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  أ  مقدمة الناشر

����א��א���م �١  

  ٥  اإلسالمفتح 
  ٢٤    ١حاشية رقم  
  ٣٣  نكتة لطيفة  -  ٢حاشية رقم 

  ٣٥  تنبيه
ذكر ٤٠  النصارى    أشباه  

  الفرحة الكاذبة مليان عبد احلق الغزنوي والغزنويني اآلخرين 
  والنصح هلم هللا والنتيجة األخرية ملباهلتهم

  
٤٤  

  ٥٨  األمرتسريتتمة متعلقة بنتيجة مباهلة ميان عبد احلق الغزنوي 
  ٦٦  الرد على بعض اعتراضات العامة وهديةٌ مليان عبد احلق الغزنوي

  ٧١  ميان عبد احلق الغزنوي وهي حتل عليه أقسام اللعنة اليت جيهلها
  ٨١  كيف ستكون عاقبتنا
  ٨٥  ضميمة أنوار اإلسالم

الثاين جبائزة ألفي روبية ستسلَّم ألفا روبية لعبد اهللا  اإلعالن
  آم فور حلفه

  
٩٣  



  ١٠٢  الثالث جبائزة  ثالثة آالف روبية اإلعالن
مرسل إىل السيد آم وهو  اجلزء الثاين هلذا اإلعالن

  خصيصا كرسالة
  
١٢٧  

  ١٣٢  الرابع جبائزة أربعة آالف روبية اإلعالن
  ١٥١  الشيخ حممد حسني البطالوي


	�א����  ١٦٣  

  ١٦٧  إعالن عن كتاب منن الرمحن
  ٢٢٩  ضياء احلق

  ٢٣٨  بقية مباهلة عبد احلق الغزنوي  
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  حنمده ونصلي على رسوله الكرمي      بسم اهللا الرمحن الرحيم

������� �
����א��א���م�و��
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لسيدنا املسيح  ينآخر نييسعدنا أن نقدم لقراء العربية ترمجة كتاب
  أنوار اإلسالم: أحدمها �املوعود واإلمام املهدي 

لسيدنا املسيح املوعود  اليت قام ا يف اية مناظرة "احلرب املقدسة"
أن آم  � تنبأ ،مع املناظر املسيحي القس املتنصر عبد اهللا آم �

شهرا بشرط أال يرجع إىل احلق. فلما  ١٥سوف يلقى به يف اهلاوية خالل 
له اهللا بسبب رعبه حيث أمه -شهرا ومل ميت آم  ١٥انقضى ميعاد 

وخوفه الشديد وتوقفه عن اإلساءة لإلسالم وانطوائه على نفسه طوال هذه 
املدة، الذي كان مبنـزلة نوع من الرجوع إىل احلق أي إىل اإلسالم حبسب 

فرح املسيحيون وأقاموا االحتفاالت، واعتربوا عدم موته انتصار  - النبوءة
  .٦/١٢/١٨٩٤املسيحية، وقادوا مسرية يف أمرتسر يف 

بني اإلسالم واملسيحية، كما مواجهة يف احلقيقة كانت هذه املناظرة 
  كتبت جريدة "نور أفشان" املسيحية تأكيدا على ذلك: 

مل ي"خاملناظرة مع املسيحيني إلثبات دعواه بكونه  هذه املرزا احملترم ض
) هي يثبت أن احملمدية (اإلسالمكي بل قد ناظرهم ل ،ملهما ومثيلَ املسيح
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ولكي يدحض املسيحية. وكان قد نشر  ،الدين احلق وأن القرآنَ كتاب اهللا
النبوءة عند اية املناظرة إثباتا أن احملمدية هي الدين احلق من اهللا." (نور 

  )   ٢٠/١٢/١٨٩٤أفشان 
ورغم ذلك، فقد حتالف بعض املشايخ عدميي الغرية وأتباعهم مع 
املسيحيني وشاركوهم يف أفراحهم واستهزائهم، وأثاروا الضجيج والشغب 

 مليئةمدعني عدم حتقق النبوءة، ونشروا نشرات وإعالنات بذيئة قذرة 
ردا  �بالشتائم واإلساءات الشنيعة. فرد عليهم سيدنا املسيح املوعود 

  ريعا وذكر أم يف احلقيقة أعداء اإلسالم، إذ قال:     س
"بعض املسلمني باالسم، الذين ينبغي أن يوصفوا بأشباه النصارى، أبدوا 
فرحا كبريا على أن عبد اهللا آم مل ميت خالل مخسة عشر شهرا، فلم 

مألوها بذاءةً وخبثا حبسب فرحتهم العارمة فنشروا إعالنات  يتمالكوا
هامجوا اإلسالم بسبب عنادهم الشخصي يل، إذ كانت مناظرايت عادم و

دفاعا عن اإلسالم ال إثباتا لدعواي باملسيح املوعود. وكنت يف رأيهم 
كافرا أو شيطانا أو دجاال إىل أقصى حد، غري أن املناظرة كانت تتمحور 

، اخلزائن وأفضلية القرآن الكرمي." (أنوار اإلسالم �حول صدق النيب 
  )٢٤ص ٩نية جالروحا

قد ألَّف كتاب أنوار اإلسالم  �اخلالصة أن سيدنا املسيح املوعود 
ألَّف  ١٨٩٥يف مايو مث شهرا.  ١٥فور انتهاء ميعاد  ٥/٩/١٨٩٤يف 
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حتقق هذه النبوءة  ماكتيب "ضياء احلق" حول املوضوع نفسه، وذكر فيه
  :  يف هذين الكتابني بالتفصيل، فمما كتب

يل يف الوحي أن عبد اهللا آم نال حظا من الرجوع  �اهللا "قد أكَّد 
بتسليمه بعظمة اإلسالم وهيبته، األمر الذي أخر عنه وعد املوت 
والدخول يف اهلاوية كامال. فمن املؤكد أنه وقع يف اهلاوية إال أنه جنا 

اخلزائن  أليام من اهلاوية العظمى اليت تسمى املوت." (أنوار اإلسالم
  )٢ص ٩ج الروحانية

اإلهلامات اليت تلقّاها حضرته عن رجوع  أنوار اإلسالم ولقد سجل يف
آم، وأثبت رجوع آم إىل احلق بقرائن قوية، مث نشر أربعة إعالنات 
متتالية، حيث أعلن أن آم إذا حلف بالكلمات التالية فسوف يقدم له 

إىل أربعة آالف  ألف روبية جائزة مث رفع هذا املبلغ شيئا فشيئا إىل أن وصل
  : ونص احللف كاآليت .روبية

"إين مل أرجع إىل اإلسالم يف أيام النبوءة قط، ومل تؤثر يفَّ عظمة 
اإلسالم، وإن كنت كاذبا يف هذا البيان فأَمتين خالل عام أيها اإلله 

ص  ٩، اخلزائن الروحانية جالقادر، ُألفتضح يف كذيب". (ضياء احلق
٣١٢- ٣١١(  

  : �ه مث قال حضرت
"اآلن إذا أقدم آم على هذا احللف فموعد هالكه خالل عام واحد 
حمتم وليس معه أي شرط، والقضاء مربم. وإذا مل حيلف فلن يترك اهللا مثل 
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هذا ارم بدون عذاب، الذي أراد خداع العامل بإخفاء احلق."  (أنور 
  )١١٤ص ٩اخلزائن الروحانية ج ،اإلسالم

  وأضاف إىل ذلك فقال: 
املبلغ حقه. وبعد  هذا ".. إذا بقي حيا ساملا سنةً واحدة بعد القسم فسيكون

ذلك فلتعاقبين كُّل هذه الشعوب كما تريد، وإذا أرادوا أن ميزقوين إربا إربا 
بالسيف فلن أشتكي، وإذا عاقبوين بأشد العقوبات يف هذا العامل فلن أرفض. 

ر كذيب بعد حلفه الذي كان كما أنه لن يكون هوانٌ أشد علي من أن يظه
  )٣١٧- ٣١٦ص  ٩، اخلزائن الروحانية جبناُءه على إهلامي." (ضياء احلق

لكن آم أصر على االمتناع عن احللف، ومل حيلف. فثبت كذبه وتبني 
صدق إهلام اهللا بأن آم رجع إىل احلق، ولذلك جنا من هاوية املوت. مث 

آم للحلف  �ذلك اإلعالن األخري الذي دعا فيه املسيح املوعود  بعد
لقي آم أخريا مصريه احملتوم ألنه  واحلصول على جائزة أربعة آالف روبية،

وبذلك  ،حاول إخفاء احلق، ومات بعد ستة أشهر من ذلك اإلعالن
حتققت النبوءة عن آم بكل جالء وتألق. ولقد سجلت تفاصيل هذه 

  للخزائن الروحانية.  ١١ مقدمة الد النبوءة يف
لقد حظي بتعريب هذا الكتاب الداعية اإلسالمي األمحدي حممد أمحد 
نعيم وصدر بإشراف املكتب العريب املركزي بتعاون عدد من اإلخوة 

 املهندسالعرب الذين أسهموا يف أعمال املراجعة والتدقيق، وخنص بالذكر 
  قي احملترمني. خالد عزام، والدكتور وسام الربا
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نتقدم خبالص الشكر لكل من ساهم يف نشر هذا الكتاب داعني أن 
جيزيهم اهللا أحسن اجلزاء وجيعله يف ميزان حسنام، كما نسأل اهللا تعاىل 
أن يوفق القراء الكرام لالستفادة من هذا الكنـز وجيعله سببا هلداية 

  الباحثني عن صراط اهللا املستقيم، آمني.   
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<†�^ßÖ] 

  





@صفحة غالف الطبعة األوىل هلذا الكتاب

� �





 ترمجة صفحة غالف الطبعة األوىل
� �


Aً�B=Cز�Cن
EF�CGHI
C6�ْא�KنLM�BGHI
C6�ْא�C�C=CزCو�N�CO�ْא�C	
CP� �

  
  

 ����� ���	
  
  

  

  
� �

��
�زא���م�����א��
د������ � �
��א#&�%�א#�$�د�وא��
م�א#"�!� �

� �

 ���� ���	 
�� ������ ����� ������ ��  

� ������  � !�"#� $��%&  

�Q&R٣٠٠٠$�د�א�<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 





��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������א��א��م� �٥�

�  
 كليهما العاملني سيد العريب حممد

  ١التراب رأسه فعلى سبيله يف ترابا يكون ال من وكل

|nÏ@âý�⁄a@ @
  لَن يجعلَ اللَّه للْكَافرِين علَى الْمؤمنِني سبِيلًا

 املناظرة إثر ١٨٩٣ /حزيرانيونيو ٥ يف صدرت اليت النبوءة أن ليتضح
 قد ،١٨٩٤ سبتمرب/أيلول ٥ يف ينتهي ميعادها وكان أمرتسر نصارى مع

 منصف أي جيد ال حبيث امليعاد يف جبالء وإذنه � اهللا مبشيئة حتققت
 الذي املتسرع أو واألمحق املتعصب أن غري ،تسليم بذلكال من داب ولبيب

 من صدرت اليت واألحداث الوقائع إىل شاملة بنظرة نظرأن ي يريد ال
 أماينّ يتبع بل الوحي كلمات يتبع وال النبوءة صدور بعد اخلصم الفريق

 وإال وسذاجته، ومحقه السافل طبعه فبسبب تعثَّر وإن. لغبائه عالج فال قلبه
 اهلوان قد لقوا النصارى وأن ،انتصرقد  اإلسالم أن يف شك مثة فليس

                                                           
  ترمجة بيت فارسي. (املترجم)  ١
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 عمدا الباطل خيتار الذي الفريق أن" :كاآليت النبوءة نص فقد كان. واهلاوية
 أنه مصريهف الضعيف، اإلنسان ويؤلِّه الفريقني بني من النقاش هذا يف

 أيام من يوم مقابل شهرا أي شهرا، عشر مخسة خالل اهلاوية يف سيلقى
 أما. احلق إىل يرجع أال بشرط ،كبريين وهوانا ذال سيلقى وأنه املناظرة،

 وحني. وإكرامه عزته بذلك فستظهر احلق، باهللا ويؤمن احلق، على الذي
 العرج بعض ا وسيمشي العميان، بعض يبصر سوف النبوءة هذه تتحقق

  ."الصم بعض وسيسمع
 باهلاوية وعد الذي اخلصم الفريق من املراد أن هنا باملالحظة جيدر ومما

 مساعده أو نفسه املناظر كان سواء املناظرة ذه عالقة هلا مجاعةٌ الذلة، أو
 رأسهم علىكان  "آم اهللا عبد"دبيت  أن غري. املناظرة منظم أو مؤيده أو

 مخسةَ خياصم فظل ،املناظرة هذه يف ليمثِّلهم النصارى انتخبه الذي هو ألنه
مساعديه كانواف احلقيقة يف الكلمة هذه يف الشركاء أما يوما، عشر 

 مبا اخلصوم مجاعةَ يضم العرف يف الفريق ألن. أيضا وزعماءهم وحمرضيه
 يصرح ومل مؤيدوه، أو مقترحه أو العمل هذا مؤسس أو املساعدون فيهم
الفريق من املراد" بأن النبوءة نص م اهللا عبدالذي املعىن أن إال ،"حصرا آ 

 اشخصي يناظرين الذي الشخص حبق -اهلاوية من املراد أن هو لإلهلام فهمته
" اهلاوية" هي اإلهلام يف الواردة الكلمة لكن املوت، هو - للباطل تأييدا
 عدم شرط وإن. احلق إىل يرجع ال بأن أيضا شرط معه وكان. فقط

 واضحة بكلمات الشرط هذا كتبت قد كما إهلامي، هذا احلق إىل الرجوع
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 لو بأنه لإلهلام، وموافق ومؤكد متاما حق األمر وهذا اإلهلامي، النص يف
 العهد، كسابق واحتقاره اإلسالم إىل اإلساءة على آم اهللا عبد قلب ثبت
 يف عليه لقضي اإلسالم، يبة متأثرا احلق إىل الرجوع من نصيبا نال وما

 حظا نال آم اهللا عبد أن الوحي يف يل أكَّد قد � اهللا أن إال. حتما امليعاد
 وعد عنه أخر الذي األمر ،وهيبته اإلسالم بعظمة بتسليمه الرجوع من

 جنا أنه إال اهلاوية يف وقع أنه املؤكد فمن. كامال اهلاوية يف والدخول املوت
 شرط أو كلمة أي أن وواضح. املوت تسمى اليت العظمى اهلاوية من أليام

 إىل حتقُّقه يؤدي المما  أو التأثري عدمي يكن مل وشروطه الوحي كلمات يف
 آمن ما بقدر آم اهللا عبد يستفيد أن الضروري من كان هلذا ،نتيجة أي

 مهه على اهللا اطلع: قائال إيل وأوحى اهللا فعله ما وهذا احلق، بعظمة بقلبه
 األعلون وأنتم ،حتزنوا وال تعجبوا وال .تبديال اهللا لسنة جتد ولن ،وغمه

 كل األعداء ومنزق ،األعلى أنت إنك وجاليل وبعزيت .مؤمنني كنتم إن
 يفرح يومئذ ساقه عن السر نكشف إنا .يبور هو أولئك ومكر ،ممزق

 اختذ شاء فمن ،تذكرةوهذه  .اآلخرين من وثلة األولني من ةثل .املؤمنون
 إىل مييل إىل أن وأمهله وغمه آم هم على اهللا اطلع لقد أي .سبيال ربه إىل

 للوحي املعاين وهذه( اإلهلية، املنةَ وينسى والتكذيب والبذاءة التجاسر
 تبديال اهللا لسنة جتد ولن اهللا سنة هي هذه: قال مث. )إهلي بتفهيماملذكور 
 ال أنه � اهللا عادة من أن اجلملة هلذه اهللا من فُهمته الذي واملعىن وتغيريا،
 وإذا اهللا، غضب تثريكاملة  أسباب تظهر حىت أحد على العذاب ينـزل
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 فال فزع وظهر القلب من زاوية أي يف يكمن اهللا خشية من شيء كان
 وأنتم حتزنوا وال تعجبوا ال :قال مث. آخر وقت إىل ويتأجلُ العذاب ينـزل
 وبعزيت :قال مث. مجاعيت إىل موجه فيه فاخلطاب. مؤمنني كنتم إن األعلَون
: قال مث. )املتواضع العبد هلذا فيه فاخلطاب( األعلى، أنت إنك وجاليل

 يبور، هو أولئك ومكر ذلةٌ، ستصيبهم أي ،ممزق كل األعداء منزق
 حىت يكف ولن يتوقف لن اهللا وأن. العدو ال الفتح سأنال أنا أنين وفُهمت
 صنعوه الذي املكر سيكسر أي يبور، وجيعله مكرهم كل يف األعداء يفضح

 السر نكشف إنا :قال مث. للناس جثمانه وسيري ميتا وسيذره وجسموه
 للفتح، البينة الشواهد ونبين احلقيقة عن الستر نكشف أي.. ساقه عن

 عذاب تأجيل إن: قال مث. أيضا واآلخرون األولون املؤمنون، يفرح ويومئذ
 اختذ أراد من واآلن. ذكرناها وقد سنتنا من هو املذكور بالسبب املوت
 السعداء أن فُهمت كما الظن، ملسيئي موول زجر هذا ففي. ربه إىل السبيل
 أو والتسرع والتعصب العناد ظالم طبعهم يف وليس وحده اهللا حيبون الذين
 الذين أما. اإلهلي للتعليم موافقا وجيدونه هذا بياين سيقبلون الفهم سوء

 التجاسر بسبب يقبلوه فلن احلقيقة يعرفون ال أو وعنادها نفوسهم يتبعون
  .النفسانية والظلمة
 القدم منذ اهللا سنة أن وملخصه ،إهلي بتفهيم اإلهلي اإلهلام شرحت لقد

 التجاسر مبنتهى اهلالك أسباب بيده خيلق ال نكرامل أو كافرال دام ما أنه
 العذاب نزول حيني وحني بعذاب، � اهللا يهلكه فال التباهي يف والتمادي



��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������א��א��م� �٩�

 وه اهذ. مبوجبها اهلالك له فيكتب األسباب تلك فيه تتولد منكر أي على
 وهذه ،املستمرة السنة هي وهذه اإلهلي، العذاب ولنـزل القدمي نونالقا

 الشرط أن بالتدبر وسيتبني. اإلهلي الكتاب ذكرها اليت لةاملتبد غري القاعدة
 السنة هذه حبسب احلقيقة يف هو اهلاويةَ آم اهللا عبد بدخول اإلهلام يف

 اهللا عبد السيد لكن ،"احلق إىل يرجع أال بشرط" على ينص ألنه. اإلهلية
 هذه إىل بتعظيم نظر أنه االضطراب عن النامجة بتصرفاته أثبت قد آم

 أنبأين اإلهلي الوحي أن كما اإلسالم، صدق إلثبات صدرت اليت النبوءة
 من والذعر اخلوف واجه قد أي" وغمه مهه على اطلع" قد � بأنه

 النبوءة هيبة أن بأفعاله وأثبت الرعب، عليه واستوىل اإلسالمية النبوءة
 واجلنون االضطراب قلبه على واستوىل قلبه، يف رتأثَّ قد اإلسالمية
 االضطراب أصابه حىت اميةاإلهل النبوءةهيبةُ  قلبه وسحقت والذهول
. متوجسا خائفا مكان كل ويف مدينة إىل مدينة من يتنقل وظل املتناهي

 الزائغة بأفكاره إهلا اختذه كان الذي املصطنع اإلله على توكُّلُه يبق ومل
 من اخلوف أبدى كما الثعابني من وفزع الكالب فخاف الضالل، وظلمة

 القلبية واحلرقة والوهم اخلوف عليه فاستوىل البيت، يف الداخلية األماكن
 من ينتقل وظل. حتققها قبل بتأثريها وشعر للنبوءة الكاملة اهليبة وأصابته

 يخرجه أن دون واالضطراب القلق بدافع مذعورا خائفا مدينة إىل مدينة
 كل يف ويهيم يتشرد وظل قلبه راحة منه اهللا وسلب أمرتسر، من أحد

 هى قلبعل واستولت. بشدة النبوءة يبة متأثرا املذعورين كالفزعني مكان
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 اضطرابا وأيامه هوالً لياليه امتألت حبيث وتأثريه اإلهلي اإلهلام هيبة
 الذي الشخص من تظهر اليت والقلق الفزع عالمات مجيع فيه وظهرت

 ظل فقد للحق، ملعارضتهل عليه نـزسي إهليا عذابا أنب يظنأو  يتأكد
 يف اهللا ألقى حبيث عجيب، بأسلوب مكان كل يف واضطرابه قلقه يبدي
 وكان ،الباب حترك من يفزع كان أنْ لدرجة وفزعا، مذهال خوفا قلبه

 وقضى ،مكان أي يف بال له يهدأ ومل الكلب برؤية املوت ملك يتذكر
 والفزع، والذعر والقلق االضطراب بقلبه وأحاط االضطراب، مبنتهى أيامه

 القلبية أفكاره ترفض ومل ،ليلَ ار املخيفة الوساوس عليه واستولت
 واملتمهل الكرمي الرحيم - اهللا دهجِي فلم .قبلتها قد بل اإلسالمية العظمةَ

 حبسب يعامله والذي اإلنسان أفكار على لعواملطَّ العذاب إنزال يف
 اهلاوية عقوبةُ فيها تنـزل أن ميكن كان اليت احلالة يف -القلبية تصوراته
 عنه يتأجل أن الضروري من وكان. الفوري املوت أي ..فورا الكاملة
. والتجرؤ بالتجاسر بيده اهلالك أسباب لنفسه خيلق حىت الكامل العذاب

 املوت عذاب حلول وعد ألن ذلك إىل أشار قد اإلهلي اإلهلام كان كما
 اهللا عبد أن � اهللا فرأى ،مطلق غري مشروطا كان اإلهلامية العبارة يف

 وخبوفه وتصرفاته وبأفعاله قلبه بتصورات اإلسالم عظمة قبل قد آم
 الرجوع، من نوعا تعد احلالة وهذه والفزع، املذعور وبقلبه الشديد
 اإلسالم عظمة يرفض ال الذي ألن ،اإلهلام يف االستثناء تفيد جبملة وتتعلق

 أن صحيح. اإلسالم إىل ما رجوعا ثبتي فهو خوفُها عليه يستويل بل
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 يؤجل أنه غري اآلخرة، يف العذاب من ينجي ال النوع هذا من الرجوع
 املذكور الوعد هو وهذا. التجاسر إىل يعود حىت حتما الدنيا يف العذاب

 وحالة آم اهللا عبد عن بيناه ما وإن. املقدس والكتاب الكرمي القرآن يف
 -اجلالء مبنتهى أثبت قد آم اهللا عبد إن بل إثبات، بدون ليس قلبه

 إىل مدينة من االنتقال مشاق وجتشمه جلل، ملصاب تعرضه بإظهار
 اهللع عن النامجة التصرفات وبإصداره احلداد زي وبارتدائه ،أخرى

 بصدق اعترف أنه -للعامل واالضطراب القلق وبإبدائه ،يوم كل والفزع
 يف حقق إنه القولُ الكذب من فهل. فؤاده صميم من وعظمته اإلسالم
 خياف كما النبوءةَ هذه هاب وقد كامال؟ للنبوءة املهيب املدلولَ شخصه

 وأصابته الظاهرية، احلماية بوسائلطمئن قلبه ي ومل ،احلقيقي البالَء املرُء
 ألن احلالة هذه يف يهلكه أن � اهللا يرد فلم. اجلنون من بنوع احلق هيبةُ
 يف الشرطوينايف  يناقض أنه كما القدمية، وسنته القدمي قانونه ينايف ذلك

 أن فيمكن أخرى، بصورة شروطه عكس على اإلهلام حتقق فإذا. اإلهلام
 ومن. اهللا من يكون ال اإلهلامهذا النوع من  لكن ،اجلاهلون به يفرح

 ضروري بالشروط التقيد ألن وضعها اليت شروطه اهللا ينسى أن املستحيل
 إذا آم اهللا عبد أن غري. الصادقني أصدق هو اهللا وإن للصادق، جدا
 والعناد بالتجاسر الدمار أسباب لنفسه وخلَق وأمهله الشرطَ هذا فيه أبطل

 النبوءةُ وتظهر بالكمال اهلاوية عقوبةُ وتظهر األيام تلك تقترب فسوف
  .عجيب بنوع مفعولَها
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 الكلمات هي اليت اهلاوية يف اإللقاء نأ بتركيز إليه االنتباه جيدر ومما
 واجهها اليت فاملصائب ،بيده آم اهللا عبد حققه قد للوحي األصلية

 اهلولُ بقلبه وأمسك االضطرابات من سلسلةٌ به أصابته الذي واألسلوب
 غري وهو ،هلا إكمال هو املوت وإن احلقيقة، يف اهلاوية هي فإمنا واهللع

 آم اهللا عبد واجهها اليت املصيبة أن املؤكد فمن. اإلهلامي النص يف مذكور
 أُجلت قد ،املوت عن ا عرب اليت الكربى اهلاوية لكن هاويةً، متثِّل بأوضاعه

 ما نوعا االنتفاع اهللا نظر يف فاستحق فيه، أثرت احلق هيبة ألن ،لفترة عنه
 كلُّ يتحقق أن الضروري ومن. اإلهلام عبارة يف املذكور الشرط هذا من
 لن أحدا بأن أوقن وإنين ،اإلهلي اإلهلام يف ذُكر الذي الوجه على أمر

 أو آم اهللا عبد أحداث مجيع على يطّلع مل الذي إال البيان هذا يف يعارضنا
  . القلب وسواد والبخل التعصب بدافع احلق كتمان حيب الذي

ة كراامل تصرفام واعتربوا والنـزاع اخلصومة على النصارى أصر وإذا
 أَأهلُ ؛من هو املنتصر فللتأكد ،ذلك يف غريهم أحد شك أو شيئا يعتد به

 مستعد فإنين ؟ظلما يزعمون كما النصارى أو احلق هو كما اإلسالم
 املباهلة فستكون واملكر الكذب عن يكفّوا مل وإن حهم،افضإل ألباهلهم

 آم اهللا عبد فيه وليعلن حمدد موعد يف ميدان يف الفريقان حنن جنتمع حبيث
 اإلسالمية النبوءة رعب ببايل خيطر مل" التالية بالكلمات قائما مرات ثالث
 اإلسالم ونيب اإلسالم أرى أزال وال رأيت قد إذ هاميعاد خالل عني طرفة

 أؤمن أزال وال وكنت صادق، أنه قط خبلدي يدر ومل الباطل، على) �(
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 وإذا الربوتستانت، املسيحيون بذلك يؤمن كما وإله اهللا ابن عيسى بأن
 املوت عذاب علي فأنزِلْ احلقيقة وأخفيت الواقع خالف هذا تصرحيي كان
 مل وإن. هذا عند" آمني: "فسنقول". واحد عام خالل القادر اإلله أيها

 على ينـزل الذي العذاب ينـزل ومل سنة خالل الدعاء تأثري يظهر
 فيمكن أراد وإذا. آم اهللا لعبد غرامةً ١روبية ألف نقدم فسوف الكاذبني

 يقينا فاعلموا ٢الطلب ذا يتقدم مل إذا لكنه سلفًا، أحد عند نودعها أن
يف اإلهلام بوضوح أن  عرفنا لقد. التعنت عند العقوبة وسيواجه كاذب، بأنه

 من احلق عظمة بقبوله -أنه اآلن حىتآم  عبد اهللا عن املوت تأجيل سبب
 .احلق إىل يعودون بالذين ما نوعا مماثلته أحرز قد -اخلوف إظهار خالل
 تدبروا الذين وإن. ما حلد الشرط من ينتفع أن الضروري من فصار

 كان هل يدركوا أن يستطيعون البالغ وقلقه هاضطراببدقة  ودرسوا أوضاعه
 احلكمفقد كتبت ذلك  حق بدون أحد أنكرإذا و. آخر شيئا أم هاويةً ذلك

 نؤكد حنن. الكذب على أصر من كل وجه يسود إلفهامه لكي الفيصل
 السيد أن مكررا ونؤكد. احلق هو هذاأجل  احلق، هو هذا أن ملعارضينا

 أصاب قد بل فحسب ذلك وليس اهلاوية، من نصيبا نال قد آم اهللا عبد
                                                           

هنا أننا سنقدم له سلفا ألف روبية  بعد استالم التصريح املوثق  حنن نعلن: حوظةمل ١
 هذا إقرار حاسم. منه .رمسيا

 استالمهأي بعد  ،أي اعتبارا من يوم النشر ،أسبوع دة: لتقدمي الطلب مملحوظة ٢
 منه .نشورامل
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 واليت اإلهلي اإلهلام إليها أشار اليت أيضا" مانيا"و" ١قطرب" أعراض دماغَه
 يقينا فاعلموا. أحد بإخفاء ختتفي أن ميكن وال قريب عن نتائجها ستظهر

 اإلسالم، وانتصر حتققت قد اهلاوية يف الوقوع نبوءة أن احلق طالب يا
 منه يظهر ال أن آم اهللا عبد استطاعفلو . واهلوان الذلةَ النصارى وواجه

من ينتقل يكن مل أنه وأثبت بأفعاله استقامته وأبدى والفزع اجلزع آثار 
 قلبه، على يستويل والقلق واخلوف الوهم عدي ومل هائما مكان إىل مكان

 ميكن لكان ،كاملعتاد اضطراب دون بفرحة األيام تلك مجيع قضى قد بل
 املثل عليه ينطبق احلايل وضعه أن غري. اهلاوية يف الوقوع من جنا إنه يقال أن

 جبال عليه وقعت فقد". القيامة قبل القيامة رأيت لقد: "القائلالفارسي 
 خالل أنه احلق من أفليس. كلها السابقة حياته يف نظريها جيد مل اليت اهلم
 كلمات ناحية من قرأمت فلو. احلقيقة يف اهلاويةَ واجه قد كلها األيام هذه

 بقي ملا به حلت اليت املصائب أخرى ناحية من ودرستم نبوءتنا يف الوحي
 يف وقع أنه املؤكد فمن .حتما اهلاوية يف وقع قد أنه يف شك أي لكم

 من أقلَّ نراه ال لدرجة الصواب وفقدان والغم اهلم قلبه أصاب وقد اهلاوية،
 الواردة - للهاوية حسبناها اليت القصوى النتيجة أن وصحيح. النار عذاب

 قلبه يف رسخ ألنه وذلك حقيقةً، اآلن حىت تصبه مل املوت أعين -شرحنا يف
 وفقا اإلهلام نص يف املوجود الشرط مبقتضى فاستفاد ،وهيبته اإلسالم عظمة

                                                           
مانيا هي اهلوس . والـخولياينوع من املال قطربـال: فنينفسي نيمرضمها امسا  ١

  . (املترجم)االكتئايب
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 والقلق األمل هاوية يف ووقع املوت، على أشرف قد ذلك مع اإلهلية، للسنة
 اإلسالم أن يقينا فاعلموا اهلاوية، يف الوقوع كلمة عليه وانطبقت حتما

. املسيحية وتردت اإلسالم، كلمة وتعالت العليا هي اهللا يد وصارت انتصر
  .          ذلك على هللا فاحلمد
 الذين اآلخرون أصحابه أما آم، اهللا عبد السيد مآل إليه آل ما هذا

 "املقدسة احلربـ "ب عالقة هلم توكان" احلوار فريق" كلمة تشملُهم
 أو تأييده أو اقتراحه يف أو احلوار تنظيم يف أم اإلعانة يفأكانت  سواء

 تذوق منهم واحد وكل .اهلاوية ريثتأ منهم من أحد يسلم فلم ،رئاسته
" رايت" القس � اهللا خذأ فأوال أوضاعهم، حبسب امليعاد يف اهلاوية طعم
 خال قدف ،ومنصبه ملكانته نظرا احلقيقة يف اجلماعة هذه زعيم كان الذي

 أصاب قد فاجئامل مبوتهو. شبابه عز يف مفاجئ مبوت الفاين العامل هذا من
 بصدمة ومرءوسيه وأعزائه أصدقائه مجيع ومثله كالرك مارتن الدكتور اهللا

 حزنا فاجئامل موته هلم سبب فقد .احلداد لباس وألبسهم ١شديدة
ـًا  القس وكذلك .األحوال من حبال اهلاوية من أقلَّ يكن مل وألـم

 على أوشك أن بعد منه وجنا طويلة مدة شديد مبرض أصيب" هاول"
                                                           

نيسة عند كحفل تأبني أقيم يف الاليت ألقاها يف  املسيحيني إن كلمة أحد املبشرين  ١
فجوع امل همن قلب صدروما وفزعهم،  اضطراب املسيحينيتبني لنا  "رايت"وفاة القس 

يف  �أصابتنا عصا غضب اهللا  هذه الليلةَ :حيث صرحفزع املغضوب عليه آنذاك، ال
مبشر الشرف يف  "رايت"كان  .، فقطه اخلفي يف غفلةغري وقت وقتلَنا حسام

 منه يف الهور. "فورمني"أمرتسر، وقد مات القس 
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 الشديدة األمراض أنواع هاوية يف وقع قد اهللا عبد القس أن كما. اهلالك
 يسلم مل معلوماتنا وحبسب. عليه قضت قد أو منها جنا قد هل نعرف وال
 ذلك وليس واهلوان، الذلة أو املصيبة أو احلداد من منهم واحد وال

 قد بوجه خاص وهوانا ذلة نفسها األيام يف اهللاأصام  قد بل فحسب
 ألَّفت ألنين املسلمني، ملواجهة صاحلني يعودوا ومل رءوسهمبه  تنكس

الفتضاح اهللا من بتوفيق الفصيحة العربية باللغة "احلق نور" كتاب 
 الكرمي القرآن على االعتراض أن ولتبيان العلم ادعائهم يفقساوسة ال

 العربية، باللغة هلم إملام ال هؤالء وأن العربية اللغة إتقان يتطلب واإلسالم
 املسجل بالربيد القساوسة وسائر الدين عماد إىل الرسائل وأرسلت
عون كانوا إذا العربية باللغة مقابله كتابا يؤلفوا أن منهم وطلبتمعرفة يد 

والطعن  فيها والتأمل اإلسالمية املسائل لتدبر منها بد ال اليت العربية اللغة
 لديهم كان ولو روبية، آالف مخسة جائزة مين وينالوا ،يف فصاحة القرآن

 ميثل هذا أن أيضا وكتبت .سلفا املبلغ هذا إيداع فيمكنين اجلائزة يف شك
 بليغا كتابا مثله وأعدوا أبطلوها وإن اإلسالم، صدق على اهللا من آية

 ميكنو تردد، أي دون اجلائزة هلم تسلَّم فسوف العربية باللغة وفصيحا
 فلن مثله كتاب إعداد استطاعوا وإذا شاءوا، حيثما لقناعتهم املبلغ إيداع

 بأم املستقبل يف يعترف سوف بل فحسب ذلك على اجلائزة يستلموا
 القرآن فصاحة على االعتراض هلم وحيق ،يزعمون ما حبسب مشايخ
 كتابٍ بسهولة بإعداد أيضا ناإهلام يبطلون سوف كما ،وبالغته الكرمي
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 كذبا مشايخ يتسمون أم يثبت فسوف يستطيعوا مل إذا لكنهم مثله،
 احلالة هذه يف عليهم وستحل احلقيقة، يف وأغبياء جاهلون وهم وافتراء

 در احلق، نور كتاب من ،أكثر بل ،صفحات أربع يف كتبتها لعنة ألف
 مقابله كتاب إعداد على يقدروا مل القساوسة هؤالء كان إذا أنه اهلدف

 ومل العربية، اللغة من متمكنونمشايخ و بأم ادعائهم عن يكفّوا ومل
ألف  فعليهم اإلعجازية الكرمي القرآن فصاحة على اهلجوم عن يرتدعوا

 من أسوأ هي اليت العنيفة اللعنات هذه رغم لكنه. القيامة يوم هذه إىللعنة 
 ومجيع الدين عماد القس عجز فقد الدرجات، من املاليني مبئات املوت

 ويدعون باملشايخ يتسمون الذين كلها واهلند البنجاب من املتنصرين
 هجمام عن يكفّوا مل ذلك ومع الرد تأليف عن العربية، اللغة معرفة
 نفسها األيام يف القرآن ترمجة الدين عماد القس نشر قد بل ،الغامشة
 أول نفسه وجعل عليه احلواشي وكتب وخجل حياء كل عن دامتجر
 أن املناظرة، نبوءة يف ورد قد كان وكما. األلف اللعنات هلذه وارث
 ويتخذ عمد عن خيتار الكذب الذي الفريق ستصيب الشديدة الذلة

 تلك األغبياء القساوسة هؤالء مجيع كسب فقد ،إهلا الضعيف اإلنسان
 كتبنا أن سبق وقد. مستقبال أحد ملواجهة صاحلني يعودوا ومل كلها الذلة

 اهللا عبد السيد يساعدون كانوا الذين هؤالء كل تشمل الفريق كلمة أن
 بعد حىت خيانةً اجلرائد أعمدة يسودون ظلوا قد بل ،ويؤيدونه آم

 قد أم اهلاويةَ منهم واحد كل وجد قد هل هنا العاقل فليتدبر. املناظرة
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 للعدل، حكما القلب ومنور عاقل كل جنعل وحنن منها؟ شيء بقي
 ال، أم اهلاوية من منوذجا ميثل واخلزي الذلة من القدر هذا هل ونسأله

 نصيبا نالوا قد أم الوحي نص يف املوعودة الذلة من هؤالء جنا قد فهل
 هؤالء على احلجة أقام قد النبوءة بعد أنه تعاىل اهللا فعل فمن منها، كامال

 منهم بعضا فدفع كشبكة، اجلميعب حتيط النبوءةجعل و. ناحية كل من
 مثل إسرائيل، بين كعصاة ار ليل واهلول والتوجس اخلوف هوة إىل

 يهيم وظل قلبه على يستويل الوهم اهللا جعل الذي آم، اهللا عبد السيد
 وطار اجلنون آثار عليه وظهرت ،كاليهود املوت من خوفا وهناك هنا

 دماغه ومرِض ،ومانيا قطرب مرض من كبريا حظا وأويت صوابه،
 قلبه يف ورسخ ،وآن حني كل أمامه ماثال املوت ورأى حواسه واختلت
 مع ينتقل وظل اإلسالم عظمة على ختم حبيث والفزع واهلول اخلوف
 قبل قد بقلبه أنه على األلوف وأشهد ،مدينة إىل مدينة من هذا خوفه
 من يتنقّل ظل إنه القول الصحيح من فليس ،١وصدقه اإلسالم عظمة
 الشرطة نظام ألن وذلك ،املسلمون يغتاله أن من خوفا أخرى إىل مدينة

 عليه يشن مل مث ،لدهيانة شرطة إىل يلجأ لكي ناقصا يكن مل أمرتسر يف
  . فريوزبور إىل للهروب يضطر حىتيف لدهيانه  أحد اهلجوم

                                                           
: من الثابت أن هذا العبد املتواضع مل يكن ملكا من امللوك بل كان ملحوظة ١

مهجور القوم ويف نظر املسلمني كافرا، كما مل أكن حبسب سرييت وسلوكي سفاكا 
افه إن مل يكن خيكان  يالرعب؟ فما الذهذا الفزع و أصابهوقاطع طرق، فمن أين 
 ه.من هناك خوف من احلق؟
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 قطرب، مبرض كاملصاب اإلسالم هيبة من خائفا صار أنه فاحلقيقة
 الغم ذا اهللا ووجده يقاومه، مل كبريا تأثريا احلق عظمة قلبه يف وأثّرت

 واإلساءة البذاءة إىل يركن حىت اإلهلامية وعوده حبسب فأمهله ،كانون
 يف يبالتماد اهلالك أسباب بيده لنفسه وخيلق التجرؤ إىل عودا والتجاسر

 وقال أحد ذلك أنكر وإذا. هليةاإل غريةال ويثري احلياء، وعدم الوقاحة أعمال
 على برهانا -آم اهللا عبد السيد حيث أن فعليه اإلسالم عظمة خيف مل إنه

 مل وإن ،أيضا روبية بألف معه سيفوز الذي واحللف اإلقرار على - ذلك
 احلق إلظهار يكفي أال نسميه؟ الغيب املتعصب غريِ اسم فبأي ذلك يفعل
 ألف مبنح اإلعالن نشرنا قد بل فقط آم اهللا عبد أوضاع نقدم مل أننا

 ويعرف كاذب ألنه ،اإلعالن هذا إىل يتوجه لن أنه جيدا وتذكروا روبية؟
 البال عن يغينب الو. النبوءة هيبة بسبب تزهق كادت نفسه أن قلبه يف جيدا

 ،آم اهللا عبد السيد يف وضعت قد الكامل للعذاب أساسية لبنة أن
 على مبنية � اهللا أفعال مجيع إن. قريب عن الدوافع وستظهر بعض

 وال احلقد، يكن الذي كاإلنسان عبثًا يتسرع ال وهو والرمحة االعتدال
 وهو يراعي ،وإمنا يصيب اجللف املتجاسر الفزع القلب على سيفه يسلُّ
 حالة يف عليه يرِد لن املوت أن يفيد اإلهلامي النص كان فلما. له كلمة كل

 ،والتجاسر الوقاحة يف متادى إذا املوت سيصيبه بل احلق، إىل القليل ركونه
 أرى قد كان أيام يف مبوت آم اهللا عبد السيد يصاب أن ميكن كان فكيف
 قد اإلسالم عظمة أن االضطراب عن النامجة تصرفاته خالل من العامل
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 عليه استولت الذي القلب أن يف شك من فليس تأثري، أشد فيه أثَّرت
 بسبب دينه عن التخلي يرد مل لو حىت كثريا اإلسالمية النبوءة عظمة

 جعل قد بقلبه اإلسالم بتعظيم أنه املؤكد من لكنه النفسانية، العالقات
 من الكثري حىت خيافه ال خوفا خاف قد بل العائدين، عداد يف نفسه

 عنه اهللا مينع فلم ،كانون -عليه املستويل - اخلوف جعله فقد املسلمني،
 اهلاوية يف الوقوع عقوبة عنه أجل إذ رمحته، بكمال البسيطة الفائدةَ هذه

 الكاملة العقوبة من جنا فقد. اإلهلام يف املوجود للشرط وفقا بالكامل
 اهللا جعله الذي فاخلوف أصال، اهلاوية يف وقوعه من يسلم مل وإن للهاوية
  . العصر هذا تاريخ صفحات يف مثيالً له جند ال قلبه على مسيطرا
 كان ولو خبوفه، شخصيا ذلك على برهن أنه مكررا هنا نكتب حنن

 تكلمنا الذي ذاك هو الثاين فاملقياس ذلك، يف يشك زال ما املتعصبني أحد
 إىل يتوجه لن آم اهللا عبد السيد إن قوة بكل نقول وحنن آنفا، عنه

 وإنْ صادق إهلامنا أن ليشهد قلبه وإن ،قلبه حالة عن يغفل ال ألنه املواجهة
 هلذه تصدى إذا أما. البيان هذا قصدي قلبه أن غري ،علنا بذلك يصرح مل

. كامل وجه على اإلهلي العذاب إليه فسيعود الدنيوي الرياء بدافع املواجهة
 وقد. كاذبة أم صادقة هذه أقوالنا هل للعامل يتبني وسوف حق على وحنن
 من ،اخلصم الفريق يف داخال كان من كل أن أثبت قد � اهللا أن كتبنا

 مس من أحدهم يسلم مل ،املقترح أو املنظم أو مساعدوه أو املناظر
 فمبارك ،� اهللا فعل فهذا. قليل قبل ذلك تفصيل كتبنا قد كما ،العذاب
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 أن نريد ال حنن. أنفسهم يظلموا ومل الفعل هذا جوانب مجيع تدبروا من
 ونعرضها كالشمس تتألأل األحداث هذه إن بل ،إثبات بدون أحدا نكره

 له وضعنا فقد أصال، شيئا يفهم ال أعمى أحد كان ولو .ليتدبروها للجميع
 يكون أن بشرط النقاء، مبنتهى يقنعه أن ميكن جديدا معيارا اإلعالن هذا يف

 ظالم حتت دفينا يكون وال الفطري، والفهم العدل من نصيب لديه
  . العقل من حمروما يكون وال التعصب

 يف األخرى األمم يشاركوا وال املسلمون اَهللا املعارضون خيشى أن وينبغي
 هلا علم وال وعاداته اهللا سنن جتهل األخرى األمم ألن واإلنكار، التعصب
 كيف جيدا يعرفون فهم اإلسالمي التعليم تلقَّوا الذين أما واختباراته، بابتالءاته

 يف تصرح مل شروطا أحيانا يراعي اهللا إن بل ،نبوءاته يف شروطه اهللا يراعي
 حبيث جدا، دقيقا االمتحان هذا يكون وأحيانا ،عباده ميتحن لكي النبوءات،

 اجليالين القادر عبد السيد البحثَ هذا بين قد كما بالوعد، اإليفاء عدم يشبه
 مواضع ويف ،١١٥ صفحة" الغيب فتوح" لكتابه عشر التاسع املقال يف �

 يف أيضا اهللا رمحه اهللا ويل الشاه السيد البحثَ هذا تناول وقد. أيضا أخرى
 هذه الباحثون فلرياجع ،٧٤ صفحة يف بإسهاب" احلرمني فيوض" كتابه

 أن جيب. الواضحة الفتح آثار تتضمن النبوءة هذه أن غري ويتدبروها، املواضع
 هلذه ظهرت قد اليت البينة اآلثار أكثر ما التعصب، عن بعيدا الناس يتدبر

 أي ،اخلصم الفريق هلا تعرض اليت احلوادث إن القولُ ألحد ميكن فهل. النبوءة
   ؟� اهللا بإرادة تكن ومل املصادفات وليدة كانت كلها، اجلماعة هذه
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 من أبصارهم عميت الذين من تكونوا وال تدبروها هللا! املسلمون أيها
 مبنتهى نبوءتنا اهللا حقق لقد بالعناد، قلوم فسدت والذين التعصب

 الذي احلبل ذلك واآلن شروطها، وحبسب الوحي عبارة حبسب اجلالء
 النصارى رقاب أصاب قد الكذب حالة يف رقبتنا يف وضعه اقترحنا
 احلبل هذا يف ويشاركهم اإلهلي، والقدر القضاء هذا عليهم حل الذين
 أعماهم وقد ا، يفقهون قلوبا ميلكون ال الذين السفهاء أولئك

 الذلة واجهوا النصارى وأن قد انتصر اإلسالم أن شك ال. التعصب
 وسيزيده الفتح هذا اإلهلي النداء جلّى وقد ناحية، كل من واهلوان
 مبكرهم حيبون النصارى أن غري ،بفضله وكرمه مستقبال أكثر إشراقةً

. مكرهم سيحطم اهللا لكن ،الفتح يدعوا أن الشيطاين وصوم الشيطاين
 قرنا عشر ثالثةَ قبل أنبأ قد � النيب ألن ؛ذلك يدعوا أن مقدرا فكان

 يف سيبعث الذي املعهود املهدي زمن يف أن ومغزاه هملخصمبا  اليوم من
 وسيثبت ،والنصارى املهدي مجاعة بني مناظرةٌ ستكون األخري، الزمن

 مع احلق أن - وقرائن وبعالمات مساوية بآيات أي - مساوي صوت من
 نمايب. آله زلةـمبنو ورثته هم الذين � حممد رجالِمع  أي حممد آل
 مع احلق أن الشيطانية دياملكا جراء من مكان كل من الصوت نبعثيس

 اهللا لكن ،قاحل على هم عيسى رجال يدعون الذين أن أي ،عيسى آل
 هو اإلسالم دين وأن. قاحل على حصرا حممد آل أن أخريا سيبني �

 فاحلق عمد، عن أنفسكم تهلكوا ال املعارضون، أيها فيا. حصرا املنتصر
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 اليت القلوب تلك فمباركةٌ أيضا، املستقبل يفمعه  وسيكون اإلسالم مع
  . والعناد التعصب هوة يف سقطت وال اللطيف، الفهم حتوز

  اهلدى اتبع من على والسالم
  :املعلن

  غورداسبور ،قاديان من أمحد غالم املتواضع العبد
  ١٨٩٤/أيلول تمرببس ٥ بتاريخ 
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 مدلول يدركونالذين و وسننه، القدمية اهللا عادات على نيطلعامل إن

 يف يتقيد � اهللا أن ينكروا أن يستطيعون ال ومغزاها، الربانية الكتب
 ذُكرت سواء ،املتبدلة غري وسننه عاداته يف تندرج اليت األمور جبميع نبوءاته

 األمور ألن أصال، تذكر مل أو فقط، وإشارة إمجاال أو صراحة نبوءة أي يف
 األشكال، من بشكل تتبدل أن ميكن ال املتبدلة غري السنن من تقررت اليت
 أي تتحقق أن املستحيل من ذلك مع نبوءة، أي يف ذكرها عدم فرضنا ولو

 والكتب الكرمي القرآن من نعلم فمثال. تتغري ال اهللا سنة ألن بدوا، نبوءة
 العامل هذا يف عقابا اهلالك أو املوت أصام الذين مجيع أن األخرى يةهلاإل
 مثال األوثان عبدة كانوا أي الباطل، على كوم يف ينحصر سببه يكن مل
 الضالل على احملاسبة ألن ،آخر خلقا أو النار أو النجوم عبدة كانوا أو

 العامل هذا يف أحد على العذاب لنـزي وال ،القيامة يوم يف تكون الديين
 والدار جهنم العذاب هلذا جعل فقد ؛الكفر أو الباطل على كونه رد

 فيها املؤمنون أما. للكافرينزلة اجلنة ـمبن الدنيا هذه إن بل ،اآلخرة
 ،املؤمن وسجن الكافر جنة الدنيا ،فيها واألذى لألمل يتعرضون فغالبيتهم

 املشاهدةُ ويشهد للكافر جنةً الدنيا كانت إذا أنه بالطبع السؤال ينشأ فهنا
 الكرمي والقرآن وثروة، دنيوية نعمة كل يف سباقون الكفار أن على أيضا،

 على تفتح كلها الدنيوية النِعم أبواب أن اآليات خمتلف يف يصرح اآلخر هو
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 اهللا أهلكهم وملاذا الكافرة األمم بعض على العذاب نزل فلماذا ،الكفار
   والوباء؟ والطوفان والريح باألحجار

 الكفر بسبب تكن مل العذابات هذه كل أن السؤال هذا فجواب
 تكذيب يف متادوا قد كانوا العذابات هذه عليهم حلت الذين إن بل ،وحده
 نظر يف فسادهم وكان وإيذائه، منه والسخرية به واالستهزاء إليهم املرسل

 هيأوا قد وكانوا ،منتهاه بلغ قد واضطهادهم وظلمهم وفسقهم اهللا
 بأنواع وأهلكهم اإلهلي، الغضب عليهم فثار بأيديهم هلالكهم الوسائل
 الشر وإمنا ،كفرليس ال الدنيا يف العذاب سبب أن تبني هنا ومن. العذاب

 يتجاوز الذي فاإلنسان. العذاب زلـيستن هو ما االستكبار يف والتمادي
 إليه يتوجه فسوف اهللا عظمة وينسى واالستكبار واإليذاء الظلم حدود

كن وإذا مؤمنا، كان لو حىت حتما العذابالفزع وأصابه الكافر متس 
 جهنم دخوله جيدر كان وإن الدنيا هذه يف العذاب يصيبه فلن والذعر
 العذاب ولنـزل واحملكمة القدمية الفلسفة هي فهذه. الديين ضالله بسبب

 كما السماوية الكتب مجيع يف جندها اليت اإلهلية السنة هي وهذه الدنيا يف
 مترفيها أَمرنا قَريةً نهلك أَنْ أَردنا وإِذَا �:الكرمي القرآن يف � اهللا يقول

 أي...  مترفيهاأمرنا  ١	تدمريا فَدمرناها الْقَولُ علَيها فَحق فيها فَفَسقُوا
 ارتكاب يف االعتدال حد يتجاوزوا أن إىلترفني وامل األغنياء انتباه نلفت

فندمرهم  منتهاها مظاملهم لونيوص أي القول معليه حقيف. السيئات
                                                           

 ١٧ اإلسراء: ١
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 وأَهلُها إِلَّا الْقُرى مهلكي كُنا وما �:آخرى آية يف ويقول. تدمريا
 ظلم هو بل ،الظلم من أيضا هو الشرك أن البال عن يغينب ال ١	ظَالمونَ

 للحدود، املتجاوز التمرد اآلية هذه يف هنا الظلم من املراد لكن ،عظيم
 إيذاٌء معه يكون دون أن شرك جمرد كان إذا وإال .املتناهية الفساد وأعمال

 الوعاظ، يهاجم املشركون حبيث احلدود يتجاوز ومل وفساد واستكبار
 وأفرغوا كلية، املعاصي ارتكاب على انكبوا أو ،قتلهم على نويعزمو
 أما. اآلخرة يف عذاب فلهؤالء املشركني أو املذنبني ؛اهللا خشية من القلب

 قال كما احلدود وجتاوز والتمرد باالعتداء إال لنـزي فال الدنيوي العذاب
 كَفَروا للَّذين فَأَملَيت قَبلك من بِرسلٍ استهزِئ ولَقَد�: أخرى آية يف �
ثُم مهذْتأَخ فقَابِ كَانَ فَكَيع	م حلَّ كيف الناس رأى أي: عقاب..  ٢ 

 أي ٣	يشعرونَ ال وهم مكْرا ومكَرنا مكْرا ومكَروا�: � يقول مث. عقابنا
 يتمادون تركناهم أي ،أيضا حنن ومكرنا اإلسالم على للقضاء الكفار مكَر

 ففي. اهللا سنة حبسب العذاب فيها لنـزي اليت الدرجة يصلواحىت  املكر يف
 يف اهللا رمحه القادر عبد شاه من ملحوظة ا املوضع من ترمجة القرآنهذ
 هالكهم أسباب كانت" :وهو تعريبها هنا ونسجل" القرآن موضح"

 متت" احلدود وفتنتهم شرورهم تصل مل ما يهلكوا مل لكنهم كاملة،
                                                           

 ٦٠ القصص: ١
 ٣٣ الرعد: ٢
 ٥١ النمل: ٣
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 فتح مطبعة يف املطبوع الكرمي القرآنيف  ٥٢٨ صفحة راجع. عبارته
 أحد على ينـزل ال اإلهلي العذاب أن اآليات هذه مجيع من فثبت. الكرمي

 فال. منتهاها وغلوه وعلوه واستكباره وظلمه شره يوصل مل ما الدنيا يف
 من عذابا الصاعقة عليه حتل ذلك ومع خوفاهلك ي الكافر يكون أن حيدث

 من ينجو ال ذلك ومع العذاب من خوفا يهلك يكاد املشرك ويكون اهللا،
 هذه يف بعذابه أحدا يهلك ال فهو وحليم، رحيم � اهللا إن. األحجار مطر
 اإلهلية السنة هي هذه كانت فإذا .بيده هالكه أسباب هيأ من إال الدنيا
 هذا على آم اهللا عبد أوضاع تختبر أن فيجب هلي،اإل قانون هو وهذا

 اخلمسة هذه خالل حالته كانت كيف ؛واالحتياط احلذر مبنتهى املقياس
 الوقاحة من نوعا يبدي املدة هذه خالل ظل أنه أحد مسع فهل شهرا، عشر

 التكرب أعمال منه صدرت هل أو اإلسالم؟ إىل اإلساءة أو التجاسر أو
 واإلساءة؟ بالتحقري لسانه فتح أو اإلسالم إىل املسيئة الكتب ألَّف أو والفتنة
 بل ،اإلسالم إىل إساءةً واحدا سطرا وال ينشر مل املدة هذه خالل فهو كال،
 اإلسالم عظمة وقبِل اهلالك، من الشديد اخلوف أصابه ذلك عكس على
 والفزع، اخلوف عن أعرب فقد اآلخرين، النصارى يف مثيله جند ال قبوال

 وهذا اخلائف، القلب ا جيدر اليت املعاملةَ سنته حبسب � اهللا فعامله
 عظمة وقبول احلق، إىل الركون ألن أيضا، اإلهلام يف كان نفسه الشرط
 الذين إن. واحد شيء احلقيقة يف حبالة من اخلوف الشديد، اإلسالم

 يقدر أحد فال احلق كتمان إىل لعنادهم ويتوجهون احلق لقتل يستعدون
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 حياء النبوءة هذه إىل ينظرونس الذين أما. قط خيرسوا مل وهم جلْمهم على
 -األحداث مجيع احلسبان يف واضعني -ويبدون رأيهم مفكِّر بقلب وخجال

 حبسب النبوءة بأن االعتراف من ادب جيدوا فلن منحاز، غري نزيه بقلب
 فال ،قبل من موجودة تكن مل آثارا ظهرتأ وقد ،قتحتقّ قد مضموا

وال سيحدث، كان ما حدث قد هأن هذا تصرحينا ضوء يف أحد يزعمن 
 ومنزق" هي اإلهلام يف املستقبل ختص اليت البشارات ألن. شيء للمستقبل

" اآلخرين من وثلة األولني من ثلة املؤمنون، يفرح يومئذ ممزق، كل األعداء
 األوائل املؤمنون سيفرح ويومئذ إربا، إربا نكراء زمية األعداء سيتمزق أي

 األمور مجيع فيها تتحقق اليت األيام أن يقينا فاعلموا. أيضا واآلخرون منهم
 ذلةً، املعارض وسيواجه العدو، سيخجل. قريبة اإلهلي اإلهلام يف الواردة

 وهو ،فتح أيضا هذا أن يقينا واعلموا النواحي، مجيع من الفتح وسيتبني
 أمل جهلهم، يف بافتضاحهم الذلة النصارى يواجه أمل. القادم للفتح مقدمةٌ

