسيتربك الكثريون ذا النسل. أما قوله: "واختذوا من مقام إبراهيم 
مصلّى" فهذه اجلملة آيةٌ قرآنية ومعناها يف هذا املوضع أن اقتدوا يف عباداتكم 

                                                 
يعلم أنه إذا أصابين مرض خبيث مثل اجلذام أو اجلنون أو العمى أو  �كذلك كان اهللا  ١

ي، فلهذا قد بشرين الصرع فسوف يستنتج من ذلك هؤالء أن الغضب اإلهلي نزل عل
سابقا يف الرباهني األمحدية أنه سيحميين من كل علَّة خبيثة وسيتم نعمته علي، وبعده 
تلقّيت إهلاما خاصا بالعني "تنـزل الرمحة على ثالث؛ العني وعلى األخريني" .. أي إن 

ر عيين لن تتضررا بسبب الشيخوخة ولن يصيبهما "املاء األزرق" الذي يسبب ضياع نو
البصر، أما العضوان اآلخران فلم يصرح ما اُهللا ووعد بأن الربكة نفسها ستنـزل عليهما 
أيضا ولن يطرأ الفتور على قوامها وقدراما. اآلن أخبِروين أي كذاب رأيتم يف العامل يتنبأ 
بأنه سيعمر؟ ويدعي أن بصره وعضوين آخرين له ستبقى سليمة إىل آخر احلياة.؟ كذلك 

ا كان يعلم أن الناس سيكيدون لقتلي فقد بشر سلفا يف الرباهني األمحدية "يعصمك اهللا مل
 منه              .ولو مل يعصمك الناس"
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ومعتقداتكم بإبراهيم هذا الذي أُرسلَ، وتأسوا بأسوته يف كل شأن من 
.. أي �١ومبشرا بِرسولٍ يأْتي من بعدي اسمه أَحمد�شؤونكم، كما تشري آيةُ 

وسيكون امسه يف  ٢يديه ، وكأنه إحدى�سيظهر يف الزمن األخري مظهر للنيب 
السماء أمحد، وسينشر الدين على شاكلة املسيح يف صبغة اجلمال. كما تشري 

أنه عندما تفترق األمة احملمدية إىل  �٣واتخذُوا من مقَامِ إِبراهيم مصلى�آية 
فرق كثرية فسوف يظهر يف الزمن األخري إبراهيم، والذين يتبعونه هم تلك 

  لفرقة الناجية من بني سائر الفرق.                                     ا
 أن نكتب بعض اإلهلامات مثاال من الكتب األخرى؛ فقد وردت واآلن نود

من إزالة األوهام إىل اية الكتاب، والكتب األخرى  ٦٣٤يف الصفحة 
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، واهللا أعلم. إنكم عيسى. سيقولون ما مسعنا ذا يف األولني. قُلْ علمكم ضئيل
 الذيد هللا ـاحلممث هناك إهلام آخر: " .تقتنعون بظاهر الكلمات واإلام
                                                 

١
 ٧الصف:   
نبينا  �اجلدير بالذكر أنه كما كان هللا يدا اجلاللِ واجلمال، فاقتداًء بذلك قد وهب اهللا  ٢

. فإىل يد اجلمـال  �أيضا يدي الرمحة والشوكة كلتيهما لكونه مظهرا أمت هللا  �الكرمي 
)، أما يد اجلالل فتشري إليهـا  ١٠٨(األنبياء: �لَّا رحمةً للْعالَمنيوما أَرسلْناك إِ�تشري آيةُ 

يريـد أن   �)، فلما كان اهللا ١٨(األنفال:  �وما رميت إِذْ رميت ولَكن اَهللا رمى�آيةُ 
، �) بواسطة الصحابة �جاللَه ( �هاتان يف وقتهما فقد أظهر  �تتجلّى صفتا النيب 

اجلمال إىل الكمال بواسطة املسيح املوعود ومجاعته، وإىل ذلك تشري آيـة  وأوصل صفة 
�قُوا بِهِملْحا يلَم مهنم رِينآخمنه     ٤(اجلمعة: �و .( 

 ١٢٦البقرة:  ٣
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 رضاع وقته. كمثلك دبن مرمي. أنت الشيخ املسيح الذي ال ي جعلك املسيح
 ".ال يضاع

لَنحيِينك حياة طيبة، مثانني حوالً أو قريبا من ذلك، وترى : "�مث قال 
  ." مظهر احلق والعالء، كأن اهللا نزل من السماءنسالً بعيدا. 

يأيت قمر األنبياء، وأمرك يتأتى. ما أنت أن تترك الشيطان : "�مث قال 
  ." قبل أن تغلبه. الفوق معك، والتحت مع أعدائك

إين مهني من أراد إهانتك، وما كان اهللا ليتركك حىت مييز : "�مث قال  
أنت وقاره، فكيف يتركك. إين أنا اهللا  اخلبيث من الطيب. سبحان اهللا،

  ." فاخترين. قل رب إين اخترتك على كل شيء
سيقول العدو لست مرسال. سنأخذه من مارِن أو خرطوم، مث قال تعاىل: "

وإنا من الظاملني منتقمون. إين مع األفواج آتيك بغتة. يوم يعض الظاملُ على 
يال. وقالوا سيقْلَب األمر، وما كانوا يديه، يا ليتين اختذت مع الرسول سب

  ."على الغيب مطّلعني. إنا أنزلناك، وكان اهللا قديرا
إين آتيك جبيوشي الشرح:... سنضيق على هذا العدو اخلناق بأدلة قاطعة....

فجأةً، أي: ال علم لك بالساعة اليت تأتيك فيها نصريت..... يقول: ليتين مل 
  وليتين كنت معه. أعارض من أُرسل من اهللا

وقالوا: ستتشتت هذه اجلماعةُ ويفسد أمرها، مع أم مل يعطَوا علم الغيب. 
  إمنا أنت برهان من عندنا، وكان اهللا قادرا على أن يظهر برهانه عند احلاجة.

إنا أرسلنا أمحد إىل قومه، فأعرضوا وقالوا كذّاب أَشر، مث قال تعاىل: " 
ويسيلون كماٍء منهمرٍ. إنّ حبي قريب مستتر. يأتيك  وجعلوا يشهدون عليه

نصريت. إين أنا الرمحن. أنت قابلٌ، يأتيك وابل. إين حاشر كلِّ قومٍ يأتونك 
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كانك، تنـزيلٌ من اهللا العزيز الرحيم. بلجت آيايت، ولن جنبا. وإين أنرت م
جيعل اهللا للكافرين على املؤمنني سبيال. أنت مدينة العلم. طيب مقبولُ 
الرمحنِ، وأنت امسي األعلى. بشرى لك يف هذه األيام. أنت مين يا إبراهيم. 

أنت من مائنا،  أنت القائم على نفسه، مظْهر احلي، وأنت مين مبدأُ األمرِ،
وهم من فشل. أم يقولون حنن مجيع منتصر، سيهزم اجلَمع ويولّون الدبر. 
احلمد هللا الذي جعل لكم الصهر والنسب. أَنذر قومك وقل إين نذير مبني. 
إنا أخرجنا لك زروعا يا إبراهيم. قالوا لنهلكنك. قال: ال خوف عليكم 

فواج آتيك بغتةً، إين أموج موج البحر. إن ألغلنب أنا ورسلي. وإني مع األ
فضل اهللا آلت، وليس ألحد أن يرد ما أتى. قُلْ إي وريب إنه حلق، ال يتبدل 
وال خيفى. وينـزِل ما تعجب منه، وحي من رب السماوات العلى، ال إله 
إال هو، يعلَم كل شيء ويرى. إن اهللا مع الذين اتقَوا والذين هم حيسنون 

. تفتح هلم أبواب السماء، وهلم بشرى يف احلياة الدنيا. أنت تربى يف احلسىن
  ."، وأنت تسكن قُنن اجلبال، وإين معك يف كل حال١حجر النيب

الشرح:.... إنك ذو كفاءة، لذلك سيصيبك غيث عظيم. سأرسل إليك 
ذا أفواجا من كل قوم... ولو قيل: كيف نعرف أنه كالم اهللا، فآيةٌ هلم أن ه

                                                 
بعض السفهاء يقول: ملاذا ينـزل علي اإلهلام باللغة العربية، فإمنا اجلواب أن الفرع ال  ١

فلما كان هذا العبد املتواضع يترىب يف حجر النيب العطوف كما ميكنه االنفصال عن أصله، 
أي مبارك ذلك  �يدلُّ على ذلك إهلام الرباهني األمحدية "تبارك (الذي) من علَّم وتعلَّم"

، واإلنسان املبارك الثاين �اإلنسان الذي أكسب الفيوض الروحانية أي سيدنا رسول اهللا 
منه، ويف هذه احلالة إذا كانت لغة املعلِّم عربيةً فيجب أن هذا العبد املتواضع الذي تعلَّم 

 يتلقّى املتعلِّم أيضا اإلهلام باللغة العربية نظرا هلذه العالقة. منه   
 كلمة "الذي" هنا زيدت من الكاتب خطأً وال توجد يف الرباهني األمحدية. (الناشر)       �
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الكالم نزل بآيات، ولن يتيح اهللا للكافرين فرصةَ توجيه اعتراض حقيقي إىل 
املؤمنني... أنت القائم على صفاته تعاىل، ومظْهر الرب احلي، وأنت عندي 
بدايةُ األمرِ املنشود.... احلمد هللا الذي كتب لك العز من ناحية األصهار 

ومون باحلسنات أحسن قيام، ويعملون واآلباء... إن اهللا مع الذين خيشونه ويق
  الصاحلات بروعة. 
وقالوا إنْ هذا إال اختالق، إنّ هذا الرجل جيوح الدين. قلْ مث قال تعاىل: "

جاء احلق وزهق الباطل. قلْ لو كان األمر من عند غري اهللا لوجدمت فيه 
. اختالفًا كثريا. هو الذي أرسل رسوله باهلُدى ودين احلق وذيب األخالق

قُلْ إن افتريته فعلي إجرامي، ومن أظلم ممنِ افترى على اهللا كذبا. تنـزيلٌ 
من اهللا العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أُنذر آباؤهم، ولتدعو قوما آخرين. 

. خيرون على األذقان ١عسى اهللا أن جيعل بينكم وبني الذين عاديتم مودةً
كنا خاطئني. ال تثريب عليكم اليوم، يغفر اهللا لكم، سجدا، ربنا اغفر لنا إنا 

وهو أرحم الرامحني. إين أنا اهللا، فاعبدين وال تنسين، واجتهِد أن تصلين، 
واسألْ ربك وكُن سئوالً. اهللا ويلٌّ حنان، علَّم القرآن، فبأي حديث بعده 

، إنْ هو إال وحي حتكمون؟ نزلْنا على هذا العبد رمحةً، وما ينطق عن اهلوى
يوحى. دنا فتدلّى، فكان قاب قوسني أو أدىن. ذَرين واملكذّبني، إين مع 
الرسول أقوم. إنّ يومي لفصلٌ عظيم، وإنك على صراط مستقيم. وإنا 

                                                 
) ١٢٠(هود: �ولذَلك خلَقَهم� من املستحيل أن يؤمن اجلميع ألنه مبوجب آية: ١

(آل عمران:  �وجاعلُ الَّذين اتبعوك فَوق الَّذين كَفَروا إِلَى يومِ الْقيامة�ومبوجب آية: 
 )؛ فإن إميان اجلميع ينايف النص الصريح، فاملراد هنا السعداء منهم فقط. منه    ٥٦
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نرِينك بعض الذي نعدهم أو نتوفّينك، وإين رافعك إيلّ، ويأتيك نصريت، إين 
  ".أنا اهللا ذو السلطان

الشرح: ... قلْ لو مل يكن هذا األمر من عند اهللا تعاىل ملا وجد يف كالم اهللا 
ما يؤيده، ولكان هذا األمر معارضا للسبيل الذي يذكره القرآن الكـرمي وملـا   
وجد تصديقه يف القرآن، وملا قام عليه أي دليل من األدلة احلقّة، وملا وجد فيه 

األدلة اليت توجد فيه اآلن، وملا وجد  قط نظام وترتيب وسلسلة علمية وذخرية
معه شيء من اآليات اليت ترافقه اآلن من السماء واألرض.... هو اهللا الـذي  
أرسل رسوله أي أنا العبد املتواضع... قل ان اختلقته من عندي فعلي إجرامي 
أي: ال بد أن أهلك... إن هذا ال ينطق من عنده، بل إن ما تسمعون إمنا هـو  

، إنه دنا من اهللا أي ذهب إىل فوق، مث جاء إىل حتت لتبليغ احلق، لذا وحي اهللا
فإنه صار وسط قوسني، حيث صار اهللا فوقه واملخلوق حتته.... وإنّ ما نعدهم 
فقد نريك بعضا منه يف حياتك، أو نميتك وننجز وعدنا بعـد وفاتـك، وإين   

 تعـاىل. سـيكون   سأرفعك إيل، أي: سوف أُثبت للدنيا أنك مرفوع إىل اهللا
  نصريت حليفك. إين أنا اهللا الذي تسيطر آياته على القلوب وتسخرها. 

ويف سلسلة هذه اإلهلامات هناك بعض اإلهلامات باللغة األردية أيضا وأُسجل 
  بعضها فيما يلي وهي: 

�(أ): ";�<��=�>���;�<��=�>��;�<��=�>���;�<��=�>��;�<��=�>���;�<��=�>��;�<��=�>�����لك خطاب العزة. ���<�=��>�;?��@�>���?��@�>���?��@�>���?��@�>�
,�AB�C�D�,�AB�C�D�,�AB�C�D�,�AB�C�D��E�0F��G�H�IJK������L@�0F��G���6�M�N��������:������O�E�0F��G�H�IJK������L@�0F��G���6�M�N��������:������O�E�0F��G�H�IJK������L@�0F��G���6�M�N��������:������O�E�0F��G�H�IJK������L@�0F��G���6�M�N��������:������O

�'��PK�O�(QR!��S�'�TU���V����O�(QW���X�Y��H���Z��[��\�'��PK�O�(QR!��S�'�TU���V����O�(QW���X�Y��H���Z��[��\�'��PK�O�(QR!��S�'�TU���V����O�(QW���X�Y��H���Z��[��\�'��PK�O�(QR!��S�'�TU���V����O�(QW���X�Y��H���Z��[��\
�(]^�_��`a��.b�'�(c��d��e�f��G�g�!��'�h�i��j!��k�l�(]^�_��`a��.b�'�(c��d��e�f��G�g�!��'�h�i��j!��k�l�(]^�_��`a��.b�'�(c��d��e�f��G�g�!��'�h�i��j!��k�l�(]^�_��`a��.b�'�(c��d��e�f��G�g�!��'�h�i��j!��k�l

K��E��m�nG��K��E��m�nG��K��E��m�nG��K��E��m�nG�����o�pq��:�rs�t��o�Au�AB�C�vw�<�(�xy��AB�C�z���o�pq��:�rs�t��o�Au�AB�C�vw�<�(�xy��AB�C�z���o�pq��:�rs�t��o�Au�AB�C�vw�<�(�xy��AB�C�z���o�pq��:�rs�t��o�Au�AB�C�vw�<�(�xy��AB�C�z
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�'�D����{��|s�
�},���~�����T���>����(�������/��PK���zK�'�D����{��|s�
�},���~�����T���>����(�������/��PK���zK�'�D����{��|s�
�},���~�����T���>����(�������/��PK���zK�'�D����{��|s�
�},���~�����T���>����(�������/��PK���zK
�����������C�(���8������������������C�(���8������������������C�(���8������������������C�(���8�������  ذوا الرفق الرفق، فإن الرفق رأسخ

�اخلريات �a�vw��a�vw���a�vw��a�vw���a�vw��a�vw���a�vw��a�vw������0<�h��G��:�����6�vw��<�(��0��������0<�h��G��:�����6�vw��<�(��0��������0<�h��G��:�����6�vw��<�(��0��������0<�h��G��:�����6�vw��<�(��0���
�������O��a����rs�D�������� ����O���S������n�B�nG�����O���a�������O��a����rs�D�������� ����O���S������n�B�nG�����O���a�������O��a����rs�D�������� ����O���S������n�B�nG�����O���a�������O��a����rs�D�������� ����O���S������n�B�nG�����O���a
��K���������������<��'�D����D����O,�0�����8����rs�E�n�F��K���������������<��'�D����D����O,�0�����8����rs�E�n�F��K���������������<��'�D����D����O,�0�����8����rs�E�n�F��K���������������<��'�D����D����O,�0�����8����rs�E�n�F

����0��n����K� ¡�Q��¢�£�'����0��n����K� ¡�Q��¢�£�'����0��n����K� ¡�Q��¢�£�'����0��n����K� ¡�Q��¢�£�'6�0��E�(¤6�0��E�(¤6�0��E�(¤6�0��E�(¤� "(أردية)  
ستكون معه آيةٌ  ."لك خطاب العزة" أي: خطاب العزة، خطاب العزة.

" أنه ستتهيأ من األسباب ما جيعل الناس "خطاب العزةيبدو من وحي اهللا تعاىل: عظيمة (
أراد اهللا  ) مث قال: يعرفون صدقي ويعطونين لقب العزة، وسيكون هذا عند ظهور آية ما

أن يبارك يف امسك، ويري بريق امسك يف اآلفاق جيدا. إين سأري بريقي، 
وسأرفعك بقدريت. نزلت سرر من السماء، ولكن سريرك وضع فوق كلّ 
سرير. نصرتك املالئكةُ عند لقاء العدو. قد عاملك اإلجنليز بلطف. كان اهللا 

ال حيزنون مثقال حبة  حيث كنت. إن الذين تتقلب وجوههم يف السماء
يف . (خردل. هذا التصرف ليس جيدا، فليمنع منه زعيم املسلمني عبد الكرمي

 نن لسم برفق ولطف، فإهذا الوحي تعليم ألبناء اجلماعة كلهم بأن يعاشروا زوجا
إماءهم. احلقيقة أن النكاح معاهدة بني الرجل واملرأة، فاسعوا لئال تكونوا يف معاهدتكم 

، وورد يف �وعاشروهن بِالْمعروف�من املخادعني. قال اهللا تعاىل يف القرآن الكرمي: 
احلديث: "خريكم خريكم ألهله"، أي أن أفضلكم من هو أفضلكم يف معاشرة زوجته. 
فاصنعوا إىل زوجاتكم املعروف روحانيا وماديا، وادعوا هلن دائما، واجتنِبوا الطالق، ألنه 

دا عند اهللا من يتسرع يف الطالق. إن ما وصله اهللا، فال تستعجلوا يف كسره كما شقي ج
(كان أخي  "خذوا الرفق الرفق، فإن الرفق رأس اخلريات." )يكسر اإلناء النجس.

املولوي عبد الكرمي قد كلّم زوجته بشيء من القسوة، فنـزل األمر اإلهلي بأن قسوة الكالم 
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إن أول واجب املؤمن أن يعامل كل واحد بلطف وحسنِ خلق قدر  هلذا احلد ال جتوز، بل
اإلمكان، بيد أن استعمال الكلمات املرة جائز أحيانا على شاكلة دواٍء مر، لكن مبقتضى 

... إن اهللا تعاىل الضرورة وبقدرها فقط، وليس أن تصبح اللهجة القاسية هي طابع املرء.)
ك مجيعها. رب األفواج يتوجه إليك. لو يصلح أمورك كلها، ويعطيك مرادات

نظروا إىل املسيح الناصري لتبني هلم أن الربكات عند هذا العبد ليست أقلّ مما 
كانت عنده. وال ختوفوين من النار، ألن النار خادمة لنا، بل هي خادمة 

   خدامنا.
  (ب): أتذكّر أنين تلقيت ذات مرة إهلاما باألردية وهو:

"�� ���6�0��E�(¤����0��n����K����¢�£�¥'��K�6�0��E�(¤����0��n����K����¢�£�¥'��K�6�0��E�(¤����0��n����K����¢�£�¥'��K�6�0��E�(¤����0��n����K����¢�£�¥'��K)"  قال املسيح املوعود
   ): هذه اجلملة قد قاهلا اهللا تعاىل حكايةً عين.�

  أي: ال ختوفين من النار، فإن النار خادمة لنا، بل خادمة خدامنا.
ا احلق أن الذي يصبح عبدا هللا حقًا، فلن يصاب بالطاعون، ومن تضرر فإمن

  سيتضرر من نفسه. 

"T¦�§���:¨���©���������:�̈ �ª�a� «n¬�������K���T¦�§���:¨���©���������:�̈ �ª�a� «n¬�������K���T¦�§���:¨���©���������:�̈ �ª�a� «n¬�������K���T¦�§���:¨���©���������:�̈ �ª�a� «n¬�������K���� "(أردية)  
  أي: جاء الناس وادعوا، فأمسك م أسد اهللا، انتصر أسد اهللا.

  مث قال تعاىل:  
"�� ��®��¦��¯��>�°����_����0�±®��¦��¯��>�°����_����0�±®��¦��¯��>�°����_����0�±®��¦��¯��>�°����_����0�±�+��²��³j�́ ��µ���(��+��²��³j�́ ��µ���(��+��²��³j�́ ��µ���(��+��²��³j�́ ��µ���(�(فارسية)            
�����������<�(·�̧ �®��¦�������<�(·�̧ �®��¦�������<�(·�̧ �®��¦�������<�(·�̧         (أردية)¦��®�

�+��¹��º?�»�¼����+��¹��º?�»�¼����+��¹��º?�»�¼����+��¹��º?�»�¼���(فارسية)        
�½¾'!���:�¿�M�À�½¾���D!����Á��/���K�ÂÃ�>��H�Á��O,����N����Ä��@�½¾'!���:�¿�M�À�½¾���D!����Á��/���K�ÂÃ�>��H�Á��O,����N����Ä��@�½¾'!���:�¿�M�À�½¾���D!����Á��/���K�ÂÃ�>��H�Á��O,����N����Ä��@�½¾'!���:�¿�M�À�½¾���D!����Á��/���K�ÂÃ�>��H�Á��O,����N����Ä��@

�ÅK��O���a�34�TÆ�E�D!��'�(Ç��K���È��@����O��a�ÅK��O���a�34�TÆ�E�D!��'�(Ç��K���È��@����O��a�ÅK��O���a�34�TÆ�E�D!��'�(Ç��K���È��@����O��a�ÅK��O���a�34�TÆ�E�D!��'�(Ç��K���È��@����O��a" (أردية)  
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بعلى املنارة العلياأي: ت تقَعني وفإن وقتك قد أتى، وإنّ قدم احملمدي ،رت١خ .
إنّ حممدا سيد األنبياء، مطهر مصطفى. وبلجت آيايت. سيكون ذلك اليوم يوما 
مباركًا جدا. جاء نذير يف الدنيا، فأنكروه أهلها وما قبلوه، ولكن اهللا يقبله، 

 ظهر صدقه بصولٍ قويصولٍ بعد صولٍ. آمني.وي ،شديد  
  

  
  
  
  
  
  

                                                 
" تعين: كانت هناك نبوءات من قبل قدم احملمديني وقَعت على املنارة العليا "وإنّمجلة  نإ ١

مجيع األنبياء عن بعثة مسيح آخر الزمان، وكان اليهود يزعمون أنه سيبعث منهم، وكان 
النصارى يظنون أنه سيكون منهم، ولكنه ظهر يف املسلمني، وهكذا فكانت منارة العزة 

. وقد استخدمت هنا كلمة احملمديني لإلشارة إىل أن الذين العليا من نصيب احملمديني
كانوا ينظرون حىت اآلن إىل قوة اإلسالم الظاهرية وشوكته املادية فقط، واليت مظهرها 
اسم حممد، سريون اآلن آيات مساوية كثرية هي من لوازم مظهرِ اسم أمحد، ألن اسم أمحد 

 هي من لوازم احلقيقة األمحدية واحلامدية يقتضي التواضع واحللم وكمالَ التفاين، اليت
  والعاشقية واحملبية، وإن احلامدية والعاشقية تستلزم ظهور اآليات املؤيدة. منه
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áîyŠÛa@å»ŠÛa@�a@á�i@ @
@@@@@@@@@áíŠØÛa@éÛì�‰@óÜÇ@ïÜ–ãë@ê†à− 

@ @

@…bè¦a@åÇ@Êbänßübi@…ìÇì½a@|î�½a@ôìnÏaÛÔnbÛï@åí†ÜÛ 

"ختلَّوا أيها األحبة عن فكر اجلهاد اآلن، فاحلرب والقتال من أجل الدين ١
  حرام اآلن.

 ، فجميع احلروب الدينية قد انتهت٢الدينقد جاء املسيح الذي هو إمام 
  اآلن.

                                                 

١
 )من املترجم(أردية. ترمجة أبيات   

٢
يوم السبت يف الساعة الثانية بعد  ٢/٦/١٩٠٠(إهلام وكشف عظيمان) أُريت اليوم  

�������"الظهر يف غيبوبة بسيطة ورقةً ناصعة البياض، وكان مكتوبا يف سطرها األخري:  ���� ���� �  ".

.وأرى أن يف ورود هذه الكلمة يف السطر األخري إشارة إىل حسن العاقبة. أي  أي العز
  مث تلقيت بعدها فورا الوحي التايل:  عاقبيت حسنة.

"�����	
���������	������	
���������	������	
���������	������	
���������	�        ����� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������������������������������������������������������������������  "  

الذين كانوا يسمونين  أي: لقد جتلّت قدرة القادر سبحانه وتعاىل، واعتقل كل أولئك
  .كافرا

ويعين هذا الوحي، كما فُهمت من عند اهللا  تعاىل، أن آيات عظيمة ستظهر عن 
قريب، فيتهم كل الذين يكفّرونين بشىت التهم ويؤخذون بشدة حبيث لن يبقى هلم مهرب. 

  هذه نبوءة وليتذكرها كل من يقرأها. 

  يف الساعة احلادية عشرة والنصف الوحي التايل:  ٣/٦/١٩٠٠مث نزل علي يف 
"����������������������������������������������������������������������������                                ��������������������������������������������������������������������������������  "  

  أي: أن الذين كانوا يكفرونين صاروا مهانني ووقعوا يف األسر أمجعني.
يقومون بتكفريي حبيث لن يبقى هلم أية معاذير. أي: ستقام حجة اهللا على كل أولئك الذين 

  منه هذا نبأ، أي أن هذا سيحدث عن قريب، وستظهر آية ساطعة حامسة لألمر.
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من السماء اآلن، وإن فتوى احلرب واجلهاد سخف  زلـالنور اإلهلي يتن
  وعبث.

فالذي خيوض اآلن يف اجلهاد هو عدو اهللا، والذي يتمسك ذا االعتقاد 
  .�ينكر النيب 

  أيها الناس، ملاذا جرون حديث النيب، فاهجروا اخلبيث الذي يهجره.
  وا.ملاذا تنسون نبأَ "يضع احلرب" أمل يرد يف البخاري؟ فافتحوه وتأكد

  " إن عيسى املسيح سيلغي احلروب.�لقد قال سيد الكونني "املصطفى 
  فعندما يأيت؛ يأيت الصلح معه، ويقضي على سلسلة احلروب دفعةً واحدة.

ستشرب الشاة واألسد من منهل واحد، وسيلعب األوالد مع األفاعي دون 
  أي خوف أو خطر. 

سوف ينسى الناس أي سيكون ذلك الزمن زمن السالم، ال زمن احلرب، و
  أعمال السيف والسنان. 

فكل من خيرج بعد مساع هذا احلكم للقتال سوف يلقى هزمية نكراء من 
  األعداء.

  فهذه نبوءة معجزةً تكفي ملن هو أهلٌ للتدبر.
  باختصار؛ هذه عالمة جميء املسيح، فبظهوره سينهي مجيع احلروب الدينية. 

تنا مل فاآليات جتلت وتبينت بأن الزمن مل يكما كان يف السابق، فإن أم دع
  تعد متلك القدرة والقوة والرعب. 

  فما عدمت ذوي بأس وقدرة، ومل يبق لكم سلطنة وال هيبة وال شوكة.
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فلم يبق لكم صيت وبروز وثروة، ومل يبق فيكم عزمية التقدم وال اهلمة 
  السابقة.

  . مل يبق فيكم علم وال صالح وال عفاف وال نور وال اء
  مل تبق فيكم حرقة والتياع وال رِقّة وال رمحة وال شفقة على خلْق اهللا.

  مل تبق يف قلوبكم ألفةُ حبيب، ومل تبق حالتكم جاذبة للنصرة.
لقد حلّ يف قلوبكم احلمق واختفت الفطنة، وأصابكم كسل ومل يبق فيكم 

  جلَد.
  حكمة. مل تبق فيكم معرفة وال علم وال فراسة وال فكر وال قياس وال 

ما عدمت جديرين؛ ال يف أمور الدين وال الدنيا، ومل تعودوا سباقني على 
  الشعوب األخرى. 

مل يبق فيكم أنس وال شوق ووجد وال طاعة، ومل يبق أي حد واية 
  للظلمة. 

إنكم تداومون على الكذب ومل تعودوا متعودين على الصدق، ومل تبق فيكم 
  أي عالمة للنور اإلهلي. 

بكم عامرة مبئات أنواع األوساخ واألدران، ومل تبق فيكم طهارة، ومل إن قلو
  تبق لديكم رغبة يف إحراز الرب.

فاملائدة فارغة ومل تعودوا تتنعمون بالنعمة، فقد صار الدين قشرا قد ضاع 
  مغزاه وحقيقته. 

مل يبق لكم أي حب ملوالكم، وماتت القلوب ومل تعودوا قادرين على 
  احلسنة.

ء فوق كل هذا وذاك أنكم فقدمت الوحدة، وتفشى فيكم التشتت وهناك بال
  واالفتراق وارتفعت املودة.
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لقد متم ومل تبق لكم أي عظمة، وتشوهت الصورة فلم تبق على حالتها 
  السابقة. 

  ملاذا مل تبق فيكم قوة السيف؟ إمنا السر يف ذلك أنه مل تبق له حاجة. 
اجلرب، فهي ال متنعكم من أداء  فلم تعد الشعوب األجنبية متارس عليكم

  الصالة والصوم. 
أجل إنكم بأنفسكم تركتم سبيل الدين وتعودمت على ارتكاب املعاصي 

  والفسق.
فحياتكم اآلن كلها فاسقة ومل تبقوا مؤمنني، بل أصبحتم تتصرفون 

  كالكفار. 
يا قومِ؛ مل يعد احلبيب ينظر إليكم حبب، فلتبقوا متضرعني، فلم يبق أي أثر 

  يف أدعيتكم. 
فكيف ميكن أن تتمتعوا بتلك النظرة، فلم تعد لكم القلوب السابقة، فقد 

  صارت للشيطان ومل يعد حيبها الرمحن.
  فقد متزقت مجيع ألبسة التقوى، ومجيع األفكار يف القلوب تنجست.

إذا كان هناك بعض الصاحلني فقد صاروا ترابا مبوم، أما اآلخرون فقد 
  فاكني. صاروا ظاملني وس

فقد أصبحتم حمل غضب اهللا بأنفسكم، وابتعدمت عن ذلك احلبيب عقابا على 
  معاصيكم. 

  فما معىن قتال األغيار إذ قد أصبحتم أنتم األغيار وصرمت جديرين بالعقاب. 
  فقولوا صدقا وحقا؛ أين توجد األمانة، وأين ذلك الصدق والتدين؟

  نور املؤمنني.فحني مل يبق فيكم إميان وال عرفان وال 
  .�علَيكُم أَنفُسكُم �فاطّلعوا على كفركم أيها القوم وتذكَّروا آية
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  -الذي سيجعل الدين يزدهر بقتل الكفار - ففكرة جميء املهدي الدموي
  أيها الغافلون، هي كالم فارغ وتان عدمي الثبوت وعقيم. 

د كشفت لكم أيها األحبة؛ إن الرجل الذي كان نزوله مقدرا قد نزل، وق
  هذا السر الشمس والقمر.

  قد مضى من القرن سبعة عشر عاما، أه أين ذهب املتدبرون فيكم؟
  فاآليات اليت أُريتموها ليست قليلةً، فكَم من أسرار طيبة كُشفت عليكم! 

  إال أنكم مل تنتفعوا منها أميا فائدة، وقد أعرضتم وصرفتم عنكم هذه املائدة.
  ن تكفّوا عن البخل، ألن تتطهروا؟ أيها األصدقاء؛ أل

  ألن تزيلوا أدران الباطل عن القلوب وتعودوا إىل احلق؟
  فما هو عذركم اآلن؟ ألن ختربونا، ألن تقولوا لنا ما خيفى يف القلوب؟ 

  ألن ترجعوا إىل اهللا أخريا؟ ألن تواجهوه آنذاك؟
  .فإن الذي حيب منكم الدين واألمانة جيب عليه أن يقوم القلب.

فيخرب الناس بأن هذا هو وقت املسيح، وأن اجلهاد والقتال اآلن حرام 
  وقبيح.

  ها قد أدينا واجبنا أيها األصدقاء..

  وإن مل تفهموا حىت اآلن، فسوف يفهمكم اهللا بنفسه."
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Ñî�Ûbi@…bè¦a@Éäß@åÇ  
  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  حنمده ونصلي على رسوله الكرمي
اعلموا ايها املسلمون رمحكم اهللا أن اهللا الذي توىل االسالم. وكَفلَ أموره 

عارف يف ظاهره العظام. جعل دينه هذا وصلةً إىل حكمه وعلومه. ووضع امل
ومكتومه. فمن احلكم اليت أودع هذا الدين ليزيد هدى املهتدين. هو اجلهاد 
الذي أمر به يف صدر زمن االسالم. مث ى عنه يف هذه االيام. والسر فيه أنه 
تعاىل أذن للذين يقاتلون يف أول زمان امللّة دفعاً لصول الكفرة، وحفظا للدين 

لب أمر الزمان عند عهد الدولة الربطانية. وحصل األمن ونفوس الصحبة، مث انق
وما بقي حاجة السيوف واألسنة. فعند ذلك أَثَم املخالفون  ١للمسلمني

ااهدين، وسلكوهم مسلك الظاملني السفاكني، ولبس اهللا عليهم سر الغزاة 
ا إىل والغازين، فنظروا إىل حماربات الدين كلها بنظر الزراية، ونسبوا كل من غز

                                                 
ملحوظة: ال شك أنا نعيش حتت هذه السلطنة الربيطانية باحلرية التامة، وحفظت أموالنا  ١

ونفوسنا وملتنا وأعراضنا من أيدي الظاملني بعناية هذه الدولة. فوجب علينا شكر من 
عمرنا* بنواله، وسقانا كأس الراحة مبآثر خصاله، ووجب أن نرى أعداءه صقال العضب، 

 الغضب. منهونوقد له ال عليه نار 

* هذا حبسب ما ورد يف الطبعة األوىل ويبدو أنه سهو الناسخ، ففي اخلزائن الروحانية ورد 
  "غمرنا" وهو يبدو الصحيح. واهللا أعلم بالصواب. (الناشر)
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اجلرب والطغيان والغواية. فاقتضت مصاحل اهللا أن يضع احلرب واجلهاد، ويرحم 
العباد، وقد مضت سنته هذه يف شيع األولني. فان بين إسرائيل قد طعن فيهم 
جلهادهم من قبل، فبعث اهللا املسيح يف آخر زمن موسى، وأرى أن الزارين 

املصطفى، وجعل مقدار هذا كانوا خاطئني. مث بعثين ريب يف آخر زمن نبينا 
الزمن كمقدار زمن كان بني موسى وعيسى، وإن يف ذالك آلية لقوم 
متفكرين. واملقصود من بعثي وبعث عيسى واحد وهو إصالح األخالق ومنع 
اجلهاد. وإراءة اآليات لتقوية إميان العباد. وال شك أن وجوه اجلهاد معدومة يف 

على املسلمني أن حياربوا للدين، وأن يقتلوا  هذا الزمن وهذه البالد. فاليوم حرام
من كفر بالشرع املتني. فإن اهللا صرح حرمة اجلهاد عند زمان األمن والعافية. 
وندد الرسول الكرمي بأنه من املناهي عند نزول املسيح يف االمة. وال خيفى أنّ 

يف هذا الزمان قد بدل أحواله تبديال صرحياً، وترك طورا قبيحا، وال يوجد 
الزمان ملك يظلم مسلما إلسالمه، وال حاكم جيور لدينه يف أحكامه. فألجل 
ذلك بدل اهللا حكمه يف هذا األوان. ومنع أن يحارب للدين أو تقتل نفس 
الختالف األديان. وأمر أن يتم املسلمون حججهم على الكفار. ويضعوا 

 البالغة، ويعلوا قنن الرباهني موضع السيف البتار. ويتوردوا موارد الرباهني
الرباهني العالية، حىت تطأ أقدامهم كل أساس يقوم عليه الربهان، وال يفوم 
حجة تسبق إليه األذهان، وال سلطان يرغب فيه الزمان، وال يبقى شبهة يولّدها 
الشيطان، وأن يكونوا يف إمتام احلجج مستشفني. وأراد أن يتصيد شوارد 

لة اجلهاد، ويرتل ماء اآلي على القلوب ادبة كالعهاد، الطبائع املتنفّرة من مسأ
ويغسل وسخ الشبهات ودرن الوسواس وسوء االعتقاد. فَقَدر لإلسالم وقتاً 
كإبان الربيع، وهو وقت املسيح النازل من الرقيع، ليجري فيه ماء اآليات 

كان ذلك كالينابيع، ويظهر صدق اإلسالم. ويبين أن املترزين كانوا كاذبني. و
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واجبا يف علم اهللا رب العاملني، ليعلم الناس أن تضوع اإلسالم وشيعوعته كان 
من اهللا ال من احملاربني. وإني أنا املسيح النازل من السماء، وإنّ وقيت وقت إزالة 
الظنون وإراءة اإلسالم كالشمس يف الضياء، ففكروا إن كنتم عاقلني. وترون 

أديان كاذبة يسعى لتصديقها، وأعني كليلة جياهد  أن اإلسالم قد وقعت حذته
لتربيقها، وإن أهلها أخذوا طريق الرفق واحللم يف دعوام، وأروا التواضع 
والذل عند مالقام، وقالوا إن االسالم أَولغ يف األبدان الـمدى، ليبلغ القوة 

ء، وما والعلى، وإنا ندعوا إىل اخللق متواضعني. فرأى اهللا كيدهم من السما
أُريد من البهتان واالزدراء واالفتراء، فجلّى مطلع هذا الدين بنور الربهان، 
وأرى اخللق أنه هو القائم والشايع بنور ربه ال بالسيف والسنان، ومنع أن يقاتل 
يف هذا احلني. وهو حكيم يعلّمنا ارتضاع كأس احلكمة والعرفان، وال يفعل 

ويرحم عباده وحيفظ القلوب من الصدأ  فعال ليس من مصاحل الوقت واألوان،
والطبائع من الطغيان. فانزل مسيحه املوعود واملهدي املعهود، ليعصم قلوب 
الناس من وساوس الشيطان، وجتارم من اخلسران، وليجعل املسلمني كرجل 
هيمن ما اصطفاه، وأصاب ما أصباه. فثبت أن االسالم ال يستعمل السيف 

 يضرب الصعدة، ولكن يأيت بدالئل حتكي الصعدة يف والسهام عند الدعوة، وال
إعدام الفرية. وكانت احلاجة قد اشتدت يف زمننا لرفع االلتباس، ليعلم الناس 
حقيقة األمر ويعرفوا السر كاألكياس. واإلسالم مشرب قد احتوى كل نوع 
حفاوة، والقرآن كتاب مجع كل حالوة وطالوة. ولكن األعداء ال يرون من 

لظلم والضيم، وينسابون انسياب األيم. مع أن اإلسالم دين خصه اهللا ذه ا
األثرة، وفيه بركات ال يبلغها أحد من امللة. وكان االسالم يف هذا الزمان 
كمثل معصوم أمث وظلم بأنواع البهتان، وطالت األلسنة عليه وصالوا على 

بعثت ليجد الناس ما حرميه، وقالوا مذهب كان قتل الناس خالصة تعليمه، ف
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فقدوا من سعادة اجلد، وليخلصوا من اخلصم األلد. وإين ظهرت بِرث يف 
األرض وحلل بارقة يف السماء، فقري يف الغرباء وسلطان يف اخلضراء، فطوىب 
للذي عرفين أو عرف من عرفين من األصدقاء. وجئت أهل الدنيا ضعيفًا حنيفًا 

والسب. ولكين كمي قوي يف العامل  كنحافة الصب، وغرض القذف والشتم
األعلى، ويل عضب مذرب يف األفالك وملك ال يبلى، وحسام يضاهي الربق 
صقالة، وميزق الكذب قتاله. ويل صورة يف السماء ال يراها اإلنسان، وال 
تدركها العينان. وإنين من أعاجيب الزمان، وإين طُهرت وبدلت وبعدت من 

يطهر ويبدل من أحبين وجاء بصدق اجلنان. وإن أنفاسي هذه  العصيان، كذلك
ترياق سم اخلطيات، وسد مانع من سوق اخلطرات إىل سوق الشبهات. وال 
ميتنع من الفسق عبد أبدا إلّا الذي أحب حبيب الرمحان. أو ذهب منه األطيبان، 

رف وعطف الشيب شطاطه بعدما كان كقضيب البان. ومن عرف اهللا أو ع
عبده فال يبقى فيه شيٌء من احلد والسنان، وينكسر جناحه وال يبقى بطش يف 
الكف والبنان. ومن خواص أهل النظر أم جيعلون احلجر كالعقيان، فإم قوم 
ال يشقى جليسهم وال يرجع رفيقهم باحلرمان. فاحلمد هللا على مننه؛ إنه هو 

ا املسيح، ويف بركات أسيح، وكل املنان، ذو الفضل واالحسان. واعلموا أين أن
يوم يزيد الربكات ويزداد اآليات. والنور يربق على بايب، ويأيت زمان يتربك 

  امللوك فيه أثوايب. وذلك الزمان زمان قريب، وليس من القادر بعجيب.  
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Ñî°@ëc@Þ†Èí@æb×@å½@ÑîĐÜÛa@‰bjn�üa@ @
إيلَّ من ريب، فناضلوين  ي، ومما أوحيم يف شك من أمركنتالناس، إن  أيها

استجابة الدعاء، وإن مل ي ففالغيب من حضرة الكربياء، وإن مل تقبلوا أنباء يف 
تقبلوا ففي تفسري القرآن يف اللسان العربية، مع كمال الفصاحة ورعاية امللح 
األدبية، فمن غلب منكم بعدما ساق هذا املساق، فهو خري مين وال مراء وال 
شقاق. مث إن كنتم تعرضون عن األمرين األولني، وتعتذرون وتقولون إنا ما 

ب وال من قدرة على إجراء تلك العني، فصارعوين يف أعطينا عني رؤية الغي
فصاحة البيان مع التزام بيان معارف القرآن واختاروا مسحب نظم الكالم، 
ولتسحبوا وال ترهبوا إن كنتم من األدباء الكرام، وبعد ذلك ينظر الناظرون يف 
تفاضل اإلنشاء، وحيمدون من يستحق اإلمحاد واإلبراد، ويلعنون من لُعن من 
السماء. فهل فيكم فارس هذا امليدان، ومالك ذلك البستان؟ وإن كنتم ال 
تقدرون على البيان، وال تكُفُّون حصائد اللسان، فلستم على شيء من الصدق 
والسداد، وليس فيكم إال مادة الفساد. أحتمون وطيس اجلدال، مع هذه الربودة 

كقدير، وأروين عينكم واجلمود واجلهل والكالل؟ موتوا يف غدير، أو بارزوين 
وال متشوا كضرير، واتقوا عذاب ملك خبري، واذكروا أخذ عليم وبصري، وإن 
مل تنتهوا فيأيت زمان حتضرون عند جليل كبري، مث تذوقون ما يذوق ارمون يف 
حصري. وإن كنتم تدعون املهارة يف طرق األشرار، ومكايد الكفار، فكيدوا 

بوا أمري إن كان عندكم ذرة من االقتدار، كل كيد إىل قوة األظفار، وقلّ
وأحكموا تدبريكم وعاقبوا دبريكم، وامجعوا كبريكم وصغريكم واستعملوا 
دقاريركم، وادعوا هلذا األمر مشاهريكم، وكل من كان من احملتالني، واسجدوا 
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على عتبة كل قريع زمن وجابر زمن ليمدكم باملال والعقيان، مث اضوا بذلك 
هدموين من البنيان، إن كنتم على هد هيكل اهللا قادرين. واعلموا أن اهللا املال و

خيزيكم عند قصد الشر، وحيفظين من الضر، ويتم أمره وينصر عبده، وال 
تضرونه شيئًا، وال متوتون حىت يريكم ما أرى من قبلكم كل من عادى أولياءه 

من اهللا وفتح مبني. وآخر من النبيني واملرسلني واملأمورين. وآخر أمرنا نصر 
  دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني.

  املعلن مرزا غالم أمحد املسيح املوعود من قاديان
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@ïÜ–ãë@ê†à−@ @

@ðëŠÛìÌÛa@ïÜÇ@Šèß@�i@óÜÇ@a₣…‰@ @
   �١أَرأَيتم إِنْ كَانَ من عند اللَّه ثُم كَفَرتم به�

� أَظْلَم نموهاتبَِآي كَذَّب ا أَوبكَذ لَى اللَّهى عرنِ افْتم�٢م   
***************  

لعل القراء يذكرون أين كنت قد دعوت بري مهر علي الغولروي إىل املواجهة 
على شاكلة  -بشرط أن يكون ٢٠/٧/١٩٠٠اإلعجازية يف إعالين الصادر يف 
اي، ومل تكفه كتيب اليت ألفتها مكذِّبا دعو - مشايخ البنجاب واهلند اآلخرين

إلثبات دعواي وجتاوز عددها الثالثني، وحيسب وفق رأيه أن مجيع املناظرات 
واملناقشات اليت حصلت مع املشايخ من أهل عقيدته إىل اليوم نظريةً. فاحلكم 

حبسب السنة القدمية ألكابر اإلسالم،  ٣األخري أن يواجهين على شاكلة املباهلة
أربعني آية من القرآن الكرمي بالقرعة، ويدعو أن حيقق العزة فورا يف  حبيث خنتار

                                                 
  ٥٣فصلت:  ١
 ٢٢األنعام:  ٢
هذا النوع من املواجهة ليس مباهلة حقيقية ألا ختلو من اللعنة وطلب العذاب ألحد،  ٣
لذلك مسيناها "املسابقة اإلعجازية"، إال أن أهداف املباهلة موجودة فيها يف صورة لينة، و

 وهي تكفي للحكم اإلهلي. منه
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املواجهة من كان على حق منا يف هذه املسابقة. أما الذي ليس على احلق 
فليصبه اخلذالن الفوري. مث يقول الفريقان "آمني". أي أنا وبري مهر علي شاه 

بية الفصيحة والبليغة تفسريا احملترم نكتب تفسري تلك اآليات األربعني باللغة العر
ال يقل حجمه عن عشرين ورقة. وأن الذي يفوق منا يف جمال فصاحة اللسان 
العريب وبيان معارف القرآن الكرمي فليعد وحده على احلق. وإذا امتنع بري عن 
هذه املواجهة فليتقدم املشايخ اآلخرون هلذه املسابقة بشرط أن ال يكونوا أقل 

ا، لكي يالحظ تأثري ازامهم يف العامة يف صورة كوم من أربعني عدد
مغلوبني، وتقلّ فرصة تقليل شأم. لكن األسف كل األسف على أن بري مهر 

دعويت اليت كان احلق يتبني منها بأسلوب  - بظلم صريح - علي شاه قد صرف
مسنون ويصدر احلكم بيد اهللا. وال نستطيع وصف تصرفه هذا بغري العناد 

صب، إذ قد نشر إعالنا يفيد بأنه حاضر للمناظرة من خالل نصوص والتع
القرآن الكرمي واحلديث أوال، وإذا غُلبت فيها فعلي أن أبايعه، مث ميكن أن يقبل 
املسابقة اإلعجازية أيضا. فليتدبر القراء اآلن كم وظَّف من كذب وخداع، ألنه 

جهة من خالل نصوص القرآن حني طالبين أن أبايعه يف حال غَلبته يف املوا
الكرمي واحلديث، فأي فرصة بقيت يل للمسابقة اإلعجازية؟ وواضح أنين يف 
حالة غَلبيت لن تبقى يل أي حاجة للمسابقة اإلعجازية، بينما إذا غُلبت فقد 
صدر األمر ببيعته. فليخربين القراء اآلن، أي فرصة بقيت للمسابقة اإلعجازية 

م من اخلداع جلأ إليه بري احملترم للهروب مع أنه يدعى بريا. اليت دعوته إليها؟ فك
مث هناك كذب آخر أنه كتب يف إعالنه أنه قبِل دعويت. فلينصف القراء؛ هل 
هذا الذي قدمه هو أسلوب القبول؟ إمنا تعترب موافقته مقبولة إذا كان قد قبِل 

نه يريد أن طليب دون أي حيلة، لكن ملا قدم طلبا جديدا من عنده وكتب أ
يناظرين يف ضوء القرآن واحلديث، وأنه إذا أبدى املنصفون من مجاعته الرأي 
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بأن بري احملترم فاق يف هذه املناظرة، فعلي أن أبايعه. فأخربوين إذا كان املآل قد 

آل إىل املناظرة باألدلة النقلية يف ضوء القرآن واحلديث، فما معىن موافقته على 

طليب إذ قد بقي يف طي التأجيل؟ هل هذا ما يسمى باملوافقة؟ فهل سأواجه بري 

فسري بعد كوين مريدا له أم لن يكون يل حق يف حالة غلبيت أن آخذ احملترم يف الت

بيعته، إذ سأظل حباجة إىل املسابقة اإلعجازية، أما هو فال! مث إن اخلدعة 

نا املتوخى من هذه ن هدفَمل يبي هي أنه املخجلة اليت وردت يف هذا اإلعالن

احلقيقة أن الدعوة، ولقد بينت قبل قليل أين كنت أهدف من هذه الدعوة يف 

العلماء املعارضني حني مل يتوجهوا إىل الصراط املستقيم من خالل املناظرات 

النقلية، وقد مضت على بدء هذه املناظرات أكثر من عشر سنوات، وخالل 

 أكثر من مئة نشرة  ٣٦هذه املدة ألفت ا يف القوم، ونشرتكتابا ونشر

هذه الكتابات يف البلد، وإعالن، ووزعت أكثر من مخسني ألف نسخة لكل 

وقدمت إثباتا رائعا من نصوص القرآن واحلديث، إال أم مل يستفيدوا أي فائدة 

من كل هذه األدلة واملناظرات. فرأيت العالج أخريا بأمر من اهللا حبسب سنة 

األنبياء عليهم السالم يف أن أبارزهم فورا يف صورة املباهلة اإلعجازية. واآلن 

املقام السابق، ويريد أن يقحم يدي يف اجلحر نفسه الذي ما جيرين بري إىل 

وجدت فيه غري الثعابني، والذي قد نشرت عنه يف كتايب "عاقبة آم" تعهدا 

أين لن أخوض معهم يف املناظرات  -إثر مالحظيت قسوة قلوب املشايخ - خطيا

ناظرة، املذكورة مستقبال. فحني مل جيد بري أي مكان يستند إليه، قدم حجة امل

كالغريق الذي يتشبث باحلشيش، زعما منه أين إذا مل أستجب له فسوف يدق 

طبول النصر يف العامة، وإذا ناظرته فسوف يقول إين كنت عقدت العهد مع 

مث  �مث نقضته. حنن نستفيت بري: هل ترضى لنفسك أن تعاهد اهللا  �اهللا 

تنقض العهد؟ وإال فلماذا توقعت ذلك منا؟ وأي حاجة بقيت للمناظرات بناء 
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وفاةَ  �على األدلة النقلية يف ضوء القرآن واحلديث. فقد أثبت كالم اهللا 
وحدها دليال على أن عيسى �١فَلَما توفَّيتنِي�؛ فحسب املؤمن آية �املسيح 
موضع من القرآن  ٢٣تعاىل استخدم كلمة التويف يف قد تويف، ألن اهللا  �

الكرمي مبعىن قبض الروح، فلم ترد يف القرآن الكرمي من أوله إىل آخره كلمة 
التويف يف أي معىن غري قبض الروح واإلماتة. مث ما يقْوى به هذا اإلثبات أن 
البخاري أورد يف صحيحه معىن ابن عباس لـ "متوفيك"، وهو: مميتك. 

ورد املعىن نفسه يف "الفوز الكبري"، وأُدرج يف شرح العيين للبخاري  وكذلك
قد  �سند قول ابن عباس هذا. فالواضح من هذا النص القاطع أن عيسى 

تويف حتما قبل ضالل النصارى. أما األحاديث فحيثما ورد لفظ التويف يف أي 
املسائل املسلّم صيغة، فبمعىن اإلماتة فحسب، كما ال خيفى على احملدثني. ومن 

ا واملقبولة واملتفق عليها يف علم اللغة، أنه إذا كان اهللا فاعال واإلنسان مفعوال 
به، فال تستخدم كلمة التويف يف غري معىن املوت، وكل دواوين العرب شاهدة 
على ذلك. وأي إجحاف أكرب من هذا، حيث يقول القرآن الكرمي بصوت عال 

يث يشهد وال يبايل به أحد، ويديل علم اللغة العربية فال أحد يستمع إليه، واحلد
بشهادته فال يهتم به أحد، وإن دواوين العرب تبني استخدام هذه الكلمة، فال 

هذه اآلية القرآنية الوحيدة  �ينتبه إليها أحد، مث ال تدل على وفاة املسيح 
فسها؛ منها فقط، بل ثالثون آية أوردتها يف "إزالة األوهام" تتضمن الشهادة ن

أي ستعيشون على األرض حصرا. فانظروا اآلن إذا كان  �٢فيها تحيونَ�آية 
أحد ميكن أن يعيش جزءا من حياته يف السماء أيضا فذلك يستلزم تكذيب هذه 

                                                 
   ١١٨املائدة:  ١

 ٢٦األعراف:   ٢
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.. أي �١ولَكُم في الْأَرضِ مستقَر�اآلية. وتؤيدها آية أخرى أيضا، وهي 
لكم، وما الذي كان جيب أن يذكر اهللا أكثر من ستبقى األرض حصرا مستقرا 

كَانا يأْكُلَان �وهي  �هذا؟ مث هناك آية أخرى تدل على وفاة عيسى 
امني كانا  �.. أي عندما كان املسيح �٢الطَّعوالسيدة مرمي عليها السالم حي

يأكالن. واضح أنه لو كان لترك األكل سببان لذكَرمها اهللا على حدة، أي أن 
لسيدة مرمي تركت األكل بسبب الوفاة، أما عيسى فلم يعد يأكل لسبب آخر! ا

بل إن ذكْرمها يف آية واحدة يدل على احتادمها يف أمر واقع، ليتبني أن كليهما 
أَوصانِي بِالصلَاة �وهي  �قد توفّي. مث هناك آية أخرى تصرح بوفاة عيسى 

؛ أخربوين اآلن: ملن يدفع الزكاة يف السماء؟ مث هناك �٣والزكَاة ما دمت حيا
أَموات غَير �وهي  �آية أخرى تربهن بصراحة كبرية على موت عيسى 

.. أي أن مجيع اآلهلة الباطلة اليت يعبدها الناس يف العصر احلاضر، كلهم �٤أَحياٍء
لّد فيكم خشية قد ماتوا، وليس أحد منهم على قيد احلياة. أخربوا اآلن، أمل تتو

والعياذ باهللا حني وصف مجيع من يعبدون باطال،  �اهللا؟ أو قد أخطأ اهللا 
أمواتا؟ وبعد هذه اآليات هناك آية عظيمة الشأن اليت أمجع عليها الصحابة 

وسائر األنبياء  �، حيث آمن أكثر من مئة ألف صحايب أن عيسى �كلهم 
إِلَّا رسولٌ قَد خلَت من قَبله الرسلُ أَفَإِنْ  وما محمد�السابقني قد ماتوا، وهي: 

قَابِكُملَى أَعع متقَلَبلَ انقُت أَو ات�٥م "هنا قد فسر اهللا نفسه معاين "خلت ،
                                                 

  ٣٧البقرة:   ١
 ٧٦املائدة:   ٢
 ٣٢مرمي:   ٣
  ٢٢النحل:  ٤
  ١٤٥آل عمران:  ٥
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استشهد ذه اآلية على وفاة مجيع األنبياء  
باملوت أو القتل، مث إن أبا بكر 
ة وسلَّموا مبا قال، وبذلك أثبتوا أن هذه اآلية السابقني، فترك الصحابةُ املقاوم

برهان قاطع على موت املسيح وسائر األنبياء السابقني، وحصل إمجاع الصحابة 
على ذلك، ومل يبق أحد خمالفا له كما بينت ذلك مفصال يف كتيب "التحفة 
الغزنوية". مث بعد ذلك مل يدعِ أي جمتهد وإمام مقبول ومقتدى األنام على 

ما زال حيا. بل قد شهد اإلمام مالك صراحة  �قرنا بأن املسيح  ١٣مدى 
أنه مات، كما أدىل اإلمام ابن حزم بشهادة واضحة على أنه تويف، ومل يسمع 
 ا أنه قد نزل عليه من اهللا كالمل وامللهمني الكاملني إهلامأحد من مجيع الكم

خالفا جلميع األنبياء.  ما يزال حيا يف السماء �يفيد بأن عيسى ابن مرمي 
باختصار، حني مل أجد يف نصوص القرآن واحلديث وأقوال األئمة األربعة 

غري موت املسيح، فنظرت  �ووحي أولياء األمة احملمدية وإمجاع الصحابة 
لتكميل مقومات التقوى يف قصص األنبياء السابقني، هل هناك نظري على ذلك 

لسماء وعودته من هناك من جديد، فتبني يل يف القرون املاضية لصعود أحد إىل ا
إىل يومنا هذا، ال يوجد أي نظري لصعود أحد إىل السماء مث  �أنه من آدم 

قُلْ سبحانَ ربي هلْ كُنت إِلَّا بشرا �عودته من هناك. كما تشري إىل ذلك آيةُ 
أم  ٢تراحيةاملعجزة االق �؛ أي حني طلب الكفار األشقياء من النيب �١رسولًا

قُلْ �لن يؤمنوا به حىت يرقى يف السماء مث ينـزل منها أمام أعينهم فأُمر بـ 
.. أي أن ريب منـزه من أن يقوم �سبحانَ ربي هلْ كُنت إِلَّا بشرا رسولًا

بعمل خيالف سنته القدمية وقانونَ طبيعته الدائم، وإمنا أنا رسول وبشر، ومل تكن 

                                                 
 ٩٤اإلسراء:  ١
 طلبهم وشروطهم. من املترجمأي طلبوا إظهار املعجزة حبسب  ٢
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حد من مجيع الرسل الذين أتوا يف هذا العامل أنه رفعه جبسمه مع أ �سنته 
املادي إىل السماء مث أنزله من السماء. وإذا كانت من سنته فأثبِتوا أن فالنا من 
األنبياء رفع جبسمه املادي إىل السماء مث أُنزِل، عندئذ سأصعد أنا أيضا إىل 

ظري لذلك فلماذا تطالبونين السماء وأنزل أمام أعينكم. وإذا مل يكن لديكم أي ن
قد علَّم  �بأمر ليس من سنة اهللا مع األنبياء. فالواضح أنه لو كان النيب 

قد صعد إىل السماء حيا جبسده املادي العترضوا  �الصحابة أن املسيح 
حتما وقالوا: يا سيدنا، ملاذا تعد صعود أحد األنبياء إىل السماء جبسده املادي 

قد صعد إىل السماء  �خمالفًا لسنة اهللا مع أنك بنفسك قد أخربتنا أن املسيح 
له أحد: ومل يقل  
حيا جبسده املادي؟ كذلك مل يعترض أحد على أيب بكر 

ملاذا حترف القرآن الكرمي؟ مىت مات األنبياء السابقون كلُّهم؟ مث لو كان أبو 
احتج عند هذا االعتراض أنه مل يقصد وفاة مجيع األنبياء بل أكد على  
بكر 

قد صعد إىل السماء جبسمه املادي وأنه  �أنه يؤمن قلبا وقالبا بأن عيسى 
: أليس هذا ما تعتقد؟ مث ينشأ سؤال: مب سينـزل يف املستقبل، لقال له الصحابة

بقراءة هذه اآلية؟ فهل هو أصم؟ أمل يسمع ماذا أعلن  
رد على أفكار عمر 
مل ميت، وأنه سيعود إىل  �عمر بصوت عال؟ يا سيدي إنه يقول إن النيب 

العامل مرة أخرى، ليقتل املنافقني، وأنه قد رفع إىل السماء حيا كما رفع عيسى 
ن مرمي. صحيح أنك قرأت اآلية، لكن أين الرد على هذه الشبهة فيها؟ لكن اب

الصحابة األذكياء املتفرسون الذين كانوا قد متت تزكيتهم على يد النيب املقدس 
، وكانت اللغة العربية لغتهم األم، ومل يكن هناك أي تعصب أيضا، قد �

تت، كما قد فسرها اهللا أدركوا فور مساع اآلية املذكورة أنّ "خلت" تعين ما
، لذا ختلَّوا فورا عن أفكارهم ونظموا أبياتا �أَفَإِنْ مات أَو قُتلَ�نفسه جبملة 
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شعرية أعربوا فيها عن هذا احلب واللوعة واحلنني إىل النيب متأملني، كما نظم 
  حسان بن ثابت بيتني رثاًء: 

  فعمي عليك الناظر   كنت السواد لناظري
  فعليك كنت أحاذر   ليمتمن شاء بعدك ف

أي يا نبيي احلبيب، كنت أرى بواسطتك وكنت نور عيين، ومبوتـك قـد   
عميت، وال أحزن بعد موتك على موت اآلخرين؛ فسواء أمـات عيسـى أو   
موسى فال أبايل، إمنا كنت أحذر وفاتك اليت قد حصلت. الحظوا؛ هذا هـو  

الذي كانت احلاجـة   -ياءالعشق واحلب، فحني أدرك الصحابة أنّ أفضل األنب
قد تويف قبل العمر الطبعي، تربأوا جدا من القول حبياة نـيب   -ماسةً إىل حياته

والرضا مبوت الرسول صلى اهللا عليه وسلم. فاألسف على مسلمي هذا الزمان، 
الذين على تعرضهم للحرج الشديد أثناء مناظرام مـع القساوسـة يف هـذا    

ار بعد عجزهم عن الرد خجلني، ال يتخلَّون عن املوضوع، حبيث يتركون احلو
فقط الذي جيلس علـى   �هذه العقيدة القائلة بأن الرسول احلي هو عيسى 

عرش السماء، ويريدون بعقيدة عودته أن يلصقوا خبتم النبوة احملمدية وصـمةَ  
عار. من املؤسف أن هؤالء املشايخ يفهمون جيدا أن وصف سيد الرسل وسيد 

رسول حي يشكل إسـاءة   �بالرسول امليت واإلميان بأن عيسى  �األنبياء 
! وهذه هي العقيدة الباطلة اليت بسببها ارتـد  �شنيعة إىل سيدنا خامت األنبياء 

ماليني املسلمني يف هذا الزمن وجيلسون متعمدين يف الكنائس، ومع ذلـك ال  
رد ع دائي ويصرون يرتدع هؤالء عن هذه العقيدة الباطلة، بل يتمادون فيها

عليها ويتجاوزون احلدود باستمرار. بل يقول بعض املشايخ األشقياء: أين النيب 
من املسيح عيسى الذي كان من املالئكة ومل يكن بشرا؟! لقد قدمت هلـم   �

لكنـهم ال يقبلوـا    �أدلة بينة وصرحية وبراهني ساطعة على وفاة املسيح 
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كان يقيم يف منطقة يسكن فيهـا   لبغضهم يل. ومثلهم كمثل اهلندوسي الذي
املسلمون فقط، فجاع بشدة حىت أشرف على املوت، لكنه مل يتناول األطعمة 
الشهية اللذيذة اليت مل يكن آباؤه قد رأوها، ألنّ أيدي املسلمني ملستها، فمات 
جوعا. كذلك حالُ هؤالء حيث ال يريدون االنتفاع من الدالئل القاطعة الـيت  

حد زعمهم. لكنين أقول هلم مرارا: ال تكونوا هندوسا، هذه ملستها يدي على 
األدلة ليست يل ومل تلمسها يدي، بل كلها من اهللا فاستعملوها بكل سـرور.  

، ونصوص احلديث �انظروا كم من اآليات القرآنية تربهن على وفاة املسيح 
أيضا تشهد على ذلك، وإمجاع الصحابة أيضا يدل على ذلك، وشهادة األئمة 

. مع �١لَن تجِد لسنة اللَّه تبديلًا�األربعة موجودة، والسنة القدمية املؤيدة بآية: 
كل هذا وذاك إذا مل تقبلوا فهذه شقاوتكم القصوى، فأي شك بقي عنـدكم  
بعد القرآن الكرمي واحلديث وإمجاع الصحابة ونظري السنة القدمية؟ من املؤسف 

لنـزول مرة أخرى قد حسمت يف حمكمة املسـيح  أم ال يفكرون بأن قضية ا
فكرة اليهود ببعثة إيليا الثانية  �وصدر القرار لصاحلنا، فقد رد املسيح  �

إىل هذا العامل وعدها من زمرة النبوءات جمازا واستعارةً، وأنّ مصداق نبـوءة  
هذا  �أي حيىي. انظروا بأي جالء يسوي حكم املسيح  �إيليا هو يوحنا 

اخلالف بيننا وبينكم وحيسم املنازعة، فمن عالمة الصدق أنه يتمتع بنظائر. أما 
عالمة الكذب فهو ما ليس له نظري. أخربونا، إذا كان فريقان خيتصمان علـى  
أمر ما وأحدمها قدم لتأييده نظريا من حكم نيب معصوم، واآلخر عجـز عـن   

ينوا تؤجروا. فمن املسائل املسلَّم ا تقدمي أي نظري، فأي منهما أحق باألمن؟ ب
أن ألفعال مجيع األنبياء وتصرفام نظائر، لكن اهللا ليس له أي نظري، لئال تؤدي 

                                                 
 ٢٤الفتح:  ١
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مزية أي نيب إىل الشرك. أخربوا اآلن؛ من ناحية يستدل النصارى بطول عمـر  
ن على ألوهيته ويقولون إنه ال يوجد يف العامل نيب حي غريه، ويعدو �املسيح 

، ومن �ميتا، أما املسيح فيصفونه حيا وجالسا جبنب اهللا  �حممدا املصطفى 
حيـا ضـاربني    �تصفون عيسى  -أيها املسلمون -ناحية ثانية أنتم أيضا

بالقرآن الكرمي واحلديث وإمجاع الصحابة عرض احلائط، وتؤيـدون بـذلك   
حلالة؟ فقد أفحمـتم  النصارى. ففكِّروا كم تتأثر بذلك األمة احملمدية يف هذه ا

أنفسكم بتصرفاتكم، واألعذار الواهية السخيفة تقوي رأي األعداء. باختصار، 
إن كونكم مفحمني قد تسبب يف موت آالف املسلمني وخلُو املساجد وعمران 
كنائس النصارى. أيها املشايخ املساكني، اخرجوا من حجرات املساجد مـرة  

م من انقالب وانبذوا األنانية. انظروا لوجـه  وألقوا نظرة على ما أصاب اإلسال
وعلَّمين هذه األمور، فهذه هـي   �اهللا، إالم آل مآل اإلسالم. لقد بعثين اهللا 

احلربة السماوية اليت بدوا يستحيل القضاء على الباطل. إن ذنب كل مرتـد  
رسول حي وأن  �على رقبتكم اآلن، ألنه إذا قبلتم أنتم بأنفسكم أن املسيح 

ميت، فكيف ال يرتد الناس؟ مث إذا كان حادث البعثة الثانيـة   �مت األنبياء خا
إىل العامل صحيحا فألي سبب ال تقدمون له أي نظري؟ فمن دون تقدمي نظـري  
هلذه امليزة يتقوى الشرك، وليست من سنة اهللا أبدا. فواضح أن إلقامة احلجـة  

ا الـنيب إىل السـماء   على النصارى كان هناك نظري وحيد ممكن هو صعود إيلي
وعودته مرة أخرى، وال شك أن هذا النظري كان يفيد حلد ما، لكن هذه املعاين 

نفسه، وقال إن املراد من إيليا هو يوحنا النيب الذي جاء  �قد فندها املسيح 
على سريته وطبعه. فاليهود إىل اآلن يثريون ضجة أن سفر مالخي تنبأ صراحةً 

ل جميء املسيح، لكن املسيح أولَ هذا النص الواضح ليعـد  بعودة النيب إيليا قب
صادقا، وهو يتفرد ذا التأويل، إذ مل يقُم ذا التأويل أي نيب أو ويل أو فقيـه  
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قطّ. وهم مل يقولوا بأن املراد من إيليا هو حيىي النيب، بل قد آمنوا بظاهر النص 
فهذا كذب جلأ إليه عيسـى   وظلوا ينتظرون نزول إيليا من السماء من جديد،

ملصلحته الشخصية فقط! فقولوا اآلن: أصادقون اليهـود يف هـذا االـام أم    
كاذبون؟ هم يعدون أنفسهم صادقني، وحيتجون بأم مل خيبروا يف كتاب إهلي 
أن مثيل إيليا سيأيت، وإمنا أنبئوا بأن إيليا نفسه سيبعث مرة أخرى إىل العامل، أما 

دم حجةً بأنه هو الذي أُرسلَ حكما، وهو تلقى العلم مـن اهللا  فق �املسيح 
ومل يقل من عنده شيئا، هلذا فتأويله هو الصواب. والواقع أنه إذا مل يسلَّم بـأن  

يؤيد اليهود، وهلـذا   ١املسيح تكلم بعد تلقي العلم من اهللا فإن ظاهر نص اآلية
ح أشنع السباب حبجة أنه السبب يصرخ اليهود إىل اآلن ويبكون ويسبون املسي

حرف ليحسب املسيح املنتظر، فعندي كتاب حلربٍ يهودي حول هذه النبـوءة،  
وملخصه مكتوب هنا، ومن أراد أن يطلع عليه فأستطيع أن أريه إياه. إنّ مؤلف 
هذا الكتاب يناشد الناس كلهم بكل حتد وشدة أن انظروا كيف يوظف عيسى 

د ليثبت أنه هو املسيح املوعود. مث يقول هذا املؤلف: االفتراء والكذب عن عم
كفانا عذرا عند اهللا ما ورد بوضوح يف سفر مالخي أن النيب إيليا سيبعث إىل 
هذا العامل ثانيةً قبل ظهور املسيح املوعود، أما هذا الرجل الذي يدعى عيسـى  

املراد من إيليا  -احنرافا عن الكلمات الواضحة لنص كتاب اهللا -ابن مرمي فيؤول
ليقول إنه مثيله، هلذا فهو كاذب. وملا مل يرتل إيليا إىل اآلن من السماء فكيف 

                                                 
(النساء:  �بلْ رفَعه اللَّه إِلَيه �) و٥٦(آل عمران:  �ورافعك إِلَي �ملاذا تفسر مجلتا ١

قد رفع إىل السماء؟ فهذه الكلمات ال تعين ذلك، أما إذا كان  �)، بأن املسيح ١٥٩
أي حديث يضم هذا الشرح فيجب تقدمي ذلك احلديث، وإال عد حتريفا كتحريف 

 اليهود. منه
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جاء مسيحا، ألنه يستحيل أن تكون الكتب اإلهلامية كاذبة. أخربوا اآلن أنكم 
لدرجة أنكم تعدون سيد األصفياء وأصفى األصفياء خـامت   �حتبون عيسى 

اذ باهللا، أما املسيح فتؤمنون بأنه رسول حي، وعلـى  األنبياء رسوال ميتا والعي
إطرائكم املسيح هذا قد اختذمت منهج اليهود. فقولوا ما هو الفرق بني تصرحيكم 
حبق املسيح املوعود األخري وبني تصريح اليهود حبق املسيح املوعود يف زمنهم؟ 

ن م �أليست هاتان العقيدتان من نوع واحد؟ أليس جوايب وجواب عيسى 
نوع واحد؟ فإذا كان لديكم تقوى فلماذا تثريون هذه الضجة وتقيمون القيامة؟ 
وملاذا محلتم مسئولية الدفاع عن اليهود على عاتقكم؟ فهل كان من الضروري 

أن تتخذوا فورا موقف اليهود عند  �عندما أعلنت أين أتيت مثيال للمسيح 
ة إليليا أن شخصـا آخـر   قد أولَ البعثة الثاني �ردكم؟ فإذا كان املسيح 

بأن عيسـى   -إمهاال حلكم نيب -سيبعث على سريته، فليس لكم حق أن تدعوا
قد واجه مشكلة يف إرسال إيليا ثانيـة،   �نفسه سيأيت اآلن؛ وكأن اهللا  �

بينما عادت إليه القوةُ اإلهلية عند بعثة املسيح. فهل مثة نظري على ذهاب بعض 
ملادي وعودم إىل هذا العـامل؟ فاحلقـائق تتـبني    الناس إىل السماء باجلسد ا

نظـري آدم   �بالنظائر. فحني شكك الناس يف كون عيسى دون أب قدم اهللا 
ال يف احلديث  ١الثانية �لتطمئن القلوب، لكنه مل يقدم أي نظري لبعثة عيسى 

                                                 
بعض األغبياء يقولون إن من عقائد أهل اإلسالم أن إلياس واخلضر حيان على األرض  ١

العلماء الباحثني ال يعدوم أحياء، ألن يف  وإدريس يف السماء، لكنهم ال يعلمون أن
: "أقسم باهللا ما على األرض من نفس منفوسة يأيت �حديث البخاري ومسلم قال النيب 

عليها مائة سنة وهي حية يومئذ" (املشكاة، رواه مسلم). فالذي يعد اخلضر وإلياس حيني 
ء فال بد من اإلميان بأنه وإذا حِسبنا إدريس حيا يف السما �فهو يكذِّب قَسم النيب 
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وال يف القرآن الكرمي، مع أن بيان النظري كان ضروريا من وجهني؛ أحـدمها  
حيا إىل السماء إىل الشرك بعد ذلك ميزته  �أن ال يؤدي رفع عيسى  دف

اخلاصة، والثاين أن تتبني سنة اهللا يف هذا اخلصوص ويبت يف هذا األمر علـى  
وجه الكمال، وحبسبما نعرف هو أن اهللا ورسوله مل يقدما أي نظري على ذلك، 

يف الكشف فعليـه أن  أما إذا كان السيد الغولروي قد اطلع على ذلك النظري 
ثابتة من القـرآن الكـرمي واحلـديث     �يقدمه. باختصار؛ إن وفاة املسيح 

وإمجاع الصحابة واألئمة األربعة العظام ومن كشوف أهل الكشوف باإلضافة 
إىل دالئل أخرى، مثل "مرهم عيسى" الذي ذكره أكثر من ألـف طبيـب يف   

لذي يفيد اجلروح والرتيـف  كتبهم بانتظام، وملخص ما قالوا إن هذا املرهم ا
يف زمن النبوة مل  �. وثابت من األحداث أنه �جدا كان قد أُعد لعيسى 

يتعرض لغري حادث الصلب ومل يتعرض للسقوط أو الضرب، فال شك أن هذا 
 �املرهم كان جلروح (الصلب) حصرا. وليس هناك أي شك يف أن عيسى 

هذا املرهم. مث إن احلـديث  كان قد أُنزلَ عن الصليب حيا وشفي باستعمال 
إن عيسى  �الوارد يف "كنـز العمال" يكشف احلقيقة أكثر، أعين قول النيب 

يف زمن ابتالء الصليب أُمر أن يهاجر إىل بلد آخر ويبتعد عن هذه البالد لـئال  
يعرف فيؤذى، ألن اليهود األشرار يتآمرون عليه. انظروا اآلن كيـف تتـبني   
حقيقة هذا القول بقراءة هذا احلديث ووصفة مرهم عيسى ووجود القـرب يف  

على تأليفه أكثر من ألف عام  كشمري، وكتاب "سوانح يوز آسف" الذي مضى
قد ذُكر فيه جبالء أن نبيا كان مشهورا باسم يوز آسف وكان اسـم كتابـه   

                                                                                                                     

سيموت أيضا يف السماء ألن بعثته الثانية إىل األرض غري ثابتة من النصوص، كما أن وفاته 
  ). منه٢٦(األعراف:  �فيها تموتونَ�يف السماء تنايف 
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"إجنيل"، ويف الكتاب نفسه ذُكر تعليم ذلك النيب. وذلك التعليم هـو تعلـيم   
اإلجنيل نفسه إذا حذفنا منه مسألة الثالوث. ونصوص كثرية من اإلجنيل واألمثلة 

فالقارئ ال جيد أي شك يف أن مؤلف هذا الكتاب واإلجنيل  نفسها مسجلة فيه.
إنسانٌ واحد، والطريف أن اسم هذا الكتاب أيضا إجنيل. وذكَر قصة لطيفـة  
وصف فيها اليهود أبا ظاملا استعارةً. وهو زاخر بالنصائح الرائعة، وقد مضـت  

يت كنيسـة  مدة على ترمجة هذا الكتاب إىل اللغات األوروبية الكثرية، وقد بن
أيضا باسم يوز آسف مبوضع يف أوروبا، وعندما أرسلت أحد مريدي الثقـات  
املدعو "خليفة نور الدين" إىل سرينغر يف كشمري لتوثيق هذه القصة، فتقصـى  
احلقائق باإلقامة هناك لعدة أشهر دوء وتدبر، وثبت له أخريا أن صاحب القرب 

وز آسف. إذ كلمة "يوز" حمرفة  الذي اشتهر باسم ي �يف احلقيقة هو عيسى 
من يسوع أو كُتب باختصار، و"آسف" كان اسم املسيح كما هو واضح من 
اإلجنيل، ويعين "الباحث عن فرق اليهود املتفرقة أو جامعها" ومعلوم أيضـا أن  

، وقد ورد يف تارخيهم �بعض سكان كشمري يصفون ذلك القرب بقرب عيسى 
جاء من جهة بالد الشام، وقد مضى على ذلك ألف  القدمي أن هذا النيب أمري قد

وتسع مائة عام تقريبا، وكان يرافقه بعض التالمذة أيضا، وظل يعبد على جبل 
سليمان، وكان على معبده شاهدة كُتب عليها: "هذا نيب أمري قد جاء من جهة 
 بالد الشام، امسه يوز"، مث حمي ذلك يف عهد السيخ رد العناد والتعصب، فهذه

الكلمات ال تقرأ اآلن جيدا. وهذا القرب على طراز قبور بين إسرائيل ورأسه جتاه 
بيت املقدس. وقد وقّع وختم هذا احملضر قرابة مخسمئة شخص مـن سـكان   
سرينغر، وهو يفيد أنه ثابت من تاريخ كشمري القدمي أن صاحب القرب كان نبيا 

مري نتيجة مظامل أحد امللوك إسرائيليا وكان يدعى أمريا وكان قد هاجر إىل كش
ومات مسنا، وكان يسمى عيسى أيضا، والنيب األمري، ويوز آسـف أيضـا.   
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بعد كل هذه البحوث  �فأخربوين اآلن هل بقي أي شك يف موت عيسى 
وتقصي احلقائق، ورغم وجود كل هذه الشهادات من القرآن الكرمي واحلديث 

لقرب بسرينغر ورؤيته يف زمرة واإلمجاع والتاريخ ووصفة مرهم عيسى ووجود ا
عاما واإلثبات من احلديث أنـه   ١٢٠األموات ليلة املعراج، وحتديد عمره بـ 

هاجر بعد حادثة الصلب إىل بلد آخر، وبسبب هذه السياحة كان قد اشـتهر  
بالنيب السائح؟ إذا كانت كل هذه الشهادات ال تثبت موته، فنستطيع أن نقول 

هم رفعوا إىل السماء باجلسم العنصري، ألنه ليسـت  إنه مل ميت أي نيب، وكلُّ
حبوزتنا هذه الشهادات الكثرية على وفام، بل إن موت موسى أيضـا يبـدو   

تشهد علـى   �١فَلَا تكُن في مرية من لقَائه�مشكوكا فيه ألن اآلية القرآنية: 
بة كل عام حياته، كما يشهد على ذلك حديثٌ مفاده أن موسى يأيت حلج الكع

  برفقة عشرة آالف قدوسي. 
على  �إنا هللا�أيها السادة األجالء، لن يفيدكم اآلن هذا املأمت، فقولوا اآلن 

املسيح، فمن املؤكد أنه قد تويف، وحتقق احلديث الذي ورد فيه أن املسيح عاش 
عاما، ال ألوف األعوام. فالوقت وقت خشية اهللا ال وقت املراء العقيم،  ١٢٠
بلْ �) قد بلغ كماهلا. أما فكرة أنّ "بل" يف قوله تعاىل :على وفاتهألدلة (ألن ا

هإِلَي اللَّه هفَعفع جبسمه املادي فهي فكرة سخيفة وهزيلة  �٢رتدل على أنه ر
ولَو شئْنا �جدا وصبيانية. فمثل هذا الرفع مذكور حبق "بلْعام" أيضا، أي 

هنلَكا وبِه اهنفَعضِ لَرإِلَى الْأَر لَدفواضح أن كلمة "الرفع" اليت �٣أَخ .

