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lجلـو��
بل  �ملؤسف  من  �"ال،   
 jهؤال  &� جد�  �ملخز^ 
ªا"لو&  �لذين  �ملعاHضني 
بأنفسهم  يلجأ"&  تكذيبنا 
 n "�لتز"ير  �لكذ�   %(
كل مكا& "n كل مر�. 
فإ& �لعبا�H �ملشاH )ليها � 
 u5ها �ملعترH"� تر5 كما
هو  هنا_   5H" ما   &( بل 

 :Äكاآل
"�لثابت  �لثالث  ""�ألمر 
 &� هو  �لوحي  هذ�  من 
سيـحمي  تعا%  �هللا 
 Hلدمـا� من  قـا5يا& 
 &("  - للطاعو&  �لشديد 
�لدنيا   n �لطاعو&  �ستمر 
سبعني سنة - أل�ا مسكن 
جلميع  µية  "هذ�  Hسوله. 
 jلبال� �ألمم." (�نظر �5فع 
١٠Ö، �خلز�ئن �لر"حانية 

(٢٣٠Ö ١٨»
�لكذ�  ملن  )نه  "ثانيا: 
سيدنا  بأ&  �لقوُ@  �لشنيع 
بأ&  قا@  قد   � 
د �
�لطاعو& لن يدخل قا5يا& 
)طالقا. كال! بل �حلق �& 
بنفسه  صر{  قد  حضرته 

 Hملشـا� �ملرجع   n"  -
)ليه نفسه - �& �لطاعـو& 
قا5يـا&   n يقع  سو� 
لن  "لكنه  شـك،  بال 
جاHفا  طاعـونا  يكو& 

ªصد �لنا4 حصد�. 
�ملسيح  سيدنا   &� �لو�قع 
 n  g�H  � �ملوعو5 
 sHتز مالئكة  �لرÔيا 
�لشكل  5ميمة   �Hشجا�
"قيل  �ملنظر.  كريهة 
�لذ^  �لطاعو&  �ا ( لـه 
 n بشد�  سيتفشى 
�لبنجا� عن قريب، "�& 
�هللا تعا% سيحمي 2اعته 
من "يال- هذ� �لطاعو&. 
تعا%  �هللا  �"حى  فمما 
2اعته  
اية  بصد5  )ليه 
�إلكر�9  "لوال  نصه:  ما 
 g"µ ")نه  �ملقا9".  hلك 
�حافظ كل   e(" �لقرية". 
من n �لد�H )ال �لذين علو� 
(¡موعة   ."Hستكبا� من 
 ٥Ö  ٣» �إلعالنا- 
/  Â٦شبا بتاHيخ  )عال& 

ف�aير 9١٨٩٨ " مو�هب 
�خلز�ئن   ،٣٣  Ö ن
�لر
  (٢١٥Ö لر"حانية «١٩�

tالعـتـر��

لقد تنبأ �مل;�� (يقصد بذلك مؤسس �جلماعة �إلسالمية 
�أل|دية - �ملعد) Kنه ال يقع �لطاعوH � �لقا�ياH قائال: "هو 
�هو �لذS �فظ  ،Hسوله � قا�يا

سل K Sإلله �حلق �لذ�
�لو �ستمر �لطاعو�E H سبعني سنة،  ،Hمن �لطاعو Hلقا�يا�
(١٠Ö jكتا� �5فع �لبال) "سوله
ألH �لقا�ياH مسكن 

إعداد: عبد اجمليد عامر

(داعية إسالمي أحمدي)

"إC أحافظ كل من @ الدار"
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هذ�  حضرته  نشر  فلما 
سخر  كتابيه   n  �jلنبو�
منه �لنا4 مستهزئني ح¹ 
بعد  �لطاعو&  فاجأهم 
�لنا4  بضع سنني فحصد 
�آلال�  فدخل  حصد�، 
�جلماعة   n  jلسعد�� من 
�إلسالمية �أل
دية بعد �& 