 يصب أمل امليعاد، عني يف وزعمائها املناظرة مؤيدي ببعض املوت حيلّ
 أمل املوت؟ على أشرفوا حىت شديدة بأمراض نفسه امليعاد يف بعضهم
 كل لكه ملصيبة شهرا عشر مخسةَ ملدة منهم آم اهللا عبد السيد يتعرض

 اهلموم يف غارقا وظل االضطراب أشد مضطربا بسببها فبات وآن حني
 اآلن وإىل. املخيف لوضعه عجيبة صورة للعامل وأبدى املتتالية، واملخاوف

 األحداث هذهأمل تتحقق النبوءة مع كل . كامليت احلق هيبة جعلته قد
 والفزع اهلائل اخلوف جيعل أن اإلنسان قدرة من فهل ؟جدا العجيبة
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 على والقضاء اخلطري باملرض الناس من أحد إصابة وهل أحد، على مستوليا
 يف تأمل كالرك نيمارت سيما وال معارضينا ليت اإلنسان؟ عمل من أحد
 واحدة لدقيقة بعقل وتدبر ،إلينا أرسلها اليت برقيته واستعاد ،وأدرك ذلك
أن يستطيع فهل امليعاد؟ يف والذلة عام بشكل املصائب واجه فريق أي 

مل حتلّ عليهم مصائب مل يكن هلا  النصارى أن يده يف اإلجنيل حامال حيلف
 ألف لعنةألقى عليهم ذلةَ  �أي أثر يف السابق. فهل هناك شك يف أن اهللا 

م مبوت ومرض وسلَّط عليهم اخلوف والفزع الشديد؟ أمل تد وأصاسو
هلا واليت القساوسة لألبد إثر الذلة اليت  وجوه فَت على العامل أن ال رادكش

هجومهم على القرآن الكرمي كان مبجرد محقهم ال ببصرية علمية؟  فهل 
؟ وإن مل يقدر نور احلقكتاب على رد الأحد من القساوسة قدر على 

ذلةحبلُ منا أصاب  فرقبةَ أي الدكتور  رقاب فريق مبتنا أقَألف لعنة، أر
مارتن كالرك؟ حنن ال نقول شيئا، بل عليهم أن حيكموا بأنفسهم أهذه ذلة 

كم موتثر دموعاملفاجئ يف امليعاد؟ أمل تذُب  "رايت"القس  أم ال، أمل ي
قلوبكم على تعرض السيد عبد اهللا آم ألنواع املصائب وتنقُّله خائفا من 

احلارق أم  األتونذا الوضع يف مدينة إىل مدينة، هل سقط السيد آم يف ه
مل يف اجلنة؟ ال أحد يدع هيبة اخلصم الذي يراه كاذبا تستويل على قلبه ما 

اهللا بنفسه تلك اهليبة يف قلبه، فأناب اهللا ذلك اخلوف مناب املوت  يلقِ
 اهللا عبد السيد ألن آخر، وقت إىل فأجل املوت املادي حبسب سنته القدمية

 اإلهلام يف املذكور الشرط حقققد الروح  مذيب اهلائل وفاخل هئإبداب آم
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 من فرد كل نال قده أن هنا جيدا بالذكر واجلدير. املوت مانع كان الذي
 عشر مخسةَ ميعاد ؛حصرا امليعاد يف اهلاوية من نصيبا املسيحي الفريق
 اجلزء من وجنا اهلاوية، من نوعا واجه فقد آم اهللا عبد السيد أما. شهرا
 إىل وعودته احلق لعظمة تابعةً أفكاره جبعل املوت، أي اهلاوية من األكرب
 شهرا عشر مخسة شرط كان فكما. اإلهلامي الشرطُ منه عصمه فقد احلق،

 موجودا كان مؤثر غري امليعاد به يصري الذي الشرط فإن اإلهلام، يف مذكورا
  . نفسه اإلهلام يف

 من إعالنا تلقينا احلاشية هذه كتابة عشية اآلن إننا نقول أن نود وأخريا
 ومع املرتد، سعيد حممد نشره قد كالرك مارتن والدكتور أمرتسر نصارى

 أن نريد أننا غري اإلعالن، هلذا املسكت املفحم الرد يضم هذا إعالننا أن
 يكونوا مل بدوا اليت وخيانتهم للقساوسة الكبري اخلبث على القراء نطلع

 النص يف كتبناه الذي الشرط أن اخليانة وتلك اإلعالن، هذا ليكتبوا
" احلق إىل يعود أال بشرط" أي واملوت اهلاوية يف الوقوع لتفادي اإلهلامي

 قد ألنه والتحريف، اخليانة باب من اإلعالن هذا يف متعمدين شطبوه قد
 يعرفون وكانوا ،حبذافريها خطتهم خييب الشرط هذا أن فزع قلوم يف نشأ

 وهذا. الشرط ذا انتفاعه بأعماله أثبت قد آم اهللا عبد السيد أن جيدا
 الرجوع فإن وإال بالظاهر، يتمسكون للذين هو فإمنا باألعمال ربطناه الذي

 آم اهللا عبد السيد قلب فإن والتوجه إىل احلق سرا فيه تولد الذي الباطين
قد ف عمد عن اإلهلامي شرطنا إعالم يف شطبوا حني ،باختصار. به أدرى
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 يعترف املسيحي الفريق أناإلجرامية  اخليانةَ هذه ارتكام من جليا تبني
 مصابا نفسه بإظهار الشرط هذا من انتفع قد آم اهللا عبد السيد بأن

 واجه أنه صحيح. اإلسالم هيبة من قلبه على الشديد الفزع وإيراد منكوبا
 من مهلة نال نفسه بالشرط أنه غري ،اإلهلامي النص وحقق اهلاوية من شيئا

 غريه، ال آم اهللا عبد السيد قلب هذه دعوانا على نشهد فنحن املوت،
 أحداثه من عينيه وأغمض أوضاعه على االطالع من أحد يقتنع مل وإذا

 والشر الفتنة على مبنيا هذا رأيه يكن مل إذا أنه باهللا فهحنلّ فنحن كالعميان،
 آم اهللا عبد السيد حيث أن فعليه الرأي، هذا يف صادق هو بل واخليانة

 بذلك سينال بل شيئا، يكلفه ال وهو قليل، قبل ذكرناه الذي اإلقدام على
 يف يواجهها مشكلة فأي كاذب بأين تيقن قد كان فإذا. جمانا روبية ألف
 بعد أمرتسر إىل للحضور مستعدون حنن بل التصريح؟ هلذا كلمتني كتابة

 يكذِّبنا وظل الطريقة ذه القضية يسو مل ومن. جاهز أنه على االطالع
 هلذا املبلغ سنسلِّم". الكاذبني على اهللا لعنة" ويستحق كاذب نفسه فهو

 الرمسي، التصريح هذا لنا يقدم أن بعد يشاء حيث ليودعه نفسه الشخص
 فسنكون أسابيع ثالثة ملدة الطلب هذا مثل وصول بعد املبلغ نودع مل وإن
 من أسبوع خالل يصلنا أن جيب الطلب هذا لكن شك، بال الكاذبني من

 وتكرارا مرارا نقول حنن. كاذبا كان من ليهلك اإلعالن، هذا صدور
اإلسالم  ةعظم قبولهب جنا قد آم اهللا عبد السيد إن حقا، نقول وواهللا

 يكن مل إذا هذا تصرحينا أن كله العامل يرى واآلن. احلق إىل الرجوعو
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 أيضا، األخرى املعركة هذه يقبل فسوف آم اهللا عبد السيد نظر يف صادقا
 القساوسة شطب وحني. عليه يخشى ال فالصدق املواجهة؟ خياف فلماذا
 آباءهم ألن ذلك على األسف نبدي فال خبثا، إعالم يف اإلهلامية اجلملة

 بطبعهم، التحريف هلذا مضطرين فكانوا التحريف يف انشغلوا القدم منذ
  .اهلدى اتبع من على والسالم. آثارهم يقتفوا لكي حيرفوا أن جيب وكان

_____________  
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 فئة يفيد حنو على وآياته نبوءاته حيققعزوجل  أنه أيضا اهللا سنة من
 وهم ومصاحله حكَمه أعماق إىل وتتوصل فيها، وتتأمل أفعالَه تتدبر معينة

 ونبالء الفطرة وسعداء وأتقياء وأذكياء الفهم ولطيفو وأطهار عاقلون
 وذوي واملتسرعني املزاج سفَلة تتضمن اليت الفئةَ تلك منها ويحرم وجنباء،
 بعجلة الظن سوء إىل وامليالني احلق معرفة عن والعاجزين السطحية األفكار

 عدميي قلوب على رجسا يلقي � وهو. الفطرية الشقاوة بعار واملتلطخني
 ظالما، النور هلم فيتراءى احلجاب، من نوعا عليها يلقي أي ،الفهم

 يقصد � اهللا وإن بالتدبر، يتمتعون وال حتقيقها ويريدون أمانيهم ويتبعون
 متنع ستائر آياته على ويلقي الطيبب ختالطاال من اخلبيث منع هذا فعله من

 ومعرفة، وعلما إميانا األطهار وتزيد الطيبني، إىل االنضمام من الطبع خبيثي
 للحق، ومعرفتهم ذكاءهم العامل على وتظهر اوثبات اصدقزدادون ي وجتعلهم
 مجاعتهم إىل ينضم حنيتملة احمل واإلساءة الشأن من احلطّ من وحتميهم

 اهللا كان وملا. وجيالسهم والسفيه النفس ومتبع األفكار ورديء الطبع معوج
 مبيزة آياته يظهر هلذا جلماعته، الزالل مبائه جناسة أي تلطخت ال أن يريد �
 الشأن رفيعو الشأن رفيعةَ اآليةَ يدرك وإمنا الطبع، وخبيثُ الغيب يدركها ال

 من يتمكن آيةً يظهر أن على قادرا � اهللا وكان. إميانا ا فيزدادون فقط،
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 قيود مئات يف املصفد الطبع وسافل سطحي عقل ذي كلُّ بوضوح رؤيتها
 أرض على أبدا حيدث ولن مل ذلك لكن النفسانية، أهوائه حبسب النفس
 حبسب اآلية برؤية زيغٌ قلوم يف الذين مجيع واقتنع مرة حدث فلو. الواقع

 أن على قادرا وكان اآلية هذه مثل إظهار على قادرا � وكان أهوائهم،
أن  إال ؛لرؤيتها الطبائع أنواع كلُّ وتسجد ختضع هلا الرقاب مجيع جيعل

 فيه كله األمر يتوقف الذي العامل هذا يف اإلميانَ لتفيد تكن ملتلك اآلية 
 كانت بل .بالغيب اإلميان يف بالنجاة وينحصر الفوز بالغيب اإلميان على

 تترك وال متاما، البارئ وجود بكشف كله اإلميان نظام يف اخللل إىل تؤدي
 ال بالبديهيات اإلميان ألن وذلك باهللا، اإلميان على الثواب يستحق أحدا

 وذوي والسافلني األشقياء مجيع اجلماعة يف دخل فلو. الثواب يكسب
 رؤيتهم إثر والشغب الغوغاء بإثارة اخلبيثة السرية وذوي السطحية األفكار

 األطهار، مجاعة على عار وصمةَ انضمامهم لشكَّل اجلوفاء، اآلية هذه
 حلكومات ضجةً الفنت أنواع وإثارةُ هذا املفاجئ اهللا خلق رجوع وألثار
 يثريون العامة تدع أن البدء منذ ومصلحته اهللا حكمة ترد مل هلذا. البشر

 كلُّها تتحقق بل تتبدل ال أقواله إن. اآليات إظهار خبصوص الضجيج
  .          القدم منذ اهللا سنة يوافق حنو على لكن وستتحقق
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 شأنه جل اهللا بفضل أننا هلم نصحالوجه اهللا  املسلمني مجيع نطلع إننا
 من آم اهللا عبد فالسيد النصارى، فريق مقابل املبني الفتح أحرزنا وكرمه

املمتد على أشهر  اضطرابه أثبت قد للمناظرة، انتخب الذي النصارى فريق
 تعكسه ما وكل. ١احلق عظمة قبِل أنه عليه املستويل ومهه الغالب وخوفه
 وأجدر ناحية من اإلقرار من أوضح هو بل ،اإلقرار مناب ينوب أوضاعه
 نصارى من فعدد ؛أيضا النفاق عن نامجا يكون أحيانا اإلقرار ألن ،بالقناعة
 بعض يتنصر كما أو بالنفاق، اإلسالمية البلدان يف إسالمهم يعلنون أوروبا
 ،"املسيح ربنا" القول ويبدأون النفاق رد املادية أهدافهم لنيل الدنيا عبدة

 يكون فال واخلائف املصابرشح من وجه يت ما أن غري عيسى، ةعبد ويدعون
 قد آم اهللا عبد السيد أن شك فال. واحلال بالفعل إقرارهو  بل ،نفاق أي فيه

 مث. منه أكثر يتصور ال املذعور اخلائف ووضع املتضرر حلالة منوذجا أبدى
 ما أحدهم كان وإذا إقراره، على ناطقا شاهدا ميثل روبية ألف مبنح إعالننا

 ذلك إىل باإلضافة مث فكر فاسد؟و الغباء غري نصفه مبف إقراره يف يشك زال
 انتخب الذي الرجل هذا سوى مرارا يذكرونال  أم الفادح همئخط من

                                                           
 -يوحنا الدكتور مات قد ،املناظرة بدأت حيث ،بالذات جنديالة بلدة يفملحوظة:  ١

 -نظرا خلدماته بارزاً مسيحيايعد  لكونه كتابتها مهمة املناظرة أثناء إليه وكلت الذي
  منه.اهليبة ذات اآلية حتقيقا هلذه امليعاد أثناء
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 اآلخرون األعضاء أما. الفريق أعضاء ضمن وإمجاعهم من بتشاورهم للمناظرة
 ناإهلام حصر هل هؤالء نسأل فنحن! يذكرهم أحد فال الفريق هذا من

 الفريق كلمة يضم كان أو والذلة؟ للهاوية فقط آم اهللا عبد السيد بتعرض
 عبد منها يفهم فلماذا الفريق كلمة يذكر اإلهلامي النص كان فإذا عامة؟ بصفة

 فهل. معا واحدة بنظرة األحداث مجيع إىل ينظرون ال وملاذا حصرا؟ آم اهللا
 هناك يكون أن دون نفسه تلقاء من هوحد ناظَر قد آم اهللا عبد السيد كان
 قد اخلصم الفريق كان إذا أما رئيس؟ أو مساعد أي له يكن ومل فريق أي

 هذا يذكر ال فلماذا للمناظرة، آم اهللا عبد السيد انتخب قد وكان تشكَّل
 أن منصف كل على جيب صراحة، اإلهلام نص يف مذكورا كونه مع الفريق

 نستغرب فنحن. جديدا إهلاما عنده من خيترع أن ال لإلهلام األصلي النص يتبع
 بغري آم اهللا عبد السيد يفاإلهلامية  النبوءة حيصرون الذين هؤالء من كثريا
 كامال الكامل النصر يعدون وال الفريق، كلمة يتدبرون وال سبب، ودومنا حق

 حىت قبوله من مناصا جيدوا فلن يقاوم، ال احلق لكن. تدبرهم وقلة لغفلتهم
 قراءة بعد االعتراف من ابدّ جيدوا ولن شديدة، وخصومة نزاع كل بعد

 الفريق أعضاء من فقط عضوا كان آم اهللا عبد السيد بأن املناظرة أوراق
 وكان أعماهلم، وزعوا قد فكانوا األعضاء، بقيةُ للمناظرة انتخبه الذي اخلصم
 اللغة من ومتكُّنه بالكتابة الطويلة خلربته للمناظرة انتخب قد آم اهللا عبد السيد

   ١.ضللمفو اإلضايف النائبما يشغل منصب  ذمن
                                                           

 اشهر عشر مخسةَ بعد النصارى قبل منأيضا  اآلن صدر الذي اإلعالن: ملحوظة ١
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 قتذو هل صدقا: وقولوا النظر وأمعنوا تتعاموا وال العيون افتحوا اآلن
 كليا؟ منه وحمفوظني سليمني زالوا ما أم والذلة اهلاوية طعم بأسره الفريق

 فما اهلاوية، طعم من شيئا تذوقوا قد الفريق هذا أعضاء من كثري كان وإذا
 يتذوق مل منهم أي فأخبِروين النبوءة؟ هذه بعظمة اإلقرار من مينعهم الذي
 على أكثر أتأسف وإنين ،عميق بفكر وتدبروا تستعجلوا ال الطعم؟ هذا

 أُخرب أنا فها. املبني الفتح هذا على كامال انبساطا يبدوا مل الذين أولئك
 .القلب خبيث غري أحد به يكفر ولن كامل فتح هو بل فتح هذا أن هؤالء

الصادقون يثبتون حىت يف االبتالءات ويعرفون أن اهللا أخريا سيؤيدهم 
 حصرا. 

أشكر اهللا تعاىل أنا العبد املتواضع، أنه وهبين أصدقاء خملصني، غري أين 
أؤمن إميانا جازما بأنه ال خطَر علي البتة حىت لو ختلى عين اجلميع ومل يبق 
 وقُطِّعت قتحمعي فرد واحد. إنين أعلم يقينا أن اهللا معي. إنين وإن س

واللعن من كل جانب،  وصرت أحقر من ذرة وتلقيت اإليذاء والسباب
يف اية املطاف. ال يعرفين إال الذي هو معي. إين  أكون أنا املنتصرفسوف 

  لن أَضيع أبدا. إن جهود األعداء عبثٌ، ومكر احلساد بال طائل. 
والعميان! هل ضاع صادق قبلي حىت أَضيع أنا؟ هل  أيها السفهاء

أهلك اهللا صادقا خملصا باخلزي قبلي حىت يهلكين؟ أال امسعوا وعوا، إن 
روحي ليست بروح هالكة، وليس يف طبيعيت شائبة الفشل واإلخفاق. لقد 
                                                                                                                                   

منه ."واحملمديني املسيحيني بني املقدسة احلرب نتيجة" على ينص 
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أعطيت من العزمية والصدق ما تتقاصر دونه اجلبال. إين ال أبايل بأحد. لقد 
يدا، ومل أكن ساخطًا على عزليت. هل سوف خيذلين اهللا؟ كال، كنت وح

لن خيذلين أبدا. هل سيضيعين اهللا؟ كال، لن يضيعين أبدا. سيصبح األعداء 
أذالء، واحلساد نادمني، وسيكتب اهللا لعبده الفتح يف كل موطن. إنين معه 

يف وجالله، ليس  �وهو معي، ال ميكن لشيء أن يقطع صلتنا. وبعزته 
الدنيا وال يف اآلخرة شيٌء أحب إيلّ من أن تتجلى عظمة دينه ويلمع جالله 
ويعلو امسه. إين بفضله تعاىل ال أخاف االبتالء ولو حل يب ماليني املرات. 

  لقد أُعطيت قوةً لشق براري االبتالء وفلوات اآلالم. 
الذي "لست بالذي ميكن أن تراه يويل دبره يوم القتال، بل أنا ذلك 

  ١ترى رأسه مضرجا بالدماء."
فإذا كان منكم من ال يريد السري معي فلينفصل عين. ال أدري كم من 
الغابات املخيفة والرباري الشائكة علي أن أمر ا، فلم يرهق أصحاب 
األقدام الناعمة أنفسهم معي عبثًا؟ إن الذين هم مين لن ينقطعوا عين أبدا 

الباليا السماوية، أما وئمهم وال بسبب احملن بسبب سباب الناس وشتا
الذين ليسوا مين فهم عبثا يدعون صداقيت، ألم سيفصلون عين قريبا، 

  وسيكون مآهلم أسوأَ من حاهلم. 

فهل ميكن أن نرتعب من الزالزل، وهل ميكن أن خناف االبتالءات يف 
منه؟ كال لن ننقطع سبيل اهللا؟ هل لنا أن ننقطع عن إهلنا احلبيب البتالء ما 

عنه، بفضله احملض ورمحته. فلينفصل عين من يريدون االنفصال، وعليهم 
                                                           

  ترمجة بيت فارسي. (املترجم) ١
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سالم الوداع. لكن ينبغي أن يتذكروا أم لو رجعوا يوما من األيام بعد 
سوء الظن وقطعِ العالقة، فلن تكون لذلك الرجوع عند اهللا عزة يناهلا 

  دا.األوفياء، ألن وصمة سوء الظن والغدر شنيعة ج
ولو قدمت اآلن ألف عذر فلن تعد إال كادعاء سيدة متزوجة أا ما " 

  ١"زالت عذراء.
   

                                                           
  ترمجة بيت فارسي. (املترجم) ١
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 أبدوا النصارى هاشبأب يوصفوا أن يغينب الذين باالسم املسلمني بعض

 فلم شهرا، عشر مخسة خالل ميت مل آم اهللا عبد أن على كبريا فرحا
 حبسب وخبثا بذاءةً ومألوها إعالنات فنشروا العارمة فرحتهم يتمالكوا
 مناظرايت كانت إذ يل، الشخصي عنادهم بسبب اإلسالم وهامجوا عادم
 رأيهم يف وكنت. املوعود باملسيح لدعواي إثباتا ال اإلسالم عن دفاعا
 تتمحور كانت املناظرة أن غري حد، أقصى إىل دجاال أو شيطانا أو كافرا
 الصادق وصف يف كُتب وقد الكرمي، القرآن وأفضلية � النيب صدق حول

 األنبياء خامت � احممد سيدنا بأن القلب بصدق يؤمن الذي أنوالكاذب 
 إله املسيح بأن يؤمن الذي أما صادق، فهو � اهللا كالم الكرمي القرآن وأن

 القضية هذه يف وللبت. كاذب فهو � األنبياء خامت سيدنا بنبوة ويكفر
يبالوا مل اخلصوم املشايخ إن اضطرارا متأوهني قلنا أننا غري إهلاما، قدمت 

 كنت بأين وزعموا كذيب، ليثبتوا مباالة أي � النيب وشرف اهللا بعزة
 الفريق ا حيظى اليت الصرحية نتيجتها من خيافوا ومل املناظرة، هذه يف مغلوبا
 وعبد اهللا وسعد اهللا ثناُء ميان سلَّم فحني. مغلوبا كوين حال يف اخلصم

 إعالنام يف األسف يبدون فلماذا غلبوا قد النصارى بأن وغريهم احلق
 كانت فلما اإلسالم؟ لتكذيب بذلك احتجوا بأم النصارى وضع على

 عقيدةً ختص تكن ومل واملسيحية، اإلسالم كذب أو صدق لبيان املناظرة
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 أن للعدو فيحق باهللا والعياذ مغلوبا كنت إذا احلالة هذه ففي يل، معينة
 إىل ال املناظرة يف تناقَش اليت األمور يف التأمل جيب. مسيحيته بصدق يدعي

 فئة من شخص -اإلسالم عن دفاعا -املسيحيني باهل لو فمثال. ناظرمـال
 الفتح حيالف أن املستحيل من لكان بالدين له عالقة ال منحطة اجتماعية
 منحطا املباهل كون إىل ينظر لن � اهللا ألن احلالة هذه يف حىت النصارى

  . والنكسة للفضيحة يعرضه ولن دينهشرف  عن سيدافع بللئيما  أو
 وثيقة يعقدون كانوا األوثان وعبدة الكفار بعض أن تعرفون لعلكم

فلما  .اآلخرين الكفار ضد القتال يف يشاركونه وكانوا � النيب معصلح ال
 .األعداء على ينتصرون كانوا اإلسالم، احلالة يدعمون هذهيف  كانوا

 سيدخلون الكفار وأن الكفار مجيع من أسوأ نظركم يف أين فلتفترضوا
 مل ألنكم رأيكم، يف ذلك من أكثر فأستحق أنا أما فيها، خالدين جهنم

 عالقة ال أنه تفكروا أن بكم حريا كان ذلك مع أكفر، بل كافرا تسموين
 كافرا تسمونين مبوجبها اليت املناظرة، هذه يف نوقشت باليت األمور هلذه

أن جيب اليت األمور يف ينحصر احلوار موضوع كان بل ،ودجاال وأكفر 
 مغلوبا يصفونين أم ذلك من واألغرب هلا، غريةٌ مسلم كل عند تكون

 جزءان للنبوءة كان .كتماا ميكن ال بيضاء كذبة فهذه. غالبني والنصارى
فيه  كَّكاملش اجلزء اهللا فترك فقط، واحد جزء وليس آم اهللا عبد خيصان

 ضوء يف وواردا عاديا أمرا اعتربآم  اهللا عبد موت ألن املوت أي
 حققه فقد احلق إىل برجوعه يتعلق فكان الثاين اجلزء أما. معينة احتماالت
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 غري إنه املشايخ أحد قال وإذا. آم اهللا عبد تصرفات خالل من � اهللا
 اهللا عبد فليشجع - حالل ابن وكانقول ال هذا يف صادقا كان وإذا - ثابت
 له نسلِّم فسوف آم اهللا عبد حلف فإذا عنه، كتبنا الذي احللف على آم
 ميت مل إذا مث. منه الرمسي الكتاب أخذ بعد فورا روبية ألفي بل روبية ألف

 أن غري ،اأرادو ما يسموين أن يف حق على املشايخ فسيكون سنة خالل
 كان سواء ذا، املنوال هذا على احلكم قبل املبني الفتح ذا يقر ال الذي

 فهو ،البطالوي أو الدهلوي أو اللدهيانوي أو الغزنوي أو األمرتسري
 دام فما. والكاذبني الظاملني على اهللا لعنة أن فليعلم. حمضا ظلما يرتكب

 احلد هلذا لإلسالم عدائه على - روبية ألفي باستالم - يؤكد ال آم اهللا عبد
 فال بعافية، عام ذلك على يميض المث  املسيح بألوهية يؤمن بأنه يقر وال

 قد آم أن الوحي يف � اهللا لنا أكد قدف .الكاذبني من عدن أن ميكن
 اهلم ومواجهته وهيبته اإلسالم لعظمة بقبوله اإلهلامي الشرط من استفاد
 ، وعدينإنين كاذبقال أحد  إذا واآلن. بسبب النبوءة اإلسالمية والغم
 ،"الكاذبني على اهللا لعنة" وحمل كاذب فهو ،االختبار هذا قبل مغلوبا
 ويتوسل آم اهللا عبد إىل يتوجه أن عليهو. السليمة الفطرة من احلظ وعدمي

 ويربزه املذكور بالشرط مين روبية ألف استالم على ليشجعه ويتملقه إليه
 احلق عبد ميان كان سواء - جيدا هؤالء فليتذكر وإال احلاسم، للحكم

 أن - آخر أحد أو رسول غالم أو اهللا سعد أو اهللا ثناء ميان أو الغزنوي
 بظلم فاحتنيبال إياهم مووصفه ،سبب دومنا غالبني النصارى ماعتباره
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 يفهموا أن عليهم. احلالل أبناء شيمة من ليس ني،مسلم مكو رغم حمض
 ألقى فقد املناظرة، هذه يف غُلبوا النصارى أن وتدبرا يقينا وليتأكدوااآلن 

 وجنا الفريق هذا من قس فمات جهة، كل من والذلة اآلفة فريقهم على اهللا
 ذلة حبلُ بعضهم رقاب وأصاب اهلالك، على إشرافهم بعد آخران اثنان
ن ،إميانا قولوا اآلن. منه حتريرها على يقدروا ومل لعنة ألفحالفه الذي م 

ن الفتحض الذي ومتعتدوا وال اهللا اتقوا ؟!الوخيمة املباهلة لعواقب تعر 
تعجب ال يثري ومما. التوبة بنتائج لتتمتعوا توبوا. املعتدين حيب ال اهللا فإن

 فرد كل واخلوف على املرضو املوتو العذاب أنزل قد � اهللا أنوالغرابة 
 يقال ذلك مع، والنبوءة هذهصدور  بالذلة بعد وأصابه اخلصم الفريق من
 اتؤيدولكم أن  يوما؟ متوتوا ألن الناس، أيها. الغالبون هم النصارى إن

 على تقدرون فهل. تعملون ماذا ينظر العرش فرب ؟احلق اوتتركو النصارى
 أمرتسر مسلمي يا ،الغزنوي مجاعة يا ؟احلقيقة يف بالعزة فاز من ينوا أن

 ماذا جيدا تأملوا ،الكَتبةو القلوب قساة لدهيانة مشايخ ويا ،اإلسالم أعداَء
 انقلبت مباهلتكم أن لتتأكدوا العيون افتحوا ،الغزنويون أيها ويا. تعملون
لعلكم  بتدبر هذا كتييب واقرأوا كاذبة إعالنات من اخجلوا عليكم،
  . اهلدى اتبع من على والسالم. تعلمون

______________  
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 مجاعتهم ورجال اجلبار عبد وميان احلق عبد ميان أن مسعنا لقد  
 ميت مل آم اهللا عبد أن تدبرهم وقلة همعناد جليشان بأفراح حيتفلون
 اهللا عبد حبياة يفرحوا فلم حيا، أمرتسر إىل وعاد شهرا عشر مخسةَ خالل
 هؤالء فكأن. احلق عبد ميان مباهلة نتيجة عدوها قد بل فحسب آم

 الذين السادة هؤالء نزود فأوال. املباهلة يف لنا خسارة يعدوا  املنخدعني
 ونتيجة الكاذبة الفرحة خبصوص - ويضحكون غافلني يرقدون زالوا ما

 النصارى وأن يتحقق مل اإلهلام بأن زعمهم أن األعداء فيني خبرب -املباهلة
 الندم واجهتم ملا أوال األمر يف حبثتم فلو ،١محق بعده ما محق الفتح، نالوا

                                                           
 ،فقط باالسم مسلم ،اإلسالم حديث اهلندوس ساللة من غيب هناك: ملحوظة ١

 النصارى انتصار إلثبات جهده قصارى الطبعية لشيطنته يبذل "اهللا سعدويدعى "
زمن  يف بأن لدهيانة من له إعالن يف يل يقول ، حيثالغم ذا ميوت يكاد وكأنه
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 كان إذا اإلسالم، أو املسيحية كذب أو صدق الختبار حدثت اليت املناظرة هذه
 الدين نور احلكيم للمولوي الرضيع االبن �ميت ملَ، أفَاملصائب واجه املسيحي الفريق

 كان الذي الرضيع الولد ذلك أن يفهم مل الدين عدو الغيب هذا لكن مبايعيك؟ من
 أيضا هو ذهب فهل. "الفريقتشمله كلمة " ال البنية وضعيف والدته يوم من مريضا
 اإلهلام هذا وثانيا املسيحي، الدين صدق على دليال موته يعد حىت النصارى ملناظرة

 اإلهلام هذا أن مرارا شرحنا وقد ،اآلفات هذه سيواجهون النصارى أنب منا كان
 فلم النصارى أما مؤيدا، أو مناظرا ،املناظرة يف شاركوا الذين النصارى أولئك خيص

 خيص اإلهلام كان فلما. سيموت مبايعينا ألحد الرضيع الولد أن إهلام أي ينشروا
 قبل من إهلام أي هناك يكن ومل اإلهلي التفهيم حبسب اخلصم الفريق أعضاء

 قبل من علينا دعاء أي هناك يكن ومل كمباهلة علينا ندع مل كما النصارى،
 دليال يشكل رضيع ولد موت فهل إذن. فقط النصارى حبق إهلام كان وإمنا ،النصارى

 دعوا أو إهلام أي أعلنوا أيضا النصارى كان فهل حق، على املسيحي الدين أن على
 بعض بأن القول أما. النصارى خيص أنه وأعلنا اإلهلام نشرنا فقط حنن كنا بل علينا؟

  خبث مجردـلَ النصارى صدق على دليال  واعتباره اإلهلام هذا بعد تنصروا املسلمني
=============================================  
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 يف الفتح نال قد اإلسالم أن كمكلُّ السادة أيها فاعلموا اآلن، واخلجل
 أنواع اخلصم الفريق على ونزلت نكراء هزمية واجهوا النصارى وأن احلقيقة

 آالم واجه والثالث له، مؤبنا كان وآخر باملوت أصيب فأحدهم اآلفات،
 أللف هدفا صار وبعضهم واهلوان للذلة تعرض وبعضهم الشديدة، املرض

                                                                                                                                   

 قد فقط باالسم املسلمني الفساق من عدد كان إذا اهللا، عدو الغيب أيها، فيا أكثر ال
 بسبب سلفا مجاعتنا من طردناهم قد كنا والذين امليتة، الدنيا يف طمعا تنصروا

 هذه خالل أسلموا النصارى مئات أن ذلك مقابل لك فنثبت ،ونذالتهم وقاحتهم
 كان إذا :يقول هذا اهلندوس لسليل األخري واالام. اهللا لوجه خالصةً أشهر العشرة
 دائم أيضا أنت ألنك كافيا، دليال يشكل فال املناظرة بعد شديد مبرض أصيبا القسان
  شيخ فأي ،شهرا عشر اخلمسة هذه يف مرضت كنت لو إين :ذلك فجواب .املرض
 معها صدر اليت شهرا عشر اخلمسة هذه خالل العربية باللغة الكتب هذه مجيع ألَّف

 أبدا مبثيلها اإلتيان من يتمكنوا لن اليتو ،للنصارى روبية آالف مخسة جائزة إعالن
 االفتراء عن كُف. ذلك سبيل يف املساعي بذل يف القساوسة مجيع مات لو حىت

 خالل العربية باللغة مين صدرت عظيمة كتب من كم تعلم أال اهللا، عدو يا والكذب
 كتب عشرة قرابة القصرية املدة هذه خالل ألفت فقد شهرا؟ عشر اخلمسة هذه

 كرامات كُتب فمىت مريض؟ أيّ ذلك على يقدر فهل نشرت، وقد لإلسالم تأييدا
 نشر مىت ومىت؟ ،جبزأيه احلق نور أعد الذي من اخلالفة؟ سر صدر ومىت الصادقني؟

 عشر مخسة على املمتدة النبوءة ميعاد خالل الكتب هذه تأليف يتم أفلم بغداد؟ حتفة
 هذه مثل لنا ألَّف وغريه البطالويك ومكفر معارض شيخ أي كان وإذا شهرا؟
 هذه خالل املرض واجهنا بأننا نعترف فسوف عاما عشر مخسة خالل حىت الكتب
   منه. الكاذبني على اهللا لعنة: القول سوى اآلن نستطيع ال وإال شهرا، عشر اخلمسة
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 يكن مل حبيث صوابه فقد حىت الشديد والذعر الفزع واجه وبعضهم لعنة،
 أن له يؤسف فمما. منهم واحد وال اهلاوية من يسلم ومل ،حييا وال ميوت
 أن مسعوا وممن أين فمن غباء، أشد آم اهللا عبد السيد حبياة فرحوا الذين
 أي هناك يكن ملأنه و وحده آم اهللا عبد السيد مبوت تنبأ اإلهلامي النص
 عقوبة فهذه آخر، أمر أي هناك يكن ومل املوت يف ينحصر وكان ،شرط
 أفراحهم على الندم أعداؤنا سيواجه حبيث والتسرع والتعصب العناد

  . املوت من أسوأ هو الذي الكاذبة
 يف موجودة أا إال ،املوت كلمة يتضمن ال اإلهلام نص إن السادة أيها
 يف كان ذلك ومع. آم اهللا عبد حبق فهمنا حسبما اهلاوية لكلمة شرحنا
 اهللا كشف وقد احلق، إىل يعد مل إذا اهلاوية يف سيقع أنه أيضا شرط اإلهلام
 اهللا فأجل قلبه يف اإلسالم هيبةُ ورسخت وخاف احلق، إىل عاد قد أنه علي
 الكرمي القرآن قرأمت فهل. التجاسر أيام إىل القدمية سنته وفق املوت عذاب عنه

 � اهللا أن تذكرون أال فقط؟ والشرب األكل على عاكفون أنتم أو مرةبتدبر 
 ال وحده فالكفر الدنيا، هذه يف اخلائفني يعذب ال إنه كثرية آيات يف قال قد

 واالستكبار الفنت وإثارة التجاسر بل الدنيا، هذه يف العذاب زولـلن يكفي
 عبد أما ،زول العذابـلن ضروري احلدود زوجتاو املؤمنني وإيذاء واالستعالء

 يسئ ومل وتكبر، جتاسر أي يبد مل شهرا عشر اخلمسة هذه فخالل آم اهللا
 يواجه ظل قد بل وإساءة، استهزاء كتاب أي يصدر ومل قط، اإلسالم إىل

. براق كسيف اإلسالم هيبة له وتراءت كثريا فزع أنه بأعماله وأظهر مصيبته
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 هذا نقولو. الكامل العذاب عنه أخر بقدرٍ احلق إىل العودة شرط حقق فقد
 هنفس هلُوجع هعوتضر الداخلية وضاعهأل حتسينه أما أوضاعه، ظاهر إىل نظرا

 الرحيم فذلك. علْم ذلك عنده أو عند اهللاف ١	يستغفرونَ وهم �مصداق
 على حائزا آم اهللا عبد انفك فما أحد، عمل من ذرة مثقال يضيع ال والكرمي
 قضى اليت وذعره، فزعه عن املسفرة أوضاعه نإو املوت، من للتخلص فرصة
 هذا كان إذا أما. الفرصة هذه استغل أنه بوضوح تكشفلَ الزمن هذا فيها

 االنتفاع من مينعه كان الذي فما بذلك، أدرى فهو ناقصا أو كامال االستغالل
 كان ذرة مبثقال العودة كانت لو وحىت. اإلصالح من وشيٍء اإلقدام هذا من
 فَمن �:يقول � اهللا ألن ،تقدير أقل على املوت عنه يؤجل أن الضروري من

 اإلهلية السنة حبسب العودة من انتفع فقد ٢	يره خيرا ذَرة مثْقَالَ يعملْ
 أنه اإلهلام يف يكتب أمل اإلهلام؟ ذنب فما. اإلهلام يف املذكور الشرط ومبوجب

 فعلٌ العودة أن البال عن يغينب وال احلق؟ إىل يعود أال بشرط اهلاوية يف سيقع
 حالته على املطلعني أن غري اهللا، خلْق عليها يطَّلع أن الضروري من وليس قليب

 وغمه مهه على اهللا اطَّلع قد ؛باختصار. احلقيقة إىل التوصل يستطيعون الفزعة
 األنبياء مجيع عليه أمجع ومما. املذكور الشرط قحقَّ مث ومن عودةً وعد ذلك

 املتجاسر على لنـزي وإمنا الدنيا، هذه يف اخلائف على لنـزي ال العذاب أن
 آخره، إىل أوله من الكرمي القرآن وقرأنا الكتب مجيع راجعنا فقد ،واملعتدي

                                                           
 ٣٤: األنفال ١
 ٨: الزلزلة ٢
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 أصابت أو خائفكافر  على األحجار سقوط ذكر كتاب أي يف جند فلم
 دار هناك الكفر لعقوبة بل إنكاره، بسبب مذعورا، فزِعا رامنك صاعقةٌ
 واملنكرين املتجاسرين على فقط العذاب لنـزفي العامل هذا يف أما. اآلخرة

 بفتح النظر ينبغي واآلن .واعتدائهم للحدود جتاوزهم عند والظاملني واملؤذين
 اهللا سنة رغم آم اهللا عبد علىاملوت  عذاب لنـزي أن جيب ملاذا ؛العيون
 احلق إىل يعد مل آم اهللا عبد أن ادعيتم إذا امأ الشرط؟ وحتقُّق هذه القدمية
 وهو ونقي سوي معيار هناك الشبهة هذه فالستئصال ،خيف ومل ذرة مثقال

 أنه على مرات ثالث حيلف أن على نقدا، روبية ألفَي آم اهللا لعبد نقدم أننا
 ظل بل قلبه يف اإلسالمية النبوءة هيبة ترسخ ومل ذرة مثقال اإلسالم إىل ميلْ مل

 نقدم مل وإذا. انقطاع دون املسيح بألوهية يؤمن وظل لإلسالم وعدوا متعصبا
 أما. كاذبا إهلامنا وسيكون كاذبني وسنكون علينا اهللا فلعنة فورا روبية ألفي له
 امليعاد يف الكاذب احللف عقوبة وواجه حلف أو آم اهللا عبد حيلف مل إذا

 ومل تكذيبنا على أحد أصر إذا ذلك ومع ،صادق وإهلامنا صادقون فنحن
 حالل ابن ليس أنه املؤكد فمن ،بظلم احلقكتمان  وأراد املعيار هذا إىل يلتفت
 أن لشيطنته ويسعى سبب دومنا عبثا احلق عن يعرض إذ الطبع صاحل وليس

يعكاذبني لصادقونا د.  
 إىل بالذهاب روبية ألفي لتقدمي جاهزون أننا من أوضح حكم فأي
 آم اهللا عبد السيد كان وإذا ؟كلمتنينطقه ب شخصيا مقابل أمرتسر
 ،ذرة مثقال اإلسالم هيبة إىل يعد مل أنه ويعلم كاذبا احلقيقة يف يعتربين
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 من اآلن علم قد ألنه، حتما آنفا املذكور النص حبسب فورا نّريق فسوف
 ؟املواجهة هذه خياف فلماذا له، املسيح محاية من وتأكد كاذب أين جتربته
 احي -ماضيا شهرا عشر مخسةأي أثناء -السابق  يف املسيح كان فهل

 ألنه ذلك على يقدر ال واآلن ،آم اهللا عبد السيد محاية على قادرا وكان
 عبد السيد أنقذ قد املسيح رم أن إعالم يف النصارى نشر لقد ؟مات قد
مربر لنشوء  وال ،أيضا اآلن سيحميه املسيح رم أن املؤكد فمن ،آم اهللا

 ملإذ  اآلن قادرا إهلا املسيح كون يف آم اهللا عبد السيدالشك والتردد عند 
 قد ألنه أكثراآلن  يقينه يكون أن جيب بل .سابقا ذلك يف يشك يكن

 اهللا عبد السيد أن تذكروا لكن !كذبنا اخترب كما تهوقدر تهألوهي جرب
 أنقذه، املسيح أنيف  أكاذيب األمور هذه كل أن جيدا قلبه يف يعرف آم

 قادرا، يعترب كيف مات من كذلك اآلخرين؟ فكيف ملن مات أن خيلِّص
 جتاسر فإذا أنقذه، الذي هو والكامل احلق اإلله من خوفه أن احلق بل وإهلا؟
الكامل.  اإلله ذلك من التجاسر جزاء فسينال األغبياء النصارى حبثِّ اآلن

 الصادق الختبار حمكا وقدمنا للحكم السوي اآلن الطريق بينا قد باختصار
 وكرر وعنادا فتنةً الواضح احلكم هذا ضد بوقاحة تكلم فمن والكاذب،

 الفتح حالفهم الذين هم النصارى بأن وحياء خجل أي دونو خبثًا قوله
 على يرد أن دون اللسان وسالطة اإلنكار عن يكف ومل املناظرة هذه يف

 ليس أنه بوضوح منه فسيفهم ،بفتحنا يعترف ومل بإنصاف، هذا حكمنا
 كاذبا يعتربين كان إذا ألنه. احلرام ولد يدعى ألن ويتشوق حالل ابن



��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������א��א��م� �٥١�

 أن - حالل ابنإن كان  - عليه واجبا فكان ،منتصرين فاحتني والنصارى
 األكل عليه فحرام .قدمتها اليت هذه حجيت الواقع أرض على يبطل

. اإلعالن هذا قراءته بعد آم اهللا عبد السيد إىل يتوجه مل إذا والشرب
 يكن مل إذا األقل على القبيح اللقب هذا من خوفا - جهده قصارى فليبذل
 ثالثة ويستلم مذكورة، بكلمات اإلقرار على حثّه يف - � اهللا خياف
 امليعاد خالل آم اهللا عبد جنا إذا مث. العمل هذا على باإلقدام روبية آالف
ابن عالمة منفإنّ  وإال الفاحتون، هم النصارى بأن العامل يف فلينشر داحملد 

 كان إذا. واإلجحاف الظلم طرق وحيب السوي الطريق يتخذ ال أنه احلرام
 جيعل أن ويريد املسيحية إىل ومييل الدرجة هلذه اإلسالم يبغض أحد

 مسدودة الطريق هذا غري الطرق فجميع ،حال كل يف فاحتني النصارى
 غري ،شرعي غري ولد بأنه فهنص وال حرام ابن اأحد نسمي ال حنن. لذلك

 السوي احلكم طريق تاركا اللسان وسالطة اإلساءة عن يكف ال الذي أن
 اإلسالم أن يعلم اهللا إن. لنفسه األمساء هذه كل يتبىن فهو هذا، والواضح

 وأن امنتصر كانالذي  هو احملمدي الدين وأن شك بدون الفتح حالفه قد
 أن فعليه الفتح ذا يعترف ال الذي وإن واهلوان، الذلة واجهوا النصارى

 مبوجب ومغلوبني كاذبني ويعتربنا للحكم األسلوب ذا احلجة علينا يقيم
اخلطأ مرة أو مرتني، أما الذي خيطئ مرة  :غري نقول ماذا وإال ،احلكم هذا

   ١.ثالثة فهو ولد احلرام
                                                           

   )املترجم(ترمجة مثل فارسي.  ١
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 أوضاع ا إىلمطلقً ينظرون ال أم املعارضني هؤالء عقل من نتعجب وحنن
 "الفريق" كلمةُ تشملهم كانت الذين اخلصم الفريق من اآلخرين األعضاء
 يهلك أمل ؛ال أم ذلة ألي تعرضوا أيضا هم هل ليتأكدوا ،النبوءة يف الواردة
 حبلُ بيص أمل ؟اهلالك على املساعدين من اثنان يشرف أمل رايت؟ القس
ألف يستطع مل الذي الدين عماد القس رقبةَ لعنة ختليصه كاذب خملِّصٍ أي 
 ؟ذا اإلثبات املزور شرفه يترد أمل العربية؟ باللغة له إملام ال أنه يثبت أومل منه؟
 يف العلمي شرفه وقع وقد ،شيء أي له يبق ومل الشديد اخلزي واجه قد بلى
 إثر النتحر غرية ذا كان فلو الكريهة، بالروائح املليئة النتنة النجاسة هوة

 النبوءة كذبتم إذ وأمانتكم وفهمكم إلميانكم فتبا. الذلة هذه مواجهته
 خرب وصلكم قد أم ال؟ أم يوما املوت نتواجهوس هل الدرجة، هلذه الصادقة
 وحققها النصارى ضد صدرت اليت النبوءة عن البيان هو هذا...  اخللود؟

 احلق عبد مع املباهلة نتائج عن يسألون كثريين لكن املراد، حبسبتعاىل  اهللا
 - ذلك على ردا - واحد لكل نعلن فنحن الذلة؟ واجه فريق أي أن الغزنوي

 ظهر ما فكل ،بالذلة أصيبوا ومجاعته احلق عبد أن بديهية أسباب ضوء يف
  .ذلتهم يف وتسبب وعزا شرفا لنا جلب املباهلة هذه بعد

 انضم وبرؤيتهما لنا آيتني والكسوف اخلسوف ظهور أحدها )١(
 الفرح لنا جلبا والكسوف اخلسوف وهذا الناس، آالف مجاعتنا إىل

 يظهر أن حيبون كانوا أم حيلفوا أن ميكنهم فهل. ذلةً وللخصوم والسرور
 املوعود املهديبكوين  يدعوا فيه تعلنأ وقت يف والكسوف اخلسوف
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 شك فال لرغبتهم خالفا ظهر حني مث ،العربية البالد يف أثر هلما يكون وال
  . لذلتهم مدعاة واعتربوه بذلك تأذت قلوم أن

 مرضا يعاين األكرب ابننا كان املباهلة إىل انطلقنا حني: ثانيا )٢(
 بعد الشفاءب عليه اهللا فمن مباالة، أي به مبالني غري للسفر وخرجنا شديدا

   رغبتهم؟ حبسب حصل الشفاء هذا أن على حيلفون فهل املباهلة،
 ملكفرينا املشايخ مجيع من طلبنا أننا البني املعلوم من: ثالثا )٣(

 اخلمسة هذه خالل العربية الكتب مقابلي يعدوا أن ملشيختهم اختبارا
 ذلك، يف ناجحني بعونه اهللا فجعلَنا واهلوان، اخلزي ليواجهوا شهرا عشر
 وكرامات احلق نور كتاب نظائر تأليف من كالقساوسة عجزهم وثبت

 كنا. للمشيخة أثر أي معها يبق مل ذلة فأصابتهم. اخلالفة وسر الصادقني
 مين فليستلموا مقابلها الكتب إعداد من متكنوا إذا أم جبالء نشرنا قد

 حقا رينأخبِ. لعنة ألف من وينجوا اإلهلاموليبطلوا  روبية ٦٠٢٧ جائزة
 وإن ؟مقابلي ألَّفته كتيب أي ،املسلمني مكفِّر احلق عبد املولوي أيها اآلن

   ؟إيانا أم إياكم الذلة أصابته الذي من صدقا فقل تؤلف مل

. النبوءة هذه حتققت إذ لكبرية اآلن أصابتكاليت  ذلةال :رابعا )٤(
 واهلوانات، األربع الذالّت منصف هذه أي على ااعرضو سابقا: ابين فكما
 أا على حلف إذا مث ،األخري يف شخصنا عن كتبناها اليت األمور وهذه

 ٥٠٠ لك سنقدم أننا على حنلف فنحن ،بعار تصبكم ملا وشرفًزادتكم 
 ميكن وعنده ،احكم البطالوي حسني حممد الشيح وجنعل. جائزة روبية
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 يصرح أن منه املطلوب وإمنا. وثيقة رمسية استالم بعد املبلغ هذا نودع أن
 صحيحة ليست آنفا املذكورة الذلة أسباب مجيع أن مرات ثالث قائما
 احلق عبد ذلة يف تتسبب مل املباهلة بعد ظهرت اليت األمور هذه وأن ،البتة

 علي فأنزل البيان هذا يف كاذبا كنت وإذا عزا، هلم جلبت قد بل ومجاعته
 عاجال وأوالدي وشريف جسمي على عيين أمام عذابك القادر اإلله أيها
 فورا له وستعطى ،له إقرار كل عند آمني وسنقول ،سنة خالل جدا

 حممد الشيخ سلم إذا مث. حسني حممد الشيح بكفالة روبية مخسمائة
 وإذا ،له لكام املبلغ فسيكون عام خالل اآلفات هذه من البطالوي حسني

 فال .علكمف للخجل فمدعاة اإلساءة عن تكفوا ومل املنهج هذا تتخذوا مل
 واحدة سنة أثناء يف بركة تلو بركة علينا أنزل قد اهللا أن البال عن يغينب

 وانكشفت الكتب، أروع ألفتوتأييده  اخلاص وبتوفيقه ،١املباهلة من
 الروبيات من مؤلفة ألوف ووصلَتنا ودقائقه، الكرمي القرآن معارف مئات
 املبايعني من مؤلفة ألوف وانضم ،اجلماعة أعمال وإجناز الكتب لنشر
 حممد الشيخ على وسيتعني وأنفسهم، بأمواهلم املضحني املخلصني اجلدد

 .إمجاال األمور هذه كل ينكر أن احللف عند حسني

                                                           
 تقدير، أكثر على واحدة سنة املباهلة ميعاد أن القدم منذ الصلحاء سنة منلقد ثبت  ١

 ويف واحدة، سنة خالل علينا نزلت قد ذكرناها اليت الربكات أن واضح إثبات وعندنا
 مرور بعد فأراد ،واآلفات والشؤم النحس يف احلق عبد ميان سنةُ مرت حني املقابل

 ،٥/٩/١٨٩٤ يف ميت مل آم أن يدعي أن - وذلك يف الشهر اخلامس عشر - سنة
  منه. أيضا ذلك يف كذبه ثبت قد بشقاوته لكنه املباهلة، نتيجة فهذه هي
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 وال اهللا وخافوا لكم، خري فهو وارعووا توقفوا ،الغزنويون أيها
 تصطدموا فال بيده، أضاءه الذي املصباح إطفاُء يسعكم فال حتاربوه،
 تتحطم سوف بل به باصطدامكم ينهدم لن إذ ،الفوالذي باحلصن

 الناطقني وتسمية املسلمني تكفري أي خوف ختافون أال أخريا، رءوسكم
 احلالة يف وبينكم بيننا الفرق هو ما أخربوين. نملحدي بالشهادتني

 أو الصلوات تركنا قد هل أم الشرك، أعمال نرتكب فهل العملية،
 وحرمنا احلرام حلّلنا أم األخرى، اإلسالم وأركان الصيام جحدنا
 شعائرة ممارس يفنا وبينكم بين الفارق هو ما شيئا، تكلموا احلالل؟
 بوفاة العتقادنا تكفِّروننا كنتم إذا أنكم غري األساسية، والعقائد اإلسالم
 يثبت ومل بذلك يعتقد اآلخر هو فكان أيضا مالك اإلمام فكفِّروا املسيح

 يكن مل فلو .بذلك يعتقد أيضا البخاري اإلمام كان كما عنه، ١رجوعه
 يف للحديث تأييدا" مميتك :متوفيك" عباس ابن قول أدرج ملا به يعتقد
 البخاري اإلمام كفر ثبت املنطلق هذا فمن ٢	فَلَما توفَّيتنِي� آية شرح
 فقد السالكني مدارج كتابه يف قيم ابن أبداها نفسها والعقيدة. أيضا
 نفسها بالعقيدة يعتقدون أيضا واملعتزلة زعمكم، حبسب اآلخر هو كفر

 .  كفارا صاروا فكلهم

                                                           
 :أهل احلديث به عند قوثمووهو كتاب  "جممع البحار"لقد ورد يف ملحوظة:  ١

  وتفصيل ذلك موجود يف كتيبنا "إمتام احلجة". منه ،"وقال مالك إن عيسى مات"
  ١١٨املائدة:   ٢
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 منهم ختلو حبيث املالئكة ولنـزب نؤمن ال ألننا يكفروننا كانوا إذا أما
 بقدرته، هلم اهللا هقَخلَ بوجود السماء يف يبقون بأم نؤمن بل السماوات

 صورة أو إنسان صورة يف األرض يف جديد كخلق وجود هلم وينشأ
 وهذا ،العلماء أكابر من كثري لتكفري سيضطركم أيضا السبب فهذا .أخرى

. النبوة مدارج كتاب يف الدهلوي احلق عبد الشيخ اختذه نفسه املذهب
 يؤدي أفغاين عناد هو وإمنا ختلو، السماوات أن إثبات أي عندكم وليس

 نقول ال مفل. الكثرية واألحاديث اآليات إنكار ويفرض كثرية مفاسد إىل
 ذلك ومع ويصعدون لوننـزوي للعادة خرقاً األرض إىل لوننـزي إم

 على اعتراضكم كان إذا أما. قدير شيء كل على واهللا السماء يف يبقون
 الكاذبني على اهللا لعنة سوى نقول فماذا كفر وهو نيب بأين أعلنت أنين

 ذلك على فردا ،كفر وهو نيب أي إىل أسأت أين اعترضتم وإذا. املفترين
 ونجِلّهم، األنبياء جبميع نؤمن فنحن. الكاذبني على اهللا لعنة :نقول أيضا
 هي بل اإلساءة بنية ليست وردت مبقتضى احملل اليت النصوص بعض أن غري

 للسبب كفَّروا قد أمثالكم فالعقالء .بالنيات األعمال وإمنا للتوحيد، تأييد
 كلمات الكتاب هذا يف وجدوا حيثأيضا " اإلميان تقوية" مؤلف نفسه

مع  درجةً يستوون ويراهم األنبياء إىل سيءي كأنهظنوا بناء عليها و
 وهذا بالنيات، األعمال إمنا لي بالقول:مث عليهم فرد واملنبوذين. اللصوص

 أما حفظتم؟ الذي فما نسيتموه قد كنتم وإذا البخاري، يف حديث أول هو
 بإذنه األرضي العامل يف تؤثِّر النجوم بأن آمنا أننا كفرِنا سبب كان إذا
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 ومزايا، خصائص شيء لكل بأن نؤمن حنن هذه، لفكرتكم فتعسا تعاىل،
. قيمة ذا شيء أي نعترب ال إذنه وبدون ،تعاىل اهللا بإذن لكن ،الذبابة حىت
 اهللا حجة" راجعوا أيضا، اهللا ويل شاه السيد به فيعتقد النجوم تأثري أما

. اآلن حىت يكفَّر مل ملاذا التعجب يثري فمما ،"احلرمني فيوض"و" البالغة
 فمن !
 اهللا حماربة حىت خيافون ال إذ جدا شجعان احلقيقة يف فاألفغان
 لَست السلَام إِلَيكُم أَلْقَى لمن تقُولُوا لَا�: يقول تعاىل اهللا أن العجيب

 أجل من بأرواحهم للتضحية يستعدون أناسا فيكفِّرون األفغان أما ،	مؤمنا
 مطلع � فاهللا. األمور هذه كل ستفصل املوت فبعد. ار ليل اإلسالم

 ومالئكته باهللا آمنا اهللا، رسول حممد اهللا إال إله ال" :نقول فإمنا قلوبنا على
 وحممدا كتابا القرآن وآثرنا ،املوت بعد والبعث والنار واجلنة وكتبه ورسله
 أنه ونشهد � حممد بعد القرآن نسخ ندعي وال النبوة ندعي وال ،نبيا �

 القرآن يف كله احلق أن ونشهد ،املذنبني وشفيع املرسلني وخري النبيني خامت
 يف ما يعلم واهللا ،مسلمون وإنا ،النار يف بدعة كلأن و ،� النيب وحديث

 ربنا وباطنا وظاهرا وآخرا أوال هللا واحلمد أنيب، وإليه توكلنا عليه ،قلوبنا
 ". العاملني ورب

*********  
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 احلق عبد إعالن من األقوال بعض على أرد أن اآلن املناسب من أرى
  ."وأقول قال" صيغة يف" املباهلة نتيجة" الغزنوي
 هناك أم جيدا املباهلة لعنة أصابتك قد هل املرزا سيادة يا قل: قوله

