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تعريب �لد�عية: �مد طاهر ندمي

�لرحيم.  �لر�ن  �هللا  بسم   -٢٧٧
 Jفقر� بعض  يلي  فيما  �نقل  �قو\: 
�ملولوq Bمد حسني �لبطالوB مدير 
على  تقريظه  من  �لسنة  Eشاعة  �لة 
مؤلف �ملسيح �ملوعو� � "�ل��هني 

�أل�دية“.
�لعصر  هذ�  نضع  حني  �Aينا-   %”
��حو�له % �العتباA-  � ُينشر nذ� 
 pE  aإلسال�  Cبد منذ  مثيل  �لكتا_ 
�أل�دية  �ل��هني   B�)  aليو� هذ� 
��لر�بع  ��لثالث  ��لثا�  �أل�\   Cجلز�
 ،(� �ملوعو�  �ملسيح  تأليف  من 

�ما �eE حد® شيC ¢خر % �ملستقبل 
فال نعلمه، لعل �هللا ُيحد® بعد eلك 
�قد  بش�  �لفق�  �لعبد  (يقو\  �مر�. 
صد� �هللا قو\ هذ� �ملولوB ��حد® 
بعد eلك �مًر� عظيًما eE جعل مصّنف 
 Bملهد�� �هذ� �لكتا_ �ملسيَح �ملوعو
�ملعهو� �جعله Eماًما عدال �لذB مأل 
 �Aًجو ُملئت  بعدما  قسًطا   �Aأل�
�لثريا �كسر  �²Eًا، �نا\ �إلميا� من 
فقتله  �لدجا\   _Aحا� �لصليب 
�لكن يا حسر* على �لعبا� ما يأتيهم 
به يستهزئو�)  من Aسو\ Eال كانو� 

�يضا  �لكتا_  هذ�  مؤلف   �E�
خدمة   % مثابر  Aجل  �نه  �ثبت  قد 
��حلا\  ��للسا�،  بالقلم   ،aإلسال�
من  Eنه  ح`  eلك.  �غ�  ��ملا\، 
�لنا�A �� جتد له مثيال بني �ملسلمني. 
�من يعت� قولنا هذ� مبالغة متشًيا مع 
يدلنا   �� فعليه  ¢سيا   �هل  �سلو_ 
 mَّحد على �ألقل تصد��على كتا_ 
جلميع فر� �عد�C �إلسالa، �خاصة 
بكل  ��ل��æو�ا�،  �آلAيا�ا�  من 
 Cلنا ��ا aعليه �� يقد�برها�، �قو* 
 aلإلسال قدمو�  ممن  �Aبعة   �� ثالثة 
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�لرجل،  هذ�   aقد مثلما   Jخدما
�دمو�   � ��م  لنا  ي�هن   �� �عليه 
�إلسالa بأقالمهم ��لسنتهم ��مو�nم 
فحسب بل �بأنفسهم �يضا، ��لذين 
حتّد�� �عد�C �إلسالa �منكرB �لوحي 
 % يرتا_   Bلذ�  �� مبّينني   aاnإل��
Eلينا   aفليتقد  aليو� �لوحي  نز�\ 
فيه �Þر_ eلك  يرتا_  ما  ليشاهد 
 mقو� �مللل �ألخر�e� م�E� بنفسه بل

طعم �لتجربة ��ملشاهد* �يضا.
لنا،  مو�طن  �ل��هني  مؤلف   �E
(حيث  �لطفولة   aيا� منذ  ��ميلنا 
 gشر"� ندA&"�لقط¥"  سويا  كنا 
 pE لزمن� مال جامي")، �منذ eلك 
عن  �لتو�صل  بيننا  يستمر  هذ�  يومنا 
طريق �ملر�سلة ��للقاC ��منا �نقطا�، 
هذ�  قولنا   Aعتبا� ميكن  ال  لذلك 
مبالغًة ألننا �كثر من يعرفو� �حو�\ 

.iAفكا��مؤلف"بر�هني ��دية" 
�E مؤلف �ل��هني �أل�دية قد صا� 
 Cعد��  mحتد� �ملسلمني،   Hَشر
للعا�  ��علن  �بر�عة،  بقو*   aإلسال�
��ع �� َمن لديه ��¶ شك % صد� 

