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òîãbí†bÔÛa@òí‡¼þa@À@æaîß@Õ¨a@ @
  املرزائية ..الالهورية ..األمحدية ..القاديانية

  اهلندي املسيح ألتباع متعددة تسميات
  
  

 وجودهـا  إلثبات تكافح تزال ما واحدةٍ لفرقةٍ عدةٍ مسمياتٍ إهنا أجل،
 لدو مــن كــثريٍ يف وامتــدت منــت وقــد ،الزمــان مــن قــرنٍ علــى يزيــد مــا منــذ

 الـوحي  نـزول  القاديـاني  أمحـد  غـالم  املـريزا  مؤسسها عىادّ منذ وهي العامل،
 وردودٌ ،نقـاشٍ  ومـدارُ  ،اإلسـالمية  األوسـاط  يف جـدلٍ  مثـارُ  م1876 سـنة  عليه
 اخلـروج  وحلمتـها  ،الـتكفري  سـداها  ،وأتباعـه  وعقائـده  القاديـاني  على ةٌواسع
 حنـو  اجتهنـا  عنـهم  بقةاملـس  األحكـام  تلـك  عن وبعيداً لكننا .اإلسالم ملة عن

 فكانــت كتبــهم، وقرأنــا ،أفكــارهم علــى طلعنــااو ،وحاورنــاهم ،أنفــسهم القــوم
  .عنهم األولية اخلالصة هذه

 اسـتحق  اليت هوآراؤ وأحواله سريته هي وما هذا؟ القادياني يكون فمن
  .وميتاً؟ حياً تناولته اليت والكتب والردود الفتاوى مئات ألجلها

  
éjã@ém‹cë@ @
 كـل  بـن  حممـد  عطـا  بـن  مرتضى غالم مريزا بن أمحد غالم ريزاامل هو
 إىل وتنتـــسب ،قـــدمياً خراســـان حكمـــت قدميـــة أســـرة مـــن وأصـــله ،حممـــد
 1530 سـنة  ويف تيمورلنـك،  الـسلطان  عـم  )بـرالس ( املـسماة  املغوليـة  الساللة
ــاجر ــدُ هـ ــداده أحـ ــادي أجـ ــك هـ ــتوطن ،بـ ــة واسـ ــبور( بقعـ ــة )غورداسـ  التابعـ
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 ويقـال  ،)قاديـان ( جيـاور  ممـا  قرية لسبعني حاكماً أو قاضياً نوعيّ ،للبنجاب
 اشــتهرت ثــم ،)أســالمبور( اهــاومس القــصبة هلــذه األســاس حجــر وضــع أنــه

 إال األصـلي  االسـم  مـن  والتغـيري  النحت يبقَ مل ثم ،)قاضي بور سالمإ( باسم
 تعـرف  تـزال  ومـا  ،)قاديـان ( لفظة إىل األخرية فتوحرّ ،)قاضيان(و )قاضي(

 كل املريزا املسمى أمحد غالم للميزرا األكرب اجلد نّإ ثم ،اهلند يف االسم هبذا
 املــريزا- أحفــاده أحــد ذلــك بعــد مــن خــسرها ثــم ،األمــالك تلــك ورث حممــد
ــه دارت حــربٍ يف - حممــد اهلل عطــا ــسيخ وبــني بين ــذين ال ــى اســتولوا ال  عل

 اإلرث ذلـك  مـن  قـرى  مخـسُ  له وبقيت عشر التاسع القرن فجر يف البنجاب
  .بريالك

 حــسب( بوحيــه اهلل أطلعــه أو أمحــد غــالم للمــريزا متــأخراً ظهــر ثــم
 مـن  خليطـاً  كانـت  أسـرته  نوأ ،فارسـي  أصـل  من هآباء نّأ )يؤثره الذي التعبري
  .وسلم وآله عليه اهلل صلى النيب بنت الزهراء فاطمة وبين ،الفرس

  
ém†üë@émd“ãë@ @

 عهــد آخــر يف م1837 -هـــ1252 ســنة أواخــر أمحــد غــالم املــريزا ولــد
 الكريم القرآن ودرس املذكورة، )قاديان( قرية يف البنجاب، يف السيخ حكومة
 املعاهـد  يف يومـذاك  شـائعة  كانـت  الـيت  الفارسـية  التعليميـة  الكتب من وشيئاً

 فقـرأ  بالعربيـة  عـارف  مبعلـم  والـده  أتاه العاشرة بلغ فلما ،اهلندية اإلسالمية
 :منـهم  األسـاتذة  مـن  عـدد  عنـد  تهدراسـ  ملواصـلة  اجته ثم ،الكتب بعض عليه

 بـني  وبـرز  فيـه  فحـذق  اليونـاني  الطـب  لدراسـة  واجتـه  ،شـاه  علـي  كل املولوي
 والـده  كـان  حتـى  واالعتزال والدرس باملطالعة االستغراق شديد وكان ،أقرانه
  .حياته مستقبل يف مرجو غري أنه ويرى حلاله يرثى

 الكـربى  حريريـة الت اهلنـد  ثـورة  عمـره  مـن  الثـاني  العقد يف وهو عاصر
 املنـاوئ  الـصف  يف تقـف  أسـرته  وكانت ،م1857 عام اإلنكليزي االحتالل ضد

 علـى  وبقـي  سـيالكوت  مدينـة  يف املديريـة  حـاكم  حمكمـة  يف توظف ثم للثوار،
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 اإلنكليزيـة  تعلّم يف كتابني ذلك خالل قرأ م،1864 عام منذ سنوات أربع ذلك
  .1868 عام عمله من استقال ثم فيه وأخفق احلقوق اختبار يف ودخل

  
òz–@òßbÈÛa@ @

ــأمراضٍ أمحـــد غـــالم صـــيبأُ ــثريةٍ بـ ــبابه يف كـ ــها شـ  اهليـــسترييا :ومنـ
 وخيـرّ  النوبـات  هـذه  بعـض  يف عليـه  يغمـى  وكـان  ،العنيفـة  العـصبية  والنوبات
 »الوالـدة  حـضرة  عـن « 1/13 نفـسه  كتـاب ال ويف )1/17 املهدي سرية( صريعاً

 أصـــيب املوعـــود املـــسيح حـــضرة نّإ« :قالـــت أمحـــد غـــالم املـــريزا زوجـــة أي
 ثــم ..األول البــشري والدة حــني ملــرة ولــو واهليــسترييا ،الــرأي ودوار ،بالــصداع

 علـى  التأكيـد  وجـاء  ،»أخـرى  بعـد  مـرة  اخلطـرية  األمـراض  هـذه  نوبـات  توالت
 يالزمــين« :قــال )207-206 ص الــوحي حقيقــة( يف ورد كمــا بلــسانه أمراضـه 
 النـصف  يف ومـرض  جـسدي  مـن  األعلى النصف يف مرض :خطريان مرضان
 يف الــذي وأمــا الــرأس، دوار فهــو األعلــى النــصف يف الــذي أمــا .منــه األســفل
 تنــشر منــذ يالزمــانين املرضــان وهــذان ،البــول ســلس فهــو األســفل النــصف
  .»اهلل من مأموراً بكوني ادعائي

 حـدّ  إىل جـداً  سيئة ذاكرتي« 21 ص 5/3 األمحدية املكتوبات يف وجاء
 اإلعـراب  أسـتطيع  وال أنـساه،  وتكراراً مراراً الناس من أحداً لتقاب مهما ينأن

 احلسين احلي عبد أشار ذلك وإىل ،»اآلالم من الذاكرة فساد من أعاني اعمّ
 يف عليـه  تغلـبُ  أمحـد  غـالم  مـرزا  كـان « :قـال  245-8/344 اخلواطر نزهة يف

 الـساعة  مـلء  حيـسن  ال وكـان  االسـتغراق،  يف الفطنة وقلة الغرارة أمره بداية
 اضـطر  حتـى  األيـسر،  من األمين احلذاء مييز ال وقد عداً، األرقام يعد وكان
 العــصبية بالنوبــات شــبابه يف أصــيب وقــد بــاحلرب، عليهــا عالمــة وضــع إىل

 الـــصيام ومواصـــلة واجملاهـــدات، بالعبـــادات االشـــتغال عنـــه ونقـــل العنيفـــة،
 اتـسع  الدينيـة  مـة الزعا تبـوأ  فلمـا  ،وزهـادة  تقشف يف حياته بدأ وقد ،شهوراً

 أهلـه  هو يعيش وأصبح ،األموال عليه غدقتوأُ الدنيا عليه وأقبلت العيش له
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ــ ،مطلقـــاً فاًتـــصرّ األمـــوال يف فوتـــصرّ ،وبـــذخٍ نعـــيمٍ يف  املطـــاعم يف عوتوسـّ
  .»واألبنية واملشارب

 احلـسن  أبـو « إليـه  نـسب  الـسابقة  وألمراضـه  سبالـسل  إلصـابته  ورمبا
 الثمينــــة املقويــــة واملعجونــــات واألدويــــة غذيــــةامل األطعمــــة تنــــاول »النــــدوي

 أنـواع  بعـض  األحيـان  بعـض  يف يتعـاطى  وكـان « :قال والعنرب املسك واستعمال
  ).27/القادياني( »Tonigwine مثل املسكرة املقوية املشروبات

  
éma‹Ãbäß@μîzîàÜÛ@Ú†bäaë@ @

 عــامي بــني وخاصــة ،اهلنــد يف النــصراني التبــشري شــوكة قويــت حــني
 مثــل اهلندوســي الفكــر يف املتحــررة االجتاهــات بعــض وظهــرت ،1875-1880
 نـشط  اآلريـة،  باحلركـة  آنذاك املسلمني لدى عرفت اليت مساج برامها حركة

 ودبالـذّ  قام« :نهإ احلسين احلي عبد فيه قال حتى همعلي للرد )أمحد غالم(
 بـدأ  ثم ،»8/341 اخلواطر نزهة -األخرى األديان وإبطال اإلسالمية ةامللّ عن

 نبــوءة وإثبــات ،القــرآن وإعجــاز ،اإلســالم فــضل إثبــات يف كــبرياً كتابــاً يؤلــف
 ،اهلنـد  يف الـسائدة  الـديانات  علـى  والـرد  ،موسـلّ  وآلـه  عليـه  اهلل ىصـلّ  حممد
  .واآلرية املسيحية مقدمتها ويف

 ،كـبرية  أجـزاء  أربعـة  مـن  ويتـألف  ،)أمحدية براهني( الكتاب مسى قدل
 اًحممــد وأنّ ،للبــشر الكماليــة األخالقيــة الغايــة هــو اإلســالم أن األدلــة وبــني
 دينـه  وأن ،الفاضلة األخالق يف الكاملة األسوة هو موسلّ وآله عليه اهلل ىصلّ
  .أتباعه بني موجودة الروحانية حياة آثار تزال ال حيٌّ دينٌ

  
μçaÛa@òí‡¼þa@ @

 مل أنـه  وبـرغم  ،أمحـد  غـالم  شـهرة  مـسببات  مـن  كان الكتاب هذا لعلّ
 ذلـك  نـه ميكِ مل ولكنـه  ،منـه  جزء مخسني إصدار على عازماً كان فقد ،يكمله
 فيؤلـّ  ومل ،م1884 سـنة  الرابـع  اجلـزء  صـدور  بعـد  للكتاب تأليفه فتوقّ فقد



9القاديانية األمحدية يف ميزان احلق   

 بــدء مــن عامــاً 23 مــرور بعــد أي أب 1905 عــام إال واألخــري اخلــامس اجلــزء
 منـاظراً  ونليكـ  مؤلفـه  حيرشّـ  ذلـك  إن« :الكتـاب  عـن  النـدوي  ويقول التأليف،

 جـدلياً،  وباحثـاً  ،واآلرية املسيحيني إزاء مكثراً كاتباً وباألصح املعارضة، قويَّ
 غــالم أنّ ومبــا ،»اهلنــد يف املنتــشرين البــارعني املنــاظرين صــف إىل ويرفعــه
ــ يعــود فالنــدوي إهلاماتــه، بــذكر الكتــاب هــذا شــحن أمحــد  تلــك علــى قفيعلّ

 واخلــوارق واملنامــات باإلهلامــات مويــتخ شيــدهَ القــارئ إنّ« :بقولــه النقطــة
 الكتـاب،  هـذا  أجزاء هبا طفحت اليت والنبوءات اإلهلية والتكليمات والكشوف
 النزيـه،  العلمـي  البحـث  كتـب  مـن  خترجـه  الـيت  العريـضة  الطويلة واالدعاءات
 تطغـى  الـيت  الـسافرة  اتواالدعـاء  التحـدي  كتـب  على اهلادي الديين والنقاش

  .»عليها واإلقبال منها االستفادة من ومتنع األنانية عليها
  

ïyìÛa@Þäí@óÜÇ@âýË@‡¼cA@ @
 منـذ  صـاحبهم  علـى  يتنـزل  كـان  الـسماويّ  الـوحي  بأنّ محديةاأل ؤمني
ــنة ــه إىل 1876 سـ ــنة وفاتـ ــزة( 1908 سـ ــة معجـ ــسلمني وأنّ ،)44 ص فلكيـ  املـ

 فاجــأهم )أمحــد غــالم( وأن ،الــوحي بانقطــاع اعتقــادهم يف بعاهــة أصــيبوا
 :قـال  بـل  ذلـك،  علـى  حـضرته  يقتـصر  ملو ،ويكلمه إليه يوحي اهلل أن بدعواه

 هبديــه، واهتــدى بتعليمــه وعمــل بــه واقتــدى اتبعــه مــن ســيكلم ســبحانه نــهإ«
 ربـه،  كالم من اهلل به يوحي كان ما مرة بعد مرة كله العامل على عرض ولقد

 يتمتعـوا  لكي واجلد السعي على أتباعه وحث ،ذلك على الناس مجيع وأشهد
 كمـا  البـاب  هلـم  سـيفتح  اهلل وأن وفـضله،  اهلل نعمـة  مـن  بـه  هو متتع ما مبثل
  .)37 ص وغرضها األمحدية دعوة( »السابقني لألنبياء فتحه

 يطلــق اللغــوي مبعنــاه الــنيب نّأ« :الــدمناركيني األمحديــة أحــد ويــذكر
 ينبئ وهو ،الوحي ذلك أساس وعلى ،بالوحي اهلل فهشرّ الذي الشخص على

 حممـد  بعـد  نيب هناك يكون أن ميكن األخري املعنى إىل ونظراً ،الغيب بأخبار
  .)52ص املعارضة نسأل( »وسلم عليه اهلل صلى
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 مل النبـوة  أن عونيـدّ  فهم الراسخ األمحدية اعتقاد هو هذا نّأ والواقع
 اهلل قبـل  مـن  مرسـلٌ  نـيبٌّ  أنـه  علـى  )أمحـد  غـالم ( لـصاحبهم  تصديقاً تنقطع
  .تعاىل

 اهلل صـلى  الرسـول  بعـد  النبـوة  انقطـاع  علـى  يمالكـر  القـرآن  نـصّ  وقد
 ،»النبـيني  وخـامت  اهلل رسـول  ولكـن « :تعـاىل  قولـه  ذلـك  ومـن  وسـلم  وآلـه  عليه

 فــال انقطعــت قــد والنبــوة الرســالة إن« :وســلم وآلــه عليــه اهلل صــلى وقولــه
 وخــامت آيــة( تفــسري يف عطيــة ابــن اإلمــام قــال وقــد ،»نــيب وال بعــدي رســول
 علـى  مطلقـاً  وسـلفاً  خلفـاً  األمـة  علمـاء  مجاعـة  عنـد  فـاظ األل هذه« ):النبيني
  .»وسلم وآله عليه اهلل صلى بعده نيبّ ال أن اًنصّ مقتضية التام العموم

 مكتـسبة  النبوة أن إىل ذهب ومن« ):البحر( تفسريه يف حيان أبو وقال
  .»زنديق فهو النيب من أفضل الويل أن إىل أو تنقطع ال

  
ñìjã@âýË@‡¼c@ @
 متـدرجاً  النبـوة  درجـة  إىل وصـل  هبأنـّ  حصرّ أمحد غالم أنّ وماملعل من

 بنفسه نبيّ وقد »املهدي«و »املوعود املسيح«و »احملدث«و »اجملدد« درجات يف
  .الدعاوى هذه تواريخ

ــسمرب ويف ــنة ديـ ــا 1888 سـ ــسلمني دعـ ــه، إىل املـ ــان مبايعتـ ــدعي وكـ  يـ
 مماثلتــه للنــاس ويظهــر ،»اهلل مــن مــأموراً«و »العــصر اًجمــدد« كونــه حينــذاك
 عليـه  كـان  مـا  مبثـل  واإلرشـاد  الـدعوى  مبهمـة  يقـوم  ال أنه منه زعماً للمسيح
  .والدعة التواضع من املسيح

 مات قد السالم عليه مريم بن عيسى املسيح أن أعلن 1891 سنة ويف
 عامـة  أقلـق  ممـا  املوعـود،  واملهـدي  املـسيح  هو أنه عىدّوا ،الغابرة العصور يف

 سنة عشرة اثنيت إىل بقيت ثم« :التالية الكلمات يومذاك كتب وقد ،املسلمني
 إصـرار  بكـل  املوعـود  باملـسيح  خـاطبين  قد تعاىل اهلل أن عن الغفلة كل غافالً
 .العامــة عيــسى نــزول عقيــدة علــى ومازلــت )األمحديــة( الــرباهني يف وشــدة
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ــا انقــضت ملــا ولكــن ــيّ تنكــشف أن آن .ســنة عــشرة اثنت ــة، العقيــدة عل  الثابت
  .)149 الوحي حقيقة( »املوعود املسيح أنت أنك اإلهلام عليّ رفتوات

  
üaČ†õbÇ@|í‹—Ûa@ñìjäÛbiA@ @
 7/8/1900 ويف ،صـراحةً  بـالنيب  يلقبونـه  أتباعـه  أبـد  1900 سنة يف

 مل إن أنكـم  واعلمـوا « :قـائالً  الكـريم  عبـد  املولـوي  وهـو  أتباعـه  أحد خطب
 بـه  وتؤمنـوا  ،بيـنكم  يـشجر  ما كل يف )أمحد غالم( املوعود املسيح حتكموا

 حـدٍّ  إىل كنـتم  ،وسـلم  وآله عليه اهلل صلى الكريم بالنيب الصحابة آمن كما
 اخلطبــة انتــهاء وبعــد ،»األمحــديني كغــري اهلل رســل بــني املفــرقني مــن كــبريٍ
 نبوتـه  بأن حيوضّ كان لكنه قال ما لكل وتأييده تصديقه أمحد غالم أعلن

 الـدين  جـالل  يقـول  هـذا  ويف ر،سـاف  بـشكل  نبوتـه  أعلـن  عـام  وبعد ،جزئية
 ):النبوة منكري مآل( بعنوان له كتاب يف يومذاك أتباعه أهم أحد - مشس

 سنة قبل كتاباته بعض يف أنكر قد - أمحد غالم أي-  األقدس السيد بأن«
 بكونـه  حيـصرّ  مـازال  بـل  ،ةحمدثـ  نبـوة  أو ناقـصة  نبوة هذه نبوته أن 1901
 :أمحـد  حممـود  الـدين  بـشري  ملـريزا ا يقـول  هذا ويف .»واضحة بكلمات النيب

 فرتة 1901 سنة وكانت ،1901 سنة يف عقيدته رغيّ - أمحد غالم أي– نهإ«
 الـيت  املـصادر  أن ثبـت أ فقـد  الثانية، العقيدة إىل األوىل العقيدة من انتقالٍ
 أحـد  هبـا  حيـتج  أن يـصح  فـال  منـسوخة  صارت 1901 قبل نبوته فيها أنكر
  .»اآلن

 يف ذلـك  ورد ،وفاتـه  حتـى  بنبوتـه  اعتقـاده  علـى  أمحـد  غـالم  بقي وقد
 فيـه  حوصـرّ  )عـام  أخبـار ( جريـدة  يف وفاتـه  يـوم  يف نشر الذي األخري خطابه

 اهلل مسـاني  اوإذ آمثـاً،  أكـون  جحدتـه  ولـو  اهلل حكـم  حـسب  نـيبّ  أنـا « :يلـي  ما
 ،»الـدنيا  هـذه  مـن  أرحـل  حتـى  العقيـدة  هذه على وأنا جحوده، يل فكيف نبياً

 راولبنــدي مباحثــة(و )171 ص النبــوة حقيقــة(و )1908 يومــا 26 عــام أخبــار(
  .)136 ص
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Ğã@Éibm@ČäÜÛA@ @
 مــازال الــذي االعتقــاد ذلــك يؤكــد رأيــاً معاصــرٌ أمحــديٌ مبــشرٌ ويــورد

 حيث املسلمني لعلماء عجباً فوا« :يقوله ومما ،أمحد غالم أتباع على مهيمناً
 ،النبــيني خــامت عــدب الــسالم عليــه عيــسى وهــو مــستقل نــيبٍّ جمــيء ينتظــرون

 أنـتم  أمتـه،  ومـن  وسـلم  وآله عليه اهلل صلى للنيب تابع نيبٍّ جميء ويستنكرون
 قـد  وحنـن  ،منـها  السالم عليه مريم ابن نزول وتنتظرون السماء إىل تنظرون
 ديـن  وإحيـاء  ،األمـة  إلصـالح  الـضرورة  عند اهلل من جاء بالذي وآمنا صدقنا
 اخـتالف  وبيننـا  بيـنكم  لـيس  املـسلمون  اأيهـ  ..القرآن شريعة وإقامة ،اإلسالم

 عليــه اهلل صــلى اهلل رســول بعــد ســيظهر الــذي مــريم بــن عيــسى صــفات يف
 واهلل نبيـاً  يكـون  مـريم  بـن  عيـسى  أن تعتقـدون  وأن ،نبوتـه  يف وال ،وسلم وآله

ــ إال ،إليــه يــوحي  الــشريعة ويقــيم الــدين يوحييــ ،احملمديــة الــشريعة يتبــع هأنّ
 بيننــا االخــتالف أن إالّ االعتقــاد نفــس نعتقــد ينياألمحــد وحنــن ،اإلســالمية

  ).غري ال أمحد غالم بأنه نعتقد أننا أي( »املوعود هذا شخصية يف وبينكم
  

æbnÐ—Ûa@òîÜ§a@òîÛbà§aë@ÕîÏìnÜÛ@μi@‡à«@‡¼cëA@ @
 وآلــه عليــه اهلل صــلى حممــد اســم أن بــشري إهلــي فــضل املبــشر يــدعي

 واملقـصود  أمحد اسم يظهر أن روريالض من هوأنّ ،اجلاللية صفته هو وسلم
ــة، صـــفته أي أمحـــد غـــالم بـــه ــوارد أمحـــد وأن اجلماليـ  القـــرآن يف ذكـــره الـ

 أمحـد  غـالم  هو الصف، سورة »أمحد امسه بعدي من يأتي برسول ومبشراً«
  !!!.بظهوره إشارة املذكورة اآلية وأن ،القادياني

 صـلى  للنيب الليةاجل احملمدية الصفة بأن املذكور املُبَشّر يستدلّ وهكذا
 عليـه  اهلل صـلى  حممـد  باسـم  األوىل بعثتـه  عند ظهرت قد وسلم وآله عليه اهلل
 دينـه  وعلـى  عليـه  للقـضاء  بالـسيف  احلـق  أعداء قام عندما شخصياً وسلم وآله
ــهوملّ ــم بالــسيف، فــدافع ت ــة صــفته إظهــار تعــاىل اهلل أراد ث ــة األمحدي  اجلمالي

 لكــي أمحــد باســم ســيأتي الــذي ادمــهوخ ونائبــه ومثيلــه الروحــي ابنــه بواســطة
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ــسن مجيعـــاً النـــاس يعـــرف  أن بـــاليقني ويعلمـــوا تعاليمـــه، ومجـــال اإلســـالم حـُ
ــسنه بـــصدقه سينتـــشر اإلســـالم  أمحـــد فكـــان الـــسيف حبـــدة ال ومجالـــه وحـُ
  ).27 ،26 ،23 املعارضني نسأل( الكامل املدني ياملكّ أمحد مظهر القادياني
  

ñìjäÛa@òîÈí‹“nÛa@ @
 نبـوة  أن علـى  ونيـصرّ  رأيتـهم  األمحديـة  األخوة بعضل مناقشاتي ومن
 أن يل يبدو والذي ،النبوة ختم تنايف ال وأهنا ،تشريعية بنبوة ليست صاحبهم

 الـبالء  دافع( يف ذكر أنه ذلك تشريعو ،نيبّ بأنه يعتقد نفسه كان أمحد غالم
 عليـه  يتفـوق  هـو  الـذي  املوعـود  املـسيح  األمـة  هذه من بعث اهلل أن« ):13 ص
 هـو  أمحـد  فغـالم  ،تـشريعياً  نبياً كان السالم عليه املسيح أن ومبا ،الضرورةب

 العبـارة  هـذه  معنـى  نأتبـيّ  فلـم  لنيبّ تابعٍ نيبٍّ قصة أما شريعة، صاحب اآلخر
 تمـت خُ فقـد  ،آخر نبياً يتبع نيبٌّ معنى فما ،األمحديون روناملبشِّ يوردها اليت

 األمحديــة ينظــر أال ثــم ،وســلم هوآلــ عليــه اهلل صــلى الكــريم بالرســول النبــوة
 خمالفـة  بعـضها  يف كانـت  لـو  حتـى  وتعاليمـه  أوامره يف لنبيهم مبتابعتهم أهنم

 بـشريعة  ضـمين  إقـرار  ذلـك  فـإن  ،وسـلم  وآلـه  عليـه  اهلل صلى حممد لشريعة
  .»صاحبهم
  
án‚@ñìjäÛaA@ @
 ألن فيـه  أختـصر  أن وأريـد  ،سـبق  مبـا  صـلة  هلـ  املوضـوع  هـذا  أن ومبا

 هنــاك إنّ بــل ،أمحــد غــالم علــى ردودهــم يف كــثرياً فيــه لوافــصّ قــد العلمــاء
 املـسألة  هـذه  بـشرح  هتـتم  قـرن  نـصف  مـن  أكثـر  هلـا  باكستان يف كربى مجعية
 الكتــب مــن املئــات بــل العــشرات نــشرت وقــد ،)النبــوة خــتم( مجعيــة وامسهــا

 منــذ مــرة ألول اســتوقفين الــذي األمــر هــذا بتوضــيح اخلاصــة واملنــشورات
 يـــذكر أمحـــد غـــالم أنّ املـــريزا كتابـــات بعـــض يف رأيـــت حـــني ،طويلـــة ســـنني

 غــري إىل القــارئ علــى اإليهــام بــذلك يريــد اخلــامت لكلمــة متعــددة تفــسريات
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 جــدنا ذكــره رأي أمحــد غــالم بــه واحــتج إليــه أشــار وممــا احلقيقــي، معناهــا
 الطرحيــي الــدين فخــر الــشيخ عــصره يف املعــروف اللغــوي ثاحملــدّ األكــرب

ـــ979-1085( ــهكت يف )ه ــرأي البحــرين، جممــع اب ــشري وال  بعــض مــن أنّ إىل ي
 وعلـى  ،آخـرهم  ال زينتـهم  هـو  األنبيـاء  خـامت  وأن ،)الزينـة ( هـو  اخلامت معاني
 خـامت  معنـى  عنـدنا « :قولـه  يف بـشري  إهلـي  فـضل  األمحـدي  املبـشر  جرى هذا

 الـنيب  بعـد  مطلقـاً  النبوة نفي معناه وليس ،وزينتهم النبيني أفضل هو النبيني
 املعنــى هــذا يقبلــون ال واملــشايخ العلمــاء كــان إن .وســلم وآلــه عليــه اهلل صــلى

 واحـــد مبثـــال ولـــو يـــأتوا أن نتحـــداهم فـــنحن ،األصـــوب والتفـــسري املعقـــول
 سـد  معنـاه  يكون املدح طريق على اجلمع إىل مضافاً خامت لفظ فيه استعمل

  .)33 ص املعارضني نسأل( »مطلقاً النعمة تلك باب
 اجلـدّ  إليـه  أشـار  الـذي  املعنـى  اقتطـع  قد أمحد مغال أن ذكره أودّ وما
 الــيت الكلمــة تلــك اجلــدّ قــال فقــد .اقتطاعــاً حيــيرالط الــدين فخــر املرحــوم
 لـيس  آخـرهم  أي )النبـيني  وخـامت ( تعـاىل  قولـه  يلـي  مـا  أمحـد  غـالم  اقتطعها

 وكــسرها، التــاء فــتح فيــه جيــوز النبــيني خــامت وحممــد« :قــال ثــم ،نــيب بعــده
 وبالكـسر  لأللبـسة،  زينـة  هـو  الـذي  ماخلـاتَ  مـن  مـأخوذ  زينـة ال مبعنى فالفتح
ــى فاعــل اســم ــع( .آخــر مبعن ــادة( البحــرين وجمم ــم ،))خــتم م ــاجم نّإ ث  املع

 واحملـــدثني املفـــسرين كـــل نّإو القـــارئ، لـــذهن تنـــويراً فيهـــا لـــواردةا اللغويـــة
 القـرآن  يف جـاء  مـا  رونيفـسّ  املتطاولـة  القـرون  مـدى  علـى  املسلمني واملؤلفني

ــ ــم ،ريمالك ــل، قــول اهلل وكــالم آخــرهم أي )النبــيني وخــامت( ث ــار وال فع  اعتب
   .»الصريح النص مقابل واملنامات للتأويالت

 مبثابـة  هـي  أمحـد  غـالم  يوردهـا  اليت االستشهادات من الكثري وهناك
 رمحُـ  لقـد « ):9ص الـوحي  حقيقـة ( يف ذكر أنه حتى احملمدية للنبوة حتديات
 احملمديــة األمــة هــذه مــن واألقطــاب واألبــدال األوليــاء مــن ســبقوني الــذين

 ولــذلك ،)اإلهليــة واملكاملــة اإلهلامــات يعــين( النعمــة هــذه مــن الكــبري النــصيب
  .»االسم هذا يستحقون فال اآلخرون أما النيب، باسم اهلل ينخصّ
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 كــالم هــو أتلــوه الــذي الكــالم هــذا إنّ« ):4ص النــدوة حتفــة( يف وجــاء
 أنبيـاء  من وبروزي ظِّلي نيبٌّ وأنا والتوراة، القرآنك واليقني القطع بطريق اهلل
 مـسلم  كـل  علـى  وجيب الدينية، األمور يف إطاعيت مسلم كل على بجيو ،اهلل
 يـؤمن  ومل حيكمـين،  فلـم  دعوتي بلغته من وكل املوعود، املسيح بأني يؤمن أن

 هــو اهلل، مــن علــي ينــزل الــذي الــوحي بــأن يــؤمن ومل املوعــود، املــسيح بــأني
 وجـب  الـذي  األمـر  رفـض  ألنـه  مسلماً، كان وإن السماء يف وحماسب لمسؤو
 بـل  هللكـت،  كاذبـاً  كنـت  لـو  أن قـويل  علـى  أقتصر ال إنين وقته، يف قبوله عليه

 عليـه  اهلل صـلى  وحممـد  وداود وعيـسى  كموسى صادق نينإ ذلك إىل أضيف
 عــصري بعــني والقــرآن هــذا، بعــصرنا زمــان األنبيــاء نعــيّ وقــد ،وســلم وآلــه
 الـسماء  يف شـهدت  وقـد  عـصري  بعني والقرآن هذا، عصرنا هو وذلك ثيتبع

  .»يل شهد وقد إال نيب من وما واألرض
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 والــربوزي الظلــي كلمتَــي مــن الــسابق الــنص يف أمحــد غــالم أورده الــذي

 مــرآة  أنــا « :أي نفــسه  أمحــد  غــالم شــرحه  كمــا  فــالظلي  .توضــيح  إىل حتتــاج
 »ظلـي  مـرآة  يف الـربوز  لـون  يف احملمديـة  والنبوة احملمدية الصورة فيها انعكست
 حممـد  أنـا  أي ،وسـلم  وآلـه  عليـه  اهلل صـلى  المسـه  أمتّ مظهـر  أنا« :أيضاً ويقول
 ملـا  منـهم  وآخـرين « آيـة  مبوجـب  بروزياً األنبياء خامت النيب هو وأنا .ظلياً وأمحد
 مل ولـذا  ،نفـسه  وسلم لهوآ عليه اهلل صلى حممد وجود واعتربني ..»هبم يلحقوا
 ينفـصل  ال الظلّ ألن بنبوتي، وسلم وآله عليه اهلل صلى حممد نبوة ختم يتزلزل

 صـلى  حممـد  نبـوة  ألنّ النبوة، ختم ينفضّ مل ولذا ظلياً، حممد ألنين أصله، عن
 عليـه  اهلل صـلى  حممـد  بقـي  حممـد،  علـى  حمدودة تزل مل وسلم وآله عليه اهلل
 بروزيـاً،  وسـلم  وآلـه  عليـه  اهلل صـلى  حممـداً  كنـت  ملـا  ينأعـ  غـري،  نبياً وسلم وآله

 مــرآة يف الــربوزي اللــون يف احملمديــة النبــوة مــع احملمديــة الكمــاالت وانعكــست
  .»يالهخ على النبوة عىادّ منفرد إنسان فأيُّ الظلية،
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 ينطوي الذي الساذج التأويل من االصطالحات تلك اعترب يل بالنسبة
 احلـشوية  بعـض  أطلقهـا  الـيت  املبهمة العبارات تلك مثلك مثله ،البسطاء على
 الـيت  الـشرعية  األحكام أحد تفسري يف قوله ذلك ومن ،الغريبة اهتمطحش يف

 أحــدهم فيتحــذلق »دالء ثالثــة هلــا فــانزح البئــر يف الفــأرة وقعــت إذا« :تقــول
 الـنفس  الفـأرة  وقعـت  إذا« :السذج عقول على ضحكاً التفسري هذا هلا ويضع

  .»استغفارات ثالثة هلا فاستغفر بيعةالط بئر يف
 1893 عـام  ادعـاؤه  النـسق  هـذا  جتـري  الـيت  أمحد غالم ادعاءات ومن

 العربيـة  اللغـة  مـواد  مـن  مـادة  ألف 40.000 واحدة ليلة يف علّمه تعاىل اهلل أن
 يف ذكرمهـا  باإلنكليزيـة  هلامـان إ عليه نزل وقد ،)1989 التقوى جملة( 67 ص

 الـدين  بشري مريزا بابنه ربشّ اهلل أن ادعى كما .556-4/554 أمحدية براهني
 مـن  اثـنني  بوفـاة  نبأه اهلل وأن ،»له ويولد يتزوج« :بشأنه له وقال ،والدته قبل

 عبـد  صـاحباه  فتـويف  .»دعامتـان  انكـسرت « :لـه  فقـال  وفاهتما قبل أصدقائه
 وهنــاك ،)15و 12 ص 1989 التقــوى جملــة( اجلهلمــي الــدين وبرهــان الكــريم
ــ اآلالف  وكأنـــه ،اإلهلاميـــة الطريقـــة تلـــك علـــى الطريفـــة االستـــشهادات نمـ

 واهلل« لنفــسه قاديــاني اختــصه أو )القاديــاني( اخــتصّ قــد وتعــاىل ســبحانه
  .»مستقيم صراط إىل يشاء من يهدي
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 الصاخلـ  اإلميان هو القادياني األمحدي الفكر يف املرتكزات أهم لعل
 1890 عـام  بـذلك  نفـسه  هـو  حصـرّ  وقـد  املوعـود،  املسيح هو أمحد غالم بأن
  :إعالنه يف جاء ومما سنوات، بعشر أمحدية براهني لكتابة إشاعته بعد

 فقد اإلسرائيلي املسيح أما ،السماء من نزوله املوعود املسيح أنا إني«
ــذهبون فــأين الوعــد صــدقكم واهلل وخــال، مــات ــون وعــده ت  اًقصــص وتنحت
 بــه تنــصرون أنكــم غــري النــوكي أيهــا املــسيح حيــاة يف لكــم فائــدة وأي ،شــتى

 فـوج  وتنـصّر  عظمـى  بليـة  بكـم  نزلـت  وقـد  الـزمن  إىل تنظرون أفال النصارى
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 نـزل  ملـا  الرمحـان  عـرش  واهتـز  والعبـاد  الـبالد  وهلكت ،وأحبائكم قومكم من
 خـرياً  لكـان  زعمـتم  كمـا  الـسماء  مـن  ينـزل  أن اهلل أراد ولـو  قـضى،  ما فقضى

  .املصطفى نبيكم ينزل أن لكم
 أنكـم  ثـم  ،سـدى  ترتكـون  أو متوتـون  بأقـدامكم  اهلل قـول  تدوسـون  لكـم  ما
 ومـا  الفتـاوى  وتكتبـون  اسـتطعتم  إن اقتلـوه  وتقولـون  الكفار تذكر كما لتذكرونين

  »..االعد من حيفظونين حلفظة معي وإن اهلل، بإذن إال متوت أن لنفس كان
  :قوله فيه ذلك ومن شعره يف ذلك وورد

ــــــه وافـــــــانِي   قد ماتَ عيسى مُطرِقاً ونبيُنـا       حـــــــيٌّ وربـــــــي إنـَّ
ــهُ   بعيــونِ جــسمي قاعــداً مبكــانِي   واهللُ إنّــــي قــــد رأيــــتُ مجالــ
ــانِ      ها أنْ تظنيت ابن مريم عائشاً       ــن الربهــ ــاً مــ ــكَ إثباتــ فعليــ
ــسيحَ بيقظــةٍ     ــتَ امل ــتَ القي  أو جـــاءكَ األنبـــاءُ مـــن يقظـــانِ  أفأن
بل ماتَ عيسى مثـلَ عبـدٍ فـانِ           فاعلمْ بأنَّ العيشَ لـيس بثابـتٍ       

  )19-18الدرر الثمينة ص (
  

 إزالـة  يف شـرحه  مـا  فهـذا  زمانـه  عيسى )أمحد غالم( أصبح كيف أما
 مـــن الثالـــث اجلـــزء يف مبـــريم مســـاني قـــد وهـــو« :بقولـــه 659 ص األوهـــام
 الظـاهر  هو كما ،سنتني إىل ةاملرميي الصفة يف نشأتُ ثم ،األمحدية الرباهني

 روح يفَّ نفــخ ..ثــم حجــابٍ وراء ربــىوأُ أمنــو ومازلــتُ ،األمحديــة الــرباهني مــن
 علـتُ جُ أشهر عدة بعد ثم ،االستعارة وجه على بعيسى ومحلت كمريم عيسى
 الـرباهني  مـن  الرابـع  اجلـزء  آخـر  يف جـاءني  بإهلـامٍ  مـريمٍ  كنـتُ  أن بعد عيسى

 اخلفـي  السر هذا على أطلعين ما واهلل ،مريم ناب أصبحت فهكذا ،األمحدية
  .»األمحدية الرباهني عند

 نـور  احلكـيم  صـديقه  مـن  املـسيح  فكـرة  اسـتمد  أمحـد  غـالم  أن ويقال
 إعالنـاً  اآلفـاق  يف ذكـره  وسـار  ،أمحـد  غـالم  اسم اشتهر أن بعد وذلك ،الدين

  :التايل بالتصريح الدعوة لتلك إعالنه بدء يف حصرّ وأنه وإهلاماته، مبناماته
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 الـذي  موسـى  اهلل كلـيم  بعـد  )املـسيح ( الرجـل  أرسـل  كمـا  أرسلتُ لقد«
 الكلـيم  جاء فلما ،هريوديس عهد يف شديدين وإيذاء تعذيب بعد روحه رفعت
 -األنبيـاء  وسـيد  كليم أول هو الذي- وسلم وآله عليه اهلل صلى حممد الثاني
 رسـوالً  إلـيكم  أرسـلنا  إنا عنه تعاىل اهلل قال الذي اآلخرين، الفراعنة لقمع

 هـذا  بعـد  يكون أن البد فكان رسوال فرعون إىل أرسلنا كما عليكم شاهداً
 مثيـل  قوة يرث من منه، أفضل ولكنه الكليم مثل تصرفاته يف هو الذي النيب

 بـني  كانـت  الـيت  املـدة  تقـارب  مـدة  يف نزولـه  ويكـون  وخاصيته، وطبعه املسيح
 نـزل  وقـد  اهلجري، عشر الرابع القرن يف يعين مريم بن واملسيح األول الكليم
 توضــيح« يف وجــاء ،»7-6 اإلســالم فــتح« .روحانيــاً نزولــه وكــان املــسيح هــذا
  .»2ص مرام

 مـريم  بـن  املـسيح  أنّ يـسريٍ  باختالفٍ يعتقدون والنصارى املسلمني إنّ«
 مـن  عصر يف السماء من سينزل وأنه ،العنصري جبسده السماء إىل رفع قد

 وقـد  خاطئـة،  عقيـدة  هـا أنّ )اإلسـالم  فـتح  يعين( كتابي يف تُأثب وقد العصور،
 طريـق  علـى  إعـالم  هو بل املسيح نزول هو النزول من املراد ليس أنه شرحت

 اخلــرب هــذا مــصداق هــو العــاجز هــذا وأن املــسيح، مثيــل بقــدوم االســتعارة
  .»واإلهلام اإلعالم حسب

 غـالم ( عـده و فقـد  املوعـود  املـسيح  بكونـه  املـصدقني  لعـدم  موقفـه  أما
 بلغتـه  قـد  مـسلم  وكـل « :4ص الندوة حتفة يف قال واالحنراف، بالكفر )أمحد
 وال موعـوداً،  مـسيحياً  بـي  يؤمن وال حيكمين ال ولكنه مسلماً كان وإن دعوتي
  .»السماء يف املؤاخذة يستوجب فهو اهلل عند من هو وحيي أن يعتقد

  
  :اهلل حجة بعنوان حماضرة يف وقال

 أحـد  مبجـيء  القائلـة  العقيـدة  تؤخذ أن املعقول، ريغ من أنه والواقع
 عمـا  النظـر  يعـرف  ولكـن  ،وسـلم  وآلـه  عليه اهلل صلى الرسول أحاديث من
 بـن  عيـسى  هـو  جيـيء  الـذي  بـأن  الواضـح  التـصريح  مـن  األحاديث هذه يف
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 قـضية  بنزولـه  تنـشأ  ال كمـا  مطلقـاً  املـسيح  مثيل أو الثاني املسيح ال مريم
 هبـا  يـؤمن  مل إذا الـسابقة  نبوتـه  ألن املـسلمني  بـني  والكفـر  لإلميـان  جديدة
 عليـه  اهلل صـلى  حممـدٌ  هبـا  يـؤمن  كان وقد مسلماً، عد ما اليوم حتى أحد
 بانتظـار  فـنحن  اليـوم  إىل عهـدها  أول منـذ  أمتـه  وكـذلك  نفـسه  وسـلم  وآله
ــك ــسيح ذلـ ــي املـ ــذي احلقيقـ ــى الـ ــود أبـ ــل اليهـ ــي قبـ ــنة ألفـ ــوا أن سـ  يؤمنـ

 نزولـه  موضـع  أمـا  ،الباطل بزعمهم أمره من اوفرغو صلبوه ثم مبسيحيته
 عليهـــا اعتمـــد الـــيت والروايـــات أوروبـــا أو الـــصني أو اهلنـــد يف يكـــون فـــال

 منـارة  علـى  بدمـشق  يظهـر  أو ينـزل  املـسيح  أن عـن  تفصح نفسه القادياني
ــم شــرقيها يف بيــضاء ــاك ومــن الفجــر صــالة بعــد باملــسلمني خيــرج ث  هن
 يدركـه  حتـى  الـسالم  عليـه  عيـسى  ردهفيطا الدجال املسيح حملاربة ينطلق
 فكتــب بدمــشق ظهــوره مــشكلة إىل القاديــاني تنبــه وقــد ويقتلــه اللــد عنــد

ــى احلــديث مــؤوالً ــب، الوجــه هــذا عل ــال الغري ــدل( :ق ــزول ي  يف املــسيح ن
 ومـشاهبته  للمـسيح،  مماثلته بني جيمع رجالً أن على واضحة داللة دمشق

 هـم  الـذين  باليزيـديني  نيفالتع سينزل )الرسول سبط( علي بن باحلسني
 آخــر حمــل يف ويقــول ،33- 32ص أوهــام إزالــة «وأللــزامهم لليهــود ممــاثلون

 اهلل فــأنزلين بدمــشق، مــشاهبة قاديــان قريــة إن« 68 املــذكور املــصدر مــن
 الـذي  من البيضاء املنارة عند شرقي بطرف هذه دمشق يف العظيم ألمره

 قاديــان شــرقي يف منــارة )أمحــد غـالم ( أقــام وقــد .»املقــام هــذا يف أنـزلين 
 الـدين  بـشري  املـريزا  جنلـه  حيـاة  يف املشروع ومت 1903 سنة األساس ووضع
  .حممود

 فقد أصفران، رداءان وعليه ينزل املسيح بكون احلديث يف ورد ما أما
 يف جـاء  وقـد  العلـة،  األصـفر  بـالرداء  املراد« يلي مبا وأوله )أمحد غالم( برره

 أعــاني فــإنين شــأني، وهــذا أصـفران  رداءان هوعليــ ينــزل املــسيح أن احلـديث 
 علـى  بـه  أخـر  قـد  الذي الشديد الدوار وهو جسمي مقدم يف إحدامها علتني
 الثانيـة  والعلـة  نفـسي،  علـى  بـه  وأخاف القلب يف الدم دوران ويضعف األرض
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 يرفـضونين  والـذين  »الـذيابطس « تـسمى  الـيت  البـول  كثـرة  وهـو  اجلسم أسفل
 يف إحــدامها علتــان وهــي الــسماء مــن اآليــة ذههــ حيمــل املــسيح بــأن يؤمنــون
  .»مؤخره يف واألخرى اجلسم مقدم
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 اللغـــة يف هبـــا ينطـــق كـــشمري كلمـــة بـــأن قولـــه تأويالتـــه غريـــب ومـــن
 هـي  الـيت  الكـاف  مـن  مركبـة  عربيـة  الكلمة هذه أن وادعى )كشري( الكشمريية
 كـشمري  كلمـة  أن أي الـشام  العربيـة  يف معناها اليت »أشري«و والتشبيه للمماثلة

 كـشمري  إىل هاجر حني عيسى بأن ادعى ثم الشام، مثل« تأويله حبسب تعين
 تعـاىل  اهلل مساهـا  الطقس وبرودة املناخ طيب يف الشام تشبه وأهنا )بزعمه(

 بكثـرة  األلـف  وسـقطت  عليـه  الـسرور  وإدخـال  مريم بن لعيسى تسلية كشمري
  ).346 أوهام ةإزال( كشمري وصارت االستعمال
 )يـار  خـان (بــ  تعـرف  حملـة  يف كشمري يف يوجد املسيح قرب بأن زعم ثم

 بــراهني( امللــك، ابــن الــنيب أو )بوداســف( باســم يعرفونــه هنــاك األهــايل وأن
  ).228 أمحدية،

 هبا وموته كشمري إىل املسيح انتقال كيفية األمحدية األدبيات وتعرض
ــ ميــت مل املــسيح إنّ :الــصورة هــذه علــى  أصــحابه لــه دبــر بــل الــصليب ىعل

 الــصليب حادثــة وبعــد املــوت، مــن جنــاه اهلل وأن الــصلب مــن أجنتــه مكيــدة
 احلظـرية  هـذه  مـن  ليـست  آخـر  خـراف  يل« :قـائالً  الشرقية البالد إىل هاجر
 »واحــد وراع واحــدة رعيــة وتكــون صــوتي فتــسمع أيــضاً بتلــك آتــي أن ينبغــي
  .10/16 يوحنا

 إىل اجملدليـة  مـريم  وزوجتـه  الـصديقة  هأمـ  ومـريم  توجـه  املسيح أن ثم
 مدينــة  يف كــشمري يف واســتقر  بنجــاب إىل وصــل  حتــى وأفغانــستان  فــارس
 خـان  حارتة يف ودفن سنة، 120 يناهز عمر عن وتويف عاش وهناك سرينكر

  ).تقدم كما( يار
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 ذات ربـوة  إىل رينامهـا او و آيـة  مـريم  ابـن  وجعلنـا  :تعاىل قوله وأن
 يـدعي  مـن  كـل  بأن األمحدية واعتقاد كشمري، إىل الهانتق تدل .ومعني قرار
 وتؤكـد  ادعـاءه  تبطـل  اآليـة  فهذه غريه صلب باملسيح شبيهاً آخر شخصاً بأن
 حتمــل أن بعــد املــوت مــن جنــا املــسيح أن علــى هلــم شــبه ولكــن آيــة بــأن

  .إال ليس الشديدة املصاعب
 اًبـشر  يكـن  مل مـريم  بـن  املـسيح  تظنون هل :بشري إهلي فضل ويقول

 ثالثـة؟  ثالـث  واهلل اهلل ابـن  أنـه  عقيـدهتم  يف النصارى مع أنتم هل رسوالً؟
 إىل فرفعـه  وسـلم  وآله عليه اهلل صلى حممد من أفضل املسيح أنّ أتظنون
 جـاؤوا  الذين والرسل األنبياء بني املسيح انفرد كيف فيها، وأخلده السماء
 ومــا اهــةوبد صــراحة تــشمله واآليــة وســلم عليــه اهلل صــلى حممــد قبــل

ــ اخللـــد قبلـــك مـــن لبـــشر جعلنـــا  نـــسأل( اخلالـــدون فهـــم مـــتّ نإأفـ
  )61 ص املعارضني

 حـول  أخـرى  أفكـارٌ  القاديانيـة  األمحديـة  فرقـة ال من الالهوري وللفرع
 الكـريم  القـرآن  مرتجـم  الالهـوري  علـي  حممـد  الفـرع  هـذا  زعيم ثبتها املسيح

 عليـه  عيـسى  أن )مدوحم عيسى( كتابه يف ذكر فقد حينه، يف اإلنكليزية إىل
  .ذلك رأيه إلثبات اآليات بعض تأويل وحاول النجار، يوسف ابن هو السالم

 بـإنكلرتا  )ووكـنج ( يف تـصدر  الـيت  )اإلسـالمية  احملبة( جملتهم ونشرت
ــاالً ــدكتور مق ــه صــرح مركــوس لل ــداً أن« في ــه حمم ــسالم علي ــصرح ال ــه ي  بأن
  .»السالم عليه عيسى أبو يوسف

 املـسيح  رفـع  فعقيـدة  املسلمني إمجاع خيالف امم ذلك كل أن شك وال
 تعـاىل  بقدرتـه  الـسالم  عليها العذراء السيدة من ووالدته القيامة قبل ونزوله
 الــشريفة األحاديــث بــذلك ترتاوتــو الكــريم القــرآن عليــه دل ممــا هــو وحــده
 الــبعض ذلــك خــالف ورمبــا ،العــصور عــرب اإلســالمية األجيــال تناقلتــها الــيت
 ذلـك  علـى  واملعرتض واإلمجاع التواتر يوافق مبا توارثناها يتال العقيدة ولكن

  .القرآن بنص األمة عليه أمجعت ملا خمالف
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 اجلــيش دخــول مــع كانــت العــراق يف لألمحديــة عالقــة أول أن يظهــر

 األمحـديني  مـن  جمموعة يضم كان وأنه األوىل العاملية احلرب بعد اإلنكليزي
 امليجــر وهــو األمحديــة كبــار أحــد بــأن خــصومهم بعــض ويويــر القاديــانيني،

 زيـــن اهلل لـــويل األصـــغر األخ شـــاه اهلل لـــويل األصـــغر األخ شـــاه اهلل حبيـــب
 قـد  )الثانية اخلليفة( حممود الدين بشري املريزا زوجة أخو هو الذي العابدين
  .العراقية احلكومة يف كبرية رمسية وظيفة على حصل

ــ أنّ أيــضاً وذكــروا  .بغــداد ســقوط مبناســبة األفــراح أقــاموا ةاألمحدي
ــة يف وجــاء ــد التقــوى جمل ــسيد أنّ 18ص )1989( 5و 4العــدد ،2اجملل  زيــن ال

ــدين ــذكور شــاه اهلل ويل العاب ــذي امل ــان وال ــة عــاةد مــن ك ــبالد يف األمحدي  ال
 عــام مشــس الــدين جــالل بــصحبة ذهــب وفلــسطني وســوريا كمــصر العربيــة

ــشق إىل 1925 ــصحيح دمـ ــاهيم لتـ ــ املفـ ــة، نعـ ــا األمحديـ ــت وملـ ــدعوة كانـ  الـ
 وتكلـم  العراق إىل )العابدين زين أي( ذهب فإنه العراق يف حمظورة األمحدية

 أن ويظهـر  .احلظر هذا فرفع اجلماعة بعقائد وعرفه األول فيصل امللك مع
 عـن  أعرب وقد العراق يف جلماعتهم الدعوة يف جداً يرغبون كانوا األمحدية

 جريـدة  يف نـشر  بـالعراق  هاردنك اللورد جولة مبناسبة أمحدي مسؤول ذلك
  :قال 11/2/1910 يف الصادر العدد :الفضل

 اإلمرباطوريــة اتــساع مــع اإلســالم لنــشر امليــدان لنــا يتــسع أن نرجــو«
 غـري  جعـل  مـع  جديـد  مـن  اإلسـالم  يف املسلمني إدخال من ونتمكن الربيطانية
 ذلــك مــن ســنني مثــاني بعــد املــذكورة اجلريــدة ونــشرت »مــسلمني املــسلمني
 حــضرة قــال« :التــايل التــصريح بغــداد إىل اإلنكليــز دخــول بعــد أي احلــادث
ــة واحلكومــة املوعــود املهــدي إنــين :املوعــود املــسيح ــيس ســيفي الربيطاني  ول
 األمحـديني  معـشر  نفـرح  ال فلمـاذا  الـسيف  هـذا  يقاوموا أن إال العلماء هؤالء
 كــل يف ســيوفنا ملعــان دنــشاه أن نريــد الــشام أو كانــت العــراق النــصر؟ هبــذا
  .»مكان
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ــد مل ــاً يعـ ــة أنّ خافيـ ــسلمني حركـ ــسود املـ ــيت Black Moslems الـ  الـ
 فيما نفسه أمسى الذي السود األمريكيني أحد يد على شيكاغو يف تأسست

 يف نــشطوا الــذين األمحديــة دعــاة بتــأثري كانــت )حممــد احلــاج -إليجــا( بعــد
 الـدعوة  يف برعـوا  الـذين  محديـة األ أوائـل  ومـن  ،العـشرين  قرنال ائلأو أمريكا

 أمريكـا  سـود  بـدعوة  وبـدأ  اهلنـد  مـن  قدم الذي حممد فارد هو األمحدية إىل
 أوائــل ومــن 1930 عــام منــذ ديرتويــت مدينــة مــن انطالقــاً اإلســالم العتنــاق
 ويــدع األخــري وأخــذ ،)ســابقاً بــول إليجــا يديــه علــى اإلســالم اعتنقــوا الــذين

 مــن تلقاهــا الــيت للتعــاليم وفقــاً إفريقــي أصــل مــن األمــريكيني بــني اإلســالم
 عــام منــذ اإلســالمية الــدعوة جمــال مــن )فــارد( اختفــى وقــد املــذكور )فــارد(

   .أمريكا يف الدعوة أمور يتوىل الذي هو حممد إجيا أصبح وهكذا 1924
 بأن )حممد غالم تلقاه كما( الوحي تلقى بأنه حممد إليجا ادعى وقد

ــى يعمــل ــيص عل ــوج مــن قومــه ختل ــم مــن الزن ــه األبــيض الرجــل ظل  وطغيان
 جاء ألنه ذلك )املخلص(أو )الرسول( أتباعه عليه وأطلق .واستعباده وحتكمه
ــور إىل الظلمــات مــن ليخــرجهم قومــه إىل اخلــالص برســالة ــاة ومــن الن  حي

 وهكــذا .علمــاً وجهلــهم غنــى فقــرهم وليحيــل احلريــة دنيــا إىل االســتعباد
 الزجنـي  هـارمل  حـي  يف مركزهـا  وأصـبح  كـبرياً  انتـشاراً  الـدعوة  تلك نتشرتا

 سـان  يف .املتحـدة  الواليـات  غـرب  يف اإلسـالم  لنـشر  مركزاً بنيويورك الشهري
 اجلنـــوب يف وكـــذلك كارليفورنيـــا واليـــة يف أجنلـــيس ولـــوس فرانسيـــسكو

 ةمتفرقـ  وأجـزاء  واشـنطن  العاصـمة  إىل باإلضافة فلوريدا والية من الشرقي
 هـذه  إىل ينتمـون  الـذين  الـسود  األمـريكيني  عدد ويقدر ،املتحدة الواليات من

 ومن احلركة هذه على كثرية تطورات مرت لقد املليون، على يزيد ما احلركة
 أتبـاع  بعـض  ادعـى  حني العنصرية بداء االبتالء احلركة به امتحنت ما أخطر

 أبــيض رجــالً لهأصــ كــان الــشيطان وأن اهلل مــن رســول أنــه املــذكور زعــيمهم
 ونظـراً  Black Supremacy األبـيض  الرجـل  يفـوق  األسـود  الرجل بأن وزعموا
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 أبرزهـا  مـن  لعـل  احلركـة  يف واسـعة  تغـيريات  طرأت الفاشية االجتاهات هلذه
 ملعبـــد الـــديين الرائـــد )إكـــس مـــالكوم( اإلســـالمي الداعيـــة شخـــصية ظهـــور
 ،اآلخـرين  احلركـة  ةقاد مع خالفه ثم بنيويورك هارمل حي يف السابع الشارع
 تأسـست  ثـم  العنـصرية  فنبـذ  فيهـا  وقعوا اليت اخلاطئة التصورات لكل هونبذ

 أنــصار حركــة(و )احلنفــيني املــسلمني حركــة( مثــل أخــرى وحركــات مجعيــات
  .وغريها )اإلسالم

 الـدين  وارث وهـو  أمريكا يف السود املسلمني زعماء ألحد تصريح ويف
 بالالئمـة  حنـا  للقـاهرة  زيارتـه  اللخـ  27/9/1992 يف نـشر  حممـد  إليجـا  ابن
 الواليـات  يف اإلسـالمية  احلركة بتضليل واهتمهم األمحديني القاديانيني على

 وأشـاد  إكـس  مـالكوم  أتبـاع  تزايـد  إىل وأشـار  ،عاماً 40 ملدة األمريكية املتحدة
 العـصابات (بــ  أمسـاه  ما واهتم .ومصر السعودية هبا زودهتم اليت باملساعدات
  .1965 عام إكس مالكوم باغتيال )الصهيونية مع تعاونةامل القاديانية

ــدي وفــاة بعــد اإلســالمية احلركــة رئاســة توليــت لقــد« :وأضــاف  وال
 اجلهــود وبفــضل تعــاىل اهلل بفــضل متكنــا ولقــد 1975 عــام يف حممــد إليجــا
 الـشوائب  كـل  مـن  اإلسالمية الدعوة صيختل من املخلصة اإلسالمية العربية
 وإىل األمريكيــة املتحــدة الواليــات خمتلــف يف نــشاطنا وامتــد هبــا علقــت الــيت

  .»اجلنوبية وأمريكا الكارييب البحر منطقة
ــة وإن« ــالمية احلركــ ــات يف اإلســ ــدة الواليــ ــة املتحــ ــد األمريكيــ  مت قــ
 االجتــاه يف وتــسري م1975 عــام منــذ القاديانيــة األفكــار مــن متامــاً تطهريهــا
  .»وتعاليمه سالماإل ملبادئ صادقاً انتماءً ينتمي الذي الصحيح
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 بذلك وهم السالم عليه املسيح السيد موت بادعاء )األمحدية( يتفرد

 إىل برفعـه  اجللـي  الواضـح  الكـريم  القـرآن  نص ذلك يف مبا اجلميع خيالفون
 إال قرنـاً  عـشر  ثالثـة  خـالل  القـضية  هذه حلل يوفق مل( أنه ويقولون السماء
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 معتقـدات  )حقيقتـها  علـى  مطلعـاً  يكـن  مل صاحلال السلف وأن األمحدية حنن
  .16ص األمحدية

 قـــوة بكـــل النـــصراني التبـــشري مقاومـــة علـــى األمحديـــة اســـتمر وقـــد
 ويـدعون  لألمحديـة،  األفارقة املسيحيني من فاآلال يستميلوا أن واستطاعوا

 أن آلخـر  وقـت  مـن  صـحفهم  يف ويعلنـون  مقابلتـهم  من يفرون املسيحيني بأن
 وأن املـسيحيني،  املبـشرين  مـساعي  جبهودهـا  أبطلـت  قـد  ةاألمحدي اجلماعة

 يف لنـا  وكـذلك  عظيمـة  نتـائج  إىل إفريقيا مجيع يف مساعينا تفضي أن أملنا
 أمــام املتخاذلــة الفــرق نعــضد أن ونــسعى تبــشريية مراكــز واملاليــو أندونيــسيا
ــها املــسيحية ــها ونؤلــف شــتاهتا وجنمــع عثرهتــا مــن ونقيل ــة القــوة من  العامل

 وقــد .هجـوم  كـل  عنـد  األعـداء  مبقاومـة  والقيـام  اإلسـالم  صـورة  عـن  للـدفاع 
 تبليـغ  يف طائلـة  أمواالً يبذلون وهم األمريكان من آالف عدة األمحدية اعتنق

 أن كمــا أمريكــا ثــورة إزاء يــذكر بــشيء ليــست األمــوال هــذه نّإ نعــم اإلســالم،
 يف اهنـ  الـسؤال  ولكـن  جـداً،  زهيـدة  هـي  القسيـسني  جهود مقابلة يف جهودنا
 حنــن مــا وذلــك بالفعــل عليهــا واالنتــصار املعاديــة القــوة مقابلــة يف الــشروع
 مــن انتزعنــا الــذين حنــن إذ ملنتــشرون، اهلل بفــضل وأننــا ســبيله، يف جــادون

 أن ينبغــي ال ولكــن .رجالنــا منــا تنتــزع بــاليت هــي وليــست رجاهلــا املــسيحية
 قــد األمحديــة أن( يقــال أن جيــب بــل ،)جديــدة؟ مجاعــة أقيمــت ملــاذا( :يقــال

 مجاعـة  هنالـك  تكـن  ومل تـشتتهم  رغم املسلمني من مجاعة تكوين يف جنحت
 يليــق حممــود هــو أم أجلــه مــن يؤاخــذ مــذموم هــو العمــل هــذا فهــل قبــل مــن

  .25ص وغرضها األمحدية دعوة )واالستحسان بالثناء
 مـن  األوروبـيني  أصاب الذي الضرر أنّ :املسيح حق يف قوله ذلك ومن

 أو ةلعلـ  اخلمـر  يـشرب  كـان  الـسالم  عليه عيسى حضرة أن بهسب كان اخلمر
 نــسيم كتــاب يف وجــاء )120 ص نــوح كــشيت هــامش( قدميــة لعــادة أو ملــرض
 أبـول  سنوات عدة منذ السكر مبرض ابتليت لقد ):1936 طبع( 69 ص دعوة
 أحــد يل أشــار وقــد يوميــاً، مــرة مائــة أبــول انــاًأحي مــرة 20 إىل 15 مــن يوميــاً
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 :قـائالً  فأجبتـه  للعـالج،  حـرج  فـال  السكر، ملرض مفيد ألفيونا أن أصدقائي
 كـان  :قـائلني  النـاس  يـستهزئ  أن خلفـت  املـرض  ألجل األفيون على تعودت لو

  .أفيونياً والثاني شارباً األول املسيح
 بــن املــسيح كــان لــو بيــده نفــسي والــذي :أيــضاً قولــه إليــه نــسب وممــا

 الـــوحي حقيقـــة( مـــين تظهـــر اآليـــات يـــرى أن اســـتطاع ملـــا زمـــاني يف مـــريم
  :قال )1957 الربوة( 14ص أيضاً نوح كشيت كتاب ويف )148ص

 بـل  الفـضل،  أصـحاب  مـن  أقرانـه  هـدى  عـن  ميتاز ال املسيح هدى إنّ«
 أن قــط يــسمع ومل اخلمــر، يــشرب يكــن مل ألنــه فــضل عليــه حييــى للــنيب

 بـشعر  أو بيـدها  بدنـه  ومـست  كـسبها،  مـن  رأسـه  على العطر وضعت مومسة
 يف حــصوراً حييــى اهلل مســى ولــذلك ختدمــه أجنبيــة شــابة كانــت أو ا،رأســه
 عـن  عائقة كانت القصص هذه أمثال ألن االسم هبذا املسيح يسم ومل القرآن
  .»التسمية هذه

 غـالم  أفـضلية  دعـوى  على الرد يف حسني اخلضر حممد الشيخ يقول
 تقامــ الـذي  أمحــد غـالم  يكــون وكيـف « :يلــي مبـا  املــسيح الـسيد  علــى أمحـد 

 اهلل وصفه الذي مريم بن عيسى من أفضل طوبته وسوء كذبه على الرباهني
 قالــه فمــا البينــات، باآليــات وأيــده والرســالة بــالنبوة العزيــز كتابــه يف تعــاىل
ــه دعــواه فــإنّ وهــذيان، إحلــاد أفــضليته علــى االســتدالل يف أمحــد غــالم  أن
 يف ضـالل  عليها يبنى ما وكل البداهة، على باطلة اإلسالمية اللةسال مسيح
  ).61ص القاديانية( »ضالل
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-78ص( الربيـة  وكتـاب  )656ص( إسـالم  كمـاالت  كتـاب  يف زعمـه  مما
  :التايل النص )79

 الظـل  رجـوع  بعـني  وأعـين  ،هـو  أنـين  وتيقنـت  اهلل عـني  املنـام  يف رأيتين
 اخلـري  فعـل  مـن  شـيئاً  أراد إذا اهلل أن ذلـك  وتفـصيل  فيـه  وغيبوبته أصله إىل
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 وتوحيـــده وجوارحـــه وعلمـــه مـــشيئته مبنزلـــة الذاتيـــة جتلياتـــه مـــن جعلـــين
 يف تينولفــ جــسمي علــى واســتوت علــي تأحاطــ روحــه أن فرأيــت وتفريــده،

 عينــه وعــيين جوارحــه جــوارحي فــإذا ،ذرة مــين بقــي مــا حتــى وجــوده ضــمن
 هوألوهيتـ  نفـسي  يف تفـور  وقوتـه  قدرتـه  ووجـدت  لـسانه  ولـساني  أذنـه  وأذني
 وكنت () اعليه غلبت واأللوهية إال هوييت من ذرة بقيت وما روحي يف تتموج
 شـريك  وال منـازع  ال واآلن اهلل جـوارح  بـل  جوارحي ليست جوارحي أن أتيقن
 جديـداً  نظامـاً  أريد أنا أقول كنت احلالة هذه يف أنا وبينما يزاحم قابض وال

 إمجالية بصورة والًأ واألرض السموات فخلقت جديدة وأرضاً جديدة ومساء
 وقلـت  الـدنيا  الـسماء  خلقـت  ثـم  ورتبتها فرقتها ثم ،ترتيب وال فيها تفريق ال
 طـني  مـن  سـاللة  مـن  اإلنـسان  خنلـق  اآلن :قلت ثم مبصابيح، السماء زينا إنا
 أســتخلف أن أردت لــساني علــى فجــرى اإلهلــام إىل الكــشف مــن احنــدرت ثــم

 ورأيـت  اخلـالقني،  كـذلك  وكنا يمتقو أحسن يف اإلنسان خلقنا إنا آدم فخلقت
  .املوحني أحسن اهلل فتبارك 1309 سنة الثاني ربيع يف ذلك

 فكتبــت متثيليــة رؤيــة اهلل أبــصرت ):55ص( الــوحي حقيقــة يف وقــال
 ميـضيها  حتـى  سـبحانه  اهلل علـى  وعرضـتها  املغيبـات  مـن  أخبار عدة يخبط

 قبـل  لكنـه  وروية دترد غري من باحلمرة عليها يوقع القلم اهلل فأخذ ،بتوقيعه
 علـى  فـإذا  رقـدتي،  من فانتبهت الكتاب عادة على نفضة القلم نفض التوقيع
 اهلل عبـد  القمـيص  ذلـك  مـن  فأخذ األمحر الصبغ ذلك من قطرات قميصي
  ).1( اآلن إىل عنده موجود وهو به، وتربكاً تيمناً السنوري
 حورو أب، احملبـة  نافحـة  هـي  اهلل روح ):24ص( التوضـيح  كتاب يف *
ــاني األقنــوم هــي اإلنــسانية  وهــو اإلنــسان قلــب يف اهلل روح منــها وينــشأ الث

  .املقدس التثبيت هو وهذا االبن مبنزلة منهما
 إهلـي ( يريد نسائه بعض خياطب )143ص( الوحي حقيقة تتمة يف *

ــاً محلــت بــل حــيض فيــك ولــيس حيــضك يــرى أن )خبــش  مبنزلــة هــو جنين
  .اهلل أطفال
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 يـا « :إيـاه  اهلل خطـاب  مـن  )4ص( 3 العـدد  يف األربعـني  صحيفة يف *
 لكنــه )أمحــد غــالم( كــان امســه أن حيظــى ال »امســي يــتم امســك يــتم أمحــد
 برســول ومبــشراً :تعــاىل قولــه مــصداق جيعلــه حتــى )أمحــد( نفــسه يــسمي
  .أمحد امسه بعدي من يأتي

 التوضــيح كتــاب يف يقــول حيــث نفــسه يريــد هــو األصــل هــذا وعلــى
  .الرحيم )23ص(

 إىل املنـسوب  ليـه ع الـوحي  مـن  )34ص( 3 العـدد  أيـضاً  األربعني يف *
  .»مائنا من أنت« :اهلل

 مطيـة  ليـصري  اإلنـسان  نفـس  خلـق  إمنـا « )65ص( املرام توضيح يف *
  .»الناقة الرجل يركب كما القدسية بتجلياته اهلل ركبها فيه فنيت فإذا هلل

 أراد إذا أمـرك  إمنـا « :إليـه  الـوحي  مـن  )24ص( احلكـم  صحيفة يف *
  .»فيكون كن له تقول أن شيئاً

  242-3/239 أمحدية براهني يف كما أهلمه ومما *
 الــرمحن رمــى، اهلل ولكــن رميــت مــا فيــك، اهلل بــارك أمحــد يــا 174

 إني قل اجملرمني، سبيل ولتستبني آباؤهم أنذر ما قوماً لتنذر القرآن، علم
 إن هـذا،  لـك  أنى لونيقو املستهزئني، كفيناك إنا ..املؤمنني أول وأنا أمرت
 وأنــتم الــسحر أفتــأتون آخــرون قــوم عليــه وأعانــه البــشر، قــول إال هــذا

 يقـاد  وال مهـني  هـو  الـذي  هـذا  مـن  .توعـدون  ملـا  هيهـات  هيهات .تبصرون
 مــن هــذا صــادقني، كنــتم إن برهــانكم هــاتوا قــل جمنــون، أو جاهــل ،بــيين

 مــن ينــةب علــى أنــت .للمــؤمنني آيــة ليكــون عليــك نعمتــه يــتم ربــك، رمحــك
 اهلل حتبـــون كنـــتم إن قـــل مبجنـــون، ربـــك بنعمـــة أنـــت ومـــا فبـــشر ربـــك،

  .»..اهلل حيببكم فاتبعوني
ــة االدعــاءات تلــك وكــل  وتقليــد اهلل برســل والتــشبه العريــضة الطويل

ــه ــاىل كالم ــذي األســلوب هبــذا تع ــل ميجــه ال ــذوق العق ــسليم وال  واإلميــان ال
 مـن  نفـر  هبـا  آمـن  وإن عاتـه ومبتدا لطريقتـه  املنفـردات  مـن  ذلـك  كل املستقيم
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 وحيكـم  يـسفهها  اجلميـع  بـل  يـصدقها  مـن  اليـوم  يعـد  فلم حينه، يف البسطاء
 بعـض  أن ذلـك  من وأعجب .واألنانية والغرور واالدعاء باجلهل صاحبها على

 ثــروة العربــي واملنظــور املنثــور مــن تركــه مــا يف جيــدون اليــوم إليــه املنتــسبني
 الكتيــب مقدمــة يف ذكــروه مــا ودونكــم ةالعربيــ اللغــة رجــال هبــا حتــدى أدبيــة

 أي– لغتـه  أمـا « :الـرقيم  مطبعـة  1990 عـام  الـصادر  »الثمينـة  الـدرر « املوسوم
 البيــان، وقــوة دالالهتــا وســعة هلــا، وانتقــاؤه ألفاظــه وسالســة -أمحــد غــالم
  .حرج وال فحدثوا املناسب، البحر وانتقاء

 رضأ مـــن قاديـــان قريـــة يف نـــشأ الكـــريم القـــارئ أيهـــا )أمحـــد( إنّ
 علمائهــا، مــن أحــد يــديأ علــى الفــصحى العربيــة يتلــقَ مل اهلنديــة بنجــاب
 يف الـسر  والبيـان؟  الفـصاحة  مـن  املـستوى  هذا بلغ فكيف أعدائه باعرتاف

 سـبعني  واحـدة  ليلـة  يف وجـل  عـز  اهلل لـدن  من علم أنه للناس إعالنه ذلك
 فىاملـصط  لـسيده  ظـالً  بـذلك  فكـان  الفـصحى  العربيـة  مواد من مادة ألف