H�ْ"� هذ� �آلية �لساطعة.
 n حضرته  كتب  "قد 
 ٥Ö "jلبال� "�5فع  كتابه 
فقا@  �ألمر  هذ�  موضحا 
�Hبعة  "قبل  تعريبه:  ما 
�عو�9 كنت نشر- نبًأ بأ& 
بشد�  سيتفشى  �لطاعو& 
n �لبنجا�، حيث كنت 
�لبال5  هذ�   n H�يت  قد 
للطاعو&   j�5سو  �Hشجا�
مدينة  كل   n H�ُعت  قد 
"قرية. "لو �& �لنا4 تابو� 
ملا �ستمر هذ� �ملرu �كثر 
�لشتاj بل  من فْصلِين من 
"لكنهم  تعا%.  �هللا  لرفعه 
سّبوe بدال من �& يتوبو�، 
مليئة  )عالنا-  "نشر"� 
�لنابية  �لبذيئة  بالكلما- 
�لنتيجة  فكانت  للغاية. 
ما تر"نه �آل&. ")& "حي 

كـا&  �لذ^  �ملقد4  �هللا 
�لصد5  ֲדذ�  علّي  نز@  قد 

هـو: 
بقو9  ما   �يغ ال  �هللا   &("
بأنفسهم.  ما   �"�يغ ح¹ 
 &�  ^� �لقرية".   g"µ )نه 
�هللا تعا% قد �5�H �ّال يرفع 
بالj �لطاعو& ما � ينفض 
 Hألفكا� قلوֲדم  من  �لنا4 
 ^� فيها..  5خلت  �ل² 
يرحل  لن  �لطاعو&   &�
 �Hما � يؤمن �لنا4 مبأمو
 H5لقا� �هللا   &�" "Hسوله، 
من   Hقا�يا �فظ  سو� 
لكي   ،Hلطاعو�  
�ما
ظلت  �لقا5يا&   &� تعلمو� 
�مية أل& Hسو@ �هللا "نبيه 
 jلبال� (�5فع  فيها."  كا& 

 (٥-٦Ö
�قو�له  بعض  يلي  "فيما 
�نه  تؤكد  �ل²   �
بعض   sقو" ينف   �
�حلـاال- من �لطاعـو& 

n قا5يـا&. 
 n ١- قد كتب حضرته
�لكتا�  نفس  �hامش من 
 uملعتر� منه  �قتبس  �لذ^ 
�جلملة  موضحا   ،uملغر�

ما  فقا@  �خلط  حتتها  �ل² 
 "g"µ" لفظ   &(" تعريبه: 
 jملر� )نقا\  يع�  �لذ^   -
"�لتشتت   Hلدما� من 
 - لـه  �ملال\  "تقدمي 
من   sلنو� \لك   %(  �يش
�لذ^  �لطاعو&   sنو��
يكو& مدمر� جد�، "�لذ^ 
 "�Hيسمى "�لطاعو& �جلا
�^ �لذ^ يكتسح �لبيو- 
يفر  "�لذ^  �كتساحا، 
"هنا_،  هنا  �لنا4  منه 
"ميوتو& كالكال�، "هذ� 
�لبشر.  طاقة   Mتفو �حلالة 
�إلhي  �لوحي  فهذ�   �\ً(
يتضمن "عد� بأ& �لقا5يا& 
هذ�  ملثل   uتتعر لن 
يشرحه  ما  "هذ�  �حلالة. 
"لوال  �لتا:  �إلhا9  �يضا 
 .. �ملقا9"  hلك  �إلكر�9 
)كر�9  �Hيد  �ن�  لوال   ^�
لدمرُ-  �جلماعة  هذ� 

قا5يا& �يضا. 
�إلhا9  هذ�  من  "ُيفهم 

�مر�&: 
 ��E حر�  ال  Kنه  �أل"@: 
بعض   Hقا�يا  � �قعت 
 (Hلطاعو� (من  �حلاال5 

ال  مما   
��لنا� كالشا� 
يفو� حتمل �لبشر، "�لذ^ 
ال يكو& مدمًر� "ال يوجب 
أل&  "�لتشـتت،   Hلفر��
�لشا\ "�لناn H5 حكـم 