�إلسالa، فعليه �� يأ¼ Eليه.
عنك،  �لباحثني   Bَ�ها �يا   ،_Aيا
¢بائه،  �من  نفسه  من  �كثر  �Aَحْمه 
كله،  �لعا�   % �لر��ني  من  ��كثر 

�نا   Åق�A�� ب�كاته.  ��شبعهم  �لنا&،  قلو_  �لكتا_ %  هذ�  ��نُفخ ُحبَّ 
�لعبد �ملتو�ضع �لنا�a ��ملذنب - بوسيلة �حد عبا�y �لصاحلني - بفيوضك 
 aمن كأ& �لكر� �Aلأل�هذ� �لكتا_، ¢مني.  Jبأخص بركا�نعاماتك E�

نصيب."
�B: عندما يشر_ كباA �لنا& يسقط شيCٌ من كأسهم على �أل�A �يضا أل�م 
لكثر* شرֲדم ال يكترثو� مبا يقع على �أل�A منه �يضيع. فاللهم هب لنا مما 
�عطيَته حلضر* �ملر�� من شر�ٍ_ نصيًبا على �ألقل بقدA ما يقع على �أل�A عند 

�لشر_ �يضيع. �لعبد �ملتو�ضع: �ملؤلف. (�نظر�� Eشاعة �لسنة �ملجلد ٦)
�قو\: لقد eكر �ملسيح �ملوعو� � تقريظ �ملولوq Bمد حسني % �بياته 

�لشعرية بالعربية �ملذكوA* % �ل��هني �أل�دية �جلزC �خلامس، فقا\:

�يا �Aِشـقي قد كنت متدg منِطقي
�هللا �yَُّA حـني َقرَّْظـتَ Ãِلًصـا
��نت �لـذB قد قـا\ % تقريظه
عرفـَت مقامي « �نكـرJَ مْدبًر�
كِمْثِلـَك َمـْع ِعلٍم �ـا! �ِفطنٍة
با قطعَت ���ً�� قد غرْسـناi % �لصِّ
على غ� شـيCٍ قلَت ما قلَت عْجلًة

 � �ملوعو�  �ملسيح  �لف  لقد  �قو\:  �لرحيم.  �لر�ن  �هللا  بسم   -٢٧٨
 ١٨٩١ aئل عا���  % iنشر� "a١٨٩٠ كتابه "فتح �إلسال aخر عا���  %
�ملسيح  �فا*  فيه حضرته  eكر   Bلذ� �أل�\  �لكتيب  هو  �هذ�  لدهيانه.   %
�لناصرB ��نه �ملثيل له. �B �� هذ� هو �إلعال� �أل�\ ال�عائه بأنه �ملسيح 
 iعو��عالًنا عن E قد نشر � �يذكر �لبعض �� �ملسيح �ملوعو�. �ملوعو�
هذi قبل نشرi هذ� �لكتا_، �هذ� خطأ �سب �ث �جريته. ��لصحيح �� 
�إلعال� �أل�\ قد ّمت من خال\ "فتح �إلسالa"، �ما �إلعال� بعنو��: "ليهلك 

�ُتَوقِّـُر بُأْلفـٍة  علـيَّ   Åُتْثـ�
كتاá �صـْرJَ لكل ضـاٍ\ ُمَخفُِّر
َغَضْنَفُر فينـا  ليس  �ملؤلـف  كمثل 
فما �جلهل بعد �لعلم �E كنت تشـُعُر
عجْبـُت لـه يبِغي �nـدm « يأَطُر
ُر �ليـس فـؤ��B % �لـو��� ُيَقصِّ
Aُِّ��� ال  صـا��  Eنــي  ���هللا 
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من هلك عن بينة �5يا من حّي عن 
�لكتا_  نشر  بعد  ُنشر  فقد  بينة" 
"فتح �إلسالa"، بل Eنه ُنِشر بعد نشر 
"توضيح �ملر�a" �هو �جلزC �لثا� من 
من  eلك  يظهر  كما   ،aإلسال� فتح 
خال\ قر�C* هذ� �إلعال� نفسه. فإ� 
�عتباA هذ� �إلعال� Eعالًنا ��ال عن 
�ملوعو� خطأ  �ملسيح  هو  �نه   iعو��
صريح كما ��A�i ب� سر�� �حلق % 
كتابه "تذكر* �ملهدB" �لعل �خلليفة 
�لثا� للمسيح �ملوعو� �يضا �خذ من 
بعنو��:  هناy �نشر eلك % كتيبه 