                                                 
 ٢٤دة: سجال ١
 ١٥٩النساء:  ٢
 ١٧٧األعراف:  ٣
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 �استخدمت حبق املسيح قد استخدمت نفسها حبق بلعام أيضا، فهل كان اهللا 
يشاء أن يوصل بلعام جبسمه إىل السماء؟ كال بل كان املراد رفْع روحه فقط. 

لنقاش مع اليهود، أيها السادة، اتقوا اهللا، إن الرفع اجلسماين ليس حمل نزاع يف ا
وإمنا اخلصومة كانت عن الرفع الروحاين فقط، ألن اليهود بتعليقهم املسيح على 
الصليب قد أيقنوا مبوجب نص التوراة أنه لن يرفع روحانيا، وأنه والعياذ باهللا 
لن يذهب إىل اهللا، بل سيذهب إىل الشيطان ملعونا. فمما اصطُلح عليه أن 

ال له مرفوعا، أما الذي يساق إىل الشيطان فيقال له الذي يدعى إىل اهللا يق
ملعونا. فهذا هو خطأ اليهود الذي صححه القرآن الكرمي بصفته حكما. وقال 
إن املسيح مل يقتل على الصليب، وأن عملية الصلب مل تتحقق بكماهلا، هلذا ال 

اهةً أنّ اجلسم ميكن أن يحرم املسيح من الرفع الروحاين. كما أنه من املعلوم بد
يتعرض دوما للتحلّل والتبديل؛ إذ تتغري وتتبدل جزئياته كل حني وآن، وِفق 
علم الطبيعة الذي مسائله مشهودة وحمسوسة. فاجلزئيات املوجودة اآلن لن 
تبقى بعد دقيقة، فكيف ميكن، واحلالة هذه، أن يكون اجلسم الذي وعد برفعه 

؟ فتعين أن �فَلَما توفَّيتنِي�موجودا يف زمن آية ، كان نفسه �رافعك إِلَي �يف
مل يتحقق، ألن ذلك اجلسم كان  �رافعك إِلَي �الوعد اخلاص باجلسم املعني يف

قد تغري عند حتقيق الوعد، إذ كان اجلسم السابق قد حتلل. مث من اخلطأ االعتقاد 
أنه حني خياطَب أحد ويقال له يا إبراهيم، ويا عيسى ويا موسى ويا حممد 
(عليهم السالم)، فيشترط أن يشمل النداء اجلسم أيضا؛ إذ خيص جزٌء من 

ألنه  إذا كان ذلك صحيحا فيلزم أن ال يصح اخلطاب اخلطاب اجلسم أيضا. 
ألي نيب مثال إذا قُطعت يده أو قُطعت قدمه بـ "يا عيسى أو يا موسى". ألن 
اجلسم الذي نودي ينقصه جزٌء منه. ولقد ذكر اهللا األنبياء املتوفَّني يف القرآن 

كان ملثل هذا الكرمي على النهج نفسه الذي خاطبهم به يف حيام املادية، فإذا 
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إِنَّ إِبراهيم لَحليم أَواه �اخلطاب شرط وجود اجلسم فكيف يصح القول مثال: 
نِيببوضوح، واآلن؛ إن  �؟ باختصار؛ قد حسمت قضية موت املسيح �١م

مثل تقدمي مثل هذه األعذار الواهية السخيفة كمثل من يتشبث بقشة لينجو من 
ء ال يفكرون يف الطريق القومي بصدق النية. وأول الغرق، فاألسف على أن هؤال

سؤال يف هذا البحث هو أن املسيح مل يكن نبيا غريبا نادرا، فلماذا أثريت 
اخلصومة هلذه الدرجة يف قتله، وملاذا كان اإلحلاح مرارا على أنه مل يصلب، بل 

ينحصر يف قد رفعه اهللا إليه ال إىل الشيطان؟ فإذا كان الغرض من هذا النـزاع 
الكشف على اليهود أنه مل يقتل، فهذا اهلدف لغو وسخيف متاما. فما عالقة 
هذا اهلدف بدحض االعتراض بأنّ اهللا تعاىل قد رفعه إليه.. أي إىل مقام الشرف 
والعز ومل يرده إىل الشيطان، أي إىل مقام الذل؟ فالواضح أنه مبجرد القتل ال 

يتضمن الرغبة يف أن يقتل يف سبيل  �اء النيب يتأثر شأن النيب يف شيء، وإن دع
ذا  �اهللا مث حييا مث يقتل، فالقتل ال يؤدي إىل هتك العزة، وإال ملا تقدم النيب 

الدعاء يف حق نفسه. ففي هذه احلالة ما معىن التركيز على دفع اام قتل املسيح 
مل يقتل فهل النيب وأنه مل يقتل على الصليب بل قد رفعناه إلينا؟ إذا كان املسيح 

حيىي أيضا مل يقتل؟ ملاذا مل يرفعه اهللا إليه جبسمه املادي؟ فألي سبب مل تثُر غرية 
اهللا له بينما ثارت للمسيح؟ مث إذا كان اهللا يريد أن يرفع أحدا إىل السماء 
باجلسم املادي، فكان جيب أن يقال "رفع إىل السماء جبسمه املادي" ال أنه قد 

ال يغينب عن البال أن القرآن الكرمي ومجيع الكتب السماوية رفع إىل اهللا. 
حددت جهتني فقط، إحدامها إىل اهللا حيث يقال إن فالنا رفع إىل اهللا، والثانية 

 إِلَى �باملقابل إىل الشيطان، وعن ذلك ورد يف القرآن الكرمي تعبري لَدأَخ
                                                 

 ٧٦هود:  ١
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الذي هو أمر  -اهللا". فكم من الظلم أن يفهم من "الرفع إىل �١الْأَرضِ
الصعود إىل السماء باجلسم مقابل اإلخالد إىل الشيطان! وأن يظَن أن  -روحاين

اهللا رفَع املسيح باجلسم إىل السماء! فأي هدف حتقق من هذه العملية؟ وأي 
فائدة حصلت من ذلك؟ وأي حجة بذلك أقيمت على اليهود؟ وملاذا رفع إىل 

رورة دفعت احلكيم عزوجل إىل هذا الفعل؟ فلو السماء جبسده املادي؟ وأي ض
كان يريد محايته من القتل فحسب فكان ميكن أن يفعل ذلك وهو على األرض 

  من القتل بيد الكفار يف غار ثور.  �، كما أنقذ النيب ٢أيضا
إذا استمعتم دوء وصرب فنخربكم ما هي حقيقة هذا الرتاع. أيها السادة، 

صل بقراءة متأنية لكتب اليهود والنصارى، وإلقاء نظرة رمحكم اهللا، إننا نتو
على أحداثهم التارخيية البالغة أمسى درجة التواتر حبيث يتعذر إنكارها، إىل أن 

كانوا بال شك ينتظرون مسيحا، لينجيهم من  �اليهود يف أوائل زمن عيسى 
حكم الشعوب األجنبية ولكي يقيم عرش داود من جديد كما يفهم من 

الدعوى  �ات النبوءات يف كتبهم. ففي زمن هذا االنتظار أعلن عيسى كلم
                                                 

 ١٧٧األعراف:  ١
إىل السماء أن يصل إىل اجلنة ويتمتع بلذات اآلخرة فهذا  لو كان اهلدف من اإليصال ٢

اهلدف أيضا مل يتحقق، ألن التمتع بلذات اآلخرة ال بد من املوت أوال. وبذلك فشل يف 
حتقيق األهداف اليت من أجلها بعث إىل هذا العامل ومل يتمكن من اإلصالح املنشود وامتأل 

بعد الذهاب إىل السماء، فهو جالس يف  القوم ضالال، ومل يتمتع بأي لذة وراحة حىت
السماء دون جدوى، فلم يستفد باملكوث هناك هو نفسه ومل يفد أمته. فهل ميكن أن 
تنسب هذه األمور إىل األنبياء الذين يلقون اهللا تعاىل بعد إصالح العامل؟ فيجب التأمل أوال 

ن يكون ذلك دون املوت؟ مىت ميكن أن يرفع أحد إىل اهللا الذي هو جامع لذّات اآلخرة وأ
فما هذا اإلخالف بالوعد أنه وعد بالرفع إىل اهللا مث أُجلس يف السماء الثانية؟ فهل اهللا يف 

 السماء الثانية؟ وهل إبراهيم وموسى عليهما السالم يقيمون فوق اهللا؟ منه
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بأنه هو ذلك املسيح وأنه سيقيم عرش داود من جديد. فسر اليهود من هذه 
الكلمة يف أول األمر كثريا، وانضم املئات من عامة الناس إىل مجاعة مريديه أمال 

كشف خالل أيام  �يف امللك. وبايعه كبار التجار والزعماء، لكن عيسى 
قليلة أن ملكه ليس من هذا العامل املادي وإمنا ملكه مساوي، فخابت مجيع آماهلم 
وتأكدوا أن هذا الرجل لن يقيم عرش داود مرة أخرى، بل سيقيمه غريه. ومن 
اليوم نفسه بدأوا يبغضونه ويعاندونه وارتد عدد كبري منهم، فأحد أسباب عداء 

ملكا حبسب نبوءة األنبياء. مث ظهر سبب آخر بتدبر اليهود له أنه مل يبعث 
الكتب وهو أنه قد ورد يف سفر مالخي أن املسيح امللك الذي كان اليهود 
بانتظاره لن يأيت ما مل يبعث إيليا مرة أخرى إىل هذا العامل. فقدموا هذه احلجة 

حيىي. يا لكنه قال يف جوابه إن املراد من إيليا هنا مثيل إيليا أي  �للمسيح 
لألسف على االعتقاد الباطل بأنه أحيا املوتى؛ فلو كان أحيا إيليا ملا ظهر هذا 
الرتاع، وألقيمت احلجة عليهم حبسب الكلمات الظاهرة للنص. باختصار؛ قد 
شك فيه اليهود لعدم كونه ملكا وظهر هذا الشك الثاين من سفر مالخي، مما 

أعد له علماء اليهود فتوى الكفر، وأمجع أدى إىل أن اجلميع كفَّروه وسبوه، و
مجيع العلماء األفاضل يف البلد واملتصوفون العظام على تلك الفتوى وختموها، 
ومع ذلك انضم بعض من عامة الناس إىل املسيح وإن كان عددهم قليال جدا، 
ومنهم من رده اليهود بتقدمي الرشوة له، وبدأوا يتشاورون ليلَ ار أن هذا 

جل جيب أن يكفَّر مبوجب النصوص الصرحية للتوراة ليتربأ منه العامة أيضا الر
دفعة واحدة وال ينخدعوا ببعض آياته. فتقرر أن تكثَّف اجلهود لصلبه فيستقيم 
األمر، ألنه قد ورد يف التوراة أن من علق على اخلشبة ملعونٌ، أي سريجع إىل 

ا التدبري، إذ بدأوا يرفعون الشكاوى الشيطان ال إىل اهللا. فانصرف اليهود إىل هذ
الكاذبة ضده باستمرار إىل الوايل التابع لقيصر الروم، وكان قائما بأعمال قيصر 
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كامللك، أنَّ هذا الرجل عدو خفي للحكومة. فألقت احلكومة القبض عليه 
أخريا بتهمة الفتنة الدينية، وأرادت أن تتركه بعد تنبيه بسيط، لكن اليهود مل 

بذلك فأثاروا ضجة أنّ هذا قد نطق بالكفر، وسوف حتدث فتنة يف  يرضوا
الشعب، ويخشى الفساد والثورة، فال بد من أن يصلب. فاحلكومة الرومية 
خوفا من ثورة اليهود وتفكريا يف املصاحل القومية، سلَّمت املسيح هلم ليفعلوا به 

هذه القضية احلاكم الذي كانت  - ما أرادوا حبسب دينهم. وزوجة بيالطس
رأت يف الرؤيا أنه إذا هلك هذا الرجل فسوف تواجه  -مرفوعة يف حمكمته

الدمار. فدبرت سرا إلنقاذ املسيح من املوت على الصليب، بينما ظل اليهود 
يظنون حلمقهم أن املسيح مات على الصليب، مع أن املسيح قد خرج من ذلك 

عمال، ويتبني من األدلة البلد بإذن من اهللا كما هو ثابت من كتاب كرت ال
التارخيية اليت عثرنا عليها أنه وصل إىل البنجاب عن طريق نصيبني مرورا 
ببشاور. فلما كان من سكان البالد الباردة فلم يستطع أن حيتمل حرارة هذا 
البلد، فانتقل إىل كشمري وشرف سرينغر بوجوده املبارك. وليس من الغريب أن 

ت يف زمنه. على كل حال إن أرض سرينغر موطئ تكون هذه املدينة قد عمر
سائحا. أما اليهود فظلوا  ١قدمي املسيح. باختصار؛ قد وصل املسيح إىل كشمري

                                                 
قال  إن اهلجرة من سنة كل نيب، واملسيح هو اآلخر قد أشار إىل هجرته يف اإلجنيل حيث ١

»" قُسرم) "طَنِهي وإِالَّ ف ةامبِالَ كَر بِين سلكن املؤسف أن معارضينا ال ٤: ٦لَي ،"(
يفكرون أيضا مىت وإىل أين هاجر املسيح، بل ما يثري الغرابة أكثر أم مع إميام بأن 

بل قد سياحة املسيح إىل بالد خمتلفة ثابتة من األحاديث الصحيحة، وليس ذلك فحسب 
 -وصفت السياحة أحد أسباب تسميته باملسيح، إذا قيل إنه ذهب إىل كشمري أيضا

يرفضون. مع أم آمنوا بأن املسيح سافر إىل بالد كثرية زمن نبوته حصرا؛ فلماذا حرم 
عليه السفر إىل كشمري؟ أليس من احملتمل أن يكون قد ذهب إىل كشمري أيضا وتويف 
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 �يزعمون بأم قتلوا املسيح بالصلب، ألن األسلوب الذي أُنقذ به املسيح 
من املوت على الصليب ومعاجلة جروحه باستخدام مرهم عيسى وقيامه بسفر 

هذه األمور كانت خافية على اليهود، إال أن احلواريني كانوا سري، كل 
مطلعني على هذا السر، فباتوا معه ليلة يف قرية على الطريق إىل اجلليل، وأكل 

قد اهم املسيح  - كما يتضح من اإلجنيل جليا - معهم السمك، ومع ذلك
لسر، بشدة من أن حيدثوا أحدا عن سفره هذا. فقد أوصاهم بإخفاء هذا ا �

فمىت كانوا يتجرأون على أن يفشوا هذا اخلرب وخيونوا سر النيب وأمانته. لقد 
، �بالنيب السائح كما يفهم جليا من حديث النيب  �املسيح  �مسى نبينا 

ساح يف أغلبية هذا العامل، وهذا احلديث موجود يف كتاب  �أن املسيح 
جم اللغة العربية سبب كنـز العمال، وبناء على هذا السبب قد ورد يف معا

 �. باختصار؛ إن قول النيب ١تسمية املسيح ذا االسم أنه كان كثري السياحة
الذي يفيد أن املسيح نيب سائح مفتاح للسر املختوم، وذه الكلمة الوحيدة 
يبطل ذهابه إىل السماء وأنه ما يزال حيا، لكنهم مل يتدبروها. وبالتأمل فيها 

ى املسيح قد قضى أكثر عمره يف السياحة يف زمن سيتضح أنه إذا كان عيس
نبوته بعد اهلجرة من بلد اليهود، ففي أي زمن رفع إىل السماء؟ وأي حاجة 
فرضت عليه ذلك بعد هذه املدة الطويلة؟ مما يثري التعجب كيف وقع هؤالء يف 
التعقيد؛ فمن ناحية يعتقدون بأن شخصا آخر صلب عند فتنة الصليب وصعد 

إىل السماء الثانية فورا، ومن ناحية ثانية يعتقدون أنه ظل يسيح ويسافر املسيح 

                                                                                                                     

خر أنه إذا ظل يسيح يف األرض دوما بعد حادثة الصلب فمىت هناك؟ مث هناك تساؤل آ
  صعد إىل السماء؟ فال يردون على ذلك بشيء. منه

 انظروا لسان العرب، لفظ: مسح، منه ١



٧٨  òíëŠÛìÌÛa@òÐznÛa 

يف هذا العامل بعد حادثة الصلب حبيث قضى جزءا كبريا من عمره يف السياحة. 
يا هلذا اإلجحاف العجيب حبقه، فال أحد يفكر أن إقامته يف بلد بيالطس كانت 

به دعوة اليهود من لثالث سنوات وستة أشهر فقط باالتفاق، وكان من واج
البالد البعيدة؛ فلماذا أمهل هذا الواجب وذهب إىل السماء ومل يؤد هذا 
الواجب باهلجرة سائحا؟ ومما يثري التعجب أكثر أن األحاديث الواردة يف كرت 
العمال تصرح بأن املسيح قام ذه السياحة إىل معظم البالد بعد فتنة الصليب، 

اإلهلية يف هجرة األنبياء أم ال خيرجون من تلقاء  وهذا معقول جدا، ألن السنة
أنفسهم أبدا ما مل يخرجوا، ومن املسلم به باالتفاق أن وقت اإلخراج أو القتل 
كان فتنة الصلب فقط. باختصار، استنتج اليهود من موت املسيح على الصليب 

ن رفعه على حد زعمهم أنه ذهب إىل الشيطان ال إىل الرمحن لكونه ملعونا، وأ
مل يكن إىل اهللا بل كان هبوطه إىل الشيطان، ألن الشريعة أقرت بطرفني؛ 
أحدمها إىل اهللا وهو أعلى ومنتهاه العرش، والثاين إىل الشيطان وهو سافل جدا 
وينتهي إىل الثرى. غاية القول أن الشرائع الثالثة اتفقت على املسألة أن املؤمن 

ارجِعي �أبواب السماء كما تشهد عليه آيةُ  يذهب إىل اهللا بعد املوت وتفتح له
كبأما الكافر فإىل األسفل وهو طرف الشيطان كما تشهد على �١إِلَى ر ،
، فالذهاب إىل اهللا يسمى الرفع، أما �٢لَا تفَتح لَهم أَبواب السماِء �ذلك آية

الذهاب إىل الشيطان فيسمى اللعنة، فهاتان الكلمتان متضادتان. إن السفهاء مل 
يفهموا هذه احلقيقة، إذ مل يفكروا أنه إذا كان الرفع يعين الرفع باجلسم فأي 
كلمة تقابلها كما تقابل اللعنةُ الرفع الروحاين؟ كان اليهود قد فهموها جيدا 

                                                 
  ٢٩الفجر:  ١
 ٤١األعراف:  ٢
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كنهم بسبب حادثة الصلب اعتقدوا بأن املسيح صار ملعونا، كما قبِل ل
النصارى أيضا اللعنة، إال أم أولوا بأن املسيح حتمل اللعنة من أجل ذنوم. 
ويبدو أن النصارى مل يفكروا يف مفهوم اللعنة ومدى خبث هذه الكلمة اليت 

ىل الشيطان وال تستطيع تنايف الرفع وتصري ا روح اإلنسان جنسة وتذهب إ
الذهاب إىل اهللا. وبسبب هذا اخلطأ قبِلوا بأن املسيح قد مات على الصليب 
 النيب وحنتوا من عندهم مسألة الكفارة، فخفي عنهم بأنه من املستحيل أن يرد
اَهللا وخيتار الشيطانَ، إال أن هذا اخلطأ مل يظهر يف زمن احلواريني، بل كانت 

سيحية بعدهم، فلما كان املسيح قد أوصى احلواريني بشدة أول لبنة لضالل امل
أن ال حيدثوا أحدا عن سفره؛ هلذا مل يستطيعوا أن يبينوا احلقيقة األصلية، ومن 
احملتمل أن يكونوا قد قالوا على سبيل التورية إنه ذهب إىل السماء ليصرفوا 

ا ارتكب انتباه اليهود إىل أمر آخر. باختصار؛ بسبب هذه األسباب حصر
النصارى بعد زمن احلواريني اخلطأ الفادح؛ أي عقيدة الصلب. إال أن حزبا 
منهم ظلَّ يعارض ذلك حيث اكتشفوا من القرائن أن املسيح هاجر إىل بلد آخر 

. على كل حال ملا كانت هذه ١ومل ميت على الصليب ومل يصعد إىل السماء
فة عامة بأن املسيح مات املسألة قد اشتبهت على النصارى، ونشر اليهود بص

على الصليب، فاتبعهم النصارى لكوم جيهلون أصل احلقيقة إال قليل منهم، 
قد مات على الصليب، وتأييدا  �هلذا صار من عقائدهم أيضا بأن املسيح 

هلذه العقيدة أضيفت بعض اجلمل إىل األناجيل، مما أدى إىل التناقض يف نصوص 
جيل يفهم بوضوح أن املسيح مل ميت على األناجيل. فمن بعض مجل األنا

الصليب، وورد يف بعضها أنه مات، ومن هنا يثبت أن مجل املوت أضيفت 
                                                 

 ما زالت يف النصارى فرقة من هذا احلزب تنكر صعود املسيح إىل السماء.منه ١
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مؤخرا. باختصار، أصر النصارى بسبب حادثة الصلب على أن عيسى ابن مرمي 
مل يكن مؤمنا وصادقا ومل يكن نبيا ومل يرفع إىل اهللا مثل املؤمنني، بل قد ذهب 

برهنوا على ذلك مبوته على الصليب وصار ملعونا، أي مل يتم إىل الشيطان، و
ومضت على هذه القصة ستة قرون.  �رفعه. وبعده تدرجيا جاء زمن النيب 

فلما كان النصارى جيهلون أصل احلقيقة ودفعهم الولع إىل حنت مشروع 
اللعنة الكفارة أيضا، بدأوا هم أيضا يؤمنون بأنه لُعن ومل يرفَع، ومل يفكروا أن 

تستلزم أن يكون اإلنسان مردودا من أعتاب اهللا متاما ويذهب إىل الشيطان بعد 
أن يكون قلبه جنسا، وتنقطع مجيع عالقات احلب والوفاء ويكون القلب رجسا 
ومظلما وعدو اهللا مثل قلب الشيطان، وهلذا يسمى الشيطان لعينا. فكيف ميكن 

هللا كاملسيح وينجذب إىل الشيطان أن يتعرض للّعنة قلب العبد املقبول عند ا
والعياذ باهللا النسجامه مع الشيطان؟ باختصار، كال الشعبني نسي؛ فاليهود 

، أما النصارى ١وصفوا النيب املقدس بأنه ملعون فاختذوا طريق غضب اهللا
                                                 

يف الفاحتة،  �غَيرِ الْمغضوبِ علَيهِم ولَا الضالِّني �ام هنا أن آيةالنقطة اجلديرة باالهتم ١
 دتشري إىل هذه املعركة فقط، أي إن اليهود وصفوا نيب اهللا املقدس ملعونا عن عمد قص

مع أم كانوا قد عرفوا أن  "املغضوب عليهم"الفتنة، فاسترتلوا عليهم غضب اهللا وصاروا 
يف القرب وحتققت نبوءته بأن حاله سيشبه حال يونس، أي سيدخل القرب  املسيح ال يوجد

حيا وخيرج منه حيا. أما النصارى وإن كانوا حيبون املسيح، إال أم جلهلهم قبلوا وصمة 
اللعنة حبق قلب املسيح ومل يفقهوا أن مفهوم اللعنة يتعلق بنجاسة القلب، ومعلوم أن قلب 

يف أي حال. ففي هذه السورة تعليم  �ادي اهللا ويتربأ منه النيب ال ميكن أن ينجس ويع
إشارةً للمسلمني أال يتسرعوا يف تكذيب املسيح املوعود كاليهود، وال يعدوا فتاوى املكر؟ 
وال يسموه ملعونا، وإال ستعود عليهم لعنتهم، وكذلك جيب أال يكونوا له أصدقاء أغبياء 

شك يف أن هذه السورة كالنصارى وال ينسبوا الصفات غري الالئقة إىل مقتداهم، فال 
تتضمن ذكرى خفية، ونبوءة لطيفة ببعثيت، وفُهم املسلمون يف صيغة دعاء أن مثل هذا 
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 فاختذوا طريق الضالل بوصف قلب نبيهم املقدس واملرشد واهلادي باملنحرف
لعنة. لذا كان من الضروري أن حيكم القرآن يف هذا عن اهللا والنجس بسبب ال

وما قَتلُوه وما صلَبوه ولَكن �، فهذه اآليات مبرتلة احلكم ١األمر بصفته حكما
ملَه هبش� ،�هإِلَي اللَّه هفَعلْ رن اخلطأ أصال االعتقاد بأن اليهود �٢بأي م ..

ما ينتج عن ذلك من أن املسيح مل يرفَع إىل صلبا، ومن اخلطأ  �قتلوا عيسى 
اهللا وأنه ذهب إىل الشيطان والعياذ باهللا. كال بل قد رفعه اهللا إليه، والواضح أنه 
مل يكن بني النصارى واليهود أي خالف يف الرفع اجلسماين. كما مل يكن 

ال اليهود يعتقدون أن من مل يرفع جسمه ال يكون مؤمنا بل يكون ملعونا، وأنه 
يتوجه إىل اهللا بل يذهب إىل الشيطان! فاليهود أنفسهم يعترفون بأن موسى مل 
يرفع جسمانيا مع أم يؤمنون بكونه أفضل أنبياء بين إسرائيل وصاحب 
الشريعة. واليهود ما زالوا أحياء فاسألوهم ما الذي استنتجوه من صلب املسيح؛ 

به إىل فوق والعياذ باهللا.. أهو عدم رفع اجلسد، أم عدم رفع الروح وعدم ذها
أي إىل اهللا، بل قد تردى إىل احلضيض أي إىل الشيطان؟ فاخلوض يف نقاش ال 
عالقة له بأصل النـزاع يف شيء محاقة كبرية. يف بومباي وكلكوتا يقيم مئات 
اليهود وبعضهم من علماء دينهم املتمكنني. فاسألوهم باملراسلة ما هو االام 

                                                                                                                     

الزمن سيأيت عليهم أيضا وأم أيضا سينسجون املكايد ليجعلوا املسيح املوعود ملعونا، 
ألنه قد ورد احلديث أيضا أن اليهود لو دخلوا جحر ضب لدخله املسلمون أيضا. فمن 
رمحة اهللا العجيبة أنه تنبأ ببعثيت يف أوىل سور القرآن الكرمي اليت يقرأها املسلمون مخس 

 مرات يوميا، فاحلمد هللا على ذلك. منه
الفرق بني احلَكم واحلاكم أن حكم احلَكم يكون نافذا غري قابل للطعن(لالستئناف)، أما  ١

 جمرد كلمة احلاكم فال يشمل هذا املفهوم. منه
 ١٥٩-١٥٨النساء:  ٢
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وماذا استنتجوا من موته على الصليب على حد  �ملسيح الذي ألصقوه با
زعمهم؟ أكان عدم الرفع املادي أم عدم الرفع الروحاين؟ باختصار، إن مسألة 

أيضا مل تأت يف القرآن الكرمي عبثًا ودون أي دافع، بل لتذُب  �رفع املسيح 
نا جدال أن وتدحض أفكار اليهود اليت ينكرون ا رفع املسيح روحانيا. فلو آم

اهللا رضي ذا التصرف السخيف والعياذ باهللا إذ قد سحب املسيح إليه مع 
جسمه وأورد على نفسه اعتراض كونه جسما وماديا أيضا، ألن اجلسم 
ينجذب إىل اجلسم؛ فمع ذلك ينشأ السؤال طبعا أنه ملا كان القرآن الكرمي قد 

قد ارتكبوا هذا اخلطأ جاء إلصالح أخطاء اليهود والنصارى، وكان اليهود 
والعياذ باهللا بامللعون ورفضوا رفعه الروحاين،  �إذ وصفوا عيسى  - الفادح

فأين دفْع هذا  -وأعلنوا أنه مل يذهب بعد املوت إىل اهللا بل ذهب إىل الشيطان
االام وذبه يف القرآن الكرمي؟ مع أنه كان اهلدف األساسي للقرآن، ألنه إذا 

ختصان رفْع اجلسم،  �بلْ رفَعه اللَّه إِلَيه�واآلية  �افعك إِلَيور �كانت اآلية:
كان جيب أن تذكر اآليات األخرى رفْع الروح، ولدحض خطأ اليهود 
والنصارى املتعلق بعقيدة اللعنة مثة حاجة ملثل هذه اآلية. ذلك ألن رفع اجلسم 

كذلك جيب أن يكون الرفع ال يقابل اللعنة؛ بل كما أن اللعنة أمر معنوي، 
روحانيا، وكان ذلك هو الغاية املتوخاة، ومن الغريب يف األمر أن االعتراض 
الذي كان جديرا بالرد بقي على حاله، وذكر اهللا يف القرآن الكرمي عبثا أمرا 

الذي ال عالقة له بعقيدة اليهود واستنباطهم  - أي الرفع املادي - آخر مرارا
شيء واجلواب شيء آخر متاما. فواضح أن الرفع املادي الباطل. فكأن السؤال 

حبسب عقائد الفرق الثالثة؛ أي اليهود والنصارى وأهل  ١ليس مدار النجاة
                                                 

الرفع الذي هو مدار النجاة لكل مؤمن، ألم  �كان اليهود ينكرون على عيسى  ١
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اإلسالم. بل ال تتوقف النجاة عليه البتة، فلماذا ذكره اهللا مرارا وتكرارا؟ فمىت 
نون بأن ال جناة دون الرفع املادي وأنه لن يعد أي نيب صادقا ما كان اليهود يؤم

مل يرفع جسمه؟! فما الفائدة إذن من هذا الذكر العابث، أليس من الغريب أن 
ال يذكر القرآن الكرمي أمرا كان جديرا بالتسوية، والذي كان عدم حسمه 

ذ باهللا؟ وظهر يتسبب يف اعتبار نيب صادق كاذبا بل كافرا بل ملعونا والعيا
. باختصار، هذه ١املعتقد الباطل، أي الرفع املادي، الذي ال يؤدي إىل أي فائدة

قد كتبناها يف كتبنا بإسهاب، ، و٢هي األدلة على موت املسيح ورفعه املادي
وإن معارضينا حىت اآلن مدينون لنا لعدم ردهم، ففي هذا اخلصوص ما الذي 

ه أو بري آخر أو أي مولوي آخر، فإنا قد نناقشه مع بري املولوي مهر علي شا

                                                                                                                     

أيضا كانوا يؤمنون كاملسلمني أن روح كل مؤمن ترفع بعد املوت إىل السماء وتفتح هلا 
أبواب السماء، أما الكافر الذي كان يندفع يف حياته إىل الشيطان فتغلق عليه أبواب 

حه إىل األسفل، أي إىل الشيطان. بينما املؤمن كان يف حياته يصعد إىل السماء وترمى رو
). ٢٩(الفجر:  �ارجِعي إِلَى ربك �فوق، هلذا يتم رفعه إىل اهللا بعد املوت ويتلقى نداء

 منه
١

لقد نشأت فكرة الرفع اجلسماين يف قلوب النصارى عندما أرادوا أن يتخذو املسيح إهلا  
مل، وإال فالنصارى أنفسهم يؤمنون بأن الرفع الروحاين وحده يكفي ويعدوه منجي العا

ويعدونه ميزته قد أدرجه  �للنجاة، فاملؤسف أن األمر الذي يستخدمونه لتأليه املسيح 
املسلمون أيضا يف عقائدهم، وإذا قال املسلمون بأم يعتقدون بأن إدريس أيضا يف السماء 

رد يف تفسري فتح البيان إن عقيدة أهل السنةكوى كاملسيح، فهذا كذب آخر؛ ألنه كما و
إدريس ليس يف السماء جبسمه املادي، وإال يستلزم أن يعود إىل هذا العامل يوما للموت. 
فلم يبق لنا بد من االعتبار عبثا أن املسيح متميز بالرفع املادي، ومل جند بدا من القبول بأن 

  ذا باطل صراحة. منهجسمه غري فان، وأنه جالس عند اهللا، وه
 يبدو أنه خطأ الناسخ، إذ ينبغي أن يكون حسب السياق "الرفع الروحاين". (الناشر) ٢
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ذحبنا الباطلَ، فكيف منرر السكني على ذبيحتنا مرة أخرى؟ أيها السادة، ليس 
اآلن وقت للخوض يف هذه النقاشات، بل ينبغي أن خياف معارضونا ويتوبوا 

ورفعه الروحاين بكل طريقة ممكنة يف  �اآلن، ألننا قد أثبتنا موت املسيح 
  ؟ �١د الْحق إِلَّا الضلَالُفَماذَا بع �هذا العامل إلثبات احلقائق والدعاوى،

واملرحلة الثانية اآلن بعد موت املسيح أن نتناول النصوص القرآنية واحلديثية 
والقرائن األخرى اليت تثبت أن املسيح املوعود جيب أن يكون من هذه األمة 
حصرا، فنسجل تلك الدالئل فيما يلي، فامسعوها باهتمام لعل اهللا الرحيم 

  يهديكم.
لة األدلة اليت تربهن على أن املسيح القادم الذي وعد مبجيئه يف هذه من مج

األمة سيكون رجال من هذه األمة نفسها، حديث البخاري ومسلم؛ حيث ورد 
فيهما "إمامكم منكم" و"أمكم منكم"؛ أي سيكون إماما لكم وسيكون منكم 

 فيه صفتا حصرا.  فلما كان هذا احلديث حبق عيسى القادم وحبقه قد وردت
احلَكَم والعدل قبل هذه اجلملة، هلذا فإن كلمة اإلمام أيضا ختصه، وال شك أن 
اخلطاب يف "منكم" هنا موجه إىل الصحابة، وهم كانوا خماطَبني. لكن الواضح 
أن أحدا منهم مل يعلن بأنه املسيح املوعود، هلذا فاملراد من "منكم" شخص 

لذي وصف بالقائم مقام الصحابة يف آية مبرتلة الصحابة يف علم اهللا، وهو ا
�قُوا بِهِملْحا يلَم مهنم رِينآخألن هذه اآلية كشفت أنه تلقَّى التربية �٢و ،

، ومعدود ضمن الصحابة نظرا إىل هذا املعىن. �الروحانية من النيب الكرمي 
اله رجل لو كان اإلميان معلقا بالثريا لنوهناك حديث يشرح هذه اآلية، وهو "

                                                 
 ٣٣يونس:  ١
 ٤اجلمعة:  ٢
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". فلما نسبت إىل هذا الرجل الفارسي صفةٌ ختص املسيح املوعود من فارس
واملهدي؛ أي ميأل األرض عدال بعد خلوها من اإلميان والتوحيد كما ملئت 
ظلما، لذلك فإن هذا الرجل هو املهدي واملسيح املوعود وهو أنا. وكما أنه مل 

للمهدوية، كذلك مل حيدث كسوف وخسوف يف رمضان يف زمن أي مدعٍ 
" لناله رجل من فارسيدعِ أحد خالل مدة ثالثة عشر قرنا أنه مصداق نبوءة "

بتلقي اإلهلام من اهللا. وإن النبوءة بكلماا تصرح بأن هذا الرجل سيكون يف 
الزمن األخري حني تكون قلوب الناس قد أصاا ضعف كبري، وسيكون فارسي 

ن يف األرض من جديد. وواضح أنه ليس مثة زمن األصل، وبواسطته سيقام اإلميا
أكثر ضررا لإلميان من زمن غلبة الصليب، ويف هذا الزمن وحده ميكن أن نقول 
بأن اإلميان قد رفع من األرض، كما تفصح بذلك جبالٍء احلاالت العملية يف 
 العصر الراهن، واالندفاع العظيم إىل السيئة والعالمات الصغرى للقيامة اليت

تشري إىل أن الشرك كما كان  �وَآخرِين منهم�ظهرت من زمن. مث إن آية 
منتشرا يف األرض يف زمن الصحابة سيكون يف ذلك الزمن أيضا، وليس من 
شك يف أنه يفهم يقينا بقراءة هذه اآلية مع هذا احلديث أن هذه نبوءة حبق 

تعريف املهدي أنه  مهدي آخر الزمان ومسيح آخر الزمان. ألنه قد ورد يف
سيمأل األرض عدال كما ملئت ظلما وجورا، بينما قد ورد حبق مسيح آخر 
الزمان أنه سيقيم اإلميان واألمن يف األرض من جديد وميحو الشرك ويقضي 
على امللل الباطلة. وإن مفاد هذه األحاديث أيضا أن يقام من جديد، يف زمن 

من األرض وبلغ الثريا، ومن الضروري أن املهدي واملسيح، اإلميانُ الذي ارتفع 
متتلئ األرض أوال ظلما ويرتفع منها اإلميان، ألنه إذا كان قد ورد أن األرض 
كلها ستمتلئ ظلما، وحيث إن الظلم واإلميان ال جيتمعان يف مكان، فال بد أن 
يرتفع اإلميان إىل السماء اليت هي مقره األصلي. باختصار، إن زمن املصائب 
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، �تلئ به األرض ظلما ويرتفع منها اإلميان زمن وحيد بعد زمن النيب الذي مت
ويقال له زمن املسيح أو زمن املهدي. وذُكر هذا الزمن يف األحاديث بثالثة 
أمساء؛ أي زمن رجل من فارس، وزمن املهدي، وزمن املسيح. ومعظم الناس 

ء، وحددوا هلم فهموا لقلة التدبر أم ثالثة أشخاص نظرا لوجود ثالثة أمسا
ثالثة شعوب؛ أحدها الشعب الفارسي، والثاين قوم بين إسرائيل، والثالث قوم 
بين فاطمة. لكنها أخطاء، واحلقيقة أنّ شخصا واحدا سمي بثالثة أمساء لعالقته 
بكل قوم. فمثال يف أحد األحاديث يف "كرت العمال" يفهم أن أهل فارس أي 

ار املسيح القادم إسرائيليا، أما عالقته ببين بنو فارس من بين إسحاق، وبذلك ص
كما حصلت يل هذه العالقة فصرت - فاطمة فتكون بناء على عالقة األمهات

فكأن نصفه إسرائيلي ونصفه اآلخر فاطمي حبسب ما ورد يف  - فاطميا
األحاديث. إال أنين ال أملك أي دليل على كوين فارسيا سوى اإلهلام اإلهلي، 

ام من زمن مل يكن فيه أي أثر لدعواي هذه. أي قد كُتب يف إال أن هذا اإلهل
خذوا التوحيد التوحيد "الرباهني األمحدية" قبل عشرين عاما من اليوم، وهو "

إن الذين صدوا عن سبيل اهللا رد " ويف موضع آخر إهلام: "يا أبناء الفارس.
هني " وكذلك يف موضع آخر من الرباعليهم رجل من فارس شكَر اهللا سعيه.

أي لو  ١"لو كان اإلميان معلقا بالثريا لناله رجل من فارس.األمحدية إهلام "
رفع اإلميان إىل الثريا وامتألت األرض إحلادا حمضا الستعاده من السماء هذا 
الرجلُ فارسي األصل. أما عن كوين من بين فاطمة فبحسب اإلهلام التايل: 

                                                 
ومن  -فلما مل يدعِ أحد منذ ثالثة عشر قرنا بأمر إهلامي من اهللا أنه مصداق هذه النبوءة ١

الذي أعلن هذه الدعوى وذلك قبل فاإلنسان  -�املستحيل أن تبطل نبوءةُ النيب 
 االعتراض املثار فإن رده مبرتلة تكذيب النبوءة .منه
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" رأيت خدجييت اشكر نعميت والنسب. ١احلمد هللا الذي جعل لكم الصهر"
أي احلمد هللا الذي شرفك بأن تكون صهر السادات وتكون سليل عائلة عريقة 
نبيلة، وكال هذين الشرفني متماثالن أي قد وهبك فضيلة كونك صهرا 
للسادات، كما شرف نسبك خبلقك يف بين فاطمة. واشكر نعميت إذ قد 

باء لكونك من بين إسحاق، ، أي كنت حائزا على شرف اآل٢حظيت خبدجييت
مث أضيف إليه الشرف الثاين وهو كونك من بين فاطمة. ويف كوين صهر 
السادات إشارة إىل زوجة هذا العبد املتواضع اليت من عائلة سادات السندي من 
دهلي، أي من عائلة مري درد. وإىل هذه العالقة الفاطمية أشري يف الكشف الذي 

مخسة دية قبل ثالثني عاما من اليوم، حيث رأيت نشر يف الرباهني األمح
                                                 

" يضم استدالال لطيفا على كوين احلمد هللا الذي جعل لكم الصهر والنسبإن إهلام " ١
من بين فاطمة ألن الفعل "جعل" يشمل الصهر والنسب، ووصف كالمها باألمر احملمود. 

أنه كما يتعلق الصهر ببين فاطمة، كذلك النسب أيضا مزيج من وهذا يربهن صراحة على 
الفاطمية من قبل الوالدات، وإن تقدمي الصهر على النسب إلبراز هذا الفرق فقط، أن 

 الصهر يتضمن الفاطمية اخلالصة، أما النسب فخليط منها. منه
ن زواجك املقدر يف هذا اإلهلام مسجل يف الرباهني األمحدية وأخرب فيه إشارةً كنبوءة أ ٢

السادات ال بد أن يتحقق، فذُكرت أوالد خدجية رضي اهللا عنها باسم خدجية، ويف ذلك 
إشارة إىل أا ستصبح أما لعائلة كبرية. توجد هنا نكتة لطيفة وهي أن اهللا جعل يف بداية 

ية لتأسيس سلسلة السادات امرأة فارسية امسها "شهر بانو" أُم السادات، ويف املرة الثان
العائلة الفارسية عين امرأة من السادات، امسها نصرة جهان بيغم. فكأنه تبادلٌ مع الفرس 
حيث جاءت سيدة فارسية إىل بيت أحد السادات مث يف الزمن األخري زوجت سيدةٌ من 
رجل فارسي. والغريب يف األمر أن امسيهما متماثلني، مث كما كان الوعد اإلهلي لنشر 

لسادات يف السابق، هنا أيضا وعد بنشر هذه العائلة يف إهلام سجل يف الرباهني عائلة ا
"سبحان اهللا تبارك وتعاىل، زاد جمدك، ينقطع آباؤك، ويبدأ منك" فاحلمد األمحدية وهو: 

 هللا على ذلك. منه
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 أشخاص، هم السادة "سيد الكونني واحلسنني والسيدة فاطمة الزهراء وعلي
رضي اهللا عنه" يف عني اليقظة، ووضعت السيدة فاطمة الزهراء رأسي على 
فخذها بلطف وحب شديدين كاألم احلنون، وظلوا جيلسون يف عامل الصمت 

ك اليوم أيقنت وبتمام الثقة ذا االختالط يف الدم. فاحلمد هللا حزينني. ومنذ ذل
  على ذلك.

باختصار؛ إن أحد جزأَي كياين إسرائيلي والثاين فاطمي، وأنا مشكَّل من 
كلتا العالقتني، واملطلعون على األحاديث واآلثار يعرفون جيدا أنه قد ورد حبق 

الوجود، إذ يكون أحد جزأي املهدي القادم يف آخر الزمان أنه سيكون مركب 
أن تكون أعمال املسيح القادم  �بدنِه إسرائيليا والثاين حممديا. فلما أراد اهللا 

مركبة من اإلصالح الداخلي واإلصالح اخلارجي.. أي أنه يتصبغ بصبغة 
مسيحية، وتتسم بعض أعماله بسمة حممدية أيضا، كذلك يكون طبعه أيضا 

ديث "إمامكم منكم" يعين أن املسيح القادم ليس مركبا. فغاية القول: إن احل
إسرائيليا البتة، بل هو من هذه األمة حصرا، كما يدل على ذلك ظاهر النص، 

سيصبح من األمة  �أي: إمامكم منكم. أما التكلف والتأويل بأن عيسى 
بعد الرتول ولن يبقى نبيا، فليس هناك أي قرينة عليه. والعبارة جتدر أن تحمل 

اهرها قبل وجود قرينة، وإال عد حتريفا كتحريف اليهود. باختصار؛ إن على ظ
بعد الرتول يرتدي زي املسلمني ويدعى فردا من األمة،  �القول بأن عيسى 

تأويلٌ غري عقالين ويتطلب دالئل قوية. فمن حق مجيع النصوص احلديثية 
ب الظاهر إال أن والقرآنية أن تفسر نظرا لظاهر الكلمات ويحكم عليها حبس

تنشأ قرينةٌ صارفة. ودون القرينة الصارفة القوية جيب أن ال تفسر خالفا 
للظاهر. وإن املعىن احلريف لـ"إمامكم منكم" يقتضي أن يولد ذلك اإلمام يف 

  هذه األمة حصرا.
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اإلسرائيلي الذي نزل عليه  �وإذا ادعى أحد خالف ذلك بأن عيسى 
ن األمة بعد العودة إىل هذا العامل؛ فهذه الدعوى اإلجنيل هو نفسه سيصبح م

جديدة وتنايف ظاهر النص، وحتتاج إىل دليل قاطع، فالدعوى دون إثبات غري 
املذكورة  �جديرة بالقبول. والقرينة الثانية على ذلك أيضا أن مالمح عيسى 

أنه أمحر، كما  -الذي يعد أصح كتاب بعد كتاب اهللا - يف صحيح البخاري
ون أهل الشام عادة، وكذلك ذكر أن شعره جعد، أما لون املسيح يكون ل

القادم فذُكر يف كل حديث أنه آدم وسبط الشعر. وهناك التزام يف الكتاب كله 
كتب باهتمام أن لونه أمحر، ومل  �بذلك، فحيثما كُتب لون النيب عيسى 

م أنه آدم مل حمرته يف أي موضع، وحيثما ذُكر املسيح القادم ذكر بالتزا
اليت سجلها اإلمام البخاري خبصوص هذين  �اللون. أي أن كلمات النيب 

اإلسرائيلي، أما  �املسيحني ملتزمة ذا املبدأ؛ إذ خيتص اللون األمحر بعيسى 
املسيح القادم فذُكر لونه بلفظ آدم. فهذا االلتزام الذي مل يهمله البخاري يف أي 

كان يرى عيسى  �تج منه سوى أن النيب مكان يف أحاديث صحيحه ال يستن
ابن مرمي من بين إسرائيل واملسيح القادم يف أمته شخصني خمتلفني. وإال فما 
مربر التزامه التام باختالف املالمح؟ وإذا كان أي حمدث قد كتب كلمة أمحر 
مكان آدم أو آدم مكان أمحر لعدم معرفته، فلسنا مسئولني عن ذلك؛ أما اإلمام 

ي الذي هو حافظ احلديث وناقد من الطراز األول فلم يأخذ يف هذا البخار
املوضوع أي حديث يفيد بأن املسيح اإلسرائيلي كان آدم اللون ومل يذكر بأن 
املسيح القادم سيكون أمحر اللون. بل إن اإلمام البخاري عند نقل احلديث اهتم 

النهاية. فاحلديث الذي ذا الشرط عن عمد والتزم به بانتظام من البداية إىل 
  خيالف شرط اإلمام البخاري ال جيدر بالقبول.



٩٠  òíëŠÛìÌÛa@òÐznÛa 

ومن مجلة الدالئل اليت تثبت أن املسيح املوعود سيكون حصرا من هذه األمة 
، أي أنكم خري أمة أخرجت �١كُنتم خير أُمة أُخرِجت للناسِ�اآليةُ القرآنية 

مجيع الدجالني والدجال املعهود ودفْعِ شرهم. لتنفع خلق اهللا بالقضاء على فتنة 
يف القرآن الكرمي قد جاءت مبعىن الدجال املعهود  النـاس"فليتضح أن كلمة "

أيضا، وإذا حددت القرينة القوية هذا املعىن هلا يف آية، فالتفسري اآلخر هلا 
معصية، فقد وردت كلمة الناس يف آية أخرى للقرآن الكرمي مبعىن الدجال، 

. أي أن األسرار �٢لَخلْق السماوات والْأَرضِ أَكْبر من خلْقِ الناسِ�ي: وه
والعجائب اليت يزخر ا صنع السماوات واألرض ال يساويها صنع طباع 
الدجال املعهود. أي مهما بذلوا من جهود مضنية يف اكتشاف أسرار األرض 

والسماء ومهما كانوا عباقرة فلن تبلغ طباع هم منتهى تلك األسرار. وال يغينب
عن البال أنّ املفسرين فسروا كلمة الناس يف هذه اآلية أيضا بالدجال املعهود 
حصرا. انظروا تفسري "معامل الترتيل" وغريه. وكتبوا قرينة قوية أن الدجال 
املعهود يسعى بابتكاراته وصنائعه لينجز أعمال اهللا، وبذلك سيدعي األلوهية. 

يف مجيع األعمال اإلهلية من إنزال  �حريصا جدا على أن يقلد اهللا  وسيكون
املطر وإمثار األشجار ومواصلة النسل لإلنسان واحليوان وتأمني وسائل السفر 
والسكن واملرافق الصحية غري العادية لإلنسان. وأن يسيطر على كل شيء 

وملخصها أنّ حيث ال يبقى أمامه مستحيلٌ. وإىل ذلك تشري اآلية املذكورة، 
األسرار اليت أودعت يف السماء واألرض ويتمىن الدجال أن يستويل عليها من 
خالل علمه الطبعي هي أرفع وأكثر من تقديره جلودة الطبع ومبلغ العلم. وكما 

                                                 
 ١١١آل عمران:  ١
 ٥٨غافر:  ٢



òíëŠÛìÌÛa@òÐznÛa  ٩١ 

يف اآلية الكرمية هو "الدجال"، كذلك املراد من  "النـاس"أن املراد من لفظة 
أيضا، الدجال حصرا. ألن معىن هذه اآلية  �سِأُخرِجت للنا�الناس يف آية 

كنتم خري الناس أخرجت لشر بالقرينة املقابلة يتعني على التقدير التايل "
حزب الدجال. فالثابت من  "شر الناس""، وال شك أن املراد من الناس

احلديث النبوي أنه لن يساوي الدجالَ يف الشر والفتنة أحد من آدم إىل يوم 
يكن ولن يكون. وهذا الدليل حمكم وقطعي، وكال جزأيه يقيين  القيامة، ومل

وقطعي ومن العقائد املسلمة. أي كما ال ينكر أحد من املسلمني أن حزب 
إِنَّ  �، وتدل على هذا التقسيم آيتان من سورة "البينة" ومها:شر الناسالدجال 

ف نيرِكشالْمابِ وتلِ الْكأَه نوا مكَفَر ينالَّذ كا أُولَئيهف يندالخ منهارِ جي ن
ةرِيالْب ريخ مه كأُولَئ اتحاللُوا الصمعوا ونآم ينإِنَّ الَّذ * ةرِيالْب رش م�١ه .

 صف حزبالربيةانظروا كيف و حبسب هذه اآلية، واملراد منه الدجال،  بشر
، وهي األمة احملمدية. على كل حال قد ثبت خبري الربيةكما وصف حزب آخر 

قطعا بتقابل كلمة "الناس" بـ"خري أمة" أن املراد من الناس هو الدجال، وكان 
  املراد إثباته. 

هذا اهلدف أن عادة اهللا احلكيمة تريد أال ميكِّن مـن  وهناك قرينة قوية على 
لُ يف زمنـه؛ ال أن  ردع فتنة الدجال إال أفرادا من أمة النيب الذي سيولد الدجا

حتدث الفتنة يف زمن النبوة احملمدية وينـزل نيب سابق للقضاء على تلك الفتنة. 
وهذه هي السنة اإلهلية منذ القدم ومنذ أن وضع اهللا األساس للشرائع، أنـه إذا  
ظهرت يف زمن نبوة نيب فرقة مفسدة، فيؤمر بعض ورثة ذلك الـنيب األجلّـة   

. صحيح أن فتنة الدجال إذا كانت يف زمن نبوة املسيح بالقضاء على تلك الفتنة
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من حقه أن يقضي عليها شخصيا أو أحد حوارييه أو خلفائه، لكن  لكان �
ن تسمى هذه األمة "خري األمم" وتكون يف نظر اهللا مقصـرة  من غري املفهوم أ

ومتقاعسة لدرجة أنه إذا طرأت حاجة للقضاء على أي فتنة فيهـا أن يـؤمر   
شخص من خارجها للقضاء عليها؛ فال يوجد يف األمة أي رجل يقدر علـى  
قمعها، فكأن مثل هذه األمة يف هذه احلالة كحكومة فتحت بلدا جديدا يكون 

هلة وشبه الوحوش، فتضطر لتسيري نظام البلد املايل واملدين والعسكري سكانه ج
بأن تطلب رجاال من خارج البلد ليشغلوا هذه املناصب الرفيعة. فالعقل السليم 

حبق  �ال يقبل بأي حال من األحوال أن تظهر ذلة األمة اليت قال رسول اهللا 
"، فال جيدوا قدرة على قمع لعلماء أميت كأنبياء بين إسرائيعلمائها الربانيني "

فتنة الدجال الذي ليس له أي مكانة يف نظر اهللا عظيم القدرة. هلذا حنن نعرف 
هذه كما نعرف الشمس. ونفسرها على  �كُنتم خير أُمة أُخرِجت للناسِ�آية: 

كنتم خري أمة أخرجت لشر الناس الذي هـو الـدجال   النحو التايل: أي "

معلوم أنه إىل كل أمة تعهد خدمةٌ دينية معينة، وهي تواجه نوعـا  و املعهود."
خاصا من العدو. فكان من املقدر هلذه األمة أن تتصدى للدجال، كمـا ورد  
جبالء يف رواية نافع بن عتبة أنكم تغزون الدجال وتنتصرون عليه. صـحيح أن  

قد عـد   �نهمخرِين موآ�الصحابة مل يغزوا الدجال، لكنه حبسب منطوق آية 
الغزاة  �. انظروا اآلن قد عد رسول اهللا ١املسيح املوعود ومجاعته من الصحابة

يف هذا احلديث أيضا من الصحابة ومن أمته، ومل يقل إن املسيح اإلسـرائيلي  

                                                 
١

: تغزونَ جزِيرةَ الْعربِ، فَيفْتحها اللَّه. ثُم �عن نافع بن عتبة، قال: قال رسول اهللا  
لَّه. فَارِس، فَيفْتحها اللَّه. ثُم تغزونَ الروم، فَيفْتحها اللَّه. ثُم تغزونَ الدجالَ، فَيفْتحه ال

   ، باب املالحم) . منهملصابيحا(رواه مسلم، مشكاة 
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ول فتستخدم رد اإلجالل واإلكرام، وفيها إشارة إىل أن سيغزو. أما كلمة الرت
يف هذا الزمن املليء بالفنت سريتفع اإلميان إىل الثريا ويـزول نظـام املشـيخة    
واملريدية، واألستذة والتلمذة، واإلفادة واالستفادة، ولذلك سوف يبعث اهللا من 

ثلما يرتل املطـر  السماء إىل األرض رجال يربيه بال وساطة الوسائل األرضية، م
  من السماء دون وساطة األيدي اإلنسانية. 

ومن مجلة األدلة القوية القطعية اليت تدل على أن املسيح املوعود سيكون 
وعد اللَّه الَّذين َآمنوا منكُم وعملُوا �حصرا من هذه األمة احملمدية آيةُ: 

، فاملراد  �١رضِ كَما استخلَف الَّذين من قَبلهِمالصالحات لَيستخلفَنهم في الْأَ
الذين بعثهم اهللا على  �من اخللفاء السابقني يف هذه اآلية خلفاء أمة موسى 

ومل يترك أي قرن خيلو من اخللفاء اددين  �التوايل إلقامة شريعة موسى 
اثنا عشر، والثالث . وقد عد القرآن الكرمي هؤالء اخللفاَء أم �لدين موسى 

، وهو املسيح املوعود ألمة موسى. وكانت املماثلة �عشر هو عيسى 
املستنبطة من لفظة "كما" يف اآلية الكرمية تقتضي أن تكون املشاة واملماثلة بني 
اخللفاء احملمديني واخللفاء املوسويني. فإلثبات هذه املشاة وحتقيقها قد ذكر اهللا 

 عشر خليفة موسويا، وكان كل واحد منهم من قوم يف القرآن الكرمي اثين
هو الثالث عشر، وكان خامت األنبياء يف قوم  �وذكر أن عيسى  �موسى 

موسى، إال أنه يف احلقيقة مل يكن من قوم موسى. مث وضح اهللا جبالء من خالل 
ة تشبيه خلفاء السلسلة احملمدية خبلفاء السلسلة املوسوية أن يف اية هذه السلسل

أيضا سيأيت مسيح بعد اثين عشر خليفةً ليتم عدد األربعة عشر مقابل السلسلة 
املوسوية. وكذلك بعث املسيح املوعود لسلسلة اخلالفة احملمدية على رأس 
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القرن الرابع عشر ألن املسيح املوعود للسلسلة املوسوية أيضا مل يكن قد ظهر 
ملوسوية. وقُدر ذلك لكي تكون إال بعد ظهور القرن الرابع عشر حبساب السنة ا

املدة بني تأسيس كلتا السلسلتني واملسيحني مماثال. ويف بعثة اخلليفة األخري على 
رأس القرن الرابع عشر إشارة إىل تكميل النور، ألن املسيح املوعود متمم نور 
قمر اإلسالم. هلذا فإن جتديده يشبه البدر ليلة الرابع عشر، وإىل ذلك تشري آية: 

�ينِ كُلِّهلَى الدع هظْهِريألن اإلظهار التام وإمتام النور شيء واحد. وإن �١ل ،
قول "ليظهره على األديان كل اإلظهار" يساوي القول "ليتم نوره كل اإلمتام." 

يرِيدونَ ليطْفئُوا نور اِهللا بِأَفْواههِم واُهللا �ويف اآلية األخرى تصريح أكثر وهي 
متونَ مرالْكَاف كَرِه لَوو ورِهم يف هذه اآلية بصراحة أن املسيح �٢نفقد فُه .

املوعود سيولد يف القرن الرابع عشر. ألن الليلة الرابعة عشرة حددت إلمتام 
النور. باختصار، كما قد ذُكر يف القرآن الكرمي اثنا عشر خليفةً بني موسى 

وذُكر عددهم اثنا عشر، وذُكر أم كانوا كلهم  �وعيسى بن مرمي  �
. أما اخلليفة الثالث عشر، الذي هو آخر اخللفاء أي عيسى �من قوم موسى 

، فلم يكن من ذلك القوم من جهة والده، ألنه مل يكن له أي أب يوصل �
. وكل هذه األمور توجد يف سلسلة اخلالفة احملمدية.. �به فرعه إىل موسى 

احلديث املتفق عليه أن يف هذه السلسلة أيضا اثين عشر خليفة  أي قد ثبت من
يف الوسط، والثالث عشر الذي هو خامت األولياء احملمديني ليس من قوم النيب 

أي ليس من قريش. وهكذا كان جيب أن يكون اثنا عشر خليفة من قوم  �
ق وال يكون األخري من ذلك القوم من جهة أبيه، لكي تتحق �حممد املصطفى 
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املشاة على أكمل وجه وأمتّه. فاحلمد هللا واملنة على أن ذلك قد ظهر، ألن يف 
البخاري ومسلم حديثًا متفقا عليه مروي عن جابر بن مسرة وهو: "لَا يزالُ 
الْإِسلَام عزِيزا إِلَى اثْني عشر خليفَةً كُلُّهم من قُريشٍ". أما اخلليفة الثالث عشر 

املسيح املوعود فسيأيت يوم يكون اإلسالم ضعيفا بغلبة الصليب وغلبة الذي هو 
الدجالية، واخللفاء االثنا عشر الذين سيأتون يف أيام غلبة اإلسالم سيكونون 

، لكن املسيح الذي سيأيت يف زمن �١كلهم من قريش، أي من قوم النيب 
السلسلة ضعف اإلسالم لن يكون من قريش. ألنه كما مل يكن خامت أنبياء 

من قبل األب، فكان ضروريا أال يكون خامت  �املوسوية من قوم موسى 
األولياء يف السلسلة احملمدية من قريش. ومن هنا قد بت قطعا يف أمر أن املسيح 

                                                 
١  ولَ اللَّهسر تعمةَ قال: سرمس نب ابِرالُ  �نص احلديث هو التايل: عن جزقُولُ:" لَا يي

الْإِسلَام عزِيزا إِلَى اثْني عشر خليفَةً. كُلُّهم من قُريشٍ." متفق عليه، مشكاة باب مناقب 
ظهور اثين عشر خليفة، وسيكون مجيع أولئك  قريش. أي سيبقى اإلسالم غالبا حىت

اخللفاء من قريش. هنا ال ميكن أن يدعي أحد بأن املسيح املوعود أيضا من أولئك االثين 
عشر، ذلك ألنه من املتفق عليه أن املسيح املوعود لن يأيت يف زمن قوة اإلسالم، بل سوف 

مجلة "يكسر الصليب". فكان  يبعث يف زمن غلبة املسيحية على األرض. ويستنبط هذا من
من الضروي أن يفقد اإلسالم قوته قبل ظهور املسيح وأن يصيب املسلمني ضعف، حبيث 

. �يكون أغلبهم خاضعني للقوى األخرى مثلما كانت حالة اليهود عند ظهور عيسى 
فلما كان املسيح املوعود قد ذُكر يف األحاديث على وجه خاص، لذا قد فُصل عن اخللفاء 

ثين عشر. ألنه كان من املقدر أن يأيت بعد نزول الشدائد واملصائب وأن يظهر يف وقت اال
 �يكون فيه انقالب صريح قد ظهر يف حالة اإلسالم. وعلى املنوال نفسه كان عيسى 

قد أتى؛ أي يف زمن كان قد ظهرت يف اليهود عالمةُ الزوال الصريح. فبذلك كان ملوسى 
 �أيضا ثالثة عشر خليفة. وكما أن عيسى  �لنيب أيضا ثالثة عشر خليفة ول �

كان من احملتم أن يظهر مسيح اإلسالم املوعود ،�بعث يف القرن الرابع عشر من موسى 
 نظرا هلذه املشاة. منه �أيضا يف القرن الرابع عشر بعد النيب 
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املوعود يف اإلسالم ينبغي أن يكون من هذه األمة. ألنه ملا ثبت من النص 
متاثل سلسلة االستخالف  القرآين القطعي أن سلسلة االستخالف احملمدي

كليهما  �وحممد املصطفى  �املوسوي، مثلما ثبتت مماثلة النبيني موسى 
. فهذه املماثلة �١كَما أَرسلْنا إِلَى فرعونَ رسولًا�بلفظة "كما" نفسها يف آية: 

ال تتحقق إال إذا مل يكن اخللفاء يف السلسلة احملمدية اخللفاَء السابقني أنفسهم، 
وسبب ذلك أن املشاة واملماثلة تتطلب نوعا من املغايرة، إذ  ٢بل كانوا غريهم

ال يكون أي شيء يشبه نفسه. فلو افترضنا أن آخر خليفة يف السلسلة احملمدية، 
يف هذه األمة.  ٣، الذي جيب اإلميان به أنه خامت األولياء�الذي يقابل عيسى 

                                                 
  ١٦املزمل:  ١
حبق خلفاء  �استخلَف الَّذين من قَبلهِمكَما �ملا سلِّم بسبب لفظ "كما" الوارد يف آية:  ٢

السلسلة احملمدية وجوبا وقطعا، بأم ليسوا خلفاء السلسلة املوسوية أنفسهم بل 
يشاوم، كما ثبت من األحداث الواقعة أن هؤالء ليسوا اخللفاء السابقني أنفسهم بل 

ية وهو املسيح املوعود بأنه املسيح هم غريهم؟ فلماذا يعتقَد حبق آخر خلفاء السلسلة احملمد
السابق نفسه؟ أال يشمله "كما"؟ أليس من احلق أنه مبوجب لفظ كما أن يكون مسيح 
السلسلة احملمدية غري مسيح السلسلة املوسوية، ال نفسه. كال بل إن عده نفسه، هجوم 

ضا هو صريح على منطوق النص القرآين، بل يشكل تكذيبا صرحيا للقرآن الكرمي، وأي
تعنت غري مربر أن يعد اخللفاء االثنا عشر حبسب لفظ "كما" غري اخللفاء اإلسرائيليني، مث 
يعتقد بأن املسيح املوعود الذي هو آخر خليفة يف السلسلة احملمدية مقابل السلسلة 

وهذه نكتة مبتكرة وحجة باهرة ودرة من درر املوسوية هو املسيح السابق نفسه. 
 فخذوها بقوة واشكروا اهللا بإنابة، وال تكونوا من احملرومني. منه تفردت ا،

الشيح حميي الدين ابن عريب قد سجل يف كتابه "الفصوص" إحدى عالمات املهدي  ٣
خامتِ األولياء، أن عائلته ستكون على حدود الصني، وستكون والدته نادرة حبيث تولد 

نوثة، فبحسب هذا الكشف كانت والديت، معه ابنةٌ توأما، أي هكذا سيفصل اهللا عنه األ
  وحبسب هذا الكشف جاء آبائي من احلدود الصينية إىل البنجاب. منه
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لفاء السلسلة املوسوية. فإذا كان هو خامتَ األنبياء يف خ �كما كان عيسى 
نفسه سيبعث ثانية يف احلقيقة، فذلك يستلزم تكذيب القرآن  �عيسى 

 ني من وجهالكرمي، ألن القرآن الكرمي يصف مجيع خلفاء كلتا السلسلتني خمتلف
ما ، كما يستنبط من لفظ "كما". وهذا النص قطعي لدرجة أنْ لو اجتمع 

تطاعوا رد هذا النص الواضح. ألنه إن بعثت السلسلة العامل كله مقابله ملا اس
السابقة نفسها لضاعت املغايرة وبطل مفهوم لفظ "كما". فتعين تكذيب القرآن 

ال يغينب  يستلزم الباطل فهو باطل. وهذا باطل وكلُّ ماالكرمي يف هذه احلالة، 
ا استخلَف كَم�عن البال أن القرآن الكرمي قد استخدم لفظَ "كما" يف آية: 

كَما أَرسلْنا إِلَى �وهو اللفظ نفسه الذي استخدمه يف آية  �الَّذين من قَبلهِم
مل يأت مثيال  �، فاجللي اآلن أنه إذا ادعى أحد بأن النيب �فرعونَ رسولًا

بأنه  �بل قد جاء موسى نفسه تناسخا، أو ادعى أن دعوى النيب  �ملوسى 
مصداق نبوءة التوراة ليست صحيحة، بل النبوءة تعين أنه سيبعث موسى نفسه 
الذي من إخوة بين إسرائيل؛ أفلن يرد على هذا االدعاء الباطل بأن القرآن 
الكرمي مل يقل أبدا إن موسى نفسه سيأيت بل قد أشار يف لفظ "كما" إىل مثيل 

ا موجود هنا أيضا حبق خلفاء موسى. فهذا هو اجلواب منا أيضا، أن لفظ كم
  السلسلة احملمدية.

وهذا النص القطعي من الكالم اإلهلي خيربنا بوضوح كالشمس أن مجيع 
خلفاء السلسلة احملمدية هم أمثال خلفاء موسى، وكذلك فإن آخر اخللفاء 

 �الذي هو خامت الوالية احملمدية وقد سمي باملسيح املوعود، مثيلُ عيسى 
لسلة النبوة املوسوية وشبيهه. انظروا مثال إىل أيب بكر الصديق الذي هو خامت س


؛ فكم يشبه يشوع بن نون إذ أجنز مهمة كانت ناقصةً..أي جيش أسامة 
 ومقاومة املتنبئني الكذابني، كما كان يشوع بن نون قد أكمل. وكما جاء آخر
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، يف وقت كانت حكومة اليهود قد �خليفة لسلسلة موسى، أي عيسى 
لَت يف اجلليل ومنطقة حكومة بيالطس، كذلك جاء مسيح السلسلة احملمدية أفَ

  يوم كان احلكم قد انفلت من أيدي املسلمني يف اهلند. 
أثابت أنّ املسيح املوعود ينبغي أن يبعث يف هذا الزمن  املرحلة الثالثة هي:

ي أن الذي نعيشه أم ال؟ يتبني من الدالئل املفصلة فيما يلي أنه من الضرور
  يبعث يف هذا الزمن حصرا:

الدليل األول: قد ورد يف صحيح البخاري الذي يعد أصح الكتب  )١(
بعد كتاب اهللا، أن املسيح املوعود سيكسر الصليب، ويأيت يف زمن تكون 
االعتداءات قد تفشت فيه قوال وفعال يف البالد من كل النواحي. فللتوصل إىل 

 املسيحية هذه النتيجة ليست هناك حاجة ألدىن تدبر، ألنه من الواضح أن تأثري
قد أصاب قلوب مئات اآلالف من الناس، وأن البلد ال يزال يتأثر من تعاليم 
اإلباحية، إذ مل يرتد مئات األفراد من كل عائلة عن اإلسالم فحسب، بل قد 

، وإىل اآلن قد صدرت مئات الكتب ردا �صاروا ألد األعداء لسيدنا النيب 
باإلساءة والشتائم. ويف زمن على اإلسالم، وغالبية تلك الكتب زاخرة 

الكارثة هذه حني ننظر إىل املاضي فال جند بدا من إبداء الرأي كحكم صارم، 
أنه ما ضر اإلسالم قرنٌ من القرون االثين عشر كما ضره القرن الثالث عشر 

الذي امتأل أخطارا وتدفق فيه  -أو احلايل. فالعقل السليم يسلِّم حباجة الزمن
 - ارضة يف األرض وأصبحت فيه حياة املسلمني الداخلية موضع رثاءمحاس املع

إىل مصلح لقمع الفنت الصليبية وتطهري احلاالت الداخلية، وقد أثبتت مائة عام 
من القرن الثالث عشر بأكملها أن صاحب قدرة بسيطة ال يقدر على مقاومة 

رية كوباء الرياح السامة اليت ب بكل قوة وتصيب شيئا من كل مدينة وق
متفش. بل إن هذه التأثريات املعادية وكومة االعتراضات ليست حبد ذاا قوةً 
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عادية، بل قد ثارت األرض يف موعدها وألقت بكل قوة مجيع مسومها. لذا 
فإن إزالة هذا السم حباجة إىل قوة مساوية، ألن احلديد ال يفل إال باحلديد. 

