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  الكرمي رسوله على ونصلي حنمده

òß†Ôß@òº�½a@ @
   

 Ahmad the (لكتاب اإلجنليزية من ترمجة هو أيديكم بني الذي الكتاب
Guided One (ملؤلفه) الربوتستانتية باملسيحية يدين الذي ،)آدامسون إيان .

 اجلماعة مؤسس � أمحد غالم مرزا حضرة حياة وتركيز بإجياز ويتناول
 ومسيحا مهديا األمحديني املسلمني حنن به نعتقد الذي محديةاأل اإلسالمية

 غالم حضرة مهدوية يف بالطبع يعتقد ومل مسلما يكن مل الكاتب وألن. موعودا
 العبارات يستعمل مل والصحابة األنبياء لكل احترامه مع فهو  ؛� أمحد

 األنبياء حق يف" السالم عليه "وعبارة  � األكرم النيب على كالصالة اإلسالمية
 اهللا رضي الكرام الصحابة حق يف" عنه اهللا رضي "عبارات أو املوعود واملسيح

 من الترمجة خلَت فقد املستطاع قدر النقل أمانة على وحفاظًا. أمجعني عنهم
  .مسلم متكلم لسان على اقتباس يف كان ما إال العبارات تلك
 واملسيح � سولالر عن اقتباساته يف الكاتب يذكر مل أخرى جهة من 

 كتب يف املستطاع قدر حبثت فقد لذا منها، نقل اليت املصادر � املوعود
 خبصوص أما. مقتبسات من أورده ما يطابق عما � املوعود املسيح
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 الترمجة يف وأوردا مبعناها الكاتب ذكرها فقد الشريفة النبوية األحاديث
 بقول املؤلف اكتفى هم،من اقتبس الذين األشخاص بعض خيص وفيما. بنصها

  . إليه أشار الذي الشخص اسم معرفة يتيسر فلم مسلم، مؤرخ أو مسلم عامل
 وهلذا املاضي، القرن من التسعينات مطلع يف أدامسون السيد كتاب نشر

 األمحدية؛ اإلسالمية اجلماعة عن أرقاما حتتوي اليت املعلومات أن مراعاة جيب
 .حاليا موجود هو عما اختلفت قد انتشارها وبلدان أفرادها كعدد
 مرزا حضرة سرية يف تبحث أخرى كتبا األمحدية اجلماعة أصدرت لقد

 الكتاب هذا ولكن والتفصيل، التوثيق من بكثري السرية تتناول � أمحد غالم
 وبال فضوله، وأثار نظره لفت شخص حياة يسرد مسيحي مؤلفه بأن يتميز
 حبرفية السرية تناول وقد. باألمحدية ليغوالتب الدعوة يستهدف ال فهو شك

 بأسلوب للقارئ ويقدمها األحداث يربز أن واستطاع وموضوعية، وحياد
 البحث من بذل وقد. املتخصص غري العادي القارئ من قريب موجز حديث

 أثرا القارئ نفس يف تترك مؤثرة بطريقة األحداث صاغ كما اإلعجاب، يثري ما
  .ينسى ال

إخراج  ساهم يف كماستاذ متيم أبو دقة، الترمجة زوجي األلقد راجع هذه 
 وسام الرباقي،.  دهاين طاهر،املهندس : ادة األفاضلـهذا العمل كل من الس

  .أحسن اجلزاءفجزاهم اهللا .  حممد طاهر ندمي وعبد املؤمن طاهرعبد ايد عامر،
 على طيبا اأثر الكتاب هلذا العربية الترمجة هذه تترك أن تعاىل اهللا أسأل
 املسيح شخصية من أكثر واالقتراب للتعرف سببا تكون وأن العريب، القارئ
  . آمني).املهدي أمحد (حبق هو الذي والسالم الصالة عليه املوعود

  
  عطايا فجر

  م  ٢٠١٤  
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 الذين للكثريين شكري عن التعبري يف أرغب العميق، امتناين من انطالقا
 مكتبات من منطلقا جلت حيث الكتاب، هذا حول البحثية رحليت يف ساعدوين

 اليت النائية والبقاع القرى قاصدا بعيدا ورحلت وبريطانيا، وباكستان اهلند
 حتدثت كما القليلون، إال يشاهدها مل آثار على واطلعت عادةً، السياح يتجنبها
ا سفري خالل وقابلتيف البحث أخذين لقد. متنوعة بيئات من كثريين أناس 

 املتواضعة البيوت أزور جعلين كما املنيفة املنازل ىلإ أمحد غالم مريزا سرية
 شخصي حبارس مصحوبا أجتول أن األحيان بعض يف واضطررت املتالصقة،

  ! سالم رجل سرية يف أحبث أين مع – آلية ببندقية مسلح
أوروبا يف اآلمن املالذ وجدوا ممن أمحديني الجئني كذلك أحباثي يف وقابلت 
 هذا يف عالنية بأمسائهم التصريح فإنّ لذا. وكندا مريكيةاأل املتحدة والواليات

 أن دون منهم اسٍم أي أذكر أال آثرت فقد وعليه للخطر، أمنهم يعرض الكتاب
  .هلم وشكري امتناين عميق من هذا يقلل

 مما الغريب للقارئ الكتاب هذا كتبت قد أنين إىل كذلك التنويه من والبد
 فلم مسلما لست بنفسي وألين اإلسالمية، تعابريوال االصطالحات غياب استلزم

 منذ اإلسالم عظمة على بالتفتح بدأتا قد عيناي أنّ أخفي ال ولكين أوردها،
 - النظامي اجليش إمرة حتت ماالوي يف خدمت عندما عشرة الثامنة سن بلوغي

 االسكتلندية الربوتستانتية الكنيسة معتقدات سوى قبلها عرفت قد كنت وما
 وحرية الديين التنوع يف باحلق آمنت احلني ذلك ومنذ -بقوة ا آمنت اليت

  .العبادة



�   ����� ��� 

 اجلماعة ألن البلدان، بعض يف ممنوعا يكون قد الكتاب هذا أنّ متاما أدرك أنا
 مجاعة اعتبارها على فيها احلكومات بعض قبل من حمظورة األمحدية اإلسالمية

 على البشرية تعني الكاملة املعرفة فوحدها أبدا؛ جيدي ال احلظر أن إال كافرة،
  .اهللا إىل الوصول درب

  

  آدامسون إيان
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 عن وصحابته أتباعه أخرب قد حممد النيب أنّ املسلمني، عند الثابت من
 اإلسالم إحياء إعادة مهامه أهم من يكون الزمان، آخر يف بعده سيأيت مسيح

 هذا إىل أمجع العامل هداية على يعمل وأن به، متر احنطاط فترة بعد احلقيقي
  . رايته حتت األديان مجيع وتوحيد الدين،
 أطراف على الواقعة اهلندية دِهـيانةلُ مدينة يف ١٨٨٩ عام يف حدث وقد

 من الرغم على الزمان ذلك يف مشهورة مدينة تكن مل اليت - البنجاب إقليم
 البيعة قبول أمحد غالم مرزا امسه خملص مسلم أعلن أنْ - التجاري ازدهارها

 املسيح بأنّ إليه أوحى تعاىل اهللا أن التايل العام يف وأعلن األوائل، أتباعه من
 الصليب عن حيا البنطي بيالطس أنزله وإمنا الصليب، على ميت مل الناصري

 أكملَ حيث اهلند إىل مهاجرا رحل وتعافيه عالجه وبعد حواريوه، وأنقذه
 الكتاب يف مذكور هو كما الضالة إسرائيل بيت قبائل هداية أي رسالته؛

 أوحى تعاىل اهللا أنّ أمحد غالم مرزا أعلن كما. هناك املسيح ومات - ساملقد
 كل توحيد هي مهمته وأنّ املوعود الزمان آخر مسيح نفسه هو بأنه إليه

 ستكتمل رسالته بأنّ أخربه قد تعاىل اهللا أن وأعلن اإلسالم، راية حتت األديان
 دعوتك سأبلغ:"وحيال هذا وكان املعىن، هذا يؤكد وحيا تلقى وأنه وتنتشر

  ".األرض أطراف أقصى إىل
 من صدر ألنه والدهشة الغرابة على باعثا اإلعالن ذلك كان الواقع يف

 هو إنه حىت فردا، اخلمسني الوقت ذلك يف أتباعه عدد يتجاوز مل شخص
 قد فيها حدث وما الالحقة األيام ولكن. الناس بني مشهورا يكن مل نفسه

 العامل، كلّ يف واأللباب األنظار إليه واستقطبت باتهكتا ونشرت صيته أذاعت
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 قال الذي تولستوي ليو الكونت الروسي الفيلسوف إىل صيته وصل حىت
  ".جدا وصادق جدا، عميق إنه:"التالية بالعبارات كتبه أحد على معلقا
 وةق الدينية احلركات أكثر من تعد األمحدية اإلسالمية اجلماعة فإنّ اليوم، أما

 اليوم أصبحوا األوائل األربعون فاألتباع أمجع، العامل مستوى على ونشاطا
 الزمان من قرن مدى على حسابية بزيادة مليونا عشرة االثين على يربو ما يبلغون

 نوبل، جبائزة فائزا أمحد غالم أتباع يف جند واليوم،. اإلسالم ظهور منذ تشهد مل
 يف وجنراالت احلكومة، يف ووزراء املتحدة، مملأل العامة للجمعية سابقًا ورئيسا
 من املاليني واملاليني ومليونريات، وعلماء، وأطباء، اجلوية، والقوات اجليش
 ومن والصني بولندا ومن وأمريكا إندونيسيا من عديدة بلدان من العاديني الناس

 ما يف األمحدية اإلسالمية احلركة تأسست لقد. املعمورة البقاع كل ومن إسبانيا
 متت حيث األمحدية؛ للجماعة اهلائلة الدعوية اجلهود بفضل بلدا ١٢٨ على يزيد

 الروسية منها لغة ١٢٠ إىل معظمه أو كامال ونشره الكرمي القرآن معاين ترمجة
 كانت حيث الثالث، العامل بلدان فيها مبا بلد ١٠٠ يف املساجد وبنيت والصينية،
 يف األمحدية للدعوة مالزمة ومدارس ستشفياتم من والتعليمية الطبية اخلدمات

 املرافق تلك يف اخلَلْق خدمة ألغراض اجلماعة واستقدمت البلدان، تلك
 أوروبا من وفدوا وعلماء وصحافيني زراعيني ومهندسني أطباء من األمحديني
 مهما أمحدي كل إنّ إذ مادي، مقابل ودون طوعا فيها للعمل الشمالية وأمريكا

 خلفاء نداء لتلبية وجاهزا األمحدية للدعوة مبشرا نفسه يعد منصبه أو عمره كان
  .احلاجة تقتضي حيث للخدمة ومستعدا املوعود املسيح
 اجلماعة هذه مؤسس أمحد غالم مرزا حياة سرية أتناول الكتاب، هذا ويف

 لقرب كشفه ذلك يف مبا ومعجزاته، ونبوءاته وإهلاماته حياته يف البحث خالل من
 ومن املعاصرة الوثائق ومن كتبه من واملقتبسة كشمري يف الناصري حاملسي

 تنبئ قرآنية آليات تفسرياته من بعضا السرية هذه تعرض كما. أصحابه شهادات
  .التاريخ عرب فيها املسلمني والدارسني العلماء وآراء املوعود املسيح جميء عن
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        األولاألولاألولاألول    الفصلالفصلالفصلالفصل
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البلدةَ بلغت عليها الناس أفواج فتدفقت إليها، أمحد غالم صولو أخبار 
 بأصوام البلدة مالئني لرؤيته متشوقة غفرية ومجوع كبرية بأعداد للحال

 حضر فيما االستطالع، وحب الفضول بدافع بعضهم جاء. وصياحهم
 صمت، يف املشهد ملراقبة حضر من ومنهم ويستهزئ، ليسخر اآلخر بعضهم
 عصر أدركهم أن إىل أحواهلم اختالف على ماكنهمأ يربحوا مل مجيعا لكنهم
 حواراٍت الصاخبة األصوات وصارت العايل الصياح فخفَت اليوم، ذلك

 تعاىل اهللا عند من مأمور أنه ادعى وما أمحد غالم أعلنه ما حول ونقاشاٍت
  . للناس بتبليغه
 ضاأي تناولوا بيوا يف أو البلدة مقاهي يف جلسوا الذين الناس حىت 

 حوله، اآلراء تتباين أن البد الدنيا يف شأن وكأي. وأمره أمحد غالم موضوع
 ومزاعم أمحد غالم حول واحد رأي على البلدة إىل الوافدون يتفق مل وبالطبع
 الصياح وأحيانا االنفعال غلب فقد الدين وميس خطري األمر وألنّ. دعواه
 متحفظني متكتمني انوافك أمحد أتباع أما. ومناقشام الناس حوارات على
 بلدم أبناء عن يتميزوا مل. وصياحهم أحاديثهم يف اجلموع مع يشتركوا ومل
 الصالة موعد عند يعرفهم كان إليهم الناظر أن غري اللباس، يف أو املظهر يف

 عندما زعيمهم حول بشريا حاجزا ليشكلوا منهم الشبان يتقدم كان حيث
  .  إيذائه حماولة أو له التعرض من شخص أي ملنع املسجد يف للصالة يتوجه
 متواضع مرتل داخل صغرية غرفة يف منفردا أمحد جلس اليوم، ذلك يف
 تطل بسيطة غرفة كانت أتباعه، أحد عند فيه نزل قد كان صغري فناء ذي
 أتباعه أما. للخبـز العادية األيام يف البيت أهل يستخدمها الشارع على



٤  ����� ��� 

 أن لبث ما مث. الطريق على وخارجه املرتل ممر شواافتر وقد يرتقبون فجلسوا
 إنه. حلية ذو القامة طويل مهيب رجل أتباعه، من شخص أول غرفته دخل

 الغرفة تلك يف. طيبة مسعة ذو وعامل للمهراجا السابق اخلاص الطبيب
 أن وشك على وهو بسيطة سجاد قطعة على أمحد جلس البسيطة املتواضعة

 من أول هو املهيب الطبيب وكان املوعود، املسيح أنه وللعامل ألتباعه يعلن
 األمام إىل أمحد غالم مال فيم اليمىن يده الطبيب مد. منه البيعة عهد سيأخذ

 ألنّ – ليسندها األمين كوعه حتت اليسرى يده واضعا الطبيب بيد وأمسك
  .صغره يف له حدثت إصابة جراء قليال ضعيفة اليمىن يده

  ."ذنويب كل من أمحد غالم يد لىع اليوم أتوب إين"
 وملا ألمحد، بيعته عهد بقلبه ويقر بلسانه يتلو الطبيب بدأ الكلمات ذه 
 الطبيب وحذا العميق بالدعاء يديه أمحد غالم رفع العهد كلمات باقي أمتّ

 .أمحد لغالم بيعة أول مراسم اختتمت واالبتهال وبالدعاء حذوه،
 بادئ يف دخلوا الطبيب، به قام ما شخصا أربعون كرر اليوم ذلك يف
 إىل وهكذا مجاعات، يف عليه يدخلون صاروا مثّ أمحد ليبايع مبفرده كل األمر

 مارس/آذار شهر من والعشرين الثالث يف األوىل البيعة متّت أن إىل آخرهم
  . ١٨٨٩ عام

 مبايعي من الكثري استشهد التايل، القرن امتداد وعلى اليوم ذلك ومنذ
 فيها يشهروا مل اليت الدين، باسم عليهم شنت اليت احلرب يف أمحد غالم

 األديان مجيع توحيد هو الذي هدفهم سبيل يف القلم سالح سوى سالحا
  .العامل كلّ يف بسالم اإلسالم ونشر األمحدية اإلسالمية الدعوة حتت
 حىت بالرجم تعذيٍب حتت عشر التاسع القرن خالل بعضهم استشهد 

 وقاموا معارضوهم هيجها اليت الغوغاء مجوع يد على عضهمب وقضى املوت،
 احلكومات، أما. جبثثهم والتمثيل إربا بتقطيعهم الوحشية ومبنتهى لألسف
 قبل من ونعتوا ضدهم، كثرية تشريعات سنت فقد باكستان، يف وخاصة
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 عضد يف يفت مل هذا كل أنّ غري! بالكفار السواء على واملسلمني املسيحيني
  .األمحدية لتبشريا حركة
 بقية عن واالنفصال االنشقاق أبدا أمحد بيعة تستهدف احلقيقة،مل يف

 الذي أمحد غالم إعالن أنّ إال املسيحية، الكنيسة مع املواجهة أو املسلمني
 املسيح بأنه أمحد أعلن فقد املواجهة، جلب الذي هو التايل العام يف به أدىل

 لكل اهللا عند من مبعوث وأنه سيحيون،وامل املسلمون ينتظره الذي املوعود
 يسوع أي – الناصري املسيح بأنّ أخربه اهللا وبأن األديان، كافة من الناس
 املوضوع هذا يف أيضا إليه أوحى وأنه الصليب، على ميت مل -النصارى عند
 هم أتباعه وأنّ لإلسالم، العامل لدعوة بالكلمة جهادا خيوض أن عليه بأنّ

  :الطرق بكل العامل وسيفوقون تعاىل اهللا فاهماصط خمتارة صفوة
 جالله ليظهر االزدهار ومينحها اجلماعة هذه يؤسس أن أراد تعاىل اهللا إنّ"

 واألمن احلقيقي والرب والطهارة النصوح والتوبة اهللا حب تنشر حىت وقدرته،
 املختارة، مجاعته ستكون اجلماعة هذه فإنّ. البشر بين ومواساة والصالح
  ."ويطهرهم منه، بروح تعاىل اهللا ؤيدهمي وسوف

 تزدهر سوف مجاعته أنّ بالوحي أخربه وجلّ عز اهللا أنّ أمحد قال كما 
  :وتكثر
 من ألوف فيها يدخل حىت كثرية أضعافا اجلماعة هذه يضاعف"

 وتقدمهم كثرم إن حىت وينميهم يربيهم سوف بنفسه وهو الصادقني،
  ".األبصار تبهر سوف

 مدينة يف أتباعه من مرة ألول سلف كما البيعة عهد دأمح غالم أخذ
ـُـدهيانا  اهلندية، القارة من الغريب الشمال يف الواقع البنجاب إقليم يف ل

 ملتقى أصبحت قصرية فترة وبعد ألفا، عشرون إباا لدهيانا يقطن وكان
 ذلك قبل قرن منذ منسية جمهولة كانت أا مع احلديدية السكة لطرق هاما
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 بأنّ املدينة تلك من أمحد غالم أعلن حىت سواء، حد على وللهند العامل يلباق
  :العامل بقاع كل يف تنتشر سوف تأسيسها يف شرع اليت دعوته
 يف املوضوع السراج مثل بنورهم األربعة العامل أركان ينريون فسوف"

   "اإلسالم لربكات مثاليا منوذجا ويكونون العايل، املكان
 يقول إذ املختارة، اجلماعة سيكونون أتباعه أنّ هناك من أمحد أكّد وقد

  :ذا أنبأه تعاىل اهللا إنّ
 الفرق فوق اجلماعة هلذه املخلصني األتباع جيعل سوف تعاىل اهللا وإن"

 يوم وإىل دائما بينهم من يولد وسوف كلها الربكات حيث من األخرى
 وإنه وجل، عز اهللا أراد ما هذا. والنصرة القبول هلم يكتب رجال القيامة
  ".يشاء ما يفعل لقادر
 جوهرية مسألة هو الكلمات هذه مضمون أنّ إىل اإلشارة من البد وهنا 
  .األمحدية الدعوة أتباع ا يؤمن

 هو أمحد غالم أي األمحدية الدعوة صاحب إىل الرائي نظر يلفت ما أول
 ١٧٠ حنو قامته طول يبلغ الرجال من ربعة فهو اهليئة حيث فمن هيبته،

 بلوغه عند إليها تسرب الذي بالشيب مشوبة سوداء حلية ذو سنتيمتر،
 داكنتان عيناه متاما، بيضاء حليته كانت اخلمسني بلغ ولـما أكثر ال الثالثني

 أحد ولكن. خلُقه ودماثة منطقه عذوبة عنه عرف. دوما البصر غضيضتا
 الدين، مس إذا إال همن يظهر ال قوة جانب يكشف له فعل رد ذكر أتباعه
 الذين معارضيه حول أخبار وصلته حني الحقة سنني يف هذا حصل وقد

 من متأخر وقت يف قضائي حكم استصدار طريق عن منه النيل حياولون كانوا
 طيلة هناك فيبقى السجن إىل - خطتهم وفق - اقتياده يتم حبيث السبت يوم

 أو لالستئناف جمال هناك نيكو أن دون) األحد يوم أي (األسبوعية العطلة
 غالم صاح يومها األحد، يوم احلال بطبيعة مغلقة احملكمة ألن الكفالة دفع
 يكن مل" اهللا؟ جِري حبس على قادرون أم يظنون هل "مدوي بصوت أمحد
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 القضية تلك يف. أجله ومن اهللا يف غضبه كان وإمنا لنفسه مهتما أمحد
 لقتل بالتخطيط زورا فيها ام واليت هضد امللفقة االدعاءات مجيع دحضت

 الدعوى لتلفيق درب بأنه الحقا احلقيقي ارم اعترف حيث مسيحي، قس
 القضية يرفض أن بالقاضي حدا ما الدعوى، صاحب املسيحي القس يد على
 أخرب فقد احلقيقة وظهور القضية إليه آلت ما ونتيجة. ريب أدىن بدون متاما

 احلنث بتهميت الدعوى رافع القس مقاضاة مبقدوره أن أمحد غالم القاضي
 بكل هلذا اإلذن منحه للمحكمة ميكن وأنه كيدية، دعوى ورفع باليمني
 فأجاب احلاالت، تلك يف له قانوين حق هذا ألن السرعة وجه وعلى سهولة
  : أمحد
  ".أمره يف وجل عز األعلى الرقيب وسينظر أفعل، لن"
 السكوت يف املسيحي القس مثل حمظوظني اآلخرون املعارضون يكن مل

 عنه أمحد يسكت فلم أمحد، غالم مبوت ١أحدهم تنبأ أنْ حدث إذ عنهم،
. بشعة ميتة الكاذبة النبوءة صاحب سيموت وإمنا ميوت لن أنه أعلن وإنما
  ! أمحد نبوءة حتققت وقد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 )املترمجة. (اهلندوسي يشاوريالف ليكرام يقصد  1
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  الثانيالثانيالثانيالثاني    الفصلالفصلالفصلالفصل

pa‰b��‘g@òíëbà���@ @
 يف ١٨٣٥ عام فرباير/شباط شهر من عشر ثالثال يوم أمحد غالم ولد

. مرتضى غالم ملرزا الثاين االبن وهو اهلند، يف البنجاب إقليم يف قاديان قرية
 وقد. والدا من أيام بضعة بعد احلياة فارقت أن لبثت ما ألخٍت توأما ولد

 اليت املالية الضائقة انتهت حيث للعائلة ابتهاج مناسبة والدته موعد وافق
 قرى مخس نفسها الفترة تلك يف إليهم أُعيدت كما طويل، لوقت منها اعانو
  . البنجاب على السيخ سيطرة إبـان سابقا منهم صودرت اليت أمالكهم من

 النبوءات ذكرته ملا موافقا أمحد غالم والدة موعد جاء ذلك، إىل باإلضافة
 حيث املوعود، املنتظر والدة زمن عن واآلثار النبوية األحاديث يف املتواترة

 الرابع القرن بداية يف سيظهر) املهدي (أنّ اختالفهم على املسلمني بني شاع
  .امليالدي عشر التاسع القرن اية تقريبا يوافق والذي اهلجري عشر
 له الثاين ايء وقت أن إىل اإلجنيل يف يسوع أشار أخرى ناحية ومن 

 بالفعل التاريخ وشهد ،مسبوقة غري عامة وباليا وأوبئة حروب زمن سيكون
 وتفشي األوىل العاملية احلرب اندالع املوعود املسيح أنه أمحد غالم إعالن بعد
 هلذه مصداقا كانت واليت املاليني قتلت اليت اإلسبانية اإلنفلونزا وباء

 املمتدة الفترة أنّ على املسيحية الطوائف من العديد وتتفق كما. اإلشارات
 يسوع فيها سيعود اليت الفترة هي العشرين القرن إىل عشر التاسع القرن من
 املتعددة باإلشارات معتقداا على الطوائف هذه ودلّلت ثانية العامل إىل

 وصدق اإلسالم جاء واليت املسيحية، املقدسة الكتب ذكرا اليت والنبوءات
  . عليها
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 ا رفيـع اليت العالمات جليا اإلسالم نيب حممد أوضح للمسلمني، وفقا
 املتواترة األحاديث يف وموجود ثابت أمر وهذا املوعود، الزمان آخر مسيح
 املهدي بعالمات يتعلق فيما. سنني بعدة وفاته بعد كتابيا ودونت عنه شفهيا
 خـلْـق منذ تكونا مل آيتني ملهدينا إنّ:" قوله اإلسالم نيب عن ثبت

 الشمس وتنكسف نرمضا من ليلة ألول القمر ينكسف واألرض، السماوات
  ]. ١٨١٦رقم الدارقطين سنن["منه النصف يف

 بعد وِللْوقِْت:" اإلنسان ابن أي للمسيح الثاين ايء عن فقال اإلجنيل أما
 ِمن تسقُطُ والنجوم ضوَءه، يعِطي الَ والْقَمر الشمس، تظِْلم اَألياِم ِتلْك ِضيِق

 ."اِإلنساِن ابِن عالَمةُ تظْهر وِحينِئٍذ.تتزعزع السماواِت اتوقُو السماِء،
  ]٣٠-٢٩ : ٢٤ متى ِإنِجيلُ[

 اخلامس أو عشر الرابع أو عشر الثالث يف القمر خسوف حيدث عادة
 والعشرين السابع يف الشمس كسوف حيدث بينما القمري، الشهر من عشر

 الشروط فتكون القمري، الشهر من والعشرين التاسع أو والعشرين الثامن أو
 ينخسف أن جيب القمر أن تعين السابق احلديث يف اإلسالم نيب ذكرها اليت
 ليلة أول أي ليلة ألول احلديث يف ذكر (القمري الشهر من عشر الثالث يف
 ذكر (والعشرين الثامن يف الشمس تنكسف وأن) القمر خسوف ليايل من

 كسوف أيام نصف يف أي منه النصف يف الشمس كسوف أن احلديث
 هو الشهر هذا يكون أن جيب وهنا نفسه القمري الشهر من) الشمس
  . رمضان
 عن ينتج فاخلسوف الطبيعة، قوانني وفق حيدثان والكسوف اخلسوف إن
 القمر قرص حيجب عندما الشمس تنكسف بينما األرض ظل يف القمر مرور
 والقمر الشمس تكون عندما حيدث وكالمها األرض، عن الشمس ضوء

 هذه أنّ هو إليه اإلشارة جتدر ومما. تقريبا أو فعال واحد خط على واألرض
 على عالمات هي وإمنا املنتظر املهدي مبيالد مبشرا دليال ليست العالمات
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 رمضان من عشر الثالث يف القمر خسف أنْ بالفعل حدث وقد بعثته،
 يف الشمس كُسفت وأنْ) ١٨٩٤ سمار/آذار ٢١ املوافق (هجري ١٣١١
 أبريل/نيسان ٦ املوافق (رمضان من والعشرين الثامن يوم نفسه الشهر

  .قاديان يف كالمها شوهد وقد) ١٨٩٤
 الشمالية األمريكية القارة يف نفسها الظاهرة تكررت التالية السنة ويف 

 مخس بعد حبذافريها حتققت قد حممد النيب قبل من احملددة العالمات لتكون
  . جميئه املنتظر املهدي اإلمام بأنه أمحد غالم إعالن من سنوات
 وليس قرن كل من فترة كل حتدث الظواهر هذه أن املعروف ومن
 الذي ولكن بنفسه، أمحد غالم يقول كما للعادة اخلارق األمر هو حدوثها

 أنه إعالنه مع تزامنها هو املهدي لصدق وعالمة خارقا أمرا حدوثها جيعل
 أيضا هو بأنه -قوله حد على -  أمحد لغالم أُوِحي لقد. املوعود سيحامل

 وإمنا واليهودية املسيحية أو اإلسالم يف فقط ليس جميئه عن أنبئ الذي املوعود
 واهلندوسية كالبوذية العامل كل يف الرئيسة الديانات مجيع يف كذلك

 حلل يف اهللا يّجِر:" أخربه تعاىل اهللا من صرحيا وحيا إنَّ إذ والسيخية
 لنفسه، الفضل ينسب ال وأنه شيئا، يكن مل أنه مرارا أمحد ويعلن ،"األنبياء
أنعم قد تعاىل اهللا ولكن نواتباعه لتقواه اخلالص اإلهلي بفضله عليه وم 

 قد أمحد أنّ وصحيح .حملمد التام الروحاين االنعكاس صار حىت حملمد الكامل
 هو حممدا أنّ مرارا أكد كما جديدة، بشريعة نبيا ليس ولكن النبوة، ادعى
 األديان مجيع وتوحيد اإلسالم إحياء هي مهمته وأنّ التشريعيني، األنبياء آخر
 هلا اصطفاه قد تعاىل اهللا بأن قال اليت املهمة هذه ولكن اإلسالم، راية حتت
 من واالستياء الشجب عاصفة جتاهه صعدت قد البشرية خالص أجل من
 املسيحيون واملبشرون الكهنة أمجع إذ واهلندوس، واملسيحيني سلمنيامل قبل

 احلكم على األخرى الدينية والزعامات املسلمون والدين الفتوى ورجال
  . للشيطان خادم هو وإمنا ادعاءاته، يف فقط خمطئا ليس أمحد غالم إنّ: التايل
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 عودته أنّ لىع عام إمجاع وهناك املوعود، املسيح ينتطر العامل يف مسلم كل
 األخرى واألديان العقائد أنّ غري اإلسالم، وفق احلقيقي لإلميان عودة ستكون
 الزمة عقيدة وجعلتها اإلهلي والوحي اإلهلامات باب انغالق بفكرة متسكت

 وصولَ فإنّ لذا أبدا، الباب هذا يقفل ال الذي اإلسالم به يقول ما عكس على
  .اإلسالم تعاليم وفق فقط متاح عاىلت اهللا عند من مهدي مرشٍد معلٍم
 كل يف األنبياء جبميع اإلميان تستلزم اليت الوحيدة العقيدة هو اإلسالم إنّ 

 إنّ بل فحسب، هذا ليس. فيه ظهروا قد يكونوا أن ميكن زمان أو مكان
 وما ناِإلَي أُنِزلَ وما ِباللَِّه آمنا قُولُوا� :يشهدوا أن القرآن يف مأمورون املسلمني

 موسى أُوِتي وما والْأَسباِط ويعقُوب وِإسحاق وِإسماِعيلَ ِإبراِهيم ِإلَى أُنِزلَ
 لَه ونحن ِمنهم أَحٍد بين نفَرق لَا ربِهم ِمن النِبيونَ أُوِتي وما وِعيسى

  ].١٣٧ البقرة[ �مسِلمونَ
 نيب جميء سيعين الثاين ايء أن املسيح يسوع أوضح فقد ،املسيحية أما
 كان كما الروحانية، وقواه نفسها األول النيب روح مكتسيا يكون آخر

  . إليليا الثاين ايء املعمدان يوحنا
 السؤال يطرح ديين ومرشد عظيم ملعلٍم الثانية البعثة أو الثاين ايء إنّ
 وظيفته؟ هي وما املنتظر املعلم رسالة هي ما: املسلمون الدارسون يثريه الذي
 هناك سيكون فهل العامل، يف الرئيسة األديان كل ا تنبأت قد بعثته أنّ ومبا

 رساالم ولكن اكثر مهديني سيكونون أم ديانة؟ لكل مهدي معلم
 إذًا حاجة هناك فليس واحدة مجيعها رساالم كانت إذا واحدة؟ ووظائفهم

 أمر فهذا املعلمني تعدد يستتبع ما الرساالت تعددت إذا أما ،واحد ملعلم إال
 على بل الروحاين والكمال واالئتالف والسالم الوحدة على حافزا يكون لن

  .والفوضى والعداوة والتناحر البغضاء على حمرضا سيكون العكس
 هؤالء من واحد كل كان إذا: آخر سؤال يثار ذلك، إىل باإلضافة

 بالقيم سيتمسكون فهل ديانام، خيص إهلي تدبري ضمن جاء قد املعلمني
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 وتعاليمهم مذاهبهم نطاق هو فما عنها حادوا وإذا الدينية؟ ملعتقدام األصيلة
 لقد. حلها يصعب مشاكل ستثري التساؤل هلذا حمتملة مقاربة أي إنّ اجلديدة؟

 لفك واملقصد، اهلدف وحدة اجتاه يف واسعة خطوات بثبات البشرية خطَت
 تعاىل اهللا عناية أن إىل تشري الدينيون، الزعماء يقول كما احلاصلة، التطورات

 واحدا شخصا املوعود املسيح يكون وذا واحدا إنسانا لذلك ختتار سوف
  . شىت عقائد من أشخاٍص جمموعة ال

 املوعود واملسيح املهدي وظائف حول املسلمني عند ريب هناك ليس
 يعدها اليت تلك حىت األديان مجيع على اإلسالم ظِهرسي عندهم فهو ومهامه،
 متعددة آهلة حىت أو أقانيم ذا إهلا أو آهلة عدة تعبد شركية عقائد املسلمني

 عدة بأدلة حياجون فاملسلمون. واملسيحية اهلندوسية العقائد مثل أكرب إله وهلا
 حيتج ثالامل سبيل فعلى اإلسالمية، األمة من سيكون املوعود املسيح أن على

  : القرآنية اآليات مثال ولنأخذ احملمدية؛ الرسالة بعاملية املسلمون
  ]١٥٩ اَألعراف [� جِميعا ِإلَيكُم اللَِّه رسولُ ِإني الناس أَيها يا قُلْ�
 �يعلَمونَ لَا الناِس أَكْثَر ولَِكن ونِذيرا بِشريا ِللناِس كَافَّةً ِإلَّا أَرسلْناك وما�

  ]٢٩ سبأ[
  ]١٠٨ األنبياء  [�ِللْعالَِمني رحمةً ِإلَّا أَرسلْناك وما�

 بين نوع لكل الشاملة اهلداية على يقدمون، كما كذلك، القرآن وحيتوي
  :التالية اآليات يف جاء كما وقت ولكل اإلنسان
  ]٤- ٣ البينة [�قَيمةٌ كُتب ِفيها  *مطَهرةً صحفًا يتلُو اللَِّه ِمن رسولٌ�
  ]٩١ اَألنعام [�ِللْعالَِمني ِذكْرى ِإلَّا هو ِإنْ..� 
�كاربلَ الَِّذي تزقَانَ نلَى الْفُرِدِه عبكُونَ عِلي الَِمنيا ِللْعِذير٢ الفرقان [�ن[  

 وحده فهو املقدسة، الكتب بني فريد القرآن بأنّ كذلك املسلمون يدعي
 الذي اإلهلي للوحي احلريف النص هو ايته إىل بدايته من الكتب مجيع بني من
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 حمفوظ تعاىل اهللا كالم فإنّ للقرآن ووفقا عليه، أنزله تعاىل اهللا بأنّ حممد ادعى
  :وبني اهللا قضى كما التحريف من

 الضمان إنّ]. ١٠ احلجر [�لَحاِفظُونَ لَه وِإنا الذِّكْر نزلْنا نحن ِإنا�
 عامل كتب النص؛ سالمة على فقط مقتصرا ليس القرآن حبفاظة اإلهلي
 كامل كمصدر القرآن حفاظة إىل تؤدي اليت العوامل لكل متتد إا:" مسلم

 اللغة بأنّ ضمان هو املثال سبيل فعلى. اإلنسان بين نوع لكل اإلهلية للهداية
 ومستخدمة حية لغة ستظل الفصحى يةالعرب أي القرآن وحي ا نزل اليت

  ".القرآن معاين وشرح تفسري يف صعوبة هناك يكون لن حبيث
 شاسعة مناطق يف اليوم تستعمل املكتوبة أو احملكية سواء الفصحى والعربية

 القرآن نزول وقت فيها استخدمت اليت الرقعة من بكثري أكرب العامل من
 نيب أنّ كما كذلك، املرات اتمبئ أكثر البشر من عدد قبل من وتستعمل
 النيب أتباع بني من قرن كل رأس على سيبعث تعاىل اهللا بأن أنبأ قد اإلسالم

 عصر، كل يف البشرية لالحتياجات وتبعا القرآن تعاليم وفق الدين أمر جيدد من
  . والتعليم واللغة النص صحة حفاظة فيه جتتمع آخر مقدس كتاب يوجد فال