  . اخل.. شيء منه بقي أم وجهك اسود وهل فيها، نقص
 أصابته الذي من إعالننا يف جدا بوضوح اآلن بينا لقد! رجل يا: أقول

 حصرا، الكاذب تصيب اللعنة أن فالبدهي اسود، قد من ووجه اللعنةُ
 النصارى أن تدعي زلت ما كذبه؟ ثبت الذي نم العينني بفتح اآلن فانظر

 عينيك بأم رأيت فقد اإلسالم، حليف كان النجاح أن أثبتنا وقد انتصروا
 كان سواء املناظرة يف مقابلنا النصارى فريق أصابت قد اآلفات أنواع أن

 واحد كل نال فقد زعيما، كان أو املشورة يف شريكا كان أو املساعد
 احلرب، هذه يف قُتلوا فبعضهم. املقدسة احلرب هذه يف عقابه منهم

 هربوا وبعضهم لعنة ألف حببال اعتقلوا وبعضهم جبروح أصيبوا وبعضهم
 عشر مخسةَ خالل حدث ذلك وكل اإلسالم، ةعظم راية حتت ليلجأوا

 باعترافهم املسيحي الفريق أعضاء كانوا هم الناس وهؤالء. حصرا شهرا
 اهلالك على إشرافهم بعد سلموا أو منهم ماتوا فالذين. واخلطي يهالشف

 فريقهم من آم انتخبوا الذين هم هؤالء فكل لعنة ألفاعتقلوا حببل  أو
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: قيل وإذا. الفريقشمولني بكلمة وم مساعديه وكانوا املناظرة، يف ليمثلهم
 آم أن غري والذلة واحلزن باملوت أصيبوا واملؤيدين املساعدين أن صحيح

 أقر قد إذ اإلهلام يف الشرط مبوجب تأخر موته أن ذلك فجواب .ميت مل
 فهل اإلهلامي، الشرط من االنتفاع فاستحق اخلطر، عند اإلسالم يبة قلبه
 للثقة؟ قابال يعد مل أو ألغي؟ اإلهلامي الشرط أن عبارة أي يف ورد قد

 عمل من العامة العبارات يف اعتباره عدم فإن مرة الشرط وضع فحني
 إىل لإلمالة جدا بين صريح بقول تقدمنا لقد. اإلنسان عمل ال احلمار

 مل إذا آم بأن اخلفية، احلقيقة كشف وبقصد احلق انتصار ولتحقيق  احلق
 بأنه قولنا يف نكذب وأننا اخلوف أيام يف اإلسالم عظمة قبل قد يكن

 بأنهمقابل إعالنه فقط  روبية آالف ثالثة بل روبية ألفي مناأخذ فلي قبلها،
 اإلسالم عظمة يقبل ومل اخلوف أيام يف املسيح ألوهية بعقيدة متمسكا ظل
 أوقرار اإل ذا دلِي ملما. أما إذا يو صادقة اإلسالمية النبوءة يعترب ومل

  . ١حليفُنا الكامل فالفتحإدالئه خالل مدة حمددة  بعد العامل هذا غادر
                                                           

 ،إذا سأل هنا أي سفيه من النصارى أن هذا النقاش ليس صحيحا اآلن: حاشية ١
فنسأله يف هذه  ،مصادفةًهذه املرة ألنه من احملتمل أن ميوت السيد عبد اهللا آم 

هلكه أحد؟ أربه املسيح أم غريه؟ أم هل سيموت بنفسه دون أن ي ؟من سيميته :احلالة
كيف ميكن له ف ،املسيحأي  ،فإذا كانت احلياة واملوت يف احلقيقة بيد إهلهم املصطنع

م ثبت كذبأن ياهللا آ فهل الذي كان حييي املوتى ؟! مجيع عابديه بإماتته عبد
ال يقدر على  ،والذي هو خالق السماوات واألرض حبسب زعمكم وإمكانيتهبقدرته 

أن يبقي السيد عبد اهللا آم حيا ملدة سنة أخرى؟ فكثريون يعيشون مائة عام مع أن 
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 اسود؟ قد من ووجه املباهلة لعنة أصابته الذي من لتتأكدوا اآلن تأملوا
 فريق أعضاء بقية أن صحيح بأنه قلت وإن غريك؟ أحد أو أنت وجهك

 احلكم حبقه يصدر مل آم لكن واألمل والذلة للموت تعرضوا قد آم
 أما أصابتك قدلعنة ال أرباع ثالثة أن القدر ذا فلتعترف ؛افحسن النهائي،

 والغم اهلم هاوية آم واجه فقد كامال، اآلن حىت يظهر فلم الرابع اجلزء
 نصف أصابتك هلذا ،الكاملة اهلاوية يواجه مل أنه غري شهرا عشر خلمسة

                                                                                                                                   

عاما فقط، وهو يكربين بست  ٦٤فشان أعمر عبد اهللا آم كما ورد يف جريدة نور 
ملسيح وكان يثق به قبل هذا سنني أو سبع فقط، غري أنه إذا كان مل يعد يثق بقدرة ا

فليعترف بذلك بوضوح لكي جنعل امليعاد أقصر أو قد مات اآلن وكان حيا من قبل 
 م قد جنا بفضل اإلله املسيح وقدرته؟ فلممن عام. أمل يرد يف إعالنكم أن السيد آ
لن يرتل اإلله املسيح فضله عليه يف مناسبة احلكم بني الصادق والكاذب؟ فمن سوف 

سلب منه فضله وقدرته اآلن؟ فحني نعلن متوكلني على إهلنا احلق الكامل إنا لن ي
عاما بل سنعيش  ٦٠منوت قبل حتقيق املهمات املعهودة إلينا من اهللا مع أن عمرنا بلغ 

ننجز اخلدمة الدينية. وإذا اجتنب عبد اهللا آم احللف خوفا من املوت  إىل أنبفضله 
بذلك اإلله املصطنع املذكور فضلُه يف إعالم. فقانون  فسيتحتم جليا أنه ال يؤمن

سواء، فكما أن آم خيضع له لسنا حنن أيضا الة للموت نافذ للجميع على طبيعال
بعيدين عن متناوله، فكما أن أسباب اخللق والفناء يف هذا العامل تؤثر يف حياته فهي 

أكيد إن آم إذا حلف فإن تؤثّر مثل ذلك يف حياتنا أيضا، وحنن نقول حلفا وبكل ت
على اإلله  ن كنتم تتوكلون إهلنا احلق سيميته خالل سنة وحيمينا من املوت. فإ

الزائف الذي خرج من بطن مرمي فادعوه مجاعةً أن يبقي السيد آم حيا ملدة سنة 
بعد هذه املباهلة. أما إذا امتنع عن احللف فسوف يؤكد بذلك أنا قد أحرزنا 

 والسالم على من اتبع اهلدى. منه ؟ماذا نقول أكثر من هذااالنتصار. ف
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 تبني ألنه كاملة، أيضا فستجدها النظر أمعنت إذا لكنك. حسابه من لعنة
 آم لكن املبلغ ضاعفْنا مث روبية ألف له سنقدم أننا قررنا أن بعد بصراحة

 يف أنه وثبت هذا بيانه يف كاذب آم أن جبالء فتبني هذا، إىل يتوجه مل
 قد أنا جليا ثبت وبذلك. اخلوف أيام يف اإلسالم إىل سرا مال احلقيقة
يصدح  أن على أحد أصر إذا ذلك ومع. غلب اإلسالم وأن الفتح، أحرزنا

 آالف ثالثة لينيله للحلف آم ديع أن فنحلِّفه النصارى حبقبأغاين النصر 
 كنا وإن الوجه، مسود دجاال لعينا فليسمنا امليعاد مضي وبعد. منا روبية

 عبد ميان يا لكن. ذلتنا وستظهر سيبارزنا أنه املؤكد فمن عليه افترينا قد
 أصابته الذي من فأخربين اخلطاب هذا مساع بعد الصمت لزمت إذا احلق،
 للقول نضطر أننا واعلم. احلقيقة يف اسود قد من ووجه احلقيقية، اللعنة

 قد النبوءة هذه أن ويرون غالبنيبال النصارى فونيص الذين حبق قلبية حبسرة
 فور فلينهضوا احلالل أبناء وكانوا احلرام أوالد يكونوا مل إذا أم بطلت
 احملدد امليعاد خالل سلم مث بتشجيعهم آم حلف فإذا اإلعالن، هذا قراءة
 إذا أما. إهلاماتنا مجيع وبطلت ملعونون، وأننا اسود قد شك بال وجهنا فإن

 تكان وإن ال؟ أم بالكامل وجهك سيسود هل فأخربين احللف عن امتنع
 أعضاء بقية حبق نبوءتنا لتحقق نظراسلفًا  تاسود قد وجهك أرباع ثالثة

 أعلنا قد أنا الحظْ. حتما أيضا منه املتبقي اجلزء اآلن يسودوف فس الفريق،
 من أي نرى واآلن هذا، من أكثر نفعل الذي فما فورا، روبية ألفَي مبنح

. احلرام ولد دعي بأن يرضى الذي ومن فورا، احلكم هلذا يسعى معارضينا
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 فهل وجهنا يسود أن يريد كان إذا اهللا أن يتدبروا مل هؤالء أن املؤسف من
 بل الشخصية؟ بدعاوينا هلا عالقة ال مناظرة يف يفعله أن ذلك أسلوب كان
 القرآن وهل ؟"املسيحية أم صادق اإلسالم هل" املناظرة موضوع كان

 من إهلا؟ عيسى واختاذ النصارى تعليم أم حق على � والنيب الكرمي
 الدين، إىل يسيء املناظرة هذه يف مغلوبني عدنا أن يفكروا مل أم املؤسف
 اإلسالم يعرض عليها بناء حصلت املناظرة كانت اليت األمور يف والتفكري

 اآلن يل، عنادهم بسبب باإلسالم يبالوا مل لكنهم. واهلزمية للطعن
 يا شك بال عليك حلت فقد اللعنة، هذه عليه حلّت الذي من ستدركون

 ليست -ذكرنا كما -أخرى لعنات هناك هذه إىل وباإلضافة! احلق عبد
 زعيم مات فحني مرارا، بل واحدة مرة يسود مل وجهك أن فاحلق. قليلةب

 على ثبت مث وجهك، اسود قد شهرا عشر مخسة خالل املناظر الفريق
 شديد مبرض" هاول تومس" أصيب حني أخرى مرة اللعنة سواد وجهك

 مث والكسوف، اخلسوف وجهك يف بصق مث بسببه، اهلالك على أشرف قد
 بلغ مث اهللا، عبد للقس الشديد املرض بسبب وجهك على السواد تراكم

 ،واملكفرين القساوسة مجيع أصابت لعنة ألفسواد الوجه هذا قمته بذلة 
 اليت الربكات أما. أيضا املستقبل يف هوسيسود أيضا آم وجهك سود وقد

ذكر قد أنه غري عليها، يربهن فلم املباهلة بعد احلق عبد ميان على نزلت 
 هي هذه فهل ،أرملته وتزوج مات قد شقيقه أن وهي الربكات من رائعة

 قد كان لو. املفكرون فليفكر! للخجل يا املباهلة؟ مثار هي وهذه الربكات
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 كرامات" على يرد مل فلم الفترة، هذه يف الدينية املعارف من نصيبا نال
 هي هذه اليت ال املادية فالربكات تصيبه؟ لعنة ألف كتر اذاومل" الصادقني

 قد أنه يعلن مث خبدعة،مسنة  أرملةً املرء يتزوج أن ال ؛العامل يف نظريها جند
 أرملته،ذكر فوزه ب وإمنا شقيقه وتمل حساب أي حيسب فلم ؛الربكات نال
 الحظوا. ملشاهدا هنا فليأت احلقيقية الربكات يشاهد أن يريد كان فمن

 على وأجرى العربية اللغة من متكنه يف يأم لسان بفضله اهللا أطلق كيف
 ووجوه وجهك ا اسود قد وفصاحة بالغة ورزقه القرآن نكات لسانه

  . املواجهة عن وعجزوامن املعارضني  أمثالك
 الروبيات، من مؤلفة بألوف فينصرون إلينا الناس آالف اهللا أمال لقد

 يضحون فهم فورا، ألحضروها روبية ألف مخسني إىل حباجة كنا لو حىت
 هنا، حاضرة كبرية مجاعة وتبقى يأتون الزوار مئات. وأرواحهم بأمواهلم
  . إنسان مائتا وأحيانا إنسان مائة هنا جيتمع فأحيانا

 املسكينة شقيقه أرملة املرء يتزوج أن أم اإلهلية التأييدات هي هذهفهل 
 ويا الربكات هلذه فواها احلياة؟ طول البكر من الزواج من حمروما ويظل

 سينجب بأنه يدعي لكنه األرملة هذه من اآلن حىت ينجب ومل! للخجل
أيها األخ  لك واها املباهلة، مثرة األحالم قصور عد قد اآلن ومن ١.حتما

                                                           

 ،األمل الطويلظل يعلق وإمنا عن ذرية : مل يقدم ميان عبد احلق أي إهلام ملحوظة ١
غري أننا قد تلقينا إهلاما يف هذا الصدد أيضا وبشرين اهللا جل شأنه وقال إنا نبشرك 

 بغالم. منه
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 ،لإلجناب ار ليل اجلهود قصارى تبذل أن كان من واجبك !األكرب جلحا
 لك فسيسمع املباهلة، مثرة تعتربها أن فيمكن ميتة بنت حىت ولدت إذا مث
   !األفغانية الشعبية احملكمة يف

 بوالدة لنبوءيت حتقيقا اهللا إن قائال عليها فأرد االعتراضات بقية أما
 إذا أما. تقريبا سنني سبع العمر من بلغ قد أحدمها ولدين رزقين قد االبن
يولد مل ملاذا قلت ا لنا تذكر أن فعليك األول احلمل من صيبفيه أكّدنا إهلام 

 الصدق من. الكاذبني على اهللا لعنة وإال األول، احلمل من سيولد الصيب أن
 نكن ومل ولد قد فها ،ولد نال سيولد أنه ٨/٤/١٨٩٤ يف أخربنا قد أنا

 قد كنا وإذا الولد، بوالدة تنبأت وإمنا موعودا مولودا الولد ذلك مسينا
 ذلك يل تقدم ال ما األكل عليك فحرام إهلام أي يف موعودا مولودا مسيناه
  .الكاذبني على اهللا لعنة وإال ،اإلهلام
 احلمق من اآلخر فهو مضى قد بيك أمحد صهر ميعاد بأن القول أما

 إثارة دأبكم صار قدلذا  الكرمي القرآن علم عندكم يبق ملفما  .واجلهل
 مات قد نفسه بيك أمحد كان إذا ألنه. قليال فاخجلوا سخيفة اعتراضات

 تشكّون فلماذا للنبوءة، هدف أول وكان نفسها النبوءة حبسب امليعاد يف
 ال حبيث امليعاد يف النبوءة أجزاء بعض حتققت إذ قد النبوءة؟ مضمون يف

لن ف امليعاد مضي بعد حصل صهره موت أن افترضنا لو مث. أحد ينكرها
 تاريخ أن وهي السماوية الكتب يف املوجودة اإلهلية لسنةل امعارض يكون

 أن ميكن بل املربم القدر من سيل وميعادها العذاب ولنـزب النبوءات
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 فيما اإلنسان عليه يثبت ال الذي واالستغفار بالتوبة حىت امليعاد ذلك يتأجل
 وال منفصل، إعالن يف "حممد سلطان" موت تأخري سبب أثبتنا وقد. بعد
 النبوءة أن تذكروا. أراد ما فليقل امللحد أما سينكره، مؤمن أي أن أرى
 دواعي إن ؛باختصار. إنكارها عاقل أي يسع ال عظمة بكل حتققت قد

 ما هو الصحيح االعتراض إمنا. واحلمق يانةاخل االعتراضات هذه مجيع
 فإثارة والرسل، األنبياء مجيع قع علىي الذي ذلك ال الربانية، الكتب يوافق
 تبينت كله البيان هذا فمن. امللعونني ونةاخل فعل من االعتراضات هذه مثل

  .انتهى أيضا، الدين حميي ميان إهلامات حقيقة
  اهلدى اتبع من على والسالم

  
*********  
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 فيه تظهر مل فلماذا احلق إىل عاد قد آم كان إذا: األول االعتراض
  ذلك؟ أمارات

 يوافق يكن ومل فرعون رجوع يشبه احلقيقة يف الرجوع هذا كان: اجلواب
 عادة هي وهذه العذاب عنه كُشف رجع كلما فرعون فكان. حقيقيا رجوعا

 يف � ويقول ١	مؤمنونَ إِنا الْعذَاب عنا اكْشف ربنا �:اآلية وتصدقها اهللا
 العذاب سنكشف أي ٢	عائدونَ إِنكُم قَليلًا الْعذَابِ كَاشفُوا إِنا �:جوابه
 � اهللا أن على صراحة تدل اآلية فهذه. وتكفرون ستعودون لكنكم قليال

. والفسق الكفر إىل سيعود أنه علمه مع ،املرء ةضراعل قبوال العذاب يكشف
 ذا ومن. القدمية اهللا سنة من واالستغفار التضرع نتيجة العذاب كشف وإن

 ذلك على وعالوة الكامل؟ التعصب أعماه قد من إال رفضه، على يقدر الذي
 مث ،الفاسق وضع يتغري اإلهلية اهليبة تتجلى حني أنه واملشهود به املسلَّم من

رمبا و. األصلي وضعه إىل الطبعيةبسبب شقاوته  يعود اهليبة تنقضي حني
 إىل تؤدي أن خيشون قضية أي عليهم ترفع حني الذين الكثريين شاهدمت
 نفسه الوقت يف كانوا وإن اإلعدام، أو الشنق أو الشديد الشاق السجن

                                                           
 ١٣ :الدخان ١
 ١٦ :الدخان ٢
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 اهليبة تلك مبشاهدة الفاسق سلوكهم رونيغي فهم ،عنهم يفرج أن يتوقعون
 البالء ذلك من اهللا ينجيهم حني مث هللا، الدعاء ويطيلون ويتوبون ويصلّون

 من يكن مل اخلالص هذا أن فورا بباهلم خيطر ضراعتهم، بسبب عليهم رمحة
 إىل ويعودون قبل، ذي من أكثر فسقا فيزدادون ،املصادفة وليد كان بل اهللا

 هنا لكن ،ذلك على أخرى أمثلة فهناك. أيام بضعة خاللالسابقة  عادام
 دعانا الضر الْإِنسانَ مس وإِذَا�: � اهللا يقول حيث اإلهلي الكالم يكفي
بِهنجل ا أَودقَاع ا أَوما قَائا فَلَمفْنكَش هنع هرض ركَأَنْ م ا لَمنعدإِلَى ي رض هسم 

ككَذَل نيز نيرِفسلْما لوا ملُونَ كَانمعي	آية يف � اهللا يقول مث ١ 
 جاَءتها بِها وفَرِحوا طَيبة بِرِيحٍ بِهِم وجرين الْفُلْك في كُنتم إِذَا حتى�:أخرى

رِيح فاصع ماَءهجو جوالْم نكُلِّ م كَانوا مظَنو مهيطَ أَنأُح ا بِهِموعد اللَّه 
نيصلخم لَه ينالد نا لَئنتيجأَن نم هذه نكُونلَن نم رِيناكا*  الشفَلَم ماهجأَن 

 من ينجيهم عندما أي...  أجناهم فلما .٢	الْحق بِغيرِ الْأَرضِ في يبغونَ هم إِذَا
  .   سابقا اعتادوه الذي والفساد الظلم إىل يعودون العذاب

 فثبت ،شهرا عشر مخسة خالل ميت مل آم السيد إن: الثاين االعتراض
  . اهللا على افترى قد القادياين أمحد غالم زاريم أن

 إذ ،باهللا والعياذ ،اهللا على افترى قد أيضا يونس النيب كان هل: اجلواب
 عدم وهو واضحا شرطا يتضمن فكان إهلامنا أما ؟داحملد وعده ختلَّف قد

                                                           
 ١٣ :يونس ١
 ٢٤-٢٣ :يونس ٢



������א��א��م��������������������������������                   � �٦٨� 

 أي يتضمن يكن مل العذاب ولنـزب يونس وعد لكن .احلق إىل عودته
 أربعني خالل قومه على لنـزسي العذاب أن على ينص كان بل شرط،

 ليونس ابتالًء اإلميان شرط أخفى قد اهللا وكان. شرط أي بدون يوما
 � يونس كان فلو واحلديث، القرآن ذكره قد البتالء فتعرض ،�
 � اهللا خيربه مل كما الشرط، هذا عن لبحث الشرط، هذا على مطلعا
 أن وحِسب البلد ذلك من ففر. ابتالءه يقصد كان ألنه اإلهلام، يف أيضا

 هذه من كثريا العلماء كبار استنبط فقد به، ويستهزئون سيكذِّبونه الكفار
" الغيب فتوح" كتابه يف � اجليالين القادر عبد السيد كتب فقد القصة،

 الذي الوعد أحيانا اهللا من يتلقوناملتميزون  عباده هم الذين اهللا رجال أن
 فيوض" يف املرحوم اهللا ويل الشاه أثاره املبحث هذا ونفس. ينجزه ال

 أخريا فاستنتج ذلك، على مثاال لألنبياء األحداث بعض وسجل" احلرمني
 الوحي يف الشروط مجيع امللهم على يكشف أن اهللا على الزام ليس أنه

 يونس حادث يف فعل كما ابتالًء الشروط بعض خيفي إنه بل واإلهلام،
 اهللا لكن ،وعظيمة حامسة كانت � يونس نبوءة أن يف شك فأي. �
 من ينج مل كما. كبريا ابتالء له سبب مما اإلميان شرط على يطلعه مل تعاىل
 عليها يتوقّف كان اليت القدمية النبوءة ألن أيضا � املسيح االبتالء هذا

 هذا إىل إيليا النيب عودة أي ؛الكلمات بظاهر تتحقق مل نبوته، صدق
 تأويالته أن الكثرية املشاكل له سبب ومما. التأويالت إىل أخريا فلجأ. العامل

 يتفق منهم واحد أي يكن ومل متاما اليهود علماء إمجاع تعارض كانت
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 قد إيليا صفات وأن ،حيىي هو إيليا من املراد إن قال قد املسيح فكان معه،
 بشدة، رفض هذا تأويله لكن. نزل قد نفسه إيليا فكأن ،حيىي يف جتلَّت

 ورد ما بعكس يؤول بأنه واتهم ،باهللا والعياذ ملحدا � املسيح ووصف
 املسيحي من يقتضي األدب مما هلذا. الصرحية والنصوص السابقة الكتب يف
 النبوءةحتقُّق  يشاهد مل إذا امللهم بيكذستعجل يف تيال  أن املسلم أو

 يف تتحقق مل � املسيح نبوءات فبعض .الظاهرة صورا يفحرفيا 
 اليوم فُسر كما آخر، زمن يف وحتققت موعد هلا ذُكر قد أي ؛ميعادها

 فترةً الشهر أو األسبوع أو اليوم من أحيانا يقصد � اهللا أن فاحلقيقة. بعام
 خيتلف آخر زمن يأيت حني مث لتشابه أحداثها ووقائعها. الزمن من معينة
 الشهر أو اآلخر األسبوع أو اآلخر اليوم إنه يقال األول، الزمن عن وميتاز
 طلوع بني ما أي تغيرين بني زمنية فترة اليوم من املراد إن فمثال. اآلخر

 زمنية فترة روحانيا اليوم من املراد سيكون كذلك. غروا إىل الشمس
 بدر لفتح بيوم وعد هناك كان كما. روحانيني تغريين بني حتدث معينة

 ذلك من املراد أن مع. الفتح يظهر وبعده فقط، يوم ميعاد هناك أن وكُتب
 فالتغري. تغريين بني كان الفتح ذلك ألن يوما يشبه وكان عاما كان اليوم

 سراج توجهو مهاجرا، آبائه بلد من خرج � النيب أن منهمااألول  العظيم
 صار قد املدينة يف السراج هذا طلوع أن ثاينالو. املدينة إىل ذلك الصدق

 مثلما أيضا، والغروب الطلوع حتقق قد فهكذا. مكة ألهل الغروب لةنـزمب
 ذلك غرب فلما. عندنا غروا لةنـزمب أمريكا يف الشمس طلوع هو
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 يف تبق مل ،األزقة تلك من اإلهلي العاشق ذلك وخرج مكة من السراج
 ذلك فقبل الربكات، وال األنوار تلك هناك تبق فلم ،املظلمة الليلة غري مكة

 زمر ا أحاطت ذلك وبعد ،مبكة أحاطت قد املالئكة صفوف كانت
 ما� قوله يف � اهللا أشار ذلك وإىل. الظالم وحل النور خرج إذ الشياطني

 حتل أن املستحيل ومن ،سراجا كان ألنه ١	فيهِم وأَنت ليعذِّبهم اُهللا كَانَ
 املدينة يف السراج ذلك طلع حني ؛باختصار. السراج حبضور العذاب ظلمة
 وظهر مكة يف الغروب عالمات وظهرت املدينة أهل على النهار طلع

 أو معني يوم حدد إذا لكنه. النهار فيهما ينحصر اللذان العظيمان التغريان
 قطعا إنسانية وتواريخ أيام ذلك من فاملراد والتكرار بالتأكيد معني تاريخ

 يتأثر ال ذلك ومع. ابتالًء الربانية املصطلحات أحيانا تظهر وإال ويقينا،
واألولياء  األنبياء أمجع عليه الذي الكامل التحقيق هو فهذا ،النبوءة مضمون
 متسرعني ألسنتهم يطلقون الذين أولئك إميان حالة ما مث .النبوءة خبصوص

  ؟احلق انكشاف ينتظرون وال
   

                                                           
  ٣٤ :األنفال ١
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 األوىل اللعنة )١(

 إثبات منها اهلدف كان اليت املناظرة يف همودعم النصارى أيد أنه هي 
 هم القساوسة هؤالء أن أثبتنا فقد. غلبوا بأم وأعلن ورسوله اهللا صدق

 حبقهم ورد الذين اليهود أولئك هم الدجال وافقوا الذين إن مث الدجال،
 الدجال، سيوالون تقريبا منهمألفًا  سبعني أن مسلم صحيح يفحديث 
 سيكونون اليهود هؤالء بأن يصرح واحلديث. أقواهلم تصديق هي فاملواالة

 اليهود شاكلة على بأخطائهم سيتمسكون لكنهم ،مسلمني احلقيقة يف
 األحاديث بقراءة لنا ويتبني ،ايهود سيدعون وهلذا النص بظاهر ويلتزمون

 مواجهةٌ وستكون فتنة ظهور عند الدجال سيتبعون اليهود هؤالء أن بإمعان
 بينما فاحتون، أم مبكرهم النصارى يقول حيث والنصارى، املسلمني بني

 ويسمع املسلمني حبق السماء وستشهد حالفهم، الفتح إن املسلمون سيقول
 يسمع كما حممد، آل يف احلق بأن - اإلهلي اإلهلام أي - السماء من نداء
 طريق هوو - ودجلهم مبكرهم هؤالء أن أي. النصارى حبق الشيطان نداء

 نداء هو الصوت ذلك كأن خداع أشنع الناس سيخدعون - الشيطان
 الطبع يهوديو سيميل وعندئذ. عيسى آل يف احلق أن ومضمونه ،الشيطان
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 اهللا وإن الدجال، أتباع من مبدارام وسيصبحون الشيطان نداء إىل
 سيعود وعندئذ بينات، آيات اإلسالم لصدق تظهر حيث أخريا سيحكم

 وإشاراا األحاديث عبارات ملخص هو وهذا. بذلة الدجال أتباع بعض
  . كثريا يتدبروها أن ينبغي اليت

 الثانية اللعنة )٢(

 إلخزاء به يستهان مما ليست أيضا وهي ،والكسوف اخلسوف لعنة يه
 شهادة هي السماوية فالشهادة حياء، عندهم يكون أن بشرط معارضينا

 أم لعنة يشكِّل إنكارها فهل. احلديث يف الواردة النبوءة حتققت لقد إهلية،
 ملدعٍ والكسوف اخلسوف الجتماع نظري أي فقدموا لعنةً تكن مل وإن ال؟
 . العامل خلق منذ رمضان يف

   الثالثة اللعنة )٣(

 فيها أطلقت اليت الكتب منافسة عن عجزهم على تترتب اللعنةي ه
 تكفريهم مع مواجهيت على يقدرون ال الذين على بصراحة اللعنات

 تضم إا بل ،بسيطة ليست احلقيقة يف أيضا اللعنة وهذه ،الدين وإنكارهم
 مجيع لتصفيد يكفي طويال حبال شكَّل طابور يف صفَّت إذا لعنة ألف

 أي حتلّ عليهم مل اآلن حىت إنه -الغريبة بوقاحتهم - ونيقول مث. املكفرين
 عقدت اليت املناظرة هذه يف للنصارى تأييدهم لعنةً يشكِّل أفال لعنة،

 الطويل احلبل هذا يساوي أال ورسوله؟ اهللا كلمة إعالء أجل من خالصة
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 شرف أن يثبت هنا من ذلة؟ أي هلم جيلب أفلم يذكر؟ شيئا لعنة أللف
 . متتالية لضربات تعرضهم رغم بشيء يتأثر ال متني قوي مكفرينا

   الرابعة اللعنة )٤(

 يف اللعنة وهذه بيانه، مر وقد املسيحي الفريق ضد النبوءة حتقق يف تتمثل
 .  تفاصيلها لذكر داعي وال كثرية، لعنات تشكيلة احلقيقة

 اخلامسة اللعنة )٥(

 أحرزناه الذي املبني الفتح هذا رغم أم وهي عليهم حتل أن توشك
 والثاين أحدهم ضد الفريق املناظر من املسيحيني فقد مات اهللا بفضل
 تعرض والرابع ،احلداد بصدمة أُصيب والثالث ،وجنا اهلالك على أشرف

 يعترف مل نإ. احيي وال ميوت يتركه مل بفزع أصيب واخلامس ،الذلّة للعنة
 آم يشجعوا ومل اآلن حىت اآلخرون واملكفِّرون الغزنويون هؤالء بفتحنا

 أن شك فال ،سنة مرور بعد له ستكون روبية ألفي ويستلم حيلف أن على
 موقفا عمد عن واختذوا باخلنازير وحلقوا مسخوا فقد. عليهم اهللا لعنة

 وذا ،أكثر اخلصوص ذا نكتب ولن ورسوله، اهللا إىل اإلساءة إىل يؤدي
 :ألن ذلك ،اجلواب هذا من احلق عبد ميان زعجـين ال أن جيب. ننهي

  . ١"رأسي به ترشق الذي هنفس احلجر هو هذا"

  .النصري ونعم املوىل نعم هو ،اهللا إىل أمري وأفوض
                                                           

  ترمجة مثل فارسي. (املترجم)  ١
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 أمحد رشيد ميان إميان الختبار جائزة روبية ألف مبنح حاسم إعالن
 نأ إعالنا املتواضع العبد هذا عن وانشر نالذي وغريهالكنكوهي 

 على املرء يداوم أن الثواب ومن وشيطان، ودجال كافر الرجل هذا
 املكفِّرين مجيع إىل إعالين يف اخلطاب وأوجه. وشتمه وسبه لعنه

 اللدهيانوي كان سواء وأكفر، بكافر وصفي عن يكفّون ال الذين
 كان أو الكنكوهي أو البطالوي أو الغزنوي أو األمرتسري أو

 على اهللا لعنة أال. اهلند من موضع أي من أو البنجاب من أحدهم
ى عل الواجب ومن. املسلمني يكفِّرون الذين املكفِّرين الكافرين

 حسن حممد ولوياملزميلهم  يشجعوا أن اآلنكل هؤالء 
 يفعلوا مل وإن روبية، ألف منا ويأخذوا على احللف اللدهيانوي
 بسبب نيطاالشي مع مجيعا جهنم سيدخلون أم فليتذكروا
 إنكارهم على املترتبة األبدية باللعنة وإصابتهم ملسلم تكفريهم

 حبسب يكون أن جيب احللف أن البال عن يغينب وال. للحق
  .اإلعالن هذا يف الوارد املضمون

  

 سجلها اليت ١واألخبار اآلثار عن تقولون ماذا ،املكفِّرون املشايخ أيها
 كتبهم يف املتقدمني أكابر من واآلخرون الشعراين الوهاب عبد اإلمام

                                                           
بأن هذه األحاديث ضعيفة أو بعض الروايات  حمله القوليف غري  إنهملحوظة:   ١

ألن احلديث الذي حتققت نبوءته على أرض  ،جمروحة أو إن احلديث منقطع أو مرسل
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 يفالبهوبالوي  خان حسن صديق املولوي منها جزءا كتب وقد بإسهاب،
 املوعود املهدي نإ باختصار، .وغريه الكرامة حجج مثل الفارسية كتبه
  :غريه فيها يشاركه ال آيات بأربع يتميز
 وسيكذبونه وملحدا ودجاال كافرا ويسمونه سيكفِّرونه املشايخ إن  )١(

 كبريا حقدا ويربون وشتمه وسبه احتقاره على العزم ويشدون ،جمتمعني
 الذي املهدي هذا من: عنه وسيشيعون ومرتدا، ملحدا ويعدونه جتاهه

 يقبله ولن واألجر، الثواب مدعاةتكفريه و لعنه ويعتربون اإلسالم، يستأصل
حقيقته تبينت قد يكون حني األخرية األيام يف لكنه. أبدا عصره مشايخ 

 املؤمنني غالبية وسيكون القلب، بصدق ال النفاق، مبحض به سيؤمنون
 الطاهرة، القلوب ذوي الزهاد أو املنعزلني املنقطعني أو العامة من باملهدي

 لنف املشايخ أما. الصحيحة مكاشفام خالل من معرفته من يتمكنون الذين
 يف املشايخ وسيكون ودجاال، وكافرا ملحدا يسموه أن إال شيئا يكسبوا

 وعندما ولباقتهم، فراستهم سترتفع. شر من حتت أدمي السماء زمنه
  . القدمية عقائدنا تنايف إا: قائلني فورا ينكروا ةقيدقعارف الامل سمعونسي

 اخلسوف زمنه يف سيحدث أنه املوعود للمهدي الثانية اآلية  )٢(
 - رمضان يف الكسوفان هذان اجتمع قد يكون ولن ،رمضان يف والكسوف

. حمدث أو نيب أو رسول أي زمن يف - بوضوح احلديث منطوق يفصح كما
                                                                                                                                   

 ؛ إذاالواقع فهو يف احلقيقة أرفع من الصحاح درجةً، ألن صدقه تبني ببداهة. باختصار
  منه النبوءة الواردة يف أي حديث فإن الشك يف روايته من اإلحلاد الصريح. حتققت
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 زمن يف العامل خلق منذ رمضان يف والكسوف اخلسوف اجتماع حيصل فلم
 اجتمعا بأما أحدهم قال ولو. قط احملدثية أو النبوة أو الرسالة مدعي أي

 سيحدث الكسوفني اجتماع بأن يفيد ال احلديث أن غري. ذلك يثبت أن فعليه
 يدعي أن احملتمل من كان احلالة هذه يف ألن ،املهدي ظهور قبل رمضان يف

 وكسوف القمر خسوف اجتماع رؤية إثر املوعود املهدي بأنه مفترٍ كل
 ظهر حني مث سهلة، بعده الدعوى ألن. األمر ويلتبس رمضان يف الشمس
لن  اآلية هذه أن احلديث يفيد بل صادق، منهم من يتبني مل الكُثر املدعون

 تأييدا ذلك على مدة مضيفحسب بل بعد  املوعود املهديدعوى  بعد تظهر
 دعوى لتأييد أي" آيتني ملهدينا إن" :حديثُ جبالء ذلك على يدل كما له

 لتنجح كنت ومل يستغلها أن مفتر أي يستطيع ال الصيغة وهذه آيتان، مهدينا
 تأييدا الشمس انكساف حدث مث سلفا ظهر قد املهدي ألن ،له مكيدة أي

 قد كانتاملؤيدة  اآليات هذه ومثل. رؤيتهما بعد املهدي يظهر أن ال لدعواه،
 النيب دعوى بعد وحتققت أيضا، � ونبينا سيدنا حبق السابقة الكتب يف كتبت
 الدعوى قبل اآليات هذه مثل إن القول فغاية. لدعواه وتأييدا تصديقا �

 هذا إىل باإلضافة وهناك. لالفتراء كبريا جماال فيها ألن اجلدوى، وعدمية مهملة
 خارق رمضان يف واملهدي والكسوف اخلسوف وجود أن وهي أخرى قرينةٌ

  . للعادة خارقا فليس والكسوف اخلسوف اجتماع جمرد أما للعادة،
 نزاع وحيدث فتنةٌ ستظهر زمنه يف أن املوعود للمهدي الثالثة اآلية  )٣(
 آل يف احلق بأن للنصارى الشيطان وسينادي املهدي، ورجال النصارى بني
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 السماء من النداء لنـزسي كما الفتح، نالوا هم النصارى أن أي ؛عيسى
 احلق أن والتأييدات باآليات اإلهلية الشهادة لنـزست أي ؛املهدي لرجال

نقشع ست النداء ذلك وبعد .املهدي مجاعة يف احلق أن أي حممد، آل يف
 . إمامهم الناس وسيعرف أخريا الشيطان ظلمة

 يهودأشباه ال املسلمني من كثري زمنه يف أن للمهدي الرابعة العالمة  )٤(
 نوافقوسي لكنهم الظاهر يف مسلمني سيدعون أي ،الدجالحالفون سي

 .بالفتح النصارى ادعاء سيصدقون أي ،الدجال

 اهللا أهل من كثريا أن صحيح. املهدي ختص األربع العالمات فهذه
 ه سيصدربأن تفيد اآلية كلمة أن غري ،أيضا هذا قبل كُفِّروا قد والصاحلني

 فهكذا. املاضي يف نظري له يكون لن بالدجال ووصفه بشدة ديهامل تكفري
 أن احملتمل من كذلك أكفر، بل كافرا املتواضع العبد أنا مسيت إذ حدث
 حيدث مل أنه غري الواحد الشهر يف اجتمعا قد والكسوف اخلسوف يكون

 أي زمن يف رمضان يف والكسوف اخلسوف اجتمع أن العامل خلق منذ
 أن الصحيح من كذلك. هذا زمين قبل احملدثية أو النبوة أو الرسالة مدعي

 تصرفات أن غري ،أيضا املاضي يف حدثت النصارى مع الدينية املناظرات
 نداء كله البلد يف أذاعوا حبيث الزمن هذا يف اآلن ا قاموا اليت التجاسر
 يفها نظريصدر منهم ي فلم واستهزأوا وتنكَّروا احلمري على راكبني الشيطان
 سيظهر الذي - اإلهلي النداء أي - اهللا من عليه الرد يظهر مل كما ،املاضي
 املنافقني املسلمني بعض أن الصحيح من وكذلك. السامعون فليتذكر اآلن،
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 قبل من اآلن ظهرت اليت املداراة أن غري ،املاضي يف القساوسة يداهنون ظلوا
 النصارى بأن وزعمهم الدجالني للقساوسة العقل ناقصي وأتباعهم املشايخ
 مكرا اإلعالنات مئات ونشرهم األفراح احتفاالت يف ومشاركتهم فاحتون،
 ،غالبني ووصفهم النصارى مرضاة نيل يف طمعا احلق أهلَ ولعنهم وجتاسرا

 النبوءة هذه حتقُّق فهذا ؛عشر الثالثة القرون من قرن أي يف نظري أي له فليس
 فليخرب الدجال، إىل سينضمون مسلم ألف سبعني بأن احلديث يف الواردة
 هاتني إن بل ال؟ أم األمور هذه حتققت قد هل اآلن املكفرون املشايخ

 وتأييد ،دجاال ووصفه املهدوية مدعي تكفري على اإلصرار أي - العالمتني
 يوجد ال حبيث بأيديهم املشايخ حققهما قد - انتصروا بأم والزعم النصارى

 هاتني حيققون أم بغبائهم أوال يتشاوروا فلم. السابقة األزمنة يف نظري له
 مدعي أي ا يكفِّروا مل وقسوة بشدة كفَّروين فكما هم،يبأيد العالمتني
وجهوا إليه ومثلي  لعناتا عليه الأمطرو ذا كان هناك منوإ قبلي، املهدوية

 البلد مشايخ مجيع واتفق الدين ومدمر ودجال كافر هبأن وأعلنوا طاعنامل
 مصداق ،يكون أن ينبغي املثال وهذا ،موهقدليف البالد يف ونشره ذلك على

 للمهدي املتميزة العالمة حققوا فقد يستطيعوا مل وإن. بالنعل النعلطابق 
 غالبني ووصفوهممن قبل أيضا  النصارى وافقوا قد كانوا وإذا بأنفسهم،

 يف الشمس وكسوف القمر خسوف اجتماع كان وإذا. بنظريه فأتوا
 فقدموا أيضا السابق يف املهدي بأنه ادعى من زمن يف حصل قد رمضان

 وأصدر والنصارى مهدي أي أتباع بني اعنـزال حصل قد كان وإذا. نظريه
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 نعلن فنحن. املثيل له فقدموا الفاحتون بأم الشيطانية النداءات النصارى
 لتقدمي شرط أي نضع وال .ربعةاأل نظائرذه ال يأيت ملن روبية جائزة ألف

 حسن حممد املولوي عند ستودع روبية األلف هذه إن نقول وإمنا املبلغ، هذا
. املوضوع ذا طلب أي وصول بعد أسابيع ثالثة خالل اللدهيانوي
 بيته يف الفريقني أمام مرات ثالث مرتفع بصوت املذكور املولوي وسيحلف

 اليت األحداث هذه أن شأنه جل باهللا أقسم إنين": ويقول حيدده، موعد يف
 ويف وواقعية لَصحيحة ذكرت اليت النظائر وأن النظري، منقطعة ليست ذُكرت

 العالمات هذه مصداقأنه  دعيالذي ي إن وواهللا. وقطعية ويقينية حملها
 كاذبا كنت وإن حتما، كافر أنه البصرية بكامل أقول وإنين احلقيقة يف كافرل

 على لنـزي الذي اإلهلي والغضب العذاب علي لنـزفلي هذا بياين يف
 املبلغ استعادة يف شرط هناك وليس. مرة كل يف" آمني" وسنقول ".الكاذبني

 احللف من املولوي ميتنع أن يكفينا وإمنا العذاب، ولنـزل امليعاد حندد وال
 وحنن. نتائجه ويالحظ املكفرين جلميع ممثلًا بصفته حيلف أو اهللا، من خشية
 واإلنكار، التكفري يف يتسرعوا ال أن بأدب العصر علماء من هنا نلتمس
 يكسبون مفل ؟احلقيقة يف صادقا يكذِّبونه الذي يكون أن احملتمل من أليس
 هل أم لكاذب؟ السماوية اآليات لنـزت فهل بالتسرع؟ عبثًا الوجه سواد
 افتراًء ار ليلَ اهللا من والكالم اإلهلام تلقّي يدعي ظل كاذب أي اهللا أمهل
 نظائر له كانت فإن اهللا؟ به يبطش ومل التوايل على عاما عشر اثني اهللا على

 املنتقم ذلك فاتقوا تستطيعوا مل وإن. األقل على واحدا تذكروا أن فأرجو
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وجود ب تفرحوا وال. جدا بكثري اإلنسان غضب من أشد غضبه الذي القادر
 املوعود املهدي كان لو أنهيف  قليال لواوتأم املسائل، بعض يف ختالفاال

 يف صرح فلماذا والسمني الغث من املسائل مجيع يف الزمن مشايخ مع متفقا
 ؟الدين على يقضي أنه ويزعمون سيكفِّرونه العلماء أن سلفا األحاديث

 حبسب املهدي لتكفري الدالئل بعض سيحوزون العلماء أن هنا من فيتبني
  .ودجاال كافرا سيصفونه ذلك على وبناء فهمهم،

  األبصار أويل يا اهللا فاتقوا
 . واهتدى احلق واتبع واتقى الرمحن خشي من على والسالم 
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 عنده الذي ذا ومن اهللا غري أحد عاقبة عن خيرب أن ميكن الذي ذا من

اخلري أن يزعم العدو إن الغيوب، العالم ذلك سوى األخرية باأليام علم 
. يذر وال يبقي ال عذاب يصيبين أن يتمىن واحلاسد ،وان كأهلَ أن يف

 وأن عليهم أفكارهم تنقلب أن ويوشك عميان هؤالء كلّ أن واحلقيقة
 ومن جدا، عاجال يهلك ياملفتر أن شك ال م، السيئ مكرهم حييق
 خبيثا، موتا ميوت وكالمه، بإهلامه فومشر اهللا من أنه كذبا ادعى

 ومن صادقون هم الذين أما. لآلخرين وعربة جدا سيئة عاقبته وتكون
 روح وتكون عليهم اهللا فضل يد ألن موم بعد حىت حييون فهم اهللا

 األرض، م وسويت وسحقوا بابتالءات مزقوا فلو. نفوسهم يف الصدق
 العامل وتآمر األربعة، اجلهات من والطعن اللعن أمطار عليهم وأُمطرت

 ال ملاذا. أبدا يهلكون ال فهم لذلك وخطَّطوا إبادمعلى  بأسره
 يصب اهللا إن احلقيقي، حببيبهم الصادقة عالقتهم لربكة إمنا يهلكون؟

 ويثمروا ليزدهروا وإمنا يهلكوا كيل ال اجلميع من أكثر املصائب عليهم
 ،مقرب ومقبول كل حبق القدم منذ اإلهلية السنة هي وهذه فأكثر، أكثر

 حيرثها حني مثال األرض إىل فانظروا. أوال للصدمات عرضة يجعل أنه
 التربة تنسحق حىت باحملراث هاصدر أشهر ويشق عدة ويقلبها الفالح

 هنا الرياح اتذروه كحلالك وتصري كاحلجر وقاسية صلبة كانت اليت
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 الفالح أن اخلربة عدمي ويظن وضعيفة ومكسورة ناعمة وتبدو وهناك،
 عليها، االستلقاء أو للجلوس صاحلة تعد مل إذ عبثا الطيبة األرض أفسد
 هذه خريات أن جيدا يعلم فهو عبثا يكون ال العاقل الفالح فعل أن غري

 ينشر مث الدرجة، هلذه ها وتعريضها للصدماتبشقِّ إال تنال ال األرض
 ترابا تصري احلبوب وتلك. هلا بذره عند احلبوب أفضل فيها الفالح
 أن إال ،رونقهاو لوا ويزول التراب، مع باالختالط ووضعا هيئةً تقريبا

 ..نظره يف القيمة عدمية هينة لكوا األرض يف يرميها ال العاقل الفالح
 غالية تكون بل الفالح نظر يف كبرية قيمةً احلبوب لتلك إن بل كال

 منها واحدة كل لتنتج األرض يف يرميها وإمنا نظره، يف جدا ونفيسة
 يرمي متاما فكذلك. اهللا عباد وتنفع وتتبارك وتزدهر وتنمو حبة، ألف
 الناس ميشي حبيث أحيانا التراب يف اخلواص عباده احلقيقي الفالح ذلك

 تلك تنبت مث وجه، كل من ذلتهم وتظهر بأقدامهم ويدوسوم عليهم
 غريب وملعان بلون وتظهر خضرة، صورة يف قليلة أيام بعد احلبوب

 منذ املقربني عباده جتاه اإلهلية السنة هي فهذه. الناظر منها ويتعجب
 الآللئ لريثوا وإمنا ليغرقوا ال لكن عظيمة ورطة يف يلقَون أم القدم،
 وإمنا ليحرقوا ال لكن النار يف م ويلقى الوحدانية، ر قعر يف القابعة
 األذى بأنواع ويؤذَون ويلعنون م ويستهزأ، اهللا قدرةُ لتظهر

 حىت ،فيهم السيئة الظنون وتزداد األقاويل شىت عنهم ويقال ويضطهدون
 ويلعنهم يؤذيهم من كل بل .صادقون أم الناس من الكثري ببال خيطر ال
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. ملدة يستمر وهذا عظيما، ثوابا يكسبه بعمل يقوم أنهيف نفسه  يزعم
 � اهللا فإن البشرية مبقتضى القبض من شيء املقرب ذلك على طرأ وإذا

 أمسع معك إين: له ويقول األوائل، صرب كما يصرب أن بقوله يطمئنه
 اهللا غرية فتجيش ميعاده، املقدر األمر يبلغ حىت يصرب يزال فال. وأرى
 األوىل فالنوبة. واحد ممزق بتجلٍّ كل األعداء فتمزق املسكني لذلك

 أنينمرارا  الكرمي اهللا أفهمين قد كذلك نوبته، تأيت وأخريا لألعداء،
 اهللا نصر لكن الشديد واإليذاء واللعن واالستهزاء للسخرية سأتعرض
 ويخجلهم، مغلوبني أعدائي اهللا جيعل فسوف املطاف، اية يف سيحالفين

 أن كما ،بذلك تبشر األمحدية الرباهني يف الواردة اإلهلامات من فكثري
 ملَكا الكشوف أحد يف رأيت فقد. بذلك تنبئ األخرى هي الكشوف

 فقال أتيت؟ أين من: فسألته. يعرضون الناس إن: يل وقال أمامي مثَل
 أحد، هو الذي من أتيت قد أي" الوِتر حضرة من جئت" العربية باللغة

 أنت هلو ،ونيرتد الناس إن :وسألتهعلى انفراد  جانب إىل فأخذته
لكن . احلالة تلك عين زالت مث. فمعك حنن أما فقال ارتددت؟ قد أيضا
قد  �اهللا  أنيل فهي  قُدرت قد اليت العاقبة أما عابرة، األمور هذه كل

 مؤلفة ألوفا عددها البالغ الكشوفيف و تكررةامل هلاماتاإل يف يل أظهر
 أخريا الفتح من أمكِّنك سوف إين: قائال الشمس وضوح واضحة وهي

 ستبقى مجاعتك وإن ،األعلى أنت وإنك مة كل من ساحتك وأبرئ
 بصوالت صدقك أظهر سوف إين: وقال. القيامة يوم إىل أعدائها فوق
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 ألن بل أحد ليقبلها اإلهلامات هذه أكتب مل أين باالنتباه واجلدير .عنيفة
 فستزيد اإلهلامات هذه حتقُّق أوان يأيت وعندما ،وموعدا مومسا أمر لكل
  . ويقينا وطمأنينة إميانا املستعدة القلوب العبارةُ هذه

  .اهلدى اتبع من على والسالم
  

*********  
@ @
@ @
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 كان أمرتسر يف النصارى مع حدثت اليت املناظرة يف أعلناها اليت النبوءة

  : جزءان هلا
 الذلة وسيصيبه اهلاوية يف سيقع حق على ليس الذي اخلصم الفريق -  ١

  . واهلوان
  .  واهلاوية الذلة من يسلم فسوف احلق إىل رجع إذا -  ٢

 الفريق من بنفسها تناظر مل اليت اجلماعة أحوال عن االحقً سنتكلم
 أو مؤيدين أو مساعدين بصفتهم الفريق من يعدون كانوا بل اخلصم
 قد كان الذي آم اهللا عبد السيد أحوال بإجيازو أوال ونبني زعماء.
 - اهلاوية كلمة فسرنا قد وكنا ،شخصيا للمناظرةمن الفريق اخلصم  انتخب

. احلق إىل يعود أال بشرط ،املوت منها املراد أن - اإلهلامية اجلملةالواردة يف 
 اإلسالم هيبة من خبوفه أنه اخلاص إهلامه يف علينا اهللا كشف قد واآلن
 عنه أخر مما احلق، إىل العودة من نوعا أحرز قد قلبه على والغم اهلم وإيراد
فقد قال ذلك  نفسه، يف ذلك اهللا يراعي أن الضروري من كان ألنه ،املوت
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 خيرا ذَرة مثْقَالَ يعملْ فَمن�: املقدس كتابه يف قال قد الذي الكرمي الرحيم
هري	م اهللا عبد السيد نال فقد حتما، أجره يناللن يضيع عملُه وس أي ١آ 
 أنه غري اإلهلام، يف الشرط حبسب ما نوعا اإلسالم عظمة إىل عودته أجر
 فسوف واإلساءة اللسان وسالطة التجاسر إىل عاد إذا أنه أيضا املؤكد من

 حتقق صدق قد آم اهللا عبد السيد أن وصحيح. الوعد ذلك فيه يتحقق
 للحسم أننا غري ،مدينة إىل مدينة من وتنقُّله وذعره وأوهامه بفزعه وعدنا

 أسلوبا نقدم املبني، الفتح أحرزنا بأننا كله العامل وإلراءة حالفَنا الفتح بأن
 هذا تصرحينا يرى كان إذا آم اهللا عبد السيد أن وهو للتسوية يسريا سهال
نا بقبوله وليخربنا كالشجعان فليربز ،وافتراء وزور كذب جمرداقتراح 

. اإلعالن هذا نشر من٢أسبوع خالل التالية األسطر يف املذكور املفصل
 مخسة خالل قلبه ختوف مل اإلسالم صدق فكرة كانت إذا أنه واالقتراح

 اهللا أمامقر ي ومل اهلم، دوامة يف وصدقه اإلهلام عظمةُ تلقه ومل شهرا، عشر
 ومل ذرة، مثقال اإلسالمية النبوءة خيش ومل بالتوحيد الذي قدمه اإلسالم

 أمام األمور هذه كل فلينكر ذرة، مثقال الثالوث يف عقيدته عن ينحرف
 عظمةُ تستول مل إذ قط، ذلكأيا من  أفعل مل: قائال مرات ثالث الفريقني

                                                           

 ٨ :الزلزلة ١

لرسالة تصل من قاديان إن ميعاد أسبوع ليس قليال بل هو كاف، ألن املحوظة:  ٢
ألن الفريق الذي  ،إىل أمرتسر يف اليوم التايل، وإن إعطاء هذه املهلة خمالف للحكمة

قد ازم يف احلقيقة ميكن أن خيدع آالف البسطاء يف بضعة أيام هذه ويلقيهم يف هوة 
 منه  الضالل، إال أن هذا امليعاد وسع فقط إمتاما للحجة.
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 املسيح ألوهية بعقيدة أمتسك وظللت ،واحدة حلظة قليب على اإلسالم
 يف كنت وإن اإلسالم، وأعادي ا أمتسك زلت وما بشدة، اهللا ابن وكونِه

 أين للخلق يؤكد ودمار بذلة املوت واحد عام خالل فليصبين كاذبا هذا
 ستقول االعتراف هذا آم اهللا عبد السيد يعلن وعندما. احلق أخفيت
 بعد روبية ألف صرةُ فورا له مستقد فعندئذ آمني،: مرة كل يف مجاعيت
 مارتن الدكتور من ةرمسيال الوثيقة لكستكون تو ة،رمسيال الوثيقة استالم
 األلف هذه أن امضمو وسيكون كضمان، الدين عماد والقس كالرك
 واحد عام خالل مات فإن أمانةً، آم اهللا عبد السيد عند أودعت روبية

 أي نقدم ولن ضامنني، بصفتنا فورا املبلغ هذا نعيد فسوف تصرحيه حبسب
  . املبلغ إعادة يف حجة أو عذر

 هذا فسيكون امليالدي التقومي حبسب واحد عام خالل ميت مل إذا أما
 خالل املواجهة هلذه طلبا يرسل مل وإذا فتحه، عالمة ويعد له ملكا املبلغ

 ،كالرك مارتن الدكتور واسم بامسه املسجل إعالننا استالمه من أسبوع
 هذا. صادق إهلامنا وأن. اإلسالم حالف الفتح أن على أكد أنه فسيفهم

 ديمكا وسيدمر عباده، صدق لبيان � اهللا صدرهسي الذي احلكم هو
عناء  آم اهللا عبد السيدنكلف  وال. ممزق كل الكذب وميزق الزور

 مع بيته إىل نذهب سوف بل التصريح، هلذا أمرتسر يف بيتنا إىل ضوراحل
 مع هعند حضرن أن اخليار لنا سيكون دعوته وبعد دعوته، بعد روبية ألف

. دعوته بعد أسابيع ثالثة خالل يوم أي يف روبية ألف مع مجاعتنا
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 بعد حنضر مل إذا مث مسجلة، رسالة لدعوتنا يرسل أن عليه لزاما وسيكون
 خملفي فسنعد أسابيع ثالثة خالل روبية ألف مع مسجلة رسالة استالمنا

 حيضر بأن نزعجه ولن شخصيا بيته إىل حنضر وسوف وكاذبني، الوعد
 ميكن بل التصريح هذا إلدالء اجللوس أو القيام بطلب نضايقه لن بل هو،
 ثالث املذكور بالتصريح فليدلِ. سرور بكل السرير على مستلقيا يبقى أن

 كان آم اهللا عبد السيد حبق لنبوءتنا أن مكررا، القراء ونذكِّر مرات،
 العودة أن باالنتباه واجلدير. احلق إىل عودته وإما موته إما أي جانبان،

 فقد اخللق اطالع أما. يعلمها اهللا لكن اخللق، عليها يطلع ال قليب فعلٌ
 عبد السيد منعت قد ومصلحته اهللا حكمة وإن. لذلك احلكم هذا قدمنا

 هذه يف منتهاها والبذاءة اإلساءة بإبالغ املوت أسباب توفري من آم اهللا
 الشرط من ليستفيد اإلسالم، عظمة هيبة قلبه يف ألقت قد بل ،املدة

 ميهل أن يريد � اهللا وكان. العائدين حبق اإلهلام نص يف املذكور
 يبصر الذي احلكم يصدر مث مزورة، بفرحة ليفرحوا قصرية لفترة النصارى

 للعنيدين ويتبني ،األموات اوحيي السمع من الصم ويتمكن العميان به
 إعالم يف أمرتسر نصارى كتب فقد. فادحا خطأ ارتكبوا أم واحلساد

