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 أ الناشر مقدمة

 ت  يةالروحان اخلزائن طبعة مقدمة

 آم عاقبة

١ له جناة فال يهلكه أن اهللا أراد من
٣٥ احلاسم القرار إىل للتوصل أسلوب أفضل" اإلهلي احلكم "كتيب
٤٧ املباهلة إعالن" القوم دعوة "كتيب

٦٩ للمباهلة دعوا ينذال إن
٧١  للمباهلة املدعوين الزوايا أصحاب أمساء

٧٥ ) أمحد مكتوب (البالد هذه ومشايخ اهلند علماء إىل املكتوب
١٦٩  اإلجنليزية احلكومة بانتباه اجلدير

١٧٣ آم عاقبة كتيب ضميمة
١٨٨ احلق لطالب عظيمة بشرى
٢٠٤ الدعاء
٢١١ احملترم فريد غالم ميان رسالة
٢١٢ أخرى نبوءة حتقق
٢٤٩   س عامةفهار
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Š‘bäÛa@òß†Ôß@ @
حنمد اهللا تعاىل أن وفّقنا إلخراج هذا الكتاب القيم للمسيح املوعود واإلمام 

  .� بلغة حبيبه وحبيبنا حممد املصطفى �املهدي 
  وقد حاز شرف تعريبه الداعية حممد أمحد نعيم، وراجعه مع األصل 

تقبلَ اهللا سعيهما وجعله خالصا لوجهه الكرمي، . عبد ايد عامرالداعية 
  .آمني. �وأعاما على إخراج املزيد من كنوز إمام الزمان 

 بعد هالك   ١٨٩٦عام  كتاب يف   هذا ال  � املسيح املوعود     سيدنا ألّفلقد  
. حقق الذي ظن النصارى واملشايخ أنّ النبوءة مبوته مل تت"عبد اهللا آم"القسيس 

دعا القـساوسة    فيه النبوءات املتعلقة بآم وكيف حتققت، مث         �فقد شرح   
مث ذكر عددا من أدلة صـدقه،       . واملشايخ واملتصوفة وأصحاب الزوايا للمباهلة    

  .  من صحابته٣١٣وسجل أمساء 
يتألف الكتاب من ثالثة أقسام، القسم األول والثالث معرب مـن األردو،            

  .  هلذا الكتاب١٦٨-٧٥ؤلف بالعربية، وهو من والقسم الثاين كتبه امل
 حيث  � قسم ِمن املؤلف     قسمان من احلواشي؛  لقد ورد يف هذا الكتاب      

، فجعلناها كما هي، ولكن بعض هذه احلواشي        "منه"كتب حضرته يف آخرها     
، وجعلناها بني قوسني، وقسم آخر      "منه"، فأضفنا كلمة    "منه"مل يكتب عليها    
  . ، حيث أشرنا إىل ذلكو الناشر أمن ِقبل املترِجم
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ويف الكتاب بعض الوحي والفقرات بالعربية، وقد ميزناها عـن الـوحي            
كمـا أن هنـاك كلمـات       . املترجم بعالمات تنصيص وجعلناها خبط عريض     

  .   وعبارات باألردو قد كتبها حضرته باخلط العريض فجعلناها كذلك
 - لب من القراء الكرام الدعاء  كما نط-وأخريا فإننا نتقدم خبالص الشكر   

علـي  . د :لكل من ساهم يف إخراج هذا الكتاب وخنص منهم السادة األفاضل 
متيم أبـو   ، خالد عزام،     هاين الزهريي  ، حسام النقيب،  وسام الرباقي  .، د الرباقي

ؤمن طـاهر،   عبد امل و، هاين طاهر، حممد طاهر ندمي،       عالء جنمي املرحوم  ة،  دق
  .آمني. رين خريافجزاهم اهللا يف الدا
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   الكرمي رسوله على ونصلي حنمده       الرحيم الرمحن اهللا بسم

òß†Ôß@ @
  ���� سمش الدين جالل ملوالنا

هذا هو الد احلادي العاشر من اخلزائن الروحانية، وحيتوي على كتـاب            
  . مع الضميمة" عاقبة آم "�سيدنا املسيح املوعود 

عبـد  " عقب وفاة القسيس ١٨٩٦-٧-٢٧ هذا الكتاب يف    �لقد ألف   
وقد سلّط فيه الضوء    .  املساعد اإلضايف للمفوض، يف مدينة فريوزبور      ،"اهللا آم 
وءته عن آم، ودعا القساوسة واملشايخ واملتصوفة وأصحاب الزوايـا          على نب 

العلماء العاملني الراسخني املتوغّلني،    وكتب مكتوبا باللغة العربية إىل      . للمباهلة
م اهللا إىل ملكوتهلني، الذين جذَوالفقراء املنقطعني املتبت  .  

  . ا�كرمه اهللا وذكر فيه التأييد اإلهلي الذي حالفه واآليات اليت أ
 صحابيا  ٣١٣كذلك سجل يف ضميمة عاقبة آم باللغة األوردية قائمة بـ           

 القائـل بأنـه     �من صحابته ضمن بيان اآليات، وذلك حتقيقا لنبوءة الـنيب           
  .٣١٣: سيكون عند املهدي كتاب فيه أمساء أصحابه على عدة أهل بدر أي

áème@åÇ@ñõìjäÛa@ @
 السادس للخزائن الروحانية عند تعريف كتاب       كنا قد كتبنا يف مقدمة الد     

 والقساوسة، أننا   �سيدنا املسيح املوعود    اليت حصلت بني    " احلرب املقدسة "
 � له   � تفاصيلَ اآلية اليت وهبها اهللا       -عند نشر كتاب عاقبة آم    –سنكتب

  . إجابةً ألدعيته
سيح املوعود  سيدنا امل  أعين احلوار، قال     ؛يف اليوم األخري من احلرب املقدسة     

 بتـضرع   �إن ما كُشف علي ليلة األمس، هو أنين حني دعوت اهللا            : �
وابتهال أن افتح واحكم بيننا فنحن عبادك املتواضعون، وال نستطيع أن نعمـل             
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شيئا بدون حكمك فبشرين بآية؛ أن الفريق الذي يتخذ الكذب عـن عمـد              
 حبساب شهر   -ة عشر شهرا    ويهجر اإلله احلق سيلقى به يف اهلاوية خالل مخس        

 وسوف يواجه ذلةً متناهية إذا مل يرجـع         -مقابل كل يوم من أيام احلوار هذه        
احلرب (. أما الذي هو على احلق ويؤمن باإلله احلق، فسوف ينال العزة. إىل احلق

   )٢٩٢-٢٩١ ص ٦املقدسة، اخلزائن الروحانية جملد 
ي كان حربا مقدسة استمرت وعلى إعالن هذه النبوءة انتهى هذا احلوار الذ     

 يريد  �وملا كان اهللا    . مخسة عشر يوما، وبدأ الناس ينتظرون حتقُّق هذه النبوءة        
الذي كان ميثـل    -أن يظهر هذه اآلية عظيمةً وجليلة، فحدث أنْ مل ميت آم            

 خالل ميعاد النبوءة؛ أي مخسة عشر شهرا        -املسيحيني يف هذه احلرب املقدسة    
بسبب رجوعه إىل احلق كما ) ١٨٩٤-٩-٥ ولغاية  ١٨٩٣-٦-٥اعتبارا من   (

صرح يف نص النبوءة، فاعتربه املسيحيون انتصارا للمسيحية علـى اإلسـالم،            
 وشارك يف أفراحهم بعض     ١٨٩٤-٩-٦يف  " أمِرتسر"فقادوا مسرية يف مدينة     

ـ   . املسلمني امسا، التابعني هلم حقيقةً، وبعض املشايخ السفهاء        سيح أما سيدنا امل
-٦بعيد انتهاء ميعاد النبوءة يف      " أنوار اإلسالم " فقد نشر كتيب     �املوعود  

، وكتب فيه أن هذه النبوءة قد حتققت يف امليعاد جبالء بأمر من اهللا              ١٨٩٤-٩
وحبسب مشيئته، فلو ظل قلب عبد اهللا آم حريصا وعازما على إهانة اإلسالم             

النبوءة اإلسالمية، هللك يف ميعـاد      وحتقريه، ومل يرجع إىل احلق اعترافا بعظمة        
غري أن اهللا تعاىل قد أخربين يف اإلهلام أن عبد اهللا آم نال حظا مـن                . النبوءة

الرجوع إىل احلق باعتراف عظمة النبوءة اإلسالمية؛ فبسبب هذا احلظ تأجـل            
وعد املوت، وتأخر وقوعه الكلي يف اهلاوية؛ فهو قد وقع يف اهلاوية حتما، غري              

إذا مل  "فجملـة   . سِلم أليام معدودات من اهلاوية العظيمة اليت تسمى املوت        أنه  
. يف النبوءة، مل تكن عدمية اجلدوى؛ فاستفاد من شرط الرجوع    " يرجع إىل احلق  

  .فكان الفتح حليف اإلسالم، وتعرض املسيحيون للذلة واهلاوية
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 خبصوص  � باللغة العربية إىل عبده املسيح املوعود        � أما ما أوحى اهللا     
وال . ولن جتد لسنة اهللا تبـديال     . اطَّلع اهللا على مهِّه وغمه    : "رجوع آم فهو  

وبعزيت وجاليل إنك أنت    . تعجبوا وال حتزنوا وأنتم األعلون إن كنتم مؤمنني       
إنا نكشف السر   . ومكْر أولئك هو يبور   . ومنزق األعداء كل ممزق   . األعلى

، صفحة  ٩اخلزائن الروحانية؛ جملد    : أنوار اإلسالم (" .يومئذ يفرح املؤمنون  . عن ساقه 
٢(  

لقد اطلع اهللا على هم آم وغمه وأمهله حىت مييل إىل التجاسر والبذاءة "أي 
وهكذا جتري .. هذه هي سنة اهللا : مث قال... والتكذيب وينسى اِملنة اإلهلية

 من قلبه وظهر فإذا كان شيء من خشية اهللا يكمن يف أي زاوية. ...  عادة اهللا
  ." فزع فال ينـزل العذاب ويتأجلُ إىل وقت آخر
ال تعجبوا وال حتزنوا وأنتم : "مث قال موجها اخلطاب إىل أبناء اجلماعة

منزق األعداء .. وبعزيت وجاليل إنك أنت األعلى، ... األعلَون إن كنتم مؤمنني
توقف اهللا ولن ولن لن ي.. كل ممزق أي ستصيبهم ذلةٌ، ومكر أولئك هو يبور

مث قال إنا نكشف .. يكف حىت يفضح األعداء يف كل مكْر هلم وجيعله يبور
، ٩اخلزائن الروحانية؛ جملد : أنوار اإلسالم(. يومئذ يفرح املؤمنون.. السر عن ساقه

  )٣، ٢صفحة 
            : �مث قال 

 هذا ما آل إليه حال السيد عبد اهللا آم، أما أصـحابه اآلخـرون الـذين               
 سواء يف اإلعانة -تشملُهم كلمة فريق احلوار وكان هلم عالقة باحلرب املقدسة          

 فلم يسلم أحد منهم من      -يف اقتراحه أو تأييده أو رئاسته     أم يف تنظيم احلوار أو      
  : فمثال)٨، صفحة ٩اخلزائن الروحانية؛ جملد : أنوار اإلسالم(." أثر اهلاوية

 كان زعيم هـذه اجلماعـة يف        الذي" رايت" القس   � اهللا    لقد أهلك  -١
قد خال  وكان مبشر شرف يف أمرتسر، ف     احلقيقة، وذلك نظرا ملكانته ومنصبه،      

أصـاب اهللا   فـاجئ   ومبوته امل ،  من هذا العامل الفاين مبوت مفاجئ يف عز شبابه        
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مارتن كالرك ومجيع أصدقائه وأعزائه بصدمة شديدة، وألبسهم لباس          الدكتور 
 حزنا وأملًا مل يكن أقل من اهلاوية حبال من          فاجئته امل  فقد سبب هلم مو    .احلداد

  )املرجع السابق. (األحوال
نيسة عند وفاة   كحفل تأبٍني أقيم يف ال    إن كلمة أحد املبشرين اليت ألقاها يف        

ـ    ، ويتبني ذلك مما صـدر     اضطراب املسيحيني تبني لنا   القس رايت     ه مـن قلب
  :رححيث صآنذاك، عليه فِزع املغضوب فجوع الامل

ه اخلفي يف  يف غري وقت، وقتلَنا حسام� أصابتنا عصا غضب اهللا هذه الليلةَ
  )احلاشية: املرجع السابق. (غفلة
  )احلاشيةاملرجع السابق، . ( القس فورمني، مات يف الهور-٢
 القس هاول والقس عبد اهللا، مها اآلخران أُلقي ما يف هاوية األمراض             -٣

  . الشديدة اخلطرة
من بلدة جنديالة، كان من أبرز املـسيحيني، وقـد          " يوحنا"كتور   الد -٤

أنوار (. أوكلت إليه مهمة كتابة احلوار يف أيام احلوار، وقد مات يف أثناء امليعاد            
  ) ملخصا٩-٨، صفحة ٩اخلزائن الروحانية؛ جملد : اإلسالم
  مث أصابت ذلةٌ متناهية مجيع القساوسة عامة والقـس عمـاد الـدين             – ٥

وكان يعترض على فـصاحة القـرآن       " املولوي" إذ كان يلقب بلقب      ،خاصة
نور "الكرمي وبالغته، وذلك حني أبدوا العجز عن إصدار كتيب مقابل كتاب            

 يف أثناء ميعاد النبوءة، وأعلن بتقدمي مخسة آالف روبية          �الذي كتبه   " احلق
 الفوز جبـائزة    ملن يأيت بكتاب مثِله من املسيحيني، فكسبوا ألف لعنة بدال من          

  )املرجع السابق. (مخسة آالف روبية
Õ§a@µg@áème@Êìu‰@åöaŠÓ@ @

ن هناك قرائن أخرى باإلضافة إىل اإلهلام تؤكد بوضـوح أن         إ: � قالمث  
  :آم رجع إىل احلق وهي



  خ    	���� ���

 

لقد ظهر رعب خميف على وجه آم فور مساع النبوءة، وقد لوحظ            : أوالً 
لذي ظل يتزايد يوما بعد يوم وبدأ يـؤثر يف          من اللحظة نفسها فقدانه صوابه ا     

قلب آم وعقله، حىت بدأ يرى متثالت خميفة كما نشر هو نفسه يف جريـدة               
  ". نور أفشان"

وعند قراءة هذه النبوءة مل يتأثر ا آم فقط، بل قد تأثر مجيع املسيحيني؛ إذ 
 آم خـالل     أن طبيبا قد سبق أن تنبأ مبوت       -  إلبطال النبوءة  - بدأوا يقولون 

  . ستة أشهر
 لرجوع آم إىل احلق، فادعاؤه بأنه قد شنت عليه ثالث           أما القرينة الثانية  

 مروضا كـان أفـراد      ساماهجمات بقصد اغتياله؛ حيث ذكر أنه رأى ثعبانا         
مجاعتنا على حد زعمه قد أطلقوه للدغه، ففزعا من ذلك الثعبان املرعب، جلأ             

نه هاربا من أمرتسر يف طقس حار جدا متحمال فراق          إىل بيت صهره يف لدهيا    
أهله، حيث خيلَ إليه أن بعض املسلحني بالرماح يف منـزل صهره واقتربوا منه             

تزايد خوفه واضطرابه وقلقه ومهوم قلبه بانتظام، وجعله رعب         . مستعدين لقتله 
دينـة  احلق كاانني، ففر من لدهيانه أيضا ووصل إىل بيت صهره اآلخر يف م            

فريوز بور، وكانت حالته، تأثرا بعظمة النبوءة، كمن هو متأكد أن العـذاب             
 مـسلحني بالـسيوف     - كما كتب  -اإلهلي نازل عليه، ففي فريوز بور رأى      

والرماح، فأصابه ذعر خميف، ويف هذه املدة كلها مل يتفوه ضد اإلسالم بكلمة             
نا كما زعـم، إذ مل  وكل هذه اهلجمات الثالث مل تكن من قبل مجاعت   . واحدة

يروض أحد األمحديني ثعبانا ومل يطلقه للدغ آم، ومل ترِسل اجلماعة مسلحني            
 مع وجود حراسـة مـشددة       -بالسيوف والرماح إىل منـزله لإلجهاز عليه       

ومل يرفع آـم    ! مل يشاهدهم أحد غري آم ومل ميسك م أحد؟        إذ   -للشرطة
فهذه اهلجمات الثالث كلها     كان قاضيا، أنه  أي قضية يف احملكمة ضد أحد مع        

كانت يف احلقيقة متثّال هليبة النبوءة اإلسالمية، وكانت متثالت ولّدا األفكار يف        
  . قلبه املرعوب الفِزع
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لقد أثرت يف قلبه النبوءة اإلسالمية تأثريا مهيبا، فاعترف بتأمالتـه القلبيـة             
ديد بعظمة اإلسالم، هلـذا قـد     وبفزعه وبتصرفاته املختلفة وبإبداء اخلوف الش     

فالرجوع إىل احلق وقبول عظمة اإلسالم      .  معاملته للخائف الفِزع   �عامله اهللا   
بلسان حاله سيان يف احلقيقة، وهذه احلالة بتعبري آخر نوع من الرجـوع، وإن              
كان الرجوع من هذا النوع ال يكفي إلنقاذ املرء من العذاب يف اآلخرة، غـري              

 من خالل الكتاب املقـدس      �فقد أثبت   . لدنيوي حتما أنه يؤجل العذاب ا   
والقرآن الكرمي أن اخلوف من النبوءات اإلهلامية يندرج يف الرجوع، والرجوع           

  . يؤخر العذاب
 كشف علـي يف     � على رجوع آم إىل احلق هي أن اهللا          والقرينة الثالثة 

ـ            سب الـشرط   اإلهلام أنه أصيب باهلم والغم املترتب على خوفه من النبوءة حب
املذكور يف النبوءة، فنجا من اهلاوية الكاملة؛ أي املوت أثناء امليعاد، وكان جيب         
أن حيدث ذلك، ألن الفريق اخلصم كان قد ولَّد االلتباس عن موت آم سلفا،              

: كما كان بعضهم يقول. حيث صرحوا أن طبيبا قد تنبأ مبوته خالل ستة أشهر   
إنه مـسن   : وبعضهم قال . إنسان ميوت إذا مات فليس يف ذلك إعجاز، فكل        
ميكن أن يقتل بِسحر، هلذا قد أجل اهللا       : هِرم، فال غرابة إذا مات، وبعضهم قال      

موته، وبإيراد اخلوف من عظمة النبوءة جعله اهللا يستفيد من شـرط اخلـوف              
  .املذكور يف النبوءة، فنجا من املوت أثناء امليعاد

إىل احلق هي امتناعه عن احللف مع إغرائه         على رجوع آم     والقرينة الرابعة 
فقد كتـب   . جبائزة أربعة آالف روبية إذا حلف أنه مل خيف من عظمة النبوءة           

 رسالة مسجلة إىل آم وذكر فيها إهلامـه وقـال           �سيدنا املسيح املوعود    
فـإذا كنـت ال     . هذا األمر ال يعلمه أحد غري اهللا إال حنن االثنان         : "خماطبا إياه 

إن هذا اإلهلام كاذب،    «: صدق هذا اإلهلام فأَقِسم ثالث مرات بصراحة      تؤمن ب 
وإذا كان اإلهلام صادقًا وكذبت أنا فأِصبين أيها اإلله القادر الغيور بعذاب بئيس 

ووعده بأنه سيقدم له جائزة ألف روبية إذا حلف ذا          ". »وأِمتين ذا العذاب  
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ين، ويف اإلعالن الثالـث زاد املبلـغ     املضمون، مث ضاعف املبلغ يف اإلعالن الثا      
ثالثة أضعاف، ويف اإلعالن الرابع جعل مبلغ اجلائزة أربعة آالف إذا أقبل على             

إين خالل امليعاد مل خيطر ببايل رعب النبوءة اإلسالمية طرفة عني، إذ            : "احللف
على الباطل، ومل يدر خبلدي     ) �(رأيت وال أزال أرى اإلسالم ونيب اإلسالم        

ه صادق، وظللت وال أزال أؤمن بأن عيسى ابن اهللا وإله كما يؤمن بذلك قط أن
مسيحيو الربوتستانت، وإذا كان تصرحيي هذا خالف الواقع وأخفيت احلقيقة،          

: أنـوار اإلسـالم   (". فأنِزلْ علي عذاب املوت خالل عام واحد أيها اإلله القادر         
  ) ٦، صفحة ٩اخلزائن الروحانية؛ جملد 

اآلن إذا أقبل آم على هذا احللف، فموعد هالكه خالل عام  ":�مث قال 
وإذا مل حيلف، فلن يترك اهللا      . واحد قطعي، وليس معه أي شرط، والقضاء مربم       

  ) ١١٤صفحة : املرجع السابق(".   مثل هذا ارم بدون عذاب
إذا عاش آم سنة كاملة من يوم احللف فسيكون املبلغ ملكا           : "�مث قال   

عد ذلك فلْتعاقبين هذه الشعوب أي عقوبة تشاء، فإذا قطعوين إربا إربـا             له، وب 
بسيف فلن أشتكي، وإذا قرروا يل أشد عقوبة يف الدنيا فلن أرفض، فلن يكون              
يل مهانة أكرب من أن يثبت كذيب بعد حلفه الذي طلبته منـه علـى أسـاس                 

  )٣١٧-٣١٦، صفحة ٩اخلزائن الروحانية؛ جملد : ضياء احلق(". اإلهلام
تذكروا جيدا أنه لن يتوجه إىل      : " مع هذا، أعلن بكلمات صرحية     �لكنه  

هذا اإلعالن ألنه كاذب، ويعرف جيدا يف قلبه أن نفسه كادت تزهق بـسبب            
وإن قلبه ليشهد أن إهلامنا صادق وإنْ مل يصرح بذلك أمام ... هيبة من النبوءة، 

ا تصدى هلذا بدافع الرياء الدنيوي،      الناس، غري أن قلبه يصدق هذا البيان، أما إذ        
اخلزائن الروحانية؛ جملد   : أنوار اإلسالم (. فسيعود إليه العذاب اإلهلي على وجه كامل      

  ) ١١-١٠، صفحة ٩
عاقبة . (لن حيلف آم حىت لو قطّعه املسيحيون إربا إربا وذحبوه         : �وقال  

  )  ٣اخلزائن الروحانية؛ صفحة : آم
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نه إذا كان آم قد رجع إىل احلق، مث ينكر ذلك            بتحٍد كبري أ   �مث أعلن   
: أنوار اإلسـالم  (. اآلن، فليصيبنه املوت بدون أي شرط أو تأجيل أو استثناء         

  )  ملخصا٦٦ ، صفحة٩اخلزائن الروحانية؛ جملد 
صـفحة  : املرجع السابق (. إذا حلف آم كذبا فليهِلكَن ال حمالة      : �مث قال   

٧٠ (  
 أن حيسم األمر قطعا بعد احللف، فإذا حلف         �  لقد وعد اهللا  : �مث قال   

:  املرجـع الـسابق   (. فلن يقبل الرجوع اخلفي أبدا مرة أخرى من مثل هذا املكار          
  ) ٨١صفحة 

:  من القساوسة مستحلفًا إياهم أن يدفعوا آم للحلف وقال         �مث طلب   
نـا  الذي هو ابن حالل، ويعترب الدين املسيحي يف احلقيقة منتصرا، فليأخذ م           "

ألفي روبية مقابل دفْع آم على احللف حسبما نريد، وبعده فليقل ما شـاء يف           
  ) ٨٦ صفحة:  املرجع السابق(". حقنا

  .  غري أن آم مل يؤثر فيه حتريض وإغراء أحد، وما أقْدم على القسم
ŽÇ@‰ˆ"@áème"@ @

إذا كان واجبا علي أن     : فحني طُلب من آم بإصرار متكرر أن حيلف قال        
أي ال أستطيع احللف دون إكـراه احملكمـة؛         .. حلف فاستدعوين يف احملكمة   أ

بينما يقول الكتاب املقدس بأن الـذين  . وكأن إميانه يتوقف على إجبار احملكمة  
املرجـع  () ١٢:١٦إرميا. (ميتنعون عن احللف من أجل إظهار احلق فسيهلكون       

  )٩٩ صفحة: السابق
سيدنا املـسيح املوعـود     ننا، فرد عليه    إن احللف ممنوع يف دي    : مث قال حمتجا  

 يعرف جيـدا أن احللـف روح        �كان عيسى   :  بالتفصيل حيث قال   �
فالقانون اإلهلي والفطرة اإلنسانية والضمري اإلنساين     . الشهادة، فلم يكن ليحرمه   

يشهد على أن احللف هو األمر الفيصل حلسم اخلصومات، فجميع املـسؤولني            
لف بطرس وبولص واملسيح نفسه، واملالئكة أيضا       احلكوميني يقسمون، كما ح   
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 هـذه   � هو اآلخر يقسم واألنبياء أيضا حلفوا، فـسجل          �حيلفون واهللا   
  . األمور كلها من الكتاب املقدس بالتفصيل وبالتوثيق

           على ذلك   �اعترض البعض أنه من الوارد احتمالُ موته خالل عام، فرد 
، أحدمها إهلنا الصادق والثاين إله املسيحيني       إذا كانت اخلصومة بني إهلني    : قائال

. فالشك أنه قد ميوت خالل عام، لـيس يف حملـه   (،  ...الزائف الذي اخترعوه  
ألنه إذا طُلب منا هذا القسم إلثبات احلق، فنستطيع أن حنلـف أننـا              ) الناسخ

 سينـصرنا   �سنعيش عشرة أعوام ناهيك عن عام واحد، ألنا نؤمن يقينا أنه            
   )٦٩-٦٨صفحة :  املرجع السابق(. ملواجهة الدينيةحتما يف ا

ولن منـوت   ( عند املواجهة سيبقيين حيا،      �أنا أعلم يقينا أن اهللا      : مث كتب 
ابن مـرمي   ألن إهلنا قادر وحي وقيوم، وليس مثل        ) الناسخ. خالل عام احللف  

  ) ١١٣صفحة :  املرجع السابق (.  العاجزة
-٢١املنشورة يف جريدة نور أفشان يف        ردا على رسالة آم      �مث كتب   

  :  رسالة١٨٩٤ً-٩
   ا كالـشمس       -لقد علمتبتلقي إهلاٍم صادق وطيب من اهللا قطعا وواضح- 

أنك جزعت لعظمة النبوءة وصدقها خالل امليعاد، وبناء على ذلك استوىل على            
 إنين أقول مقسما باهللا جل شأنه أنْ هذا       . قلبك اهلم والغم كله من حتقق النبوءة      

هو احلق، وقد اطلعت عليه من خالل اإلهلام اإلهلي، وأنبأين به ذلك القـدوس              
. الذي يعلم مبا خيطر على قلب اإلنسان ويطّلع على األفكار اخلفية اليت تنشأ فيه          

وهلذا أردت أن حتلف يف     . وإن كنت كاذبا يف هذا التصريح فليهلكْين اهللا قبلك        
 الكذب وفق الطريقة اليت بينتها، لكي اجتماع عام حلفا مؤكدا بعذاب يف حالة   

، وال يبقى العامل يف ظالم، وإذا أردت؛ فسأحلف أنا أيضا ملـدة    تحسم قضيتنا 
أن الصادق لن يباد، بل سوف      عام أو عامني أو ثالثة أعوام، ذلك ألين أعلم          

 فلو طُلب مين احللف على صدق اإلهلـام أو          .يهلك من أهلكه الكذب سلفا    



  ��� 	����   س

 

ن أطلب منك حىت مليما واحدا، أما إذا حلفت، فسأقدم لك ثالثة            اإلسالم، فل 
  ) ٩٣-٩٢ صفحة: املرجع السابق(.   آالف روبية سلفا

سـيدنا املـسيح    غري أن آم مل يقدم على احللف ومل يظهر احلق، فحذَّره            
 مرارا من املوت عقابا على إخفاء احلق، حيث نـشر يف أنـوار              �املوعود  
  : اإلسالم
حىت خيلـق   ) أي املوت (الضروري أن يتأجل العذاب الكامل      كان من    -١

  .بيده أسباب اهلالك نتيجة جتاسره) أي آم(هو نفسه 
  . إن اهلاوية الكربى اليت هي املوت، قد أمهلت آم احملترم بعض الشيء -٢
ال يغينب عن البال أن السيد عبد اهللا آم قد وضعت فيه لبنة أساسـية                -٣

أنـوار  (. وسيظهر ببعض الدوافع عن قريب    ) تأي املو (للعذاب الكامل   
 )  ملخصا١١-١٠ص : اإلسالم

  :  يف إعالن تقدمي أربعة آالف روبية جائزة�مث كتب 
أنا لن أتوقف حىت أبرز يدي القوية :  يقول�مل يتوقف األمر هنا، ألن اهللا "

صحيح أنه أخر العذاب عن آم حبسب سنته القدميـة          . وأفضح الفريق املنهزم  
ندرجة يف كتبه الطاهرة، فهذه هي السنة اإلهلية األزلية يف ارمني يف كتبه وال امل

جيوز تبديلها؛ وهي أم يف حالة اخلوف يعطَون مهلة ما، مث يؤخـذون عنـد               
فاآلن إذا أقبل آم على احللف، فموعد هالكه خالل عام واحد           ... إصرارهم  

، وإذا مل حيلف، فلن يترك اهللا       قطعي ويقيين وليس معه أي شرط، والقضاء مربم       
: املرجع السابق (. مثل هذا ارم الذي أراد خداع العامل بإخفاء احلق بدون عذاب          

  ) ١١٤صفحة 
غـري أن   : ١٨٩٥أيار  /الصادر يف مايو  " ضياء احلق " يف كتيب    �وكتب  

 ال يترك ارم بال عقوبة، وإن آم هـو          �هذا االجتناب غري مجٍد، ألن اهللا       
فآم غري بريء من جرمية عدم      .. ل عن بذاءة القساوسة السفهاء كلها       املسؤو

  ) ٢٦٩ ، ص٩ حاخلزائن الروحانية؛  ،ضياء احلق(. اإلفصاح عن احلق بلسانه علنا
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 سبعة إعالنات يف ذلك، والسابع منها       �سيدنا املسيح املوعود    ولقد نشر   
وبعد أن بلـغ    . ١٨٩٥- ١٢- ٣٠الذي طُلب فيه من آم أن حيلف، صدر يف          

إصرار آم على رفض احللف أوجه، وتركْنا حنن أيضا تبليغه وبدأْنا ننتظر، حتقق             
عالن السابع حـىت    ؛ فإنه مل يكمل سبعة أشهر بعد صدور هذا اإل         �وعد اهللا   

فكما كان آم قد أخفى احلق عن أنظار        . ألقاه اهللا يف اهلاوية مبوته حبسب وعده      
 عن أنظار العامل يف األرض؛ فبموته قام مأمت يف بيـوت            �العامل، فقد أخفاه اهللا     

حزنا على  " وىل خان "أن أحد املسيحيني املدعو     ورد خرب   بل قد   . الفريق اخلصم 
" ـوىل "ه موت آم املفاجئ األليم، وكان قد صرح         شق علي موت آم، إذ قد     

، فمات نتيجـة إصـابته      بعدهبأنه من الصعب أن ينجو من املوت        أن ميوت   قبل  
 أنه يف زمن املهـدي      �وبتحقق هذه النبوءة، حتققت نبوءة النيب       . بصدمة قلبية 

ن مناظرة مع املسيحيني تتحول فيما بعد إىل فتنة عظيمة، وعندئذ سـيأيت             ستكو
نداء من السماء أن احلق مع آل املهدي، وسينادي الشيطان أن احلـق مـع آل                
عيسى؛ أي أن املسيحيني على احلق، لكن النداء السماوي سيكون على صواب            

  . ١سيحينيأي أن الفتح سيحالف املسلمني ال امل.. بأن احلق مع آل املهدي
كذلك حتققت اإلهلامات الواردة يف الرباهني األمحدية قبل ستة عشر عامـا            
من صدور هذه النبوءة اليت ورد فيها بأن املسيحيني سيمكرون أوال، مث تكون             

 ٢٩٣، صفحة   ٩راجع اخلزائن الروحانية؛ جملد     (. فتنة من قبل املسيحيني واملسلمني معا     
  )٣٠٦-٣٠٥اشية على الصفحة  واحل٢٩٠-٢٨٦وهذا الد صفحه 

                                                 
1
 قال ينادي مناد من السماء أن احلـق يف آل           :عن أيب جعفر قال   نعيم بن محاد    أخرج    

 وإمنا الـصوت األسـفل كلمـة    ..ض إن احلق يف آل عيسى حممد وينادي مناد من األر    
 عن إسحاق بن حيىي عـن أمـه          أيضا وأخرج. الشيطان والصوت األعلى كلمة اهللا العليا     

 قالت كال يا بين     ،ابن الزبري إن هذه الفتنة لك الناس       قلت هلا يف فتنة      :وكانت قدمية قال  
 ينادي مناد مـن الـسماء علـيكم     ال يستقيم أمرهم حىت  ؛ولكن بعدها فتنة لك الناس    

     )املترجم() ٦٨، ص٢؛ جاحلاوي للفتاوي(. بفالن
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 حىت بعد   -وحني مل يكف املسيحيون ومن كان على شاكلتهم من املشايخ         
..  عن القول بأن النبوءة عن آم مل تتحقق وأن املسيحيني انتصروا           -موت آم 

إذا كان أحد القساوسة أو املسيحيني يـشك يف         "بة آم   كتب حضرته يف عاق   
، ١١اخلزائن الروحانية؛ جملد    : عاقبة آم (". أن يباهلين حتقق نبوءة آم، فيتحتم عليه      

  ) ٣٢ص 
  : ضميمة عاقبة آم من٢٥أما املشايخ فقد وجه إليهم اخلطاب يف الصفحة 
 أمـامي،   �ة مقسما باهللا    أنا أعلم يقينا أنه إذا أنكر أحد حتقيق هذه النبوء         

 دون عقاب، لكن جيب أن يطّلع أوال علـى مجيـع هـذه              �فلن يتركه اهللا    
األحداث بالتفصيل، ذلك لئال يكون جهلُه شفيعا له، مث ينبغي أن يقسم بـاهللا              
على أا ليست من اهللا وهي باطلة، مث إذا مل يهلك خالل سنة ِبوباٍل من هـذا              

ارقة، فها أنا أُشهد اجلميع وأقول بأنين سأعترف        القبيل أو مل يتعرض ملصيبة خ     
وإذا كان عبد احلق مصرا على ذلك فليقسم هـو،          . يف هذه احلالة أين كاذب    

وإذا كان حممد حسني البطالوي يشيع هذه الفكرة فليتقدم يف امليدان، أمـا إذا              
ـ              ن كان املولوي أمحد اهللا األمرتسري أو ثناُء اهللا األمرتسري يظن ذلـك، فم

وتذكروا يقينا أنه إذا أقسم أحدمها علـى أن         . الواجب عليهما أن يثبتا تقوامها    
نبوءيت عن آم مل تتحقق، وأن النصر كان حليف املسيحيني، فسوف يهينه اهللا             

 ويسود وجهه ويهلكه مبوت اللعنة، ألنه أراد أن يكتم الصدق الذي ظهـر   �
  . اإلسالمعلى األرض بإذن من اهللا ومشيئته من أجل 

. لكن هل سيقسمون باهللا يا ترى؟ كال لن يقسموا أبدا ألـم كـذابون             
  ) احلاشية٣٠٩-٣٠٨ص : املرجع السابق(

ومل يتجاسر أي مسيحي أن يباهل، ومل يتجرأ أي شيخ على احللف، فهكذا             
  .حتققت النبوءة عن آم بكمال الشوكة والشأن، فاحلمد هللا على ذلك

 عن رجوع آم إىل احلق وتأجيل       �دنا املسيح املوعود    سيأما ما أنبأ اهللا     
. عذابه حبسب السنة اإلهلية عن طريق الوحي، فقد حتقق مبنتهى اجلالء والنقـاء            
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وبعزيت وجاليل إنك أنـت األعلـى،       : "أما اجلزء من الوحي املتعلق ذا فهو      
إنا نكشف السر عن ساقه     . ومنزق األعداء كل ممزق ومكر أولئك هو يبور       

  )٢ صفحة ٩اخلزائن الروحانية؛ جملد : أنوار اإلسالم(". ومئذ يفرح املؤمنوني
كيف حتقق هذا اجلزء من الوحي اإلهلي على حنو عجيب جيـدد اإلميـان              

. فسوف نسجل تفصيل ذلك يف مقدمة الد الثالث عشر من اخلزائن الروحانية 
   .إن شاء اهللا تعاىل
@ó�îÇ@æb×�@�@ýîÜu@bîjã@�@ @

 ـم، إفحامـا          �سيدنا املسيح املوعود    ن  لقد بييف ضـميمة عاقبـة آ 
للمسيحيني، أحوالَ يسوع وفق ما ورد عنه يف اإلجنيل، واليت يقدمها معارضوه            

فمثال قد أثار هذا    . � أهان نبيا جليال هو عيسى       �اعتراضا؛ قائلني بأنه    
، "أشـد العـذاب   "االعتراض نفسه املولوي مرتضى حسن درنجي يف كتابه         

، واملولوي أمحد "ملاذا ينفر املسلمون من املرزائيني "واملولوي أمحد علي يف كتيبه      
رضا خان الربيلوي واملولوي حممد علي الكانبوري، فنرى من املناسب أن نفند            

  . هذا االعتراض باختصار
اعلموا أن العبارة اليت اعترض عليها املشايخ املذكورون آنفًا قد كتب سيدنا            

مل نكـن لنتعـرض ليـسوع       :  نفسه يف ايتها توضيحا    �د  املسيح املوعو 
املسيحيني وسلوكه قط، ومل يكن يهمنا، غري أم دفعونا بإطالق الشتائم على            

فلـيعلم  ...  بظلم، أن نكشف عليهم قليال من أوضـاع يـسوعهم،            �نبينا  
  مل يذكر يف القرآن الكرمي يسوع ومل يعرفنا به، والقساوسة�املسلمون أن اهللا 

اخلزائن الروحانية؛  : عاقبة آم (. يعترفون أن يسوع هو اإلنسان الذي ادعى األلوهية       
  )   احلاشية٢٩٣-٢٩٢، ص ١١جملد 

حىت إذا بدل القساوسة دأم اآلن وتعهدوا أم لـن          :  قائال �وأردف  
 ، فنحن أيضا نتعهد أننا سنحاورهم بكلمات لينة، وإال سيدانون           �يسبوا نبينا   
  )، احلاشية على احلاشية٢٩٢ص : املرجع السابق(. منه. كما دانوا
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كلما طَعنا بيسوع يف كالمنا؛ فاملراد منه يسوع املـسيحيني          :  مث يقول  -٢
االفتراضي، ومل نقصد قط يف كالمنا القاسي عبد اهللا املتواضع ونبيه عيسى بن             

عد مسـاع   فاضطررنا إىل اختاذ هذا األسلوب ب     . مرمي املذكور يف القرآن الكرمي    
.  ألربعني عاما علـى التـوايل     - � حبق سيدنا رسول اهللا      –شتائم القساوسة   

   )الطبعة احلديثة/ ٥٣٠جمموعة اإلعالنات؛ جملد أول، ص : ١٨٩٥-١٢-٢٠إعالن (
 عند ذكر هؤالء املشايخ املعترضني الذين يعذرون القساوسة         �مث كتب   

حبوزتنا جمموعة  : وه أميا إهانة   ومل يهين  �ويقولون إم مل يسيئوا إىل رسول اهللا        
كُتب القساوسة الذين مألوا عبارام بالسباب والشتائم، ومن أراد من املشايخ           

، جمموعة اإلعالنات جملد أول     ١٨٩٥-١٢-٢٠إعالن  . (أن يراها فليأتنا لرياها   
  )املرجع السابق) ( الطبعة احلديثة٥٣٠ص 

  " القراءاإلعالن الالفت النتباه " يف � ومثل ذلك قال -٣
ليتذكر القُراء أننا كنا مضطرين لدى احلديث عن الديانة املسيحية أن خنتار            "

احلقيقة أن املسيحيني ال يؤمنـون      . األسلوب نفسه الذي اختاره هؤالء ضدنا     
 الذي قال عن نفسه بأنه عبد ونيب فحسب، وكان يـؤمن            �بسيدنا عيسى   

م قلبه مبجيء سيدنا حممد     بصدق مجيع األنبياء السابقني، وكان يؤمن من صمي       
وإمنا يؤمنون بشخص آخر يـسمى يـسوع، وال        . �املصطفى ونبأ عن بعثته     
ويقولون بأن ذلك الشخص ادعى األلوهية، وقال عن        . يوجد ذكره يف القرآن   
ويقولون أيضا بأن هذا الـشخص      ". لصوص"و" اقرس"األنبياء السابقني بأم    

، وتنبأ بأنه ال يـأيت بعـده إال     �فى  كان شديد التكذيب لسيدنا حممد املصط     
وتعرفون جيدا أن القرآن الكرمي ال يأمرنا باإلميان مبثل هذا الشخص،           . املفترون

. بل يقول صراحةً بأن الذي يدعي بأنه إله من دون اهللا، فسوف ندخله جهنم             
وهلذا السبب مل نلتزم لدى احلديث عن يسوع املسيحيني باحترام جيب إبداؤه            

فاقد البصر، ملا قال بأنه     ) املزعوم(صادق، إذ لو مل يكن ذلك الرجل        جتاه رجل   
فعلـى  . لن يأيت بعده إال املفترون، ولو كان صاحلًا ومؤمنا ملا ادعى األلوهيـة            
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كال، بل إا   . �القراء أال يعتربوا كلماتنا القاسية موجهةً إىل سيدنا عيسى          
جمموعـة  (". واألحاديث وال أثـر   موجهة إىل يسوع الذي ال ِذكر له يف القرآن          

  ).الطبعة احلديثة/ ٥١١أول، ص  اإلعالنات؛ جملد
 خماطبا القس فتح املسيح الذي ألصق أشنع التهم وأخبثهـا     � وقال   – ٤

حنن ال نرفع قضية يف أي حمكمة، ولن نطلب أنْ كُفُّوا عـن             : �بنبينا الكرمي   
 تسبوا املسيح؛ إذ إن كـل       هذه األمور القذرة وخافوا اهللا الذي إليه املصري وال        

 ستنقلب على مسيحكم االفتراضي، أما ذلك       �إساءة منكم حبق النيب املقدس      
املسيح الصادق الذي مل يدِع األلوهية وال أنه ابن اهللا، والذي بشر ببعثة حممد              

نور (.  وآمن به، فنراه مقدسا وجليال وطاهرا ونؤمن به        �املصطفى أمحد اتىب    
  )٣٩٥ ص ٩اخلزائن الروحانية؛ جملد : ٢ القرآن، جزء

 نيب صادق مـن اهللا ونعتـربه        �إذا كنا نؤمن بأن عيسى      :  مث قال  – ٥
اخلزائن الروحانية؛  : كتاب الربية (صاحلا وبارا، فكيف لنا أن نسيء إليه بقلمنا؟         

  ) ١١٩، ص ١٣جملد 
 كـان   � بأن نؤمن بأن عيسى      �حنن أُِمرنا من اهللا     : � مث قال    – ٦
ونبيا صادقا من اهللا وأن نؤمن بنبوته؛ فليس يف أي كتاب لنا كلمةٌ تسيء              بارا  

أيـام  (. وإذا فكر أحد يف أننا أسأنا إليه فهو منخدع وكاذب         . إىل شأنه اجلليل  
  ) ٢٢٨ ص ١٤اخلزائن الروحانية؛ جملد : الصلح
 كلمة مسيئة قط، بـل      �مل أستخدم يف حق املسيح      :� مث يقول    – ٧

وألنه ما خال يسوع ادعى األلوهية أو كـذّب         .  املعارضني هذا كله افتراء من   
 بالسرقة، فقلت عنه على سـبيل       �النيب املقبل خامتَ األنبياء أو وصم موسى        

. إنه ال ميكن أن يكون يسوع قد قال كالما كذا وكذا صادقاً           : االفتراض جدال 
و مـصدق   أما مسيحنا، املسيح بن مرمي الذي يعترب نفسه عبدا هللا ورسوله وه           

   ) احلاشية٣٠٥، ص ١٥جاخلزائن الروحانية؛ : ياق القلوبتر(. خاتم األنبياء فنؤمن به
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 قد سب   �فهل ميكن ملنصف القول بعد قراءة األقوال املذكورة آنفا أنه           
 وأساء إليه؟ ومن دأِْب املتكلمني دوما أم يتكلمون مـن           �وشتم عيسى   

دون ا هم أنفسهم، وأُقدم على سبيل       خالل مسلَّمات الفريق اخلصم، وال يعتق     
املثال أقوال اثنني من علماء أهل السنة واجلماعة املشهورين جدا يف فن املناظرة،      
بل يعدون قدوة ألهل السنة، وأحدمها هو املولوي آل حسن احملترم الذي كتب             

للمولـوي  " إزالة األوهـام "املطبوع على هامش كتاب     " االستفسار"يف كتابه   
  : ة اهللا الكرانوي، املهاجر املكيرمح

 بال أب مشتبه عقال، ألن السيدة مرمي كان قـد  � إنّ كون عيسى     – ١
  ) ١٢:ص. (عقد قراا على يوسف، فواضح ما يقوله معاصروه اليهود

 أال تستحيون من االعتراض على اإلسالم، وتقرون بأنفسكم أن اثنتني           – ٢
! بتا الزنا؟ ونعوذ بـاهللا مـن ذلـك    من قبل األم ارتك  �من جدات عيسى    

  ) ٧٣:ص) (ثامار وزوجة أوريا: أقصد(
 ومن مجلتها أن معظم نبوءات أنبياء بين إسرائيل واحلواريني تشبه مـا             – ٣

يراه النائم يف الرؤيا، أو ما يتباهى به األغبياء، فإذا كانت هذه األمور عنـدهم               
  ) ١٣٣:ص. (نون نبوءةنبوءات، فينبغي أن تسمى رؤيا كل إنسان وقول كل جم

.  إنّ عيسى بن مرمي هو من مات يف اية املطـاف مرهقـا ومتعبـا               – ٤
  ) ٢٣٢:ص(

 ويعرف مجيع العقالء أن كثريا من أنواع السحر تشبه املعجزات، وال            – ٥
  ) ٣٣٦:ص. (سيما معجزات موسى وعيسى

عد  إن نبوءات إشعياء وإرميا وعيسى ميكن العثور على مثيالا يف قوا           - ٦
  ) ٣٣٦:ص. (املنجمني وأهل الرمل بسهولة، بل أفضل منها

 يف إحياء املوتى يريها بعض املشعوذين أيـضا؛  � إنّ معجزة عيسى    – ٧
حيث يفصلون رأس إنسان عن جسده مث يضمونه إليه ويقولون للميت اض،            

وجيعلون النمس ميزق األفعى، وبعد ذلك جيمعون القطـع         . فينهض أمام الناس  
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ة لألفعى ويضعوا مع بعض، مث يعزفون على النـاي فتبـدأ األفعـى              املختلف
وهناك املئات من القادرين على طرد اجلنيات وإبراء األمراض بقراءة          . باحلركة
  ) ٣٣٦:ص. (التراتيل
انظروا، إا مبالغة الشعراء،    . ليس يل مكان ألضع رأسي    : قال يسوع  – ٨

  )٣٤٩صفحة . (ن أقبح األمورالشكوى من ضيق الدنيا بصراحة هي ِمكما أن 
 إن ملخص إميان هؤالء القساوسة ومغزى دينهم أن اإلله اسـتقر يف             – ٩

 دماء احليض، مث كـان علقـة مث          على صورة جنني يف رحم مرمي وظل يتغذى      
مضغة، فاكتست املضغة حلما ونشأت فيه العظام، مث خرج من املخرج املعلوم            

على يد عبده حيىي، ويف اية املطـاف       وظل يتبول ويتغوط، حىت إذا شب بايع        
  ) ٣٥١-٣٥٠:ص(. بقي يف جهنم ثالثة أيام ملعونا

لقد عرفنا أن تصريح عيسى كله كذب والعياذ باهللا، وإذا ظهرت منه            – ١٠
  ) ٣٦٩:ص(. الكرامات فرضا، فهي مثيلة ما سيظهر من املسيح الدجال

أي معجـزة مـن   إن علماء التوراة منا مل يالحظـوا       :  يقول اليهود  – ١١
عيسى، أما بضعة صيادي السمك واملالحني احلمقى فغري ثقات، فال يعتد م،            

  ) ٣٧١:ص (.فعامة الناس يتأثرون بأبسط أمور الشعوذة
الثاين والثالث من اإلصحاح الثامن لإلجنيل الثالث أن        عدد   يتبني من ال   – ١٢

 ويتجولن معه، فإذا    كثريا من األرامل كن خيدمن عيسى بأمواهلن، وكن يرافقنه        
قال أحد اليهود خببث وسوء بأن عيسى كان شابا وسـيما، لـذلك كانـت              
األرامل يصاحبنه لفعل احلرام، ولذلك مل يتزوج، إمنا كان يتظاهر بأنه ال يرغب        

 من  ١١ من اإلصحاح    ١٩يف النساء، فما هو جواب املسيحيني؟ أما يف العدد          
    .أنا أكول وِسكّري: عارضيه فيهاإلجنيل األول، قال مصدقًا ظَن م

 يف ضوء هذين القولني باإلضافة إىل قوله الثالث -فمهما أساء املرء الظن فيه 
ويف نظر العدو اخلصم، كم يتحقـق       . فذلك قليل –حيث يصرح بشربه اخلمر     
  ) ٣٩١-٣٩٠:ص( وعدم جماهدته؟    �من هذه األمور تنعم عيسى 
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. دود السب والشتم جتاه اليهود فقد ظلم       إذا كان عيسى قد جتاوز ح      – ١٣
  ) ٤١٩:ص(

 من كتابه، وهو يكتب يف      -  على سبيل املثال   -لقد كتبنا بعض املقتبسات     
 من اإلساءة إىل األنبياء وإهانتهم، وإمنا اقتبست هـذه          �أعاذين اهللا   : األخري

  ) ٤٢٠-٤١٩صفحة : االستفسار. (النصوص إلفحام القساوسة
للمولوي املرحـوم   " إزالة األوهام "تبسات من كتاب    واآلن نقدم بعض املق   
  : حيث يقول. رمحة اهللا، املهاجر املكي

ال يعتربون معجزات موسى مثل العصا وغريها معجزاٍت، ذلك ألن .. 
السحرة أيضا أروا مثل ذلك، كما أن األغلبية ال تعترب معجزاِت عيسى أيضا 

 فلما كان اليهود ال يؤمنون معجزاٍت، ألن املشعوذين أيضا يقدرون على ذلك،
  )١٢٩صفحة . (بأنه نيب هلذا يصفون معجزاته بأعمال املشعوذين

مل يكن يشرب اخلمر، .... � بأن حيىي �لقد اعترف حضرة املسيح 
كذلك كان حيىي يقيم يف الغابات، أما . بينما كان حضرته يشرب اخلمر

 ماهلن، وكانت حضرته فكانت ترافقه النساء الكثريات وكن يطعمنه من
كان حضرته يشرب اخلمر ." مرتا مرمي"املومسات يقبلن قدميه، وكان حيب 

  ) ٣٧٠صفحة . (ويقدمها لآلخرين
 يهودا"كذلك زىن ابنه السعيد " وحني ولدت ،فارص"بزوجة ابنه فحملت "

أي (الذي كان من أجداد سليمان وعيسى عليهما السالم مل يعاقب أحدا منهم 
٤٠٥صفحة ). ( يعقوب(  

هذا الكتاب يضم كثريا من هذه األمور، وقد كَتب مؤلفه السبب وراء رده 
  : اإللزامي قائال

، �مل يكن يسمح يل األدب أن أتكلم شيئا عن نبوءات جناب املسيح 
 إغماضا لعني �لكن ملا كان النصارى يعترضون على سيد اإلنس واجلان 

احلجة وإطْالعهم على بعض نبوءات اإلنصاف؛ هلذا نكتب قليال بقصد إقامة 
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العهد اجلديد، لتعرف هذه الفرقةُ أيضا أنه لو أَغلق اخلصم أيضا نظر اإلنصاف 
  )٣٤٨صفحة . (فالطريق واسع أمامه

العدل؛ فإذا كان هؤالء العلماء املقتـدرون ال        أهداب  اآلن جيب التمسك ب   
وأنّ ،  �كتبوها عنه    رغم أقواهلم هذه اليت      �يتهمون باإلساءة إىل املسيح     

عذرهم بأن هذه الردود على سبيل إلزام اخلصم مقبول، فلماذا يثار االعتراض            
 مع أنه اختذ احلذر الشديد لدرجة ال        �على األقوال املماثلة للمسيح املوعود      

  ؟� أهان عيسى �يتصور أي عاقل خاٍل من التعصب أنه 
 متشاان ومتماثالن    وأما � عيسى   مثيلفقد كتب يف كتبه املتعددة أنه       

وكأما قطعتان من جوهر واحد، فأىن له أن يسيء إىل مثيله ومسيه؟ فقد كتب              
كان ابن مرمي مسيحا موعودا يف األمة املوسوية، وأنـا          : يف كتاب سفينة نوح   

             ه، ومفـسدِمياملسيح املوعود يف األمة احملمدية، لذلك فإين أحترم الذي أنا س
 احلزائن الروحانيـة؛    :سفينة نوح (. أين ال أحترم املسيح ابن مرمي     ومفتٍر من يتهمين ب   

  ) ١٨-١٧ صفحة ،١٩جملد 
 ونؤمن بأنه   �وال يغينب عن البال أننا نعز ونكرم عيسى         : �مث يقول   

كان نيب اهللا، وحنن نعارض اليهود يف االعتراضات اليت ينـشروا يف العـصر              
كما يهاجم اليهود املسيح وإجنيلـه      الراهن، غري أننا نريد أن نبني ونكشف أنه         

، �مبحض التعصب، كذلك متاما يهاجم املسيحيون القرآنَ الكرمي والرسـول          
تـشمه  "(. فلم يكن جيدر باملسيحيني أن يقلدوا اليهود يف هذه اخلصلة الـسيئة           

  ) ٣٣٧-٣٣٦ صفحة ،٢٠زائن الروحانية؛ جملد اخل: "ع مسيحيونبي" أي" مسيحي
املـسيح  "مرارا؛ فاستخدم يف حق أحدمها ألقاب       مسيحني   �مث قد ذكر    

املـذكور يف   " عيسى بن مـرمي   "و" �عيسى  "و" املسيح الصادق "و" �
مـسيحكم  "و" املـسيح االفتراضـي   "أما الثاين فقد استخدم يف حقه       . القرآن
يسوع ذلك الذي مل يذكره     "و" رجل يدعى يسوع  "و" اإلله اخليايل "و" اخليايل
وقد تكلـم   " يسوع القساوسة "و"  املسيحيني اخليايل    يسوع"و"  الكرمي القرآنُ
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 حيث يتكلمون انطالقا من معتقـدات       ،ذا األسلوب كبار العلماء يف التاريخ     
 هو إنسان واحـد     �، فاجلميع يعرفون أن سيدنا علي        إلفحامه اخلصم الباطلة 

كتب يف قصٍة بأن شيعيا سـأل       " جامي"لكن موالنا   . عند أهل السنة والشيعة   
أَعِلي الذي تعتقد به أم علي     " أي علي؟ "، فسأله   � سنيا أن يعرف علي      فاضال

راجع سلسلة (. بين الصفات املتناقضة لعلي عند كال الفريقنيفقد الذي أعتقد به؟ 
  ) ١٠٤-١٠٢ صفحة - مطبوعة نولكشور كانبور-الذهب على هامش نفحات اإلنس

وجيدر مالحظة  : قبة آم  يف عا  �كذلك قد كتب سيدنا املسيح املوعود       
 ووصـف األنبيـاء الـسابقني       ادعى األلوهية أن رأينا هذا عن يسوع الذي       

، ومل يقل عن خامت األنبياء غري قوله مبجيء أنبياء كاذبني           بالسارقني واللصوص 
اخلـزائن  : عاقبـة آـم   (.  فإنه مل يِرد ذكر يسوع كهذا يف القرآن الكرمي         بعده،

  )١٣ة  صفح١١الروحانية؛ جملد 
 يف نظـر    �باختصار؛ وكما تفيد املقتبسات املسجلة آنفا، كان عيسى         

 � نبيا صادقا ورسوال جليال مـن اهللا، وكـان           �سيدنا املسيح املوعود    
يؤمن بكونه نبيا ورسوال إميانه بسائر الرسل واألنبياء، ومل يستخدم يف حقه أي             

  .  يعلن أنه مثيله ومسيهكلمة مسيئة أو مهينة، ومل يكن يتأتى ذلك منه ألنه كان
  والسالم

  العبد املتواضع
  جالل الدين مشس

   ربوة ١٩٦٣شباط / اهلجري، املوافق فرباير١٣٨٢رمضان املبارك 
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  :ترمجة غالف للطبعة األوىل
  

ُجاء الحق وزهق البـاطل  ِ َْ  َْ ََ َ َ َ إن        َ ً البـاطل كان زهوقـاِ َُ َ َ َ ِ َْ  
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  قد طبعت يف مطبعة ضياء اإلسالم
  ونشرت للفائدة العامة

  يف قاديان
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 نحمده ونصلي على رسوله الكريم

  
éÛ@ñb¬@ýÏ@LéØÜèí@æc@�a@…a‰c@åß@ @

…bjíë@ÉÜnÔŽî�Ï@LlŠÛa@á�bi@ÑÜ§a@œÏ‰@åß@ @
  ١)١٧: ١٢ ِإرِميا :انظر(

 فنرى  ١٨٩٦-٧-٢٧ملا كان السيد عبد اهللا آم قد مات يف فريوز بور يف             
قـسم،   آم إن مل ي    من املفيد أن نذكِّر الناس بتلك النبوءات اليت ورد فيها بأن          

، بل  يةبقّ املت احلياةن  ؛ أي الفوز بشيء م    ..فلن تتحقق له األمنية املرجتاة من ذلك      
وهذا ما حـدث    قضى عليه عاجال،    يس،   جتاسره بعد رفضه القَسم الدال على    
 ١٨٩٥-١٢-٣٠ على إعالننا الذي نـشرناه يف  على أرض الواقع؛ إذ مل متضِ  

وردت يف  قد  و موتهوالنبوءات اليت تدل على     . سبعةُ أشهر حىت غادر هذا العامل     
  : هي ،سابقًااإلعالنات 

                                                 
هكَذَا قَالَ الرب علَى جِميِع ِجرياِنـي اَألشـراِر الَّـِذين         : " سياقه فهو  معأما النص     1

هأَنذَا أَقْتِلعهم عن أَرِضِهم وأَقْتِلـع بيـت        : ِئيلَيلِْمسونَ الِْمرياثَ الَِّذي أَورثْته ِلشعِبي ِإسرا     
  ِطِهمسو وذَا ِمنهكُـلَّ          ١٥. ي مهدأَرو ،مهمحفَأَر جعي أَرأَن ،ماهاقِْتالَِعي ِإي دعكُونُ بيو

 ِإذَا تعلَّموا ِعلْما طُـرق شـعِبي أَنْ         ويكُون١٦ُ. واِحٍد ِإلَى ِمرياِثِه، وكُلَّ واِحٍد ِإلَى أَرِضهِ      
حي هو الرب، كَما علَّموا شعِبي أَنْ يحِلفُوا ِببعل، أَنهم يبنونَ ِفي وسِط             : يحِلفُوا ِباسِمي 

ِإرِميـا  ". (أُِبيدها، يقُولُ الرب  وِإنْ لَم يسمعوا، فَِإني أَقْتِلع ِتلْك اُألمةَ اقِْتالَعا و        ١٧. شعِبي
 )املترجم) (١٧-١٤ : ١٢
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حـىت  ) أي املوت  (كان من الضروري أن يتأجل العذاب الكامل      : األول
أنـوار  . (جترئهوجتاسره  بيده أسباب اهلالك نتيجة     ) أي آم  (خيلق هو نفسه  

  ) ٤صفحة : اإلسالم
الـسيد   ( أرجئت عـن    املوت، قد  رب ا عن  إن اهلاوية الكربى اليت ع    : الثاين

  ) ٦صفحة : أنوار اإلسالم( )أي سيصيبه املوت بعد مهلة قصرية. (ملدة قصرية) آم
حجـر  السيد عبد اهللا آـم      ه قد وضع يف     ال يغينب عن البال أن    : الثالث
ببعض الـدوافع عـن     تحقق موته   وسي) أي املوت (للعذاب الكامل   األساس  
 كإنسان  فال يتسرع رمحة،  العتدال و االيع أفعاله   مجيراعي يف   اهللا  فإن  قريب،  

  ) ١٠صفحة : أنوار اإلسالم. (حاقد عبثا
 ببال أحدكم بعد قراءة كتابيت هذه أنه قد حدث ما كان            ال خيطرنّ : الرابع

سيحدث وأنه لن حيدث يف املستقبل شيء، فللمستقبل بـشارات يف اإلهلـام             
أنـوار  . (تم عليهم حجتنا كاملـة    نأي س "  ممزق ومنزق األعداء كلَّ  ": القائل

  ) ١٥صفحة : اإلسالم
م قطعي ومؤكد بنــزول     صاراآلن، فهناك وعد     إذا حلف آم  : اخلامس

أراد ا  العذاب غري مشروط بشرط، والقدر مربم؛ فلن يترك اهللا دون عقاب جمرم           
 - أي أيام موتـه      -خداع العامل بإخفاء احلق حىت إذا مل حيلف، وتلك األيام           

  ) ١١انظروا إعالن جائزة أربعة آالف روبية صفحة . ( غري بعيدةوشيكة
لن ينفعه قـط، ألن اهللا      ) أي رفضه احللف  (غري أن إحجام آم     : السادس

تعاىل ال يترك ارم من دون عذاب، وإن بذاءة القساوسة السفهاء كلها يف رقبة 
لن صراحة أنـه  آم، ومع أن آم بامتناعه عن رفِع قضيٍة ورفِضه احللف قد أع  

عـى  أسلوب اهلجمات الثالث اليت اد    من  كما يتبني جليا    -عاد إىل احلق حتما     
 لكنه مع ذلك غري بـريء مـن   - ي إنساين مل تكن من سع   أا  أنه تعرض هلا،    

املطبوع : انظروا كتيب ضياء احلق   . (جرمية عدم إفصاحه باحلق بلسانه صراحة     
  ) ١٦، صفحة ١٨٩٥أيار /يف مايو
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كُتب مرارا يف مواضع أخرى من هذه الكتيبات واإلعالنات أن          كذلك قد   
      ماملوت قد تأجل فقط، وأنه سيصيب آ   إذا ظل مفإعالننـا  .الرفضعلى ا  صر 

 وقد  ١٨٩٥-١٢-٣٠ آم على احللف قد صدر يف        ثّاألخري الذي نشرناه حل   
 كان قـد صـدر بعـد        هذا اإلعالن األخري   ألن،  بلغ رفض آم بعده منتهاه    

 فثالث حىت نشرنا سبعة      ثانٍ  تاله إعالنٌ   صدر منا إعالنٌ   إذالنات متتالية منا،    إع
   ا، فلم يتركه            إعالنات، لكنه مل يؤد ديلاهللا  الشهادة اليت كان جيب عليه أن ي

القـسم    إعالنات، ورفض   منا سبعةُ   هذه النبوءة، فقد صدرت    مغبةمن  جو  ين
 ٢السابع بسبعة أشهر أصابه املـوت،     سبع مرات، غري أنه بعد صدور اإلعالن        

 النبوءة على   د أن قرأت  ، فمن  من قبل أيضا   وإن كان غري ناٍج من عذاب اهلاوية      
    مسامعه إىل أن زهقت نفس  ه كانت نار حرقه كل حني وآن، وكان  غضب اهللا ت

اخلوف واالضطراب وعدم الراحة قد الزمه، فليس مثة شـك يف أن العـذاب              
 كمـن يـصاب    -النبوءةاللحظة اليت صدرت فيها     ذ   من -همسك ب اإلهلي قد أ  

 على أنه قد أخذه     فاحلمد هللا واملنة  زال عنه كل راحة وفرحة،      ومبرض عضال   
مرات التصريح برجوعه إىل احلقعاجال عقابا على كذبه حني رفض سبع  .  

      م    وليتذكر القراء أن الرسالة األخرية اليت أُوِصلتم  إىل آهـي  ،  طلبا للقس
 تضمن كلمات مثرية لغريته   ي وكان   ١٨٩٥-١٢-٣٠صدر يف   الذي   اإلعالن
وملا كان آم . قه املسيحيون إربا إربا وذحبوه   مزم لن حيلف حىت لو      آِمثل أنَّ   

      أخفاه فكما أخفى احلق،    ِرد أن يظهر احلق،     قد أعرض عن القسم الصادق ومل ي
                                                 

ال شك أن موت آم أصاب أصحابه حبزن كبري، بل قد مسعنا أن أحد : حاشية 2
مات حزنا على موت آم، إذ قد فجعه موت آم املفاجئ " وىل خان"املسيحيني املدعو 

 فمات - عب أن ينجو من املوت اآلنمن الصح قبل املوت بأنه  وكان قد صر-املؤمل
ب، يذاكاألختراع ن موته كرامة حسب عادم القدمية يف اواملسيحيفاعترب بصدمة قلبية، 

أن تظهر مثل هذه الكرامة مع القسوس األشرار اآلخرين أيضا لكي يصدق املثل ونتمىن 
   همن." أنظف العامل القمامة كان كلما قلت"القائل 
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، وحتقق ما   � ع ديانته حبسب وعده   ا عن عيون أصحابه املسيحيني أتب     �اهللا  
، لعله خياف اهللا ويـديل      ١٨٩٥-١٢-٣٠، فظللنا نبلِّغه احلق حىت      �وعد به   

السيد ، فلم يكمل �ق وعد اهللا بشهادة احلق، مث تركنا التبليغ وبدأنا ننتظر حتقّ   
  .  حىت دخل القرب١٨٩٥-١٢-٣٠ أشهر من تاريخ آم سبعةَ

 قلـوم   ت إن الذين اسود    بل منها،الناس    اليت ال يعترب   �هذه أفعال اهللا    
قـد  ؛ ف  بأية حال  � أبصارهم يسعون جاهدين للتستر على آيات اهللا         وعميت

 حـسام الـدين مـن       صدرها املسيحي  اليت ي  "كشف احلقائق "جريدة    يف ورد
 أسطر  بضعةُ -١٠٨ يف الصفحة    ١٨٩٦-٨-١يف   يف عددها الصادر     -بومباي
   :ا فيما يلي عليهرى من املناسب أن أردوأ، ل النجاسةعادته القدمية يف أكْوفقا ل

كتاب مفيد ورائع جدا، قـد      " احلرب املقدسة "لقد مسعنا أن كتاب     : قوله
  . نتهى الوقارمبغري الشرعية القادياين   آم أفكارفضح األستاذُ

إنين أنا اآلخر أعترف بأن املخطط احلقيقي للحرب املقدسة بالتأكيد          : أقول
التدبر والعدل، أما الذين يعبدون امليت وصارت عبادة        مفيد للذين فُطروا على     

املوتى جزءا ال يتجزأ من فطرم، فال يفيدهم أبدا؛ ألن هلم عيونا ال يبـصرون         
  .ا وآذانا ال يسمعون ا وقلوبا ال يفقهون ا

 يف احلرب املقدسة بتركيز وإحلاح أن       طولبوافاجللي البين أن املسيحيني قد      
فلم  جدا ابن مرمي بالعقل والنقل، فالعقل يشمئز من هذه العقيدة           ألوهيةثبتوا  ي ،
لتوحيد اإلسـالمي فقـط،     صاحل ا ألن العقل يشهد ل   ذلك  العقل قط؛   راعوا  ي

ها  تسكن يف جزيرة مل يصلْ   إذا كانت مجاعةٌ  ه  ولذلك يؤمن املسيحيون كلُّهم بأن    
    املس  اإلسالمي وال ثالوثُ   القرآنُ وال اإلجنيل وال التوحيد   سألون يحية، فسوف ي

 "فندل"   فقط، وهذا ما اعترف به صراحةً القس       بالتوحيد اإلسالمي عن إميام   
إذا .  ال يصدق العقلُ مبادئه األساسية، فلعنة اهللا على ديٍن"ميزان احلق"يف كتابه 

 إىل الثالوث، فكان جيب أن     حباجة وعقله املوهوب من اهللا      بفطرتهكان اإلنسان   
ة الثـالوث، غـري أن      عقيـد هم  الوث حىت أولئك الذين مل تصلْ     سأل عن الث  ي
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هم تعليم الثالوث سيسألون عـن      املسيحيني يؤمنون باإلمجاع بأن الذين مل يصلْ      
  .التوحيد وحده منقوش يف فطرة اإلنسانالتوحيد فقط، ومن هنا يتبني أن 

 يف احلـرب   املقتـول آم  تمكن  أما إثبات ألوهية يسوع من املنقول؛ فلم ي       
 موجـود يف    -من اإلجنيل قدم   الذي ي  -التعليم  إثبات أن هذا    ن  قط م املقدسة  

بنو إسرائيل قد أُعطوا تعليم األِب واالبـن        كان  فالواضح أنه لو    . توراة موسى 
ينـسى  ن  ألوروِح القدس، الذي هو الثالوث بتعبري آخر، ملا كان هناك سبب            

،  ألـف  ٧٠٠يهـودي أو     ألْف   ٦٠٠مه موسى أمام     التعليم الذي قد   اجلميع
دون هذا التعليم إىل زمن  مجيع أنبياء اهللا جيدوأوصاهم مرارا بأن حيفظوه، مث ظلّ

  ؟هم اليهود كلُّاهيسوع كما يزعم املسيحيون، فكيف كان من املمكن أن ينس
التعليم الذي أوتيه  رق اليهودمجيع ِفأليس مما يثري استغراب الباحث أن ينسى 

  عليه توتوقفالفهم وجدد على أيدي األنبياء يف كل قرن         مئات األلوف من أس   
وا مثـل هـذا     يتلقَّشهدون يف كتبهم بصراحة؛ أم مل       مع أن اليهود ي   ؟  النجاةُ

وحنن ال جند مناصا من االعتراف بأن اليهود صـادقون يف ذلـك             ،  التعليم قط 
 املـسيح   ث كان يف زمـن    يثلث ألنه إذا فرضنا تنازال أن العمل بتعليم ال        حتما،

 كانوا يعملون به، لكان من      لو؛ ألم   كليايبقى هذا االفتراض باطال     فبالتأكيد،  
   الضروري أن يبقى ذكر م     ه وآثاروكـان مـن    ،  ه يف كتب اليهود ومؤلفـا

  عملوا بـه   واحدة عن هذا التعليم الذي       هم دفعةً ض اليهود كلُّ  عِراملستحيل أن ي
د سيتولَّد قد أُخِبروا يف نبوءٍة بأن إهلا        ولو كان اليهو  . وبانتظامجيال بعد جيل    

ملا كان هلم قطّ أن ينكروا مدلول النبوءة الذي تلقّـوه مـن             ،  امرأةمن بطن   
 أمـر   امرأةن والدة إلٍه من بطن      إنعم، كان ميكنهم أن يقولوا      . األنبياء كدرس 

مؤكد، غري أن ابن مرمي ليس ذلك اإلله، بل سوف يأيت يف وقت آخر، ولكن               
  . مثل هذه العقيدة ألف لعنةصبون علىد ياليهو

 من  فهل أثبت؟ على هذه التساؤالت يف احلرب املقدسة آم ردمب: وأنا أسأل
 أو أن هذه املعاين للنبوءات هي       ؟ألنبياءاهذا التعليم من    ا  وشهادة اليهود أم تلقَّ   
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 النبوءات مـن    اليت فهمهم إياها األنبياء؟ صحيح أن آم وأصحابه قدموا بعض         
ـ اليهود الذين هم ور   يبينوا أن   الكتاب املقدس، غري أم مل يستطيعوا قط أن          ة ثَ

 هذه املعاين، وإمنا قدموا بعض التأويالت الركيكة، وواضح أن          ذكروا قد   التوراة
  . قةاالدعاء الكبري الذي خيالف العقل والنقل ال يتحقق مبجرد تأويالت خمتلَ

نبوءة يف حق يسوع، مع أن اليهود قـد         " عمانوائيل"ة  فمثال قوهلم إن تسمي   
 قبل مـدة مـن والدة      لٍد آخر قد حتققت حبق و   أثبتوا بصراحة أن هذه النبوءة      

  .يسوع
بصيغة اجلمع تدل على الثالوث، مـع أن        " إلوهيم" إن كلمة    :ومثال قوهلم 

ضا، كما  اليهود قد أثبتوا جبالء أن كلمة إلوهيم استخدمت يف التوراة للملَك أي           
     مث ينشأ التساؤل ملاذا يراد     .  هلم وامللَك أيضا   جاءت هذه الكلمة يف وصف نيب

املئات  إىل أكثر من ثالث مع أن صيغة اجلمع تدل على        ثالثة أشخاص فقط  ا  
 بتقدمي هذه التأويالت الركيكة سـوى        آم اكتسبهواآلالف أيضا؟ فما الذي     

 ال يستحيون حىت بعد تعرضهم هلذا       ؟ لكن املسيحيني قوم غريبون؛ إذ     فضيحته
اهلائل من الذلة واهلوانالكم  .  

حني مل ينجح السيد القادياين يف احلوار الرمسي املنظم، تنبـأ مبـوت             : قوله
  . السيد آم، لكن نبوءته أيضا مل تتحقق يف موعدها

التمـسك  فإن  ذلك   تكلمت عن احلوار قبل قليل، ومع     سبق أن   لقد  : أقول
يف ميت   أولئك الذين حيبون الزور، أما القول بأن آم مل           كار سنةُ بالرفض واإلن 

بل مات بعده، فهذا من محق املسيحيني الذين حيسبونه هكذا، أفلم يكن            يعاد  امل
       م إذا مل يتبف إىل احلق    يف النبوءة شرط أن آ؟ واآلن  ٣ يف اهلاويـة   لقى بـه  سي

                                                 
ئل قوية على أن موت آم هذا، ليس موتا عاديا؛ إذ كان عمر حبوزتنا دال: حاشية 3

آم مياثل عمري تقريبا، وأنا أعاين أمراضا كثرية يف معظم األحيان، كما أعاين من 
الصداع منذ ثالثني عاما، أما آم فكان مسينا كثَوٍر أليف ريب باهتمام، وكان شغلُه 



����� ��	     ٧ 

 

                                                                                                                     

 اخلمور ليلَ ار، فليس موته يف احلقيقة إال الشاغل تناول األطعمة الشهية والرائعة وشرب
  . حتقُّق للنبوءات اليت صدرت ضده حصرا

وباإلضافة إىل النبوءات اليت كان ال بد من أن تتحقق يف موعدها، فقد كتبنا مرارا يف 
كتاب أنوار اإلسالم والنشراِت األخرى بأن الذي يتوب يف حالة اخلوف مث يرتد بعد 

ِإنا �: � يبطش به بعد مهلة قصرية، إذ يقول �اهللا القدمية أنه ، فمن سنة نجاةال
، أي أننا نؤخر العذاب ملدة قصرية .)١٦ :الدخان( �كَاِشفُوا الْعذَاِب قَِليلًا ِإنكُم عاِئدونَ

  . بعد الرجوع مث نبطش بكم ألنكم ستعودون إىل اإلنكار، وهكذا حدث
أن من السنة اإلهلية أن اإلنسان حني يتضرع واجلدير باملسلمني أيضا أن يتذكروا 

.  يؤخر عنه العذاب، وإن كان سيموت كافرا يف علمه تعاىل�وخياف العذاب، فإنه 
وهلذا فمن معتقدات أهل السنة أن إخالف اهللا يف وعيده أي إنزال العذاب جائز، ولكنه ال 

 بنـزول العذاب قطعا جيوز يف البشارة، مثلما حدث يف الوعيد لقوم يونس؛ حيث أُخِبروا
إن القرآن .  أُخر عنهم العذاب لضراعتهم�يف يوم معني ومل يكن هناك أي شرط، لكنه 

 أجل العذاب عن فرعون مرارا �الكرمي والكتاب املقدس كالمها يتفقان على أن اهللا 
هنا ينشأ التساؤل ما السر الذي يكمن . لوعده بأنه سيؤمن، مع علمه أنه سيموت كافرا

  . يف ختلّف وعيد العذاب أحيانا، إذ هذا التخلف أيضا يتسم بشيء من الكذب يف الظاهر
، فالصفات �وجواب ذلك أن عقاب أحد ال يندرج يف احلقيقة يف املشيئة الذاتية هللا 

أعين . ، وكلُّها حتتوي على اجلود والكرمأربعةٌ - مجيع صفاته مغزى اليت هي -اإلهلية
، والرمحن، رب العاملنيأي . اآليات الثالث األوىل من سورة الفاحتةصفات اهللا الواردة يف 

  . ومالك يوم الدين، والرحيم
الربوبية، الذي مسي بلق أي يف اخلَ. ويف هذه الصفات األربعة كلها أراد اهللا اخلري لعباده

مي وتوفريه الرمحانية، وتأمني األسباب اليت حتفظب أسباب الراحة دون استحقاق وهو ما س
 ،الرحيميةبوهو ما مسي  -بسب تقواه وورعه وإميانه  - من احلزن واملصيبة يف املستقبل 

واساة املاحلسنات من العبادة والصيام والصالة و وم الصاحلةأعماهل نتيجة -أن يرزقهم و
السرور الدائم والراحة حيث ينال  ا صاحلامقام -بين البشر والصدقة والتضحية ل

 يف أي من �فلم يشأ اهللا .  يوم الدينك باجلزاء احلسن من مالوالسعادة، وهو ما مسي
 لإلنسان، وإمنا أراد هلم خريا وصالحا حمضا، غري أن الذي هذه الصفات األربعة السوَء
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 أثبت آم بأقوالـه وافتراءاتـه       فكيا؛  نوعمتوباصرة  عيون  بفكِّروا مليا بتأنٍّ و   
الكاذبة وأفعاله وتصرفاته النامجة عن االضطراب والقلق، بأن عظمـة النبـوءة            

ورعب         ه خوفبسيط يف احلقيقة يف مدة      ها أثَّر يف قلبه يف احلقيقة، وأنه مل يالزم 
صورة اليت تتـراءى    الالنبوءة، بل قد مثلت أمام عينيه مرارا تلك املخاوف يف           

  ؟ بشدة خيافون ناٍسُأل - يف قانون الفطرة – عادةً
ورأى يف لدهيانـة    . يهامجه إشارةً منا  كأنه  فقد رأى يف أمرتسر مثال ثعبانا       

بور فقد رأى أصحاب البنـادق       أما يف فريوز  . رماح يريدون قتله  مسلحني بال 
         بم يريدون اإلجهاز عليه، فلو كانت هذه اهلجمات قد دكأمـن ِقبـل     رت

وإذا كان الثعبان قد انفلـت      . قدر آم على قتل ذلك الثعبان ال حمالة       إنسان، لَ 
من يديه، أمل يكن قادرا على أن ميسك بأحد الذين هامجوه يف لدهيانة، ولـو               
كانوا قد انفلتوا من يده، لكان ينبغي يف كل حال أن ميسك بأحـد الـذين                

                                                                                                                     

ر ويستبدل طبعه نتيجة سيئاته واعتداءاته بالسوء غيينسحب من ظل هذه الصفات وي
دال من اخلري، حيث تتبدل إرادة واالعتداء، ففي حقه تصطبغ هذه الصفات بالشر ب

  الرمحانية تظهر يف صورة الغضب والسخط، وإرادةُالربوبية بإرادة الفناء واإلعدام، وإرادةُ
الرحيمية تثور يف صورة االنتقام والبطش، وإرادة جزاء اخلري تتجلى بوجهها اهلائل يف 

  . صورة العذاب والعقاب
ريتغيل تيجةًظهر نفهذا التغري يف صفات اهللا تعاىل يباختصار؛ ملا كانت . ه اإلنسان وضع

 ألنه يف احلقيقة - الصفات اليت هي أم- يف صفات اهللا  تندرجان الوعد ا ال العقوبة أو
وعيد اهللا قرارا حامسا ما دام اإلنسان حيا وقادرا على ال يعد أراد اخلري فقط لإلنسان، ف

 يتضمنالوعيد وليكن معلوما أن  .لعهدل اقضلذا فإن إخالفه ال يعد كذبا أو ن. تغيريه
ح  إال أن يصر،شروطا خفية يف اإلرادة اإلهلية، وإن كان يف الظاهر خاليا من أي شرط

 .مربماقضاء  الصبح احلالة يكون القرار حامسا ويه ففي هذ،اإلهلام أنه ليس هناك أي شرط
 الشأن جليلةُلَ -رة الفاحتة يف سوأُضمرت اليت -إن هذه النقطة من املعارف اإلهلية 

   منه . فتدبر، بالتعظيموجديرةٌ
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أفـال  . بور ز يف منـزل صهره يف مدينة فريو      -رغم احلراسة املشددة  -هامجوه  
   م لثالث هجمات بسبب العـداء        شيخ حمنك ض  يثري التعجب أن يتعرمثل آ 

إخبار أي   املهامجني، وال يقدر على       ال يقدر على إمساك أحد     ومع ذلك الديين  
ل أيا منها يف مركز الشرطة، وال يرفـع         احلوادث، وال يسج   مسيحي عن هذه  

 تعهٍد منا بعدم القيام بتـصرف       أيمن احملكمة   يستصدر  قضية يف احملكمة، وال     
؟ أفأنت إنسان أم حيوان إذ مل تفهم األمـر           ائيا  لسانه مماثل مستقبال، وأجلم  

 -سابقا  كان يتبوأ منصب املساعد اإلضايف للمفوض        –البدهي أن آم الذي     
وليس ذلك فحسب بل متت احملاولة لـدس        ض هلذه اهلجمات اخلطرة،     تعرقد  

 عن طريـق    سفاكه ال مل يقاوم خصم  مع ذلك   ؛ و قولكم حبسب    أيضا السم له 
    الـذين   عن هؤالء اخلبثاء األشرار األجنـاس        احملكمة؟ فهل كان مناسبا الصفح

 ثالث هجمات شرسة كقطاع الطرق؟ لعنـة        ا عليه وشنحاولوا دس السم له و    
تسميمه وأرسـل الركبـان واملـشاة       خطط ل  عليه الثعبان و   طلقاهللا على من أ   

 يانة وفريوز دهزل آم يف مدينة ل    ـلبنادق والسيوف والرماح إىل من    بااملسلحني  
 لعنة على الذي أقـدم      وإذا كان هذا القول ليس صحيحا، فألف      . بور ليغتالوه 

      ج هذه املكيـدة إلخفـاء احلـق        على هذا االفتراء األجوف عدمي األصل ونس
  . خوفهالتستر علىو

أن هـذه  نتوصل إىل يقني ب عيننا؛  هذه االفتراءات اليت رأيناها بأم أ     ويف ضوء   
، فهم يظهرون يف جلود الشياه لكنهم       اوأشراروقحني  األمة املسيحية قد أجنبت     

 سـوء الفطـرة   نامجة عـن    ة، وأم يكذبون كذبات     مفترسيف احلقيقة ذئاب    
  . ويفترون افتراءات ال أصل هلا يف احلقيقةوالوقاحة، 
ملنصفني ميكـن أن يـدركوا      اعترف به املسيحيون أم ال، غري أن ا       أوسواء  

ت السخيفة، وألي سبب أفصح عن هذه  ابسهولة ملاذا جلأ آم إىل هذه االفتراء      
مع أنـه   !  أثناء امليعاد  كامليت يف األمور بعد انقضاء امليعاد، وملاذا التزم الصمت        
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كان جيب عليه أن يفضح العدو يف تصرفاته اإلجرامية وينشرها عند ارتكـاب             
  . اجلرمية من العدو

فزع والـذعر  وإمنا سبب هذا االفتراء أن آم كان قد أظهر للعامل بكمال ال         
 إذه،  سكينة قلبه وراحتتأنه توجس خيفةً من عظمة النبوءة وزالامليعاد يف أثناء 

قلبـه   تعبر جبالء عمـا جيـيش يف         وجههت أسارير   كان البكاء يالزمه، وكان   
، بل كان خوفه من     قوةً وال استقامة  له  مليت  اعبادة  به  إميانكسبه  ومل ي ،  اخلائف

الصدق قد داس أفكاره النجسة حتت قدميه، فاخلوف الذي أثبتـه باضـطرابه             
، لئال يـذهب     أمام قومه  ويربرهيعاد  الشديد كان ال بد أن يؤوله بعد انقضاء امل        

لُ أحد إىل أنه خاف من النبوءة، فخلق العذر لذلك اخلوف بأنـه تعـرض               وه
ليقول الناس مجيعا أن آم املسكني إذا كان        ،  التسميمحماولة  لثالث هجمات و  

 من االضطراب واخلوف     له قد تعرض ملثل هذه اهلجمات الشديدة، فكان ال بد        
  . والفزع

فعـال، أو   مروضا  قوله هذا عذرا منه، وكنا قد أطلقنا له ثعبانا          يكن  إذا مل   
كانت هناك حماولة منـا     زله الغتياله، أو    ـوا من دخلشاتنا قد   موكان ركباننا   

ميـسك  من اهللا تعاىل ليفضح أمر نبوءتنا و      لتسميمه، فكانت أمامه فرصة ساحنة      
 القضية يف مركز     على األقل  أن يسجل واملهامجني ويثبت أن اهلجوم قد حصل،       

 عند أحد املـسؤولني، أو ينـشر اخلـرب يف           هاشرطة يف أثناء امليعاد، أو يذكر     
ي وواجبا عليه أال يصرب على تصرفات ظاٍمل آلَمه أفلم يكن من الضرور. اجلرائد

ومأل قلبه حزنا بنشر نبوءة كاذبة أوالً، مث سعى جاهدا لتـسميمه، مث حـاول               
اغتياله بثالث هجمات للقضاء عليه ليدلل مبوته على بطالن دينه؟ أمل يكن من             

بل ! الضروري أال يسكت بأي حال من األحوال على مظامل هذا الظامل؟ كال           
  .  جيب عليه أن مينع هذا اإلنسان املفسد محايةً لدينهكان
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لقد مارس الصحفيون الضغط على آم من كل ناحية، واعتربوا أنه سيكون            
 ولكنحمسنا إىل الناس إذا استصدر العقاب على هذا املفسد عن طريق احملكمة،             

  .ا وكأنه دخل القرب حيآم هلك قبل موته، وإنَّ يد صدقنا اخلفية خنقته
هم الباطلـة  سهم الت فكل منصف ميكن أن يفكر أن أَ،ليس العامل كله أعمى   

 العاقلون من هذه    أدرك و ا،إثبامتكنه من   هو لعدم   صابته  اليت أطلقها علي قد أ    
  .ت أن وراء األكَمة ما وراءهااالتهم واالفتراء

يقدمها، باختصار، أال يؤكد عدم قدرته على تقدمي األدلة اليت كان جيب أن             
ع من عظمة النبوءة واستفاد     ، بأنه فزِ  د إخفاء احلق  رأيضا  لْف  احلبل ورفضه   

   ؟من الشرط املوجود يف العبارة اإلهلامية
  .قد ارتد أتباع القادياين عنه بسبب عدم حتقق النبوءة: قوله
هذا، ليس يف احلقيقة مدعاة لألسف،      " ميان حسام الدين  "إن كذب   : أقول

 أسالفه املسيحيون قد اختلقوا عدة أناجيل كاذبة الختاذ امليت إهلا،           ألنه إذا كان  
  . فقد ورث الكذب من أسالفه

وال يغينب عن البال أنه إذا كان يقصد من االرتداد انشقاق غيب أو اثنني على 
كم، ألن يهوذا   وِعسد قبل أي واحد على ي     سبيل الندرة، فإن هذا االعتراض يرِ     

ـ إعالن  نشق عنه ب  اإلسخريوطي كان قد ا    اق نـشق يكتـف باال  رخ، ومل   اص
ك هذا الرجل، فرضي    هالاخلري يف    أن   وقررأساء به الظن كثريا     قد  فحسب، بل   

     ح بعمله هذا؛ أن هذا املبلـغ الزهيـد         بتسليمه مقابل ثالثني قطعة نقدية، فصر
  .أفضل من يسوعكم بكثري

اود، فأراد أن جيذب    واحلقيقة أن يسوع كان قد تنبأ بأنه جاء إلقامة عرش د          
انظروا قد جئت ألقيم ملككم مرة أخـرى يف العـامل،        : إليه اليهود، وقال هلم   

لكن ذلك مل يتحقق، بل قد أصيب       . وا من احلكومة الرومية   رويوشك أن تتحر  
مبنتهى الذل واهلوان، حيث بصق يف وجهه، وجلد جسده كما يجلـد عـادةً              

  رمني ووجيدا يهوذا وكثريون مثله أن نبـوءة       ك  أدرضع يف الزنزانة، ف   جسد ا
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فلم يريدوا التعايش معه،    ؛  لذا فهو ليس مبعوثا من اهللا     ،   متاما بطلتهذا الرجل   
وكانت أفئدم كسريةً سلفا، ألن العالمات الواردة يف نبوءات األنبياء السابقني 
عن املسيح املوعود مل تتحقق يف يسوع، وال سيما عدم نزول إيليا قبلـه مـن                

  . قبلهزلـكان جيب أن ينإذ ماء، الس
أنه مل تتحقق فيه نبوءة استعادة عـرش داود الـيت           تضايق الناس من    مث قد   

كانت عالمة من عالمات املسيح املوعود، وكان قد أعلن أنه جاء السـتعادة             
، بل قد أبدى رغبة يف أن يـسميه   حبسب النبوءات األنبياء السابقني عرش داود 

وء حظه مل يستطع استعادة عـرش داود، ومل يظهـر           الناس أمريا، لكنه من س    
 أو  بدافع الفضول والواقع أن هذا اإلعالن كان من يسوع احملترم         . صدق إعالنه 

داود لكي يتمكن مـن فـرض        عرشحيث طمع اليهود يف      واخلداع،   دهاءال
هم، وكان جيدر به أن حيمي لسانه من مثل هـذا   رضا كسبيفالسيطرة عليهم   
ويتمسك بدعواه السابقة أن ملكوتـه لـيس         ءات السخيفة، السخف واالدعا 

 األول  هموقفحني رأى أن    ، ف أهواء النفس بسبب   لكنه مل يستطع الصرب      .دنيويا
 اختذ خطة أخرى، وحني ألقي القبض عليه بتهمة الثورة والتمرد، عاد        ،  مل ينجح

داع مع  خلاللجوء إىل املكر وا   ف.  ليسلم من اام التمرد     نفسه  األول ملوقفإىل ا 
عاء األلوهية، اد للعجبملثري!  

ف  ووص عى األلوهية ادعن يسوع الذي    هو  وجيدر باملالحظة أنّ رأينا هذا      
 :غري قوله  �، ومل يقل عن خامت األنبياء       بالسارقني واللصوص األنبياء السابقني   

املتصف ذه الصفات واألخالق،    ر يسوع   فِذكْ. سيأيت األنبياء الكاذبون بعده   
  .لقرآن الكرمي وارد يف اغري

معارضـي  كل مسلم نبيل سيصاب حبزن كبري عند مساع القول بأن           : قوله
وا يف بيته ثعابني حيـة،      أطلقآم املسلمني قاموا بتصرفات مهجية لقتله؛ حيث        

  .  أيضالدس السم له ِكيدكما 
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 بأي سم:  يف عداد املوتىاآلنقد صار أنا أسأل هؤالء عن آم الذي     : أقول
؟ وإن قلتم    أو السيف  أو من أطلق عليه الرصاص    هلك  تل أو بلدغة أي ثعبان      قُ

 أنه سيموت يف هي، ألن النبوءة مل جتزميفهو محق بدامليعاد إنه مات بعد انقضاء 
 أنه إذا ظل متمسكا     صرا، بل كان يف النبوءة شرط واضح      د النبوءة ح  يعاأثناء م 

سك ا، ومل يثبت رجوعه إىل احلـق        باملسيحية ومل يالحظ فيه آثار ترك التم      
 النبـوءة، وإال    ميعاد سيموت يف أثناء     فقط ففي هذه احلالة     .قوالهبأعماله أو أ  

فال شـك يف أن     . ل موته، غري أنه سيذوق نوعا من طعم اهلاوية أيضا         فسيؤج
-٧-٢٧اكتملت مبوته يف    ف اهلاوية تدرجييا    طعم -امليعاد أثناء   -النبوءة أذاقته   

حمفوظـا مـن    و النبوءة سليما    ميعادكان من الضروري أن يبقى يف       و. ١٨٩٦
 النبوءة اإلسالمية يستويل عليه لدرجة  خوفاألثر الكامل للهاوية، ألنه قد جعلَ

   من املوت والزم الصمت كاملوتى، وامتنع دفعة واحدة عـن        أنْ قد أصابه نوع 
 كان ينشغل ـا،  تأليف كتٍب يف الدفاع عن املعتقدات النجسة للمسيحية اليت  

ن الضروري يف هذه احلالة أن      ؛ أفلم يكن م   فزعا مذعورا وجعلته صدمةُ اخلوف    
قبل موته نبوءةً  اهللا عنه املوت  ر  يؤخ حبسب الشرط املذكور يف النبوءة؟ أمل أَنشر 
بوجه كامل  ستتحقق النبوءة   فحلف اليمني،   االمتناع عن    على   إذا أصر بأنه  
ه وءيت وعاش سبعة أشهر فقط بعد إنكـار       ن حتقيقا لنب  ، فقد مات آم اآل    حتما

  . آخر مرةعن احللف
نا أن نقول إن كل مسيحي نبيل سيصاب حبزن كبري عند مساع هذا             فمن حقِّ 

للتكتم علـى    حمب الباطل كم من افتراءات كريهة وشنيعة اختذها آم        : القول
الغيب امين آم   د  لق. الذي ال أصل له    وبأي جتاسر قدم الكذب   !  النبوءة صدق
وافترى علي بأين أطلقت    ! هدس السم ل  ين حاولت   ن سبب بأ   أي دونومن  عبثًا  

يف منـزله ثعابني لقتله، وأين أرسلت بعض الشباب من مجاعيت الغتياله ثالث            
ـ ركال مـن    اعددأن  ، و حمترفاك  مرات يف ثالث مدن خمتلفة وكأنين سفّ       ان ب

بور مـسلحني بالـسيوف       لدهيانه وفريوز   بأمري منـزلَه يف   واشاة اقتحم املو
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 قتيل لعنة اهللا مل يستطع اخلالص من املوت أخريا بعد الكذب         إال أن . والرماح
 بـسبب التزامـه     النبوءة املشروطة اهلالك مبوجب   جنا من   وصحيح أنه   . الكثري

  .أخرياقضت عليه ، غري أن النبوءة احلامسة بالشرط
 برباهني سـاطعة     وغريمها "ضياء احلق "و" مأنوار اإلسال "لقد أثبت يف كتايب     

أن اام آم إياي بأين دبرت هذه اهلجمات عليه هو كذب شنيع جـدا، ومل               
ثبت هذه التهمة ال         يقط كصادق أن ي باإلثبات وال  برفع الدعوى يف احملكمة     رد

وإين أعلم  .  الشرطة، وال حبلف اليمني وال بتقدمي أي شاهد من أهل البيت           لدى
 أن هذه اهلجمات قد شـنت يف        علىقط  يشهد   أي منصف لن     ضمري أن   يقينا

 حمب احلق ال أتوقع هنا من األعداء أن يعربوا يل عن شعورهم، غري أن             . احلقيقة
،  من التهم األربع املذكورةيكفي إلقناعه ثبوت أن آم مل يتمكن من إثبات أي

  . سم القضية بسهولةبل قد أعرض أيضا عن حلف اليمني الذي كان ميكن أن حي
لنسج هذه  مسته  ضرورة  أية   كل منصف ميكن أن يرد على التساؤل         ضمريو

 فهل ميكن أن خيطر ببال أي إنسان ضرورةً سوى أنـه أراد ـذه               ؟البهتانات
البهتانات التستر على خوفه الذي كان قد تبين لكل واحد بأنه كـان نتيجـة               

 على الذي الحقْناه على مسافة مائـة        اضطرابه ورعبه وفزعه وقلقه؟ فهل يعقل     
ومخسني ميال الغتياله وشننا عليه الغارات املتتالية أن يلجم لسانه إىل اية ميعاد             

مجيع الذين شاهدوا بأم أعينهم جلم ال يتوقف األمر عليه فقط، بل أن النبوءة؟ و
دم أي   ألسنتهم أيضا؛ فلم يسجل القضية عند الشرطة، ومل يق         أولئك املهامجني 

كلها عن احلقيقـة،    الواضحة  شاهد من أهل البيت؛ أفال تسفر هذه العالمات         
لصرف أفكار الناس عن الشرط املوجود يف       ت أنه قام ذه احملاولة اليائسة       وتثب

  النبوءة؟ 
عليه ، ف يف افتراء آم هذا   إىل اآلن   ومع ذلك؛ إذا كان أي مسيحي يشك        

ية؛  إن آم قد مات حتقيقا للنبوءة أما هـذا           أن يزيل هذا الشك بشهادة مساو     
 يف هذه القضية، وحيلف ميينا أن آم مل خيَـف ومل            أن يتقدم ممثال آلم   فعليه  
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مث إذا جنا هـذا      هلذه اهلجمات األربع،     تعرضوإمنا  يرتعب من عظمة النبوءة،     
  هنا أين سوف أنشر بيدي أن نبوءيت بطلت ومل          عام، فها أنا أعلن    إىلاحلالف  
حسم القـضية   ت، وهكذا س  لن يكون مقرونا بأي شرط    وهذا اليمني   . تتحقق

  . مبنتهى اجلالء والصفاء، وإن الذي هو على الباطل يف نظر اهللا سيفتضح أمره
إذا كان املسيحيون يوقنون بصدق القلب أن النبوءة مل تتحقق، فأي شـيء             

  مينعهم من هذا الطريق لالختبار؟
 علـى   ذه التفاصـيل  ية لدرجة أا لو طُرحت      إن قضية آم واضحة وجل    

لصاحلنا، فهل متكن آـم مـن       كم  قضاة احملكمة العليا، فلن جيدوا بدا من احل       
إثبات أي من هذه البهتانات اليت ألصقها يب بعد مرور ميعاد النبوءة؟ أفليس من              

 كما امين بـذلك  - كما زعم -ه  لدس السم ل   أين خططت الصريح  الكذب  
العـدد  " كشف احلقائق "جملة  حي ميان حسام الدين يف مقال له نشر يف          املسي

 السم، وأين قـد أطلقـت        بأين قد حاولت أن أدس له      ١٨٩٦آب  /أغسطس
صاحب كرامات؛ ألنه   مسيحيا  ؟ لعله يقصد من ذلك أن يثبت أن آم          الثعابني

يتمكن من  قد ورد يف األناجيل أن من عالمات املسيحي الصادق أن الثعبان لن             
وأي شك  ! وكأن هاتني العالمتني ظهرتا يف آم     ! لدغه، وأن السم لن يؤثر فيه     

غري أن العقالء يدركون جيدا أن كل هذه األمور اختلقت للتكتم           ! يف أنه ويل؟  
على خوف آم من النبوءة، الذي بسببه طار لبه بعد مساع النبـوءة وأفقـده               

  .  صوابه
 أن اخلـوف    ال بد من اإلثبـات    حيحا، فكان   وإذا كان هذا القول ليس ص     

 السابق، حيث   السبب  ناجتا عن   مل يكن  - وهو معترف به     -  آم الذي أصاب 
مبقتضى الشرط  ترقبه  كان الفريق املقابل ي   إذ   أن يتأثر به؛     اطبعمن احملتمل   كان  

اخلصم كان على حد    وإمنا أبدى الفزع ألن     . أي النبوءة اإلهلامية  املوجود سلفا   
ك أنـه  تولد الـش ثابتة فهل قدم السيد آم أي قرائن  .  خيطط الغتياله  مزعمه

 هذا السبب للخوف غري ثابت وغري       وإن كان  .كانت هناك نية يف سفك الدم     
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اهلجمـات   تنبعث من اـام       أيضا وكانت رائحة االختالق والتلفيق    ،معقول
ا من اإلقـرار بـأن      فال جيد القاضي العادل بد    ا،  باإلضافة إىل عدم إثبا    األربع

  . هناك سببا آخر للخوف غري الذي ذُكر
وماذا عسى أن يكون ذلك السبب اآلخر سوى معرفة آم يب وبـسلوكي             

 هذه املنطقة، فكـان     مديريةسبق موظفا يف    فيما  جيدا منذ ثالثني عاما، وكان      
 مث إن التأثري الذايت للصدق كـان قـد          .يدرك جيدا أن هذا الرجل ليس كاذبا      

لذلك أبـدى  .  النبوءة خائفا متوجسا يف اللحظة نفسها اليت صدرت فيها   جعله
وقد محاه خوفُه من املوت إىل أنْ ظهر منـه اإلصـرار علـى              . هذه املخاوف 

 إذ قد ألقى الشيطان يف قلبه الوساوس والشبهات بعد انقضاء امليعاد             ،التجاسر
ـ    ال، مث تنامـت  بأن النبوءة ال شيء، فكانت النجاة قد قُدرت له يف كـل ح

وتزايدت وتقوت هذه الشبهات والوساوس حىت كان قد أنكرها ائيا متجاسرا 
، فأخذه اهللا خالل سبعة أشـهر مـن         ١٨٩٥-١٢-٣٠ صدور إعالننا يف     إىل

صدور اإلعالن األخري حبسب الوعد املذكور املنشور يف النبوءة، وكانت هذه           
  . هاإلعالنات ما تزال قيد النشر حىت جاء خرب وفات

كانت قد ظهرت أول فرصة الختبار أمانة املسيحيني، لكنه من املؤسف أن            
" سيفل أند ميليتـري   "رئيس حترير جريدة    أيا منهم مل يراِع الصدق، حىت إن        

.  ذه املناسبة  الذي كان يدعي صدق املقال وسداده، قد كذب كذبا شنيعا         
هؤالء الذين هم علـى     أما حسام الدين فال أُبدي أي أسٍف على تصرفه؛ فإن           

شاكلة القسوس معظمهم كذابون وديدان تأكل النجاسة؛ فال هم يتحلون حبياء         
  .�فطري وال هم خيشون اهللا 

 يف هذه من اخلطأ القولُ إن هؤالء معذورون بسبب عدم العلم، ألنين نشرت
 عند اهللا   ٤مدانقرابة مخسة آالف إعالن وأثبت برباهني ساطعة أن آم          القضية  

                                                 
نور "أن السيد آم قد نشر تصرحيه الواضح يف جريدة عرف  ي من ذا الذي ال:حاشية 4

الذي ال يعرف ا أنه ظل خياف يف أثناء ميعاد النبوءة من املالئكة السفاكني، ومن ذ" أفشان
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فكيف ميكن أن يقـال إن      . وعند خلِْقه، وأنّ جانبا من جانيب النبوءة قد حتقق        
ألفَـي  هؤالء عدميو العلم؟ انظروا كتاب أنوار اإلسالم وإعالن ألف روبية، و          

" ضـياء احلـق   "ثالثة آالف روبية، وأربعة آالف روبية، والكتيـب         روبية و 

                                                                                                                     

 أن  مسيحي ميكنه اإلنكارأي. ل إخفاؤهارت منه لدرجٍة يستحيظهأن عالمات اخلوف 
 بأن آم كان يكفكف ه اخلربآم الزمه البكاء يف أيام النبوءة، من ذا الذي مل يتناه إىل مسِع

مث حني ؟  اجتماع املسيحيني عنوة وإكراهاإىلدموعه حىت عندما دعي يف أثناء ميعاد النبوءة 
بإبداء  حسنه أنه مل يخيل إليه، و القوم وقسا قلب خناسر فيهاستعاد صوابه بعد أيام قليلة وأثَّ

حماولة وادعى أن ذعره كان نامجا عن فاختلق عذرا . االضطراب الكبري من نبوءة إسالمية
السم له، وأنه تعر مبعث اخلوف إن : ، ذلك ألنه فكَّر أنه إذا قالض هلجمات ثالثدس

ذعر واالضطراب الذي صدر ل، فال بد أن يكون لنبوءة العظمةَالذي الزمه مل يكن اهلائل 
، فنسج هذه أسباب ه أنه ميت ال حمالة، سبب قوي وعظيم آخريف قلبمنه والذي رسخ 

، غري أن هذه البهتانات اليت استعِملت يف غري حملها بأسلوب قذر جبمع الكذباتاخلوف 
 املسيحية أمام الناس أكثر بت لكشف دخيلة آم احملترم، بل قد عكست ومنحط جدا، قد

ى إىل نسج خبث خمجل جدا أد على من ذي قبل، وهذا املثال أكد كم تنطوي طبائعهم
  . هذا الظلم واالفتراء والتصنع ونسج هذا البهتان الذي ال أصل له من احلقيقة

من املؤسف أنه إن أسفرت . دين آم احملترمن كل هذه البهتانات األربعة تبل إ
 الناس متاديا  أن املسيحيني أكثرعنته هذه عن شيء يف رأي العقالء فإمنا أسفرت تانا

ت ذه الذي ال يدرك أن وجوههم اسود  فمن ذا.وقحونيف الكذب واالفتراء و
رفع يسوى أن غسل وصمة العار هذه  تدبري لمل يكن هناك أيو. البهتانات غري الثابتة

ثبتها بتقدمي بضعة شهود عيان أو  هذه البهتانات، أو يالقضية يف احملكمة اجلنائية ويثبت
مث من عالمات كذب . وسائليقسم يف اجتماع عام، لكن آم مل يتخذ أيا من هذه ال

ومل آم احملترم أنه مل يفصح عن هذه التهم يف أيام ميعاد النبوءة وال بعد مضي امليعاد، 
ل كما ينسج الكذب تدرجييا  بل فعألربع،يدع دفعة واحدة أنه تعرض هلذه اهلجمات ا

فتدبروا أنتم أيها األعزة، هل متكَّن من إثبات أسباب أخرى للخوف. رر وتفكّبتدب 
لشرط يف اإلهلام، وهل استطاع أن يربهن على الذي اعترف به سابقا وهو مذكور يف ا

 .؟ منهب فحسأنه تعرض يف احلقيقة للهجمات األربع وأن خوفه كان نامجا عنها
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عة أشهر نال آم  الذي بعده بسب ١٨٩٥-١٢-٣٠واإلعالن األخري الصادر يف     
  . جزاء جتاسره
، دس السم له حاولت بأينكاذبا متاما يف ادعائه  كان   أن آم     أيضا إنين أرى 

فمن احملتمل   ،أما ادعاء بقية اهلجمات الثالث فقد يكون فيها شيء من األصل          
 مظهر يف - قوم يونس على شاكلة ما حدث ل -متثلت له   قد  كون املالئكة   تأن  
مس  ب تلك اهلجمات بشرية عن قـصد       ، مث حسِ   الدموية املالئكةَه  اهم هو نفس