ظهور املسيح املوعود. ومما يفهم ومن هذا الدليل تبني أن هذا هو زمن 
سريعا، حىت إن الطفل يفهمه، أنه ملا كانت الغايةُ املنشودة من بعثة املسيح 
املوعود هي كسر الصليب، فما الذي ينتظر بعد هذا الزمن ليكسره اهللا ما دام 
دين الصليب يف هذه األيام يف عز شبابه حبيث يستحيل أن تنمو قواه ويزداد 

. مث ملا كان من الضروري أن يبعث ١هجومه أكثر مما هو عليه فظاعةً يف
املسيح املوعود على رأس القرن حصرا، وقد مضى من القرن الرابع عشر سبعةَ 
عشر عاما، ففي هذه احلالة إذا مل يبعث املسيح املوعود حىت اآلن فال بد من 

واالزدراء ملائة عام أو اإلميان بأن اهللا يريد أن يبقى اإلسالم عرضة للتحقري 
أكثر. لكن مرادي من كسر الصليب هذا ليس طريق اجلهاد وسفك الدماء 
الذي يؤمن به أغلبية العلماء املعاصرين؛ فهؤالء قد حصروا مجيع احلسنات 
واملزايا يف القتال فقط، وإنين أرفض بشدة أن خيوض املسيح أو غريه احلروب 

  . ٢من أجل الدين

                                                 
تستحيل شدةٌ أكرب ألن االبتالء الذي كان مقدرا لإلسالم قد جاء، واآلن لن يصيب  ١

شهد هذه األمة املرحومةَ ابتالٌء أكرب؛ ألنه إذا جنحت معارضته املتزايدة فالقرائن القوية ت
جبالء أن اإلسالم سينقرض ائيا. لذا كان من الضروري أن يظهر املسيح كاسر الصليب 

 عند ظهور االبتالء من هذه الدرجة، وأن ال يتعرض اإلسالم لالستخفاف أكثر. منه
إذا التصقت جناسةٌ بثوب أي ضعيف أو أعمى أو وقع ذلك الرجل يف الوحل، فليس من  ٢

قتل ذلك الضعيف أو األعمى هلذه األسباب البغيضة. بل يقتضي املواساة البشرية أن ن
 الرحم منا أن ننهض لنخرج قدمي ذلك العاجز من الوحل بدافع احلب، ونغسل ثوبه. منه
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هو بعض األحاديث وكشوف األولياء الكرام والعلماء  والدليل الثاين  )٢(
األفاضل اليت تدل على أن املسيح املوعود واملهدي املعهود سيظهر على رأس 

  القرن الرابع عشر.
اآليات بعد فقد كتب كثري من املتقدمني واملتأخرين يف شرح حديث " 

فصار معىن احلديث "، أن املراد من لفظ "املائتني" املائتان بعد األلف. املائتني
على هذا النحو أن والدة املهدي واملسيح، اليت تعد من اآليات الكربى، 
ستكون يف القرن الثالث عشر، وأنه سيظهر يف القرن الرابع عشر. هذا ما فسره 
العلماء الباحثون، وقرروا من هذه القرائن أنه ال بد أن يولد املهدي املعهود يف 

 - ث على رأس القرن الرابع عشر. فبناء على هذاالقرن الثالث عشر لكي يبع
قد كتب املرحوم املولوي النواب صديق حسن  -باإلضافة إىل قرائن أخرى عدة

خان يف كتابه "حجج الكرامة": "أعتقد نظرا إىل القرائن القوية أن املهدي 
املعهود سيبعث على رأس القرن الرابع عشر، ومن هذه القرائن ظهور فنت 

وهو مؤلف  -كثرية". انظروا اآلن كيف شهد هذا املولوي املشهوردجالية 
بصراحة على أن القرن الرابع عشر حصرا زمن ظهور املهدي  -كتبٍ عدة

واملسيح. ومل يتوقف عند هذا احلد فحسب بل قد كتب وصية ألوالده يف 
النيب كتابه أنه إذا مل جيد هو زمن املسيح املوعود فعليهم أن يبلِّغوه منه سالم 

. لكن األسف أن كل هذه األمور كانت باللسان فقط ومل يكن القلب �١

                                                 
١ املوعود هو يف احلقيقة نبوءة من النيب  � إن السالم الذي بلَّغه النيب يس ول �املسيح

بشرين بأن كل الفنت اليت ستظهر من قبل األعداء  �حتية عادية كالعامة، والنبوءة أن النيب 
حيث يسمونين كافرا ودجاال ويعزمون على إحلاق الضرر بعرضي وروحي ويفتون بقتلي، 
فسوف يفشلهم اهللا يف كل هذه األمور، وأن السالم سيالزمين، ويبقى العز والشرف 
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خاليا من اإلنكار. فلو وجد زمن دعواي بأين املسيح املوعود، لشارك إخوته 
من املشايخ يف لعين وطعين وتكفريي وتكذييب وتفسيقي كما يبدو من القرائن 

ن الرابع عشر شيئا؟ وهل الظاهرة. فهل أمعن هؤالء املشايخ النظر يف ظهور القر
خافوا اهللا قليال وحتلَّوا بالتقوى؟ فأي هجوم مل يشنوه علي، وأي تكذيب 
وإساءة مل تصدر منهم ضدي؟ وأي شتيمة قد كفّوا ألسنتهم عن إطالقها علي؟ 
فاحلقيقة أنه ال ينفتح أي قلب ما مل يفتحه اهللا. وال ميكن ألي عني أن تبصر ما 

  قادر الكرمي بصريةً بفضله. مل يهب هلا ذلك ال
مث هناك دليل آخر عن القرن الرابع عشر أن أحد الصلحاء منذ زمن قدمي قد 
نشر بيتا من الشعر عن كشفه، ويعرفه مئات اآلالف من الناس، ويف هذا 
الكشف أيضا ورد أن املهدي املعهود أي املسيح املوعود سيبعث على رأس 

 ارسي هو: القرن الرابع عشر، وذلك البيت الف

��Ò�Ó�\���Ô����nÕ�Ö×�Ø���    �Ò�Ó�\��?�½8���nÙ�Ú�È�  
وترمجة هذا الشعر أنه حني ميضي أحد عشر عاما من القرن الرابع عشر 
سيظهر يف السماء اخلسوف والكسوف آيةً لبعثة املهدي وظهور الدجال. فلم 
يقل الشاعر يف هذا البيت "املسيح" مقابل "الدجال" بل كتب "املهدي" وبذلك 

الء حتققت هذه أشار إىل أن املسيح واملهدي شخص واحد. انظروا اآلن بأي ج
النبوءة، إذ قد ظهر اخلسوف والكسوف يف رمضان يف هذا القرن نفسه أي يف 

اهلجري عند دعواي، فاحلمد هللا على ذلك.  ١٣١١القرن الرابع عشر يف 
كذلك يدل حديث يف الدارقطين على أن املهدي املعهود سيبعث على رأس 
                                                                                                                     

العامل لألبد، كما هو مدلول والقبول والسلم من كل أنواع الفشل حمفوظا على صفحة 
 "السالم عليكم". منه
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أي يف األيام اليت سيعلن فيها املهدي دعواه يف العامل وال يقبله العامل، ستظهر 
آيةٌ يف السماء تصديقا له، وهي أنه يف التواريخ احملددة كما صرح ا يف 
احلديث املذكور، ستنكسف الشمس والقمر يف رمضان الذي هو شهر نزول 

إلهلي. ففي إظهار الظالم ستكون إشارةٌ من اهللا أنه قد مورس الظلم الكالم ا
على األرض، وعد املبعوث من اهللا مفتريا. فمن هذا احلديث يتحدد بوضوح 
القرن الرابع عشر، ألن الزمن الذي يقرره اخلسوف والكسوف للمهدي ويقدم 

ضح وأي آية للمكذبني، قد ظهر يف القرن الرابع عشر حصرا. فأي دليل أو
برهان أسطع من أن احلديث بين زمن اخلسوف والكسوف بأنه زمن اإلمام 
املهدي. ومن األمر املشهود واحملسوس أن هذا اخلسوف والكسوف قد ظهر 
يف القرن الرابع عشر حصرا، ويف القرن نفسه تلقَّى مدعي املهدوية تكذيبا 

ة واليقينية أن زمن ظهور شنيعا، فاستنبِط قطعا ويقينا من هذه املقدمات القطعي
املهدي املعهود هو القرن الرابع عشر. وإنكار ذلك إنكار املشهودات 
واحملسوسات. إن معارضينا يسلِّمون بأن خسوف القمر والشمس قد ظهرا يف 
رمضان يف القرن الرابع عشر، لكنهم مبنتهى الظلم وكتمان احلق يقدمون ثالثة 

  هل هذه االعتراضات صحيحة؟  اعتراضات، فليتدبر القراء بأنفسهم
) فاالعتراض األول أن بعض رواة هذا احلديث ليسوا ثقات، فجواب ١(

ذلك أنه إذا كان الرواة ساقطني عن مرتبة الثقة، فهذا االعتراض يقع على 
الدارقطين أنه خدع املسلمني بإدراج هذا احلديث! أي إذا مل يكن هذا احلديث 

لْقِ لمهدينا آيتينِ لَم تكُونا منذُ خالقرن الرابع عشر. ونص احلديث "إِنَّ 
نكَِسف الْقَمر َألولِ لَيلَة من رمضانَ، وتنكَِسف الشمس تالسموات واَألرضِ؛ 

".ضاَألرو اتوماُهللا الس لَقذُ خنا مكُونت لَمو ،هنم فصى النف  
  هر اآليتان ألي مبعوث أو مرسل أو نيب، واآليتان ... ؛ أي مل تظمل تكونا
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ارقطين يف صحيحه؟ مع أنه من حيث الدرجة جديرا بالثقة فلماذا أدرجه الد
يعقب صحيح البخاري، ومل ينتقده أحد، وقد مضى على تأليفه هذا أكثر من 
ألف عام. ومع ذلك مل يناقش أي عامل هذا احلديث ومل يعده من املوضوعات، 
ومل يقل إنه مل جيد ما يدعمه ويؤيده. بل قد سجل مجيع العلماء واألفاضل 

ملتأخرين هذا احلديث يف كتبهم بانتظام منذ أن نشر هذا الكتاب واملتقدمني وا
يف البلدان اإلسالمية. فإذا كان أحد كبار احملدثني قد عده من املوضوعات، 
فليذكروا فعل أي حمدث أو قولَ من قال حبق هذا احلديث بأنه موضوع. وإذا 

فسوف أثبتم كون هذا احلديث موضوعا من كتاب أي حمدث جليل الشأن 
نهدي لكم مئة روبية فورا. وميكن أن تودع حيث أردمت أمانةً سلفا. وإال 
فاخشوا اهللا وال تعدوا األحاديث الصحيحة اليت كتبها العلماء الربانيون 
موضوعةً جراء بغضي. ومعلوم أن اإلمام البخاري قد أخذ الرواية عن بعض 

اديث صحيحة؟ الروافض واخلوارج أيضا، فلماذا تعدون كل تلك األح
باختصار؛ إن هذا احلكم بين وجلي للقراء، إذا كان أحد يعد هذا احلديث 
موضوعا فليثبت ذلك بشهادة كبار احملدثني. حنن نقطع الوعد بأنا سوف نقدم 
له مئة روبية هديةً، وميكن أن تطلبوا إيداع هذا املبلغ عند املولوي أيب سعيد 

نانكم بالشروط املذكورة. أما إذا مل يكن حممد حسني البطالوي سلفا الطمئ
هذا احلديث موضوعا وهو مرته عن مة االفتراء فينبغي أن يكون مقتضى 
التقوى واإلميان أن تقبلوه. فليس من قاعدة احملدثني أبدا أن يعدوا احلديث 
موضوعا فورا ألدىن جرح يف الراوي. فإىل أي مرتبة ترتقي األحاديث اليت 

عليها مبجيء املهدي السفاك؟ فما درجتها من الثقة، فهل مجيع تؤمنون بناًء 
كما كتب ابن  - رواا ساملون من اجلرح؟ كال بل يعرف مجيع أهل احلديث

أن أي حديث من األحاديث املتعلقة بظهور املهدي ال يسلم من  -خلدون
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مع  اجلرح. فقبول تلك األحاديث املتعلقة باملهدي لدرجة عد إنكارِها كفرا،
كوا مليئة باجلرح، وإنكار حديث ثبت وجوده من طرقٍ أخرى ويصدق 

؛ أهذا هو إميانكم؟ فليس �١وجمع الشمس والْقَمر�القرآن مضمونه يف آية 
من دأب جامعي األحاديث أن ينبذوا أي حديث نتيجة أي جرح، وإال لصعب 

م. كل واحد يعرف هذه األمور، عليهم مجع األخبار واآلثار كلها ذا االلتزا
لكن العناد يثور اآلن. إضافة إىل ذلك إذا كان مضمون هذا احلديث احملتوي 
على الغيب قد حتقق، فلم يبق لنا مندوحة من اإلميان قطعا ويقينا بأن هذا 

ال يظْهِر علَى غَيبِه أَحدا * إِلَّا منِ �مبوجب اآلية الكرمية  �حديث النيب 
ضتولٍارسر نوأن راويه أيضا من األئمة العظام، أي اإلمام حممد الباقر �٢ى م ،

بعد شهادة القرآن  �. فهل من اإلميان عدم عد هذا احلديث حديثَ النيب 

؟ فهل �على كون هذا احلديث منه  �ال يظْهِر علَى غَيبِه أَحدا�الكرمي يف آية 
يقدر أحد آخر غري رسل اهللا على إصدار نبوءة عظيمة من هذا النوع؟ وإن مل 
يقدر أحد غريهم، فلماذا ال تقرون بأنه قد ثبت من خالل شهادة القرآن 

، أما إذا كان أحد آخر يف رأيكم ميكن أن �٣الكرمي أن هذا احلديث للنيب 

                                                 
  ١٠القيامة:  ١
 ٢٨-٢٧اجلن:  ٢
فليكن معلوما أن شهادة القرآن الكرمي على صحة حديث الكسوف واخلسوف ليست  ٣

اليت تعلن  �وجمع الشمس والْقَمر�شهادة واحدة فقط، بل هي شهادتان أوالمها آية: 
سينخسف القمر  -أي يف زمن ظهور مهدي آخر الزمان -كنبوءة أن قرب القيامة

والشمس يف شهر واحد. والشهادة الثانية على كون هذا احلديث صحيحا ومرفوعا 
، ألن هذه �ال يظْهِر علَى غَيبِه أَحدا * إِلَّا منِ ارتضى من رسولٍ�متصال تكمن يف آية: 
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نظريا يثبت أن مفتريا أو أحدا يكون قادرا على إصدار مثل هذه النبوءة، فقدموا 
آخر غري الرسول، تنبأ بأن اخلسوف والكسوف سيحدث يف شهر معني ويف 
التواريخ احملددة يف املستقبل ليكون آيةً على تصديق أي مأمور من اهللا قد واجه 
التكذيب، وأنّ مثل هذه اآلية لن تكون قد ظهرت يف العامل منذ بدء العامل إىل 

ل بتحد إنكم لن تقدروا على اإلتيان بنظريه. احلقيقة أن أحدا آخره. وإنين أقو
من آدم إىل هذا الزمن مل يتنبأ مبثل هذه النبوءة. وهلذه النبوءة أربعة جوانب: 

) كسوف الشمس يف ٢) خسوف القمر يف أوىل ليايل اخلسوف املعروفة، (١(
) وجود ٤) أن يكون ذلك يف شهر رمضان (٣أوسط أيام الكسوف املعروفة، (

املدعي الذي كُذّب. وإذا كنتم ترفضون عظمة هذه النبوءة فقدموا نظريها من 
تاريخ العامل. وما دام العثور على نظري هذه النبوءة معدوما، فهي يف الدرجة 

ال يظْهِر علَى �األوىل من بني مجيع النبوءات اليت ينطبق عليها مضمون آية 
رح فيها أنه ليس هلا نظري منذ آدم إىل األخري. مث حني ؛ ألنه قد ص�غَيبِه أَحدا

يتقوى حديث حبديث آخر فإنه يبلغ مرتبة اليقني، فاحلديثُ الذي تقوى بكالم 
اهللا فإنَّ القولَ يف حقه بأنه موضوع ومردود، من عمل الذين ال خيافون اهللا. 

ل شهرته، بسبب كثرة تداوله وكما �صحيح أن احلديث مل يرفع إىل النيب 
نفسه قد جعل هذا احلديث مرفوعا  �ومل يشعر باحلاجة إىل ذلك، إال أن اهللا 

. �وجمع الشمس والْقَمر�، وآية �ال يظْهِر...�ومتصال، بشهادتيه؛ أي آية 
فال شك أن احلديث مرفوع ومتصل بشهادة القرآن الكرمي، ألن القرآن الكرمي 

من مة أن يكون  - ليت حتققت بكمال الوضوحا - يربئ ساحة مجيع النبوءات

                                                                                                                     

اآلية حتصر بيان علم الغيب الصحيح والصايف يف الرسل؛ مما يتعني بالضرورة أن يكون 
 بال شك. منه �حديث "إن ملهدينا" من النيب 
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قائلَها شخص آخر غري رسول من اهللا. فذلك يستلزم تكذيب كالم اهللا والعياذ 
بصراحة أنه ال جيعل أحدا قادرا على إصدار النبوءات  �باهللا، إذ يبني اهللا 

الواضحة والصرحية سوى رسوله. أما إذا ادعى أحد خالف ذلك بأنَّ من مل 
عليه وحي اهللا أيضا قادر على أن يصدر هذه النبوءات، فهو يكذِّب آية  ينـزل

. باختصار، حني ثبت هذا احلديث صحيحا من �ال يظْهِر علَى غَيبِه أَحدا�
كل هذه الطرق كما حتققت نبوءته بتفصيلها؛ فيا أيها اخلائفون من اهللا، دعوين 

دا إنكار مثل هذا احلديث الذي نشر أصرح أنه رد عناد ال يليق بأي مؤمن أب
على مدى أحد عشر قرنا يف العلماء واخلواص والعامة، ورواه اإلمام الباقر ومل 
يضعفه أحد من ثالثة عشر قرنا، أي منذ البدء إىل اليوم، ومل يشر الدارقطين إىل 

، أي هذه �وجمع الشمس والْقَمر�ضعفه، وقد صدقه القرآن الكرمي يف قوله 
اآلية أيضا تشري إىل خسوف الشمس والقمر هذا، كما أن القرآن الكرمي يقول 
بكلمات واضحة وصرحية بأن أحدا غري رسولٍ من اهللا ال يقدر على إصدار 

 نبوءة تتحقق بوضوح وجالء وبشكل خارق. 

االعتراض الثاين للمعارضني أن هذه النبوءة حبسب مفهوم كلماا مل 
لقمر مل ينخسف يف أول ليلة من رمضان بل كان ذلك يف الليلة تتحقق؛ ألن ا

الثالثة عشر، كما أن الشمس أيضا مل تنكسف يف اليوم اخلامس عشر من 
مل ينحت من  �، فجواب ذلك أن النيب ٢٨رمضان بل حصل ذلك يف تاريخ 

عنده قاعدة جديدة هلذا اخلسوف، بل قد تنبأ بتواريخ اخلسوف حبسب قانون 
الذي حدده اهللا للشمس والقمر منذ البدء، وقال بكلمات صرحية إن الطبيعة 

كسوف الشمس سيحدث يف منتصف أيام الكسوف. أما خسوف القمر 
للخسوف، وهذا ما حدث  �فسيحدث يف أوىل الليايل الثالثة اليت حددها اهللا 

فعال؛ ألن اخلسوف قد حصل حبسب احلديث يف الليلة الثالثة عشر للقمر اليت 
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وىل ليايل خسوف القمر، وإال فإن خسوف القمر يف أوىل ليايل الشهر هي أ
مستحيل بداهة، لدرجة أنه ليس ألحد كالم فيه، وسبب ذلك أنه ال يطلق يف 
اللغة العربية اسم القمر عليه إال إذا كان عمره أكثر من ثالثة أيام، فهو لثالثة 

حىت سبعة أيام؛ فقد ورد  أيام يسمى هالال ال قمرا، وعند البعض يسمى هالال
هو بعد يف تعريف القمر يف لسان العرب وغريه من املعاجم النص التايل: "

". فما دام القمر ال يسمى بالقمر يف الليلة األوىل ثالث ليالٍ إىل آخر الشهر
وال يتحقق فيه سبب التسمية بالقمر.. أي شدة البياض والنور، فكيف يصح 

األوىل؟ فإمنا مثاله كمن قال: إن الشابة الفالنية معىن خسوف القمر يف الليلة 
ستحمل يف أولِ ليلة، فأصر أحد املشايخ على أنّ املراد من أول ليلة هو ليلة 
والدا، فهل سيكون هذا التفسري صحيحا؟ ألن يقال له: يا سيدي، ال تسمى 

احلمل إليها؟ البنت شابةً يف الليلة األوىل بل تسمى وليدةً، فما معىن أن ينسب 
كال بل سوف يفهم كل عاقل من هذا القول أن املراد من أول ليلة ليلة الزفاف 
حني تذهب أي امرأة أوال إىل زوجها. فأخربوين اآلن إذا فسر أحد هذه اجلملة 
على هذا النحو فهل جتدون هذا املعىن صحيحا؟ فهل سوف تعتقدون، إميانا 

بأن تلك الوليدة ستصبح شابةً وحامال يف منكم بأن اهللا قادر على كل شيء، 
أوىل ليلة بعد والدا؟ أيها الناس، اتقوا اهللا؛ فما دامت كلمة القمر موجودة يف 

أو عند البعض  -احلديث، ويسمى القمر قمرا باتفاق اجلميع بعد ثالث ليال
فأىن لنا أن نسمي اهلالل قمرا؟ فللظلم حدود، فواضح أنه ما دامت  - سبع

ل حمددة خلسوف القمر يف قانون اهللا يف الطبيعة، حيث تعد الليلةُ ثالث ليا
الثالثة عشر أوىل ليايل اخلسوف، كما قد حددت ثالثة أيام لكسوف الشمس 
يف ناموس الطبيعة اإلهلي وأن أوسط أيام كسوف الشمس هو الثامن 
والعشرون، فكم هذا املعىن سهل وقومي وسريع الفهم ومنسجم مع قانون 
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عة أن من عالمات ظهور املهدي أن القمر سينخسف يف أوىل ليايل خسوفه الطبي
احملددة، اليت حددها اهللا له منذ البدء، أي يف الليلة الثالثة عشر وهي أوىل ليايل 
اخلسوف. كذلك ستنكسف الشمس يف نصف أيام كسوفها احملددة، أي يف 

الشمس منذ األزل، اليوم الثامن والعشرين من الشهر، وهو أوسط أيام كسوف 
ألنه حبسب قانون الطبيعة اإلهلي ينخسف القمر دوما يف إحدى الليايل الثالث؛ 

، كما ال تنكسف الشمس يف غري األيام الثالثة احملددة ١٥-١٤-١٣أي 
. فأول ليلة خلسوف القمر هي دوما الثالثة ٢٩و ٢٨و ٢٧للكسوف وهي 

من الشهر، ويعرفه  ٢٨ عشر، أما أوسط أيام كسوف الشمس فهو دوما تاريخ
العاقل. فكم من الظلم مناقشة هذه النبوءة الواضحة والقول بأن القمر كان 
جيب أن ينخسف يف أوىل ليايل الشهر، أي حني يطلع اهلالل يف أفق السماء؟ 
فأين الباكون الذين يرثون هذه العقول؟ هؤالء ال يفكرون أن القمر يف أوىل 

يرى إال بصعوبة بالغة، وهلذا السبب حيدث لياليه الذي يسمى هالال، ال 
اخلالف مبناسبة العيدين دوما، فما بالك إذا اخنسف هذا املسكني، فما الذبابة 

  . ١وما مرقها

                                                 
اعلموا أنه ليس مثة أي شهادة أقوى ويقينية على صدق أي حديث من حتقق النبوءة اليت  ١

حلديث ظنية، أما هذا فيشكل حلية كان يتضمنها بصفاٍء، ألن سائر الطرق إلثبات صحة ا
براقة للحديث إذا ثبت صدقه بتحقق نبوءته، ألن حتقق النبوءة الواردة يف أي حديث 
يوصل ذلك احلديث من مرتبة الظن إىل أعلى درجات اليقني، وال يساويه مرتبة ويقينا 
ودرجة أي حديث آخر حىت لو كان يف البخاري أو مسلم. وحىت لو كان يف سلسلة 

ناد هذا احلديث ألف كذاب ومفتر على سبيل االفتراض احملال، فال يقدر على إحلاق إس
ضرر بقوة صحته ومرتبة يقينه، ذلك ألن صحته تتحقق من خالل الوسائل احملسوسة 
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االعتراض الثالث حملو هذه اآلية: أليس من احملتمل أن يكون اخلسوف 
والكسوف الذي قد حصل يف رمضان اآلن من أجل املهدي الذي سيظهر يف 
القرن اخلامس عشر أو يف السادس عشر أو يف أي قرن بعده؟ فجواب ذلك أيها 

د، فال السادة، رمحكم اهللا، هو نفسه إذا كان مآل فهمكم قد آل إىل هذا احل
أجد قدرة على أن أفهمكم. فواضح جدا أن آيات اهللا تظهر تصديقا لرسله 
ومبعوثيه ليعرفوا، وهي تظهر يف وقت يواجهون فيه أشد التكذيب إذ يعدون من 
 ظهر بآياته صدقاملفترين والكفار والفساق، فتهيج هلم غرية اهللا فرييد أن ي

اوية دوما حباجة إىل حمفِّز. وإن الذين الصادق. باختصار، إن اآليات السم
يكذِّبون مرارا وتكرارا هم الذين ميثلون ذلك احملفِّز، فهذه هي فلسفة اآليات، إذ 
ال حيدث أبدا أن تظهر اآليات اليوم ويولد من ظهرت اآلية من أجل تصديقه 

م. وذب معارضيه ودفْع اعتراضهم بعد مئة أو مئتني أو ثالمثئة عام أو ألف عا
فالواضح أنه ال تتقوى دعواه ذه اآليات، بل من احملتمل أن يظهر عدد من 
املدعني استغالال هلذه اآليات خالل هذه الفترة، فمن سوف حيكم أن اآلية اليت 
 ظهرت كانت من أجل تأييد فالن فقط؟ فالغريب أن املدعي ليس له أي أثر بعد

 نظر اهللا، بل ينتظر ظهوره بعد مئة وال لدعواه، وليس هناك أي حمرك مكذّب يف
أو مئتني أو ألف عام؛ فما الفائدة من إظهار اآلية قبل األوان وأي قوم ختص؟ 
ألن الناس يف العصر الراهن ال يستطيعون االنتفاع من هذه اآلية اليت مل يسبقها 
املدعي، مث إن الذين شاهدوا اآلية سيفنون ولن يبقى أحدهم حيا على األرض 

كنه القول إنه رأى بأم عينه خسوف القمر والشمس؛ فأي فائدة تترتب على مي

                                                                                                                     

املشهودة البديهية، ويكون هذا األمر مفخرة ويشكل دليال على صحة كتاب يضم مثل 
 ذي حتقق حديثه ذا الوضوح. منههذا احلديث، فكفى بالدارقطين فخرا ال
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مثل هذه اآلية اليت ستقدم كقصة بالية فقط يف زمن املدعي احلي؟ وملاذا تسرع 
اهللا إذ قد أظهر اآلية يف زمن ال يوجد فيه أي أثر ملدع، بل مل يكن ألبيه وجده 

اليت يسلِّم ا أهل السنة  أي أثر؟ جيب أن تتذكروا أيضا أن العقيدة
والشيعة،كوى املهدي سيبعث على رأس القرن حصرا. فحني اشترط ظهور 
املهدي على رأس القرن فيجب أن نيأس من ظهور املهدي يف هذا القرن، ألن 
رأس القرن قد انقضى، وتأجل األمر إىل القرن القادم. لكن قرارا حامسا مل يصدر 

كان القرن الرابع عشر الذي كان مصداق احلديث عن ذلك أيضا، ألنه ملا 
النبوي، وكان حافال بكشوف أهل الكشوف، قد مضى خاليا، فأي ثقة بالقرن 
اخلامس عشر؟ مث ملا مل تظهر إىل اآلن أمارات ظهور املهدي القادم وتأجل األمر 
إىل مئة عام على األقل، فأي فائدة ترجى من آية اخلسوف والكسوف الباطلة 

مث عندما سيموت مجيع الناس يف هذا القرن، ولن يبقى من شاهد اخلسوف هذه؟ 
والكسوف حيا، فسوف يكون هذا الكسوف واخلسوف يف ذلك الزمن جمرد 
قصة فقط. ومن احملتمل أن يعده العلماء يف ذلك الزمن حديثا موضوعا فيهملوه 

تشاؤم كريه، مما وجيعلوه نسيا منسيا. باختصار؛ لو فُصل بني املهدي وآيته فهذا 
يفهم أن اهللا تعاىل أصال ال يريد أبدا أن يثبت بآيات مساوية دعواه بأنه املهدي. مث 
ملا كانت سنة اهللا منذ القدم أن تظهر اآليات عندما يواجه رسلُ اهللا تكذيبا، 
ويعدون من املفترين، فمن العجيب والغريب أن تظهر اآلية قبل أن يظهر املدعي 

ذيب، وعندما سيولد أحد بعد مئتني أو ثالمثئة عام ويواجه ويواجه التك
التكذيب، فكيف تفيده هذه القصة البالية، ألنه ليس اخلرب كاملعاينة، كما ال ميكن 
اجلزم حبق هذا املدعي أن اخلسوف والكسوف الذي كان قد حدث يف قرن كذا 

قط أن جيعل يف املاضي، إمنا كان من أجل تصديقه حصرا. فليست من عادة اهللا 
هذه الفترة الطويلة بني املدعي وآياته املؤيدة، حىت يلتبس األمر، فهل تنفع بضع 
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كلمات إثباتا أن اخلسوف والكسوف الذي كان قد ظهر يف قرن كذا كان 
تأييدا هلذا املدعي؟ فما أحسن هذا اإلثبات الذي حباجة إىل إثبات آخر! 

لمني كثريا؛ إذ قد حدد القرن باختصار؛ إن حديث الدارقطين هذا نافع للمس
الرابع عشر قطعا لظهور املهدي املعهود من ناحية، ومن ناحية ثانية قدم آية 
مساوية لتأييد ذلك املهدي الذي كان يترقبه أهل اإلسالم كلهم من ثالثة عشر 
قرنا. قولوا أنتم حقا، هل كانت طباعكم تريد أن حيدث اخلسوف والكسوف 

ن عند إعالين بأين أنا املهدي؟ فقد ادعى الكثريون يف يف السماء يف شهر رمضا
زمن الثالثة عشر قرنا هذه باملهدوية، ومل تظهر ألحد منهم هذه اآليةُ السماوية، 
حىت إن امللوك الذين كانوا يتمنون أن يكونوا املهدي مل يقدروا بتدبريهم على أن 

 شك مستعدين يظهروا يف السماء اخلسوف والكسوف يف رمضان، فكانوا بال
إلنفاق عشرات املاليني من الروبيات يف سبيل ذلك، ليدفعوا ملن يقدر من دون 
اهللا على إظهار اخلسوف والكسوف يف رمضان تأييدا لدعاواهم. فوالذي نفسي 
بيده إنه هو الذي أظهر لتصديقي هذه اآلية يف السماء، وأظهرها حني مساين 

ر. فهذه اآلية نفسها قد وعدت ا يف املشايخ دجاال وكذابا وكافرا بل أكف
قل عندي شهادة من اهللا الرباهني األمحدية قبل عشرين سنة من اليوم، بقوله "

" وليكن فهل أنتم مؤمنون؟ قل عندي شهادة من اهللا فهل أنتم مسلمون؟
معلوما أن حبوزيت شهادات كثرية من اهللا لتصديقي، وقد حتققت من نبوءايت أكثر 

شهد عليها مئات ألوف الناس. أما يف هذا اإلهلام فقد ذُكرت هذه من مئة، وي
النبوءة رد التخصيص، أي قد أعطيت أنا هذه اآلية اليت مل يعطَها أحد من آدم 
إىل هذا اليوم. باختصار؛ إين أستطيع أن أُقسم باهللا قائما يف الكعبة املشرفة على 

يواجه التكذيب حىت اآلن، ومل  أن هذه اآلية ظهرت من أجلي ال من أجل من مل
يتعرض لضجة التكفري والتكذيب والتفسيق. كما أستطيع أن أقسم باهللا قائما يف 
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الكعبة املشرفة أنه بظهور هذه اآلية قد تعين القرن، ألنه حني ظهرت هذه اآلية 
قد حدد القرن الرابع  �يف القرن الرابع عشر تأييدا ألحد فقد تعين أن النيب 

صرا لظهور املهدي، ألنه ال بد من اإلميان أن القرن الذي على رأسه عشر ح
حتققت هذه النبوءة، هو نفسه قرن ظهور املهدي لئال ينشأ البعد والفصل بني 
الدعوى والدليل. مث هناك دليل آخر على ذلك يفهم منه جبالء، أن علماء 

على رأس القرن  اإلسالم كانوا يعتقدون يقينا بأن املسيح املوعود سوف يبعث
من سكان قرية "شييت شيخان" يف  - الرابع عشر، وهو أن احلافظ برخوردار

له بيت يف اللغة  - حمافظة سيالكوت، احلائز على شعبية كبرية يف البنجاب
البنجابية يف كتابه "أنواع" صرح فيه بوضوح بأن املسيح املوعود سيبعث على 

مضي من التقومي اهلجري ثالثةَ عشر رأس القرن الرابع عشر، وتعريبه: عندما سي
قرنا، فسيظهر عيسى على رأس القرن الرابع عشر، فيقيم العدل الكامل؛ أي 
سوف يري أن هذا هو الصراط املستقيم. فالحظوا اآلن كيف أن احلافظ املرحوم 
الذي كان عاملا يف احلديث والفقه، وكان مشهورا جدا يف البنجاب بأسره وكان 

لدرجة األوىل يف زمنه يف البنجاب، وكان الناس يعدونه من أهل يعد فقيها من ا
اهللا واملتقني والصادقني، بل كان يعد حائزا على احترام كبري من بني العلماء؛ 
كيف صرح بوضوح، أن عيسى سوف يبعث على رأس القرن الرابع عشر، 

إمنا هو أن وقدم إثباتا كافيا للمنصفني أن ما يثبت من احلديث وأقوال العلماء 
زمن ظهور املسيح املوعود هو رأس القرن الرابع عشر. انظروا كم هي هذه 
الشهادات واضحة، وال تقبلوا، فهل كان ممكنا أن يكذب "احلافظ برخوردار" 
مع احتالله هذا املقام واالحترام؟ فلو كان قد كذب ومل يثبت أنه اقتبس هذا 

ة هكذا. مث هناك رجل صاحل آخر القول من أي حديث، ملا تركه علماء األم
مشهور قد مضى يف هذا الزمن وهو مشهور بـ "الشيخ كوى واال" وبعض 
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مريديه ما زالوا أحياء يرزقون، فقد أعلنوا عموما أن حضرة "الشيخ كوى واال" 
كان قد قال مرة إن املهدي قد ولد، واآلن زمنه وقد انتهى زمننا، وبين أيضا أن 

ع لغته هي البنجابية. فلما طُلب منه أن يصرح عن امسه املشهور به وأين يقيم، امتن
واإلثبات الذي بينته هو برهان ساطع بديهي أن ظهور املسيح  ١عن ذلك،

  املوعود كان مقدرا على رأس القرن الرابع عشر. 
                                                 

١
م وامسه حممد إمساعيل وهو من سكان حي أحد هؤالء الرواة اشتهر باسم مريزا احملتر 

"غل بادشاه" يف بيشاور، وكان مراقب املدارس سابقا، وهو رجل حمترم وموثوق به، 
ومل يبايعين، ولقد ظل ملدة طويلة يف صحبة "الشيخ كوى واال" وقد روى عند املولوي 

الزمان قد ولد سيد سرور شاه احملترم أنه مسع الشيخ كوى واال يقول: إن مهدي آخرِ 
ومل يبعث بعد، فلما سئل عن امسه قال لن أخرب عن امسه، وإمنا أقول إن لغته هي 

 البنجابية. 

والرجل الثاين الذي كان يقول إنه مسع منه مباشرة وهو شيخ مسن من مبايعي الشيخِ 
كوى واال، وهو من رفاقه اخلواص وامسه احلافظ نور حممد وهو مقيم يف قرية غرهي 

 زئي وكان يقيم يف تلك األيام يف كوـ. اما

والرجل الثالث الذي يذكر مساعه املباشر، شيخ مسن آخر صاحب حلية بيضاء، وامسه 
غلزار خان. وهو اآلخر من مبايعي حضرة كوى واال، ولين القلب ومن املتقني 

ي. وقد الورعني اخلاشني اهللا، ومن اإلخوة الشيوخ للشيخ املولوي عبد اهللا الغزنو
عن طريق حميب املولوي احلكيم  -ومها من شهود عيان - وصلتين رواية هذين الصاحلَني

حممد حيىي الديبغراين، ومولوي حمترم وتقي وموثوق به، وهو جنل خليفة حضرة الشيخ 
كتب فيها تصرحيي الصاحلني بعد  ٢٣/١/١٩٠٠كوى واال، كتب إيل رسالة يف 

  زاه اهللا خريا، آمني. وتلك الرسالة: السماع شخصيا، وأخربين ا، ج
  إىل حضرة إمام الزمان

  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
أما بعد فأقول إين قد ذهبت إىل قرية كوـ يف منطقة يوسفزئي، وملا كنت قد مسعت 
أن حضرة الشيخ من كوـ واال كان يقول إن مهدي آخر الزمان قد ولد ومل يبعث 
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ا بأن أحبث يف حقيقة هذا القول، فحني ذهبت إىل كوـ هذه بعد، كنت مهتما كثري
املرة سألت كل واحد من مريديه األحياء فكان كلٌّ منهم يقول يل إن هذا األمر 
مشهور، ولقد مسعت من فالن فقال: كان حضرة الشيخ يقول كذا. إال أن اثنني من 

حضرته املبارك وبآذاننا الناس املتدينني املوثوق م قاال: لقد مسعنا ذلك من لسان 
شخصيا، ونتذكر جيدا، ومل ننس وال حرفا واحدا. واآلن أسجل تصريح كلٍّ منهما 

) أحدمها حافظ القرآن وامسه نور حممد وهو من سكان قرية غرهي ١على حدة. (
امازئي ومقيم حاليا يف كوـ قال إن الشيخ (كوى واال) كان يتوضأ ذات يوم 

" ومل أفهم حنن اآلن يف عهد شخص آخرال يل ما تعريبه "وكنت أجلس أمامه، فق
قصده، وقلت له ملاذا يا سيدي؟ هل قد أصبحت مسنا هلذه الدرجة حيث تظن أن 
عهدك قد خال، فما زال كثري ممن هم يف سنك أصحاء، وينجزون أعماهلم املادية. 

ذي يبعث من اهللا فقال مل تفهم كالمي، فقد قصدت غري ذلك، مث قال إن اإلنسان ال
لتجديد الدين قد ولد، ودورنا قد مضى، ولذا أقول: حنن يف عهد غرينا. مث قال: إنه 
سيكون منقطع العالقة عن اخللق، أما أنا فلي بعض العالقات باخللق، وسوف حتل عليه 
املصائب والشدائد لدرجة لن يكون هلا نظري يف املاضي، لكنه لن يبايل ا، وسوف 

نه كل نوع من اآلالم والفساد، لكنه لن يبايل بشيء، سوف جتتمع األرض يكون يف زم
بالسماء وتنقلبان ولن يعبأ بشيء. فقلت له أن خيربين عن امسه وسكنه، فقال لن أخربك. 

  والسالم
هذا تصرحيه مل أضف إليه أي حرف ومل أنقصه منه، وهو كتب باألفغانية، وهذه 

  ترمجته. 
خان، من سكان قرية بدابري يف منطقة بيشاور، وحاليا يقيم يف  والثاين، الذي امسه غلزار

قرية قرب كوـ املقدسة، وامسها تويب، هذا الشيخ قد مكث يف صحبة الشيخ مدة 
طويلة، فقال مقسما باهللا إن حضرة الشيخ كان جالسا ذات يوم يف جملس عام وكان 

زمان بأم أعينهم (وكان يف نشيطا منتعشا، فقال: بعض معاريف سريون املهدي يف آخر ال
ذلك إشارة إىل أن املهدي سيكون قريبا من هذه القرية وسوف يرونه)، مث قال: سوف 

  يسمعون كالمه بآذام. والسالم 
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حني أطلعت ذلك الشيخ عن هذا السر أن نبوءة شيخك هذه قد حتققت وقد ظهر ما 
ك الشيخ كثريا وقال، أين تنبأ، (أي حبسب النبوءة قد ولد املهدي يف البنجاب) بكى ذل

جو أن توصلوين إىل قدميه بأي طريقة ممكنة، إذ ال أستطيع الذهاب إليه وحدي رهو؟ أ
لضعف البصر، فماذا أفعل؟ مث قال أرجو إبالغ سالمي له، وطلب الدعاء يل منه. 
فوعدته أين سوف أبلِّغه سالمك حتما، وأطلب منه الدعاء لك، وآمل أنك ستدعو له 

  حتما. 
  لسالم خري ختام واهللا مث تاهللا إن هذين الرجلني قد أدليا بالشهادة هكذا. وا

  حممد حيىي من ديبغران
حيث  - مال حمترم، من سوات -ومثل ذلك قد وصلتين رسالة من املولوي محيد اهللا

  سجلت فيها نفس هذه الشهادة باللغة الفارسية وترمجتها كالتايل: 
ة واملطلع على العلوم الربانية جناب املريزا احملترم، إىل حضرة السيد كاشف الرموز اخلفي

أود أن أقول إن فضيلة السيد املولوي حممد حيىي إخوان زاده الذي زارك، مسعت منه 
ذكرك اجلميل عدة مرات؛ فأخريا ذات يوم أثناء احلديث، تطرق إىل ذكر املهدي 

حضرة الشيخ كوـ  وعيسى وادد، فذكر يف الس نفسه أنه ذات يوم قال مرشدنا
واال، إن املهدي املعهود قد ولد، ومل يبعث بعد، فعند مساع القول أصر حضرة املولوي 
حممد حيىي إخوان زاده أن يكتب هذا الكالم مؤكدا باحللف، فأنا أكتب حبسب اهلدي 

مقسما باهللا أن  )٢٨٤البقرة: ( �ولَا تكْتموا الشهادةَ ومن يكْتمها فَإِنه آثم قَلْبه�اإلهلي 
حضرة الشيخ كوى واال كان جالسا مع خواص من مريديه قبل سنة أو سنتني من 

اهلجري وكان احلديث يف املعارف واألسرار،  ١٢٩٣أو  ١٢٩٢وفاته أي يف عام 
وتطرق احلديث إىل ذكر املهدي املعهود فقال: قد ولد املهدي املعهود ومل يظهر بعد. 

على أنه هكذا قال، وبينت الصدق متاما، ال بدافع هوى النفس وليس يل أي  وأقسم باهللا
هدف سوى إظهار احلق، وإمنا خرجت هذه الكلمات من  فمه حصرا باللغة األفغانية، 

"�������������	�
�����
" أي قد ولد املهدي املوعود ومل يبعث بعد، ��
  اهلجري.  ١٢٩٤عام وبعد ذلك تويف حضرته يف سلخ ذي احلجة 

وكذلك هناك صاحل آخر كان يف قرية مجالبور يف حمافظة لدهيانه امسه غالب شاه، 
وخوارقه مشهورة يف تلك املنطقة، فقد بني كشفه أمام عدد من الناس وقد رأيت 

 



١١٦  òíëŠÛìÌÛa@òÐznÛa 

                                                                                                                     

 أحدهم وهو الصاحل املدعو كرمي خبش (رمحه اهللا) وكان تقيا ورعا مسنا ذا حلية بيضاء*،
ي يف جلسات كثرية مبنتهى الرقة باكيا يف زمن كان مثانية أعوام من القرن ولقد بني أمام

 - الرابع عشر أيضا قد مضت، أن اذوب غالب شاه احملترم قبل ثالثني عاما من اليوم أنبأ
أن عيسى املنتظر قد ولد وهو يف  - يوم كان هذا العبد املتواضع ابن عشرين سنة تقريبا

ش"إين قلت حلضرته: يا سيدي إن عيسى سيرتل من السماء، قاديان. ويقول ميان كرمي خب
فكيف ولد؟!" فأجاب: إن الذين يدعون إىل السماء ال يعودون من هناك، فهم حيظون 
بالسلطة السماوية، فال يعودون تاركني إياها، بل قد ولد عيسى املنتظر يف قاديان، فعندما 

يف نفسي وقلت: هل هناك يف  سيظهر سيخرج األخطاء من القرآن الكرمي. فانزعجت
القرآن الكرمي أخطاء حىت خيرجها؟ فقال: مل تفهم كالمي، إمنا قصدي أنه سيزيل احلواشي 
اخلاطئة اليت أحلقت بالقرآن الكرمي.. أي عندما سيبعث سيثبت خطأ التفاسري الكاذبة اليت 

شايخ، صدرت للقرآن الكرمي، فعندها تظهر ضجة ضد عيسى ذلك، وسترى كيف يثور امل
تذكَّر أن املشايخ سيثورون ضده. عندها قلت له إن قاديان على بعد ميلني أو ثالثة أميال 
من قريتنا، أين عيسى فيها، فلم يرد على ذلك. (ويبدو أنه مل يعطَ علما أكثر من أنّ عيسى 

ل سيولد يف قاديان ومل يكن يعرف أن يف غورداسبور أيضا قرية تدعى قاديان، لذا مل يتدخ
يف هذا االعتراض أو مل يلتفت إليه لعظمة املشاخيية) مث يقول كرمي خبش املرحوم إنه قال 
الكالم نفسه يف حني آخر، وقال إن اسم ذلك العيسى غالم أمحد، وهو يف قاديان. فانظروا 

  كيف يشهد أهل الكشف بكثرة وباتفاق أن موعد ظهور عيسى هو القرن الرابع عشر. منه
==================  

لقد بين ميان كرمي خبش من سكان قرية مجالبور من حمافظة  حاشية على حاشية:* 
لدهيانه نبوءة ميان غالب شاه اذوب هذه يف كربيات جلسات املسلمني، فمرة بينها يف 

شخص يف قاديان، وأعتقد أنه قد أخرب ا عشرة آالف إنسان يف  ٧٠٠جلسة تضم 
ولقد اتفق يل السكن يف لدهيانه لعدة أشهر فكان ميان كرمي لدهيانه على أقل تقدير، 

خبش يأيت بعد كل بضعة أيام من قرية مجالبور حتما، وكان يبني هذه النبوءة أحيانا باكيا 
أمام مخسني شخصا، وكان من احملتم أن تدمع عيناه عند أمر ما أثناء بيان هذه النبوءة، 

يم لدهيانه أيضا هذه النبوءة من لسانه. هذه ولقد مسع املولوي حممد أحسن احملترم زع
  النبوءة مشهورة جدا يف لدهيانه، وآالف الناس شهود عيان هلا. منه
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واألمر الرابع الذي جيب إثباته هو أن املسيح املوعود الذي قدر ظهوره على 
الرابع عشر، إمنا هو أنا. فإثبات ذلك أن اخلسوف والكسوف قد رأس القرن 

ظهر عند إعالين الدعوى، ويف زمين حصرا ظهرت الفنت الصليبية، وعلى يدي 
بأن املسيح املوعود جيب أن يكون من هذه األمة، وأن اهللا  �وحدي أثبت اهللا 

مي يف قد قواين من عنده حبيث ال أحد من القساوسة يقدر على الوقوف أما
املناظرة. ولقد فرض اهللا هيبيت على علماء النصارى حبيث مل يعودوا قادرين 
على مواجهيت، فلما أيدين بروح القدس من عنده، وأنزل معي ملَكا له من عنده 

 �فال يستطيع أي قسيس أن يبارزين. فهؤالء هم الذين كانوا يقولون بأن النيب 
، واآلن يدعون وال يستجيبون، وإمنا مل يظهر أي معجزة، ومل تتحقق له نبوءة

سبب ذلك أن اهللا قد ألقى يف قلوم أم لن جينوا مبواجهيت غري اهلزمية. انظروا 
حمروما من  �يف زمن كانوا يغالون فيه جدا يف تأليه املسيح، ويعدون النيب 

ينكرون وجود املعجزات والنبوءات عنده؛ من الذي  تأييد روح القدس، وكانوا
صدى هلؤالء القساوسة يف هذا الزمن؟ ويف تأييد أي أظهر اهللا معجزات جليلة، ت

اقرأوا كتايب "ترياق القلوب" مث قولوا بإنصاف. وصحيح أن مئات األمور تذكر 
كقصص وأساطري، ولكن على يد من ظهرت هذه اآليات والنبوءات اليت ثبتت 

ت األلوف يف العامل؟ من ذا برؤية شهود عيان ما زالوا أحياء ويقدر عددهم مبئا
الذي يقيم احلجة كل صباح على املعارضني ويدعوهم إىل أن يواجهوه إذا 
كانوا حائزين على شيء من روح القدس؟ فمن ذا الذي من النصارى 

مل يظهر أي آية؟  �واهلندوس واآلريني ميكن أن يقول قائما أمامي إن النيب 
ار احلق ليس من األمانة واإلميان يف فهذه هي حجة اهللا اليت قد أقيمت، فإنك

شيء. ال شك أن حجة اهللا قد أقيمت على كل أمة، فليس حتت السماء أحد 
ميكن أن ينافسين يف تأييد روح القدس. مباذا أشبه هؤالء املنكرين؟ فهم يشبهون 
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ذلك السفيه الذي عرض عليه صندوق آللئ متفاوتة احلجم، وكثري منها قد 
قل الصائغ واحدة أو اثنتني منها على روعتها الختبار السفهاء، صقلَت، ومل يص

فغضب ذلك السفيه ورمى مجيع اجلواهر الطيبة والرباقة من يده زعما منه بأن 
حجرا أو حجرين منها ليس يف رأيه براقا. فهذه هي حال هؤالء إذ ال 

مئة،  يستفيدون من غالبية نبوءات اهللا اليت حتققت بكمال اجلالء وتنوف على
ويذكرون مرارا وتكرارا يف كل جملس نبوءة أو اثنتني مل يدركوا حقيقتها لقلة 
بصريم. يا ذرية املسلمني، من الذي علَّمكم بغض احلق؟ فحني أظهر اهللا أمام 
أعينكم العجائب الكثرية اليت ال يقدر اإلنسان على إظهارها ومل يرها آباؤكم، 

والطعن يف نبوءة أو نبوءتني بسخف؟ أال فهل كان جيوز نسيانُ تلك اآليات 
تعرفون اآلية العظيمة اليت ظهرت يف السماء من أجل تصديقي؟ إذ بعد انتظار 
ثالثة عشر قرنا قد خسف اهللا نيريه أي الشمس والقمر يف رمضان، فجعلهما 
عدميي النور يف زمين ويف عهد دعواي حصرا وعند مواجهيت التكذيب. وكان 

ملأمت لسلب نور علماء الزمن الراهن وظلمهم، وكان قد قدر أن ذلك عالمة ا
تظهر هذه اآلية عند تكذيب املهدي. لقد ظل أنبياء اهللا املقدسون يتنبأون منذ 
البداية أن هذه اآلية املأمتية ستظهر يف السماء بسبب إنكار املهدي. وسيكون يف 

احا! كما جاء يف اآلثار رمضان، ألن ارتكاب الظلمة والظلم يف الدين عد مب
أيضا، أنه ستصدر الفتوى بكفر املهدي، وسيسميه علماء ذلك الزمن دجاال 
 ظهر اُهللا ربوكذابا ومفتريا وملحدا، وسوف خيططون لقتله، وعندئذ سي

هذه اآليةَ يف السماء، تأييدا  - الذي حيمي بيده القوية حزبه دوما - السماء
، لكن ملا كانت اآليات دوما تتضمن ١كرميللمهدي. وسوف يشهد له القرآن ال

                                                 
لقد ورد يف كتاب حجج الكرامة أن املسيح سوف يستنبط دعاواه ومعارفه من القرآن  ١
 



òíëŠÛìÌÛa@òÐznÛa  ١١٩ 

إشارة وكأا تتضمن تفهيما صوريا، هلذا قد أشار اهللا تعاىل يف آييت اخلسوف 
والكسوف إىل أن العلماء املسلمني الذين كان ينبغي أن مياثلوا القمر والشمس، 
سيزول يف ذلك الزمن نور فراستهم ولن يعرفوا املهدي، وسيكون خسوف 

أظلم قلوم. ولبيان ذلك ستظهر يف السماء اآلية املأمتية، مث إن اهللا  التعصب قد
مل يتوقف عند هذه اآلية فقط، بل قد حتققت نبوءات خارقة عظيمة مثل النبوءة 
عن ليكهرام اليت تشهد اهلند الربيطانية بأكملها على حتققها بشأن عظيم وهيبة، 

رغم آالف أنواع احلرس إذ كيف حقق اهللا بقدرته مهمته يف وضح النهار 
واحلذر والدهاء؟ كذلك النبوءة املنشورة يف كتاب عاقبة آم بأن عبد احلق 
الغزنوي لن ميوت قبل والدة ابين الرابع؛ كيف حتققت جبالء ونقاء يف حياة عبد 
احلق، وكذلك نبوءيت بوالدة ابن يف بيت أخي احلكيم املولوي نور الدين بعد 

جسمه سيكون مليئا بالبثور؛ فقد حتققت كل هذه وفاة مجيع أبنائه، وأن 
النبوءات بتفاصيلها. فقد قُتل ليكهرام يف التاريخ الذي أنبئ به وبطريقة القتل 
اليت أنبئ ا يف النبوءة، وشهد مئات الناس على أن النبوءة حتققت مبنتهى اجلالء 
 والوضوح. فذلك احملضر ما زال موجودا عندي، وعليه شهادات اهلندوس

                                                                                                                     

الكرمي، أي سوف يشهد القرآن الكرمي على صدقه، بينما سيكذبه مشايخ الزمن بناء على 
األحاديث. وقد ورد يف مكتوبات اإلمام الرباين* أنه عندما يبعث املسيح املوعود إىل بعض 

الدنيا سيعقد علماء العصر العزم على معارضته، ألن األقوال اليت سيبينها باجتهاده 
واستنباطه من القرآن الكرمي ستكون معظمها دقيقة وغامضة، وبسبب الدقة وغموض 

ء املشايخ معارضة لكتاب اهللا والسنة، مع أا لن تكون املأخذ ستبدو يف نظر كل هؤال
من مكتوبات اإلمام الرباين، مطبع أمحدي،  ١٠٧معارضة يف احلقيقة. (راجع الصفحة 

  دهلي). منه
  * أي الشيخ أمحد السرهندي. (املترجم)  
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أيضا، وكذلك قد ولد يف بييت حبسب النبوءة أربعة أوالد، وظل عبد احلق 
الغزنوي حيا إىل والدة االبن الرابع عندي. فكم تترشح منه القدرة اإلهلية! 
 لد ألخي احلكيم املولوي نور الدين ابنوكذلك قد رأى الناس بأم أعينهم أنه و

جسمه ملدة تنوف على سنة،  كان جسمه مليئا بالبثور، وظلت تلك البثور على
وكانت كبرية وخطرة وكريهة املنظر وعريضة وكانت تبدو غري قابلة للعالج، 
وما زالت آثارها موجودة على جسمه. فهل ميلك غري اهللا هذه القدرات؟ مث 
هذه النبوءات ليست واحدة أو اثنتني فقط، بل هي أكثر من مئة من هذا 

قلوب، فكم خيدع املخلوق عدم ذكر النوع، وقد سجلت يف كتاب ترياق ال
شيء من كلِّ هذا، وذكر النبوءة عن صهر أمحد بيك أو آم مرارا وتكرارا. 

البالغ  �فمثل ذلك كمثل شرير النفس الذي مل يذكر قط معجزات نبينا 
عددها ثالثة آالف ويذكر مرارا نبوءة احلديبية، وقال إا مل تتحقق يف امليعاد 

الصرحية الواضحة عند  �أو مثال ال يذكر نبوءات املسيح  الذي قدر هلا،
أحد وقال للناس سخرية واستهزاء متسائال مرارا: ما رأيك يا سيدي، هل حتقق 
الوعد حيث كان املسيح قد قال إنه سيعود ثانية إذ سيكون كثريون منكم ما 
زالوا أحياء، أو ذكر مثال النبوءة عن إقامة عرش داود من جديد بدافع السخرية 

كان قد أصبح ملكًا وحاز على عرش  �يح وسأل: هل من احلق أن املس
  داود؟ لقد صدق الشيخ سعدي يف ما قال عن البخيل: 

  .١"ال ينظر إىل مئات النكات الرائعة يف كالمي وحني يرى زحفا يثري شغبا"
هؤالء السفهاء ال يعرفون أن النبوءة علم، وهي من وحي اهللا، فهي تتضمن 

يف التأويل، كما يشهد على ذلك  أحيانا متشاات، وأحيانا خيطئ امللهم
                                                 

 ترمجة بيت فارسي. املترجم ١



òíëŠÛìÌÛa@òÐznÛa  ١٢١ 

حديث "ذهب وهلي"، فهل من األمانة واإلميان إثارة االعتراض على عدم وفاة 
صهر أمحد بيك، ونسيانُ موت أمحد بيك؟ فهنا قد حتقق أحد جزأي النبوءة 
 نتظَر حتقُّقوهو وفاة أمحد بيك ضمن امليعاد مبنتهى الوضوح حبسب النبوءة وي

ا نبوءة النيب يونس احلامسة فأي جزء منها حتقق؟ فإذا كان لديك اجلزء الثاين. أم
شيء من احلياء فرد على هذا بشيء. إذا مل يكن عندكم أي فراغ للتدبر يف 
مجيع اآليات اليت يقدر عددها بأكثر من مئة، فيمكن أن تأخذوا آية من السماء 

تل مثال، أي اخلسوف والكسوف يف شهر رمضان، وآية من األرض أي ق
ليكهرام حبسب النبوءة، مث ينبغي أن تتدبروا أن يف هاتني الشهادتني كفايةً 
للطالب الصادق إلظهار اآلية يف احلقيقة. أما إذا مل يكن هناك طالب صادق 
فلن تكفيه ألف معجزة. جيب التدبر يف شهرة نبوءة اخلسوف والكسوف يف 

ند كان ذكرها يف كل رمضان الفضيل، لدرجة أنه حني ظهرت هذه اآلية يف اهل
شارع وزقاق يف مكة املعظمة أن املهدي قد ظهر. فأحد األصدقاء الذي كان 
مقيما يف مكة يف تلك األيام أرسل رسالة كتب فيها أن أهل مكة حني اطلعوا 
على حدوث اخلسوف والكسوف يف رمضان حبسب عبارة احلديث، بدأوا 

وقد ولد املهدي، وبعضهم بدأوا يرقصون فرحا، بأن زمن تقدم اإلسالم قد أتى 
ينظفون أسلحتهم بسبب األخطاء القدمية يف فهم اجلهاد ظنا منهم بأن املعارك 
مع الكفار ستندلع اآلن. باختصار؛ قد سمع بتواتر أن ضجة قد أثريت ليس يف 
مكة فحسب بل يف مجيع البالد اإلسالمية إثر مساع خرب اخلسوف والكسوف، 

ة، وقد شهد الفلكيون أيضا أن هذا اخلسوف كان يتسم واحتفلوا بأفراح كثري
بندرة أي أعجوبة منقطعة النظري، فلمشاهدة هذه الندرة قد جعل يف بلدنا من 
قبل الفلكيني اإلجنليز مرصد، وكان الفلكيون األجانب من البالد البعيدة من 
أمريكا وأوروبا قد جاءوا لرؤية الندرة يف هذا اخلسوف والكسوف، كما 
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انت تفاصيل ندرة هذا اخلسوف والكسوف قد طبعت يف تلك األيام ك
" باإلضافة إىل ١بالتفصيل يف اجلرائد اإلجنليزية مثل "سيفيل آند ملتري غازيت

اجلرائد األردية. كما كانت آية قتل ليكهرام أيضا آية ذات هيبة؛ حيث كان 
نبوءة أنه قد أنبئ ذه احلادثة قبل مخس سنوات من حدوثها، وصرح يف ال

سيقتل يف اليوم التايل للعيد، وهكذا قد تعين يوم القتل أيضا، ومل يكن معه أي 
شرط، وشهد أكثر من ألف شخص على أن النبوءة حتققت مبنتهى الصفاء. 
باختصار؛ قد هزت هيبة هاتني اآليتني كلتيهما القلوب. وال أعرف مب جييب اَهللا 

لرباقة بأم أعينهم مث داسوها حتت أقدامهم املنكرون الذين رأوا هذه اآليات ا
(الشعراء:  �وسيعلَم الَّذين ظَلَموا أَي منقَلَبٍ ينقَلبونَ �ظلما وبغري حق،

). وا أسفا ملاذا ال ينظر هؤالء كيف تنـزل اآليات بتواتر وحتالفنا ٢٢٨
اذا ال يفكرون أنه التأييدات اإلهلية، وأن قوة إهلية تعمل يف األرض. يا أسفا! مل

إذا مل يكن هذا املشروع من اهللا ملَا اجتمعت له اإلثباتات العقلية والنقلية 
  والكشفية قطّ. 

"إن السماء متطر اآليات واألرض تقول: الوقت الوقت، ومع ذلك انظر إىل 
   عداء هؤالء وبغضهم وإنكارهم".

 كان هللا أن على أوضاع الزمن السائدة؛ فمىت �"يا الئمي، ألق نظرة هللا 
  يبقى صامتا يف مثل هذا الوقت اخلطري؟

لقد دعاين من السماء القلقون من أجل الدين، ولقد أتيت يف زمن كانت 
  القلوب قد ماتت فيه حزنا.

                                                 
١ Civil and Military Gazzatte 
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لقد أُيدت دعوانا مبئات اآليات واخلوارق، فقد هبت الشمس والقمر أيضا 
   ١لتصديقنا".

ا أن دعـواي ال تطـابق   لقد غشيت عقوهلم احلُجب فيعتـذرون مـرار   
األحاديث. يا أيتها األمة اجلديرة بالرحم، حتام أشرح لكم؟ محاكم اهللا مـن  
الضياع، ملاذا ال تفهمون؟ وأىن يل أن أشق القلوب ُألدخل فيها نور الصـدق؟  
أفلم يكن من الضروري أن يأيت املسيح حكما؟ وهل كان واجبا على املسـيح  

ن اهللا وهبه العلم الصحيح؟ أال ترضون بأن تعطوه أن يقبل مجيع أحاديثكم مع أ
درجة أدىن احملدثني؟ أومل يعد نقده املبين على العلم اللدين جديرا بالثقة. فهـل  
كان واجبا عليه أن يتقبل نقد احملدثني السلف يف كل موضع ويف كل مكـان  

ـ  اذا ويف كل تأويل، وال حييد عن موقفهم قيد شعرة؟ إذا كان ذلك واجبا فلم
، وحمتاج إلرشادهم. فإن كان ال بد أن يقتفي تلميذ احملدثنيمسي حكما، فهو 

أثر احملدثني يف كل حال، ففي تسميته حكما يف نزاعات األمة خلدعةٌ كبرية، بل 
يف هذه احلالة مل يبق حكما وال عدال، بل صار مقلدا للبخاري ومسلم وابـن  
ماجه وأيب داود وغريهم، كأنه األخ األصغر حملمد حسني البطـالوي ونـذير   

الدهلوي ورشيد أمحد الغنغوهي وغريهم. فهذا هو اخلطأ الذي حـرم  حسني 
هؤالء الناس من الثروة السماوية، أليس من اإلجحاف أم ينظرون بإجالل إىل 
نقد احملدثني وتوثيقهم وتصحيحهم وكأن كل ما كتبوه هو مكتوب يف القضاء 

عات الداخليـة يف  والقدر. أما الذي مساه اهللا احلَكم وجعله حكما لتسوية الرتا
  األمة، فقد جاء ذلك مسكينا عدمي احليلة لدرجة أنْ ال ميلك أي صالحية لـرد
أي حديث أو قبوله. فكأن الرجال الذين يعتقد أهل السنة أـم يصـححون   

                                                 
      من املترجمترمجة أبيات فارسية.  ١
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وبناء على ذلك كانوا يعـدون   -مباشرة يف الكشف �احلديث بسؤال النيب 
أفضـل   -ن املوضوع صحيحااحلديث الصحيح موضوعا وأحيانا أخرى يعدو

فرقة من اإلسالم،  ٧٣منه. فتدبروا وعوا أن الذي وكلت إليه تسوية نزاعات 
هل ميكن أن يأيت يف العامل بصفته جمرد مقلد؟ فاعلموا يقينا أنـه كـان مـن    
الضروري أن يأيت حبيث حيسب بعض السفهاء أنه يقلب أحاديثهم رأسا علـى  

هلذا كان قد ورد يف اآلثار سلفا أنه سيكفَّر، عقب، أو أنه ال يؤمن ببعضها، و
وأن علماء اإلسالم سيخرجونه من حظرية اإلسالم ويفتـون بقتلـه. فهـل    
مسيحكم أيضا سيسمى مثلي كافرا ودجاال، وهل هذه هي العزة اليت سـيناهلا  
من العلماء؟ فقولوا خوفا من اهللا هل حتققت هذه النبـوءة أم ال؟ فـالبين أن   

هدي عندما سيكفَّر وسيسميه العلماء األفاضل والصـوفية العظـام   املسيح وامل
كافرا ودجاال وملحدا، وخارجا عن دائرة اإلسالم، فهل سوف تقـام هـذه   
القيامة ألدىن اختالف فيتفق مجيع علماء اإلسالم املقيمني على األرض إال بعض 

ى احلماس قد منهم على أنه كافر. فهذه النبوءة جديرة بتدبر كبري، ألنكم مبنته
حققتموها بأنفسكم. اجلدير باالنتباه أن الشبهة بأنه ملاذا ال تنطبق علي مجيـع  
األحاديث الواردة يف الصحاح السنة عن ظهور املهدي واملسيح تنحلّ بسـؤال  
هو: ملاذا ورد يف األخبار واآلثار حـىت يف مكتوبـات اـدد السـرهندي     

شايخ يف زمـن املهـدي واملسـيح    والفتوحات املكية وحجج الكرامة أن امل
سيعارضونه أشد املعارضة، وسيسمونه ضـاال وملحـدا وكـافرا ودجـاال،     
وسيقولون إنه شوه الدين وترك األحاديث فلذلك سيهدرون دمه؛ ومن ذلـك  
يتبني جبالء أنه ال بد أن املسيح واملهدي القادم سيترك بعض األحاديث اليت هي 

ترك معظم هذه األحاديث، ولذلك ستقوم صحيحة يف نظر العلماء، بل سوف ي
القيامة ضده، ويسمى كافرا. باختصار؛ يتبني من هذه األحاديث صـراحة أن  
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املهدي واملسيح سيظهر خالفا آلمال العلماء يف زمنه، وسيكون عمله خالفـا  
، ولذلك سيكفَّر. من اجلدير بالتذكر أنه يف احلقيقة ليس ١لتمسكهم باألحاديث

ني أي عذر حبقي غري سخيف وهو أم يريدون اختبار صدقي للعلماء املعارض
حبسب الكم اهلائل من األحاديث من الغث والسمني اليت مجعوها. بينما كـان  
جيب أن خيتربوا تلك األحاديث يب. فهذا االبتالء كان مقدرا لقليلـي العقـل   

ة نفوسهم واألشقياء، ويقع السفهاء يف فخ هذا االبتالء، ألم يقررون يف قرار
سلفا أنّ كلّ ما جاء عن املهدي واملسيح يف األحاديـث صـحيح وواجـب    
االعتقاد به، وكذلك تفسريه. هلذا عندما ال جيدونين مطابقا للصورة اخليالية اليت 
تنايف القرآن الكرمي أيضا حيسبونين كاذبا. فمثال هم يظنون أن املسيح املوعـود  

الذين ستكون قامتهم كاألشـجار   جيب أن يأيت يف زمن قوم يأجوج ومأجوج
العالية، كما ستكون هلم آذانٌ طويلة لدرجة أنْ يفرشوا وينامون عليها، كما 
جيب أن يرتل املسيح من السماء مع املالئكة شرقي املنارة يف بيـت املقـدس،   
وينبغي أن يكون قد ظهر قبله الدجالُ عجيب اخللقة، ذو القدرات اإلهلية؛ مثل 

وإنبات الزروع وإحياء املوتى. وسيكون أعـور، ورأس محـاره   إنزال الغيث 
سيكون عريضا حىت تكون املسافة بني أذنيه ثالمثائة ذراع، وسيكون مكتوبـا  
على جبني الدجال "كافر" وجيب أن تنادي السماء بقوة لتصديق املهدي قائلة: 

خرج . ويصل ذلك الصوت إىل الشرق والغرب كله، مث يخليفة اهللا املهديهذا 
من أجله الكرتُ من مكة، وخياصم النصارى ويحضر امللـوك النصـارى إليـه    
مكبلني، وخيضب األرض كلها بدماء الكفار ويغصب أمواهلم كلها وسـيكون  

                                                 
انظروا "كتاب حجج الكرامة للمولوي النواب صديق حسن خان، ودراسات اللبيب،  ١

 والفتوحات املكية"، خبصوص أن املهدي سيعد كافرا وملحدا ودجاال. منه
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سفاكا ودمويا لدرجة أنه مل يسبق له مثيل يف سفك الدماء منذ بـدء اخللـق.   
حلفظها. مث بعد هـذا  ويقسم األموال يف أتباعه لدرجة أنْ ال جيد الناس مكانا 

القتل وسفك الدماء يرفَع املوت عن العامل مطلقا أربعني عاما؛ ولن ميوت أحد 
وال حشرة وال حىت اجلنني يف بطن أمه وال الشيخ اهلرم البالغ من العمر مئة عام 
يف آسيا وأوروبا وأمريكا كلها. ومعلوم حاليا أن مائة ألف شخص ميوتون يف 

لذئب والضبع والعقاب ستكف عن أكـل اللحـم، أي   ملح البصر! واألسد وا
ستمتنع السباع أيضا عن الصيد حىت أربعني عاما، حىت إن القمل الذي يصيب 
الشعر واجلراثيم املوجودة يف املاء لن ميوت منها شيء، ومع أن الناس سيملكون 

 قتل أحـدروش ألربعني عاما، ولن يم سيعيشون على اأمواال كثرية إال أ- 
، ١أي حيوان وينقطع قربان العيد وذبائح احلج كلـها  -كأتباع الديانة اجلينية

وميتنع الناس عن قتل األفاعي كما ستمتنع األفاعي عن لدغ الناس، فإذا ظهرت 
كل هذه األمور يف زمن مدعي املهدوية فسوف يصدق، وإال فال. فقولوا اآلن، 

ي واملسيح ـذه العالمـات   صدق املهدالذين يريدون اختبار  يؤمن يبكيف 
الـذي ورد يف   -واآليات؟! لكن الغريب هنا هل سيعد أحد املسيح املوعـود 

                                                 
كل هذه األمور تستلزم التمسك بنصوص النبوءات حرفيا كما يركز عليه املشايخ  ١

ألمر بأنه لن ميوت أيّ حي حىت أربعني عاما، وبناء على ذلك املعاصرون؛ ألنه حني صدر ا
شرب األسد املاء على مشرب واحد مع الغنم، ومع كون صيده يف متناوله امتنع عن 
صيده، وتاب الذئب أيضا عن أكل اللحم، وختلى العقاب أيضا عن صيد العصافري، وكلها 

ن القطة أيضا تركت الفأرة، رضيت بتحمل معاناة اجلوع، ومل يهاجم أي حيوان حىت إ
وكل السباع قبلت هالكها حفاظا على حياة حيوانات أخرى، فهل يبقى اإلنسان شقيا 
 وعاصيا حبيث يصبح أسوأ من السباع بسفك الدماء من أجل بطنه يف زمن يسوده األمن

 والسالم ؟ منه
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اآلثار أنه سينـزل من السماء على حد زعمهم واملهدي الذي سيسمع نـداء  
وهنا ينشأ تساؤل طبعا أنه إذا نزل ذلك  كافرا ودجاال مثلي؟ -حبقه من السماء

من السماء ويأيت نداٌء من السماء بأنه خليفة اهللا، املسيح حبسب األحاديث فعال 
فمن سيكفِّره بعد رؤية هذه اآليات العظيمة وبعد رؤية نزول املالئكـة مـن   
السماء؟ وخاصة حني يؤمن جبميع األحاديث اليت يذكروا بعد نزولـه مـن   
السماء فلن يبقى أي سبب لتكفريه. فمن هنا يستنبط بالضرورة أنه سـريفض  

اديث رفضا أكرب من رفضي، وإال فما سبب تكفريه بعد رؤية هـذه  هذه األح
املعجزات العظيمة؟ فال بد من اإلميان أن عالمة املسـيح الصـادق واملهـدي    
الصادق أنه سريفض كثريا من أحاديث هؤالء، وإال لن يكون العلماء فاقـدي  

ل التـايل  الصواب حىت يكفِّروه عبثا دومنا سبب ويفتوا بقتله. فالرد على السؤا
واجب على السادة العلماء؛ أنه عندما يأيت املهدي واملسيح حبسب العالمـات  
اليت يذكروا، أي سيرتل أحد من السماء أمام أعينهم مع املالئكة، والثاين يأيت 
حبقه نداء من السماء أنه خليفة اهللا املهدي وسينتشر ذلك النـداء يف الشـرق   

 من السماء؛ فبعد هذه املعجزة العظيمة اليت والغرب يف ملح البصر، فكأما نزال
، ملاذا سيكفَّر ذانك الصاحلان �مل تظهر حىت من أجل سيدنا حممد املصطفى 

صاحبا املعجزات؟ مع أما فور ظهورمها سيطأطئان رأسيهما للعلماء الكـرام  
طائعني، ولن ينبسوا ببنت شفة وسيؤمنون جبميع األحاديث اليت يقدمها هؤالء 

مطأطئَني  واملوطّأدون من البخاري ومسلم وابن ماجه وأيب داود والنسائي املوح
رأسيهما. وإذا قال له أحدهم: يا سيدي، لقد أتيت حكما فينبغي أن ختتلف مع 
هؤالء املشايخ يف شيء! فسوف يقول مبنتهى التواضع واملسكنة: أي حكـم؟!  

اجتهادات حضرة موالنا  أنى يل أن أعارض الصحاح الستة يف شيء أو أعارض
شيخ الكل نذير حسني وحضرة موالنا املولوي أيب سعيد حممد حسني البطالوي 
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أو حضرة موالنا إمام املقلدين رشيد أمحد الغنغوهي وتفاسري أكابرهم؟ فكل ما 
قال هؤالء السادة الكرام هو صواب ويف حمله، وأين أنا منهم. والبين أن املهدي 

ما قاله هؤالء املشايخ فال مربر لتسميته بكافر أو دجـال.   إذا جاء مسلِّما بكل
فهؤالء املشايخ يف أكثر األحيان يبينون للعوام كاألنعام خبداع حمض أن انظروا 
ما أوضح احلديث الذي يف مسلم أن املسيح املوعود سيرتل من السماء عنـد  

صـراحة  املنارة شرقي دمشق ويصلي مع مجاعة. وعبارة النبوءة الظاهرة تضم 
كلمة "املنارة شرقي دمشق"، فال بد أن ينـزل عندها املسيح املوعود، فإنْ أولنا 
كل كلمات هذه النبوءة فلن يبقى للنبوءة أي معىن، بل ستكون مهزلة عنـد  
األعداء، ألن عظمة النبوءة كلَّها وتأثريها يكمن يف ظاهر النص، ويسـتهدف  

ت ويعدها معيارا الختبار املـدعي  صاحب النبوءة أن حيفظ الناس تلك العالما
الصادق، بينما التأويل يضيع كل تلك العالمات احملددة، ومن املقبول واملسلم 
به أن النصوص جيب أن تحمل على ظاهرها دوما، إذ تأويل كل كلمة ال يقنع 
املعارض؛ ألنه ذا األسلوب ال تنحسم أي قضية، بل إذا كان أحد يؤول أي 

بته ويصرف معاين الكلمات لغايته، فاملعارض أيضا يستحق حديث حبسب رغ
أن يلجأ إىل التأويل. فاحلُكم يف أي قضية سيكون مستحيال إىل يوم القيامـة،  
فهذا هو االعتراض الذي يثريه معارضونا، ويعلِّمونه أتباعهم السفهاء، لكنهم ال 

ـ   ات أي يعرفون أن هذا االعتراض يقع عليهم أنفسهم، فنحن ال نتـرك كلم
حديث ما دام القرآن الكرمي ال يدفعنا بنصوصه الصرحية وأحاديث أخـرى إىل  
تركها وال جيربنا على التأويل. وهذا ما حدث هنا، فلو تدبر هؤالء قليال خوفا 
من اهللا، ألدركوا أن هذا االعتراض يف احلقيقة يقع عليهم حصرا، ألن القـرآن  
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، أي يـا  �١إِني متوفِّيك ورافعك إِلَييا عيسى �الكرمي تنبأ بكلمات صرحية: 
عيسى أنا سأتوفَّاك، وبعد الوفاة سأرفعك إيلَّ. لكن معارضينا مل يعملوا بظاهر 
كلمات النص، وجلأوا إىل تأويلٍ مكروه جدا ومليء بالتكلف، أي قد قـدموا  

بعضهم كلمة "رافعك" على كلمة "متوفيك"، وقاموا بتحريف صريح، أو أول 
كلمة التويف باالستيفاء، وهو غري ثابت من القرآن الكرمي واألحاديث وال مـن  

قـد فسـر    
علم اللغة. وأضافوا من عندهم رفع اجلسم، مع أن ابن عباس 
متوفيك بـ "مميتك"، لكنهم أعرضوا عنه. مث يف علـم   -يف البخاري -صراحة

 فاعلَ فعلِ التـويف وكـان   النحو هناك قاعدة لغوية مسلَّم ا أنه إذا كان اهللا
اإلنسان املفعول به، فمعناه دوما اإلماتة وقبض الروح. لكن هؤالء مل يبالوا ذه 
القاعدة أيضا، ومل يرد يف أي من كتب اهللا، أن "رفع إىل اهللا" تعين أن أحدا رفع 
 إىل اهللا جبسمه. لكن هؤالء فسروا "رفع إىل اهللا" هنا بتعنت أنه رفع جبسـمه. 