س�* �ملسيح �ملوعو� �.
عن   aلعا� �أل�\  �إلعال�   �� �حلق 
من  ّمت  قد  �ملوعو�  �ملسيح   mعو�
 »  ،"aإلسال� "فتح  كتا_  خال\ 
 »  ،"aملر�� "توضيح  كتا_  ُنشر 
نشرJْ بعض �إلعالناJ �بعد eلك 

."aها�لة �أل��E" _ُنشر كتا
ُيذكر صر�حًة  �نه �  بالذكر  �جدير 
% كتا_ "فتح �إلسالa" عقيد* �فا* 
�ملسيح �Eعال� كونه �ملسيح �ملوعو�، 
بصبغة  يتسم  Eعال�  يتم   � �نه  كما 
�النقال_ �يث يفهم منه �كأنه ُيعلن 
عن بد�ية عهد جديد، بل eُكر هذ� 
 iهذ ُتذكر  فلم   .Aلسطو� بني  �ألمر 
�ألموA بصر�حة تامة �� ير�فقها حتدٍّ 

 gبوضو �ألمُر  eكر  �لقد  ��لة.  �ال 
 % » ،"aكثر % كتا_ "توضيح �ملر��
�لنهاية eُكرJْ هذi �ألموA بكل قو* 
 ."aها�لة �أل��E" _لة % كتا�مع �أل
لقد �ثت كثً�� ألجد Eعالًنا يذكر فيه 
حضرُته عن �كتشاHٍ جديد �� يعلن 
�ملسيح   ��  iخ��  pتعا �هللا  بأ�  فيه 
�ملسيح  هو  ��نه  تو%  قد   Bلناصر�
�ملوعو� �ملزَمع �يئه -�قصد �E Bّعال� 
يش� بصوA* ��ضحة pE بد�ية عهٍد 
جديد- Eال �نÅ � �جد شيًئا كهذ�، 
بل ثبت �إلعال� �ألّ�\ عن eلك من 
�الطال�  �بعد   ،aإلسال� فتح  كتيب 
 B� ،iعال� Jُكرe جدُته كما�عليه 
ال  بشكٍل   Aألمو�  iهذ فيه   Jْكرeُ
يوحي �نه قد بد� عهٌد جديد، �ليس 
بل  جديد،   Cٍشي عن  Eعال�   yهنا
 aلكال� Cثنا� Aألمو� iَكر حضرُته هذeَ
عن منصب �ملجد�ية �لذB �عطاi �هللا 
تعاp. �لعل �لسبب % eلك هو �� 
حضرَته كا� يتلقى �لوحي عن كونه 
�لبد�ية Eال �نه �  �ملسيح �ملوعو� منذ 

يتم شرحه Eال �آل�.

�لرحيم.  �لر�ن  �هللا  بسم   -٢٧٩
كونه  عن   � �علن  ملا  �قو\: 
�ملسيح  �فا*  �عن  موعوً��  مسيًحا 