 وهذا االحتمال وارد    .احلادث األصلي وشوه  وباختالط شيء من السهو أيضا،      
وا ذا التأويل   غري أنه من املؤكد أن املسيحيني لن يرض       . نبيالإذا اعتربناه إنسانا    

ر وجنـس وافتـراء     إىل كذب قذ  متعمدا  أنه جلأ   هو   و احتمال ثانٍ فيبقى   .أبدا
  . تصرفاته املضطربةبليخفي خوفه الذي قد ظهر منه 

الت باختصار إذا وثقنا بتصرحيه هذا فيمكن أن نعترب هذه اهلجمـات متـثُّ            
للمالئكة، وإال فليس مثة أدىن شك يف أنه وظف الكـذب الكريـه واملـشني               

  . لكتمان احلق فقط
 جـدير   عاصـرين غـري   وإن كان يف نظر الفالسفة امل      إن االحتمال األول  

  ولكن مبا أنه     -  أي أن يكون آم قد رأى املالئكة       -باالحترام والتقدير كثريا    
   فإننا نـرى مـن      "بأين ظللت أخاف املالئكة الدموية    "ه  هو شخصيا قد تفو ،

املناسب أن نعترب كلماته هذه أيضا من الصدق الذي جيري أحيانا على لـسان              
  .  منهارم عن غري قصد

هذه اهلجمات  يفهم أنه فيما إذا كانت      عب جدا يف نظر الباحث أن       صمن ال 
 منها،           بشرية، فلم يف رؤية أي مشخص آ م الصمت  والزم   مل يشارك أيآ
  بديه        أيضا ومل يٍف يائف من هجمات السفاكني    اخلقم يف أثناء امليعاد بأي تصر

الذي مل يكن سهال    لف اليمني أيضا، و   ربئ ساحته حب  ، بل إنه مل ي    طبعيحبماس  
  . أربعة آالف روبية نقدامقابله هينا فحسب، بل كان سيستلم 
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فاالستنتاج من هذه األحداث بأن أمرا خميفا كان مينعه من التجرؤ على رفع             
 وإذا .ي احلقائق يف البيت، هلو عني اإلنـصاف       م بتقص ياقاللف أو   احلالقضية أو   

قضية، فستدركون عاجال جدا بأن     لهذه ا فاصيل  ت  أمعنتم النظر بقلب طاهر يف    
أن خوف آم   واحدة؛ هي   ي نتيجة    األحداث من أوهلا إىل آخرها تقتض      سلسلة

   .الذي اعترف به كان نامجا عن عظمة النبوءة فقط ال بسبب آخر
     م؛ االختالفومما يدل على كذب آ    كه باملسيحية   والتناقض يف دعوى متس

يحية أبدى مقابل اإلسالم خوفا ال يبديه أي       ه هذا، ألنه باالنضمام إىل املس     وجبن
 اتناقـض مإضافة إىل ذلك كان كالمـه       .  على األقل  مذبذبا مل يكن    إذاإنسان  

وأحيانـا  .  من الذنب  بريئونأيضا؛ حيث مسى املهامجني أحيانا باملالئكة، وهم        
العجيب والغريب  .  بدون حق  يصفهم بأم أناس أجناس شغلهم الشاغل القتلُ      

  كان يعرف جيدا    ألنهعرف إليهم،   ت أحدهم ومل يقل بأنه استطاع ال      أنه مل يسم 
 األصل، هلـذا مل      بذيء عدميِ  تاٍنمن  بأنه من احملال استنباط إدانِة هذا املؤلف        

" نور أفـشان  "منا اكتفى بنشرها يف جريدة      إينشر هذه البهتانات بشكل عام، و     
  .ضمن مقال مزور

النشر أيضا كان ـرد مراعـاة مـشاعر          أن هذا     هنا ومما جيدر باملالحظة  
  . لم يشأ أن يذكره مرارا أمام الناسفاملسيحيني فقط، 

 الثابتة أحيانا لتكذيب اخلصم، فهذه عادة من طبيعة اإلنسان أن يكتم الوقائع  
 قدم أعذارا غري ثابتة، فال       إذا   اخلصموليس هذا كل ما يف األمر إال أن         شائعة،  

أما يف قضية آم؛ فحني نتحـرى       . بيعي يف احلسبان  بد من وضع هذا األمر الط     
أوضاعه بدقة، فال جند ما يدعم فكرة أنه مل يرتعب من هيبة النبوءة وأن الذي               
أصابه باضطراب وفزع هو تعرضه حملاوالت قتل، ألن صواب هذه الفكرة كان            
ينحصر يف إثباته هلذه اهلجمات وتقدمي الشواهد على أنه حافَظ على اسـتقامته             

وواضح أنه لو كـان يف      . وهو ما مل يستطع إثباته وال أي من مؤيديه        السابقة،  
أن يسعى قانونيا ملنـع     إىل  الفطرة فورا   دته  هذا التصريح أي رائحة للصدق، هل     



٢٠  ����� ��	  

 

 فهل هذا العذر يبعث على الطمأنينـة أو         ٥.اهلجمات يف العام املتبقي من امليعاد     

                                                 
أنه إذا " إشاعة السنة"يف جريدته " حممد حسني"لقد امين السفيه البطالوي : حاشية 5

كان آم قد ألصق يب تانا بأنه قد شنت عليه عدة غارات الغتياله، فكان واجبا علي أن 
  . أرفع ضده قضية جنائية وأستصدر العقوبة الامه الكاذب

 شاكلةإغواء الناس على تعمد هذا االعتراض أيضا قد املؤسف جدا أن البطالوي يف ف
حت مرارا وجبالء أن كان يعلم جيدا عند هذا االعتراض أن النبوءة صرف. الشيطان امللعون

 عاجال بعد متسكه �آم إذا أنكر احللف، فلن يترك بدون عقاب، فسيبطش به اهللا 
ت لنا أن آم سوف يلقى عليه بالرفض ويهلكه، فإذا كانت احملكمة السماوية قد أكد

القبض مبوجب االستدعاء السماوي وسيواجه عقوبة املوت عن قريب على جرمية التجاسر 
والرفض، فأي حاجة كانت لنا أن يم على أبواب احملاكم اإلجنليزية؟ فكنا نرى آم قد 

 وأتباعه يظنونه فارقته احلياة منذ الوقت الذي كان فيه املسيحيون اجلهلة والبطالوي السفيه
يستنتج منه قطعا  ي كانذاهلجمات الادعاء ثبت يأن على آم يتحتم الواقع أنه كان . حيا

نسج فيما بعد ، حيث كان قد بأنه ظل خياف هيبة النبوءة اليت صدرت بكلمات مروعة
ه  فكان عليه أن يثبت هذ.بأننا حاولنا اغتياله -لكتمان السبب احلقيقي خلوفه  -ااما 

ثبت ياهلجمات يف احملكمة، ويستصدر العقوبة املستحقة للمجرمني، وكان عليه أن 
ادعاءاته الفارغة، لكن ذلك املفتري الظامل مل يتجرأ على أن حيلف فضال عن رفع القضية 

أفلم يكن لزاما عليه أن يربئ ساحته من االام، وذلك برفع القضية يف . يف احملكمة
 تلك اهلجمات تقدمي شهود عيان من أهل البيت، فهل كان إثباتاحملكمة أو احللف أو 

بور على  أي حماولة دس السم وإطالق الثعابني وحماولة اغتياله يف لدهيانة وفريوز - األربع 
   من مسؤولييت أم من مسؤولية آم؟ - حد زعم آم

ال اليهودية؟ أيها  مىت تتخلَّون عن اخلص؟فيا مجع املشايخ األشقياء، حتام ختفون احلق
كأس اإلحلاد اليت  أيضا للعوام كاألنعام قد سقيتملاملشايخ الظاملون، أسفا عليكم، 

  .أنتمشربتموها 
انظروا بأي جالء حتقق اليوم ما أوحى اهللا إيلَّ قبل األوان وسجلته يف الصفحة الثانية 

. د لسنة اهللا تبديالولن جت. لع اهللا على مهه وغمهاطَّ": وهو". أنوار اإلسالم"من كتاب 
وبعزيت وجاليل إنك أنت . وال تعجبوا وال حتزنوا وأنتم األعلون إن كنتم مؤمنني
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. إنا نكشف السر عن ساقه. ومكر أولئك هو يبور. ومنزق األعداء كل ممزق. األعلى
وهذه تذكرة فمن شاء اختذ . ثلة من األولني وثلة من اآلخرين. يومئذ يفرح املؤمنون

مث وردت يف الصفحة الثانية من ) ٢الصفحة: راجع أنوار اإلسالم. ("الإىل ربه سبي
لقد اطلع اهللا على هم آم وغمه وأمهله إىل :  كالتايلالكتاب نفِسه ترمجةُ هذه اإلهلامات

أن مييل إىل التجاسر والبذاءة والتكذيب وينسى اِملنة اإلهلية، وهذه املعاين للوحي بتفهيم 
ذه هي سنة اهللا ولن جتد لسنة اهللا تبديال وتغيريا، واملعىن الذي فُهمته من ه: مث قال. إهلي

 أنه ال ينـزل العذاب على أحد حىت تظهر أسباب تثري �اهللا هلذه اجلملة أن من سنة اهللا 
غضب اهللا، وإذا كان شيء من خشية اهللا يكمن يف أي زاوية من القلب وظهر فزع، فال 

ال تعجبوا وال حتزنوا وأنتم األعلَون إن : مث قال. لُ إىل وقت آخرينـزل العذاب ويتأج
وبعزيت وجاليل إنك أنت األعلى، : مث قال. كنتم مؤمنني، فاخلطاب فيه موجه إىل مجاعيت

منزق األعداء كل ممزق؛ أي ستصيبهم ذلةٌ، : مث قال. فاخلطاب فيه هلذا العبد املتواضع
وأن اهللا لن يتوقف ولن . ين أنا سأنال الفتح ال العدوومكر أولئك هو يبور، وفُهمت أن

يكف ما مل يفضح األعداء يف كل مكرهم وجيعله يبور، أي سيكسر املكر الذي صنعوه 
إنا نكشف السر عن ساقه؛ أي : مث قال. وجسموه وسيذره ميتا وسيري جثمانه للناس

 ويومئذ يفرح املؤمنون، األولون نكشف الستر عن احلقيقة ونبين الشواهد البينة للفتح،
   )٢ص : أنوار اإلسالم. (واآلخرون أيضا

انظروا بأي نقاء حتققت اليوم هذه النبوءة حبسب هذا اإلهلام؛ فهل مات اليوم مجيع 
مجيع ثبت اليوم أن أمل تالذين أجلسوا آم يف السيارة وجتولوا به يف أسواق أمرتسر أم ال؟ 

قد كان اهللا الرحيم قد وعد بوضوح أن آم وإن كان قد ؟ فتلك األفراح كانت كاذبة
استفاد من سنة اهللا القدمية بإيراده اهلم والغم الكثري على قلبه بسبب النبوءة اإلهلامية فتأخر 

  .  سيبطش به عند ظهور التجاسر منه وسيهلكه�موته، غري أن اهللا 
قت أوال نتيجة إظهار آم وجهني؛ حيث حتقكال الفقد حتققت هذه النبوءة اآلن من 

اهلم والغم فتأخر عنه املوت حبسب الشرط اإلهلامي، مث حتقق بوجه آخر حيث أماته اهللا 
ففي هذه النبوءة املباركة أرى . عند صدور التجاسر منه وإصراِره امللح على إنكار احللف

ايخ األغبياء ذلةً تلو  صفاته اجلمالية واجلاللية معا؛ فواجه املسيحيون السفهاء واملش�اهللا 
 املنافقون ذوو أما القساوسة عبدةُ امليِت واملشايخ. ذلة، وصارت كلمة اإلسالم هي العليا
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ضه لكل هجوم مـن     متنعه عند تعر  ظلت  شفقته  ميكن أن تقنع به احملكمة، بأن       
وإذا كانت سالمة آم قد صـارت       .  ارمني كما جيب    ضد استصدار عقوبة 

أنـه ظـل    بعرضة للخطر املستقبلي بسبب اهلجوم األول، فهل يقبل العقـل           
 ت العـدو صـار    مقاومـة أن    عليه أحد  يقترح  ومل؟  متمسكا بالعفو والصفح  

 العدو   والثانية ذلةُ دينِ    نفسه، ا سالمة إحدامه: فيها فائدتني  وأن   ضرورية جدا، 
  . اليت هي غاية متوخاة عند املسيحيني

أن تصريح آم كان قابال للثقة بقدر ما نثـق بتـصريح         ومما جيدر بالتذكر    
قـد  آم  ال يكون حبوزته أي دليل إلثباته، فإذا كان         الفريق املدعى عليه الذي     

ا مـن        من  د هذه اهلجمات بأم عينيه فعال، ف      شاهشقاوته القـصوى أن أحـد
     زله ـ راجل أو ماش أو فرٍس أو سالح مع أن من          أصحابه مل يستطع أن يرى أي

 حىت انقـضى ميعـاد      يتكلم مع أحد ذا اخلصوص      ومل ،كان مكتظا بالناس  
 فكأنه كان خياف اهلالك من البوح بسره على شاكلة املاسونيني الذين            .النبوءة

 ترك دعاويه         فشون أسرارهم، فهل مي   ال يصادق بأن ت الـيت   -كن أن يقتنع أي 
   بريق للصدق؟فيها أيالحظ ، وأن ال يغامضة –يتوقف عليها صدقُه 

 اعتراض، ويستعد لكامل  حملَّيترك أي جانٍبال يريد أن   إن املدعي الصادق    
وضـوح؟  الم آم الصفاء الكامل و     الدين يف أي أمر قد     ين حسام فليخرب. البيان
ضه للـهجمات؟ وإن مل  سجل قضيةً يف مركز الشرطة أو احملكمة عند تعر     فهل  

شفويا؟ أو هل باح ذا ي حكوممسؤول عند أي ذلك كر يستطع ذلك، فهل ذَ
برفع قضية أو استـصدار     لإلدانة  بذل أي سعي    السر عند أحد األصدقاء؟ هل      

يق احملكمة؟  تعهد مين على االمتناع عن مثل هذا التصرف يف املستقبل عن طر           
من االام ومل   ربئة ساحته   تأقسم ل أو هل قدم أي شاهد من أهل البيت؟ أو هل           

                                                                                                                     

؟  يا ترىيعودون إىل احلق بعد كل هذافهل سالطباع اليهودية، فقد لقوا مهانة كبرية، 
  . كال لن يعودوا

  منه.  من الصاحلنيقلوب ملعونة، فمن يرد من لعنه اهللا، فتدبر إن كنت
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إذا مل يقم بأي من هذه األعمال املذكورة آنفا إلثبات دعواه          القسم؟ و منه  نقبل  
م أحد مبثل هذه اجلرائم اخلطرة دون أي دليـل ويعـاب            هـَّتهل جيوز أن ي   ف

  سلوكه وتصرفاته بغري حق؟ 
دون تقدمي أي شاهد أو      - اام رجل شريف     أترونوا قليال لوجه اهللا؛     رفكِّ
   !؟األنذال واألوباشن عمل الصلحاء أم هو عمل ِم -دليل 

لقد ذكر املسيحيون اامات آم هذه مرارا، لكنهم مل يقـدموا أي دليـل    
شهود عيان هذه األحداث يف مغارة أو قد ماتوا هم أيـضا   إلثباا، فهل يعيش 

  آم؟ مع 
أفهذه أمانة مسيحية ظهرت منهم اآلن؟ وإذا كانوا ال ميلكون إثباتا كامال،            

 وصـمة  عنهم   تزوللكي  غري كاف   فعليهم أن يقدموا على األقل دليال موجزا        
أفلـيس مـن    ،  وإذا كانوا ال ميلكون شيئا من الدالئل أصال       . االفتراء والبهتان 

 عبثـا وهو السعي    واحد فقط    دف بأن كل ذلك قد اختلق هل      عتقاداملعقول اال 
   آخر؟ اجتاهإىل  عظمة النبوءة اإلسالميةمن  مسار ر اخلوف املتدفق لتغيري

رجوع اخلائف  رجوع آم إىل احلق ثابت حتما،       أن  فمن ذا الذي ال يؤمن      
أنه أبدى متسكه باملسيحية حىت بعد انقضاء       بقر  أُإنين  . الفِزع املذعور على األقل   

كان مسيحيا قبل صدور النبوءة، ولكن هل ألحد أن يقدم          كما  ميعاد النبوءة،   
د النبوءة بتأييد مبـادئ     اعينشاط كمسيحي يف أيام م    أي  شاهدا على أنه أبدى     

ه وعادته قبل ذلك؟ بل احلقيقة أنه خلع        دأباملسيحية كتابةً أو شفويا كما كان       
 كمـا ،  لـها  ك  هذه األيام  طولقميص املسيحية وظل يتضرع أمام اإلله احلق        

مث بعد مضي األيام اخلطرة ظل قلبـه        . ه الشهادات املختلفة إىل اآلن    ت ب شهد
يا عنـد   ائيقسو يوما بعد يوم على شاكلة فرعون، حىت سقط يف هوة الكفر             

 باألرواح اليت   ١٨٩٦-٧-٢٧، وحلق يف    ١٨٩٥-١٢-٣٠صدور إعالننا يف    
ه الدنيا مثل بلعامحتترق يف نار جهنم املظلمة حلب .  
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يدعمـه  امسعوا أيها األعزة، كيف يرجى الصدق يف تصريح آم الذي ال            
والذي ال يعترب   والتأثِر بالعواطف،    االختالق    منه من بعيد رائحةُ    برهان وتنبعث 

بل حسب،  دليل ف ال عدميصحيحا يف بادئ النظر وال بالنظر العميق، وهو ليس          
 احلق، فهل هنالك أي     بطبعهم لكتمان  األسلوب السائد للمحتالني     إن هذا هو  

 ضـمري ذي    ِلما ال يقاس على شيء وهو غري حمتمل، مقابل ما يقبله كلُ            قيمة
 ومكيدة اهلجمات الثالث اخـتالق  حماولة دس السمادعاء  إن   ؟صادق بسهولة 

له، أو ميكن أن خيطر ببـال  كريه لدرجة ال أعتقد أن أحد املسيحيني الشرفاء قبِ 
  . أحد طرفةَ عني

    م  لن يشك أياخلوف الذي اعترف به آ باحث وطاهر القلب يف أن سبب
، ولو مل يكن آم قد بين هذه التهم الكاذبـة وقـدم              حصرا هو عظمةُ النبوءة  

 مغرض، لكان ميكن أن يقبل أحد البسطاء هـذا          ه أي يضرعذرا بأنه خاف أن     
يف قلوب  ا  قد جعل احلق ملتبس   م  آل قرارهذا ال أن  األقل  على  ظن  يالقول، أو   

 الـذي   -الناس، غري أن التصريح ذه البساطة مىت كان ممكنا لذلك املفتري            
النبـوءة،  بعد أن فزع من هيبة   االامات الكاذبة بدافع اجلرمية      نسجخطر بباله   

السـتجواب  ا  مما ترتب عليه   - تاركا الصدق  الزور والبهتان لجأ إىل   أن ي  وأراد
  .إلثباتوالسؤال عن ا
 اخلوف من النبوءة باطلٌ ويف غري       إثبات عن   مسؤولبأن آم غري    إن القول   

، مث إن التـصرحيات      العملية حمله، ألنه قد اعترف باخلوف، بل أظهره بتصرفاته       
 دليل، وبال كانت باطلةً  اليتمها يف بيان دوافع اخلوفالسخيفة واملزورة اليت قد 

وكان جيب عليه   . صرافال شك يف أن مسؤولية اإلثبات هذه تقع على عاتقه ح          
إن . د حبسب الطريق املستقيم لإلنصاف لتربئة ساحته من االفتراءوشهالأن يقدم 

         ه القسم كان كتمانلحقيقةلسافرا  ا  امتناعه عن رفع القضية يف احملكمة ورفض ،
 بأٍمل وصدمة يستحيل     من ِقبلنا  يبوابينما كان هو نفسه وأقاربه وأصدقاؤه قد أص       

 فكيف كان ميكن ملثل هذا املظلوم أن . منها يف هذه الدنياربأكأن يصاب أحد ب   
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يلزم الصمت؟ أما حنن فكنا قد اقترحنا ألنفسنا عقوبة أنه إذا أقسم على أنه مل               
ف من النبوءة فسوف نقدم له أربعة آالف روبية نقدا، لكنه مل يلتفـت إىل               خيَ

 األمر الذي اشىللمنصفني أن يفكروا ملاذا حت  ٦القسم، وهنا فرصة ساحنة عظيمة    

                                                 
ـ "الصادرة يف   " شحنه هند " لقد نشر أحد مراسلي جريدة       :حاشية 6 يف " مريـ

 مقاال أثار فيه بعض االعتراضـات       ١٨٩٦-٩-١الصفحة األوىل لعددها الصادر يف      
 :على نبوءة هذا العبد املتواضع عن آم وغِريها من النبوءات، وكتب يف اية املقال             

 ومن األمور السارة أن يكون أحد طالبا العدل أو حمبا لـه،             .الباحثُ عن اإلنصاف  
لكنهم نصاف،  لكن املؤسف أن أغلبية الناس يسمون أنفسهم حميب العدل وطاليب اإل          

 إىل  اسرعان ما يقتلون العدل واإلنصاف، وقبل أن يتعمقوا يف احلديث أو يتوصـلو            
ىن هلذا الرأي الذي نـشأ عـن         وأ -هم  آراءلب القضية أو يتقصوا احلقيقة، يبدون       
 يف التـسرع  فيتورطون ال حمالة بـسبب     - تفكري عابر وسطحي أن يسلم من اخلطأ      

 تعصب جيعل التراجـع  - نتيجةَ تشبـثهم خبطئهم   -مث يتولد عندهم    . أخطاء خمجلة 
على كل حال أُحب أن أرد      . عنه متعذرا عليهم، حىت لو اتضح احلق وضوح النهار        

  : لمات طالب العدل هذا مبا يليعلى بعض ك
لقد بالغ املتِفقون مع السيد املريزا ومعارضوه يف اإلفراط والتفريط، فالـذي        : قوله

       اإلسـالم يقول إين أؤمن بالقرآن الكرمي وأصلّي الصالة وأصوم رمضان وأعلّم الناس
لة هـو   ال جيوز أن يدعى كافرا، كما أن رفْع أحد من رتبة العاِلم إىل منصب الرسا              

  . اآلخر غري الئق
هناك تناقض يف قوله األول، ألنه من ناحية يقـول          .. يف بيان طالب العدل   : أقول

مبنتهى العطف والرفق مظهرا حبه للحق بأنه ال جيوز وصف املـسلم بالكـافر، ويف               
الوقت نفسه وباللسان نفسه يبدي رأيه يب كأن مجاعيت تؤمن بأين رسولُ اهللا وكأنين              

فإذا كان الرأي األول للكاتب القائل صحيح بأين مـسلم          .  النبوة يف احلقيقة   ادعيت
وأؤمن بالقرآن الكرمي، فرأيه الثاين الذي يصرح بأين ادعيت النبوة خاطئ، وإذا كان             
مصيبا يف رأيه الثاين فقد أخطأ يف رأْيه األول الذي يصرح بأين مسلم وأؤمن بالقرآن               
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مؤمنا بالقرآن الكرمي الشقي الذي يدعي الرسالة والنبوة        فهل ميكن أن يكون     . الكرمي
ولَِكن رسولَ اِهللا وخاتم    �افتراًء؟ وهل ميكن للمؤمن بالقرآن الكرمي والواثق بأن آية          

نيِبيفصح بأنه رسول ونيب بعـد الـنيب              )٤١ :األحزاب( �النهي من قول اهللا، أن ي 
يدِع الرسالة والنبوة قط     هذا العبد املتواضع مل   ؟ فليتذكر جناب طالب العدل أن       �

باملعىن احلقيقي، أما استخدام أي كلمة جمازا ومبعىن غري حقيقـي حبـسب املعـاين               
الواردة يف املعاجم، فال يستلزم الكفر، غري أنين ال أحب حىت هـذا، ألنـه               شائعة  ال

املكاملـات  إال أنـين ال أسـتطيع أن أخفـي          . يتضمن احتمال اخنداع عامة الناس    
واملخاطبات اليت تلقيتها من اهللا جل شأنه وقد وردت فيها كلمةُ النبـوة والرسـالة               

أو الرسـول    �وأقول مرارا وتكرارا بأن كلمة املرسل     . بكثرة لكوين مأمورا من اهللا    
النيب الواردة يف هذه اإلهلامات يف حقي مل تستعمل يف معناها احلقيقـي، واحلقيقـة               

 هو خامت األنبياء، ولن يأيت بعده أي نـيب ال  �علنها على املأل أن نبينا      األصلية اليت أُ  
ومن قال بعد رسولنا وسيدنا بأنه نيب أو رسول على وجه احلقيقة            قدمي وال جديد،    

باختصار؛ إنا  . واالفتراء وترك القرآن وأحكام الشريعة الغراء، فهو كافر كذّاب        
 � احلقيقة منفصال عن ذيل فيـوض الـنيب          نؤمن بأن الذي يدعي النبوة على وجه      

وبعيدا عن ذلك الينبوع الطيب ويريد أن يكون بنفسه نيب اهللا مستقال، فهو ملحـد               
وال دين له، وأغلب الظن أن مثل هذا املدعي سيخترع له كلمةً جديدة، وخيتـرع               

أخا أسلوبا جديدا للعبادة، ويجري على األحكام تعديال وتغيريا، فال شك يف كونه             
ملسيلمة الكذاب، وال مراء يف كفره؛ فكيف ميكن القول يف حق خبيث مثله إذن بأنه               

  يؤمن بالقرآن الكرمي؟
وجيب أن يتذكر اإلنسان كما بينا آنفا بأن مثل هذه الكلمات تـستعمل جمـازا               
واستعارةً يف اإلهلامات اإلهلية حبق بعض أوليائه أحيانا، وهي ال تحمل علـى وجـه               

. وهذا هو أصل النـزاع الذي جره املتعصبون السفهاء إىل ناحية أخـرى           . ةاحلقيق
الوارد يف صحيح مسلم يف حق املسيح املوعود القادم على اللـسان            " نيب اهللا "فاسم  

، إمنا هو من منطلق ااز املسلَّم به يف كتب الصوفية الكرام، وهـو              �املبارك للنيب   
  . ، وإال فما معىن نيب بعد خاتم األنبياءتعبري معروف يف املكاملات اإلهلية
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لقد بين قداسةُ املريزا ِمعيار صدقه أو كذبه يف كتابه القيم املنقطع الـنظري              : قوله
أعين النبوءة عن موت آم وصهر أمحـد بيـك اهلوشـياربوري            " (شهادة القرآن "

أهـي دعـوى    فليفهم القراء اآلن بأنفسهم     ) والنبوءة عن موت ليكهرام الفشاوري    
  . كذب عقيممصادقة أ
سابق ألوانـه،   احلديث عنها   إن ميعاد النبوءة عن ليكهرام مل ينقِض بعد، ف        : أقول

غري أن النبوءة عن آم وأمحد بيك وصهِره فقد مضى ميعادها، ومهـا يف احلقيقـة                
نبوءتان؛ نبوءة عن موت آم وأخرى عن موت أمحد بيك وموت صهِره، أما آـم         

ويستطيع أن يفهم كل ذي عينني أن موته        .  يوم االثنني  ١٨٩٦-٧-٢٧  فقد مات يف  
حنن ال نـستطيع    . كان حتقيقا للنبوءة، وكان هلذه النبوءة جانبان، وقد حتققا كالمها         

أن نلجم أي متعصب خليِع احلياء كما مل يقدر على إجلامه أي نٍيب أو رسوٍل قبلَنـا،          
ق هذه النبوءة، فقـد بينـا كـثريا ـذا           غري أن املتقي ال جيد أي مشكلة يف تصدي        

  . اخلصوص يف هذا الكتيب وغِريه
أما النبوءة عن موت أمحد بيك وصهِره؛ فقد مات أمحد بيك يف امليعاد وال ينكر                
ذلك أحد من خمالفينا، فكأن إحدى ركيزتي النبوءة قد انكسرت، وأما صهره فقـد             

. لدرجة كأنه قد هلك قبـل املـوت       استوىل عليه اخلوف بسبب موت رفيِقه ومحيه        
ومن ذا الذي ال يعي أن النبوءة الواحدة إذا تنبأت مبوت رجلَني فمات أحدمها فـإن                
الثاين يتأثّر به بطبعه وفطرته؟ وهذا ما حدث هنا، هلذا فإن نبوءة الوعيد هـذه قـد                 

  .  اليت ذكرناها مرارا�تأخرت عن امليعاد حبسب سنة اهللا 
 والـيت   ،ناتنا السابقة بعض الرسائل اليت وصلتنا مـن هـؤالء         لقد ذكرنا يف إعال   

ف نبوءة الوعيد   فإذا كانت مسألة ختلّ   . تضمنت االعتراف بالتوبة واخلوف والرجوع    
غري صحيحة حبسب القرآن والتوراة، فاعتراض كل معترض يف حمله، لكن إذا كـان              

بالتوبة واخلوف، فمن   أخر  ثابتا بتواتر من القرآن والتوراة أن ميعاد الوعيد ميكن أن يت          
أن يعترض أي مسلم أو مسيحي على أمر ثابت من القرآن الكـرمي             البشعة   الوقاحة

 علينـا، بـل يـِرد    الغيبوالكتب السماوية السابقة، ففي هذه احلالة ال يعترض هذا         
اقرأوا إعالننا الرابع املقرون جبـائزة أربعـة آالف         . ه على كتب اهللا املقدسة    اعتراض
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 وعد اهللا النيب يونس قطعا بإنزال العذاب يف غضون أربعني يوما            كيفعلموا  روبية لت 
وكان الوعد جازما غري مقرون بأي شرط، كما يوجد تصديق ذلـك يف التفـسري               

للـسيوطي، وذلـك مـن خـالل        " الدر املنثور " وتفسري   ١٦٤ ص   للرازيالكبري  
وهو )  ١٢ صفحة   انظروا اإلعالن جبائزة أربعة آالف روبية     . (األحاديث الصحيحة 

 ٤ و ٣يف الكتاب املقدس يف اإلصـحاح  ) أي يونس .. (انموجود أيضا يف ِسفر يون    
بعد أَربِعـني يومـا     «: فَابتدأَ يونانُ يدخلُ الْمِدينةَ مِسريةَ يوٍم واِحٍد، ونادى وقَالَ        "

 ونادوا ِبصوٍم ولَِبسوا مسوحا ِمن كَـِبِريِهم        فَآمن أَهلُ ِنينوى ِباهللاِ   ....»تنقَِلب ِنينوى 
 ِغِريِهماُهللا             .. .ِإلَى ص ـِدمِديئَـِة، نطَِريِقِهِم الر نوا ععجر مهأَن مالَهمأَى اُهللا أَعا رفَلَم

        هعنصي فَلَم ،ِبِهم هعنصأَنْ ي كَلَّمالَِّذي ت رلَى الشا،      .. .عـِديدا شانَ غَموني ذِلك مفَغ
فَاآلنَ يا رب، خذْ نفِْسي ِمني، َألنَّ        ... آِه يا رب  «: وصلَّى ِإلَى الرب وقَالَ   . فَاغْتاظَ

:  أما الدر املنثور فقد وردت فيه رواية ابن عبـاس التاليـة            .»موِتي خير ِمن حياِتي   
فعجـوا إىل  ..  إين مرسل عليهم العذاب يف يوم كذا كـذا    :أوحى اهللا إىل يونس   "

فقال يـونس ال أرجـع      . اهللا، وأنابوا واستقالوا، فأقاهلم اهللا وأخر عنهم العذاب       
 �مغاضبا�انظروا تفسري الدر املنثور؛ حتت آية        (."إليهم كذابا ومضى على وجهه    

  ). أربعة آالف روبية من اإلعالن الرابع جبائزة١٤وانظروا الصفحة ( )٨٨: األنبياء(
 هل تستطيع أن تقـول أن       :هنا نحكِّم املولوي أمحد حسن احملترم نفسه ونسأله       

وحي اهللا هذا قد بطُل وكان يونس والعياذ باهللا كذابا؟ فاحلقيقة أن علم القرآن قد               
      ون أهل احلديث يف ظاهر األمر ومع ذلك        ارتفع من عند أغلبية الناس، والناس يسم

 ونأهل السنة بشكل عـام يعتقـد      أن  لقد كتبنا مرارا    .  األحاديث جيهلون مغزى 
 .جـائز أن تأخر ميعاد الوعيد بسبب التوبة أو اخلوف         بانطالقا من هذه القصص     

 تشبه  فكم يبعث على األسف أن يكذِّب املسلمون بعد قراءة هذه األحاديث نبوءةً           
واضع يف أمور يـشاركين     نبوءة النيب يونس يف فحواها، وأن يكذِّبوا هذا العبد املت         
 النبوءة عن صـهر     مضمونفيها أنبياء آخرون أيضا، إنين أقول مرارا وتكرارا بأن          

 مربم، فانتظروها؛ وإن كنت كاذبا، فلن تتحقـق هـذه النبـوءة    قضاءأمحد بيك   
 حتما مثلما حتققت نبوءيت عن      �، ولو كنت صادقا، فأيضا سيحققها       وسأهلك
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 فتدخل  حتقُّقها النبوءة، أما مواعيد     مضموننشودة هي   آم وأمحد بيك، فالغاية امل    
فيها أيضا االستعارات أحيانا؛ فقد اعتربت األيام أعواما يف بعض نبوءات الكتاب            

 . فال مانع له، فليخجل هؤالء املعترضون قلـيال        �املقدس، أما ما تقرر عند اهللا       
 هـدف أول  نفسها وكان إذا كان أمحد بيك قد مات يف امليعاد حتقيقا للنبوءة        ألنه  

 ألن  ،النبوءة إذا كان هناك خوف إهلـي      ضمون   يف م  وايشكّال  ينبغي أن   ف،  للنبوءة
، وإذا كانت شهادات اهللا والرسول والكتِب السابقة        حتققلحادث قد   ل ثاينالزء  اجل

تأخر بسبب اخلوف حىت لو مل يكـن        ينبوءة الوعيد ميكن أن     حتقُّق  قائمة على أن    
 رد عـدائي  ذا نسمي اإلعراض عن هذه العقيدة اإلمجاعية         فما ،هناك أي شرط  

فاحلكم سهل جدا؛ وهو أن تقولوا لسطان       إذا مل يكن وقاحة وإحلادا؟      ومعارضيت  
 هو،  حممد صهر أمحد بيك أن ينشر إعالنا بالتكذيب، مث إذا تأخر موته أجالً يقرره             

ستموتون بسواد الوجـه،  ف! ال تكذِّبوا الصادقني أيها السفهاء فإال  و .كون كاذبا فأ
 خرجنتـستلزم   يل أال تعلمون أن عـداوتكم  ،كم عداويت من حظرية اإلسالمفال ت

واعلموا يقينا أن    ؟ والكتب اإلهلامية األخرى   � اهللا    القرآن الكرمي ورسولِ   تكذيب 
ـ    ملتب األنبياء اآلخرين     والرسول وكُ  �اإلعراض عن اهللا      يسن عمل امللعونني ول

تا مبـوت    فواضح أن النبوءة عن آم وهذه النبوءة قد تنبأَ         .طيبنيالعمل املسلمني   
 ومـن   .ثالثة أشخاص، ومات منهم اثنان وبقي واحد، فانتظروا ذلـك الواحـد           

 مستهترا، فإذا   متجاسرا موت الوعيد حىت تأيت ساعةٌ جتعله        هالضروري أن يتأخر عن   
ذبا واستصِدروا منه   كنتم مستعجلني فاضوا وأسِرعوا إليه لتجعلوه مستهترا ومك       

كذّبوا " والكلمات العربية يف هذه النبوءة هي        .� قدرة اهللا    جتليإعالنا مث انظروا    
ال تبديل لكلمات   . فسيكفيكهم اهللا ويردها إليك   . بآياتنا وكانوا ا يستهزئون   
وإذا كان أحد حيب أن يسخر مين ويستهزئ يب فال          . "اهللا، إن ربك فعال ملا يريد     

، ألن الصادقني واألبرار قبلي أيضا واجهـوا االسـتهزاء فأُبيـد            أنزعج من ذلك  
عني اهللا هـو    أوإين ب . املستهزئون سريعا، ومل يستطع أحد أن خيرب عنهم أين ذهبوا         

 يخزيين، فويل للذين كفّـروين   يضيعين وال، وأعلم منه أنه الينكذِّبمن ييراين و 
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ـ حيقق  مجيع النقائص والعيوب، و   من  ه يف نظر العامة     َءادعاينـزه  كان   ه براءت
 بـه   كان واجبه أن يربئ نفسه من هذه التهم اليت ألصقت          بصفاء من االام؟  

بتسجيل القضية عند الشرطة، أو بتقصي احلقيقة عـن طريـق           وثبتت، وذلك   
 أو بطريق آخر، لكنه مل يستطع تطهري        الشهود من أهل البيت، أو حبلف اليمني      
 إحجامـه فمن الشواهد على كذبـه      . نفسه من وصمة االام حىت دخل القرب      

  . ن التهم مع ما أُتيح له من فرصة طويلةمعن تربئة ساحته  دتعمامل
ه؛ وهو أنه مل يقـدر      كذبثبات   إل انب آخر  ج فقد ظهر  وباإلضافة إىل هذا    

قـد   و.بوءة الثانية اليت ذكرناها يف بداية اإلعـالن ه من تأثري الن على إنقاذ حيات  
 الذي   هذا التجاسر واإلصرار على االمتناع عن احلَلف       عاجلالتسبب يف موته    

 عليه بعد   أن عذاب املوت سيحلّ   بصراحة  بيـنا  ، و تنبأنا مرارا بعاقبته الوخيمة   
تطع أن  بأنه مل يـس   سابقا  وكما كتبنا مرارا    . إصراره على االمتناع عن القسم    

متـام  إل ١٨٩٥-١٢-٣٠بعد صدور إعالننا األخري يف     سبعة أشهر حىت  يعيش  
 وفضح افتراءه دفعة واحدة      آم  أفليس هذا فعلَ اهللا الذي أظهر كذب       .حلجةا

  بعقوبة املوت بعد إصراره على رفض القسم؟
 ت بقي إلدانة آم؟ الإثبابينوا اآلن أي ثغرة قانونية تشوب بياننا هذا؟ وأي       

      لم يستطع تقدمي أي شهود لصاحله وتربئة       ف. هشك يف أن حالته العملية قد أدانت
 ولقد ركزنا .ه بغري حق   من تأييد  أي مكسب ساحته، ولن جيين املسيحيون اآلن      

قـصد    جـائرة نا هجماٍتشنمرارا جبالء على أن آم كاذب يف تصرحيه بأننا       
                                                                                                                     

طوا ا علما، فاملوت كان خريا      ولعنوين وسبوين وشتموين وكذَّبوا كلمايت ومل حيي      
  منه. هلم من هذا لو كانوا يعلمون

=========  
 عاما، ١٦مثل هذه الكلمات مل أتلقّها اآلن، بل إا واردة يف إهلامايت منذ : ملحوظة �

   منه. فستجدون مثل هذه املخاطبات اإلهلية يل يف كتاب الرباهني األمحدية
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سابقة واستخدمنا كلمـات مـثرية      رنا غريته يف إعالناتنا ال    اغتياله، ألننا قد أثَ   
مث استحلفناه بإحلاح .  له برفع رأسهلم يسمحفللغرية، غري أن خوفا قد تبوأ قلبه      

ه وطلبنا منه بإحلاح باستخدام كلمات       يسوع ومكانت  وتواضع مذكِّرين إياه عزةَ   
               قِسم، لكنه لـزمثبت التهمة اليت ألصقها بنا أو أن يخمتلفة مناسبة ودقيقة أن ي

عملهم وتصرفهم   بأن   الضمري دوما الصمت كالكاذبني األشقياء الذين يلومهم      
أن يفتـضح يف  مـن   اخلوف  قد منعهفمن املؤكد أنه.  اهللالعنةَ عليهم  لبسيج

   رة عند حترإهلي، فلـم  ي احلقائق، وأنه إذا أقسم فسيحلّ    مكائده املزو عليه قهر 
إىل احلقائق الحظ جليا أنـه لـن        يرفع القضية يف احملكمة ومل يقسم، بل نظرا         

من اإل     يبار هلذا السبب ظـل    . جراءين، وأن عاقبته ستكون وخيمة    ك له يف أي
ادعاؤه بأنه مسيحي مناقضا ألعماله إىل آخر حلظة من حياته، فرفاقه القساوسة            

بأن يثبـت     أنه مل يرض   ، إال قد أصروا بإحلاح شديد   والدكتور مارتن كالرك    
البهتانات العظيمة من هذا القبيل     اعتبار  احملكمة، إلدراكه أن    دعاويه عن طريق    

كـم  ر الثبوت حتْ   عدم توفّ  صورةاحملاكم يف   أن   و ،دالئل قوية يتطلب  صحيحةً  
  . لصاحل اخلصم وجتيز له أن يرفع على املدعي قضية افتراء

من كذبه وتانه هذا؛ إذ مل      متوجسا  خائفا  آم   كان   فال بد من التأمل كم    
 قلبه بأنه سيعود إىل البيت ساملا بعد رفع القـضية يف احملكمـة، مـع أن       يقتنع

 أصهاره كانوا حائزين على مناصب حكومية مرموقة، وأن أصدقاءه املسيحيني         
بتقـدمي   -ثبت فعال   م أن ي  آلر  ولو تيس . كانوا ذوي نفوذ كبري يف احلكومة     

ى الناس عن هذا    ف عل  لكش ظلما،نت عليه   شقد  أن اهلجمات    -شهود عيان   
 ولكان هذا الفوز مكسبا كبريا للمسيحيني، ألن ذلك .الثبوت بنشره يف اجلرائد   

 عن  سفر  كان سي        خلق لـدى   افترائنا وكذِبنا للجميع، أو على األقل كان سـي
ر جـديرا بالـذكر يف   عتب سيهذا احلادثكان  قوية يف سلوكنا، و اجلميع شبهةً 

 بأن آم مل يتخذ طريق اخليانة والكـذب         الذي يقتنع ا  من ذ ف! أوراق التاريخ 
  هذه البهتانات؟إثبات بإعراضه عن 
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           املسيحيون إىل اآلن، فاألفضل أن يباهلنـا بعـض كبـارهم   وإذا مل يكف 
ر أي فريـق  لَعن الكاذب دون ذكْ  ف. ل اإلهلي لنأخذ الفتوى من العد   وزعمائهم  

وال عند النـصارى وال      ن ليس ممنوعا يف أي دين، ال عندنا حنن املسلمني         معي 
يف قاديان برفقة عدد مـن      " وايت برخيت " وهلذا السبب جاء إيلَّ القس       .اليهود

 إن آم مل    :فقال يل " ملةِش"أصحابه املسيحيني قبل مدة قصرية من انطالقه إىل         
 فقلت ،اخلـوف مـن    إبداء   إنه انتفع من الشرط املذكور يف النبوءة ب        : له ميت

ادعى بأا  ثبت اهلجمات اليت     خياف، ومل ي   واعترف بأنه ظلَّ   ،النبوءة اإلسالمية 
. "لعنة اهللا علـى الكـاذبني     : "باللغة العربية " وايت"، فقال   هخلوفا  سببكانت  
من املؤكد أن اللعنة ستحل بالكاذبني، فإذا كان آم كاذبـا أو أنـا،              : فقلت

آم؛ حيث دخل   بنة   أثَر اللع   مث بعد فترة قصرية حلَّ     .ذلكيف  فسوف حيكم اهللا    
    سجن العذاب اخلالد بعد تعر        ضه لعذاب شديد ألربعة أيام، فإذا كان القـس 

ـم وهـذا   آأي  -وايت برخيت خياف اهللا، فبإمكانه أن يدرك اآلن أيا منـا         
  . كان لعينا -الكاتب 

والسبب الذي دعاين لتسجيل هذا احلادث هو أن القس وايت برخيت أراد            
ـ        ب اللعنة   هو اآلخر أن حتل    بـه  ت  الكاذب، ومبا أن آم كان كاذبا، فقد حلّ
قضية آـم   يف  شك  ي قسيس أو مسيحي آخر      إذا كان أي  : اللعنة، وهلذا أقول  

   .أن يباهلينأن النبوءة مل تتحقق، فلزام عليه زعم وي
نفسه ضد خمالفيه، ألنه قد ورد كلمة         يسوع هأما مفهوم اللعنة فقد استخدم    

 وقد تنبأ يسوع حبلول     .انويل واللعنة سي  فالد يف كالم يسوع،      حبق اليهو  "ويل"
املخالفني، ويف هذه احلالة فإن االعتراض على األسلوب الذي اختـذه           بالعذاب  

مرشد  ا إذا كانوا ال يريدون اسـتخدام        .هم لَشقاوة قصوى   املسيحيني وقائدأم 
علن هنـا أن  أنا أُ ، فها"باالعق" أو  "العذاب" فليستخدموا كلمة    "اللعنة"كلمة  

من باهلين ومل يتعرض خالل سنة لعقوبة مساوية، فسأكتب أن نبوءيت بطُلـت،             
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      أما إذا مل يربز أحد ملباهليت، فليفهم م على       القراء  مجيعأن املسيحيني هربوا أل 
  .الباطل

من الضروري  أرى   قد تزايد كثريا، لذا       لدى املسيحيني  ومبا أن العناد الديين   
. حلسم اجلدال اليومي  أيضا  ق اإلسالم واملسيحية    ين يف قضية صد   ولجدا أن يباه  

وإذا كان املسيحيون ينفرون من كلمة اللعنة فليتركوا هذه الكلمة، بل ينبغي أن 
ن أ  إن اإلسالم يعل   !يا إله العاملني   :قائال  نيفريق ال  كال يدعو الثـالوث   ن تعليم 

مرمي ليس إهلا بأي حال مـن       الشيطان، وأن ابن    سبل  ال يؤدي إال إىل     باطل و 
 كان رسوال صادقا مـن      � وأن حممدا املصطفى     ،نبياواألحوال بل كان بشرا     

       من كـل    قدس وبريء  اهللا امل  اهللا وكان خامت النبيني، وأن القرآن الكرمي كالم 
بينما يؤمن املسيحيون أن يسوع بن مرمي كان يف احلقيقة إهلـا،            . خطأ وضالل 

وأن اآلهلـة   ،  دمهلنجاة ب با حظيالعامل  وأن  ماء،  ق األرض والس  وهو الذي خلَ  
 صـفات ميلك  كامل    وأن يسوع إله   ، األب واالبن وروح القدس    ،أقانيم ثالثة 

 الفريقني احلاضرين يف ميدان املباهلـة       احكم بني  ،فيا أيها القادر  ؛   الثالثة اآلهلة
 ، ألن  بعذاب عظيم  د باطلة خالل سنة واحدة    ائبإهالكك الفريق املتمسك بعق   

  .  من الناس يف سبيل خالص العامل بأسره أفضلحفنةموت 
 حبيث يدعو    واملسيحيني أي املسلمني   كلٌّ منا  ينبغي أن يدعو  : وغاية القول 

 آمني، مث يدعو الفريق الثـاين ويقـول   :أحد الفريقني أوال ويقول الفريق الثاين     
وإنين اآلن أقـر    .  كامل احلكم اإلهلي لعامٍ  ترقُّب   مث ينبغي    ، آمني :الفريق األول 

ي روبية للمسيحيني الذين    ودع هلاتني املباهلتني ألفَ   رارا صاحلا شرعيا بأنين سأُ    قإ
حنـن  نه كما نقـول     أل جدا،    إن هذا العمل مهم    .يتقدمون ملباهليت يف امليدان   

  . نه معهمإبأن اإلله احلي القادر معنا، فإن املسيحيني أيضا يقولون املسلمني 
األمـتني  اتني   من ه  سيتبني للناس أي  إذ  أكرب،   لة فائدةٌ هلذه املباه تحقق  وست

وإن مل يقبل املسيحيون هذا االقتراح       . تتمتع مبعية إهلية   و � من اهللا    دةٌمؤي فكم
 هلم يف السماء، وسينكشف على النـاس أـم هـم            ع اللعنات مود  هائل من 
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،  الـدين  عمـاد  والقسيس   مارتن كالرك ينا هم الدكتور    الكاذبون، وإن خماطَبِ  
 صفدر علي نـداره واملنشي " كشف احلقائق" رئيس حترير جملة     وحسام الدين 

 من القساوسة أو أعداء اإلسالم فليتقدم       غريهمإذا أراد   و .فتح املسيح والقسيس  
وأسلوب احلكم هذا أفضل لكي يتخلص العـامل مـن اخلـصومات        . بالطلب

كل كاذب ومزو وجه راليومية، وليسود.  

  ى من اتبع اهلدىوالسالم عل
  املعلن مرزا غالم أمحد من قاديان
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 نحمده ونصلي على رسوله الكريم

  
  " اإلهليكم احل"هذا هو الكتيب الذي امسه 

á�b§a@‰aŠÔÛa@µg@Ý•ìnÜÛ@lìÜ�c@ÝšÏc@ @
†ä�aë@lbväjÛa@ò�ëb�Ó@Éîº@Éß@Òý‚ÜÛ@@ @

ـ             ارة إن السادة املسيحيني يعتقدون بأن الذين ال يؤمنـون بالثـالوث وكفّ
 املـسلمني يف    �يسوع، سيلقَون يف جهنم لألبد، أما االعتقاد الذي علَّمه اهللا           

فهو أن ال خالص إال بالتوحيد؛ الذي عنه فقط         " القرآِن الكرمي "كالِمه الطاهر   
 منقـوش يف قلـب      هسيسأل الناس كلهم سواء أبلَغهم القرآنُ أم ال، ذلك ألن         

هللا األحد وال شريك له، وال يوجد يف        اإلنسان بفطرته بأن خالقه ومالكه هو ا      
نقش على قلـب     رسومه ت   ألن ،جربعلى اإلنسان أي    هذا التوحيد ما يفرض     

  .  خلقهعنداإلنسان 
 كما - ن الشرك النجس حتديد اإلله غِري احملدود يف ثالثة أقانيم أو أربعة مل إنه

، مث   مث اعتبار كل واحد منها كامال وحمتاجـا للتركيـب          -يعتقد املسيحيون   
نفسها يف بطن   " الكلمةُ اإلله "االعتقاد بأن اهللا كان كلمةً يف البداية، مث أُلقيِت          

الم اآل وحتمـل    عـروف مرمي، فاكتسب جسما من دمها ووِلد من الطريق امل        
كاحلصبة واجلدري وآالم بزوغ األسنان اليت يتحملها اإلنسان عادةً، مث حـني            

حقا إنه لشرك جنس حيث     !! ق على الصليب  شب أخريا أُلقي القبض عليه وعلِّ     
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 يف بطن امرأة والتجـسد والتعـرض       أن يلقى تعاىل اهللا عن    ! خذ اإلنسانُ إهلًا  تا
كال بل إن الفطرة اإلنسانية ال تقبل أن يتعـرض اهللا           ! لالعتقال بأيدي األعداء  

 العزة  الك كل عظمة ومنبع كل أنواعِ     مل وأىن. هلذه اآلالم ويواجه هذه املصائب    
كل هذه الذلة واهلوان؟ إن املسيحيني يؤمنون بأن هذه هـي أول            يستسيغ  أن  

مثل هـذه األنـواع   فيما سبق ، وأن اهللا مل يواجه  إلهانٍة تعرض اهللا فيها   فرصة
 للمذلَّة، إذ مل حيدث يف املاضي قط أن استقر اهللا يف بطن امرأة يف صورة خليطِ               

مـن   تولَّداَهللا   قط أن    سمعواالناس باسم اهللا مل ي    مسع  منذ أن   النطفة كإنساٍن، ف  
كما يعترفـون  .  وكل هذه األمور من مسلَّمات املسيحيني    .بطن امرأة كإنسان  

حتـدد   مث   جسم مستقل يف السابق،   له   من هذه األقانيم الثالثة مل يكن        اأن أي ب
 ١٨٩٦الذي مضى عليه حـىت اآلن        منذ الزمن     خاص مستقل   جسم هالكلٍّ من 

سـفر  : انظروا التوراة ( فصورة األب كآدم، ألن آدم خلق على صورته،          .اعام
كما ( جتسم على صورة يسوع      واالبن) ٢٧التكوين؛ اإلصحاح األول، العدد     

، أما روح القدس فتشكَّل على )١ورد يف إجنيل يوحنا؛ اإلصحاح األول، العدد 
د أن  ، فمن أرا  )١٦، العدد   ٣كما جاء يف إجنيل متى؛ اإلصحاح       (شكل محامة   

ة للمسيحيني وأراد أن يالحظ مرسـوم ثـالوثهم         يشاهد اآلهلة الثالثة املتجسد   
املادي، فليس من الضروري أن يتضرع إليها، بل كما قد مكّنا مجيع مريـدي              

، )القول احلـق  " (ست بتشن "خفية للسيخ يف كتابنا      ِمن زيارة احللة امل    "غورو"
 ذا اجلوانب  الثالوثي آهلتهم الثالثة، ونريهم ربهميئ لتالمذة يسوع أيضا زيارةَ

 وهو كما هو أدنـاه، ولقـد        ويتضرعوا إليه الثالثة، فلينيبوا إليه وليخضعوا له      
  . حصلنا على هذه الرسوم من الصور املطبوعة من ِقبل املسيحيني أنفسهم
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 وكـل  فهذه اآلهلة الثالثة اسدة، كلها يف زعم املسيحيني جمسدة لألبـد،     
واحد منهم له جسم مستقل لألبد، ومع ذلك كل هذه الثالثة تـشكِّل إهلـا               

 ن هذه الثالثةُ واحدا رغم جتسدهم     واحدا، فليبني لنا أحد كيف ميكن أن تكو       
  لألبد وانفصاهلم الدائم عن بعضهم؟ 

فهل يقدر أحد على أن جيعل لنا الدكتور مارتن كالرك والقس عماد الدين             
رداس واحدا رغم كوِن كلٍّ منهم له جـسم مـستقل ومنفـصل             والقس اك 

 حنن نعلن هنا بتحد أنه حىت لو مزق هؤالء الثالثة وركبت            ؟وخمتلف عن غريه  
فإذا كان  . ثالثةخلقهم اهللا   حلومهم مع بعضها، فلن يصري واحدا أولئك الذين         

 واحد،  أصحاب هذا اجلسم الفاين رغم إمكان التحلل والتفرق ال يتحدون يف          
فأىن لألجسام الثالثة اليت ال جيوز هلا التحلل والتفـرق حبـسب معتقـدات              

  املسيحيني أن تكون واحدا؟
ـ ومن املناسب القولُ  زلة ثالثـة  ـ بأن هذه اآلهلة الثالثة للمسيحيني هي مبن

 كل قرار عنها بإمجاع الثالثة كما يزعم املـسيحيون، أو           نفَّذأعضاء يف جلنة، ي   
ل اهللا كمثل حكومة دميقراطية، مما يعين       ثَمأغلبية األصوات، فكأن    يتخذ القرار ب  

 الختاذ القرار، وإمنا يتوقف األمر كله       يتمتع بالسلطة الفردية  أيضا ال   إهلهم  أن  
  .على استشارة اللجنة

إن . باختصار؛ هذا هو إله املسيحيني املركَّب، فمن أراد أن يـراه فلينظـر            
ذه الفكرة عن اإلله، لكنهم حيتقرون ويزدرون       القساوسة يتباهون بِدين يقدم ه    

وقد صـار شـغلُهم     . دين اإلسالم املنـزه من مثل هذه األمور املنافية للعقل        
الشاغل ليلَ ار أن يكذبوا النيب املقدس الصادق ويسبوه ويشتموه مبكائـدهم            

فبعض القـساوسة   . الدجالية ويقدموا ذلك الكائن النوراين يف رسوم سيئة جدا        
 مؤلفام كأنه    يف �سي الفطرة قد رمسوا صورة سيدنا وموالنا خامت األنبياء          جن

 وهو يقف غاضبا مغتاظا ويف يده سيف مصلَت، ويريد أن           إنسان سفّاك دموي  
لكن هؤالء لو حازوا على نزر يسري من        . ميزق بعض املسيحيني الفقراء وغريهم    
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سى شديد القسوة عـدمي     اإلميان واإلنصاف لرمسوا قبل هذه الصورة صورةَ مو       
وكـذلك  . الرمحة ويف يده سيف بتار وهو يقطّع األوالد الرضع أمام أمهام          

كان ينبغي أن يقدموا صورة يشوع بن نون ويبينوه يف صورته هذه وقد مـزق          
ومبا أن يسوع حبـسب     . األوالد مع األمهات وألقاهم يف امليدان     مئات آالف   

 كما سبق   هذه كلها بأمر منه وهو إله متجسد      م  معتقدام إله وأن أعمال الظل    
بيانه، فكان يتحتم عليهم أن يرمسوا صورته قبل اجلميع ويضعوا يف يده ثالثـة              

األول الذي أعطاه ملوسى فقتل به األوالد الرضع األبرياء،         : سيوف على األقل  
  فيا !والثاين الذي سلَّمه ليشوع بن نون، أما السيف الثالث فالذي سلّمه لداود           

  . أسفا على أن هذه األمة الكامتة للحق قد عقدت العزم على أبشع املظامل
 فِلم �فإذا كان نزول العذاب على أحد بواسطة السيف خيالف صفات اهللا 

ال يثار هذا االعتراض أوال ضد موسى الذي أجرى األار بدماء الشعوب ومل             
بة مفتوحـا وذلـك     يقبل توبة أحدهم؟ أما احلروب القرآنية فأبقت باب التو        

  حني ينـزل عذابه   �؛ ألن اهللا    �ينسجم مع قانون القدرة ويالئم رمحة اهللا        
 اليوم أيضا يف صورة طاعون أو كولريا، فهو يطلع األطباء على بعض       على العامل 

إمنا االعتراض يِرد . األعشاب والتدابري اليت ميكن القضاء ا على نار هذه األوبئة
. مل يقدم أي طريق للخالص حبسب قانون الطبيعـة        على حروب موسى الذي     

تصار؛ إذا كان   وباخ. ومع أنه يف بعض األحيان قدم، لكنه تقدمي مل يكن شامال          
أي قتلُ املنكرين الظاملني بالسيف منذ القدمي، فما الذي سوغ          من سنة اهللا هذه     

موسـى  هلم االعتراض على القرآن الكرمي بصفة خاصة؟ فهل كان اهللا يف زمن             
حلروب آنذاك أمـا اآلن فـال       غري الذي كان يف زمن اإلسالم، أو كان حيب ا         

  ؟ تعجبه
أن اإلسالم أجاز رفع السيف ضد أولئك الذين        والفرق اجلدير باالنتباه هو     

رفعوا السيف أوال، وأِذن بقتل أولئك الذين بدأوا القتل، فلم يأمر قط بالتمرد             
ستفيدون من عدله وإنصافه، ألنه عملُ      تعيشون حتت سلطته و   تعلى مِلك كافٍر    
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أمـا  .  ال عمل الصلحاء   - حبسب ما ورد يف القرآن الكرمي      -األوباش واألنذال 
ومن هنا يتبني جليا أن القرآن الكرمي       . التوراة فلم تبين هذا الفرق يف أي موضع       

يسري خبصوص أحكامه اجلاللية واجلمالية يف اخلط املستقيم لإلنصاف والعـدل           
ة واإلحسان مبا ال نظري له يف أي كتاب يف العامل، ومع ذلك ال يتـورع                والرمح

  .األعداء العمي عن االعتراض، ألن طبيعتهم تعادي النور وحتب الظالم
فاهلدف من كتابة هذا اإلعالن أننا جربنا من خالل التجارب الطويلـة أن             

جـة علـيهم،    هؤالء ال يتورعون من اللسع مع أننا أفحمناهم مرارا وأقمنا احل          
 وأجـاز  "أين لست صـاحلا "اعترف بنفسه ويربئون من كل عيب ذلك الذي   

بل قد أِذن جلميع أفراد األمة    ! شرب اخلمر والقمار ورؤيةَ نساء اآلخرين جهارا      
فعلَّمهم بأسوته أنّ أيا    ! بتقدمي أسوته يف دهن رأسه ِبيد موِمس ِمن دخِلها احلرام         

  .ببداوأتاح هلا الفرصة لتالمسه ! امن هذه األعمال ليس حرام
فاختذوا صاحب هذه اخلصال إهلا، وبدأوا يسبون ويـسيئون إىل األنبيـاء            

 فقط، والذين هدوا إىل الدروب الدقيقـة        �املقدسني الذين كانت حيام هللا      
 يعرضـون   �للورع، ومل يقلعوا عن ذلك إىل اآلن، حيث أم يف هجو النيب             

ؤذية وأقذرها، ويرمسون أسوأ الـصور وأشـنعها لـذلك         أجنس املسرحيات امل  
  .اإلنسان األقدس

فال ميكن أن تؤدي احلوارات الشفوية مع هؤالء الكذابني إىل أي نتيجة، إذ             
! ؟ه بردوٍد قوية، لكن كيف لنا أن نلجم وندينه ميكن أن نفحم ونبكت الكاذب    

ن أن نربط   وأي كيس ميكن أن نضع على لسانه القذر النجس؟ وبأي قفل ميك           
ألسنة السابني الشامتني؟ ماذا نفعل؟ فهل جيهل أحد تلك الكلمات السيئة القذرة 

 متزقت ـا     اخلبيث الغيب ضد النيب املقدس، اليت      "عماد الدين "اليت استخدمها   
 من لدهيانه كل أسبوع     "نور أفشان "كيف تنشر جريدة    . أكباد مجيع املسلمني  

ناء على افتراء حمض؟ كم آذى القـس مـن          مقاالٍت مهينة ومسيئة لإلسالم ب    
قلوب املسلمني بوصف سيدنا وموالنا بأنه قاطع طريـق ومـضل؟           " ريواري"
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باختصار؛ إالم نسهب يف بيان هذه التفاصيل، فقد جرح هـؤالء القـساوسة             
  ؟�الظاملون قلوبنا بإطالق مئات األلوف من السباب على نبينا الكرمي 

ندِل هنا بشهادٍة على أن احلكومة بريئـة مـن          سنكون من املعتدين إذا مل      
، فال شك أن احلكومة تنظر إىل اجلميع بنظـرة           يف كل ذلك   االعتراض واالام 

واحدة، فكما سمح للقساوسة بعقد املناظرات الدينية، فإننا نتمتع ذه احلرية           
أيضا، ولو مل نكن متأكدين من متسك احلكومة بأهداب العدل ملا كان بنا أن              

عرب عن شكاوانا هذه، لكننا ال نريد أن نكلِّف احلكومة أن حتظـر هـذه               ن
احلوارات الدينية ائيا، وإمنا نلتمس منها أن جتعل هذه احلرية حمددةً ومشروطة            
بشروط بيناها يف إعالن منفصل، غري أن احلكومة مشغولة يف مهمات حكومية            

عقيدة التوحيد واآلهلة الثالثـة     وال جتد فرصة الختاذ القرار للتعبري عن رأيها يف          
بعد ) قسطنطني األول .. ( ما قام به إمرباطور القسطنطينة     ٧ة وتقوم مبثل  تجسدامل

 وعقد حوارا أمامـه بـني املـسيحيني         سقفا أ ٢٥٠القرن الثالث، حيث مجع     
                                                 

الوث يف املسيحيني بعد القرن الثالث، فقد كتب لقد ابتدعت مسألة الث: حاشية 7
يف كتابه عن كبار العلماء بأن مبتكر هذه املسألة ) John William Draper" (دريرب"

 وذلك بعد القرن الثالث، فحني أراد أن ينشر هذه ،"وس السكندريأثناسي"كان األسقف 
اخلواص ملشاهدة هذا وانعقد اجتماع العوام و" آريوس"األسقف املسألة ناهضه فورا 

احلوار لدرجة أنْ وصل اخلرب إىل ملك الروم، ولكونه حيب احلوارات، فقد قرر لرفع هذا 
اخلالف أن يعقد احلوار بني الفريقني يف جلسة أمامه، ووضعت الكراسي مبنتهى اللطف يف 

اس  قسا مشهورا، وعقدت هذه احلوارات مبنتهى احلم٢٥٠الربملان، وكان املناظرون 
ا نوا يؤمنون بأن يسوع مل يكن إال بشروالنشاط، وأخريا جنح فريق املوحدين الذين كا

وكان بعده أيضا ستةُ ملوك . ويف اليوم نفسه اعتنق امللك مذهب املوحدين. رسوال
 وهو مذكور يف الصفحة األوىل -  رسالةً �وإن قيصر الذي أَرسل إليه رسولُنا . موحدين

ان هو اآلخر موحدا، فحني اطَّلع على املضمون القرآين، صدق  ك- من صحيح البخاري 
 قد أقسم على -  الذي كان أيضا ملكا مسيحيا- بأن املسيح جمرد إنسان، كما أن النجاشي

   منه. أن مكانة يسوع ليست أكثر مما بينه القرآنُ الكرمي، فاعتنق اإلسالم فيما بعد علنا



٤٢  ����� ��	  

 

املوحدين وبني القائلني بأقانيم ثالثة، وحكم أخريا لصاحل املوحـدين واعتنـق            
 احلكومة العالية ال تريد أن تتدخل يف مثل هذه النـزاعات، غري أن هذه  . دينهم

فكيف ميكن أن تحسم هذه اخلصومات اليومية؟ لقد يئسنا من إمكانية النتائج            
  .اإلجيابية هلذه احلوارات، بل بتزايدها تتزايد األحقاد

إن عندي طريقا سهال ويسريا جدا حلسم القرار يف ظلّ اليأس والقنوط هذا             
 وهو أنه ينبغي أن نتحاكم إىل اهللا ونلتمس منـه           - عليه املسيحيون  إذا وافق -

ر كثريا وجتاوز احلدالقرار يف هذا احلوار الذي تطو.  
بدايةً أرى لزاما علي أن أصرح بأين قد أُعطيت محاسا أكثر مـن اجلميـع               

، وإن أمنييت القلبية أن ينحسم اجلدال اليومي ـذا    �لنستصدر القرار من اهللا     
 املنقولـة   مجيع ممتلكايت الطريق، وإذا مل يصدر القرار يف صاحلي، فسوف أسلِّم          

 روبية للمسيحيني، وميكنين أن عشرة آالفمن  قيمتها ال تقلّ وغري املنقولة اليت    
أودع ثالثة آالف منها عندهم سلفا، فانفالت هذه األموال الضخمة من يدي            

شر إعالنـا موقَّعـا بيـدي يف أن         يعترب عقابا كافيا يل، كما أعترف بأين سأن       
املسيحيني قد انتصروا وأنا من املهزومني، وأعترف أيضا أن هذا اإلعالن لـن             

  . يكون مقرونا بأي شرط مين ال لفظًا وال معنى
والطريق للحكم الرباين أن ينتخب مقابلي قسيس حمتـرم مـن القـسس             

اراة الـذي يتقـرر      وأن يكون مستعدا للخوض يف ميدان املب       ٨املذكورين أدناه 
باتفاق الفريقني، مث ينبغي أن حنضر كالنا يف امليدان مع األتباع، ونلتمس مـن              

 أن  - بالدعاء على من هو يف نظره تعاىل كاذب يف احلقيقة وحملَّ غضبه              -اهللا  
 قهره الذي ينـزله بدافع الغـرية دومـا علـى     يف غضون سنة واحدة  ينـزل

  . له على فرعون والنمرود وعلى قوم نوح واليهودالكاذبني واملكذِّبني، كما أنز
                                                 

 األول؛ الدكتور مارتن كالرك، والثاين؛ :ؤالءجيب أن ينتخب أحد من ه: ملحوظة ٨
القسيس عماد الدين مث القسيس اكرداس، أو حسام الدين من بومباي، أو صفدر علي 

   )منه( .ندارة، أو طومس هاول، أو فتح املسيح وذلك بشرط موافقة اآلخرين
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وليتذكر السادة القساوسة أنه ليس يف هذا الدعاء لعنة على أي فريق معني             
وال الدعاء عليه، وإمنا الغاية منه استنـزالُ العقاب على الكاذب الذي ال يريد             

ويعـرف  . التخلي عن كذبه، فموت أحٍد أفضلُ، وذلك ِمن أجل حياة العامل          
 -ساوسة جيدا أن يسوع هو اآلخر قد دعا على الكاذبني، ففي إجنيل متـى             الق

! أَيها الْحيات أَوالد اَألفَاِعي   "اليهود  علماء   يقول وهو خياطب     -٢٣اإلصحاح  
ى ِإنَّ هذَا كُلَّه يأِْتي علَ    : حق أَقُولُ لَكُم  الْ.  ...كَيف تهربونَ ِمن دينونِة جهنم؟    

، ٢٣ من اإلصـحاح     ١٣ويف العدد   . )٣٦ -٣٣   : ٢٣متى   ("! هذَا الِْجيلِ 
الـيت  " ويـل : "أراد يسوع مرارا هالك الكاذبني واملاكرين واستخدم كلمـة        

باختصار؛ إن وجود الكاذب الذي ال يريد أن        . تستخدم دوما للدعاء على أحد    
 املؤمن أن يقضي    يتخلى عن الكذب حبال، هلو أشد من كل فتنة، وِمن واجب          

على الفتنة من كل النواحي؛ أفليس من الضروري إذن أن تحسم القضية بـني              
املسيحيني القائلني مبنتهى الغلو بأن دين اإلسالم افتراُء إنـساٍن، وبـني أهـل              

  اإلسالم الذين يؤمنون بيقني قليب أن املسيحيني يف احلقيقة عبدة إنسان؟
ليست أقل من عبادة األوثان أو عبـادة        لقد شرحنا مرارا أن عبادة عيسى       

، وأن مكانة ابِن مرمي ليست أرفع من ابن كشليا، فهل انتبهتم إىل هـذا؟           "رام"
 الثالثي؟  كمإنكم امجون مجيع أديان العامل، ولكن هل أمعنتم النظر مرةً يف إهل           

 مثل وهل خطر ببال أحدكم ملاذا تعرض مالك كلِّ عظمة ملأساة الضرب واألمل       
؟ فهل فكّرمت مرة كيف تعرض اخلالق لضرب خملوِقه؟ فهل يقبل العقل أن      سانإن

علقـوه علـى    جيلد العباد الضعفاء إهلهم ويبصقوا يف وجهه ويقبضوا عليه مث ي          
، وأن يظلّ عاجزا عن املقاومة، بل يصيبه املوت، وهو يدعى إهلا؟ وهل             الصليب

ها من خِلق آدم على شـكله،       من املقبول عقال أن يكون هناك ثالثة آهلة، أحد        
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 وأحدها صاحب ولد واثنان بال ولد؟ وهـل         ٩والثاين يسوع، والثالث محامة،   
يعقل أن يتبع اإلله الشيطانَ، وأن يريد الشيطان منه أن يـسجد لـه ويغريـه                

قد اندس يف عظامه مبغريات الدنيا؟ وهل يعقل أن يظلّ اإلنسانُ الذي كان اإلله  
ابة الدعاء؟ أفال   لليل ومع ذلك يبقى شقيا وحمروما من استج       ل ا يدعو باكيا طو  

    م كُتبقداليهود إلثبات األلوهية مع أن اليهود يلعنون هـذه          يثري التعجب أن ت 
العقيدة ألف لعنة وينكروا أشد إنكار وليس فيهم أي فرقة تؤمن بالثـالوث؟             

، ملـا    سلسلة األنبياء  بدءا من موسى إىل اية    فلو كان اليهود أوتوا هذا التعليم       
كان من احملتمل أن ينساه مئات األلوف أمجعون وهم على فرق كثرية خمتلفة،             
أليس مما يبعث على التدبر أن يف املسيحيني ِفرقةً موحدة، وكانت موجودة عند             
نزول القرآن الكرمي، وهي تثبت بقوة أن مسألة الثالوث القذرة ابتدعت بعـد             

ئات األلوف من أتباع هذه الفرقة ما زالوا موجودين         القرن الثالث فقط؟ وإن م    
فلما كان القـساوسة ال     . يف أوروبا وأمريكا، وتصدر آالف مؤلفة من كُتبهم       

يكفّون عن إساءام حىت بعد أن أقيمت عليهم احلجة هلذه الدرجة، أفليس مثة             
  هناك حاجة ماسة ليهلك من كان كاذبا، والبلى،حاجة إىل احلكم السماوي؟ 

  . شك أن الفريق الكاذب سيهرب ويلجأ إىل األعذار الكاذبة
فيا أيها القساوسة، ها أنا قائم هلذه املهمة، وإذا كنتم تريدون أن يتبني الفرق 
بني الصادق والكاذب بأمر من اهللا وحبكم إهلي، فتعالوا نتبارز يف ميداٍن بالدعاء             

ود وهو يؤيد الصادقني دوما،     ليفتضح الكاذب، اعلموا يقينا أن اهللا القادر موج       
ومن املؤكد أنه سيؤيد من هو صادق منا، تذكّروا أن الذليل واملهان يف نظر اهللا        
تعاىل سيواجه الذلة حتما بعد هذه احلرب، وأن من هو يف نظره عزيز سـينال               

  . العزة

                                                 
آهلتهم، ، مع أن احلمام من شهيةإن املسيحيني يأكلون احلمام مبنتهى ال: ملحوظة 9

منه. فاهلندوس أفضل منهم حيث ال يأكلون إهلهم الثور  
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لقد رأيتم يف قضية آم أن احلق تبني أخريا رغم مكائده الكثرية، أمل تقبـل               
كم بأن امتناع آم عن احللف ورفْع القضية وتقـدِمي الـرباهني إلثبـات              قلوب

 حبسب الشرط املذكور يف اإلهلام؟  إىل احلقاهلجمات إمنا كان نامجا عن رجوعه
 االنتقادية الشديدة، ولكنـه مل    أنتم تعلمون أنه رغم تعرضه لوطأة اإلعالنات        

 اعترافه باخلوف وعـدم     يستطع تربئة ساحته من التهمة اليت ألصقت به بسبب        
وكان ضروريا أن   . متكُّنه من إثبات اهلجمات، حىت وافاه املوت الذي ظل خيافه         

ميوت بعد اإلنكار عاجال، ألن هذه العقوبة كانت قد تقـررت لـه حبـسب               
  .النبوءات اإلهلية الطاهرة

 يف دوامـة    إيقاعـه فاتقوا اهللا الذي أهلك آم أخريا حبسب وعيده بعـد           
إن اإلعراض عن نبوءات اهللا الواضحة اجلليـة عمـلُ األشـقياء ال             . املتاهات

ة الكذب يف أي شكل عملُ الكالب       جيفالسعداء الصلحاء، وعدم التخلي عن      
  .ال عمل األناس

لقد كتب ميان حسام الدين املسيحي أن آم ظل مغميا عليه أربعة أيـام،              
فة أن العذاب القاتل ملـدة       إغمائه هذا، فاجلدير باملعر    سرغري أنه مل يصرح عن      

:  أي .مل على افتراءاته األربعة علـي     أربعة أيام كانت عقوبة من اهللا يف هذا العا        
ه، وافتراء إطالق الثعابني لقتله، وافتراء حماولة اغتياله        لدس السم ل  افتراء حماوليت   

  .وأخفى السبب احلقيقي خلوفه إرضاًء للمسيحيني. يف لدهيانه وفريوز بور
. جال لدى املسيحيني أن يرحل آم شاهدا على أن دينهم كـاذب وليس خم 

. وإن مل يقبلوا شهادة آم فيجب إمتام احلجة ذا األسلوب اجلديد مرة أخرى            
وإن هذا األسلوب غري مقرون بأي شرط، فاألمر واضح جلي يف أنه إذا سـِلم        

 اخلـارق    من عذاب اهللا   -بعد الدعاء معا حيث يقول الفريقان آمني      -خصمي  
  .ملدة سنة واحدة، فسأدفع الغرامة املذكورة كما كتبت آنفا

وإنين أذكّر السادة القسس مرة أخرى بأن الدعاء ذه الطريقـة ال ينـايف              
 - مسلَّمات ومعتقدات دينهم، إذ قد استخدم يسوع هذه الطريقة يف إجنيل متى 
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وإذا .  الويل  ودعا على الفقهاء والفريسيني بكلمة     -١٣، العدد   ٢٣اإلصحاح  
 ، فاستخدام كلمـة الويـل     كلمة أخرى كان املسيحيون مترددين يف استخدام      

والويـل يعـين    .  واجب عليهم، ألن مرشدهم وهاديهم قد استخدمها       نفسها
له القادر، أيها اإل : القسوة واللعنة واهلالك، فسندعو اهللا حنن كال الفريقني قائلني        

 يسوع بن مرمي وال يعترب نـيب اإلسـالم   ، ففريق منا يؤلِّهحنن فريقان متخالفان  
صادقًا، أما الفريق الثاين فيؤمن أن ابن مرمي كان رسوال ويوقن بأنه جمرد بشر،              
ويؤمن بأن نيب اإلسالم يف احلقيقة كان صادقا وحكما بني اليهود والنصارى،            

. رك خالل سنة وأَنزلْ عليه الويلَ     فأهِلك الفريق الذي يتمسك بالكذب يف نظ      
، مث عندما يدعو الفريق الثـاين       وعندما يدعو الفريق األول فليؤمن الفريق الثاين      

  .فليؤمن األول
 ألنه مسني    كالرك مارتنالدكتور   وإن مرادي القليب أن ينتخب هلذه املباراة        

ونأمل .  وملا كان طبيبا فيستطيع أن يتخذ أي حيلة إلطالة عمره          وصحته ممتازة، 
 كالرك طلبنا، ألن لديه رغبةً عارمة يف اختاذ يسوع بن           ارتنمأن يقبل الدكتور    

وأما إذا هرب فإن القـس      . وسيكون من اجلنب الكبري إذا هرب اآلن      . مرمي إهلا 
 الذي وظَّف كل دهاء ومكر إنساين الختاذ ابن مرمي إهلا وبصق            -عماد الدين   

ن أن يلحق به    وإذا هرب هو اآلخر خوفا م     .  جلدير ذه املباراة   -على الشمس   
ويل اهللا ال حمالة، فليتقدم يف امليدان حسام الدين، أو صفدر علي أو اكرداس              

ِليتقـدم أي  أو طومس هاول، وأخريا فليتقدم فتح املسيح يف هذا امليـدان، أو          
 مضي شهرين من صدور هذا الكتيب،       إىل وإن مل يخرج أحدهم      .قسيس آخر 

م على كذب مجيع قساوسة     ختقط، فهذا األمر سي   وجلأوا إىل العذر الشيطاين ف    
اهلند والبنجاب، ولسوف يستأصل الكذب ويقطع شأفته هو بنفـسه كيفمـا            

  . أراد، وتذكروا أن اهللا ليستأصلنه بالتأكيد ألن الوقت قد آن
  والسالم على من اتبع اهلدى

  ١٨٩٦- ٩- ١٤ من قاديان مريزا غالم أمحد
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  منحمده ونصلي على رسوله الكري

  
  )كتيب دعوة القوم(
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����الْفَاِتِحني ريخ تأَنو قا ِبالْحِمنقَو نيبا وننيب حا افْتنبر����  
  

جتـاوزت  قد  من قبل مشايخ البنجاب واهلند      مبا أن فتنة التكفري والتكذيب      
 هم اآلخـرون  املتنسكني وأصحاب الزوايا وليس املشايخ فقط، بل إن  ،احلدود

يدعمون ويوافقون ويؤيدون رأي هؤالء املشايخ القائل بكفر هذا العبد املتواضع 
وكذِبه، كما أنه يوجد ألوف مؤلَّفة من املسلمني الذين يروننا أشد كفرا مـن              

ى واليهود واهلندوس بإغواء هؤالء املشايخ، ومع أنّ وزر فتنـة هـذا             النصار
التكفري كلّه يقع على عاتق الشيخ نذير حـسني الـدهلوي، إال أن املـشايخ               
اآلخرين هم أيضا مذنبون وآمثون ألم مل يعملوا عقوهلم ومل يبحثوا يف مسألة             

 الدجالية الـيت    ني نذير حس  تكفري املسلمني احلساسة هذه، بل قد آمنوا بفتوى       
  . أعدها حممد حسني البطالوي دون أي حبث أو تنقيح وصدقوها



٤٨  ����� ��	  

 

هذا وتلميِذه الشقي   غيب  لقد كتبنا مرارا أنه من االفتراء احملض ِلنذير حسني ال         
حممد حسني اامهما لنا بأننا ال نؤمن مبعجزات األنبياء عليهم السالم، وأننـا             

 بأن سيد املرسلني حممدا املـصطفى       -العياذ باهللا    و -ندعي النبوة، أو ال نؤمن      
 هو خامتُ األنبياء، أو نكفر بوجود املالئكة، أو ننكر مبادئ عقائد اإلسالم             �

ال ، أو نستخف بأركان اإلسالم من صوم وصالة أو          ا وغريه  والنشر مثل احلشر 
كال بل إن اهللا شاهد على أننا نـؤمن بكـل هـذه املـسائل               . نقيم هلا وزنا  

خـِسر  � عتقدات، وأننا نرى منكر هذه العقائد واألعمال ملعونا ومصداق        وامل
  .�الدنيا واآلِخرة

نا وفق دعوانا، فها حنن نعلن      هم ل إذا كان مثة عائق أو نزاع وحيد يف تصديق        
، غري أن هناك أمرا كتبنا من       أن هذه هي عقائدنا اليت بيناها     مرارا بصوت عاٍل    

 جعلين جمدد القـرن الرابـع عـشر         �ا؛ وهو أن اهللا     أجله إعالن املباهلة هذ   
بتشريفي باملكاملة واملخاطبة، ومعلوم أنه تعهد إىل كل جمدد مهمةٌ معينةٌ نظـرا             

السنة اإلهلية  فهذا العبد املتواضع مأمور حبسب هذه       . لضرورة الزمن املعاصر له   
 القضاء علـى     مهمة � أي أنه قد عهدت إيلَّ من اهللا         .بكسر شوكة الصليب  

اليت أثارها القساوسة يف العامل بنشر املسائل الباطلة مثل الكفـارة           -هذه الفتنة   
 بـدالئل  -والثالوث، وأساءوا إىل اهللا األحد الذي ال شريك له وسعوا إلهانته      

  .صادقة وبراهني ساطعة وآيات طاهرة
 أوجها، من ذا الذي ال يعرف أنه يف العصر احلاضر مثة فتنةٌ وحيدة قد بلغت          

 أعين تعليم الكفارة والثالوث؛ الـذي       . التعليم اإلهلي أشد املخالفة    وهي ختاِلف 
 تتوقـف  ينبغي أن يسمى الفتنةَ الصليبية، ألن مجيع أهداف الكفارة والثالوث         

 من السماء أن هذه الفتنة قد استفحلت وتفاقمت،         �اهللا  رأى   ف .بالصل على
     حبسب وعده أن    �ِج هذه الفتنة، فأراد اهللا      وأن هذا الزمن زمن الطوفان ومتو 

 أن  �ميزق هذه الفتنة الصليبية متزيقا، وكان قد أنبأ سلفا بواسطة نبيه املقبول             
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الرجل الذي ستزول يف زمنه هذه الفتنة مته وإرادته ودعائه وقوة بيانه وتأثري             
  . كالمه وأنفاسه القاتلة للكافرين، سيسمى عيسى ومسيحا موعودا

يح أن هذه النبوءات مليئة باالستعارات اللطيفة واحلساسة، غري أن اآلية           صح
هذه الكلمة  . كسر الصليب البينة الواضحة جدا والبارزة للمسيح املوعود هي        

جديرة بالتدبر الكبري من كل عاقل، وتنبئ جليا أن املسيح املوعود سـيظهر يف          
خر، ألنه ليس هنالك دجال آخر      أيام الفتنة املواجة للمسيحية ال يف أي زمن آ        

فهذا هو احلزب الوحيد الذي يركز علـى الكفـارة          . حيصر النجاةَ بالصليب  
  . الصليبية ويوظف كل أنواع الدجل لتروجيها

لقد مضى دجالون كُثر وقد يظهرون يف املستقبل أيضا، غـري أن الـدجال         
 يتفَطَّـرنَ ِمـن     تكَاد الـسموات  �األكرب الذي دجله مكروه عند اهللا لدرجة        

ِقِهنولقد ذكر اهللا .  بسببه، هو هذا احلزب الذي جيعل حفنةً من التراب إهلًا�فَو
تعاىل يف القرآن الكرمي أنواع دجل اليهود واملشركني واألمِم األخرى، لكنه مل            
يعظّم دجل أحد لدرجة أنْ وصفه بأن السموات ميكن أن يتفطرن منه، فالفئـة       

 نسمي غريهـا    أال ينبغي    يف كالمه الطيب بالدجال األكرب     �  اليت وصفها اهللا  
  . وإذا حبثنا عن دجال أكرب آخر فسنكون من الظاملني. الدجالَ األكرب

إن القول بأن هناك دجاال آخر أكرب من قساوسة العصر احلاضر ليس مـن              
الصواب يف شيء؛ ألنه ملا وصفهم اهللا حصرا بالدجال األكرب يف كالمه الطاهر، 

من منتهى اخليانة أن يوصف أحد آخر بالدجال األكرب خالفا لكالم اهللا، وإذا             ف
الـذي حيـيط     - �اهللا  وصفه  كان هناك احتمالٌ لوجود مثل هذا الدجال، لَ       

 ال هـؤالء     حـصرا بالـدجال األكـرب      – علمه باملاضي واحلاضر واملستقبل   
 البخاري حديثُاحة بصراليت يشري إليها مث إن عالمة الدجال األكرب . القساوسةَ

بني جبالء أن من صفات الدجال األكرب أنه سيتخذ املسيح          ت" يكسر الصليب "
  . إهلا وحيصر النجاة يف الصليب
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 جيلب السرور املتناهي للعارفني أنه قد حصل هنا تظاهر نصوص من ومما
القرآن الكرمي واألحاديث مما كشف حقيقة املسألة املتنـازع فيهـا، ألن            

مي قد بين بكلمات صرحية أن الدجال األكرب هو القـساوسة،           القرآن الكر 
ووصف دجلهم بأنه عظيم لدرجة تكاد السماوات يتفطرن منه وتنـشق           
األرض بسببه، بينما بين احلديثُ أبرز عالمٍة للمسيح املوعود أنـه بيـده             

إن املـشايخ األغبيـاء   . سينكسر الصليب وأنه سيقتل الـدجال األكـرب       
يتدبرون يف أنه ملا كانت املهمة البارزة للمسيح املوعود كسر املعاصرين ال 

الصليب وقتلَ الدجال األكرب، وملا كان القرآن الكرمي قد بين أن أكرب دجل 
وأعظم فتنة يوشك أن يفسد ا نظام الكون كلُّه، ويؤدي إىل اية العامل،             

رب سوى هؤالء   هي فتنة القساوسة؛ ثبت منه جليا أنه ليس هناك دجالٌ أك          
القساوسة، أما من ينتظر أحدا غريهم بعد ظهور هذه الفتنة فهو يكـذِّب             

  .القرآن الكرمي
مث إذا كان الدجال لغةً مجاعةً تنجس األرض بدجلها، كما يبني احلديث 
أن الدجال األكرب يؤيد ويدعم الصليب، فإن الذي ما زال ال يعترب قساوسةَ 

بعد هذا البحث الواضح اجللي فهو أعمى أشد        العصر احلاضر دجاالً أكرب     
  . العماية

هناك أمر آخر أيضا ميكن أن يدرك به مشاخيُنا السفهاء هذه احلقيقة، وهـو              
أم يعترفون بأنفسهم بأن الدجال سيفرض سيطرته على العامل كله غري احلرمني 

 فإذا مسينا شخصا آخر بالدجال فسيناقض هذا احلـديث النبـوءةَ           الشريفني،
 الصرحية للقرآن الكرمي، ألن القرآن الكرمي قد قرر أن السلطة والغلبـة علـى             

 فالدجال  للنصارى،   أو  اإلسالم ألهل  األمتني؛ إما  إلحدى  ستكون  األرض    فالدجال ،  للنصارى  اإلسالم أولألها إم األمتني؛  إلحدى    األرض ستكون   
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 موطئ قدم على    - الكرمي   حبسب بيان القرآن     -   ليس له  األلوهية سيأيت مدعيا ذي  ال
ثابتةٌ باأللوهية   غري أن دعوى النصارى       والقرآن ينفي ظهور دجال كهذا،     ،األرض

، ألم يريدون أن يسيطروا على األرض كلها بواسطة معدام وآالم، حىت            جمازا
  . بذلك يدعون األلوهيةوإم حريصون على أن يحرزوا القدرة على إنزال املطر، 

باختصار، هذه هي األمور اليت مل يستوعبها مشايخ العصر الراهن وأثاروا يف            
 عن نصوص القرآن واحلديث بتـأويالت       ، وأعرضوا وفُرقة كبرية  فتنةً   املسلمني

ركيكة وسخيفة جدا؛ فكانوا يدعون أم أهل احلديث، لكنهم اآلن تركـوا            
  . القرآن واحلديث كليهما

، �فلما رأيت أن قلوم خالية من عظمة القرآن الكرمي وحديث الرسول            
 �كما ال يقيمون أي وزن للشهادة اليت سجلْناها مرارا على وفاة عيـسى              

 مـام مالـك   اإلمام البخاري وابن حزم و    كابر األئمة جليلي القدر؛ مثل اإل     أل
، فألقى اهللا تعاىل ١٠أصابين يأس من أن يهتدي هؤالء من خالل البحوث املنقولة      

 أي إثبات كـوين     نب اآلخر الذي هو األساس لدعواي     يف روعي أن أختذ اجلا    
 صادقا مـن اهللا     ملهما همملهما صادقًا من اهللا، فال شك أم لو حسبوين كلُّ         

       ـذه   الشيطان، ملـا قـابلُ     تعاىل وما زعموا إهلامايت افتراًء مين أو وساوس وين
بأنفسهم السباب والشتائم والسخرية واالستهزاء والتكفري والبذاءة، بل حكموا         

من صدق  املرء  تأكد  إذا  ألنه  ،  كثري من ظنوم الفاسدة   على  الظن احلسن    بغلبة
اليت تصيب اإلنـسان عنـدما      عوائق  ليتعرض ل ال  فا من اهللا،    أحد وكوِنه مبعوث  

تستويل على قلبه فكرة كونه كاذبا، فاحلق أن اهللا تعاىل قد هيأ هلم كثريا مـن                
 ، وحـصل  الدالئل الواضحة لفَهم صدقي، فكانت دعواي على رأس القـرن         

                                                 
 �الكتب اليت صدرت مين للمحاجة الكتابية واليت أثبت فيها أن عيسى : حاشية 10

قد تويف يف احلقيقة، وأن املراد من بعثته الثانية هو ظهوره يف صورة بروز فقط ال يف 
لة األوهام، إمتام احلجة، حتفة بغداد، محامة فتح اإلسالم، توضيح املرام، إزا: هي. احلقيقة

  )منه( .البشرى، نور احلق جبزأيه، كرامات الصادقني، سر اخلالفة، مرآة كماالت اإلسالم
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اخلسوف والكسوف يف زمين يف رمضان، واكتملت على دعواي عشرون عاما،           
م أن املفتري ال يعطى هذه املهلة الطويلة، ومتع اهللا آم مهلةً قصرية حبسب ومعلو

نبوءيت مث أماته، ووهبين اهللا كثريا من املعارف واحلقائق ومأل كالمي من أسـرار              
املعرفة الطاهرة، لدرجة أن هذه النعمة ال يعطاها اإلنسانُ ما مل يكن مؤيدا مـن               

   .عارضني مل يتدبروا أيا من هذه األموراهللا بالكمال، غري أن املشايخ امل
 بلغ التكذيب والتكفري منتهاه، فقد آن األوان ليميز اهللا القـادر            حنيواآلن  

 من الصادقبنفسه العليم اخلبري الكاذب.  
 املعارضني يعرفون أن اهللا تعاىل أبدى براءته البالغـة يف القـرآن             إن املشايخ 

ولَو تقَولَ علَينا بعـض     � �ل لنبيه الكرمي    الكرمي ممن يفتري عليه، حىت قد قا      
باختصار إن االفتـراء    . �ثُم لَقَطَعنا ِمنه الْوِتني   * َألخذْنا ِمنه ِبالْيِمِني    * اَألقَاِويِل  

على اهللا وادعاء أحد بأن اهللا تعاىل أوحى إليه كذا وكذا، ومل يوح إليه شيء،               
 حقه وعيد جهنم فقط، بل الثابت مـن النـصوص           لَذنب شنيع مل يصدر يف    

وال يتركـه اهللا    . القرآنية القاطعة أن املفتري ينال العقوبة الفورية يف هذا العامل         
تدوسه غريته وتهلكه عاجال، فلو كانـت قلـوب    والقادر الغيور يف أمن قط،      

اهللا هؤالء املشايخ متصبغة بشيء من صبغة التقوى وكان هلم إملام بسيط بسنن             
وعاداته، لَعِلموا أن انشغال اإلنسان يف االفتراء هلذه املدة الطويلة بل تقدمه فيه             
كل يوم وعدم إلقاِء اهللا القبض عليه على افترائه بل جعلَه حمترمـا يف النـاس،                
وإلقاء قبوله يف القلوب وجعل لسانه نبعا للحقائق واملعارف، ألمر ال يوجد له             

هؤالء املشايخ املنـافقني ال     فيا أسفا على أن     . هللا هذا الكون  نظري قط منذ بدأ ا    
ري من احلديث أو القرآن الكرمي      رون أحكام اهللا ومواعيده، فهل عندهم نظ      يقد

 قام بافتراء تلو افتراء على اهللا       الذيثل هذا املفتري خبيث الطبع      مب أال يبطش اهللا  
سجها من عنده، وحنت    وأظهر نفسه فائزا على حب عظيم من اهللا يف إهلامات ن          

إنّ : من قلبه أحاديث الشيطان ووصفها عن عمٍد بأا وحي من اهللا وقال للناس
 يف   مجيعا إنك سيد املؤمنني  : إن اهللا قال يل يف إهلامه     : وقال. اهللا أمر أِن اتبعوين   
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: هذا الزمن مع أنه مل يتلق أي إهلام قط ومل يصفْه اهللا رئيس املؤمنني قط؟ وقال               
إنك أنت املسيح املوعود الذي أرسلته لكسر الـصليب،   :  يف خطابه يل   قال اهللا 

: يقـول اهللا يف خطابـه يل      : مع أن اهللا مل يأمره بذلك ومل يسمه عيسى، وقال         
، رغم أنه مفتٍر    "أنت مين مبنـزلة توحيدي، أنت مين مبنـزلة ال يعلمها اخللق         "

املخذولني، فهل من سنة اهللا     يف علم اهللا، وهو يلعنه ويعده من زمرة املردودين          
تعاىل أن ال يبطش مبثل هذا املفتري الكذاب املتجاسر عاجال؟ حىت متر علـى              

  افترائه أكثر من عشرين عاما؟ 
مني هلنار غضبه صاعقة ظلت تأكل امل      الذي   ن ذا الذي يقبل أن القدوس     فم

ه سوف يترك الكاذب ملدة مل يسبق هلا نظـري يف هـذ            دائما،   اجالالكاذبني ع 
فال ؟  �١١ومن أَظْلَم ِممِن افْترى علَى اِهللا كَِذبا      �:  الذي يقول  �، وهو   العامل

  . شك أن املفتري يتعرض للعنة اهللا، وأن املفتري على اهللا يهلك عاجال
أن يتدبر أن اهللا مل يهلكْين كاملفترين، بل قد من على             اإلنسان التقي كفى ب ف

فكنت شابا حني أعلنـت     . حي مننا ال أحصيها   ظاهري وباطين وجسمي ورو   
 ومرت على بدء دعواي     تلقّي الوحي واإلهلام من اهللا واآلن أصبحت شيخا،       

وقد وافت املنية كثريا من أصدقائي وأعزائي الذين كانوا . أكثر من عشرين عاما
. أصغر مين سنا، أما أنا فقد عمرين اهللا وكفلين وتوالين يف كل مهمة عويـصة              

هل هذه أمارات الذين يفترون على اهللا؟ فإذا كان املشايخ ما زالوا يعتـربونين            ف
، وهو أن أباهل املشايخ ممسكا بيدي هذه        سبيل آخر فوق ذلك   مفتريا، فهناك   

 أنين يف احلقيقة مـشرف      �اإلهلامات اليت نشرتها؛ حيث أصرح مقسما باهللا        
لى رأس القرن الرابع عشر ألقـضي     مبكاملته وخماطبته، وأنه يف احلقيقة أرسلين ع      

على الفتنة اليت هي أكرب فتنة ضد اإلسالم، وأنه هو الذي مساين عيسى وأمرين              
بكسر الصليب، ولكن ليس بأي حربة مادية بل حبربة مساوية، وأن هذا كلّه هو        
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. أقرأها على مسامع املـشايخ يف ذلـك الوقـت         سكالمه وإهلاماته اخلاصة، و   
ودجا، وبعض هذه اإلهلامات من عشرين سنة وقد تلقيتها         وأسجل بعضها هنا من   

  : ، وهي كما يلي اجلملمرارا بترتيب خمتلف وتفاوت
أنت  .اخلَلْق مهايعلَ ال مبنـزلٍة مين أنت،  هوقت يضاع ال الذييا عيسى   "

 الذي هو. اِس الن ني ب فرتع و انَعن ت أ انَفح. مين مبنـزلِة توحيدي وتفريدي   
 لكلمات لَتبدي ال. كله الدين على ليظِهره احلق وديِن باهلدى سولهر أرسل

الرمحن علّم القرآن، لتنِذر قوما ما أُنِذر       . املؤمنني أولُ وأنا أُِمرت إين قُلْ .اهللا
قلْ عندي شهادة من    . إنا كفيناك املستهزئني  . آباؤهم ولتستبني سبيل ارمني   
دي شهادة من اهللا فهل أنتم مسلمون؟ إن معي         اهللا فهل أنتم مؤمنون؟ قُلْ عن     

هل أنبئكم على من . قلْ إن كنتم حتبون اهللا فاتبعوين حيببكم اهللا. ريب سيهديِن
يريدون أن يطفئوا نـور اهللا      . تنـزلُ الشياطني؟ تنـزلُ على كلّ أفّاٍك أثيم      

ـ    . بأفواههم واهللا متم نوره ولو كره الكافرون       إذا . بسنلقي يف قلوم الرع
حينما : أي(. جاء نصر اهللا والفتح وانتهى أمر الزمان إلينا، أليس هذا باحلق          

 إين  .)أمل يكن هذا حقًـا    : يأيت نصرة اهللا والفتح ويرجع أمر الزمان إلينا نقول        
   معي أينما كنت معك، كُن .مع اهللا حيثما كنت كن . أمة أُخرجت كنتم خري

يا . كرك، ويتم نعمته عليك يف الدنيا واآلخرةيرفع اهللا ذ. إنك بأعيننا. للناس
 ).يا أمحد، يتم امسك قبل أن يتم امسـي     : أي(." أمحد، يتم امسك وال يتم امسي     

. شأنك عجيب، وأجـرك قريـب     .  حمبة مين  ألقيت عليك . إين رافعك إيل  "
اخترتـك  . أنت وجيه يف حـضريت    . معي ١٢األرض والسماء معك كما هو    

                                                 
، ومثل هذه )أي املخلوق(يعود إىل ما هو يف ذهن القائل " هو"ضمري : احلاشية  12

  نه م. التعابري موجودة بكثرة يف القرآن الكرمي
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سبحان اهللا تبارك وتعاىل، زاد جمدك،      . نيا وحضريت أنت وجيه يف الد   . لنفسي
أيها الصديق  . نصرت بالرعب، وأُحييت بالصدق   . ينقطع آباؤك ويبدأُ منك   

صرتحني مناص   . ن أي(آثرك اهللا علينا ولو كنـا كـارهني         . وقالوا الت :
نا ربنا اغفر ل  ). سيقول املعارضون قد فضلك اهللا علينا مع أننا كنا نكره ذلك          

، )أيها التائبون ال عقوبة عليكم اليوم     (ال تثريب عليكم اليوم     . إنا كنا خاطئني  
وما كان اهللا ليتركك حىت مييز اخلبيث       ." "يغفر اهللا لكم وهو أرحم الرامحني     

إذا جـاء   . من الطيب، واهللا غالب على أمره ولكن أكثر الناس ال يعلمون          
أردت . لذي كنتم به تـستعجلون نصر اهللا والتفح، ومتّت كلمةُ ربك، هذا ا  

يقيم الـشريعة   . أن أستخلف، فخلقت آدم، سويته ونفخت فيه من روحي        
سبحان الذي أسرى بعبده    .  معلقا بالثريا لناله   اإلميانولو كان   . وحييي الدين 

مرسل مـن اهللا يف     :أي(." جري اِهللا يف حلل األنبياء    . خلق آدم فأكرمه  . ليال
أي دحض  (ن الذين كفروا وصدوا عن سبيل اهللا رد عليهم          إ. ")حلل األنبياء 

كتاب الويلّ  . شكَر اهللا سعيه  ). فارسي األصل أي  ( رجلٌ من فارس     )أفكارهم
 أي(." ذوالفقار علي ...:    ه يضيء    ")كتاب هذا الويل كذوالفقار علييكاد زيت

نا أنزلناه قريبـا    إ. خذوا التوحيد التوحيد يا أبناء الفارس     . ولو مل متسسه نار   
، وكان أمر )أي حبسب احلاجة احلقة(وباحلق أنزلناه وباحلق نزل . من القاديان
أم يقولون حنن مجيع منتصر     . )وكان ما قدره اهللا ال بد أن يتحقق       (اهللا مفعوال   

يا عبدي ال ختف، إين أمسع      . ؟ سيهزم اجلمع ويولّون الدبر    )حنن مجاعة تنتقم  (
أمل تر أن اهللا على كل شيء .  األرض ننقصها من أطرافهاأمل تر أنا نأيت. وأرى
إنـك علـى   . صلِّ على حممد وآل حممد سيِد ولِْد آدم وخاتِم النبيني        . قدير

وقالوا لو ال نـزلَ     . فاصدع مبا تؤمر وأعرض عن اجلاهلني     . صراط مستقيم 
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 عظيمـا   ويقولون ملاذا مل يبعث اهللا شخصا      أي(."على رجل من قريتني عظيم    
وقالوا أَنى لك هذا، إنّ هذا ملكر مكرمتوه يف املدينة، وأعانـه            " .)من قريتني 

اعلمـوا أن اهللا حييـي      . ينظرون إليك وهم ال يبصرون    . عليه قوم آخرون  
أيها الناس اعلموا أن األرض كانـت قـد ماتـت،            أي(." األرض بعد موا  

إن اهللا مع الـذين اتقـوا       .  له ومن كان هللا كان اهللا    . ")فيحييها اهللا اآلن ثانية   
. )يقولون كل هذا افتـراء أي (قالوا إنْ هذا إال اختالق  . والذين هم حمسنون  

إنك اليوم لدينا مكني أمني، وإن عليـك        . قلْ إن افتريته فعلي إجرام شديد     
حيمدك . حيمدك اهللا من عرشه   . رمحيت يف الدنيا والدين، وإنك من املنصورين      

بشرى لك يا . كمثلك در ال يضاع. ال إنّ نصر اهللا قريبأ. اهللا وميشي إليك
إين جاعلك للنـاس    . إين حافظك . إين ناصرك . أمحدي، أنت مرادي ومعي   

ال . جيتيب من يشاء من عبـاده   . أكان للناس عجبا؟ قلْ هو اهللا عجيب      . إماما
هذا وقالوا إنْ   . وتلك األيام نداوهلا بني الناس    . يسأل عما يفعل وهم يسألون    

إذا نصر اهللا املؤمن جعل له احلاسدين يف        . )أي هذا افتراء حتما   (إال اختالق   
 قُلْ إن اهللا هـو الـذي        أي( ."قل اهللا مث ذرهم يف خوضهم يلعبون      . األرض

ال تحـاط   . ")أوحى إيل ذا الوحي، مث اتركهم العبني يف أفكارهم ا ملعوجة          
 عليهم، أنت فيهم مبنـزلة موسـى،       تلطّف بالناس وترحم  . أسرار األولياء 

أنت من مائنا، وهـم     . واصرب على ما يقولون، وذرين واملكذبني أويل النعمة       
وإذا قيل هلم آِمنوا كما آمن الناس قالوا أنومن كمـا آمـن             . ١٣ِمن فَشلٍ 

                                                 
13

هو " أنت من مائنا وهم من فشل"إن املراد من املاء يف قوله تعاىل : ١احلاشية رقم   
ماُء اإلميان وماء االستقامة وماء التقوى وماء الوفاء وماء الصدق وماء احلب اإلهلي الذي 

، والفشلُ هو اجلنب الذي يأيت من الشيطان، وأساس كل إحلاد وسيئٍة �يوهب من اهللا 
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قُـلْ إن   ). كم هم خمطئون  (السفهاء؟ أال إم هم السفهاء ولكن ال يعلمون         
وقيل . قيل ارجعوا إىل اهللا فال ترجعون     .  فاتبعوين حيببكم اهللا   كنتم حتبون اهللا  

أي وقيلَ لكم تغلّبوا على وساوسكم ولكنكم       ( ."استحِوذوا فال تستحوذون  
الفتنة ههنا، فاصرب كما    . احلمد هللا الذي جعلك املسيح ابن مرمي      " .)مل تتغلّبوا 

 أن يـدخل فيهـا إال   تبت يدا أيب هلٍب وتب، ما كان لـه   . صرب أولو العزم  
ومـا  " .)أي ما كان ينبغي له أن يكون باين هذه الفتنة إال خائفًـا            (." خائفا

                                                                                                                     

باختصار؛ إن . خلوف، فحني ختتفي قوة االستقامة فإن اإلنسان مييل إىل الذنباجلنب وا
فحني تلقَى . �الفشل من الشيطان، أما ماُء العقائد الصاحلة واألعمال احلسنة فمن اهللا 

النطفة يف البطن تترىب النطفة يف ظل روح القدس إذا كان اجلنني سعيدا وبارا يف املستقبل، 
نني شقيا وسيكون سيئا يف املستقبل فتترىب النطفةُ يف الرحم يف ظل أما إذا كان اجل

والذين كانوا هللا هم يدعون . الشيطان، ويقترن به الشيطانُ ويسمى ذريةَ الشيطان جمازا
من أهل اهللا وقد لُقبوا يف الكتب السابقة أبناَء اهللا استعارةً، فقد وردت هذه الكلمة حبق 

 األنبياء غريمها، ووردت يف اإلجنيل حبق املسيح ابِن مرمي أيضا، آدم ويعقوب والكثري من
وهي ليست ميزة خاصة ألحد، وإمنا أُطلق هذا االسم حبسب االستخدام املذكور أعاله، 
فقد ورد يف احلديث عن املسيح ابن مرمي أنه هو وأمه طاهران من مس الشيطان تبيانا بأن 