�ملعد"9.
من  بد  ال  �نه   :eلثا�"
�ملدمر  �لطاعو&  تفشي 
�شد  يكو&  �لذ^   -
مع  باملقاHنة   �Hً5ما" فتًكا 
قا5يا& - n �لقرg "�ملد& 
�عد�j هذ�  فيها  يقيم  �ل² 
�جلماعة �لذين هم �شد بغًيا 
"شًر�، "ظلما "سوjَ عمل 
�لنا4  يفّر  ح¹  "فسا�5، 
�جلها- مذهولني  n كل 
"نقو@  "مدهوشني.... 
 n يقع لن  بأنه  بكل حتدٍّ 
 �Hجلا� �لطاعو&  قا5يا& 
�عل   &� شأنه  من  �لذ^ 
يبـابا  خر�با  �لقـرية 
"يلتهمها �لتهاما." �ملرجع 

�لسابق ٥Ö �hامش)
حضرته  يقو@   �  -٢
ما  نو{  سفينة  كتابه   n

تعريبه: 
""فوM \لك فقد خاطب� 
 &( "قا@:  تعا%)  (�هللا 
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بصفة  يغشاها  لن  قا5يا& 
 �Hجلا� �لطاعو&  عامة 
�ملبيد، °يث ميو-  �لطا9ّ 
كالكال�،  بسببه  �لنا4 
"ُيصبحو& كاملجانني من 
 &�" "�لتشر5،  �hم  "طأ� 
�جلماعة  هذ�  �فر�5  2يع 
- مهما يكن عد5هم - 
�لطاعو&  من  سيسلمو& 
مع  مقاHنًة  عامة  بصفة 
�عد�ئهم، �للهم )ال �"لئك 
عهدهم  ير�عو�   � �لذين 
حق �لرعاية، �" �لذين كا& 
خفي  سبب  �صوصهم 
n علم �هللا، فهؤالL ميكن 
 .Hللطاعو يتعرضو�   HK
من  �لرغم  على  "لكنه 
\لك فإ& �لنا4 ال بد �& 
µخر   n متعجبني يعترفو� 
�ألمر بأ& 
اية �هللا كانت 
مقاHنة  �جلماعة  هذ�  مع 
مع �آلخرين، "�نه تعا%- 
بر
ة خاصة - قد 
ى 
ال  
اية  �جلماعة  هذ� 
يوجد hا نظ�." (�خلز�ئن 
 (٢ Ö لر"حانية « ١٩�
٣- "قا@ � n موضع 

µخر n كتابه: 

مؤكد�   �jنبو هذ�   &("
من �هللا تعا% بأنه سبحانه 
من  ªفظ  سو�  "تعا% 
�ملخلصني  �لطاعو&   jبال
 ،^H�5 �5خل  �لساكنني 
�ما9   &"aيستك ال  �لذين 
مبعوثه.  "�ما9  تعا%  �هللا 
�هللا  فضل  "سيكو& 
�خلاÖ على هذ� �جلماعة 
غ�هم.  مع  باملقاHنة 
 HK �ملمكن  من  Kنه  Eال 
�جلماعة   rهذ  � �د� 
Kيضا حا�� شا� بسبب 
 �K ،حدK HمياE � ضعٍف
من   "� �لعمل،   � نقٍص 
 "�  Hملقّد� �ألجل   jجر�
)ال  يعلمه  µخر ال  لسبب 
كاملعد"9،  "�لشا\  �هللا. 
على   Åُيب �حلكم  أل& 
�ملقاHنة.  عند  �لكثر� 