طوفا�  �لبلد   % حد®   Bلناصر�
يلقى   � كا�  للمعاAضة.  عظيم 
�ملعاAضة قبل هذ� �يضا من فئة معينة 
من �ملسلمني Eال ��ا كانت % نطا� 
شديد*  تكن   � ��ا  كما  qد��، 
�مليئة باحلما& �ملفرÕ؟ �ما بعد هذ� 
 *Aإلعال� �ألخ� فكأنه قد حدثت ثو�
عظيمة % �لعا� �إلسالمي كله فاضطر 
حضرته للخو� % �ملناظر�J، ��ًال 
 % ��خً��  �nي،   %  » لدهيانه،   %
 � �نه  �ملشايخ   m�A فلما   .Aالهو
ال يرتعب من �ملشايخ بل يتأثر كثٌ� 
�لطريق جلأ��  بكالمه ֲדذ�  �لنا&  من 
pE طريٍق ¢خر ���ُلهم �ملولوq Bمد 
 Cًستفتا� �عّد   Bلذ�  Bلبطالو� حسني 
�لتكف�   mفتو  Cلعلما� من  فيه  طلب 
ضد �ملسيح �ملوعو� �، فقد حصل 
سيد  شيِخه  من   mلفتو�  iهذ على 
نذير حسني �لدهلوB ��ال. �ملا كا� 
�ملولوB نذير حسني �eئع �لصيت % 
�nند كلها �كا� Eماًما ألهل �حلديث 
 iكا� يسّمى بشيخ �لكل، فبعد فتو��
-�ال سيما �eE كا� �ملستف� هو �يضا 
 Bلذ� Bمد حسني �لبطالوq Bملولو�
كا� شيًخا شهً�� �يضا- �خذ �ملشايخ 
 iيطبعو� �و�متهم على هذ ��آلخر�
 iهذ JAقد �صد�لوثيقة �لتكف�ية، �
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�لفتوm % ١٨٩٢ بتوقيع ٢٠٠ شيخ، 
�بذلك حتققت �لنبوC* �ل� تقو\ بأنه 
 mفتو �ملوعو�  �ملسيح  ضد   Aستصد

�لتكف�.

�لرحيم.  �لر�ن  �هللا  بسم   -٢٨٠
�قو\: لقد �خذJُ -من تأليف شيخ 
ن¥"-  "حيا*  �لعرفا�  علي  يعقو_ 
A��يَة �ملولوB م� حسن �لسيالكو¼ 
 %  � �ملوعو�  �ملسيح  Eقامة  عن 
سيالكوJ % فتر* شبابه، ���A�ُتها 

% هذ� �لكتا_ على Aقم ١٥٠.
 Bملولو�  pE Aسالًة  كتبُت  لقد 
فصّدَقها  �لر��ية،   iهذ عن   Aملذكو�
��جا�� بنشر هذi �لر��ية، �Eضافة 
 Aملذكو� Bسل ! �ملولوA� لكe pE
بعض �ألحو�\ �ألخرm حلضرته من 

تلك �ألياa �ل� ��A�ها فيما يلي:
:aملحتر� Bيقو\ �ملولو

حضر* جنل �ملخد�a صاحب �لسمو 
��ملعا! ��� �لطافكم!

�هللا  ��Aة  عليكم   aلسال� بعد 
قد  بأنه  حلضرتكم  �قو\  �بركاته 
حصل �لتأخ� % تنفيذ �مركم بسبب 
 �� ��Aجو  ��ملو�نع،  �لعو�ئق  بعض 

تعفو عÅ هذ� �لتقص�.
 Jمبا �� حقبة طويلة من �لزمن قد مّر

على هذi �ألموA �ل� � تكن حلينها 
 Âخلا� Jاللتفا��لعناية � iحتظى ֲדذ
من  معظمها  �منحت  لذلك  Eليها 

�لذ�كر* �� �عْد �eكرها. �ملخصها 
�� �لتدبر �لقليل % شخصية حضرته 
مميًز�  كا�  �نه  للر�ئي  يكشف  كا� 

سيدنا مر�6 غال� !�د �لقاfياe عليه �لسال�



اجمللد الثامن والعشرون، العدد السابع - محرم وصفر ٣٧ ١٤ هـ  تشرين الثاني /نوفمبر ٢٠١٥ م

٣٢

التقوى

عن غ�i % �يع �قو�له ��فعاله. 
�لر�قم 

�ملخلص لكم
م� حسن ٢٦ نوفم� ١٩٢٢

 aيا� خال\  �لس�*  �لد  سأAجع   -
قليلة قا�مة. فقط

�لكتا_  هو  �ملجلد  هذ�  من  (�ملر�� 
�ملذكوA لشيخ يعقو_ علي، �كنت 
لقد   .aملحتر�  Bملولو�  pE بعثته  قد 
صّد� �ملولوB م� حسن % Aسالته 
�لثانية A��يَته �لو�A�* % هذ� �ملجلد، 
بعض  �لثانية  Aسالته   % كتب  كما 
على   � �ملوعو�  �ملسيح  �حو�\ 