ية كما يزعم اليهود حىت يقال إن النطفة تربت يف والدة عيسى بن مرمي مل تكن غري شرع
 م اليهود ومل تكن مرميحالل بال أدىن شك على خالف زع ظل الشيطان، بل كان ابن

 الذي -  الذي يقال له املس، والقرين أيضا-فاملبدأ يف هذه املسألة أن ِظل الشيطان. بغيا
حسب تعبري الكتاب املقدس " حنّاش"بن بسببه يقال يف حق أحد إنه ذرية الشيطان أو إنه ا

أي ابن الثعبان، الذي هو الشيطان؛ يصيب النطفة حصرا إذا كان صاحب النطفة أو اليت 
استقرت يف رمحها يف حالة سيئة جدا، ويكون ظالم الذنب وقساوة القلب قد أحاطا ما 

الفطرة وراء احلُج بقعة خاليةً منه، واحتجب نور ائيا، ففي هذه حبيث مل يبق أي ب
احلالة يتولد األوالد اخلبيثون جدا ألن كيام ينمو حتت ظل الشيطان، وهلذا السبب يكون 
أوالد أغلبية اللصوص وقطّاِع الطرق لصوصا وقطاع طرٍق، أما أوالد الصادقني الصاحلني 

 . منه. فتأملْفيكونون يف املستقبل صادقني صاحلني، 
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أال إا فتنة من اهللا ليحب حبا مجا، حبا مـن اهللا العزيـز              . أصابك فِمن اهللا  
وقت . ")  لن ينقطع أبد    أي أن هذا احلب عطاءٌ    ( ." عطاًء غري جمذوذ  . األكرم

وال . الصطفاء، وال يرد وقت العذاب عن القوم اـرمني        االبتالء ووقت ا  
يا مجاعـةَ هـذا     :... أي." (تِهنوا وال حتزنوا وأنتم األعلون إن كنتم مؤمنني       

املأمور الرباين ال تتكاسلوا وال حتزنوا، فإن الغلبة لكم يف النهاية إن ظللتم ثابتني              
م، وعسى أن تكرهوا شيئًا     وعسى أن حتبوا شيئًا وهو شر لك      .) "على اإلميان 

كنت كنـزا خمفيا، فأحببت أن     . وهو خري لكم، واهللا يعلم وأنتم ال تعلمون       
. وإن يتخذونك إال هزوا   . إن السماوات األرض كانتا رتقا ففتقْنامها     . أُعرف

أهذا الذي بعث اهللا؟ قل إمنا أنا بشر مثلكم يوحى إيل أمنا إهلكم إله واحـد،        
وقـالوا  . ولقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفال تعقلون. آنواخلري كله يف القر 
قُلْ إن هدى اهللا هـو      : أي(." قلْ إنّ هدى اهللا هو اهلدى     . إنْ هذا إال افتراء   

إنا فتحنا  . أال إن حزب اهللا هم الغالبون      ").اهلدى احلقيقي املنـزه عن اخلطأ    
           ِمن ذنبك وما تأخ ما مبينا، ليغفر لك اهللا ما تقدأليس اهللا بكاف   . رلك فتح

. واهللا موِهن كيد الكـاذبني    . فربأه اهللا مما قالوا وكان عند اهللا وجيها       . عبده
قولَ احلـق الـذي فيـه     . ولنجعله آية للناس ورمحة منا، وكان أمرا مقضيا       

إنا أعطيناك الكوثر، فصلّ لربك . يا أمحد فاضت الرمحة على شفتيك    . متترون
إنا أعطينا الكثري مـن احلقـائق       : ... أي(  " ١٤.رواحنر، إنّ شانئك هو األبت    

                                                 
نزل من اهللا على هذا العبد " إن شانئك هو األبتر"هلام  إن إ:٢ رقم احلاشية  14

 قصيدته املليئة - املسمى سعد اهللا-املتواضع حني أرسل إيلَّ رجلٌ حديثُ اإلسالم
بالشتائم؛ حيث استخدم ابن اهلندوسي هذا يف حقي كلمات ال تصدر إال من شقي ذي 

خرين شركاء له يف كيل الشتائم ومع أن املشايخ اآل. فطرة خبيثة وِقٍح وفاسِد القلب
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       مواملعارف والربكات ووهبنا لك الذرية الـصاحلة، فـأَِقِم الـصالة هللا وقـد
 .)األضاحي، فإنّ الذي يذكرك بسوء ال خري فيه، أي أنّ اهللا تعاىل سيمحو أثره             

سر يوم جييء احلق، ويكشف الصدق، وخي     . يأيت قمر األنبياء، وأمرك يتأتى    "
وضـعنا  . أنت معي وأنا معك، سرك سري     . أَِقِم الصالة لذكري  . اخلاسرون

أئمةُ . من دونه خيوفونك  . عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك       
غرست لـك   . ال ختف، إنك أنت األعلى    " .)هؤالء هم أئمة الكفر   : أي(." الكفر

ينـصرك اهللا يف    . ؤمنني سبيال لن جيعل اهللا للكافرين على امل     . بيدي رمحيت وقدريت  
اهللا الذي جعلك املسيح    . ال مبدلَ لكلماته  . كتب اهللا ألغلنب أنا ورسلي    . مواطن

يا عيسى إين   . قلْ هذا فضلُ ريب، وإين أجرد نفسي من ضروب اخلطاب         . ابن مرمي 
نظَر . متوفيك ورافعك إيل وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إىل يوم القيامة           

وقال الناس يف قلـوم،  : أي (وقالوا أجتعل فيها من يفسد فيها؟. إليك معطَّرااهللا 
وقالوا كتاب ممتلـئ    .  قال إين أعلم ما ال تعلمون      )إهلي، أجتعل هذا املفسد خليفةً؟    

قُلْ تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفـسنا         . من الكفر والكذب  
سالم على إبراهيم، صـافيناه     . نةَ اهللا على الكاذبني   وأنفسكم، مث نبتهلْ فنجعلْ لع    

  نا بذلك . وجنّيناه من الغمدفرأي على هذا العبد املتواضع، لقد اختذناه صديقا        ." ( ت
. يا داود عاِملْ بالناس رفقًا وإحـسانا      ") محيما وجنّيناه من الغم هذا فعلنا حنن فقط       

                                                                                                                     

واستخداِم األلقاب املسيئة مثل الدجال والشيطان والكذاب والكافر واألكفر واملكار، 
وعلى رأسهم أعدى األعداء الغوي متبع الباطل املدعو حممد حسني، إال أن اهلندوسي 

لغة األردية يف خبيث الساللة هذا يفوق اجلميع، ألنه رغم جهله يكيل الشتائم والسباب بال
شعره أيضا، ويفتري مبنتهى البذاءة ويكيل الشتائم علي تانا على شاكلة الشعراء العرب 

إن شانئك هو "فقد تلقيت وحي . �الكفار الذين كانوا يسبون ويهجون سيدنا حممدا 
 هذا عند قراءة إعالنه ورسالته، وإن مل يتحقق يف حق ابن اهلندوسي خبيِث الفطرة" األبتر

 منه. هذا ومل ميت باخلزي خائبا مهانا، فاعلموا أن هذا الوحي ليس من اهللا
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بوا بآيـايت وكـانوا ـا       كـذّ . واهللا يعصمك من الناس   . متوت وأنا راض منك   
. أمر من لدنا إنـا كنـا فـاعلني        . ١٥فسيكفيكهم اهللا ويردها إليك   . يستهزئون
فاهللا تعـاىل سـيكفيك     : أي (."احلق من ربك فال تكونن من املمترين      . زوجناكَها

لقـد  . شرهم، وسوف يرد تلك املرأة إليك، هذا األمر من عندنا، إنا كنا فـاعلني             
هذا هو احلق من ربك فال تكن أبـدا مـن        . رأة بعد ردها إليك   زوجناك من تلك امل   

إنـا  . ال تبديلَ لكلمات اهللا، إن ربك فعال ملـا يريـد          ".) الذين يشكّون يف األمر   
إذا نفخ يف الصور فـال أنـساب        . يوم تبدل األرض غري األرض    . رادوها إليك 

.  قمر األنبياء، وأمرك يتأتى    يأيت. إمنا يؤخرهم إىل أجل مسمى أجٍل قريب      . بينهم
إنْ اسـتجارتك   . إنا رادوها إليـك   . توجهت لفصل اخلطاب  . هذا يوم عصيب  

يا نوح أَِسـر  . إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فأَِجرها، وال ختف سنعيدها سريتها األوىل   
أنت معي وأنا معـك، وال      . وقالوا مىت هذا الوعد؟ قلْ إنّ وعد اهللا حق        . رؤياك

اطّلـع  . انظر إىل يوسف وإقباِله   . ال تيأس من روح اهللا    . مون إال املسترشدون  يعل
اطّلع اهللا على مـا أصـاب       :  أي ." (اهللا على مهّه وغمه، ولن جتد لسنة اهللا تبديال        

"مل العذاب عنه      " آولذلك أج ،وغَم مهذه سنة اهللا ولن جتد يف سـنة اهللا         . من ه
وبعزيت وجـاليل،   .  حتزنوا وأنتم األعلون إن كنتم مؤمنني      وال تعجبوا وال   ")تغيريا

إنا نكـشف   . ومنزق األعداء كلّ ممزق، ومكر أولئك هو يبور       . إنك أنت األعلى  

                                                 
يف اإلهلام تعبري " يردها إليك"اعترض الشيخ حممد حسني البطالوي على أن مجلة  :حاشية 15

لكنه مع األسف ال . خاطئ، ألن الرد يعين أن ينفلت شيٌء من يد اإلنسان أوال مث يعود إليه
 أن استخدامها جيوز ألدىن عالقة أيضا، واألمثلة على -ته البسيطة باللغة بسبب معرف-يعرف

مث ملا كانت هلا قرابةٌ معي . ذلك يف كالم العرب تبلغ األلوف اليت ال يسمح لنا اال بإيرادها
فقد اعتربت كأا عندي، وهلذا استخدم اهللا كلمة تطلق على أشياء تنفلت من اليد مث تعود، غري 

يف اإلهلام تكمن إشارةٌ لطيفة جدا، هي أن ذهاا من عندي إىل " يردها"استخدام اهللا مجلة أن يف 
 منه. أناس ال عالقة هلم ا ضروري أوال، مث قُدر رجوعها
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وهـذا  . ثُلّةٌ من األولني وثلّةٌ من اآلخرين     . يومئذ يفرح املؤمنون  . السر عن ساقه  
سـنردها علـى   . ا األمرإن النصارى حولو. تذكرة، فمن شاء اختذ إىل ربه سبيال    

إن النصارى زيفوا احلقيقة، فلذا سوف نـرد        : أي (."لَينبذَنَّ يف احلُطَمة  . النصارى
إنا نبـشرك   ") يف نار ال تبقي وال تذَر     " آم"على النصارى الذلة واهلزمية، وسيلقى      

يولـد  . امسه عمانوإيل . بغالم حليم مظْهر احلق والعالء كأنّ اهللا نزل من السماء         
قلْ أعوذ برب الفلق من شر ما       . إن نوري قريب  . لك الولد، ويدىن منك الفضل    

هذا عجل ال حياة فيـه،      : أي (".عجلٌ جسد له خوار، فله نصب وعذاب      . خلق
وإن ذلك البذيء اللسان أي ليكهرام الفشاوري، سوف نضربه ضربة أمل وعـذاب،     

  )أي يف هذه الدنيا نفسها
  ١٦ارسية واألرديةترمجة اإلهلامات الف

تبختر فإن وقتك قد أتى، وإنّ قدم احملمديني وقَعت على املنارة العليا إنّ اهللا              
وأرفعك من قدريت   يصلح كلّ أمرك، ويعطيك كلّ مراداتك إين سأري بريقي،          

 جاء نـذير يف     .بثيابك يتربكون امللوك إن حىت عظيمة بربكاٍت أباركك وإين
ها وما قبلوه، ولكن اهللا يقبله، ويظهر صدقه بصوٍل قـوي           الدنيا، فأنكروه أهل  

@.شديٍد صول بعد صوٍل @
�- 

، وباإلضافة إىل    من حني آلخر   �هذا منوذج اإلهلامات اليت تلقيتها من اهللا        
  .، لكنين أعتقد أن ما سجلته فيه الكفاية كثريةهذه هناك إهلامات أخرى

أنه رسولٌ من اهللا،    : قي مرارا فواضح أن يف هذه اإلهلامات قد وردت يف ح        
ومبعوثٌ إهلي، وأمني اهللا، وجاء من اهللا فآِمنوا بكل ما يقول، وأن عدوه مـن               

كما تزخر مجيع هذه اإلهلامات مبحامد هذا العبد املتواضع ونعوِته          . أهل جهنم 
                                                 

16
 )املترجم. ( هلذه اإلهلامات يف كتبه مثل االستفتاء�هذه ترمجة املسيح املوعود  
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لدرجة أنْ لو كانت كل هذه احملامد من اهللا يف احلقيقة، فيجب على كل مسلم               
 نري طاعِة مـن يف  - متخليا عن كل كرب وخنوة وخيالء       - عاتقه   أن حيمل على  

 �أما إذا مل تكن هذه احملامد مـن اهللا          . عدائه لعنةُ اهللا ومن يف حبه حب اهللا       
وأن كل هذه الكلمات اليت قُدمت إلثبات دعوى اإلهلام ليست إهلام اهللا القادر             

اد أن يضل عباد اهللا زعما منه       القدوس بل قد اختلقَها دجالٌ كذاب مبكْره وأر       
بأا إهلامات إهلية، فاعلموا أن الذي يفتري على اهللا الكذب مبنتهى اجلـسارة             
يقف حتت صاعقة اهللا الراعدة، وهو عرضة لغضبه املشتعل، وال أحد يقدر على             

  . ختليصه من يد ذلك القهار الغيور
لِة الكـذاب الـدجال     أفليس مثريا للعجب أن ال يهلَك إىل اآلن بقهر الذ         

املفتري الذي يفتري على اهللا منذ عشرين سنة ماضية على التوايل؟ أيقبل العقل             
 فالتوراة والقـرآن    ١٧ تعتمد على افتراء مفتٍر؟    أن تعيش هلذه املدة الطويلة مجاعةٌ     

                                                 
ألديان الكاذبة موجودة يف العامل من لو خطر ببال أحدهم أن مئات ا: ملحوظة 17

إن املراد من االفتراء يف : آالف السنني وأغلب الظن أن أساسها على افتراء أحد، فأقول
كالمنا أن ينحت اإلنسان من عنده بعض الكلمات متعمدا أو يقوم بإعداد كتاب من 

وأوحى إليه ذا ، وأن اهللا تعاىل هو الذي قد أهلمه �عنده مث يدعي أن كل ذلك من اهللا 
فنحن نقول بتحد وتقصي احلقائق على أكمل وجه . اخلصوص، مع أنه مل يوح إليه شيء

وتأكيد بأن االفتراء من هذا النوع مل ينجح قط على مر الدهور، ألن كتاب اهللا الطاهر 
إلجنيل ولقد كتبنا سابقا أن التوراة وا. يشهد جبالء على أن املفترين على اهللا أُهلكوا عاجال

والفرقان ايد يشهد على ذلك، غري أن ما جنده من األديان الباطلة من اهلندوسية 
بل احلقيقة أن أتباعهم قد . والزرادشتية فينبغي أن ال نؤمن بأا مجاعات مدعي النبوة كذبا
فال تستطيعون تقدمي أي . اختذوا هذه املعتقدات الحقا نتيجة إصرارهم على األخطاء

ي بصراحة وبكلمات غري متناقضة أنه كتاب اهللا، وهو ليس يف احلقيقة كتاب كتاب يدع
إال أنه من احملتمل . اهللا وإمنا هو افتراء أحد املفترين، وتؤمن به أمةٌ وتعظّمه على مر الدهور

ألنه إذا كانت احلكومة اإلنسانية تلقي . أن يكون كتاب اهللا قد فُسر على عكس املراد
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 ن يـذكره  وال يبقى م  ،  الكرمي يشهدان على أن املفتري على اهللا يهلك عاجال        
من صنع اإلنسان فسيبطل لو كان هذا األمر إلجنيل أيضا أنْ    كما ورد يف ا   . خبري

         عتربوا جمرمني مبعارضته؛ إذ يقـول      بسرعة، غري أنه إذا كان من اهللا فحذاِر أن ت
وِإنْ يك كَاِذبا فَعلَيِه كَِذبه وِإنْ يك صـاِدقًا         �: اهللا جل شأنه يف القرآن الكرمي     

  �٢٠دكُم ِإنَّ اَهللا ال يهِدي من هو مسِرف كَذَّابيِصبكُم بعض الَِّذي يِع

فيا أيها املشايخ املعارضون وأصحاب الزوايا، لقد جتاوز هذا النـزاع بيننا           
 مقارنـةً   قليلـة فئة  صغرية و وبينكم احلدود، وصحيح أن هذه اجلماعة تعتبر        

سة، ومع ذلـك    جبماعاتكم، وقد ال يتجاوز تعداد أعضائها أربعة آالف أو مخ         
 أنْإال  فاعلموا يقينا أن هذا الغراس غرسه اهللا بيده ولن يضيعه أبدا، ولن يرضى              

سوف يسقيه وجيعل حوله حظرية وميكّنه من التقدم املثري         ، و يوصله إىل الكمال  
للعجب، فهل ادخرمت أي جهد يف استئصاله؟ فلو كان مـن صـنع اإلنـسان        

  . ا عثر على أي أثر منهالقُطعت هذه الشجرةُ منذ زمٍن وم
هو الذي أمرين بأن أتقدم إليكم بطلب املباهلة لكي يهلك عدو الـصدق             

مل أنِو يف السابق أي مباهلة ومل أُِرد أن         . ويقع يف عذاب الظالم من حيب الظالم      
أدعو على أحد، وقد طلب مين عبد احلق الغزنوي مث األمرتـسري أن أباهلـه            

 حدثَت املباهلةُ أخريا إلصراره امللح، مع ذلـك مل أدع           فبقيت أُعرض ملدة، مث   
أما اآلن فقد أوذيت كثريا وأُوملت، وكُفِّرت ووِصـفت بالـدجال           . عليه قط 

وسميت شيطانا، واعتربت كذابا ومفتريا، ودعيـت ملعونـا يف إعالنـام،            
ـ ولقد عقدمت العزم على تكفريي      . وذُكرت يف جمالسهم باستهزاء ونفور     ىت ح

 أجـر  فكل واحد رأى سبايب جملَبـة    .  كفري شك يف أدىن  كأنه مل يبق لديكم     
  رب لعكان معي عند كل أنـواع       �بيد أن اهللا    . يةين فريضة إسالم  عظيم، واعت 

                                                                                                                     

غرية على من يدعي كذبا بأنه موظف حكومي، فكيف يظَن أن اهللا الغيور القبض مبنتهى ال
 جلالله وملكوته ال يبطش مبدع كاذب؟ منه
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نعم، هو الذي ظلَّ يطَمئنين ويهدئ بايل، فهل ميكن ِلدودٍة          . املرارة هذه واآلالم  
هض الدنيا كلها، وهـل الـروح       أن تقاوم العامل؟ وهل تقدر ذرةٌ على أن تنا        

النجسة للكاذب واملزور تتمتع ذه االستقامة؟ وهل حيوز أي مفتٍر حقري على            
  هذه القدرات؟ 

، أال تقـدرون علـى      �فاعلموا يقينا أنكم ال حتاربونين وإمنا حتاربون اهللا         
التمييز بني الِعطر والرائحة الكريهة؟ أال تنظرون إىل شوكة الصدق؟ كان حريا            

كم أن تتضرعوا أمام اهللا وتسترشدوه عين بقلوب خاشية واجفـة مث تتبعـوا              ب
  .اليقني ال الشك والريب

فاضوا اآلن واستعدوا للمباهلة، لقد مسعتم أن أساس دعواي على أمرين،            
، فلـم تقبلـوا     ا النصوص القرآنية واحلديثية، والثاين اإلهلامات اإلهلية      مأوهل

   لقيـه،         نصوص القرآن واحلديث وأمهلتوي احلشيش أحد شاهللا كما حي م كالم
 الذي ال   -وبقي اجلانب الثاين ألساس دعواي، فأُحلّفكم بذلك القادر الغيور          

 أن تباهلوين حلسم القضية يف هـذا اجلانـب   -يقدر على رد قسمه أي مؤمن      
  . الثاين

كـل  حيث أحضر ميدان املباهلة بعد حتديد موعدها وموقعها حامال بيدي           
يا إهلي، إذا كانـت هـذه       : هذه اإلهلامات اليت سجلتها آنفا وأدعو اهللا قائال       

اإلهلامات اليت بيدي هي من افترائي وأنت تعلم أين اختلقتها من عنـدي، أو              
كانت وساوس الشيطان ومل تلهمها، فتوفَّين قبل أن مير عام من اليوم، أو أِصبين         

صين منه حىت أمـوت، لكـي أفتـضح         بعذاب يكون أسوأ من املوت وال ختلِّ      
ويتخلص الناس من فتنيت، ألنين ال أحب أن يتعرض عبادك للفتنـة والـضالل          

ولكنك إذا كنت يا إهلي العلـيم       . بسبـيب، فإن موت مثل هذا املفتري أفضل      
اخلبري تعلم أن مجيع هذه اإلهلامات اليت أمسكها بيدي قد أَهلمتها إيلَّ أنت وأا              

 األمل املؤذي؛   كالمك، فأِصب هؤالء املعارضني املوجوِدين هنا خالل سنة بأشد 
فأعِم بعضهم وأِصب بعضهم جبذام وبعضهم بفاجل وبعضهم جبنوٍن وبعـضهم           
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بصرعة، واجعل بعضهم لديغَ الثعبان أو عضيض كلٍب مسعور، وأنِزلْ علـى            
ي من وعندما أنته.  بعضهم آفةًكرامةأموال بعضهم وعلى نفوس بعضهم وعلى      

وليتضرع إىل اهللا مبثل ذلك كلُّ شخص من        . آمني: الدعاء فليقل كال الفريقني   
يا إهلَنا العليم اخلبري، إنا نرى هذا       : الفريق الثاين قد حضر للمباهلة فيدعو قائال      

فإذا كـان يف    . الرجل الذي امسه غالم أمحد يف احلقيقة كذابا ومفتريا وكافرا         
 وملحدا، وكانت إهلاماته هذه ليست منك بـل         احلقيقة كذابا ومفتريا وكافرا   

هي من افترائه، فأَشفق على هذه األمة املرحومة بإهالك هذا املفتري خالل سنة             
لكي ينجو الناس من فتنته، وإذا كان ليس مفتريا وهو منك وكانـت هـذه               
اإلهلامات أحاديث طاهرة من فمك، فأَنِزلْ علينا حنن الذين نراه كافرا وكذابا            

 سنة عذابا ملؤه األمل واهلوان وأعِم بعضنا وأِصب بعضنا جبذام وبعـضنا             خالل
بفاجل وبعضنا جبنون وبعضنا بصرعة واجعل بعضنا لديغَ ثعبان أو عضيض كلٍب            

. مسعور، وأنزلْ آفة على أموال بعضنا وعلى نفوس بعضنا، وعلى شرف بعضنا           
وال يغينب عن   . آمني: نيوعندما ينتهي هذا الفريق من الدعاء فليقل كال الفريق        

ن تكفـريي، فلـه   ع ميتنع  لكنهالبال أنه إذا كان أحدهم يراين كذابا ومفتريا و        
اخليار يف أن يستخدم يف دعائه للمباهلة كلمةَ الكذاب واملفتري فقط، اليت يثق             

  . ا بقلبه
وإذا مت بعد هذه املباهلة خالل سنة أو أِصبت بعذاٍب بدا خالصي منـه              

وأَكتب اآلن سلفا أنه    .  فسيتخلص الناس من فتنيت وسأُذكَر بلعنة أبدية       متعذرا،
ينبغي على الناس يف هذه احلالة أن يوقنوا بأين كاذب وحملُّ لعنة إهليـة، ولـن                
أتضايق ولن أستاء من تسمييت بالدجال أو امللعون أو الشيطان، وسأكون جديرا 

فمن تـبعين أو    . موالي قرارا نافذا  بأن أُذكَر على الدوام باللعنة، وسأَعترب قرار        
اعتربين صاحلًا وصادقا فسيتعرض لقهٍر إهلي، وستكون عاقبيت يف هذه احلالـة            

  . وخيمةً جدا، على شاكلة عاقبة الكاذبني اخلبيثني الوقحني
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 وظهرت آثـار     إىل عام   من املوت ومن اآلفات البدنية     �أما إذا محاين اهللا     
  كلٌّ منهم بعذاب، وجتلَّى بريـق      ضي وأصيب القهر والغضب اإلهلي على معار    

. الدائر بيننا ي هذا النـزاع    نتهدعائي عليهم، فسينكشف احلق على العامل وسي      
إين مل أدع فيما سبق على أحٍد ينطق بالشهادتني وظللت أصرب،           : وأقول مكررا 

       وسأُمسك بـذيل عـصمته     يف األمر،   كم  احللكنين سأطلب من اهللا ذلك اليوم
 زته، وألتمس منه أن يهلك الفريق الظامل والكاذب منا ليسلم هـذا الـدين             وع

  .املتني من فتنة األشرار
إنين أشترط أيضا أن ال يعترب دعائي عليهم مستجابا إال إذا أصـيب مجيـع               

ألفـا  احلاضرين يف امليدان ملباهليت خالل سنة بإحدى هذه الباليا حىت لو كانوا     
أما .  فسأَعترب نفسي كاذبا مث أتوب على أيديهم       منهمسلم أحد   ، وإذا   أو ألفني 

  .إذا مت أنا فبموت اخلبيث سريتاح العامل ويثلج صدره، ويهدأ باله
ومن شروط مباهليت أن حيضر على أقل تقدير عشرةٌ من هؤالء املـذكورين             
أدناه، وال يكونوا أقل من هذا العدد، وقدر ما يزداد عددهم تـزداد فـرحيت               

ي، ألن إحاطة العذاب اإلهلي بعدد أكرب تشكّل آيةً بينة ال تلتبس            ويتحقق مراد 
  . على أحد

فاشهدي أيتها األرض والسماء أن لعنةَ اهللا على من بلغه هذا الكتيـب ومل              
               جمـالس حيضر ميدان املباهلة ومل يتخلَّ عن الـتكفري واإلهانـة ومل يفـارق

  . منيقولوا اللهم آ! ويا أيها املؤمنون. املستهزئني
وإنين أكتب بأسٍف أن املشايخ الظاملني مل يتوجهوا إىل هذا احلكم الـسديد            

. الواضح لكي أنال عقايب حبكم أحكم احلاكمني إذا كنت كاذبا كما يزعمون           
غري أم ظلّوا يرفعون إىل احلكومة اإلجنليزية الشكاوى املزورة ضدي لطبيعتهم           

ي الوشاة بإخفاء عدائهم الباطين، مثل      السيئة، وظلّوا وال يزالون يلسعونين يف ز      
؛ فلو مل يكن أمثال هؤالء مردودين من اهللا         عليه ما يستحقه   الشيخ البطالوي، 

فهؤالء األغبياء ال يعرفون أنه ال شيء       . ملا جلأوا إىل املخلوق إليالمي ومضايقيت     
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  اإلجنليزية حيدث على األرض ما مل يتقرر يف السماء، أما الوشاية عند احلكومة           
، فهي عداوة منحطة سافلة، وإذا اعتربت هذه احلكومـةُ          بأين لست ناصحا هلا   

  . الناصح والويفَّ الصادق مثلي متمردا ومسيئا، فستكون مذنبةً يف حق اهللا
 نصحا لن - من أول عهدي إىل هذا اليوم-لقد أسديت بقلمي إىل احلكومة 

ألوف مؤلَّفة من الروبيـات     فقد ألّفت بإنفاق    . تعثر احلكومة على أي نظري له     
كتبا ركزت فيها مرارا وتكرارا على أن من واجـب املـسلمني أن يكونـوا               
ناصحني هلذه احلكومة بصدق وإخالص، وأن من الوقاحة البذيئـة أن خيطـر             

ومل أنشر هذه الكتب يف اهلنـد   . بباهلم التمرد ضدها مع كوم شعبا ورعية هلا       
 وأفغانـستان ويف    لعرب والشام ومصر وتركيا   بل يف بالد ا   الربيطانية فحسب،   

البلدان اإلسالمية األخرى، وذلك ابتغاًء لوجه اهللا فقط ال طمعا يف أن تعظِّمين             
ألن ذلك كان من إمياين ومعتقدايت، . هذه احلكومة أو تكافئين وتقدم يل اجلوائز      

ه واجبا عليوكان نشر .  
مةُ كُتيب وِلم ال متنع املفسدين من        احلكو ا يثري العجب التساؤل ِلم ال تقرأ      ومم

أشبه هؤالء املشايخ الظاملني، فهـم ميـاثلون         الكتابات الظاملة الغامشة؟ ِبم      هذه
أول األمر، فلما مل ينجحوا يف      بغري حق    �أولئك اليهود الذين آذَوا عيسى      

ـ  . إن هذا الرجل ثائر   : مرامهم، اشتكَوه إىل احلكومة الرومية قائلني      ر فأنا أذكِّ
              ثلي كمثل املسيح، فأنا ال أحب احلكـماحلكومة العادلة مرة بعد أخرى أن م

ولست أؤمن  . واإلمارة الدنيويتني، وأرى التمرد واخلروج أسوأ مظاهر الوقاحة       
، وإمنا غاييت املتوخاة نشر مهدي دموي ، وال أنتظر أي     مسيح سفّاك مبجيء أي   

جيب . دي إىل فتنة أو خطٍط مؤلِّبة  وإنين بريء من كل ما يؤ     . احلق بسالم ووئام  
 احلكومة الرومية درسا،    تسرععلى احلكومة أن ختترب حاليت بتيقظ وتتلقى من         

وال تستند إىل أقوال املشايخ املُغرضني أو أناٍس آخرين، فليس يفَّ زيف، وليس             
  . على شفاهي نفاق
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ه أمسـاء   واآلن أوجه كالمي من جديد إىل غاييت املنشودة، فأسجل أدنـا          
املشايخ الذين ناديتهم للمباهلة، وأستحلفهم مجيعا باهللا جل شأنه أن حيـددوا            
موعد املباهلة ومكاا عاجال ويسرعوا إىل ميدان املباهلـة، وإن مل يـأتوا ومل              

  . يتخلَّوا عن التكفري والتكذيب فسوف ميوتون حتت لعنة اهللا
ترب بعـضهم هـذا العبـد       واآلن نسجل أدناه أمساء هؤالء املشايخ الذين يع       

املتواضع كافرا ومفتريا، وبعضهم يسكتون عن تكفريي ويـسمونين مفتريـا           
على كل حال قد نودي كل هـؤالء املكفـرين واملكـذبني          . وكذابا ودجاال 

للمباهلة ومعهم أصحاب الزوايا الذين يكذِّبون ويكفِّرون، وكلُّ من يعد مـن            
 هذا العبد املتواضع فهو أيضا معدود       أهل اهللا والصوفية وهو يكره الرجوع إىل      

 �يف زمرة املكذِّبني، ألنه لو مل يكن مكذِّبا النضم إىل مجاعة من أوصى النيب               
 بإلقاء السالم عليـه واالنـضمام إىل        �مبؤازرته عند ظهوره وإيصال رسالته      

فالفرصة ساحنة للزهاد سليمي الفطرة ونزيهي الباطن أن يتوجهوا إىل          . خمِلصيه
 خائفني اهللا ومتخلني عـن      -ك القدوس بكمال الضراعة واالبتهال ليسألوه       ذل

.  أن يكشف عليهم السر املختوم عن طريق الكشف أو اإلهلـام           -كل كدورة   
وإذا كُشف عليهم بفضل من اهللا، فليكسبوا ثواب اآلخـرة بإبـداء احلـب              

شـهادة  واإلخالص يل بكامل الرجوع كما جيدر بتقواهم، ولْيقومـوا إلدالء           
وراء حجب كـثرية، ألـم ال       جوبون  برأيهم حم عصبني  إن املشايخ املت  . احلق

يتمتعون بأي نور مساوي، أما الذين أنشأوا عالقةً حبضرة األحدية وختلَّوا عـن             
ظلمات األنانية بتزكية النفس فهم قريبون من فضل اهللا، وهذه األمة املرحومة            

  .داال ختلو من هؤالء وإن كانوا قليلني عد
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áç@òÜçbjàÜÛ@aìÇŽ…@åíˆÛa@æg:  
     

املولوي نذير 
حسني 

 الدهلوي

الشيخ حممد حسني  
البطالوي؛ رئيس حترير 

 إشاعة السنة

ميد املولوي عبد احل 
الدهلوي؛ مدير مطبعة 

  أنصاري
  

املولوي رشيد أمحد، 
 وهيغنغال

املولوي عبد احلق الدهلوي؛ مؤلف تفسري  
 "حقاين"

  

عزيز املولوي عبد ال
 اللدهيانوي

املولوي حممد  
 اللدهيانوي

املولوي حممد حسن  
  لدهيانةزعيم

  

حديث اإلسالم؛ - سعد اهللا 
  لدهيانة يفدرسامل

املولوي أمحد اهللا  
 األمرتسري

املولوي ثناء اهللا  
 األمرتسري

  

املولوي غالم رسول، 
" رسل بابا"املعروف بـ 

 األمرتسري

املولوي عبد اجلبار  
 الغزنوي

املولوي عبد الواحد  
 الغزنوي

  

املولوي عبـد احلـق     
 الغزنوي

املولوي حممد علي،    
 وبري؛ واعظ

املولوي غالم دستغري من     
 حمافظة الهور /قصور

  

املولوي عبد 
 تونكي الاهللا، 

املولوي أصغر  
 علي، الهور

احلافظ عبد  
املنان، وزير 

 آباد 

املولوي حممد  
بشري، 

 بهوبايلال
  

 الــشيخ حــسني
 عرب، مياين

ــوي حممــد   املول
 إبراهيم، آره

املولوي حممد حسن؛ مؤلـف      
 "أمروهة"من تفسري 
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ــشام  ــوي احت املول
 مراد آبادمن الدين، 

ــد    ــوي حمم املول
جراوري    االإسحاق، 

املولوي عـني القـضاة،      
 فرجني حمل/هنئولك

  

 املولوي حممد فاروق،  
  كانبور   من 

املولوي عبد الوهاب،    
 ركانبومن 

املولوي سعيد الـدين،     
 رامبوريال/ كانبور

  

املولوي احلافظ حممـد    
 وريابشالرمضان، 

املولوي دلدار علي،  
 مسجد دائرة / الور

املولوي حممد رحـيم     
/ اهللا؛ مدرس مدرسـة   

 أكرب آباد
  

املولوي أبو األنوار نواب حممد 
 رستم علي خان، جشيت

مروهي؛ مالك األاملولوي أبو املؤيد،  
 أمجري" مظهر اإلسالم"جملة 

  

املولوي حممد حسني، 
 دهلي/ كوئله واال

املولوي أمحد حسن صاحب شوكت؛ صاحب  
 "شحنه هند مريـ"جريدة 

  

 ـيتهناملولوي نذير حسني ابن أمري علي، اب
 حمافظة سهارنبور/ 

املولوي أمحد علي احملترم،  
 سهارنبور

  

حمافظة / نغر املولوي عبد العزيز، دينا
 اسبورغورد

/ القاضي عبد األحد، خان بور 
 راولبندي  حمافظة

  

حمافظة / املولوي أمحد، رامبور
 سهارنبور ،حي حمل

حمافظة / املولوي حممد شفيع، رامبور 
 سهارنبور

  

املولوي فقري اهللا املدرس مدرسة نصرة 
 اإلسالم الكائن يف الل مسجد بنغلور

 املولوي حممد أمني بنغلور 

  

 ي احلاج شاه عبد القدوس احملترم؛ إمام اجلامع يف بنغلوراملولوي القاض
  

املولوي حممد إبراهيم احملترم، ويلوري،  املولوي عبد الغفار احملترم ابن 
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 املقيم يف بنغلور القاضي عبد القدوس احملترم، بنغلور
  

 منطقة بنغلور/ املولوي عبد القادر احملترم، بيارم بييت؛ مقيم يف بيارم بيت
  

ولوي حممد عباس احملترم؛ مقيم يف امل
 منطقة بنغلور/ دامنباري 

املولوي غل حسن شاه احملترم،  
 مريـ

  

املولوي أمري علي شاه 
 احملترم، أمجري

 املقيم يفاملولوي أمحد حسن احملترم الكنجبوري،  
 مسجد، جامع دهلي

  

/ املولوي حممد علي احملترم، دهلي
 فراشخانه

/ احملترم، سانبهراملولوي مستعان شاه  
 منطقة جيبور

  

املولوي حفيظ الدين احملترم، 
 حمافظة رهتك/ دوجانه

/ املولوي فضل كرمي احملترم، نيازي 
 زمينا غازيبور

  

  املولوي احلاج عابد حسني احملترم، ديوبند 

  

bíaëŒÛa@lbz•c@õb�cë:  
  

بريلي من زاوية نياز أمحد احملترم، غالم نظام الدين احملترم؛ صاحب 
  

 خبش احملترم صاحب زاوية إلهميان 
 سنكهريالسليمان احملترم التونسوي 

صاحب زاوية الشيخ نور أمحد  
 احملترم من مهارانواله

  

ميان غالم فريد احملترم، تشيت من 
 شاشران يف منطقة اولبور

التفات أمحد شاه احملترم؛ صاحب  
 وىلدالزاوية، ر

  

مستان شاه 
 الكابلي احملترم

حممد قاسم احملترم؛ صاحب زاوية الشاه معني الدين شاه  
 حيدر آباد دكنمن خاموش، 
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حممد حسني احملترم؛ صاحب زاوية 
  غنغوهيالالشيخ عبد القدوس، 

اوتشه شاه جالل : صاحب الزاوية 
 الدين شاه البخاري

  

ظهور احلسني احملترم؛ صاحب 
 حمافظة غورداسبور/ زاوية، بطالة

 صاحب ، احملترمصادق علي شاه 
 حمافظة غورداسبور/ رترشترزاوية 

  

السيد صويف جان احملترم املراد 
 تشيتال/ صابريالآبادي، 

/  غولرة زوايةمهر شاه احملترم صاحب 
 حمافظة راولبندي

  

املولوي القاضي سلطان حممود 
 بنجاب/ احملترم، آي أعوان واله

/ حيدر شاه احملترم من جاللبور 
 كنكيان واله

  

وكــل شــاه ت
 احملترم من انباله

املولوي عبـد اهللا     
 احملترم، تلوندي واله

ـ الحممد أمني احملترم،      / شكوتريت
 بنجاب/ منطقة غوجرات

  

  خليفة القاضي إمساعيل احملترم املرحوم من بنغلور -املولوي عبد الغين احملترم
  

املولوي ويل النيب شاه احملترم من 
 دار الرياسة/ رامبور/ نقشبند

احلاج وارث علي شاه احملترم من  
 ئوحمافظة لكهن/ ديوا

  

مري إمداد علي شاه احملترم؛ صاحب 
  زاوية شاه أبو العالء من نقشبند

ودودي املالسيد حسني شاه احملترم،  
 من دهلي

  

 خلف احلاج - عبد اللطيف شاه احملترم
جوهد / تشيتال - جنم الدين شاه احملترم

 بور

ديوجره قطب علي شاه احملترم،  
 من منطقة اودي بور ميوار

  

مريزا بادل شاه 
 بدايوينالاحملترم، 

 خلف عبد الرزاق شاه - املولوي عبد الوهاب احملترم 
 ئو فرجني حمل من لكهن-احملترم

  

 حماميالشيخ غالم حميي الدين صويف؛  / علي حسني احملترم من كشوشه
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    جلنة محاية اإلسالم بالهور حمافظة فقري آباد
/ افظ صابر علي احملترم، رامبوراحل

 حمافظة سهارنبور

 خلف بري عبد اهللا -أمري حسن احملترم 
 احملترم من دهلي

  

/ منور شاه احملترم من فاضلبور
 حمافظة غورغاوان القريبة من دهلي 

 شاه حفيدحممد معصوم شاه احملترم  
دار / أبو سعيد احملترم من رامبور

 الرياسة
  

ترم؛ صاحب بدر الدين شاه احمل
 حمافظة بتنه/ الزاوية، لواري

شاه أشرف احملترم؛ صاحب الزاوية،  
 حمافظة بتنه/ لواري

  

مظهر علي شاه احملترم؛ صاحب 
 حمافظة بتنه/ الزاوية، لوادا

لطافت حسني شاه احملترم؛ صاحب  
 الزاوية، لوادا

  

نثار علي شاه احملترم، 
 دار الرياسة/ الور

ترم؛ صاحب الزاوية، خمدوم وزير الدين شاه احمل 
 الور/ صاحب

  

املولوي سالم الدين شاه احملترم، 
 حمافظة رهتك/ مهم

/ غالم حسني خان شاه احملترم، انوي 
 حمافظة حصار

  

السيد أصغر علي شاه احملترم، نيازي 
 من أكرب آباد

/ واجد علي شاه احملترم من فريوز آباد 
 حمافظة أكرب آباد

  

/  احملترم، هردوئيالسيد أمحد شاه
 حمافظة لكهنؤ

مقصود علي شاه احملترم من  
 شاهجهانبور

    

/ املولوي نظام الدين تشيت صابري
 جهجر

 جره املولوي حممد كامل شاه، أعظم 

  

 حممود شاه احملترم؛ صاحب الزاوية، ار
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ترسل هذه الرسالة إىل مجيع هؤالء السادة مغلّفةً، وإذا مل يستلمها أحدهم 
  . صادفة فليخربنا لكي نتمكن من إرساهلا له مرة أخرى عرب الربيد املسجلبامل

  الراقم مرزا غالم أمحد من قاديان
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ŽnØ½aŽlì١٨   
čõbàÜÇ@µgč�a@žäč†@ƒíb’ßë@…ýjÛa@êˆç@@ @

čß@bç�Ëëòîßý�⁄a@…ýjÛa@å@ @
  

  ِمي الرِح الرمحِن اِهللاِمسِب
  

ِهللاحلمد الذي م نع سل والكُلينا بإرسال الرتب، وجِلل األنبياَءع ام خي
 .ببى على آثارهم باألولياء ليكونوا كاألوتاد للسفَّالتوحيد كالطُنب، وقَ

والصالم على خريالة والس الرسل وخنبة النخب، حممد خاتع ني وشفيم النبي
 الذين ِهاِبصحوأفضل األولني واآلخرين، وآله الطاهرين املطهرين، وأَ، املذنبني

هة اهللا على العاملني، وعلى كل عبٍد من عباده الصاحلنيم آيات احلقجوح .  
ا بعد فهذا مكتوبأمه إىل الذين أنعم اهللا عليهم بأنواع الكرامة،  كتبت

وهذّم بالعلم الكامل واملعرفة التامة، وكَشف عليهم سبلَ االصطفاء والقُربة، 
باالنكسوح إليهم طُرق ربة، ِمبغّلني، ار والغن العلماء العاملني الراسخني املتو

م اهللا إىل ملكوته، وأذاقهم حظَّلني، الذين جذَوالفقراء املنقطعني املتبت ،الهوته 
ته، فال ترهورزقهم خشية عظمته، وسقاهم كأس حمبلّة، وال نكال قهم ذلّة الز

   .ية، وهم من احملفوظنيعِصاملَ
عة ظروفهم، وحالوة  جلاللة شأم، وصفاء وجدام، وسوإمنا خناطبهم

ؤيمون، ولعلّهم يفقهون ما ال فَقطوفهم، لعلّهم يلهِقدون من اهللا وياآلخرون، ه 
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ولعلهم يتدبرون بالفراسة اإلميانية، ويتفكرون . ويعلمون ما مل يعلمه احملجوبون
على الظاملني ة اهللا جبالتقاة الروحانية، ويقومون هللا شاهدين، ليكونوا ح

املعتدين، ولينقطع معاذير املعتذرين األفّاكني، وليضقال من بعد محلّ كل قوٍل ي
وحيفظهم هم ويلهمهم وإنا ندعو اهللا أن يؤيد. مويت، ولتستبني سبيل ارمني

  .مهم ويعطيهم حظ الصاحلنيويعص
 وسعيد من قريب  تقيوملا كان املقصد أن يتبين احلق الذي جئنا به لكلّ

١٩بالفارسيةأترمجه  يف روعي أن أكتب هذا املكتوب يف العربية، ووبعيد، أُلقي ،
ع التبليغ باأللسن اإلسالمية، ليكون وس يف النواضر األصلية، وأُالنواظر ىرعوأَ

  . بالغا تاما للطالبني
عثين ن اهللا قد بأفاعلموا يا معشر الكرام، ومجوع أويل األبصار واألفهام، 

ا جمدة، وأعطاين علوما ملصاحل العامعبد ا على رأس هذه املائة، واختصد
ا إلمتام احلجا حية، ووهب يل من لدنه علمة ومعارف جتب إلصالح هذه األم

ياع اِمللّة، وكأسا دهاقًا طريا لتغذية ِجضا غَرة، وأعطاين مثرا جرة الفَفَعلى الكَ
 نفسه، وحيب صالح عرفة، وجعلين إماما لكل من يريدلعطاشى اهلداية وامل

 تفضله ومساين  علي نعمه وأمتّوأكملَ. منيمني امللهرضاء ربه، وجعلين من املكلَّ
ر بيين وبينه تشاباملسيح ابن مرمي بالفضل والرمحة، وقدهين من  الفطرة كاجلوهر

عارف صافية جلية، وعلّمين ما املادة الواحدة، ووهب يل علوما مقدسة نقية، وم
وصب يف قليب ما مل يحيطوا ا علما، ونورا مل . غريي من املعاصرينلم  يعمل

منيميسمنهم وجعلين من املنع ه أحد.  
لألولياء، والروح الذي ال كشف  يه الذي آالئه أنه استودعين سرن أجلِّوِم

ا يعطَى ألهل املواالة والوالء، خ إال يف أهل االصطفاء، وأعطاين كل مينفَ
ع عليه وصافاين ووافاين، وشرح صدري وأمت بدري، وأخربين بأكثر ما هو مزِم

                                                 
 )الناشر (. لعدم حاجة القارئ العريب إليها يف هذه الطبعةفارسيةحذفنا الترمجة ال 19
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لمه، وأخرجين يف سابق علمه، وصبغين بصبغة حبه، وهداين طرق إسالمه وِس
  .من احملجوبني

أجرى ، و الطيباتلصاحلاتومن آالئه أنه وفّقين لفعل اخلريات، وهداين إىل ا
ها، ءها، وزكّى ينابيعها وماءها، وأمتّ نورها وصفاءلطائف قليب فأحسن إجرا

  .رينناءها، وبدل أرضي غري األرض وجعلين من املطهوطهر جمراها وِف
با، وصدقًا أكمل وأمتَّومن آالئه أنه وهب يل حما جبوسألته  وجهه ح ،

أنه استجاب دعويت، منه  علمأن يهب يل حبا ال يزيد عليه أحد من بعدي، فأ
 احلمد هللا .وأعطاين منييت، وأحاطين فضال ورمحا، فاحلمد هللا أحسن احملسنني

وما قلت هذا من . أحد من العاملنييعطَ الذي أذهب عين احلزن وأعطاين ما مل 
عند نفسي بل قلت ما قال على السماوات ريب، وما كان يل أن أتكبر وأرفع 

وأراد من   بل هذا إهلام من حضرة العزة،، ال يحب املستكربين إن اهللا،نفسي
  .ما هو يف زماننا من الكائنات املوجودة يف األرضني" العاملني"

ومن آالئه أنه علّمين القرآن، ورزقين منه معارف تجاوز احلد واحلسبان، 
 آباؤهم يف أُنذرألذكّر الغافلني املنهمكني يف مهوم الدنيا الدنية، وأُنِذر قوما ما 

رمنياأليام السابقة، وألقيم احلجة على ا .  
 ".ك لنفسياخترت. أنت وجيه يف حضريت": ومن آالئه أنه خاطبين وقال

أنت مين مبنـزلة توحيدي ": وقال". اخللق يعلمه أنت مين مبنـزلة ال": وقال
 ".هن عرشحيمدك اهللا ِم.  أنت مرادي ومعي،يا أمحدي":  وقال".وتفريدي

 يف  اِهللايِرج.  ال يضاعركمثلك د. أنت عيسى الذي ال يضاع وقته": وقال
 كلْ الفُِعاصن":  وقال". وأنا أول املؤمننيمرت إين أُلْقُ":  وقال".حلل األنبياء

:  وقال". يد اهللا فوق أيديهم،إن الذين يبايعونك إمنا يبايعون اهللا. بأعيننا ووحينا
 ."محة للعاملنيوما أرسلناك إال ر"

وا يف البالد، ومن آالئه أنه ملا رأى القسيسني غالني يف الفساد، ورأى أم علَ
 ".ِإنك الْيوم لَدينا مِكني أَِمني": نهم، وقالج دِموتراكُ أرسلين عند طوفان فتنهم
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ة وعمن حضرة العز تبة الوحدة، عند شيوع الفنت والبدعات، وظهور فجئت
وقد جرت عادة اهللا الرحيم، . سد والسيئات، وضعف املؤمنني املسلمنياملفا

ة املوىل الكرمي، أنه يبعث جمدنا على رأس كل مائٍة، فكيف إذا كان معها وسد
 ظلمٍة، وطوفان ضاللٍة، أليس اهللا أرحم الرامحني؟ وترون الناس كيف باقِط

ة النصارى، وكيف متايلوا عليهم كالسوكارى، وخرجوا من دين سقطوا يف ه
أمسعتم من جاءكم من دوين إلصالح هذه اآلفات، أو تظنون أنه . اهللا املتني

نِسي هذه األمة عند تلك الصدمات؟ ما لكم ال تتفكرون، وتنظرون مث ال 
إنّ اهللا ال يخلف .. تنظرون؟ أو غلبت عليكم مهوم أخرى فال تتوجهون؟ كال

  .روا إن كنتم متفكّرين فتفك، وال يخزي عبدهه،وعد
إن الفنت اشتدت، واألرض فسدت، واملفاسد كثرت، وعال .. أيها الكرام

ا غفّارا، واتقوا اهللا يتا إهلًوقيل هلم مرارا، ال جتعلوا م. يف األرض حزب املتنصرين
 هنالك اقتضت. محاسبا قهارا، فما خافوا اهللا وأصروا على كفرهم متشددين

ته،أحديبطل أكاذيبهم، ويوهن كيد  وقضت غريته، أن يكسر صليبهم، وي
  .اخلائنني
إين مرسلك إىل قوم مفسدين، وإين جاعلك للناس ": مين وناداين وقالفكلّ

:  وخاطبين وقال".يت يف األولنين كما جرت س،وإين مستخلفك إكراما ,اإمام
ك األكرم،  ربمن قبلُد  ما وع ليتمرسلتإنك أنت مين املسيح ابن مرمي، وأُ"

  ."إن وعده كان مفعوال وهو أصدق الصادقني
ت، األمواولقي لدنيا  وأخربين أن عيسى نيب اهللا قد مات، ورفع من هذه ا

 بل قضى اهللا عليه املوت وأمسكه، ووافاه األجل ،وما كان من الراجعني
إنك ": وقال سبحانه. وأدركه، فما كان له أن ينـزل إال بروزا كالسابقني

لل الربوز، وهذا هو الوعد احلق الذي كان كالسر املرموزأنت هو يف ح، 
فاصدعمبا ت ر وال ختَؤمألسنةَف ة اهللا يف  اجلاهلني، وكذلك جرت سن

  . "املتقدمني
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لَ عن هذا قومي، قامت علماؤهم ِلفلما أخربتين ولَعروين قبل أن مي، وكفّو
نوا حويل، وقالِزحييطوا قويل، ويوا دجوسلّ. ينال ومن املرتدأوقَطوا علي هم ح

وأدمهم، وحرقوا عليأر منيهم كالسباع والتن.كَأَّ فتدين شرهم وتضورت ،
وقال . طنيوغلوا وصربت، واستباحوا أعراضنا ودماءنا وكانوا فيه من املفِر

م فال يسلِّ ،رةجرة فَفَإن هؤالء كَ: كبريهم الذي أفىت، وأغوى الناس وأغرى
  .نوا يف مقابر املسلمنيدفَ وال ي، وال يتبع جنازمد،عليهم أح

 فلما رأيتهم كالعمني احملجوبني، ورأيت أم جاوزا احلد وآذوا الصادقني، 
فما كان هلم أن يستفيدوا أو . با مفحمة ورسائل نافعة للطالبني كتهلم فتلّأ

ها  وصالوا لإلهانة فرد، يقدروا عليهوقاموا للرد فلم. يقبلوها وما كانوا متدبرين
وعاندوا كل العناد، وأفسدوا كل الفساد، . اهللا عليهم، فجلسوا متندمني

هم اآلن كما كان، وما هلم عندي إال ولُوإن غُ. وحسبوا أم من املصلحني
دراء، والصرب والدعاء، وإنا نصرب إىل أن حيكم اهللا بيين وبينهم وهو املداراة واإل

ه، وما كانت  إال قلعتشك ه، وماوما كان عندهم عذر إال قطعت. حلاكمنيخري ا
  .دعويت إال بنصوص اآلثار وكتاب مبني

 من العلماء والفقراء، فمنهم الذين خيافون حضرة الكربياء، وال وليسوا سواًء
فُقْيضون األمر إىل اهللا ذي ون ما ليس هلم به علم وخيشون يوم اجلزاء، ويفو

العالء، ويقولون ما لنا أن نتكلم يف هذا وما أوتينا علم عواقب اجلالل و
أولئك الذين اتقوا رم فسيهديهم . األشياء، إنا خناف أن نكون من الظاملني

  . نه ال يضيع اخلاشعنيإ ،اهللا
دون إىل خبيثات خِلوأما الذين ال خيشون اهللا وال يتركون سبل األهواء، وي

 القدس والبقاء، وال يرون ما خيرج من أفواههم من ملَالدنيا وال تبايل قلوم عا
هم، كلمات الكرب واخليالء، وال يعيشون عيشة األتقياء، وجيعلون الدنيا أكرب مهِّ

والبخل أعظم مقاصدهم، وميشون يف األرض مشي املرح واالعتداء، فأولئك 
بيل الذين نسوا أيام اهللا ومواعيده ويئسوا من يوم الصادقني، واختاروا س
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ة  العفّيِلون حبدون يف الدنيا وميوتون للفانيات، وال يتحلّال يزه. املفسدين
د، ؤوصاة، وال يدخلون األمور بالقلب املز اخللق ورزانة احلَوالتقاة، وحسِن

 فلما زاغوا أزاغ اهللا قلوم، وختم على ،ون على حمارم اهللا واحلدودئوجيتر
 :نوا مبا ظهر من وعد اهللا، قالوا قيل هلم آِموإذا. آذام، فصاروا من احملرومني

ا من النازلني، بل إنا حنن من أين ظهر وعد اهللا؟ وما نزل ابن مرمي وما رأينا أحد
 اهللا بل مِلوهم يقرأون كتاب اهللا مث ينسون ما قرأوا، وال يتدبرون كَ. املنتظرين

  . ننيينبذوا وراء ظهورهم، وما كانوا ممِع
ا بآيات اهللا مث ال يؤمنون، ويقولون ب أم يقولون إنا آمنوالعجب كل العج

 أال يقرأون يف الكتاب األعلى ما قال اهللا يف .إنا نتبع صحف اهللا مث ال يتبعون
 :، وما قال�فَلَما توفَّيتِني�: ، وقال�يا ِعيسى ِإني متوفِّيك� :عيسى إذ قال

"إين مفِم".يكِيح ِلن أين عي لقهة املسيح بعد موته الصريح؟ يؤمنون بأن حيام 
 متهافتة متناقضة، ال ينطق ا إال الذي  تلك كلم.األموات، مث يقولون ما مات

ضلت حواسه، وغرك طريق املهتدينب عقله وقياسه، وتر .  
طوا يف الكالم ختليطا إم اتفقوا على الضاللة مجيعا، وخلّ! يا أسفا عليهم

م ومههم الذي ال  قوهلم الذي خيالف القرآن؟ وكيف نسلّ فكيف نقبل.شنيعا
ئل مقنعة دالال  ونان؟ أنقبل خرافام اليت ليست معها حجة قاطعة،يشفي اجلَ

ن رجل خياف الرمحن، ويتقي الضاللة واخلسران؟ واضحة؟ أيصدر مثل ذلك ِم
 ن بعد هذه الدنيا يوم الدين؟ وهل ترون يا معشر األشراف، أن نقبلأليس ِم

أمانيهم ونعدل عن خطة اإلنصاف، أو نتبع غرورهم وجهلهم وخدعهم بعد ما 
وكم من . منا سبل العارفنيأرانا اهللا صراطا مستقيما، ورزقنا جا قوميا، وعلّ

 على شفتكمها ودقائقها، مث كُ ِحترت على الناس حقائقها، وسخفيتأمور أُ
ر على غيبه من ظِه إنه ي.اياهامهم اهللا أضالعها وزووفهرجال آخرين خفاياها، 

  .من الغافلنيوجيعل من يشاء يشاء، ويفتح عني من يشاء 
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 من درايته؟ وهللا أليس اهللا بقادر على أن جيتيب مثلي بعنايته، ويعطي درايةً
 عندها كم روحانية تضلّكم حتت قضائه، وإن يف أقواله ِحأسرار يف أنبائه، وِح

ر على غظِهعقول الفالسفة، وال يره بيد القدرة، أأنتم يبه أحدا إال الذي طه
  حتيطون أسراره أو جتادلونه معترضني؟ 

رون، وجيدوا ما أنتم ن أنتم تنظُروا موكم من الصلحاء رغبوا يف أن ينظُ
 مث جاء اهللا بكم . حىت مضوا بسبيلهم وماتوا متأسفني، يتفقمجتدون، فلَ

 فاشكروا .آنستم عبدا ما آنسوهوأقامكم مقامهم، فأدركتم وقتا ما أدركوه، و
اهللا الرمحن، الذي من عليكم وأسبغ اإلحسان، وخذوا نعم اهللا وال تعرضوا عن 

وا نعمة اهللا بعد نزوهلا، وال تكونوا أول املعرضنيقبوهلا، وال ترد .  
واتقوا يا معشر الكرام ساهللا العزيز العالم، وال تعاندوا وال تستعملوا طَخ 

البهَء وسوت كالعواز التميوانظروا. ، وقوموا هللا شاهدينم ..نظرا .. دكم اهللاأي
نوا إمعانا كافيا، بالفراسة اإلميانية، والرؤية الروحانية، فإن أولياء اهللا شافيا، وأمِع

يشوب ن كل زيغ وميل، وال يمون ِمعصمسيل، وحتفظهم عني اهللا ثاُءغهم عين 
له  معشر الصلحاء، يف أيدي األعداء لنقب يا،أترون دليال. رق الضالنين طُِم

منهم من غري اإلباء، وننقاد هلم فيه كاخلدماء التابعني؟ فإنا ال نعاند احلق إذا 
ى، فنأخذها وال ن تزكّة مه من حيث أتى، ونعلم أن احلكمة ضالّى، وال نردجتلّ

  . نأىب، ونعوذ باهللا أن نكون من اجلاهلني
ة، ة األجلّ الذي كان أحد من األئم"كماِل"أن وقد علمتم يا معشر األعزة، 

 املشهود عليه بالعلم والتقوى، "ابن حزم"كان يعتقد مبوت عيسى، وكذلك 
. ا يف هذا وما كنت من املتفردين بدعفما كنت. وكذلك كثري من الصاحلني

دوما جئت يف غري وقت، أال تعرفون وقت ادين؟ أال ترون أن السماء للرع ج
يواألرض أَأت ،جعلت؟ وكانتا رِتفُا فاألرض قًتِت، مث السماء فُقتحت ،

وما كان اهللا أن خيلف وعده . ، فقوموا وانظروا إن كنتم ناظرينتوالكلمة متّ
  .وإنه أصدق الصادقني
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وهللا دقائق يف أسراره، واستعارات يف أخباره، أأنتم حتيطوا أو تنكرون 
 يخِفها وأُه وجهو حقائقها، وشترتال اهللا سفع؟ وكم من أكاملستعجبني
ت عندها عقول العاقلني، وعجز قت لطائفها ودقائقها، حىت ضلّقّحدائقها، ود

 من وأنتم تعلمون أن شأن أقوال اهللا ليس متنـزالً. عن إدراكها فكر املتفكرين
 فتلك من .بل مها من منبع واحد، وأحدمها لآلخر كشاهد ، اهللاشأن أفعال

الوصايا النافعة للطالبني، أن ينظروا إىل أفعال اهللا متأملني، مث يقيسوا األقوال 
 فإن إمعان النظر يف النظائر من أقوى جمالب العلوم، ،على األفعال متدبرين

ف كالسموم، فألجل ذلك رأينا أن نكتب ههنا  لألوهام اليت تعِص وطأًوأشد
 الفالسفة، فأضاع أكثرهم حتريت فيها عقول بعض أفعال الربوبية، الذي

  .الصراط وما كانوا مهتدين
ت املدارج يف أفعال الرب الكرمي، واملوىل الرؤوف واتف فمنها ما يوجد

ت املراتب، فجعل قوما مورد املراحم، على تفاوخملوقه الرحيم، ألنه خلق 
ة مرأامثال إنكم ترون .  املعاتب، وما جعلهم يف شأم متحدينواآلخرين حملّ

 أحد موحضعيفة، فترى حوهلا نكبة ومصيبة، ال ي بعلها ويتركها حاملة ٢٠وتمت
ا ا لالرتداء، وال متررمها، وال جتد طَرامها، وال حيصل هلا لطرفة عني محامِو

لالغتذاء، بل ال حيصل هلا جوا صدرها، فتقصد عاشبةًب تستر ل  وجتع
ح من شوك الفال، جرمة تدخرحى، واملُ يداها من البكنها، تردج وٍلجكِم

 صا أعمى ناِقا مقصوعاشغا ند صبي وتِلجخدمث ت. وتعيش كإماء الظاملني
ده ن ساعة تولُّ ِم فريى الصيب.ربةيق النفس والكُة املخاض وِضقة، بعد شدلْاِخل

أنواعاحملن والصعوبة، ال حيص ل خُألسةٌر ملبنها ويكفي فساء، ليزيد ه الن
وملا بلَ. ساء ثديها مث يترك قبل احلَلالغتذاء، فيمصغ أشه وبلغ احلُدلم التام 

ِكوأكمل األيام، يدخل يف الغلمان واخلدام، ويستخدمه ش سزعرمن اللئام، ور 

                                                 
 )الناشر". (ميوت: "سهو، والصحيح 20
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ل متاعب اخلدمة مع شوائب  مث حيِم؛أو يؤخذ قبل البلوغ ويباع كاألنعام
 ولو اٍدج، فيأتيه كسداٍد س لطلِباٍدم س اليد إىل كافٍررصف ئهلِج وقد ي.الوحدة

فيدخل يف اٍدكان أبا فرعون وشد ،خمه دبيدوز املُكالعبيد من الع .ه ورمبا يسب
به، ويؤاخذه على أنه ِلمواله ويضربه، أو يدير عليه عصاه فيجنغاب لطرفة م 

عني أو فرأبلَ، وهو إذ ذاك صيب أَ: خلري وال الشر، ويقال مثال ال يعلم اهيف  ِثخ
ة، فإنْالثفيمل ي فيلطمون أو علَ الِفِنِسح يتون هروال يرضون بأن ،ةعلى اخلطي 

، فطَشون الن، ويفتلَفَهل أدىن الطعام وطَ ولو أكَب احملفلَغِضه ييأكل، وأكلُ
ن كل جهٍةى ِم فيلقَ.فن عطَوال يوجد مالت رح والبرالفَ ٢١تلقى وال ،حرح ،

فقد يضرب على ساألبازير على اِملِقح يف م على مكٍثلطَداك، وقد ي 
، أو تهاي اإلوبلغ إىل  املطعومات،دادِةف من كُ يؤتونه ما خلَ.االستتاك

بها الدواب، ويأكل من يشرب من بالوعة جيتِن. يتركونه جائعا كالصائمني
متأبلك فهو أول األغراض، وإذا نزل جدب املُف منها الكالب، إذا أسات يأن

ا ؤودب فهو كعصف مأكول، وإذا أَاألطفالُئ ِد وإذا ب.وباء فهو مورد األمراض
ِقفهو ب٢٢ كمخدوليال يقدر على أكل الع ،ِرضاض، وإذا جح ظهر فال ي
ناسة، أو وقد يؤمر لكسح الِك.  بعد القرح صحيحظهر حلم، وال يِحر اجلُأريكةُ

،  ألمحاٍلمولةًل حجعقليل من اخلباثة، وقد ي خطاء لىب عضرغسل الكاسة، فيل
كاحلائض بدمع مهال، بل حيمل مرارا أثقاال فيجري دمهفال تبكي عليه عني  ،

ويعونه على أرض دمثة كاملُدهر حتت الرايض، وقد يجعل كالوناء جب ركَوي
عليه، وقد يد للخدمة والليلُهجيت صبصم أمام عينيه، وقد يؤمر ِل أو جيثُبشق 

احلطب حىت تمفَل يداه، وتتخاذل رجاله، مث يؤتى اخلبز قَجا فتبكي عيناهار .
يأكل جبيزا وينفز خفيزا، وقد يضرب ضربا شديدا، فال يجعليأُن بل ه أحد ،

يِق أُفَجغضِبدر هم فيدوسونه بضوهو يشكو كثريا. ٍده،ع قوله يف  فما ينج
                                                 

 )الناشر". (يلقى: "سهو، والصحيح 21
 )الناشر". (كمخذول: "رمبا هو سهو، والصحيح 22
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قَقلب، بل يخِسئون  وه دعابةً شدقُدككلبي .ويطري نفسا من كل طبٍعه شعاع 
ٍبلْصرجال إذا صاىف. ، ويظنون أنه ثالثة األثايف وال األخيايفّ، ال حيبه شقيق 

فما أحبوإذا ز ،ع فما أَرحوإن أَب ،حفما ألَب بِر، أو بدته أو أَ أرضجىب 
هزرعمث باجلوع ت ب .وإذا تخبمن األموال فيهيج عليها زوبعة الزوال،  ماالًش 

مث يأخذه نوةُجاحلسرة ووجع اماد البال، وإذا شكى فحه أن يك عليه ضح
ويوأنفَ .ى إىل اجلهل واجلاهلنيعزدعمر ه عزا، حىت اشتعل بشه رأسا، وإذا يب

تزوجفز وجباِل جدة ناشزة، كريه املنظر مسنون الوجه ونافرة، فينفد  مفسٍةع
لقلة ذات  ٢٣ينتهرعمره يف نائبات الدهر وحتت أنياب النكد، ورمبا يريد أن 

اليد، ويرى نفسه يف فالة عوراء، ال شجرة فيها وال غذاء، وكذلك يعيش أخا 
ام، ل أو يؤخذ يف زكحطْد وتارة يرم يف آالم، وميرض كل عام، فتارة يغمراٍت

وقد يعروه مرضفيمتد م داه، حىت تعرقه مداه، وباآلخر يع عنه ثوب نـز
   .م إىل أيب حيىيسلَّيا، ويحاملَ

أليست يف أفعال اهللا .  سنن اهللا يف العاملنير، مث تذكَّر مث فكِّرفكِّفاآلن 
معضالتال ت ى، وأسرار ال حتصى؟ فِقدراهللا على  أيها املسكني أقوالَس 

وصدق  ٍد يف أمر جمدلْه، وال تعجضاِل أنباء اهللا وعفعاله، وال تعجب ملعضالِتأ
 بلغين ماراٍتأ  عنها، وما شهدتخربت عالمات أُما رأيتإين  لْتقُه، وال مقاِل

 يتم كلماته كلها، وأظهر عالماته مجيعها، ولكن عأنباؤها، فإن اهللا قد أمتّ
ن أنباء وكم ِم.  عليك حقيقة أفعال اهللايتم أقوال اهللا، كما ععليك حقيقةُ

تكسنكَّى وجودها باالستعارات ولطائف اإلمياء، وتمتام الوعد إشخاصها عند أ ر
دقَّواإليفاء، ويأال ترى .  معانيها من حضرة الكربياء، مبا يراد أنواع االبتالءق

هومها فال اللباس، وكيف خيفى مفأنواع يف إىل رؤيا الناس، كيف تتراءى 

                                                 
 )الناشر. (كما تدل عليه الترمجة الفارسية" ينتحر: "سهو، والصحيح 23
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العلم من رم وال ينطقون مون يتجلى حقيقتها إال على األكياس، الذين يعلَّ
  بالقياس، فأين تذهب من سنن رب العاملني؟

 ها قطّلُت سيعود ويرجع إليك، فال حتِمن ابنك امليإوإذا قيل لك يف الرؤيا 
إىل قربه عينيك، وال حتِفعلى احلقيقة أنت ومن لديك، وال متد لَر حدا يف ه طمع

إن ابنا : ولل الرؤيا وتقُحياته، وال جتادل الناس يف رجوعه بعد مماته، بل تؤو
مثله يولد يل فكأنه هو يفأَ. ولؤى تقلّنيف أمر عيسى، تلك إذا قسمة ب 

 كالذين هلكوا من قبلك وضلوا لْ من اهللا األعلى، فال تعجضيزى، وكلٌّ
  .وأضلوا كمثلك
أن اوقد علمت قوا تفريقا، فلو لقوم جهدوا جهدهم ليضيعوا أمري ويفر

إم مكروا . كاملعدومني الفانني ٢٤وه متزيقا، وليجعلوناكان من عند غري اهللا ملزقّ
كل مكر، وهيصوا علينا الدوائر، فِدجوا عشائر، وتربيوا حتت دوائر السوء س

وقال . حلاسديند وجوه اخمذولني، وأعظم اهللا شأننا، وأعلى برهاننا، وسو
ذَ:همفرعون رأنا إين عه، و أنا الذي رفَ موسى، إينلْوين أقته، طّالذي سيح

ويلقيه يف جإين ": وقال ريب. هانني املُبمهني نمأراد إهانت ك، ومعنين أراد  م
ل مكانته هي السفلى، إن اهللا ال وته الكربى، وجعخ نمعذاقه ريب طَأ، ف"إعانتك

ملستكربين احيب .  
 ه أرض اهللاكيف يأيتنا علينا، و ربدون إلينا، وكيف مينوترى الناس كيف يِر

صها من أطرافها، وكيف يأتينا خيار الناس من أقطارها وأكنافها، ذلك من ينقُ
ري الناس أن أعداءنا كانوا كاذبنيفضل اهللا لي .إنه يمن يشاء، ويرفع من عز 

إن  أال لفضله،يشاء، ال راد احلق عال، وتعا للقوم الكائدين املزامحنيس.  
ه؟  كماِلمكَها أو حتيط ِح معضالِتمه، أتفهثار سنن اهللا يف أفعاِلآ إىل روانظُ

 أفعاله إىل طرز أقواله، وختتار سبل الغاوين؟ أما ترى ِزرن طَفما لك ال تدي ِم

                                                 
 )الناشر". (ولَجعلونا: "حيبدو أنه سهو، والصحي 24
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ه أنه من الفاسقني ِتمس ن ظاهِردرى ِمبتلى بالنائبات، وال يا قد يعبدأن 
والفاسقات، فاآلفات تنـزل عليه كالعوائر، أو كالسهم العائر، ويتيه 

صبة ن ع ِمدع، واآلن يك املال النفيسكاملستهام احلائر، وكان يف وقت ميِل
محىت يبدو باِدفاليس ،بانة، باِل اللُيأنا أكثر ماال :سوة، وكان يقول الِكي 

 يشجح إين من الصاحلني، و:، وكان يقولدلَ التنعم واملَعطيتوولدا، وأُ
وفاِتيحانُوش كيف احلديث والقرآن،  له دخل عظيمعي أن  وأمني، وكان يد

اهللا وقضاؤه، ونزل عليه بالؤه، وأنه مجع يف نفسه أنواع العرفان، فأتى أمر 
حبمٍقفاشتهر. لنيل اجلاهفذهب بسمعه وأبصاره، وختم على قلبه وجعله أو  

فصارت له .  من اجلنة اليت كان فيها كاملكرمنيجخِرفاضح، وجهل واضح، وأُ
مة، نة واحلصص املفروضة املسلَّالسفاهة والذلة، واجلهل والنكبة، كاملواريث املعي

، ونوائبه تويعلم الناس أن مصيبته جلّ. ط من مساء العروج كامللعوننيوسقَ
عظمتو. ون به مستهزئني، مث ميردِبهو يمن قدر اهللا ر فال يقدر على أن يفر 

اآلطال، ورمبا يتبصر كاجلَة على الحقذي اجلالل، ولو فر م كالقارح، قِدذع وي
راع،  وقت كالي اهللا ويطرحه كالصيب يف البارح، فريتعد كلَّ قدرءفيجي

،  من القدر الالزم، مث ال ينجو من اهلم اهلاذمر أزيدويفكّ، عاعكاللُتحرك وي
مث يبدو له أن يقطع املسافة النائية ليعاجل اآلالم القضائية . ويبقى كاخلائبني

، ، يريب العلماء ويشابه الوابلَ"كابلَ"ن أمري إ فيقال مثال ؛ويكون من الفائزين
 مع بعض اإلخوان، ليوطنوه "كابل"فيفرح فرحا شديدا كالسكران، ويقصد 

 ه رفيق جيعل ابنه الذي هو سر كسحاب، وهودراهمروا مطَوي،  جناٍبعأمن
علْتاده، خوفا من ارتداده، ومل تزتعاين عين ه السرعاصي الكَى، وتل ى، فيِصر
 بعض ، ويلقىجة، بعد مكابدة أنواع الصعوبةه املُ النفس وجهِد بشق"كابل"

العان ا من احلرمان، أو اهلو، ويصايف بالنفاق واملداهنة، وخيفي مذهبه خوفًلِةم
د ر املعيشة، فيسجسن عل له النفس ِمسووكذلك ت. "عبد الرمحن"من أيدي 
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تواضعا لكل ذوي الثروة، وخيرق فيه ما قيل  أمام أركان احلكومة، وحينئذ يصد
  ." الفقري على باب األمريسئِْب": يف أهل التزوير

فاحلاصل أنه يصد ع علةَمحبة األمري باحملبة، ويتبخبخ بالصي وج، ويهأقدام 
ويسأل ة،  عطيمة، أو تسلَّ مطيب، فال يقول له أحد اركَإىل قصر األمري غربةً

وينكِّ. اذينإحلافا كالشحرمنيه ويلفِّر شخصويكون . ع وجهه، لئال يؤخذ كا
مث . م عليهم حتية اخلادمنيذائهم، ويسلّمن غفيهم  وأفىن ن حذائهم، ِمهلم أطوع
 أمامه كالساجدين، رة األمري، ويذهبون به كاألسري، فيخرإىل حضيقودونه 

، ضر وأهليين سري األكرم، والسلطان األعظم، م أيها األميا: ويثين عليه قائال
وبعمرك إن عيشي مروجئتك من ديار بعيدة، مبصائب شديدة، فتصد ،قعلي  

  .املتصدقنيجيزي إن اهللا 
 ويتكلم س، ويقول اجِلٍقلَن مريه رائحة ِم ي، والٍقِل ذَوخياطبه األمري بلساٍن

 املسكني أن أجله قد حان، فهناك ال يبقى إميانه باأللطاف غضبان، فيظنبه 
 دةَبرج بوله من اهليبة السلطانية، وكذلك خيزي اهللا عخيويكاد الرمحانية، 
وير، مث خيرج من بيت األمري، ويستيقن األمري أنه أحد من أهل التز. املخلوقني

فال يوأما ذلك املغرور اجلهول، والسفيه املخذول، . ى إليه كرجال متقنيؤو
م إليه، ويكرمه األمري ويكون له مكانة لديه، أو فيظن أن العطايا العظام ستسلَّ

  . يدخل يف املقربني
س كالصائد والصائدات، اللباوتغيري خيالت، الت فبينما هو يف نسج هذه

رون عن فطرته وطريق نفاقه، فيفاجئه خبقاقه، ويى ِشلع بعض املتومسني عليطّ
س وِجوي. أنه من املقتولنيويظن اق، شفاق، وال يسري الوسن إىل اآلم اإلداُء

 على خيفة، مبا يرى رعب األمري وطريق عقوبة، فتكاد تزهق يفةًيف نفسه ِخ
فيفر ويرحتل . نفسه ويسقط كجيفة، أو يغمى عليه كاملفسدين اخلائفني

أو يعطى له قليل .  من أمري املسلمنيلةًين، وحيسب حياته ِصدِججني املُدِلباملُ
  اصلخمامه،ه وال جهدن إصرامه، وال تفيده سجدت به شيء ِملُّإنعامه، فال يِق
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بل يعرف أنه ليس أهل إكرامه، فال يظلمه األمري النحرير، بل هو يظلم نفسه 
خمذوال وملوما، ومريضا حمموما، فال ينفعه البحر وال الغدير، فيقصد داره 

ظِهوير أنه رجع فائزا مقبوال، مع أنه ريف احلافرة، ورجع بالكَد ة اخلاسرة، ر
  .كاملصابنيعمره  ينفد ولكن يستر أمره خوفا من الالعنني، وكذلك

ا من الزمان، وبعد برهة يقصد أناسا مث يرجع من تلك البلدان، ويصرب ملي
من جناب، ويتردد من باب إىل باب، وخيسأ  خريآخرين، فال يرى وجه 

من ىجلَككالب، وتترامى به مرامي اإلفالس، إىل فلوات اهلوان واالنتكاس، وي 
  تربة، وأخا كلِّ كلِّ يصري ابن حىت،ٍضر، ويكابد حمن السفر لعأرض إىل أرٍض

غربة، يقطع كل واد، ويشهد كل ناد، مث يرجع جبٍض كرماد، ومر ووجهٍٍٍدر 
ا عن األشجان، وال قوما مواسني يسِلال يرى يوما م.  كاخلائبنيجالٍد

وكذلك ، ه كامللعوننيتخن بمام، لينقطع اآلالم، فيلعكاألعوان، وال يأتيه اِحل
يأكله اإلفالس، ويدوسه . يناذين والسائلني إحلافا واملعتر الشحنِةِشنيعيش بِش

ط فيغيض، ويسعى أن ، ويريد أن ينبواس احلاالنتكاس، حىت يذهب عقله وخيتلّ
ة بأسن يصعد فيتصدى له احلضيض، وال يزال يسمع لعن القوم، ويوخزونه
ِضاللوم، ورمبا يضربونه على هفوته، مغاضبني على ما خيرج من فوهته، ويون ب

عليه بأدىن العثار، وكادوا أن يقتلوه بالسيف البتار، وال يعع ذْون عن اللَد
ع، وال يذيقونه رائحة كرم الطبع، بل رمبا يضربونه بالنعال، أو العصي ذَوالقَ

واحلبال، حىت جيد ما جيد احلائر الوحيد، ويرى كل ما كان عنه حييد، ويقول يا 
إىل فيضطر . ين اخلزي املبيدليتين مت قبل هذا وما مسأن خيتار البح، ني املطو

ج ، ويِليلَ، يغتمد اللَ، ويركض عاجالًفيمشي راجالً. ح كاملصابنيوالسري املرب
السيل، ورمبا يتراءى له شبفيفرح ، أو يدعوه أحد بإظهار وداٍد مراٍدح ،يعدوي 

 يٍل ِم، وإجازِةميٍلوذَ ٢٥ٍدقْه بوباضر ِعينِض ويساد،ي واستنآٍد، ِبتاٍد عوضإليه ِن

                                                 
 )الناشر". (بوخٍد: "سهو، والصحيح 25
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ي قد مان، ويتحقق بعد ميل، فباآلخر يلقى اخلسران واحلرمان، ويظهر أن الداع
، "نزول املاء"  االستهزاء، واألمل باطل وخيال كتخيالِتوحملأن سفره ابتالء 

ره األجل به النوائب، وحيضشي وباآلخر ت. خسران مع مشاتة األعداءواملآلُ
 عند رفع جنازته، وال ، فال يبكي باٍك، وعليه هدممالغائب، فيموت وهو ِه

رون ويلحقون  أبناؤه بعد موته من الدين، ويتنصدرقته، ويرتتذرف عني على فُ
ع امسه قطَون إليه إال اللعنة، فيدهبة، وال يوميلك شركاؤه داره اخلِر. بالشياطني

من الدنيا، ويكون مآل أمره خسران الدنيا والدين، وسواد الوجه يف الدارين، 
  .والبعد من رب العاملني

والعزة واإللد يف بيت الشرف والكمالورجل آخر و ،أبويه قبال، ما مس 
وما عِلاإلفالس ،م ما البأس وخرجه األكياسويهتز ،يه،  اخلدام عند حركة شفت

ن كل ا، وِمبوِششعه مرفْطا، وقَنِبه مرفْيه، وترى ج لدما أحب لتحصلون بويِث
الناس سعيدا ومن حيسبه و ويعيش محيدا ،هيسِلدن خه، ومتيسسيع ِكتر يفعٍل

  . الصاحلني
بل رمبا جتد رجال فاسقا قوميراح،  النشاط، مييس يف حلل اِمل الشاط مجوم

فود،  على الس غريٍضد له كل حلٍمسفَّ ي.سهمه من غرض األفراح وال خيطئ
ويبوِزز كأُى له الفراريج مع الرغيف املثرود، وهو يأِبشوزا  الظباء، وقد جيد كن

ا كالدواب بإراءة مالمح السراب، ومع ذلك ال يرى ء، ويصيد أناسراهيف اجلَ
 ، ومساِعيٍد ِغى حظا كثريا من رؤية، ويعطَالصعوبةبد  وال يكاوبة،ء واحلُالبأسا

مع أنه يسارع يف . أغاريد، وأموال وبنني، وأمالك وأرضني، وغلمان وخادمني
اهلنات باحلسنات،  ِعسالسيئات، وال يتوب من املمنوعات، وال يأخذ يف كُ

الِفوتات، وجياوز حدود اهللا ي اهلفوات قبل الوفاة، بل جيترئ على املنهي
، ومداناة أهل تقا، ولقاء الِثةقاوال يتقي بل يتربأ من مالقاة الت. كالغالني

نصح مع ينات، ومعاناة الفاسقات، وال يسقاناة القَالديانات، بل يرغب يف م
ر الناصحني كالعقارب، وال يلتفت إىل وصايا أِباألجانب وال األقارب، بل ي
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بل يصول عليهم كاحلَاحلي ،وال ٢٦يفيءي منشربل يزيد كل يوم ه إىل الطي ،

                                                 
 واعلم أم قوم يعتقدون .ن أعمال النشأة السابقةالربامهة إن التفاوت ِمبعض قال : حاشية 26

 من أنواع ثت مراتب املخلوقات، ويقولون إن أنواع احليوانات قد حدتفاوتبالتناسخ نظرا على 
وأنت تعلم أنّ هذه األوهام ما ظهرت . بنيوِعأصروا على هذا وجاءوه ماحلسنات والسيئات، و

قاطعة، بل من حجج  حجة ا بصرية، وال من لُجة معرفة صحيحة، وما قامت عليهمن منبِع
ا عند ع ثواتشبالفكر وقلّة دراية، وما  الوصول إىل حقيقة أصلية، ولغوِبٍه وحرية، وعدِمم 

الً عليها، بل أنت ستعلم أن الدالئل قامت على ما خالفها كما ال خيفى استطاعوا أن يقيموا دلي
ا باليقني رجع إليها ثانيا، يتوا أن الروح الذي انتقل من الدنثِبوكان عليهم أن ي. على املستبصرين

  . ورآه حزب من الشاهدين، فما أتوا بالشهداء كالصادقني
 اَهللا�جيعلونظام الرمحانية اإلهلية، �خيالفا من وجوه بطالن هذه العقيدة الفاسدة، أ وكفاك

وأنت تعلم أنه خلق كثريا من اآلالء والنعماء لإلنسان، . لنياخلالق كالضعفاء املعطَّالقادر الكامل 
وما كان وجودوان، كما أنه خلق األرض والسماء،  أعماله يف تلك األ اإلنسان وال وجود

وال  . واألرضني، لينتفع ا الناس بإذن رب العاملنيوالشمس والقمر وكل ما شاء، يف األفالك
شك أن وجود اإلنسان ووجود أعماله بعد وجود هذه املخلوقات، كما ترى أن وجودنا 

األرض والسماوات والعناصر اليت عليها مدار احلياة، واإلنكار جهل وسفاهة،  لوجود مسبوقة
نا كثريا من النعماء، كيف يظَن أنه بدل ومن قبيل املكابرات، فالرحيم الذي خلق لنا قبل وجود

  قانونه بعد تلك اآلالء، وفوضنا إىل أعمالنا كبخيل وضنني؟ 
 .ر التناسخاتوحمث الذين انغمسوا يف هذه التوهمات، وظنوا أن هذا العامل يدور على ِم

ذلك ات، بل كل روح قدمي وواجب كمثل اهللا وكق املخلو أصِلنه ليس أحد خالقإيقولون 
فإم ملا أنكروا . ع املصنوعاتمهم من إنكار صاِنأجزاء املركبات، وهذا هو األمر الذي لِز

وا بِقبوجود البارئ الصقروا إىل أن ياع، اضطردم األشياء، فجعلوا كل شيء واجب الوجود، ن
يل آخر فهذا دل. نيدم كاملتشارِكع العامل أحد منهم يف الوجوب والِقوظنوا أن صاِن. مضطرين

وم األشياء، وبه بقاء .  كالمهم عند احملققنيعلى إبطال أوهامهم، وردفإن اهللا الذي هو قي
دم األرض والسماء، كيف ميكن أن يكون أحد من املوجودات، ويساويهم يف الوجوب وِق

على ا منهم وعلى درجة املساواة، فكيف تكون ربوبيته حميطةًالذات؟ ولو كان البارئ أحد 
الفيض ورب   وأجساد الكائنات؟ بل هو إذ ذاك يكون كاإلخوان لآلخرين، ال مبدأَحوااألر

 شيء مث حينئذ ال تبقى داللةُ.  السماوات واألرضنيوِموشتان بني هذه احلاالت وبني قي. العاملني
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على وجوده، وكيف الداللة إذ مل خيلق شيئًا بل تباعد عن حدوده؟ وال يفيت القلب السليم، 
  .ل القومي، أن يبقى وجود البارئ بغري دليل وبرهاٍن مبنيوالعق

ا سلّموا أنّ أنواع املخلوقات نتيجة ضرورية ألنواع احلسنات والسيمهم أن ئات، لِزمث لَم
 احلسنة والسيئة، وهذا باطل بالبداهة واملشاهدة أقسام جاوزال ييقروا بأن أقسام احليوانات 

وهام قد نِحتت من تلفيقات إنسانية، وجتويزات اضطرارية، فإم إذ  فال شك أن هذه األ.احلسية
   �.مل يهتدوا إىل احلق، ألقوا اآلراء رمجا بالغيب كالعامهني، وما كانوا مهتدين

ة الناس مث من املعلوم أن األمر لو كان كذلك من رب الكائنات، لوجب أن يكون قلّ
 عند نظر التجربة، ألنا تحا باطل بالبداهة، وكذب ب عدد احليوانات، وهذرلتغي تابعاوكثرم 

 والديدان والضفادع بة واحلشرات، واهلوامِذرات، كثريا من اَألسبنشاهد غري مرة يف أيام ال
ا أضعاف مضاعفة من عدد نوع اإلنسان، بل ال يوجد الناس عوأنواع احليوانات، ونعلم أشر 

يبقى يف اخلريف ال  أن ، فلزماآلدمينيأرواح هذه احليوانات فلو كانت . شريها عند احلسبانع
 يف عدد نوع اإلنسان، مع كثرة نقصانا ولكنا ال نرى هناك ،نفس واحدة منهم يف األرضني

دينيمتزان حشرات األرض والديدان، بل نراهم كل يوم تكو .  
اهية ومن قبيل وأما قوهلم أا أرواح تتنـزل من معمورة السماوات، فهذه تكلفات و

حتتاخلرافات، نعلى تلك  عند فقدان الدالئل وورود االعتراضات، وما أرى دالئل أقيمت 
اخلياالت، بل هي كلمات غري معقولة خترج من أفواههم من غري اإلثبات، كمثل غريق يتشبث 

نني ولو كان يف السماوات وجنومها ومشوسها وأقمارها أناس ساك. باحلشائش خوفا من املمات
    اآلدميني،أجسادمطمئنني، لكان معهم كثري من احليوانات واحلشرات اليت انتقلت أرواحها من 

فبأي .  حمتاج إىل معمورة اآلخرين كنظام األرضني، غري وأمتَّولكان ذلك النظام أكملَ
ضرورة تلجأ األرواح حينئذ إىل النـزول؟ وكيف يستقيم هذا التأويل عند العقول؟ أليس يف 

اة هذه العقيدة رجل من املستبصرين؟مح  
مث لَما جرت العادة أن كل حشرة تتكون يف تلك األيام، وكذلك وقعت يف قانون اهللا صورة 

األيام املعدودة، فلو كان سبب هذا انتقال أرواح  تلك النظام، وال تبلغ إىل هذه الكثرة يف غري
ر من معضالٍت غري منحلّة عند التحقيقات، رات، لكان هذا األمسب ال أيامالناس إىل احلشرات يف

 .البطالن واحملاالت، ومورد كثري من االعتراضات، عند كل ذي رأي متني�بديهيبل من أمور 
أتظن أن بين آدم يذنبون يف تلك األيام أكثر من أيام أخرى، فيموتون وينقلبون إىل احلشرات 

 بالثلج التام، أو يشهد عليه قانون اهللا أهذا أمر يقبله قلبك.. جزاًء من رم األعلى؟ فانظر
  وصورة النظام؟ 
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مث إنا نشاهد أن كثريا من احلشرات والديدان الصغار، خترج من أقصى طبقات األرض عند 
، ال خيفى عند االمتحان، أو تتراءى ئبانكالِصحفر اآلبار، بل توجد يف مياهها ديدان دقيقة 

 على سطح األرض ا رأيك؟ أتزعم أن األرواح تنـزلت أوالًفاآلن م.  البصر باليقني حتديِدبآالِت
  . منتهى طبقات الثرى؟ فاتق اهللا يا مسكنيإىل من العلى، مث خسفت وبلغت 

فما بال الناقصني الذين ماتوا على حالة النقصان، وانتقلوا من هذه الدنيا مع أثقال :وإن قلت 
م ما يالعصيان، فإرون إىل الدنيا ليتداركودكملون وجيدون النجاة، أو ا ما فات، فكيف ي

ترلني، أو ية غري مكمإننا نعتقد بأن جهنم .. فامسع بني؟كون إىل األبد معذَّيدخلون يف اجلن
كملةٌماها اهللا أُ.  للغافلني، وموقظة للنائمنيهةٌ للناقصني، ومنبومسالداخلني، مبا م ترهم ب

  أن كل بصٍر يكون يومئذ حديدا بعد برهة من الزمان، ويكون كلُّونعتقد. كاألمهات للبنني
شقي سعيدا بعد حقب من الدوران، وال يلبثون إال أحقابا يف النريان، إال ما شاء اهللا من طول 

 إىل ضعف اإلنسان،  فهو زمان أبدي نسبةً،الزمان، فإنا ما أُعِطينا علم حتديده بتصريح البيان
كون كاألعمى إىل األبد على وجه احلقيقة، ويكون مآل نن املنان، وال يتروحمدود نظرا على ِم

أمرهم رحا ، بعد ما كانوا األحدية اهللا والرشد ومعرفة احلضرة مونعتقد أن خلود . عمنيقوم
وإيواء،  مرح لعٍن ، وبعد كلّالعذاب ليس كخلود ذات اهللا رب األرباب، بل لكل عذاٍب انتهاٌء

ومع ذلك ليسوا سواء يف مدارج النجاة، بل اهللا فضل بعضهم على . أرحم الرامحنيوإن اهللا 
د على فعله شيء من اإليرادات، إنه مالك امللك فأعطى بعض يف الدرجات واملثوبات، وما يِر

ثبت أنه هو املالك بعض عباده أعلى املراتب يف الكماالت، وبعضهم دون ذلك من التفضالت، لي
 لكل ةًوملا كان وجود اهللا تعاىل علّ.  حق من حقوق املخلوقنيليس فيه إتالفيفعل ما يشاء، 

ة، ومبدًءا لكل سكون وحركة، وهو قائم على كل نفس، فليس من الصواب أن يعزى إخالد علّ
 العذاب إىل هذا اجلناب، وما كان العبد مختارا من مجيع اجلهات، بل كان حتت قضاء اهللا خالِق

عظيم يف ن يده ومن إرادته، فله دخلٌ ِموم الكائنات، وكان كل قوته مفطورةًاملخلوقات وقي 
 الشقي ق فكيف يترك عبدا ضعيفًا يف عذاب اخللود، مع أنه يعلم أنه خاِل.شقاوته وسعادته
لُواملسعود، والعبدالفاعلني، وكل عبٍد يفعل أفعاال ولكنه أو ص نوإنه .  يده وهو صانع العاملنيع

فال . ه، وال يساويه أحد من الرامحنيبصه ِشفقُه، وِره غضب وجواد وكرمي، سبقت رمحترحيم
يفين كل اإلفناء، ويرحم يف آخر األمر وانتهاء البالء، وال يدوس كل الدوس باإليذاء 

فانظر إىل يد اهللا . ني من الناريمةًز ويأخذ ح بل يبسط يف آخر األيام يده رأفةً،كاملتشددين
بني؟ وكذلك أشار يف أهل النار وقال قوال كرميا، فيه إطماع زمته، هل تغادر أحدا من املعذَّوح

ء ربك ِإنَّ اخاِلِدين ِفيها ما دامِت السماوات واَألرض إال ما ش�: عظيم ونسيم اإلبشار، فقال
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ِريدا يالٌ لِّمفَع كبه ببصر حديد ونظر رشيد، وال تظن ظن ، فانظر إىل استثنائ)١٠٨:هود( �ر
  .السوء كاليائسني

ب ابنه وأضاع وحيده كانون والعجب كل العجب من إله النصارى، أنه بزعمهم صلَ
 طريق العدل والرفق واإلحسان، بل خوف من العذاب األبدي ةالغضبان، وما سلك يف اازا

ل هذا القهار، الذي فوض االبن احملبوب فأين الرحم يف مث. الذي ال ينقطع يف حني من األحيان
زاد .  اآلبدينألبدف عذابه كالرمحاء األخيار، بل ألقى عباده يف جهنم ار؟ وما خفّإىل الكفّ

العذاب زيادة فاحشة مكروهة، مث ادعى أنه قتل ابنه لينجي املذنبني رمحة، فما هذا إال طريق 
  . الظاملني املزورين

أن اهللا  ِلأساوى، وكَ نمهة قد تركوا سبل اهلدى، فال تتبع خرافات قوٍممث نرجع ونقول إن الربا
ترى أم مجعوا تناقضات يف خياالم، وأضحكوا الناس  أال. يهديك إىل صراط الراشدين

عوا رم بالتضرعات، ليفين د عقيدم أن يخبزعبيالم، وجاءوا بإفٍك مبني؟ قد لزمهم من جهِة
عٍز وغريها من اجال يوجد حتت السماوات، من بقٍر وجاموٍس وم حيوان من دون ركلَّ

 امرأة زوجا كانت هلم أو من األمهات والبنات واألخوات، ليستخلص أرواح احليوانات، وكلّ
خ ومن عذاب مهنيآبائهم من تناس�.   

 بل كان هذا الدعاء أهم مقاصدهم وأعظم مآرم إن كانوا راسخني على عقيدم 
على أن يدعوا رم يعطهم " ويدهم"عون خالف ذلك، وقد حثّهم دولكنهم ي. ومستيقنني

  .من البقر والفرس وجيعلهم من املواشي متمولني �كثري
بالبصرية، " الركويد"من مثل هذه األدعية، كما ال خيفى على الذين قرأوا  مملو "الويد"و

، ملا وِجد فيه دعاء ال يتأتى إال بفسق  من عند اهللا"الويد"فلو كان . مسعوه من الربامهة متأملنيو
 هلم أقاطيع من البقر واجلواميس ويصرفون مهمهم يكونوترى اهلنود كيف يودون أن . الفاسقني

 بل حيب ويدهم أن ال ، فكأم حيبون أن تبقى الفاحشة إىل أبد اآلبدين،إىل هذا األمر مدبرين
  .يقطع أبدا سلسلة ذنب املذنبني

الصواب، فهو الذي بينه أعمدة  األحسن األقوم يف هذا الباب، واحلق القائم على وأما القول
بد اآلبدين، بل له انقطاع وانتهاء، أوهو أن هذا العامل ال يدوم إىل . اهللا يف الكتاب لقوم طالبني

 وآثر نعماءه إال الذي اختار الشدائد على النعماء،ى لقَّيوال . آخر يقال له يوم الدينعامل وبعده 
فالذين وصلوا هذه السعادة، . اآلالم على اآلالء، وصرب على أنواع البأساء، لرضاء رب العاملني

منهم قوم جياهدون يف اهللا بأمواهلم .  عند الرب املنانوبلغوا الشرف والسيادة، فهم قوماِن
 اهللا، ةمرضاهم، ويشرون نفوسهم ابتغاء ِسهم وأنفَبح أَوأنفسهم، ويؤتون يف سبيل اهللا كلَّ
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ق نح ذي  ألدق كلَّ، ويسِب هيكٍل القوائِمظفِةو أَ فرٍسب كلَّويركَ. يف إمث مبني
ويشابه العندنِفل، ويد أيام العمر كخليع الرِدن مديسالو سه عن ن، يباعد دار

                                                                                                                     

طون فروال ي. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان م خصاصة، ويبيتون لرم سجدا وقياما وباكني
وقوم آخرون . يف حظ أنفسهم، بل ينفقون أمواهلم يف مراضي اهللا، ويعيشون كالفقراء واملساكني

 عليهم نفسهم، فيصبيتولّى اهللا أمر جنام، ويفعل م أمورا ما كان هلم أن يفعلوها لنجاة أ
مصائب وشدائد وأنواع النائبات، ويبتليهم بنقص من األموال واألنفس والثمرات، مث يرمحهم 

ه وأنواع الربكات، كما ينـزل على أهل الباقيات الصاحلات، بذلك، وينـزل عليهم صلواِت
سهم مبا صربوا  من عند أنف منهم، وجماهدةً عبادةًب تلك اآلفاتحسوت. ويلحقهم بقوم حمبوبني

فيبلّغهم اهللا مقاماٍت بلغها قوم زاهدون صاحلون وحزب عابدون مرتاضون، . عليها مستقيمني
  .ويرضى عنهم كما رضي عن قوم يعبدونه ويؤثرونه وجيعلهم فائزين

يف هذا املقام،  حمل اعتراضبقي فما . وخيتار لكل ما صلح لنفسه، وهو يعلم مصاحل املخلوقني
عطوا نعما غري حمدودة من الفضل التام، ءهم على اآلالم، وأصام حظ كثري وأُفإم وجدوا جزا
وورثوا جنة ال تنقطع . لذّات األبدية فرحنيال صدٍق كاألبرار الكرام، ووصلوا ودخلوا يف مقعِد

 أياٍم قالئل، ودخلوا فردوس رم بنصِبنعماؤها وال تنفد آالؤها، ووجدوا نعماء أبدية 
وطراوا، وال نضارا ه الدنيا إال طرفة عني تنقضي مرارا وحالوا، وتنعدم وما هذ. خالدين

 من نها وكُذْهذا مما أهلمين ريب فخ.  العارفنيأعني عليها لُيتبقى لذا وال عقوبتها، فال تتما
  .منه. الشاكرين

====================  
  )الناشر". (ختالف"والصحيح , سهو �
   )الناشر". (علجتو"والصحيح ,  سهو�
العذاب على بوجوب م مجعوا التناقض يف العقيدة، يعتقدون أ الربامهة، ين عقلُ أعجب:نوت�

 بل ،عون رم لكشف العذاب عنهم عند املكاره واألمراض واخلسراند الزمان، مث يِق ساِبسيئاِت
بعضهم يديف هوا وتعٍبعون باإلصرار، وجيلسون يف موقد النار، بكد ،رون يف ، وال يفكّ هلٍب ذاِتجر

   .كالعاقلنيهذا التناقض 
  )الناشر". (بديهية: "سهو والصحيح �
 ذه االعتقادات، لعل متسكن  م إن كان التناسخ هو احلق فيجب أن جيتنب التزويج كلُّ: نوت�

  منه. النساء املنكوحات كن بنام أو أخوام أو أمهام أو أمهات األمهات
 )الناشر". (كثريا: "حيحسهو والص� 
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 مسجدا بل يطلب دار أهل الصالح، ويثافن بأهل الفسق والطالح، ال حيلّ
عسجوباطئٍة وٍددا، ومييل إىل ناجٍة، مملومن صهباء حممر قة ملتحمة، لَة، يف ح

ب، ف وعليها يكلَا ففيه يرغب، وا يكلَيتخذ دنياه صنم. ارة مزدمحةونظّ
يذهب عمره يف .  كل حني، وال يتزود من العقىب والدينوفيها يتنافس يف
ف  طرف يعِطن كلِّ على قلبه كذات اللهب، وِمالشح عتطلَّاكتناز الذهب، و

عليه القلوبوي ،ا، وال ينصاع عاهلُ قدوره وال ِجلُى له املطلوب، وال تعطَّسن
ذَأيامه وال إقباهلا، ويب هحالُجويبار ،يرى يوم احلرمان يف الله، الك له ز 
النعماء، وال ينحو بخال تسقط . ه حنو االنكفاء، مع أنه ينفد عمره يف الفحشاءت

عليه صاعقة، وال تلدبل يكثر أوالده، ،، وال ميحى امسه من األرضنيةٌغه حي 
 يف كل ناد حمشود، وحمفل مشهود،  ميلك الصدر.وجيمع حوله أحفاده

وين بدور احملافل، ب ِمحسورؤوس األسافل، ويقوم خدسه، حىت أه عند رم
يهبلَة، ويشرب احلَ من نعاسه، ويأكل ويشرب حىت يكون بطنه كالقبَءلِْم ب 

لْالعبة، وال يأخذه توخوال يكون من املبطوننيم  .ٍةيركب على كل مطي ِطوٍةي ،
ويكون له تنعمه كعطيال .ا اإلميانفه األمالك والغلمان، وال يدري مة، ويشغ 

يغادر صغرية وال كبرية، وال يثىن عليه خلقا وسرية، ومع ذلك يكون مرجع 
اخلواصوالعوام ويصافونه باحلب ،التام حىت يكون قربه بعد موته معتم ،ر 

ومساَءالزائرين، وتتعهدها صباح ز ماملعتقدينر  .  
 ذكرهم يف رجال الذين مسعت الِرو هذا اإلنسان، وحِرووما قام دليل على كَ

سابق البيان، وال يدراسني، وآخرين دخلوا يف ى كيف وقع قوم يف يد النخ
منياملنع.  

ال تبلغ األنظار منتهاها، وال تدري األفكار مغناها، فإذا أسرار  فهذه 
هذه املعضالت يف أفعال اهللا فكيف ال يوجد مثلها يف أقوال اهللا؟ ما وجدت 

وال احلكيم على أفعال احلكيم؟ مع أما كاملرايا املتقابلة، لك ال تقيس أق
 فال .ق املشاة فيهما من وجود املناسبة، وحتقُّ، فال بداملشاكلةني يف موكالتوأَ
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 األمر الصحيح الذي جيب أن  املعضل، وال تردي األمر احلد الذي يسنِزجتاِو
يل، وال تكن من املتعصبنيقب.  

قد مات نيب اهللا . لوا إن كنتم طالبنيروا مث اقبمسعوا، مث فكّ ا،يا عباد اهللا
لق اخلَ عيسى، وأخربنا عن موته خريوسيالورى، مث شهد على موته كثري من د 

عند وفاة نبينا املصطفى، أعين خليفة اهللا أهل العلم والنهى، كما شهد شاهد 
مة، وما جاء لفظ وكذلك ذهب إليه كثري من األكابر واألئ. يق األتقىالصد

وشتان . ةمإىل هذه اُأل" النـزول"ة، بل لفظ املسيح يف نبأ خري الربي" رجوع"
 فاتقوا اهللا يا معشر املؤمنني، .النـزول عند أهل املعرفةبني ما بني الرجوع و

  .واقبلوا احلق يا حزب الصاحلني
يام من أمر  هذه األا مقبوضا ألحد، بل تداولُب اهللا ليس إرثًرواعلموا أن قُ

. والكربياءالعظمة رب صمد، يلقي الروح على من يشاء، وكذلك تقتضي 
روا بفكر ال يشوبه زيغ وال أأنتم جتادلونه على ما فعل أو تقومون حماربني؟ ففكّ

يل، وطَمهِهذْروا قلوبكم من كل تعصب وال يبأَ. يلكم سوا تقواكم تقواكمر، 
 فاتقوا أن حتاربوا اهللا ،مين قد أقامين وبعثين وكلّواعلموا أن اهللا. يا أبناء املتقني

كي، وإن يدي هذه فوق كل يد تبتغي لْ يف يومي هذا إال فُكلْال فُ. متعمدين
  . ريب، فال تنبذوا احلق بعد ظهوره، وال جتعلوا أنفسكم من املسئولنيةمرضا

من  وال  من أقواله وال مرتد بكافر وال معتٍد لست،وبعزة ريب وجالله
ى مذهبنا وقد تقو. عرضوا عن احلق كارهنيبل جاءكم احلق فال ت. امللحدين

بتظاهر األحاديث والفرقان، مث بشهادة األئمة وأهل العرفان، مث بالعقل الذي 
هو مدار التكاليف الشرعية، مث باإلهلام املتواتر اليقيين من حضرة العزة، فكيف 

نا إىل الركن الشديد، واعتصمنا حببل اهللا ويأنرجع إىل الظن بعد اليقني؟ بل حنن 
يد، وما جئنا مبحدثات كاملبتدعنيا.  