وكذلك مل يقدموا أي نظري عند تفسريهم الباطل لكلمة التويف، حيث بينوا أن 
معناها االستيفاء. فقولوا اآلن: من الذي ترك العمل بظاهر النصوص؟ أو مـن  
الذين افترضوا أن هناك نبوءتني متناقضتني، أي إحدامها تناقض األخـرى. إذ  

ح مسلم بنـزول املسـيح  يفسر معارضونا من عندهم النبوءة الواردة يف صحي
جالس يف السماء حيا ومل ميت بعـد. وأنـه    �املوعود أا تعين أن عيسى 

سيرتل يف الزمن األخري شرقي املنارة يف دمشق، وسيقوم بكـذا وكـذا مـن    
األعمال. باختصار، هذه النبوءة موجودة يف صحيح مسلم ويذكروا بتحريف 

ن الكرمي، وكانت قد اشتهرت يف ماليني معانيها. وهناك مقابلها نبوءة يف القرآ
الناس يف القرن األول، وكانت شهرة النبوءة القرآنية قبل النبوءة املسـجلة يف  

                                                 
 ٥٦آل عمران:  ١
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مسلم.. أي قبل زمن مساع مسلم هلا من أحد الرواة وتسجيله هذه النبوءة اليت 
عاما تقريبا. وال  ١٧٥بـ  �تناقض النبوءة القرآنية يف كتابه بعد وفاة الرسول 

فحسب، بل  �تقريبا من وفاة النيب  ١٧٥يعيب نبوءة مسلم أا جاءت بعد 
هناك نقص آخر وهو أن مسلم مل يقابل الراوي الذي روى هذا احلديث، ومل 
يشاهد من نقل له هذه الرواية. بل قد وصلت إىل مسلم عرب ألسنة كثرية وعن 

طأ. وليس لدينا أي طريق الذين ال نستطيع أن نصفهم كلَّهم مبعصومني عن اخل
دليل على أن نصف النبوءة اليت بلغتنا عرب ألسنة غري بريئة وبوسائل كثرية بأا 
تساوي نبوءة القرآن الكرمي درجةً. باختصار، إن هذه النبوءة اليت مقوماا كلها 
مبنية على الظنون تناقض نبوءة القرآن الكرمي؛ لذا فإن اإلميان بنصها الظاهري 

خلي عن القرآن الكرمي. غري أا إذا وافقته بالتأويل فيرفَع التنـاقض،  مبرتلة الت
فعندها تقبل بكل سرور. فاعلموا أن إحكام أي حصن فوالذي ال يبلغ إحكام  
آية وفاة املسيح يف القرآن الكرمي. مث كم تناقض النبوءة برتوله مـن السـماء   

فهمنا القرآن الكرمي، باستخدام جبسمه املادي نبوءة املوت؟! تدبروا قليال. وقد أ
كلميت "التويف" و"الرفع" مبعىن واحد يف آيات عديدة يف حمل املـوت والرفـع   
الروحاين، أن التويف يعين اإلماتة، أما الرفع إىل اهللا فمعناه رفْع الروح إىل اهللا. مث 
إن معىن لفظ التويف قد تبني جبالء من حيث احلديث أيضا، ففي البخاري رواية 

 �إِني متوفِّيـك �فسر  �ن ابن عباس "متوفيك: مميتك"، أي أن ابن عباس ع
قـد   �بأين مميتك حصرا. وقد حصل إمجاع الصحابة أيضا على أن عيسى 

تويف والتحق باألرواح السابقة. فقولوا اآلن بإنصاف: هناك نبوءتان متناقضتان 
؛ ويتبني من آيـة:  �يف أمر واحد، إحدامها نبوءة قرآنية تتنبأ مبوت عيسى 

وءة قد حتققت والقرآن كلُّه يدعم هـذه  ـجبالء أن هذه النب �فَلَما توفَّيتنِي�
قد مات وأن روحه قد رفعت إىل اهللا، كما أن أبا بكر  �النبوءة بأن عيسى 
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ومجيع الصحابة الذين كان عددهم يربو على مئة ألف أمجعـوا علـى أن    
واإلمام مالك هو اآلخر يؤكد على أن عيسى  قد تويف يف احلقيقة. �املسيح 
قد تويف حتما، وإن اإلمام األعظم واإلمام أمحد واإلمام الشافعي يلزمون  �

الصمت بعد مساع قوله ويصدقون هذا القول حصرا، كما أن اإلمام ابن حزم 
. كما أن فرقة املعتزلة اإلسالمية أيضا تقول �أيضا شهد على موت عيسى 

قد تـويف وأن املسـيح    �ن الصوفية أيضا تعتقد بأن عيسى مبوته، وفرقة م
املوعود القادم هو من هذه األمة حصرا. وقد ورد يف حجج الكرامـة أيضـا   

مبئة وعشرين عاما، واحلديث يف  �الذي حيدد عمر عيسى  �حديث النيب 
مل يصعد إىل السماء بعد فتنة الصليب، بل  �كنـز العمال يفيد بأن املسيح 

من وطنه بتلقي اإلذن من اهللا حبسب سنة مجيع األنبياء عليهم السالم، قد هاجر 
وذهب إىل البالد اليت كان يقيم فيها اليهود، مثل كشمري اليت سكن فيها اليهود 
بعد تشريدهم من قبل نبوخذ نصر. كما شوهدت روحه ليلة املعراج ضـمن  

ة املسيح ومعها جيش مـن  أرواح األنبياء املتوفَّني. فهذه نبوءة قرآنية تبني وفا
الرباهني. وباإلضافة إىل أدلة النصوص القرآنية واحلديثية، هناك وصفة مـرهم  

يشهدان على ذلك أيضا.  �عيسى، والقرب يف سرينغر الذي دفن فيه عيسى 
ويذكر مقابل كل هذا حديثٌ ظين ورد يف مسلم تلتصق به مئات الشـبهات  

نَ الكرمي صراحة وينافيه. والغريب يف كالنمل، وهو يناقض بظاهر النص القرآ
األمر أنه مل ترد يف رواية مسلم كلمةُ "السماء" أيضا. ومع ذلك هم يفسـرون  

. مع أن القرآن الكرمي يعلن بأعلى ١سيرتل من السماء �احلديث بأن عيسى 

                                                 
ند املنارة شرقي دمشق ال تدل إن اجلملة الواردة يف حديث مسلم بأن املسيح سيرتل ع ١

على أن املسيح املوعود سيقيم فيها، بل يبدو على أقصى تقدير أن دعوته ستصل إىل 
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صوته إن عيسى ابن مرمي رسول اهللا قد دفن يف األرض وليس جلسمه أي أثر يف 
ونا اآلن أيا من هاتني النبوءتني املتعارضتني نقبل؟ فهـل نتـرك   السماء. فأخرب

القرآن من أجل رواية مسلم؟ ونرمي من أيدينا كومة الرباهني؟ فمن منتنا على 
"مسلم" أننا قبلنا احلديث باللجوء إىل التأويل، وإال كان من حقنا لرفع التناقض 

أن احلديث يف احلقيقة ليس أن نعد احلديث موضوعا. لكن بالتدبر بإمعان يتبني 
موضوعا، لكنه زاخر باستعارات. ومعلوم أنه إذا أُريد بنبوءة اختبار تكون فيها 
استعارات، وليس شرطًا أن يفسر كل نبأ حبسب نصه الظاهر. وأمثال ذلك يف 

يف الرؤيا؛ مىت  �األحاديث وكتاب اهللا تقدر مبئات. الحظوا نبوءة يوسف 
نص؟ فمىت سجدت له الشمس والقمر والنجـوم؟ إذن  حتققت حبسب ظاهر ال

ليس من الضروري أن يكون املكانُ املراد من "املنارة شرقي دمشق" جزءا من 
أي منارة شرقي دمشق، فقد ظل يؤمن مجيع العلماء بذلك. وليكن معلوما أن 
قاديان تقع شرقي دمشق متاما، وقد سبق أن ذكرنا سبب ذكر دمشق. وهناك 

أخرى جديرة باالنتباه وهي أن تفسري الكلمات يف حـديث مسـلم أن   نقطة 
املسيح املوعود سيرتل عند املنارة شرقي دمشق يتبني من حديث آخـر ورد يف  
مسلم وهو أن املراد من شرقي دمشق ليس جزءا من دمشق. فاحلديث يفيد أن 

إىل  كان قد أومأ إىل الشرق ليدلّ على الدجال. ونص احلديث "أومأ �النيب 
                                                                                                                     

دمشق يف زمن ما، وذلك إذا أريد من كلمة دمشق مدينة دمشق حقيقةً، وإذا فُهم ذلك 
ان فما احلرج يف ذلك؟ فاآلن تمد السكة احلديدية من دمشق إىل مكة املعظمة. وكل إنس

ميكن أن يصل إىل دمشق خالل عشرين يوما، والرتيل هو املسافر يف اللغة العربية، إال أنه 
من احملتم أن هذا احلديث يعين حصرا أن املسيح املوعود القادم سيظهر شرقي دمشق. وإن 
قاديان تقع شرقي دمشق، وإن املراد من احلديث أنه كما سيظهر الدجال يف الشرق 

 وعود كذلك يف الشرق حصرا. منهسيظهر املسيح امل
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املشرق" فمن ذلك ثبت قطعا أن دمشق ليس حبال من األحوال مكانَ ظهـور  
املسيح، ألا ال تقع شرقي مكة واملدينة بل هي مشاهلما، وإن مكـان ظهـور   
املسيح هو الـمشرق نفسه الذي يظهر منه الدجال حبسب احلديث "أومأ إىل 

ق. واملولـوي  املشرق" أي قد ثبت من احلديث أن الدجال سيظهر من املشر
النواب صديق حسن خان قد قبِل يف كتابه حجج الكرامة أن املشرق الـذي  
حدد لظهور الفتنة الدجالية هو اهلند، فال بد من اإلميان بأن مشرق ظهور أنوار 
املسيح أيضا هو اهلند. ألن الطبيب يأيت حيث املريض، ومبوجب احلديث "لـو  

، أو رجل، من هؤالء" (أي مـن فـارس)   كان اإلميان عند الثريا لناله رجال
. ١(البخاري، كتاب التفسري) فمكان ظهور رجل من فارس أيضا املشرق نفسه

وقد سبق أن أثبتنا أن ذلك الرجل الفارسي نفسه املهدي. لذا ال بد من اإلميان 
بأن املسيح املوعود واملهدي والدجال كل هؤالء الثالثة سيظهرون يف املشـرق  

  د اهلند. حصرا وهي بال
واآلن أرد على السؤال الذي يطرحه علي معظم املعارضني متحمسني وهو: 
ما الذي يثبت أنك أنت املسيح املوعود؟ فهل يثبت من آية من آيات القرآن 
الكرمي أنك املسيح املوعود؟ مث يقدمون حجة من عندهم بأنه إذا كان أحد 

جمرد رؤيا صادقة أو كشف ميكن أن يصبح مسيحا موعودا أو مهديا بناء على 
ففي العامل آالف الناس يرون الرؤى الصادقة ويتلقون الكشوف أيضا،  ،صادق

 وحنن أيضا منهم، فما الذي مينعنا من أن ندعى مسيحا موعودا؟ 

                                                 
كذلك قد ورد يف حديث أن جيشا سيأيت من أصفهان برايات سود، وسينادي مالك  ١

أن فيهم خليفة اهللا املهدي. ومعلوم أن أصفهان أيضا تقع شرقي احلجاز، فمن هنا ثبت أن 
 املهدي سيولد يف الشرق حتما أو أنه سيكون فارسي األصل. منه
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أما اجلواب: فليتضح أن هذا االعتراض ال يقع علي أنا وحدي بل على مجيع 
اإلنكار بأن الناس يرون الرؤى الصادقة عادة األنبياء عليهم السالم، وال يسعين 

ويتلقون الكشوف أيضا؛ بل إن بعض الفساق والفجار وتاركي الصالة بـل  
اخلبيثني ومرتكيب األعمال غري الشرعية بل الكفار ومبغضي اهللا ورسوله أشـد  
البغض واملسيئني إليهما بشدة وإخوان الشياطني حقيقة أيضا يـرون الـرؤى   

ا شذَّ وندر. ويرون بعض املناظر الكشفية أيضـا يف حيـام   الصادقة فعال مب
بنظرة إمجاليـة يف قلـب    -كسرعة الربق. فهذا النوع من املشاهدات ١أحيانا

سيثري الشبهات حبق مجيع األنبياء عليهم السالم أنه ما دامت بعض أمور  -غيب
فيحدث  ٢الغيب تكشف على اآلخرين أيضا مثلهم، فأي ميزة لألنبياء يف ذلك؟

أحيانا أن سعيدا بارا يرى رؤيا معقدة عن أمر ما أو ال يرى شيئا، لكن يف الليلة 
نفسها يرى فاسق ونذل آكل النجاسة رؤيا واضحة بينة وتتحقق. وإن حـل  

                                                 
أن بعض املومسات، وهن فئة خبيثة جدا يف العامل، يرين أحيانا الرؤى مما يثري العجب  ١

الصادقة، وبعض األجناس اخلبيثني والفساق وآكلي احلرام وأسوأ من الداعرين وأصحاب 
الدين الباطل وامللحدين الذين يعيشون حياة اإلباحية يقصون رؤاهم ويقول بعضهم 

اذبة قط. وإنين أعرف شخصيا أن كثريين لبعض: يا أخي من طبعي أال تكون رؤياي ك
من خبيثي الطبع والوقحني والنجسني وعدميي احلياء، وعدميي اخلوف من اهللا وآكلي 
احلرام والفساق أيضا يرون رؤى صادقة، وهذا األمر يلقي قصريي الفهم يف حرية شديدة 

 واضطراب، وإمنا جوابه ما كتبت يف املنت واحلاشية. منه
كل كل إنسان يكن يف نفسه نورا كشفيا أيضا مبوجب احلديث النبوي "ملا كان طبع  ٢

" لرييه ذلك النور آنذاك آثار اإلميان كرامةً إذا كان قد مولود يولد على فطرة اإلسالم
قُدر له اإلميان أو أعلى مراتب اإلميان. هلذا يصادف أحيانا أن ذرة ذلك النور تظهر 

أيضا، ألا أمانة أودعت يف الفطرة بسبب النشأة  كلمعان الربق يف زمن الكفر والفسق
 اإلنسانية، ويظن اجلاهل أنه حائز على مرتبة األبدال واألقطاب فيهلك. منه
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هذه املسألة املختومة يتعذر على طباع العامة، ويتعثر الكثريون بذلك. فاستمعوا 
ميز عن رؤى العامة ومشاهدهم الكشفية بانتباه: إن علوم اخلواص وكشوفهم تت

إذ تصبح قلوب اخلواص مظهر التجليات اإلهلية، وميتلئون بعلوم وأسرار غيبيـة  
امتالَء الشمس إشراقا، وتكون علومهم وأسرارهم وفيوضهم بال اية كالبحر 
عدمي الساحل بسبب مياهه الكثرية. وال نستطيع أن نقول حبق الذين يرون رؤى 

ا شذ وندر، بأم يشبهون والعياذ باهللا تلك البحار للعلوم الربانيـة،  صادقة فيم
ألنه ال جيوز تشبيه بركة ماء ننت راكد بسبب املاء القليل بالبحر. ومثل هـذه  
الفكرة الالغية والعابثة والسخيفة كمثل الذي حيسب اخلرتير إنسانا نظرا لفمه 

بشر. إذ يتوقف األمر كله على كثـرة  وعينه وأنفه وسنه، أو عد القرد كبين ال
علوم الغيب وإجابة الدعاء وعالقات احلب والوفاء والقبول واحملبوبية املتبادلة. 
أما إذا رفعنا فرق القلة والكثرة فيمكن أن تعد الرياعة أيضا مساوية الشـمس  

مـا.  درجةً، ألا أيضا متلك ضوًءا. فجميع األشياء يف العامل تتماثل حلد ما حت
بعض األحجار البيضاء توجد يف جبال التيبت كما تحضر من املنطقة اـاورة  
لغزين أيضا، فقد رأيت أنا أيضا مثل هذه األحجار، وهي أشد شبها باجلواهر، 
وتلمع مثلها. أتذكّر أنه قبل فترة أحضر أحد سكان مناطق كـابول بعـض   

تلك األحجار كانت براقـة   األحجار إىل قاديان وأبدى أا قطَع جواهر، ألن
جدا والمعة، ويف تلك األيام كان قد جاءين من مدراس إىل قاديـان صـديق   

فأُعجب ا فاسـتعد   -أقصد أخي السيتهـ عبد الرمحن التاجر -خملص جدا
لشرائها خبمسمئة روبية، ودفع قرابة مخسا وعشرين روبية سلفا، مث استشارين 

لصفقة؟ وإين وإن كنت عدمي املعرفة حبقيقة باملصادفة وقال: ما رأيك يف هذه ا
تلك اجلواهر وغري متمكن من معرفتها. لكنين ملا كنت حائزا على نصيب من 
معرفة اجلواهر الروحانية النادرة يف العامل؛ أي أهل اهللا األطهار، الذين يظهـر  
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س. كثري من األحجار الكاذبة، أي املزورون، ملعانا زائفا بامسهم ويهلكون النا
فقد وظفت هنا خربيت تلك وقلت لصديقي: من املتعذر أن تستعيد مـا قـد   
دفعت، لكنين أقترح أن تعرض هذه األحجار على أحد الصاغة اخلرباء قبل أن 
تدفع مخسمئة، فإذا كانت يف احلقيقة جواهر فيمكن أن تشتريها. فأرسلَها إىل 

الرد منـه خـالل   صائغ يف مدراس واستفسره كم تستحق من الثمن، فتلقى 
أسبوعني تقريبا أن مثنها بضعة مليمات فقط.. أي أا أحجار وليست جواهر. 
باختصار، كما يشبه األدىن األعلى يف أمر جزئي يف هذا العامل املادي كـذلك  
تكون هذه املشاة يف األمور الروحانية أيضا. فالصائغ سواء كان روحانيـا أو  

ئفة من اجلواهر احلقيقية؛ حيـث خيتربهـا يف   ماديا يستطيع متييز األحجار الزا
الصفات املتميزة للجواهر احلقيقية، فتتبني احلقيقية منـها وتفتضـح الزائفـة.    
فواضح أنّ اجلواهر احلقيقية ال تتميز باللمعان وحده، بل تتميز مبزايـا أخـرى   

ها كثرية؛ فحني خيترب اجلواهري األحجار الكاذبة يف ضوء تلك املزايا إمجاال يرمي
فورا من يده. وكذلك فإن رجال اهللا الذين هم على عالقة حب ومودة باهللا، 
ال يقتصر كماهلم على النبوءات فقط، بل تنكشف عليهم احلقائق واملعـارف،  
ويعطَون دقائق الشريعة وأسرارها والدالئل اللطيفة على صدق امللة، وتنــزل  

ب الرباين إعجازا، ويجعلون على قلوم أدق علوم القرآن الكرمي ولطائف الكتا
ورثة لألسرار اخلارقة والعلوم السماوية اليت يناهلا احملبوبون موهبةً بال واسـطة،  
ويوهب هلم احلب اخلاص، ويعطَون صدق إبراهيم وصفاَءه، ويكون ظل روح 
القدس على قلوم. يصبحون هم هللا ويكون اهللا هلم. أدعيتهم تظهـر آثـارا   

يظهر هلم الغرية، وينتصرون على معارضيهم يف كل ميدان،  �خارقة، وإن اهللا 
وتشرق وجوههم بنور احلب اإلهلي، وترى رمحةُ اهللا تنـزل علـى جـدران   
بيوم وأبواا. ويكونون يف حضن اهللا كطفل عزيز. إن اهللا يبدي الغضب من 
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ـ  ذنب، أجلهم أكثر من لبـوة إذا أراد أحد أخذ أشباهلا. يكونون أبرياء من ال
ومعصومني من هجمات العدو، ويكونون معصومني من أخطاء التعليم أيضـا.  
هم ملوك السماء، إن اهللا يستجيب هلم بصفة عجيبة ويظهر قبوهلم على حنـو  
غريب، حىت إن ملوك الوقت يأتون إىل أبوام، إن اهللا ذا اجلالل ينصب خيمته 

م استغناء امللوك، ويعدون يف قلوم وتوهب هلم هيبةٌ إهلية، ويترشح من وجوهه
الدنيا وأهلَها أدىن درجة من دودة ميتة، وال يعرفون إال الواحد األحد. ومـن  
خشية ذلك األحد يذوبون كل حني وآن. إن الدنيا ختـر علـى أقـدامهم،    
ويظهرون وكأن اهللا قد جتلى يف حلة اإلنسان. هم نور الدنيا وأعمدة هذا العامل 

اء إلرساء دعائم السالم احلقيقي، والشموس جلـالء  الفاين، هم وحدهم األمر
الظلمات. فهم أخفياء ومتوارون، وغائبون وراء احلُجب، ال يعرفهم أحـد إال  
اهللا، وال يعرف اَهللا إال هم، إم ليسوا آهلة، لكننا ال نستطيع أن نقول بـأم  

يومـا،  مبعزل عنه، هم ليسوا خالدين، لكننا ال نستطيع القول بأم سيموتون 
فهل للرجل النجس واخلبيث الذي قلبه جنس وأفكاره جنسة وحياته خبيثـة أن  
يشاهم؟ كال مث كال، إال مشاة احلجر الالمع باجلواهر. إن رجال اهللا حـني  
يظهرون يف الدنيا، حيصل انتشار للروحانية بسبب بركام العامـة، وتتنشـط   

عالقة باهللا الرؤى الصـادقةَ، ويف  الطبائع ويرى الذين قلوم وعقوهلم تتمتع بال
احلقيقة إم يروا نتيجةً لتأثري نفوسهم الكرمية، كما يرفع هطولُ املـاء مـن   
السماء يف موسم األمطار منسوب مياه اآلبار أيضا وينبت كل أنواع اخلضـرة  
والعشب. أما إذا مل يرتل املاء من السماء لعدة أعوام فإن مياه اآلبار أيضا جتف. 

ء الناس يف احلقيقة يكونون مبرتلة املاء السماوي، وبظهورهم تفيض ميـاه  فهؤال
جلعلها غورا. لكن السر يف متتع اآلخـرين أيضـا    �األرض اليت لو أراد اهللا 

برؤى صادقة أو مشاهد كشفية يف زمنهم أنه لو مل يعطَ العامةُ أي نصيب من 
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يه إىل العامل وتكلموا عـن  الكشوف الباطنية مث أرسل اهللا رسله وأنبياءه وحمدث
األحداث اخلفية العظيمة وأنبأوا عن الغيب والعامل اازي، فيمكن أن تنشأ يف 
قلوب الناس وسوسةٌ أم رمبا يكذبون، أو أم ينجمون يف بعض األمـور أو  
هناك خداع آخر. فإلزالة هذه الشبهات قد أودع اهللا فطرةَ العامة أيضا جزءا 

األنبياء، وجعلهم شركاء يف صفة من صفات النبوة الالزمـة  من مزايا الرسل و
وخصاهلا حلد ما. وذلك ليكونوا قريبني من تصديق أنبياء اهللا واملبعوثني منـه  
وامللهمني، ويؤمنوا يف قلوم أن هذه األمور جائزة وممكنة. ولذلك هم أيضـا  

أيضا لتعذر فهم  شركاء فيها حلد ما، ولو مل يرزقهم اهللا هذه املادة هلذه الدرجة
مسألة النبوة على العامة، وملالت طباعهم إىل اإلنكار أكثر منه إىل اإلقرار. أما 
اآلن فجميع العامة مبن فيهم الفساق والفجار أيضا يتمتعون بشيء مـن علـم   
الغيب، فهم إذا مل مييلوا إىل التعصب يستطيعون أن يدركوا حقيقـة النبـوة   

جدا أنه إذا ظن أحد بأن رؤياه الفالنيـة أيضـا   عاجال، ويخشى عليهم قليال 
حتققت وأنه أيضا رأى مشهدا كشفيا مبناسبة كذا فبذلك قد أحرز أيضا مكانة 
ما، ذلك ألنه عندما سيطّلع جيدا على مجيع كماالت النبوة واحملدثية وعلـى  
مقام حمبوبيتهم، ينتبه بسهولة متناهية إىل أنه كان على خطأ يف ذلك؛ فمثلـه  

جل مل ير البحر قط، وحيسب بركة صغرية يف قريته تساوي البحر يف عجائبه كر
وحجمه، فعندما مير باملصادفة بأي حبر ويطّلع على حقيقته فسوف يفهم تلقائيا 
ودون أن ينصحه أي ناصح أنه كان واقعا يف دوامة خطأ فـادح. أمـا إذا مل   

غيب أمانةً، ومل يكونوا شيئا من فيوض أمور ال -ال مسح اهللا -تودع فطرة الناس
على علم بأن اهللا أحيانا يكسب فيوض العلوم واألنباء الغيبية، لكـان مثلـهم   
 األنبياء يف هذه احلالة اإلخفاق كمثل األعمى واألصم من الوالدة. ولواجه مجيع
يف تبليغ الرسالة، فمثال كيف ميكننا أن نشرح النور لألعمى الذي مل ير النـور  
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تكن من العمني، واسأل رحم اهللا ليفتح عينك وهو أرحـم   فتدبر وال قط؟
  .  الرامحني

 �لقد كتبنا بصراحة فيما سبق أنه من املستحيل مطلقا أن يكون عيسى 
قد صعد إىل السماء حيا، ألننا ال جند إثبات ذلك يف القرآن الكرمي وال يف 

ل هذه الثالثة احلديث وال يقبله العقل أيضا. بل القرآن الكرمي واحلديث والعق
قد  �كلها تكذِّب ذلك، ألن القرآن الكرمي قد بين بوضوح أن عيسى 

تويف، وأخربنا حديث املعراج أيضا أنه انضم إىل أرواح األنبياء املتوفَّني عليهم 
السالم، وانقطع ائيا عن هذا العامل، كما خيربنا العقل أيضا أنه ليس من سنة 

أن يصعد إىل السماء وينقطع عن مجيع لوازم  اهللا خبصوص هذا اجلسم الفاين
احلياة من األكل والشرب مع كونه حيا، لينضم إىل األرواح اليت وصلت إىل 
العامل اآلخر بعد جترع كأس املوت. فليس عند العقل أي منوذج هلذا األمر، 

إىل السماء بيانَ  �أضف إىل ذلك أنه كما تعارض عقيدةُ صعود عيسى 
كذلك تنايف عقيدةُ نزوله من السماء بيانَ القرآن الكرمي أميا القرآن الكرمي، 

، �١فَلَما توفَّيتنِي�منافاة. ذلك ألن القرآن الكرمي كما أعلن وفاته يف آية: 
يف  �فقد ختم النبوة بصراحة على النيب  �٢قَد خلَت من قَبله الرسلُ�وآية: 
. �٤ولَكن رسولَ اِهللا وخاتم النبِيني�وآية:  �٣دينكُم الْيوم أَكْملْت لَكُم�آية: 

ولَكن رسولَ اِهللا �خامت األنبياء بقوله:  �وأعلن بكلمات صرحية أن النيب 

                                                 
 ١١٨املائدة:  ١
 ١٤٥آل عمران:  ٢
 ٤املائدة:  ٣
 ٤١األحزاب:  ٤
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نيبِيالن ماتخم  �. أما الذين يعيدون عيسى �وإىل األرض ثانية فمن عقيد
جربيل سيظل يرتل عليه بوحي النبوة ملدة أنه سيأيت مع النبوة كما كان، وأن 

عاما بانتظام. فأخربونا اآلن كيف بقي ختم النبوة وختم وحي النبوة  ٤٥
! فقد �حبسب اعتقادهم؟ بل ال بد من اإلميان بأن خامت األنبياء هو عيسى 

كتب املولوي النواب صديق حسن خانْ احملترم يف كتابه "حجج الكرامة" يف 
بصفته رجال من أفراد األمة هذه  �عقيدة جميء عيسى  "إن ٤٣٢الصفحة 

باطلةٌ. كال بل سيكون نبيا وسيظل وحي النبوة ينـزل عليه." فالواضح أنه إذا 
عاما، فكيف ينطبق عليه حديث  ٤٥كان نبيا وسيرتل عليه وحي النبوة ملدة 

م" هنا البخاري الذي ورد فيه "إمامكم منكم"؟ أما الفكرة بأن املراد من "اإلما
"املهدي" فأوال يعارضها السياق؛ ألن ذلك احلديث هو حبق املسيح املوعود 
وتعريفه، الذي هو يف بداية هذا احلديث، باإلضافة إىل ذلك إن املهدي حبسب 

 ٤٥قول العلماء املعارضني سيموت خالل بضعة أعوام. أما عيسى فإذا عاش 
مة وال يتبع الوحي القرآين بل عاما على التوايل يف العامل، مع أنه ليس من األ

يرتل عليه وحي النبوة اخلاص به؛ فتفكروا وتدبروا أن هذا االعتقاد ال حيدث 
فسادا بسيطا يف الدين، بل يقلب اإلسالم أصال رأسا على عقب. فكم من 

إىل السماء ونزوله من السماء، مع أن  �الظلم االعتقاد بصعود عيسى 
إىل السماء وال جييز نزوله منها، ألن القرآن  القرآن الكرمي ال يصدق صعوده

الكرمي يدفن عيسى يف األرض بعد موته. فكيف يثبت من القرآن الكرمي صعود 
املسيح إىل السماء حيا جبسمه املادي؟ فهل سوف يصعد املوتى إىل السماء؟! 
فإصعاد املسيح إىل السماء خالفا لبيان القرآن تكذيب صريح للقرآن الكرمي. 

ك إنزاله إىل األرض نبيا ومتمتعا بوحي النبوة، خمالف صراحةَ منطوقِ كذل
الكالم اإلهلي، ألنه يوجب إبطال ختم وحي النبوة. فاألسف كل األسف على 
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أنه مل يترتب على هذا التصرف العابث أي فائدة؛ إذ قد رفعوا املسيح إىل 
له يف زمن ما. فإذا زوـالسماء مبجرد تعنتهم، مث اعتقدوا بفكرم الشخصية بن

زل عليه ملدة ـزل فعال من السماء وسوف يظل جربيل ينـكان املسيح سين
عاما بوحي النبوة، فهل سوف يبقى أي أثر لدين اإلسالم مع هذه العقيدة؟  ٤٥

وختم وحي القرآن؟ بعض املسلمني حني  �أفلن يصم ذلك ختم نبوة النيب 
زول أي مسيح؟ ـحاجة لنيعجزون عن أي جواب يقولون متضايقني: أي 

فكل هذه األفكار سخيفة وعابثة وادعاءت فارغة، فمىت أنبأ القرآن بأن مسيحا 
سوف يأيت يف العامل؟ مث يقولون: إن هذا االدعاء مليء بالعبث والتكرب، فمئات 
األمور الواردة يف األحاديث مل تتحقق، فكيف نوقن إذن بأن فكرة نزول 

االدعاء يريدون بتقدمي أمر بسيط جدا أن  املسيح حقة؟ بل إن أصحاب هذا
يستميلوا الناس إليهم، مع أن حيام ليست صاحلة، بل هي مشوبة باملكر 
واخلداع والكذب واالحتيال والتكرب وسالطة اللسان واتباع الشهوات وأكل 
احلرام ونقض العهد ومدح النفس، والرياء والفسق، ومع ذلك يقولون حنن 

النٌ الذين حيام طيبة وأعماهلم طاهرة من املكر واخلداع مسحاء. ففالنٌ وف
والكذب والرياء وأكل احلرام، وهم أنقياء القلب واللسان واملعاملة وال يدعون 
أي أمر بتكرب؛ أفضل من هؤالء الـمسحاء آالف املرات. فهم أفضل بكثري من 

نبوءام الكثرية  هذا املدعي ويتلقون من اهللا إهلاما صحيحا. فقد الحظنا حتقق
بأم أعيننا، أما الرجل فلم تتحقق له أي نبوءة. هم كبار الصلحاء وال يدعون 
شيئا، أما هذا الرجل فمكار وكذاب ومزور ومفترٍ ومدع كاذب وناقض العهد 
وآكل مال احلرام وغاصب أموال الناس بغري حق، وملحد من الدرجة 

لهمني الصادقني يف إهلامهم أن هذا القصوى. ولقد أظهر اهللا على هؤالء امل
الرجل يف احلقيقة كافر بل أشد كفرا، وأسوأ من فرعون وهامان، وقد رأى 
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 يف الرؤى فقال هلم حبقه إنه مفتر كذاب  �بعض امللهمني طاهري الباطن النيب
دجال، وجيب قتلُه، وإنين عدوه وسأُهلكه عاجال. وأحد الصلحاء قص رؤيا 

بالتعظيم الذي يعده قطب األقطاب وإمام األبدال، أنه رأى النيب مرشده اجلدير 
يف الرؤيا جالسا على سرير وأُجلس حوله مجيع علماء البنجاب واهلند على  �

الكراسي مبنتهى التعظيم، وعندئذ مثَل أمامه هذا الرجلُ الذي يدعي أنه املسيح 
من هذا؟ فقام عامل  �املوعود وكان كريه اهليئة وسخ الثياب. فسأل حضرته 

ي البوبري) فقال: يا سيدي، هذا رباين (ولعله حممود شاه الواعظ أو حممد عل
 �إمنا هو دجال، فامتثاال ألمره  �الذي يدعي أنه املسيح املوعود. فقال 

كثريا على مجيع  �بدأت األحذية متطر على رأسه بغري حساب وعد، فأثىن 
وكان  -الذين وصفوا هذا الرجل كافرا ودجاال - العلماء من البنجاب واهلند

هؤالء علمائي الربانيون الذين أفتخر م. ومل يذكر مرارا يالطفهم ويقول:  �
، لكنين أظن ترتيبها على النحو التايل، أن ١شيئا هنا عن ترتيب وضع الكراسي

ذلك الوجود النوراين غري املرئي الذي كان قد أظهر نفسه يف الرؤيا بقدرته 
كان جالسا على سرير من ذهب،  �القدمية قائال بأين أنا حممد املصطفى 

وكان كرسي املولوي أيب سعيد حممد حسني البطالوي قد وضع قريبا من 
سريره الذي من ذهب، ومعه كرسيّ ميان عبد احلق الغزنوي وجبانبه كرسي 
املولوي عبد اجلبار، ويالصقه كرسي آخر كان يزينه املولوي عبد الواحد 
ا الغزنوي باجللوس عليه، وعلى مسافة قصرية كرسي املولوي رسل باب

األمرتسري، وبني الكرسيّني كرسي آخر لونه من الداخل غري لونه من اخلارج، 

                                                 
كل هؤالء هم الذين فرضوا على نفوسهم إطالق الشتائم علي، واآلن بعضهم خيتلقون  ١

 رؤى كاذبة وينشروا. منه - قصد اإلساءة إيل -عند أنفسهممن 
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وكان يتحرك بتحريك بسيط، وكان قد انكسر بعض الشيء كان للمولوي 
أمحد اهللا األمرتسري، ومعه كان مقعد صغري جيلس عليه ميان شتو الالهوري 

البطالوي  وكان حاضرا يف البالط، وكان بقرب كرسي املولوي حممد حسني
عاما يدعى نذير حسني،  ٩٠كرسي آخر جيلس عليه شيخ هرم يناهز عمره 

وكان كرسيه قد احتضن املولوي حممد حسني البطالوي كولد صغري، وكان 
بعده كُرسيا املولوي حممد واملولوي عبد العزيز اللدهيانويّني اللذين كان يصدر 

مجعني يف التكفري. وكان منهما صوت قوي بأما أشجع مشايخ البنجاب أ
الرسول يسر من هذا الصوت كثريا وكان يقبل أيديهما ويدي املولوي حممد 
حسني حبا ولطفا ويقول: أحب هذه األيدي اليت قد مست خالل أيام قليلة 
ماضية ثالثني ألف شخص من أميت كفارا ودجالني. وكان يقول: كان من 

لو وجد يف املرء تسع وتسعون وجها من مئة  اخلطأ الفادح اعتقاد الناس بأنه
وجه للكفر ووجدت عالمةٌ واحدة لإلميان فليعد مؤمنا. وكان يؤكد قائال: 
احلق أنه لو وجدت يف املرء تسع وتسعون عالمة لإلميان وحسبت عالمة واحدة 
 للكفر أو ظُن يف ذلك أو أُعلن ذلك دون حتقيق، فيجب أن يعد كافرا بال أدىن
شك! قال هذا وقبل يدي املولوي حممد حسني مرة أخرى وقال: هذا عامل 
رباين قد أدرك مشيئيت هذه. عندئذ قام املولوي حممد علي البوبري وقال: إين 

 - قائما يف املساجد واألزقة والشوارع وبيوت الناس -أكثر الناس سبا وشتما
غل كل حني وآن حثّ الناس يف ملن يدعي أنه املسيح، وأَلعنه. وإن شغلي الشا

كل جملس على اإلساءة إىل هذا الرجل واحتقاره ولعنه والطعن فيه. وإنين دوما 
أسافر هلذا الغرض ألرغّب الناس يف هذا األمر، ومل أدخر جهدا يف إطالق 
الشتائم، ومل أقصر يف اإلساءة إليه بكل طريقة ممكنة، فما هو أجري؟ فقام ذلك 

ب وعانق البوبري شفقةً وقال له: إنك ابين العزيز، فقد الرسول جبيشان احل
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فهمت أنت مرادي. باختصار؛ كما ذَكر هذا الرائي، كانت كراسي مجيع 
مشايخ البنجاب قد وضعت هناك يف البالط، وكان كلٌّ منهم جالسا هناك 
البسا لباسا فاخرا كالنواب، وكان ذلك الرسول احملترم يقبل أيديهم كل حني 

. مث خري الناس على ظهر األرضن ويقول: هؤالء علمائي الربانيون األعزة، وآ
بعد كل ذلك كان هناك كرسي آخر جيلس عليه شيخ آخر متواريا وكان 
يسمع صوت: هذا هو خليفة الشيخ البطالوي حممد حسن اللدهيانوي، وكان 

شاه،  معه كرسي آخر، وكان الناس يقولون إنه كرسي املولوي الواعظ حممود
وقد وضع مع كرسي املولوي حممد حسن لعالقة معينة، وكان وراءهم كلهم 
 أعمى يدعى عبد املنان الوزير آبادي، وكان يصدر من كرسيه بشدة صوت
"أنا املكفِّر". باختصار؛ هذه الرؤيا اليت ذُكر فيها مجيع املشايخ أصحاب 

عندي حبسب هذه الكراسي. وليكن معلوما أن ترتيب الكراسي حددته من 
الرؤيا. إال أن الرؤيا تذكر أن علماء البنجاب أُجلسوا على الكراسي مبنتهى 
التعظيم يف بالط ذلك الرسول، وكان مجيع املشايخ من األمرتسري والبطالوي 
والالهوري واللدهيانوي والدهلوي والوزير آبادي والبوبري والغولروي 

ط. وكان الرسول احملترم قد وغريهم، جالسني على الكراسي يف ذلك البال
أبدى حبه هلم بسبب تكفريهم يل وإيذائهم إياي واإلساءة إيلَّ، والطفَهم 
وعظَّمهم وكأنه فداء هلم. فهذا هو مضمون الرؤيا اليت أُرسلت إيل يف رسالة، 
واليت قيل حبقها أن صاحبها صاحل عظيم طاهر الباطن، وأري أن مجيع هؤالء 

واهلند حائزون على درجة األقطاب واألبدال، فلما املشايخ من البنجاب 
ضاعت هذه الرسالة مصادفةً ومل أعثر عليها اآلن، هلذا أقدم اعتذارا للراقم أنه 
إذا ترك جزٌء من رؤياه عن هذا الشأن العظيم ملشايخ البنجاب أو اجلزء الذي 

الرؤيا  عوقبت فيه يف ذلك البالط، فليعذرين. وإنين مل أمهل أي جزء من هذه
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عن قصد جهد املستطيع. فهذا كله اعتراض قد أثري ضدي، حيث وصفوين 
كذابا ودجاال وكافرا ومفتريا وفاسقا ومكارا وآكل احلرام ومرائيا متكربا 
فاحش الكالم سليط اللسان، وختلصوا من إثبات كل هذه التهم بتقدمي رؤيا 

لقد ختلصوا من  ذلك الصاحل زاعمني أن هذه الرؤيا تثبت كل هذه التهم.
مسئولية إثبات الدعوى، ومع ذلك يقولون إن هذا الكشف والرؤيا ليست 
وحدها اليت تثبت تكفريك، بل قد حصل إمجاع األمة أيضا، وفسر اإلمجاع بأن 
كل من وجد بني غولرة ودهلي من املشايخ وأصحاب الزوايا قد شهدوا كلُّهم 

ري يترتب عليه رفع الدرجات، على كفري، فأي شك بقي؟ بل إن اللعن والتكف
ويعد أفضل من بعض العبادات التطوعية. إين ال أسخط على الطعن يف شئوين 
الذاتية يف االعتراض املذكور آنفا وانتقاد حيايت اخلاصة؛ ألنه ما من نيب أو 
رسول أو مبعوث من اهللا إال وقد طُعن فيه على هذا النحو. وقد نشر اآلريون 

أسوأَ املخلوقات كلِّها، وأُلصقت به مجيع  �فيه موسى  حاليا كتابا صوروا
االعتراضات اليت توجه إيلَّ نتيجة قصور الفهم والتعصب، حىت إنه قد وصف 
ناقض العهد وكذابا وآكل أموال الغري ظلما ومكارا وخداعا والعياذ باهللا. 

ن وليس ذلك فحسب بل قد أثريت ضده اعتراضات أكثر مين، ومنها مثال أ
موسى أمر بقتل مئات اآلالف من الرضع. فالحظوا اآلن: إن الذين يعترضون 
علي ال ميلكون أي إثبات، وإمنا هي جناسة سوء الظن البحت، أما الذين 

، فقد سجلوا آيات التوراة إثباتا العتراضام. �اعترضوا على موسى 
، وهي �كذلك قد أثار اليهود أيضا اعتراضات كثرية على حياة املسيح 

قذرة جدا وال جتدر بالذكر بتاتا. وكذلك فإن االعتراضات اليت وردت يف 
ميزان احلق وكُتب القس عماد الدين وأمهات املؤمنني وغريها على حياة النيب 

وأحواله الشخصية، ال ختفى على أحد. فإذا كانت هذه االعتراضات تؤدي  �
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يثريون مثل هذه إىل شيء فإمنا هو أن أصحاب األفكار النجسة دوما 
يريد ابتالءهم؛ هلذا قد أخفى عليهم حقيقة بعض  �االعتراضات، وكان اهللا 

أفعال عباده املقدسني وحقيقة شئوم ولكي يظهر خبثُ أولئك. أما ما 
اعترضوا به على نبوءايت فقد سبق أن رددت عليه بأن هذا االعتراض أيضا أثري 

ض على بعض نبوءاته. من أي ضدي حبسب سنة اهللا، أي ما من نيب مل يعتر
نوعٍ هذه الشقاوة وسوء احلظ أن العميان منذ األزل مل يستفيدوا من آيات اهللا 
النرية. وإذا كانت أي نبوءة دقيقة حتققت نظريا حبيث مل يفهمها سطحيو 
العقول فبدأوا يعترضون عليها، كما يعرف قراء كتايب "ترياق القلوب" جيدا 

إىل اليوم أكثر من مئة آية من اهللا، وعليها مئات  أنه قد ظهرت على يدي
األلوف من الشهود يف العامل. لكن املعترضني العمني مل يعريوها أدىن التفات ومل 
يستفيدوا منها شيئا. وحني مل يفهموا آية أو آيتني لقصور الفهم أو العناد أو 

و يسألوين. عماية الطبع الباطين، أثاروا ضجة دون أن يتدبروا أو يتأملوا أ
كذلك ظل أبو جهل وغريه من أعداء األنبياء يثريون الضجة، وال أعرف كيف 
يربرون هذا الظلم عند اهللا. هؤالء ال يريدون سوى أن يطفئوا نور اهللا 
بأفواههم، إال أنه ال ميكن أن ينطفئ، ألن اهللا قد أضاءه بيده. ال أعرف ملاذا 

ذا كان أحد غريي مؤيدا مثلي يتكبدون كل هذه املشاق من أجل تكذييب، إ
حتت أدمي السماء وهو يكذِّب دعواي بكوين املسيح املوعود، فلماذا ال يبارزين 
يف امليدان؟ فمن ذا الذي ال يعرف اختالق األقاويل كالنساء، فهذه هي سنة 
املنكرين الوقحني منذ األزل، لكنين إذا كنت قائما يف امليدان ومعي مجاعةٌ 

ثني ألفا من العقالء والعلماء والزهاد واملتفهمني، وتنـزل يل قوامها قرابة ثال
اآليات السماوية كاملطر، فهل ميكن أن لك هذه اجلماعة اإلهلية مبجرد أفواه 

  الناس؟ كال لن لك أبدا وإمنا سيباد من يتمىن إبادة هذا النظام اإلهلي.   
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 يل إعجازا يف ) لقد وهب اهللا٢معارف القرآن. ( �) لقد رزقين اهللا ١( 
) ٤) لقد من اهللا على أدعييت بالقبول أكثر من اجلميع. (٣لغة القرآن الكرمي. (

) ٦) لقد أعطاين اهللا آيات من األرض. (٥لقد أعطاين اهللا آيات من السماء. (
) لقد بشرين اهللا ٧بأن كل من سيواجهين يكون مغلوبا. ( �لقد وعدين اهللا 

ئل صدقهم، وأم سينالون هم وذريام إكراما أن أتباعك سيفوقون دوما بدال
) ٨كبريا يف الدنيا لينكشف عليهم أن الذي يتقرب إىل اهللا ال يتضرر مطلقا. (

لقد وعدين اهللا أنه سيظل يظهر بركايت إىل يوم القيامة وإىل أن ينقطع العامل، 
ة أنك قبل عشرين سن �) لقد بشرين اهللا ٩حىت إن امللوك سيتربكون بثيايب. (

سترفَض، وأن الناس لن يتقبلوك لكنين سأتقبلك وأظهر صدقك بصوالت قوية. 
أنه إلظهار نور بركايت مرةً أخرى سيقيم شخصا  �) ولقد وعدين اهللا ١٠(

 مين ومن سالليت ينفخ فيه بركات روح القدس، وسيكون طاهر الباطن وقوي
وتلك  نزل من السماء، كأن اهللا مظهر احلق والعالء، وسيكون �العالقة باهللا 

  . عشرة كاملة
انظروا: فيوشك أن يأيت زمن بل هو قريب حيث ينشر اهللا قبول هذه 
اجلماعة يف العامل كثريا، وستنتشر يف املشرق واملغرب والشمال واجلنوب، 
وسيكون املراد من اإلسالم هذه اجلماعة فقط. هذه األقوال ليست من 

  اإلنسان، بل إا وحي من اهللا الذي ال شيء يستحيل عليه. 
دالئل أين املسيح املوعود واملهدي املعهود يف مكان واحد اآلن أسجل 

رب بإجياز، لعل أحدا من طالب احلق ينتفع ا أو ينشرح صدر لقبول احلق. 
فاجعل فيها من عندك بركة وتأثريا وهداية وتنويرا واجعل أفئدة من الناس 

وبنا وي إليها، فإنك على كل شيء قدير وباإلجابة جدير، ربنا اغفر لنا ذن
وادفع باليانا وكروبنا ونج من كل هم قلوبنا وكفِّل خطوبنا وكن معنا 
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حيثما كنا يا حمبوبنا واستر عوراتنا وآمن روعاتنا إنا توكلنا عليك وفوضنا 
األمر إليك أنت موالنا يف الدنيا واآلخرة وأنت أرحم الرمحني. آمني يا رب 

  . العاملني
سيح املوعود واملهدي املعهود هو أن الدليل األول على أين أنا امل )١(

دعواي هذه بأين املهدي واملسيح ثابتة من القرآن الكرمي، أي أن القرآن الكرمي 
الذي كان خامت أنبياء  �يوجب بنصوصه القاطعة أن يبعث، مقابل عيسى 

السلسلة املوسوية، يف هذه األمة أيضا آخر اخللفاء لكي يكون مثلَه خامت األولياء 
يف صفات ادد  �سلة اخلالفة احملمدية، ويكون مثيالً لعيسى يف سل

ولوازمه، ولكي تنتهي عليه سلسلة اخلالفة احملمدية كما اختتمت سلسلة اخلالفة 
  . �املوسوية على املسيح 

، وإن �مثيلَ موسى  �وصف نبينا  �تفصيل هذا الدليل أن اهللا 
وعود مثيلة لسلسلة اخلالفة إىل املسيح امل �سلسلة اخلالفة بعد وفاة النيب 

إِنا أَرسلْنا إِلَيكُم رسولًا شاهدا علَيكُم كَما �املوسوية، حيث يقول اهللا تعاىل: 
، وهو شاهد على أنكم قوم متمردون ومتكربون �١أَرسلْنا إِلَى فرعونَ رسولًا

مبوسى  �كما كان فرعون باغيا ومتكربا. فمن هذه اآلية تتحقق مماثلة النيب 
أي سلسلة اخلالفة املوسوية  - ، أما اآلية اليت تتحقق ا مماثلة السلسلتني�

أي اليت يفهم منها يقينا وقطعا أن خلفاء سلسلة  - وسلسلة اخلالفة احملمدية
وعد اللَّه الَّذين َآمنوا �نبوة احملمدية أشباه وأمثالٌ لسلسلة النبوة املوسوية فهي: ال

. حني ننظر بإمعان يف كلمة "كما"، اليت توجب مماثلة �٢منكُم وعملُوا.. إخل
                                                 

 ١٦املزمل:  ١
 ٥٦النور:  ٢
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اخللفاء احملمديني باخللفاء املوسويني ال جند بدا من اإلميان بأن مماثلة خلفاء هاتني 
، وأما 
سلسلتني ضروريةٌ، وإنّ أول من وضع األساس للماثلة هو أبو بكر ال

الذي هو مظهر النموذج األخري للمماثلة فهو ذلك املسيح خامت اخللفاء 
احملمديني الذي هو آخر خلفاء سلسلة اخلالفة احملمدية. فأول خليفة أي أبو بكر 


 � بعد وفاة النيب يقابل يشوع بن نون ومياثله، وهو الذي اختاره اهللا 
ليكون أول خليفة له، ونفخ فيه روح الفراسة أكثر من اجلميع حىت إنه متكن 
من حل مجيع املشاكل اليت سيواجهها خامتُ اخللفاء املتمثلة يف العقيدة الباطلة 

كل هذه الشبهات مبنتهى الوضوح  
حبياة املسيح. وقد دحض أبو بكر 
هم من ال يؤمن مبوت مجيع األنبياء الذين خلوا واجلالء، ومل يبق من الصحابة كلِّ

يف مجيع األمور كما  
عليهم السالم، بل قد أطاع الصحابة كلُّهم أبا بكر 
. وكذلك قد �كان بنو إسرائيل قد أطاعوا يشوع بن نون بعد وفاة موسى 

على شاكلة موسى  �أبا بكر وأيده أيضا كما كان مع النيب  �محى اهللا 
قد باركه اهللا يف احلقيقة كيشوع بن نون حبيث مل يقدر أي ويشوع بن نون. ف

عدو على التصدي له، وإن املهمة غري الكاملة ببعث جيش أسامة اليت تشبه 
. وهناك مماثلة أخرى 
مهمة موسى غري الكاملة، قد حققها على يد أيب بكر 

مع يشوع بن نون وهي أن يشوع هو أول من اطلع على  
عجيبة أليب بكر 
إىل قلبه بال تأخري أن موسى قد مات،  �حيث أوحى اهللا  �ت موسى مو

لئال يقع اليهود يف خطأ أو اختالف حول موت موسى كما هو واضح من 
 �سفر يشوع اإلصحاح األول. كذلك فإن من أعلن بكامل اليقني بأن النيب 

قد تويف هو أبو بكر، حيث قبل جسده املبارك وقال: كنت طيبا حيا وبعد 
املوت أيضا. مث فند يف اجتماع عام مجيع األفكار اليت كانت قد نشأت يف 

استدالال من آية قرآنية، كما استأصل  �قلوب بعض الصحابة عن حياة النيب 
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دم التدبر الكامل يف معها فكرة حياة املسيح املوجودة يف قلوب البعض نتيجة ع
األحاديث. وكما كان يشوع بن نون قد أهلك أعداء الدين األلداء واملفترين 
واملفسدين، كذلك قد قُتل كثري من املفسدين واملدعني الكاذبني على يد أيب 

يف الطريق يف وقت حرج حيث  �. وكما مات موسى 
بكر الصديق 
األعداء الكنعانيني، وكانت أهداف كان بنو إسرائيل مل حيرزوا الفتح بعد على 

كثرية باقية وكانت يف ما حوهلم فتنة األعداء، فتأزمت األوضاع حنو خطر أكرب 
، �بعد وفاة موسى، كذلك قد ظهرت أوضاع خطرة جدا بعد وفاة نبينا 

فارتدت قبائل كثرية، ورفض بعضهم دفع الزكاة، وظهر كثري من املدعني 
انت هناك حاجة إىل خليفة شجاع قوي القلب الكاذبني. ففي هذه األوضاع ك

خليفةً، وفور انتخابه  
رابط اجلأش قوي اإلميان جريء، فانتخب أبو بكر 
خليفةً اعترضته مصائب مجة كما تقول السيدة عائشة رضي اهللا عنها حني 

حلَّت به مصاعب من جراء فنت كثرية وبغي  �انتخب أيب خليفةً للرسول 
عني الكذَبة ونزلت على قلبه مهوم جسيمة لو نزلت على العرب وظهور املد

جبل هلدته والستوى باألرض. لكن ملا كان من سنة اهللا أنه حني ينتخب أي 
خليفة بعد وفاة رسوله، تنفخ فيه روح الشجاعة واهلمة والعزمية والفراسة وقوة 

جع}؛ أي : {تشدد وتش٦: ١القلب، كما يقول اهللا ليشوع يف سفر يشوع 
يف  
فاحلكم نفسه نزل على قلب أيب بكر  ١قد مات موسى فلتتشجع اآلن.

                                                 
إن أوامر اهللا على نوعني؛ أحدمها شرعية، مثل ال تقتل وال تسرق وال تدلِ بشهادة  ١

قُلْنا يا نار كُونِي بردا �الزور. أما النوع الثاين لألوامر فهي القضاء والقدر، مثل األمر 
يماهرلَى إِبا علَامس٧٠(األنبياء:  �و ففي األوامر الشرعية ميكن أن خيالف احملكوم احلكم ،(

الشرعي، كما أن الكثريين يقتلون رغم هذا احلكم الشرعي ويسرقون أيضا، ويشهدون 
 ا أيضا. أما األمر بالقضاء والقدر فال ميكن خمالفته أبدا، فال ميكن أن خيالف األمرزور
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صورة القضاء والقدر ال يف صورة الشريعة. ويبدو من مماثلة األحداث واملشاة 
كأن أبا بكر ابن أيب قحافة ويشوع بن نون شخص واحد، فقد أرى املماثلة 

يرون املماثلة بني السلسلتني  يف االستخالف مماثلة دقيقة. وذلك ألن الذين
الطويلتني، فهم بالطبع يالحظون عادةً املماثلة يف البداية أو النهاية، أما مماثلة 
املراحل الوسطى اليت تتطلب الفحص والبحث أكثر فال يروا ضرورية، بل 
 يقيسوا على البداية والنهاية. هلذا فإن اهللا قد حقَّق جبالء تام املماثلةَ بني يشوع
بن نون وأيب بكر ومها يف أول سلسلة اخلالفتني، باإلضافة إىل املماثلة بني 
عيسى ابن مرمي واملسيح املوعود من هذه األمة، ومها يف آخر سلسلة اخلالفتني. 
فمثال جعل أبا بكر مثيلَ يشوع لدرجة يبدو وكأما شخص واحد، أو قطعتا 

بن نون بعد وفاة موسى جوهر واحد، وكما كان بنو إسرائيل مطيعي يشوع 
ومل خيتلفوا معه وأبدى اجلميع طاعته، فقد ظهر احلادثُ نفسه أليب بكر  �

أيضا؛ إذ قبِل الصحابة كلهم خالفته برغبة قلبية دامعي العيون بفراق النيب  
متحققة من كل  �مع يشوع بن نون  
. باختصار؛ إن مماثلة أيب بكر �

النواحي. فكما أن اهللا تعاىل أظهر تأييداته ليشوع بن نون اليت كان يبديها 
دوما، كذلك قد بارك اهللا يف أعمال أيب بكر أمام مجيع الصحابة  �ملوسى 

وحتقق ازدهاره كاألنبياء. فقد قَتل املفسدين واملدعني الكذبة بتلقي القوة 
. �أن اهللا كان معه كما كان مع النيب  �واجلالل من اهللا ليعرف الصحابةُ 

وهي أن يشوع بن  �مع يشوع بن نون  
وهناك عالقة غريبة أليب بكر 

                                                                                                                     

لقدري حىت اجلمادات دع عنك اإلنسان، ألنه يتمتع باجلذب اجلربويت، فحني أمر اهللا ا
يشوع أن يكون قوي القلب كان قدريا، أي األمر من القضاء والقدر، فاحلكم نفسه نزل 

 على قلب أيب بكر أيضا. منه
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لعبور ر كبري يدعى ر  -�بعد وفاة موسى  -نون اضطر مع جيشه
األردن، وكان يف األردن طوفان وكان العبور مستحيال، ولو مل يعربوا الطوفان 

ألعداء حتما، وكان هذا أول أمر هائل تعرض له هللك بنو إسرائيل على أيدي ا
. فنجى اهللا يشوع بن نون مع �يشوع بن نون يف خالفته بعد وفاة موسى 

جيشه من ذلك الطوفان بصورة إعجازية، إذ جفف ر األردن فعربه بسهولة، 
وكان اجلفاف نوعا من املد واجلزر، أو كان جمرد معجزة فوق العادة. على كل 

ه اهللا من الطوفان والعدو على هذا النحو، فتعرض أبو بكر اخلليفة حال قد أنقذ
مع مجاعة الصحابة بأسرها اليت يقدر عددها  - �بعد وفاة النيب  - احلق أيضا

بأكثر من مائة ألف، لطوفان مشابه، بل أكثر منه شدة؛ إذ انتشر التمرد العنيف 
الْأَعراب َآمنا قُلْ لَم تؤمنوا قَالَت  �يف البلد. فاألعراب الذين قال اهللا حبقهم:

ي قُلُوبِكُمانُ فلِ الْإِميخدا يلَما ونلَمقُولُوا أَس نلَككان ال بد أن يتمردوا ١ �و ،
لكي تتحقق هذه النبوءة، وهكذا حدث، إذ قد ارتدوا كلهم ورفض بعضهم 
أداء الزكاة، وبعض األشرار ادعوا النبوة، فانضم إليهم مئات اآلالف من 
األشقياء وكثر عدد األعداء لدرجة أنْ مل يكن للصحابة أي نسبة مقارنةً معهم، 

هذا الطوفان أشد هوال من تلك املياه  فظهر طوفان عنيف يف البلد، وكان
، وكما أصيب يشوع بن نون بعد �املخيفة اليت تعرض هلا يشوع بن نون 

باالبتالء املفاجئ، حيث كان الطوفان الشديد يف النهر ومل  �وفاة موسى 
تكن هناك أي سفينة وكان اخلوف حييط م من كل طرف وصوب؛ أصيب 

 �طوفان ارتداد العرب إثر وفاة النيب  باالبتالء نفسه أبو بكر حبيث ظهر
باإلضافة إىل طوفان آخر للمدعني الكذبة، فلم يكن هذا الطوفان أقل شدة 

                                                 
  ١٥احلجرات:  ١
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 ٥٦النور:  ١

وهوال من طوفان يشوع، بل كان أشد منه بكثري، مث كما قوى كالم اهللا 
يا وشجاعا وال ختف، فتولّد يف يشوع وقال له إين معك حيثما تتوجه، فكن قو

يشوع قوة كبرية وعزمية وإميان من الذي ال يتولد إال بطمأنينة اهللا، كذلك نال 
أبو بكر قوة من اهللا عند طوفان التمرد. والذي له اطالع على تاريخ اإلسالم 
يف تلك احلقبة يستطيع أن يشهد أن ذلك الطوفان كان عنيفا لدرجة كان ميكن 

سالم يف ذلك اليوم لو مل تكن يد اهللا مع أيب بكر ومل يكن أن ينقرض اإل
فعال خليفة صادقا، لكن أبا  �اإلسالم يف احلقيقة من اهللا ولو مل يكن أبو بكر 

بكر الصديق نال قوة من كالم اهللا مثل النيب يشوع، ألن اهللا كان قد أنبأ ذا 
ية بتدبر فسوف يوقن بأن نبأ االبتالء سلفًا يف القرآن الكرمي، فمن قرأ اآلية التال

وعد اللَّه  � :هذا االبتالء موجود بال شك يف القرآن الكرمي سلفًا وذلك اخلرب هو
 كُمنوا منَآم ينالَّذ لَفختا اسضِ كَمي الْأَرف مهفَنلختسلَي اتحاللُوا الصمعو

نكِّنملَيو هِملقَب نم ينالَّذ  دعب نم مهلَندبلَيو مى لَهضتي ارالَّذ مهيند ملَه
 مه كفَأُولَئ كذَل دعب كَفَر نمئًا ويرِكُونَ بِي ششنِي لَا يوندبعا ينأَم هِمفوخ

ضا . فالحظوا: قد قال اهللا بوضوح يف هذه اآلية إن زمن اخلوف أي�١الْفَاسقُونَ
سيبدل ذلك اخلوف أمنا، فهذا اخلوف نفسه  �سيأيت ويزول األمن. لكن اهللا 

تعرض له يشوع بن نون أيضا. فكما نال الطمأنينة من كالم اهللا، فقد تلقَّى أبو 
أيضا الطمأنينة من الكالم اإلهلي، فلما كان قانون الطبيعة اإلهلي يف  �بكر 

زء األخري منها اجلزَء األول منها، كل سلسلة أن كماهلا يظهر عندما مياثل اجل
لذلك حتتم أن مياثل أولُ خليفة من السلسلتني املوسوية واحملمدية آخر خليفة 
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وهلذا السبب خلقت كل ١منهما، ذلك ألن كمال كل شيء يتطلب االستدارة،
الدقائق دائرية الشكل لكيال تكون األشياء اليت خلقها اهللا بيده ناقصةً، وبناء 

                                                 
، وما مل تتصل بدايتها بنهايتها إن قصدي من كلمة االستدارة أن الدائرة حني تكتمل ١

تتصال ال ميكن أن تسمى دائرةً كاملة. فاتصال النقطة األخرية بالنقطة األوىل إمنا يسمى يف 
يشبه يشوع بن نون حىت كان  �احلقيقة بتعبري آخر مشاة تامة، فكما كان عيسى 

وعود من حيث بعض التشابه يف االمسني، كذلك هناك تشابه كبري بني أيب بكر واملسيح امل
عين أبا بكر خليفةً يف الفتنة الشديدة والبغي وعهد املفترين  �األحداث؛ وهو أن اهللا 

واملفسدين. كذلك بعث املسيح املوعود يف زمن كانت العالمات الصغرى كلها وبعض 
 العالمات الكربى أيضا قد ظهرت. واملشاة الثانية أنه كما خلق اهللا األمن بعد اخلوف يف

زمن أيب بكر وعلى عكْس متنيات األعداء مكَّن الدين، كذلك سيحدث يف زمن املسيح 
املوعود أيضا، أنه بعد طوفان التكذيب والتكفري والتفسيق ستجعل القلوب وي إليه فجأة 
حبب وإخالص. وعندما ترتل أنوار كثرية وتنفتح عيوم فسوف يعرفون أن اعتراضام مل 

اعتراضام مل يروا الناس شيئا سوى إظهار مسوم األفكار السطحية تكن شيئا وأم يف 
والعقل البليد واحلسد والتعصب. مث تكشف املشاة بني أيب بكر واملسيح املوعود أن الدين 
الذي يريد األعداُء استئصاله سيمكَّن يف األرض، وجيعل مستحكما لدرجة لن حيدث فيه 

ة الثالثة أن شائبة الشرك اليت كانت قد اندست يف عقائد تزلزل إىل يوم القيامة. واملشا
املسلمني ستنـزع من قلوم ائيا. فاملراد منه أنه سوف يقضى على كل أنواع هذا 
 داهللا إىل الدجال وع سبت صفاتالشرك الذي كان قد دخل عقائد املسلمني لدرجة أنْ ن

يعبدوننِي لَا يشرِكُونَ بِي �ن اآلية: املسيح خالق جزء من املخلوقات كما يستنبط م
). فكذلك يفهم من هذه النبوءة اليت تشكِّل قامسا مشتركا بني املسيح ٥٦(النور:  �شيئًا

وينكرون مكانته  
بأنه كما يكفِّر الشيعةُ أبا بكر  
املوعود وحضرة أيب بكر 
وعظمته كذلك سيكفَّر املسيح املوعود أيضا، وسينكر معارضوه مرتبة واليته؛ ففي اية 

، أي كما انكشف �ومن كَفَر بعد ذَلك فَأُولَئك هم الْفَاسقُونَ�: �هذه النبوءة قال 

يب بكر من احلالة العملية للروافض أن بعض الضالني سينكرون املكانة الرفيعة أل 

ويكفِّرونه، فمن هذه اآلية يفهم أن املسيح املوعود أيضا سيواجه التكفري، ألنه على النقطة 
األخرية للخالفة املتصلة بالنقطة األوىل. فهذا األمر ضروري جدا وجدير باالنتباه أن 

 



òíëŠÛìÌÛa@òÐznÛa  ١٥٥ 

األشكال األخرى على ذلك ال بد من التسليم بأن األرض أيضا كروية، ألن 
كلها تنايف الكمال التام. أما الشيء الذي خرج من يد اهللا مباشرة فيجب أن 
يتمتع حتما بالكمال التام حبسب حال املخلوقية، لكي ال ينسب النقص فيه إىل 
عيب يف اخلالق؛ لذلك أحب اهللا أن تكون الدقائق دائرية الشكل، ألن الدائرة 

جم مع التوحيد جدا. باختصار؛ إن كمال ال تكون ا أي جهة، وهذا ينس
الصنعة يتحقق من الشكل املدور حصرا. إذ تبلغ نقطتها النهائية كماهلا باتصاهلا 

  مببدئها.
واآلن نكتب مرة أخرى عودا إىل مقصدنا احلقيقي أنه قد ثبت يقينا وقطعا 

نا الذي كان أول خليفة بعد وفاة سيد 
من بياننا املذكور آنفا أن أليب بكر 
تشاا كبريا بيشوع بن نون الذي كان أول خلفاء موسى  �حممد املصطفى 

بعد وفاته. فإذا كان أول خلفاء السلسلة احملمدية يشبه أولَ خلفاء  �
السلسلة املوسوية فقد حتتم أن يكون آخر خلفاء السلسلة احملمدية، وهو املسيح 

يسى ابن مرمي؛ لكي ال يبقى املوعود، شبيها بآخر خلفاء السلسلة املوسوية أي ع
بني السلسلتني أي نقص يف املماثلة التامة اليت تتحقق من النص القرآين. ألنه ما 

                                                                                                                     

عدة القاعدة العامة يف الدائرة أن تتصل نقطتها األخرية بنقطتها األوىل. فبحسب هذه القا
العامة جيب أن تكون دائرةُ اخلالفة احملمدية أيضا على املنوال نفسه.. أي من احملتم أن 
تكون نقطتها األخرية اليت أريد منها املسيح املوعود الذي هو خامت سلسلة اخلالفة احملمدية 

لك على اتصال تام بالنقطة األوىل للخالفة احملمدية واملراد ا أبو بكر، كما تشهد على ذ
املشاهدةُ أن النقطة األخرية لكل دائرة تتصل بالنقطة األوىل هلا. اآلن حني مل يبق بدّ من 
التسليم بأن النقطة األوىل واألخرية متصلتان، فمن هنا ثبت أن النبوءات القرآنية املتعلقة 
بالنقطة األوىل للخالفة أي حبق أيب بكر، هي نفسها حبق النقطة األخرية أيضا أي حبق 

 ملسيح املوعود، وهو ما كنا نريد إثباته. منها
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التشابه من  - أي السلسلة احملمدية والسلسلة املوسوية - مل حتقق السلسلتان
كَما  �األول إىل اآلخر، ال تتحقق املماثلة املستنبطة من لفظة "كما" يف:

. مث ملا قد أثبتنا آنفا يف احلاشية على وجه أكمل وأمت أن �لَّذين...استخلَف ا
يشبه املسيح املوعود، وعلى الطرف اآلخر ثبت أن  
حضرة أيب بكر الصديق 

حضرة أيب بكر يشبه حضرة يشوع بن نون، وإن يشوع بن نون حبسب مبدأ 
 -آنفا يف احلاشية كما كتبنا -تطابق النقطة األوىل للدائرة والنقطة األخرية منها

شبيها  �يشبه حضرة عيسى ابن مرمي، فاقتضت املساواة أن يكون عيسى 
باملسيح املوعود يف اإلسالم الذي هو آخر خلفاء الشريعة اإلسالمية، ذلك ألن 

يشبه يشوع بن نون وهو يشبه حضرة أيب بكر، وقد ثبت سابقا  �عيسى 
يح املوعود؛ وبذلك ثبت أن يشبه آخر خلفاء اإلسالم أي املس 
أن أبا بكر 

يشبه آخر خلفاء اإلسالم أي املسيح املوعود. ألن شبيه أحد  �عيسى 
املتشاني يشبه اآلخر. فمثال إذا كان اخلط (د) يساوي اخلط (ن) واخلط (ن) 
يساوي اخلط (ل) فال بد من التسليم بأن اخلط (د) يساوي اخلط (ل)، وهو 

لب من وجه املغايرةَ، فال بد من القبول بأن املطلوب. والواضح أن املشاة تتط
بل يكون غريه. وإن العامة الذين  �املسيح املوعود يف اإلسالم ليس عيسى 

ال يدركون هذه األمور الدقيقة يكفيهم القول إن اهللا بعث رسولني يف ذرية 
إبراهيم وأعطامها شريعتني مستقلتني، إحدامها الشريعة املوسوية، والثانية 

ة احملمدية، وحدد يف كلتا السلسلتني ثالثةَ عشر خليفةً، وإن اخللفاء الشريع
االثين عشر املتوسطني يف كل شريعة هم من قوم النيب صاحبِ الشريعة، أي أن 
اخللفاء املوسويني إسرائيليون، واخللفاء احملمديون من قريش، لكن آخر اخللفاء 

الشريعة، فلم يكن عيسى هكذا يف كلتا السلسلتني ليس من قوم النبيّني صاحبي 
لكونه بغري أب، أما املسيح املوعود اإلسالمي الذي هو آخر خلفاء اإلسالم فقد 
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سلَّم مجيع علماء اإلسالم أنفسهم أنه لن يكون من قريش. مث إن القرآن الكرمي 
قد وصف  �يقول: ليس أحد هذين املسيحني عني اآلخر. وذلك ألن اهللا 

املسيح املوعود اإلسالمي مثيلَ املسيح املوعود املوسوي ال عينه. فالقول إنّ 
املسيح احملمدي هو ذاته املسيح املوسوي تكذيب للقرآن الكرمي. وتفصيل هذا 

، اليت �كَما استخلَف الَّذين من قَبلهِم�االستدالل، أن لفظة "كما" الواردة يف: 
ا مشا ثبتةُ خلفاء السلسلة احملمدية بأكملها خبلفاء السلسلة املوسوية، ترِد ت

على الدوام. فمن  ما املغايرة من وجهدوما لتفيد املماثلة. وإن املماثلة تقتضي 
املستحيل أن يسمى شيٌء مثيلَ نفسه. بل ال بد من املغايرة بني املشبه واملشبه 

سبب ما. فكما ال ميكن أن يكون نبينا به. إذ ال يعترب عني شيء مغاير نفِسه ل
لكونه مثيله، كذلك ال ميكن أن يكون مجيع اخللفاء  �عني موسى  �

احملمديون الذين آخرهم املسيح املوعود، عني اخللفاء املوسويني الذين آخرهم 
. ألن ذلك مدعاة لتكذيب القرآن الكرمي، ألن القرآن الكرمي كما �عيسى 

، كذلك أوردها �والنيب  �يان التشابه بني موسى استخدم لفظة "كما" لب
. فهي تقتضي املغايرة نفسها اليت بني �كَما استخلَف الَّذين�نفسها يف آية: 

. وليكن معلوما أن اخلليفة الثاين عشر يف اإلسالم الذي �والنيب  �موسى 
ينبغي أن يبعث على رأس القرن الثالث عشر، ينبغي أن يكون مقابل حيىي النيب، 
الذي قُطع رأسه من أجل قوم جنس، (فليفهم الفاهم). فمن الضروري أن يكون 

يفة الثالث إسرائيليا. أما اخلل �اخلليفة الثاين عشر من قريش، كما كان حيىي 
عشر يف اإلسالم الذي كان جيب أن يبعث على رأس القرن الرابع عشر، وامسه 
املسيح املوعود، فكان من الضروري أن ال يكون من قريش، كما مل يكن 
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وهو اخلليفة الثاين عشر يف  ١إسرائيليا، بينما السيد أمحد الربيلوي �عيسى 
  السادات. سلسلة اخلالفة احملمدية، فهو مثيل حيىي ومن 

ومن مجلة األدلة على كوين املسيح املوعود آيتا اهللا اللتان لن ينسامها  )٢(
العامل؛ إحدامها اليت ظهرت يف السماء والثانية اليت أظهرتها األرض. آيةُ السماء 

وجمع  �هي حدوث اخلسوف والكسوف وهي تطابق متاما اآلية الكرمية:
رالْقَمو سمحبسب النبوءة يف الدارقطين. أما آية  ٣يف رمضان ، وقد حتققت�٢الش

وإِذَا الْعشار  �األرض فهي اليت أشارت إليها اآليةُ الكرمية من القرآن الكرمي:
طِّلَت٥، واليت يصدقها احلديث يف مسلم ويترك القالص فال يسعى عليها�٤ع .

                                                 
واستشهد يف  �كان سيد أمحد الربيلوي جمدد زمنه وكان إرهاصا للمسيح املوعود  ١

 اجلهاد ضد السيخ يف باال كوت. مترجم 
  ١٠القيامة:  ٢
لقد كتب الشوكاين يف رسالته "التوضيح" أن اآلثار الواردة حبق املسيح واملهدي هي  ٣

األحاديث املرفوعة، ألن النبوءات ال سبيل فيها لالجتهاد،. لكنين أقول إن كثريا من حبكم 
النبوءات عن املهدي واملسيح متناقضة أو هي معارضة للقرآن الكرمي أو تناقض سنة اهللا، 
ففي هذه احلالة لو رفعت ملا أمكن أن تكون مقبولة قط. إال أنه حبسب إقرار الشوكاين 

وءة اخلسوف والكسوف بال شك مبنـزلة األحاديث املرفوعة، بل إن هذا احملترم فإن نب
احلديث أقوى مئات الدرجات حىت من احلديث املتصل املرفوع، ألا بتحققها قد أثبتت 
صدقها، وصدق القرآن الكرمي مضموا. كما بين القرآن الكرمي نبوءة أخرى مقابل 

األرضية مصدقا آية مساوية أي الكسوف هذه.. أي تعطُّل العشار، فذكر هذه اآلية 
واخلسوف، ألن هاتني اآليتني متقابلتان، وكذلك ورد تصديقها يف بعض أسفار التوراة 
أيضا، ومل تتحقق مرتبة اإلثبات هذه ألي حديث مرفوع متصل آخر ال تقترن ا هذه 

 اللوازم. منه
 ٥التكوير:  ٤
 ليها" (املترجم)نص احلديث: "ولَتتركن القالص فال يسعى ع ٥
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ك أما آية اخلسوف والكسوف فقد ظهرت مرتني قبل سنوات عدة، أما تر
القالص واستعمال مركبة جديدة وإن كان جيري يف البالد اإلسالمية من مائة 
سنة تقريبا، إال أن هذه النبوءة ستتحقق حتققا خاصا بإيصال السكة احلديدية إىل 
املدينة املنورة. ألن القطار الذي سينطلق من دمشق ويصل إىل املدينة، سيأيت 

املشروع عاجال جدا وخالل بضع  نفسه إىل مكة املعظمة، ويرجى أن يتم هذا
سنوات. عندئذ ستعطَّل دفعة واحدة تلك القالص اليت كانت حتمل احلجاج منذ 

عام إىل مكة واملدينة، ويظهر انقالب عظيم على الرحالت إىل العرب  ١٣٠٠
وبالد الشام. فهذا املشروع ينفَّذ مبنتهى السرعة، وليس من املستبعد أن تكتمل 

سكة احلديدية بني مكة واملدينة خالل ثالث سنوات فقط، هذه القطعة من ال
ليصل احلجاج إىل املدينة املنورة متمتعني بأنواع الفواكه بدال من التعرض حلجارة 
البدو. بل يبدو على األغلب أن يتعطل ركوب اجلمل يف العامل كلِّه خالل مدة 

لعامل كله بأم عينه. قصرية، وستتجلى هذه النبوءة كالربق يف العامل كله، وسرياه ا
فاحلق أن مد سكة احلديد للقطار بني مكة واملدينة مبنـزلة جتوال القطار يف العامل 

، ألن مكة املعظمة واملدينة املنورة مها مركزا اإلسالم. وإذا تأمل ١اإلسالمي كله

                                                 
فلما كان اختراع القطار وتعطُّل اجلمال هو عالمة لزمن املسيح املوعود، وحيث إنّ من  ١

معاين املسيح كثري السياحة، فكأن اهللا قد جعل القطار وسيلة للسياحة من أجل املسيح 
بضعة  وحتقُّقِ معاين امسه، إضافة إىل مجاعته اليت يف حكمه، لكي تتيسر هلذا املسيح خالل

أشهر مجيع السياحات اليت قام ا املسيح السابق ببذل جهود مضنية يف مائة وعشرين 
عاما، ومن املؤكد أنه كما يستطيع املبعوث من اهللا يف هذا الزمن أن يتجول يف جزء كبري 
من هذا العامل مبنتهى السرور والراحة ويعود إىل وطنه بواسطة القطار ومل تكن هذه 

لألنبياء السابقني، هلذا يتحقق مفهوم املسيح يف هذا الزمن بسرعة مبا ال نظري  الوسيلة مهيأة
 له يف أي زمن آخر. منه
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أحد وجد أن نبوءة اخلسوف والكسوف وترك العشار على درجة واحدة من 
ألنه كما جعل ظهور اخلسوف والكسوف املاليني من حيث الكيفية. ذلك 

الناس شهودا عليه، كذلك مشهد ترك العشار. بل هذا املشهد أكثر من اخلسوف 
والكسوف، ألن اخلسوف كان قد ظهر مرتني فقط وانتهى من العامل بعد أن 
بقي بضع ساعات فقط. أما مشهد هذه املركبة اجلديدة اليت تسمى القطار، 

ر على الدوام أنه كانت هناك جِمالٌ. فتذكروا قليال ذلك الزمن فسيظل يذكِّ
عندما سينتقل املاليني من الناس راكبني يف القطار يف صورة مجاعية من مكة 
املعظمة إىل املدينة املنورة أو العكس. فإذا قرأ أحد العرب يف هذا النوع اجلديد 

أي حني لن تبقى أي أمهية  �عطِّلَت وإِذَا الْعشار �من القافلة يف أثناء السفر آية:
للناقة احلامل اليت كانت تعد غالية جدا عند العرب. أو إذا قرأ أحد احلجاج 

" ويترك القالص فال يسعى عليهاراكبا يف القطار أثناء ذهابه إىل املدينة احلديث "
فكم ستستويل حالةٌ من الوجد على املستمعني! وكم سيقوى إميام! إن الذي 
لديه إملام بتاريخ العرب القدمي يعرف جيدا أن اجلمل رفيق العرب القدمي، وله 
قرابة ألف اسم يف اللغة العربية، وللعرب عالقات قدمية باجلمل لدرجة أنْ قُدر 

 �جلمل بعشرين ألف بيت. وكان اهللا عدد األبيات العربية اليت تتضمن ذكر ا
يعلم أنه ليس هناك أسلوب أكرب تأثريا لترسيخ عظمة أي نبوءة يف قلوب أهل 
العرب من ذكْر هذا االنقالب العظيم للجِمال فيها، وهلذا السبب ذُكرت هذه 
النبوءة العظيمة يف القرآن الكرمي، وبسببها ينبغي أن يرقص كل مؤمن فرحا أن 

يف القرآن الكرمي عن الزمن األخري، الذي هو زمن املسيح املوعود اهللا أنبأ 
ويأجوج ومأجوج والدجال، أن العرب سيفارقهم لألبد هذا الرفيق القدمي أي 
اجلمل الذي ينتقلون عليه من مكة إىل املدينة وكانوا يقومون بالتجارة عليه إىل 

 حنب أن نرفع هتافات بالد الشام. سبحان اهللا! ما أجالها من نبوءة لدرجة
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الذي  - الفرح، ألنه قد ظهرت آيةٌ يف العامل لتحقيق صدق قرآننا الكرمي اجلميل
وكونِه من اهللا، حبيث ال توجد مثل هذه النبوءة اجلليلة الواضحة  - هو كتاب اهللا

يف التوراة وال يف اإلجنيل وال يف أي كتاب آخر يف هذا العامل. كان البانديت 
ديانند قد قال عبثا وبغري حق إن ذكر القطار موجود يف الفيدا.. اهلندوسي املدعو 

أي أن القطار كان موجودا يف بالد اآلريني (أي اهلند) يف الزمن القدمي. لكننا ملا 
طلبنا منه اإلثبات مل يستطع غري ذكر بعض القصص الواهية. ومل يكن ديانند 

ديانند بنفسه يعترف أن  يقصد أن نبوءة اختراع القطار موجودة يف الفيدا، ألن
الفيدا ال يتضمن أي نبوءة. وإمنا كان يقصد أن يف عهد حكم اهلندوس كان 
الصناع مثل فالسفة أوروبا موجودين. وكان القطار يف ذلك الزمن أيضا 
موجودا. أي كان أسالفنا الكبار أيضا خيترعون صناعات عدة مثل اإلجنليز. لكن 

القطار يف زمن ما مضى كان موجودا يف اجلزيرة  القرآن الكرمي ال يدعي بأن
العربية. بل أصدر نبوءة عظيمة بأن انقالبا عظيما سيحدث يف األيام األخرية 
فيعطَّل ركوب اجلمال وتخترع يف العامل مركبةٌ جديدة تغين عن اجلمال. فهذه 
النبوءة كما ذكرت موجودة يف مسلم أيضا وذُكرت كعالمة لزمن املسيح 

 �وإِذَا الْعشار عطِّلَت�استنبط هذه النبوءة من آية:  �ود. ويبدو أن النيب املوع
حصرا. فليكن معلوما أن يف القرآن الكرمي نوعني من النبوءات، أحدمها يتعلق 
بالقيامة والثاين بالزمن األخري. فمثال نبوءة خلْق يأجوج ومأجوج وتفوقهم على 

ويترك ، وقد شرح حديثُ مسلم بوضوح يف "مجيع األمصار تتعلق بالزمن األخري
  " وبين أن ركوب اجلَمل سيترك يف زمن املسيح.القالص

وهو اآلخر مستنبط من القرآن الكرمي كالدالئل  -الدليل الثالث )٣( 
اهدنا الصراطَ � :مبين على اآليتني التاليتني من سورة الفاحتة -املذكورة سابقا

 * يمقتسالْمالِّنيلَا الضو هِملَيوبِ عضغرِ الْمغَي هِملَيع تمعأَن يناطَ الَّذرص� 
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الْمغضوبِ �شرح صحيح البخاري أن املراد من فقد ورد يف فتح الباري 
هِملَييع أكابر اإلسالم واألئمة هم اليهود، أما املراد من باتفاق مج �ع

�الِّنيي �فهم النصارى. ويثبت من اآلية القرآنية  �الضى إِنيسيا ع
...فِّيكوتب يف كون اليهود  �موبِ �أن األمر األكرب الذي تسبضغالْم

هِملَيحكَموا  �ععلى الدوام، إمنا فعوقبوا إىل يوم القيامة وأصيبوا بذلة وأن ي
وأساءوا إليه مع رؤية آيات اهللا على يديه،  �هو أم كفّروا عيسى 

وفسقوه وكذّبوه مبنتهى العناد والفتنة واحلماس، وألصقوا به وبوالدته الصديقة 
وجاعلُ الَّذين اتبعوك فَوق الَّذين� ما باطلة، كما يفهم بصراحة من آية: 

، فليس هناك ذلة مثل أن يظل املرء حمكوما دوما. �١لَى يومِ الْقيامةكَفَروا إِ
فالذلة الدائمة تستلزم العذاب الدائم. وتؤيد هذه اآليةَ آيةٌ أخرى من سورة 

وإِذْ تأَذَّنَ ربك لَيبعثَن علَيهِم إِلَى يومِ الْقيامة من يسومهم �األعراف وهي: 
، أي قد قطع اهللا على نفسه الوعد حبق اليهود أنه سيظل �٢الْعذَابِ سوَء

يبعث عليهم ملوكا يصيبوم بأنواع العذاب. ومن هذه اآلية عرفنا أيضا أن 
 �حصرا أم آذوا عيسى   �الْمغضوبِ علَيهِم�أكرب سبب لكون اليهود 

يعد والعياذ باهللا من أشد األذى، وكفّروه وفسقوه وأهانوه، ونعتوه مصلوبا، ل
عظيما كما يتبني من اآلية  ٣امللعونني، وآذوه لدرجة أنْ ألصقوا بأمه تانا

                                                 

 
١

   ٥٦آل عمران   

٢
  ١٦٨ :األعراف  

٣
، كذلك قد اختلق �حاشية: كما كان األعداء األشرار قد ألصقوا تانا بأم عيسى  

الشيخ حممد حسني ورفيقه جعفر زتلي مبحض الفتنة الرؤى اخلبيثة ضد زوجيت ونشراها 
الواجب حبق السيدات الطاهرات من  وقاحة. ومل يراعيا بسبب عدائي االحترام واألدب

. فألف تعس على هذه التصرفات الشنيعة بعد التسمية بالشيخ. وكان �أهل بيت النيب 
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، باختصار؛ قد أصابوه بكل أنواع �١وقَولهِم علَى مريم بهتانا عظيما�
اإليذاء املمكن من التكذيب وإطالق الشتائم وإلصاق التهم الكثرية افتراًء، 

ذل املساعي لتشتيت مجاعته ورفع الشكاوى وإصدار الفتوى بكفره، وب
الكاذبة لدى احلكومة، وعدم ادخار أي جهد يف اإلساءة، مث عقْد العزمية 

. ونعلم �أخريا على قتله. فكل ذلك صدر من اليهود األشقياء حبق عيسى 
أن  �الْقيامةوجاعلُ الَّذين اتبعوك فَوق الَّذين كَفَروا إِلَى يومِ �بتدبر اآلية: 

أصيب ا  �٢وضرِبت علَيهِم الذِّلَّةُ والْمسكَنةُ�العقوبة املذكورة يف آية: 
 أيضا. ألن اآلية املذكورة آنفا تتضمن وعيدا  �اليهود على إيذائهم املسيح

دائما حبق اليهود أم سيخضعون دوما لسيطرة غريهم يف احلياة، وهي أصل 
ما يثبت حىت اآلن مبالحظة األوضاع البائسة لليهود أنه مل كل عذاب وذلة. ك

يهدأ بعد غضب اهللا الذي ثار عليهم حني ذهبوا بذلك النيب الوجيه معتقال إىل 
موضع "جلجثة"،" ليصلبوه. وأصابوه بشىت ألوان اهلوان قدر ما استطاعوا، 

صوص الصرحية وبذلوا السعي ليكون مصلوبا لكي يعد من امللعونني حبسب الن
للتوراة ويكتب من الذين ينحطّون إىل حتت الثرى بعد الوفاة وال يكون 
رفعهم إىل اهللا. باختصار، ما دام قد بت يف هذه القضية من النصوص القرآنية 
الصرحية أن املراد من "املغضوب عليهم" اليهود، وأن املراد من "الضالني" هم 

املفعم بالغضب الذي  �ضوبِ علَيهِمالْمغ�النصارى. كما ثبت أن لقب 

                                                                                                                     

دوئي آئي سي ايس" احلاكم السابق حملافظة غورداسبور قد زجر الشيخ حممد "مستر ج.م. 
 حسني إثر هذا التصرف املشني بإشارة عينه، واه عن مثل هذا التصرف يف املستقبل. منه

    ١٥٧ :النساء  ١
    ٦٢:البقرة  ٢
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إحلادا  �أعطي لليهود، قد صدر حبق أولئك اليهود الذين كذّبوا عيسى 
وفتنة وأصدروا الفتوى بكفره، وأساءوا إليه كل أنواع اإلساءة وقتلوه على 
حد زعمهم ورفضوا رفْعه بل مسوه ملعونا. فهنا ينشأ سؤال طبيعي أنه ملاذا 

سلمني هذا الدعاء؟ بل قد افتتح القرآنَ الكرمي ذا الدعاء نفسه علَّم اهللا امل
 ٩٠٠وفرض هذا الدعاء على املسلمني كوِرد الزم وذكرٍ دائم إذ يردده 

مسلم يف مخس صلوات يوميا يف خمتلف الديار والبالد. ومع وجود  ١مليون
أي  اختالفات كثرية فيهم ويف طريقتهم يف أداء الصالة، إال أنه ليست هناك

فرقة إسالمية ال تردد هذا الدعاء يف الصالة. فقد رد القرآن الكرمي نفسه على 
كَما �هذا السؤال يف آيات آخرى، فمثال يفهم بصراحة وجالء من آية 

هِملقَب نم ينالَّذ لَفختوسبق بيانه، أنه ملا كانت املماثلة تقتضي أن ، �٢اس
، فمن أوجه �تنتهي سلسلة خلفاء هذه األمة على خليفة مياثل عيسى 
يف زمنه من  �املماثلة كان وجه ضروري التحقق أنه كما عودي عيسى 

قبل الفقهاء والكتبة وأفتوا بكفره وكانوا يطلقون عليه أشنع الشتائم وكانوا 
احملجبات، وكانوا يطعنون يف حياته اخلاصة ويسعون أن  يهينونه هو ونساءه

يثبتوا أنه ملعون؛ كذلك سيكتب املشايخ فتوى كفْر املسيح املوعود يف األمة 
اإلسالمية يف زمنه ويسيئون إليه ويصفونه بامللحد وامللعون ويطلقون عليه 

                                                 
مليون،  ٩٠٠هذا هو العدد الصحيح للمسلمني حبسب البحوث، أي عددهم هو  ١

ون اإلجنليز مل يستطيعوا إحصاء املسلمني يف املناطق العربية املختلفة إحصاء فاملؤرخ
صحيحا، وكذلك مل يعرفوا عددهم الصحيح يف بالد الشام والروم، أما املناطق اإلسالمية 
يف أفريقيا والصني فلرمبا أُمهلت. باختصار إن عدد املسلمني الذي أعلن يف اإلحصاء 

 س صحيحا البتة. منهاملسيحي ليس صحيحا، بل لي
  ٥٦النور:  ٢
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ن الشتائم ويتدخلون يف شئونه الشخصية ويلصقون به أنواع االفتراء ويفتو
أن لك، فقد علَّم  �بقتله. فلما كانت هذه األمة مرحومةً وال يريد اهللا 

هذا، وأنزله يف القرآن الكرمي وبدأ به القرآن  �غَيرِ الْمغضوبِ علَيهِم�دعاء 
الكرمي وأدخل هذا الدعاء يف صلوات املسلمني ليتفكروا ويفقهوا ملاذا حذروا 

. من السهل جدا �وأ أسلوب على عيسى من سرية اليهود اليت أبدوها بأس
أن يفهم أن يف هذا الدعاء الذي علِّمه املسلمون يف الفاحتة مل تكن للمسلمني 

يف الظاهر، ألنه حني ثبت من  �غَيرِ الْمغضوبِ علَيهِم�أي عالقة بفرقة 
غَيرِ �القرآن الكرمي واألحاديث واتفاق علماء اإلسالم أن املراد من 

غالْمهِملَيوبِ عهم اليهود، أولئك اليهود حصرا الذين آذوا عيسى  �ض� 
وآملوه ومسوه كافرا وملعونا، ومل يدخروا جهدا يف حماوالت قتله وأهانوا 
نساءه؛ فبأي صلة ميت املسلمون إليهم؟ وملاذا علموا هذا الدعاء؟ اآلن عرفنا 

ى شاكلة املسيح أن هذه هي العالقة حبيث كان مقدرا جميء مسيح هنا عل
السابق، وكان مقدرا له أن يتلقى اإلساءة والتكفري كليهما، فنظرا إىل ذلك 
علَّم الدعاء: يا ربنا احفظنا من أن نرتكب إمث إيذاء مسيحك املوعود وإصدار 
فتوى تكفريه وجره إىل احملاكم ملعاقبته، واإلساءة إىل أهل بيته األطهار وأن 

  ونفيت بقتله. نلصق به أنواع البهتانات 
باختصار، واضح جدا أنّ هذا الدعاء علِّمناه لكي يوجه القوم انتباههم إىل 
الورقة اليت تحفَظ يف اجليب كل حني وآن أو تلصق على جدار الصالة لتذكِّر 
دوما أن مسيحا موعودا نازل فيهم أيضا، وأن فيهم أيضا اخلصلة اليت كانت 

تدبر هذه اآلية بنظرة باحثة، أن هذه نبوءة يف اليهود. باختصار، يثبت من 
يعلم أن آخر خلفاء هذه األمة سيأيت  �صدرت بصورة دعاء، فلما كان اهللا 
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 ،�١كَما استخلَف الَّذين من قَبلهِم�حبسب الوعد يف  �على سرية عيسى 
، وأن �ومن الضروري أن يتلقى األمل واألذى على أيدي القوم مثل عيسى 

                                                
 

لقد بينا يف مواضع عدة من كُتبنا أن هذا العبد املتواضع الذي بعث على سرية عيسى بن  ١
نادرة، اتسمت والديت أيضا  �مرمي مياثله يف أمور كثرية؛ فكما كانت والدة عيسى 

بنوع من الندرة؛ وهي أن ابنةً ولدت معي وهي من النوادر يف الوالدة البشرية؛ ألن يف 
أغلب األحوال يولد طفل واحد. ولقد استخدمت كلمة الندرة ألن والدة املسيح بال أب 

يني واهلنود أيضا من األمور النادرة وليست خمالفة لقانون الطبيعة؛ ألن األطباء اليونان
حبكم  -واملصريني قد كتبوا نظائر كثرية لوالدة أوالد من دون أب. فبعض النساء يتمتعن

بكلتا القوتني العاقدة واملنعقدة، ومن مث توجد يف بذرن خصائص الذَكر  - القادر املقتدر
ة. واألنثى كليهما. ولقد ذكر اليونانيون نظائر هذه الوالدة كما قدم اهلندوس أيضا أمثل

وسجلت أيضا يف الكتب الطبية اليت أُلفت مؤخرا يف مصر هذه الظواهر بتحقيق كبري. إن 
الكلمتني "شندر بنسي" و"سورج بنسي" يف الكتب اهلندوسية أيضا تشري يف احلقيقة إىل 
هذه األمور. فهذا النوع من الوالدة يتضمن ندرة فقط، كما يف والدة التوأم ندرة ليس 

وحده  �القول: إن الوالدة بال أب أمر خارق للعادة خيص عيسى  أكثر. فال ميكن
ملا قدم اهللا يف القرآن الكرمي نظريه األكثر  �فقط. فلو كان ذلك ميزة خاصة بعيسى 

إِنَّ مثَلَ عيسى عند اِهللا كَمثَلِ َآدم خلَقَه من ترابٍ ثُم قَالَ لَه كُن �ندرة، وملا قال: 
)، ... خلقه من التراب الذي هو أُم مجيع الناس مث قال له كن ٦٠(آل عمران:  �فَيكُونُ

فكان، أي صار حيا يقظا. فواضح أنه إذا ظهر نظري شيء ما فلن يبقى منقطع النظري. فإذا 
عثر على ميزة ألحد فال يسعه القول إا ختصه وحده. وأثناء كتابة هذا املوضوع حصرا 

اسم هللا حصرا." فهذه كلمة إهلامية جديدة؛ إذ مل أجدها  يالش: "إنّ قائال �خاطبين اهللا 
حىت اآلن ذه الصيغة ال يف القرآن الكرمي وال يف احلديث وال يف أي معجم، وكُشف 

". والغرض احلقيقي هلذا اإلهلام أنه ليس من إنسان يتصف يا ال شريكعلي أن معناها "
إال وهذا االسم أو هذه الصفة أو هذا الفعل بصفة محيدة أو باسم أو أي فعل معني 

موجود يف غريه وبسبب هذا السر تظهر صفات كل نيب ومعجزاته كأظالل يف أتباعه 
اخلواص الذين يتعلقون به عالقة تامة يف اجلوهر، لكيال يعد اجلهلة نيب أي أمة عدمي 
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". إذ ليس ألي الشريك منخدعني مبيزته. فمن أقبح الكفر أن يسمى أي نيب بـ "يالش
 نيب أي معجزة أو أمر خارق ال يشاركه فيها آالف الناس. 