 صادقني أنفسهم يعتربون كانوا إذا فاآلن آم، أنقذ قد املسيح رم أن
 منقذا املصطنع إهلهم كان إذا ألنه ،املواجهة من خيافوا أال عليهم فيجب

 حل فإذا. احلاسم احلكم هذا عند حتما أيضا حيميهم فسوف احلقيقة يف
 إهلهم على يتوكلوا أن جيب ،الوجه سواد النصارى جلميع فيجلب املوت
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 أن له أىن مات فمن. الفتح حيرزوا لن أم وليتذكروا يتولوا، وال الزائف
 هذا. نعبده الذي القيوم احلي هو الوحيد فاملانع اآلخرين، عن املوت يدرأ

 الفريق من للمناظرة انتخب الذي آم اهللا عبد السيد أوضاع من بيناه ما
 اخلصم الفريق أعضاء مصري إليه آل الذي ما التساؤل ينشأ وهنا. اخلصم

 من شيئا تذوقوا قد فهل املنظمني، أو املؤيدين أو املساعدين من اآلخرين
 منهم واحد وكل ،تذوقوه بالتأكيد أم فاجلواب ال؟ أم اهلاوية طعم

 غادر قد زعيما، كان الذي "رايت" فالقس. امليعاد خالل كامال تذوقه
 للمصائب تعرض فقد آم اهللا عبد السيد أما الشباب، عز يف العامل هذا

 أصيب كالرك مارتن والدكتور أيضا، جنازته حضور يستطع مل ورمبا
 فأحدهم اخلصم الفريق من املساعدون أما. جرحته املفاجئ بصدمة مبوته
 الكتب بقراءة كثريا الناس وأزعج حلقه جرح الذي -هاول تامس القس
 أصيب حبيث عاجال املناظرة بعد به البطش مت -مراراعلى الناس  احملرفة
 الذي اهللا عبد القساملساعد  منهم وكان عليه، يقضي كاد عضال مبرض
 العربية الكلمات بعض يقرأ وكان خلسة، القرآن آيات يري كان

 نعرف وال املوت، على به أشرف مرض أصابه قد اآلخر فهو املكسرة،
احلبل  رقبته فأصاب الدين عماد القس أما. خال قد أو شفي قد هل

 "احلق نور" مبثل اإلتيان عن عجز قد إذ ،الطويل لذلة "ألف لعنة"
 من أي أخربين اآلن اآلخرين، إخوته مجيع اللعنات هذه يف وشاركَه

 حنن تقدير، أقل على منهم واحد على دلَّين اهلاوية، من جنا الكامل الفريق
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 يؤيد معارض شيخ أي كان إذا أنه أخريا ونكتب .شواهدنا سجلنا قد
 مسيحي أي املبني بفتحنا يعترف مل اآلن أو حىت املسيحي الدينبشقاوته 

 يشجع أن فله -غري حملِّق الشعر مطلق -سيخي أو آري أو هندوسي أو
 .نقدا روبية ألف ويكسبه سابقا، املذكور حللفعلى ا آم اهللا عبد السيد
 وإن حلفه، بعد واحدة دقيقة حىت له أدائها عن نتأخر لن أننا نؤكد وحنن

 فسنحسبه األنذال والسوقيني األوباش شاكلة على يستهزئ وظل يفعل مل
 فهو التكذيب على أصر فإذا طبعه، أصاب قد اخللل وأن النبالء، غري من

 إىل للسفر مضطرا كان وإذا. الكاذبني على اهللا لعنة ومصداق كاذب
حسابنا  على له سنهيئ أننا نعد فنحن الصدد ذا آم اهللا عبد السيد
طويل  سيخيا أو هندوسيا كان وإن .أراد ما أو فةاحمل وذون أالرب أو العربة
 فطريق. أيضا لطعامه النقود له فنقدم ،آخر دين أيأتباع  من أو الشعر
كاذبني أو  يعتربنا أن حالل ابن بأي جيدر وال ودقيق، سوي هذا احلكم

 إىل اللجوء دون ،وميرح يفرح أو األسواق يف منا يسخر أو مهزومني
 يعادون فهم حق بغري العداء يناصبونين الذين أن غري. هذا احلكم طريق

 أن يتذكروا أن جيب لكن الباطلة، ةماملتراك التهم بإلصاق بظلم اإلسالم
 يتعرض ومل امرأة أي بطن من قط خيرج فلم صادق، حق إله اإلسالم إله

 ألوهيته نظام أن حقه يف أحد يظن أن عن هنـزم وهو والظمأ للجوعقط 
 بباله فخطر للخالص، طريقا وال سبيال جيد مل إذ معينة ملدة فسد واختلَّ

 فكرة بباله ختطر ومل مرمي، من ابنه ينجب أن كله العمر مضي بعد
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 إله بأنه الكامل اإلله حبق القول نستطيع ال كما مرمي، والدة قبل الكفّارة
 كال نفسها، تلقاء من أزلية قدمية واألجسام األرواح وإن فقط، باالسم

  .       شيء كل وخالق املقتدر القادر هو بل
 جزأي من الثاين باجلزء عمل اهللا أن يف السر هو ما سائل سأل وإذا
 املوت جانب أن فاجلواب آم؟ اهللا عبد السيد موت إىل يتوجه ومل النبوءة
 أمر املوت هل بعضهم قال إذ. اعتراضات وحمل ملتبسا صار قد كان

 إنه قالوا وبعضهم أشهر، ستة خالل مبوته سلفا تنبأ طبيب فقد جديد؟
كما فيه؟ آيةَ فال مات وإذا حمتمل فاملوت ضعيف إنه قالوا وبعضهم مسن 
 احلكيم اهللا فرأى. بسحره وسيقتله متمرس ساحر إنه: حبقي بعضهم قال

 فأزالوا فيه، ومشكوكا هينا اجلانب هذا جعلوااملعترضني  هؤالء أن العليم
 كانوا الذين سيخجل وبذلك الثاين اجلانب�  فاختار األفكار، عن أثره

 احلق، إىل القلوب إمالة على يقدرون ال السحرة ألن السحرة، من يعدونين
 عبد السيد عن املوت � اهللا رأخ فقد ورسله، وأنبيائه اهللا فعل هو وإمنا
 تستويل اإلسالم هيبة جبعل الثاين للجانب وعرضه األسباب هلذه آم اهللا

 فبدأوا املنسي املسيح رم وتذكَروا طرقهم بدلوا النصارى لكن قلبه، على
 فتحتم ؛آم اهللا عبد السيد أنقذ الذي ،قادر إله املسيح الرب أن يزعمون

 هذا يقدر هل العامل على الباطل اإلله ذلك حقيقة � اهللا يكشف أن
 من أحد إنقاذ على -"املسيح ربنا: "هحبق يقال الذي - الضعيف اإلنسان

 إله قدرة مدى ما اآلن وسنرى املوت جانب ظهور حان فقد. املوت
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 هذا ننهي وهنا ؟الباطل اإلله ذلك على توكلهم مدى هو وما النصارى؟
  اهلدى اتبع من على والسالم. ردهم وننتظر املوضوع

  :املعلن
      غورداسبور حمافظة يف قاديان من أمحد غالم املتواضع العبد

٩/٩/١٨٩٤  
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  اإلسالم فتح             اإلسالم فتح             اإلسالم فتح
@ @

@æýÇ⁄aïãbrÛa@�@òîië‰@ïÐÛc@ñŒöb@ @
  

  حلفه فور آم اهللا لعبدهذه  روبية ألفا ستسلَّم

  نسخة ١٠٠٠٠نشرت 

  )روبية ألفَي إعالن(    الرحيم الرمحن اهللا بسم     )روبية ألفَي إعالن(
@ @

Õ§a@Éß@Þe@†àª@����@ @
 إىل مال آمالسيد  أن املؤكد من أنه ٩/٩/١٨٩٤ إعالن يف كتبنا لقد

 قولنا كان وإذا اإلسالم، عظمة قلبه يف وأثرت النبوءةميعاد  أيام يف احلق
 اخلطر، أيام يف احلق إىل يعد مل أنه على حيلف أن فعليه صحيحا ليس هذا

 أرسلنا قد اهللا خلق على احلقيقة هذه ولكشف. فورا روبية ألف منا ويأخذ
 عماد والقس كالرك مارتن والدكتور ١آم إىل مسجلة رسائل ثالث

                                                           
 ونةأيها السيد آم! أنت تعلم أن الكاذبني اخل: عبد اهللا آمالرسالة إىل السيد  ١

من املسلمني باالسم فقط أو املشايخ أو النصارى قد أشاعوا اخلرب الزائف بكثرة أنك 
جنوت من وعيد املوت رغم أنك مل تعد مطلقا إىل دين اهللا احلق الطيب اإلسالم. وأن 

 اهللا جل شأنه الذي ترجتف األرض النصارى غلبوا، وبطلت النبوءة. بينما أخربين
والسماء من هيبته وعظمته، أنك عدت إىل اإلسالم يف اخلفاء يف أيام اخلوف مصابا 



������א��א��م��������������������������������                   � �٩٤� 
                                                                                                                                   

لذلك  ،ختفي ذلكلكنك مبنتهى اهلم والغم. أي قد رسخت عظمة اإلسالم يف قلبك، 
قد أنقذك عالم الغيوب واملطلع على أفكار اإلنسان العميقة واخلفية حبسب الوعد 

حبسب هذا مطلقا زل إذا مل تصلح نفسك ـلشرط من العذاب الذي كان سينوا
يف نظرك غري صحيح اإلهلي ة اإلسالم. وإذا كان هذا اإلهلام عظمالشرط ومل تخف 

والعياذ باهللا فأحلّفك بذلك القدوس الذي خلقك والذي سترجع إليه أن تكذِّب هذا 
 ،بوضوح إن هذا اإلهلام كاذب يف اجتماع عام بالقسم ثالث مرات أمامي وتقول

إن هذا اإلهلام كاذب، وإذا كان اإلهلام صادقًا «فأَقِسم ثالث مرات بصراحة: 
» وكذبت أنا فأصبين أيها اإلله القادر الغيور بعذاب بئيس وأمتين ذا العذاب

وعندئذ سأقول "آمني" مع بعض خملصي املتواضعني الذين يتعرضون هلذه اللعنات. 
س من رب العرش أن يفتح بيين وبينكم فتحا حامسا. إن اإلهلام الذي أمسعتك وسألتم

إياه ال يعلمه أحد غري اهللا إال حنن االثنان، فأناشدك بذلك املالك أنه إذا كنت تكذِّب 
ف املذكور أمامي. لقد إهلامي فأرجو أن تفتح باب احلكم السماوي بالتصريح احمللّ

احلزن واألمل وتعرضنا للعنات واعتربنا كاذبني. لذا أحلّفك اضطُهدنا وأوذينا وأُصبنا ب
باهللا القادر القوي الذي يرجتف من جالله حىت املالئكة أن  -مضطرا -مرة ثالثة

لكي  ،تقسم أمامي يف اجتماع عام حبسب ما بينت يف اإلعالن لتحسم القضية معي
صدقي وكوين على  وإن مل تفعل ذلك فقد ختمت على .يهلك الكاذب ويباد املزور

الذين  ؛دت وجوههماملسلمني والنصارى األشرار وسو أولئكحق. وأثبت كذب 
واآلن أي على الدعاء  .وننتصربشدة ويقولون إن النصارى هم امل مارقون كاحلهين
ك الكاذبني حبسب وعدك. (آمني) أنمنهاكشف احلق يا حي يا قيوم وأَهل .  

آم وحده بل كانت تتعلق جبميع السيد : مل تكن النبوءة اإلهلامية ختص ملحوظة
. أما آم للحرب املقدسة أعضاء الفريق اخلصم الذين عهدت إليهم مهمات خمتلفة

املكسور الذي مل يكن يقدر على قطع شعرة للصدق.  فلولفقد سلِّم بيده السيف امل
وبعضهم مستشارا وبعضهم زعيما، أما بقية أعضاء الفريق فكان بعضهم مساعدا 

وكانت اية هذه احلرب أن بعضهم قتل يف مخسة عشر شهرا وبعضهم أصيب 
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 رسالةبصفته ممثال آلم  كالرك مارتن الدكتور من تلقينا وباألمس. الدين
 أننا ورغم. حال أي يف للحلف مستعد غري آم أن جليا امنه تبني رفض
 مل لكننا املوعد مضى فقد ١٠/٩/١٨٩٤ من بدءا أسبوع موعد له حددنا

 اهللا عبد السيد أن اآلن حىت يثبت أفلم. وحيدةالالرفض  رسالة غري منه نتلق
 ؟النبوءة زمن يف قلبه يف اإلسالم عظمة بترسيخ حتما احلق إىل عاد قد آم
 ننشر فاآلن ذلك، يف يشكّون يزالون ال الفهم ناقصي املتعصبني بعض لكن
 آم إن ونقول ،روبية أللفي اجلائزة مبلغ ونضاعف الثاين اإلعالن هذا
 مل اإلسالم عظمة أن عام اجتماع يف باهللا مقسما مرات ثالث صرح إذا

 يتمسك وظل اإلسالم، يعادي ظل وأنه النبوءة ميعاد خالل قلبه يف تؤثِّر
 ألفا فورا له تسلَّم فسوف وبالكفارة، اهللا وابن إله � عيسى أن بعقيدة
 تأخرنا وإذا. ٩/٩/١٨٩٤ إعالن يف الواردة الشروط حبسب نقدا روبية
 اليت اللعنات مجيع فسنستحق روبية ألفي تقدمي عن واحدة دقيقة حلفه بعد

 ونكون شك بال كاذبني وسنعتبر السفهاء، املعارضون إلينا يوجهها
 أعرض وإذا ونلعن، كتبنا يف النار تشعل وأن نعدم بأن جديرين بالتأكيد

 األحبة مجيع فليتذكر اآلن حىت جائزةً الكبري املبلغ هذا مع القسم عن آم
 غالب اإلسالم وأن النصارى من خوفه رد احلق أخفى أنه واألعداء
 هوضع أي احلق إىل عودته على وحيد شاهد كان هذا قبل. ومنتصر

                                                                                                                                   

ووضع يف سجن املذلة لألبد،  ،ذات ألف حلقةلعنة جبروح وبعضهم اعتقل بسلسلة 
 أما آم فقد هرب خائفا وجلأ حتت راية عظمة اإلسالم. منه
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 أما. شهرا عشر مخسة ا قضى اليت واهليبة اخلوف نتيجة املضطرب
 نقدا، روبية بألف له إغرائنا رغم احللف رفض أنهفهو  الثاين الشاهد

 وإذا ،روبية ألفي نحمب نا هذاإعالن هو ظهر اآلنالذي  الثالث والشاهد
 أن صادق ألي ميكن فهل. عودته ثبتت فقد املرة هذه الرفض على أصر

 يقول بينما ؟� اهللا بيد نفس كل أليست ؟املوت من خوفا يرفض
 نتيجة جنا قد بل ،مث كال كال: نقول وحنن أنقذه املسيح بأن النصارى
 اعنـزال هلذا وأىن. يف اإلهلام الشرط قلبه حبسب يف اإلسالم عظمة ترسيخه

 فضله عليه أَنزل فقط املسيح أن احلق من كان وإذا! حلفه دون يحسم أن
اليت ال شرط  احلامسة املعركة هذه يف الفضل عليه لنـزسي أنه املؤكد فمن
 أيام يف سرا اإلسالم إىل عاد قد كان أنه احلق من كان إذا أما. أيضافيها 
 حتما املوت عليه خيف سيحل مل بأنه حلفه بعداآلن ف احلقيقة، يف اخلطر
 وال حتما احلكم هذا سيصدر ؛باختصار. شرط استثناءتأخر و أي دون
 ألفي مبنح إعالننا بعد صدور حىت احللف رفض وإذا ،١منه اهلروب ميكنه

                                                           

يف خالل أيام حتديد شروط املناظرة  كد يلأ السيد عبد اهللا آم قد كان: ملحوظة ١
 ،أنه بعد رؤية اآلية سيصلح عقائده حتما -يوهو مازال حمفوظا عند -عقْد خطي

تفيد بأنه باطنية حيث أي سيقبل اإلسالم، وهذه الرسالة أيضا تشهد على حالته ال
قه كان مستعدا سلفا لقبول احلق. مث حني نزل هذا اإلهلام الفياض بالرعب يف ح

وحتقَّق ضده، وكان قد تنبأ مبوته الذي يشق بالطبع على كل واحد، إذ كل واحد 
قصرية، وكان قد وعد باعتناقه اإلسالم يف وقت مل يكن خيطر المن البشر حيب حياته 

بباله أن اآلية املطلوبة ستتعلق مبوته بشرط أال يعود إىل احلق، وكان قد قرئ عليه 
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والقوة وبكلمات قوية غاية يف الوضوح. أفليس من  ذلك اإلهلام مبنتهى التأكيد
احملتمل إذن أن يؤثر ذلك اخلطاب القوي يف القلب املستعد والنادم بشدة، وأنه حتما 
مال إىل إصالح نفسه سرا متأثرا بذلك اإلهلام املنذر، كما تشهد على ذلك تصرفاته 

فيد أيضا أنه مل يكن األخرى النامجة عن منتهى االضطراب واخلوف. وهذه الرسالة ت
مقتنعا أبدا بعقائد الثالوث ودم املسيح والكفارة، ألن الذي يقتنع بعقائده بصدق 
القلب ال ميكنه أبدا أن يصرح بأنه سيتخلى عن تلك العقائد بعد رؤية بعض اآليات، 

ط يده موجودة عندنا، وميكن أن يطلع عليها من كان يشك األصلية خبإن رسالته 
  فيها. منه
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 العاملليشهد ف كثمرة ناضجة، إزعاج أي بال اسيكسبهاليت  نقدا روبية
 نكراء زمية منوا النصارى وأن ،الكامل الفتح أحرزنا أننا على بأسره

 إعالن رغم حيلف مل حني ألنه ،أول بإعالن نكتفي أن حقنا من كان. علنا
 هذا أصدرنا أننا غري بصراحة، احلجة عليه أُقيمت فقد له جائزةً روبية ألف

 ذوي على رمحةً صدقنا على ثالث كشاهد روبية ألفي مبنحمكررا  اإلعالن
 الذين املكفرين املشايخ مجيع فليقنعه. واملتعصبني واحلساد سطحيةال عقولال

 لكرامتهم مراعاةً حيلف بأن قلوم أعماق من للنصارى الفتح يتمنون
على  ال االمتناع منه، أو حللفالقطعي على ا احلكمبناء ف .أيضا وكرامته

 بنفسه آم أثبت وقد ،فقط احلق إىل العودةشرط ب صراحة شروطامل اإلهلام
 يف تصرحيه ورد قدف شديدا، خوفا بإظهاره الشرط ذلك من استفاد أنه

 فشانأ نور جريدة من ١٢ رقم للصفحة األول العمود من األول السطر
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عىل أوضاع آتهم الخفية املؤكِّدة أنه عاد إىل الحق -باإللهام-إن اطالعنا  فلُيفهم يقينا • �
ه وغمعىل أن هذا األمر الخفي كان يف قلبه، وأن هللا العليم الحكيم قد أطْلع عبَده عىل ذلك وعظمِة اإلسالم، يشكل آيًة آلتهم. وسواء أدرك ذلك أحٌد أم ال، إال أن قلب آتهم ليشهدّن   ولهذا السبب لن يواجهني أبدا ألنني صادق واإللهام صادق. منهه الناتج عن قبوله هيبَة اإلسالم وصدِقه وU يكن لهS سبٌب غR ذلك. وأنبأه ِبَهمِّ
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 وقد .أُقتل سوف أين أظن كنت: فيه قال حيث ١٤/٩/١٨٩٤ يف الصادرة
 ببكائه وأفاد األمور، هذه عن حتدث عندما بكى أنه نفسه العمود يف ورد
 النبوءة تأثري أن على شهادة يشكل أيضا فبكاؤه. كبريا أملا ظل يعاين أنه

 اليت واجهها آفة فأي كاذبا يعتربين كان إذا وإال ،قويا فيه كان اإلسالمية
 يستعد مل أنه وهي اآلن ظهرت شهادة وأكرب يبكي؟ زال ما بذكْرها
 كذبهجرب  الذي فاملرء وإال. روبية بألف إياه إغرائنا بعد حىت للحلف

 الفتضاح يتحمس أن عليه جيب كان متتالية شهرا عشر مخسةَ مدى على
 واحدة مرة وليس مرة ألف للحلف يستعد أن ينبغي وكان ،احملض كذبه
  . صراحة الكاذبني من ويعتربين صادقا نفسه يرى كان ألنه. فقط

 عليه، أخرى تلو حجة إلقامة أخرى روبية ألف ننفق حال كل على
 وليتذكر. صدقنا على ثالثا شاهدا يشكل الذي هذا روبية ألفي إعالن فنصدر

 بأن القول أما كاذب، ألنه ، ملاذا؟أيضا املرة هذه حيلف لن آم أن معارضونا
: ونتساءل. حمتمل عام خالل املوت أن يشك أنه عن ناجم احللف عن امتناعه

 إهلني بني معركة كانت إذا واآلن غريه؟ أم املسيح أإهلُهم مييته؟ سوف من
صطنع الذي اختذه امل لههو اإل والثاين احلق اإلله هو الذي إهلنا أحدمها

 قد بل وقدرته املسيح بألوهية يؤمن آم كان إذا احلالة هذه ويف النصارى،
  .احلامسة املعركة هذه يف حمالة ال احي يبقيه أن منه فليلتمس ،سابقا هجرب

 عاما ٦٤ آم عمر كان إذا. لموتل عرضة واحد كل أن الطبيعي من
 على الطبيعة لقانون خنضع وكالنا العمر من تقريبا عاما ٦٠ أنا بلغت فقد
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 أننا حنلف أن فنستطيع احلق، إلثبات القسم هذا منا طُلب فإذا. سواء حد
 � أنه يقينا نؤمن ألنا واحد، عام عن ناهيك أعوام عشرة سنعيش

 هذه مثل يف الشك ساوره من أما الدينية، املواجهة يف حتما سينصرنا
 وملحد اإلميان عدمي فهو مصادفة ميوت أن احملتمل من أن الدينية املناظرة
 حكم دون مصادفة الناس ميوت وهل إهله؟ بيد واإلحياء اإلماتة أليس جدا،

 احلياة كليهما.و املوت يجانب شملت واملصادفة االحتمال إن وثانيا احلاكم؟
 حتدث مل جديدة حادثة املوت ألن وأغلب أقوى املوت عدم جانب إن بل
 يؤكد املوت من فاخلوف. سلفا موجود عادي أمر احلياة بينما ،بعد

 معركة هذهيا صاحيب، ف. املقتدر القدرة كامل بإهله يؤمن ال أنه بصراحة
 ربنا قدرة أن نعلن وإننا حصرا. احلق الصادقاإلله  يغلنب فسوف إهلني، بني
 احللف على آم أقدم إذا أما ،احللف عام يف منوت ولن حتما ستظهر هذه

 لن إذ آم إله على حتل مصيبة أيمما جيدر التأمل . حتما فليهلكن الكاذب
 أي يبق مل ؛باختصار املنقذ؟ ياملنج منصب عن ويستقيل محايته على يقدر
. حيلف وإما قادر إله املسيح بأن اإلميان عن يتخلى أن فإما ؛للهروب سبب
 قادر غري اهللا ابن مسيحه أن عام اجتماع يف التصريح هذا أعلن إذا أجل
 ثالثة أو العام ثُلث حيا إبقائه على قادر هو وإمنا سنة ملدة حيا يبقيه أن على
 نقبل فسوف الوقت، من القدر هلذا عابده عمر يطيل أن يستطيع فهو أيام
 تلقّي بعد حىت توىل وإذا. أيام ثالثة حىت أو أشهر أربعةب التصريح هذا بعد

 مكان كل يف الكامل نافتح تدق طبول فسوف روبية ألفي إعالن
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آلم  حندد وحنن ويتردون، كلُّهم النصارى وأشباه النصارى وسيخزى
هي  هي الشروط وبقية ،اإلعالن هذا نشر بعدموعدا لذلك مدة أسبوع 

  اهلدى اتبع من على والسالم. ٩/٩/١٨٩٤ إعالن يف بصراحة أعلناهاكما 
 املعلن

        القادياين أمحد غالم مريزا
٢٠/٩/١٨٩٤  

  بأمرتسر هند" رياض" مطبعة يف طبع
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  الفاحتني خري وأنت باحلق قومنا وبني بيننا افتح ربنا ..ونصلي حنمده

@ @

æýÇ⁄a@@sÛbrÛaòîië‰@Òüe@òqýq@ñŒöb� 

@ @

 فور له ستسلَّم جائزةً روبية آالف ثالثة آلم حددت هذا اإلعالن يف
 األثرياء من اثنني من رمسية بصفة خطي ضمان أخذ بعد احللف على إقدامه

 بنفسه، هو خيتارمها لرجلنيهلما أو  املبلغ يسلَّم أن ميكن أو. املوثوق م
 من فسنعترب آنفا املذكورة الشروط حبسب املبلغ تسليم عن أعرضنا وإذا

 اإلعالن، هذا نشر يوم من أسبوع خالل الطلب يصلنا أن وجيب. الكاذبني
 ثالثة خالل يوم أي يف املبلغ مع آم عند نحضر أن يف اخليار لنا وسيكون

 مدينة يف أو فريوزبور  أو أمرتسر يف آم السيد عند حنضر مل وإن. أسابيع
 األسابيع هذه خالل روبية آالف ثالثة مع البنجاب مدن من آم يقترحها
. شك بال الكاذبني من نعترب فسوف ،منه مسجلة رسالة تلقّي بعد الثالث

 مدانني حنن نعترب سوف بل ،عليه احلجة إلقامة بعد فيما حق لنا يكون ولن
  .لألبد وكاذبني ومغلوبني

 من املعرفة وعدميي باملشايخ يتعلق: أوهلما جزءان هذه لعبارتنا
 ويعدون مربر، دون فاحتني النصارى يعتربون الذين والنصارى املسلمني
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 وعنادهم الباطين خلبثهم يفهمون وال ضعيفةً، فتحنا على الساطعة الرباهني
. وواضح جدا بديهي هو الذي السوي السديد القومي األمر وغبائهم
 اآلن. عليه اهللا حجة فيها أقمنا آم السيد إىل رسالة يضم الثاين واجلزء
 املسلمني من املعرفة وعدميي البخالء املشايخ اعتراضات فيما يلي نسجل

    .عليها ونرد والنصارى
 . التأويالت إىل يلجأ فاآلن النبوءة بطلت لقد :األول االعتراض  )١(

 العيون وافتحوا اهللا واتقوا وتأملوا العدل بأهداب متسكوا: فاجلواب
 أو جانبان له كان هل املناظرة، اية عند إمالؤه مت الذي اإلهلام واقرأوا
أمل فقط؟ واحد جانب مل إذا اهلاوية يف سيلقى بأنه وجالء صراحة فيه يرِد 

 هناك يوجد أو تأويلٌ هذا هل ،باهللا مقسمني قولوا واآلن احلق؟ إىل يعد
 هل اجلانبني، من أراد ما حيقق أن يف خيار � هللا يكن أمل صريح، شرط

   سلفا؟ صرحيا واضحا شرطا يضم اإلعالن كان أم الحقا أولْنا قد
 أن ثبت كيف لكن موجود الشرط أن صحيح: الثاين االعتراض )٢(
 اإلسالم عظمة رسخ قد وكان اخلوف أيام يف اإلسالم إىل عاد قد كان آم
 عكس على بل يصلي؟ رآه أو بالشهادتني ينطق مسعه أحد فهل قلبه؟ يف

 إن: اجلواب. مسيحيا يزال وال كان أنه اجلرائد يف ينشر زال ما ذلك
 ما فكل. عليه املدعى بصفته ال شاهدا بصفته مطلوب آم السيد تصريح

 به نطالبه الذي املؤكد احللف دون - اجلرائد يف ينشره أو آم السيد يقوله
. عليه املدعى بصفته هو - فورا روبية آالف ثالثة مقابلَه له نقدماآلن و
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 يستعد فهو عليه املدعى بصفته احملكمة أمام ميثل حني اإلنسان أن والواضح
 مرة وليس املرات آالف اتمع ومصاحل الشخصية مصاحله حلماية للكذب
. الكاذب احللف جرمية يرتكب ال الوقت هذا يف أنه يعلم ألنه. فقط واحدة
 عند بالكاذب يبطش � اهللا أن هذا الطبيعة قانون يعرف إنسان وكل
 يشترط حبيث مؤكد، حلف خائنو كاذب أي من يطلب عندما هلذا ،حلفه
 خياف فهو مثال، ابنه فليهلك كذب إذا بأنه احللف عند يقول أن مثال عليه

 وإمنا آمالسيد  حيلف ال السبب وهلذا .احلق هيبة عليه وتستويل حتما
 التمثيلية هذه على الناس فليتفرج فقط، عليه املدعى بصفته باإلنكار كتفىي

 منه ونطلب فقط شاهدا بتقدميه اإلهلام هذا قضية حسم نريد حبيث العجيبة
 املدعى دوما بصفة باملسيحية متسكه ويظهر ذلك يرفض لكنه ،املؤكد احللف
 هذه ايدمكما أدق  الحظوا. الناس به خيدع خداع من أكربه ما عليه،
 بعظمة احلقيقة يف متأثرا يكن مل إذا أنه منه نقصد إمنا !الدجالية الفرقة

 قد توكان كاانني يهيم كان حيث ،اخلوف أيام يف وصدقه اإلسالم
 أسلوب عن ميتنع وملاذا شاهدا بصفته حيلف ال فلماذا اهليبة، عليه استولت
 الوجه على ١حيلف أن نطالبه عندما روحه تزهق سبب وألي ،احلاسم احلكم

                                                           

: احللف من هذا القبيل يسمى احللف اآلميين، أي حيلف حلفًا مؤكدا ملحوظة ١
جعل احلكم بعذاب املوت وسنقول: آمني. فاحلكم احلاسم يتوقف على احللف. ولذا 

عند الضرورة متوقفا على احللف يف القانون اإلجنليزي أيضا للمسيحيني وغريهم من 
   األمم. منه
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 أن وهو روبية ألفَي إعالن يف مث روبية بألف إعالننا يف صراحة بيناه الذي
 أثناء أنه على الصرحية الواضحة بالكلمات عام اجتماع يف حبضورنا حيلف
 اإلسالم صدق قلبه يف يؤثِّر ومل ذرة، قدر اإلسالم إىل يعد مل النبوءة ميعاد

 قدر اإلسالمية للنبوءة الروحانية اهليبةُ بقلبه تمسك ومل مهيبا، تأثريا وعظمته
 وإذا. تاما يقينا الكفارةبو اهللا ابن وكونه املسيح بألوهية يوقن ظل بل. ذرة
 القادر، اإلله أيها فيا احلقيقة أُخفيكنت و احلقائق، خالف هذا كالمي كان

 هو فهذا. الكاذبني على ينـزل الذي املوت بعذاب عام خالل أهلكين
 حىت املبلغ ورفعنا اإلعالنات إلغرائه نشرنا والذي به، نطالبه الذي احللف
 ثالثة له سندفع بأننا باهللا مقسمني نقول حنن. روبية آالف ثالثة إىل اليوم

 حبسب أي قبل أن حيلف؛ الرمسي اخلطي الوعد استالم بعد هذه روبية آالف
 فلماذا. باحللف نطالبه ذلك وبعد ،٩/٩/١٨٩٤ إعالن يف املذكورة الشروط

 املصطنع إهلُهم اآلن مات قد فهل القول، هذا مساع بعد آم على يغشى
 ما أبدا نفهم ال حنن اخلالص؟ على القدرة منه سلبت قد أو سابقا جنّاه الذي
 عليه املدعى بصفة كثريا يتكلم ناحية من آم فالسيد والدجل، التجاسر هذا
 حني لكنه بتجاسر، ويتكلم كاذبا دينا اإلسالم اعتبار عن يتورع ال حىت

 فيلزم - آنفا املذكور األسلوب حبسب شاهدا بصفته - احللف منه يطلب
 أيها هذا أسلوبه من يثبت أال. العامل هذا يف يبق مل كأنه لدرجة الصمت

 وأرسلنا روبية ألف مبنح أعلنا أنا التعجب يثري ومما. مر مريباأل أن القراء
 وأرسلنا روبية ألفَي أعلنا مث الصمت لزم لكنه ،املسجل الربيدب اإلعالن إليه
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 كالمها، امليعادان ومضى رد أي منه نتلق ومل املسجل الربيد يف اإلعالن إليه
 امليدان إىل سيربز آم أن يتوقع أحد فهل الثالث، اإلعالن هذا نصدر واآلن

 من خيرج فكيف الزور مبوت مات فقد. يربز لن كال املرة؟ هذا للحلف
 ويتخذ كاذب وهو ،الكلمات هذه مساع عند عليه يغشى فهو اآلن؟ القرب

 األمر أول يف امليعاد قيد من خرج عندما. ويعبده إهلا تراب منإنسانا ضعيفا 
 بالعيش تدرجييا قلبه قسا مث الرأس، مطأطئ ميشي وكان ،شيئا يتكلم يكن مل
 قاسي كمثل فمثله. اهللا منة وتناسى الدجايل واحمليط الشيطاين اتمع يف

 أو اإلعدام إىل به تؤدي أن خشي قضية يف اشتبك ،الدنيا حمب القلب
 وحني السيئة أعماله عن وكف نفسه، يف � اهللا يدعو فظل املؤبد السجن

 القرآن اقرأوا. تعاىل اهللا منن ونسي ومصادفةً حظا اعتربه سراحه أطلق
 خصال من خصلة فيهم ألناس أمثلة فيه � اهللا أورد كم لتعلموا الكرمي

 السيد يفتخرنّ فال. الغرق على توشك اليت السفينة أهل مثال فمنها فرعون،
 الذياإلله  وهو موجود اهللا أن قريب عن لريى فليحلف ،يانتهخب اآلن آم

 بعد العاجزة مرمي بطن من خرج الذي ذلك ال ،حصرا اإلسالم قدمه
  . كفقاعة اندثر مث السنني، من املاليني عشرات

 أو بانديت أي تكهن إذا أنه كثريا لوحظ قد: الثالث االعتراض )٣(
 فزع قلبه يف ويتولد ،حتما خيافه فإنه أحد مبوت جفري أو رمال أوبرمهن 
 النبوءة بسبب الفزع هذا آم أصاب فإذا بشريته، بسبب منه وخوف

 عن ينفصل ال البشر إن: اجلواب البشرية؟ إىل ننسبه ال فلماذا اإلسالمية
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 آم قلب يف أثر وصدقها اإلسالمية النبوءة عظمة أن غري أبدا، البشرية
 الرجوع من نوع أيضا فهذا. قولك حبسب شديد خبوف حينها فأصابه
 تصديق احلقيقة يف اإلسالمية النبوءة تصديق ألن القرآين، البيان مبقتضى
 ا،مهم شيئا النجوم يعد الذي إال املنجم من خياف فال. نفسه اإلسالم
 كذلك احلقائق، من الرمل علم يعد الذي إال الالرم نبوءةَ خياف ال كذلك

 يكذِّب يعد مل الذي إال يبتها ويرجتف اإلسالمية النبوءة من يرتعب ال
ال تترتب على اآلخرة  يف النجاة أن مرارا كتبنا وقد. يصدقه بل اإلسالم

نجي ي أنه إال ،عليه تترتب ال احلد هلذا وصدقه اإلسالم بعظمة االعتراف
 ذلك على كثرية أمثلة الكرمي القرآن ضرب كما ،الدنيا يف العذاب من

 والضراعة اخلوف عند العذاب من الكفار جنّى بأنه وتكرارا مرارا وقال
 املبدأ هذا فبموجب. الكفر إىل أخرى مرة سيعودون بأم � علمه رغم

 ألنه الشديد للخوف تعرضه بعد األيام من عددا املوت من آم جنا القرآين
 شهد كما. يرده ومل وصدقه اإلسالم بعظمة اعترف الوقت ذلك يف

 هذه تكن مل وإن. إهلامنا إىل باإلضافة الداخلية حالته على أيضا اضطرابه
 من يفر فلماذا صادقا إهلا نظره يف ليس اإلسالم إله وأن صحيحة األمور
 السابق؟ يف كذْبنا جرب قد يكن أمل وميزقه؟ عليه سيقع جبل وأي ؟احللف

 أنه احلقيقة لكن. ١قبل ذي من أكرب جبرأة للكاذبني يتصدى أن عليه إذن
                                                           

وأتباعهم يقولون بأن  - املسلمني باالسم فقط-  بعض املشايخ املعارضنيحاشية:  ١
فليس من الواجب عليهم إنصافا أن يربزوا مرارا  ،النصارى حني حتقق هلم الفتح مرة
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 أن ذلك على برهانا وكفى كاذبة كلها وأقوالُه كاذب ودينه كاذب
 عليهم يقضي أن احلقيقة يف وخيافون ،ومذعورون وخائفون جبناء الكاذبني
 مخسةَ خالل كذيب من تأكد قد كان فلو آم، حالُ هو وهذا. كذبهم

دفع ،مقابلي الناس أشجع لكان شهرا عشرمحاس بكل امليدان إىل والن 
 كان. ليصيده العصفور على العقاب ينقض كما اجلرأة، مبنتهى للحلف

 الكاذب العدو بأن منه زعما باحللف مطالبتنا عند كثريا يفرح أن جيب
 بعد املواجهة عن ميتنع ملاذا به؟ حلت كارثة أي لكن .اآلن قبضته يف صار

 النصارى من غريهإن  .إهلامي حقيقة دركأ أنه ذلك سبب فإمنا التجربة؟
 .جيداعرف ي لكنه ،يعرفون ال واملسلمني احلمقى

. أبدا يربز لن كال للحلف؟ امليدان يف سيربز أنه أتظنون! اءالقر أيها
من  يصدر اإلميان ال قوة على املبنية الشجاعة هذه مثل أن تعرفون أال

 عامله فقد. إغماءة تلو إلغماءة ويتعرض خوفا يرجتف لقد ظلَّ .الكاذبني
 الشرط حبسب -الرامحني أرحم وهو العذاب إنزال يف املمهل - اهللا

                                                                                                                                   

أشباه النصارى ويا رفاق الدجال  ونة. فجواب هذه الشبهة: يا أيها اخلللمواجهة
 -وأعداَء اإلسالم، أمل يكن للنبوءة جانبان، أومل يقو آم نفسه احتمال اجلانب الثاين

من خالل أفعاله وأقواله؟ أمل يظل يفزع؟ أمل يعترف باخلوف  -أي رجوعه إىل احلق
السيف اإلنساين ال من السيف السماوي فلماذا بلسانه؟ فإذا كان ذلك اخلوف من 

ميتنع عن احللف إلزالة هذه الشبهة وال سيما إذا كان هناك وعد مبنح جائزة آالف 
فأي فتح أحرزه  ،الروبيات نقدا، لكنه مع ذلك ظل يرفض احللف وميتنع عنه

 م الشغب فقط؟ منهكالنصارى؟ فهل بإثارت
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 أخرى مرة يعود أن شرك من خرج قد لعصفور فأىن. اإلهلام يف املذكور
 شوكة فيها جتدون أال بتدبر، عباراتنا تقرأون أال :األعزة القراء فأيها إليه؟
 والشجاعة اإلميانية القوة هذه أن على فراستكم نور يشهد أال. احلق
 فقدت أو جننت قد فهل ومزور؟ كاذب أي من يتأتى ال الثبات وهذا

 بعلم أزود أن دون عبثا روبية آالف ثالثة لدفع استعددت قد إذ صوايب
 ال بأم القول أما. الصحيح وجدانكم ووظِّفوا قليال تدبروا قطعي؟

 فيه يؤثِّر مل إذا ألنه للحقيقة، قاتلٌ هو فكم ،آم يف أثر أي يالحظون
 إىل خيرج ال وملاذا كاللصوص؟ وهناك هنا ويهيم يهرب ظل فلماذا شيٌء

 وهومسجلة  متتالية رسائل إليه أرسلنا فقد صدقه؟ إلثبات للحلف امليدان
  . مات كأنه يتكلم ال

 إيلَّ اخلطاب موجها إعالنه يف كتب أحدهم: الرابع االعتراض) ٤(
 عن احلق خفيإنك ت :املناظرة أثناء آلم خطابك يف قلت لقد: "وقال
 ذلك يف حىت حق على اإلسالم يرى كان زعمك حبسب أنه فثبت .عمد

   ؟"النبوءة ميعاد يف منه صدر جديد فأي. الوقت

 -لكفره تأييدا-  األمن أيام يف احلق إخفاَء أن معلوما فليكن: فاجلواب
ا اإلميان بعد حىت املناظرة أثناء يف املعادية أدلته على واإلصرارضعيفة، بأ 

ا العلم مع للحق إخفاًء عمد عن اإلسالمية الرباهني عن واإلعراضبأ 
 يف احلقيقة يف اإلسالم صدق من اخلوف وتوجس أمر، جدا وقوية ساطعة

 أمر والذعر اخلوف لشدة الصواب فاقد جمنونا املرء يكون حىت اخلطر أيام



������א��א��م��������������������������������                   � �١١٠� 

 على ال الثاين الشق على العذاب تأخري يترتب إمنا. بينهما وشتان متاما آخر
  . األول الشق

 ميكن إذ للميعاد واحدة سنة لتحديد داعٍ أي: اخلامس االعتراض) ٥(
 اهللا أن شك ال: فاجلواب. فقط واحد يوم خالل الكاذب اهللا يهلك أن

 أنه غري يوم، عن ناهيك عني طرفة يف اإلهالك على يقدر اجلالل ذا القادر
 على يقدر فهو حاكم، ألنه اتباعها فيجب اإلهلام بتفهيم مشيئته أظهر حني

 بسنته لنا بين حني أنه إال فقط، واحد يوم يف ولدا اإلنسان نطفة جيعل أن
 واإلساءة والدهاء املكر فمن ،أشهر تسعة يف الولد خلْق قرر قد أنه املستمرة

 اهللا مشيئة نتبع أن علينا جيب فهل. االعتراض هذا مثل نثري أن ذلك بعد
 إذ األمرين على قادر قدرته من فهو. مشيئتنا نتبعه أن لنا جيوز أم وأوامره

 سنة وبعد مدة بعد أهلكه أراد وإذا ،عني طرفة يف أحدا يهلك أن ميكن
 فمن ،قدرته إلظهار واحدا عاما حدد أنه تفهيمه من علمنا حني مث .مثال

 مئات إجناز على يقدر فهو. قدرته تعارض املشيئة هذه بأن القول جدا العبث
 كما، أيام ستة يف الكون خلق فقد. ينجز ال لكنه واحدة، حلظة يف األفعال

 ولكل. امليعاد ذلك يف وينضجها ميعادا، والزرع احلرث لنضج حدد قد
 مثل اإلهلية الصفات يظهر أيضا اإلهلام فقانون ؛حمدد أجلٌ سنته يف شيء
 مقتدر، قادر املسيح بأن يؤمنون أناس الضجة هذه يثري فلماذا. القدرة قانون
 أيضا عمره أن علما واحدة، سنة ملدة آم ينجي املصطنع إهلهم يكن أفلم
 على سيطرأ ضعف فأي فحسب، أعوام ببضعة يكربين فهو جدا طويال ليس
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 اخلطر فمن واحدة؟ سنة ملدة إنقاذه على يقدر ال حىت املصطنع اإلله ذلك
 أجل من واحدة سنة ملدة احلماية عن يعجز الذي اإلله ذا اإلميان جدا

 العام، هذا خالل املوت من سيحمينا إهلنا أن لكم أكدنا فقد حنن أما النجاة،
 ينكرهالذي ق احلو قادرال اإلله ذلك ه هوألن العامل، هذا يغادر آم وجيعل

ستطيعون ي وال جيبنون ولذلك. إهلا مثلهم عبدا واختذوا األشقياء النصارى
 اآلهلة على يتوكل أن إلنسان وبالطبع فأنى واحدة، سنة ملدة حىت عليه كلوتال

 اإلنقاذ على سيقدر العاجز املعبود هذا أن على الفطرة نور يقنع وكيف الباطلة
 آم أن ٢٠/٩/١٨٩٤ إعالن يف نشرنا قد بل فحسب ذلك وليس ؟سنة ملدة
 أن فليصرح الدرجة هلذه وعاجز ضعيف الصناعي إهله بأن أيقن قد كان إذا

 منه نقبل فسوف ،سنة ملدة محايته على يقدر ال اهللا ابن يسميه الذي اإلله
 ألن أبدا، امليدان إىل يربز لن لكنه ،فقط أيام ثالثة مدة التصريح هذا بعد

    .املوت يواجه كأنه الصادق مواجهة ويرى كذبهافتضاح  خيشى الكاذب
 املؤكد وعدهاهللا  يؤخر أن ميكن كان هل: السادس االعتراض) ٦( 

 يؤخر ولَن�: يقول بنفسه � أنه مع النفاق عن النامجة آم عودة نتيجة
   ؟١	أَجلُها جاَء إِذَا نفْسا اُهللا

 اإلهلام يف وقطعيا مؤكدا يكن مل الوعد ذلك أن مسعت لقد: اجلواب
 الشرط يفوكان  بشرط، مشروطا كان بل ،نافذا حكما يكن ومل اإلهلي
 اخلوف أيام احلق إىل عاد آم أن املؤكد فمن. يعد ضمن الوعد هقحتقُّ حال

                                                           
 ١٢ :املنافقون ١
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 حبسب املوت عنه اهللا فأخر نفاق، أي عن ناجتا رجوعال ذلك يكن ومل
 إىل يعود أنه اإلنسان طبع من أن يدركون ال السفهاء أن واملؤسف. وعده

 بعد يقسو قلبه أن غري ،أزليا شقيا كونه مع واهلول اخلوف شدة يف اهللا
 من ختلُّص كل بعد يقسو فرعون قلب ظل كما ،لشقاوته البالء من ختلّصه

 بدافع العودةَ" الطاهر كالمه يف العودة هذه مثل اهللا يسم فلم العذاب،
 هيبة قلبه يف تؤثر وال املنافق قلب يف حيلّ ال احلقيقي اخلوف ألن ،"النفاق
 عند الشقي قلب من ذرة كل يف يسري احلقيقي اخلوف أن غري احلق،

 الزمه فقد شقيا كان ملا لكن. النبوءة إىل واستماعه احلق، عظمةَ تصوره
 يف كثرية ذلك على فاألمثلة. العذاب نزول خيشى دام ما اخلوف ذلك

 كتاب يف بالتفصيل سجلناها قدو أيضا، املقدس والكتاب الكرمي القرآن
 يف عودةً تسمى بأن جتدر ال بالنفاق العودة إن ؛باختصار .اإلسالم أنوار

 اخلطر عند فعال الشقي قلب يف يتولد الذي والفزع اخلوف أما .احلقيقة
 رتأخ سبب اإلهلية السنة ووصفته العودة، من نوعا � اهللا مساه فقد

 لكن اآلخرة، يف العذاب تلغي ال العودة هذه أن وصحيح. يف الدنيا العذاب
 تتكلموا وال القرآن تدبروا بسببها، الدوام على يتأخر ظل الدنيا يف العذاب

 بصلة، القضية ذههل متت ال ١	نفْسا اُهللا يؤخر ولَن�:آية أن واعلموا جبهل
 هنا القضية لكن له، راد فال يأيت حني املربم القدر أن اآلية هذه تعين وإمنا

يف  يقول نفسه � اهللا كان فإذا. بشروط املشروط قاملعلَّ بالقدر تتعلق
                                                           

 ١٢ :املنافقون ١
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 باالستغفار الكفار عن العذاب يؤخر أنه سنته من بأنالقرآن الكرمي 
فأي  املاضي، يف مرارا ذلك فعل وقد عليهم اخلوف واستيالء والتضرع

  ؟بالقبول أجدر غريه من وشهادة ؟منه أصدقشاهد 
 آم وعاد بالعودة، يتأجل العذاب كان إذا: السابع االعتراض )٧(
احلالة هذه ففي أيضا، املرة هذه العذاب يتأخر أن فيجب احللف بعد اسر 

  . اإلهلية ائيا بالنبوءات الثقة تزول وسوف ،للشرير كبرية فرصة هناك
 حيسم فسوف حلف إذا آم أن املرة هذا � اهللا وعد لقد: اجلواب

، العامل دمار ذلك يف ألن املكّار هذا من السرية العودة يقبل ولن القضية
 أي ومتكَّن احلكم يتحقق مل وإذا. احلكم إىل التوصل أجل من احللففكان 
 هلذا ،العامل يف لالضال ينتشر فسوف السرية بالعودة احلق إخفاء من مكار

 لكي احلق، من الباطل مييز العزمية على أن احللف بعد اهللا مشيئةعقد ت
  .املشبوهة القضية تنحسم

 االعتراف أو الصدق على اإلقبال جمرد كان إذا: الثامن االعتراض) ٨(
 أتباع ألننا أبدا، املسلمني حنن منوت ال أن فيجب املوت لتأخري يكفي به

 عودته بسبب حىت املوت من ينجو أن ميكن اهللا عدو كان إذا ألنه احلق،
 اخللود نستحق األشهاد رءوس على عدنا قد الذين فنحن بالنفاق، اخلفية
  . األبدية واحلياة

" اهللا رسول حممد اهللا إال إله ال" يقولون الذين إن ،عزيزي: اجلواب
 يف يرسخون بل الكلمة هلذهنافية م أعماال يرتكبون ال مث القلب بصدق
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 ال حبيث بثبات احملمدية الرسالة راية حتت ويقومون التوحيد قلوم
 بريق عيوم يبهر وال لبندقية أو مدفع، خميف صوت أي هناك من حيركهم
 كل مزقوا لو حىت الراية تلك حتت من يربحون فال القاطعة، السيوف

 خبيث وأي ،خالدة حبياة سيفوزون الناس هؤالء أن املؤكد فمن ممزق،
 أما ذلك؟ ينكر ملعون وأي ،حتما األبدية احلياة سريثون بل ذلك؟ رفضي

 اهللا من مهلة فهي ملدة اخلطر أيام يفمن العذاب  الفاسق أو الكافر جناة
 كافرا يهلك أن � اهللا أراد إذا أما .احلجة عليه تقام أو يؤمن لعله الرحيم

 العودة عند العذاب يؤجل أنه القدم منذ ذلك يف اهللا فسنة غضبه بنار
 أيام مضي بعد دائمة العودة تلك كانت سواء اخلوف منتهى عن النامجة
 هو بل عذابا، يكون فال أجله جاء إذا املؤمنني موت لكن ال، أم اخلطر
 ال اليت والراحة اللذةَ املوت بعد يرِثون فهم بيب،احلب احلبيب يوصل جسر
 ،جهنم إىل األوىل الدرجة هو فاملوت الكافر أما العامل، هذا يف هلا مثيل

  . اهلاوية إىل يصل فيه فبدخوله
 اخلصم الفريق من" رايت" القس مات إذا: التاسع االعتراض) ٩(

  .مريديك من كثري تنصر قد ذلك فمقابل النبوءة، ميعاد خالل
 وحقا صدقا نقول وحنن صاغية، بأذن استمع ،سيدي يا: اجلواب 
. تنصر الصادقني مبايعينا أو مقربينا من أحد ال بأنه الكاذب على اهللا ولعنة

 مل ذينلال والعميان الباطن وفاسدي السرية سيئي من اثنني أن وصحيح
 ولكننا ا،نفاق املبايعني مجاعة إىل انضما قد كانا بالدين عالقة أي اهلم يكن
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 السيئ سلوكهم على االطالع بعد املبايعني ومجاعة البيت من طردنامها
 أن ميكن وقلق هم وأي بنا هلما عالقة أي أخربنا واآلن. باطنهم وفساد
 سريون وأخريا ،قبلومها أم القسوس شقاوة ومن بارتدادمها؟ يصيبنا

 شك يف كنت وإذا قوم، ألي للفخار مدعاة دعي ال اجليفة فآكل العواقب،
 فلم" رايت" أما. الكامل اإلثبات منا واطلب قاديان إىل فتعال هذا قويل من

 املناظرة شروط كتب قد كان الذي وهو ،وزعامته منصبه من أُقيل قد يكن
 البني الصدق على الرماد تذرون فلماذا املناظرة، قبيل جنليزيةاإل باللغة

 أنفسهم النصارى مساها اليت املعركة هذه أن البدهي اجللي فمن الرباق؟
؛نواحٍ أربع من اهلزمية اإلنسان عبدةُ النصارى فيها واجه قد املقدسة احلرب 

 وجنا عضال مبرض أصيب أي ،جبروح بعضهم وأصيب بعضهم مات إذ
 أنقذفر و وبعضهم اللعنة بسالسل بعضهم واعتقل اهلالك، على إشرافه بعد

 ليس النكراء الواضحة اهلزمية هذه فإنكار. اإلسالم راية إىل باللجوء نفسه
 تريد كنت إذا أما والعناد، السافل اإلحلاد من إنه بل ،فحسب احلمق من
 نستطيع ال فنحن سبب دومنا غالبني املهانني املغلوبني القساوسة تصف أن
 الذلة عليهم امرت قد القساوسة أن الصدق فإمنا وإال بلجامك، منسك أن

 هذا من شبابه عز يف رايت القس نودي فقد النبوءة، هذه بعد املتناهية
 الصراخ شوهد موته وعند. جلهنم زينة ليكون النبوءة ميعاد يف العامل

 بأن بأنفسهم النصارى اعترف قد لدرجة احلداد وأقيم األليم والعويل
 "الدين عماد" أصابت ثانية ذلة الحظوا مث. وقته غري يف عليهم نزل الغضب
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 على يعد كان عليه بناء والذي سنة مخسني من املشيخة ادعائه على الذي
 منه وانبعثت كذبه يف افتضح اإلسالم، تعليم على اعتراضه يف صواب
 واحدة دفعة واار النجاسة، من تنبعث كما الكريهة الكذب رائحة

 القساوسة مجيع رقاب لعنة ألف حبلُ أصاب إىل األبد،و .البايل كالبنيان
 الذلة هذه ختفى أن ميكن فهل العربية، اللغة من متكُّنهم يدعون كان الذين

 اهلند يف القساوسة ناهلا أوىل ذلة ليست فهذه أحد، بإخفاءواهلوان 
 البالد ومجيع وأمريكا أوروبا يف املطبوعة بالنشرات أشيعت واليت والبنجاب
 اجلهل يف - مشايخ يدعون كانوا الذين - القساوسة هؤالء وافتضح

 الحظت فهل. األبد إىل تغسل ال عار وصمة جببينهم ولصقت والكذب،
 بعد لنا تذكرها أن فنرجو النبوءة؟ بعد أيضا فريقنا يف الذلة هذه مثال

 بعد، تنته مل واهلوانات ملذالتا هذه مث أيضا، حنن لنسمع شهادتنيالب النطق
 مقابل روبية آالف ثالثة مبنح أعلنا قد حىت إعالن تلو إعالنا نشرنا فنحن
 كله ذلك من تتحقق أفلم احللف، من شديدا فزعا أبدى لكنه آم، حلف
 النصارى ذلة ظهور يف نقص أي بقي وهل بداهة؟الب وصدقه اإلسالم هيبةُ

 ،العذاب من نوع أيضا آم هلالك ليال دعوايت بأن قولك أما وكذبِهم،
 فاملسلمون !باإلسالم ادعائك على وبذاءة راء تتكلم كم اهللا فسبحان

 الصالة يف رقة وتصيبهم ويتهجدون اإلسالم لغلبة يدعون دوما الصادقون
 ذلك كان وإذا ١	وقياما سجدا لربهِم يبِيتونَ�:آية مصداق وهم أيضا،

                                                           

 ٦٥ :الفرقان ١
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 يف حىت العذاب هذا يفارقنا ال أن � اهللا ندعو فنحن نظرك يف عذابا
 يسميه وال العبادة، عني وهو والصلحاء األنبياء سنة من فالدعاء. اآلخرة
 أقول إنين. الروحاين العامل عن وغافلون الدنيا ديدان هم الذين إال عذابا
 يف الرقة تفوته حني والعذاب احلزن يصيبه الصادق املؤمن إن وحقا صدقا

 الدين أهل جنة الدعاء إن ،الغافلون أيها. باخلشوع الفياض والدعاِء الصالة
 حيترقون العشاق إن: الفارسي الشعر يقول كما ،وليس عذابا والصادقني
 فما العامل هذا يشاهد مل نفم حبيبهم، إىل للوصولكل حني  ويلتاعون

   العامل؟ هذا يف رأى الذي
 له إملام وال جاهل رجل الدين عماد القس ان: العاشر االعتراض) ١٠(
 الكتب على الرد يكتب أن املسكني لذلك ميكن فكيف ،العربية باللغة
   ؟!العربية

 يعده وكان طويلة مدة منذ اشيخ يسمى اجلاهل هذا كان: اجلواب
السفهاء آالف ؟الكتب هذه تأليفي بسبب واهلوان الذلة يواجه أفلم ا،شيخ 
 كتاب من صفحات أربع يف تبتكُ لعنة ألف الرد عن لعجزه يستحق أومل
 وحده يفتضح مل الدين" عمادأيها السادة، إضافة إىل ذلك إن " احلق؟ نور
 املاضي يف مشايخ يدعون كانوا الذين القساوسة مجيع بذلك افتضح قد بل

 فهل. املشيخة لقب من ينخدعون لكوم سلبيا اجلهلة يف يؤثِّرون وكانوا
 النصارى حالفت لقد الثابتة؟ واللعنة الذلة هذه ملثل أيضا مجاعتنا تعرضت

  . وافيا ردا أسئلتنا على ترد أن فنرجو
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 سعد" يدعى الذي اهلندوس سليل إن :عشر احلادي االعتراض) ١١(
 املرء قبول جمرد أن لدهيانه من ١٦/١٢/١٨٩٤ يف إعالنه يف كتب" اهللا

 عمل من يعد ال وخاطئة باطلة هعقائد هواعتبار سرا نفسه يف احلق عظمةَ
. احلق إىل عودةً يسميه أن حصرا القادياين الدجال فعل نإنه لَمو ،اخلري