وقد علمتم أن املسيح املوعود، يكسر الصليب املعضود، فهذا هو الزمان إن 
ى يف شأنه األكاذيب، فشى الصليب، وكيف تعلَأما ترون كيف ي. كنتم موقنني
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 اإلسالم حتت أقدام سيواخلمر، وِدوإىل أي حدود بلغ األمر، وكثر اخلنـزير 
 خبِة الرسل ونين املفسدين؟ أليس يف أحاديث خري الكائنات، وأفضِلِوغاملُ

اجة يف ها املو إال عند غلبة الصليب وفتِنجييءاملخلوقات، أن املسيح املوعود ال 
فإن . ن أعظم العالماتاجلهات؟ فهذا هو األصل احملكم ملعرفة وقت املسيح وِم

 النصارى مل تبلغ إىل م تظنون أن املسيح ما جاء على رأس هذه املائة، وفنتكنت
غايتها املقصودة، فلزمكم أن تعتقدوا بامتداد هذه الفنت إىل رأس املائة الثانية، أو 

 فلو كان عمر فنت النصارى إىل .على رأس مائة أخرى من املئني اآلتية البعيدة
  الم إىل تلك املدة يا معشر املتفرسني؟هذه األزمنة الطويلة، فما بال اإلس

مئني؟ فإن أو  إىل مائتني أرضيتم أن تتزايد فنت الدجالني القسيسني ومتتد
إىل أيام ظهور املسيح، كما جاء بالبيان الصريح، يف أنباء خري  غلبتهم ضروري

فما تأمرون يف هذه القضية؟ أترضون بأن ميهلهم اهللا إلغواء الناس إىل . املرسلني
جاح اإلسالم من أصوله املباركة، وال يبقى أحد على لك املدى الطويلة، ويت

  وجه األرض من املسلمني؟
أيها الناس اعلموا أن وقت ظهور املسيح عند اهللا هو وقت ظهور فنت 

 اللبيب، الصليب، وألجل ذلك قيل هو يكسر الصليب، فتدبروا كاملستدلّ
 إال جييءألمة املرحومة، أن املسيح ال ا ٢٧املسلَّماتمث من . وقوموا هللا شاهدين

على رأس املائة، فهذا الرأس بزعمكم قد انقضى خاليا ومضى، وانقطع الرجاء 
 قسيسني أعداء اهلدى، مع  ووجب بزعمكم أن تبقى فنت،إىل رأس مائة أخرى

 . املسيح كما أخرب سيد الورى وقِتتزايدها إىل تلك املدى، فإن وقتها شريطةُ
ملصائب على اإلسالم أن تعلو شوكة الصليب إىل تلك األيام فهذا أعظم ا

 فما لكم ال تتفكرون، .البعيدة من األنام، وميتد زمان إغواء اخلواص والعوام

                                                 
  )الناشر". (مسلَّمات: "سهو، والصحيح 27
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وتبدكْلون شوتنكرون؟ وجاءكم احلق يف وقته فتعرضون، بالكفران  نعم اهللا ر
ون ما فُقْر، وتأتكفرون عبد اهللا املأمو. وجتعلون حظكم أن تكفروين وال تتقون

ليس لكم به علم من اهللا الغيور، وتتكلمون مستعجلني؟ أنسيتم ما جاء الناموس 
ين؟ وإذا دِجمت إىل الدنيا مدلَخ يف أمر الدين، وأَأتوانونبه أو كنتم قوما غافلني؟ 

وأكثركم ينظرون إىل أهل . مررمت باحلق مررمت مستهزئني إال قليل من الراشدين
وإن سخط اهللا أكرب من سخطهم وهو غيور لعباده . رينالسخط حمقّاحلق بنظر 

  .املأمورين
أن أفتري عليهوما كنت ،املفترينميهل  مثواي، وإنه ال  إنه ريب أحسن .

يام أوتدرسون كتابه مث ال تفهمون . وأنتم تعرفون سنن اهللا مث تنقلبون منكرين
ة من غواية، فاحلجة عليكم لكم اهللا بعقل ودراية، وفراسة مانعفض. الصادقني

ني واحملجوبني كله على رقابكم، إن كنتم يم اُألن أحبابكم، وذنب ِممتأَ
، فاآلن ال عذر متِهل مبا أُعتمرت، وصد كما أُغتوإين قد بلّ. معرضني

ر ع اهللا داِب ملعاند، وظهر األمر وحصحص احلق وقطَ قوٍلجلاحد، وال حملَّ
وصار املستور مكشوفا معلوما، فال  ،مكتومامر مرموزا  األيما بق. املرتابني

  . تكتموا احلق بعد ظهوره إن كنتم صاحلني
 يف قلبك أن العلماء ينتظرون نزول املسيح من السماء، فكيف جوال خيتل

باآليات احملكمة القاطعة،  نقبل قوال خيالف قول العلماء؟ فإن وفاة املسيح ثابت
، فاألمر الذي ثبت بتظاهر األحاديث والقرآن، واليقني رة املتظاه املتواترةواآلثاِر

ن سبل اإليقان، وال خيلو من  يؤخذ من ظنون ال ِمه أمرنأوالربهان، ال يبلغ ش
أوساخ مسفيه احلديث  يد اإلنسان، فاألمن كل األمن يف قبول أمر تظاهر 

نـزول على فإن ال. ، وله نظائر يف كتب األولنيوالوجدانوالفرقان، والعقل 
لِّطريق الربوز قد سيف الصحف السابقة، وأما نزول أحد بنفسه من السماء م 

 إيليا  نزوِلنبأَ � عيسى لَ كيف أوأما مسعت. فليس نظريه يف األزمنة املاضية
فه عن احلقيقة إىل االستعارات؟ واليهود أخذوا بظاهر عند السؤاالت، وصر
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ورموه ويله أت بل كفروا املسيح على النصوص وما مالوا إىل التأويالت،
عِربالتكذيبات، وقالوا ملحد يصرف النصوص عن ظواهرها وينات، ض عن البي

 اليهود والقول املردود، رحفاتقوا ج. فغضب اهللا عليهم وجعلهم من امللعونني
إن . ن قبل ويف هذا احلنيلوا ما قال عيسى ِم الفاسقني، واقب قدِمواتقوا موطئَ

زول عيسى يف هذا الوقت األغسى، كمثل نزول إيليا فيما مضى، فاعتربوا مثل ن
يا أويل األبصار، وال ختتاروا سبل األشرار، وال ختالفوا ما بني اهللا على لسان 

  .النبيني
ن ذكر دمشق وغريه من األنباء، وأما ما جاء يف حديث خري األنبياء، ِم

وحتتها أسرار يف حلل لطائف ه استعارات وجمازات من حضرة الكربياء،فأكثر 
ننـزل مث من املمكن أن . اإلمياء، كما مضت سنة اهللا يف صحف السابقني

من أتباعنا املخلصني، وما جاء يف احلديث لفظُبساحة دمشق أو أحد  
كم يف موت املسيح ِفكْأو مل ت. لريتاب أحد من املرتابني" النـزول من السماء"

 املصطفى رسول الرمحن؟ فبأي حديث تؤمنون الفرقان وشهادة نبينا شهادةُ
من اهللا بعدمها يا معشر اإلخوان؟ ما لكم ال تتفكرون كاحملققني؟ أعندكم سند 

ي الذي جاء يف القرآن األزكى، فأنتم ورسوله خري الورى، يف معىن التوفّ
تتلونه من عند أنفسكم كئون على ذلك السند وتسلكون سبل التقى، أو تؤو

ولن تستطيعوا أن . جوه لنا إن كنتم صادقني فإن كان سند فأخِرومن اهلوى؟
تأتوا بسند، فال تدوا إىل فَِلخإن كنتم متقنيٍدن ، .بالرأي وال وإياكم والتفسري 

تتركوا اهلدى، فتؤخذون من مكان قريب وال يبقى لكم عذر وال حجة أخرى، 
  فما لكم ال ختافون يوم الدين؟ 

ة، وأصحابه الذين ي إال ما قال خري الربيمعىن التوفّوأما حنن فما نقول يف 
وال قول قائل، إال  أحٍدأوتوا العلم من منبع النبوة، وما نقبل خالف ذلك رأي 

ن ي ِموإذا حصحص احلق يف معىن التوفّ.  خري املرسلني اهللا وقولَ قولَما وافق
 الرفع واالستيفاء، ي هو اإلماتة واإلفناء، اللسان خامت النبيني، وثبت أن التوفّ
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 فوجب أن نأخذ احلق الثابت بأيادي الصدق والصفاء، ؛كما هو زعم املخالفني
ل كل ما خالف األمر الثابت بالنصوص  السفهاء واجلهالء، ونؤووال نبايل قولَ

وال نؤثر الظلمة على األنوار، وال قولَ،م الظنون على اليقنيوالرباهني، وال نقد  
أنترك البينات للمتشاات، أو نضيع .  األسرارِمهللا عاِلعلى قول ااملخلوق 

  .اليقينيات للظنيات؟ ولن يفعل مثل هذا إال جهول أو سفيه من املتعصبني
أال ترى أن نزول املسيح عند منارة دمشق يقتضي أن ينـزل هو بنفسه عند 

 وال شك أن اعتقاد .تلك البقعة، وذلك غري جائز بالنصوص القاطعة احملكمة
ن بينات نصوص م ِمفهزول املسيح عند ذلك املكان خيالف أمر موته الذي ين

وألجل ذلك ذهب األئمة األتقياء إىل موت عيسى، وقالوا إنه مات . القرآن
مذهب مالك وابن حزم واإلمام البخاري، وغري ذلك من هو وحلق املوتى، كما 

ن إ بعض كرام األولياء وقال. أكابر احملدثني، وعليه اتفق مجيع أكابر املعتزلني
حياة عيسى، ليس كحياة نبينا بل هو دون حياة إبراهيم وموسى، فأشار إىل أن 

 . زعم اجلهالء هون جنس حياة األنبياء، ال كحياة هذا العامل كماحياته ِم
عي اإلمجاع على مماته واعلم أن اإلمجاع ليس على حياته، بل حنن أحق أن ند

آراء األولنيكما مسعت .  
ة ذهبوا إىل موته بالصراحة، واآلخرون صمتوا بعد متعلم أن أكثر أكابر اُألو

مث تعلم أن كتاب . ما مسعوا قول تلك األئمة، وما هذا إال اإلمجاع عند العاقلني
اهللا قد صرح هذا البيان، فمل إمجاعا خيالف القرآن، ن خالفه فقد مان، وال نقب

وحسن فضل اهللا ورمحته أن الصحابة وِم. آلخريننا كتاب اهللا وال نسمع قول اب
  ليلةَ�والتابعني، واألئمة اآلتون بعدهم ذهبوا إىل موت عيسى، ورآه نبينا 

املعراج يف أنبياء ماتوا ودخلوا دارا أخرى، ورؤيته ليس بباطل بل هو حق 
من اهللا األعلىواضح وكشف .  

دة القرآن وترضى فما لك ال تقبل شهادة الرسول املقبول، وال تقبل شها 
مث ال ميكن ألحد أن يأيت بأثر . بالقول املردود كاجلهول، وال تنظر بعني احملققني
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ة، يف تفسري لفظ التويف بغري معىن اإلماتة، من الصحابة أو حديث من خري الربي
وال يقدرون عليه أبدا ولو ماتوا باحلسرة، فأي دليل أكرب من ذلك لو كان يف 

م يف هذه  مقدخلشية؟ فإن حبث الوفاة واحلياة أصلٌقلب مثقال ذرة من ا
 يف الفروعات، بل  حبثٌيما بقيف األصل نا املناظرات، فلما حصحص صدقُ

وجب أن نصرفها إىل معىن يناسب معىن األصل، كما هو طريق الديانة والعدل، 
تنايف األصل وتستلزم التناقض، بل نرجعها إىل األصل احملكم  ولن نقبل معاينَ

  .احملققنيك
، وليس فيه ة إن معىن التويف إمات:وقال بعض املخالفني من العلماء اادلني

ثبت بلسان النيب وصحابته، وما كان ألحد أن يعصي  ٢٨شك وال شبهة، فإا
 نكال وعقوبة، وخسران ومعصية، وخوفكفر  هته، بل فيه خمافةُو فُبيانَ

وصار من األموات، ليلزمنا القول  يفِّو ت� ولكنا ال نقول أن عيسى ؛الدين
 فلم يبق من ،بعد نزولهفّى وسيت هبالربوز يف نبأ خري الكائنات، بل معىن اآلية أن

  .الشبهات، وبطل قول املعترضني
ن قلة التدبر واالستعجال، ولو وأما جوابنا فاعلم أن هذا القول قد قيل ِم

  آيةَرأما تدب. كاملذنبني املفرطنييل والقال، والستغفر ر قائله لندم من هذا الِقفكّ
�فلموفَّا تبالفكر واإلمعان�٢٩ينيتصريح على أن عيسى مات يف ؟ فإنه نص 

سابق الزمان، ال أنه ميوت يف حني من األحيان، فإن الصيغة تدل على الزمان 
  .املاضي، والصرف ههنا كالقاضي

اال بتبديل احلرف،  ال ترضى حبكم الصرف، وجتعل املاضي استقبكنتإن مث 
فهذا ظلمجدالك، وتكون يف هذا  منك ومن أمثالك، ومع ذلك ال يفيدك غلو 

 إن قومي قد ضلوا بعد :فإن املسيح يقول يف هذه اآليات. أيضا من الكاذبني
مويت ال يف احلياة، فإن كنتيف السماءا إىل هذا الزمان حتسب عيسى حي  ،
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مون على احلق إىل هذا العصر ال من أهل  بأن النصارى قائمك أن تقرفلِز
 فأين تذهب يا مسكني، وقد أحاطت عليك الرباهني، وظهر .الضاللة واهلواء

  .احلق وأنت تكتمه كاملتجاهلني
سبلَِقأيها الغايل ات الغلواء، واتر كب اهللا باملعصية، غِض طريق اخليالء، وال ت

بأكل  أَسوبة واملعذرة، وال تكن كالذي ب إىل التع املأمثة، وساِردوِر مدوال تِر
وِف ،رةِذاجليفة، وما اكترث ملا فيه من العإىل اهللا كاملستغفرينر  .  

  
  ِرريق التجاسـ طكه واتر قهرفوخ   األوامِرلَـ أهارك اجلب ربعِطأَ

  ِرـواِج اهلَد حرـعن ى ذَّأَوأنت ت  ر تصِبِراِبه الن على نار وكيف 
وحلٌّـ ِص اهلوى واِهللابمدم ر  لْكميف النواظِر  ٍمعى ناِعـ أفِسم  

  ِره غري قاِصاِتـمرعلى ح  ورـغي   إهلنا فإنّ وىغوا الطَرتـفال خت
وال تقعنْديا اب نفترِج  ٍدفِس الكرام مبِم  عن حكخاسِر ريرـ الشب  
وال حتسبنذنب ـا كها صغريٍني  فإن واللَّداد دى الكبائِرــ إحِمم  

وآخرنصحي توب ــوم  ةــة مث توبوتله ِم الفىت خري ِرناِكن م  
  

كم احلق إلمتام احلجة، ولو كان فيه بعض املرارة، إني بلّغت! أيها الصلحاء
روافتدب..رين.. ركم اهللا نصوال خيتلج يف قلبكم أن املسيح . إن اهللا ينصر املتدب

وليست . د يحارب الكفار، ويقتل األشرار، وخيرج كملوٍك مقتدريناملوعو
  ؟ههنا هذه القوة، وال العساكر والشوكة، وسطوة السالطني

 ها كلُّمف سقْفاعلموا أن هذه احلكايات والروايات ليست بصحيحة، ويعِر
وأنتم تعلمون أن صحيح اإلمام . من تفكّر بسالمة قرحية، ويتدبر كتب احملدثني

ع يض"البخاري أصح الكتب بعد كتاب اهللا الفرقان، وقد جاء فيه أن املسيح 
روا باإلمعانففكِّ" احلرب.خرج شكوك  فإن هذه الفقرة وأمثاهلا تشفيكم وت
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الناس، بل يفحم األعداء ويزيل  ٣٠اربحتنان، ألا تدلّ أن املسيح ال اجلَ
ج من  مساوية، حىت يخِراألوهام والوسواس، ويأيت بكلمات ِحكَِمية، وآياٍت

ا، ويقتا، ولكن ال بسيوف ورمح وقناة، بل حبربة من الصدور أضغال شيطا
مساوات، ويستفتح بتضرعات وأدعية، ال بسهام وأسنة، وألجل ذلك ال حيارب 

والعروج، فيكون يف  ومأجوج، بل يسأل اهللا أن يعطيه من لدنه الغلبةَيأجوج 
 فالقول الذي خيالف هذا احلديث الصحيح واخلرب .آخر األمر من الغالبني

  .الصحيح مردود وباطل وال يقبله إال جاهل من اجلاهلني
 حجٍة أمر شنيع ال يرضى مث اعلموا أن قتل الناس من غري تفهيٍم وتبليٍغ وإمتاِم

ان به أهل فطنة، وال نورى إىل اهللا العادل الرحيم، واملنعزفطرة، فكيف ي 
نا خري الربية، وقد  به سيدمي؟ ولو كان هذا جائزا لكان أحقالرؤوف الكر

 من اكثري رة، ورأى منهمجرة الفَفَمسعتم أنه صبر مدةً طويلة على تطاول الكَ
الظلم واألذية، وأنواع الشدة والصعوبة، حىت أخرجوه من البلدة، مث أهرعوا إليه 

حٍد من  صربا ال يوجد نظريه يف أَمتعاقبني مغاضبني بنية القتل واإلبادة، فصرب
ة، حىت بلغ اإليذاء منتهاه، وطال مسل حضرة العزداه، فهناك نزلت هذه اآلية ر

أُِذنَ ِللَِّذين يقَاتلونَ ِبأَنهم ظُِلموا وِإنَّ اَهللا علَى نصِرِهم �: من اهللا السميع اخلبري
�٣١لَقَِدير  

رة إىل برهة من فَ الرسل على ظلم الكَفانظروا كيف صرب رسول اهللا وخري
 حجة اهللا الديان، وانقطعت معاذير تمـحىت ت السيئةَالزمان، ودفَع باحلسنة 

 بغري جرمية، بل هو حليم ط الشاةَفاعلموا أن اهللا ليس كقصاب يعِب. الكافرين
اكم عادل ال يأخذُ من غري إمتام حجة، وهو الذي أرسلين من حضرته العلية، فإي

وحجاجلهل والعصبيةب .  
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روا ولُِعنوا وكم من العلماء والصلحاء اتبعوين مع كمال العلم واخلربة، وكُفِّ
 احلق واملعرفة،  هلم نورية والتهمة، فاستقاموا مبا أشرقروا بأنواع الِفوأُوذُ

قوا قويل مستيقنني، وآما ورسائل وصدبقني غري مرتابني، وألّفوا كُتنوا مصد
وترى نور الصدق يتألأل يف جباههم، وخترج . ليعلم الناس أم من الشاهدين

ح ِم واالستقامةُ،كم من أفواههماِحل كَِلمتترش ن مسوئهم، والزهادة يد يف شاه
زل عليهم سكينة ـون على احملارم وخيافون رب العاملني، وتتنئوجوههم، ال جيتر

رفام، وجلّى مرآة إميام، زكّى اهللا جوهر نفوسهم، وزاد ع. كل حني
وسقاهم كأس صدٍق وعفٍّة، وأعطاهم أنواع علٍم ومعرفٍة، وأدخلهم يف عباده 

أزواجهم  يلفقاموا هللا إلطاعيت، وتركوا إرادم إلراديت، وخالفوا . الصاحلني
إم من قوم أثىن عليهم ريب . وأحبام، وأبناءهم وآباءهم، وجاءوين تائبني

ربنا ِإننا سِمعنا .  يصلُّونَ علَيك،ترى أَعينهم تِفيض ِمن الدمِع": وأهلمين وقال
  ".ربنا فَاكْتبنا مع الشاِهِدين. مناِديا يناِدي ِلِإلمياِن فَآمنا

 فإم حلقوا بنا بألِسنهم ال ،فهم مين وأنا منهم، إال قليلٌ من الغافلني
فطوىب . هم، واهللا يعلم ما يف صدور العاملنيوِببؤلوا بعد شحم، أو أَبقلوم

 نسائهم أو أبنائهم  قولَعوا بعدللذين مسعوا وصايا احلق واستقاموا عليها وما ِمس
  . أو عشريم، وما صاروا كالكساىل بل زادوا يف اليقني
ن، وأظهر اهللا احلق وبين، وأشرقفاحلاصل أن الرشد قد تبيأيام كانت ت 

  القمرف، وخِس أمٍر موعود حانَ وكلُّ،رقتنتظرها األمم وتترجاها الِف
، والبحار لتشار عطِّ، والِعالص تركتوالشمس يف رمضان، ورأيتم أن الِق

رتفُجشرت، ويأجوجومأجوج وأفواجهما أُ، والصحف ن واجلبال خرجت ،
كّتدقدوم ،والفنتمات الساعة ظهرت ،كم لتلزلتوالسماء ، واألرض ز ،

  .انفجرت، فاتقوا اهللا وال تكونوا أول املعرضني
وقد تفردت بفضل اهللا بكشوٍف صادقٍة، ورؤيا صاحلة، ومكاملاٍت إهلية، 

وأرسلين .  يف العلم والدين إهلامية، وعلوٍم نافعة، وزادين ريب بسطةًوكلماٍت
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اين عيسى جمدا هلذه املائة، ومسا على املفاسد املوجودة، فإن أكثرها ِمدن قوٍم نظر
  .مسيحيني

وإرادٍة صادقٍة، ومكث وم ة صحيحة، وإخالٍص تامن جاءين بقلب سليم وني
ي يف صحبيت، ويمن بعض آياٍت  هيرعندي إىل مدة، فيكشف اهللا عليه سر

لبون احلق غافلني منافقني، وال يطجييئونين زليت، إال الذين ـوعجائٍب إلراءة من
رضوا بالبعد . بعدوا مين ولو كانوا قريبنيالذين كاخلاشعني التائبني، فأولئك 

واحلرمان، وما أرادوا أن يعطَوا حظا من العرفان، وما محلهم على ذلك إال 
واحلق واحلق أقول، إن أحدا  .فساد نيام، وقلّة مباالم، وغفلتهم يف أمر الدين

أبنائي " : بعد ترك األهواء واألماين، وليس مين من يقولال يراين، إالمن الناس 
وإين جئت قومي ألمنعهم من  .، وإنه من احملجوبني"ونسواين، وبييت وبستاين

  . طريق املخلصني املوحدينوأُريهممساوئ األخالق وشعب النفاق، 
م،  اإلسالم، وال كتاب لنا إال الفرقان كتاب اهللا العالّ دين لنا إال وال دين

اشهدوا .  وجعل أعداءه من امللعوننيك وبار�وال نيب لنا إال حممد خامت النبيني 
 احلق والعرفان، أنا نتمسك بكتاب اهللا القرآن، ونتبع أقوال رسول اهللا منبِع

ل ما انعقد عليه اإلمجاع بذلك الزمان، ال نزيد عليها وال ننقص منها، ونقب
 زاد على هذه الشريعة مثقال ذرة أو نقص منها،  وعليها منوت، ومناوعليها حني

  .أو كفر بعقيدة إمجاعية، فعليه لعنة اهللا واملالئكة والناس أمجعني
، وهو مقصودي ومرادي، وال أخالف قومي يف األصول هذا اعتقادي

مبحد لتجديد الدين ثاٍت كالِفاإلمجاعية، وما جئت رق املبتدعة، بيد أين أُرِسلت
فأُذكّرهم بعض ما نسوا من العلوم ،ة، على رأس هذه املائةوإصالح األم 

وجعلين ريب عيسى ابن مرمي على . اِحلكَمية، والواقعات الصحيحة األصلية
رة فَطريق الربوزات الروحانية ملصلحٍة أراد لنفع العامة، وإلمتام احلجة على الكَ

  .م قوما جمرمني، ويفِحز وعده ويتم كلمتهنِجل نبأَه وليرة، وليكمجالفَ
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يغا يف دعواي ومسائلي، وإن كتايب  وتلك دالئلي، ولن جتدوا زهذا دعواي
يا . ومروا يا علماء القوم، وفتشوا األمر قبل اللَففكّ. هذا لبالغٌ لقوم طالبني

 يعباد اهللا امسعوا، واتقوا اهللا مث اتقّوا، وإين بلّغت ما أمر به ريب، وما بق
  .  واشهدي أيتها السماء،امسعي أيتها األرض ف.اإلخفاء

لق ومكائدهم، وأتبع احلق وال أتبع زوائدهم، وإين واثق مبا وما أخشى اخلَ
أَ كلِّوئلُوعد ريب، وهو م أَلي ومإن األرض والسماء تتغريان، والصيف . يبر

ان، يتغري قول الرمحن، وال ينقلب مشيئته مبكر اإلنسال والشتاء ينقلبان، ولكن 
  .وإن محاربيه من اخلاسرين

بعد عِرأيها الناس ال ت ضوا عن أيام اهللا وضيائها، وال تغفلوا فحسرات
انقضائها، وال تلُغحباتقوا اهللا يا .  املعتدينوا وال تظلموا وال تعتدوا إن اهللا ال ي

موا روا وقومعشر املسلمني واملسلمات، وإمنا التقوى هلذه األيام واألوقات، وفكِّ
روا كاألتقياء ال كرجٍل عادى، واسألوا اهللا مبتهلني فُرادى فُرادى، مث فكِّ

  .طالبني
عقلكم وإميانكم، ودرايتكم وعرفانكم، بأوهام ال جتدون يف  يوكيف رض

كتاب اهللا أثرا منها؟ وتتركون طرق السالمة وتعرضون عنها، وال تتبعون أصالً 
يا بحكَممالوقوع، وتأخن ذون بأنيابكم صوا يف  مسائِلرالفروع، مع أ 

أنفسها مملوقها باألصل الذي ة من االختالفات والتناقضات، مث ال يوجد تطاب
فانظروا . ةهات، وأين التطابق بل يوجد كثري من التباين واملنافاهو هلا كاألم

 جبهلكم متدن أنواع الشناعة والتناقض والفرية، وأمكيف مجعتم يف عقائدكم ِم
  .أعداء اِمللّة وعداء الشريعة املقدسة، فهم يصولون على احلق مستهزئني

وأما السلف الصاحلون فما كانوا كمثلكم يف االعتقادات، وال يف اخلياالت، 
وما كان جوام يف . بل كانوا يفوضون إىل اهللا علم املخفيات، وكانوا متقني

 إىل اهللا سائل، إال تفويض األمر املخفيال املعترض هذه املسائل، عند اعتراض
فألجل . وكانوا يؤمنون إمجاالً ويفوضون التفاصيل إىل اهللا احلكيم. اخلبري العليم
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ذلك ما حبثوا عن تناقضات هذه األنباء، وما أرادوا أن يتكلّموا فيها قبل وقوعها 
ا وال ندخل فيهاناح الزلّخوفًا من ج على  وما كانوا ة واالعتداء، وقالوا نؤمن

  .مصرين أمٍر
 وبدأ ، أضاعوا وصاياهم وسبلهم،جج أعويمث خلف من بعدهم خلف وفَ

وحبثوا عن . والتموج، فتكلموا يف أنباء الغيب بغري علم مجترئنيي لّفيهم التع
أما ترى .  فضلّوا وأضلّوا وكانوا قوما عمني،أمور ما كان هلم أن يبحثوا عنها

أنفسهم نزول املسيح من السماء؟ ولن جتد لفظ السماء يف عند ن كيف حنتوا ِم
  .لني األوِمِلملفوظات خري األنبياء وال يف كَ

زول فهو حق وال جنادهلم فيه، وال نرده عليهم بل إنا نؤمن ـوأما نفس الن
 يف هذا الباب، ومن وليس عندنا إال تسليم. به كما يؤمنون وما حنن مبنكرين

ل هذا بيد أننا حنِم. ر مبا جاء يف اآلثار والكتاب، وإنه من امللحدينأنكر فقد كف
زول على أمٍر فيه أمن من التناقضات، وجناة من االعتراضات، وهو ـالن
فليس إنكارنا . زول الربوزي الذي قد جرت سنة اهللا عليه من زمن األولنيـالن

نن اهللا والبينات من إال من نزول املسيح بنفسه من السماوات، فإنه خيالف س
وحنسبه من األموات،  ٣٢اآليات، فإن القرآن فرض علينا أن نؤمن بوفاة املسيح

القرآن واحملكمات فالقول حبياة املسيح ورجوعه إىل دار الفانيات، يستلزم إنكار 
 القلوب، وكاحملجوب ومن فلْالبينات، فال يتكلم مبثل هذا إال الذين هم غُ

ذ من أيدينا اليقني والعرفان، ونرجع ، وننِبوٍن واهيٍة القرآنَأنترك لظن. املعرضني
لِحِحن أصلَ ِم القوِلِدإىل أفسه، وننا باجلاهلني؟ ومن يتدبر آيات اهللا، ق أنفس

يعموال يعني بأن ه ِمِز متي نات اهللا، فال بد له أن يؤمن مبوت املسيح، ويقرن بي
  . ض عن الظاملنيعِرزول على سبيل الربوز الصريح، ويـالن

                                                 
.  املسيح عمِر بالتصريح أن عمره نصف�جاء يف بعض األحاديث من رسول اهللا : نوت 32

 منه.  صحيح ورجاله ثقات هذا حديثٌ:قال صاحب الفتح
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أمسعتم قبل ذلك رجالً ذهب من الدنيا مث نزل بعد برهة من السماء؟ أجتدون 
ن قبل يف نزول إلياس، يا  ِملَنظريه يف أحٍد من األنبياء؟ وقد مسعتم كيف أُو

ليا على ظواهرها، يورأيتم قوما محلوا قصة نزول إ. أويل األبصار والقياس
ها، وضربت عليهم الذلّة واملسكنة وجعلوا ِرنفس وأباِهوكفّروا املسيح خببث ال

  .من امللعونني
وإن كنتم ال تؤمنون مبوت عيسى يا معشر اإلخوان، وترفعونه حيا إىل عرش 

ن ، وم باألمن واألمان أحقنفانظروا مالرمحن، فما آمنتم بكتاب اهللا الفرقان، 
اتا وترك سبل اإليقانبع ظنون .كفّرون املسلمني وتكذّبون الصادقني، مث أنتم ت

  ؟أكان هذا طريق التقوى واملتقني. وتطيلون األلسنة على أهل احلق واليقني
 زول املسيح، واملقرون به بالبيان الصريح، وإنه حقـوقد مسعتم أنا قائلون بن

واجب وال ينبغي لنا وال ألحٍد أن يعرض عنه كاملفسدين، أو ميتعض من قبوله 
ر  خالّب، أو فاسق مزوفإنه ال يعرض عن احلق إال ظاملٌ معتٍد. كربينكاملت

عركذّاب، ويتو ف بقبوله قلبعِر! فاآلن انظروا. ابض عن القبول أو أحنن ن
كنتم معرضني؟ أتظنون أن املسيح ابن مرمي سريجع إىل األرض من السماء؟ وال 

ِهمتم ذا أو  أَأُلْ. األنبياء الرسل وأفضلِد سيِمِلجتدون لفظ الرجوع يف كَ
  تون لفظ الرجوع من عند أنفسكم كاخلائنني؟تنِح

ومن املعلوم أن هذا هو اللفظ اخلاص الذي يستعمل لرجل يأيت بعد 
ه من السفر إىل اإلياب، فهذا أبعداألنبياء،  وإماِملِق اخلَِغن أبلَ ِمالذهاب، ويتوج 

زول وال يتكلم كالفصحاء ـ النأن يترك ههنا لفظ الرجوع ويستعمل لفظ
والبلغاء، فال تنظروا كالمي هذا بنظر االستغناء، وال تنبذوه وراء ظهوركم 

جليل  أمرروا كل الفكر جبميع قوة الدهاء، فإنّ هذا كأهل الكرب واملراء، بل فكّ
اخلطب عظيم القدر يف حضرة الكربياء، وقبوله بركة، وتسليمه فطنة وسعادة، 

لى أهله املخذولنيه بالء عورد.  
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 يف لسان العرب مبعىن ءومن العلماء من يقول إن لفظ التوفّي قد جيي
االستيفاء، وهو املراد ههنا يف كالم حضرة الكربياء، وإذا طُِلب منهم السند فال 

يأتون بسند من الشعراء، وقد كفروا مبعىن بينه خاتاألنبياء، وما أتوا مبعىن أبلغ م 
عةً يف وما أُعطُوا وس .حاء، وما أثبتوا دعواهم بل نطقوا كالعامهنيعند الفصمنه 

 فيا حسرة .هذا اللسان، وال يعلمون إال احلقد الذي هو تراثهم من قدمي الزمان
ما هلم من معرفة يف العربية، وليس عندهم من غري الدعاوي الواهية، ! عليهم

ن نزاعهم بل يتصدون هلذا ومع ذلك ال يتناهون من القيل والقال، وال يتركو
 النضال، ويقومون مع اجلهل احملكم للجدال، وكذلك هتكوا أستارهم بأيديهم

سكتوا ألفًا، ونطقوا خلفًا، . يف هذا املقام، مبا كانوا غافلني من موارد الكالم
 ،ٍةفَِلخاٍض، وظهروا كخ أنفسهم كم أَرأَوا.وما نبسوا بكلمة حكمية كالعاقلني

هذا . يسقةون فُ ِمر وأصغهتاج فما ولدوا إال فأرة، أو أشوالِنمث إذا حان 
يأمرون الناس بالرب وينسون أنفسهم، .  تلك العاملني منها عملُ وأفسد،علمهم

ون أن يحمدوا طون، ويحبوإذا جِعلوا حكَما فال يقِس. ويقولون ما ال يفعلون
ويغتابون يف املساجد ويأكلون حلم . وا مرائنيوا فصلَّ وإذا صل٣٣َّال يعملوامبا 

  . إخوام املسلمني، إال قليل من اخلاشعني
وأما لفظ التوفّي الذي يفتشونه يف اللسان العربية، فاعلم أنه ال يستعمل 

 به رجالً أو  واملفعولُه اَهللاحقيقةً إال لإلماتة يف هذه اللهجة، سيما إذا كان فاعلُ
وما ترى خالف ذلك يف .  مبعىن قبض الروح واإلماتةمن النسوة، فال يأيت إال

كاب الطلب، لن ن فتش لغات العرب، وأنضى إليها ِروم ٣٤يةكتب اللغة واألدب
جيد هذا اللفظ يف مثل هذه املقامات إال مبعىن اإلماتة واإلهالك من اهللا رب 

اإلماتة وقد ذُكر هذا اللفظ مرارا يف القرآن، ووضعه اهللا يف مواضع . الكائنات
والسر يف ذلك أن لفظ التوفّي يقتضي وجود شيء بعد . وأقامه مقامها يف البيان

                                                 
 )الناشر". (مبا ال يعملون"أو " مبا مل يعملوا:  "يبدو أنه سهو، والصحيح 33
 )الناشر". (األدب: "سهو، والصحيح 34
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فإن لفظ ة على الذين ال يعتقدون ببقاء األرواح بعد الوفااملمات، فهذا رد ،
التوفّي يؤخذ من االستيفاء، وفيه إشارة إىل أخذ شيء بعد اإلماتة واإلفناء، 

وهذا . عدوم ال يؤخذ وال يليق باألخذ واالقتناء يدل على البقاء، فإن املواألخذُ
 إىل لسام املباركة اإلهلامية، مية القرآنية، فإنه رجع القومكَمن العلوم اِحل

 .الدهريني والطبعيني ليعلموا أن األرواح باقية واملعاد حق، ولينتهوا من عقائد
 األرواح، القلوب إىل بقاء فرصفلما كان الغرض من استعمال هذا اللفظ 

٣٥ احلقِذفمعىن التوفّي إماتة مع إبقاء الروح، فخوال جيادل .ناح طرق اجلُِقوات 
ن خبثه يف هذا إال اجلاهل الذي ال يعلم العربية، أو املتجاهل الذي يغري ِم

م للتكذيب واإلفحام، فعليه أن اومن انتصب إلزراء هذا الكالم، وق. العامةَ
 فصحاء هذه ِمِل أشعار اجلاهلية، أو كالما من كَيعرض يف هذا الباب شعرا من

ني وإن مل يفعلوا، ولن يفعلوا، ومل ينتهوا من الشرارة، فقد مجعوا لعنت .اِمللّة
ة، وما  خري الربياللعنة األوىل أم ما صدقوا قولَ. ألنفسهم بشامة النفس األمارة

م فتشوا اللغة شاكّني، مث أ ٣٦الثايناطمأنت قلوم بشهادة إمام امللّة، واللعنة 
  .رجعوا يائسني بالندامة اليت هي تشابه عذاب اهلاوية، مث قعدوا خمذولني

ف متعمدا موقف مندمة، إال الذي واعلم أن أحدا من رجاٍل ذي غرية، ال يِق
نفسه ي حياٍء وإنسانية، ورِضنزع عن نفسه ثوب بكل تبعة ومعتبة، وأحلَق 

وما تجادلونين يف لفظ التوفّي إال من السفاهة، فإين أعلم ما . باخلاسرين امللومني
ها وتوغّلت، وت شواخمَوإين توردت حبر العربية وتبحرت، وعلَ. ال تعلمون

 فما وجدت لفظ ،وتصفّحتواجتنيت مثارها وختبشت، وفحصت كالم القوم 
قاء، وما استعملوا يف التويف يف كالٍم أو شعر الشعراء، إال مبعىن اإلماتة مع اإلب

                                                 
ملّا كان امللحوظ يف معىن التوفّي مفهوم اإلماتة مع اإلبقاء، فألجل ذلك ال : احلاشية 35

مثالً ال . ل يف غريه لفظ اإلماتة واإلهالك واإلفناءيستعمل هذا اللفظ يف غري اإلنسان، بل يستعم
 .ر، فإن أرواحها ليست بباقية كأرواح اآلدمينيأ، أو القنفذ واألفعى والف احلمارى اُهللايقال توفَّ

 )الناشر". (الثانية: "سهو، والصحيح 36



����� ��	     ١١١ 

 

غريه إال بعد إقامة القرينة واإلمياء، وما جاءوا به يف صورة كون اهللا فاعالً إال 
 وإذا ؛ذا املعىن، ويعلمه كل أحٍد من علماء العرب من األعلى إىل األدىن

مثالً إىل أحٍد من أهل هذا اللسان، أن اهللا ت فّى فالنا من األحباب أو كتبتو
يفهم منه هذا العريب إال وفاة ذلك اإلنسان، وال يزعم أبدا أنه أنامه  اجلريان، فال

أو رفعه باجلسم من ذلك املكان، بل يسترجع على موته كما هو عادة املؤمنني، 
  .فويل كل الويل للمنكرين

. أخرى؟ تلك إذًا قسمةً ضيزى أفتنحتون للمسيح معىن وللعاملني كلهم معاينَ
إىل احلق  رجعونت، وال ينبهكم صراحة، وال ةٌُفما لكم ال يوقظكم نصاح

ه البالغة  ذرون مع هذا العلم واللياقة؟ أجادلوينأكفّرين املكفِّ. كاملتقني
إم قوم ال يبالون لعن .. وال أظن أن يتندموا. والطالقة؟ فليموتوا متندمني

رهم، وذهلوا  أكبوا على جا.راحةال خزٍي ، فكلُّفظعت الوقاحةُأإذا ؛ الالعنني
 اووسلّطين عليهم فاختفَ. عن دارهم، فهتك اهللا أستارهم، وجعلهم من املهانني

نا لَكَلْنا كَضوا كالوعل عند التعاقبات، وعرواقتن ،كناتالوكالطري يف 
عوا كاألوابد إىل الفالة، وتصدينا هلم ألنواع الدعوة، وما وضعنا ِرهفأُللمناظرات، 

 ذي غواية،  أعورب علينا كلُّنع. ربة، وما كنا الغبنيالِقعن كاهلنا ِعصام هذه 
داية، ابِنق علينا كلُّونع  خليِع  خليٍعى كلُّ حمروٍم عن دراية، وعو ح الرسن، ونب

فَكل كلب ولو كان كالين، فإذا قمنا فكانوا مديدالو امليتنيمن ن، أو كانوا س.   
  

أَى خالصةَوكَملا رأى الن نريض          وا وولَّفـروا الدِربر كاملتشو  
  ِرت املتنكّهم كاملـيتـوترك           ثيامعتقد نزلموا ف يـشِتإنْ

  أكِرب    رب  ألطاف إين أرى     مون وال أخاف لسامهم يشِت
ن ِم  الئمي مالمـةُنزلت ح زلِةـمبن ين ِم     ِهب ِرثَـوامل   احملب  

يا الئـمي دلوم وانتِظ  كلَّعر     ى ستر بروقِر احلق بعد تبص  
  ِرها مل تكبوليت  عليك رتكب          هاى لكنت وصايـانا هدـْجلّ
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 إن موت املسيح .روا لطرفة عني، وال تهلكوا أنفسكم ِلمٍنيدبت! أيها الناس
 بالعقل والفراسة مث بشهادة اللغة وأهل اللسان، مث مث باحلديث،ثابت بالقرآن، 

والوجدان، مث بنظائر سابق الزمان، فال يزيل األمراإلنسان الثابت كيد  .
ن طرٍق يف األخبار، ر اآلثار، وقد ثبت ِمزول أيضا حق نظرا على تواتـوالن

ا التناقض من بني بعض األحاديث وبني جمموعة هذفتعالوا إىل كلمة ترفع 
ز الذي ثابت يف سنن الرمحن، وال شك أنه أحاديث أخرى والفرقان، فهو الربو

 وال ريب أنا إذا اعتمدنا على طريق الربوز يف معىن .يهب أنواع االطمئنان
نزول املسيح، كما ذُكر نزول إيليا بالتصريح، فحينئذ تنطبق العبارات، وترتفع 

ولوال هذا فال سبيل إىل أن نعتقد مع القرآن . الشبهات، وتطمئن قلوب الطالبني
اآلثار واألخبار، فاخلري كل اخلري يف عقيدة الربوز يا أويل األبصار، وليس هذا ب

  .بدعة بل قد مضت فيها نظائر من رب العاملني
راء، رعون إىل اجلدال واِملهفاعلموا أيها الظانون ظن السوء واالزدراء، واملُ

أين ما أريد إال خريكم من حضرة الكربياء، وأقصد أن أنقلكم من خإىل ٍتب 
سور إىل سبيل ن ذات كُقاف إىل حديقة النعماء، وِمن ذات ِحالعلياء، وِم

ى يٍل أرخلَالسواء، فهل أنتم تريدون خريكم أو كنتم من اآلبني؟ أليس الزمان كَ
د  كغريب فقَسدوله، والدينعزوله؟ أختافون عند قبويل أن تفقدوا ما ِحه يز

ضيعوا الفضل الذي صار ما، أو تغنمبالنشا؟ كالوأَب تإنه ظن ال يليق .. م
إن الرجال ال خيافون ولو . اآلخرةو كلها هللا يف هذه بأهل العلم واملعرفة، والعزةُ

  . ذُِبحوا باملُدى، أو نزع عنهم ثوب احمليا
يل أجد كلَّ ماياتكم إىل هذا الزمان؟ وما ِعأما تسلّتى يف  أحٍد منكم ألو

ين ما جئت مبفتريات كأهل الفسق واهلنات، وما ن أالكالم والبيان؟ وتعلمون
 فأين آذان .فتحت عليكم باب البدعات، بل هو حسرات عليكم بعد املمات

تسمعون ا؟ وأين أعني تبصرون ا؟ وأين قلوب تفقهون ا؟ وما لكم ال 
تتركون اخلرافات املتدلّسة، وال تقبلون اجلواهر النفيسة؟ متنعون املسلمني من 
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حصحص احلق فال تقبلون، وتبين . ساجدساجد، وتعظّمون لدنياكم أهل العامل
بلة وال متتنعون، أمتوتون يف يوم أو أنتم رون أهل الِقالرشد فال ترجعون، وتكفِّ

 حالوته بتكفري يمن الباقني؟ كيف جتدون لذة اإلميان ذه التعصبات؟ وما بق
 وتلقون إليهم ون علينا العوام، وتغرٍءيحسبتم أعراضنا كفَ. املؤمنني واملؤمنات

شيئًا بعد شيء، وأفسدمت الناس مبكائدكم وتزويراتكم، وصرفتم قلوم عن 
أحسبتم . ني عليكم يا معشر اخلادعنييم فاعلموا أن إمث اُأل.احلق خبرافاتكم

 ؟م وتكذيب الصادقني شيئًا خفيفًا، وهو عند اهللا عظي،تكفري املؤمنني أمرا هينا
 القهار، ذَخيتم أَقتم وما خِشمصرين على اإلنكار، وما شِف كنتم ٣٧ومل تزالوا

 إنه ال يحب قوما ، ورد اهللا عليكم دعواتكم،بلغ حىت بلغ أمرنا إىل ما
  . مفسدين

رائي، وإن كنتم ال صادق يف ادعائي، فإياكم وِم حقم إين ،أيها الناس
 تهصرون إىل اهلداية، وال تنتهون من تقبلون قويل، وال ختافون صويل، وال

َءكُم وأَنفُسنا وأَنفُسكُم ثُم اَءنا وِنساَءكُم وِنساَءنا وأَبنافَتعالَوا ندع أَبنالغواية، 
نلْ لَّععجِهلْ فَنتبةنلَى الْكَاِذِبنياِهللا ع قضى األمر، فيما وقع بيننا، ونستفتحلي ، 

 املباهلة، مع رازوإين أحضر ِب.  وينجو عباد اهللا من قوم كاذبني،ظهر احلقوي
خذ الكتاب بيد التواضع واالنكسار، آكتاب فيه إهلامايت من حضرة العزة، ف

ة واالقتدار، وأقولوأدعو اهللا ربالعز  :  
يا رب،إن كنت من املفتريات، وليس هذا  تعلم أن كتايب هذا مملو 

بين بعذاٍب ما  وعذِّ،ين إىل سنٍةفَّومك وخماطباتك من العنايات، فتإهلامك وكال
 ا من الكائنات، وأهِلبه عذّبتهِلكْأحدك املفترين الكاذبني بأنواع ين كما ت

  .ن فتنيت وليتبين ذلّيت على املخلوقات ِممةُالعقوبات، لينجو اُأل

                                                 
 )الناشر".(ومل تزالوا وكنتم مصرين: "سقطت من هنا سهوا، والصحيح" و"يبدو أن  37
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تعلم أن هذه الكلمات كلماتك ومن اإل،رب وإن كنت  هلامات، ولست
الذين كفّروين ِبين عند ظهور الفنت والبدعات، فعذِّبكاذٍب عندك بل أنت بعثت 

إىل السنة نفسا ساملةً منهم  روكذّبوين مث حضروا اليوم للمباهلة، وال تغاِد
 أبصار على لْ، وأنِزاآلالم وعلى البعض ،ذاماجلُ على بعضهم طْ، وسلِّاآلتية

 داًء آخر، أو استسقاًء وجافاِل وصرعاى البعض ، وسلّط علبالًءبعضهم 
تان، واألزواج خ مبوت األبناء واألحفاد واَأل بعضهمِلتواب. بنيهم معذَّفَّوتو

  .، وعليكم أن تقولوا آمنيواألحباب واإلخوان
، بعجٍز وتوبة بأين كاذب وأجيئكم رِقفأُ نٍةساملًا إىل سمنكم  أحد يبق فإنْ

وأما . ع هذا األمر خبلوص نية، وأحسب أنكم من الصادقنيوأحرق كتيب وأشي
دعاؤكم فليدعاحلاكمني كل أحٍد منكم أحكم :  

ا فأَ إنْ،ناربلْنِز كان هذا الرجل كاذبكالك عليه ن،وت فَّونة بعذاب ه إىل س
ان  ك وإنْ،ربنا.  عبادك منه يا أرحم الرامحنيج عليه ونسج الرِلواجع. مهني

 منا ر علينا رجسا من السماء إىل السنة، وال تغاِدلْنِزصادقًا ومن احلضرة، فأَ
 علينا آفاٍت وأمراٍض طْنا، وسلِّمعِدأَنا وكْنا وأهِلقْ ومزبناوعذِّ. أحدا من املباهلني

  . آمني:وعلينا عند ختم دعائكم أن نقول. ط على املفسدينكما تسلِّ
املباهلة باالستخارة املسنونة، وتلتمسوا  بني يديكم قبلَ  تقدموامث عليكم أن

  :فضل اهللا بتضرعاٍت ذه األدعية
نا لنقوم يف قْوفِّربنا . نا من احملرومنيلْاحلق فال جتع  إن كان هذا هوربنا

 خناف أن نرد إليك ربنا. سبيلك وال نعصي احلق وال نكون من اخلاسرين
نا ِر علينا، وأَح واهدنا من لدنك سبلَنا، وافت،بنارنا م فارح،بوجوه مسودة
  .طريق الصاحلني

وا يف فقوموا يف أواخر الليايل باكني، واسألوا ربكم متضرعني، وال تغلُ
  .ظنونكم، وال تيأسوا من أيام اهللا، إن أيام اهللا تأيت كاملفاجئني
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 ن مجاعتكم أقلَّ املباهلة، وعليكم أن ال تكوراِزوآخر العالج خروجكم إىل ِب
 يف تلك الساهرة، ليفتح اهللا بيننا  ألٍف الكاملة، أو يزيدون ولو إىلالعشرةمن 

  . احلجة على العاملنيمرة، ويِتجوبينكم ويقطع دابر الفَ
ٍلهذا آخرِحي أردناه يف هذا الباب، فتدب رواد رق الصواب، وال طُ ِل اَهللاع

 .تقعد كالقانطني
  

   الرحيمموىلـك الِده يردبت        رميـ الكرـا احلُهـأييا أال    
   ـ وال تقلْوال تبخصفساداد        ئطفأتما حضا الرب العظيم   
  مـها النسيلقارِئ  توقد هب           وما جئنا الورى يف غري وقٍت   

  

مياء، فله أجر عظيم يف حضرة الكرب ع من قوله بعد ما نطق باخلطأن رج
ويوينال جزيل الثواب، وعظيم األجر يف دار املآب، اليت ال ،املتقنيمع ر حش 

 ملرضاة اهللا فله  فمن قام ابتغاًء.موت بعد حياا، وال انقطاع لنعيمها ولذاا
ثواب ذلك يف ملكوت السماء، ويكرجزى بأحسن اجلزاءم يف حضرة العزة وي .

بوا سبل الطغيان، ان، وجتتِن قويل هللا الديفعليكم يا معشر اإلخوان، أن تسمعوا
ازاة، واتقوا سري أرباب الدنيا ٣٨ واملباالةوإياكم والكربواتقوا اهللا واذكروا ا ،

  . واحملجوبني
 أو كارهني، وعسى أن حتسبوا أمرا على كتايب هذا واجدين علي اتقرؤووال 

 حقيقة وهو الفأمرا ختظنوا  خالف تلك الصورة، وعسى أن صورة واحلقيقةُ
 النواميس اإلهلية، وتتكلمون مستعجلني بعني تلك احلقيقة، فإنكم ما تدرون لُ

 نزل بالء عليها فال ون ألمور دنياكم، وإنْانظروا كيف تم. رينغري مفكِّ
تصربون على بلواكم، وتسعون حق السعي لتدفعوا ما آذاكم، وتنفقون لدفعه 

هاكم، وال تقعدون جهون بكل فكركم ونأموالكم وأوقاتكم وقواكم، وتتو
  بعد وقتذاهبٍةفلما كانت عنايتكم ذا القدر إىل أشياء فانية . كالصابرين

                                                 
 ) الناشر(.عدم املباالة: سهو، والصحيح  38
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وما إىل النريان  ٣٩لة، فكيف تغفلون من األمور الباقية األبدية، اليت توصلهفقدا
ود احملرقة؟ أتؤثرون الفانيات على الباقيات، وتريدون احلياة الدنيا وتنسون خل

  اجلنات؟
اتكم، روا خطراتكم ونيجذباتكم، وطهاجتبوا وا نفوسكم، وزكُّ! أيها الناس

كم أخبار باردة، وخرافات واهية، وال ال ختدعن. وانظروا إىل احلق متأملني
  .ينبغي أن تلتفتوا إليها وتنبذوا كالم اهللا وراء ظهوركم غافلني

واألحاديث .  رب العاملنيوقد مسعتم أن موت نيب اهللا عيسى ثابت بكالم
ن خامت  ِمساكتة يف رفعه اجلسماين، وما يف يديكم إال األماين، وما ثبت فيه أثر

 وتعلمون . بلفظة واحدةهبكلمة، وال تفو �وما نطق فيه رسول اهللا . النبيني
 فال ،، فلما مل يثبت الصعود فالنـزول رجاء باطل٤٠ للصعودفرعالنـزول أن 

                                                 
 )الناشر". (يوصل: "سهو، والصحيح 39
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الناس أنه رفع روحاين كما جرت عليه سنة اهللا بعد موت ليعلمم عليه لفظ التويف يف البيان، قد 
 نزلت ةواآلي .نان فرحنيعون إىل اهللا بعد قبض الروح ويدخلون يف نعيم اِجلرفَي فإم ،أهل اإلميان

ليى بني اليهود واملسيحيني، فإن اليهود زعموا أن املسيح كان من الكاذبني وملعونا وما كان قض
 من نلعع إىل اهللا حبكم التوراة، بل يرفَ واملصلوب ال ي،لبوقالوا إنه ص. من املقربني املرفوعني

حضرته وينه كان ابن اهللاإوقال النصارى . ل من املردودينجع ،لقاخلَلب إلجناء فص، نع من وم
فع إىل العرش  مث ر، يف جهنم إىل ثالثة أيام كالفاسقنيلَدِخب وأُذّعن وع ولُ،الرفع يف أول األمر

، والنصارى مع  وإهباٍطٍطم وهٍطـوا إىل تفريـفاليهود ذهب. وآواه اهللا إىل ميينه إىل أبد اآلبدين
التفريط إىل إفراط، فبين اهللا ما كان أحقوأقوم يف أمر عيسى، فقال إنه ما ص لب بل تفِّوحبتف ي 

  . ل يف اللظىدخن ويلعن غري أن يبني، ِمفع كاملقر باملوتى، مث رقِحلأنفه وأُ
 عبده من تان ليربئرى، فاحلاصل أن هذا قضاء من اهللا األعلى، بني اليهود والنصا

م بينهم فيما اختلفوا فيه، وهو خري ، فحكَوعدم الرفع ويقضي مبا هو أحق وأوىل ����اللعن
  .احلاكمني

القصة على خالف هذه رضت فُولوال هذا الغرض فما كان وجه لذكر هذه القصة، بل لو 
اهللا واسعة فيخفي أمل تكن أرض . الصورة، لكان لغوا كلها وحمل اعتراض على فعل حضرة العزة
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عرضوا عن نصيحىت، ومل تعملوا على وصييت، وإن ت. ملردودتأخذوا بالقول ا
طون نعم اهللا ويقطعون ما أمر اهللا به أن حسبوا يف الذين يغِمفأخاف عليكم أن ت

ون أعناقهم جاحدينيوصل، وميد .ِبوما كنت دا يف هذا األمر وما جئت ع
شيئا إمعن ا، فكيف تؤاخذونين وترهقونين رأمري عسرا؟ أعمعليكم أقوال يت 

توين بصفاء ال تظلموا أنفسكم وأْ. األولني؟ بل هو نبأ عظيم كنتم عنه معرضني
أ اهللا عن قلوبكم كل شبهة، وينـزل عليكم أنوار سكينةنية، يدر .  

وتعلمون أن فنت النصارى وغلوهم يف اخلزعبيالت، كانت تقتضي حا كم
، ورفعه إىل املقام صليب اليهود  املسيح منىمن رب السماوات، فاهللا الذي جنّ

فأرسلَصليب النصارى مرة أخرىيه من األعلى، أراد أن ينج ،كَين حما عالًد 
 منه من فرائض ي ما بقمِتألكسر الصليب وأُة، ومساين بامسه هلذه اخلطّ

ر عامل  لو كان يف قيد احلياة، وكذلك قدالنصيحة، فكل ما أفعل كان عليه
، وإن يف ذلك آلية ن بعد موسى جاء هو ِمعلى قدٍربعده وجئت  .املغيبات

  زماين، وإن شئتومن آيات اهللا أنه أخفى يف عدد امسي عدد. ألويل النهى
  :ر يفففكِّ

  ٤١غالم أمحد قادياين
                                                                                                                     

 حاجة اشتدت  أيراملسيح يف مغارة من املغارات، كما أخفى أفضل الرسل عند التعاقبات؟ ففكِّ
خرجونه من األرضني؟ أال  اليهود املخذولني، وظن أم يبع اهللا ريلرفعه إىل السماوات؟ أخِش

ي أفلغو بغري حكمة داعية؟  ضرورة وال يتوجه إىل تعلم أن اهللا حكيم ال يفعل فعال إال بقدِر
. رينر كاملبصموضعا يف األرض لإلخفاء؟ ففكِّ لرفع املسيح إىل السماء؟ أما وجد حكمة أجلأ اَهللا

  منه
===================  

 الرفع، فإن عدم الرفع اجلسماين ليس  ذكرا بعدلوال هذا الغرض لكان ذكر التطهري لغو: احلاشية ����
 همن. بعيب واجب الدفع
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فذلك خاتمرب د الدين،  العاملني، وفيه إشارة إىل أنه جعلين هلذه امللة جمد
ت اهللا الغيور عند هذه الفنت العظيمة، حىت ال يصمأن ل العقل السليم وال يقب

أتطمئن قلوبكم بأن يرى اهللا هذه الباليا . دا على رأس هذه املائةيبعث جمد
تتنـزل على األمة الضعيفة، مث ال يتوجه إىل دفعها وال إلزالة هذه الظلمة، وال 

الء، شيء من نصرة حضرة الكربياء، وال تتنـزل رمحته عند كمال هذا الب يبدو
الرمحن فرحني مطمئنني؟ أال تنظرون كيف  ذراري الشيطان أولياَءوتسب 

 عقباها، إال اليت حفظها بلغت غشاوة اجلهل منتهاها، وكيف نسيت كل نفٍس
اهللا ومحاها؟ أال تشاهدون كيف زادت امللل الضالة يف طغواها، ووقع الفتور 

 يف سفينة احلق وجمراها ومرساها؟ أال يصرخ الوقتللذين د الدين؟ أمل يأِند 
وقد وقت استئصال اإلسالم، أتنتظرون روا من رب العاملني؟ نصلموا أن يظُ

  ؟كاملواسنيون تغتم سيد األنام؟ ما لكم ال  دينوصل إىل شفا حفرٍة
  

      ن طَِم  أحاط الناسغوا       ى ظالم عالمات ِر عف  اإلمام  
فـال تعجبـما جئنا بنوٍرب     بدتعني اُأل إذا اشتد وام  

  
ر السماء واختالل النظام؟ ما لكم ال تعرفون أيأيت مسيحكم بعد تفطُّ

رون يف األيام؟ أال ترون أن اآلفات نزلت، واآليات ظهرت، األوقات وال تفكّ
 ،رةنفس مفكّفيكم ؟ أليست تكثرت، والفنت تواترت، واملصيبة جلّواملعاصي 

ستم من رمحة احلضرة األحدية، أو رجعتم إىل خلاسرة، أو يِئون الدنيا اأو حتب
ددمت يف احلافرة؟ أتظنون أن اهللا اجلاهلية، ورما بعث جمدا إلصالح هذه د

يكن سننه عند هذه الفنت املهلكة؟ أمل  لسدة، على رأس هذه املائة؟ أو بدفْاملَ
 مِليل وانظروا كَ إىل روح القدس عند كثرة الشياطني؟ فال متيلوا كل املحاجةٌ

 ،تسمعونأال ترون نريان الفنت وزمان احملن؟ وتسمعون مث ال . اهللا متدبرين
وتون مث تصِمنادتون، كأنكم متغِم أو أُموإذا نطقتم .  عليكم كاملصروعنيي
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ف نطقتم كالعادين، وإذا بطشتم بطشتم جبارين، وإذا ناظرمت فناظرمت بآراء أحنَ
ي من ذو ن اجلوازل، وأحاطت بكم أخالط الزمرمن املغازل، وأضعف م

عطيتم مفاتيح اهلداية، فاستبدلتم أُ. ، فجعلتموهم كأنفسكم من الضالنيالغمر
الغيني بالرشد والدراية، ومتايلتم إىل اجلهل كاحملب .  

ومنكم قوم أغردوا  العامة، ووا عليندك الكتاب والسنة، أال لعنة اهللا بأنه تر
ون عن زهوهم هم، وال يتناهون على غي املفترين، الذين يستمرعلى الكاذبني

وما ظلمونا ولكن ظلموا أنفسهم، وسقط املكر . وبغيهم، وما كانوا منتهني
أشاعوا جهالم يف اجلرائد، وكادوا كالصائد، وجاءوا . على وجوه املاكرين

م أخلَ. ور مبنيبزت لُنانتهم، وقضوا من املفترياوا ِكوملا رأيت أبانتهم، أشعت 
ايل، سن عوا ِمضايل، وفرما أشعت كما هو فرض الصادقني، فأعرضوا عن ِن

وا وجوههم كالكاذبنيووار.  
كم وال تظلموا، وانتهوا وال تفرطوا، واحذروا ِعلْعلى ظ٤٢َارقعوا! أيها الناس

نكم أتظنون أ. وا، واذكروا املوت وال تغفلوا، واذكروا آباءكم الغابرينئوال جتتر
تركون يف الدنيا ولذّتا، وال تقادون إىل احلاقّاة وما، وال تساقون إىل جازا

مالك يوم الدين؟ ما لكم ال تنتهجون مهجة االهتداء، وال تعاجلون داء 
االعتداء، ومترون باحلقين؟ حمقر  

ي، ينطق يف نفسي، فال يعلم سراهللا ن روح أاعلموا أن فضل اهللا معي، و
 وكم من آياٍت. رين علي وجعلين من املنونزل الذي وي، ه أمري إال ربودخيلة

أال ترون أن اخلسوف والكسوف ما كانا . ون ا غافلني عليكم مث مترشفتكُ
يتكم، فرأيتم ن مهما يف رمضان خالفمجعكان يف قدريت وال قدرتكم؟ بل 

 وى أنفسكم، فما فكرمت بكم مبا الفكأن اهللا عذّ. اآليتني املذكورتني كارهني
تم الشمس والقمر من مكان خسوفهما لْولو كان يف قدرتكم حلو. كالراشدين

                                                 
 )الناشر". (ارقأوا: "يبدو أنه سهو، والصحيح 42
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 ضد اهللا وجوهكم ورفسو. السماء لتغيري صفوفهما لو كنتم قادرينإىل  ونلتم
  . تم نادمنيسنوا فعل اهللا فكَكم، وما استطعتم أن تردهوفُ

ذا الفعل قِسأت بأنفسكم من الرمحن، وما جادلتموه مون أنكم رضيتم
. موا إن كنتم صادقنيقِسكالشيطان، وما أخذكم القبض كالغضبان؟ فأَ

مون أنكم رضيتم مبوت قِسأت"مآ"بعد ما أخفى احلق وما أقس موا إن ِسقْ؟ فأَم
ين، وزاد دين ريب، وأكرمين وأعزمون أنكم رضيتم مبا أيقِسأت. كنتم صادقني

مون أنكم رضيتم مبا أخزاكم ِسقْأت. موا إن كنتم صادقنيِسقْأَكل يوم حزيب؟ ف
موا إن كنتم ِسقْريب حبذائي، وما استطعتم أن تكتبوا شيئا يف العربية كإمالئي؟ فأَ

رمت عن فهم القرآن، فما استطعتم أن مون أنكم رضيتم مبا قصِسقْأت. صادقني
يف هذا تبارزوين أن ، وما قدرمت الفرقان من معارف تكتبوا مثل ما كتبت

  .موا إن كنتم صادقنيِسقْامليدان؟ فأَ
وقد شهد صاحل على صدقي من قبلي وقبل دعويت، وقال إنه هو عيسى 

املسيح اآليت، ومسهذا ما أُ: ى قرييت، وقال لفتاهاين ومسِبنن ريب ِمئت،مين ذْ فخ 
 رذكَّهم وت فال تقعد مع،بونهرونه ويكذّ إن العلماء يكفّ: وقال،هذه وصييت

 :ربيت، وقال وقيت، فجاءين يف وقت غُ فلما كرب فتاه وشاخ أدرك.نصيحيت
عندي لك شهادة فامسع مين كلميت، فروى ما مسع من شيخه بعني باكية، 

ج عربيت، مث أشاع كما أوصاه شيخه الويل هذا اخلرب، ودموع متحدرة، حىت هي
 بإميائه رسالة مطبوعة، ، وأشعتثر هذا األذٍن إىل كل أُالًا ومهلِّغ حالفًوبلّ

وأودعتة، وكادوا كل كيد طّه علماء تلك اِخلها أخبارا مسموعة، وزامح
 ال أكتمها أبدا وال أتعامى بعد البصرية، :ليصرفوه عن هذه الشهادة، فقال

 قرغها إىل اخلواص والعامة، مث توفاه اهللا ورفعه إىل مفأشاعها حق اإلشاعة، وبلّ
  .املؤمنني

فبيوان ..ذه اآلية من الرمحن، وما كرهتم وما قِسأت مون أنكم رضيتم
قاتكم أهذه كانت ت. موا إن كنتم صادقنيِسقْغاضبتم يف قلوبكم بالعدوان؟ فأَ
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 الًا باهللا ومهلّمقِستكم أن شيخا كبريا من املسلمني روى هذه الرواية ماوديان
ن قومه شهدوا على أنه من الصاحلني  ِمالًدا عيتم معرضني؟ مع أن أشهادفولّ

هتم  فما تنب،هكم اهللا كل مرةوكذلك نب. ني الصائمني الزاهدينالصادقني املصلّ
  .كاملسترشدين

مون أنكم رضيتم مبا مل يسمع اهللا دعواتكم، وحفظين وعصمين قِسأت
أنفكم وكرمين وأرغمكنتم فإن . موا إن كنتم صادقنيِسقْاتكم؟ فأَ لسوء ني

بكم اهللا مبا ال ترضون به من  يعذّظنون أنكم على احلق وحنن على الباطل، فلمت
كم تبر جبل اهللا يكِس. منخوسنيعلينا الذلة فتؤخذون فيها تتربصون الدالئل، و

يف كل آن، ويق أجياد املستكربينعلي عبده بربهان، وميز .نوئرِففما لكم ال ت 
ار، وال تتوبون خائفني؟ وإين بزعمكم باالستغفار، وال تدركون وقت االعتذ

 الورى، وأفتري على اهللا وأترك سبل التقوى، ويف نفسي لِّضأخادع الناس وأُ
معها رزائل أخرى، وأنتم قوم مطهرون ال عيب فيكم وال طغوى، مث مع ذلك 

وا عذابه وال فال تقدرون على أن ترد ، ىفَدأَخيزيكم اهللا ويعذبكم بعذاب 
 وباطنة، رارا ظاهرةًد نعماء ِم غيثَوإن اهللا قد أنزل علي. تأتونين معارضني

وأنعم عليأبوابا من اإلهلامات، وحدائق من  يف األوىل واآلخرة، وفتح علي 
املكاشفات، فمن ميكث عندي حنو أربعني يوما فأرجو أنه يرى شيئا منها، فهل 

ضون عنها؟عِرلكم أن تعارضوا أو ت  
، ٤٣" إال يف شركائك، دعائك أجيب كلَّيا أمحد": وإن اهللا بشرين وقال

 عن إدراج تفاصيلها  ضاق املقام عن اإلتيان بذكر إمجاهلا، فضالًفأجاب دعواٍت
   تنقلبون معرضني؟وفيها أتعارضوين وكيفية كماهلا، فهل لكم أن 

رين يف أبنائي بشارة بعد بشارة حىت بلّوإن اهللا بشهم إىل ثالثة، غ عدد
 هذه األنباء قبل ظهورها يف اخلواص قبل وجودهم باإلهلام، فأشعتوأنبأين م 
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ون ا غافلني من التعصبات، تتلون تلك االشتهارات، مث مترأنتم والعوام، و
وقال إنه جيعل الثالثة أربعة، فهل لكم أن تقوموا رمحةً برابٍعرين ريب وبش ،

وقد . ا إن كنتم صادقني؟ فكيدوا كيدعنيِبررباع املُن اإلمزامحة، ومتنعوا ِم
 إن يف ذلك آليات ، من قبل من سنني، فاقرأوه متأملنياشتهاركتبنا ذلك يف 

أنا كنت بني النوم واليقظة، فبينما  صورة هذه الواقعة، ر عليرمث كُ. للناظرين
فتحركبعامل املكاشفة، فنادى  الرابع يف صليب روح بيين وبينكم  :ل وقاهإخوان

 آخر من رب  فأظن أنه أشار إىل السنة الكاملة، أو أمٍد. احلضرةميعاد يوم من
  . العاملني

 يردوينصرين يف كل موطن، وخيزيكم من كل حمتضن، أن اهللا واعلموا 
كم فتعالوا جنعل اهللا وإن كنتم تزدريين عين. دينئكيدكم عليكم يا معشر الكا

كَحا بيننا وبينكمم .أتريدون أن يظهر منا أو مييننقُكم؟ فتعالوا نحتت جماري م 
توين وامكثوا عندي إىل عرضون عن املباهلة، فأْاألقدار مباهلني، وإن كنتم ت

وإن كنتم . ن كنتم طالبنيإالسنة الكاملة، ألريكم بعض آيات حضرة العزة 
عرضون عن رؤية هذه اآليات، فلكم أن تعارضوين يف معارف القرآن ت

ه إال الذي كان فإنه علم ال ميس. حاسرينم  ولو متوالنكات، ولن تقدروا عليها
ضوين يف إنشاء لسان العرب، فإن العربية فإن مل تفعلوا هذا فعاِر. رينمن املطه

لسان إهلامية، ال يكموإن مل تبارزوا فيها، .خبل فيها إال نيب أو ويل من الن 
كتابا إلصالح مفاسد هولن تبارزوا، فاكتبوا كتابا وأكتب ذه األيام، ورد 

أن ال هم بالربهان التام، وعلينا  األصنام، وإفحاِمدِةب أخرى من عرٍقالنصارى وِف
نقول شيئا من عند أنفسنا وال أنتم من عند أنفسكم، إال من كتاب اهللا العزيز 

 من أفعال  هذا املقام، فإن هذا فعلٌةَوا عزعطَولن تفعلوا ذلك أبدا ولن ت. العالم
 يعط يف العلم وأُ بسطةًدي بروح من اهللا وِزدي الظالم، الذي أُزيِلوقت ومإمام ال

فإن أعرضتم عن .  من اهللا العالموإن تغلبوا يف أحد منها فلست. بالغة الكالم
.  عذر لديكم، وشهدمت أنكم من الكاذبنييكل ما عرضنا عليكم، فما بق
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   جاحدين غري مبالني؟متر مث إذا دعوناكم ففر،أتكذبونين من غري علم
ا للتفضالت الربانية، مث ا بالنعم الرمحانية، وشكرذًوذكرنا هذه اآليات تلذُّ

لنعم رب العاملني، إذ بالشكر ا للحجة على الطبائع الشيطانية، واستزادةًإمتام 
ت عطايا أرحم الرامحنيتدوم النعم وتزيد اآلالء وتثب.  

ا على األتقياء  للطلباء، ورمحةًفاحلاصل أنين قد عرضت هذه األمور دعو
ري، فعليه أن يسعى إيل م زركفِّ فمن كان يف شك من أمري، وكان م.الضعفاء

راء وطلب العالء، بقدم الرضاء، وخيتار طريقا من هذه الطرق لالهتداء، ال للِم
فأرجو أن يرمحه اهللا . وال يرضى بغشاوة اجلهل واخلطاء، ويأتيين كاملتواضعني

 أن أدعو الذين ينحتون اآليات من عند رتِمبيد أين ما أُ. من املطمئننيوجيعله 
 من الرمحن، وإن مل نا هذه لو كنتِرنان، مث يقولون أَأنفسهم ومن أماين اجلَ
 أولئك الذين حيبون آراءهم، ويريدون أن يأمروا اهللا .تأت ا فلسنا مبؤمنني

ليتبع أهواءهم، فيوإن اهللا لن يرفع حجبهم ولن .كون يف الضاللة خالدينتر 
إال الذين تابوا وأصلحوا فأولئك من . يزكيهم، إم كانوا مستكربين

القاهر فوق عباده ال   أحد يف البالد، وهووما كان اهللا حمكوم. املرحومني
  .ا من املأمورين إال بشرهل كنت! كالغلمان والعباد، سبحان ريب

رعاية االختصار، لنستأصل كل ما مث القوم احتجوا علي بأمور نذكرها ب
فمنها أم . أوردوا على سبيل االعتذار، ولنكشف باب احلق على الطالبني

 ما مات يف امليعاد، بل مات بعده وما ثبت إميانه باألشهاد، ومل "آمت"  إنيقولون
  .يثبت أنه كان من اخلائفني الراجعني

ق والصواب، وما كان فاعلم أن نبأ موته كان مشروطا بعدم الرجوع إىل احل
م فِه قطعي كما ٍمكْكحبعض الدواب.ت  مث كان من املشروط يف حياته أن يثب

كْعلى احلق بعد القبول، وإن مل يثبت فكان حم املوت لذلك اجلهول، فتمت 
  .كلمة ربنا صدقا وحقا ولو أنكرها بعض اجلاهلني

الرب باإلصرار  أنه مات بعد اإلخفاء وعدم اإلظهار، وإغضاب وقد مسعت



١٢٤  ����� ��	  

 

أفال ترون موت هذا اجلاهل . على اإلنكار، وكذلك كان إهلام رب العاملني
ه  قبل موته ذلك كلُّبِتار، كيف فاجأه بعد اإلصرار على اإلنكار؟ وقد كُفّالكَ

يف إهلام اهللا القهار، وصرحأنه سيؤخذ وي مات بعد إخفاء الشهادة والغلو 
سبعة  إال بني "آمت" وما مات . يف البالد والديارلَرسبع وأُواالستكبار، مث طُ

 أفال .من االشتهار األخري، وكان ذلك االشتهار نبأ موته وكالنذيرأشهر 
ون ضاحكني على آيايت، رضوا يتدبرون إهلامايت، وال يفكرون يف كلمايت، ومير

ذه الدنيا ونسوا يوم الدين، فكيف أداوي ختم وأقفال رب العاملمني؟ قلو  
 الرمحن، ورجع إىل احلق خبوف  يف امليعاد نبأَي خِش"آمت"فاحلاصل أن 

، عتِل، وأوتادها قُيتِولته قربت ودنت، وخيامه طُحنان، ألنه ظن أن ِراجلَ
ل إىل زمان االجتراء، مهفكان حقه أن ي.  على نفسه كاملأخوذينيفخِش

وطغى، مث كفره ع إىل قت رجله اهللا إىل وإىل ساعة املراء واإلباء، فمه٤٤تركو
ته يف األولنيأماته تعذيبا يف الدنيا واألخرى، وكذلك مضت سن.  

 .يف األخبارالتعمق  من اهللا القهار، فال خيفى عليك عند "آمت" وأما خوف 
أال ترى أنه بعد ما مسع مين نبأ العذاب كيف ألقى نفسه يف أنواع االضطراب، 

ه تأَن االغتراب، وأَختار كمجنونني شدائدوانقطع من األحزاب واألتراب، وا
ه ه من اهليبة، وأصابت عقلَ عن األهل واألحباب، حىت طارت حواسالدهشةُ

من كمال اخلشية، وطِفابةٌص نون، وجيوب كل ق جيشأ من بلد إىل بلد كا
وهو  ورآه أناس كثري يف زمن السياحة، .حه طوائح املنونطريق كالذي يطو

ة كثري الكربة، كالذي  الغمة النياحة، وشهدوا أنه كان باديرنيبكي أو له 
رمني املأخوذينلّميوت من الغة، أو كا.  

  اخلوف من طغيانه، وال ريب أن زواجرإىل لَي وتنـزفال شك أنه خِش
ننا جنَِئبعتيف ج عت كلمايت ِصنانه، وقرا قَماخ آذانه، فخاف هحضرة ر 
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 قلبه بعد ا مث قس. االهتداء، على طريق اإلخفاءةَ مهجتهج على قدٍرالكربياء، وان
روا سري ناء، وإن اهللا ال يعذب خائفني يف هذه الدنيا حىت يغياألمن من الفَ

 خبوفه عند أحبابه، وأخربهم عما جرى عليه يف أيام اضطرابه، وإنه أقر. اخلائفني
دموع ه تأبدني، ا ستر من املَسيل دمعه، وكل مه اأبدمن مجعه، أخفاه وكل أمر 

ده كاانني، وخابطا كاملصابني، ورأى شني، وجف إليه كاملفتن دلَ وم.العني
زجي  من الطريقة، ويديقة، ويصيح كضالّي الوأنه ميضي األيام كيوم حاِم

ن انتهى من أحبابه إىل  وم.ه بآثاراألوقات موم وأفكار، كأن التلف استشفّ
، بادي اإلجياس، وما  احلواسده كمختلّى الستنشاء أنبائه، وجنائه، وتصدِف

مث إذا انسلخت أشهر امليعاد، وظن أنه جنا، . وترحرآه يف فرح، بل يف غم 
ت  خوفه وما أبدى، ولكنه ما استطاع أن خيفي قرائن إجياسه، فنحرأخفى ِس
د باخلوف واالرتعاد،  أيام امليعااسه، وقال ال شك أين أنفدت بتعليم خنتأويالٍت

وا  كالضرغام، فإم أغر اإلهلام، بل خفت أعداء صالوا عليولكين ما خفت نبأَ
عليةً يف مقامي األول حيمن أنواع احليل ورأيتها كالصائلنيمةًعلَّ م  .ففررت 

ن هذه الزبانية، ولكن ما م ِمعصأُ يلِّعلَ على خوف منها إىل البلدة الثانية،
ِرتفكت يه كاملؤممث فررت إىل اخلَ. حني بعض رجال مسلّنني، بل صال علين ت

اكني، فرأيتهم وإم كانوا مالئكة سفّ. الثاين، فصال العدا كما صالوا قبل إتياين
يف كل مقام تبوه، ويف كل بلد وطّأتأته، ورأيتهم خموون ءفني، وكانوا يتبو

فوين بقناة بلدة إىل بلدة ملا خوفألجل ذلك فررت من . الرماح حنوي كالقاتلني
وصدة، ورمٍحعوم شرِتة وفحيِحفي ٍنينوأرادوا أن ي ،سوين فاجئنيم .أ وملا جش
جلقي بآخر املقام هوق، رأيت أن أُناين كاملخنوق، وهاجت اهلموم كالس
  . يار كالقاطننيسلقي عصا التين جرياين، وأُت خراين، وأختذ أهلَِج

ن مثلها يف امليعاد  بلفظة ِمهنون أظهرها بعد انقضاء امليعاد، وما تفوهذه ظ
عليه أحدا من العوام عند األشهاد، وما أشاع ظنونه يف اجلرائد، وما أطلع 

ام، وما أخرب حاكما عن هذه اآلالم، وأمضى  إىل احلكّعوالعمائد، بل ما رافَ
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عذاب، واخلوف واالضطراب، مالئكة ال  معها برؤيةمث أقر. الوقت كالصائمني
وخِشي، خافًا أنه أنفد األيام وأقرموت فانظروا . ا، وظن أنه من الدارسنيعافًا ز

يذكرهاٍةإىل حي  ..أولها فراسةٌأتقب  إن كنتم متدبرينتنكرها؟ فافهموا السر .  
ه مث تعلمون أنه هرب من مكان إىل مكان، ومن جريان إىل جريان، ولفظت

ت بعده كشيطان، دان، ولكن مع ذلك ما أظهر يف امليعاد عذرا حنَبلدة إىل بل
أيقبل عقل يف . ام وال أعوان، وال رجال وال نسوان وال بننيوما بكى عند حكّ

أن يصرب الرجل الذي هو مثل هذه اخلصومات وزوبعة التعصبات والنقمات، 
عدوع إىل  عند هذه السطوات، وال يأخذنا وال يرفرضنا ِع ديننا وحاسد

.  جزاء السيئاتأذاقناوت صرميتنا، ثِبي جرميتنا، ويفِشضاة؟ بل كان عليه أن يالقُ
 وقومه كيف فرحوا بعد امليعاد باطال، ورقص كل أحد "آمت"أما رأيت أن 

، فكيف أعرضوا عن مثل ذلك الفتح عاتالخاتال، ورمى من قوس اخلبث 
ه قلب العاقلني والعاقالت؟ أهذا املبني؟ أهذا أمر يقبله عقل الثقات، أو يطمئن ب

هو املرجوروا إن  الكائنات؟ ففكِّ خِريالني أعداء الدين وأعداِء من هؤالء الدج
  .كنتم مؤمنني

ة من إهانة دين اإلسالم، وخري األنام، أال ترون أن رسائلهم وجرائدهم مملو
م عدو يل وعدو لسفكيف غضيدي وا أبصارهم يف مثل هذا املقام؟ وواهللا إ

 من نا بيضةًر لو يقدرون على نوع من األذى ولو كس عليراصاملصطفى، وِح
 على ما رأوا منا فكيف صربواوا احلكام علينا بتحريضهم، بيضهم، حلثّ

 باحلسنة، وما أرادوا جزاء اوُءردأَاك؟  لإلهالك، وحركات كالسفّسطواٍت
 مث رأوا صولة ثانية فعفوا  أوىل منا فعفوا وصربوا،السيئة بالسيئة؟ رأوا صولةً

 !وصربوا، مث رأوا ثالثة فعفوا وصربوا، وكذلك عملوا إىل سطوات ثالث
  موا أهذه أخالق تلك الشياطني؟ِسقْأَف

سبقوا ار، الذين ار، واألعداء الفج أن هؤالء األشرار الكفّفيت فراستكمتأ
جمرمني سفاكني،  وجدونا ، يف عداوة امللة اإلسالمية، والشريعة الربانيةكل قوم
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 "آمت" وحيلة إلخفاء اخلوف الذي ظهر من  عافني؟ بل هو مكرباالً خونالَآمث 
ى وما رفع األمر إىل حكام هذه بأنواع االرتعاد، يف أيام امليعاد، ولذلك ما تألَّ

ف من قبل يف ى ومكر وقال حنن قوم جنتنب األاليا، وقد حلَالبالد، وولّ
ن أىب فهو عندهم من م لرفع اخلصومة، وم واحللف واجب عنده.القضايا

 وقال .هم واآلخرون من احلواريني وأئمة النصرانيةف يسوعرة، وقد حلَجالفَ
  كلّ احللِفزيروقد أكل خن !زير عند املسلمنيسم عندنا كاخلن أن القَ"كالرك"

 "آمت"فانظروا إىل .  الذي كان رئيس املفترينوبولص من القسيسني، أحد
قسام، خوفا من قهر اهللا ه القبيح، كيف أعرض عن اإلالصريح، وعمِله وكذِب
 مين قبل حلفك لو ذْ خ وكنت أعطيه ماال كثريا على إيالئه، وقلت؟العالم

يف قضائهكنت تشك .وعد الصلة من ألف إىل آالف، ولو استزاد  بل زدت 
حيلف  الطرب، وا ذيلَ فكان فرضه أن جييئين جار.لزدناه من غري إخالف

ويشيع صدقه يف العجم والعرب، ولكنه فركاملكبوت، وأَ كاملبهوت، وخر عه قب
اننيطائفاهلول كا  .فظهر من هذا ضحضاحه، وهتك وجاحه، وحصحص 
وبدا كذب اخلائننياحلق .  

تانه، وي ت ثِب مث كان عليه عند اإلعراض عن احللف أن يأيت بدالئل على
هذيانه، ولكنه ما جاء بدليل على تلك اخلرافات، وما صرخ   مضمونَبأشهاٍد

فأي دليل أكرب من . سرية املظلومنيهو  حاكم عند هذه اآلفات، كما على باِب
غري مرة أنه هذا على مفترياته، وعلى كذبه وخزعبيالته عند الناظرين؟ وإنه أقر 

  .مامن بقرب اِحل على نفسه يف تلك األيام، ووجد ما جيد املوِقيخِش
اه، قَلُ الناس ِلعتان الذوبان، أهرسوبعد ما خرج من سجن األحزان، وماِر

ل اهليئة اه، فمن حدق إىل أساريره، وفكر يف شخريه، علم أنه بديحموعجبوا ِب
وبكى مرارا يف كل ناد . السابقة، وأطفأ النار املضطرمة، وظهر كاملساكني

رحيب، بتذلل عجيب، فسمع من كان يف بم أنه رة احللقة وحواليها، وفِهه
وأما قومه فنسوا ما كان .  قنا املوت وعواليها، وأمضى األيام كاملضطرينيخِش
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يف إهلامي من قيد االشتراط، الذي كان فيه كاملناط، وما فكروا يف خوفه الذي 
 ، خبثهم كالشياطنيوا كلَّوا من الغيظ واالحتالط، وأرفراط، وتعامبلغ إىل اإل

  . وغضب، وغيظ وهلب، وكانوا معتدين طيٍشنواجذَوأبدوا 
مناهم وفه.  ورفقاؤه اجلهالء، وقالوا إنا من الغالبني السفهاُء عليتنخوأَ

، ىفما أقلعوا عن اجلهالت، وانصلتوا كل االنصالت، وأضرموا نار الوغ
والتهبوا كجموما أَىضر الغ ،رزوا روا، وأبروا وما فكروا، بل اضطرموا وتنكّقَن

،  ومزاٍح واستجراح، وشتٍموا أشياء، ومتايلوا على سب واعتداء، وافترعربدةً
واعتدتانا، وطاروا إلينا زرافاٍتوا هذيانا ووو اننيحوا احلقيقة وأخفَ. دانا كا
 سائرين يف األسواق، يستهزئونال، وكانوا ي الدجل احملتال، أو املغطّوكاحلُ

اقكما هي عادة الفسنون الكذب واالفتراء، وكل أحد قال فينا ، وكانوا يزي
وكانوا خيدعون .  والسفهاء مستهزئنيوا الصبيانَأشياء كما شاء، وقد استتلَ

وسعى . وا يف األمصار مفسدينفوه، وعثَموه مث حرموه، أو فِه ما فِهالناس بنبٍأ
 السيل  هجوِميِمالنمر، وهاِج جلِدي ِس، الِبباٍع، بل كِسمعهم علماؤنا كساٍع

 زورهم، ونبذوا لباس التقوى وراء ر، واتبعوا النصارى وزخارفاملنهِم
دوا نا حبصائد اللسان وغوائل االفتنان، وأيحووأرادوا ج. ظهورهم، جمترئني

 منبعيدا كحسني بطالوي أو شيخ جندي  وكان كلٌّ. النصارى كالشاهدين
  .الديانة والدين

، بل كتب إيل أين م، وصامتا ال يتكلّمرما ال يترمِر كان م"آمت"والعجب أن 
 قلبه ا قسيِل مث بعد م،ن فعلهم، وأعلم أم من اجلاهلني املعتدينبرئ منهم وِم

هم وتام، وسفاهتهم  نفسه يف سبومع ذلك ما أشرك. وصار من الغاوين
م، وتنحسبين كذّولو كان حي. ى عنهم وقعد كاملعتزلني املختفنيوهذياا، اب

ل بني وأول املكذّه أن يكون أوحقّلكان وحيسب نفسه مظلوما مصابا، 
 ا عيقن بل كان الواجب عليه أن يشيع كذيب باالشتهارات، مث ال ،الالعنني

وأنت . ه ما فعل ذلك بل صمت كاملتخوفني، لكناةويرفع إىل احلكام للمكاف
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ى  قليب، مع أنه تأذّ ظهر عليه خبثُا على كذيب، وكانلعطّكان من إتعلم أنه 
ة ة، والضرورة الدينييب، فكان من مقتضى الفطرة اإلنسانيبـ األذى بسكلَّ

ازا٤٥تتحركة، أن والعقلي فما منعه أنه . العدوانةغضبه كالطوفان، ويشتعل 
 أليس هذا مقام حيار فيه الفهم، ؟صار كامليت املدفون، واختفى كاملتندم احملزون

ه للحلف لكشف احلق على العوام، ط الوهم؟ مث دعوت الظنون ويفرويج
ه قنطارا على اإلقسام، ال يسريا من احلُووعدتطام، لريجع برمآلن وقلٍبٍند  

ىى وما تألّالن، فولّذْج.مث لعنت ه لعناهللا عليك إن أعرضت ا، فقلت لعنةُا كبري 
مء وما حلَا، وما جئتين وما تركت تزويرا، فما جازيرف، وتذكر رف، ا سلًَءز

  .وظن أنه اآلن من املأخوذين
وكفاك ما ظهر منه عند مساع نبأ املوت، وتراءت له آثار الفوت، وأخذه 

خافكصيد مذعور جيوب البيداء، وال  حىت ظهر التغري يف الصوت، وطفق يفر 
 خيفى، مث إذا رأى أن اخلوف ال. ك سبل العاقلني وال مرداء، وتريرى شجراَء

وه، وما وأن ليس الناظرون كاألعمى، فاشتهر أن الصائلني يف كل مكان قفَ
هم وال لَبهم، وما رأى راِجن منط تعاقُ ِمتِهوه، حىت بوجدوا قصرا إال علَ

ه هذا اخلوف، بل احترق منه اجلوف، ورآه الزائرون أنه  فما أمهلَ.همبراِك
ن مضي وقته بالبكاء والزفرات، وجيري ِميالعربات، وال كدمِعلته سيلُقْم  
 فكما أن القنص عند .عوبق به الشلَعالت، وكان يستيقن أنه املغلوب، وسيقْاِمل

خيتفي يف سرحٍة جوارح باطشٍةحس األفنان، ويواري ريقِة كثيفة األغصان و 
  . كااننييصة، بإرعاد فريصة، كذلك تاهه حتت كل ِعيانِع

بساحته، وا حلّنا عميعاد، على طريق اإلفناد، أن جن بعد املت ِممث حنَ
ن مثل هذه فِم. هم إلبادته، ليغتالوه كاملفاجئنيي سيوِفروا عليه شاهِروعج

االفتراءات وحنت البهتانات، ظهر عجره وبجرِره، وعفه وشجره، وظهر  جنم
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أال تعلم أنه . ، ولو أخفى املرامأنه هاب اإلسالمأنه  بكيف أقرخاف حومن ةًي ،
مةًمأمورة منا وال معلَّ كانة ما املعلوم أن احلية بأمر اهللا ال بأمر ، وتلدغ احلي

 الرمحن، وهذا  نبِأيفةَان، وأوجس يف نفسه ِخ قهر الديياإلنسان، فثبت أنه خِش
نان، مث ان، فانتفع من الشرط خبوف اجلَهو شرط الرجوع الذي كان يف إهلام املن

  .مر كاملاكرينستر األ
ة تشهد بكمال الصفاء، أن اخلوف كله كان من قدر السماء، وإن قصة احلي

 أين دعوته لإليالء، فكان هو اخلوف الذي  وقد مسعت.ال من هؤالء وهؤالء
ا وقلت إين جميزك كالغرماء، ولو شئت .عه إىل اإلباءرجمجه عند أحد  عين قبلَع

ىى وما تألّلع على إجازيت، وإذا ولّنه اطّأمع ازيت، كّمن األمناء، فخاف ع. 
وا ِم يا هذا قد آلَ:فقلتن قبل خواصتك، أأنت أفضل منهم تك، وأكابر ملّ أئم

  .أو حتسبهم من الفاسقني؟ فما رد قويل وما آىل كالصادقني
يستقيم بافتراء، بل هو أجلى البديهيات،  خيتفي بإخفاء، وال ه شيء البذْ فِك
، ولكن املخالفني قوم أعماهم إعصار التعصب والشحناء، كما ماتاملسلَّوأسىن 

يفال شك أن احلق أبلَ. احلرباءعشي اهلجري عني والباطل لَج ،لَججت ، واسود
ب يف هذا  مكذّاب، أمات كلَّوال ريب أن موت هذا الكذّ. وجوه املبطلني

، وظهر احلق ولو تمـة قد ت، واحلجتموإين أرى أن األلسنة قد ز .الباب
  .كانوا كارهني

نكار  يف االشتهارات السابقة، أنه ميوت بعد اإل"آمت"وقد ذكرنا قبل موت 
وايل شكر اهللا املنان، أنه رية، فنصرار على الكذب والِفمن الرجوع واإلنابة، واإل

كما كنت أهلَل كما كتب قبل هذا الزمان، وأمتّفع بشوق اجلنان، ومات ج 
 وما نفعه فراره من البلدة إىل ،ور نصف من األشهر املسيحيةبعد مر" آمت"

البلدة، وإن شئت فافهزمان وفاته من هذه الفقرةم :  
"هوالٌى دجب يف عذاب اهلاوية املهلكةب "  

  عيسويةالسنة ال ١٨٩٦
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ا إذا ترك سبل الديانة، بل تركه حيما وهذه آية من آيات حضرة العزة، فإنه 
 فحصحص احلق وزهق الباطل .احلقيقة بة، إذا ما أخفى سرأخفاه حتت التر

 لكم أن رون يا أهل البخل والعصبية؟ أمل يأِنسحى تنرة، فأَفَوبطلت دقارير الكَ
لوا بعض هذا التدلل والنخوة، وال مِهتتوبوا يا متخلفي القافلة، فقوموا وأَ

  .تبارزوا اهللا جمترئني
وا على قُرا، فَ احلق على الباطل خات، وبازي مات"آمت"إن ! أيها األناس

شيطة،  مٍةموإن التقوى ليس يف ِل. عنيكم واذكروا األموات، وتوبوا مسترِجِعلْظَ
 مكشوفة، وعمائم ملفوفة، وشوارب مقطوعة، ورسوم عاٍب طويلة، وِكىحولُ

جمموعة، إمنا التقوى يف اختيار الصواب بعد اخلطأ، والرجوع إىل احلق بعد 
 خبل باء، والتناهي عن القوم املفسدين، وترِكبذكر أيام اإلوااللتياع ء، اإلدرا

ون بقبول احلق كسرورهم بلقاء رسوإن األتقياء ي.  رب العاملنيهللالنفس وكربها 
بعد احلرمان، وإذا ذكروا فيتذكرون ى تأت مرام ي بعد الفقدان، أو حصوِل لِقإلٍف

ل، أجتدون تقواكم كمثل هذه األمثال؟ ما نوا النظر يف األعماحِسأف. متواضعني
،  املعاد؟ أصاب بستانكم جائحةٌاويلُلكم ال تتناهون عن الفساد، وال ولكم 

.  آليات ألويل األبصار"آمت" يا معشر النائمني؟ إن يف موت كم غفلةٌتهفكيف ألْ
  .ياطنيأما قرأمت من قبل اشتهاري يف هذه األخبار؟ فاآلن ال ينكرها إال حزب الش

  
ـذكَّترموت اٍلـ دج باِلاخلَ  ذي " آمت"النار   وقوِد  زاِل ر  

  اِلـ يف املقٍرـومك  كاٍرـوإن  ٍلجد وت بعد كمال ـأتاه امل
  ماِل كالدىقـريان ألـويف الن  الً وذُ ةًــاويــأراه اهللا ه

  زاِل ه ن ِم  اجلسم أبعدنيـمس  ن وِس عمٍر يف لي كان ـكمث
  اِلـوم  الٍكـ وأمباٍبـوأح  فٍرـ ك حب إال ا أرداه ـوم
  قاِلـتن اِاليلُه ِحتـما نفعـف  ا خبوف بعد أرٍض أرضىرـفَ

قّودذّـ الكةُـ هامتجاجراف الِزـبأط  ااب حق وايل أو الع  
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   الضالِلِوه ز ناملوت ِم  زمانَ   أنسى نايا مثـ املابـوقد ه
  اِلـبد اخلَـه بعـل  رةًدـقم  ةْيـِنملَ ا هكيف أدركَ رـففكِّ
  ل الوباِلـ على سبراٍرـوإص  ٍثـبخ  عند نيِمـاه املهتوفّ

  كاِلـ دار الن إىل  لْـأمل يرح  يدوـ يا ع" آمت" فأين اليوم 
  تعاِلـفْ اِالزاُءـ جرهـيظ أمل    بفضل اهللا صدقيتم يثبـأل

  ياِلمن ِع  دـه أحمِصـعيومل   الصليب واه عيسى ـجنّ وما 
  الِلدـنون من الـاع الطَّفأين  ِمـالعظي  الرب   آيةُتلّـجت

وايلـن احلوأين الضاحكون ِم   ناٍددِرـنون بصـ الالعوأين  
  ئاِلرـ كالابعـاملط ن أهلوِم  رون من األداينـوأين الساخ
  وقاِل  ٍلـيِق ن  ِمقيب دـوقل  مـن أذاهى ِمتأذّ فؤادي قد 

  اِلـاحلب  راِرـكإم نا رِرـمفأُ  ا ظلمذميِمـالت  نسلْ أَ أطالوا
   حايلرـيراين ِس ن م مـويعلَ  الوا كاذب يؤذي األناساـوق

  تاِل الِق كمجروح حنا ـفأصب  يـرطاس بذمـ قومألوا كلَّ
  داِلِتاع  لَبسجـاوزوا إذا ما   ي اهللا ربابـافوا عقـوما خ

أَ   يف النصارى"آمت"م أين هلْفسموع أو العياِلـ يف اجل وينر  
  حاِل الد  يفبذِّـ املكنِفأما د  اموه حيـالذي زع أما مات 

   يل دوا هللا الـوموا واشهـفقُ  ريناِكـ املنوجوه  شاهت أما 
  ال  يلـقَ  بِح ه ذَّـولكن ج  ونٌـبـن أمري ثُه ِملْ يقت ومل
بدت آياتـفم  ٍسـمش  ي مثلَ ربِقا بايلـ الظالم وال الليي  

اهللا  وإن   كٍرـ مبسهام املوت ما طاشت ايلـ غزي كلَّـخي  
ـتى ـفّوا  كاذبـ غيربـوما آواه أح  ورـ مدوايلـن م  
تفِّوـ والسييلَّـسوف مالِلـثاله من ذي اجلـعلى أم  الت  

   الآليل كإشـراق  نا قْرـفأش   جيلو نا والصدقى صدقُلَّـجت
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لْـفال تعجعلينا ي ا ابِضن ٍنغ  وخفواملآِل واقب ـ العوَء س  
لْنزـزاِلولوا يل ِنـ تق فنرجو أن   منكم  األضيافنـزلَنا م  

   من خياِلدـتباع قد أنٌـوش  امـرة املوىل مقـويل يف حض
  اِلـات الوصـواين بكاسروأَ  يبـاين حبيـاين ووافـوصاف

  اليلدا زـيت فبـبر ت ىأَـنوأَ   بعد مويت ويتـ مبأراين احلُ
ـوجدنا ما وجنا بعد د وزواِلـ ال دـبايل أتى بعـوإق  ٍدج  

ـاين حبيبـفواف  ن نفسي بصدٍقِم  إذا أنكرتي رايلـ بوح  
أطعتالنور حىت صرت  ـوال يدري خص  ا نورِسيم ايلـ حر  

  الكماِل يفثي ـ بع مشستوجلّ   رحيٍمن رب ِم اليومعتـطلَ
  وي تعاِلـ حنوبٍةـوبت  مـوقُ  ن اهللا الرءوِفـ مطْنـفال تق

اقْفَ ن كمال النصح ينا ِمقراِلـل كالرجلّـ بالته راناـِق  لْب  
وى القلب ْهللاـ الزاد تقوخري  ل اِالـاه قبـ إيذْـفخاِلـحتر  

   يبايل  الرٍءـ كمكلُـوال تس  ركِّـ كالمي مث ف  يف ركِّـوف
  

مث العلماء أوسعوين سبا، وأوجعوين عتبا يف خوقالوا إنه ما مات "أمحد" ِنت ،
يف امليعاد كما وعد يف اإلهلام وأكد، بل جنده ببٍتخأسع أرغَ، وعيٍشد وما د ،

نرى أثرا فيه من ضعف املريرة، وال عسرية، وإنه حا يف امتراء اِملرساِلي إىل م 
  . هذا احلني

عبة يف موت عبتني، ش فاعلم أن هذا اإلهلام كان مشتمال على الشأما اجلواب
يف امليعاد، أوىل  اهللا شعبة فأمتَّ.  العنيِةره الذي جعله كقُِنت وشعبة يف خ"أمحد"

 وقد  موته،ن همى أقاربه ِم يف إهلام رب العباد، وتلظَّرِبخ كما أُ"أمحد"ومات 
بصدق هذه الشعبة باليقنيالحت لك تفاصيل فوته، فال بد لك أن تقر .  

وأما الشعبة الثانية اليت تتعلق خبه وفوته، فال خيتلج يف صدرك تأخري موته، ِنت
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ال تفهمه إال بعد اإلحاطة على الواقعات، فإذا فِهفإنه أمر فيظهر عليك مت 
ك دعنساك طريق احلق واحلقيقة، وب بأن الشيطان أك كالبديهيات، وتقرؤخطَ

   . بالغاوين٤٦ تلحقكعن الصراط والطريقة، وأراد أن
عليك القصة، لتطّفاآلن نقص ة، ولتكون من لع على احلقيقة وجتد منها احلص

 وكانوا ال ، وأقارا كانوا من عشرييت"أمحد" أن زوجة فاعلم. املستبصرين
على السيئات وأنواع جيترئوننوا رييت، بل كاِتيتخذون يف سبل الدين و 

هم لو مل يكونوا ب من الرمحن أنه معذِّمتِهلْفأُ. البدعات، وكانوا فيها مفرطني
ا من سجل عليهم ِرنـِزوقال يل ريب إم إن مل يتوبوا ومل يرجعوا فن. تائبني

السماوات، وجنعل دارهم مملواهم أباِتبات، ونتوفّة من األرامل والثيلني خمذور .
ر ما أردنا من العقوبة، فيظفرون وإن تابوا وأصلحوا فنتوب عليهم بالرمحة، ونغي

كم روا رب هلم إمتاما للحجة، وقلت استغِففنصحت. مبا يبتغون فرحني
يل أن أشيع االشتهار   فبدا. فما مسعوا كلمايت، وزادوا يف معاداتى.املغفرة٤٧ذي

طرق الصواب، ولعلهم يكونون من يف هذا الباب، لعلهم يتقون ويرجعون إىل 
  .املستغفرين
فأشعتوأنا يف  االشتهار ،"هشيفنبذوه وراء ظهورهم غري مبالني"ار ، .

أُمة، والبواقي اليت وكان ذلك أول االشتهارات يف هذه املقدفهي بعدها  شيعت
هلا كاألنباء املفصحة، وكالتفصيل للعبارات املُلة املصرنت وأ. ملة السابقةج

تعلم أن وعيد ذلك االشتهار كان مشروطا بشرط التوبة، ال كالعقوبة القطعية 
 ٤٨"غوضف"بع يف  اشتهارا مين طُ وإن شئت فاقرأْ.لةهالواجبة النازلة من غري املُ
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 وقد استخدم حضرته أسلوب تضمني األرقام       .١٨٨٦حبساب اجلمل تساوي    " غوضف"  
يخ يف كلمات؛ وهو أسلوب عريب قدمي معروف كان يستخدمه األدباء والشعراء حلفظ التـوار             

 صاغ أحد األدباء يف عصره شبه       "برقوق"فمثال عندما مات السلطان اململوكي      . بطريقة سهلة 
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 فلما مل ينتهوا ذا . هذه الفئة الباغية كِربِفضغمن السنوات املسيحية، ِل
 فكشف اهللا علي أمورا لتلك الفئة، وأنا بني االشتهار، ومل يتركوا طريق التبار،

  .النوم واليقظة، وكان هذا الكشف تفصيل ذلك اإلهلام يف املرة الثانية
، ورأيتها يف "أمحد" زوجة  يل أملتد، فإذا متثّوبيانه أين كنت أريد أن أرقُ

ها يف فزع شديد عند التالقي، وعرباا ، وهو أين وجدتدين وأرجن أحزشأٍن
 أي ..ِكِبِق أيتها املرأة تويب تويب فإن البالء على ع:يتحدرن من املآقي، فقلت

 من ريب أنه تفصيل مت من هذا املقام، وفِهلتز مث تن. بنتكك وبنِتعلى بنِت
ان أن املراد ب من الديِقمعىن العيف  يف قليب يلِقاإلهلام السابق من اهللا العالم، وأُ

، وعي أن البالء بالءاِن يف رثَِف من الصبيان، ون ال أحدههنا بنتها وبنت بنتها
 من اهللا متشاانما أبالء على بنتها وبالء على بنت البنت من الرمحن، و

ب إىل اللغات العربية، فإذا ِق لتفتيش لفظ العوإذا رجعت. ٤٩أحكم احلاكمني
فراسيت صحيحة مطابقة باملعاين املروية، فشكرتد ا اهللا مؤيمنيملله.  

                                                                                                                     

وقد اختارها ملا هلا مـن      .  وهي عام وفاته باهلجرية    ٨٠١واليت جمموعها   " يف املشمش : "اجلملة
رثاه صديق له يف أبيات جـاء       " الدلنجاوي" الشاعر   كذلك عندما توفىي  ". برقوق"تشابه بامسه   

  :افيه
ملن يقول الشعر أَقِصر فقلت    ختفقد أَر :مات الشعر بعده  

 )الناشر (. وهو العام اهلجري الذي تويف فيه١١٢٣قيمتها العددية " مات الشعر بعده"ومجلة 

49
، بل قبل إشاعة "أمحد" قبل موت "هوشياربور"قد مسع مين هذا الكشف مبقام : احلاشية 
 شيخ صاحل غزنوي، وكما تعلم كان هذا الرجل ابن تقي، ونسيت ِدلْن و ِم رجلٌ،ها كلّواقعاٍت

اليوم امسه، وأعرف وجهه، لعل امسه عبد الرحيم أو عبد الواحد على اختالف انتقال اخليال، 
ومعه . عند السؤال، واهللا يعلم ما يف البال، وهو أعلم ما يف صدور العاملنيينكره وأظن أنه ال 

منهم كان بابو إهلي خبش أكونتنت امللتاين، ا وأظن أن أحدين، حاضرهناك أشهاد آخرون كانوا 
وعفا اهللا عين .  حممد يوسف، ومعه حممد يوسف وكثري من املسلمنياحلافظأخ يعقوب وحممد 

 مضى على هذا إحدى وقدإن كنت أخطأت يف ذكر أحد منهم، فإين لست أحصيهم باليقني، 
 منه. سننيعشرة من 
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نذار، ح يف هذا الكشف ما أراد من نوع التخويف واإلفاحلاصل أن اهللا صر
  ومع ذلك حثّ. وبنتها من اهللا القهار"أمحد"وأشار إىل أن اآلفة على زوج 
ر بالتضرع والرجوع إىل  به أن العذاب يؤخعلى التوبة واالستغفار، وأومأَ

الجتراء واالعتداء، ومن تاب الغفار، وال حيل الغضب إال عند اإلباء، وا
واستغفر فله حظ من رمحة حضرة الكربياء، وال يأخذه عذاب مهني، إال بعد 

 هذا الكشف باالشتهار، كما أشعت إهلامي فأشعت. العود إىل سري الفاسقني
 فيهم مرة ثالثة متِهلْ من الزمان، أُي مث إذا مضى عليه مِل.ألحراراهلداية قبله 

ى هذا اإلهلام كالنور يف الظهور، ورفع احلجب كلها من ن، وجتلّامن اهللا الدي
م ِل املستور، وكان هذا شرحا مبسوطا لإلهلامات السابقة، وتفصيال للكَالسر
ملة الكشفية، وبيانا واضحا للسامعنيا.  