إنّ أحب شيء إىل اهللا توحيده، ومن أجل التوحيد فقط أقام اهللا عز وجل سلسلة األنبياء 
هذه على األرض، فلو كانت مشيئة اهللا أن خيصص بعض الناس ببعض صفات الربوبية، 

إال اهللا" اليت من أجلها سفكت يف براري العرب دماء  فلماذا علّم الكلمة الطيبة "ال إله
اآلالف من عبدة املخلوق. فيا أيها األحبة! إذا كنتم تريدون أن يكون سفركم إىل اآلخرة 
بعد صيانة اإلميان من الشيطان فال ختصوا أي إنسان مبيزة خارقة. فهذا هو النبع اخلبيث 

اس. فاعصموا منها أنفسكم وأوالدكم الذي تتدفق منه أرجاس الشرك بقوة فتهلك الن
 أيضا، إذ يف ذلك تكمن جناتكم.

حي يف السماء الثانية منذ تسعة عشر  �أيها العاقلون تأملوا قليال، لنفترض أن عيسى 
، ومع ذلك يعتقد أنه موجود �قرنا، رغم التحاقه باألرواح امليتة وجلوسه جبنب حيىي 

وكأنه سيرتل من السماء بعد هالك هذه األمة؛  يف هذا العامل وأنه سيأيت يف زمن آخر
فقدموا أي نظري على هذه الصفة اخلارقة حىت جنتنب الشرك. أي مسوا أي شخص جيلس 
يف السماء منذ ألفَي سنة تقريبا، دون أن يأكل ويشرب وينام وال يظهر أي خصوصية 

دث أي خلل يف حياته مادية، مث مع كونه جسدا جيالس األرواح أيضا كأنه منها، مث مل حي
إىل كال الطرفني، إحدى  �املادية، فهو يف هذا العامل ويف ذلك أيضا، كأنه مد قدميه

قدميه يف الدنيا والقدم الثانية يف األرواح امليتة. وحياته املادية أيضا عجيبة؛ إذ ال حيتاج إىل 
يضا، وسوف يرتل يف األكل والشرب على مر مدة هلذا احلد. مث ال تأخذه سنة وال نوم أ

                                                 

�
لقد كتبنا مرارا وتكرارا أن امليزة الكبرية اليت خص ا املسيح  حاشية على حاشية: 

املتمثلة يف صعوده إىل السماء وحياته ملدة طويلة وعودته إىل العامل تؤدي من كل  �
، وتثبت أن هللا عالقة وطيدة عظيمة ال حد هلا باملسيح �النواحي إىل اإلساءة إىل نبينا 

من العمر مائة عام مثال، بينما املسيح ما زال حيا منذ ألفي عام  �وحده، إذ مل يبلغ النيب 
مكانا حقريا عفنا وضيقا ومظلما وموضع  �تقريبا. مث إن اهللا اختار إلخفاء النيب 

 ة يف السماء جوار املالئكة، فقولوا اآلن إىل اجلن �حشرات األرض، بينما نادى املسيح
من الذي أحبه أكثر؟ ومن الذي أكرمه أكثر؟ ومن الذي قربه إليه؟ ومن الذي أكسبه 

 شرف البعثة الثانية؟ منه
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ليلة  �الزمن األخري من السماء بعظمة وهيبة برفقة مالئكة اجلالل. عندما ذهب نبينا 
املعراج مل يره أحد صاعدا إىل السماء وال نازال منها! أما املسيح فسوف يرى عند نزوله 

بل من السماء، ومجيع املشايخ يرونه واضعا يديه على أكتاف املالئكة! وليس هذا فقط، 
إظهارها رغم مطالبة املخالفني، بل  �املسيح قد أظهر تلك األعمال اليت مل يستطع نبينا 

اكتفى يف كل مرة بأنه قدم دليل اإلعجاز القرآين فقط!! أنتم تقولون أن املسيح كان حييي 
األموات حقيقة، وقد أحيا مئات األلوف من الناس من الذين كانوا قد توفوا قبل آالف 

أنه ذات مرة أحيا مدينة كاملة، ولكن نبينا صلى اهللا عليه وسلم فلم حييِ وال السنني، و
ذبابة واحدة! مث حسب قولكم قد خلق املسيح الطيور أيضا، وحىت اآلن يوجد يف العامل 
بعضها من خلقه وبعضها من خلق اهللا! وهو (عيسى) وحده ال شريك له، بل قد تفوق 

سسه الشيطان عند الوالدة، بينما مس سائر األنبياء؛ وهو ومل مي �على اهللا يف بعض األمور
مل يذكر أي ذنب له يوم القيامة بينما سيكون مجيع األنبياء متورطني يف الذنوب، حىت إن 

أيضا لن يقدر على القول بأنه معصوم. فقولوا اآلن، أمل يوصل املشايخ املسيح بعد  �نبينا 
ة األلوهية؟ أومل حيذوا حذو القساوسة حلد ما؟ هل ادخروا مجع كل هذه املزايا فيه إىل مرتب

قد بعثين للتجديد  �مرتبة "واحد ال شريك له"؟ لكن اهللا  �جهدا يف إعطاء عيسى 
ألبني للناس بأن هذه الفكرة كفر بل كفر بواح وأشد الكفر. بل إذا كان املسيح قد قدم 

دعاء يتسم بإعجاز، فال شك أن تلك أي معجزة فعال أو إذا كان أي قول له أو فعل أو 

                                                 

�
إنه متفوق على اهللا حبيث من سنة اهللا أنه خيلق ولَد اإلنسان يف  حاشية على حاشية: 

ق مدة، أما خالقية املسيح العجيبة فيبدو أا تفوق تسعة أشهر، وخلْق كلِّ حيوان يستغر
القيةَ اهللا ألن املسيح كان يصنع حيوانا من التراب فورا، وكان فور نفخه فيه يصبح حيا خ

ويطري وينضم إىل طيور اهللا. مرة سألت أحدا من غري املقلدين الذين يسمون أهل احلديث 
حد زعمكم فهل تقدر على التمييز بني أن املسيح إذا كان قد خلق آالف الطيور على 

هذين النوعني من الطيور؛ فأيها خلقها اهللا وأيها خلقها املسيح؟ فقال: كيف أميزها إذ قد 
اختلطت. فبهذا االعتقاد يكون اُهللا هو اآلخر خداعا والعياذ باهللا إذ قد أمر عباده بأن ال 

ه وذا نصيب، إذ هناك خملوقات هللا جيعلوا له شريكا مث جعل بنفسه املسيح شريكا عظيما ل
وخملوقات للمسيح. بل املسيح شريك اهللا يف البعث بعد املوت أيضا وعلْم الغيب أيضا. 

 أفال نقول بعد كل هذا وذاك: لعنة اهللا على الكاذبني؟ منه
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ومن أنكر فقد كفر وأغضب ربه، اهللا الصفة موجودة يف عشرات املاليني من الناس، 
أكرب. واهللا تفرد بتوحيده ال إله إال هو. وليس كمثله أحد من نوع البشر. والعباد 

  . يشابه بعضهم بعضا، فال جتعل أحدا منهم وحيدا، واتق اهللا واحذر
جدا من فهم أولئك الذين يقولون بأم أهل احلديث وغري املقلدين،  إنين أستغرب

ويدعون بأم حيبون سبل التوحيد، فهؤالء هم الذين يتهمون األحناف أم يشركون 
بعض األولياء يف الصفات اإلهلية ويطلبون منهم احلاجات. وقد أثبتنا آنفا أن هؤالء 

يصفونه باخلالق وحميي األموات وعامل و �يقيمون كثريا من صفات اهللا يف عيسى 
الغيب، ويقررون له صفات ال يعتقَد أن غريه شريك له فيها، مع أن أصل التوحيد اإلهلي 
أنه واحد ال شريك له يف ذاته وصفاته وأفعاله، وال أحد من املخلوق وحيد عدمي 

عبد  الشريك. هؤالء هم الذين يعترضون على الكرامات اليت ظهرت على يدي الشيخ
واألولياء الكرام اآلخرين، فهؤالء هم الذين يسمون موحدين والذين  �القادر اجليالين 

كانوا يضحكون على خروج السفينة من النهر بعد اثين عشر عاما وكانوا يقولون كيف 
ميكن أن يكون مجيع الذين كانوا قد غرقوا أحياء؟ واآلن يقيمون يف الدجال تلك الصفات 

. هؤالء كانوا يقولون بأن القول: "يا شيخ عبد اإلعجازية اليت ال يقبلوا حبق أي ويل
، ويعدونه �القادر، شيئا هللا" كفْر، واآلن يرون الكفر األكرب من ذلك حبق املسيح جائزا

واحدا ال شريك له مثل اهللا يف بعض الصفات اخلارقة للعادة. واجلدير باالنتباه أن اهللا شبه 
قيل ملاذا مل يشبه بإنسان آخر، فأقول كان  املسيح بآدم يف كونه ولد من دون أب. وإن

ذلك دف أن يقدم نظري معروف مشهور، وذلك ألن النصارى كانوا يدعون بأن الوالدة 
بدون أب ميزة ختص املسيح وحده، ومن مث كانوا يستدلون به على ألوهيته. فلدحض 

لو كان اهللا قدم أحدا آخر هذه احلجة قدم اهللا نظريا يسلِّم به النصارى أيضا ويقبلونه. ف
من خملوقاته ملا كان مقبوال ومسلَّما به مثل هذا النظري ولعد أمرا نظريا فقط، وإال فهناك 
يف العامل آالف األشخاص قد ولدوا بدون أب. وعلى أقصى تقدير يعد هذا األمر من 

متاثل ندرة التوأم الذي  األمور النادرة وليس خمالفا لسنة اهللا وقانون الطبيعة. فهذه الندرة
                                                 

�
من أكرب الرباهني على عقائدهم الباطلة احملرفة أن اإلسالم احلقيقي  حاشية على حاشية: 

 قد صدر الوعد حبقه أنه سيفوق كل دين، لكن هؤالء ال يقاومون مع مبادئهم هذه العقائد
 املخجلة كالدين املسيحي لدقيقة واحدة، ويهربون بعد مواجهة اهلزمية النكراء. منه
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قدره اهللا يل لتحقُّق التشابة يف الندرة. باإلضافة إىل تشبيه اهللا املسيح بآدم يف القرآن الكرمي 
مث تسمييت بآدم يف "الرباهني األمحدية" الذي مضى على نشره عشرون سنة، ففي ذلك 

فأوال هذا التشابه  فقد شبهين أنا أيضا به. �بآدم  �إشارة إىل أنه كما شبه عيسى 
يف الوالدة النادرة، واملشاة الثانية أنه كان آخر خلفاء إسرائيل ومل يكن من بين إسرائيل، 
مع أن "الزبور" يضم وعدا بأن مجيع اخللفاء سيكونون من بين إسرائيل، فاكتفي بكون أمه 

ست من قريش إسرائيلية لتحقق الوعد. كذلك أنا آخر خلفاء السلسلة احملمدية، لكنين ل
من قبل األب. مع أنين من قريش أيضا لكون بعض جدايت من قبل األب كن من السادات 

أنه مل يظهر ما مل يطلع القرن الرابع عشر بعد  �من قبل األب. ومشايت الثالثة بعيسى 
، وكذلك بعثت أنا أيضا على رأس القرن الرابع عشر من هجرة النيب �وفاة موسى 

 تعاىل أن يوافق بني قانون القدرة الروحانية وقانون القدرة املادية، فقد . فلما أراد اهللا�
بعثين على رأس القرن الرابع عشر، ألن اهلدف احلقيقي من سلسلة اخلالفة هو أن تنتهي 
هذه السلسلة عند قمة الكمال تدرجيا، أي على النقطة اليت تتجلى فيها املعارف اإلسالمية 

دالئل واحلجج اإلسالمية بصفة كاملة. فلما كان نور القمر يبلغ واألنوار اإلسالمية وال
الكمال يف الليلة الرابعة عشرة، كان يف خلق املسيح املوعود على رأس القرن الرابع عشر 
إشارة إىل أن املعارف اإلسالمية والربكات ستصل إىل الكمال يف زمنه. كما تشري إىل 

). مث ملا كان القمر ١٠(الصف:  �هِره علَى الدينِ كُلِّهليظْ�ذلك الكمالِ التام نفسه اآليةُ: 
يف ليلة كماله التام أي يف الليلة الرابعة عشرة يطلع من الشرق، هلذا فإن العالقة اليت جيب 
أن تكون يف الناموس اإلهلي الروحاين واملادي تقتضي أن يولد املسيح املوعود الذي هو 

أن عيسى  �البالد الشرقية حصرا. مماثليت الرابعة بعيسى  مربز كمال اإلسالم التام يف
كان قد بعث يوم كانت حكومة بين إسرائيل قد انتهت من بلده ومن البالد ااورة  �

أنه كان قد  �أيضا يف زمن مماثل. مشايت اخلامسة بعيسى  �ائيا، وقد بعثين اهللا 
عهد قيصر الروم. وكذلك بعثت أنا  بعث يف عهد السلطنة الرومية أي كان قد أُمر يف

أيضا يف عهد السلطنة الرومية ويف عهد قيصرة اهلند. ولقد وصفت احلكومة املسيحية 
قد مسى احلكومةَ اليت ستكون يف زمن املسيح املوعود بالروم  �بالسلطنة الرومية ألن النيب 

أنه  �يح أنفسهم، كما هو واضح من حديث صحيح مسلم. ومشايت السادسة باملس
كما كان قد كُفِّر وأُطلقت عليه الشتائم وأسيء إىل والدته، كذلك قد صدرت الفتوى 

أنه  �بكفري وأطلقت علي الشتائم وأسيء إىل أهل بييت. ومشايت السابعة باملسيح 
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هلذا علَّم املسلمني هذا الدعاء تكتب ضده فتوى التكفري وحتاك املؤامرات لقتله؛ 
من أن يكونوا مثل اليهود الذين كانوا كفَّروا  �رمحة م، أن يستعيذوا باهللا 

مسيح السلسلة املوسوية وكانوا يهينونه ويسيئون إليه ويسبونه. ويف هذا الدعاء 
عليهم وأن يف كثريين منهم توجد هذه  إشارة واضحة إىل أن الوقت سيأيت

اخلصلة، فليتنبهوا وحيذروا وينشغلوا يف الدعاء دوما، لكيال يتعثروا. فاجلملة الثانية 
اليت تعين يا ربنا امحنا من أن نتنصر، تتضمن إشارة  �الضالِّني�من هذه اآلية أي 

دا، وأن ضالل إىل أن النصارى يف زمن ظهور املسيح املوعود سيكونون أقوياء ج
املسيحية سينتشر يف األرض كالفيضان، وسيتدفق طوفان الضاللة لدرجة لن تبقى 
 ري الثالوث سينشرون شراك املكر لدرجةعندها أي وسيلة غري الدعاء وأن مبش
يوشكون حينها أن يضلوا الصاحلني أيضا؛ هلذا قد ضم هذا الدعاء إىل الدعاء 

اللة يف احلديث أنه إذا رأيتم الدجال فاقرأوا أوائل السابق، وقد أشري إىل زمن الض
الْحمد للَّه الَّذي أَنزلَ علَى عبده الْكتاب ولَم يجعلْ لَه �سورة الكهف وهي: 

قَيما لينذر بأْسا شديدا من لَدنه... وينذر الَّذين قَالُوا اتخذَ اللَّه ولَدا * ما  *عوجا 
لَهم بِه من علْمٍ ولَا لَآبائهِم كَبرت كَلمةً تخرج من أَفْواههِم إِنْ يقُولُونَ إِلَّا 

                                                                                                                     

كما لُفقت القضايا املزورة ضده قصد اعتقاله ورفعت شكاوى كاذبة، وكما أدىل مشايخ 
ضدي أيضا قضايا مزورة وشهد  اليهود بالشهادات ضده يف احملكمة، كذلك قد رفعت

املولوي حممد حسني البطالوي ضدي تأييدا للقضايا الكاذبة يف حمكمة الكابنت دوغالس 
بغية شنقي تأييدا للقساوسة، فثبت يف احملكمة أخريا أن قضية االام مبحاولة القتل باطلة. 

لثامنة باملسيح وميكن أن تقدروا اآلن من أي نوع كانت شهادة ذلك املولوي. ومشايت ا
أنه كان قد ولد يف عهد امللك الظامل هريودس الذي كان يقتل ذكور بين إسرائيل،  �

  وكذلك ولدت يف أواخر عهد السيخ الذين مل يكونوا حبق املسلمني أقل من هريودس. منه 
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. واملراد ٢من الدجال �ات أي مجاعة قصدها النيب . يتبني من هذه اآلي�١كَذبا
 �من الـ "عوج" إشراك املخلوق باهللا البارئ، كما اختذ النصارى عيسى 

إهلا. ومن اجلذر نفسه اشتق الفيج األعوج، واملراد من الفيج األعوج ذلك الزمن 
 فيه املسلمون املسيح داهللا البارئ يف �املتوسط الذي ع بعض  شريك

الصفات. وكل إنسان يستطيع أن يفهم هنا أنه لو كان للدجال أيضا أيّ كيان 
مستقل لذُكرت فتنته أيضا يف الفاحتة، ولكان فيها دعاء مستقل التقاء فتنته أيضا، 

فهو دعاء التقاء إيذاء املسيح املوعود واتقاء فتنة  - أي يف الفاحتة - أما الواضح هنا
ال مبوجب أفكار املسلمني املعاصرين شخص آخر، النصارى فقط، مع أن الدج

وفتنته أعظم الفنت، فكأن اهللا قد نسي والعياذ باهللا إذ مل يذكر فتنة عظيمة 
واكتفى بذكر فتنتني فقط. إحدامها الداخلية أي إيذاء املسيح املوعود على شاكلة 

لدعاَء يف الفاحتة اليهود، والثانية اعتناق الدين املسيحي. تذكروا جيدا أننا علِّمنا ا
) الفتنة األوىل تتمثل يف تكفري املسيح املوعود واإلساءة ١الجتناب فتنتني فقط: (

إليه والطعن يف حياته اخلاصة وإصدار الفتوى بوجوب قتله، كما قد أشري إىل كل 
                                                 

  ٦- ٢الكهف:  ١
برواية أيب هريرة: "خيرج يف آخر  �لقد أورد النسائي يف صفة الدجال حديث النيب  ٢

الزمان دجال* خيتلون الدنيا بالدين، يلبسون للناس جلود الضأن من اللني، ألسنتهم أحلى 
من العسل وقلوم قلوب الذئاب ، يقول اهللا عز وجل: أيب يغترون أم علي جيترئون. اخل" 

يقول اهللا  نشر دينهم ..). أي يبذلون أمواال هائلة ل١٧٤، صفحة ٧(كنـز العمال، جملد 
  هل تغترون بسبب حلمي؟ وهل بدأمت التحريف يف كلمايت؟ منه 

================= 
هذا احلديث من كنـز  �لقد اقتبس سيدنا املسيح املوعود  حاشية على حاشية:* 

هـ وقد أحلقنا صورة النص  ١٣١٤العمال، طبعة حيدر آباد دكن باهلند الصادرة يف 
 ية الكتاب. (من املترجم) األصلي يف ا
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) وثانيا علمنا الدعاء الجتناب فتنة ٢. (�غَيرِ الْمغضوبِ علَيهِم�هذه األمور يف: 
لنصارى. وقد أشري يف اية السورة عند هذا الذكر إىل أن فتنة النصارى ستكون ا

كالسيل العظيم ولن تكون أي فتنة أكرب منها. اخلالصة أنه يتبني من هذا البحث 
أن القرآن الكرمي قد شهد هلذا العبد الضعيف يف سورته األوىل، وإال جيب البحث 

رنا منهم يف هذه السورة؟ أليس من عمن يكون "املغضوبِ عليهم" الذين حذّ
احلق أن بعض العلماء يف الزمن األخري قد شبهوا يف القرآن الكرمي واحلديث 
باليهود؟ أليس من احلق أن املراد من املغضوب عليهم هم أولئك اليهود الذين 

الذي كان آخر خلفاء السلسلة املوسوية وكان مسيحا  �كفَّروا عيسى 
وا إليه إساءة شنيعة وأظهروا العيوب يف حياته اخلاصة افتراًء. موعودا هلا، وأساء

فلما كانت عبارة "املغضوب عليهم" نفسها استخدمت حبق أمثال اليهود الذين 
، فلو تأمل �سموا باسم "املغضوب عليهم" نتيجة تكفريهم وإهانتهم للمسيح 

يهم، لَتبني له أا أحد هنا واضعا يف االعتبار املدلول التام لعبارة املغضوب عل
تتضمن نبوءة صرحية واضحة عن املسيح القادم بأنه سيتعرض أوال كاملسيح 
إليذاء املسلمني. والدعاء أن يا إهلي اجنبنا أن نكون من املغضوب عليهم إمنا 
معناه احلقيقي واليقيين أن امحنا من أن نؤذي مسيحك املوعود الذي هو مثيل 

كفي القرينة هلذا املعىن أن املغضوب عليهم إمنا هم املسيح األول ونكفِّره. وت
، وسمي علماء الزمن األخري يف األحاديث �أولئك اليهود الذين آذَوا املسيح 

وهذا الدعاء يفيد بأن يا . ١وأساءوا إليه �باليهود، أي الذين كفَّروا عيسى 
دعاء إهلي ال جتعلنا من تلك الفرقة اليت سميت باملغضوب عليهم. فهذا ال

                                                 
لقد أنبئ يف األحاديث بصراحة أن املسيح املوعود سيواجه التكفري، حيث يعده علماء  ١

  الزمن كافرا ويقولون: من أي نوع هذا املسيح؟ فقد استأصل ديننا. منه
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 يتضمن نبوءة حتتوي على أمرين؛ أحدمها أن يف هذه األمة أيضا سيظهر مسيح
موعود، والثاين أن بعض أفراد هذه األمة سيكفِّرونه ويسيئون إليه وسيكونون 
حمل غضب اهللا. وعالمة ذلك الزمن أن فتنة النصارى أيضا ستكون قد جتاوزت 

ان الغضب اإلهلي على حدودها يف تلك األيام، وامسها الضالني. وإن ك
"الضالني" أي النصارى أيضا، ألم مل يستجيبوا ألمر اهللا، إال أن آثار ذلك 
الغضب ستظهر يوم القيامة. وإن املراد من "املغضوب عليهم" هنا أولئك الذين 
سيرتل عليهم الغضب اإلهلي يف هذا العامل نتيجة تكفريهم للمسيح املوعود 

ه وحماولتهم قتله؛ فهذه نبوءة القرآن الكرمي ضد أعدائي واإلساءة إليه وإيذائهم ل
الذين يريدون قتلي. واجلدير باالنتباه أن الذي يترك الطريق القومي هو بال شك 
يتعرض لغضب اهللا، إال أن معاملة اهللا جتاه ارمني على وجهني، وارمون 

تخلون عن ) أوهلما جمرمون ال يتجاوزون احلدود وإن كانوا ال ي١نوعان: (
الضالل من جراء تعصبهم املتناهي، لكن يبقون عند درجة بسيطة من الظلم 
والتجاسر إذ ال يوصلون مظاملهم وجتاسرهم إىل النهاية، فهم سوف جيدون 
عقام يوم القيامة، وأن اهللا احلليم ال يعاقبهم هنا يف هذا العامل، ألنه ليس يف 

ذه الذنوب يوم واحد يسمى يوم سلوكهم قسوة متناهية. هلذا حدد ملثل ه
) والنوع الثاين من ارمني هم الذين ٢اازاة ويوم الدين واليوم الفصل. (

يتجاوزون حدود الظلم واجلور والتباهي والتجاسر ويريدون أن ميزقوا كالسباع 
املبعوثني من اهللا ورسلَه والصاحلني ويقضوا عليهم قضاء تاما ويفنوهم كالنار؛ 

ء ارمون الذين يبلغ غضبهم منتهاه، من سنة اهللا تعاىل أن غضب اهللا فهؤال
تعاىل يثور عليهم يف هذا العامل، ويواجهون العقوبة يف هذا العامل باإلضافة إىل 
عقام يوم القيامة، وهلذا مسوا يف املصطلح القرآين باملغضوب عليهم. وأن اهللا 

ق احلقيقي هلذا االسم هم اليهود الذين تعاىل بين يف القرآن الكرمي أن املصدا
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، فقد أهلكهم اهللا بوعيد غضبه الدائم مقابل �أرادوا القضاء على عيسى 
وجاعلُ الَّذين اتبعوك فَوق الَّذين �غضبهم املستمر، كما يفهم من اآلية: 

ةاميمِ الْقووا إِلَى يفهذا النوع من الغضب الذي لن ينقطع إىل يوم  �١كَفَر
حبسب بيان القرآن الكرمي إال يف أعداء  ٢القيامة ال يوجد له نظري يف أي قوم

أو يف أعداء املسيح املوعود القادم. وعبارة "املغضوب  �املسيح الناصري 
عليهم" تتضمن وعيد نزول الغضب يف هذا العامل املتعلق بأعداء املسيحني 

  ما. فهذا النص صريح لدرجة أنْ يعد إنكاره إنكار القرآن الكرمي كلِّه. كليه
يف  �غَيرِ الْمغضوبِ علَيهِم ولَا الضالِّني�وإن املعاين اليت قدمتها آنفا لدعاء: 

الفاحتة، قد أشري إليها يف السور األربع األخرية من القرآن الكرمي، كما تشري 
، إىل ذلك �٣تبت يدا أَبِي لَهبٍ وتب�رة "تبت" أي اآلية األوىل من سو

املؤذي الذي سيكون مكفِّر مظهر اجلمال األمحدي أي أمحد املهدي ومكذِّبه 
ومهينه. فهذه اآلية نفسها موجودة يف صورة إهلام حبق هذا العبد املتواضع يف 

ك اإلهلام املسجل يف من الرباهني األمحدية قبل عشرين سنة، وذل ٥١٠الصفحة 
إذ ميكر بك السطر التاسع عشر والثاين والعشرين من الصفحة املذكورة، هو: "

الذي كفَّر، أوقد يل يا هامان لعلي أطلع إىل إله موسى، وإين ألظنه من 
الكاذبني. تبت يدا أيب هلب وتب، ما كان له أن يدخل فيها إال خائفا، وما 

الزمن يوم يفيت شيخ بكُفرك، وسيقول ألحد  " أي اذكر ذلكأصابك فمن اهللا.

                                                 
  ٥٦ :آل عمران  ١
أيضا، إال أن مكر اليهود األشقياء مل  �صحيح أن اليهود األشقياء كانوا يعادون نبينا   ٢

  ينطلِ على ذلك النيب املظفر واملنصور الذي كانت سهامه تصيب األعداء بقوة. منه
 ٢املسد:  ٣
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مؤيديه الذي ميكن أن يؤثِّر يف الناس أن يشعل له نار هذه الفتنة، أي أن يصدر 
مثل هذه الفتوى حىت حيسب الناس كلُّهم هذا الرجلَ كافرا، لكي يرى ما 
 عالقته باهللا. أي أن هذا الذي يدعي كونه كليم اهللا مثل موسى، أيؤيده اهللا أم
ال؟ وإين ألظنه كاذبا. تبت يدا أيب هلب (ألنه هو كتب هذه الفتوى) وهلك 
هو نفسه أيضا. ما كان له أن يتدخل يف هذا األمر إال خائفا، وإن احلزن الذي 
سيصيبك فمن اهللا. هذه النبوءة قد نشرت يف الرباهني األمحدية قبل اثين عشر 

لوي أبو سعيد حممد حسني عاما من صدور فتوى التكفري، أي حني كتب املو
احملترم هذه الفتوى وطلب من ميان نذير حسني الدهلوي أن ميهرها خبتمه أوال، 
وأن يفيت بكفري، وينشر يف كافة املسلمني بأين كافر، فقبل اثين عشر عاما من 
صدور هذه الفتوى وختم ميانْ احملترم، كان هذا الكتاب قد نشر يف البنجاب 

ان املولوي حممد حسني الذي بات أول املكفرين بعد اثين واهلند بأسرها. وك
عشر عاما، مؤسس التكفري، وتسبب ميان نذير الدهلوي يف اضطرام هذه النار 
يف البلد كله بسبب صيته. من هنا يتحقق علم اهللا للغيب، إذ مل يكن أي أثر 
هلذه الفتوى، بل كان املولوي حممد حسني يعد نفسه كاخلدم يل. يف ذلك 
الوقت تنبأ اهللا ذا. فليتأمل من كان له نصيب من العقل والفهم وليعلم هل من 
القدرات البشرية أن أطِّلع أنا أو غريي مبجرد القرائن العقلية على الطوفان الذي 
كان سيظهر بعد اثين عشر عاما، والذي قد جر سيلُه اجلارف مدعي اإلخالص 

ل، وأصاب املخلص مثل نذير حسني مثل املولوي حممد حسني إىل درجة الضال
الذي كان يقول إنه مل يصدر أي كتاب يف اإلسالم مثل الرباهني األمحدية؟ 
فهذا هو العلم اإلهلي اخلالص الذي يسمى معجزة. باختصار؛ يف إهلام الرباهني 
األمحدية هذا قد عد مصداقا لآلية األوىل من سورة املسد ذلك اإلنسانُ الذي 

ميع مسيح اهللا بالتكفري واإلساءة، وهو دليل أيضا على أن القرآن هاجم قبل اجل
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الكرمي عد املراد من أيب هلب يف هذا السورة عدو املسيح املوعود أيضا باإلضافة 
وهذا التفسري انكشف من خالل اإلهلام الذي نشر قبل  .�١ إىل عدو النيب

ت املاليني من الناس مبن عشرين عاما من اليوم يف الرباهني األمحدية يف عشرا
فيهم النصارى واهلندوس واملسلمون. هلذا فإن هذا التفسري حق متاما، ومرته عن 
كل تكلُّف وتصنع، ولن يشك أي عاقل ومنصف يف أنه ملا كان اإلهلام اإلهلي 

من الرباهني األمحدية قبل  ٥١٠قد فسر النبوءة العظيمة املسجلة يف الصفحة 
هذا التفسري بكمال النقاء؛ فليس هذا املعىن اجتهاديا. بل  عشرين سنة وقد حتقق

هو قطعي ويقيين لكونه من اهللا، ومبين على ثقة تلك النبوءة اإلهلامية اليت 
  حتققت مبنتهى الوضوح. 

اليت هي أوىل آيات السور  �تبت يدا أَبِي لَهبٍ وتب�إن آية باختصار، 
 �األربعة األخرية من اجلزء األخري للقرآن الكرمي، تدل على أعداء النيب 

هو �املؤذين، وتشري إىل أعداء املسيح املوعود يف اإلسالم املؤذين، كما أنّ آية 
نزلت حبق  �٢كُلِّه الَّذي أَرسلَ رسولَه بِالْهدى ودينِ الْحق ليظْهِره علَى الدينِ

، وهي حبق املسيح املوعود أيضا، كما قد أشار إىل ذلك مجيع �النيب 
مصداق آية مث يكون املسيح  �املفسرون. فليس من الغريب أن يكون النيب 

املوعود أيضا مصداقَها نفِسها. بل القرآن الكرمي ذو وجوه، فقد وقع تعبريه 
داق آية مث يكون املسيح املوعود أيضا مص �على هذا النحو حبيث يكون النيب 
                                                 

لقد ذكر ابن سعد يف الطبقات، وأبو نعيم يف احللية عن أيب قالبة أن أبا الدرداء قال:  ١
لن توهب لك درايةُ القرآن ".. أي إنك ال تفقه كل الفقه حىت ترى للقرآن وجوها"

الكرمي كلها ما مل ينكشف عليك أن للقرآن الكرمي وجوها. كذلك يف املشكاة حديث 
 مشهور أن للقرآن الكرمي ظهرا وبطنا، وهو حيتوي علم األولني واآلخرين. منه

 ١٠الصف:  ٢
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. �هو الَّذي أَرسلَ رسولَه بِالْهدى�مصداق اآلية نفسها، وهذا يتبني من آية 
  واملسيح املوعود أيضا.  �فاملراد من الرسول هنا النيب 
املوجـودة يف أواخـر    �تبت يدا أَبِي لَهبٍ وتب�ملخص القول: إن آية 

يف بداية القـرآن الكـرمي، ألن   � علَيهِم الْمغضوبِ�كرمي شرح آلية القرآن ال
يف سـورة  � والَ الضـالِّني �القرآن الكرمي يفسر بعضه بعضا. كما تقابل آيةُ 

الفاحتة، سورةَ اإلخالص اليت وقعت بعد املسد وتفسرها. لقد بينت أننا علِّمنا 
  يف الفاحتة ثالثة أدعية:

) أحدها أن يبقينا اهللا تعاىل يف مجاعة الصحابة ويدخلنا يف مجاعة املسيح ١(
. باختصار؛ هاتان �وَآخرِين منهم لَما يلْحقُوا بِهِم�املوعود اليت قال اهللا عنها 

صـراطَ الَّـذين   �اجلماعتان يف اإلسالم من "املنعم عليهم"، وإليهما أشري يف 
. فاقرأوا القرآن الكرمي كله فلن جتدوا غري هاتني اجلمـاعتني،  �يهِمأَنعمت علَ

اليت على سـرية   �وَآخرِين منهم�، والثانية مجاعة �إحدامها مجاعة الصحابة 
الصحابة، وهي مجاعة املسيح املوعود. فإذا قرأمت يف الصالة أو خارجها دعـاء  

� * يمقتساطَ الْمرا الصنداههِملَيع تمعأَن يناطَ الَّذرفضـعوا يف البـال   �ص ،
دوما أنكم تطلبون من اهللا صراط الصحابة ومجاعة املسيح املوعود، فهـذا أول  

  دعاء لسورة الفاحتة.
واملراد منه أناس يـؤذون  � علَيهِم الْمغضوبِغَريِ �) والدعاء الثاين هو ٢(

يف  �تبت يدا أَبِـي لَهـبٍ  �عاء هناك سورة املسيح املوعود، ومبحاذاة هذا الد
  أواخر القرآن الكرمي.

ومبحاذاته هناك سورة اإلخـالص  � والَ الضالِّني�) والدعاء الثالث هو ٣( 
قُلْ هو اُهللا أَحد * اُهللا الصمد * لَم يلد ولَم يولَد �يف أواخر القرآن الكرمي، أي 

لَه كُني لَمو * دا أَحأي سورة الفلق وسورة  ؛، وبعدها سورتان أخريان�كُفُو
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الناس. وكلتا هاتني السورتني مبنـزلة الشرح لسورة املسد وسورة اإلخالص. 
ويف هاتني السورتني استعيذ باهللا من الزمن احلالك الذي سوف يؤذي الناس فيه 

عليم هذه األدعيـة  مسيح اهللا حني يكون ضالل املسيحية منتشرا يف العامل، فت
الثالثة يف سورة الفاحتة مبرتلة براعة االستهالل، أي إن الغاية املهمة اليت ذُكرت 
يف القرآن الكرمي بالتفصيل قد ورد ذكرها اإلمجايل يف الفاحتـة. مث يف سـورة   
املسد وسورة اإلخالص وسورة الفلق وسورة الناس، استعيذَ باهللا من هـاتني  

م القرآن الكرمي. فكان افتتاح كتاب اهللا أيضـا ـذين   اآلفتني حصرا عند خت
الدعائني، وكان اختتامه أيضا على هذين الدعائني. وليكن معلوما أن هـاتني  
الفتنتني مذكورتان يف القرآن الكرمي تفصيال، ويف سورة الفاحتة والسور األخرية 

فقط، أن � ضالِّنيوالَ ال�إمجاال، فقد فُهم مثال يف دعاء سورة الفاحتة بكلميت: 
نواظب على الدعاء التقاء فتنة املسيحية. مما يفهم أن فتنة عظيمة قادمة، وقـد  
صدر هذا االهتمام ملقاومتها؛ حبيث فُرضت قراءة هذا الـدعاء يف الصـلوات   
اخلمس، وأُكِّد على ذلك لدرجة أنه ذُكر أنّ الصالة ال تصح من دونه، كمـا  

. فالواضح أن يف العامل آالف األديان ١بالفاحتة" يتبني من حديث "ال صالة إال
مثل الزرداشتية اوس والربامهة أي اهلندوسية والبوذية، اليت حتتل جزءا كـبريا  
من العامل، والديانة الصينية اليت يقدر عدد أتباعها بعشرات املاليني، وكـذلك  

ألديان كانت مجيع الوثنيني الذين يفوق عددهم أتباع مجيع األديان، وكل هذه ا
مبنتهى احلماس والقوة، وكان الدين املسيحي مقابلها  �منتشرة يف زمن النيب 

                                                 
هنا نبدي األسف على الذين يقولون بأم أهل احلديث ويركزون دوما على سورة  ١
فاحتة على أنه بدوا ال تكتمل الصالة، مع أن مغزى الفاحتة اتباع املسيح املوعود كما ال

 أثبتنا ذلك يف املنت. منه
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كالعود مقابل اجلبل. فألي سبب مل يعلِّم الدعاء يف الفاحتة أن حيمينا اهللا مـن  
ضالل الدين الصيين أو أن يعيذنا من ضالالت اوس أو ضالالت البوذيـة أو  

الوثنيني اآلخرين، بل قد علَّمنا أن ندعو اهللا تعاىل ضالالت اآلريا أو ضالالت 
أن حيمينا من ضالالت الدين املسيحي، فما السر يف ذلك؟ وأي فتنة عظيمـة  

 -كانت ستظهر يف الدين املسيحي مستقبال إذ قد أُمر مجيع املسلمني يف العامل
الدعاء صدر بالدعاء ليسلَموا منها؟ فافهموا وتذكروا أن تعليم هذا  -إليها رانظ

يعلم أن كل هـذه األديـان    �حبسب العلم اإلهلي عن الزمن األخري، فكان 
للوثنيني وأهل الصني واوس واهلندوس وغريها ستتردى ولن يبدي هلا أتباعها 
أي محاس يعرض اإلسالم للخطر. أما املسيحية فيأيت زمن يصدر فيه احلمـاس  

دمها بإنفاق عشـرات املاليـني مـن    العظيم لتأييدها، حيث تبذل اجلهود لتق
الروبيات ويتخذ كلُّ تدبري وحيلة ومكر الزدهارها، وسـيتمىن أصـحاا أن   
يكون العامل كله عابِد املسيح، فستكون تلك األيام عصيبة على اإلسالم وجالبة 
االبتالء العظيم، فالزمن الذي تعيشونه اليوم هو زمن الفنت نفسها. لقد حتققت 

كم ويف بلدكم النبوءة اليت صدرت يف الفاحتة قبل ثالثة عشر قرنا، وثبت يف زمن
  أن الشرق نفسه كان مهد هذه الفتنة. 

وكما ذُكرت هذه الفتنة يف بداية القرآن الكرمي فقد ذُكرت يف اية القرآن 
الكرمي أيضا، لكي يترسخ هذا األمر يف القلوب مؤكَّدا. فالذكر البدائي املوجود 

ة قد مسعتموه مرات كثرية. أما الذكر النهائي، أي ذكر هـذه الفتنـة   يف الفاحت
العظيمة يف اية القرآن الكرمي، فنفسرها بشيء من التفصيل أكثر؛ فتلك السور 

  هي:
قُلْ هو اُهللا أَحد * اُهللا الصمد * لَم يلد ولَم يولَد * ولَم يكُن لَـه  �سورة: 
دا أَحكُفُو�   
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* من شر غَاسقٍ إِذَا وقَب أَعوذُ بِرب الْفَلَقِ * من شر ما خلَق * و قُلْ�سورة: 
نمو دسإِذَا ح داسح رش نمو * قَدي الْعف فَّاثَاتالن رش�   

الْوسواسِ قُلْ أَعوذُ بِرب الناسِ * ملك الناسِ * إِلَه الناسِ * من شر �سورة: 
   �الْخناسِ * الَّذي يوسوِس في صدورِ الناسِ * من الْجِنة والناسِ

يا أيها املسلمون، قولوا للنصارى إن اهللا تعاىل واحد، وهو صمد وغـين، مل   
يولد أحد منه وال هو ولد من أحد، وليس من أحد يساويه أبدا. وإذا رأيتم فتنة 

فادعوا اهللا تعاىل قائلني: إليذاء على يد أعداء املسيح املوعود النصارى وتعرضتم 
ملخلوق؛ أي من شـر األعـداء   اللهم يا فالق اإلصباح، إين أعوذ بك من شر ا

الداخليني واخلارجيني. مبعىن أن إظهار النور بيد ذلك اإلله. وإنين أعوذ باهللا من 
 شر هذا الليل احلالك، الذي هو ليل فتنة املسيحية ورفض اإلميان باملسيح املوعود. 
فيجب القيام ذا الدعاء عند بلوغ الظالم منتهاه، وأعوذ باهللا من فنت أناس 

ويي الطبع، الذين ينفثون يف العقد، أي أن العقَد اليت تقتضي احللَّ يف الشريعة أنث
احملمدية واملعضالت واملشكالت اليت يعترض عليها املعارضون اجلهلة، ويعدوا 
سبب تكذيب الدين، وينفثون فيها أكثر بسبب العناد، أي أن األشرار جيعلون 

يف صورة اعتراض معقد  - صورة العقْدة اليت هي يف -املسائل اإلسالمية الدقيقة
خداعا لكي يضلوا الناس، ويضيفون من عندهم احلواشي على األمور النظرية، 
وهؤالء الناس على نوعني؛ أحدمها األعداء الصرحيون وأعـداء الـدين مثـل    
القساوسة الذين ينحتون مثل هذه االعتراضات، والثـاين املشـايخ الـذين ال    

خطائهم، ويعقّدون بأنفاخهم النفسانية دين اهللا الذي هو يريدون التخلي عن أ
دين الفطرة، وميلكون طبع اإلناث حيث ال يقدرون على أن يربزوا إىل امليدان 
ملواجهة أي من رجال اهللا، وإمنا يريدون أن جيعلوا اعتراضام عقَدا ال تنحـل  

ل املصـلح  من خالل التحريف والتبديل فيها، وهكذا يضعون العراقيل يف سبي
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املبعوث من اهللا. إم يكذبون القرآن الكرمي حيث يصرون على مواقف خمالفة 
األعـداء،   ملشيئته، ويدعمون األعداء بأفعاهلم املعادية للقرآن واملتفقة مع عقائد

وبذلك يريدون أن جيعلوا تلك العقد ال تنحلّ بالنفخ فيها، فنحن نعوذ باهللا من 
شرورهم وفتنهم كما نعوذ باهللا من شرور احلاسدين الذين يفكرون يف طـرق  

 احلسد، ونعوذ من الزمن الذي حيسدون فيه.
يثري  وقل هلم أن ادعوا اهللا قائلني: نعوذ باهللا من شر الشيطان الوسواس الذي

الوساوس يف قلوب الناس، ويريد أن يصرفهم عن الدين أحيانا بنفسه وأحيانـا  
أخرى عن طريق أحد الناس، نعوذ باهللا الذي هو رب الناس والذي هو ملـك  
الناس وهو إله الناس. وفيه إشارة إىل أنه سيأيت زمان لن تبقى فيـه مواسـاة   

قي الـذي هـو الشـرط    إنسانية اليت هي أصل الربوبية، ولن يبقى عدل حقي
للملوكية، ولن يبقى عندئذ ملجأ يلجأ إليه املتعرضون للمصائب غري اهللا وحده. 

 كل هذه الكلمات تشري إىل الزمن األخري يوم يرتفع من العامل األمن واألمانة.
يف  �الضالِّني�و �الـمغضوبِ علَيهِم�باختصار، قد ذكر القرآن الكرمي 

، وورد �لَم يلد ولَم يولَد�بدايته ويف آخره أيضا كما تدل عليه صراحة آية 
هذا االهتمام اإلضايف من أجل التأكيد، لكي ال تبقى نبوءة ظهور املسيح 
املوعود وغلبة النصارى نظريةً فحسب، بل تتألق كالشمس. واعلموا أنه قد 

سيح البشر إهلًا هو أمر خطري هائلٌ عند ورد يف القرآن الكرمي أيضا أن اختاذ امل
اهللا ويثري غضبه لدرجة أنْ تكاد السموات يتفطرن منه. ويف ذلك أيضا إشارة 
خفية إىل أن الدنيا عندما توشك على النهاية سوف يطوى صف الناس بسبب 
دينهم هذا. ومن هذه اآلية أيضا يفهم يقينا أنه مهما كان اإلسالم غالبا ومهما 

يع األمم كاحليوان امليت، إال أنه من املقدر أال تنقرض املسيحية إىل كانت مج
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يوم القيامة، بل سوف تزداد ذريتها، وسيوجد أناس كثريون يؤمنون بألوهية 
  املسيح كاألنعام دون أدىن تفكري حىت تقوم عليهم القيامة.

 هذا تفسري آيات القرآن الكرمي ومرادها، وهو ليس منا. فعقيدة معارضينا
املسلمني بأن مهديا سفاكا سيظهر يف الزمن األخري وسوف يهلك مجيع 
النصارى وخيضب األرض كلها بالدماء، ولن ينتهي اجلهاد ما مل يظهر ذلك 
املهدي، وما مل يهلك بسيفه العامل، فكلها أكاذيب تناقض وتنايف النص الصريح 

، وجيب على �١الْبغضاَء إِلَى يومِ الْقيامةوأَلْقَينا بينهم الْعداوةَ و�للقرآن الكرمي 
املسلم أن ال يؤمن بأي من هذه األمور قطعا، بل اجلهاد اآلن حرام قطعا، وإمنا 
اجلهاد كان مسموحا به عندما كان يرفع السيف ضد املسلمني بسبب الدين. 

ومل يكن اجلهاد يف أما اآلن فقد هبت رياح كره كلِّ األقوام القتلَ باسم الدين، 
األزمنة السابقة عند املسلمني فقط، بل كان عند النصارى أيضا، فهم أيضا قد 
قضوا على آالف من عباد اهللا من أجل الدين. أما اآلن فهم أيضا قد ختلَّوا عن 
هذه األعمال الباطلة، ويالحظ أن الناس قد حتلَّوا بصفة عامة بالفهم والتحضر 

ناسب أن يكسر املسلمون أيضا سيف اجلهاد ويصنعوا والرفق. هلذا من امل
أدوات احلرث. ألن املسيح املوعود قد ظهر وانتهت مجيع أنواع احلروب يف 
األرض، أما احلروب السماوية فباقية وستكون باملعجزات واآليات ال بالسيوف 

. والبنادق. وهذه هي احلروب احلقيقية اليت يقْوى ا اإلميان ويزداد نور اليقني
أما اجلهاد بالسيف فمحلُّ اعتراضٍ لدرجة لو مل يكن عند أهل اإلسالم يف صدر 
اإلسالم وأوائل الزمن عذر أم رفعوا السيف حني مزقوا جمات األعداء 
الباطلة وكادوا يقضى عليهم، لكان اجلهاد وصمة عار على جبني اإلسالم. 

                                                 
 ٦٥املائدة:  ١
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ات وأمطر عليهم أفضاله، رحم اهللا أولئك الصلحاء والصادقني آالف الرمح
الذين بعد شرب كأس املوت قد أعادوا كأس األعداء نفسها إليهم لبقاء 
اإلسالم وذريام. لكن أي مصيبة وآفة يواجهها املسلمون اآلن ومن ذا الذي 
يهلكهم حىت يرفعوا السيف بغري حق، ويخفوا يف نفوسهم أمنية اجلهاد، 

يف قلوب أكثر املشايخ تسفَك كل يوم  وبسبب هذه األمنيات اخلفية الكامنة
دماء األبرياء يف إقليم سرحد. ففي رقبة من كلُّ هذه الدماء؟ إين ألقول دون 
وجل أو خوف إا يف رقاب أولئك املشايخ الذين ال يبذلون جهودا كافية 

  إخالصا للقضاء على هذه البدعة. 
نا قبل قليل أن اهللا علَّم هناك أمر جيدر بيانه بشيء من التفصيل وهو أننا قد بي

مجيع املسلمني دعاء يف الفاحتة أن يسألوا اهللا على الدوام صراط الفريـق املـنعم   
عليهم، وإنّ مصداق املنعم عليهم بصفة كاملة من حيث كثرة العـدد وصـفاء   
الكيفية واحلصول على نعماء حضرة األحدية يف ضوء النص القـرآين الصـريح   

ضرة املرسل الرباين فريقان فقط؛ أحدمها فريق الصحابة، واألحاديث املتواترة حل
والفريق الثاين مجاعة املسيح املوعود؛ ألن هذين الفريقني كليهما تربيا على يدي 

وليسوا حباجة إىل اجتهادهم الشخصي، والسبب أن يف الفريـق األول   �النيب 
هللا مث ينفخ اهلدى نفسه والذي كان يتلقى اهلدى مباشرة من ا �كان يقيم النيب 

بتركيز النبوة الطيـب، وكـان مـربيهم دون أي     �نفسه يف قلوب الصحابة 
توسط، ويف الفريق الثاين املسيح املوعود الذي يتلقى اإلهلام من اهللا وينال فيضـا  

. لذا فإن مجاعته أيضا ليست حباجة إىل اجتهاد عقيم، كما �من روحانية النيب 
. أما الفريق املتوسط الذي مساه �١منهم لَما يلْحقُوا بِهِم وَآخرِين�يفهم من آية 

                                                 
 ٤اجلمعة:  ١
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فهذا الفريق ليس  ١"ليسوا مني ولست منهمبالفيج األعوج وقال حبقه " �النيب 
يف احلقيقة مصداق املنعم عليهم. صحيح أنه كان يف زمن الفيج األعوج صاحلون 

ا بعث على رأس كـل قـرن   وأهل اهللا أيضا مقابل مجاعة كبرية للضالني، كم
ثُلَّةٌ مـن الْـأَولني * وثُلَّـةٌ مـن     �جمددون أيضا. لكن حبسب منطوق اآليتني: 

رِينفإن احلزب احملمدي، اخلالص الطاهر من كل أنـواع الشـوائب   �٢الَْآخ ،
واملتمتع بإميان مغسول بالتوبة النصوح ودقائق العرفان والعلم والعمل والتقـوى،  

كثرية العدد، فله يف اإلسالم فريقان فقط؛ أي فريـق األولـني وفريـق     مجاعةٌ
اآلخرين.. أي الصحابةُ ومجاعةُ املسيح املوعود. فلما كان احلكم علـى كثـرة   

يف سورة الفاحتة  �أَنعمت علَيهِم�العدد وكمال صفاء األنوار فإن املراد من مجلة 
اعته، واملسـيح املوعـود مـع    مع مج �هذان الفريقان حصرا، أي رسول اهللا 

                                                 
إن كلمة "مني" الواردة يف هذا احلديث أي "ليسوا مين" قد وردت نفسها يف احلديث  ١

الذي أورده أبو داود يف كتابه، أي: "لو مل يبق من الدنيا إال يوم، لطول اهللا ذلك اليوم 
حىت يبعث فيه رجال مين"، أي املهدي الذي هو مين، أي سيأيت حامال سرييت وأخالقي. 

ن "مين" ليس أنه من قريش، وإال كان احلديث يفيد فقط أن املهدي وواضح أن املراد م
سيكون من قريش وال يتضمن أي مفهوم سامٍ آخر، بينما التفسري الذي قدمناه لـ "مني" 

وكماالته ومعجزاته والكالم املظهر  �أي أن يكون املرء وارثا ظليا ألخالق النيب 
رة الكمل، وهو ظل النيب يف كماالت للمعجزات، فيثبت منه صراحة أن املهدي من زم

أخالقه، وهذه هي اإلشارة العظيمة اليت تستنبط من لفظ "مين"، وإال فإن كون املرء من 
قريش ماديا ال تتحقق منه أي فضيلة، بل يف هذه احلالة ميكن أن يكون أي ملحد وسيئ 

أن املراد منه العاقبة أيضا مصداق هذه الكلمة. باختصار؛ إذا فسر أحد لفظ "مين" ب
االنتماء إىل قريش فهذا باطل وسخف متاما، وإال يستلزم أن يكون املراد من الذين 

 تشملهم كلمةُ "ليسوا مين" مجيع الذين ليسوا من قريش، وهذا املعىن باطل صراحة. منه
 ٤١-٤٠الواقعة:  ٢
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منذ البدء قد بني هلذه األمة فريقني، وإليهما  �مجاعته. وملخص القول إن اهللا 
) أوهلما األولون، وهم مجاعة النيب ١يف الفاحتة، ( �أَنعمت علَيهِم�أشري يف مجلة 

 ) والثاين اآلخرون، وهم مجاعة املسيح املوعود. أما األفـراد الكمـل يف  ٢( �
فقد عدوا كالشاذ والنادر بسبب قلـة   - املسمى بالفيج األعوج - الزمن الوسطي

عددهم وكثرة األشرار والفجار وهجومِ جيوش األديان الباطلة والعقائد السـيئة  
واألعمال السيئة. ومع ذلك ظل الصاحلون من األمة احملمدية حىت يف هذا الزمن 

ن البدع باملقارنـة مـع األديـان    الوسطي يتواجدون كالنهر العظيم رغم طوفا
األخرى. على كل حال، إن علْم اهللا ورسوله الذي ال يتطرق إليه اخلطأُ، يفيـد  

، بل بعد زمن خري القرون �حصرا بأن الزمن الوسطي الذي هو بعد زمن النيب 
  كله وهو قبل زمن املسيح املوعود، هلو الفيج األعوج.. أي زمن الفريق املعـوج

حبقهـم   �ري إال نادرا. هذا هو زمن الفيج األعوج الذي قال النيب اخلايل من اخل
" أي ال صلة هلم يب. ففي هذا الزمن حصرا قد ظهرت ليسوا مني ولست منهم"

آالف البدع والعادات اخلبيثة اليت ال حصر هلا، وكلُّ أنواع الشـرك يف ذات اهللا  
. واإلسالم الذي ٧٣عددها وصفاته وأفعاله، واملذاهب النجسة الكثرية اليت بلغ 

كان قد جاء مبثل احلياة الفردوسية، قد تلطخ باألرجاس كما تكون األرض امليتة 
املنتنة املليئة بالنجاسات. كفى ذما هلذا الفيج األعوج كلمات خرجت من فـم  

يف وصفهم، ومن ذا الذي ميكن أن يبني سوء زمن الفيج األعوج أكثـر   �النيب 
: إن األرض ستمتلئ جورا وظلما. أما �الزمن قال النيب  ؟ فعن هذا�من النيب 

زمن املسيح املوعود، أي القرن الرابع عشر، من أوله إىل آخره وجزٌء آخر مـن  
الزمن الذي يساوي خري القرون ويفوق زمن الفيج األعوج فهو زمن مبارك قد 
 ه أن يتصبغ مرة أخرى بصبغة الصحابة من جديد. وستهبودجر فضل اهللا وقد

ياح حبيث تقلُّ تلقائيا فرق املسلمني الثالث والسبعون هـذه الـيت   من السماء ر
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كلها عار على اإلسالم ومسيئة إىل هذا النبع الطيب إال واحدة. وستنقرض مـن  
على وجه األرض مجيع الفرق اخلبيثة اليت توجد يف اإلسالم وتنايف حقيقته وتبقى 

يتأمل كل إنسان كم . وميكن أن �فرقة واحدة فقط تكون على سرية الصحابة 
هو قليلٌ عدد الفرق العاملة بدقة بتعاليم القرآن الكرمي يف الوقت الراهن، وهـم  
فريق واحد من ضمن مجيع فرق املسلمني الثالث والسبعني. مث إن الذين أصبحوا 
منهم هللا فقط انقطاعا عن كل أنواع اهلوى والنفس واخلَلق ومل تبق أي شـائبة  

هلم وحركام وسكنام ونيام وخواطرهم، هلم مبرتلـة  خبث يف أعماهلم وأقوا
نظـرا جلميـع    - الكربيت األمحر يف هذا الزمن. باختصار، ميكن اإلدراك جيدا

أن الوضع الراهن لإلسالم ال يبشر خبري وليس جديرا بأي فرحة؛  - تفاصيل الفنت
يـدان  إذ قد اجتمعت فيه مفاسد كثرية، وقد أصابت كلَّ فرقة إسالمية آالف د

البدع واإلفراط والتفريط واخلطأ والتجاسر والتباهي، وقد ولدت فيه مـذاهب  
كثرية تعادي عداًء شرسا أهداف اإلسالم من التوحيد والتقوى وذيب األخالق 

رغم ادعائها اإلسالم. باختصار؛ هذه هي األسباب الـيت   �واتباع النيب الكرمي 
، أي أنّ �من الْأَولني * وثُلَّةٌ مـن الْـَآخرِين   ثُلَّةٌ�بالنظر إليها يقول اهللا تعاىل: 

اجلماعة الكبرية من األبرار واألخيار اليت مل تتلطخ من املذاهب السـيئة اثنتـان   
، �فقط؛ مجاعةُ األولني.. أي مجاعة الصحابة الذين تلقَّوا التربية مـن الـنيب   

يعـدون علـى سـرية     �يب ومجاعةُ اآلخرين الذين بسبب التربية الروحانية للن
. فهاتان اجلماعتان حصرا مـن  �وآخرِين منهم�الصحابة، كما يفهم من آية: 

املنعم عليهم يف اإلسالم على وجه حقيقي، وإن إنعام اهللا عليهم يتمثل يف أن اهللا 
خلَّصهم من أنواع األخطاء والبدع املتنوعة وطهرهم من كل أنـواع الشـرك،   

توحيد اخلالص والنير، فال يحسب الدجال إهلا، وال ابن مرمي شريكا ووهب هلم ال
يف الصفات اإلهلية، وقوى إميان هذه اجلماعة من خالل آياته وجعلها بيده مجاعةً 
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طيبة. إن الذين يتلقون اإلهلام اإلهلي منهم واملنجذبني جبذب إهلي خاص، فهـم  
واإلخالص منهم بأعماهلم ويعبدون  على سرية األنبياء، أما الذين يبدون الصدق

اهللا حلبهم الذايت له ال طمعا يف أي مصلحة، فهم على سرية الصديقني. أما الذين 
يتحملون األذى أمال يف احلصول على نعماء اآلخرة ويغامرون بأرواحهم نتيجة 
مشاهدم يوم الدين بعني القلب، فهم على شاكلة الشهداء، والـذين جيتنبـون   

كل أنواع الفساد فهم مبرتلة الصلحاء، وهذا هو اهلدف املتوخى للمسـلم   منهم
الصادق، أن يطلب هذه الدرجات وأن ال يتواىن يف التحري وال يتكاسل مـا مل  
حيصل عليها. أما اجلماعتان اللتان ذُكرتا مقابل هؤالء فهم املغضـوب علـيهم   

ن حيمينا من أن نكون منـهم،  والضالون. وعلِّمنا يف الفاحتة نفسها أن ندعو اهللا أ
وهذا الدعاء عندما يردد كامال.. أي حني يقال: ربنا اجعلنا من "الذين أنعمـت  
عليهم" واجنبنا أن نكون من "املغضوب عليهم والضالني"، يتبني جبالء أن يف علْم 
اهللا هناك فريقًا من املنعم عليهم معاصرا للمغضوب عليهم والضالني. مث ملا كـان  
املراد من املغضوب عليهم يف هذه السورة يقينا من سوف ينكرون املسيح املوعود 
ويكفِّرونه ويكذِّبونه ويسيئون إليه، فال شك أن املراد من املنعم عليهم مبحاذام 
من يؤمنون باملسيح املوعود بصدق القلب ويعظِّمونه من صميم الفؤاد، وهم من 

لعامل. أما الضالون فاملراد منهم النصـارى،  أنصاره ويشهدون على صدقه أمام ا
ومجيعِ أكابر اإلسالم. والدعاء بأال نكون منهم  �١كما بينا سابقا بشهادة النيب 

                                                 
قال إن املراد من  �لقد أورد البيهقي يف "شعب اإلميان" رواية عن ابن عباس أن النيب  ١

املغضوب عليهم يف الفاحتة هم اليهود، ومن الضالني النصارى. وأخرج عبد الرزاق وأمحد 
يف مسنده وعبد بن محيد وابن جرير والبغوي يف معجم الصحابة وابن املنذر وأبو الشيخ 

وهو بوادي القرى على فرس له،  ����أخربين من مسع النيب «عن عبد اهللا بن شقيق قال 
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مل يكن للنصـارى   �يتصبغ بصبغة النبوءة، ألنا قد كتبنا سلفا أن يف زمن النيب 
ن أي شأن يذكر، بل كانت سلطنة الفرس قوية وذات شوكة، وكانت البوذية م

بني األديان من حيث عدد األتباع متفوقة على مجيع األديان، كما كـان ديـن   
اوس أيضا قويا ومتحمسا، وكان اهلندوس أيضا باإلضافة إىل احتادهم القـومي  
حائزين على شوكة وسلطنة وكثرة عددية، والصينيون أيضا كانوا أقويا جـدا.  

 دعاًء التقاء شر مجيع هذه األديـان  فهنا ينشأ السؤال بالطبع: ملاذا مل يعلِّمنا اهللا
القدمية اليت كانت هلا سلطة قدمية وقوية، وكانت أوضاعها متقدمة جـدا مـن   
حيث االحتاد القومي والثروة والقدرة والقدم واألسباب األخرى؟ وملاذا علمنـا  
الدعاء الجتناب فتنة األمة املسيحية اليت كانت ضعيفة نسبيا؟  فإمنا جواب ذلك 

جيب أن يتذكر جيدا، أنه كان مقدرا يف علم اهللا أن هذه األمـة سـتظل   الذي 
تتقدم يوما بعد يوم، حىت تنتشر يف العامل كله وستبذل مجيع الوسائل املمكنة ألن 
يعتنق الناس دينها. سواء بالعلوم أو باإلغراء بـاألموال وبـاألخالق والكـالم    

واإلباحـة والتحـرر.   املعسول، وبربيق الثروة والشوكة وبشـهوات الـنفس   
وسيسترتفون اجلهود، سواء بإثارة االعتراضات والطعن أو كفالة املرضى والفقراء 
واملساكني واأليتام، ليدخلوا يف دينهم أي سفيه شقي أو طماع أو شـهواين أو  
طالب جاه أو عدمي حيلة أو مسكني أو يتيم أبوين بالسيطرة عليه. باختصـار؛  

ة مل تسبق لعني اإلسالم رؤيةُ نظريها، وكان اإلسـالم  كانت لإلسالم فتنة عظيم
عرضة البتالء عظيم يخشى منه هالك مئات األلوف من الناس. هلذا قد علَّمنا اهللا 
يف سورة الفاحتة اليت افتتح ا القرآن الكرمي دعاًء الجتناب هذه الفتنة املهلكـة،  
                                                                                                                     

 العني فقال: من املغضوب عليهم يا رسول اهللا؟ قال: اليهود قال: وسأله رجل من بين
 منه الدر املنثور.» فمن الضالون؟ قال: النصارى
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متاثلها نبـوءةٌ أخـرى    وليكن معلوما أن هذه نبوءة عظيمة يف القرآن الكرمي ال
درجةً، ألنه صحيح أن القرآن الكرمي زاخر بنبوءات كثرية قد حتققت يف زمننـا  

وجمع الشمس �هذا، كنبوءة اجتماع كسوف الشمس والقمر املستنبطة من آية 
رالْقَمسكة احلديد بني مكة واملدينة اليت تفهـم  �١و ونبوءة تعطُّل العشار ومد ،

، لكن اهللا قد اهتم كثريا بنشـر هـذه   �٢وإِذَا الْعشار عطِّلَت�ة بوضوح من آي
النبوءة وأن يذكرها أفراد األمة دوما. ألنه علَّمها كدعاء يف هذه السورة.. أي يف 
الفاحتة، ويردده عشرات ماليني املسلمني مخس مرات يف فرائضهم وصـلوام.  

ني أنه إذا كانت فتنة الـدجال يف  ومن املستحيل أن ال خيطر ببال أذكياء املسلم
رأي عامة املسلمني يف العصر الراهن أكرب الفنت هلذه األمة، اليت ليس هلا نظري منذ 
آدم إىل اية العامل، فلماذا أمهل اهللا ذكر هذه الفتنة العظيمة يف هذا الدعاء العظيم 

ات مباركـة؟  الذي يرجى له القبول لكونه يردد كثريا ويتضرع به دوما يف أوق
فلماذا مل يعلمنا الدعاء على النحو التايل: "غري املغضوب عليهم وال الـدجال"؟  
فجواب ذلك أن الدجال ليس فرقة منفصلة، وال يوجد هناك شخص سـيملك  
العامل بفرض السيطرة على النصارى واملسلمني، ألن هذه الفكرة تنـايف تعلـيم   

وجاعلُ الَّذين �اطب املسيح قائال: قد خ �القرآن الكرمي متاما، ذلك ألن اهللا 
ةاميمِ الْقووا إِلَى يكَفَر ينالَّذ قفَو وكعبأي يـا عيسـى إن اهللا سـيجعل    �٣ات ،

أتباعك احلقيقيني أي املسلمني، والذين يدعون اتباعك أي النصارى فقط، فوق 
ي اآلن أن الـدجال  الذين عادوك وأنكروك وكذَّبوك، إىل يوم القيامـة. فـاجلل  

                                                 
 ١٠القيامة:  ١
 ٥التكوير:  ٢
 ٥٦آل عمران:  ٣
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، فإذا غُلِّب على النصارى �االفتراضي ملعارضينا املشايخ أيضا سينكر عيسى 
واملسلمني وجعلت سلطة العامل وحكومته يف يده فهذا يستلزم تكذيب القـرآن  
الكرمي، ويثبت بطالن كالم اهللا، ال من ناحية واحدة فحسب بل من نـاحيتني  

) أوالمها أن األمم اليت وعدت بأا ستظل غالبة وحاكمة إىل يوم ١والعياذ باهللا؛ (
) وثانيتهما أن األمم األخـرى الـيت   ٢قى كذلك يف هذه احلالة. (القيامة لن تب

وعدت بأا ستكون مغلوبة لن تبقى مغلوبة بل ستكون هي الغالبة. وإنْ قيل إنه 
وإن كانت سلطنة تلك األمم وقوا وثروا ستبقى إىل يوم القيامة، وحنن نقبـل  

 - جا الصغري أو الزعيمكالرا - ذلك، إال أن الدجال أيضا سيصبح حاكما أو واليا
على عشرة أو عشرين أو مخسني أو مائة قرية، فهذا القول أيضا ينايف بيان القرآن 
الكرمي، ألنه إذا كان الدجال عدوا جلميع األنبياء عليهم السالم لدرجة أنْ يعدهم 
مفترين ويدعي بنفسه األلوهية، وجب مبوجب منطوق اآلية أن ال يجعل ذلـك  

فَوق الَّـذين  �ا لساعة واحدة حىت ال حيدث خلل يف مضمون آية الطاغية حاكم
.  وباإلضافة إىل ذلك حني قُبل أن سلطنة الدجال ستقوم يف كل بلد إال �كَفَروا

وجاعلُ الَّذين اتبعوك فَوق الَّذين �احلرمني الشريفني، فكيف يتحقق صدق آية: 
اميمِ الْقووا إِلَى يكَفَر؟ بل ال بد من اإلميان بعد قيام سلطنة الدجال أن الوعد �ة

الذي قُطع مع أتباع املسيح بأم سيبقَون متفوقني وغالبني دوما، سـيتحول إىل  
 فال بد ،الدجال ملدة أربعني عاما. فالذي يؤمن بأن القرآن الكرمي كالم اهللا وحق

ا صرحيا. تفكروا أنتم وتدبروا أن يعد االعتقاد املؤدي إىل تكذيب كالم اهللا كفر
وجاعلُ الَّذين اتبعوك فَوق الَّـذين  �أنه إذا كان من واجبنا اإلميان مبوجب آية 

ةاميمِ الْقووا إِلَى يأن احلكومة والسلطنة ستبقى يف املسلمني واملسيحيني إىل  �كَفَر
البالد اإلسالمية أبدا حىت تأيت يوم القيامة، وأن الذين ينكرون املسيح لن حيكموا 
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القيامة، فأين اال للدجال؟ فهل من اإلسالم يف شيء تـرك القـرآن الكـرمي    
  والتمسك حبديث ينايف منطوقَه الصريح، وأمر  ظين فقط؟

وإذا طرح سؤال: كيف نؤول األحاديث اليت ورد فيها ظهـور الـدجال   
أنه ليس مثة أي حاجة لتأويلكم، وادعاؤه النبوة أوال مث األلوهية؟ فجواب ذلك 

إذ قد بينت األحداث معىن هذا احلديث، حيث يشري إىل قوم يظهرون بأعماهلم 
أم ادعوا النبوة واأللوهية أيضا؛ فهم يدعون النبـوة بتحـريفهم كتـاب اهللا    
  م الناجتة عن منتهى التجاسر والتجرؤ والتباهي لدرجـةاله وأنواعِ تدخوتبديل

مون حينها بتصرفات من عندهم ويشوهون الترمجات عن عمـد وكـأم   يقو
بأنفسهم يدعون النبوة، فهذا ادعاء النبوة. فامسعوا اآلن عن شـرح ادعـائهم   

يقول إم يف أعمال االبتكار والصنعة وإدراك  �األلوهية، وهو أن رسول اهللا 
ن األلوهيـة  كنه أفعال اهللا سيكونون حريصني جدا على أن يقلدوا كل شـئو 

، سرييدون مثال أن يكسبوا القدرة على إنزال ١والصنعة وكأم يدعون األلوهية
املطر وإمساكه وتوفري املياه بكثرة وجتفيف املياه وتصريف  الرياح وإمسـاكها  

                                                 
إن اشتغال املرء يف أعمال االبتكار والصنعة باعتدال وتواضع واحترام العبودية مراعيا  ١

جالل األلوهية ووحدانية صفات البارئ، هو أمر. أما أن يظهر أنانيته عند عظمة الربوبية و
استهزاًء بقضاء اهللا وقدره بدافع التكرب واألنانية، فهذه هي  �أي اختراع مقابل اهللا 

الدجالية. وال نقصد من كلمة الدجال ما يبينه املشايخ املعاصرون، إذ يعدونه شخصا 
أجل الدين ممنوع يف رأينا سواء كان الدجال أو غريه. إمنا  يقاتلونه؛ ذلك ألن القتال من

املواساة الصادقة واجبة جتاه كل أصناف املخلوقات؛ فأفكار القتال كلها باطلة، وإمنا املراد 
من الدجال الفرقة اليت حترف كالم اهللا، أو الذين يتغافلون عن اهللا على شاكلة املالحدة. 