�حلكومة   &� "كما 
علمت  قد  بنفسها 
�ملحقونني   &� بالتجربة 
مبصل �لطاعو& ال ميوتو& 
 �)ال قليًال باملقاHنة مع غ
�ملحقونني "مع \لك فإ& 
�لشا\�  �لقليلة  �ألمو�- 
تنقص  ال  �ملحقونني  من 
"فائدته،  �ملصل   Hقد من 
 � حصلت  فلو  كذلك 
قليلة  Eصابا5   Hقا�يا
بالنسبة �E ما حتصل � 
 ،Hملد��غ;ها من �لقر� 
Kفر��  من  Kحد  ما5   �K
 Hبالطاعو �جلماعة   rهذ
فال   ،�
�لند سبيل  على 
 rط �لك من مكانة هذ�
هذ�  نشرُ-  "لقد  �آلية. 
تبني  ما  على   jًبنا  �jلنبو�
 من كال9 �هللا �ملقّد4، 

 &� �للبيب  للعاقل  فليس 
�هللا  بكلما-   oيستهز
لقو@  )نه  "قوعها.  قبل 
كاهن.  بقو@  "ليس  �هللا 
ال   Hلنو� مقلة  ملن  )نه 
غياهب   n بالغيب   Î2H
\لك  لكال9  )نه  �لظلمة. 
�إلله �لذ^ �نز@ �لطاعو& 
 &� هو  يستطيع  "�لذ^ 
ُيذهبه ..... "مما سيaهن 
�هللا  عند  من   eكو على 
 n ملقيمني� �ملخلصني   &�
فناH�5 j^ سيسلمو& من 
 &�"  ،jلوبا� ֲדذ�  �ملو- 
 - ستكو&  كلها  2اع² 
نسبيا "مقاHنة - n مأمن 
من صولة �لطاعو&. "�& 
سيشمل  �لذ^  �لسال9 
 �نظ له  يوجد  لن   jهؤال
 &�" �لفئا-.  من  فئة   n

حادث  أيضا  اجلماعة  هذه   B أن |دث  املمكن  من  أنه  إال 
أو  العمل،   B نقٍص  أو  أحد،  إميان   B ضعٍف  بسبب  شاذ 
اهللا. إال  يعلمه  ال  آخر  لسبب  أو  املقّدر  األجل  جراء  من 
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 �Hجلا� �لفتا_  �لطاعو& 
قريَة  يصيب  لن  �ملبيد 
 ".Hقا5يا& )ال ما شّذ "ند
 Ö �لسـابق  (�ملرجع 

(٤-٥
 �Hملذكو� jفبحسب �ألنبا
تعا%  �هللا  �¨ذ  قد  �عال� 
بعد  
ايته   n �لقا5يا& 
�لعذ��.  من   �يس  Hقد
"قد �عت�a حضرته � 
�يضا   ��ليس  Hلقد� هذ� 
بالنسبة  شديد�"  "طاعونا 
كتابه   n قا5يا&،   %(
 .٨٤Ö "حقيقة  �لوحي"
مكا&   n  � يقو@   \(
نفسه:  �لكتا�  من  µخر 
"لقد "قع �لطاعو& ببعض 
 n لشد� مر� "�حد� فقط�
�لسابق  (�ملرجع  قا5يا&." 
٢٣٢Ö). "نعم ما قيل: 

.jبضدها تتبني �ألشيا"
)\& فلم يقع n قا5يا& - 
على �إلطالM - �لطاعو& 
يسبب  �لذ^   �Hجلا�
 .Hلفر��"  Hلدما�" �خلر�� 
"حيه  �هللا  حقق  قد 
 :� �جلماعة  ملؤسس 
 n من  كل  �حافظ   e("

�لد�H "�حافظك خاصة". 
 n لقاطنني� �& 2يع   ^�
ُيحفظو&  سو�   _H�5
"لسو�  �لطاعو&،  من 
تتم حفاظُتك �نت بشكل 
كنَت   jسو�)  .Öخا
 9� بيتك   &�Hجد �5خل 

خاHجها). 
"لقد �علن � بكل قو� 

"بصو- عا@: 
 &� هي  صدقي  µية   &("
كل معاuH - سو�j كا& 
من سكا& مدينة �مر"هة 
 "� h5ي   "�  Hمرتسا�  "�
 "�  Hالهو  "� كالكوتا 
لو   - بطالة   "� غولر� 
�قسم على �هللا �& مدينته 
كذ� "كذ� ستبقى �فوظة 
ُألِخذْ-  �لطاعو&  من 
بالطاعو&  بالذ�-  مدينته 
�ستها&  قد  ألنه  حتما، 
 ،jباهللا تعا%." (�5فع �لبال
 ١٨» �لر"حانية  �خلز�ئن 