بوا بآيايت وكانوا ا كذّ": وبيانه أن اهللا خاطبين يف عشرييت املعتدين، وقال
 الٌك فع لكلمات اهللا، إن رب ال تبديلَ،ها إليك ويردهم اُهللاسيكفيكَمستهزئني، ف

 بعد  إيلّ"أمحد"  بنتد يرأنه إىل "هم اُهللافسيكفيكَ" فأشار يف لفظ .ملا يريد
الك، وأما وكان أصل املقصود اإلهالك، وتعلم أنه هو املَ. إهالك املانعني

 فهو إلعظام اآلية يف عني تزوجيها إياي بعد إهالك اهلالكني واهلالكات،
 أخرى من عامل املغيبات، أو ٍمكَِحاملخلوقات بإدراج املشكالت املعضالت، أو ِل

املصابني واملصابات، فإنه يضع املرهم بعد اجلرح، ويعطي الفرح بعد   علىلرحٍم
 وهو ؟ودا ورمحا منه جن أزيدوم. الترح، وال يريد أن جييح عباده املستضعفني

  .نيأرحم الرامح
األول يف هذا الباب، من اهللا الراحم الوهاب، االشتهار وإين أجد إشارة يف 

ى بذكر رمحته بعد ذكر عقوبات نازلة على هذه الفئة، وبعد ذكر فإنه قفّ
 يشري إىل الرحم عليهم يف األيام كأنه أراملهم ومصائبهم املتفرقة، فخاطبين بنهٍج

 مُأل، ويب خمر بك بيترعموي ،ثرةيباركك اهللا بربكات مستك" :اآلتية، فقال
إشارة إىل زمان يأيت عليهم بعد زمان فهذه  ".فةٌ خمون بركات داربك ِم
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اآلفات، عند وصلة مقدنا، رة موعودة يف االشتهارات، وتتم يومئذ كلمة رب
وإن اهللا غالب على . دانا، ويظهر أمر اهللا ولو كانوا كارهني وجوه ِعوتسود

  أربعةً"همفسيكفيكَ"  كما وعد يففأهلك.  اهللا خيزي قوما فاسقنيأمره وإن
منهم بعد تزوجيها، وعاث فيهم ذئبِق اآلفات عتزليجها، كما ال خيفى على ب 

، وكان كل أحد من الغالني هاتوجد هايتأباها وعم  أهلكفإنه. املطلعني
ا إىل حكم اهللا كيف أتى فانظرو.  إال واحد من اهلالكنييواآلن ما بق. املعتدين

 إنه ال يبطل قوله، وإنه .هاظافَ فيها شروا ساعة يويفاألرض من أطرافها، وانتِظ
ال خيزي قوممنيا مله.  

 من الرمحن بعد ذكر "هم اهللافسيكفيكَ"واعلم أن حرف الفاء على لفظ 
زل إال عند التكذيب تكذيب أهل الطغيان، كان إشارة إىل أن العذاب ال ين

بوا بعد التزويج وقاموا باالستهزاء وآذوين بأنواع اإليذاء،  فلما كذّ.عدوانوال
ي يهم من الغم ما غِشل ضحكهم بالبكاء، وغِش وبد"أمحد"فأمات اهللا أباها 

أالعذاب، وآثار  يونس عند إيناس قوملقاهم موتنفس اخلَ املائت وخوف ن ت
ن قبل كرجل  ِم، وكن"أمحد"  موتهم نعيوملا بلغ نساَء. يف أنواع االضطراب

 غرون، وصككن خدودهن، وتذكرن ن، وأسلْجيون نطْ، عطَد وأكنرأكفَ
عنودهن، وهاجت البالبل، وانقضت األرض  عليهن من املصائب الوابل، واهتز

ن والدموع جتري لْقن يقُن يف أوهامهن، وطِفت اخلَ موتلَحتت أقدامهن، مث متثَّ
  .ق املرسلون ما وعد الرمحن وصدهذا: من العيون

فاحلاصل أن هؤالء أوجسوا يف أنفسهم خيفة، وظنوا أن خنهم سيموت ت
ني مقصودين يف إهلام واحد، وكان ضر، فإما كانا غَكما مات صهره عقوبةً
 الفطرة اإلنسانية أا تقيس ٥٠ املقتضى، ومنكشاهدموت أحدمها لآلخر 

ى أحوال أشياء أخرى تضاهيها بنحو من األحناء، باألحوال املوجودة لألشياء عل
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إال كمثل نظائرها املشهودة، وتستنبط األحكام ليستم أن واقعات آتية فتفه 
فلما انكشف على .  املتومسنيعادةاملنتظرة من األحكام الواردة، وكذلك جرت 

ر ل الكبري، فخافوا خوفا كثريا مع إكثاثَ املَاوبد النظري "أمحد"عشرييت مبوت 
البكاء، ونسوا طريق التمسخر واالستهزاء، وزمألسنهم وصاروا كاملبهوتنيت  .

م، وتندموا على فوهتهم، وخضعت أعناقهم كاملصابنيوتنصلوا من هفو.  
أن هذا اإلهلام كان إلنذار هذه العشرية، وكان الوعيد وشرطه وقد علمت 

 نظَمث ليس من املعقول أن ي . يف هذه القصةنهم دخلٌتخلتلك الفئة، وما كان ِل
 على اجلرأة السابقة، مع معاينة موت صهره الذي كان يأن قلب ختنهم بق

اهلالكة، بل شهد الشاهدون أنه خاف خوفا شديدا بعد هذه  شريكه يف نبأ
 ، على نفسهوخشيالواقعة، وكاد أن تزهق نفسه بعد مساع هذه املصيبة، 

ة، وإن كنت يف شك فاسأل العارفني ب النكاح آفة من اآلفات السماويوحِس
  .الناظرين

م ملا ختوأمحد"فوا بعد موت فاحلاصل أ"أحد  كلَّههالكُف ، وخو 
، فكان حقهم أن ينتفعوا بشرط اإلهلام، فإن العذاب كان مشروطا ال دأرجو
ما جرى على زوجه "أمحد" أهل فاسألْ. وهم العوامهو كما قطعيا كما ح 

م اهلموم على  عليها مصائب وهجتبيف امليعاد، وكيف صاألرملة بعد موته 
 كاملساكني بعد  األوالد، وقعدتلُ وال متكفّيِو وال نمالٌ هلا ِثيالفؤاد، وما بِق

، وقلب على مجر الغضا، وكيف ىربع ه بعٍني نعياد، وكيف مسعتيكوا كالفَ
  أيامآد، وأنفدتذا الن موت اخلنت بعد همث أكلها خوف. جرى عليها ما جرى

 موت اخلنت،  يف فكِرنبها وأخواا وذُ أم وكذلك فزعت.امليعاد باالرتعاد
أوقان بالصالة والدعوات، والصيام  ٥١عمرن احلزن، وجعلن ساتأكوشربن 

، ةٌيِنختنهن يف كل وقت م هلن ِللَ، ومتثّ دمعةٌأ هلن من اهلم وما رقَ.والصدقات

                                                 
 )الناشر". (يعمرن: "سهو، والصحيح 51



����� ��	     ١٣٩ 

 

  .ن كنت من املرتابنيإ القرية فاسأل أهل هذه
فاحلاصل أم ملا تابوا تاب اهللا عليهم بالرمحة واملغفرة، كما هي سنة قدمية 

يترك طريق املعدلة، وال يظلم ال من السنن اإلهلية، فإنه ال يلغي شرط وعيده و
وعليك أن تقرأ اشتهارايت السابقة، وجتمع يف نظرك املقامات . كاملعتدين
, وتطلع على شروط صرحية،  ذلك فتصل إىل نتيجة صحيحة فعلتفإذااملتفرقة، 

وقد علمت أين أشعت يف هذا األمر .  واخلاطئنيأوتنجو من طريق اخلط
يف األوقات املتفرقة، وما كان إهلام يف هذه املقدمة إال كان   ثالٍثاشتهاراٍت

عليك يف التذكرة السابقةمعه شرط كما قرأت .أمل ت نوا مبا أشأُبيف عت 
   وال تفكرون كالعاقلني؟،الراغيةأو السنوات املاضية، فأين تذهبون كالثاغية 

ن القضية على هذا القدر متّإ لكم مث ما قلتوالنتيجة اآلخرة هي اليت ت ،
ه أحد ، وال يردبل األمر قائم على حاله ،ظهرت، وحقيقة النبأ عليها ختمت

 بفضل اهللا وسيأيت وقته العظيم،  من عند الربممربباحتياله، والقدر قدر 
إن  املصطفى، وجعله خري الرسل وخري الورى، احممد  لناث بعفوالذي. الكرمي

، وما قلت معيارا لصدقي أو كذيبوإين أجعل هذا النبأ . هذا حق فسوف ترى
 مرة أخرى إىل الفساد، سريجعون وإن عشرييت . من ريبئتِبنإال بعد ما أُ

 ال راد. والعناد، فينـزل يومئذ األمر املقدر من رب العباددون يف اخلبث يويتزا
هم األوىل، ِريأم قد مالوا إىل ِسوإين أراهم .  ملا أعطىعملا قضى، وال ماِن

ى، ونسوا أيام الفزع وعادوا إىل التكذيب وكَ كما هي عادة النوقست قلوم
ب ا كان اهللا أن يعذّ، ومفسينـزل أمر اهللا إذا رأى أم يتزايدونوالطغوى، 

  . قوما وهم خيافون
 يف الضياء، كاٍءق كذُشِرن صدقنا سيأ، بون الغالونفاعلموا أيها املكذّ

أيبلغ الزوراء، أمتنعون ما أراد اهللا ذو العزة والعالء؟ ضواحي وركم يفشو إىل وز
 يف لوِنمِهرى السماء؟ فكيدوا كل كيد كان عندكم وال تمكركم إىل ذُ

  . مث انظروا إىل نصرة رب العاملنياإليذاء، 
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 رد  فيهم نور فراسة وغاضيما بق!  على علماء هذا الزمانيا حسرة
اإلمعان، مسعناهم فال يسمعون، وقرلون، وال يقرأون كتيب إال يناهم فال يقب

ون منا مستنفرينكارهني، ويفر.  
العذاب، مع أنه صموا من مث أنتم تعلمون يا أويل األلباب، أن قوم يونس ع

مل يكن شرط التوبة يف نبأ اهللا رب األرباب، وألجل ذلك ذهب يونس مغاضبا 
من حضرة الكربياء، وتاهونس ألنه أُ يف فلوات االبتالء، ولذلك مساه اهللا يِنوس 

فال شك أن البالء . س، وما أضاعه أرحم الرامحنيأبعد اإلبالس، وفاز بعد الي
د عليه لعدم الشركله ورط يف نبأ الرمحن، ولو كان شرط يعلمه ملا فر 

 وملا ترك يونس بسوء فهمه االستقامةَ. كالغضبان، وملا تاه كاملبهوتني
ى اجلالء واالنتقال، أدخله اهللا يف بطن احلوت، مث نبذه واالستقالل، وحتر

احلوت يف عراء السبوت، ورأى كلَّرذلك مبا أعلن قلبه باحلركة من  ضجر 
وإدخاله يف . عل املستعجلنيل ِفالعالم، وفعاهللا ه من غري إذن  مقرام، وفارقاملق

حاوتٍةبطن احلوت كان إشارة إىل مص دمنه كاملبهوت، وكذلك مساه اهللا ذا  ر
، بالغضب املكنون، وال يليق ألحد أن يغضب ونٌ ونةٌدالنون، مبا ظهر منه ِح

  .على رب العاملني
عذاب  رس يف كالم اهللا القدير، دليل على أنه قد يؤخفاحلاصل أن قصة يون

 يف نبأ يونس بعد التشهري، رخاهللا من غري شرط يوجب حكم التأخري، كما أُ
 ر باخلضوع واخلشوع، وال تنسفكيف يف نبأ يوجد فيه شرط الرجوع؟ ففكِّ

وإن قصة يونس موجودة يف القرآن والكتب السابقة . حظك من التقوى والدين
ل  شرط مع ذكر العقوبة، وإن مل تقباألحاديث النبوية، وليس هناك ذكرو

فعليك أن تكاألعمى مع وجود البصارةرينا شرطا يف تلك القصة، فال تكن . 
ِلواعلم أن الشرط مل يكن أصال يف القصة املذكورة، وألجل ذلك ابتيونس ي 

 حىت استشرف ملذموم، ا ونزلت عليه اهلموم، وأخذه الضجر،وصار من امللومني
فما كان سبب افتنانه . ننيفت أنه من املُف، وظن بالء سلَ كلَّي، ونِسفبه التلَ
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إال أنه استيقن أن العذاب قطعيال ي ردفانقضى ، وأنه سيقع يف امليعاد كما يود ،
امليعاد وما استمن العذابشىن أا، وما استغشى لباسا مرحيا، ف رحيه هذا ضجر

 باإلباء، منربينوراء،  غالني يف اِملى القومه األفكار، وكان رأَكار، واستهوتداال
ا ولن أمسع لعن األشرار، ابفقال لن أرجع إليهم كذّ. ب أنه من املغلوبنيفحِس

ه ه والتقم ربه رحمار، فتداركَخز فألقى نفسه يف البحر ال،وما رأى طريقا خيتاره
فمن املعلوم أنه لو كان .  ورأى ما رأى بقلب حزينار،احلوت حبكم اهللا اجلب

شرط يف نزول العذاب، ملا اضطر يونس إىل هذا االضطراب، وما فر 
أما تقرأ كتب األولني وقول خامت النبيني؟ أجتد فيها أثرا من . كاملتندمني
  .  لنا إن كنت من الصادقنيجِرخالشرط؟ فأَ

لرجوع والتوبة؟ أليس بواجب أن  بشرط ادتيفاآلن ما رأيك يف أنباء قُ
يرعى اهللا شروطه بالفضل والرمحة؟ وقد قرأنا عليك تفاصيل هذه القصة، 

فما لكم ال ترون احلق بنور الفراسة؟ . وفتحنا عليكم أبواب املعرفة واليقني
د، وتسعون إىل نضون عن الشهد والقَعِرة على النجاسة، وتبِذطون كاَألوتسقُ

ِذعة الِفرند، وال تبتغون لذاذة الطيبات، ومتوتون للخبيثات، وِطالفَية وربا تم نفس
بإلغاء احلق والدين، ونبذمت حاٍنكم ديغم رته العاملني مواهب.  

  
  عافالف مبن يـئتف اِالـوكي  ئتالف اِال ىرج ي رـ البوحِشِب
  اوافُـوع يناهـمقـروا ما فرد  باٍتـيـضني بطِرـينا املعرـق
حبٍقـمـال بون  حيسدرـ ضـوأج  ارالفسادياف  هلم   جواف  
  تسافـينا واعـوء ف السوظن  اٌءـ إب دا إالـ الِع ىا أردـفم

ـ احلكالبوال   علينا  نبحوا  قدي ي دـقون ِحرا ما د العفاف  
  افـقِث  اينرـمـاين ِلـوبره  ارـ طُا الناِسيدـرنا حوقد ِص

الًى ذُأرـ بسـ احلِلبـِع قاز  ووضا املوىل ِشي يف ِرِدـهعاف  
  داف ال الغرـوقَّازي املُـأنا الب   ادـ أبِنـيِزـخـ اهللا ال يوإنّ
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  حـافِو أو دوٍرـ يف صقلوب   اميـوا مقاملني نسـ للع اـفم
الِو  وال  اقـفي الِووما بِق   رضيِع   هلتِك باعوقاموا كالسالف  
  افـيِن  رـنا قصـامـفإن مق   ايلـ وق ايلـ ما ح وال يدرون

  سافِتـ واننودـرم عـيوِس   يناـب مكذِّ سدينـم مفـتراه
  عافـواِجن  فأْذَ  مث طٌـوقح   الباليا ر ـظه رام ـن كففِم

  جاف ِععـبده سـرجى بعوي   وباٍء  عـ ملك أجدبـ املُوإنّ
  الففيه وال الس  نابـفال أع   اتـق م  اهللارـا جاء أمـإذا م

  واالفُـا تـ وم عوهـ ضي روِب   ٍلـن سوء عمـذا كله ِمـوه
  واا وصافُبوت كم وا ربـضروأَ   واـالون توبـوبوا أيها الغـفت

   خياف  ال" البطالة" يف يِوـغَ   لكن  العلم لُـ أه اَهللاافـوخ
  افـع زه سمبـجا عهـعوم   يهاـ فيشـ الِبكأنّ  ميـله ِش

  وافـوالط  وٍعـ بطَيةٌـوتلب   يٍلـ مبانة كلُّـد اللُـه عنـل
  الفاِخل وبدا دا ـكالِعى فبار   ىنـقْه وأَبـ مطلازـما حـول

  افـهِداز و صده فسادـومق   ٌءزذا الرجل رـعلى اإلسالم ه
    

من اعتراضات العلماء وشبهام اليت أشاعوها يف اجلهالء، أم قالوا إن مث 
ن  له من الفارسية، فضال ِمهذا الرجل ال يعلم شيئا من العربية، بل ال حظَّ

دومع ذلك مدحوا أنفسهم وقالوا إنا حنن من ،ه يف أساليب هذه اللهجةِلخ 
ان العربية، من العبارات  ما كتب يف اللسنه كلّإوقالوا . العلماء املتبحرين

رة، فليس خاِطرة، والقصائد املبتكَاحملبرذْه أبا عآلليها رها، وال قرحيته صدف 
من املال كاملستأجرين، ا ثريكفها رجل من الشاميني، وأخذ عليه ها، بل ألّرِرود

فليكتاآلن بعد ذهابه إن كان من الصادقنيب .  
يسرحون من نعاس االرتياب، وال إم ال يستيقظون ! فيا حسرة عليهم



����� ��	     ١٤٣ 

 

وتركوا اهللا . ة املنصفنيالنواظر يف نواضر الصدق والصواب، وال ينتهجون مهج
ئون كما ِصأْص يعيشون كاملتنعمني؟ يي حقرية، وأهواء صغرية، فإالمشاِوَأل

 . وال يستبصرون، ويضاهي بعضهم بعضا يف اجلهل فهم متشاونوراجلَأ يصأص
. مستنفرينويهربون  قلوم ر، فتشمئز ر، وقمٍر ظهتعالوا إىل حقوإذا قيل هلم 

أولئك الذين هتك اهللا أسرارهم، وكديريدون أن . نيِمر أنظارهم، فتراهم كالع
أتنفعهم أقواهلم إذا  .األمانة والدينوا ُءوجزيفسدوا يف األرض عند إصالحها 

ون مع كوم من ؤربفسادهم، أو يفنادهم إذا ظهر إسئل ما أفعاهلم، أو يفيدهم 
قون عاِلالفاسقني؟ ال يتم،  سريرِتمم وال كبريهم، وال ينتهون عن صغري

يتركون أوامر اهللا وال يكترثون، ويتبعون زهوهم . ون يف األرض معتدينويعثُ
تركون يف الدنيا أيظنون أم ي. وال يبالون، ويسعون إىل السيئات وال ينتهون

ؤخذون كاملفسدين؟ أحيسبون ة وجمازاا، وال يقادون إىل احلاقّ، وال يااولذّ
م ليسوا مبأما جيترحون أال يعلم اهللاهم، وال مبشهد حسيبهم؟ ى رقيِبأَر 

  كاخلائنني؟
. ون باحلق مستهزئنيرون حديقة الرمحن، وميرجون غابة الشيطان، ويذَيِل

وأْلماء العل لوا احلق كما قِبوإذا قيل هلم اقبتروا وين كما أتى األتقياء، صع
 كان صادقا ال  كتابا، إنْ الشاميف بعدوقالوا لوال ألَّ. خدودهم كاملستكربين

  . فنينا اآلن بكتاب بعده إن كان من املؤلّابا، فليأِتكذّ
وقد ألفنا .  لنؤتيهم نظريها، بل كبريها، واهللا موهن كيد الكاذبنيفجئنا اآلن
تهم، ونقطع بنا الرسائل السابقة، لندحض حجبناها كما رتورتهذه الرسالة، 

، كآخر الكتبيف العربية ي وإن هذا من. عاذير املبطلنيق مهم، ومنزومترأُ
 صخب ا لدفِعخب، ليكون صاتلح األدب، واألشعار النن موأودعتها ِم

مكاا، يف  ولنهدم دار املفترين من بنياا، وندوس جيفة وجودهم ،الصاخبني
  . ولنلطم على وجوه اترئني

 واضحة من وإن كمايل يف اللسان العريب، مع قلة جهدي وقصور طليب، آيةٌ
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ر على الناس علمي وأديب، فهل ِمظِهريب، ليض يف مجوع املخالفني؟ وإين عاِرن م
لِّمع ذلك عا من اللغات العربية، وأُ أربعني ألفًمتوم  كاملة يف العل بسطةًعطيت

ة الفترات، وهذا فضل ريب أنه جعلين مع اعتاليل يف أكثر األوقات وقلّ األدبية،
أبر٥٢راتن بين الفُ ِمع، وجعلين أعذبوكما جعلين من . راتا من املاء الفُ بيان

ها، وكم من عطيتلح أُن م ِمفكم. اهلادين املهديني، جعلين أفصح املتكلمني
 البيان كاألدباء، فإين نسى ح العلماء، وحوِنس لُن فمن كان ِم!هامتلِّ ععذراَء

  . أستعرضه لو كان من املعارضني املنكرين
 لَع فيها نورا كضوء الفجر، وما هذا ِفعطيت يف النظم والنثر، وأُتقْفُوقد 

 وما ينبارزفمن أىب بعد ذلك وانزوى، وما .  هذا إال آية رب العاملني إنْ،العبد
  . على صدقي ولو كتم الشهادة وأخفىدانربى، فقد شِه

قون ضمار؟ يشه ال يأتونين يف ِممِل! يا حسرة على الذين يذكرونين بإنكار
م كحمار، وال خيرجون كممار، إنْيف مكاما له مثر، أو كنخل وٍد هم إال كع 

، أو جدران بٍةِر خ هم إال كداٍرإنْ. ليس عليه متر، مث مع ذلك خيدعون اجلاهلني
يعلّ. ةمنقضلون، ويقولون ما ال يفعلونمون الناس ما ال يعم .خبنارهم، ت 

م، فتراهم  أُوارىوتم، وأبادهم بعد شحووارهم، وختم اهللا على قلو
  . أحياء ساقطنيكأموات غِري

، وكانوا مفسدين يف األرض  من األشرارٍطه رتسعةُوكان يف هذه الديار 
ا كانوا صاحلني، ومياراِخلة وال ينتهجون مهج .هم يف الكرب واإلباء، ووجدت

يف اخلبث واإليذاء، ورأيت متشاة ملة املتناسبة األجزاء، أو كأمراض كاجلُ
  . كلهم من املعادين املعتدين

                                                 
52

أربعة من : هنا حبسب ما ورد يف الترمجة الفارسية حتت هذه الكلمة" بين الفرات"املراد من   
 ووالدهم حممد ، وأبو عيسى إبراهيم، وعبد اهللا جعفر،أبو احلسن علي: الوزراء العباسيني وهم

 )الناشر. (بن موسى بن حسن بن الفرات
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 يعرف صدقا وال ؤ ال إنه امر".لرسل الباباا"ري يقال له سترم أَفمنهم رجلٌ
مشس   من السفهاء، فقعدوا حبذاءرمطه ز وخالَ.اباذّب بآياتنا ِكصوابا، وكذّ

رباء، وقالوا إنا نريد أن نعارضك كاألدباء، ولكنا ال جنيئك كما تريد بل كاِحل
  .نا كالغرباء، وإذا جئت فنبارز كاملعارضنيِتأْ

فْفعتاملسعى يف أو ين أَل نظري إىل اجلهالء، وأخذتفةٌنر جملس  أن أحض
احلمقاء، مث رأيتفقِب. على من يأيت الكنيف  أن ال تعنيفكل ما قالوا، لت 

ال يف ندوتكم،  إىل ما مالوا، وكتبت إليهم أين أقبل أن أكتب مناِضلتوِم
أَأو  ،تكملَقْفعليكم أن تكتبوا مثل ما أكتب أمام مكما  وين ما أكتبعِمس

  .كأم من امليتنيفصمتوا وسكتوا زعمتم كمال درايتكم، 
ناهم فصمتوا ظْناهم وأحفَض األخبار، وأمضيِشفْ وأُر االشتهابعده شيعوقد أُ

، فانقلبنا عنهم غَر اهلوان مِبر، وسكتوا كالذي على تغَ ألثَكرجٍل
 الًا، ورأى ذُابا توإنه ما خاف رب! "الرسل البابا"فيا حسرة على . كاملنصورين

وتبابا، وإنه شبشجون، مث خاف  خوفا واضطرارا، وجال يفمث أمخدهاا  نار 
خملبينون، ونس مجون، ومع ذلك ما ترك ِس كل مياملتكربينر .  
  

  وارِب الشيا ولَي كربِر تإالم  العقارِب  مثلَ اربأال أيها اَأل  
  بالبحور الزغارِب فال تتصادم        دٍةه و حتتما أنت إال قطرةٌ  

  

ومن التسعة الذين أشرتإليهم ر وإنه يزعم يف نفسه "أصغر"يقال له  يلٌج ،
ا ِمكأنه أكرب، ويزدريين مفتريفسيعلممالء، أين يف حمافل ون غري استحياء، ويسب 

كيف ييريد . ا مع التقوىقًلْإنه يتبع اهلوى، وال جيري طَ. ل من األصغرينجع
ختوم الشهوات ولو باجلنايات، وجيتين قطوف اللذات ولو باحملرماتأن يفض . 

 يف الطباع  واستحكم، من املنافقني النفاقوازدادبت له الرفاق، ذلك تأهوك
ه يف النميمةالذميمة، حىت سبق إخوان.وما أرى م دلشيطانه، إال أن أدعوه رةًح 

وإنه . ، ليتبني أمر اجلاهل والفاضل املناضلَطالٍب ل عليه إقبالَقِبالمتحانه، فأُ
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مي، و العه من قبل ذاتوقد خاطبت. ه مبا يهواهرضيفاليوم نغاه، وكان يطلبين ِل
ألزيل ما عال قلبه كالغآِت يم، فقلتين كالرائد ومتتعمن املوائد، فإن كنت  
، فنؤمن بك وحبسن ٍرين البالغة كم أو ثبت معك ِم،ٍريطَ مرأيناك كسحاِب

صفاِتبيانك، ونشيع ِنأ ش علوإمالئنا، طنا يفوغ لك بعده أن تغلّك، فيس 
ومع ذلك حنسبك . وتأخذ أغالط إنشائنا، كما أنت تظن كاجلاهلني الغافلني

، وجيوز لك ما ال جيوز لغريك من  كالم عريب، ونابغةُيِر جٍلوقْأنك ذو ِم
  .بنيد عند الناس كالفاضلني املؤدحم على إمالء، وتازدراء، والطعِن

  سفيٍهبوسئك، فما هذا إال لُ ازدرائك، قبل إثبات علمك وعالزروأما طَ
 ب النهار املنري ظالما، والوابلَ ال يرى األضواء، فيحسيترك احلياء، وعادة ضريٍر

هاماج .نا ِر من رجال هذا املضمار، ووليجة أهل هذه الدار، فأَوإن كنت
 بيين  بكتاب من مثل هذا الكتاب، مث اجعلِْتإنشائك قبل ازدرائك، وأْكمال 

م على كمالك وحسن كَد احلَ فإن شِه؛ا أحدا من أويل األلبابمكَ حبينكو
نظاما أمجل من نظامي، مقالك، وظن أنك جئت بأحسن من كالمي، وأريت 

 ر الغيردا، وأن حتسب ثًبربي خل ِتا، وجتعي عبثًدن بعد أن تتخذ ِجفلك ِم
وإن مل . يف العاملنيثاري شيع ِع طامس، وت كطريٍق، وبياين الواضح دامٍسكليٍل

لعن الالعننيِقتفعل، ولن تفعل، فات .  
  

  ِز حريب فباِر قد أزمعت كنتوإنْ  ِزشاِراملُ فيِهين كالسبِع ال ت أال
  ِزكماِر  آن   كل يف زين ِمـوتل  ٍر حمقّكرجٍل رينـ تذكُ وإنك
  ِز كتاِرٍقمحبرائي ضـب خأحتس  وةًخ نقلت ما عنا كلَّـوإنا مس

وما كنتص االًوولكن   ِزكغاِر  ينـ تزدري  أنك قد بانَ  يندعوت  
طَ  يفوال خري واكغ  يا ابن  ـ ريب عأُويفقَ  ٍرتكبني وٍن د   ِزاِرـعم  

فحرعلى نفٍسج  واجتِن بيدك  تب  مأَـفاج  ٍأقْـ فَناهجِزكفاِر ك ت  
  ِز آِر  بقلِب ب وت على ما عراك     بالغواية واكتِئ  لَب سجوال تنتِه
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ضالّومن املعترضني املذكورين شيخ بطالوي وجار حممد ، يقال له  غوي
وإنه أىب واستكرب، وأشاع الكرب . ني يف الكذب واملَ، وقد سبق الكلَّحسني

هو الذي . وأظهر، حىت قيل إنه إمام املستكربين ورئيس املعتدين، ورأس الغاوين
فقال . ر اآلخرون، واعترض على كتيب وأظهر جهله املكنون قبل أن يكفّرينكفّ

إن تلك الكتب مشحونة من األغالط، وساقطة يف وحل االحنطاط، وليست 
لحها ن موإن هذا الرجل من اجلاهلني، وكل ما يوجد يف كتبه ِم. عني مكماٍء

  . أقالم اآلخرين خرجت منمِل أثافيها، بل تلك كَه حجر، فليس قرحيتقيافيهاو
فقلت :يا شيخوكَ النى، وعدوالعقل والن هى، إن كتيب مربأة مما زعمت ،
ل مين ال كجهل هة عما ظننت، إال سهو الكاتبني، أو زيغ القلم بتغافُومنـز

ا،  دينار غلٍطكل لفٍظ  مين حبذاءذْا، فخثارت فيها ِعثِب أن تفإن قدرت. اجلاهلني
وامجعا وِنفًري صا، وكُضاروهذا صلةٌ.  من املتمولنينقَ تالئم هواك، وتبه ر 

اذ اهلائم، عيناك، وتستريح به رجالك، فتنجو من السفر الدائم، وال تتيه كالشح
 عدو" وتغىن به عن جعائل أخرى ومكائد شىت، وإشاعة ،وتقعد كاملتنعمني

السبيد أين أريد أن أرى  .نيرية، وتعيش كاملسترحي، ووعظ الدجل والِف٥٣"ةن
قبله رأَا فصاحتك، وأشاهد يبالغتك، ألفهم أنك من علماء هذه الصناعة ريج 

من اجلاهلني احملجوبني العمنيومن أهل تلك الصولة، ولست .  
فاتفقلو ِلشاملبخوسه ظِّ حل هذه الصلة، ، أنه ما قِباملنحوسه ِع طاِلِدكْ ون
الذلة والفضيحة، وتوارى يلشريطة، وخِشى نفسه ليقبل هذه اوما سن 

وما خرج من .  وقال لو نشاء لقلنا مثل هذا ولكنا لسنا بفارغني،كاملتخوفني
ليت  يف ِصيتوحتر.  إال كاملتصلفنيه زيته، وما تفورى منوذجأبيته، وما 

حبيلٍةد ألنقُه، مرضاتح ي جهالتهِرخمض لبنه وأُه، وأَصات.فكأن النعاس راود  
، م وشاخه هِرمز، وعه قد باخر أن حه، فرأيتباقَإب إليه اس حبه، أو اخلنآماقَ

                                                 
 )الناشر". (إشاعة السنة" حيررها باسم  ميلكها وإشارة إىل جريدة كان الشيخ البطالوي  53
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  . نيلِّحمضوتراءى كاملُ
وواهللا إين أستيقن أنه ال يقدر على إمالء سطر أو سطرين، وكل ما يقول 

 واَءحني، بل ال أظن أن يقدر على فهم مقايل، ويبني يف الس فَيقول من املَ
وإين أعرفه من قدمي الزمان، ولكين كنت أستر حاله . ، وإنه من الكاذبنيأقوايل

رضه  ِعتنه، وصره على غَه، فطويتروأسعى للكتمان، بل إذا نطق أحد إلفشاء ِس
 زع عن نفسه ثوبر عند غلوائه، وال ينيسد مث رأيت أنه ال. من الناهشني

زعبيالته، بل يظن أنه ينفعه خيالئه، وال يترك سري جهالته، وال يتوب من خ
كيده، وير به صيدهسخ .وِبفلما رأيت أن أعماله ستقه، قِلقه، وأن دالله سي

ازاأشعتة من سيئاته بعض اهلنات، وإمنا األعمال بالنيات، وعليها مدار ا.  
مث نعود إىل قصتنا األوىل، فاعلم أنه دعانا مث أىب، وما محله على ذلك إال خوف 

 أجلى، فأوجس يف نفسه خيفة وما ر بنار اللظى، فإنه قرأ كتبنا فوجدها كدهأحرقَ
ظهره ما رأىأبدى، وأنقض .فما متالك أن يشج ع قلبوحيضر املوطن ه املزءود ،

املوعود، ويري جناه والعود .بل أشار إىل ريٍلجليس عليه إال ، وفرٍخٍبغْ و 
غْزواحتال وقال إين لن أخرج مب ،ن جحري، وهذا تلميذي قد ربيف ي 
  .ني من خوف القاتلنينه إن كنت من املبارزين، وإين أنساب كالتزجري، فباِرِح

وإين  زيد،  أبا جد ال حتسب أن تنجو من خمليب بكيد، ولو صرت،فقلت يا هذا
ب إال جرعة من ، وما شِرتالميذكن أدىن أال تعلم أنه ِم. أعلم حيل املاكرين

ة من مراحلك املعلومة، ولْوال على غَنبيذك، فإنه ليس كمثلك يف الطاقة العلمية، 
 غوم، وال الزض أمرك إىل الغيب فال تفو،ن أن يكون أكرب منك يف العلومفضال ِم

ك، أو شقيق روحك، وما شرب ِحو ببناكوأنت تعلم أنه . تكن من اخلادعني
ذِّبوحك، وقد غُإال من صفِقبانتك بلُي ،صته تطوهزميتك وبعدتك، ى بقص 

هزميته بيقْن، وإذا مزلْنا الصِس فقد كُبرلي ن .فإذا مسع قويل، ورأى صويل، ففر 
ه وأحفظت.  أريز كاملتندمني كلَّيونِس، ِلعحره باملَ، وانساب إىل جِلع الوركفَ
 ويأتيين ملصارعة، فما أتى ه يقوم ملناضلة،، وألفاظ موجعة، لعلّمؤملة ٍمِلبكَ
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  .ج النار، واختفى كاملذروعنيب أنه يِلاملضمار، وحِس
مث ما غرب على ذلك الزمان إال شهر أو شهران، حىت أشاع يف حتقريي 

ن شأنه يف أعني خزيه، ويزي زندقة وضاللة، ليستر به جهال يرسالة، وعزا إيلّ
فلما رأيت أنه أفاق من . رشدين طالبيه، ويؤذي قلوب املستر سوادتابعيه، ويكثّ

 غمائه، وضحك بعد بكائه، ورجع إىل أدراجه، واستراح بعد انزعاجه، ورقأتإ
دمعتلَه، وانفثأت ط عليه من  عليه احلجة مرة ثانية، وأسلّمتّه، رأيت أن أُوعت

إنه حيول . ، لعل اهللا يهديه إىل دار السالم هلذا املرامفاليوم قمتاحلق زبانية، 
  .فنيؤوني املرء وقلبه وإنه يشفي املب

ن البال؟ ال، أمل يأن لك أن تتوب وتلي، واملفتري البطّفيا أيها الشيخ الضالّ
أتفرح حبياة فيها الباليا، ويف آخرها املنايا؟ طاملا أيقظتك بالوصايا، ووضعت 

أمام عينيك املرايا، مث أقسمتمبفتر  واهللا إين لست لعلك تطمئن باألاليا، فقلت 
وأعوذ بربالربايا، أن أسعى إىل اخلطايا، فما ظننت إال ظن السوء وما تكلمت  

ترى .  ربانيةحضرةٌ فهيأيها الشيخ إن الدنيا فانية، والذي يبقى . إال كاترئني
بكرة أنه ليس من األحياءرجال متنعما يف املساء، مث ترى ذات .واملوت هلك  ي

أَو.  ويبقى وجه اهللا الباقي شيء فاٍني، وكلّ الراِقأفعى أعجزيمييت  ِد إنّ، اِهللام
ت من الرمحن، ال من مساعي اإلنسان، ولذلك دعوتك أن تأتيين لّاقد 

نفسك كصديد محيمكصديق محيم، فأظهرت .  
 ومن آياته أنه .عطيت عجائب من فضله الكثري من اهللا القدير، وأُدتيوإين أُ

 فإنْ. لين على العاملني املعاصرينعطاين نكاتا أدبية، وفضمين لسانا عربية، وأعلّ
كنتيف شك من آييت، وحتسب نفسك ح دايوالقيل، القالَ  بالغيت، فتحام 
واكتحبذائيب  الكثري أو القليل، وجِددالتحقيق ود وباِر ما فات، عيف موطن ز 
وعيله امليقاتن .وعليك أن حنضر يوم امليقات بالرأس والعني، ونناضل  وعلي 

فإن . نييف اإلمالء كاخلصمزدتيف البالغة وحسن األداء، وجئت بكالم يسر  
قلوب األدباء، فأتوب على يدك من كل ما ادعيته ، وأحرق كل كتاب أشعت



١٥٠  ����� ��	  

 

ألمة  اِمفارح. يت وآلَين أقسمتأ ر فانظُ، أفعل كذلك وواهللا إين،أخفيتأو 
 رفِّ الفنت املعلومة، فإن الفنت كثرت، واآلفات ظهرت، وكُِجاملرحومة، وعاِل

فيهم طالت، فقُفوج من املسلمني من غري حق واأللسن رمحك اهللا وال تقعد م 
  .كاملنافقني

أال تستيقن أنك من العلماء الراسخني، واألدباء القادرين، مث مع هذا تعلم أن 
د الصادقني، واهللا مؤيخزي الكاذبني، واهللا موىل أهل احلق وال موىل للمفترينم .

بأن وإن مل تقدر على املقابلة، ومل تقم للمناضلة، فرضيت تِمسعبين ما أكت 
ذا من العبارات األنيقة، واجلمل الرشيقة، وكفاين لو فزتالطريقة،  ٥٤

وأظهرتعلى احلاضرين ما قلت  .  
تقوم يف مقام، وال تريد قطع خصام، نك الأبتك مذ أعوام، ولكين جر 

.  كاحملتالنيت يف آخر األمر حيال واهية، ومعاذير منسوجة كاذبة، وتفروتنِح
رة، فإن  مقرياغٍةفعليك أن ال حتتال كأيام سابقة، وحتضر على امليقات يف ِر

غالبا وفاَءكنت خِفك إىل غلبة ورشاد، فأَ أمرانقياد، وأتوب على ض لك جناح 
اليوم وجهي إليك يا  تِفلْفأَ. دادل من ضالل إىل سيك باعتقاد، كالذي قفَيد

غ دعويت ، وأبلّىلَفَبيت اجلَراء، وإىل إخوانك من العلماء، وأدعوكم إىل مأدأبا اِمل
إىل أهل احلضارة والفال، فعليكم أن ال تعرضوا عن هذه الدعوة كما أبيتم ذات 

قضي بني الصادقني والكاذبني، وتتجلى منه آية مرة يف األيام السابقة، فإن هذا ي
  .رب العاملني، وتستبني سبيل ارمني

روا لفصل هذه القضية، والرجاء منقطع منك ومن بيد أين ال أظن أن حتض
 عاقل، أو أطلب الولد من من املَمصستنـزل العأة، فكأين أمثالك يف هذه اخلطّ

يب من الصديد، وأرى أين أو أبغي الِطن من احلديد، ه، أو أستقري الدالثاكل
وإين مل أفعل . أرجع إليكم كاخلاطئني، وأضيع وقيت يف سؤايل من احملرومني
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وإين . ذلك لو مل يكن مقصدي إمتام احلجة، وإظهار احلق على اخلاصة والعامة
إىل املباهلة، فإن مل تقبلوا فأدعوكم إىل أن جييئين أحد منكم لرؤية الًأدعوكم أو 

 ويلبث عندي إىل السنة الكاملة، وإن مل تقبلوا فأدعوكم إىل املناضلة يف آييت
ق رادى، فما أضيرادى فُالعربية، بالشريطة املذكورة واآلتية، وإن مل تستطيعوا فُ

  .األمر على من عادى، بل آذن لكم أن جيلس بعضكم بالبعض كالناصرين
لثمانية الذين هم مثار ال، أن امث اعلم أيها الشيخ الضال، والدجال البطّ

عودك، ووقودلوا يف التسعة املخاطبني، فمنهم شيخك دِخك، الذين أُقوِد و
رئيس املتصلفني، مث  ٥٥عبد احلق، مث الدهلوي رين املبشنذيرالضال الكاذب 
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دة نقدة مستصعبة االفتتاح، أو كزطّة عربية، اليت هي هلا كالفُضلة، ويستيقن أن إثبات هذه اخلالِع
 وسوف يشاع يف ،"نن الرمحنِم" مع أنا فرغنا من فتح هذا امليدان يف كتابنا ، االقتداحرةِسمستع

وإنا نصرنا يف أفكارنا، وأُيدنا يف أنظارنا، من اهللا . الديار والبلدان، فيومئذ تسود وجوه املنكرين
وس، بل هي ن العربية ما سبق غريه بطَإ الذين يقولون  دوٍسه كلَّا فينسود. رب العاملني

   .عني م صلفة غريطٌقَل أو الوعاء املستعمل، وكشيء هو سكاللباس املستبذَ
فيا حسرة . طنيِق مسثبات، وأرينا األمر كالبديهيات، مصيبني غريوإنا أثبتنا دعوانا حق اإل

على ووال يدرون مناهج حتقيق األشياء، وما كالعجماء هم إالّ  إنْ!اجلهالءعلمائنا  آراء ِنه ،
 مماء والعلماء السفهاء، فارح ص طرف فتنةٌ البالء، وكلَّكثرت البدعات وعم. كانوا متدبرين

  .عبادك يا أرحم الرامحني
 وأما سبب هذا اخلطأ األزحل، فاعلم أم قوم رغبوا يف فُضالة املآكل، وما جاهدوا لتجديد

وا كطبائع خرقاء بالتقليدات، املنهل، وما حبسوا أنفسهم على معارك التحقيقات، بل رض
وأطلقوا جرحق الفحص الدقيق، فحصناإذا وإنا .  اإلمعان واإلثبات، كاملتغافلني غري مبالنيد 

وبلّغنا األمر إىل أقصى مراتب التحقيق، فانكشف أن األلسن كلها مأخوذة من العربية، 
ومستخرجة من خزائن هذه اللهجة، واآلن موجودة كالوجوه املمسوخة املغيحة، رة امللو

وقد بدل نظامها، وغُير موضعها ومقامها، وأُخِرجت من جواهر . وكاروحني املضروبني
قنيمنتظمة، وسلسلة ملتئمة، وتاهتكاملتفر  .وبعض آخر يف باوٍةفكأن بعضها اليوم على ر ،

وِكٍدهائً متفِّلُراوة، والبعض  على هوجهه بِر عكِّداء، ونرا .رماء شخصه كغومنها ألفاظ كأ 
 التراب، وإنا نعرفها اليوم كرجال ِلي عليها الزوائد كهلَيدفنت وبوعدت من األتراب، وِه
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ِمعِعثوا بعد ما ستكلموا يف األجداث، وبن عفقٍَفكإلِْهم بنوازل االنبثاث، أو يي سترجع له د، وي
يت، أو الغالم الفار من البيت، أو النسيب املهجور من د، فخرجت اآلن كنعش املَبعد مناحة تعقَ

ل كما سافر بسالمٍة ، وقفَبٍة حى انثالمفمنها لفظٌ ما رأَ. بن الغائب اهلارباألقارب، أو اال
 عليه ورثاؤه كالنوادب، بعد  ومنها ما رأى أثر االستالم، حىت بلغ إىل االخترام، وبكت.وصحة

  . وصار كاجلنائز بعد ما كان من أهل اجلوائز،ما كان كأرباب املآدب
بل ، وال من األمور اليت ال يوجد احلق لديها، وما هذا من الدعاوي اليت ال دليل عليها
ا،  والذين مارسوا اللغات وفتشوه. للمرتاب احلائرعندنا ذخرية من هذه النظائر، ووجوه شافية

واطّلعوا على عجائب العربية وشاهدوها، فأولئك يعلمون بعلم اليقني، ويستيقنون كعارف احلق 
باا، وال يبلغها بة حبسن مركَّاملبني، أن العربية متفردة يف صفاا، وكاملة يف مفرداا، ومعِج

  .  من ألسن األرضنيلسانٌ
 والنحت، وشتان ِيبر أكثر ألفاظها من قبيل الواهلندية وغريها، فتجدوالعربانية وأما اليونانية 

وذاك يدلّ على أن تلك األلسنة ليست من حضرة العزة، وال من . ما بينها وبني املفرد البحت
زمان بدء الربية، بل تشهد الفراسة الصحيحة، ويفيت القلب والقرحية، أا نِحتت عند هجوم 

 ر مفرداا من العربية بأنواع اخليانات، ففكِّوسرقت عند فقدان املفردات، يغتالضرورات، وِص
  .إن كنت من الطالبني

من مفردات وعندنا ذخرية عظيمة وهذا أمر ثبت بدالئل واضحة، وبراهني ساطعة، 
 أخرى من ٍن، وروسية، ويونانية، وهندية، وصينية، وفارسية، وألسوالطينيةإنكليزية، وجرمنية، 

 ،ا ورعبا خوفًلئتم لَهارٍة، لو رأيتٍم عربيٍة مطهن كِلثبتنا أا حرفَت ِم وقد أ،ديار بعيدة وقريبة
بصدق كالمنا كالتائبني الراجعنيوألقررت  . سبحان الذي جعل العربية أُوقلتاأللسنة، كما م 

أُل مكّةَجع أُ، وجعل رسولنا  القرىما هلذه اإلشارمةي،وجع لها خاتمني، كما جعل ن العامل ألس
رسولنا خاتوجعل القرآن أُ، النبينيم الكتبم ،فاً مطهحتب األولني رةً فيها كُ وجعله ص

  .واآلخرين
فاعلم أا وكذلك . مث سأل املعترض املذكور عن وجه تسمية بعض أمساء حيسبها جامدة

تبعوا روايات أمساء أخرى ليست جامدة حقيقة، بل هو ظن الذين ما تدبروا حق التدبر، وا
 األمساء أال يعلمون أن اهللا علّم آدم. مسموعة، وحرموا على أنفسهم أن يتعمقوا كاحملققني

كما وحكمة؟ فما ظنهمليأَ.. له ِعلمعلّمه أمساًء مهما عن املعىن لة؟ أيعزا خاليون إىل اهللا لغو
ال يعلمون أن الغرض من تعليم أ!  لغٍو؟ سبحانه وتعاىل عما يظنوناملكنون، وجيعلونه واضع

أن عدم  من له حظ من الدهاء ، واملهمل ال يزيد معرفة وال بصرية، ويعلم كلُّاألمساء كان إفادةً
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 ال يقال مع أنه، وإنا ال نعلم منافع كثري من املخلوقات، علم األشياء ال يدل على عدم األشياء
تالق مبثل هذه األوهام، من سري اجلهالء بل االع. ا خالية من النفع يف علم رب الكائناتإ

زعمعاين   املهمالت إىل منبع احلق واحلكمة، فإن اهللا ما علّم آدم إالالسفهاء اللئام، فاتق اهللا وال ت
  .األمساء اليت هي مفاتيح األسرار املخزونة

زل ـأن تناحمليطة الكاملة، تقتضي ، وامللّة الكربى األبديةومن أجلى البديهيات أن الشريعة 
، وأوسع األوعية، وال سيما شريعة جاءت بكتاب فيه إعجاز بلسان تكون أكمل األلسنة

فأنت تعلم أن . البالغة والفصاحة، وهو يطلب عبارات من مثله من مجيع األلسن وكافّة الربية
. وى اإلنسانيعا كمثل قُن، ويقتضي أن يكون ظرفها وِسا كمال اللس إىلحتتاجعجاز هذا اإل

 من أكملُأخرى فلو فرضنا أن لسانا . رر العرفان ملتاع البيان، وكصدف لدعاٍءفإن اللسان كِو
 حلسن أداء املعارف الدينية، وأنسبمنها يف ميادين البالغة، أسبق  أن نقر أا منافلِزالعربية، 

يها املسكني وال تتبع  أب فت.ةفكأن اهللا أخطأ يف تركه إياه، وإنزاله القرآن يف هذه اللهجة الناقص
ارة، واتترئني غشاوةَِقأهواء النفس األماجلهل والعصبية، وال ترفع رأسك كا .  

يزاب أمساء جامدة ال يثبت اشتقاقها من الكتاب، وأما قولك أن لفظ التحت والتراب واِمل
فهذا خطأ منك ومن أمثالك، وفسادعربية من درايتكم الناقصة، ال من قصور شأن ال أ نش

ة، ومعناه ما كان حتت القدم يإن لفظ التحت كان يف األصل ِط! أيها املسكني. املباركة الكاملة
 وشهد ،، مث بدل الطاء بالتاء والياء باحلاء بكثرة االستعمال، ونظائره كثرية جهةًى الفوقوحاذَ

  .عليه كثري من الرجال ولو كنت من الغافلني
ما هو زعمك من اجلهالة، بل تصريفه موجود يف كتب القوم  مث ليس لفظ التحت جامدا ك

 أي قوم أراذل ال يؤبه ..ال تقوم الساعة حىت تظهر التحوت:  ويف احلديث.وأهل هذه الصناعة
  . هلم يكون هلم احلكم واجلربوت، ويكونون من املكرمني

راب فاعلم أن هذا اللفظ مأخوذ من لفظ الِتوأما التب، وِتررالشيءب : لق مع ذلك الذي خ
 فعلى .يف احلسن والبهاءشيئًا  هه وما شاب مثلُ: الشيءبر ِت:وقال ثعلب. الشيء عند أهل العرب

مهذين املعنيني سيا يف خا لكولقها ِت التراب ترابرِلقت مع السماء بالسماء، فإن األرض خ 
ايف ابتداء الزمان، وتشانع اهللا املنرة من وكذلك خلَ. نا يف أنواع صق اهللا سبع مساوات منو

 أرضني منورة من الرسل واألنبياء وورثائهم من سبعكمثلهن الشمس والقمر والنجوم، وخلق 
األقاليم، واهللا أعلم مبا أراد من هذا ة دِع كان إشارة إىل "سبع أرضني"ولعل لفظ . أهل العلوم

كل ما يصلح فهو متروب بعد : "رج بزابن"وقال . التقسيم، وهو يعلم ما يف العاملني
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دين، مث سلطان املتكربين  السهارنفوري من املقلّأمحد علي التونكي، مث عبد اهللا
  إقبالَ علي األمروهي الذي أقبلَاحلسنلكرب والتوهني، مث الذي أضاع دينه با

س الصفاقة وخلَن لِبماب، وِميرضي كالِذ بِعأظفاره ع الصداقة، واعتلقتخه لب
وآخرهم .  ال ينطق مبثلها إال شيطان لعنيٍمِلبثويب كالكالب، ونطق بكَ

وهي، وهو غنغ الرشيدول األغوى، يقال له الشيطان األعمى، والغشقي 
  .كاألمروهي ومن امللعونني

ونذكر معهم . ونا وكانوا مفسدينسبأو رونا،  كفّ رهٍطفهؤالء تسعةُ
 غالم نظام الدين التونسوي، والشيخ إله خبشالشيخ الشيخني املشهورين، يعين 

الربيلوي، وإما من املعرضني، فندخلهم يف الذين خاطبناهم ليكونا من 
رينا اهللا وهو أعلم مبا يف نقول فيهم شيئا إال بعد أن يوما . املصدقني أو املكذبني

للمباهلة أو ا هلذه املخاطبات، وندعومها  بيد أننا جنعلهما غرض،صدور العاملني
  .رؤية اآلية أو للمناضلة يف عريب مبني

م من الغاوين اجلاهلني، وأما اآلخرون الذين مسوا أنفسهم مولويني، مع كو
ه الكتاب عن فننـزس الصحيفة من كثرة ذكر اخلبيثني من ذكرهم وال ننج

                                                                                                                     

 من هذين املعنيني ما ذْ فخ.اإلصالحات، فاألرض تراب ملا أصلحها اهللا بالعمارات والفالحات
  .  سري املستعجلنيك، واترحمبوبهو عندك 

أيها احملروم من موائد .  من املتندمني فيه كأويل األلباب لكنترتزاب، فلو فكّيوأما لفظ اِمل
ع  يا خاِدع فارِج.ى أي جر:ب املاءب، يقال أزز من لفظ اَألاعلم أن هذا اللفظ مشتق! دباأل
هِل"لسان العرب"وكَى إىل النأو كتب أخرى، وال ت كنفسك يف غيابة ج اجلاهلنيب  .  

 رال من االستصعاب، بل هي أظه وإين تركت بعض ألفاظك املعروضة خوفا من اإلطناب
فسالم . ر كالعاقلني كطالب احلق والصواب، وما أظن أن تفكّر عند أويل األلباب، ففكِّاشتقاقًا

  .عليكم ال نبتغي اجلاهلني
فَرق م  وما عِل، استشهادا" ما ضمنتيفِّوت"ألست هو الرجل الذي قرأ عند ذكر حبث التويف 

 ذا العقل كربكم وزهوكم  وعنادا؟ فهذا علمكم وفهمكم وفضلكم، مثالتفعل والتفعيل غباوةً
 منه. ن شر اخلائنني اجلاهلني املفترين ِم،عني فنعوذ باهللا احلفيظ املُ.وخبلكم وتكفريكم وحتقريكم
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دون أكابرهم وليسوا من مني، الذين يقلّغري ضرورة، وإم من اجلاهلني املعلَّ
  .املتدبرين

 لتلك الفئة  إماٍم فأيها الشيخ إين أعلم أنك رئيس هذه الثمانية، وكمثِل
لك، ِجين خبيلك ورِتأْفَ. الباغية، وهم لك كالتالميذ يف الغواية أو كاملسحورين

وامجدجلك واحنَ كلّع ين مع مجوعك من أهل العدوان، ِتأْ أنواع االفتنان، وت
لْوصعلي مث شاِه صال على كعبة الرمحن كحبشي ،دفإن .ان قدرة اهللا الدي 

 ،أعرضتم وحسرمت، وواريتم الوجوه وفررمت، فتقع احلجة عليكم إىل أبد اآلبدين
، أنك كنت من املفتولفون منك القول اهول واهلذيان ويعرف الذين يلقَ

ع سترجى على اخلاسرين، ويسترجعون كما يبكَفيبكون عليك كما ي. الكاذبني
ن قبل ك يف القبول أو اإلعراض، ِم نفسفناِج. للمصابني، فتصبح كاملخذولني

رباض، وتلحق بامللومنيذبح كالِعأن ت.  
حِكاليت أُ أن الشريطة األوىل وقد مسعتمتلكل من  للمناضلة، ووجبت 

ة قام للمباحثة، هو أن يأيت مناضل بكتاب من مثل هذا الكتاب، النظم بعد
فإن أتيتم بكتاب من . ة النثر، مع تسوية التوشية واالختضابالنظم، والنثر بعد

جيئكم أ إلراءة الفضل واجلاللة، فإىل شهرينمثل هذه الرسالة، وفعلتم ذلك 
وا بأنه آية من آيات الرمحن، وإن مل تقدروا فعليكم أن تقر. رين التائبنيكاملعتذ

. قني عليكم بعد إقراركم إال أن تصافوين مصدن فعل اإلنسان، وما أشقال ِم
ذلك خري الطرق وأحسن االنتظام، وفيه أمن للفريقني من تكاليف السفر 

 إن اتفق بعده أنكم مث. للمسافرينمنه ومتاعب ترك املقام، وحرج آخر ال بد 
 لُأعان عليه قوم آخرون، فأقبأو فه الشاميون،  الظنون، وزعمتم أنه ألّيلظننتم 

وا بأنكم عجزمت من نوع تلك املقابلة، ولكم أن تناضلوين باملشافهة، بعد أن تقر
ل لنا بالشاميني، أو تقولوا إن هذا من ب هذا إنشاء الشاميني، وال ِقأن تقولوا إنّ

آخرين، وال طاقة لنا م إم من األدباء الكاملني، أو تقولوا إنه من علماء 
ا من ، إن، فما لنا أن نناضل ذا الفاضل األجلّاملولوي احلكيم نور الدين
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ا، ا، وأحسب هذا األمر تافههشاِف مالًبوإين بعده سأجيد ِق. اجلاهلني األميني
أال إن أولياء اهللا هم . كون اهللا هلمإن الذين يكونون هللا في. فتعرفونين بعد حني

 أنا ورسلي، إن اهللا ال كتب اهللا ألغلنب. الغالبون يف مآل األمر على املخالفني
خزي عباده املأموريني.  

مث أنتم تعلمون أن فضيلة العلماء .وا أنفسكمهذا شرط بيين وبينكم، فسن 
ة، وهي مدار فهم  أسرار العلوم الدينيلفتحباللسان العربية، وهي املفتاح 

الفرقانية، والذي ليس من حنارير األدباء، وال كمثل نوابغ الشعراء، فال  ٥٦معارف
ميكن أن يكون من فحول الفقهاء، والراسخني يف الشريعة الغراء، أو من العارفني 

وأما الرجل الذي يقدر . الفقراء، بل هو كاألنعام، وأحد من العوام واجلاهلني
 الفصاحة مسالكيف هذه اللهجة، ويسلك عند نطقه  يِرطَ ضعلى كالم غَ

بة، فهو مل املركّوالبالغة، ويعلم فروق املفردات وخواص التأليفات وكوائف اجلُ
   .باع، يف هذه اخلزائن العلميةالذي جعله اهللا رحيب الباع، خصيب الِر

ومن ادعى أنه من الواصلني والفقراء العرفاء، وليس من عاريف هذه اللسان 
 وال .ينني، بل هو سواد الوجه يف الداره ليس فقر سيد الكونرقْكاألدباء، ففَ

تعجبذا البيان، وال تغضب قبل العرفان، فإن الذي يد ة الفرقان، كيف عي حمب
هذهأ ذهنه يف يصداللسان، وكيف تقاص نان،  اجلَق مع دعاوي احملبة وشور

  .ه باالمتنان نبي لسانَمه اُهللان، وال يعلّوكيف ميكن أن ال يتجلى لقلبه لطف الرمح
 ب العربية فبح، فإن الذي أحبمث إا معيار حلب الرسول والفرقان

ها، غض الرسول والفرقان أبغضببها فها، ومن أبغضوالفرقان أحب �الرسول 
فإن احملبني يعرفون بالعالمات، وأدىن درجة احلبأن ت حىت ةك للمضاهاثَّح ،

ر طرق احملبوب وجتعلها من احملبوبات، ومن مل يعرف هذا الذوق فإنه من تؤِث
 الفرقان وسيدنا خامت األنبياء، كما ن أحبوم. الكافرين يف مشرب العاشقني
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ه هو شرط احملبة والوفاء، فما أظن أن يبقى يف العربية كاجلهالء، بل يقوده حب
يف املقال، ويصري نطقه كالدرة  سابق إىل أعلى مراتب الكمال، ويسبق كلَّ

خ كالمه بِطالبيضاء، ويضميب عجيب ويودالصفاء، ففكَّع أنواع رني كاحملب .
 .ي من أرحم الرامحنيب حها، فهذا آيةُيتها، فمن احلب لِقعطيتولوال احلب ملا أُ

    .واحلمد هللا على ما أعطى وهو خري املنعمني
  يِمِح الرمِنح الر اِهللاِمسِب

  
  اِءهد ِب  ال  الفضلَتزح باهللا    اآلالِء ذي الرمحن  من  لميِع

  ثنـاِء  وليس حولُ نثين عليه    شكرِهمدارِج الوصول إىل كيف
  فناِء وبعـد  يف هذه الدنـيا    أمـرنا وكـافلُ موالنا  اهللا 
  بكائي   سيولُ يينعفِّت  كادت  يبـلُّ تطَ عنايـته بـزمِن لوال 
  اِءـمالغ  فكاِش ا ا رحيمرب  ا مـؤنس نارى لنا إنا وجدبش

  ضياِء  بـدار بن ِح ِمنزلتأُ  هاب لُ  معارفٍفلْن ِإ ِمعطيتأُ
  راِءب ِب  الدجى  مبـبتاع  ناسلَ   وضوحِه  عند احلق نتلو ضياَء

أَنفسي نعن كل مات  هو مظلم  عندفأخنت    ري منو ونائيج  
  باإللغاِء  النفس   رميت حىت   وجهِه  ةُنفسي حمب  علىتلبغ

   البيداِء  يف   تيكاملَ  ها ألقيت  يتجه مت سد النفس ملا رأيت
   األشياِء   ملجأُ   رحيم  رب   واخلضراِء  األرض كهف اهللا 

بـر ع طوف  مأمرمحٍة  ذو  الغرماِء   ن    وعطاِء  ٍع وترب   
مل يتخـذْ  بوجودِه  قائم   قـديـمأحدالشركاِء ا وال ولد   
  عـالِء  وله عالء فـوق كلّ  هاـامد كل احملَ د يفالتفر وله 

  أشيـاِء رأوا  به ارفونـوالع  ميـن يرونهون بعالَـالـعاقل
للورى اهـذا هو املعبود حق   األضواِء  وحيد مـبدء فـرد  

  اهلدى موالئي   الورى عنيرب  ه آثرت الذي   باِحل  هو  هذا
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غمامةُ   هاجت ح هب  ها  فكأن  ركبعلى ع ساحلَ ورِةـب واِءد  
  ورخاِء ة  شـد  به يف نرضى  اب تضرعيف وقت الكرو ندعوه

لْأُ ٥٧وجاُءحارت ح    وجاُءاحلَ   صـولةَ ناين ج  ىففد  يترفـته أـث
أمـاين بعدأعطى فما بقيت ه  غمرترجائي أيادي الفيض وجه   

   األهواِء ق متـز  بعد يف النور  نارب ايةـ عن ن ِم مسناـإنا غُ
   أهبائي  يف  يلوحوأرى الوداد  جيتهم  يف رتمـة خ احملبإنّ

   بقاِء  عني  املوت  بعدفوجدت  إين شربت كؤوس موت للهدى
   إهرائي من  سيلي رى الغروبفأ  ونارِه   الوداد   من  بتِذإين أُ

   من خيال لقاِء ىشووالقلب ي  صبابةً كالسيول  جيري الدمع
  يمائي يف ِس التعشق الح  وأرى   باطين  باطن أنار وأرى الوداد

  الِءوص  رقـٍةح ها يف ووجدت   اهلوى  يفاللذاذةَ ون  يبغلقاخلَ
  واإلمالِء  القلم  يف كل رشِح   وأريده يتـجهمقصد م اهللا 
قد  ربيتالناس اشربوا من ِق هايا أي قائيِس املفيض  نور لئ من م  
   لغطاِء رواتكب   رونـواآلخ  ٍة أطاعوين بصـدق طوي قوم

  ذي نعماِء   كلَّ  لئامدتحس  يزلْ ومل وا حاسدينفسب حسدوا
ماملـبني   ن أنكر احلق فـإنه  كلبِسقب الكلِب وع رراِءِض ب  

  باِء بِر  همين د نقضي   فاليوم  كافـر وقالوا    ينو وسب واآذَ
  العلماِء على   جهلٌ لكن نزا    بفضلـِه  املسلمون  حنن واِهللا

نـختار آثـار النوأَ  بـيمرنقفو  ه اآلراِء   ال    اهللا  كتاب  
إنكلّ ن ِم  ديـنـِه  يف مناهـج  راٌءا بزنديق عـدو   هاِءد  

  لماِءالظَّ   عاِفد   يمنهاملُ   نور     الورى   خري  اد حمم نطيع إنا 
                                                 

57
ِمنن   "�حصل السهو يف هذا البيت إذ جاء بشكله الصحيح يف كتاب آخر حلضرته  
  ":كاآليت" الرمحن
 )الناشر (      جناين صولة اهلوجاءىففد    يترفته أثارت حلْهوجاء أُ        
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   اآلراِء ذهـوهل   كمـ ل يلٌو  رأفنحن من قوم النصارى أكفَ
   والشحناِء بالبغض    رتينكفّ  "بطالٍة " اخلبث أرِض أرِضشيخ يا

فَينآذيت اخـشالعواقب بعده    اإليراِء  من تبدو    قد اروالن  
تبيداك تِبت زلّ  مفاسٍد   كلَّعتيف األحناِء بك القدماِن  ت   

أودى شبابك والنوائبال اخليالِء فالوقت وقت العجز   أخرفت  
ن هوىِم تبغي تباري والدوائر  يسقُ فعليك بالِء كلّ ط حجر  

   جبفاِءتمت الغيور وال  شفاخ  رـبتأُ   فكيف وىل املَ إين من
  بقاِء طريق   واطلب  ال تنتحر  فاة زجاجةً الص  علىبنأفتضِر

   بعناِء تمـت عليك وال نْوه   سبيل شرارة وخـباثـٍةكرتاُ
تبمتسي  ساعةٌ ها الغايل وتأتـي أي  تع ض  اِءالشلّ   ك ميين  

  ياِءـض  عدو  اش ظلماٍتخفّ  لٌحاِم  كمثلكولدت يا ليت ما
  ـاِءشو  ر مزو     لكلّ  ويل  ام جمر تسعى لتأخذين احلكومةُ

أُ لو كنتالوالَءعطيت  فْ لعتسائيِك كفاِن ما يل ودنياكم؟  ه  
يراه ـتنا مبوت الم   ناعـدو  بعاألحياِء من   جنازتـنا دت  
بقوٍل غريت   ىمفتر حكّ  ص وختركاجلهـالِء  الظانني  ناام   
  اإليواِء من   ـه ـتحيمي أحب  اقادر  نكر أت األعمى ها  أي يا
أنسيتكيف مح ى القدير كليمه  راِءِح  مشِس   مآلَأو ما مسعت  

  العمياِء كعين تسيف األرض د  نْر تنظُ ها الوأمِر حنو السماء 
غربغري بـصيـرٍة أقوالٌ كت   ِتسِء األنبا حقيقة  عليك   رت  

الصلحاِء ن سيـرة ـأفهذه م  ضاللٍة  حزبك يف قليِبأدخلت  
جاوزتالتقى  بالتفكري من حد  أشققتخفائي   قليب أو رأيت  

  اِءزرلـإل  بدـ يكفي العواُهللا   تقصد يٍد كَ بثك كلَّ خبلْمكَ
  طريق حياِء  كتتر وال   رفاصِب  وجـهها فتعرف تأتيك آيايت 

الإين كتبت نظُاُ  خوارٍق  مثلَكتبيصوب كمائي أعندك ما ر  
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   حبذائي كمثلي قاعدا  بفاكت  كنت تقدر يا خصيم كقدريت إن
ما كنتترضى أن ت فاآلن كيف  ى جاهالًسم ِءناكْكاللَّ   قعدت  
قد قلت إنّ فهاء للس   كـتابه  عفصإصغاِء  منيج القيَءِه ي   
بعدما يل لْقُ  كاألدباء ما قلت   ياِءكقُ   رسائلي  عليكظهرت  
إين باسل متوغــلٌ  قد قلت  سمينـيت اخليالِء من ا  صيد   

   واإلعـراِء اإلخزاء ا منخوفً  كأرنٍب  بتراليوم مـين قد ه
   لـإلدراِء ا من الرمحـنرعب  ف آيـةٌ التخو  أما هذارـكِّفَ

كيف النضال وأنتر ًنظُاُ  ب خشيةِم ىل ذلٍّإ  ر  نـتعالِء اس  
  فناِء دود فاءـالضع قهلْن خِم  ار تـكبحيب ن ال  املـهيِمإنّ
فِّعا فاجئً  أصابكن سهٍم ِمرت  كاألموات يف اجلَ أصبحتراِءه  

يااآلن أين فررت  قد   ٍف تصلّ  ابن اجلهالِء   حتسبنا منكنت  
  واِءثْاحلَ   جـةَون  كنعد  كنا  لنضالنا  مقُ الفنت  يا من أهاج 

  قاِءلْ يف اخلَ  النخل ِون كِق قويل  ـٍةن ج ِةرِس اَأل يِلومنطقي كَ
مزقت لكن كماِء بالسيوف اجلاريات بل  راوٍة ال بضرب ه  

  اِءاخلطّ  احلاسد ي فؤاد ِلـصأُ   باسلٌ  فإينين  حتسد إن كنت
  فاِءكع   تطَأَنين    أن وأردت  رتينحـقّ ـرتين  كفّ  ينبتكذّ

   األعداِء كهِلم هفيـ كواُهللا  ى هو ن القدمية ِم هذا إرادتك
إين لشرين يأِت   مل ـاس إن الن  لإلعالِء   الرمحن   من   نصر  

  الضعفـاِء  حافظُ قدير  رب  هوإن  يديك   يف مـا كان أمر
  األشيـاِء ـر أردأُبتكـ الإنّ   اللظى الكرب قد ألقاك يف درِك

خفقهر مىت  ذي اجلالل إىل رب  تقفو هواك وتنـزباِءكِظ  نْو  
  ــرائي ِمب اا قادر ربعاديت  حافظي   واملهيمن زوايل تبغي 

  بالِء  لّكُ كتب عندواألجر ي   بفتـنٍة  يضاع  ال ب املقر إنّ
ن خافما خاب م املهيمن  رب ن املهيـم إنّ  ه  الطلباِء  طالب  
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هيئات   صادٍق  ةَمذلّ   الـدنيا عهل تطم السفهاِء  لذاك ختـي  
   جفاِء ألهل  األوىل   ةروالكَ   صاحلٌ  هو  للذي العواقب  إنّ

عليه، خصيِمشهدت س ،ةُنالصلحاِء  وزمـرِةيف األنبياِء  نا رب   
مبع منوت  إنا   حاسدي ى ياظَ بالتغيظ واللَّت قَ  ٍةزـساِءـع  
نِم  العلى   كلَّ نرى ا إن لْواخلَ  نا ربقيأتـينا لب ضياِء  ـِيغ  

  فناِء   بعددعاحلات يـيف الص  ناكروِذ  يذكرونك العنني  هم
هل تِدهمن القصر    هل    إهلنا قصر قَحِرتام  ن  صنعه ائي بن  

  نعماِء على    نعماًء   نذوقو  ناحسداؤ  نادج   يرجون عثرةَ
أمري كأَ ال حتسـنب غُ  ٍرمكاِءجاءت بك اآليات مثل ذُ  ةًم  
مشُّ  ا بعدما الناس شوقًجاءت خيارتلقائي  من  سكاِمل  وا رياح  

  واِءفْ إىل الد ويأْ ي  إذِْريكالطَّ  وإرادٍة  ةـبألف  إيلّ  اروا ـط
  الِءـالفض  ةلفض إال  ما بقي  ها أكـباد نابالد  إيلّ  ظتلفَ

   كالشهداِء بعد   من  تونينيأْ  همسر يِفخ أُ ن رجال اهللاأو ِم
الرمحن آيات اهلدى  منظهرت  العرفاِء  ن م هلا أمم سجدت  

  األضـواِء دون ذه ـال يهت  فينكرون شقـاوةً أما اللـئام 
   الصحراِءِرسنهون كأَيشر هم   مثل كالبنافي اِجل كلونهم يأْ

خنائبات يف   شجاعةً الرجالُ وال ختشى واش واهليجاِء هـر الد  
ب البالءذه   مهيمين لطِف   كمالَملا رأيت  بالئي  فما أحس  

  واإلفـتاِء  بالتكفري  قد خاب  ناخصم مؤمن بل ما خاب مثلي
الغمناجذيه ٥٨بدوي  ر نظُاُ  اظً تغـيِء عجما ذي لـوثة   إىلر  

  لإلرضاِء   قـ أح  كان واُهللا   غريه رضي املوىل ليقد أسخطَ
كسفتطايروا كتطايـر  علومهم كزجاجٍة  ظرفرت عاِءقْ الـو  
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  واِءوع  بطالـٍة  ابِن  ملـقالِة   إين مسلم  قال نروا مقد كفّ
خوف املهيمن ما أرى يف قلبهم  فارت ـ ت يونُ عوإبـاِء ٍدمر  

   إىل األهواِء  مالوا فاليوم قد   خيشونه   أم  آملُ   كنت قد
نضتقوى كلُّوا الثياب ثياب ما بقي إال ِل  هماإلغـواِء ـسة ب  

  جزاِء  زمان   خيشى أو صاٍحل   يف حزمٍ هل من عفيف زاهد
  هدم بـنائيـرقة قاموا ليف ِف  اخائفً ا تـقي   أدري  ما  واهللا

  اخليـالِء  زاغت من  افًأو آن  واللحى    العمائمأرى غري ما إنْ
إنْ ال ضري   كالمي خنوةً وا رد   فسينجعن ـرين ندائي يف آخ  
   ماِءع   ِعقْ بن اسغُ تال    سغُ    إفتائهم  إىل اعجب نْـرال تنظُ

  لقاِءـ ل بينهم ويضحي ميسي   مهبِح  رجيم  صار شيطان قد 
   ياِءِر   لباس  هم  بواطن أعرى   هم احلاسدين شروربأعمى قلو

  اإليذاِء   من   لنا   ألذَّ   اشيئً  نرى بل املهيمن الويف س واآذَ
  واألعباِء   فرـالس  إين طليح   أثقاهلم كجديدٍة  أرى ما إنْ

نفسي كعسفأُ  رٍةبِنحق لْصالورى وجفاِء  إيذاء ن محلِم  هاب   
هذا ورالصـادقني َألب جاآلالِء   من خنلـة  اجلىن عمِن  ي ِنت  

  ـناِء س زادين إال مقـام ما    ـهم وذم رون اللـئام حيقِّإنّ
زميـؤذونين    األناس حيملقون كثعلٍب  ع ببتحـو  واِءوم  

  األهواِء   من  نشأت يةٌنبل م  ليس طريقهم ج اهلدى   واِهللا
ه  عن أعرضتم بتصامٍمذيا  أنوحسبت  راِء حتت ِم الشر  

  ن إغضائيِم خثل الدوا كِملَفع  ري هم ألجل تصبلَبوا تفضحِس
   ناِءشخ    عيشٍة نِم  ةٌذر ال     وزهادةٌـةٌفّي فـيهم ِعما بِق

  اِءوالضر   البأساِء   ن م وافر  قعدوا على رأس املوائد ِمن هوى
   لإلمحاِء     ِيثْكاِخل   فكأم   باش حزب أراذٍل من األومجعوا

غُ   عند الكتب  ملا كتبتلووصفـاِء  وعذوبـة  ببالغة   هم   
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   اِءـاألدب  من عاربٍة  قولُ أو  ا دجي  قوالً  ليس   قرأنا قالوا
ببيتـه  أقام عرب  مـتست ىأملَ  ا ر ومساِء ببكرة    الكتاب  

  إصابة اآلراِء ادـب العنسـلَ  ٍضوتنـاقُ  م أقواهل  إىل رنظُاُ
  الِءـ اإلم فاسد كالم  قالوا   وه وتارة  عـزا إىل عرٍبورطَ

ِف ال   دا  الِعهذا من الرمحن يا حزبعرفقـائي  والل شامي   
  ـوزاِء اجلَ على نا منازلَ نبين    وعلومنا  ناشأن   املهيمن أعلى

وا لُّخ مقام  ـِةاملولـوي بعده   وتغَ  يف رواست وقاِءاخلَ  ِبيه   
قد حدففِه   كاملرهفات قرحييت دتأعدائي   ه فهم ما ال مت  

بالغـة    كلَّهذا كتايب حاز  اِءو   بنضرة  العقولَ    ر  
   كالسفهاِء كنت ةي العنا لوال    علمـِه حدائق  أعطاين  اهللا

  العلم بعد دعائي  فأرى عيونَ  ا سنا حم رب  اهللا إنـي دعوت
  فاِءكع ن فكُ درجاٍتتم رإنْ   بـنخوٍةـزِع املهيمن ال يإنّ

  اِءاخلطّ   كاملستعجل   وأبيت  ى  يف أمري هوطت فر  قدواِهللا
   غطاِء وكشِف بإمعان  يرنو     إنه  بل لن يستعِج  الـراحلُ

أهل كرامٍة دعاَءخيشى الكرام   رواألبناِء   األزواج  على امح  
كصواعٍق عندي دعاء خاطف   أرجائي ن ِم مث حذاِر ذاِرفح   

    طريق خطاِء نهذا خيالك ِم    إمامةً  أريد   ال   إين   واهللا
ـنا روِحراحةَ ـا نريد اهللا إن  ؤـال سوعـالِء ا ورياسة دد  
  النعماِء اهبوو زيلاجل معطي  اقنا لّخ   على  نا ـلْتوكّ   إنا

  جد واآلالِءلـم الَ أه ال زال  ا م مكر من كان للرمحن كان
  راِء ببـلْتان قَـبالبه يؤذون   خبـباثٍة  يؤذونـىن إن العدا

  األحياِء من ى ال موت  مِريف ز  همد ونع  بصيحة رونذِعي هم
  والضوضاِء ن هذه األصواتِم  ٍعشج مكيف التخوف بعد قرِب

  خفاِءى من اِإلوالشمس ال ختفَ  نا أنوار  ئنطِفيِل   اخلبيثيسعى
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  حالِءن ن ِم فصرت عليفضالً   هنـوالَ   أمتَّ إن املـهيمن قد
الورى  متربِة لدفِعنعطي العلوم   الفقراِء على نا ـ أياديطالت   

ليستإن شئت  ن أرضك املنحوسةِم  ببعيدة  ناأرض يداِء الص  
زمانُ عليكصعب  سٍبحماِس ِلؤ  الشحناِء  يا خصمي علىإن مت  

اعابثً ن غري الضرورة ِمما جئت  املُ مثلَقد جئت يف ِنز الرضاِءم  
عنيأو مـاُء  ضجروا  أُ قوٍمطاِش لِع جرت  ماِءلِظ ـٍح طاِفٍعقْن  

   ووباِء ضرورة عند  قد جئت  املهيمن صـادق إين بأفضال 
  وعطائي  جوائزي لون يقب ال  بون خببثهمذّـيك ئام ـمث الل

  الِءجالر  ةركاحلَ وصدورهم     مذروبةٌ ـةٌ اللئام أسنـمِلكَ
من حارب الصدحاربيق  ربه  ونبـيالصلحاِء ه وطوائـف   

   كماِء فار  أن البخل ن غريِم   شاحٍة كُجوه ال أدري وواِهللا
ما كنتأحس يذَ   بعداويتمب أكْرون حشريعٍة  م  اِءغـر  
تالعبوا   حنيـهم ِهللاعـاديت  ينبالد  لواِء غُ  نِم   لنياصو  

رـببِمـت ن درأُ  ِهوعيِن  النيبعطيتراِء ِح ا من سراِج نور  
  كاِءذُ ن ضياء ِم  وينشأ  ينمو  ها سلـيلُ  واهلاللمالشمس أُ
خريال  فانظروا   كمثل بدٍرإين طلعت  كان كالكَ نيف مماِءه   

يا ربأي وانتِق  بفضلك  نادم   ن مم يـدع احلق  ـاِءثّ كالغ  
جبهالٍة سوا غلَّ قومي  يا رب    فارحضياِء  بدار هملْ وأنِز  م    

  كالعقالِء  األمر   مآلَ   أْفارب  قى  للت العواقب الئمي إن   اي
    واآلالِء    بالنعم      ينوأمد    رمحةً  وصاىف دنـييأ   اُهللا

ِمفخرجت ن والضاللة والشقاِده   واإلدراِء دـدار الرش ودخلت   
   لقاِء  نعم  اهـأعط  الذي إال   هم لّ كُقـطٌس  إن الناسواِهللا

  ماِءِظ تـأتيه أفواج كمـثل   ه قلب  أروى املهيمن إن الذي
ربِع السـماء يـةبعناي ه ز  دهاِء  أهلتعـنو له أعـناق   
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األرض تغلمان  مثلَ لجع  كاخلدماِء  األفالك   له تـأيت   له  
من ذا الذي ياألرض ال  ِهجناِب خزي عزيز ت مساِء  فين  مشوس  

  واِءـ اهللا مـن أهفضلُ اهزكّ   الذي  إال  كلهم  دود  قلْاخلَ
َفاضله إن كنت واسِب   تعرف قدرهواإلعداِء  ببذل النفسق    
  جزاِء كالكلب يوم نْأَسخوست  رحقَّفـت ه لَّكنت تقصد ذُ إن

فتحقِّ قاوةٌـ عليك شغلبت ر  كرماِء  من ن كان عند اهللام    
كمشي اللُّ متشي   عليك سراجنا وضياؤنا صعبيالِءيف اللَّ ص   

   قضاِء قتالنشور وعند و يوم   ما لك حيلة اِهللاـميذي وأَ
من املوىل نريك برق  العاقل كصرب فاصـرب  ه وميض   الراِءن  

كلُ  يفور   كمظَوأرى تغيكموج البحر أو موج  ٍةج وجاِءه  
  لألعداِء   الفتـيانن مـلدج  نانضاِل  ماِةن كُِم  يكفي واِهللا

  ورخاِء ة  بشد  زجي الزمانَن   نصرب  النوائب إنا على وقت
  اِءثّالغ   من خيلو    ال يلوالس    عند ظهوركم ولدنَ الزماِننتِف
ِقنا لُـفْعيلُ عاِس   بييت حلَّ لو    اكم وال أسـتكره  يداِءالب  

  لشحناِء  ل الدين ا أضاعواقوم  اليوم أنصحكم وكيف نصاحيت
  األفالِء يف  كالظيب   سواكنفت  لواوناِض  للنضال ـلنا تعالواقُ

  ورياِء  خبلهم  يف    هالكواوت  حقيقةً يبصرون وال يرون ال 
  اِءرن   رمبص   كمثل  حنوي    ينظر  بصري هل يف مجاعتهم 

  اِءـوجف  هم إىل إيذاِئـرنظُاُ   جاهلٌ ما ناضـلوين مث قالوا
   اهليجاِء  يف ينري  باِت الظُحد   ٍل يلوح عند تقابماِةدعوى الكُ

  خاِءطَ رعِدـك   عداوتهيتغل  الةٌطّب " الةطَب"  ببطـِن  رجلٌ
  حبجب خفاِء  يهذي كنسوان  اعر خوٍف نِم املضمار حيضرال 

   غطاِء  من حياة واملوت خري  هاِتشد  يفةَ وِج  الدنيا قد آثر
تأِب  ما   إىل أسيايف  يا صيدال   ز  نِج تاألطالِء  سريةُ  ك ين  
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جنسترباِء اِحل   من ـئةٌ حمرِب أرض  حوسةمن" بطالة " أرض  
  إىل إرزاِء  أحـد ننال يـركَ  كصائٍد  النضال إين أريدك يف

القناة ينوشصدر  ك صدر ضربويريك  ه م اينـر  دماِء  حبار   
  رائي ِم عند احلال ا فكيفخوفً  من كلماتنا جاشت إليك النفس

  ببهاِء تأثـيـرهـا  هاصيلُوف  ا يروم ع وق كالل انس لُعطيتأُ
ِكإن شئت املكائدكلَّ د  بلَ  البدر ال يغسو  احاسدراِءِض  ـِيغ  

  فاِءع   قعر ريكفي ولئن سطا   اد تعم ترا وجيقًصد بتكذّ
ما شموأثَ   مشهٍد  ا يف أنفي مرغمرتاملوت يف األعداِء  نقع   

  اِءج فَ كريهـٍة  ابن ـمباريت  كمِتخ ب   لنكبِة  أخطأمت واِهللا
  والبغضاِء   الشحناء ى علىمنأ   ـعرفَ أُ يوم   كلَّ إين حبقدك
السماء  اَءنلنا ثـري وس كَمه  لـنرد   الغرباِء إىل ا إيـمان   

  دماِء ا بل عيون دموع جريت   إىل الفـنت اليت نرياا رنـظُاُ
   اللـيالِء  يف جلنيد م الحلف   دخاا فأقـامين الرمحن عند

وقد اقتضتزفرات ى مقدمي  مرض  فحضرتاالً محشفاِء   كئوس  
القوم ملا أتيت  وا كالـعدا سب  وختياِءـإبـ ب الشقا بلروا س  

  راِءوم  رزوـ وم كافـر بل   ذبةٌك  بانٌذُيكذوب كَ قالوا 
مخـِبن مومصيبيتيتن ذلّ  عر    موالي ختم عطاِء الرسل حبر    

   اآلالِء بـعدنا منـت أفأنت    واألمساِء  األخالق   بطي يا 
  وبائييف ح وحكالر أنت الذي  ةً حمبنانَاجلَ ف شغ أنت الذي

   لإلصباِء  قام     قد الذي أنت  الذي قد جذب قليب حنوه أنت
  لـقاِءواإل باإلهلام    ـدتيأُ  ـِهوحبـب بوداده  أنت الذي

   باِءـ أع اس منى رقاب النجنّ  أنت الذي أعطى الشريعة واهلدى 
  ووفاِء  ك بلوعـٍةتروحي فد  كمفسٍد منكر  نف كيفهيئات 
بالقرآن   آمنت  هلنا ِإحِفص  أنباِء  منوبكل ما أخبـرت   
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  جهالِء   من مظلومني  جئناك   الضعفاِء  يا موئـلَ سيدي يا
  سخاِء  كاَء ذُ  يا ـكا حنبإن   وتشترى  تضاع   ال ة احملبإنّ

نا انظُيا مشسرمحةً روحتـن ا ن  يسلإلركاِء  اخللق   ى إليكع   
سعادٍة كلّأنت الذي هو عني   صفاِء أهل  هوي إليك قلوبت  

  والبيداِء    املدن  وجه رتنو   األنواِر بدءـأنت الذي هو م
  كاِءذُ  وجِهؤونَ ا يفوق ششأن   لِلاملته وجهك    يف إين أرى

شماهلُس عني الندا   ٍة لنا من مكّدى طلعت نبراِءـِحب   لنا عت  
ضاهياةُ أَتفإذا   ضيائِه الشمس بعض رأيتكائي ـ منه ب فهاج  
نِفكَ عىسبديِن ـياٍنت  محلَ  ٍدمسناألعضاِء ـِدفاِق ٍلا كرج   
  نا على اجلوزاِءـلاِزـنبين من    ينِهِد  يف  منام ِهنى املهيِملَعأَ

لْـِعإنا جاألعداِء وهامة رأس اللـئام   غُنا كالسيوف فندم    
  فهاِءالس ة ـطف ن ا لعينوالًغُ   ا فاسقً يالًجر  أرى  اللئامنوِم
شكس  بيثٌخ ِسفْ مدومزو ر   نحس يىسم"الساجلهالِء يف "دع  
  ـه بعـماِءموأُ اهـى أبضاه   الذي هو إرثهالكفر  ا فارقم

  كاآلباِء  امـنص اَأل بدةع نِم   رعهموز وِداهلنود ن دقد كان ِم
  العمياِء ه م أُـيـدةَِبكانت م   شقاوةٌ عليه   بتفاآلن قد غلَ

  واإلزراِء  بالـسـب اروحمقِّ  ارـومكفِّ ا ـبكذِّم  إين أراه
ؤِذيشكو ي فما ن وما نأَتسلْكَ  فب فيه ِلـقلب يِلـغواِءـع   

كحل العناد  هجفون جاجٍة بع  أقذاِء  من ـن حيميهفاآلن م   
  موالئي قادر   رب قهر فخ  ظرني ـن يِمامله   إنّ ينيا الِع
  كاِءذُ خسر اشاخلفّ  ن ِم ىنأَ   خديعٍة  بنار  ىصلَ ي ال احلق 

  الِءج الن  يوم الطعنةسـيتأن   ـالِءيس بالـخيمت إين أراك 
ـِبال تتأَع يلقيك   شقوةً ك نفِسواَءه حوقاِءاخلَ  النفس يفب   
فرسبيثٌ خخ ذُف ِهصهواِت ىر  خكزلّت أن ف عدواِء  ذيعدو  
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  الصلحاِء  وةُداموم ع السنوِم  اِمل ما يف العرشوم لَـم السإنّ
   بغاِء  يا ابني باخلزتممل ت إنْ   بصادٍق  تسا فلَىن خبثًتـيآذَ

اهللا يـكمخزي حزب وي لوائي حتت الناس  حىت جييء  ين عز   
افْ  نايا رب تح  بكرامٍة  ا بينن   ن يرى قليب ولُيا محائي ِل  ب  

  دعائي  د تـر ن فالائليـلسِل   مفتوحة   أبوابه  أرى نم يا 
  

  آمني
اليوم قضينا ما كان علينا من التبليغات، وعصمنا نفسنا من مأمث ترك 
الواجبات، وحان أن نصرف الوجه عن هذه املباحثات، إال ما ينفي لبس 

العلماء بعد هذه التوضيحات،  ٥٩السائلني والسائالت، وأزمعنا أن ال خناطب
ظنا عليهم إال للتنبيهات، وإمنا ادات، وما غلّونا كما أروا من قبل من العولو سب

عهم بدموع جارية من احلسرات، وعيون غريقة يف  فاآلن نود.األعمال بالنيات
  .وهذه منا خامتة املخاطباتسيل العربات، 

تـمــت  
                                                 

59
  : قد فاتتين أمساء بعض املشايخ الذين دعوا للمباهلة فأكتبها هنا 

. املولوي غالم رسول. املولوي حممود من مدراس. القاضي عبيد اهللا؛ قاضي مدراس
صاحبزاده حممد أمني، .  غجرات-املولوي شيخ عبد اهللا من تشك عمر كهاريان

. فضل أمحد، قلعدار. جنم الدين من شاديوال. املولوي كليم اهللا، متشهياته. تشكوري
املولوي عبد الصمد احلكيم . حافظ سليمان من دجنه كهاريان. غالم علي شاه، منجووال

املولوي حشمة خبروت من .  جامون-ولوي رمحة اهللا برين، مريبورامل. صدر، بيشاور
. خليفه حميي الدين باويل من غجرات. املولوي نياز أمحد من بلدة كهاريان. مريبور

املولوي آغا خان سوداغر، صدر . املولوي صدر الدين ملكي. غهض أمحد دوياملولوي ف
ميان حممد . حممد؛ موظف يف مديرية الريالشيخ شري . املولوي عبد اهللا احملترم. بيشاور

املولوي كرم دين، . املولوي أمحد دين، سادهوكي.  غجرات-فاضل، راجوال كهاريان
 .نور دين. غالم حممد. السيد اهللا دتا، بالين. بورانواله
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ضرة الدولة الربطانية، أنه يشكو منا يف ح" سول ملتري"إنا قرأنا يف جريدة 
 ه الدولة على سوء نياتنا وشرويظن كأنا أعداء هذه الدولة املباركة، وينب
عواقبنا، وحيثُّها على أن تضيق علينا احلرية اليت مشلت طوائف األقوام على 

وهذه هي الشيء الذي يثىن به على الدولة . اختالف مذاهبهم، وتباين مشارم
ى دول أخرى أعين أا أعطت نسبة املساواة كل خبصوصيتها ومزيتها عل

وهذا أمر ال نرى . مذهب يف نظر القانون، وما خص أحدا ليكون حمل الظنون
  . نظريه يف زمن األولني

وقد كتبنا غري مرة أنا حنن من خدام مصاحل الدولة وخادِميه من كمال 
نا منها من الصدق واألمانة، وامتألت قلوبنا شكرا وصدورنا إخالصا مبا رأي

وإنا لسنا من قوم يعصون ويلّ النعمة وخيفون . أنواع اإلحسان واملنة واالمتنان
بل حنن بفضل . يف قلوم أمور الغش واخليانة ويثريون الفنت من خبث القرحية

اهللا نشكر الدولة على مننها، وندعو اهللا أن ينجينا ا من شر الدنيا وفتنتها، 
ونعيش باألمن والعافية . واحملن وأنواع اخلسران والفنتوقد جنونا ا من الباليا 

إا أنارت سبلنا . وحفظنا من آفات األشرار بعدله الدميل. حتت ظلها الظليل
فما . وسدت خلَلنا، وإنا نرى يف لياليها أمنا ما رأينا يف ار قبل هذه الدولة

قد ملئ به روحنا وشكرهم شيء . جزاء هذا اإلحسان إال الشكر خبلوص النية
ولنا على هذا الدعوى . ولسنا كافري نعم املنِعمني. وجناننا وضمرينا ولساننا

براهني ساطعة ودالئل قاطعة، وهي أنا ال نثين على الدولة من هذا اليوم فقط، 
بل يف هذا نفدت أعمارنا وذابت عظامنا وعليه توفَّت كبارنا وكانوا عند 

نا للحماية خبلوص القلب واملهجة، وأشعنا الدولة من املكرمني، وطاملا قم
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الكتب يف محاية أغراض الدولة إىل بالد الشام والروم وغريها من الديار البعيدة، 
فال نعبأ مبفتريات . وهذا أمر لن جتد الدولة نظريها يف غرينا من املخلصني

ويا أسفا على الذي خيوف الدولة من . جريدة وال خنشى حترير أنامل مفسدة
أمل يفكر أننا ذرية آباء أنفدوا أعمارهم يف . وائل عواقبنا ويرغّبها يف تعاقبناغ

خدمات هذه الدولة؟ أفنسيت الدولة مساعيهم ذه السرعة؟ مل ال متنع الدولة 
أولئك الطغاة املفسدين عن نشر مثل تلك األكاذيب وإشاعة هذا البهتان 

قة وال يفتشون األصلية فكاد العجيب، فإا سم زعاف للذين ال يعرفون احلقي
إنه يبكي على حريتنا وال يرى حريته اليت تصول . أن يصدقوها كاملخدوعني

أليس بواجب على أهل اجلرائد . وجيعل املخلصني من املفسدين. على الصادقني
أال يتبعوا كلما بلغتهم من احلاسدين من أهل الغرض والنقمة؟ أليس عليهم أن 

 الطوية؟ أهم خارجون من حدود القانون؟ وهم من يكتبوا بالصداقة وسالمة
  املعفوين؟ 

يا أهل اجلرائد واملكائد أتأمرون الناس بالرب وتنسون أنفسكم؟ أهذا خري 
لكم؟ بل شر لكم لو كنتم تعلمون؟ أجتعل الدولة املخلصني كاملفسدين؟ أو 

بائنا، خيفى عليه ما تكتمون يف أنفسكم كاملنافقني؟ قد جربت  الدولة عواقب آ
فإنْ ِحدنا قبل . ورأت مرارا ما هو يف وعائنا، وقد بلغنا حتت جتارا إىل ستني

ذلك إىل حنو مخسني سنة عن طريق اخللوص، وآثرنا طرقًا فاسدة كاللصوص، 
فللدولة أن تظن كل ما تظن كاربني العارفني، فإن القليل يقاس على الكثري 

ة املتفرسني، وإال فاتقوا اهللا واستحيوا والصغري على الكبري، وكذلك جرت عاد
وواهللا إنا حنن ِبراٌء من تلك التهمة، وما لنا وهلذه . وال جتترئوا إن كنتم صاحلني

وتنـزه النظائر السابقة ذيلنا عن مثل هذه البهتانات والتهم . املعصية
وكيف وإنا ال ننسى إىل أن منوت نعم هذه الدولة وال منن هذه . واخلرافات

  .وقد أوصينا من كتاب اهللا بشكر احملسنني. ومةاحلك
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وهي آيات وأحاديث ال يسع املقام سردها اآلن، وقد كتبنا من قبل وأبسطنا 
وإنا رأينا من هذه الدولة أنواع الراحة . فيه البيان، فلينظر من كان من الشائقني

ا من نعم وحفظت ا دماؤنا وأعراضنا وأموالنا من أنواع املصيبة وتوارد ا علين
ال نستطيع أن ندخلها حتت احلصر واإلحصاء فندعو هلذه الدولة طول العمر 

وأي عاقل يسب احملسن وينسى نعمه وال يذكر املنن؟ نعوذ باهللا من . والبقاء
وأما ". سول"وقولنا هذا رد على جريدة . سوء الفهم ووضع الرأي يف غري حمله

ددنا وساوسه غري مرة وأثبتنا الذي يزعم أن محاية الكفاركيف جيوز، فقد ر
ما شكر اهللا :  وضع هذا األساس وقال�األمر بكثري من أدلة وأثبتنا أن النيب 

فهذا أصول حمكم ال يرده إال فاسق وال يقبله إال صاحل ولو . من ال يشكر الناس
وأما حنن فهذا مذهبنا ونشكر احملسن وال نرى اختالف . بعد اللّتيا واللّيت

ومن أجل ذلك قد . صعب علينا خالف ذلك وخنتار عليه املوتاملذاهب، وت
أشعنا رأينا هذا يف بالد اإلسالم إىل ما وسع لنا وأمكن، وإن يف هذا دليل قاطع 

فحاصل الكالم أنا منـزهون من تلك . على إخالصنا ولكن للذين ال يبخلون
 ال التهم ولنا شواهد ال ترد شهادا وال تشك يف صحتها ونتوكل على اهللا

 . حول وال قوة إال باهللا وهو أحكم احلاكمني
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  ِإنَّ اَهللا مع الَِّذين اتقَوا والَِّذين هم محِسنونَ

� 
سألين أحدهم ما هي اآليات اليت ظهرت تأييـدا         ٦٠بعد انتهاء الكتيب العريب   

لـيس  األمر يدرك أي طالب حق أن هذا    لدعواك، واليت بالتمعن فيها ميكن أن       
من صنع اإلنسان، بل إا من اهللا الذي يرسل عباده لتأييد اإلسـالم يف عـني                

  . الضرورة ويثبت صدقهم بآياته اخلارقة اخلاصة
فليتضح أنين وإن كنت قد أجبت على هذا السؤال مرارا يف كتيب سابقا، إال         

ى مجيع تلك األمـور املتفرقـة       أنين أرى من املناسب أن أكتب هنا مرة أخر        
فاسـتمعوا  . ملصلحة طالب احلق، ولعل الوقت قد آن أن ميعنوا النظر يف أقوايل    

بآذان صاغية أنْ لتأييد دعواي هناك آيات للعقالء واملتدبرين لدرجٍة لو وظَّفوا            
اإلنصاف والعدل لوجدوا لقناعتهم ذخرية كافية شافية من اخلوارق املقنعة، غري       

 على شاكلة من رأى معجزة      -ان أحد ال يريد أن يكف عن اإلنكار         أنه إذا ك  
 يف استجابة الدعاء ونزوِل املطر بعد إمساك املطر طويال، فقال بعـد             �النيب  

 -إا ليست معجزة، إذ قد ظهرت غيمةٌ باملصادفة فنـزل املطـر      : رؤية املطر 
 اخلوارق من سيدنا    ألن أمثال هؤالء ظلوا يرون    . فال عالج عندنا ألمثال هؤالء    

 �٦١فَلْيأِْتنا ِبآيٍة كَما أُرِسـلَ اَألولُـونَ      �: ، ومع ذلك ظلوا يقولون    �وموالنا  
فالذي يريد أن يرى آية فعليه أن ينظر أوال إىل آية ظهوري يف عني املوعد الذي 

                                                 
 )املترجم". (مكتوب أمحد "�يقصد حضرته  60
 ٦:األنبياء 61
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إن : �مث قد قال     . بلسانه املبارك؛ أي رأس القرن     �ذكَره سيدنا خامت األنبياء     
 املـسيح   � سيظهر إنسان يكسر الصليب، ومساه النيب        زمن غلبة الصليب  يف  

  . ابن مرمي
 اآلن؛ إن غلبة الصليب قد بلغت أوجها وغمـر النـصارى العـامل         تدبروا

كاجلراد وجنح القساوسة يف إغوائهم الشيطاين جناحا مل يسبق له نظري، ومضى            
أو أن النبوءة   !! ر الصليب  عاما من القرن ومع ذلك مل يظهر إىل اآلن كاس          ١٣

لعل املشايخ املعارضني يتمنـون أن يظـل القـسوس          . قد بطلت والعياذ باهللا   
يدوسون اإلسالم حتت أقدامهم قرنا آخر، حىت يطلع القرن اجلديد فينـزل من            

.  من املـسيح   القرن أيضا مسيحهم اخليايل، ومن احملتمل أن خيلو ذلك        السماء  
 أن يبعث كاسر الصليب     انرج ورأس القرن يتطلب    الوقت احل  إن هذا باختصار،  
 بدالئل بينة قاطعة، فقد - أي الفساد الذين جييش فيهم اخلنـز-نازير وقاتلُ اخل

  . ظهر، فمن أراد فليقبلْه
 إذ كان هـذا العبـد       - عاما   ١٧مث هناك آية أخرى؛ هي أنين تنبأت قبل         

 -عرفين ومل يكن يزورين أحد      املتواضع خاملَ الذكر منطويا منعزال، ومل يكن ي       
لق، وصرت مشهورا يف العامل، فقد       اخلَ إقبالُذا الوقت احلاضر؛ حيث يالحظ      

 عاما من اليوم إهلام يف هذا اخلصوص، وهو         ١٧نشر يف الرباهني األمحدية قبل      
أنت مين مبنـزلة توحيدي وتفريدي فحان أن تعان وتعرف بني الناس يأتون           "

   ."من كل فج عميق
فالِحظوا اآلن؛ أليس آيةً أن اهللا تعاىل جعلين مشهورا يف مئات األلوف من             
الناس يف اهلند من أقصاها إىل أقصاها حتقيقا هلذه النبوءة؟ كما يقدر عدد الذين              

أال تلقي هذه النبوءةُ العاقلَ يف      .  ألفًا ٦٠جاءوا للزيارة إىل هذا اليوم بأكثر من        
   حتقُّقها يبدو بعيد املنال وخالفا للقياس؟حرية حيث صدرت يف زمن كان
 ٢٤١ وقد وردت يف الصفحة      - للمتدبرين آيةمث هناك نبوءة أخرى تشكِّل      

 � يقول اهللا    - عاما ١٥من اجلزء الثالث للرباهني األمحدية، وقد مضت عليها         
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إن املسيحيني سيثريون فتنة وسـيكذبونك يف       : فيها خماِطبا هذا العبد املتواضع    
ن اهللا سيظهر صدقك يف اية املطاف، وتنص هذه النبوءة على ما            حادث، لك 

ولن ترضى عنك اليهود وال النصارى وخرقوا له بنني وبنات بغري علم          : "يلي
قل هو اهللا أحد اهللا الصمد مل يلد ومل يولد ومل يكن له كفوا أحد وميكـرون                 

قل رب . لو العزموميكر اهللا واهللا خري املاكرين الفتنة ههنا فاصرب كما صرب أو     
 حـىت تتبـع    لن ترضى عنك اليهود وال النصارى     أي   ".أدخلين مدخل صدق  

 قد خرقوا هللا بنني     -أي النصارى -ملتهم، أي من املستحيل أن يرضوا، فهؤالء        
سيمكر بـك   . وبنات مع أنه أحد مل يلد ومل يولد ومل يكن له أي ند وكفء             

عندئذ . ض ويفوق مكر اآلخرين   املسيحيون وميكر اهللا م، ومكر اهللا حسن حم       
: ستحدث فتنة من النصارى، فلتصرب كما صرب األنبياء والرسل، وادع اهللا اآلن           

  . يا إهلي أَظِهر صدقي
انظروا بعينني مفتوحتني بأي وضوح وصراحة تنبئ هذه النبوءةُ عن قـضية            

اليت مكر فيها املسيحيون بإخفائهم احلقيقة؛ إذ كانت النبوءة تتـضمن           " آم"
ه آم، ألنه ظل خياف النبـوءةَ إىل        ط الرجوع إىل احلق فاستفاد من     صراحةً شر 

آخر أيام امليعاد حىت صار كاانني بسبب اخلوف واهليبة، فأخر اهللا عنه املوت             
 اهيكان املسيحيون يعرفون جيدا أنه قد صار شب. وفقا للوعد املوجود يف النبوءة  

 ومل يثبت اام اهلجمات، ومع ذلك عقـد         امليت خوفا من النبوءة، فلم يقسم     ب
القسوس العزم على الشر، وظلوا يرقصون مبنتهى التجاسر يف مدينة أمرتـسر            

منـهم  اخلبثاء  وكثري من املدن األخرى، أم أحرزوا الفتح واالنتصار، وأطلق          
الشتائم والسباب وتكلموا ببذاءة، وحدث كما كان اهللا تعاىل         والوقحون جدا   

 عاما بأن املسيحيني سيثريون فتنة، ويدعمهم املشايخ يهوديـو          ١٥قد قال قبل    
قـل رب   " قد أشار يف النبـوءة       �اخلصال وأتباعهم، وأخريا كما كان اهللا       

، ظهر صدق هذا العبد املتواضع ومات آم بعد جتاسره          "أدخلين مدخل صدق  
   .كما ذُكر مرارا يف النبوءة خالل سبعة أشهر من صدور اإلعالن األخري
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وهي ليست آية واحدة بل تضم آيـتني؛        ! فلينظر الناس ما أعظم هذه اآليةَ     
 عاما من حدوثها، والثانية أن آم       ١٥إحدامها اإلخبار عن فتنة املسيحيني قبل       

مات أخريا بعد ظهور الفتنة حبسب النبوءة وحتقيقا لنبـوءة أخـرى، وظهـر              
ى أمام أعيننا قدرةُ اهللا اجلليلة      ولو نظرنا إىل هاتني النبوءتني معا ستتجل      . الصدق

 أيضا، ألنه   �وفيها عظمة أخرى أنه بتحقُّقها حتققت نبوءة النيب          ٦٢والعظيمة
                                                 

التابعة " فتح جره"قرية سكان  من ،يتعابد امل -" فتح املسيح"لقد كتب : حاشية 62
. ا إىل بذاءته السابقة رسالةً قذرة مليئة باإلساءاتودع -حمافظة غورداسبور وبطالة ديرية مل

 فقد كتبنا شواهد كافية على حتقق هذه .وكتب بوقاحته املعهودة أن نبوءة آم مل تتحقق
وصرحنا آنفا " عاقبة آم،"وكتيب " ضياء احلق"وكتيب " أنوار اإلسالم"النبوءة يف كتيب 

 عاما من اليوم، وِذكْرها املفصل وارد يف الصفحة ١٥أن أساس هذه النبوءة وضع قبل 
 من كتاب الرباهني األمحدية، فتحقيق النبوءة ذه الدقة والتدبري ليس من عمل ٢٤١
  .إنسان

 تساوي هذه - إله املسيحيني امليت - وإذا ثبت أن نبوءة واحدة من نبوءات يسوع 
 الضعيف  فلم يتنبأ ذلك اإلنسانُ. فنحن جاهزون لدفع كل نوع من الغرامةدرجةً،النبوءةَ 

سوى أن الزالزل حتدث والقحط يصيب واحلروب تندلع، فلعنة اهللا على قلوب استدلَّت 
أال حتدث الزالزل : فأتساءل. من أمثال هذه النبوءات على ألوهيته، واختذت امليت إهلا هلا

، فلماذا  ما من العاملى الدوام، أال يصيب القحط دوما، أال تستمر احلروب يف مكانعل
مث . أال إمنا بسبب مضايقات اليهود! العادية نبوءةً مسى ذلك اإلسرائيلي السفيه هذه األمور