ّف أو  فال يضمر يف هذه الكلمة أيمدلول خطري قط، بل إن هذه الكلمة مرادفة للمحر
 امللحد. منه
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واستخراج كل أنواع جواهر املناجم بأيديهم. فاخلالصة أم سيسعون للسيطرة 
ة حىت أم سيبذلون اجلهـود لينجحـوا يف   على كل أفعال املخلوقات الطبيعي

تثبيت احلَمل من خالل إلقاء النطفة اإلنسانية يف أي رحم يريدونه بأداة مثـل  
احلقنة، ويحيوا األموات بطريقة معينة ويطيلوا األعمار ويطلعوا علـى أمـور   
الغيب لدرجة سيتمكنون حينها من التحكم التام يف النظام الطبيعي بأسره، ولن 

ى أمامهم أي شيء مستحيال. وملا كان أدب الربوبية وعظمةُ األلوهية سوف يبق
علـى   -يرتفع من قلوم ائيا وسيبحثون باستمرار عن التدابري واألسـباب  

ليصرفوا القدر اإلهلي، فسوف يعدون يف السـماء   -شاكلة املقاتل يف احلرب
أن هذا املعىن هو احلـق  كأم يدعون األلوهية. وإنين أقسم بالذي نفسي بيده 

حصرا، أما ما ورد يف األحاديث عن الدجال أن إحدى عينيه ستكون عميـاء  
واألخرى عنبة طافية، فمعىن ذلك أن احلزب املتصف بصفات الدجال سيكون 
إبصار إحدى عينيه ضعيفا، حيث تتراءى هلا وجوه احلقائق ضبابية، أما العـني  

ترى شيئا، كما أن هذه الشعوب اليت أمامنـا  الثانية فستكون عمياء ائيا، فلن 
تؤمن بالتوراة نوعا ما وإن كان إمياا ناقصا وخاطئا، لكنها ال تـرى القـرآن   
الكرمي، فكأن إحدى عينيها عنبة طافية. أما اليت كانت سترى ا القرآن الكرمي 
فعمياء متاما. فهذه صورة كشفية للدجال، وتعبريها أم لن يعرفـوا الكتـاب   

إلهلي األخري. والواضح أنه حبسب هذا التعبري املعقول واألقرب إىل القياس مل ا
تبق أي حاجة إىل البحث عن أي دجال جديد. بل إن الدجال هـم احلـزب   
الذي كذَّب القرآن الكرمي، والذين أعطاهم اهللا الكتاب لكنهم مل يعملوا بـه  

ىل تدخلهم يف شئون وقاموا بالتحريف وكأن كتابا جديدا قد نزل، باإلضافة إ
القضاء والقدر لدرجة أن ارتفعت عظمة اهللا من القلوب ائيا. فهم من ناحية 
يدعون النبوة، ومن ناحية أخرى يدعون األلوهية. فهذا هـو مفـاد مجيـع    
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األحاديث، وهو ينسجم مع القرآن الكرمي، وبذلك فقط يـزول االعتـراض   
وهذا األمر تشهد عليه سلسـلة األحـداث   � والَ الضالِّني�احملتمل على دعاء 

شهادةً قوية وال يسع أي منصف إال أن يقبل. وصحيح أن عددا كـبريا مـن   
املسلمني خيطئون يف تفسري كلمة الدجال تفسريا خاطئا وخطريا. إال أن األمـر  
الذي ثبت خطؤه من نصوص القرآن الكرمي الصرحية ونصـوص األحاديـث   

ن الكرمي وصدقه العقل السليم، ال ميكن أن يعـد  الواضحة املنسجمة مع القرآ
خاطئا بسبب األفكار اخلاطئة إلنسان واحد أو عشرة ماليـني إنسـان. وإال   
يستلزم أن يكون الدين الذي أتباعه أكثر عددا يف الدنيا هو الصادق حصـرا.  
باختصار؛ قد بلغ هذا اإلثبات كماله، وإذا مل يرتدع أحد حىت اآلن من التعنت 

األحاديث العناد فهو عارٍ من احلياء ويتجاسر على تكذيب القرآن الكرمي. إن و
الواضحة اليت تبني حقيقة الدجال حبسب مراد القرآن الكرمي كثرية، إال أننـا  
نورد هنا واحدا منها مثاال، وهو: "خيرج يف آخر الزمان دجال خيتلون الـدنيا  

م أحلى من العسل وقلـوم  بالدين، يلبسون للناس جلود الضأن...،  ألسنته
ىت حلفـت  قلوب الذئاب، يقول اهللا عز وجل: أيب يغترون أم علي جيترئون ح

أي  )١٧٤، صـفحة  ٧(كنـز العمال، جملد .. إخل"؟ ألبعثن على أولئك منهم فتنة
سيظهر الدجال يف الزمن األخري ويكون حزبا دينيا خيرج يف كل مكـان مـن   

دنيا بالدين، أي سوف يعرضون عليهم أمواال العامل، وسوف خيدعون طاليب ال
كثرية ليدخلوهم يف دينهم ويغروم بكل أنواع الراحة واللذة الدنيوية، ومـن  
أجل أن يعتنق أحد دينهم سيظهرون يف جلود الضأن وستكون ألسنتهم أحلى 
من العسل، وقلوم قلوب الذئاب. وسيقول اهللا عز وجل هل يغترون حبلمي إذ 

يف البطش م، وهل يتجاسرون على االفتـراء علـي؟ أي ملـاذا     ال أستعجل
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ينصرفون إىل التحريف يف كتيب هلذه الدرجة، ولقد أقسمت بأين سأبعث منهم 
  فتنة هلم. انظروا كنـز العمال. 

فقولوا اآلن، هل يبدو من هذا احلديث أن الدجال شخص واحد؟ أال تنطبق 
ل على قوم يف العصر الراهن؟ ولقد سبق مجيع هذه النعوت اليت وصف ا الدجا

أن أثبتنا من القرآن الكرمي أن الدجال اسم مجاعة ال شخص واحد، ويف هذا 
احلديث املذكور آنفا تصرح صيغ اجلمع اليت استخدمت للدجال مثل "خيتلون، 

صوت أن الدجال مجاعة  وأولئك، ومنهم" بأعلىيلبسون، ويغترون، وجيترئون 
  ال شخص واحد. 

ن عدم تكذيب القرآن الكرمي بيان الكتب اإلهلية السابقة بأن يأجوج وإ
ومأجوج املذكورين فيها ويف القرآن الكرمي أيضا هم شعوب أوروبية، برهانٌ 
قوي على معاين الدجال اليت بيناها، كما أن بعض األحاديث أيضا تصدق بيان 

موجودة يف لندن التوراة هذا، وإن متاثيل يأجوج ومأجوج احلجرية ما زالت 
من زمن قدمي. فحني نلقي نظرة متكاملة على كل هذه األمور، يبدو لنا هذا 

عني اليقني، وتتبخر مجيع األفكار الدجالية خالل حلظة. وإذا مل  اإلثبات بدرجة
يقبل أحد حىت اآلن بأن احلقيقة احلقة هي ما يفهم من اجلملة األخرية من سورة 

فكأنه ال يقبل عدم ضرورة اإلميان بتعليم القرآن  �نيوالَ الضالِّ�الفاحتة أي 
  الكرمي فحسب، بل يرى رفع خطوة خالفه جملبة ثواب عظيم. 

بسبب املعارضة يف هذه املناسبة خشيةً  - فينبغي أن يفكر املتعطشون لدمائنا
كم هم حياربون كالم اهللا املقدس كاألعداء. وإن كانت عندهم على سبيل  - هللا

االفتراض كومات من األحاديث يتبني منها كيان خميف للدجال املعهود الذي 
ذراع تقريبا  ٣٠٠نيها لضخامة جسمه حيتاج إىل مركبة تكون املسافة بني أذ

وله سيطرة على األرض والسماء والقمر والشمس واألار والرياح واألمطار، 
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إال أنه لن يتأتى هلم إثبات كائن مهيب من هذا النوع. فإن قبول وجود الكائن 
املناقض لقانون الطبيعة يف عصر العقل والقياس وصمة عار على جبني اإلسالم. 

أيدي املسلمني أيضا قصةٌ سخيفة إلضحاك الناس وعلى أقصى تقدير ستكون ب
على شاكلة "مهاديو" و"بِشن" و"برمها" عند اهلندوس، وستناقض متاما نبوءة: 

�الِّنيالَ الضأيضا. وال شك يف أن قبول كائن  �و ه التوحيدالقرآنية، وتعليم
نوع من  ميلك القدرة اإلهلية والتدبري اإلهلي كله حىت لو كان ملدة قصرية، هو

الشرك الذي ال نظري له حىت عند اهلندوس وال عند الصينيني وال عند اوس. 
فاملؤسف أن أهل احلديث الذين يدعون موحدين يتربأون من الشرك الذي هو 
أصغر من الفأرة ويدخلون يف بيوم شركا هو أكرب من الفيل! إن توحيد هؤالء 

يه أي خلل حىت بعد إميام بأن عيسى ملتني جدا وغريب إذ ال يتأثر وال حيدث ف
بن مرمي شريك اهللا يف اخلالقية بالتساوي. ومما يثري الغرابة أن هؤالء الذين 
يدعون التوحيد وإصالح املسلمني ولـم مشلهم، هم أنفسهم يركزون على 

مثل اهللا  - مثل هذا النوع من الشرك، وحيسبون املسيح بل الدجال أيضا يتصفان
لوهية اليت ال حصر هلا. ومن العجيب أن ملكوت اهللا أيضا يف بصفات األ -�

نظرهم غري مرته من أمثال هؤالء الشركاء، ومع ذلك هم يعدون كبار 
املوحدين وأهل احلديث. فمن ذا الذي يصفهم مشركني؟! وهؤالء مينون كثريا 

يقربون  إذ -سواء قبل ذلك النصارى أم ال - على املبشرين املسيحيني يف احلقيقة
إىل املسيحية بكل سهولة مسلما يتمسك ذه العقائد اليت يعلِّمها هؤالء املشايخ 
عن املسيح والدجال. حىت يستطيع قسيس مازحا أن يردهم عن دينهم خالل 
دقائق معدودة. وال ينبغي التفكري يف كيفية انتفاع النصارى إذا منح الدجال 

جود هذه الصفات يف املسيح مفيدا، ألنه صفات األلوهية؟ وإن كان اإلميان بو
حني اعترف حبق عدو الدين وخبيث الطبع كالدجال أنه قادر برغبته على إنزال 
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املطر، وإحياء املوتى، وإمساك املطر، وعلى أعمال أخرى خاصة باإلله، فقد 
تبني بذلك بكل جالء، أنه إذا كان عدو اهللا ميكن أن يرتقي إىل مرتبة األلوهية، 

إذا حصل يف النظام اإلهلي خلل وفساد لدرجة سيتمكن حينها الدجال  وأنه
أيضا من إظهار األلوهية الزائفة ملدة أربعني عاما أو أربعني يوما؛ فأي إشكالية 

؟ فينبغي أن يضمر القساوسة آماال كبرية يف تعميد �تبقى يف ألوهية عيسى 
السماء جلماعته هذه يف األساس من  �هؤالء، واحلقيقة أنه لو مل يضع اهللا 

الزمن احلرج النضمت أرواح آالف املشايخ إىل روح القس عماد الدين بسبب 
هذه العقائد، إال أن الصعوبة أن غرية اهللا ووعده عن رأس القرن قد حال دون 
جناح القساوسة هذا، أما املشايخ فلم يكونوا قد قصروا يف ذلك شيئا. إن 

، من أجل تقدم اإلسالم يف املستقبل وحلماية �العقالء يعرفون جيدا أن اهللا 
اإلسالم من هجمات القساوسة يف املستقبل، قد دحض بإرسايل مجيع األمور 
اليت بناء عليها عد املسيح مرفوعا إىل السماء حيا، وعد هو وحده رسوال حيا 
ورسوال بريئا ومعصوما من مس الشيطان وحميي آالف األموات وخالق طيور 

حصر هلا، وشريك اهللا يف نصف قدراته تقريبا، بينما اعترب بقية الرسل موتى  ال
وعاجزين وملطخني مبس الشيطان ومل خيلقوا حىت ذبابة واحدة؛ فقد كسر اهللا 

بإرسايل كل هذا االفتراء وطلسم الكذب، وطواه طي السجل، وأجلس  �
العادية لإلنسان. فلم عيسى بن مرمي بعد أن نزع عنه مجيع الزوائد على الدرجة 

يبق له أدىن متيز عن أفعال سائر األنبياء وخوارقهم وأشرقت كالشمس احملامد 
من كل النواحي. يا ربنا  �العالية لسيدنا وموالنا نيب الورى حممد املصطفى 

أنى لنا أن نشكرك على مننك؛ فقد أخرجت اإلسالم واملسلمني من القرب املظلم 
كل مفاخر النصارى بالتراب وثبت أقدامنا حنن احملمديني والضيق، وأرغمت 

على منارة عالية ورفيعة جدا، لقد رأينا آياتك النرية على الرسالة احملمدية بأم 
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أعيننا، لقد شاهدنا اخلسوف والكسوف يف رمضان الذي تنبأ به كتابك القرآن 
ا لنبوءة كتابك ونبيك قبل ثالثة عشر قرنا، ولقد شاهدنا بأم أعيننا، حتقيق

ونبيك، اندثار ركوب اجلمال بابتكار القطار، وعن قريب ستتعطل هذه 
املراكب على طريق مكة واملدينة أيضا. حنن شاهدنا حتقُّق نبوءة كتابك يف 

�الِّنيالَ الضأيضا بكل جالء ووضوح وأيقنا بأن هذه هي الفتنة اليت ليس � و
باإلسالم منذ آدم إىل يوم القيامة. إذ كانت  هلا نظري يف احلقيقة يف إحلاق الضرر

هذه الفتنة اجلسيمة وحيدة ملقاومة اإلسالم فقد ظهرت. واآلن ليست هناك أي 
فتنة كبرية إىل يوم القيامة. يا كرمي، ليس من شأنك أن جتمع على دينك 
اإلسالم موتتني؛ إحدامها ابتالء عظيم كان قد قدر لإلسالم واملسلمني فقد 

،واآلن يا ربنا الرحيم! إن روحنا تشهد على ما فعلت يف زمن نوح إذ  حدثت
جاشت رمحتك بعد إهالك الكثريين، وقد وعدت يف التوراة أنك لن تهلك 
الناس بالطوفان على هذا املنوال مرة أخرى. فانظر يا ربنا! إن هذا الطوفان 

لوف من الذي حل ذه األمة ال يقل عن طوفان نوح، فقد هلكت مئات األ
األرواح، وإن عرض نبيك الكرمي قد ألقي به يف الوحل النجس، فهل هناك 

تظل  ١طوفان بعد هذا الطوفان على هذه األمة؟ أم هل هناك دجال آخر
أرواحنا تذوب خبوفه، إن رمحتك تبشر أنه "ال يوجد" ألنك لست الذي جيمع 

                                                 
لقد سبق أن بينا أنه ليس املراد من كلمة الدجال شخصا دمويا ينتظره املسلمون، وإمنا   ١

املراد منه فرقة تدفن الصدق بتحريف الكتب وتبديلها، وإمنا املراد من قتل الدجال قهره 
مي الذي كان يشفي املرضى الذين هم يف حالة اخلطر، وكانوا بالدالئل، وإن املسيح ابن مر

حبكم املوتى من شدة اإلغماء، فكأنه أحياهم، ومن مهمة املسيح املوعود يف هذا الزمن أن 
". يقيم الشريعة وحييي الدينحييي اإلسالم على شاكلته. كما يف الرباهني األمحدية إهلام "

 منه
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فلن يقدر أي دجال املوتني على اإلسالم واملسلمني إال املوت الذي قد حدث. 
على قتل هذا الشاب الوسيم إىل يوم القيامة بعد هذا القتل الواحد. فاحفظوا 
هذه النبوءة. أيها الناس تذكروا جيدا أن هذا البطل الوسيم الذي يتمتع جبميع 
قدرات الشباب، أعين اإلسالم، كان سيقتل مرة واحدة فقط على يد الدجال، 

ما كان مقدرا، وشق جسمه مبنتهى الشراسة. مث فقد قُتل يف األرض الشرقية ك
أراد الدجال إاء حياته، فأراد اهللا أن حييي هذا الشاب، فقد استعاد احلياة 
بواسطة مسيح اهللا، ومن اآلن سيظل يعمر جبميع قواه مرة أخرى، ويصبح 

موتة إال موتته األوىل. وإذا هلك الدجال فال  أقوى من ذي قبل وال ترد عليه
بعده إىل يوم القيامة، أمر من لدن حكيم عليم ونبأٌ من عند ربنا دجال 

الكرمي وبشارة من اهللا الرءوف الرحيم. ال يأيت بعد هذا إال نصر من اهللا 
. أيها اإلله القادر، ما أعلى شأنك وما أعظم اآليات اليت أريتها وفتح عظيم

فعلته جالال بـ  على يد عبدك، وإن ما فعلته يدك مجاال بـ "آم" مث ما
"ليكهرام" آيات نرية؛ فهل هلا نظري عند النصارى أو يف أي بلد؟ فليرِنا أحد. 
أيها اإلله القادر، كما قلت لعبدك هذا "سأكون معك يف كل ميدان وسأنصرك 
بروح القدس عند كل مواجهة" فمن ذا الذي يف النصارى قد فُتحت عليه 

و؟ هلذا حنن نعلم ونالحظ بأم أعيننا أن أبواب الغيب واإلعجاز على هذا النح
هو الذي جاء حصرا بالفضل والصدق.  �رسولك الذي امسه حممد املصطفى 

، وإال إذا طُلب إثبات حي �إن نبوة عيسى أيضا تتمتع برونق ومجال بسببه 
على نبوة املسيح بعيدا عن القصص املاضية فال يتوفر اإلثبات مثقال ذرة، أما 

  كل شعب، أليست عند اهلندوس؟ القصص فهي عند 
ومن مجلة الدالئل اليت تربهن على كوين املسيح املوعود عالمات خاصة 
ذُكرت حبق املسيح املوعود. وكربى تلك اآليات أنه من الضروري للمسيح 
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يكون يف آخر الزمان املوعود أن يخلق يف الزمن األخري، كما هناك حديث: "
"، وللداللة على أن هذا الزمن هو الزمن عند تظاهر من الفنت وانقطاع من

) ١األخري يف احلقيقة الذي ينبغي أن يظهر فيه املسيح نوعان من الدالئل: (
اآليات القرآنية واآلثار النبوية اليت تدل على قرب القيامة وحتققت؛ مثل ظهور 
اخلسوف والكسوف يف شهر واحد أي رمضان، الذي صرح به يف آية: 

�مالش عمجورالْقَمو ح به يف آية: �١سوتعطُّل العشار املصر ،� ارشإِذَا الْعو
طِّلَتار الكثرية يف البلد كما يتبني من آية: �عر األوتفج ،� ارإِذَا الْبِحو
ترت�، وتساقط النجوم بتواتر كما يتبني من آية: �فُجثَرتان باكإِذَا الْكَوو� 

إِذَا �ي األوبئة وشح األمطار كما ينكشف من آية: وحدوث القحط وتفش
تفَطَراُء انموحدوث الكسوف الشديد الذي يتسبب يف انتشار �٢الس ،

، وإزالة اجلبال من أماكنها �إِذَا الشمس كُورت�الظالم، كما هو واضح من: 
الوحوش واألراذل ، وحتضر الناس �وإِذَا الْجِبالُ سيرت�كما يفهم من: 

، �١وإِذَا الْوحوش حشرت�من:  ٣واحملرومني من التمدن اإلسالمي كما يتبني
                                                 

 ١٠القيامة:  ١
مل تطلق يف القرآن الكرمي على السماء فقط كما يزعم العامة بل قد إن كلمة السماء  ٢

وردت كلمة مساء يف القرآن الكرمي مبعان عدة، فقد وردت مبعىن املطر أيضا، والعرب 
يسمون املطر أيضا مساًء، ويف كتب التعبري إن املراد من السماء امللك أيضا، واملراد من 

الت وكل أنواع اجلور والظلم كما يراد منه ظهور انشقاق السماء انتشار البِدع والضال
كل أنواع الفنت أيضا، فقد ورد يف كتاب تعطري األنام: "فإن رأى السماَء انشقت دل 

  ، تعطري األنام. منه٣٠٥على البدعة والضاللة". انظروا الصفحة 
ات لقد سبق أن سجلنا رواية أيب الدرداء أن القرآن الكرمي ذو وجوه. فالذي حصر آي ٣

القرآن الكرمي يف جانب واحد فلم يفقه القرآن الكرمي ومل يفهمه وليس هناك أجهل منه. 
فمن احملتمل أن تكون عالقة بعض هذه اآليات بالقيامة أيضا، إال أن مصداق هذه اآليات 
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وتنشط العالقات يف العامل واللقاءات وسهولة الزيارات واملقابالت بالسفر كما 
، ونشر الكتب واالت �٢وإِذَا النفُوس زوجت�يتبني بداهة من آية: 

، وتكدر �٣وإِذَا الصحف نشرت�بالد كما يتضح من آية: والرسائل يف ال
احلالة الباطنية للعلماء الذين هم مبرتلة النجوم يف اإلسالم كما يتبني جليا من: 

�تركَدان ومجإِذَا الني البِدع والضالالت وكل أنواع الفسق �٤ووتفش ،
. فقد ظهرت كل هذه �٥انشقَّت إِذَا السماُء�والفجور كما يفهم من آية: 

العالمات لقرب القيامة وحدث يف العامل انقالب عظيم، مث ملا كان زمن رسول 
اقْتربت الساعةُ وانشق �نفسه زمن قرب القيامة كما يفهم من آية:  �اهللا 

رن ذا الذي يشك يف كون هذا الزمن�٦الْقَمالذي جاء بعده بثالثة عشر  - ، فم
الزمن األخري. وباإلضافة إىل النصوص الصرحية للقرآن الكرمي  -نا إضافياقر

واألحاديث قد اتفق مجيع أكابر أهل الكشوف على أن القرن الرابع عشر هو 
الزمن األخري الذي سيظهر فيه املسيح املوعود، وظلت قلوب اآلالف من أهل 
                                                                                                                     

األول هذا العامل ألا عالمات الزمن األخري. أما عندما ستطوى صفحة الدنيا فألي شيء 
المات. قد يكون يف املسلمني بعض اجلهلة الذين مل يفهموا هذا السر. وإن تكون هذه الع

النبوءات اإلهلية اليت يقوى ا اإلميان، ستتحقق يف نظرهم تلك األمور بعد الدنيا، كل هذه 
النبوءات القرآنية قد عدت يف الكتب السابقة عالمات زمن املسيح املوعود. انظروا سفر 

 منه .١٢دانيال، اإلصحاح: 
  ٦التكوير:  ١
 ٨التكوير:  ٢
  ١١التكوير:  ٣
 ٣التكوير:  ٤
   ٢االنشقاق:  ٥
  ٢القمر:  ٦
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الرابع عشر على أقصى اهللا ميالة إىل أن موعد ظهور املسيح املوعود هو القرن 
تقدير ولن يتجاوز هذا املوعد، فقد كتب ذلك النواب صديق حسن خانْ يف 
كتابه حجج الكرامة، أضف إىل ذلك آية سورة املرسالت اليت يستنبط منها أن 
العالمة العظيمة لقرب القيامة أن يظهر شخص يتم به تعيني الرسل. أي أن 

الذي امسه املسيح املوعود واملهدي املعهود  يظهر آخر خلفاء السلسلة احملمدية
، أي أن تقدير القضاء والقدر الذي �١وإِذَا الرسلُ أُقِّتت�وتلك اآلية هي: 

كان خمفيا عن عدد املرسلني سيحدد يف الزمن األخري، أي بظهور اخلليفة 
األخري. هذه اآلية أيضا نص صريح على أن املسيح املوعود سيكون من هذه 

ألمة حصرا، ألنه إذا عاد املسيح الناصري نفسه إىل العامل فهو ال يستطيع إفادة ا
تعيني العدد، ألنه أحد أنبياء بين إسرائيل وقد تويف، أما هنا فاملطلوب حتديد 
خلفاء السلسلة احملمدية. وإذا سأل أحد من أين عرف معىن حتديد العدد الذي 

رد يف كتب املعاجم مثل لسان العرب: أريد من كلمة "أقتت"؟ فجوابه أنه قد و
قد جييء التوقيت مبعىن تبيني احلد والعدد واملقدار كما جاء يف حديث ابن 


عباس 


يف اخلمر حدا"؛ أَي مل يقَدر ومل يحده  ����: "مل يقت رسولُ اهللا 
الذي كشفه اهللا علي.  �وإِذَا الرسلُ أُقِّتت�. فهذا هو معىن بعدد خمصوص

وهذه اآلية تشري إىل أن كاشف امليزان األخري للرسل هو املسيح املوعود. فمن 
البني اجللي أنه حني يظهر آخر أي سلسلة، يتم عند العقل قياس وحد تلك 
السلسلة، وما مل ينته اخلط املمدود عند نقطة ما، فيستحيل قياس مثل ذلك 

غري معلوم وغري حمدد، فمعىن هذه اآلية الكرمية أنه اخلط، ألن طرفه الثاين يكون 
بظهور املسيح املوعود سيتعني ويتحدد كال الطرفني لسلسلة اخلالفة احملمدية 

                                                 
 ١٢املرسالت:  ١
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وإذا اخللفاء بين تعدادهم وحدد عددهم خبليفة هو آخر اخللفاء وكأنه قال "
 الذي هو املسيح املوعود، فإن آخر كل شيء يعين مقدار ذلك الشيء

  "وتعداده، فهذا هو معىن "وإذا الرسل أقتت.
والدليل الثاين على كون هذا الزمن أخريا، أنه يتبني من سورة العصر من 

، وكذلك �القرآن الكرمي أن زمننا هذا هو األلف السادس من خلق آدم 
ثابت من األحاديث الصحيحة أن عمر الدنيا من آدم إىل آخرها، سبعة آالف 

اية األلف السادس يكون اجلزء األخري من هذا العامل الذي ، هلذا فإن ١سنة

                                                 
قال  �لقد أورد احلكيم الترمذي يف "نوادر األصول" رواية عن أيب هريرة أن رسول اهللا  ١

إن عمر الدنيا سبعة آالف سنة، وهناك رواية عن أنس بن مالك أن الذي يسد حاجة املسلم 
يف سبيل اهللا فيكتب له صيام النهار وقيام الليل حبساب عمر الدنيا، وأن عمر الدنيا سبعة 
آالف سنة، انظروا تاريخ ابن عساكر، مث إن املؤلف نفسه يروي مرفوعا عن أنس أن عمر 

وإِنَّ يوما عند �عة أيام من أيام اآلخرة أي سبعة آالف سنة حبسب منطوق آية الدنيا سب
)، فمعىن هذه اآلية أن ألف سنة عندكم تساوي ٤٨(احلج:  �ربك كَأَلْف سنة مما تعدونَ

يوما واحدا عند اهللا، وكذلك روى الطرباين والبيهقي يف الدالئل وشبلي يف الروض األنف 
أن عمر الدنيا سبعة آالف سنة، وكذلك قد نقل بطريق صحيح عن ابن عباس  �النيب  عن

يف أواخر األلف السابع، إال  �أن الدنيا سبعة أيام وكل يوم منها ألف سنة، وإن بعثة النيب 
أن هذا احلديث يرد عليه االعتراض من وجهني وال بد من دحضه، أوال: إن هذا احلديث 

األخرى؛ ألنه قد ورد يف أحاديث أخرى أن بعثة النيب كانت يف يناقض بعض األحاديث 
أواخر األلف السادس، ويف هذا احلديث أا يف األلف السابع، فهذا التناقض يتطلب 
التوفيق، فجواب ذلك أن واقع األمر والصحيح أن البعثة النبوية كانت يف أواخر األلف 

ث باتفاق. لكن ملا كانت اية القرن السادس كما تشهد عليه النصوص من القرآن واحلدي
أو األلفية مثال تسمى رأس القرن أو األلفية ملا بعده، وهلذا فهي تلتصق به، فهذا التعبري شائع 
يف كل شعب؛ أم يعدون اية القرن اليت ينتهي عليها القرن، من القرن التايل الذي يبدأ 

ظهر على رأس القرن الثاين عشر وإن كان يف  بعده، فيقولون مثال إن ادد الفالين كان قد
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احلقيقة قد ظهر يف اية القرن احلادي عشر، أي كان قد ظهر حيث كانت بضع سنني منه 
باقية، مث يف أحيان كثرية بسبب التساهل بالكالم أو بسبب قصور فهم الرواة أو بسبب عدم 

بشرية حيدث تغري أكثر نوعا ما، ضبط الكلمات النبوية والنسيان الذي هو من لوازم النشأة ال
فمثل هذا التعارض غري قابل لاللتفات. بل هو ليس تعارضا أصال يف احلقيقة، وكل هذه 

 األمور تندرج يف العادة والتعبري، وال يعده أي عاقل تعارضا. 
) اجلانب الثاين الذي بسببه يرِد االعتراض هو أنه مبوجب هذا احلساب احملفوظ عند ٢(

لنصارى بتواتر والذي شهادته موجودة بإعجاز يف كالم القرآن الكرمي اإلعجازي اليهود وا
عام من آدم  ٤٧٣٩كان قد بعث بعد  �بكمال اللطافة كما قد فصلناه يف املنت أن النيب 

من اهللا  �وفق التقومي القمري. أما باحلساب الشمسي فقد ظهر نبينا حممد املصطفى  �
قد ظهر يف األلف  �، ومن هنا يتبني أن النيب �عام من آدم صفي اهللا  ٤٥٩٨بعد 

اخلامس ال يف األلف السادس، وهذا احلساب دقيق جدا؛ فهو متواتر عند علماء اليهود 
والنصارى، ويصدقه القرآن الكرمي. وهناك أسباب أخرى كثرية ودالئل عقلية يطول بياا 

وآدم صفي اهللا، ال  �عا أن هذه هي املدة بني سيدنا حممد املصطفى بالتفصيل، جتزم قط
أطول من ذلك. حىت لو كان تاريخ خلق السماوات واألرضني ماليني السنني اليت علمها 

ذه املدة أي  �كان قد خلق قبل النيب  - أبو النوع - عند اهللا، إال أن آدمنا صفي اهللا
ا مشسيا، فلما ثبتت هذه املدة حصرا من عام ٤٥٩٨عاما قمريا، وهي تساوي  ٤٧٣٩

القرآن الكرمي واألحاديث والتواتر عند أهل الكتاب، فمن بدهي البطالن الفكرةُ بأن النيب 
كان قد بعث يف اية األلف السادس، ألنه إذا كان ذلك الزمن اية األلف السادس  �

ع أن عمر الدنيا باتفاق مجيع ، م٧٣١٧إليها يكون اموع  (العام احلايل) ١٣١٧فبإضافة 
عام فقط، فكأننا اآلن نعيش خارج الدنيا، وكأن الدنيا قد انتهت قبل  ٧٠٠٠األحاديث 

عاما، فما أسخفها وألغاها من فكرة، مل ينتبه إليها علماؤنا قط. فالطفل أيضا ميكن أن  ٣١٧
 �ي بدءا من آدم يدرك أنه حني تقرر من األحاديث الصحيحة املتواترة بأن عمر الدنيا، أ

إِنَّ يوما عند �إىل األخري، سبعة آالف سنة، ويف القرآن الكرمي أيضا أشار إىل ذلك يف آية 
، وهذا هو مذهب أهل الكتاب من اليهود والنصارى أيضا، �ربك كَأَلْف سنة مما تعدونَ

ات وسبع طبقات يف األرض وإن حتديد اهللا سبعة أيام وتعيني سبعة كواكب هلا وسبع مسو
واليت تسمى األقاليم السبعة، فكل هذه إشارات إىل ذلك. إذن فبأي حساب يعد زمن النيب 
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قمريا وستة أشهر إىل يومن هذا على  عاما ١٣١٧األلف السادس؟ فالبني أنه قد مضى  �
بثالثة عشر األلف السادس فزمننا هذا الذي جاء بعده  �. فإذا كان زمن النيب �زمن النيب 

. باختصار؛ هذا هو ١٣٠٠و ٦٠٠٠قرنا كيف ميكن أن يبقى ضمن عمر الدنيا، فامجعوا 
االعتراض الذي يقع على هذا احلديث الذي ورد فيه أن عمر الدنيا سبعة آالف عام وبعث 

يف اية األلف السادس، وجواب هذا االعتراض أن لكل نيب بعثا واحدا، أما نبينا  �النيب 
، �وَآخرِين منهم لَما يلْحقُوا بِهِم�فله بعثان ويدل عليه النص القطعي لآلية الكرمية  �

ولقد كتب مجيع أكابر املفسرين يف تفسري هذه اآلية أن الفئة األخرية من هذه األمة، أي 
ثل م �مجاعة املسيح املوعود، تكون على سرية الصحابة وسينالون اهلدى والفيض من النيب 

دون أدىن فرق. فلما ثبت من النص القرآين الصريح أنه كما متتع الصحابة  �الصحابة 
كذلك ستتمتع به مجاعة املسيح املوعود دون أي فرق؛ ففي هذه احلالة ال  �بفيض النيب 

بعثا آخر يكون يف الزمن األخري يف عصر املسيح املوعود يف  �بد من اإلميان بأن للنيب 
قد وعد ظهوره  �بعثني. أو كان النيب  �ذا البحث ثبت أن للنيب األلف السادس. و

بتعبري آخر يف العامل ثانية بروزا، وقد حتقق بظهور املسيح املوعود واملهدي املعهود. 
كان قد بعث يف  �باختصار؛ ملا كان للنيب بعثتان، فإن ما ذكر يف بعض الروايات أن النيب 

ه البعث الثاين، الذي يفهم من النص القطعي آلية اية األلف السادس فإن املراد من
�قُوا بِهِملْحا يلَم مهنم رِينَآخومن الغريب أن املشايخ السفهاء الذين بيدهم قشر فقط �و .

ثانية، ألن  �ينتظرون ظهور املسيح الناصري ثانية، بينما يبشر القرآن الكرمي ببعثة نبينا 
أي  - وإن البعث دون احلياة متعذر، وإمنا مدلول هذه اآلية اإلفاضة دون البعث مستحيلة،

�مهنم رِينَآخفيض �أن الرسول احلي يف العامل وحيد، أي حممد املصطفى  �-والذي سي ،
ببعثته يف األلف السادس أيضا كما كان يفيض يف األلف اخلامس، وإمنا املراد من البعث هنا 

بعث يف أواخره املهدي املوعود، ففي الظاهر ستنال الدنيا أنه عندما سيأيت األلف السادس وي
من جديد  �اهلدى بواسطة املهدي املوعود، لكن يف احلقيقة ستهتم القوة القدسية للنيب 

نفسه قد بعث إىل العامل مرة أخرى. وهذا هو  �بإصالح العامل حبماس ونشاط، فكأن النيب 
 �حصرا. فهذا اخلرب عن البعث الثاين للنيب  �لْحقُوا بِهِموَآخرِين منهم لَما ي�معىن آية 

مشروط بكونه يف اية األلف السادس. فهذا احلديث حيتم أن يبعث املهدي املعهود واملسيح 
على رأس  -�الذي هو مظهر التجليات احملمدية ويتوقف عليه البعث الثاين للنيب  - املوعود
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يرتبط به اإلكمال املادي والروحاين من كل نوع، ألن اليوم السادس واأللف 
السادس قد حددا من القدم إلكمال الفعل اإلهلي يف الكون. فمثال قد ولد آدم 

يف اجلزء األخري من اليوم السادس أي اجلمعة، أي قد ظهر خلْق وجوده  �
بتمامه وكماله يف اليوم السادس، وإن كان خلْق آدم أُجنز رويدا رويدا وكان 
شريك اجلمادات والنباتات واحليوانات يف اخللق، إال أن يوم اخللق الكامل كان 

  سادسا. 
                                                                                                                     

القرن الرابع عشر، ألن هذا القرن حصرا يقع يف أواخر األلف السادس. أما تأويل بعض 
العلماء هنا أن املراد من عمر الدنيا العمر املاضي فليس بصحيح، ألن كل هذه األحاديث 
مبرتلة نبوءة، ويؤيده احلديث الذي ورد فيه ذكر رؤية منرب فيه سبع درجات. كما تؤيده 

اليت أمجع عليها اليهود والنصارى. وبالنظر إىل سلسلة األنبياء السابقني يفهم هذا  العقيدة
التقدير قياسا، أما القول بأن اهللا تعاىل مل يطلع أحدا على املستقبل ومىت تقوم القيامة، 
فصحيح بال شك، إال أن اعتبار عمر الدنيا سبعة آالف سنة يربهن قطعا على أن القيامة بأي 

قوم. ألنه ال يستنبط من كلمة سبعة آالف أن القيامة ستقوم فور اكتمال سبعة ساعة ست
آالف سنة حتما. وذلك اللتباس األمر؛ فهل أراد اهللا من سبعة آالف مشسية أم قمرية؟ ألنه 
إذا كانت السبعة آالف سنة باحلساب الشمسي لزادت باحلساب القمري مائتا عام ، أضف 

من احلساب، وال يعدون ذلك خمال،  الكُسورب أم حيذفون إىل ذلك أن من عادة العر
فلهذا من احملتمل أن يكون بعد سبعة آالف ما ال يبلغ مثانية آالف؛ فقد يكون الفرق مثال 
مائتني أو ثالمثئة سنة أكثر، ففي هذه احلالة ستبقى تلك الساعة املعينة خمفية مع كل هذه 

اليت تعد قيامة  - كما أن ساعة موت اإلنسان احلسابات. وهذه املدة اعتربت كعالمة،
خمفية، إال أن العالمة بينة أن عمر اإلنسان ينتهي عند مئة وعشرين عاما تقريبا،  - صغرى

وإن الشيخوخة أيضا تعد عالمة املوت، وكذلك األمراض الفتاكة أيضا عالمة على املوت، 
ثرية لقرب القيامة وكذلك يف مث أي شك يف أن القرآن الكرمي وردت فيه أيضا عالمات ك

األحاديث، فمن مجلتها سبعة آالف عام أيضا عالمة، وليكن معلوما أن القيامة هلا أنواع، 
ومن احملتمل أن حتدث بعد سبعة آالف سنة قيامة صغرى أريد ا التغري اهلائل للعامل ال 

  القيامة الكربى. منه
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وإن القرآن الكرمي وإن كان ينـزل منجما، إال أن وجوده الكامل أيضا بلغ 
الْيوم أَكْملْت لَكُم �كماله يف اليوم السادس أي يوم اجلمعة، ونزلت آية 

كُمينكما تنال النطفة اإلنسانية أيضا حظا كامال من اخللق البشري يف ، �١د
، �٢خرثُم أَنشأْناه خلْقًا آ�رتبة السادسة من تغرياا، وإىل ذلك أشري يف آية امل

) اللحم ٥) العظام (٤) املضغة (٣) العلقة (٢) النطفة (١واملراتب الستة هي (
) خلق آخر. ال بد من اإلميان حبسب قانون الطبيعة املعلومة ٦احمليط بالعظام (

أي  -السادسة بأن األلف السادس من عمر الدنياعن اليوم السادس واملرتبة 
هو زمن تولُّد آدم وزمن ظهور التكميل الديين،  -اجلزء األخري منه الذي نعيشه

"أردت أن أستخلف فخلقت كما يدل على ذلك إهلام الرباهني األمحدية: 

. وال يغينب عن البال أن نص القرآن "ليظهره على الدين كله"وإهلام:  آدم"
 الظاهر ال يتحدث عن عمر الدنيا شيئا، إال أن القرآن الكرمي زاخر الكرمي يف

بإشارات توحي إىل أن عمر الدنيا، أي زمن دور آدم سبعة آالف سنة، فمن 
قد أخربين يف الكشف أنه يستنبط من  �مجلة إشارات القرآن الكرمي أن اهللا 

املبارك  إىل العصر �أعداد سورة العصر حبسب حساب اجلمل أن من آدم 
عاما بأكملها، يساوي  ٢٣الذي هو عهد النبوة، أي متضمنا الـ  �للنيب 

. ٣وفق التقومي القمري �عاما، من بدء العامل إىل يوم وفاة النيب  ٤٧٣٩إمجاال 
                                                 

١
  ٤املائدة:  
٢
 ١٥املؤمنون:  
وفق هذا احلساب كانت والديت حني كانت إحدى عشرة سنة باقية من األلف  ٣

قد خلق يف اجلزء األخري، كذلك كانت والديت أيضا،  �السادس، فكما كان آدم 
ن للمسيح املوعود أربع عالمات وكان تدبري اهللا حمكما إلبطال أعذار املنكرين؛ إذ عي

) وأن ٢يف اية األلف السادس. ( �) أن تكون والدته على شاكلة آدم ١مهمة: (
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) أن حيدث اخلسوف والكسوف يف السماء يف ٣يكون ظهوره وبروزه على رأس القرن، (
) أن يتم اختراع مركبة جديدة يف زمنه حتل حمل اجلمال. ٤رمضان عند إعالن دعواه، (

ء فالواضح البني اآلن أن هذه العالمات األربع قد حتققت. فقد مضت مدةٌ على انقضا
األلف السادس، واآلن نعيش العام اخلمسني بعده تقريبا، والعامل يعيش حاليا األلفية 

عاما من القرن، وقد ظهر اخلسوف والكسوف قبل سنني،  ١٧السابعة. كما قد مضت 
ـُرع القطار ليحل حمل اجلمال، فال أحد يستطيع اآلن إىل يوم القيامة أن يدعي أنه  واخت

  من والدة املسيح املوعود وبعثته قد مضى. منه.املسيح املوعود، ألن ز

بعث يف األلف اخلامس املنسوب إىل املريخ، وتكون  �فمن هنا عرفنا أن النيب 
عاما، وحبسب حساب النصارى الذي  ٤٥٩٨هذه املدة بالتقومي الشمسي 

آدم عاما؛ أي من  ٤٦٣٦يتوقف عليه مدار الكتاب املقدس كله تكون املدة 
عاما. ومن هنا ظهر أن الفارق بني  ٤٦٣٦ �إىل آخر زمن النيب  �

احلساب القرآين الذي يكشف من حساب اجلمل لسورة العصر وحساب 
الكتاب املقدس للنصارى، الذي حبسبه يكتبون يف حواشي الكتاب املقدس، 

عاما فقط. وهذه معجزة عظيمة من معجزات القرآن الكرمي العلمية،  ٣٨يبلغ 
آخر الزمان من بني أفراد األمة احملمدية.  يت أُطلعت عليها أنا وحدي مهديلا

لكي أكشف معجزة القرآن الكرمي العلمية هذه وألثبت ا للناس دعواي. وإن 
من كال احلسابني هذين الذي أقسم به اهللا يف سورة العصر، هو  �زمن النيب 

و السر الذي يكمن يف كون النيب األلف اخلامس وهو يتبع لتاثري املريخ، وهذا ه
قد أُمر بقتل املفسدين وسفك دمائهم الذين قتلوا املسلمني وأرادوا القضاء  �

عليهم وعزموا على إبادم. وهذا هو تأثري املريخ بأمر اهللا وإذنه، باختصار؛ 
األلف اخلامس الذي كان مظهرا لتجلي اسمِ  �كان زمن البعثة األوىل للنيب 

هذه البعثة األوىل كانت إلظهار آيات اجلالل، بينما البعثة الثانية حممد، أي أن 
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، فهي مظهر جتلي اسم �١موَآخرِين منهم لَما يلْحقُوا بِهِ�اليت تشري إليها آية 
ومبشرا بِرسولٍ يأْتي �كما تشري إىل ذلك آية  ٢أمحد الذي هو االسم اجلمايل

دمأَح همي اسدعب نبعث املهدي املعهود �٣موإمنا معىن هذه اآلية أنه عندما سي،
نيب الذي يسمى يف السماء جمازا أمحد، عندئذ سيظهر التجلي اجلمايل لذلك ال

جمازا يف صورة  -الذي هو مصداق هذا االسم على الوجه احلقيقي -الكرمي
يف  �أمحد. هذا ما كتبته سابقا يف كتاب إزالة األوهام، أي أين شريك النيب 

اسم أمحد. وأثار املشايخ ضجة دوما كما هي عادم، مع أنه إذا رفض ذلك 
ب القرآن الكرمي أيضا، انقلبت النبوءة رأسا على عقب، بل يترتب عليه تكذي

مما يؤدي والعياذ باهللا إىل الكفر. هلذا كما من واجب املؤمن أن يؤمن بأحكام 
) البعثة ١بعثتني: ( �إهلية أخرى، من الواجب عليه أن يؤمن أيضا بأن للنيب 

احملمدية، وهي تتسم باجلالل الذي يتبع تأثري كوكب املريخ الذي ذكرته اآلية 

                                                 
 ٤اجلمعة:  ١
يف البعثة  - الذي هو أكمل وأمت - السر الدقيق اجلدير بالتذكر هو أن التجلي األعظم ٢

هو جتلي اسم أمحد فقط، ألن البعثة الثانية مقدرة يف أواخر األلفية  �الثانية للنيب 
اخلنس السادسة. وعالقة األلفية السادسة هي بكوكب املشتري، وهو السادس من مجلة 

. وإن تأثري هذا الكوكب مينع املبعوثني من سفك الدم، وينمي العقل والذكاء الكنس
يف البعثة الثانية هذه جتلي اسم حممد أيضا، وموهبة االستدالل. لذا وإن كان صحيحا أن 

وهو التجلي اجلاليل وهو مقترن بالتجلي اجلمايل، إال أن ذلك التجلي اجلاليل قد تصبغ 
بصبغة اجلمال روحانيا، ألنه ال يظهر يف العصر الراهن تأثري التجلي اجلاليل يف القهر 

ذا العصر يظله كوكب بالسيف، بل يف القهر باالستدالل. وسبب ذلك أن مبعوث ه
املشتري ال كوكب املريخ. ولذلك قد ورد يف هذا الكتاب مرارا أن األلفية السادسة هي 

 املظهر األمت السم أمحد فقط، الذي يقتضي التجلي اجلمايل، منه
 ٧الصف:   ٣
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محمد رسولُ اللَّه والَّذين معه أَشداُء علَى الْكُفَّارِ � التوراة: انطالقا مما ورد يف
مهنياُء بمحوالبعثة الثانية األمحدية تتسم باجلمال التابع لكوكب ٢، (�١ر (

ومبشرا بِرسولٍ �املشتري الذي ذكره القرآن الكرمي انطالقا مما ورد يف اإلجنيل: 
مماثلة ظاهرة وواضحة مبوسى  �، وملا كان للنيب �من بعدي اسمه أَحمد يأْتي

على شاكلة  �من حيث الذات وسلسلة اخللفاء بأكملها، هلذا بعث اهللا النيب 
، �مماثلةٌ خفية ولطيفة بعيسى  �موسى بال واسطة، مث ملا كانت حلضرته 

الربوز بشكل كامل. فجوهرا  هلذا قد حقق اهللا تلك املماثلة الكاملة يف صورة
، فمن حيث تلقيه اهلدى �املهدي واملسيح كالمها كان موجودا يف ذات النيب 

مهديا  �الكامل من اهللا إذ مل تكن ألي أستاذ من البشر منة عليه؛ كان النيب 
مهديا من الدرجة الثانية بعده، الذي بعد تلقيه العلم  �كامال، وكان موسى 

أيضا مهديا ألن اهللا تعاىل قد  �يعة لبين إسرائيل. وكان النيب من اهللا أقام الشر
فتح عليه مجيع سبل النجاح، والذين كانوا يعرقلون طريقه من األعداء قد قضى 

قد فتح طريق  �عليهم، وكان موسى مهديا بعده ذا املعىن أيضا، ألن اهللا 
فرعون، بين إسرائيل على يدي موسى، وبعد ختليصهم من األعداء أمثال 

وموسى من حيث  �أوصلهم إىل غايتهم املنشودة، هلذا كانت مماثلة بني النيب 
كوما مهديني أيضا، أي قد فُتح لكل من هذين النبيني املقدسني طريق النجاح 
باستئصال األعداء، وفُهمت من اهللا مجيع مسالك الشريعة، وجبعل القرون 

، وبنيت العمارة كلها من جديد. األوىل كالعدم وضع أساس جديد للشريعتني
ولكن املهدي الكامل واحلقيقي كان وحيدا يف العامل، ومل يتعلم وال حرفا 
واحدا من أي أستاذ غريِ اهللا. وعلى كل حال بعد هالك القرون األوىل اليت مل 

                                                 
 ٣٠الفتح:   ١
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خنبر عنها بالتفصيل، كان موسى مؤسس الشريعة مهديا بتلقي العلم من اهللا، 
الذي حمى آثار اآلهلة الباطلة جهد املستطيع، وأهلك مهامجي الدين، ووهب 

كان مهديا أكمل من  �قومه األمن. هلذا فصحيح أن سيدنا حممدا املصطفى 
ن كل النواحي، لكنه مسي مثيل موسى لكون موسى سبقه زمنا. م �موسى 

ألنه كما أهلك موسى األعداَء ووضع أساس شريعة عظيمة بتلقي العلم من 
اهللا، ومهد اهللا طريق موسى فلم يقف أمامه أحد، باإلضافة إىل إعطائه سلسلة 

د أعطيت اخللفاء الطويلة؛ فهذه الصبغة وهذه الصورة والسلسلة املشاة هلا ق
مماثلة عظمى. واألغرب يف هذه املماثلة  �أيضا، ففي موسى وحممد  �للنيب 

أيضا وهبت له شريعة جديدة عندما كانت شريعة اليهود السابقة  �أن النيب 
قد دمرت ائيا بسبب أنواع الشوائب يف عقائدهم باإلضافة إىل التحريف 

لَّ التوحيد وعبادة اهللا. والتبديل، وكان الشرك وعبادة الدنيا قد حال حم
وكال النبيني، أي سيدنا  �باختصار؛ هناك مماثلة واضحة بني موسى والنيب 

وموسى، مهدي من كال املعنيني؛ أي املهدي من حيث  �حممد املصطفى 
الفوز بالشريعة اجلديدة واهلداية يف زمن مل تكن اهلدايات السابقة على صورا 

هدامها إىل طرق الفالح والنجاح وفتح عليهما سبل األصلية، ومن حيث أن اهللا 
 �عيسى  � على أعدائهما. كذلك مياثل النيبالفتح واالزدهار بعد القضاء 

) أحدمها أنه أُنقذ من هجمات األعداء يف مكة كاملسيح، ١من وجهني: (
) وثانيا كانت حياته تتسم بالزهد، وكان ٢وأخفق األعداء يف حماولة قتله، (

منقطعا إىل اهللا انقطاعا تاما، وكانت كل فرحته وقرة عينه يف الصالة والعبادة. 
بد احلقيقي هللا والشاكر على وكان امسه أمحد نظرا إىل هاتني الصفتني، أي العا

فضله ورمحته، وهذا االسم من حيث احلقيقة يرادف اسم يسوع، وإمنا معناه 
يف مكة تشبه حياة  �املخلّص من هجمات األعداء والنفس. إن حياة النيب 
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. وملا كان قد ظهر �، أما حياته يف املدينة فتشبه حياة موسى �عيسى 
ي والثاين الربوز العيسوي؛ إكماال للهداية يف الربوزين، أحدمها الربوز املوسو

فلهذه الغاية نزل القرآن الكرمي جامعا هلاتني اهلدايتني، أي هداية التوراة 
واإلجنيل. ومراعاة كل هداية واجبةٌ من حيث احملل واملناسبة، وبذلك بلغ اهلدى 
اإلهلي كمالَه التام. بعد تكميل اهلداية الذي كان قد حتقق على يد النفس الغالية 

بال واسطة أي بروز له، كانت مثة حاجة إىل تكميل نشر اهلداية،  �للنيب 
وكان ذلك يتوقف على زمن تتوفر فيه مجيع وسائل النشر على أكمل وأحسن 

) أحدمها ١حباجة إىل بروزين: ( - لتكميل نشر اهلداية - �وجه. فكان النيب 
ي مظهر ) والثاين الربوز األمحدي العيسوي. فسم٢الربوز احملمدي املوسوي، (

احلقيقية احملمدية مهديا نظرا للربوز احملمدي املوسوي، إذ استخدم إلهالك امللل 
الباطلة القلم بدال من السيف، ألنه حني غير الناس أسلوم ومل يقاوموا احلق 
بالسيف، فقد غري اهللا هو اآلخر منهجه؛ فاستخدم القلم بدال من السيف ذلك 

إِنَّ اَهللا لَا يغير ما بِقَومٍ حتى يغيروا �يتعلق باجلزاء:  ألن اهللا يساير اإلنسان فيما
فُِسهِما بِأَنظهر احلقيقة األمحدية�١مإذ بالربوز األمحدي العيسوي مسي  -. أما م

فكما كان املسيح قد انتصر على الصليب الذي أقامه اليهود  - مسيحا وعيسى
لقتله، فإن مهمة هذا املسيح أن يتغلب على الصليب الذي أقامه النصارى 

ليهودية إلهالك بين البشر. كما من مهمته أيضا أن يصلح الناس ذوي السرية ا
جمتنبا هجمام مث يرفع أخريا إىل اهللا بذكر طيب بعد تربئة ساحته من مجيع 

"يا عيسى إِني متوفِّيك افتراءات األعداء، كما يف الرباهني األمحدية إهلام حبقي 
 وكعبات ينلُ الَّذاعجوا وكَفَر ينالَّذ نم كرطَهمو إِلَي كعافرو ينالَّذ قفَو

                                                 
 ١٢الرعد:   ١
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"ةاميمِ الْقووا إِلَى يوهذه البعثة احملمدية كانت لتكميل النشر، وكانت يف كَفَر .
صورة الربوز املوسوي والعيسوي. فقد اقتضت حكمة اهللا هلا أيضا أن تكون يف 
اليوم السادس، كما اكتملت اهلداية يف اليوم السادس، فاختري هلذه املهمة األلف 

هو  �لذي هو اليوم السادس من أيام اهللا. واحلكمة يف ذلك أن النيب السادس ا
خامت األنبياء، كما أن آدم كان خامت املخلوقات. فأراد اهللا تعاىل أنه كما حدد 

لتكميل اهلداية القرآنية، أي يوم  �بآدم  �اليوم السادس لتحقيق مماثلة النيب 
أَكْملْت لَكُم دينكُم وأَتممت علَيكُم  الْيوم�اجلمعة، وأنزل يف اليوم نفسه اآلية 

، كذلك حدد األلف السادس لتكميل نشر اهلداية، الذي هو اليوم �١نِعمتي
  السادس حبسب تصريح آيات القرآن الكرمي.

نفسه كان موجودا يف العامل يف يوم تكميل  �اآلن أذكّر مرة أخرى أن النيب 
م اجلمعة الذي هو اليوم السادس، كان سارا جدا اهلداية. وذلك اليوم، أي يو

الْيوم أَكْملْت لَكُم دينكُم وأَتممت علَيكُم �للمسلمني حني نزلت اآلية: 
، وإن القرآن الكرمي الذي هو آدم مجيع الكتب السماوية وجامع جلميع �نِعمتي

معارف الكتب السابقة ومظهر جلميع الصفات اإلهلية، قد أظهر نفسه الغالية يف 
اليوم السادس أي يوم اجلمعة على وجه أمت وأكمل كآدم؛ كان هذا يوم تكميل 

ع مع هذا اليوم، ألنه مل تكن اهلداية. أما يوم تكميل النشر والتبليغ فلم يكن ليجتم
قد ظهرت بعد الوسائلُ اليت تربط العامل كله بالعالقات وتسهل على املسافرين 
السفر الربي والبحري ويئ اآلالت للكتابة السريعة لعدد هائل من الكتب 
الدينية اليت ميكن أن توزع يف العامل. كما مل يكن اإلنسان قد متكن من علوم 

فة، ومل تكن مجيع األديان املتنافسة قد اجتمعت يف موضع علنا. هلذا اللغات املختل
                                                 

 ٤املائدة:   ١
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 ١٠الصف:   ١

بإمتام احلجة على كل قوم، ويصل إىل كل  فإن النشر احلقيقي الذي ميكن حتققه
بلد، مل يكن له أي وجود، ومل تكن حىت وسائل بسيطة للنشر متوفرة. هلذا قد 
حدد العلم اإلهلي زمنا آخر لتكميل النشر، الذي كانت وسائل التبليغ الكامل 

 �متوفرة فيه، وكان من الضروري أنه كما حتقق تكميل اهلداية على يدي النيب 
، ألن هاتني املهمتني كلتيهما �تحقق تكميل نشر اهلداية أيضا بواسطته أن ي

نفسه. فلما كان خلوده هلذه املدة مستحيال حبسب  �كانت موكولة إىل النيب 
سنة اهللا حىت جيد ذلك الزمن األخري، كما كان ذلك اخللود سيعد وسيلةً النتشار 

وكولة إليه بواسطة أحد أفراد هذه امل �مهمة النيب  �الشرك، هلذا قد حقق اهللا 
من حيث املالمح والروحانية. أو  �األمة الذي كان كأنه جزء من وجود النيب 

ميكن أن تقولوا كأنه هو نفسه، وكان شريكا يف امسه ظليا يف السماء، ولقد كتبنا 
قبل قليل أن يوم تكميل اهلداية كان يوما سادسا أي يوم اجلمعة، هلذا قد حدد 

القة يوم تكميل نشر اهلداية أيضا سادسا، أي اية األلف السادس مراعاةً للع
ليظْهِره �الذي هو اليوم السادس للدنيا عند اهللا، كما تشري إىل هذا الوعد اآليةُ: 

ينِ كُلِّهلَى الدعلى سرية النيب  - ، وقد بعث يف هذا اليوم السادس�١ع� - 
ية، لكي يتحقق تكميل نشر اهلداية شخص كان مظهر التجليات األمحدية واحملمد

الفرقانية بواسطة ذلك املظهر التام. باختصار؛ أراد اهللا حبكمته الكاملة أنه كما 
اكتملت اهلداية القرآنية يف اليوم السادس، أن حيدد األلف السادس لتكميل نشر 

ن زلة اليوم السادس مبوجب النص القرآين. وكما كاـاهلداية القرآنية الذي هو مبن
اليوم السادس لتكميل اهلداية القرآنية يوم اجلمعة، كذلك يكمن يف األلف 
السادس أيضا مفهوم اجلمعة من اهللا. أي كما جيمع املسلمني كلهم يف اجلزء 
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يف مسجد واحد، ويعطل األئمة املختلفني وجيعلهم تابعني  الثاين من يوم اجلمعة
إلمام واحد ويرفع التفرقة وحيقق صورة االجتماع يف املسلمني. فامليزة نفسها يف 
اية األلف السادس هو اآلخر تتطلب االجتماع، ولذلك قد ورد أن مظهر اسم 

سعة وإىل ذلك اهلادي يظهر بقوة لدرجة أنْ جيذب الناس إىل اهللا من مسافات شا
. فكلمة اجلمع هذه تشري �١ونفخ في الصورِ فَجمعناهم جمعا�أشري يف اآلية: 

) ١بعثتان، ( �إىل هذه اجلمعة الروحانية. باختصار؛ كانت قد قُدرت للنيب 
) والثانية لتكميل نشر اهلداية. وكان التكميل بنوعيه ٢بعثة لتكميل اهلداية (

لسادس لكي تتحقق مشاةُ خامت األنبياء خبامت املخلوقات على مرتبطا باليوم ا
وجه أمت وأكمل، ولكي تستدير دائرة اخللقة استدارا الكاملة. فكان اليوم 

، وثانيا ما �٢الْيوم أَكْملْت لَكُم دينكُم�السادس أوال ذاك الذي نزلت فيه اآلية: 
، أي أواخر األلف السادس. �٣الدينِ كُلِّهليظْهِره علَى �وعد به يف اآلية: 

وعندما عد اليوم السادس يف اإلسالم أي يوم اجلمعة عيدا، ففي ذلك أيضا يف 
احلقيقة إشارة إىل أن اليوم السادس يوم تكميل اهلداية وتكميل نشر اهلداية. إن 

كان  � مجيع املشايخ املعارضني املعاصرين لن جيدوا بدا من اإلميان بأن النيب
ولَكن رسولَ اِهللا �خامت األنبياء، وأن شريعته كانت لكافة الناس، وقيل حبقه: 

نيبِيالن ماتخوقد خوطب بقوله تعاىل: �٤و ،� ولُ اللَّهسي رإِن اسا النها أَيقُلْ ي
إىل عيسى  �، وصحيح أن مجيع أنواع اهلداية املتفرقة من آدم �٥إِلَيكُم جميعا

                                                 
 ١٠٠الكهف: ١
 ٤املائدة:  ٢
 ١٠الصف:  ٣
 ٤١األحزاب:  ٤
 ١٥٩األعراف:  ٥
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قُلْ يا �يف القرآن الكرمي، لكن مضمون اآلية:  �قد جمعت يف حياة النيب  �
عمليا، ألن  �مل يتحقق يف حياة النيب  �أَيها الناس إِني رسولُ اللَّه إِلَيكُم جميعا

إىل مجيع  �النشر الكامل كان يتوقف على أن يصل القرآن الكرمي يف حياة النيب 
لدان املختلفة من آسيا وأوروبا وأفريقيا وأمريكا وإىل أقصى أحناء املعمورة. الب

وكان ذلك مستحيال يف ذلك العصر، بل كانت بلدان العامل مل تكشف كلها 
بعد حىت ذلك العصر. وكانت وسائل السفر إىل أماكن بعيدة نائية متعذرة 

لوسائل الكاملة وكأا معدومة. وحىت قبل ستني عاما، وهو عمري، كانت ا
من اهلجرة. وإىل ذلك الزمن كانت  ١٢٥٧للنشر كأا معدومةً، أي حىت عام 

أمريكا بأسرها ومعظم بالد أوروبا حمرومة من دعوة القرآن وبراهينه، بل كانت 
املناطق الشاسعة من البالد البعيدة مل تكن مسعت حىت اسم اإلسالم. باختصار؛ 

ا: يا سكان األرض إين رسول اهللا إليكم مجيعا، حني قيل يف اآلية املذكورة آنف
فلم تصل هذه الرسالة عمليا إىل العامل كله قبل هذا قط، وما أقيمت عليهم 
احلجة أيضا، ألن وسائل النشر كانت غري متوفرة، كما كان عدم معرفة اللغات 
األجنبية عائقا كبريا يف ذلك. كما كانت معرفة أدلة صدق اإلسالم تتوقف على 

تترجم التعاليم اإلسالمية إىل لغات أجنبية أو يتمكنوا هم من معرفة لغة  أن
اإلسالم، وكال األمرين كان مستحيال يف ذلك العصر. بينما قول القرآن الكرمي 

كان يعقد أمال أن هناك كثريين مل تصلهم دعوةُ القرآن الكرمي  �١ومن بلَغَ�
أيضا تفصح أنه  �٢لَما يلْحقُوا بِهِم وَآخرِين منهم�بعد، كذلك كانت آيةُ 

لكن النشر ما زال ناقصا.  �صحيح أن ذخرية اهلداية اكتملت يف حياة النيب 

                                                 
 ٢٠األنعام:  ١

 ٤اجلمعة:   ٢
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يف هذه اآلية توحي إىل أن شخصا مناسبا إلكمال نشر � منهم�وكانت كلمة 
، وأن رفقاءه �اهلداية سيبعث يف ذلك الزمن وسيكون على سرية النيب 

متصبغني بصبغة الصحابة املخلصني. باختصار؛ مل يعترض أحد من سيكونون 
) أحدمها ١: (١املتقدمني واملتأخرين على أن االزدهار اإلسالمي قُسم إىل جزأين

يتلُو صحفًا مطَهرةً * فيها كُتب �زمن إكمال اهلداية الذي تشري إليه اآليتان: 
ليظْهِره علَى الدينِ �ر الذي تشري إليه اآلية: ) والثاين زمن إكمال النش٢( �قَيمةٌ
أن يكمل اهلداية بسبب ختم النبوة، كذلك  �. وكان من واجب النيب �كُلِّه

بسبب عموم الشريعة كان من الواجب عليه أن يقوم بإكمال النشر أيضا يف 
هد وإن كانت اهلداية قد اكتملت كما تش �العامل كله، إال أنه يف زمن النيب 

يتلُو صحفًا مطَهرةً * فيها كُتب �، وآية �٢الْيوم أَكْملْت لَكُم دينكُم�عليه آية 
، إال أن إكمال نشر اهلداية يف ذلك الزمن كان مستحيال، ومل يكن هناك �قَيمةٌ

أي نظام مناسب لتبليغ الدين وتفهيم أدلته يف اللغات األجنبية وزيارم، كما 
ت عالقات الديار والبالد منقطعة عن بعضها لدرجة أنْ كان كل شعب يظن كان

                                                 
يف القرآن الكرمي  �ملحوظة: تذكروا هذا التقسيم جيدا أن اهللا قد وكل إىل النيب  ١

يتلُو صحفًا مطَهرةً * فيها كُتب �) أحدمها تقدمي الكتاب الكامل كما ورد ١منصبني: (
ليظْهِره علَى �والثاين نشر هذا الكتاب يف العامل كله كما قال  )٢)، (٤- ٣(البينة:  �قَيمةٌ

ينِ كُلِّهة اإلهلية ١٠(الصف:  �الدوحدد اهللا إلكمال اهلداية اليوم السادس، فهذه السن ،(
األوىل تفهمنا أن يوم إكمال نشر اهلداية أيضا سادس، وهو األلف السادس، وقد قبل 
علماء اإلسالم ومجيع أكابر امللة أن إكمال النشر سيتحقق بواسطة املسيح املوعود، فاآلن 

يكون يف األلف السادس، مما يستنتج منه أن املسيح املوعود قد ثبت أن إكمال النشر س
  سيبعث يف األلف السادس. منه

 ٤املائدة:  ٢
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ان اهلندوس أيضا يظنون أنه ليس هناك أنه ليس هناك أي بلد غري بلدهم، كما ك
سكن وراء جبال اهلماليا. ومل تكن وسائل السفر سهلة ميسرة، وكان سري 

مهمة إكمال النشر إىل زمن  �السفن يتوقف على الريح، هلذا قد أجل اهللا 
نشأت فيه العالقات املتبادلة بني الشعوب، وابتكرت املراكب الربية والبحرية اليت 

من ركوا، وقد جعلت كثرة املطابع املؤلفات كحلوى ميكن  ليس أسهل
خرِين منهم لَما وآ�توزيعها يف اجلمع كله. ويف ذلك الوقت حبسب منطوق اآلية 

قُوا بِهِملْحوحبسب منطوق اآلية:  �ي� كُمولُ اِهللا إِلَيسي رإِن اسا النها أَيقُلْ ي
، ومجيع هؤالء اخلدام من �جة إىل البعث الثاين للنيب ، مست احلا�١جميعا

القطار والربقية والباخرة واملطابع ونظام الربيد الرائع وعلم اللغات األجنبية وال 
سيما اللغة األردية يف اهلند اليت كانت قد صارت لغة مشتركة بني املسلمني 

قائلني: يا رسول  والتمسوا منه بلسان حاهلم �واهلندوس؛ قد حضروا إىل النيب 
اهللا! حنن اخلدم حاضرون مجيعا ونتنشط إلجناز مهمة النشر قلبا وقالبا، فتعال من 
فضلك وأجنز مهمتك، ألن دعواك أنك أتيت للناس كافة، وآن الوقت الذي 
تستطيع فيه أن توصل رسالة القرآن الكرمي إىل مجيع الشعوب اليت تسكن على 

النشر إىل الكمال، وميكن أن تنشر دالئل األرض، وتقدر على أن توصل مهمة 
صدق القرآن الكرمي يف الناس كافة إلمتام احلجة عليهم. فردت عليهم روح النيب 

إال أنين سآيت إىل بالد اهلند، ألن احلماس الديين واجتماع  ٢: ها أنا قادم بروزا�
                                                 

  ١٥٩األعراف:  ١
٢

، وهي إكمال نشر اهلداية، مستحيلة التحقق � النيب ملا كانت املهمة الثانية املوكلة إىل 
خرِين منهم لَما وآ�ثانيا يف آية  �النيب  ءب انعدام وسائل النشر، وعد مبجييف زمنه بسب
قُوا بِهِملْحوقد ظهرت احلاجة هلذا الوعد؛ ألن الواجب الثاين للنيب ٤(اجلمعة:  �ي .(� ،

ية، الذي كان جيب أن يتحقق على يديه، مل يتحقق يف زمنه، أي إكمال نشر اهلداية الدين
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مجيع األديان ومواجهة مجيع امللل والنِحل واألمن والسالم كله مهيأ هنا، وكذلك 
أيضا قد نزل هنا. فعند ختم دورة الزمن أيضا كان ينبغي أن يأيت  �كان آدم 

ة بلقاء األول واآلخر من يأيت على شاكلة آدم يف هذا البلد حصرا، لتكتمل الدائر
 �وَآخرِين منهم�حبسب اآلية  �يف مكان واحد. فلما كانت البعثة الثانية للنيب 

شخصا مياثله خلقا  �مستحيلة إال يف صورة الربوز، فقد اختارت روحانية النيب 
ومالمح ومهة ومواساة للخلق، وأعطاه امسه أمحد وحممد جمازا ليفهم أن ظهوره 

بعينه. أما السؤال يف أي زمن كان جيب أن حتصل هذه البعثة  �النيب هو ظهور 
الثانية؟ فجوابه أن أعمال اهللا ملا كانت متناسقة ومتزنة، كما من عادته "وضع 

الوحدة لكونه  �شيء يف حمله"، حبسب مقتضى صفته احلكيم، كما حيب 
يف اليوم السادس واحدا؛ فقد أراد أنه كما حتقُّق إكمال هداية القرآن الكرمي 

كخلق آدم أي يف يوم اجلمعة، أن يكون مثله زمن إكمال النشر زمنا يشبه اليوم 
السادس. هلذا فقد أحب األلف السادس هلذه البعثة الثانية، كما أكثر من وسائل 
النشر أيضا يف هذا األلف السادس نفِسه وفُتحت كل الطرق للنشر، إذ يسر 

ت املطابع الكثرية يف كل مكان، ووجد نظام أحسن السفر إىل كل بلد وظهر
ملكاتب الربيد ومعظم الناس بدأوا يعرفون لغات بعضهم. وكل هذه األمور مل 
تكن متوفرة يف األلف اخلامس، بل كان البلد خاليا من هذه الوسائل للنشر قبل 
ستني عاما، وهو عمري، وإن ما كان موجودا منها كان ناقصا وقليال وكان 

  رتلة الشاذ والنادر. مب

                                                                                                                     

انية بروزا يف زمن توفرت فيه لعدم توفر الوسائل. وقد أدى النيب هذا الواجب ببعثته الث
 الوسائل إليصال اإلسالم إىل مجيع شعوب العامل. منه
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هذه هي الرباهني الساطعة على كوين مسيحا موعودا وإماما مهديا وليس من 
شك يف أن من تأمل يف كل هذه الدالئل بالتقوى فسوف يتبني له أين من اهللا. 

) قد ١. (١انظروا بإنصاف كم من شهادات متوفرة على صدقي عند دعواي
سالم واملسلمني تقريبا، وحالة اإلسالم استأصلت الفنت واملفاسد يف األرض اإل

الداخلية صارت حرجة لدرجة أن اندفن الدين املطهر حتت آالف البدع. كان 
فرقة خالل اثين عشر قرنا، أما القرن الثالث عشر  ٧٣املسلمون قد افترقوا إىل 

فقد أحدث البِدع والفرق اجلديدة اليت مل تكن يف اثين عشر قرنا ماضيا، ويتعرض 
إلسالم للهجمات اخلارجية بقوة ومحاس لدرجة أنْ أعرب الذين يستنتجون من ا

عن رأيهم أن  - وهم غري مطلعني على املشيئة السماوية - األوضاع الراهنة فقط
اإلسالم يكاد ينقرض. فالدين العظيم الذي كان إذا ارتد عنه شخص واحد 

رأس القرن هو الذي  قامت القيامة يف األمة، يرتد عنه اآلن مئات األلوف. وإن
كان قد أنبئ حبقه أنه سيبعث فيه شخص من األمة إلصالح املفاسد الراهنة على 
الدوام. واآلن توجد املفاسد بل هي على أوجها، لكنه على حد زعم معارضينا 
مل يبعث شخص إلصالح هذه املفاسد اليت تأكل اإلميان، وقد مضى من القرن 

هذه قد بطلت عند ضرورة حتققها  �نبوءة النيب قرابة خمسه، وبتعبري آخر كأن 
مع أنه القرن نفسه الذي صار فيه اإلسالم غريبا وكان حباجة إىل التأييد السماوي 

                                                 
قد توفرت يف هذا  �من مجلة الشهادات شهادة قوية أن الدالئل على وفاة عيسى  ١

الزمن من كل جانب، وقد توفر اإلثبات القوي جدا والرباهني البينة جدا على أن قربه 
موجود يف حي خانيار مبدينة سرينغر يف كشمري، وليكن معلوما أن معيار اختبار صدقنا 

يف احلقيقة حيا فجميع  �وحياته، فإذا كان عيسى  �وكذب معارضينا وفاة عيسى 
ة ومجيع براهيننا باطلة، أما إذا كان قد تويف حبسب البيان القرآين يف احلقيقة دعاوينا كاذب

 فإن معارضينا على الباطل، فاآلن بيننا القرآن الكرمي، فتدبروه. منه
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احملض. وكان ينبغي أن يبعث يف القرن نفسه شخص يرد هجمات النصارى 
وينتصر على الصليب، أو بتعبري آخر ميكن أن تقولوا بأنه كان جيب أن يبعث 

موعود ليكسر الصليب. فأي نظام دبره اهللا عند رؤيته طوفان الضاللة هذا  مسيح
ومالحظة املوت الروحاين هلذا احلد؟ فهل ظهر شخص على رأس هذا القرن 

كانت بؤرة الضالل، ألنه قد  ١لقمع الفنت الصليبية؟ وأي شك يف أن اهلند
كة اليت ليس هلا ظهرت يف هذا البلد مئات األديان الفاسدة وآالف البِدع املهل

نظري يف أي بلد. وإن احلرية كما فتحت الطريق للسيئة فقد فتحته للحسنة أيضا، 
إال أنه ملا كانت مواد السيئة الكثرية قد اجتمعت، فقد شجعتها هذه احلرية قبل 
كل شيء وظهرت يف األرض أشواك وأعشاب بكثرة ومل تترك موطئ قدم، 

يدرك أن هذا هو زمن ظهور املسيح  وكل عقل نقي وطيب ومؤيد بروح القدس
املوعود. وكان هذا القرن جديرا بأن يبعث فيه عيسى بن مرمي لينال الفتح على 
صليب يف أيدي النصارى يف العصر احلاضر كما كان عيسى بن مرمي قد نال 
الفتح على الصليب الذي كان بأيدي اليهود. وهذا الفتح نفسه قد عرب عنه يف 

بكسر الصليب. لقد بلغت الفتنة الصليبية مبلغا ال تريد هلا الغرية  األحاديث النبوية
اإلهلية أبدا أن تتقدم أكثر. وكفى دليال على ذلك أنه ال يوجد نظري يف أي حقبة 
من تاريخ الزمن لعظم السيل الذي أحرزته هذه الفتنة، واهلجوم الذي شنته هذه 

والوقاحة اليت مدت ا هذه الفتنة على اإلسالم من كافة اجلوانب، والتجاسر 

                                                 
إذا خرج أحد من بيته لبضعة أيام وجتول يف مكة املعظمة واملدينة املنورة والبلدان  ١

د أنه ال نظري ملا اجتمع يف بلدنا هذا من أديان اإلسالمية مثل الشام وغريها، فسوف يشه
خمتلفة يف العصر احلاضر وال نظري له يف مهامجة أتباع كل دين غريهم ليل ار يف أي بلد 

 آخر. منه
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، والتدابري الكاملة اليت وظفتها هذه الفتنة إلطفاء �الفنت يدها إىل عرض النيب 
نور اإلسالم. ال يوجد له نظري يف أي حقبة من تاريخ الزمن. وال شأن يذكر أمام 
هذه الفتنة للفنت اليت كان يبعث عند ظهورها أنبياء ورسل يف بين إسرائيل أو 

اددون يف هذه األمة. وهذا األمر من األمور احملسوسة البدهية اليت ال  بعث هلا
يسع املرَء إنكارها. لقد مت نشر قرابة مائيت مليون كتاب وكتيب ردا على 
اإلسالم وتكذيبا له يف هذا القرن الثالث عشر. وقد اقتحمت املسيحية كل بيت، 

وإذا كان قد آن فأخبِروين  ١هللا أو بعد هجوم مئة عام مل يئن أوان هجوم واحد
أنتم بأي اسم كان جيب أن يسمى ادد الذي كان سيبعث على رأس هذا 
القرن للفتح على الصليب أو لكسر الصليب حبسب مصطلح احلديث؟ وأي اسم 

لكاسر الصليب، أليس اسم كاسر الصليب املسيح املوعود  �أعطى النيب 
أن يبعث على رأس هذا القرن جمدد  وعيسى بن مرمي؟ إذن فكيف كان ميكن

   ٢آخر غري املسيح املوعود؟

                                                 
ليس املراد من هذا اهلجوم أن اإلسالم سيشن الغارة بالسيف أو البندقية، بل املواساة  ١

املسيحية بالدالئل، لكن حبسن النية وحب بين الصادقة أمضى وأحد األسلحة، فاهزموا 
البشر، فليس من مقتضى الغرية اإلهلية اآلن أن يؤسس سفك الدماء واحلروب، وإمنا يريد 

من الشرك وعبادة املخلوق،  -رمحة به - اهللا يف الوقت احلاضر أن خيلص النسل اإلنساين
 . منه وذلك بآياته البينات وبرباهينه القوية وبساعد إظهار قدرته

صحيح أن جمددا يبعث على رأس كل قرن ويف ذلك يوجد حديث، لكن القرآن الكرمي  ٢
يعلن بصوت عال عن بعثة املسيح املوعود أن ادعوا دعاء سورة الفاحتة أن يعصمكم اهللا 
من فتنة زمن يكفَّر فيه املسيح املوعود ويكذَّب عندما تكون املسيحية مسيطرة على العامل. 

إِنا نحن نزلْنا �يبشر بوضوح ببعثة ذلك املوعود، وكذلك تصرح اآلية:  فهذا الدعاء
) جبالء أنه عندما سيظهر قوم يتمىن القضاء على ١٠(احلجر:  �الذِّكْر وإِنا لَه لَحافظُونَ

 هذا الذكر، فسوف حيفظه اهللا يف ذلك الوقت عن طريق أحد املبعوثني من السماء. منه
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ا النتباه القراء أنه يتبني من القرآن الكرمي لفتنريد أن نبني يف هذه اخلامتة 

ظهرت ثالثة أنواع من  إذاوالكتب السماوية السابقة مبنتهى الوضوح، أنه 

    املخلوق يف العامل فاعلموا أن املسيح املوعود قد ظهر أو يوشك أن يبعث: 

املسيح الدجال؛ الذي يعين خليفة إبليس، ذلك ألن الدجال هو االسم  )١(

األعظم للشيطان من بني أمساء الشيطان، ومعناه كامت احلق وواهب الرونق والبهاء 

ك، ومسدل الستار على طرق احلياة؛ وهذا هو اهلدف للكذب وفاتح طرق اهلال

األعظم للشيطان. هلذا فهو امسه األعظم. ومقابله مسيح اهللا احلي القيوم؛ أي 

اسم اهللا األعظم باإلمجاع، ومعناه احمليي  فاهللا احلي القيومخليفة اهللا احلي القيوم. 