(٢٣٨Ö
فهل قدH �حد على قبو@ 
"�لذين  �لتحد^؟  هذ� 
 gسو يكونو�   � قبلو� 
حفنة من �ملعاHضني �لذين 

بالطاعو&، "منهم  هلكو� 
 eجلمو� �لدين   Àجر�
بالطاعو&  ما-  �لذ^ 
نيسا&  �بريل/   ٤ بتاHيخ 

عا9 9١٩٠٦ مع �بنيه. 
 &� �ب  �لذ^  �ألمر   &(
�ملنصف   oHلقا� يفحصه 

هو: 
حضر�  ُيدِ@   ��  -١
 �jبنبو �جلماعة  مؤسس 
"شك  على  �لطاعو&   &�

�لتفشي n �لبنجا�؟ 
٢- �� يسخر منه �لنا4 

على هذ� �لنبو�j؟ 
�لطاعو&  يتفش   ��   -٣
�لبنجا�   n \لك  بعد 

"حصد �لنا4 حصد�؟
حاال-  تكن   ��  -٤
قليلة  قا5يا&   n �لطاعو& 
جد� ح¹ كانت n حكم 
"�ملعـد"9.  �لشـا\ 
 n ماتو�  �لذين   &(  �
يكونو� ح¹   � قا5يـا& 
من  بل  2ـاعتنا  من 
 "� �آلخرين  �ملسلمني 

�hند"4؟
مؤسس  ينج   ��  -٥
من   � �أل
دية 

ألحد  هل   � �لطاعو&؟ 
�& يثبت �& �حد� n بيته 
�حلجر  من  �ملب�   �

"�لطني ما- بالطاعو&؟
٦- �� ينج �لذين 5خلو� 
لـه   eلر"حا� �لبيت   n
 �Hمن �لطاعو& بصو �
باآلخرين  مقاHنة  خاHقة 
عن  �متنعو�  �م � Hغم 
"حي  على   jبنا �لتطعيم 
�ملوعو5  �ملسيح  تلقا� 

�؟ 
ֲדذ�  �\كر   &�  5"�"
�ملناسبة حا5ثا "قع n بيته 
�. كا& �ملولو^ �مد 
�ملحتر9   ^Hلالهو� علي 
 � بيته   n مقيما 
 uفمر �لطاعو&.  �يا9 
"ظهر- فيه كل عالما- 
�صيب  حيث  �لطاعو&، 
�لغد5  "�نتفخت  باحلمى 
يو9   -�\" )بطيه.  حتت 
�شتد- به �حلمى فخا� 
�& ميو- بالطاعو&. فدعا 
�لذ^  �ملوعو5  �ملسيح 
"يعو�5.  يعاجله  كا& 
قا@  حضرته   jجا فلما 
�مو-   &� �خا�  لـه: 



اجمللد العشرون، العدد السادس -  رمضان وشوال  ١٤٢٨ هـ - تشرين األول / أكتوبر ٢٠٠٧ م

٣٦

بالطاعو&. فقا@ لـه �ملسيح �ملوعو5 
� بكل 
ا4 "جال@: )نك لن 
متو- بالطاعو& )& شاj �هللا. لو متَّ 
قد  تعا%  �هللا  أل&   M5بصا فلسُت 
"عدe خاصة: ")e �حافظ كل من 
n �لد�H". � "ضع حضرته يد� على 
جبني �ملولو^ �مد علي "قا@ لـه: 
فشفي  �لطاعو&؟  "�ين  �حلمى،  �ين 

�ملولو^ من توِّ� مبعجز� خاHقة.
ميت   ��  -٧
كل  بالطاعو& 
ملؤسس   uHمعا
�نه  �5عى  �جلماعة 
سينجو منه Hغم �نه 