 اإلسالم عن الدفاع عند يقف ولن املسلمني من سيظهر نبيا أنّ حممد بين
 اإلسالم سيظِهر هذا فوق بل األخرى، امللل وأتباع املعارضني هجمات أمام
 تلقاها أنه أمحد غالم ادعى اليت اإلهلامات فإنّ عليه وبناء الديانات، كل على
 ال الذي اإلسالم صميم من هي وإمنا القول من بدعا ليست تعاىل اهللا من

 ومع ١٨٧٦ عام منذ اإلهلامات هذه بدأت لقد. اإلهلية املكاملة باب يسد
 املسلم العامل وفق منها إهلام فكل جالء، أكثر وصارت تواترت الوقت مرور
 كان اإلهلامات بعض. احملدد وقته ويف بوضوح مضمونه حتقق: " إليه املشار
 اآلخر وبعضها وتهم بعد واآلخر احلني بني بعضها فيتحقق باملستقبل متعلقا

  ".التحقق انتظار يف
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        الثالثالثالثالثالثالثالث    الفصلالفصلالفصلالفصل
Ç‹�ßb�pb@Ó�í…b�æb@ @

 البنجاب زعماء من زعيما -  أمحد غالم والد - مرتضى غالم مرزا كان
 قرية أراضي ميلك إذ اإلقليم؛ يف والِضيع األراضي مالك كبار من وواحدا
 يف امقعد مرتضى غالم شغل كما أخرى، بلدات يف بيوت عن فضال قاديان
 األمر هذا له استمر وقد املغويل اإلمرباطور قصر بالط يف أي) دربار( جملس
 مل املرتلة هذه أنّ وواضح. أيضا الربيطانية واحلكومة السيخ حكم فترة إبان
 هذه فأتاحت والسلطة، املنصب معها جلبت وإمنا واملال، الثراء فقط تعِن

  . عديدين معلمني يد لىع امليسور مرتله يف التعلم أمحد لغالم الظروف
 األصل الفارسي بيك، هادي مرزا إىل أمحد لغالم النبيل النسب يعود
 العام خالل بيك هادي انتقل وقد. الوسطى آسيا زعامات من كان والذي
 اخلدم من ٢٠٠و عائلته مصطحبا مسرقند منطقة من تقريبا ميالدي ١٥٣٠

 تبعد واليت الواسعة داسبورغور مقاطعة يف استقر مثّ البنجاب، منطقة يف ونزل
 إسالم (أمساها قرية هناك بيك هادي وأسس الهور، من شرقا ميال ٧٠ حنو
 عم) برالس (سليل بيك هادي مرزا كان. منيع جبدار وحصنها) بور

 أسست اليت امللكية العائلة ساللة من أنه أي تيمورلنك االمرباطور
 القرى من مئات بضع ضمت مقاطعة مِنح فقد لذلك املغولية، اإلمرباطورية

 باسم تعرف أسسها اليت القرية أصبحت وهكذا هلا، حاكما أو قاضيا وعني
 وصار بور إسالم كلمة حذفت الوقت مرور ومع) بور إسالم قاضي (قرية
  . هناك تلفظ كما قاديان أو قاضيان مث قاضي امسها

 اقات؛واإلخف النجاحات العائلة على توالت الالحقني القرنني مدى وعلى
 حتصل مل اهلند معظم ومشلت املغولية اإلمرباطورية توسعت حني جهة فمن



����� ���              ١٥  

 االنتصارات يف بارزا دورا تلعب مل ألا األراضي من مزيد على العائلة
 الضعف خنر ولـما. الفترة تلك يف الثراء يف حظها يزدد مل وبالتايل التوسعية

 على لزاما صار امليالدي عشر الثامن القرن بداية خالل املغولية اإلمرباطورية
 قاديان أضحت وذا األمن، توفري يف نفسها على تعتمد أن النائية املقاطعات

 شاملة مربعا ميال الستني يقرب ما مساحة على ممتدة مستقلة شبه مقاطعة
 العائلة كبري –) خان حممد فيض مريزا (حينها فانربى قرية، ومثانني مخسا
) غازي سيار فروخ حممد (املغويل لإلمرباطور جليلة خدمة وقدم - حينها
) الدولة أسد (لقب منحه ما البنجاب إقليم كل يف والنظام األمن دعائم ووطد

 خان فيض مريزا حاز فقد ميالدي ١٧١٦ لعام اإلمرباطوري القرار ومبوجب
 من آالف سبعة من جيش قيادة اللقب هذا وخيوله) هزاري هافت (لقب أيضا
 الدولة يف املناصب أرفع من املنصب هذا وكان إمرته، حتت النظاميني اجلند
 هذا مثل يغري قد. اإلمرباطور عائلة أفراد غري على يسبغ كان ما ونادرا حينها
 ليصبح الـملك بطلب امللكية الدماء عروقه يف جتري طموحا رجال اجليش

 الوالء شديدي قاديان زعماء من ليحدث هذا يكن مل ولكن اإلمرباطور،
 الصغرية مقاطعتهم على عاكفني برحوا ما الذين املركزية، املغولية للحكومة

  . املفتتة اإلمرباطورية يف للسالم واحة الحقا أمست حىت
 ذائع عاملا كان فقد خان حممد فيض مرزا ابن) حممد ـُلگ مرزا (أما

 ة،بلد تعد صارت اليت قاديان إىل الدارسني جذبت هامة مكتبة وأنشأ الصيت
 اليد خبط خمطوطة نسخة مئة اخلمس يقرب ما حوت املكتبة تلك إنّ وقيل
 حىت وجوده بكرمه معروفا رجال حممد ـُلگ مرزا كان. الكرمي القرآن من

 وأنه نفقته، على يوميا الطعام يطعـمون كانوا الناس من املئات أنّ روي
 خسرت اليت لقاديان ااورة املسلمة الزعامات على قراه من بعضا وزع

  . العائلية أو القبلية زاعاتـالن نتيجة أراضيها
 اإلمرباطوري البالط من كبري مسئول قاديان قصد أن مرة ذات حدث

 املستشري بالفساد وقارنه احلكم واستتباب فيها األمين االنضباط رأى ولـما
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 فرد يعيش النائي املكان هذا يف أنّ أدري كنـت لو آه: "قال دهلي بالط يف
 توليه سبيل يف جلاهدت قبل من عرفت لو! الشيم ذه املغولية العائلة من

  .."دهلي يف اإلمرباطورية عرش
 خطر من املتعاقبني املغول األباطرة حتذير على حممد ـُلگ مرزا دأب
 املدد بإرسال الوعود غري شيئا يفعلوا ومل البنجاب يف املتعاظم السيخ

 طويال الوقوف يف الصغرية قاديان تفلح ملو يصل، مل شيئا أنّ إال العسكري
 نتيجة تقلصت أن حممد ـُلگ مرزا أراضي لبثت وما السيخ، جحافل أمام

 ويف األخرى، بعد واحدة القرى ابتلعت حيث األراضي لقضم السيخ خطة
 حكم اقتصر حىت خان حممد ـُلگ مرزا وفاة بعد طويل وقت ميض مل النهاية

  .فقط قاديان قرية على) حممد عطا مرزا (ابنه
 ا حييط منيعا حصنا جيشها، محاها حني جمدها أيام يف لقاديان كان
 مساحتها بلغت عمرانية منطقة ويلف قدما ١٨ عرضه ويبلغ قدما ٢٢ ويرتفع

 اري، موري، ناغلي، هي بوابات وأربع أبراج أربعة للسور كان. دومنا ٢٣
 منيعا ليكون بعناية املوقع كبي هادي مرزا أي قاديان مؤسس اختار. وبطالوي
 األسوار يقابل مستنقع ا منخفضة منطقة على يشرف إذ عنه، الدفاع ويسهل
 بنيت أخرى مواقع عن فضال مائي خندق إىل األمطار موسم يف ويتحول
 جيش من عشر التاسع القرن حبلول قاديان جيش تقلص. دفاعية ألغراض

 األبراج يف متمركزين لالرجا من عشرات بضع إىل جندي ٧٠٠٠ قوامه
 يزال ما األمر كان ذلك من الرغم على ولكن قدمية، بأسلحة مسلحني األربعة
 عليها يقدم مل اليت العسكرية باملواجهة البلدة لسقوط به بأس ال جهدا يتطلب
 – قاديان إىل السيخ وتسلل ١٨٠٢ عام جاء مثّ. احلني ذلك حىت السيخ
 تركت اليت البوابات إحدى من - اياتالرو وفق السكان أحد خيانة بسبب

 حممد ـُلگ مرزا مكتبة وأحرقوا والبيوت اجلوامع السيخ ب. مفتوحة
 أفراد أسروا إم حىت الناس، من عددا وقتلوا أيضا، العائلة خمطوطات ومعظم
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 شقوا الذين القرية خارج العائلة طردوا أن لبثوا ما مث أنفسهم املرزا عائلة
 لقد. بيغوال مقاطعة يف بياس ر وصلوا حىت بالغ هدجب كالجئني طريقهم

 ظروف حتت فيها أقاموا صغرية قطعة ومنحهم املقاطعة تلك حاكم استقبلهم
 حاكم عزز ١٨١٨ عام وحبلول. التالية سنة عشرة اخلمس مدة مدقع فقر

 السيخ، حلف فتوحات مجيع واكتسب سلطته) سنغ راجنيت (املهراجا السيخ
 إىل للعودة -  مرتضى غالم مرزا عندها كان-  املرزا عائلة سرئي بدعوة وقام

 الدعوة مرتضى غالم مرزا قبل. العائلة أمالك من جزءا يعيد أن ووعده قاديان
 عام كشمري فتح منها كثرية محالت يف معه وقاتل املهراجا جيش إىل وانضم
 من قرى مخس له املهراجا أعاد خدماته على مرتضى لغالم وكمكافأة ،١٨٣٤

  .قرية ومثانني مخسا يضم كان الذي العائلة إرث
 بدأت أنْ وفاته بعد لبثت وما ١٨٣٩ عام سنغ راجنيت املهراجا تويف 

 زمن بعد الربيطانيون وصل مث والتفسخ، باالضمحالل السيخ إمرباطورية
. الربيطانية اإلمرباطورية مستعمرات إىل وضموها البنجاب وغزوا قصري

 وبعض قاديان ألراضي مرتضى غالم مرزا ملكية على الربيطانيون صادق
 اليت اخلمس القرى مبلكية االعتراف رفضوا أم غري ااورة الصغرية القرى
 احلياة مدى إجيارا منحوه االعتراف من وبدال سنغ، راجنيت املهراجا أعادها

 على الربيطانيون يعترض مل. عام كل روبية ٧٠٠ قيمته اخلمس القرى هلذه
 التالية عاما اخلمسني خالل احتدم الذي زاعـالن إنّ. األخرى الثمانني ىالقر

 القيمة خبصوص ونظرته أمحد غالم مرزا على كثريا أثَّر الضائعة القرى حول
  . العامل هذا يف املادية للملكيات احلقيقية
 الربيطانيون قدم عندما للمهراجا والئها على املرزا عائلة حافظت لقد

 زعامات من لكل وأراٍض برشى وعود طريق عن السيخ قوة دمريت على وعكفوا
 واختذوه للمهراجا العائلة والء مسألة الربيطانيون حفظ وقد والسيخ، املسلمني

 املسلمني الزعماء أنّ فيه شك ال مما. املرزا أمالك باقي إرجاع لعدم ذريعة
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 يف جنحوا قد خالسي حكم اية قبيل الربيطانيني مبساعدة قدموا الذين والسيخ
 من رمبا أو اإلرث، هذا توسيع يف أو جدودهم أمالك على سيطرم استعادة
 بأن الوقت ذلك يف الذرائعية فلسفتهم وفق حتججوا الذين الربيطانيني نظر وجهة
 شكاوى إىل سيؤدي السيخ قدوم قبل عليه كانت كما األراضي توزيع إعادة

 مرزا خدم فقد هذا ومع. وضاعاأل تلطيف إىل يؤدي أن من أكثر وتظلمات
 حكومة به خدم الذي نفسه بالوالء احلاكمة الربيطانية احلكومة مرتضى غالم

 خالل قادر غالم األكرب وابنه مرتضى غالم مرزا قام إذ السابقة املهراجا
 من فرقة بتمويل اهلندي بالتمرد عرفت اليت ١٨٥٧ عام اندلعت اليت األحداث

 تلقيا هلذا وكنتيجة عدة، معارك يف وشاركا اصةاخل نفقتهما على خياال ٥٠
 اجلنرال كتب. الربيطانية احلكومة جنراالت من مكتوب ثناء خطاب من أكثر

 االعتبار بعني سأنظر املتمردين قمع بعد:"١٨٥٧ أغسطس/آب بتاريخ نيكلسون
 اخلطاب هذا من شهر بعد تويف نيكلسون اجلنرال أنّ غري ،"عائلتك مصاحل إىل

 عائلة خدمات مكافأة يف شخصيا اهتماما بريطاين جنرال أي يبِد مل نهاحي ومن
 عليه حصل ما كل. األراضي من أسالفهم إرث استعادة على ومعاونتهم املرزا
 خالل خدماته لقاء روبية ٢٠٠ مقداره سنويا معاشا هو مرتضى غالم مرزا

 – ريتونإغ روبرت السري كتب سنوات عدة بعد املرزا وفاة وقبيل. التمرد
 رئيس أصبح الذي أمحد غالم مرزا أخ قادر غالم إىل - للبنجاب املايل املفوض
 حتني عندما ومصاحلها عائلتكم تعويض مسألة ذهين يف سأُبقي:"عندها العائلة

 الفشل هذا من الرغم وعلى. أبدا حتن مل الفرصة هذه أنّ غري ،"املؤاتية الفرصة
 وغالم املرزا عائلة تالحق ظلّت االدعاءات أنّ إال الضائعة األمالك استعادة يف

 املعارك شغلت لقد. الربيطانية احلكومة من متميزة معاملة تلقوا بأم نفسه أمحد
 وتفكري وقت اية، بال بدت اليت املفقودة، العائلة أمالك حول املضنية القضائية

 إىل هدع قد كان إنه حىت عمره، اية إىل أمحد غالم مزرا والد مرتضى غالم
  .منه بدال القضايا تويل أمحد ابنه
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 فالتعليم أمحد، غالم والدة حني اهلند يف بعد موجودة املدارس كانت ما
 معانيه وبعض الكرمي القرآن حفظ على اقتصر حينها املألوف اإلسالمي
 فقد تعليمه، ولغرض. والفارسية األردية تعلم إىل األحوال أحسن يف وامتدت
 عام قرابة العمر من السابعة أو السادسة بلغ عندما له مدرس أول والده أحضر

 وبدأ الكرمي القرآن من سور بضع علّمه حيث زل؛ـاملن يف ليدرسه ١٨٤١
 مدرسا أبوه له أحضر عمره من العاشرة بلغ وملا بسيطة، فارسية كتبا بتعليمه

 يأيت أن حيدث وكان. العربية اللغة مبادئ وعلمه همع كبريا جهدا بذل آخر
 أثناء وكانوا املفتوحة العلم مائدة من نصيبا لينالوا أمحد مرتل إىل آخرون صبية

 معروفا ليس أنه ومع. املدرس حنق تثري اليت األعمال ببعض يقومون الدراسة
 مستبعد أنه إال ال، أم األعمال هذه يف مشاركا أمحد كان إن قطعي وجه على
 دروسه يف جمتهدا جادا، ولدا كان فقد الدرس، أثناء اللهو يف انغماسه جدا
 عد ما يف تنعقد كانت ما عادة اليت-  اليومية احلصص اية بعد كان إنه حىت
  . القراءة متابعا هناك ويقبع فراغه فور غرفته إىل الدرج يصعد - معيشة غرفة

 هو آخرا معلما أبوه له أحضر ىتح عمره من عشرة السابعة بلغ إن وما
 يف أيام عدة علي لـُگ مكث. القريبة بطاال مدينة من) شاه علي لـُگ(

 من املزيد أمحد غالم بتعليم علي لگُ قام. بطاال إىل عاد أن لبث ما مث قاديان
    . والفلسفة املنطق من وشيئا العربية
 كحصن نتهامكا وزالت قاديان جمد أيام ولت قد كانت الفترة تلك يف
 موجودة، تزال ما كانت اإلمهال بفعل اارت اليت املدينة أسوار أنّ إال منيع
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 سكن فيما السكان من خالية قاديان يف املتبقية املنازل أرباع ثالثة كانت
 الساكنني هؤالء معظم يكن مل شخص، مخسمئة حنو املنازل من الباقي الربع

 ممن زلـللمن ساكن بأي بوارح الذين املنازل ألصحاب إجيارا يدفعون
 بأعمال املستأجر يقوم أن مقابل يف باان، وإن قاديان، يف بالعيش يرغب
  . سكنه مدة طيلة املرتل صيانة

 قرية إىل مقاطعتها يف األهم هي مزدهرة صاخبة بلدة من قاديان تقهقرت
 كانت. حداد حالة يف كأا احلقبة تلك يف زوارها ووصفها الذكر، خاملة

 سوى هناك يكن مل إذ باالسم سوى األسواق تشبه ال اليت األسواق ا جدتو
 مل الذي املرجتع احلليب من املصنوعة احللوى يبيع كان واحدهم متاجر؛ ثالثة

 عرض فيما احمللية، والعالجات األدوية يبيع الثاين املتجر وكان بيعه، من يتمكن
 بشكل النقدي التداول غاب. صغرية بكميات متنوعة بضائع الثالث الدكان

 من الدفع أنواع وكل. الركود فعم التجارية احلركة على املقايضة وغلبت عام
 حيصد أن بعد أجرته على احلالق حيصل فمثال مؤجلة، كانت غريه أو مال

 يتوافر ومل احليوانات، استخدام بدون حىت يدويا طحنت اليت غالهلم الناس
 عام بشكل. لألكل صاحلا معظمه يف يكن فلم اللحم أما مصادفة، إال احلليب

  .الكرمي العيش توفري سبل وغابت البطالة وعمت مدقع فقر يف الناس عاش
 واصفا الفترة تلك يف قاديان وفَد معروف غري لزائر وصف هناك   

 تضاريس حىت. تستر مما أكثر تبدي بالية أمساال يرتدين كن بأن النساء
 قاديان، وجود وراء السبب وكانت ضةخفي أراض حوت اليت قاديان

 احمليطة فاملستنقعات. القرية مستقبل يتهدد خطر إىل الفترة تلك يف استحالت
 موسم يف أما. املالريا نشر الذي البعوض لبيوض حضانات صارت ا

 حول متجوال جتدف أن من ميكنك مما تفيض األحواض فكانت األمطار
  . صغري بقارب القرية
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 قاديان أهايل قرف إثارة يف الظاهرة هذه ااورة قرىال أهل استغل
 بفعل املتشكلة الربك تلك يف عراة يسبحوا بأن واستفزازهم أحيانا املسلمة

 مل" :املشاهد تلك قاديان زائرو وصف. العامة النظافة على الفقر وأثَّر. املطر
 وفةمكش دائما القذرة واملصارف فالبالوعات عامة، نظافة قاديان يف يكن

 حىت. الطرقات يف متر أن الصعب من النهار خالل وحىت وفائضة ومسدودة
 متجمعة والثعالب الربية والقطط آوى بنات ترى أن ميكن الظالم حلول قبل

 مستنقعا هناك إن حىت الذئاب من الكثري ويوجد النفايات، أكوام حول
  ".الذئب مبستنقع يعرف

 ومن جهة من احملصول يدمر الكثرة ذه املفترسة احليوانات فوجود وبالطبع
! املفترسة حبيواناا املنطقة مستوى على مشهورة قاديان جعل أخرى جهة

 إذ واملتشردين للصوص جذب مصدر جعلها يف املنعزل القرية موقع وساهم
 كانت ولكن مثمرة فاكهة أشجار ا األرض من واسعة قطاعات هناك كان
  . ليال بيوم السكان يترك فال ات،الغاب من كثيفة مساحات أيضا هناك

 حتمل مبقدوره يعد مل أنه – أمحد مدرس –) شاه علي لـُگ (قرر عندما
 يف يكن مل ساعات، مخس إىل ثالث تستغرق اليت قاديان إىل الوصول رحلة
 رتب فقد وعليه أمحد، تعليم ليكمل مؤهل شخص الفترة تلك يف كلها قاديان
  ). شاه علي لگ (إشراف حتت دراسته يكمل حىت االبط إىل انتقاله مسألة والده

 سريته كاتب يقول إذ ألمحد، مرهقا أمرا الدراسة تكن مل احلظ وحلسن
 رجاال الزمان ذلك يف املدرسون يكن مل: "حياته من املبكرة الفترة تلك عن

 قرأ شخص أي إنَّ حىت املنال سهل شيء والثقافة فالتعليم غزير، علم ذوي
 الذي التعليمي املستوى أما. متعلما الناس عده عربية أو يةفارس كتب بضع
 أعطاه ما املتاحة والعربية الفارسية للكتب مطالعاته نتاج فهو أمحد إليه وصل
 ومل. بالعربية حمدود وبشكل الفارسية اللغة يف بطالقة التعبري على قدرة
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 تعليمه صخبصو أما." هذا من أكثر املرحلة تلك يف العلمي حتصيله يتجاوز
  ". معلميه يد على اليسري زرـالن "تلقى فقد الديين

 حممد يدعى غالم هناك كان بطاال يف) شاه علي لـُگ (طالب بني ومن
 حول الشائعات بعض تدور وكانت بطاال، يف عائلته مع عاش الذي حسني
 الذي نفسه حسني حممد حول ليس ولكن عائلته وحول االجتماعية خلفيته

 منهما كل أعجب. البديهة حاضر ذكيا دراسته يف مجدا فىت أيضا كان
 فىت نفسه املدرس لدى وكان. صديقني وصارا العقلية اآلخر مبلكات

  ).سني يم الال (يدعى هندوسي
 فبينما أقرانه، عن ختتلف خاصة طبيعة ذات حياة أمحد غالم عاش وهكذا

 ألن السابعة أو سادسةال سن بلوغهم منذ األغنام برعي القرية فتية معظم عمل
 لتعليم وسائل أي ميتلكوا ومل التعليم عن فكرة أدىن عندهم تكن مل ذويهم
  . واملطالعة التعلم أمحد لغالم أتاحت ظروف يأت ذا، رغبوا إن حىت أبنائهم

 متمرسا جنديا وكان قاديان زعيم منصب ورث الذي – أمحد والد اعتاد
 مهيبا رجال كان. والطاعة منهم سمعال وعلى رجاله إمارة على - كذلك

 احلكومة موظفي ومع نظرائه مع الغضب سريع كان كما الناس، خيافه
 تبعد كم األخري سأله بريطاين موظف مع له مقابلة يف أنه حيكى الربيطانية،

 السؤال ذا أنه الربيطاين املوظف نية يف وكان اجتماعهم، مكان عن قاديان
 اكفهر الذي مرتضى غالم فهمه ما ليس هذا نّأ غري وديا، حوارا يفتح

 ظهره وأدار املناطق، بعد عن خادمك تسأل أن ميكنك قائال وأجاب وأرعد
 الربيطاين املوظف ارتبك عندها". خادمك لست أنا "غضب يف قائال منصرفا
 العايل احلس مرتضى غالم على غلب. جديد من احملادثة وبدأت واعتذر
. الفظ ظاهره من الرغم على القلب طيب كان ولكنه الشخصية بكرامته

 وعاجل غريه، طبيب كلها منطقته يف يكن ومل الطب، مرتضى غالم درس
. الطبية خدماته لقاء مقابل أي منهم يتقاضى أن دون جواره يف املرضى مجيع
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 بعض يده على وقرأت حاذقا طبيبا والدي كان: "والده عن أمحد غالم كتب
 رأي يكن مل الطبية مرتضى غالم مبهارة اإلميان نإ". الطب علم يف الكتب

 مرض، عندما مرتضى غالم طلب يف بطاال مهراجا أرسل إذ فقط، ابنه
 مكافأةً قريتني منه يستأجر أن مرتضى غالم على عرض مرضه من برأَ ولـما

 تقاضى أنْ حيدث مل ألنه بشدة رفض مرتضى غالم أنّ إال خدماته، على
 جزءا كانتا اللتني القريتني بإجيار ليقبل يكن مل وبالتايل الطبية لعالجاته مقابال

 ميس ال تأجريمها قبوله فإن لذلك فيه، حبقه بشدة يؤمن كان الذي مرياثه من
  .نظره وجهة من كذلك نسله بشرف وإمنا بشرفه فقط

 مت أن له حصلت حادثة وهناك. والسباحة اخليل ركوب أمحد مارس
 كان كذلك. منه مقربة على وجوده تصادف رجل دي على الغرق من إنقاذه

 ونادرا والرياضات لأللعاب قط اهتماما يعر مل أنه إال بسرعة العدو يستطيع
 يكون أن أصدقاؤه طلب ما كثريا. رياضية مباريات يف لالشتراك حتمس ما

 شاعت وقد القتالية، الفنون يتعلمون الفتية معظم كان ألعام، يف حكما
 يكون أن عليه لزاما فكان املرزا عائلة من فردا كان وألنه كثريا، تاملبارزا
 يف أبدا يشترك مل أمحد أن غري والبندقية، والقوس السيف استخدام يف بارعا
  . القتالية الرياضات تلك

 ففي. بالتشكل املستقبلية حياته منط بدأ الشباب، مقتبل أي العمر ذلك يف
 ممتلكات وإصالح نيل هاجس كان دنيويةال اهلموم على املنصب البيت ذلك

 كثريا مولعا صرت األثناء تلك يف:"أمحد غالم يقول. احلديث حمور هو العائلة
 ويقول ،"العامل هذا يف أعيش لست وكأين حىت كبرية لدرجة الكتب بقراءة
 إنه حيث الكتب، قراءة من باإلقالل دائما ينصحين والدي وكان:"كذلك

 عن أختلى أن إىل يرمي وكان بصحيت، ذلك يضر أن علي شفقة خياف كان
 والدي مين يئس:"الحقا ويضيف ،"وأشغاله أعماله يف وأشاركه األمور هذه
. له شيئا يقدم مل مثّ خبزه من أكل ضيف من بقليل أفضل يعدين وصار متاما
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 ألواا علي ويعرض لناظري الدنيوية املباهج يزين أن أراد حنون أب وكأي
 شاغلي تكن مل امللذات هذه إنّ إذ حياهلا وأصم أعمى وجدين مثّ وزخرفها

  ".وتعاىل تبارك اهللا حب إىل لذة؛ كل منبع إىل مشدودا وكنت
نفسي وجدت: "طفولته متذكرا يقول إذ آخر، نوع من حبياة أمحد اهتم 

 عن لطيف كشف يل بزغ مث ريب، إىل بكلييت منجذبا أظفاري نعومة منذ
 كذهٍب كنت. مشيئاته إحدى لتنفيذ أداة ألكون فيه اهللا سيستعملين مستقبٍل

  ".ويسطع يلمع حىت املستقبل يف املقدر الوقت منتظرا الغبار يعلوه
 يب حرمة (تدعى له خال ابنة مع يلعب صغريا طفال كان عندما أنه روي

 فطلب الصغار، األطفال مع حىت أحيانا حيدث كما الصالة موضوع أثري) يب
 عمره صار وملا". الصالة بربكة علي اهللا ينعم أن يل اُدعي "منها أمحد غالم
 عن زواجا يكن مل إذ والده ترتيب وفق يب يب حرمة خاله ابنة تزوج عاما ١٧

 الزواج هذا من أمحد رزق. بدايته من الزواج هذا وتعثر اختيار، أو حب
 األوىل بعاألر السنوات خالل ولدا اللذان أمحد وفضل أمحد سلطان مها بابنني

 إىل وابنيها يب يب حرمة انتقلت. وانطفأ خبا أن لبث ما الذي زواجهما من
 وانتقل صغريا، مات وحيد ولد سوى ينجب مل والذي – أخاه خيص مرتل
  . املنعزلة غرفته إىل عائدا وولديه زوجته رحيل بعد أمحد غالم

 تعرف هعائلت كانت القرآن يقرأ غرفته يف أمحد غالم يوجد ومل حدث إذا
 لوالده صديقا إن حىت. املسجد يف املكث طويل كان فقد عنه، تبحث أين
 ابن سوى أبدا أر مل ولكين ابنني لك بأن ختربين دائما أنت: "يوم ذات له قال

  ".الثاين؟ ابنك فأين واحد،
 السؤال عند يرد ال مطِرقا حييا خجوال فىت كان بأنه أمحد غالم عن عرف

  . باقتضاب إال
 بغزارة يتعرق مرتضى غالم ووجد للعائلة صديق وصل أخرى ناسبةم يف

 فتساءل إقامته، ترتيب من والبد الوصول وشك على حكوميا موظفا إنّ إذ
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 فشرح ولديه، أحد إىل األمر ذا مرتضى غالم يعهد ال ملاذا حينها الصديق
 وظيفة يف غورداسبور يف يعمل األكرب ابنه بأن قائال وضعه مرتضى غالم

 تعال: "وأضاف أيام، عشرة أو أسبوع كل مرة لقاديان يأيت وأنه حكومية
 كان حيث أمحد غرفة إىل وقاده يده من صديقه وأخذ ،"الثاين االبن أريك
 أن غري لربهة هناك وقفا أما ومع النبوية، األحاديث يف كتابا يقرأ جالسا
 أخِبرين،: "ديقهص مرتضى غالم سأل غادرا وملا وجودمها إىل ينتبه مل أمحد
  ".العامل؟ هذا يف يعيش أنه تظن هل

 سجاد يف فاحبثوا أمحد فقدمت إذا معناه ما قال أنه أبيه عن روي كما
  . اجلمعة صالة انتهاء بعد السجاد بني وخزن لُف يكون قد املسجد

 إىل جانب من ويتمشى يديه بني حيمله كان القرآن يقرأ أمحد كان عندما
 صوت مساع عند أهله تندر ما كثريا. املرتل أرجاء بقية ويف الغرفة يف آخر

 يف القدمني حايف ميشي كان الصغرية، الغرفة يف الطويل مشيه حول خطواته
 كتابة أو الكتابة أو القراءة عند املشي عادة الزمته وقد الوقت معظم

  . حياته بقية امللحوظات
 القرآن سنة ٢٠و ١٣ سن بني أي عمره من الفترة تلك يف أمحد درس

 اليت األخرى الكتب أما باستمرار، يقرؤمها كان اللذين البخاري وصحيح الكرمي
 كثريا حيبهما كان اللذان الرومي موالنا ومثنوي اخلريات دالئل فهي درسها
 بعمق درس عشر السادس عامه بلغ وملا. الغيب وفتوح العليا التذكرة وكتايب

 شروحات درس كما اهلندوس لدى قدسامل الفيدا وكتاب اإلجنيل من كال
  .القرآن مع فعل كما بدقة مجيعا عليها وعلّق اإلجنيل حول املسيحيني الكتاب

 االعتراضات إزاء قوية أفكارا لدي إنّ: "لصاحبه حديث يف أمحد يقول 
 سيدنا ضد املثارة االعتراضات غرفيت يف مجعت إذ. اإلسالم ضد يثريوا اليت

  ".حقا آالف ثالثة ووجدا وسلم عليه اهللا صلى حممد
  !بالفعل مهامه اإلسالم عن املدافع بدأ لقد 
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 والقلق االنشغال دائم والده صار العشرين سن يف أمحد أصبح عندما

 والده، وفاة بعد معيشته نفقات أمحد سيتدبر كيف سيما ال خبصوصه،
 يثريها اليت للضجة سببا ير مل الذي ابنه اةحي منط وباستمرار انتقد ما وكثريا
 يتعلق فيما فقط ليس املاديات جتاه اهلدوء وهذا. املعيشة مسائل حول والده

 للعائلة صديقا مرة ذات مسع أن حدث إذ الغري، جتاه أيضا ولكن شخصيا، به
 الناس يقلق ملاذا يفهم ال إنه حينها أمحد فعلّـق عمل، فرصة ضياع يشكو
  . املادي والنجاح املال صوصخب كثريا

 عليه وأنّ العائلة ممتلكات إدارة يف املساعدة ابنه على أنّ مرتضى غالم قرر
 العائلة ثروة السترداد خيوضها كان اليت القضائية املعارك يف مساعدته كذلك
 تلك يف أبيه مشاعر والثمانني اخلمسة كتبه أحد يف أمحد ذكر وقد. الضائعة

 تلفت مل أا مع الدنيوية للشئون توجيهه يريد أبوه كان إذ حنوه، الفترة
 ولنيل لوالدي طاعةً -  رأيت فإنين ذلك ومع: "... أمحد غالم يقول انتباهه،
... والدي خلدمة نفسي تكريس - األمور تلك يف حبا وليس تعاىل اهللا رضى
 سبيل على الدنيوية األمور إىل هذا ابين أوجه إنين يقول ما كثريا وكان

 - الدين منهج أي – ينتهجه الذي املنهج أن جيدا أعرف فإين وإال لترحم،ا
  ". هباء أعمارنا فنضيع حنن أما والقومي، السليم املنهج هو

 دون يتم اهلندية احملاكم يف القضايا يف الفصل كان الزمنية الفترة تلك يف
 انتك فمثال احلسبان، يف املختلفة املهام إلجناز الالزم الوقت عامل وضع
 مجيع ولسماع اإلجراءات مجيع الستكمال تعطى واحد يوم مهلة هناك

 جاهزيته عن يعلن القاضي وكان واحد، وقت يف بالقضية املعنية األطراف
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 عليه والـمدعى الـمدِعي على ينادي حاجب طريق عن القضية لسماع
 قد يكون أن بعد موجودا يكن مل احلظ سيئ طرفًا أنّ حدث وإذا. بامسه كلٌّ

 للطرف اعتبار بدون يستكمل القضية مسار فإنّ االنتظار من أيام عدة قضى
 الكرمي القرآن دراسة يف هذا االنتظار وقت يستغل أمحد غالم كان. الغائب
 يروي الكرمي القرآن يف واالستغراق االماك هذا عن. شديدين وتركيز بعمق
 تستغرق رحلة يف بطاال إىل ديانقا من مرة ذات أقلته اليت الثريان عربة سائق
 قراءة ويعيد يقرأ كان الرحلة مدة وطيلة أمحد إن يقول ساعات، مخس مدة

  . الفاحتة سورة هي القرآن من واحدة صفحة
 – ِدلْهوزي منطقة يف مرتضى رفعها اليت القضايا جلسات معظم عقدت

 وترتفع نقاديا عن ميل مئة مسافة وتبعد سابق حباكم تيمنا مسيت تلة وهي
 الهور يف تعقد القضايا بعض كانت كما البحر، سطح عن قدم ٨٠٠٠
 ممرات من بقليل أفضل الطرق كانت ميال، ٧٠ مسافة قاديان عن البعيدة
 مما الوقت ذلك يف اخترعت قد عامة مواصالت وسائل هناك يكن ومل ترابية
 بضعة قتاستغر اليت الرحالت تلك يف قدميه على املشي أمحد على أنه يعين
 وكان املشي فضل أمحد غالم ولكن وخادم حبصان يزوده والده كان. أيام

 مسافة املشي يستطيع أمحد كان لإلقامة، مكانا ليعد قبله اخلادم يرسل
 بغرض اقتناعه عدم من الرغم وعلى. يوميا ميال وعشرين مخسة إىل عشرين
 وخضرة املهيبة واجلبال ةالطبيعي املناظر بروعة متتعه الحقا ذكر أنه إال رحلته
 عن متاما اختلفت اليت اجلبال عرب املتأللئة الرقراقة واجلداول اخلصيبة املراعي

استشعرت لقد: "الشتاء يف والرطوبة والطني الصيف يف قاديان وغبار حر 
: كذلك وقال ،"يب حييط ما كل يف الالمتناهي وجالله تعاىل اهللا مجال

  ".تعاىل هللا أكرب بقرب وشعرت"
 فقد الضائعة العائلة أمالك الستعادة القضائية والده معارك عن وفضال

 أنْ حدث حيث املستأجرين، مع أخرى عرضية قضايا كذلك له كانت
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 حينها، هلم أجره قد بستان يف أشجارا لقطعهم املستأجرين بعض والده قاضى
 وجودامل الشجر ألنّ هذه دعواه يف حمقا يكن مل والده أنّ أمحد غالم شعر
 قيمة تكون أن الطبيعي ومن متاما كاحملصول نتاجها من جزء هو األرض على

 ملتابعة ذهابه سبق الذي اليوم ويف. املستأجرين حق من األشجار هذه بعض
 سيذهب بأنه املسجد يف الناس أخرب العشاء صالة وبعد القضايا هذه

 أن أطلب ال أنا احلق، ينتصر أن الدعاء أرجو: "والده أمر على بناء للمحكمة
 يكسب أن نرجو احلقيقة، أين يعلم تعاىل فاهللا صاحلي يف احلكم يكون

 أنه يف يشكّون خصومه يكن مل". كان مهما تعاىل اهللا عند الصدق وينتصر
 ألي يلجأ لن وأنه فيها لبس ال اليت الواضحة احلقيقة خبالف شيئا سيقول
  . مصاحله حتقيق بغية مبالغة أو حتريف