 ضد يتكلم الذي الدجال أنت إمنا ،القلب أعمى األمحق أيها: اجلواب
 فمىت. ةالقدمي كخيانت بدافع حمرفا تصرحينا نسخت قد كما ،الكرمي القرآن

 فهو عنه ختلى مث اخلطر أيام يف احلق إىل عاد إذا املرء إن قلنا وقت أي ويف
 هذا من العودة إن وتكرارا مرارا نقول وإمنا اآلخرة؟ يف النجاة لنيل يفيده
 جناسة آكلَ آم وصفنا ومىت أبدا، اآلخرة يف النجاة من متكِّن ال النوع

 وفقا تكلمنا إمنا ك،خيانتو افتراؤك هو إمنا ؟اجلنة أهل منالشرك بأنه 
 عظمة قلبه على يورد حني فاسق أو كافر أي بأن الكرمي القرآن لتعليم

 التراجع من بشيء نفسه ويصلح العذاب من اخلطر أيام يف وصدقه اإلسالم
 التعليم وذا. الدنيا يف العذاب وعد يؤجل اهللا فإن ،وتباهيه إساءاته عن

 ربنا�: الكفار قول شأنه جل اهللا سجل قد كما كله، الكرمي القرآن امتأل
فا اكْشنع ذَابا الْعونَ إِننمؤم	ا وقال...  ا�: عليهم ردفُوا إِنكَاش 
 ذكر فيها ورد واليت نياآليتاتني ه ومن ،١	عائدونَ إِنكُم قَليال الْعذَابِ
 العذاب أن صراحةً القرآن منطوق ثبتيوشكة على الغرق امل الفُلك

يف أيام  والتوحيد احلق إىل يعودون الذين الكفار عن يكشف الدنيوي
                                                           

  ١٦-١٣ :الدخان ١
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 ليس هذا تصرحيي كان وإذا. اخلوف حىت لو كفروا بعد أيام األمن
 باهللا مقسما خطيا بذلك يصرح أن البطالوي الشيخ ملعلِّمك فقل صحيحا

 لكنه. أبدا ذلك تفهم أن بوسعك وليس جاهل ألنك خطأ هذا قويل أن
 مع متفقا وجيده قولنا يف الصدق نور يرى ألنه ؛يقسم لن وبالتايل ،سيفهم
 لغريك؟ أم هو اسم لك الدجال أن ثبت هل :اآلن فأخربين. الكرمي القرآن
اية يف فسترى ،امليت أيها الدوام على للحق حماربتك يف استمر ما املطاف 

  . مصريك هو
 هذا يف اآلن إين واِهللاو ،� اهللا حتارب وإمنا حتاربين ال أنت ،اهللا عدو يا

 هو شانئك إن" التايل: الوحي قد تلقيت فيك - ٢٩/٩/١٨٩٤ يف -الوقت
 كان إذا أنه تتأمل أال إثبات، دون احلق إىل آم عودة نبني مل" .األبتر
 عليه سيقع جبل فأي صادقا كان إذا ؟!احللف من مينعه الذي فما صادقا

 بصفته الرفض على آم إصرار أن بينا أن سبق وقد حتته؟ ليندفن احللف إثر
 يكذب مل وإن النصارى، طبع من فالكذب شيئا، يساوي ال عليه املدعى
 عام اجتماع يف كشاهد يقوم أن منه نريد إمنا ؟سيكذب فمن اإلنسان عبدة

 مل كال اآلن؟ حىت أقسم فهل. مرارا ذكرناه الذي املضمون حبسب وحيلف
 ويعترب حالل ابن هو الذي أن سابقا كتبنا قد اأن التعجب يثري ومما حيلف،
 وحيث روبية ألفي منا يأخذ أن فعليه املناظرة هذه يف غالبةً املسيحية الديانة

 يريد، ما حبقنا يتكلم فليظلّ ذلك وبعد نريد، ما حبسب احللف على آم
 ويعلن بعداء اإلسالمية املناظرة يهاجم أن حالل ابن أي فعل من ليس وإال
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 آم السيد جيهز مل اليوم حىت اهللا سعد ميان لكن فقط، باللسان إسالمه
 يقبله ال الذي اللقب عمد عن واستحق فاحتني النصارى يعترب وظل للحلف

 العذاب عالمة املوت كان إذا بأنه الغيب، هذا يقول ذلك ومع. سعيد أي
 أيها. األيام من يوما حمالة ال العذاب هلذا أيضا القادياين يتعرض فسوف
 ،أيضا األنبياء مات فقد الكرمي، القرآن تقرأ أال عقلك؟ فقدت ملاذا ،األمحق

 وأيب فرعون أمثال أعداؤهم أو قُتل ومات، استشهدوا بعضهم كان بل
 احلق أهل دعاء نتيجة األشقياَء يصيب الذي املوت أن غري .وغريمها جهل

 فهو احلق، أهل لنبوءة حتقيقا أو احلق ألهل إيذائهم نتيجة أو املواجهة يف
 اهللا بفضل فيدخلون احلق أهل أما .جهنم إىل يوصل ألنه ؛العذاب موت
  . استشهدوا لو حىت اجلنة

 اهلندوسلسليل  أيضا االعتراض هذا: عشر الثاين االعتراض) ١٢(
 آم بأن عذرا اختلق النبوءة تتحقق مل حني: حقي يف يقول حيثنفسه 

  . احلق إىل عاد قد كان

 إذ !حتما حالل ابن أنك اآلن ثبت قد ،اهلندوس سليل يا نعم: اجلواب
 حيلف أن قبل أحد يكذّب ال أن نبهنا قد كنا حيث شرطنا حققت قد

 أم اآلن عذرال اختلقت قد هل صدقا يل فقل! أحسنت !لك فواها ،آم
 هذه حلسم الضروري من يكن أفلم سابقا؟ اإلهلام يف موجودا الشرط كان

 احللف بكلمتي يتفوه أن الصادق على يصعب فهل ؟آم حيلف أن القضية
  !!! نقدا روبية آالف ثالثة ويستلم
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 لكنهم إخالص عندهم الذين أولئك من مثارة الشبهات بعض) ١٣(
 قوله صورة يف أيضا همأوهام هنا فنفند العلم، قلة بسبب مطلعني غري

  .وأقول
 املنشورة، رسالته يف اإلسالم إىل ركونه صراحة آم أنكر لقد: قوله

 . املبلغ ويستلم حيلف أن وبقي

 به يقوم نوع من هو بل الشهادة، صورة يف ليس اإلنكار هذا: أقول
 الذي االدعاء ينقض أن ميكن ال اإلنكارمثل هذا ف السيئون، عليهم املدعى

 قد آم أن يف شك أي مثة فهل. احلالية احملترم آم شهادة من ثابت هو
 مهموما وبعيشه وصراخه وبكائه ار ليل واضطرابه لعه حتما أثبت
 آم أقر قد بل ،حتما النبوءة هذه خياف ظلَّ أنه الدوام، على حزينا

 هذه صدور بعد حتما املوت خياف ظل أنه االس يف باكيا شخصيا
 ١٨٩٤ /أيلولسبتمرب يف أفشان نور جريدة يف هذا إقراره نشر فقد النبوءة،
 اإلسالم، عظمة فيهؤثر ت ومل النبوءة من نامجا يكن مل خوفه أن يؤوله واآلن

 ثبتي مل باخلوف الصريح إقراره بعد أنه إال أحد، يقتله أن خياف كان بل
 ال أن الوهم من نامجا كان احليوانات إىل لهحو قد كان الذي هذا خوفه أن

 بعد -شخصيا به اعترف الذي - كله اخلوف ذلك كان فلما أحد، يقتله
 من كان املر، بكاءه يثري يزال ال أيضا اآلن ذكره والذي نبوءتنا، صدور
 املقنع، اإلثباتب ونطالبه" به ماملسلَّ غري" ضمن هذا تأويله ندرج أن حقنا
 نطلب أن وقانونا، إنصافا لنا فيحق شخصيا، باخلوف يعترف كان ملا ألنه
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 دون تصرحياته وإن احلق، بيان على جيربه الذي املؤكد ظالغلي القسم منه
  .عليه املدعى بصفته كلها األقاويل هذه ألن وذلك وعبثية، الغية احللف

  . النحو هذا على حيلف أن آم على يوجب ال اإلنصاف إن: قوله

 خبوفها وصار النبوءة ميعاد يف آم هلا تعرض اليت األوضاع إن: أقول
 وبعد حتما، قلبه أصاب خميفا تأثريا أن صوت بأعلى تصرخ جمنون شبه
 فترة عاش أنه بلسانه فيه وأكد أيضا إقراره أفشان نور جريدة يف نشر ذلك
 ففي. ذكرها اليت اخلوف أسباب إثبات على يقدر ومل وفزعا، خائفا امليعاد
 من باحللف ساحته يربئ أن والقانون اإلنصاف منه يتطلب كان احلالة هذه

 اليت الشبهة هذه من فرباءته. تصرحيهأفعاله و ضوء يف عليه ترد اليت الشبهة
 ،كمدعٍ يقنعين أن شأنه من الذي احللف يف تكمن نفسه هو بيديه ولَّدها

 أن البال عن يغينب وال. عام اجتماع يف مشيئيت حبسب يكون أن أي
 عشر مخسة مدى على بالذعر الفياض وقلبه خوفه على تدل اليت التصرفات

 به أدىل الذي الفترة تلك خبصوص تصرحيه من قطعا يتبني كما - شهرا
 على تشهد -١٨٩٤ /أيلولسبتمربيف  فشانأ نور جريدة يف ونشره باكيا

 بل احلق هيبة خيَف مل بأنه ادعى لقد. النبوءة ميعاد فترة حتما خياف ظل أنه
 إىل لكنه ،االدعاء هذا يثبت أن وإنصافا قانونا عليه جيب كان !القتل خاف
 ليتوفر احللف على نجربه أن قانونا حقنا من هلذا ذلك، يستطع مل اآلن

عرض ال أن القانون مبقتضى عليه وجيب. مقنع إثباتللقضية حسما-  ي- 
. ا ونتهمه ذكرناها اليت الشبهة من متاما ساحته يربئ الذي الطريق عن
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 أي اآلن فاسأل أيضا، واإلنصاف القانون يقتضيه الذي الطريق هو وهذا
 األسلوب حبسب اآلن آم حلف إذا أما. ذلك من لتتأكد قاض أو حمام

 احللف عواقب من سلم إذا مث مراء، بال براءته تتحقق فسوف قررناه الذي
 خياف ظل بل ؛ذرة مثقال اإلسالمية النبوءة خيف مل فعال أنه يثبت فسوف

 قدمي من سفاك رجل املتواضع العبد أنا أين السابقة تهتجربل امليعاد طول
  !حتما أيضا هو أقتله سوف هلذا ،حق بدون الناس أقتل ظللت حبيث

  . خفية بأساليب إثباته مث النوع هذا من التحدي: قوله
 العامل يف اشتهرت فقد خفيا، األسلوب هذا يرى ال العاقل إن: أقول
 بلسانه اعترف مث شهرا، عشر مخسة على مدى وفزعه آم ذعرِ أحداث

 فكأن !السيوف من كان خوفه ه يزعم أنّلكن .خياف ظل أنه وأكد باكيا
 أنب يطالَب وحني !بالقتل هدده قد كان طريق قاطع أي أو احلاكم أو الراجا
 نامجا يكن ومل واالغتيال السيوف بسبب كانالرهيب  خوفه أن على حيلف

 ،باحللف إال يدرك ال هذا قلبه سر ألن اإلهلي، والغضب احلق دين عظمة عن
 نشرنا واآلن !روبية ألفي وال روبية ألف يكسب وال احللف يرفض فإنه

 هذه احللف منه نتوقع ال لكننا ،روبية آالف ثالثة مبنحه نفسه للهدف اإلعالن
 عليه ألقي قد فالعدو خفيا؟ إثباتنا أسلوب زال ما هل إنصافا فقل. أيضا املرة

 قد � اهللا أن تتذكر لعلك باخلوف، إقراره بعد احللف رفض حني القبض
 لكن ١	مبِينا فَتحا لَك فَتحنا إِنا� وقال املبني بالفتح احلديبية حادث وصف

                                                           
 ٢ :الفتح ١
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 يف تسبب قد بل � الصحابة غالبية على خفيا كان أيضا الفتح ذلك
 مقدماته كانت وإن احلقيقة، مبينا يف فتحا كان لكنه .املنافقني بعض ارتداد
 ومقدمة احلديبية فتح مثل جدا مبارك فتح أيضا الفتح فهذا وعميقة، نظريةً

 حيقق وهو للبعض، واصطفاء للبعض ابتالء جالب فهو كثرية، لفتوحات
 الذين وإن "عيسى آل يف احلقو" "حممد آل يف احلق" على تنص اليت النبوءة
 أن وقبل النبوءة، هذه جوانب مجيع - لشقاوم-  يتدبروا لمف بابتالء أصيبوا
 أن وزعموا عقلهم قلة فضحوا والسذاجة اجلهل رد فيها النظر ميعنوا

 الكرمي القرآن يف الواردة اهللا بسنة علم هلم كان فلو قط، تتحقق مل النبوءة
 واألق ملا ،١	ينكُثُونَ هم إِذَا الْعذَاب عنهم كَشفْنا مافَلَ� :� يقول حيث

 تنبأ ما كلُّ يتحقق أن متحتما كان لكنه ،الندامة هوة يف نيمتسرع منفسهأب
 املعترضون هؤالء اخندع كما .هذا زمننا خبصوص � اهللا رسول به

 أن مع هذا احلد، يف حتققها وكمال النبوءة عظمة حصروا أم السخيفون
 ،وغمه مهه على اهللا اطلع" :مالج يضم النبوءة هذه حتقق يفيد الذي اإلهلام
 كنتم إن األعلون وأنتم ،حتزنوا وال تعجبوا وال .تبديال اهللا لسنة جتد ولن

 ،ممزق كل األعداء ومنزق ،األعلى أنت إنك وجاليل وبعزيت .مؤمنني
 .املؤمنون يفرح يومئذ ساقه عن السر نكشف إنا .يبور هو أولئك ومكر

 ربه إىل اختذ شاء فمن ،تذكرةوهذه  .اآلخرين من وثلة األولني من ةثل
  ) ٢ صفحة ،اإلسالم أنوار( ."سبيال

                                                           
 ٥١ :الزخرف ١
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 إمام هي الكرمي القرآن يف املذكورة اإلهلية السنة أن باالنتباه اجلدير
 خالفا إهلام أي يتحقق أن املستحيل ومن إهلام، كل خبصوص وقائد ومهيمن

 التعليم لنا أكد حني مث املقدسة، الصحف إبطال يستلزم ذلك ألن ،السنة هلذه
 كانت وإن العامل هذا يف العذاب لتأجيل يكفي القلبية العودة جمرد أن القرآين
 آم ينتفع ال أن ممكنا كان فكيف األمن، أيام يف تستمر ال أا لدرجة ناقصة
 االنتفاع جيب كان اإلهلام يف الشرط هذا يكن مل لو حىت بل هذه؟ بعودته

 القرآن يف الواردة اإلهلية السنن يبطل أن إهلام ألي ميكن فال ؛اإلهلية السنة ذه
 مثل يف اإلهلام يف موجودا كان اخلفي الشرط بأن اإلقرار من بد ال بل ،الكرمي

  . واألولياء األصفياء مجيع عليه اتفق ما وهو الوضع هذا
 فقد قد كان آم السيد أن احلقيقة: عشر الرابع االعتراض) ١٤(

 القساوسة يستطيع ال هلذا ،واخلوف بالذعر مصاب هو اآلن وحىت صوابه
  . احللف عند باإلسالم يقر قد بأنه منهم خوفا حيلف بأن يقنعوه أن

 كان هل :السؤال فينشأ خمتلة آم السيد حواس كانت إذا :اجلواب
 موجودا كان فإن النبوءة؟ بعد حدث أم النبوءة قبل موجودا اخللل هذا

 هذه؛ إذ كيف مت اختياره للمناظرة وهو يف البطالن بديهية فالفكرة قبلها
 القول من بد فال اختاره، قد كان نفسه الدكتور أن الطريف ومن احلالة؟

 اخللل هذا كان إذا أما. خمتلة كانت أيضا كالرك مارتن الدكتور حواس إن
 جزءا ويعترب ،النبوءة تأثريات من تأثريا يعترب أن فيجب النبوءة بعد حدث

 لبيةاغ يظن كما بأنه اإلميان من بد ال احلالة هذه ويف. املقدر العذاب من
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 أو آم قبل من فشانأ نور جريدة يف شرتن اليت العبارات أن الناس
 قد بل ،ودماغه قلبه من تصدر مل هي أمور البعض إىل وصلت اليت رسائله

 يعرف ال فهو وإال ،عليه أُمليت أو كالببغاء لسانه من استصدارها مت
 إذا ألنه قلمه، كتب وماذا تكلم وماذا فمه من خرج الذي ما شخصيا
  . يقوله قول بأي ثقة تبق فلم خمتلة حواسه كانت

 ---------  
@ @@
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 قد أين آم سيد يا فلتعلم. وأيد اهللا عافاه أمحد األحد اهللا عبد من
 يف الصادرة فشانأ نور من ١٠ الصفحة يف نشرتها اليت رسالتك قرأت

 قصارى بذلت الرسالة هذه يف أنك املؤسف من لكن ٢١/٩/١٨٩٤
 الصادق اإلهلام بتلقي عرفت فقد أنا أما احلق، يظهر ال أن جهدك
 هيبة أنيف وضح النهار  الشمسرؤية ك ويقينا قطعا � اهللا من املقدس
 ،قويا تأثريا قلبك يف أثرت قد النبوءة ميعاد يف وعظمته اإلسالم
 أقول إنين. النبوءة حتقق من الكامالن والغم اهلم قلبك على فاستوىل
 منبذلك  علمت وقد ،متاما صواب هذا بأن شأنه جل باهللا مقسما
 اإلنسان قلوب بأفكار اخلبري القدوس ذلك أنبأين، فقد اهللا كالم خالل

 التصريح هذا يف حق على أكن مل وإن .١اخلفية أفكاره على واملطلع
 عام اجتماع يف حتلف أن أردت وهلذا ،قبلك مييتين أن تعاىل اهللا فأدعو

                                                           
 ؟ملاذا مل أنشر هذا اإلعالن خالل مخسة عشر شهرا :ملحوظة: يقول بعض السفهاء ١

مث ملا أثبت اإلهلام  ،فليتضح أن هذا اإلهلام كان قد نزل خالل مخسة عشر شهرا
 صدقه، فإنكار األمر الثابت املتحقق إحلاد. منه
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 سابقا بينته الذي األسلوب حبسب املوت بعذاب مؤكداغليظا  حلفا
 فسوف أردت وإذا ،الظالم يف العامل يبقى وال قضيتنا تنحسم لكي

 أعلم ألين ذلكو مليعاد عام أو عامني أو ثالثة أعوام، أيضا أنا أحلف
 فلو .سلفا الكذب أهلكه من يهلك سوف بل ،يباد لن الصادق أن

 حىت منك أطلب فلن اإلسالم أو اإلهلام صدق على احللف مين طُلب
 عند روبية آالف ثالثة لك فسأقدم حلفت إذا أما واحدا، يماملّ

 وإذا. رمسي خطي مكتوب أخذ سلفا بعدلك  مسلَّت أو، احللف
ذرة مثقال املبلغ تقدمي يف تلكأت لس يف فسأُعدلكن ،كاذبا نفسه ا 
 ذلك بعد عشت وإذا ،سنة ملدة كفالئك عند أمانةً سيبقى املبلغ

 فأنا اإلعدام عقوبة قررت فإذا كذيب حالة يف أما. لك ملكا فسيكون
 تتجهز مل اآلن إىل إنك امتأسفً أقول لكنين أيضا، لذلك جاهز واهللا

 حتلف ال فلماذا ،حصرا كاذبا وتعتربين صادقا كنت فإن للحلف،
 اليت عباراتك أما ؟املوت بعذاب مؤكدا حلفًا عام اجتماع يف أمامي

 هذه ألن متاما، والصدق احلق فتعادي الرسائل أو اجلرائد يف تنشرها
 أبدا، بالثقة جديرة وليست عليه املدعى بصفتك منك تصدر األقوال

 حيضره اجتماع يف أو عام اجتماع يف كشاهد تتقدم أن أريد وإنين
 أن جيدا تعلم أنت. الفريقني باتفاق عددهم ويحدد معينون أشخاص

 طريق إىل تتوجه مل وإن القضية، حلسم األخرية الطريقة هو احللف
 إنين املستقبل، يف أبدا مسيحيا ىسمتت أن لك حيق فال هذا احلكم
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 مفترٍ وأنا صادقا احلقيقة يف كنت إذا أنك من متتالية حبريات مصاب
 فقط الصادق سيؤيد الذي السماوي احلكم طريق من متتنع فلماذا

 ما حدث قد أنه األغبياء النصارى بعض قول أما ؟!الكاذب ويهلك
 األحداث إخفاء هلم وأىن ،واإلحلاد العجيب احلمقفهو من  ،حدث

 على بناء احلكم أرادوا وإذا جزءان، هلا كان األوىل النبوءة أن الواقعية
 اجلزء اختبار أسلوب أما ؟!ذلك من أكرب إحلاد فأي فقط واحد جزء
 بعذاب املؤكد احللف حتلف أن وهو إياه اهللا فهمين ما حصرا فهو الثاين
 كاملدعى باملسيحية متسكك تدعي وظللت حتلف مل إذا واآلن. املوت
 تعترب بل شهادة تعترب ال التصرحيات هذه فمثل ،راء املتكلمني عليهم
 باسم فأحلفك صادقا كنت فإن. احلق وكتمان التعصب من نامجة
 أو عام الجتماع موعدا حتدد أن اجلالل ذي القادر القدوس ذلك

 سابقا شرحته بأسلوب ، وذلكبعذاب املؤكد القسم فيه لتحلف خاص
  . والباطل احلق بني اهللا من احلكم يصدر لكي

 يف فشانأ نور يف نشرته الذي الغامض خطابك حقيقة أكشف اآلن
 كال احلكم؟ يف تفيد شهادة ميثل هو فهل له، معىن وال ٢١/٩/١٨٩٤
 تتردد ومل عليه، املدعى شاكلة على واحد طرف من تصريح هو وإمنا
 هذا أن جيدا تعرف كنت ألنك تردد، أي احلق وإخفاء الكذب يف فيه

 تعليل هو وإمنا بعذاب، مؤكدا ليس وهو شاهدا به تدلِ مل التصريح
 عامة مع تتفق ال أنك إىل فيه خبجل تشري أنت مث اجلهلة، أمام



������א��א��م��������������������������������                   � �١٣٠� 

 النصارى أولئك مع أنت وال ،واأللوهية البنوة عقائد يف النصارى
 قد أنك علما ،تقريبا عاما سبعون عمرك إن تقول مث. إيلّ أساءوا الذين

 عمرك أن العام هذا يف نفسها فشانأ نور جريدة من عدد يف نشرت
 فهل ؟هذا كرذ من هتستفيد الذي ما أستغرب فأنا تقريبا، عاما ٦٤

 ميكن ال أحدا أن تعرف ال لكنك سنك؟ كرب بسبب متوت أن ختاف
 تحلفسو أنا ما دمت قد حلفت ،املقتدر القادر مشيئة دون ميوت أن

 إذا الناس، هدايةً منا الكاذب العامل هذا من ينقل أيضا فسوف أنت
اآلخر فأنا العمر من عاما ٦٤ بلغت قد كنت تقريبا، عاما ستني بلغت 
 املؤكد ومن .النصارى وإله اإلسالم إله ؛إهلني بني املعركة هذه واآلن

 عزة أي قلبك يف كانت إذاف حتما، عبده سيحمي القادر احلق اإلله أن
 القادر بإإلله أحلِّفك فإنين ديقةالص مرمي بطن من ولد الذي للمسيح

 حلفا اإلعالن هذا مضمون حبسب حتلف أن العزة لتلك نظرا املقتدر
 أقسم إنين": تقول أن ينبغي أي. عام اجتماع يف املوت بعذاب مؤكدا

 ميعاد يف تأثري أي قليب يف ؤثري مل هصدقو اإلسالم هيبة أن � باهللا
 يؤمن مل كما حبق، اإلسالمية النبوءة هيبةُ قليب على تستولِ ومل النبوءة،

 املسيح بأن أؤمن احلقيقة يف ظللت قد بل ،حق دين اإلسالم بأن قليب
 كاذبا كنت وإذا. بالكفارة كامال يقينا أوقن وبقيت إله وأنه اهللا ابن
 - القلوب بأفكار العليم القادر اإلله أيها - علي فأنزل هذا قويل يف

التجاسر هذا على عقابا سنة خالل واألمل الذلة مبنتهى املوت عذاب." 
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 اآلن. مرات ثالث "آمني" وسنقول ،مرات ثالث ذلك تكرر أن وجيب
. ١هذا من أكثر أكتب فماذا ال، أم للمسيح إكرام أي تراعي هل نرى

  .اهلدى اتبع من على والسالم
  

  قاديان من أمحد غالم مريزا :الراقم
  ١٨٩٤ /تشرين األولكتوبرأ ٥ غورداسبور حمافظة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
 من وغريه احملترم الدين عماد والقس كالرك مارتن الدكتور هنا ناشدأ: ملحوظة ١

 شفيعا ووجاهته مرمي ابن املسيح كرامة باختاذ -اجلالل ذي القادر باهللا السادة القسس
 أن سيثبت وإال مشيئيت، حبسب احللف على آم يشجعوا أن -هذا لقويل وسيطا
 منه. مراعاة أي وكرامته عزته تراعي وال � املسيح تعظِّم ال قلوم
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 إعالنات ثالثة هذا قبل نشرنا فقد بتدبر املقال هذا اقرأوا ،القراء أيها
 ألفي جائزة وإعالن روبية ألف جائزة إعالن أي كبري مببلغ جائزة مبنح

 مرارا وكتبنا حلف، آم إذا لسيدل روبية آالف ثالثة جائزة وإعالن روبية
 مل آم أن علينا فيه اهللا كشف الذي إهلامنا يرفض كان إذا آم السيد أن

 اجتماع يف فليحلف ،احلق إىل عاد ألنه إهلي بعذاب النبوءة ميعاد يف ميت
 كان بل االفتراء من يكن مل وإذا. حمض افتراء التصريح هذا أن على عام
 الكذب هذا عقوبة القادر، اإلله أيها علي فأنزل كاذب وهو اهللا ومن حقا
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 كما ،١به نطالبه الذي احللف فهذا. األذى مبنتهى عام خالل أموت حبيث
 حلسم حتما حيلف أن آم على يفرض العدل قانون أنبوضوح  ناكتب قد

 طوال ظل بل اإلسالم صدق خيَف مل النبوءة ميعاد خالل أنه على القضية
 هذا عن أعرب قدو باخلوف بنفسه يقر كان إذا ألنه ،٢البشر عابد امليعاد

                                                           

 يف فشانأ: لقد نشر آم ردا على مطالبتنا باحللف يف نور ملحوظة ١
١٠/١٠/١٨٩٤ أي ال  .يف احملكمة فألطلب منه املثولاحللف  منه أريد أنه إذا كنت

فكأن إميانه يتوقف على جرب احملكمة، غري أن  ،يستطيع احللف دون تدخل احملكمة
  ). منه١٤: ١٤(إرميا عليهم. احلق فسوف يبادون ويقضى  الذين ال حيلفون إلظهار

 : إن النصارى هم عبدة البشر ألن عيسى املسيح الذي هو عبد ضعيفملحوظة ٢
أقنوم عيسى بشرا وإمنا يعتقدون بأن  يعدونقوهلم بأم  أما .إله يف نظرهم نفسه
ألن  ؛مبين على جمرد السخف والنفاق وقول الزور ، فهوكان له عالقة به االبن

عالقة خاصة بأقنوم االبن، وذلك األقنوم حصرا  ن يلإ :املسيح مل يدع يف اإلجنيل قط
اهللا ولس يسمى ابنابن اهللا ي أنه. بل يفيد اإلجنيل أن املسيح نفسه كان يدعأنا ت، 

 ابن اهللا تلس إين :؟ فلم جيبفحني سأله رئيس الكهنة حملفا إياه: هل أنت ابن اهللا
قنوم ثان اتصل يب منذ أوإمنا ابن اهللا هو  .إنسان تشاهدونه من ثالثني عاما إين بل

نعم إنين كما تقول. فإذا كان ابن اهللا يعين  :سنتني تقريبا. بل قال لرئيس الكهنة
م فثابت حتما أنه ادعى األلوهية. فلماذا يقولون إ ،حصرا كما يقول النصارى

على  يا أسفايعتربون املسيح إنسانا، فهل جمرد اجلسم والعظم يسمى إنسانا؟ 
النصارى اجلهلة يف هذا الزمن الذين يقولون إن القرآن الكرمي مل يفهم عقيدم مع 
أم يقرون بألسنتهم بأن املسيح ادعى بنفسه أنه ابن اهللا. فالبني أن رئيس الكهنة 

أن يثبت كيف يسمى ابن اهللا مع كونه بشرا.  "اهللاأأنت ابن "كان يقصد من سؤاله 
من قومه.  يوسف النجارألن رئيس الكهنة كان يعرف جيدا أنه إنسان وابن لزوجة 
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 من يكن مل خوفه أن يثبت أن عليه اآلنف باكيا، مرات عدة االعتراف
 هذا أن السابقة لتجربته خياف ظل بل اإلسالم وصدق اإلهلامية النبوءة

 حتما وأنين ،النبوءة هذه نشر قبل الناس من اآلالف قتل قد املتواضع العبد
  . ١النبوءة حبقه لتحقيق أيضا سأقتله

                                                                                                                                   

ألنه  ،فتحتم أن يرد املسيح على سؤال رئيس الكهنة ردا يالئم سؤاله وقصده القليب
ب أن يرد ما سئل. فكان جي خالفمستبعد من شأن النيب أن يرد على السؤال 

ألين ال أُدعى ابن اهللا  ،إن ما زعمتم خطأٌ بالقولحسب مبادئ النصارى املختلقة 
أبدا لكوين بشرا وإمنا ابن اهللا األقنوم الثاين املذكور يف كذا وكذا من املواضع يف 
كتبكم. لكن املسيح مل يرد هذا الرد، بل قد قال يف موضع آخر إن صلحاءكم دعوا 

ملسيح مسي ابن اهللا كاألنبياء اآلخرين مع روحه اإلنسانية. وللتدليل آهلةً. فثبت أن ا
ر أنبياء آخرين. مث الحقا زعم ذكَقد على أنه استخدم الكلمة يف حملها الصحيح 

النصارى لسوء فهمهم أن املسيح يف احلقيقة ابن اهللا، وحرموا اآلخرين من البنوة. 
ادث صحيح. وإن قال أحدهم إن وقد شهد القرآن الكرمي حصرا على أن هذا احل

األقنوم الثاين كان قد تعلق بروح املسيح اإلنسانية حبيث صارا يف احلقيقة كيانا 
واحدا، وهلذا ادعى املسيح األلوهية بسبب كون األقنوم الثاين جزءا ال يتجزأ منه، 

ألنه  ،فهذا القول أيضا يفيد أن املسيح حتما ادعى األلوهية حبسب زعم النصارى
فيستنتج منه أن  ؛واألقنوم الثاين هو إله ،ني صار األقنوم الثاين جزءا من كيانهح

املسيح أيضا صار إهلا، فهذا طريق الضالل الذي أهلك النصارى األولني واآلخرين، 
 وأصاب القرآنُ الكرمي يف قوله: إم يعبدون البشر. منه

ته العديدة بأنه ظل خياف املوت إن آم امين أنا وبعض أتباعي املخلصني يف كتابا ١
 شن دفكأنه شاه ،زعما منه بأين أنا وبعض أتباعي كانوا قد صمموا على اغتياله

والسيوف، ففي هذه احلالة إذا مل يتمكن من إثبات ااماته  باحلراباهلجوم مرارا 
 قانون من ٥٠٠الباطلة فهو على األقل قد ارتكب جرمية شرحت يف بند رقم 
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 آم نطالب أن واإلنصاف القانون مبوجب حقنا من السبب هلذا
 ألقي إذا أنه فالبديهي األصلية، احلقيقة الشعب على لنكشف باحللف
 العذر منه يقبل فلن حق بغري البيت اقتحامه أثناء متلبسا أحد على القبض

 ساحته تربئة إن بل لنارجيلته، نار أو ماء على للحصول جاء قد كان بأنه
 شهرا عشر مخسة خالل بأوضاعه آم أكد حني وكذلك. شهادة تتطلب

 أن املؤكد فمن النبوءة، ميعاد يف حتما خياف ظل بأنه إقراره إىل باإلضافة
 وملا املسيحية، بعقائد متسكه ينايف منه الالئق غري التصرف هذا صدور
 اآلثار، بعض مالحظته بعد صدر قد بل امليعاد أثناء التصرف هذا صدر
 وأنه احلالة، هذه يف وجعلته فيه أثرت قد النبوءة هيبة إن نقول أن لنا فحق
 معا والقانون اإلنصاف عليه يفرض وهلذا. اإلسالم عظمة من ارتعب حتما

 عذرا يقدم لكنه مشيئتنا، حسب باحللف االام هذا من ساحته يربئ أن
 الذي اللص كمثل فمثَله دينه، يف ممنوع احللف أن يزعم إذ ؛باطال واهيا
 منه ويطلب مربر، أي دون أحد بيت اقتحامه أثناء القبض عليه يلقى حني

ساحته لتربئة احللف أو الشهود تقدمي إن للقاضي يقول للدفاع عنه، شهود 
 فكما. ذلك دون سراحه يطلق أن إليه متوسال منه فيلتمس دينه، يف ممنوع

                                                                                                                                   

اهلند. فكان يعرف جيدا أين مل أم قط بأين قاطع الطريق أو قاتل. وكان عقوبات 
يستحق اإلدانة على  الة. فهل ما زال ياحلكومالدوائر والدي زعيما ذا مسعة جيدة يف 

اامه يف غري احملل، وهل ميكن أن يربئ ساحته رد زعمه أن احللف ال جيوز يف دينه 
ون؟ علما أن نبوءة املوت حبقه كانت بطلبٍ منه ال من من اام يعترب جرمية يف القان

 ألنه هو نفسه كان قد طلب آية إهلامية. منه ،عند نفسي



������א��א��م��������������������������������                   � �١٣٦� 

 يتحرر أن احملكمة لقانون املخالف حبديثه عبثا األمحق اللص ذلك يتمىن
 بسذاجته، مرارا اإلجنيل آم يقدم كذلك ،ساحته تربئة دون سراحه ويطلق

 يعلم كان. وتصرفه إقراره نتيجة عليه ثبت قد اامٍ من برباءته يهتم وال
 أمحد مبوت صدرت اليت النبوءة أن ضده، النبوءة هذه صدور قبل ،جيدا
 الكثرية إعالناا وأشيعت فشان،أ نور حترير رئيس نشرها قد وكان بيك

 أُخرب برسالة أنه يتذكر لعله. والوضوح اجلالء مبنتهى حتققت قد أيضا،
 هم قلبه على ١استوىل قد هلذا. بالذات املناظرة أيام يف النبوءة تلك بتحقق

 كقاتل سرييت أما. كمثال سلفا نبوءة حتقق الحظ قد كان إذ ،النبوءة تلك
 إثبات أي عنده كان فهل. إثبات وال ذلك من مثال أي عنده يكن فلم
 أن عاقل أي يقبل هل مث ضده؟ النبوءة أنشر من شخصيا أقتل أين على
 املسيحية اجلريدة وكانت عليه بين ومثال منوذج عنده كان الذي األمر

لكن و ،تأثري أي ارب األمر ذلك قلبه يف يؤثر مل ،ذلك على شاهدةً
 يكن ومل ،لتصديقه مثال أي عنده يكن مل الذي القتل خوف عليه استوىل

 غاشم تصرفأي  ارتكبت أين أحد يثبت أن ميكن فهل ؛للشك سبب أي
                                                           

ميكن أن يفهموا هم  ةبحمو ةبعض الفالسفة الذين يقولون إن اهللا رمحملحوظة:  ١
أيضا من هذا املوضع أن إنسانا إذا كان يف زمن ما يف حالة التمرد املتناهي والظلم 
واإلحلاد والتجاسر، مث صار نفسه يف زمن آخر يف حالة خوف متناه وضراعة 

نتيجة كلتا احلالتني واحدة. فكيف ميكن إذن أن يبقى  تكونورجوع، فال ميكن أن 
 االنصياعصادرة يف حالة التمرد والتجاسر قائما يف حالة حكم نبوءة العقاب ال

 واخلوف. منه  االنصياعوأن ال يصدر أمر مليء بالرحم حبسب حالة  ،واخلوف أيضا
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 ال السابقة أفعايل كانت فإذا أحدا؟ ضربت بأين قضية ضدي رفعت أو
 لعدة آم نظر يف قويا النبوءة حتقق احتمال كان بينما الشر، احتمال تولِّد

 قرأ قد وكان بيك، أمحد ضد نبوءيت حتقق مين ١مسع قد كان ألنه :أسباب
 بل فحسب ذلك وليس أفشان، نور جريدة ويف إعالنايت يف ذلك تفاصيل

                                                           
كانت نبوءة واحدة ضد مرزا أمحد بيك اهلوشياربوري وصهره وكان حاشية:  ١

قد مات  ؛اختصارب .اجلزء املتعلق بأمحد بيك من النبوءة قد نشر يف جريدة نور أفشان
أمحد بيك يف امليعاد، وكان موته مدعاة للهم الشديد واحلزن العنيف لصهره وأقاربه 

، كما قد ذكرنا ذلك بالتفصيل يف فوصلت منهم رسائل التوبة والرجوعاآلخرين، 
، أما اجلزء الثاين من ٦/٩/١٨٩٤ خطأً أنه يفالذي كتب  ٦/١٠/١٨٩٤عالن إ

** وكما بينا مرارا .أمحد بيك فقد أُخر حبسب سنة اهللالنبوءة املتعلق بوفاة صهر 
وإن  ،ألن اهللا كرمي ؛اإلنذار والتخويفوتكرارا أن هذه هي سنة اهللا يف نبوءات 

من الكرم، فلما كان  هو تأجيل تاريخ الوعيد إىل زمن آخر نظرا للتوبة والرجوع
وهي موجودة يف مجيع كتبه املقدسة، لذا  ،يلزحبسب وعده األ اهللا هذا التأخري سنةَ

ال يسمى ذلك إخالف الوعد بل هو إيفاء الوعد، ألن وعد سنة اهللا يتحقق بذلك، 
إخالفا إذا أخلف وعد اهللا العظيم يف سنته، لكن ذلك  وإمنا كان ميكن أن يعد

  مستحيل، ألن ذلك يستلزم إبطال مجيع الكتب اإلهلية. منه
، بهمل يبال و إعالن التخويف قرأ هر أمحد بيك أنه** ملحوظة: كان ذنب ص

فأرسلت إليه رسائل متتالية فلم خيفها، مث فُهم بإرسال رسالة شفهية، فلم يلتفت أحد 
، ومل يرد قطع العالقة بأمحد بيك، بل قد شاركوا مجيعا يف التجاسر بشيءإىل ذلك 

أما قول الشيخ  .د القرانواالستهزاء، فكان ذنبهم أم رغم مساع اإلنذار رضوا بعق
حمض، بل كنت قد  افتراٌءفَالبطالوي أنه طلب منهم أن يطلقوها بعد عقد القران، 

طبة، أما اإلعالنات فقد نشرت قبل عدد أطلعتهم على احلقيقة يوم مل حتدث حىت اخل
  من السنني. منه
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 النبوءة ا صدرت اليت القوية والدعوى والشوكة اهليبةلى ع مطلعا كان
 الذي القلب يف جمموعةً األمور هذه كل تؤثر أن اآلن البديهي فمن حبقه،
 موجودة والفزع للخوف األسباب هذه كانت فلما. حديثا النموذج الحظ

 ميعاد يف خياف ظل بأنه ثانية ناحية من بلسانه يؤكد وكان ،ناحية من
 اخلوف بأن باحللف إقناعنا نطالبه أن يف اآلن حىت حقُّنا يثبت أفلم ؛النبوءة
 على يستولِ مل نظره أمام موجودة ومناذجه ودوافعه أسبابه كانت الذي
 الواقع؟ يف موجودة تكن مل اليت واحلراب السيوف هتخوف قد بل ،قط قلبه
 الذي اهلالك خطر من اخلوف بأن االدعاء إثبات واجبه من حال كل على

 كان بل النبوءة، هيبةو اإلسالم عظمة عن نامجا يكن مل مرارا به اعترف
 مل منا إعالنات ثالثة صدور رغم آم أن املؤسف من لكن. آخر بسبب
 األسلوب هذا ساحته لتربئة يتخذ ومل اآلن، حىت اجلانب هذا إىل يلتفت
 أنه يف شك من فهل. للحق الـمطالب أنا يطمئنين أن ميكن الذي املقنع،

 منه أطلب أن يب الباطلة التهم إلصاقه بسبب وعرفا وإنصافا قانونا يل حيق
 أثناء يف اخلوف تربير واجبه من أن يف التباس أي هناك وهل اإلثبات؟

 إهلامي تؤيد للخوف ثابتة أسبابا أن آنفا بينت وقد. شهرا عشر مخسة
 من قلبه يف رسخت قد كانتوشوكتها  النبوءة هيبة ألن ذلك بصراحة،

 منوذجا لميثّ كان بيك أمحد مرزا موت أن كما القوية، كلمايت خالل
 أمامه يكن مل بينما بوضوح، له جتلى قد صدقها وكان النبوءة، لصدق

 أن آمالسيد  على الواجب من فكان بالسيوف، أحد لقتل اوليتحمل مثال
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 له تسمح مل القدمية املسيحية خيانة أن غري باحللف، عليه التهمة هذه يبطل
 ممنوع احللف بأن باطال، واهيا عذرا قدم قد بل اجلانب، هذا إىل بالتوجه

 القضية وحتسم احللف عرب حتصل اليت املقنعة الشهادة فكأن ،ديانتهم يف
 األخرية الوسيلة تشكل واليت والسالم، األمن وفِّرتو التهمة من وتربئ
 وتفحم السماوية احملكمة رعب الدنيوية احملاكم يف وتذكِّر احلق إلظهار

 احملاكم تتجنبها أن وينبغي ،اإلجنيلي التعليم حبسب حرام هي الكاذب،
 درِي فلم .� عيسى على اامذلك  أن يدرك عاقل كل لكن املسيحية،

 يدرك � عيسى وكان ولوازمها، الشهادة أبواب سد قط � عيسى
 احللف يؤكدها ال اليت الشهادة وإن الشهادة، روح ١احللف أن جيدا،
 احللف طريق يسد أن ميكنه كان فمىت. الشهادة ال املدعي زعم لَمجرد

 يف اهللا سنة إن احلقائق، وتقصي التحقيق نظام عليه يتوقف الذي الضرورية
 األخري احلل يشكِّل احللف أن على يشهد وضمريه اإلنسان وفطرة الكون
 بار، بصاحل شبهة أو مة أي تلصق وحني اعات،نـزوال اخلصومات حلسم

 على اهللا بشهادة يستعني فبالطبع ،مقنعة إنسانية شهادة تقدمي يستطيع وال
 مالعال بذلك القسم خالل من ساحته يربئ أن اإلهلية الشهادة وإمنا صدقه،

                                                           
را ليس يف وسع أي تعليم حق وصادق أن يؤوي ارمني. فلما قدم آم عذ ١

أن ذعر املوت  -بعد اعترافه باخلوف الذي ال يستطيع إخفاءه بأي حال - كارمني
استوىل على قلبه ألن هذا العبد املتواضع قد أقدم على القتل عدة مرات يف املاضي. 
فهل ينجيه اإلجنيل واحلالة هذه من السؤال أنه ملاذا ألصق مة باطلة؟ مث كيف مينعه 

  حته. منه   اإلجنيل من حلف يربئ سا
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 األخري األسلوب هو فهذا الكذب، حالة يف للعنة نفسه ويعرض الغيب،
 القَسم إن يقول آم أن غري. األنبياء صحف يف ثابت وهو ،القضية حلسم
 أم صحيح أيضا هذا عذره هل نالحظ أن نريد اآلن اإلميان، وينايف ممنوع

 ينكر أحد ال لكن القسم، عن امتناعه يف معذور فهو صحيحا كان فإذا ؟ال
 يدعون حني الدنيا أهل من أو الدين رجال كانوا سواء املسيحيني أن
 مهما قس أي يدعى وحني اإلجنيل،حاملني  يقسمون فهم الشهادةب إلدالءل

 بأن منه عذرا ذلك من ميتنع فال احملكمة يف الشهادة إلدالء عظيما كان
. اخلاطر بطيب احللف على يقْدم بل اإلجنيل، تعليم حبسب ممنوع القسم
 احلكومة يف املناصب وذوي املسئولني مجيع إن بل فحسب ذلك وليس

 تكليفهم عند اليمني يؤدون العام احلاكم حىت الربملان وأعضاء اإلجنليزية
 وأن باإلجنيل يؤمنون ال هؤالء كل فهل ؟حبقهم نقول فماذا منصب، بأي
 كما املسيحي العامل يف � عيسى بتعليم كامل بإميان يتمتع وحده آم
 احلقيقة يف الزعم كان إذا بل ،الرسول بولصو بطرس احلواري يؤمن كان
 إميان يفوق آم إميان فإن اإلجنيل تعليم حبسب ممنوع القسم بأن حقا

 إجنيل من ثابت بينما اإلحلاد، من القسم يرى ألنه بكثري، وبولص بطرس
مل اجلنة مفاتيح صاحب بطرس احلواري أن ٧٢ عدد ٢٦ إصحاح ىمت 

 أما. بإصرار القسم أحد منه يطلب أن دون وأقسم اإلحلاد هذا من يتورع
 لقب منحه � املسيح ألن صاحلا، رجال يكن مل بطرس بأن آم قال إذا

 من القسم يرى هلذا ،بطرس من وأفضل صاحل، آم وأن أيضا، الشيطان
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 موسى من أفضل النصارى يعتربه الذي بولص رسوله إن :فأقول ،اإلحلاد
. شأنك فهذا اإلميان عدميب اآلخر هو وصفته وإذا أقسم، أيضا درجة �
 رسالة بولص ألهل كورنثوس فراجع ذلك إثبات عن سألتين وإذا

هو  الذي بفخركم أقسم أنا بولص يقول حيث ٣١ عدد ١٥ اإلصحاح
 جيدا هنا القراء فليتدبر. يوم كل أموت بأين املسيح يسوع نارب بسبب
 وارتكابه شرعا املمنوع من عده أي - اإلحلاد من احللف بأن آم وصف

 يستنتج أفال -الرسول وبولص بطرس حلف وقد املؤكد اإلحلاد من يعد
 الرسول وبولص املسيح حواريي مجيع كان آم قول حبسب أنه ذلك من

 أقسموا بعضهم ألن ،اإلميان حدود وجتاوزوا اإلجنيل عنه ى ما ارتكبوا
 عن ينفصلوا مل حبيث اإلحلاد أعمال يف شاركوا اآلخرون وبعضهم

 مسيحي أي لكن ،املنكر عن ينهوهم ومل باملعروف يأمروهم ومل منياملقِس
 � املسيح حواريي مجيع بأن االعتقاد هذاإىل اليوم  ينشر مل آم غري
 يرتكبون وكانوا اإلميان ثروة من احلظ وعدميي حمرومني كانوا بولص حىت

. اإلميان هذا وحده آم رزق فقط عام ١٨٠٠ وبعد. اإلجنيل عنه ى ما
 أسالفهم يصفون حبيث وخيانتهم األمة هذه كذب مآل ستغرب منأ إنين
 من نفسه لتخليص عذرا آم قدم فلو. أنفسهم لنجاة اإلميان من رومنيباحمل

 املسيح بقوة إميانه أن يف الناس لفكَّر سنة خالل ميوت أن خيشى أنه املوت
 أن غري قادر، بأنه نفسه قرارة يف يؤمن ال احلقيقة يف وأنه ضعيف، وقدرته

 ال ألنه جبالء، التعيس ووضعه هخيانت يفضح القسم عن امتناعه يف آم عذر
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 ظلوا الرسول وبولص املسيح حواريي مجيع أن العذر هذا يقبل أحد
 وحده آم وإن اإلجنيل عنه ى ما بارتكام اإلميان ثروة من حمرومني

 اليمني يؤد مل آم أنب االدعاء أن أرى ذلك إىل باإلضافة. اإلميان هذا رزق
 احلكام مجيع كان إذ ،هو اآلخر جمرد كذب اآلن حىت حمكمة أي يف

 ال كما. بشهادة إدالئه عند احللف دون تصرحيه يسجل بأن منه يقبلون
 ملا بأنه العذر قدمفسي شهادة أي إلدالء دعي إذا آم بأن أوقن أن أستطيع

 من حىت النصارى املسئولني ومجيع الربملان أعضاء إميان من أقوى إميانه كان
 أن جيدا يعرف آم إن .أبدا اليمني يؤدي لنمن مث ف العام، احلاكم
 نفسه املسيح متسك وقد املقدس، الكتاب يف مسجلة األنبياء أحالف
 أَعمالُ} (اُهللا أَقْسم{و ،٦٣ عدد ٢٦ إصحاح متى إجنيل انظر. باحللف
 حلف مبثابة النصارى عقيدة مبوجب اهللا حلف وإنّ، )١٧:  ٧ الرسلِ

 بأسوة يتأسى ال الذي وإن واحد، شخص زعمهم حبسب ألما املسيح،
 فقد إرميا تعليم حبسب أما. املسيح من فليس والعادات األخالق يف املسيح

دفر انظروا العبادة، من احللف عيف ورد وقد .٢ عدد ٤ إصحاح إرميا س 
 عدد ٦٣ إصحاح زامريامل راجع قسم،ي ال حصرا الكاذب أن املزامريسفر 
 كما آم، كذب على � املسيح جد داود النيب شهد قد فهكذا. ١١
 يقول مث. ٦:  ١٠رؤيا يوحنا الالهويت  انظروا يقسمون، أيضا املالئكة أن

 مالقس أن العربانيني إىل الرسالة من ١٦ عدد ٦ إصحاح يف النصارى معلم
 يف .أخريا باحللف نزاع كل ينحسم أي قضية، كل حلسم حلٍّ آخر هو
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. حبياته أقسم مث ،١٦: ٢٢ التكوينسفر  انظروا ١للربكة،اهللا  أقسم التوراة
 اهللا أحالف يضم املقدس فالكتاب! ؟املقال وأطيل أكتب إالم ؛باختصار

 مقسو املسيح مقس يضم واإلجنيل ،األنبياء أحالفو املالئكة أحالفو �
 جبواز النصارى علماء أفىت قد املنطلق هذا ومن بولص، قسمو بطرس
 عةبط الدين عماد والقس كالرك للقس اإلجنيل تفسري راجع(. القسم
 تعاىل، باهللا الصادق القسم عن موضع أي يف ينه مل املسيح وإن ).م١٨٧٥

. برأسه أو بأورشليم أو باألرض أو بالسماء أحد حيلف أن عن ى قد بل
 أمحق فهو ممنوع بالشهادة اإلدالء عند باهللا الصادق القسم أن زعم ومن

 النهي قصد املسيح كان فلو. قط املسيح قصد يفهم ومل ،احلدود ألقصى
 يف أنه غري ،املفصلة عبارته يف ذلك لذكرتعاىل  باهللا الصادق احللف عن

 كلمة باستخدام فقط يشرح أن أراد ىمت إجنيل من ٣٣ عدد ٥ إصحاح
 يذكر فلم وأنفسكم، وأورشليم واألرض بالسماء تقسموا ال أن "ألن"

إىل تعليم  - إضافيا تركيزايضم  املسيح قولإن . بتاتاتعاىل  باهللا القسم
 اهللا بغري القسم بل ،فقط الكاذب اليمني ليس احلرام أن على - �موسي 

 املسيح حواريو ميتنع مل السبب هلذا .صادقا كان لو حىت احلرام من أيضا
 قصد يفهمون كانوا احلواريني أن واجللي القسم، عن التعليم هذا بعد

 الفرق معظم اتفقت قد اليوم إىل البداية ومن. آم من أكثر اإلجنيل
 كان إذا أنه اآلن التفكري إىل يدعو فمما جائز، القسم أن على املسيحية

                                                           
  منه .١٦: ٥ الثاين أمامه. امللوك أقف: لقد قال: أقسم باهللا الذي ملحوظة ١
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 أقسموا واملالئكة أقسم النصارى وإله أقسم وبولص أقسم قد بطرس
 احملاكم يف القضايا أبسط على حيلفون القساوسة ومجيع أقسموا واألنبياء
 الذي فما ،اليمني يؤدي عام حاكم وكل اليمني يؤدون الربملان وأعضاء

 بأنه الشخصي إقراره إن. املهمة القضية هذه مثل يف احللف من آم مينع
 ساحته يربئ وال عليه احلجة أقام قد النبوءة صدور بعد املوت خياف ظل
 ثبت قد الرجوع من نوع هو الذي اخلوف ألن ،١القسم إال التهمة من

 القتل من كان ذلك خوفه أن يثبت أن يستطع مل ذلك وبعد ،باعترافه
 أن يثبت ومل عليه، اهلجوم شنه أثناء قاتل أي على القبض يلق فلم. فقط
 اخلوف قلبه يف ولَّد مما السابق يف الناس من عددا قتل قد املتواضع العبد هذا
 نبوءيت هي فإمنا منوذج أي نظره يف كان إذا بل. سيقتل اآلخر هو بأنه

 أنه املؤكد منلذا ف. أمامه حتققت اليت اهلوشياربوري بيك أمحد مريزا مبوت
 بأنه القول أما. اإلهلي اإلهلام ذلك كشف كما حتما النبوءة عظمة خاف

 حبيث بالتأكيد سفاكا كوين من خاف بل املؤكَّد، النبوءة صدق خيَف مل
 يربئ وال متاما الراهنة أوضاعه فيناقض بالتجربة، ذلك من تأكد قد كان

 األمر هذا يف حيكم أن وعليه. كشاهد احللف إال االام هذا من ساحته
 باحللف حتسم قضية كل بأن الرسول بولص قول مبوجب فيه املشكوك

 ويرسل احللف إىل يتوجه ال أن واخليانة الشنيع املكر من أنه غري أخريا،
                                                           

: اخلوف من عظمة النبوءة اإلهلامية يعد من الرجوع حبسبما صرح به ملحوظة ١
القرآن الكرمي والكتاب املقدس، وإن الرجوع يؤخر العذاب، وقد اتفق على ذلك 

 كالمها. منهالقرآن الكرمي والكتاب املقدس 
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 مسيحيا زال ما أنه -للحق إخفاء -اجلرائد يف وينشر وهناك هنا الرسائل
  . ١مسيحيا كان كما

                                                           

من بيشاور أنه إذا كانت نبوءة العذاب ميكن أن  شخص: يقول ملحوظة ١
تلغى بالرجوع القليب فال تعترب معيارا أبدا الختبار الصدق، وال يصح التحدي 

إذا كان قد وجب عليه  - املؤسف أنه ال يفهم أن امتناع املرء عن القسم. ا
به كتاب  قثوو يعترب عند اهللا نوعا من معيار الصدق - القسم مبقتضى اإلنصاف

مث إن الذي مل يتجرأ على القسم مقابل  .اهللا إلصدار احلد الشرعي على املنكر
أربعة آالف روبية إمتاما للحجة أفلم يؤكد من خالل أعماله أنه رجع استالم 
ع عنه املتهم أي القسم الذي امتن - املطالبة القانونية أال تشكل حتما؟ إىل احلق

وهل كان ذلك الرجوع إىل اآلن بدون دليل؟ أما القول ؟ معيار صدق - بشدة
بأنه ما زال يرفض فسوء فهم من أقصى حد، فلو كان رافضا يف احلقيقة ملا 

 مبرتلةامتنع عن احللف الذي كان قد وجب عليه إنصافا، فامتناعه عن احللف 
نظري له  الرجوع مل يسبق هذان أما الزعم بأ .اإلقرار ويدركه العقل السليم

أما القول بأن الكاذب أيضا  !فتدبر ؛فسوء فهم ثان، فقد بينت نظائر املماثلة
ميكن أن يتنبأ مبوت أحد وعند عدم حتقق نبوءته ميكن أن يقول إن العذاب 

فهذا أيضا بعيد عن اإلنصاف والتدبر، بل احلق  ،تأجل بسبب الرجوع القليب
فمن  ،إذا تنبأ مبثل هذه النبوءة وظهرت األوضاع املماثلة واإلميان أن أحدا آخر

خالل من  صدقهالذي ظهر وهو اإلنصاف أن نعده كاذبا، مبدأ البعيد عن 
جيب عليه  لطلبٍ بل الكاذب من ميتنع عن االستجابة عن احللف. امتناع املتهم

ذا احلد، ففي مث إن اهللا مل يترك هذه النبوءة إىل ه أي امتنع عن احللف، ،اإنصافً
وإمنا العاقبة تتوقف على الفتح املبني، فاألسف على  ،أفعاله حكم عميقة ومصاحل

الذين يضيعون إميام وعقباهم متسرعني، وال ينتظرون كما ينتظر الفالح بعد 
 زرع البذور ملوعد احلصاد. منه    
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 إال خطبك يف بادعاءاتك يقبل فلن اهللا؟ خلق ختدع ملاذا! السيد أيها
 عاقل كلف وإال ؛احلق يظهر ال أن سلفا الشيطاين بطبعهم حيبون الذين

 ديراجلو قبولهو امل فقط شاهدا بصفتك تصرحيك أن جيدا يدرك منصف
 املركز حتتل املسيحية إن. تنشرها اليت السخيفة األقاويل ذه ال بالثقة،
 اخليانة عن حىت يتورعوا مل حيونيفاملس ؛كله العامل يف الزور قول يف األول

 يقبل أن ميكن فهل. الزائفة الكتب مئات اخترعوا وقد ،اإلهلية الكتب يف
 إذا - أبدا بالصادق حىت جيدر ال بل ميكن، ال كال كمدع؟ أقواله نبيل أي

 كما عليه املدعى أو املدعي بصفة قوله منه يقبل بأن -القضية يف فريقا كان
ما ف شهود، إىل احملاكم احتاجت ملا كذلك حدث فلو. الشهود أقوال يقبل

 الذي الفالين التاجر أن الشهادة قانون يف اإلجنليز أحد هكتب قدأروع ما 
 يوميا الروبيات مبئات ويتصدق الروبيات من املاليني مئات بشرف يتمتع

 من عد مهما بقوله يكتفى فلن واحد بقرش ولو أحد ضد الدعوى رفع إذا
 يقضى ولن الشهود، منه يطلب سوف بل واألجواد، واألثرياء األسخياء

  . كاملة شهادة يقدم أن دون لصاحله
 واحدة جهة من الصادر آم تصريح، كيف لنا أن نقبل اآلن فأخربوين

 الوضع وخيالف نفسانيةال هواءاألب وزاخر حمض ادعاءلة نـزمب وهو فقط
 مل األمر أن � اهللا فضل فمن ؟!به تثق أن ميكن حمكمة وأي الراهن،
 املوت خاف بأنه إقراره نفسه آم نشر قد بل فحسب إهلامنا على يتوقف

 أن آم واجب فمن .املتعددة الرسائل يف بذلك واعترف اجلرائد، يف
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 وقطعي سهل طريق هو الذي بالقسم يقنعنا أن ينبغي بل ،إقراره يثبت
 بأين منه إميانا خياف كان بل. النبوءة هيبة خيَف مل بأنه نظرنا يف ويقيين
 بشيء نكلفه ال وحنن .سيوفنا بريق يالحظ وكان احلقيقة يف سفاك رجل

 إعالن يف املذكورة الشروط حبسب ١روبية آالف أربعة له نهدي بل
 احللف بأن القائل عذره أن آنفا أثبتنا وقد، ٢٠/٩/١٨٩٤و ٩/٩/١٨٩٤

 من وكثري وبولص بطرس يكن أفلم. وإحلاد بشع عناد للنصارى ممنوع
 كانوا أم مسيحيني األول الزمن يف خلوا الذين الصاحلني النصارى
 هذه يف نبيل مسيحي أي يل يذكر أن آم السيد يستطيع فهل ملحدين؟
 إذا أنه اآلن املناسب ومن شهادة؟الب إدالئه عند احللف رفض قد احلكومة

 أي يف حيلف أن يريد وال حال كل يف واملكر االحتيال حيب آم كان
 هذه فندنا قد ألننا ممنوع، احللف أن السخيف العذر فليترك حال،

 جديدا عذرا ليقدم الدجالني أصحابه يستشري أن ينبغي بل متاما، الفكرة
 سوف بل ،أبدا حيلف لن آم أن النصارى أشباه وليتذكر. نفسه لنجاة
 إهلامنا وأن حق على أننا نفسه يف يتأكد ألنه أخرى، حيلة بدجله خيترع
 أمامنا ليحلف امليدان إىل يربز ال دام ما عذر أي له يقبل لن لكنه ،صادق
 مجيع وجوه يسود القسم عن بامتناعه آم أن املؤكد من. لوجه وجها

  . النصارى وأشباه القساوسة
                                                           

وصول  : سترسل أربعة آالف روبية هذه إىل آم خالل مخسة أسابيع منملحوظة ١
 طلبه. منه
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 أي فارغ، وكالم ادعاء جمرد املبلغ تقدمي أن النصارى أحد كتب لقد
 هذيان هذا أن فليتذكر. احللف بعد املبلغ يستلم لن أنه خياف آم أن

 سنسلِّم بأننا نتعهد فنحن. املنحطني الوقحني شاكلة على وهراء السكارى
 حبسب منه الرمسي اخلطي العهد استالم بعد حلفه قبل له نيمنالض املبلغ

 يتقدم أن ونتقبل ٢٠/٩/١٨٩٤و ٩/٩/١٨٩٤ إعالن يف الواردة الشروط
 بعد تلكأنا وإذا. آلم نيمناض مرموقة مناصب يشغالن اللذان آم صهرا
 عتربسن أننا شك فال املبلغ تقدمي يف واحدة حلظة اخلطي العهد هذا استالم
 عتبة بتخطي لنا يسمحا ال أن نيمناضال صالحية من وسيكون ،كاذبني

 حبضور املبلغ وسيسلَّم. اخلطي التعهد تقدمي بعد املبلغ مين يستلما مل ما آم
 وسوف ،اخلطي التعهد ويؤخذ وبوساطتهم كرام نبالء شهود عشرة

 عدد يف اخلطي التعهد ذلك ينشر سوف كما التعهد، ذلك على يوقِّعون
 مل إذا أنه نيمناضال قبل من تصريح سيكون التعهد ذلك ويف اجلرائد، من

 فسوف معاىف ساملا آم وبقي اخلطي التعهد من سنة خالل النبوءة تتحقق
 دون يل كله املبلغ نامناضال سيعيد وإال. آلم ملكا كله املبلغ يكون
 - احلي باإللهناشد آم بعزة عيسى املسيح ونستحلفه ن أخرياو تأخري.