 أن العــرب اللغــة رجــال حتــدى اإلعــالن هــذا وبعــد وســلم، عليــه اهلل صــلى
 آنـذاك  مـصر  رجـال  مـن  كـان  فمـا  الـسماوية  اآليـة  هـذه  مضمار يف ينازلوه
 ..أعجمـي  نـزال  تكـفِ  ال :قـالوا  أن إال املنـار  جريـدة  صـاحب  رضـا  كرشيد
 ســيكون األمــر كــان هــل ولينظــر متفحــصاً، أمحــد أشــعار القــارئ فليتــدبر

  .»أرضيني وأدعياء مساوي، جمدد بطل بني أم وأعجمي؟ عربي بني نزاالً
 كافيـة  لوحـدها  وهـي  )الـسماوي  اجملـدد ( هذا نظمه مما أبيات وهذه

  :للعروض وجهل عجمة من الرجل كالم يف ما على
ولكن على سبيل الـشقا ال نـصرب          صــربنا علــى ظلــم اخلالئــق كلــهم 
 مـــــاال تعلمـــــون وأبـــــصر وأعلـــــم  وقد ذاب قليب من مصائب ديننـا       
ــن الـــرمحن فـــضل أتـــرب     وبثـــي وحزنـــي قـــد جتـــاوز حـــدّه  ــوال مـ ولـ
وعنـــدي صـــراخ ال يـــراه املكفـــر      وعنــدي دمــوع قــد طلعــن املآقيــا   
ــسما    ــصعدن إىل ال ويل كلمــــات يف الــــصالبة تقعــــر   ويل دعــوات ي
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 بــالتقعر باعرتافــه األخــري البيــت يف اإلصــابة كــل الرجــل أصــاب وقــد
  .األدب وعلماء اللغة رجال به حتدى ذيال

  
òîƒbänÛaZ@ @

 اهلنـدوكي  مبحيطـه  تـأثره  علـى  تـدلّ  )أمحد غالم( أوردها عبارات يف
 الـــوحي حقيقـــة تكملـــة يف ذكـــر أنـــه ذلـــك التناســـخية احللوليـــة وبـــاألخص

 اهلل أنّ كمـا  .امسـه  أوتيـت  وقـد  الإ نـيب  الدنيا يف مضى ما« :يلي ما )84ص(
 وأنــا إبــراهيم، وأنــا نــوح، وأنــا آدم، أنــا :األمحديــة اهنيالــرب يف قــال قــد تعـاىل 

 صـلى  حممـد  وأنا عيسى، وأنا داود، وأنا موسى، وأنا إمساعيل، وأنا يعقوب،
  .التجسيد وجه على وسلم عليه اهلل

 تريـاق ( يف بقولـه  فيـه  وسلم عليه اهلل صلى حممد جتسد على ويؤكد
  ):155 ص القلوب

 ومـشاهبته  وفطرتـه  بعادته إبراهيم ولد وقد دائرة، الوجود مراتب إنّ«
ــة، ــه بعــد القلبي  عبــد بــن اهلل عبــد بيــت يف ومخــسني ســنة ألــف بنحــو وفات
  .وسلم عليه اهلل صلى حممد يمّوسُ املطلب

 احملمديـة  احلقيقـة  وحتـل « ):326 ص إسـالم  كمـاالت  آئينـه ( يف وجاء
 احلقيقــة فــيهم حتققــت األفــراد مئــات مــضى وقــد كامــل، متبــع يف وتتجلــى

 وممـا  .»وأمحـدَ  حممـداً  الظـل  طريـق  عـن  اهلل عنـد  يـسمون  وكانوا احملمدية،
  .»رأى وما عرفين فما املصطفى وبني بيين فرق من« :قوله إليه ينسب

 وأنـه  )اهلنـادك  إلـه ( لكرشـنا  مظهر أنه أيضاً )أمحد غالم( ادعى قدو
 ومـن  .اهلنـادك  نفـوس  به يستميل األمريكي هذا طرح ورمبا وجتلى، فيه برز

 بقولـه  مرة اهلل وخاطبه »ولدي مبنزلة مين أنت« أهلمه اهلل أنّ أيضاً ادعاءاته
 منـك،  وأنـا  مـين  أنـت «و »منـك  وأنـا  مـين  أنـت  ،مشسيا قمر يا«و »ولدي اسم«

 ،عرشـه  من اهلل حيمدك«و »فشل من وهم مائنا من أنت«و »ظهوري ظهورك
  .»إليك وميشي



31القاديانية األمحدية يف ميزان احلق   

ëˆ@μã‹ÔÛa@ïãbí†bÔÛaZ@ @
ــات مــن لكــثري تفــسريه يف ــة اآلي ــد القرآني  متــسكه )أمحــد غــالم( يؤك
 ذي عـن  ويـسألونك  آليـة  تفـسريه  ففي ،مطلقاً متسكاً التناسخية باحللولية
  .84 فكهال !ذكرا منه عليكم سأتلوا قل القرنني

 مساني« :ادعاها اليت والربوزية الظلية ثقته وبكل مماراة دون يقول
 األنبيـاء  حلـل  يف اهلل جـرى ( إني بالوحي وخاطبين )القرنني ذا( تعاىل اهلل
 ذي مزايــا يل أن يظهــر وهــذا مجيعــاً، األنبيــاء رداء يف اهلل مــن رســول أي

 قلنـا ( تعاىل قوله من يستدل كما اهلل، من الوحي يتلقى كان الذي القرنني
 أنّ .القـرنني  ذو بـأني  فيـه  أخـربت  الذي املذكور الوحي فدل )القرنني ذا يا

 علـى  احلائز )القرنني ذي( معنى أن بي قيتعل نبأ القرآن يف الواردة قصته
 .املعتـربة  التقـاويم  مجيـع  حبـسب  قـرنني  علـى  حـائز  وأنـا  الزمان من قرنني
 وقـرنني  هجـريني،  قـرنني  شهدت وقد ،عاماً 67 اليوم العمر من بلغت لقد

 القـرنني  ذي عـن  جـاء  مـا  وأنّ .هنـديني  وقـرنني  عربيني، وقرنني ،نيمشسي
 - أغـسطس ( التقوى جملة .»املوعود املسيح أنا شخصي يف حتقق نبأ فإنه
  .5ص )1989 //

  
ñvÈß@òîØÜÏZ@ @
 معجــزة حــصول أمحــد غــالم عــىادّ األمــور لدعوتــه تــستتب وحتــى

 ظهـور  إخبار يف الوارد للحديث حتقيقاً جاءت ملا هبا تنبأ أنه يقول ،فلكية
 :قطـين  الـدار  سـنن  عـن  نقـالً  فيـه  // والذي الزمان آخر يف املهدي اإلمام

ــا مل آيــتني ملهــدينا إنّ«  القمــر خــسف واألرض، الــسماوات خلــق منــذ تكون
 األمحدية ويذكر .»منه النصف يف الشمس وتنكسف رمضان من ليلة ألول
 21/3/1894 املوافـق  .هـ1311 رمضان 13 يف فعالً حققت قد النبوءة هذه
 اإلمـام  وأن ،واحد وقت يف القمر خسوف مع الشمس كسوف اجتمع حيث
 جمـيء  عـن  وأخـرب  حان قد العذاب بأن احلادثة تلك وقوع بعد اسالن حذر
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 قــد الطــاعون مــرض وأن ودمــار، شــديدة وزالزل وحــروب وأوبئــة أمــراض
 املخـالفني  يـصيب  كـان  لكنـه  !!املذكورة املعجزة من سنتني بعد فعالً انتشر

 املنـشور  )آيـتني  ملهـدينا  أن( كتـاب  يـشري  احلادثـة  هـذه  داللة وعن فقط، له
 وحتذير إنذار مبثابة ستكون الفلكية املعجزة هذه بأن« )20ص( 1994 عام
 وإال ،واالستغفار بالدعاء إليه يتوجهوا كي هلم ودعوة للناس تعاىل اهلل من
 يف قبـل  مـن  البـشرية  تـشهده  مل بـشكلٍ  أمجـع  العـامل  عمّي سوف عذاباً فإن

 الـشريف  احلديث يف ترد مل للحادثة اإلشارة بأنّ الكاتب ويؤكد .»تارخيها
 األيـام  لكـل  ضـيق  بعد وللوقت« قوله وهو أيضاً اجلديد العهد يف بل فقط
 ذكرهـا  كمـا  ).24/29 ىمتّ إجنيل( »ضوءه يعطي ال والقمر الشمس، تظلم

 وسـيكون  كالمهـا،  والقمـر  الـشمس  ينكـسف  سـوف « :بقولـه  جـي  سورادس
  .»والقتل العنف من كثري هناك

 وقعـت  الـذي  القـرن  رقـم  تتثبـ  أخرى طريقة املذكور األمحدي ويبتدع
  :التايل حبسب اهلجري، عشر الرابع القرن وهو احلادثة فيه

 الذي الشهر رقم على اجملموع ونقسم والكسوف اخلسوف أيام جنمع
 ،14 ،13 هــي القمــر كــسوف ليــايل أن واملعــروف الفلكيــة املعجــزة فيــه وقعــت

 عنــامج فــإذا العربــي الــشهر مــن 29 ،28 ،27 هــي الــشمس كــسوف وأيــام ،15
  :126 جمموعها كان مجيعها األرقام هذه

 9 رقــم علــى اجملمــوع هــذا قــسمنا فــإذا 126=13+14+15+27+28+29
 فإننـا  اهلجـري،  التقـويم  يف التاسـع  الـشهر  أنـه  حيـث  رمـضان  شـهر  رقم وهو

 .احلادثـة  فيـه  وقعـت  الـذي  القـرن  رقـم  علـى  يـدل  وهـو  14 رقـم  علـى  حنصل
ــة وإىل ــة مؤســس يــشري هــذه واخلــسوف الكــسوف حادث ــه األمحدي  يف :بقول
 الـنيب  مـن  الـصحيح  للقـول  وفقـاً  القمـر  وخـسف  الـشمس  كسفت وحدة زمين

 يف كلها، البالد يف الطاعون انتشر القدمية، واألسفار اجمليد والقرآن الكريم
 وقعــت احلديديــة، الــسكة قطــار .احلديثـة  النقــل وســيلة ظهــرت وحــده زمـين 

  ؟!!إنكاري على رءامل يتجاسر أال التقوى تقتضي ال الزالزل
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 الدالـة  اآليـات  آالف جتلـت  قـد  أنـه  وأقـول  .العزيز باهلل أقسم !انظروا
 والنـصرة  العـون  نـال  مـا  بـشر  تدبري هذا كان لو !جتلى تربح ولن صدقي على
  ).الوحي حقيقة( أبداً

 يف يتـدخلوا  ومل ديننـا  عـن  دافعوا ،18 الروحانية اخلزائن( يف وقال
 حقيقـة  اإلجنليز وكان رأيهم يف خمطئني يوناألمحد كان فإن قط عقائدنا

ــدين شــؤون يف يتــصرفون ــدخلون ال ــه يت ــاد ،قــسراً في ــذ فاجله ــان عندئ  ك
ــاً ــة ال واجب ــا .حمال  بعــد الــسيف شــهروا هــل املــسلمني علمــاء نــسأل وهن
 علـيهم  فرضـاً  كـان  مـا  يفعلـوا  مل هـم  فإن اإلجنليز؟ وقاتلوا اجلهاد وجوب
 يف اجلهــاد أنّ فجــواهبم األمحــديون اأمــ اهلل؟ عنــد جــواهبم يكــون فمــاذا
ــاً يكــن مل رأيهــم ــذٍ واجب ــه وقتئ ــا إذا وأن ــيس خمطــئني كن ــاخطؤ فل  يف إال ن

  .»االجتهاد
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 ،حنيفـة  أبـي  اإلمـام  فقه على األمحدية يعتمد الشرعية األحكام يف

 هـي  ال ديـة األمح إنّ« :بقولـه  أمحـد  لغـالم  الثاني اخلليفة ذلك أوضح وقد
 مجيـع  يف للمقلدين باملؤيدة هي وال شيء كل يف احلديث أهل تشايع باليت

 وأبـسطه،  طريـق  أقـوم  علـى  عقائـدها  يف هـي  وإمنا عواهنها، على أقواهلم
 متامــاً، مذهبــه وعلــى عنــه اهلل رضــي حنيفــة أبــي اإلمــام مــسلك علــى أي

 ألحاديـث ا تـأتي  ثـم  شـيء،  كـل  علـى  عنـدها  مقـدم  الكريم القرآن أنّ وذلك
 .بفنــه املــاهر العــامل واجتــهاد اســتدالل ثــم الثانيــة الدرجــة يف الــصحيحة

 أننا مبعنى أحنافاً أنفسهم األمحديون يسمي ذاهتا العقيدة هذه على وبناء
ــدأ نــصدق ــذي األساســي املب ــو اإلمــام وضــعه ال ــاً حنيفــة أب ــه تبيان  .ملذهب
ــذلك ــسمون وك ــضاً احلــديث أهــل أنفــسهم ي ــك أي ــا وذل ــرى ألنن ــول أن ن  ق
 أقـوال  يفـوق  واضـحاً  وكـان  ثبـت  إذا وسـلم  عليـه  اهلل صلى الكريم الرسول

 مــا :أقــول ،13ص األمحديــة دعــوة »بأمجعهــا األئمــة أقــوال حتــى آدم بــين
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ــدة ــه التمـــسك فائـ ــذاهب، مـــن مـــذهبٍ بفقـ ــا املـ ــوا مـ ــرون دامـ  بعـــض ينكـ
  !!الدين ضروريات
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 أنّ وقلنـا  م1857 عـام  اهلنديـة  طنيـة الو للثورة معاصرته قبل من ذكرنا
 الربيـة،  كتاب يف املعنى هبذا نفسه حصرّ وقد اإلجنليز، مع كان أسرته موقف
  :فيه جاء الذي 5-3ص 20/9/2897 املؤرخ اإلعالن
 يف رفــتعُ الــيت ســراألُ مقدمــة يف أســرتي بــأنّ احلكومــة تأقــرّ لقــد«

 علـى  التارخيية وثائقال ودلت ،اإلجنليزية للحكومة واإلخالص بالنصح اهلند
 عهـدها،  أول مـن  احلكومـة  هلـذه  املخلـصني  كبـار  من كانوا وأسرتي والدي أن

 مــن مؤلفــة فرقــة والــدي قــدم وقــد .الكبــار اإلجنليــز املوظفــون ذلــك قوصــدّ
 على وتلقى م،1857 عام ثورة يف اإلجنليزية احلكومة ملساعدة فرساً مخسني

 اًقـادر  اًغالمـ  األكـرب  أخـي  كـان و احلكومة رجال من وتقدير شكر رسائل ذلك
  .»الثورة حرب جبهات من جبهة على اإلجنليز جبوار

ــول ــاب امللحــق الفــصل يف ويق ــرآن، شــهادة بكت ــة الق ــسادسة الطبع  ال
  ):10ص(

 ومؤازرهتـا،  اإلجنليزيـة  احلكومـة  تأييـد  يف عمري معظم قضيت لقد«
ــع يف ألفــت وقــد ــز األمــر أويل طاعــة ووجــود اجلهــاد من ــبا مــن اإلجنلي  لكت

 نــشرت وقــد ،خزانــة مخــسني ملــأل بعــض إىل بعــضها مجــع لــو مــا والنــشرات
  .»والروم وكابول والشام ومصر العربية البالد يف الكتب هذه مجيع

 اليـوم  نـاهزت  وقـد  سـين،  حداثـة  منذ ظلت لقد« :يقول آخر حمل ويف
 اإلخـــالص إىل املـــسلمني قلـــوب ألصـــرف وقلمـــي بلـــساني أجاهـــد الـــستني
 فكــرة بإلغــاء وأنــادي عليهــا، والعطــف خريهــا، فيــه وملــا يزيــةاإلجنل للحكومــة
ــاد ــاهلم بعــض هبــا يــدين الــيت اجله  هلــذه اإلخــالص مــن متــنعهم والــيت جه
  .»احلكومة
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 أي – احلكومة هذه بالغت لقد« 1/146 األمحدية امللفوظات يف وجاء
 نهام خرجنا إن أننا حتى بيضاء، أيادٍ علينا وهلا إلينا اإلحسان يف -اإلجنليز

 إىل وال مكــــة إىل نلتجــــئ أن ميكــــن ال )الدولــــة هــــذه حــــدود مــــن أي( هنــــا
 هبـذه  الظن سوء من شيء خاطرنا يف مير أن إذن ميكن فكيف قسطنطينية،

  .»احلكومة
 »الرسـالة  تبليـغ « ضـمن  املنـشور  »للجماعـة  غاليـة  نصيحة« كتيب ويف

 صناحلــ وهــي علــيكم وبركــة لكــم رمحــة الربيطانيــة احلكومــة أن« 10/1235
ــذي ــه الـ ــايتكم، اهلل أقامـ ــدروها لوقـ ــق فقـ ــدير حـ ــن التقـ ــاق مـ ــوبكم أعمـ  قلـ

 خيـالفونكم،  الـذي  املسلمني هؤالء من مرة ألف لكم خري واإلجنليز .هجكمومُ
  .»قتلكم وجوب يرون وال إذاللكم يريدون ال اإلجنليز ألن

 يف الـصادر  العـدد  الفـصل،  جريـدة  يف بعـد  فيمـا  شرنـُ  له تصريح ويف
ــ علــى شــفقته بــدىأ 13/9/1914 ــة مؤســس البــاب حممــد علــي ريزاامل  النحل

 هبـم  وأنزلـت  املـساكني  وأتباعـه  اضطهدته الفارسية احلكومة إن وقال البابية
 الرتكيـة  واحلكومـة  الـديين،  اخلـالف  جملـرد  سوى لشيء ال الشدائد من ألواناً

 :القـول  على خيلص ثم السجون يف هبم توزجّ وأتباعه الدين هباء اضطهدت
 مرسـالً  الـسالم  عليـه  املريزا يعتقدون الذين املخلصني األمحديني فجميع ..«

 مـن  قلوهبم أعماق من يوقنوا أن عليهم جيب مقدساً رجالً ويعتربونه اهلل من
 اهلل مـن  هلـم  فـضل  هـي  إمنـا  اإلجنليزيـة  احلكومـة  بـأنّ  ريـاء  وال جماملـة  غري
 مـن  وال يديـه  بـني  نمـ  الباطـل  يأتيـه  ال اعتقاداً يعتقدوا وأن رمحته، من وظل
  .»حياهتم هي احلكومة هذه حياة بأن خلفه
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 وأبـــــدوا بـــــاإلجنليز عالقـــــاهتم واصـــــلوا املـــــريزا أتبـــــاع أنّ يظهـــــر
 حتفـة  كتـاب  يف جـاء  مـا  ذلـك  يؤكـد  ومما معهم للتعاون الدائم استعدادهم

 الـدين  بـشري  ألفـه  الـذي  )العهد ويل األمري لسمو اهلدية( أي ويلز زاده شاه
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 جنـل  األمـري  إىل وأهـداه  الثاني وخليفته أمحد غالم املريزا بن أمحد حممد
 يف ويقـول  1931 سـنة  للهند زيارته مبناسبة بريطانيا ملك اخلامس جورج
  :الكتاب هذا

 اجلماعـة  إمـام  أنا :الربيطانية اململكة عهد وويل املعظم ملكنا جنل يا«
 بــك أرحــب (!!) الــسالم عليــه املوعــود املــسيح مؤســسها وخليفــة األمحديــة،

 لـك  وأؤكـد  ،للهند زيارتك عند أمجعني األمحدية اجلماعة أفراد عن بالنيابة
 اهلل شـاء  إن ةًوفيّـ  وستبقى الربيطانية للحكومة ةوفيّ األمحدية اجلماعة بأنّ

  .»تعاىل
 األمحديـة  اجلماعـة  تغمرهـا  الـيت  والـودّ  واالحـرتام  احملبة عواطف إنّ«

 حبائـل  لـديهم  عزيز وبني بينهم حيل قد الذين إال يقدرها ال الربيطاني لتاجل
 حبـه  شـغف  الـذي  العزيـز  بـذلك  إذا انتظـار  طـول  وبعد واهلجران، الفراق من

  .»باللقاء والبني بالوصال اهلجران فيبدل يأتيهم قلوهبم
 اجلماعـة  مـن  إليـك  تقـدم  الـيت  التحفـة  هـذه  إنّ احملـرتم  األمري مسو يا

 أعـدائها  بأيـدي  أكثـر  أو عامـاً  ثالثـني  مـدى  علـى  شـتى  مـصائب  حتملـت  اليت
ــا ــسبب وذويه ــهم ب ــا امللكــة احملرتمــة جلــدتك ووالئهــم طاعت  وبعــدها فكتوري
 امللــك احملــرتم والــدك ثــم ،بعالــسا إدوارد الــسابق اإلمرباطــور املعظــم جــدك
 مـن  ةمكافـأ  أيـة  تنال أن هذا بعملها تبتغي مل وهي احلايل اإلمرباطور املعظم

  .»احلكومة
 القائمـة  احلكومـة  تطيـع  أن تأسيـسها  يـوم  مـن  اجلماعة هذه منهج إنّ
 (!!) الــسالم عليــه مؤســسها وإنّ ،والفــساد الفتنــة أعمــال مجيــع عــن وتبتعــد

 إىل ينــضم  أن للمــرء  ميكــن  ال الــيت  املبايعــة  شــروط  ضــمن  وضــع  قــد  كــان 
 لقائمــةا احلكومــة يطيــع بــأن الــشخص يتعهــد أن ضــرورة بــدوهنا، اجلماعــة

 وقـدوة  أسـوة  وأصـبحوا  .والفـساد  الفتنـة  دائمـاً  اجلماعـة  هـذه  اجتنبت وهلذا
  .»آلخرين
 أثبتــت الــيت اجلماعــة مــن إليــك تقــدم التحفــة هــذه إنّ األمــري مســو فيـا «
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 شــهادة وأن آبائــك عــرش أجــل مــن الــشدائد أنــواع لــتموحت وإخالصــها والءهــا
  .»السماء أفق يف ماءالد من بأحرف مكتوبة نيتها وصفاء وإخالصها صدقها
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 وبـني  وأسرته األمحدية مؤسس بني الوثيقة العالقات من جرى بعدما
 نقــدة مــن الكــثري توجــه فقــد ،واإلطــراء املــدح مــن فــيهم قالــه ومــا اإلجنليــز

 وكتــــب .اإلســــالمي العــــامل يف اخلــــامس بالطــــابور هافوصــــ إىل األمحديــــة
 بعـــدها 37 ص )اإلســـالم خونـــة( ملوســـوما حبثـــه يف الكـــشمريي آغاشـــورش

 قامـت  وإهنـا  االسـتعمار  خلدمـة  وكالـة  كانـت  بأهنا طبعاً األمحدية به ويقصد
  :ذلك ومن األوىل العاملية احلرب إبان لإلجنليز جسيمة خبدمات
 إىل العابــدين زيــن الــسيد زوجتــه بــشقيق بعــث الثــاني اخلليفــة نّإ -1

ــد إىل ليتقــرب دمــشق  علــى ويتجــسس اشــاب مجــال الرتكــي القائ
  .اإلجنليز لصاحل األتراك

 مكـــة يف هلـــم بعثـــة األمحـــديون أقـــام األوىل العامليـــة احلـــرب بعـــد -2
 يعمــل كــان وأنــه آبــادي احليــد ســعيد حممــد املــري برئاســة املكرمــة

  .لورانس الكولونيل الربيطاني اجلاسوس بتوجيهات
 ماتخبـد  يـشيد  كـان  جورج لويد الربيطاني الوزراء رئيس عن نقل -3

  .االرتياح غاية إليهم ويرتاح األمحديني
 وأفغانـستان  اإلجنليز بني احلرب اندلعت أيضاً األوىل الرحب بعد -4

 ضـد  كاملـة  بفرقـة  اإلجنليـز  مع سامهوا األمحدية وأن ،1919 سنة
 يف حممـــود الـــدين بـــشري ملـــريزا األصـــغر األخ واســـتمر أفغانـــستان

  .تطوعاً اإلجنليزية النقل فرقة خدمة
 هــو أمحــدي شــخص علــى روســيا حكومــة قبــضت 1921 عــام يف -5

ــد ــان أمــــني حممــ ــجنته خــ ــد وســ ــا بعــ ــره يف ارتياهبــ ــه أمــ  واهتمتــ
  .لإلجنليز باجلاسوسية
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ــال ــاحب قـ ــة( صـ ــالم خونـ ــيس إنّ :)اإلسـ ــث رئـ ــزي املباحـ  يف اإلجنليـ

 .أيـضاً  األمحديـة  البعثـة  علـى  يـشرف  كان وإنه يهودياً شخصياً كان فلسطني
 اليهود أن هناك وأعلن 1924 عام فلسطني زار حممود الدين بشري املريزا وإن

 املـــريزا وأن ،/)6/41 األمحديــة  تــاريخ  راجــع ( املنطقــة  هــذه  ميلكــون  ســوف 
 إىل ضـم  املقابلـة  وبعـد  فلـسطني  يف جنليـزي اإل السامي املندوب قابل املذكور
 حممـد  :العـرب  نمـ  رجلني مشس الدين جالل إىل باإلضافة األمحدية البعثة
 ولكنـهما  أصـالً  يهـوديني  وكانـا  )قـال ( صـاحل  القادر وعبد الطرابلسي العربي
  .إسالمهما أعلنا

ــاء ــاب يف وجـ ــا( كتـ ــة بعثاتنـ ــأليف )اخلارجيـ ــريزا تـ ــارك املـ ــد مبـ  أمحـ
 يؤكـد  مـا  -باكـستان  – بربـوة  آرت نصرت مطبعة اخلامسة الطبعة القادياني

  :ذلك ومن العربية بالدولة العالقات تلك
 )إسـرائيل ( حيفـا  يف الكرمـل  جبـل  علـى  األمحدي التبشري مكتب يقع«

 ومدرسـة  الكتـب  لبيـع  ومكتبـة  عامـة،  ومكتبة التبشري، ودار مسجد، فيه ولنا
 التبـشري  مكتـب  علـى  وطـرأت  )البـشرى ( امسها شهرية جملة مكتبتنا صدرتو

 يف بقـوا  الـذين  إن .فلـسطني  تقـسيم  بـسبب  نـواحٍ  عـدة  من اتمؤثر األمحدي
ــا مــن ويــسرتشدون يتخــذون املــسلمني مــن ســرائيلإ ــذي مكتبن ــهز ال  كــل ينت

  .خلدماهتم فرصة
ــل ــدة وقب ــل م ــشرنا قاب ــيس مب ــة رئ ــا، بلدي ــاقش حيف ــه ون  عــدة مع

 الــذي الكبــابري جبــل بقــرب مدرســة إنــشاء مكتبنــا علــى وعــرض مــسائل،
 مبقابلــة وعــد أنــه كمــا فرقتنــا، أتبــاع مــن بــه يــستهان ال عــدد فيــه يــسكن
 شخصيات أربع يرافقه بزيارته فهرّوش بوعده فأوفى الكبابري، يف مبشرنا
 .ترحيبيـة  حفلـة  وعقـدوا  .مدرسـتنا  وطلبـة  فرقتنا رجال واستقبلهم هامة

 أمهيـة  مـن  إسـرائيل  يف التبـشريي  مكتبنـا  بـه  يعـرف  بـسيط  حادث وهناك
 األمحديـة  مركـز  إىل العودة شريف حممد مبشرنا أراد ملا أنه وهو ومكانة،
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 قبـل  يـزوره  أن فيهـا  طلـب  رسـالة  )إسرائيل( رئيس إليه أرسل انباكست يف
 من نسخة له وقدم الزيارة، هذه شريف حممد فانتهز .باكستان إىل سفره
 جـرى  ومـا  املقابلـة  وهـذه  بإعجـاب  قبلـها  اليت الكريم للقرآن أملانية ترمجة
 إذاعـــة مـــن باختـــصار عنـــها وأذيـــع اإلســـرائيلية الـــصحافة نـــشرته فيهـــا

  .»إسرائيل
 وقــد اليــوم إســرائيل يف األمحديــة أتبــاع مــن الكــثري أنّ هنــاك ويــذكر

 لألمحديـة  الفـضائية  احملطـة  خـالل  مـن  معهـم  صحفية حتقيقات عدة رأيت
  .لندن من تبث اليت

 التقــوى جملــة حتريــر رئــيس فلــسطني يف األمحديــة كبــار مــن وكــان
 وقـد  عـودة،  أمحـد  حممـود  بـن  حـسني  وامسـه  لألمحديـة  الدوليـة  الشهرية
ــيهم انقلــب ــر مــن وأصــبح عل  ضــدهم وأصــدر إســرائيل يف خــصومهم أكث
 والعالقـة  اجلهـاد  حماربـة  مثـل  هبـم  لـصق تُ الـيت  التـهم  كل فيه ذكر منشوراً

 بـــاجليش خيـــدمون قاديانيـــاً 60 بـــأن العبـــارة أوضـــح لكنـــه ،بـــاإلجنليز
  .اإلسرائيلي

 إىل اضــطرهم مبــا كــثرياً لألمحديــة أســاء املــذكور املنــشور أن ويظهــر
 اإلسـالمية  الشركة إصدار )معاصرة كذبات( عنوان حيمل بكراس عليه لردا

 الـصحف  إحدى عن نقالً القزق طه الكاتب يذكر منه 11ص ويف ،1991 سنة
ــاً شـــكلت قـــد القاديانيـــة الطائفـــة وأن صـــهيوني قاديـــاني تعـــاون خـــرب  فرقـ

 ،إسـرائيليون  ضـباط  تدريبها ليتوىل أتباعها من كشمري مقاطعة يف عسكرية
 الــسكانية األغلبيــة ذات كــشمري علــى باالســتيالء خمططاهتــا لتحقيــق ذلــكو

  !منها وطردهم املسلمة
ــهم ممــاو ــه يت ــة ب ــه املــذكور عــودة حــسن األمحدي  األمحــديني إنّ :قول
ــدفعون ــرة التربعــات ي ــرتاوح شــهرية ضــريبة هــيو بكث ــني ت  ومــن %30و 25 ب
 املزيـد  أتباعه من اخلليفة يطلب واآلخر احلني وبني فرد لكل الصايف الدخل

  .جديدة ملشاريع التربعات من
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 بعــضه يفــسر القــرآن أن طريقــة علــى القــرآن بتفــسري القاديــاني اهــتم

 اهلل قــال إذا فمــثالً ،احملكمــات علــى تقــدم الّــأ ينبغــي املتــشاهبات وأن ،بعــضاً
 كـر ذ ورد ثـم  اخللـق،  علـى  يقدرون ال البشر وأنّ يرجعون ال األموات أنّ تعاىل
 احملكمـات،  خيـالف  معنى على هذا حيمل الّأ جيب بشر خلق أو املوتى رجوع
 مـن  ذلـك  كـل  والعقـل  واملـشاهدة  والتجربة والتاريخ واحلديث السنة أن ويرى

 ال القــرآن بــأن القــول القــرآن حلرمــة خمــالف وأنــه ،الكــريم القــرآن مؤيــدات
 يــدرك ال العقــل أن ذلــك معنــى يسولــ العقــل فــوق القــرآن بــل العقــل خيــالف
 ومبـا .يؤيـده  بـل  خيالفـه  ال والعقل مرتبة العقل فوق الشيء يكون فقد القرآن

 األمور من أمراً يدرك الّأ جيوز فقد النضوج حالة يف ائماًد يكون ال العقل أن
 يناقـضه  وأن للقـرآن  مناقـضاً  يكـون  أن للعقـل  ميكـن  فال يدركه وقت يأتي ثم
 تفـسريهم  مـن  النمـاذج  بعض وهذه وحبث، علم مزيد إىل حيتاج ضعيف فهو

   :الكريم للقرآن
 علـى  اختـصرت  فقرات إىل إشارة احلروف هذه )ألر(و )أمل( تفسري -
 اهلل أنــا( معناهــا )ألــر(و )أعلــم اهلل إن( معناهــا )أمل( فــإنّ ،االختــزال طريقــة

  ).أرى
 ءعلمـا  إليـه  ذهـب  مـا  أن علـى  الـدجال  وفتنة ومأجوج يأجوج تفسري -
 ومــأجوج يــأجوج ومــا العقــل، توافــق ال مــذاهب، بــشأهنم األقــدمني املــسلمني
 عليـك  أنـذا  هـا ( التـوراة  يف حزقيال النيب عنها تنبأ اليت األقوام سوى برأيهم
ــا روش رئـــيس يـــأجوج ــال شـــك ومـ ــكو روس أي – وطوبـ  -وطوبالـــست ماسـ
 إسـرائيل  جبـال  علـى  بـك  وآتي الشمال أقاصي من صعدكوأ وأقودك وأردك

  ).اآلمنني اجلزائر يف والساكنني يأجوج على ناراً رسلوأ
 تكــاد :واآليــة الكهــف ســورة فــواتح إليــه يــشري ومــا الــدجال فتنــة وإن
 للـرمحن  دعـوا  أن هذا اجلبال وخترّ األرض وتنشق منه تنفطر السموات

 بأسـاً  مسيـت  الواحـدة  الفتنـة  فـإنّ  واحـد  شيء مها الشديد البأس من ولدا
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ــديداً ــالنظر شـ ــها إىل بـ ــت ديانتـ ــاالً ومسيـ ــالنظر دجـ ــائل إىل بـ ــبس وسـ  التلـ
ــدجيل ــتها يف والتـ ــا سياسـ ــت ،ودعوهتـ ــأجوج ومسيـ ــأجوج يـ ــالنظر ومـ  إىل بـ
 Goog جـوج  يـسمى  أحـدمها  صـنمان  اإلجنليـز  عاصـمة  لندن ويف .جنسيتها
 هــذا فعلـى  يعبـدوهنما  قـدمياً  اإلجنليــز أجـداد  كـان  مـأجوج  Magoog واآلخـر 
 وبأسـهم  أوروبـا  أقـوام  فتنة إال والدجال ومأجوج يأجوج فتنة من املعنى ليس

 األخبـار  مـن  وصـفاته  الـدجال  حـق  يف ورد مـا  منـه،  اهلل حذرنا الذي العظيم
ــراد إمنــا ــه ي ــة هــذه وصــف ب ــة الفتن ــيت العظيم ــها النجــاة ميكــن ال ال  إال من

  .اهلل إىل والرجوع دينلل باالعتصام
 للرســل مثـيلني  ااجعلنـ  اهلل يـا  أي :املــستقيم الـصراط  نااهـد  تفـسري  -
  .عيسى باسم مسيت لعيسى مثيالً كنت وملا واألنبياء
 اهلل ينــصر أي أذلــة وأنــت ببــدر اهلل نــصركم ولقــد :تعــاىل قولــه -
  .اآلتية القرون من قرن يف املسيح بظهور املؤمنني
 رسـولنا  بـاألوىل  املراد واآلخرة األوىل يف احلمد وله تعاىل قوله -

 الزمـان  آخـر  يف يكـون  الـذي  أمحـد  بـاآلخرة  واملـراد  اجملتبـى  املـصطفى  أمحد
  .واملهدي املسيح امسه

 قـد  أمحـد  غـالم  بـأن  القاديـاني  املتـنيب  لةاسر يف حممود املفيت وينقل
 اهلل ولكـن  رميـت  إذ رميـت  ومـا  :وهي شخصه يف نزلت اآليات هذه بأن زعم

ــا رمـــى،  اهلل حتبـــون كنـــتم إن قـــل أدنـــى، أو قوســـني قـــاب فكـــان فتـــدىل دنـ
 يكونـوا  ال أن نفـسك  بـاخع  لعلك الكوثر، أعطيناك إنا اهلل، حيببكم تبعونيفا

  .إخل..مؤمنني
 ويل العابــدين زيــن علــى اقــرتح أنــه التقــي أديــب املرحــوم عــن وروى -

 اآليـات  نـص  هو وهذا البقرة سورة من القرآنية اآليات من عدد تفسري الشاه
  :عنه التقي نقلها كما وتفسريها

 قـالوا  خليفـة  األرض يف جاعل إني للمالئكة ربك قال وإذ( :اآليات
 حبمــدك نــسبح وحنــن الــدماء ويــسفك فيهــا يفــسد مــن فيهــا أجتعــل
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 ثــم كلــها األمســاء آدم وعلــم تعلمــون، مــاال أعلــم إنــي قــال لــك ونقــدس
 صــادقني، كنــتم إن هــؤالء بأمســاء أنبئــوني فقــال املالئكــة علــى عرضــهم

 يا قال احلكيم، العليم أنت نكإ علمتنا ما إال لنا علم ال سبحانك قالوا
 أعلـم  أنـي  لكـم  أقـل  أمل قـال  بأمسائهم أنبأهم فلما بأمسائهم أنبئهم آدم

 قلنــا  وإذ تكتمــون  كنــتم ومــا  تبــدون  مــا وأعلــم  واألرض الــسموات  غيــب
ــة ــجدوا للمالئكـ ــسجدوا آلدم اسـ ــيس إال فـ ــى إبلـ ــتكرب أبـ ــان واسـ ــن وكـ  مـ
 حيـث  رغـدا  منـها  وكـال  اجلنـة  وزوجـك  أنـت  اسـكن  آدم يـا  وقلنا .الكافرين
 الــشيطان فأزهلمــا الظــاملني، مــن فتكونــا الــشجرة هــذه تقربــا وال شــئتما
  البقرة )فيه كانا مما فأخرجهما عنها

  
   :التفسري

 اإلنـسان  علـى  مـرّ  :يلـي  كمـا  رتُفـس  هنا الواردة السالم عليه آدم قصة
  :أدوار مخسة الغابرة أيامه يف

  .األشجار عبادة دور
  .اتاحليوان عبادة دور
  .ضارعها وما كالكواكب الطبيعية األصنام عبادة دور
  .الشريعة يفهم أصبح حتى البشري العقل تكمل دور
  .البشرية الشريعة اكتمال دور

ــد ــ وقـ ــالح دئبـُ ــدور إصـ ــآدم األول الـ ــه بـ ــسالم عليـ ــو الـ ــر وهـ  احلجـ
 الـسالم،  عليـه  بنـوح  إصالحه بدئ الثاني والدور اإلصالح، هذا يف األساسي
 موسـى  عمـران  بـآل  الرابـع  والدور السالم، وآله عليه بإبراهيم الثالث والدور
  .وسلم عليه اهلل صلى حممد واخلامس وغريمها وعيسى

 وآل إبـراهيم  وآل ونوحـاً  آدم اصـطفى  اهلل إنّ :اآليـة  تشري هذا وإىل
 آدم زمـن  يف كـان  أنـه  علـى  يـدل  )اصـطفى  اهلل( فقـول  العاملني على عمران
 يـدل  )العـاملني  ىعل( قوله كذلك عليهم، وفضل همبين من اصطفى حتى بشر
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 كمــا األوىل النــشأة حبــسب فهــو تــراب مــن خلقــه وأمــا عــاملني، وجــود علــى
 مــن ريــب يف كنــتم إن النــاس أيهــا يــا :احلــج ســورة يف بقولــه اهلل خاطبنــا
 يف ذلـك  عنـى  يف مبـا  وقولـه  نطفة من ثم تراب من خلقناكم فإنا البعث
 .اإلنـسان  منـو  حالـة  إىل بالنظر أي نباتا األرض من مأنبتك واهلل :نوح سورة
  .والتمثل بالتبدل الرتاب من أجزائه وتكون

 مـن  اجلزئيـات  معـاني  جتريـد  علـى  قـادرين  يكونوا مل آدم قبل لبشروا
ــات ــوة مجــيعهم آدم ففــضل الكلي ــه بق ــة عقل ــأن التجريدي ــد اســتطاع ب  جتري
 ألنـه  العلمـي  االرتقـاء  رحجـ  وهـو  ،العامل يف فكري انقالب أول وهذا األشياء

م ( اآليـة  تـشري  هـذا  وإىل املختلطـة  التـصورات  من الذهن خيلص أبد  آدم وعَلـَّ
  .الناس خيار باملالئكة ويقصد املالئكة، على عرضهم ثم )كلها األمساء
 وقــوة بالــسوء األمــارة الــنفس قــوة :قوتــان البــشرية الــنفس يف توجــدو
 نفــسه ألن إبليــساً ومســي إبليــساً يكــون فيحنئــذٍ ،لتحريكاهتــا اللوامــة الــنفس
ست  األمـارة   ضــالل تعـدى  فـإذا  .الــصحيح ضـمريه  وكـدرت  احلقيقــة عليـه  لَبـَ

 واسـتكرب  أبـى  أنـه  إبلـيس  عن اهلل فقول ،الشيطان فهو غريه إىل اإلبليس هذا
 لكـن  بذاتـه،  خمـتص  وكفـره  واسـتكباره  آبـاءه  أن على دليل الكافرين من وكان
  .للغري ضرره لتعدي اًشيطان مسي وحواء آدم أزل ملا

 هـذا  وإبلـيس  .املعنـى  هبـذا  إال وشـيطان  إبليس اجمليد القرآن يف يرد ومل
 الكفــار مــن شــريراً رجــالً كــان وإمنــا املالئكــة مــن يكــن مل واســتكرب أبــى الــذي

 وكـذلك  واخلـضوع  اإلطاعـة  مبعنـى  آلدم فالـسجود  منقطـع،  اآلية يف واالستثناء
ــه، يوســف أخــوة ســجود يفــسر ــاء خدمــة تــسخر ةواملالئكــ ل  وإطاعتــهم األنبي

 علـى  لداللتـها  غريها على السجود لفظة اهلل اختار وقد .االعد من وحيفظوهنم
 معناهـا  روحـي  مـن  فيـه  ونفخـت  سـويته  فـإذا  واآليـة  .الكامل التام اخلضوع

 آيــة يف كمــا الروحــاني الكمــال درجــة إىل ووصــل وخلقــه خلقــه يف أكملتــه إذا
 .املــؤمن ســورة عبــاده مــن يــشاء مــن علــى هأمــر مــن الــروح يلقــي :أخــرى
  .الشورى سورة أمرنا من روحاً إليه أوحينا وكذلك وأخرى
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 أنـت  اسـكن  أي اجلنـة  وزوجـك  أنت اسكن آدم يا وقلنا تعاىل قوله
 القــديم يف األرض ألن ،األرض علــى الــيت اجلنــان هــذه مــن جنــة يف وزوجــك
ــد ــت البعي ــان باألشــجار مغطــاة كان ــشر وك ــات الب ــها ونيقت  مــن ويتخــذون من
 يتخـذوهنا  وأجوافهـا  أغـصاهنا  إىل ونويلتجـؤ  يقـيهم  مـا  قشورها ومن أوراقها

 تابعـة  الدينيـة  البـشر  تـصورات  أن املعلـوم  ومـن  .الـضارية  احليوانات من جنة
 وما اغريه من أكثر منها يستفاد اليت األشجار يعبدون كانوا فلذلك للمحيط

ــان ــه كـ ــبرياً حجمـ ــها كـ ــا وال .منـ ــذه تقربـ ــشجرة هـ ــارة الـ ــجرة إىل إشـ  شـ
 باألكــل آدم يغــري كــان الــشيطان أن بــدليل يعبــدوهنا البــشر كــان خمــصوصة

 الـشجرة  هـذه  تقربـا  وال :يقـول  واهلل واخلالـدين،  املالئكـة  مـن  ليكـون  منها
 الــشرك إنّ :أخــرى آيــة بــدليل »املــشركني مــن« أي .الظــاملني مــن فتكونــا
  .عظيم لظلم

 أال صــراحة  هأمــر وقــد الــشيطان أغــواه مآد أن كيــف يعــرتض ورمبــا
 الـسهو  عليـه  جيـوز  البشر كمثال إال ليس آدم أن فاجلواب الشجرة من يقرب

  .البشر كسائر والنسيان
 أن مـع  ،الشيطان أنه منها آدم يعلم كان بصورة أمامه متثل والشيطان

 النـاس  مجيـع  خيـدع  كمـا  الوسـاوس  طريق عن خدعه أنه يبني اجمليد القرآن
 الـشجرة  هـذه  مثـر  مـن  أكلـت  إن لـه  قـال  بـأن  فـأغراه  وغريهـم  صاحلنيال من

 علــى حيــصلوا أن مههــم واألنبيــاء اخللــود، علــى وحتــصل مقربــاً ملكــاً تكــون
 مجيـــع غايـــة هـــي صـــاحلة بنيـــة منـــها آدم فأكـــل عنـــده واخللـــود اهلل قـــرب

  .األنبياء
 كــان أنــه الــشجرة مــن االقــرتاب عــن آدم تعــاىل اهلل هنــى مــن يفهــم وال

 بواسـطته  يبطـل  أن يريـد  كـان  اهلل ألن عنـها  هنـى  إمنـا  بـل  كاملشركني بدهايع
 هنـى  ومثلـه  .اشـرتاك  أدنـى  املـشركني  أعماله بني يكون ال ولكي الشجر عبادة
 كــانوا ألهنــم ال التــصاوير عــن أصــحابه وســلم وآلــه عليــه اهلل صــلى الــنيب

 هنـاك  يكـون  ال لكـي  وذلـك  األصـنام،  بعبـادة  العهـد  قريبوا ألهنم بل يعبدوهنا
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 نشئتُ اليت الوسائل باختاذ دائماً يؤمرون واألنبياء اجملوس، مع اشرتاك أدنى
  .األمة من الصاحل واجلزء الفاسد اجلزء بني كثيفة حواجز

  
ÞaìÓc@ñrß@ïãbí†bÔÜÛ@ @
ــ مـــن ــة علـــى ذاتاملؤاخـ ــاً األمحديـ ــادات عمومـ  الـــيت العريـــضة اإلدعـ

 مـن  عاصفة موجة تثري نتاك ما اًوغالب ،املختلفة كتبه عرب القادياني سطرها
 مؤلفـات  مـن  أةزجمت مناذج وهذه ضدهم، اإلسالميني واملؤلفني العلماء ردود

 ذكرهـا  الـيت  للمـصادر  إشـارة  مـع  خـصومه  كتـب  من كثري يف ذكرت القادياني
 أحـد  كـان  الذي املودودي األعلى أبي كتاب عن املقاطع هذه منها اخرتت وقد
 طـاهر  الثالـث  األمحـدي  للخليفـة  طـويالً  اًتصرحي رأيت وقد .خصومهم كبار
 فهـم  عـن  وعجـزه  آرائـه  يف بالـسطحية  ويومسـه  املودودي على فيه يرد أمحد

 استــشهادات ورأيــت .إخل ...وســلم عليــه اهلل صــلى للــنيب لعظيمــةا املعجــزات
 الكـثرية  أدبياته عرب بباكستان )النبوة ختم حتفظ جملس( أوردها أخرى كثرية
 أقـوال  فهـذه  حـال  كل وعلى وتكفريهم األمحدية على للرد مكرسة وكلها جداً

  :القادياني
 وظهرت القمر خسوف عالمة وسلم عليه اهلل صلى للنيب ظهرت(( -

  .!!))جاحداً؟ تبقى فهل الشمس كسوفو القمر خسوف عالمة يل
  )).حممد من أعلى أمحد غالم فإنّ مريم ابن ذكر دعوا(( -
ــتان(( - ــا وشـ ــيين مـ ــني بـ ــسينكم وبـ ــلق حـ ــدا تيـ ــالفرق العـ ــى فـ  أجلـ

  ...))وأظهر
 ولـد  يكـون  أن جيـب  أنـه  أمـره  مـن  يفهـم  بانتـصارنا  يقل مل من كل(( -

  )).احلرام
ــاً نواملــسلم بــدعوتي وصــدق بــي آمــن قــد(( - ــا أوالد إال مجيع  البغاي

  )).والفسوق
  )).النار أصحاب من مشرك يهودي نصراني فهو خالفين من كل(( -
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  )).الكلبات من أسوأ نساءهم وإن صحارىال خنازير أعداءنا إنّ(( -
 النـصارى  هلؤالء الويل ثم واخلديعة املكر غري يسوع يد يف كان ما(( -

ــذين الــسفهاء ــل يتخــذون ال ــة كانــت هلــا، الرجــل هــذا مث  مــن ثالث
  )).دمائهن من تكون الالتي وهن عاهرات بغايا واألم لألب جداته

 اســتفهام عالمــة عنــض هنــا وحنــن(( صــحّت إذا األقــوال هــذه مثــل إنّ
 النـاس  قلـوب  علـى  تنـزل  كانـت  ))ذكـرت  كمـا  خـصومهم  مـن  املودوديني لكونه

 كافــة يقــف نوأ يتحملوهنــا، مل إن عجــب فــال الــصاعقة تنــزل كمــا املــؤمنني
  .إليه دعا ما لكل الرفض موقف فيه كان الذي صرعال يف العلماء

  
ïãbí†bÔÛa@óÜÇ@éßì—‚@ @

 أعدائـه  ضـد  احلـدة  من فسهن أظهره ما ضده احلدة أسباب من كانو
 :اهلند علماء ألحد خماطباً قوله ذلك فمن ،لقولا من قبيح بكل هلم ووصمه

 وعـوى  درايـة،  عـن  حمـرم  ،دايـة  ابن كل علينا ونعق غواية، ذي كل علينا نعب«
 كـانوا  أو الوسـن  مديـد  كـانوا  قمنـا  فـإذا  كـان،  كلـب  كل ونبح الرسن، خليع كل
  .»التيتني من

  :اللدهيانوي اهلل عدس الشيخ عن ويقول
ــيْالً فاســـقا  ــسفهاء     ومـــن اللئـــان أرى رجـَ ــة الـــ ــاً نطفـــ ــ ــوالً لَعيِنـَ غـــ
حنــس ميــسي الــسعد يف اجلهــالءِ   شــــكس خبيــــث مفــــسد ومــــزور  

  :البتالوي حسني حممد للشيخ خماطباً وقوله
 عبــد الــدهلوي ثــم املبــشرين نــذير الكــاذب الــضال شــيخك فمنــهم((

 بـــالكرب دينـــه أضـــاع الـــذي املتكـــربين ســـلطان ثـــم ،املتـــصلفني رئـــيس احلـــق
 الـصفاقة  لـبس  مـن  إقبـال  علـي  أقبـل  الـذي  وهـي  األمـر  احلـسن  ثم والتوهني

 كـالكالب  بثـوبي  وخملبـه  كالـذئاب  بعرضـي  أضـفاره  واعتقلت الصداقة وخلع
 األعمــى الــشيطان وأخــرهم رجــيم شــيطان إال مبثلــها نطــقي ال بكلــم ونطــق
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 وهـي،  كـاألمر  شـقي  وهـو  ،اجلنجـوهي  دأمحـ  رشـيد  لـه  يقـال  األغوى والغول
  )).امللعونني ومن

 بـني  أمحـد  غـالم  فيـه  عـاش  الـذي  العـصر  حـال  هو هذا حال كل على
 خمـشاي  بعـض  بـني  جاريـة  كانـت  لكنـها  مهذبـة  غـري  لغـة  وتلك ،ومشتوم شامت
 حقـده  فيبـث  نفـسه  عن ينفس أن أحد لكل والبد ،اجلدال حيتدم حني الدين
 عليهـا  يزيـد  مـا  أو مثلـها  لرأيت األمحدية ومخص كتب فتشت ولو اآلخر دض

 ومسة األنبياء عصمة يدعي أنه ذلك خاصة )أمحد غالم( نؤاخذ حني لكننا
 أن عليـه  وكـان  صـاحبها  بعقـل  وتزري األمساع متجها األلفاظ وتلك ،األتقياء

 العقـل  لغـة  هـي  وتلـك  باحلجـة  احلجـة  ويواجـه  والغمـز  اللمـز  مـن  لسانه ينزه
  .الكريم جيهالو والرأي السليم

  
òí‡¼þa@òßc@òàÜß@ @

 محديــةاأل بــرزت هــذا النــاس يــوم حتــى هتــدأ مل كــبرية منازعــات بعــد
 اخلليفـة  أو الزعيم اختيار من ابتداءً الكاملة استقالليتها هلا دينية كمؤسسة

 بأمورهــا يتعلــق مــا مجيــع علــى واإلشــراف شــؤوهنا إدارة إىل -يلقبونــه كمــا–
 بوادر أن واحلق ملحوظاً، متييزاً اآلخرين نع متيزها نشأ هنا ومن اخلاصة
 مـا  كـل  على القادياني اهلند علماء من مجهور تكفري مع مبكرة ظهرت التميّز
ــن أورده ــأويالت آراء مـ ــدة وتـ ــربت جديـ ــة اعتـ ــاً هرطقـ ــن وخروجـ ــادئ عـ  مبـ

 خـصومه  ضـد  عنيفـة  فعل رد حبركة القادياني قام ذاته الوقت ويف اإلسالم،
 نـشره  لـه  هلـام إ يف جـاء  وقـد  هبـا  أتـى  اليت جلديدةا ليمالتعا يتبع ال من وضد
  :25/5/1900 يف

 اهلل عــاص لــك خمالفــاً ويبقــى بيعتــك يف يــدخل وال يتبعــك ال الــذي«
  ).8ص األخبار معيار( .»وجهنمي ولرسوله

  :90-89 ص أمحد حممود الدين لبشري اخلالفة أنوار يف وجاء
 صـــالة عـــن هيالنـــ علـــى أكـــد )أمحـــد غـــالم( املوعـــود املـــسيح إن«
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 صـالة  جتـوز  ال أنـه  )أيـضاً  ورأينا( األمحديني، غري من رجل خلف األمحديني
 األنبيــاء مــن بــنيب كفــر مــن وأن األمحــديني، غــري مــن رجــل خلــف األمحــديني

  .»خلفهم نصلي أال علينا حقيق
 األمحـديني،  غـري  مـن  الرجـل  ولـد  مات إذا« :93 ص نفسه املصدر ويف

ــاذا ــي فلم ــا ينبغ ــصل أال علين ــى ين ــه عل ــه حــني يف جنازت ــر مل إن ــسيح ينك  امل
 فلمـاذا  جـائزاً  كـان  إن :الـسؤال  هذا عليّ يلقي من أسأل بدوري وأنا املوعود؟

 األمحــديني غــري األوالد إنّ والنــصارى؟ اهلنــادك أوالد جنــازة علــى نــصلي ال
 باكستان مؤسس تويف وحني .»عليهم الصالة جتوز ال ولذلك منهم إال ليسوا
ــي حممــد ــ عل ــر خــان اهلل ظفــر يــشارك مل احجن ــة وزي  الباكــستاني اخلارجي
ــها ــازة صــالة يف وقت ــه اجلن ــلو علي ــصالة حــضوره عــدم ســبب الرجــل عل  ل
 – العثمـاني  أمحـد  شـبري  الـشيخ  أن هـو  لـذلك  الرئيـسي  الـسبب  بـأن  اجلنازة

 ،قتلـهم  ووجـوب  وارتـدادهم  نياألمحـدي  بكفـر  أفتـى  قـد  -اجلنـازة  صالة إمام
 أنــه لوقيــ العثمــاني، الــشيخ إمامهــا كــان ةصــال يف راحلــضو أســتطع مل ولــذا
 موظفـاً  أو الكـافرة  للدولـة  مـسلماً  وزيـراً  تعتربونـي  أن إمـا  :بقوله أيضاً أجاب
  .»8/2/1950 الهور -زميندار صحيفة« املسلمة للحكومة كافراً

 أن أراد أمحـدي  على الشديد سخطه أبدى أمحد غالم أنّ أيضاً وروي
 إىل الرجـل  زوجهـا  أمحـد  غـالم  وفـاة  وبعـد  ألمحـديني ا غـري  برجل ابنته يزوج

 سـنني  سـت  يف توبـة  لـه  يقبـل  ومل األول اخلليفـة  فعزلـه  أمحـدي  غـري  شخص
  ).94-93 اخلالفة أنوار(

 تامة مقاطعة األمحدية مبقاطعة جانبهم من املسلمني علماء قام قدو
 عــام هبــاولبور حمكمــة أصــدرت حتــى ،وعقائــدهم إســالمهم يف الطعــن مــع

ة  وعـدم  القاديـاني  ارتـداد و القاديانيـة  بكفـر  حكمها 1935  املـسلمة  نكـاح  حليـّ
  .بالقادياني
 اإلسـالمية  اجلمعيـات  ورؤسـاء  باكستان علماء طالب 1953 يناير يفو

 وأن ،حقوقهــا هلــا مــسلمة غــري أقليــة القاديــانيني جتعــل بــأن احلكومــة فيهــا
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 ال كــيل الربملــان يف ملقاعــدا مــن عــددهم حــسب يــستحقون مــا هلــم ختــصص
ــستولوا ــى ي ــزج اخلطــوة هــذه أن ويظهــر احلكومــة، أداة عل ــ امت  العامــل افيه
 الـذي  الـسياسي  العامـل  إىل باإلضـافة  أصالً القاديانية ضد املشحون الديين
 ظفـر  األمحـدي  وهو ،آنذاك باكستان خارجية لوزير املناوئ التيار يغذيه كان
 مــن بأعوانــه ارجاخلــ يف الــسفارات مــن وكــثري الــوزارة شــحن الــذي خــان اهلل

  .األمحديني
 ومل االسـتقالل  متام مستقلة أمة اليوم األمحدية هاهم حال كل وعلى

 ومؤسـسها  زعيمهـا  وهلـا  والطوائـف،  الفـرق  كافـة  مـن  املـسلمني  مقاطعـة  تزل
ــشاطها ومـــساجدها ــستقل ونـ ــي املـ ــة يف وهـ ــا كافـ ــيم أقـــرب توجهاهتـ  للتنظـ

  .الدينية الفرق من السياسي
  

Âë‹’@òÈíbj¾a@‡ÜÛÞì‚@À@ÙÜ@òí‡¼þa@ @
 فإنـه  واسـع  تبـشريي  شـكل  علـى  وتتوسـع  متتد حركة األمحدية أن مبا

 العــشرة الــشروط هــذه املؤســس )أمحــد غــالم( وضــعها الــيت الــضوابط مــن
 حبـسب  أذكرهـا  وأنـا  ،الـساعة  حتـى  هبـا  املعمـول  وهي املؤمنني كأمري ملبايعته
 وقـد  ،مشـس  ينالـد  جـالل  الـدعوة  ملؤسـس  املعاصـر  األمحـدي  املفكـر  تعريب
 وأعيــد 2-1 العــددان 4 الــسنة بفلــسطني الــصادرة )البــشرى( جملــة نــشرهتا
 جملة يف ينشر ما وبني التعريب هذا بني وأجِد 19 داجملل العرفان يف نشرها

 يف االخــتالف بعــض لنــدن مــن الــصادرة )التقــوى( اآلن املعاصــرة األمحديــة
  :األلفاظ
ــايع كــل يتعهــد أن -1 ــى الــشرك يتجنــب أن فــؤاده صــميم مــن مب  حت

  .الثرى ويواريه القرب يدخل
 مــن وحيــرتز ،الــسيئ والنظــر الــزور قــول وجيتنــب الزنــا قــربي الّــأ -2

 النفـسانية  االنفعـاالت  يـدع  وال والفساد واجلور الفسق أنواع مجيع
  .وهاماً قوياً إليها الداعي كان مهما عليه تتغلب
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 ورسـوله  اهلل أمـر  طبـق  بـالتزام  اخلمـس  الـصلوات  علـى  يواظب أن -3
 رســول علــى والــصالة التهجــد إقامــة علــى املــستطاع جهــد ويــداوم

 اهلل من الغفران وطلب ،واالستغفار وسلم وآله عليه اهلل صلى اهلل
  .يوم كل ذنوبه على

ــأ -4  خــصوصاً واملــسلمني عمومــاً اهلل خلــق ســائر مــن أحــداً يــؤذي الّ
ــه ــوعٍ أيّ النفــسانية بانفعاالت ــذاء مــن ن ــده ال احلــق بغــري اإلي  وال بي

  .آخر بطريق وال بلسانه
ــصاً يكــون أن -5 ــع يف بقــضائه وراضــياً تعــاىل هلل خمل  األحــوال مجي

 مـصيبة  حلـول  عنـد  يتـوىل  وال ،واليـسر  والعـسر  والفرح الرتح حالة
  .واسعة خبطى األمام إىل يتقدم بل ةبليّ نزول أو

 مانيـه وأ عواهدلـ  يستـسلم  وال والعـادات  الرسوم باعتّا عن ينتهي أن -6
 الكلمـة  معنى بكل نفسه على اجمليد القرآن حكومة ويقبل ،اذبةكال

 منــاهج مجيــع يف عملــه دســتور الرسـول  وقــال اهلل قــال مــا ويتخـذ 
  .حياته

 بالتواضـع  حياتـه  أيـام  ويقـضي  ،باتـاً  طالقـاً  والزهو الكرب قيطلّ أن -7
 وكــرم بــاحللم ويعاملــهم بالبــشر النــاس ويقابــل ،والقناعــة والتــذلل

  .القاألخ
 ومالـه  نفـسه  علـى  اإلسـالم  ومواسـاة  وعزتـه  الـدين  ويقدم يؤثر أن -8

  .لديه عزيز هو وما جيبه ما كل وعلى وأوالده
ــع يواســي أن -9 ــق مجي ــيهم ويعطــف تعــاىل اهلل خل ــاء عل  لوجهــه ابتغ

 وإيصال نوعه بين خري يف والنعم القوى من اهلل رزقه ما كل ويبذل
  .إليهم النفع

 خالـصاً  األخوة عهد )املوعود املسيح( أي الفقري هذا مع يعقد أن -10
 مـن  به آمره ما كل يف يل وخيضع يطيعين أن على تعاىل اهلل لوجه

 يف ويكـون  ،املمـات  حتـى  ينكثه وال عنه حييد ال ثم واخلري املعروف
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 كلـها  الدنيويـة  الـروابط  يف نظـريه  يوجـد  ال حبيـث  هذا أخوته عهد
  .عمل وأ قرابة أو صداقة روابط كانت اءوس

  
xˆb¹@åß@âý×@ïãbí†bÔÛa@ê‹È’ë@ @
ــه متــاب يف جــاء ــاني قــول إســالم كمــاالت أئين ــه الــوحي يف القادي  إلي
  .ومناماته
 إىل الظـل  رجـوع  بعني أعين هو أنين وتيقنت اهلل عني املنام يف رأيتين«
ــه أصــله ــه وغيبوبت  اخلــري فعــل مــن شــيئاً أراد إذا اهلل أن ذلــك وتفــصيل ،في
 وتفريـده  وتوحيـده  وجوارحه علمه مشيئته مبنزلة الذاتية جتلياته من جعلين

 ضــمن يف يتولفــن جــسمي علــى واســتوت علــيّ تأحاطــ روحــه أن فرأيــت )؟(
 وأذنــي عينــه وعــيين وجوارحــه جــوارحي فــإذا ذرة مــين بقــي مــا حتــى وجــوده
 روحـي  يف تتموج وألوهيته نفسي يف تفور قدرته ووجدت لسانه ولساني أذنه
 أن أتــيقن  وكنــت )؟( يــهلع غلبــت واأللوهيــة إال ييتهــو مــن ذرة بقيــت ومــا

 قابض وال شريك وال منازع ال واآلن اهلل جوارح بل جوارحي ليست جوارحي
 ومسـاء  جديـداً  نظامـاً  نريـد  أنـا  أقـول  كنـت  احلالة هذه يف أنا وبينما ،يزاحم
ــدة ــدة وأرضــاً جدي ــسموات فخلقــت جدي ــة بــصورة أوالً واألرض ال  ال إمجالي
 إنـا  وقلـت  ،الـدنيا  السماء خلقت ثم ورتبتها فرقتها ثم ترتيب وال فيها تفريق
 ثـم  طـني  مـن  سـاللة  مـن  اإلنـسان  خنلـق  اآلن قلـت  ثـم  مبـصابيح  الـسماء  زينا

 ســـتخلفأ أن أردت لـــساني علـــى فجـــرى اإلهلـــام إىل الكـــشف مـــن احنـــدرت
 ورأيـت  اخلـالقني  لككـذ  وكنـا  تقـويم  أحسن يف اإلنسان خلقنا إنا آدم فخلقت

  .املوحني أحسن اهلل فتبارك 1309 سنة ثانيال ربيع يف ذلك
  )79-78 ص الربية متاب يف أيضاً مذكور وهو القادياني، كالم انتهى(
 اإلنـسان  يكـسو  ذلـك  وبعـد « 9-8 ص )األضـحى  عيد خطبة( كتابه يف
   .»األلوهية صفات بصيغ ويصيغ اخلالفة حلة الكامل

  ).اهلل مظهر أني( 5ص االستفتاء كتاب
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 وأنـا  مـين  أنـت  مشـس  يـا  قمـر  يـا  إليـه  اهلل وحـي  مـن  85ص ءاالستفتا
  .منك

 احلـق  مظهـر  بغـالم  نبـشرك  انـّ إ( إليـه  الوحي من نفسها الصحيفة يف
  ).السماء من نزل اهلل كأن والعدل

  )؟( )العاج ربنا( 555ص األمحدية الرباهني
 عـدة  خبطي فكتبت متثيلية رؤية اهلل أبصرت( 255ص الوحي حقيقة

 فأخـذ  توقيعـه ب ميـضيها  حتى سبحانه اهلل على عرضتها يباتاملغ من أخبار
 نفـض  التوقيـع  قبـل  لكنـه  ورويـة  تـردد  غري من باحلمرة عليها يوقع القلم اهلل

 قميــصي علــى وإذا رقــدتي مــن فانتبــهت ابالكتّــ عــادة علــى نفــضة القلــم
 الـسنوري  اهلل عبد القميص ذلك مين فأخذ األمحر الصبغ ذلك من قطرات
  .اآلن إىل عنده موجود وهو به، اًوتربك تيمناً

 وروح أب احملبـــة نافخـــة هـــي الـــيت اهلل روح( 24ص التوضـــيح كتـــاب
 وهـو  اإلنـسان  قلب يف القدس روح منهما وينشأ الثاني األقنوم هي اإلنسانية

  .املقدس التثبيت هو وهذا االبن مبنزلة منهما
 نزلةمب مين أنت( زعمه على إليه اهلل وحي من 82ص االستفتاء كتاب

  ).ولدي مبنزلة مين أنت عرشي مبنزلة مين أنت ،)؟( تفريديو توحيدي
 )خبـش  إليهي( يريد نسائه بعض خياطب 143ص الوحي حقيقة تتمة

  .اهلل أطفال مبنزلة هو جنيناً محلت بل حيض فيك وليس حيضك يرى أن
  ).أوالدي مبنزلة مين أنت( إليه الوحي من 123ص احلقيقة تتمة

 أمحــد يـا ( إيــاه اهلل خطـاب  مــن 4ص 3الــ  العــدد يف األربعـني  صـحيفة 
 يـسمي  لكنـهُ  )أمحـد  غـالم ( كان امسه أن خيفى ال )امسي يتم وال امسك يتم

 مــن يــأتي برســول مبــشراً( تعــاىل قولــه مــصداق جيعلــهُ حتــى )أمحــد( نفــسه
  ).أمحد امسه بعدي

 ص التوضـيح  كتـاب  يف يقـول  حيـث  نفـسه  يريد هو األصل هذا وعلى
  :بالفارسية 23
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  شان أمحد راكه داندجز خداونـد كـريم        
ــادميم      ــان افتـ ــد كزميـ ــازاخود اشـ اجنانـ

  زان منط شد حمو دلرب كز كمال احتـاد         
بيكر اوشـد سراسـر صـورت رب رحـيم            

 ســقط مرتبــة بلــغ قــد )نفــسه وهــو( أمحــد أن البيــتني معنــى حاصــل
 مجـع أ جـسمه  صـار  حتـى  حبيبـه  مـع  واحتـد  داألمحـ  عني فصار امليم عندها
  .الرحيم كالرب

  ).مائنا من أنت( اهلل إىل املنسوب إليه الوحي من 34ص 3ع األربعني
  .إليك وميشي عرشه من حيمدك الوحي من 55 ص اهتم اجنام

 فـإذا  اهلل مطيـة  ليـصري  نـسان اإل نفس خلق إمنا( 65ص املرام توضيح
 صحيفة يف .الناقة الرجل يركب كما القدسية بتجلياته اهلل ركبها فيه فنيت

 كـن  لـه  تقـول  أن شـيئاً  أردت إذا أمـرك  إمنـا ( إليـه  الـوحي  من 24ص )احلكم(
  ).فيكون

ــال ــرنكم ال( :وق ــا يغ ــم الظــن األمحــديون أيه ــايعتم أنك ــإنّ ظــاهراً ب  ف
 مبقياسـها  فيجـاريكم  قلوبكم أعماق يف لينظر اهلل نّإ .تةالب شيء ال الظاهر

 مــن ســمّ اإلثــم بــأن إليــذانا بعــد التبليــغ ذمــة مــن ألبــرأ إنــي النــاس أيهــا أال
 .قـوة  لتوهبـوا  دعـوا  .فـاتقوه  جنـس  موت اهلل معصية وإن تبلعوه فال السموم

 الــدعاء وقــت شــيء كــل علــى مقتــدراً اهلل يــرى ال مــن مجــاعيت مــن لــيس أال
ــهم ــا إال الل ــرتك ال ومــن .وعــده خــالف كــان فيم ــزور ي ــيس والغــدر ال  مــن ل

 ولـيس  .مجـاعيت  مـن  ليس احلقب الدنيا على الدين يقدم ال والذي .مجاعيت
 غـري  عمـل  كـل  ومن السيئات مجيع من نصوحاً توبة يتوب ال من مجاعيت من

 كـل  ومـن  اخليانـة  ومـن  يئالـس  النظـر  ومـن  واملقـامرة  اخلمر شرب من صاحل
 لـيس  بـااللتزام  اخلمـس  الـصلوات  علـى  يواظـب  ال والـذي  .مبـاح  غري تصرف

 اهلل يـــذكر وال لـــدواما علـــى الـــدعاء يف مـــشغول غـــري والـــذي .مجـــاعيت مـــن
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 أثره فيه ينفث الذي الطاحل الرفيق يفارق ال ومن .مجاعيت من ليس تضرعاً
 وال أبويـه  يكـرم  ال مـن  مجـاعيت  مـن  لـيس  وكـذلك  .مجـاعيت  مـن  ليس يئالس

ــا ــر يف يطيعهمـ ــاملعروف األمـ ــذي بـ ــيس الـ ــالف لـ ــرآن خـ ــن القـ ــتم ال ومـ  يهـ
 مـن  لـيس  واإلحـسان  قبـالرف  وأقارهبـا  زوجتـه  يعاشـر  ال الـذي  وأن امخبدمته
 يريـد  ال والـذي  .مجـاعيت  مـن  لـيس  املاعون حتى جاره مينع والذي مجاعيت،

 خيــون امــرئ كــل وأن .مجــاعيت مــن لــيس حقــوداً وكــان مذنبــه عــن يعفــو أن
 الــذي العهــد يــنقض ومــن .مجــاعيت مــن لــيس زوجهــا ختــون امــرأة أو زوجتــه
 بـي  يـؤمن  ال ومـن  .مجـاعيت  مـن  لـيس  الوجـوه  مـن  بوجـه  البيعـة  عنـد  عاهده
 زمــرة جيــالس والــذي .مجــاعيت مــن لــيس معهــوداً ومهــدياً موعــوداً مــسيحاً
 وفاســقٍ زانٍ كــل كــذلكو .مجــاعيت مــن لــيس بــنعم-نعــم هلــم ويــنعم األعــداء
 هموجلــسائ ومــزورٍ وكــاذبٍ وغاصــبٍ وغــشومٍ ومــرتشٍ وخــؤونٍ وكــافرٍ وقاتــلٍ

 الــشنيعة لــةفعا عــن يتــوب ال ومــن وأخــواهتم مإلخــواهن والظانــات والظــانني
 هذه كل أال .مجاعيت من ليسوا أولئك مجيع الفحش جمالس يهجر ال والذي
 الظــالم جيتمــع ال إنــه كــال .أكلــها بعــد قطعــاً منــها النجــاة ميكــنكم ال مســوم
  .3ع3 سنة البشرى ..إخل )واحد مكان يف والنور

 الليلـة  هـذه  فعنـد  الكـروب  واشـتدت  الـذنوب  وكثرت القلوب ماتت« وقال
 املـأمور  واجملـدد  النـور  ذلـك  فأنـا  ،السماء نور اهلل رحم اهلوجاء والظلمة الليالء
  :وقال اإلهلامية اخلطبة »املوعود واملسيح املعهود واملهدي املنصور والعبد

قــد جئــنكم والوقــت ليــل مظلــم       مـــا جئـــنكم يف غـــري وقـــت عابثـــاً 
ــد مكـــرم      ــرمحن عبـ ــن الـ ــي مـ ســـــم معـــــاداتي وســـــلمي أســـــلم   إنـ

ــا   ــي أن ــستان اهلــدى   إن ــستان ب ــي صـــــدوق مـــــصلح مـــــرتدم      الب إنـــ
ــوم      مــن فــر مــين فــر مــن رب الــورى     ــسليم األقـ ــهج الـ ــا النـ ــي أنـ إنـ

 قـائلني  األحـد  الـصمد  الفـرد  باهلل نؤمن املسلمون حنن أنا( قوله ومن
 والنــار واجلنــة البعــث ويــوم ورســوله القــرآن اهلل بكتــاب نــؤمن ،هــو إال إلــه ال
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 أحـلّ  مـا  وحنـلّ  ورسـوله  اهلل محـرّ  مـا  موحنـرّ  القبلـة  نـستقبل  ونصوم ونصلي
 رسـول  مـن  جـاء  مـا  كـل  ونقبـل  ذرة مثقـال  الـشريعة  يف نزيـد  وال ورسوله اهلل
ــه اهلل صــلى اهلل ــا وإن وســلم علي ــدرك ومل نفهــم مل أم فهمن ــه ن ــا حقيقت  وأن