 ينوي عما أمحد سأل العائلة حمامي أن عائلته ختص أخرى قضية يف حدث
: احملامي فقال والصدق احلق هو مبا يديل سوف بأنه فأخربه شهادته يف ذكره

". القضية وأسحب أنا أذهب بل اجللسة حتضر أن احلالة هذه يف داعي ال"
 صدر مث فيها شهد الذي أمحد غالم شهادة عليه املدعى طلب ثانية قضية ويف

: عندها أمحد تعليق كان عائليا، خصاما أثار ما اخلصم صاحل يف فعال احلكم
  ".احلقيقة إنكار مين يتوقع أن ميكن ال"

 النظر بغض احلق، وقول بالصدق التمسك يف شهرته أن فيه شك ال مما 
 خيربون كانوا ما كثريا اخلصوم أن لدرجة ثابتة صارت املترتبة، النتائج عن

 موضوع حول أمحد غالم بإفادة التمسك ويقبلون يرضون همأن القاضي
 دون هي كما بالوقائع وخيرب احلقيقة عن حييد ال أمحد غالم وكان زاع،ـالن

 بعض والده خسارة إىل أحيانا أدى ما للشهادة، يستدعى كان عندما مواربة
 من القرويون طلب آنفا املذكورة واملستأجرين األشجار قضية ففي. القضايا
 أمام أمحد غالم إفادة وكانت املوضوع حقيقة عن أمحد غالم سؤال القاضي
 كانوا الذين اخلدم وعاد والده، ضد القاضي وحكم القرويني، لصاحل القاضي
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 عن مرتضى غالم سأهلم وملا قصري، بوقت قبله البيت إىل احملكمة يف بصحبته
 وعندما اجللسة، نتيجة يعرفون ال بأم وقالوا جييبوا أن خافوا القضية جمريات
 كانت شهادته أن حقيقة إخفاء حياول مل القضية عن وسِئل أمحد غالم وصل

 مغادرة منه وطلب غضبا والده انفجر عندها القضية، خسارة وراء السبب
 الطعام له قدمت والدته أنّ غري أخرى، مرة املرتل هذا يف يطعم لن وأنه املرتل
 إىل العائلة مرتل أمحد غالم ترك مثّ غضبا، يطيستش أبوه كان بينما أيام لعدة
 يف أرسل الذي والده عن الغضب هدأ حىت شهرين مدة هناك وأقام بطاال
  .طلبه

 القضية، يف النظر وقت عند الظهر صالة موعد حان أخرى قضية ويف
 أطراف على احلاجب ونادى للصالة، وذهب شيء كل أمحد ترك وبالطبع

 لتغيب لصاحله احلكم القاضي من وطلب رصةالف اخلصم فانتهز زاعـالن
 دراسة وبعد طلبه، رفض القاضي ولكن احلضور، عن الدعوى صاحب
 والد أي الـمدعي لصاحل القاضي حكم عليه املدعى وسؤال القضية أوراق
 عليها نودي قد قضيته أن له قيل صالته من أمحد غالم فرغ أن وبعد. أمحد

 وأخرب اخلصم، لصاحل فيها حكم قد القضية نأ معتقدا احملكمة قاعة فدخل
 ترك يستطع ومل قضيته على نودي عندما الظهر يصلي كان أنه القاضي
 وروى متفهما، رأسه القاضي فهز القضية يف النظر يعاد أن وطلب الصالة،
 أمحد لصاحل القضية يف حكم قد أنه له وقال ابتسم القاضي أن الشهود
  .بالفعل

 عائلته وأمالك ضياع الستعادة األساسية القضائية دهوال معركة كانت
 فالتكاليف وبالتايل وأعلى أعلى وحماكم مستويات إىل وترفع تستمر املفقودة
 اإلنفاق يف أغدق مرتضى أن خاصة وكربت، تراكمت الالزمة القضائية

 القضائية نفقاته جممل قُدرت قضية آخر يف أنه حىت الفترة تلك يف عليها
 ٢٠٠ بلغ العسكرية اخلدمات معاش أنّ مالحظة مع روبية ٧٠،٠٠٠ بقرابة
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 احلياة مدى املؤجرة قرى للخمس السنوي اإلجيار مبلغ وأنّ السنة يف روبية
  .العام يف روبية ٧٠٠ كان

 بضعة القضية يف البت واستغرق الهور إىل أخريا القضائية املعركة وصلت
 يحِضر املرزا عائلة ألصدقاء خادم كان األيام تلك من يوم كل ويف أيام،

 يرجع أن اخلادم أمحد أخرب أن مرة وحدث احملكمة، إىل أمحد لغالم الغداء
 يف البقاء يف يرغب ال إنه إذ هناك وسيتغدى مرتله إىل سيعود ألنه بالغداء
 أمحد غالم ظهر قصري بوقت وبعدها. تعبريه حد على هذا من أكثر احملكمة

 لقد.. ال: أمحد غالم فرد رحبنا؟ هل: والده فسأله اهحمي تعلو رضا وابتسامة
 األبد إىل الدعاوى رفع اية عىن ذلك ألنّ السعادة؟ هذه إذا فلماذا. خسرنا

 باملطالبة هذا بعد ينشغل لن أي أعلى، مستوى إىل القضية رفع ميكن ال إذ
 وتكريس القانونية واإلجراءات املصطلحات نسيان اآلن ومبقدوره اليائسة

 اية أخرى جهة من لوالده عىن ذلك ولكن. القرآن ودراسة للعبادة وقته
 اقتصرت ما بني الكبري للفارق األمل وخيبة باملرارة وشعورا أحالمه رحلة
  .صبيا كان عندما ميتلكه كان وما حاليا عائلته ممتلكات عليه
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 بعد اإلفالس إىل األمر به ينتهي أن من وفهوخ عليه أمحد والد قلق تعاظم
 حتما سيتوقف كعسكري التقاعدي فراتبه يوم، بعد يوما يزداد وصار وفاته
 موته بعد كذلك سيتوقف حياته مدى على اخلمس القرى وإجيار وفاته بعد

 أراضي معظم العائلة امتلكت لقد أجل. العائلة رزق مورد مها هذان وكان
 التعلق (باسم يعرف ما أو القرى إيراد من باملئة مخسة لغمب هلا ويعود قاديان
 يستأجر أن يف يرغب مل أحدا ألنّ جدا ضئيل املبلغ جمموع أن إال ،)داري

 امتلك والده أن ومع يذكر، ماديا عائدا األرض تدر ال آخر مبعىن قاديان؛ يف
 دأمح غالم بني مقسمة ستكون أا إال أخرى بلدات يف وبيوتا متاجر بضع

  . وأخيه
 وجد والعشرين التاسعة سن أمحد غالم بلغ عندما أي ١٨٦٤ عام ويف
 مديرية يف احملكمة يف ككاتب وظيفة له أمن بأن له رزق مصدر والده

. ميال ١٥٠ مسافة قاديان عن تبعد اليت سيالكوت ملقاطعة املدنية األحوال
 حياته، منط ىعل تؤثر مل أا إال أمحد غالم سكن مكان الوظيفة هذه غريت

 على الباب ويغلق دوامه انتهاء بعد فورا إليها يعود بسيطة غرفة هناك استأجر
 العشاء، وجبة له يؤمن كان الذي املرتل لصاحب مرة إال يفتحه وال نفسه
  .إزعاج دون للصالة صغرية باحة باستعمال له مسموحا كان كما
 حىت وحيدا، وقته قضائه كيفية عن به احمليطون يتساءل أن الطبيعي من 
 الباب يفتح عندما غرفته داخل إىل النظر يسترقون كانوا اجلريان بعض إنّ

 ورمبا السجود يطيل كان وأحيانا. القرآن يقرأ أو يصلي كان إما أنه ليجدوا
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 يا اهللا يا:"يدعو مرة اجلريان أحد مسعه. طويلة لفترة الواحدة السجدة يف بقي
  ". تعينين أن دون معناه أدرك أن مبقدوري وليس املقدس كالمك هذا ريب

 إقامته مكان إىل القضايا أصحاب من أناس األحيان بعض يف يتبعه كان
 أمحد غالم ولكن املكاسب، هلم وحيقق قضاياهم يف ليتدخل رشوته بغية

 املرتل صاحب من وطلب رؤيتهم، حىت أو هؤالء مقابلة وحزم بشدة رفض
 يف احملكمة مكتب يف الرمسية دوامه فترة خالل للنظر استعداده هلم يشرح أن

 ليحيد يكن مل ولكن الناس مساعدة أحب. املتاح وفق ومساعدم قضاياهم
  .أخرى بطرق هلم العون وقدم اهلدف هذا سبيل يف زاهةـالن عن

 من صغريا جزًء تستهلك اليسري طعامه وأجرة البسيطة غرفته إجيار كان 
 وقدم البين، الشديد العوز ذوي اجلريان مساعدة يف الباقي املبلغ وبذل دخله

 هلم أيضا وقدم والده من اكتسبها اليت الطبية معلوماته من العالجية املساعدة
 إلجراء الرمسية مهماته يف يرسل كان عندما الناس أبدا يستغل مل. الدواء

 يطةاحمل القرى إىل األحيان بعض يف يرسل كان إذ لعمله، التابعة املقابالت
 يف احملكمة، إىل الواردة القضائية زاعاتـالن يف معينة أدلة تفاصيل لتدوين

 واإلقامة املأكل بتأمني املطالبة املوظفني معظم عادة جرت املهمات تلك
 مل أمحد أنّ إال للنفقات، وماال للتنقل وحصانا املصاحب وللخادم ألنفسهم

 كان الذي حلصانه لفوبالع الطعام من أوده يقيم مبا واكتفى ذلك يفعل
 ما نادرا. األقدام على مشيا السري غالبا فضل ألنه الوقت معظم اخلادم ميتطيه
 يتحدث كان أنه إال املكتب، أحوال عن العمل فترة أثناء زمالئه إىل حتدث
 العداء حول حوار مرة ودار الدوام، بعد بيوم إىل عائدين سريهم أثناء معهم

 أمحد، غالم ضمنهم ومن بينهم فيما التسابق وقرروا العمل زمالء بني األسرع
 أول كان بأن زمالءه أدهش فقد احلوار هذا يف معهم يشترك مل أنه ومع

 ذا فوزه إن الواقع يف. عليه املتفق السباق اية موضع - اجلسر إىل واصل
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 وكذلك وإيابه، ذهابه يف الطويلة األميال مشى فلطاملا مفاجئا ليس السباق
  .والئقا رشيقا جسمه على حافظ قد -كميته قلة على- غذاؤه كان

  .ووحدة ِجد يف سيالكوت يف هادئة حياة عاش
 واملسلمني والنصارى اهلندوس من كل مناقشة إىل مدفوعا نفسه وجد
- ) سني بيهم هالل (يدعى هندوسي حمام أصدقائه ضمن من وكان. كذلك
 وكيل منصب حينها شغل والذي -بطاال يف له دراسة زميل كان الذي

 التقيا ما وكثريا والكيمياء بالطب واشتغل املسيحية املدرسة ورئيس احملكمة
 وعن. أمحد غالم إقامة مكان عن بعيدا يكن مل الذي الكيميائي متجر يف

 وااز، القانون مها الطب يف كتابني أمحد غالم درس) سني بيهم هالل (طريق
 النقاشات إحدى ففي. الدينية األمور لىع انصبت حماوراما أغلب أنّ إال

 وحدها الظاهرية الصالة بشعائر التقيد إن:"أمحد قال الصالة حول بينهما
 دينية زعامة باتباع نفسه املرء يلزم أن كافيا ليس ألمحد ووفقا". كافيا ليس
 إذ الدين سبل يف بنفسه جياهد أن من إنسان لكل بد فال أثرها ويقتفي معينة
 لَمع اللَّه وِإنَّ سبلَنا لَنهِدينهم ِفينا جاهدوا والَِّذين� الكرمي رآنالق يقول

ِسِننيحكبوت [�الْممن العديد سيالكوت يف أمحد قابل كما]. ٧٠ العن 
 كانوا الذين اهلنود املتنصرين من وأتباعهم التنصرييني املسيحيني الدين رجال

 يواجه مل بضراوة، اإلسالم ويهامجون األسواق يف ةباملسيحي بالتبشري يقومون
 معهم دخل وإمنا العامة، التجمعات يف املأل على الالذعة محالم أمحد غالم

  . جادة خاصة مناقشات يف
 امسه إسكتلندي قس آنذاك كانوا الذين املسيحيني املبشرين بني ومن

 يضبط لقسا وصار له، مقربا صديقا صار أنْ لبث ما الذي) بتلر ريف(
 أو ملرة احملكمة من أمحد غالم مرزا خروج موعد مع املسائية نزهته موعد
 يستكمالن حيث مرتله إىل سريا أمحد غالم يصحب كي أسبوعيا مرتني

 مولده حبكم بتلر، للقس كان. لساعات امتدت اليت الطويلة نقاشاما
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 هذا وانتقل الربوتستانتية، النظر وجهة من باإلجنيل عميقة معرفة ونشأته،
 الالحقة السنوات يف صار حىت أمحد إىل ومذهل عميق بشكل واملعرفة العلم

 ترق مل. الكرمي القرآن من ا يقتبس اليت نفسها بالسهولة اإلجنيل من يقتبس
 به التقوا الذين فيها الرفيعة املقامات وأصحاب الكنيسة لرجال الصحبة هذه
 املتميز بتلر القس مستوى على ألسفا يشبه ما يبدون وكانوا املناقشات يف

 إىل ذهب بريطانيا إىل العودة بتلر القس أراد عندما. أمحد بغالم وعالقته
 الوقت ذلك يف الربيطانيون كان ليودعه، أمحد يعمل حيث احملكمة مكتب
 يقلل أن ينبغي شيء ال وأن للبالد احلاكمة الطبقة بأم راسخ اعتقاد لديهم

 مكتب إىل ذهابه أثناء باملفوض بتلر التقى أن وحدث ،هلم الناس احترام من
 أجابه القس أنّ إال هو، لزيارته قدم القس أن املفوض وظن أمحد، غالم

 للموظفني يكن مل. أمحد غالم مرزا لوداع احلقيقة يف أتى قد أنه بلطف
 جيلس أمحد كان عليها، جيلسون مكاتب البسيطة الوظائف يف احلكوميني

 بتلر القس جلس وقد اآلخرين، الكَتبة زمالئه بني األرض على حصري على
 املوظفني مجيع دهشة وسط يودعه أن قبل معه وحتدث جبواره األرض على

 فخور وأنه عظيما دينيا مفكرا أمحد بتلر القس عد. كذلك والربيطانيني اهلنود
 شئون يف وتصادما اختلفا عالقتهما مدى وعلى. اإلنسان هلذا مبعرفته جدا

 أنّ بتلر القس قال جلساما من جلسة ففي معينة، دينية نقاط حول كثرية
 من املوروثة اخلطيئة عار من حمررا يكون حىت عذراء من ولد قد املسيح السيد

 أيضا هي مرمي السيدة أوليست متسائال أمحد غالم عليه فرد بنيه، لكل آدم
 آدم أغوت من هي -املقدس الكتاب وفق-  حواء أوليست بل آدم؟ بين من

 بتلر القس فبهت خاطئا؟ صار بسببها واليت احملرمة الشجرة من الفاكهة ألكل
  .اجلواب عن وعجز

  اإلسالم؟ عن كمدافع أمحد غالم سرية كانت كيف
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 متواضع فهو عينيه، يف فريدة وِسمة نور هناك كان:"يقول له وصف هناك
 قدرة لديه تواضعه عن وفضال املشاعر، يف اتقاد مع الطباع هادئ قوة، يف

 هذه".  يبتسم كأنه للناظر ويبدو دوء يتكلم. اآلخرين فظاظة حتمل على
 يف تذكر ما دائما كانت -حمياه على املرتسمة االبتسامة – فيه الفريدة السمة
. سواء حد على ومعارضيه أنصاره قبل من حياته مراحل كل خالل وصفه
 به حتيط روحاين وصفاء نور من هالة كأنّ يبدو: "بقوله أصدقائه أحد وصفه
 ورمحة بـمحبة يوصف ما منه يفيض كان". يكتنفه مساوي ألق من ووهج

 تظهر دائما وكانت" روحه وألعماق لشخصيته طبيعي انعكاس: "عنها قيل
 املادحة األوصاف أما. دائم وهدوء متألقة ابتسامة صورة يف وجهه على

 النور من متوهج وشعاع روحاين وصفاء تألق عن فتحدثت األخرى
 إذ اخلارجي، ملظهره مباشر وصف هناك. والسالم الصفاء وأنوار السماوي

 شائع وهذا باهتة محرة تشوبه" قمحي لون ذات "صافية بشرة له أن عنه قيل
 أقسى يف حىت – قيل كما – الشحوب أبدا عليه يبد مل.اهلند مشال سكان بني

  .الكرب فترات
   خلوته؟ يف الشخصية همصائب على يبكي كان هل
 يترك مل كما ال، أو بنعم جيزم أن يستطيع احلياة قيد على أحد يوجد ال
 بالصدفة مسعته قد أا تروي قلة هناك أنّ إال ذلك، عن مكتوبا نصا أحد

 بدموع منتحبا يبكي أحيانا كان حيث منفردا الصالة يف منهمكا كان عندما
 موضع عند تبتل األرض كانت: "لقا أحدهم إنّ حىت. صالته أثناء غزيرة
  ".عينيه

 ذا وكان اللون أسود كان شعره بأن الفترة تلك يف حرفيا شكله وصف
 عريضة وجبهة" وكثيفة طويلة "أهداب وله داكنتين بنيتني وعينني كثيفة حلية

  .ومستوية باعتدال
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مع مناقشاته من الرغم على عذابا سيالكوت يف حياته فترة أمحد غالم عد 
 لرجل قال كما". يل سجنا سيالكوت كانت:"يقول واألصدقاء، املبشرين

 جمموعة يف وحيدا هناك عشت لقد:"أمه من املالبس ببعض قاديان من له أتى
  ".حشد يف ومنعزال
 يفوت ومل اإلسالم، يكره هندوسيا موظفا العمل يف املباشر رئيسه كان

 رئيس كان وألنه باإلسالم، فتستخ اليت تعليقاته ميرر حىت بسيطة ولو فرصة
 هذا أنّ إال كذلك، الديين النقاش يف سيغلبه أنه ظن العمل يف أمحد غالم
 رئيسه يدع أن أصدقائه أحد نصحه. أمحد غالم مع التحقق صعب الظن
 رفضا رفض أمحد غالم أنّ إال" عليك األمور تسهل حىت "النقاشات يف يهزمه

 وهكذا. تعبريه حد على دفاع دون يهاجم ماإلسال ترك يستطيع ال ألنه باتا
ـُرتهلا اليت السطحية الالذعة التعليقات إزاء صمته عدم عواقب احتمل فقد  ي
 ضيقه مدى عن الحقة فترة يف أمحد حتدث. مرءوسيه على خبيث رجل به

 أنواع كافة مقابلة على أجربته فيها وظيفته ألنّ سيالكوت يف حياته من
 معظمهم لدى القلبية الرغبات أنّ وجدت إذ رؤيتهم؛ من أحتري كنت:"الناس
 وجدت كما مشروعة، غري أو مشروعة بطرق املال مجع على مقتصرة كانت

 فحسب الدنيوي التقدم إحراز على مقتصرة والنهار الليل يف مساعيهم جلَّ
 الذين املوظفني بني من النادرة القلة سوى أجد ومل. القصرية احلياة هذه يف

 من الفاضلة األخالق على أنفسهم فريوضون تعاىل اهللا عظمة يذكرون كانوا
 الباطنية والطهارة اخلَلْق ومواساة واالنكسار والتواضع والعفة والكرم اِحللم
  ".والورع املقال وصدق احلالل وأكل
 والعجرفة التعايل يف الشيطان إخوان منهم الكثريين وجدت بل"

. الرذيلة األخالق بأنواع واالتصاف الدين اهجت واإلمهال اخلُلُقي واالحنراف
 فقد البشر أنواع خمتلف على أتعرف أن اقتضت تعاىل اهللا حكمة أن وحيث
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 قضيت أين غري. الناس من األنواع تلك مجيع معية يف أكون أن يل اهللا قَدر
  ".والفساد اإلمث حلياة بالكراهية وشعور أمل يف كلها األيام تلك

 سيالكوت إىل وصوله على سنوات أربع مرور دبع أي ١٨٦٨ عام يف
 ويعود وظيفته من يستقيل أن منه تطلب والده من رسالة أمحد غالم تلقى
 حمطة ويف. والده قاله ما أمحد نفّذ وقد وخبطَر مريضة والدته ألنّ بيته إىل فورا

 سائق أخربه وقد ملالقاته حبصان عربة له أرسل قد والده كان بطاال يف القطار
 على العميق بالقلق أمحد غالم وشعر كثريا، ساء قد أمه حال أنّ عربةال

 اخلرب وقع لتخفيف حيلة معه السائق كالم كان األمر حقيقة يف. والدته
  .توفيت قد أمه كانت إذ عليه احلقيقي

 كل مع وكرمية لطيفة نبيلة سيدة -يب يب جراغ السيدة - أمه كانت
 هلا يدعو كان ما وكثريا بشدة أمحد غالم افتقدها وقد. والفقراء احملرومني
.بالرمحة
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  السابعالسابعالسابعالسابع    الفصلالفصلالفصلالفصل
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 النبوية واألحاديث الكرمي القرآن لدراسة يومه جلّ اآلن أمحد خيصص
 من الكرمي القرآن تفاسري من هائال كَما املرحلة هذه يف مجع إذ والسنة،
 وصار طويلة، قرون مدى على ظهرت اليت النظر ووجهات اآلراء خمتلف

 إصدارات من نفسها الكتب مجع إنه حىت التفسري كتب من العديد لديه
 عليه حصل قد وكان خمتلفة إصدارات من اإلجنيل كذلك لديه كان. خمتلفة

 الروم كنيسة ومن الربوتستانتية يةريالتبش األمريكية الربيطانية البعثات من
 وقد املنطقة، يف املوجودين وداليه من التوراة عن فضال أيضا، الكاثوليك

 اهلندوسية من كل وتفاسري كتب إىل باإلضافة مجيعا دراستها على عكف
 املستأجرة، غرفته يف طبعا جرت الدراسة هذه كل. السيخ وديانة والبوذية

 املنـزل من اخلارجي الرجال جناح يف يربحها مل اليت نفسها الصغرية الغرفة
 هذه يف يكن مل. الدينية دراسته يف وعقله قلبهب عاش بينما جبسده سكنه الذي
 خادم يقاطعه أن أو الطعام لتناول باخلروج دراسته قطع إىل مضطرا الغرفة
 يسحبها سلة يف له الطعام يوضع بأن األمر هلذا أمحد رتب إذ غداءه؛ حمضرا

 أثناء والدراسة القراءة عن ينقطع ال حبيث جاهزة تكون حينما غرفته إىل
  .أكله
 على هجوم فترة الفترة تلك -كذلك كثريون ومسلمون - أمحد عد لقد 

 القارة شبه أبواب اهلند يف الربيطاين االحتالل فتح إذ له؛ وتراجع بل اإلسالم
 الربيطانيني من معظمها كانت اليت التنصريية للبعثات مصراعيها على اهلندية

 وأملانيا األمريكية ةاملتحد كالواليات أخرى بلدان من بعثات إىل باإلضافة
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 أتاحها فرصة الربيطاين احلكم عدت اليت األخرى األوروبية الدول وبعض
  . املسيحية إىل الشرق لتحويل الرب
 مسألة تضع الربيطانية املدنية احلكومة أو العسكرية املؤسسة تكن مل

 حاولت اليت الضغوطات مع حىت اهلند، يف لوجودها جوهريا سببا التنصري
 الربيطانية احلكومة أن إال الربيطانية، احلكومة على ممارستها التنصريية البعثات
. لطرف احنياز أو تدخل دون حبرية والتنافس بالوجود األديان جلميع مسحت

أمحد نفس يف والقبول االستحسان كل الربيطاين السالم من اجلو هذا لقي .
 احلكومة قبل نم تفضيلية معاملة أي املسيحية تلق مل األساس هذا وعلى

 ديانة أا مع األخرى باألديان أسوة املساواة قدم على كانت بل الربيطانية
 بتحسني ما شخص رغب إذا أنه الناس من كثري اعتقد لذا احملتلة، الدولة
 التقدم لتحقيق مساعيه يف كثريا سيساعده تنصره أنَّ من بد فال وضعه

 فرض الربيطانيون حاول ما افنادر. حقيقيا يكن مل هذا ولكن الدنيوي،
 املرء كون ولكن. اخلاصة ثقافتهم للهنود أن حقيقة يعون كانوا لقد ثقافتهم؛
 الغريب وللتعليم املسيحية التبشريية املدارس يف للتعلم الفرصة يعطيه مسيحيا
  . احلكومية الوظائف دخول فرص من وحيسن كما عام، بشكل

 أصبح وجودها أنّ إال هلندا معظم على جديدا دينا املسيحية كانت
 يضمون التنصرييون القساوسة كان وبينما الربيطاين، االحتالل بعد ملحوظا

 قد زعامام أن املسلمني من لكثري يبدو الوضع كان املتنصرين من املزيد
ـُرت العقيمة، واجلداالت املناقشات فتات على افتوا  اخلالية املساجد وكث

 يكون املسلمني على وقت سيأيت بأنه حممد الماإلس نيب تنبأ. املصلني من
 املنظر اجلميلة املساجد يبنون فقد لبابه، ال الدين قشور على منصبا اهتمامهم

 مساجدهم أنّ إال واحلرير، بالديباج املصاحف ويكسون الزخرف البديعة
. بتعاليمه العمل سيهجرون ألم مهجورا سيكون وقرءام خاوية ستكون

 الفترة، تلك يف الكثريون تركها اإلسالم يف املفروضة خلمسا فالصلوات
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 الشعائر على مقتصرة الروح من خالية عادات منهم اآلخر للبعض وصارت
 املعروف احلديث يف اإلسالم حياة من الفترة هذه حممد أجمل وقد. الظاهرية

 ومن رمسه إال القرآن من يبق ال املسلمني على يوم يأيت": ٢املسلمني عند
  ".امسه إال اإلسالم
 االحنطاط، هذا إىل املسلمني حال آلت كيف الدائم أمحد تساؤل كان
 ؟التبشريية أنشطتها األخرى األديان تكثف بينما ممزقا اإلسالم أصبح وكيف

: معناه ما تقول الفارسية باللغة قصيدة يف حينها املضطربة مشاعره ووصف
 أيها اهللا عند به حتتجون عذر فأي التراب إىل عينيك أمام اإلسالم هوى لقد"

  "الترف؟ يف الغارقون املسلمون
 األوروبية املستعمرات مجيع ويف اهلند يف التنصريية اإلرساليات وِجدت

 يف إسالمية إرساليات أي هناك يكن مل األخرى اجلهة على ولِكن العامل حول
 يكن مل ولكنه اإلسالم وضع جتمد األمريكية؛ املتحدة والواليات أوروبا
 التعاليم يف األساسية األخالقية للقيم املسلمني إمهال ومع إذ. يتقهقر

 بالـهدي واعتزاز يقني عندهم يكون أن البد أمحد، قال كما اإلسالمية
 جوانب كافة تنظيم شأا من اليت فيه اليت الشرعية وبالتعاليم وِصدِقه القرآين

  .اليومية احلياتية تعامالم
 االختالفات عن النظر بغض اإلجنيل بصدق آمنوا املسيحيني بأن أمحد قال
 قسمني إىل انقسموا قال كما املسلمني ولكن الصغرية، القضايا حول بينهم
 املنـزلة الكرمي القرآن أعطوا من هناك فكان اإلسالم؛ بأساسيات يتعلق فيما

 الشريفة النبوية باألحاديث األخذ رفضوا أخرى جهة من ولكنهم األمسى
 النبوية األحاديث أعطى فقد املناقض اآلخر الفريق أما موثوقة، غري وحسبوها

 مرزا اعتقد. القرآن على حاكما احلديث جعلوا إم حىت الكربى األمهية
                                                 

 اهللا رضي طالب أيب بن علي عن) ٣١-٣/٣١٧ " (اإلميان شعب " يف لبيهقيا أورده 2
 )املترمجة(. عنه
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 وأنّ وتعاليمه، لإلسالم واألعلى األول املصدر هو القرآن أنّ أمحد غالم
 األحاديث أنّ أي. الكرمي القرآن لفهم هداية مصدر هي الرسول أحاديث

 حممد النيب سنة أنّ وأوضح. به أُِخذَ وافقه وما القرآن على تعرض أن جيب
 هم الذين صحابته طريق عن الريب من اخلايل الثابت بالتواتر وصلت العملية
ـُجمع فلم اللفظية األحاديث أما النبوية، للهداية املوثوق املصدر  بعد إال ت

 القرآن على األحاديث مجيع عرض جيب أنه محدأ واعتقد. حممد النيب وفاة
 األحاديث يف الُمتضمن اهلَدي من العظيم الكنـز لإلسالم يـحفَظ حىت

  .النبوية
 أمحد  فيه يقبل ال والذي اهللا من به املوحى احلق اهللا كالم فهو القرآن أما

 واليت – القرآن آيات من بعضا فإنّ املسلمني لبعض ووفقا أنه إال نقاش، أي
 فكرة أمحد  رفض..  أخرى آيات نسختها قد - آية ستمائة إىل تصل قد

 القرآن، يف حكْم أو كلمة أو آلية نسخ ال أنْ واعتقد بتاتا؛ القرآن يف النسخ
 أو تبديل أدىن البتة عليها يطرأ ال حممد للنيب ا أوحى اليت اهللا فكلمات

  .شكل بأي إنسان أي من حذف
 عنه عرف’’:بطاال يف طفولته صديق – البطالوي نيحس حممد عنه كتب

 حيتفظ كان الدراسة أثناء ويف واألذكار، النبوية املدائح لكتب حبه صغره منذ
 واملسيحية والشيعة السنة كتب عن فضال اهلنود وحتفة اهلند حتفة مثل بكتب
 األ اإلسالم عن دفاعا الكتابة يف الرغبة متأله كانت لقد. املناظرات وكتب

 ‘‘.األديان مجيع على اإلسالم ظهور إىل السبيل برأيه
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  الثامنالثامنالثامنالثامن    الفصلالفصلالفصلالفصل
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 دفعه بـهدف ابنه على الضغط على وآخر حني بني مرتضى مرزا دأب

 التعليم يف عمال عليه وعرض حياته، لباقي معيشته له يؤمن عمل مزاولة إىل
 وكتب رفضها، أمحد أنّ إلّا انقادي من القريبة كابورثاال والية يف احلكومي

 نوع أي تويل يف رغبة أي يل ليس:"فيها قائال أبيه إىل رسالة يف رفضه أسباب
 الصنع البييت اخلشن النسيج من ثوبني هو أريده ما كل إنّ الوظائف، من

 يف ما كل هذا. توافره ميكن شكل أي أو نوع أي من اخلبز من وكسرة
 يف أيامي باقي أقضي أن أرجو فإين عليه بناءو:"قال أخرى رسالة ويف". األمر
 فال... تعاىل اهللا بذكر ومنشغال الناس صحبة عن بنفسي نائيا منعزل ركن
  ".فانية دنيا إا... العامل هذا يف دائم شيء

 ألين يسعدين توجهه إنّ:"قائال ابنه توجهات على له لصديق مرتضى علّق
 حني وبني ولكن". املستقيم ريقالط هو وراءه يسعى الذي الطريق أنّ أعلم

 لصديقه عنه عبر كما السطح على يطفو أن ابنه على قلقه يلبث ما وآخر،
 حماطا اليوم طول وجيلس مغرا من الشمس طلوع يعرف ال إنه:"قائال

  ".املسجد إىل ذهابه أوقات باستثناء بالكتب
 قلة سوى فهيعر مل عزلته بسبب أنه إال معروفة عائلة من أمحد حتدر ومع

 هذه وبسبب. بالقرآن ضليع كعامل يقدرونه الذين بالدين املهتمني الناس من
  . البطالوي حسني حممد السابق زميله ملواجهة اُستدِعي عنه املعروفة الصفة

 أهل مجاعة يف عضوا منها وعاد للدراسة دهلي إىل حسني حممد سافر
 أثار ما متشددة نظر وجهات تبىن يالذ الديين التيار هلذا منظِّرا بل احلديث،

 رجل استغل لبطاال أمحد زيارة وعند لذا. جريانه وبني بينه اخلصومة من حالة
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 أمحد ليكون حسني، حممد وهزمية إرباك بغية وجوده فرصة أمحد يعرف
 أهل مجاعة تعتقده الذي اخلطأ فداحة ويبني حسني حممد يهزم الذي بطلهم

  .احلديث
 تقدمت وكلما ملواجهته حسني حممد أثر يف موعةا وسط أمحد وانطلق

 املعركة ملشاهدة املتحمسة احلشود من املزيد إليها انضمت املسري يف اموعة
 وأخريا. جارهم هزمية ملرأى بالشوق مدفوعني احلصول، الوشيكة الفكرية
 خفتت حىت يتكلم ومل قبالته أمحد فجلس املسجد، يف حسني حممد وجدوا

 سيبنيان الذي األساس هو األول أمحد سؤال وكان الصخب، دأوه األصوات
 دعواك؟ هي وما تتبناها؟ اليت النظر وجهة هي ما: أمحد قال نقاشهما، عليه
 املقام له الكرمي القرآن أنّ هي نظرنا وجهة إن: "قائال حسني حممد فرد

 عليه اهللا صلى – حممد سيدنا أحاديث وأن معتقداتنا كل أساس وهو األمسى
 أي وأن القرآن بعد الثانية املرتبة يف تأيت الصحاح يف مروية هي كما -وسلم
 أن يستحق فال األساسني هذين مع شكل بأي يتناقض أو يتعارض شيء

 فور تعجبه أمحد فأبدى". قائله عن النظر بغض اإلطالق على فيه يـنظر
 ا دتعتق اليت نظرك وجهة حقا هذه كانت إذا: "وقال احلديث هذا مساعه
 قدميه على وقف مثّ ،"فيها شيء أي أقول أن أملك وال الصواب عني فهي
 عندها. املزمع النقاش وانتهى يقال ما جيد مل ألنه قاديان إىل العودة يريد

 الذي الرجل وخاصة الغاضب صياحهم وعال الدهشة احلضور مجوع أصابت
 يا! للعار يا: "اغاضب وماج فاهتاج املواجهة هذه إىل أمحد إحضار وراء كان
 على له تقوله شيئا جعبتك يف يكن أمل املهانة، لنا جلبت لقد! للعار

 أقول أن ميكن كيف: "وقال واقفا وبقي مكانه أمحد يربح مل" اإلطالق؟
 حممد النيب إىل ا املوحى اهللا شريعة عن يقول أن إنسان جيرؤ كيف شيئا،

 يتجرأ أن ميكن كيف جانبا؟ تنحى أن ينبغي بأا الكرمي القرآن يف واحملفوظة
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 بني شاسع بون هناك النبوية؟ لألحاديث األولوية ويعطي ما شخص
  .."االثنني

 يشعر مل ولكنه بالغة، بسهولة استسلم قد وحسبوه أمحد من القوم سخر
 شيء ال وأنه احلق يقول أن سوى ميلك ال ألنه ورأيهم كالمهم بسبب بالعار
 وقت يف أمحد وذكر. مرارا كرر كما تعاىل، اهللا كالم على يقدم أن ينبغي
  : اليوم ذاك يف تصرفه خبصوص وحيا تلقّى أنه الحق
  ".كثريةً بركاٍت وسيباركك هذا، بفعلك ربك رضي لقد" 

 مل سيالكوت، عكس على ولكن تنصريية إرسالية بطاال يف افتـِتحت
 أنّ وظن فيها، يسكن مل ببساطة ألنه املدينة، ذه اتصال أي ألمحد يكن

 مثّ. البلدة يف املوجودين املسلمني على سهال أمرا سيكون اإلسالم عن الدفاع
 الدائرة املعركة يف املساعدة منه طالبا أمحد إىل بطاال من مسلم جاء أن حدث
مصلحة يف موظفا الشخص هذا وكان بطاال، يف التنصريية املساعي لصد 

 حول التعليقات بعض أمحد له فكتب ،)خبش نيب (وامسه احلكومية املوارد
 إىل حبثه يف يرجع وكان. التنصرييون القساوسة يثريها أن حيتمل اليت املواضيع

 التعليقات وكتب مرارا سابقا درسه قد كان) بور مريزا (يف مطبوع إجنيل
 عن حيفظها حىت خبش لنيب اإلجنيلية النصوص من مقاطع وحضر هوامشه على
   .ويستخدمها قلب ظهر

 بانتهاج أوصى احلقيقة عن الباحثني وأحد أمحد بني خاص حديث يف
 تعاليم بني عميقة مقارنة تتضمن واليت الدينية الدراسة يف التحقيق طريقة