" ى لَه آيةٌلٌ ِشرير فَاِسق يلْتِمس آيةً، والَ تعطَيِج: "ة قال هلم يسوع احملترمآيحني سألوه 
سد باب السؤال، فكل من سيفكر يف طلب املعجزة منه يف انظروا كيف فكَّر يسوع 

 فمثلُه كمثل الشرير املكار .جيل شرير وفاسق من - بطلبه هذا -  عدسيخطر بباله أنه سي
شاع يف الناس  يسوع قد حلَّت فيه، وأالذي كانت روح ده أحدا إذا ردأنه يعرف ِورد

ولد حرام؛ فمن ميكن أن ردد من أول ليلة، بشرط أال يكون امل �ن من رؤية اهللا فسيتمك
يقول إنه مل يتمكن من رؤية اهللا بعد قراءة الورد، ألنه إذا قال ذلك سيعد ابن حرام، 

فنحن فداء لتدابري يسوع . �فأخريا مل جيد كل مردٍد بدا من التصريح بأنه قد رأى اهللا 
 وهذا كان دأبه على الدوام؛ إذ سأله أحد اليهود ذات !عراقيل للتهربالذي خلق هذه ال
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خطر بباله فور مساِع ف أم ال؟ أجيوز أن تعطى اجلزية لقيصر: معلميا :  شجاعتهختباريوم ال
هذا السؤال أنه إذا قال ال، فسيعد ثائرا ومتمردا، وكما منع طالب املعجزة بإمساع نكتة، 

، رغم أنه كان هللا هللا مالقيصر لقيصر، وما أعطوا : ضا فقالقام بنفس التصرف هنا أي
يؤمن شخصيا أن مِلك اليهود جيب أن يكون منهم ال من اوس، وبناًء على ذلك قد 

  .  أيضا، وتسمى أمريا أيضا، لكن احلظ مل حيالفهشِريت األسلحة
 على شاكلة -صرع يستشف من إجنيل متى أنه كان سطحي العقل، إذ مل يكن يعترب ال

 بل كان يراه مسا من - ه عالججيبالنساء اجلاهالت وعامة الناس مرضا من األمراض 
  . اجلن

لسان السليط، وكان يستشيط غضبا والشتم واستخدام السب معتادا على الأجل كان 
ه على أتفه األمور، كما مل يكن يستطيع كبح الثوائر النفسانية، لكنين ال أرى تصرفاته هذ

  . مدعاة لألسف، ألنه كان يسب بلسانه وكان اليهود ينتقمون بأيديهم
واجلدير بالذكر أن الكذب أيضا كان من خصاله نوعا ما، فالنبوءات اليت ذكرها عن 
نفسه من التوراة مل يوجد هلا أثر يف تلك الكتب، بل كانت يف حق غريه، وكانت قد 

أن تعليمه على اجلبل الذي يعترب مغزى اإلجنيل، حتققت قبل والدته، ومما يثري اخلجل الكبري 
يواجه ومنذ اكتشاف هذه السرقة  ،وزعم أنه تعليمه. سرقَه من كتاب اليهود التلمود

املسيحيون خجال كبريا منذ افتضح يف ذلك، ولعلّه أقدم على ذلك حماولة منه لنيل النفوذ 
مث .  بسبب تصرفه غري الالئق هذابتقدمي التعليم الرائع، غري أن وجوه املسيحيني اسودت

لقد كان . من املؤسف أن ذلك التعليم أيضا ليس رائعا جدا، إذ يرده العقل والضمري معا
له أستاذ يهودي تعلَّم منه التوراة درسا، ويبدو أن اهللا إما مل مين عليه حبظ كبري من الذكاء 

ل حال وباختصار؛ لقد كان  على ك.والفطنة، وإما من شر ذلك األستاذ أنه أبقاه ساذجا
  . تبع الشيطان ذات مرةا القوى العلمية والعملية، هلذا ضعيفا يف

إنه تلقَّى اإلهلام الشيطاين ثالث مرات يف حياته، : يقول أحد القساوسة األفاضل
  .  أيضاوبسبب ذلك اإلهلام كان قد استعد للكفر باهللا

وكانوا واثقني السخط، يه أشد  علساخطنياؤه أيضا  هذه التصرفات كان أشقّبوبسب
بأن يف قواه العقلية خلال أكيدا، وقد أرادوا على الدوام أن يعاجلوه عالجا مناسبا يف 

  . فلعل اهللا يشفيهبانتظاماملستشفى 
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، ومنذ أن آيةلقد كتب املسيحيون معجزات كثرية له، لكن احلقيقة أنه مل تظهر منه أي 
، ختلى عنه األشراف جيال شريرا وفاسقا، ووصفهم  الشتائم أشنعاآليةأطلق على طاليب 

إن أتباعه : "إن قوله. جيل شرير وفاسقة إىل اآليالنبالء ومل يريدوا أن ينضموا بطلب 
، ألن كثريين يف أوروبا ينتحرون ظهر كذبه بصراحة، "سيأكلون السم ولن يتضرروا

 ثالث ةساوالقس أحد لو تناول ف.ألوف مؤلَّفةمنهم السم يف العصر الراهن، وميوت ب
ت خالل ساعتني بسهولة مهما كان مسينا، فأين ذهبت هذه السم الزعاف ملاغرامات من 

 ما أكربه من ،"فَينتِقلُ هناك ِإلَى هنا ِمن انتِقلْ: سيقول أتباعي للجبل: "املعجزة؟ مث يقول
   . الكالممبجرد فليرجع لنا أي قسيس حذاًء مقلوبا إىل وضعه الصحيح كذب، 

بتدبري بسيط، أو قد داوى أي مرض من هذا أعشى ومن احملتمل أن يكون قد شفى أي 
 .كانت توجد يف الزمن نفسهظهرت من ِبركة كبار اخلوارق أن شقاوته  من القبيل، لكن

، فبوجود تلك الربكة تتبني حقيقة معجزاته متاما، ربكةك التلولعله كان يستخدم طني 
عجزة قد صدرت منه، فيتحتم علينا أن ننسبها إىل تلك الربكة وليس  أن مجداللنفرض 
املؤسف أن املسيحيني السفهاء يتخذون و يكن ميلك شيئا سوى املكر واخلداع، إليه؛ فلم

  !هذا الرجل إهلا
إن عائلته أيضا مقدسة ومطهرة، إذ كانت ثالثة من جداته زانيات مومسات تشكَّل 

لك شرطا أللوهيته، وأغلب الظن أن ميله إىل املومسات  وقد يكون ذدمائهنجسمه من 
واحتكاكه معهن كان بسبب قرابة جداته، وإال فال أحد من األتقياء الورعني يسمح 
ملومس شابة أن متس رأسه بيديها النجستني وأن ترش على رأسه الِعطر النجس من دخٍل 

كل هذه التصرفات فليقدر أما الذي أجاز . اكتسبته من الزنا وأن متسح قدميه بشعرها
  . املقدرون سلوكه

 إنه هو الذي كان قد تنبأ بأنه سيعود قبل أن ميوت معاصروه، لكنهم مل ميوتوا هم 
فقط، بل قد مات تسعة عشر جيال خالل تسعة عشر قرنا، ومل يعد، فقد مات نفسه، أما 

  .النبوءة الكاذبة فال تزال وصمةَ عار على جباه القساوسة
محق املسيحيني أم يؤمنون مبثل هذه النبوءات، أما النبوءة عن آم اليت حتققت فمن 

اجلدير بالتدبر أن هذه النبوءة العظيمة . جبالء وصراحة فال يزالون يشكون يف مصداقيتها
ذُكرت قبل مخسة عشر عاما، وقد حتققت حبسب شرطها ووفقا لإلهلامات األخرية، 
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سيكون يف الزمن األخري نزاع وخصومة بني املسيحيني وأهِل         :  كان قد قال   �
                                                                                                                     

هل من وسع اإلنسان أن يتنبأ بأمر خفي قبل حدوثه خبمسة أفليس إنكارها خبثا صرحيا، ف
  عشر عاما، مث يتمكن من حتقيق النبوءة حبسب الشرط ال خالفه؟

فما أجهل عبدة امليت هؤالء وما أخبث فطرم حيث ال يفهمون أمرا مستقيما بسيطا، 
م بدخوله القرب قد نكس رؤوس مجيع القساوسة، فليسفليعرف فتحبوسع  املسيح أن آ 

املسيحيني أن يغسلوا وصمة العار هذه من وجوههم، فلو حلف وما مات خالل عام 
لكانت حياته مفيدة للمسيحيني، لكنه مل حيلف ومل يرفع الدعوى يف احملكمة ومل يثبت 

فقد أكد بعمله أنه ظل خياف النبوءة، أما حني مال إىل التجاسر فقد دخل . ااماته الثالثة
ام اإلهلي خالل سبعة أشهر من صدور إعالننا األخري؛ فتحقق ما أنبأنا جهنم مبوجب اإلهل

 اليت حتققت جبالء وفقا للتفاصيل اليت بينها اهللا -فهل تعترب هذه النبوءةُ .  بإهلامه�اهللا 
 باطلةً؟ كال بل إن الفرقة اللعينة اليت –عاملُ الغيب يف إهلامه الطاهر قبل مخسة عشر عاما 

  .ات الواضحة كاذبةٌ حصراتكذِّب هذه اآلي
يف األخري نود أن نوضح أننا مل نكن لنتعرض ليسوع املسيحيني وسلوكه قط ومل يكن 

 بظلم أن نكشف عليهم قليال من � بإطالق الشتائم على نبينا � يهمنا، غري أم دفعونا
أنه أوضاع يسوعهم، ففتح املسيح النجس الغيب هذا قد وصف يف رسالته اليت أرسلها إيل 

 كان زانيا باإلضافة إىل سباب أخرى كثرية، فاضطرتنا هذه الفرقة امليتة اخلبيثة عابدة �
 مل يذكر يف �فليعلم املسلمون أن اهللا . امليت إىل أن نكتب شيئا من حياة يسوعهم

القرآن الكرمي يسوع ومل يعرفنا به، والقساوسة يعترفون أن يسوع ادعى األلوهية ووصف 
إن كل من :  قاطع طرق ولص، وأنكر النيب املقدس اآليت، حيث قال بأنه�موسى 

فنحن ال نستطيع أن نصف هذا الرجل املتكرب سيئ التفكري وعدو . سيأيت بعده كذّابون
جيب على القساوسة . الصلحاء باإلنسان النبيل الشريف فضال عن أن نؤمن بأنه نيب

وإال ال نعرف ماذا ستريهم غرية اهللا، السفهاء أن يتخلوا عن أسلوب اإلساءة والشتائم، 
وهنا نلتمس من كبار القساوسة أن يعزلوا القس فتح املسيح من منصبه، وإن عزله من 

  منه. منصبه هذا منة كبرية عليه، وإال فال نعلم مآل هذه اإلساءة والبذاءة
======  

املستقبل، فنحن أيضا  يف �إذا بدل القساوسة دأم اآلن وتعهدوا بأم لن يسبوا نبينا  �
 )منه. (نتعهد أننا سنحاورهم بكلمات لينة، وإال فكما يدينون يدانون
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اإلسالم، حيث يقول املسيحيون حنن على حق، بينما سيقول املسلمون إنه قد            
عندئذ سيعلن الشيطان أن احلق مع آل عيسى، كمـا سـوف             .قاحلظهر فينا   

؛ فاعلموا أن هذه النبوءة     �٦٣احلق مع آل حممد     يسمع صوت من السماء بأن      
تتعلق بقضية آم، ألن شياطني األرض دعموا املسيحيني يف قضية آم وقـالوا         
إن الفتح حالَف املسيحيني، فاملشايخ ِجنسو القلوب وبعض أصحاب اجلرائـد           

أما . الصحفيني هم من أولئك الشياطني الذين مل يراعوا احلق والصدق والتدين  و
صوت السماء الذي نزل على هذا العبد املتواضع يف صورة إهلام إهلي طـاهر،              

فازم شياطني األرض أخـريا     .  على أن الفتح حليف اإلسالم      مرارا فقد شهد 
ع أحدا إنكاره، فكم هذا هو احلق الصريح وال يس. وحتقق صدق صوت السماء

من العماية أن حيسب ِجنسو القلوب النبوءة املشروطة غري مشروطة، وأي خبث            
       املوت بعد جتاسره بال توقف حبسب         -هذا إذ مل يعترب أحد مالذي أصاب آ 

ولئك الصحفيون القذرون األجناس الذين كانوا مؤيدي آم أ!  آيةً إهلية-اإلهلام 
فافتحوا . ماتوال بعد انكشاف حقيقة النبوءة كأم قد        قد لزموا الصمت بتجاه   

   ضوا وتيقّظوا وحتساإلهلي يف          العيون وا لِقه احلكمم، أين هو؟ أمل يسوا من آ
القرب؟ فكل منصف ذي عدل سيصدق هذه النبوءة، غري أن بعـض املـشايخ              

  . الوقحني قد ال يقرون ا بألسنتهم، غري أن قلوم استيقنتها
 مـن   ٢٤١هناك نبوءة أخرى تشكِّل آية إهلية قد ذُكرت يف الـصفحة            مث  

فهذه النبـوءة   ." يا أمحد فاضت الرمحة على شفتيك     "الرباهني األمحدية وهي    
تتحقق منذ سنوات عدة، إذ قد ألّفت كتبا كثرية باللغة العربية البليغة الفصيحة             

آالف الروبيات ملـن     واملسيحيني وأعلنت عن      املسلمني وعرضتها على املشايخ  
يؤلف مثلها، فلم يقبل أحدهم ومل يبارزين أحد، أفهذا هذيان اإلنسان أم آيـةٌ              

  من الرمحان؟ 
                                                 

  )املترجم( .وردت هذه الرواية يف كتاب احلاوي للفتاوي لإلمام السيوطي 63

  



����� ��	     ١٨١ 

 

 من الرباهني   ٢٣٨مث هناك نبوءة أخرى تعد آية إهلية قد سجلت يف الصفحة            
ففي هذه اآلية كان اهللا قد وعد بتعلـيم         " الرمحن علَّم القرآن  "األمحدية وهي   

قق هذا الوعد حبيث ال يقدر أحد على أن ينافسين يف بيان معارف             القرآن، فح 
القرآن الكرمي، إنين أقول صدقا وحقا أنه لو أراد أي شيخ من مـشايخ هـذه                

بيان معارف القرآن الكرمي حبيث أكتب تفسريا لسورة مـن          ينافسين يف   البالد  
، ولن يقدر على     تفسريا؛ فلَيواجهن الذلة املتناهية     معارض القرآن ويكتب شيخ  

وهلذا السبب مل يتوجه املشايخ إىل هذا األمر مع إصراري، فهذا األمر            . مبارزيت
  . أيضا هو آية عظيمة الشأن ألهل اإلنصاف واإلميان

 أن رجال صاحلا تنبأ بظهوري قبل ثالثني عاما من إعالن           �ومن آيات اهللا    
       ح بامسي وباسم قرييت وقال إن هذا الرجل سيعلن دعـواه بأنـه   دعواي، وصر

املسيح املوعود وسيكون صادقا يف دعواه وأن املشايخ سيكفرون بـه جهـال             
وهو مـن   " كرمي خبش "ومحقا، وقد أطلع على هذه النبوءة رجال صاحلا امسه          

سكان قرية قرب لدهيانة وقال له إن املسيح املوعود سيزور لدهيانة، ونـصحه         
 وزن ألن املشايخ لن يكونوا علـى        أن ال يبايل بضجة املشايخ وال يقيم هلا أي        

فحني ذهبت إىل لدهيانة بعد الدعوى جاءين كرمي خبش         . حق يف هذه املعارضة   
           ذه الشهادة أمام مئات الناس، فقد صدر منـه كتيـب ـذا     وأدىل أيـضا 

  . �اخلصوص، فهذه أيضا آية من اهللا 
نه قـد   ومن مجلة اآليات واخلوارق آيةُ اخلسوف والكسوف يف رمضان، أل         

تصديقا صراحة أن القمر والشمس سينخسفان يف رمضان        " الدارقطين"ورد يف   
وال . ، وقد حدث هذا اخلـسوف     للمهدي املوعود وسيكون ذلك آية من اهللا      

يقدر أحد على أن يثبت أنه قد خال قبلي مدٍع اخنسف له القمر والـشمس يف          
اية الـدارقطين ال    يف رو .  من السماء  �رمضان، فهذه آية جليلة أظهرها اهللا       

 لمـات احلـديث   فقد حصل اخلسوف حـسبما ورد يف ك       . يوجد أي تعقيد  



١٨٢  ����� ��	  

 

يف رمـضان    عن هـذا اخلـسوف       ٦٤بالضبط، وقد ألّفت كتيبا باللغة العربية     
أما القول بأن احملدثني جرحوا بعض رواة       . وشرحت فيه هذا احلديث بالتفصيل    

كان يتـضمن نبـوءة     هذا احلديث فناجم عن محق فقط، ذلك ألن احلديث          
حتققت يف موعدها، فإذا كان احلديث قد كشف عن صدقه بنفسه فأي شـك   
بقي يف صحته؟ وإن الذين يشككون حىت بعد وجود الرباهني على صحتها فهم          

ولنفرض جدال أنه قد بقيت شبهةٌ يف أسـلوب احملـدثني           . أَنعام وليسوا أناسا  
فإذا . الشبهة من ناحية أخرى   للتحقيق يف صحة هذا احلديث فقد أزيلت تلك         

كان احملدثون قد ضعفوا حديثا ما حبسب قواعد جرح الرواة وتعديلـهم وزال             
أمـا  . ني اإلصرار على تضعيفه   لمحدث جيوز ل  ذلك الضعف عن طريق آخر، فال     

هذا احلديث فلم يعتربه أحد موضوعا وهو موجود يف كُتب أهل السنة والشيعة             
يث جيدا، أن صدق أِي حديث أو كذبه ال يتوقف          ويعرف أهل احلد  . كليهما

قطعا على رأي احملدثني فيه، بل من احملتمل جدا أن يكون احملدثون قد اعتـربوا               
حديثا ما موضوعا وتتحقق النبوءة الواردة فيه يف موعدها فيتبني صدقُه، فـال             

  .منا قواعد احملدثني وإمنا يهمنا حتقُّق صحة احلديث
دق حديث ما بطريق آخر وبرهن على صدقه مبا يبعـث           فإذا كشف اهللا ص   

عـن   املـرء    خلىعلى الطمأنينة والقناعة، فمن منتهى اخليانة واإلحلاد أن ال يت         
فمثله كمثل  . الظنون الفاسدة ويقول إن فالنا قد شك يف سلوك الراوي الفالين          

ترب ميتا  مث حضر اإلنسان الذي اع     بشهادة رواة ثقاة  الذين آمنوا بوفاة إنسان ما      
لوا إن الرواة ثقات جدا، لـذا ال        افلم يعتربوه حيا حىت بعد مثوله أمامهم، وق       

 ذا قد تلقّى هؤالء املشايخ العلم، لكـن العقـل مل      كهف. نستطيع أن نعتربه حيا   
  . إىل اآلنيقترب منهم

                                                 
  )الناشر". (نور احلق"هذا الكتيب هو  64
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 اهللا خـسوف القمـر      وصـف ملاذا  : هنا ال خيلو من الفائدة بيانُ احلكمة      
؟ فما السر يف     للمهدي املوعود  آيتني ين ظهرا يف رمضان   ذوكسوف الشمس الل  

  ذلك؟
 كان يعلم أن علمـاء اإلسـالم سـيكفِّرون املهـدي            �فاعلموا أن اهللا    

وسيصدرون فتاوى التكفري ضده، وهذه النبوءة موجودة يف اآلثار واألحاديث          
ماء أنه من املؤكد أن املهدي املوعود قبل قبوله سيسمع فتاوى التكفري من العل            

ومبا . املعاصرين الذين سيصفونه بالكافر وامللحد وسيكيدون لقتله إذا استطاعوا        
 الشمس والقمر لألرض وم يزولُ ظـالم        مبنـزلةأن علماء األمة وزهاد امللة      

 على ظلمـة    أي الشمس والقمر  العامل، هلذا قد استدلّ اهللا بظالم أجراٍم مساوية         
 ظهر يف الـشمس والقمـر       واخلسوفالكسوف  كأن  قلوب العلماء والزهاد،    

األرضيني أوال حبيث أظلمت قلوب العلماء والزهاد، مث ظهر يف السماء للتنبيه             
ليعلم أن البالء الذي نزل على قلوب العلماء والزهاد وأورد عليهـا            ،  إىل ذلك 

 السماُء، ألن السماء تـشهد علـى        لهقد شهدت   حالة الكسوف واخلسوف    
   .أعمال األرض
 �سها كانت تكمن يف انشقاق القمر الذي ظهر يف زمن النيب            واحلكمة نف 

أيضا للداللة على أن الذين أوتوا نور علوم الكتب السابقة مل يثبتوا على ذلك               
كشفت السماء بانشقاق القمر يف ذلـك       وتدينهم، وقد   أمانتهم   النور ومتزقت 

سـف هنـا أن   ومن املؤ. العصر أيضا أن ورثة النور على األرض أحبوا الظالم        
اخلسوف والكسوف الذي ظهر يف السماء يف رمضان قبـل مـدة قـد زال،               
واستعادت الشمس والقمر نورمها وأشرقا كالمها، غري أن علماءنـا وزهادنـا      
الذين يسمون مشس العلماء وبدر العرفاء ما زالوا إىل هـذا اليـوم مـصابني               

  . بالكسوف واخلسوف
 إشارةٌ إىل أن رمـضانَ شـهر        وكانت يف الكسوف واخلسوف يف رمضان     

نزول القرآن الكرمي والربكاِت، وأن املهدي املوعود أيضا يف حكم رمـضان،            
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ألن زمنه أيضا زمن نزول معارِف القرآن وظهوِر الربكات كرمضان، فإعراض           
زلة اخلـسوف والكـسوف يف      ـاملشايخ عنه يف زمنه ووصفُهم إياه كافرا مبن       

ام أنه قد ظهر اخلسوف والكسوف يف رمـضان         فإذا رأى أحد يف املن    . رمضان
فإمنا تأويله أن العلماء سيعاِرضون إنسانا مباركا يف زمنه ويـسبونه ويهينونـه             

وقد مسي ذلك الشخص املوعود باملهدي إشارةً إىل أن الناس لـن            . ويكفِّرونه
لـه  بل سوف يسمونه كافرا وملحدا، فقد عين    يعتربوه مهديا أي فائزا باهلدى    

 ردا علـى الـذين      محمدا �هذا االسم للذب والدفع سلفا، كما سمي نبينا         
كانوا يذمونه ليشري إىل أن األشرار واخلبثاء سيذمون هذا النيب اجلدير باحلمـد             

  .  وليس مذمما كما يزعمون أي الذي حمد كثرياحممدوالثناء، لكنه 
د يف احلديث كان حبدوث اثنني من اخلسوف        ومما جيدر االنتباه إليه أن الوع     

أحدمها خسوف قلوب املشايخ والزهـاد وكـسوفها، والثـاين          . والكسوف
كسوف الشمس وخسوف القمر، فقد حقق املشايخ اخلسوف والكسوف على 
األرض بأيديهم، ألم بعد الفوز بنور العلم واملعرفة أعرضوا متعمدين عن رجل 

 قد إذأن يقوموا ذا من الضروري  كان غري أنه ه،أن يؤمنوا بعليهم كان جيب   
 هؤالء املشايخ أن املهدي املوعود سيكفَّر يف البداية، فقد حققيف الروايات  ورد  

  . هذا النبأ بتكفريي، كما حتقق اجلزء الثاين يف السماء
 مثلما  �وال يغينب عن البال أيضا أن املهدي وصف يف احلديث بآل حممد             

  .يف احلديث بآل عيسىوِصف املسيحيون 
فليتدبر طالب اآلية؛ أليس هذا اخلسوف والكسوف آيـةً؟ أال يكـشف            

ألن اخلسوف والكسوف أن املهدي املوعود قد ظهر، وهو الذي كُذِّب وكُفِّر، 
 فيا أسفا على مشاخينا السفهاء والزهاد       اآلية تظهر من أجل تصديق من رفض،      

ر واألحاديث بينت أن من عالمات املهـدي        املغترين الذين ال يتدبرون أن اآلثا     
              كفَّر بشدة يف أول األمر، مث سوف يظهر لتـصديقه اخلـسوفاملوعود أنه سي
والكسوف يف السماء يف رمضان، فقد حتققت هذه العالمة مبنتـهى اجلـالء             
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أفال يزال أولئك الذين مل ينتبهوا إىل احلق حىت بعد ظهور آيٍة بينـٍة             . والوضوح
 ما هذه األقفال على قلوب . ال تتولد يف قلوم خشيةُ اهللا    ؟قياء ورعني يدعون أت 

  ! أي تصديقهؤالء الذين مل يصدقوا 
وأنتم . ومن مجلة اآليات السماوية آيةُ موِت مريزا أمحد بيك اهلوشياربوري         

تعلمون جيدا أنه قد ورد يف النبوءة صراحة أنه سيموت خالل ثالث سـنوات            
ستة أشهر على قراا حىت وافته املنية        نته، مث مل تكد متضي    من يوم عقد قران اب    

تدبروا اآلن أال يشكل هذا آيةً؟ فهل يعلم هذا الغيب غري اهللا؟            . يف هوشياربور 
غري أن اجلزء الثاين من النبوءة املتعلق مبوت صهره قد تأخر بـسبب الـشرط               

ا متتع آـم؛ فقـد      املذكور يف النبوءة، فتمتع صهره من الشرط يف اإلهلام كم         
فكان جيب أن يستفيدوا مـن      . هلع وكارثة بعد موت    أمحد بيك  أصيب أقارب 

وهذه هي السنة اإلهلية يف نبوءة الوعيد، وحىت لو مل -الشرط املذكور يف اإلهلام    
 يف  عندئـذ  فلم ميت صهره     -يكن هناك أي شرط كما حدث مع قوم يونس        

ة وبسبب توبتهم ورجوعهم، لكن تذكَّروا امليعاد نتيجة خوِف مجيِع أفراد األسر 
ها مرارا، ال ميكـن أن       عن ما كتبنا هي   وأن العاقبة     إخالفه أن قول اهللا ال ميكن    

  . فغاية القول أن موت أمحد بيك هو اآلخر آيةٌ من آيات اهللا.  وعد اهللايخلَف
 قبـل   مثل ذلك قد ظهرت أمور غيبية كثرية، فنبوءة موت البانديت ديانند          

ج من القيام جبولته باهلند، ونبوءةُ تعـرض        ن، ونبوءة عدم متكُّن دليب سِ     واناأل
، فكل هذه األمور يشهد عليها مئات    قبل األوان  مهر علي اهلوشياربوري ملصيبة   

 ممـن   بني حني وآخر   من أخبار الغيب اطلع عليها       ٣٠٠٠وهناك قرابة   . الناس
وأقول صدقا وحقا   .  احلياة عاشوا يف صحبيت، وكثريون منهم ما زالوا على قيد        

. أن كل من عاش يف صحبيت مدة معقولة، فمن املؤكد أنه رأى آيةً من اآليات              
ِمن دون أن يـشهد آيـة أو مل   إىل مدة من الزمن وليس هنالك من عاش معي  

استحلفوا واسألوا ميان عبد الرحيم أو عبد الواحد        . يسمع أي خرب من الغيب    
أمل  نوي اللذين يكفِّرانين اآلن ومها من ألد األعـداء؛        ابني املولوي عبد اهللا الغز    
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أيتها املرأة تويب تويب فإن البالء      " عاما   ١١أُِمسع إهلاما يف مدينة هوشياربور قبل       
املراد من املرأة هنا أم زوجة أمحـد        و -أي تويب تويب أيتها املرأة       ".على عقبك 

وقد نزل بالء واحد إذ . هات فإن البالء نازل على ابنتك وابن-بيك اهلوشياربوري
مات أمحد بيك، أما بالء بنت البنت فباٍق ولن يتركه اهللا حىت حيققه، لكن ملـا        

 أمحد بيك   أقارب وقد حققه    -يف اإلهلام تفصح عن الشرط    " تويب"كانت كلمة   
بعد موته؛ حيث خافوا وأصيبوا بذعر وانشغلوا يف الدعاء والرجوع لـسالمة            

ت صهر أمحد بيك حبسب سـنة اهللا تعـاىل، ألن            فتأخر مو  -صهر أمحد بيك  
وواضح أن  . الرعب الذي رسخه موت أمحد بيك يف قلوم أدى م إىل التوبة           

التجربة تؤثر يف اإلنسان تأثريا قويا ومتأل قلبه بالرعب واخلوف، فهكذا حدث            
  . معهم بعد موت أمحد بيك

 أليس صـحيحا    : جيب أن يسأل الشيخ حممد حسني البطالوي حلفا        كذلك
أين كنت عنده يف بيته باملصادفة قبل زواجي يف دهلي إذ طلب مين أثناء احلديث  
أن أذكر له أي إهلام جديد إذا كنت قد تلقيته، فأمسعته إهلاما جديدا كنت قد               

أي " بكر وثيب"تلقيته يف تلك األيام ويتعلق ذا الزواج واجلزء اآلخر له، وهو     
ج بكرا أوال مث ثيبا؟ أنا أتذكر هذا اإلهلام وال أعتقد أن حممد قد قُدر يل أن أتزو  

حسني قد نسيه، وال زلت أتذكر بيته الذي أمسعته فيه هذا اإلهلام جالسا علـى    
كرسي، ومل يكن حلادث أمحد بيك أي أثر ومل أكن قد فكـرت يف الـزواج                

رأى حتقُّق جـزء    الثاين، فإذا أراد فيمكن أن يفهم أن ذلك كان آيةً من اهللا قد              
  . ٦٥ فسرياه يف املستقبلثيبمنها، أما اجلزء الثاين املتعلق بالزواج من 

                                                 
ا الِقران إن اهللا تعاىل وضع لظهور هذ: يف حقيقة الوحي �كتب املسيح املوعود  65

أيتها املرأة تويب تويب فإن البالء على : "الذي عقد يف السماء شرطا نشر يف حينه ونصه
يمحو اُهللا ما يشاُء �: أال تعلمون. فلما حققوا الشرط فسخ النكاح أو أُجل". عقبك
ثِْبتيقد القران أم عند العرش فإن املوضوع كله كان مشر؛ �ووطا فسواء أيف السماء ع

جيب التأمل باالبتعاد عن الوساوس الشيطانية، فيما إذا كانت نبوءة . بشرط على أية حال
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، هو أن اهللا سـيجعل      ١٨٨٦فرباير  / مث هناك إهلام آخر نشرته يف شباط      
يف ذلك الوقت مل يكن أي أثر هلؤالء األوالد الثالثة، وكـان            . الثالثة أربعةً 

د يتبعهم آخر فيجعل الثالثـة أربعـةً،        اإلهلام يعين أنه سيولد يل ثالثةُ أوال      
فتحقَّق اجلزُء األكرب منه أي قد وهبين اهللا ثالثة أبناء من هذا الزواج وهـم               
موجودون، وأنتظر الرابع الذي سيجعل الثالثة أربعة، انظروا اآلن ما أعظم           

فهل يقدر اإلنسان أن يتنبأ أوال بوالدة ثالثة أو أربعة أوالد افتراًء ! هذه اآلية
  منه مث يولدون فعال؟ 

مث هناك آية أخرى هي أنين تنبأْت قبل والدة كل واحد من هؤالء الثالثـة               
، منشورة بصراحة مع    "حممود"املوجودين اآلن، فالنبوءة عن والدة االبن األكرب        

 سبقه علـى أوراق     امسه يف اإلعالن األخضر الذي نشرته عند وفاة االبن الذي         
 االبن األوسط فالنبوءة عن والدته      "بشري"، أما   صورة كتيب خضراء كثرية يف    

 الصادر بعد اإلعالن األخضر     -على أوراق بيضاء     موجودةٌ يف اإلعالن املنشور   
فالنبوءة عن والدته موجودة يف كتاب  " شريف" وأما ابين األصغر     -بثالثة أعوام 

مـن اهللا   أال يشكِّل كلُّ ذلك آيةً      ! ، انظروا اآلن  "أنوار اإلسالم "و" ضياء احلق "
  . كل بشارة قبل  دائماأنبأين عاِمل الغيب أنه

                                                                                                                     

 اليت أُخِبر فيها أنه قد تقرر يف السماء أن العذاب سينـزل على القوم - �النيب يونس 
 أقل شأنا من عقد -خالل أربعني يوما ولكنه مل ينـزل مع عدم التصريح بأي شرط فيها

 أن يلغي الِقران أو �اإلله الذي ألغى حكمه املصرح به كان متعذرا عليه فهل . الِقران
  )        املترجم) (حقيقة الوحي(يؤجله إىل وقت آخر؟ 
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مث حتققت يل حاليا نبوءةٌ أخرى إذ كنت قد أُنبئت سلفا أن خطايب الـذي               
سيقرأ يف مؤمتر األديان املنعقد يف الهور سيفوق مجيع اخلطابات، فنشرت إعالنا 

 . ٦٦يف ذلك مسبقا، وأسجله يف احلاشية هنا

                                                 
  صورة طبق األصل لإلعالن 66
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 ٢٨، ٢٧، ٢٦يف املؤمتر األعظم لألديان الذي سوف يعقد يف قاعة املدينة بالهور يف 

م سوف يتلى فيه خطاب هلذا العبد املتواضع يتناول بيان كماالت القرآن ١٨٩٦ ديسمرب
إنه يفوق الطاقات البشرية؛ وهو آية من آيات اهللا، وقد سطرته بتأييد . الكرمي ومعجزاته

كالشمس يف كبد -إنه يتضمن من حقائق القرآن ومعارفه ما سوف يثبت . إهلي خاص
وإنين على يقني ِمن أنّ من يستمع . هللا وكتاب رب العاملني أن القرآن حقا كالم ا- السماء

 سيتولد فيه إميان جديد، وسيلمع ،على األسئلة اخلمسة ردا للخطاب من أوله إىل آخره
إن خطايب خاٍل مما يأيت به .  لكالم اهللا القدوسبتفسري جامعبداخله نور جديد، وسيفوز 

  .اهلتافات الزائفةالبشر من كلمات فارغة، ومنـزه عن شوائب 
لكي يشاهدوا  � إن الشفقة اخلالصة على بين آدم دفعتين اآلن لكتابة هذا اإلعالن

 حيبون الظالم - بظُلٍم منهم -حسن القرآن الكرمي ومجالَه، ويدركوا كيف أن معارضينا 
  .ويكرهون النور

خلطابات سوف يتغلب على ا أن هذا هو اخلطاب الذي بوحيه لقد أخربين اهللا العليم 
، وأن فيه من نور احلق واحلكمة واملعرفة ما سيجعل األمم األخرى يندمون األخرى كلها

وخيجلون شريطة أن حيضروا قراءته ويستمعوا له من أوله إىل آخره؛ ولن يستطيعوا أن 
سناتن "يخرجوا من كتبهم كماالت كهذه سواًء أكان هؤالء من املسيحيني أو أتباع ديانة 

 أن يتجلى يف ذلك اليوم عظمةُ أرادقد وس أو غريهم؛ ذلك ألن اهللا تعاىل اهلند" دهرم
  .كتابه الكرمي

 بشأن هذا اخلطاب أن يدا من الغيب حطت على قصري، عامل الكشف لقد رأيت يف 
وعندئذ . فخرج منه بلمسها نور ساطع انتشر فيما حوله، ووقع هذا النور على يدي أيضا
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خلطايب هذا يف مؤمتر األديان قبول كبري لدرجِة  د ظهر وحتقيقا إلهلامي هذا ق
أِن اعترف املعارضون أيضا بأن ذلك اخلطاب احتل املركز األول مـن بـني              
اخلطابات، ولقد أرسلت اإلعالن اإلهلامي هذا إىل املـشايخ حممـد حـسني             

                                                                                                                     

 وتفسري هذا ".اهللا أكرب، خِربت خيرب. "وت عالهتف شخص واقف جبواري بص
الكشف أن القصر يرمز إىل قليب الذي هو مهبط لألنوار ونزوهلا، وأن النور النازل يعين 
املعارف القرآنية، واملراد من خيرب هو مجيع األديان الفاسدة اليت تشوا شوائب الشرك 

؛ أو حطت الصفات اإلهلية من حملها والباطل، واليت رفعت البشر إىل مقام اهللا تعاىل
 سوف يكِشف زيف ،فقد تكشف يل أن انتشار هذا اخلطاب على نطاق واسع. األعلى

  .األديان الباطلة، وأن حقّانية القرآن سوف تنتشر يوما فيوما يف األرض حىت تكتمل دائرا
  :  مث نقلت من حالة الكشف إىل حالة اإلهلام وأُوحي إيل

  ".إن اهللا يقوم أينما قمت.  معكإن اهللا"
  . وهذا تعبري جمازي يؤكد التأييد اإلهلي

 ال أريد اآلن أن أكتب أكثر من ذلك وإمنا أحثّ اجلميع أن حيضروا املؤمتر يف أيامه يف 
ولو فعلوا . الهور لسماع هذه املعارف، ولو تكبدوا يف سبيل ذلك بعض اجلهد والعناء

  . من الربكات ما يفوق تصورهمذلك لنالت عقوهلم وإميام
  .والسالم على من اتبع اهلدى

  قاديان من العبد املتواضع، غالم أمحد
  م١٨٩٦- ١٢-٢١


	� �ـ����      ���لقد دعا السيد سوامي شوغن تشاندر يف إعالنـه          :���١-�١-������١ 
 املعروفون مزايا املنشور املسلمني واملسيحيني واآلريني، وناشدهم باهللا أن يبين زعماؤهم الدينيون

 -احتراما وتبجيال هلذا القَسم العظـيم     –وها حنن خنرب السيد سوامي أننا       . ديانام يف هذا املؤمتر   
وسوف يتلى خطابنا إن شاء اهللا يف املؤمتر ألن اإلسالم دين حيض            . على استعداد لتحقيق مطلبه   

وسوف نرى اآلن   . سم اهللا تعاىل  املسلم الصادق على االستجابة الكاملة إذا دعي إىل عمل ما با          
، ومدى تعظيم القساوسة إلهلهم     "برميشور"مدى إخالص إخوانه اآلريني اهلندوس لشرف إهلهم        

 منه. ، وما إذا كانوا مستعدين حلضور املؤمتر باسم اإلله القدوس العظيم"يسوع"و
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قبل البطالوي وأمحد اهللا وثناء اهللا األمرتسريني، كما أُرسلَ إىل املسيحيني أيضا            
  .األوان

فقولوا اآلن، أليس هذا آيةً من اهللا الذي أنبأين سلفا أن موضوعك سيفوق             
فالعظمة اليت أحرزها ذلك اخلطاب والتعظيم الذي حازه، ! كل خطاب حصرا؟  

هل جيهله حممد حسني، . قد أثار ضجة يف مدينة الهور إذ قد سمع باهتمام بالغ
هذا اإلحلاد الذي يدفعهم إىل إنكار آيات       أوال يعرف ثناُء اهللا هذا احلادث؟ فما        

؟ ٦٧واضحة جلية؟ هل يقدر أحد على افتراء هذا الكم اهلائل من أخبار الغيب            
                                                 

ف من  الذي يكش- كثريون يف هذا العامل منخدعون؛ حيث ينظرون إىل إعالم الغيب  67
 بنظرة اإلهانة والتحقري، وبعض أصحاب الزوايا اجلهلة -  على عباده اخلواص �اهللا 

 فور مساع معارف اإلهلام أا ال شيء وأنه ال حقيقة واملدعون بالزهد واملشيخة يصيحون
وبعضهم يقول إا مرتبة ناقصة لألحوال البدائية وجيب . هلا، إذ يتمتع ا أدىن مريدينا أيضا

   .يازها، وأننا نود أن جنذب بقيادتنا وإرشادنا مريدينا إىل فوق، فهذا ال شيء يذكراجت
اعلموا أن كل هؤالء هم شياطني اإلنس ويريدون أن يطفئوا نور اهللا، فصحيح أن ف

أدىن مؤمن أو حىت كافر يتمتع نادرا برؤيا صادقة كما ميكن أن تلقَى مجلة مكسرة إهلاما 
 بل ميكن أن يتلقاها أحيانا حىت الفاسق أيضا ترغيبا أو ترهيبا، غري على قلب كل مؤمن،

أعين املكاملات اإلهلية، فال يتلقّاها إال اخلواص .. أن األمر الذي يقدمه هذا العبد املتواضع
هي اجللي أن أحدا ذا االشتراك البسيط ال يحرز اللقب الذي يوالبد. واألبرار من عباده

الِحظوا بالنظر إىل اختصاصات الدنيا، . األمت بفضل حضرة األحديةخيص الفرد األكمل و
هل ميكن أن يعد اإلنسان بناًء كامال ماهرا بوضع لبنٍة واحدة فقط يف جدار؟ أو هل ميكن 

بتعلُّم تعبري واحد من اللغة أحد أن يسمى طبيبا من يصف دواء ملرض ما؟ أو هل يعتبر 
ا لتلك اللغة؟ فالسفلة املنحطّون والفُساق أيضا يشتركون يف الفوز العربية أو اإلجنليزية إمام

؟ سواسيةميكن أن يعدوا ضئيل برؤيا صادقة مع أنبياء اهللا الطاهرين، فهل ذا االشتراك ال
  . والفُساقفهل يستوي درجةً األنبياُء الطاهرون

 ومن الصواب أن من .هذه أخطاء اجلهلة اليت تكاد حتيط بنفوسهم األمارة لقلة التدبر
سنة اهللا تعاىل املستمرة مع الصوفية الناقصني بل مع الفُساق والفجار والكفار أيضا، أم 
على سبيل الندرة حيظون برؤيا صادقة، كما يسمعون أحيانا مجلة مكسورة إهلاما، أحيانا 
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قرب، لكنهم مع كل هذه لصاحبروٍح كشف عليهم حالُ يرون امليت يف الكشف أو ي 
وإمنا يذيق اهللا هؤالء اخلبثاَء أو الزهاد . أي كمالحائزين على املناظر الناقصة ال يسمون 

الناقصني طعم الرؤيا أو الكشف أو اإلهلام ليتأكدوا أن هذه القوة موجودة لدى اجلميع 
ة  أن يوقف أحدا، فهذه اإلراء�كبذرة وأمام كلِّ واحد جمالٌ للتقدم والرقي ومل يرد اهللا 

اليت تتم يف حق الزهاد الناقصني أو الفساق والفجار إمنا الغاية منها لتتقوى مهتهم ويزيد 
  . كثري من أضغاث األحالم أيضارؤى يدخلشوقُهم ويستعدوا للتقدم، ويف هذه ال

الكفاءة لوجود باختصار؛ إن هذا األمر ليس من أمارات الكمال وإمنا هي عالمة 
أعلن هنا أن كلَّ من كفَّر هذا العبد املتواضع أو كذّبين ِمن الزهاد نوعا ما، وأنا دارة واجل

  . إال من يهذون ويتكلمون راءهم إنْ  و،فهم حمرومون من نعمة املكاملة اإلهلية الكاملة هذه
 مبكاملته الكاملة كاألنبياء من تفاىن يف �أما حقيقة املكاملة اإلهلية فهي أن يشرف اهللا 

 وجها لوجه، حيث يسأل اَهللا وجييبه حىت لو � اهللا يف هذه املكاملة يكلِّم اَهللا فكليم. نبيه
إن اهللا تعاىل مين على عبده الكامل ثالث ِنعم، . � مخسني مرة أو أكثر أجابه �سأله 
 على �يظهره اهللا : اثانيجييب معظم أدعيته ويطلعه على االستجابة قبل األوان، : أوال

يكشف عليه كثريا من العلوم احلكمية : ثالثا. ليه كثريا من أمور الغيبغيبه، إذ يكشف ع
للقرآن الكرمي عن طريق اإلهلام، فالذي يكذِّبين مث يدعي أنه يتمتع ذه األمور فأنا 
استحلفه أن يباريين يف هذه األمور الثالثة، حيث تنتخب سبع آيات من القرآن الكرمي 

اق عليها يكتب الفريقان تفسريها، أي يكتب خصمي معارفها للتفسري بالقرعة، وبعد االتف
باإلهلام وأنا سوف أكتب من إهلامي، ولْيقدم بعض إهلامات تبشر بقبول الدعاء سلفا، 
وذلك الدعاء ينبغي أن يكون فوق طاقة البشر، وكذلك أقدم أنا، وليكِشف بعض أمور 

نبغي أن ينشر تصريح كال الفريقني يف الغيب املتعلقة باملستقبل وكذلك سأكشف أنا، وي
عندئذ سيتبني صدق كل واحد وكذبه، وجيب أن يتذكَّر أم لن يفعلوا ذلك . اجلريدة

أبدا، فلعنة اهللا تنـزل على قلوب املكذبني، فلن يريهم اهللا نور القرآن الكرمي، ولن جييب 
 *ال يظِْهر علَى غَيِبِه أَحدا فَ�: دعاءهم مقابلي، ولن يكشف عليهم أمور الغيب كما ورد

، فها قد نشرت إعالنا؛ فمن مل يبارزين )٢٨-٢٧ :اجلن(  �ِإال مِن ارتضى ِمن رسوٍل
وما  ومل يتخل عن التكذيب، فعليه لعنةُ اهللا ومالئكته والصاحلني أمجعني، مستقيم،بطريق 

   منه.على الرسول إال البالغ
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وهل من عالمات الكذاب أن ينال مثل هذا التأييد اإلهلي، وأن يعظَّم الدجالُ              
 إذا كان -الكاذب يف مثل هذه املؤمترات العامة، ويذَلّ صادق كمحمد حسني   

   ويسود وجهه؟ أكان ذلك كله مكرا إنسانيا أم فعال إهليا؟ -ا صادق
مرة أخرى أيضا لطالب احلق أنه إذا كانوا حـىت اآلن مل            عاما  أنشر إعالن   

وليتـذكروا أن  . يدركوا احلقيقة، فليحققوا القناعة من جديد ويطلبوا الطمأنينة  
  .ستة أنواع من آيات اهللا تؤيدين

يخ أن ينافس كتايب بالغةً وفصاحةً فسوف يواجـه       إذا أراد أحد املشا   : أوال
 مكتـويب   مقابلالذلة واهلوان، وها أنا أخول كل متكرب خمتال أن جيرب حظه            

 كتيبا باحلجم نفـسه يف   العريبالعريب هذا، فإذا استطاع أن يؤلِّف مقابل كتايب     
ية مقِسما، فأنا   النثر والنظم، مث إذا صدقه أحد الذين لغتهم األم هي اللغةُ العرب           

  . كاذب
وإن مل تقبلوا هذه اآلية فليكتب معارضي مقابلي تفسريا ألي سورة           : ثانيا 

من سور القرآن الكرمي، حيث جنلس معا يف مكان مث نفتح القـرآن الكـرمي               
ألكتب تفسريا لآليات السبع األوىل حيثما فُتح باللغة العربية وليكتب خصمي           

  . رحيا يف بيان احلقائق واملعارف فأنا كاذبأيضا، وإذا مل أحرز تفوقا ص
وإن مل تقبلوا هذه اآلية أيضا فينبغي أن يقيم عندي شيخ من معارضي             : ثالثا

 آيٍة خارج املشهورين ملدة سنة واحدة، وإذا مل تظهر على يدي يف هذه املدة أي
  . قدرة البشر فأنا كاذب

أن ينشر بعض أعدائي البارزين     وإن مل توافقوا على هذا أيضا فأقترح        : رابعا
إعالنا أنه إذا ظهرت آية خارقة خالل سنة بعد هذا التاريخ فسنتوب ونصدق،             

 خالل سنة بعد صـدور      -وإذا مل تظهر على يدي أي آية تفوق قدرة البشر           
  .  سواء كانت نبوءة أو غريها، فسوف أقر أين كاذب-ذلك اإلعالن 
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 الشيخ حممد حـسني     ٦٨تراح أيضا فليباهلْين  وإن مل تقبلوا هذا االق    : خامسا
البطالوي واملشايخ البارزون اآلخرون، وإذا سِلم واحد منهم بعد املباهلة مـن            

  . تأثري دعائي عليهم فسأعترف بأين كاذب
                                                 

 اهللا األمرتسري على دعوة املباهلة ذكر يف رسالته مباهلـةَ           حني اطلع املولوي ثناءُ    68
املولوي عبد احلق الغزنوي، ولعله يقصد ذا الذكر أن األخري مل يتعرض ألي بالء بعـد                
تلك املباهلة، ومل يتحقق أي تأثري إجيايب للمباهلة، فأُخربه ورفاقَه أنـه أوالً لـيس مـن                 

 ذلة حقيقية، أو مل حنرز أي عزة حقيقية كمـا       الصحيح أن عبد احلق مل يتعرض فعال ألي       
كما مل تكن تلك املباهلة يف احلقيقة بطلب مين، ومل أكن أحب أن أدعـو               . سأبينه الحقا 

                  على عبد احلق ومل ألتفت إىل ذلك قط حىت بعد املباهلة، فاهللا تعاىل يعلم جيدا أين مل أدع
لكـن ظلـم املـشايخ      . ب قط على عبد احلق قط ومل أصرف جيشان قليب إىل هذا اجلان          

، هلذا ألتمس من كل مكفِّر أن يباهلين الستصدار احلكـم            اآلن األغبياء قد جتاوز احلدود   
وحىت ال تنشأ الشبهات فيما بعد فقد اشترطت أن يتقدم إيلَّ بطلب املباهلـة              . السماوي

قى أي فرصة   على األقل عشرةٌ من الذين دعوا إىل املباهلة، ليتجلى نصر اهللا بصفاء وال يب             
. للتأويل، ولئال يقول أحد فيما بعد إن خصمه كان رجال واحدا فتعرض باملصادفة ملصيبة             

بعض املشايخ اخلبثاء الذين هم من طينة اليهود يقولون للتستر على احلق أن عبـد احلـق                 
غـري أن   . انتصر يف املباهلة السابقة، ألن النبوءة عن موت آم مل تتحقق، إذ مل ميت آم              

جمذومي القلوب وأعداء اإلسالم هؤالء ال يفهمون، فمىت ويف أي وقت صرحت بإهلام أن              
آم سيموت يف امليعاد ال حمالة، ويف أي كتاب أو إعالن كتبنا أن آم سيموت خـالل                 
هذه املدة بال أي شرط؟ إن أجنس احليوانات يف العامل وأجدرها باالمشئزاز والقرف هـو               

كتمون احلق والشهادة الصادقة من أجل الثوائر النفسانية هـم يف           اخلنـزير، لكن الذين ي   
 .احلقيقة أجنس منه

 األرواح الشريرة، وحيكم لقد أخفيتم شهادة احلق        يفيا أيها املشايخ آكلي اجلِّيف وذو     
وأىن لكم يا ديدان الظالم أن حتجبوا أشعة الصدق الرباقة، أفلـم            . لإلسالم بسبب عدائي  
ن يراعي اهللا الشرط املذكور يف النبوءة؟ فيا أيها اهلاربون بعيدا مـن             يكن من الضروري أ   

اإلميان واإلسالم، قولوا حقا وصدقا أمل يكن يف النبوءة شرطٌ كان ميكن بالوفـاء بـه أن               
  . يتأخر موت آم؟ فال تكذبوا وال تأكلوا النجاسة اليت أكلها املسيحيون
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ة بكل بريقها، فال حتسبوها نبوءة واحـدة        انظروا بفتح العيون؛ فقد حتققت هذه النبوء      
 من  ٢٤١فحسب، بل مها نبوءتان حتققتا يف موعدمها، أوالمها النبوءة الواردة يف الصفحة             

 عاما من اليوم بكلمات واضـحة أن املـسيحيني          ١٥الرباهني األمحدية اليت صرحت قبل      
م لكتمان احلق    وسيقومون مبكر عظي    اليهود  خصال ذووسيثريون فتنة، وسيدعمهم أناس     

فكان الصدق نفسه الذي صـدرت هـذه        . ويؤذون كثريا لكن الصدق سينكشف أخريا     
مث أقول إنه الصدق نفسه الذي جعل آم بعد مساع النبوءة           .  عاما تأييدا له   ١٥النبوءة قبل   

خائفا مذعورا كمجرم، مث أقول إنه الصدق نفسه الذي دفع آم لنسج البهتانات الثالث،              
ه الصدق نفسه الذي منع آم من القسم، مث أقول إنه الصدق نفسه الذي ردع               مث أقول إن  

آم بعد تعرضه هلذا اإليذاء من رفع القضية لدى الشرطة، مث أقول إنه الصدق نفسه الذي                
بسببه سقط آم يف حفرة القرب بعد تسويد وجوه مجيع القساوسة خالل سبعة أشهر من                

  . هلامات األخريةصدور اإلعالن األخري مبوجب اإل
 مـن   ٢٤١الـصفحة    عاما يف    ١٥لو قُِرئت النبوءة عن آم مع النبوءة الصادرة قبل          

الرباهني األمحدية، لتبني أنه إعجاز بارز ميكن أن تلني به قلوب كبار الكفار، وهذه النبوءة               
 تشرق كالشمس، لكن مباذا نشبه هؤالء املشايخ؟ فهم يشبهون ذلك األعمى الذي أنكر            

وجود الشمس وكان يركز كثريا يف احملاضرات على أن ال دليل على وجـود الـشمس،             
أيها األعمى من الوالدة، بأي دليل تقتنع بوجودي؟ فاألفـضل          : وعندئذ قالت له الشمس   

 أن تدعو اهللا تعاىل ليهب لك العيون، فعندما تكون لك عينان فسوف تتمكن من رؤيـيت               
  . بسهولة

 عاما قد ظهر وفـق ذلـك        ١٥ادث الذي أنبأ اهللا حبدوثه قبل       ومما يثري الغضب أن احل    
وحتقق حبسب الشرط، ودخل آم يف القرب خالل سبعة أشهر من صدور اإلعالن األخري              
وفق إهلام آخر منشور يف الزمن نفسه، وحتققت النبوءة جبميع تفاصيلها، والنـزاع الشديد      

  .أيضا قد تنبأ به قبل ثالثة عشر قرنا �الذي حصل بيننا وبني املسيحيني كان رسول اهللا 
وقد ظهر كل هذا لكن بعض املشايخ العميان عدميي اإلميان واملسيحيني خبيثي الطبع ال   

إن ما أشار إليه املولوي ثناء اهللا األمرتـسري         . يزالون ينكرون إىل اآلن سراج ظهور احلق      
ت عبد احلق بعد املباهلة،      أن آثار النصر اإلهلي حالف     - بعد ذكر مباهلة عبد احلق     -إمجاال

  . فهذا قتلُ حقيقة عظيمة الشأن، وكذبة قذرة تقشعر منها جلود املؤمنني
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فاملؤسف أن هؤالء حيبون كثريا أن يدعوا باملولويني لكنهم بعيدون عن التقوى واإلميان             
ا بعد املشرقني، فإذا كان املولوي ثناء اهللا يقصد من هذه الكلمات أن املـسيحيني أثـارو               

ضجة كبرية يف أمرتسر بعد مضي ميعاد النبوءة، وأن فرقة املسيحيني النجسة هذه ترقص              
يف األزقة واألسواق كاملومسات، حيث كان مجيع القساوسة واملشايخ علـى شـاكلتهم        
وبعض الصحفيني النجسني يسبون هذا العبد املتواضع وكانوا يسيئون إيل بأنواع البذاءة،            

فأنا أؤكد للمولوي ثناء اهللا أن كل ثورة وبذاءة غري مبنية .  عبد احلقأثر ملباهلةكان  فكأنه  
أهل يقدح كرامة  وقصره، ال تقدر على أن      سوء الفهم على األحداث الثابتة وكانت جمرد      

 فاحتا، بل إن الفرحة الكاذبة هلؤالء تصري        عارضاحلق شيئا، كما ال ميكن أن يعترب ا أي م         
 من وطنه   �كما أن الذين أخرجوا سيدنا وموالنا رسول اهللا         . أخريا عذابا يفيض باللعنة   

 من بالطه   �وأساءوا إليه كثريا وعاملوه بوقاحة وجتاسر، أو فرعون الذي طرد موسى            
حبسب زعمه، كذلك حني مل يجب املسيح على اليهـود          كثريا  مرارا ومساه كافرا وأهانه     

كثريا ومسوه ملحدا، وقد ضربه أغلبية على نزول إيليا برد مقنع حبسب رأيهم، سخروا منه          
حبسب زعمهم، لكن تلك األفـراح      كثريا  الناس وبصقوا على وجهه وجِلد أيضا وأهانوه        

كلها كانت يف احلقيقة كاذبة ومل يكن أساسها على احلقائق، لذا ال نستطيع القـول إن                
منهم شيئا، أو نـال     أصابتهم ذلة يف احلقيقة أو هذه اإلساءة نالت         األطهار  هؤالء األنبياء   

انظروا إىل القساوسة املعاصرين آكلي النجس مـثال كيـف          . أعداؤهم فتحا حقيقيا فعال   
يهينون ويسيئون إىل سيدنا وموالنا فخر املرسلني وخامت النبيني سيد األولني واآلخـرين              

 قـاطع   - بسريم الـشيطانية     -ويطلقون عليه آالف الشتائم ويتهمونه كذبا، ويسمونه        
 فتح املسيح مـن     �كما قام مبثل هذه اإلساءات إليه       . ق واملضل والزاين والعياذ باهللا    الطر

 أكلِة اجليفة هؤالء    - فهل تأثَّر بإساءات اخلبثاء    ،ساللة الشيطان النجسة املُعين يف فتحجره     
 شأنُ سـراج اهلـدى      - تاركني اإلله احلي القيوم      ال شيء الذين عكفوا على عبادة ميت      

   .بل انقلبت كل هذه اإلساءات واالعتداءات حسراٍت عليهم ذلك؟ كال
ور، حقيقةَ قضية آم وأساءوا      القساوسة العميان أو املشايخ الع     ستوعبفهكذا إذا مل ي   
، فالذلة املترتبة على سوء الفهم هذه أصابتهم يف احلقيقة، وسود           ا سليطا واستخدموا لسان 

لت عليهم، أما أنا فقد تاب على يـدي مئـات           هذا اخلطأُ وجوههم، ولعنةُ ترك احلق نز      
باختصار ال تترتب على فرحة كاذبة ألحد إدانةُ أحد،         . السعداء باكني أم كانوا خاطئني    
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كما ليس من شأن أي مة باطلة أن تنال من شرف أحد يف احلقيقة، وال يعد ذلك فتحا                  
  . فرحة كاذبة يف اية املطافألحد يف احلقيقة، بل إا وصمة لعنة على الذين احتفلوا ب

يف قـضية آـم     فكل هذه االحتفاالت واألفراح اليت قام ا هؤالء األجناس األشقياء           
  .عادت عليهم بالندامة واحلسرة

  فاحبثوا اآلن عن آم، أمل يدخل القرب وفق ما ورد يف النبوءة، أمل يلق به يف اهلاوية؟ 
 �تكرارا؟ أفلم يكن من الضروري أن حيقق اهللا         أيها العميان إالم أشرح لكم مرارا و      

مبراعاة الشرط املوجود فيه؟ أال إن آم كان قد فارقته احلياة حني أقيمـت              املقدس  إهلامه  
عليهم احلجة مين بتواتٍر بإصدار إعالن أربعة آالف روبية ومل يستطع أن يرفع رأسه، مث مل                

  . حىت سلَّمه لقابض األرواح�يتركه اهللا 
بينت النبوءة من كل ناحية، فإذا كنتم ما زلتم تصرون على اختيار جهـنم فـال                لقد ت 

فكل هذه األحداث من النوع الذي إذا . أستطيع أن أمسك مبن يريد الوقوع فيها عن عمد  
اطَّلع عليه املتقي كامال يقشعر منها جلده، فيتقي إنكار هذه النبوءة الواضحة حياًء مـن               

 أمامي فلن يتركـه  � هذه النبوءة مقسما باهللا صدقه إذا أنكر أحد   أنا أعلم يقينا أن   . اهللا
 دون عقاب، لكن جيب أن يطَّلع أوال على مجيع هذه األحداث بالتفصيل، ذلـك               �اهللا  

لئال يكون جهلُه شفيعا له، مث ينبغي أن يقسم باهللا على أا ليست من اهللا وأا باطلة، مث                  
 أو مل يتعرض ملصيبة خارقة، فها أنا أُشـهد          سمهذا الق إذا مل يهلك خالل سنة ِبوبال من        

وإذا كان عبد احلق مصرا علـى       . اجلميع وأقول إنين سأعترف يف هذه احلالة أين كاذب        
        هذه الفكـرة فليتقـدم يف       ركّز على ذلك فليقسم هو، وإذا كان حممد حسني البطالوي ي 
و ثناُء اهللا األمرتسري يظن ذلك فمـن        امليدان، أما إذا كان املولوي أمحد اهللا األمرتسري أ        

، وتذكّروا يقينا أنه إذا أقسم أحـدهم علـى أن            باحللف الواجب عليهما أن يثبتا تقوامها    
 ويسود  �نبوءيت عن آم مل تتحقق وأن النصر كان حليف املسيحيني، فسوف يهينه اهللا              

 على األرض بإذٍن مـن      وجهه ويهلكه مبوت اللعنة، ألنه أراد أن يكتم الصدق الذي ظهر          
  . اهللا ومشيئته من أجل اإلسالم

لكن هل سيقسمون باهللا يا ترى؟ كال لن يقسموا أبدا ألم كذابون، ويأكلون جيفة              
  . الكذب كالكالب
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 الدعاء على أحد    قصدصحيح أن يف مباهلة عبد احلق مل يكن         : فقالإذا سأل سائلٌ هنا     
لة الصادق فيجب أن تظهر بعد هذه املباهلة أمور         من هذا اجلانب، غري أن الذي برز ملباه       

  .وحتققت عظميت أناالذلة واهلوان،   واجه املعارضيتوصل املرء بإمعان النظر فيها أن
والْعاِقبةُ �فاعلموا أن تفصيل هذه األمور كالتايل، وقد تسببت يف عزتنا حبسب حكم             

ِقنيت٨٤: القصص (�ِللْم(   
يت عن آم يف مضموا احلقيقي، ويف ذلك اليوم حتققت أيـضا            لقد حتققت نبوء  : أوال

 عاما، فقد   ١٥ من كتاب الرباهني األمحدية قبل       ٢٤١تلك النبوءة اليت وردت يف الصفحة       
مات آم حبسب مدلول اإلهلام احلقيقي واسودت وجوه مجيع املعارضـني، وانطمـست           

 باالطالع على أحداث النبـوءة،      مجيع أفراحهم الكاذبة، حيث حتطم كفر مئات القلوب       
، وال  فاستلمت آالف الرسائل يف تصديق ذلك، وحلّت اللعنة على املعارضني واملكـذبني           

  . يسعهم النطق بكلمة
 الذي تسبب يف شريف بعد املباهلة جمموعةُ املؤلفات العربية الـيت كتبتهـا              األمر الثاين 

كتوب باللغة العربية الصادر حـديثا،      املشايخ املعارضني والقساوسة ومنها هذا امل     فحام  إل
 وحكَـم   ؟ عبد احلق وإخوته اآلخرون لعدم قدرم على أن يكتبوا شيئا مقابله           فهل مات 

أي هذا املؤلـف الـذي       العامل أن شرف معرفة اللغة العربية مسلّم به يف حق هذا الرجل           
  . كُفِّر، وأن هؤالء املشايخ كلّهم جهلة

 احملامد والشرف، أبعد املباهلة أم قبلها؟ فهذه إحدى مثار          تدبروا اآلن مىت أحرزت هذه    
املباهلة اليت أظهرها اهللا، ويف الوقت نفسه برأ اهللا ساحيت من اام الشيخ حممـد حـسني                 
البطالوي؛ حيث كان امين بأن هذا الرجل ال يعرف صيغة واحدة من العربيـة، كمـا                

  .فاحلمد هللا على ذلك. هلهم حممد حسني ومعارضني آخرين، وأظهر ج�فضح 
 الذي كان مدعاة لعزيت بعد املباهلة هو القبول الذي حتقق يل يف العـامل               األمر الثالث 

بعد املباهلة، فقد كان معي قبل املباهلة على أغلب الظن قرابة ثالمثئة رجل أو أربعمائـة،                
ماعة، وكما  واآلن أصبحوا مثانية آالف إنسان ونيف يضحون بأرواحهم يف سبيل هذه اجل           

ينبت الزرع يف احلقل اجليد اخلصب وينمو بسرعة، كذلك تحرز هذه اجلماعة ازدهـارا              
خارقا غري عادي، حيث تندفع األرواح السعيدة إىل هذا اجلانب وجيـذب اهللا األرض إىل               

كانـت يف   . اخلشوع فبعد املباهلة انتشر يل القبول على نطاق واسع يبعث على            .ناحيتنا
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ـ    منيف، وحتولت     قصر  أما اآلن فقد صار     أو لبنتني   لبنة البداية  . ـر   إىل ناقطرة أو قطرت
فافتحوا العيون وجتولوا يف البنجاب واهلند لتجدوا مجاعتنا يف معظم املناطق، حيث يعمـل     
املالئكة ويلقون النور يف القلوب، فانظروا كم أحرزنا من العزة بعد املباهلة، قولوا صدقا              

  و صنع إنسان؟أهذا فعل إهلي أ
 الذي كان مدعاة لعزيت هو حدوث اخلسوف والكسوف يف رمضان، فقد         األمر الرابع 

 مئات السنني أن اخلسوف والكسوف سـيحدثان تـصديقا          ذورد يف كتب احلديث من    
للمهدي يف رمضان، وإىل اليوم مل يكتب أحد أن أحدا يف املاضي أعلن بأنه هو املهـدي                 

 أنا الوحيـد  �ف تشريفا له يف رمضان، فقد خصين اهللا وأظهر اهللا له اخلسوف والكسو 
  . ذا الشرف بعد املباهلة

 فعبد احلق كـان  ؟يا أيها العميان تفكروا؛ من ذا الذي كسب هذا الشرف بعد املباهلة  
 ألـيس   ؟ تدلّت السماء أيضا لتـشريفي      إذ يدعو ألتعرض للذلة واهلوان، فما الذي حدث      

ذا اجلانب، أال ميلك أحدكم قلبا يفقـه أن األرض شـرفتين            منكم رشيد ميعن النظر يف ه     
  . والسماء أيضا أكرمتين وانتشر يل القبول

 الذي حقَّق يل الشرف واإلكرام، هو إمتامي احلجة علـيهم يف علـوم              األمر اخلامس 
القرآن الكرمي؛ فبعد تلقي هذه العلوم دعوت مجيع املعارضني مبن فيهم حزب عبد احلـق               

بطالوي وأعلنت هلم بأعلى صويت أين علِّمت حقائق القرآن الكرمي ومعارفه، وال            ومجاعة ال 
أحد منكم يقدر على بيان حقائق القرآن الكرمي ومعارفه مقابلي، وفعال بعد صدور هـذا               
اإلعالن مل يربز أحد ليباريين يف هذا امليدان، وختموا على جهلهم الذي يعد أصل كـل                

" كرامات الـصادقني  "ملباهلة، ويف الزمن نفسه ألّفت كتاب       مذلة، فكل ذلك ظهر بعد ا     
أيضا، فلم يستطع أحد أن يكتب حىت حرفا واحدا مقابل هذه الكرامة، أفلم يتعرض عبد               

 من علي ذا الشرف بعـد       �احلق ومجاعته للذلة حىت اآلن؟ أومل يثبت إىل اآلن أن اهللا            
  املباهلة؟ 

 هو أن عبد احلق      بعد املباهلة   وجلب لعبد احلق الذلةَ    الذي أكسبين العزة  األمر السادس   
كان قد نشر إعالنا بعد املباهلة أنه سيولد يف بيته ابن، كما كنت أنا اآلخر نشرت إعالنا                 

 سريزقين ابنا، فقد وِلـد يل       � يف كتايب أنوار اإلسالم أن اهللا        - بتلقي الوحي من اهللا      -
واآلن جيب  . محد وعمره يناهز سنتني إال الربع تقريبا      بفضل اهللا وكرِمه ابن مسيته شريف أ      
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 أين ذهب ابنه الذي رزقَه بربكة املباهلة، فهل حتلل داخل البطن             حتما أن يسأَل عبد احلق   
إذ مل   ذلـةً  أم انقلب نطفةً مرة أخرى راجعا القَهقَرى، فهل هناك شيء غري هذا يـسمى             

وقد كتبت عن هذا االبن نفِسه      .  أعلنته بإهلام إهلي    ما �يتحقق ما أعلنه، بينما حقَّق اهللا       
  . يف كتايب ضياء احلق أيضا

 الذي ظهر إلكرامي وقبويل بعد املباهلة هو محاس عبـاد اهللا الـصادقني              األمر السابع 
 على مننه اليت أنعمها علـي       �لن أقدر على شكر اهللا      . دميت بإخالص خل هالذي أظهرو 

وقد سبق أن ذكرت اإلنعامات الروحانية؛ أي قد وهبين اهللا          . ماديا وروحانيا بعد املباهلة   
�                علْم القرآن الكرمي وعلْم اللغة العربية معجزةً حبتة حبيث مل يتعرض مقابل ذلك عبـد 

، فتأكد كل واحد من عامـة النـاس          اهلوان  مجيع املعارضني   نال احلق وحده للذلة بل قد    
      فشؤم مباهلة عبد احلق أغـرق      . م ماتوا وخواصهم أن هؤالء مشايخ باالسم فقط؛ فكأ

  . اآلخرين أيضارفاقه 
أما النعم املادية اليت االت علي بعد املباهلة فهي الفتوحات االقتصادية اليت فتحهـا اهللا   
هلذا العبد املتواضع، فمن يوم املباهلة إىل هذا اليوم جاءين من الغيب مخسة عـشر ألـف                 

فمن شك يف ذلك فليتأكد من      .  اجلماعة ذهربانية هل ات  أُنفقت لوجه اهللا على نفق    وروبية،  
سجالت مكتب الربيد ويطلب منا الشواهد األخرى، وقد تدفق علي النـاس وازدمحـوا              
حىت ارتفعت نفقات دار الضيافة من ستني أو سبعني روبية شهريا إىل مخـسمائة روبيـة                

 اهللا من املريـدين املخلـصني       وقد سخر لنا  . شهريا وأحيانا يبلغ املصروف ستمائة روبية     
حيب يف اهللا احلاج    الفدائيني الذين يعتربون إنفاق أمواهلم يف هذا السبيل سعادةً هلم، فمنهم            

 التاجر من مدراس، املوجود معي هنا وأنـا أؤلـف هـذا    سيتهـ عبد الرمحن اهللا ركها   
سيد السيتهـ  ال. الكتيب، وبتحمل وعثاء السفر وقطْع مسافة طويلة وصل إيل من مدراس          

لوجه هو أول مثرة للمباهلة، فقد مول بعض الربامج واملشاريع يف اجلماعة بآالف الروبيات 
، وما زال خيدم بنشاط ومحاس لدرجة ال يستطيع إنسانٌ أن يقوم ذه اخلدمـة إن مل                 اهللا

 قدم هلـذه و . هذهربانيةلنفقات مجاعة من الطراز األول  داعم  يكن قد فاض باليقني، فهو      
اليوم مبالغ كبرية نقدا بدفعة واحدة، كما أرى أنه قد فرض على نفـسه              هذا  اجلماعة إىل   

أن يتربع كل شهر مبئة روبية، فاملساعدة املالية اليت تصلين منه باستمرار بعد املباهلـة ال                
 أنه ألقى حيب يف القلوب هلذه الدرجـة، فاحلـاج           �فمن رمحة اهللا    . أرى هلا أي نظري   
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، هو نفسه الذي أبدى استعداده إليداع عشرة آالف روبية عنـد            "رمحنسيتهـ عبد ال  "
  . آم إذا طالب باملبلغ عند احللف

 الذي حتمل كثريا من أعباء هذه اجلماعـة         حيب يف اهللا الشيخ رمحة اهللا احملترم       ومثله  
تـرم، فهـو    بدعمها ماليا، وخييل إيل أن الشيخ احملترم حيتل املركز الثاين بعد السيتهـ احمل            

يفيض حبا وإخالصا، وأعتقد أن الشيخ احملترم قد تربع إىل اآلن بأكثر من ألفَي روبية يف                
هذا السبيل، وهو جاهز لتقدمي أي نوع من اخلدمة، وهو ينشط يف إسداء اخلدمة أكثر من                

  . سعته وقدرته
ا كذلك قد خصص بعض أصدقائي املخلصني مبلَغا معينا من رواتبـهم القليلـة نظـر    

 منشي رستم علـي احملتـرم     بعد املباهلة، فصديقي املخلص      ريةبلنفقات هذه اجلماعة الك   
  . روبية شهريا٢٠مفتش احملكمة بغورداسبور يتربع بثلُث راتبه أي 

املولوي السيد مردان علي احملترم، واملولوي ومجاعتنا العزيزة يف حيدر آباد؛ أعين 
، يتربع كلُ واحد منهم شهريا ميد احملترمالسيد ظهور علي احملترم واملولوي عبد احل

وكذلك املفيت حممد صادق البهريوي احملترم، ومنشي أرورا . بعشر روبيات من رواتبهم
احملترم من كبورله ورفيقُه، والدكتور خليفة رشيد الدين احملترم من تشكراته، والدكتور 

 واحلكيم فضل الدين قب،املرا -، والسيد ناصر شاه احملترم من قصوربورخيان احملترم
 . وخليفة نور دين من جامون، كلُّهم فداء هلذه اجلماعة بصدق القلب والروح�البهريوي
، فهؤالء احملبون مجيعا عاكفون على الْمِحبة يف سيالكوت املخلصة ومجاعتناوكذلك 

ف ينصر" شاه آباد"كما أنّ حمبي أنوار حسني احملترم زعيم . اخلدمة أقصى ما يف وسعهم
املولوي حممد أحسن وكذلك محبنا املخلص . إىل اخلدمة بصدق القلب والروح

أما الصاحبزاده .  الذي ينشغل بنشاط يف إعداد أروع الكتب تأييدا هلذه اجلماعةاألمروهي
بري سراج احلق فقد قرر أن يعيش هنا زاهدا بقطع عالقته بآالف املريدين، وميان عبد اهللا 

يد برهان الدين اجلهلمي، واملولوي مبارك علي السيالكويت، السنوري، واملولوي الس
والقاضي ضياء الدين القاضيكويت، ومنشي شودري نيب خبش من بطالة التابعة حملافظة 
غورداسبوره، ومنشي جالل الدين بالين وغريهم من األحبة يشتغل كل منهم يف اخلدمة 

ريون منهم قليلو الدخل جدا إنين أتعجب من حب مجاعيت وإخالصها، فكث. حبسب قدرته
أمثال ميان مجال الدين وخري الدين وإمام الدين الكشمريي، فهم يسكنون قريبا من قرييت، 
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وهؤالء اإلخوة الثالثة الفقراء الذين يعملون أعماال بسيطة مقابل ربع روبية أو أقل منها 
ما أتعجب من يوميا على أكثر تقدير يسامهون يف التربعات الشهرية حبماس ونشاط، ك

 أيضا، الذي رغْم دخله -جايب الضرائب الزراعية- إخالص صديقهم ميان عبد العزيز 
لعل هذا الفقري متكن و .أود أن تنفَق يف سبيل اهللا: الزهيد قدم يل ذات يوم مائة روبية قائال

لرغبة من مجع هذه املائة روبية خالل سنوات عديدة، لكن احلماس من أجل اهللا أثار لديه ا
  � �يف نيل رضوان اهللا 

 وفضله أنه محانا من املعاناة واملصائب اليت يتعرض هلا خمالفونا، إنين            �فمن رمحة اهللا    
 وحده كفيلـي علـى   �أقول مقسما باهللا الواحد الذي ال شريك له، أنه وإن كان هو         

ي بعد املباهلة ال    ، غري أن الربكات الروحانية واملادية اليت نزلت عل         أيضا الدوام قبل املباهلة  
  .أجد هلا نظريا يف حيايت السابقة

أي (" ست بتشن " الذي ظهر لرفع مكانيت وزيادة عزيت هو تأليف كتاب           األمر الثامن 
فقد هيأ اهللا لتأليف هذا الكتاب أمورا مل ختطر ببال أحد من ثالثة قرون، وإن           )القول احلق 

 تـأثريا   ميخ، وآمل أن تتأثر به قلو      ألفًا من الس   ١٦٠كتايب هذا يشكِّل دعوة لطيفة لـ       
 كـان يف احلقيقـة      )مؤسس الـسيخية  (كبريا، ولقد أثبت يف هذا الكتاب أن باوا نانك          

وكان من الصاحلني، فقـد     ". ال إله إال اله حممد رسول اهللا      "مسلما، وكان يكثر من ِورد      
. ياء املسلمني حج مرتني وكان رجال صاحلا وبارا كما كان يعكف على بعض قبور األول            

تتضمن التأكيد علـى اإلسـالم       )كتب للسيخ (" جنم ساكهيات "إن وصاياه الواردة يف     
والتوحيد والصالة والصوم، وكان يداوم على الصالة وبنفسه النفيسة كان يؤذّن أيـضا،             
وكانت زجيته األخرية بابنة رجل صاحل من املسلمني، مما يدل على أنه صـاهر املـسلمني     

اليت كُتبـت  عباءة قد ورد يف الكتاب نفسه أن تذكاره العظيم هو تلك ال          بصدق القلب، و  
كتـاب ديـين    (" رنتهـغ"إنه مل يترك    . عليها الشهادتان وعدد من آيات القرآن الكرمي      

كذكراه ومل يوِص جبمعه، وإمنا ترك لنا هذه احللة اليت كُتب عليه القرآن الكرمي،              ) للسيخ
أي مجيع األديان غري اإلسـالم       � الدين ِعند اِهللا اِإلسلَام    نَِّإ�واليت كتب عليه خبط بارز      

فهذا الكتاب أُجنز بعد املباهلة، وهي العطية الربانية اليت وهبت يل وحدي، وقـد              . باطلة
  .  ثواب هذا التبليغأنا فقط  رزقين اهللا
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بـايعين مـا     الذي زادين عزة وشرفا بعد املباهلة هو أنه خالل هذه املدة             األمر التاسع 
يقارب مثانية آالف شخص وتاب على يدي بعضهم بالوصـول إىل قاديـان وبعـضهم               
اآلخرون كتبوا رسائل التوبة، فأنا أعلم يقينا أن اختاذي وسيلةً لتوبة هذا لعدد الكبري مـن   

وإين أالحظ أن الـذين     . �بين آدم يشكِّل آية القبول الذي يتحقق بعد الفوز برضاء اهللا            
مون يف الصالح والتقوى يوما بعد يوم، وكأن انقالبا حدث يف مجاعتنا بعـد     بايعوين يتقد 
إن أصحاب القلوب   .  ويتضرعون يف التهجد   سجودأرى أكثرهم يبكون يف ال    . أيام املباهلة 

أرى أن أصدقاءنا الـشباب يف      . النجسة يصفوم بالكفار، بينما هم كبد اإلسالم وقلبه       
يسعى لنشر الدين بنشاط ملحـوظ، أرى علـى         ين  اخلواجة كمال الد  مقتبل العمر مثل    

وجهه أمارات السعادة، وقلبه عامر حبماس صادق خلدمة الدين، ويبـدي اخلـشوع يف              
الصالة، وكذلك صديقنا الشاب مريزا يعقوب بيك ومريزا أيوب بيـك مـن الـشباب               

  .الصلحاء، فقد رأيتهما مرارا يبكيان يف الصالة
خدا خبـش   ا السبيل، مثل ذلك حمبنا املخلص مريزا        باختصار، كل هؤالء فداء يف هذ     

بالصدق الذي ال جند الكلمـات للتعـبري عنـه، وإن           انب  الذي يتمتع يف هذا اجل    احملترم  
 احملترم املهندس يف بومباي يتمتع حبماس       منشي زين الدين حممد إبراهيم    صديقنا املخلص   

 أرى ذكر خملصنا الغارق يف      وال. ومباي كلها بديين لدرجة ال أعتقد أن نظريه موجود يف         
 ضروريا هنا ألنه قد جاءين معرضـا        املولوي احلكيم نور الدين احملترم    احلب واإلخالص   

  . � للنيب �الصحابة  أخص  على شاكلةعن الدنيا كلها واعتكف هنا كالزهاد
فليتدبر معارضونا اآلن أن اخضرار هذا البستان وازدهاره اهلائل إمنا حتقّق بعد مباهلـة              

 فليالحظ من كانت له عينان؛ إن مجاعتنا املخلصة يف       .صنعته قدرةُ اهللا  وهذا ما   عبد احلق،   
 ومجاعتنا املخلصة   سيالكوت، ومجاعتنا املخلصة يف     الهور، ومجاعتنا املخلصة يف     أمرتسر

 تتمتع بنور اإلخالص واحلب لدرجة      اهلند، واجلماعات املخلصة يف شىت مدن       كبورلهيف  
 متفرس إىل وجوههم جمتمعني أليقن أا معجزة إهلية حيث مأل قلوم ذا             لو نظر إنسانٌ  

إن أنوار حبهم تشرق على وجوههم، إا أول مجاعة يعدهم اهللا لتقدمي مناذج             . اإلخالص
   .الصدق

ألديان لؤمتر األعظم امل الذي جلب يل عزا وشرفا بعد مباهلة عبد احلق هو       األمر العاشر 
الذي أحرزه خطايب أثنـاء  النور حباجة إىل أن أكتب عنه أكثر فالقبول      يف الهور، ولست    
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. لغين عن البيـان   والعظمة اليت علقوا ا     قراءته واحلماس القليب الذي استمع به الناس إليه         
وقد مسعتم شهادات كثرية ذا اخلصوص على أن هذا اخلطاب أثَّر يف املؤمتر تأثريا خارقا               

، وشد كل قلب إليه كأن يد الغيب جتذبـه     �زلت بأطباق النور  غري عادي كأن املالئكة ن    
 إىل عامل الوجد، وصرح اجلميع بشكل عفوي أنه لو مل يكن هذا اخلطاب لتعرض اإلسالم              

كل واحد كان يصرخ أن الفتح      ، و  وغريه  لإلساءة بسبب مقال الشيخ حممد حسني      اليوم
تح خبطاب دجال؟ مث أسألكم هـل       ف اإلسالم، فتدبروا قليال هل حتقق هذا الف       اليوم حالَ 

ا املـؤمتر   ملاذا أهان اهللا يف هذ     احلالوة والربكة والتأثري يف كالم كافر ومرتد؟      هذه   تألقي
رون مثانيـة   عون أنفسهم مؤمنني وكانوا يكفِّ     يد وال حممد حسني البطالوي الذين كان     امثأ

يف  �اهللا ؟ ملاذا أكرم "ن أراد إهانتكهني مسأإين " إلهلام   األيس ذلك حتقيق  ؟  آالف مسلم 
 هل ميكن ألحد املشايخ أن يرد على        ا، ومرتد ا كافر  املشايخ يراهإنسانا  األعظم  ؤمتر  هذا امل 

  هذا التساؤل؟
     حتققت يف اليوم نفِسه   اخلطاب  ه بسبب روعة    وباإلضافة إىل العزة واإلكرام الذي أحرزت

عن هذا اخلطاب سلفا أعينتلك النبوءة اليت ن شرت:  
  " اخلطاب حصرا سيفوق مجيع املقاالتهذا"

  فقد أرسلت  ،وكانت تلك اإلعالنات قد أُرسلت إىل مجيع املعارضني قبل انعقاد املؤمتر          
إىل الشيخ حممد حسني البطالوي والشيخ أمحد اهللا وثناء اهللا وغريهم، وقد حتقق يف ذلك               

كـسب  ن خطابنا مل ي    يف مدينة الهور أ    كسب شهرةً ذاع صيته و  اليوم هذا اإلهلام أيضا و    
  .  إهلامية أيضابل قد حتققت به نبوءةٌ وانتصارا فحسب اإلسالم عظمة

حـيب يف اهللا    البطل الشجاع من مجاعتنا واملسلم العظـيم         اخلطاب ذلك اليوم  لقد قرأ   
بدا وكأن روح القدس تدعمه عند      حيث  فصاحة   و الغة ب املولوي عبد الكرمي السيالكويت   

  .  كل كلمةنطق
فليفهمنا أي مولوي أي عزة      ينا ذه العزة والقبول بعد املباهلة، أما عبد احلق        فإمنا حظ 

 الـيت    املاليـة  أحرزها بعد املباهلة؟ وأي قبول حققه يف الناس؟ وما هي أبواب الفتوحات           
فُتحت عليه، وأي إكليل وضع على رأسه اعترافا بفضيلته العلمية؟ إمنا ادعى والدةَ االبن              

بثا وفضوال ليعترب من مثار املباهلة، لكن ادعاءه ذلك أيضا بطل لشقاوته، وإىل اآلن              عنده ع 
  � ابنا حتقيقا إلهلامه�مل يولد وال فأرةٌ من بطن امرأته، بينما رزقين اهللا 
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لقد كتبت عشر بركات كسبتها من املباهلة، فما أخبث هؤالء الذين يزعمون هـذه              
  . فعليهم أن يتدبروا ويفكروا يف هذه العشرة الكاملةر، املباهلة عدميةَ التأثري والثما

 إىل ميـدان   واعلى كل معارض ومكفِّر ومكذِّب أن يـربز       مرة أخرى   وأخريا نكشف   
 علينا ذه األنواع العشرة من اإلكرام واإلنعام        �املباهلة، ولْيعلموا يقينا أنه كما من اهللا        

ئه يف والدة االبن له، ومل يصب أي عزٍة بل بعد مباهلة عبد احلق وأهانه وأثبت كذب ادعا  
 فلم أكن دعوت  أبطل اهللا مجيع ادعاءاته؛ فسوف يتحقق يف هذه املباهلة أكثر من ذلك،             

أما اآلن عليه يف ذلك اليوم ألنه كان عدمي الفهم وغبيا، وكان جهله جيعله جديرا بالرمحة، 
نشر إعالن املباهلـة مطبوعـا،      ، فكل من أراد أن يباهلين فلي      فسأدعو على اخلصم حتما   

 أشخاص علـى أقـل      عشرةوجيب أال يكون إنسانا واحدا، بل جيب أن خيرج للمباهلة           
تقدير، فبما أن كل إنسان مدعو للمباهلة سواء أكان من البنجاب أو اهلند أو من الـبالد                 

عثاء  الوصول إىل هنا بتكبد و     مشقةالعربية أو بالد فارس، لذلك مل أفرض على املعارضني          
وما جعلَ علَيكُم ِفي الـديِن      �السفر من البالد النائية البعيدة، وإمنا حبسب منطوق اآليتني          

) ١٨٦: البقـرة  (�يِريد اُهللا ِبكُم الْيسر وال يِريد ِبكُم الْعـسر � )٧٩: احلج (�ِمن حرجٍ 
ن الضروري أن يكتب يف إعالنه ، غري أنه م  عرب اإلعالنات قررت أن يباهلين كل من يريد       

 من كتيب عاقبة آـم، وال       ٦٢ – ٥١للمباهلة مجيع اإلهلامات اليت كتبتها يف الصفحة        
يكتفي بذكر املرجع فقط، بل جيب أن يكتب يف إعالنه مجيع اإلهلامات بنصها وفصها من               

  : يليالصفحات املذكورة، مث يكتب يف إعالنه للمباهلة الدعاَء الذي ينص على ما 

�א�	��8 �
أنا فالن بن فالن من سكان البلدة الفالنية أرى هذا الرجـل            ! يا أيها اإلله العليم اخلبري    

الذي يدعى غالم أمحد كاذبا ومفتريا وكافرا يف دعوى كونه مسيحا موعودا، فكل هذه              
 عاقبة آـم،    ه من كتاب  ٦٢ – ٥١اإلهلامات له اليت كتبتها يف هذا اإلعالن من الصفحة          

إذا كنت يف ! ها يف رأيي افتراء أو وساوس الشيطان، وليست منك، فيا أيها اإلله القادركل
هذا اإلصرار وأن دعواه هذا ليس منك يف احلقيقـة كمـا أن هـذه    على حق يف  علمك  

اإلهلامات ليست منك، بل هو كافر يف احلقيقة فأَهلك هذا املفتري خالل سـنة واحـدة       
وإذا مل يكن مفتريا بل هو منك وأن كل   . لينجو الناس من فتنته   . ة املرحوم ذه األمة رمحةً  
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فِمك، فأنزلْ علي أنا الذي أعده كافرا وكذابا عذابا         من    مقدسة هذه اإلهلامات أحاديث  
  . يفيض باحلزن والذلة خالل سنة من هذا اليوم، آمني

ديل فسأطلب مـن  وعندما يصِلين هذا اإلعالن من أحد يريد املباهلة دون أي تغيري وتع  
وسـنعترب املباهلـة    . آمني: أحد أن يقرأه يف مجاعتنا وعند انتهائه ستقول اجلماعة بأسرها         

حصلت وجها لوجه، وبعد تلقي هذا اإلعالن سينشر من طريف أيضا كتاب مباهلة مثـل               
 من كتاب عاقبة ٦٢ – ٥١هذا، حيث أسجل فيه مجيع اإلهلامات اليت كتبتها يف الصفحة        

يا إهلي القادر العليم إذا كنت تعلم أين ادعيت أين          : وبعده سأكتب فيه الدعاء التايل    آم،  
أنا املسيح املوعود افتراًء مين وأن هذه اإلهلامات الواردة يف هذا اإلعالن ليست منك بـل                
من افترائي أو وساوس الشيطان فتوفَّين قبل مضي سنة واحدة من اليوم أو أِصبين بعـذاب       

املوت، لكنك إذا كنت تعلم أن دعواي بإهلام منك وأن مجيع هـذه اإلهلامـات           أشد من   
املكتوبة يف هذا اإلعالن منك فأرجو أن تصيب مبنتهى األمل واملعاناة خالل عـام هـذا                

  . املعارض الذي يكذِّبين بإعالن املباهلة هذا ويعدين من الكاذبني، آمني
باِهل املُعاِرض يف مجاعة، وبعد االنتهاء من قراءته        وليقرأْ هذا اإلعالنُ عند وصوله إىل امل      

  . آمني: فلتقل اجلماعة كلُّها
 ميال لكنهم   ٧٥واقتراح هذه املباهلة خيص أولئك الذين يقيمون على مسافة تزيد على            

 ميال، أمثال الشيخ حممد حسني البطالوي وثناء        ٧٥إذا كانوا يقيمون على مسافة تقل عن        
 اهللا األمرتسري وعبد احلق الغزنوي وميان عبد اجلبـار الغزنـوي،            اهللا األمرتسري وأمحد  

فأفضل أسلوب هلم أن يباهلوين وجها لوجه حيث يقطعون نصف املسافة وأقطع النصف             
             عليهم احلجة آخر مرة، فإذا مل يكـف اآلخر فتنعقد املباهلة يف املكان الوسط، فها أنا أُِتم

  منه .والسالم على من اتبع اهلدى. يه حجةُ اهللاأحد عن الظلم حىت اآلن فقد أقيمت عل
=========  

 )٢(.  السيد احلكيم مشغول يف خدمة هذه اجلماعة مباله وروحه وكأنه قـد تفـاىن              )١( �
  منه.  مخسمائة روبية نقدا باإلضافة إىل مساعدته املستمرةاآلنوخليفة نور دين احملترم قدم يل 

 الذي كان   للحاج منشي أمحد جان    اخللف الرشيد    دافتخار أمح حمبنا املخلص الصاحبزاده     �
من املشايخ املشهورين يف لدهيانة وكان له مئات املريدين، وكانت له عالقة قوية معي، وقـد                
هاجر الصاحبزاده احملترم من وطنه ويسكن حاليا عندي مع مجيع أفراد العائلة وأخيه ميان منظور   

  . وقد وقف حياته يف سبيل هذه اجلماعة، منهحممد، وهو جاهز لتقدمي كل أنواع اخلدمة
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ون بكاء مرا، حتولت هذه اجللسة بفـضل هـذا          يبكالناس  معظم   لوحظيف هذه اجللسة     �

 والعيون تذرف الدموع الغزيـرة      تندهش حيث كانت مجيع األلسن      ةصوفيالجملس  اخلطاب إىل   
        وقـد  .لتهاين للمسلمني م اجلميع ا  وكانت القلوب ترقص فرحا ومتعة، وبعد انتهاء اخلطاب قد 

 من اهللا وأن هـذا  كانوكرها بأن هذا التأثري  أاعترف الشيخ حممد حسني البطالوي أيضا طوعا        
 Civil & Military(جـاء يف جريـدة   فقـد   .املقال أكسب اإلسالم الفخار واالنتصار

Gazette(ا مل ، الهور ما يلييف  الصادرةغري مقالناتذكر  واجلدير بالذكر أ :  
 هذا املؤمتر كانت لدى اجلمهور رغبة قلبية خاصة يف خطاب مريزا غالم أمحد القاديـاين   يف"

لقد حضر لسماع هذا اخلطاب مجع غفـري مـن   .  ومحايتهلدفاع عن اإلسالم  ل وهو بطل عظيم  
وملا مل يستطع مريزا احملترم حضور املؤمتر بنفسه        . أتباع الديانات املختلفة من أماكن قريبة ونائية      

  . السيالكويت فصيح عبد الكرميمنشي قرأ مقالَه أحد تالميذه األفاضل فقد
ديـسمرب  /  كـانون األول   ٢٧متتالية يوم   ونصف  استمرت قراءة هذا املقال ثالث ساعات       

واجلمهور منصت إليه يف صمت وفرحة ومع ذلك مل يكتمل منه إال الرد على الـسؤال                ١٨٩٦
  . األول

 فوافق رئيس   ،إضايف اءة ما تبقى من اخلطاب إذا منح له وقت         ووعد املولوي عبد الكرمي بقر    
  )انتهى (".ديسمرب أيضا/  كانون األول٢٩املؤمتر ومنظموه على أن ميتد املؤمتر ليوم 

فأضيف يوم من أجل خطابنا بسرور واستمع احلضور إىل بقية اخلطاب بنفس الرغبة 
  منه.  كتبت كلمات مماثلةوجريدة أبزرور هي األخرى. والشوق

 هجري لغسل سواد ١٣١٤ شعبان ٣ لقد نشر عبد احلق إعالنا يف :احلاشية على احلاشية �
األمر اللعنة اليت علت وجهه، وقد رددت على إعالنه هذا مرارا يف هذا امللحق، أين جعلت هذا 

 شاهدا على كوين مسيحا موعودا، وأريد من املغلوب هذا االعتراف فقط، ال أن يعترف بإتقاين
فعليه أن ينشر بشهادة عشرة مشايخ تصرحيا مقرونا باحللف بأنين إذا تفوقت عليه . اللغة العربية

 يف الس نفسه بأين أنا املسيح املوعود  فورايف معرفة اللغة العربية الفصيحة والبليغة فسيعترف
كنت قد . نيا واآلخرة فلعنة اهللا عليه يف الدوأنه سيبايعين، وإذا مل ينشر اإلعالنَ ذا املضمون

اشترطت على الفريق املباهل أن يتشكَّل من عشرة أشخاص على أقل تقدير، لكنين أتنازل 
  .منه. إذا أشرك معه عبد اجلبار وعبد الواحد فقط فأنا موافق: وأقول
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هذه هي الطرق اليت قدمتها حلسم القضية وأستحلف كل واحد بـاهللا، أن             
 أن ينشروا ردا فصيحا بليغا على يقبلوا بصدق القلب أحد هذه املقترحات، فإما

، ١٨٩٧-٣-١٠هذا الكتيب باللغة العربية يف ميعاد شهرين، حيث ينتهي يف           
أو أن يكتبوا تفسريا لسبع آيات قرآنية باللغة العربية جالسني حبذائي يف مكان             
واحد، أو يقيموا عندي مدة سنة كاملة لرؤية آية خارقة، أو ينتظروا ظهور آية              

  . يف البيوت، أو يباهلوينمين جالسني 
وإن مل يوافقوا على أي من هذه املقترحات، فليعقدوا معي ومـع            : سادسا

مجاعيت صلحا ملدة سبع سنوات، حيث يلجمون ألْسنهم يف هذه السنوات عن            
التكفري والتكذيب واإلساءة، وليقابلوا كلَّ واحد منـا باحلـب واألخـالق،            

ة املسلمني خوفا من القهر اإلهلي، ولْيتخلَّوا       ويتعاملوا معي يف اللقاءات وفق عاد     
تتحقق على يدي خدمةٌ جليلـة بينـة        إذا مل   . عن كل نوع من الشر واخلبث     

، ومل يتحقق على يدي مـوت       بتأييد إهلي خالل هذه السنوات السبع     لإلسالم  
 �اهللا مكِّـين  مل ي، و على يد املسيح كما هو مقدر وحمتم   مجيع األديان الباطلة    

ومل يبدأ النـاس     اليت تحقِّق عظمة اإلسالم وترفع شوكته،        إظهار اخلوارق من  
ملـسيحية  ا  إلـه  حدب وصوب ومل يفْن   من كل   بعدها بالدخول يف اإلسالم     

ين ين سوف أعتـرب   أ � تتخذ الدنيا أسلوبا آخر؛ فإنين أُقسم باهللا          ومل ،الباطل
  .كاذبا، واهللا يعلم أين لست من الكاذبني قط

ام السبعة ليست مدة طويلة، وليس بوسع اإلنسان أبدا إحـداثُ  فهذه األعو 
 بـصدق القلـب     لن هذا انقالب من هذا النوع يف مدة قصرية، فإذا كنت أع         

إذا . ، فاتقوا اهللا واخشوه   �مقسما باهللا وأدعوكم مجيعا إىل الصلح باسم اهللا         
بعـوث مـن اهللا   مل أكن من اهللا فسأَهِلك وأُباد، وإال فال يقدر على أن يبيد امل            

  . أحد
        ضت يف احلوارات العادية الكثرية معكم، وحتققتواجلدير بالتذكر أين قد خ

 يف هذا املوضـوع يف       الكتب رت من القرآن واحلديث، ونش    �وفاةُ عيسى   
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 كما وظَّف الفريق الثاين أيضا كلَّ أنواع التلبـيس     -مئات األلوف من الناس،     
الطاهرة تأثريات كبرية يف األرواح الـسعيدة        وظهرت هلذه الكتب     -والتزوير  

فانضم آالف السعداء إىل هذه اجلماعة، وتبينت مثار احلوارات اخلطّية والشفوية           
جيدا، فاستئناف احلوار نفِسه أو رفض األمور احملسومة املقضية مسبقا لَمحض           

حدة قبيل  فالكتب موجودة وإذا أراد أحد أن ألقي خطابا لساعٍة وا         . شر وإحلاد 
املباهلة فأنا جاهز، فهذه هي الطرق اليت بينتها ِلحسم القضية، فمن طلب مين             
اخلوض يف األمور املقضية ظلما فسأعتربه غري مهتم بطلب احلق وإمنـا يريـد              

  . كتمان الصدق
 هو أن وال يغينب عن البال أيضا أن األسلوب الصحيح املسنون للمباهلة

ن الذين يريدون أن يباهلوا مأن يكذِّبوه  ويريدون عي أنه مبعوث من اهللايد
واحدا أو اثنني، شخصا  ال  من املباهلنيمجاعةً فعليهم أن يكونوا ويكفِّروه،
 .�٦٩فَقُلْ تعالَوا�يف صيغة اجلمع يف آية " تعالوا" استخدم كلمة �ألن اهللا 

 ال  مقابل نبيه مجاعةَ املكذبني-  بصيغة اجلمع هذه -فقد دعا للمباهلة 
لشحص واحد  �اجكحمن �أوال يف وجه اخلطاب شخصا واحدا، وقد 

فقال، باجلماعةباستخدام صيغة املفرد مث طالب  :من اجلدال إذا مل ميتنع أحد 
 أن يأيت مع مجاعٍة -  أيها النيب - واخلصومة ومل يقتنع بالدالئل املقدمة فقل له 

 تكون مقابلَنا مجاعةٌ، وتتحقق وبناًء على ذلك قد اشترطنا أن. للمباهلة
الفائدة الصرحية من ذلك وهي أن األمر اخلارق الذي سينـزل على املكذبني 

شخص واحد فيبقى إذا كان يف صورة عذاب لن يلتبس على أحد، أما 
  .احتمال االلتباس واالشتباه قائما

                                                 
ِعلِْم فَمن حآجك ِفيِه ِمن بعِد ما جاءك ِمن الْ        �: ياآلية كاملةً ه  ، و ٦٢: آل عمران   69

فَقُلْ تعالَواْ ندع أَبناءنا وأَبناءكُم وِنساءنا وِنساءكُم وأَنفُسنا وأَنفُسكُم ثُم نبتِهلْ فَنجعـل             
لَى الْكَاِذِبنيةُ اللِّه عناملترجم. (�لَّع(  
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م اجلدير بالذكر هنا أنه جيب أن يتذكر مجيع املخالفني أنه لو استعد أحـده            
للمباهلة بعد صدور هذا الكتاب ونشر اإلعالنات عن ذلك، فسيتحتم على كل 

للمباهلة، وإن مل يفعل ذلك أحـد       الفريق  راغب يف املباهلة أن ينضم إىل هذا        
وأرسل طلب املباهلة يف وقت آخر يف املستقبل فلن يستجاب ذلك الطلب ولن             

وجيب أن يتذكر كل إنسان     يعتبر مثل هذا الرجل جديرا بأي التفات واهتمام،         
  . إعالننا هذا ولْيتصرف مبقتضاه

نـواب ـاولبور    الشيخ ل   احملترم غالم فريد وأخريا نسجل هنا رسالة ميان      
            ـدف أن يقلِّـده املـشايخ الذي هو رجل صاحل وتقي من مشايخ البنجاب
 املدعوون ويسلكوا مسلكه، وإن مل يستطيعوا أكثر فعلى األقل جيب أن يفكروا           

وأقول صدقا وحقا إن الذي سيصدق هذا العبد املتواضـع          . على املسار نفسه  
 مع الذين مل يريدوا     �قدر ما أبداه ميان غالم فريد يف رسالته فسيحشره اهللا           

فمثقال ذرة من تقوى القلب أيضا ينقذ اإلنسان من غضب اهللا           . أن يردوا احلق  
  . تعاىل

منا يهمين جاللُ اهللا الذي بعثت من       إنين ال أحب أن أُعبد كوثن أو صنم وإ        
عنده، وإن الذي ينظر إيلَّ باالزدراء فهو ينظر بازدراء إىل اهللا الـذي بعـثَين               

ليس مثة خلق عنـد     . وأمرين، وأما الذي يقبلين فهو يستجيب هللا الذي أرسلين        
املرء أفضل من أن يتورع عن حماربة املبعوث اإلهلي سالكا على سبيل التقـوى              

إين مأمور من اهللا وبعثت على رأس القرن        : يستعجل يف تكذيب من يقول    وأال  
ويستطيع كل تقي أن يدرك أن رأس القرن الرابع عشر كـان            . لتجديد الدين 

. بأمس احلاجة إىل جمدد يثبت صدق اإلسالم الذي يتعرض آلالف اهلجمـات           
 اهللا يريديب إذ أجلْ قد سمي هذا ادد باملسيح ابن مرمي ألنه بعث لكسر الصل

 أيضا كما جنّاه يف املاضي مـن        صليب النصارى  اآلن أن ينجي املسيح من       �
، ومبا أن املسيحيني قد قاموا بافتراء عظيم باختاذ اإلنسان إهلـا،            صليب اليهود 
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 أن يقضي على هذا االفتراء بإرسال رجل باسم املسيح       �فقد أرادت غريةُ اهللا     
  . ني هؤالء عجيبنفِسه، فهذا فعل اهللا ويف أع

إن املسيح رفع إىل السماء بعد الوفاة، هلذا فـإن          : يقول القرآن الكرمي جبالء   
 بوضوح أن وفاة    �٢٧فَلَما توفَّيتِني �نزوله بروزي غري حقيقي، كما تصرح آيةُ        

 قد وقعت، ألن هذه اآلية تفيد أن النصارى فسدوا بعـد وفـاة              �عيسى  
 مل يتوف حىت اآلن     �رضنا جدال أن عيسى      ال يف حياته، فلو ف     �عيسى  

لكان لزاما علينا أن نؤمن بأن املسيحيني مل يضلّوا بعد، وهو باطل بالبداهة، إذ              
ومـن هنـا    . إن اآلية تفيد أن املسيحيني كانوا على حق ما دام املسيح حيـا            

يستشف أن الفساد كان قد بدأ يتسرب إليهم يف زمن احلواريني، فلـو كـان               
بعـد وفـاة   الضالل اهللا تعاىل ر على حق يف زمن احلواريني ملا حص   يون  املسيح

  د إىل زمن ما بعد احلواريني أيضا، فنستنبط من هنا نقطة رائعـة             املسيح بل مد
لتحديد زمن فساد املسيحيني وهي أن بذرة الشرك يف زمن احلواريني كانت قد             

اللغة اليونانيـة أيـضا   الذي كان يلم ب-فالشرير اليهودي بولص   . بذرت فيهم 
 جاء فاختلط باملسيحيني وادعى أنه      -،"املثنوي "الرومي يف كتابه  والذي ذكره   
 يف الكشف فأفسد دين النصارى، فظلت فرقةٌ من املسيحيني          �رأى عيسى   

متمسكةً بالتوحيد بينما صارت بإغوائه فرقة خبيثةٌ تعبد ميتا، وذرياا ظهرت           
 الثالث امليالدي جرى احلوار الكبري بـني الفرقـة          ويف القرن . يف بالدنا أيضا  

املشركة والفرقة املوحدة، وكان قيصر الروم قد نظَّم هذا احلوار، وانعقد هـذا             
، فانتصرِت الفرقة   ةقيقوقار واللباقة بقصد تقصي احل    احلوار أمام امللك مبنتهى ال    

 الفرقـة   إىل- الذي كـان مـسيحيا   -املوحدة، ويف اليوم نفسه انضم امللك  
باختـصار؛ إن   . املوحدة، وبعده كان كلُّ قيصر موحدا حىت القرن الـسادس         

 � بعد وفـاة عيـسى       - كما هو مدلول اآلية      -الضالل والفساد قد ظهر     
  .فورا
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قد ورد يف صحيح البخاري بصراحة أن املسيح املوعود القادم سيكون من            
 متاما، انظروا كم كـان   هذه األمة، فالتمرد على قول اهللا ورسوِله ينايف التقوى        

هؤالء املشايخ ينتظرون القرن الرابع عشر بلهفة إذ كان كل قلب يـصرخ أن              
كانت كشوف كثٍري من    . املهدي واملسيح سيظهر على رأس هذا القرن حصرا       

القرن الرابع عشر،   الصلحاء واألولياء جتزم أن زمن املهدي واملسيح املوعود هو          
 ِمن قَبلُ يستفِْتحونَ علَى الَِّذين كَفَـروا فَلَمـا          وكَانوا� مقلوفماذا حدث ل  

      لَى الْكَاِفِرينةُ اِهللا عنوا ِبِه فَلَعفُوا كَفَررا عم ماَءهغري أنـه كـان مـن    .�٢٨ج 
 الضروري أن يكفِّروين ويسموين دجاال، ألنه كان قد ورد سلفًا يف األحاديث           