تطعيم  من   Hحذ" حيطة  كل  �خذ 
.��"غ

٨- � هل لكا\� �& يفتر^ على 
�هللا تعا% n "قت ُترمى فيه �لناH من 
 ،gُيقعص �لنا4 على �ملثو" ،jلسما�
"ُيمسي )نسا& حيًّا "يصبح فإ\� هو 
هذ�  ينجو  \لك  "مع  �ملوتى.  من 

�ملفتر^ من عقا� �هللا؟
فما hؤالj �لقو9 �لذين قد �تبعو� �ليهو5 
�لنعل  حذ"  "�لتز"ير  �لتحريف   n
بالنعل، �لذين قا@ �هللا تعا% عنهـم 
n �لقرµ& �لكرمي: ﴿يسمعو& كال9 
�هللا � ªرفونـه من بعد ما عـقلو� 

"هم يعلـمو&﴾ (�لبقر�). 

""n 5H �حلديث �& نبينا � سأ@ 
 n كتبهم n 5H" ليهو5 عما� Hحبا�
عقوبة �لزنا. ففتحو� كتاֲדم "لكنهم 
�لذ^  �ملكا&  على  �صابعهم  "ضعو� 
عبد   Õلصحا� نبَّه  ح¹  �حلكم،  فيه 
�خفو�  بأ�م   � نبيَّنا  سال9  بن  �هللا 

�لعبا�H �ملنشو�5 حتت �يديهم. 
لقد صدقت يا Hسو@ �هللا � حيث 
لتتبُعنَّ سنن من  قلت عن �متـك: 

كا& قبلكم ش�a بشـ�H\" aعـا 
 ،^Hلبخا� (صحيح   ".s�Hبـذ

.(jكتـا� �ألنبيا
"قلَت �يضا:

ب�  على  �تى  ما  �م²  على  "ليأتني 
بالنعل."  �لنعل  حذ"  )سر�ئيل 
ما  با�  �إلميا&  كتا�  (�لترمذ^، 

جاn j �فتر�M هذ� �ألمة) 
فيا من حتبو& �لعد@ "�إلنصا�، "يا 
من تدعو& �نكم تؤيد"& �حلق، باهللا 
�لكذ�بو&  �ينا@  تفكر"�،   &� عليكم 
 Mير� هل  هكذ�؟  "عـز�  )كر�ما 
"�جلال@  �hيـبة  هذ�  تعا%  �هللا 
 -�jنبو تتحـقق  "هل  للكذ�بني؟ 

 -�jنبو حتققت  مثلما  �لكذ�بـني 
�إلسالمـية  �جلماعة  مؤسـس 

�أل
دية؟ 

�يها �لقر�j �لكر�9 .. ال شك �نكم 
 Hتستطيعو& �لتمييز بني �لظلمة "�لنو
ال   M5لصا�" �لكا\�   &� "تعرفو& 
يستويا&. )& µية �لطاعو& µية "�ضحة 
سو�  �ألمم   &(  .Hلنها� "ضو{ 
تطعن فيكم يو9  
�لقيامة - ألنكم 
µيا-  شاهدمت 
تؤمنو�   �" �هللا 
ֲדا - "تقو@: لو 
كنا n �منكم ملا كنا من �hالكني. 
�لطاعو&  �يها �ألحبة �& µية  �علمو� 
�لشأ& n حق سيـدنا  عظيمة  µية 
على  "تشهد   � �ملهد^  �إلما9 

 .�صـدقه بكل �ملعاي
�فلم يأِ& لكم �& تقولو� كلمة �حلق 
"¨رقو�  للحق  مناصرين  "تقومو� 
حجبت  �ل²   Hألستا�" �حلجب 
�لظلما-؟   �تن  &� من  �لشمس 
 Hنو تطفئو�   &� بوسعكم  "هل 
�هللا  قو@  �نسيتم  بأفو�هكم؟  �هللا 
�هللا   Hنو ليطفئو�  ﴿يريد"&  تعا%: 
كر�  "لو   �Hنو متم  "�هللا  بأفو�ههم 

�لكافر"&﴾؟
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