 فإنّ التحقيق يف ملنهجه ووفقا. األخرى األديان نظر وجهة وبني اإلسالم
 اليت اجلوهرية ضيعاملوا على تركز أن البد تثار أن ينبغي اليت اإللزامية األسئلة

ز يف جيد لن -  ألمحد وفقا – املستمع ألنّ الصميم يف األخرى الديانات 
 على اهلجوم وترية اشتدت فعندما لذا. الشافية اإلجابات األخرى الديانات
  .املناظرات معركة يف يدخل أن أمحد قرر اإلسالم
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 هي ؛رئيسة ديانات ثالث اهلندية القارة شبه سادت الفترة تلك يف 
 خلت طويلة لفترة بينها النسيب التسامح وساد والبوذية، واهلندوسية اإلسالم

 تعكّر اهلدوء هذا أنّ غري أخرى ديانة على ديانة أصحاب جم أن حيدث ومل
 سوامي (تعاليمها وأرسى أنشأها اليت اهلندوسية اآلريامساج طائفة ظهور بعد

ـْد  على ودأب وضراوة، خببث اإلسالم يعارض الشخص هذا وكان) ديانـن
 البد أنه أمحد فرأى. الكرمي والقرآن اإلسالم لنيب املعادية االدعاءات إشاعة

 ترك يف يرغب مل وألنه. سوامي مزاعم وتفنيد اهلجمات هذه على الرد من
 وقراءة للمواجهة عنه نيابة الذهاب عائلته أفراد أحد من طلب فقد خلْوته
 اليت ومقاالته رسائله أول فإنّ وهكذا قريبه، وافقف هو كتبها اليت الردود
 بأمسائهم ونشرت آخرين ألشخاص طواعية أعطاها اإلسالم عن دفاعا أعدها
  . حسني حممد والد وهو مسنـا رجال وكان) خبش رحيم (الشيخ منهم

فيه أحدا ينتدب مل املأل على وأعلنه باسـمه نشره الذي التحدي ولكن 
 الصدق، هو اإلنسانية األخالقية الفضائل كل أساس بأنّ محدأ آمن. عنه نيابة

 من ديانة أي قيمة على حيكم أن يستطيع إنسان أي فإنّ هذا ملعتقده ووفقا
 أمهية على يشدد الذي الدين هو احلق الدين أنّ مبعىن املعيار؛ هذا خالل

 دين ال بأنْ واستنتج األديان خمتلف يدرس سنة عشرين أمحد أمضى. الصدق
 مبقدور هل: "أمحد قال. اإلسالم فعل ما مثل الصدق أمهية على شدد

 الدينية نصوصهم من باقتباسات يأتوا أن السيخية أو اهلندوسية أو املسيحية
: ذلك على وزاد بل" القرآن؟ من اقتباسه ميكن مما أكثر الصدق قيمة حول

 اليت تاالقتباسا عدد ثلث أو نصف مبقدار يأتوا أن حىت يستطيعون هل"
 ٥٠٠ قيمتها مالية مبكافأة التحدي هذا وذيل". القرآن؟ من ا آيت أن ميكن
  .يفعل مل أحدا لكن. يقبل ملن روبية

 ويتصرف يعمل أمحد أنّ على عمليا برهن ما الحقا وحدث األيام مرت
 ضمن طباعته تتم لكي مقاال مرة أرسل إذ. بالصدق باإلميان ملعتقداته وفقا
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 وليس للطباعة مقاال الربيد لقوانني وفقا يكون حىت طرفيه من مفتوح مغلف
 كانت لو ولكن. املطبعة لعامل تعليمات رسالةَ املغلف وتضمن بريديا، طردا
 الربيد مكتب لقوانني انتهاكا املغلف يف وضعها لعد عادية رسالة الرسالة هذه
 من أشهر ةست حىت أو روبية ٥٠٠ مبلغ إىل الصارمة عقوباا تصل قد اليت

 وقام متعصبا مسيحيا املقال إليها أُرسل اليت املطبعة صاحب وكان! السجن
 عندها. التعليمات رسالة عن املعنية السلطات بإخطار املغلف وصول فور

 الربيد مكتب سلب بتهمة غورداسبور يف احملكمة أمام للمثول أمحد استدعي
 األخري فأخربه حماٍم ستشارةبا أمحد قام التهمة هذه أثر وعلى عليه والتحايل

 التعليمات رسالة وضعه إنكار هو التهمة هذه من للخالص الوحيد السبيل أنّ
 عليه يوفّر حىت علمه دون بذلك قام خادمه بأنّ يدعي وأنْ املغلّف، يف

 احملامي رفض وعليه التدليس، هذا يف املشاركة بالطبع أمحد رفض. التكاليف
 بأنه فاعترف احملكمة يف نفسه عن الدفاع تبعات أمحد وحتمل عنه، الدفاع
 تكن مل أنها غري املقال، خمطوطة على احملتوي املغلف ضمن رسالة وضع
 نفسه حيسب مل وهلذا املقال طباعة حول حبتة تعليمات وإمنا اعتيادية رسالة
 الذي الربيطاين املوظف كان اآلخر، اجلانب وعلى. خطأ ارتكب ذا بقيامه

 يف يكون أن من أبلغ دفاعا صاغ أنه حىت دفاعه يف بليغا الربيد مكتب مثل
 ولكن. صحت إن االنتهاكات من النوع هذا أو البسيطة القضايا هذه مثل
 حكمه ويف ،"ال: "ويقول رأسه يهز القاضي كان ِقبِله من إفادة كل بعد

 وأنّ غرامة أي عليه الـمدعى يـغرم أن ينبغي ال بأنه القاضي قال النهائي
 الصريح أمحد بتفسري تأثر فلقد كيدية دعوى كونه يعدو ال كلّه األمر

  .القضية وألغى والواضح
 فورا، اإلسالم على اهلجمات كل على الرد قرر أمحد أنّ سابقا ذكرنا

 حىت أو اإلسالمي للفكر معاداة فيه وجد إعالن كل على بالرد وشرع
  . األديان جلميع املشتركة لألسس
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 حىت معروف غري وأنه ائي ال األرواح عدد أنّ ديانند سوامي رحص
 الداحضة والرباهني احلجج تفنيده يف وقدم أمحد فنده زعم وهذا هللا، بالنسبة

 يقدم أن إال نفسه مساج اآلريا طائفة زعيم سكرتري إثرها على ميلك مل اليت
 اتباعا ديانند واميس يتبعون ال - مساج اآلريا أي – أم فيه يقول إعالنا
  .صحته ثبتت إذا إال يقوله أو يقدمه ما كل يقبلون ال وأم أعمى

 على املتكرر اهلجوم إزاء أنه أمحد رأى لذا يتوقف، مل اهلجوم ولكن
 التصدي اإلسالم على أنه وقرر دفاع جمرد من أكثر هو فاملطلوب اإلسالم

  .ومالحقتهم للمعتدين
 للقرآن العميقة حضرته دراسة إنّ: "وضعامل هذا يف مسلم عامل يقول 

 تعاىل اهللا فضل على الكامل وتوكله األزلية احلقائق يف العميق وتفكريه الكرمي
 عز مواله مع وتواصله اتصاله عرب ناله الذي الكامل يقينه عن فضال ونعمه،
 بطل ا يتحلّى أن جيدر اليت والشيم بالصفات زوده هذا كل وجل؛

 تبين يف شرع دينه على والغرية اإلهلي باحلب مسوقا اوهكذ". اإلسالم
 العدائية اخلبيثة اهلجمات إزاء اإلسالم عن الدفاع إىل فقط يهدف مل مشروع

 عزم فقد لذا األخرى، الديانات مجيع على اإلسالم دين تفوق إظهار إىل وإمنا
 نوكا) األمحدية الرباهني (أمساه ضخم عمل يف اإلسالم كماالت تدوين على

 اهللا كتاب حقية على األمحدية الرباهني "هو الكتاب هلذا الكامل العنوان
 جبارا، عمال الضخم الكتاب هذا تأليف كان لقد". احملمدية والنبوة القرآن
 الرغم على اليت عائلته، مكتبة يف املوجودة باملصادر كتابته عند أمحد استعان

 بأس ال بقدر إحياؤها أعيد أا إال السيخ حكم أثناء حمتوياا معظم تدمري من
 وكان. اخلاصة مكتبته عن فضال اإلسالمية، واملراجع الكتب أمهات من به

 الوصول إمكانية هناك يكن مل ألنه عمله يف به استعان ما جـلّ هو فقط هذا
  . قاديان خارج مكتبة أي إىل
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 جلية امثار آية كل ملعاين العميقة والدراسة التأمل سنوات أمثرت وهكذا
  .العمل هذا يف

 أعتقد: "بقوله الفترة هذه على – البكر أمحد ابن – أمحد سلطان يعلّق
". مرة آالف العشرة يقرب ما الفترة تلك حىت القرآن قرأ قد والدي بأن يقينا

 بآية االستشهاد إىل احلاجة تدعو عندما أنه خالل من هذا يـلحظ أن وميكن
 حبث، دون بالضبط اآلية موضع يعرف كان نهفإ احلريف نصها واقتباس قرآنية
 وإدراك وفهم وعمق بسرعة القرآنية اآليات وربط تـمحيص مبقدوره وكان
  . للمعاين كبري

 للحرب دواتني غرفته يف كان إذ لالنتباه، مثرية الكتابة يف طريقته كانت
 الصلصال من بقليل فيه ثُبـتت صغري طبق على منهما واحدة كل وضعت

 إذ بينهما، يتمشى وكان الغرفة طريف أحد يف ووِضعت تنـزلق، ال حىت
 الدواة يصل أن إىل ماشيا ويكتب قلمه ميأل كان أنه أي. ماشيا يكتب كان

  .توقف دون الكتابة ميكنه كان وذا وهكذا؛ القلم ملَء فيعاود األخرى
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        التاسعالتاسعالتاسعالتاسع    الفصلالفصلالفصلالفصل
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 من عدد هناك. التأمل ويستحق مميز شبابه يف أمحد ياةح أسلوب إنّ
 عن التعرف خالهلم من ميكن والذين شبابه، أثناء عاصروه الذين الشهود

 يعلم مل الذي عمه ابن) حممد دين مزرا( فهناك حياته، أسلوب على كثب
 غالم مرزا لعمي بأن انطباع عندي كان: "وقال أصال، له عم ابن بوجود
 وكنت البيت داخل عزلة يف يعيش كان أمحد غالم أنّ إذ حداوا ابنا مرتضى

 شيئا هناك من وعرفت املسجد يف غالبا أراه كنت أين غري أصدفه ما نادرا
 كنت لقد: "به يلتقي أن قرر ذلك وبعد". الثاين مرتضى عمي ابن أنه فشيئا

 فركضت املسجد يغادر أمحد غالم رأيت حني عمي مع املسجد يف جالسا
 يوصد وبدأ غرفته دخل قد كان عندما أدركته مث به وحلقت باجتاهه مسرعا
 كان إذا عما وسألين الباب وفتح لـمحين عندها الداخل من الباب مزالج

 وأجلسين فأدخلين به، ألتقي أن أردت فقط بأين فأجبته حاجة عنده يل
 اللقاء ذلك بعد وفعال". تعارفنا احلني ذلك ومنذ. قدمت أين من وسألين

 فقط يكن ومل قاديان إىل فيها يأيت مرة كل يف أمحد يزور حممد دين كان
 كانا حينما غرفته يف يبيت وكان كذلك عنده يدرس كان بل بالزيارة يكتفي
  .الليل يف متأخر لوقت ويدرسان يعمالن

 سوى األثاث من ا يكن مل بل األثاث بسيطة صغرية أمحد غرفة كانت
 شبكة تشكل رابطة حبال ذو خشن خشيب يرسر أي) شاربوي (مها قطعتني
 خشيب فمقعد الثانية القطعة أما فراش، أو بطانية فوقها توضع كانت

 حممد دين ينام أن على أمحد يصر كان يزوره حممد دين كان وملا. وحسب
  .السرير على
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 ألداء الليل منتصف بعد الثانية الساعة عند االستيقاظ على أمحد اعتاد 
 املياه من لطيفة قطرات ِبرش حممد دين عمه ابن يوقظ وكان التهجد صالة
. العربية الصحراء يف عام ١٣٠٠ قبل حممد النيب يفعل كان كما وجهه على

 حوار سنوات عدة وبعد الحق وقت يف جرى. خاصة أمهية الليل ولصالة
 التهجد وقت يف النوم من القيام صعوبة حول زواره وبعض أمحد بني

 قم نفسي يف أردد أظل: "بالفعل طبقها اليت طريقته جيربوا أن دأمح فأخربهم
 بصالة يكتفي أمحد يكن مل الواقع ويف". بالفعل وأقوم. للصالة أمحد يا

 باقي ويقضي خزفيا مصباحا ويشعل مستيقظا يظل كان بل وحسب التهجد
 هليل معظم يسهر كان أنه أي الفجر لصالة يؤذَّن حىت والدراسة بالصالة ليله
  . بصمت الصالة يف

 شخص زاره عالقة ذات قصة يف الصالة؛ أمهية عن أمحد حتدث ما كثريا
 ال فهو لذا القيمة عظيم لصالته أنّ يعتقد ال ولكنه يصلي بأنه وأخربه ما يوما
 يعجبك مل أم األمر أعجبك سواء: "الفور على أمحد فأجابه فعال ا يهتم
 أن دائما يرفض املريض الشخص إنّ صلواتك، يف تستمر أن عليك فلزام

 القليل على ولو عليه حيثونه به يعتنون الذين األشخاص ولكن الطعام يتناول
 وباملثل األكل، على إكراهه إىل األحيان بعض يف يضطرون إم وحىت منه

" صلواتك تأدية يف االستمرار فعليك تفعل مل أم الصالة يف فعال رغبت فسواء
 أي أصادف عندما أو استيعابه أستطيع ال أمرا واجهأ عندما: "قائال وأردف
 ويف". املشكلة حيل أن تعاىل هللا الصالة يف وأشرع أتناساها فإين صعوبة
: "... بئر حبفر أشبه الصالة إنّ معناه ما الصالة عن أمحد قال آخر موضع
 ثابروا لو أم غري احلفر عن ويتوقفون الناس فؤاد يكلّ األوقات بعض وتأيت

 الصالة مع احلال وهكذا. العذب املاء إىل لوصلوا واحدة قَدما احلفر بعواوتا
 أيام لبضعة حبرارة الصالة من فائدة فال أدائها، على يستمر أن اإلنسان فعلى
  ". االستمرار من بد ال إذ التوقف، مثّ فقط
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 التفكري عن أبدا يتوقف يكن مل فإنه فراشه يف يتقلب كان عندما وحىت
 حدث الذين عنه روى كما احلركة، عن تتوقفان شفتاه تكن ومل هللا والدعاء
 حبمد مسبحا إما الليل هدأة يف يسمعونه كانوا إم قالوا إذ غرفته، يف وناموا

  . حممد النيب على مصليا أو اهللا
 أو باللسان الذكر من اجعلْ: "النصيحة ذه ينصح أمحد كان ما كثريا

  ".فراشك يف تقلبت أو الليل يف قظتاستي كلّما عندك عادة القلب
 وسواء حلّوا، مىت للضيوف مفتوحا كان الذي مرتضى املرزا مرتل يف أما
 يف األكرب البيت لكونه املرزا عائلة على نزلوا سبيل عابري أم أقارب أكانوا
 املائدة، حيضر يكن مل أمحد لكن. بوجبة دائما قرىي الضيف كان القرية،

 الطابق يف اليت غرفته شباك من يدلّيها سلة يف يوضع مهطعا كان وكالعادة
) أمحد غالم والد أي (امليزرا بيت يف يرتل حممد دين كان وعندما. األول
 هو آخر زائر وجود مرة وتصادف السلة، ذات يف توضع أيضا وجبته كانت

 وكان أيضا له وجبة إحضار حممد دين من أمحد فطلب) الدين معني حافظ(
: املزيد يف يرغب كان إذا طعامه ينهي أن يوشك عندما معني حافظ يسأل

 دين روى كما". أيضا أنا حصيت وأحيانا حصته يعطيه أمحد غالم مرزا كان"
 اللقمة بني طويال وقتا ويأخذ شديد ببطء يأكل غالم مرزا كان: "أيضا حممد

 السخي العرض حافظ يستغل أن األحيان بعض يف حيدث وكان ،"واألخرى
 بإعطاء أمحد فيقوم كذلك، حممد دين وحصة حصته ويأكل أمحد من ماملقد
 لتكون الثمن الرخيصة احملمصة احلبوب بعض ليشتري نقدية قطعة حممد دين

 هذا من حىت. اليسري النـزر سوى منها يتناول يكن ومل اليوم، لباقي طعامه
 بضع يضع حضرته كان: "حممد دين قال. بالقليل أمحد اكتفى البسيط الطعام
  ". طويل لوقت ميضغها ويبقى فمه يف احلبوب هذه من حبات
 ليست احلقيقة لكن مكتئبا، متوحدا زاهدا كان أمحد أن البعض يظن قد

 يضرب كان أنه وكيف البهيجة حديثه طريقة يذكرون فأصدقاؤه كذلك،
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 القرية أهل من كثريا أنّ ومع ما أمر على التأكيد يريد كان حينما فخذه
 احلال يكن مل هذا أنّ غري املتسلط املهيب والده من االقتراب افونخي كانوا
 يغضب يكن مل املعشر حلو إنسانا خربته لقد: "حممد دين لشهادة ووفقا. معه

 مل. ذلك يف رغبنا كلّما منه ندنو أن من قط نتردد أو خناف نكن مل أبدا،
 نومه يف نزعجه أحيانا كنا إننا حىت التوعك أو االنشغال حبجة لريدنا يكن

 األفضل من كان بأنه يشعرنا وال الباب لنا ويفتح يقوم كان هذا ومع ولكن
 أقوم أحيانا فكنت نفسه على بابه دائما يغلق كان وألنه"... "نزعجه ال أن

 الصوت هلذا حىت بابه فاحتا يستجيب وكان الباب، قرب احلصى بعض برمي
  ".البسيط
 عن حبث الدراسية كتبه أحد يف وورد الطب، يدرس حممد دين كان

 أحد فإنّ للكتاب ووفقا واملسببات، األعراض حيث من االكتئاب مرض
 يتركوا مل األطباء بأن أمحد علّق عندها االنعزال، حياة هو املذكورة األعراض

 ويسترجع. الـمجانني فئة حتت العزلة حياة يعيشون من صنفوا فهم أحدا
 ولقد. عنك يقولون كما متاما: ممازحا وقلت ابتسمت عندها: "حممد دين

 باخلجل شعرت الحقا لكنين يعنفين أو يوبـخين أن دون الضحك شاركين
 رمسي اعتذار إىل حباجة أين أشعر مل حينها يف حىت ولكني تعليقي من الشديد

 هلذه اهتمام أدىن يعري يكن مل أمحد مرزا أن أعرف ألين مين بدر عما
  ".إنسان أي من االنتقام يف رغبة أي نفسه يف يضمر مل الصغائر،

 عليه بأنّ تفيد رؤيا أمحد رأى االنتهاء على ١٨٧٥ عام شارف ولـما
 يقلق ال وحىت. معينة لفترة الصيام يف يبدأ وأن األنبياء؛ حذو حيذو أن اآلن
 الصبية بعض مع اتفق ذلك أجل ومن سرية يف األمر ذا القيام عزم أباه

 توزيع من يتمكن حىت معينة أوقات يف شباكه حتت مروايـ أن الفقراء
 واحدة وجبة يتناول كان أنه لدرجة للطعام استهالكه وقلل. عليهم طعامه
 يف الطعام كمية قلل الصيام بدء من ثالثة أو أسبوعني وبعد املغرب، بعد فقط
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 اخلبز من كسرات بضع تناول إىل املطاف به انتهى حىت الوحيدة الوجبة تلك
 الصيام فترة عن بنفسه أمحد وكتب. وعشرين األربع اليوم ساعات اللخ

 ورغم تسعة، أو شهور مثانية مدة املنوال اهذ على احلال يب استمر لقد: "تلك
 أو الشهرين ابن عليه ليصرب يكن مل والذي أتناوله كنت الذي الطعام ضآلة
 اليت العجائب منف. ومكروه سوء كلّ من حفظين قد تعاىل اهللا فإنّ.. الثالثة

 اليت اللطيفة املكاشفات تلك النوع، هذا من الذي الصيام أثناء ا حظيت
 األولياء كبار وبعض الكرام األنبياء من العديد قابلت إذ علي كُشفت

 يف رأيت املناسبات إحدى ففي قبل، من خلوا الذين املسلمني والصاحلني
 احلسنني رفقة يف وهو وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول التامة اليقظة حالة

 من نوع أي يكن مل هذا. عنها اهللا رضي وفاطمة عنهم اهللا رضي وعلي
 األنوار رأيت ذلك إىل وباإلضافة. التامة اليقظة أثناء هذا حصل لقد املنامات

 واألخضر واألمحر األبيض خمتلفة بألوان أعمدة شكل على متمثلة الروحانية
 أنّ لدرجة قليب متس كانت لقد الوصف، يفوق شيئا أثرها ووقع مجاهلا وكان
 شيء أي مع مقارنته ميكن ال مبا فيه خاصةً روحانية نشوة تبعث رؤيتها جمرد
 اهللا بني املتبادل للحب متثيل هي النورانية األعمدة تلك أنّ رأيت. آخر

 من ينـزل نور ويقابله القلب من يصعد نور بشكل كانت إذ واإلنسان
 من النوع هذا إنّ. النوراين العامود هذا يتشكل كان تقيانيل وعندما السماء

 اهللا وهبهم قد من هناك ولكن الدنيا أهل يدركه مما ليس الروحانية التجارب
  ".األمور هذه معرفة تعاىل
 استطاعيت تبينت أنين هذه الصيام جتربة خالل من كذلك استفدت لقد"

 خطر وقد. الزمن من طويلة ةلفتر الشديد اجلوع حتمل على احلال اقتضى إنْ
 أيضا قويا مصارعا وكان بدين شخص أُجرب إذا أنه مرة من أكثر أيضا ببايل

 إين. الطعام إىل باحلاجة أنا أشعر أن قبل ميوت قد فإنه معي اجلوع ليحتمل
 املراتب إىل أبدا يسمو فال والراحة التنعم حياة إىل خيلد الذي بأنّ يقني على
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 هذا مبثل يقوم أن واحد كلّ إىل النصح هذا أُسدي ال أين غري الروحانية
 املشقة هذه حتملت أنين اعلموا اختياري، على بناء به أقم مل كما الصيام،
 مثانية إىل - الصريح الكشف بواسطة تلقيته وقد - تعاىل اهللا من بأمر اجلسدية

  ."نادرا إال تكرارها إىل أعمد ومل والعطش، اجلوع فيها ذقت شهور تسعة أو
 وناهز ِعتيا الكرب من) أمحد والد (مرتضى مرزا بلغ ١٨٧٦ عام يف

 العمر فرصة على بالندم والشعور جهة من األجل بدنو شعور وانتابه الثمانني،
: التالية الرؤيا ذلك يف روى وقد الدنيوية، املشاغل على بانكبابه أضاعها اليت

"عظيم مقام يف نـزيلم حنو سائرا وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول رأيت 
 يف جال منه اقتربت وحني به للترحيب حنوه فتقدمت قدير، ملك كأنه

 سوى فيه أجد مل ولكين يـبجي يف يدي فوضعت هدية له أقدم أن فكري
 يفسر". مزيفة عملة أا يل تبني فيها النظر أمعنت وعندما واحدة روبية

 حبب مشوبا يكون ماحين حممد النيب وحب اهللا حب بأن الرؤيا هذه مرتضى
 مبشاعر مفعما مرتضى وكان. املزيفة العملة مثل يصري فإنه الدنسة الدنيا

 عن بعيدا منفيا كان حني ألفها لوالده قصيدٍة من بيتا يردد ما كثريا احلسرة،
 سخر خطة أعددت كلما: "معناه ما األبيات تقول أمالكه، من وجمردا موطنه
 يف له يقرأ أن أمحد من يطلب صار مهأيا أواخر ويف". عديت من القدر

 ابنه لصحبة ارتياحه من الرغم وعلى واألحاديث، الكرمي القرآن األمسيات
  . وفاته بعد ابنه معيشة سبل على خوفه يف يزل مل أنه إال

 وغورداسبور وأمرتسر بطاال يف واملتاجر املنازل بعض العائلة امتلكت
 كان األمالك هذه من العائد إلجيارا قيمة أنّ غري طبعا، قاديان يف وكذلك
 وأخيه أمحد بني تقسم سوف األمالك هذه فإنّ ذلك إىل باإلضافة ضئيال،
 أمحد على سيعود الذي الدخل هي احلايل اإلجيار قيمة نصف أنّ مبعىن األكرب؛
 احلياة قيد على أمحد والدة كانت عندما. كاف من أقل مبلغا هذا وكان
 ينفجر الغضب هذا فإنّ اآلن أما عليه وحنقه هوالد غضب من حتميه كانت
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 - شيخ أي -)مـلَّا (بأنه األوقات بعض يف والده ويتهمه وجهه يف أحيانا
 اآلخرين على ويعتمد قوته كسب عن عاجز قروي كاهن وأنه الفائدة عدمي

 شخص هلكذا ميكن كيف يقول كان هذه الغضب فورات ويف معيشته، يف
 إال ابنه حياة بأسلوب استهزأ أنه وصحيح. ابنه يكون أن -تعبريه حد على –
  .كذلك نفسه معيشة من سخر أنه

 قاديان، يف مسجدا يبين أن مرتضى قرر حياته لتحسني منه حماولة ويف
 إبان عليه استولوا أِن للسيخ سبق مسجدا يسترجع أن األمر بادئ يف فحاول

 القضائية املعركة خسر ولكنه هلم معبد إىل وحولوه قاديان على سيطرم
 قد احمللية السلطات كانت مأهول غري موقع اختيار فقرر لذلك الالزمة
 األرض ملّاك علم ولـما. قاديان السيخ دخول عند عليه يدها وضعت

 مضاعفة أضعافا األرض سعر رفعوا املسجد، بناء واعتزامه مرتضى بنية حينها
 بعملية بوشر مث. هلا مثنا بيةرو ٧٠٠ مبلغ يدفع أن مرتضى غالم اضطر حىت
 فناء يف يـدفن أن مرتضى أوصى. ١٨٧٥ عام اية يف الفور على البناء

 باهللا لعالقته الكايف االنتباه يـِعر مل بأنه متحسرا وقال موته، بعد املسجد
 اهللا رمحة عليه يستنـِزل أن فيه ودفنه املسجد هلذا بناءه فلعلّ حياته أثناء

 وكان املسجد بناء عملية استكِملت ١٨٧٦ عام منتصف وحن ويف. وغفرانه
 إىل عائدا فأسرع والده أجل دنو منها فهم رؤيا ورأى الهور، يف حينها أمحد

 موارد بعض أن بشرا لكوين خباطري مر الوحي ذاك تلقيت حني: "قاديان
 من نوع ألي ندري وال تنقطع سوف والدي حبياة مرتبطة كانت اليت الدخل
 اهللا أليس " آخر وحيا تلقيت احلال ويف. بعده نتعرض سوف ءاتاالبتال
 قليب يف وترسخت والراحة السلوى الكلمات تلك أعطتين وقد" عبده ِبكاٍف

 بشكل هذا الـمبشر وحيه حقق إنه بيده نفسي والذي. حديد من كوتـٍد
 يقوم نأ والد أي يستطيع ال مبا وأمدين كفلين قد تعاىل وإنه أتصوره أكن مل
 لقد. أحصيها أن يستحيل حبيث وِمننه أفضاله علي وتتالت أوالده جتاه به
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 األول اليوم هو ذلك وكان الشمس غروب بعد نفسه اليوم يف والدي تويف
 ال واليت إهلي وحي بواسطة تعاىل اهللا رمحة آية فيه رأيت الذي حيايت يف

 تـحفر أن األيام تلك يف طلبت وقد حيايت، يف يوما ستنقطع أا أخال
 والده عمر كان". اآلن إىل به أحتفظ خامت فص على الوحي هذا كلمات

 يف وصيته على بناء ودفن سنة والثمانني واخلمس الثمانني بني ما تويف حني
  . املسجد فناء

 يوجد ال طويلة؟ احلياة أنّ قال من: "واملوت احلياة عن متحدثا أمحد قال
 أن بد ال لذا وقت، أي يف اإلنسان يدرك فقد للموت، حمدد وقت أو موسم
 بعدها يبقى ولن أخرى مرة ا حنظى لن ألننا أيدينا بني اليت الفرصة نقدر
 ".ذكراها سوى
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        العاشرالعاشرالعاشرالعاشر    الفصلالفصلالفصلالفصل
Œ�ä×@òÔîÔ§a@ @

 من حدت ولكنها أمحد لغالم احلرية من مزيدا مرتضى غالم وفاة أتاحت
 املالية الشئون إدارة - األكرب أخوه – درقا غالم توىل فلقد أخرى؛ حريات

 واالطالع، للدراسة بالكامل وقته تكريس حرية ألمحد هذا فأفسح ملرياثهما،
 الذي هو أخوه كان فقد بالعقارات، التصرف حرية ألمحد يكن مل ولكن
 العقارات إجيار عائدات تقسيم يتم أن يفترض كان أنه مع بزمامها، ميسك
 ليدفع مرة سوى يطلبه ومل الرفاهية، بغية املال أمحد يِرد مل الواقع يف. بينهما

  .يكفي ال الدخل بأنّ له فقيل صحيفة، يف اشتراكا
ـّه أمحد حياة جتاه نفسها أبيه نظر وجهة قادر غالم تبىن   أيضا كأبيه وحث
 العطف حتِو مل كلماته ولكن معقوال دخال له يوفر عمال جيد أن على

 أخوه أبدى ما كثريا العكس على بل الوالد، كلمات يف كانت اليت والشفقة
 تكن أخيه زوجة كانت كما. األصغر أخيه عناد امساه ما جتاه وتذمرا ضيقا
 عشرة إىل سبعة بني ما املنـزل عن يغيب كان قادر غالم وألنّ جتاهه، عداًء
 املرتلية الشئون تكون أن الطبيعي من فكان غورداسبور يف عمله يف أيام

 موائد بقايا ألمحد يقدم الذي الطعام فصار زوجته، تصرف حتت ملبالكا
  :بالعربية الشعر من بيت يف الحقا األمر هذا ذكر وقد اآلخرين،

  "األهايل ِمطْعام اليوم وصرت     أُكْلي كان املوائِد لُفاظاِت "
  ]. ٣١رقم البيت ،١٦٧ص احملربة، القصيدة التبليغ، كتاب [

 إذ جتاهه، قادر غالم أخيه زوجة شعور توضح ادثةح املقام هذا يف نذكر
 لغالم هديةً متبل كباب طبق معه حامال للعائلة صديق يوما جاء أن حدث

 قدم غورداسبور يف املرتل خارج أنه عرف وملا األكرب، األخ كونه قادر
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 وهامجت ِعلمها، فور أخيه زوجة جنون فجن حينها أمحد غالم إىل الطبق
 خالته مثل – للتهدئة املرتل يف الساكنني من التدخل حاول من كل بشراسة

  .   بقسوة وصدت -معهم تعيش كانت اليت
 مجيع عن تغاضى ولكنه صعبة قاسية حياة من سنوات سبع أمحد عاىن

 الدينية للدراسة وقته كامل لتخصيص الساحنة الفرصة لديه ألنّ املنغصات
 لطباعته يكفي ماال ميتلك مل الطبعوب. األمحدية الرباهني كتاب على والعمل

 تلك يف اهلند يف بعد وجدت قد التجارية النشر دور تكن فلم نشره أو
 من فقط قليل نفر تقدم. مثاره ليؤيت يكن مل املالية املساعدة وطلب الفترة،

 األربع الدات طباعة يف للمساعدة مالية تربعات بتقدمي األغنياء املسلمني
 ليتيح كافيا كان ولكنه ضئيال مبلغا التربعات جمموع وكان تأليفها املزمع
 كتاب وتأليف حترير عملية كانت. والثاين األول الدين طباعة أمحد لغالم

) خان اهللا ظَفْر (وهو أمحد أتباع أحد أنّ حىت. هائال جمهودا األمحدية الرباهني
 - دوليةال العدل حمكمة ورئيس باكستان خارجية وزير الحقا صار الذي

 عاملا األمحدية الرباهني مؤلف كان: "قائال األمحدية الرباهني مؤلف وصف
 قد أنه للعيان جليا ويبدو أيضا األديان ومقارنة اإلسالمي الدين يف متبحرا
 للتجليات دائما متلقيا كان إذ تعاىل اهللا مع التواصل لذة بالفعل وخبر حظي

 اإلسالمية التراثية الكتب وأمهات عاملراِج على أمحد حصل". اإلهلي والوحي
 أا إال جده حياة أيام السيخ يد على خراا مع اليت العائلة، مكتبة من

 واملراجع، املصنفات من به بأس ال كما وحوت مقبول وضع إىل أُعيدت
 تبعد قاديان كانت األيام تلك يف. لديه املتوفرة الوحيدة املصادر كانت وهذه
 نشر دار أقرب أما تلغراف ومكتب قطار حمطة أقرب عن ميال عشرة أحد

 قاديان يف يكن ومل عنها، ميال وثالثني مخسة تبعد اليت أمرتسار يف فكانت
 وال التأليف يف ال العظيم عمله يف شكل بأي مؤلفنا يعني أن ميكن من كلها

  . النسخ يف
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 تسليمه توق جاء عندما مثّ الورق على يده خبط املصنف بكتابة أمحد قام
 تطلبت يسرية غري رحلة يف أمرتسار إىل بنفسه ذهب النشر دار يف ليطبع
 األقدام على سريا عبورها جعل ما باحلفر مليئة موحلة قذرة طرقات يف املرور
 وال واخلطرية املرحية غري باألحصنة ارورة العربات ركوب من بكثري أسهل
 من أصال وكان مطب لك عند يرتج الراكب جيعل ما نوابض على حتتوي
 ميال وعشرين أربعة عبور من البد كان هذا وبعد العربات، تلك توفر النادر
 جهود وكذلك أفكاره، بنات من نفسها الكتاب فكرة كانت. بالقطار سفرا

 يف معه يكن ومل وحده املضنية جهوده كانت كلها والطباعة والنسخ التأليف
 من الكثري جنباته يف الكتاب ضم". القدير العلي وفضل نعمة "سوى هذا

 باآليات احلجج هذه عضـد وقد اإلسالم صدق عن والرباهني احلجج
 جممل بلغت وقد الكتاب يف املناسبة مواضعها يف وضعت اليت الكرمية القرآنية

 أمحد فصل مقدمته يف املثال سبيل فعلى. الكرمي القرآن ثلثي حنو اقتباساته
 احلق عن الباحثني لكل واضحا فليكن: "بقوله فاملصن هذا كتابة وراء دوافعه

 اإلسالم صدق براهني إظهار هو الكتاب هذا تأليف وراء من الدافع أنّ
 أقصى إىل وسلّم عليه اهللا صلى حممد سيدنا ونبوة الكرمي القرآن وعظمة
 بأنه يزعم شخص ألي حتديا األمحدية الرباهني مقدمة يف أمحد قدم". درجة

 نيب أو نص أو دين لصاحل مخُسها حىت أو احلجج هذه حضود تفنيد يستطيع
 إن – الشخص هذا وجد إن روبية آالف عشرة جائزة له سيقدم وأنه آخر

 أو مال من أبيه عن ورثه ما كلّ هي التحدي هذا يف املعروضة القيمة
 صفحة كل أنّ حبيث العريض باخلط ونشره التحدي هذا طبع وقد عقارات،

 من فقط أسطر سبعة حوت) سنتمتر وعشرين مخسة أي إنشات عشر ذات(
  .الكتاب من صفحة ثالثني على نشر الذي اإلعالن هذا

 األساسية املبادئ :أوال: الفريد كتابه يف تناوهلا اليت الرئيسة األمور أما
 على الكتاب وأجاب. اإلسالم صدق على دليل ثالمثئة: ثانيا. الدين ملعرفة
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 وأخريا األخرى األديان نظر وجهات وتناول الم،اإلس ضد املوجهة االامات
 عام والثاين األول اجلزءان صدر. الكرمي القرآن وعظمة حكمة بشرح ختم

  .وطيبا واسعا صدى ولقيا ١٨٨٠
 بطاال، يف السابق أمحد غالم دراسة زميل البطالوي، حسني حممد كتب