 عنــوان حتــت وقــال .5ص 1ج احلــق نــور )املوحــدين املــؤمنني مــن اهلل بفــضل
ــيم ــا يف يــدخل ال( :نــصه مــا اعــةللجم التعل  ديــن يف دخــل الــذي إال مجاعتن
 الـرحيم  الكريم ورسوله باهلل وآمن األنام خري وسنن اهلل كتاب واتبع اإلسالم
 ديـن  غـري  دينـاً  يبتغي لن بأنه ويقرأ ويعد ،واجلحيم واجلنة والنشر وباحلشر
 عمــلي العــالم اهلل بكتــاب متمــسكاً الفطــرة الــدين هــذا علــى وميــوت اإلســالم

 تـرك  ومـن  )رض( الكـرام  الـصحابة  وإمجـاع  ،والقـرآن  الـسنة  من ثبت ما بكل
  ).والتبار التباب ومآله النار يف نفسه ترك فقد الثالثة هذه

  ...الزمان مفاسد تعاىل اهلل إىل يشكو العربي شعره ومن
يكـــذِّبين مـــن غـــري عِلـــم ويُكفِـــرُ       ويا حسراتٍ موبقـات علـى الـذي        

ــه ثـــم أنكـــروا    ديـار بعيـدة    وما جئت قـومي مـن        وقـــد عرفـــوني قبلَـ
وأُفـــرِدت إفـــراد الـــذي هـــو يُفـــربُ    وأعرض عين كلُّ من كان صـاحيب       
ذكرُ         متنيــت أن يَخفــى تطــاولُ قــوهلم    وهل خيفى ما يف اجملالس يـُ
ــرُ      ويعوي عدوي مثل ذئبٍ مِن طَوىً       ــو أذكُـ ــا هـ ــمٌ مبـ ــه علـ ــيس لـ ولـ

فأخلد حنـو األرض جهـالً ويُنكِـر        العُلــى ومــا رُزقــت عينــاه مــن نــريِ 
ــا زوَّروا      أولئـــك قـــومٌ ضـــيّعوا أمـــرَ دينـــهم  ــوا م ــودَ وزيَّن وخــانوا العه
ــرَّهم   ــرَّ قلـــيب وسـ ــي سـ ــــضِّر      ويعلـــم ربـّ وكـــــلُّ خفـــــيٍ عنـــــده متحـَ
عــــداوةُ قــــومٍ كــــذبوني وكفَّــــروا      ولــو كنــتُ مــردودَ املليــكِ لــضَّرني  

ــوا بـــتكفري ــرُ    ي وقـــاموا لِلَعـــنيت ومهـُّ ــيمِنَ ينظُـــ ــوا أن املهـــ ومل يعلمـــ
ــتُ أنــين     ــكَ مرســلٌ خِل ــل إن دُعيتُ إىل أمرٍ على اخللقِ يعـسُرُ         إذا قي
وهل يستوي األعمى ورجلٌ يبـصرُ        وكنتُ على نورٍ فزاغوا من العَمى     
ــدَ    ــةُ أمحـــ ــا إال هدايـــ ــا دينُنـــ رُ          ومـــ  !فيا ليت شِعري مـا يظـنُّ املكفـِّ
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ري       ــــــه جـــــــورٌ كـــــــبريٌ مُكَـــــــوَّرُ      وقد كنت أنسى كـلَّ جـورِ معَيـّ ولكنـّ
ــدَبِّرُ     وكم من دالئـلَ قـد كتبـتُ لطالـبٍ           ـــ ــوذَعِيٌ مـُّ ــا لَــــ ــر فيهــــ ـــ يفكـِّ
ــشدِّدُ    ــرب املتـــــــ ــا املتكـــــــ ــزِّزُ    أال أيُّهـــــــ ــريمُ يعـــ ــواني والكـــ ــدُ هَـــ تريـــ

 أيهــــا املتــــهَوِّرُ؟ فــــأين التُّقَــــى يــــا  كـافرٌ  : قلـتَ . إني مسلمٌ : وإذ قلتُ 
أتعلم يا مـسكني مـا هـو مـضمرُ؟            وبعـــد بيـــاني أيـــن تـــذهبُ منكِـــراً 
مالك حتـضُرُ؟   . بأيديك كأسَ املوت    فال تتجَرَّع أيها الضالُ يف اهلـوى       
ــربُ     وإن كنت ال ختشى فقل لستَ مؤمناً       ــسأَلنَّ وتُخـــ ــانٌ تُـــ ــأتي زمـــ ويـــ
ــهُ  وأما الشقيُّ فيعلَمَنّ حنيَ خيـسَرُ         وكـــلُّ ســـعيدٍ يعـــرفُ احلـــقَّ قلبـُ
فال السَّبُّ يـؤذيين وال املـدحُ يُبطِـرُ           وإني تركتُ النفسَ واخللـقَ واهلَـوى      
لَ األذى          أتاني فلم أصعَرُ وما كنتُ أصـعَرُ          وكم مِن عـدوٍّ بعـدما أكمـَ
ــذرُ      أحِـــــنُّ إىل مـــــن ال حيـــــنُّ حمبـــــةً  ــيَّ ويهـ ــدعو علـ ــن يـ ــو ملـ وأدعـ
ــرُ    خذ الرّفق إنّ الرفق رأس احملاسن       ـ ــن يتكبـَّ ـــي رأسَ مــ ــسِرُ ربـِّ ويكــ

  
ñbÏë@ïãbí†bÔÛa@ @
 مؤرخـاً  منـشوراً  للمـأل  أعلـن  أنه األخري القادياني خصوم ردود يف ورد

 :فيـه  جـاء  تـسري  األمـر  اهلل ثنـاء  اهلنـدي  العـامل  مهخـص  ضد 5/4/1907 يف
 حياتـك،  يف سأهلك فإني لك الةاملق كل يف تزعم كما ومفرتياً كذاباً كنت إن«

 ذالً ميــوت األمــر عاقبــة ويف طــويالً، يعــيش ال الكــذاب املفــسد أنّ أعلــم ألنــي
  .»عباده إفساد من يتمكن ال حتى أعدائه ألدّ حياة يف وحسرة

ــل ــاني أن وقيـ ــا القاديـ ــبض أن اهلل دعـ ــلاملط يقـ ــاة يف بـ ــاحبه حيـ  صـ
ــه ويــسلط ــل داءً علي ــغ( تفــهح فيــه يكــون طــاعونوال اهليــضة مث  رســالة تبلي

 طويلــة ســنني بعــده عــاش الــذي خــصمه قبــل تــويف القاديــاني وأن ).10/120
ــاني أن علــى تؤكــد قاديانيــةال واملــصادر .15/3/1948 يف وفاتــه حتــى  القادي
 وقــد أرهقــه الــذي رأســه يف الــدوار مــرض وخاصــة الكــثرية األمــراض تــهاعرت
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 بـرتك  عليـه  أشاروا األطباء وإنّ بالدعوة، اهلل من مأمور أنه ادعى منذ اعرتاه
 هلل وممـاتي  وحميـاي  ونـسكي  صـالتي  إن« جييبهم فكان والتصنيف التأليف

 بـالرتاب  لـه  أتـى  وقد .»بطوقي ليس األمر هذا ترك إن« :ويقول »العاملني رب
 الـدنيا  يف هبـا  نطـق  كلمـة  آخـر  فكانـت  أكـرب  اهلل« :وقال ليتمم فراشه يف وهو

 »الـصلح  رسالة« أي »صلح بيغام« امسه اًكتاب يؤلف آنذاك وكان حنبه وقضى
 نــدب مــن أول وهــو واملــسلمني اجملــوس بــني الــسياسي االحتــاد وموضــوعها

  :اآلتية اآليات موته قبيل إليه وحي وكان لذلك، اهلنود
 ميعــاد وقيــل .ذكــراً املخزيــات مــن لــك نبقــي وال املقــدر، أجلــك قــرب«

 أو نعــدهم الــذي عــضب نرينــك وأمــا .شــيئاً املخزيــات مــن لــك ينبقــ ال ربــك
 لــك يونبقــ وقتــك وجــاء بــاهرات اآليــات لــك يونبقــ وقتــك وجــاء .نتوفينــك
 اهلل يتـق  من إنه .فحدث ربك بنعمة وأما .توعدون ما وقرب .مبينات اآليات
 أمحـد  غـالم  موالنـا  مـات  وهكـذا  .»احملـسنني  أجـر  عيـضيّ  ال اهلل فـإنّ  ويصرب
  .قاديان مبدينة مقربة هبشيت يف ودفن

  
òî–ìÛa@òÏý©aë@ @
 اآلراء أكثريـة  باتفـاق  يكون خليفته انتخاب أن الوصية كتاب يف أوصى
 اخلليفـة  وفاتـه  بعد انتخب الطريقة هذه وعلى .بالوراثة ال العام وبالتصويت

 الراشـدة  اإلسـالمية  اخلالفـة « القاديـانيون  يـسميه  مـا  مرحلـة  وابتدأت األول
 وترمجـة  ترمجتـه  وسـتأتي  البـهريوي  الـدين  نـور  موالنـا  خليفته واسم »الثانية

  .بعد فيما أمحد طاهر مرزا املعاصر احلي اخلليفة خلفه من
  

òíŠˆ@ïãbí†bÔÛa@ @
 21 بلـغ  قد يكن ومل بييب حرمت السيدة مرة ألول )أمحد غالم( تزوج

 أن ويظهـر  ،ثانيـة  مـرة  يتـزوج  أن دون بعـدها  عامـاً  28 ومكـث  طلقها ثم عاماً
 على والردود للكتابة والتفرغ الزواج يف التفكري عن رهاآث اليت سائلامل هتشغل
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 تــزوج العمــر مــن واخلمــسني الثالثــة بلــغ وملــا املتعــددة ومناظراتــه خماصــميه
 وقـد  دهلـي،  مـن  الصوفية أحد مريدرد ذرية من بيكم جيهان نصرت بالسيدة

  .وهم مخسة األوالد من خلف
 يف بــه آمــن أنــه وقيــل باألمحديــة يــؤمن يكــن مل( أمحــد ســلطان املــريزا

 خليفتــه( حممــود الــدين بــشري وامليــزا ،أمحــد فــضل واملــريزا ،)25/12/1930
 .أمحـد  شريف وامليزا ،املهدي سرية كتاب صاحب أمحد بشري وامليزا ،)الثاني
 بالكلمــة أوالده يلقــب كــان بأنــه خــصومه مــن باكــستان علمــاء بعــض ويــذكر
 هبـا  يعنـون و املقدسـني  اخلمـسة  أي )تـين  بنج( اهلندية القارة شبه يف الشائعة

 وفاطمـة  وعليـا  وسلم وآله عليه اهلل صلى اهلل رسول :اهلندية القارة شبه يف
ــيهم واحلــسني واحلــسن ــسالم عل ــاني وأن ال ــهم القادي ــات خاطب  باللغــة بأبي
ــة ــهم أوالدي هــؤالء« :معناهــا األردي ــهم واحــد وكــل عطائــك، مــن كل  جــاء من

 علــيهم لــذينا هــم الــسيدة نــسل مــن هــم الــذين اخلمــسة وهــؤالء ببــشارتك،
  .45ص درمثني »املقدسة اخلمسة النفوس أساس

 حممـدي  امسهـا  هنديـة  فتـاة  قـصة  دائمـاً  تـردد  عليـه  الردود كتب ويف
 أمـر  ذلك وإن ،سيتزوجها أنه يف تنبأ قيل بيك أمحد خالة ابن ابنة هي بيكم
 وممــا لعــامل،ا عليــه ىوحتــد وتكــراراً مــراراً بــه اهلل ونبــأه الــسماء قــضى قــد

 مبعجـزين،  أنتم وما حلق أنه ربي أي قل هو؟ أحق لونكويسأ« فيه اهلل أهلمه
  .»مستمر سحر ويقولون يعرضون آية يروا وأن لكلماتي، بدلم ال زوجناكها

 أمحــد غــالم طلــب رفــضوا الفتــاة أهــل ولكــن .40ص فيــصله آمســاني
 ومت حممـد  سـلطان  امليـزا  امسه قرابتهم أهل من شاباً تزوجيها على وعزموا
 أن ىحتـ  اهلنـد  أحنـاء  سـائر  يف القـصة  واشـتهرت  7/4/1892 يف همن زواجها
ــانوا أتباعــه ــدعون ك ــق املــساجد يف ي ــه لتحقي  ومل ذلــك ينفــع مل ولكــن نبوءت
 بـل  ميـت  مل -الفتـاة  زوج- حممـد  سـلطان  أن كمـا  وفاتـه  حتـى  النبوءة تتحقق
 دفـاع  )1993 عـام ( التقوى جملة ويف أمحد، غالم وفاة بعد طويالً زمناً عاش
  .القضية هذه يف أمحد غالم عن تميتمس
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õbÐÜ‚@ïãbí†bÔÛa@ @
 اجلماعـة  قيـادة  يف خلفـه  البـهريوي  الدين نور احلكيم صديقه أنّ قلنا
 الــسطور هــذه يف ونتنــاول ،األول اخلليفــة باســم يومهــا مــن ودعــي األمحديــة

  .اليوم حتى األمحدية قادة من اآلخر هو خلفه من وسرية سريته
  

  البهريوي ينالد نور األول اخلليفة
 البنجـــاب يف )هبـــرية( قريـــة يف )م1841 -هــــ1258( ســـنة حـــوايل ولـــد

ــوه وكــان )باكــستان غربــي( ســركودها باســم اآلن وتعــرف  غــالم احلــافظ أب
 وقــد اخلطــاب، بــن عمــر اخلليفــة إىل نــسبه وينتــهي )هبــرية( يف إمامــاً رســول
ــم ــرآن تعلـ ــريم القـ ــة الكـ ــية والعربيـ ــتغل والفارسـ ــاً واشـ ــية مدرسـ  يف للفارسـ

 وبعـد  ،ابتدائيـة  ملدرسـة  مـديراً  وعني امتحاناً اجتاز ثم م1858 سنة راولبندي
 ثـم  ديـن  أمحـد  الـشيخ  علـى  فدرس الدينية دراساته ملواصلة تفرغ سنني أربع
 والـشيخ  شـاه  حـسن  الـشيخ  يد على ودرس رامبور إىل ومنها الهور إىل انتقل
 إىل رامبـو  مـن  انتقـل  سـنني  عـدة  وبعـد  ،وغريهـم  اهلل سـعد  واملفيت اهلل عزيز
 مواصـلة  علـى  مقيمـاً  هبوبـال  سـكن  ثـم  ،معرفتـه  يف وحذق الطب ودرس لكنو

 مواصـالً  فيهـا  مـدة  ومكـث  هــ 1285 سـنة  احلـرام  البيـت  وحـج  العليا دراساته
ــاً فيهــا ومناظراتــه حبوثــه  فــرتك معــه اختلــف ثــم البلــدة ألمــري خاصــاً طبيب
  .هـ1309 سنة كشمري

 تعـرف  فهنالك حياته يف كبرية حتول طةنق كشمري يف إقامته عتربوتُ
 إلثبـات  أحـسب  فيمـا  اخلـري،  إليهـا  ذهـب  وقـد  القاديـاني  أمحـد  غـالم  على
 وحـني  إليـه،  ومييـل  بـه  يعتقد ما صحة على واالطمئنان املسيح قبل وجود

ــ ــ )أمحديــة بــراهني( أمحــد غــالم فألّ  بــراهني تــصديق كتــاب احلكــيم فألّ
 لـو (( :النبـوة  ادعـى  امليـزا  بـأن  أخرب ملا قال حتى له وخضع وبايعه أمحدية

 أنكـرت  ملـا  القـرآن  شـريعة  ونسخ شريعة صاحب نيب أنه الرجل هذا عىدّا
  )).عليه
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 الدين نور احلكيم فوألّ بالصديق ولقبه )أمحد غالم( عليه أثنى وقد
 أربعـة  يف النـصارى  علـى  الـرد  يف اخلطـاب  فصل كتاب )امحد غالم( باقرتاح
 ولقـب  باخلالفـة  لـه  بويـع  أمحـد  غـالم  وفـاة  وبعـد  ن،قاديـا  إىل وانتقل أجزاء،

 أول مـرتدداً  وكـان  .األعظـم  الـدين  نـور  املوعود املسيح وخليفة األول باخلليفة
 مـع  خـالف  ووقـع  بـالتفكري،  جـزم  ثـم  زااملـري  بنوبـة  يـؤمن  ال من تكفري يف أمره
 مــن وســقط ســنوات، ســت وعــاش يعتــزل مل ولكنــه خالفتــه يف النــاس بعــض
  .بأيام الوفاة قبل لسانه واعتقل وجرح، الفرس

 نـور  احلكـيم  كـان « :بقولـه  احلـسين  احلـي  عبد السيد معاصره وصفه
 الناس ومن الطب، علم يف وبرع واملنقول، املعقول بني مجع كبرياً، عاملاً الدين
 وكـان  العلميـة،  والـرباهني  بـاحلجج  )أمحـد  غـالم ( املريزا ميد كان أنه يرى من
 بـآراء  وأعجـب  أمـره  بدايـة  يف التقليـد  ورفـض  هباملـذ  يف حتـرر  النفس، قلق

 مـــن عـــرض مـــا تأويـــل إىل وجـــنح وزمالئـــه، وتالميـــذه خـــان محـــدأ الـــسيد
 كـبري  وكـان  الغيبيـة،  واحلقـائق  املعجـزات  تأويل إىل ومال احلديثة، النظريات
ــات يف الرغبــة ــاظرات، املباحث  لإلهلــام اخلــضوع كــثري حتــرره مــع وكــان واملن
  .»الغربية والرؤيا

 ودفـن  1914 مـارس  13 املوافـق  هــ 1322 سـنة  اآلخـر  ربيـع  16 يف يفتو
  .قاديان يف

  
  أمحد حممود الدين بشري املريزا الثاني اخلليفة

 قاديـان  يف ودرس 1889 شـباط  12 يف ولـد  األمحدية، مؤسس ابن هو
 اخلالفـة  وتـسلم  الـدين،  نور األول اخلليفة من واحلديث الكريم القرآن وتعلم
 عهــده ويف ،عديــدة ودوائــر مؤســسات اجلماعــة يف وأنــشأ ،1914 آذار 14 يف
 اهلنـد  يف االنقـسام  بـان إ )باكـستان ( ربـوة  إىل قاديـان  من ةاجلماع مركز نقل
 أكثـر  إىل اجلماعـة  امتـدت  ظلـه  ويف األمحديـة  قـادة  أهـم  من وهو 1947 سنة
 فيهـا  مكـث  الـيت  الطويلـة  واملـدة  داريـة اإل حنكتـه  ذلك يف وساعده العامل دول
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 يف وفاته حتى هلا ومرشداً موجهاً سنة 52 حوايل قضى فقد للجماعة اًقائد
  .1965 الثاني تشرين 8

 يــد علــى املعــارف بعــض تلقيــه ومنــها الغريبــة اآلراء بعــض لــه قــرأت
 يفكـر  مـا  علـى  للوقـوف  بالـذكر  جديرة رؤيا يف للشيطان ومصارعته املالئكة
  :يلي ما 9-5ص األمحدية دعوة كتابه يف ورد فقد ،الرجل به ويؤمن

 يـوم  ذات ولقـنين  املالئكـة  مـن  املعـارف  بعـض  فسينب تلقيت ولقد ...«
 علـي  فـتح  اآلن إىل الساعة تلك ومنذ الفاحتة، سورة تفسري املالئكة من ملك
ــاني مــن حيــصى ال مــا ــسورة هــذه مع  ســورة مــن ســتنبطأ أن مكــنينوأ ...ال

 يف مثلـه  تطيعيـس  ال مـا  الروحانيـة  املواضـيع  من موضوع أي وحدها الفاحتة
 كلمــة كتابــة مــن كــان مــذهب أيّ أو ديــن أيّ مــن آخــر رجــل أيّ نفــسه املوضــع
 مل ولكـن  بعيد زمن منذ املناظرة هذه مثل إىل ودعوهتم العلماء حتديت ولقد
ــب ــد جيـ ــواتي أحـ ــذه دعـ ــالقبول هـ ــم( ...بـ ــل ثـ ــديث ينتقـ ــن للحـ ــان عـ  اإلميـ

   ):يلي مبا للشيطان مصارعته ويذكر بالشيطان
 نأل جــداً ســخيف فاهتــام بالــشيطان تقــدنع ال بأننــا اهتــامهم وأمــا ...

  .الكريم القرآن يف ذكره مما بوجوده نعلم مناوإ به يؤمن ال جنس طانالشي
 اهلل أن نعتقــد بــل فقــط القــول هبــذا نكتفــي وال موجــود، أنــه ونقــول

 يف رأيــت وقــد ،ســلطانه ومنحــو شــوكته نكــسر أن علينــا فــرض قــد تعــاىل
 التعـوذ،  كلمـات  بربكـة  فـصرعته  مـرة  ذات وصـارعته  ضاًأيـ  الشيطان املنام
 وذريتـه  الـشيطان  يقـيم  إليه سأنتدب الذي األمر بأن مرة اهلل أنبأني وقد
ــأ فعلــيّ ســبيله، يف العراقيــل مــن كــثري  تلــك لعراقيلــه ألتفــت وال لــه آبــه الّ

 أي( »سـاته  كـي  رحـم  رأو فـضل  كـي  خـدا « :قـائالً  قـدماً  أمـشي  وأن مطلقاً
 تعـاىل  اهلل أمرني اليت اجلهة صوب أمشي فانطلقت ).تهرمحو اهلل بفضل

 بـأنواعٍ  وخيوفـونين  يهـددوني  أخـذوا  وذريتـه  بالشيطان إذا إليها، أمشي أن
 رؤوس ورائهـا  مـن  رؤوس األمـاكن  بعـض  يف يل تعرضت فقد .التهاويل من

 رؤوس بــال جثــث يل تــصدت أخــرى أمــاكن ويف وختــويفي، إرهــابي حتــاول
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 ألتفــت فلــم الفيلـة،  وبــشكل واللبـوات  األســود بــشكل مـرة  الــشيطان ومتثـل 
 :أقـول  وأنـا  أتوقـف  ال تعـاىل  اهلل أمرني كما األمام إىل قدماً ومشيت إليها

ــه، اهلل بفــضل ــه الــشيطان كــان الكلمــات، هــذه ردتو وكلمــا ورمحت  وذريت
ــؤ ــرار إىل ونيلجـ ــو الفـ ــدان نوخيلـ ــهم، امليـ ــم منـ ــثأل ال ثـ ــيالً إال بـ  وإذا قلـ

 يف أجنـح  كنـت  أي نفـسها،  ةيباحلر ولكن جديد بشكل إيل يعود بالشيطان
ــرّ املقــصود املنــزل وصــلت أن إىل مــرة كــل تــشريده  يل تاركــاً الــشيطان وفَ
ــدان ــه، امليـ ــاء كلـ ــى وبنـ ــك علـ ــا تلـ ــب أزل مل الرؤيـ ــوق أكتـ ــوان فـ  أهـــم عنـ

  .»ساته كي رحم أور فضل كي خذا« :تصنيفاتي
  .أيضاً الشيطان جودبو ونقرّ باملالئكة لنؤمن إنا القول وقصارى
 هـذا  الثـاني  اخلليفـة  شـاه،  اهلل ويل العابـدين  زيـن  األمحـدي  والداعية

 ليتبـــيّن اســـتطراداً رأيـــه أذكـــر أن وأحببـــت الداعيـــة هـــذا أخـــت مـــن متـــزوج
 اآليـــة  يفـــسر  املـــذكور  العابـــدين  فـــزين  بوضـــوح،  رأييهمـــا  بـــني  االخـــتالف 

 ومـن  القطـر  عـني  لـه  وأرسـلناه  شـهر  ورواحهـا  شهر غدوها الريح ولسليمان«
 يعملــون كــانوا بــأهنم هنــا اجلــن يفــسر .اآليــة »..يديــه بــني يعمــل مــن اجلــن

 أخـرى  آيات يف وايمس وقد ،العمالقة من اجلبابرة األقوام من وأهنم لسليمان
 الكـريم  القـرآن  مـن  خمتلفـة  أمـاكن  يف الـواردة  اجلن وكلمات :قال بالشياطني

 نـار  مـن  خلقـت  حقيقتـها  نعلم ال اإلنسان قبل كانت مبخلوقات يفسر بعضها
 لنـاس ا مـن  واجلبابرة باملردة يفسر وبعضها ناراً، األرضية الكرة كانت حينما

ــة وبعــضها ــستبدة بالطبق ــشر مــن بغريهــا امل ــة واألنــس الب ــستعب الطبق  دةامل
 اإلنــس مــن اســتكثرمت قــد اجلــن معــشر يــا« الكرميــة اآليــة يف كمــا الــضعاف

 اليهـود  مـن  وكـانوا  نـصيبني  وفـد  علـى  رةإشـا  فيـه  وما اجلن وسورة )األنعام(
 يـــسمون كـــانوا والعـــرب مـــسعود، ابـــن عـــن روايـــة تفـــسريه يف الـــرازي وأيـــده

  .»)انتهى( باجلن واجلبابرة األجانب
 الدين بشري مرزا فتاوى من املعروف ومن )سبق ما إىل احلديث رجع(
 ،تـهم جبماع املـؤمنني  غـري  إىل لبناهتم األمحدية تزويج عن هنيه أمحد حممود
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 املـريزا  حـضرة  يفهـم  ال فإنـه  أمحـدي  غري ابنته يزوج كان من( يقول ذلك ويف
 مــن يــدخل مل مــن كــل أيــضاً عنــه ونقــل ،األمحديــة هــي مــا يعلــم وال املوعــود

 املــسيح اســم يــسمع مل ولــو القاديــاني أمحــد غــالم زامــري بيعــة يف املــسلمني
 مــن اإلســالمية األمــة موقــف( اإلســالم دائــرة عــن وخــارج كــافر فهــو املوعــود

  ).33-32 القاديانية
  

  أمحد ناصر مريزا الثالث اخلليفة
 .والـده  وفـاة  بعـد  ثالثـاً  خليفـة  وانتخـب  املـذكور  الثاني اخلليفة ابن هو

 وتلقــى الكــريم القــرآن حفــظ 1909 ســنة الثــاني تــشرين 5 يف قاديــان يف ولـد 
 ةجامعـــ مـــن وختـــرج بريطانيـــا إىل ســـافر ثـــم بـــالده يف التقليديـــة الدراســـة
 مــن عودتــه فــور بقاديــان اإلســالم تعلــيم كليــة مــدير منــصب دتقلّــ أكــسفورد،
ــا ــساً وصــار .بريطاني ــة خــدام جمللــس رئي ــة األمحدي  فرعــي تنظــيم( املركزي

 لكبـار  فرعـي  تنظـيم ( اهلل أنـصار  جمللـس  ورئيـساً  1939 يف )اجلماعة لشبان
  ).1954 سنة اجلماعة يف السن

 ولعل مجاعته واجهت ومشاكل متاعب مع سنة، 17 مدة اجلماعة قاد
 يف اإلسـالمية  الفعاليـات  كافـة  هبـا  قامـت  اليت املستمرة املواجهات أمهها من

 باعتبــــار رمســــي قــــرار الستــــصدار باكــــستان حكومــــة ودعوهتــــا باكــــستان
 علــى احلفــاظ املــسلمني ذمــة علــى ويكــون إســالمية غــري أقليــة )القاديانيــة(

 قــرار فعــالً صــدر وقــد ،الميةاإلســ غــري األقليــات كــسائر وأنفــسهم أمــواهلم
 الـيت  واألفكـار  يتماشـى  مبا 1974 أيلول/سبتمرب 7 يف باكستان دستور تعديل
 أن علـى  فيـه  التأكيـد  ومت ،القاديانيـة  األمحديـة  ضـد  باكستان علماء طرحها

 الــصالة عليــه حممــد بــالنيب النبــوة خبــتم قاطعــاً إميانــاً يــؤمن ال شــخص أي
 عليــه حممــد بعــد كــان شــكل بــأي النبــوة يــدعي أو األنبيــاء كــآخر والــسالم
 غــري هــو الــديين اإلصــالح أو النبــوة يــدعي مبــن يعــرتف أو والــسالم الــصالة
  .والقانون الدستور أمام مسلم
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 مريزا )احلايل( الرابع اخلليفة وخلفه 1982 سنة يونيو 8 يف تويف وقد
  .أمحد طاهر

  
  أمحد طاهر مريزا الرابع اخلليفة

 لنــدن، يف ثــم الهــور يف هبــا ودرس بقاديــان 1928 ديــسمرب 12 يف ولــد
 جملـس  قيـادة  منـها  اجلماعـة  يف كبرية مناصب عدة القيادة توليه قبيل شغل
 اجلديـد  الوقـف  ومـدير  اهلل، أنـصار  جملس ورئيس املركزية، األمحدية خدام

  .باكستان يف اجلماعة أبناء برتبية واخلاص
 األمحديـة  قـات عال سـاءت  )القديم اليوناني الطب( حاذق طبيب وهو

 باكـستان  قائـد  احلـق  ضـياء  اجلنـرال  فأصـدر  باكـستان  حكومـة  مع عهده يف
ــراراً األســبق ــة ضــد 26/4/1984 يف ق ــه اضــطر األمحدي  إىل اللجــوء مبوجب
 نـشاطاهتا  علـى  ويـشرف  مجاعتـه  يقـود  بلنـدن  مقـره  يف اليوم وهو ،بريطانيا
 فيهــا نــشطت الــيت البلــدان تلــك أهــم ومــن بلــداً، 120 يف املمتــدة املختلفــة
 سويد،الـ  نرويج، إنكلرتا، سويسرا، انيا،أمل وإسبانيا، وباكستان اهلند :مجاعته

 غانـــا، اجلنوبيـــة، أمريكـــا األمريكيـــة، املتحـــدة الواليـــات كنـــدا، دامنـــارك،
 أندونيـسيا،  سـريالنكا،  تنجانيقا، كينيا، ا،ينتنزا جامبيا، نيجرييا، سرياليون،

  .وغريها بلجيكا هولندا، اليابان، فيجي،
 لألمحدية املوعود املسيح وحفيد الثالث اخلليفة حبضرة التقيت وقد

 21 يـوم  يف وذلـك  Nunspeed لـه  يقـال  مبوضـع  هولندا يف أمحد طاهر املريزا
ــل ــان 2000 ســنة أبري ــاً وك ــشهوداً يوم ــاالً شــهد إذ م ــؤمنني ضــخماً احتف  للم

 الرجـال  مـن  فٍآال بثالثـة  يقـدر  احلـضور  وكـان  املذكور املوضع يف األمحديني
 يف وخاصـة  ألتباعهـا  املمتـاز  بـالتنظيم  معروفة األمحدية واجلماعة والنساء،

 أداء بعـد  أمحـد  طـاهر  حـضرة  تكلـم  ويومهـا  الدينيـة،  احملافـل  هذه مثل إدارة
 باإلنكليزيـة  مـشوبة  األردو بلغـة  طويلـة  خطبة وألقى ،والعصر الظهر صالتي
 الكـــريم القـــرآن مـــن كـــثريب فيهـــا استـــشهد ألتباعـــه توجيهيـــة كلمـــة وكانـــت
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 مقـاالتي  علـى  اطلـع  قـد  أمحـد  طاهر املريزا حضرة وكان الشريف، واحلديث
 أو ذلـك  يـذكر  أن أتطلع وكنت حينه يف اهتمام من أثارته وما ،األمحدية حول

 مــن اخلــروج أردت وحــني .واجملــامالت بالرتحيــب اكتفــى لكنــه فيــه يناقــشين
  .لندن يف زيارته ىلإ ودعاني االحرتام من بكثري ودعين عنده

 أي توازيــه ال واحتــادهم املوحــدة بــراجمهم أنّ علــى األمحديــة وجيــزم
 اسـم  احلـايل  زعـيمهم  علـى  يطلقـون  وهـم  ،التنظـيم  حيـث  من إسالمية فرقة

 ومـصنفات  كتـب  املـذكور  وخلليفتـهم  التبجيـل،  غاية ويبجلونه )املؤمنني أمري(
 كتـب  ومنـها  اخلليج بحز عن كتابه مثل السياسة يف خيوض ما منها عديدة
 تبـاع األ مـن  مزيـد  لكسب وتطلعاهتم فكرهتم خيدم مبا حمشوة خمتلفة دينية
 علـيهم  القائمـة  واحلـرب  بـالكفر  يرمـوهنم  مـازالوا  الـذين  اخلصوم على والرد
  .العاصم واهلل سجال وأي سجال يف

  
òÇbà§a@òíŠìçýÛa@ @

 مـذهباً  ينالـد  نـور  خليفتـه  وأيـام  أمحـد  غـالم  أيـام  يف القاديانية كانت
 فيما يدب االختالف من شيءٌ ابتدأ الدين نور حياة آخر يف أهنم غري واحداً،
 بينـهم  فيمـا  لالنقـسام  مهيئـاً  العـام  اجلـو  كـان  الـدين  نـور  مـات  وحينما بينهم
  :مها فرقتني إىل افرتقوا وهبذا

 بـن  أمحـد  حممـود  الـدين  بـشري  بايعت اليت القاديانية األمحدية -1
  .أمحد غالم

 املـريزا  نبـوءة  بعقيـدة  تـشبثت  وقـد  اآلن، البـارزة  املاثلة فرقةال وهي
  .تامة صراحة يف أمحد غالم

ــة -2 ــة األمحديــ ــد :الالهوريــ ــا وقــ ــا تزعمهــ ــد موالنــ ــي حممــ  علــ
ــرآن مرتجــم )1(الالهــوري ــريم الق ــة إىل الك  وصــاحب اإلنكليزي

                                                 
 مـن عائلـة متوسـطة،       1874يف مقاطعـة البنجـاب سـنة        ) كبـورتال (بإمـارة   ) مـرار ( ولد يف     )1(
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ــه يف األوىل الفرقــة مــع اختالفــه ومــؤدّى الكــثرية، املؤلفــات  أن
 أمحـد  غـالم  مـريزا  إنّ :يقولـون  حولـه  حتلقـوا  نالذي واجلماعة

 وهبـذا  اجملـاز،  سبيل على كان حوله ذكره ما وإن النبوة عيدّ مل
  .األوىل الفرقة وبني بينهم النزاع نشأ

 ومعايـشته  وجتربتـه  نظـره  بثاقـب  أدرك علـي  حممـد  موالنا أن ويظهر
 ريحالـص  صـاحبهم  عـاء دّا مـع  تـستقيم  ال دعـوهتم  بأن محديةاأل عموم لوضع

 مـن  شـاكلها  ومـا  والربوزيـة  الظليـة  التعميـة  مـن  أشـكاالً  اختـذت  اوأهنـ  بـالنبوة 
 وهـو  ،الـدين  لنـور  املناسـب  اخلليفـة  نفـسه  يف يـرى  كـان  إنـه  ثم .املصطلحات

 اسـتقل  وهلـذا  وأنانيتـه  مسعتـه  عـن  والتنازل غريه مببايعة يرغب يكن مل هبذا
 األمحــدي عتقــاداال أصــل عــن ختتلــف ال جديــدة ةطريقــ مبتــدعاً ومجاعتــه

 خطـة  وهـي  ،وتعقيـداً  إخفاءً )النبوة( مصطلح إىل نظرهتم زادت لكنها بشيء
 بالويـل  رمـوهم  الـذين  املـسلمني  سائر إىل التقرب )علي حممد( هبا أراد ذكية

 احلقيقـي  باملـصطلح  نبيـاً  يكـن  ومل جمدداً كان صاحبهم بأنّ دعىاف والثبور،
  :منها شروطاً مستت أن البد رأيه يف فالنبوة املتداول

 الــسالم عليـه  جربائيــل عليـه  يتنـزل  أن احلقيقــي الـنيب  علـى  نّإ -1
  .بالوحي

 .فيها تعدل أو السابقة الشرائع تنسخ أن احلقيقية للنبوة البدّ -2

 .العبادات يف وحيه يتلى احلقيقي النيب -3

 .بالكتاب يأتي أن ياحلقيق للنيب البد -4

                                                                                                         
 اجلامعــة ودرس الفارســية واألرديــة واإلنكليزيــة، وقــد دخــل معهــد اإلرســالية يف الهــور وأكمــل

 Review لكنه فضل التفرغ لرئاسة حترير جملـة  1897بالهور وبدأ مبمارسة احملاماة سنة 

of religions    وبـدأ برتمجـة القـرآن    1914 اليت كانت تصدر باإلنكليزية وبقـي فيهـا إىل سـنة 
 تـرأس الفرقـة األمحديـة الالهوريـة املنـسوبة           1914، ويف عـام     1908الكريم لإلنكليزيـة عـام      

  .إليه
  .893ص ) 1952 (20جملة الراسالة السنة 
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 وظـاهراً  شـكلياً  خالفـاً  بـدأ  لـذي ا الفرقتني بني اخلالف من وبالرغم 
 ال املـسلمني  مجهـور  فـإنّ  ذلـك،  بعـد  بينـهما  العـداوة  اسـتحكمت  ثم األمر أول

 بـشري  املـريزا  الـزعيمني  أن ذلـك  وديانـة  عقيـدة  اجلمـاعتني  بني فرق أي يرون
 الــيت األديــان جمللــة نــشطاً مــديراً كــان نفــسه علــي وحممــد ،ورســالته الــدين

 .قاديان يف اإلجنليزية باللغة 1908 سنة منذ أمحد غالم أصدرها

 ثـم  والرسول، النيب لفظ أمحد غالم على يطلق كان املدة هذه خاللو
 الــيت لألســباب الــدين نــور األول اخلليفــة مــوت بعــد أشــرنا كمــا موقفــه تغــري

 واملـسيح  اجملـدد  بأنـه  )أمحـد  غـالم ( يف رأيـه  على أصرّ لكنه سابقاً، ذكرناها
ــاً ذلــك أجــل مــن وألــف املوعــود ــة أهــل تكفــري رد( امســه كتاب  يف طبــع )القبل
  :قسمني إىل املوعود أمحد غالم يعترب ال من قسم وفيه 1926 قاديان

 فهـؤالء  يكذبونـه،  وال يكفرونه وال أمحد غالم يبايعون ال الذين :األول
  .بكافرين وليسوا عنده الفاسقون هم

 رأيـه  يف اركفـ  فهـم  ويكذبونه، أمحد غالم املرزا يكفرون الذين :الثاني
ــي حممــد يقــول هــذا ويف ــأن :عل ــذين ك ــه ال ــه يكفرون  وينكرون

 واملنكــرون واحــد، وحكمهــم واحــد قــسم يف داخلــون ويكذبونــه
  .آخر حكم هلم اآلخرون

 يعتـرب  مل املوعـود  املـسيح  حـضرة  إنّ :قـائالً  األول القسم حكم يبني ثم
 كفــره أنــه وهــ الــتكفري ســبب جعــل وإمنــا للكفــر، ســبباً دعــواه إنكــار أو إنكــاره
 إذا املكفـر  علـى  الكفـر  يـرد  الـذي  احلـديث  على بناء الكفر عليه فعاد مفرتياً،

  .معنى متساويان واملكذب املكفر ألن ..كافراً هو يكن مل
  
ðcŠ@ðŠìçýÛa@À@ñìjäÛa@ @
 ورد مـا  حبـسب  النبـوة  يف الالهـوري  رأي على نطلع أن اإلنصاف ومن

 يعطـى  مـا  هو النبوة أنواع من نوعاً إنّ :150 ص »اإلسالم يف النبوة« كتابه يف
 يف كمــا– الرســول يف والفنــاء األتبــاع هــو إعطائــه ســبب كــان وملــا احملــدث،
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 يقول وال النبوة، ختم حدود عن خارج فهو املبشرات، من إهنا -املرام توضيح
 عنـدما  األصـل  هـذا  قـررت  األحاديـث  بـل  فحـسب  املوعـود  املـسيح  حضرة به

 منـها  بقـي  ولكـن  ،انتـهت  قـد  النبـوة  كـأن  بـشرات، امل وأبقت باحملدثات أخربت
 أمحد غالم قرره ما عني هو األصل وهذا املبشرات، نبوة نوع وهو واحد نوع
 النبـوءات  كـل  عليـه  ختم لقد :بقوله 324 ص معروفه جشمه مؤلفاته آخر يف

 يعطـى  مـا  وهـو  بعـد  خيـتم  مل النبوة من نوعاً أن إال ئعاالشر خامتة وشريعته
  :يلي ما 158 ص املذكور كتابه يف الالهوري يذكر ثم ..بشراتامل باعهتّبا

 نوعـاً  أنّ غـري  مـسدود  النبـوة  بـاب  أنّ واحداً أصالً قرر املوعود املسيح إنّ
 لـشخص  ميكـن  إنـه  :نقـول  وال القيامـة،  يـوم  إىل ويستمر باقياً زال ما النبوة من
 طريـق  عـن  ليـه ع احلـصول  نميكـ  النبـوة  مـن  نوعـاً  ألن :نقـول  بـل  نبياً، يصري أن
 مكـان،  يف باملبـشرات  مسـي  الـذي  وهـو  وسـلم،  وآلـه  عليـه  اهلل صـلى  النيب باعتّا

 موضـع  يف املكاملـة  وبكثرة موضع، يف وباحملدثية آخر مكان يف اجلزئية وبالنبوة
ــاعتّبا حيــصل أنــه وهــي ،عالمتــه تقــررت فقــد األمســاء تغــريت ومهمــا آخــر،  ب

 وهــو الرســول يف وبالفنــاء وســلم هوآلــ عليــه اهلل صــلى حممــد الكامــل اإلنــسان
 مـستقالً  شـيئاً  ولـيس  النبـوي  املـصباح  نـور  وهـو  احملمدية، النبوة من مستفاض

 مــا وكــل القاديــاني نبــوة يف األول رأيــه علــى الرجــل أن رأينــا ومــن ظــل هــو بــل
 ابـن  إىل ختطتـه  الـيت  الزعامـة  خـيالء  من كان بعد فيما مجاعته مع فيه اختلف

 القاديــاني طريقــة علــى جيــدها وريهــالال كتــب علــى طلــعامل أنّ ثــم القاديــاني،
ــاً فكــراً األول  فيــه رفــسّ الــذي القــرآن بيــان كتابــه يف ورد مــا ذلــك ومــن ،وقالب
 تعتمـد  الـيت  القاديـاني  وجتليـات  اهلامـات  مـع  إال يتفـق  ال خاصـاً  تفـسرياً  القرآن
 هـو  احبهصـ  بـأن  الراسخ اعتقاده ومثة القرآن، وألفاظ باللغة والتالعب التأويل
 يف صـدقه  عـدم  املـسلمني  مجهـور  لـدى  قطعيـاً  ثبـت  الـذي  وهو املوعود، املسيح
 أو بروزيــة أو ظليــة تــسميتها كانــت مهمــا للنبــوة ادعــاؤه قطعيــاً ثبــت كمــا ذلــك

 نمـ  خيرجـه  ال ذلـك  فكـل  ،دينـه  يف إمامـاً  اختـاره  الالهـوري  أنّ وثبـت  انعكاسية
ــرة ــة دائـ ــة القاديانيـ ــع األمحديـ ــهأ مـ ــشأ نـ ــستقلة ةمؤســـس أنـ ــه للمعرتفـــني مـ  بـ
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 مــا وغايــة ســواء حــد علــى ومجاعتــه الــدين بــشري علــى واحلــانقني واملعجــبني
 األمحديـة،  للجماعـة  ظليـة  أو انعكاسـية  صـورة  هي الالهورية حركته أن هنالك
 جـــديرة لكوهنـــا األول صـــاحبهم اســـتعارها الـــيت اللفظـــة نـــستخدم حنـــن وهـــا

  .أصله إىل الشيء بعودة يقول من نظر على بالالهوري
  
õaŠe@À@Ðm@ðŠìçýÛa@ @
 الكـريم  القـرآن  وتفـسري  برتمجـة  كـثرية  أوسـاط  رحبـت  الـذي  الوقت يف

 أمحديتـه  بـسبب  الكتـاب  يف كشـكّ  قـد  الـبعض  فـإنّ  الالهـوري،  هبـا  قـام  اليت
 :رضــا رشــيد حممــد الــشيخ فقــال القاديــاني، أمحــد غــالم بــاملرزا وعالقتــه

ــي حممــد صــاحبه أنّ واملــشهور« ــةا مــن هــذا عل ــه لقادياني  بعــض فحــرّ وأن
 أمحــد غــالم مــريزا كــون علــى هبــا االســتدالل ألجــل باملــسيح املتعلقــة اآليــات

 بـريوت  ومفـيت  األزهـر  شـيخ  منع سبب هو هذا املنتظر، املسيح هو القادياني
 مـصر  إىل اإلنكليزيـة  الرتمجـة  هـذه  معـه  املطبوعة الشريف املصحف إلدخال
  .تحريفال هبذا املسلمون يضلّ لئال وسورية

ــة ــة والطائفـ ــة القاديانيـ ــدّعي اإلســـالم مـــن مارقـ  ملـــسيحها الـــوحي تـ
ــه الــدجال  دعــاة إليهــا يــسبقهم مل مفاســد القــرآن حتريــف يف وهلــم وخلفائ
 الفاحتـة  سـورة  أن يزعمـون  أهنـم  ومنـها  وغريهـم  الفـرس  زنادقة من الباطنية

 يف مدجاهل على رددنا وقد .الزمان آخر إىل اإلهلي الوحي استمرار على تدل
 أنـه  وعنـدي  ،املتعـددة  املنـار  جملدات يف مراراً موته بعد ضالهلم ناوبيّ حياته

 القـرآن  فهـم  يف غريهـا  وال الرتمجـة  هذه على يعتمدوا أن للمسلمني ينبغي ال
 ممـن  اإلسالم إىل املسلمني غري دعوة يف الرتمجة هبذه ينتفع وإمنا به والعمل

  )1(.ةالرتمج لغة ويعرفون العربية يعرفون ال

                                                 
ص ) 1925ابريــل  (26 م1 وانظــر املنــار أيفيــاً ج269-268ص ) 1929 (29 م4 املنــار ج )1(

 . ويف هذا املوضع تنديد آخر بالرتمجة الالهورية11-12



  حممد سعيد الطرحيي70 

  :املنار جملته من آخر موضع يف وقال
 ترمجة نشروا كانوا اهلند يف القاديانية اإلسالم مسيحية فرقة إنّ«
 إلثبــات معنويــاً حتريفــاً آياتــه بعــض فيهــا فــواحرّ اجمليــد للقــرآن إنكليزيــة
 بعـــضهم وزار ،العربيـــة الـــبالد يف نـــشرها يف العـــامني هـــذين يف بدعتـــهم

 وتأسـيس  الـدعوة  مـن  زيـارهتم  سـبق  مـا  علـى  أحـد  إلـيهم  يلتفت فلم مصر
 من فكان سورية زاروا ثم الرزق، ابتغاء املالحدة بعض فيها دخل هلا جلنة
 بزيــارهتم وبــريوت والــشام القــدس يف وجهائهــا بعــض عنايــة حظهــا ســوء

 علـى  هلـم  الناس ومناظرات أقواهلم بنشر اجلرائد واشتغال ،هبم واحلفاوة
 لــدين املنافيــة بدعتــهم عــن منفــردة احلمــد وهلل كانــت املنــاظرات تلــك أن

 مــن املطبــوع اجمليــد القــرآن نــسخ بعــض مــصر إىل أرســلوا وقــد ،اإلســالم
 خـذ أل األزهـر  مـشيخة  إىل اجلمـرك  مـصلحة  فأرسـلتها  احملرفـة  ترمجتهم

 فلــم ذلــك يف املتبــع النظــام حــسب الــضالة للــبالد إدخاهلــا جــواز يف رأيهــا
 علـى  وسـيطرة  القرآن نشر على جرح هذا أن زاعمة األزهر مشيخة تأذن
 قـطّ  تتعرض ال األزهر مشيخة فإن كذلك األمر وليس ...فيه الفهم حرية
 واألقــوال اإلفهــام علــى املــشتملة الكتــب لنــشر وال والتفــسري الفهــم حلريــة
 مـن  للـسنة  املخالفـة  الفـرق  لـبعض  املؤيدة وال السلف عن للمأثور املخالفة
 رمسيــاً إذنــاً تــأذن أن اإلســالمي لــشرعا هلــا بــيحي ال ولكــن وحــديث، قــديم
 جديـدة  بدعـة  إىل الـدعوة  نـشر  هبـا  يقـصد  له فةحمرّ للقرآن ترمجة بنشر

 القاديانيـة  األمحدية كبدعة اإلسالمية العقائد أصول يف لإلمجاع خمالفة
ــيت ــها الـ ــاء منـ ــتمرار ادعـ ــوحي اسـ ــسيح وأن ،الـ ــدجال املـ ــالم الـ ــد غـ  أمحـ

 أرسـلت  وقـد  القـرآن  أحكـام  بعـض  نـسخ  أنـه  املنتظـر  املـسيح  هـو  القادياني
 اجلمـرك  مـصلحة  فأرسـلتها  سـنني  منـذ  سورية إىل الرتمجة هذه من نسخ
 عمـالً  النجا مصطفى الشيخ الكبري األستاذ صديقي مفتيها إىل بريوت يف

 املفـيت  يل فـذكر  هنـا  وقـع  كمـا  ،العثمانيـة  الدولـة  عهـد  منـذ  املتبع بالنظام
 بعــض إىل فعهــد تنــشره الــيت ضالةالــ الفرقــة هــذه حبقيقــة فأخربتــه ذلــك
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 اآليـات  بعـض  ترمجـة  مبراجعـة  بـريوت  مـسلمي  مـن  اإلنكليزية اللغة متقين
 كمـا  الـصحف  مـع  املطبوعـة  الرتمجـة  نـشر  مبنـع  فـأتى  له وبينوها احملرفة
 عاقـل  فـأي  .ةاحملتلـ  الـسلطة  فمنعتها العهد هذا يف األزهر مشيخة فعلت
ــن يطلـــب ــشايخ مـ ــه اإلســـالم مـ ــيال اإلذن ومفتيـ ــذا رمسـ  نأل لـــضاللا هبـ

 تعــاىل اهلل أنزلــه مــا لــضد الــشريف املــصحف حبمايــة ينــشرونه أصــحابه
  )1(»ألجله؟

 ورد مـا  بعـض  نقـل  فقـد  الباكستاني السبحاني احلق عبد الشيخ وأما
 عليـه  ورد القرآنيـة  اآليات لبعض وتفسرياته الالهوري علي حممد كتابات يف

 القاديـاني  أمحـد  غـالم  املريزا لغمامه والدعوة والتبديل بالتحريف إياه متهماً
  ):37-30ص( »هم مَنْ الالهورية األمحدية« كتاب يف كتبه مما بعض وهذا

 الــذي وامليثــاق« :الالهــوري علــي حممــد الــشيخ القــرآن مرتجــم يقــول
 ونـيب  رسـول  أي »افتـار « األخـرية  األزمنـة  يف سـيظهر  بأنـه  األرض أمـم  أوتيت
 يف امليثـاق  هـذا  مـصداق  ظهـر  ولقـد  نفسه لىع اهلل قطعه وميثاقاً وعداً كان

 مـن  الـصادرة  األديـان  جملـة ( »أمحـد  غـالم  املـريزا  املقـدس  الـنيب  هذا شخص
  ).11 العدد 3ج قاديان

  :أيضاً ويقول
 أن علـى  أمحـد  غالم املريزا شنآن جيرمهم الذين املسلمني هلؤالء ويل«
 اهلل صـلى  دحممـ  إىل املبـشرون  يوجههـا  الـيت  االعرتاضـات  عـني  إليـه  يوجهوا
 الـصادقة  النبـوة  دالئـل  مـن  وإنّ ،مـبني  وضـالل  عمـي  إال هـذا  إنّ .وسلم عليه

 مجيــع علــى وواقــع إيل موجــه فهــو إليهــا يوجــه قــدح أو طعــن كــل أن احلقــة
 أي( هــذا مثــل صــادق يببــن دجيحــ مــن كــل أن والنتيجــة .واملرســلني ءاألنبيــا
ــو )أمحــد غــالم ــسلة جيحــد فه ــوة بسل ــضاً( »حبــذافريها النب  صــفحة 5ج أي

318.(  

                                                 
 796-795 ص 25 م1 املنارج )1(
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ــرآن مرتجــم عقيــدة هــي هــذه ــد الــشيخ الق ــي حمم  يف الالهــوري عل
 بكـذّ  مـن  كـل  فعنـده  .احلـد  هـذا  إىل فيهـا  ويغلـوا  أمحـد  غالم نبوة خصوص

  !مجيعاً واملرسلني األنبياء كذب فقد تنبئه يف أمحد غالم
 إهليــة أدويــة ويــسميها مــسكرة أشــياء يتنــاول أمحــد غــالم املتنبــئ كــان
 شـركة  مـن  يـشرتيها  كـان  املنعـشة  اخلمـر  أو »وأبـن  طانـك «و فيـون األ كمعجون

 واالسـتمتاع  للتلـذذ  ذلـك  وكل حسني حممد الطبيب بواسطة الهور يف بلومر
 م1919 ســنة يوليــو مــن عــشر للتاســع قاديــان مــن الــصادرة الفــضل جريــدة(

 مارس من املرابع صلح بيغام جريدة يف نشرت أمحد بشارت للدكتور ومقالة
ــ علـــى يأخـــذ أفمـــن )5ص الغـــالم إىل اإلمـــام مكاتيـــب( م1935 ســـنة  ئاملتنبـ

  ؟!أمجعني واملرسلني األنبياء يف يطعن فهو املسكرات هذه استعمال
 علـى  طـالع اال يـد ير حـق  طالـب  لكل مقنعٌ هو ما األمثلة هذه يف ولعلّ

  .وسفسطتهم ومكرهم القاديانيني من ةالطائف هذه عقائد
 للقـرآن  وترمجتـه  الالهـوري  علـي  مدحم الشيخ تفسري من نتفاً وإليكم

 .وجلتـهم  أمحد غالم ئاملتنب أصدقاء أخلص من علي حممد والشيخ الكريم،
 مـشاعره  عليـه  وملـك  ئبـ ناملت جهـره  .وإكبـار  لـه  جاللإ من قلبه يف مبا جيهر
 باالستحـسان  حـري  هـو  مـا  وكـل  :يقـول  ويكـربه  جيهـره  فهـو  عينيـه  يف وعظم
 لـيس  أمحـد،  غـالم  وحـي  مـن  فهـو  هذا صنعي يف والتقدير باإلعجاب جدير

 ومـصلح  جمـدد  وأعظـم  ديين زعيم وأكرب اإلسالم مهدي هو أمحد وغالم .إال
   ):القرآن ترمجة مقدمة( احلاضر عهدنا يف ظهر

 ابـن  عـن  وروي :الفاحتة سورة من األخرية آليةل ترمجته بعد يقول -1
تَ  تعـاىل  قولـه  يف إليـه  املـشار  اإلنعـام  هـذا  أنّ عباس  لطوائـف  عَلـيْهم  أنعمـْ
  .والصاحلني والشهداء والصديقني النبيني

ــو ذكــره ــان أب ــى دليــل هــذا ويف .احملــيط للبحــر تفــسريه يف حي  أنّ عل
 علــى حمجــوز غــري يــةاإلهل اإلنعامــات أخــص مــن وهــو اهلل مــن املنــزل الــوحي
 هـذا  مـن  وغرضـه  هـذا  يومنـا  إىل علـيهم  مفتوح بابه بل .املخلصني اهلل عباد
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 انقطـاع  ونفـي  ئاملتنبـ  أمحـد  لغـالم  التوطئـة  وهـو  .ظـاهر  لعجيبا االستدالل
ــسلة ــوحي سلـ ــدة ونقـــض الـ ــتم عقيـ ــو خـ ــى ةالنبـ ــد علـ ــامت حممـ ــاء خـ  األنبيـ

  :وجل عز اهلل لقوله إبطال إال هذا وهل .واملرسلني
  ؟»النبيني وخاتَم اهلل رَسولَ ولكنْ رِجالِكمْ من أحدٍ أبا حممدٌ كان ما«
 الــصالة عليــه مــريم بــن عيــسى أوتيهــا يتالــ البينــات اآليــات وأمــا -2
 فيؤوهلـا  ومـريم  واملائـدة  عمـران  آل يف الكـريم  القـرآن  بـذكرها  هونوّ ،والسالم
  :اآلتي النمط على علي حممد

 .املـسيح  امسـه  مِنـهُ  بكلـمٍ  يُبشرَكِ اهلل إنَّ مريمُ يا املالئكةُ قالت إذ -1
 املـراد  لـيس  ،ولـداً  قهاسـريز  مـريم  بشارة -البشارة هو بالكلمة املراد )65 :3(

 مـستدلني  املـسلمني  مجهور يزعمه كما هذه من سيخلق مريم بن عيسى بأن
 فيكـون  كُـنْ  لـهُ  قـالَ  ثُـمَّ  تُرابٍ من خَلقهُ آدم كمثل اهلل عِندَ إنّ :وجل عز بقوله

 وَلَـدٌ  يل يَكـونُ  أنّى رَبِّ :قالت حني السالم عليها مريم زعمته كما أو )59 :3(
 أمــراً قــضى إذا يــشاء مــا خيلــقُ اهللُ :املالئكــة فأجابتــها .بَــشرٌ سينيَمســ وَملْ
 بـني  احلـوار  هـذا  عـن  وجـل  عـز  اهلل قـول  كمـا  أو( فيكـون  كـن  لـهُ  يقـولُ  افإمن
 ومل غُـــالمٌ يل يكـــونُ أنّـــى قالـــتْ :فقـــال مـــريم ســـورة وبـــني يقةالـــصدّ مـــريم

 للنـاسِ  آيةً علهُولنج عَليَّ هُوَ رَبكِ قال كذلك قال .بغيا أكُ ومل بشرٌ يَمسسين
ا  ورمحةً  يقـول  »وكَهـالً  املهـدِ  يف النـاسَ  وَيُكلـمُ « 2 :19( مقـضيا  أمـراً  وكـان  مِنـّ
 كـثرياً  فـإنّ  الغرابـة  مـن  شـيء  هـذا  يف وليس« :اآلية ترمجة بعد حممد الشيخ

 مريم ابن أن اهلل ومراد .مهودهم يف وهم الناس كلموا األصحاء األطفال من
 موتتـــه ميـــت وال الـــشيخوخة إىل الكهولـــة ىلإ الطفولـــة مـــن ويعمـــر ليعـــيش
 حـضن  يف صيب األنبياء كالم الناس كلم أنه املراد وليس .حينها يف الطبيعية

 بلـغ  قـد  عيـسى  كـان  إال قومهـا  إىل الـصديقة  أمـه  حتملـه  ومل يفطـم،  ومل أمه
 القرآنيـة  اآليـات  األمحـدي  املرتجـم  يـؤول  هكـذا  !والنبـوة  الكتـاب  وأوتـي  أشده

  .الصحيح اإلسالم هو هذا أن ويدعي
 مـنَ  لكـم  أنّ :مـريم  بـن  عيـسى  خطـاب  حاكيـاً  وجـل  عـز  قولـه  وأما -3
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 بـه  املـراد  فإمنـا  )49 :3( اهلل بإذن طرياً فَيكونُ فيهِ فأنفخُ الطريِ كهيئةِ الطنيِ
 املتدنـسة  اجلهـل  بظلمة املظلمة األرض إىل املخلدة امليتة القلوب سينعش أنه

 الــسماء إىل ويرفعهــا هلــا وهتذيبــه وتأديبــه يمــهبتعل ويزكيهــا األخــالق برذائــل
 »اخللـق « ألن وذلـك  ،الـسماوية  املعـارف  اإلهلية العلوم مساء يف لقوحت فتطري

 مـن  بنـوع  إال اهلل غـري  إىل إضـافته  يـصح  الفـ  وحده جلو عز اهلل صفات من
 النــاس مــن مــأل علــى الــسماء يف وتطيريهــا الطــري أشــباه ســبك وألن التجــوز
  !مرسل بنيب يليق ال الصبياني اللعب هذا ومثل لعب،

 جتــوز هــذا فكــل »املــوتى وإحيــاءُ واألبــرص األكمــهْ إبــراءُ« وكــذلك -4
ــراد الكـــالم، يف وتوســـع ــفاء بـــه واملـ ــانيني املرضـــى شـ  األمـــراض مـــن الروحـ
 األخـالق  مـن  والتعـري  بـاهلل  والـشرك  والكفـر  اجلهـل  مثـل  الروحية واألسقام
ــة، احلــسنة ــيس اجلميل ــذلك .إال ل ــرادا وك ــاملوتى مل ــل أمــوات ب ــسفه اجله  وال
 والتوسـع  التجـوز  هـذا  ومثـل  .طبيعيـاً  موتـاً  ميوتـون  الـذين  ال األخالق وفساد
  .نفسه احلكيم القرآن أسلوب ويف العرب لسان يف كثري

 بــن عيــسى والدة أن الالهــوري علــي حممــد الــشيخ يــزعم وكــذلك -5
 نطفـة  دون مـن  أو أب غـري  مـن  يولد مل ألنه طبيعية غري حبادثة تكن مل مريم
 واحـد  قـانون  لـه  »احلمل«و »محلته« الصديقة مريم ألن وذلك .مينى مين من

ــاً محــالً محلــت تغــشاها فلمــا« وهــو طبيعــي ــؤ )189 :7( »خفيف ــع لووي  مجي
 أن مثـل  علـى  وبرهانـاً  »للنـاس  آيـة « للعـادة  خارقة والدة على تدل اليت اآليات

 تأويالت القرآن، نظم يتحملها ال باطلة تأويالت »آدم كمثل اهلل عند عيسى«
  .حياء اجلبني هلا ويندى رهبم خيشون الذين جلود منها تقشعر

 ومــا تــأكلون مبــا وَأنبــئكم :وجــل عــز اهلل قــول أنّ يــزعم وكــذلك -6
ــدخرونَ  مــن أكلــه لكــم حيــل مــا إىل وأرشــدكم« معنــاه ) )3: 49وتكمبيــ يف تَ
 الــذي القــدر لكــم أبــني أي ،بيــوتكم يف ادخــاره يف لكــم أذن مــا وإىل الطيبــات

 أن يــستطيع أنــه املــراد ولــيس احلاجــة، لوقــت أو للغــد دخــارها لكــم اهلل شــرع
  .اهلل عند من بإيذان بيوهتم يف وهخبؤ قد ومبا أكلوه قد مبا خيربهم
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 مُتوفيـــكَ إنّـــي عيـــسى اي :وجـــل عـــز اهلل قـــول أن يـــزعم وكـــذلك - 7
كَ  لْ  :قائـل  مــن وجـل  عــز اهلل وقـول  ) )3: 54إيلّ ورافعـُ  وكــان إليـهِ  اهللُ رَفعــهُ بـَ

 مكانــة رفــع هــو فيهمــا اهلل إىل بــالرفع املــراد إمنــا )158 :4( حَكيمــا عزيــزاً اهلل
 ال مــستحيل فــذلك وجبــسده، حيــاً الــسماء إىل رفعــه ال منزلتــه وإعــالء عيــسى
 يف وجيهـاً  :بقولـه  أريـد  ما عني هو اهلل إىل مريم بن عيسى برفع فاملراد .ميكن
  )57 :19( علياً مكاناً ورفعناه :وبقوله ).45 :3( املقربني ومن واآلخرة الدنيا

 الـشيخ  عنـد  عاديـاً  وشـيئاً  طبيعيـة  حادثـة  كـان  القمـر  شقّ وكذلك -8
  .شيء يف املعجزة من وليس علي حممد

 الــصديقة مــريم بــني احلــوار أن علــي حممــد الــشيخ يــزعم وكــذلك -9
 اآليـة  من مريم سورة يف عنه حملكيا »سويا بشراً هلا متثل« الذي الروح وبني

 حـدث  قـد  بـشيء  يكـن  ومل مـريم  رأهتـا  صاحلة رؤيا كان )21( اآلية إىل )17(
 املالئكة أو األرواح ترى أن املستحيل من فإنّ .يقظى العينني ساهرة وهي هلا

 املنـام  يف يـروهنم  وإمنـا  جهـرة  املالئكـة  يـرون  ال األنبيـاء  إنّ حتى .بالعني رؤية
ــي حممــد ترمجــة( فقــط ــى مــريم ســورة الالهــوري، عل ــة )اهلــامش عل  فرؤي

 علـى  حتـى  طـراً  البـشر  أمـني  علـى  علـي  حممـد  الـشيخ  عند حمظورة املالئكة
 يف يتهمؤر هلم اتفق وإن اهلل عند مكانتهم علت مهما واملرسلني األنبياء أعني
 .املنـام  يف أو بالقلـب  رؤيـة  إال تكون فال األحوال من حال أو األحيان من حني

 اهلل صـلى  حممـد  نبينا رؤية من الثابتة الصحيحة األحاديث من ورد ما كلف
  .مؤول وإما خرافة حديث إما فهو إياه وحمادثته جلربيل وسلم عليه

  :وجل عز اهلل قول يف مواضعه عن مالكال فحرّ وكذلك -10
  :فرتمجه )159 :4( موتهِ قبلَ بِه لَيؤمنَنَّ إال الكتابِ أهلِ مِنْ وَإن

And there is not one of the followers of the book but most 
certainly believes in this before his death. 