�لنحو �لتا!:)
يقيم %   aملحتر� �ملر��  "كا� حضر* 
بيٍت قد �ستأجرi % حّي �لكشامر* من 
� من  �ملدعو "عمر�"، �كا� قريًبا جدًّ
بي� �ملتو�ضع. �كلما Aجع حضرته 
من عمله % �ملحكمة �نشغل بتال�* 
�لقر¢�  يتلو  فكا�  �لكرمي؛  �لقر¢� 
شديد،   Cببكا �ماشًيا  �قائًما  قاعًد� 
 Aكا� يتلو �لقر¢� �لكرمي �شو� يند
نظ�. �كما هو معر�H �سائد  له 
يتوجهو�   Jحلاجا� �صحا_   ��
�ملناصب  �صحا_   pE لقضائها 
��لوظائف، فكانو� يأتو� pE حضرته 
فضل  يدعو  حضرته  فكا�  �يضا، 

�لبيت  لصاحب  �ألك�   äأل�- �ين 
"عمر�"، �لذB كا� شخصية qترمة 
% �حلّي- فكا� يقو\ له حضرته: يا 
ميا� فضل �ين! �فِهْم هؤالC �ال يأتو� 
pE هنا، �ال يضيعو� �قتهم �ال �ق� 
شيئا  �فعل   �� �ستطيع  ال   Åفإن �نا، 
يفّو�  ما  كل  �اكٍم،  لست  nم. 
�ملحكمة   % ُ�جنزها  �عماٍ\  من   !ّE
 Cين يفّهم هؤال�كا� فضل �. �عو��

�ُيرجعهم. 
كا� �ملولوB عبد �لكرمي قد �لد % 
هذ� �حلّي نفِسه �شّب فيه ��خً�� ُعدَّ 

من �خص مقّرá حضر* �ملر��.
بعد eلك �قاa حضرته % غرفٍة مقابل 
"منصب  �لسيد  مع  �جلامع  �ملسجد 
علي حكيم" �لذB كا� يعمل كاتبا 
% �ملحكمة. �كا� قر_ هذi �لغرفة 
 Bين" �لذ�لٌّ لعجو� ُيدعى "فضل q
�كا�  نفسه.  �ملحل   % يبيت  كا� 
 pE يأتو�  ��صدقائه  معاAفه  معظم 
qله مسا C�Þلسو� عندi. �ملا كا� 
فضل �ين Aجال صاًحلا �تقيًّا لذلك 
 Jكانو� شخصيا مرتا�يه  فإ� �يع 
جيد*. �كا� حضر* �ملر�� �يضا يأتيه 
�حياًنا، كما �� مسيحًيا ُيدعى "نصر 
�حياًنا �كا�   iA�يز �يضا كا�  �هللا" 
مديًر� % مدAسة مسيحية. �كثً�� ما 

كا� �لنقاÝ يد�A بني حضر* �ملر�� 
�لدينية   Aألمو�  % �ملدAسة  �مدير 
 aبكال يستفيد��   Aحلضو� �كا� 

حضر* �ملر��.
شخًصا  عا�  qبو_   Bملولو� كا� 
 Jباملجاهد�  aيقو �تقيًّا  صاًحلا 
 iA�كا� حضر* �ملر�� يز�حية. �لر�
ֲדيم  "الله  يوصي  كا�  كما  �يضا، 
 Bملولو� عند  5ضر   �� �يضا  سني" 
 A�يز �آلخر  هو  فكا�   ،Aملذكو�

�ملولوq Bبو_ عا� �حياًنا.
كلما eُكرJْ بيعُة �حد �� جرe mكر 
�ملشيخة �� �لتلمذ* قا\ حضر* �ملر��: 
ينبغي على �إلنسا� �� يسعى بنفسه 
﴿َ��لَِّذيَن   :pتعا �هللا  يقو\  �Þاهد، 
ُسُبَلَنا﴾  لََنْهِدَينَُّهْم  ِفيَنا  َجاَهُد�� 
 Bملولو� �كا�   ،(٧٠  :Jلعنكبو�)
�لفكر*   iهذ  �Aيعا علي  qبو_ 
 Bيهتد  �� ميكن  ال  يقو\:  �كا� 