يصفه املشايخ األشرار بالكافر ويثورون لدرجة       أن املهدي سيكفَّر، و    الصحيحة
 ميان غالم فريد من شاشـران     قتله لو استطاعوا، لكن من شأن اهللا تعاىل أنّ          

   اءُ      و من بني هؤالء األلوف،      الورعأبدى نورـشي نِتيِه مؤلُ اِهللا يفَض ذَِلك، 
ترم خبري يف   سيذكر ميان احمل  . جزاه اهللا خريا وجعل عاقبته حممودة حسنة، آمني       
سينقضي هذا الزمن ويـأيت     . العامل ما دامت هذه الكتابات موجودة يف العامل       

زمن آخر وسيهب اهللا ألناِس ذلك الزمن عيونا ولسوف يدعون هلؤالء الـذين             
إن هذا العصر سيمضي وسيموت كل      : أقول صدقا وحقا  . وجدوين وآزروين 

  .يتمكن من تداركهاغافل ومنكر ومكذب حبسرة لن 
  : اآلن أسجل رسالة ميان غالم فريد احملترم وهي تنص على ما يليو

 إىل جناب مريزا غالم -صاحب الزاوية-من فقري باب اهللا غالم فريد 
  أمحد احملترم القادياين

  بسم اهللا الرمحن الرحيم"
احلمد هللا رب األرباب والصالة على رسوله الشفيع بيوم احلساب وعلى           

كم وعلى من اجتهد وأصاب، أما بعـد قـد          آله واألصحاب والسالم علي   
وإين وإن  . أرسلت إيل الكتاب وبه دعوت إىل املباهلة وطالبـت بـاجلواب          
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. كنت عدمي الفرصة ولكن رأيت جزءه من حسن اخلطاب وسوق العتـاب           
اعلم يا أعز األحباب إين من بدو حالك واقف على مقام تعظيمـك لنيـل               

. لمةٌ يف حقّك، إال بالتبجيل ورعاية اآلدابوما جرت على لساين ك    . الثواب
وموقن بأنك مـن    . واآلن اطلع لك بأين معترف بصالح حالك بال ارتياب        

وقد أوتيت الفضل من امللك     . عباد اهللا الصاحلني ويف سعيك املشكور مثاب      
الوهاب ولك أن تسأل من اهللا تعاىل خري عاقبيت وأدعو لكم حسن مـآب              

والسالم على من سلك سـبيل      . دت يف اخلطاب  ولوال خوف اإلطناب الزد   
  فقط. الصواب

   اهلجري من مقام تشاتشران١٣١٤ رجب ٢٧
  ."متاخنقش 

ôŠ�c@ñõìjã@ÕÔ¤@ @@ @@ @@ @

 سـيكون عنـده كتـاب     املوعود ملّا ورد يف احلديث الصحيح أن املهدي      
 صحابيا له، فال بد من البيان أن هذه النبوءة حتققـت  ٣١٣مطبوع يضم أمساء   

 رجلٌ ادعى املهدوية     املرحومة ي البني أنه حىت اآلن مل يولد يف األمة        اليوم؛ فاجلل 
وواضح .  صحابيا له٣١٣ ليكون معه كتاب يضم أمساء مطبعةوكان يف عصره 

أنه لو كان اإلنسان يقدر على ذلك لكان قد ظهر عدد ممن ادعـى أن هـذه                 
 تتـضمن شـروطا     لكن احلقيقة أن النبوءات اإلهلية اليت     . النبوءة قد حتققت له   

خارقة للعادة ال يقدر أي كاذب على استغالهلا، وال يأ له األسـباب الـيت               
  . توهب للصادق

جـواهر  "ن علي ملك الطوسـي يف كتابـه         بلقد كتب الشيخ علي محزة      
در أربعـني   ":  اهلجري عن املهدي املوعود ما يلـي       ٨٤٠الصادر يف   " األسرار

  أي قد ورد يف األربعني أن  ("باشدآمده است كه خروج مهدي از قريه كدعه 



����� ��	     ٢١٣ 

 

خيـرج  : ����قال الـنيب    ). "املهدي سيخرج من قرية يقال هلا كدعة      
املهدي من قرية يقال هلا كدعه ويصدقه اهللا تعاىل وجيمع أصحابه من            
أقصى البالد على عدة أهل بدر بثالث مائة وثالثة عشر رجال ومعه            

مسائهم وبالدهـم   فيها عدد أصحابه بأ   ) أي مطبوعة (صحيفة خمتومة   
  .  "وخالهلم

فالبديهي أنه مل يتفق ألحد قبل هذا االدعاُء بأنه اإلمام املهدي وأن            
             عنده كتابا مطبوعا فيه أمساء أصحابه، أما أنا فقد سبق يل أن سجلت

واآلن أكتب أمساء الـ ". مرآة كماالت اإلسالم"هذه األمساء يف كتايب     
ل منصف أن هذه النبـوءة       مرة أخرى إمتاما للحجة، ليدرك ك      ٣١٣

 حتققت يل فقط، ومبوجب مدلول احلديث من الضروري سلفا اإلفصاح
أن مجيع هؤالء األصحاب يتمتعون بالصدق والنقاء، وبعضهم سـبقوا          
البعض حبسب مراتبهم اليت يعلمها يف احلب واالنقطاع إىل اهللا والنشاط 

  .الديين

  :اؤهمأمس، وها هي هثبت اهللا اجلميع على دروب رضا

كهاريـان، حمافظـة    مـن   املنشي جالل الدين احملترم املتقاعد       .١
  غجرات   

  املولوي احلافظ فضل دين احملترم، حمافظة غجرات .٢



٢١٤  ����� ��	  

 

  بالين، حمافظة غجراتمراقب زراعي ميان حممد دين احملترم،  .٣
  تشام حصار من القاضي يوسف علي نعماين احملترم مع أفراد األسرة  .٤
  الوجي، جيبور من أهل بيته مريزا أمني بيك احملترم مع  .٥
  بلدة بدوملهي، حمافظة سيالكوت من املولوي قطب الدين احملترم  .٦
  نشي أرورا احملترم من كبورله امل .٧
  ميان حممد خان احملترم من كبورله .٨
  املنشي ظفر أمحد احملترم من كبورله .٩

  املنشي عبد الرمحن احملترم من كبورله    .١٠
   من كبورلهاملنشي فياض علي احملترم .١١
  عبد الكرمي احملترم من سيالكوت املولوي .١٢
 السيد حامد شاه احملترم من سيالكوت .١٣

  املولوي وزير الدين من كانغره .١٤
  املنشي جوهر علي احملترم من جالندهر  .١٥
   رهتاس، حمافظة جهلم مناملولوي غالم علي احملترم  .١٦
  ميان نيب خبش احملترم؛ الرفّاء، من مدينة أمرتسر  .١٧
 لدين خان احملترم من مدينة أمرتسرميان قطب ا .١٨

   ميان عبد اخلالق احملترم من مدينة أمرتسر .١٩
  املولوي أبو احلميد احملترم من حيدر آباد دكن .٢٠
/ املولوي احلاج احلافظ احلكيم نور الدين احملترم مع زوجتيه، من رية           .٢١

  حمافظة شاهبور
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 خملصا يف هذا الكتاب حتقيق      ٣١٣انظروا اآلن؛ إن إدراج أمساء هؤالء الـ        
" كدعـه "واملالحظ أن كلمة . �لنفس النبوءة الواردة يف أحاديث رسول اهللا    

فمضمون احلديث ينحصر يف    . ة يف النبوءة تنبئ بصراحة عن اسم قاديان       الوارد
أن املهدي املوعود سيولد يف قاديان، وسيكون عنده كتاب مطبوع يضم أمساء            

وكل إنسان يستطيع أن يفهم أن هـذا األمـر مل يكـن يف              .  صاحبا له  ٣١٣
ألف سنة  يف كتٍب نشرت يف العامل قبل       " قاديان"مقدريت أن أسجل اسم قرييت      

كما أين مل أبتكر أجهزة الطباعة ليظن أين اخترعت املطبعة          . من العصر احلاضر  
             خملصا، بل   ٣١٣يف هذا الزمن لنيل هذا اهلدف، كما مل يكن يف وسعي خلق 

  .  مجيع هذه األسباب بقدرته ليحقق نبوءة رسوله الكرمي�قد هيأ اهللا 
 أن  ال حيبون شديد، فهم   لكن حالة مشايخ العصر احلاضر تبعث على أسف         

، فبأي وضوح حتققت النبوءة عن آم الذي ظلّ يف          �تتحقق أي نبوءة للنيب     
أول األمر يهيم كاانني والتائهني واستفاد من الشرط املوجود يف اإلهلام بسبب   

مبوجب اإلهلـام اإلهلـي     يف حالة جتاسره    اخلوف الشديد، وأخريا دخل جهنم      
 من كتـاب    ٢٤١ عنها يف الصفحة     ة نفسها اليت أُنبئَ   وهذه هي النبوء  ! احلاسم

فكما أكل القساوسةُ جناسة الـزور      .  عاما من اليوم   ١٧الرباهني األمحدية قبل    
والكذب يف تكذيب هذه النبوءة، فقد أكل عبد احلق وعبد اجلبار الغزنويـان             

م نفس النجاسة؛ فكما هاجم املسيحيون اإلسال     املعارضني  وغريمها من املشايخ    
ذلك ألن هذه النبوءة كانت آيةً على تأييد اإلسـالم،          . فقد هامجه هؤالء أيضا   

فلهـذا  . فهؤالء مل يعبأوا باإلسالم شيئا ومل يوظفوا أدىن حياء أو ندم أو تقوى            
 قد مسى هؤالء يهودا، فلو اعترض هؤالء عن آـم بـصدق أو              �كان النيب   

هم، لكنهم بصقوا يف وجـه احلـق         اعتراضا صادقا ملا أبدينا األسف علي      واأثار
فعبد احلق الغزنوي يكتب مرارا أن النصر كـان         . الذي كان يشرق كالشمس   

أيهـا  : فماذا نقول ونكتب ردا على هؤالء سوى أن نقول        . حليف القساوسة 
ذوي اخلصال اليهودية، قد اسودت وجوه القساوسة واسود وجهـك           الشقي
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ةٌ من السماء وأكلتك تلك اللعنةُ أنت       أيضا معهم، فنـزلت على القساوسة لعن     
أيضا، فإن كنت على حق فأِرين اآلن أين آم؟ أيها اخلبيث، حتام تظل حيـا؟    

  ! أمل حيدد لك يوم للموت؟
 نبوءة اخلسوف  ومالحظة مدى قوة وجالء حتققالعدلالتمسك ب ينبغي كما

  املعاصرين ى، لكن املشايخ الظاملني   اوالكسوف وقد شهدت السماء على دعو     
ينكروا أيضا، وال سيما رئيس الدجالني عبد احلق الغزنوي ومجاعته بأسرها،           

فهو يقول يف إعالنه القـذر مبنتـهى        . "عليهم نعالُ لعن اهللا ألف ألف مرة      "
اإلصرار إن هذه النبوءة أيضا مل تتحقق، فأيها الدجال النجس، إن النبوءة قـد              

كلمات النبوءة األصلية املروية عن اإلمام      حتققت، غري أن تعصبك قد أعماك؛ ف      
إن ملهدينا آيتني مل تكونـا منـذ خلـق          : "حممد الباقر يف الدارقطين كما يلي     

السماوات واألرض ينكسف القمر ألول ليلة من رمضان وتنكسف الشمس     
  ".اخل...يف النصف منه

 أي  مهدينا وتصديقه هناك آيتان، ومل تظهر هاتان اآليتان يف زمن         أييد  أي لت 
مدٍع منذ خلق السماوات واألرض، ومها أن القمر سينخسف يف أول ليلة من             

؛ أي الليلة الثالثة عشر، وتنكـسف        يف أيام ادعاء املهدي    ليايل اخلسوف الثالثة  
الشمس يف وسط أيام الكسوف؛ أي يف الثامن والعشرين، ومل جيتمع اخلسوف            

اوات واألرض عنـد    والكسوف يف هذه التواريخ يف رمضان منذ خلق الـسم         
 أنه سيحدث اخلسوف والكسوف خالفـا       � النيب   ومل يقصد . ادعاء أي مدعٍ  

لسنن الكون، ومل يوجد يف احلديث أي كلمة ذا املعىن، وإمنا كان مـراده أن          
اخلسوف والكسوف يف هذه التواريخ احملددة يف رمضان لن يصادف ادعاء أحد 

فكان جيب  .  قبل ذلك املهدي   -و كاذبا صادقا كان أ   -بأنه املهدي أو الرسول     
ة أن يقدموا أي مثال     ن كانوا يشكّون يف صحة هذه النبوء      على هؤالء املشايخ إ   

من املاضي بذكر كتاب ورد فيه، حيث ورد أن مثل هذا املـدعي ظهـر يف                
املاضي وأن مثل هذا اخلسوف والكسوف قد حدث يف زمنه أيضا، لكنهم مل              
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قدموا هذا العذر الناجم من محقهم أن النبوءة تقول         يتوجهوا إىل هذا اجلانب، و    
خبسوف القمر ألول ليلة يف رمضان وكسوف الشمس يف اخلامس عـشر، ال             

هذه املعاين؟ أيها األغبيـاء      هؤالء احلمقى    من أي كلمة استنبط   . حول وال قوة  
، تدبروا قليال يف كلمة خـسوف القمـر         "املولوي"العميان املسيئون إىل لقب     

 أن اخلسوف سوف حيدث أولَ ليلة ملـا         �ة يف احلديث، فلو أراد النيب       الوارد
فـال يـسمي أي مـن       " اهلالل"، بل الستخدم كلمة     "القمر"استخدم كلمة   

أصحاب املعاجم وأهل اللغة القمر قمرا يف ليلته األوىل، بل إنه يسمى هالال يف              
راد من أول ليلة هنا أول الليايل الثالث األوىل، فهذه قرينة واضحة للمؤمن أن امل
ليلة  ولو كان املراد أول   . ليلة من ليايل خسوف القمر وليست أوىل ليايل الشهر        

كان ل، و "القمر"ال  " اهلالل"من الشهر لكان من الضروري أن يستخدم كلمة         
ومما جيدر بالتفكري أن هؤالء مع      . "ينكسف اهلالل ألول ليلة   : "النص كالتايل 

ن مولويني إذ ال يعرفون حىت اآلن أن القمر يف أول ليلة            مبلغ علمهم هذا يسمو   
  . يسمى هالال يف اللغة العربية

الـواردة يف  " مل تكونا منذ خلق السماوات واألرض"أما الفكرة بأن مجلة      
هذا احلديث تشري إىل أن هذا اخلسوف والكسوف يكون خارقا للعادة وليس            

فهذه الوسوسة أيضا تدل قطعـا      على شاكلة معروفة ومعلومة عند املنجمني،       
إن . على أنه ال حظَّ هلم من علم اللغة العربية وتدبر العلماء، وحمرومون منه متاما

اهللا تعاىل قد شبه اليهود باحلمار حيمل أسفارا، أما هـؤالء فمجـرد محـري،               
وحمرومون حىت من شرف أن يحمل عليهم كتاب، فكل لبيب عنده نصيب من      

؛ مما  "آيتني"راجع إىل   " مل تكونا "يستطيع أن يفهم أن الضمري يف       العقل اإلنساين   
يعين أن هاتني اآليتني مل توهبا ألحد قبل املهدي، فمن أين استدلوا أن اخلسوف     

وملـا  والكسوف سيكونان خارقَني للعادة، فأي كلمة تدل على خرق العادة؟           
 يف   أنه مل يتفق ألحد كسوف وخـسوف يف هـذه التـواريخ            كان املطلوب 

رمضان، وإمنا سيظهر لإلمام املهدي فقط، فأي ضرورة فرضت علـى اهللا أن             
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م، لقد  وعدكاملأصال  خيسف القمر خالفا لسنته القدمية يف أول ليلة حيث يكون           
 و ٢٨ و ٢٧ أيامخلسوف القمر و ١٥ و١٤و ١٣ من القدمي ليايل �حدد اهللا 

ام سينفك يف ذلـك      لكسوف الشمس، فال تعين النبوءة أبدا أن هذا النظ         ٢٩
ومن يعتقد ذلك فهو محار ال إنسان، فكلمات النبوءة صرحية وتوضـح            . اليوم

أن املهدي سيشرف بتخصيص هذه اآلية به، كما        " مل تكونا "جبالء أن املراد من     
أن مدلول النبوءة أيضا أن هذه اآلية مل توهب ألي مدٍع آخر، سـواء أكـان            

ملهدي املوعود، وإذا كـان هـؤالء املـشايخ         صادقا أم كاذبا، وإمنا خصت با     
الظاملون يقدرون على تقدمي مثال على هذين اخلسوفني يف زمِن أي مـدع يف              
املاضي فليقدموا، فإذا قدموا فسأُعتبر كاذبا بال شك، وإال ال ينكـروا هـذه              

  .  وبدافع معارضيتلعدائياملعجزة العظيمة الشأن 
ار يف وجه اإلسالم، افتحوا العيون والِحظوا       فيا أيها املشايخ، إنكم وصمةَ ع     

ما أشنع اخلطأ الذي ارتكبتموه، فاملوت أفضل من حياة اجلهـل، فواضـح أن         
 باملهدي  مااحلديث ال يعترب الكسوف واخلسوف عدميي النظري، بل اختصاصه        

هو عدمي النظري، أي أن اخلسوف والكسوف من أجل املهدي يف التواريخ املعينة 
إن ملهدينا آيتني   :  هذا القول  عني مل يسبق هلا نظري يف املاضي، وتقدير       يف شهر م  

 فاهلدف من هذا البيان هنـا أن      مل تكونا ألحد منذ خلق السماوات واألرض،      
مل "وكلمة  . هاتني اآليتني اللتني وهبتا للمهدي بصفة خاصة مل توهبا ألحد قبله          

ومل يقصد بيـان نـدرة      . ديأي أما خصتا بامله   ".. آيتني"تتعلق بـ   " تكونا
اخلسوف والكسوف، وإمنا الغاية اختصاص هاتني اآليتني كلتيهما باملهدي، ال          

لو كان املقصود بيـان حالـة       إذ  . أنه يذكر حالة نادرة للخسوف والكسوف     
ينكسف القمر والشمس على ج     : "كان جيب أن يكون النص كالتايل     نادرة  

واآلن قد شرحت جيدا وكشفت     . "ما انكسفا منذ خلق السماوات واألرض     
  . املعاين احلقيقية، ومن مل يفهم حىت اآلن فسيدعى جمنونا
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ورغم أن ندرة اخلسوف والكسوف ال تستنبط من ظاهر كلمات النبـوءة،       
غري أن اهللا جعل هذين اخلسوف والكسوف خـارقين للعـادة مـن ناحيـة               

" نرييـو ب "كليزيـة اإلن اجلريدةتسوديهما لوجوه هؤالء املشايخ فقد اعترفت       
)Pioneer(، كَـِزت  ِمِلتـري   آندلِفوِس) Civil & Military Gazette(، 

-٦ يف لذي سيقع ا الكسوف هذاأن   ١٨٩٤ سنة مارس/ آذار يف املشاعتني
، غريـب ال ووضعه عجيبال شكلهحبيث مل يقع ب    امتفردسيكون   ١٨٩٤-٤

املـشايخ  انظروا كيف يشهد الكفار على أن هذا الكسوف متفـرد، بينمـا             
  !!! يعترضون

"�    ������	 
� � ����� ���� �     ���� ����� �����	 �����"  
إذا كان الكافر أكثر معرفة من الشيخ، فليبك الباكون علـى هـذه             : "أي

  "املشيخة
مث هناك اعتراض آخر لعبد احلق هذا الساذج، وهو أن احملدثني طعنـوا يف              

كان بينما . ال يعترب احلديث صحيحابعض رواة حديث الدارقطين هذا، ومن مث 
واجبا على هذا األمحق أن يفهم أن احلديث قد أفصح عن صحته بنفـسه، ألن     
النبوءة الواردة فيه قد حتققت، فلم يتضرر احلديث من هذا اجلرح، بل ظهـر              
محق من جرح، فجرح الرواة ونقدهم مسألة ظنية، بينما حتقق نبوءة ومشاهدة            

. لظن ال يغين من احلق شيئا، فالرؤية مقدمة على الروايـة          صدقها أمر يقيين، وا   
فمثال لو ذكر كبري من الرواة الثقات يف جملٍس أن عبد احلق الغزنوي مـات،               

 ه، وأسألك اآلن ماذا جيب )يا عبد احلق(وبينما هو كذلك إذ حتضرنفس لسا 
لـس يف هـذا      يف ا  - الذين بلَغهم خرب وفاتك برواية ثقة        –على احلاضرين   

الوضع؟ فهل جيب أن يصلّوا عليك اجلنازة أو يردوا الرواية بعد رؤيتك حيا؟ فيا 
؟ "ليس اخلرب كاملعاينة  "أمل تسمع قط    . وحش الغابة، إن اخلرب ال يساوي الرؤية      

حاد من اآلثار واألحاديث تفيد الظن فقط بينما الرؤية توصل إىل اليقني،            إن اآل 
هذا احلديث كـذاب أو     ظن شيئا؟ لنفترض أن أحد رواة       فهل يتضرر اليقني بال   
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حتققت، فقد توفرت شـهادة علـى       قد  النبوءة  كانت  لكنه إذا    مفتر أو شيعي  
دق الكاذب، فقليل جدا    ؛ إذ قد يص   دائماصحتها، وكذب أحٍد ال يبطل روايته       

من الناس يف هذا العامل من مل يكذبوا قط طوال حيام، فهل ميكـن أن نـرد                 
وصفت اثنني   وحاسب نفسك حلظة إذ قد       دة الغالبية قطعا، فاخجل قليال    شها

ثبـت  بالكذب، مع أنـه مل ت     "  اجلعفي  وجابرا وعمر"من رواة هذا احلديث؛     
كذما، ومل يقدم أحد برهانا شرعيا على كذما، بل قد ثبت صدق روايتهما             

ت ق القذر ثبت بصراحة واسـتحق     هذه عن اخلسوف والكسوف، لكن كذبك     
 اخلسوف والكسوف لكتمـان   تارخيَيغريت العقاب الشديد شرعا، وهو أنك 

إن اخلسوف والكسوف اللذين أُنبئ عنهما      . �احلقيقة وإلبطال معجزة النيب     
ات ، وقد سجل يف اجلرائد واملذكر     ه مجيع اهلندوس واملسلمني واملسيحيني    شاهد

 وانكسفت الشمس   أنه حدث حبيث اخنسف القمر يف الثالث عشر من رمضان         
من نفـسه،   يف الـز  " نور احلق "يف الثامن والعشرين منه، كما نشرنا يف كتابنا         

 الذي عنوانه يفة الكذب لكتمان احلق؛ حيث كتبت يف إعالنك جلكنك أكلت 
أن القمر اخنسف يف الرابع عشر من " ن شر الوسواس اخلناس   صيانة األناس ع  "

مس حـدث يف التاسـع   رمضان بدال من الثالث عشر، وأن كـسوف الـش    
فيا أيها الشقي اخلبيث عـدو    . والعشرين من رمضان بدال من الثامن والعشرين      

 لكي ختفي على على شاكلة اليهوداهللا ورسوله، لقد أقدمت على هذا التحريف 
العامل هذه املعجزة النبوية العظيمة، مل يثبت كذب جابر وعمرو بن مشر قط بل              

     وقد أثبـت اخلـسوف      الوقحيف كذبك أيها    ثبت صدقهما، بينما افتضحت ،
فمن وصـف   . والكسوف صدق جابر وعمرو، والرؤية أزالت ضعف الرواية       

 بالكـاذبني،   �ة الذين بواسطتهم ظهرت معجزة النيب       هؤالء الصلحاء األجلّ  
  . فذلك اخلبيث الشقي نفسه هو الكاذب وامللحد

آلثار واألقوال عن وهناك وسوسة أخرى قدمها عبد احلق الغزنوي وهي أن ا        
الكسوف تدل على أن املهدي يظهر بعدها، لكن مرزا القادياين مير على دعواه             
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 أن هذا أيضا من تلبيس هذا الـشقي       فليكن من الواضح    .  الرابع وخروجه العام 
أن مـا يؤيـد     أي   .".إن ملهدينا آيتني  "وتزويره، فالنبوءة تنص بصراحة على      

هذه تدل صراحة وجـالء علـى أن         النتفاعام  ويصدق مهدينا مها آيتان، فال    
، وقد ظهر هذا الكسوف على       حتما يظهر قبل الكسوف واخلسوف   ساملهدي  

ظهر اآليات تصديقا  أنه ي�سنة اهللا من  و.أرض الواقع بعد خروجه تصديقا له
ا تظهر يف وقت يتلقى فيه املعارضة ويكذَّب حبمـاس            ،عي الصادق للمدبل إ 

ي أثر للعالمات الصغرية اليت تظهر قبل األوان بـل إـا            ونشاط، وال يبقى أ   
؛ إيواء مشتقة من كلمة     ة والعالمة مار فكلمة اآلية اليت تعين األَ     .تسمى إرهاصا 

لكلمة حني يكـذَّب    الستعمال هذه ا   ملكان األنسب افاليت تعين تقدمي اللجوء،     
ئـذ   عند فاألمر اخلارق الذي يظهـره اهللا     . املبعوث من اهللا ويوصف بالكذاب    

 فيتبني من هذا التحقيق أن من مقتضى اآليـة أن           .إليواء عدمي احليلة يسمى آيةً    
 ا عالمة على صدقه، غري أ     ت وضع ا، فكأ  املبعوث من اهللا   تظهر بعد تكذيب  

 تفيد إال عند التكذيب، أما ما يظهر قبل وجود املدعي ففيه لبس واشتباه، إذ               ال
أنه ميكن أن حيكم     ويف هذه احلالة؛ من      ،سهيستطيع كل واحد أن ينسبه إىل نف      

 أما إذا كان عند ظهور آية مدعيان، فسيكون         ؟ظهر يف حق فالن فقط ال غريه      
مصداق اآلية من أعلن دعواه بكل قوة وحتد وعلنا والذي اسـتقبل مبنتـهى              

 .يكذّب بشدة متناهية  مارات الصادق أنه    أمن  إذ   ،التكذيب واملعارضة الشرسة  
، أمـا   � نبينـا    تكذيبعداء قد أثاروا ضجة كبرية يف       األف كان   انظروا كي 

ى يف أوائل الدعوى ويـضطهد       فالصادق يؤذَ  .مسيلمة الكذاب فقبلوه دوء   
 أما الكاذب فيتلقى القبول يف أول األمر ويواجـه          ،لكنه ينتصر يف اية املطاف    

 فتظهر  ٍع مد ر أي الذلة واهلوان يف النهاية، فهذه هي السنة اإلهلية أنه عندما يظه          
 أوال دون أن يكون أي أثـر         ال أن تظهر اآليات    ،اآليات لتأييده ما دام صادقًا    

ملدع وال تترتب أي فائدة على مثل هذه اآليات، ألنه من احملتمـل أن يظهـر                
عون الكثريون بعد رؤية اآليات، وال يغينب عن البال أنه قد مـضى علـى               املد
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 مدع صادق يف رأيكم ظهر       وأي .ن سنتني ثر م كظهور اخلسوف والكسوف أ   
 الغـضب    وعالوة على هذا فإن آية اخلسوف والكسوف آيةُ        ؟خالل هذه املدة  

 ، فأصاب عقولَهم خسوف ينبغي أن تظهر للمكذبني النشطنيواإلنذار اليت كان
ن سوف يكذّبه حىت تظهـر اآليـة         وإذا مل يكن أي أثر للمهدي فم       .الضالل

ن ظهرت   الغضب وال يوجد م    ل يقبل العقل أن تظهر آيةُ     لتخويفه وإنذاره، فه  
  ؟من أجله اآليةُ

ـ              نا أن السر الكامن يف آيتا، وقد بيي اخلـسوف   اعلموا أن يف كل آية سر
والكسوف هو أن تظهر على السماء احلالةُ املظلمة للمشايخ الـيت أصـابتهم             

ا لكـسوف   بسبب التكذيب، فكان اخلسوف والكسوف يف السماء ظال وأثر        
املشايخ، وقد ورد يف األنباء سلفا أن املشايخ سوف يكذِّبون املهدي ويكفِّرونه، 

  وهم سيكونون شرفقـد   النبـأ ن حتت أدمي السماء، فكان ال بد أن يتحقق م ،
ق كـل مـا ورد يف        حتقَّ ماس وأثاروا ضجة، حبيث   روا حب ب املشايخ وكفَّ  كذَّ

    لب من األحاديث واآلثار سلفا، وهكذا س هم نور      هم  اإلميـان وأصـاب قلـوب
 يف  ان وللشهادة على ذلك الكسوف ظهـر الكـسوف        . اإلنكار خسوف ظالمِ 
الغـرض مـن كـل    إمنا كال هذين الكسوفني آيتا إنذار، و     فإن  السماء، وهلذا   

 إىل  إشـارةً  -خسوف وكسوف هو اإلنذار فحسب، كما ورد يف األحاديث          
  . ٧٠ واالستغفار والصدقةاحلثُّ على صالة اخلسوف أو الكسوف - هذا

ومن الضروري آليات اإلنذار أن تكون مسبوقة بنوع من معـصية أهـل             
األرض، أما املعصية اليت صدرت قبل هذا اخلسوف فما هـي إال أن املـشايخ            
بالغوا يف تكذيب هذا العبد املتواضع وأصروا على تكفريه، وانكسفت قلوم،           

 ألحداث األرض، فظهر هذان اخلسوفان      زلة املرآة العاكسة  ـفبما أن السماء مبن   
                                                 

 اُهللا يخوف � النِبي قَوِل بابفقد ورد يف البخاري؛ كتاب اجلمعة، : مالحظة 70
هادوِف ِعبن ِبالْكُسع ِبيالَى اَهللا ِإنَّ: � النعت فوخا يِبِهم هادا � �، ويقول اهللا ِعبمو

 .منه.  )٦٠ :اإلسراء (�نرِسلُ ِباَآلياِت ِإال تخِويفًا



٢٣٦  ����� ��	  

 

على السماء أيضا، فالكسوف واخلسوف دائما يشهدان على ظالم نفوس أهل           
 املشايخ وتكفريهـم  ر تكذيبصوياجتماع اخلسوفني يف رمضان     إن   و .األرض
القلوب، وهذا هو احلق فاقبلوه إذا أردمتوظالم  .  

 آيات اهللا قدر املستطاع، فهم      يخ العزم على أن يكذِّبوا    اهؤالء املش لقد عقد   
قد أضلوا خبداعهم املتكرر اجلهلةَ الذين ال حياة هلم، فكما يستدلون محقًا على             

يقدمون نبوءة  كذلك  نبوءة آم هذه اليت مل تتحقق حسب زعمهم،         لتكذيبهم  
، لكن املؤسف أم ال يتدبرون قليال       هعن أمحد بيك وصهر   وهي  أخرى أيضا؛   

 انكسرتفأي هذه النبوءة قد حتقق مبنتهى اجلالء يف امليعاد          بظلمهم أن أحد جز   
 هائلة كان من الضروري أن فهؤالء الذين أصام هم وفجيعةٌ. إحدى ركيزتيها

. ر اهللا عنهم اجلزء الثاين من النبـوءة       خوفهم أن يؤخ  ويستحقوا بسبب توبتهم    
ر يوما، فأبـدل    فقد تنبأ النيب إشعيا قطعا مبوت ملك إسرائيل خالل مخسة عش          

ر عاما بسبب ضراعته، فهذه القـصة مل        شاهللا ميعاد مخسة عشر يوما خبمسة ع      
والنصارى ترد يف كتب احلديث فحسب بل ما زالت موجودة يف كتب اليهود             

 ما  ٧١كما أن كتاب النيب يونان    .  أهل الكتاب يف العامل     من  أي هاأيضا وال ينكر  
الذي ورد فيه بكلمات صـرحية أن       زال معدودا ضمن أسفار الكتاب املقدس،       

 فاجلدير بالتدبر أن    .نبوءة يونس القطعية تأخرت بسبب توبة قومه واستغفارهم       
ل حدادا أدى إىل خراب البيت، حيث ترك أربعـة أوالد           موت أمحد بيك شكَّ   

أفليس من تأثري   . صغار وأرملة، فهولُ الفجيعة اليت أصابتهم بعد موته ال يقدر         
الذي أصابه حسبما ورد يف النبوءة بالضبط أن يأخذ هؤالء هم           املوت املأساوي   

وفاة صهرهم العزيز بعد موت أمحد بيك، ليتوبوا إىل احلق خائفني؟ أليس مـن             
 يف حـدث  األحداث اليت يشاهدها بأم عينه؟ فهكذا     تؤثر فيه فطرة اإلنسان أنه    

م قد  احلقيقة، حيث نكس موت أمحد بيك رؤوس ورثته، وأصام بفجيعة كأ          

                                                 
 ٤، عدد٣األصحاح انظر 71
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  م خوفشديد، وانصرفوا إىل الدعاء والتضرع، فكان لزامـا أن          ماتوا، وأصا 
ر يؤخم�ر اهللا هذه النبوءة أيضا كما أخفقد كتبنا يف هذا املكتوب . نبوءة آ 

 مشروطة، كما قد شرحنا مرارا أن نبـوءة         تالعريب أن هذه النبوءة أيضا كان     
 فيها أي شرط، كما حدث يف نبـوءة         الوعيد ميكن أن تتأخر حىت لو مل يكن       

   ٧٢.�يونس 
بـدوا سـوء    يال   وأن   املصري ينتظروا   أننا السفهاء   يمعارضعلى  كان جيب   

 عندما تتحقق كل هذه      أحياء يبقى هؤالء األعداء احلمقى   سهل  ف . سلفا طبيعتهم
األمور؟ أفلن يتمزق هؤالء اادلون واملخاصمون ويتقطعوا بسيف الـصدق؟          

، وسيفتضحون مبنتهى اجلـالء   الء السفهاء أي مفر ومهرب،      لن جيد هؤ  كال  
 فـامسعوا   .م النحسة كالقردة واخلنازير   ه السوداء ستجعل وجوه   وصمة العار ف

روا أنه ال يوجد يف نبوءايت قط أمر مل يسبق له نظري يف نبوءات أنبياء اهللا                وتذكَّ
 نة عليهم مـا    ين هؤالء وليشتموين غري أن تكذيبهم سيبوء باللع       ورسله، فليكذب

 عليهم أن يرمحوا أنفسهم وال ميوتـوا        .دامت نبوءايت مثل أنباء الرسل والنبيني     
 العذاب عن قومه مع أنه زالمسودي الوجوه؛ أال يتذكرون قصة يونس وكيف 

 احلقيقيون  ونرثامل يكن هناك أي شرط بينما كانت النبوءة هنا مشروطة؟ والو          
ههم قد ارتعبوا من حتقق النبوءة لدرجـة        ألمحد بيك الذين كانت النبوءة لتنبي     

ان القرية رجاهلا ونساؤها قد ارجتفوا      وكان سكّ . وهدوا يبكون بذكر النبوءة   ش
 : قائالتمن هيبة النبوءة، وكانت النساء يصرخن ويطلقن الصيحات 

                                                 
أي " سيتزوج ويولد له"فا أنه  أيضا سل�لتصديق هذه النبوءة قد تنبأ رسول اهللا  72

، فالبديهي أن املراد من الزواج واإلجناب هنا سيتزوج املسيح املوعود وستكون له ذريةٌ
إذ كل إنسان يتزوج وينجب وليس يف ذلك أي ميزة أو خصوصية، بل ليس زواجا عاديا 

املراد من التزوكما أن املراد زلة آية من اهللا، ـ اخلاص املتميز الذي سيكون مبنج الزواج
 قد رد على املنكرين الذين � ا، فكأن النيب  اخلاصة اليت تنبأتمن الذرية، الذريةُ

ماسودم فيقول إن هذه األمور ستت قلومنه. حقق حتمات ويؤكد هلم ويرد على شبها 
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 فظلوا مصابني باخلوف واحلزن طوال ميعـاد        . تلك األحاديث  صدقتلقد  
تأخر النبوءة عائد إىل خوفهم من رعب النبوءة         سببفصهرهم سلطان حممد،    

تـويب تـويب إن     " إن كلمات    .وهيبتها، فحصل تأخري حسب سنة اهللا القدمية      
 تتضمن شرط التوبـة     ١٨٨٦يف الوحي اإلهلي النازل يف      " البالء على عقبك  

 فالسؤال يطرح .يشري إىل ذلك الشرط" بوا بآياتناكذَّ" كان إهلام كمابصراحة،  
النبوءة أي  يف   عن قوم يونس دون أن يكون        زالنه إذا كان العذاب     أنفسه هنا   

 هـذا   فأي إحلادٍ ؟  اخلوفبالنبوءة  هذه   أن ال تتأخر     بشرط مسبق، فما السب   
االعتراض      لكم أمثلة من حياة األنبيـاء        الذي ينشأ عن التعصب؟ لقد ذكرت 

قـوم   لكن هؤالء ال   ،السابقني، وعرضت عليكم األحاديث والكتب السماوية     
  . احلياء والندميصرون على عدمالوقحني 

فسأُعتبر أسوأ مـن كـل       تذكروا؛ إذا مل يتحقق اجلزء الثاين هلذه النبوءة       
أيها احلمقى هذا ليس من افتراء اإلنسان، وليس من صنع خبيث مفتـٍر،             . سيئ

 اجلالل  ياعلموا يقينا أنه وعد صادق من اهللا الذي ال يرد قوله، ذلك الرب ذ             و
 تعودوا تدركون سننه وطُرقه، فتعرضتم      واحلقيقة أنكم مل  . ي ال مانع ملا أراد    الذ

  . هلذا االبتالء
لقد ورد يف الرباهني األمحدية إشارة إىل هذه النبوءة قبل سبعة عشر عامـا،              

  علي يا آدم : " منه، وهو٤٩٦وهي اإلهلام املذكور يف الصفحة ؛ اآلنوكُشفت
مرمي اسكن أنت وزوجك اجلنة، يـا أمحـد         اسكن أنت وزوجك اجلنة، يا      

 ثـالث " زوج"يف هذا اإلهلام كلمة     لقد وردت   " اسكن أنت وزوجك اجلنة   
 أوهلا آدم، وهو االسم البدائي؛ حيث رزقين :مرات وأُطلقت علي ثالثةُ أمساء
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 الثـاين الزوج  ذكر  ، مث عند    األول  بيده وجودا روحانيا، فذُكر الزوج     �اهللا  
 ألنين وهبت ذريةً مباركة تشبه املسيح وتعرضت كمرمي البتالءات          مساين مرمي؛ 

 البتالء الظنون السيئة مـن      �كثرية، كما تعرضت مرمي عند والدة عيسى        
 إليها اسم أمحد الذي يشري إىل        اليت أنتظرها فأضيف   الثالثاليهود، أما الزوج    

  د ويعند ذلك، فكانت هذه النبوءة        أين سأُمح ى عليثن    خفيةً وكشفها اهللا علي
باختصار، إن يف ذكر لفظ الزوج ثالث مرات مع ثالثة أمسـاء خمتلفـة              . اآلن

  . تكمن إشارةٌ إىل هذه النبوءة حصرا
   اآلن، فمنها نبوءةٌ      يف الرباهني األمحدية أسرار وردت يف    كثرية تنكشف علي 

ذلك   جيدا ءةَر هذه النبو  ، ويفس "كتاب الويل ذو الفقار علي    "،  ٤٩٧الصفحة  
تب يف اإلعالن عن مؤمتر األديان؛ أعين  الذي كُ  اإلهلام"خيرباهللا أكرب خربت  ."

، وهذا اإلهلـام    " الفقار وذ" وكان سالحه    	ومعلوم أن فاتح خيرب هو علي       
 الـيت    تلك املعـارف   "ذو الفقار "يفيد أن هذا العبد املتواضع أُعطي بدال من         

ن املشايخ، املسلمني ظـاهرا،     حتصفهو  ن خيرب   أما املراد م  . أسجلها يف الكتب  
ففـي مـؤمتر األديـان       ، السرية حقيقةً، وأن حصنهم سيخرب اآلن      ييهودي 

 فقد شهدت على ذلك حىت اجلرائد االنكليزيـة         ٧٣افتضحوا كثريا ونالوا اهلوان   
  .حبرية

                                                 
73 جريدة سفيل ملتري جازيت وأبزيرفر أن هذا اخلطاب قد فاق مجيع لقد اعترفت 

خلطاب ا أن هذا  قد صرحتقوته اإلعجازية لدرجٍةب اجلرائد هوقد اعترفت هذاملقاالت، 
؛ منسوبة إىل الطبيب األملاين "اإلحياء"قوة التأثري ( ية املسمر احلضور عملَيفعِمل 

Mesmer.A ،Fحيث كانت مجيع الطبائع مشدودة إليه)، الناشر ، .أبزيرفر أن وقد كتبت 
املقال إىل اللغة االنكليزية وينشروه يف أوروبا وأمريكا ليطّلع على املسلمني أن يترمجوا هذا 

لم يعتربوا اخلطاب من ف املتيقظونالناس على التعليم احلقيقي لإلسالم، أما املتنبهون 
 بطاقة  تلقيت١٨٩٧-١-١٤ فقط بل اعترفوا بإعجازه؛ فاليوم يف الدرجة األوىل روعةً

 الذي ك إن مقال: مدينة سيالكوت حيث كتبتاري يفأ من حي "ميان اهللا دتا"أرسلها 
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 من كتاب الـرباهني     ٥١٥،  ٥١١-٥١٠كذلك هناك نبوءة يف الصفحات      
يعصمك فوإن مل يعصمك الناس     ": د بيك وصهره سلفا وهي    األمحدية عن أمح  
وإذ ميكر بـك    . يعصمك اهللا من عنده وإن مل يعصمك الناس       اهللا من عنده،    

أوقد يل يا هامان لعلي أطلع إىل إله موسـى وإين ألظنـه مـن               . الذي كفر 
ومـا  . تبت يدا أيب هلب وتب، ما كان له أن يدخل فيها إال خائفا            . الكاذبني
أال إا فتنة مـن     . الفتنة ههنا، فاصرب كما صرب أولو العزم      . من اهللا أصابك ف 

شـاتان  . عطاًء غري جمـذوذ   . اهللا ليحب حبا مجا حبا من اهللا العزيز األكرم        
وال نوا وال حتزنوا، أمل تعلم أن اهللا على كـل           . تذحبان وكل من عليها فان    

قدم من ذنبك ومـا     إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك اهللا ما ت         . شيء قدير 
  ". وجيهافربأه اهللا مما قالوا وكان عند اهللا. أليس اهللا بكاف عبده. تأخر

 الذي هـو    فرعونهنا يعود إىل    " أوقد يل "الضمري يف   .. أوقد يل يا هامان     
سـعد  "فاملسلم احلديث   " هامان"الشيخ حممد حسني البطالوي، أما املراد من        

ني؛ أي إن دعواه بكونه من أهل اهللا لَكذب حمض           وإين ألظنه من الكاذب    ..".اهللا
أي سيهان هـذا    .. تبت يدا أيب هلب وتب      : مث قال . إذ ال عالقة له باهللا البتة     

                                                                                                                     

روبية احتفاال ذه الفرحة وأهنئك بفتح  ١٠٠إعجازا، فأهدي لك  كان ميثلقُرئ 
 - فتح اإلسالم بالذي أبدى فرحته  -" ميان اهللا دتا"ري أدعو اهللا تعاىل أن ي. اإلسالم

ن يكتم أحد اإلعجاز  فهل ميكن أ. فاهللا راٍض عنه،ةحأفراحا ذاتية كثرية مقابل هذه الفر
 فليعلم عبد احلق أن هذه هي مثار املباهلة ال ؟الصريح الذي احتفل به املسلمون الصادقون

ة مث يقدمها دليال على فتح املباهلة وال يذكر موت أن يستويل املرء على أرملة أخيه املسن
هو بطالوي أخيه األكرب، فلعنة اهللا على مثل هذه الفرحة، فليفكر الشيخ حممد حسني ال

 وهل استلم ؟ من الناسهل اعترب خطابه أيضا إعجازا وشهد على ذلك ألوفاآلخر؛ 
   منهبناء على ذلك؟ مع رسالة التهنئة قرشني جائزةً
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أي سيصيبه الفقر واإلفالس،    .  وستشلّ يداه اللتان يكسب ما املعاش      ٧٤الرجل
 أي مل .. ما كان له أن يدخل فيها     . وسيخيب يف مرامه ويواجه اخلزي واهلوان     

يكن جديرا بدعوى كونه مسلما وشيخا أن يتجاسر على التكفري والتكـذيب            
ويتدخل يف هذه القضية احلساسة مبكر، بل كان جيدر به أن يـسعى إلزالـة               

  .شبهاته ووساوسه وأوهامه خبلوص النية وخشية القلب
أي الضرر الذي أصابك مبكر هذا الرجـل        .. وما أصابك فمن اهللا     : مث قال 

 وعندما سيصدر منه التكفري والتكذيب فستحدث يف البلد فتنـةٌ           فهو من اهللا،  
كبرية، ولن تكون هذه الفتنة من اإلنسان، وإمنا أراد ربك أن حيبك حبا مجـا               

وإن حب اهللا جدير باإلكرام العظيم ألنه هو        . ألن كل اصطفاء يأيت بعد ابتالء     
.  وعطاؤه هذا غري منقطعاألعز األكرم، فمن أحبه اُهللا فإن مجيع آماله ستتحقق،   

فإحدامها مريزا أمحد بيك اهلوشياربوري، أمـا       . شاتان تذحبان : وبعد ذلك قال  
 فهكذا سيحدث أال    -ال نوا وال حتزنوا   : مث قال . املراد من الشاة الثانية فصهره    

 أي  وهبنا فتحنا لك فتحـا مبينـا،      : قالمث  . تعلم أن اهللا على كل شيء قدير      
 أي سـيهب   من ذنبك وما تأخر،    ا ليغفر لك اهللا ما تقدم     سنهب لك فتحا مبين   

لك كاملَ العزة والقبول، ألن غفران اهللا جلميع الذنوب تعبري عـن رضـوانه              

                                                 
نشر نبوءة شيطانية قد من أسباب ذلة حممد حسني البطالوي أنه كان : احلاشية 74

 ".وأمنع الناس من العودة إليه) أي هذا العبد املتواضع(إنين سأهني هذا الرجل ": مفادها
 أتباعي قرابة مائة إنسان بالكاد، واآلن قد ق عكس ذلك، فحني تنبأ كان عددلكنه حتقَّ

، وقد نشأ فرع كبري جلماعتنا مؤخرا يف مدينة إله �أصبحوا قرابة مثانية آالف بفضل اهللا 
آباد الذي عزامته يف إله آباد، فقد نشر ثناء إقأا خدا خبش احملترم زنا املخلص مريزه حمب

ة السيد مريزا هذه اجلماعة بكثرة كأنه نكس رؤوس مجيع األعداء، ويف هذه املناسبة السار
ر مساعدته املالية قدرها مئة روبية، إذ قد تربع خبمسني روبية سابقا وسلَّم يل مخسني نقد

 منه. اهللا خري اجلزاءجزاهم . روبية أخرى حاليا حبضوره إىل قاديان ملساعدة هذه اجلماعة



٢٤٢  ����� ��	  

 

أليس اهللا بكاف عبده، فسيربئ ساحته من مجيع التهم الـيت           : مث قال . الكامل
  .تلصق به وهو وجيه عند اهللا

 ذبح الشاتني؛ وتشري    نبوءةُهلامات  إلهذه ا فمن مجلة النبوءات اليت تتضمنها      
وكذلك .  عاما يف الرباهني األمحدية١٧إىل أمحد بيك وصهره، وقد نشرت قبل 

فإن فتنة تكفري الشيخ حممد حسني اليت ظهرت قبل مخسة أعوام أو أربعة قـد               
 فاجلـدير   . عاما كما بينت قبل قليـل      ١٧أُنبئ عنها يف الرباهني األمحدية قبل       

 هل هذا صنع إنسان، وهل يقدر اإلنسان على أن يتنبأ بأحـداث           بالتفكري هنا؛ 
 لقد ظهـرت فتنتـان عظيمتـان        ؟مستقبلية ذا اجلالء قبل سنني من حدوثها      

 تكفري الشيخ حممد حسني وغـريه،      القساوسة والثانية فتنةُ   حدامها فتنةُ إضدي؛  
ـ            ١٧ل  والنبوءة حبدوثهما كلتيهما موجودة بصراحة يف الرباهني األمحديـة قب

لعدد اهلائـل مـن     ا هذا    آخر يوجد يف كتاباته مثلُ      فهل يف العامل إنسانٌ    .عاما
 العادي إال الوقح عدمي احلياء،  فلن يرفض وجود هذا العدد اهلائل غري    ؟النبوءات

اوات مفتوحة، انظروا؛    كاملطر الغزير، وأبواب السم    عليزل  ـفاإلهلام اإلهلي ين  
بتلقـي العلـم   -؟ إنين  هؤالء املشايخ األشرار على اإلنكار والرفض حتام يصر 

  هؤالء املشايخ وأصحاب    أقول إنه إذا نافسين وباراين مجيع      -�اليقيين من اهللا    
       بـالفتح،   �كرمين اهللا   الزوايا وامللهمون جمتمعني يف األمور اإلهلامية فسوف ي 

ُهللا َألغِْلبن  كَتب ا �:  الفتح مبوجب اآلية الكرمية    حرز فال بد أن أُ    ،�ألنين منه   
 الشيطان املوسوم بعبد احلق، فـإن اهللا معـزين        يا عبد  فمت،  �٣٣يأَنا ورسلِ 

  . ومذلُّك ومكرمين ومهينك، وإن اهللا ال حيب الظاملني
 مـن    إىل اإلسالم   مجاعة الغزنويني املسيئني   ين مسعت أن  من املؤسف جدا أن   

لشقي حممد سعيد الدهلوي وأخيه     سكان أمرتسر يشيعون يف الناس أن ارتداد ا       
 من مثار مباهلـة     ١٨٩٦األكرب الذي مات مؤخرا يف مالري كوتله يف ديسمرب          

تدبروا اآلن أيها املسلمون، ما أكثر ميلَ هذه اجلماعـة الغزنويـة            . عبد احلق 
اعلموا أيها املفتـرون األشـقياء أن    ! السوداء القلوب إىل االفتراءات الشيطانية    
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ث وأخاه مل يكونا من أقاريب، وليس يل معهم أي قرابـة وال             حممد سعيد اخلبي  
عالقة، فهل أصابت مباهلةُ عبد احلق بيتا ثالثا ال ميت إلينا بصلة؟ من هنا يتبني               
أن هؤالء واجهوا مهانة كبرية بعد مباهلة عبد احلق مما دفعهم إىل نسج هـذه               

زورة لغسل سـواد    وإذا كانوا سينسجون مثل هذه املكايد امل      . املكايد الكاذبة 
كان األفضل يف   . وجه عبد احلق فذكر غالمني جمهولني من دهلي عدمي اجلدوى         

رأينا أن ينشروا إعالنا يصف موت ألوٍف مؤلفة من الناس بالطاعون يف بومباي             
 الذي هو   -مبا أن املنشي زين الدين حممد إبراهيم         ":يف هذه األيام مثرةً للمباهلة    

 يسكن يف بومباي، كان من املناسب أن تتعرض         -من مجاعيت وخملص جدا يل    
ال أعرف مل ال تستحي وتنـدم إىل         ."هذه املدينة حصرا ألثر املباهلة ال غريها      

قد أكرمنـا اهللا    ) ١(؟ فبعد مباهلة عبد احلق      الوحشيةاآلن هذه الفرقةُ اجلاهلة     
د وأبلـغَ عـد   ) ٢(بالتقدم واالزدهار الكبري، حيث جعلين مشهورا يف العامل،         

) ٤(وجعل مئات األلوف من الناس يعترفون بسعة علمنـا،          ) ٣(أتباعي ألوفا،   
 - أي من الزوجة الثانية      -وقد رزقَنا اهللا ولدا أصبح أوالدنا بعد والدته ثالثةً          

قد أنبأنا يف اإلهلام بتـواتر      ) ٥(وذلك حسب اإلهلام، وليس ذلك فحسب بل        
 ه لن ميوت قبل أن يسمع حتقق هذا       بوالدة ولٍد رابع أيضا، ونؤكد لعبد احلق أن       

مث ) ٦(.  إذا كان حيوز أي قدرة      بدعائه اإلهلام أيضا، فعليه أن يبطل هذه النبوءة      
 وجوه القساوسة واملشايخ املعارضني بإلقاء آم يف النار حتقيقا          �قد سود اهللا    

ديان ويف مؤمتر األ) ٨(. وقد أعانين اهللا بألوف مؤلَّفة من الروبيات  ) ٧(. لنبوءيت
 مكَّن اهللا خطايب من أن حيوز شعبيةً عظيمة لدرجة ١٨٩٦-١٢-٢٧املنعقد يف   

أن اجلرائد االنكليزية قد اعترفت بأن هذا اخلطاب فاق اجلميـع، وباعتبـاره             
معجزة قد أرسل إيلَّ بعض املسلمني الشجعان هديةً نقدية، كما أرسل ميان اهللا            

ويف ) ٩( روبية احتفاال ذا الفتح،  مائة١٨٩٧-١-١٥دتا السيالكويت البارحة 
اليوم نفسه حتققت نبوءتنا أن هذا اخلطاب سيفوق اجلميع واليت نـشرناها يف             

  . إعالن بتلقي الوحي من اهللا
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أفلم يسود وجه عبد احلق إىل اآلن وقد أحرزت هذه العزةَ وحتققت كـل              
 اآلن؟ ال شك أن     هذه اإلهلامات؟ أفلم تنـزل اللعنة على مجاعة الغزنويني حىت        

وهذا هـو   . للمباهلةفهذه هي النتيجة البينة     . تعاىل قد سود وجوههم بذلة    اهللا  
  .التأييد اإلهلي، أما التمسك بالكذب تكلّفا فهو أكْل الرباز والروث

إننا نرى أيضا من الضروري عند اية هذا املضمون أن نبني أن مقابل هؤالء 
م على التكفري قد فاز الكثري من الناس بزيارة         األجناس القذرين الذين عقدوا العز    

هو يف احلقيقة مـن     : "� عين فقال    � يف الرؤى واستفسروا حضرته      �النيب  
فشهادات كثرية ألمثال هؤالء حبوزتنـا، فمـن أراد         ." اهللا وصادق يف دعواه   

  . البحث يف هذا اال فليأخذ منا الشواهد
فكار جنسة وبالِء التكذيب، فحسبهم أما مجاعة األفغان الغزنويني امللطخني بأ

شهادةُ والدهم اجلليل املولوي عبد اهللا إذا كانوا ميلكون شيئا مـن اإلنـصاف          
والتقوى، وعندنا شهود يستطيعون أن يبينوا حلفا أن املولوي عبد اهللا احملتـرم             
كان قد أخربهم أنه رأى يف الكشف نورا نزل من السماء علـى قاديـان وأن      

 من ذلك النور، ومن ضمن هؤالء الشهود احلافظ حممد يوسف           أوالده حرموا 
ضلعدار أيضا، الذي هو صديق املولوي عبد اهللا واحملسن إليه، بل كان أخـوه              
حممد يعقوب قد بين يف اجتماٍع مقسما باهللا أن املولوي عبد اهللا كان قد ذكر               

أن أوالده  اسم هذا العبد املتواضع عند ذكر ذلك النور أنه هو صاحب النور و            
هلذا أرى من املناسب أن يتأكد عبد احلق الغزنوي         . ظلوا حمرومني عدميي احلظ   

وعبد اجلبار الغزنوي اللذان ينشطان يف التكفري وكيل الشتائم خببثهم وشـرهم            
  . من صدق كلمات والدمها املتوىف

 العقوق مبعصية وصية والدهم املرحوم، فكان الشيخ اجلليل اوحذار أن يرتكب
اهللا يف حياته قد أرسل يل رسالتني بشرين فيهما انطالقا من إهلاماته الـيت              عبد  
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مث بعد الوفاة أظهر    . اها بكلمات اآليات القرآنية بأنك ستتفوق على الكفار       تلقّ
  فأقول مقسما باهللا    . ق دعواي يل أنه يصد�  قين يف دعواي بعد مساعها      أنه صد

بعث من اهللا رجل     أن ي  تا توقع عندما كنت يف الدني   "وقال يل بكلمات صرحية     
  . ولعنة اهللا على الكاذبنيوهذه كلماته، ". مثلك

ومن أصحاب الزوايا يف ذلك العصر شيخان آخران مل يرفـضا مكـانيت             
 وايل  تشاتشران وهو شـيخ   من  ومقامي بل قد قبالين، أحدمها ميان غالم فريد         

 اولبور، وقد نشرتنه متمكن من علم اللغة  رسالته العربية سابقا ويثبت منها أ
  . العربية أيضا

   والثاين هو بري صاحب لم وهو من املشايخ املشهورين يف بـالد الـسند           الع
وعدد أتباعه ينوف على مائة ألف مريد، وهو اآلخر متمكن من العلوم العربية             

: ومعدود ضمن العلماء الراسخني يف العلم، فالشهادة اليت أدىل ا يف حقي هي            
بين يل يا رسـول اهللا      :  واستفسرته يف أمرك وقلت    ����سول اهللا   إين رأيت ر  

 ،"إنه صادق ومن عند اهللا    ": ����أهو كاذب مفتٍر أو صادق؟ فقال رسول اهللا         
فعرفت أنك على حق مبني وبعد ذلك ال نشك يف أمـرك وال نرتـاب يف                

 فإنا نـذهب    هفإن أمرتنا أن اذهبوا إىل بالد أمريك      . شأنك ونعمل كما تأمر   
   .ها، وما تكون لنا خريةٌ يف أمرنا وستجدنا إن شاء اهللا من املطاوعنيإلي

 ولقد حد        ه عبد اللطيف املرحوم والشيخعبـد اهللا    ثين عن هذه األمور خليفت 
واآلن أيضا حني زاره صديقي املخلص السيتهـ صاحل حممد .  أيضاعرب شفويا

أمسـع  دعواي، بل قد    راس وجده ما زال مصدقا ل     دممدينة  احلاج اهللا ركها يف     
بصوت عاٍل أنـه     -قائما يف جلسة عامة ممسكا العصا بيده         - احلضور   مجيع

           إذا كـان   : هجيدين على حق يف الدعوى، وهذا ما عرفه يف الكشف، فقال ابن
ق فلستأنكر أنا أيضاوالدي يصد  .  
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ظهر عزة هذا   ن اهللا ي  أل ندما،واآلن جيب على عبد احلق الغزنوي أن ميوت         
لعبد املتواضع يف مئات األلوف من الناس، األمر الذي جيلب له الذلة، وينبغي             ا

املرء على أرملة أخيه فورا      أن يفكر هذا النجس أهذا هو مثرة املباهلة أم استيالء         
  !وتقدميه هذا العمل مثرةً للمباهلة؟

 من العلموال يغينب عن البال أن ميان غالم فريد من تشاتشران وبري صاحب 
ند ليس مها الوحيدان من مصدقي، بل الصاحبزاده بري سراج احلق احملتـرم             الس

الذي يوجد ألوف مؤلفة من مريدي آبائه يف اهلند، قد انضم إىل مجاعيت مـع               
 اللـدهيانوي   منشي أمحد جان احملتـرم    أفراد بيته مبايعني، كذلك كان احلاج       

ومجيع أبنائه وبناتـه    ىل  من الدرجة األو  املرحوم من معظِّمي هذا العبد املتواضع       
  . قد بايعوين باختصار مجيع أفراد أسرته ،وزوجته

ر كل طالب للحق مرة أخرى أن آيات الدين احلـق وشـهود             وأخريا أذكّ 
، قـد    املعاصرون لنـا   العميان شايخامل هلهاالسماء على صدق اإلسالم اليت جي     

  هبتيلو  اإلسالم وحده  أن   ألثبتعثت  ، لقد ب    زقت كرامات   دين حي، وقد ر
 الداخليون أيضا،   انهلا أتباع مجيع الديانات ومعارضي العمي     امثأيعجز عن تقدمي    

   كل معارض أن ريأقدر أن أُوأنا 

  القرآن الكرمي
 ومعارفه الدقيقة وبالغته الكاملة يشكل معجزة، وإنه يفوق         هكمِحوبتعاليمه  

  . مئات املراتعيسى وأفضل من معجزات موسىمعجزة 
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 � للرسول الكرمي احلب الصادقن إمرارا وتكرارا وبصوت عال إنين أقول 
 وتفتح  ٧٥ كرامات صاحبيجعل اإلنسان    لَ واتباعهما الصادق والقرآن الكرمي   

 أي ديانـة يف     وال ينافسه تابع  . أبواب علوم الغيب على ذلك اإلنسان الكامل      
إنـين أرى   ، و ة يف هذا اال   تجربفأنا صاحب ال  العامل يف الربكات الروحانية،     

، وأن أولئـك األتبـاع هـم        ميتة، وأن آهلتهم    اإلسالم إال   ميتةمجيع األديان   
العالقة ، ومستحيل ومستحيل أن يتمكن أحد من إنشاء         ال حياة فيهم  أنفسهم  

  .  باهللا دون قبول اإلسالماحلية
 أي متعة جتدون يف عبادة املوتى، وأي لذة جتدوا يف أكـل             !أيها السفهاء 

إن .  أال إنه مع اإلسالم    ،قوم ، ومع أي  عالوا أخربكم أين اإلله احلي    ت!!! امليتة؟
 ذلك اإلله   ،� اهللا    موسى؛ حيث يكلّم   ورطُزلة  ـاإلسالم يف الوقت الراهن مبن    

   يف قلب يتكلم اليوم مث لزم الصمت م األنبياءكلّظل يالذي 

  .مسلم
ـ تإذا وجد احلق فلي   و ؟ أن جيرب هذا   يشتاق أحدكم أال   الـذي  ، مـا    هقبلْ

؟ فهل ميكن أن    حفنة تراب  ماذا؟ أو    أو ، يف كفن  املسجىامليت  حبوزتكم، هل   
فتعالوا حلظـة، ولعنـة اهللا      يكون هذا امليت إهلا؟ فهل يقدر على أن جييبكم؟          

  .، فال تقارنوا هذا امليت املتعفن الرميم مع إهلي احلي القيومعليكم إن مل تأتوا
                                                 

من يقول أن ال أحد من املسلمني صاحب كرامة يف العصر الراهن فهو أعمى  75
وأسود القلب؛ فلم ختلُ ِمن أصحاب الكرامات أي فترة يف اإلسالم، أما اآلن فهناك حاجة 

 حبسب املراد؛ فال �وهذه احلاجة تسد بفضل اهللا . ماسة إلظهار الكرامات إمتاما للحجة
     منه.  على مواجهة اإلسالم يف إظهار الكرامات أحديقدر
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م بإراءة اآليات السماوية قبل أن متـر        كلُخج إنين أقول لكم إنه سي     !انظروا
،  مع ذلك تنكر   رب بإرادة صادقة  جت تلك القلوب اليت ال      ، وجنسةٌ أربعون يوما 

  .وجنسة تلك الطبائع اليت متيل إىل الشر وال ترغب يف طلب احلق
 عنـدي   فتعالوا، إن كنتم يف شك      يا أيها املشايخ الذين تناصبونين العداء     

 وإذا مل تشاهدوا آيات اهللا فأمسكوين، وكذِّبوين كما         وأقيموا معي بضعة أيام،   
 جواب ما مل تفنـدوا       وليس عندكم أي   احلجةتريدون، ها قد أمتمت عليكم      

 يـأتيين   أليس منكم من  ،  كاملطر الغزير  تنـزل   �هذه احلجة، إن آيات اهللا      
  . أليس فيكم أحدبقلب صادق، 

  الدنيا، يف نذير جاء"
  ،قبلوه وما أهلها فأنكروه

  صدقه ويظهر يقبله، اهللا ولكن
  "صوٍل بعد صول شديٍد قوي بصوٍل

  والسالم على من اتبع اهلدى
١٨٩٧- ١- ٢٢  
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١  عاقبة آتھم                                                                                          الفھارس

÷ŠèÏ@ò¹ŠØÛa@pbíŁa@ @
 رقم الصفحة رقم اآلية  السورة

   البقرة
 ٢١١ ٩٠ �... وكَانوا ِمن قَبلُ يستفِْتحونَ�
�رسالْي ِبكُم اللَّه ِريد٢٠٤ ١٨٦ �... ي 

   آل عمران

�لَاماللَِّه الِْإس دِعن ين٢٠١ ٢٠ �... ِإنَّ الد 
 ٨٠ ٨٠ �... يكيا ِعيسى ِإني متوفِّ�
�كاجح ن٢٠٨ ٢٠٨ �... فَم 

   املائدة

 ١٠١ - ٨٠ ١١٨ �... فَلَما توفَّيتِني�
   األنعام

 ٥٣ ٢٢ �... ومن أَظْلَم ِممِن افْترى علَى اللَِّه كَِذبا�
   األعراف

 ٤٧ ٩٠ �... ربنا افْتح بيننا وبين قَوِمنا�
   صالقص

�ِقنيتةُ ِللْماِقبالْع١٩٧ ٨٤ �... و 
   هود

�ضالْأَرو اتومِت الساما دا مِفيه اِلِدين٩٢ ١٠٨ �... خ 
   النحل

 ٥٦ ١٢٩ �... ِإنَّ اللَّه مع الَِّذين اتقَوا�
   بين إسرائيل

 ٢٣٥ ٦٠ �وما نرِسلُ ِبالْآياِت ِإلَّا تخِويفًا�
 ١٣١ ٨٢ �... وقُلْ جاَء الْحق وزهق الْباِطلُ�

   األنبياء

 ١٧٣ ٦ �فَلْيأِْتنا ِبآيٍة كَما أُرِسلَ الْأَولُونَ�
   احلج

 ١٠٣ ٤٠ �... أُِذنَ ِللَِّذين يقَاتلُونَ ِبأَنهم ظُِلموا�
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 رقم الصفحة رقم اآلية  السورة

 ٢٠٤ ٧٩ �... وما جعلَ علَيكُم ِفي الديِن ِمن حرٍج�
   األحزاب

�نيِبيالن ماتخولَ اللَِّه وسر لَِكن٢٦ ٤١ �... و 
   غافر/  املؤمن

�هِه كَِذبلَيا فَعكَاِذب كِإنْ ي٦٣ ٢٩ �... و 
   الدخان

 ٧ ١٦ �... ِإنا كَاِشفُوا الْعذَاِب قَِليلًا�
   احلديد

 ٢١١ ٢٢ �... من يشاُءذَِلك فَضلُ اللَِّه يؤِتيِه �
   اادلة

 ٢٤٢ ٢٢ �... كَتب اللَّه لَأَغِْلبن أَنا ورسِلي�
   اجلن

 ١٩١ ٢٧ �فَلَا يظِْهر علَى غَيِبِه أَحدا�

@ @
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òÐíŠ’Ûa@òíìjäÛa@sí…byþa  

  
هادا ِعبِبِهم فوخالَى يع٢٣٥ ِإنَّ اَهللا ت 

 ٢٣٤-٢٢٩- ٣١ ... مل تكونا منذ خلق السماوات واألرضإن ملهدينا آيتني
 ٢٨ ... إين مرسل عليهم العذاب: أوحى اهللا إىل يونس
 ٢٣٢ ليس اخلرب كاملعاينة

 ١٧١ ما شكر اهللا من ال يشكر الناس
 ٢٣٧ يتزوج ويولد له

 ٢١٣ خيرج املهدي من قرية يقال هلا كدعه
 ١٠٢ يضع احلرب

 ١٤٧-٩٧- ٩٦ يكسر الصليب
@ @

@@@óäÈ½bi@lbnØÛa@¿@p…‰ë@sí…byc@ @
 ٦٨  مبؤازرة اإلمام املهدي وإلقاء السالم عليه منه�أوصى النيب 

 ٢٦ الوارد يف صحيح مسلم يف حق املسيح املوعود القادم" نيب اهللا"اسم 

 ١٧٤  سيظهر إنسان يكسر الصليبيف زمن غلبة الصليبإن : �قال 

 ١٨٠ خري نزاع وخصومة بني املسيحيني وأهِل اإلسالم بظهور نزاع يف الزمن األ�نبوءة النيب 

 ٢١١ ورد يف صحيح البخاري بصراحة أن املسيح املوعود القادم سيكون من هذه األمة

 ١٠٧  سيكون نصف عمِر املسيح�جاء يف بعض األحاديث أن عمره 

 ٥٧ ورد يف احلديث عن املسيح ابن مرمي أنه هو وأمه طاهران من مس الشيطان
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÷ŠèÏ@ @
@…ìÇì½a@|î�½a@pbßb�g����éÏì’×ë@@ @

 ٥٥ آثرك اهللا علينا
 ٤٥ إذا نصر اهللا املؤمن

 ٢٢- ٢١ اطلع اهللا على مهه وغمه
 ٥٦ اعلموا أن اهللا حييي األرض بعد موا

 ٥٩ أقم الصالة لذكري
 ٥٦ أكان للناس عجبا

 ٥٥  أردت أن أستخلف فخلقت آدم
 ٥٦ أال إن نصر اهللا قريب

 ٥٨ إن حزب اهللا هم الغالبونأال 
 ٢٤٠ - ٥٨ أال إا فتنة من اهللا

 ٥٤ األرض والسماء معك
 ٦٠ احلق من ربك

 ٥٧ احلمد هللا الذي جعلك املسيح
 ٥٤ الرمحن علم القرآن

الفتنة ههنا فاصرب كما صرب أولو 
 ٢٤٠ -١٧٥ العزم

 ٥٤ ألقيت عليك حمبة مين
 ٢٣٩ اهللا أكرب خربت خيرب

 ٥٩ - ٥٧  جعلك املسيح ابن مرمياهللا الذي
 ٥٥ أمل تر أن اهللا على كل شيء قدير

أمل تر أنا نأيت األرض ننقصها من 
 ٨٥ - ٥٥ أطرافها

 ٥٥ أمل تعلم أن اهللا على كل شيء قدير
 ٢٤٠ -٢٤٢ أليس اهللا بكاف عبده

 ٥٥ أم يقولون حنن مجيع منتصر

 ٦٠ أمر من لدنا إنا كنا فاعلني
 ٥٥ ا وصدوا عن سبيل اهللاإن الذين كفرو

 ٧٧ إن الذين يبايعونك
 ٥٨ إن السماوات واألرض كانتا رتقا

 ١٨٩ إن اهللا يقوم أينما قمت. إن اهللا معك
 ٥٥ إنا أنزلناه قريبا من القاديان

 ٦٠ إنا رادوها إليك
 ٢٤٠ - ٦٠ إنا فتحنا لك فتحا مبينا
 ٦١ إنا نبشرك بغالم حليم

 ٥٤ نيإنا كفيناك املستهزئ
 ٢١ إنا نكشف السر عن ساقه

 ٧٧ - ٥٤ أنت عيسى الذي ال يضاع وقته
 ٥٦ أنت فيهم مبرتلة موسى

 ٦٠ - ٥٩ أنت معي وأنا معك
 ٥٦ أنت من مائنا وهم من فشل

 ٧٧ أنت مين مبنـزلة ال يعلمه اخللق
 ٧٧ أنت مين مبنـزلة ال يعلمها اخللق

أنت مين مبنـزلة توحيدي 
 ١٧٤ - ٧٧ وتفريدي

 ٧٧ - ٥٦ أنت مرادي ومعي
 ٧٧ - ٥٥ - ٥٤ أنت وجيه يف حضريت

 ٥٥ أنت وجيه يف الدنيا
 ٦٠ انظر إىل يوسف وإقباله

 ٥٥ إنك على صراط مستقيم
 ٧٨ إنك أنت هو يف حلل الربوز
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 ٥٦ إين ناصرك
 ٥٦ إنك اليوم لدينا مكني أمني

 ٥٦ إين حافظك
 ٢٤٠ أوقد يل يا هامان

ويب فإن  أيتها املرأة تويب ت
 ٢٣٨ -١٨٦ -١٣٥ البالء على عقبك
 ٥٤ اخترتك لنفسي
 ٥٤ إذا جاء نصر اهللا

 ٦٠ إذا نفخ يف الصور
 ٧٧ اصنع الفلك بأعيننا

 ٧٨ إنك أنت مين املسيح ابن مرمي
 ٥٤ إين رافعك إيل

 ٥٤ إين معك
 ٥٦ إن اهللا مع الذين اتقوا

 ٥٨ إنا أعطيناك الكوثر
 ٧٨ - ٥٦ إين جاعلك للناس إماما

 ٨٥ إين مهني من أراد إهانتك
 ١٣٦ إن ربك فعالٌ ملا يريد
 ٥٤ إن معي ريب سيهدين

 ٦١ إن النصارى حولوا األمر
 ٥٤ إنك بأعيننا

 ٧٨ إين مرسلك إىل قوم مفسدين
 ٥٨ أهذا الذي بعث اهللا

 ١٨٦ بكر وثيب
 ٥٦ بشرى لك يا أمحدي

 ٢٤٠ تبت يدا أيب هلب
 ٦٠ متوت وأنا راٍض منك

 ١٠٤ ترى أَعينهم تِفيض ِمن الدمِع
 ٦١ - ٢١ ثله من األولني وثلة من اآلخرين

 ٧٧ - ٥٥ جِري اِهللا يف حلل األنبياء
 ٥٥ خذوا التوحيد التوحيد يا أبناء الفارس

 ٥٥ ربنا اغفر لنا إنا كنا خاطئني
 ١٠٤ مياِنربنا ِإننا سِمعنا مناِديا يناِدي ِلِإل

 ٥٥ زاد جمدك
 ٥٥ سبحان الذي أسرى بعبده

 ٥٩ سالم على إبراهيم
 ٥٩ سرك سري

 ٥٥ سنلقي يف قلوم الرعب
 ٥٥ سويته ونفخت فيه من روحي

 ٥٥ سيهزم اجلمع
 ٢٤١ -٢٤٠ شاتان تذحبان
 ٥٤ شأنك عجيب
 ٥٥ شكر اهللا سعيه

 ٥٥ صل على حممد وآل حممد
 ٦١ عجل جسد له خوار

 ٥٨ اء غري جمذوذعط
 ٥٩ غرست لك بيدي رمحيت وقدريت

 ٥٥ فاصدع مبا تؤمر
 ٥٨ فربأه اهللا

 ١٧٤ فحان أن تعان
 ٦٠ - ٢٩ فسيكفيكهم اهللا

 ٥٦ قالوا إن هذا إال اختالق
 ٦١ قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق

 ٥٦ قل إِن افتريته فعلي إجرام شديد
 ٥٤ ببكمقل إن كنتم حتبون اهللا فاتبعوين حي

 ٥٨ قل إمنا أنا بشر مثلكم
 ٦٠ قل إن وعد اهللا حق

 ٧٧ قل إين أمرت وأنا أول املؤمنني
 ٥٩ قل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم
 ١٧٥ قل رب أدخلين مدخل صدق

 ٥٤ قل عندي شهادة من اهللا
 ١٧٥ كفوا أحد... قل هو اهللا أحد 
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 ٥٤ قل هو اهللا عجيب
 ٥٩ قل هذا فضل ريب

 ٥٨  احلق الذي فيه متترونقول
 ٥٧ قيل ارجعوا إىل اهللا

 ٥٦ قل إن افتريته
٣٤٩ كتاب الويل ذو الفقار علي 
 ١٥٦ كَتب اُهللا َألغِْلبن أَنا ورسِلي

 ٦٠ كذّبوا بآيايت وكانوا ا يستهزئون
 ٥٤ كن مع اهللا حيثما كنت

 ٥٤ كن معي أينما كنت
 ٥٨ كنت كرتا خمفيا

 ٦٠ بآياتنا وكانوا ا يستهزئونكذّبوا 
 ٥٤ كنتم خري أمة أخرجت للناس

 ٧٧ كمثلك در ال يضاع
 ٢٩ ال تبديل لكلمات اهللا

 ٦٥ ال حتاط أسرار األولياء
 ٥٩ ال ختف إنك أنت األعلى

 ٦٠ ال تيئس من روح اهللا
 ٥٥ ال تثريب عليكم اليوم

 ٥٩ ال مبدل لكلماته
 ٥٦ ال يسأَل عما يفعل

عل اهللا للكافرين على املؤمنني لن جي
 ٥٩ سبيال

 ٦١ لينبذنّ يف احلطمة
 ٥٩ نظر اهللا إليك معطرا

 ٥٥ نصرت بالرعب
 ٦٠ هذا يوم عصيب

 ٥٤ هل أنبئكم على من تنـزل الشياطني
 ٥٤ هو الذي أرسل رسوله

 ٥٦ وأعانه عليه قوم آخرون
 ٥٦ وإنك من املنصورين

 ٧٨ وإين مستخلفك إكراما
 ٥٦  قيل هلم آمنوا كما آمن الناسوإذا

 ٥٨ وعسى أن حتبوا شيئا
 ٢٤٠ وإذ ميكر بك الذي كفر

 ٥٦ واصرب على ما يقولون
 ٥٥ واهللا غالب على أمره

 ٦٠ واهللا يعصمك من الناس
 ٢٤٠ وإن مل يعصمك الناس

 ٥٨ وإن يتخذونك إال هزوا
 ٥٦ وإن عليك رمحيت

 ٥٦ وتلك األيام نداوهلا
 ١٧٥  بنني وبنات بغري علموخرقوا له

 ٥٦ وذرين واملكذبني
 ٥٩ وضعنا عنك وزرك

وقالوا لوال نزل على رجل من قريتني 
 ٥٦ عظيم

 ٥٦ وقالوا إن هذا إال افتراء
 ٥٦ وقالوا أىن لك هذا

 ٥٩ وقالوا كتاب ممتلئ من الكفر
 ٦٠ وقالوا مىت هذا الوعد

 ٥٧ وقيل استحوذوا فال تستحوذون
 ٢٤٠ ليها فاٍنوكل من ع

 ٢٠ وال تعجبوا وال حتزنوا
وال يرد وقت العذاب عن القوم 

 ٥٨ ارمني
 ٥٨ ولقد لبثت فيكم عمرا

 ٦٠ ولن جتد لسنة اهللا تبديال
 ١٧٥ ولن ترضى عنك اليهود وال النصارى

 ٥٥ ولو كان اإلميان معلقا بالثريا
 ٥٨ ولنجعله آية للناس

 ٢٤٠ وما أصابك فمن اهللا
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 ٧٧ أرسلناك إال رمحة للعاملنيوما 
 ٥٥ وما كان اهللا ليتركك حىت مييز

وهذا تذكرة فمن شاء اختذ إىل ربه 
 ٢١ سبيال

 ١٧٥  وميكرون وميكر اهللا
 ٢١ ومنزق األعداء كل ممزق

 ١٤٣ واهللا موهن كيد الكاذبني
 ٥٩ وقالوا أجتعل فيها من يفسد فيها

 ٥٥ وقالوا الت حني مناص
 ٥٨  ووقت االصطفاءوقت االبتالء

 ٥٨ وال نوا وال حتزنوا
 ١٢١ يا أمحد أجيب كلَّ دعائك

 ٢٣٨ يا أمحد اسكن أنت وزوجك اجلنة
 ٥٤ يا أمحد يتم امسك وال يتم امسي

 ٥٦ يا أمحدي أنت مرادي ومعي
 ١٧٤ يأتون من كل فج عميق

 ٦٠ - ٥٩ يأيت قمر األنبياء
 ٥٩ يا داود عامل بالناس رفقا

 ٥٥ دي ال ختفيا عب
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ٥٩ يا عيسى إين متوفيك
 ٦٠ يا نوح أِسر رؤياك

 ٧٧ يا عيسى الذي ال يضاع وقته
 ١٣٦ يباركك اهللا بربكات مستكثرة

 ٧٧ حيمدك اهللا من عرشه
 ٥٩ خيوفونك من دونه

 ٥٤ يرفع اهللا ذكرك
 ٥٤ يريدون أن يطفئوا نور اهللا

 ٥٥ يي الدينيقيم الشريعة وحي
 ٥٥ يكاد زيته يضيء

 ٥٩ ينصرك اهللا يف مواطن
 ٦١ يومئذ يفرح املؤمنون

 ٥٨ يا أمحد فاضت الرمحة على شفتيك
 ٢٣٨ يا أمحد اسكن أنت وزوجك اجلنة
 ٢٣٨ يا آدم اسكن أنت وزوجك اجلنة
 ٢٣٨ يا مرمي اسكن أنت وزوجك اجلنة

 ٥٦ ينظرون إليك وهم ال يبصرون
 ٥٥ ؤك ويبدأ منكينقطع آبا

 ٦٠ يوم تبدل األرض غري األرض
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  ا

  االبتالء
 ٩٤ قد يبتلى الناس باملشاكل

 ٩٤  عند اية االبتالء�يرحم اهللا 
 ٢٤١ كل اصطفاء بعد ابتالء

  اآلية
 ٢٣٤ الفرق بني اآلية واإلرهاص

 ٢٣٤ القصد من إظهار اآلية
 ١٤٨ اهلدف من ذكر اآليات

يرتل اهللا أمورا خارقة للعادة إليواء املبعوث 
 ٢٣٤ تسمى آيةمنه 

اآليات اليت نزلت من اهللا تأييدا لدعوة 
 ١٧٣ املسيح املوعود

أنواع اآليات اإلهلية الستة للمسيح املوعود 
 ١٩٢  وتفصيلها�

 ١٣١ يف موت آم آليات
 ٢٣٤ اآليات تنـزل لتصديق النيب

٢٣٥ يف كل آية سر 
 ٢٤٨ آيات اهللا ترتل كاملطر

  أبناء اهللا
يف الكتب السماوية بأبناء اهللا مسي أهل اهللا 

 ٥٧ استعارةً
  اإلمجاع

 ١٠٠ مل حيدث إمجاع على حياة املسيح
 ١٠٠ ال نقبل إمجاعا خيالف القرآن الكرمي

 ١٠٥ املنكر لعقيدة إمجاعية ملعون
  الصحفيون

 ١٨٠ تنبيه الصحفيني والنصح هلم

الصحفيون املؤيدون آلم عند حتقق سكت 
 ١٨٠ النبوءة

  رهاصاإل
 ٢٣٤ العالمات الظاهرة قبل األوان تسمى إرهاصا

  االستخارة 
اقتراح للمعارضني أن يستخريوا االستخارة 

 ١١٤ املسنونة قبل املباهلة
  االستعارة

 ٨٢ يف أنباء اهللا تكمن استعارات
استخدام بعض الكلمات يف إهلامات اهللا 

 ٨٤ استعارة
 ٣٦ االستعارات يف النبوءات

 ٥٧ ل اهللا بأبناء اهللا استعارةًوصف أه
  اإلسالم

 ٢٤٦ اإلسالم وحده دين حي
إنشاء العالقة احلية باهللا مستحيلة دون 

 ٢٤٧ اإلسالم
أمر اإلسالم برفع السيف ضد من رفع 

 ٣٩ السيف فقط
 ٣٩ الفرق بني أحكام القرآن والتوراة عن القتال

شنت آالف اهلجمات على اإلسالم على 
 ٢٠٩ الرابع عشررأس القرن 

مل خيل اإلسالم يف أي زمن من أهل 
 ٢٤٧ الكرامات

 ٢٤٧ اإلسالم طُور موسى الذي يوحي اهللا منه
 ٤ العقل يشهد للتوحيد اإلسالمي فقط

 ٩٣ طريق الدينونة يف اإلسالم معقولة وأفضل
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إقرار البطالوي بأن تأثري مقال مؤمتر األديان 
 إلسالمكان من اهللا وأدى إىل انتصار ا

٢٠٦ 

لعنة اهللا ومالئكته والناس على الذين يزيدون 
 ١٠٥ على الشريعة مثقال ذرة أو ينقصون

احلكمة يف ظهور انشقاق القمر يف زمن 
 ١٨٣  تشقق أمانة العلماء�النيب 

 ١٠٥ املنكر لعقيدة إمجاعية ملعون
 ٢٩ اإلعراض عن العقيدة اإلمجاعية وقاحة وإحلاد

  إعالنات/إعالن
 ٣٠، ٢٣، ١٨، ١٦، ٤، ٣، ١  ديسمرب٣٠عالن إ

 ٢٧، ٢ اإلعالن الرابع جبائزة أربعة آالف روبية
اإلعالن جبائزة ألف روبية وألفي روبية 

 ١٧ وثالثة آالف روبية وأربعة آالف روبية
 ٤٧ إعالن املباهلة

 ١٦٩ اإلعالن اجلدير بانتباه احلكومة
 ١٨٧ اإلعالن األخضر
 ١٨٧ اإلعالن األبيض

 ١٨٨ بشرى عظيمة لطالب الصدق
إعالن صيانة األناس عن شر الوسواس 

 ٢٣٣ اخلناس
  اعتراضات وردود

 ٢٠ رد على اعتراض حممد حسني البطالوي
اعتراض البطالوي أن اجلملة اإلهلامية ختالف 

 ٦١ اللغة
 ١٢٣ الرد على االعتراضات عن آم

الرد على االعتراض بعدم موت صهر أمحد 
 ١٣٣  امليعادبيك يف

اعتراض املشايخ بأن املسيح املوعود ال 
 ١٤٢ يعرف اللغة العربية والفارسية

االعتراض على أن احملدثني جرحوا رواة 
 ٢٣٣ حديث الدارقطين

 ١٣  والرد عليه�اام آم املسيح املوعود 
اام إحدى اجلرائد الباطل للمسيح املوعود 

 ١٧٠  والرد عليه�
اد األتباع بسبب النبوءة عن آم اام بارتد
 ١١ والرد عليه

  االفتراء
 ٦٢ املراد من االفتراء

 ٥٢ االفتراء على اهللا إمث كبري
افتراءات آم األربعة اليت عوقب عليها يف 

 ٤٥ هذا العامل
  األقنوم

 ٣٦، ٣٥ العقيدة املسيحية بأن اهللا ثالثة أقانيم
ذي نشروه رسم األقانيم الثالثة للنصارى ال

 ٣٧ هم أنفسهم
  ����اهللا 

يرتل غضب اهللا بسبب اإلباء 
 ١٣٦ واالجتراءواالعتداء

 ٢٤٧ اإلله احلي مع اإلسالم
حفر على لوح فطرة اإلنسان أن خالقه 

 ٣٥ ومالكه أحد
 ٤٩ علمه حييط باملاضي واحلال واملستقبل

 ٧٨ ال خيلف وعده أبدا
 ٨١ ال يظهر على غيبه إال الذي طهره بيده

 ٨٢ شأن أقواله ال يقل عن شأن أفعاله
 ٨٢ دقائق كثرية تكمن يف أسراره

 ٨٢ لقد خلق املخلوق على تفاوت  املراتب
 ١٠٠ ال نقدم قول املخلوق على قول اهللا

 ٩٢ إن اهللا علة العلل ومبدأ كل حركة وسكون
 ٩٢ هو خالق العاملني ورحيم وجواد وكرمي

 ١٥٧ إن اهللا كهف األرض والسماء
 ٧٦ ذكر منن اهللا
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 ٩٦ إن قرب اهللا ليس إرثا مقبوضا ألحد
 ٨ ليس من صفات اهللا الذاتية أن يعاقب أحدا

  � صفات اهللا
شرح لطيف ألم الصفات األربعة يف سورة 

 ٧ الفاحتة
 ٨ املعاقبة ليست من أم الصفات اإلهلية

 ٩٢ رمحة اهللا غلبت الغضب ورفقه غلب القسوة
  اإلهلام

ى املسيح املوعود بتلقي الوحي واإلهلام دعو
 ٥٣ واملدة اليت مضت عليه

 ٦٠ والرد عليه" يردها إليك"اعتراض على مجلة 
 ١٣٥ يف اإلهلام" عقب"املراد من 

 ١٣٥ املراد من البالء يف اإلهلام مصيبتان
 ٥٦ املراد من املاء والفشل يف اإلهلام

 ٦٠ راد منهوامل" فسيكفيكهم اهللا"اإلشارة يف إهلام 
اجلملة املكسورة ميكن أن ترتل على املؤمن 

 ١٩١ إهلاما بل الفاسق أحيانا يتلقاها ترغيبا أو ترهيبا
معروف ومسلم به " املكاملات اإلهلية"تعبري 

 ٢٦ يف كتب الصوفية الكرام
العلماء الصاحلون الذين آمنوا باملسيح 

 ١٠٤ املوعود وخصاهلم الكرمية واإلهلام يف حقهم
 ٨١ إن اهللا ال يطلع على غيبه إال من طهره بنفسه

النعم الثالثة اليت حيظى ا العبد عرب املكاملة 
 ١٩١ اإلهلية

ال يشرف باملكاملة اإلهلية غري اخلواص من 
 ١٩٠ عباده الصاحلني

 ١٩١ يف املكاملة يسأل العبد ربه وجها لوجه فيجيبه
  أم األلسنة

لسنة وهي خامت لقد جعل اهللا العربية أم األ
 ١٥٢ ألْسن العاملني

 ١٢٢اللغة العربية إهلامية ال يكمل فيها إال نيب أو 

 ويل خمتار
 ١٤٤ تعليم حضرته أربعني ألفا من اللغات العربية

جعل اهللا اللغة العربية أم األلسنة ومجيع 
 ١٥١ األلسنة مستخرجة منها

اللغة العربية مبرتلة املفتاح لكشف أسرار 
 ١٥٦  الدينيةالعلوم

اللغة العربية معيار حلب الرسول وحب 
 ١٥٦ القرآن الكرمي

أصل جذور اللغة اإلجنليزية واألملانية 
واليونانية والعربية واهلندية والالتينية والصينية 

 ١٥٢ والفارسية، العربية
  أم القرى

 ١٥٢ لقد جعل اهللا مكةَ أم القرى
  أم الكتب

م الكتب وفيه جعل اهللا القرآن الكرمي أ
 ١٥٢ ملخص كتب األولني واآلخرين

  اإلنسان
 ٥ التوحيد نقوشه حمفورة يف فطرة اإلنسان

 نعما ال حصر هلا قبل خلق �لقد خلق اهللا 
 ٩٠ اإلنسان

ليس اإلنسان حرا من كل النواحي بل 
 ٩٢ خيضع لقضاء اهللا وقدره

األمر الذي يراه اإلنسان بأم عينه يؤثر فيه 
 ٢٣٦ بشدة

ثالث نعم يفوز ا العبد الكامل عن طريق 
 املكاملة اإلهلية

  
١٩١ 

 ٢٤٧ أبواب علوم الغيب تفتح على اإلنسان الكامل
 ١٩ اإلنسان خيفي الوقائع تكذيبا خلصمه
 ٥٧ سبب والدة األوالد سعداء أو خبثاء

كل شقي يف جهنم سيصبح سعيدا بعد 
 ٩٢ حقب
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 ٨٢ حدحقائق كل األمور ال تفتح على كل وا
عندما تفقد قوة االستقامة يركن اإلنسان 

 ٥٩ إىل الذنب
  أهل احلديث

 ٢٨ أهل احلديث جيهلون مغزى األحاديث
  أهل السنة

من عقيدم أن العذاب ميكن أن يتأخر 
  يتأخر يف الوعيد اإلهلي أما الوعد فال

llll 

  
٢٨، ٧  

 
  الربوز

إن عقيدة الربوز ليست بدعة فقد سبقت 
 ١١٢ نظائرها 

 ٧٨، ٥١ املراد من البعثة الثانية للمسيح بروزية
الرتول بروزا أمر مسلم به يف الصحف 

 ٩٨ السابقة
 ١١٢ طريق الربوز ثابت من سنن الرمحن

  البغي
 ٦٩ إن التفكري يف التمرد وقاحة بذيئة

pppp  
  التأويل

 ٩٨ لقد أول املسيح نبوءة نزول إيليا
وص والدالئل جيب أن يؤول ما خيالف النص

 ١٠٠ الثابتة
  التثليث

 ٣٦ عقيدة النصارى يف التثليث
 ٣٧ رسم اآلهلة اسمة الثالثية

لو كان ضمري الناس حباجة إىل التثليث 
 ٥ لكانت مؤاخذم عن التثليث

 ٣٣ تعليم التثليث كذب حمض وطريق الشيطان
الذين جعلهم اهللا ثالثة ال ميكن أن يصبحوا 

 ٣٨ واحدا

 ٤١ ع التثليث وأول منكر لهخمتر
تفنيد التثليث يف ضوء األحداث اليت تعرض 

 ٤٤ هلا يسوع
 ٥ لو علِّم بنو إسرائيل التثليث ملا نسوه

تفنيد استدالل التثليث من كلمة ألوهيم 
 ٦ واستعمال هذه الكلمة يف التوراة

ليس يف اليهود أي فرقة تؤمن بالتثليث بينما 
 ٤٤ وحدة منذ القدمتوجد يف النصارى فرقة م

  التصوف
تعبري املكاملات اإلهلية تعبري معروف ومسلم 

 ٢٦ به يف كتب الصوفية الكرام
يا ومن أهل اهللا ويكره  يدعى صوفمن

 ٦٨ يعد من املكذبني الرجوع إيلّ
  التفسري

 ٩٩ اجتنبوا التفسري بالرأي
 ٨٢ "كانتا رتقا"تفسري 
 ٩٢ "خالدين فيها"تفسري 

 ٢٠٨ "فقل تعالوا"ة املباهلة تفسري آي
 ١٥٣ "سبع مساوات وسبع أرضني"توضيح 
 ٢١٠، ١٠١ "فلما توفيتين"تفسري 

 ٢١٠، ١٠١ معاٍن خمتلفة لكلمة التويف
ليس هناك أي حديث أو أي أثر للصحابة 

 ١٠١ يفسر التويف بغري املوت
إذا كان اهللا الفاعل لفعل التويف وكان املفعول 

 ١٠٩ غري قبض الروح واإلماتةبه بشرا فال يعين 
مل ترد كلمة التويف يف أي كالم أو شعر إال 

 ١١٠ مبعىن املوت
شرح لطيف ألم الصفات األربعة لسورة 

 ٧ الفاحتة
 ٨ نقطة عظيمة من املعارف اإلهلية يف الفاحتة
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 التقوى
 ١٧٠، ٩٦ النصيحة بالتحلي بالتقوى

 ١٣١ سرية املتقني
خبطئه ويقبل اإلنسان  إمنا التقوى أن يعترف

 ١٣١ ما هو صحيح
الذين يبايعون املسيح املوعود يتقدمون يف 

 ٢٠٢ الصالح والتقوى
ذرة من التقوى يف القلب تنقذ اإلنسان من 

 ٢٠٩ غضب اهللا
على اإلنسان أن يتحلى بالتقوى ويتورع 

 ٢٠٩ حماربة املبعوث اإلهلي
  التكرب

 ١١٥ اجتنبوا التكرب والالمباالة
 ٧٧  اهللا ال حيب املستكربينإن

  التناسخ
 ٩٠ "الرمحانية"هذه العقيدة تنايف نظام 

هذه العقيدة جتعل اإلله القادر واخلالق 
 ٩٠ ضعيفا عاطال

ال بد للقائلني بالتناسخ من اإلميان بأن 
 ٩٠ الروح واملادة قدميتان مثل اهللا

لو كان التناسخ من اهللا لكان عدد الناس 
 ٩١ غري احليوانات قلةً وكثرةمطابقا لعدد ت

 ٩١ نزول األرواح من السماء باطل
إذا كان الناس يعيشون يف األجرام السماوية 

 ٩١ فال معىن إلرسال األرواح إىل األرض
بعد اإلميان بالتناسخ جيب أن جيتنب املرء 

 ٩٤ النكاح
الربامهة يعتقدون بالتناسخ نظرا إىل تفاوت 

 ٩٠ مراتب املخلوقات
  حيدالتو

 ٤ العقل يشهد للتوحيد اإلسالمي فقط

 ٥ التوحيد آثاره منقوشة يف فطرة اإلنسان
 ٣٣ ال جناة بدون التوحيد

شعر املسيح املوعود باللغة العربية عن 
 ١٥٨ التوحيد

الفرقة املوحدة يف النصارى واعتناق 
 ٢١٠، ٤١ قيصر الروم دين هذه الفرقة 

وفاة "و" التفسري"للتفصيل انظر  (تويف
  ")املسيح
@x@x@x@x  

  اجلزاء 
 ٩٣ طريق اجلزاء يف اإلسالم أفضل ومعقول

طريق اجلزاء عند اهلندوس هو التناسخ وعند 
 ٩٠ النصارى الكفارة ونقضهما

  اجلماعة اإلسالمية األمحدية 
هذه الغرسة غرسها اهللا بيده فلن يضيعها 

 ٦٣ أبدا
ذكر فروع اجلماعة املخلصة يف خمتلف املدن 

 ٢٠٢ اهلندية
 ١٩٧ اجلماعة حترز تقدما غري عادي

 ٢٠٨ انضمام آالف السعداء إىل اجلماعة
مل يأت سيدنا املسيح املوعود 

 ١١٤، ١٠٥، ٩٦  كاملبتدعني�
 ١١٤ بعثة املسيح املوعود عند ظهور الفنت والبدع

تقدم أبناء مجاعة املسيح املوعود على درب 
 ١٩٧ الصالح والتقوى
 ١٩٩ بعض الصحابة باملالذكر تضحيات 

حديث بأن املهدي سيكون حبوزته كتاب 
 ٢١٣  صحابيا٣١٣يضم أمساء 

معظمهم يبكون يف السجدة ويتضرعون يف 
 ٢٠٢ التهجد فهم أكباد اإلسالم وقلوبه

 ٢١٣ مجيع الصحابة يتصفون بالصدق والصفاء
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 ٢١٣  صحابيا للمسيح املوعود٣١٣قائمة بـ 
صحابيا يف كتاب  ٣١٣قبله ذكرت أمساء 

 ٢١٣ مرآة كماالت اإلسالم
العلماء الصاحلون الذين آمنوا باملسيح 

 ١٠٤ املوعود وصفام النبيلة واإلهلام يف حقهم
 ٢٠٩ زمن املسيح واملهدي هو القرن الرابع عشر

 ٤٩ لقد جعله اهللا جمدد القرن الرابع عشر
 ٩٧  على رأس القرن�بعثة املسيح املوعود 

لقرن الرابع عشر حباجة إىل جمدد كان رأس ا
 ٢٠٩ يثبت صدق اإلسالم

يؤيد عقيدتنا القرآنُ الكرمي واحلديث 
 ٩٨ واألئمة والعقل واإلهلام املتواتر

ديننا هو اإلسالم وكتابنا القرآن الكرمي 
 ١٠٧ �ونبينا خامت النبيني 

 ٨١ ذكر فتاوى املشايخ ضد األمحديني
  اجلهاد 

 �لنصارى على قتال النيب الرد على اعتراض ا
وذكر قتال موسى ويشوع وداود عليهم 

 ٣٩ السالم
 ٤٠ الفرق بني حكمي اإلسالم والتوراة يف القتال

القتال دون إمتام احلجة منكر وقد صرب النيب 
 ١٠٥  عاما١٣ على املصائب �

  جهنم
جهنم مكان جلعل الناقصني كمال والغفّل 

 ٩٣ منتبهني
أم الداخلني فهي تريب لقد مساها اهللا 

 ٩٣ الداخلني كما تريب األم أوالدها
كل شقي يف جهنم سيصبح سعيدا بعد فترة 

 ٩٣ طويلة
 ٩٤ بشارة ألهل النار" خالدين فيها"يف آية 

   

 ح
  أحاديث/ حديث

األحاديث الصحيحة تصدق أن قوم يونس 
 ٢٩ وعد بنـزول العذاب

 ٢٩ أهل احلديث جيهلون مغزى األحاديث
 ٥١ العالمة احلقيقية للمسيح املوعود يف احلديث

كل قول يعارض احلديث الصحيح واخلرب 
 ١٠٤ مردود وباطل

 ١١٧ األحاديث ساكتة عن رفع املسيح إىل السماء
ليس هناك إام يف حديث الدارقطين بل 

 ١٨٣ حتقق اخلسوف والكسوف حبسبه
 ٢٣٣ حتقق النبوءة يشهد على صحة احلديث

دثني ليست طريقا لقبول احلديث فتوى احمل
 ١٨٠ ورده

لقد وصف املهدي بآل حممد يف احلديث 
 ١٨٢ كما وصف النصارى بآل عيسى

 ٢١١ ورد يف األحاديث أن املهدي سيكفَّر
 ٢٢٨ املراد من لفظ كدعه يف احلديث قاديان

 ٢٣٢ اآلثار واألحاديث اليت هي آحاد تفيد الظن
نني من رواة الرد على جرح احملدثني اث

 ٢٣٣ حديث اخلسوف
 ٢٣٣ ال ترد كل روايات أحد لكذبه

 ٢٣٢ الرؤية تزيل ضعف الرواية
  حروف األجبدية

 يف ١٣٠٠تساوي " غالم أمحد قادياين"
 ١١٨ حساب اجلمل وهو زمن بعثته

هوى "يستنبط تاريخ موت آم من عبارة 
" دجال بب يف عذاب اهلاوية املهلكة

 ١٣١ ١٨٩٦هو حبساب اجلمل، و
  احلسنة

 ٩٥ أنواع احلسنة، مصائب الصاحلني تكفر عن ذنوم
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  احلكومة اإلجنليزية 
 ١٧١ معاملة احلكومة عادلة جتاه كل دين 

اقتراح على احلكومة أن حتد احلرية يف 
 ٤٢ املناظرات الدينية

 ٧٠ الغرض من نصح احلكومة
مدح احلكومة الربيطانية والشكر هلا وذكر 

 ١٧١ مات عائلة املسيح املوعود هلاخد
 ١٧٢ الدعاء لطول عمر امللكة وبقائها

  خ
  )انظروا النبوة أيضا (خامت النبيني

  زيرـاخلن
 ١٩٣ زيرـأجنس حيوان وأجدرها بالكره هو اخلن

  د ر 
  الدجال

 ٥٢ الدجال لغةً مجاعة تنجس األرض بالدجل
قفة مجاعة القساوسة الذين يرون النجاة متو
 ٥١ على اإلميان بالصليب هم الدجال األكرب

استيالء الدجال املعهود على األرض كلها 
 ٥٢ إال احلرمني

  الدعاء
 ١٧٤  يف نزول املطر�معجزة إجابة دعاء النيب 

حرمان يسوع من إجابة الدعاء رغم دعائه 
 ٤٥ طول الليل

انظر مرزا  (املسيح املوعود وإجابة الدعاء
  )ادياين أيضاغالم أمحد الق

الدعاء لطول عمر احلكومة الربيطانية 
 ١٧٣ وبقائها

 ٢٠٥ دعاء املباهلة
  العامل/ الدنيا

هذا العامل لن يعيش إىل األبد بل قد قدرت 
 ٩٤ له اية

هذه الدنيا طرفة عني تنقضي مرارا 
 ٩٥ وحالوا

بعد هذا العامل هناك عامل آخر مسي يوم 
 ٩٤ الدين
  الدين

 ٢٤٧ يع األديان ميتة إال اإلسالممج
اللعنة على كاذب دون التعيني ليس ممنوعا 

 ٣٣ يف أي دين
توضيح القول بأن األديان الباطلة يف العامل 

 ٦٥ كانت بدايتها افتراء
 ١٩٠ الدين الفاسد املشوب بالشرك والباطل

  الذنب
 ٥٩ حني ال تبقى استقامة يركن املرء إىل الذنب

  الرؤيا
 تصدق رؤيا ضعيف اإلميان أو الكافر أو قد

 ١٩١ الفاجر
 ٨٥ املراد من عودة االبن امليت يف الرؤيا

تأويل اخلسوف والكسوف يف رمضان يف 
 ١٨٥ الرؤيا

 ١٨٩ كشف للمسيح املوعود وتأويله
 ٢٤٤  يف الرؤيا�زيارة النيب 
 يف �للنيب " صاحب العلم"زيارة بري 

 ٢٤٥ الرؤيا
  الرسالة

ال فتح املسيح رسالة مليئة بالشتائم إىل إرس
 ١٧٧ �املسيح املوعود 

أرسل املولوي الغزنوي رسالتني إىل املسيح 
 ٢٤٤ املوعود وبشره فيهما بالغلبة على الكفار

  )انظر عيسى يف األمساء(رفع عيسى 
 رمضان شهر نزول القرآن رمضان املبارك

 ١٨٤ الكرمي والربكات
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 يف رمضان يف تأويل اخلسوف والكسوف
 ١٨٤ الرؤيا

  الروح 
 ٩١ األرواح ال تنـزل من السماء

 ١١١ األرواح خالدة واملعاد حق
  روح القدس

 ٣٨ تشكل روح القدس على هيئة احلمام
   س ش ص ط

  السماء
 ١٨٣ السماء تشهد ألعمال األرض
 ٢٣٥ السماء مرآة ألحداث األرض

  )الدين(السيخ 
ا مسلما وحج مرتني كان باوا نانك صاحل

عباءته الشهادتني حتمل ووتزوج ابنة مسلم 
 ٢٠٢ وآيات أخرى

" ست بشن"ذكر مفصل للعباءة يف كتاب 
 ٣٧ "القول احلق"أي 

  الشتائم 
لقد أطلق يسوع شتائم شنيعة على طاليب 

 ١٧٨ املعجزة
 ٤٢ �شتائم القساوسة ضد النيب 

جيب على القساوسة أن يتخلوا عن طريق 
 ١٨٠ ائمالشت

إرسال سعد اهللا قصيدة زاخرة بالشتائم إىل 
 ٦١ �حضرته 
  الشرك

 ٣٦ اختاذ البشر إهلا شرك جنس
يف زمن احلواريني بذرت بذور الشرك يف 

 ٢١١ املسيحية
عبادة عيسى ال تقل عن عبادة األوثان 

 ٤٤ وعبادة رام

  الشريعة
لعنة اهللا ومالئكته والناس على الذين يزيدون 

 ١٠٦ الشريعة مثقال ذرة أو ينقصونعلى 
  شق القمر 

 إشارة �كان انشقاق القمر يف زمن النيب 
 ١٨٤ إىل انشقاق أمانة املشايخ

  الشكر
 ١٢٤ بالشكر تزيد النعم

القرآن الكرمي واحلديث حيثان احملسنني على 
 ١٧٢ الشكر

  الشيطان
 ٥٩ كان املسيح وأمه طاهرين من مس الشيطان

ع للشيطان ونزول اإلهلام عليه اتباع يسو
 ١٧٨ من الشيطان ثالث مرات

  صاحب الزاوية
تكذيب أصحاب الزوايا للمسيح املوعود 

 ٤٩  وتكفريهم له�
 ٧٤ أمساء أصحاب الزوايا الذين دعوا للمباهلة

  الصادق
 ٤٤ اهللا يؤيد الصادق

ِمن عالمات الصادق أنه يواجه معارضة 
  النهايةشرسة لكن الفتح حيالفه يف

  
٢٣٦ 

  الصالة والسالم 
عباد اهللا على  وآله و�الصالة على النيب 

 ٧٧ الصاحلني
  الصليب

مجيع أهداف الكفارة والتثليث مرتبطة 
 ٥٠ بالصلب

لقد جنّى اهللا املسيح من صليب اليهود واآلن 
 ١١٩ يريد أن ينقذه من صليب النصارى
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يب ظهور املسيح املوعود يف زمن غلبة الصل
 وكسره إياه من كربى آياته