 شــك أي دون مــن خالــصة لالســتقبال وهــي »ليــؤمنن« كلمــة ففحــرّ
 ضــمري حــرف ثــم قطعــاً للحــال وهــي )believes( بكلمــة وترمجهــا وجعلــها
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 الـذيل  يف اآليـة  معنـى  خلـص  ثـم .this اإلشـارة  باسـم  وترمجـه  »به« يف الغائب
 لـيس  أنـه  مـع  نـصراني  وكـل  يهودي كل أن« وهو فيه غموض ال واملعنى :وقال

 !مـــصلوباً مـــات عيــسى  أن موتـــه قبـــل ليــؤمن  يقـــيين علـــم مــن  شـــيء عنــده 
 بـــه واإلميـــان الـــصليب علـــى عيـــسى مـــوت إىل لإلشـــارة »بـــه« يف فالـــضمري
 وكـــل دييهــو  كــل  ولــذلك  .والنــصرانية  اليهوديــة  ضــروريات  مــن  وتــصديقه 
 علـى  مريم بن عيسى مبوت ويصدق موته قبل يؤمن أن إىل مضطر نصراني
  !الصليب

 بــن عيــسى علــى دالــة »موتــه« كلمــة يف الــضمري إنّ قلنــا وإن :يقــول ثـم 
 بــل كــذلك األمــر ولــيس اليهــود مــن كــالً أن التقريــر هــذا علــى فــاملعنى مــريم
 ليـؤمننّ « بقوله املراد هو فهذا .الوقت هذا وبعد الزمن هذا بعد مات عيسى

 وهـل  )6 منـره  الـذيل  244ص الالهـوري  علـي  حممـد  ترمجـة ( !»موتـه  قبـل  به
 تدعو الذي هو فهذا هذا؟ من وأضل وأفظع أقبح يكون أن ميكن حتريف من
  !!الطائفة هذه إليه

 يف الواضـحة  البينة والتحريفات الباطلة التأويالت هذه مثل أكثر وما
 الرتمجــة هــي وهـذه  .التحريفــات هــذه علـى  الــرد حمــل ولـيس  !الرتمجــة هـذه 
 وزيـــر خـــان اهلل ظفـــر ســـر دولـــة وزعيمهـــا الفئـــة هـــذه كـــبري أهـــداها الـــيت

 قبـل  من األمريكية اجلمهورية رئيس ترومان إىل باكستان حلكومة اخلارجية
  .الفئة هذه

  :ريويو إسالمك الفئة جملة تنشره مما مثال وهذا
 ألن وذلـك  .ووالـد  أب لـه  كان بل أب، غري من مريم بن عيسى يولد مل
 ميلك ومل .احلمل ثم النطفة وقذف التّماس وهو واحد سبيل آدم بين تناسل
 اهلل مــن بكلمــة ولــد أنــه يظنــون الــذين .الطبيعــي الــسبيل هــذا غــري عيــسى
 ال غمـر  جهلـة  فهـؤالء  ،بـشر  ميسسها ومل للناس آية ليجعله مريم إىل ألقاها
 شهر باألردية ريويو إسالمك ةترمج إسالم إشاعت( .حديثاً يفقهون يكادون
  ).الالهورية األمحدية اجلمعية تنشرها م1948 سنة مايو
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 ولـيس  إليه اهلل يرفعه مل .قربو طبيعية ميتة مريم بن عيسى مات -2
 يتنـور  مل غـيب  أو جلف إال لديه وحبياته اهلل إىل برفعه منؤي وال .عنده حمي

  ).374ص آنفاً املذكورة اجمللة من( !العصرية بالعلوم
  
åß@pbî—ƒ“Ûa@òí‡¼þa@ @
 وبـــرزت صـــيتها اشـــتهر الـــيت األمحديـــة الشخـــصيات أهـــم بـــني مـــن

 اهلل ظفـر  حممـد  الـسيد  هو للقادياني األربعة لفاءاخل بعد العامل يف امسعته
ــارز الباكــستاني الــسياسي خــان  عبــد الربوفــسور بعــده ومــن عــصره، يف الب

  :منهما لكل موجزة ةترمج يلي وفيما نوبل جائزة على احلائز السالم
  

‡îÛa@‡à«@‹ÐÃ@a@æb‚@ @
 شـــودري والـــده وكـــان 6/2/1893 يف )بباكـــستان( ســـيالكوت يف ولـــد

 االبـن  ونـشأ  القاديـاني  أمحـد  لغـالم  خملـصاً  صـديقاً  حماميـاً  خـان  اهلل نصر
 البـاكلوريوس  شـهادة  علـى  حـاز  ،16/9/1907 يف وبايعه القادياني حمبة على
 بلنــدن امللــك كليــة يف احلقــوق ودرس بريطانيــا ىلإ ســافر ثــم بلــده اآلداب يف

Kings college احلقـوق  يف الباكـالوريوس  علـى  منـها  وحصل L.L.B  عـاد  ثـم 
 ومـن  سـياكوت،  يف ثـم  1914 عـام  منـذ  بومبـاي  يف حماميـاً  واشتغل بالده إىل
ـ 1918 ويف بالهــور، الرئيــسية احملكمــة يف عمــل 1935 إىل 1917 عــام  نيّعـُ
 القـانون  كليـة  يف حماضـراً  عـني  1919 ويف ،بالهـور  محديـة األ للجماعة أمرياً

 برملــان بعــضوية فـاز  فقــد والغداريـة  الــسياسية نــشاطاته اتـسعت  ثــم بالهـور 
 يف عـضواً  وعـني  الكومنولـث،  مـؤمترات  بعـض  يف وشـارك  1926 يف البنجاب
 1935 وسـنة  باهلند امللك لنائب احلديدية والسكك للتجارة التنفيذي اجمللس
 أكتـوبر  ويف التموينـات،  إدارة عـن  مـسؤوالً  كـان  الثانية العاملية رباحل وخالل
ــدومينون مــؤمتر يف اشــرتك 1939 ــدن، املنعقــد ال ــان بلن ــد ممــثالً وك  يف للهن
 الفيدراليـة  احملكمـة  يف قاضـياً  عمـل  كمـا  1947 إىل 1941 مـن  املتحـدة  األمم
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 قانونيــاً اًومستــشار بالــصني، عامــاً منــدوباً كــان الفــرتة هــذه وخــالل باهلنــد،
ــواب ــاد هبــاولبور، لن ــداً وق ــة شخــصيات عــدة مــن وف ــؤمتر هندي  عالقــات مل

  .الكومنولث
ــد ــيس وبعـ ــستان تأسـ ــغل باكـ ــصب شـ ــر أول منـ ــها وزيـ ــن خلارجيتـ  مـ

ــة يف القـــضاء منـــصب تـــوىل وبعـــدها 20/6/1956 إىل 25/12/1947  حمكمـ
 هـذه  لـرئيس  نائبـاً  انتخـب  1958 ويف ،)هولندا( الهاي مبدينة الدولية العدل

 األسبق امللك صديقه على ضيفاً احلج فريضة أدى العام نفس ويف ،احملكمة
 السابعة للدورة رئيساً خبانتُ 1962 سبتمرب ويف ،)سعود العزيز عبد فيصل(

 يــرأس كــان 5/2/1964 إىل 12/8/1961 ومنــذ املتحــدة، األمــم هليئــة عــشرة
 ثـم  تقـدير  وسـام  املغـرب  ملـك  منحـه  1964 ويف ،املتحدة لألمم باكستان وفد

ــرة انتخــب ــة للم ــدل حمكمــة لعــضوية الثاني ــة الع  إىل 6/2/1964 مــن الدولي
 عــن 1/9/1985 يف الهــور مدينــة يف تــويف لنــدن، يف مقيمــاً كــان 5/2/1973

 األمحدية للجماعة الرئيسي املركز يف فِنَودُ ،عاماً وتسعني اثنني يناهز عمر
  ).باكستان( الربوة مبدينة

  
éÐÓìß@åß@òî›ÔÛa@òîäîİÜÐÛa@ @

ــ  يف انعقــدت عنــدما العامــة اجلمعيــة علــى اللجنــة تلــك تقريــر رضعُ
 أسـابيع،  عـدة  خيطبون الدول مندوبو وتواىل 1947 سبتمرب يف العادية دورهتا
 األصـوات  أعلـى  توكان ...يعارضه من ومنهم فلسطني تقسيم يؤيد من منهم

 يـسمع  مل ولـتني د ميـثالن  اثنني فلسطني بتقسيم املطالبة يف محاساً وأكثرها
 وهلـذا  ،وأورجـواي  جوامتـاال  ممـثال  مهـا  ..!فلـسطني  أهـل  قبل من بامسيهما

 اسـم  حتمـل  شـوارع  اليـوم  جنـد  أخـرى  إسـرائيلية  مـدن  ويف أبيض تل يف فإنّ
 أمـضى  وقد .أروجواي ممثل فابرجيات واسم ...جواتيماال ممثل جرانادوس

 يف طــــباخل إلقــــاء إىل يــــدعيان ســــنني عــــدة هــــذا بعــــد الــــرجالن هــــذان
 ماليـة  مكافـآت  لقـاء  أمريكا يف الصهيونية اهليئات تنظمها اليت االجتماعات
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 هـذه  منـه  اشـرتت  »إسـرائيل  مـيالد « عنوانـه  كتابـاً  جرانـادوس  ووضـع  سخية،
  ...مكان كل يف ووزعتها النسخ آالف اهليئات

 اهلل ظفـر  حممـد  فكـان  املوحـدة  فلسطني مشروع عن الدفاع بطل أما
 مواهبـــه كــل  فلـــسطني يف العربــي  احلــق  عـــن فاعــه د يف حـــشد الــذي  خــان 

  ...والسياسية والقانونية، اخلطابية، ومقدرته
 بـأنّ  قـوي  وبإميـان  صـادقة،  إسـالمية  بـروح  تنـبض  خطبتـه  كانـت  كما

 العـامل  شعوب من وغريه الباكستاني الشعب جدارة جديرٌ الفلسطيين الشعب
 ..الــسواء علــى الــصهيوني، الزحــف ومــن الربيطــاني، احلكــم مــن يتحــرر بــأن
 احلــق عــن اجمليــد الــدفاع هــذا علــى العربيــة احلكومــات إحــدى كافأتــه وقــد

 األمــم علــى طرحــت وإســالمية عربيــة قــضية كــل وعــن فلــسطني يف العربــي
 اخلـروج  هتمـة  مـصر  يف »الـديار  مفيت« به ألصق بأن الوقت، ذلك يف املتحدة

 أحاديثـه  يف يقول كان طاملا ألنه باهلل، والعياذ ،لكفربا اهتمه بل اإلسالم، عن
 ..فــيهم األمــر أويل تــدهور إىل يرجــع املــسلمني أمــور تــدهور أن وحماضــراته

 فتـــواه املفـــيت عـــن فـــصدرت حينـــذاك مـــصر ملـــك الكـــالم هـــذا يـــرض ومل
 ومن ملكه من تقديراً وأحسن وفاء أكثر كان املصري الشعب ولكن ...املشينة
 فتهيصــح نــشرته مقــال يف الفــتح أبــو أمحــد األســتاذ هــذا عــن وعــرب مفتيــه،

 خـان  اهلل ظفـر  مواقـف  عـن  فيـه  حتدث »كافر من به أنعم« عنوانه »املصري«
  .اجمليدة اإلسالمية

ــة احلجــج مــن وكانــت  األمــم أنّ خــان اهلل ظفــر ســاقها الــيت القانوني
 لـو  حتـى  ...الـدول  مـن  دولـة  أيـة  أرض تقسيم يف احلق بتاتاً متلك ال املتحدة

 وســكاهنا لــشعبها مــرتوك هــذا وإمنـا  حمميــة وأ مرةعمــست الدولــة هــذه كانـت 
 مــا الــدويل القــانون قواعــد يف وال املتحــدة األمــم ميثــاق يف ولــيس ..وحــدهم

 ويـوزع  نفسه يقسم أن الشعوب من شعب على تفرض أن املتحدة لألمم يبيح
 الدوليـة  العـدل  حمكمـة  تـستفيت  أن وطلـب  ...هناك وقطعة هنا قطعة أرضه

  :السؤال هذا إليها يوجه وأن األمر، هذا يف
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 أن -أعـضائها  مـن  عـضو  أي ميلك هل أو- ..املتحدة األمم متلك هل«
 أو فلــسطني، لتقــسيم خطــة أيــة بتعليــق توصــية تــصدر أن أو قــراراً تفــرض
 جملـة ( »عليه؟ موافقتهم وبدون سكانه رغبة ضد العامل، يف وطن أي تقسيم
  ).48 ص 1983 يونيو 295 ع العربي
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  :منها املطبوعة املؤلفات من الكثري ترك
 خــامت حــديث مــن الــصاحلني ريــاض ترمجــة الكــريم، آنرالقــ ترمجــة

  .النبيني
 أمحــد لغــالم وكالمهــا اإلســالم جــوهر وكتــاب التــذكرة كتــاب ترمجــة

  :األخرى مصنفاته ومن القادياني،
 بيــت إىل احلــج بيتــه، يف الــنيب النبــيني، خــامت حممــد اإلســالم، هنــضة

 وســـلم، وآلـــه عليـــه اهلل صـــلى الـــنيب حكمـــة اإلســـالم، ادةالعبـــ احلـــرام، اهلل
 إلنـسان  ومعنـاه  اإلسـالم  الـصلب،  مـن  عيسى جناة اإلنسان، وحقوق اإلسالم
ــة أمــي، اإلســالم، يف النــساء احلــسنة، األســوة العــصر، ــردّة، عقوب ــة ال  عقوب
 حلياتـه  ذاتية سرية( بالنعمة حتديث باكستان، ضائقة اإلسالم، رسالة الزنا،
  ).األوردية باللغة

 الباكــستانيني مـن  عـصره  علمــاء بعـض  لـتكفري  خــان اهلل ظفـر  تعـرض 
ــ كمــا  املــصادر تــذكر حــسبما فــاروق امللــك مــن بتحــريض مــصر مفــيت رهكفّ

  .األمحدية
  

ŠìÏëÛa@‡jÇ@âýÛa@ @
 يف 29/1/1926 يف ولـــد حـــسني، حممـــد شـــوردي بـــن الـــسالم عبـــد

 آمـــن ،املعـــارف يف مفتـــشاً والـــده وكـــان باكـــستان، ســـاهيوال داس، ســـانتوك
 خالـصة،  أمحديـة  أسـرة  علـى  الـسالم  عبد ولده وتربى 1914 منذ األمحديةب
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 يف بتفـوق  M A شـهادة  اجتيـازه  وبعـد  صـباه  منذ الرياضي، للفكر مياالً وبدا
 بكلية ودرس هناك إىل سافر بريطانيا، يف دراسية مبنحة حظي الرياضيات

 احلــائز ديــراك وفــسورالرب هــو ممتــاز مبــدرس وحظــي كــامربدج جــورج ســان
 ميـادين  يف الدراسـة  علـى  هنـاك  فعكـف  ،الكـم  ميكانيكـا  يف نوبل جائزة على

 مـن  بـدالً  سـنتني  يف Tripos الـشرف  مرتبـة  علـى  وحاز والفيزياء الرياضيات
 يف عملــه وإىل كــامربدج إىل عــاد باكــستان يف )1949( تــزوج أن بعــد .ثــالث

Normalization in mesontheory ــدكتوراه درجــة علــى اهبــ حــصل والــيت  ال
 كـامربدج  جامعـة  مـن  مسيـث  ئزةجـا  نـال  1950 عام يف برنستون، كلية وزمالة
 بالكليــة وعمــل ،1951 يف الفيزيــاء يف الــدكتوراه لدرجــة إعــدادي عمــل ألبــرز

 ،البنجـاب  جامعـة  ويف كليتـه  يف الفيزيـاء  لقـسم  كـرئيس  الهـور  يف احلكومية
 النظرية الفيزياء ملادة أستاذاً ثم كامربدج جامعة يف حماضراً عمل 1954 ويف
 هبــذه األوىل الثمــاني الــسنني ويف والتكنولوجيــا، للعلــوم اإلمربياليــة الكليــة يف

 FRS للعلـوم  امللكيـة  للكليـة  زمـيالً  وانتخـب  ،عملية حبث ورقة 50 قدم الكلية
ــنح 1959 ويف ــة وســام م ــستان جنم ــع وباالشــرتاك باك ــسف )وارد جــون( م  ن

 ذات أســرة بوجــود تنبــأ بــأن ...المــدا وجــسيمات لنيتــونوا الربوتــون نظريــة
 بالتجاربـة  أشهر ستة بعد اكتشفت واليت ميسون، جسيمات من مثاني جمال

  :العملية
(Family of new meson particles Theory Eight field proton, 

Neutron & lamda parity violation) 

 ويف أدامــز ائزةجــ علــى 1958 ويف هــوبكنز جــائزة علــى حــاز 1957 يف
 اجلمعيــة مــن هيــوز ســامو علــى حــاز 1984 ويف ماكــسويل وســام علــى 1961
ــ امللكيــة  القويــة التفــاعالت يف دوراً ميــزون فيــه يلعــب مثــاني بــدوران ؤهلتنب
  :اإليلكرتوديناميكية يف الربوتونات كدور

The proton in electrodyanamics  

Ous part in strong interaction to spin one meson playing 
ananalog octet of  
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   بني ما للعالقة وأيضاً
Zerorest mass parity non conserving effectsh  

  .الضعيفة التفاعالت يف
ــم ــدأت ثـ ــيا الـــسويد بـ ــات وروسـ ــا املتحـــدة والواليـ ــنعم وغريهـ  عليـــه تـ
 الـسالم  عبد بروفسور عني 1964 ويف .للعلوم بأكادمييات الشرفية بالعضويات

 اقرتاحـه  علـى  بنـاءً  بإيطاليـا  تريـستا  يف النظريـة  للفيزيـاء  الـدويل  للمركز اًمدير
  .السالم أجل من الذرة جائزة نال 1968 عام ويف بعام، ذلك قبل IAEA إىل

 أبنـهيمر  روبـرت  يوليـوس  وجائزة الذهبية امليدالية نال 1971 عام ويف
 ،1978 برومـا  يةاإليطال األكادميية من ماتيشي ووسام 1978 بروما التذكارية

 ونيــشان ،1978 للفيزيــاء األمريكــي املعهــد مــن تيــت تــورنس جــون وســام ثــم
 ووســـام ،1979 الفيزيـــاء يف نوبـــل جـــائزة ثـــم ،1979 باكـــستان مـــن االمتيـــاز
  .وغريها..1979 اليونسكو من أينشتني

 الــيت نظريتــه علــى غــريه مــع باالشــرتاك نوبــل جــائزة لــه نحــتمُ وقــد
ــةيمع تفــاعالت وجــود أظهــرت  يــسمى مــا فمــثالً األوليــة اجلــسميات بــني ن
 بروتـون  إىل ينحـل  أن إىل النهايـة  من نيوترون كل تدفع اليت الضعيفة بالقوى

 املعروفــة اإللكرتومغنطيــسية القــوى مــن كجــزء اعتبارهــا وميكــن ؟.وإلكــرتون
 الطريـق  بذلك النظرية فتحت وقد املشحونة، اجلسميات كل بني تعمل واليت
 جملة إليه أشارت ما على Quantum physics الكم فيزياء يف عظمة ثورة إىل

  ).1979( 9-8 التقوى
  

pb‡Ô¾a@òí‡¼þa@ @
 ومـسيح  مرسل نيبٌّ أنه مبا عندهم مقدس بالقادياني يتصل ما كل نّإ
 الرسـول  أصحاب وبني بينهم فرق ال أصحابه أن كما اهلل، قبل من به موعود
 مـدفن  تـضمن ت لكوهنا قاديان لدةب قدست وكذلك سلمو وآله عليه اهلل صلى
 وآلــه عليــه اهلل صــلى بالرســول املدينــة تقدســت كمــا القاديــاني أمحــد غــالم
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 يؤرخـون  منهم البعض أن كما .احلرام البيت إىل ظليّ حج إليه واحلج .وسلم
ــشهور ــيت بالـ ــصل الـ ــاة تتـ ــالم حبيـ ــد غـ ــابلون أمحـ ــا ويقـ ــاء هبـ ــهر أمسـ  األشـ
ــ النبــوءة، الــصلح، :مثــل اإلفرجنيــة  فهــم خمــالفيهم بعــض رأي وعلــى تح،الف

 اجلانــب يف وهــي الهــور مــن كــم145( الربــوة يف حــرة إمــارة إلنــشاء يــدعون
 الــيت أمكنتــهم ومــن كــشمري أو بلوشــستان يف وقيــل )البنجــاب مــن اهلنــدي
 محديـة لأل منطلقـاً  كانـت  الـيت  بفلسطني فاحي يف الكبابري مركز هبا يعتزمون

  .األوسط الشرق يف
  

ÐØm@åß@ü@ûíåß@ïãbí†bÔÛbi@ @
 للمؤاخـــذة موجـــب أمحـــد بغـــالم إلميـــانا عـــدم إنّ األمحديـــة يعتقـــد

ــاره وإن اهلل باذعــو ــة وهــو إنك ــرٌ وجمــدد خليف ــستهان ال كف ــه، ي ــرق وال ب  ف
 املــشرعني غــري األنبيــاء مــن بغــريه والكفــر املــشرع بــالنيب الكفــر بــني عنــدهم
 بـشريعة  متمـسكة  كانـت  أهنـا  مع »إسرائيل بين من طائفة كفرت« اآلية بدليل

 مثــود كــذبت«و »املرســلني عــاد كــذبت« واآليــات بعيــسى، كفــرت وإمنــا موسـى 
 واحـداً  إال بوايكـذّ  مل األقـوام  هـؤالء  أن مع املرسلني لوط قوم كذب »سلنيرامل
 بعـض  أنـواع  الكفـر  أن ويقولـون  ،اجلميـع  إنكـار  ضـمن  مـشرع  غـري  الرسل من
 أحـد  كـل  وإن احلجـة،  مـة إقا عنـد  إال املؤاخـذة  صـاحبه  يستحق ال بعض دون
 مجيــع مــن أتــوب« :نــصه هــو وهــذا اإلميــان بعهــد يقــسم أن القاديــاني يتبــع
 أشـهد  بـأنين  إقرار بيعة ألمحد مبايعاً اإلسالمية اجلامعة هذه دخلوأ ذنوبي

 وبـأنين  له،ورسو عبده حممداً أن وأشهد له شريك ال وحده اهلل هو إله ال أن
 النبـيني  خـامت  حممداً أن وأعتقد اإلسالم به أمر ما جبميع وأقوم دنياي على
 يـأمرني  مـا  جبميـع  وأطيعـه  اكلـه  بدعوتـه  أؤمـن  املوعود املسيح هو أمحد وأن
 ظلمـت  نـي إ رب .إليـه  وأتـوب  ذنـب  كـل  مـن  ربـي  اهلل ستغفروأ املعروف من به

 يغفــر ال إنــه هــامجيع ذنــوبي يل فــاغفر بــذنيب فاعرتفــت كــثرياً ظلمــاً نفــسي
 »أنت إال الذنوب
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 لألمحديـة  الكـبرية  األنـشطة  هبـا  تتمتـع  الـيت  املاليـني  ثروة قصة أثريت

 نكـرر  أن نريـد  وال األمحديـة،  خـصوم  مجيع قبل من القارات كل إىل واملمتدة
 الــذي الغــامض الــسر هــذا عــن الــضوء بعــض نلقــي أن نريــد إمنــا ذكــروه مــا

 اجلمعيـة  معتمد اهلي نظورم حممد الفضل أبو( األمحدي الداعية لنا بسطه
 سـبعني  علـى  يزيـد  مـا  منـذ  العرفـان  جملة يف كتب الذي )الهور يف األمحدية

  .سنة
 هـــذه أفـــراد مجيـــع أن اجلمعيـــة مـــداخل تكـــثري يف والـــسرّ« :يلـــي مـــا
 يكتـــسب مـــا مجيـــع مـــن يـــؤدي فبعـــضهم ،حـــالالً رزقـــاً ونيكتـــسب اجلمعيـــة
 عـــشر بـــعر وبعـــضهم وبهسمكـــ مخـــس وبعـــضهم مكـــسوبه عـــشر مـــشاهرته
 عـدا  مـا  عليـه  واجبـة  العطايـا  وهـذه  مكسوبه، عشر نصف وبعضهم مكسوبه

 الـيت  األعمـال  تكـثري  يف الـسبب  هـو  وهـذا  .الـشريعة  تهاضفر اليت الصدقات
 املفيـدة  الكتـب  وإشـاعة  املـساجد  بناء من فوقتاً وقتاً اجلمعية هذه من تظهر
  .»وكيل نقول ما على واهلل

 النــشاط عــن الــصواف حممــود مــدحم الــشيخ العراقــي العــامل وينقــل
 يف كـثرياً  ونـشطوا  جـداً،  أمـرهم  اسـتفحل  لقـد « :فيقـول  إفريقيا يف األمحدي
ــواالً وينفقـــون دعايـــاهتم ــا شـــك وال احلـــصر، حتـــت تـــدخل ال أمـ  أمـــوال أهنـ
 مجعيـة  هنـاك  أن مؤكـداً  يكـون  أن يكـاد  نبأ بلغين و بل واملبشرين، االستعمار
 هـــذه ميزانيـــة وإنّ احلبـــشة، عاصـــمة أبابـــا أديـــس مركزهـــا قويـــة تبـــشريية

ــةاجل ــون 35 معيـ ــا ،ردوال مليـ ــزة وأهنـ ــة مرتكـ ــالم حملاربـ ــات« »اإلسـ  املخططـ
  .»253ص اإلسالم ملكافحة االستعمارية
 ســبتمرب( األمحديــة اجلماعــة بلــسان الناطقــة التقــوى جملــة يف وجــاء

 هيؤديــ مــا علــى إال املاليــة مواردهــا يف تعتمــد ال اجلماعــة إن« 61 ص )1989
 قــرر قــد اجلماعــة مؤســس وإن ،اإلســالم خلدمــة حــالل مــال مــن اأعــضاؤه

 األقــل علــى دخلــه مــن جــزءٍ عــشر سـتة  مــن اًجــزء يــدفع أن أمحــدي كــل علـى 
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 ءًونـسا  رجـاالً  احملـدد  القدر هذا من بأكثر األعضاء من كثري ويتربع للجماعة
 أي مـن  هبـات  أو أموال أية األحوال من حال بأي اجلماعة تقبل وال .وأطفاالً

  .»أهدافها و بعقائدها املؤمنني أعضائها من إال العامل يف ما جهة
  

òjnØ¾a@òîãbí†bÔÛa@aþòí‡¼@ @
 مــن وربــع قــرن مــن اآلن عمرهــا يقــرتب الــيت األمحديــة القاديانيــة إنّ
 الـصحف  أنـواع  بكـل  والتوسـل  واإلعـالن  الدعايـة  جمـال  يف جـداً  نـشطة  السنني
 يف عجـب  وال اليـوم،  املعروفـة  االتـصال  سـائل و وكل والكتب والنشريات والتلفاز

 يتـصل  مـا  كـل  إذاعـة  علـى  حريـصاً  كـان  نفـسه  القاديـاني  أمحـد  غـالم  فإنّ ذلك
 األديـان  مـؤمتر  ومـا  الواسـعة  ولقاءاته سفراته عرب املتلقني إىل بإيصاهلا بأفكاره
 مبنظـر  خاللـه  مـن  يظهـر  أن واسـتطاع  أفكـاره  بنـاة  مـن  إال الهور يف عقد الذي
 للجـدال  خوضـه  لـذلك  املناسـبة  األرضـية  له دتهم وقد ،يقهر ال الذي ةالداعي
 وتـسعني  اثـنني  تبلـغ  مؤلفاتـه  إنّ ثـم  مـن  قبـل،  من والنصرانية اآلرية ضد املنظم
 وواسـعة  متخصـصة  أمحديـة  مكتبة عن عبارة هيو الكثرية النشرات عدا مؤلفاً

 احلـــي بـــدع الـــسيد واحـــدٍ آنٍ يف وخـــصمه معاصـــره هبـــذا ويعـــرتف ،االنتـــشار
  »8/345 اخلواطر نزهة -  القلم وسيال الكتابة سريع كان« بأنه احلسين

 )جزآن– أوهام إزاله إسالم، كماالت آيني )أجزاء 5( أمحدية براهني
 جــشمه احلــق، نــور حية،ياملــس وأبطــال اإلســالم قئحقــا يف مقــدس جنــك
 ولــه  الــوحي،  حقيقــة الــشهادتني،  تــذكرة  مــه، هندســتان  مــسيح  ،ةمعرفــ

 الكـثرية  واملقـاالت  واملنـاظرات  احملـاورات  هناك ثم بالعربية، كتاباً عشرون
 خلفــاؤه كتبــه مــا ثــم الــصحافة هبــا ميــد كــان الــيت املختلفــة والتــصرحيات

 عـن  تنبئ ضخمة أمحدية مكتبة يؤلف الفرتة هذه طيلة وأعوانه وأصحابه
ــ ،رأيهــم عــن وتعــرب فكــرهم ــى ةوحقيق ــد مــن عل ــد معرفــة يري ــهم املزي  عن
 اإلنـسان  أوتـي  فمهمـا  ؛وأكثـر  ذكرنـاه  مـا  كـل  عـن  بنفسه والتأكد امراجعته

  .واحد طرف من األمور إىل نظرته فستبقى قوة من
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 أمـور  مـن  سـطره  وما القادياني تومهه ما لكل املشايخ بعض فزع فقد

 بـل  كفـروه  وبعـضهم  فبدَّعوه اإلسالمية امللة عقائد من عليه املتسامل ختالف
ــشيخ أن ــد ال ــار عب ــبط الغف ــهإب ال ــه هالك ــه وإعــدام وإعدام ــسهام( خليفت  ال

 حممـد  الشيخ :اهلند علماء كبار من األمحدية قاوم من مقدمة ويف )اخلارقه
 والـشيخ  العلمـاء  نـدوة  مؤسس املونكريي علي حممد وموالنا ،البتالوي حسني
 النجاري هللا عطا والسيد الكشمريي، شاه أنور والشيخ األمرتسري اهلل ثناء

 األمحديـة،  علـى  القـضاء  األول وهـدفها  األحرار مجعية مؤسس واألمرتسري
  .الرايبوري القادر وعبد إقبال، حممد الدكتور ومنهم

  
åßë@pbÐÛû¾a@À@†‹Ûa@óÜÇ@òí‡¼þaZ@ @

 أوهــام رد اليمــاني، الــسبعي حمــسن بــن حــسن للــشيخ الربــاني الفــتح
 األوهـام  إزالة على الرد يف اإلفهام ةإفاد التبجاني، احلافظ حملمد القاديانية

 فيصله( أجزاء تسعة يف الرمحانية الصحيفة آبادي، احليدر اهلل أنوار ملوالنا
 املسيح، ومعيار املسيح، وحقيقة أمساني، وشهادات أجزاء ثالثة يف )أمساني
 مجيعهـا  الكـاذب،  واملـسيح  الربـاني،  تأييـد الو الـصداقة  ومعيـار  ربـاني  وتنزيه
  .الكانيوري الرمحاني علي حممد أمحد أبي للشيخ

 لـرد  األنـام  سـيد  عـن  والـسنة  بالكتـاب  الـصحيح  املؤيد القول( ورسالة
 بـاحريين،  علـي  بـن  أمحد الشيخ تأليف غالم امرز املسيح بأنه املفرتي وىدع

 عبد الشيخ تأليف الفاسق امرز غالم على الردّ يف اخلارقة السهام :ورسالة
  .الدمشقي املنري عارف للشيخ وردّ الغفور عبد بن اهلل

 املـونكريي  األشـريف  حـسني  غنيمـت  للـشيخ  مـرزا  إعجاز بطالإ :ومنها
 الغفـور  عبـد  بـن  علـي  أشـرف  للمولـوي  القاديـاني  على الرد يف املغرور وتنبيه

 مـشتاق  للمولـوي  القاديـاني  على الرد يف اجلسماني واملعراج بوري، السلطان
 السهـسواني،  بـشري  حممـد  املسيح ياةح يف الصريح واحلق األنبيهتوي، أمحد
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 أبــي للــشيخ والقاديــاني الربنــي، اليــاس حممــد للــشيخ )مــذهب قاديــاني(و
 اخلــضر حممـد  وللـشيخ  املـودودي  األعلــى يألبـ  والقاديانيـة  النـدوي،  احلـسن 
 املنـصور  شـاه  أمحـد  بـن  سـليمان  حممـد  للقاضـي  املـرام  غايـة  وكتاب حسني،
  .شاه أنور ملوالنا امللحدين وإكفار ،فوري

  ).1947-1859( الرفاعي الراوي إبراهيم السيد العراقيني ومن
 وإمساعيـل  ،1938 بغـداد  2ط القاديانيني دحض يف النصيحة( وكتابه

 املــالّح حممــودو القاديانيــة علــى الــرد :وكتابــه )1944-1880 بغــداد( الــواعظ
ــة :وكتابــه  يف ســعدأ مطبعــة 88ص اإلســالم علــى وخطرهــا ةمحديــاأل النحل
  .بغداد

 األمــة موقــف :النبــوة خــتم حتفــظ جملــس مــن الــصادرة الكتــب ومــن
ــة مـــن اإلســـالمية ــا القاديانيـ ــذا املختـــصة واملؤلفـــات الكتـــب مـــن وغريهـ  هبـ

  .املوضوع
 إقبـال  حممد الدكتور األمحدية عادوا الذين البارزين العلماء بني ومن

 عليـه  اهلل صـلى  العربـي  الـنيب  أمة من تنحت أن تريد القاديانية« يقول وفيها
 حممـود  احللـيم  عبـد  الـدكتور  ويقـول  »اهلنـدي  بـالنيب  تؤمن جديدة أمة وسلم
 مبالـه  وقامت االستعمار حضن يف نشأت القاديانية إنّ« األسبق األزهر شيخ

 أمـر  أنّ أعلنت افإهن ومنواً نشأة باالستعمار الوثيقة صلته أجل ومن وبتأييده
 أن فيجــب جديــد مــن كتــب ذاإ اإلســالمي الفقــه وأنّ ،اآلن يلغــأُ قــد اجلهــاد
  .»اجلهاد باب منه يلغى

  
æìšŠbÈ¾a@òîãbí†bÔÜÛ@ @
 أمحـد  غـالم  وتكفـري  تبـديع  يف صـدرت  الـيت  الفتـاوى  حـصر  يصعب

 بـــني ومـــن ،كـــذلك كـــثرية إشـــارات البحـــث ثنايـــا ويف ومجاعتـــه القاديـــاني
 عامة علماء تواقيع ضم الذي هـ1336 عام رجب استفتاء الشهرية الفتاوى
 ونــشرت )فيهــا املعروفــة اإلســالمية واملــدارس املــدن( اهلنديــة القــارة شــبه
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 إعزازية كتبخامة نشرته »قاديان تكفري فتوى« اسم حيمل كتاب يف الفتوى
ــة يف ــد مدين ــشر 1925 ســنة ويف .ديوبن ــب ن ــأمر احلــديث أهــل مكت  مــن ب
 مؤســسة ونــشرت »مرزاذيـان  نكــاح فـسخ « بعنــوان أخـرى  فتــوى )البنجـاب (

 العـامل  رابطـة  وقررت والشام احلجاز علماء فتاوى المواإلع للطباعة مكة
 هبـا  لـيَ بُ الـيت  الفـنت  أخطـر  مـن « القاديانيـة  بـأن  املكرمة مكة يف اإلسالمي
ــوة خــتم أنكــرت فقــد اإلســالم  وبثــت الكــريم لقــرآنا معــاني وحرفــت النب
 اعتربت حني خطرها وزاد ،اجلهاد وأنكرت املسيح حول املسمومة أفكارها

 يتعلــق فيمــا للمــسلمني ممثلــة باعتبارهــا اإلســالمية غــري الــبالد بعــض يف
  :الرابطة وقررت .الشخصية باألحوال

 املنظمـــــات مـــــؤمتر أعمـــــال جـــــداول يف املوضـــــوع هـــــذا إدراج -1
 والـذي  ،1974 عـام  املكرمة مبكة عقد الذي العامل يف اإلسالمية

 علـى  وخروجهـا  الطائفة هذه كفر بإعالن تقضي قرارات أصدر
 ومطالبــة ،كليــاً مقاطعتــهمو أتباعهــا مــع التعامــل موعــد اإلســالم

ــع اإلســالمية احلكومــات ــوليهم هلــم نــشاط كــل مبن  لوظــائف وت
  .الدولة يف حساسة

 العــاملي األعلــى واجمللــس للرابطــة التأسيــسي اجمللــس مواصــلة -2
 اجتماعاهتـــا دورات يف القاديانيـــة لنـــشاط مناقـــشته للمـــساجد
 مبـساندة  القاضي الفقهي عاجملتم جملس قرار وتنفيذ ،السنوية
ــ العــــامل يف اإلســــالمية املنظمــــات قــــرار  الفرقــــة هــــذه ريكفتبــ

  .اإلسالم على وخروجها
 خمتلـف  يف ومؤمتراهتـا  وخمططاهتـا  ونـشاطها  القاديانيـة  رصد -3

  .العامل أحناء
ــع -4 ــع طبـ ــب وتوزيـ ــضمنة الكتـ ــدر املتـ ــة رللـ ــة العلميـ ــى املقنعـ  علـ

  .أباطيلها
  .الفئة هبذه واالخنداع االخنراط ةمغب من املسلمني حتذير -5
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ðcŠ@òÈî“Ûa@À@òí‡¼þa@ @
 اليــوم إىل وهــي خــالص ســين حمــيط يف ولــدت قــد محديــةاأل أنّ مبــا
 تكــن فلــم الــشيعة وبــني بينــهم االحتكــاك ولعــدم احلنفــي، باملــذهب تتمــسك
  .وغريهم اهلنديني مواطنيهم من صدرت كاليت عنيفة آراء أو ردود هناك

 ســعادت الــشيخ موالنــا شــيخنا كتابــات يف رأينــاه كالــذي القاديانيــة
 اهلنـد  مـن  ومها عليكره يف النقوي تقي علي السيد أو لكنو مبدينة حسني
 وهـو  أمحـد  حممـود  الـدين  بـشري  الثـاني  اخلليفة فإن الشرق يف أما ،كذلك
 اجلمعـة  يوم دمشق زار قد كان القاديانية، النحلة صاحب أمحد غالم ابن

ــشر وأخــذ هـــ1343 احلــرام حمــرم 7 ــه مــذهب ين ــه فــذهب أبي  عالمــة إلي
 ماهبينـ  وحـصلت  العـاملي  األمـني  حمـسن  الـسيد  والشام دمشق يف الشيعة
  .املناظرة

، الرشــاد ومكتــب مطبعــة نفقــة علـى  طبعــت نفيــسة برســالة عليـه  ورد
ــا هبــا دحــض ــوال مؤلفه ــك أق ــسيح ذل ــه ورد واملهــدي امل ــه خزعبالت  ومفرتيات
 أدلتهم ومن قوله الرسالة آخر يف ذكر وقد ،الساطع والقول القاطع بالربهان

 دلت اآلية )األقاويل بعض علينا تقول ولو( تعاىل قوله املسيح املهدي أنّ على
 لـه  حيـصل  مل وهـذا  مـراده  لـه  يـتم  وال اهلل يهلكه اهلل على ليتقوّ من أن على
 وقــد اهلل علــى لتقــوّ وكلــها كــثرية الــدنيا يف الباطلــة املــذاهب لــه فقلــت ذلــك
 ختـصيص  ال فقلت ،النبوة مبدعي خاص هذا قال أصحاهبا يهلك ومل تدام
 إال مهـدي  ال ماجـة  ابـن  رواه مـا  أيـضاً  بـه  اسـتدلوا  وممـا  .متقـولّ  كـل  يعـمّ  بل

 وأنـه  قاديـاني ال أمحـد  والـده  وهو واحد واملهدي عيسى أن على فيدل عيسى
 لـى ع ال املهـدي  وجـود  عـدم  على دلت الرواية صحت نإ :له فقلت إليه يوحى
 الـذين  وجلماعتـه  لـه  الرسالة مؤلف :قال ثم .والده أنه وال عيسى مع احتاده
 تقولــون وأنــتم وعــدالً قــسطاً األرض ميــأل ظهــر إذا املهــدي أن معــه أتــوا هــم
 يـوم  مـن  أنـه  نـرى  وحنـن  اإلسـالم  إلصالح سنة مائة رأس على مهديكم ظهر

 ومل ،حكامــهبأ العمــل تــرك وكثــر يتقــدم ومل اإلســالم تــأخر قــد لــآلن ظهــوره



  حممد سعيد الطرحيي90 

 فهـل  :قلنـا  ،حالنا وصلحت املهدي هبذا بالدنا يف حنن اهتدينا قد قالوا يقل
 املـسلمني  عـن  عبـارة  أنتم أو خاصة إليكم مبعوث زعمكم على املسيح املهدي

 لـصاحب  الـرد  رسـالة  طبعـت  لو حبذا ايو كفر الذي فبهت .كله العامل عن أو
ــدالئل والربهــان احلجــج مــن هبــا ألن الرتمجــة ــة وال ــة العقلي ــبطالن والنقلي  ب
  .اجلديد املذهب هذا دعاية

  
Ýç@òí‡¼þa@òÓ‹Ï@_òîßýg@ @

 أبـو  حممـد  الـشيخ  عليه بيجي ما هذا إسالمية؟ فرقة تعد أهي واآلن
 الـنيب  عهـد  مـن  املـسلمون  عليـه  مجـع أ مـا  ختـالف  أهنـا  شـك  ال« :بقولـه  زهرة
 صـرح  ومـا  يـة، اإلهل الرسالة صرح يف جزء آخر أنه من وسلم عليه اهلل صلى
 آراء يف جــاء قــد هــذا وفــوق بعــده، نــيب ال أنــه مــن وســلم عليــه اهلل صــلى بــه

 عليهـا  دليـل  ال املـسيح  أن أو املـسيح  أنـه  ادعـاء  من جداً غريب هو ما إمامهم
 قبـل  والكـسوف  باخلـسوف  تنبـؤه  هـو  معجـزة  مـن  لـه  ادّعـوه  مـا  وأقصى قط،

 ومــا وقوعــه، يتكــررو واألرصــاد، الفلــك علمــاء مــن يقــع ذلــك وأن وقوعهمــا،
 بعـد  جـاء  أنـه  وخـصوصاً  البشري، واإلدراك العلم ألنه رسالة، وال نبوة ادعوا
 وأول املاضـي  القرن آخر يف اجلزئية دعوته كانت فقد العلم، هذا منو تكامل
  .امليالدي القرن هذا

ــه هــذا نّوإ  مــع تتفــق وال جهــة مــن عليهــا دليــل ال أقــواالً إال لــيس كل
 عــن صـاحبها  ختــرج وهـي  ثانيــة، جهـة  مــن الـدليل  عليهــا قـام  الــيت املقـررات 
 الـيت  البيـضاء  احملجـة « علـى  تركنـا  وسـلم  عليه اهلل صلى النيب فإنّ اإلسالم،

  .»كنهارها ليلها
 سـنة  مائـة  كـل  رأس علـى  يبعـث  اهلل إنّ« حبـديث  يتمسك هو كان وإذا

 وال نبوة، اعويدّ مل قبله اجملددين فإنّ ،»دينها أمر هلا جيدد رجالً األمة هلذه
 املـذاهب  تـاريخ  »بينـهم  شـاذاً  هـو  يكـون  فلمـاذا  ...نبوهتم تثبت آيات معهم أن

  ).القاهرة الفكر دار( 232 اإلسالمية
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Ýç@òí‡¼þa@ly@ïbî@ @
 رجـب  15 يف الـصادر  529 بعـددها  الكويتيـة  )اجملتمع( جملة نشرت

 يف أجيـز  سياسـي،  حـزب  الـسودان  يف األمحديـة  بـأن  24- 22 ص هـ 1401
 حتـى  ذلـك  لـدى  يثبـت  ومل اهلجـري،  عـشر  الرابـع  القـرن  مـن  الثامن لعقدا

  .اآلن
  
μi@ïãbí†bÔÛa@pbßbaë@@ @
âbß⁄a@ðìÜç‡Ûa@êb“Ûa@ïÛë@a@1114M1176ç@ @
 علــى النــدوي احلــسن أبــي املعــروف اهلنــدي الكاتــب مؤاخــذات مــن
 رده معــرض يف فيــذكر واملنامــات، واإلهلامــات اجملديــة عــاءاتدّاال القاديــاني

 44-43ص )والقاديانيــة القاديـاني ( كتابــه ضـمن  أمحديــة بـراهني  كتــاب علـى 
  :نصه ما 1971 الرابعة الطبعة للنشر السعودية الدار

 والكــشوف واخلــوارق واملنامــات باإلهلامــات ويــتخم القــارئ ويــدهش«
 ،الكتــــاب هــــذا أجــــزاء هبــــا طفحــــت الــــيت والنبــــوءات اإلهليــــة والتكليمــــات
ــةال والتحــديات واإلدعــاءات ــضة طويل ــيت العري ــب مــن خترجــه ال  البحــث كت

 الـسافرة  عـاء دّواال التحـدي  كتـب  إىل اهلـادئ  لـديين ا والنقـاش  النزيـه،  العلمي
 ينقطـع  مل اإلهلـام  أنّ علـى  كتابه املؤلف ىبن لقد ...األنانية عليها تطغى اليت
 صــحة علــى الــدالئل أقــوى مــن وهــو اإلهلــام هــذا نّإو ينقطــع، أن ينبغــي وال

 اهلل صـلى  للرسـول  باعـه تّا يـتم  الـذي  وأن ،والعقيـدة  الديانـة  دقوصـ  الدعوى
 أصـالة  الرسـل  بـه  أكـرم  الـذي  والبـاطن  الظـاهر  بـالعلم  يكرم وسلم وآله عليه

 الرسـل،  بعلـم  مـشاهباً  ينيالد علمه ويكون والقطعي اليقيين العلم له وحيصل
 عــصر ويكــون بالــصديق، القــرآن ويف باألمثــل، باحلــديث ذكــروا الــذين وهــم

 ويكـون  اإلسـالم  حجـة  تقـوم  قـوم  وهبـم  األنبيـاء  بعثـة  بعـصر  مشاهباً ظهورهم
  .»يقينياً إهلاماً إهلامهم

 اإلهلام بنسبته حكمه يف منصفاً يكون بأن الندوي نطالب جانبنا ومن
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 ىادعــ مـن  أول يكـن  مل ولكنـه  شـك،  وال القاديـاني  ادعـاه  ولقـد  القاديـاني  إىل
 هـو  اهلنديـة  القـارة  شـبه  يف مصراعيه على اإلهلام باب فتح الذي نّإ بل ذلك
 كتابـاً  يف بـذكره  يستـشهد  والـذي  ،للنـدوي  األعلى املثل دهلوي اهلل ويل الشاه

 والـسنة،  الكتـاب  ونـشر  !!عقائـدها  إصالح يف األمة مصلح فيه جعله ضخماً
 املغوليـة  اإلمرباطوريـة  وجهـة  وحـول  !اإلسالم يف الدخيلة املذاهب على والرد
  ).كذا( احلنيف الدين إىل حلادواإل الكفر من

 العنايــة أنّ يعتقــد نفــسه كــان للنــدوي قــدوة هــو الــذي الــدهلوي هــذا
 :احلـرمني  فيـوض  كتابـه  يف مـرة  كتـب  فقد األمة إلصالح اختارته قد اإلهلية

 جعلـين  اخلـري  نظـام  من شيئاً أراد اهلل أن أعين الزمان، قائم املنام يف رأيتين«
  .»مراده إلمتام كاجلارحة
 تعـاىل،  اهلل مـن  فواملكلـّ  ماملكلّ الزمان قائم أنه يف الرجل يعتقد ذاوهب

 فهـو  ،مؤلفاتـه  مـن  مؤلـف  مـن  أكثـر  ويف مـرة  مـن  أكثـر  الفكـرة  هذه يكرر وهو
  ):احلرمني فيوض( الكتاب نفس من آخر موضع يف يقول

 ومــسلم كالبخــاري القــدماء احملــدثون اجملدديــة إىل النــاس وأقــرب«
 اجملدديـــة، خبلعـــة تعـــاىل اهلل لبـــسينأ احلكمـــة دورة متـــت وملـــا وأشـــباههم،

 ويف حتريـف  الـشريعة  يف الـرأي  أن وعلمت املختلفات بني اجلمع علم فعلمت
  .مكرمة القضاء

 مـراد  أن روحانيـة  إشـارة  وسـلم،  عليه اهلل صلى اهلل رسول إىل وأشار
  .»بك املرحومة األمة مشل من مشالً جيمع أن فيك احلق

ــه ويف ــ( كتاب ــشاه يقــول )اتالتفهيم ــدهلوي اهلل ويل ال ــه مــا ال  :ترمجت
ــل أن - كلفــت وأ - أهلمــت لقــد« ــة هــذه نق ــاس إىل احلقيق  الوقــت هــذا :الن

 »لوائـك  حتـت  ينطـوي  ال الـذي  ذلك ملسكني وإنه زمانك، الزمان وهذا وقتك،
  .1957 القاهرة 401/الشيال الدين جلمال اإلصالحية احلركات

 -أمـــره بدايـــة يف األقـــل علـــى– ذلـــك مـــن أكثـــر القاديـــاني قـــال وهـــل
 يقبــل أن اإلنــصاف مــن فهــل والتجــديف، بــالكفر فرمــوه للمجدديــة وادعائــه



93القاديانية األمحدية يف ميزان احلق   

 وكالمهـا  القاديـاني  مـن  يقبـل  وال املتعجـرف  املتعـصب  اهلل ويل شاه من ذلك
 الــذي النــدوي إليهــا ينتمــي الــيت احلنفيــة املدرســة نفــس مــن هنــديان عاملــان
ــصّ ــاً نفــسه بن ــارةا شــبه يف لإلســالم حامي ــه عــن ومــدافعاً لق  احلقــة فرقت

 أخيـه  عـني  يف القـذى  ينظـر  كمـن  مثلـه  فكان فرقة، سبعني من فقط الناجية
  .عينه يف اجلذع عن ويغفل

  



  حممد سعيد الطرحيي94 

  



95القاديانية األمحدية يف ميزان احلق   

  
  
  

  قـالحـمـال
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  1 امللحق
òîãbí†bÔÛa@ @

  
  احلق جاد على احلق جاد الشيخ بقلم

  األزهر شيخ
  

 رئـيس  جنـار  بكـر  أبـو /الـشيخ  مساحـة  عنـه،  سـأل  عما ..املسلمني إىل
  :ونصه إفريقيا جبنوب اإلسالمي اجمللس

  :وبعد ..اهلل رسول على والسالم والصالة هلل احلمد
 اجمللــس رئــيس جنــار بكــر أبــو الــشيخ مساحــة كتــاب علــى اطلعــت فقــد
  :به جاء وقد هـ 1402 سنة صفر شهر من 5 املؤرخ إفريقيا جلنوب اإلسالمي
  :طائفتني إىل انقسموا محد،أ غالم مريزا أتباع نّإ

 اهلل صــلى اهلل رســول أن صــراحة تنكــر الــيت وهــي القاديانيــة :األوىل
  .النبيني خامت وسلم عليه

  .)الهور( األمحدية :األخرى
 وأنــه املنتظــر، املــسيح وأنــه ،جمــازيٌّ نــيبٌّ )1(أنــه عيدتــ الطائفــة وهــذه

 ري،اهلجـ  عـشر  الرابـع  القرن رأس على املبعوث اجملدد وأنه صلح،وامل املهدي
 يؤمنــون ال وأهنــم )النجــار يوســف ابــن( هــو الــسالم عليــه عيــسى ســيدنا وأن

  .األنبياء مبعجزات
                                                 

 .أي مريزا غالم أمحد )1(
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 الـصالة  يف حقهـم  :وبالـذات  املسلمني، حقوق بنفس هؤالء طالب وقد
 يـــشهدون أهنـــم بـــدعوى قبـــورهم، يف موتـــاهم ودفـــن املـــسلمني، مـــساجد يف

  .وسلم هعلي اهلل صلى حممد سيدنا رسوله وبرسالة اهلل بوحدانية
 )الـصاحل  الرجـاء  رأس( )تـاون  كيب( حمكمة أمام - دعوى أقاموا وقد

 اإلسـالمية  واجلمعيـة  اإلسالمي القضائي اجمللس ضد إفريقيا جنوب بدولة
 املـسلمني،  حقـوق  بـنفس  هلـم  احلكـم  فيهـا  طلبـوا  -ديـن  صاحل حممد والشيخ

 أهنـــم بادعـــاء قبـــورهم يف موتـــاهم ودفـــن مـــساجدهم يف الـــصالة :وبالـــذات
 بالرســالة، وســلم عليــه اهلل صــلى وللرســول بالوحدانيــة هلل يــشهدون مثلــهم،
  .ويزكون ويصومون يصلون وأهنم

 اإلســالمية واهليئــات اإلســالمي القــضائي اجمللــس علــيهم أنكــر وقــد
  .املسلمني حقوق هلم يكون أن األخرى

 اإلسـالمي  اجمللـس  رئـيس  - جنـار  بكر أبو/الشيخ مساحة انتهى وقد
 األسـئلة  توجيـه  إىل الكـاب  إلقلـيم  الـشيعي  اجمللـس  ورئـيس  يـا، إفريق جلنوب
  :التالية

 غـــري مـــن أم املـــسلمني مـــن )الهـــور( األمحديـــة طائفـــة عتـــربتٌ هـــل -1
  .املسلمني؟

 ألداء مـساجد  يدخلوا أن - مسلمني يعتربوا مل إذا - احلق هلم هل -2
  .املسلمني؟ قبور يف موتاهم يدفنوا وأن صلواهتم

 املــساجد علــى املــسلمني مــن للمــشرفني يكــون ظــروف أيــة حتــت -3
  .فيها؟ الصالة من شخص أي مينعوا أن اإلسالمية

  :ونفيد
 املرحـــوم عنــها  قــال  الـــيت القاديانيــة  مــن  فـــرع األمحديــة  فرقــة  بــأنّ 
ــدكتور ــد /الـ ــال حممـ ــد إقبـ ــار أحـ ــرين كبـ ــسلمني املفكـ ــاب يف املـ  أن( :البنجـ
 اإلسـالم  ضـد  ومؤامرة وسلم عليه اهلل صلى حممد نبوة على ثورة القاديانية
 اإلســالمية األمــة مــن جــزءاً ليــست وحــدها القاديانيــة وأنّ مــستقلة، وديانــة
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 علـى  واتفـاقهم  املـسلمني  اجتمـاع  خالفـت  اجلماعـة  هـذه  ألن ذلك ).العظيمة
  .بالضرورة اإلسالم من معلومة صارت أمور

اتَمَ (.. سـبحانه  اهلل لقول تفسرياً ابتداعهم هذا من  ،)2(..)نيّالنَّبِـي  وَخـَ
 هــو وســلم عليــه اهلل صــلى اهلل رســول أن مــن اإلمجــاع عليــه وقــع ملــا خمالفــاً
 القاديـانيون  قـال  إذ ..القيامـة  يـوم  إىل بعـده  رسـول  وال نيب فال النبيني خامت

ــاتَمَ (.. :تعـــاىل اهلل قـــول مفـــسرين  تـــاريخ يف مـــرة ألول )3(..)النَّبِـــينيّ وَخـَ
 طـابعهم  أي ..النبـيني  خـامت  هـو  وسـلم  عليـه  اهلل صـلى  حممـداً  بأن املسلمني

 اهلل صـلى  تـصديقه  خبـامت  مطبوعـة  نبوءتـه  تكـون  بعـده  اآلن يظهـر  نـيب  فكل
  .سالمهإ عن صاحبُه به خيرج باطل تفسري وهذا وسلم، عليه

 هنــج علــى الــديين وســلوكها عقيــدهتا يف األمحديــة فرقــة ســارت وقــد
 تـواترت  الـذي  أمحـد  غـالم  املـريزا  إىل األمحديـة  وانتسب ،)القاديانية( أصلها
ــه ــه :كتابات ــوة، بادعائ ــصرّ النب ــ هبــا حي ــه ال مــن رويكفّ  بعــض حــاول نإو يتبع
  .حقيقة وليست جماز أهنا بادعاء كتاباته تفسري أتباعه

 ،تقمــصته قــد املــسيح روح أن أو املوعــود، املــسيح اســم عليــه وأطلقــوا
  .وقوعهما قبل والكسوف باخلسوف تنبؤه هي معجزة له وأن

 غــري  علــى  كــانوا  النحــو  هــذا علــى  الطائفــة  هــذه  عقيــدة  كانــت وإذا
 بلـسان  كتبـهم  يف يبثوهنـا  قاصـمة  ضـاللة  هـذه  فـوق  الهور ولشعبة .اإلسالم
 وقــد أب، غــري مــن ولــد الــسالم عليــه املــسيح يكــون أن إنكــار :وهــي زعــيمهم
 وأن النجـار  يوسـف  ابـن  الـسالم  عليـه  عيـسى  بأن علي حممد زعيمهم صرح
 حتريـف  حـاول  وقـد  عـادي،  بطريـق  ولـد  املـسيح  وأن بـه  جـة متزو كانت مريم
 أب غـري  من املسيح والدة عقيدة أن ويذكر العقيدة، هذه لتوافق اآليات بعض
  .املسيحية مبادئ من وأهنا هبا، اإلميان جيب اليت اإلسالم عقائد من ليست

                                                 
 . من سورة األحزاب40من اآلية  )2(
 . من سورة األحزاب40من اآلية  )3(
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 عليه مريم بن عيسى اهلل رسول على اليهود مفرتيات من القول وهذا
 عَلـى  وَقَـوْلِهِمْ  وَبِكُفْـرِهِمْ ( سـبحانه  اهلل قـول  يف القـرآن  بـه  أخـرب  اكمـ  السالم
  ).عَظِيماً بُهْتَانَاً مِرْيَمَ

 القاديانيــة أصــلها وكــذلك وغــريه املتقــدم هبــذا هــذه األمحديــة وطائفــة
 اإلسـالم،  عن بعيدتان واستمراراً بدءاً املتشعبة وطريقهما مسلكهما يف كلتامها

 عهـد  مـن  املـسلمون  عليه أمجع ما ختالف أجزائها كل يف اعقيدهت أن شك ال إذ
 ومـا  ،النبـيني  خـامت  وأنـه  اهلل من ورسول نيب أنه من وسلم عليه اهلل صلى النيب
 قــد اهلل وأن األنبيــاء، آخــر أنــه مــن وســلم عليــه اهلل صــلى اهلل رســول بــه صــرح
 نبـوءات،  مـن  لزعيمهـا  الطائفة هذه نسبته وما .بعده نيبَّ ال وأنه الرسل به ختم

 معجــزة يعــدّ ال وقوعهمــا، قبــل للقمــر، واخلــسوف لشمــسيا بالكــسوف كــالتنبؤ
ــه ــع ألن ــن يق ــاء م ــك األرصــاد، علم ــه، ويتكــرر والفل ــاء وقوع ــى بن  حــسابات عل

ــدّ ومل جيروهنــا ــه العلمــاء هــؤالء مــن واحــد عِي ــل رســول، أو نــيب أن ــهإ ب ــم ن  العل
  .األرض على حياته دىم على اإلنسان بين يف وتكاملت منت اليت واملعرفة
 هــذا علــى واألمحديــة القاديانيــة معتقــدات كانــت فــإذا ذلــك كــان ملــاو
 يف وشـريعته  عقيدتـه  خالفوا حيث اإلسالم، عن هبم خرجت قد تكون النحو
 اإلشــارة تقــدمت مــا علــى- بالــضرورة اإلســالم مــن املعلومــة األمــور مــن كــثري
 جنـار  بكـر  أبـو  الشيخ حةمسا من املوجهة األسئلة على اإلجابة وكانت -عليه

  :التايل الوجه على الشأن هذا يف اإلسالمي األعلى اجمللس رئيس–
  :األول السؤال

 غــــري مــــن أم املــــسلمني مــــن )الهـــور ( األمحديــــة طائفــــة عتــــربتُ هـــل 
  .املسلمني؟

  واجلواب
 خـارجني  هبـا  كـانوا  هلـم  آنفـاً  بعـضها  عـن  املنوه املعتقدات كانت إذا أنه

 والـيت  عليهـا،  اجملمـع  األمـور  مـن  كـثري  يف خـالفوا  قد باعتبارهم اإلسالم عن
 معتقــداهتم بعــض يف أنّ عــن فــضالً بالــضرورة، الــدين مــن معلومــة صــارت
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ــا تكــذيباً  خــارج القــرآن كــذب مــن أنّ يف مــراء وال الكــريم، القــرآن يف ورد مل
  .املسلمني من عدّيُ وال اإلسالم

  :الثاني السؤال
 املـسلمني  مـساجد  يـدخلوا  أن -منيمـسل  يعتربوا مل إذا– احلق هلم هل

  .املسلمني؟ قبور يف موتاهم يدفنوا وأن صالهتم ألداء
  واجلواب

 بتلـك  اإلسـالم  رقوافـا  قـد  -واألمحديـة  القاديانيـة – هؤالء كان إذا أنه
 ،اإلســالم عــن مرتــدين صــاروا وشــريعته عقيدتــه منــهم توبــرأ املعتقــدات

 حـسب  ذلـك و .املـساجد  دخـوهلم  شـأن  يف املسلمني غري أحكام عليهم وجرت
 شــاهدين اهلل مــساجد يعمــروا أن للمــشركني كــان مــا :ســبحانه اهلل قــول
 إمنـا  .خالـدون  هـم  النـار  ويف أعمـاهلم  حبطت لئكوأ بالكفر أنفسهم على
 الزكـاة  وآتـى  الـصالة  وأقـام  اآلخـر  واليـوم  باهلل آمن من اهلل مساجد يعمر
  .))4هتدينامل من يكونوا أن لئكأو فعسى اهلل إال خيشى ومل

 وذلـك  املـساجد  دخـول  املـسلم  غـري  على األوىل اآلية يف اهلل محرّ فقد
 كــان مــا اهلل قــول مــن املفهــوم هــو وهــذا للمــؤمنني ملــزم تقريــري بأســلوب

 املـساجد  بنـاء  علـى  تطلق كما فالعبادة .اهلل مساجد يعمروا أن للمشركني
 علـى  واملعنـى  اهلل، لعبـادة  فيهـا  واإلقامة لزومها على كذلك تطلق وإصالحها

 اهلل بيـــوت يعمـــروا أن شـــأهنم مـــن ولـــيس للمـــشركني، ينبغـــي ال أنـــه :هـــذا
 املـساجد  عمـارة  أن إذ اإلسـالم،  عـن  والبعـد  الكفر حالة على وهو »املساجد«

 أن علــى ويــدل األخــرية اآليــة نطقــت حــسبما وطاعتــه بــاهلل اإلميــان تقتــضي
 :سـبحانه  اهلل قـول  القـرآن  وتـالوة  والـصالة  للعبـادة  دخوهلاو املساجد عمارة
امسه فيها ويذكر ترفع أن اهلل أذن بيوت يف)5(.  

                                                 
 .18، 17 سورة التوبة اآليتان  )4(
 . من سورة النور36 من اآلية  )5(
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 املـسلم  غـري  علـى  دخوهلا حمرم املسلمني مساجد كانت :ذلك كان وإذا
 وصـاروا  وشـريعة،  معتقـدة  كانـت  وإذا الـسالفتني  التوبـة  سـورة  )6(بـآييت  عمالً
 مقـابر  يف همموتـا  دفـن  جيـوز  ال املـسلمني  غـري  مـن  اعتقـدوا  ومـا  حرفـوا  مبا

  .اإلسالم أئمة باتفاق املسلمني
  :الثالث السؤال
ــة حتـــت ــروف أيـ ــون ظـ ــن للمـــشرفني يكـ ــسلمني مـ ــى املـ ــساجد علـ  املـ
  .فيها؟ الصالة من شخص أي مينعوا أن اإلسالمية

  واجلواب
 غـري  منـع  تقريـري  بأسـلوب  أوالمها اقتضت آنفاً )7(املتلوتني اآليتني نّإ
 عبـد  بـن  عمـر  العـادل  اخلليفـة  أنّ )8(ثبـت  دولق ،املساجد دخول من املسلمني
 كـان  ملـا و املـساجد  سـائر  دخـول  مـن  املسلمني غري مبنع والته إىل كتب العزيز
 مساجدهم عن يدفعوا أن املسلمني وعلى املسلمني، من للمشرفني كان :ذلك

 فـإن  ،وأوالدهم وأمواهلم بيوهتم عن يدافعون كما دخوهلا عن غريهم ويدفعوا
  :سبحانه اهلل قول مقتضى
 أنفــسهم علــى شــاهدين اهلل مــساجد يعمــروا أن للمــشركني كــان مــا«
 غــري بــدخول هاتاســتهان مــن مــساجدهم محايــة املــسلمني علــى نّإ ..»بــالكفر
  .)9(أعلم وتعاىل سبحانه واهلل .هبا العبث ومن فيها املسلمني

  األزهر شيخ
  احلق جاد علي احلق جاد

                                                 
 .18، 17 اآليتان 1، 2  )6(
 .18، 17 اآليتان 1، 2  )7(
 علـى  423 ص2:  واملعنى البن قدامه احلنبلي35 ص2 خمتصر تفسري ابن كثري ج1،  2  )8(

 واجملمــوع للنــووي 198 ص10خــسي احلنفــي ج وكتــاب املبــسوط للسر315 ص 2هامــشه ج
 285 ص5الشافعي ج

 .2042، 1924 -1921ص) 1985 (57 جملة األزهر  )9(
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ÞaûÛa@sÛbrÛa@åß@ôìnÐÛa@áÓŠ 1615  
 األمحديـة،  :لـه  يقـال  دينـاً  يعـين  وأتباعـه؛  اجلديـد  الـدين  حكـم  ما :س
 أمساء من أو قرآنية آيات من بشيء سواء باالحتفاظ الناس دواعيه حيذرون

 هــذا منــشأ وأيــن وســلم، عليــه اهلل صــلى الــنيب علــى الــصالة وحيرمــون ،اهلل
  .عنه؟ يرغبون فيمن احلكم وما ومتى الدين

 بأهنــا الفرقــة هــذه علــى الباكــستان حكومــة مــن احلكــم صــدر لقــد :ج
 املكرمـة  مبكة اإلسالمي العامل رابطة من صدر وكذلك اإلسالم، عن خارجة
 يف الرابطـة  يف املنعقـد  اإلسـالمية  املنظمات مؤمتر ومن بذلك، عليها احلكم
 ومتـى  نـشأت  وكيف الطائفة هذه مبدأ توضح سالةر نشر وقد هـ،1394 عام
 مـريزا  أن تـدعي  طائفـة  أهنـا  واخلالصـة  حقيقتـها،  يوضح مما ذلك غري إىلو

 بـه،  يـؤمن  حتـى  أحـد  إسـالم  يصح ال وأنه إليه يوحى نيب اهلندي محدأ غالم
 الكـريم  كتابـه  يف سـبحانه  اهلل أخـرب  وقـد  عشر الثالث القرن مواليد من وهو
ــا أن  علمــاء وأمجــع )1(النبــيني خــامت هــو وســلم عليــه اهلل صــلى حممــداً نبين
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 عـز  اهلل مـن  إليـه  يـوحى  نـيب  بعـده  يوجـد  أنـه  عىادّ فمن ذلك، على املسلمني
 لألحاديـــث ومكـــذباً وجـــل عـــز اهلل بكتـــاب مكـــذباً لكونـــه كـــافر فهـــو وجـــل

 النبـيني  خامت أنه على الدالة وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول عن الصحيحة
 وآلــه حممــد نبينــا علــى اهلل وصــلى التوفيــق وبــاهلل .األمــة إلمجــاع وخمالفــاً
  .وسلم وصحبه

  عضو عبد اهلل غديان  عضو عبد اهلل بن قعود
  الرئيس عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز نائب رئيس اللجنة عبد الرزاق عفيفي

  
  

ôìnÏ@áÓŠ 4317  
 يهمونبــ القاديانيــة مجاعــة يف اإلســالم حكــم ببيــان التكــرم أرجــو :س
 الـيت  الكتـب  من أي بإرسال التفضل أرجو كما القادياني، أمحد غالم املزعوم
  .بدراستها املهتمني من أنين حيث اجلماعة هذه يف تبحث

  :وبعد ..وصحبه وآله رسوله على والسالم والصالة وحده هلل احلمد
 بعــده نــيبَّ فــال وســلم عليــه اهلل صــلى حممــد بنبينــا النبــوة تمــتخُ :ج
 ومـن  اب،كـذّ  فهـو  ذلـك  بعـد  النبـوة  ادعـى  فمـن  والـسنة،  بالكتـاب  ذلك لثبوت
 زعمـــه ومـــا كـــذب، لنفـــسه النبـــوة فـــدعواه القاديـــاني، أمحـــد غـــالم أولئـــك

  .كاذب زعم فهو ثبوته من القاديانيون
 باعتبـــار باململكـــة العلمـــاء كبــار  هيئـــة جملـــس مــن  قـــرار صـــدر وقــد 
  .ذلك أجل من كافرة فرقة القاديانيني
  .وسلم وصحبه وآله حممد نبينا على اهلل وصلى التوفيق وباهلل

  واإلفتاء العلمية للبحوث الدائمة اللجنة
  عضو عبد اهلل غديان  عضو عبد اهلل بن قعود

 الرئيس عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز نائب رئيس اللجنة عبد الرزاق عفيفي
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  .محديني؟واأل املسلمني بني الفرق ما :س

  :وبعد ..وصحبه وآله رسوله على والسالم والصالة وحده هلل احلمد
 ويتبعــون وحــده اهلل يعبــدون الــذين هــم املــسلمني أنّ بينــهما الفــرق :ج
 بعـده  لـيس  األنبيـاء  خـامت  بأنـه  يؤمنـون  وسـلم  عليـه  اهلل صلى حممداً رسوله
 ليــسوا فــارك فهــم أمحــد غــالم مــريزا أتبــاع هــم الــذين األمحــديون أمــا ،نــيبّ

 عليـه  اهلل صـلى  حممد بعد نيبّ أمحد غالم مريزا أنّ يزعمون ألهنم مسلمني؛
 لقـول  املـسلمني  علمـاء  مجيـع  عنـد  كافر فهو العقيدة هذه اعتقد ومن وسلم،
 وخامت اهلل رسول ولكن رجالكم من أحد أبا حممد كان ما( :سبحانه اهلل

 خـامت  أنـا « :قـال  أنـه  لموسـ  عليـه  اهلل صـلى  اهلل رسول عن صح وملا )النبيني
 وآلــه حممــد نبينــا علــى اهلل وصــلى التوفيــق وبــاهلل )1(»بعــدي نــيب ال النبــيني
  .وسلم وصحبه

  واإلفتاء العلمية للبحوث الدائمة اللجنة
  عضو عبد اهلل غديان  عضو عبد اهلل بن قعود

  الرئيس عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز نائب رئيس اللجنة عبد الرزاق عفيفي
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 الكتب ونشر صراخاً الدنيا واملسيحية املهدية عياملدّ الرجل هذا مأل
 مل ولكـن  .اإلسالمية األقطار سائر يف ثم اهلند يف بدعواه الناطقة والرسائل

 سـجع  كلـها  ورسائله كتبه .إليها يدعو اليت واألصول مراده حقيقة أحد يفهم
 لـيفهم  قراءتـه  علـى  اإلنـسان  صـرب  فـإن  ،وأضـعف  أقـل  هـو  بـل  الكهـان  كسجع
 أو عياملــدّ هـذا  إطـراء  إال فيـه  جيـد  فـال  القـراءة  بعـد  ذهنـه  إىل يرجـع  مـراده 

ــ ال الــــذين وذمّ عليهــــا الثنــــاء يف واإلغــــراق نفــــسه الــــدعي  وال بــــه ونيؤمنــ
 ال اجلديـد  دينه يف كلمات الطويل الكتاب يف جيد ورمبا .دعوتهل جيبونستي

 الــذي بلقبــه يتمتــع وشــأنه ليرتكــوه ليــزلإلجن تزلفــه إال فائــدة هلــا أحــد يعقــل
ــم ــه اهلل أن زعـ ــاه منحـ ــم كنـــسخة )املـــسيح( إيـ ــاد حكـ ــه اجلهـ ــى وحترميـ  علـ

  .حيمونه ألهنم هلم ءوالدعا ليزاإلجن وكمدحه املسلمني
 فيجعـل  باجلهـاد  املـشتغلون  املـسلمون  أين الدجال املسيح هذا ليخربنا

 ذهبـت  بالدهـم  معظـم  أنّ يـر  أمل .عنـه  إرجـاعهم  صالحه سوأس دعوته ركن
 يعيبـوهنم  الـذين  األجانـب  أن يـر  أمل عنـها؟  املدافعـة  أمـر  إلمهاهلم أيديهم من

 فهـل  م؟علـيه  سـادوا  حتـى  احلربيـة  الفنـون  يف سـبقوهم  قد حربية أمة بأهنم
 وفـــضيلة املــسلمني،  علــى  عـــارٌ احلــرب  بــأن  أوروبــا  مـــن الــوحي  عليــه  نــزل 

 ويلــمُّ ليهــديهم قومــه إليــه يــدعو وقــام األوروبــي الــوحي فــصدق للمــسيحيني،
  .صدعهم ويرأب شعثهم

 األخبـار  .عليـه  تـصدق  كلـها  املـسيح  نـزول  يف الواردة األخبار أن يزعم
 أمحـد  غـالم  مـن  الـسالم،  يهعل عيسى فأين ،مريم بن عيسى بنزول الناطقة

  .املالم عليه القادياني
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 اهلنـد  فـأين  ملكـني  بـني  الـسماء  مـن  ينزل املسيح بأنّ الناطقة األخبار
 ال مبـا  املـسيح  تـصف  األخبـار  البلـداء؟  أتباعـه  مـن  املالئكة وأين السماء؟ من

ــق ــه ينطب ــا علي ــل، يف تنطــع مهم ــل وزخــرف التأوي ــول .األباطي  ظــاهر إنّ يق
 لـك  سـلمنا  إذا نقول .قربه اكتشفوا وأهنم تويف قد املسيح أن لىع يدل القرآن

 باألخبـار  املـراد  أنـت  أنـك  علـى  موته يدل فهل القرآن ظاهر هو ألنه مات أنه
 تقـول  أن وإمـا  مقبـوالً  تـأويالً  األحاديـث  تـأول  أن فإما .كال نزوله؟ يف الواردة

 كـالم  وهو طعيق متواتر القرآن ألن سنداً صحت وإن متناً صحيحة غري أهنا
  .بالتأويل معه يتفق ال كان إذا باطل فهو خالفه قول فكل ،تعاىل اهلل

 عظيمـاً  كتاباً لفأّ ألنه العادات خبوارق جاء أنه الدجال هذا يدّعي
 كـان  فـإذا  والوسواس، اهلذيان من فيه ملا الناس؛ أعني يف وحقرياً عينه يف

ــأليف ــسخيف الت ــل ال ــة دلي ــسيحية، املهدي ــل وامل ــ فه ــأليف ونيك ــذي الت  ال
 القرآن أنّ الغافل هذا أيظن األلوهية؟ على دليالً العقالء مجيع يستحسنه

 إنـه  كـال  مؤلـف؟  كتـاب  ألنـه  وسـلم  وآلـه  عليـه  اهلل صـلى  للـنيب  معجـزة  كان
 هبـا  اهتـدى  الـيت  واالجتماعية اإلهلية العلوم أعلى على اشتمل ألنه معجزة
 مل أمــيٍّ بلــسانِ ذلــك مــع ظهــر وقــد وأخالقهــم عقائــدهم وصــلحت النــاس
 وصـل  أنـه  وجوههـا  ومـن  .إعجـازه  يف األعلـى  الوجـه  هـو  فهذا شيئاً، يتعلم
 يكــن مل بــه اجلــائي أن مــع البلغــاء بلوغــه عــن عجــز حــدٍّ إىل البالغــة مــن

 يعقل فال بالشيء امتياز له يعرف ومل األربعني بلغ ومن .بالبالغة معروفاً
 إال الــشيء بــذلك النــاس مجيــع هبــا يفــوق درجــة إىل واحــدة مــرة ينتقــل أن

 وأمــا البينــات، باآليــات شــاء مــن واملؤيــد العــادات، خــرق بيــده مــن بإمــداد
 علـى  يـدل  الرحيم الرمحن لفظ وأن مسيحيته على تدل الفاحتة أن زعمه
 تالعـب  أقـبح  فهـذا  ،القاديـاني  أمحـد  مـسيحه  وعلـى  األنبيـاء  خـامت  حممد

 يتقيـد  ال ألنـه  شـيء  كـل  ىعلـ  كالم بكل صاحبه يستدلّ أن وميكن بالقرآن
 ونـرى  رشـده،  إىل القاديـاني  هـذا  يرجـع  أن فعـسى  .فهـم  وال عقل وال بلغة

  .ومدّه طغيانه من قلل اجلزر
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خـلـقاً من أبــي ســعيد غـريـبــا          كل يـوم تبـتـدي صـروف الليـايل      

 بنفــسه، املفتــون القاديــاني محــدأ غــالم هــو الزمــان هــذا ســعيد وأبــو
 إفكــه مــن وخَلْــقٍ غريــب، خبلــق يأتينــا يــوم كــل فهــو وحــسه؛ عقلــه علــى املغلــوب
 يف نظمهـا  لكنـه  املخزيـات،  مـن  قصيدة إلينا أرسل املاضي الشهر ففي .عجيب
ــا ســلك ــه م ــن يدعي ــل .املعجــزات م ــة هلــا وجع ــة، مقدم ــها هذياني ــة ولكن  باللغ

 مـن  تأوتيـ  أنـي  فيـه  يقـول  اإلنكليزيـة،  باللغـة  وراًمنـش  معهـا  انل وأرسل األوردية،
 هــذه بقــصيدته يتحــدى وأنــه العــاملني، يف أحــد يؤتــه مل مــا العربيــة يف البالغــة
 عــشرة يُعطــى العربيــة، شــعراء مــن اهلنــد يف يعارضــها ومــن املطــالعني، مجيــع
 ليميـز  القـصائد،  عليـه  تعـرض  الـذي  الناقـد،  احلـاكم  لنـا  يذكر ومل روبية، آالف
 الـسخافة  هـذه  عـن  الكتابـة  أخرنـا  وقـد  واهلـذيان،  اللغـو  وبـني  البيان، سحر بني

 األغــالط مــن فيهــا مــا وإظهــار كلــها قراءهتــا علــى عــازمني كنــا ألننــا اجلديــدة
 الــسرقات مــن فيهــا مــا علــى والتنبيــه والعروضــية والــصرفية والنحويــة اللغويــة

 يظهـر  أن رروغـ  وال ،ومـسخها  الرجـال،  فحـول  كـالم  مـن  سـلخها  اليت الشعرية،
 بـضرورية،  ليـست  االنتقـادات  هـذه  أن لنـا  بدا ثم الدجال، حاملسي يد على املسخ
 دركهـا  ملعرفـة  يكفـي  علـيهم  القـصيدة  عـرض  فـإنّ  العربيـة،  باللغة العارفني عند
 انتقادنـا  يفهمـون  فـال  اهلنـد  يف األعجمـني  من به نواملخدوع وأما السخافة، يف
 الـضحك  للقـراء  ونـرتك  القـصيدة  مـن  بياتـاً أ هنا نذكر لذلك إليهم وصل هو إذا

  :قال ...املسيحية دعوى على هبا املستدل غرور ومن منها
ــدّ قـــد دفـــاك مـــدمِّر  وأرداك ضــــلّيل وأغــــراك مــــوغر   أيـــا أرض مـُ
ــرّر      دعوت كذوبا مقصداً صيدي الـذي      ــذه ال يغــ ــدير أخــ ــوت غــ  كحــ
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 بّروايقولــون ال تبغــوا هــوى وتــص    وجاءك صبحي ناصحني كـأخوة    
 تريــدون مــن يعــوي كــذئب وخيــرت    فظــل أســارى كــم أســارى تعــصب
 ونعــــين ثنــــاء اهلل منــــه ونظهــــر      فجــاؤوا بــذئب بعــد جهــد أذاهبــم 
ــر       فلمـا أتـاهم نــصرهم مـن تــصلف    ــيّ مظف ــي كم ــال افرحــوا أن  وق
 أخــاف علــيهم أن يفــروا ويــدبروا    وقال اسرتوا أمري وأنـي أرودهـم      

 على النار مشاهم وقـد كـان يبطـر            إذا دنا من أرضـهم    وأرضى اللئام 
  

  :عليه منكر هجو يف ومنها
ــه    ــومي أن ــدى وأحــس ق ــا اعت ــه ال يقــــصر    فلم  يــــصرّ علــــى تكذيبــ
 مـــضل فلـــم يـــسكت ومل يتحـــسر   دعــــــوه ليبتــــــهلن ملــــــوت مــــــزوّر
 وغلطــــــه كــــــذباً وكــــــان يــــــزور      وكــــــذب إعجــــــاز املــــــسيح آيــــــه 

  
  :تعاىل اهلل من وحي أهنا اهلامش يف بإزائها كتب اليت األبيات قال ثم

ــشر      فقد سرني يف هذه الـصور صـورة        ــان حيـ ــا كـ ــي كلمـ ــدفع ربـ  ليـ
 ليخــزي ربــي كــل مــن كــان يهــذر      فألفت هذا النظم أعـين قـصيدتي    
ــؤاله   ــراره يف سـ ــى إصـ ــذا علـ  فكيف هبذا الـسُّئل أغـضي وأهنـر          وهـ
 دي لــه كاألكــل مــا كــان يبــذر فنهــ   ولــيس علينــا يف اجلــواب جرميــة
ــها   ــأتي مبثلــ ــذاباً فيــ ــإن أك كــ  وإن أنــا مــن ربــي فيغــشى ويثــرب       فــ
ــهم   ــيين وبينـ ــضاء اهلل بـ ــذا قـ ــرب      وهـ ــان خيــ ــا كــ ــه ومــ ــر آيتــ  ليظهــ
ــهم   ــوم كلـ ــر القـ ــذا دابـ ــا هبـ  وغــــادرهم ربــــي كغــــصن جتــــذر   قطعنـ
ــا  ــد تبارهــ ــد أريــ  وغــــادرهم ربــــي كغــــصن جتــــذر   أرى أرض مُدّقــ