 وحمررا ثاحلدي أهل طائفة زعماء من الكتاب صدور إبان حسني حممد وكان
 ستة على نشرت صفحة مئيت بالكتاب تقريظا كتب - السـنة إشاعة جلريدة
 حداثة منذ بأمحد معرفته إىل تعليقه بداية يف النظر البطالوي لفت. أعداد
 وظروف االجتماعي األمحدية الرباهني كاتب بوضع معرفتنا إنّ: "سنهما
 ادعاء يستطيعون ال نالذي معاصريه بني نظريها قلّ حبيث جدا عميقة معيشته
 بسيطة كلمات يف رأينا سنبدي فإننا األساس هذا وعلى بقدرنا، معرفته
 وأحواله العصر هذا نضع حني – رأينا يف إنّ: "أردف مثّ..." مبالغات ودون

 اليوم، هذا إىل اإلسالم بدء منذ مثيل له ينشر مل الكتاب هذا أنّ - االعتبار يف
 بعد يـحدث اهللا لعلّ ولكن األيام مستقبل يف حيدث أن ميكن ما نعلم ال

 بالقلم اإلسالم خدمة على مثابر رجل أنه أثبت قد املؤلف إنّ. أمرا ذلك
 بني مثيال له جتد أن النادر من أنه حىت ذلك وغري واملال واحلال واللسان
 أن فعليه آسيا أهل مبالغات باب من مبالغة أسلوبنا حيسب ومن. املسلمني

 من وخاصة اإلسالم ألعداء تصدى األقل على واحد كتاب على يدلنا
 أو ثالثة لنا يسمي أن وعليه وبرهان، قوة بكلّ والربامهومساج اآلريامساج

 أن كذلك وعليه الرجل، هذا فعل مثلما خدمات لإلسالم قدموا ممن أربعة
 فحسب وأمواهلم وألسنتهم بأقالمهم فقط اإلسالم خيدموا مل أم لنا يربهن

 يتأكدوا أن الوحي إمكانية ينكرون الذين فتحدوا كذلك، بأنفسهم بل
  "تعاىل اهللا من الوحي بتلقي يتشرف نفسه التحدي صاحب أنّ من بأنفسهم

 على وأعدائه أصدقائه بشهادة األمحدية الرباهني مؤلف إنّ: "وأضاف
 املعروف من. وورع تقي رجل إنه. اإلسالم شريعة على حياته أقام قد السواء
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 اليت الوحي بشارات بني وليس كاذبة، تكون ما دائما الشياطني نفثات أن
 وعلى اليوم، إىل كذا ثبت واحدة بشارة وال األمحدية الرباهني مؤلف تلقاها

 ألي جيوز هل. الشياطني نفثات من األمحدية الرباهني عد ميكن فال هذا
 من واملالئكة النبيون يتأو ما مثل يؤتى أن ميكن الشيطان أنّ يعتقد أن مسلم
 كل إنّ! األمحدية؟ الرباهني ملؤلف تعاىل اهللا أوحاها ايل بالصورة الغيب علم

  ."بطالا يثبت مل عليها تعاىل اهللا أطلعه اليت األنباء
 يتجلى سوف لإلسالم ونفعه الكتاب هذا عظمة إنّ: "قائال تعليقه وختم

 كتابه يف قال تعاىل اهللا وألنّ. هذا تعليقنا يطالع ملن أو متفتح بعقل يقرأ ملن
 ونشر طبع نفقات يف املسامهة واجب فإنّ �لِْإحسانُ ِإلَّا الِْإحساِن جزاُء هلْ�

 الرباهني مؤلف دافع لقد. بأسرها اإلسالمية األمة على يقع الكتاب هذا
 وأعلن وبراعة، بقوة اإلسالم أعداء وحتدى املسلمني شرف عن األمحدية

 ويرى إليه يأيت أن فعليه اإلسالم صدق يف شك أدىن لديه من أن أمجع للعامل
 ويرى القرآن من تنبثق اليت والروحية العقلية واألدلة واحلقائق األدلة بنفسه

  ". اإلسالم لصدق تأييدا وسلم عليه اهللا صلى حملمد البيـنة املعجزات
 صديق عن صادرا وإطراء مديح الواقع يف هو الذي التعليق هذا يكن مل
 من) أمحد صويف (امسه معروف مسلم عامل فهناك املوضوعية، عن بعيد طفولة

 وينبه الكافرين يقنع الكتاب هذا إنّ: "األمحدية الرباهني يف كتب لُـدهيانة
 العقيدة جذور ويقوي املؤمنني وإدراك فهم وينري الغافلني وينذر اجلاهلني

 أعداء أثارها اليت يلواألباط الشكوك كل ويدحض ويزيل اإلسالمية
  ...".اإلسالم

 يدرك شخص أي جيعل بتميز اإلسالمية التعاليم صدق حقيقة أوضح لقد"
 املكنون الكرت جبالء ويتبني اإلسالم لدين الكبري والفضل العظيمة النعمة مقدار

  "وسلم عليه اهللا صلى حممد دين عظمة حقيقة عليه وتظهر الكرمي القرآن يف
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 يبعث اهللا إنّ: وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول حديث حسب فإنه"... 
 هذا مؤلف أنّ نرى. دينها أمر هلا جيدد من سنة مائة كل رأس على األمة هلذه

 األمة أبناء أكثر من وهو قدير لعامل وإنه عشر الرابع القرن جمدد هو الكتاب
  ".كماال اإلسالمية

 وهذا بادد، دأمح تسمية على حينها الدين رجال من أحد يعترض مل
  . جتاهه احترامهم عميق يعكس تشريفيا لقبا كان

 املولوي األمحدية الرباهني على علّقوا الذين اإلسالميني الكتاب بني من
 ميسور يف بنغالور يف الصادرة) حممدي منشور (صحيفة حمرر شريف حممد

 ينتشر ادفاإلحل اجتاه كل من يهاجم اإلسالم إنّ: "فقال اهلند مشال الواقعة
 إلثبات جهد كل يبذلون الربامهومساج وأتباع ويزدهر يشيع تدين- والال

 الفلسفية، ومقاالم كتبهم خالل من اإلسالم على وتفوقه دينهم عظمة
 كلية اإلسالم لطمس وجهودهم كلها أوقام يكرسون املسيحيون وإخواننا

 على بأشعتها قيتل مشرقة اإلسالم مشس دامت ما بأنه تام اقتناع على وإم
 إنّ باالختصار،. الذريع بالفشل ستبوء املسيحية لنشر مساعيهم فإنّ العامل
 وإمخاد اإلسالم مشس إلطفاء حماوالم يف وسعا يدخرون ال دين كل أتباع

  ".أنفاسه
 رجلٌ املسلمني بني يظهر أن إىل طويل زمن منذ متشوقني نتطلع كنا لقد"
 اإلسالم عن للدفاع وينربي فيتصدى تعاىل اهللا من مؤيدا يكون رجاالم من

 األدلة ويضمنه الزمان هذا ومقتضيات العصر احتياجات يوافق كتابا ويكتب
 ويثبت ليربهن السنة ومن الكرمي القرآن من املستقاة املنطقية واحلجج العقلية

 عليه اهللا صلى الكرمي رسوله إىل ووحيه تعاىل اهللا كالم حقا هو القرآن أنّ
 تعاىل اهللا اختاره الذي األمني الصادق حبق كان الرسول ذلك وأنّ وسلم
 رغبتنا حتقيق على قلوبنا أعماق من تعاىل اهللا نشكر إننا. للعاملني رسوال

 موجود طويل زمن منذ تأليفه نرتقب كنا الذي الكتاب هو فها هذه الصادقة
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 صدق على قاطع ليلد ثالمثائة مؤلفه ضمنه لقد". األمحدية الرباهني "وامسه
  "وسلم عليه اهللا صلى حممد نبوة صدق وعلى الكرمي القرآن
 فخر وهو وأشرفهم العلماء أجل من واحد هو الكتاب هذا مؤلف إنّ"

 الكتاب هذا أعظم ما. تعاىل هللا فاحلمد... اهللا صفي إنه مجيعهم اهلند مسلمي
 الكرمي رآنالق فضل جبالء وتوضح اإلسالم صدق فيه كلمة كل تثبت الذي

 هذا يف اإلسالم أعداء جوِبه لقد! وسلم عليه اهللا صلى حممد نبوة وصدق
 مؤيدا جاء قد دليل فكل تفنيدها إىل سبيل ال اليت الداحضة باألدلة الكتاب
 بأسلوب النفس إليها وتطمئن العقل توافق مبناقشات وعضد املنطقية باحلجج

 متفتح بقلب قرأها إن والتسليم بولالق سوى إزاءه أحد ميلك ال حبيث إجيايب
  .متدبر وعقل
 سبيل ال أنـه بتحٍد املؤلف يعلن الواقع، يف النظري منقطِع الكتاب هذا يف

 أعداء من تقتضي منها مفر ال اليت احلقيقة إنّ... فيه الواردة األدلة دحض إىل
 إله ال بأن ويشهدوا يقروا أن اهللا خشية من ذرة قلوم يف كان إذا اإلسالم
  "الصدوق الصادق ورسوله عبده حممدا وأنّ اهللا سوى العبادة يستحق

 بارعة بأدلة اإلسالم صدق املؤلف أثبت لقد: "املديح ذا تعليقه وختم
 حممد نبوة وأنّ اهللا عند من كتاب القرآن بأنّ يقر منصف أي جتعل صادقة
 اهللا ارتضاه لذيا الدين هو اإلسالم وأن وصدق حق وسلم عليه اهللا صلى
 األدلة من املئات بل العشرات هناك. مستقيم صراط على املسلم وأنّ تعاىل

 احلق إنكار أو احلقيقة من للهرب اإلسالم ملخالفي جماال تدع مل اليت احلامسة
 احلق بنور تشع بينة واضحة أدلة إا. النهار رابعة يف كالشمس يتجلى الذي
 الكرمي القرآن فيض من كله ومملوء اإلميان مرآة حقا هو الكتاب إن املبني،

 كرت  حبق إنه. القومي الطريق يضيء نرباس وهو املستقيم الصراط إىل ويهدي
 ويدمر املخالفني يصعق برق إنه. والعرفان اهلدى ومنجم واإلميان املعرفة من
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 العظيم اهللا كتاب صدق على قومي سند للمسلمني وهو وصياصيهم قالعهم
  ".للدين عدو كل وزلزل زعزع لقد الكرمي الكتاب أم على عظيم وبرهان
 لقيه الذي من ديين لكتاب محاسةً أكثر استقبالٌ يتصور أن جدا النادر من
 من املسلمني الدين رجال من بالتأكيد هناك كان األمحدية، الرباهني كتاب
 ولكن الكتاب من أجزاء على االعتراضات أو االنتقادات بعض هلم كان
 والسيخ واملسيحيني اهلندوس من الكـثري هناك كان وبالتأكيد قليل همعدد

 اإلهانة هذه أنّ غري أهينوا قد ديانتهم أتباع بأنّ شعروا أخرى ديانات وأتباع
 مع التواصل إىل فعال يرمي كان لقد. أمحد هدف حتما تكن مل م الالحقة
: كتابه يف أكّد إذ ،أمامهم الرباهني كل واضعا معتقده خيالفون الذين أولئك

 نشعل أو حنرك أو إنسان ألي احلساسة الدينية املشاعر جنرح أن مبتغانا ليس"
 معتقدات بأن أمحد اعتقد هذا من الرغم وعلى". منها طائل ال عداوة أي

 على تعرض عندما وتهزم تدحض وأا كليا خاطئة والربامهومساج اآلريامساج
  . الكرمي القرآن
 يف كموظف عمله إبان م التقى الذين التنصرييني ةالقساوس إنّ

 يقطن كان الذين - املتحمسني واآلريامساج اهلندوسية ووعاظ سيالكوت
 من البد بل كافية ليست احلق معرفة بأن أقنعوه قد - قاديان يف منهم واحد
 فال. كذلك هلم دين ال من وإىل األخرى األديان أتباع إىل احلقيقة إيصال
 كما اإلسالمية املعرفة خالصة وضع فقد وهكذا الدعوي، هداجل من مناص
 إن. ويقرأوه بالكتاب يعرفوا أن الناس على واآلن األمحدية الرباهني يف فهمها
 غايتها حققت قد كتابه يف عنها أعلن اليت روبية آالف عشرة البالغة اجلائزة

 أكثر بل ند،اهل يف األمحدية الرباهني أمر وأذاعت وشاعت للكتاب الدعاية يف
 مبلغ إىل أخرى روبية آالف عشرة أضافت قد إسالمية جريدةً فإن هذا من

  .اجلائزة
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 الكتاب على واالعتراض النقد باب من واهلندوس املسيحيني بعض حاول
 قطعة مينحهم مل أمحد أن غري أديام ا تناول اليت الطريقة على يعترضوا أن

 إطالق وليس اإلسالم صدق قيقوحت حبث هو املطلوب ألنّ واحدة نقدية
 وآن تعبريه حد على طويال الصمت اإلسالم لزم. عواهنها على االعتراضات

  . ليتكلم األوان
 أن مجيعا أدعوهم إنين: "آخر بتحد عليهم رد ونقدهم اعتراضام وإزاء
 النـزال، ساحة إىل القدوم عن واحدة للحظة وال يتأخروا بأال باهللا يقسموا

 إىل وليتضرعوا وليبكوا أرسطو ومباحثات أفالطون بفلسفات وليستعينوا
 اإلله هو وتعاىل سبحانه إهلنا كان إذا ما ذلك بعد لريوا مث الباطلة آهلتهم

  ".الباطلة آهلتهم أم األعظم
 وحىت السنوات، مر على يفتر مل األمحدية الرباهني جتاه املسلمني محاس إنّ

 حبق إنه: "املؤلف عن باألردية الناطقني من عامل كتب عديدة سنني بعد أنه
 نتاج هلي لغته فصاحة إنّ تعاىل، اهللا أيده الذي القلم سلطان لقب يستحق

 منط بأنّ آخر علّق كما". والكماليات الفنون كل اعتزل رجل من فريد
  .واملنهجية واملنطقية بالعقالنية اتسم وأسلوبه الكتاب
مدحه، يف الكرم من نفسه القدرب مجيعهم يكونوا مل أمحد خصوم لكن 
 يف السابق األول الرقيب -)ليكهرام البانديت (له عداوة أشدهم وكان

 وقد لطائفته، تابعة جملة وحيرر اآلريامساج طائفة إىل ينتمي الذي - الشرطة
 الظهور الشخص هذا عاود وقد". األمحدية الرباهني نقض "بعنوان كتابا نشر
  .سنرى كما الحقا أمحد المغ حياة يف مفجع وبشكل ثانية
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        عشرعشرعشرعشر    احلادياحلادياحلادياحلادي    الفصلالفصلالفصلالفصل
paõìjã@òîÜjÔn�ß@ @

 بعد يتراجعا ومل يب، يب حرمة بالسيدة الزوجية أمحد عالقة تستمر مل
 مثّ. عازبا الحقةً سنة وعشرين ست مدة حضرته عاش وبالتايل طالقهما،

 - عمره من واألربعني السادسة يبلغ كان عندما أي – ١٨٨١ عام يف حدث
 الوحي كان املستقبل، يف ما وقت يف ثانية مرة بالنسل يبشره وحيا تلقى أنْ

 هو ذكر كما – فيه الشك ميكن ال حبيث وقويا واضحا األمر ذا املتعلق
  . الحقا
 يف ساهم ضعف من اإلسالم اعترى وما حممد وفاة منذ الزمنية املدة إنّ
 فحِسبوا – عباده ـكلمي ال اهللا أنّ وهو املسلمني؛ بني شاع اعتقاد تعزيز
 ضروب من ضرب هو عام بشكل واإلهلامات الوحي أمر أنّ هلذا وفقا

 قابلة غري بكلمات وحيا تلقى أنه مرارا أعلن أمحد أنّ غري. النفس حديث
 إىل ويضيف والوضوح، القوة حيث من آلخر رجل حديث وتشبه للشك
 فإن الشك؛ من خيلو ال فإنه واضحة بكلمات يكن مل ما الوحي أنّ ذلك
 وخيدع نفسه خيدع حينئذ فإنه وحيا يكون إهلام أي بأن ما شخص اعتقد
 وقوية حمددة بكلمات يكون أن ينبغي الوحي أنّ أمحد ويضيف. كذلك غريه

 املتبتل العبد بني حوار حيدث أن املمكن من وأنه خاص، ومجال جالل وذات
 السموات خلق فمن مره،أ ليـنِفذ مادية وسائط إىل حيتاج ال فاهللا وربه؛

 اهللا إنّ لسان، بدون عباده يكلم أن مبشيئته ميكنه ماديتني يدين بدون والكون
 حىت للكلمات حيتاج للوحي املتلقي العبد ولكن الكلمات نص إىل حيتاج ال

  . الوحي معىن يفهم
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 بغالم نبشرك إنا":املستقبلي االبن خبصوص وحي أول أمحد مرزا تلقى
 يف آخر وحيا تلقى شهور بضعة وبعد] ٣٤ص القلوب، ترياق["حِسني

 ،٤ج األمحدية، الرباهني["خدجييت رأيت نعميت أُشكُر" :نفسه املوضوع
 اسم هو خدجية فإنّ املسلمني لعامة معلوم هو وكما ،]٤هامش ،٥٥٨ص

 أنّ الوحي يف الوارد خدجية اسم من حضرته ففهم األوىل، اإلسالم نيب زوجة
 الذي هللا احلمد": التايل الوحي الحقا وتلقى ثانية، مرة زواجه هو املقصود

 كلمات وكانت]. ٦٤ص القلوب، ترياق["والنسب الصهر لكم جعل
  .بالعربية والثالث والثاين األول الوحي

 من  أمحد غالم زواج ١٨٨٤ عام نوفمرب/الثاين تشرين يف متّ وبالفعل،
 فتاة كانت ،)العامل ناِصرةُ (بالعربية امسها يعين اليت) مگبي جهان نصرت(

 مدة منذ أمحد غالم يعرف أبوها وكان األشراف، من لعائلة تنتمي كرمية
 بينهما؛ الكبري العمر لفارق الزواج جناح من متأكدا يكن مل أنه غري طويلة،

 وثالثني باثنني يكربها أمحد أنّ أي عمرها، من عشرة الثامنة يف فالعروس
 شيئا تكن مل وللماديات للمال اكتراثه بعدم مسعته أنّ نع فضال. عاما

 السيدة أجنبت مثمرا سعيدا طويال زواجا كان ولكنه. احلمي نظر يف مشجعا
  .األوالد من مخسة خالله جهان نصرت
 املقربني، أصدقاءه بلّغ الزواج أمحد غالم اعتزم ملا أنه ذكره جيدر ومما

 ألنه يرام ما خري على تكن مل اجلسدية تهفصح عندهم، القلق اخلرب هذا فأثار
 بأنه يعتقد مما حديثا شفي قد وكان وبالشقيقة السكري بداء مصابا كان
 عليها مقبل هو اليت الصعوبات جيدا بنفسه أمحد أدرك. السـل مرض كان

 انعزايل بسبب: "... األمر هذا حول الحقا وكتب ثانية، مرة الزواج لقراره
 من أنفر وكنت الزوجية احلياة أعباء يكره قليب كان االدني يف وزهدي

 تلقيت املضنية احلال بتلك أمر كنت وعندما والعيال، األهل جتاه املسئوليات
 الوحي هذا("بزواجك املتعلقة األمور كل أرتب سوف إنين": التايل الوحي
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 عين وأزاح بوعده بر قد أنه بيده نفسي الذي اهللا أُشهد وإين)... بالفارسية
 أنّ أخشى أين ولوال... البال براحة علي وأنعم الزواج، ذا يتعلق عبء كل

 لذكرت املبالغات ضروب من ضربا األمر هذا ِذكر تعترب سوف الدنيا
 ولكي اخلارقة، الطريقة على دائم بشكل أُعطيته الذي األمر هذا بالتفصيل

 صورة، وبكل شكل كل يف ىتتجل والقيوم القدير ربنا آيات أنّ منها يتبني
ا وخيص اخلزائن القلوب، ترياق" [األحوال مجيع يف املقربني عباده 

  ]٢٠٤-۲۰۱ص ،١٥ ج الروحانية،
 عينا فاضت قاديان، يف زواجه من يوم أول يف بيته إىل أمحد عاد ملا

 عزوبته أيام يف سكنها اليت فالغرفة اجلديد؛ مسكنها رأت ملا بالدموع العروس
 حوته ما فكل زوجية، عش تكون ألن تصلح مل وأحباثه دراسته يف غارقا
  . مكسور خشيب سرير

 زوجها إرضاء إىل تواقة "نصرت" السيدة كانت كزوجني حياما ويف
 حلوى من معينا نوعا حيب أمحد أنّ مثال عرفت فلما أسلوب،  بكل وإسعاده

 من طبقا له وصنعت ه،تفاجئ أن أحبت الكثيف السكر بقَطر تصنع اليت األرز
 خطأ استخدمت األمور، هذه يف بعد مترست تكن مل وألا. احللوى هذه

 سكريا هالما النتيجة فكانت عادة، توضع اليت السكر كمية أضعاف أربعة
 تشخص زوجته ليجد بيته إىل أمحد ووصل. حلوى طبق كونه من أكثر

 وفقا – األمل خيبة عالمات وجهها على وتبدو الـمرضي غري بالطبق
 تروي. أعجبه بأنه هلا وقال بتلذذ الطبق أكل أن إال منه كان فما - لروايتها
 كل زال حىت بلطف حيدثين بقي: " احلادثة هذه عن جهان نصرة السيدة
  ". عين وهم كرب
 مشورا يقدر كذلك بل له، وحبها عاطفتها فقط يقدر أمحد يكن مل
: اإلسالم نيب حديث يردد كان ام وكثريا. معها حياته سنوات مر على

  ".ألهله خريكُم خريكُم"
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 الكامل زواجهما عن املروية الذكريات من هائل عدد يوجد الواقع يف
 ال أنه جهان نصرة السيدة أخو – إمساعيل حممد الدكتور فريوي املثايل،
 قاسية، كلمة أي هلا وجه أو بقسوة أمحد غالم عاملها أن طفولته منذ يتذكر

 يتحدث كان أنه علما األردية الكلمات بألطف يكلمها دائما كان هوأن
  .الصغار أطفاله مع بالبنجابية
 ،١٨٨١ عام ثانية مرة بزواجه املتعلق الوحي تلقى أنه إىل اإلشارة جتدر

تلقى بينهما الثالث السنوات فترة ويف ١٨٨٤ عام بالفعل متّ الزواج ولكن 
 ويعرفها يعلمها ومهمة لقب وهذا صرالع جمدد أنه خيربه الذي الوحي

  . جيدا املسلمون
 وفقا وذلك اإلسالم نيب وفاة منذ األشخاص من فئة على اللقب هذا أُطلق
 يف الدين أمر جيدد من عام مائة كل رأس على يبعث اهللا بأن عنه أُِثر حلديث

 ولكن احلق الدين فقط ليس اإلسالمي الدين يكون وذا اإلسالمية، األمة
 مل -هو قال كما–  أمحد تلقاه الذي اإلهلي التأكيد إنّ. املتجدد احلي ينالد

 بستاين هلا ليس كحديقة األخرى الديانات صارت وهلذا آخر دين ألي يعط
 شجريات واكتسحت مثارها وذَوت حدائقهم أشجار فذبلت ويسقيها يرعاها
 حديقة كونت أنّ قضى  - قال كما أيضا – اهللا ولكن. الشجر أماكن الشوك
 رأس على جمدد ببعث قرن كل متجدد مباء تسقى وأن اخلضرة دائمة اإلسالم

  .املائة
 كمجدد املستقبلية مهمته ويصف تلقاه الذي الوحي خبصوص أمحد يقول

 وغفوت، بالدوار شعور انتابين بالكتابة منهمكا كنت فيما ليلة ذات: "القرن
 كالبدر، باألنوار يشع وجهه نوكا وسلم عليه اهللا صلى حممدا النيب فرأيت

 وتقع منه تشع األنوار ورأيت يعانقين، أن يريد بأنه فشعرت مين واقترب
 األنوار الرائي يرى كما أنواره شاهدت لقد تتخللين، بدأت أا حىت أمامي

 الروحانية بعيين أراها لست أين شعرت درجة إىل قوية كانت ولقد العادية،
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 إليه وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول ضمين أن وبعد .كذلك املاديتني بعيين بل
 فارقين قد وسلم عليه اهللا صلى الرسول كان إذا ما أعرف ال أين شعرت
 أمحد يا: "يل وقال ريب وخاطبين الوحي أبواب علي فُِتحت مثّ ال، أم بعدها
 رلتنذ القرآن علم الرمحن رمى، اهللا ولكن رميت إذ رميت ما فيك، اهللا بارك
 أول وأنا أُمرت إين قل ارمني، سبيل ولتستبني آباؤهم أُنذر ما قوما

 بالطبع فكانت الرمية أما]. ٥٥٠ص اإلسالم، كماالت مرآة"[املؤمنني
  .األمحدية الرباهني
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  عشرعشرعشرعشر    الثانيالثانيالثانيالثاني    الفصلالفصلالفصلالفصل

æìÈi‰c@bßìí@åß@ÒbØnÇüa@ @
 عام بعد أي ١٨٨٣ عام ويف يقول، كما أمحد، على الوحي نزول تتابع

 املسيح مثيل بأنه يخربه اهللا من وحيا تلقى األمحدية، الرباهني كتاب نشر من
  .املأل على يعلنه وحي أول هذا وكان

ـِر لقد: "تعريبه ما أمحد قال ذلك ويف  وبأنه القرن جمدد بأنه الكاتب أُخب
 مرمي، بن عيسى املسيح السيد مثيل جتعله اليت الروحانية واملزايا الصفات حاز

 املصطفى حممد لسيدي واتباعي طاعيت وبربكة... متشاان صنوان وكأما
 األنبياء مراتب كثريا تفوق مبرتبة علي تعاىل اهللا أنعم فقد وسلم عليه اهللا صلى
  "قبل من خلوا الذين
 املهاوي تلك يجنب فسوف تبعين ومن املظلم، العصر هلذا النور أنا إنين"

   "الظالم يف رينللسائ الشيطان أعدها اليت واحلفر
 أنه شعر وألنه الوحي، من مزيدا أمحد توقع القرن، جمدد بأنه إعالنه وبعد

 العبادة من يوما أربعني فترة يعتكف أن قرر اخلاص الرباين التوجيه إىل حباجة
 أربعني مدة االعتكاف من الطريقة هذه وكانت. ربه إىل واالبتهال والتضرع

 اعتكف موسى فالنيب العصور، مر على نبياءواأل الصاحلني عند معروفة يوما
 يوما أربعني الصحراء يف مكث الناصري املسيح وكذلك وليلة، يوما أربعني
 فترة اختذوا الذين الربانيني الرجال من حيصى ال عدد هناك احلقيقة يف. وليلة

 فلم ألمحد بالنسبة أما. اخلاصة الربانية للمعونة طلبا والعبادة لالعتكاف كهذه
 كانون حىت هذه اعتكافه فترة يقضي أن جيب وأين مىت حينها يعرف
). هوشياربور (إىل يذهب أن بالوحي اهللا أخربه حني ١٨٨٦ يناير/الثاين

 بايء أمحد غالم بنية مسع قد البلدة هذه أهل من واحدا أنّ بالذكر وجيدر
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 لبلدة؛ا مشارف على ويقع الطابقني ذي مرتله يف يرتل أن عليه فعرض إليها
 هوشياربور إىل غادر حيث هناك، اعتكافه فترة وقضى ذلك أمحد فقَِبل

  . الثريان جترها عربة مستخدما
 هذا يف رفقته أصحابه من ثالثة طلب هوشياربور، إىل الذهاب قبل
 قدمي قارب منت على ِبـياس ر وعربوا معه سافروا وبالفعل السفر،

 هو اهللا أولياء من ويل اتباع أنّ أمحد حدثهم للنهر عبورهم أثناء ويف متهالك،
. أيضا الغرق خطر وهناك األمان بر إىل الوصول أمل فهناك النهر عبور مثل

 يغادر وأن اليومية وجبتيه له حيضر أن منهم واحد على أنّ أخربهم كذلك
 وأنه اعتكافه، أثناء إنسان أي خياطب أن يف يرغب ال ألنه معه يتكلم أن دون

 وأنّ بعد، يعرفها ال مدة إىل هذه تعبده فترة ينهي أن بعد ملنـزلا يف سيبقى
 غالم واعتزل. وقت أي يف إليه يأيت أن فيمكن اعتكافه بعد مقابلته يريد من

 يف منعزل مسجد يف الظهر صلوات ليؤم إال يغادره يكن ومل معتكفه يف أمحد
 معه حيدث كان عما أصحابه إىل يتحدث يكن ومل البلدة خارج تقع حديقة

 كمبعوث ملهمته حتضريية فترة هذه أنّ هلم معروفا كان أنه غري الفترة تلك يف
 اإلشارة جاءت االعتكاف فترة متت أن وبعد. أمجع العامل إىل اهللا عند من

 فرباير/شباط يف إعالنا فنشر يأمله كان ما ربه ومنحه املنتظرة السماوية
 كل على والقادر واجلالل العزة رب الرحيم الرمحن اهللا إنّ: "فيه جاء ١٨٨٦
  :قائال منه بوحي خاطبين قد امسه جلّ شيء،
 وقد تضرعاتك فسمعت سألتين ما حسب رمحة بآية عليك أُنعم إين
 قدرٍة آية. هذه رحلتك وباركت رمحيت، خبالص بالقبول أدعيتك شرفت
 فتح ومفتاح لك، ستمنح وإحسان فضل آية لك، ستوهب وقرب ورمحة
. لك يوهب سوف طاهرا وجيها صبيا فإنّ لك بشرى... لك يعطىس وظفر
 مبارك. اهللا نور هو....  ونسلك وذريتك صلبك من يكون زكيا غالما وإنّ

 بشكل ذكيا وسيكون... القدس روح وبربكة... السماء من يأيت الذي
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 ظهوره... وباطنةً ظاهرةً بالعلوم ميتلئ سوف القلب، وحليم وفهيما خارق
. روحنا فيه ننفخ سوف... العاملني رب جالل ينكشف وبظهوره جدا مبارك
. األسرى رقاب لفك وسيلة ويكون سريعا ينمو سوف. بظله اهللا يظلّه سوف
 إىل يرتفع سوف وحينئٍذ. أقوام به وسيتبارك األرضني أقصى إىل صيته يذيع
  . مقضيا أمرا وكان السماء إىل أي النفسية نقطته

 نسلك يزيد... عليك نعميت أمت وسوف ربكاتبال بيتك ميتلئ سوف
 بل نسلك ينقطع لن... خمتلفة بالد يف كثريا نسلك ينتشر... وأباركه
 يوم آخر إىل بالشرف جملال امسك اُهللا خيُلِّد سوف. األيام آخر إىل سيزدهر

 اإلعالنات، جمموعة [..."األرض أطراف إىل دعوتك وسيبلغ الدنيا عمر من
 كلمات أهم الوحي هذا من األخرية الكلمات نّإ] ١٠٣ - ١٠٠ ص ،١ج
 الدفاع منه يريد يعد مل الوحي هلذا وفقا فاهللا أمحد، دعوى إىل بالنسبة فيه
 يعده اهللا وأنّ أمجع العامل إىل اإلسالم دعوة ينشر أن بل وحسب اإلسالم عن

 لن امسك ولكن إيلّ، وأدعوك سأرفعك أنا": الوحي كلمات وتستمر ذا،
 ويريدون إهانتك يبغون من كل إنّ. األرض وجه على من أبدا ينمحي
... خاسرين خائبني وميوتون سيفشلون أنفسهم هم هالكك ويتمنون فشلك

 القلوب أعماق من حيبونك الذين املخلصني أصحابك عدد سأزيد إنين
 غالبني القيامة يوم إىل وسيكونون عددهم فينمو ميلكون، وما حيام وأبارك

 أنبياء مبرتلة مين أنت... اآلخرين املسلمني من واملعاندين حلسادا حزب على
 آلٍت الوقت إنّ. منك وأنا مين أنت. توحيدي مبرتلة مين أنت... إسرائيل بين
 إم حىت واألمراء امللوك قلوب يف حمبتك اهللا يلقي حني لقريب إنه بل

  ..."بثيابك سيتربكون
 ٢٢ يف آخر بإعالن قام ابق،الس الوحي إعالنه على شهر مرور وبعد

 من عظمى آية هي بل نبوءة جمرد ليست هذه إنّ: "١٨٨٦ مارس/آذار
 الرؤوف الكرمي نبينا وعظمة صدق إلجالء وجل عز اهللا أظهرها السماء،
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 مرة مئة أعظم اآلية هذه إنّ. وسلم آله عليه اهللا صلى املصطفى حممد والرحيم
 هي املوتى إحياء حقيقة ألنّ وتى،امل إحياء من وأمتّ وأفضل وأكمل وأوىل
 فإنّ حاليت يف ولكن اهللا، حضرة يف الدعاء طريق عن اجلسد إىل الروح إعادة

 عليه اهللا صلى النبيني خامت وبربكات الكرمي وجوده العظيم بفضله القدير اهللا
 روحا يرسل أن وعدين قد املتواضع العبد هذا دعاء وباستجابة سلم وآله

 جمموعة..." [كلها األرض يف والباطنية الظاهرة بركاا رتنش سوف مباركة
  ]١١٧- ١١٦ األول، اجلزء اإلعالنات،

 له اإلهلي األمر وجاء هوشياربور، وحي إعالن على عام انقضى مثّ
 ديسمرب/األول كانون حىت األمر هذا عن يعلن مل ولكنه مجاعته بتأسيس
 ١٨٨٩ يناير/ الثاين كانون ١٢ يف تاله الذي الشهر يف أعلن مثّ ١٨٨٨
 حيث األمحدية، اإلسالمية اجلماعة أي مجاعته إىل لالنضمام العشرة الشروط

  :أن إليها االنضمام يريد من على
  .املمات حىت الشرك جيتنب أن على القلب بصدق املبايع يعاهد أن: أوال
 ويتنكب األعني، وخيانةَ الزىن يقرب وال الزور، قولَ جيتنب أن: ثانيا

 الثوائر يدع وأال والفساد؛ والبغي واخليانة والظلم والفجور الفسق طرق يعمج
  .وهاما قويا إليها الداعي كان مهما تغلبه النفسانية
 اهللا ألوامر تبعا انقطاع بال اخلمس الصلوات إقامة على يواظب أن: ثالثا

 على الصالِةو التهجد، صالة أداء على املستطاع جهد يداوم وأن ورسوله،
 كل ذنوبه على ربه من العفو وطلِب واالستغفار وسلم، عليه اهللا صلى النيب
 محده من يتخذ مث يوم، كل القلب خبلوص وِمننه اهللا ِنعم يذكُر وأن يوم؛

  .له ِوردا عليها وشكره
 خصوصا واملسلمني عموما اهللا خلق من أحدا حق، بغري يؤذي، أال: رابعا

  .آخر طريق بأي وال بلسانه وال بيده ال النفسية، وائرهث جراء من
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 الترح حالِة: األحوال مجيع يف بقضائه وراضيا هللا وفيا يكونَ أن: خامسا
 ذلة كل لقبول مستِعدا يكونَ وأن والِنعم؛ والضنِك واليسر، والعسر والفَرح،

 إليه ميشي لب مصيبة، حلول عند سبحانه عنه يعرض وأال سبيله، يف وأذى
  .قُدما

 واألماين النفسانية واألهواء الفارغة التقاليد اتباع عن يكُف أن: سادسا
 ويتخذَ الكلمة، معىن بكل نفسه على ايد القرآن حكومةَ ويقبلَ الكاذبة،

  .حياته مناهج مجيع يف لعمله دستورا الرسول وقول اهللا قولَ
 بالتواضع حياته أيام ويقضي باتا، اطالقً والزهو الكرب يطلِّق أن: سابعا

  .والرفق واحللم األخالق ودماثة واالنكسار
 وماله نفسه من عليه أعز اإلسالم ومواساةُ وعزه الدين يكونَ أن: ثامنا
  .عليه عزيز هو ما كل وِمن وأوالده

 وأن خالصةً،  اهللا لوجه عامةً اهللا خلق مواساة يف مشغوالً يظل أن: تاسعا
م القوى من اهللا رزقه ما بكلِّ املستطاع قدر جنسه أبناء ينفععوالن.  