�حد سبيال بد�� �لبيعة للشيخ.
 aتفّو� حضر* �ملر�� % �ا\ علو �E
�لدين كا� ��ضًحا جليًّا للجميع بل 
�E تفّوقه % �لقوm �جلسدية �ال سيما 
% �جلرB قد ثبت ملن كا� موجوً�� 
�تفصيل  �لوقت.  eلك   %  yهنا
 ��A� ملا aلك كاآل¼: % �حد �ألياe
 Cبيوִדم بعد �نتها pE *�ملوظفو� �لعو�
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 Bكُر �َجلرe mملحكمة جر� % a��لد�
��حد  كل  ��خذ  صدفًة،  ��لعْد� 
من  �كثر  بسرعة  يعد�  �نه  يّدعي 
غ�pE i �ْ� قا\ شخٌص ُيدعى "ِبّال 
سنغ": سأسبق �جلميع % �لعد�. قا\ 
له حضر* �ملر��: �eE سابقَتÅ % �لعْد� 
فسيثبْت للجميع َمن �ألسر�. فعيِّن 
 Aتقّر�" حكًما بينهما ���له E شيخ"
 pE مكا�ما  من  حافَيني  Þريا   ��
�جلسر �لفاصل بني �ملحكمة ��ملدينة. 
�ل �حٌد حذ�ئيهما، �A�ُِسَل شخص 
�آلخر  يسبق  َمن  ليشهد  �جلسر   pE
 »  ،iغ� قبل  �جلسر   pE يصل   ��

سنغ"  �"بال  �ملر��  حضر*   mجر
�لنا&  �مشى  ��حد  �قت  مًعا % 
�آلخر�� بسرعة عا�ية -و �جلسر، 
 �� عرفو�  �جلسر   pE �صلو�  فلما 
حضر* �ملر�� كا� قد �حر� قصب 
 % سنغ"  "بال  عنه  �تأخر  �لسبق 

هذ� �لسبا�."
�قو\: تظهر �لغ�* �لدينية �حياًنا % 
قصة   yفهنا �يضا.  �لدنيوية   Aألمو�
مشهوA* عن �ملولوq Bمد �Eاعيل 
جندًيا   �� �بلغه  �حًد�   �� �لشهيد 
سيخيا يّدعي بأنه ال يسع �حًد� �� 
 Bملولو� Jيه % �لسباحة. فأخذAاÞ

 �Aًبد� فو�اعيل �لغ�ُ* �لدينية �E مدq
مماAسة �لسباحة pE �� كسب خ�* 
يسبح   �� يستطيع  كب�* �يث كا� 
قا\:  eلك  �بعد  طويلة،   Jساعا
 ��Aليبا �لسيخي  eلك  �آل�   Jفليأ
% �لسباحة. فكأنه � يقبل �� يتفو� 
غ� مسلم على �ملسلمني % �لسباحة 
 .� �يضا، مع �نه �مر �نيوB عا�B جدًّ
�يبد� �� �حلديث قد جرm على هذ� 
�لنحو فأخذJ �ملسيح �ملوعو� � 
 *�Aلغ�* �لدينية �ل� شجعْته على مبا�
"بال سنغ"، �كا� حضرته % eلك 

�لوقت % عنفو�� شبابه �يضا.

َما  جئتكـم  z  غIِ  $قٍت  عابًثا

صا�� بـالfُ �لدين ِمن َجدٍ' عتا

 هـل بقي   قو�   خاfمو1   لديِننا

 فاهللا   !�سـلـ�  ُألحيَي   fينـُه

قـد جئُتكم  $�لوقـت  ليٌل مظِلُم

َ!ْقَو� $!قَفـَر بعـد  �$ٍ�  تعَلُم

ُم !� هل �!يَت �لديـن كيف ُيحطَّ

حقٌّ  فهل  من ��شـٍد يستـسلُم

(١٢٧ Â ،Bحجة �هللا، باقة من بستا� �ملهد)