 رويدك ال تبطل صـنيعك واحـذر        يا حمسين باحلمق واجلهـال والرُّغـاأ
 أتنسى ندى مـدٍّ ومـا كنـت تنـصر            أتــشتم بعــد العــون واملــن والنــدى  
ــروا     تــرى كيــف أغــربت الــسماء بآيهــا   إذا القــوم آذونــي وعــابوا وغبّ
ــقوة    ــيّ وشـ ــبل غـ ــتخري سـ ــال تـ ــر     فـ ــوال وفكــ ــد النــ ــبخلن بعــ  وال تــ
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ــا أرســل إنــه قلنــا  ونقــول اإلعجازيــة قــصيدته املاضــي الــشهر يف إلين

 ملـك  باسم كتبها اإلنكليزية باللغة رسالة الشهر هذا يف إلينا أرسل أنه أيضاً
 ولكن ،وومهه زعمه يف اإلنكليزية للدولة خدمة وجعلها اهلل باسم ال اإلنكليز

 شـأن  وهـذا  .اإلنكليزية السياسة على منها أضر هو ما احلقيقة يف يكتب مل
  .فيضر ينفع أن يريد األمحق الصديق

 اإلســالم يف اجلهــاد حكــم نــسخ أنــه الــدجال حاملــسي هــذا سياســة مــن
 دينيـة  عـصبية  يؤلف أنه منها ظناً دعوته يف اإلنكليزية الدولة تعارضه لكيال

 خـارج  كـل  عييـدّ  الـذين  الـدجالون  أمثالـه  يفعـل  كمـا  اهلنـد  يف عليهـا  للخروج
   .كثرياً املعنى هذا يف كتب وقد .املنتظر املهدي أنه منهم

 للـسياسة  ومناقضة ضارّة وأمثاهلا الرسالة هذه يف كتابته كانت وإمنا
 اجلهـاد  بوجـوب  يقولـون  املـسلمني  علماء مجيع إنّ :فيها يقول ألنه اإلنكليزية

 الرسـالة  ذههـ  انتـشرت  فـإذا  .الـدعوى  هـذه  يف ونئخمط جهالء وأهنم الديين
 بـأن  الرسـالة  تـصرح  الـذي  األمـر  إىل نفوسـهم  تتحـرك  فرمبـا  الناس وقرأها
 أمحـــد غـــالم مثـــل خـــارجي ختطئـــة إىل تلتفـــت وال عليـــه ونعـــجمم العلمـــاء

  .هلم القادياني
 مجـع  وهـو  ،اإلنكليزيـة  احلكومـة  علـى  به أشار الذي األفني الرأي وأما

ــاء مــن مــؤمتر ــاد مــسألة يف للنظــر العلم ــها قراءواســت اجله ــاب يف أدلت  الكت
 سياسـة  بـه  ترضـى  ال رأي فهـو  -فيقـرروه  واجـب  غـري  أنـه  هلم ليظهر والسنة
 بــه رضــاها عــدم أمــا .إليــه حمتاجــة هــي وال اإلنكليزيــة كالــسياسة حكيمــة
 وقـوع  من فيخشى الدجال أمحد غالم يقول ما خالف العلماء قرر إذا فألنه
  .عظيمة فتنة

 وال حكومتــهم مــن راضــون اهلنــد أهــل فــألن إليــه حاجتــها عــدم وأمــا
 الــدجال هــذا كــان ولــو .منــهم هــذا وحــسبها عليهــا اخلــروج بــاهلم يف خيطــر
  .حال كل على له أسلم لكان األوحال، هذه يتجنب
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  الرزاق عبد بك حسن بن مصطفى للشيخ

  
  أم هو الدهر هكذا واألنام    عثرت يف مسريها األيام

  ولياليه ذو سنا وظالم    أهله بني ذي هدى وضالل
  وعدو املسوّمات اللجام    وأرانا مبدة العمر نشقى

  إنّ بعضهم من الطيور احلمام    ليس كل الذي تبصر ناساً
  يكن العقل كانت األوهام    ولكل الورى رؤوس فإن مل

  ـت وزالت ببيتك األصنام    عن مسيحك ما زلـ) يا هند(ايه 
  دبّ إىل العقل بعد ذلك السقام    ك الوباء فقدكان يف جسم

  أشرق الصبح والقبور نيام    ضلة للفتى ومن تبعوه
  وتواله جُلْجُلٌ أم عزام    مسحته اجلِنَّان أم مسخته
  وعلى اجلرح للذباب ازدحام    وأتته األقوام ترتى وال غر

  وقفت عند قصدها األقدام    وإذا كان يف الرؤوس ضالل
  وجدير بناسخيه احلسام     ورياءنسخ السيف ذلة

  يف بنيها من الزمان سهام    أيهذا املسيح إن الليايل
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 بــه املوجــود املــسيح أنــه عياملــدّ اهلنــد يف القــائم علــى رد لنــا ســبق

 دون وسجعه .كالريح قوله كان وإن املسيح، إعجاز مساه الذي كتابه وعلى
 وأذاعتـه  اهلنديـة،  اجلرائـد  عليه املنار رد ترمجت وقد وسطيح، شق سجع

 سـباباً  النـواحي  ومـأل  غضباً، الرجل طافاستش .القصية، املمالك تلك يف
 املرسلون يكون فهل صخاب، وال بذيء، وال بسباب، ليس واملؤمن وصخباً،

 اإلهلــام، أهـل  علــى الـوحي  ينــزل وهـل  والبــذاء، الـسفه  أهــل مـن  واملـسحاء، 
 واالنتصار اهلراء، والقول تهزاء،سواال بالسخرية م،األنا على احلجة وتقام

 فعـل  كمـا  والتـذقح،  والتجـرم،  والتـبجح،  والتـنفخ  احلـس،  ومكـابرة  للنفس،
 جملبــة فكــان .»املنــار« علــى الــرد يف لفقــه الــذي الكتــاب يف عياملــدّ هــذا

 اهلدايـة  عهـدت  ومـا  ،»يـرى  ملـن  والتبصرة اهلدى مساه وقد .والعار اخلزي
  .الورى بشتم

 أحــد إلينــا كتــب وســبابه، شــتمه وأرســل كتابــه، إلينــا أهــدى أن عــدب
 اهلنـد  يف البـدع  انتـشار  مـن  فيـه  يـشكو  كتابـاً  الهـور  مـن  اهلنـد  علمـاء  كبار
 املـسيح  فتنـة  هـي  تـسطر،  ال الـيت  والعاهـة  تـذكر،  ال اليت اآلفة« :فيه وقال

 ريكـس  تنقطـع  ال فهي القادياني، أمحد غالم مبريزا الشهري اهلندي الدجال
 مرســل مــسيح حمــدّث ملــهم مهــدي جمــدد الباطــل زعمــه يف وهــو الــواني،

 ختـل  رجـل  أنـه  واحلـق  ديـن،  وال دنيـا  مـن  هلـم  مـا  قليلـة،  شرذمة عند إمام
 فوحيـرّ  النبوّة، للمسيح ويثبت والنبوة، الوحي يدّعي شطار، بطّال ختار،
 خبـــزعبالت الـــنيب أحاديـــث يف ويتنطـــع فاســـدة، بتـــأويالت القـــرآن آيـــات
 وانـصرافه  إيـاه  وإفحـامهم  اهلند لعلماء جمادلته العامل هذا وذكر .»دةكاس
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 املنـار،  عن نقلته اهلندية صاحب الفقري ومنهم اهلند غري يف العلماء لدعوة
 بالـسب  وأطلق أشجانه، املدعي ذلك من أثار الديار، تلك يف شأن له وكان

 يف قعـــاًو لتحريـــركم فـــإنّ« :وقـــال عليـــه الـــرد يف إلينـــا رغـــب ثـــم لـــسانه،
  .»البسوس حرب من أشد النفوس،

 يرغـب  مل ولو املدعي، هذا أمثال على الرد املنار وظيفة من إنّ نعم
 الـيت  الـشبهات،  علـى  يكـون  إمنـا  الـرد  ولكـن  األملعـي،  العـامل  ذلك فيه إلينا

 تكــأة وال إليهــا، يــستند شــبهة املــدعي هلــذا ولــيس البينــات، مــساق تــساق
 بصوّتـُ  منـه  سـهام  بـل  عليـه،  حجـة  هـو  الذي فاملؤل ذلك إال عليها، يتوكأ
 هـو  فمـا  والقُدر، القوى مبثله تأتي وال للبشر، ةمعجز أنه ادعى فقد إليه،
 قصر هي العمدة، أن قال إن حتدّيه؟ عمدة جعله الذي فيه، اإلعجاز وجه
 العـاملني،  مـن  أحـد  ذلـك  مثـل  علـى  يقـدر  وال سـبعني،  يف ألفتـه  فإنين املدة،
 عليـه  لك فهل طويل، أنه على التحديد هذا يف نصدقك ال إننا أوالً :نقول
 قليلة، مدة يف طويلة، كتباً ألفوا العلماء من كثرياً إنّ وثانياً ودليل، بينة من
 فالفنـاري  العادات، خوارق من ليس ألنه املعجزات، من ذلك أنّ عوايدّ ومل
 أحداً به يتحدَّ ومل األيام، قصرأ من يوم يف االيساغوجي على شرحه فألّ
 هبـم  يرضـى  اإلنـصاف،  أهـل  مـن  حمكمـني  منه نطلب إننا وثالثاً األنام، من
 أغــاليظ لــه نظهــر ذلــك وعنــد اخلــالف، مواضــع يف للحكــم ومنــه منــا كــل

ــيعلم للتقــوى، تعــاىل اهلل قــال كمــا والعاقبــة والفحــوى، اللفــظ يف كتابــه  ل
 ادعـاء  أنّو واجلهالـة،  باخلطـأ  يكـون  ال والرسـالة،  النبـوة  حتـدي  أن الناس
 وتـشويه  الرفيعـة،  أركاهنـا  بتقـويض  يكـون  ال الـشريعة  وتأييـد  الـدين  إقامة

ــسنية حماســنها ــشتم يكــون ال املــسلمني، نفــوس إصــالح وإنّ، ال ــاء ب  العلم
 فيــه خــالف مــا بعــض بإظهــار احملكمــني تعــيني قبــل وســنجعل واملرشــدين،

  .اآلتي اجلزء وموعدنا النبيني، خامت شريعة
ــ فإننــا اآلن أمــا  مــن وجــه ومــا عليــه، الــرد يف عباراتــه بعــض ذكرن

 مـا  بعـد  وقـال  خطابـه،  يف وبـساطته  آدابـه،  مبلغ القراء ليعلم إلينا، الطعن
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 والـروم  والـشام  احلـرمني  علماء على )املسيح إعجاز( بكتابه آثرنا أنه زعم
  :نصه ما

ــم« ــا ثـ ــغ ملـ ــابي بلـ ــاحب كتـ ــار، صـ ــه املنـ ــه وبلغـ ــب بعـــض معـ  املكاتيـ
 مـن  مبعرفـة  انتفـع  ومـا  الكـالم،  ذلك مثار من مثرة نىاجت ما لالستفسار،

 احلاسدين عادة هو كما باألقالم، واإليذاء الكلم إىل ومال العظام، معارفه
 وااللتطـام،  اإلرزاء يف وانٍ غـري  ويـرزي  يؤذي وطفق األنام، من واملستكربين

 ويفضحين يؤملين أن وعمد الكرام، سرية هو كما واإلكرام، الكرم الواىل وال
 اآلالم، يف وجـوده  وألقـى  رفيعال املنار من فسقط كاألنعام، العوام أعني يف

 أمعـن  ومـا  قـال  مـا  وقـال  وحـصى،  الفـنت  نـار  واستوقد كاحلصى، نيووطأ
 مابعـد  وخـرّ  ،التقـى  كـأويل  استـشرف  ومـا  األرض إىل وأخلد النهي، كأوىل
 واشــرتى هــوى، املنــار يف الــذي بــال فمــا عظــيم شــيءٌ الغــرور وإن عــال،

 مـن  نبـأ  يـرى،  فـال  سيهزم طوى، يد الرباعة يف له أم اهتدى، وما الضاللة
  .وأخفى السر يعلم الذي اهلل

 هبـواني  لتندد فقمت نصرتي، عندك أجد أن رجوت وكنت« :قال ثم
 فــأمسعتين والتقــديس، التــصديق تكــبري منــك يــصلين أن وتوقعــت وذلــيت،
 كـالالكز  رحتينفجـ  املراكـز،  أحـسن  أرضـك  أن وظننـت  النـواقيس،  أصـوات 
ــواكز، ــالنوش وذكــرتين وال ــذاً والــسبعية، والنــهض ب ــام مــن نب  اخلــصائل أي

 وكنــت للمتقــدم، الفــضل فــإنّ ،كاملتنــدم القــول هــذا يف ولــست الفرعونيــة،
 فاألسـف  غمـي،  كتيبـة  جبنـدك  ويرفض مهي، اخاتكؤمب يتسرى أن أتوقع
ــل ــم يأ( ،أخطــأت الفراســة أنّ األســف ك  ااتقــو« حــديث عليــه يــصدق فل

 مـا  يـة اوالرو )غـوره  بظلمـة  ينظـر  ألنـه  »اهلل بنـور  ينظر فإنه املؤمن فراسة
 بقائلـها  تليق قبيحة إشارة وهنا( ريّاك، املنعكس باملعنى ووجدت .حتققت

 بعض منوذج فهذه )خلقه هلداية تعاىل اهلل يصطفيهم من بنزاهة تليق وال
 ال أرض رضاأل تلـك  أن وعلمـت  )مـذكراً  أنـت  وكـم  النمـوذج  أنـت ( مزاياك،
 )كـذا ( افعفـ  .والعـال  الكـرب  نـار  الوقـت  هذا إىل منها وتفور اللظى، يفارقها
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 موسـى  سيدنا مع األدب أساء وههنا( عفّى، وما تركها مل موسى، عن اهلل
ــيم ــه ونـــسب الكلـ ــأ إليـ ــذنب اخلطـ ــى .والتقـــصري والـ ــه أن علـ ــصر تعفيـ  مـ

  .السالم عليه بيده ال اهلل بيد وإهالكها
 مــا والتكلــف للغلــط ونــسبته كتابــه علــى ردنــا يف ةمكــابر بعــد قــال ثــم

 )كـذا ( شـاكي  كعـدو  فرتائـني  الصباح، كنسيم يرحيني بيباًح وحسبتك« :نصّه
 املنكــر وجهــك فأريــت كاحلمــام، مبــشر بــصوت لهتــد أنــك وخلــت الــسالح،
 مـا  فأخـذني  ).كـذا ( التحقيـق  غـري  مـن  وشـدتك  حـدتك  ينتوأعجبـ  كاحلمام،

 نفسي يف وقلت األمر أسررت لكنين الطريق، فقد عند احلائر الوحيد يأخذ
 قــصد وكيــف والــتحقري، التــوهني إىل عمــد ومــا التحريــر، يف تــصحيف لعلــه
 هــذا مثــال مــن بالــسوء هــراجل ميكــن وكيــف باملعــاذير، ســواده يــزول ال شــراً

 وقلـت  للجهـاد،  أسـلحيت  تقلـدت  منك أنه حتققت وملا )وميدح يذم( .التحرير
 مـن  حـسداً  إال الكلمـات،  هبـذه  تكلمـت  مـا  أنـك  لمـت وع العنـاد،  ابن يا مكانك
 علــى فأحــسده املــسيحية أدعــي ال إنــين( الواقعــات، إلظهــار ال نفــسك عنــد

 النـاس  يـصدق  لـئال  قـصدك،  فابتـدرت  )عليـه  حيـسد  آخـر  شيء وال دعواها
ــإنّ حـــسدك، ــاء فـ ــا علمـ ــذه ديارنـ ــستقرون هـ ــة يـ ــستفزهم زراء،لـــإل حيلـ  فيـ

 تفوهـت  ومـا  لسكت، فسادهم خوف ولوال لالزدراء، قلت كما علي همؤوجير
 وأن اخلنـاس،  وسوسـة  وأخـشى  النـاس،  علـى  أخـاف  اآلن ولكـن  جتلـدت،  وما

  االشـتعال  يتجـدد  أن فأخـاف  باملرهفـات،  الـضرب  مـن  أبلـغ  الشهادات، بعض
  .»النار صورة على ويبقي ميمه ويسقط املنار، كلمات من

 احلريـري  كالم من سجعات وسرق اهلند علماء غلب كان أنه ادّعى ثم
 بــاخلزعبالت، عــضدهم املنــار وشــد املمــات، بعــد اللئــام أحيــي فــاآلن« وقــال

 وخيـدعون  النـضال  ويبتغـون  القتـال،  ويـستأنفون  يتـصلفون  أهنـم  فأرى )كذا(
 عـن  وجـاز  .ادّا شـيئاً  املنـار  جاء مبا ضداً، وزادوا شرهم إىل ورجعوا اجلهال،
 كلمـة  فـأكرب  )اجلور من بالراء استعملها واحلريري بالزاي كذا( ،جداً القصد
  .إخل العمني، من حزب
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 ولكـن « :وقـال  واملزدرين املعرتضني عن يغضي كان ما كثرياً أنه ذكر مث
ــم املنــار، صــاحب أن رأيــت  شــهادته وأكــرب )كــذا( األشــرار، هــذه عــني يف عظّ
 يتخـافتون،  مـا  فـبلغين  واألسـحار،  بالعشي يذكروهنا وكانوا النار، زاملة بعض

 يـوم  كـل  ويف علـي  يـضحكون  أهنم وأخربت ويأمترون، يسرون ما لىع وعثرت
 اجلريــدة يف اإلزراء علــى أصــرّ بــل« :املنــار صــاحب يف قــال أن إىل .»يزيــدون
 اخلصومة وجددوا قوله وتلفقوا كالعصيدة، لسانه حصيدة احلاسدون فأكل
 كاألسـلحة  كلمـه  وحـسبوا  البليـدة،  القـرائح  شـيم  مـن  هـو  كما قطعوها بعدما
 يـشق  كلما وكتبوا اهلندية، واجلوائب )اجلرائد( األخبار يف وأشاعوا ديدةاحل

 والـسفهاء،  الرذل عادة هي كما قليب وآذوا املربءة، الربئية اهلمم على مساعها
 معـارف  مـن  املنـار  يكتـب  أن أتظنـى  ومـا « :قال ثم .األعداء من األرذال وسرية

 نفـسي  تنـاجيين  ذلـك  مـع  مث قرابي، يف ما كربيق بريقاً ويرى كتابي، كمعارف
ــار مـــدير يكـــون أن املمكـــن مـــن أن األوقـــات، بعـــض يف ــاً املنـ ــذه مـــن بريئـ  هـ

 أن أراد بـل  كالعجماوات، والنطح االحتقار إىل عمد ما أنه وميكن اإللزامات،
 وههنــا ( بالنيــات، األعمــال وإمنــا املــضاهات،  صــغار مــن اهلل كــالم يعــصم
ــا ذكــر األصــل يف حاشــية ــه فيه ــه غيظــي بســب أن يظــن أن ــع حكمــه من  مبن
 املقـاالت،  هبـذه  لنفـسه  ادخـر  أنـه  شـك  فـال  احلـق  هـو  هذا كان فإنّ ،)اجلهاد
 لالحتقـار  ال الفرقـان،  حلمايـة  سـبين  مـن  علـى  ذنب وأي الدرجات، من كثرياً
 قــد الفــنت فــإن اعتــذاره، كمثــل معتــذر ولكــنين« :قــال أن إىل ..»الــشان روكـس 

  .إخل إخل »وأخباره أقواله من انتشرت
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 بعـد  )القاديـاني  أمحـد  غـالم  مريزا( بدعه قرن األيام هذه مبصر جنم

ــم اهلنــد يف حمــصورة كانــت أن ــ يف دعوهتــا بثــت ث ــبالد اأوروب ــة وال  األمريكي
ــة فــصارت ــاع دعــاة ذات كالبهائي ــون وأتب ــاليمهم يبث  يطبعوهنــا رســائل يف تع
  .ينشروهنا ومقاالت ا،ويوزعوهن

 كـثرية،  وبـدع  كـثرية،  فـنت  مثـار  املنتظـر  باملهـدي  االعتقـاد  مـسألة  كانت
 مهـــدي اإلفريقيـــة الــبالد  يف مظاهرهـــا آخرهــا  كـــان غزيــرة،  دمـــاء وســفك 

ــسودان، ــي ويف الـ ــاب( اآسـ ــذي )البـ ــر الـ ــران، يف ظهـ ــان إيـ ــال وكـ ــؤالء أمثـ  هـ
 آخــر يف األرض لــىع املــسيح بنــزول االعتقــاد مــسألة عــن غــافلني املبتــدعني
ــان ــى الزم ــام حت ــة هبــا ق ــوا البهائي ــا دعوهتــا ونظم  دعــوهتم قاعــدة وجعلوه

 املنتظـر،  املهـدي  مـسألة  للمسلمني دعوهتم قاعدة جعلوا كانوا كما للنصارى،
ــل ــن ولكــ ــدعوتني مــ ــدهم الــ ــات عنــ ــدرجات درجــ ــلفهم كــ ــن ســ ــة مــ  باطنيــ

 دعـــوى درجاهتـــا وآخـــر الزمـــان، هـــذا حلـــال مناســـبة ولكنـــها اإلمساعيليـــة،
  .البهاء لزعيمهم والربوبية األلوهية
 املـسيح  هـو  أنـه  فـادعى  اهلنـد  يف القاديـاني  أمحد غالم مريزا ظهر ثم
 علينـا  ورد عـصره  يف عليـه  رددنـا  وقـد  بـذلك،  عليـه  نـزل  الـوحي  وأن املنتظر
 هـذا  وحيـه  مـن  وكان الشيطاني، وحيه عليه أماله خاص مصنف يف وهجانا

 أو مبـوت  تعـاىل  اهلل قـضاء  بنـا  نـزل  ولـو  »يـرى  فـال  سيهزم« املنار صاحب أن
 الكـذب  ظهـور  ولكـن  األغـرار،  أتباعـه  فنت أكرب من لكان املنار، هبا يبطل نكبة

  .العميان هؤالء أمثال يراه ال أو ينساه مما واخلذالن
 كانــت فلهــذا ،والقاديانيــة البهائيــة بــدعوتي املــسلمني مــن كــثري ضــل
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 ،رومـص  وفلـسطني  وإيـران  اهلنـد  يف هلمـا  ومـساعدة  مؤيدة الربيطانية الدولة
 أفنــدي روحــي حــسني كــان وقــد لــسياستها، مؤيــدون هلــا، خملــصون وكلــهم
 نظـن  كنـا  وقـد  احلجازيـة،  الثـورة  بدء منذ احلجاز يف معتمدها أمني البهائي

 وأمههـا  الشريعة أحكام من نسخه ما موته بعد تتجاوز ال القادياني بدعة أنّ
 وقـد  أتباعـه،  يف والنبوة الوحي استمرار عونيدّ مأهن علمنا ثم اجلهاد وجوب
ــشروا ــذه يف نـ ــام هـ ــالة األيـ ــة رسـ ــدعوة يف مطبوعـ ــهم إىل الـ ــسيحي دينـ  املـ

ــة وضــعها« اإلســالمي ــشري مــريزا( باإلنكليزي ــدين ب  زعــيم )أمحــد حممــود ال
ــا »اهلنـــد بـــالد بنجـــاب -قاديـــان مـــن األمحديـــة احلركـــة  بالعربيـــة وترمجهـ

 علــى وطبــع« )النــاس بــالد يف رحلــة( صــاحب )كامــل اجمليــد عبــد الرحالــة(
  .»مبصر األمحدية احلركة نفقة

 يف املـسلمني  صالة وصالهتم »اإلسالم عند الصالة« الرسالة موضوع
 علـى  الرسـالة  واضـع  علـق  فقـد  والعقيـدة،  املعنـى  يف ختـالفهم  وإمنـا  الصورة
 عـن  ارتـدادهم  بأصـل  فيـه  صرح تعليقاً )عليهم أنعمت الذين صراط( تفسري

  :نصه وهذا اإلسالم
 خـصوصياً،  منوذجاً ملتبعنيا األديان من دين كل وضع لقد -ملحوظة«

– الـدعاء  هـذا  يف إنّ .اإلسـالم  وضعه ما هو النماذج تلك أفضل أن شك وال
 -علــيهم أنعــم الــذين صــراط يهديــه بــأن اهلل إىل يتوســل بــأن املــسلم إلرشــاد
 الـنيب  أصـحاب  أهنـم  نـه م يفهـم  ما القرآن من آخر موضع يف عنهم قيل الذي

  :آخر موضع يف وقيل والصاحلون والشهداء والصديقون
 فـيكم  جعـل  إذ علـيكم  اهلل نعمـة  اذكـروا  قوم يا لقومه موسى قال وإذ(
  ).العاملني من أحداً يؤت مل ما وآتاكم ملوكاً وجعلكم أنبياء

ــة يف وجــاء ــذين أنّ أخــرى آي ــم ال ــيهم اهلل أنع ــاء هــم إمنــا– عل  2األنبي
 اهلل إىل ابتــهل لــذلك املــسلم إهليــا يطلــع الــيت املراتــب أمســى هــي إذاً فــالنبوة
ــاىل ســبحانه ــرة يف حيــشره أن وتع ــاء، زم ــسج مل منــوذج وهــو األنبي ــى ين  عل
 اإلهلـي  الـوحي  طريق تسدّ مجيعها بل اإلطالق، على األديان من دين منواله
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ــدين العــامل، وجــوه يف ــابعني يرشــد الــذي هــو وحــده اإلســالمي فال  أن إىل ت
ــ أن ميكــن ال الــوحي طريــق  النــاس خاطــب اهلل إن إذ النــاس، وجــوه يف سدّيُ
  .وخماطبته شعبه هداية عن يكف لن– ما وقتاً

 أمـام  يفـتح  فإنـه  – لالسـتحالة  نـافٍ  كونه عن فضالً النموذج هذا إنّ«
ــوب ذوي ــة ال الــيت النجــاح طــرق الطــاهرة القل ــق هلــم ويرســم هلــا، هناي  طري

  .وحمبة قوة كل ومنبع األكوان خالق باهلل لالتصال السعي
 أعــاظم أحــد بظهــور وســلم عليــه اهلل صــلى األقــدس الــنيب أنبــأ لقــد«
 »املهـدي « يـدعى  فهـو  »واملـسيح  املهـدي « وامسـه  عليهم اهلل أنعم الذين أولئك
 الــدين أوامــر ونــسوا اخلطايــا يف انغمــسوا الــذين وقتــه مــسلمي يهــدي ألنــه

 ويــسمى اإلميــان، جلمــال أثــر وأفعــاهلم أقــواهلم يف يعــد مل حتــى اإلســالمي
 وهدايـة  األرض، إىل املسيح يسوع بعودة املختصة النبوات يتمم ألنه »املسيح«

  .املخالفة كل املسيحية التعاليم خالف الذي املسيحي العامل
 ويف »قاديــان« لــه يقــال مبحــل »اهلنــد« يف الــذات ذلــك ظهــر ولقــد«
 مبعجـزات  اإلسـالم  دعـائم  وىقـ – الرسـولية  حياتـه  مـن  عامـاً  ثالثـني  ظروف
 الــوحي يــستمعون حوارييــه مــن آالفٌ اآلن يوجــد وقــد اهلل، عنــد مــن جديــدة
  .اإلهلي

 فـازوا  الـذين  أشـياعه  بـني  الروحيـة  اهلدايـة  ملؤهـا  عيشة عاش ولقد«
 وحـضرة  »سـيال  حممـد  فـاتح « الـشيخ  فهناك إليهم، العامل باجتاه مبيناً فوزاً

 يف »صـادق  حممـد « ومفـيت  إجنلـرتا،  يف المباإلس يبشران »نيار الرحيم عبد«
 يف الـوحي  علـى  احلـصول  املمكـن  مـن  بأنـه  الناس أعالم أن غرو فال أمريكا،

 احلقيقـي  املسلم تشجيع إىل تدعو اليت السارة األخبار من كان قد -وقت أي
  .املختلفة األديان بني للحكم قياساً وتعد آن، كل يف

 وال أبــداً، الثمــر مــن خيلــو ال الــذي هلــو – احلــي الــصحيح الــدين إنّ«
  .»الوحي بواسطة إال يكون أن ميكن ال وهذا باهلل، االتصال إال للدين مثرة

 أحــد  إىل بأتباعهــا تتمــشى الــيت األديــان  مــن كغــريه اإلســالم لــيس«



  حممد سعيد الطرحيي122 

 يـصل  أن ميكـن  الـذي  اخليـال  ذروة أعلـى  إىل بتابعني يسمو هو بل ،الدرجات
 الطبيعـة  لـة ع يـشفي  الـذي  األديـان  أوحـد  فهـو  ذلـك  وعلى اإلنسان، فكر إليه

 هــي إمنــا -األديــان مجيــع ضــد امللحــد هبــا يتمــسك حجــة أكــرب وإن البــشرية،
 أمـا  للنـاس؟  بنفـسه  يظهـر  ال فلمـاذا  -عونيـدّ  كما لهإ هناك كان إذا أنه قوله
 براهينـه  يف يعتمـد  ال الـذي  اإلسـالم  إىل يوجـه  أن ميكـن  فـال  االعـرتاض  هذا
 إلـيهم  يـوحى  اآلن حتـى  رجـال  هنـاك  بـأن  عمـل ي بل – املاضية القصص على

  ..»الزمن هذا ومهدي »الروحي الزعيم« علمهم
 أن يف شـبهاً  إيـران  بـاب  وبـني  الـدجال  اهلنـد  مـسيح  بـني  أن )املنار رد(

 ملا معتقداً يكون أن يبعد ال حتى الديين اهلوس جبنون مصاباً كان منهما كالً
 لتأويـل  منـهما  كـل  تـصدى  إذ م،األعـاج  بـني  حمـصوراً  كـان  تـأثريه  أن يف دعاه

ــرآن ــث الق ــل جبــرأة واألحادي ــالم، يف وإســراف وجه ــافتنت الك ــا ف ــة هبم  جهل
 اجلـوالت  تلـك  جيـوال  أن أمكنـهما  والـوحي  باإلهلـام  أهنمـا  صدقوا إذ األعاجم
ــان يف الواســعة ــو وجــل، عــز اهلل كي ــانوا ول ــة يفهمــون ك ــسخروا العربي  مــن ل
  .الشيطاني ووصيهما هوسهما

 بفنوهنـا  عـين  قـد  فهـو  البـاب  من وآداهبا بالعربية أعلم ديانيالقا وكان
 مـن  وكثرياً السبع واملعلقات احلريري مقامات حيفظ فكان العناية كل وآداهبا
ــور املنظــوم ــه ،واملنث ــى ولكن ــه هــذا عل ــة بسحيــ مل كل  ذوق وال اإلعــراب ملك
ــا اآلداب ــان فيه ــثري فك ــط اللحــن ك ــا والغل ــول فيم ــب، يق ــثري ويكت  اخلطــأ وك

 شـعره  ميـزج  الـسرقة  علـى  جريئاً لصاً وكان الكالم، به يفسر فيما والشطط
 األعـاجم  خيـدعون  أتباعـه  فكـان  فيـه،  مـا  بتغـيري  أو بعينـه  حيفظـه  مبـا  ونثره
 عظــم ولــذلك ،العزيــز كــالقرآن كالمــه إعجــاز دعــوى علــى هــو وجتــرأ بــذلك
 للحـن ا كـثري  أنـه  )أمحـدي  عجـاز إ( كتابـه  على ردي يف قلت عندما األمر عليه

 كتابــاً وألــف اللغــة، هــذه يف صــحيح معنــى لــه يفهــم ال الــذي واللغــو والغلــط،
 واضـطراب  نفـسه،  ضـعف  مـن  فيـه  ظهر ردي من والتربم الشكوى يف خالصاً
 هـؤالء  تنـاقض  ولوال تعاىل، اهلل من مؤيد ال خمذول أنه على يدل ما حدسه،
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 بنفسه خمدوع غري الزور، لقول متعمد أنه على دليالً هذا لعددت املوسومني
  :أمثاله من التناقض هذا مثل عهد فقد مغرور، وال

ــوة ســوري رجــل ادعــى ــر وجــاء النب ــه ليظه ــا ،رمــص يف نبوت ــغ فلم  بل
 النظــار ورئــيس كرومــر ولــورد اخلــديوي إىل برقيــات منــها أرســل ســعيدبور

ــر ورئــيس ــار وصــاحب األهــرام حتري ــشريفه بوقــت يبــشرهم املن  لعاصــمة ت
 ،)ص( الـنيب  مـن  بكر يكأب مين ستكون إنك يل ويقول علي يرتدد وكان ملكه،
ــاً يــدي يقبــل كــان ثــم ــه، إظهــار علــى ألســاعده يل ويتــذلل أحيان  مثــال دعوت

 إىل نقلـه  ألجـل  حربيـة  بارجـة  أو أسـطوالً  الدولـة  مـن  لـه  يطلب بأن العثماني
 عقلـي  سلبت أنين يعتقد باشا رؤوف من هذا أطلب إن إني له قلت األستانة،

 وأمـا  غـريه،  بـه  ويـستبدلون  جـن  هأنـ  يعتقـدون  األسـتانة  من هذا هو طلب ولو
 إن للباشـا  تظهرهـا  مبعجـزة  نفـسك  عـن  اجلنـون  هتمة تدفع أن فيمكنك تأن

  ...تقول كما نبياً كنت
ــة جبهــل ضــلوا قــد هــؤالء إن قلــت ــى قطعــي شــاهد وهــذا العربي  عل

 املؤيــد املــسيح أنــه ادعــى مــن كــان فــإذا مــسلم، كــل علــى اللغــة هــذه وجــوب
 عليــه اهلل صـلى  حممـد  نبـوة  علـى  تــدل البـسملة  أن بـزعم  كتبـه  يف باإلعجـاز 

 قولــه أن وأتباعــه هــو ادعــى إذا عجــب فــال هــو مــسيحيته وعلــى وســلم وآلــه
 طلـب  على يدل )عليهم أنعمت الذين صراط املستقيم الصراط اهدنا( تعاىل
 ملفـروض ا يكـون  هـذا  فعلـى  »األنبيـاء  هـم  إمنـا « علـيهم  املـنعم  أن بدليل النبوة
 نبيـاً  جيعله أن صالته من ركعة كل يف تعاىل اهلل من يطلب أن مسلم كل على

  !!.إليه يوحى
 والتـابعني  الصحابة فات قد األعاجم هؤالء به جاءنا الذي الفهم هذا

 لـضبط  اللغـة  هـذه  فنـون  واضـعي  مجيـع  وفـات  ومواليهم، اخللص العرب من
 القـرآن  فسر من ومجيع غتها،بال وأسرار وآداهبا وفلسفتها ومعانيها ألفاظها

 عــشر الرابــع القــرن يف اهلنــد أعــاجم بعــض قــام حتــى -واخللــف الــسلف مــن
  !!األديان مجيع على به امتاز الذي األعظم وركنه اإلسالم أصل أنه يزعمون
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 عنـد  وقفت قد القاديانيني املسيحيني هؤالء ضاللة أن أظن كنت لقد
 هـــذه وأن املنتظـــرين، ملهـــديوا املـــسيح ظهـــور دعـــوى هـــو ،تتجـــاوزه ال حـــدّ

 أنــه دعــواه يف مــسيحهم كــذب بظهــور منــها أهلــها وخيجــل ســتموت الــدعوى
 ادعــى وقــد العــام، الــسلم هبمــا واســتبدل األرض، يف واجلهــاد احلــرب أبطــل

 ثـم  ذلـك،  تريـد  اأوروب أن يتوهم منهما كل كان إذ الدعوى، هذه عني البهائية
 ثـم  البلقـان،  وحـرب  الغـرب  رابلسطـ  حبـرب  اجلديدان، الدينان اأوروب بتكذّ

ــاريخ يف نظــري هلــا يــسبق مل الــيت العامليــة بــاحلرب  شــرها، باتــساع العــامل ت
 زعمـاء  يرجـع  ال والقاديـاني  البلـهاء  دعوى كذب ظهور ولكن ضرها، وعظائم
 قلـدوهم  مـن  يرجـع  وال وثروهتـا،  ونعيمهـا  الرياسـة  هذه وترك عنها، أدياهنما
 والنـــصارى املــسلمني  مــن  األعظــم  الـــسواد رد أن كمــا  أعمــى،  أصــم  تقليــداً 

 حـال  وتغـيري  ديـنني  أهـل  هدايـة  ادعـاء  علـى  اإلصـرار  مـن  مينعهمـا  لدعوامها
  !!!األرض

 دعوهتم نظموا وأهنم ضالالً، ازدادوا قد القاديانية أن يل ظهر قد وإذ
 وتفنيـد  علـيهم  الـرد  فسأجدد البهائية، مسيحيي كإخواهنم تعميمها وحاولوا
  .تعاىل اهلل شاء إن اآلتية األجزاء يف رىتُ االتمق يف مزاعمهم
  

  الدين كمال اخلوجة األستاذ
 شــيعة مــن الرجــل أن مــن يقــال كــان مــا إىل املاضــي اجلــزء يف أشــرنا

 ســؤاله علــى ذلــك يف احلــق اســتبانة يف ســنعتمد وأننــا ،القاديانيــة املــسيحية
 كـالم  ميـة اليو اجلرائـد  بعـض  كتب أن اتفق وقد احلجاز، من عودته بعد عنه
 عليـه  اطلـع  احلجـاز  مـن  الـدين  كمـال  األسـتاذ  عاد فلما .املعنى هذا يف جازم
 يـدين  ال وأنـه  حنفي مسلم بأنه فيه صرح بياناً اجلرائد يف فنشر عنه لئوسُ

 أصـدقاءه  وهننـئ  فنهنئـه  الكـذاب،  مسيحهم شيعة يف هو وال القاديانية بدين
  .وجل عز هلل حامدين بذلك املسلمني من
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  املغربي القادر عبد للشيخ متهيد
 أن القـدس  يف وأنا العامة احلرب سين من األوىل السنة يف يل اتفق

ــدي بــشاب تعرفــت ــن( امســه هن ــدين زي  مــن عرفــت مــن خــرية مــن )العاب
 .يقينـه  عـن  ودفاعـاً  ه،لدينـ  ومحيـة  وأخالقـاً،  وأدبـاً  وفـضالً،  علماً الشبان

 كـل  مـع  شـأنه  كـان  وكـذلك  ،والثقة الودّ وشائج وبينه بيين استحكمت وقد
 سـورية  جـاء  إمنـا  إنـه  يقـول  وكـان  .سـجاياه  مجيـل  علـى  ووقـف  عرفـه،  من

 يف مجعيتـه  وأن فيهـا،  الكتابـة  ملكـة  وحتـصيل  العربيـة  اللغـة  ةسـ ادر ألجل
 هلذا نفقتها على دتهأوف اليت هي نفس ألف مخسمائة عددها البالغ اهلند

 انقـضت  ثـم  .بـالده  إىل الرجـوع  وبـني  بينـه  حالـت  قد احلرب نأو .الغرض
 مـصر  إىل فـساقته  ،اإلنكليزيـة  الـسلطة  بـه  فنـذرت  دمـشق  فأوطن احلرب

 .الربيطانيـة  املـصلحة  ضد احلرب اءأثن يف يشتغل كان أنه حبجة وحاكمته
 صـيف  يف دمـشق  ارز حتـى  يكاتبين وجعل )بنجاب( بالده إىل وعاد تربأ ثم

 املسيح خبليفة امللقب األمحدية الفرقة زعيم الدين بشري املريزا 1924 سنة
 املـريزا  بقـدوم  فيه خيربني )العابدين زين( الصديق من كتاب ومعه املوعود

 أتبـاع  مـن  هو العابدين زين أن ذاك إذ ففهمت .استقباله حبسن ويوصيين
 أنه فهمت كما الدوالب، ذلك يف احملركة )املاكينة( هو بل البنجاب، مسيح
 يف والتعلـيم  الرتبيـة  بـشؤون  ويقـوم  املوعودة املسيحية يف السر كتابة يتوىل
  .اجلديدة اجلامعة تلك
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 عليـه  وهيـاجهم  دمـشق  أهل مع )الدين بشري املريزا( أمر من كان ثم
 ويف فيهـا،  العـام  األديـان  مـؤمتر  شـهود  لنـدرة  دمـشق  الرجل فغادر كان ما

 دمـشق،  إىل نفـسه  العابـدين  زيـن  جـاء  1925 سـنة  أي لتاليـة ا السنة صيف
 إال جملـس  وإيـاه  يـضمين  يكـن  مل ثـم  معاتبته، يف جهداً آل ومل به، فرحبت

 هنازلـه،  وطـوراً  جنادلـه،  تـارة  فكنـا  دعوهتم، وغريب فرقتهم، ذكر فيه جاء
 حنلتهم تفرغ لو عليه متنني ما وشدّ عنه، ننافح وأحياناً منه، نعجب وآونة
 مـن  هلـا  فيكـون  فيـه،  أفرغوها الذي القالب غري جدّي، إصالحي قالب يف

 تارة فكان احلكيمة، الصوفية للطرائق كان ما العامة الرتبة يف األثر حسن
 املوافقـة  مـين  يُريـغ  فكـر  إىل خيـالفين  وطوراً إليه، ويرتاح قويل إىل يصغي
  .عليه

 – مـشق د إىل فرقتـهم  علمـاء  مـن  لـه  رفيـق  مـع  جميئـه  من القصد أما
 زعــيم وبــني أفاضــلها بــني وقــع كــان الــذي التفــاهم ســوء إزالــة يريــد أنــه فهــو

 تعــابري بعــض عــن واإلهبــام الغمــوض ويكــشف )الــدين بــشري( املــريزا الفرقــة
 زعمـه  يف تنطبـق  أهنا مع الظن، وبه هبا فيسيئون منه يسمعوهنا كانوا وأقوال
 بالفعـل  )عابـدين ال زيـن ( باشـر  وقـد  .بنـصوصه  وتلـتحم  اإلسـالم  تعـاليم  على

 مـن  نفـراً  ونـاظر  الـصحف،  بعـض  يف مقـاالت  املعنى هبذا ونشر هذه وظيفته
ــاء ــشبان، العلمـ ــالة وكتـــب والـ ــا رسـ  تلـــك بعـــض تتـــضمن دمـــشق يف وطبعهـ

 فألفـه  للفائـدة  وأمجـع  مادة أغزر يكون آخر كتاباً يضع أن رأى ثم املناظرات،
 دمـشق  يف طبعـه  وقـد  صـفحة  )215( حنـو  بلـغ  )ووفاتـه  املسيح حياة( ومساه
 العلمـاء  مـن  املـشهورين  بعض إىل منه وأهدى ه،ومعارف أصدقائه على ووزعه

 بلهجــة وكلفــين منــه، نــسخة إيلّ وقــدّم داري يف زارنــي وقــد والــصحافيني،
 وقــد الكلمــة، هـذه  فكتبــت عنــه، وتـؤثر  تنــشر كلمــة أكتـب  أن احملــب الـصديق 
 واخـرتت  صـديقه،  يقالـصد  هبـا  ويعاتـب  احلقيقـة،  عـن  تعـرب  كلمـة  خـري  رأيتها

 ومهيمنـاً  حكمـاً  رشيد السيد األبرّ الصديق ويكون فيها، لتنشر )املنار جملة(
  :الكلمة هي وهذه عليها،
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 املـسيح  حيـاة ( موضـوع  يف )العابـدين  زيـن ( صـديقي  يـا  كتابك طالعت

 كـان  مـا  لـك  أذكـر  ذا أنا فها فيه، رأيي وإبداء عتهمطال كلفتين أن بعد )وموته
 االستـشهاد  عـن  هـذه  كلمـيت  يف أعرضت وقد أتصفحه، وأنا نفسي يف جيول

 فيمــا أنازعــك مل أنــي كمــا تأويلــها، يف قــالوه مــا وســرد الدينيــة بالنــصوص
 أمرنــا إصــالح نّأ أعتقــد صــرت ألنــين - القبيــل هــذا مــن وأولــت أنــت ذكــرت

 تأويلـها و النـصوص  تلـك  طريـق  عـن  -املـسلمني  معـشر  - فرقنا بني والتوفيق
 )احملاكمـات ( طريق من والتوفيق اإلصالح أرجح فأنا -يفيد ال عقيماً أصبح
 إىل والرجـوع  الزمـان،  حبـوادث  االعتبـار  ثم والتارخيية، واالجتماعية العقلية
  :فأقول العمران، نواميس
 عليـه  عيـسى  الـسيد  أن إىل يـذهب  )أمحـد  غـالم ( دعوتكم صاحب إنّ
 حتـى  األرض يف وسـاح  وشـفي  تداوى ثم رمق وفيه الصليب عن أنزل السالم

 يعتقــد كمــا جبــسده الــسماء يف حيــاً اآلن هــو فلــيس ،مثــة ودفــن كــشمري بلــغ
ــسلمون ــصارى امل ــضرورة ،والن ــه وبال ــزل ال ســوف أن ــسماء مــن ين  آخــر يف ال
 األمـة  شـعث  يلـمّ  وهديه مسته على رجل املسلمني بني من يقوم وإمنا الزمان

 هـذا  أن إىل )أمحـد  غالم( ذهب وقد ،شتاتال بعد فرقتها وجيمع اإلسالمية
 مجيـــع أول ثـــم الـــسالم عليـــه عيـــسى الـــسيد نـــزول مـــن ورد مـــا معنـــى هـــو

  .املعنى هذا إىل وأرجعها النصوص
 غـالم ( بـه  قال مبا يقول من اليوم املتعلقني املسلمني أحرار يف يوجد قد

 ولكـن  لـه نزو علـى  الدالـة  اآلثـار  ويـؤول  حقيقيـاً  موتـاً  املـسيح  موت بشأن )أمحد
 وإمنـا  بـه،  إليـه  املـوحى  مذهبـه  أمحـد  لغـالم  املتابعـة  قبيـل  من هذا قومهم ليس
 يف نزولـه  ثـم  الـسماء  إىل وصـعوده  عيـسى  حيـاة  كون من جاءت له املوافقة هذه
 رضـي  علمائنـا  مجهـور  اعتمـد  الـيت  نوعهـا  مـن  العقائـد  كـسائر  هي الزمان آخر
 فيمـا  االعتقـاد  هـذا  غلب وقد .ةاإلهلي القدرة بشمول إمياناً ظاهرها عنهم اهلل
 العقائـــد كتـــب يف نوّدُ حتـــى وشـــاع الكـــالم مـــسائل مـــن النـــوع هـــذا مـــن كـــان
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 مـا  غـري  إىل يـذهب  مـن  املتقـدمني  اإلسـالم  علماء يف يوجد كان وإن ،اإلسالمية
 أظهـر  وتكون العقل توائم معان إىل ويرجعها اآليات ظاهر فيؤول اجلمهور عليه

  :منها كثرية ذلك وأمثلة طبيعيةال النواميس مع التحاماً
ــوثر )1( ــلى للـــنيب أعطـــي الـــذي الكـ ــه اهلل صـ ــلم عليـ ــة يف وسـ  :اجلنـ

  .الكثري اخلري أنه يعتقد من وهناك جار، هنر أنه املشهور
ــدوا الـــذين مـــسخ )2( ــردة الـــسبت يف اعتـ  مـــسخوا أهنـــم املـــشهور :قـ

  .وأخالق قلوب مسخ إنه :يقول من وهناك حقيقة،
 الـسماوات،  أعلـى  يف ماديّ جسم أنه املشهور :رشهوع اهلل كرسيُّ )3(

  .والسلطة كالعظمة جمازياً معنى له يعتقد من وهناك
 القيامـة،  يـوم  فيـه  ينفخ حقيقي بوق أنه املشهور :الصور يف النفخ )4(

  .وإشهاره األمر إعالن عن كناية أنه يعتقد من وهناك
 ذي مبيــزان حقيقــي وزن أنــه املــشهور :القيامــة يــوم األعمــال وزن )5(

 العـادل،  القـضاء  بـالوزن  املـراد  أن يعتقد من وهناك .وكفتني لسان
  .جماهد قول أنه الطربي وقال

 جبـسده  عيـسى  حيـاة  مـسألة  مجلتـها  ومـن  املـسائل،  من ذلك غري إىل
 تفـسري  يف كمـا ( يقـول  عبـاس  ابـن  دام وما منها، ونزوله السماء يف العنصري
ــربي ــراد أن )الطـ ــه املـ ــاىل بقولـ ــكمتو( تعـ ــك )فيـ ــرم ال مميتـ ــون أن جـ  يف يكـ
 ،)أمحـد  غـالم ( لـوحي  أتباعـاً  ال عبـاس  البـن  أتباعاً مبوته يقول من املسلمني

 أو الـوحي  دعـوى  عنـاء  إىل حتتـاج  ال فهي الدين يف فهم مسألة املسألة إن إذ
  .أجلها من ملك نزول

 إليـه  يذهب مبا يصرح ال للجمهور املخالفني هؤالء من الواحد أنّ غري
 يف النــاس يــدع فهــو عليــه، تــشنيعهم خــشية النــاس أمــام ذكرنــا مــا ثــالأم يف

 لــبعض موافقــاً كــان فرمبــا فيــه خيــالفهم كــان إن أمــراً هــو ويعتقــد غفالهتــم
 خبـارجني  وليـسوا  قبلتنـا،  أهـل  من هم الذين املعتزلة ماءللع أو السلف علماء
  .ملتنا عن
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 سـكاهنا  وعقليـة  اهلنـد  بيئـة  مـن  وجـد  فقـد  )أمحـد  غالم( حضرة أما 
 مـا  اإلنكليزيـة،  السلطة أيدهتا اليت الفكرية باحلرية املشبع الوسط ذلك ومن

 صدد يف )أمحد غالم( أنّ السيما املسيح، موت يف برأيه اجلهر على ساعده
ــوحي ادعــاء ــه لنفــسه ال ــذلك ليتوصــل املوعــود املــسيح هــو وأن  إفحــام إىل ب
  .املبشرين أعدائه

 الـصليب  علـى  وهـو  عباس ابن قول من يُفهم ما على ميت إذاً فعيسى
 مكــان أي ويف اهلنــد؟ يف أو فلــسطني يف مــات ثــم حيــاً الــصليب عــن أنــزل أو

 ولكــل تارخييــاً حبثــاً فيبقــى بــصراحة، القــرآن عليــه يــنص هــذا فكــل دُفــن؟
 ويقتنع لديه تتوفر اليت األدلة حسب صواباً يراه مذهباً فيه يذهب أن إنسان

  .هبا
 ســوف عيــسى أن علــى تــدل وأحاديــث آثــاراً هنــاك إنّ :يقــال أن بقــي

 بأحـد  مؤولـة  األحاديـث  هذه تكون فبالطبع ،الزمان آخر يف )يظهر أي( ينزل
 تتبـادر  الـيت  التآويـل  هـذه  ومـن  مبوتـه،  تقـول  الـيت  الطائفة عند التأويل طرق
 إليـه  ذهـب  الـذي  التأويـل  .اإلسـالمية  العلـوم  علـى  وقـوف  له من كل ذهن إىل

 ةمسـ  علـى  يكـون  الزمـان  آخـر  يف املـسلمني  من رجل ظهور من )أمحد غالم(
  .رحيهم وذهاب مخوهلم بعد باملسلمني فينهض وهديه املسيح

 الـــذي عيـــسى إنّ :يقـــال الّـــأ املـــسلمني مبـــصلحة ماألعلـــ أنّ ريـــب وال
 واحـد  ومكـان  واحـد  زمـان  يف يقوم واحد شخص هو الزمان آخر يف سيظهر

 صـديقنا  عنـه  ونقلـه  نفـسه  )محـد أ غالم( قاله ما ذلك يف الصواب القول بل
 نــص هــو وهــذا 211 صــفحة )ووفاتــه املــسيح حيــاة( كتــاب يف العابــدين زيــن
  :حبرفه قوله

ــا« ــتم العيــسوية مقــام إنّ أقــول ال كــذلك وأن ــأ وال وانطــوى بــي خُ  يتي
 جيـيء  أن باإلمكـان  إنـه  مـرة  بعـد  مـرة  وأقول ألؤمن إني بل كال بعدي، مسيح
  .»مسيح آالف عشرة من أكثر

 النــاس هلدايــة الزمــان آخــر يف يظهــرون الــذين فاملــسحاء هــذا لــىوع
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 الـسنة  أهـل  مـذهب  مـع  يتفـق  هـذا  واعتقـاده  )أمحد غالم( اعتقاد يف كثريون
 بنـاء  )دينـها  أمـر  األمة هلذه جيدد من قرن كل رأس على يبعث( تعاىل أنه من
  .املعنى هذا يف وارد أثر على

 للهدايـة  الزمان آخر يف يقوم من كل فيسمي يتسامح أمحد غالم لكن
 فيــسمونه الــسنة أهــل أمــا )جمــدداً( يــسميه كمــا )ومهــديًا مــسيحاً( العامــة

ــدداً( ــون فقـــط )جمـ ــدد )املهـــدي(و )عيـــسى( بلقـــب وحيتفظـ  .األخـــري للمجـ
 نـره  مل لـو  لفظيـاً  )أمحـد  غـالم ( وبـني  بيننا اخلالف وجنعل نتفق أن ويوشك

 )ورسـوالً  نبيـاً ( اجملـدد  سميفي والتساهل التسامح يف ويزداد فيخالفنا يعود
 ممـا  أوسـع  والعيسوية التجديد دائرة تكون إذاً ،)ومهدياً مسيحاً( يسميه كما
 جمـددون ( املسلمني يف يقوم وسوف وسيقوم يقوم اآلن وبعد فاآلن .نظن كنا

 مـن  رجـال  -واحـد  واملعنى خمتلفة ألفاظ- )وأنبياء ورسل ومهديون ومسحاء
  .املسلمني هلداية متباينة وأمكنة تعددةم أوقات يف يظهرون املسلمني
 حــسناً متبــوءاً لنفــسه )أمحــد غــالم( وجــد الواســعة الــدائرة هــذه يف

  .فتبوأ
 كتبــه يف نفــسه يــسمي وفهــ واأللقــاب، احللــي هــذه كــل نفــسه أعطــى

ــاً( ــة وال مججمــة دون مــن )ورســوالً نبي ــل .تقيّ ــن( صــاحبنا أن األغــرب ب  زي
 ىيــصل كمــا عليــه، والــسالم بالــصالة اًمــشفوع إال امســه يــذكر ال )العابــدين

  .وسلم عليه اهلل صلى النيب على
 كـان  فـإذا  األلفـاظ؟  إطـالق  يف التـسامح  يضركم ماذا :يقال أن وميكن

 كمـا  )ورسول نيب( اسم اإلسالم يف يظهر جمدد كل على يطلق )أمحد غالم(
 اعالنز من تفادياً التسمية هذه له مّفلنس )عيسى(و )مهدي( اسم عليه لقيط

ــل .األلفــاظ حــول ــا وك ــا األمــر يف م ــسمي أنن  وهــو فقــط، جمــدداً اجملــدد ن
ــسامح، كــل يتــسامح ــاً( فيــسميه الت ــساحمه ويــبين )ورســوالً نبي ــى هــذا ت  عل
  .والرسالة للنبوة اللغوي املعنى أصل يف التوسع

 بــل مــرّ، مبــا يكتفــي ال )أمحــد غــالم( ولكــن نعــم، :اجلــواب يف فتقــول
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 الــنيب املــسيح املهــدي اجملــدّد ذلــك أن ويــزعم آخــر، إفراطــاً فيفــرط يعــود
 الـذي  اجملدد ال جمدد كل يريد بالطبع وهو -اهلل من وحياً يتلقى – الرسول

ــام ــان قـ ــده بقاديـ ــصوّر ال إذ .وحـ ــشر أن يتـ ــددين يبـ ــسميهم باجملـ ــاء ويـ  أنبيـ
  .خاصة وحده هو إليه يوحى وإمنا إليهم، يوحى ال إهنم :يقول ثم .ومرسلني

 )الـوحي ( كلمـة  مفهوم يف )أمحد غالم( مع طويلني اروحو جدال وبعد
 مبــا ســلمنا :لــه ونقــول نعــود -واصــطالحاً لغــة اجملــددين هلــؤالء يكــون الــذي
  :ولكن قلت

 ملــك بتكلــيم يكــون وزمــالؤك أنــت تتلقــاه الــذي الــوحي هــذا هــل )1(
 القـرآن،  يف املـذكورين  نبيـاء ألا إىل يـوحى  كان كما مسموع وبصوت
 )أمحـد  غالم( قال فإن وسلم؟ عليه اهلل صلى حممداً وأن وخاصة

 هــو وإمنـا  ملـك،  بتكلــيم لـيس  املتـأخرين  اجملــددين هـؤالء  وحـي  إنّ
 نكـاد  أو معـه  ونتفـق  لـه،  نـسلم  نفـسي،  شـعور  وجمـرد  إهلام، حمض
 مــسموع وبــصوت ملــك بواســطة نتلقــاه وحينــا إن :قــال وإن نتفــق،
  :فنسأله منه

 كالمــــاً أو إهلامــــاً يتــــهأدع ســــواء مطلقــــاً( الــــوحي هــــذا نّإ هــــل )2(
 أنـه  أو وهـم،  وال خطـأ  إليـه  يتطـرق  ال معـصوم  وحي هو )مسموعاً

 خيطـئ  قـد  معـصوم،  غـري  إنـه  :قـال  فـإن  يـصيب؟  وقـد  خيطئ، قد
 .كـدنا  أو اتفقنـا  قـد  حنـن  هـا  :وقلنـا  ورضـينا  سـلمنا  يـصيب،  وقـد 
 من الباطل يأتيه ال معصوم وحي إخوانه ووحي وحيه إنّ :قال وإن
 ثـم  .الكالم عن وننقطع نبلت ذلك قال إذا -خلفه من وال يديه بني
  :ونسأله ونتشدد نعود

 أمـره،  يبلغـه  مـن  كل على أتباعه توجبون هذا املعصوم وحيكم هل )3(
 :قـال  فـإن  يرفـضه؟  أن وسـعه  ويف يتبعه، أن وسعه يف املسلم أن أو
 حبـسن  األمـل  إلينـا  عاد يرفضه، أن وسعه ويف يتبعه، أن وسعه يف

 بـه  يـؤمن  أن وحينا بلغه مسلم كل على جيب بل :قال إنو التفاهم،
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 فيخامرنــا اليــأس يعــود ذلــك قــال إذ .أخرويــاً عقابــاً اســتحق وإال
 وهجـر  طويـل،  سـكوت  وبعـد  الرجـل،  وبـني  بيننـا  واسـعة  هوّة ونرى

 يكــون قــد ســؤاالً فنــسأله ثانيــة )أمحــد غــالم( إىل نرجــع مجيــل،
 االسـتيثاق  يف ةدزيـا  هإليـ  نعـود  أننـا  غـري  سـبق،  ممـا  فهم قد جوابه

  :والتثبيت
 واألنبيـاء  اجملـددين،  إخوانـك  سـائر  على وتستعلي أنت تستند هل )4(

ــه، اإلميــان جيــب الــذي وحــدك أنــك فتــدعي املتــأخرين، ــاعتّوا ب  ب
 نعـم  :لقا إن هبم؟ اإلميان وال باعهمتّا جيب ال اآلخرين وأن وحيه،

 .بــسالم فناوانــصر عنــاهودّ باعــه،تّا علــيكم جيــب الــذي وحــدي أنــا
 واملهـديني  املـسحاء  أولئـك  مجيـع  تتبعـوا  أن علـيكم  بـل  ال، :قال وإن

  .املتأخرين
ــا ذلـــك قـــال إذا ــا معـــه احلـــديث ختمنـ  الـــذين اجملـــددين إنّ :بقولنـ
ــد مبنــصب اعرتفــت ــام أو( التجدي ــسوية مبق ــا العي ــه هــي كم  وقــد )عبارت
 بأنـه  ادّعـى  أحـدهم  نـسمع  مل اإلسالم تاريخ من خمتلفة عصور يف ظهروا
 غـالم (و أهنـم  مع باعه،تّا الناس على جيب وأنه معصوماً، اًوحي إليه يوحى
 اجملـددين  من دعنا ؟)االمتياز( هذا فلماذا واملقام، املرتبة يف سواء )أمحد

 الزمــان آخــر يكــن مل زمــاهنم إنّ :يقــول قــد )أمحــد غــالم( فــإنّ املتقــدمني،
 فلـم  الدينيـة،  آلثـار ا مـن  يفهـم  حـسبما  اجملـددون  املسحاء فيه يظهر الذي
 أجــل .موعــودين مــسحاء وليــسوا )بــسيطني( جمــددين ســوى أولئــك يكــن
 اهلداية باسم املتأخرة األزمنة هذه يف قاموا الذين الزعماء يف يقول وماذا

 بـن  حممـد  كالـشيخ  كـثريون  خلـق  هبـديهم  واهتـدى  هبـم  استنار وقد العامة،
 وابنــه لــسنوسيا أمحــد والــسيد العــرب، جزيــرة يف اجملــدد الوهــاب عبــد

 الــدين مجــال وكالــسيد الــشريفني، واحلــرمني إفريقيــا قــارة يف 2املهــدي
 هـذا  جمددا أهنما مريدومها يعتقد الذين اإلمام األستاذ وتلميذه األفغاني
 ونــرى الكــثريون، هبــا انتفــع وهدايــة بإرشــاد قــام ممــن هــؤالء وغــري العــصر
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 لإلسـالم،  خدمتـهم  وحسن الئهم،وب واالعرتاف حبهم، يف يتفانون أتباعهم
 مـن  ورد فيمـا  املعـين  احلقيقي اجملدد هو صاحبه أن إىل منهم كل ويذهب
 وال حيـــاً يـــدّع مل املعاصـــرين اجملـــددين هـــؤالء مـــن أحـــداً إنّ نعـــم اآلثـــار؟
ــة ــام( وال مهدوي ــسوية مق ــو ولكــن )عي  هــذه ادعــى أحــدهم أنّ افرتضــنا ل
ــد الـــدعوى،  لـــه وأن أتباعـــه، يف واخلـــري اإلصـــالح أثـــر بظهـــور دعـــواه وأيـّ
 ذلك عىادّ لو )وأتباعه أمحد غالم يفعل كما( مريدوه له يسردها كرامات
 يكـــن مل إن هبـــم بـــشر قـــد نفـــسه )أمحـــد غـــالم( وهـــذا لـــه؟ نقـــول فمـــاذا

 إمنــا اآلن وحنــن )العيــسوي ومقــامهم( فبمنــصبهم وأشخاصــهم بأعيــاهنم
 لنفـسه  )أمحـد  غـالم ( حنلـه  الـذي  )العيسوي املقام( هذا طبيعة عن نتكلم
  .عفواً اجملددين من ولغريه

 غـريه  قيـام  مـن  يتوقـع  وما الدعوة، هبذه )أمحد غالم( قيام أن جرم ال
 يف -العـشرين  القـرن  يف وهـي  – ستـرتك  اإلسالمية األمة جيعل دعوته مبثل

 هــذا يف احليــة األمــم نــرى بينمــا .الوســطى القــرون بظلمــات أشــبه ظلمــات
 النهـضات  ويف املعهـودة  األسـباب  مادهـا ع أبنائهـا  مـن  الكـثريين  بنبـوغ  العصر
 يف النهـضات  هـذه  وتـاريخ  Renaissance )رينسانس( بكلمة عنها يعربون اليت
 املـدارس  يف للطـالب  يـدرس  ممـا  فيهـا،  املـؤثرة  والعوامـل  وتطوّراهتـا،  أمة كل

 القـدوة  هـذه  مـن  اسـتفاد  وقـد  املتأخرة، والشعوب املقصرة، األمم به لتقتدي
 هنــضتها تنــهض فهــي والغــرب، الــشرق يف األرض أمــم مــن بقليــل لــيس عــدد
 وحنن واالجتماعي، السياسي اإلصالح طريق من مكانتها وتتبوأ شعثها وتلمّ

 مـن  األمـم  تلـك  مـستوى  إىل النـهوض  منـا  قـومٌ  حياول املسلمني معشر وحدنا
 القهقـرة،  فيـه  متشي طريق من مساوي، روحاني طريق من ،وعرٍ ملتوٍ طريق
 بـني  والتفرقـة  الـشمل  ومتزيـق  والنـزاع  اخلالف إىل بيعتهبط يؤدي طريق من

 .احلاضـر  عـصرنا  يف الروحانيـة  املهدويـة  دعـوى  نتيجـة  هـي  هـذه  .املسلمني
 مهـدي  القارئ ينسى وال ومكان، زمان كل يف للعيان، بارزة وهي ينكرها ومن

  .السودان
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 وتنــوير األخــالق، وإصــالح العلــم، طريــق مــن اجتماعنــا نــصلح ال ملــاذا
 مـذ  ودمنـة  كليلـة  محامات هنضت كما مشرتكة، هنضة األمة فتنهض فكار،األ

 ذلـك  بـدل  نـسلكه  أن بنـا  األجدر هو الطريق هذا أليس الشبكة، على تعاونت
  فيه؟ الناس سوق )أمحد( غالم يريد الذي امللتوي الطريق

 بـالقرون  تليـق  )الروحـاني  اإلصـالح  دعـوى ( الـدعوى  هـذه  كانت إذا
 تـروج  أتراهـا  القـرون،  تلـك  أهـل  استـصالح  اإلهليـة  الـسنن  حبسب املاضية
 يتبــدل كــاد حتــى شــيء كــل وتبــدل واألفكــار، العقــول اختلفــت وقــد اليــوم
  والنهار؟ الليل

 الــوراء إىل نرجــع وحنــن وعقليتـها  ثقافتــها يف األمــام إىل تتقــدم األمـم 
  .السنني من مئات

 إىل للوصــول العــصر أمــم فيــه ســارت الــذي املطــروق الــسبيل ألــيس
 الوطنيــة الوحــدة وتقويــة الــداخلي اإلصــالح هــو .واملدنيــة العــزة مــن ايتــهاغ

 الرتبيـتني  وتقـويم  واالمتحـان،  التجربـة  على املؤسسة الصحيحة العلوم ونشر
  والعائلية؟ السياسية

 أبــصارها عــن زالــت الــيت األمــم، إهنــاض يف األقــوم، الطريــق هــو هــذا
 فرمبــا اجلهالــة مهامـه  يف مرتكــسة زالــت مـا  الــيت تلــك أمـا  الــوهم، غـشاوات 

 يغلـو  بـل  الغيـب،  عـامل  مـن  واالسـتمداد  والعـصمة  الـوحي  دعوى لديها راجت
 مهمزعي يف البهائيني كدعوى واملزاعم الدعاوى من مرتقى أمسى إىل دعاهتا
 النبــوة فــوق كانــت رمبــا مرتبــة وهــي )هبــياأل هبــي( اســم لــه اخرتعــوا الــذي

  .والرسالة
 أصـبحت  اإلسالم عقائد بني أمرها خطورة على العظمى اخلالفة إنّ

 عليهـــا يـــسيطر أن خـــشية انتحالـــه تـــأبى ممـــا الناهـــضة اإلســـالمية األمـــم
 بسهولة أمكنها مدعيها قياد أو املهدوية بدعوى بالك فما بواسطته، األجنيب

  .به وتؤمن له، ختضع اليت الطائفة على سلطاهنا تبسط أن
د  آنفـاً  إليهـا  أشـرنا  الـيت  العـصرية  النهـضة  طرق  األمـة  أبنـاء  بـني  نوحـّ
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 هبــا، خــاص حيّــز يف فرقــة كــل جيعــل حبيــث الــدعوى هــذه فيهــا تظهــر الــيت
 علـى  اسـتيالئها  أمـد  يطـول  أن تطمـع  الـيت  املـستعمرة  الدولة تستفيد وبذلك
  .األمة تلك

 اهلنــد حلكــام يــروق ممــا )أمحــد غــالم( دعــوى تكــون أن يــدرينا ومــا
ــانيني ــه الربيطـ ــساعداً ويرونـ ــق علـــى مـ ــةكل تفريـ ــروة وفـــصم املـــسلمني مـ  عـ

 سـيطرهتم  ودوام الـبالد،  يف قـدمهم  رسـوخ  إىل بالطبع ذلك فيؤدي وحدهتم،
  .عليها

 هــذا نكتــب وحنــن الــصحف يف قرأنــا أننــا املــصادفات لطيــف ومــن
 أنـه  ادعـى  الـذي  )مـورتي  كريـشنا ( الـشاب  الـوثين  اهلنـدي  ذلـك  خـرب  املقال

 واألمـريكيني  األوروبـيني  مـن  مجاعة هذه دعواه روَّج وقد )املنتظر املسيح(
 كـانون  شـهر  يف عاماً مؤمتراً فيه له وعقدوا مدارس، يف معبد له واوأنشؤ
 واألمـريكيني،  األوروبـيني  من ألفاً عشرين حنو شهده 1925 سنة من األول

ــيطوفون ــسيحهم وسـ ــذا مبـ ــار هـ ــشرين األرض أقطـ ــذرين، مبـ ــل ومنـ  فلعـ
 اجلديـد  املـسيح  هـذا  لظهـور  الطريـق  مهـدت  اليت هي اإلنكليزية السياسة

ــي بــني ــد وثني ــستفيد اهلن ــه مــن فت ــة تفتيــت ورائ ــة الكتل  تعــب الــيت الوثني
 متزيـق  )أمحـد  غـالم ( ظهـور  مـن  اسـتفادت  أهنـا  كمـا  تكوينها، يف )غاندي(

 يف اخلالفـــة مجعيـــة الســـيما اجلمعيـــات تـــسعى الـــيت اإلســـالمية احلـــدة
  .تكوينها

 كنـت  ولـو  )ينالعابـد  زيـن ( صـديقي  يـا  بـه  أحـدثك  أن أردت مـا  هذا
 عـــن العرتضـــت اجللجلـــوتيني، واألغبيـــاء اجلامـــدين، اجلهلـــة أولئـــك مـــن

 الفطــن العــامل ذلــك ولكنــك وعتابــك، لومــك يف الــنفس أطلــت وملــا طلبــك،
 ونـصرة  القـرآن  خدمـة  علـى  وعاهدتـه  عاهـدني  أنـه  ينـسى  ال الـذي  املتنور

 لقــرآنا أخــدم أن أريــد وأنــا إال ذلــك علــى اهلل يعلــم عاهدتــه ومــا تعاليمــه،
 أخـدم  أن أريـد  وأنـا  إال ذلـك  علـى  اهلل يعلـم  عاهدتـه  ومـا  تعاليمـه،  ونصرة
 أيهـا  ظـين  فحقـق  املوعـود،  املـسيح  طريق من ال املعهود، طريقه من القرآن
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 .نفــــسك مــــن اإلنــــصاف موضــــع إىل تغلغــــل هــــذه كلمــــيت ودع بــــك، األخ
  .والسالم

  املغربي دمشق
  
 صـــديقه لــوم  يف لـــنّفَسا أطــال  قـــد الكاتــب  إنّ :أقـــول احلــق  )املنــار (
 يف معـه  شـأنه  كـان  كمـا  املقـال،  هـذا  يف معـه  شـأنه  كـان  بـل  قـال،  كما وعتابه
 هنازلـه،  وطـوراً  جنادلـه،  تـارة  فكنـا  :بقوله وصفه الذي واجلدال، احلوار ذلك
 إال يظهـر  فيمـا  ذلـك  علـى  محلـه  ومـا  .عنـه  ننـافح  وأحيانـاً  منـه،  نعجب وآونة
 يريـدون  حنلتـه  وأهـل  هـو  أنـه  دعواه يف خملص العابدين زين صديقه أن ظنه

 بــالرفق إليــه دعــي إذا احلــق إىل يرجــع أن ويرجــ وأنــه للمــسلمني، اإلصــالح
 ظنـه  صـدق  فـإن  والـرباهني،  احلجـج  مـن  فيه ميارى ال ما عليه وأقيم واللني،
 بـأن  وآمنـا  املخطـئني،  مـن  القاديانيـة  جبميـع  ظننـا  سـوء  يف كنـا  بأننا اعرتفنا
  .املناظرين أساليب أفضل )املغربي( صديقنا أسلوب

 أرد وكنــت  ياتــه ح يف كتبــه  إيلَّ يهــدي  )القاديــاني  أمحــد  غــالم ( كــان
 أنـه  أوالً ظننـت  وقـد  فيها، اجلهل من دونه ما بعض لناسول له وأظهر عليها،
 فيعتقـــدون، ويتمنـــون فيخـــالفون، يتخيلـــون الـــذين املمـــسوسني، أولئـــك مـــن

 بعـضهم  رأينـا  وقـد  منهم، زمان لوخي وال أخرى والنبوة تارة املهدوية فيدعون
ــا ــار ومسعن ــن وهــم .بعــض أخب ــات م ــة طبق ــها يف خمتلف  أو ومعارفهــا تربيت
ــفاهتا ــا .صـ ــان ورمبـ ــهم )البـــاب( كـ ــهاء، ال منـ ــده وال البـ  امليـــد ذو عبـــاس ولـ
 التجـوز  يف لبالغـت  الـشرع  أدب ولـوال  اهبـاء،  بعبـد  نفـسه  لقـب  الذي والدهاء،
  .البهاء خالق فسميته