ائم بالذات، وقيوم اجلميع روحانيا وماديا، والسند األبدي لكال نوعي احلياة والق

جبذبه الذايت. واهللا؛ هو املعبود، أي الذات غري املدركة، وهو فوق العقول ووراء 

الوراء واأللطف، الذي يرجع إليه كل شيء عابدا، أي إما يف حالة الفناء العشقي 

الذي هو الفناء النظري، أو يف حالة الفناء احلقيقي الذي هو املوت. إن كل هذا 

وكأنه ملتزم بأمر معني، ويتجلى من  - كما هو بني -يغادر خواصه ال  النظام

هذا التفصيل أن اسم اهللا األعظم أي "اهللا احلي القيوم" يقابله اسم الشيطان 

صراع يف هذا الزمن األخري بني  أن يندلع �األعظم أي "الدجال" وأراد اهللا 

امسه األعظم واالسم األعظم للشيطان، كما كان صراع قد حدث من قبل عند 

 سلط الشيطان على أيوب يف زمنه، فقد سلط �خلق آدم. فكما أن اهللا 
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الشيطانَ على اإلسالم عند هذا الصراع وأذن له أن يشن الغارة على اإلسالم 
 مظهرا له،  حبسب عادته قوما ١طانُـجبميع خيله ورجِله. عندئذ جعل الشي

                                                

  
  
  
أن الدجال يف احلقيقة اسم الشيطان  -وهذا هو مذهبنا -من الثابت بالتحقيق)  ۱(

". ويتجلى من هذا التحقيق اهللا احلي القيوماألعظم، وهو مبحاذاة اسم اهللا األعظم؛ أي "
أن اسم الدجال ال يطلَق على اليهود على وجه احلقيقة وال على قساوسة النصارى، وال 

ء عباد اهللا الضعفاء، ومل يعطهم اهللا أي خيار مقابله، على أي أمة أخرى، ألن كل هؤال
فال ميكن أن يسموا الدجال يف أي حال من األحوال، إال أم مظاهر السم الشيطان هذا. 
فمنذ بدء الدنيا يوجد هؤالء املظاهر باستمرار، وكان أول مظهر له "قابيل" االبن األول 

قُبل منه"، وبسبب احلسد خضب نفسه بدماء أخاه هابيل على كونه "تآلدم، الذي حسد 
أما املظهر األخري للدجالِ الذي هو املظهر األمت واألكمل السم الشيطان، فقوم نفس بريئة. 

ذُكر يف أول القرآن الكرمي ويف آخر القرآن الكرمي أيضا، أي فرقة "الضالني" الذين انتهت 
أي لثالثة األخرية للقرآن الكرمي أيضا، ، مث ذُكروا يف السور ا�سورة الفاحتة على ذكرهم
 وسورة الناس. وإمنا الفرق أن سورة اإلخالص تضم بيان الفلق يف سورة اإلخالص وسورة

قُلْ هو اللَّه أَحد * اللَّه الصمد * لَم يلد ولَم يولَد * ولَم يكُن لَه �: �اعتقادهم كما قال 
                                                 

�
ليس املراد من الضالني جمرد من ضلّوا، بل املراد منه أولئك النصارى  حاشية على احلاشية: 

حلبهم املفرط له، ألن من معاين الضاللة أن يتخذ اإلنسان  �الذين يغالون يف شأن عيسى 
حىت مساع اسم غريه باإلكرام كما  -احلب املفرط له نتيجة -أحدا حبيبه لدرجة أنْ ال يتحمل

) أيضا املعىن نفسه. فاملراد من ٩٦(يوسف:  �إِنك لَفي ضلَالك الْقَدميِ�حتمل اآلية: 
�هِملَيوبِ عضغوا بأن يوصف عيسى ع �الْمباملؤمن  �لماء اليهود أولئك الذين مل يرض

نتيجة عدائهم الشديد له، بل وصفوه كافرا جيب قتلُه. فاملغضوب عليه هو ذلك اإلنسان شديد 
الغضب الذي يغضب عليه غريه لغلوه يف الغضب. وكلتا هاتني الكلمتني وقعتا مبقابل؛ أي أن 

إهلا لإلفراط يف احلب، بينما املغضوب عليهم هم اليهود  �الضالني هم الذين اختذوا عيسى 
الذين كفَّروا مسيح اهللا لإلفراط يف العداء. وهلذا حذِّر املسلمون يف سورة الفاحتة أن يتقوا من 

حيث أشري إىل أم سيواجهون كال االمتحانني، إذ سوف يأيت املسيح املوعود  -كلتا الفتنتني
إهلا،  �كما تبلغ غلبة الضالني أي النصارى الذين اختذوا عيسى وسيكفَّر كاملسيح السابق، 

 ويواظبوا على الدعاء يف الصلوات التقائها. منه -أيضا كماهلا
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دا أَحمركَّب وليس له ابن وال أب وليس له أي كفء. �كُفُو أي غري ،أي أن اهللا أحد 
ففي هذه السورة ذُكرت عقائد هؤالء القوم، وبعد ذلك أشري يف سورة الفلق إىل أن 
هؤالء القوم يشكلون خطرا على اإلسالم وبواسطتهم سينتشر الظالم احلالك يف الزمن 

شرا هائال، وأن هؤالء الناس سوف خيدعون األخري، وسيواجه اإلسالم يف ذلك الزمن 
الناس بنفثهم يف عقد املعضالت ودقائق الدين على شاكلة املكّارات، وكل ذلك سيكون 
بدافع احلسد فقط، كما كان تصرف قابيل ناجتا عن احلسد. وإمنا الفرق أن قابيل أراق دم 

ار؛ إن ضباختصأخيه على األرض أما هؤالء فبسبب ثورة احلسد سيقتلون الصدق. 
تضم بيان عقائدهم، أما سورة الفلق فتضم شرحا ألعماهلم اليت  �قُلْ هو اللَّه أَحد �سورة

تصدر عنهم زمن القوة والسلطة. فبوضع السورتني مبحاذاة بعضهما يفهم جليا أن السورة 
 أحواهلم األوىل، أي سورة اإلخالص، تضم بيان عقائد قوم النصارى، والسورة الثانية تبني

إىل الزمن األخري عندما يصبح هؤالء مظاهر أمتَّ  �غَاسقٍ إِذَا وقَب�العملية، وأُشري يف
للروح اليت وصفها اهللا مضلة، وبكتابة هاتني السورتني مبحاذاة بعضهما تدرك بسهولة هذه 

  اإلشارات اللطيفة؛ فمثال اقرأوا على هذا النحو: 
  

� دأَح اللَّه وقُلْ ه دمالص اللَّه *�  
قل إن ذلك املعبود احلقيقي الذي إليه 
ترجع مجيع األشياء بعد فناء العبودية 
التامة أو الفناء القهري، أحد. وبقية 
املخلوقات كلها ختضع ألحد نوعي 
الفناء، وكل شيء حمتاج إليه، لكنه هو 

  غين عن كل شيء. 
  
�ولَدي لَمو دلي لَم�   

فهو من ليس له أي ابن وال هو ابنا 
  ألحد. 

  
  
  

   �قُلْ أَعوذُ بِرب الْفَلَقِ�
قل إنين أعوذ بالرب الذي خلق مجيع 

ه الثاين؛ املخلوقات حبيث فلق أحدا وخلق من
أي جعل البعض حمتاجا للبعض، والذي خيلق 

  الصبح بعد الظالم. 
  
  
  
�لَقا خم رش نم�   

حنن نعوذ باهللا من شر خملوق فاق مجيع 
األشرار شرا، وليس له أي نظري يف الشرور 
منذ بدء اخللق إىل األخري. ومن شر الذين 

لَم يلد ولَم �يعتقدون خالف األمر احلق 
ولَدأي قد اختذوا هللا ولدا. � ي  
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�دا أَحكُفُو لَه كُني لَمو�  
وليس له أي نظري أو مثيل منذ األزل 
أي ذاته منـزهة عن النظري واملثيل وهو 

 سبوح.

� رش نمو * قَبقٍ إِذَا وغَاس رش نمو
النفَّاثَات في الْعقَد * ومن شر حاسد إِذَا 

دسح�   
وحنن نعوذ باهللا من الزمن الذي ينتشر فيه 
ظالم الثالوث والشرك يف العامل كله، ومن 

ويعقّدون؛ أي شر أولئك الذين ينفثون 
يقومون بسحر يف اخلداع، ويسببون املشاكل 
يف معرفة الصراط املستقيم. كما نعوذ باهللا 
من حسد ذلك احلاسد العظيم، حني سيكتم 

  ذلك احلزب احلق رد احلسد. 
وكل هذه اإلشارات إىل القساوسة النصارى 
أن الزمن يوشك أن يأيت عندما سينشرون 

لعامل ظالما، ويكون الشر يف العامل وميألون ا
خداعهم كالسحر، وسيكونون حاسدين 
جدا، إذ سوف ينظرون إىل اإلسالم بازدراء 
وبدافع احلسد، وإن عبارة "رب الفلق" تشري 

أي زمن املسيح  -إىل أن زمن الصبح
 أيضا سيطلع بعد ذلك الظالم. -املوعود

  
يتبني من هذه املقارنة اليت أجريت بني سورة اإلخالص وسورة الفلق أن كلتا هاتني 
السورتني تذكر فرقة واحدة، وإمنا الفرق بينهما أن سورة اإلخالص تضم بيان عقائد هذه 

شر سورة الفلق فتضم بيان أعماهلا. ولقد مسيت هذه الفرقة يف سورة الفلق بـ "الفرقة أما 

" أي "شر الربية" ويتبني من إلقاء نظرة على األحاديث أن الدجال املعهود هو ما خلق
اآلخر قد مسي بـ "شر الربية" ألنه ال أحد يساويه شرا من زمن آدم إىل األخري. مث بعد 

قُلْ أَعوذُ بِرب الناسِ * ملك الناسِ * إِلَه الناسِ * من �وهي:  هاتني السورتني سورة الناس
. يف هذه �شر الْوسواسِ الْخناسِ * الَّذي يوسوِس في صدورِ الناسِ * من الْجِنة والناسِ
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 ربم السورة إشارة إىل أن زمن وسوسة هذا اخلناس هو حني لن يبقى على األرض أي
لإلسالم وال عامل رباين، ولن يكون أي ملك مسلم حيمي الدين. فعندئذ يكون اهللا وحده 

سلمني يف كل مناسبة. وهو وحده يكون إلـههم ومربيهم وملكَهم فقط. فليتضح مالذَ امل
 اآلن أن اخلناس أحد أمساء الشيطان، أي حني يتخذ الشيطان سرية األفعى وال يقوم بإكراه
وإجبار علنا ويوظف جمرد املكر واخلديعة وإثارة الوساوس، وخيتار أدق الطرق وأخفاها 

مسه يف العربية "ناحاش". فقد ورد يف أوائل التوراة أن الناحاش للدغ، يسمى اخلناس. وا
وعندئذ أكل آدم أيضا. فمن سورة الناس  �أغوى حواء، فأكلت بإغوائه الثمرة املمنوعة

هذه يتبني أن هذا الناحاش سوف يظهر يف الزمن األخري مرة أخرى أيضا. وهذا الناحاش 
تعثُّر آدم قبل ستة آالف سنة وكان قد  نفسه مسي بالدجال أيضا، وهو الذي تسبب يف

جنح يف خداعه آنذاك، وكان آدم مغلوبا. لكن اهللا أراد أن خيلق آدم مرة أخرى يف اجلزء 

                                                 

�
فليكن معلوما أن من ذنب حواء أا استجابت للشيطان مباشرة   حاشية على حاشية: 

) أوال: أا ١وعصت حكم اهللا، فاحلق أن حواء مل ترتكب ذنبا واحدا فقط بل أربع معاصٍ، (
) ثانيا: صدقت عدو اهللا الشيطانَ والكذب املتجسد ٢استخفت بأمر إهلي، واعتربته كاذبا (

ثالثا: مل تكتف باعتبار تلك املعصية عقيدةً فقط بل قد خالفت أمر ) ٣مستحق اللعنة األبدية (
) رابعا: إن حواء مل ختالف أمر اهللا وحدها فقط بل قد أغوت آدم ٤اهللا وارتكبت املعصية عمليا (

أيضا ممثلةً الشيطانَ، فأكل آدم من تلك الشجرة املمنوعة بإغواء حواء فقط. وهلذا السبب عدت 
آمثة جدا، بينما عد آدم معذورا، ومرتكب خطأ بسيط كما يظهر من اآلية الكرمية حواء عند اهللا 

)، أي يقول اهللا يف هذه اآلية: إن آدم مل خيالف أمري متعمدا، ١١٦(طه:  �ولَم نجِد لَه عزما�
 بل قد خيل إليه أن حواء حني أكلت من الشجرة مث أعطته، فلعل ذلك بإذن من اهللا. وهلذا

ولَم نجِد لَه �السبب مل يربئ اهللا ساحة حواء يف كتابه، لكن برأ ساحة آدم. أي قد قال حبقه: 
وعاقب حواء عقابا شديدا، حيث جعلها خاضعة للرجل وحمتاجة إليه وقدر هلا مشاكل  �عزما

احلمل والوالدة. وملا كان آدم قد خلق على صورة اهللا، لذا مل يستطع الشيطان مواجهته. ومن 
هنا يستنبط أن الذي ليس يف والدته نصيب ذكورة فهو ضعيف، وحبسب التوراة من الصعب 

بأنه خلق على صورة اهللا أو هو مثل اهللا. صحيح أن آدم أيضا مات حتما، إال أن القولُ يف حقه 
هذا املوت ليس وليد الذنب، بل كان املوت منذ البداية قد جعل جزءا من خلق اإلنسان، فكان 

 ال بد أن ميوت حىت لو مل يرتكب الذنب. منه
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األخري من اليوم السادس مثله، أي يف اية األلف السادس، كما كان قد ولد يف اليوم 
ن آدم غالبا. فقد السادس ليقيمه مقابل الـناحاش. وهذه املرة غُلب الـناحاش وكا

خلقين اهللا كمثل آدم، ومسي هذا العبد املتواضع آدم، كما يف الرباهني األمحدية إهلام: 
" خلق آدم فأكرمه" كما هناك إهلام آخر هو: "أردت أن أستخلف فخلقت آدم"

". وقد ورد عن آدم يف يا آدم اسكن أنت وزوجك اجلنةباإلضافة إىل إهلام آخر: "
نعملُ اِإلنسانَ علَى صورتنا كَشبهِنا". مث ورد يف سفر دانيال : «٢٦اإلصحاح األول: 

: عندئذ سينهض ميخائيل (ومعناه مثيل اهللا) ذلك السيد العظيم القائم لتأييد ١٢اإلصحاح 
أبنائك.  (أي سيبعث املسيح املوعود يف الزمن األخري)، فميخائيل، أي مثيل اهللا، هو يف 

م يف التوراة. وقد أشري إىل ذلك يف احلديث النبوي أيضا حيث ورد: إن اهللا احلقيقة اسم آد
خلق آدم على صورته. فمن هنا تبين أن املسيح املوعود سيظهر على صورة آدم، وهلذا 
خصصت له اية األلف السادس ألنه مبرتلة اليوم السادس، أي كما خلق آدم يف اية 

دةُ املسيح املوعود يف اية األلف السادس. وكما ابتلي اليوم السادس كذلك قُدرت وال
آدم بالـناحاش الذي يسمى يف العربية باخلناس والذي امسه اآلخر الدجال، كذلك قد 

يف احلياة  -الذين يف مزاجهم أنوثٌة -خلق مقابل هذا اآلدم األخري ناحاش ليطمع الناس
قد  - ويف القرآن باخلناس -ة بالـناحاشاألبدية كما كانت األفعى اليت مسيت يف التورا

طمعت حواء. لكنه قد قُدر هذه املرة أن هذا اآلدم سيغلب ذلك الناحاش. باختصار؛ قد 
ظهر صراع مرة أخرى بني آدم والناحاش اآلن يف اية األلف السادس. وهذه املرة لن 

لتناول آدم نصيبا من تقدر األفعى القدمية على اللدغ كما كانت قد لدغت حواَء سابقا، 
السم. بل يأيت زمن يلعب فيه األوالد مع هذه األفعى، ولن تقدر على إحلاق الضرر. لقد 
أشار القرآن الكرمي إشارة لطيفة حني أى سورة الفاحتة على "الضالني" والقرآنَ على 

  "اخلناس" ليفهم العاقل أن هذين االمسني واحد يف احلقيقة والروحانية. منه
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وشن على اإلسالم غارة شديدة، وخلق اهللا شخصا هو مظهر المسه األعظم، 
ووهب له حالة الفناء لريجع إليه، لتنشأ له العالقةُ باملعبود يف صورة العبادة 
احلقيقية، ومساه أمحد؛ ألن ألطف أنواع العبادة وأمساها هو احلمد، وهو 

ئ، وال يتأتى احلمد التام دون حتقق املعرفة يتطلب املعرفة التامة بصفات البار
) أحدمها الذي يتعلق بعلوه الذايت ١التامة. وإن حمامد اهللا على نوعني: (

) والثاين الذي يتجلى أثرها على املخلوق ٢والرفعة والقدرة والتنـزه التام. (
من خالل اآلالء والنعماء. وإن الذي يعطى اسم أمحد من السماء، ترتل عليه 
أوالً اآلالُء والنعماء الظاهرية والباطنية بتواتر مبقتضى اسم الرمحانية. مث ينشأ 
يف قلبه حبّ ذلك احملسن احلقيقي بسبب اإلحسان الدافع إىل حب احملسن، مث 
ينمو ذلك احلب فيبلغ درجة احلب الذايت، مث يكسب القرب مبوجب احلب 

رة البارئ عز امسه الذايت. ونتيجة القرب تنكشف عليه مجيع صفات حض
اجلاللية واجلمالية. فكما أن اسم اهللا جامع الصفات الكاملة، كذلك يصبح 
اسم أمحد جامع مجيع املعارف. فكما أن اسم "اهللا" هو االسم األعظم هللا، 
كذلك فإن اسم أمحد هو االسم األعظم لذلك اإلنسان الذي يعطى هذا 

سان اسم أعظم منه. ألنه مظهر االسم يف السماء من بني البشر. وليس لإلن
ملعرفة اهللا التامة وفيوضه التامة، فحني يظهر على األرض جتلٍّ عظيم من اهللا، 
ويريد اهللا أن يظهر الكنـز اخلفي لصفاته الكاملة، فيبعث يف األرض إنسان 
يسمى يف السماء بأمحد. باختصار؛ ملا كان اسم أمحد ظال كامال السم اهللا 

ن اسم أمحد دوما من االنتصار على الشيطان، وكذلك كان األعظم، لذا يتمك
مقدرا للزمن األخري أن تظهر من ناحية قوى الشيطان على وجه الكمال 
 مقابله اسم ه، ويظهر االسم األعظم للرمحن أيضا على األرض ويظهروبروز
يعد ظال السم اهللا األعظم، أي أمحد. وحدد موعد هذا الصراع األخري يف 



٢٣٠  òíëŠÛìÌÛa@òÐznÛa 

زء األخري من األلف السادس. وكما يضم القرآن الكرمي التصريح أن اهللا اجل
تعاىل قد خلق كل شيء يف ستة أيام، إال أنه خلق اإلنسان الذي كانت دائرة 
املخلوق تنتهي عليه يف اجلزء األخري من اليوم السادس؛ كذلك حدد هلذا 

انت بضعة اإلنسان األخري اجلزء األخري من األلف السادس، فخلق حني ك
أعوام باقية على انتهاء األلف السادس من حيث احلساب القمري. وإن نضجه 
الذي حدد للمرسلني، أي أربعون عاما، قد حتقق حني جاء رأس القرن الرابع 
عشر. وكان من الضروري للخليفة األخري أن يخلق كآدم يف اجلزء األخري من 

لوغه أربعني عاما من العمر على عند ب �األلف السادس وأن يبعث مثلَ النيب 
رأس القرن. ويستحيل على أي كاذب ومفتر أن يتدخل يف هذه الشروط 
الثالثة، وأضيف إليها األمر الرابع وهو اخلسوف والكسوف يف رمضان الذي 

  كان قد عد من آيات املسيح املوعود. 
 النوع الثاين من املخلوقات الذي هو عالمة املسيح املوعود هو ظهور

يأجوج ومأجوج، ولقد وصفت بعض شعوب البالد الغربية بيأجوج ومأجوج 
يف التوراة، وحدد زمن ظهورمها زمن املسيح املوعود. وإن القرآن الكرمي قد 

، أي سيتمتعون بكل تفوق �١من كُلِّ حدبٍ ينِسلُونَ�كتب من عالمتهما 
أرضي وسوف ينتصرون على كل قوم. وثانيا أشري إىل العالمة أم يوظفون 
النار مبهارة يف أعماهلم، أي ستكون معاركهم بواسطة النار وتسري حمركام 
بواسطة النار، وسيحوزون على مهارة كبرية يف استخدام النار. هلذا السبب 

جيج هو هليب النار، وإن خلق الشيطان أيضا سموا يأجوج ومأجوج. ألن األ

                                                 
  ٩٧األنبياء:   ١
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، هلذا هلا عالقة فطرية �١خلَقْتنِي من نارٍ�من النار كما يتبني من اآلية: 
بيأجوج ومأجوج. وهلذا السبب يتجلى اسم الشيطان األعظم ذا القوم، 
ويصلحون ليصبحوا مظهره األمت، لكن التجلي األعظم السم اهللا األعظم الذي 

األمت اسم أمحد، كما سبق بيانه قبل قليل، كان يقتضي وجودا ال  مظهره
يذكر القتال وسفك الدماء، بل ينشر يف األرض السالم والوئام واحلب. 
كذلك كان يقتضي تأثري كوكب املشتري أن ال يحمل السيف للقتل. 
وكذلك كان هذا اجلزء األخري من األلف السادس الذي يتضمن مفهوم اجلمع 

جمموعةَ املخلوقات مع  - برفع مجيع الفروق واخلالفات واخلسائر -ربزوي
إمامهم والذي ميتلئ بتمام الصلح والوئام انطالقا من النظري السابق، يقتضي أن 
يرتفع االفتراق واالختالف مع لوازمهما، أي احلرب واجلدال. كما يتبني من 

لق آدم يف اجلزء األخري كتاب اهللا أن اهللا خلق األرض والسماء يف ستة أيام وخ
وألَّف نظام العامل، وخلق آدم تابعا للتأثري العظيم للمشتري  ٢من اليوم السادس

  لينشر السالم والصلح يف األرض. 
                                                 

 ١٣األعراف:  ١
هو الَّذي خلَق لَكُم ما في �يتبني من اآليات التالية أن آدم خلق يف اليوم السادس وهي:  ٢

 عبس ناهواِء فَسمى إِلَى السوتاس ا ثُميعمضِ جإِذْ الْأَرو * يملٍء عيبِكُلِّ ش وهو اتومس
كفسيا ويهف فِْسدي نا ميهلُ فعجيفَةً قَالُوا أَتلضِ خي الْأَرلٌ فاعي جإِن كَةلَائلْمل كبقَالَ ر 

 لَمي أَعقَالَ إِن لَك سقَدنو كدمبِح حبسن نحناَء ومونَالدلَمعا لَا ت٣٠(البقرة:  �م-
)، أي بعد أن خلق اهللا كل ما يف األرض وخلق سبع طبقات للسماء. باختصار؛ بعد ٣١

الفراغ من خلق العامل كليا أراد أن خيلق آدم، فخلَقه يف اليوم السادس أي يف اجلزء األخري 
قد خلق آدم بعدها من يوم اجلمعة. ألن األشياء اليت كانت قد خلقت يف اليوم السادس 

كلِّها حبسب النص القرآين، ويربهن على ذلك ما ورد يف سورة "فصلت" بصراحة وهو 
أن اهللا خلق سبع مساوات يف يوم اخلميس واجلمعة، وفهم سكان كل مساء أمرهم املتعلق 
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بتلك السماء، وزين السماء الدنيا بقناديل النجوم، كما خلق هذه النجوم ألن أمور حفظ 
فَقَضاهن  �مل الكثرية كانت تتوقف عليها. هذه تقادير اهللا العزيز العليم. واآليات هي:العا

ا سبع سموات في يومينِ وأَوحى في كُلِّ سماٍء أَمرها وزينا السماَء الدنيا بِمصابِيح وحفْظً
)، فقد تبني من هذه اآليات أن األمور مثل جعل ١٣لت:(فص �ذَلك تقْدير الْعزِيزِ الْعليمِ

السماوات سبعةً، وتدبري أمورها الداخلية قد حتققت خالل يومني متبقيني، أي يف يوم 
اخلميس واجلمعة. ويثبت من اآليات األوىل اليت كتبناها آنفا أن خلْق آدم كان بعد خلق 

وي. باختصار؛ بعد خلْق ما يف العامل سبع مساوات وبعد الفراغ من النظام األرضي والسما
كله خلق آدم. وملا كانت كل هذه األعمال مل تنته يف يوم اخلميس فقط، بل قد استغرقت 

أي مل  �فَقَضاهن سبع سموات في يومينِ�شيئا من يوم اجلمعة أيضا، كما يتبني من: 
. فعلم منه يقينا أن اجلزء األول من �مينِفي يو�يقل اهللا يف هذه اآلية: "يف يوم" بل قال: 

يوم اجلمعة استغرِق يف خلق السماوات والنظام الداخلي هلا. هلذا قد تقرر بنص صريح أن 
آدم خلق يف اجلزء األخري من يوم اجلمعة. ولو أثار أحد شبهةً بأن من احملتمل أن يكون 

هو  �من سورة احلديد تزيل هذه الشبهة وهي:آدم قد خلق يف اليوم السابع، فاآلية الرابعة 
)، أي ٥(احلديد:  �الَّذي خلَق السماوات والْأَرض في ستة أَيامٍ ثُم استوى علَى الْعرشِ

بعد الفراغ من خلْق املخلوقات كلها يف ستة أيام، بدأ يظهر صفتي العدل والرمحة. إن 
لوهية يشري إىل أنه بعد أن خلَق اخللق كله بدأ يتصرف معهم استواء اهللا على عرش األ

مبقتضى العدل والرمحة والسياسة. فهذا التعبري مستمد من أنه حني يحضر أصحاب القضية 
كلُّهم وأركان الدولة واجليش يبتهم وتكون أعمال احملكمة على أوجها حيث يطلب كل 

باب العظمة واهليبة، يأيت امللك بعد ذي حق حقه من العدل امللكي، وتتوفر مجيع أس
اجلميع ويزين عرش احملكمة بوجوده الكرمي. باختصار؛ قد ثبت من هذه اآليات أن آدم 
خلق يف اجلزء األخري من يوم اجلمعة، ألن سلسلة اخللق قد انقطعت بعد اليوم السادس. 

إن اليهود وصفوا  والسبب أن اليوم السابع هو يوم االستواء على العرش ال يوم اخللق.
اليوم السابع يوم الراحة، لكن ذلك سوء فهمهم، بل هو تعبري معناه أن اإلنسان حني 
يفرغ من مهمة عظيمة فكأن ذلك الوقت وقت راحته. فالنصوص من هذا النوع يف 
التوراة من قبيل ااز وال تعين أن اهللا تعب يف احلقيقة ومل جيد بدا من الراحة نتيجة 

 ملشقة.اإلرهاق وا
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: أجتعل املفسد خليفةً؟ �ك أمر آخر عن هذه اآليات؛ فما معىن قول املالئكة هللا هنا
فليتضح أن احلقيقة أن اهللا حني خلق يف اليوم السادس سبع مساوات وقضى وقدر أمر كل 

على االنتهاء،  -الذي هو يوم جنم السعد األكرب، أي املشتري -مساء، وقرب اليوم السادس
وأَوحى �حسب مدلول اآلية  -لذين كانوا قد أوتوا علم السعد والنحسوالحظ املالئكة ا

أن آدم يف الظاهر  - وكانوا قد علموا أن السعد األكرب هو املشتري �في كُلِّ سماٍء أَمرها
مل جيد نصيبا من هذا اليوم، إذ ما تبقّى من اليوم قليلٌ جدا، فخطر بباهلم أن خلق آدم 

وأن فطرته ستودع التأثريات الزحلية من القهر والعذاب  سيكون يف وقت "زحل"،
وغريمها، ومن مث سيتسبب يف ظهور فنت كثرية، فكان االعتراض مبنيا على ظن ال يقنيٍ. 

؟ وحسبوا �أَتجعلُ فيها من يفِْسد فيها ويسفك الدماَء�فاعترضوا بناء على الظن وقالوا:
 كان ين ومقدسني ومرتهني من كل سيئة، باإلضافة إىل أن خلْقهمأنفسهم زهادا وعابد

، �إِني أَعلَم ما لَا تعلَمونَ�: �يف عصر املشتري الذي هو رمز للسعد األكرب. فقال هلم 
أي أنكم ال تعلمون مىت سوف أخلق آدم؟ سأخلقه يف الساعة اليت هي أكثر ساعات بركةً 

يوم اجلمعة هو يوم السعد األكرب، إال أن ساعة العصر فيه من يوم املشتري. وصحيح أن 
قد فاقت كل ساعة سعادةً وبركة. فقد خلق آدم، يف آخر ساعات يوم اجلمعة، أي وقت 
العصر. وهلذا السبب هناك حثٌّ يف األحاديث على اإلكثار من الدعاء بني العصر واملغرب 

فهذه الساعة هي نفسها اليت مل يكن املالئكة يوم اجلمعة. فإن فيه ساعةً جياب فيها الدعاء. 
أيضا على علم ا. فمن خلق يف هذه الساعة يسمى آدم يف السماء، ويوضع به أساس 
لسلسلة عظيمة. فقد خلق آدم يف هذه الساعة حصرا، وهلذا السبب أعطي آدم الثاين 

هلام الوارد يف الساعةَ نفسها، وإىل ذلك أشري يف اإل -أي هذا العبد املتواضع -أيضا
. ٤٩٠انظروا الرباهني األمحدية، الصفحة  ،"ينقطع آباؤك ويبدأ منك"الرباهني األمحدية: 

ومن املصادفات الغريبة أن هذا العبد املتواضع مل يولد فقط يف اجلزء األخري من األلف 
باليوم السادس أي جبزئه الذي له العالقة باملشتري نفسها اليت كانت آلدم  - السادس
بل قد ولد هذا العبد املتواضع يف يوم اجلمعة، ويف الرابع عشر حبسب القمر.  -األخري

وهناك أمر آخر جدير بالبيان هنا أنه لو طرح سؤال أنه ملاذا بوركت الساعة األخرية من 
يوم اجلمعة وهي وقت العصر، اليت خلق فيها آدم، هلذه الدرجة؟ وملاذا خصت خبلق آدم؟ 

اهللا جعل نظام تأثري الكواكب حبيث ينال كوكب يف اجلزء األخري من  فجواب ذلك أن
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عمله شيئا من تأثري الكوكب القادم الالحق به. فلما كان الليل قريبا من وقت العصر 
الذي خلق فيه آدم، كان ذلك الوقت حائزا على شيء من تأثري زحل أيضا، كما كان 

تأثريات صبغة اجلمال. فقد خلق اهللا آدم يوم اجلمعة  مستفيضا بفيض املشتري احلائز على
وقت العصر ألنه كان يريد أن خيلق آدم جامعا للجالل واجلمال. وإىل ذلك تشري اآلية 

�يدبِي لَقْتي اهللا ليستا ٧٦(ص:  �خفالواضح اجللي أن يد .آدم بيدي أي خلقت ،(
ي اجلمايل واجلاليل. فاملقصود من هذه اآلية كيدي اإلنسان، فإمنا املراد من اليدين، التجل

أن آدم خلق جامعا للتجلي اجلاليل واجلمايل. وملا كان اهللا ال يريد أن يضيع سلسلة 
علمية، فقد استخدم عند خلقه آلدم تأثريات هذه الكواكب اليت صنعها بيديه. وليكن 

بل هلا تأثريات، كما  معلوما أن هذه النجوم ليست للزينة فقط، كما يزعم عامة الناس،
. أي هلذه  �وزينا السماَء الدنيا بِمصابِيح وحفْظًا�يتبني من كلمة "حفظا" يف آية: 

النجوم عالقة حبفظ نظام العامل، مثلما للدواء والغذاء عالقة بصحة اإلنسان. وليس هلا أي 
مليتة أمام اجلربوت اإلهلي، فال دخل يف اقتدار األلوهية، بل إن كل هذه األشياء مبرتلة ا

تقدر على فعل شيء دون إذن إهلي. إن تأثرياا بيد اهللا. فاألمر الواقع احلق أن للنجوم 
تأثريات يف األرض، فال أحد أكثر جهال يف األرض ممن يؤمن بتأثري "البنفسج" و"زنبق 

يت هي مظاهر لتجلي املاء" و"تربد" و"سقمونيا" و"خيار شنرب" ويرفض تأثريات النجوم ال
القدرة اإلهلية من الدرجة األوىل. وهي مظهر العجائب، اليت استخدم اهللا نفسه حبقها 

الذين يعدون هذه السلسلة العلمية  -كلمة "حفظا". فهؤالء الغارقون يف اجلهل حىت الرأس
يما ال يعرفون أن قانون قدرة اهللا يف العامل أنه مل خيلق أي شيء باطال وعق - من الشرك

وعدمي التأثري. فحني يقول إن كل شيء سخر لإلنسان، فأخربوا اآلن أي فائدة جيلب 
لإلنسان ملُء "مساء الدنيا" مباليني النجوم؟ أما قول اهللا تعاىل بأن كل هذه األشياء قد 
خلقت ملنفعة البشر فيجذب انتباهنا حتما إىل أن هذه األشياء أُودعت تأثريات خاصة تؤثر 

اإلنسان وحتضره. كما كتب احلكماء املتقدمون أن األرض يف البداية كانت غري  يف حياة
مستوية جدا، فسواها اهللا بتأثريات النجوم. وإن هذه النجوم ليست حمصورة يف السماء 
الدنيا فقط كما يظن اجلهلة، بل تقع على مسافات شاسعة عن بعضها. ففي السماء 

السماء السادسة كما يرى زحلُ الواقع يف السماء نفسها يتراءى املشتري الواقع يف 
السابعة. وسمي زحل لكونه أبعد النجوم مسافةً، ألن زحل يف املعاجم تعين األبعد أيضا. 
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واملراد من السماء، الطبقات اللطيفة اليت يتميز بعضها عن اآلخر خبواصها. فمن اجلهل 
دنا إىل العامل األعلى لن يظهر لنا القول أيضا إن السماء ليست بشيء، ذلك ألننا إذا صع

اخلالء والفراغ احملض يف أي مكان. فكامل االستقراء الذي هو على الدرجة األوىل 
الستكناه اهوالت، يفهمنا جبالء وصراحة أنه ليس هناك خالء حمض أو فراغ. فكما 

يتمتع مثل  خلق آدم األول متمتعا بتأثريات املشتري وزحل، أي بصبغة اجلالل واجلمال،
ذلك اآلدم الذي ولد يف اية األلف السادس بكال نوعي التأثريات. فعلى قدمه األوىل 
إحياء املوتى، وعلى الثانية موت األحياء، أي يف القيامة. وقد جعل اهللا يف زمنه عالمات 

عن الزمن األخري  �الرمحة والغضب أيضا، لتثبت صفتا اجلمال واجلالل. أما ما قال اهللا 
بأن الشمس والقمر كالمها سيظلم يف وقت واحد، وحيدث اخلسف يف عدة أماكن يف 
األرض، وتنسف اجلبال، فكل هذه عالمات القهر واجلالل. فعن زمن غلبة املسيحية أيضا 

تكَاد السماوات � �توجد مثل هذه اإلشارات يف القرآن الكرمي، ألنه قد ورد قوله 
عند غلبة هذا الدين، وحيدث املوت نتيجة اخلسف وغريه.  )٩١(مرمي:  �رنَيتفَطَّ

باختصار؛ إن وجود آدم الثاين أيضا جامع اجلالل واجلمال، ولذلك خلق يف اية األلف 
السادس. وهو يوم اجلمعة من أيام الدنيا حبساب األلف السادس، ووقت العصر من يوم 

فاحتة هناك إشارة لطيفة خبصوص هذا املقام؛ وهي أنه اجلمعة حيث ولد آدم. ويف سورة ال
ملا كانت سورة الفاحتة تذكر املبدأ واملعاد، أي ذكرت صفات اهللا من الربوبية إىل مالك 
يوم الدين، فنظرا هلذه العالقة قد قسمها احلكيم األزيل على سبع آيات ليشري إىل أن عمر 

 �اهدنا الصراطَ الْمستقيم �السورة هي:الدنيا سبعة آالف عام. واآلية السادسة هلذه 
فكأا تشري إىل أن ظالم األلف السادس سيتطلب اهلدى السماوي، وأن الطبائع اإلنسانية 
السليمة ستطلب من اهللا هاديا أي مسيحا موعودا. وأى هذه السورة على "الضالني"، أي 

ففيها إشارة إىل أن القيامة ستقوم على على اآلية السابعة اليت تنتهي على كلمة الضالني. 
الضالني. هذه السورة يف احلقيقة جامعة حلقائق ودقائق كثرية، كما بينا يف السابق. وإن 

اهدنا الصراطَ الْمستقيم * صراطَ الَّذين أَنعمت علَيهِم غَيرِ الْمغضوبِ علَيهِم ولَا �دعاء: 
الِّنيهذه السورة، يشري بصراحة إىل أن هذه األمة ستتعرض البتالء عظيم عند  يف �الض

ظهور فريق "املغضوب عليهم"، ويف زمن غلبة الفريق اآلخر "الضالني"، الذي التقائه جيب 
تكرار هذا الدعاء يف مخس صلوات. وعـلّمنا دعاء الفاحتة هذا حبيث يتضمن أوال من 
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هو خروج  -الذي هو عالمة املسيح املوعود -النوع الثالث من املخلوقات
لوم أيضا دابة األرض، واملراد من دابة األرض أناس يذكرون اهللا بألسنتهم وق

تفرح باإلميان به عقليا، لكنهم ال ميلكون الروح السماوية، فهم جمرد ديدان 
األرض، وال ينطقون بإنطاق الروح بل يتكلمون بدافع التقليد األعمى 
واألهواء النفسانية. ولقد مساهم اهللا دابة األرض، لعدم عالقتهم بالسماء يف 

يف الزمن األخري. فهم يشهدون شيء. واألعجب أم يشهدون على دين احلق 
للحي مع كوم موتى. هذه األشياء الثالثة أي الدجال ويأجوج ومأجوج 
ودابة األرض عالمات للمسيح املوعود على األرض. وباإلضافة إىل هذه هناك 
عالمات أرضية أخرى أيضا. فترك ركوب اجلمال ونقل البضائع عليها يف 

                                                                                                                     

�للّه دمإىل  �الْح�ي كالينِممِ الدحمامد اهللا والصفات اجلمالية واجلاللية، لكي ينطق  �و
القلب بأنه هو وحده املعبود، وإعجابا ذه الصفات الطيبة أقرت الفطرة اإلنسانية قائلة: 

�دبعن اكضعفها مل جتد بدا من القول:  �إِي مث حني الحظت�نيعتسن اكمث تقدمت �إِي .
ء واف وشامل الجتناب مجيع أقسام الشر وكسب مجيع أنواع اخلري، أي بعون اهللا بدعا

اهدنا الصراطَ الْمستقيم * صراطَ الَّذين أَنعمت علَيهِم غَيرِ الْمغضوبِ علَيهِم ولَا �
الِّنينال إال إذا كان اإلنسان �الضآمنا من مجيع ، آمني. فمن اجللي أن السعادة التامة ال ت

الشرور والسيئات اليت يظهر منوذجها إىل يوم القيامة، باإلضافة إىل اكتسابه مجيع احلسنات 
اليت تظهر إىل يوم القيامة. فهذا الدعاء يشمل هذين اجلانبني كليهما. كذلك قد علِّم يف 

لْ هو قُ�السورة األوىل من السور الثالث األخرية من القرآن الكرمي أي سورة اإلخالص 
دأَح وقُدمت يف هذه اآلية العقيدة اجلديرة بالقبول، مث علَّم  �اللَّه�ولَدي لَمو دلي لَم� 

ومن شر غَاسقٍ إِذَا �وقُدمت فيها العقيدة اجلديرة بالرفض، مث يف سورة الفلق، أي يف آية: 
قَبالْفَلَقِ قُلْ�، حتذير من الظالم احلالك القادم. ويف اآلية �و بوذُ بِربشارة بطلوع  �أَع

الصبح الصادق، ولنيل هذا اهلدف هناك تأكيد يف سورة الناس على الصرب والثبات التقاء 
 الوساوس. منه
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هور املسيح. ويف "حجج الكرامة" معظم مناطق األرض، عالمة متميزة لظ
هناك رواية عن ابن واطيل وغريه أن املسيح سيرتل من السماء وقت العصر، 
وأريد من العصر اجلزُء األخري من األلف. (انظروا حجج الكرامة، صفحة 

٤٢٨ .(  
يتبني من هذا القول أن املراد من األلف هنا األلف السادس، وأن وقت 

زمن والدة هذا العبد املتواضع، وهو مبحاذاة زمن العصر لأللف السادس هو 
خلق آدم. والدليل على ذلك أن ألف الزمنِ األخري، هو األلف السادس مقابل 
اليوم السادس آلدم، الذي قُدرت فيه بعثة املسيح املوعود. وأن اجلزء األخري له 

بدو يسمى العصر. فالقول األصلي البن واطيل املستمد من ينبوع النبوة، ي
نزول عيسى يكون يف وقت صالة العصر يف اليوم على النحو التايل: 

. أي نزول عيسى املسيح السادس من األيام احملمدية حني متضي ثالثة أرباعه
احملمدي سيكون وقت العصر حني تكون ثالثة أرباع ذلك اليوم قد مضت، 

ترتل  أي يكون األلف السادس كله قد مضى إال اجلزء األخري منه. عندئذ
روح عيسى على األرض. وال يغينب عن البال أن املراد من اليوم احملمدي يف 

. فقد أثبتنا ذا احلساب �مصطلح الصوفية ألف سنة بدءا من يوم وفاة النيب 
من حساب اجلمل لسورة العصر أنين ولدت يوم كان أحد عشر عاما قد بقي 

ليوم. وليكن معلوما أن كثريا من اليوم احملمدي، وهو اجلزء األخري من ذلك ا
من الصوفية الذين يقدر عددهم بأكثر من ألف صويف، قد مالوا نظرا 
ملكاشفام إىل أن املسيح املوعود سيولَد يف القرن الثالث عشر، أي يف اية 

" عن أي "مصباح الديناأللف السادس. فإهلام الشاه ويل اهللا "جراغ دين" 
لة واضحة على أن وقت ظهوره ايةُ األلف والدة املهدي املعهود يدل دال

السادس. وكذلك كثري من أكابر األمة ذكروا ايةَ األلف السادس خبصوص 
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والدة املسيح املوعود، وكتبوا أنه سيظهر ويبعث يف القرن الرابع عشر. فلما 
مل يكن للمؤمن أي شاهد أكرب من كتاب اهللا، هلذا فإن إنكار موعد ظهور 

قد  �عود يف اية األلف السادس هو إنكار كتاب اهللا، ألن اهللا املسيح املو
أن  -بتشبيه سلسلة اخلالفة احملمدية بسلسلة اخلالفة املوسوية -أظهر بنفسه

والدة املسيح املوعود يف اية األلف السادس. باإلضافة إىل ذلك يتبني لنا من 
النظر إىل هيئة العامل أنه قد ظهر يف األلف السادس انقالب عظيم يف األرض، 

 - وجود يف الستني سنة املاضيةوقد ظهر باألخص تغري صريح على صفحة ال
فلم تبق املراكب نفسها وال أسلوب التمدن وال  -أي مبا يعدل عمري تقريبا

سعةٌ يف امللوك ألقدار احلكم، فلم يبق ذلك الطريق وال املركبة، فكأن العامل 
أصبح غري الذي كان؛ فال املراكب بقيت نفسها وال أسلوب التمدن وال 

ذلك الطريق بقي وال تلك املركبة. وقد جتدد  حكم امللوك بات نفسه، فال
كل شيء وكأن أساليب احلياة القدمية كلها قد ألغيت، وكأن األرض وأهلها 
قد لبسوا زيا جديدا يف كل جمال، ومثَل أمام األعني مشهد "بدلت األرض 

قد قال  �غري األرض". كما أظهر االنقالب وجها آخر أيضا؛ أي كان اهللا 
ن الكرمي كنبوءة أنه يوشك أن يأيت وقت حساس تتفطر فيه يف القرآ

السماوات عند غلبة الثالوث، وتنشق األرض، وختر اجلبال، وقد حتققت كل 
 �هذه األمور وظهر الغلو الزائد يف الدعوة إىل املسيحية وتكذيبِ النيب 

لدرجة يوشك حينها أن يضلّ الصلحاء الذين يسمون مساويني نظرا 
، وتنشق األرض أي يفسد مجيع الناس املاديني، وخير الثابتون الذين إلخالصهم

ال الراسخة. وإن اآلية القرآنية اليت تتضمن هذه النبوءة هي: ـهم أمثال اجلب
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، فلما �١تكَاد السموات يتفَطَّرنَ منه وتنشق الْأَرض وتخر الْجِبالُ هدا�
، فاملعىن الثاين هلا أن غلبة النصارى ستتحقق يف كانت اآلية ذات وجهني

األرض قرب القيامة الكربى، كما يتبني يف العصر الراهن. وإن هذه اآلية 
الكرمية تقصد أنه إذا مل يتدارك اهللا هذه الفتنة بإرسال املسيح من عنده فسوف 

القدر  تقوم القيامة فورا، وتتفطر السماوات، لكنه ملا مل حتدث القيامة مع هذا
من غلو النصارى وتكذيبهم إذ قد نشرت إىل اآلن عشرات املاليني من 
الكتب والكتيبات والنشرات ذات الورقتني يف هذا البلد، فهذا يدلّ على أن 

قد بعث مسيحه رمحةً بعباده. فمن املستحيل أن يبطل وعد اهللا. فلما  �اهللا 
يف العامل وهلكت  ثبت من اخلطاب السابق أن االنقالب العظيم قد حدث

تقريبا مجيع األرواح اليت كانت تطلب اَهللا بصدق. هلذا فإلقامة احلياة 
الروحانية من جديد يف هذا الزمن، مست احلاجة إىل آدم جديد، وإن مكانة 
هذا اآلدم ومرتبته واضحة؛ إذ قد أعاد إىل العامل اجلوهر النفيس كاإلميان، 

ضرورته، ألن اإلسالم يف العصر احلاضر  وطهر األرض من النجاسة، وتثبت
يعيش حياة الغربة من كال اجلانبني االعتقادي والعملي. هلذا فهو زمن حتقُّق 

  مجيع نبوءات األنبياء وانتظار الربكات السماوية. 
اآلن نكتب يف هذه اخلامتة نبوءة عن ظهور املسيح املوعود من سفر دانيال، 

    ا:وأخرى من سفر إشعياء النيب، ومه
  
  
  

                                                 
  ٩١مرمي:  ١
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ÕzÜß@Ûa@òÐznÛaòíëŠÛìÌ    

رأينا من املناسب أن نسجل هنا مجيع الرباهني على دعوانا إمجاال، فأوال أرى 
أنا ذلك املسيح املوعود الذي هي أين  إن دعواي هيدامتأقول من الضروري أن 

تنبأت بظهوره يف الزمن األخري مجيع الكتب اإلهلية املقدسة. إن املشايخ 
املعاصرين يؤمنون بأن املسيح عيسى بن مرمي الذي نزل عليه اإلجنيل سيرتل من 

ذه الفكرة وآية: السماء يف الزمن األخري، لكن البين أن القرآن الكرمي يعارض ه
�هِملَيع يبقالر تأَن تنِي كُنتفَّيوا توآية �١فَلَم ،�امالطَّع أْكُلَانا يوآية  �٢كَان
فيها تحيونَ وفيها �، وآية �٣ما محمد إِلَّا رسولٌ قَد خلَت من قَبله الرسلُ�

. ومجيع اآليات األخرى اليت ذكرناها يف كُتبنا تربهن قطعا على أن �٤تموتونَ
قد تويف وأن إنكار موته إنكار القرآن الكرمي. وبعد ذلك ليست  �عيسى 

مثة حاجة إىل أن نبحث عن الدليل على وفاته من احلديث. لكننا مع ذلك حني 
يذكر أن نلقي نظرة على األحاديث يتبني لنا أن قدرا كافيا من األحاديث 

عاش مائة وعشرين عاما، واليت ذُكر فيها أنه "لو كان موسى  �عيسى 
يعد من  �وعيسى حيني ملا وسعهما إال اتباعي"، واليت كُتب فيها أن عيسى 

األرواح امليتة. فجميع أحاديث املعراج الواردة يف البخاري تشهد على أن 
 دليل يعثر عليه يف شوهد ليلة املعراج ضمن األرواح امليتة. وأكرب �عيسى 

                                                 
١
 ١١٨املائدة:   

 ٧٦املائدة:   ٢
 ١٤٥آل عمران:   ٣
 ٢٦األعراف:  ٤ 
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مبن فيهم عيسى  -األحاديث إمجاع الصحابة على أن مجيع األنبياء السابقني
قد ماتوا كلهم. وهذا اإلمجاع الذي مل خيرج منه أي صحايب  -أيضا �

مذكور يف البخاري. فطالب احلق الذي خياف اهللا ليس حباجة إلثبات أكثر عن 
نفسه يف اإلجنيل بأن  �ترف عيسى وفاة املسيح. باإلضافة إىل ذلك قد اع

 أَلَهسبعثته الثانية ستكون بروزا ال على وجه حقيقي، وذلك االعتراف هو: {و
 :نيلقَائ يذُهالَمالً؟«تأَو يأْتي أَنْ يغبنا ييةُ: إِنَّ إِيلبقُولُ الْكَتاذَا يمفَل * « ابفَأَج

 :مقَالَ لَهو وعسإِنَّ  إِنَّ«ي :ي أَقُولُ لَكُمنلكٍء. * ويكُلَّ ش دريالً وي أَوأْتا ييإِيل
. كَذلك ابن اِإلنسان ١إِيليا قَد جاَء ولَم يعرِفُوه، بلْ عملُوا بِه كُلَّ ما أَرادوا

مهنم أَلَّمتي فوا سضى ( (أي عند بعثته الثانية) }»أَيتجِيلُ م١٢- ١٠: ١٧إِن(.  
لقد صرح املسيح يف هذه اآليات بكلمات واضحة بأن بعثته الثانية أيضا 
على شاكلة بعثة إلياس. فلما كان املسيح قد ذكر بعثته الثانية مرارا أمام 
حوارييه كما يتبني من إجنيل متى هذا نفسه، فقد أراد أن يكشف حقيقة بعثته 

لبعثة الثانية إللياس. فأخرب أن بعثته الثانية أيضا ستكون على الثانية أيضا بذكر ا
شاكلة بعثة إلياس الثانية، أي يف صورة الربوز حصرا. فكم من الظلم أن املسيح 
يصف بعثته الثانية بروزية، ويقول صراحة بأنه لن يعود شخصيا، بل سوف يأيت 

                                                 
ليس من الغريب أن يكون السيد أمحد الربيلوي قد جاء على شاكلة إلياس هلذا املسيح  ١

املوعود، ألنه بدمه مهد الطريق للمسيح املوعود الذي هو هذا الراقم، وذلك بالقضاء على 
سلطنة ظاملة. ويبدو أن تأثري دمه قد استدعى اإلجنليز إىل البنجاب، وقضى على القيود 

ة القاسية جدا اليت كانت كفرن احلديد، وسلَّم البنجاب للسلطنة احلرة الدينية القاهر
 ووضع األساس لتبليغ اإلسالم. منه 
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النصارى يزعمون أنه  ١أحد آخر على خلقه وسريته، لكن املشايخ وبعض
سيعود نفسه يف احلقيقة إىل هذا العامل. هناك لطيفة جتدر بالذكر هنا يتبني منها 

قُدر يف العلم اإلهلي زمن تعود فيه األرواح امليتة بروزا، وهي أن اهللا تعاىل قد أنه 
ما مفاده أن  -يف سورة األنبياء، اجلزء السابع عشر -أنبأ يف القرآن الكرمي 

اهلالكني سيعودون إىل هذا العامل مرة أخرى يف زمن يأجوج ومأجوج، وذلك 
هلَكْناها أَنهم لَا يرجِعونَ * حتى إِذَا فُتحت وحرام علَى قَرية أَ�يف اآليات 

قالْح دعالْو براقْتِسلُونَ * ونبٍ يدكُلِّ ح نم مهو وجأْجمو وجأْجوقبلها  �٢ي
بنها َآيةً والَّتي أَحصنت فَرجها فَنفَخنا فيها من روحنا وجعلْناها وا�اآليات: 

 مهروا أَمقَطَّعتو * وندبفَاع كُمبا رأَنةً وداحةً وأُم كُمتأُم هذإِنَّ ه * نيالَملْعل
بينهم كُلٌّ إِلَينا راجِعونَ * فَمن يعملْ من الصالحات وهو مؤمن فَلَا كُفْرانَ 

إِنو يِهعسونَلبكَات ومعىن هذه اآليات أن مرمي حني أحصنت فرجها من �ا لَه ،
غري احملرم، أي حتلت مبنتهى العفاف، جزيناها على ذلك حبيث رزقناها ولدا قد 
خلق من نفخ روح القدس. ويف ذلك إشارة إىل أن خلق األوالد يف العامل على 

هؤالء األوالد هم ) أحدمها من يؤثر فيهم نفخ روح القدس، و١نوعني، (
أولئك الذين تكون أمهام عفيفات وطاهرات األفكار عندما تستقر يف 
أرحامهن النطفة. فهؤالء األوالد يكونون أطهارا، وال يكون للشيطان نصيب 

) النوع الثاين أولئك النساء الاليت أوضاعهن يف أغلب األحوال سيئةٌ ٢فيهم. (

                                                 
كتبنا لفظة "بعض" ألن مجيع النصارى ليسوا متفقني على أن املسيح سيأيت إىل العامل من  ١

جديد، بل يعتقد فريق منهم أن املسيح املوعود شخص آخر سيأيت بصفات املسيح 
 ولذلك ظهر يف املسيحيني أدعياء زعم كلٌّ منهم كذبا أنه املسيح املوعود. منه ريته،وس

 ٩٨-٩٦األنبياء:  ٢
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صيبا كما تشري إىل ذلك اآلية: وخبيثة، فيتخذ الشيطان من أوالدهن ن
�الْأَولَادالِ ووي الْأَمف مارِكْهشجه اخلطاب إىل الشيطان أن يكون  �١وحبيث و

شريكهم يف األموال واألوالد. أي سوف جيمعن أموال احلرام وينجنب أوالدا 
دون غريه.كال  �خبيثني. فمن اخلطأ االعتقاد أن نفخ الروح خيص عيسى 

الفكرة قريبة من الكفر والعياذ باهللا. إمنا احلقيقة األصلية أن القرآن بل إن هذه 
) أحدمها اشتراك روح ١الكرمي بين نوعني من االشتراك يف والدة الناس: (

القدس، وذلك عندما ال تكون السفالة واخلبث مستوليني على أفكار الوالدين، 
بث والسفالة على ) والثاين اشتراك الشيطان، وذلك عندما يستويل اخل٢(

. فال شك أن �٢لَا يلدوا إِلَّا فَاجِرا كَفَّارا�أفكارمها، وإىل ذلك تشري اآلية: 
كان من أولئك الذين ال تكون والدم نتيجة مس الشيطان وال  �عيسى 

من نفخ إبليس. أما والدته بدون األب فهذا أمر آخر ال ميت إىل روح القدس 
بصلة؛ ففي موسم األمطار تتولّد آالف الديدان واحلشرات بدون أب بل بدون 

ستقرون األبوين. فهل تسمى أبناء روح القدس؟ إمنا أوالد روح القدس من ي
يف أرحام أمهام نتيجة اختالط الرجال واإلناث كاملي العفاف. ومقابلهم 

 ٣أوالد الشيطان، هذا ما شهدت به مجيع الكتب اإلهلية دوما. ومعىن بقية اآلية
هو أنا جعلنا مرمي وابنها آية لبين إسرائيل وللذين يفهمون، ويف ذلك إشارة إىل 

ين إسرائيل أن النبوة قد انقطعت يف بين أن اهللا خبلق عيسى بدون أب فهم ب
إسرائيل عقابا على أعماهلم السيئة ألن عيسى ليس إسرائيليا من قبل األب. 

                                                 
 ٦٥اإلسراء:  ١
٢

 ٢٨نوح:   
 ٩٢األنبياء:  ٣
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واجلدير باالنتباه هنا أن ما يقوله أكثر القساوسة أن الذي وعد مبجيئه مثيال 
م مثْلَك.} (اَلتثْنِية ملوسى يف التوراة، كما ورد: {أُقيم لَهم نبِيا من وسط إِخوتهِ

) هو يسوع، أي عيسى بن مرمي؛ فقوهلم هذا يتبني خطأُه من هنا، ١٨: ١٨
، فأىن له أن يكون أخا �ألنه إذا مل يكن أحد من بين إسرائيل أبا لعيسى 

لبين إسرائيل؟ فال جند بدا من اإلميان بأن املراد من لفظة "من وسط إخوم" 
؛ �ك النيب الذي ولد من بين إمساعيل، أي حممد املصطفى الواردة يف التوراة ذل

ألن بين إمساعيل سموا يف مواضع كثرية من التوراة بإخوة بين إسرائيل. أما 
اإلنسان الذي ليس من نطفة أي إسرائيلي باتفاق كال الفريقني وليس من نطفة 

ل موسى رجل من بين إمساعيل فال ميكن أن يوصف أخا لبين إسرائيل. وليس مثي
كما يدعي النصارى، ألنه على زعمهم إله، أما موسى فليس إهلا، كما أنه ليس 
يف رأْينا أيضا مثيل موسى، ذلك ألن موسى أجنز بعد بعثته ثالث مهمات بارزة 
جتلت للعامل، والنيب الذي أجنز ثالث مهمات جليلة مثلها ظهرت للعامل بداهة 

أوال إن موسى أهلك العدو الذي  )١هو مثيل موسى، وتلك املهمات هي: (
) ثانيا إن موسى قد أعطى قوما غبيا ٢كان يريد القضاء عليه وعلى شريعته. (

الكتاب  -وكانوا يعيشون كالوحوش منذ أربع مائة عام -جيهل اَهللا وكتبه
) ثالثا بعد أن ٣والشريعة اإلهلية، أي وهب هلم التوراة وأقام فيهم الشريعة. (

ياة الذلة قد أعطاهم احلكم وامللك وجعل منهم امللوك. وكل كانوا يعيشون ح
قَالَ عسى ربكُم �هذه اإلنعامات الثالث مذكورة يف القرآن الكرمي كما يلي: 

مث قال يف  �١أَنْ يهلك عدوكُم ويستخلفَكُم في الْأَرضِ فَينظُر كَيف تعملُونَ
نا َآلَ إِبراهيم الْكتاب والْحكْمةَ وَآتيناهم ملْكًا فَقَد َآتي�موضع آخر: 
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 �ليس له أدىن مماثلة مبوسى  �. الحظوا اآلن بالتأمل أن عيسى �١عظيما
يف هذه املهمات الثالث، إذ مل يتمكن بعد والدته من القضاء على أعداء 

ائيل أو إخوم ملكا. أما اليهود، ومل يأم بشريعة جديدة، ومل يؤت بين إسر
اإلجنيل فهو ملخص عدد من أحكام التوراة ومل يكن اليهود جيهلوا من قبل، 

 �وإن كانوا غري عاملني ا. صحيح أن أكثر اليهود كانوا يف زمن املسيح 
سيئي السلوك، لكنهم مع ذلك كانت عندهم التوراة. فاإلنصاف جيربنا على 

يف شيء. أما الزعم بأنه  �ال مياثل موسى  � اإلدالء بالشهادة أن عيسى
أتباعه من الشيطان، فهذه الفكرة  �جنّى أتباعه من الشيطان كما جنَّى موسى 

سخيفة وبذيئة لدرجة أن ال يتمالك اإلنسان نفسه من الضحك عند اطالعه 
عليها مهما كان مغمضا. فأي برهان يقدم للعدو على أن عيسى خلَّص أتباعه 

طان حتما كما كان موسى قد جنى بين إسرائيل من فرعون؟ فإنقاذ من الشي
موسى بين إسرائيل من فرعون حدثٌ تارخيي ال يقدر على إنكاره أي يهودي 
وال مسيحي وال مسلم وال جموسي وال هندوسي، ألن ذلك من األحداث 
املشهورة يف العامل. أما ختليص عيسى أتباعه من الشيطان فاعتقاد يوجد يف 

هان النصارى فحسب، وليس له يف اخلارج أي وجود واضح يقتنع مبالحظته أذ
كل إنسان، ليقر بأن هؤالء يف احلقيقة قد جنَوا من الشيطان ومن كل سيئة وأن 
حزم تطهر من أنواع السيئة فال يوجد فيهم الزنا وال شرب اخلمر وال القمار 

أممهم من الشيطان، فأي وال سفك الدم. بل قد جنَّى مجيع رؤساء األديان 
مقتدى يرفض دعوى التخليص؟ فمن ذا يقرر أن اآلخرين مل ينجوا أممهم وأن 
املسيح جنّاها؟ فالنبوءة جيب أن تتضمن حادثا تارخييا بارزا مماثال حلادث موسى 

                                                 
 ٥٥النساء:   ١



òíëŠÛìÌÛa@òÐznÛa  ٢٥١ 

ال أمرا اعتقاديا حيتاج نفسه إىل إثبات. فالواضح أن املقصود من النبوءة أن 
ين، لكنه إذا كانت النبوءة نفسها حباجة إىل دليل فما تستخدم دليال لآلخر

الفائدة منها؟ فاملماثلة جيب أن تكون يف أمور معروفة ومشهورة ال أن تكون 
معتقدات حتتاج حبد ذاا إىل إثبات. فتأملوا أنتم بإنصاف أن موسى قد أهلك 

رِبقة فرعون مع جيشه، وبذلك قد أثبت للعامل أنه جنى اليهود من العذاب وال
اليت كانوا يواجهوا منذ أربع مائة عام تقريبا، مث أعطاهم الـملك أيضا. أما 
املسيح فما هي آثار النجاة اليت أراها لليهود وأي بلد سلَّمه هلم؟ ومىت آمن به 
اليهود ومىت آمنوا بأن هذا الرجل جناهم كموسى وأقام عرش داود من جديد؟ 

نجاة يف اآلخرة أمر خفي، واألمر اخلفي ال ولو كانوا قد آمنوا افتراضا، فال
يكون جديرا بأن يثبت يف النبوءة كأمر بديهي. إن الذي يؤمن مبدعي النبوة 
يكون إميانه موضع نقاش؛ فمن يعرف أنه سينجو باإلميان أو يكون مصريه 
العذاب واملؤاخذة اإلهلية؟ ففي النبوءة ينبغي أن تذكر أمور يالحظها العامل 

ويتعرف إليها. فهذه النبوءة تعين أن ذلك النيب سينجي بين إسرائيل أو  جبالء
إخوم من عذاب كما كان موسى قد جناهم من العذاب. ولن ينجيهم 
فحسب، بل سوف يهب هلم امللك بعد أيام الذلة كما كان موسى قد جنى بين 

ك القوم إسرائيل بعد ذلة أربع مائة عام مث أعطاهم امللك. مث سوف جيعل أولئ
الوحشيني متحضرين بشريعة جديدة كموسى، وأولئك القوم سيكونون إخوة 
بين إسرائيل. انظروا اآلن بأي جالء ونور حتققت هذه النبوءة حبق سيدنا حممد 

، ولو عرضت هذه األحداث التارخيية لكليهما على هندوسي ذي �املصطفى 
ملكا مث وهب  عقل سليم؛ أي قد جنى موسى قومه من فرعون مث أعطاهم

الشريعة للوحوش الذين كانوا يعيشون عبيدا، كذلك جنى سيدنا حممد املصطفى 
أولئك الفقراء والضعفاء الذين آمنوا به من السباع العرب اهلمجيني  �
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فال  - السفاكني وأعطاهم سلطنة، مث بعد تلك احلالة الوحشية أعطاهم الشريعة
نوع واحد ويشهد على شك أن ذلك اهلندوسي سريى كال احلدثني من 

  مماثلتهما. 
أتباعه من العرب الظاملني  �مث حني نالحظ حنن شخصيا كيف خلص النيب 

السفاكني وأخذهم حتت أجنحته، مث أعطى الذين كانوا يعيشون حياة الوحوش 
من قرون شريعةً جديدة وأعطاهم ملكا بعد أيام الذلة والعبودية؛ متثل أمام 

وسى. مث عندما نتدبر أكثر ونلقي نظرة بإمعان على أعيننا فورا مشاهد زمن م
الذين كانوا يف العامل ألربعة عشر قرنا على التوايل،  �سلسلة خلفاء موسى 

جند مقابلها السلسلةَ احملمدية بالعدد نفسه. حىت إننا لنجد يف اية هذه 
السلسلة، املشاة لسلسلة موسى كما ومدة، مسيحا أيضا كما كان يف آخر 

لفاء السلسلة املوسوية مسيح يسمى ابن مرمي. وكلتا السلسلتني تتراءى خ
متقابلتني ومتجاورتني كما تكون رِجال املرء متقابلتني. فما معىن املماثلة أكثر 

إِنا أَرسلْنا إِلَيكُم رسولًا شاهدا �من هذا؟ وتكشف هذه احلقيقةَ نفسها اآليةُ: 
سا أَركَم كُملَيولًاعسنَ روعرا إِلَى فومن هذه اآلية نفسها يتبني ملاذا �١لْن .

كانت هذه األمة حباجة إىل بعثة املسيح يف زمنها األخري؟ إمنا احلاجة تتمثل يف 
وشبه سلسلة اخلالفة احملمدية  �مثيال ملوسى  �نبينا  �أنه كما وصف اهللا 

وانتهت على  �بسلسلة اخلالفة املوسوية، وبدأت السلسلة املوسوية مبوسى 
مقابل  �املسيح؛ كذلك كان جيب أن تكون هذه السلسلة أيضا، فعين نبينا 

موسى مث مقابل اية السلسلة اليت هي القرن الرابع عشر باحلساب بعث باملقابل 
من بين  �ليس من قريش كما مل يكن عيسى بن مرمي  باسم املسيح شخص
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إسرائيل من قبل األب. باختصار؛ هذه هي حاجة هذه األمة إىل ظهور املسيح 
يف الزمن األخري، ليتطابق أول كلتا السلسلتني وآخرمها. وكما بدأت سلسلةٌ 
من موسى وانتهت على عيسى بن مرمي يف مدة ألف وأربعمائة عام، كذلك 

لسلة اليت أقيمت مثيلةً هلا يف كتاب اهللا يف مدة ألف وأربعمائة عام فإن الس
نفسها بدءا من مثيل موسى، قد انتهت إىل مثيل عيسى بن مرمي. هذا ما أراده 

، ويالحظ بإزاء ذلك أيضا أنه كما انتصر عيسى األمة املوسوية على �اهللا 
مدية أن يتغلب على الصليب الذي أقامه اليهود فقد قُدر لعيسى األمة احمل

الصليب الذي أقامه النصارى. فغاية القول: كان جيب أن يظهر آخر خليفة من 
قد  �اخللفاء احملمديني باسم عيسى لتحقيق التقابل واحملاذاة، وكما كان النيب 

بعث باسم موسى على رأس السلسلة وبدأت هذه السلسلة اإلسالمية من مثيل 
ى مثيل عيسى لتتطابق السلسلتان، أي السلسلة موسى، كان حمتما أن تنتهي عل

احملمدية والسلسلة املوسوية، فهكذا حدث. وإن حسم مجيع الرتاعات يتوقف 
 �على فهم هذه احلقيقة، فليس لإلنسان أن يرد ما أراده اهللا. لقد أقام اهللا 

إلظهار أعاجيب قدرته سلسلتني من ذرية إبراهيم، أوالمها السلسلة املوسوية 
أقيمت يف بين إسرائيل، وختمت على شخص مل يكن من بين إسرائيل أي اليت 

عيسى املسيح. وكان لعيسى املسيح حزبان معاديان؛ حزب داخلي، أي اليهود 
غَيرِ �الذين أرادوا قتله بالصلب الذين أشري إليهم يف سورة الفاحتة يف آية: 

هِملَيوبِ عضغأي املتعصبون من قوم الروم  . والثاين، األعداء من اخلارج�الْم
الذين كانوا يزعمون أن هذا الرجل يعادي دين احلكومة وتقدمها. وكذلك 
جعل اهللا للمسيح األخري نوعني من األعداء، أحدمها أولئك الذين مساهم 
باليهود، فلم يكونوا اليهود احلقيقيني، كما أن هذا املسيح الذي يدعى يف 

يف احلقيقة عيسى بن مرمي بل هو مثيله. وثانيا أعداء السماء عيسى بن مرمي ليس 
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هذا املسيح هم أولئك الذين يغالون يف الصليب ويتمنون انتصار الصليب، لكن 
ملك هذا املسيح أيضا يف السماء كاملسيح السابق وليس له أي عالقة 
باحلكومات األرضية. إال أنه كما قبِل القوم الروميون الدين املسيحي أخريا، 

  مثل ذلك سيحدث هنا أيضا. 
مل يدع يف اإلجنيل أنه مثيل موسى، كما مل  �ملخص الكالم أن عيسى 

يكن بوسعه أن يدعي ذلك لكونه آخر خلفاء السلسلة املوسوية. فمىت كان 
ميكن له أن يكون مثيل موسى؟ إمنا كان مثيل موسى من هيأ السالم والسلطة 

لسلةً طوهلا ألف وأربعمائة عام، وجاء بشريعة كموسى، مث أقام كموسى س
وبكونه مثيل موسى بشر مثله بظهور املسيح يف اية سلسلته. وكما كتب 
موسى يف التوراة أن سلطة اليهودا لن تنتهي ما مل يبعث املسيح، كذلك قال 

إن مسيح السلسلة احملمدية سيأيت يف زمن لن  �مثيل موسى حممد املصطفى 
ة قادرة على مواجهة القوى الرومية، وستصبح ضعيفة تكون احلكومة اإلسالمي

ومنحطة ومغلوبة. وستقوم على األرض سلطة لن يقدر أحد على مواجهتها. 
أما املسيح فلم يدعِ يف اإلجنيل كله بأنه مثيل موسى. بينما أعلن القرآن الكرمي 

م كَما أَرسلْنا إِلَى فرعونَ إِنا أَرسلْنا إِلَيكُم رسولًا شاهدا علَيكُ�بصوت عال: 
أي أيها الظاملون السفاكون العرب، قد أرسلنا هذا الرسول مثل  �رسولًا

الرسول الذي بعث إىل فرعون قبلكم. فاجللي أنه لو مل تكن من اهللا هذه النبوءة 
على  �اليت سجلت يف القرآن الكرمي بتحد ودعوى صارخة، ملا انتصر النيب 

مع هذا االدعاء الكاذب بكونه مثيل موسى. إال أن التاريخ يشهد على  أعدائه
قد أحرز على أعدائه فتحا عظيما ال يتمتع به أبدا غري النيب  �أن النيب 

الصادق. فهذا ما يدعى مماثلةً، حيث تؤيدها األحداث التارخيية من كال 
بكل جالء، وإن  الطرفني بكل قوة وحتد، إذ تالحظ األحداث من كال النوعني
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أي القضاء على الفريق اخلصم الذي كان يضر باألمن،  - أعمال موسى الثالثة
قد ثبتت مشاتها  -وتوفري احلكم والسلطة جلماعته، وإعطاؤهم الشريعة

الثالثة نفسها وكأا واحدة. فهذه املماثلة تقوي اإلميان  �بأعمال النيب 
بني كليهما من اهللا. واحلق أن ذه وتؤدي باملرء إىل اليقني بأن هذين الكتا

النبوءة نطّلع على وجود اهللا تعاىل كم هو قادر وقوي حبيث ال شيء مستحيل 
عليه. ومن هنا تزداد معرفة طالب احلق وتبلغ حق اليقني بأن املسيح املوعود 
القادم هو من األمة احملمدية حصرا، ال أن يعود عيسى نيب اهللا نفسه إىل هذا 

رة أخرى ليجعل مسألة ختمية الرسالة احملمدية ملتبسةً، ويكذِّب والعياذ العامل م
. إن الذي يف قلبه رغبة يف البحث عن احلق �فَلَما توفَّيتنِي�باهللا اعترافه يف: 

يستطيع أن يفهم أن بعثة عدد من الناس كانت مقدرة بروزا من القرآن الكرمي؛ 
إِنا أَرسلْنا إِلَيكُم �ثابتة من اآلية:  �) أوال مثيل موسى، أي بعثة النيب ١(

) ثانيا مثيلو خلفاء ٢( �رسولًا شاهدا علَيكُم كَما أَرسلْنا إِلَى فرعونَ رسولًا
كَما استخلَف �موسى مبن فيهم مثيل املسيح أيضا كما هو ثابت من اآلية: 

هِملقَب نم ينثالثا مثيلو عامة الصحابة كما هو ثابت من اآلية: ٣، (�١الَّذ (
�قُوا بِهِملْحا يلَم مهنم رِينَآخرابعا مثيلو أولئك اليهود الذين كتبوا ٤، (�٢و (

وأفتوا بقتله واسترتفوا اجلهود إليذائه وقتله كما يتبني  �فتوى كفر عيسى 
) خامسا ٥، (�الْمغضوبِ علَيهِم غَيرِ�جبالء من آية الدعاء الذي علِّم يف: 

مثيلو ملوك اليهود الذين ولدوا يف اإلسالم، كما يفهم من اآليتني التاليتني اللتني 
  تتشابه مفرداما أيضا ومها: 
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 عن ملوك اإلسالم عن ملوك اليهود  
� كلهأَنْ ي كُمبى رسقَالَ ع

الْأَرضِ عدوكُم ويستخلفَكُم في 
 �١فَينظُر كَيف تعملُونَ

ثُم جعلْناكُم خلَائف في �
 فكَي ظُرننل مهدعب نضِ مالْأَر

 �٢تعملُونَ
  

هاتان اجلملتان: أي "فينظر كيف تعملون" الواردة حبق ملوك اليهود، واليت 
ق ملوك املسلمني حتاذيها مجلة أخرى أي "لننظر كيف تعملون" الواردة حب

توضحان جبالء أن أحداث ملوك هاتني األمتني أيضا ستتشابه، وهكذا حدث. 
فكما صدرت من ملوك اليهود احلروب األهلية واملعارك املخجلة، وفسد سلوك 
الكثريين حىت صار بعضهم مثال يف ارتكاب الفواحش وشرب اخلمر وسفك 

م امللوك املسلمني أيضا هذه الدماء وأعمال الظلم الشرس، كذلك اختذ معظ
األعمال نفسها، كما كان بعض ملوكهم صاحلني وعادلني أيضا على شاكلة 

) سادسا لقد ٦ملوك اليهود الصاحلني والعادلني، مثل عمر بن عبد العزيز. (
ذكر القرآنُ الكرمي مثيلي امللوك الذين احتلوا بالد امللوك سيئي السرية من 

غُلبت الروم * في أَدنى الْأَرضِ وهم من بعد �ة اليهود كما يتضح من اآلي
وثابت من األحاديث أن املراد من الروم هم النصارى، وأم  �٣غَلَبِهِم سيغلبونَ

يف الزمن األخري سيحتلّون بعض أجزاء البالد اإلسالمية، وأن بالد امللوك 
املسيحيني مثلما كانت اإلمرباطورية املسلمني ستنفلت أيام فواحشهم إىل امللوك 

الرومية قد احتلت بالد ملوك اليهود زمن انغماسهم يف السيئات. فاعلموا أن 
                                                 

 ١٣٠األعراف:   ١
 ١٥يونس:   ٢
 ٤-٣الروم:   ٣
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هذه النبوءة قد حتققت يف زمننا هذا، إذ ال ختفى على أحد األضرار الفادحة اليت 
اها أحلقها الروس باإلمرباطورية العثمانية مبشيئة اهللا األزلية. وهذه اآلية إذا فسرن

تفسريا آخر فليس املراد من الروم عند الغلبة عائلة قيصر، ألن تلك العائلة قد 
قُضي عليها على أيدي املسلمني. بل املراد من الروم هنا بروز الروس وبقية 
ملوك احلكومات اليت تعتنق املسيحية. هذه اآلية نزلت أوال عندما غَلب كسرى 

لى بعض احلدود. مث حني غَلب قيصر ملك إيران قيصر ملك الروم باحلرب ع
الروم ملك إيران يف بضع سنني حتقيقا هلذه النبوءة، نزلت هذه اآلية مرة أخرى: 

مما يعين أن اإلمرباطورية الرومية  �غُلبت الروم * في أَدنى الْأَرضِ...إخل �
راءة غَلبت اآلن، لكنهم يف بضع سنني سيغلَبون على أيدي املسلمني. ففي ق

أخرى؛ قُرئت "غَلبت" بصيغة املبين للمعلوم و"سيغلَبون" املبنية للمجهول، ومع 
وجود القراءة األوىل اليت وردت فيها "غُلبت" مبنيا للمجهول و"سيغلبون" مبنيا 

يسمع  �للمعلوم، إال أن اآلية مل تصبح منسوخةَ التالوة، بل ظل جربيل 
 القرآنَ الكرمي حبسب هذه السنة اإلهلية الثابتة يف نزول القرآن الكرمي.  �النيب

وهو أنه مقدر أن حتتل احلكومةُ املسيحية مرة أخرى بعض حدود الدولة 
العثمانية. وبناء على ذلك قد ورد يف األحاديث أن غالبية سكان العامل يف زمن 

  املسيح ستكون الروم، أي نصارى. 
هذه أن كلمة الروم أيضا وردت يف القرآن الكرمي  نستهدف من عبارتنا

واألحاديث بروزا، أي ليس املراد من الروم الروم أنفسهم، وإمنا املراد منهم 
النصارى. وقد ذُكرت يف القرآن الكرمي ستة أنواع الربوز هذه . وميكن أن 
يتدبر العاقل هنا أنه يف السلسلة احملمدية سمي أحد موسى بروزا، وحممد 
املهدي أيضا بروزا، وأن املسلمني أيضا سموا باليهود بروزا، وأن كلمة الروم 
أيضا استخدمت بروزا للحكومة املسيحية. فمن غري املناسب متاما أن يكون 



٢٥٨  òíëŠÛìÌÛa@òÐznÛa 

. وقد أكد ١املسيح املوعود من بني كل هذه الربوزات عيسى بن مرمي احلقيقي
ليقيم حجة يف الزمن  �يف القرآن الكرمي مرارا على وفاة عيسى  �اهللا 

حيّ يف  �املستقبل على الذين كانوا سيبتلَون بغري حق خبداع أن عيسى 
السماء وال ميلكون أي دليل على حياة املسيح. ويتضح من الدالئل اليت 

وإِنْ �يذكروا أن الغباء الشديد قد استوىل عليهم، فهم يقولون مثال إن آية 
تدل على حياة املسيح، أي أن مجيع  �٢لَيؤمنن بِه قَبلَ موتهمن أَهلِ الْكتابِ إِلَّا 

أهل الكتاب سيؤمنون به قبل موته. لكن من املؤسف أم يريدون مبعانيهم 
وأَلْقَينا بينهم الْعداوةَ �: �املختلقة االختالف يف القرآن الكرمي إذ يقول اهللا 

، مما يعين أن البغض والعداء سيدومان يف اليهود �٣قيامةوالْبغضاَء إلَى يومِ الْ
قبل  �والنصارى إىل يوم القيامة. فأخبِروا اآلن إذا آمن مجيع اليهود باملسيح 

القيامة فمن سوف يبغض ويعادي النصارى إىل يوم القيامة؟ فحني لن يبقى 

                                                 
١

إن ما ورد يف صحيح البخاري هو أنه ما من مولود حمفوظ من مس الشيطان إال عيسى  
ابن مرمي. فقد كُتب يف هذا املوضع يف "فتح الباري"، وكتب العالمة الزخمشري أيضا أن 
اعتبار عيسى بن مرمي وحده معصوما من بني سائر األنبياء خمالف لنصوص القرآن الكرمي 

إِنَّ �د وصف مجيع األنبياء معصومني يف قوله يف القرآن الكرمي: ق �الصرحية. إن اهللا 
)، فما ميزة عيسى بن مرمي؟ لذا فإن هذا ٦٦(اإلسراء:  �عبادي لَيس لَك علَيهِم سلْطَانٌ

احلديث يعين أن مجيع الذين هم على صفة عيسى بن مرمي بروزا، أي احلائزين على نصيب 
، كلهم معصومون، وكل واحد منهم �القة طيبة باهللا من روح القدس والعاقدين ع

عيسى بن مرمي. وإمنا ذُكرت عصمة عيسى بن مرمي على وجه خاص، ألن اليهود كانوا 
 �يعترضون أن والدة عيسى بن مرمي حصلت مبس الشيطان، أي أن محل مرمي بعيسى 

 بيث. منهكان غري شرعي والعياذ باهللا. فكان ال بد من ذب هذا االعتراض اخل
 ١٦٠النساء:   ٢
 ٦٥املائدة:   ٣
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كذلك يقول اهللا: اليهود وسيؤمن كلُّهم فأي فرصة تبقى هلم للعداء والبغضاء؟ و
�ةاميمِ الْقواَء إِلَى يضغالْبةَ واودالْع مهنيا بنيفلهذه اآلية أيضا املعاين  �١فَأَغْر

: �نفسها ويرد عليها االعتراض نفسه الذي ذُكر آنفا. وكذلك يقول اهللا 
�وا إِلَى يكَفَر ينالَّذ قفَو وكعبات ينلُ الَّذاعجوةاميمِ الْقفالضمري يف �٢و ،

كان قد بعث إىل اليهود  �"كفروا" هنا أيضا يعود إىل اليهود، ألن عيسى 
سيكونون فوق  �فقط، وهذه اآلية تتضمن الوعد بأن املؤمنني باملسيح 

اليهود إىل يوم القيامة. فأخربوين اآلن إذا كان مجيع اليهود سيؤمنون بعيسى 
هذه، فكيف  �وإِنْ من أَهلِ الْكتابِ�ا آلية: مبوجب تفسري معارضين �

تصح هذه اآليات اليت تفيد بأن العداء بني اليهود والنصارى سيستمر إىل يوم 
من  �القيامة؟ وأن اليهود سيبقون مغلوبني من قبل الفرق اليت تعد املسيح 

قد صعد جبسمه  �الصادقني إىل يوم القيامة؟ وكذلك لو سلّمنا بأن املسيح 
، اليت تعين أن النصارى �٣فَلَما توفَّيتنِي�املادي إىل السماء فكيف تصح آية: 

، وأم مل يضلوا ما دام املسيح حيا. مث كيف تفسر �ضلُّوا بعد وفاة املسيح 
؟ أفليس من الناس من يعيش يف السماء منذ �٤فيها تحيونَ وفيها تموتونَ�آية: 

نية عشر قرنا حبسب زعم معارضينا؟ فإذا كان املسيح إنسانا فحياته يف مثا
السماء على مدى هذه املدة الطويلة تؤدي إىل بطالن هذه اآلية والعياذ باهللا. 
أما إذا مل يكن إنسانا يف نظر معارضينا بل هو إله فبهذه العقيدة ال يستقيم 

                                                 
 ١٥املائدة:   ١
 ٥٦آل عمران:   ٢
 ١١٨املائدة:   ٣
  ٢٦األعراف:   ٤
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 ٢٢النحل:   ١
 ١٤٥آل عمران:   ٢
إمنا حدد للمعراج الليلُ لكونه من ضروب الكشف، وأن الكشف والرؤيا تناسب الليل،  ٣

 فلو كان األمر يتعلق باليقظة لكان يف النهار.منه

، اليت تعين أن الذين �١ير أَحياٍءأَموات غَ�إسالمهم. مث إن آية القرآن الكرمي: 
تعبدون من دون اهللا قد ماتوا كلهم وال أحد منهم حي، تفصح بداهة بأن 

وما محمد إِلَّا رسولٌ قَد خلَت من قَبله �قد مات. مث آية:  �عيسى 
قد تويف ألن هذه اآلية  �، تشهد بصوت عال على أن املسيح �٢الرسلُ

، وأقروا �الشأن قد أمجع عليها مائة وأربعة وعشرون ألف صحايب  العظيمة
قد ماتوا كما قد شرحنا ذلك بإسهاب يف  �بذلك بأن مجيع األنبياء قبل النيب 

هذا الكتاب نفسه. مث حني نعود إىل األحاديث فتثبت ا هي األخرى وفاةُ 
ليلة  �املسيح  � يث املعراج مثال؛ فقد رأى النيباملسيح حصرا. فاقرأوا حد

٣املعراج
مع األنبياء املتوفَّني. فلو كان حيا يف السماء ملا شوهد أبدا بني األرواح  

هو اآلخر كان حيا، فإمنا نقول ردا على ذلك إن  �امليتة. وإن قلتم إن النيب 
مل يكن عند هذه املشاهدة يف هذا العامل، بل كما ينتقل النائم  هو اآلخر �النيب 

إىل عامل آخر ويتمكن أحيانا من لقاء املوتى أيضا، مثل ذلك كان النيب يف املنام 
يف أثناء ذلك الكشف منقطعا عن هذا العامل وكأنه يف عداد املوتى. وكذلك  �

عاش مائة وعشرين عاما، لكن كل واحد  �قد ثبت من األحاديث أن عيسى 
عاما وستة أشهر. وإن قيل  ٣٣يعلم أن عمره عند التعرض حلادث الصلب كان 

زول، فهذه الدعوى تعارض نص احلديث. ـإنه سيكمل بقية العمر بعد الن
باإلضافة إىل ذلك نعرف من خالل احلديث أن املسيح املوعود سيبقى يف هذا 
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 ٧٣عاما، يكون اموع  ٣٣ عاما، وإذا أضفنا إليها العامل بعد الدعوى أربعني
   عاما، مع أن احلديث يصرح بأنه عاش مائة وعشرين عاما. ١٢٠عاما ال 

وإذا قلتم بأن النصارى أيضا ينتظرون البعثة الثانية للمسيح مثلَنا فجواب 
نية إللياس ذلك أنه كما بينا آنفا أن املسيح نفسه شبه بعثته الثانية بالبعثة الثا

. أضف إىل ١٢- ١٠، العبارة ١٧النيب، كما ثبت من إجنيل مىت، اإلصحاح 
ذلك اعتقاد بعض الفرق املسيحية بأن البعثة الثانية للمسيح بروزيةٌ كالبعثة 
الثانية إللياس النيب. فقد ورد يف كتاب "احلياة اجلديدة للمسيح" الد األول، 

  ، العبارة التالية: ، من تأليف: د. أيف. ستراس٤١٠صفحة 

  )رأي بعض الباحثني املسيحيني األملان بأن املسيح مل ميت على الصليب(
Crucifixion they maintain, even in the feet as well as the hands are 

supposed to have been nailed occasions but very little loss of blood. It 

kills therefore only very slowly by convulsion produced by the 

straining of the limbs or by gradual starvation. So if Jesus supposed 

indeed to be dead, had been taken down from the cross after about six 

hours,there is every probability of his supposed death having been only 

a death-like swoon from which after the descent from the cross Jesus 

recovered again in the cool carven covered as he was with healing 

ointment and strongly scented spices. On this head it is usual to appeal 

to an account in Josephus, who says that on one occasion, when he was 

returning from a military recognizance, on which he had been sent, he 

found several Jewish prisoners who had been crucified. He saw among 

them three acquaintances whom he begged Titus to give to him. They 

were immediately taken down and carefully attended to, one was really 

saved, but two others could not be recovered.  