 أن على اهللا لوجه خالصاً األخوة عهد العبد هذا مع يعقد أن: عاشرا
 حىت ينكُثه وال عنه يحيد ال مث املعروف، من به آمره ما كل يف يطيعين

 سواء الدنيوية، العالقات تعِدهلا ال بصورة العقد هذا يف ويكون املمات،
  .خدمٍة أو صداقٍة أو قرابٍة عالقات كانت

 مارس/آذار ٢٣ يف متّ حيث لُـدهيانة بلدة إىل  أمحد ذهب شهرين وبعد
 من أول - السابق الطبيب – الدين نور املولوي وكان البيعة أخذ بدء ١٨٨٩

  . البيعة عهد وتال أمحد يد يف يده وضع
 ريا بلدة يف له عيادة يبين كان ماعند ٣بأمحد األمر أول الدين نور مسع
 لليلة البقاء يعتزم وكان وحياوره، به ليلتقي قاديان إىل ذلك إثر على فسافر

                                                 
 املسيح لزيارة الدين نور املولوي حضرة جاء فقد. هنا الكاتب من خطأ حدث 3

 مث م،١٨٨٤ عام يف دعواه أوائل يف به مسع عندما أوال والسالم الصالة عليه املوعود
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 الليايل حتولت أن لبثت ما مث ليال عدة ليبقى دعاه أمحد غالم أنّ غري واحدة،
 أن وطلب قاديان إىل مكتبته كتب طلب يف املولوي أرسل مثّ. أسابيع إىل

  .عمره بقية عاش حيث قاديان يف واستقر البناء مكتملة غري تهعياد تباع
  

                                                                                                                 

 حدث ما وهذا بالبيعة، يؤمر عندما له مبايع أول يكون بأن وعدا أخذ أن بعد انصرف
 أن قرر م١٨٩٢ عام كشمري مهراجا لدى عمله انتهى أن بعد مث. م١٨٨٩ عام بالفعل
 والسالم الصالة عليه املوعود املسيح لزيارة فجاء هناك، عيادة ويبين ريا يف يستقر
 عليه املوعود املسيح لرغبة استجابة ذلك بعد استقر ولكنه ذلك، ءأثنا قصرية زيارة

 )املترمجة. (ثانية بلدته إىل يعد ومل والسالم الصالة
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 مرور بعد أي لُـدهيانة، يف ١٨٨٩ عام يف مرة أول ألمحد البيعة متت

 جمرد البيعة مراسم تكن مل. األمحدية الرباهني كتاب نشر على سنوات تسع
 قد تعاىل اهللا أنّ لتعلن بل وحسب، اهلجري عشر الرابع القرن جمدد أنه إعالن

 منت واليت عليه الداخلة الباطلة العقائد ليمحو اإلسالم لدين خادما بعثه
 يف بقوة ضرا من بد ال واليت كالكلّابات، اإلسالم وحاصرت وتعاظمت

  . شأفتها تستأصل حىت الصميم
 على اإلسالم نيب ةوفا منذ اإلسالمي الدين يف اددين من العديد ظهر

 يكن مل لذا املسلمني، عند مقبوال األمر هذا وكان هجري قرن كل رأس
 ولكنه اهلجري، عشر الرابع القرن جمدد أنه أمحد غالم يعلن أن األمر من ِبدعا

 يف ورد األمر هذا وإليضاح. الناصري املسيح طابع ستأخذ مهمته أنّ أضاف
 إنين: "تعريبه ما فيها جاء ١٨٨٥ عام الدين نور املولوي إىل منه رسالة

 أمر ألصلح اإلسرائيلي النيب الناصري املسيح عباءة يف تعاىل اهللا من مبعوث
 املستقيم الطريق وأبني واملواساة والرفق واِحللم التام بالتواضع اهللا بإذن البشرية
 ايشهدو وحىت النجاة، إىل سبيل ال دونه من والذي تعاىل عنه الغافلني ألولئك

". اإلهلية واحملبة القبول وأنوار السماوية البشارات هذه الدنيوية حيام يف
 عند من مبعوث نيب أنه أعلن قد يكن مل الوقت ذلك حىت أنه بالذكر جيدر
 الناصري للمسيح الثاين زولـالن أنه وال املنتظر، املهدي اإلمام أنه وال اهللا،

 اليت فالبيعة لذا ،٤العامل يف الرئيسة الديانات وأصحاب املسلمون ينتظره الذي
                                                 

 إعالنات ويف األمحدية الرباهني يف ذلك قبل أعلن قد والسالم الصالة عليه كان 4
 بن عيسى حاملسي أن الوقت ذلك حىت تعاىل اهللا يبلغه مل وإن -  املسيح مثيل أنه أخرى
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 قبل من اعتراضات أي تِثر مل له أتباعه بعض قبل من لُـدهيانة يف له متّت
 هذا على معلقا مسلم دين رجل كتب. الوقت ذلك يف املسلمني الدين رجال
 اإلسالم، رجاالت بني املكانة عظيم رجال يعد كان احلقيقة يف: "األمر

 متشربا والفضيلة، والورع التقوى من اعتيادي غري قدر على دين ورجل
 ينظر كان ما وكثريا اإلسالم، خلدمة قوي حبماس دائما مدفوعا اإلسالم حب
 رمزا عدوه املسلمني غري وحىت. عنه قويا ومدافعا للدين قويا نصريا بكونه إليه

  ". وقوا كتاباته أثر متاما يعون وكانوا مميزا إسالميا
 مل اإلسالم عن كمدافع املسلمني مجيع قبل من به املرحب ورهد أنّ غري

 اية ففي. بشأنه كبرية انقسامات حدثت ما سرعان بل طويال، ليدوم يكن
 أمحد غالم أعلن البيعة عهد أخذ من تقريبا ونصف سنة بعد أي ١٨٩٠ عام

 وكان. السماء يف حيا ليس املسيح عيسى أنّ فيه اهللا خيربه جديدا وحيا تلقيه
 فعند. سواء حد على واملسيحيني للمسلمني وصادما كبريا اإلعالن هذا وقْع

 سيرتل والذي السماء، يف املوجود احلي اهللا ابن هو املسيح يسوع املسيحيني؛
 إم أي املسلمني، عند كثريا االعتقاد هذا خيتلف مل الواقع يف. العامل إىل ثانية

 قبل برتوله ويؤمنون اهللا، مع السماء يف حيا العنصري جبسده بوجوده يؤمنون
 ليقول ال أمحد فجاء. األرض على اهللا مملكة ويقيم الكفار ليعاقب القيامة يوم

 ثانية وكبعثة للدين كمجدد بعثه قد اهللا أنّ بل مات، قد املسيح أن فقط

                                                                                                                 

 به تتعلق إمنا الزمان آخر مبسيح املتعلقة النبوءات وأن - يعود ولن تويف � مرمي
 يف لنشره وليسعى اإلسالم عن ليدافع تعاىل اهللا من مبعوث وأنه املسيح، مثيل بصفته
 املوعود املسيح هو وأنه املسيح وفاة يعلن مل أنه فهو الكاتب يقصده ما أما. العامل

 نبوة كانت وإن نبوية، مكانة هي الواقع يف مكانته وأن له، الثاين زولـبالن املقصود
 مع حدث فما. � املصطفى حممد وسيدنا لسيده اتباعه بفضل حازها مستقلة غري ظلية

 أخذ أن بعد طرأت جديدة دعوى ال لدعواه، توضيحا كان إمنا الواقع، يف الوقت،
 )املترمجة. (البيعة حضرته
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 هذه اإلصالح ملهمة املختار الشخص بأنه أخربه اهللا وأنّ الناصري للمسيح
 ما ليتم وأُرسلت مرمي، ابن املسيح مين أنت إنك: " تلقاه الذي يللوح وفقا
 أصدق وهو مفعوال كان وعده إنّ األكرم، ربك قَـبلُ من وعد

 أن إال املسلمني الدين رجال من كان وما. ]٥ص أمحد، مكتوب["الصادقني
 نيرو كانوا ألم للدين وعدوا ودجاال كافرا أمحد وعدوا غضبا استشاطوا

 ،٥بعثته بعد نيب أي يبعث لن أي بعده نيب وال األنبياء خامت هو حممدا أنّ
 وبالتايل حممد، خلامتية منكرا حبسبانه اهلند أحناء كل يف الفتاوى بإصدار قاموا

 اهللا خملوقات وأكثر اخلطايا لكل جتسيدا أي دجاال عدوه إم حىت كافرا،
  ! شرا

 اليت تلك هي أمحد غالم حبق قيلت اليت االنتقادات وأقسى أبشع لعل
 اآلن صار الذي البطالوي، حسني حممد القدمي طفولته صديق من صدرت

" املرتدين أسوأ"و" الدين خانَ "وأنه اإلطالق على الناس شر أنه عنه يقول
 -  له مدحه أنّ وادعى بل ،"الشيطان حليف"بـ إياه واصفا متادى إنه حىت
 لذا مغمورا، كان أن بعد رفعه الذي هو -  األمحدية الرباهني كتاب على

  .يدمره من هو سيكون رفعه من هو كان فكما
 على وأجاب موقفه، عن أمحد غالم املستعرة اجلدل عاصفة تـزحزح مل
 الكرمي القرآن وبشهادة به التصديق إىل ودعاهم واملنطق باحلجة ادعاءام كل
 أَحٍد أَبا محمد كَانَ ما� آية عليه فحجتهم معارضوه أما. املسيح مسألة يف

                                                 
 بعد نبيا الزمان آخر يف � مرمي بن عيسى املسيح برتول يؤمنون املعارضون املشايخ 5

 بذلك؛ � حضرته اموا ذلك ومع النبوة، ختم مع يتناقض الذي هو وهذا ،� النيب
 هو نبيا نفسه مرمي بن عيسى املسيح برتول اعتقادهم أنّ مرارا هلم وضح حضرته أن مع
 بين بل ،� اهللا رسول بعد بنيب يؤمن ال أنه حضرته وأكّد النبوة، خلتم كسر الواقع يف
 ،� للنيب خادما بصفته حبضرته متعلقة الزمان آخر يف املسيح برتول املتعلقة األنباء أن

 )املترمجة. (عليها أكد بل ،� النيب نبوة خامتية على تعاىل اهللا حافظ وذا
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ِمن اِلكُمِرج لَِكنولَ وساللَِّه ر ماتخو نيِبيكَانَ النو ٍء ِبكُلِّ اللَّهيش 
 فرد القرآنية اآلية مع صرحيا تناقضا دعواه وحِسبوا ،]٤١: األحزاب[�عِليما
. كذلك الكرمي القرآن وايفهم مل بل فقط، دعواه فهم يسيئوا مل بأم عليهم

 القرآنية اآليات بإمهاهلم قرآنية آية تفسري أساؤوا -  أمحد لغالم وفقا -  فهم
  . ٦هلا املفسرة األخرى
 يف النبوة من أنواع ثالثة هناك أن -خلفه من وأتباعه -  أمحد غالم يقول
 املالع يشهد لن واليت وحممد موسى نبوة مثل التشريعية النبوة هناك اإلسالم،

 غري نبوة وهناك جدد، مشرعني أنبياء اهللا يبعث لن أي حممد؛ بعد مثلها
 بعد بعثوا الذي العديدين األنبياء مثل األخرى، النبوات عن ومستقلة تشريعية
 تشريعي، لنيب الكلية الطاعة نتيجة تتأتى اليت فهي الثالثة النبوة وأما. موسى
 وهذه. وملزاياه متبوعه ألنوار انعكاسا التابع فيها يكون اليت الظلية النبوة وهي
 للنيب اخلالص اتباعه نتيجة ا شرفه اهللا أن واعتقد أمحد ادعاها اليت النبوة هي

 بأي يحرف أو يلغي أو تشريع أي يزيد وال ألنواره انعكاس فهو حممد؛
 الكالم زال وما – النبوة هذه. متبوعه ا نزل اليت الشرائع من أي شكل
 النيب خامتية حقيقة األشكال من شكل بأي تنقص وال تناقض ال – ألمحد
 أن يستحيل الكمال من درجة حاز وأنه وأكملهم األنبياء آخر أنه مبعىن حممد
 الذي هو األنبياء خامت أن أي التصديق أيضا تعين اخلامتية وأنّ جتاوزها، يتم

 التأثري قدرة أمحد يقول كما حممد للنيب إنّ. األنبياء نبوات على يصادق
 فهو لألنبياء، الروحانية املراتب إىل املخلصني أتباعه مكانة ترفع اليت الروحانية

 واآليات األحاديث على وعكفوا يوافقوه، مل معارضيه أنّ غري. األنبياء نيب
                                                 

 هلا املفسرة األخرى اتاآلي أمهلوا أم وليس ذاا، حبد اآلية هذه فهم أساءوا املشايخ 6
 وخادمة � منه تكون أن إال ،� بعثته بعد جديدة بعثة ال أنه على تؤكد فاآلية فقط،

 بعده � عيسى بعثة على املشايخ أصر ذلك ومع. إليه وتنتهي � منه تبدأ فهي له،
 )املترمجة. (أمته يف وال � حممد تالمذة يف خري ال أنه قوهلم من ويلزم. �
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 اآلخرية مبعىن حممد خامتية تثبت اليت الشواهد منها يستخرجون القرآنية
 ،"بعدي نيب ال"و" األنبياء آخر أنا: "اديثاألح يرددون كانوا ما وكثريا
 األنبياء آخر أنا: "الواقع يف هو احلديث نص بأنّ يرد أمحد غالم وكان

 أفضل هو حممد النيب أنّ معناه مبا] مسلم صحيح" [٧املساجد آخر ومسجدي
 فقال" بعدي نيب ال "جلملة بالنسبة أما. املساجد أفضل مسجده وأن األنبياء

 ولدعم جديدة، بشريعة حممد نبوة يلغي املستقبل يف نيب يأيت لن نهأ تعين بأنها
 وال النبيني خامت قولوا: "النيب زوجة عائشة السيدة ٨قول يقتبس التفسري هذا

  ". بعده نيب ال تقولوا
 عنه يروى كذلك بعده، سيأتون الذين األنبياء عن حممد النيب حتدث لقد

 إىل يدعو ال ومما ،"نبيا صديقا لكان عاش ول: "قال إبراهيم ابنه وفاة بعد أنه
 يف سيأتون الذين باألنبياء املتعلقة باإلشارات مليء الكرمي القرآن أنّ الشك

                                                 
 � املوعود فاملسيح األحيان، بعض يف دقيقة غري وهي وفهمه، آراءه تبيك املؤلف 7
 ال حديث يرفض ال وهو اآلخرين، مع مناظراته يف وال كتبه يف احلديث ذا يستدل مل

 املسيح عودة لنقض ا يستدل بل النبوة، خبتم املتعلقة الروايات من غريه وال بعدي، نيب
 )املترمجة. (بنفسه � مرمي بن عيسى

8نِد عمحِن مب ،ِسِريين نةَ عاِئشع قُولُوا ال: قَالَتال: ت ِبين دعٍد، بمحقُولُوا مو :ماتخ 
،نيِبيالن هِزلُ فَِإننى يِعيس ناب يرما مكَمال حدا عامِإمقِْسطًا، ولُ مقْتالَ، فَيجالد كِْسريو 

،ِليبلُ الصقْتيو ،ِزيرالِْخن عضيةَ، ويالِْجز عضتو برا، الْحهارزيف قتيبة ابن قال أَو 
 ِلرسوِل قُولُوا: "عنها اللَّه رِضي عاِئشةَ قَولُ وأَما]: ٢٧٢: ص) [احلديث خمتلف تأويل(

 نزوِل ِإلَى تذْهب فَِإنها ؛"بعده نِبي لَا تقُولُوا ولَا الْأَنِبياِء، خاتم وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّى اللَِّه
 لَا: "وسلَّم علَيِه اللَّه لَّىص النِبي ِلقَوِل ناِقضا قَوِلها، ِمن هذَا ولَيس السلَام، علَيِه ِعيسى

ِبيِدي نعب "هِلأَن ادلَا: أَر ِبيِدي، نعب خسنا يم ا ِبِه، ِجئْتِت كَماُء كَانِبيلَّى الْأَنص اللَّه 
ِهملَيع لَّمسثُ وعبِخ، تسِبالن تادأَرو قُولُوا لَا: "ِهيِسي ِإنَّ تبعده زلـين لَا حالْم ."

 )املترمجة(
  



٨٢  ����� ��� 

 رسلٌ يأِْتينكُم ِإما آدم بِني يا� :األعراف سورة يف ورد املستقبلية؛ األيام
كُمونَ ِمنقُصي كُملَياِتي عِن آيقَى فَمات ولَحفَلَا أَص فوخ ِهملَيلَا عو مه 

 الناِر أَصحاب أُولَِئك عنها واستكْبروا ِبآياِتنا كَذَّبوا والَِّذين] ٣٦ [يحزنونَ
ما هونَ ِفيهاِلدعن وحتدث النيب لفظ نفسه حممد النيب استخدم. �]٣٧ [خ 

. العامل يف السماوية األديان جلميع اهللا من املوعود هذا فيه سيأيت الذي الوقت
 املنتظر املهدي وأنه ،"املوعود املسيح أنا"و" املوعود النيب هو أنا: "أمحد يقول
 نزل قد الناصري فاملسيح. تفسريه حبسب واحد شخص ألما املسلمني لدى
 كاملرايا واألخالق اجلوهر يف لتشاهما مظهره أنه مبعىن أمحد يف بروزا

 أنين كما الربوز حلل يف مرمي ابن املسيح أنا: "املعىن هذا ويوضح قابلة،املت
 ملظهر مزيج هو روحانيا شخصي وإن وسلّم، عليه اهللا صلى حممد للنيب بروز
 يف وأشاعها ونشرها دعواه كتب فقد صدقه من متأكد وألنه" النبيني هذين
 علي أنعم قد وأنه بعثين قد تعاىل أنه بيده نفسي الذي باهللا أقسم: "البالد
 ".املوعود املسيح ومساين النيب بلقب
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 عشرعشرعشرعشر    الرابعالرابعالرابعالرابع    الفصلالفصلالفصلالفصل

åíc@pbß@|î�½a@_ðŠ•bäÛa@ @
 يف يعيش الناصري املسيح أنّ تفيد الكرمي القرآن يف واحدة آية توجد ال

  . عديدة فهي بوفاته تصرح اليت اآليات أما العنصري، جبسده حيا السماء
 هو هذا اجلسدية؟ املسيح حبياة العتقادا فلماذا حممد، النيب مات لقد

 يرى فهو املسيح، وفاة موضوع خبصوص أمحد أثاره الذي اجلوهري التساؤل
 االستعارات تفسري لعدم نتيجة اآليات بعض فهم أساءوا املسلمني أنّ

 بعض تسرب إىل باإلضافة صحيحة، بطريقة القرآن يف الواردة والكنايات
 إىل السماء يف اجلسدية الناصري املسيح حبياة تؤمن اليت املسيحية العقائد
  . الطويلة القرون مدى على األصيلة اإلسالم عقائد

 قد إيليا نزول أنّ إىل أشار قد نفسه الناصري املسيح أنّ بالذكر اجلدير
 املخلّص املسيح نزول حتقق هي عيسى وبعثة املعمدان، يوحنا ببعثة حتقق
 موعودا مسيحا يبعثه مل اهللا أنّ أمحد مغال ويضيف. اليهود ينتظره كان الذي
 منفصلني شخصني ليسا له وفقا فهما أيضا، املنتظر املهدي اإلمام هو بل فقط
 لدى الدموي املهدي فكرة أمحد ويهاجم واحد، لشخص تكليفان مها بل

 يف األمم مجيع ويدخل الكفار كل يقتل مهديا ينتظرون الذين املسلمني عامة
 أمة أو أحدا يكره لن املنتظر املهدي اإلمام بأن هذا معىن فسري وإمنا اإلسالم،
 احلجج من سيعطيه اهللا إنّ بل اإلسالم، يف الدخول على والقوة بالسيف

 على اإلسالم ويظهر ويدحرهم املعارضني كل ا يهزم ما القوية والرباهني
  . كله الدين

 النصارى إقناع يه كسبها من البد اليت الفصل املعركة أن أعلن ما كثريا
 شخص فعيسى إله، أُقنوم يعده أو املسيح يؤله الذي معتقدهم خطأ بفداحة
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 وإيليا كموسى اهللا عند من املبعوثني األنبياء مثل نيب وهو البشر كباقي فاٍن
 حيسب مل نفسه املسيح إنّ بل قبله، من وماتوا خلوا الذين املعمدان ويوحنا

 يضيف. اهللا عند من مكرما نبيا كونه ريغ شيئا حسبوه حوارييه وال نفسه
 نبيا، املسيح كون إىل أشارت قد األصلية اإلجنيل نسخ من العديد أنّ أمحد
والشيوع االنتشار من مبنعها الكنيسة رؤساء قام املخطوطات هذه لكن 

 األجزاء فيها قرروا وكذلك اجتماعام، من كثري يف األمر هذا تنفيذ وقرروا
 ينبغي اليت واألجزاء الرسل أعمال من اإلجنيل يف ضمنت أن ينبغي اليت

  .استبعادها
 هو الكنسية الدينية املراجع قبل من اإلجنيل على مت الذي التعديل هذا إنّ
 أنّ أمحد ويضيف والقرآن، اإلجنيل بني كثرية جوهرية فوارق من واحد

 مدى على الكنيسة رجال قبل من كثرية وتغيريات لتعديالت تعرض اإلجنيل
 على القرآن جند بينما الكنسية، واملؤمترات االجتماعات يف طويلة قرون

 فترة وبعد املسيحيون بدأ. اخلالص اهللا وحي بأكمله فهو ذلك، من النقيض
 ألوهية إىل تشري اليت واملصطلحات التعابري باستخدام املسيح وفاة من طويلة
 إنّ. حياته أثناء ذلك يفعلوا مل ينماب أقانيم، ثالثة من أقنوما عده إىل أو املسيح
 كبري وشطط كربى خطيئة هو - نبيا كان وإن حىت - البشر من رجل عبادة
 يشرك أن ينبغي وال الصمد، الفرد وهو العبادة يستحق الذي هو وحده فاهللا

  . خملوق بعبادته
 وحسب، مات قد الناصري املسيح أن أمحد غالم يعلن أن كافيا يكن مل
 العميق والفهم البصرية ونفاذ التوفيق لطلب ربه إىل التوجه عليه أنّ رأى فقد
 أمحد أعلن العميقة الدراسة من أعوام مثانية وبعد الصلب، حادثة يف جرى ملا
 مل أنه غري الصليب على علِّق قد  املسيح أنّ الشك إىل يدعو ال مبا يعتقد أنه

 نتيجة عليه أُغمي أي الوعي فقد قد أنه هو حدث وما الصليب، على ميت
 واعتقد. ورجليه يديه يف دقت اليت املسامري جراء من عاناه الذي الشديد األمل
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 قليلة ساعات بعد احلدوث صعب هذا أنّ علما تويف، قد أنه الرومان اجلنود
 قبل أيام عدة معلقة تبقى الناس بعض إنّ حيث الصليب على التعليق من فقط

 من التأكد بغية اجلنود يقوم أن الرومان دعن العادة جرت. الوفاة حدوث
 معلقا جسمه يبقى حبيث املصلوب الشخص ِرجلي بكسر املصلوب موت
 وفشل زيفـالن بسبب أسرع فيموت حيتمل ال األمل ويكون يديه على

 حرصوا - أمحد يقول كما -   املسيح السيد حواريي لكن. القلب عضلة
 الرجلني كسر من وبدال لذا عاملة،امل هذه يلقى لن معلمهم أنّ من وتأكدوا

 قلبه أنّ على عالمة وهذا وماء، دم منه خرج الفور وعلى جنبه يف حبربة طُعن
 املسيح أُخذ وملا. يتوقف مل جسمه يف الدم دوران وأن يعمل زال ما كان

 باألعشاب جسده دلّك واسعة، غرفة كانت اليت الدفن حجرة إىل الحقا
  .للشفاء تدرجييا ثلفتما العالجية واملراهم

 من العديد درس احلادثة هذه تلت اليت الطويلة القرون مدى على 
 بعد حصل ما حول املتناقلة الرواية خاصة الصلب حادثة روايات األشخاص

 رآه قد الصليب عن إنزاله بعد املسيح أنّ هو الشائعة الرواية ومفاد الصلب،
 مل حواريه أنّ لدرجة جدا حباشا يبدو وكان بستاٍين، بلباِس) توما (تلميذه
  .يديه يف املسامري مواضع يتلمس أن  املسيح منه طلب أن إىل بسهولة يتبينه
 بعد  املسيح جنب من واملاء الدم تدفق مسألة األطباء من الكثري حبث 
 وكدمات دموية جتمعات من سال قد الدم هذا كان ما وإذا باحلربة طعنه

 الطيب التطور أنّ غري له، تعرض لذيا الضرب نتيجة سابقا ا أصيب
 من الصلب موقف حتليل من املزيد أتاحت الحقا ظهرت اليت واألحباث

 ما تفاصيل حول اآلراء تباين من الرغم وعلى. فيه ما وبيان الطبية الناحية
 املسيح حياة أنّ هو األطباء مجيع عليه أمجع واحد أمر هناك بالضبط، حدث

 وأنه طبيا حدوثه من مانع وال االحتمال قوي رأم الصليب عن إنزاله بعد
 قد املسيح السيد يكون أن طبيا املقبول ومن الطبية، الناحية من جدا مقبول
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 على املوت من جناته تلت اليت الثالثة األيام خالل الشفاء إىل يتماثل بدأ
  . حوارييه مقابلة له أتاح ما الصليب
 بين إىل نبيا فقط بعث أنه مناسبة من أكثر يف الناصري املسيح كرر
 ِإالَّ أُرسلْ لَم«:وقَالَ فَأَجاب: "اإلجنيل يف جاء حيث للعاملني وليس إسرائيل

 أكّد كذلك]. ٢٤ : ١٥ متى ِإنِجيلُ[." »الضالَِّة ِإسراِئيلَ بيِت ِخراِف ِإلَى
 أَنْ ينبِغي الْحِظريِة، هِذِه ِمن ستلَي أُخر ِخراف وِلي: "ثانية األمر هذا املسيح

آِتي ا ِبِتلْكضأَي عمسِتي، فَتوكُونُ صتةٌ وِعيةٌ راِحداٍع ورو اِحدِجيلُ." [وِإن 
 العشرة إسرائيل بين قبائل موضوع ذكر من البد وهنا]. ١٦ : ١٠ يوحنا

 إىل بعضها وسىب املقدسة رضاأل من نصر نبوخذ البابلي امللك طردها اليت
 يقول املسيح، السيد ميالد من قرون سبعة قبل وذلك الباقون وتشتت بابل،
 فاملسيح. القبائل هذه إىل" األخرى اخلراف "بقوله أشار املسيح أنّ أمحد

 وإال فلسطني، يف البقاء مبقدوره يعد مل – الصلب من جناته وبعد-   الناصري
 الوارد من أنه غري سبب، ألي أمره كُشف ما اإذ فورا عليه القبض سيلقى

 -  بولس حتول وقت إىل متخفيا عام مدة متجوال البالد تلك يف بقاؤه جدا
  .املسيحية إىل - سابقا شاؤول

 للمسيحية بولس اعتناق أنّ إىل قطعي بشكل الباحثني من العديد وصل
 ليجد رحلته ابعده املسيح وبدأ املسيح، بالسيد احلقيقية لقائه حلظة من بدأ

  . دعوته ويكمل الضالة إسرائيل بين قبائل
 البالد ترك على املسيح بعزم علم على كان بولس بأنّ  أمحد غالم اعتقد

 بولس كان أمحد لغالم فوفقا. املسيح تعليمات فهم منه قصد بغري أساء ورمبا
 .املسيحية يف اآلهلة تعدد أرسى من وأول املسيح ألوهية فكرة طرح من أول

 مدينة إىل الوصول من متكنوا قد حوارييه وبعض املسيح أن أمحد يقول
 انطلق قد وأنه القدس، عن ميال ومخسني أربعمئة مسافة تبعد اليت ِنصيبني
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 اهلند من أخرى وأجزاء التيبت زار قد وأنه أفغانستان، إىل فارس عرب منها
  . كشمري يف أخريا استقراره قبل

 بالنيب عرف وقد والسفر السياحة كثري يعين ةبالعربي املسيح اسم إن
 يف ورد. مسلم كاتب يوِرد كما أسفاره لكثرة السائحني وإمام السياح
: قد بأنه حممد، النيب إىل منسوبة أقوال جمموعة وهو العمال، كرت كتاب

 لئال مكان، إىل مكان من ِانتقلْ عيسى يا أنْ عيسى إىل تعاىل اهللا أوحى"
 األول الباب اهلمزة حرف من الثالث الكتاب العمال، زـكن" [فتؤذى تعرف

  ] العاقبة خوف فصل احملمودة، واألفعال األخالق يف
 عد حيث كبري بتقدير عومل كشمري يف استقر حني املسيح أنّ أمحد يقول

 الفارسية باللغة عيسى كلمة هي يوز وكلمة ،"آسف يوز " باسم وعرف نبيا
 اهلدى [اجلامع ويعين اإلجنيل يف ورد اسم فهو"  آسف " أما القدمية،

 جاء بأنه ملهمته عيسى وصف عن بعيدا ليس وهذا ،]يرى ملن والتبصرة
 اليت والشواهد اإلشارات من الكثري هناك. الضالة إسرائيل بين قبائل ليجمع

 البنجاب أرض إىل إسرائيل بين قبائل من أكثر أو واحدة وصول إىل تشري
 هناك فيوجد واضحا، اإلسرائيلية الشعوب أثر فيها يبدو يتال وأفغانستان

 الكتاب يف ذكرت وقرى بلدات أمساء حتمل اليت والبلدات القرى من الكثري
 أفغانستان زاروا الذين الرحالة من الكثري علّق ذلك، إىل باإلضافة. املقدس

 الشاهد أما إسرائيل، بين هيئة تشبه اليت املنطقة تلك ونساء رجال هيئة على
 إيران بني الواقعة األراضي من وكثري أفغانستان أهل أنّ فهو أمهية األكثر

 أهل أنّ هو أيضا القوية الشواهد ومن. إسرائيل بين أنفسهم يدعون وكشمري
 هي شرييا" شرييا كـ "أو" شري كـ "بلدم يسمون كانوا األصليني كشمري
  . ِمثل أي" كـ "و واضح هو كما سورية

 من الكثري يصفها اليت كشمري يف عاش قد املسيح السيد إنّ أمحد يقول
 الثلوج، تعلوها قمم األرض؛ على اهللا جنة بأا العصور مر على الكتاب
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 وهذا. األخضر الوادي تكسو لون كل من فاكهة وأشجار متدفقة شالالت
 وآويناهما آيةً هوأُم مريم ابن وجعلْنا�: للمسيح القرآن يف الوارد اهللا وعد هو
 يف وهناك بالكامل، حتقق الذي] ٥١ املؤمنون [�ومِعٍني قَراٍر ذَاِت ربوٍة ِإلَى

 يف حاليا تقع مقربة يف ودفن سنة والعشرين املائة عمر عن تويف كشمري
 لكشمري التارخيية الشواهد تورد). نغر ِسري (مدينة يف يار خان يدعى شارع

 عشر تسعة من الغرب من أتى الذي) األمري النيب (بقرب عرف قد القرب هذا أنّ
  .صاحب عيسى بقرب القرب فيسمون القدامى املنطقة سكان أما مضت، قرنا

 وفاة من عام مائة عن تقل فترة خالل يف أي امليالد، بعد ١١٥ عام يف
 يسمى السنسكريتية باللغة كتابا) سوتا (يدعى مؤرخ كتب املفترضة، املسيح

 ملٍك سيطرة فترة من ابتداًء للمنطقة يؤرخ والذي ،"بورانا ماها باهفيسيا"
 أنّ عن قصة ويورد امليالد، بعد ٥٠ إىل ٣٩ األعوام بني كشمري وادي حكم
 بيضاء، أثوابا يرتدي غريبا شخصا التقى حني حصانه راكبا جيول كان امللك
" عذراء من وولدت اهللا بابن أدعى: "الغريب وأجابه امسه عن امللك فسأله
 عندها امللك فسأله تعاىل، اهللا إىل دعوته بسبب كثريا عاىن بأنه امللك وأخرب

): أيضا الغريب تعين كلمة وهي (مليخا – الغريب فأجاب يتبع ديٍن أي
 منها اختفى الصدق ألن الغرباء أرض يف املسيح عيسى ألكون اهللا بعثين"

 جعل اهللا إنّ املسيح، عمامة ألبسينو جتاوزها متّ قد األخالق حدود كل وألنّ
  ".املسيح عيسى امسي وأذاع ومباركا طاهرا كامال قالبا قليب

 أسفار خبصوص تعاىل اهللا عند من تلقاه بأنه أمحد أفاد الذي الوحي إنّ
 جهة من ولكنها قوة، وزادته أتباعه إميان رسخت قد وموته الناصري املسيح
 .حماربته يف سيحينيوامل اآلخرين املسلمني وحدت أخرى
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  عشرعشرعشرعشر    اخلامساخلامساخلامساخلامس    الفصلالفصلالفصلالفصل

ë†Ç@DÜÛaéA@ @
 مات قد الناصري املسيح أنّ سلف كما وجالء بوضوح أمحد غالم أعلن

 يدعمان واإلجنيل القرآن أنّ على وأكد الدنيا، هذه إىل جمددا يعود ولن
 يبعث سوف اهللا أنّ هو -له وفقا – املسيح نزول من املقصود ألن دعواه؛
 إجنيل من أمحد ويقتبس. واملهمة اجلوهر يف ويشاه روحه لحيم آخر شخصا

 اآلِتي مبارك: تقُولُوا حتى اآلنَ ِمن ترونين الَ ِإنكُم: لَكُم أَقُولُ َألني{ :متى
 ظهوره إىل واضحة إشارة بأنه ويفسره] ٣٩ : ٢٣[} .»!الرب ِباسِم

 بامسه يدعى آخر شخص يف لكنو نفسه بشخصه ليس أخرى مرة مستقبال
 حديث على أمحد غالم يستند للقرآن، باإلضافة. كاالنعكاس له مشاا يأيت
 يلْقَى أَنْ ِمنكُم عاش من يوِشك : "قال أنه اإلسالم رسول عن هريرة أيب

 أنّ حديثلل وفقا أمحد ويعتقد..." عدلًا وحكَما مهِديا ِإماما مريم ابن ِعيسى
 سيكون املوعود املسيح ليكون الدنيا هذه إىل اهللا سيبعثه الذي الشخص

 فَيكِْسر:"... يقول الذي احلديث باقي ويكمل املهدي، اإلمام كذلك
ِليبلُ الصقْتيو ِزيرالِْخن عضيةَ ويالِْجز عضتو برا الْحهارزأمحد، مسند" [أَو 
 ا املكلف املوعود املسيح مهمة أنّ أمحد يشرح]. كثرينامل مسند باقي كتاب

 والربهان احلجة طريق عن بالصلب املتعلقة العقائد كسر هي اهللا عند من
 األخالق من العامل سيخلص السلمية وبالطرق أحسن، هي باليت واجلدل

 يف أشار حممد النيب أنّ يضيف كما. اخلرتير قتل قد يكون وذا اخلرتيرية
كيف أنتم إذا نزل ": يقول إذ ،"منكم "سيكون الثاين املسيح أنّ إىل حديثه

 مبا يبني كلّه وهذا ،]رواه البخاري ومسلم"[ ؟ّوأمكم منكمابن مرمي فيكم 
 يعتقد كما – السماء من يهبط لن املوعود املسيح أنّ الشك إىل يدعو ال
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 قرنا عشر التسعة يقرب ما منذ عاش الذي مرمي ابن يكون ولن - املسيحيون
 للعامل سيبعث الذي املوعود فاملسيح وعليه املسلمني، عامة يعتقد كما

 املسلمني من وسيكون الناصري املسيح حلة يف آخر شخصا سيكون
  . أنفسهم
 الذي اهللا قضاء هي بل أفكاره وليدة ليست بأا دعواه عن أمحد يقول

 يظهر وأن للعامل، ماإلسال نور وببيان األفهام شابت اليت األخطاء مبحو كلّفه
 يتألأل وجوهها من وجٍه كل حيث املشعة كاملاسة املتأللئ اإلسالم نور للعامل

 منه وتنبعث املصابيح عشرات تنريه الذي املهيب كالقصر إنه األنوار، عاكسا
 الباحثني مبساعدة كلفه قد اهللا أنّ أمحد اعتقد. غرفة كل من السماوية األنوار

 يأخذوا أن إىل الناس يدعو رجل كمثل مثَله وأنّ ومعاونتهم، احلق عن
 أما فنجا، ووعى السمع ألقى ملن إنذارا حتذيره فيكون السارقني من حذرهم

  . املبني اخلسران فيخسر النذير عن غفل من
 عليها طال اليت اآلبار وميأل املطر يرتل كما إنه قائال الناس أمحد خياطب

 روحانية أمطار نزول بعثته تكون إلهليا املبعوث فكذا والعطش اجلفاف أمد
 وقد الشديد الروحاين الظمأ يعاين اليوم والعامل الروحاين، الناس عطش تسقي

  .الغيث هذا ليكون اهللا بعثه
: " ريب أدىن اليشوا ثقة ربه يتأييد ووثق دعواه بصدق أمحد غالم أيقن

ناهللا م إبراهيم ..... الكرام، برسله كلّم كما وكلّمين واإلهلام، بالوحي علي 
 املصطفى وخامتهم وعيسى وموسى ويوسف ويعقوب وإمساعيل وإسحق