 يكــن مل لــهودج وغــروره هوســه علــى القاديــاني نأ يعنــد تــرجح وقــد
 مـن  كـثرياً  يقنـع  أن ميكنـه  أنـه  ظـن  أنـه  هوسـه  قـصارى  وإمنا ادعاه، ما يعتقد
 يتعمـد  كان وقد ،اإلعجاز حد بلغ وأنه اهلل، من وحي كالمه بعض بأن الناس
 نـسخت  قـد  اجلهـاد  فرضـية  أن بزعمـه  الكاتـب  إليه أشار مبا اإلنكليز خدمة
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ــى ــسانه، عل ــل ل ــان ب ــدعو ك ــز اخلــضوع يف اإلخــالص إىل ي  والرضــا لإلنكلي
 احلكومـة  إطـراء  يف ولـه  .معـاً  الـسياسة  ويف الدين يف مفسد فهو بسلطاهنم،
 زعمـه  ومنـه  نفـاق، ال كـثري  كـالم  هلـا  املسلمني إخالص إىل والدعوة الربيطانية

 بـه  صـرح  كما نشره، على وتساعد حهوترج اإلسالم تفضل اإلنكليز ملكة أن
  .وغريه )البشرى محامة( تابهك يف

 اللغـة  بدراسـة  العنايـة  أشد عين قد كان أنه يعلم ونثره نظمه قرأ ومن
 إليهـا  سـلك  وأنـه  وآداهبا، فنوهنا علماء جهابذة نع تلقهاي ومل بنفسه العربية
 وغريهـا  الـسبع  املعلقـات  حفـظ  وأنـه  الغايـة،  إىل يصل مل ولكنه األحب املنهج
 كـثرياً  أو كلـها  احلريـري  مقامـات  وحفظ ولدين،وامل اخللص العرب أشعار من

 والنثـر  النظم أن رأى وملا السجع، التزام تكلف مع والنثر، بالنظم وعين منها،
 اهلنــد علمــاء مــن هبمــا اشــتهر مــن قلــة علــى عليــه وســهال لــه دانــا بالعربيــة
 جلهلـه  ظـن  كـثرية،  سـنني  املـدارس  يف وفنوهنـا  علومها مارسوا الذين وأدبائها
 حـدّ  والبالغـة  الفـصاحة  يف وبـالغ  باإلهلـام،  مؤيـد  أنـه  وينثـر  يـنظم  ما بفساد

ــه اإلعجــاز، ــه وأن ــدعي أن ميكن ــوحي ي ــاء حــدىويت ال ــد علم ــه، مبــا اهلن  يكتب
 .املـسلمني  سـائر  مـن  واجلمـاهري  الـشيعة  عنـد  املنتظـر  املهدي هو أنه فادّعى

 قيــام لقبيــ نزولــه أو ظهـوره  املــسلمون ينتظــر الــذي املوعـود  املــسيح هــو وأنـه 
 أن معجزاتـه  أكـرب  ومـن  -اليهـود  وكذا– أيضاً النصارى ينتظر والذي الساعة،
  !!له تصديقاً خسف قد القمر

 وكلـها  أيـضاً  إعجازيـة  قـصائد  ولـه  )أمحـدي  إعجـاز ( مسـاه  كتابـاً  ألَّف
 يف املنـار  مـن  جملـدات  عـدة  يف علينـا  رددنـا  وقـد  وسـقطه،  القـول  سخف من

 ال الــذي نظمــه والســيما منــها شــيء نــشر إىل وســنعود بعــده، ومــن عهــده
 عليــه رددنــا ملــا أننــا اآلن نــذكر وإمنــا إعــراب فيــه يلتــزم وال وزن لــه يــستقيم

 وتوعـد  املخبـولني،  وتناقض املعتوهني، وهتافت املصروعني، هذيان فيه هذى
  .العاملني رب من املبني، بالنصر ميثاق له من أو القادرين، توعد

  .إيلَّ اإلعجاز كتاب الهإرس ذكر أن بعد )9و8ص( يف قال
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 لالستفسار، املكاتيب بعض معه وبلغه املنار، صاحب كتابي بلغ ملا ثم«
 ومـال  العظـام،  معارفه من مبعرفة انتفع وما الكالم، ذلك مثرة من اجتنى ما
 األنـام،  مـن  تكربينواملس احلاسدين عادة هي كما باألقالم، واإليذاء الكلم إىل

ــق ــؤذي وطفــ ــزر يــ ــري يويــ ــام، زراءاإل يف وانٍ غــ ــرام إىل الوٍ وال وااللتطــ  الكــ
ــرام، ــا واإلك ــرام، ســرية هــو كم ــؤملين أن إىل وعمــد الك  أعــني يف ويفــضحين ي

 يووطــأن اآلالم، يف وجــوده وألقــى نيــعامل املنــار مــن فــسقط كاألنعــام، العــوام
 وأخلـد  النـهى،  كـأويل  أمعـن  ومـا  قـال  ما وقال،  الفنت نار واستوقد كاحلصى،

 شـيء  اخلـرور  وأن عـال،  بعـدما  وخـرّ  التقـى،  كأهل استشرف وما األرض إىل
 يف لـه  أم اهتـدى،  ومـا  الـضاللة  واشرتى هوى، املنار من الذي بال فما عظيم
  .»وأخفى السر يعلم الذي اهلل من نبأ يُرى، فال سيُهزم طوىل، يد الرباعة

 لـصاحب  وعيد »تُرى فال سيُهزم -قوله إىل– عال بعدما وخرّ« فقوله
 اهلل وأن أثــراً، وال عينــاً الوجــود يف لــه يبقــي ال تعــاىل اهلل مــن بانتقــام املنــار
  !!فيه مراء وال الشك فهو إليه، يوحيه فيما بذلك أنبأه الذي هو تعاىل

 املنـار،  صـاحب  علـى  تتـواىل  زالـت  ما والباطنة الظاهرة اهلل نِعم ولكن
 نعــم وال عينــه تقــر ومل الوجــود، مــن وزال اهنــزم الــذي هــو الــدجال هــذا وأن

 الوعيــد، هبــذا مــذكراً كتبــت مــات وملــا املنــار، صــاحب أصــاب مبكــروه مسعــه
 مواضعهم ونؤميل أتباعه ولكان وأسفر، اجنلى إذا نوره من هباءٌ أنين لو وقلت

  !املعجزة هبذه تنويهاً وكتبهم وصحفهم
 أنـه  ادعـى  مـا  وتكـذيب  لـه،  خذالن من ذكر مبا نستدلّ أن حنن فعلينا

 تلـك  من أقوى الداللة وهذه واملسيحية، الوحي دعواه، يف ذبهك على منه، نبأ
 ال الـدجالني  وأقـوال  النـاس،  مجيـع  علـى  تقـع  املـصائب  ألن الشبهة، وقعت لو

ف  ولكن األقدار، به سبقت ما وقوع متنع  اهلل يؤيـد  الـذي  اإلهلـي  الـوحي  ختلـُّ
ــو حمــال، ورســله أنبيــاءه بــه ــ علــى اهلل حجــة قامــت ملــا جــائزاً كــان ول  هخلق

  ).أمجعني هلداكم شاء فلو البالغة احلجة فله قل( بإرساهلم
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  الرحيم الرمحن اهلل بسم

 رأيــت علــيكم، الــسالم الغفــار، اهلل ســلمه املنــار، جمللــة املــدير ســيدي
 املكرمـة  مبكـة  وأنـا  املنـار  جملـة  مـن  والعـشرين  السابع داجملل من األول العدد

  .ذكر ما القاديانية، اجلامعة :عنوان حتت فيها فنظرت ،القعدة ذي شهر يف
 املعهـودة،  واملهدويـة  املوعودة، للمسيحية املدعي القادياني محدأ غالم

 أدرى البيـت  وصـاحب « جـاره  فأنا تسر أمر وطين من قريباً البنجاب يف نشأ
 باحثتـــه القاديـــاني، أمـــر حتقيـــق يف عمـــري مـــن حـــصة صـــرفت »فيـــه مبـــا

 فأمِتـه  عندك كاذباً منا كان من أنه اهلل دعا أن إىل أمرنا صار حتى وجادلته
  ).تعريبه هذا( هندياً إعالناً وأشاع الصادق قبل

 الـــرمحن اهلل بـــسم اهلل ثنـــاء املولـــوي وبـــني بـــيين األخـــرية الفيـــصلة(
  )الرحيم

 ثنـاء  املولـوي  حبـضرة  )حلـق  إنـه  وربـي  إي :قـل  هـو؟  أحق يستنبئونك(
 جريــدتكم يف جاريــة تكــذييب سلــسلة إن هلــدى،ا اتبــع مــن علــى الــسالم اهلل

 مفـسد  دجـال  كـاذب  أنـي  فيهـا  تـشهرون  أنـتم  طويلـة  مـدة  مذ )احلديث أهل(
 مـنكم  أوذيـت  إنـي  اهلل، علـى  وافـرتاء  كـذب  املوعودة للمسيحية ودعواي مفرت،
 اهلل مـن  احلـق  بتبليـغ  مـأموراً  تكنـ  ملـا  لكـن  مجيالً، صرباً عليه وصربت إيذاءً
 القــدير البــصري مــالكي يــا :قــائالً اهلل أدعــو فأنــا عــين اسالنــ تــصدون نــتموأ

 افـرتاء  وعـودة امل للمـسيحية  دعـواي  تكانـ  إن نفـسي  يف مـا  تعلم اخلبري العليم
ــا مــين ــهار الليــل يف واالفــرتاء كــذاب، مفــسد نظــرك يف وأن ــا ،شــغلي والن  في

 علهواج اهلل، ثناء املولوي قبل يتينمت أن واإلحلاح بالتضرع أدعوك أنا مالكي
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 لـك  القـدس  حبظـرية  آخـذاً  أدعوك أنا مرسلي يا مبوتي، مسرورين ومجاعته
 كاذبــاً نظـرك  يف مفـسداً  كـان  مـن  نـه أ اهلل ثنـاء  املولـوي  وبـني  بـيين  صلتفـ  أن

 خـري  وأنـت  باحلق قومنا وبني بيننا افتح ربنا( منا الصادق قبل فتوفه عندك
 عافـاه  املوعـود  سيحاملـ  أمحـد  غـالم  مـرزا  الصمد، اهلل عبد الراقم )الفاحتني

  .1325 سنة األول ربيع عزه، وأيد اهلل
 وأنــا قاديــان يف ودُفــن ســنني منــذ مــات قــد املــدعي أن النــاظرون أيهــا

 ال القاديــاني؟ أمــر يف أحــداً يريــب شــيء بقــي فهــل اآلن، إىل حــي اهلل حبمــد
 يـا  فـاعتربوا  الـضالل،  إال احلـق  بعـد  ومـاذا  احلـق  فحصحص فصل قد واهلل
  .اراألبص أويل

 قاديـان  بفـاتح  املـدعو  اهلل ثنـاء  الوفـاء  أبـو  اهلل لـدين  اخلـادم  ذا أنـا  ها
  .تسري األمر اهلندي
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ــاً وكفـــراً ضـــراراً مـــسجداً اختـــذوا والـــذين(  املـــؤمنني بـــني وتفريقـ
 احلـسنى،  إال أردنـا  إن ولـيحلفن  قبـل  مـن  ورسـوله  اهلل حارب ملن وإرصاداً

  ).لكاذبون إهنم يشهد واهلل
ــد غــــالم الــــدجال أراد ــاني أمحــ ــون أن اهلنــــدي القاديــ ــة يف يكــ  األمــ
 اإلســرائيلية األمــة يف مــريم بــن عيــسى كاملــسيح احملمديــة، وامللــة اإلسـالمية 

 والنـصارى  اليهـود  ظهـوره  ينتظـر  الذي املسيح هو أنه فادعى املوسوية، وامللة
 بإرضـاء  ذلك إىل وتوسل .هلا الدعاية ونشر الدعوى هذه ظهرفأ واملسلمون،

 هـو  أنـه  وزعمـه  هلـا  مبواالتـه  مـساعدته  على ومحلها الربيطانية اهلند حكومة
ــذي ــع الـ ــسلمني يقنـ ــسقوط املـ ــاد فـــرض بـ ــا اجلهـ ــق ومـ ــه يتعلـ ــاء بـ  وبالرضـ

 بـنفس  حتـى  هبتانه أظهر مبا حياته، يف عليه رددنا وقد .اهلند يف بسلطاهنم
 قـد  أنه فزعم )يرى ملن والتبصرة اهلدى،( كتابه يف علينا رد كان فإنه مماته،
 السر يعلم الذي اهلل من نبأ يرى فال سيهزم« املنار صاحب بأن الوحي جاءه

 تقــر ومل مــات ولكنــه .منــه لــه ينــتقم بــأن وعــده تعــاىل اهلل أن يعــين »وأخفــى
  .الشيطاني وحيه هبا يفسر مبصيبة وال مبوتنا عينه

 اجلديـد  الـدين  هبـذا  الثـروة  من مجعوا مبا اهلند يف دعاة له وجد وقد
 دينــهم إلقامــة مــسجداً هلــم أســسوا وقــد اإلنكليــز، بــالد يف دعــوهتم بثــوا ثــم

 خريـف  يف واحتفلـوا  الربيطانيـة،  الدولة عاصمة لندن يف اإلسالم دين وهدم
 االحتفـال  هـذا  حلـضور  الـسعودي  فيصالً األمري دعوا وقد بفتحه، العام هذا

 لنـدن  يف وهـو  جـاءه  برقي بأمر الدعوة فرفض بإسالمهم منه اعرتافاً ليكون
 يف نــشر وقــد .جنــد وســلطان احلجــاز ملــك العزيــز عبــد مــاماإل والــده مــن

 مـن  أفـواه  يف الـرتاب  حيثـو  مـا  الطائفـة  هـذه  عـن  وغريهـا  اإلنكليزية اجلرائد
  .بعد بعضه ننشر ولعلنا مسلمون، أهنم نيدعو
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 بــالد يف الهــور مدينــة مــن مراســل البريوتيــة الــبالغ جريــدة إىل كتــب

 فيـه  قـسم  »اهلنـد  يف األمحديـة  اجلماعـة  عقائـد « مسـاه  مـسهباً  فـصالً  اهلند
 لنــدن، يف الــذي اجلــامع بنــت الــيت وهــي )قاديــان( فرقــة اثنــتني إىل الفرقــة
 وإننـا  .بـرلني  جـامع  بنـت  الـيت  وهي البنجاب حكومة عاصمة )الهور( وفرقة
 مـن  املـسلمني  بتحـذير  عليـه  ونعلـق  املكاتـب  هـذا  عـن  البالغ يف جاء ما ننشر
 مـن  ورائهـا  مبـا  عليمـة  غـري  الـسياسية  جرائـدهم  تنـشرها  الـيت  الدعاية هذه

 آيـات  إال منـها  تـصحح  مل العربيـة  بأغالطه نصه وهذا اإلسالم على اجلناية
  :القرآن

 حممــد األمــري موالنــا رئاســة حتــت هــي الهــور يف األمحديــة الفرقــة«
ــي ــم علـ ــرآن مرتجـ ــريم القـ ــة إىل الكـ ــة، اللغـ ــي اإلنكليزيـ ــاد وهـ ــة اعتقـ  دعامـ

 والناسـخ  عيـسى،  سيدنا كوفاة نظريات ببعض إال عنهم ختتلف ال املسلمني،
 اهلنــد يف عظيمــة بتــضحيات الفرقــة هــذه قامــت وقــد القــرآن، يف واملنــسوخ
 وفاة منذ القاديانيني األمحديني عن وافرتقت الماإلس نشر سبيل يف وأوروبا
 فرقــة يــد علــى هــديل إســالم كــان وقــد الفرقــة، تلــك مؤســس أمحــد الــسيد

 األمــري قبــل مــن إنكلــرتا يف مبــشراً معــني الــدين كمــال خوجــة ألن األمحديــة
  .علي حممد

 هبـا  سـيوايف  الـيت  لرسـائله  توطئـة  إهنـا  املراسـل  عنـها  يقـول  كلمـة  هذه
  :قال الرسائل، هذه أوىل اليوم منذ ننشر وإننا البالغ،

 مـن  تطهريه ومقصدها الروحاني اإلسالم تبليغ هو األمحدية تبليغ إنّ
  .الدنيا هذه يف وتغلبه األخرى العناصر
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 القرن جمدد القادياني أمحد غالم مرزا هو الدعوة هلذه املؤسس كان
 األمـة  ذههلـ  يبعـث  اهلل إن« :قـال  حيـث  )ص( الـنيب  وعـود  حـسب  عشر الرابع
 أن غــري مــن يكلمــون ورجــال دينــها، هلــا جيــدد مــن ســنة مائــة كــل رأس علــى
 وفاتـه  وبعـد  .وحمـدث  جمـدد  بـدعوى  الـشخص  هـذا  قـام  وقـد  »أنبياء يكونوا
 يف مركـزه  الـذي  »اإلسالم خدام شورى جملس« اإلسالم وإشاعة حلفظ أقام

  ).اهلند( الهور
 القـرآن  تطـابق  يتالـ  السنة أهل عقائد مثل هي اجلماعة هذه وعقائد

 املعنـى  علـى  مبنيـة  اجلماعـة  هـذه  أفكـار  فـإنّ  النظـر  بإمعـان  ولكن واحلديث،
  :وهي واحلديث القرآن من الصحيح
  :واحلديث القرآن تعليم -1
 ،نــيب يــأتي ال عــدهوب النبــيني خــامت هــو )ص( حممــد لــنيبا حــضرة إنّ

 الهـور  يف األمحديـة  اجلماعـة  وعقائـد  بعـدي  نـيب  ال أيـضاً  احلديث يف وجاء
 بعـد  جديـداً  أو قـدمياً  كـان  إن نيب يأتي ال أنه على احلديث هلذا مطابقة هي
 بعثـة  تكـون  قـد  جديـداً  أو قـدمياً  األنبيـاء  أحـد  جميء ألن ،)ص( حممد نبينا
 أحـد  حيـصل  ال اآلتـي  بـالنيب  اإلميـان  غري ومن ختمت، ورسالته )ص( حممد
ــى ــى ،النجــاة عل ــك وعل ــإن ذل ــراد ف ــ يفهمــون اجلماعــة أف  خــالف كمــن أنب

 األمـة  يف إسـرائيل  نيب إىل رسوالً كان الذي مريم بن عيسى جميء املسلمات
 خلـت  قـد  رسـول  إال حممـد  ومـا ( القرآنيـة  اآليـات  حسب على ومنه احملمدية

 مــن ذلـك  وغـري  )علــيهم الرقيـب  أنـت  كنــت تـوفيتين  فلمـا ( ،)الرســل قبلـه  مـن 
 جديـد  نـيب  جمـيء  ممنـوع  أيضاً وهلذا وفاته، على تربهن اليت الكرمية اآليات

 أو اهلـدايات،  بـبعض  إمـا  النـاس  إىل يـأتون  وجل عز اهلل لدن من األنبياء ألن
 لكــم أكملــت اليــوم( دعــواه هــي كمــا مكمــل بــدين أتــى القــرآن وألن الــشرائع،

 اجلديـدة،  والـشرائع  اهلـدايات  إحـدى  جمـيء  للمـستقبل  ممنـوع  وهلـذا  )دينكم
 فقـط  األلـسن  يف وهلـج  لغـو  هـو  اآلن ءاألنبيا أحد جميء فإنّ الوجه هذا ومن
 مصدقة اجلماعة هذه فإن الدالئل هذه من تعاىل، اهلل شأن عن بعيدة وهي
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 لـنيب  ضـرورة  وال القيامـة  يـوم  إىل كافيـان  القـرآن  ووحي احملمدية النبوة بأن
  .القيامة يوم إىل قديم أو جديد

 دعـواه  ألن ومنسوخ ناسخ فيها وليس واجبة كلها القرآن ألفاظ إنّ -2
 يف التـصديق  ومعنـى  )كـثرياً  اختالفـاً  فيها لوجدوا اهلل غري عند من كان ولو(

 لـذلك  فيهـا،  االخـتالف  وجـود  هـو  القرآنيـة  اآليـات  يف ومنسوخ ناسخ مسألة
 بـل  القـرآن،  يف واملنـسوخ  الناسـخ  مـسألة  علـى  توافـق  ال اجلماعـات  هذه فإن
 الزمـان  حلـاالت  طبقـاً  القـرآن  أحكـام  مجلـة  علـى  العمـل  بواجـب  يفهمـون  هم

  .وضروراته
 هــذه فــإنّ لــذلك والــسالمة الــصلح مــذهب هــو اإلســالم، معنــى - 3

 يف واجلـــرب التـــشدد أنـــواع مـــن نـــوع أي جيـــوز ال بأنـــه يفهمـــون اجلماعـــة
 الكـــريم الـــنيب وحـــضرة )الـــدين يف إكـــراه ال( القـــرآن حكـــم ألن اإلســـالم،
 اإلســالمي نالــدي تبليــغ يف قــط اجلــرب وال الــسيف يــستعملوا مل وصــحابته
 الـذين  اهلل سـبيل  يف وقـاتلوا ( فقـط،  الـدفاع  ألجـل  باجلهـاد  أمرنا والقرآن

 املـستقبل  يف كذلك وسينتشر الروحانية بقوته انتشر واإلسالم )يقاتلونكم
 هـذا  جملـدد  القليلة فاجلماعة الزمان، هذا يف موجود وثبوته اهلل، شاء إن

ــا طبقــة مــن األلــوف إدخــال يف فــازوا القــرآن ــا يف والفــضالء ءاألدب  أوروب
 املسلمني عقالء كان إذا أنه اليقني علم ونعلم اإلسالمي، الدين يف وأمريكا

 الـصاحل  الشغل هذا يف العمل باحتاد اجلماعة هذه مع يقومون وعلماؤهم
ــضدوا ــسرعة فتفــوز قوهتــا، ويع ــى الروحانيــة اإلســالم بغلبــة ب  مجيــع عل
ــة الطبقــة وتــدخل الــدنيا،  اإلســالمي، الــدين يف ســالملإل املخالفــة العاقل
ــى ــدد زاد ومتـ ــاونيني عـ ــذا يف املعـ ــل هـ ــع العمـ ــثري يرتفـ ــن كـ ــشكالت مـ  املـ

  .املسلمني عن السياسية
 مملكـة  أي يف الـسياسي  التبليـغ  يف حـصة  تأخـذ  ال اجلماعـة  هذه -4
 حيــرتم املبلــغ فعــضوها بــالتبليغ فيهــا تــشتغل خمتلفــة بــالد أي ويف كانــت،
  .البالد تلك قوانني
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 إلـه  ال بكلمـة  يؤمنـون  الذين الناس مجيع بأن تعتقد اجلماعة هذه -5
 تكفــري بــأن وتفهــم ،مــسلمون هــم خــالص قلــب مــن اهلل رســول حممــد اهلل إال

 هــذه واعتقــاد املــسلمني، الحتــاد منــاف هــو الــشهادة كلمــة أصــحاب أحــد
 مـن  املـسلمني  مجيـع  معاونـة  بـأن  ويفهمـون  إخوة املؤمنني مجيع بأن اجلماعة

 يف وتظهــر ترقــى أن تريــد الــيت اجلماعــة ألن ضــرورية هــي واكــان فرقــة أي
 النـــاطقني إخواهنـــا بـــأن تفهـــم أن تقـــدر ال فهـــي ورســـوله اهلل تعلـــيم الـــدنيا
  .اإلسالم عن خارجون هم بالكلمة

 واألئمـة  والصحابة األنبياء مجيع حيرتمون اجلماعة هذه أفراد إنّ -6
ــهم وليــست واجملــددين ــأن طريقت ــوا ب ــة مــشايخ أحــد يهين ــى ،األم  هــذه وعل

 اإلسـالمي  التعلـيم  موجـب  وعلى األخرى املذاهب كبار يعززون أيضاً الصورة
  .منهم أحداً يذمون ال

 يف املختــصرة اجلماعـة  هــذه هبـا  قامـت  الــيت اإلسـالمية  اخلـدمات  إنّ
 ليــشرتك فقــط ههنــا نــدرجها يــأتي مــا حــسب علــى هــي قليلــة مــدة ظــرف

 مـن  مرادنـا  ولـيس  الـصاحل،  والعمـل  يـغ التبل هـذا  يف العمـل  يف معنا املسلمون
 خدمـة  اإلسـالم  خلدمة تعمل إمنا اجلماعة هذه ألن الفخر، حنرز أن درجها
  :هي وهذه الفخر، ألجل وليس خالصة

  
  :األخرى املمالك يف باإلسالم التبشري -1
ــى أقــيم -أ ــوف صــرف عل ــدراهم مــن األل ــز ال ــة يف للتبــشري مرك  حمل

ــرتا يف وكــنج( ــة هنــاك تــصدر حيــث إنكل ــة مــصورة جمل  باإلنكليزي
 املـسلمني  لغـري  جمانـاً  كـبري  عـدد  يـوزع  ومنـها  اإلسـالم،  تبليـغ  ألجل

 باللغـة  املفيـدة  اإلسـالمية  الكتـب  مـن  كثرياً ينشر ذلك على وعالوة
  .هناك اإلنكليزية

 بـرلني  يف مـسجداً  بنـوا  اإلسالم كلمة إلعالء اجلماعة هذه إنّ ثم -ب
 وأيـضاً  ،روبيـة  ألـف  150 حنـو  هتعمـري  علـى  وصرفوا أملانيا عاصمة
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 الكتـب  مـن  وكـثرياً  اإلسـالم  تبليـغ  ألجل األملانية باللغة جملة تصدر
  .األملانية باللغة انتشرت املفيدة اإلسالمية

 التابعــة )جــاوا( جزيــرة يف جاريــة اإلســالمي التبليــغ حركــة إنّ ثــم -ج
 لـسكان  انتـشرت  قـد  اإلسـالمية  الكتـب  من وكثري هوالندا حلكومة

 يرتجـم  وقد البالد حاكمة هولندا ولغة املالوية باللغة اجلزيرة هذه
  .املالئية باللغة القرآن اآلن

ــ اإلســـالمي والتبليـــغ -د  آســـياو وإفريقيـــا وأمريكـــا أوروبـــا يف ريجيـ
 الكتــــب وإرســــال والكتابــــة اخلــــط بواســــطة املختلفــــة واجلزائــــر
 كثري العامل يف الكربى املكتبات مجيع إىل ويعطى جماناً، اإلسالمية

  .مثن بدون جماناً والكتب اجملالت من
  
  :اهلند بالد داخل يف التبليغ -2
 ،مـسلمون  فيهـا  يوجـد  ال اليت األماكن يف جارٍ اإلسالمي التبليغ إنّ -أ

  .اإلسالمي الدين يف الناس من ألوف اآلن إىل دخل وقد
 والعلــوم الدينيــة العلــوم علــى الــواقفني املــبلغني اســتعداد وجيــري -ب

 إىل األخــرى واملــذاهب واملــشركني اجملــوس دعــوة ألجــل ريةالعــص
 العلـم  حيـصلون  األخـرى  )الـبالد ( طلبـة  مـن  كثريين إنّ ثم ،اإلسالم

ــة يف ــاعة« مدرسـ ــالم إشـ ــث »اإلسـ ــهم حبيـ ــام ميكنـ ــالتبليغ القيـ  بـ
  .العلوم حتصيل من فراغهم بعد بالدهم يف اإلسالمي

  
  :التصانيف سلسلة -3
 باللغـة  اإلسـالمية  الكتـب  من كثري تنتشر ماإلسال املبلغون ميد لكي -أ

 وغـري  واإليطاليـة  واألملانيـة  يةوالفرنس واإلنكليزية والرتكية يةالعرب
  .األخرى اللغات من ذلك

ــة باللغــة القــرآن ترمجــة طبعــت -ب ــة اإلنكليزي ــها وأرســل واهلندي  من
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 إىل يرتجــم واآلن القبــول فحــازت العــامل أحنــاء مجيــع إىل األلــوف
 هـــذه ويف األوروبيـــة، اللغـــات بعــض  ويف واملالئيـــة يةالـــصين اللغــة 
 مجيـع  علـى  اإلنكليزيـة  باللغـة  القـرآن  من نسخة 500 وزعت السنة

  .جماناً املشهورة الدنيا مكتبات
 مجيــع إىل اإلنكليزيــة باللغــة النبويــة الــسرية ترمجــة أيــضاً أرســلت -ج

 حتــــت واإليطاليــــة األملانيــــة باللغــــة وترمجتــــها جمانــــاً، املكتبــــات
  .التصنيف

 مــرة، يومــاً عــشر مخــسة كــل يف اإلنكليزيــة )اليــت( جريــدة تنــشر -د
 وعلــى املكتبــات علــى جمانــاً منــها نــسخة مخــسمائة قريبــاً وتــوزع
 إىل القيمــة عطــىوتُ املــسلمني، وغــري املــسلمني مــن اإلخــوان بعــض
  .والفقراء املدارس تالمذة

  
  :الدخول وسائل -4
 اجلماعـة  هـذه  مـن  فـرد  كـل  يعطي كلها، الكثرية النفقات هذه لسد -أ

 ،شــهرياً لــه املعــني املبلــغ »القــومي املــال بيــت« إىل اقتــداره حــسب
 أيـضاً  اجلماعـة  هـذه  وصـدقة  زكـاة  دراهـم  فـإنّ  ذلـك  علـى  وعالوة
 بواسـطة  املختلفـة  الـشعبات  علـى  تـصرف  ثم »املال بيت« يف جتمع
 نالـذي  منهم فالقليل األخرى املسلمني مجاعات وأما منظمة، إدارة
  .اإلسالم إلشاعة املساعدة يد مبد قاموا

  
  :املاضية السنة يف واخلارجة الداخلة الواردات -5

 الهـور  يف األمحديـة  للجماعـة  املاضـية  الـسنة  يف الواردات جمموع بلغ
  :اآلتية األشياء على صرفت روبية 189 ،934

ــة اللــوازم شــراء -1 ــت( الــدوائر جلميــع العام  وإشــاعة )الــضيوف بي
 اإلســـالم إشـــاعة ومدرســـة ،وللـــواعظني جمانـــاً التواجملـــ الكتـــب
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 املنقولـــة، غـــري واألمـــالك املكتبـــة( واليتـــامى املـــساكني ومـــساعدة
  ).روبية 31723 متفرقة

  .روبية 4512 اهلند تبليغ -ب
  .روبية 30360 األخرى البالد تبليغ -ج
  .روبية 12527 الصحافة -د
  .روبية 3880 املتوحشني تثقيف نفقة -هـ
  .روبية 24924 وتأليف تصنيف -و
  .روبية 35534 املدارس تعليم -ز
  .روبية 83 األمحدية احمللة تعمري -ط
ــم ــدمات إنّ ثـ ــت الـــيت اخلـ ــا أتـ ــذه هبـ ــة هـ ــدة اجلماعـ ــالم املتحـ  لإلسـ
 التقليـــد قابـــل فنظامهـــا املـــسلمني، عقـــالء مـــن أحـــد ينكرهـــا ال واملـــسلمني
 العظيمــة، مــالاألع هبــذه أتــت صــغرية متحــدة مجاعــة كانــت فــإذا للمــسلمني

 تكــون ذاك إذ اجلماعــة هــذه مــع للمــسلمني املتحــدة القــوة كانــت لــو فكيــف
 إخواننــا  علــى يلــزم اإلســالم  وخلدمــة جــداً، وكــبرية  شــديدة قــوة لإلســالم
  .اجلليل العمل هذا يف معنا يشرتكوا أن املسلمني

ــا ــارة جتـــب وممـ ــه اإلشـ ــغ أن إليـ ــة تبليـ ــة اجلماعـ ــور يف األمحديـ  الهـ
 قاديـاني  أمحـد  مـرزا  بـأن  تـدعي  الـيت  اجلماعـة  مع تعلق هلا ليس »البنجاب«

  .املسلمني مجيع ويكفر ورسول حقيقي نيب هو
 العقائـد  هـذه  ألن العقائـد،  هـذه  مـن  بريئـة  بأهنـا  مجاعتنا أعلنت وقد
 االفـرتاء  هـذا  من بريء وهو احلركة هلذه واملؤسس اجملدد وفاة بعد اخرتعت

  .شهيد نقول ما على واهلل
  

‡öbÔÇ@b»òÇ@Šìçü@òí‡¼þa@ @
 شـرعت  قـد  »الهـور  يف اإلسالم إشاعة األمحدية األجنمن« مجعية إنّ

 والقيـام  األخـرى  واملمالـك  أوروبـا  يف والتبشري التبليغ نطاق لتوسيع العمل يف
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 اإلعالنــات بواســطة علــيهم وتــرد جتــاوهبم وهــي .لإلســالم املخــالفني ملقابلــة
ــد واجملــالت ــشيع وقــد ،واملــبلغني واجلرائ ــسرية الكــريم القــرآن رمجــةت ت  وال
ــا ممالــك يف التوحيــد علــم ترفــع وهــي خمتلفــة أحنــاء يف النبويــة  اآلن أوروب
 يف )وكـنج ( يف والثاني أملانيا عاصمة )برلني( يف واحد مسجدان يوجد حيث

 الــدين اعتنقــوا الــذين إخواننــا مــن ألــوف وهنــاك اإلنكليزيــة الــبالد عاصــمة
  .فيها صالهتم يؤدون اإلسالمي
 لواجـب ا مـن  أرى ولـذلك  األمحديـة  عقائـد  يف الناس بعض يشك دوق
 تلــك القـارئ  وإىل عليهـا  املـسلمني  إخواننـا  طـالع ال العقائـد  هـذه  إىل اإلشـارة 
  .محديةاأل الهور مجاعة فريق يضعها اليت العقائد

  ).ص( حممد رسوله وبرسالة تعاىل اهلل بوحدانية نؤمن نناإ -أوالً
 خـامت  )ص( املـصطفى  حممـد  حـضرة  بأن لوالفع بالقول نؤمن -ثانياً

 نعـم  )ص( بعـده  نـيبٌّ  يـأتي  ال لذلك ببعثته الدين تعاىل اهلل أكمل وقد النبيني
  .الدين وتأييد اإلسالم خدمة عملهم يكون جمددون يأتي

 علـى  أنـزل  الـذي  الكـريم  القـرآن  بـأن  والفعل بالقول نؤمن حنن -ثالثاً
 إىل أحكامـه  من حكم أي نسخ نميك وال اهلل كالم هو )ص( املصطفى حممد
  .القيامة يوم

 قاديــان صــاحب أمحــد غــالم مركــز حــضرة بــأن نــصدق حنــن -رابعــاً
  .بنبوته نصدق وال عشر الرابع القرن جمدد

 وأن– األمــة هــذه أوليــاء يكلــم تعــاىل اهلل بــأن نــصدق حنــن -خامــساً
 اسـتعمال  يصري هذا وعلى الشريعة باصطالح باحملدّث يدعون الناس هؤالء
 وال اهلل، يكـون  ال اهلل ظـل  واألمثـل  األولياء اصطالح يف الظلية )وةالنب( لفظ
  .نبياً يكون النبوة ظل

 حممـد  اهلل إال إلـه  ال بكلمـة  يـؤمن  إنـسان  كـل  بـأن  نفهـم  حنن -سادساً
  .مسلماً يكون اهلل رسول
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 ننظــر وال الــدين ومــشايخ الكــرام الــصحابة مجيــع نعــزّ حنــن -ســابعاً
  .ما جمدد أو حمدث أو إمام أو صحابي ألي قريوالتح النفرة بنظر

ــاً ــن -ثامنـ ــم حنـ ــري بـــأن نفهـ ــسلمني تكفـ ــل هـــو املـ ــل فعـ  النفـــرة قابـ
 الـذين  النـاس  لئـك وأ مـن  النفـرة  إظهـار  وعلـى  شـيء  كـل  مـن  أكثر واالمشئزاز

 كـان  إن خلفهـم  نـصلي  ال املـسلمني  مـن  مـا  مجاعـة  أو املـسلمني  أحـد  يكفرون
 الـذين  النـاس  أولئـك  خلـف  نـصلي  إننـا  ثـم  ،اسالنـ  مـن  غريه أو أمحدياً املكفر
  .املسلمني من غريهم أم أمحديني كانوا إن التكفري ىفتاو من ينفرون

 املــسيح نــزول ذكــر فيهــا الــيت األحاديــث بــصحة نــصدق إننــا -تاســعاً
 حـضرة  وفاة بذكر وصافية واضحة بألفاظ يقول الكريم القرآن أن مبا ولكن

  .للدين جمدد ظهورب منها املراد نأخذ لذلك املسيح
 يكـون  وال باجلرب ينشر مل قبالً اإلسالمي الدين أن قربنا ويف -عاشراً

 املهـدي  إن بـل  السيف، بقوة اإلسالم ينشر كهذا مهدي ظهور بعد فيما أيضاً
 الــدين صــداقة ويظهــر تعــاىل اهلل مــن اهلدايــة حيــصل الــذي ذاك علــى هــو

  .اإلسالمي
  

  :أقول اخلتام ويف
 ممـا  أن علـى  لنـا،  القاديانيـة  اجلماعة عقائد سبونين الناس بعض إنّ

 الرابــع القــرن جمــدد حــضرة وضــعوا بــأن غلــوهم القاديانيــة اجلماعــة يؤخــذ
 عـن  خـروجهم  وقـرروا  األرض مـسلمي  مجيع وكفروا ،النبوة منصب يف عشر
 مـا  إن )املنـار ( ةعديـد  مـراراً  القـول  هـذا  مجاعتنـا  رددت وقـد  اإلسـالم  دائرة
 هـؤالء  بـأن  للمـسلمني  يظهـر  الدعاية هذه على الوجيزة احلواشي من علقناه

 أشــد القاديــاني أتبــاع مــن األخــرى الفرقــة كانــت وإن الباطــل علــى األمحديــة
 يتبعـه  ذلـك  يف مقـاالً  تـالٍ  جزء يف وسننشر الباطلة، مسيحيته يف غلواً منهم
 مـن  خـارج  لـه  متبـع  كـل  أن منه يعلم الدجال، القادياني املسيح كتب من نقول
  .اإلسالم ةحظري
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 كـثرية  أمـواالً  اهلنـد  مـن  مجعـوا  قـد  اإلسـالميني  املسيحيني هؤالء إن

 تعـددة م رسـائل  سـورية  يف دعـاهتم  طبـع  وقـد  الـبالد،  يف دعايتـهم  هبا بثوا
 اراألفكـ  يف هـوس  عنـده  دمـشقي  شـاب  هبا فاخندع حنلتهم إىل الدعوة يف

ــم بغــري الدينيــة  مــنري( امســه فروعــه، وال الــصحيحة اإلســالم بأصــول عل
 فلـم  معـه  لنـتكلم  يلقانـا  لـو  فتمنينـا  املاضـي  العـام  يف مـصر  جاء )احلصين

 يف نـشرناه  كنـا  ما بعض على فيها يرد رسالة منه جاءنا وأخرياً .ذلك يكن
 حياتـه،  حـال  يف القاديـاني  دجاهلـا  وتكذيب املسيحية هذه تفنيد من املنار
 الـيت  الرسـائل  تلـك  مـن  شـيء  علـى  لالطـالع  نفرغ مل الشواغل لكثرة وإننا

 هـذا  آخـر  يف أراجـع  كنـت  فقـد  اخلطيـة  الرسـالة  هذه وأما .أخرياً طبعوها
 عليهـا  عـيين  فوقعـت  للمراجعـة  احملفوظـة  الرسائل إضبارة )رجب( الشهر
 أبـني و أخلـصها  أن فأحببـت  يـتم  مل املنـار  مـن  اخلامس اجلزء حترير وكان
 يـرد  الناهضة بالبينة عليها والرد الداحضة، القوم حجج من فيها ما أهم
 يف املنـار  علـى  األمحديـة  يـسموهنا  اليت اإلسالمية للمسيحية الداعية هذا
  .مسائل ثالث

  .كاذباً إنذاره فكان املنار صاحب به مسيحهم أنذر ما )1(
  .اجلهاد ملشروعية مسيحهم نسخ )2(
 أصـــوله مـــن القطعيـــات بـــبعض كـــافرين الملإلســـ أعـــداء كـــوهنم )3(

  .ألهله مضللني
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 فأنكرهتــا دعوتــه بلغــين مــسيحهم أن رســالته مقدمــة يف الكاتــب ذكــر

 الــشرع علمــاء عليــه اتفــق مــا جلهلــه »دامغــة حجــة وال نبــيّ دليــل بــال« عليــه
 على رداً هذه ريبأسط جئت وقد« قال ثم املدعي، على البينة أن من والعقل

 املنــشورة هتمــك مــن الــصحيح اإلســالم عنــدي هــي الــيت األمحديــة ميــسّ مــا
 إذا ذلـك  أفعـل  أنـين  كما نفسك على ولو للحق تذعن أن وأمالً املنار، يف عنها

  .»شهيد أقول ما على واهلل اخلطأ، بعض يل أظهرت
 مــا بــريوت يف قرائهــا أحــد إىل كتبــت كمــا جملتــك يف ذكــرت« قــال ثــم

 اهلــدى– كتابــه يف أنبــأ كــان الــسالم عليــه املوعــود املــسيح أمحــد بــأن همفــاد
 لــن نبوتــه ولكــن حياتــه يف موتــك عــن اهلل مــن بــوحي -يــرى ملــن والتبــصرة

  :بنصه منارك يف أدرجته ما وهذا كتحيا يف مات إذ تصدق
 فإنـه  مماتـه  بـنفس  حتـى  هبتانـه  أظهـر  مبـا  حياته يف عليه رددنا وقد«

 الـوحي  جـاءه  قـد  أنـه  فـزعم  يـرى  ملـن  والتبصرة اهلدى بهكتا يف علينا رد كان
 )وأخفـى  الـسر  يعلـم  الـذي  اهلل مـن  نبـأ  يـرى  فـال  سـيهزم ( املنـار  صاحب بأن
 مبوتنـا  عينـه  تقـر  ومل مات ولكنه منه، له ينتقم بأن وعده تعاىل اهلل أن يعين
  .»الشيطاني وحيه هبا يفسر مبصيبة وال

 بكـل  صـدقه  مت الـذي  النبأ هذا مفه يف الفادح خطأك لك نأبيّ أن فقبل
 هبتانـه  علـى  ال صـدقه  علـى  دليالً كان السالم عليه مماته نفس إن أقول وضوح
 حـوالً  مثـانني « بقوله سنة بثالثني وفاته قبل عمره عن أخربه اهلل ألن تزعم كما

 األخـرية  الـسنوات  يف الـوحي  عليه تواىل سنة 75 عن تويف وقد »ذلك من وقريباً
 »القدر أجلك قرب« بقوله 1905 سنة ديسمرب يف اهلل أخربه إذ فاةالو بشأن منها
 وكـذلك  .قريـب  املـوت  إن أي »هـي  قريب موت« 1907 سنة نوفمرب 7 يف له وقال
 1908 ســنة نيــسان 3و 1908 ســنة مــارس 7 يف مــرتني املعنــى هبــذا إليــه أوحــى
 يف سالمالـ  عليـه  وفاته وأن واجملالت اجلرائد يف حينها يف األنباء هذه ونشرت

  .»صدقه على ساطع بدليل املذكورة األنباء طبق 1908 سنة مايو
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 إنـذار  به فسرت مما األول الشق يف عبارتي على الرد حصر هذا بعد
 هبـا  يفـسر  بـي  مـصيبة  وقـوع  وهـو  الثـاني  الـشق  وتـرك  ممـاتي،  وهـو  مسيحه
 والتأنيـب  علي التثريب يف واستطال ختطئيت يف أطال وقد الشيطاني، وحيه
 الـــدجل هـــذا يف العقلـــي، هوســـه علـــى يـــدل مبـــا والتهديـــد الـــتحقريو يل

  :فأقول الشيطاني،
  

  بعمره أخربه اهلل أن القادياني زعم
 التواريخ على االطالع واسع كان من )أوالً( اهلوس هذا تفنيد يف أقول

 ينخـدعون  األغـرار  أنّ يعلـم  فيهـا  الـدجالني  وأخبـار  األمم ألحوال االختبار أو
 ونبوات، وحياً أو وكرامات، كشفاً الدجالون يسميها اليت خباراأل هذه بأمثال

 مــن احلــصين ذكــره الــذي فهــذا والكــاذب، والــصادق معتــاداً، مثلــها كــان وأن
  .صدقه على منه كذبه على أدل القادياني مسيحهم وحي

 حـوالً  مثانني« بقوله عمره عن مسيحهم أخرب تعاىل اهلل إنّ :يقول فهو
 داللـة  ووجـه  بـه،  اهلل خاطبـه  الـذي  الـوحي  الـنص  هذا يأ »ذلك من قريباً أو

 كـان  فلـو  العمـر،  حتديـد  يف تـردده  وحـي،  أنـه  دعوى يف كذبه على القول هذا
 لعــدد وتعيينــاً بالتحديـد،  جزمــاً لكــان الغيـوب  عــالم وهــو اهلل مـن  خــرباً هـذا 

 عـدد  مـن  قريبـاً  يعـد  ال 75 عـدد  أن هـذا  علـى  يـزاد  وقـد  والسبعني، اخلمسة
 كسر يف كان ما هو التقرييب العدد يف اخلطأ ألن املقام هذا مثل يف الثمانني
  .السنني عدد يف ال السنة

 يقـرب  مـا  إىل 1905 سـنة  أواخـر  مـن  املتتـابع  الـوحي  هـذا  فائدة ما ثم
 العبــارات بتلــك الــسبعني لــسن اســتكماله بعــد وهــي 1908 ســنة نــصف مــن

ــسخيفة؟ ــا ال ــدليل وم ــى ال ــك أن عل ــاىل اهلل مــن وحــي اخلــواطر تل ــك تع  بتل
ــة؟ األلفــاظ ــاذا العامي ــوحي جــاءه ومل ــود مــسيح ال ــصارى اليه ــه ومل والن  جيئ
 قرب مسألة أن املعلوم ومن هو؟ مسيحيته بتاريخ أو احملمدية اهلجرة بتاريخ
 تعـبريهم  ويكثـر  الـسن  هـذه  يف الناس أكثر أذهان يف خطوره يكثر مما األجل
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 وذكـر  الـصحة  حال يف آجاهلم قرب ذكر الناس من كثري عن اشتهر وقد عنه،
  .كثري املسألة هذه يف اخلواطر وفق على احلوادث ووقوع موهتم، مواضع

 واحتمالــه إيهامــه يف غــريي ألنــاس كإنــذاره كــان يل إنــذاره إنّ )ثانيــاً(
 فإن بالغيب، األنباء من يدعونه وما نذرهم يف الدجالني دأب وكذلك للتأويل
 صـدقهم  علـى  يـدل  أنـه  وزعمـوا  وزمـروا،  طبلـوا  أو وكـربوا،  هللوا صدقه اتفق
 كمـا  سـلبياً  ولـو  تـأويالً  لـه  التمـسوا  هـو  كما صدقه يتفق مل وإن زعموا، فيما
  .هذه رسالته يف احلصين فعل

 وأطـال  قبلـه  أموت بأنين نصّ يل مسيحه إنذار بأن جزمت أنين ادعى
 اإمنـ  فـإنين  علي جلي تانوهب صريح كذب وهذا آنفاً، إليه شرتأ مبا ذلك يف

 لفـسر  قبلـه  مـت  لـو  وأنـين  مـين،  لـه  تعـاىل  اهلل انتقـام  به يعين بأنه أنا فسرته
 فهــذا .أيــضاً هبــا لفــسره مــصيبة أصــابتين لــو وكــذلك مبــوتي، االنتقــام هــذا

 يكتـب  مـا  يفهـم  ال ألنـه  قط شيء يف للمناظرة أهالً يكون ال وحينئذ احلصر
ــا ــال ومـ ــا :يقـ ــاً يكـــون أن وإمـ ــداً حتريفـ ــون متعمـ ــاً فيكـ  مـــسيحيته يف منافقـ

 الـوحي  ألفـاظ  بنقـل  وحتـدينا  رسـالته  يف بنـا  إزراؤه يغنيه وال هذه، األمحدية
 لوقتنـا  وإضـاعة  سـفه  نقلـها  أن ولـوال  عليها، وتوبيخنا قبله منوت إننا املنزلة
 مــا منــها نــذكر وإمنــا كاتبــها، علــى النــاس إلضــحاك لنقلناهــا القــراء ووقــت
  .باالحتجاج يتعلق

 لـيس  أنـه « )احلكـم ( جريدتـه  يف صرح الدجال يحهمس إنّ قال )ثالثاً(
 مكرراً قال ثم املباهل واستثنى »حياهتم يف األنبياء أعداء ميوت أن بضروري
  :للكالم

 اسـتجابته  عنـه  اهلل وأخـربه  املوعود املسيح عليه دعا من كل وإن هذا«
 حيـاة  يف الكـاذب  ميوت أن شرط على باهله من وكذلك بالوحي الدعاء ذلك

 مـن  وفريـق  اأمريكـ  أهـايل  من السكندروتي مثل حياته يف اهلل أهلكه الصادق
 فــيمن القــرآن بآيــات وعــدتين ثــم .أخــرى أمســاء وذكــر »اهلنــد يف النــصارى
  .إخل إمنا ليزدادوا هلم وميلي يعمهون طغياهنم يف اهلل ميدهم



155القاديانية األمحدية يف ميزان احلق   

 املكـذبني  مـن  ميـوت  أن وهـو  وإضالهلم ضالهلم يف قلته ما عني وهذا
 الــذي للــوحي اًوتــصديق لــه، معجــزة مــات إنــه يقولــون بةمــصي تــصيبه أو لــه

 ليــزداد إال عــاش مــا وأنــه عليــه، دعــا مــا إنــه يقولــون حيــاً يبقــى ومــن زعمــه،
 والعمل، بالقول دينه نقيم طيبة حياة أحياناً تعاىل اهلل وحنمد وإمثاً، طغياناً
 أصــحاب وال وضــاللة، كفــر داعيــة وال ملحــداً نــدع ال باحلجــة عنــه ونــدافع

 العلمـاء  فـضله  مبـا  العزيـز  كتابه ونفسر عليهم، ونرد إال منكر أويل وال دعةب
 مبـا  لـه  وأتباعـه  القاديـاني  كتحريـف  ال األمـة،  تفاسـري  مجيـع  علـى  املستقلون

  .البسملة معاني من به البشارة أن كزعمه واللغة الدين منه يتربأ
  

  به أوعدنا فيما مسيحه صدق احلصين زعم
 وهـو  ووقـع  صـدق  قـد  يف مسيحه قاله ما أن مهزع مبا علي رد إنه ثم
   :قال مناظرته من اهلزمية
 ما على تدل ال اجلملة هذه فإن حياته يف موتك أراد أنه منه وفهمك«
 أبقـاء  الفـرار  هـي  واهلزميـة  اهلزميـة،  ذكـر  سوى فيها وليس بتاتاً، إليه ذهبت
 علـى  اضـح و النبـأ  إن نعـم  املـوت،  منها تفهم أن لك يسوغ فكيف احلياة، على

 وأن أبـداً،  فيها ترى ال بصورة فيه املبارزة إىل دعاك الذي امليدان من فرارك
 معيــاراً وجعلــه بــه حتــداك الــذي كتابــه مثــل كتــاب كتابــة هــو إليــه دعــاك مــا

 فـسأرسله  الكتـاب،  ذلك لتأليف ووقفت( نصه ما 20ص يف قال كما لصدقه
 الــرد وأحــسن حلــسنا بــاجلواب أتــى فــإن األبــواب، وتكميــل الطبــع بعــد إليــه
 أنـا  وهـا  بكيلـه،  للنـاس  وأكيـل  بذيله، وأعلق قدميه، وأقبل كتيب فأحرق عليه،
  .اهـ »اآللية هبذه العهد وأؤكد الربية، برب أقسم

 كــذب قــد القاديــاني الــدجال املــسيح أن اإلمجــال بوجــه )أوالً( )أقــول(
 بوكــذ الكتــاب، هبــذا علــم يل فلــيس املــذكور الكتــاب بإرســال وعــده وأخلــف
 ال بـصورة  منـه  ففررت امليدان هذا يف للمبارزة دعاني أنه زعمه يف احلصين

 هـو  الواسـع  ميـداني  وإمنـا  هلـك،  حتـى  عليـه  أرد ظللـت  فأنـا  !!أبداً فيها رىأ
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 علـى  الرسـول  وسـنة  املـسلول،  اهلل بـسيف  وأصـول،  فيه ولأج لاأز وال املنار،
 منها كثرية، كتابية ال لسانية أخرى ميادين يف اهلل بفضل ورؤيت ظهرت أنين

 بينـت  عظيمـة  وحفـالت  حفـاوة  ولقيـت  اهلند زرت فقد اهلندية، بالده ميدان
  ).بقية للمسألة( .بعد سأبينه كما بعضها يف اهلل على وكذبه القادياني دجل
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 اهلنـد  إىل )م1912( 1330 سـنة  يف دعـتين  قـد  العلمـاء  نـدوة  مجعية إنّ

 مدرسـتها  يف عقـده  تريد الذي اإلسالمي ملؤمترها والصدارة الرياسة ألتوىل
 تعـاىل  اهلل وحقـق  الـدعوة،  فأجبـت  )لكهنـؤ ( مدينـة  يف أنـشأهتا  اليت اجلديدة

 تلـك  يف إقبـاهلم  مثـل  تـر  فلم عليها اهلند مسلمي إقبال يف اجلمعية رجاء بي
 علـيّ  مللـسال  اهلنـد  أقطـار  مـن  حـضروا  الـذين  الوفود مجلة من وكان .السنة
 دعـوني  وقـد  اإلسـالم،  يف املسيحية منتحل أمحد غالم أتباع من قاديان وفد
 املـسلمني  فيومهـون  الزيـارة  هـذه  يستغلون ألهنم أجبهم فلم بلدهم، زيارة إىل
 الـضالة،  الطائفـة  هذه حيرتم مثواه وأكرمت به احتفلت الذي اهلند ضيف أن

 مشـس  الـدعوة  مجعيـة  سرئـي  أن بلغـين  وقـد  الكـذاب،  املـسيح  دعيهـا  وحيرتم
 يف البحـث  مـن  الوفـد  منع قد تعاىل اهلل رمحه النعماني شبلي الشيخ العلماء
 إىل اجلمـوع  وخرجـت  الـسفر  أردت فلمـا  الندوة، ضيافة دار يف معي بدعتهم
ــة الــسكة حمطــة ــوديعي احلديدي ــاني الوفــد معهــم خــرج لت  ميلــك ومل القادي
 كـان  مـاذا  يـدري  ومـن – طـة احمل يف مـسيحيتهم  بدعاية جهر أن نفسه رئيسه
 مـين  يقـرب  ومـن  وفـدهم  غـري  يـسمعه  مل مبـا  تكلمـت  أو عنـه  سـكت  لـو  يقول

 بـصوت  عليهم ورددت القطار نافذة يف فوقفت -العربية يفهمون ال وأكثرهم
 مـن  أذكـره  وممـا  بدعتهم، دامغاً حنلتهم، مفنداً الغفري اجلمع يسمعه جهوري
 ونــسخت بظهــوره األرض مــن بطلــت قــد احلــرب أن زعــم مــسيحهم أن ذلــك

ــال فرضــية ــذي القت ــى اهلل فرضــه ال ــسلمني عل ــم امل ــق فل  إىل حاجــة مــن يب
 طــرابلس علــى هنالــك إيطاليــة دولــة بعــدوان تعــاىل اهلل كذبــه وقــد اجلهــاد،
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 عنـد  عليـه  اجملمـع  ومـن  وعدواناً، بغياً هناك للمسلمني وقتاهلا وبرقة الغرب
 عنـها  لـدفعهم  القتـال  يكون سلمنيامل بالد على اعتدوا إذا الكفار أن املسلمني
  .عليه قدر من كل على عينياً فرضاً

 هــؤالء فيهــا خــالف قــد النبــوة ادعــاء كمــسألة هــذه اجلهــاد ومــسألة
ــانيون املــسيحيون ــوم قطعــي هــو فيمــا املــسلمني إمجــاع القادي  ديــن مــن معل

 قبــل مــن نــابيّ وقــد اإلســالمية، امللــة مــن بــذلك فخرجــوا بالــضرورة اإلســالم
 أجـاب  زمنـه  يف مـسيحهم  علـى  رددت وملـا  هلـا  تأويلهم وإبطال فيها، ضالهلم

 مـن  أخـرى  كتـب  ويف مـين  واالنتقـام  علـي  الـرد  يف ألفـه  الذي الكتاب يف عنها
 عن مرتمجاً كالمه بعض الدمشقي احلصين نقل وقد املبكية، املضحكة كتبه
 جهــل علــى يــدل مبــا التاليــة النبــذة يف ذلــك وســأبني العربيــة، بغــري لــه كتــاب

 عيـسى  املـسيح  إنّ :لكنـهؤ  حمطـة  يف داعيتـهم  قالـه  وممـا  وجهلـهم،  مسيحهم
 املـسيح  يكـون  أن فوجـب  كـشمري  يف قـربه  وجـود  وثبـت  اهلل توفـاه  قد مريم بن

 الوقــت ذلــك يف عليــه الــرد مــن فاكتفيــت غــريه، الزمــان آخــر يف ينــزل الــذي
 هـو  ديـاني القا أمحـد  غـالم  مـريزا  يكون أن يقتضي ال هذا قوهلم بأن القصري
  .به املوعود املسيح

 قــول صــدق مــن احلــصين زعمــه مــا أن املــسألة هــذه ذكــر مــن واملــراد
 يف دجلـه  تفنيد يف عليه ظهرت فإنين كذب »يرى فال سيهزم« عين مسيحهم
 ظـــاهراً أزال وال بــالده،  يف حتــى  بعــده  مـــن خلفائــه  علــى  وظهــرت  عــصره، 
  .نةوامل احلمد وهلل لضاللتهم، هادماً لدعوهتم، مبطالً
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 أتبعـه،  ثاقـب  كـشهاب  الدجال القادياني هذيان على املنار رد كان لقد

 وأصـحاب  اهلنـد  لعلمـاء  مضيئاً نوراً وكان وململه، وأبكاه وخبله، عقله فخلب
 الـرد  على ذلك فبعثه وبالرتمجة، بالنص نشره إىل فبادروا املنتشرة الصحف
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 ختــبط فيــه فتخــبط )يــرى ملــن والتبــصرة اهلــدى( مســاه الــذي بكتابــه عليــه
 يظـل  بـل  جـوع،  مـن  يغـين  وال يـسمن  ال مبـا  فجـاء  ،امللـسوع  ومتلمـل  املصروع،
 يفــرتض وطــوراً يـذم،  وأخــرى ميـدح  تــارة وهقـوع،  وبقــوع جـوع  يف بــه املتغـذي 
 وحيــه  لنفــقف يلــم، أو حبطــاً يقتــل مــا  املرعــى مــن وأن جيــزم، وآنــاً ويظــن

 وأنـين  عليـه،  ردي سـبب  يف تقاذفـه  الشكوك وأمواج علي، الرد يف الشيطاني
 وهـذا  والـرتداد  الـرتدد  هـذا  سـياق  يف بعبارتـه  اجلهـاد،  مـسألة  يف الكالم أبدأ
  :نصه

 يكـون  أن املمكـن  مـن  أو األوقـات  بعض يف نفسي تناجيين ذلك مع ثم«
ــار مــدير ــاً املن ــ وميكــن االلزامــات، هــذه مــن بريئ ــار إىل عمــد مــا هأن  االحتق
 وإمنـا  املـضاهات  صـغار  مـن  اهلل كالم يعصم أن أراد بل اواتمجكالع والنطح
 هبــذه لنفــسه ادخــر أنــه فالشــك احلــق هــو هــذا كــان فــإن .بالنيــات األعمــال
 ويكــون اجلنــة يف يــدخل اهلل كــالم حــب فــإن ،الــدرجات مــن كــثرياً املقــاالت
 لالحتقــار ال الفرقــان، مايــةحل ســبين الــذي علــى ذنــب وأي كاجلنــة، عاصــماً

 وهـل  والتـوهني  الـتحقري  لظـى  ال الـدين،  نـصرة  منحى به وحنا الشأن، روكس
 العـالم،  اهلل كـالم  عـزة  إىل والـداعني  اإلسـالم،  محـاة  مبنزلـة  إال ذلـك  يف هو

 ثـم   »نـوى  مـا  امـرئ  ولكـل  أخفـى،  وما السر يعلم واهلل الكالم، ملك هو الذي
 املهــدي بأنــه يؤمنــوا مل ألهنــم زمانــه لمــاءع ذم يف فــصالً الكتــاب يف عقــد

  :نصه ما فيه قال املنتظر واملسيح
 يتـصدوا  وال الـسماء،  مـن  نـازل  هـو  الذي احلكم يتبعوا أن أمروا وقد«

 املوعــود املــسيح فــيهم ظهــر إذا بــل الــودود، اهلل أمــر أطــاعوا فمــا بــاملراء، لــه
 وعنـد  الـصليب،  نطوفـا  عنـد  املوعود ذلك نزل وقد اليهود، كأهنم به فكفروا
 أكفـروه  بـل  كـال  املـسيح؟  هـذا  العلمـاء  اتبـع  فهـل  التقليـب،  كـل  اإلسالم تقليب

 فأخـذهم  القـسوس،  وخـدموا  األباطيـل  علـى  وأصروا القبيح، الكفر وأظهروا
 اليــوم  واؤقــر  احملبــوس،  يــذيقون  مــا وأذاقــوهم  الــرؤوس  وشــجوا  القــسوس
  .املنحوس
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 ونــصرهتم القسيــسني نــتأعا الربيطانيــة الدولــة أن الــسفهاء ســيقول«
 واألمـر  العـاملني،  جرميـة  فيمـا  املـسلمني  لينصروا الركني، اجلبل تشابه حبيل
 بأمواهلـا  القسوس نصر ما الدولة فإن مبعذورين ليسوا والعلماء كذلك ليس
 مـــن كــان  مــن  لريتــاب  مــنكم  أزيــد  حريــة  أعطتــهم  ومــا  مقــاتلني  جبنــود  وال

 كنــتم لــو علــيكم حــق وهلــا وبينــهم بيننــا ســواء قانونــاً أشــاعت بــل املرتــابني،
  .شاكرين
 الكفارين حيب ال واهلل إليكم أحسنوا هم قوم إىل تسيئوا أن أتريدون«
 ختطفـون  كنـتم  وقـد  واألمـان،  بـاألمن  تعيـشون  أنكـم  إحساهنم ومن الغامطني

  .»البلدان هذه يف الدولة هذه قبل من
 لـيلكم  وإن ن،اجلـريا  من أحد وال بقة وال ذباب يؤذيكم فال اليوم وأما«
 حفظــة الدولــة ومــن الزمــان، هــذا قبــل خلــت قــوم هنــار مــن األمــن إىل أقــرب
 إال اإلحـــسان جـــزاء وهـــل العـــدوان، وأهـــل اللـــصوص مـــن لتعـــصموا علـــيكم

 جبنتـها  واليـوم  احلطمـة،  دونـه  مـن  موجعاً زماناً قبلها من رأينا إنا اإلحسان،
 غـري  قلت ولذلك أشجار، إىل ونأوي مثارها، من نقطف اجلنة علينا عرضت

 هـو  من احملسن يؤذي وكيف عظيم، ذنب عليهم السيف ورفع اجلهاد إن مرة
  .»أثيم فهو حمسنه أذى ومن كريم،
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ــا ــذة يف نقلن ــة النب ــرد هــذا مــن الثالث ــاني نــصوص بعــض ال  يف القادي
 بوجــوب مواحلكــ باملــدح اإلنكليــز إطــراء مــن فيهــا ومــا اجلهــاد نــسخ مــسألة
 ملــن والتبــصرة اهلــدى( كتابــه مــن جهــادهم وحتــريم املــسلمني علــى شــكرهم

  .املنار صاحب على للرد ألفه الذي )يرى
 انقطـع  اجلهـاد  بـأن  حمتجـاً  كتبـه  مـن  أخـرى  مواضـع  يف هـذا  أيد وقد

 علـى  أهلـه  وانتـصر  وضـعفه  اإلسـالم  غربـة  بـه  زالت إذ املسيح بظهور بطبعه
 حيـصل  أنـه  ورد مـا  كـل  وحصل ومأجوج، يأجوجب عنده عنهم املعرب النصارى
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 .الكــافرين أعدائــه علــى والقــضاء اإلســالم عــزة مــن واملــسيح املهــدي بظهــور
 أهنـا  وزعـم  )إهلاميـة  خطبـة ( مساهـا  لـه  خطبـة  أواخر يف فصله ما ذلك ومن
 يف اإلســالمية امللــة أصــابت الــيت الذلــة أن زعــم أن بعــد فإنــه معجزاتــه، مــن

 ذلــك فعنــد« :قــال الــدين يــوم إىل تــصيبها ولــن قبــل مــن أصــابتها مــا عــصره
 سـيف  غـري  مـن  الكربيـاء،  حـضرة  مـن  العـزة  ومعامل السماء، من النصرة تنزل
 الــــصور يف ونفــــخ( تعــــاىل قولــــه يف إشــــارة وإليــــه حمــــاربني وال ســــنان وال

 ويف العـاقلني  معـشر  يـا  املوعـود  املسيح بعث من مراد وهو )مجعاً فجمعناهم
 مـن  كله ينزل والنصر األمر أن إىل إمياء األحاديث يف جاء الذي النزول لفظ

  .»اجملاهدين جهاد غري من اإلنسان أيد توسل غري من املسيح أيام يف السماء
 املوضــوع هــذا يف أخــرى نــصوص علــى كتبــه يف حبــثأ أن أريــد وكنــت

 عن فشغلين السنة هذه يف شواغلي كثرة على منها عندي ما بعض فراجعت
 كونه على االستدالل يف السخيفة اجلهاالت من فيها يتهرأ ما اجلهاد مسألة
 القــرآن آليــات حتريفــه وغرائــب بــه، املوعــود واملــسيح املنتظــر املهــدي هــو

  .املسألة هذه يف الواردة واألحاديث
 ذا فـإن  قرأتـه،  أكـن  مل مـا  ومنها تفصيله، ونسيت رأيته كنت ما ومنها

 مـن  نفـسه  وتغنـى  ويسأم ميلّ ربية،الع اللغة يف الذوقية وامللكة الفنية املعرفة
 مـن  فيهـا  مـا  علـى  القـرآن،  فواصـل  حماكـاة  هبـا  حياول اليت املتكلفة سجاعهأ

  .والبيان املعاني قواعد دع والصرفية، النحوية األغالط
ــو ــه وهـ ــل يف لعراقتـ ــة اجلهـ ــستحيي ال باللغـ ــن يـ ــتدالل مـ ــى االسـ  علـ
 لــيس القــرآن، مــن كــثرية وبآيــات العــصر، وبــسورة الفاحتــة بــسورة مــسيحيته

ــا ــى فيه ــشأن، اهــذ إىل إشــارة أدن ــا ال ــا القــارئ رأى كم ــاه فيم ــاً نقلن  مــن آنف
  .اجلهلية وحواشيها اإلهلامية خطبته

 عيــسى بــشأن الــواردة األحاديــث مجيــع شخــصه علــى حيمــل وكــذلك
 بلــدة أول« :التبــصرة مــن 91ص حاشــيته يف قولــه أغرهبــا ومــن الــسالم عليــه

 فيهــا األشــرار قامــت أرض أول وهــي دهيانــة،ال امسهــا فيهــا النــاس بــايعين



161القاديانية األمحدية يف ميزان احلق   

ــة،  اللعــني، الــدجال لقتــل حربــة املخلــصني، )كــذا( بيعــت كانــت فلمــا لإلهان
 دلال باب على الدجال يقتل املسيح أن احلديث يف أشري .املبني احلق بإشاعة

 علــى خيفــى ال كمــا -لدهيانــة لفــظ مــن ملخــص فاللــد – الواحــدة بالــضربة
 فـرغم  .فلـسطني  يف  مدينـة  اسم »اللد« أن ومعلوم حبروفه اهـ »الفطنة ذوي
ــدة هبــا املــراد أن هــو ــة بل  خمالفــة الــدجال لفــظ معنــى وأن اهلنــد يف لدهيان

 هـذا  مثـل  يقبلـون  أتباعـه  وكـان  .لـه  بـه  املغروريـة  مبايعـة  احلربـة  وأن أعدائه،
 يعتـصمون  غنيـة  مجعيـة  هلـم  صـار  فقـد  اآلن وأما العربية باللغة جلهلهم منه
 وهوسـه  وسـخفه  جهلـه  مقـدار  بعـده  اللغـة  هذه ملتقين ظهر وقد .فعهاملنا هبا

 دعــاويهم يف اعتــدلوا مــن ومنــهم ضــاللته، تــرك مــن منــهم دعــواه يف العقلــي
 وهلل اجلـشعون،  الطـامعون  االنتفـاع  ويـؤثر  اجلـاهلون،  عليها يصر وإمنا فيه،
  .شؤون خلقه يف
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 وبــني الفــصحى بالعربيــة قاديــان يف مطبــوع كتــاب اهلنــد بربيــد جاءنــا
 يـزعم  اهلنـد  أهـل  مـن  لرجـل  هـو  فـإذا  فتصفحناه .بالفارسية ترمجة سطوره

 تفــسرياً املنزلــة الكتــب ولتفــسري ضراأل مــن فــسد مــا إلصــالح أرســلهُ اهلل أن
 هـذا  يف لنـا  اهلل أراد« أقوالـهِ  ومـن  .املنتظـر  املسيح أنهُ يزعم هو أو .صحيحاً
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ــان ــسنان ال بالربهــان الباطــل عــصا نكــسر أن الزم  ال باآليــات فأرســلين بال
 ســيفاً أعطــاني ومــا والنكــات املعــارف منبــع كلمــي قلمــي وجعــل باملرهفــات

  .»اخل وبياناً برهاناً مقامهما وأقام .وسناناً
 املقــاومني مــن القــى ومــا ودعوتــهِ قيامــهِ حــديث الكتــاب صــدر ويف
 يف الفـصل  فجعل .اهلند علماء من علي مهر امسهُ رجل عليهِ وطأة وأشدهم
ــهُ يعجــز تفــسرياً القــرآن يفــسر أن دعــواه حقيقــة  ال مــدة يف األرض أهــل عن
 ومساهــا صــفحة ومخــسني مئــة يف الفاحتــة ففــسر ،يومــاً ســبعني تتجــاوز

 .صــدده يف حنــن الــذي الكتــاب وهــو »الــصحيح التفــسري يف املــسيح إعجــاز«
 كقولـهِ  -وعبارتـهِ  نـسقهِ  يف للقـرآن  تقليـد  أنـهُ  جمملـهِ  علـى  تالوتِه من ويؤخذ

 وفقهــاؤهم وحكمــاؤهم وعلمــاؤهم ؤهموأكفــا وأبنــاؤهم آبــاؤهم اجتمــع وإن«
 كـان  ولو مبثله يأتون ال احلقري املدى هذا يف التفسري هذا مبثل يأتوا أن على

 أو املـسيح  أو املهـدي  هـذا  أمـر  مـن  يكـون  مـا  وسـنرى  .»ظهـرياً  لبعض بعضهم
 ذهــب كمــا الزمــان ثنيــات يف ذاهبــاً إالَّ خنالــهُ وال نفــسهُ يــسمى كمــا أو الــنيب
  .النبوات عصر غري عصر يف األنن قبلهُ غريه
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  .الغراء اهلالل جملة منشئ الفاضل حضرة
 ذكــر 5-4 صــفحة التاســعة الــسنة مــن عــشر الــسابع اهلــالل يف قرأنــا

ــاني« املــسمى املفتــون الرجــل  وأغلــب ،املــسيح إعجــاز كتــاب صــاحب »القادي
 الصواب إىل احلقيقة البط يرجع مبا عليه ردوا قد اهلند علماء من العقالء
 العالمـة  حـضرة  عليه ردوا من مجلة ومن .لهُ هادي فال اهلل يضلل من ولكن
 شـيئاً  والـرباهني  األدلـة  مـن  فيـهِ  أورد بكتـاب  الـدراني  خـان  اهلل حيـدر  الشيخ
 عهـد  مـن  طبـع  الكتـاب  وهـذا  .واملنقـول  باملعقول املعتربة الكتب من نقلهُ كثرياً
 وقـد  اهلـذيان  وكثـرة  بـالتلون  يعرفـهُ  مـن  طبعـهُ  ألن اآلن إىل ينتـشر  ومل قريب
 أنـه  ولو حضرتكم إىل أرسلهُ لكي الرد هذا من كتاباً الشيخ حضرة إيلَّ أرسل
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 هــذا وغــرض .تــرون كمــا بــالعربي شــواهده ولكــن األوردوي باللــسان مكتــوب
 عليـه ( املـسيح  نفـسهُ  يـسمي  فهـو  الفئـتني  وبرضـى  تنيلّاملِ جيمع أن القادياني
 أضـل  وقـد  .علـيم  حبالـه  واهلل امللـتني  خيـالف  مـا  علـى  تـدل  وأفعالـهُ  )السالم
 مل ذلــك ولكــن الــشيطاني مذهبــهُ نــهمقول ،واحملتــاجني البــسطاء مــن كــثريين
 يكثـر  الـيت  الـبالد  جـاء  ولـو  .قليلـون  العلمـاء  فيهـا  الـيت  الـبالد  يف إالّ لـهُ  ينَأَتّ

 يقلُّ اهلند من زاوية يف انزوى ولكنهُ .غيه عن يردعهُ ما ألصابهُ فيها العلماء
ــا ــل فيهـ ــم أهـ ــال العلـ ــتطال فطـ ــاعده واسـ ــى وسـ ــك علـ ــل ذلـ ــراض أهـ  األغـ