(A new life of Jesus by D. F. Strauss. Vol l. page 410   
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الترمجة: هم يربهنون على رأيهم بأنه حىت لو دقت املسامري على األيدي 
واألقدام كليهما عند الصلب، مع ذلك خيرج القليل من الدم من جسم 
اإلنسان، هلذا كان الناس ميوتون على الصليب نتيجة تشنج األعضاء بسبب 

عضاء رويدا رويدا واجلوع، فلو افترضنا جدال أن املسيح كان قد الوزن على األ
ساعات، فمن األقرب إىل القياس جدا أن  ٦مات عند إنزاله عن الصليب بعد 

ذلك املوت كان إغماء يشبه املوت. فحني عوجل مبراهم شافية ودهن بأدوية 
دعوى عطرة ووضع يف مكان بارد يف الغار زالت عنه إغماءته. فلدعم هذه ال

يقدم مقتبس من كالم يوسيفس عادة، حيث كتب يوسيفس أنه ذات مرة كان 
عائدا من مهمة عسكرية، فرأى يف الطريق عددا من اليهود األسرى قد علقوا 
على الصليب، فعرف أن ثالثة منهم من معارفه، فأخذ اإلذن من طيطس 

في أحدهم أخريا (حاكم الوقت) يف إنزاهلم، مث أنزهلم فورا وقدم هلم عناية، فش
  ومات اآلخران. 

الشبهة احلديثة والعقيدة ( Modern doubt and Christian beliefأما كتاب 
  منه العبارةُ التالية:  ٣٤٧و ٤٥٧و ٤٥٥املسيحية) فقد ورد يف الصفحة 

The former of these hypotheses that of apparent death, was 

employed by the old Rationalists, and more recently by Schleiermacher 

in his life of Christ Schleiermacher’s supposition. That Jesus afterwards 

lived for a time with the disciples and then retired into entire solitude 

for his second death.  

دامى أن يسوع مل الترمجة: من اعتقاد "شلري ميخر" وكذلك الباحثني الق
ميت على الصليب، بل قد أصيب حبالة تشبه املوت يف الظاهر، وقد ظل يتجول 
مع احلواريني بعد اخلروج من القرب، مث انطلق إىل مكان منعزل آخر ملوت آخر، 

  أي حقيقي. 
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من املوت على الصليب يف اإلصحاح  �هناك نبوءة عن ختلُّص عيسى 
  تايل: من سفر إشعياء على النحو ال ٥٣

{من كَانَ يظُن أَنه قُطع من أَرضِ اَألحياِء، أَنه ضرِب من أَجلِ ذَنبِ شعبِي؟ 
هتوم دنع غَنِي عمو ،هرارِ قَبراَألش علَ معج١* و لَما، ولْ ظُلْممعي لَم هلَى أَنع .

أَم * .شغ هي فَمف كُنةَ يذَبِيح هفْسلَ نعإِنْ ج .نزبِالْح قَهحسبِأَنْ ي رفَس با الر
  ) ١٠- ٨: ٥٣إِثْمٍ يرى نسالً تطُولُ أَيامه} (إِشعياَء 

اآلن نكتب بإجياز الدالئل اليت ذكرناها عن دعوانا باملسيح املوعود يف كتابنا 
إن دعواي بأين أنا املسيح املوعود ) ١هذا وكتبنا األخرى وهي كالتايل: (

متحققة كما أثبتنا يف كتبنا أن زمن خروج يأجوج ومأجوج وفتحهم 
وازدهارهم قد أتى. وثابت من القرآن الكرمي أن مجيع وعود اهللا ومنها ظهور 
املسيح املوعود يف العامل ستتحقق بعد ظهور يأجوج ومأجوج وازدهارِهم كما 

وحرام علَى قَرية أَهلَكْناها أَنهم لَا يرجِعونَ * حتى �تدل على ذلك صراحةً آيةُ 
 دعالْو براقْتِسلُونَ * ونبٍ يدكُلِّ ح نم مهو وجأْجمو وجأْجي تحإِذَا فُت

قمنا عليهم العودة إىل هذا العامل. أي ال  �٢الْحأي أن الذين أهلكناهم قد حر
يستطيعون العودة إىل هذا العامل وال بروزا، حىت تأيت أيام يستويل فيها يأجوج 

                                                 
املراد من هذه اآلية أن املسيح بعد إنزاله عن الصليب سوف يوضع يف قرب على شاكلة  ١

املوتى املعاقَبني، لكن ملا مل يكن قد مات يف احلقيقة، لذا سوف خيرج من ذلك القرب 
يف  �وسوف يدفن أخريا يف قرب بني النجباء والكرام وهكذا حدث، ألن قرب عيسى 

 حي خانيار بسرينغر موجود يف مقربة بعض السادات الكرام وأولياء اهللا. منه
 ٩٨-٩٦األنبياء:  ٢
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ألن الترقيات الكاملة  ١ومأجوج على األرض وتتحقق هلم الغلبةُ يف كل جمال
لقوى اإلنسان األرضية تنتهي عند يأجوج ومأجوج، وبذلك فإن منو قوى 

                                                

 

 
١

من عجائب األسرار اإلهلية مسألة الربوز اليت ذُكرت يف كتب اهللا املقدسة، فهناك نبوءات  
يف كتب اهللا املقدسة عن البعثة الثانية لبعض أنبياء اهللا السابقني. لقد تنبأت الكتب اإلهلية 

ات املقدسة أن بعض األنبياء السابقني سيبعثون مرة أخرى إىل هذا العامل، وحتققت تلك النبوء
عندما بعث نيب آخر، أخرب النيب املوجود يف زمنه أن هذا املبعوث هو نفس الذي وعدت بعثته 
الثانية، فالغريب يف األمر أنه ما قيل إنه مثيل ذلك النيب السابق بل قيل إن الذي وعد مبجيئه 

ة أخرى إذ كان ثانيةً قد جاء نفسه إىل العامل. فكان هناك وعد مثال بأن إلياس النيب سيبعث مر
إن إلياس الذي وعد  �النيب مالخي قد تنبأ يف صحيفته أنه سيبعث من جديد. وقال عيسى 

، ١٧يف إجنيل مىت، اإلصحاح  �مبجيئه مرة أخرى هو يوحنا أي حيىي كما يقول عيسى 
 أن املراد �أن إلياس قد جاء يف العامل ولكن الناس ماعرفوه وبين املسيح  ١٣ - ١٠العبارة: 

منه هو النيب حيىي أي هو إلياس نفسه. فهذه النبوءة صارت دقيقة جدا، إذ أصبح النيب حيىي 
الذي يدعى يوحنا أيضا إلياس. فلو كان ذُكر يف النبوءة أن مثيلَ إلياس سيأيت لكان التفسري 

أيت معقوال، لكنه مل يرد يف سفر مالخي أن مثيل إلياس سيأيت، بل ورد أن إلياس النيب نفسه سي
أيضا حني واجه االعتراض بأنه كيف جاء املسيح قبل نزول  �مرة أخرى. واملسيح 

 ١٧مل يستخدم كلمة مثيل، بل قد ورد يف إجنيل مىت اإلصحاح  - كما ورد يف اإلجنيل - إلياس
أن إلياس قد بعث، إال أن هؤالء مل يعرفوه. وكذلك هناك أقوال عند الشيعة أن عليا واحلسن 

ون إىل العامل مرة أخرى، ومثل هذه األقوال توجد بكثرة عند اهلندوس أيضا، واحلسني سيأت
ألم ظلوا أيضا ينتظرون املبعوثني باسم األنبياء السابقني. واآلن أيضا يؤمنون أن املظهر اإلهلي 
األخري الذي يسمونه "كلكي أوتار" هو مظهر كرشنا، ويقولون إنه كما من صفات كرشنا 

ي قاتل اخلنازير ومريب البقرات، كذلك يكون حال كلكي أوتار. وهذه "رودر غوبال" أ
كرشنا بأنه كان يهلك الوحوش أي اخلنازير والذئاب، ويريب البقرات  استعارة عن صفات

أي الصاحلني. والغريب أن املسلمني والنصارى أيضا يقرون هذه الصفات نفسها أي "رودر 
قولون بأنه سيقتل اخلنازير وستكون للثريان أمهيةٌ يف غوبال" اليت هي صفة "كلكي أوتار" وي

زمنه. فليس املراد هنا أنه سيقتل اخلنازير بيده أو حيمي البقرات، بل املراد منه أنه سيأيت 
عصر تقضي فيه الرياح السماوية على األشرار ويزداد الصاحلون ويزدهرون وميألون 

بأين األرض، عندئذ ينطبق على هذا املسيح اسم "رود ر غوبال"، وإنين أنا اآلخر الذي أعلن
 اـذكورة، هلذا أُريت ذات مرة يف الكشف شخصـاملسيح نفسه املتصف بالصفات امل
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سيأيت عصر تقضي فيه الرياح السماوية على األشرار ويزداد الصاحلون ويزدهرون وميألون  
 ر غوبال"، وإنين أنا اآلخر الذي أعلناألرض، عندئذ ينطبق على هذا املسيح اسم "رود

ت املذكورة، هلذا أُريت ذات مرة يف الكشف شخصا بأين املسيح نفسه املتصف بالصفا
 �[حاشية على حاشية: فليتضح أن اهللا عاملا بالسنسكريتية وهو راسخ اإلميان بكرشنا 

قد أطلعين مرارا يف الكشف على أن كرشنا الذي كان يف الشعب اآلري كان من املقربني 
اهلندوس هي يف احلقيقة مبعىن النيب، وهناك  عندإىل اهللا ومن أنبياء زمنه، وإن كلمة أوتار 

نبوءة يف كُتب اهلندوس أيضا أنه سيأيت يف الزمن األخري "أوتار" على سرية كرشنا 
وسيكون بروزا له، وقد كُشف علي أنين أنا ذلك األوتار. إن أبرز صفات كرشنا اثنتان 

واآليات، والثانية "غوبال" إحدامها أنه "رودر" أي قاتل السباع واخلنازير، وذلك باألدلة 
أي مريب البقرات، أي معني الصاحلني بأنفاسه، وكلتا هاتني الصفتني من عالمات املسيح 

قد مثل أمامي وقال يل  . منه]�املوعود. وهاتان الصفتان كلتامها قد أعطانيهما اهللا 
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�������� األشرار وراعي البقر، أي: يا قاتلَ  "����
وفهمت فورا أن العامل كله بانتظار "رودر غوبال" سواء كانوا ثناؤك مكتوب يف اجليتا". 

هندوسا أو مسلمني أو نصارى بلغتهم وكلمام، وكلهم حددوا هذا الزمن حصرا، 
 وبينوا هاتني الصفتني حبقه، أي قاتل اخلنازير وحامي البقرات، وإين ذلك الذي حبقه ركز
أصحاب النبوءات اهلندوس منذ القدم أنه سيولد يف بالد اآلريني، أي يف بالد اهلند هذه، 
وقد كتبوا امساء مسكنه أيضا. لكن مجيع هذه األمساء ذُكرت استعارةً، ووراءها حقيقةٌ 
أخرى. وكتبوا أنه سيولد يف بيت الربامهن، أي الذي يؤمن بأن "برهم" صادق وواحد ال 

سلم. باختصار؛ إن عقيدة بعثة ثانية ألي أوتار أو رسول متصف شريك له، أي امل
بصفات رودر غوبال واملبعوث يف القرن الرابع عشر من اهلجرة ليست فقط عقيدة 
النصارى واملسلمني فحسب، بل هي عقيدة اهلندوس ومجيع أهل األديان أيضا. حىت إن 

عقيدة نفسها. أما عند البوذية فال أتباع "زند آفستا" أيضا يعتقدون حبق هذا الزمن هذه ال
أعرف تفصيل ذلك، إال أم يقولون أيضا بأم ينتظرون البوذا الكامل يف هذا الزمن. 
والعجيب أن مجيع الفرق يقيمون صفة رودر غوبال يف ذلك املنتظَر. لكن املؤسف أن 

امة إن الذين يدعون العامة ما زالوا ال يعرفون فلسفة عقيدة البعثة الثانية، وفضال عن الع
مشايخ يف هذا الزمن هم أيضا جيهلون هذه الفلسفة. ومعلوم أن مجيع الصوفية املسلمني 

 

��������"قد مثل أمامي وقال يل خماطبا إياي  �عاملا بالسنسكريتية وهو راسخ اإلميان بكرشنا
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�	�
�������� األشرار وراعي البقر، ثناؤك مكتوب يف أي: يا قاتلَ  "��
وفهمت فورا أن العامل كله بانتظار "رودر غوبال" سواء كانوا هندوسا أو مسلمني اجليتا". 

أو نصارى بلغتهم وكلمام، وكلهم حددوا هذا الزمن حصرا، وبينوا هاتني الصفتني حبقه، 
أصحاب النبوءات اهلندوس  أي قاتل اخلنازير وحامي البقرات، وإين ذلك الذي حبقه ركز

منذ القدم أنه سيولد يف بالد اآلريني، أي يف بالد اهلند هذه، وقد كتبوا امساء مسكنه أيضا. 
لكن مجيع هذه األمساء ذُكرت استعارةً، ووراءها حقيقةٌ أخرى. وكتبوا أنه سيولد يف بيت 

سلم. باختصار؛ إن الربامهن، أي الذي يؤمن بأن "برهم" صادق وواحد ال شريك له، أي امل
عقيدة بعثة ثانية ألي أوتار أو رسول متصف بصفات رودر غوبال واملبعوث يف القرن الرابع 
عشر من اهلجرة ليست فقط عقيدة النصارى واملسلمني فحسب، بل هي عقيدة اهلندوس 
ومجيع أهل األديان أيضا. حىت إن أتباع "زند آفستا" أيضا يعتقدون حبق هذا الزمن هذه 

عقيدة نفسها. أما عند البوذية فال أعرف تفصيل ذلك، إال أم يقولون أيضا بأم ينتظرون ال
البوذا الكامل يف هذا الزمن. والعجيب أن مجيع الفرق يقيمون صفة رودر غوبال يف ذلك 
املنتظَر. لكن املؤسف أن العامة ما زالوا ال يعرفون فلسفة عقيدة البعثة الثانية، وفضال عن 

امة إن الذين يدعون مشايخ يف هذا الزمن هم أيضا جيهلون هذه الفلسفة. ومعلوم أن الع
مجيع الصوفية املسلمني يعتقدون مبسألة الرجعة الربوزية بكل قوة ويؤمنون حبق بعض األولياء 
أن روح أحد األولياء السابقني قد حلت فيهم بروزا، كما يقولون مثال إن روح "بايزيد 

حلت بروزا يف "أيب احلسن اخلرقاين" بعد مضي مائة عام تقريبا. لكنه مع البسطامي" قد 

                                                 

�
قد أطلعين مرارا يف الكشف على أن كرشنا الذي  �فليتضح أن اهللا  حاشية على حاشية: 

اهلندوس  عندكان يف الشعب اآلري كان من املقربني إىل اهللا ومن أنبياء زمنه، وإن كلمة أوتار 
هي يف احلقيقة مبعىن النيب، وهناك نبوءة يف كُتب اهلندوس أيضا أنه سيأيت يف الزمن األخري 
"أوتار" على سرية كرشنا وسيكون بروزا له، وقد كُشف علي أنين أنا ذلك األوتار. إن أبرز 

واآليات، صفات كرشنا اثنتان إحدامها أنه "رودر" أي قاتل السباع واخلنازير، وذلك باألدلة 
والثانية "غوبال" أي مريب البقرات، أي معني الصاحلني بأنفاسه، وكلتا هاتني الصفتني من 

 . منه�عالمات املسيح املوعود. وهاتان الصفتان كلتامها قد أعطانيهما اهللا 
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يعتقدون مبسألة الرجعة الربوزية بكل قوة ويؤمنون حبق بعض األولياء أن روح أحد  
األولياء السابقني قد حلت فيهم بروزا، كما يقولون مثال إن روح "بايزيد البسطامي" قد 
حلت بروزا يف "أيب احلسن اخلرقاين" بعد مضي مائة عام تقريبا. لكنه مع هذه العقيدة 

بالرجعة  -خبصوص البعثة الثانية للمسيح -املسلَّم ا واملعترف ا ال يؤمن بعض السفهاء
الربوزية اليت هي من السنة اإلهلية القدمية. فهؤالء يف احلقيقة ال يعلمون فلسفة الرجعة 

قد خلق كل شيء بطراز يدل على توحيده.  �ففلسفة هذه املسألةكوى اهللا  الربوزية،
وهلذا السبب قد خلق اهللا احلكيم مجيع العناصر واألجرام الفلكية كرويةً، ألن الشيء 
املدور ال يكون له أي جهة وضلع، وهذا يتناسب مع الوحدة. فلو كان يف الذات اإلهلية 

األجرام الفلكية ثالثية األطراف، لكنكم سترون أن أبسط تثليث خللقت مجيع العناصر و
عناصر املركبات مكور؛ فقطرة املاء أيضا تظهر على هيئة مكورة، ومجيع الكواكب اليت 
تظهر، شكلُها مكور، ويتخذ اهلواء أيضا شكال مدورا يف الزوابع اليت تسمى بالعربية 

فتلتف بشكل دائري ليتخذ اهلواء أعاصري، وهي اليت تظهر يف الريح العاصف الشديد، 
شكْال دائريا؛ فكما أن مجيع البسائط اليت قد خلقها اهللا كرويةٌ، كذلك دائرة خلق العامل 
أيضا كروية الشكل، هلذا ذهبت الصوفية إىل أن خلق بين آدم يف وضعه دائري، أي أن 

ة على حاشية: إن [حاشيأرواح بين نوع البشر تعود مرارا وتكرارا إىل هذا العامل بروزا، 
) بروز السعداء. فكال ٢) بروز األشقياء (١أمسى أنواع الرجعة الربوزية اثنان فقط مها (

هذين الربوزين داخلٌ يف سنة اهللا إىل يوم القيامة، إال أما سيتكاثران بعد يأجوج 
ومأجوج لكي يشكالن دليال على اية بين آدم، ولكي يفهم منه اكتمالُ الدور. أما 

عتقاد بأن زمنا سيأيت جيتمع فيه مجيع الناس والطباع على ملة واحدة فهو خاطئٌ، ألنه اال
 �منهم شقي وسعيد�قد قسم بين آدم إىل شقي وسعيد كما قال:  �إذا كان اهللا 

) فال ميكن أن يبقى السعداء يف زمن ما ويهلك األشقياء. مث قال أيضا: ١٠٦(هود: 
� كذَللوملَقَهعلى االختالف. فإذا كانت الفطرة ١٢٠(هود:  �خ أي فطر الناس (

اإلنسانية تقتضي تعدد األديان، فأىن هلم أن جيتمعوا على دين واحد! إن اهللا قد فهم خبلق 
قابيل وهابيل يف البداية أن الشقاوة والسعادة قد وزعتا على فطرة اإلنسان سلفا. مث إن 

) ١٥(املائدة:  �ا بينهم الْعداوةَ والْبغضاَء إِلَى يومِ الْقيامة إِلَى يومِ الْقيامةفَأَغْرين�اآلية: 
وجاعلُ الَّذين اتبعوك �)، وآية: ٦٥(املائدة:  �وأَلْقَينا بينهم الْعداوةَ والْبغضاَء�وآية: 

 

خبصوص البعثة الثانية  - هذه العقيدة املسلَّم ا واملعترف ا ال يؤمن بعض السفهاء
بالرجعة الربوزية اليت هي من السنة اإلهلية القدمية. فهؤالء يف احلقيقة ال يعلمون  - للمسيح

قد خلق كل شيء بطراز يدل  �ففلسفة هذه املسألةكوى اهللا  فلسفة الرجعة الربوزية،
على توحيده. وهلذا السبب قد خلق اهللا احلكيم مجيع العناصر واألجرام الفلكية كرويةً، ألن 
الشيء املدور ال يكون له أي جهة وضلع، وهذا يتناسب مع الوحدة. فلو كان يف الذات 

األجرام الفلكية ثالثية األطراف، لكنكم سترون أن اإلهلية تثليث خللقت مجيع العناصر و
أبسط عناصر املركبات مكور؛ فقطرة املاء أيضا تظهر على هيئة مكورة، ومجيع الكواكب 
اليت تظهر، شكلُها مكور، ويتخذ اهلواء أيضا شكال مدورا يف الزوابع اليت تسمى بالعربية 

فتلتف بشكل دائري ليتخذ اهلواء شكْال أعاصري، وهي اليت تظهر يف الريح العاصف الشديد، 
دائريا؛ فكما أن مجيع البسائط اليت قد خلقها اهللا كرويةٌ، كذلك دائرة خلق العامل أيضا 
كروية الشكل، هلذا ذهبت الصوفية إىل أن خلق بين آدم يف وضعه دائري، أي أن أرواح بين 

فلما كان خلق بين آدم أيضا دوري، ، �نوع البشر تعود مرارا وتكرارا إىل هذا العامل بروزا
                                                 

�
) ٢) بروز األشقياء (١إن أمسى أنواع الرجعة الربوزية اثنان فقط مها ( ة على حاشية:حاشي 

بروز السعداء. فكال هذين الربوزين داخلٌ يف سنة اهللا إىل يوم القيامة، إال أما سيتكاثران بعد 
يأجوج ومأجوج لكي يشكالن دليال على اية بين آدم، ولكي يفهم منه اكتمالُ الدور. أما 

عتقاد بأن زمنا سيأيت جيتمع فيه مجيع الناس والطباع على ملة واحدة فهو خاطئٌ، ألنه إذا اال
) ١٠٦(هود:  �منهم شقي وسعيد�قد قسم بين آدم إىل شقي وسعيد كما قال:  �كان اهللا 

(هود:  �خلَقَهمولذَلك �فال ميكن أن يبقى السعداء يف زمن ما ويهلك األشقياء. مث قال أيضا: 
) أي فطر الناس على االختالف. فإذا كانت الفطرة اإلنسانية تقتضي تعدد األديان، فأىن ١٢٠

هلم أن جيتمعوا على دين واحد! إن اهللا قد فهم خبلق قابيل وهابيل يف البداية أن الشقاوة 
ا بينهم الْعداوةَ والْبغضاَء إِلَى فَأَغْرين�والسعادة قد وزعتا على فطرة اإلنسان سلفا. مث إن اآلية: 

ةاميمِ الْقوإِلَى ي ةاميمِ الْقووآية: ١٥(املائدة:  �ي (اَء�ضغالْبةَ واودالْع مهنيا بنأَلْقَياملائدة:  �و)
) ٥٦(آل عمران:  �يومِ الْقيامةوجاعلُ الَّذين اتبعوك فَوق الَّذين كَفَروا إِلَى �)، وآية: ٦٥

اهدنا الصراطَ الْمستقيم * صراطَ الَّذين أَنعمت علَيهِم غَيرِ الْمغضوبِ علَيهِم ولَا �واآليتني: 
الِّنيم عليهم  �الضكل هذه اآليات تفيد بأن االختالف سيبقى إىل يوم القيامة، حيث يبقى املنع

 مللل الباطلة ستهلك عن بينة. منها، وكذلك املغضوب عليهم أيضا. غري أن اأيض
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ليدل على وحدة خالق الكون، فاستلزم أن تكون آخر نقطة خلْق بين آدم أقرب إىل أول 
ا. نقطة، أي حيث تبدأ نقطةُ دائرة خلق بين آدم، وأن ترجع يف ظهورها وبروزها إليه

   :وهذا ما يسمى بتعبري آخر الرجعة الربوزية كما يف هذه الدائرة مثال
 

 
  

لنفترض أن اجلزء من هذه الدائرة الواقع على ميني احلرف "ل" قد بدأت منه دائرة خلق 
بين آدم، وانتهت إىل اجلزء الواقع على يسارها، فلهذا من الضروري أن تكون النقَط 

احلرف "ل"  قريبة جدا من النقط البدائية، فهذه هي الرجعة القريبة من اجلزء األيسر من 
وحرام علَى �يف اآليات:  �الربوزية اليت هي ضرورية لكل دائرة. وإىل ذلك يشري اهللا 

حدبٍ قَرية أَهلَكْناها أَنهم لَا يرجِعونَ * حتى إِذَا فُتحت يأْجوج ومأْجوج وهم من كُلِّ 
قالْح دعالْو براقْتِسلُونَ * ونواملراد من يأجوج ومأجوج ٩٨-٩٦(األنبياء:  �ي .(

القوم الذين سيتمتعون بقوى أرضية على وجه الكمال، وتنتهي عليهم دائرة تقدم القوى 
األرضية. إن يأجوج ومأجوج مشتقة من األجيج، وهو هليب النار. وهذا سبب التسمية 

للوازم خارجية؛ حيث أشري فيه إىل أن النار ستسخر هلم وأم سيوظِّفون النار يف  نظرا
حيام املدنية املادية، وستكون رحالم الربية والبحرية بالنار، وستكون حروم أيضا 
بالنار، إن حمركام وجتارام كلها ستسري بالنار. والسبب الثاين لتسمية يأجوج 

خلواصهم الداخلية، وهو أنه ستكون يف طباعهم مادةٌ نارية  ومأجوج هذه هو نظرا
غزيرة، أي ستكون تلك األقوام متكربة جدا، وستربز اخلصائص النارية يف سرعتهم 
ونشاطهم ودهائهم. وكما أن التراب حني يبلغ كمالَه التام يتحول جزؤه الذي يضم 
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ة األخرى. فاآلية القرآنية مادة نارية إىل جوهر مثل الذهب والفضة واألحجار الكرمي
تعين هنا أن يف طباع يأجوج ومأجوج كماال تاما للجوهر األرضي، مثلما يكون 
الكمالُ التام يف اجلواهر املعدنية والفلزات. وهذا يربهن على أن األرض أخرجت 

زلزلة: (ال �وأَخرجت الْأَرض أَثْقَالَها�خصائصها النهائية وأمسى جواهرها مبوجب اآلية: 
). وهذا برهان على استدارة الزمان، أي عندما يتكاثر يأجوج ومأجوج فسيفهم أن ٣

الزمن قد أكمل دائرته، وأن الدائرة الكاملة تلزمها الرجعةُ الربوزية. وإن انتهاء الكمال 
األرضي على يأجوج ومأجوج يدل على أن خلْق آدم ابتدأ من "األلف" الذي هو أول 

وانتهى على الياء، الذي هو على رأس كلمة يأجوج ومأجوج وهو حروف كلمة آدم، 
آخر أحرف اهلجاء. فهكذا بلغت هذه السلسلة كماهلا الطبعي ابتداء من األلف وانتهاء 

  على الياء. 
وملخص الكالم أن يف اآلية الكرمية إشارةً إىل أن عالمة الرجوع الربوزي، الذي هو 

أن يتم ظهور يأجوج ومأجوج وخروجهما على  ضروري الستدارة دائرة خلق بين آدم،
وجه أقوى وأمتّ، وأن ال يقدر أحد على مقاومتهما. ألن كمال الدائرة يلزم حتقق 

على وجه الكمال، ويتم ظهور مجيع القوى  �وأَخرجت الْأَرض أَثْقَالَها�موضوع: 
لقوى األرضية األرضية وبروزها. وإن وجود يأجوج ومأجوج دليل كامل على أن ا

والقدرات اليت فُطر عليها اإلنسانُ قد ظهرت كلُّها، ألن اللبِنة الفطرية هلؤالء القوم قد 
أُشعلت عليها النار يف أتون الكماالت األرضية مبا ال يشك فيه أحد. ونظرا هلذا السر قد 

ا كجواهر مساهم اهللا يأجوج ومأجوج، ألن تراب فطرم ورِث متاما املادةَ النارية تدرجي
املناجم. والواضح أن ترقيات التراب تنتهي عند اجلواهر والفلزات املعدنية. عندئذ تنشأ 
يف تلك اجلواهر والفلزات املعدنية مادةٌ نارية كثرية باملقارنة مع التراب العادي. كأن 
كمال التراب النهائي يقرب الشيء احلائز على الكمال إىل النار، مث تعطى لنفس 

بسبب اجلذب بني املتجانسني اللوازم النارية األخرى والكماالت أيضا.  املخلوق
باختصار؛ إن الكمال األخري لبين آدم هو أن تدخل فيهم املادةُ النارية بكثرة، وهذا 
الكمال يوجد يف يأجوج ومأجوج. وإن املهارة اليت أحرزا هذه الشعوب يف الدنيا 

به هؤالء للحياة الدنيوية واالزدهار، ال خيطر ببال والتدابري الدنيوية، والرقي الذي أكس
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ومأجوج. وإن املهارة اليت أحرزا هذه الشعوب يف الدنيا والتدابري الدنيوية، والرقي الذي 
به هؤالء للحياة الدنيوية واالزدهار، ال خيطر ببال أحد أكثر منه. فال شك أن ما أكس

يصدر من يأجوج ومأجوج هو خالصة قوى اإلنسان األرضية. هلذا فإن ظهور يأجوج 
ومأجوج وبروزهم وحيازم على الكمال يف مجيع قواهم عالمة لظهور مجيع قدرات 

نسانية قد اكتملت، ومل تبق هلا أي حالة منتظرة. اإلنسان األرضية، وأن دائرة الفطرة اإل
فلهذا الوقت كانت الرجعة الربوزية حتميةً، لذا صار من العقيدة اإلسالمية، أن الرجعة 
الربوزية ألكثر األخيار واألبرار من الزمن املاضي ستتحقق عند ظهور يأجوج ومأجوج 

لى هذه املسألة فهي من عقائد وازدهارهم وفتحهم. وكما يركز أهل السنة من املسلمني ع
الشيعة أيضا، لكن املؤسف أن كال احلزبني غافل عن فلسفة هذه املسألة. فالسر احلقيقي 
لضرورة الرجعة يف زمن استدارة دائرة خلق بين آدم، أي يف اية األلف السادس، هو أن 

ما مل تبلغ النقطة  اجتاه نقط اخللق حنو نقطة بدء اخللق أمر إلزامي. ألن أي دائرة ال تكتمل
اليت ابتدأت منها، وإن اجلزء األخري للدائرة يلزم الرجعة بالضرورة. لكن العقول السطحية 
مل تكشف هذا السر، واخترعت بدون حقٍّ العقيدةَ املخالفة لكالم اهللا اليت هي عودة مجيع 

من هذا البحث  أرواح السعداء واألشقياء يف احلقيقة إىل هذا العامل من جديد. ولكن جتلَّى
الذي امسه اآلخر اخلناس  -أن الرجعة ستكون بروزية فحسب ال حقيقية؛ فالناحاش 

الذي أعطيت له كنوز العامل وكان قد جاء إىل حواء أوال وأغراها بدجله حبياة  -أيضا
أبدية، سيظهر مرة أخرى بروزا يف الزمن األخري، وسيغري أناسا ذوي طبع أنثوي 

اة أبدية مقابل أن يعدوه بأن يتركوا التوحيد. لكن اهللا كما كان قد وناقصي العقل حبي
نصح آدم يف اجلنة أن كل مثرة قد أُحلت له فليأكل رغدا، وحذره أن يقترب من تلك 

(النساء:  �ويغفر ما دونَ ذَلك...�الشجرة احملرمة؛ كذلك وعد اهللا يف القرآن الكرمي: 
الشرك فلن يغفره اهللا؛ فال تقربن الشرك ولتعدوه الشجرة  ) أي كل ذنب سيغفر إال٤٩

احملرمة. فالناحاش نفسه الذي كان قد جاء إىل حواء قد ظهر يف هذا العصر بروزا وقال: 
كُلوا رغدا من الشجرة احملرمة هذه ففي ذلك تكمن احلياةُ األبدية. وكما أن الذنب يف 

خري قد قبِل الناس ذوو الطبع األنثوي وسوسةَ البداية جاء من املرأة، كذلك يف الزمن األ
  الناحاش. فربوز الناحاش هذا كان قبل كل الربوزات. 

 

فال شك أن ما يصدر من يأجوج ومأجوج هو خالصة قوى اإلنسان أحد أكثر منه. 
األرضية. هلذا فإن ظهور يأجوج ومأجوج وبروزهم وحيازم على الكمال يف مجيع 

نسانية قد قواهم عالمة لظهور مجيع قدرات اإلنسان األرضية، وأن دائرة الفطرة اإل
أي حالة منتظرة. فلهذا الوقت كانت الرجعة الربوزية حتميةً، لذا اكتملت، ومل تبق هلا 

صار من العقيدة اإلسالمية، أن الرجعة الربوزية ألكثر األخيار واألبرار من الزمن املاضي 
ستتحقق عند ظهور يأجوج ومأجوج وازدهارهم وفتحهم. وكما يركز أهل السنة من 

عقائد الشيعة أيضا، لكن املؤسف أن كال احلزبني  لى هذه املسألة فهي مناملسلمني ع
غافل عن فلسفة هذه املسألة. فالسر احلقيقي لضرورة الرجعة يف زمن استدارة دائرة 
خلق بين آدم، أي يف اية األلف السادس، هو أن اجتاه نقط اخللق حنو نقطة بدء اخللق 

ما مل تبلغ النقطة اليت ابتدأت منها، وإن اجلزء  أمر إلزامي. ألن أي دائرة ال تكتمل
لكن العقول السطحية مل تكشف هذا السر،  األخري للدائرة يلزم الرجعة بالضرورة.

واخترعت بدون حقٍّ العقيدةَ املخالفة لكالم اهللا اليت هي عودة مجيع أرواح السعداء 
من هذا البحث أن الرجعة  واألشقياء يف احلقيقة إىل هذا العامل من جديد. ولكن جتلَّى

الذي  -الذي امسه اآلخر اخلناس أيضا - ستكون بروزية فحسب ال حقيقية؛ فالناحاش 
أعطيت له كنوز العامل وكان قد جاء إىل حواء أوال وأغراها بدجله حبياة أبدية، سيظهر 

اة مرة أخرى بروزا يف الزمن األخري، وسيغري أناسا ذوي طبع أنثوي وناقصي العقل حبي
أبدية مقابل أن يعدوه بأن يتركوا التوحيد. لكن اهللا كما كان قد نصح آدم يف اجلنة أن 
كل مثرة قد أُحلت له فليأكل رغدا، وحذره أن يقترب من تلك الشجرة احملرمة؛ كذلك 

) أي كل ذنب ٤٩(النساء:  �ويغفر ما دونَ ذَلك...�وعد اهللا يف القرآن الكرمي: 
الشرك فلن يغفره اهللا؛ فال تقربن الشرك ولتعدوه الشجرة احملرمة. فالناحاش  سيغفر إال

نفسه الذي كان قد جاء إىل حواء قد ظهر يف هذا العصر بروزا وقال: كُلوا رغدا من 
الشجرة احملرمة هذه ففي ذلك تكمن احلياةُ األبدية. وكما أن الذنب يف البداية جاء من 

خري قد قبِل الناس ذوو الطبع األنثوي وسوسةَ الناحاش. فربوز املرأة، كذلك يف الزمن األ
   الناحاش هذا كان قبل كل الربوزات.
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بعد يأجوج ومأجوج هو بروز املسيح ابن مرمي،  مث إن الربوز الثاين الذي كان ضروريا
وذلك ألن األفعى تستعني بالشيطان.  �الناحاش ألنه بسبب عالقته بروح القدس عدو

أما عيسى بن مرمي فربوح القدس، وإن روح القدس ضد الشيطان. فحني ظهر الشيطان 
ثريه. وكما أن الشيطان أبو السيئة فإن كان ال بد أن تظهر روح القدس أيضا إلبطال تأ

) إحدامها احلافز على ١(روح القدس أبو احلسنة. ففي فطرة اإلنسان عاطفتان خمتلفتان 
السيئة الذي يولِّد يف قلب اإلنسان أفكارا سيئة، فتنشأ فيه أفكار السوء والظلم. وهذا 

احلافز. وإن كانت  احلافز من الشيطان وال أحد يرفض أن اإلنسان مفطور على هذا
  بعض الشعوب ترفض وجود الشيطان لكنهم ال يستطيعون إنكار هذا احلافز. 

واحلافز الثاين هو على البِر الذي به تنشأ يف قلب اإلنسان األفكار احلسنة والرغبة ) ٢(
افزين موجودان احل أن هذين يف إحراز احلسنات، وهذا احلافز من روح القدس. وصحيح

  زانـهذان احلاف ري أن يتدفق ـللزمن األخ درا ـنذ خلق، إال أنه كان مقيف اإلنسان م
                                                 

�
األنبياء واملقدسني فما خصوصية املسيح يف إن لروح القدس عالقة جبميع  حاشيه على حاشية: 

حائز على  �ذلك؟ فجواب ذلك أنه ليس مثة أي خصوصية، بل إن سيدنا حممد املصطفى 
 هتوا املسيحأكرب نصيب وأعظمه من فطرة روح القدس. لكن ملا كان اليهود األشرار قد ب� 

أي كانت غري شرعية، بأن والدته ليست من شراكة روح القدس بل كانت بشراكة الشيطان، 
ذبا هلذا البهتان ودحضه على أن والدة املسيح كانت مبشاركة روح القدس  �فقد ركز اهللا 

وهو مرته عن مس الشيطان. فاالستنتاج من ذلك أن بقية األنبياء مل يكونوا معصومني من مس 
الشيطان من عمل امللعونني فقط. بل إن هذا الكالم رد تفنيد لفكرة اليهود الباطلة القائلة بأن 

يح كانت من مس الشيطان، أي كانت حراما. مث ملا بدأ هذا النقاش من املسيح، لذا والدة املس
قد صار مثال يف الوالدة بروح القدس، وإال مل تكن والدته أفضل مثقالَ ذرة من والدة مطهرة 

 �. بل إن املعصوم الكامل الذي ظهر يف العامل هو حممد املصطفى �لسيدنا حممد املصطفى 
بعض األحاديث بأنه ال أحد معصوم من مس الشيطان إال ابن مرمي وأمه،  وحده. أما كلمات

أي مرمي؛ فهذا التصريح أيضا لبيان طهارة املسيح أمام اليهود، كأنه قيل بأن يف العامل حزبني 
فقط، أحدمها يسمون يف السماء ابن مرمي إذا كانوا ذكورا، ومرمي إذا كن إناثا. واحلزب الثاين 

عليهم. فاحلزب األول معصوم من مس الشيطان واحلما يسم املغضوب زب ون يف السماء اليهود
 الثاين هم أبناء الشيطان. منه
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اإلنسان األرضية املستمرة منذ البدء يبلغ كمالَه بوجود يأجوج ومأجوج فقط. 
هلذا فإن زمن ظهور يأجوج ومأجوج يدل داللة قاطعة على زمن الرجعة 

مأجوج يدل على استدارة الزمن اليت تتطلب والربوزية، ألن زمن يأجوج 
ح ابن مرمي، هذا هو زمن البعثة الرجعةَ الربوزية. فبحسب اعتقاد رجعة املسي

) الدليل الثاين ۲الثانية لعيسى املسيح، فقد حتققت تلك البعثة الثانية بروزا. (
على كوين املسيح املوعود هو أنه ليس القرآن الكرمي وحده حيدد هذا الزمن 
لظهور املسيح املوعود، بل إن الكتب اإلهلية السابقة أيضا حتدد هذا الزمن نفسه 

املسيح املوعود؛ فقد ورد يف سفر دانيال صراحة أن يف هذا الزمن حصرا  لظهور
يظهر املسيح املوعود، وهلذا السبب إن مجيع فرق النصارى يف العامل يذكرون 
 عشر ظهور املسيح يف هذا الزمن حصرا، وهم ينتظرون نزوله. بل قد مضت

املسيح ثانية، وعند سنوات عند البعض على التاريخ الذي كان ينبغي فيه نزولُ 
البعض عشرون سنة تقريبا. فهم مصابون حبرية شديدة بسبب عدم حتقق 
النبوءة، وأخريا مل ينتبهوا لقلة الفهم إىل أن املسيح املوعود قد ظهر ومل يعرفوه، 
فأولوا أن النشاط الذي حترزه الكنيسة يف العصر احلاضر، أي الدعوة إىل 
                                                                                                                     

كالمها بكل قوة. فولد اليهود بروزا يف هذا الزمن وولد املسيح ابن مرمي أيضا بروزا. 
فخلَق اهللا حزبا يدفع إىل السيئة وهو الناحاش األول نفسه وقد ظهر اآلن بروزا، كما خلق 

واحلسنة وهو حزب املسيح املوعود. باختصار؛ إن الربوز احلزب اآلخر احملرض على الرب 
األول هو حزب الناحاش والربوز الثاين هو املسيح ومجاعته، والربوز الثالث حزب اليهود 

يف الفاحتة أن ال نكون منهم. والربوز الرابع  �غَيرِ الْمغضوبِ علَيهِم�الذين علّمنا الدعاء: 
 �وَآخرِين منهم لَما يلْحقُوا بِهِم�روريا مبوجب اآلية الذي كان ض �بروز الصحابة 

)، وذا احلساب يبلغ عدد هذه الربوزات مئات األلوف، هلذا يسمى هذا ٤(اجلمعة: 
  الزمن زمن الرجعة الربوزية. منه
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سيح، هو مبرتلة البعثة الثانية روحانيا للمسيح. الثالوث ونشر عقيدة كفارة امل
فكأن املسيح نفسه برتوله على قلوم قد محسهم على نشر عقيدة ألوهيته يف 
العامل. إذا ذهبتم إىل أوروبا فستجدون آالف الناس يتبنون هذه األفكار؛ فهم 
حني الحظوا مضي زمن نزول املسيح حنتوا يف قلوم هذا االعتقاد، لكن 

سلمني ال حيبون هذا املعىن للنبوءة وال حيبون طمأنة قلوم مبثل هذه امل
التأويالت، مع أم أيضا يواجهون املشاكل نفسها، ألن كثريا من أهل 
الكشوف من املسلمني الذين يقدر عددهم بأكثر من ألْف قد قالوا متفقني يف 

ح املوعود لن ضوء كشوفهم واستنباطا من الكالم اإلهلي إن زمن ظهور املسي
يتأخر أبدا عن رأس القرن الرابع عشر. ومستحيل أن جتتمع على الكذب مجاعة 
كبرية من أهل الكشوف من األولني واآلخرين، وأن تكذب استنباطاتهم كلُّها، 
هلذا إذا مل يقبل املسلمون اآلن أين أنا الذي بعثت على رأس القرن الرابع عشر 

ديث والكتب السابقة وبشهادة مجيع أهل حبسب بشارة القرآن الكرمي واحل
الكشوف، فإن حالتهم اإلميانية يف املستقبل يف خطر كبري، ألنه ينبغي أن 
يعتقدوا بعد إنكاري بأن مجيع االستنباطات اليت قدمها كبار العلماء من القرآن 
الكرمي عن املسيح املوعود كاذبة، وكل ما تنبأ به أهل الكشوف عن زمن 

املوعود كانت أخبارا كاذبة كلها، وأن مجيع اآليات األرضية ظهور املسيح 
والسماوية اليت ظهرت حبسب احلديث مثل اخلسوف والكسوف يف رمضان 
يف التواريخ املعينة احملددة، وابتكار القطار على األرض وطلوع املذنب وإظالم 

إىل أن  الشمس كل هذه األحداث باطلة والعياذ باهللا. وهذه الفكرة تؤدي أخريا
 وا النبوءة أصال باطلة، ويعتربوا النيبكاذبا والعياذ باهللا. وهكذا يوشك  �يعد

أن يأيت زمن يرتد فيه مئات األلوف من املسلمني دفعة واحدة. اآلن قد مضى 
 بعث جمددعاما، ففي زمن الضرورة هذه حبسب قوهلم مل ي من القرن سبعةَ عشر
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كانت هذه هي الفنت العظيمة حصرا، فال بد من  من اهللا لقمع فنت النصارى. إذ
االعتقاد بأنه لن يبقى لإلسالم أي أثر خالل مثانني عاما قادمة. مث إذا نزل أي 
مسيح بعد انقراض اإلسالم فأي فائدة ترجى من نزوله، بل سيكون مصداق 

وأخريا  : إذا مل أبق أنا شخصيا، فأي فائدة يئك؟القائلاملثل الفارسي 
سود االعتقاد ببطالن مثل هذه النبوءات وتنتشر موجة االرتداد سوف ي

واإلحلاد، ويهلك اإلسالم والعياذ باهللا. رحم اهللا العلماء املعارضني إذ أن 
األعمال اليت حيرزوا ليست مفيدة للدين، بل تشكِّل خطرا كبريا عليه. فهل 

املنابر إذ قد تعرض نسوا الزمن الذي كانوا يذمون فيه القرنَ الثالث عشر من 
فَإِنَّ مع الْعسرِ يسرا * �فيه اإلسالم ألضرار فادحة، وكانوا يستدلون من آيتي: 

، أن مقابل هذا العسر سيأيت القرن الرابع عشر باليسر. �١إِنَّ مع الْعسرِ يسرا
ط مث حني جاء ذلك القرن الرابع عشر بعد انتظار طويل وأعلن على رأسه بالضب

شخص بأنه املسيح املوعود من اهللا وظهرت اآليات وشهدت له السماء 
واألرض، صار هؤالء العلماء أنفسهم أول املنكرين. لكن ذلك كان جيب أن 
حيدث، ألن الذين أنكروا املسيح الناصري أوال هم أيضا كانوا أحبار اليهود 

لثانية بوجوب قتله. فلو الذين أَعدوا له نوعني من الفتاوى، إحدامها بتكفريه وا
مل يفت هؤالء بتكفريي وقتلي فكيف كان ميكن حتقق الدعاء الذي علمناه يف: 

�لَيهِموبِ عغضيف الفاحتة، الذي كان يتسم بسمة النبوءة، ألن  � غَريِ الـم
يف الفاحتة هم اليهود كما ورد يف  � غَريِ الـمغضوبِ علَيهِم�املراد من مجلة: 

فتح الباري والدر املنثور وغريمها. وإن أكرب حادث لليهود الذي ظهر يف الزمن 
كافرا وملعونا وواجب القتل،  �كان وصفهم لعيسى  �األقرب إىل النيب 

                                                 
  ۷الشرح:   ١
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 -من جراء غضبهم هم أنفسهم -واستشاطتهم غضبا شديدا عليه، لذا قد عدوا
بعد هذا احلادث بست مائة  �يف نظر اهللا. وبعث النيب من املغضوب عليهم 

عام، فالواضح أن أمته حني علِّمت الدعاء يف الفاحتة أن ال يكونوا من املغضوب 
عليهم، وصدر التأكيد حبقهم أن يقرأوه يف الصلوات اخلمس والتهجد 
واإلشراق ويف العيدين، فما السر يف ذلك؟ ومعلوم أن زمن اليهود كان قد 

قطع قبل مدة من اإلسالم، فلماذا لُقِّن املسلمون هذا الدعاء وملاذا علِّموا يف ان
هذا الدعاء أن يستعيذوا على الدوام يف مخس صلوات يوميا من أن يكونوا من 
فرقة اليهود الذين هم املغضوب عليهم؟ فمن هذا الدعاء يفهم بوضوح أن يف 

قة من علماء املسلمني ستكفِّره هذه األمة أيضا سيبعث مسيح موعود، وأن فر
يف � غَريِ الـمغضوبِ علَيهِم�وتفيت بقتله. هلذا إن املسلمني نبهوا بتعليم دعاء: 

سورة الفاحتة أن يدعوا أن ال يكونوا أمثال اليهود الذين أفتوا بتكفري عيسى بن 
على أمه.  مرمي وقتله. وباإلضافة إىل التدخل يف حياته اخلاصة كانوا قد افتروا

ويف مجيع كتب اهللا سنةٌ وعادة مستمرة أنه حني مينع أي مجاعة من عمل ما أو 
يعلَّم الدعاء الجتنابه، فإمنا يقصد من ذلك أن بعضا منهم سريتكنب حتما ذلك 
العمل. هلذا فبحسب هذا املبدأ يف كُتب اهللا يتضح جليا أن الغاية من تعليم 

هو البيان أن فرقة من املسلمني ستقلد اليهود  �مغَريِ الـمغضوبِ علَيهِ�دعاء: 
تقليدا كامال حتما، وستثري غضب اهللا بتكفري مسيح اهللا وإصدار الفتوى بقتله، 

لَيهِموبِ عغضعلى شاكلة اليهود. هذه النبوءة واضحة  وتنال لقب: غَريِ الـم
يسعه إنكارها. لدرجة إذا مل يكن املرء حينها قد عقد العزم على اخليانة، فال 

وإن القرآن الكرمي مل جيعل وحده اليهود أمثال هؤالء، بل قد أعطاهم احلديثُ 
أيضا اللقب نفسه، وبين جبالء أن علماء هذه األمة أيضا سيلصقون باملسيح 
املوعود فتوى الكفر كاليهود، وأن املشايخ سيكونون ألد أعداء املسيح املوعود. 
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ل شرف كانوا حيوزونه بصفتهم العلماَء، وأن احترام ألم بسببه سيفقدون ك
الناس هلم سيتضاءل. وهذه األحاديث مشهورة جدا يف اإلسالم حىت إنه قد 
ورد يف "الفتوحات املكية" أن املسيح املوعود حني يرتل سينال التكرمي حبيث 
يخرج من حظرية اإلسالم، وسيقول أحد املشايخ "إن هذا الرجل غير ديننا"، 
كيف يدعي هذا الرجل أنه املسيح املوعود، وقد أفسد ديننا، أي ال يقبل 
اعتقادنا باألحاديث ويعارض عقائدنا القدمية. وقد ورد يف بعض األحاديث أن 
بعض علماء هذه األمة سيتبعون اليهود اتباعا كبريا لدرجة لو أن شيخا يهوديا 

فقيه يهودي قد دخل جحر  قد زىن بأمه فهم أيضا سيزنون بأمهام، وإذا كان
ضب فسوف يدخلونه هم أيضا، ومن اجلدير باالنتباه أيضا أن اإلجنيل والقرآن 
الكرمي حيثما بينا مفاسد اليهود مل يذكرا رجال الدنيا وعامة الناس، بل املراد 
مشاخيهم وكَتبتهم ورؤساؤهم الكهنة الذين بأيديهم فتاوى الكفر، والذين يثور 

ابام. وهلذا شبه القرآن الكرمي أمثال هؤالء اليهود كمثل الناس نتيجة خط
احلمار حيمل أسفارا، إذ من البني أن العامة ال تكون هلم أي عالقة باألسفار، 
وإمنا املشايخ حيوزون األسفار. هلذا من اجلدير باالهتمام أنه حيثما ذُكر اليهود 

ومشاخيهم، وكذلك ليس يف اإلجنيل والقرآن واحلديث فاملراد منهم علماؤهم 
  عامةَ املسلمني بل مشاخيهم.� غَريِ الـمغضوبِ علَيهِم�املراد من: 

مث نقول عودا إىل املوضوع األصلي إنه ملا كانت كتب النصارى واليهود 
تتضمن اإلشارات بكثرة أن املسيح املوعود سيظهر يف القرن الرابع عشر 

لنصارى يف العصر الراهن على أن اهلجري حصرا، ولذلك ركز الكثريون من ا
هذه هي أيام ظهور املسيح املوعود. فقد أوردت جريدة "فري ثينكر" الصادرة 

خربا مفاده: "حني سأل أحدهم قديسا من سكان  ١٧/١٠/١٩٠٠من لندن يف 
"اسلنغتون" الرأي عن االنتخابات عند انتخاب أعضاء الربملان العام، رفض 
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إظهار أي رأي يف االنتخابات، وبني سبب امتناعه عن إبداء الرأي أنه "قبل 
عثة الثانية للمسيح، وهلذا كل هذه اية ذلك العام سيأيت يوم القيامة، أي يوم الب

األمور عدمية اجلدوى"، وكذلك قد وردت العبارات التالية عن البعثة الثانية 
(أي بعثته اجلليلة) املنشور من لندن،  ١للمسيح يف كتاب "هز غلوريس ابرينغ"

املنشور من لندن، الصفحة  ٢الكتاب بأكمله. وكتيب "البعثة الثانية للمسيح"
  : ١لندن، الصفحة  يفاملنشور  ٣بعثة الرب". وكتيب "١٥

                                                 
١ His grorious appearing 
٢ Christs second coming  
٣ The comong of Lord 

يوشك أن يظهر يف العامل 
حادث عظيم الشأن، حيث جتتمع 
له اآليات من اجلهات األربع، 
اآليات اليت مل ير مثلها العاملُ من 
قبل، كما مل يسبق هلا النظري يف 
تاريخ الكنيسة والعامل، عند ظهور 
ذلك احلادث العظيم سيحدث تغري 

نيا والدين كليهما عظيم يف الد
وذلك احلادث هو بعثة ربنا يسوع 

 املسيح ثانيةً، بالقوة واجلالل. 

We stand on the eve of one of the 

greatest events the world has ever 

witnessed. Signs are multiplying on 

every side of us, compared with 

which there has been no parallel 

either in the history of the church or 

the world. One of the greatest 

changes to both hangs upon this great 

event. It is the coming of the Lord 

Jesus Christ the second time in 

power and glory.  

فهل ميكن أن يشك العاقل يف 
أن هذه اآليات بال مراء تنبئ 

 العاقبة وشيكة.بالتأكيد بأن 

Can anyone reasonably doubt that 
these signs are not a sure and certain 
warning that the end draweth on 
space. 
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كم ينتظر   يستطيع القراء أن يفهموا من هذه النصوص املذكورة آنفا

النصارى البعثة الثانية للمسيح يف هذا الزمن، وهم يقرون أن العصر الراهن هو 
نفسه الذي ينبغي أن يرتل فيه املسيح من السماء، لكن غالبيتهم مع ذلك تعتقد 
أنه قد مات يف احلقيقة ومل يصعد إىل السماء. هلذا فإن الذين يعتقدون منهم بأنه 

تقدون يف الوقت نفسه مبوجب اإلجنيل أن بعثته مل يذهب إىل السماء ويع
فهم ال  - أي على رأس القرن الرابع عشر من اهلجرة -ضرورية يف هذا الزمن

جيدون بدا من اإلقرار بأن نبوءة البعثة الثانية للمسيح ستتحقق على شاكلة 
نبوءة البعثة الثانية إللياس النيب. كما يزعم بعضهم أن نشاط الكنيسة يف العصر 

لراهن هو حصرا البعثة الثانية للمسيح. لكن هذا التأويل ال ينسجم مع الكتب ا
السماوية، كما مل يقم أي نيب يف السابق مبثل هذا التأويل، ومما يثري التعجب 

قد ظهرت اآليات والعالمات 
وظهر ذلك اجليل، وبعثةُ املسيح 
وشيكة جدا، ما أروع هذا الوقت 

 وأعظمه وأجلّه.

The signs are fulfilled, that 
generation has come. Christ’s 
coming is at hand, glorious 
anticipation! Glorious future! 

 

الفكرة السائدة نوعا ما يف 
الناسكوى الذين يعلِّمون أن 
ظهور املسيح قريب هم ينذرون 
الناس، إذا كان ذلك صحيحا 
فاملعلم الكبري يسوع املسيح نفسه 
هو أول من نشر هذا التعليم، وحنن 

 قد أثبتنا ذلك يف األعلى. 

The impression prevails to some 

extent that he who teaches that 

Christ is soon coming is acting the 

role of alarmist. If so, we have seen 

that the great Teacher has placed 

himself at the head of the class.  
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أم يقرأون يف مواضع كثرية من األناجيل أن البعثة الثانية إليليا حتققت بظهور 
البعثة الثانية للمسيح قائلني بأن املراد  النيب يوحنا على سريته؛ فلماذا يؤولون

منها نشاط الكنيسة، ويؤمنون بأن نشاط الكنيسة ينوب عن ظهور املسيح؟ 
فهل املسيح كان قد أول على هذا النحو البعثةَ الثانية للنيب إيليا؟ فلماذا ال 
يبحثون عن التأويل نفسه الذي تفوه به املسيح، ويتعرضون للتخبط عبثا؟ 

لي أن النيب مالخي حني تنبأ ببعثة إيليا ثانية كان ميكن أن يؤوهلا املسيح بأن فاجل
املراد منها نشاط فقهاء اليهود والكتبة، وبذلك كان اليهود أيضا سيفرحون، 
ورمبا كانوا سيقبلون املسيح أيضا. إال أنه مل يقدم هذا التأويل املشابه جدا 

حنا الذي كان هو اآلخر كاذبا ومفتريا يف نظر لتأويل الكنيسة، بل قدم النيب يو
اليهود. األمر الذي أدى إىل اشتعال غضب اليهود أكثر، وظنوا أن هذا الرجل 
حني مل يستطع الرد املقنع على سؤالنا فقد وصف مرشده يوحنا بأنه إيليا، ظنا 
منه بأنه سيصدقه يف كل حال شاء أم أىب. ويعلن بأنه هو إيليا، لكن يوحنا 

لشقاوة اليهود رفض أن يكون إيليا وصرح جبالء أنه ليس إيليا. وإمنا كان  �
إيليا  �وصف يوحنا (أي النيب حيىي)  �الفرق بني الكالمني أن املسيح 

جمازا أي بروزا، أما يوحنا فرفض كونه إيليا باملعىن احلقيقي، فتعرض اليهود 
ري ما قاله أستاذُه أي األشقياء البتالء آخر هو أن التلميذ، أي عيسى، قال غ

حيىي، وكان قوالمها متناقضني. وإمنا نقصد هنا أن تفسري البعثة الثانية يف رأي 
املسيح ما صرح به نفسه، فكأن املسألة كانت تتطلب التنقيح وحسمت القضية 
يف حمكمة املسيح إذ قد شبه املسيح نفسه بعثته الثانية بالبعثة الثانية إليليا يف 

. وإمنا اكتفى بالقول عن البعثة ١٣ - ١٠، العبارة: ١٧، إصحاح إجنيل مىت
الثانية للنيب إيليا أن يعدوا يوحنا إيليا. فكأن األعجوبة الكبرية يف نظر اليهود أن 
إيليا سوف يرتل من السماء بأسلوب عجيب قد أبطلها املسيح بكلمتني. إن 
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أول تفسري قام به بعض 
الباحثني األكفاء هو أن يسوع 
يف احلقيقة مل ميت على الصليب، 
بل قد سلِّم جسده ألصدقائه 
بعد إنزاله حيا من على 
الصليب، فنجا أخريا. فلدعم 
هذه العقيدة تقدم الدالئل من 
بيان األناجيل بأن يسوع مات 
على الصليب بعد ثالث ساعات 

وت أو ست ساعات، لكن امل
على الصليب ذه السرعة مل 
يسبق له نظري يف املاضي قط، 
ويسلَّم بأن املسامري مل تدق يف 
قدميه وإمنا دقت على يديه 

 The first explanation adapted 

by some able critics is that Jesus 

did not really die on the cross 

but being taken down alive and 

his body being delivered to 

friends, he subsequently 

revived. In support of this 

theory it is argued that Jesus is 

represented by Gospels as 

expiring after having been but 

three or six hours upon the cross 

which would have been but 

unprecedentedly rapid death. 

It is affirmed that only the 

hands and not the feet were 

nailed to the cross. The 

crucifragian not usually 

صال أجدر بقبول هذه الفرقة املسيحية اليت ترفض صعود املسيح إىل السماء أ
املعاين، فننسخ يف األسفل قول الباحثني النصارى ليعلم املسلمون أم 

زول املسيح فيكفِّرون ثالثني ألف مسلم تأييدا ـيتحمسون ويثريون الضجة لن
هلذه الفكرة السخيفة. أما الذين يؤمنون بأن املسيح إله، ففرقة منهم تثبت 

د إىل السماء قط، بل قد جنا من الصلب برباهني كثرية بأن املسيح مل يصع
سوبر نيتشرل وهاجر إىل بلد آخر ومات هناك، فنقتبس هنا عبارة من كتاب "

  مع الترمجة وهي:  ٥٢٢) الصفحة Super Natural Religion" (ريليجن
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فقط. فلما مل تكن قاعدة عامة 
أن تكسر رِجال كل مصلوب 
فلم يذكر ثالثة من مؤلفي 
األناجيل هذا األمر أصال، أما 
الرابع فقد ذكره لتكميل 

يث مل يذكر أسلوب بيانه، وح
كسر األرجل فلم يذكر أيضا 
حادث احلربة. فاملوت الذي 
حدث يف الظاهر كان إغماءة 
شديدة أصابته بعد تعرض 
جسمه لصدمات جسدية 
وعصبية لست ساعات، ألنه قد 
قضى الليلة السابقة أيضا يف األمل 
واإلرهاق. مث حني استعاد 
الصحة الكافية القى حوارييه 

حبذر مرارا إلقناعهم، لكن 
شديد خوفا من اليهود. فظن 
احلواريون أنه استعاد احلياة بعد 
املوت، فلما كان قد أفاق بعد 
إغماءة تشبه املوت، فمن احملتمل 
أن يكون قد ظن نفسه أيضا أنه 
عاد إىل احلياة بعد أن مات. 

accompanying crucifixion is 

dismissed as unknown to the 

three synoptists and only 

inserted by the fourth evangelist 

for dogmatic reasons and of 

course the lance disappears with 

the leg-breaking. Thus the 

apparent death was that 

profound faintness which might 

well fall upon an organization 

after some hours of physical 

and mental agony on the cross, 

following the continued strain 

and fatigue of the previous 

night. As soon as he had 

sufficiently recovered it is 

supposed that Jesus visited his 

disciples a few times to re-

assure them, but with pre-

caution on account of the Jews, 

and was by them believed to 

have risen from the dead, as 

indeed he himself may likewise 

have supposed, reviving as he 

had done from the faintness of 

death. Seeing however that his 
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اآلن حني الحظ املعلم أن املوت 
، توجه إىل مكان  قد أجنز مهمته

قود منعزل جمهول وصار مف
اخلرب. إن "غفرورر" الذي أيد 
مسألة "شنتود" هذه مبنتهى 

كان بني حكام  اجلدارة يكتب:
اليهود مريدو يسوع الذين وإن 
كانوا غري قادرين على محايته من 
األعداء، إال أم كانوا واثقني 
يأملون بأم سينقذونه من 
املوت. كان يوسف رجال ثريا، 

ئل ففاز بوسائل إنقاذ فهيأ الوسا
إلنقاذ يسوع؛ فأعد القرب اجلديد 
قريبا من مكان الصلب، وطلب 
جسمه أيضا من بيالطس، 
ونيكوميدس الذي كان قد 
اشترى كثريا من احلنوط، فإمنا 
كان لصرف انتباه اليهود، فوضع 
يسوع بسرعة يف القرب. فنجا 
نتيجة مساعي هؤالء. غفرورر 

العدد  ٢٠قد فسر اإلصحاح 
ل يوحنا املشهور من إجني ١٧

death had set the crown upon 

his work the master withdrew 

into impenetrable obscurity and 

was heard no more. Gfrorer 

who maintains the theory of 

Scheintod with great ability 

thinks that Jesus had believers 

amongst the rulers of the Jews 

who although they could not 

shield him from the opposition 

against him still hoped to save 

him from death. Joseph, a rich 

man, found the means of doing 

so. He prepared the new 

sepulchre close to the place of 

execution to be at hand, begged 

the body from Pilate – the 

immense quantity of spices 

bought by Nicomedus being 

merely to distract the attention 

of the Jesus being quickly 

carried to the sepulchre was 

restored to life by their efforts. 

He interprets the famous verse 

John xx: 17 curiously, The 

expression “I have not yet 
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تفسريا غريبا، حيث يقول: إن ما 
قاله يسوع إين مل أذهب إىل أيب 
حىت اآلن، فاملراد من الذهاب إىل 
 السماء يف هذه اجلملة املوت
فقط، وإن ما قاله يسوع أن ال 
تلمسوين ألين ما زلت حلما 
ودما، فاملراد من كونه حلما ودما 
أنه مل ميت بعد. إن يسوع بعد 

حوارييه مرارا هذا احلادث لقي 
سرا، وحني تأكد أن هذا املوت 
مهر اخلتم األخري على صدق 
عمله، توجه إىل مكان منعزل 
متعذر. (راجع كتاب: سوبر 

  )٥٢٣نيشرل ريليجن، الصفحة 

ascended to my father.” He 

takes as meaning simply the act 

of dying “going to heaven” and 

the reply of Jesus is equivalent 

to “Touch me not for I am still 

flesh and blood” I am not yet 

dead, Jesus sees his disciples 

only a few times mysteriously 

and believing that he had set the 

final seal to the truth of his 

work by his death he then 

retires into impenetrable gloom 

Das Heiligthum and die 

Wabrhcit p 107 p 231. 

(Pp. 523 of the Supernatural 

religion)  

  
واجلدير باالنتباه أن املسلمني يستطيعون أن يفهموا مسألة وفاة عيسى 

أكثر من النصارى، ألن القرآن الكرمي ذكر موته مرارا وتكرارا، لكن  �
وما قَتلُوه وما �بعض السفهاء أصيبوا بشبهة أن املراد من "شبه" يف اآلية 

ملَه هبش نلَكو وهلَبلب مكان عيسى �١صوال �، أن شخصا آخر ص .
يفكرون أن كل إنسان حيب حياته. فلو كان شخص آخر قد صلب مكان 

                                                 
 ١٥٨النساء:  ١
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ألثار ضجة عند الصلب أنه ليس عيسى، وألنقذ نفسه حتما بعد  �عيسى 
تقدمي دالئل عدة وبيان أسرار مميزة، ال أن يتفوه مرارا بكلمات تثبت بأنه هو 
عيسى. أما "شبه هلم" فال تعين ما فُهم منها. كما مل يقدم شيء تأييدا هلذه 

منا املراد أن أمر حدوث املعاين من القرآن الكرمي وال من األحاديث النبوية، وإ
املوت قد اشتبه على اليهود، إذ قد ظنوا أم قد قتلوه، مع أن املسيح جنا من 
القتل. إنين أستطيع أن أقول مقسما باهللا بأن هذا هو معىن "شبه هلم" حصرا 

حني يريد إنقاذ أحبائه يصيب األعداء  �يف هذه اآلية، وهي سنة اهللا. إن اهللا 
يف غار ثور فهناك أيضا شبه هلم  �ت؛ فحني اختفى نبينا مبثل هذه الشبها

بأمر من اهللا، أي قد أصاب األعداَء بشبهة إذ فكروا أن العنكبوت قد نسج 
أي  شبكة على فم الغار واحلمامة قد باضت، فكيف ميكن أن يدخل فيه

يف ذلك الغار املماثل للقرب ثالثة أيام كما كان املسيح  �إنسان. فمكث النيب 
بقي ثالثة أيام يف القرب الشامي الذي أُدخل فيه مغمى عليه. وإن ما قاله  قد

"ال تفضلوين على يونس" فقد أشار فيه إىل هذه املماثلة، ألن الدخول  �النيب 
يف الغار والدخول يف بطن احلوت متشاان، فنفي التفضيل كان من هذه 

ليس أفضل من يونس  �الناحية ال من كل النواحي، إذ ال شك يف أن النيب 
  فقط، بل من مجيع األنبياء.

ملخص القول إن من سنن اهللا وعاداته القدمية أن أعداء أنبيائه ومبعوثيه 
حني يريدون قتلهم فهو يعصمهم من أيديهم حبيث يظنون أم قد قضوا على 
هذا الرجل مع أن املوت ال يكون قد وصل إليه، أو يظنون أنه انفلت من 

ه خمفيا يف املكان نفسه فينجو من شرهم، فهذا ما تعين "شبه أيديهم مع كون
هلم" حصرا. ومجلة "شبه هلم" ال ختص املسيح وحده، إذ حني ألقي بإبراهيم 

يف النار جتلت عادة اهللا هذه، حبيث مل يصرف إبراهيم عن النار ومل يرفع  �
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  ٧٠األنبياء:   ١

قُلْنا يا نار �ة إىل السماء، بل إن النار مل تقدر على حرقه حبسب مدلول اآلي
، وكذلك حني ألقي بيوسف يف البئر مل يصعد إىل السماء عند �١كُونِي بردا

الصلب، بل إن البئر مل تقدر على إهالكه. كما أن ابن إبراهيم العزيز إمساعيل 
أيضا مل يرفع إىل السماء عند الذبح، بل إن السكني مل تذحبه. كذلك مل يصعد 

عند حماصرم لغار ثور إىل السماء، بل إن أبصار األعداء الدمويني مل  �نبينا 
تقدر على رؤيته. وكذلك مل يصعد املسيح أيضا إىل السماء، وإمنا الصليب مل 
يقدر على القضاء عليه. باختصار؛ مل يصعد أحد هؤالء األنبياء إىل السماء 

هذه األحداث  عند املصائب، إال أن مالئكة السماء جاءوهم وساعدوهم.
واضحة جلية، وتربهن جبالء على أن املسيح مل يذهب إىل السماء، وكان رفعه 
مثل إبراهيم وسائر األنبياء، ومات أخريا. هلذا فاملسيح القادم هلو من هذه 

أي السلسلة املوسوية  -األمة، وهكذا كان ينبغي لتطابق كلتا السلسلتني
النهاية، فالواضح أن اهللا الذي بدأ هذه من حيث البداية و -والسلسلة احملمدية

السلسلة الثانية مبثيل موسى تتبدى إرادته بداهةً أنه سينهيها على مثيل املسيح. 
مثيل موسى، وأن هذه السلسلة كلَّها مثيلةُ سلسلة  �أن النيب  �فلما أعلن 

اخلالفة املوسوية، فأي شك بقي يف أنه ينبغي أن تكون اية هذه السلسلة 
مثيل املسيح. لكن هؤالء الذين يدعون مشايخ ال يستطيعون اآلن التخلي  على

عن أفكارهم، فينتظرون املسيح الذي سيخضب األرض بالدماء وجيعل هؤالء 
، كانوا أيضا قد �ملوك األرض. ومعلوم أن اليهود الذين مل يقبلوا عيسى 

"تاريخ الكنيسة كما ورد النص التايل يف كتاب   أصيبوا ذا اخلداع نفسه.
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"، من تأليف "ريورند جيه جيه بليت دي دي" ١املسيحية للقرون الثالثة األوىل

  : ١١٧صفحة 

يتبني من كل هذه األحداث كم كان اليهود يترقبون ظهور املسيح، وكم 

كانوا مستعدين لالنضمام إىل مجاعة املسيح، إال أم كانوا منخدعني يف بعثة 

مهم اخلاطئ لنبوءات األنبياء أن املسيح سيقهر املسيح، فكانوا يظنون لفه

الشعوب، وأنه سيخوض املعارك على شاكلة العسكريني احلربيني من الزمن 

املاضي من أجل قومه، وخيلصهم من براثن الظاملني الذين كانوا حيكموم 

  . الفلسطينينيك

  املؤلف

  اهللا عنه من قاديان امريزا غالم أمحد عف
  

�����  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
1  History of the Christian Church for First Three Centuries. )مترجم(  
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