 فقد. لحكمل األسلوب هذافض ير ال أن - والكاذبني الصادقنيالعليم ب
 بعد فلماذا !له ونصره املسيح وعون إهلامنا وبطالنَ كذبنا شخصيا جرب
 ٦٨ أو ٦٤ العمر من بلغ قد إنه مرارا ويقول يهلك يكاد التجربة هذه
 يكون الرجل إن القائل التعبري حبسب فتيا زلت ما إنك ،سيد يا ؟عاما
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 أليس :نسألك حنن مث. كثريا تكْرب فلم ،عاما ستني بلوغه حىت اجلسم قوي
 رغم اهللا على تتوكل ال اليت األمة هذه خيانة أكرب ما ؟!حييي الذي هو اهللا

 الستني، على أيضا أنا عمري أشرف لقد انظروا. حق على بأا ادعائها
 � اهللا أن يقينا أعلم وإنين ،نفسها الكونية للسنة خنضع كالنا وآم وحنن
 مرمي ابن مثل وليس وقيوم، وحي قادر إهلنا ألن حيا، سيبقيين املواجهة عند

  .اإلعالن هذا صدور بعد أسبوعا ننتظر وسوف ،العاجزة
 حالفه الذي من تدركوا أمل ،قومنا النصارى من أشباه العميان أيها
 املتتالية إعالنايت من تتجلى أم آم احلق تظهر من أهل أمارات له ؟الفتح
 اهللا يكن مل ما االستقامة هذه مبثل كاذب أي يتمتع فهل ؟هذه اهليبة ذات
 ؟ظهرت اليت اآلية هي ما لكن وصدق صحيح تقوله ما إن قلتم وإن ؟معه
 هلذه قوي لتأثري تعرض اخلصم الفريق أن مرارا الشبهة هذه على رددنا فقد

 املقدسة احلرب يف البئيس الوضع وواجهوا آية، يشكل وهو حتما النبوءة
 مل األمر زال وما األربعة، بأنواعه ودمار ذلة فأصام اخلائبني، كاملنهزمني

 القوية يده يري حىت يتوقف لن إنه يقول ���� اهللا ألن احلد، هلذا يتوقف
 الواردة وسنته عادته وفق أنه غري اجلميع على املنهزم الفريق ذلة ويكشف

 اإلهلية الكتب يف أزيل وعد هو ذلك ألن ،آم مهل املقدسة كتبه يف
 إبدائهم عند شيئا لونيمه أم وهو إخالفه، جيوز وال ارمني خبصوص
 أن اهللا على لزاما وكان م، فيبطَش أخرى مرة يصرون وحني اخلوف،

 أما. الوعد خيلف أن جيوز ال ألنه كتبه، يف الوارد الوعد هذا يراعي
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 اهللا سنة لوعود خالفا أبدا تتحقق فال اإلهلامية النصوص يف احملددة التواريخ
 الشروطَ إهلامٍ أي خيالف أن ميكن ال ألنه ،الكرمي القرآن يف املذكورة

 فموعد احللف هذا على آم أقبل إذا اآلن. اإلهلي الوحي يف احملددة
 مل وإذا. مربم والقضاء شرط، أي معه وليس قطعي واحد عام خالل هالكه
 العامل خداع أراد الذي عذاب، بدون ارم هذا مثل اهللا يترك فلن حيلف

 أراد قد اهللا إن أخريا املذكور اجلزء هذا خبصوص نقول لكننا احلق، بإخفاء
 واأليام الظالم، ويزول العامل عيون ا لتنفتح عجيب بأسلوب آيته إظهار
  . املوعد سينشر بعد انكشافه لكذ أن غري بعيدة، غري قريبة

  .اهلدى اتبع من على والسالم
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ƒî’Ûa@†àª@´�y@ðìÛbĐjÛa@ @
 بعض أثار قد البطالوي السيد أن املخلصني أحد طريق عن علمنا لقد

 نشرناه الذي ٦/١٠/١٨٩٤ إعالن وعلى النبوءة هذه على االعتراضات
  :التايل يف عليه وأرد االعتراض نص هنا وأسجل بيك، أمحد صهر خبصوص
حيث مينع يف دينه احللف  مسكني، املسيحي آم اهللا عبدإن : قوله
   .١والطمع

 متسك وملاذا وبولص بطرس حلف فلماذا ممنوعا احللف كان إذا: اجلواب
 بل ؟للنصارى احللف اإلجنليزية احملاكم حددت ملاذاو باحللف، هنفس املسيح

 إن. الصاحل اإلقرار فيكفيهم اآلخرون أما ،باحللف النصارى يطالب القانون إن
 اختذ ملاذا نعرف ال لكننا والنصارى، اليهود عادات من والتدليس التحريف

 فهل اخليانات، هذه عن كفوا ،اإلسالم أعداء فيا العادات؟ هذه املشايخ هؤالء
 رغبة هو اجلشع إن ؟حسنة عاقبتكم تكون حىت حسنة اليهود عاقبة كانت
 ال وآم ،أنفسنا تلقاء من كجائزة املبلغ نقدم فنحن واألمانة، الدين تعادي
 ليس دينه يف احللف أن ومعلوم ،له نقدمه حنن وإمنا النفسي واه منا يطلبه

                                                           
أن احللف ب ،دفاعا عن آم يرى،: إذا كان ميان حممد حسني البطالوي ملحوظة ١

فمن الواجب عليه اآلن أن يثبت هذيانه هذا إثباتا وافيا  ،يف الدين املسيحي ممنوع
لعنة اهللا على تأييدا للمسيحيني وميلي الرد على هذا اإلعالن، وإال فماذا نقول غري 

 ه. منالكاذبني
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 من يعد كيف إذن. كاذب فهو يقسم ال الذي أن ورد قد بل ،فحسب جائزا
  ه؟نفسيف  الطمع بدافع ليس الذي املبلغ هذا على اجلشع احلصول

 العذاب زال مث صدر العذاب حلول وعد أن القرآن يف يرد مل: قوله 
  .قليل خبوف
 التوبة أن؛ أي التعليم ذا مليء بأكمله الكرمي القرآن إن: اجلواب 

 وردكما  العذاب، نزول فيتأخر العذاب نزول قبل كان إذا واالستغفار
 نزل قد كان الوحي أن إسرائيل بين من ملك حبق املقدس الكتاب يف

 بعدها سيموت وأنه فقط يوما عشر مخسة حياته من بقيت قد أنه جبالء
 خبمسة يوما عشر مخسة وعد -وضراعته دعائه إثر - بدل اهللا لكن ،حتما
 بل القصة، هذه أيضا املفسرون أدرج لقد ١.املوت عنه فأخر ،عاما عشر

 بل الطول، يسبب هنا إدراجها واليت املوضوع ذا كثرية أحاديث مثة
 مذهب منفإن  -اإلهلي الكرم من هو الذي -الوعيد تأخري إىل إضافة
 تقدم سبب يعد تأخره وإن ،أحيانا يؤخر أيضا الوعد أن الصوفية أكابر

 فتوح"و اهللا، ويل لشاه "احلرمني فيوض" انظروا .الدرجات يف الكمل
 األوقات رتأخ وإن .٢عنهما اهللا رضي اجليالين القادر عبد للسيد "الغيب

                                                           
  . (املترجم)٢٠راجع سفر امللوك الثاين، اإلصحاح ١
: هؤالء الصلحاء حني رأوا عدم إيفاء اهللا وعده جائزا فإمنا املراد منه ملحوظة ٢

أنه من احملتمل أن يكون األمر الذي اعتربه اإلنسان بعلمه الناقص وعدا ال يكون 
بل يكون معه شروط خفية يكون عدم توفرها  ،وعدا يف احلقيقة يف علم البارئ
الباحث السيد علي بن سليمان املغريب فقد  العلّامةواجبا لعدم حتقق الوعد. أما 
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 قد � موسى أن انظروا. عنيد جاهل غري يرفضها ال إهلية سنة واملواعيد
ذلك لكن ليلة، ثالثني خالل لنـزست التوراة شرط بأن أي بدون عدو 

 خالل إسرائيل بنو وابتلي ،أيام عشرة عليه تزِيد الوعد مل يبق قائما بل
لغي ي � اهللا أن قطعا النص هذا من ثبت فحني العجل، عبادة بفتنة ذلك

                                                                                                                                   

يف  "١٢٦الصفحة  ،كتب يف كتابه "وشي الديباج على صحيح مسلم بن احلجاج
لكمال معرفته بربه ال يرى  �تفسري حديث "خيشى أن تكون الساعة" {فإنه 

أي  ،ليه تعاىل ككون الساعة ال تقوم إال بعد تلك املقدماتوجوب شيء ع
لكمال معرفته بربه  �وإن وعد به} أي مل يكن النيب  ،خروج الدجال وغريه

ومل يكن يرى واجبا على اهللا أن  ،يرى ظهور هذه العالمات قبل القيامة ضروريا
وغريها حيقق حبسب وعده عالمات ظهور الدجال ودابة األرض واملهدي املوعود 

من العالمات مث تقوم القيامة. بل كان يؤمن أنه ميكن أن تأيت القيامة دون أن 
تظهر أي من هذه العالمات. وقد كتب اإلمام العالمة حممد ابن عبد الباقي يف 

حيث أشار إىل جواز نسخ األخبار.  ،دنية" ما يتفق معه حلد مااللواهب املشرح "
كور. لكنين أرى أن هؤالء الصلحاء مل من الشرح املذ ٤٥انظروا الصفحة 

كان يؤمن جبواز عدم اإليفاء بالوعد بعد اعتباره الوعد  �يقصدوا قط أن النيب 
ال جيوز يف حال من األحوال وهو وعدا حقيقيا، ذلك ألن إخالف الوعد عيب، 

يظن أن مجيع الوعود مثل خروج  �. بل من احملتمل أن يكون النيب �حبق اهللا 
لكن من احملتمل أن يكون ظهورها  ،هور املهدي وعود حقة يف احلقيقةالدجال وظ

مشروطا بشروط، وتبقى يف حالة عدم توفرها عدمية التحقق. أو من احملتمل أن 
تتحقق بأسلوب مل نطلع عليه، وذلك ألنه ليس هناك أسلوب موحد يف سنة اهللا 

وثبت من طريق اتقاء لتحقق النبوءات، فهي تتحقق أحيانا حرفيا وأحيانا مؤولة. 
املشايخ يف هذا الزمن وابتعدوا من طريق التقوى  احنرف قد كم هذا �النيب 

 هذا. منه
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 عند الوعيد حتقُّق تاريخ تأخري فإن شرط أي معه ليس الذي الوعد حىت
 أحد بتوبة تأخر إذا العذاب تاريخ أن كتبنا وقد الكرم، ملن الرجوع

 وإذا ،اإلهلية السنة هو األكرب الوعد ألن. للوعد إخالفا يعد فال واستغفاره
   ١.خيلَف ومل الوعد حتقق فقد اإلهلية السنة حتققت

                                                           
 � اهللا بأن منه زعما خوفا يتوجس املسكني البطالوي الشيخ كان إذا: حاشية ١

 وتأخريه احملدد املوعد تقدمي وأن) ١٠ :عمران آل( 	الْميعاد يخلف لَا اللَّه إِنَّ� يقول
 يف تقرر قد الذي األمر ذلك الوعد من املراد أن فليتذكر الوعد، إخالف من نوع
 وعدا زعمه حد على اإلنسان يراه الذي األمر ذلك لكنه ليس ،وعدا اإلهلي العلم

 قد الذي األمر أي الذهين، العهد تفيد "ميعاد" على" ال" إضافة فإن ولذلك حامسا،
 يتبدل، لن -ال أم تفاصيله على اإلنسان اطّلع سواء -القدمية اإلرادة يف وعدا مسي
 خفي بشرط مشروطة -وعدا اإلنسان يراها اليت - البشارة تكون أن احملتمل من وإال

 واجبا ليس الشروط كشف ألن البشارة، تلك حتقق لعدم ضروريا حتققه عدم يكون
 حتدث كما بإسهاب، اهللا ويل الشاه كتبه الذي البحث هو فهذا جل شأنه. اهللا على
 وكتب جدا، رائع بأسلوب "الغيب فتوح" شرح يف الدهلوي احلق عبد املولويعنه 

 أن احملتمل من كان إذ ،االعتقاد ذا كان بدر معركة يف وضراعته � النيب دعاء أن
 السنة هذه وسبب خفي، بشرط مشروطا والبشارات اإلهلية املواعيد حتقق يكون
    .اخلواص عباده على مستولية � وعظمته اهللا هيبة تبقى هو أن اإلهلية

فهي تتحقق حبسب علم  ؛ال خيلف مواعيده �فملخص الكالم أنه صحيح أن اهللا 
لكن اإلنسان ناقص العقل أحيانا يظنها قد أخلفت لعدم اطالعه على بعض  ،اهللا

الشروط اخلفية، اليت بسببها تتغري طبيعة النبوءة، وقد كتبنا أن من اجلدير باالنتباه 
خبصوص النبوءات اإلهلامية أا تتحقق دوما حبسب الشروط املندرجة يف السنة اإلهلية 

  إهلام أي ويل أم ال.منهوكتاب اهللا، سواء صرح ا يف
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  .نظريه فقدم باالستغفار يتأخر املوت عذاب كان إذا: قوله
 -١١يف اجلزء  - نفسه الكرمي القرآن ذكر لقد ،السفيه أيها: اجلواب

 فَلَما*  الشاكرِين من لَنكُونن هذه من أَنجيتنا لَئن�:يقول كما ذلك نظري
ماهجإِذَا أَن مونَ هغبي يضِ فرِ الْأَريبِغ قالْح	فمن. ١ اآليات هذه أن نالبي 

غضبا  سفينتهم فيه جتري الذي النهر يف الطوفان خيلق حني � اهللا أن تفيد
 علمه مع وضراعتهم رجوعهم عند ينجيهم فهو ،املذنبني بعض إلهالك منه
 أن الطوفان بذلك يقصد فهل الفساد، أعمال إىل أخرى مرة سيعودون أم

! شيخ يا يهلكوا، أن دون خفيفة وجروح بكدمات السفينة أهل يصاب
 إنكار على تصر حبيث الدرجة هلذه صوابك فقدت ملاذا قليال، استحِ

  . البديهية النصوص
   شرطيا؟ أيضا يونس وعد كان هل: قوله

 اقرأ أي ،التنـزيل ومعامل كثري ابنتفسري و البيان فتح راجع: اجلواب
 الصفحة بتدبر واقرأ .الصافات وسورة يونس وسورة األنبياء سورة تفسري
 يونس أن السبب إمنا أال االبتالء، سبب لك ليتبني الكبري التفسري من ١٨٨
 من شرط أي هناك كان فلو. حتما لنـزسي العذاب أن زعم قد كان �

 مل ملا إم" الكبري التفسري صاحب كتب فقد. االبتالء هلذا تعرض ملا اهللا
 خرج ،دهمتوع بعدما منهم العذاب كُشف فلما ،بالعذاب أوعدهم يؤمنوا
أي قد أنذر قومه بالعذاب حني كان قد يئس من إميام.  ".مغاضبا منهم

                                                           
 ٢٤-٢٣ :يونس ١
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هذه  من األصلية احلقيقة تبينت فقدفلما رفع عنهم العذاب خرج غاضبا. 
 رأى فلما ،قومه به ليؤمنأوال  كثرية جهودا بذل � يونس أن التفاسري
 اهللا من الوحي تلقي بعد همدوع ائيا منهم ويئس اجلدوى عدمية جهوده

 سجله الذي األول القول وإن أيام، ثالثة خالل عليهم لنـزسي العذاب بأن
 يف بعده أن يفكر ومل فهمه، الغيب الشيخ أساء قد الكبري التفسري صاحب
 أي بال كانت املوت عذاب نبوءة أن تؤكد عبارة وردت ١٨٨ الصفحة

 شعيبالو سناحلو مسعود وابن املفسرين قول هو األخري القول وهذا. شرط
 الوعد حتقق موعد تأخر إن أخرى مرة ونقول. ووهب جبري بن وسعيد
 :آيةبقوة  ذلك على تشهد كما اليقينية القطعية القرآن نصوص من ثابت
 نزول على تدل اليت الوعيد مواعيد فتأخر. ١	لَيلَةً ثَلَاثني موسى وواعدنا�

 مجيع باتفاق ثابت والصدقات واالستغفار بالتوبة العذاب وإلغاء العذاب
 وإنكار ،أوىل بدرجة املواعيد هذه تأخر ثبت فقد السالم، عليهم األنبياء
  . البصرية أهل ال الغيب السفيه عمل من ذلك

 نإ: "تفسريه من ١٦٤ صفحة يف الكبري التفسري صاحب ويقول
 بقومه اهلالك إنزال وعده تعاىل اهللا ألن كان - يونس ذنب يعين - ذنبه

 على يصرب مل الظن هذا فألجل حمالة، ال نازل أنه فظن ،كذبوه الذين
 يهلكهم ال أن جلواز الدعاء على يستمر أن عليه الواجب فكان دعائهم،

 النيب يونس أن ثبت جالء بأي الشيخ، أيها اآلن فتكلم". بالعذاب اهللا
                                                           

 ١٤٣ :األعراف ١
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 إذ االبتالء له جلب ما وهذا ،حمالة ال نافذ اإلهالك وعد أن يظن كان
 لإلمام "املنثور الدر" تفسري فراجِع ذا تكتف مل وإن. املوعد تأخر

: قال عباس ابن عن حامت أيب ابن أخرج": قال: األنبياء لسورة السيوطي
 فلما.... يصبحهم العذاب أن إليه اهللا أوحى قومه على يونس دعا ملا

 اإلبل ورغت ،والولدان النساء وبكى ودعوا، اهللا إىل جأروا رأوه
 فرمحهم ،وسخاهلا الغنم ولغت ،وعجاجيلها البقر وخارت ،وفصالا

 كان اهللا أن منه زعما - يونس وغضب ،عنهم العذاب ذلك فصرف اهللا
: قوله فهو كذبت،: فقال - أخلف فلماذا ،قطعا العذاب بإنزال وعد قد
 فمه من خرج أنْ لدرجة يونس ابتلي قد انظروا" .	إِذ ذهب مغاضبا�
 فلو. نبوءته لتتحقق يكن مل الذي الوحي علي نزل ملاذا أي .."ذبتكُ"

 مع" نبوءيت تتحقق مل" :جبملة يونس تفوه ملا الوعد هلذا شرط هناك كان
 يكن مل يونس إن قلتم وإن .احلق إىل قومه رجوع على اطلع قد كان أنه
 من جنوا كفرهم رغم أم يشك وكان ورجوعهم، إميام خرب وصله قد

 مفحما ردا الشبهة هذه على فأرد" نبوءيت تتحقق مل: "قال هلذا العذاب
 وأخرجوهو:  	اخل.. يونس وإن� :آية تفسري يف السيوطي سجله قد
 إىل � يونس اهللا بعث ملا :قال عباس ابن عن حامت أيب وابن جرير ابن
 ذلك فعلوا فلما منه، فامتنعوا به، جاءهم ما عليه فردوا قريته، أهل

 من فاخرج ،وكذا كذا يوم يف العذاب عليهم مرسل إين: إليه اهللا أوحى
: فقالوا إياهم، عذابه من اهللا وعد الذي قومه فأعلم. أظهرهم بني
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 فلما. وعدكم ما كائن واهللا فهو أظهركم بني من خرج هو فإن ارمقوه
 فحذروا القوم، فرآه أدجل صبيحتها، يف العذاب وعدوا اليت الليلة كانت

. وولدها دابة كل بني وفرقوا أرضهم، من بِراز إىل القرية من فخرجوا
 السالم عليه يونس وانتظر فأقاهلم واستقالوا، وأنابوا اهللا، إىل عجوا مث

: قال القرية؟ أهل مافعل: فقال مار مر حىت. وأهلها القرية عن اخلرب
 ما صدقهم قد أنه عرفوا أظهرهم بني من خرج ملا نبيهم أن فعلوا

 فرقوا مث األرض، من بِراز إىل قريتهم من فخرجوا العذاب، من وعدهم
 منهم، فقبل إليه وتابوا اهللا، إىل عجوا مث وولدها،  ولد ذات كل بني

 اكذاب إليهم رجعأ ال: ذلك عند � يونس فقال. العذاب عنهم وأخر
وجهه على ومضى ،اأبد.   

أي قد بعث اهللا يونس إىل قرية فلم يؤمنوا به، وتوقفوا. فأوحى اهللا 
يوم كذا، فأخرب يونس لن عليهم العذاب يف نـزإىل يونس أنه سي �

قومه جيدا أن عذاب اهللا سيأتيهم يف يوم كذا، مث خرج من عندهم. 
ل عليهم بعدها صباحا نـزفلما حل عليهم الليل الذي كان العذاب سي

رأى القوم آثار اخلطر فخافوا وخرجوا إىل ميدان واسع يف حدود 
يلة أراضيهم، وفصلوا عن كل حيوان ولَده. أي قد اخترعوا هذه احل

إلثارة رمحة اهللا الرحيم ليتوب عليهم حبيث أبعدوا الرضع عن األمهات 
سواء كانوا للبشر أو احليوانات ورموها مبعزل عنهن. فترتب على ذلك 
الفراقِ ضجةُ القيامة يف ذلك امليدان، حيث أصابت األمهات رقةٌ 
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قد أثار  متناهية بسبب فصل الرضع عنهن وتركهم يف الغابة مبعزل. كما
األوالد هم اآلخرون ضجةً مؤملة نتيجة انفصاهلم عن األمهات احلبيبات 
وإحساسهم أم بعيدون عنهن. وبذلك امتألت قلوب اجلميع تأملا 

 - ورفعوا أكف الضراعة إىل اهللا، وسألوه العفو. فعفا عنهم اإلله الرحيم
يونس إثر مالحظة حاهلم البئيس. بينما  - الذي وسعت رمحته كل شيء

كان يف الطرف اآلخر ينتظر مآل تلك القرية وأهلها، حىت مر به مسافر 
فقال له إم قد خرجوا إىل ميدان واسع يف  فسأله كيف حال هذه القرية؟

أراضيهم وفصلوا كل ولد عن أمه، ويف هذه احلالة رفعوا هتافات الضراعة 
م العذاب. فقال والبكاء وتابوا إىل اهللا فسمع اهللا ضراعتهم وأخر عنه

يونس بعد مساع هذا القول: ما دامت توبتهم قد قُبلت وأُخر عنهم العذاب 
  . فخرج من ذلك البلد خشية التكذيب.                ١فلن أتوجه إليهم كذَّابا

                                                           
 ورد قد املقدس الكتاب يف املوجود النيب -يونس أي- يونان كتاب إن: ملحوظة ١

 ونادى واحد، يومٍ مِسريةَ(أي نينوى)  الْمدينةَ يدخلُ يونانُ فَابتدأَ{: ٣ هصحاحإ يف
 ولَبِسوا بِصومٍ ونادوا بِاِهللا نِينوى أَهلُ فَآمن ».نِينوى تنقَلب يوما أَربعني بعد: «وقَالَ

 طَرِيقهِمِ عن رجعوا أَنهم أَعمالَهم اُهللا رأَى فَلَما... صغريِهم إِلَى كَبِريِهم من مسوحا
،يئَةدالر مدلَى اُهللا نع ري  الشالَّذأَنْ تكَلَّم هعنصي ،بِهِم فَلَم هعنصان.} (يون٤:  ٣ ي ،

 وصلَّى.  فَاغْتاظَ شديدا، غَما يونانَ ذلك فَغم{ :٤اإلصحاح ورد يف و  )١٠، ٦
»} حياتي من خير موتي َألنَّ مني، نفِْسي خذْ يارب، فَاآلن: «وقَالَ الرب إِلَى

  )٣-١:  ٤ يونان(
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 أنه فالبديهي نقص؟ هناك زال ما أم اقتنعت هل الشيخ، أيها يل قل
 جانبا القوم أخرب قد وكان قطعيا العذاب ولنـزب الوحي يكن مل إذا

 مطمئنني ظلوا بل ،هكذا امليدان يف تأملوا وما خافوا ملا لإلميان آخر
 يونس كان لو وكذلك. بالشرط إيفائهم نتيجة العذاب تأخر بوعد
 لن: قال ملا اإلميان نتيجة سيتأخر العذاب أن اهللا من علم على �
 أن مسع قد كان أنهمع  ،إذ قد صرت كذابا يف نظرهم القوم إىل أرجع
 عليه لكان أيضا الشرط هذا يتضمن وحيه كان فلو وآمنوا، تابوا القوم

 نفسه ضويعر وطنه من خيرج أن ال حتققت، النبوءة ألن يفرح أن
 شديدا، ابتالء ابتلي أنه على تدل القرآن من كلمة فكل. كربى امةطل

                                                                                                                                   

قطعا أن عذاب  سفر النيب يونسكيف ثبت من  ،انظر اآلن أيها الشيخ بفتح العينني
كما ثبت يقينا أنه مل يكن مع تلك النبوءة أي شرط. وهلذا كان يونس  ،املوت تأخر

أيها الشيخ قد ألقي عليك القبض من كل طرف، لقد تعهدت  .قد متىن املوت حزينا
 اجتماع عام بالهور أنك ستحلف على أن عذاب املوت ال يتأخر، فأَقسم اآلن يف

أن تتعهد  خيانتك الوقحةوإال سيكون من  ،لكي يدخل اهللا الكاذب يف جهنم
باحللف مث تنقض. وإن مل تقسم فسيفهم منه حصرا أن الطمع النفساين يف نيل مائيت 

يف  جتد أي سبيل للحلف فقد حتلل وحني مل ،روبية فقط كان قد ولَّد فيك احلماس
داخلك ذلك احلماس وحل حمله الندم على سفهك. ومع ذلك ليس من العجب أن 

، وخبصلة مطلقا تقْدم على احللف، ألن عدمي اإلميان ال يبايل بالصحف املقدسة
اإلحلاد ال يفكر يف عاقبته. وال يغينب عن البال أن ذا العفو قد استؤصلت عقيدة 

بالتوبة واالستغفار فقط. أما  كانوا قد جنواألن قوم يونس  ،النصارى أيضاكفارة 
 العذاب حصرا. منهعليهم زل ـيونس فقد كان يريد أن ين
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 زال ما شاب أو شيخ أي كان وإذا. االبتالء تفصيل فسر واحلديث
  .ةحاصرمترده  فهذا ينكر

 ،النبوءات هذه اهللا حيقق فسوف صادقني كنا إذا بأنه القول هذا ننهي
 تتحقق ولن جدا، وخيما مصرينا يكون فسوف اهللا من تكن مل إذا أما

 خير وأَنت بِالْحق قَومنا وبين بيننا افْتح ربنا� .النبوءات هذه
نيحالْفَات	كانت إذا العليم، القادر اإلله أيها يا: أخريا أدعو وإنين ١ 

 ألمحد كربىال ختاألب واقتراين مهلك لعذابٍ آم تعرض عن نبوءايت
 اهللا خلق على حجة تكون حبيث فحققْها ،منكيف اية املطاف  بيك

 إهلي يا منك النبوءات هذه تكن مل إذا أما. العمهوناحلاسدون  وخيرس
إذاو أمل. وخيبة بذلة كينفأهل ودجاال وملعونا مردودا نظرك يف كنت 
 عبدك مع كانت اليت رمحتك معي وليست املعارضون، اعتربين كما

 مرمي ابن واملسيح وداود وموسى ويعقوب وإمساعيل وإسحاق إبراهيم
 وأهلكين فأفنِين الكرام، األمة هذه أولياء ومع � حممد األنبياء خري ومع

 أعدائي مجيع وأفرِح األبدية، اللعنات حمط واجعلين واهلوان الذلة بأنواع
: قائال خاطبتين الذي وأنت معي رمحتك كانت إذا أما. أدعيتهم وأجِب

: قائال خاطبتين الذي وأنت" لنفسي اخترتك .حضريت يف وجيه أنت"
 ال الذي عيسى يا: "قائال خاطبتين الذي وأنت" عرشه من اهللا حيمدك"

 وأنت" عبده بكاف اهللا أليس: "قائال خاطبتين الذي وأنت" وقته يضاع
                                                           

  ٩٠األعراف:  ١
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 الذي وأنت" املؤمنني أول وأنا أُمرت إين قل: "خماطبا يل قلت قد الذي
 لتأييدي وقمانصرين ف" معك وأنا معي أنت" تقريبا يوم كل يل تقول

  .فانتصر مغلوب إينف

  غورداسبور حمافظة قاديان من أمحد غالم املتواضع العبد :الراقم

  ١٨٩٤ /تشرين األولكتوبرأ ٢٧

  ) ٤٠٠٠ النسخ عدد(

  بأمرتسر هند" رياضمطبعة "
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هذا الكتاب عجيب وغريب جدا قد لفت إليه انتباهنا بعض آيات 
القرآن الكرمي احلكيمة، فمن منة القرآن الكرمي العظيمة على العامل أنه بين 
الفلسفةَ احلقيقية الختالف اللغات، وأطلعنا على حكمة دقيقة، وهي معدن 

س اللغة هو ومنبع لغات بين البشر، وكيف اخندع الذين مل يقبلوا أن أسا
. وليتضح أنا قد أثبتنا يف هذا الكتاب من منطلق البحث يف ����تعليم اهللا 

الذي نزل يف لغة  - يف العامل -األلسنة أن القرآن الكرمي هو الكتاب الوحيد
وإهلاميةٌ ومنبع مجيع اللغات ومصدرها، فواضح أن زينة  أم األلسنةهي 

كونه منـزال يف لغة هي من الكتاب اإلهلي كلها وفضيلته تكمن حصرا يف 
اهللا وتفوق مجيع اللغات يف مزاياها وحماسنها، وكونِها كاملةَ النظام، وحني 
 اإلنسان وطباع جند يف أي لغة ذلك الكمال الذي تعجز عن خلقه قدرات
البشر، وجند فيها مزايا حرمت منها اللغات األخرى وقصرت عن نيلها، 

عن إجيادها دماغُ أي خملوق بدون علم اهللا ونالحظ اخلصائص اليت يعجز 
تبني من . و�الصحيح القدمي، فال بد لنا من اإلميان بأن تلك اللغة من اهللا 
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، وكثريون قد أنفدوا اللغة العربيةخالل البحوث الكاملة الدقيقة أا 
أعمارهم يف هذه البحوث وبذلوا جهودا مضنية ليتوصلوا إىل أي من 

لسنة. فلما مل تكن جهودهم تسري يف اجتاه مستقيم اللغات هي أم األ
كما مل يكونوا موفَّقني من اهللا، فلم ينجحوا يف مساعيهم. وأحد أسباب 
فشلهم أم مل يهتموا باللغة العربية اهتماما الئقا، بل كانوا يعادوا. 
فحرموا من معرفة احلقيقة. واآلن حنن قد اهتدينا من كالم اهللا املقدس 

اليت ادعى الفُرس  - الكرمي إىل أن اللغة اإلهلامية وأم األلسنة القرآن
هي  - وأصحاب اللغة العربية والشعب اآلري أن لغتهم هي أم األلسنة

�بِيرع بِنيعني على خطأ. مل نعلن هذا الرأي عابرا، بل �موسائر املد .
مبقارنة آالف  - قد أجرينا البحث التام وأكملنا البحوث وتوصلنا

الكلمات من سنسكريتية وغريها، وبعد االستماع إىل كتب مجيع 
على أن اللغات مثل  - املتخصصني يف اللغات وبإلقاء نظرة عميقة

اللغة العربية ال تتضمن خريا. بل إن مفردات السنسكريتية وغريها مقابل 
هذه اللغات تشبه مقارنة مع مفردات اللغة العربية العرج واملعاقني 
والعميان والصم والبرص واذومني، إذ قد فقدت النظام الطبعي ائيا، 
وليست عندها ذخرية كافية من الكلمات اليت تشكِّل شرطا مهما لكون 

وإذا كنا على خطأ يف نظر أي آري أو مسيحي وإن حبوثنا اللغة كاملةً. 
 هذه ليست صحيحة يف رأيهم حبجة أننا ال نتقن تلك اللغات؛ فأوال نرد
على ذلك بأن النهج الذي حسمنا به هذه القضية مل يكن يستلزم أن 
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نتمكن من اإلمالء واإلنشاء يف السنسكريتية وغريها من اللغات 
إىل مفردات سنسكريتية وغريها فقط. وقد مجعنا  األخرى، فكنا حباجة

ذخرية كافية للكلمات ونقّحنا معاين تلك املفردات عن طريق البانديتات 
ومجاعة املتخصصني األوروبيني يف اللغات قدر اإلمكان، واستمعنا إىل 
كتب الباحثني اإلجنليز أيضا باهتمام وناقشنا كل هذه األمور. مث طلبنا 

نسكريتية وغريها من اللغات مرة أخرى فأيقنا بأن هذه شهادة علماء الس
اللغات مثل السنسكريتية لغة الفيدا عاريةٌ من هذه احملاسن اليت ثبتت يف 

  اللغة العربية وعدمية احلظ منها. 
 على هذه الشبهة، أنه إذا كان أحد اآلريني أو املعارضني  الثاينوالرد

أننا قد  اإلعالنم من خالل هذا اآلخرين ال يقبل حبوثنا هذه، فنخربه
سجلنا يف كتابنا هذا بالتفصيل فضائلَ اللغة العربية وكماالا ودالئل كوا 

  فوق األلسنة، وتفصيلها كالتايل:
 نظام املفردات يف اللغة العربية كاملٌ. -١

 إن اللغة العربية حتتوي على أسباب التسمية السامية اخلارقة للعادة. -٢

 وتام الطراد املواد يف العربية.هناك نظام كامل  -٣

 إن تراكيب اللغة العربية قليلةُ الكلمات غزيرة املعاين. -٤

إن اللغة العربية قادرةٌ قدرةً تامة على رسم كل ما خيتلج يف  - ٥
  ضمري اإلنسان.
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واآلن لكل واحد خيار أن يثبت هذه الكماالت واملزايا يف 
شر كتابنا هذا. أو خيربنا السنسكريتية أو أي لغة أخرى إذا أمكنه بعد ن

عن نيته بعد وصول هذا اإلعالن: كيف وبأي طريقة يريد أن يقتنع؟ أو 
إذا كان يعترض على هذه الفضائل، أو يريد بيان فضائل خاصة 
للسنسكريتية وغريها، فليتقدم للبيان. فسوف نستمع إليه باهتمام، فلما 

شبهةٌ أنه قد  كان كل شعب يضم بشكل عام متومهني، تبقى يف قلوم
تتضمن السنسكريتية وغريها من اللغات كماالت خمفية ال يعرفها إال 
الذين يدرسوا، فقد نشرنا مع هذا الكتاب إعالنا جبائزة مخسة آالف 
روبية. وهذا ليس ادعاًء فقط بل سوف نودعها عند تلقّي الطلب من أي 

أكدوا أم يف حالة آري أو غريِه عند أحد يطمئن إليه جيدا ويثق به. ولْيت
جناحهم سيستلمون املبلغ دون أي نقص، لكن ال يغينب عن البال أن 
طلب إيداع املبلغ جيب أن يأيت بعد صدور كتاب حبث األلسنة منشورا. 
وسيكون واجبا على طالب إيداع املبلغ أن يقدم عهدا خطيا أنه إذا هرب 

نجز ما يباهي به من املسابقة بعد إيداعنا مخسةَ آالف روبية، أو مل ي
ويدعيه، فسوف يدفع مجيع اخلسائر املترتبة على توقف هذا املبلغ يف 

  مشروع جتاري ملدة. 

  والسالم على من اتبع اهلدى.
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�  
  "احلمد والشكر لذلك اإلله اخلالق الذي ظهر من وجوده كلُّ موجود١

  وكل ذرة دي إليه  �هذا العامل مرآة تعكس وجهه 
  لقد أظهر وجهه عدمي املثيل يف مرآة األرض والسماء 

كل ورقة من األعشاب والكأل تعرفه، كما أن غصن كل شجرة يبني 
  الطريق إليه 

  إن نور القمر والشمس ملن فيوض نوره، وكل شيء يظهر حبسب أوامره 
  كلُّ رأسٍ سر من أسراره، وكل قدم تبحث عن بابه العظيم 

منشودة لكل قلب، وإذا كان أحد ضاال فهو إن مجال وجهه غاية 
  اآلخر يبحث عن سبيله

لقد خلَق القمر والشمس والنجوم واألرض، وخلق مئات األلوف 
  من الصنائع

  مصنوعاته هذه كلها كتاب أفعاله، وفيه أسراره اليت ال حصر هلا 
  لقد وضع أمام عيوننا هذا الكتاب لكي نتذكر به طريق اهلدى 

  لكي تعرف ذلك اإلله القدوس الذي ال مياثل الدنيا وأهلها بأي وجه 
  فتحقق ما أراد اهللا وصار فعلُه شاهدا لكالمه

  لكي يكون معيارا لوحي اهللا لتعرف أي من آالف الكَلم منه
                                                           

  فارسية. (املترجم)      قصيدة ترمجة ١



��������א����������������������������������                   � �١٧٢� 

  ولكي ال تبقى أي سبيل للخيانة، ولكي يتميز الظالم عن النور 
  ليت يقدمها املشركون هذه الشهود متزق بالسهام األعذار ا

  إذا وصفت أحدا غري اهللا بالرمحن بصقت يف وجهك السماُء واألرض
  زل عليك اللعنات من حتت وفوقـوإذا اختذت لذلك األحد ابنا فسوف تن

  يقول هذا العامل بلسان حاله إن ذلك اإلله وحيد وفريد وقيوم 
  يطرأ عليه أي تغري من األزل ال أبا له وال ابن وال صاحبة، ومل 

  إذا خف غيثُ فيوضه حلظة فسد العامل وهلك اخللق كله 
ألقِ نظرة واحدة على قانون الطبيعة لكي تتمكَّن من معرفة عظمة 

  رب العاملني 
  ال دوام ملتاع الدنيا حىت تترك احلق من أجله

  ل له ال مثي �فالعابد من هو متفان يف اهللا، والعارف من يقول إنه 
  ختلَّ عن الكذب وخلق األعذار، ملاذا ترى الرغبة إىل احلق حراما 

  لقد عددت طريق الباطل صحيحا! هداك اهللا، يا خلطأ فهمك!
  إن ذلك اإلله األحد يري وجهه بنفسه، لكنك ترسم صورته كاألوالد

  الوجه الذي جالّه فعلُ اهللا هو يف احلقيقة وجه اهللا 
هو وثن يف طريقك، وأنت تعبد األوثان أما ما اخترعته بنفسك ف

  صباح مساَء 
  يا من أغمضت عينيك عن نوره ملاذا ال ترى وجهه من خالل فعله

  ملاذا تفتري بكثرة؟ رمبا تنكر تلك الذات اليت ال مثيل هلا 
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  ملاذا حتب هذه الدنيا الدنيئة اليت سوف ترحل منها بغتة 
  فقطْع العالقة باهللا من أجل الدنيا إمنا هو عالمة األشقياء 

  عندما حيب اهللا أحدا فال يرغب قلبه يف الدنيا كثريا 
  إال أن ترك النفس أيضا ليس سهال، فاملوت والتخلي عن األنانية سيان

  لقد أظهر اهللا نفسه من خالل أفعاله، وجعلها شاهدة على صدق كالمه
يف نفسه، باإلضافة إىل هذا، فقد رسم مالحمه أيضا واجلمال الذي كان 

  من خالل كالمه
إنك حتاول أن ترسم صورته أمامك، وتريد أن تكون أنت أيها 

  الشقي خالقَه 
  فالذي جيلي نفسه من خالل أفعاله هو وحده إله، ال ذلك الذي خلقته أيدينا 

رمي يف أيها الظامل، إن موالنا حصرا هو ذاك الذي مدحه القرآن الك
  كل مكان 

  إن ما قاله القرآن هو حصرا تقولُه السماء أيضا، فافتح العني لترى هذا النور 
  إمنا من مفخرة اإلسالم أنه يقدم ذلك اإلله الكامل

  فهو يقول ما يظهر من صنعه وال يخترِع من عنده إهلًا كاآلخرين 
  دمه ورأسه فغري املسلم خيترع وجود اهللا بنفسه، وينحت بنفسه قامته وق

لكن هذا الوجود املنحوت ال ميكن أن يكون إهلا، بل هو لعبة 
األطفال وزور  

  لقد هلك عامل بسبب هذا االختراع، ومل جيد أحد سبيال إىل اإلله احلق 
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  إذا مل تكن أعمى فافتح العينني وانظر ما تظهره السماء واألرض 
لعلى، الذي هو فامسع من كل طرف نداء اإلله القدير ذي اجلالل وا

  نور منري 
 !ال تتخذْ أي خملوق إهلا لك، فمىت ميكن أن تساوي دودةٌ ذلك القدير  
  فالسماء واألرض، ترجتفان من هيبته، فال تعد حفنةً من التراب مثيال له 

لو اعتربت أي خملوق ضعيف إهلا، لقال لك قلبك نفسه بأنك 
  كذاب وأعمى

 إهلا غري ذلك اإلله احلق، وهذه هي القلب ال يسلِّم بأن يكون أحد
  الفطرة اإلنسانية من األزل

  اترك سبيل التعصب واحلقد، وتدبر بصدق وكن نير القلب 
  فاحلقد والتعصب يدمران رياض العقل، وجيعالن العاقلني ضالني وسفهاء 

  فكيف ميكن أن يكون اإلنسان إهلا غري فان؟! فال ختتصم يا صيد الضالل 
  بيدك ماء ملح أجاج؛ فال تتبجح إن كنت متلك شيئا من األدب يا عزيزي،

  إذا مل تبحث عن ذلك اإلله احلق الذي تريه السماء واألرض، فسوف لك 
فاقرأْ يف القرآن أيضا حسن ذلك اإلله القدير؛ فقولُ اهللا وفعلُه ماءان 

  صافيان من احلوض نفسه 
  لقد مت حزنا على أنه ملاذا ال يطلب اخللق هذا النبع 

  إن القرآن الكرمي يهدي إىل سبيل الدين ويسد حاجات الدين كلها 
  فأهل احلق الذين هم متفانون، يسقَون من مناهل الفرقان 
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فهم أغنياء عن السمعة والشرف واملرتبة، كما يستغنون عن عمامة 
  الرأس بعد أن ضحوا بالقلب 

  م بعيدون عن األنانية، واتصلوا باهللا وختلَّوا عن عزهم وشرفهم من أجله فه
فهم يبدون أجانب وغرباء، إال أن قلوم عامرة حبب احلبيب، فال أحد 

  غري اهللا يعرف أسرارهم
   �فاإلنسان برؤيتهم يذْكر اهللا، فهم قد حتلَّوا بالصدق والوفاء هللا 

الدخول من هذا الباب أصبح كل كان الفرقان مرشد كلِّهم، وبربكة 
  واحد منهم كلؤلؤة

كلهم فازوا باحلياة من ذلك احلبيب وحده، وليست احلياة فقط بل قد 
  فازوا بذلك احلبيب نفسه 

  فقد تطهر نظرهم من الشرك والفساد وصار قلبهم مسكن رب العاملني
"؛ فهو هادي أهل الصدق �إن سيد هؤالء هو الذي امسه "املصطفى 

  اء كلِّهموالوف
، ومن أبواب بيته وجدرانه �يتجلى يف وجهه  �إن وجه اهللا 
  يفوح عطر اهللا 

  لقد ختمت عليه كماالت الرشد واهلدى، فهو مقدس بل إمام املقدسني
  يا ربنا، ويا عالج آالمنا ومعاناتنا؛ هب لنا شفاعته يف شئوننا 

  فجأةً ويتمتع باحليويةإن الذي يدخل يف روحه وقلبه حبه، فإميانه ينتعش 
  أىن لغرابٍ يهرب من مشرق الصدق والصواب أن خيرج من الظالم
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  �فالذي قد أحاط به الظالم فال مشس له وال قمر غري وجه أمحد 
إىل مساوي املعارف، وينقلب من أرضي ه يصبح حبرإن تابع  

  صار ذلك احملترم مثيلَ األنبياء �فكل من سلك يف دروب حممد 
  أنت تستغرب من الفوز ذا املقام ألنك تعبد نفسك كل حني وآن

يا أيها الذي تفتخر وتتباهى بعيسى، إنك ترى بزعمك عبد اهللا 
  الضعيف ذلك إهلًا 

  لقد نسيت اهللا الودود وخررت لعيسى ساجدا 
  ال أعرف من أي نوع هذا العقل والذكاء أن يتخذ العبد رب السماء 

  الفانني باهللا الذي من صفاته الكمالُ واألبديةُ  أي نسبة للعباد
  كفيل العباد وقادر، وال يأيت عليه الفناء أبدا  �إنه 

  فهو حافظ وستار وجواد وكرمي، وهو معني املساكني ورمحن ورحيم 
  أىن لك أن تعرف ذلك اإلله القدوس إذ قد أعطيت جالله إلنسان من تراب

وآن، فلست رجال بل أقل شأنا  إنك تتكلم عن الكفّارة كل حني
  حىت من امرأة

  إا لَوصفةٌ سهلة جدا أن يعاقَب زيد ويتطهر بكر من الذنوب
  لكنك لن تعثر على أثر هلذه الوصفة يف أوراق السماء واألرض

  فالظاملون أيضا جيدون عارا من هذا الفساد منذ خلق اهللا هذا العامل  
، فكيف ميكن أن يرضى به اهللا فإذا كان الفاسق أيضا يكره هذا األمر

!القدوس العلي  
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  غيور ورمحن أيضا �حنن عصاة ونشتكي أيضا، لكنه 
  السم والترياق كالمها يكمن فينا، فذاك يقتل وهذا يهب احلياة 

  لقد رأيت السم ومل تر عالجه الذي يكفِّر عنه من األزل
  عند الرؤية! أيها الغافل، ما دمت قد وهبت عينني، فلماذا تستر إحدامها

  ألقِ نظرةً على هذه الدنيا الدنيئة، فكيف يم وراءها! 
  كل ما عندك من متاع ومكانة مل حترزه دون بذل املساعي

  فأَكلُك اخلبز من حقلك يتطلب جهدا طويال 
فإذا كان ذلك يالحظ يف قانون الطبيعة، فيجب أن تتذكر القاعدة 

  نفسها يف مزرعة اآلخرة أيضا
   �سعى ما إِلَّا للْإِنسان لَيس�ذلك القادر رب الورى:  واها لقول

  وبنفس املعىن قد ورد املوضوع يف املثنوي أيضا، الذي هو ذكرى للمولوي
  وهو أنه "ال ينبت من بذرة القمح غري القمح، فال تغفل عن جزاء العمل"

فالذي أحب الكفارة وأُعجِب ا فقد دمر العقل والدين كليهما 
  دفعة واحدة 

فالدين والدنيا كالمها يتطلب اجلهد والبحث، فاذهب وجاهد يف سبيله 
  وال تكن سفيها"

 ----------  
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فليتضح أن سبب تأليف هذا الكتيب أين قد نشرت أربعة  أما بعد
يف املاضي، وفهمت فيها السادةَ القساوسة  آمإعالنات خبصوص السيد 

جيدا أن تلك النبوءة اليت نشرناها حبق السيد عبد اهللا آم قد حتققت يف 
احلقيقة، لكن من املؤسف أن القساوسة مل يقرأوا إعالناتنا تلك بتدبر وال 
يكفّون عن البذاءة والوقاحة والسب والشتم إىل اآلن، ويركّزون مرارا 

بأن النبوءة مل تتحقق، غري أننا قد أدينا واجبنا وهو أن آم إذا  على هراء
مل يرجع إىل احلق مبوجب الشرط الالزم واملهم للنبوءة، فليقسم على ذلك 
يف اجتماع عام وليأخذ منا أربعة آالف روبية تعويضا. لكن آم رفض 

ن احللف احللف، وقد أثبتنا يف إعالن جائزة أربعة آالف روبية أن عذره بأ
ممنوع يف دينه لَكذب حمض ال أصل له من احلقيقة، وأن أسالفهم ظلوا 
يقسمون على الدوام. وإن آم مل يفند كل هذه اإلثباتات، غري أن 

يشكل مثاال  - الدكتور مارتن كالرك قد نشر من أمرتسر إعالنا وسخا
ا أن ومفاده بإجياز أن احللف يف دينهم ممنوع كم -لطبعه كريه الرائحة

تناول حلم اخلنـزير حرام على املسلمني. لكن من املؤسف أنه مل خيطر 
 بولصبباله أن احللف إذا كان يساوي أكل اخلنـزير فقد ظل يتناول 

أيضا. فكيف صار حراما على  بطرسهذا احلرام طول احلياة، كما تناوله 
؟ فمن ذا الذي جيهل أن القسم ليس حالال للمسيحيني فحسب بل آم

ن واجبهم يف بعض املناسبات، فاحملاكم اإلجنليزية اليت ال جترب أحدا على م
عمل خيالف دينه هي األخرى مل تستثنِ النصارى من القسم، كما أن 
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حلف آم نفسه يف احملاكم ثابت معروف. هلذا كان جيب على السادة 
كي القساوسة أن جيربوا آم على القسم أو يدفعوه إىل أن يرفع القضية ل

يطلَب منه يف أثناء ذلك القسم أيضا، أو ينشروا إعالنا عاما بأن آم هو 
الكاذب. لكنهم بدال من ذلك بدأوا يسبون عنادا وقدموا عذرا سخيفا 
واهيا؛ أن آم مل يسلم صراحة وعلنا، إال أن سليم الطبع ميكن أن يدرك 

جو من املوت إذا أن الشرط املذكور يف النبوءة ال ينص على أن آم سين
أعلن إسالمه جبالء وإال فال. وإمنا النبوءة تتضمن شرط الرجوع، وإن 
الرجوع يدل على قبول احلق سرا أيضا، فمطالبةُ إثبات اعتناق اإلسالم 

  علنا محق حمض. 
ومما جيدر بالتأمل أن اهللا حني أمهل يف إهلامه كلمات "أن آم سيعتنق 

بلها كلمة الرجوع الذي ميكن أن ينطبق على اإلسالم علنا" واستخدم مقا
أدىن االلتفات إىل احلق، فهذا األسلوب يدل صراحة على أن اعتناق 

. فلو كانت هذه هي الغاية ملا ١اإلسالم علنا مل يكن غايةً قصوى للنبوءة
تركت الكلمات األصلية اليت تفيد ذلك بوضوح، فهذا األمر يتطلب التدبر 

أثق بأن أي زكي القلب ميكن أن يصاب من كل منصف. وأنا ال 
بالشكوك والشبهات بعد إمعان النظر فيه حلظة، وإمنا شغب املعارضني 
يرتكز على عدم إعالن آم باعتناق اإلسالم بلسانه يف عامة الناس. لكن 

                                                           

علنا  اإلسالم آم ذكر اهللا العليم احلكيم يف شرط النبوءة اعتناقمل ي: ملحوظة ١
  إشارة إىل أن آم سريجع إىل احلق سرا. منه وكان فيه
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السؤال هنا هل كانت النبوءة تتضمن شرط اعتناق اإلسالم جبالء 
ع عليها الفريقان يوم املناظرة، أن ووضوح؟ وهل وردت يف العبارة اليت وقَّ

عدم حلول العذاب مشروط باعتناق آم اإلسالم علنا؟ إن تلك العبارة ال 
 تتضمن كلمة "اإلسالم" أصال، ناهيك عن اعتناقه علنا، وإمنا تضمنت
شرط الرجوع إىل احلق. والبديهي أن كلمة الرجوع كما يصح إطالقها 

ا، جيوز إطالقها أحيانا على القبول السري أحيانا على اعتناق اإلسالم علن
 م اإلسالمأيضا. فمن هنا ثبت أنه مل يكن أي شرط قطعي العتناق آ
علنا، وإمنا كان أحد االحتمالني على أقصى تقدير. فهل كان اإلصرار على 
ذلك من اإلميان يف شيء؟ إذا كان آم نفسه قد أثبت صدق النبوءة 

االحتمالني، أفليس من الوقاحة كتمان النتيجة  بانطوائه وخوفه حبسب أحد
حبق النبوءة؟  - على انطوائه وحالة الفزع اليت كان يعيشها -ترتبت- اليت

مىت ويف أي وقت أدرجنا شرط إسالم آم علنا؟ مث إن الذين حسبوا 
إسالمه العلين ضروريا أمل يخفوا احلق مبحض اخليانة؟ أمل يرتكبوا خيانة 

هم كلماتنا؟ أفليس من الصدق أن مدلول مجلة "بشرط أن إجرامية بتجاهل
يعتنق اإلسالم علنا أمام الناس" خيتلف عن مدلول مجلة "بشرط أن يعود إىل 
احلق"؟ أما القول: "إن زيدا املسيحي قد قام بالرجوع إىل احلق" فال 
يساوي أبدا مدلولَ مجلة "إن زيدا تشرف باعتناق اإلسالم علنا"، بل إن 