  .يشاء من ويضل يشاء من يهدي واهلل فوافقوه الدنيا يف لطمع اخلصوصية
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  الرفاعي حممد بن علي الداعي
 ردَّة علــى الــدراني درة« وامســهُ إليــه املــشار الكتــاب جاءنــا )اهلــالل(

 رفيع خبط كبرية صفحة 30 على صفحاتهُ تزيد احلجم كبري وهو »لقاديانيا
 مـن  سـطوره  خـالل  يف ممـا  فهمنا أننا على )اهلندية( األوردية اللغة يف ولكنهُ

 التفـسري  كتـب  يف االطـالع  واسـع  احلجـة  قـوي  عـامل  ردُّ أنـهُ  العربيـة  الشواهد
 كتــاب تقــريظ ذيــل يف قلنــاه مــا علــى نــزال وال .والفقــه واألصــول واألحاديــث

ــدينا إذا 9 ســنة 17 هــالل مــن 5-4 صــفحة املــسيح إعجــاز ــا أب  هــذا يف رأين
 ألننـا  قبلهُ غريه ذهب كما الزمان ثنيات يف ذاهباً إالّ خنالهُ وال« فقلنا املسيح

  .»النبوات عصر غري عصر يف
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  قشمريي اهلل عبد للسيد
 يف حـيٌّ  عيـسى  أن علـى  يـسري  الفٍاخـت  مـع  والنـصارى  املـسلمون  اتفق

 إذ ذلـــك يف هـــم فبينمـــا .الدينيـــة كتبـــهم يف مدونـــة العقيـــدة هـــذه .الـــسماء
 الـبالد  يف وأشـاعها  البـاب  هذا يف كتباً وألف اهلند مسلمي من رجل خالفهم
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ــاً خلــص بــل إليهــا صــعد ومــا ،الــسماء يف حيــاً لــيس املــسيح أن علــى  مــن حيّ
ــصليب ــم ال ــوذاً ذهــب ث ــو مــن متع ــالد إىل داليه ــديهم مــن لينجــو أخــرى ب  أي
 »يوزاسـف « الـنيب  باسـم  شامرةالكـ  ويـسمونهُ  ،و حتـى  أضرارهم من ويتخلص

 بلـدهم  يف أنـهُ  آبـائهم  عـن  نقـالً  يقولون شمريك وأهل .واخلواص العوام يزوره
 كــان هــذا يوزاســف أن عنــدهم التــاريخ كتــب ويف -ســنة وألــف تــسعمائة منــذ
 وهـذا  .شمريكـ  بلـدة  يف ودفـن  فمـات  الـبالد  صىأق من وجاء األنبياء من نبيّاً

 بــين ألن الّإ لــيس مــريم بــن املــسيح هــو يوزاســف أن أثبــت الفنجــاني الرجــل
 املـسيح  إلـيهم  فجـاءَ  ةأُمـ  وصـاروا  اهلل قطعهم إذ شمريك بلدة سكنوا إسرائيل
  .واحلكمة الكتاب وعلمهم

 آنالقـر  مـن  ونقليـة  عقليـة  دالئـل  الواقعـة  هـذه  علـى  الرجـل  هذا وأقام
 ومـا  صـلب  مـا  املـسيح  أن« قولُـه  ويؤيـد  .عـداها  ومـا  التـاريخ  وكتب واألناجيل

 املـرهم  دواء بـأن  »كـشمري  بلـدة  يف الطبيعـي  بـاملوت  ومـات  حيّاً خلص بل قتل
ــذي ــسمى ال ــرهم الرســل مبــرهم ي ــسى وم ــه قــد عي ــون عمل ــداواة احلواري  مل

 ويف مالقـو  كتـب  يف توجـد  النـسخة  وهـذه  .الـصليب  مـن  أصابتهُ اليت جروحه
ــاً أحــد رآهُ مــا الــسماء يف املــسيح أن كالمــه وخالصــة– مــداواهتم  مــن مرتقي

اً  عنـهُ  نـزل  بل الصليب على مات وما الناس  إىل صـعوده  علـى  يـدل  ومـا  -حيـّ
 أن عنـها  تفـرع  املقدمة هذه تقررت فإذا -والنقل العقل أدلة من دليل السماء
 مـن  يـستنتج  الرجـل  اوهـذ  .يقولـون  كمـا  الـسماء  مـن  ينزل ال مريم بن املسيح
 أنـهُ  يـدعى  وبالثـاني  دينـهم  ويبطـل  النـصارى  باألول ويرد أمرين املقدمة هذه
 هـو  بـل  الـسماء  مـن  بنازل ليس املنتظر املسيح أن- ويقول املوعود املسيح هو

 عقيـدة  إبطـال  يف ألف وقد -مريم بن للمسيح مثيالً يكون املسلمني من رجل
 مــن مجاعـة  بــه فلحـق  الــبالد يف أشـاعها و كتبــاً دعـواه  إثبــات ويف املـسيحيني 

  .اهلند العلماء
 وال يعارضـهُ  أن الـديار  هـذه  علمـاء  من دحأ يستطيع ال أنهُ يزعم وهو

 منـهُ  وحتار كالربق الناس يف اآلن ينتشر ومذهبهُ .قولِه نقض على أحد يقدر
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 مـريم  بـن  املـسيح  أن علـى  لنـا  اهنفتخرجو معرفة أو علم عندكم فهل .العقول
 يف إليـه  املـشار  القـرب  وأن إلينـا  سـينزل  وأنـهُ  السماء يف حيّ هو بل اًميت ليس
 أو جنــابكم كــان فـإن  ،املــسيح قـرب  لــيس يوزاسـف  يــسمونهُ الـذي  كــشمري بلـدة 
 مـن  لكـم  لنكـون  جملـتكم  يف عليِه فأطلعونا علم بالدكم فضالء من أحدٍ عند

 .سيحاملـ  هـو  أنـهُ  يـدعي  الـذي  العجيـب  الرجـل  هـذا  مـن  وحتفظونا الشاكرين
 يف جـوابكم  ننتظـر  وحنـن  كـشمري  بلدة يف ودفن مات قد مريم بن املسيح وأن

  .الفضل ولكم وقت أسرع
  
 جيـري  ما على املتمدن العامل أهل ليطلع االقرتاح هذا نشرنا )اهلالل(

 وأمــا .القــديم الــزمن حــوادث مــن يعهــدوهنا الــيت األمــور مــن اهلنــد أعــايل يف
 يف لـهُ  ذكرنـا  فقد .بدعوته مسعنا مرة أول هذه فليست الدعوة هذه صاحب
 موضـوعهُ  فبيّنـا  إلينا به بعث املسيح إعجاز مساه كتاباً 9 سنة من 17 اهلالل

 دعوتـهُ  أن املكاتـب  حـضرة  كـالم  مـن  يظهـر  ولـن  .بـأمره  نعبـأ  ومل باالختصار
 خيـافوا  أن ينبغـي  وال .العقـول  على استيالءَها خافوا حتى االنتشار يف آخذة
 بـالغ  ولـو  بقيـت  العـصر  هـذا  حلاجـات  مالئمـة  صحيحة دعوة تكان إذا ألهنا

 الـسيد  تقـدم  فقـد  .نفـسها  تلقـاء  مـن  تـزول  فإهنـا  وإالَّ .اضطهادها يف الناس
 واحـد  غـري  النبـوة  وادعـى  املوعـود  املـسيح  أهنـم  ادعـوا  أنـاس  وعاصـرهُ  املسيح
 بغـري  بنـا  تـسري  الطبيعـة  جماري ألن .بطائل أحد يفز فلم وبعدهُ اإلسالم قبل

ــا ــا نــدري ال حــديث إىل نــدري ال حيــث مــن اختيارن ــا وتومهن  ذلــك نفعــل أنن
  .إرادتنا ومطلق باختيارنا
 وأنـهُ  السماء إىل املسيح صعود إثبات من الكاتب حضرة يطلبهُ ما أما

 عنـد  الـدين  كتـب  يف ثابت ولكنهُ اهلالل فيه خيوض مما هو فما وسنزل حيٌّ
 الكتـب  تلـك  بـصحة  ميسلّ الدعوة هذه صاحب كان فإذا .واملسلمني النصارى

 أورشــليم يف وقــربه فيــهِ إشــكال ال صــريح وصــعوده وموتــه املــسيح صــلب عــن
  .العبث قبيل من إقناعه فمحاولة الكتب تلك صحة أنكر إذا أما -مشهور
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 حتى عهده قدم من أصحابهُ يزعمهُ وما إليه املشار يوزاسف قرب وأما
 هــذا مبثــل األوليــاء لــبعض قــرباً يكــون أن يتفــق فقــد املــسيح زمــن إىل رفعــوه
 ظـل  ملـا  املـسيح  الـسيد  قـرب  بـه  املـراد  كان ولو الزمن ذلك حنو يف مات االسم
 يف النـصرانية  آثـار  عـن  ينقبـون  واملـسيحيون  ،الطوال القرون هذه كل مكتوباً
 هــذا دعــوى نــستغرب ال أننــا علــى نفــسهِ املــسيح بقــرب فكيــف األرض أعمــاق

 الواحـد  للقـديس  يبنـون  أنـاس  ظهرانينـا  وبني ثانياً قرباً للمسيح أن الفنجاني
 واحـد  كـل  يف رفاقـهُ  أن ويزعمـون  خمتلفـة  بالد يف قبور عدة الواحد الويل أو

ــها ــد كــل وأهــل .من ــذي القــرب أن يعتقــدون بل ــدهم ال ــ هــو عن  احلقيقــي ربالق
 كـشمري  أهـل  ودعوى .سواه دون الصحيح هو أنهُ املسندة األقاصيص ويروون

 ذلـك  أن قادنـا اعت يف الغالـب  ولكـن  القبيـل  هذا من تكون قد يوزاسف قرب يف
ــنبَ مل القــرب ــين بــل املــسيح ســما علــى ي ــوارد وإمنــا آخــر رجــل اســم علــى بُ  ت

  .االختالف بعض من االمسان
 يف مثلها يظهر وقد البنجاب بالد يف الدعوة هذه ظهور تستغربوا وال
 كثريون واألهواءِ امعاملط وأصحاب الشهرة طالب ألن .املتمدن العامل أواسط

 علــى احلــصول ســبيل يف يرتكبــهُ قــد مبــا يبــايل ال مــن ومنــهم مكــان كــل يف
 روســي رجــل عامــاً عــشر بــضعة منــذ ظهــر فقــد -النفــاق طــرق مــن الــشهرة
 جبال طريق عن آسيا أواسط إىل رحل أنهُ وزعم نوتوفتش نقوال نفسهُ مسى

 أفغانـستان  فقطع نداهل بالد إىل 1887 سنة الرحلة بهِ أفضت حتى القوقاس
 يف هنديـة  مـسودات  عـن  البالد تلك يف وهو فسمع )بنجاب( فنجاب بالد ثم

 أن فــسمع الغايــة هلــذه إليهــا فــسار .املــسيح الــسيد ســرية فيهــا الــديور بعــض
 دخــول يف فاحتــال »حــيمس« ديــر لــهُ يقــال ديــر يف موجــودة املــسودات هــذه
  .شرحهُ يطول حبديث هبالد إىل وعاد خلسة املسودات تلك واستخرج الدير

 املـسيح  سـرية  أنـهُ  يـزعم  ما نشر أوروبا إىل عاد ملا أنهُ القول وخالصة
 وفيهـا  أوروبـا  لغـات  أكثـر  إىل ترمجـت  وقـد  »اجملهولـة  املـسيح  سرية« ومساها
 عشرة الثالثة بلغ ملا املسيح أن منها- األناجيل يف ورد ما ختالف كثرية أشياء
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 آداب أثنائهــا يف تعلــم ســنة 15 هنالــك ضىفقــ اهلنــد بــالد إىل فــرّ عمــره مــن
 بدعوتـه  وظهـر  أورشـليم  إىل طويـل  سـفر  بعـد  وعـاد  وغريهـم  الربامهة الكهنة

ــطهده ــوه اليهـــود فاضـ ــهُ وأتباعـــه وقتلـ ــهِ ينوحـــون حولـ  احلـــاكم ىفـــرأ عليـ
ــيالطس( ــهُ خيفــي أن )ب ــسرقها مــن فبعــث خــربهُ ليقطــع جثت ــا ي  أصــبح فلم

  ...السماء إىل عدص أنهُ قالوا اجلثة قلي ومل أتباعه
  ...السرية آخر إىل
  

 وقعـدوا  أوروبـا  يف النـصارى  قـام  حتـى  كتابـهُ  نوتـوفنش  ينشر يكد ومل
 املعقـوالت  أشـباه  مـن  فيهـا  ملـا  الـشك  أهـل  عقـول  علـى  تستويل أقوالهُ وكادت
 حيـث  مـن  وخـصوصاً  .الـسرية  تلـك  غوامض لبعض تفسرياً لكان صح لو مما
 فــرأى .شــيئاً عنــها يــذكر مل اإلجنيــل ألن .وشــبابهِ املــسيح حداثــة بــني املــدة
 مكس األستاذ على الكتاب هذا عرضوا ولكنهم .هلا تفسرياً السرية يف الناس
 القـصة  تزويـر  على واألدلة بالشواهد وأتى فانتقدهُ اهلند بلغات لشهرته مول

  .كتابهِ أمر وانتهى نوتوفتش دعوى فسقطت
 حتــى الرجــل هــذا أقــوال علــى الــصرب علــيكم هــان ذلــك علمــتم فــإذا

 حتــى قويــاً رداً عليــه ردَّ اهلنــد علمــاء بعــض أن علمنــا وقــد .الزمــان ميحوهــا
 لـدى  أمهيتهُ ويزيد نفسه عيين يف قيمة لدعواهُ جيعل قد الردّ ولكن .أفحمه
 .البـسطاء  علـى  تنطلـي  حتـى  أقوالـهِ  لتأييـد  األدلـة  اخرتاع يف وينشطهُ أتباعه

 مناســبة الــدعوة هــذه نــتكا فــإذا قــىوأب خــري حلــالا هــذه مثــل يف فاإلمهــال
ــان ــت واملكــان للزم ــا تــذهب فإهنــا وإالّ بقي  غــري يبقــى وال ســواها ذهــب كم
  .العام االرتقاء بناموس عمالً األنسب
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 املنتظـر  املـسيح  أنـه  يـزعم  الـذي  القادياني أمحد غالم مرزا من جاءّنا

  :ملخصه ما فيها قال باإلنكليزية رسالة
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 اإلنـــشاء يف معجزاتـــي أنـــشر وأنـــا املاضـــية العـــشر الـــسنني قـــضيت«
 ثنـاء  مولـوي  املـسمى  مقـاوميّ  أحـد  أن فاتفق .سواي يستطيعه ال مبا العربي

 وكـان  )باهلنـد ( ارمتـسار  أعمال  من »مد« قرية يف أصحابي بعض جادل اهلل
 أقــدرهم نوأ ،العربـي  اإلنــشاء يف مـين  أقــدر اهلنـد  علمــاء أن أقوالـه  مجلـة  يف

 وأنــه العربيــة بــاآلداب املــشهور حــسني حممــد ســعيد أبــو مولــوي ذلــك علــى
 مـن  العربـي  إنـشائي  أن أعتقـد  ولكـنين  .إنـشائي  مـن  عديـدة  غلطـات  اكتشف

 مـا  هبـا  أصـف  قـصيدة  فنظمت .مسعته ما على صرباً أستطع فلم  املعجزات
 يف مبقدمـة  وصـدرهتا  »أمحـدي  إعجـاز « ومسيتـها  مـد  يف املناقـشة  من جرى
 .واملقدمـة  القـصيدة  مـن  نـسخة  إلـيكم  وأرسلت )ستانية اهلند( األوردية اللغة
 يف نظمتــها أنــي اعتبـار  مــع مثلـها  نظــم إىل سـبقي  يــدعون الـذين  أدعــو وأنـي 

 مـع  هلـم  وأبـيح  .يومـاً  عـشرين  مثلـها  نظـم  يف أمهلتـهم  وقـد  فقـط  أيام مخسة
 إنــي نعــم .انوهندســت البنجــاب يف العربيـة  اللغــة علمــاء بكــل االســتعانة ذلـك 

 أراد مـن  لكـل  أبـيح  ولكـنين  )أمسـاءهم  وذكـر ( ملنـاظرتي  منـهم  مخسة انتخبت
 مكافـأة  روبيـة  آالف عـشرة  سـبق  إذا ولـه  .يتقدم أن امليدان هذا يف مسابقيت

 جـاء  ثـم  »اخل بالوفـاء  الوثيـق  العهـد  نفـسي  علـى  وآخذ ).فرنك 20.000 حنو(
 غـرو  فـال  .فقط أيام سةمخ يف القصيدة هذه نظم أنه على الدالة بالشواهد

 مطالعتــها إىل القـراء  يــشتاق أن القـصيدة  هبــذه األطنـاب  مــن ذكرنـاه  مــا بعـد 
  :قال منها أمثلة بنشر فنكتفي بيت مخسمئة على أبياهتا تزيد طويلة ولكنها

 وأرداك ضــــليل وأغــــراك مــــوغر   أيـــا أرض مـــد قـــد دفـــاك مـــدمر
ــوا هــو     وجــاءك صــحيب ناصــحني كــإخوة   ــون ال تبغ ــصربوايقول  ى وت

يريــدون مــن يعــوى كــذئب وخيــرت    فظــل أســارى كــم أســارى تعــصب 
ونعــــين ثنــــاء اهلل منــــه ونظهــــر      فجــاؤا بــذئب بعــد جهــد أذاهبــم     
ــاهم ســرهم مــن تــصلف     ــر       فلمــا أت ــي كمــي مظه ــال افرحــوا إن وق
أخــاف علــيهم أن يفــروا ويــدبروا    وقال اسرتوا أمري وإنـي أرودهـم       
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على النار مشاهم وقـد كـان يبطـر           م إذا دنا من أرضـهم     وأرضى اللئا 
دهــــاقني مــــد واحلقيقــــة أظهــــر   وإن كنت يف شك فـسل يـا مكـذبي          

  
 نظـم  شـعراؤنا  يستطيع فهل كلها عن يغين وبعضها القصيدة آخر إىل

  ؟...مثلها
 اغـرتار  نـستغرب  وال اهلنـد  أهـل  يف .املنـاظر  حـصر  إنـه  لألسـف  ولكـن 

 ذلـك  يكـن  ومل .ومناظراتـه  بـه  النـاس  اهتمـام  نـستغرب  امـ  بقـدر  الرجـل  هذا
 هلـذا  ذكرنـا  فقـد  .الكتـب  ويؤلف القصائد فينظم اغرتاراً ليزيده إال االهتمام
 املـسيح  إعجـاز « مسـاه  والفارسـية  العربيـة  يف كتابـاً  التاسعة السنة يف املسيح

 الفاحتـة  تفـسري  وهـو  ،القـرآن  نـزول  عليـه  نزل أنه رغم »الصحيح التفسري يف
 بـاألمر  منـه  وجاءنـا  .يومـاً  بـسبعني  كلـه  القرآن بتفسري ووعد صفحة 150 يف

 علـى  فيه رد »يرى ملن والتبصرة اهلدى« مساه واهلندية العربية يف آخر كتاب
 ولعـل  املنـار  صـاحب  صـديقنا  مجلتـهم  ويف رأيـه  وسفهوا ناظروه الذين بعض

 مـن  شـيء  إىل نـشط ي مل بـشأنه  اهلنـد  علمـاء  اهتمـام  ولوال .تصلنا مل كتباً له
  .ذلك
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 يف باإلنكليزيـة  منـشوراً  اهلنـد  مسيح القادياني أمحد غالم مريزا نشر
 اهلنـد  يف املـسلمني  أئمـة  فيـه  حـرض  إدوارد امللـك  بتتـويج  اهلنود احتفال أثناء
 اإلنكليزيـة  احلكومـة  وسـتبحث  .اجلهـاد  مـشروعية  إبطال يف كتاب نشر على
 ســنة ومخــسني نيــف منــذ أصــبحت زعمــه يف اهلنــد ألن ذلــك إلــزامهم علــى
 إال راحتها يكدر ال اإلنكليز حكومة ظل يف والسعادة األمن حببوحة يف رائعة
 يف اجلهـاد  علـى  )الـّ امل( علمائهـا  بتحـريض  احلـدود  علـى  القبائـل  بعـض  مترد
 احتــد فــإذا .اجلنــة إىل املؤديــة الــسبل مــن أنــه باعتبــار املــؤمنني غــري حــرب
 وســكنت املتمــردون أطــاعهم العمــل هــذا تقبــيح علــى الفتــوى ورجــال اءالعلمــ



  حممد سعيد الطرحيي172 

 وينشر والشتية والفارسية العربية إىل الكتاب هذا يرتجم أن رأيه ويف .الثورة
 يدفعها )فرنك 20.000( حنو( روبية آالف عشرة بدفع وتربع .اهلند أحناء يف
ــه مــن ــه املــشروع هــذا ملــساعدة جيب ــى وعــددهم - أتباعــه هــو وأن ــه عل  قول

  .يؤَيدونه -15.000
 يف ضـرورياً  كـان  اجلهـاد  إنّ :فقـال  طنبورة على الضرب إىل حتول ثم

ــة ــى اليهــود ديان ــشر إذا حت ــهم انت ــسالم فــأمر املــسيح جــاء دين ــة بال  .واحملب
 ونـشر  املقـاومني  إلقمـاع  واجباً أوائله يف اجلهاد كان فقد اإلسالم يف وكذلك
 )نفـسه  يريـد ( مـسيحه  اهلل فأرسل باباألس تلك زالت فقد اآلن وأما .الدين

 العمــل علــى احلكومــة ضحــرّ ثــم ...عــشر الرابــع القــرن يف اجلهــاد إلبطــال
 اجلهــاد  تقبــيح يف كتابــاً  يكتبــوا أن واألئمــة العلمــاء  إىل واإليعــاز بنــصيحته

  .بطالنه وإثبات
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 إشــاعة أجنمــن« مــن مرســل باإلنكليزيــة مطبــوع منــشور علــى أطلعنــا

 أهـل  بعـض  يزعم الذي القرب بصورة ومصدر اهلند بنجاب قاديان يف »إسالم
 الـذي  قاديـان  رئـيس  محـد أ غالم مريزا وبصورة املسيح السيد قرب أنه كشمري
 مــسيح« ومسينـاه  مــرة غـري  اهلــالل يف ذكرنـاه  وقــد املنتظـر  املــسيح أنـه  يـزعم 
 القـرب  ذلـك  نسبة صحة على األدلة بيان إليه املشار املنشور وموضوع .»اهلند
 حيــاة  وفيــه عنــه  نــزل بــل الــصليب  علــى ميــت مل وأنــه  املــسيح الــسيد إىل

 أدلـة  ومن .فيها ودفن كشمري يف أقام حتى اهلند إىل وهرب جراحه فعوجلت
 احلواريني مرهم باسم ومرهم عيسى مرهم امسه مرهم وجود عندهم ذلك
 دلـة أ وهنـاك  األرضـية  األدلـة  هي تلك« قال أن إىل شليخا مرهم باسم وآخر

 الـسماء  إىل صعد وال األموات بني من يقم مل وأنه املسيح موت تؤيد مساوية
 يف لـذلك  املعـني  الوقـت  يف العـامل  إلصـالح  بـه  املوعـود  املـسيح  جميء وهي -

 يوحنــا كــان كمــا مــريم بــن املــسيح يــسوع مــن بــدلٌ املــذكور واملــسيح .النبــوات
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 يف القـرب  هـذا  اكتـشاف  بيـة الغر االتفاقـات  ومن .إيليا النيب من بدالً املعمدان
 القــارئِ انتبــاه ونــستلفت -قــال أن إىل– املــسيح جملــيء متامــاً احملــدد الوقــت
 بنيعــتللم راحــة ينبــوع وهــو املــسيح هــذا لأقــوا يطــالع أن حكمــة إبــداء قبــل

  .»...املضطربني لقلوب وتعزية وسالم
 بــاخلرطوم فرفريـوه  ســليمان أفنـدي  اســكندر حـضرة  إلينــا كتـب  وقـد 

 اكتـشاف  مـن  يدعيـه  مـا  علـى  إليـه  املـشار  القادياني أدلة يف رأينا نع يسألنا
 ،مـرة  غـري  اهلـالل  يف القـول  هـذا  فـساد  بيّنـا  وقـد  املـسيح  هو وأنه املسيح قرب
 رمسـه  لننـشر  اآلن الرجـل  هـذا  ذكـر  إىل عـدنا  وإمنا مملٌّ تطويل اإلعادة ويف

ــرى ــوا أن بعــد صــورته القــراء وي ــا ويظهــر .،دعــواه مسع ــك ءأمســا مــن لن  تل
 يعـاجل  كـان  مـسيحي  طبيـبٌ  بـه  القـرب  ذلك يسمى الذي سفريوزا أن العقاقري
 أن املقـام  هـذا  غـري  يف ذكرنـا  وقـد  .واحلواريه املسيح بأمساء مساها بعقاقري
 احلكـم  انـ ميكن وال ألفـاً  عـشر  بـضعة  عـددهم  جتـاوز  قـد  القادياني هذا أتباع
ــة يف ــه حقيقـ ــصري حالـ ــوره ومـ ــا إذا إال أمـ ــهرؤي إىل توقفنـ ــه ودرس تـ  أخالقـ

 حيــول الــشقة بعــد أن علــى الظهــور هــذا علــى محلــه الــذي الــسر واســتطالع
 لعلنــا مفــصلة حياتــه البنجــاب يف اهلــالل قــراء إىل فتقــدم .ذلــك وبــني بيننــا
ــا علــى حقيقتــه يف صــحيحاً حكمــاً عليهــا نــبين ــاه ممــا نــستدل أنن  أن عرفن
 إمـداده  طـال  فـإذا – لباملـا  هميـدّ  املوسرين بعض أن أو اليسار أهل من الرجل
 أهل من أنصاراً يعدم فال املال وبذل والتؤدة بالصرب أقواله نشر على وواظب
 بعــض ألغــراض موافقــاً الــدعوة هبــذه قيامــه جــاء وإذا .إزره يــشدون األوهــام

 بذلك اغرت ملرامهم تنفيذاً به التصديق وأظهروا ونصروه العلم أو النفوذ ذوي
 حتـى  دعاتـه  ثـر فيك هونيناصر يأخذون أو الرجل إىل فينضمون آخرون أناس

 األمـن  علـى  جناحه من خطر وال ذلك من خوف وال .دعوته صدق هو وهميت
 املهـدي  فعـل  كمـا  اجلهـاد  إىل ولـيس  الـسالم  إىل النـاس  يـدعو  إمنا ألنه العام

 .»وجـوراً  ظلمـاً  لئـت مُ أن بعـد  وقـسطاً  عـدالً  األرض لـيمأل « قـام  ذإ السوداني
 فلــم دابــره قطــع أرادت ثــم الــرأي بــادئ يف بــه صريةاملــ احلكومــة فاســتخفت
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 هـو  كمـا  الطائلـة  األمـوال  وضـياع  الغزيـرة  الـدماء  سـفك  بعد إال ذلك تستطع
 الـسلطة  رجال ويستحث اجلهاد نبذ إىل يدعو فإنه اهلند مسيح أما .مشهور

  .أبطاله يف األئمة استكتاب على اهلند يف
ــا علــى  ألهنــا مكثهــا طــال إنو املــسيح هــذا دعــوى ثبــوت نتوقــع ال أنن

 نظــر يف أصــبحت ادعــاءات علــى وقامــت لنموهــا يــصلح ال عــصر يف نــشأت
 الــيت األحيــاء مــن غريهــا أو اجملنحــة الزحافــات قبيــل مــن العــصر هــذا أهــل
 حلياهتا تصلح تعد ومل فيها عائشة كانت اليت البيئة الختالف أنواعها بادت

 سـبيل  علـى  تخـذ ت أن إال األقوال تلك لبقاء صلحي ال التمدن ذاه .فانقرضت
  .الشاذ بالغريب االحتفاء قبيل من أو الفكاهة
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 علــى املطلعــني إىل الــسنة هــذه مــن عــشر اخلــامس اهلــالل يف تقــدمنا
 مـن  يعلمونـهُ  مبـا  إلينـا  يبعثـوا  أن )اهلنـد  مسيح( القادياني أمحد غالم أحوال
 غـالم  امسـه  هنـدي  رجـل  فجاءنـا  .قةحقي على هبا نستدل لعلنا حاله ترمجة
 مـن  وهـو  .بـاألزهر  العلم يطلب القاهرة يف اآلن ويقيم قاديان من أصله النيب

 عـدة  وأحباثـه  خطبه ومسع جمالسه وحضر هعاشر وقد الرجل ذلك مريدي
 دعوتــه وعــن عنــه يعلمــه عمــا فــسألناه .القطــر هــذا إىل جميئــه قبــل أعــوام
 وهـاك  عليهـا  االطـالع  البحـث  أهـل  همُّي تفاصيل على فاطلعنا أحواله وسائر
  :زبدهتا

 ال قريـة  وهي البنجاب بالد من قاديان يف 1833 سنة أمحد غالم ولد
ــد ــى ســكاهنا يزي ــرهم نفــس ألــف عل ــوه وكــان .مــسلمون أكث  أصــحاب مــن أب

 ترعـرع  وملـا  .1857 سنة اإلنكليز على ثورهتم يف اهلنود أعانوا الذين األمالك
 ثـم  الفئـتني  أقوال على لعطّفا سينٌّ وهو الشيعة عضب على قرآنال قرأ الغالم
 حداثتـه  مـن  ميـاالً  كـان  ولكنه مدة الكتابية احلكومة مصاحل بعض يف توظف

 يف والبحث للعبادة وانقطع فاستقال احلكومة خدمة له تطب فلم التعبد إىل
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 قريـة  ومـن  قاديـان  يف عبـاد  أمحـد  قريـة  يف لـه  عقـار  مـن  يتعـيش  وهو الدين
 أربعـة  ةالثانيـ  وولـدت  ذكرين األوىل له ولدت امرأتني تزوج وقد .هأوالد ألحد
 بعــض يف موظــف أمحــد ســلطان امســه األوىل مــن أبنائــه وأكــرب .وأنثــى ذكــور
 والثـاني  .سـنة  13 وسـنه  حممود امسه الثانية من أوالده وأكرب اجلباية أعمال
 ابنتـه و .أمحـد  مبـارك  والرابع اهلل ويل والثالث سنني عشر عمره أمحد بشري
 عــن يتنبــأ كــان أنــه عنــدهم معجزاتــه ومــن .عمرهــا مــن عــشرة احلاديــة يف

 وهو هذه بدعوته أمحد غالم ظهر بامسه ويسميه والدته قبل ولد كل جميء
 .تعاليمــه إىل النــاس يــدعو وهــو ســنة ثالثــني فقــضى عمــره مــن األربعــني يف

 ومل .قومــه إىل إصــغاءً فلقــي صــبوته منــذ والــورع بــالتقوى اشــتهر قــد وكــان
 تعاليمــه وأســاس الــسالم إىل يــدعو إمنــا ألنــه مقاومــة األمــر والة مــن جيــد
  .األحاديث من يوافقه وما القرآن

 يف مسيح ظهور وجوب إىل تشري آيات القرآن يف أن دعوته يف وحجته
 املـدة  مثل هذين بني املدة وأن .موسى بن عيسى ظهر كما النيب بعد اإلسالم

 هلدايـة  اليهـود  مـن  عيـسى  قـال  وأنـه  .قرناً 14 حنو أي اآلن إىل النيب أيام من
ــود ــوم اليه ــسيح فيق ــد امل ــسلمني مــن اجلدي ــة امل ــسلمني هلداي ــد .امل  أن ويعتق
 ســائر  عــصمة مثــل  مــريم أمــة عــصمة  وأن كــشمري يف وقــربه  مــات املــسيح
  .األنبياء

 يـسعى  الـدين  يف للبحـث  منقطـع  أنـه  دعوتـه  نـشر  على ساعد ومما
 بأسـاليب  املـسلمني  بـني  تعاليمه ونشر اجملوس بني اإلسالم نشر يف جهده
 للـصالة  إال منزلـه  مـن  خيـرج  فـال  واجلدل التأليف يف هناره فيقضي شتى
 أو اجلـامع  يف األسـئلة  عليـه  لقـوا أ ورمبـا  مـاش  وهـو  يكتـب  قد .اجلامع يف
 امسهــا أحــدها :دوريــة جرائـد  ثــالث تعاليمــه لبـث  أنــشأ وقــد .الطريـق  يف
 اليوميـة  حوادثـه  فيهـا  ينـشر  اهلنديـة  باللغـة  عاألسـبو  يف مـرة  تصدر »بدر«

ــدوم مــن ــة وســفر ق ــك وحنــو ومبايع ــة .ذل ــم« مساهــا والثاني  وهــي »احلك
 عليـه  يرد ما على واجلواب اإلسالم يف البحث وموضوعها أيضاً أسبوعية
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 يف مـرة  باإلنكليزيـة  تـصدر  »األديـان  جملـة « والثالثـة  .وحنوهـا  األسـئلة  من
 جديـدة  دينيـة  أحبـاث  وفيهما أعدادها من ينددعَ على أطلعنا وقد الشهر
 جريـــدة إصـــدار عـــن مـــدة مـــن وأعلـــن .دعـــواه تأييـــد إىل مرجعهـــا ولكـــن

 العــرب بــني دعوتــه لنــشر »البــشرى« مساهــا والعربيــة الفارســية بــاللغتني
  .والفرس

 بـضعة  اهلالل يف ذكرنا وقد الشأن هذا يف الكتب من ألفه مبا ناهيك
 وسـتون  نيـف  هـي  فـإذا  الرجل هذا مؤلفات مةقائ على باألمس وأطلعنا منها
 أو وبالعربيـة  بالفارسـية  وبعـضها  )اهلندسـتانية ( األورديـة  باللغة أكثرها كتاباً

  .باإلنكليزية
 ذاهبــهمم اخــتالف علــى املــارة فيهــا ينــزل قاديــان يف ضــيافة دار ولــه

  .وقوة بلطف باحثه دينه يف مباحثتهُ أراد ومن وحنلهم
ــشر ــان يف حاملــسي هــذا مــذهب فانت ــالد وســائر قادي  ويف البنجــاب ب

 حتـى  أتباعـه  وكثـر  .وزجنبـار  العـرب  بـالد  ويف اهلنـد  بـالد  من وغريها مبباي
 مدينـة  قاديان ويسمون »أمحدية« أنفسهم ويسمون نفس 150.000 أهنم قالوا
 طبيـب  منـهم  علمـائهم  القـوم  عليـة  من مجاعة إليه وانضم .إليه نسبة الشيخ
 فلمـا  روبية 900 مقداره براتب كشمري يف موظفاً انك الدين نور الشيخ امسه
ــشيخ مســع ــان إىل وجــاء منــصبه مــن اســتقال املــذكور أمحــد غــالم بال  قادي
ــه ــيم مدرســة 1893 ســنة حنــو هنــاك وأنــشأ ،وبايع  واحلكمــة الفلــسفة لتعل
 كبـار  مـن  وهـو  جمانـاً  الفقـراء  ملعاجلـة  مستـشفى  فيهـا  وأنـشأ  ،العلـوم  وسائر
 رمحـة  والـشيخ  مببـاي  جتار أحد آدم إمساعيل ومنهم .سنة 60 وسنه العلماء

 مــدارس، يف تــاجر الــرمحن عبــد والــسيد اهلنــد الهــور يف كــبري تــاجر اهلل
 ســـيالكوتي الكـــريم عبـــد واملولـــوي أمروهـــي حـــسن أمحـــد الـــسيد واملولـــوي
  .العلماء من وكالمها

 غــالم الــشيخ يرأســها عمــدة أو جلنــة الطائفــة هــذه مــن تــألف وقــد
ــاروك نفــسه أمحــد ــشيخ أعــضائها ب ــور ال ــدين ن ــيم ال ــوي احلك ــد واملول  عب
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 العـامل  يف M.A رتبـة  صـاحب  وهـو  علـي  حممـد  والشيخ سيالكوتي الكريم
ــا قاديـــان مدرســـة هـــؤالء أنـــشأ وقـــد  يـــدبروهنا »اإلســـالم تعلـــيم« مسوهـ

 مجلتــهم ويف املئــة حنــو تالمــذهتا عــدد وبلــغ جمانــاً فيهــا التعلــيم ويتولــون
 مدرسـة  غـري  وهي gollege الكلية املدرسة وهناويسم الدعوة صاحب أوالد
 مـن  علـيهم  يـرد  ممـا  دفـع  والـضيافة  والتـأليف  التعليم ونفقات .الدين نور

ــراف ــى األطــ ــبيل علــ ــة ســ ــة أو اهلديــ ــب اإلعانــ ــة رواتــ ــى معينــ ــدر علــ  قــ
  .االستطاعة

 اجلـسم  صـحيح  وهـو  عمـره  مـن  السبعني يف اآلن أمحد غالم والشيخ
 وأمـا  .والفارسـية  والعربيـة  األورديـة  اللغـات  يعرف النفس كريم الصدر واسع

   .ذكره املتقدم علي حممد الشيخ فيها له فيكتب اإلنكليزية
 هــذه بقــاء تعليــل علينــا هــان كلــه صــح فــإذا الــراوي رواه مــا هــذا

 إذ عـشر  اخلـامس  اهلـالل  يف بـه  قلنـاهُ  مـا  يطابق وهو سنة ثالثني الدعوة
 ،باملــال أمــده املوســرين عــضب أن أو اليــسار أهــل مــن الرجــل أن اســتدللنا

 وقــد .النفــوذ ذوي بعــض بنــصرهتا قــام إذا إال تثبــت ال الــدعوة هــذه نّإو
 القـصد  حـسن  الرجـل  أن والظـاهر  .ذلك بنحو قامت أهنا تقدم مما ظهر
 اجتـهاده  عـن  فـضالً  وخيربونـه  حيبونـه  أتباعـه  فـإن  ولـذلك  اجلانـب  رقيق

 وعليــه .واألحبــاث لواجلــدا والتعلــيم بالتــأليف تعاليمــه نــشر يف وســعيه
 مقامـه  يقـوم  مـن  خيلفه مل فإذا مشروعاته وبقاء ببقائه تبقى دعوته فإن

 ،أمثاهلـا  مـن  عـشرات  ذهبـت  كما سريعاً دعوته ذهبت أعماله مثل ويعمل
 الشخـصي  باقتـداره  قـام  فإنـه  الـسوداني  املهـدي  دعـوة  منـا  عهـداً  وأقرهبا
 ءيسـ  ظامل رجل خلقهُ مات فلما ،خلقه وكرم جانبه ورقة أسلوبه وحسن
 ذلـك  علـى  ورد .يـده  علـى  الـدراويش  دولة فانقضت الوطأة شديد السرية

 أيـن « واحـد  بـصوت  تنـادي  والـبالد  انتظار يف والسودانيون قام املهدي أن
 ال اســتعداداً دعوتــه لنــشر مــستعدة كانــت فــاألحوال »املهــدي أيــن املهــدي
  .عمره من طولأ عمراً نتوقع فال ولذلك مثله إىل توفق أمحد غالم نظن
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 املــسيح  ترمجــة  مــن  نلقــاه  مــا  يف جــاء  -اســتدراك – )اهلنــد  مــسيح(
 علــى ثــورهتم يف اهلنــود أعــان أبــاه أن املاضــي اهلــالل يف 538 صــفحة املـذكور 
 هلــم فقــدم الثــورة تلــك يف اإلنكليــز أعــان أنــهُ والــصواب 1857 ســنة اإلنكليــز
  .مالهِ من عليهم ينفق كان فارساً مخسني

  
Ñaˆìi@|îßë@‡äa@ @

  املدراسي عمر علي للسيد
  

 اهلنـــد مـــسيح مسيتمـــوه الـــذي الفنجـــاني عـــن كتبتمـــوه مـــا قـــرأت
 اختـذها  الـيت  احلجـة  عـن  أحبـث  أزال ال ولكـنين  دعـواه  نبذكم واستحسنت

 ملــا وكنــت كــشمري يف يوزاســف قــري وجــود وهــي لــذلك ذريعــة الرجــل هــذا
 اسـتبعدت  مالـسال  عليه عيسى سيدنا إىل القرب هذا نسبة يف زعمهُ قرأت

 كـشمري  ببلـدة  أسـفاري  بعـض  يف مررت أني يل واتفق .غريه بذلك يقول أن
 شــبك عليهــا نوافــذ ذو كــبري بنــاء هــو فــإذا العــني رأي القــرب ذلــك فرأيــت
 وخاطبـت  .مونـهُ ويعظ اجملـاورة  الـبالد  مـن  لزيارتـه  النـاس  يتقاطر احلديد
 1900 نـذ م هنـاك  القـرب  هـذا  أن منـهم  فعلمـت  شامرةالكـ  مـن  كبرية مجاعة
 ومـا  املـسيح  قـرب  إنـه  قالوا ولذلك .نيب وهو يوزاسف يسمى وصاحبه سنة

 إثبـات  يف طويلـة  أقـوالٌ  اهلنـد  وملـسيح  .يـسوع  حتريف إالّ عندهم يوزاسف
 هــذا ينــسب الــذي يوزاســف هــو مــن لنــا تبينــوا أن لكــم فهــل الــدعوى هــذه
 الرجـل  هـذا  دعـوى  تتـصدع  احلجة هذه وبسقوط عهده قدم مع إليه القرب
  .تسقط أو

 نعلق فلم العاشرة السنة يف السؤال هذا مثل سئلنا أننا سبق )لاهلال(
 واصــلنا ثــم مقتــضباً جوابــاً عنــه بنــافأج منــه اجلــزء هــذا علــى كــربى أمهيــة
 مـن  املتنبـئني  بعـض  اسـم  علـى  هنـاك  ينبُـ  إمنا القرب هذا أن لنا فتبني البحث
 ذكـره  .بوزاسـف  أو افبود بعضهم ويكتبه يوذاسف وامسه القدماء اهلند أهل
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 يف فارس بالد جاء ثم اهلند يف ظهر أنه وقالوا وغريمها والبريوني املسعودي
 وأنـهُ  نـيبٌّ  أنهُ زعم امليالد قبل القدماء رسفال ملوك أحد طهمورث أيام أوائل

 هـذا  يوذاسـف  أن« الباقيـة  اآلثـار  كتاب يف البريوني قال– وخلقه اهلل اسطةو
 يف بالزهد الناس وأمر الصابئني ملة إىل ودعا رسيةالفا بالكتابة الفرس أتى

 وإليهـا  الـنفس  بـدو  هنـاك  مـن  كـان  إذ العـوامل  من عال مبا لواالستغال العامل
  .»العامل هذا من الصدور يقع

 يف الــضريح ذلــك لــهُ بنــى )الــنيب( هــذا مريــدي بعــض أن فالظــاهر
 لألولياء رحةأض اإلهلية األديان أهل من كثري يبين كما طويل زمن من كشمري

 فيهـا  مـدفون  نهأ ويعتقدون القديس أو الويل ذلك مباس يزوروهنا والقديسني
 أو للتــصحيف داع البيــان هــذا بعــد يبــق فلــم .الــوهم غــري أحــدٌ هنــاك ولــيس

  .املسيح إىل أو يسوع إىل يوزاسف اسم إلرجاع التكليف
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 أن فيهـا  يقـول  رسـالة  اهلنـد  مـسيح  بنوبـة  املـصدقني  أحد إلينا كتب

 قبـل  قريـب  عهـد  منـذ  اهلنـد  يف حـدثت  الـيت  بالزلزلـة  تنبـأ  املـذكور  املسيح
ــه وأورد شــهراً عــشر بأحــد حــدوثها ــى هبــا اســتدلوا الــيت أقوال  صــحة عل
 ودرس عـربة  مـن  ختلـو  ال وهي .الفكاهة سبيل على نشرها فأحببنا النبوة

 النبـوات  تصديق يف لناسا تفاوت مقدار القارئ يرى إذ اجتماعي أخالقي
  .املقدمة بعد الرسالة نص وهاك - النبوة روح عن بعدها تفاوت على

 أحـد  مـن  زلزلـة  حبـدوث  اهلنـد  مـسيح  القاديـاني  غـالم  أخـرب  كـان  لقد
 )ومقامهـا  حملـها  الـديار  عفـت ( وقـال  منـه  بـإعالن  وقوعهـا  قبـل  شـهراً  عشر
 هبا هلكت 1905 سنة أبريل 3 يف اهلند يف زلزلة حدثت أنه بأعيننا رأينا وقد
 ودورهـم  ومعبـدهم  الـوثنيني  بـالد  بعـض  وعفـت  النـاس  من وألوف كثرية بالد
  .يغنوا مل كأن

ــاوأ« ــضاً خربن ــإعالن أي ــه خــاص ب ــل 8 يف من ــة 1905 ســنة إبري  حبادث
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 قــوا الــساعة زلزلــة :اآلتيــة ألفاظــه اهلل مــن بــوحي مــستقبلة عظيمــة زلزلــة
  ).الباطلُ وزهق احلق جاءَ الفضل مِنكَ ودَنَا األبرار مع اهلل إن أنفسكم
ــا« ــضاً وأخربن ــل 9 يف أي ــإعالن 1905 ســنة إبري ــه ب ــوحي من  اهلل مــن ب
م  الـذين  ويف الـسماء  يف درجـة  لك( :اآلتية ألفاظه تعاىل  نزلـت – يبـصرون  هـُ
 أنـتم  فهـل  اهلل مـن  شـهادة  عنـدي  قـل  .يعمـرون  مـا  وهنـدم  آيات نرى لك -لك

 .ظـاملني  كانوا وجنودها وهامان رعونف أن .إسرائيل بين عن كففت .مؤمنون
  ).يغتةً آتيك األفواج مع أني

 وأهنـا  القيامـة  منوذج تكون املستقبلية الزلزلة املزبوران بتشريح وقال«
 اهلل أن )إســـرائيل بـــين عـــن كففـــتُ( وحـــي بتـــشريح وقـــال .قريبـــاً ســـتحدث
ــاني ــذا يف مسـ ــوحي هـ ــرائيل الـ ــاي يـــسلمين اهلل وأن .ابـــين واملريـــدي إسـ  إيـ

 وهامـــان فرعـــون أن :وحـــي بتـــشريح وقـــال املـــستقبلة زلزلـــة مـــن ريـــديوامل
 كـان  مـن  كل وجنودمها وهامان فرعون من املراد أن .ظاملني كانوا وجنودمها

  .وإهانيت وإيذائي يببتكذي خصلتهم يف
 الـيت  اآليـة  مثـل  وآيـة  نـوح  طوفـان  مثـل  طوفان اآلتية الزلزلة أن وقال«
  .لفرعون موسى أظهرها
 تعــاىل اهلل مــن آيتــان بعدئــذ ســتظهر والــيت املاضــية زلــةزل أن وقــال«

 يف كتــب وقــد )ةالعظيمــ الزلزلــة بعــد متــواترة زالزل ســتقع( وقــال لــصداقيت
 عـن  خمـرباً  اهلل مـن  وحيـاً  سـنة  وعـشرين  سـبع  منـذ  محديـة األ الرباهني كتابه

 قــوة اًكــد جعلــه للجبــل ربــه جتلــى فلمــا( قولــه هــذا .واآلتيــة املاضــية الزلزلــة
  .»الصمد اهلل لعبيد نالرمح

 النـاس  مـن  مليـون  نـصف  من قريباً به آمن قد أنه أيضاً أخربكم وأني«
  .»والغرباء والرؤَساءُ واألمراءُ العلماءُ هممن

 .جنكابنكيــال مقــام »أمحــدي خــان فــضل حممــد موســوي« الــراقم أنــا
  اهلند .بنجاب .راولبندي ضلع .كوجرخان حتصيل

  1905 سنة مايو 3
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 أنــه يــزعم .اهلنــد يف ظهــر الــذي الرجــل هــذا أخبــار مــن كــثرياً نــاذكر

 حولـه  لتفّفـا  واجملـالت  الرسـائل  ونـشر  كتـب  وقـد  املنتظـر  املهـدي  أو املسيح
 ومـن  منـه  وجاءَنـا  قاديـان  بلـدة  يف العلـم  رجال بعض ونصره الناس من ألوف

 الــسنة  أهلــه  يف كلــه  ذلــك  إىل أشــرنا دعــواه  صــحة  إثبــات  يف كتــب  أعوانــه
 وكان )1908( املاضية السنة من مايو يف مات أنه اليوم وعلماً عشرة ديةاحلا
 أعمــال مــن البنجــاب يف قريــة إىل ةنــسب القاديــاني أمحــد غــالم مــريزا امســه
 والعربيــة األورديــة باللغــات تعاليمــه ونــشر .عليــه الــوحي نــزول عــىدّا اهلنــد

 بالعربيــة سةمخــ منــها مؤلفــاً 75 مؤلفاتــه عــدد يبلــغ ،والفارســية واإلنكليزيــة
ــط ــشرة ،فقــ ــة وعــ ــة بالعربيــ ــة 3و ،واألورديــ ــية بالعربيــ ــدة ،والفارســ  وواحــ

 نطلـع  مل )سـتانية  اهلنـد ( األورديـة  باللغـة  والبـاقي  باإلنكليزية 2و ،بالفارسية
  .بياهنا هذا مخسة على إال الكتب هذه من

 صــفحة 200 يف الفاحتــة تفــسري عــن عبــارة وهــو :املــسيح إعجــاز )1(
  .األوردية اللغة يف ترمجتها السطور وبني بالعربية كبرية

  .صفحة مئة يف السنة وأهل الشيعة بني فيه حكم :اخلالفة سر )2(
 باللغـــة الـــسطور بـــني وشـــرحه العربيـــة اللغـــة :الـــرمحن مواهـــب )3(

  .صفحة 140 يف األوردية
 بقطـع  قاديـان  يف شـهرياً  باإلنكليزيـة  تصدر كانت :األديان جملة )4(

 حيــث مــن وآرائــه الرجــل هــذا تعــاليم يف تبحــث اهلــالل جملــة
  .وغريمها واملهدي املسيح

  .وأحكامه اجلهاد يف إنكليزية رسالة )5(
 اعتقـاداهتم  اخـتالف  علـى  اهلنـدي  علمـاء  مـن  واحـد  عليه ردَّ وقد )6(

ــدينا وبــني  خــان اهلل حيــدر حممــد ملــوالي كتــاب ردودهــم مــن ي
 األورديـة  للغـة با القاديـاني  درة يف الـدراني  درة اهمسّ النقشبندي

  .وصرب بقوة مناظريه على يردُّ وكان كبرية صفحة 300 يف
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  5 ملحق
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 والتعلـــيم الرتبيـــة بـــوزارة العامــة  الثقافـــة إدارة نـــشرت 1957 ســنة  يف
 الـــدين بحمـــ فكتـــب الالهـــوري علـــي حممـــد للـــشيخ مرتمجـــاً كتابـــاً مبـــصر

 ص اجمللـة  1957 فربايـر  -1379 رجـب  7 األزهـر  جملـة  يف افتتاحية اخلطيب
 الــشيخ لكــون الكتــاب نــشرت الــيت اجلهــة علــى غــضبه جــام صــبّ 628-636

 اعرتاضـه  سـبب  هنـا  ويوضـح  ،لـه  وداعية للقادياني خملصاً تلميذاً الالهوري
 يف ورد مـــا بعـــض وهـــذا أمحـــد غـــالم الـــشيخ لـــصاحبها ونقـــده للقاديانيـــة
 خيتلـف  ملـن  والشتائم السباب يكيل الذي اخلطيب حمب بأسلوب االفتتاحية

  .الرأي يف معه
 العزيـز  عبـد  الشيخ وهو– مصر ضيوف من سعودي فاضل أطلعين

 كتـــاب علـــى– احلـــرام املـــسجد يف بـــاملعروف األمـــر هيئـــة مراقـــب النـــافع
 علـى  تهونـشر  مبـصر  والتعلـيم  الرتبيـة  بـوزارة  العامة الثقافة إدارة اختارته

 الدهـشة  يـثري  ممـا  وكـان  األلـف،  كتبها سلسلة يف اإلسالمية الكتب من أنه
 االســتعمار صــنيعة اهلل عــدو تالمــذة كبــار مــن لداعيــة الكتــاب هــذا أن

 الثقافــة إدارة أنّ القــارئ حيــسنبّ وال !القاديــاني أمحــد غــالم الربيطــاني
ــه مــن وكــل العامــة، ــه الكتــاب برتمجــة عالقــة ل ــى واإلشــراف ومراجعت  عل
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 أمحـــد غـــالم تالمـــذة مـــن الالهـــوري علـــي حممـــد أن جيهلـــون إصـــداره،
 بــاملؤلف التعريــف صــفحة يف بــه واعرتفــوا ذلــك عرفــوا فــإهنم ،القاديــاني
 بــالقرآن مولعــاً عابــداً، الفــضيلة، علــى عاكفــاً نــشأ« :أنــه عنــه فزعمــوا
 أمحـد  غـالم  الروحـي  مرشـده  صـحبة  يف الـدنيا  مطـامح  نبـذ  وقد الكريم،
 النـساك  طرائـق  سـلك  أستاذه وعن ...األمحدية احلركة مؤسس يالقاديان
 لتحمـل  اإلسـالمية  اجمللـة  أسـتاذه  بنـصيحة  نـشر  وقد !الزاهدين ومسالك
  .»وأمريكا أوروبا إىل اإلسالم تعاليم

ــوزارة العامــة الثقافــة إدارة أن هــذا ومعنــى ــيم الرتبيــة ب  حتــسن والتعل
 عنـدها  ولـيس  القاديـاني،  أمحـد  غـالم  وأستاذه الالهوري علي مبحمد الظن
 أئمـة  مـن  لـيس  وأنـه  اإلسـالم  عـدو  القاديـاني  أمحد غالم بأن اآلن حتى علم

 االســتعمار صــنيعة أنــه تعلــم ال أهنــا أيــضاً هــذا ومعنــى .الزاهــدين النــساك
ــاني، ــه الربيطـ ــال وأنـ ــه يف قـ ــغ( كتابـ ــريط إنّ« ):التبليـ ــب يف التفـ ــرتا جنـ  إنكلـ
 القاديـاني  غـالم  أنّ تعلـم  ال أهنـا  أيـضاً  هـذا  ومعنـى  .»اهلل جنب يف كالتفريط

 أنـه  يعيدّ -)1908 سنة من األول النصف( 1326 نةس يف هلك أن إىل - كان
 )ص( حملمـد  »األنبيـاء  خامت« وصف يؤولون وأتباعه هو وأنه إليه، يوحي نيب
 آخــر أنــه مبعنــى ال باخلــامت اإلصــبع تــزدان كمــا »األنبيــاء زينــة« مبعنــى بأنــه

 نــيب إنّ نفــسه عــن يقــول القاديــاني أمحــد غــالم وكــان بعــده نــيب وال األنبيــاء
 .موسـويون  أنبيـاء  إسـرائيل  بين وأنبياء مريم بن عيسى املسيح أن كما حممد
 كـذلك  ليكمله بل )موسى شرع أي( الناموس لينقض مريم بن املسيح أنّ كما

 مـا  حممـدي  املـسيح  أنّ يـزعم  القاديـاني  أمحد غالم اهلل عدو املوعود املسيح
  !ليكلمه جاء بل اإلسالم لينقض جاء

 الالهـوري  علـي  حملمـد  الروحي املرشد القادياني أمحد غالم هو هذا
 الـذي  الـنقض  علـى  ليغطـي  العامـة  الثقافـة  إدارة اختارته الذي الكتاب مؤلف
 مبلـغ  هـذا  ومادام .املعاصرون املسلمون ألفه مما اإلسالميات فرع يف نشرته
 علـى  اإلسـالمي  الواجـب  مـن  أصـبح  فقد،  وليائهوأ باإلسالم اإلدارة هذه علم
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 مـن  مـسلم  كـل  وإىل العامـة  الثقافـة  إدارة إىل يتحـدث  أن الـضعيف  القلم هذا
  .اخلطري املوضوع هذا

 علــى قامــت الــذين األربعــة األركــان أحــد الالهــوري علــي حممــد إنّ
ــافهم ــاني أمحــد غــالم ضــاللة أكت ــذي القادي ــان ال ــدّ ك  وهــو ومــات– عيي

 يـوحي  كان وأنه املوعود، املسيح أنه - له تابع كل له عييدّ اليز وال عي،يدّ
 أنـه  - لـه  تـابع  كـل  له عييدّ يزال وال عي،يدّ وهو ومات - عييدّ وكان .إليه
 ومـن  اإلسـالم،  ليكمـل  جـاء  إسـالمياً،  نبيـاً  يـسمونه  ونفـاقهم  ولنفاقه ،نيبّ

 يف حــرام اإلنكليــز حماربــة وأن اجلهــاد، إبطــال أعلــن أنــه اإلســالم إكمالــه
 !املــشروع اجلهــاد فهــي اإلنكليــز صــفوف يف املــسلمني حماربــة وأمــا دينــه،
 ص 1ج )يـرى  ملـن  والتبـصرية  اهلدى،( كتابه يف الربيطانية الدولة عن وقال

 ودواعي حهاونصّا خدامها من أنا املباركة ولةالد هذه على ىخيف وال« 26
 منـه  مـدداً  خبيـوهلم  فارسـاً  خبمـسني  أمـدّها  أبي وكان ...قديم من خريها

 دينه فخان االستعمار على اهلند مسلمي ثورة أيام يف أي( املفسدة أيام يف
 عنـد  املـال،  إمداد يف السابقني وسبق )االستعمار مع وحارب ووطنه وأمته
 حملمـد  الروحـي  املرشـد  القادياني الغالم ابنه أي( أنا أما ...األهوال حلول
 أنـي  غري وأفراسها، وخيلها الدنيا مال من عندي كان فما )الالهوري علي

ــاد أعطيـــت ــواهر ورزقـــت األقـــالم، جيـ ــة فهـــذه الكـــالم، جـ ــة الدولـ  اإلهليـ
 لـيليت  ونـورت  وأضاءتين عيليت وجربت أغنتين قد )بريطانيا أي( السماوية
ــتين ــدادهإل فقمـــت ...املعمـــني يف وأدخلـ ــي امـ ــدي، بقلمـ ــان ويـ  يف اهلل وكـ
 إال مبــسوطاً كتابــاً أؤلــف الّــأ العهــد ذلــك مــذ تعــاىل اهلل اهــدتوع مــددي،
 وجـب  الـيت  منـها  وذكـر  )فيكتوريـا  امللكـة ( اهلند قيصرة إحسانك يف وأذكر

 املـضامني  تلـك  على احملتوية الكتب تلك فأشعت ...املسلمني على شكرها
ــل يف ــار، ك ــاس ويف دي ــار إىل وأرســلتها أمجعــني، الن ــدة دي  العــرب مــن بعي

 فيحبوهنـا  إلـيهم  حمـسنة  ولـة الد هـذه  أن يعلمـون  لعلهم ...وغريها والعجم
ــائعني ــذا .طــ ــي، هــ ــذه عملــ ــدميت، وهــ ــم واهلل خــ ــييت، يعلــ ــو نــ ــري وهــ  خــ
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 بعد بقي وإن ،)الرباهني( كتابي إىل فلريجع شك يف كان ومن ...احملاسبني
 عـالٍ  بصوت أعلنت كيف له ليتضح )الشهادة( كتابي يف فليفكر شك ذلك
 حتــى ...اهــديناجمل وختطئــة الدولــة هــذه علــى واخلــروج اجلهــاد منــع يف

ــضت ــيّ مـ ــدى علـ ــشرة إحـ ــنة عـ ــغل يف سـ ــاعات، شـ ــا اإلشـ ــت ومـ ــن كنـ  مـ
 أي( للدولـة  فلـيس  ...اخلـدمات  هـذه  يف التفـرد  أدعـي  أن فلي .القاصرين
 مـن  كانت إن الدولة وستعلم وعوني، نصري يف ومثيلي نظريي )الربيطانية
  .»املتومسني

ــذا ــدلا وهــ ــع عبــ ــتعمار اخلاضــ ــاني لالســ ــزعم الربيطــ ــ يف يــ  هكتابــ
 اهلل ينـزل « :يـأتي  مـا  إليـه  أوحى أنه 56 ص )األوىل احلصة( يف )البشرى(
  .»القاديان يف

 مــايو يف جمــازين قاديــان طبعــة 319 ص )الــوحي حقيقــة( كتابــه ويف
 مــن األمــة هـذه  يف خلــوا الـذين  إن« :قــال مؤلفاتـه،  آخــر مـن  وهــو 1907 سـنة 

 خصـصت  فقـد  أعطيـت،  ممـا  شـيء  هلـم  يعط مل واألقطاب واإلبدال األولياء
ــا ــاً، أكــون أن أن  واألمــور الكــثرية اإلحيــاءات ألن غــريي أحــد يــستحقه وال نبي

  .»فيهم توجد مل الغيبية،
 أبي من أفضل أنا« ):األخيار معيار اشتهار( كتابه من 11 ص يف وقال

 أفضل أنا« :13 ص )البالء دافع( كتابه يف وقال .»األنبياء من أفضل بل بكر،
 فقــد لعيــسى، تبــاً« ):آهتــم أجنــام ضــميمه( حاشــية يف وقــال .»احلــسني مــن

 عظــة أي( اجلبلــي تعــاليم هــي الــيت األحكــام مــن اإلجنيــل يف مــا كــل ســرق
 كتابـه  أنـه  الـسرقة  هـذه  بعـد  للنـاس  وزعـم  لليهـود،  التلمـود  كتـاب  من )اجلبل
 حممــد اهلل رســل خــامت علــى متــهكمًا وقــال .»الــسماء مــن إليــه أنــزل الــذي

  ):ص(

  املــــــنري، وإن يل لـــــه اخنــــــسف القمــــــر  
ــر؟     ــشـرقان، أتنكــــ ـــران املــــ ــا القمــــ منــــ
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 يف أدبـه  وقلـة  حتهاقو على دل تفسرياً األوردية باللغة البيت فسر وقد
 .معـاً  واجلنـون  واجلهل الكفر يف عراقته وعلى ،)ص( حممد الرمحة نيب حق
 القاديــاني الغــالم وأن هــالل، )ص( حممــد الــنيب أنّ القاديــانيون عقائــد ومــن
 عليهـا  فنقـشوا  يـة امللّ رايتـهم  القاديـانيون  صنع العقيدة هذه وعلى .كامل بدر

 املنـارة  لتقـوم  القاديـاني  املـسيح  منـارة  أهنـا  زعمـوا  منـارة  وبينهما وبدراً هالل
 ينـزل  مـريم  بـن  املـسيح  أن اآلثـار  بعـض  يف ورد اليت دمشق مبسجد الشرقية
 لـه  واؤوأنـش  بـذلك،  داملقـصو  هـو  أنـه  القاديـاني  فـزعم  الزمان، آخر يف عليها
 .»ومعـني  قـرار  ذات ربـوة « القرآنيـة  اآليـة  هبـا  ليفـسروا  )الربـوة ( مسوهـا  بلدة

  .بدمشق مشهور منتزه والربوة
 رســـالة يف أيــضاً  ،3ص 2 رقــم  )أربعـــني( كتابــه  يف القاديــاني  وادعــى 

 معـك  والـسماء  األرض .لنفسي اخرتت« قائالً إليه أوحى اهلل أن ،)آهتم أجنا(
 يف وقـال  .»وتفريـدي  توحيـدي  منزلة مين وأنت .سري وسرك معي، هي كما

  ):إسالم كماالت آيينه( كتابه من 565-564 صفحة
 ببـايل  وخطـر  .بعينـه  اهلل هـو  أنا أني وأيقنت إله، بأني املنام يف رأيت«

 بـــدور واألرض الـــسماء أخلـــق أي .جديـــد بنظـــام وأنظمهـــا الـــدنيا أصـــلح أن
  .»جديد

 أرجـل  ولـه  وعـرض،  طـول  ذو اهلل إنّ« ):اماملـر  توضـيح ( كتابه يف وقال
 يف ممتـدة  الربق كالسلك وأوتار أعصاب له وأيضاً .حتصى وال تعد ال وأيدي
 حتــول ظهــوري بعــد« 5ص )اخلالفــة بركــات( كتابــه يف وقــال .»اجلهــات كــل

ــان إىل احلــج  اســم إال املالئكــة مــا« :52 ص )املــرام توضــيح يف وقــال .»قادي
ــرارة ــروح حلـ ــال .»الـ ــة( يف وقـ ــام إزالـ ــة« :2ص )األوهـ ــة، ليـــست للقيامـ  بآتيـ
 وقـد  )كولرويـة  حتفـه  ضـميمة ( مـن  10 ص يف وقـال  .»بـشيء  لـيس  والتقدير
 وأن إلهلــامي، املوافقــة األحاديــث مــن أقبــل ألن كــامالً اختيــاراً اهلل أعطــاني
  .»آرائي خالفت إذا أردها

 ذاهـ  متـأل  الـشاكلة  هـذه  علـى  يدي حتت اليت القادياني الغالم وأقوال
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 منــها نقلتــه الــذي أن وأظــن الفهــرس، صــحيفة إىل األزهــر جملــة مــن اجلــزء
ــه للتعريــف كــاف ــه مــن ب ــسياسية ناحيت ــة، ال ــه ومــن والوطني ــة ناحيت  الديني

 الالهــوري علــي حممــد لتلميــذه الروحــي املرشــد هــو الرجــل وهــذا .والعقليــة
 ألـفِ  مـن  تاباًك والتعليم الرتبية وزارة يف العامة الثقافة إدارة له اختارت الذي
 املـصريني  مـن  كتـاب  فيهـا  ألـف  الـيت  اإلسالمية الثقافة يف الفراغ ليس كتاب
 يف اإلسـالم  عـن  الفـراغ  تـسد  اليت عواطف استغالل على تعتمد سوقياً كتاباً

  !.العربية؟ املكتبة
 اجمللــد )األديــان( جملــة يف مقالــة العامــة الثقافــة إدارة لنــا تقــول وقــد

 كمثـــل واإلســـالم األمحديـــة احلركـــة ثـــلمَ إنّ« :فيهـــا يقـــول 163 ص الثـــامن
 هـو  الـيت  األمحديـة  احلركـة  بـأن  يعـرتف  أنـه  هذا ومعنى »واليهودية املسيحية

 ختتلــف مــا مبقــدار اإلســالم عــن ختتلــف أخــرى ديانــة هــو إمنــا دعاهتــا مــن
 التــوراة ينــشرون املــسيحية الكنيــسة دعــاة أن وكمــا .اليهوديــة عــن املــسيحية
 حممـد  فـإنّ  وفهمهـا،  تفـسريها  يف اليهـود  عـن  اختلفوا وإن كتبهم من ويروهنا
ــي ــوري علـ ــه الالهـ ــن ومجاعتـ ــديني مـ ــدعون األمحـ ــساب يـ ــرآن إىل االنتـ  القـ

  .وفهمه تفسريه يف املسلمني عن وخيتلفون
 األمحـديني  مـن  ومجاعتـه  الالهـوري  علـي  حممد أن أيضاً هذا ومعنى

 نقــائض مــن فيــه مــا بكــل القاديــاني أمحــد غــالم املــأفون الــسخيف يقبلــون
 لــه لوتــسج هلــم، روحيــاً داًمرشــ ويعتربونــه وقحــة، ومحاقــة وكفــر وخيانــات

 مـن  لـه  نشرته الذي الكتاب املؤلف الروحي اإلرشاد هذا العامة الثقافة إدارة
  .األوىل صفحته يف الكتاب ذلك به وتصدر األلف الكتب

 األمحـديني  مـن  ومجاعتـه  الالهـوري  علي حممد أن أيضاً ذلك ومعنى
ــ ــأن سلموني ــن عيــسى كــان كمــا لإلســالم مــسيحياً كــان مــأفوهنم ب  مــريم ب

 نقلنـا  الـذي  اهلـواء  بـذلك  إليه يوحى كان أنه يف يكذبونه وال لليهود، اًيمسيح
 وعـدم  الوحي بشأن الالهوري علي حممد عقيدة عن وسنتحدث منه؛ مناذج

  .اآلن إىل انقطاعه
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 ترمجتـه  مـن  يـة الثان الطبعـة  مقدمـة  يف الالهـوري  علـي  حممـد  ويقول
 أكـرب  خري، من الكتاب يف ما بكل أفادني وأخرياً« احلكمي اهلل لكتاب املشوهة

 مــن ارتويــت وإنــي القاديــاني، أمحــد غــالم املــريزا العــصر، هــذا يف ديــين إمــام
 هـذا  جمدد الكبري، املصلح هذا صدر من تتفجر كانت اليت املتدفقة اهلل عني

  .»األمحدية كةاحلر ومؤسس األمة، هذه ومعني العصر،
 عليهــا موقــع وهــي– عقائــدهم فيهــا أعلنــوا الــيت النــشرة يف إهنــم بــل
 غــالم إنّ :منــه الرابعــة الفقــرة يف قــالوا هــذا الالهــوري علــي حممــد بتوقيــع
 بـأن  اعتقادهم أعلنوا اخلامسة الفقرة ويف .عشرة الرابعة املائة جمدد أمحد
  .أولياءه يكلم اهلل

  :للقرآن ترمجته مقدمة يف الالهوري علي حممد ويقول
 أي( الـصادق  للمـسلم  وميكـن  /مفتوحاً يزال ال اإلهلي الوحي باب إنّ«
  .»يدخله أن )القادياني أمحد لغالم التابع

 الـــدين( كتابـــه مـــن موضـــوعني يف الالهـــوري علـــي حممـــد ويقـــول
 الـسكك  ملـصلحة  العـام  الـسكرتري  ترمجـه  الـذي  )وقواعده أصوله -اإلسالمي
  .اآلن إىل مستمر الوحي إنّ :1925 سنة بالقاهرة احلديدية
 بالتمـدح  الالهـوري  علي حممد يتبجح اليت )Light النور( جملتكم وإنّ

 اجلمعيـة  خـدمات « وعنواهنـا  بامسـه  عليها النشرة من السابعة الفقرة يف هبا
 نــسخة وعنــدي »اهلنــد بنجــاب الهــور مركزهــا -اإلســالم إلشــاعة األمحديــة

 يف زعمـوا  الربيطـاني،  االستعمار زمن يف ورهاظه عند إيل هم أرسلوها منها
ــدد ــةا هــذه مــن 19 الع ــور( جملل ــصادر )الن ــو 16 يف ال  حتــت 1933 ســنة يولي
ــوان ــدي أن )اهلل صــوت( عن ــوحي عليــه يهــبط غان  مــهكلّ اهلل وأن اإلهلــي، ال
 مل« :بقـوهلم  الـسخيف  اخلـرب  هـذا  علـى  وعلقـوا  .بأذنـه  غاندي مسعه بصوت
 بـأن  -ذلـك  مـن  أبعـد – حـدثنا  بـل  فقط، موجود نهبأ اهلل عن غاندي حيدثنا
  .»صوته مسع بنفسه هو أنه وحقيقة اإلنسان يكلم

 مهمة وجتعلها املسألة هذه تعظم أسباب لنا خاصة، وحنن« :قالوا ثم
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 الـذي  فالدين .األمحدية حركة يف الزاوية أحجار أحد هو اهلل فصوت عندنا
 غـري  ال قدميـة  أسـطورة  صـار  أن إىل هـوى  قـد  احليوية اخلصلة هذه من جز

 علـى  القـدرة  ومـن  احليـاة  مـن  جمـردة  ميتـة  عظـام  هـي  إمنـا  امليتة واألساطري
  .احليوي النمو

 الــدنيا، ابتــداء يف واحــدة مــرة تكلــم اهلل أن يعتقــدون اهلنــد وثنيــو«
 علـى  نذر ثم البشري، للجنس - الربامهة يقدمه الذي الكتاب اهفي وأعطى
 أهـل  مـن  وغريهـم  والنـصارى  واليهـود  -  األبـد  إىل الـصمت  يالزم أن نفسه

ــان ــذلك األدي ــوا ك ــاب أغلق ــوحي ب ــهم، مــن اإلهلــي ال ــذلك جهت ــتفض وب  ان
 والعلمــاء .ميتــة أســاطري هكــذا وصــريوه احليويــة الــدين حقيقــة املعلمــون
 احليــاة ينبــوع اقتطعــوا وبــذلك اخلطيئــة، هــذه أيــضاً اقرتفــوا املــسلمون

 أن اإلسالم إىل عظيمة إلساءة هناوإ - اهلل كالم أعين– اإلسالم عن والنور
 يف هــي الــيت العليــا الروحيــة الربكــة هــذه وبــني املــسلمني بــني ســد جيعــل

 اإلنــسان يــسمعه الــذي احلــي اهلل كــالم :احليــاة اتمــسرّ أعظــم احلقيقــة
 علمـــاء لكـــن اإلنـــساني، للنـــوع بركـــة ليكـــون اإلســـالم جـــاء وإمنـــا .بأذنـــه

 اهلل بركـــة مـــن املـــسلمني حرمـــوا قـــد - نفـــسه اإلســـالم باســـم - املـــسلمني
  .»املمكنة العظمى

 املــسلمني تــشتم 1933 ســنة ويوليــ 16 يف Light جملتــهم قالــت أن إىل
 اهلل كـالم  إمكـان  فبجحـود  ...قيمـة  هلـا  لـيس  تثمـر  ال الـيت  الشجرة« :ودينهم
 الــتني شــجرة مثــل فكــان لإلســالم، اخلــسران العلمــاء جلــب املتقــي للمــسلم
 لــه وحــق املــسيح، فلعنــها مثــراً، حتمــل ال صــارت الــيت اإلجنيــل يف املــذكورة