٥٠ 

  الطاعون
 ٤٠ إن اهللا يرتل عذابه بالطاعون

 ٢٤٣ موت الناس بالطاعون
  الطبيب

إن اهللا يلهم األطباء علم األعشاب والتدابري 
 ٤٠ لعالج األوبئة

  ع غ
  عباءة باوا نانك

عباءة باوا نانك اليت كُتبت عليه الشهادتان 
 ٢٠٢ ثِّل ذكرى عظيمة لهوآيات القرآن الكرمي مت

" ست بشن"ذكر مفصل للعباءة يف كتاب 
 ٣٧ "القول احلق"أي 

   العذاب
إمنا يرتل غضب اهللا بسبب اإلنكار 

 ١٣٧ واالعتداء
 ٤٠ إن اهللا يرتل عذابه بالطاعون واهليضة

 ٩٢ انتهاء لكل عذاب 
 ٩٣ ال يصح عزو فكرة أبدية العذاب إىل اهللا

 ٧  الضراعة والرجوعالعذاب يؤخر بسبب
من عقيدة أهل السنة أن العذاب ميكن أن 
 يتأخر يف الوعيد اإلهلي أما الوعد فال يتأخر 

  
٣٠ ، ٧ 

 الفرحة الكاذبة تتحول أخريا إىل عذاب 
 ١٩٧ لعني 

 ٢٣٩ رفع العذاب عن قوم يونس دون أي شرط
  العربية اللغة 

نيب أو اللغة العربية إهلامية وال يكمل فيها إال 
 ١٢٣ ويل خمتار

علّم اهللا املسيح املوعود أربعني ألفا من 
 ١٤٥ اللغات العربية

لقد جعل اهللا اللغة العربية أم األلسنة 
 ١٥٣-١٥٢ ومجيع األلسنة مشتقة منها 

 �العربية خامت ألسن العاملني كما أن النيب 
 ١٥٣ خامت النبيني

اللغة العربية مبرتلة املفتاح لكشف أسرار 
 ١٥٧ العلوم الدينية

 وحب �اللغة العربية معيار حلب النيب 
 ١٥٧ القرآن الكرمي

أصل جذور اللغة اإلجنليزية واألملانية 
واليونانية والعربية واهلندية والالتينية والصينية 

 ١٥٣ والفارسية عربيةٌ
  العقيدة 

 ١٠٦ منكر العقيدة اإلمجاعية ملعون
 ٣٠  وقاحة وإحلاداإلعراض عن العقيدة اإلمجاعية

 ٣٦ عقائد النصارى يف التثليث والكفارة
إن عقيدتنا مؤيدة بالقرآن الكرمي واحلديث 

 ٩٧ واألئمة والعقل واإلهلام املتواتر
إن ديننا هو اإلسالم وكتابنا القرآن الكرمي 

 ١٠٦ �ونبينا خامت النبيني 
  املشايخ/العلماء

 ١٥٦ ربيةالعبفضيلة العلماء على معرفتهم توقف ي
 ١٨٤ إن العلماء مبرتلة مشوس األرض وأقمارها

 ٨١ ِقسما العلماء والنساك
املسلمون يعِرضون عن نصوص القرآن 

 ٥٣ واحلديث
 ١٠٧ املشايخ يؤيدون بعقائدهم أعداء امللة

 ١٠٧ كان العلماء األسالف صاحلني وأتقياء
العلماء مينعون من دخول املساجد ويضلون 

 ١١٤ الناس
انظر (طالق دعوة املباهلة إىل املشايخ إ

  )املباهلة
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  )انظر عنوان الفتاوى(فتاوى املشايخ 
 ١٢٣ توجيه اخلطاب إىل املشايخ وذكر صفام

 ١٤٠ مل يبق يف املشايخ نور وفراسة
 ١٤٣ حب املشايخ للدنيا ونفاقهم وفسقهم

 ١٤٥ حتدي املشايخ فصيحي اللسان باملواجهة
سر أن تظهر الوضع كان يف اخلسوف 

 ٢٣٧ املظلم للمشايخ يف السماء
 ١٤٥ ذكر تسعة مشايخ متكربين أشرار

 ٩٩ العلماء ينتظرون نزول املسيح من السماء
تلقى املسيح املوعود إهلاما يذكر خصاال 

 ١٠٥ محيدة للعلماء الصاحلني الذين آمنوا به
  الغضب

يرتل غضب اهللا بسبب اإلنكار والتجاسر 
 ١٣٧ داءواالعت
  الغيب

 ٨٢ ال يظهر اهللا على غيبه إال من طهره بيده
 األسرار املكتومة منذ األزل �كشف اهللا 

 ٧٨ يف علمه على املسيح املوعود
 ١٨٦ األمور الغيبية اليت اطلع عليها املسيح املوعود

  القرن
 ٢١١ زمن املسيح واملهدي هو القرن الرابع عشر

 ٥٠  القرن الرابعود جمدداملسيح املوعاهللا جعل 
 ٩٨ جميء املسيح املوعود على رأس القرن

كان اإلسالم على رأس القرن الرابع عشر 
 ٢١١ حباجة إىل ظهور جمدد يثبت صدق اإلسالم

 املناظرة بني الفرقة املسيحية املوحدة 
 ٢١١ واملشركة يف القرن الثالث امليالدي

 ٤٢ ديالتثليث بعد القرن الثالث امليالاخترع 
  القساوسة 

آم هو املسئول عن كل بذاءة القساوسة 
 ٢ األغبياء

 ١٦ الذين هم على شاكلة القساوسة كاذبون
لقد دخل آم القرب بعد تسويد وجوه 

 ١٧٩ القساوسة
دعوة املباهلة للقسيس الذي يشك يف قضية 

 ٣٣ آم
 ٣٦ أحسن طريق للحكم جلميع القساوسة

 ١٩٦ � سيدنا وموالنا القساوسة يسيئون إىل
 ٣٩ القساوسة يهينون اإلسالم وحيتقرونه

 ٥١ ليس هناك دجال أكرب سوى القساوسة
االقتراح على القساوسة أن يتخلوا عن 

 ١٨٠ طريق اإلساءة وإطالق الشتائم
لنا أي إذا كان لدى القساوسة إميان فلريجع 

 ١٧٩ قسيس حذاًء مقلوبا إىل وضعه الصحيح
فوا الكذب لتكذيب النبوءة القساوسة وظ

 ٢٢٩ عن آم
  ف ق ك

  الفتنة
من الواجب على الصادقني القضاء على 

 ٤٤ الفتنة
 ٤٩ لقد جتاوزت فتنة التكفري حدودها

 ٥٠ هذا الزمن النتشار الفتنة الصليبية وطوفاا
 ٢٤٣ ظهور فتنتني عظيمتني ضد املسيح املوعود

  الفتاوى
 ٨١ األمحدينيذكر فتاوى املشايخ ضد 

فتوى الشيخ نذير حسني الدجالية ضد 
 ٤٩ املسيح املوعود افتراء حمض

  )انظر التفسري أيضا (القرآن الكرمي
القرآن الكرمي كالم اهللا املقدس ومنـزه عن 

 ٣٤ كل خطأ وضالل
ال نظري للقرآن يف العدل والرمحة يف كل 

 ٤١ أحكامه
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لقد وصف القرآن الكرمي القساوسة 
 ٥١ ال األكرببالدج

 ٥١ دجل األمم األخرى يف القرآن بني اهللا 
لقد جعل اهللا القرآن الكرمي أم الكتب وفيه 

 ١٥٣ خالصة كتب األولني واآلخرين
سيبقى املسلمون أو النصارى غالبني يف 

 ٥٢ األرض حبسب قول القرآن الكرمي
 ٥٤  يف القرآن الكرمي من املفتري�تربأ اهللا 

 ٢٩ ن الكرمي من أغلبية الناسارتفع علم القرآ
 ١٨٠ مل خيربنا اهللا يف القرآن الكرمي عن يسوع

 جبالء إن املسيح رفع إىل �يقول اهللا 
 ٢١ السماء بعد املوت

 ٢٤٨ تعليم املسيح املوعود عن القرآن الكرمي
نبوءات القرآن الكرمي عن الزمن األخري اليت 

 ١٠٥ حتققت
يف سورة شرح لطيف ألم الصفات األربعة 

 ٨ الفاحتة
ذكر نقطة عظيمة من املعارف اإلهلية يف 

 ٨ الفاحتة
 �االتباع الصادق للقرآن الكرمي والنيب 
 ٢٤٨ وحبهما جيعل اإلنسان صاحب كرامات

  احللف/القسم
 ١ من رفض احللف باسم الرب فسيقتلع ويباد

لقد أفصح آم بإعراضه عن القسم بأنه 
 ٢ رجع إىل احلق

اجب عند النصارى من أجل حسم القسم و
 ١٢٨ النـزاع
  الكاذب

 ٢٣٤ كذب أحٍد ال يبطل روايته دائما
الكاذب ينال القبول أول األمر لكنه يهان 

 ٢٣٦ يف النهاية

  الكسوف واخلسوف
 ١٨٣ كتيب عريب عن الكسوف واخلسوف

 ٢٣٦ الكسوف واخلسوف آية الغضب واإلنذار
 ورد حديث بوجوب صالة اخلسوف

 ٢٣٧ واالستغفار ودفع الصدقة
الكسوف واخلسوف يشهد على الوضع 

 ٢٣٧ املظلم ألهل األرض
احلكمة يف تعيني الكسوف واخلسوف 

 ٢٣٦، ١٨٣ آية للمهدي املوعود
يتضمن احلديث نوعني من اخلسوف أحدمها 
خسوف قلوب املشايخ والنساك والثاين 

 ١٨٥ خسوف القمر والشمس
 التواريخ مل حيدث اخلسوف يف هذه

 ٢٣٠، ١٨٢ يف رمضان عند ادعاء أي مدع 
لو كان املراد أول ليلة من الشهر الستخدم 

 ٢٣١ القمر"ال " اهلالل"
 ٢٣١ التواريخ احملددة للخسوف والكسوف

اخنسف القمر يف الثالث عشر وانكسفت 
 ٢٣٤ الشمس يف الثامن والعشرين

ليس املراد بيان ندرة اخلسوف والكسوف 
 ٢٣٢ املراد ختصيصهما باملهديوإمنا 

إقرار اجلرائد بأن مثل هذا اخلسوف 
 ٢٣٣ العجيب مل يسبق له نظري يف املاضي

وسوسة عبد احلق عن اخلسوف والكسوف 
 ٢٣٥ وتفنيدها
  الكشف

رؤية حضرته حلماة أمحد بيك 
 ١٨٧، ١٣٦ متمثلةً يف الكشف

حترك روح االبن الرابع للمسيح املوعود 
 ١٢٣  يف صلبه�
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٢٠

كشف املسيح املوعود عن تفوق مقاله يف 
 مؤمتر األديان

١٨٩ 

كشف املولوي عبد اهللا الغزنوي رأى فيه 
 ٢٤٦ النور نازال يف قاديان

 يف �للنيب " صاحب العلم"زيارة بري 
 ٢٤٥ الكشف

اهللا يذيق السيئني أيضا طعم الرؤيا أو 
 ١٩١ الكشف أو اإلهلام

  لكفارةا
 ٣٦ يف الكفارة والتثليثعقيدة النصارى 

مجيع أهداف الكفارة والتثليث مرتبطة 
 ٥٠ بالصليب

صنوف احلسنات وتكفري مصائب الصلحاء 
 ٩٥ عن ذنوم

  ل م
   اللعنة

 ٣٣ الويل واللعنة شيء واحد
ـُدرت شفقة ورمحة  ٩٤ بعد كل لعن ق

لعنة اهللا ومالئكته والصلحاء على الذي ال 
 ١٩٣ كذيبيواجه وال يكف عن الت

  املاسونية
املاسونيون ال يكشفون أسرارهم على غري 

 ٢٣ األعضاء
  مؤمتر عظيم ألديان العامل
 ١٨٩ إعالن عن مؤمتر األديان

كان مؤمتر األديان جالب العز والشرف بعد 
 ٢٠٣ املباهلة

نبوءة تفوق مقال املسيح املوعود 
 ٢٤١، ١٨٩ وحتققها

غري العادي  �تأثري مقال املسيح املوعود 
 ٢٠٧ يف املستمعني

إقرار املعارضني بأن مقال حضرته نال 
 ١٩١ املركز األول

 فاق �سلّمت اجلرائد بأن مقال حضرته 
 ٢٤١ مجيع املقاالت

 ٢٤١ يف مؤمتر األديان تلقى املشايخ إساءة شنيعة
  املباهلة 

 ٢٠٩ تفسري آية املباهلة
ايخ أمر اهللا املسيح املوعود بأن يدعو املش

 ٦٦ للمباهلة
التأثري الكاذب ملباهلة عبد احلق من مجاعة 

 ٢٤٥ الغزنويني والرد عليه
  حتدي املباهلة

أمساء املشايخ وأصحاب الزوايا املخاطبني 
 ٧١ يف املباهلة

إعالن دعوة املباهلة إىل املشايخ 
 ٢٠٥، ١٩٤، ٤٩ املكفرين

 ١٧٠ أمساء بعض املشايخ املخاطبني يف املباهلة
 ٣٤ عوة النصارى ليتحاكموا إىل اهللاد

دعوة املباهلة إىل النصارى املشككني يف 
 ٣٣ موت آم

  طريق املباهلة
الطريق املسنون أن يباهل الناس املبعوث من 

 ٢٠٩ اهللا
موجه إىل مجاعة مقابل " تعالوا"اخلطاب يف 

 ٢٠٩ النيب
جيب أن يكون عدد املباهلني 

 ١٩٤، ٢٠٥، ٦٩ عشرة على األقل
 ٥٥ مباهلة املسيح املوعود ممسكا إهلاماته يف يده

 ١١٦ االقتراح باالستخارة املسنونة قبل املباهلة
 ٢٠٥ كل مباهل جيب أن ينشر إعالنا
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أسلوب املباهلة للذين يقيمون على مسافة 
  ميال٧٥أبعد من 

٢٠٦ 

أسلوب املباهلة للذين يقيمون ضمن مسافة 
 ٢٠٦  ميال٧٥

   وشروطها دعاء املباهلة
 ٦٧، ٦٦، ٤٧، ٣٤ أسلوب دعاء املباهلة وشروطها

 ١١٦، ١١٥ أدعية الفريقني للمباهلة وشروطها
 ٢٠٥ �نص مباهلة املسيح املوعود 

  الربكات والترقيات بعد املباهلة
األمور اليت تسببت يف الشرف والعزة 

 ٢٤٥، ١٩٨ بعد مباهلة الشيخ عبد احلق
 ٢٠٠ هلةالنعم املادية بعد املبا

  املثال
 ٨٤ بيان التفاوت يف املخلوق وتفصيله باملثال

مثال اإلنسان الذي ال يبدو فاسقا يظهر 
 ٨٨ جهله مع كونه عاملا

أمثلة من يعيش عيشا رغيدا ومتنعما 
 ٩١- ٨٨ وسعيدا وآخر يعيش فاسقا

  ادد
 ٨٠ إن اهللا يبعث على رأس كل قرن

 ٢١٠، ١١٩ يصرخ العصر لبعثة جمدد
ينبغي أن ال يستعجل املرء احلكم على ادد 

 ٨٦ وصدقه
 جمدد القرن الرابع �املسيح املوعود 

 ١١٩، ٤٩ عشر
 ٥٠ لكل جمدد مهمة معينة حبسب حاجة العصر

 ٢١٠ سبب تسمية ادد باملسيح ابن مرمي
  املسيحية

النصارى كانوا على حق فقط ما دام املسيح 
 ٢١٠ حيا

 ٩٤ هللا صلب ابنههم يعتقدون أن ا

 ٤٥ النصارى يأكلون احلمام بشوق مع أنه إهلهم
 ١٦ عالمة مسيحي صادق

 ٤٥ النصارى يف احلقيقة عبدة اإلنسان
 ١٨،٤٢ النصارى يكذبون بكل جتاسر وال خيجلون

 ٢١١، ٤٥ فرقة النصارى املوحدة
إذا كان أي مسيحي يشك يف افتراء آم 

 ١٥ فلريفع شكَّه بشهادة مساوية
 ١٧٦ نبوءة فتنة النصارى يف الرباهني األمحدية

 حبدوث نزاع بني �تنبأ رسول اهللا 
 ١٨١ النصارى واملسلمني

العقيدة املسيحية بأن اهللا ثالثة أقانيم 
 ٣٥، ٣٤ األب واالبن وروح القدس

 ٤٣، ٣٣ إطالق دعوة املباهلة للنصارى
 ٢١١ نقطة رائعة لكشف فساد زمن النصارى

 ٩٤  املسيحية ال يثبت أن اهللا رحيمحبسب تعليم
طريق اجلزاء عند اهلندوس هو التناسخ 

 ٩٥، ٩٢ وعند النصارى الكفارة، ونقضهما
بذرت بذور الشرك يف املسيحية يف زمن 

 ٢١١ احلواريني
اتباع يسوع للشيطان ونزول اإلهلام عليه 

 ١٧٨ من الشيطان ثالث مرات
 املوحدة أقيمت املناظرة بني الفرقة املسيحية
 ٢١١ واملشركة يف القرن الثالث امليالدي

مجيع أهداف الكفارة والتثليث مرتبطة 
 ٥٠ بالصليب

لقد جنّى اهللا املسيح من صليب اليهود واآلن 
 ١١٩ يريد أن ينقذه من صليب النصارى

 عند غلبة �ظهور املسيح املوعود 
 ٩٨ الصليب وكسره إياه

بية هذا الزمن النتشار الفتنة الصلي
 ٥١، ٥٠ وطوفاا 
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 ٣٦ العقيدة املسيحية عن التثليث والكفارة
 ٤٢ فرقة النصارى املوحدين

  التثليث 
 ٣٦ عقيدة التثليث للنصارى

أثناسيسوس "مبتدع عقيدة التثليث األسقف 
 ٤٢ بعد القرن الثالث" السكندري

 ٣٨ رسم األقانيم الثالثة للنصارى
التثليث لو كان ضمري الناس حباجة إىل 

 ٥ لكانت مؤاخذم عن التثليث
 ٣٣ تعليم التثليث كذب حمض وطريق الشيطان

الذين جعلهم اهللا ثالثة ال ميكن أن يصبحوا 
 ٣٨ واحدا

 ٤١ التثليث ظهر بعد القرن الثالث امليالدي
الرد على التثليث من خالل األحداث اليت 

 ٤٣ تعرض هلا يسوع
 ٥  نسوهلو علم بنو إسرائيل التثليث ملا

تفنيد استدالل التثليث من كلمة ألوهيم 
 ٦ واستعمال هذه الكلمة يف التوراة

ال توجد يف اليهود فرقة تؤمن بالتثليث بينما 
 ٤٤ توجد يف النصارى فرقة موحدة منذ القدم

  املالئكة
 ٤٩ االفتراء على املسيح املوعود بأنه ينكر املالئكة

أخاف إنا : رؤية آم للمالئكة وقوله
 ١٩، ١٨ املالئكة الدمويني

  امللك 
اإلسالم ال يأمر بالتمرد على امللك الكافر 

 ٤٠ اغتناما لعدله
امرباطور الروم اعتنق دين الفرقة املسيحية 

 ٤١ املوحدة وكان ستة ملوك موحدين بعده
 حتقق نبوءة إشعياء نتيجة ضراعة �أخر اهللا 
 ٢٣٧  يوما١٥ عاما بدال من ١٥امللك إىل 

  املناظرة 
 ٤٢ األحقاد تكثر بكثرة املناظرات

 يف �إظهار رغبة املسيح املوعود 
 ٢٦٨ اإلعراض عن املناظرات

املناظرة بني الفرقة املسيحية املوحدة 
 ٢١٠، ٤١ واملشركة
  )�املسيح املوعود  (معارضة

 ١٥٥ تسعة أشخاص كفَّروه وسبوه
ابة دعوة شيخني إىل رؤية آية املباهلة والكت

 ١٥٦ باللغة العربية
 ١٩١ أقر املعارضون بأن مقاله تفوق على اجلميع

 ١٩٢ دعوة املعارضني للمواجهة يف ثالثة أمور
 ٢٣٩ ذلة املعارضني والعاقبة السيئة

لقد عصم اهللا املسيح املوعود برمحة منه 
 ٢٠٢ وفضٍل مما أصيب به املعارضون

أن  املعارضني إىل �دعوة املسيح املوعود 
 ٢٤٩ يعيشوا بصحبته

  املعجزات
 بإنزال املطر بعد شح �معجزة النيب 

 ١٧٤ األمطار
 ١٧٩ شتائم يسوع الشنيعة لطاليب اآليات

 ١٧٩ ِبركة كاشفة حلقيقة معجزات يسوع
 ٤٩ مل ينكر املسيح املوعود معجزات األنبياء

  املفتري
القرآن والتوراة واإلجنيل تشهد على أن 

 ٦٥  عاجالاملفتري يهلك
 ٩٩، ٥٤ اهللا يبطش باملفتري عاجال

  املشايخ /املولوي
فيا مجع املشايخ األشقياء، حتام ختفون 

 ٢١ احلق؟
 ٤٩ املشايخ مل يعملوا عقوهلم يف أمر التكفري
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 ٥٣ إم أحدثوا الفتنة والفرقة يف املسلمني
مخسة قرائن أوتوها لفهم صدق املسيح 

 ٥٣ املوعود
هون اليهود الذين وشوا بعيسى هؤالء يشب

� ٧٠ 
املشايخ قد آمنوا يف قلوم وإن مل يقروا به 

 ١٨١ باللسان
إذا أراد أي شيخ املواجهة يف بيان معارف 

 ١٨٢ القرآن الكرمي فسوف يواجه اهلوان الشديد
هؤالء املشايخ تلقوا العلوم إال أن العقل مل 

 ١٨٤ يقترب منهم حىت اآلن
 ٢٣٠  باليهود� لقد مساهم النيب

املشايخ اخلبثاء يكنون يف نفوسهم طبع 
 ١٩٤ اليهود

إن اهللا تعاىل قد شبه اليهود باحلمار حيمل 
 ٢٣٢ أسفارا، أما هؤالء فمجرد محري

 ٢٤١ املشايخ مسلمون صورة لكنهم يهود سريةً
لقد واجه املشايخ يهوديو السرية ذلة شديدة 

 ٢٣ يف قضية آم
 ١٩٥ عمى أنكر وجود الشمساملشايخ يشبهون أ

 ده أحدا إذا ردأشاع شرير أنه يعرف ِورد
 ١٧٧ �فسيتمكن من رؤية اهللا 

األسف على أم حيبون أن يدعوا مشايخ 
 ٢٠٨ وهم بعيدون عن التقوى والدين

املشايخ ال يريدون أن تتحقق أي نبوءة للنيب 
� ٢٢٩ 

لقد شهدت السماء على دعوى حضرته إال 
 ٢٣٠ ايخ الظاملني ينكرونأن املش

يا أيها املشايخ، إنكم وصمةَ عار يف وجه 
 ٢٣٢ اإلسالم، افتحوا العيون

 ٢٣٧ لقد عقد املشايخ العزم على تكذيب اآليات

  املهدي املعهود
احلكمة يف تعيني آييت اخلسوف والكسوف 

 ١٨٤ للمهدي
يف اسم املهدي إشارة إىل أن الناس لن 

 ١٨٤ يعدوه مهتديا
قد وصف املهدي بآل حممد يف احلديث ل

 ١٨٤ كما وصف النصارى بآل عيسى
زمن ظهور املهدي واملسيح هو القرن الرابع 

 ٢١١ عشر اهلجري
 ٢١٣ عدد أصحاب املهدي على عدد أهل بدر

 ٣١٣حبوزة املهدي كتاب يضم أمساء 
 ٢١٣ صحابيا

 ٢١٣ سيخرج املهدي من قرية يقال هلا كدعه
  ن 

  النبوة
 أي نيب ال قدمي وال �لن يأيت بعد النيب 

 ٢٦ ..جديد
من االفتراء على املسيح املوعود أنه يدعي 

 ٤٨ …النبوة بنفسه 
الذي يؤمن بالقرآن ال ميكن أن يقول إنه 

 ٢٦ �نيب أو رسول بعد النيب 
 ى النيباهللا �لقد مس املوعود نيب املسيح 

 ٢٦ ت اإلهليةجمازا، واملراد منه تلقّي املكاملا
 ٣٣ ابن مرمي مل يكن إهلا بل كان إنسانا ونبيا

 العلم من منبع �لقد تلقى أصحاب النيب 
 ١٠١ النبوة

اللغة العربية خامت ألسن العاملني كما أن 
 ١٥٤  خامت النبيني�الرسول 

 ٧٧ لقد جعل اهللا األنبياء أوتادا خليام التوحيد
 وموسى �ذكر إساءات أعداء النيب 

 ١٩٦ سى حبقهم وجتاسرهم عليهموعي
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إنكار يسوع بالنيب القادم وقوله بأن 
 ١٨٠ الكاذبني سيأتون

  النبوءات
يف النبوءات تكمن استعارات 

 ٨٦، ٨٤، ٥٠ وإشارات لطيفة 
األوقات يف النبوءات استعارات فاليوم 

 ١٢٣، ٣٠ سنةٌ 
تكون يف النبوءات شروط خارقة للعادة 

 ٢١٣ لى استغالهلاحبيث ال يقدر الكاذب ع
 ٢٣٩ نبوءة الوعيد ميكن أن تتأخر دون أي شرط

 ٤٦ اإلعراض عن نبوءات واضحة وقاحة
مل ترد كلمة الرجوع يف نبوءة املسيح، بل 

 ٩٦ زولـالن
  ����نبوءات النيب 

 ١٠٤ النبوءات اليت حتققت يف الزمن األخري
 حبدوث نزاع يف �حتققت نبوءة النيب 

 ١٨١ ملسلمني والنصارىالزمن األخري بني ا
حتققت اليوم النبوءة بأن املهدي سيكون يف 

 ٢١٣  صحابيا٣١٣يده كتاب يضم أمساء 
 ٢٢٩ كلمة كدعه يف النبوءة تدل على قاديان

 عن زواج املسيح املوعود �نبوءة النيب 
 ٢٣٨ وإجنابه

حتقق نبوءة اخلسوف 
 ١٨٢، ١٢١، ١٠٦، ٥٣ والكسوف 

ر الصليب وقتل أمر املسيح املوعود بكس
 ٥١ الدجال

  نبوءات املسيح املوعود
نبوءات املسيح املوعود على شاكلة نبوءات 

 ٢٣٧  أنبياء اهللا
 ٢، ١ النبوءات الدالة على موت آم

 ٢٨ النبوءة عن قتل ليكهرام البيشاوري

 ١٧٥ نبوءته عن فتنة يقيمها النصارى
نبوءته عن فيضان الفصاحة والبالغة على 

 ١٨١ شفتيه
 ١٨٢ نبوءته بأنه علِّم القرآن

 ٢٠٦، ١٨٩ نبوءته بتفوق مقاله يف مؤمتر األديان
 ١٨٨ أنبئ بوالدة األبناء عنده قبل والدم

للتفصيل انظر (نبوءة مبوت عبد اهللا آم 
  )عبد اهللا آم يف األمساء

للتفصيل (النبوءة عن أمحد بيك وصهره 
  ) انظر أمحد ييك يف األمساء

بوءته بأن اخللق سريجع إليه وأنه يكسب ن
 ١٧٥ الصيت يف العامل

نبوءاته مبوت البانديت ديانند وإخفاق دليب 
سنجهـ يف جولته يف اهلند وتعرض مهر 

 ١٨٦ علي اهلوشياربوري ملصيبة
 ١٩٤، ١٩٣ تفصيل ستة أنواع من آيات اهللا معه

  النبوءات املتنوعة
زمن حتقق نبوءات القرآن الكرمي عن ال

 ١٠٦ األخري
تسمية عمانوايل قد حتققت يف رأي اليهود 

 ٦ حبق ولد قبل يسوع
 ٢٩  عن دمار نينوى�نبوءة يونس 

لقد غري اهللا نبوءة إشعياه بسبب ضراعة 
 ٢٣٧ امللك

 ٢٤٢ �نبوءة البطالوي الشيطانية ضد حضرته 
  النجاة 

 ٣٦ ال جناة دون التوحيد
 ٣٤ تعليم املسيحية عن جناة العامل

 ٩٤ ليس الناس سواء يف مدارج النجاة
ليس طريق النصارى للنجاة مبنيا على العدل 

 ٩٤ واإلحسان
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  نزول املسيح 
 حبق املسيح �مل ترد يف نبوءة النيب 

 ١٠٨، ٩٦ كلمة الرجوع وإمنا وردت كلمة نزول
 بني الرجوع والرتول عند بون شاسع مثة

 ٩٦ أهل املعرفة
 ٩٩ لمة الرتول من السماءمل يرد يف احلديث ك

يستحيل نزول املسيح ماديا عند املنارة 
 ١٠٠ شرقي دمشق بسبب وفاته

 ١٠٧ الرتول أيضا حق بسبب اآلثار املتواترة
الرتول الربوزي ثابت من الصحف السابقة 

 ٩٨ وليس الرتول الشخصي
 ٩٨ لقد أول املسيح نزول إيليا

 اآلن هو على شاكلة �نزول عيسى 
 ٩٩  إيليا يف املاضينزول

الرتول فرع الصعود فإذا مل يثبت صعود 
 ١١٦ املسيح إىل السماء فكيف يرتل

لقد رفع املسيح إىل السماء بعد الوفاة 
 ٢١٠ ونزوله بروزا ال حقيقة

  ه و ي
  اهلندوسية 

 ٤٤ اهلندوس ال يأكلون الثور إهلهم الزائف
 ٩٣ حيبون أن تدوم الفاحشة

ن تفاوت الطبقات بسبب قول الربامهة أ
 ٩٠ الذنوب يف الوالدة املاضية

يقولون ليس هناك خالق هو أصل 
 ٩٠ املخلوقات

 ٩٣ لقد مجعوا يف أفكارهم التناقضات
طريق اجلزاء عند اهلندوس هو التناسخ 

 ٩٣- ٩٠ وعند النصارى الكفارة، ونقضهما
  عقيدة التناسخ عند اهلندوس

 ٩٠ هذه العقيدة ختالف رمحانية اهللا

هذه العقيدة جتعل اإلله القادر واخلالق 
 ٩٠ ضعيفا عاطال

دم الروح ال بد للقائلني بالتناسخ من اإلميان بِق
 ٩٠ واملادة، ويف هذه احلالة ال يبقى رب العاملني

لو كان التناسخ من اهللا لكان عدد الناس 
 ٩١ مطابقا لتنوع احليوانات قلةً وكثرة

اطل ودون أي نزول األرواح من السماء ب
 ٩١ دليل

إذا كان الناس يعيشون يف األجرام السماوية 
 ٩١ فال معىن إلرسال األرواح إىل األرض

بعد اإلميان بالتناسخ جيب أن جيتنب املرء 
 ٩٤ النكاح

الربامهة يعتقدون بالتناسخ نظرا إىل تفاوت 
 ٩٢ مراتب املخلوقات

  الوعيد
 ٢٨ جيوز تأخر نبوءة الوعيد

 ٨ شروط حىت لو مل يذكر فيه ذلكالوعيد م
سنة اهللا يف نبوءة الوعيد أا تلغى بالتوبة 

 ١٨٦ والرجوع حىت لو مل يكن هناك أي شرط
 ٢٨ ميعاد الوعيد ميكن أن يلغى بالتوبة واخلوف

 ١٤٠ إن اهللا ال يلغي شرط الوعيد
  وفاة املسيح 

 ٢١١، ١٠٢، ٨٢ �فلما توفيتين�تفسري 
 ١١١، ١٠٢ "التويف"ة لكلمة املعاين املختلف

مل يرد أي أثر من الصحابة أو حديث يريد 
 ١٠٢ معىن آخر للتويف غري املوت

إذا كان اهللا هو الفاعل لفعل التويف وكان 
املفعول به أحد الرجال أو النساء فهو يعين 

 ١١١ قبض الروح واإلماتة حصرا
مل ترد كلمة التويف يف أي كالم أو شعر إال 

 ١١٢ وتمبعىن امل
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 اليت تكلم �أمساء كتب املسيح املوعود 
 ٥٣ فيها عن وفاة املسيح

 ٨٠ لقد أنبأ اهللا املسيح املوعود بوفاة املسيح
 ١٠٠، ٩٧  املسيح موتشهادة اهللا ورسوله على 

اإلمام مالك واإلمام ابن حزم واإلمام 
 ١٠١، ٥٣ البخاري يؤمنون بوفاة املسيح 

 ١٠١ اإلمجاع على وفاة املسيح
حتققت وفاة املسيح من 
القرآن واحلديث وشهادة 

 أهل العصر والعقل
١٠٩، ١٠٣، ١٠٠ ،
٢١١، ٢٠٩، ١١٣ 

رأى النيب املسيح ليلة املعراج ضمن األنبياء 
 ١٠٢ املوتى

 سيكون �ورد يف احلديث أن عمر النيب 
 ١٠٩ �نصف عمر عيسى 

  الوالية
 ٧٧ دلقد جعل اهللا األولياء أوتادا خليم التوحي

 ٨٣ األولياء يعصمون من كل زيغ وعوج
 ١٥٧ أولياء اهللا يغلبون املخالفني يف اية املطاف

  الويل
 ٤٤ كلمة الويل تستخدم للدعاء على أحد

جيب على النصارى استخدام كلمة الويل 
 ٤٧ اليت تعين اللعنة واهلالك

  يأجوج ومأجوج
 ١٠٤ لن حيارب املسيح املوعود يأجوج ومأجوج

 ١٠٦ لقد أُخرجت أفواج يأجوج ومأجوج
  
  
  
  
  
   

 يوم الدين 
بعد هذا العامل هناك عامل آخر مسي بيوم 

 ٩٥ الدين
  )املوحدين (يونتريين

فرقة النصارى املوحدين الذين يؤمنون بأن 
 ٤١ يسوع إنسان ورسول فقط

املاليني من أتباع هذه الفرقة موجودون يف 
 ٤٤ أمريكا وأوروبا

 ٢١٠ ة بني الفرقة املوحدة واملشركةاملناظر
  اليهودية 

 ٥ اليهود يشهدون أم مل يتلقوا تعليم التثليث
لو كان اليهود أخربوا بأن إهلا سيولد من 

 ٥ بطن امرأة ملا أنكروه
 ٤٤ ليست فيهم فرقة تؤمن بالتثليث

لقد كفَّر اليهود املسيح بسبب تأويله للنبوءة 
 ٩٩ عن إيليا

 الويل يف كالم املسيح حبق وردت كلمة
 ٣٢ اليهود

 ١٧٧ كان املسيح تعلَّم التوراة من أستاذ يهودي
لقد وصف املسيح علماء اليهود باألفاعي 

 ١٣  وأوالد األفاعي
 ٤٤ ليست فيهم فرقة تؤمن بالتثليث
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 ٥٧، ٤٣ �آدم 
  )انظر عبد اهللا آم(آم    

 ١٦٨ آغا خان مولوي
 ١٠٠ �إبراهيم 

 ٢٢٠ إبراهيم بيك مريزا
 ٢٢٣ إبراهيم ميان احملترم من بندوري

إبراهيم صاحل حممد احلاج اهللا 
 ٢١٩ ؛ التاجر من مدراسسيتهـركها

 ٢١٨ إبراهيم منشي
 ٥١، ٨١، ١٠٠ ابن حزم اإلمام

 ٢٨ �ابن عباس 
 ٢١٤ أبو احلميد املولوي

 أبو املؤيد املولوي، األمروهي؛ مالك
أمجري دعي " مظهر اإلسالم"جملة 

 ٧٠ للمباهلة
 ١٤٨ أبو زيد

 ٧٣ أبو سعيد شاه دعي للمباهلة
أثناسيوس السكندري األسقف خمترع 

 ٤١ التثليث
احتشام الدين املولوي، من مراد آباد؛ 

 ٧٠ دعي للمباهلة
 ٢١٦ أمحد احلاج من خبارى

 ٧٩ أمحد اهللا األمرتسري املولوي
 ٢١٥ افظ احلاج أمحد اهللا خان احل

 ٢٤١، ٢٧،١٨٥ أمحد بيك مرزا اهلوشياربوري
 ٢٣٤ أوضاع أمحد بيك وعائلته

 ١٣٨ بعد وفاتهته أوضاع عائل

النبوءة حبق أمحد بيك وصهره يف 
 ٢٤٠ الرباهني األمحدية

إقرار صهر أمحد بيك برجوعه خوفا 
 ٢٧ بعد موت محيه وذكره يف الرسائل

قدر مربم، النبوءة حبق صهر أمحد بيك 
 ٢٩، ٢٨ تفصيله والنص العريب للنبوءة

كانت النبوءة عن أمحد بيك شرطية 
وانصراف أهله بعد وفاته إىل 

 ٢٣٨، ٢٣٧ الضراعة والدعاء
الرد على اعتراض عدم موت صهر 

 ١٣٣ أمحد بيك ضمن امليعاد
تشري إىل أمحد " شاتان تذحبان"نبوءة 

 ٢٤١ بيك وصهره
 ٢٤٦ اجي أمحد جان اللدهيانوي احل

كان من مريدي سيدنا املسيح املوعود 
 ٢٤٦  من الدرجة األوىل�

 ٢٢٢ أمحد جان املدرس الدهلوي
 ٢١٨ أمحد حسن بن حممد أحسن األمروهي

 ٢٨ أمحد حسن
أمحد حسن شوكت املولوي صاحب 

 ٧٠ ؛ دعي للمباهلة"شحنه هند"جريدة 
أمحد حسن الكنجبوري املولوي دعي 

 ٧١ للمباهلة
 ٢٢٧ أمحد دين من كهاريان

 ٢٢٦ أمحد دين من مناره
 ١٦٨ أمحد دين املولوي احلافظ
 ٧٠ أمحد املولوي من رامبور

 ٧٣ أمحد شاه سيد؛ دعي للمباهلة
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أمحد علي احملترم املولوي، سهارنبور؛ 
 ٧٠ دعي للمباهلة

 ٢٢٤ أمحد علي شاه سيد
 ٢٢٧ إسالم أمحد البناء

 ٢٢١ إمساعيل األمرتسري ميانْ
 ٢١٦ إمساعيل ميانْ من سرساوه
 ٧٣ أشرف شاه؛ دعي للمباهلة

 ٢٣٦ �إشعياه 
 ٧٣ أصغر علي شاه سيد؛ دعي للمباهلة

أصغر علي املولوي من الهور؛ دعي 
 ٦٩ للمباهلة

 ١٢٥ افتخار أمحد اللدهيانوي 
 ٢٢٣ أكرب بيك مريزا

 ٧١ التفات أمحد شاه؛ دعي للمباهلة
 ٢٢٥ نشياهللا داد الكاتب م

 ١٦٨ اهللا دته بالين
 ٢٢٢ اهللا دتا خان ميانْ

 ٢٢١ اهللا دتا ميانْ من جامون
 ٢٣٩ اهللا دتا ميان السيالكويت

 ٢٢٢ اهللا دتا ميان من غوجرانواله
 ٢١٩ اهللا ركها احلاج

 ١٥٤ إله خبش التونسوي شيخ
 ٢٢٠ إله خبش منشي

 ٧١ إله خبش دعي للمباهلة
 ٢٢٢ رإله خبش ميان من أمرتس

 ٢٢٦ إله دين شيخ احلافظ
 ١٣٥ إهلي خبش امللتاين بابو

 ١٠٨ �إلياس 
 ٢٢٣ إمام الدين منشي

 ٢١٥ إمام الدين ميان من سيكهوان
 ٢٢١ أمانة خان منشي

 ٧٢ إمداد علي شاه مري؛ دعي للمباهلة
أمري حسن خلف بري عبد اهللا؛ دعي 

 ٧٣ للمباهلة
 ٢١٧ أمري حسني القاضي ريه

 ٢١٧  علي شاه سيدأمري
أمري علي شاه مولوي من أمجري؛ دعي 

 ٧١ للمباهلة
 ٧٠ أمري علي من سهارنبور

 ٢١٤ أمني بيك مريزا
 ٢٢٥ اهتمام علي سيد

 ٤١ آريوس األسقف املنكر للتثليث
 ١٢،٩٨،٩٩،١٠٨،١١٢،١٩٥ إيليا

 ٩٨  نبوءة نزوله�لقد أول عيسى 
 ٢١٥ أيوب بيك مريزا

  ب ت ث
ه البدايوين مريزا؛ دعي بادل شا

 ٧٢ للمباهلة
انظر حممد بن (البخاري، اإلمام 

 ١٠٠،١٠٢ )إمساعيل البخاري
 ٧٣ بدر الدين شاه؛ دعي للمباهلة

 ٢٢٦ بركت علي املرحوم
 ٢٠٠ برهان الدين اجلهلمي املولوي

ابن سيدنا املسيح (بشري أمحد مرزا 
 ١٨٧ )�املوعود 

 ٢٣ بلعام باعور
ملسيحي، مات حزنا على ويل خانْ ا

 ٣ موت آم
 ٢٢١ بوري خان الدكتور

  بولُس
 ٢١٠ لقد أفسد الدين املسيحي كثريا

 ٢١٨ بري خبش منشي جالندهر
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 ٢١٨ بري خبش ميان لدهيانه
 ٢٤٦ بري صاحب العلم من السندهـ

لقد كشف عليه أن املسيح املوعود 
 ٢٤٥ صادق

 ٢١٦ تاج الدين بابو
 ٢١٨ شيتاج حممد خان من

 ٢٢٢ تشراغ دين القاضي
 ٢١٨ تشراغ علي شيخ العمدة
 ٧٢ توكل شاه دعي للمباهلة

 ٤٢ اكرداس القسيس
ثناء اهللا األمرتسري الشيخ دعي 

 ٦٩ للمباهلة
  ج ح خ

 ٢٣٣ جابر اجلعفي
 ٢١٧ جان حممد ميانْ

جالل الدين البخاري شاه؛ دعي 
 ٧٢ للمباهلة

 ٢١٣ جالل الدين منشي
 ٢٢٣  الدين خواجه يب ايه الهورمجال

 ٢١٦ "سيد واله"مجال الدين املولوي من 
 ٢١٥ مجال الدين ميان من سيكهوان

 ٢٢٥ جيون علي سيد
 ٢١٤ جوهر علي منشي

 ٢١٤ حامد شاه سيد
 ٢٢٤ حبيب الرمحن منشي

 ٢٢٧ حبيب اهللا املرحوم املولوي
 ٢١٦ حبيب شاه املولوي

 ٢٢٧ حرمت علي كراروي الشيخ
حسام الدين ميانْ املسيحي رئيس 

 حترير جملة كشف احلقائق
١٦، ١١، ٤ ،

٤٥، ٤٢، ٣٤ 
 ٢١٧ حسن علي املولوي

حسني شاه املودودي سيد؛ دعي 
 ٧٢ للمباهلة

حسني عرب مياين الشيخ؛ دعي 
 ٦٩ للمباهلة

 ٢٢٧ حسيين خان
 ٧٠ حشمت املولوي؛ دعي للمباهلة

 ٧١ حفيظ الدين املولوي؛ دعي للمباهلة
 ٢١٥ محيد الدين منشي

 ٧٢ حيدر شاه؛ دعي للمباهلة
 ٢٢٥ خادم حسني ميانْ
 ٢٢٢ خان ملك املولوي

 ٢١٨ خدا خبش بري جي ديره دون
 ٢٢٥ خدا خبش الشيخ إله آباد

 ٢١٥ خدا خبش مرزا
استفادت اجلماعة يف إله آباد بإقامته 

 ٢٤١ هناك
 ٢٢٤ خدا خبش ميانْ بطالة
 ٢٢٣ يدخصيلة علي شاه س
 ٢١٨ خواجه علي قاضي

 ٢١٥ خري الدين ميان
  د ر ز
 ١١،١٢،٥٩ �داود 
 ٤١ دريرب

أثناسيوس "كتب يف كتابه أن األسقف 
كان مؤسس عقيدة " السكندري

 ٥١ التثليث
 ٢٢٥ دلدار علي سيد من بلهور كانبور

 ٧٠ ؛ دعي للمباهلةدلدار علي املولوي
 ١٨٥ )ابن رجنيت سنجهـ(دليب سنجهـ 

 ٢٢٥ دوست حممد املولوي
 ١٨٥ ديانند البانديت، مؤسس آريا مساج
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 ٢١٨ رجب دين تاجر خليفه
 ٢٢٧ رجب علي املتقاعد

 ٢١٧ رمحن شاه
 ٢١٦ رمحة اهللا التاجر شيخ

 ٢٠٠ ذكر مساعدته املالية غري العادية
رمحة اهللا املولوي من مريبور جامون؛ 

 ١٦٨ دعي للمباهلة
 ٢١٩ رحيم اهللا املولوي

 ٢١٧ رحيم خبش منشي من لدهيانه
 ٢٢١ رحيم خبش ميان من أمرتسر

 ٢٢٣ رستم علي منشي مفتش احملكمة
انظر غالم رسول رسل بابا (رسل بابا 

 ٦٩ )أيضا
رشيد أمحد الغنغوهي املولوي؛ دعي 

 ٦٩ للمباهلة
 ٢٠٠ رشيد الدين الدكتور خليفه

 ٢٢٧ رضي الدين قاضي
 ٢٢٥ رمضان علي سيد

 ٢١٤ را احملترم منشيرو
 ٢٢٣ روشن دين منشي

 ٢٠٢،٢٢٤،٢٣ زين الدين حممد إبراهيم منشي
  س ش

 ٢٠٠ سراج احلق صاحبزاده بري
 ٢٢٠ سراج الدين قاضي من قاضي كوت

 ٢١٩ سراج الدين منشي ترمل كهريي
 ٢٢٥ سردار حممد املولوي
 ٢٢٤ سرفراز خان منشي

 ٢٢٧ سعد اهللا خان
؛ )اللدهيانوي(م اجلديد سعد اهللا املسل
 ٥٨ دعي للمباهلة

 ٥٨ �أرسل إىل سيدنا املسيح املوعود 

 قصيدة مليئة بالشتائم
 ٢٤٠ املراد من هامان يف اإلهلام هو سعد اهللا

سعيد الدين الرامبوري املولوي؛ دعي 
 ٧٠ للمباهلة

سالم الدين شاه املولوي؛ دعي 
 ٧٣ للمباهلة

محد صهر مرزا أ(سلطان حممد مرزا 
 ٢٣٨ )بيك

الرد املفصل على اعتراض عدم وفاته 
 ٦ ضمن امليعاد

 ٢٢٢ سلطان حممد ميان غوجرانواله
سلطان حممود املولوي من ميله بور 

 ٢١٩ مدراس
سلطان حممود املولوي قاضي من قرية 

 ٧٢ أعوان واله؛ دعي للمباهلة
 ٧١ سليمان التونسوي؛ دعي للمباهلة

 سوامي شوغن تشاندر، صاحب
 ١٨٩ اقتراح عقد مؤمتر األديان العاملي

مؤلف تفسري الدر (السيوطي، اإلمام 
 ١٨٠ )املنثور

 ٢١٧ شادي خان ميان
 ٢٢٣ شاه دين منشي

 ٨٣ شداد
 ٢٢١ شرف الدين تشوهدري

جنل سيدنا املسيح (شريف أمحد مرزا 
 ١٩٨ )�املوعود 

 ٢٢٦ شهاب الدين، قرية غالم نيب
 ٢١٥ نةشهاب الدين، شيخ لدهيا

 ٢١٩ شهاب الدين الغزنوي، املولوي
 ٢٢٦ شهامت خان ميان من نادون كانغره

 ٢١٦ شري حممد خان
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 ١٦٨ شري حممد شيخ؛ دعي للمباهلة
 ٢٢٣ شري حممد املولوي من هوهن شاهبور

  ص ض ط ظ
 ٧٣ صابر علي احلافظ؛ دعي للمباهلة

 ٢٢٦ صاحب دين
 ٢١٩ صادق حسني خمتار منشي

 ٧٢  شاه؛ دعي للمباهلةصادق علي
صاحل حممد احلاج اهللا ركها 

 ٢٤٥، ٢١٩ سيتهـ
 ١٦٨ صدر الدين املولوي؛ دعي للمباهلة

 ٢٢١ صفدر حسني املولوي
 ٤٢ صفدر علي نداره منشي

 ٧٢ ؛ دعي للمباهلةصويف جان املراد آبادي
 ٢١٥ ضياء الدين القاضي

          ٤٦و٤٢  طومس هاول
 ٢١٤ من كبورلهظفر أمحد منشي 

 ٧٢ ظهور احلسني؛ دعي للمباهلة
 ٢٠٠ ظهور علي سيد

عابد حسني املولوي احلاج؛ دعي 
 ٧١ للمباهلة

 ٢٢٤ عامل دين ميانْ
 ٢٢٣ عامل شاه

 ٢٢٢ عباس خان ميان
 ٧٠ عبد األحد القاضي؛ دعي للمباهلة
عبد اجلبار الغزنوي املولوي؛ 

 دعي للمباهلة
٢٢٨،٦٩،٢٤

٤ 
 املولوي الدهلوي، عبد احلق

؛ دعي "حقاين"مؤلف تفسري 
 للمباهلة

 ٢٠٥ و٦٩
 ٢٤٤ و٢٢٨و

عبد احلق الغزنوي مث األمرتسري؛ دعي 
 ٦٣ للمباهلة

 ٢٠٤ ادعاؤه بوالدة االبن عنده باطل
رئيس الدجالني، املنكر بتحقق نبوءة 

 ٢٢٩ اخلسوف والكسوف
وسوسوته بأن ظهور املهدي ينبغي أن 

 ٢٣٠  والكسوفيكون بعد اخلسوف
 ٢٩٣ تأثري مباهلته املزعوم

 ٢١٧ عبد احلق املنشي احملترم
 ٦٩و٢٢٧ عبد احلق املولوي

 ٢٢١ عبد احلكيم خان الدكتور
 ٢٢٦ عبد احلكيم املولوي

 ٢١٩ عبد احلميد احملترم املولوي
عبد احلميد الدهلوي؛ املولوي مدير 

 ٢٢٦ مطبعة أنصاري؛ دعي للمباهلة
 ٢١٥ هزاده من لدهيانهعبد ايد ش

 ٢١٤ عبد اخلالق ميان
 ٨٦ عبد الرمحن أمري كابول

 ٢٢٦ عبد الرمحن حمصل الضرائب
 ٢١٨ عبد الرمحن احلاج

عبد الرمحن سيتهـ احملترم، احلاج اهللا 
 ٢١٥ ركها مع أهل بيته من مدراس

 ٢٢٣ عبد الرمحن كاتب املنشي الهور
 ٢١٤ عبد الرمحن منشي كبورله

 ٢٢٢ الرمحن املولوي من كهيوال جهلمعبد 
 - املسلم اجلديد- عبد الرمحن احملترم

 ٢٢٥ الشيخ من ريه
 - املسلم اجلديد- عبد الرمحن احملترم

 ٢١٨ الشيخ من قاديان
 ٢٢٠ عبد الرحيم القاضي

 ٢٨٦ عبد الرحيم ميان
 ٢١٥ عبد الرحيم املسلم اجلديد، الشيخ

 ٧٢ عبد الرزاق؛ دعي للمباهلة
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 ٢٢٦ عبد الشكور، الدكتور
 ٢٢٦ عبد السبحان ميان

 ١٦٨ ؛ دعي للمباهلةعبد الصمد، احلكيم
 ٢٢٣ عبد الصمد ميان من السنور

 ٢٢١ عبد الصمد ميان من نارووال
 ٢٠١ عبد العزيز ميان جايب الضرائب

 ٢٠١ تربع مبائة روبية على دخله القليل
 ٢٢٦ عبد العزيز املعروف بعزيز دين

لعزيز اللدهيانوي املولوي؛ دعي عبد ا
 ٦٩ للمباهلة

 ٧٠ عبد العزيز املولوي؛ دعي للمباهلة
 ٢١٦ عبد العزيز ميان من دهلي

 ٢٢٤ عبد العزيز ميان من سيالكوت
 ٢١٦ عبد العزيز ميان املسلم اجلديد

 ٢٢٠ عبد العلي ميان
 ٧١ عبد الغفار املولوي؛ دعي للمباهلة

 ٧٢ للمباهلةعبد الغين املولوي؛ دعي 
 ٧١ ؛ دعي للمباهلةعبد القادر املولوي

 ٢١٩ عبد القادر خان املولوي احملترم
 ٢١٩ عبد القادر املولوي من لدهيانه

 ٧٢ عبد القدوس الغنغوهي
 ٢٠٣ عبد الكرمي السيالكويت، املولوي

بالغته أثناء قراءة مقال املسيح املوعود 
� ٢٠٣ 

 ٢٢٦ عبد الكرمي املرحوم مشارو
 ٢٢٤ عبد الكرمي البناء

 ٧٢ عبد اللطيف شاه احملترم، دعي للمباهلة
 ٢٤٥ عبد اللطيف املرحوم

  عبد اهللا آم 
 ١٦ آم مدان عند اهللا وعند خلقه

 ١٩ االختالف والتناقض يف كالم آم

 ٣ حزن أصدقاء آم على موته 
 ٣ ذكر األمور املتعلقة بآم يف اإلعالن

ات أن تعليم الذي ينسبه إىل مل يستطع إثب
 ١٧٧ اإلجنيل موجود يف التوراة

أنا أخاف "رؤية آم للمالئكة وقوله 
 ١٨ "املالئكة الدمويني

كان أصهاره يف مناصب حكومية 
 ٣١ مرموقة

 ٣٢ تشبيه آم بفرعون وبلعام
هوى دجال بب يف عذاب اهلاوية "ِمن 

يستنبط تاريخ موت آم " املهلكة
 ١٣٠ ١٨٩٦ل محبساب اجل

  نبوءة املسيح املوعود حبق آم
 ١٨٠  عن قضية آم�نبوءة النيب 

 ١٥لقد صدرت النبوءة العظيمة قبل 
 ١٧٥ عاما

 ٢، ١ النبوءات الدالة على موت آم
لقد أظهر اهللا يف هذه النبوءة املباركة 

 ٢١ صفاته اجلاللية واجلمالية كلتيهما
 ٢٥ ءة عن آمانتقاد أحد املراسلني للنبو

 ٢٧ لقد حتققت النبوءة بكال جانبيها
دعوة املباهلة ألي مسيحي يشك يف 

 ٣٣ النبوءة عن آم
إذا جنى املسيحي احلالف مكان آم 

 ١٥ ملدة سنة فستعد النبوءة باطلة
النبوءة عن آم هلا فرعان حتققا يف 

 ١٩٤ موعدمها
لقد وظف آم افتراءات مقرفة إلخفاء 

 ١٣ نبوءةصدق ال
أثبت آم بأقواله وأفعاله وافتراءاته أن 

 ٨ هيبة النبوءة أثرت يف قلبه
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لقد أصيب آم م وغم شديدين 
 ٢١ بسبب النبوءة

إظهار آم اخلوف الشديد 
 بسبب عظمة النبوءة

١٩، ١٣، ١٠ ،
١٢٤ 

إقرار آم بأنه ظل خياف مالئكة 
 ١٩، ١٨ دمويني أثناء امليعاد

 ١٢٤، ١٧  رعب النبوءةبكاء آم من
القول بأن آم غري مسئول عن إثبات 

 ٢٤ اخلوف
 ٢١، ٢٠ إهلامات عن رجوع آم وهالكه أخريا

 ١٢٤، ٢٣، ١٠، ٨ إثبات رجوع آم
كانت النبوءة مبوته مشروطة بعدم 

 ١٢٣ الرجوع
كانت النبوءة تتضمن شرط الرجوع إىل 

 ١٧٦ احلق واستفاد منه آم
 مشروطة بأنه سيموت كانت النبوءة

أثناء امليعاد إذا مل يثبت رجوعه إىل 
 ١٣ احلق

 ١٣ تأخر املوت بسبب حدوث الشرط
 ١٢٧، ١٢٠ آم أخفى احلق ومل يقسم

لقد أثبت بامتناعه عن رفع القضية 
 ٢ واحللف أنه رجع إىل احلق

 ٣ رفض آم رجوعه إىل احلق سبع مرات
األفكار اليت أبداها بعد مضي 

 ١٢٥،١٢٦ وءةالنب
 النبوءة يف وفقمات آم 

٢٢٩، ١٨٠، ١٤ ٢٧/٧/١٨٩٦ 
بعد مواجهة العذاب ألربعة أيام وقع 

 ٤٥، ٣٢ يف العذاب اخلالد
مات بعد مضي سبعة أشهر من صدور 

 ١٢٣ إعالن أخري

الرد على اعتراض أن آم مل ميت 
خالل امليعاد وأن خوفه ورجوعه غري 

 ١٢٣ ثابت
 أن املسيح املوعود تفنيد اام آم

 ٣١-١٣، ٨ دبر له أربع هجمات
عبد اهللا ميان السنوري احملترم، مراقب 

 ٢١٥ زراعي
 ٦٩ عبد اهللا املولوي، التونكي

 ٢١٧ عبد اهللا خان ميان
 ٢٢٣ ند، الشيخ تشعبد اهللا ديوان

٢٤٥ عبد اهللا عرب، الشيخ 
 ١٨٦ عبد اهللا الغزنوي، املولوي

 السماء يف كشفه أن نورا نزل من
 ٢٤٤ قاديان وحرمان أوالده منه

أرسل رسالتني إىل املسيح املوعود 
 يف حياته وبعد الوفاة أظهر �

 ٢٤٥ �تصديقه له 
 ٢٢٦ عبد اهللا القاضي من كوت القاضي

 ٢٢٦ عبد اهللا، القرآين من الهور
 ١٦٨ عبد اهللا املولوي؛ دعي للمباهلة

 ٧٢ لهعبد اهللا املولوي احملترم، تلوندي وا
 ١٦٨ عبد اهللا املولوي، الشيخ؛ دعي للمباهلة

 ٢١٦ عبد اهللا ميان، تهه شرييكا
 ٢٢٤ عبد ايد منشي

 ٢٢٢ عبد املغين
عبد املنان احلافظ من وزير آباد؛ دعي 

 ٦٩ للمباهلة
عبد الواحد الغزنوي، املولوي؛ دعي 

 ٦٩ للمباهلة
 ٢٢٦ عبد الوهاب البغدادي

 ٧٠ ؛ دعي للمباهلةلويعبد الوهاب، املو
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عبد الوهاب، املولوي من لكهناؤ 
 ٧٢ فرجني حمل؛ دعي للمباهلة

 ٢٢٠ عبد اهلادي سيد
 ١٦٨ عبيد اهللا القاضي؛ دعي للمباهلة

 ٢٢٦ عثمان عرب من الطائف
 ٢٢١ عزيز الدين منشي
 ٢١٨ عصمة اهللا احلاج

 ٢٢٠ عطاء إهلي
 ٢٢٤ عطا حممد املنشي من تشنيوت

 ٢٢٣ د املنشي من سيالكوتعطا حمم
 ٢٢٠ أعظم بيك مريزا
 ٢٢٢ علم الدين ميان

  �علي 
 ٢٣٩ كان فاتح خيرب

علي حسني احملترم من كشوشه، 
 ٧٣ حمافظة فقري آباد؛ دعي للمباهلة

علي محزة بن علي ملك الطوسي 
 ٢١٢ الشيخ

 ٢١٢ علي حممد ميان
 ٣٤ عماد الدين، القس
ديث أحد رواة ح(عمرو بن مثر 

 ٢٣٣ )اخلسوف والكسوف
 ٢٢٢ عنايت اهللا املدرس، املولوي

  )املسيح بن مرمي، يسوع (����عيسى 
 ٥٧ والدته مل تكن غري شرعية

 ٥٧ كان وأمه معصومني من مس الشيطان
 ٩٩ استهزاء اليهود به وتسميته ملحدا

 ٥١ بعثته الثانية بروزية ال على وجه احلقيقة
 برتول  النبوءة�لقد أول عيسى 

 ٩٨ إيليا
 ١٠٠  املعراج مع األنبياء املوتىيفرآه النيب 

  ألوهية املسيح
 ٣٣ مل يكن إهلا بل كان بشرا نبيا

 ٤٣ تفنيد ألوهية املسيح بدالئل عقلية
  رجوع املسيح

 مل ترد كلمة �يف نبوءة النيب 
 ١٠٨، ٩٦ الرجوع حبق املسيح

مثة بون شاسع بني الرجوع والرتول 
 ٩٦ ل املعرفةعند أه

 ١١٦ رفع املسيح
األحاديث ساكتة على رفع املسيح إىل 

 ١١٦ السماء
 ١١٧ لقد رفع اهللا املسيح مكانا عليا

راجع نزول املسيح (   نزول املسيح
  )يف املواضيع

راجع وفاة املسيح يف (    وفاة املسيح
  )املواضيع

  يسوع املسيح
 خيص يسوع �رأي املسيح املوعود 

يلي الذي ادعى األلوهية ووصف اإلجن
سائر األنبياء سراقا ولصوصا ومل يذكره 

 ١٢ القرآن الكرمي
ذكر نبوءات يسوع اإلجنيلي وشئونه 

 ١٧٦ األخرى وسبب ذلك
اتباع يسوع للشيطان ونزول اإلهلام 

 ١٧٧ عليه من الشيطان ثالث مرات
لقد ظهرت كبار اخلوارق من ِبركة 

 ١٧٨ وجدت يف الزمن نفسه
 ٥ التعليم املسيحي عن يسوع

 ٤٠ إقراره بأين لست صاحلا
 ٤٣ أدعية يسوع على الكاذبني

 ٧٠ عني القضاة، املولوي؛ دعي للمباهلة
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  ����غالم أمحد، مرزا 
واملراد ) آدم، مرمي، أمحد(أمساؤه الثالثة 

 ٢٣٨ منها
إعالنه عن اإلعراض عن املناظرات يف 

 ٢٣٩ املستقبل
بازدراء فهو ينظر الذي ينظر إليه 

بازدراء إىل اهللا الذي بعثَه والذي يقبله 
 ٢٠٩ يستجيب هللا

 ٩٦ ال فلك اليوم إال فلكه
مل يكن يؤمن مبجيء أي مسيح دموي 

 ٦٧ أو مهدي سفاك
االفتراء عليه أنه ينظر إىل أركان 

 ٤٨ اإلسالم بازدراء
 ٥٢ مخس قرائن إلدراك صدقه

 كل من سيعيش بصحبيت أربعني يوما
 ١٢١ سيشاهد شيئا حتما

اقضوا عندي السنة الكاملة ألريكم 
 ١٢٢ آيات اهللا

 ١٧٥ غلب على نفسي حب ذلك الذات
دعوى املسيح املوعود بتلقي الوحي 

 ٥٣ واإلهلام واملدة اليت مضت عليه
 ٤٩ مل يأت املسيح املوعود بأي بدعة

بعثة املسيح املوعود عند ظهور الفنت 
 ٤٩ والبدعات

 يف ١٣٠٠تساوي "  أمحد قادياينغالم"
 ١١٧ حساب اجلمل وهو زمن بعثته

كربى آيات املسيح املوعود كسر 
 ٥٠                  الصليب

كشف األمور الغيبية يف العلم اإلهلي 
 ٧٦ األزيل على املسيح املوعود

    

األمور الغيبية اليت اطلع عليها املسيح 
 املوعود

  
١٨٥ 

الدجالية ضد فتوى الشيخ نذير حسني 
 ٤٧ املسيح املوعود افتراء حمض

حسبان املسيح املوعود منكرا للمالئكة 
 ٤٨ افتراء عليه

 ٩٧ ظهور وقت املسيح املوعود
 ٥٣ ١٤ـ ظهوره على رأس القرن ال

ظهوره عند ظهور الفنت والبدع 
 ٧٨ والسيئات وضعف املسلمني

والدة املسيح املوعود عند انتشار فتنة 
 ٤٩ املسيحية
 ٢٤٢  لفتنتني عظيمتني�تعرضه 

 ١٠٤ عالمات زمنه
  أهداف بعثته

 ١٠٥ جتديد الدين وإصالح األمة
 ٢٤٦ إثباته بأن اإلسالم دين حي

 ٤٩ أُمر بقمع الفتنة الصليبية بالدالئل النرية
 ٦٧ نشره احلق بسالم

منع الناس عن األخالق السيئة والنفاق 
 ١٠٥ وإرشاده إىل التوحيد اخلالص

  دعاويه
أساس دعواه على أمرين مها النصوص 

 ٦٤، ٥٠ القرآنية واحلديثية، والوحي اإلهلي
 دعواه بأنه جمدد وإمام ومشرف

 باملكاملة واملخاطبة اإلهلية
٩٦، ٧٦، ٤٦ ،

١١٨، ١٠٤ 
دعواه بأنه مسي بعيسى بروزا 

 ١٠٥، ٧٦ روحانيا
 ٢٠٩ دعواه بأنه مبعوث من اهللا

ر النبوة أيضا يف انظ (دعواه بأنه نيب
  )املواضيع
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  النبوءات حبقه
 ٢٣٧  أنه سيتزوج ويولد له�تنبأ النيب 

 نبوءة عبد اهللا الغزنوي حبقه
١٨١ ،
٢٤٤ 

 ٢٤١ بطلت نبوءة البطالوي ضده
  � نبوءاته

 على �نبوءات املسيح املوعود 
 ٢٣٧ شاكلة نبوءات األنبياء

 ٢، ١ نبوءاته الدالة على موت آم
 ٢٧ ه الك ليكهرام البيشاورينبوءت

 ١٧٥ تنبأ بظهور فتنة من قبل النصارى
تنبأ بأن الفصاحة والبالغة فاضت على 

 ١٨٠ شفتيه
 ١٨١ نبوءته بأنه سيعلَّم القرآن الكرمي

 ١٨٨ تنبأ بأن مقاله سيتفوق يف مؤمتر األديان
 ١٨٧ تنبأ بوالدة األبناء عنده قبل والدم

راجع عبد ( آم نبوءته مبوت عبد اهللا
  )اهللا آم

راجع (نبوءته حبق أمحد بيك وصهره 
  )أمحد بيك

نبوءة بكسب الصيت يف العامل 
 ١٧٤ ورجوع اخلالئق إليه

نبوءاته مبوت البانديت ديانند وإخفاق 
دليب سنغ  يف جولته يف اهلند وتعرض 

 ١٨٥ مهر علي اهلوشياربوري ملصيبة
يظهر له الرد املفصل على شبهة أنه مل 

 ١٧٣ أي آية
 ١٩٢ تفصيل ستة أنواع من آيات اهللا حبقه

  � تعليمه
 ٢٤٦ تعليمه عن القرآن الكرمي

 ٢٤٧ تعليمه عن اإلسالم

  � كُتبه
تأليفه للكتب املليئة بالدالئل 

 ١٨٠، ٧٩ والنافعة
بعض كتبه املنشورة عن وفاة عيسى 

 ٥١  وبعثته الثانية بروزا�
 ٢٠٨ واح السعيدةتأثري كتبه يف األر

 ٦٧ نشر الكتب لنصح احلكومة
ى عن قراءة الكتب يف حالة الغضب 

 ١١٥ والكراهية
انظر يف املواضيع  (� إعالناته
  )إعالنات

انظر يف (املسيح املوعود واجلهاد 
  )املواضيع اجلهاد

لن يقاتل املسيح املوعود بل سوف 
ينتصر على األعداء بالكلمات 

 ١٠٣، ١٠٢ الطيبة والدعاء
  املسيح املوعود واملعارضون

 ١١٥ نصائحه للمعارضني
 ١١٢ أراد النصح للمعارضني

بعض املشايخ املعارضني اشتكوه إىل 
 ٦٦ احلكومة بأنه متمرد، وجوابه

لعنتان للمعارضني خبصوص كلمة 
 ١١٠ التويف

  إجابة دعائه
 ١٢١ الوحي خبصوص إجابة أدعيته

 ١٩١  الدعاءحتدى املكذبني يف إجابة
  � النعم اإلهلية عليه

كونه من الذين أنعم عليهم 
وذكر النعم املادية والروحانية 

 ١٢١، ٧٦، ٥٣ واملنن اإلهلية
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 زواجه املبشر به والذرية
 بأن املسيح املوعود �نبوءة النيب 

 ٢٣٧ سيتزوج ويولد له
 ١٩٨ والدة ابنه شريف أمحد حبسب الوحي

ه بعد تلقيه والدة األبناء عند
 ٢٤٣، ١٨٧، ١٢١ البشارة من اهللا بذلك

   والروحانيةحتديه يف املواجهة العلمية
حتدى املشايخ يف بيان معارف القرآن 

 ١٢٢ الكرمي
حتدى املشايخ يف اإلنشاء باللغة 

 العربية
١٢٠ ،
١٢٢ 

حتدى يف تأليف كتاب إلصالح الزمن 
وردا على اعتراضات النصارى وعبدة 

 ١٢٢ األوثان
حتدى املكذبني يف إجابة الدعاء 
واالطالع على الغيب واستكشاف 

 ١٩١ معارف القرآن
انظر موضوع (دعا املعارضني للمباهلة 

  )املباهلة
  فوزه مبعارفه القرآنية والعلم اللدين
تنبأ بأنه سيوهب علم القرآن مث 

 حظي بالعلوم واملعارف القرآنية
٧٦، ٥٢ ،
١٩٨، ١٥٦ 

 القرآن الكرمي وعلِّم اللغة رزقه اهللا علم
 ١٩٩ العربية إعجازا

دعواه بأنه جعل متخصصا فصيحا يف 
علم الكالم وبأنه متفوق يف النظم 

 ١٤٤ والنثر
  املسيح املوعود واللغة العربية

إن متكنه من اللغة العربية آية جلية من 
اهللا وإن اهللا علمه أربعني ألفا من 

 ١٤٤ اللغات العربية

كمال يف اللغة العربية حلبه أحرز ال
 ١٥٦ الرسول والفرقان

 ١٩٧ متكنه من اللغة العربية مسلم به
حتدى املشايخ يف اإلنشاء باللغة 

 ١٢٢، ١٢٠ العربية
  مكتوبه العريب

املكتوب العريب وخماطبوه والغاية من 
  تأليفه

تأليفه باللغة العربية وترمجته إىل 
 ٧٦ لروعالفارسية كان نتيجة إلقاء يف ا

  � عشقه للرسول
 وكونه �ذكر حبه وإخالصه للنيب 

 مؤيدا باإلهلام واإللقاء نتيجة لذلك
١٦٦ ،
١٦٧ 

  � صحابته
ذكر تضحيات بعض الصحابة 

 باملال
١٩٩ ،
٢٠٠ 

حديث بأن املهدي سيكون حبوزته 
 ٢١٣  صحابيا٣١٣كتاب يضم أمساء 

أرى أكثرهم يبكون يف السجود 
وهم كبد ... ويتضرعون يف التهجد

 ٢٠٢ اإلسالم وقلبه
مجيع الصحابة يتصفون خبصلة الصدق 

 ٢١٣ والوفاء
 ٢١٣  صحابيا٣١٣قائمة 

 صحابيا يف ٣١٣قبله ذكرت أمساء 
 ٢١٣ كتاب مرآة كماالت اإلسالم

العلماء الصاحلون الذين آمنوا باملسيح 
 ١٠٤ املوعود وصفام النبيلة واإلهلام حبقهم

  � أتباعه
 الصادق له هو الذي هجر التابع

 ١٠٥، ١٠٤ اهلوى واألماين
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دحض االعتراض بأن أتباعه ارتدوا 
 ١١ بسبب بطالن النبوءة عن آم

الذين بايعوه يتقدمون يف التقوى 
 ٢٠٢ والصالح
  مصدقوه

كشف عبد اهللا الغزنوي وتصديقه له 
 ٢٤٤  بعد وفاته�

 فريد وبري �أخرب النيب ميان غالم 
 العلم يف الرؤيا بأنه صاحب� 

 ٢٤٥ صادق
بايعه بري سراج احلق واحلاج منشي 

 ٢٤٦ أمحد جان اللدهيانوي مع عائلتهما
  مكذبوه

من يسمى صوفيا أو من أهل اهللا مث 
 ٦٨ يرفض الرجوع إليه فهو من املكذبني

   اإلسالم����تبليغه 
 ٢٤٨، ١٠٦ أنه بلَّغ األمر اإلهلي حضرته أقسم

 أن يوسع نطاق نشر ألقي يف قلبه
 ٧٦ الدعوة يف اللغات اإلسالمية

  املسيح املوعود وأصحاب الزوايا
تكذيب أصحاب الزوايا حلضرته 

 ٤٧ وتكفريهم له
أمساء أصحاب الزوايا الذي دعوا 

 ٧١ للمباهلة
   واحلكومة اإلجنليزية����حضرته 

مدحه للحكومة اإلجنليزية وشكره 
 هلا والدعاء هلا وذكره خلدمات

 ١٧٠، ١٦٩ آبائه هلا
اقتراحه على املسلمني أن ينصحوا 

 ٦٧ احلكومة بصدق
 ٢٢٤ غالم إهلي البناء

 ٢١٧ غالم إمام، املولوي
غالم جيالين املولوي احملترم، 

 ٢٢١ جهرونوان، جالندهر
 ٢١٦ غالم حسن، املولوي

 ٢٢٦ غالم حسن املولوي احملترم من دينه نغر
رم، غالم حسني خان شاه احملت

 ٧٣ تهانوي، حمافظة حصارال
 ٢١٩ غالم حسني املولوي احملترم، من الهور

ميان غالم حسني مع زوجته من 
 ٢٢٢ رهتاس

غالم دستغري املولوي من قصور، 
 ٦٩ حمافظة الهور؛ دعي للمباهلة

 ٢١٩ غالم دستغري املنشي احملترم من مدراس
 ٢٢٥ غالم رسول احملترم من ريه

لوي، املعروف بـ غالم رسول املو
 ٦٩ األمرتسري؛ دعي للمباهلة" رسل بابا"

 ١٣٨ غالم رسول املولوي؛ دعي للمباهلة
 ٢١٦ غالم علي احملترم من رهتاس

غالم علي املولوي احملترم من رهتاس، 
 ١٦٨ حمافظة جهلم؛ دعي للمباهلة

 ٢٤٥، ٧١ غالم فريد من شاشران؛ دعي
 ٢١٥ غالب دين منشي
 ٢٢٥ ه آبادغالب شيخ من إل
 ٢١٨ غالم كربيا احملترم

 ١٦٨ غالم حممد؛ دعي للمباهلة
 ٢٢٤ غالم حممد احملترم 

غالم حممد ميان؛ الطالب من جمهرالة 
 ٢٢٠ الهور

غالم حميي الدين احلافظ من ريه، 
 ٢٢٧ املقيم يف قاديان

 ٢٢٤ غالم حميي الدين ميان احملترم 
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 ٢٢١ غالم حميي الدين خان احملترم 
 ٧٣ غالم حميي الدين الشيخ صويف

 ٢١٩ غالم مرتضى القاضي احملترم
 ٢١٧ غالم نيب الشيخ احملترم 
 ٧١ غالم نظام الدين احملترم

 ٧١ غل حسن شاه املولوي؛ دعي للمباهلة
  ف ق

 ٢١٨ فتح حممد منشي
 ١٧٦، ٤٢، ٣٤ فتح املسيح القس

أرسل رسالة قذرة وبذيئة إىل املسيح 
 ١٧٦ �املوعود 

 ١٧٩  اجلليلهفليعزلوه من منصب
 ١٧٩ عزله من منصبة جمرد منة عليه

 ٢٢٥ فرزند حسني سيد
 ١٩٥، ٧ فرعون

أخر اهللا عنه العذاب بوعد منه أنه 
 ٧ سيؤمن

 ٢١٧ فضل أمحد احلافظ
 ٢٢٠ فضل الدين قاضي 
 ٢٢٠ فضل الدين ميان 
 ٢٢٤ فضل الرمحن مفيت

 ٢٢٣ فضل إهلي احلكيم من الهور
 ٢٦١ فضل إهلي شيخ من قرية فيض اهللا

 ٢٢٧ فضل حق املدرس، املولوي
 ٢٢٠ فضل حسني شيخ، املولوي

فضل دين احلافظ، املولوي من 
 ٢٢٥ خوشاب

فضل دين، املولوي احلافظ من 
 ٢١٣ كهاريان

فضل الدين البهريوي، املولوي احلاج 
 ٢١٤ احلافظ احلكيم

 ٢٢٤ فضل شاه سيد
ملولوي؛ دعي فضل كرمي نيازي ا

 ٧١ للمباهلة
فقري اهللا، املولوي مدرس مدرسة نصرة 

 ٧٠ اإلسالم؛ دعي للمباهلة
 ٤ فندل، القس مؤلف ميزان احلق

 ٢١٤ فياض علي منشي
 ١٦٨ فيض أمحد املولوي من دوغه

 ٢١٧ فيض أمحد، املولوي من لنغيان وايل
 ٢٢٠ قادر خبش املدرس

 ٢٢٠ قادر خبش املولوي شيخ
 ٢١٩ لي منشيقادر ع

 ٤١ قسطنطني األول
 ٢١٤ قطب الدين خان
 ٢٢٤ قطب الدين البناء

 ٢١٤ قطب الدين، املولوي من بدوملهي
قطب الدين ميان من كوتله فقري، 

 ٢٢٢ جهلم
 ٧٢ قطب علي شاه؛ دعي للمباهلة

 ٢١٨ قمر الدين منشي
انظر هرقل وقسطنطني (قيصر الروم 

  )األول
فرقتني املسيحيتني نظّم مناظرة بني ال

املوحدة واملشركة، وحكم لصاحل 
 ٢١٠، ٤١ املوحدة واعتنق دينهم

  ك
 ٢٢١ كرم داد ميان

 ١٦٨ كرم دين املولوي
 ٢٢٠ كرم إهلي شيخ

 ٢٢٦ كرم إهلي من الهور
 ٢٢١ كرم إهلي ميان من الهور
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 ٢١٦ كرم إهلي ميان من لدهيانة
 ٢١٦ كرمي الدين ميان

 ٢٢٠ يكرمي اهللا املولو
 ١٨١ كرمي خبش

 ٢٢٦ كرمي خبش املرحوم ميان
 ٤٣ كشليا

 ١٦٨ كليم اهللا املولوي؛ دعي للمباهلة
 ٢٠٢ كمال الدين خواجه

  ل م
لطافت حسني شاه صاحب الزاوية 

 ٧٣ لوادا؛ دعي للمباهلة
 ٦١، ٢٧ ليكهرام البيشاوري، البانديت

 ٤٦، ٤٢، ٣٨، ٣١،٣٤ .دمارتن كالرك، 
 ١٠٠، ٥١ اممالك، اإلم

 ١٠٠ كان يؤمن بأن املسيح مات
 ٢١٥ مبارك علي، اإلمام، املولوي

  �حممد سيدنا املصطفى خامت النبيني 
 ١٨٤ اإلشارة يف تسميته مبحمد
 ١٩٥ أخرجه الناس من الوطن

 ٢٤٤ زيارة أحد حلضرته يف الرؤيا
 ٩٩ تلقى صحابته العلم من منبع النبوة

صحابه وعباد الصالة على حممد وآله وأ
 ٧٥ اهللا الصاحلني

  � مكانته السامية
 ٧٥ هو خري الرسل وخري الورى

 ٧٥ هو رسول صادق من اهللا وخامت األنبياء
من أحبه واتبعه بصدق صار صاحب 

 ٢٤٧ كرامات
  � صربه منقطع النظري

لقد صرب على مظامل الكفار مدة طويلة 
 ١٠٣ صربا منقطع النظري

  � معجزاته
 ١٧٣ زته يف إنزال املطرمعج

احلكمة يف معجزة انشقاق القمر يف 
 ١٨٣ زمنه

   واجلهاد����النيب 
الرد على اعتراض النصارى على قتاله 

 وذكر قتال موسى ويشوع وداود �
 ٣٨ عليهم السالم

ال جيوز القتال دون إمتام احلجة، فقد 
 ١٠٣  عاما على املصائب١٣ �صرب النيب 

  � نبوءاته
 ١٠٤  اليت حتققت يف الزمن األخرينبوءاته

حتقق نبوءته حبدوث نزاع بني املسلمني 
 ١٨٠ والنصارى يف الزمن األخري

لقد حتققت اليوم النبوءة بأن املهدي 
سيكون يف يده كتاب يضم أمساء 

 ٢١٢  صحابيا٣١٣
كلمة كدعه يف النبوءة تفصح عن 

 ٢٢٨ قاديان
 نبوءة النيب بأن املسيح املوعود سيتزوج

 ٢٣٧ ويولد له
حتقق النبوءة حبدوث اخلسوف 

 ١٨٢ والكسوف
 بكسر �أُمر املسيح املوعود 

 ٤٩ الصليب وقتل الدجال
 ٢٢٦ حممد أفندي سيد

حممد إبراهيم آره املولوي؛ دعي 
 ٦٩ للمباهلة

املولوي حممد إبراهيم احملترم، ويلوري، 
 ٧٠ املقيم يف بنغلور

 ٢٠٠ وهي، األمراملولوي السيد حممد أحسن
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 ٢١٨ حممد إمساعيل غالم كربيا
الدكتور حممد إمساعيل خان احملترم 

 ٢١٦ الغورياين
 ٢٢٦ حممد إمساعيل نقشه نويس

 ٢١٦ حممد إمساعيل الدهلوي
 ٢٢١ حممد أفضل كمله، املولوي

 ٢١٦ حممد أفضل منشي من الهور 
ميان حممد فاضل، راجوال كهاريان؛ 

 ١٦٨ دعي للمباهلة
 ٢١٧ رب ميانحممد أك

 ٢١٨ حممد أمري خان احلاج
 ٧٢ حممد أمني الشكوتري
 ٢٢٧ حممد أمني بائع الكتب

 ٧٠ حممد أمني املولوي من بنغلور 
 ٢١٦ حممد أنوار حسني خان زعيم شاه آباد

 ٢٢٩ حممد الباقر، اإلمام رمحه اهللا
 ٢١٧ حممد خبش بابو أنباله

 ٢٢١ حممد خبش احلافظ كوت قاضي
 ٦٩ شري البهوبايل املولويحممد ب

 ١٠٠، ٥١ حممد بن إمساعيل البخاري
 ٢١٩ حممد تفضل حسني، املولوي 

 ٢١٧ حممد جان ميان
 ٢٢٣ حممد جو أمرتسر

 ١٥٤ حممد حسن األمروهي
حممد حسن زعيم لدهيانه املولوي؛ 

 ٦٩ دعي للمباهلة
 ٢٢٦ حممد حسن ميان احملترم

حممد حسن املولوي مؤلف تفسري 
 ٦٩ روهه؛ دعي للمباهلةأم

حممد حسني البطالوي شيخ رئيس 
 ٦٩ حترير جملة إشاعة السنة

 ٢٤٢ ذكر طبعه املعوج والكاذب
 يف التأليف باللغة �حتداه 

 ٢٠٥، ١٩٣ العربية وباهله ونصحه
 �أقر يوم مؤمتر األديان بأن مقاله 

 ٢٠٦ جلب الفتح لإلسالم
ني املراد من فرعون يف اإلهلام حممد حس

 ٢٤٠ البطالوي
 نبوءته الشيطانية بأنه سيهني املسيح

 ٢٤١ �املوعود 
فتنة تكفريه واطالع املسيح 

 ٢٤٢، ٤٧  عاما١٧املوعود عليها قبل 
 ٥٩ هو أعدى األعداء الغوي

رفع الشكوى ضد املسيح املوعود 
 إىل احلكومة اإلجنليزية بأنه غري �

 ٦٦ خملص للحكومة
ي حول سبب الرد على شبهة البطالو

عدم رفع املسيح املوعود قضية ضد 
آم على اامه إياه بتدبري املكايد 

 ٢٠ الغتياله
" يردها إليك"دحض شبهته أن الوحي 

 ٦٠ خمالف للتعبري العريب
الرد على اعتراض بأن كتب املسيح 

 ١٤٧  مشحونة من األغالط�املوعود 
عند سؤال البطالوي قرأ املسيح املوعود 

 ١٨٦ "بكر وثيب"لوحي  عليه ا�
حممد حسني احملترم صاحب زاوية 

 ٧٢ الشيخ عبد القدوس، الغنغوهي
 ٢٢٥ حممد حسني احلكيم

 ٢٢٧ حممد حسن، العطار ميان
حممد حسني، املولوي من كوئله واال؛ 

 ٧٠ دعي للمباهلة
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 ٢٢٣ حممد حسني املرادآبادي
 ٢١٩ حممد حسني، املولوي من كبورله

 ٢٢٢ حممد حيات
 ٢١٤ حممد خان ميان

 ٢١٤ حممد دين ميان، مراقب زراعي
 ٢٢٤ حممد دين حكيم من سيالكوت
 ٢٢٤ حممد دين منشي من سيالكوت

 ٢٢٥ حممد دين ميان من جامون
حممد رحيم اهللا املولوي مدرس مدرسة 

 ٧٠ إله آباد؛ دعي للمباهلة
 ٢٢٧ حممد رحيم الدين

حممد رستم على خان نواب تشيت 
 ٧٠ لوي أبو األنوار؛ دعي للمباهلةاملو

 ٢٢٤ حممد رضوي املولوي سيد
حممد رمضان البشاوري املولوي 

 ٧٠ احلافظ؛ دعي للمباهلة
 ٢١٤ حممد سراج احلق نعماين صاحبزاده

 ٢٢٤ حممد سعيد احلافظ
 ٢١٩ حممد سعيد حكيم

 ٢٤٢ حممد سعيد الدهلوي
 ٢١٦ حممد سعيد الشامي

 ٧٠ دعي للمباهلةحممد شفيع املولوي؛ 
 ٢٢٤ حممد شفيع ميان

 ٢١٦ حممد صادق مفيت
 ٢٢٢ حممد صديق خمدوم، املولوي

 ٢١٨ حممد ضياء احلق سيد
 ٧١ حممد عباس املولوي؛ دعي للمباهلة

حممد عبد الرمحن شيخ، املعروف 
 ٢١٨ بشعبان

 ٢٢١ حممد عبد اهللا خان، املولوي
  

حممد علي وبري واعظ؛ دعي 
 ٦٩ ةللمباهل

حممد علي املولوي من دهلي؛ دعي 
 ٧١ للمباهلة

 ٢١٥ حممد علي خان سردار نواب
 ٢٢٣ حممد علي منشي

 ٧٠ حممد فاروق املولوي؛ دعي للمباهلة
 ٢٢٠ حممد فضل تشنجا املولوي غوجرخان

 ٢٢١ حممد القارئ
 ٧٠ حممد قاسم؛ دعي للمباهلة

 ٧٣ حممد كامل شاه املولوي
 ٦٩  املولويحممد اللدهيانوي
 ٧٣ حممد معصوم شاه

 ٢١٨ حممد املكي، الشيخ
 ٢٢٥ حممد املولوي احلافظ

 ٢٢٢ حممد ميان
 ٢٤٤ حممد يعقوب

 ٢١٨ حممد يعقوب خان، احلافظ
 ٢٤٤ حممد يوسف، احلافظ 

 ٢١٥ حممد يوسف بيك مريزا
 ٢١٩ حممد يوسف احلاج اهللا ركها 

 ٢٢٠ حممد يوسف قاضي 
 ٢٢٣ وي من سنورحممد يوسف املول

اخلليفة (حممود أمحد بشري الدين مرزا 
 ١٨٧ )�الثاين للمسيح املوعود 

 ٢٢٧ حممود حسن خان املولوي
 ٢١٧ حممود شاه سيد من سيالكوت
 ٢٢٣ حممود شاه سيد من فتح بور 
 ٧٤ حممود شاه صاحب زاوية ار

 ١٦٨ حميي الدين خليفة
 ٢٠٠ مردان علي سيد، املولوي
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  ليها السالممرمي ع
 ٥٧ مل تكن بغيا

 ٢٣٩ تعرضت البتالء سوء ظنون اليهود
 ٧١ مستان شاه الكابويل؛ دعي للمباهلة

 ٧١ مستعان شاه املولوي
 ٢١٧ مسيح اهللا الشاهجهانبوري 

 ٢٣٤ مسيلمة الكذاب
 ٧٣ مظهر علي شاه؛ دعي للمباهلة

 ٢١٧ معراج الدين منشي
 ٧٣ مقصود علي شاه
 ٢٢٧ د، الدكتورمنصب علي سي

 ٢١٥ منظور حممد صاحبزاده
 ٧٣ منور شاه؛ دعي للمباهلة

  �موسى 
أمر بقتل الرضع واألبرياء ومل يقبل 

 ٣٩ التوبة من أحدهم
 ١٧٩ مساه يسوع قاطع الطرق ولصا

 ٢٢١ مهدي حسني سيد
 ٢١٩ مهدي العريب البغدادي، احلاج

 ٢٢٣ مهر دين ميان
 ٧٢ مهر شاه؛ دعي للمباهلة
 ١٨٥ مهر علي اهلوشيابوري

 ٢١٧  غهموىل خبش، الشيخ من ِدن
 ٢٢٣ موىل خبش، الشيخ 

 ٢٢٣ موىل خبش، الكاتب، منشي
 ٢٢٢ مريا خبش، املنشي
 ٢٢٢ مري حممد قاضي

  ن   
 ٢٠٠ ناصر شاه املراقب، سيد

 ٢١٥ ناصر نواب الدهلوي، سيد
 ٢٠١ نانك باوا

حج قد شهد الشهادتني وف ،كان مسلما
 ٢٠١ مرتني وعلَّم اإلسالم

 ٢١٤ نيب خبش، ميان
 ٢١٧ نيب خبش، الشيخ

 ٢١٧ نيب خبش، منشي، شودري
 ٧٣ نثار علي شاه؛ دعي للمباهلة

 ٤١ النجاشي، ملك احلبشة
 ١٢٨ النجدي، الشيخ

 ٢٢٥ جنف علي، احلاج
 ١٦٨ جنم الدين من شاديوال

 ٧٢ جنم الدين شاه احلاج
 ٢٢٣ ريهجنم الدين ميان من 

 ٦٩ نذير حسني الدهلوي املولوي
املسئول احلقيقي عن فتنة تكفري املسيح 

 ٤٧ �املوعود 
  نذير حسني املولوي ابن أمري علي 

 ٧٠ سهارنبور؛ دعي للمباهلة
 ٢٢٠ نصري الدين اللوين، املنشي

 ٧١ نظام الدين التشيت الصابري
 ٢٢١ نظام الدين احلاج، املال

 ٢٢٢ اننظام الدين مي
 ٤٢ النمرود

 ٢١٨ نواب خان
 ٢٢٢ نواب دين املدرس

 ٤٢ �نوح 
 ٢٢١ نور أمحد احلافظ من لدهيانه

نور أمحد شيخ صاحب زاوية 
 ٧١ مهارانواله؛ دعي للمباهلة

 ٢١٦ نور أمحد شيخ من أمرتسر
 ٢٢٤ نور أمحد شيخ من جالندهر 

 ٢١٤ ، احلكيمنور الدين، املولوي، احلاج
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٤٤

 ٢٠٢ ته املالية غري العاديةذكر مساعد
 ١٦٨ نور دين؛ دعي للمباهلة
 ٢٠٠ نور دين خليفه اجلموين

 ٢١٦ نور حممد احلافظ من قرية فيض اهللا
 ٢٢٠ نور حممد ماجنت، املولوي

 ٢٢١ نور حممد، املولوي، احلكيم
 ٢٢٧ نور حممد ميان من غوث جره

 ٢١٥ نياز بيك مرزا
 ٢٢٦ نياز علي سيد

  ه و ي
 ٢٤٠ امانه

 ٤١ هرقل قيصر الروم
 أرسل إليه �كان موحدا وكان النيب 

 ٤١ رسالة
 ٧٣ واجد علي شاه؛ دعي للمباهلة

 ٧٢ وارث علي شاه احلاج
 ٣٢ وايت برخيت القس
 ٢٢٥ وريام ميان، احلاج

 ٧٣ وزير الدين شاه؛ دعي للمباهلة
 ٢١٤ وزير الدين، املولوي من كانغره

 ٧٢ ولويويل النيب شاه، امل
  )�انظر عيسى (يسوع 

 ٣٩ �يشوع بن نون 
 ٢٠٢ يعقوب بيك مرزا

 ٥٧ �يعقوب 
 ٢١٤ يوسف علي النعماين قاضي

 ١٨٥، ١٤٠، ١٣٧ �يونس 
 ٢٨ نبوءته الك نينوى وإلغاؤها

لقد تعرض البتالء لعدم وجود الشرط 
 ١٤٠ يف الوحي

 ١٤٠ اإلشارة يف إدخاله بطن احلوت
 ١١ طييهوذا االسخريو

 ١١ ارتداده عن يسوع
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@÷ŠèÏå×bßþa@ @
  أ ا ب
 ٢١٧ آسام

 ٧٠ ابنيتهـ سهارنبور
 ٢٣٩ أتاري
 ٢١٩ أتاوه
 ٧١، ٧٠ أمجري

 ٢٢٥ أمحد آباد
 ٢٢٢ )جهلم(ارياله 

 ٧٣ أعظم جره
 ٧٢ أعوان واله، البنجاب

 ٦٧ أفغانستان
 ٧٣، ٧٠ أكرب آباد

 ٧٣ ألور
 ٢٢٥،  ٢١٥ إله آباد
 ٢٠٢، ١٩٥، ٢١، ٨ أمرتسر

 ٦٩ أمروهه حمافظة مراد آباد
 ٢٣٩، ٤٤ أمريكا
 ٧٢ أنباله

 ٢٢٤ أوجله
 ٧٢ اوتشه

 ٧٢ أودي بور ميوار
 ٢٣٩، ٤٤ أوروبا

االنتحار يف أوروبا بتناول 
 ١٧٨ السم

 ٢٢٤ أوري كشمري
  ب ت

 ٧٣ بتنه
 ٢١٥،٢٢٠ بتياله

 ٢١٦ خبارى
بدوملهي، حمافظة 

 ٢١٤ سيالكوت
 ٧١ بريلي

بزدار ليه ديره إمساعيل 
 ٢١٨ خان
 ٢٢٤ بطاله

 ٢١٦ كر، حمافظة شاه بور
 ٢١٤، ١٦٨ بالين غجرات
 ٢٢٥ بلهور كانبور

 ٢٢٥ بلول
 ٢٠٩، ١٩٨، ٧٢، ٤٧، ٤٦، ٣٥ البنجاب

 ٢٢٣ بندوري، حمافظة جهلم
 ٧٠ بنغلور

 ٧٤ ار
 ٢١٧ اجلبور

 ٢١٤ الوجي جي بور
 ٢٤٥ اولبور

 ٧٣ لواري، حمافظة بتنه
 ٢٢٧ ريه
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٤٦

 ٢٢٤ بومباي
 ١٦٨ بورانواله
 ٢١٦ بيشاور

 ٧١ بيارم بيت بنغلور
 ٢٢٦ تركيا

 ٢١١، ٧١ تشاتتشران
 ٢٢٥ تشاند بور

 ٢١٧ تشانده
 ٢٢٢ تشك جاين، جهلم

 ٢٢١ تشكراته
 ٢٢٢ تشك سكندر، غجرات

تشك عمر كهاريان، 
 ١٦٨ غجرات

 ٧٢ تشكوتري
 ٢٢٦ روتشما

 ٢٢٤ تشنيوت
 ٧٢ تلوندي

 ٢١٤، ٧٣ انه، حمافظة حصار
 ٢١٦ ته شرييكا
  ج ح خ 
 ٢٢٤، ٢١٤ جالندهر

 ٧٢ جالل بور
 ٢١٩ مجال بور

 ٢٢١ جامون
 ٧٢ جوهد بور
 ٢٢٦ جهاوريان

 ٧٣ جهجر
 ٢١٥، ٢١٤ جهلم
 ٢١٥ جهنغ

جهونسي كهنه، حمافظة 
 ٢٢٧ إله آباد

 ٢٢١ جهرونوان جالندهر
 ٢١٤ جيبور

 ٢٢٤ حاجي بور، كبور له
 ٢٢٧ حبيب واله

 ٢١٤، ٧٣ حصار
 ٢٢١ حيدر آباد دكن

خان بور، حمافظة 
 ٢١٦، ٧٠ راولبندي
 ٢١٩، ٢١٦ خوشاب

 ٢٣٩ خيرب
راد من خيرب حتصن امل

 ٢٣٩ املشايخ باالسم
املراد من خيرب األديان 
الفاسدة اليت يشوا 

 ١٨٩ الشرك والباطل
  د ر

 ٧١ دامنباري بنغلور
 ٢٤٣، ١٨٦، ٧١ دهلي

 ١٠٠، ٩٩ دمشق
 ٢١٧ دجنا غجرات

 ٢٢٣ دندوت جهلم
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 ٧١ دوجانه، حمافظة رهتك
 ٢٢٦ دهاروار، إقليم بومباي

 ٧٠ دينا نغر
 ٧٢ ديوا، حمافظة لكهنئو

 ٧١ ديوبند
 ٧٢ ديوجره

 ٢١٧ ديره إمساعيل خان
 ٢١٨ ديره دون

 ١٦٨ راجوال كهاريان، غجرات
 ٧٠ رامبور، حمافظة سهارنبور

 ٢١٧، ٧٠ راولبندي
 ٧٢ رتر تشهتر

 ٧١ ردويل
 ٢٢٢ ، ٢١٥، ٢١٤ رهتاس جهلم

 ٧٣، ٧١ رهتك
 ٢١٨ روبر
 ٢١٠، ١٧٠ روم

 ٤٠ ريواري
  س ش ط
 ١٦٨ سادهوكى

 ٢١٥ سامانه، والية بتياله
 ٧١ سانبهر

 ٢١٦ سرساوه
 ٢٢٦ سرسه
 ٢١٦ سرهند
 ٢٤٥ السند

 ٧١ سنكهر
 ٢٢٣ سنور

 ٢١٨، ٧٢، ٧٠ سهارنبور
 ٢٠٠، ٢٢٤، ٢٢٣ سيالكوت
 ٢١٦ سيد واله

 ٢١٥ )قرب قاديان(سيكهوان 
 ١٦٨ شاديوال

 ٢١٣ شام
 ٢١٦، ٢٠٠ شاه آباد
 ٢١٦ شاه بور

 ٧٣ شاهجهانبور
 ٢٢٠، ٣٢ مشله

 ٢٢٦ طائف
  ع غ ف ق

 ٢١٩ عليجره
 ٧١ غازي بور زمينا

 ٢٢٢، ٢٢١، ٢١٤، ٢١٣ غجرات
 ٢١٨ ، ٢٢٦ )القرية(غالم نيب 
 ٢٢٧، ٢٢٠ غوثجره

 ٢٢٠، ٢١٧ غوجرانواله
 ٢٢٠ غوجر خان
 ٢١٥، ٢٠٠، ١٧٦ غورداسبور
 ٧٣ غورغاوان

 ٧٢ غولره راولبندي
 ٢٠٤ فارس

 ٧٣ فاضل بور
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٤٨

 ٢٢٣ فتح بور، غجرات
 ١٩٥ فتحجره
 ٢١٩ فرخ آباد
 ٧٣ فقري آباد

فريوز آباد، حمافظة أكرب 
 ٧٣ آباد

 ٢١٦ فيض اهللا القرية
 ٢١٨، ٢١٧، ٢١٦ قاديان

رأى املولوي عبد اهللا يف 
الكشف أن نورا نزل يف 

 ٢٤٤ قاديان
 ٢٢٨ املراد من كدعه قاديان

اإلمام املهدي من سيظهر 
 قرية يقال هلا كدعه

 ٢١٣ )احلديث(
 ٢٢٢ قاضي كوت

 ٤١ قسطنطينة
 ٦٩ قصور

 ٢١٧ قلعه صوبه سنجهـ 
  ك ل م  

 ٨٦ )كابول(كابل 
 ٢٢٥ كانبور
 ٢٢١، ٢١٤ كانغره

 ٢٠٢، ٢٠٠، ٢٢٤ كبورله
 ٧٣ كشوشه، حمافظة فقري آباد

 ٢٢٤، ٢١٦ كشمري

 ٢٢٣ كالنور
 ٧٢ كنكيان واله

 ٢٢٢ كوت كهليان
 ٢٢٢ كوتله فقري، جهلم

 ٢٢٧ ، ٢٢٣، ٢١٣، ١٦٨ كهاريان
 ٢٢٢ كهوهار، غجرات

 ٢٢٢ كهيوال، جهلم
 ٢٢٣ الله موسى

 ٢٠٢، ١٨٩، ١٨٨، ٢١٧، ٢١٦ الهور
 ٢١٥، ١٨١ لدهيانه
 ٧٣، ٧٢، ٧٠ لكهنئو

 ٢٢٤ لندن
 ٢١٧ لنجيان وايل، غوجرانواله

 ٧٣ لوادا، حمافظة بتنه
 ٢٢٥ لون مياين

 ٢١٨ ليه
 ٢٤٢،  ٢١٥ مالري كوتله

 ٢٢٢ مانانواله
 ٢٤٥ ، ٢١٩، ٢١٥ مدراس

 ٧٠ مراد آباد
 ٦٧ مصر

 ٢١٩ مظفر جره
 ١٥٢، ١٦٧ كرمةمكة امل

 ١٥٢  أم القرى�جعلها اهللا 
 ٢١٦ ممباسه
 ٢٢٦ مناره



٤٩  عاقبة آتھم                                                                                          الفھارس

 ٢١٧ مين بور آسام
 ٢٢١ موكل

 ٢٢٥ موهروندا  مهارانواله
 ١٦٨ مريبور
 ٢٥ مريـ

 ٢١٩ ميله بور، مدراس
  ن ه و ي

 ٢٢١ نادون كانغره
 ٢٢١ نارووال

 ٢٢٦ ناسنغ

 ٢١٧ ناغبور
 ٧٢ نقشبند
 ٢٨ نينوى

 ٧٣  حمافظة لكهنئوهردوئي،
 ١٧٤، ٧٥ اهلند

 ١٨٥،  ١٣٥ هوشياربور
 ٢٢٣ هوهن شاهبور

 ٢١٧، ٦٩ وزير آباد
  

  
  
  
  





٥١  عاقبة آتھم                                                                                          الفھارس

knØÛa  

  
  آ ا ب ت 

 ٢٠٦ )جريدة(أبزرور 
تأليف (مرآة كماالت اإلسالم 

 ٢١٣ )�املسيح املوعود 
تأليف املسيح املوعود (إمتام احلجة 

�( ٥١ 
 ١ )اب املقدسسفر الكت(ارمياه 

تأليف املسيح املوعود (إزالة األوهام 
�( ٥١ 

جملة حممد حسني (إشاعة السنة 
 ١٤٧، ٢٠ )البطالوي

كتيب احلكم اإلهلي، مناقشة 
عقيدة التثليث املسيحية ودعوم 

 ٣٥ للمباهلة
كتيب دعوة القوم، دعوة املشايخ 

 ٤٧ والصوفية إىل املباهلة
د مكتوب أمحد باسم علماء البال

 ٧٥ اإلسالمية ومشاخيها
ضميمة كتيب عاقبة آم، الرد 

 ١٧٣ على سؤال
 ٦٣، ٥، ٤ اإلجنيل

 ١٧٧ موعظة اجلبل
 ١٧٧، ٤٣، ٣٦ إجنيل مىت

 ٣٦ إجنيل يوحنا

تأليف (أنوار اإلسالم 
 ١٨٧، ١٧، ١٤، ٢ )�املسيح املوعود 

 ٢٣٥،  ٤٩ البخاري، صحيح
 ١٠٢ أصح الكتب بعد كتاب اهللا

تأليف (ني األمحدية الرباه
 ٢٢٨، ١٨٠، ١٧٥ )�املسيح املوعود 

 ٢٣٢ إله آباد) جريدة(بيونري 
 ٣٦ )سفر الكتاب املقدس(تكوين 

تأليف املسيح املوعود (حتفة بغداد 
�( ٥١ 

 ٢٨ )لإلمام الرازي(التفسري الكبري 
 ١٧٧ التلمود
 ١١٦، ٦٢، ٢٧ التوراة

تأليف املسيح املوعود (توضيح املرام 
�( ٥١ 

  ج ح د ر
مناظرة بني املسيح (احلرب املقدسة 

 ٥، ٤ ) وعبد اهللا آم�املوعود 
كشف "اعتراضات جريدة 

 ٤ على املناظرة والرد عليها" احلقائق
تأليف املسيح (اإلعالن األخضر 

 ١٨٧ )�املوعود 
للشيخ علي محزة (جواهر األسرار 

 ٢١٢ )الطوسي



 عاقبة آتھم  الفھارس
 

٥٢

تأليف املسيح (محامة البشرى 
 ٥١ )�وعود امل

 ٢٢٩، ١٨١ الدارقطين
 ٢٨ )لإلمام سيوطي(الدر املنثور 

 ٩٣ الِركويد
  س ش ص ض

تأليف ) (القول احلق(ست بتشن 
 ٢٠١ )�املسيح املوعود 

 يف هذا الكتاب �لقد أثبت 
 ٢٠١ أن نانك كان صاحلا مسلما

تأليف املسيح املوعود (سر اخلالفة 
�( ٥١ 

ِسِفل آند ِمِلتري غازيت 
ترمجة ما نشرت ) جريدة(

عن تفوق مقال حضرته 
 ٢٣٩،  ٢٣٢  يف مؤمتر األديان�

 والرد �اامها املسيح املوعود 
 ١٦٩ عليه

 ٧٠، ٢٥ )جريده(شحنه هند  
 ٢٧ شهادة القرآن

تأليف (ضياء احلق 
 ١٨٧، ١٧، ٢،١٤ )�املسيح املوعود 
  ع غ ف ك م
تأليف املسيح (عاقبة آم 

 )�املوعود 
 

٢٠٥، ١٧٦ 
  
  

  
  

 ٢٠١ غرنتهـ 

تأليف املسيح املوعود (فتح اإلسالم 
�( ٥١ 

 ١٠٧ )صاحب الفتح(فتح البيان 
صحح صاحب الفتح حديثا يفيد 

 نصف عمر �أن عمر النيب 
 ١٠٧ �املسيح 

 ٢٣٦، ٢٨ الكتاب املقدس
تأليف املسيح (كرامات الصادقني 

 ٥١ )�املوعود 
 ٣٤، ١٥، ٤ )جملة(كشف احلقائق 
 ٢١٠ املثنوي للرومي

 ٢٦ )الصحيح(مسلم 
تأليف املسيح (منن الرمحن 

 ١٥٨، ١٥١ )�املوعود 
 ٤ ميزان احلق

  ن و ي
تأليف املسيح (نور احلق 

 ١٨٢، ٥٠ )�املوعود 
 ٤٠، ١٩ نور أفشان

  )فيدا(ويد 
حيب فيداهم أن ال يقطع أبدا 

 ٩٣ سلسلة ذنب املذنبني
 ٢٣٦ )سسفر الكتاب املقد(يونان 
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