 حممد للنيب السماوي النور فيض إنّ ،]االستفتاء" [وسلّم عليه اهللا صلى حممد
 بالوحي عليه أنعم اهللا وأن الوصف، فوق شيء – أمحد غالم يقول كما - 

 الذي الوحي إنّ: "ويضيف. حممد لسيده الكامل اتباعه نتيجة منه فضال
 شك، أدىن يشوبه وال الشمس كوضوح واضح القدير العلي من جاءين

  ].االستفتاء" [األنام خالق اهللا بكتب نؤمن كما ا نؤمن بكلمات وكلمين
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 أمر بداية يف إليهم أمحد توجه من أول هم املسلمون كان احلال بطبيعة
 ادعائه بسبب الكبري عتراضواال الشرسة املعارضة منهم واجه لكنه دعواه،
 ملة عن خارجا كافرا مهرطقا فحسبوه املوعود، املسيح وأنه الوحي بتلقي

 الذي االامات سيل أنّ غري. املشايخ بعض وصفه كما للدين وعدوا اإلسالم
 مسع املثال سبيل فعلى الناس، كل عند نفسه الـمنفِّر األثر يولّد مل عليه امر
 عقوبة باجلذام أمحد إصابة يدعي املشايخ أحد الدين ظامن ميان يدعى رجل

 الدين نظام ميان فقرر ،)الشيخ قول حد على (حممد للنيب إهانته على اهللا من
 حيا أمحد غالم وجد ولكنه هذا، على ليشهد قاديان إىل بنفسه يذهب أن

 لبث ما مث ومسعه، له قيل عما كبريا اختالفا ووجد العافية بكامل وينعم يرزق
  .األوائل عشر وثالثة الثالمثائة أصحابه من نفسه الدين نظام ميان أصبح أن

امات على أمحد ردبكل وجهه يف قامت اليت واملعارضة طالته اليت اال  
 مدينة من إعالنا ١٨٩١ عام مارس/آذار ٢٦ بتاريخ أصدر إذ أسلوب،
 رآه وقد مات قد لسالما عليه مرمي بن عيسى إنّ: "معناه ما فيه يقول لُدهيانة
 يف حيىي النيب مع املوتى يف املعراج ليلة وسلّم عليه اهللا صلى حممد سيدنا

. واألحاديث القرآن يف عنه أُنبئتم الذي املوعود املسيح أنا وإين. الثانية السماء
  ".له راد ال الذي اهللا قضاء إنه

 معهجل حماوالت عدة جرت أمحد، دعوى على الفعل ردود من وكجزء
 دينية، مناظرة يف البطالوي حسني حممد الديين الزعيم السابق طفولته وصديق

 الذي املرتل يف ١٨٩١ يوليو/متوز ٢٠ بتاريخ أخريا األمر هلذا الترتيب ومتّ
 طلب على بناء الحقا احلدث موقع عدل مثّ لُدهيانة، يف أمحد غالم فيه نزل

 يف أي حسني حممد فيه يرتل كان الذي املكان يف اللقاء ليكون حسني حممد
 عشر اثين مدى على املناظرة جتري أن وتقرر. نفسها املدينة يف القاضي مرتل
 سيتبادل الذي الورق على مسجال الكالم مضمون كل يكون وأن يوما

 يقوما أن قبل التوثيق من ملزيد أيضا عليه والتوقيع عليه االطالع الطرفان
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 مناقشات للمناظرة اإلعداد إطار يف ومتت احلضور، على جهارا بقراءته
  .للحوار تطرح أن ينبغي اليت املواضيع حول بينهما

 سيدافع اليت األساسية العقائد حول إعالنا الترتيبات اية يف أمحد أصدر
: معناه ما اإلعالن هذا فتضمن كذبا، به أُلصقت اليت العقائد وعن عنها

 بني الشائعة العقيدة هي للنقاش عختض اليت الوحيدة املسألة أنّ معلوما ليكن"
 يف العنصري جبسده السالم عليه الناصري املسيح حياة حول املسلمني عامة

 يف أو الكرمي القرآن يف العقيدة هلذه سند ال إذ به أؤمن ال ما وهذا السماء،
 وملفقة، باطلة كلها فهي االامات بباقي يتعلق فيما أما النبوية، األحاديث

 وال زيادة ال شعرة قيد اإلسالم عن خيرج ال إليه وأدعو به أؤمن ما فكلّ
 والعقائد ضدي املثارة االعتراضات مجيع إنّ القول وملخص... نقصانا

 املوعود املسيح بأين ودعواي الناصري املسيح موت باستثناء – إيل املنسوبة
  ...".الظن سوء على ومبنية هلا أصل ال سخيفة -الزمان هلذا

 ظن يفّ يظنون الذين أولئك إنّ: "التايل التحدي بإعالن ظرةاملنا واختتم
 يعلموا أن عليهم... صاحلني تقاة أنفسهم ويعدون دجاال ويعدونين السوء

 اآلية وفق فيها اهللا وضعين اليت مكانيت وعن نفسي عن للدفاع جاهز أني
 ،]١٣٦: اَألنعام [�اِملٌع ِإني مكَانِتكُم علَى اعملُوا قَوِم يا قُلْ� الكرمية
 اإلهلي بالتأييد سيحظى من ونرى الغرض هلذا يوما أربعني مهلة فَلنمنح وعليه
 عليه تعاىل اهللا سيكشف ومن املناظرة هذه يف التقوى لزم أنه سيتبني ومن

  ."الصادق أنه للعامل سيظهر وتعاىل سبحانه ومبدده أسراره
 إذا بأنه العظيم باهللا وأقسم أعلن أنين هنا اليوم حاضر هو من كل فليصغ"

 قد تعاىل اهللا أن يدعي أن -  اهللا إىل يبتهل أن بعد- حسني حممد استطاع ما
 أكون فإنين سأفعل كما خفية أسرارا عليه كشف أو مساوية إشارة أي أعطاه
 اهللا ولكن قبلوه، وما أهلها فأنكروه الدنيا، يف نذير جاء لقد... ُألقتل جاهزا
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 يؤيد وسوف صوٍل، بعد صوٍل قوي، شديد بصول صدقه يظهرو يقبله
  ".مبهرات بآيات صدقه

 حمررو ذلك يف مبا شخص مخسمئة إىل ثالمثئة حنو املناظرة هذه حضر
 إنه حىت املناظرة أجواء والسخرية الصياح ساد ولألسف حمليتني، صحيفتني

 تلقى، تكان اليت اخلُطَب مساع السهل من يكن مل احلوار حلقات بعض ويف
 ثيام يف حجارة خيبئون كانوا احلاضرين بعض أنّ إىل ذلك األمر وتعدى بل

 أمحد غالم كان وبالطبع املتناظران عليها يقف كان اليت املنصة على ويلقوا
 املناظرة فيه عقدت الذي املرتل خارج يف أما. الرميات هذه معظم هدف هو
 بسكاكينهم ملوحني األخري يومال يف خاصة الناس من الكثريون احتشد فقد

 اللقاء هذا أنّ القاضي رأى الفوضوية الغوغائية املشاهد هذه وإزاء وعصيهم،
  . فوره من املناظرة اختتام قرر فقد وعليه شغب أحداث إىل يؤدي قد

 السائقني أنّ إال املناظرة موقع من وفريقه أمحد إلخالء العربات وطُلبت
 أمحد غالم فاضطر املوقع يصلوا ومل احلشود ذه املرور من كثريا خافوا

 لكن. حلظة كل عدائية تزداد كانت اليت الغاضبة اجلماهري هذه بني للوقوف
 من بقوة معززا الشرطة مدير بوصول املتأجج املوقف انتهى احلظ وحلسن
 الفوضى عمت. احلشود بني الطريق فتح من متكنوا الذين الربيطانية الشرطة

 حاصرته فيه يرتل كان الذي البيت حىت آمن؛ مكان من ناكه عاد وما
 قبل من منعوا بالطبع لكنهم األبواب حتطيم وحاولوا بل وطوقوه الغوغاء
 عاودوا أن إال املهامجني من كان فما أتباعه، من املرتل يف يرتلون كانوا الذين

 األبواب على الواقفني املدافعني مبعدين أكرب بقوة جمددا وحاولوا التجمع
 بالفعل بعضهم ومتكن املرتل سطح إىل صاعدين السالمل وتسلقوا والنوافذ،

 هو من للقاضي واضحا كان. عنيف عراك بعد طُردوا لكنهم دخوله من
 بترك أمره لذا البطالوي، حسني حممد أي الغوغاء؛ ييج عن املسئول احملرض
  .فورا البلدة
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 اثنني البالغة أيامها مدى على وأحداثها املناظرة هذه أخبار شاعت
 املسيح أنه أمحد دعوى بسبب مشاعر من فيها تفجر وما يوما، وعشرين
 واألقاليم البنجاب إقليم من جزء كل يف معروفا اآلن وصار املوعود،
 مسريم أنّ غري قليلة فئة يزالون ما أتباعه كان الوقت ذلك حىت. ٩ااورة
 فترة وبعد ولألسف املقذع، والقدح سبال معها وبدأ لتوها بدأت قد لألمام
 فتاوى بإصدار املسلمون املشايخ بدأ حني والقدح السب األمر جتاوز قصرية

ين وأتباعه أمحد غالم تعداملسلمني على حرام وأنه اإلسالم عن خارجني مرتد 
 دفن من منعوا إم وحىت التحية، إلقاء فيها مبا طريقة بأي معهم التعامل
  . املسلمني قبور يف موتاهم

 الدجالني من واحد هو أمحد غالم إنّ: "الفتاوى هذه إحدى تضمنت
 ينأوا أن املسلمني وعلى الشريفة، النبوية األحاديث عنهم أنبأت الذين

 الدينية األمور من أي يف معه يتعاملوا وال املنافقني، مجاعته وعن عنه بأنفسهم
 كذلك، أتباعه على وال مات إذا هعلي يصلّون وال صحبته جيتنبوا أن جيب بل

 شك أدىن يوجد ال... ملعونون شياطني كَذَبة الدين من مارقون وأتباعه فهو
 شر هو بل خائن فهو بدعة حمض هو الكاذب القادياين به جاء ما أنّ يف

 من ملعون مرفوض فهو ويصدقه به يؤمن من وكل اهللا، وعدو اهللا خملوقات
 أمحد أتباع بني املشايخ هؤالء أصدرها ىأخر فتوى فرقت فيما". اهللا

 من يتزوج أن شاء من: "تقول إذ قائمة وغري باطلة زجيام وعدت وزوجام
  ..."فَليفعل) أصال متزوجات هن الاليت (النساء هؤالء

                                                 
 دهلي؛ مناظرة وأحداث لدهيانه مناظرة أحداث بني خلط قد الكاتب أن يبدو 9

 مع فكانت دهلي مناظرة أما. يوما ١٢ واستمرت البطالوي، مع كانت لدهيانه فمناظرة
 )املترمجة. (الشرطة وجاءت الفنت فيها حدثت اليت وهي البهوبالوي، بشري حممد
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 من يرونه كانوا الذين أتباعه يف يؤثر مل اهلجوم وهذا الفتاوى هذه أنّ غري
 هناك: "األوائل أصحابه من واحد وهو – يلإمساع حممد يقول. آخر منظور

 إنّ يره، مل ومن أمحد غالم حضرة رأى من بني شاسع عامل بل كبري بون
 يغمر بصحبته والتمتع رؤيته يل أتاح الذي تعاىل اهللا بفضل الغامر اإلحساس

 أنّ غري الصورة، ورؤية األصل رؤية تستوي ال. رأوه من كل قلوب كذلك
 عن أتكلم لن لذا الفرق، يعرف من وحدها هي لاألص رأت اليت العني

 رائع مثال اخلارجية اهليئة ناحية من فهو بالتفصيل، ومالحمه اخلارجي مظهره
  .الكامل للرجل

 مالزما كان ما أذكر مل إذا منقوصا سيكون الوصف هذا أنّ أرى ولكين
 تهحضر أنّ فيه شك ال مما عجيب، روحاين ونور ألق من الكاملة اهليئة هلذه
 هذا تكمل اليت باهليئة عليه تعاىل اهللا أنعم وقد اإلسالم مجال ليري بعث قد

 أبيض حضرته كان لقد. رأوه ممن إليه وي كثرية أفئدة وجتعل وتظهره األمر
 كالذهب يشع املبارك وجهه كان متناسبا، فيه شيء كل وكان الوجه

 هذا كان إذا يقول هيرا من كل كان. يجة ابتسامة دائما وتعلوه اخلالص
 وجهه على ترتسم أن ميكن فكيف كاذب أنه ويعرف كاذبا الشخص
 وأمارات التقوى عالمات إنّ والسكينة؟ والنصر والربكة السرور أمارات
 أن اإلميان لنور ميكن وال خبيثة طوية من تنبع أن ميكن ال الظاهرة الصالح

 أو اضطراب عالمة يأ وجهه على أبدا يبد مل. كذاب مدٍع وجه من يشع
 عيناه كانت لقد. الرضا ابتسامة هو ويراه الزائر يلحظه ما كلّ كان. حزن

 كان ما. والذكاء النظر وبعد البصرية نفاذ جبينه على وتقرأ مفتوحتني نصف
 االنتباه وتستحق الفتة حضرته هيئة إنّ! أجل. تكلّف أي ولباسه مشيته يف

 حلقيقة بالنسبة ثانوية كانت بل ا ازائد اهتماما مهتما يكن مل أنه غري
  ".املهيبة شخصيته



٩٦  ����� ��� 

        عشرعشرعشرعشر    السادسالسادسالسادسالسادس    الفصلالفصلالفصلالفصل
¦a���…bè@ @

 ألمحد وجهت اليت واالفتراءات االدعاءات كل يف املشترك العامل كان
 احلكومة له دفعت مأجور وعميل للفنت ومثري جاسوس أنه الفترة تلك يف

 دون وليحول املسلمني صف بشق ليقوم السخية واإلعاالت املبالغ الربيطانية
 من - زعمهم حسب- متكن كيف وإال واحدة، سياسية قوة يف احتادهم

   الدعوية؟ أنشطته متويل
 احلط هو حبقه جاسوس كلمة استعمال من الغرض أنّ إىل االنتباه من البد

 املؤمنني تنفري بغية ضده، التشهري محلة من كجزء مسعته إىل واإلساءة قَدره من
 فالرجل عليه؛ التجسس ميكن ما يوجد ال الواقع ففي بدعوته، نيالـمحتمل

 أي من سياسي نشاط بأي اتصال أي له يكن ومل صغرية منعزلة قرية يف عاش
  .التارخيية املرحلة تلك يف نوع

 الربيطانية احلكومة أنّ فهي ضده، تثار ما غالبا كانت اليت الثانية التهمة أما
 أو اجلهاد إلغاء إىل بالدعوة يقوم أن أجل من كبرية مالية مبالغ له دفعت
 التهمة هذه على الوقوف هنا وينبغي. بعضهم يدعوها كما املقدسة احلرب

 وجه يف كالسيف يشهر الذي التارخيي االام ألا فيها، والتعمق وحتليلها
  . نشأا منذ املعارضني قبل من األمحدية اإلسالمية اجلماعة
 وكما جوهره يف خاصة البنجاب ويف للهند طاينالربي االستعمار كان

 للوالية، بريطاين حاكم ميثله حد ألقصى صارما حكما"أمريكي مؤرخ يصفه
 الدفاع ومهه الديين احلياد نـهجه األديان، من دين ألي التحيز إىل مييل ال

 وفالحني أرستقراطيني من فيه مبا البالد يف اتمع أمن على واحملافظة
 انقسام يف ترغب املستعِمرة الربيطانية احلكومة تكن مل التايلوب" وقرويني
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 السالم على احملافظة تقتضي مصلحتها ألن األشكال، من شكل بأي املسلمني
 الستقدام حتتاج ال حىت اهلنود املوظفني من متعلمة طبقة وإجياد واالستقرار

 ولتحقيق. طبقةال هذه عرب الربيطانية اإلمرباطورية وتطوير بريطانيني، موظفني
 بوجه الصارمة اجلزائية العقوبات الربيطانية احلكومة فرضت فقد الغاية هذه
 أخرى، مرة الصحف إىل عدنا ما وإذا". الدينية والعداوات الفنت يثري من

 الواليات حكام خبصوص يقول الذي نفسه الصحفي للمؤرخ ووفقا
 على للسيطرة واجليش الشرطة استدعاء عن يتوانون يكونوا مل: "الربيطانيني

 الفترة تلك يف الربيطانية احلكومة تقم مل بالطبع". إلمخادها أو دينية قالقل أي
 فيه الشك مما ولكنها الذايت واحلكم التام االستقالل حنو اهلند مرشدة بدور

  .املستطاع قدر دينيا متحيز وغري مستقر فعال حكم لتوفري تسعى كانت
 احلكومة تنظر أن أجدر أمحد، مثل دينية دعوة صاحب فإنّ وعليه،
 موظفا تعده أن ال للقالقل حمتمال مثريا تعده وأنْ الشك بعني إليه الربيطانية

 اجلريدة "مثل صحيفة تنشر أن الطبيعي ومن. املستعمرة احلكومة لصاحل هنديا
 يومية صحيفة وهي) Civil and Military Gazette" (والعسكرية املدنية
 أا وصحيح). للقالقل حمتمل مثري أمحد أن أي (الرأي هذا الهور يف تصدر

 والعسكرية املدنية املناصب أخبار وتغطي رمسية شبه أا غري خاصة صحيفة
 املختلفة القضايا خبصوص نظر ووجهات آراء اجلمهور على وتطرح

. فيها معروفة غري اآلراء هذه بأن يعتقد اليت املناطق يف احلاكمة والسلطات
 بأنه أمحد إىل املوجهة االامات خبصوص -  الرأي هذا نشر فإنّ بعوبالط
 وليصرف صفهم ويشق املسلمني ليفرق الربيطانية احلكومة من متويال يتلقى

 هذا ليضعف كان-  املستقبلي السياسي مصريهم تقرير يف حقهم عن نظرهم
  . الواعي القارئ عني يف االام

 أنّ القول ميكن أخرى، وشئون يمالتعل صعيد وعلى السياسة، عن بعيدا
 اهلندوس بني" تسد فرق "مبدأ بالفعل انتهجت قد الربيطانية احلكومة
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 حكومية؛ سياسة نتيجة وليس تارخيية، بأسباب األمر هذا وبررت واملسلمني
 أما. تسد فرق امسه عندها سياسي مبدأ يوجد ال الربيطانية احلكومة وفق ألنه

 الربيطانية احلكومة مسؤويل عند الشائع االعتقاد وفه التارخيية األسباب
 للحكومة والء أي عندهم يكون ولن عندهم ليس املسلمني بأنّ املستعمرة
 عن خطبهم يف يعظون الذين املشايخ أو الـملّات وجد فلطاملا الربيطانية،

 يعد مل ١٨٥٧ عام مترد إمخاد بعد أنه من الرغم على بريطانيا، ضد اجلهاد
 الثقة وانعدام املخاوف أنّ إال أخرى، مرة مغولية دولة قيام يف أمل أي كهنا
  .قائما ظل

 اهللا كلمة إعالء أجل من اهللا سبيل يف جهاد: فهو أمحد عند اجلهاد أما
 أا رد أجنبية، حكومة أي ضد أو إسالمية سياسية حكومة ألجل وليس
 وال خوف بدون ينهمد شعائر ميارسوا أن للمسلمني أُتيح فلو. أجنبية

 دون املساواة قدم على والرعاية باحلماية املواطنني مجيع نعم وإذا اضطهاد،
 عمال تكون ال اجلهاد إىل فالدعوة عادلة حكومة ظل يف وعاشوا متييز أي

 املواطنني على وواجب حق أفضل حبكومة املطالبة أنّ أمحد رأى. شرعيا
 دينيا زيا األمر إلباس يسوغ مربر أي يوجد ال ولكن دائما، به املطالبة

 ضد جهادا كهذا عمل وتسمية املسلح العصيان وتربير بالدين والتمسح
 لتعاليم تشويه هي احلالة هذه يف اجلهاد إىل الدعوة إنّ بل الربيطانية، احلكومة

 - أمحد حسب بالطبع - الكرمي القرآن بينه ما هو اجلهاد إنّ. الكرمي القرآن
 ِجهادا ِبِه وجاِهدهم الْكَاِفِرين تِطِع فَلَا� :الفرقان سورة من يةالتال اآلية يف

  .]٥٣ الفرقان [� كَِبريا
 وصدق مجال على باالطالع إال تفتح ال املؤمنني غري وعقول قلوب إنّ

 العامل إطالع هو نظره وجهة من احلقيقي اجلهاد هو الذي فالتبليغ اإلسالم،
 ِإكْراه لَا� القرآن من أمحد ويقتبس. اإلسالم يف جودةاملو املفاهيم هذه على
 القتال قاتله، من إال املسلم يقاتل أن ينبغي ال وأنه] ٢٥٧: البقرة [�الديِن ِفي
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 هم يكونوا أن ال املسلمني على االضطهاد مارس ومن املعتدين ضد يكون
 إذا إال الدينية للحرب داع هناك يكون ال. اآلخرين على معتدين أنفسهم

 مل هذا وألنّ مجاعي، بشكل اضطهدوا أو دينهم تغيري على املسلمون أكره
 ضد اجلهادية الدعوة هلذه بالتايل مربر فال الربيطاين احلكم حتت حيدث

 إرغام هو هدفه كان إذا شرعيا اجلهاد يكون ال كذلك. الربيطانية احلكومة
 مؤمنني إىل حيتاج ال فاإلسالم ديانام؛ وترك اإلسالم قبول على الناس

 إنّ. بالسيف اعتناقه على أُجربوا من إىل حيتاج وال النوع هذا من مكـرهني
 أو اآلخرين أرواح ضد العنف استخدام أبدا يشرع ال الدين يف االختالف
 ما يوجد ال. كانوا مهما املعتدين حيب ال فاهللا شرفهم، انتهاك أو ممتلكام

 القول هذا ردد وقد أمحد، يقوله ما هذا يطانية؛الرب احلكومة ضد اجلهاد يبيح
 قال اليت املناسبات إىل الربيطانية احلكومة نظر ولفت املناسبات من الكثري يف

 اهللا حكم إقامة إىل دعا لقد. طريقة بأي تفسريه يساء ال حىت هذا رأيه فيها
 حريته على أو حركته على عائق وجود يف يرغب ومل والعقول القلوب على

 أي يقوم أن حال بأي يرغب مل اإلسالم، إىل ليدعو والكالم اخلطاب يف
 اهللا سبيل يف عمله يف يتدخل أن بالده مبصاحل االلتزام شديد بريطاين حاكم
  .اإلسالم إىل العامل دعوة عن ويوقفه
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        عشرعشرعشرعشر    السابعالسابعالسابعالسابع    الفصلالفصلالفصلالفصل
òèuaìß@Éß@òîzî�½a@ @

 واألنبياء، اهللا عدو بأنه له شايخامل اام هو أمحد غالم يؤذي كان ما أكثر
 وشيطان مهرطق بأنين يتهمونين إم: "تعريبه ما االام هذا يف كتب وقد

 انفطر الذي وأنا علي األلقاب هذه إطالق أستغرب وإنين بدعة، وصاحب
 على إنين! اهللا رسول يا سيدي يا. اإلسالم مصائب على حزنا فؤادي

  ".وحيدا العبء هذا أحتمل نأ امسك إعالء سبيل يف استعداد
 واستشهد القرآنية، باآليات إليه املوجهة االامات على أمحد رد

 اقتبس إنه حىت وتفندها، االامات تدحض اليت الشريفة النبوية باألحاديث
  .األخرى واملصادر اإلجنيل من كذلك

 والهور دهلي مثل الكربى الرئيسة املدن أمحد غالم زار الفترة هذه حىت 
 إليه أوحى قد تعاىل اهللا بأن يعلن وكان رسالته، وتبليغ دعوته نشر سبيل يف

 من اهللا ينصرك ورسلي، أنا ألغلنب اهللا كتب ":مثل مبشرة، عديدة إهلامات
 أن فأحببت خمفيا كرتا كنت السماء، من إليهم نوحي رجال ينصرك عنده،

 بربكات رككأبا وإين أحبك، من كل ومع أهلك ومع معك إين أُعرف،
 عن فضال ،]٦٧ص: االستفتاء" [بثيابك يتربكون امللوك إنّ حىت عظيمة
 من بأن فيه تعاىل اهللا خيربه آخر وحيا تلقى أنه أمحد يقول املبشر الوحي
 يف وقال الصحيح، اإلسالم إىل الشرق عن فضال الغرب دعوة مهماته ضمن
 األمم أنّ عيني الغرب من الشمس شروق إنّ: "نبويا حديثا مفسرا ذلك

 واإلحلاد، الرذيلة ظلمات يف طويلة لقرون نائمة غافلة ظلت اليت الغربية،
 بركات نشر يف دور هلا وسيكون والتقوى اإلسالم بشمس تستنري سوف

 دعوة أساس أمحد غالم أرسى عقد، من أقل وخالل وبالفعل،". اإلسالم
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 وبدأت حتمية باتت املسيحية مع فاملواجهة هلذا وتبعا اإلسالم، إىل الغرب
  .بالفعل
 قد اإلجنليزية التبشريية اإلجنيلية الكنيسة أنّ املوضوع هذا يف ذكره جيدر مما

 عدة تأسيس ذلك بعد تالها ،١٧٩٩ عام اهلند يف هلا قاعدة أول أسست
 األسكتلندية كالكنيسة أخرى؛ كنائس قبل من تبشريية إرسالية منظمات
 وكنيسة اإلجنليزية، واملعمدانية ،)وتستانتيةبر (األمريكية املتحدة والكنيسة
. األملانية املتحدة واألخوية ،)إصالحية كنسية حركة (األمريكيني امليثوديني
 إرسالية عشرة تسع حنو اهلند يف هناك صار ،١٨٥١ عام وحىت وهكذا،
 منظمة وسبعني ثالث إىل وصلت حىت بنشاط، تعمل مسيحية تبشرية ومجعية

 حتت املنضوية غري التبشرييات من معترب عدد عن الفض ١٨٩٠ أواخر يف
 من املنظمات هذه فعالية ندرك أن نستطيع. مستقلة تعمل واليت معينة، منظمة
 عدد قدر ١٨٥١ عام ففي اهلند؛ يف املسيحيني أعداد إىل النظر خالل

 يف العدد هذا ومنا هندي، مسيحي ألف وتسعني بواحد اهلند يف املسيحيني
  .أضعاف أربعة من أكثر إىل سنة ثالثني غضون
 مارتن.د القس أسس األنشطة، هلذه واستكماال ،١٨٨٢ عام يف أما

 يف الواقعة جاندياال قرية يف الرسل مجعية لكنيسة إرساليا طبيا فرعا كالرك
 املنطقة تلك يف التنصريية البعثات وجود من الرغم وعلى أمريتسر، مقاطعة

 صادفت حيث النجاح من قليل بقدر سوى حتظ مل أا غري ١٨٥٤ عام منذ
  . بسيطة معارضة أمرها بادئ يف

 يف مواعظهم خالل من اهللا حمبة إىل يدعون التنصرييون اإلرساليون كان
 ونفوذهم، مجعيام ازدادت عندما أسلوم تغري أن لبث ما مث أمرهم، أول

 وجهة من اتهوسقط أخطائه مقدار تبيان وحماولة اإلسالم مهامجة إىل وحتولوا
 صمتهم القرويون كسر حني ١٨٩٠ عام حىت هلم األمر هذا واستمر. نظرهم

 مل الذين التنصرييني قبل من أعينهم أمام اإلسالم على احلاصل اهلجوم إزاء
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 وتارة تارة التساؤالت إثارة طريق عن اإلسالم صدق يف يشككون ينفكوا
 القرية تلك يف تركاملش العيش مودة فقدت وذا االعتراضات، طريق عن

 الدكتور فقرر. األحيان بعض يف واأليدي اآلراء وتضاربت العداوات وثارت
 من خترجه بعد بريطانيا يف إدنربة يف الطب تعلَّم الذي كالرك مارتن القس
 املنطقة تلك يف املسيحية لنشر وسيلة خري أن - كامربدج يف أكسفورد جامعة

 الكثري يتطلب لن األمر أن نظره وجهة من وكان العامة، العلنية املناظرات هي
 الكثري يعرفون ال الذين اإلسالم مغالطات على البسطاء القرويني عيون لفتح
 هذا ولتحقيق. املسيحية حماسن إىل نظرهم لفْت نفسه الوقت ويف حقيقته عن

 الذين القرية كبار ملناظرة استعداده عن يعلن أن مارتن الدكتور ارتأى الغرض
 ورد املناظرة، لتويل احلضور منه طالبني أمحد غالم إىل خطاب رسالبإ قاموا

  . باملوافقة عليهم
 الفوري فعله رد فكان أمحد، غالم مناظرة كالرك مارتن القس يرد مل
 املوجودة األمريكية اإلرسالية مطبعة يف منشورا طبع أن النبأ ذا علمه لدى

 املنشور تضمن القرية، أحناء لك يف املنشور هذا ووزع لُـدهيانه يف حينها
 مسلما يعترب ال أمحد غالم مرزا أنّ فيه يقول مارتن القس قبل من إعالنا

 هذا إعالنه ضمن وقد املناظرة، هذه يف املسلمني ميثل أن ينبغي ال وبالتايل
 كبار ولكن. البطالوي حسني حممد املولوي وكتابات ادعاءات من مقتبسات

 وبالفعل أمحد، ميثلهم أن على وأصروا موقفهم على واثبت املسلمون القرية
 أمريتسر، يف كالرك مارتن.د القس ليلتقي عنهم مندوب بإرسال قاموا

 شخص فيها يتوفر ال وأنه صغرية قرية جاندياال أنّ للقس املندوب وأوضح
 فقد لذلك املناظرة، هذه يف لتمثيلهم يصلح حبيث العلم من كاف قدر على
 جتاوز سوى مارتن. د ميلك فلم أمحد، غالم مرزا اختيار قريةال زعامات رأت
  .النقطة هذه
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 منهما شق كل مناقشة متتد شقّـني من املناظرة تتألف أن على االتفاق متّ
 السادسة الساعة يف يوم كل يف املناقشات تبدأ وأن أيام، ستة مدى على

 الساعة يف تنتهي وأن -الصباحي اجلو برودة من لالستفادة وذلك صباحا
 اجلانب من شخصا عشرون املناقشات حيضر وأن الظهر، قبيل عشرة احلادية
 املتفق باملواضيع املتناظرون يلتزم وأن املسيحي اجلانب من ومثلهم املسلم
 إنّ وحىت املقدسة احلرب اسم املناظرة هذه على املسيحيون أطلق. بدقة عليها
 تلت سنني بعد تعليقا كتب كالرك روبرت القس هو آخر مسيحيا مبشرا

 البنجاب يف التبشريية الرسل مجعية رسالة: "باسم وعنونه احلدث هذا
  .العظيمة باملناظرة املناظرة هذه إىل وأشار ،"والسند

 األوىل الستة األيام يف مناقشاته متت الذي األول اجلزء موضوعات مشلت
 وفيما. املسيح دالسي ألوهية مسألة ثانيا احلية، باألدلة دين كل صدق إثبات
 أنّ وحجتهم مضض على املسيحيون قبله فقد األول باملوضوع يتعلق

 إذا ولكن املسيحية، صدق إلثبات بالضرورة الزمة ليست احلية املعجزات
 - تعبريهم حد على فسيكونون معجزات أي تقدمي أمحد غالم مبقدور كان

 عاما مبدأ اتبع دفق أمحد جهة من أما. فورا والتباعه عليها للشهادة سعداء
 ادعاءاته يدعم أن ينبغي دينه عن املدافع أنّ وهو احلاصلة للمناقشات

 اقتصر وبالتايل. ديانته يف ا معترف نصوص من املطروحة وحججه
 وتقدمه املسيح السيد ألوهية مسألة تفند اليت القرآنية اآليات على استشهاده

 الوارد ذلك يف مبا اهللا عند من املبعوثني الرسل فكل كبشر؛ نفسه الوقت يف
. بشر هم - املناظرة هذه يف أمحد غالم أشار كما-  القدمي العهد يف ذكرهم

 يناقض ما على املسيحيني قبل من بين مبثال واضحة حجة تقدمي يتم مل فإذا
 قضية تصبح ألوهيته ادعاء فإنّ عنه وينفيها املسيح للسيد البشرية الطبيعة
  . بصدقها القبول ميكن وال وداحضة واهية
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 أبدى وقد آم، اهللا عبد السيد املناظرة هذه يف املسيحي اجلانب مثّل
 اإلميان، إىل يهدي وحيدا ودليال سبيال والتجربة املنطق اعتبار على اعتراضه

 العقل انتهج ما إذا التثليث مبفهوم اإلحاطة له يتسىن ال اإلنسان أنّ يرى فهو
 هذه وقدم اهللا ابن املسيح عيسى مسى الذي هو اإلجنيل أنّ غري والتجربة
  . إجابة ال ربا أمحد غالم ملرزا بالنسبة هذا كان. العقيدة

 يف املذكورة املسيح السيد معجزات عن باحلديث النقاش املسيحيون افتتح
 تقدمي أمحد غالم من ضمنيا طالبني واملرضى العميان شفى أنه من اإلجنيل

 هذا من معجزات طلب له فوفقا الئق، غري عده الذي األمر مماثلة، معجزات
 مسألة اهللا عند من املبعوث صدق على كعالمة دنيوية منافع اشتراط أو النوع

 على احلصول يشترطون الذين أولئك إنّ: "عندها وقال إميانيا، الئقة غري
 تعاىل اهللا أن وامهني يعتقدون السماء مببعوث يؤمنوا حىت معينة دنيوية منفعة
 أنّ يعلمون ال إم! هؤالء أغىب ما. هلم نفسه يظهر أن على باهللا والعياذ جمرب
 عن اهلدى وسبيل املستقيم الصراط يريهم أن نفسه على كتب قد تعاىل اهللا

 يف أنّ الكافرين للمكذبني بين تعاىل فاهللا هلدايتهم، مبعوث إرسال طريق
 صدق على آية أكرب هي لنيبل احلاجة إنّ. للطالبني آيات واألرض السماوات

 اآلية دامت ما الدنيا اآلية عن السؤال فلماذا اهللا، عند من املرسل املبعوث
 ختام عليه يكون أن ينبغي ما أمحد غالم ويصف ،"موجودة؟ واألكرب األعلى

 يف احلقيقي املؤمن صدق يتجلى أن البد: "تعريبه مبا احلقيقي املؤمن حياة
 إذا. وطمأنينة قليب رضا حلظة احلياة هلذه مغادرته نتكو حبيث األخرية حلظاته

 واإلحلاح اللجاجة هذه فإنّ االعتبار يف دائما اخلامتة وهذه األمر هذا وضع ما
 مرد إنّ. أصال موجودة تكون لن لإلميان كشرط املادية املعجزات طلب يف

 فلو وخشيته، تعاىل اهللا خوف من القلوب خلو هو املادية املعجزات طلب
 واقشعرت خوفا قلوم الرجتفت وجالله اهللا بعظمة اإلحساس قلوم دخل

  .سابقة شروطا وضعوا وملا طاهرة منكسرة بأفئدة منيبني اهللا وألتوا جلودهم
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 يِعد مل ما بعالجه يقبل لن إنه له وقال الطبيب أتى مبريض ظننا يكون ماذا
 الناس هؤالء يطلبه ما شبيه هو هذا إنّ املال؟ من مبلغا له يدفع بأن الطبيب
 مل ما بك نؤمن لن حنن سبحانه له يقولون فهم تعاىل؛ اهللا من القلوب املرضى

  .الدنيوية باملكاسب تِعدنا
  ".مادية معجزات إىل حيتاج ال احلق وقبول األمور على الصائب احلكم إنّ
 غالم كان ما إذا بأنه أعلن الذي املسيحي للجانب يرق مل الرد هذا أنّ إال
 املسيح به أتى مبا اإلتيان مبقدوره أنه ريب فال املوعود املسيح فعال هو أمحد

 هذا إثارة املسيحي اجلانب أعاد املناظرة أيام من األخري اليوم ويف الناصري،
 به أتى مبا يأيت أن البد الثاين املسيح بأن نفسه الطرح وترديد ثانية األمر

 وأحضروا األمر هلذا رتبوا قد - املسيحي اجلانب أي إم حىت. األول املسيح
 والثالث أعرج والثاين كفيفا أحدهم كان حبيث النقاش مكان إىل رجال ثالثة
 هذه لدى القاعة الصمت وساد. املأل على بشفائهم أمحد يقوم حىت أبكم

 املفاجأة صدمة عليه تبد ومل يتردد مل أنه والواقع أمحد، رد بانتظار املفاجأة
 هي - اإلجنيل أي  املسيحية الدينية النصوص إنّ: صدقه من ملتيقنا دوء ورد
 للعميان أعاد أنه أي املعجزات؛ من النوع ذا املسيح قيام تذكر اليت