رجوعه إىل احلق يتضمن احتمال أن اعتناقه اإلسالم قد استنتج ببعض خرب 
القرائن القوية. وأن زيدا مل يكن قد أسلم علنا بعد. وهلذا السبب فإن 
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متلقي هذا اخلرب، سيسأله مرارا هل قد أسلم صراحة أمام املأل أو ما زال 
علم رجوعه من إسالمه خفيا؟ ويتلقى اجلواب مرارا أنه مل يسلم علنا وإمنا 

خالل بعض القرائن القوية. فثبت أن كلمة الرجوع ال تدل داللة قاطعة 
على اعتناق اإلسالم علنا بل تتضمن كما ذكرنا كال االحتمالني. 
وحصرها يف جانب واحد خيانةٌ ال يرتكبها أي نبيل بل يرتكبها خبيث 

طالب النفس فقط. غري أن من حق املعارض يف مثل هذه األوضاع أن ي
بالقرائن القوية، اليت تفيد وتؤكد أنه قام بالرجوع إىل احلق سرا. وإن مل 
يصرح به بلسانه. فهنا ال بد أن يطرح السؤال: ما هي القرائن القوية اليت 
أظهرها آم على رجوعه إىل احلق ويستنبط منها حتقق النبوءة؟ فجواب 

النصارى طلبوا منه  مع أن -ذلك أن امتناع آم عن رفْع قضية ضدي 
 -بإصرار ملح، واليت إذا رفعها تطلبت منه احللف أيضا استجابةً لطلَبنا

يشكِّل أول قرينة على رجوعه إىل احلق. وإن اعترافه بعد ذلك بلسانه باكيا 
بأنه ظل خياف ويفزع باستمرار يشكل قرينة ثانية، مث تنقّله من مدينة إىل 

رينة ثالثة، مث تصرحيه بأن مالئكة دمويني شنت أخرى خائفا مذعورا ميثِّل ق
عليه ثالث هجمات يف ثالثة مواضع قرينةٌ رابعة، مث امتناعه عن احللف 
رغم عرضنا عليه أربعة آالف روبية ميثل قرينة خامسة، وتفصيل هذه 

  القرائن كالتايل: 
) األوىل: أثبت آم بوضوح باعترافه شخصيا أنه ظل خياف هيبة ١(
وءة يف امليعاد حتما، كما نشر هذا االعتراف يف جريدة نور أفشان، أي النب
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قد أثبت من خالل تصرفاته وأفعاله الناجتة عن االضطراب والقلق أن مها 
هائال أحاط به وأن خطر املوت أحدق به كل حني وآن، والذي متثالته 

  املخيفة دفعته أخريا إىل اخلروج من أمرتسر. 
ع اإلنسان أنه حني يستويل على قلبه خوف شديد أو وليتضح أن من طب

يصيبه اضطراب هائل وقلق متناه، فإن مشاهد مروعة لذلك اخلوف متْثل 
أمامه يف أشكال خمتلفة وتدفعه أخريا إىل التصرفات املضطربة والفرار، وإىل 
ذلك يشري سفر التثنية يف التوراة، حيث قيل للشعب اإلسرائيلي أنه حني 

ون اهللا وخيالفون قوانني اهللا وحدوده فسوف تصبح حيام سخيفة يف يعص
نظرهم، وأن اهللا سيصيبهم خبوف وحزن النفس وأن أمخص أقدامهم لن 

. فقد مثُلت أمام عيون بين إسرائيل ١يهدأ، وسيظلون يهيمون، هنا وهناك
مشاهد مروعة مرارا، كما رأوها يف رؤاهم، مما ولَّد فيهم اليأس من 

  حيام، وظلوا يفرون من مدينة إىل أخرى هائمني مشردين. 
باختصار؛ من سنة اهللا منذ القدم أن بعض األشياء املخيفة متثل أمام املرء 

يزداد االضطراب واخلوف متثل أمامه  عند مواجهته خوفا شديدا، وحيثما
قد أصيب ذه  آمتلك األشباح بشدة وخوف أكرب. فاعلموا يقينا أن 

  احلالة عند مساعه النبوءة اإلنذارية. 
ال خيفى على حضور املناظرة املتفرسني أنّ أثَر اخلوف ظهر على وجه 
آم فور مساعه النبوءة، ولوحظ فقدان صوابه يف نفس اللحظة اليت قرئت 

                                                           

 . (املترجم)٦٨-١٥: ٢٨هذه العبارات مأخوذة باملعىن مما ورد يف سفر التثنية  ١
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عليه النبوءة، مث بدأ يتزايد تدرجيا يوما بعد يوم، ويؤثر يف قلب آم 
 -فشان"كما نشر ذلك آم نفسه يف "نور أ -ودماغه وحني بلغ الكمالَ

بدأت تظهر له مشاهد خميفة وكانت بدايتها بأنْ بدأ آم يرى احليات 
السامة. فصار من املستحيل أن يقيم يف أرض احليات، ألن فزع احلية 

االنتقال من  -مضطرا-  أيضا ال يقلّ عن فزع األسد. فرأى من احلكمة
يصا إىل املنطقة اليت تراءت له فيها احلية اليت كانت قد جاءت للدغه خص

بعد أن تتراءى له  -مدينة نائية، أو ميكن أن تقولوا بتعبري آخر بأن النبوءة
مثلت أمامه بربيق مل يقاومه آم، وأجربه القلق الداخلي على  -احليةُ

اهلروب. أما زعم آم بأن تلك احلية كانت مروضة وكان بعض أفراد 
. مبدئيا أرى من مجاعتنا أطلقوها للدغه فسوف نشرحه ببيان مستقل

الضروري البيان أنه مبوجب اعتراف آم كانت احلية اليت ظهرت له 
بصورا املخيفة هي حصرا سبب مغادرته ألمرتسر وأجربته على جتشم 

بعيدا  لدهيانةوعثاء السفر يف فصل الصيف وأوصلته باضطراب شديد إىل 
يلق القبض على  عن زوجته وأوالده. لكن من املؤسف أا مل تقتل، ومل

من أطلقها. ذلك ألا كانت ختيال فحسب، ومل يكن هلا أي جسم 
مادي. باختصار؛ إن ترك آم ألمرتسر إثر رؤيته احليةَ الغاضبة أمر تنحلّ 
به مجيع عقَد الباحث عن احلق بإنصاف. فالعامل كله ليس أعمى، فيمكن 

ام الذي أُلصق بنا أن يدرك كل ذي فهم سليم عقال ما هي حقيقة اال
بأنا قد أطلقنا تلك احلية املروضة يف منـزل آم للدغه. باختصار؛ هذه 
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هي التهمة األوىل، أو ميكن أن يقال إا هي اهلجمة األوىل الغيبية اليت 
خيالفنا النصارى يف معناها. ويؤيدهم معارضونا املشايخ وأتباعهم 

  األوباش. 
يثبت حىت اآلن أنه كان هناك حية مروضة واجلدير باالنتباه أن آم مل 

وأننا كنا أطلقناها، وقد بينا آنفا بالعقل أن تلك احلية مل تأت إليه من 
اخلارج حتما، بل كانت قد خرجت من قلب آم ودماغه حصرا. فلما 
 م، وكان خوفكان خوف النبوءة الشديد  قد استوىل على قلب آ

كان من الضروري أن ميثل أمام عينيه شديد ماثال أمامه كل حني وآن، ف
مشهد مروع. فرأت خميلته املذعورة الثعبان السام الذي يسمى باللغة 
العربية حيةً، ألن احلية عدو أول وبدائي لنسل البشر، وتقول بلسان حاهلا، 

  "حي على املوت" فنظرا إىل ذلك يقال هلا احلية. 
آم أوال، وقد اعترف بذلك  فلما كانت احلية مظهر املوت فقد رآها

آم باكيا يف "نور أفشان"، بأنه ظل خياف املوت حتما. فمثل هذا اخلائف 
إذا تراءى له الثعبان فال يتعجب منه أي عارف باحلقائق، ورؤية مثل هذا 
املشهد ال ختص آم فقط، بل يؤكد قانون الطبيعة الشائعة أن املشاهد 

وف. إن ما ظهر آلم كان حية فقط، الغريبة تتجلى عند اشتداد اخل
ومعلوم أن بعض الناس عند شدة اخلوف حني ميرون يف الليلة املظلمة 
وحدهم، يرون الغول أيضا، واحلقيقة أن اخلوف حني يستويل على قلب 
اإلنسان أثناء مروره وحيدا من قفر مقربة، وحتوم التخيالت املفزعة كألسنة 
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ا غولٌ مهيب املنظر، وخييل إليه أن غُوال أسود النار، يتراءى أمام عينيه فور
اللون جيري إليه من بعيد وهيئته خميفة جدا كأنه جبل ورقبته قصرية ورأسه 
األسود ميتد إىل السماء وقدماه يف األرض وشفتاه مسيكتان وكبريتان 
وأسنانه صفراء طويلة وناتئة واألنف أفطس واجلبني مضغوط، والعيون 

ى رأسه قرنان طويالن ويقذف فمه النار. فإذا كان محراء بارزة، وعل
اإلنسان يف مثل هذا الوضع يرى حىت الغول فما الغرابة أن يرى آم حية! 
من سوف يرفض رؤية هذه احلية. إمنا االعتراض على أن أحدا من البشر 

وكانت تعرف آم مبالحمه معرفة تامة.  حية مروضة،كان قد أطلق 
على األقل ليربئ ساحته من  أقسم يثبت ذلك، ليته ويؤسفنا أن آم مل

االام الذي يرِد عليه نتيجة أقواله املختلقة، إال أننا حىت اآلن ال نكذِّبه 
كليا، وإمنا نؤمن أنه رأى احلية حتما، غري أن تلك احلية كانت وليدة 

   أفكاره، وكانت تربهن قطعا على أن عظمة النبوءة أثَّرت فيه تأثريا كثريا.
مالئكة العذاب ماثلني  يونسأو ميكن أن نقول بأنه كما رأى قوم 

أمامهم، كذلك رأى آم احلية ماثلة. ومع ذلك ال بد من اإلميان حتما أن 
اإلنسان الذي وصل خوفه من النبوءة الدينية لدرجة أنْ تتراءى له األجسام 

توجسا املخيفة كاحلية، مما جيعله يتنقل من مدينة إىل أخرى خائفا م
ومضطربا وقلقا وهائما، ويظل يتيه متخبطا كالفزعني املذعورين، فمن 

الدين الذي  -ظنا أو يقينا -املؤكد أن مثل هذا الرجل أصبح يصدق
صدرت تلك النبوءة تأييدا له. وهذا هو الرجوع إىل احلق. وهذه احلالة 
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وف جلديرة بأن تعترب درجة من درجات الرجوع. أنا أعلم أنه بسبب خ
اليت صدرت إلثبات صدق اإلسالم وكانت  -آم هلذا احلد من النبوءة

تراءت له احلية ومتثَّل له املسلحون  - الرجوع إىل احلقتتضمن شرط 
بالسيوف والرماح، وهذه أمور تقود كلَّ عاقل رآها يف مكان معا إىل 

ليات االعتقاد احلتمي بأن كل هذه األمور جتليات قوية للنبوءة. وهذه التج
ال تظهر أبدا ما مل يستول على قلب أحد خوف كامل. هل ميكن أن 
خياف النبوءةَ اإلسالمية هلذه الدرجة من كان يكذِّب اإلسالم ويؤمن بأن 

؟ إال أن يكون قد تولد يف قلبه شك يف �الوحي قد انقطع عند عيسى 
  دينه ومال إىل عظمة اإلسالم. 

القرائن القوية على إخفائه احلق وإذا مل يدنْ آم حىت بعد هذه 
وعومل بلطف كبري فقد أقيمت عليه احلجة مبقتضى اإلنصاف أنه مل 
يستطع أن يثبت أسباب خوفه، أي اهلجمات الثالث حبيث تعترب تلك 
اهلجمات قد شنت من قبل البشر. فاآلن اجتنابا من هذا السؤال أنه ملاذا 

 - اليت رأى يف أُوالها احليةَ-  سال نزعم أن مشاهداته البعيدة عن القيا
كانت نتيجة ختيالته النامجة عن اخلوف، وأا متثلت له من دماغه 

على أقل تقدير لتربئة ساحته  يقسماخلائف، وكان من الواجب عليه أن 
  من هذا االام؟ 

أي كان جيب عليه أن يقسم يف اجتماع عام أن سبب خوفه مل يكن 
، وأنه مل يرسخ يف قلبه صدق اإلسالم، بل اهللاإميانه بأن إهلامي كان من 
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كانت اهلجمات الثالث املتتالية شنت عليه من قبل مجاعتنا يف احلقيقة بدءا 
إىل األخري، فظل خيافها ويرتعب منها. فوضع  احلية املروضةمن هجوم 

هذه القضية هو من نوع حبيث ال يقيم عليه احلجةَ إهلامنا فقط بل تدينه 
  عاله أيضا. أقواله وأف

وال يغينب عن البال أن آم هذا نفسه الذي صرح يف مكتوب موقَّع 
بيده سلَّمناه قبل املناظرة بأنه سيصلح دينه حتما إذا رأى آية. ونستنتج منه 
أنه كان ميلك جرأة ما على إصالحه نوعا ما، فاملشاهد املخيفة اليت كانت 

   اخلفي. الرجوعمبنـزلة اآلية له شجعته على 
أن آم حني هرب من أمرتسر خائفا من احلية  والقرينة الثانية) ٢(

املروضة، وجلأ إىل صهره يف لدهيانة متثَّل له هناك أيضا عند إصابته بنوبة 
اخلوف الشديد املشهد نفسه الذي يتجلى للمرء عند استيالء اخلوف عليه. 

ةٌ أكثر خوفا، أي غري أنه يف هذه املرة مل يشاهد احلية بل قد نشأت له حال
تراءى له املسلحون بالرماح وخيل إليه أم قد اقتحموا عليه املنـزل 
واقتربوا منه جدا وقد صمموا على قتله. لقد عرفنا من الوسائل املوثوق ا 
أن آم بعد هذه اهلجمة ظل يبكي يف بيته كثريا، ومل يصرح عند أحد أن 

يتجلى على وجهه، وظل يتزايد أحدا هامجه بل كان خوف اليد اخلفية 
ذلك اخلوف وعدم الراحة واالضطراب، وزاد حزن قلبه واضطرابه، حىت 
أظهر أمخص قدميه اضطرابا كاليهود املغضوب عليهم. وخيل إليه املنـزل 
أيضا خميفا، وكان حقا له أن خياف ألن املنـزل الذي دخله املسلحون 



��������א����������������������������������                   � �١٨٨� 

ركَّز واحلرس املشدد من قبل الشرطة اليت املشاة أو الركبان رغم االهتمام امل
مل تكن تربح ذلك البيت ليلَ ار مل يلق القبض عليهم، ومل تعرف 
مالحمهم، ومل يعثَر من أي باب دخلوا ومن أي طريق خرجوا. فمىت كان 

  ل املخيف؟ نـزممكنا آلم العيش يف ذلك امل
ق أن يبيت فيه حىت فمن طبع اإلنسان أنه إذا خاف مرة مكانا فال يطي

  ليلة واحدة، فاضطر آم نظرا هلذه األسباب ملغادرة لدهيانة. 
لكن النقاش هنا هل كانت مجاعة املسلحني بالرماح والسيوف قد 

  اقتحمت بيت آم يف لدهيانة يف احلقيقة؟ 
فيمكن أن ننهي هذا النقاش بكلمتني اثنتني فقط، وهو أنه إذا كانت 

ت آم يف أمرتسر يف احلقيقة، فمن احملتمل جدا أن حية مروضة قد هامج
يكون املسلحون بالسيوف والرماح قد اقتحموا بيته هناك أيضا. وإذا كان 
آم صادقا يف زعمه األول عن تعرضه للهجوم فال بد أن يكون صادقا يف 

  زعمه الثاين أيضا. 
ومل لكن من املؤسف أنه كما فشل آم يف إمساك احلية يف أمرتسر 

يتمكن من قتلها قد مين بالفشل نفسه هنا أيضا مع أن اهتمام الشرطة كان 
  أكرب وأن تدابري صهره واحلذر كان أكثر مما كان يف أمرتسر.

ويزداد أسفُنا أكثر حني نفكِّر أن مسئوال حكوميا حمنكا متقاعدا كآم 
الذي شغل منصب مساعد املفوض اإلضايف ملدة طويلة هل كان جيهل 

لقانون اجلنائي؟ إذا كان األمر قد بلغ حماولة القتل وجب عليه أن يطلب ا
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من احملكمة رمسيا أن تطالبين تعهدا خطيا بأين إذا أخللت باألمن  فسوف 
  آمنا.  يلقى القبض علي. ليقيم يف لدهيانه

تعرض  - حبسب قوله الذي اختلقه الحقا - فليس مما يستهان به أن آم
لكنه مل يتمكن حىت من نشر خرب هذا احلادث اجلائر يف عدد حملاولة القتل 

من اجلرائد، بل قد صرح ذه األمور بعد مضي املوعد، وانقضاء ميعاد 
مخسة عشر شهرا، ويصدق عليه املثل "إن اللكمة اليت يتذكرها املرء بعد 
املعركة جيدر ا وجهه". ومع ذلك قد ضغط عليه رفاقه كثريا أن يرفع 

ة حىت بعد مضي املوعد، غري أنه ملا كان أدرك يف قرارة نفسه أن هذه القضي
لة توفري أسباب نـزاألمور كلها مساوية، وكان متأكدا من أن رفعه القضية مب

اهلالك له بيده، كما أن التجاسر على إخفاء خوفه ورجوعه ونسيانه منة اهللا 
ر ملح من الدكتور أيضا حبد ذاته خطري جدا!!! فلم يرفع القضية رغم إصرا

مارتن كالرك، كما كان يعرف أنه لو رفع القضية فسوف يطالَب بالقسم 
  أيضا، فامتنع عن القضية اليت كان جتلب اخلطر على حياته. 

ال يترك ارم دون  �إال أن هذا االمتناع لن يفيده شيئا ألن اهللا 
م كلها على رقبة آم. عقاب. فهراء القساوسة السفهاء وبذاء  

صحيح أن آم بامتناعه عن القسم ورفْع القضية أكَّد جبالء على أنه قام 
بالرجوع إىل احلق حتما، كما صرح بنوعية حدوث اهلجمات الثالث أا 

إن آم غري بريء من جرمية عدم إفصاحه عن مل تكن إنسانية، ومع ذلك 
  أفعاله.  ، وإمنا احلقيقة انكشفت على العاقلني بتدبراحلق بلسانه علنا
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: حني شاهد آم املسلَّحني السماويني يف لدهيانة القرينة الثالثة) ٣(
انكسر فؤاده من اإلقامة هناك أيضا، وأفقدته هيبة احلق صوابه فاندفع إىل 
صهره الثاين يف فريوزبور. ولعل الغرض من ذلك أنه كان يعترب هذه 

خلفي قد ال يعتد به، ورمبا الزيارات األخرية ألحبائه حتسبا منه أن الرجوع ا
كان قد رسخ يف قلبه أنه إذا مل ينج بالتوبة القلبية والرجوع فعلى األقل 
ينبغي أن يزور بناته وأعزاَءه مرة أخرية. على كل حال قد وصل إىل 

بتجشم وعثاء السفر، وهيبة النبوءة جعلته يترشح من جبينه  فريوزبور
ن، وظهرت منه مجيع عالمات القلق الفزع واخلوف والقلق كل حني وآ

والفزع اليت تظهر من شخص يوقن أو يظن عند ختوفه من احلق بأن 
  العذاب اإلهلي سينـزل عليه. 

نفسه  فحني بلغ اخلوف منتهاه هناك أيضا جتلى أمام عينه املشهد
 - كاملصاب مبرض يعاوده مرة بعد أخرى- الذي رآه يف لدهيانة أيضا 

غري أن جتلِّي القدرة هذه املرة كان جالليا جدا وأثَّر يف قلب آم تأثريا 
  قويا. 

عددا من املسلحني بالسيوف أو  فريوزبورفقد كتب "مث رأيت يف 
  الرماح قد انقضوا علي".

أصابه هذه باختصار؛ قد عرفنا من الوسائل املوثوق ا أن خوفا خطريا 
املرة وظل خياف يف املنام أيضا ومل يتفوه وال بكلمة واحدة ضد اإلسالم، 

  كما مل يشتك عند أحد أنه تعرض للهجوم للمرة الثالثة. 
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كل من ميعن النظر يف كل هذه اهلجمات يقتنع أن احلجة قد أقيمت 
 على آم من كل النواحي، ألنه رغم تصرحيه بأنه تعرض للهجمات الثالث

، إال أن آم مل يلقِ القبض على املهامجني احلية املروضةاليت أوالها هجمة 
ومل يسجل الشكوى رمسيا يف أي مركز شرطة، ومل يرفع القضية يف أي 
حمكمة، ومل يستصدر منا تعهدا خطيا بواسطة احملكمة لتأمني سالمته بأين 

ء للقبض على لن أقوم بتصرف يضره. كما مل تساعده الشرطة العميا
ارمني ومل يذكر هذا يف االس، ومل ينشر خرب هذه اهلجمات الثالث يف 
اجلرائد قبل انقضاء امليعاد، ومل يبني مالمح ارمني ومل ميسك بقطعة من 

  ثيام عند هروم.
كل هذه األمور تقيم احلجة على آم الذي ظل يشغل منصب 

تطلب منه أنه كان ينبغي أن املساعد اإلضايف للمفوض حىت شاخ، وت
يرفع الشكوى لتربئة ساحته من هذه التهم حىت الحقا، إن مل يستطع 
يف حينها، وبعد إثبات هذه اهلجمات الثالث يف احملكمة كان ميكن أن 
يستصدر من احملكمة عقايب على أين نشرت نبوءة باطلة، وال يدعين 

 ينبس بكلمة أختلص من عقاب حماولة قتله، لكنه لزم الصمت ومل
  واحدة. 

وبعض اجلرائد أيضا قد أثارت ضجة وصراخا وأحلت عليه، إال أنه مل 
 م رديسمع ألحد. الدكتور مارتن كالرك بذل أقصى جهوده غري آن آ
عليه بوضع يديه على أذنيه. مع أن ساحته مل تكن لتتربأ عقال وإنصافا 



��������א����������������������������������                   � �١٩٢� 

وقانونا إال بإثبات ادعاءاته اليت برر ا خوفه عن طريق رفع القضية أو 
  بطريقة أخرى يريدها. 

وإن حاالته الثالث هذه حيث أكد خوفَه الشديد بإقراره وأفعاله 
برر هذا اخلوف بتعرضه  ناحية ثانية، ومن من ناحيةوتصرفاته يف امليعاد 

أي عاقل دون إثباا كما تبعد  للهجمات الثالث اليت ال جتدر بالقبول عند
مل يثبت هذه اهلجمات الثالث  ناحية ثالثةعن العقل والقياس أيضا. ومن 

والتهم الباطلة أميا إثبات ال عن طريق احملكمة وال بأي وسيلة أخرى؛ فهذه 
إذا مل يكن  بالقسماحلاالت الثالث كانت تفرض عليه أن يثبت ذلك  

  هم الباطلة. عنده أي إثبات آخر هلذه الت

على كونه كاذبا وعلى الباطل أنه امتنع عن القسم  القرينة الرابعة) ٤(
أيضا، وعرضنا عليه أربعة آالف روبية نقدا فورا إذا حلف لكنه مل يتجرأ 

  خوفا.     
إمنا هدفُنا من مطالبة آم بالقسم أن يثبت أن اخلوف الذي أقر به مث 
برره بعذر خمالف للواقع والقياس، إذ زعم أن ذلك اخلوف كان بسبب 
اهلجمات الثالث، لكنه مل يثبت هذا العذر غري املعقول. كما مل يستطع 
 حىت اآلن أن يثبت أين قاطع طرق مشهور وسفاك قد سبق أن قتلت

ريين قبله. فكان يتحتم عليه إنصافا أن ال ميتنع عن القسم بعد هذه الكث
التهم الباطلة اليت تعترب جرمية كبرية حىت يف القانون. فلو كان القسم ممنوعا 
يف دينه فعال لفهمنا أن دينه حرمه من القسم الذي تتوقف عليه تربئة 



����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������א�� �١٩٣�

لرابع، وأثبتنا أن ساحته. غري أننا قد فتحنا له كتام املقدس يف إعالننا ا
الذي يعتبر اإلعراض  بولصعامة أسالفهم ظلوا يقسمون. حىت رسوهلم 

عن اجتهاده وطريقه كفرا وإحلادا للنصارى، هو اآلخر مل جيتنب القسم. 
  ) ٣١، عدد ١٥؛ إصحاح كُورِنثُوس(

ولتفصيل هذه األحالف ينبغي قراءة إعالننا الرابع الصادر يف 
م قدمنا من الشواهد على جواز القسم، ومل ليتبني ك ٢٧/١٠/١٨٩٤

نقدم مقتبسات من اإلجنيل فحسب بل من الكتاب املقدس كله. لكن 
آم مل يبالِ بإجنيله أي مباالة، فالسبب الوحيد أن الرعب السماوي الذي 
أظهرته له مشاهد ثالث هجمات قد استوىل على قلبه، فاضطرب 

- الدكتور كالركجوههم، فنشر القساوسة وزعموا أن آم قد سود و
إعالنا وسخا جدا، يتلخص يف أن القسم يف  - رد اختاذ طريق اخليانة

الدين املسيحي حرام حرمة أكْل حلم اخلنـزير عند املسلمني. إال أن عدو 
احلياء هذا مل يبال بكرامة اإلجنيل وبطرس وبولص شيئًا، ومل يفكر أنه إذا 

الذي تناول هذه النجاسة - بولصفاعتبار  كان قد قدم هذا املثال حقا؛
  مؤمنا باطلٌ. -قبل اجلميع

املسلم الذي يعترب  كفرفكما أن الفرق اإلسالمية كلها مجمعة على 
حلم اخلنـزير حالال، ويسمى آكلُه فاسقا وآمثا من الدرجة القصوى، 

يف كل حال أيّ من هذين اللقبني يعجبه أكثر  الدكتور كالركفليخربنا 
  ؟  بولصق حضرة حب
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أقسم  بولصاحلق عمل اخلونة وامللعونني. أفليس من احلق أن  كتمانإن 
. ورد يف الزبور أن الكاذب وحده ميتنع عن القسمأقسم، وقد  بطرسو

  ) ١١، عدد ٦٣(راجع املزامري 
فهل نقبل أن آم وحده اجتنب القسم بينما ظل مجيع أكابر النصارى 

ميكن ألي مسيحي حىت يف هذا العصر أن  ، والخنـزير القسميتناولون 
  يوقِّع عقدا لنيل وظيفة مرموقة دون تناول هذا النوع من اخلنـزير.

ومن الطريف أنه قد ثبت أن آم أقسم يف احملكمة مرتني يف املاضي، 
  وإذا أنكر فسوف نقدم نسخة. 

فاحلق أن من النادر جدا أن ال يكون أي مسيحي قد واجه مناسبةً 
يه القَسم، بل قد فرض القانون اإلجنليزي على النصارى أن تفرض عل

  .   ١يقسموا، أما اآلخرون فيكفيهم اإلقرار الصاحل
اآلن نسأل املنصفني أن الذين أخفَوا سريم اجتنابا للقسم وهم يعرفون 
أم قد أقسموا مرارا يف السابق لكنهم أخفوه عن عمد، وكذبوا كذبا 

م يف دينهم حرام كما حرم اخلنـزير على شنيعا حيث قالوا إن القس
املسلمني، وهكذا وصفوا بأنفسهم صاحليهم بالفُساق والفُجار.. أمل يثبت 
حىت اآلن من وتريم أم لو كانوا على احلق ملا اختاروا ألنفسهم هذه 

  الذلة واهلوان قط؟
                                                           

نه بأن اهللا يراه اإلقرار الصاحل أن يصرح املرء بأمر واضعا يف البال وإميانا م ١
       ويسمع. (املترجم)
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 -كتمانا للحق - أن هؤالء شبهوا رسوهلم بولص القرينة اخلامسة) ٥(
خص يتناول حلم اخلنـزير رغم إعالنه بأنه مسلم. فمن هذا األمر بش

وحده ميكن أن يدرك العاقل أي رعب أكل آم وأصحابه سرا إذ جلأوا 
إىل احتيال منكَر ومكر شنيع واختاذ طريق اهلوان واخلزي. لكن آم خاف 

  القسم كأنه ذئب مفترس سيلتهمه إذا أقدم عليه. 
يف هذه األمور مرة بعد أخرى ملاذا أقر آم أوال  الءالعقينبغي أن يتأمل 

باكيا بأنه ظل خياف أثناء ميعاد النبوءة حتما، مث ينبغي أن يتأملوا ما معىن 
اخلوف إىل هذه الدرجة من النبوءة اليت اعتربت سخيفة. فاإلنسان يسمع 

مث لو أقواال سخيفة كثرية وال يبايل ا أي مباالة وال يقيم هلا أي وزن. 
افترضنا أن حية مروضة هامجته يف أمرتسر فعال، فهل كان من الضروري أن 
يبدي هذا الفزع والذعر وفقدان الصواب واالضطراب هلذه الدرجة وينتقل 
من مدينة إىل أخرى، بل كان جيب عليه أن يتخذ تدبريا قانونيا، ويبقى يف 

نت مجيع احللول أمرتسر آمنا. هل كانت شرطة أمرتسر غري كافية، أم كا
القانونية مسدودة حىت يترك سكَنه املريح يف الشيخوخة ويتحمل تبعات السفر 
يف الطقس احلار جدا؟ ومن الطريف أن ذلك كله مل يفده أي فائدة، إذ قد 
رأى احلية يف أمرتسر، ورأى يف لدهيانة مسلحني بالرماح، ويف فريوزبور 

  ة بالتأمل والتدبر الكثري. هوجم بالسيوف. فكل هذه التصرحيات جدير
أيها القراء، ال تنظروا إىل هذه اهلجمات الثالث بنظرة عابرة بل 
تدبروها جيدا، فهل من احلق أن ما رآه أوال كان يف احلقيقة حية مروضة 
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مل يقدر أحد على قتلها بعصاه. أما ما تراءى له يف املرات القادمة فكانوا 
ا ومل يقدر آم على القبض عليهم ومل جنودا مقاتلني حمنكني من مجاعتن

يستطع أصهاره أيضا أن ميدوا أيديهم إليهم لإلمساك م ومل يتجرأ رجال 
الشرطة املقصرون على مقاومتهم. ومما يثري التعجب الكثري أن هؤالء 
املسلحني ركبوا القطار مرارا بأسلحة غري مرخصة، ومروا من األسواق، 

آم هنا وهناك ومل يشاهدهم أحد غري آم!  وظلوا يتجولون يف منـزل
أال يثبت من كل هذه القرائن أن ذلك كله كان يف احلقيقة مشهدا 
روحانيا، دفع قلب آم إىل الرجوع إىل احلق، فامتأل قلبه رعبا، وختم على 
لسانه. كان من واجبه أن يسجل القضية يف الشرطة عند اهلجمة األوىل 

ومة ويسجل املالمح والزي ويطلع احلكام على ويرفع الشكوى إىل احلك
مجيع القرائن، لكي تعتقل احلكومة أمثال هؤالء ارمني األنذال بنشر 
اإلعالن، ويذيق ارمني األشرار العذاب الذي يستحقونه. كان جيب عليه 
على األقل أن يرفع الطلب باستشارة احملامني لعقوبة ارمني، أو يطالب 

ملتواضع من باب احلذر واحليطة بتعهد خطي عن طريق احملكمة هذا العبد ا
مبضمون أنه إذا قُتل آم يف امليعاد فإين سأُدان جبرمية القتل عن عمد. وإال 
هل كانت احلكومة تتردد يف إدانة من قد نشر سابقا النبوءة الباطلة مبوت 

  آم مث شن من قبل مجاعته ثالث هجمات؟ 
أليس مما يثري العجب أن آم وقع يف التنور احملرقة طوال مدة مخسةَ 
عشر شهرا ومزق مرارا باهلجمات املخيفة، ومع ذلك مل يطلب التحقيق 
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بشكل رمسي يف أي موضع. فقد تسلّل من أمرتسر عند تعرضه هلجوم 
ا احلية، فلما وصل إىل لدهيانة حلق به املهامجون أيضا، ومل يدخروا جهد

يف حماولتهم قتلَه، ومع ذلك مل يرفع آم الشكوى عند احلكومة أن هؤالء 
الرجال قد عزموا على اغتياله، إذ قد اقتحموا بيته مسلحني، فلتطلب 
احلكومة منهم تعهدا خطيا عن طريق احملكمة، وتنقذه من شرهم. بل كان 

ظروا أيها جيب عليه أن يصرخ عند هجوم احلية املروضة ويقول للناس: ان
  الناس! قد تبينت حقيقة النبوءة. 

فيا قرائي! ويا رؤساء حترير اجلرائد ويا ناشري االت! لقد واسيتم 
آم وتعاطفتم معه كثريا، بل قد كتب بعضكم أن آم إذا رفع القضية 
ضد هذا الكذاب واستصدر عقوبته فسوف يحِسن إىل خلق اهللا كثريا، 

  عيون من الذي تكذِّبه القرائن القوية؟ لكن انظروا اآلن بفتح ال
حنن ال نطلب منكم مواساة اإلسالم وال نشتكي منكم تأييدكم 
للقساوسة دون مربر رغم كونكم ساللة املسلمني، ألن الذي سيقول لكم 

 فهو لن يترك الظامل دون عقاب يوم الدين. �هذا ويطالبكم به أحد ،  
ألن األذى الذي أصابنا منكم حنن ال ننـزعج من شتائمكم ولعناتكم، 

قليل جدا باملقارنة مع الذي أوذي به الصاحلون السابقون. إن ما يؤسفنا 
هو أنكم تركتم تأييدا صادقا للدين ووافقتم وداريتم القساوسة. لكن يف 

خِسر الدنيا النتيجة األخرية لكم نصيب من الندم الذي هو بتعبري آخر "
ن أيضا أنكم رغم أنكم رميتم الدين كما يرمى ". ويؤسفنا حنوالْآخرةَ
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القش عدمي الفائدة، مع ذلك مل تستحقوا مدحا يعده أي عاقل صائب 
الرأي مدحا، بل واجهتم اإلساءة واخلجل، الذي يواجهه املتسرعون 
املستعجلون دوما. احلقيقة أن الذي بثورته النفسية أو تسرعه ال يبايل باهللا 

  ة، فهو يواجه هذه األيام. ورسوله أي مباال �
هل مسعتم مرة أن أي قسيس أيد املسلمني يف مناظرة يواجه فيها الدين 
املسيحي الضرر، أو يتحقق القضاء على هذا الدين يف نظر أي شخص؟ 
كال بل إم ال يدعون رحيهم تذهب رغم مئات االختالفات الداخلية 

ملشايخ املغرضني قد أيدمت بينهم. فاألسف عليكم أنكم باتباع عدد من ا
القساوسة يف قضية دينية وأطلقتم على أهل احلق شتائم حبيث ال يوجد 
هلذين األمرين نظري يف أي أمة. فأنا حىت اآلن أنصحكم بأن تتوبوا وتنظروا 

بالتأمل يف كل هذه  - إىل هذه النبوءة بقلب طاهر ونظرة عفيفة وتبدوا
عن مجيع تسرعاتكم السابقة. اعلموا يقينا  رأيا صادقا يكفِّر - األمور جمتمعة

أن الدين احلق هو اإلسالم فقط، وكل إنسان سيسأَل عن كل أفكاره اليت 
ال يخرجها من صدره رغم تأكده بأا رديئة وخبيثة. وال يبتعد عن العناد 

  والتعصب.
فقوموا واستيقظوا وتأملوا مرة أخرى يف النبوءة حبق آم بقلب 

حلق واملتدبر، أنه مل يكن يف النبوءة أي غموض، وإمنا الباحث عن ا
بظالم نفوسكم وعقولكم السطحية وتسرعكم قد خلقتم ظالما. 
 األزيلّ النص ه احلكيمنكم الشرط الصريح الذي ضمعيون وأمهلت
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اإلهلامي سلفًا البتالئكم. وهذا الفعل أيضا لذلك احلكيم املطلق 
ليكم كم ابتعدمت عن التدبر والتقوى ليفحصكم وخيتربكم ويكشف ع

واملؤاخاة اإلسالمية. أيها اإلخوة، سارِعوا إىل التوبة لئال لكوا. ألن 
كل عمل سيئ سيؤاخذ عليه، وليس هناك أي خيانة ال يؤاخذ عليها 
اإلنسان. فمن خرب دينه بنوع من أنواع العناد وترك احلق بتعصب فهو 

ا اإلنسان الصاحل فيتأمل بالتفكري دودة ال إنسان ووحش ال بشر. أم
الطاهر، ويتسم كالمه باحلق واحلكمة ال بالسخرية واالستهزاء، وينطق 
جباذبية الصدق والعدل الطيبة ال بدافع الغضب والغيظ. لذا يعينه اهللا 
ويلقي روح القدس نورا على قلبه، لكن صاحب القلبِ اخلبيث والطبع 

ألى الصدق. ويظل يتبع اخلداع النجس ال يبذل أي جهد للوصول إ
الذي يالزمه من أول يوم مث يسلبه اهللا نور قلبه بسبب تعصبه ونقاشه 

  العقيم حبيث تكون عقباه أسوأ من أواله. 
أما الطيب سليم الفطرة الذي حني يدرك أنه أخطأ يف تكذيب حقيقة 

ق فال خياف أبدا تغيري رأيه ويقشعر جسمه وتغرورق عيناه، وخياف قتلَ احل
أكثر من ارم الذي قد قتل طفال بريئا بغري حق، فيقبله اهللا الكرمي الرحيم 

  ويلقي عظَمته يف القلوب. 
وهلذا السبب حني نرى رجال قد قام يف جملس بقلب شجاع وتكلم 
بصوت عال: أيها السادة، لقد أخطأت يف أمر كذا، وإن النقاشات اليت 
خضتها ملدة أو أبديت املعارضة فكان كل ذلك خطأً، واآلن أتوب عنه 
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 كلِّه هللا فقط. فهيبةُ هذا الرجل تصيب القلوب ويتجلى على وجهه نور
  وينطق قلب اإلنسان أن هذا الرجل تقي وجدير بالتعظيم. الوالية 

: إنين أحب أولئك الذين يتقدمون إىل احلق تاركني طريق �يقول اهللا 
الذنب واخلطيئة، فمن أحبه اُهللا فسوف حيبه مجيع العباد الصاحلني أيضا، 

. فطوىب ملن يتحرى سبل �ألن حب األرواح الطيبة تابع حلب اهللا 
  وال يبايل راء زيد وبكر أي مباالة.  مرضاة اهللا

الحظوا يا أصدقائي، واستفتوا ضمريكم وقلبكم اللني وأجيلوا نظركم 
وأَعملوا فكركم حبذر وحلم لتتأكدوا هل ج آم وأسلوبه يدالن على 
صدقه؟ هل تقبل عقولكم هذه األمور بأن حية مروضة كانت قد هامجت 

أفراد مجاعتنا اقتحموا منـزله يف لدهيانة آم حتما يف أمرتسر وأن بعض 
  وفريوزبور بالسيوف والرماح ليقتلوه؟

هل تقبل أرواحكم أنه رغم القضية الدينية اليت على أساسها بدأت 
هذه املناظرة.. أقصد امتناع شخص امسه إمساعيل عن التنصر، وعقْد 

صدق  النصارى املناظرة مشتعلني بذلك، مث تأويالم الكاذبة لكتمان
النبوءة بأن الطبيب قد أبدى رأيه القاطع بأن آم سيموت حتما خالل 
ستة أشهر. إن الذين بدأوا بتقدمي التأويالت الباطلة ظنا منهم سلفا بأن 
اجلدال الديين سجال، وظلوا يطمعون يف الفتح، سريون فعال ثالث 

يحي! هجمات من قبل مجاعتنا وخاصة بنية قتل إنسان يتزعم الفريق املس
مث هؤالء السادة النصارى يبقون صامتني، وال يشتكون هذه اهلجمات إىل 
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احلكومة وال يرفعون الشكوى يف مركز الشرطة، وال يرفعون الشكوى 
إىل حاكم احملافظة وال يستصدرون ضدنا تعهدا خطيا من احملكمة، وال 

قوبة حبقنا ينشرون بذلك إعالنا يف اجلرائد يف امليعاد، وال يستصدرون الع
، أيها السادةبالقَسم رغم عرضنا عليه أربعة آالف روبية نقدا. تأملوا هللا 

أنكم ستموتون أخريا وتغادرون هذا العامل الشقي، تدبروا قليال أن الذي 
أوذي قلبه بالتنبؤ مبوته ظلما، وال يتوقف األمر عند األذى فحسب بل 

دينية حبيث يزداد  شنت عليه هجمات ثالث متتالية، وكانت القضية
التعصب بالطبع؛ فهل تقبلون يف هذه احلالة أن كل ذلك قد حدث لكن 
آم وأصحابه مل يريدوا السيئة مقابل السيئة؟ مث اعلموا أيها السادة، أن 
أي دعوى يف هذه الدنيا ال جتدر بالقبول بغري إثبات، مث إذا كانت هذه 

حتاج النصارى الفترائها، الدعوى غري عقالنية وخمالفة للقياس واليت ا
  فلماذا تقبل دون تقدمي اإلثبات؟ 

إن آم ميتنع عن رفع القضية ألن ذلك يف رأيه يناقض السعادة، 
وحيجم عن القسم حبجة أن القسم حرام يف دينه مثلما حلم اخلنـزير 
حرام على املسلمني، وال يقدم أي إثبات. ويقولون إم ال يريدون 

أكثر. فهل سوف تقبلون أقوال آم هذه كلها بدون اخلصومة والنـزاع 
إثبات، وهل ترون أن كل ما نقوله كذب وأن قصص آم هذه كلها 
صادقة؟ إذا كان هذا هو األمر فنحن نعرض عنكم حىت يأيت يوم نقوم فيه 

  مجيعا أمام رب العرش.



��������א����������������������������������                   � �٢٠٢� 

أيها السادة، أقول لكم صدقا وحقا إن هذه اخلصومة لو رفعت إىل 
احملكمة العليا كاخلصومات الدنيوية لصدر احلكم لصاحلنا بعد التدبر جلسة 

  وإمعان النظر يف القضية. 
موظِّفني نور اإلميان الذي  - أيها األعزة، كان يتحتم عليكم أن تتدبروا

 - �متع اهللا به كلَّ مؤمن صادق بواسطة سيدنا وموالنا حممد املصطفى 
لثالث هجمات، وتقيموا عليه احلجة مكيدةَ آم هذه يف زعمه أنه تعرض 

بأنه ما دام ال يكتشف احلية املروضة والقاتلني املسلحني وال يرفع القضية 
  يف احملكمة وال يقسم فسوف يعد يف نظر القانون كاذبا وكامتَ احلق.

أما أبناء مجاعتنا فقد زادهم االام بشن ثالث هجمات إميانا ويقينا 
البداهة. ألن كل فرد من أبناء مجاعتنا يعرف بيقني وتأكيدا بأن آم كاذب ب

القلب أنه مل يتلق توصية بشن مثل هذه اهلجمات ومل تكن قط يف اجلماعة 
االستشارةُ اخلبيثة يف هذا اخلصوص. إننا خناطب كل فرد من أبناء مجاعتنا 
اآلن، أن يعلن هل وجه إليه األمر بأن يريب حية سوداء سامة ويروضها جيدا 

 يطلقها يف بيت آم لتلدغه، وإن مل يتسن له ذلك فليتوجه إىل لدهيانة، مث
  وإن مل يستطع ذلك هناك أيضا فليصلْ إىل فريوزبور ويغتاله؟ 

نقول مرة أخرى بأننا إذا كنا قد أمرنا بذلك أحدا فمن خيانته الوقحة 
 إن مل يصرح بذلك. فمن اجللي البديهي أن اعتقاد املريدين الصادق ال
يستقيم باملرشد ما مل يوقنوا بأنه صاحل وصادق ويتكلم حبق وال يثبت كذبه 
وفتنته ومكره، وإذا كان األمر كذلك فليفكر كل واحد من أبناء مجاعتنا 
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يف نفسه ويقول هل أحدهم توجه إىل أمرتسر أو لدهيانة أو فريوزبور من 
واحد جييب  تلقاء نفسه أو بأمر منا للهجوم على آم؟ فالبديهي أن كل

بأنه مل يذهب ومل يتلق أي توصية خبيثة مين من هذا القبيل. كما من البني 
اجللي أنه لو كان مثلُ هذا االقتراح اخلبيث نوقش يف هذه اجلماعة الصغرية 

خاصة وأن  - لكان مجيع أبناء اجلماعة أو معظمهم على علم بذلك حتما
. وأحيانا يبلغ عددهم مائة كثريا من أحبة اجلماعة األفاضل جيتمعون هنا

تقريبا وأحيانا أخرى يزيد على ذلك، فهم على األقل كان جيب أن يطَّلعوا 
م ببيعة هذا  -على هذا السرم أضاعوا إمياولتابوا كثريا مرة بعد أخرى أ

املكار، إذ قد نشر النبوءة من اهللا أوال واآلن يطلب من أحد منهم أن يتقدم 
املولوي احلكيم نور وءته يف أي حال. صديقنا الفاضل لقتل آم لتتحقق نب

الذي هاجر من وطنه منذ سنني عدة مع أفراد العائلة واستقر عندي  الدين
يف جزء من بييت وهو حائز على مكان الصدارة يف كل اقتراح طيب، 
ولظنه احلسن يب حاضر عندي بنفسه وماله نسأله خماطبا: هل ذُكر لك 

  خلبيث؟ مثل هذا االقتراح ا
وكذلك نوجه اخلطاب إىل مجيع األحبة ونسأهلم: هل شاركتم أنتم أيضا 
يف مثل هذا االقتراح غري الالئق؟ أو هل أحدكم أُرسلَ لقتل آم؟ ستنطق 
قلوبكم حتما بأن عزو هذه األمور إليكم افتراء حمض. ومن املؤكد أنكم 

أصل هلا، إال أن اآلخرين  ستزدادون إميانا باطالعكم على هذه املكيدة اليت ال
  ال يتمتعون حبق اليقني هذا بسبب كوم ليسوا من اجلماعة. 
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وإمنا املؤسف أم يعرضون عن القرائن القوية اليت تدين آم بصراحة 
وتقيم عليه احلجة. فال يتدبرون أنه حني حصر آم سبب خوفه يف ثالث 

خلوف والبكاء، وجب هجمات ورفض أن تكون هيبة اإلسالم قد سببت له ا
عليه إثبات تلك اهلجمات الثالث، ألن القرائن لعزو اخلوف إىل النبوءة 
موجودة، وذلك ألن النبوءة صدرت بكل قوة وهيبة ومل تؤثر يف ذلك الس 
يف آم فقط، بل قد لوحظ تأثريها يف مجيع النصارى يف ذلك الس وكانوا 

اب االحتياط إن الطبيب قد سبق أن قد بدأوا يقولون يف نفس اللحظة من ب
تنبأ مبوت آم خالل ستة أشهر. فاجللي أن كل هذه األمور قد خرجت من 
فمه بعد التأثر من هيبة النبوءة، وكان مؤثِّر قوي يفعل يف قلب آم. وكل 
هذه القرائن، تتطلب أن تصدر من آم مجيع تلك التصرفات اليت تظهر عادة 

وأن يرى املشاهد اليت تظهر عند شدة اخلوف. فمىت من اخلائف املذعور. 
  أثبت اهلجمات البشرية اليت يدعي أن خوفه كان بسببها؟

فحني مل يقدم أي إثبات فهل كانت مطالبتنا بالقسم لتربئة ساحته يف 
املشايخ عبدةُ الدنيا الذين يدعمون غري حملها؟ فليجبنا اآلن أولئك 

ملاذا سودوا وجوههم بدافع عدائنا،  ،النصارى ويوافقوم يف الرأي
 ذه الوجوه النيب الذي شاركوا يف تكذيب دينه  �فكيف سيقابلون غدا

بغري حق ودومنا سبب؟ فهل ميكنهم أن يقسموا على أن آم صادق؟ إن 
زلة موت قد أصابه، فمن ـامتناعه عن القسم عند مطالبتنا حلسم القضية مبن

نة، ومل يتمكن من إثبات ما كان واجبا عليه. املؤكد أنه قد هلك عن بي
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 املوت املادي هو اآلخر ال ميكن أن يلغى بعد تباهيهواجلدير بالذكر أن 
�اللَّه اتمكَللَ لدب�١لَا م                  .  

من املؤسف أن بعض املشايخ املعاصرين وأتباعهم السفهاء املسلمني 
باالسم فقط، قد كذَّبوا احلق مرارا بطبعهم الوقح، ومل يقلّ هؤالء املشايخ 
األشرار ذوو القلوب املسودة عن النصارى يف عدائهم لإلسالم، إذ قد 

قلوب عامة بذلوا قصارى اجلهود أن يسيئوا إىل مسعة اإلسالم ورسخوا يف 
املسلمني اجلهلة الذين هم كاألنعام، أن هذا الرجل أي هذا العبد املتواضع 

  قد أساء إىل اإلسالم وجلب له اهلزمية. 
، هذه القضايا واألحداث كلها أمام أعينكم اآلن، وال أيها القراء

نطلب منكم أن تصدقونا رد التأييد الديين وبدافع العناد فقط 
رى واملشايخ أشباه النصارى الذين هم من طينتهم، بل وتكذِّبوا النصا

ينبغي أن تلقوا النظرة بإمعان على القضايا الراهنة مث استنتجوا ما ينبغي 
أن يكون بإعمال العقل ومقتضى العدل. حنن نقبل ونؤمن أن آم لو 
ظل جيلس يف مكانه باستقامة بعد هذه النبوءة، ومل يظهر خوفه وذعره 

ئما هنا وهناك، ومل يتكلم بعد انقضاء امليعاد بأن بعض بتجواله ها
أفراد هذه اجلماعة اقتحموا منـزله ثالث مرات يف ثالث مدن مع 
الرماح والسيوف واحليات، ومل يقر بلسانه باكيا بأنه ظل يتوجس 
خوفا خالل امليعاد، مث تقدم للقسم عند مطالبتنا فورا، لظهر كذبنا بال 

                                                           

  ٣٥ :األنعام ١
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 - الف وموافق، ولَتبين للجميع أن إهلامنا األخريشك يف نظر كل خم
جمرد  - الذي أفاد بأن العذاب اإلهلي رفع عنه بتحقق شرط الرجوع

  عذر أو تأويل باطل.  
، إنكم تعلمون أن هذه النبوءة كانت تتضمن شرطا أيها القراء األعزة

صرحيا أن العذاب سينـزل حصرا يف حالة عدم رجوعه إىل احلق، وقد 
اعتناق اإلسالم  - درجةً -ت يف هذا املقال أن كلمة الرجوع ال تساويكتب

علنا، بل يعلم حىت اإلنسان البسيط أيضا أن هذه الكلمة ميكن أن تطلق 
أحيانا على اعتناق اإلسالم علنا، وأحيانا حني يقوم اإلنسان بإصالح نفسه 

مية تالحظ يف نوعا ما سرا ميكن أن يقال بأنه رجع إىل احلق. والسنة القد
النبوءات منذ القدم؛ أنه إذا كانت كلمةٌ هلا معنيان، فاملعىن الذي يظهر بعد 

  حتقق النبوءة هو الذي يؤخذ حصرا بعني االعتبار.  
فاألحداث تكشف أن هيبة اإلسالم استولت على قلب آم سرا، وأنه رجع 

الشرط املانع عن تعصبه املسيحي سرا، ورجع إىل احلق يف سريرة نفسه، فتحقق 
  شروطه؟  �لنـزول العذاب. أفلم يكن من الضروري أن يراعي اهللا 

ملا كان إهلامنا هذا يتضمن شرطا صرحيا جليا أن العذاب سيرفع عنه 
برجوعه إىل احلق، وإن تصرفات آم املذكورة آنفا حققت مدلول 

  الرجوع، فقد حتققت النبوءة حقا وصدقا. 
كان آم قد صرح بأنه صحيح أنه ظل خياف، إال أن ذلك اخلوف مل 
يكن نتيجة صدق النبوءة بل ألنه قد تراءى له مرارا املالئكة الدمويون مع 
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أن اعترافا صرحيا باخلوف قد صدر  �الرماح والسيوف. فمن فضل اهللا 
ث من آم نفسه، لكنه مل يثبت أبدا أن أبناء مجاعتنا قد شنوا عليه ثال

هجمات يف احلقيقة بالرماح والسيوف واحليات. وكان اجلانب الثاين 
للخوف مبنيا على أنْ يثبت آم من خالل الشهادات املوثوق ا أن فالنا 
وفالنا من أفراد مجاعتنا قد اقتحموا بيته يف املدن الثالث مسلحني بالرماح 

دنا ذا والسيوف. أو يثبت ذلك عن طريق احلكومة، ويرفع القضية ض
اخلصوص، لكن آم مل يتمكن من هذا اإلثبات. بل قد مسعنا أن بعض 
أصدقائه أيضا قالوا بأن من احملتمل أن أخيلته الشخصية قد متثلت له عند 
غلبة اخلوف حيةً أو مهامجني ركبانا أو مشاة، وإال فإن ظهورهم ثالث 

القبض عليهم بل  مرات يف املدن املختلفة الثالث وعدم متكُّن أحد من إلقاء
عدم العثور عليهم، ومشاهدة آم هلم وحده دون أن يشاركه يف الرؤية 
غريه، ألمر ال يستسيغه العقل السليم. فهذه األمور قد ذكرها بعض أتباع 
دينه وأفراد بيته يف جمالسهم، وسخروا من خماوف آم وضحكوا منها. 

يدة إجنليزية من وهناك أخبار أعظم من هذه قد اشتهرت من رواية س
فريوزبور وانتشرت يف الهور، لكننا نريد أن نعرض على القراء أن آم 
باعترافه باخلوف بل بتصرفاته النامجة عن الفزع والذعر، مل يثبت أن تلك 
اهلجمات الثالث اليت يربر ا خوفه كانت قد شنت عليه من قبل مجاعتنا، 

ف سيئ سابق من هذا القبيل وإذ مل يقدر حىت على إثبات صدور أي تصر
منا، فال بد أن ينسب ذلك اخلوف إىل هيبة النبوءة، ألن النبوءة كانت قد 
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صدرت بقوة وشدة ال يقاومها أبدا أي مسيحي يتخذ املخلوق إهلا. إن اهللا 
يعلم جيدا أن آم كان قد خاف هيبة النبوءة فقط، فلم يذهب إىل بيته أي 

نا قط. فلما كان اخلوف ثابتا من اعترافه رماح أو حامل سيف من مجاعت
ومن خالل أقواله وأفعاله، كما أن خوف أي مشرك عابد املخلوق من 
النبوءة شديدة اهليبة أيضا أقرب إىل القياس، فالعذر بأن مجاعتنا شنت عليه 
ثالث هجمات بالرماح والسيوف واحليات إمنا هو كذب عقيم؛ إذ مل 

مث حني طلبنا من آم وملصلحته القسم هلذا اإلثبات، يثبته آم مثقال ذرة. 
هرب باللجوء إىل كذب آخر بأن القَسم ممنوع يف دينه منعا باتا. 

أن سبب  - إذ كان بيانه يقتضي ذلك - باختصار؛ مل يثبت برفع القضية
اخلوف كان ثالث هجمات، ومل يقدم عددا من الشهود إلثبات هذا 

قسم استجابةً لطلبنا وكان إلظهار صدقه فقط، السبب، ومل يلتفت إىل ال
  رغم أننا عرضنا عليه أربعة آالف روبية. 