  .»ذلك
 جملـة  يف علـيهم  للـرد  ىتصدّ 1933 سنة يف الكالم هذا نشروا وملا

ــذٍ وكــان اهلــاليل الــدين تقــي الــدكتور العالمــة )الفــتح(  أســاتذة مــن يومئ
 عيـوهنم  ميـأل  مل الـذين  هـؤالء  علـى  الـصواعق  وأنـزل  بأملانيـا،  بون جامعة
 إال كــبرية وال صــغرية يغــادر مل الــذي القــرآن يف الــداخل الــدائم اهلل كــالم
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 يكلـم  اهلل أن بـدعوى  اإلسـالم  لتغـيري  البـاب  يفتحـوا  أن فـأرادوا  أحصاها،
 يكلــم بـل  القاديـاني،  أمحـد  غـالم  كنبـيهم  والـدجالني  واملعتـوهني  الكـذابني 
 كاذبـة  بأديـان  فيـأتون  بـآذاهنم  يـسمعونه  بـصوت  البقر، عباد من الربامهة
 ومرشـدهم  وجمـددهم  ومـصلحهم  أستاذهم دين نوع من ماراالستع ختدم

 :لـه  وقال كلمه اهلل أن زعم الذي القادياني أمحد غالم اهلل عدو الروحي
 اهلل ثنـاء  ومولـوي  مـصر،  يف )املنـار ( جملـة  صـاحب  رضا رشيد السيد إنّ

 إمرتـسر  يف تـصدر  كانـت  الـيت  )احلـديث  أهـل ( جملـة  صاحب اإلمرتسري
 الربيطــاني االســتعمار خــادم الــضليل هــذا فمــات ،قريبــاً ميوتــان باهلنــدي
 وأنـه  كذبه للناس اهلل ليثبت طويالً دهراً بعده االثنان وعاش موتاً، وشبع
ــتكلم ــشيطان وحــي مــن ي ــن لألحنــف قيــل وقــدمياً .ال ــاً إنّ :قــيس ب  فالن
 إىل ليوحــون الــشياطني وإن« وتــال .صــدق :األحنــف فقــال إليــه، يــوحى

  .»أوليائهم
 بــدعوى وطائفتــه الالهــوري علــي حممــد يتمــسك أن العجيــب ومــن

 نقلنـا  مبـا  إليـه  يـوحى  كـان  القاديـاني  مـأفوهنم  أن ليثبتـوا  الـوحي  استمرار
 الكتـب  تلـك  بسخف العلم بني معونجي فهم السخيفة، كتبه عن منه مناذج
 قــدمياً منــها املطبوعــة النــسخ وجيمعــون طبعهــا، جيــددون ال أهنــم بــدليل

 خرافــة علــى حيــافظون ذلــك ومــع خرءهــا، ورالنــس تــواري كمــا فيواروهنــا
 غـالم  فكـالم  .بـه  االئتمـام  على منهم وإصراراً له تصديقاً الوحي استمرار

 الالهـوري  علي وحممد كالمه، ذلك مع وهو وحي عندهم القادياني أمحد
 يف ونـشرته  األمة الثقافة إدارة اإلنكليزية عن ترمجته الذي كتابه يف يريد

 الـنيب  أفكـار  مـن  القـرآن  أن قرائـه  أذهـان  يف يغـرس  أن األلف كتبها طليعة
 كتابــه مســى ولــذلك إليـه،  بــه مــوحى ذلــك مـع  وأنــه وســلم عليــه اهلل صـلى 
ــد الفكــر ــنيب اخلوال ــه اهلل صــلى حممــد لل  الفكــر حتــت وأدرج وســلم، علي

 اآليــات مــن كتابــه يف أورده مــا كــل وســلم عليــه اهلل صــلى حملمــد اخلوالــد
 باإلســالم كفــراً مألهــا الــيت القاديــاني الغــالم مؤلفــات أن فكمــا القرآنيــة،
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 الفكـر  مـن  الالهـوري  علي حممد عند هي الربيطاني باالستعمار ومتجيداً
 اآليـات  كـذلك  إليـه،  أوحـى  ممـا  ذلـك  مـع  وهـي  القاديـاني،  للغـالم  اخلوالد
 وهـي  وسـلم،  عليـه  اهلل صـلى  حممـد  للنيب اخلوالد الفكر من هي القرآنية

  .يهإل به أوحى مما ذلك مع
 عنــده هــو وســلم عليــه اهلل صــلى حممــد للــنيب الــوحي مــن يعــزوه فمــا

 مــن يعــزوه ومــا القاديــاني، الغــالم املوعــود ملــسيحه الــوحي مــن يعــزوه كالــذي
 علـى  ويعيب الناس، جلميع ودائم مستمر عنده الوحي إنّ بل لغاندي، الوحي

 اءابتــد يف الفيــدا بكتــاب الــوحي حيــصرون أن اهلنــود برامهــة مــن مواطنيــه
 أهـل  مـن  وغريهـم  والنـصارى  اليهـود  وأن خمطئـون،  عنـده  فهـم  ولذلك الدنيا

 وأن أيــضاً، خمطئــون جهتــهم مــن اإلهلــي الــوحي بــاب أغلقــوا الــذين األديــان
 النبــيني خــامت بوفــاة الــوحي بانقطــاع يقولــون الــذين املــسلمون خطــأ أشــدهم
 امتخــ معنــى بــأن املــصيبة هــي وحــدها والقاديانيــة وســلم، عليــه اهلل صــلى
 غـالم  بتكذيبـه – اإلسـالم  أن وتـرى  اإلصبع، يف الذي كاخلامت زينتهم النبيني
 ال الـيت  كالـشجرة  أصـبح  -إليهم الشياطني توحي الذين وكل القادياني أمحد
 تـالوة  وهـي  الـشهية  اإلسـالم  مثرة أما .املسيح لعنها اليت الشجرة وهي تثمر

ــا آيــات يف الــدين يــوم إىل البــاقي الــدائم الــوحي  عنــدهم فهــي املــبني بالكت
 األنبيــــاء تــــسب وال الربيطــــاني االســــتعمار متجــــد ال ألهنــــا بــــشيء ليــــست

  .كفره يف املأفون الغالم جتاري وال والصحابة
 يـأمر  أن والتعلـيم  الرتبيـة  وزيـر  اجملاهـد  املـسلم  علـى  أقرتح فإني وبعد

 ونــشرته ترمجتــه الــذي القاديــاني الالهــوري علــي حممــد كتــاب نــسخ حبجــز
 الكتــاب ترمجــة نفقــات يغــرم وأن بإحراقهــا، يــأمر وأن العامــة، لثقافــةا إدارة

 العامـة  الثقافة إدارة على ينبه وأن األلف، الكتب يف بإدخاله أشار ملن وطبعه
 األشـياء،  حبقـائق  واملعرفـة  والنـصيحة  األمانـة  أهل شيء كل يف تستشري بأن
  .املوفق واهلل

  اخلطيب الدين حمب
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pbîãbí†bÓ@ @
ــاً القاديــاني أمحــد غــالم ســنّ 1898 ســنة يف *  حيظــر ألتباعــه قانون
  .بنبوته يصدقون ال للذين بناهتم يزوجوا أن عليهم

ــنة يف * ــر 1901 سـ ــاني الغـــالم أمـ ــه القاديـ ــددهم، بإحـــصاء أتباعـ  عـ
 مبـدأ  الـسنة  هـذه  وكانـت  :بـشري  حممـود  ابنه قال .سجل يف أمسائهم وتقييد
 .واملسلمني القاديانيني بني التفريق

 مدرسـة  الربيطانية باإلعانات القادياني الغالم سأسّ 1905 ةسن يف *
 مـصطفى  املـصري  املهنـدس  زار وملا .ومقاصده ملذهبه الدعاة لتخريج دينية
 بـني  دجـِ فوُ املدرسـة  هذه زار الثانية العاملية احلرب بعد اهلندية القارة مؤمن
 .ميةإسال أسرة من مصرية فتاة القاديانية الدعوة فيها يتعلمون الذين
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 مــن ربيــشطى يــونس وخليـل  قرانيــا فــضلي أيـوب  هــذا، علــى املوقعـان 
ــل ــا أهـ ــرران :ألبانيـ ــان يقـ ــا ويعلنـ ــن براءهتمـ ــة مـ ــة فرقـ ــة األمحديـ  الالهوريـ

 زعيمهـا  ادعـاء  وبطالن األمحدية، مذهب بطالن هلما ظهر فقد والقاديانية،
 اجملـدد،  أو املنتظر، املهدي أنه أو النبوة، اهلندي، اديانيالق أمحد غالم زامري
 لرغابتـه،  إشـباعاً  علـم،  بغـري  الكـريم  القرآن آلي وتأويالته املوعود، املسيح أو

 ومتزيقهــا املــسلمني جبماعــة الفرقــة هــذه أضــرار ملــسا وقــد .لذاتــه ودعايــة
  .املبني اخلسران هو وهذا لوحدهتا

 ويعلنـان  علـم،  بغـري  منـهما  فـرط  عمـا  ىلتعـا  اهلل يـستغفران  عـان فاملوقّ
 الفـرق،  مـن  وغريهـا  الفرقة هبذه نوع أي من وصلة عالقة كل قطعا قد أهنما

 لـئ مُ خـالص  قلـب  مـن  وإميـان  عقيـدة  عن اهلل، وجه ابتغاء خمتارين، طائعني
 يوفقهمـا  أن تعـاىل  اهلل ويـسأالن  .رياء وال نفاق يشوبه ال هلل وطاعة بالتقوى

 نـيبّ  ال مـن  النبيني خامت حممد رسوله وسنة اهلل بكتاب لعملوا اخلري فيه ملا
 الوكيـل،  ونعم اهلل وحسبنا شهيد، ذلك على واهلل وسلم عليه اهلل صلى بعده
  .العظيم العلي باهلل إال قوة وال حول وال

  )ربيشطي يونس خليل( ،)قرانيا فضلي أيوب(
  379 ص 1940 :11 األزهر جملة
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 أمحـد  غـالم  يـسمى  رجـل  اهلنـد  بالد من قاديان بلدة يف ظهر كان قد
 اثــين حنــو دمــشق إىل جـاء  األيــام وهبــذه مــات، ثـم  املــسيح أنــه عــىادّ قاديـاني 

 املـذكور  أمحـد  غـالم  بن الدين بشري يسمى رجل بينهم نوداهل من رجالً عشر
 فنــدق يف فزرنــاهم معــاً، واملــسيح املهــدي هــو الــذي أبيــه خليفــة أنــه يــدعي
ــوم ســنرتال ــا 1343 ســنة احملــرم ســابع اجلمعــة ي ــة واجتمعن ــهم بثالث  هــم من
 كـان  إنـه  يقولـون  واآلخـر  واملـسيح،  املهـدي  خليفـة  أحـدهم  بينـهم  إليهم املشار

 مكفـوف  والثالـث  بيـضاوتني،  ريتنيكب عمامتني يلبسان ومها وأسلم، جموسياً
 وهـو  ،زرقاء عمامة يلبس حافظ علي روشن يسمى قليالً عينية بإحدى يرى
 وكـان  قلـب،  ظهـر  عـن  أكثـره  أو القرآن وحيفظ عندهم اإلرشاد مدرسة معلم

 بالذي أوالً فاجتمعنا فيجيبه، حفظه عن تغيب اليت اآلية عن يسأله اخلليفة
 يقــوم وهــذا دعيــت قــد :وقــال خــرج ذلــك نــاءأث ويف جموســياً كــان إنــه قــالوا
 بالعربيـة  يتكلمـون  وهـم  باخلليفـة  اجتمعنـا  وأخرياً األعمى، إىل وأشار مقامي

 يطيلــون ولكنــهم يــتغري ال واحــد نــسق علــى وســكون هــدوء بكــل الفــصحى
  .حضرنا فلما آخر مطلب إىل انتقلوا الغلبة ظهرت وإذا املقدمات

  عنا؟ مسعتم ماذا« :أحدهم قال
 حقـاً  كـان  إن لننظـر  فجئنا جديد، شيء إىل تدعون أنكم مسعنا :قلت

  .عليه اتبعناكم
 والعمل اإلسالم دين إىل ندعو إمنا جديد شيء إىل ندعو لسنا :فقال

ــاب ــسنة بالكت ــأن واإلميــان وال ــريزا ب ــاني أمحــد م ــسيح هــو قادي ــدي امل  وامله
 اهلل إن :وسـلم  عليـه  اهلل صـلى  بقوله إليه واملشار الزمان، آخر يف به املوعود
 مـرة  فاجملـدد  )1( دينها هلا جيدد من سنة مائة كل يأير يف األمة هلذه يبعث
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 يكــون ومـرة  عالمـاً،  يكــون ومـرة  والـسالم  الـصالة  عليــه كمحمـد  نبيـاً  سـكون 
 اإلســالمي الــدين يف االخــتالل كثــر فلمــا قاديــاني، كأمحــد ومــسيحياً مهــدياً
 إلصــالح اهلل بعثــه ملــسلمنيا كلمــة وتفرقــت أحكامــه مــن بكــثري العمــل وتــرك
 مسعنا فكنا احلايل خليفته أما األنبياء، إىل يوحى كما إليه يوحى وهو ذلك،
 أنكـروا  سـألناهم  فلمـا  أيـضاً،  إليـه  يـوحى  يقولـون  أهنـم  الفندق يف معهم ممن
 املهـدي  هـو  الـذي  قاديـاني  أمحـد  إىل الـوحي  وإمنا إليه يوحى ال :وقالوا ذلك

 ال ومـسيحهم  مهـديهم  يفـسره  كمـا  هـو  واحلـديث  آنالقر تفسري وأن واملسيح،
 لـصحت  وإال الـسماء،  إىل يرفـع  ومل مـات  قـد  عيـسى  وأن الناس، يفسره كما

 ميــت ومل رفــع عيــسى ألن حممــد، مــن أفــضل عيــسى بــأن النــصارى حجــة
 جمــرد مــع هــذا يف تنحــصر ال الفــضيلة :لــه )فقلنــا( يرفــع ومل مــات وحممــد

 أن اخلليفـة  فـأنكر  الـسماء،  إىل بـه  رجعُ حممداً وأن فضيلة ليس العمر طول
 إنّ :اخلليفـة  )وقـال ( بالـسنة  ذلك ثبت قد :وقال السماء، إىل به أسري يكون
 بــبعض لــذلك واحــتج لغــريه، وال لــنيب أصــالً يقــع مل الــدنيا يف املــوتى إحيــاء

 )كـــــال -تعـــــاىل قولـــــه إىل -أرجعـــــوني رب قـــــال( :تعـــــاىل كقولـــــه اآليـــــات
 )122/األنعــام( )فأحيينــاه ميتــاً كــان أومــن( مثــل وأن وغريهــا )99/املؤمنــون(

  .اهلداية اإلحياء ومن اجلهالة املوت من فيه يراد وغريه
 اجملـاز  إىل العدول جيوز وال حقيقته، على اللفظ محل جيب :له فقلنا

  .القرينة إثبات على يقدر فلم قرينة بدون
 إبـراء و املـوتى  إحيـاء  من عيسى حق يف القرآن يف ورد ما وكذلك :قال

 مـا ( :تعـاىل  قـال  كمـا  لعيـسى  عبـادة  كـان  وإال ذلـك،  بـه  يراد واألبرص األكمه
 الفـرق  لـه  فبينـا  املهـدي،  خليفـة  ذلـك  :قـال  )3/الزمـر ( )ليقربونا إال نعبدهم

 هـذا  وأيـن  لـه،  كرامـة  أحياهـا   اهلل بـل  املوتى اأحي هو عيسى أن نقول ال ابأنّ
  .اهلل إىل لتقرهبم لألصنام السجود من

 الــصالة عليــه الــنيب مــوت عنــد عمــر بقــول لــذلك اخلليفــة واحــتج
 املنـافقني،  ويقتـل  وسـينزل  الـسماء  إىل رفع وأنه ميت مل حممداً إن :والسالم
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 اهلل يعبـد  كان ومن مات قد حممداً فإن حممداً يعبد كان من :بكر أبي وقول
 افمـ  وإال لـه،  عبـادة  الـسماء  إىل رفعـه  ادعـاء  أن فـبني  ميوت، ال حي اهلل فإن
 ينافبّ )وأعجب فانظر( قال ما بكر أبو له قال ولذلك حممداً، يعبد عمر كان
ــه ــك، يف خطــأه ل ــراد وأن ذل ــان مــن امل ــد ك ــى حممــداً يعب  الفــرض ســبيل عل

 ال اآليــة )259/البقــرة( )قريــة علــى مــر كالــذي أو( تعــاىل قولــه إن :والتقــدير
 أحيـي،  ثـم  مـات  عزيـز  يكـون  أن وأنكـر  احلقيقـي؟  اإلحياء فيها باإلحياء يراد
  .الضالل دبع اهلداية به يراد القرآن يف ياءإح كل إنّ :وقال

 ـــ :والـسالم  الـصالة  عليـه  إبــراهيم بقـول  احلاضـرين  بعـض  فاعرتضـه 
 اهلدايـــة املـــراد هنـــا وكـــذلك )260/البقـــرة( )املـــوتى حتيـــي كيـــف أرنـــي ربّ(
 )وقـال ( جوابـاً  دجيـ  فلم الطيور، هلداية مبعوثاً إبراهيم كان وهل :له )فقلت(

 زينتـهم  مبعنـى  بـل  آخـرهم  مبعنـى  األنبيـاء  خـامت  يكـن  مل حممداً إن :اخلليفة
 أن الكتــب، بعــض عــن نقلــه حبــديث لــذلك واحــتج الطبــع، مبعنــى اخلــتم مــن

 خـامت  بـني  وفـرق  عـده، ب نـيب  ال تقولـوا  وال النبـيني  خامت :قولوا :قالت عائشة
 الــصالة عليــه قولــهب عليــه فاعرتضــنا بكــسرها، وخــامت التــاء بفــتح النبــيني
 ال أنـه  إال موسـى  مـن  هارون مبنزلة مين تكون أن ترضى أما( :لعلي والسالم

 حيـاة  يف نبيـاً  هـارون  كـان  كمـا  حيـاتي  يف نيب ال معناه :فقال )1( )بعدي نيب
  .حممد بعد نيب علياً أن الشيعة يتوهم ال حتى وهذا موسى،

 فلـم  العـرب،  لغـة  يف حيـاتي  يف مبعنـى  بعـدي  اسـتعمال  يـصح  ال فقلنا
  .مرضٍ جواب عنده يكن

ــهم عــن وســألناهم ــى دليل ــه مــا عل ــاني أمحــد أن مــن يدعون  هــو قادي
 مل صـادقاً  عمـره  أول مـن  كـان  أنـه  )منـها ( بأشـياء  فاسـتدلوا  املـسيح،  املهدي
 والـسالم  الـصالة  عليـه  حممـداً  أن كما تصديقه، وجب ادعى فحينما يكذب،

 مـا  وممـسيكم  مـصبحكم  العـدو  أن أخـربتكم  إن أرأيـتم ( :لقـريش  القـ  بعث ملا
  ).1( شديد عذاب بيدي نذير فإني قالوا ..بلى قالوا تصدقوني؟ كنتم

 أول يف صــادقاً كــان مهــديكم بــأن العلــم لنــا أيــن مــن )أوالً( :لــه فقلنــا
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 فـضحك  كثري؟ عدد وحنن لكم هذا يكفي أال بذلك خنربكم حنن :قال عمره؟
 شـــاهداً اخلـــصم يكـــون أن ءالقـــضا قـــانون يف جيـــوز ال :وقلنـــا احلاضـــرون

 يف يكـون  مـن  رأينـا  قد وكم الظن إال يفيد ال صحته فرض على هذا )وثانياً(
ــالعكس أو آخــره يف فيفــسد صــاحلاً أمــره أول  قــد أنــه )بــه اســتدلوا ممــا( ب

 فعلمـه  تعـاىل  اهلل فـدعا  العربيـة  يعـرف  ال كان فإنه يده، على املعجزة ظهرت
ــا ــة يف إياه ــتكلم فــصار واحــدة، ليل ــة ي ــان الفــصحى، بالعربي  هــذه حــال فك
  .تقدم ما حال احلجة

  والسالم؟ الصالة عليه حممد نبوة على تستدلون امب :أحدهم وقال
 هـي؟  مـا  :قـال  نعـم،  قلـت  رأيتموهـا؟  وهـل  :فقال باملعجزات :له فقلت

 الـنيب  مـن  أقـدر  فيكون( إنشائه من بكالم جاء قد واملهدي :قال القرآن :قلت
  .كالمه من ال تعاىل اهلل كالم من املعجز القرآن ألن والسالم الصالة عليه

 مـا  حفظـه  مـن  علينـا  فـتال  معجز، هو هل لننظر من شيئاً أمسعنا :قلت
 واللمـز  اهلمـز  بقـسي  القـسوس  صـول  الكـربى،  واآلفات العظمى الفنت من( :يلي

 املكائـد  علـى  بنـوه  والقيـاس  النبـال  مـن  ديننـا  جلـرح  صـنعوا  مـا  وكـل  كالعسوس،
 إال دونـوا  مـا  يف كتبوا وما ظاهرياً احلق نبذوا والقياس، العقل على ال كالصائد

 آثـار  حملـو  آراؤهـم  واتفقت اإلسالم، إعدام على مهمهم اجتمعت وقد فرياً، أمراً
 الـشرك،  شـرك  ناصـبني  والـدرك  اللظـى  إىل النـاس  ويـدعون  األنـام  خري سيدنا
 حــرهبم، واســتحرت لوه،اســتعم إال كيــداً وجــدوا ومــا بــذلوه، إال جهــداً نــالوا فمــا
 عـساكر  مجعـوا  حتـى  سـيوهلم،  وسـالت  خيـوهلم  وجالـت  وضـرهبم،  طعنـهم  وكثر

 تلــك وخربــت مــصائب املــسلمني علــى وصــبت الفــساد، رايــات ورفعــوا اإلحلــاد
 اآلالم مــن لــئمُ اإلســالم أن الكــالم فحاصـل  الــدموع، لــسقياها وأهــديت الربـوع 

 وأســألت أســواره، نقــض يف عجائــب الزمــان وأرى الظــالم، دائــرة بــه وأحاطــت
 وملـا  ه،رأنـوا  إلطفـاء  أمـره  القـدر  وأكمل آثاره، لتعفيه سيوالً الدهر )بالتاء هكذا(

 عــزم إىل تطــرق فمــا اخلفيــة، املــصاحل علــى مبينــاً ربانيــة مــشيئة مــن هــذا كــان
 امللـة  أن نتائجـه  مـن  فكان فلل، ألسنتهم إىل وال شلل، أيديهم إىل وال خلل، العدا
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 الكتــاب أراد وههنــا( املعــارف وذهــب اللغــو وكثــر اضــمحلت، ةوالــشريع ضــعفت
 باخـت ف العارف أنكرها حتى )تاء فيها ليس هلم فقال بالتاء وذهبت تصحيحها
 بالتـاء  توديس تصحيحها أرادوا أيضاً وهنا( امللة وديس أنواؤها وناءت أضوائها

 غلقـة م صـدور  وآثـام  مقفلـة  قلـوب  جـزء  هـذا  فكـان  هاألوائ وطالت )عليهم فأبى
 حــب فــؤادهم وملــك مــوالهم، وأغــضبوا تقــواهم فقــدوا املــسلمني أكثــر تــرى

  ).والنسوان والعقار األمالك
  :يلي ما املسيح املهدي إىل املوحى الوحي من علينا وتال

ــه    ــا الـــرمحن ناصـــر حزبـ ومن كان من حزبي فيعلـو وينـصر      إنـــي أنـ
  
 وتعلــم، علــم مــن فتبــارك والــسالم الــصالة عليــه حممــد مــن بركــة كــل

 أن وحـان  الـسماء،  مـن  إلـيهم  نـوحي  رجـال  ينـصرك  عميـق  فج كل من يأتيك
  .الناس بني وتعرف تعان

 )أردو لــسان( واهلنديــة بالفارســية وحــي أيــضاً عليــه نــزلأُ قــد :وقــال
  .بالفارسية إليه أوحيت أشعار فيها مطبوعة جمموعة وأرونا

 يكتبـون  اوجعلـو  أقالمهـم  أخرجـوا  وكلـهم  اجلرائـد  أصحاب معنا وكان
  .املنزل والوحي املعجز الكالم

ــت ــه فقل ــالم هــذا إنّ :ل ــك الك ــغ وال ركي  والبالغــة الفــصاحة حــدّ يبل
  .اإلعجاز عن فضالً

  .هذا مثل لقلنا نشاء لو القرآن حق يف قريش قالت قد :فقال
ــا قــد عــرب حنــن :قلــت ــوم أتقن  فــصحاء كــالم ومارســنا العربيــة العل

 أن علـى  قـادرون  اجلرائـد  حمـررو  وهـؤالء  سـاقطاً،  الكـالم  هذا ونرى العرب،
 وقـريش  منـه  أحـسن  هـو  مـا  لـك  ننشئ اآلن فنحن بطبقات، منه أعلى يكتبوا
 القـصاص  يف( تعـارض  أن وأرادت املعارضة عن عجزت فإهنا ذلك قالت وإن
  .كثري وتفاوت بينهما فكان للقتل أنفى القتل :فقالت )حياة

  .هذا ذكر ومن :فقال
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  .الطول صاحب ومنهم لمنياملس علماء ذكره :قلت
 علينــا تقــوَّل ولــو( :تعــاىل قولــه املــسيح املهــدي نــهأ علــى أدلتــهم ومــن

 يهلكـه  اهلل علـى  ليتقـوّ  مـن  أن علـى  دلـت  اآليـة  )44/احلاقة( )األقاويل بعض
  .ذلك له حيصل مل وهذا مراده، له يتم وال اهلل

 قـد  هلل،ا علـى  لتقـوّ  كلـها  كـثرية  الـدنيا  يف الباطلة املذاهب :هلم فقلت
  .أصحاهبا يهلك ومل دامت

  .النبوة عيمبدّ خاص هذا :قالوا
 قـالوا  مـا  )بـه  اسـتدلوا  وممـا ( .لمتقـوّ  كـل  يعمُّ بل ختصيص ال :فقلت

 واحـد  واملهدي عيسى أن على فيدل )عيسى إال مهدي ال( ماجه ابن رواه أنه
  .القادياني أمحد وهو

 تقولـون  وأنـتم  وعـدالً  قـسطاً  األرض ميـأل  ظهـر  إذا املهدي إنّ :هلم وقلنا
 يـوم  مـن  أنه نرى وحنن اإلسالم، إلصالح سنة مائة رأس على مهديكم ظهر أنه

  .يقل ومل بأحكامه العمل ترك وكثر يتقدم، ومل اإلسالم تأخر قد لآلن ظهوره
  .حالنا وصلحت باملهدي حنن اهتدينا قد :قالوا
 عــن ةعبــار أنــتم أو خاصــة، إلــيكم مبعــوث املــسيح املهــدي فهــل :قلنــا
 جيب ما يتبعكم من إنّ احلاضرين بعض وسأهلم كله؟ العامل عن أو املسلمني

  ).يتبعهم من على يأخذوهنا اليت البيعة صورة( علينا فتلوا يصنع، أن
 يفــدي وأن منــه، ســلف مــا كــل مــن والتوبــة بالــشهادتني اإلقــرار وهــي

 هـدي، امل املـسيح  بـه  جـاء  مـا  بكـل  يـصدق  وأن اإلسـالم،  سبيل يف وماله نفسه
 عـرّب  كتابـاً  مثـانني  ألف أنه قالوا الذي املهدي املسيح تأليف من كتب ومعهم
  ).اهلند لسان( أردو والباقي عشر أحد منها

 أب لـه  ولـيس  مـريم  وأمـه  عيـسى  امسـه  مريم بن عيسى إنّ :هلم وقلنا
  .قاديان أهل من فالنة وأمه فالن وأبوه أمحد امسه وهذا

 أنـه  يعنـون  كـأهنم  عيـسى،  قـدم  لـى ع وهـذا  مريم بن عيسى عن :قالوا
  .فيه حلت عيسى روح أن أو ومبنزلته، عيسى مقام قائم
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 والــسالم الــصالة عليــه حممــد أن علــى احتجاجــاً اخلليفــة قالــه وممــا
 رجـالكم  مـن  أحـد  أبا حممدٌ كان ما( :تعاىل قوله آخرهم وليس النبيني خامت
 إنّ( آخــر مقــام يف وقــال)40/األحــزاب( )النبــيني وخــامت اهلل رســول ولكنــه
 أن علـى  دلـت  فهذه عقل، له ليس الذي واألبرت )3/الكوثر( )األبرت هو شانئك
 علـى  دلـت  وتلك أوالداً، له أن أي بأبرت ليس والسالم الصالة عليه اهلل رسول

 ألحـد  بـأب  لـيس  أنـه  املـراد  فيكـون  النبـيني،  خـامت  ولكـن  ألحـد  بأب ليس أنه
  .هلم األب مبنزلة فهو بعده تونيأ الذين النبيني خامت ولكنه بالوالدة

 حارثـة  بن زيد إىل بالنسبة خاصة واقعة يف نزلت اآلية هذه :له فقلنا
  .حممد ابن إنه يقولون كانوا الذي

  .علي تردون ثم كالمي تفهمون ال أنتم :فقال
 لـك  جـواب  ال أنـه  تـرى  حينمـا  أنـت  ولكـن  كالمك، فهمنا قد :له فقلنا

  .تراوغ
 يقولون فالبابية تسويالهتم، يف البابية رعونيضا أهنم لنا ظهر والذي

ــور ــور املهــدي بظه ــان صــاحب وبظه ــول نظــري الزم ــور هــؤالء ق  املهــدي بظه
ــسيح، ــشبثون والبابيــة امل ــار بــبعض يت ــيت واآليــات األخب  وهــؤالء يؤولوهنــا ال
 أن حبـديث  حمـتجني  الـسابق  الـشرع  بتغيري جياهرون البابية أن سوى كذلك،
 اإلسـالم  ديـن  علـى  حنـن  يقولـون  وهـؤالء  جديـد،  رعبـش  جـاء  ظهر إذا املهدي
 فــيغريون املهــدي، مــن التفــسري أخــذ جيــب أنــه ســوى والــسنة الكتــاب وعلــى
 نتبـع  وإمنـا  جديـد  بـدين  نأت مل إنا أوالً :بقوهلم مسترتين احليلة هبذه الشرع
 وماليـني  كـثري  خلـق  اتـبعهم  بأنـه  الناس على يهولون والبابية اإلسالم، شريعة

 ذلــك وكــل وغريهــا أمريكــا يف مليونــان اتبعنــا إنــه :قــالوا وهــؤالء أمريكــا مــن
 األهــواء بــاعتّا ومــن الــشيطان تــسويالت مــن العــصمة تعــاىل نــسأله هتويــل،
  .التوفيق ويل وهو املضلة

 وبينـهم،  بيننـا  جـرى  ممـا  العجالـة  هـذه  يف إثباتـه  أردنـا  مـا  آخـر  وهذا
  .وسلم وصحبه وآله حممد على اهلل وصلى هلل واحلمد
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ــذكر ــذا يف نـ ــق هـ ــضل ألب رداً امللحـ ــد الفـ ــور حممـ ــد آيل منظـ  معتمـ
 كتـب  مقـال  علـى  صاحبها هبا رد كلمة على الهور بلدة يف األمحدية اجلمعية

 يف نــشر )أملانيــا يف اإلســالم( :عنــوان حتــت األمحديــة اجلمعيــة حماســن يف
 األمحدية بني فيه يفرق العرفان، جملة من العشرين اجمللد من الثالث اجلزء

  .والقاديانية
 اجلماعـة  أنّ املقام، هذا يف أصرح أنا ومهما( :وجيزة مقدمة بعد قال
ــة ــدة مركزهــا الــيت األمحدي  اجلماعــة غــري هــي البنجــاب عاصــمة الهــور بل
 األعمـال  يف متخالفتـان  اجلمـاعتني  وكلتـا  )القاديـان ( مركزهـا  اليت األمحدية
 ومقـصد  الـتعمري،  الالهوريـة  األمحديـة  اجلماعـة  مـراد  الـسياسية، و املذهبية
 يف إرسـالية  )القاديـاني ( عـة اجلما هلـذه  وليس التخريب، القاديانية اجلماعة

  .مسجداً فيها يبنوا ومل أملانيا
 ســوء عــن باالجتنــاب وعلــيكم املــسلم، أخــي يــا لكــم أنــصح ذلــك وبعــد

 الفسوق االسم بئس باأللقاب واذتناب وال( املسلمني إخواننا عامة يف األلقاب
  ).11/احلجرات(  )اإلميان بعد

ــسلم وحنــن ــع أن ن ــها واحــدة كــل اإلســالم يف الناشــئة الفــرق مجي  من
 وأنـت  اإلسالم، قطع فقد غصناً قطع من اإلسالم، شجرة غصون من غصن
 وإيقـاع  عظـيم،  ظلـم  الـرأي  اخـتالف  علـى  بناء واإلحلاد التكفري حكم أن تعلم
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 ما صريح وكذا ،عظيمٌ وهبتانٌ مبنيٌ إثمٌ املسلمني عامة يف نفاقوال االختالف
 مـــن جـــائزة يأخـــذ القاديـــاني أمحـــد غـــالم املـــريزا حـــضرة اجملـــدد إنّ :قيـــل

 وأيـضاً  :قـال  أن إىل اهلفـوات  هذه مثل عن شأنه تعاىل وحاشا كال احلكومة،
 اجملـدد  ألن اجلهـاد،  حكـم  نـسخ  قـد  األعظـم  اجملـدد  إنّ قيـل  ما صريح كذب
 مــسلم لكــل العمــل واجــب كلــه القــرآن أن ذلــك علــى وأكــد مــرة غــري قــال قــد

 والنــسخ كلــها، آياتــه أحكمــت كتــاب مبنــسوخ، القــرآن مــن شــيء وال ومــسلمة،
 ولو( :تعاىل اهلل قال مبوجود ليس وهو القرآن يف االختالف وجود على يبين
ــد مــن كــان ــه لوجــدوا اهلل غــري عن ــاً في ــثرياً اختالف ــساء( )ك ــ )82/الن  القولف

  .ببداهة باطل بالنسخ
 الكتـاب  مـن  علـم  عنـدهم  لـيس  الذين العلماء بعض أن احلال وحقيقة

 غـري  كـان  وإن شـرعاً  واجـب  فقتلـه  اإلسـالم  بديانـة  يتدين ال من كل إنّ :قالوا
 إنّ :اجملـدد  حـضرة  قـال  القول اهذ جواب ففي عام، وأمن صلح وذا حمارب،

 يؤيــد القـول  هـذا  بـل  جهـاداً،  هـذا  يـسمى  وال بـسديد  لـيس  غلـط  القـول  هـذا 
 يف إشـاعته  سبب أي سببه كان ماإلسال بأن اإلسالم، على النصارى إعراض

 ديانـة  يف صـحيح  أصـل  لـه  لـيس  تـرى  كما وهذا املسلول، الصمصام طاراألق
  .اإلسالم

 يف ويــسعى أمــواهلم وينــهب املــسلمني حيــارب الــذي املــسلم غــري وأمــا
 عـرف  يف جهـاداً  يسمى وهذا مسلم، لك على واجبة فمقابلته فساداً، األرض
  .الشرع

 باسـتمرار  قـائلون  األمحديـة  اجلماعة إنّ :يقال ما صريح كذي وأيضاً
 مـن  يبـق  مل( األحاديـث  عليـه  تدل كما باملبشرات قائلون إنا نعم النبوة، وحي
  ).1( )املبشرات إال النبوة

 رضوفـ  واجـب  كل ألول التأويل أهل إنا حقنا يف يقال ما باطل وأيضاً
 ال آخـر  كـالم  إىل ..مريـة  بـال  وفريـة  باطـل  كلـه  وهـذا  رأينـا،  يقتـضيه  ما على

  .بنقله لنا غرض
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 نتـــبني ومنـــه )اإلســـالم وجهـــة كتـــاب( يف جـــاء مبـــا الـــرد هـــذا خنـــتم
 اجلديـد،  دينـهم  من يف 135ص الباحثني الفرجنة علماء من لطائفة أهدافهم
 ونبـيهم  املـسلمة  املـرأة  ومبوضـوع  ،اهلنـد  إسالم عن للبحث املخصص الفضل
  .اجلديد

 قاصـراً  اهلجـوم  إىل يتعـدى  الذي هذا دفاعهم اهلند مسلمو جيعل ومل
 منـذ  قـاموا  األمحديـة  فرقة منظمي فإنّ اإلسالم، يف املرأة معاملة تربير على
 ،الروعـة  أقـصى  بلغـت  مـستمرة  ترقيـة  الوسيلة هذه برتقية قرن ربع من أكثر

 نظـر  الدينية حركتهم ولفتت دعايتهم نشر يف وحاكوه الغرب وسائل فأخذوا
 وتـسمى  الذاتيـة،  قوهتـا  بفـضل  العامل أحناء كل من أنصاراً وكسبت الكثريين،
 يف قاديــان  مدينــة مــن  )أمحــد غــالم  مــرزا( مؤســسها  الســم تبعــاً  فرقتــهم

ــن البنجــاب، ــرزا أعل ــامل إىل رســالته امل ــن اخلمــسني يف وهــو 1889 يف الع  م
 أعلـن  ومـسيح،  مهـدي  وجمـدد  نـيب  أنه بدعوى ظهر بعامني لكذ وبعد العمر،

 كمـا  السماء إىل حياً يرفع ومل الصليب، على ميت مل السالم عليه املسيح أن
 حيــث كــشمري، يف أخــرياً ومــات وفــر الــصلب بعــد شــفي ولكنــه القــرآن، يقــول

 طبيعـي  مـوت  الـسالم  عليه املسيح موت أن املرزا واعتقد قربه، املرزا اكتشف
 الـذي  املنتظـر  املهـدي  أنـه  وادعـى  املـسيح  هـو  أنـه  دعـواه  يف يؤيده يزعم، كما

 خــرب ثالثــة أذاع العريــضة املــزاعم هــذه يعــزز ولكــي مجيعــاً، املــسلمون ترقبــه
 اهلنـدوك  اآلريامسـاج  مجعيـة  ومـع  الـسنة  أهـل  مـع  جـدل  يف تباعـه وبا مشابه

 أدىو هــــذا، يومنــــا إىل قائمــــاً يــــزال ال جــــدل املــــسيحيني ومــــع املــــصلحني
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 يتجـرؤوا  أن الطـيش  هبـم  بلـغ  ملـا  أتباعـه  قتـل  وإىل مـن  إخراجه إىل باملسلمني
  .املسلم األفغان ملك من االقرتاب على

 فيـه  تـراق  جلهـاد  يـدعو  جـاء  فقـد  املهـدي  أنـه  يـزعم  املرزا أن كان وملا
 معـاداة  مـن  ختفيفه عدم ومع سلمي، جلهاد بل السنة أهل يعتقد كما الدماء

 )1( اهلنـد  يف القائمـة  للحكومة الوالء على البقاء من البد أنه رأى املسيحيني
 ذلـك،  يف خيالفونـه  نالـذي  الـسنة  أهـل  بعـض  أزعـج  مـا  هـذا  رأيـه  يؤكد وجعل

 املـرزا  أعلـن  مـا  وسـرعان  للريبـة،  مـدعاة  الربيطانيـة  للحكومـة  الوالء معتربين
  .واحد شيء والكرشنا واملهدي املسيح وأن )جمدد( كرشنا أنه األريامساج
 وتقديـــسهم تـــشددهم أثـــار املـــرزا أن فالظـــاهر الـــسنة أهـــل عـــن أمـــا
 بـدؤوا  الـذين  للعقلـيني  اخلـصام  شـديد  عينـه  الوقـت  يف املرزا وكان ،لألولياء
 اشـتد  ينذوالـ  املـألوف،  علـى  احملمـدي  الـوحي  مسـو  مبلغ عن آراءهم يعدلون
ــ إىل ميلـــهم  وبـــني اإلســـالمية االجتماعيـــة والعـــادات القـــوانني بـــني قالتوفيـ
  :قال أن على احلديثة األفكار

 أن البــد وحجــج دعــاوى مــن املــرزا نــشره مــا األمحــدي غــري درس وإذا
 مــن لكــثريا أمكــن حتــى نــضوج، وقلــة ســذاجة مــن طبيعتــها يف مــا يروعــه
 يبلـغ  ال املـرزا  جنـاح  إن :القول نستطيع ولكن شنيعة، بتهمٍ يرموه أن خصومه

 يكـون  أن ودون النـاس،  اجتذاب على قدرة له تكون أن دون العظيم املبلغ هذا
  .وحي من زعم ملا خملصاً

 تالميـذه  أول الـدين  نور حكيم وصار أمحد غالم هلك 1908 سنة ويف
 وذلـك  الـدين،  نـور  مـوت  قبل انقسام بدا ما وسرعان للمسيح، األول اخلليفة

  )الـدين  كمـال  خواجـا ( برئاسة الهور يف املرزا أتباع بعض لتدخل يظهر فيما
 الـدين  بـشري  مـرزا  انتخـب  عنـدما  االقتـسام  افتـضح  ثـم  سياسية، مسألة ويف

 إحـدامها  مركـز  فرقتـان  نـشأت  العهـد  ذلـك  ومـن  ،1914 عام يف ثانية خليفة
 فتعتقــد يــدة،العق يف عظيمــة فــروق بينــهما الهــور واألخــرى قاديــان مدينــة
 ممــا وتنفــر اإلســالم، جمــدد عــن كــثرياً يزيــد ال محــدأ غــالم أن الهــور فرقــة
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 تقريــب وتــؤثر الــسنة، أهــل تكفــري مــن قاديــان فرقــة األخــرى فرقــةال تقولــه
ــشقة ــها ال ــة( بين ــهم )الهــور فرق ــشاط أن وبين ــة ن ــة حرك  وصــبغتها األمحدي

 الفـرقتني  عقائـد  مـن  اخلـارجي  العـامل  عند طرافة أكثر احلماسية التبشريية
 والتعـصب  العـداوة  مـن  مظهر يف احلركة هذه تظهر السنة، بأهل وعالقتهما

 األســلحة مــن ســالحان واالزدراء فاالســتهزاء اهلنــد، مــسلمي يف دمهانعهــ مل
  .الدعاية يف تستخدم

 جمـالت  ظهـرت  1892 سـنة  ومنـذ  تنقطـع  مل كثرية كتباً األمحدية كتب
 جملـة ( هـي  باإلنكليزيـة  صـحيفة  أيضاً وظهرت قاديان يف تنشر كثرية وطنية
ــان ــوم )األدي ــة الــصحف هــذه وتق ــة بدعاي ــة وضــد املــسيحية ضــد قوي  حرك
 منظمـة  مـدارس  هنـاك  الـسيخ،  ديانـة  وضـد  لآلريامساج اهلندوكية اإلصالح
 واألخـرى  األمحديـة  مجاعـة  لتنظـيم  إحـدامها  إدارتان وهناك حسناً، تنظيماً
 ولكــن القبيــل هــذا مــن كــةحبر الهــور فرقــة وتقــوم .التبــشري حركــة لتوجيــه
 عـن  تـدوا ار ممـن  وأتبـاع  اهلنـد  خـارج  مبـشرون  الفـريقني  مـن  لكل أقل بنسبة

  .كثرية بالد يف مشتتون املسيحية
 لفرقـة  وأن األتبـاع  مـن  ماليني عدة للقاديانيني ما جمموع أن وأحسب

 ولكـن  األمحديـة،  مبـستقبل  نـتكهن  أن العـسري  ومـن  كثرياً، ذلك من أقل الهور
 قـادرة  طـويالً  البقـاء  علـى  سـتقدر  كهـذه  جامـدة  عقيـدة  أن نصدق أن يصعب
ــى ــذاب علـ ــصار اجتـ ــصرن يف أنـ ــذا اعـ ــى أو هـ ــظ علـ ــدة حفـ ــة العقيـ  احلاليـ

  .التفسري من ألنصارها
 لتجديـــد ملحـــة حبالـــة يـــشعرون الـــسنة أهـــل زعمـــاء أنّ عرفنـــا وإذا
ــدهم ــأهبون عقائ ــازل ويت ــر عــن للتن ــه ممــا كث ــى يعدون ــدوام عل ــة ال  اهلل كلم

 كرياهتابـذ  تؤيـدها  قرنـاً  عـشر  ثالثـة  إميـان  وراءها واليت تتغري ال اليت املوحاة
 املعقــد الــوحي هــذا وســع يف هــل نتــساءل أن وجــب هــذا عرفنــا إذا املقدســة،

 إميانـاً  يتطلب والذي الزمن، آخر يف جاء والذي القاديانيون إليه يرتكن الذي
 اإلميـان  مـن  فيهـا  يبـق  مل الـيت  األيام هذه يف الثبات على يقوى أن جداً، قوياً
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 ممـن  وإمـا  كبالـش  يأخـذون  ممـن  إمـا  املـتعلمني  فيهـا  جند واليت النصف، إال
  الدينية؟ املسائل يف بالعقل حيكمون

 أمحــد غــالم مــزاعم قبــول علــى قــادرة غــري أهنــا الهــور فرقــة أحــست
 الضروري من سريى قاديان لفرقة األكرب الفرع أن احملتمل من ويظهر كاملة،
  .عقائده حنقّيُ أن قريباً يوماً
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ــذه نـــشرت -1 ــاظرة هـ ــة املنـ ــاد مكتبـ ــنة بدمـــشق الرشـ ـــ1343 سـ  /هـ

  .م1924
ــز -2 ــي العمـــال كنـ ــرتاث دار اهلنـــدي، للمتقـ  ح بـــريوت اإلســـالمي الـ

34623. 

 .11 ص احلوزي ابن لسبط اخلواص تذكرة -3

 عـشريتك  وأنـذر ( اآليـة  )الـشعراء  سـورة ( 8/323-7ج البيان جممع -4
 ).األقربني

 .40ص 9ج بريوت الفكر دار البخاري صحيح -5

 يف ويــشيد اإلنكليــز عنــد موظفــاً أمحــد غــالم كــان :املرتجــم قــال -6
 مـن  أهـون  اهلل جانـب  يف الوقيعـة  أن عنـه  يـروى  وممـا  بذكرهم، وكتبه خطبه

 أن واحلــق هبــم صــلته بيــان يف يكفــي هــذا ولعــل ،اإلنكليــز جانــب يف الوقيعــة
 ومــا دفعهــم بــإغراء إال قــاموا مــا االســتعمار، صــنائع مــن أمحــد غــالم أمثــال

 فيهم، الشجاعة روح وقتل املسلمني كلمة بتفريق سادهتم إلرضاء إال يريدون
 .هذا على يعمل مبا شبعة مبادئهم خبرب وكذلك
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  العقاد حممود عباس ألستاذا

  
  
 القاديــاني أمحـد  غـالم  زامـري  باهلنــد، بنجـاب  يف ظهـر  ،1889 سـنة  يف
 -عمـره  مـن  اخلمسني يف وهو - وأخذ رة،املشهو القاديانية الطريقة صاحب
 يقرهــا ال كــثرية عقائــد علــى تــشتمل الــيت الطريقــة تلــك إىل الــدعوة ينــشر

 اهلل نــيب هــو أنــه ذلــك ومــن الكتابيــة، األديــان مــن ديــن يقبلــها وال اإلســالم،
  !جديد جسد يف األرض إىل بعث قد مريم بن عيسى وأنه املرسل

 نبـوة  تنكـر  إسـالمية  حركـة  إىل الطريقـة  تلـك  تطـورت  1914 سنة ويف
 عليـه  حممـد  ورسـالة  بـالقرآن  يـؤمن  من على بالكفر احلكم وتنكر القادياني،

 إىل وحتـول  األخـرى،  الدينيـة  الـشيع  وبـني  بينـه  اخلالف كان ما كائناً السالم
 الـسنيني  بـني  التجديـد  طـالب  من وكثري القادياني أتباع من كثري احلركة هذه

 يف اإلنكليزيــة واللغــة األورديــة باللغــة كــثرية، كتــب هلــم وظهــرت والــشيعيني،
 للـنيب  مـوجزة  وتـواريخ  الكـريم،  للقـرآن  خاصـة  ترمجـة  مـع  باإلسالم، التبشري
  .الراشدين وخلفائه

 مـذاهب  توافـق  بـاليت  والـسنة  للكتـاب  اجلماعة هذه تفسريات وليست
 ختطـر  مل أقـوال  تأييـد  إىل القـرآن  معـاني  تصرف ألهنا عليها، املتفق الفقهاء
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 أو األقـــدمني رأي يف الـــدين مقتـــضيات مـــن وليـــست بـــال، علـــى لألولـــني
  .احملدثني

 املـسلمني  أوفـر  هـي  الطائفـة  هـذه  أن فيـه  مـراء  ال الذي احلق ولكن
 نـشر  يف اجتهاداً وأكثرهم اإلسالمية، العقائد عن دفاعاً وأشدهم نشاطاً،
ــدين فــضائل ــدعوة هبــا توجــه الــيت باألســاليب وأعــرفهم ال ــ إىل ال  ولالعق

  .اإلمجال على والغرب الشرق يف املتعلمني مجاهري وإىل األوروبية،
 الثقافيـة  والدعوات العاملية احلركات من الفرص انتهاز حيسنون وهم

 يثبتون بكتاب إباهنا يف فيدركوهنا ،ةاملعمور أقطار من قطر يف ظهرت حيثما
 لعالجهـا،  تتـصدى  الـيت  املشملة لعالج الدعوة تلك من أصلح اإلسالم أن فيه

ــون ــاً ذلــك ويقرن ــات دائم ــة باآلي ــه يقــرهم ال تفــسرياً واألحاديــث القرآني  علي
  .املتزمتون أو السلفيون

 العـامل  إلنقـاذ  »جديد عاملي نظام« إىل والشيوعيون النازيون دعا فإما
 كتـاب  أقـدر  مـن  كاتـب  بـادر  واالقتـصادية  والـسياسية  الروحيـة  معضالته من

 مــذاهب مــن أو الــنظم هــذه مــن اإلســالم موقــف تفــصيل إىل اجلماعــة هــذه
 الكاتـب  هلـذا  مٌقـيّ  مؤلـف  األورديـة  باللغـة  فـصدر  عليهـا،  تعتمد اليت الفلسفة
 نقلـه  ثـم  اإلنكليزيـة،  اللغة إىل القرآن مرتجم علي حممد السيد وهو -القدير
  .أسبوع منذ العراق طريق عن إلينا فوصل اإلنكليزية اللغة إىل حديثاً

 خــالص أنّ كتابــه مــن األوىل الــصفحات يف علــي حممــد الــسيد قــرر
 عاطفيــة روحيــة عقيــدة بغــري يكــون أن يعقــل وال يتــأتى ال اإلنــساني النــوع

 واألجـساد،  الـضمائر  حباجات يتكفل واحد، نظام يف الناس لتوحيد صاحلة
 إذا– النـاس  بـني  ينشئ قد والسحاتيت والدوانق باألسهم األرزاق تقسيم وأن

 اإلنـسان  يف خيلق ال ولكنه األرباح، وتوزيع تجارةال شركات من شركة -تيسر
 نـوازع  فيـه  وتكـبح  اجلـسد،  مطالـب  علـى  به تسمو اليت النبيلة العواطف تلك

  .الفؤاد قرير مغتبط وهو العمياء األثرة
 ألن الروحيــة، العاطفــة هــذه إحيــاء يف الغــرب عقائــد تفلــح ومل :قــال
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 خبــالص تعنــى سيحيةاملــ وألن ســوائها، عــن باملــسيحية احنرفــت قــد اأوروبــ
 تقبـل  الـيت  احللـول  من حالً عليه تعرض وال األخروية حياته يف اإلنسان روح

 واألقـوام،  العناصـر  مجيـع  مـن  عامليـة ال الوحـدة  بـني  الدنيا احلياة يف التطبيق
 احلاضــر العــصر يف اإلنــسان ملــشكالت عالجــاً الغــرب مــسيحية كانــت ولــو

 من واقتلعتها احلديثة الروسيا على طغت اليت املاركسية املادية تلك لعاجلت
  .باهلل واإلميان الدين أحضان

 رأس نظـام  مـن  شر إهنا هاعن علي حممد السيد فيقول الشيوعية أما
 ومـن  األمـوال،  رؤوس أصـحاب  قـل  كلمـا  تتفـاقم  النظـام  هذا شرور نأل املال،
 يف األمـوال  رؤوس حـصر  مـن  اإلنـسان  علـى  شـر  هنايـة  أهنا الشيوعية خطط

 وال تقــاوم ال الــيت بــالقوة تــصول الدولــة ألن أفــراد، مجلــة أو واحــد فــرد يــد
 اجتمعـت  إذا األمـر  وقصارى .الثراء من نصيبهم بلغ ما بالغاً األغنياء ميلكها
 الـزمن  مـع  حتـلّ  مـستغلة  عـصبة  احلكام يصبح أن احلكومة أيدي يف األموال
 تلـك  هـا متلك ال بقـوة  النـاس  علـى  وتـصول  الكـربى،  واملـصارف  الشركات حملّ

  .املنشآت
ــال رأس نظــام بــني وســط اإلســالم لكــن ــشيوعية، ونظــام امل  ينفــي ال
ــساوئ ــن املـ ــامني عـ ــاً، النظـ ــذ معـ ــن ويأخـ ــهما باحملاسـ ــدر منـ ــصاحل بالقـ  الـ

  .للجماعات
 موحيـرّ  مقنطـرة،  قنـاطري  والفـضة  الـذهب  يكنـز  أن للمـسلم  يكـره  فهو

 العــاملني ودجهـ  يــستغلوا أن األمـوال  رؤوس ألصــحاب يتـيح  الــذي الربـا  عليـه 
 الـــسبيل ويطلـــق بامللـــك، ويـــسمح بالزكـــاة يـــأمر هـــو ثـــم مفيـــد، جهـــد بغـــري

  .والتحصيل السعي دواعي النفوس يف يقتل فال املشروعة، للمنافسة
 بــني  /// ألنــه العامليــة،  الوحــدة إلنــشاء صــاحلة  اخللقيــة وقواعــده

 رادلألفـ  ويعـرتف  التقوى بغري فضالً األسود على لألبيض يرى وال األجناس،
ــة، باملــساواة ــ« احلــاكم وجيعــل واحلري ــدى اًإمام ــه يقت ــه وال ب ــصرفاً جيعل  مت
  .»اهلل عباد يف مبشيئته
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 يقـود  ألنـه  اإلسـالم  ملبادئ احلديث العامل يف املستقبل يتقرر هنا ومن
 العقائـد  وقـصور  الـشيوعية  // املال، رأس فشل بعد اخلالص إىل كله العامل

 للجماعـــات احللـــول وتـــدبري املعـــاش أحـــوال تـــدارك عـــن األخـــرى الروحيـــة
 مـشكالت  مـن  عليهـا  يتفـرع  ومـا  واالقتـصاد  االجتماع مشكالت يف اإلنسانية
  .واآلداب األخالق

ــتغراق وبـــني اإلنـــسان بـــني حيـــول واإلســـالم  املعـــاش شـــؤون يف االسـ
 يف مـرات  مخـس  األعلـى  /// اهلل حـضرة  إىل ينادي ألنه األجساد، ومطالب

 الـروح  عـامل  بـني  يـرتدد  وهـو  يـة املاد النزعـات  عليـه  تطغـى  فـال  والنهار، الليل
  .جناحيه بني النوم يضمه أن إىل الباكر الصباح من اجلسد وعامل

 ألنـه  الـسياسة، و املـرأة  مـشكلة  دبـر  كمـا  البيت، مشكلة اإلسالم دبر وقد
 الـشهوات،  إلشـباع  ىرتوتـش  تبـاع  سـلعة  جيعلـها  ومل االكتساب حق للمرأة فرض
 البطالـة،  حـاالت  يف وأجـوراً  للـرزق  صـناعات  الغـرب  اتحكومـ  هلـا  دبرت ورمبا
  .والكساء القوت من هلا ألزم هو الذي »البيت« هلا تدبر ال ولكنها

 الزوجــة  وحــدة  يزكــي اإلســالم  أن علــي حممــد  الــسيد يؤكــده  وممــا
 واحــدة، حلالــة توضــع ال الــشرائع أن إال زواج، كــل علــى الــزواج هــذا ويفــضل
 مـا  الطـوارئ  هذه ومن واالختالل، الشذوذ ارئلطو عرضة نراها كما والدنيا
ــنقص ــذكورة ي ــد ماليــني عــدة ال ــاث ويزي ــنقص هــذا مبقــدار اإلن  عــدد يف ال
 وجـه  علـى  أمة كل من النساء عدد يف تشاهد اليت الزيادة عن فضالً الذكور،
  .احلروب أوقات غري يف التقريب

 كـشوف، امل البغـاء  مـن  خلـري  األحوال هذه أمثال يف الزوجات تعدد وإنّ
 مـشاركتهن  وقبلـت  هبـن  املعرتف اخلليالت مشاركة األوروبية املرأة قبلت فقد
 بعــد معنــى ال مقــرراً اجتماعيــاً نظامــاً املــشاركة هــذه وأصــبحت اخلفــاء، يف

 األقـل  علـى  فهـو  الـشرعيات،  الزوجـات  تعـدد  علـى  لالعرتاض وتقريره قبوله
ــآلداب، أصــون ــرم ل ــسل، وأك ــة وأمجــل للن ــرأة مبنزل ــن امل ــةم م  االبتــذال، هان
  .األخالق وقوانني اجملتمع عالقات يف به لالعرتاف وأصلح
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 كتــب مــن صــفحة ومخــسني مائــة يتجــاوز ال احلجــم لطيــف والكتــاب
 واسـتدالله،  أدائـه  يف مـتقنٌ  مبوضـوعه  وافٍ ولكنـه  الـصغرية،  اإلنكليزية اللغة
 وكفـى،  األوروبيـة  األمـم  بـني  الـدعوة  هبـا  تـراد  الـيت  التبـشري  كتب من نعده وال

ــاج فقــد ــه املــسلم حيت ــه، يف والتأمــل لقراءت ــيعلم مرامي ــة املــذاهب أن ل  املادي
 أوروبـا  يف باإلصالح املبشرين أفكار عنها تتمخض اليت السياسية والدعوات
 هـذه  مـن  بالتأمـل  وأجـدر  أقـوى  هـو  مـا  اإلقناع أسانيد من حتتوي ال وأمريكا
  .األسانيد
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 موضــوع وهــو املوضــوع، هــذا يف اهلنــد مــن الثانيــة الــدعوة هــي هــذه
 ويوثــق معــضالته حيــل شــامل بنظــام للعــامل تتكفــل الــيت وأحكامــه اإلســالم
 »الرسـالة « يف كتبـت  وقـد  والـسالم  الطمأنينة فيه ويبسط أممه بني الروابط

 املــشهور اهلنــدي الكاتــب علــي حممــد املــوىل لــصاحبها األوىل الــدعوة عــن
  .اإلنكليزية اللغة إىل القرآن ومرتجم

 حممــود الــدين بــشري مــريزا ألقـاه  خطــاب هــي الثانيــة الــدعوة وهـذه 
 ثــم ،1942 ســنة بقاديــان األمحديــة للجماعــة الــسنوي االجتمــاع يف أمحــد
 ويبدو شهور بضعة قبل بنشره اجلماعة وعنيت اإلنكليزية اللغة إىل ترجم
 مـشكلة  حل إىل العاملي النظام يوجه صاحبه أن اخلطاب هذا ةمطالع من

 شـك  بغـري  وأنـه  وأفـراده،  العـامل  أمـم  بـني  وتوزيعهـا  الثـروة  مشكلة أو الفقر
 املـشكلة،  هـذه  هبـا  عوجلت اليت احلديثة باألنظمة حميطٍ وافٍ اطالع على
 الـــنظم وبعـــض الـــشيوعية، ونظـــام النازيـــة ونظـــام الفاشـــية نظـــام وهـــي

  .يةالدميقراط
 وزعمــاء الــساسة يــديأ علــى حتــل ال املــشكلة أن حبــث يعتقــد ولكنــه

 هـذه  أمثـال  حـل  يف الروحيـة  القـوة  مـن  منـاص  ال وأنـه  واحلكومات، األحزاب
 كلـه  اإلنـسان  يتنـاول  عامـة  إنـسانية  مشكلة لكل الشامل احللّ ألن املشكالت،
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 وهـو  ح،والـصال  للخري واحلماسة الطمأنينة على األكرب الباعث فيه يهمل وال
  .واإلميان العقيدة باعث

 -عامـة  والعـامل – خاصـة  اهلنـد  يف القائمة الكربى ديانلأل عرض وقد
 جديـد  بنظـام  العامل تزوّد اليت احللول وتدبري املشكلة هبذه عالقتها حيث من

 اإلسـالم  انفـراد  علـى  الكـثرية  باألدلـة  فأتى عليه، املغضوب نظامه من أفضل
 مـضى  فيمـا  والطبقـات  األجنـاس  مجيـع  بـني  هوتعميمـ  اإلصـالح  مبزية اهبين
  .احلديث الزمن هذا ويف

 األزل مـن  قـضاء  الطبقـات  تفـاوت  أن اإلنسان تعلم اهلندية فالديانات
 جنت ما هلا جزاء جسد إىل جسد من تنتقل األرواح ألن ملخلوق، منه جناة ال
 بنــصيب الــدنيا إىل ختــرج فهــي والــذنوب، الــسيئات مــن الــسابقة حياهتــا يف
 ألنـه  -يـستطاع  ولـن – اسـتطيع  إذا تبديلـه  حيـسن  وال التبديل يقبل ال تومحم
 إنّ« :مانو قوانني يف جاء وقد .حياة إىل حياة من واالرتفاع التكفري سبيل هو

 نفـوس  يؤمل ثراءه ألن عليه، قدر ولو الثراء جيمع ال السودرا طبقة من الفرد
 والكـساء  القـوت  علـى  يـد تز الـيت  حلاجاتـه  املال بعض ادخر فإذا .»الربمهيني

ــة حــق ــن جتــرده أن للحكوم ــه م ــه مال ــة وترتك ــاف، للفاق ــذا والكف ــوم وهك  تق
 والفاشيا والكشاتريا الربمهان طبقات وهي املختلفة، الطبقات بني الفواصل
  .الطبقات أخس وهم والسودرا

 الـــدائن كـــان إذا بالعمـــل الـــديون بـــسداد الربمهيـــة القـــوانني وتقـــضى
 طبقــة مــن أعلــى طبقــة مــن املــدين كــان إذا فأمــا .دواحــ طبقــة مــن واملــدين
 قبــل بالــسداد إلــزام وال تيــسر، متــى العــني أو بالنقــد إال ســداد فــال الــدائن
  .التيسري

 يف أمهـاهتم  اختلفت إذا املرياث حقوق يف األخوة بني التفرقة وجتب
 متــساوية، حــصص عــشر إىل كلــه املــرياث فيقــسم .االجتماعيــة الطبقــة
 اثنـتني  الفاشـية  وابـن  ثالثـاً  الكـشاترية  وابـن  أربعـاً  انيـة الربمه ابـن  ويعطى
 حــق ومــن الثــراء مــن لــه جيــوز مــا قــدر علــى واحــدة حــصة الــسوردا وابــن
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 طاعة يف ملك وما ألنه السوردا من خادمه ملك على يستويل أن الربمهان
  .مواله

 هـذه  وكانـت  العقيـدة،  محاسـة  إىل حمتاجـاً  العـاملي  اإلصـالح  كان فإذا
 الفقــر مــشكلة لعــالج فيهــا رجــاء فــال اهلنديــة بالــديانات ؤمننياملــ عقيــدة
  .احلياة حظوظ يف الناس بني والتقريب املظلومة الطبقات وإنصاف

 العهـــد كتـــاب يف عليهـــا املنـــصوص ألحكامهـــا فهـــي اإلســـرائيلية أمـــا
 اليهـودي  علـى  فحـرام  .باملـساواة  مجيعـاً  األمم تعمم وال اليهود ختص القديم

 أبنـاء  مـن  املضاعف الربا يتقاضى أن عليه حيرم وال بالربا يهودياً يقرض أن
 يف مدتــه تزيــد وال حياتــه طــول اليهــودي اســرتقاق جيــوز وال .األخــرى األمــم
 كـل  يف جـائز  األخـرى  األمم يف العبيد اسرتقاق ولكن سنوات، سبع على الرق
 العهــد يقـول  التثنيـة  ســفر مـن  العـشرين  اإلصــحاح ويف .عليـه  حـرج  وال حـال 
 إىل اسـتدعها  حتارهبـا  لكـي  مدينـة  مـن  تقـرب  حـني « :إسرائيل لشعب ديمالق

 يكـون  فيهـا  املوجـود  الشعب فكل لك وفتحت الصلح إىل أجابتك فإن الصلح،
 فحاصـرها،  حربـاً  معك عملت بل تسلمك مل وإن لك، ويستعبد للتسخري لك
 وأمـا  الـسيف،  حبـد  ذكورهـا  مجيـع  فاضـرب  يـدك  إىل إهلك الرب دفعها وإذا
 ...لنفـسك  فتغنمهـا  غنيمتـها  كلٌ املدينة يف ما وكل والبهائم واألطفال اءالنس
 منــها تــستبق فــال نــصيباً إهلــك الــرب يعطيــك الــيت الــشعوب هــذه مــدن وأمــا
  .»...ما نسمة

 بــين وســائر القــديم بالعهــد املــؤمنني بــني املعاملــة حــدود هــي هــذه
 إسـرائيل  وأبنـاء  مـسخرة  عبيد كلها فاألمم املبادئ هذه سادت فإذا اإلنسان،
  .والثراء السيادة أصحاب هم وحدهم

 الـسياسة  ومسائل القانون ملسائل تعرض مل معلوم هو كما واملسيحية
 تــصطدم الــيت الــدعوات مــن اإلســالم إىل دعوهتــا كانــت وهلــذا االجتمــاع، أو

 هلـا  يهـدأ  ال الطبقـات  بـني  وحـزازات  تنقطـع  ال حـروب  عن وتتمخض بالواقع
  .والقديم احلديث أوروبا يختار يف نرى كما أوار
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 احملاربني بني العالقات ومسائل االجتماع مسائل يتناول اإلسالم لكن
 ملــك إذا كتابــه ويــأمره ديــاره مــن خــرجوأُ لــمظُ إذا يقاتــل فاملــسلم .واملــساملني

 أُذن« :املنكر عن وينهى باملعروف ويأمر الزكاة ويؤتي الصالة يقيم أن األرض
 أُخرجوا الذين لقدير، نصرهم على اهلل وأن لمواظُ بأهنم يقاتلون للذين
 النـــاس اهلل دفـــع ولـــوال اهلل، ربنـــا يقولـــوا أن إال حـــق بغـــري ديـــارهم مـــن

ذكر  ومـساجد  وصـلوات  عٌيَـ وبِ صوامع هلدمت ببعض بعضهم  اسـم  فيهـا  يـُ
ــثرياً، اهلل ــصرن كـ ــن اهلل ولينـ ــصره مـ ــويٌّ اهلل إنّ ينـ ــز، لقـ ــذين عزيـ  إن الـ

 عـن  وهنـوا  بـاملعروف  وأمـروا  الزكاة وآتوا الصالة اأقامو األرض يف مكناهم
  .»األمور عاقبة وهلل املنكر

 لـه  يكون أن لنيب كان ما« :أسرى له يكون أن للنيب اإلسالم جييز وال
 اآلخــرة يريــد واهلل الــدنيا عــرض تريــدون األرض، يف يــثخن حتــى أســرى
  .»حكيم عزيز واهلل

 كفــروا الــذين لقيــتم فــإذا« الفــداء أو املــن للمــسلم يــستحب هــو ثــم
ا  فأمـا  الوثـاق،  فـشدوا  أثخنتموهم إذا حتى الرقاب، فضرب  وإمـا  بعـد  منـَّ
  .»أوزارها احلرب تضع حتى فداء

 مــواله علــى واجــب طلبــه فقبــول املكاتبــة وطلــب األســر يف بقــي ومــن
 فــيهم علمــتم إن فكــاتبوهم أميــانكم ملكــت ممــا الكتــاب يبتغــون والــذين«

  .»آتاكم الذي اهلل مال من وآتوهم خرياً،
 املعاملــة هــذه مــن أعــدل املتعاديــة الــشعوب بــني معاملــة يف مطمــع وال
 فهــي املــساملني بــني املعاملــة فأمــا .والبغــضاء العــداء إزالــة إىل منــها وأقــرب
 وال الصاحلة باألعمال يتفاضلون الناس ألن الطبقات، مجيع بإنصاف كفيلة

 فـال  الثـروة  توزيـع  يف وراجلـ  اإلسـالم  وينكـر  .نـساب واأل باملظـاهر  يتفاضـلون 
 وجـب  مـاالً  مجـع  ومـن  .مقنطـرة  قناطري والفضة الذهب يكنز أن ألحد جييز
 أن ليـه عو بأسـرها،  اجلماعة ومصاحل واملساكني للفقراء زكاته يؤدي أن عليه
 فيـه  جتاوز وال للربا فيه مضاعفة ال حسناً قرضاً العون منه يطلب من يعني
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 وال مماكـسة  وال بالربح مغاالة وال للكيل فتطفي فال ،والشراء البيع ملكاسب
 األرض خـريات  يف أحـد  على ألحد إيثار دون وسعيه بعمله جيزى وكل خداع،
 أو إنـسان  يـزعمنّ  فال »مجيعاً األرض يف ما لكم خلق الذي هو« ...مجيعاً
  .سواه من أحق أنه الناس من مجع

  
*          *          *  

  
 النفـوس  وحـض  لتعميمـه  أصـلح  عقيدة ىعل يعتمد ال العاملي فالنظام

 املـسلمني  هلـا  ونـدب  الوصية اإلسالم أجاز وقد اإلسالمية، العقيدة من عليه
 مبـا  تـضيف  ال الوصـية  فمـوارد  الزكاة موارد قصرت فإن .احلاالت بعض يف

 أمحـد  املـريزا « حـث  وقـد  والعـروض،  األمـوال  مجيـع  تـشمل  ألهنـا  منها، يطلب
 عــشرها بــني يــرتاوح ثــرواهتم مــن مبقــدار صــيةالتو علــى أتباعــه »القاديــاني

  .واإلصالح الدعوة على منها لإلنفاق وثلثها،
  

*          *          *  
  

 علــى ومقارناتــه مقابالتــه -اخلطــاب صــاحب أو– املؤلــف يقــصر ومل
 بالعناية خصها ولكنه أسلفنا؛ فيما إليها اإلشارة أمجلنا اليت الدينية العقائد

ــدة ألن ــا العقي ــا كم ــد، اإلصــالح أمــل هــي لق ــا ونظــر الوحي ــنظم إىل معه  ال
 العمليــة الوجهــة مــن بغيّهــا عــن قاصــرة هــي فــإذا االجتماعيــة أو الــسياسية
  .السواء على الورحية والوجهة

 الــدوام مكفــول عامليــاً نظامــاً تؤســس ال -النازيــة ومثلــها– فالفاشــية
  .القومية والعصبية اجلنس تفضيل على تقوم ألهنا

 الــذي للجــنس والتــسليم اخلــضوع غــري العــامل ألمــم هــافي مكــان فــال
  .والرجحان السيادة حق له يزعمون
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 االجتــهاد حــوافز الــنفس وتــسلب الفرديــة البواعــث تعطــل والــشيوعية
 للدولـة  وتأخـذ  الـروح،  عـامل  من قبس يتخللها ال مادة يف مادة احلياة وجتعل

 نّأل العــاملني، صافإنــ يف هــذا مــع تفلــح ومل األفــراد، مثــرات مــن زاد مــا كــل
 روى وقـد  واملتـاع،  الرتف يف طبقات فوق طبقات الشيوعية روسيا يف السادة

 مــن صــحفة ســتون فيهــا مُــدت ويلكــى للمــسرت الدولــة وليمــة أن الــصحفيون
 بـذخ  هـي  أو املقتدون؟ به ييقتد مثالً املائدة هذه جيعلون فهل الطعام، ألوان

  .فريق؟ دون الضيوف من فريق على مقصور
  

  **          *          
  

 يف تقـع  اخلالصة هذه تفصيل على اشتملت اليت اإلنكليزية والرتمجة
ــة  ال صــيحة وحنــسبها صــفحات، وبعــض املتوســط القطــع مــن صــفحة مائ
 بـل  واألمـريكيني  األوروبـيني  اإلنكليزيـة  قراء بني انتشرت إذا اهلواء يف تذهب

 وأنـه  املـؤمنني  بـأمري  يلقـب  مؤلفهـا  أن فيهـا  نقـرأ  ولكننا والشرقيني، اهلنديني
 الـذين  القاديانيـة  فريـق  مـن  أنـه  ذلك ومعنى املوعود، للمسيح الثاني اخلليفة
ــالة يـــدينون ــة أو »مـــسيحية« برسـ ــاني مهديـ ــه يكتفـــون وال للقاديـ  بوصـــف لـ
 .املــسلمني  اهلنــود مــن وأصــحابه يعلــ حممــد  املــوىل اكتفــى كمــا االجتــهاد

 بأســباب أنفــسهم املــسلمني بــني الــدعوة حتــيط الــيت األلقــاب هلــذه عجــبفن
 هــذه أو اجلديــدة املــسيحية هــذه موضــع هــو مــا :ونــسأل واإلنكــار، احلبــوط
 اإلســالمية املراجــع مــن كلــها املؤلــف ســاقها الــيت احلجــج كانــت إذا اخلالفــة
  جديد؟ وحي من عليها زيادة وال األوىل

 وتأخـذ  قـوة  نزيدها ال اليت األلقاب هذه عنها تقصي أن للدعوة فخري
  .املسلمني غري عن فضالً أنفسهم، املسلمني بني قوهتا من كثرياً نهام
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