فأيها املؤمنون، أيها املنصفون، يا عباد اهللا املتقني، يا أصحاب العقل 
تأملوا قليال، هل ثبتت براءته من مة عدم اإلثبات حىت اآلن؟  السليم،

رطَنا، قد أثبت أن خوفه كان فهل بعد اإلقرار باخلوف الذي كان يؤيد ش
مث أيها األعزة، أمل ناجتا عن اهلجمات اليت شنت عليه حبسب زعمه؟ 

الذي تضمن بكلمات لينة الرجوع إىل احلق،  يتحقق حىت اآلن الشرطُ
ومل يصرح باعتناق اإلسالم علنا؟ يا حميب الصدق، أمل يؤد إظهار آم 

إذ مل يستطع أن يثبت سبب اخلوف؛  اخلوف بقوله وفعله إىل أي نتيجة؟
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 - برفع القضية وال بإدالء الشهادة وال باحللف -أي مل يقدر على أن يثبت
أن مجاعتنا شنت عليه ثالث هجمات. كان من األفضل أن يجلس يف 

أو صاحبه اللدهيانوي سليلَ اهلندوس الذي بسواد  الشيخ البتالويبيته 
، لرييهما احليةَ املروضة عند لدغها إياه أو قلبه قد اقترب جدا إىل املسيحية

عند هجوم املسلحني بالرماح والسيوف عليه، لئال يضيع إميان هذه الفرقة 
الشقية عبثا بتأييد النصارى. ولكي يتمكنوا من التصريح مقسمني فخرا 
جالسني يف تلك املنازل املشئومة بأن هذا املكار أي هذا العبد املتواضع قد 

م يف احلقيقة للخجل واهلزمية. فقد رأينا بأم أعيننا دخول عرض اإلسال
احلية املروضة اليت أطلقتها مجاعته يف بيت آم لتلدغه، فلو مل نكن هناك 

حتما. فنحن قد خلَّصنا أخانا آم مراعاة لعالقات األخوة  البتلعته
 لكوننا أشباه النصارى. مث رأينا يف بيته املولوي احلكيم نور الدين

واملولوي السيد حممد أحسن األمروهي واحلكيم فضل الدين والشيخ رمحة 
اهللا التاجر واملنشي غالم قادر واملولوي عبد الكرمي السيالكويت واحلاج 
السيتهـ عبد الرمحن التاجر من مدراس، واملولوي حسن علي 
البهاغلبوري ومري مردان علي احليدرآبادي وكذلك كثريا من األبطال من 

سلحون تجلماعة حاملني الرماح والسيوف بأيديهم. فهاجم هؤالء املهذه ا
آم ثالث مرات ال مرة واحدة فقط. أما آم املسكني فظل خياف تلك 
اهلجمات ويهرب منها وصار نتيجة اخلوف الشديد "أم" أي صار شيئا 

  ليس له قرار يف أي مكان. 
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آم. لكن من  فلو قام املشايخ بذلك فال شك أن شهادم أفادت
املؤسف أن إميان بائعي الدين األشقياء ضاع عبثا، وصدق على آم القولُ: 

  .   خِسر الدنيا والْآخرةَ
ومما يثري األسف أم هكذا يقتلون الصدق واحلقائق، فهم يعرفون جيدا 

بعد  - أن آم كان قد وجب عليه قانونا وشرعا، وكان جديرا بأن يطالَب
تصرحيه بأنه مل خيف هيبة النبوءة، بل كان خوفه نامجا عن هجمات 

بإثبات ادعائه هذا؛ إما برفع القضية أو بالشهادات، أو يربئ  - مجاعتنا
ساحته أخريا بالقسم، لكنه حني اعترف باخلوف باكيا مرات عديدة ومل 
يثبت اهلجمات الثالث، فهل ما زال آم يف نظرهم بريئا طاهر الذيل؟ فهل 
تصدق عقوهلم أن بعض أفراد مجاعتنا خرجوا مسلحني ثالث مرات لقتل 

غه؟ أنا آم، هل ضمريهم يصدق أننا أطلقنا حية مروضة يف بيت آم لتلد
متأكد بأن قلوم ال تصدق ذلك أبدا، وال نتوقع منهم أن يتخلوا عن البذاءة 
بألسنتهم إىل آخر حلظة من حيام. غري أن قلوم تعترب هذه األمور مكرا 
باطال، ألن مثل هذا الكذب الشنيع ال يقبله حىت أخبث الناس. فاآلن؛ إن 

اليت بينها آم باطلة.  االعتراف باخلوف موجود وثبت أن أسباب اخلوف
ففي هذه احلالة ينبغي أن تضعوا إميان معارضينا املشايخ يف كفة امليزان لتزِنوه 
ليتبني عليكم هل تصديق الكذب الصريح ملسيحي وتأييد القساوسة 
ومدارام وتأييد املسيحية رغم ادعائهم اإلسالم هو من عمل السعداء 

  الزمن األخري؟ الطيبني أم يليق ببائعي الدين يف 
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وأتباعهم وأيها السفهاء اخلبثاء من غزين،  أيها املشايخ األشرار
أسف على حالتكم فلو متم قبل هذا لكان خريا لكم. لقد كفّرمت 
املسلمني وصدقتم النصارى وأيدمت القساوسة، وثبت كذبكم يف كل 
قضية أخريا واسودت وجوهكم. هل كان ذلك كله من العقل والدماثة 

  واإلميان يف شيء؟ 
لقد أثبتنا يف إعالناتنا السابقة من اآلثار النبوية أن هذا املكر والفتنة اليت 

، وكان جيب أن املهدي املوعودصدرت من النصارى عالمةٌ من عالمات 
يتحقق. إن كلمات احلديث تشري بوضوح إىل أن مناظرة ستحدث بني 

خفيفة لكنها ستطول  املسلمني والنصارى يف زمن املهدي وستكون أوال
وتصري فتنةً عظيمة وسيسمع نداء من السماء أن "احلق يف آل املهدي" كما 
سينادي الشيطان أيضا بأن "احلق يف آل عيسى" أي أن النصارى هم 
الصادقون. فهذا احلديث يصرح جبالء أن الذين يؤيدون النصارى عند هذه 

يطان. كما يشري هذا الفتنة كلهم ذرية الشيطان، وأن صوم صوت الش
احلديث أيضا إىل أنه يف تلك األيام سيحدث اخلسوف والكسوف يف 
رمضان، فظهر اخلسوف والكسوف مرة بعد املناظرة وظهر مرة أخرى يف 
رمضان يف أمريكا بعد هذه الفتنة. فظهور اخلسوف والكسوف هذا كان 

يف يشكل آيةً قطعية لظهور املهدي؛ إذ مل جيتمع الكسوف واخلسوف 
رمضان آيةً ألي مدع منذ خلق السماوات واألرض. وهذا هو الصوت 

  السماوي مصدقًا للمهدي املوعود. 
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فليستحِ اآلن البطالوي واللدهيانوي سليلُ اهلندوس ويقوال هل أصواما 
اليت صدرت تأييدا للنصارى وأثبتنا أا باطلة هي شيطانية أم ال؟ فقد أثبتنا 

قد تركوا الصدق واقترفوا الظلم واخليانة يف كل أم يف هذه األصوات 
كلمة هلم وأيدوا النصارى. فال شك أما صارا مصداقَي هذا احلديث. 
باختصار؛ يشهد على صحة هذا احلادث احلديثُ الذي ورد يف الكتب من 

  أحد عشر قرنا. 
وباملناسبة هناك شاهد آخر أي إهلامنا املسجل يف الرباهني األمحدية 

: "ولن ترضى عنك اليهود وال عاما تقريبا ونصه ١٦قد مر عليه الذي 
النصارى حىت تتبع ملتهم. قل هو اهللا أحد، اهللا الصمد، مل يلد ومل يولد 
ومل يكن له كفوا أحد. وميكرون وميكر اهللا واهللا خري املاكرين. الفتنة 

تبت يدا أيب هلب وتب، ما كان له ههنا، فاصرب كما صرب أولو العزم. 
ن يدخل فيها إال خائفا، وما أصابك فمن اهللا." أي أن اليهود (واملراد أ

منهم هنا املشايخ يهوديو اخلصال) والنصارى الذين ختمت عليهم كلُّ 
فتنة يف الزمن األخري لن يرضوا عنك حىت تتبع أفكارهم. قل هو اهللا 

، أحد؛ فال شريك له يف الذات وال يف الصفات، ال كما يقول النصارى
وال كما يقول املسلمون يهوديو الصفات مغالني يف املسيح. فلم يلد ومل 
يولد ومل يكن له كفوا أحد. سيمكر بك هؤالء املسلمون يهوديو 
الصفات والنصارى يف املستقبل، وميكر اهللا م أيضا، واهللا خري 
املاكرين.. أي أن مكره ناجح. وعندئذ ستظهر فتنة باتفاق املسلمني 
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لصفات والنصارى. فاصرب عندئذ كما ظل يصرب الرسل أولو يهوديي ا
العزم. هلكت يدا أيب هلب وهلك هو نفسه، ما كان له أن يدخل يف 
هذه الفتنة إال خائفا. فاملراد من أيب هلب الرجل الذي أشعل نار الفتنة 
يف املسلمني وكفَّر أهل اإلسالم وأيد النصارى، فلما كانت مهمته 

لسان املسلمني فقد مسي أبا هلب، ألن اللهب هو  إشعال النار وخداع
، كما يسمى مكتشف شيء أباه يف اللغة العربية. فلما ظهر لسان النار

نار الفتنة من هذا الرجل الذي هو مذكور يف النبوءة، فقد صار أبا 
للسان النار، فسمي أبا هلب. وحسبما أرى إن املراد من "أبو هلب" هنا 

ألنه سعى جاهدا  - واهللا أعلم - هو الشيخ حممد حسني البطالوي
لفتنة. أما ما قيل "ما كان له أن يدخل فيها إال خائفا"، إلشعال نار ا

ففيه إشارة إىل أنه إذا مل يفهم أحد أي قولٍ دد الزمان فال بأس أن 
يناقشه يف هذه املسألة خائفا بقلب طاهر ونية صادقة. لكن جيب أن ال 
يوصل األمر إىل العداء والبذاءة، ألن ذلك يؤدي إىل سلب اإلميان ولقب 

بو هلب". مث قال بأن األذى الذي تواجهه يف هذه الفتنة ملن اهللا، وهو "أ
مبين على حكمته؛ ألن الرقي يف الدرجات دوما يتوقف على االبتالء 
 ه إليه أنواعوجبتلى املؤمن ويؤذَى وتحصرا. فمن الضروري أن ي

  األقوال ويسخر منه ويستهزأ به حىت يبلغ القدر أجله. 
لسادة املنصفون إىل هذه النبوءة، فهي منشورة يف الرباهني فلينظر اآلن ا

عاما، ونشرت يف البنجاب واهلند بأسره، وقد  ١٦األمحدية منذ ما يقارب 
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بلغت البالد العربية أيضا. أال تنبئ جبالء وكلمات صرحية ذا احلادث 
الذي مكر فيه املشايخ يهوديو الصفات؟ أال تفصح هذه النبوءة عن هذا 

  ادث العظيم الذي أشار إليه احلديث النبوي؟احل
فاآلثار النبوية وهذا اإلهلام يوصل العاقل إىل حق اليقني، وإن الشرط 
الذي ذُكر يف اإلهلام مقابل آم كان من اهللا بقصد أن خيترب القلوب ويبتلي 
ويكسر غطرسة عقول البشر، ولكي تتحقق النبوءة اليت تنبأ ا سيدنا 

قبل ثالثةَ عشر قرنا من هذا الزمن، ويتحقق اإلهلام الذي  �وموالنا النيب 
  عاما من اليوم.  ١٦سجل ونشر يف الرباهني األمحدية قبل 

فكان مناسبة سعيدة للعقالء أن النبوءة اليت نشرت مقابل آم قد 
  أيضا.  �حتققت ا نبوءةُ النيب 

ملا كانت النبوءة أيها املنصفون، أجيلوا النظر مرة أخرى وتدبروا أنه 
تتضمن الشرط الصريح بالرجوع إىل احلق، مث صدر من آم الفزع والذعر 
واالضطراب واهللع لدرجة قد فرضت عليه التربير أنه ملاذا أبدى هذا القلق 
والكرب الكبري. فاشتهر خرب ذعره وفزعه يف كل مكان لدرجة أنه خاف 

هذا اخلوف والبكاء واجلزع بعد انقضاء امليعاد عدم القدرة على كتمان 
والفزع الذي ظل يصدر منه خالل امليعاد بأي شكل؛ فاعترف باخلوف 
مضطرا ال عن طيب خاطر وحرية، فقد صدق حني صرح بأنه رأى ثالثة 
مشاهد، لكنه فيما بعد كذب يف بيانه خوفا من الناس أا كانت هجمات 

  بشرية، ومل يثبت هذا املكر الكاذب.  
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د مشاخينا وصحفيينا شيء من األمانة واحلماس لتأييد فلو كان عن
الدين ألمسكوا به عند اامه هذا الذي مل يثبته وفطنوا إىل أن هذا 
املكار عابد الدنيا إمنا جلأ إىل هذا الكذب احملض ليكتم ذه التأويالت 
اخلوف الذي مل يكن بوسعه كتمانه يف أي حال. لكن هؤالء املشايخ 

لصحفيني اجلهلة قد انربوا هلدم بيوم كالوحوش انونة، فلو العميان وا
نظروا قليال إىل الشرط يف اإلهلام بوعي ودرسوا بقلب متفرس أوضاع 
آم اليت أبداها يف امليعاد النكشف عليهم أن النبوءة حتققت حتما. إال 
أن الشقي يتسرع دوما فيسيء عاقبته. من املؤسف أم مل يتدبروا هل 

مة املسيحية صاحلة وصادقة لدرجة ينبغي عندها اإلميان بكل ما األ
  يقولون؟ 

فحني شن اهلجوم على آم يف أمرتسر على حد زعمه، أي حني 
أرادت احلية املروضة لدغه، مل يشتك هذا اهلجوم عند احلكومة حبجة أن 
النصارى يتصفون مبنتهى الصالح وصدق الطوية. ومل يرفع أي قضية يف 

كمة بل قد ترك ارمني عن عمد وقصد، ألن احللْم املسيحي يتطلب احمل
  هذا العفو والتسامح. 

يف لدهيانة بالرماح يف املرة  -كما يزعم- مث هامجه بعض أفراد مجاعتنا 
الثانية، لكن صفاء قلبه الذي ورثه من بولص الرسول قد منعه من إلقاء 

ا كما يزعم. هلذا أطلق سراح القبض على ارمني واالنتقام هذه املرة أيض
ارمني الدمويني عن عمد وقال ال بأس إذا كانوا قد أساؤا إيل فأنا ال 
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أسيء إليهم. إال أن األعداء األشقياء مع ذلك مل يتركوه ومل يراعوا احلسنة 
العظيمة لذلك املسن السعيد احملسن أي مراعاة، بل حني انتقل إىل معسكر 

اك أيضا والزموه كالظل، واقتحموا بيته بالسيوف فريوزبور الحقوه إىل هن
للقضاء عليه. فلما كان ذلك العجوز املسن طاهر القلب جدا وعدمي الضرر 
وكان يف صدره صورة كاملة لبولص الرسول، مل يلق القبض عليهم هذه 
املرة أيضا، ومل يخرب الشرطة لتقبض عليهم، وقال أنا لست على شاكلة 

السيئة بسيئة أبدا. وكم كان حظ أولئك األوباش سعيدا  املسلمني، فلن أرد
إذ مل يشاهدهم أحد يف السوق أو املارةُ يف وضعهم اإلجرامي أثناء جتوهلم 
يف السوق مسلحني ذهابا وإيابا. أما آم فرحيب الصدر لدرجة أنه مل 
ينشر يف اجلرائد خرب تعرضه هلذه اهلجمات يف امليعاد، ألنه قد يكون ذنبا، 

اهيك عن رفعه الشكوى لدى احلكومة ضد هؤالء األعداء الدمويني أو أن ن
يسجل قضية جنائية يف احملكمة رمسيا ويستصدر مين تعهدا خطيا بأين إذا 

  قمت بتصرف إجرامي ضده فسوف يلقى علي القبض. 
أيها السادة املشايخ والصحفيون، هل تزعمون أن مجاعة املرتدين 

درجة أم مل يكذبوا قط وال يعرفون ما هو املكر املتنصرين صاحلة ومؤمنة ل
واملكيدة وما الذي يسمى الزيف واخلدعة واالحتيال؟ لكنين أعلم أن كل 
أمانة هي من اإلميان. إن الذين باعوا دينهم طمعا يف قروش أو رغبة يف 
النساء وأساءوا إىل منبع الصدق والصالح بارتدادهم عن اإلسالم فإن 

   من فعل ذوي الطباع النجسة جدا. اعتبارهم صاحلني
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أيها األعزة، إنكم تعلمون هذه األمة ومكرها جيدا وألي مدى هم 
حائزون على الكمال يف التزوير والكذب. فقد كتب السيد بورت يف 
كتابه "مؤيد اإلسالم" منوذجا ملكايد القساوسة، أن قسا كبريا ألَّف 

كان قد  �أنه  - ذ باهللاوالعيا- وذكر فيه  �كتابا حول سرية النيب 
، وقد قام بذلك �روض محامة وكانت تضع منقارها على أذن النيب 

ليعلِّم الناس أا روح القدس تنـزل بالوحي وتنقل له رسالة إهلية. لكن 
حني اعترض الناس على ذلك القس بشدة وسألوه عن مصدر هذا اخلرب 

س الشرير كان اعترف بصراحة أنه كذب متعمدا. ويبدو أن ذلك الق
يشك يف تلك احلمامة اليت ورد ذكرها يف اإلجنيل واليت نزلت على 
املسيح مرة واحدة فقط طوال احلياة. مث مل تنـزل عليه قط، ويقول: 
إا مل تكن يف احلقيقة محامة بل كانت روح القدس. على كل حال 
 لسنا بصدد اخلوض يف هذا النقاش وإمنا يهمنا اإلظهار أن هذا القس

السيئ الطوية قد اختلق هذا االفتراء من تصور تلك القصة اإلجنيلية. فلو 
ملا كانت يف غري حملها، ألن  �نشأت لديه هذه الفكرة حبق عيسى 

موجودة يف األناجيل ومل يثبتها  �هذه القصة السخيفة حبق عيسى 
حىت اليوم أي مسيحي ومل حيفظوا تلك احلمامة. وال يتوقف اختالق 
القساوسة عند هذا احلد بل إم هم السادة الذين اخترعوا عددا من 
األناجيل دون أن خيافوا االفتراء على اهللا. وقد اكتشف مسيحي كبري 

حبماس كبري. وقد قال أحد إجنيال جديدا من مناطق التيبت ويشترى 
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كبار مقدسيهم بأن الكذب لرقي الدين وتأييده ليس جائزا فحسب بل 
. إن حب هذا الشعب للكذب يتحقق من عادة كذبة ١هو ذريعة النجاة

أول نيسان أيضا، فهم يقولون إنه لو نشرت يف الكتابات واجلرائد 
ن القياس فال الصادرة يف إبريل/نيسان أمور منافية للحقائق وبعيدة ع

حرج يف ذلك. وهذا يؤكد لنا أن جزءا كبريا من اإلجنيل قد كتب على 
األغلب يف إبريل فحسب، وإن أساس مسألة الثالوث أيضا هذا الشهر 
الذي يكْذب فيه دون أي خوف وتردد، وتنشر أمور منافية للقياس. 
باختصار؛ إن اللجوء إىل الكذب عند الضرورة يف رأي هؤالء غري 

  روه. فحني خيشون أي فضيحة يلجأون إىل الكذب فورا. مك
ما أكذب قصة "عبد املسيح" و"عبد اهللا اهلامشي" اليت اختلقوها، فهل 
كان يف زمن هارون واملأمون أي أثر للربوتستانت اليت كُتبت مناظرة باللغة 
العربية بني شخصني افتراضيني تأييدا هلم؟ إن الذين خيترعون كل يوم 

يدة كما تبتكر األجهزة واآلالت، كيف ال يكذبون عند أكاذيب جد
مواجهتهم ألي معضلة؟ فمن احلقائق الثابتة أن الكذب ظلما ميزةُ هؤالء 

كيف مت وأْد  ٢٥/١/١٨٩٥فقط. انظروا يف عدد "نور أفشان" الصادر يف 
"أكرب مسيح" املسكني بسبب التعصب الديين فقط. فقد نشر يف اجلريدة 

أكرب مسيح" عدو الثالوث قُتل يف حادث القطار، وعند املذكورة أن "
الوفاة تاب بتوجيه من أحد القساوسة، وآمن بألوهية املسيح قبيل املوت 

                                                           

 (ملترجم) .٧:  ٣ روميةراجع  ١
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وأحرق كتبه املعادية وتاب وبكى كثريا، وصرح بأنه اآلن أدرك أن املسيح 
يف احلقيقة إله!!! مع أنه مل يصدمه أي قطار ومل ميت ومل يتب ومل حيرق 

 يؤمن بألوهية املسيح بل ما زال حيا يعادي الثالوث حىت اآلن. كتبه ومل
وإمنا مسيحي وقح عرضه وعائلته وأصدقاءه للفجيعة بغري حق. من املؤسف 
أنه مل خيطر ببال مشاخينا العنيدين أن آم هذا أيضا من الشعب املختلق 

نا األكاذيب نفسه. وهذا اخلبيث الطبع هو نفسه الذي وصف أوال سيد
بالدجال يف كتابه والعياذ باهللا، ولعنة اهللا على  � حممدا املصطفىوموالنا 

قائله إىل يوم القيامة. فمن صدق هذيانه الباطل فهو ال يقل شأنا عن 
الدجال. أما أقيمت عليه احلجة عقال وإنصافا أنه رغم اعترافه باخلوف أثناء 

فه ذلك كان بسبب امليعاد مل يقدر على إثبات هذه األكاذيب بأن خو
هجمات احليات وغريها ومل يكن بسبب هيبة النبوءة؟ ومل يثبت هذه 
االدعاءات برفع القضية، ومل يرد أن يربئ ساحته من االام بالقسم. وحني 
أصررنا وركزنا على أنه ملاذا ال نعترب عند تقدمي هذه األعذار الواهية بأن 

كتمان اخلوف واجلزع  قصة تعرضه هلجمات ثالث قد اخترعت رد
والفزع الذي كان آم بسببه ظل يستيقظ صارخا يف املنام، فقد صرخ يف 

، فلم يقدم أي رد مقنع ها قد بطش يبشدة املرض بأمرتسر أيضا، وقال 
على ذلك. فظهرت حاجة إىل القَسم، لكنه هرب من القَسم بعذر كاذب، 

تأييد احلق الستنتجوا فلو كان املشايخ والصحفيون حيوزون على شيء من 
وجوب القَسم تأييدا للدين حني كان آم قد بين أنه ظل خياف بسبب 
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اهلجمات الثالث، وإن مل يقتنعوا بذلك أجربوه على القسم. ألنه ما دام 
آم قد اعترف باخلوف الشديد بقوله وفعله وجب أن يطالَب قانونا 

بة النبوءة، وال سيما وشرعا بأن يثبت أن ذلك اخلوف مل يكن بسبب هي
حني ثبت أن األسباب اليت بينها للخوف كانت مزورة وسخيفة ومكروهة 
وخمتلقة. فرغم أن القرائن القوية كانت تكذِّبه وكان قد استحق اإلدانة 
باجلرمية بسبب أعذاره غري الثابتة، وحني طالبناه بالقَسم فإمنا كان مراعاة له 

نعده صادقا إنْ مل تظهر النتائج الوخيمة ألقصى حد، ووعدناه بأنا س
للقسم. وليس ذلك فحسب بل سنقدم له أربعة آالف روبية نقدا. لكنه 
هرب وامتنع عن القسم. كان جيب على املسلمني أن يدقوا طبول الفتح 
عند امتناعه الواضح وهروبه ال أن يدعموا النصارى، لكن اإلنسان إذا مل 

  ى أعمى يف احلقيقة. خيلُ من العناد متاما يبق
إن أوضاع النصارى مدعاة للعجب الكبري إذ قد أثاروا الشغب 
والضجيج بقصد الفتنة عند حتقق هذه النبوءة اليت حتققت مبنتهى اجلالء 
حسب الشرط، وأساءوا وسبوا وأطلقوا شتائم شنيعة وأظهروا مظاهر 

أن النبوءة  شيطانية يف األزقة واألسواق وكشفوا مجيع ستائر طبعهم. مع
كانت تتضمن شرطا واضحا وقد حتقق ذلك الشرط بقرائن قوية. وكانت 
احلجة قد أقيمت على آم من كل النواحي، وثبت من كالمه أنه مكّار 
وكذّاب. فيا أسفا عليهم! قد أنكروا هذه النبوءة الواضحة ونسوا نبوءات 

يكن أي  اليت مل تتحقق حرفيا بل قد ظهر بطالا حبيث مل �املسيح 
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جمال للتأويل. انظروا بأي قوة تنبأ املسيح بأنه سيعود مرة ثانية يف حني 
يكون بعض الناس يف ذلك الزمن ما زالوا أحياء. لكنهم ماتوا مجيعا وقد 

عام إضايف، وإىل اآلن مل يعد حبسب زعم  ١٨٠٠مضى على ذلك 
يف  �النصارى. مث األعجب من ذلك أنه كانت نبوءة عن املسيح 

"أنه من الضروري أن ينـزل قبله إيليا" أي النيب إيليا  ١الكتب السابقة
الذي قد مات قبله بزمان، فلم ينـزل إيليا وأقام اليهود حجة على املسيح 
 ه صادقا ألن إيليا مل ينـزل من السماء بعد؛ فلم يردبأنه ال يسعهم اعتبار

. ٢نفسهعلى ذلك املسيح أي رد سوى أن قال: إن حيىي ابن زكريا هو إيليا 
لكن من اجللي أن هذا اجلواب تأويل خيالف متاما كلمات النبوءة الظاهرة. 
فإذا كانت أي نبوءة تتحقق مبثل هذا التأويل فكل واحد ميكن أن يقوم 
بالتأويل. ومما يثري التعجب أن حيىي رفض كونه إيليا. فبهذا الرفض ثبت أن 

ف كليا على يتوق �التأويل عدمي اجلدوى. فلما كان صدق املسيح 
حتقُّق هذه النبوءة اليت مل تتحقق، فقد خسر املسيح حىت النبوة ناهيك عن 
ألوهيته. بل ثبت أنه كان كاذبا ومفتريا، ألن الذي يدعي قبل نزول إيليا 
أنه مسيح فدعواه هذه ليست صحيحة. فاليهود حىت اليوم يقدمون هذه 

م حيتجون بأنه إذا احلجة، ونصوص كتاب اهللا بظاهرها تؤيد موقفهم. فه
كان املراد من إيليا شخصا آخر، فلم خدع اهللا عباده؟! بل قال بكلمات 

                                                           

 ٥: ٤مالخي  ١
 ١٣-١٠: ١٧متى  ٢
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صرحية إن إيليا لن ينـزل من السماء بل سوف يولد ابن لزكريا باسم حيىي 
 سبب للدين املسيحي حرجا كبريا. فلو مل يعدفاعتبِروه إيليا. فهذه النبوءة ت

من األنبياء بتصديقه ملا اقتنع أي عاقل بأنه  القرآن الكرمي حضرةَ ابن مرمي
كان يف احلقيقة نبيا. ألن النص الصريح من كتاب اهللا يؤيد اليهود، وبسببه 

  ال يتحقق صدق املسيح بأي حال. 
يقول بعض املسلمني جهال بأنه من احملتمل أن تكون تلك النبوءة قد 
حرفت، غري أن أصحاب هذه الفكرة سفهاء ومحقى. ال شك أن حتريف 
بعض املواضع من الكتاب املقدس قد حصل، غري أن املوضع الذي 

 �وصفه املسيح نفسه بغري احملرف فهو بال شك باتفاق املسيح 
حريف. أما القرآن الكرمي واحلديث فلم يتناوال واليهود منـزه من الت

هذه القصة أصال حىت نقول إن هذه القصة ختالف بيان القرآن الكرمي 
واألحاديث. فال جيوز لنا بأي حال تكذيب هذه القصة، ويلزمنا القول 
بأن نص كتاب اهللا وإن كان يف الظاهر يؤيد عذر اليهود، ولو مت اختاذ 

حتما، بل يثبت  �ص، فال تثبت نبوءة املسيح القرار مبوجب ظاهر الن
هو نفسه  إيلياكذبه وافتراؤه. وحىت الكذب السافر لدرجة أنّ من اعترب 

. ويصدق املثل األردي القائل: "املدعي مقصر إيليايرفض كونه 
يف  �والشاهد نشيط". لكن ملا كان القرآن الكرمي قد صدق املسيح 

، حضرة املسيح نيب صادقن على كل حال بأن دعواه بالنبوة، لذا نؤم
  ونعد إنكار نبوته كفرا بواحا. 
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بأنه إذا كان هذا الرجل يف احلقيقة  إيلياأما حجة اليهود يف قصة 
مسيحا موعودا، فلماذا خدع اهللا عباده بنبأ نزول إيليا مرة أخرى فلم مل 

فلما كان  يقل يف نبأه بأنه جيب أن يبعث حيىي ابن زكريا قبل املسيح؟
اإلميان بظاهر نصوص كتاب اهللا ضروريا واجبا فإن اللجوء إىل التأويل 
يف مثل هذه املناسبات كفر، فما زال اليهود يقدمون هذه احلجة على 

  إنكار املسيح.
أما اآلن حيث حتقق صدق نبوة املسيح بنـزول القرآن الكرمي 

كرمي أنه مهما فنستطيع أن نقول مستمدين القوة من معارف القرآن ال
كانت عبارة النبوءة خمالفة فعلينا أن نؤوهلا. فلما كانت النبوءات تضم 
جمازات واستعارات يف كثري من األحيان بقصد ابتالء خلْق اهللا فما الذي 
مينعنا من اعتبار نبوءة نزول إيليا من قبيل االستعارات. مل يكن اليهود 

ية تضم استعارات أيضا حبيث يدركون جيدا سنن اهللا بأن النبوءات اإلهل
يذكر إنسانٌ ويكون املراد منه إنسانا آخر يف ضوء القرائن. لكن القرآن 
الكرمي قد أحسن إىل هذه األمة حبيث فهمها كل هذه املعارف والسنن 
اإلهلية، وشرحها جيدا باختيار هذه األساليب بنفسه يف آيات متعددة. 

د يف زمنه أم عصوا موسى، وبارزوا انظروا كيف أقام احلجة على اليهو
هارونَ مع أم مل يرتكبوا هذه اجلرائم بل فعلها آباؤهم. كما فهم جيدا 
مرات متعددة أن الذي ميوت ال يعود إىل الدنيا مرة أخرى، لكن اليهود 
مل يكونوا فُهموا هذا الفهم. كما أن أسلوب التوراة كان قد ولَّد لديهم 
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كما  -ة، ومل يكن قد تبني هلم من نصوص التوراة الصرحيةالشك يف القيام
أن الذي يغادر هذا العامل ال يعود إليه مرة  - يتبني من القرآن الكرمي

 �أخرى. هلذا قد وقعوا يف هذه الدوامة وأصروا على نـزول إيليا 
محقا حمضا. ومل  هذا نفسه من السماء مرة أخرى قبل بعثة املسيح، وكان

يكن عندهم أي مثال لبعثة أحد بعد املوت مرة أخرى، وإمنا كانوا 
يصرون على ظاهر النص كمشايخ العصر الراهن املتمسكِّني بالنصوص 
الظاهرة. وكانت حجة اليهود يف نبوءة نزول إيليا مرة أخرى تبدو قوية 

ا ما. يبدو ركيكا وسخيفا نوع �يف نظر الغيب، وكان تأويل عيسى 
ألن ظاهر النص كان يؤيد اليهود، أما بإمعان النظر يف سنة اهللا املبينة يف 
القرآن الكرمي فتنكشف هذه املسألة جبالء. ألن هذا الكتاب يبني صراحة 
خبصوص البعثة الثانية ألحد إىل هذا العامل وسكَنه فيه من جديد أا تنايف 

  سنة اهللا. 
من  �ة يف هذا العامل فإن نزول إيليا فحني ثبت امتناع البعثة الثاني

السماء وإصالح قلوب اليهود قبل املسيح صار بديهي البطالن. صحيح أن 
هذه املسألة ال تتبني دون اإلميان بالقرآن الكرمي، أما إذا كان االعتماد على 
التوراة حصرا فيتحتم علينا االعتقاد بأسف بأن املسيح مل يكن نبيا صادقا 

ة أوىل خبصوص املسيح، والثانية أن النصارى الظاملني قط. فهذه مصيب
بأنفسهم قد حرموا املسيح ائيا من سنة األنبياء الصادقني وشأنِهم 

  من التثنية.  ١٣باعتبارهم إياه مصداق إصحاح 
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جنده غالبا  �وال يغينب عن البال أننا حني منعن النظر يف تأويل املسيح 
. وإن كان أحد املتسرعني واملنخدعني على متسك اليهود بظاهر النصوص

ويضحك عليه أنه جلأ إىل تأويالت ركيكة  �يسخر من تأويل املسيح 
إلثبات نبوته، إال أن الذي عنده علم القرآن الكرمي وينظر إىل سنة اهللا 
املستمرة فيدرك جيدا أن الوعد اإلهلي الصارم احلاسم هو أن الذين ميوتون ال 

فحسب بل  �جديد؛ فلن يقبل تأويل املسيح  ينـزلون من السماء من
سوف يستمتع ذا التأويل أيضا. ألن ذلك التأويل يتفق مع العهد القدمي. 
وإن كان اليهود األشقياء يبكون حىت اآلن ويشتكون بأن املسيح ترك 
النصوص الظاهرة لكتب اهللا املقدسة إلقناع الناس بنبوته الباطلة. وحني 

دفة يقدمون هذا العذر اخلادع. وحني يسمع حجتهم يتكلم معهم أحد مبصا
غري مطلع ينشأ لديه التردد يف نبوة املسيح حتما، ومن احملتمل جدا أن يهلك 
بعد املسيح مكارا وكاذبا. ولعل ملحدي العصر الراهن أخذوا هذا 
االعتراض من اليهود حيث يقولون بأن املسيح إذا كان يحيي املوتى بل قد 

. فلماذا ١مجيع املوتى ومجيع األنبياء املقدسني أحياًء إىل املدينة عاد ذات مرة
أمام اليهود تصديقا لنبوته، الذي بسبب  �مل حيسم القضية بإحياء إيليا 

امتناعه عن البعثة الثانية جلأ املسيح إىل تأويالت ركيكة مضطرا، فلماذا 
على إحياء  عرض نفسه ملشكلة تأويالت ركيكة؟ فاإلنسان الذي كان يقدر

امليت شخصيا كان جيب عليه أن حييي تصديقا للنبوءة أو ينـزله من 
                                                           

 . (املترجم)٥٣-٥١: ٢٧متى راجع  ١
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. أما هذا اإلله فأي مصيبة �كُن فَيكُونُ�السماء. فأفعال اهللا تتحقق نتيجة 
أصابته إذ قد سيطر عليه اليهود األشرار، ومل يستطع تفنيد حجتهم. فلماذا 
عرض العامل للدمار والفتنة بتركه ظاهر النص مث تأويله لكي يكون مسيحا 
موعودا بأي شكل كان. فالذي كان يقدر على اإلحياء بل كانت معجزته 

به لو أحيا إيليا فورا أو أنزله من السماء إحياَء املوتى فما الذي كان يصي
ليقيم احلجة على اليهود حبسب ظاهر النص. لكن هذا االعتراض لن يثريه 

  إال من كان يؤمن جهال أن املوتى يعودون إىل هذا العامل من جديد. 
 -رجما بالغيب - فاملشايخ باالسم فقط يف العصر الراهن الذين يقولون

أخرى قد تكون حمرفة. فهذه جمرد خيانتهم؛ بأن قصة نزول إيليا مرة 
وأمجع عليها اليهود كلهم كيف ميكن أن  �فالقصة اليت صدقها عيسى 

تكون حمرفة؟ مث نقول على سبيل التنازل أن اهللا ورسوله مل خيربانا بكوا 
حمرفةً. فبموجب احلديث الصحيح ال جيوز لنا تكذيبها. فإذا كان احلديث 

ففي الوقت نفسه يقول "ال تكذّبوا" أيضا. أما يف هذه  يقول "ال تصدقوا"
هذا وصدقوا  �املسألة فقد خاف مشاخينا أم إذا قبلوا تأويل عيسى 

شخصيا  �القصة، فلن جيدوا بدا من االنسحاب من فكرة عودة عيسى 
مرة أخرى. ألن القضية اليت قد حسمت فإن إثارا من جديد جتعل املرء 

 - حبق عيسى - من من يتعظ بغريه. فإذا وجدت يف احلديثيهوديا. فاملؤ
كلمةُ "نزول" فإن كلمة "توفّي" حبق عيسى موجودة يف القرآن الكرمي 

والصحابة معىن التويف غري  �واحلديث كليهما. ومل يثبت من النيب 
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اإلماتة. فإذا كانت هذه هي احلقيقة للمسألة األصلية، فالنـزول فرعها، 
رحه بشرح ينسجم مع أصل القضية. فإذا أراد مشايخ العامل وال بد أن نش

معىن  	أو أي صحايب  �بأسره متفقني على أن يثبتوا من كالم النيب 
فلن  �٢فَلَما توفَّيتنِي�وآية  �١يا عيسى إِني متوفِّيك �آخر غري اإلماتة لـ

يتمكنوا من ذلك أبدا حىت لو ماتوا يف هذا اهلم. وهلذا كان مذهب اإلمام 
ابن حزم واإلمام مالك واإلمام البخاري وكثري من كبار العلماء العظام بأن 

قد مات يف احلقيقة. فاملؤسف أن املشايخ اجلهلة أثاروا شغبا  �عيسى 
ثبات وكأم فخجلوا من هذا اإل �بغري حق وأخريا ثبت موت عيسى 

قد ماتوا. فقد أصابتهم كل هذه املصائب لقلة اهتمامهم بالوحي اإلهلي. 
عاما  ١٦قد مساين أنا املتواضع بعيسى قبل  �فلم يفكّر املشايخ بأن اهللا 

من اليوم يف الوحي املسجل يف الرباهني األمحدية. فهل يستطيع اإلنسان أن 
لذلك قبل هذه  �مهد اهللا  عاما؟ مث ١٦خيطط الفتراء سيتقدم به بعد 

  املدة حيث  أعطاين املهلة الطويلة اليت مل يسبق هلا نظري منذ خلق العامل. 

  .والسالم على من اتبع اهلدى

 --------  

                                                           

  ٥٦ :آل عمران  ١
  ١١٨ :املائدة ٢
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إن وحي اهللا مليء باإلشارات، وإن مل يفهمه جاهل وذو قلب زائغ "١
  فهذا حمتمل     

  إن وحي اهللا منبع الفيوض، لكن ال يفهمه غري املهتدي 
  إن وحي القرآن يفيض باألسرار، ولفهمه جيب أن يكون يف اإلنسان كفاءة
  يف الدين جيب أن تكون عالقة وانسجام، ألنه بدون ذلك ال يستقيم األمر 

  �فالسعيد الذي امسه أبو بكر كانت له صلة خبري األنام 
  فلذا مل حيتج إىل حبث طويل، فقد عرف املقدس بوجهه 

  أيها السعيد، إن النظرات متفاوتة، فما رآه هارونُ مل يره قارون
كان هارون إنسانا طاهرا بينما قارون كان دودة خبيثة، فمىت ميكن أن 

  يكون يزيد مثل "بايزيد"  
  ند كل خطوة إذا كان أحد ال يعرف غايته املنشودة فهو يتعثر ويتخبط ع

  أحدهم يرى القمر واضحا، أما الثاين فقد أعماه السحاب وأصمه  
فأحدمها جالس عند احلبيب، والثاين يتورط يف املعارضة واإلنكار 

  بسبب العماية 
 الصديق رى يف الطقس الغائم، وكذلك ال يرى الكافرفالقمر ال ي  

  امشِ هونا  يا أخي، جيب أن تبحث بصرب وال تتصرف كاملتمرد، بل
  يا من عقدت العزم على تكفريي، كيف تم باآلخرين وبيتك خراب! 

                                                           

 ترمجة أبيات فارسية. (املترجم) ١
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فمئات األلوف من أوجه الكفر تكمن يف نفسك، فلماذا تبكي على 
  كفر اآلخرين! 

  فاض وأصلح نفسك أوال؛ إذ جيب على الناقد أن يصلح عينه أوال 
  إذا كان أي لعني يلعننا فهو ال يضرنا، بل يهني نفسه 

  فلعنة الظاملني هينة سهلة، إمنا اللعنة هي اليت تنـزل من اهللا الرمحن"
  الراقم:

  العبد املتواضع مرزا غالم أمحد القادياين
      ١٨٩٥شهر مايو/أيار 
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  ١فأي ذنب للشمس يف ذلك؟  إن مل ير اخلفاش يف النهار

كنا نريد خبصوص كتيب "ضياء احلق" أن ننشره مع "منن الرمحن" 
وجنعله جزءا منه، إال أننا رأينا من املناسب حاليا أن ننشر عددا من النسخ 
منه ألننا الحظنا أن بعض غري املطلعني واملتعصبني ما زالوا مصابني بسوء 

ق بأيدينا، الفهم بأن النبوءة حبق آم بطلت. فاآلن نرسل نسخ ضياء احل
منن ولن نرسل بعدها أي نسخة له عند أي طلب، إال أن يشتري الطالب 

أيضا. ألن هذا الكتيب قد جعل جزءا من ذلك الكتاب، وإن  الرمحن
بإذن اهللا.  ١٨٩٥كتاب منن الرمحن سينشر إىل ديسمرب/كانون األول 

نشر وعند صدوره سيصدر هذا الكتيب أيضا باعتباره جزءا منه، وحاليا ن
عددا من النسخ الذي ال يقدر بأكثر من مخسني، دف أن ننتشل عاجال 
من هوة سوء الفهم أولئك الذين يقولون إن نبوءة آم مل تتحقق. ألن 
معارضينا العميان حىت اآلن مل يتمكنوا من رؤية احلق الذي يسطع يف 
النبوءة. فقبل بضعة أيام قرأنا مقاال من جريدة "ارت سدهار" 

، الذي ١٣/٩/١٨٩٥يف جريدة "نور أفشان" الصادرة يف  ٢٤/٨/١٨٩٥
                                                           

 ترمجة بيت أردي. (املترجم) ١
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كتب فيه صاحب املقال بأن عاما آخر قد مضى وعبد اهللا آم ما زال حيا 
  يرزق. انتهى كالمه. 

أم مل يقرأوا حىت اآلن كتيبنا  فإماإن الذين ينشرون مثل هذه األفكار 
أم  وإماذه الوساوس، " الذي يضم ردا مفصال على هأنوار اإلسالم"

لكن  -ورمبا اطلعوا على اإلعالنات األخرى كلِّها أيضا - اطلعوا عليه
التعصب الذي يعمي العيون ويظلم القلوب قد جعلهم ال ينظرون حىت بعد 
أن قد نظروا. فيا أسفا على عقول هؤالء الذين لطّخوا البشرية بالعار. 

بد اهللا آم سيموت خالل عام فليسأهلم أحد مىت ويف أي ساعة قلنا إن ع
حتما رغم امتناعه عن القسم أمامنا حبسب طلبنا يف العبارة اليت نشرناها 
مرات عديدة يف إعالناتنا؟ فحني مل ننشر أي إعالن من هذا النوع، بل كنا 
قد صرحنا بأنه إذا أقسم فسيموت خالل عام، ففي هذه احلالة إذا مل ميت 

حصرا. ألنه استفاد جليا من هذا اهلروب الذي خالل عام فبه يتبني صدقُنا 
كان يشكِّل دليال واضحا على رجوعه إىل احلق. لو كان قد خرج إىل 
امليدان مقابلنا وأقسم حبسب العبارة اليت طلبناها منه مث مل ميت خالل عام، 
لكان هذا االام يف حمله. أما حنن فكنا قد صرحنا له بوضوح بعرض أربعة 

خولناه بأن يطالبنا بإيداع املبلغ املشروط، مث يقسم يف آالف روبية و
إين مل أرجع إىل اإلسالم يف أيام النبوءة قط، اجتماع عام ثالث مرات: "

ومل تؤثر يفَّ عظمة اإلسالم، وإن كنت كاذبا يف هذا البيان فأَمتين خالل 
مرات  . هذا املوضوع قد نشرناهعام أيها اإلله القادر، ُألفتضح يف كذيب"
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كثرية ال مرة واحدة ورفعنا املبلغ من األلف إىل أربعة آالف روبية. وأعلنا 
مرات كثرية، بأن هذا ليس تصرحيا باللسان فقط بل ميكن أن يطالب 
بإيداع املبلغ سلفا مث يقسم. وإنْ مل نودع املبلغ وتبني أنه كان كالما فارغا 

م على كل فقط، فليس مثة حاجة ألي دليل لكذبِنا. فليفهآ رد مب منا أحد
هذه األمور. فهل برز إىل امليدان، وهل أقسم؟ هل طالبنا باملبلغ؟ وهل قدم 
إثباتا كامال أن خوفه الذي اعترف به يف ميعاد النبوءة مل يكن بسبب هيبة 
النبوءة بل كان نامجا عن تعرضه لثالث هجمات بالبنادق والسيوف؛ 

املروضة اليت أخرجته من أمرتسر؟ إنكم تعرفون  حيث كانت أُوالها باحلية
أن املراد الواضح من اإلهلام أن آم سوف يلقى به يف اهلاوية خالل مخسة 
عشر شهرا فقط يف حالة عدم رجوعه إىل احلق. ومن الواجب عليكم عقال 
وإنصافا االعتراف بأنه إذا كان صحيحا أنه رجع إىل احلق لكانت النتيجة 

ك أن ينجى من املوت. ألنه لو مات حىت بعد الرجوع ملا بقي احلتمية لذل
أي شك يف بطالن شرط النبوءة، بل لبطلت النبوءة نفسها. وذلك ألن 
النبوءة مبدلوهلا كانت تتطلب أن يعيش آم حتما بعد مضي امليعاد يف حالة 
حتقق الشرط. اآلن ثبت أن النبوءة مل تكن تتنبأ باملوت فقط، بل كانت 

شر باحلياة أيضا مبوجب اجلانب الثاين. وإن عدم وفاته عند ظهور الشرط تب
يدل على حتقق النبوءة، كما كانت وفاته ستدل عليه يف حالة ظهور 
الشرط. فمن أي نوع هذا العناد حبيث يهمل شرطُ النبوءة؟ فهم ال خيافون 

صاف. أيها اهللا وال خيافون الذلة اليت تصيب املرء كلعنة عند تركه اإلن
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كان هلذه النبوءة جانبان السادة، إذا مل تفهموا قبل هذا، فافهموا اآلن أنه 
، إذ مل يكن تأثريها ينحصر يف املوت فقط، بل كانت احلياة يف احلقيقة

والنجاة من املوت أيضا من تأثريها احملتم. فلو كان يف قلوب معارضينا 
عدم وفاته، بل العتربوا واملتسرعني أي إنصاف ملا أثاروا الشغب على 

مفهوم الشرط جديرا بالتنقيح؛ أي هل رجع آم إىل احلق أم ال؟ مث لو 
وجدوا أن أوضاعه اليت أظهرها يف ميعاد النبوءة والتصرفات اليت أبداها عند 
مطالبتنا بالقسم ال تثبت الرجوع، لكان من حقهم أن يثريوا الشغب كما 

املني سيئي الطباع مل يتوجهوا إىل هذا يريدون. لكن املؤسف أن هؤالء الظ
األمر بتاتا. يا عقالء العامل، أعملوا العقل قليال هللا وتدبروا أنه ملا كانت 
النبوءة تتضمن شرطا، وأن آم مل يثبت بتصرفاته النامجة عن االضطراب 
بأنه ختلَّى متاما عن متسكه باملسيحية خالل امليعاد وأن هيبة اإلسالم كانت 

واعترافه منشور يف  -ته كانون فحسب بل كان قد اعترف بلسانهجعل
بأنه حتما ظل خياف أثناء امليعاد إال أن خوفه مل يكن من  - نور أفشان

عظمة اإلسالم، وإمنا ألنه قد شنت عليه ثالث هجمات متتالية، أي يف 
ثبت هذه اهلجمات، بل حني أصرأمرتسر ولدهيانة وفريوزبور، إال أنه مل ي 
عليه مارتن كالرك وغريه أن يرفع القضية وركَّزوا عليه، رفض بوضوح 
وبدا كأنه قد مات. فإن كان صادقا وجب أن يكون فيه احلماس لبيان 

إن مل يكن  - احلق. وكان جيب عليه أن يثبت حتما كرامةً واحتراما لدينه
أنَّ خوفه الذي اعترف به كان بسبب اهلجمات  - من أجله الشخصي
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فقط وليس بسبب هيبة اإلسالم. وميكن أن يدرك صاحب الكفاءة  الثالث
 بله كمانع بل كان خوفالعادية أنه مل يثبت ادعاءه هذا الذي قُدم من ق
هجمات ثالثة اختالقًا دون إثبات، وإمنا قدم مانعا سخيفًا كتمانا على 

يلة اخلوف احلقيقي. فلو كان صادقا ألثبته حتما برفع القضية، أو بأي وس
 أخرى. فلما اعترف باخلوف ومل يثبت هذه األسباب اليت وصفها أساس
اخلوف، فلم يكن بد من اعتبار اخلوف نامجا عن عظمة النبوءة وهيبة 
اإلسالم. ويف هذه احلالة مل تكن لنا أي حاجة لنشر إعالن اجلائزة أو 

رفاته كانت إجباره على القسم، ألن القرائن اليت أبداها بأقواله وأفعاله وتص
 بالتأكيد أنه ظل خياف هيبة اإلسالم. وكان يكفي الرجوع قد أثبتت
حبسب القرآن الكرمي وكُتبِ النصارى أن قلبه آمن يبة اإلسالم. إال أننا مل 
نكتف ذه القرائن بل نشرنا أربعة إعالنات متتالية مبنح املبلغ الكبري جائزةً 

هيأها بأفعاله وأقواله وتصرفاته تقيم عليه له، وكتبنا فيها أن القرائن اليت 
احلجة بأنه بالتأكيد قد حقق شرط اخلوف من العظمة اإلسالمية الوارد يف 
النبوءة. مع ذلك إذا راعيناه كثريا وافترضنا القضية الثابتة مشكوكا فيها، 
فإن إزالة الشبهة اليت خلقَها بنفسه كانت واجبة عليه قانونا وشرعا. وميكن 

 -به مل يكن بسبب  - ميا آ إزالتها بأن تقسم أن اخلوف الذي اعترفت
هيبة اإلسالم بل كان بسبب آخر، وبذلك ستكسب أربعة آالف روبية 
جائزة، وبعد ذلك إذا عشت ساملا سنة واحدة فسوف يكون املبلغ ملكا 

لكنه مع ذلك مل يقسم قط. أنا قد حلّفته بربه إال أن هيبة احلق كانت  لك،
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لة املوت. نـزيف قلبه لدرجة أنه كان جيد التوجه إىل هذا مب قد رسخت
فقد أثبتنا له أن القسم لتسوية أي نزاع ليس ممنوعا يف الديانة املسيحية بل 

مل يلتفت إىل ذلك أي التفات. فتأملوا اآلن إميانا  ١هو واجب، إال أن آم
ار الرأي أن هذا األمر اجلدير بالتنقيح الذي كان يتوقف عليه إظه

  الصحيح، حبق من صدر القرار ومن الذي هرب؟     
أيها املعارضون، أليس منكم رجل مفكِّر؟ أمل يعد أحدكم خياف اهللا؟ 
أليس أحدكم يتدبر يف هذا احلادث بقلب سليم؟ فلم كل هذا االفتراء هلذا 

ال  احلد؟ لم انسدلت على قلوبكم حجب ال تفهمون بسببها أمرا بسيطا. مل
ختافون اهللا عند زعمكم بأن النبوءة بطلت؟ مل ال ترجتف قلوبكم؟ فهل ما 
زلتم أناسا أم قد مسختم ائيا؟ أين العيون اليت تبصر احلق؟ أين اختفت 
القلوب اليت تدرك الصدق فورا؟ فليست مثة خيانة أكرب من اختاذ احلق باطال، 

ل بقيت هناك أدلة أخرى وال وقاحةَ أسوأ من اإلصرار على الكذب عبثا. وه
كم حىت نعرضها عليكم، وهل بقي أي نقص يف اإلثبات حىت نزيله؟ يا إهلي 

الذين ينسون شرط النبوءة عند تصرحيهم بأن النبوءة مل تتحقق!  عمي هؤالء
إذ نؤذى مرارا بغري حق، وال يسأل أي نبيل  كم من اإلحلاد والوقاحةيا إهلي 

 مد وجه الدين املسيحيملاذا هرب من هذا القآسم الضروري؟ وملاذا سو 
  ولم مل يتقدم للقسم املهم الذي كان قد وجب عليه عقال وإنصافا وقانونا؟ 

                                                           

مل يزِل باحللف هذه الشبهة اليت ظهرت بسبب اعترافه باخلوف،  ملحوظة: إن آم ١
 بل قد ولَّد شبهة أخرى بامتناعه امللح عن احللف. منه
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، ألن الذي نسيتموه حق. وإن أيها الناس، كفّوا عن هذا الغلو واتقوا
ذلك القدوس الذي ال تبالون به أي مباالة يف هذا التعصب حق، فخافوه؛ 

وإساءة ستحاسبون عليها. فأنا أُقسم بالذي نفسي بيده أن  ألن كل بذاءة
بالعبارة اليت بينتها فليقسم أمامي ثالث  لو أراد أن يقسم حىت اآلنآم 

مرات يف اجتماعٍ فسنقول: آمني. فسوف أقدم له أربعة آالف روبية فورا، 
عد . وبفسيكون املبلغ حقهمث إذا بقي حيا ساملا سنةً واحدة بعد القسم 

ذلك فلتعاقبين كل هذه الشعوب كما تريد، وإذا أرادوا أن ميزقوين بالسيف 
عاقبوين بأشد العقوبات يف هذا العامل فلن كل ممزق فلن أشتكي، وإذا 

. كما أنه لن يكون هوانٌ أشد علي من أن يظهر كذيب بعد حلفه أرفض
  الذي كان بناُءه على إهلامي. 

وشجعوا آم على القسم املكايد الوقحة فيا أيها البذاءون، ختلَّوا عن 
حبسب السنة اإلهلية بأي طريقة ممكنة ليصدر القرار حبق الصادقني 

الدائمة. أما إذا كنتم تريدون الشتائم فقط فال يسعنا كم أفواهكم، وال 
من سنة اهللا منذ القدم أن األشقياء وسيئي يهمنا ذلك يف شيء. ألن 

، وأن أهل احلق دوما يؤذَون من كل جهة، إال قالطوية يشتمون أهل احل
  أن العاقبة هلم يف اية املطاف. 

، عاما ١٦إين مل أَظهر فيكم اليوم فحسب، بل أدعو إىل احلق منذ 
أفال تعرفون أن املفتري يضاع عاجال، وأن الذي يكذب على اهللا يفىن 

د ماتوا منذ كالزبد. إن الذين كان الناس يعتربوم جمددي هذا القرن ق
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عاما  ١٢مدة. أما الذي يف نظرهم كاذب فهو ما زال حيا حىت بعد مضي 
الذين تعتربون أنفسكم مسلمني، من القرن. فيا أيها املعارضون املسلمون، 

. ألن اإلسالم ليس الذي يظهر منكم. لقد ذكّركم القرن ارمحوا أنفسكم
اخلسوف  وبشركم، فلم تبالوا به أي مباالةاجلديد حديث بعثة جمدد 

لكنكم أمهلتموه أيضا كأمر سخيف، ومسعتم ما  املهديوالكسوف بظهور 
 املسيح املوعود كإمجاع على ظهورالصلحاء بفراستهم وكشوفهم قاله 
وتركتم  القرآنفرفضتموه أيضا. لقد هجرمت  القرن الرابع عشريف 

كان من . أنكم كاذبوناألحاديث اليت توافق القرآن الكرمي، فاعلموا 
ألنه كان من الواجب أن  تكذِّبوا هذا الصادق األخريالضروري أن 

   ١يف حقكم. �يتحقق كلُّ ما قاله النيب املقدس 
يقول بعض الناس مبنتهى السذاجة: أي فائدة حصلت بتحقق النبوءة 

إذا كانوا  - على هذا النحو، وأي فيض كسبه طالب احلق؟ فعليهم
اهللا  أنبياءاليت حتققت عن طريق  النبوءاتأن يقرأوا معا مجيع  - عاقلني

 ال يتوخى ا غاية معينة بل يقصد أحيانا �املقدسني ليتبني هلم أن اهللا 
 اليت هلا  العلوم واألسرارإظهار القدرة، وأحيانا تكون الغاية اإلهلية إظهار

                                                           

كان الشيخ حممد حسني البطالوي قد اعترب املولوي نواب صديق حسن ملحوظة:  ١
القرن، كما اعترب بعض املشايخ    قد مات مع طلوعف  خان جمددا للقرن الرابع عشر،

املولوي عبد احلي اللكهنوي جمدد هذا القرن، لكنه هو اآلخر أخجل أصدقاءه هؤالء 
 بوفاته من قبل. منه
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عالقة بالنبوءات وال يدركها العامة. وأحيانا تكون النبوءة الدقيقة البتالء 
الناس لكي يكشف اهللا عليهم مدى عقوهلم. وقد كتبنا أنه قد قُصد يف 

الء الذين زاغت أمثال هؤ امتحانهذه النبوءة حبسب احلديث النبوي 
أخرى  لوازمقلوم، هلذا قد حتققت على حنو لطيف ودقيق، غري أن هلا 

  ".  كشف الساقأيضا ستظهر يف املستقبل، كما تشري إىل ذلك النبوءة "
  والسالم على من اتبع اهلدى

  الراقم:
  مريزا غالم أمحد عفى اهللا عنه

  قاديان/ غورداسبور
________________  

  مؤلفاتنا اجلديدة: 
  ريةقول احلق     الديانة اآل
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@@ðìãŒÌÛa@Õ§a@†jÇ@òÜçbjß@òîÔi@ @

قد اختلق عبد احلق الغزنوي بعد تفكري طويل وتدبر وسيلة للفوز يف 
املباهلة يف إعالنه البذيء، أنه سيفوز بأرملة أخيه، وأشار إىل أنه يتوقع 
والدة الولد. فكنا قد نشرنا ردا على ذلك يف كتيب "أنوار اإلسالم" أن 

يف شيء. بل  اقترانه بأرملة أخيه الضعيفة بعد وفاته ليس من حتقيق األمل
إن جمرد ذكره مدعاة للخجل، فقد حتمل عبد احلق نفقاا اليومية عبثا 
بعقد القران ا بعد أن قضت تلك الضعيفة معظم شباا. ورمبا قد أدرك 
اآلن أنه ذا الزواج الفاسد اشترى احلزن ال الفرح. أما والدة الولد فإىل 

ا قد ضاع الولد داخل البطن اآلن مل ينشر عبد احلق أي إعالن بذلك، رمب
أو قد ولدت أنثى، فظل وجهه مسودا حبسب اآلية القرآنية. إذ قد بشرنا 

. وقد نشرنا هذه البشارة ولدامقابل هراء عبد احلق بأنه سريزقنا  �اهللا 
يف كتاب أنوار اإلسالم نفسه. فاحلمد هللا واملنة على أنه مبوجب هذا 

 ٢٤/٥/١٨٩٥املوافق  ١٣١٢ذي القعدة  ٢٧اإلهلام قد ولد يف بييت يف 
  . شريف أمحدابن مسيته 

  والسالم على من اتبع اهلدى.
  عفي عنه غالم أمحدالراقم: العبد املتواضع 






 