 إال ذا، يؤمن ال شخصيا أنه وأضاف. العرج وشفى البكم وأبرأ أبصارهم
 هذه عبوقو قلبه خبلوص يؤمن القاعة هذه يف مسيحي كل أن متاما مدرك أنه

 اإلجنيل؛ دراسة أمحد لغالم سبق سلف، فكما. املذكور النحو على املعجزات
 املعجزات عن سألوه حني حوارييه على الناصري املسيح رد متاما يعرف فهو

 كان إن بأنهم نفسه اإلجنيل يف الوارد يسوع برد مناظريه على رد لذا املادية،
 مبصرين العميان جيعلوا أن طيعونيست فإم اإلميان من خردل حبة مثقال هلم
 الفرصة سنحت قد واآلن عليهم، أيديهم يضعوا أن مبجرد العرج يشفوا وأن

 طريق عن املسيحي إميام يثبتوا أن -  أمحد غالم قال كما املسيحي، للجانب
 املسيحي اجلانب أعضاء فدهش. اإلجنيل يف املسيح يسوع به قام مبا القيام
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 من الطلب سوى ردا إزاءه ميلكوا مل الذي الرد هذا ذكاء من وتعجبوا
  .القاعة مغادرة الثالثة الرجال
 اهللا عبد السيد كتاب إىل أمحد غالم أشار أن فكانت النقاش، خامتة أما

 اإلسالم نيب فيه وصف الذي) بايبل أندروناي" (لإلجنيل احلقيقي املعىن "آم
 الذي الفريق أنّ الوحي يقطر عن أخربه اهللا أنّ أمحد وأعلن بالدجال، حممد
 يلقى أن مصريه فإنّ العاجز اإلنسان ويؤلّه الفريقني بني من عمدا الباطل يتبع
 على قاطعا دليال تكون النبوءة هذه وأنّ شهرا، عشر مخسة خالل اهلاوية يف

 أمحد غالم أشار كما بالدجال آم اهللا عبد وصفه الذي اإلسالم نيب صدق
 اخلوف وأصابه آم اهللا عبد لون امتقع النبوءة ذه أمحد نطق وفور. آنفا

 اإلنكار تصوير يف البالد تلك أهل طريقة وعلى اجلميع، الحظه الذي الشديد
: مرددا رأسه هز و لسانه وأخرج أذنيه مبحاذاة يديه رفع واالستسالم، الكامل

". اإلهانة توجيه أو االحترام قلة إظهار أبدا أقصد مل أتوب، إنين أتوب، إنين"
 حىت غرميه، على املناظرة يف تفوق من معرفة يف شك أدىن هناك يكن مل وذا

 بصفته آم اهللا عبد ردود أنّ التبشريية صحيفته يف كتب أمريكيا مبشرا إنّ
  .للموقف مناسبة وغري ضعيفة كانت املسيحي اجلانب ممثل

عبد مع مناظرته حني إىل عنها تكلمنا اليت السنني يف أمحد، حياة يف مر 
 مل ولكنهم ويغيبون يظهرون كانوا الذين األشخاص من جمموعة آم، اهللا

 اآلريامساج طائفة وزعيم البطالوي، حسني حممد املولوي مثل خيتفوا؛
 األمر ولكن كالرك، مارتن الدكتور القس وكذلك ليكهرام، اهلندوسية

 حسني حممد لويواملو كالرك مارتن الدكتور القس ميسي أن حقا الغريب
  !حليفني البطالوي
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        عشرعشرعشرعشر    الثامنالثامنالثامنالثامن    الفصلالفصلالفصلالفصل
ôŠ’i@òàîÄÇ@lýĐÛ@Õ§a@ @

 اإلهلام إعالنه حيال الناس أبداها اليت املتأججة املشاعر أمحد استغرب
 إقناعهم حماولة على ودأب الصليب، على ميت مل الناصري عيسى بأنّ القائل

 للمسيح ثانية كبعثة التواضع حلة يف جاء الذي الزمان جمدد هو بأنه
 احلالة إصالح هي ا تعاىل اهللا كلفه اليت رسالته أنّ هلم وبين الناصري،

 دين أي مهامجة إىل يهدف ال وأنه تام، بسالم بل قتال دون كله للعامل الدينية
 عرب والرباهني باحلجج األخرى الديانات على اإلسالم سيظهر وإنما

 هذه جتري أن من البد نظره ةوجه فمن هذا وعلى. والكتابات املناظرات
 بأي جيوز ال ولكن املأل، على احلق لتبيان واملناظرات واحملاورات املناقشات

 األخرى الديانات وشهداء قديسي على البذيء للتطاول مربرا تكون أن حال
 أمحد أرسى فقد العامة املبادئ هذه على وبناء. عندها املعتربين واألشخاص

 إجراء أثناء احلدود بعض احترام ينبغي بأنه ألامل على نشره إعالن يف
 القواعد هذه أمجل وقد املشاركة، األطراف مجيع قبل من الدينية النقاشات

  :إعالنه ضمنها اليت التالية النقاط يف
 على بناء األخرى الديانات مهامجة عن االمتناع من للمتناظرين البد

 .زائفة ادعاءات
 املعلنة الدينية النصوص على حصرا املناظرة أو النقاش يعتمد أن ينبغي
 . املختلفة الديانات قبل من مقدسة كنصوص واملقبولة
 فيها يقرون عريضة على شخص آالف مخسة جمموعه ما بالفعل وقَّع وقد
 الزعامات أنّ غري أعاله، املذكورة بالقواعد الدينية املناظرات التزام بضرورة

  .اإلعالن ذا تعترف مل األخرى الدينية
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 أُشيع ما خالف على عقالين جو يف الدينية املناظرات قيام إىل أمحد سعى
 أنه فهي اإلعالن هذا أمهية أما. األخرى وامللل الديانات يف وذم قدح من عنه
 واملسيحيني اهلندوسي الدين رجال قبل من املستمرة اهلجمات وقت يف جاء
 املتنصرين من تأيت اتاهلجم هذه أشرس وكانت اإلسالم، نيب شخص على

 على اهلجوم طريق عن اجلديد معتقدهم يربرون بأم اعتقدوا الذين اجلدد
 اهلجمات هذه إحدى على أمحد رد أن بالفعل حدث وقد. اآلخرين عقائد

 هذا أمحد فيه يفند صفحة مثانني من منشور يف مسيحي مبشر بدأها اليت
  .املبتذل النقاش من النوع

 نعتز أننا معلوما فليكن: "معناه ما الناصري عيسى عموضو يف أمحد قال
 نيب بأنه نؤمن فنحن الناصري، بعيسى خيتص فيما العقائد بأفضل بإمياننا
 خدموا الذين السالم عليهم األنبياء مئات من واحد وأنه اهللا وصفي صادق

 ،..."يستحق كما السالم عليه وجنلّه حنترمه فنحن لذا املوسوية، الشريعة
 رجل هو أمجع للعامل املسيحيون يقدمه الذي املسيح أنّ إال: "... فويضي
 اهللا جبوار نفسه ما إنسان يضع أن وجتديف بين لكُفر وإنه اهللا، ابن بأنه يدعي

تعاىل واهللا خملوق، يناظره أن ميكن ال القادر اهللا إنّ. وجلّ عز ال أحد واحد 
 تعاىل اهللا يلعن أن ميكن وال. سيحيونامل يدعي كما أقانيم إىل جتزئته ميكن
 وهو البشر خلق الذي هو وتعاىل تبارك فاهللا أيضا، يدعون كما البشر

  ".مطلقا خملوقاته يلعن ال سبحانه
 عبد {أنه على املسيح شخصية قدم قد الكرمي القرآن أنّ أمحد يضيف كما

 يسوع أما قرونه،ويو وحيبونه املسلمون يعرفه الذي هو العبد هذا وأنّ ،}اهللا
 وإنه املسلمني عند له وجود فال تعاىل باهللا نفسه يساوي الذي النصارى

 واحد إله فقط هناك كهذا، ادعاء يدعي أن" سادر وغي كبري لَـشططٌ"
 فإنه املزعوم النصارى مسيح ينتقد حينما إنه أمحد فيقول لذا. آهلة ثالثة وليس

  .مرمي ابن يسىع اهللا نيب إىل حال بأي يسيء ال
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امي نداءه أمحد أحلقاء إىل الرمؤمتر إىل بالدعوة األديان على اهلجوم إ 
 احلكم على قادرين الناس يكون حىت املختلفة األديان دعاة كل فيه يشارك

 ترتيب ويكون أيام ثالثة املؤمتر هذا مدة تكون وأن ومعرفة، علم على بناء
 ملندوب خمصصا يكون مثال األول اليومف - الديانة أقدمية ِوفق فيه الكالم
 فاألحدث فاألحدث منها قدما األقل مثّ الديانات أقدم أا تدعي اليت الديانة
  :من كل مناقشة إىل أمحد يصفه كما املؤمتر هذا ويهدف. وهكذا

 لديانة املقدسة النصوص إىل بالرجوع وذلك تعاىل، باهللا اإلميان أسباب
 .ةالديان تلك باسم املتحدث

 وجه على املتحدث بديانة اإلميان وضرورة عام، بشكل الدين ضرورة
 .والنجاة للخالص كسبيل اخلصوص
 اجلنونية املواقف من خال جو يف النقاش يسري أن ضرورة على أمحد وشدد

 املسيحي اجلانب أحضر حينما املسيحيني مع املناظرة يف سابقا جرت كاليت
 ينحط ال وأن كذلك شفاءهم، دأمح من طالبني وأعرج وأعمى معتوها
 اليت القواعد هي هذه. املشاركة األديان أتباع بني مبتذل عراك إىل النقاش
 آخر دين أي إىل يشري ال بأن مـلزم خطيب فكلّ األديان، ملؤمتر أمحد قدمها

 ونقاط دينه وكماالت حماسن وبيان عرض على فقط يقتصر أن بل خطابه يف
 يف الكاملة احلرية للمتحدثني: "تعريبه ما يف هذا حأوض وقد تعاليمه، متيز

 دين أي على اهلجوم إىل اللجوء دون دعواهم لدعم الالزمة احلجج تقدمي
 األشكال من شكل بأي األخرى الديانات قدر من حيط الذي التعليق أو آخر

 ليس املؤمتر من املقصود أنّ وبين". إلزاميا األمر هذا يكون أن وينبغي
 أن ينبغي: "بل املختلفة املقدسة الدينية النصوص لترمجات ببغائيا استظهارا

 حرفيا يقتبس وأن املقدس كتابه نص على حصرا خطيب كل حجج ترتكز
 املتحدث يلتزم املثال سبيل فعلى. تصرف أي بدون املقدسة دينه نصوص من

 ميلتز كذلك ترمجتها، يقتبس أن ال حرفيا القرآنية اآليات باقتباس املسلم
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 الفيدا من أو اإلجنيل من يقتبس بأن اآلريامساج من أو املسيحي املتحدث
 فاألشخاص وعليه. املعتمدة واملراجع الترمجة تقدمي مع األصلي النص

 من ويسر بسهولة االقتباس على القادرون أولئك هم املؤمتر هذا إىل املدعوون
 مترمجة نصوص باعتماد مسموحا فليس ترمجتها، وتقدمي املقدسة نصوصهم

  ".احلق يطلب من عني يف صافيا نبعا تعد ال أا إذ األصل، دون
 كل أناشد إنين: هذا األديان مؤمتر النعقاد مربرا عدها اليت الدوافع أما

 العامل، يف والسالم والنقاء الصدق إلحالل دعويت يلبوا أن األديان رجاالت
 اهللا أرجو وإين احلق، الدين عاليمت باتباع إال هذا حيصل أن ميكن ال رأيي ففي
 اهللا بإذن املؤمتر هذا سيقدم. كثرية لربكات جامعا املؤمتر هذا يكون أن تعاىل
 أن ودعاا ا واملشتغلني األديان خمتلف لرجال يتيح ومساملا آمنا منربا تعاىل

 فترة إنّ...". أمجع للعامل حماسنها يظهروا وأن وعقائدهم أديام عن يدافعوا
. بين كما املؤمتر، أمهية إىل نظرا طويلة مبدة ليست املقترحة الثالثة األيام
 دوما أرواحهم تسعى الذين الطيبة القلوب أصحاب من أرجو: "أيضا وأورد
 خالصة، بنية الوقت هذا بعض خيصصوا أن عنه وتبحث الروحاين العلم وراء
 حيضروا أن قلوم يف الناس جلميع اخلري وحب اإلنساين ضمريهم أناشد إين

 لرقي الوحيد السبيل هو احلق الدين أنّ على يشهدوا أن يف أرغب ألين
 ويتقدموا مجاعيت أفراد يعني أن وتعاىل تبارك اهللا أدعو وإني. اإلنسان

  ".أمجع للعامل وتعاىل سبحانه عظمته آيات إراءة يف ملساعديت
 أمرا أمحد رعاية حتت مؤمتر انعقاد فكرة كانت الواقع، أرض وعلى ولكن

 متاما، جتاهلوها بل لدعوته يستجيبوا مل الذين معارضيه عند مقبول غري
 للحظة، يساوره مل القنوط أنّ إال شك بال أحبطه قد األمر هذا أنّ وصحيح

 الصحيح اإلسالم إحياء بإعادة هو البشرية خالص سبيل أنّ قطعا يؤمن وألنه
 وخري التبليغ، من إذا بد فال الرسالة ذه إليه عهد قد وجلّ عز اهللا وبأنّ

 أكرب أعني أمام وأنواره اإلسالم حماسن تقدمي هي األمر هذا لتحقيق وسيلة
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 مؤمتر انعقاد فكرة وألنّ. هلذا املتاحة الفرص من عدد أكرب يف الناس من قدر
 أنّ طاملا رعاية أي حتت املؤمتر فَلينعقد بالقبول، حيظَ مل أمر رعايته حتت

 محل وبالفعل. الناس عليها يطّلع سوف وأنواره الصحيح اإلسالم تكماال
 يفتح ومل الهور يف احملتملني الرعاة مجيع أبواب ا وطرق املؤمتر فكرة أمحد

 الذي) تشاندرا شوغن سوامي (السيد اهلندوسي الدين عامل باب سوى هلا
 األديان رمؤمت "النعقاد التخطيط مت فقد وعليه وقدمها، للفكرة استجاب
 ديسمرب/أول كانون شهر من ٢٨و ٢٧و ٢٦ يف الهور مدينة يف" العظمى

 اقترحها قد كان اليت القواعد مبجموعة االلتزام املشاركني وعلى ،١٨٩٦ عام
 وجداالت نقاشات املؤمتر هذا يتضمن ال بأن وخاصة قبل؛ من أمحد وقدمها

 متّ حماضرة ما دين باسم متحدث أو خطيب كل يقدم أن بل األديان بني
  :هي مباحث مخسة يف دينه رأي وحتتوي سابقا حتضريها
 .والروحانية واألخالقية الطبعية اإلنسان حاالت •
 .املوت بعد اإلنسان حالة •
 .حتقيقها ووسائل لإلنسان، الدنيوية احلياة من احلقيقية الغاية •
 .واآلخرة الدنيا يف اإلنسان حياة على األعمال تأثري •
  ).اإلله معرفة (احلقيقية املعرفة أي.. العلم وسائل •

 حول جدال أي لتجنب وذلك املؤمتر إىل بنفسه احلضور عدم أمحد قرر
 كتبها اليت احملاضرة بإلقاء يقوم مجاعته من عنه مندوبا سريسل وأنه شخصه،

 ومجعها أسابيع عدة يف كتابتها أمتّ قد كان اليت اخلمسة املباحث حول بنفسه
 سيخطب من أتباعه ِمن سيختار حيث قاديان، يف حدوا مقال هيئة على

 املرشحني ضمن ِمن وكان أتباعه من حماميا الدين كمال كان. عنه بالنيابة
 أمحد من املقال مسع حني واضحا امتعاضا أبدى الدين كمال لكن األمر، هلذا
 سطحية -  أمحد حماضرة أي – احملاضرة هذه بأنّ قائال أمله خيبة عن وعبر بل
 وزعامات ووعاظ دين رجال املؤمتر يف فسيكون سامعها، اهتمام جتذب الو



١١٢  ����� ��� 

 وفرق األفذاذ الكتاب وظفوا قد بأم شك وال اهلند، كلّ من مرموقة دينية
 وهذه سيحضرون الناس من اآلالف أنّ ذلك خطابام، إلعداد جادة عمل

 هذه كانت إذا منها سيضحكون بل املطلوب املستوى على ليست احملاضرة
  .اإلسالم عن هلم سيقدم ما كلّ هي فقط

 أمحد، ضيق وأثارت احلاضرين األشخاص الدين كمال كلمات أدهشت
 وبأا احملاضرة هذه حول تلقاه الذي اإلهلام إعالن من بدا ير مل الذي

 نشر قرر فقد تعاىل اهللا وعود بصدق منه ويقينا املؤمتر، هذا يف غالبة ستكون
 هذا ملصقات بتوزيع يقوم أن الدين كمال من وطلب مراأل هذا حول إعالن

 عظيمة بشرى: "بعنوان اإلعالن وكان املؤمتر، قبل الهور شوارع يف اإلعالن
 شوغن سوامي السيد دعا لقد: "اإلعالن هذا نص وكان" احلق لطالب
 واآلريني واملسيحيني املسلمني الدينيني الزعماَء املنشور إعالنه يف تشاندر

 حنن وها. املؤمتر هذا يف ديانام مزايا يبينوا أن باهللا وناشدهم ،)اهلندوس(
 استعداد على - العظيم القَسم هلذا وتبجيال احتراما-  أننا سوامي السيد خنرب

 دين اإلسالم ألن املؤمتر يف اهللا شاء إن مقالُنا يتلى وسوف. مطلبه لتحقيق
حيض عي اإذ الكاملة االستجابة على الصادق املسلماهللا باسم ما عمل إىل د 
  .تعاىل
 إهلهم لشرف اهلندوس اآلريني إخوانه إخالص مدى اآلن نرى وسوف 

 كانوا إذا وما ،)يسوع (إلهلهم القساوسة تعظيم ومدى ،)برميشور(
  .العظيم القدوس اإلله باسم املؤمتر حلضور مستعدين

.. بالهور ةاملدين قاعة يف يعقد سوف الذي العظمى األديان مؤمتر يف 
 القرآن ومعجزات كماالت بيان يتناول املتواضع العبد هلذا مقالٌ يتلى سوف
 بتأييد سطَرته وقد اهللا، آيات من آية وهو البشرية؛ الطاقات يفوق إنه. الكرمي

-  يثبت سوف ما ومعارفه القرآن حقائق من يتضمن إنه. خاص إهلي
. العاملني رب وكتاب هللا كالم حقا القرآن أن - السماء كبد يف كالشمس
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 آخره، إىل أوله من للمقال يستمع سوف الذي أن ِمن يقني على وإنين
 بداخله وسيلمع جديد، إميان فيه سيتولد اخلمسة األسئلة على جلوايب وينصت

 مما خاٍل خطايب إن. القدوس اهللا لكالم جامع بتفسري وسيفوز جديد، نور
  .الزائفة اهلتافات شوائب عن هومنـز فارغة، كلمات من البشر به يأيت
 لكي اإلعالن هذا لكتابة اآلن دفعتين آدم بين على اخلالصة الشفقة إن 

 بظُلٍم -  معارضينا أن كيف ويدركوا ومجالَه، الكرمي القرآن حسن يشاهدوا
  .النور ويكرهون الظالم حيبون - منهم
 على تغلبي سوف الذي املقال هو هذا أن بوحيه العليم اهللا أخربين لقد 

 سيجعل ما واملعرفة واحلكمة احلق نور من فيه وأن كلها، األخرى املقاالت
 من له ويستمعوا قراءته حيضروا أن شريطة. وخيجلون يندمون األخرى األمم
 سواًء كهذه كماالت كتبهم من خيرجوا أن يستطيعوا ولن آخره؛ إىل أوله

 غريهم؛ أو اهلندوس) هرمد سناتن (ديانة أتباع أو املسيحيني من هؤالء أكان
  .الكرمي كتابه عظمةُ اليوم ذلك يف تتجلى أن أراد تعاىل اهللا ألن ذلك
 حطت الغيب من يدا أن املقال هذا بشأن الكشف عامل يف رأيت لقد 
 على النور هذا ووقع حوله، فيما انتشر ساطع نور منه فخرج قصري، على
 أكرب، اهللا: "عال تبصو جبواري واقف شخص هتف وعندئذ. أيضا يدي

تِربرب خمهبط هو الذي قليب إىل يرمز القصر أن الكشف هذا وتفسري ".خي 
 مجيع هو خيرب من واملراد القرآنية، املعارف يعين النازل النور وأن لألنوار،
 رفعت واليت والبدعة، الشرك شوائب تشوا اليت اخلِربة الفاسدة األديان
فقد. األعلى حملها من اإلهلية الصفات حطت أو تعاىل اهللا مقام إىل البشر 

 زيف يكشف سوف واسع نطاق على املقال هذا انتشار أن يل تكشف
 حىت األرض يف فيوما يوما تنتشر سوف القرآن حقّانية وأن الباطلة، األديان
  .دائرا تكتمل
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 اهللا إن: "إيل أُوحي حيث اإلهلام حالة إىل الكشف حالة من نقلت مث 
  .اإلهلي التأييد يؤكد جمازي تعبري وهذا". قمت أينما يقوم اهللا إن. كمع

 حيضروا أن اجلميع أحثّ وإمنا ذلك من أكثر أكتب أن اآلن أريد ال 
 ذلك سبيل يف تكبدوا ولو املعارف، هذه لسماع الهور يف أيامه يف املؤمتر
 ما الربكات من وإميام عقوهلم لنالت ذلك فعلوا ولو. والعناء اجلهد بعض
  .تصورهم يفوق

  .اهلدى اتبع من على والسالم
  :توقيع

  أمحد غالم مريزا املتواضع العبد
  "م١٨٩٦ - ١٢ - ٢١ قاديان

 الكرمي عبد املولوي أمحد اختار وإمنا الدين كمال ينتدب مل وطبعا
  .صحابته بني من السيالكويت

 الساعة يبدأ أن املفترض من كان املؤمتر، يف له املخصص الوقت ويف 
 ساعتني، بعد خطابه كل من ينتهي وأن تقريبا الظهر بعد والنصف الواحدة

تح مل املخصص الوقت لكنعن أمحد جواب قراءة من الفراغ الكرمي لعبد ي 
 قام مثّ لإلنسان، والروحانية واألخالقية الطبعية احلاالت أي األول السؤال

 أمحد تعليق أنّ يرى أنه حلضورا مجيع أمام معلنا الكرمي لعبد التايل املتحدث
 خطابه، املولوي تابع إذا مسرورا سيكون وأنه األمهية بالغ املوضوع حول
 أي والنصف الرابعة حىت الكرمي عبد واستمر ذا املنصتون احلاضرون وأشاد
  .األول اليوم فعاليات فيه تنتهي الذي الوقت

 املؤمتر من األول اليوم مدة متتد أن املنظمة اللجنة على احلاضرون اقترح 
 استمع وهكذا املنظمون، ووافق األول، املوضوع يستكمل حىت أطول لوقت

 الساعة حىت األول باملوضوع املتعلق اخلطاب إىل بالغ باهتمام احلاضرون
 بعد قراءا تستكمل مل الباقية األربعة املواضيع وألنّ مساء، والنصف اخلامسة
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 الالزمة الترتيبات تتخذ أن احلاضرين اقتراح على وبناء اإلدارة وافقت فقد
 تكون ديسمرب/ أول كانون ٢٩ يوم خاصة جلسة يف املؤمتر فعاليات لتمديد
 آالف ومثانية آالف سبعة بني احلاضرين عدد وقدر. األمر هلذا خمصصة
  .املؤمتر حضروا شخص

 ما بعض يلي وفيما الفترة، تلك يف املؤمتر جمريات الصحف تابعت وبالطبع
  :كتبته

 Civil & Military (والعسكرية املدنية الصحيفة جريدة يف جاء
Gazette( يلي ما الهور من الصادرة :  
 غالم مريزا مقال يف خاصة قلبية رغبة املؤمتر هذا يف اجلمهور لدى كانت

 حضر. اإلسالم عن الدفاع يف كاملة برباعة يتمتع الذي القادياين أمحد
 قريبة أماكن من املختلفة الديانات أتباع من غفري مجع املقال هذا لسماع
 مريديه أحد مقالَه قرأ بنفسه املؤمتر حضور احملترم املرزا يستطع مل وملا. ونائية

  .السيالكويت الكرمي عبد املولوي األفاضل
 كانون (ديسمرب ٢٧ يوم متتالية ساعات ثالث املقال هذا قراءة استمرت

 منه يكتمل مل ذلك ومع وسرور، صمت يف يهإل منصت واجلمهور ،)األول
  . األول السؤال على الرد إال

 تعاليم فلسفة "عنوان حتت اإلجنليزية اللغة إىل أمحد حماضرة ترمجت وملّا
 – تولستوي ليو الكونت كتب إذ املدح، من املزيد تلقت" اإلسالم

 الكاتب أوافق: "احملاضرة من نسخة قرأ أن بعد - املشهور الروسي الفيلسوف
 ،"اآلخرة واحلياة اخلطيئة من التخلص كيفية يف أورده ما خبصوص متاما

  ".جدا وصادقة األغوار عميقة املقالة هذه يف املطروحة األفكار إن: "وأضاف
 Theosophical Book نوتس بك ثيوسوِفيكاْل (جملة علقت وكذلك

Notes (ا: اوقته يف احتراما الدينية الصحف أكثر من واحدة وهيأحسن إ 
  .احملمدي الدين عن لالنتباه إثارة صادفناها اليت املقاالت وأكثر قُدم ما
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 قراءة كانت: يلي مبا) Indian Review ريفيو إنديان (جملة وعلقت
 شاملة نرية أفكار على الكتاب هذا يشتمل إذ احلاضرين سرور أثارت

 هذا إنّ عليه، يثين أن إال ئالقار يسع وال الفلسفية، الناحية من ومتكاملة
 كل مكتبة ويف بل احملمدية للديانة متبع كل يد يف يكون أن يستحق الكتاب

  . اإلسالم مبعرفة يهتم من
 جيد سوف: بقوهلا) Moslem Review ريفيو مسلم (جملة وعلقت 
 م الروح تغذي دقيقة وحقائق صادقة، أفكارا الكتاب هذا يف ئالقار

  .بقراءته بشدة ننصح وإننا سواء، حد لىع املسلمني وغري املسلمني
 -بوسطن من Spiritual Journal) جورنال سربيتيوال (جريدة وقالت
. خالصة بشارة أي– خالصا إجنيال اخلطاب كان: األمريكية املتحدة الواليات

 فقد األمريكية) Chicago Daily News نيوز ديلي تشيكاغو (صحيفة أما
 كل يف جلية ظاهرة واجلدية الورع مييزها ليتا املؤلف شخصية إنّ: أوردت
  .الكتاب
 املهتمني القراء أيدي إىل طريقه الكتاب وجد كذلك بريطانيا ويف

 أسبوعية بريطانية صحيفة يف يكتب غريب ديين حملل ومنهم الدينية باملطالعات
 الذي اخلطاب ذا أدىل الذي الشخص أن الواضح من كان لقد: معلقا كتب

  . عادي بشخص ليس بالغر خياطب
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        عشرعشرعشرعشر    التاسعالتاسعالتاسعالتاسع    الفصلالفصلالفصلالفصل
òÐ�ÜÏ@áîÛbÈm@âý�⁄a@ @

 ،"العظمى األديان مؤمتر "يف قُرأت واليت أمحد أعدها اليت املقالة ترمجت
 عام يف وصدرت. كذلك مرات عدة طباعتها وأعيدت اللغات من العديد إىل

 يف طبعتو خان اهللا ظفر السري ا قام للمقالة جديدة إجنليزية ترمجة ١٩٧٩
 املقالة هذه وألمهية. صفحة عشرة ومخس مئة يف يقع كتاب يف نفسه العام
 والروحانية واألخالقية الطَبعية احلاالت تناقش فهي عنها، فصال نورد أن نرى

 الثالث احلاالت وبين عاجلها قد الكرمي القرآن أنّ أمحد كتب اليت لإلنسان
  :البشرية للنفس

 اليت السيئات إىل باإلنسان متيل اليت وهي األمارة النفس هي األوىل فاحلالة
 ومذاهب السوء مسالك يف السري إىل وتدفعه الكمال، وتنايف األخالق تغاير
 تسبق حالةٌ السيئات، إىل ومجوحه االعتدال حد عن اإلنسان فخروج. املنكر
عليه وتستويل األخالقية هحالت اطبع .  
 ظل يف اإلنسان ميِش مل ما طَبعية حالة جوهرها يف األمارة النفس إنّ 

 والشرب األكل يف الطبعية النوازع - كالبهائم-  يتبع وإمنا واملعرفة، العقل
 إذا أما. واألهواء امليول من ذلك شابه وما والغضب والغيظ واليقظة والنوم

 حد فيها وراعى والعرفان، العقل توجيه ضوء على الطبعية حاالته يف تصرف
  .أخالقا تصري بل ا،طباع احلاالت هذه تبقى فال املطلوب، لاالعتدا
 أيضا قدمها قد الكرمي القرآن إنّ وقال أمحد ذكرها اليت الثانية احلالة أما
 إتيان على اإلنسان تلوم ألا" اللوامة "اهللا هاامس وقد: اللوامة النفس فهي

 املطلَقة األنعام سالَاستر الطبعية دوافعه يف يسترسل أن له ترضى وال السيئة،
 احلاالت خري إال منه يصدر أال تريد بل البهائم، عيشة يعيش وأن القيود
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 يليب وأن احلياة، لوازم مجيع يف االعتدال حد يتجاوز وأال األخالق، وصاحل
 على اإلنسان تلوم النفس أن ومبا. العقل من باسترشاد الطبعية وأهواءه رغباته

  . اللوم كثرية أي باللوامة، اهللا هاوصف فلذلك السوء ارتكاب
 تنفك وال الطبعية، للنوازع االنصياع متقت كانت وإن اللوامة والنفس

 الصاحلات، عمل على القدرة كل قادرةً تكون ال ذلك مع فإا نفسها تلوم
 ضعيف طفل كأا وتسقط فتتعثر أحيانا، تصرعها الطبعية النوازع إن بل

  . هذا عجزه على ويأسف ضعفه، بسبب يسقط هأن إال يسقط، أال حياول
 مكارم ذاا يف النفس ا جتمع أخالقية حالة هذه إن القول، وخالصة

 على تتغلب أن بعد تستطيع ال ولكنها والفسوق الطغيان وتكره األخالق،
  . الغلبة حق األمارة النفس
: كتابه يف أمحد ذكر. املطمئنة النفس فهي البشرية للنفس الثالثة احلالة أما
 ضعف، كل من النفس فيه تتخلص الذي الروحاين املقام هي املطمئنة النفس
 وكما. بدونه حتيا تكاد ال اتصاال برا وتتصل الروحانية، القوى من ومتتلئ

 وانعدام مياهه غزارة بسبب شديدا تدفقًا جريانه يف متدفقًا ينحدر السيل أن
 تبدال تتبدل فالنفس اهللا، إىل ندفعةًم تنطلق املطمئنة النفس فكذلك العوائق،
 العامل، هذا يف اجلنة من نوعا وجتد املوت، بعد كما احلياة، هذه يف عظيما

 ما وكثريا عظيما، خطرا اإلفراط عند تصبح الطبعية النوازع إنّ. غريه يف كما
 من الكثري إىل تقود مثال فاألنانية روحانيته، وتتلف اإلنسان أخالق تفسد

  .رورالش
 ترشد اليت الضوابط من العديد وضع قد الكرمي القرآن إنّ أمحد ويقول

 يؤثر اجلسد إنّ القرآن هداية فِوفق الطَـبعية، احلاالت إصالح ألجل اإلنسان
 يكتسب -  تكلّفًا يكن وإن يضحك عندما فاإلنسان ا، ويتأثر الروح يف

 نفس يف يولد مايناجلس السجود أن نرى وكذلك. وانبساطًا فرحا الفؤاد
 يف أيضا تؤثّر املتنوعة األغذية كذلك. واخلشوع التضرع من حالة الساجد
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 ال الذين إىل مثال انظروا. شك دون النفسية والقوى الفكرية الوظائف
 إم حىت فشيئا شيئا الشجاعة قوة فيهم تضمحل كيف أبدا اللحوم يأكلون

 اإلفراط ألنّ التوازن من حالة حتقيق هو إذا فاملطلوب. للغاية جبناء يصبحون
 لإلنسان، والروحانية األخالقية احلالة وبالتايل اجلسد يؤذي كليهما والتفريط

  .عظيما تأثريا اآلخر يف يؤثر وكالمها مترابطان واجلسد الروح إنّ
 عالقة واجلسد الروح بني أن أمحد فيقول الروح، خبلْق يتعلق ما يف أما
 كل خلق قد تعاىل اهللا وأنّ املكنون ِسرها شفيك أن اإلنسان وسع يف ليس
  .أبدا اآلخر يطابق شخص فال اآلخر، عن متميزا منا فرد

 للروح؛ الثانية النشأة إىل يؤدي الذي هو لإلنسان التدرجيي االرتقاء إنّ
 بإخالص اإلنسان عن الصادرة والتصرفات واألفعال الكالم إنّ آخر مبعىن
 اآلخرين وجتذب اإلنسان نفس يف أخرى روح نشوء إىل تؤدي تعاىل هللا النية
 وأن احليوانية النوازع فوق يرتقي أن اإلنسان من أراد تعاىل اهللا إنّ. إليه

 حيبه أن اإلنسان من يريد تعاىل اهللا إنّ حياته، أمور فتنتظم باألخالق يتحلى
 اركتب هللا خملصا كلّه يكون أن آخر مبعىن رضاه؛ لنيل يسعى وأن عنه ويبحث
 قد هلذا. وجل عز له متاما نفسه ومسلما ملشيئته تنفيذا كلّه ويكون وتعاىل
 دين كذلك وهو تعاىل، هللا الكامل التسليم أي اإلسالم؛ اهللا دين سمي

  .السالم
 نفسه يهب الذي اإلنسان إنّ أمحد يقول واخلالص، النجاة موضوع يف أما
 وينال خيلُص وأن البد اهللا يلسب يف نفسه وجياهد وملشيئته تعاىل هللا كلية

  :الكرمي القرآن من بآيات هذا قوله ودعم النجاة،
 خوف ولَا ربِه ِعند أَجره فَلَه محِسن وهو ِللَِّه وجهه أَسلَم من بلَى�
ِهملَيلَا عو مونَ هنزح١١٣ البقرة [�ي[  
 لَه شِريك لَا * الْعالَِمني رب ِللَِّه ومماِتي حيايوم ونسِكي صلَاِتي ِإنَّ قُلْ�

ِبذَِلكو تا أُِمرأَنلُ وأَو ِلِمنيس١٦٤- ١٦٣ اَألنعام [�الْم[  
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 عن ِبكُم فَتفَرق السبلَ تتِبعوا ولَا فَاتِبعوه مستِقيما ِصراِطي هذَا وأَنَّ�
  ]١٥٤ اَألنعام[ �تتقُونَ لَعلَّكُم ِبِه وصاكُم مذَِلكُ سِبيِلِه
 واللَّه ذُنوبكُم لَكُم ويغِفر اللَّه يحِببكُم فَاتِبعوِني اللَّه تِحبونَ كُنتم ِإنْ قُلْ�
غَفُور ِحيم٣٢ عمران آل[ �ر[  

 يؤمن وال طَبعي بشكل املتواضع اإلنسان بني فارقا هناك أنّ أمحد ويوضح
 فيه وحبا هللا مرضاة التواضع خلُق اكتساب إىل يسعى إنسان وبني تعاىل باهللا
املتوحش البشر حتويل هو الكرمي القرآن تعاليم من اهلدف إن. وجل عز 

 املتخلق اإلنسان ومن خلق، ذا إنسانا املتحضر اإلنسان ومن متحضرا، إنسانا
  .ربانيا إنسانا
 حيث لإلنسان العقلي النضج تستلزم الصاحلة غري أو حلةالصا األخالق إن

 نفسه يف وجيد خريين، أو شرين بني أو والشر، اخلري بني التمييز يستطيع
 ولكي السوء، يقترف عندما ويأسف ويندم اخلري، طريق عن حاد مىت حسرة
 فلكل احلق، اإلله ومعرفة اإلهلية املعرفة من البد حقيقية األخالق هذه تكون

 مث روحيا، عذابا أو روحيا نعيما الدنيا يف صاحبه تورث نتيجةً خلق أو ملع
  . كامال انكشافا اآلخرة احلياة يف النتيجة تلك تنكشف

 والعدل، واالعتدال كالطهارة املختلفة األخالق أنواع أمحد فسر مثّ
 احملتاجني وخاصة اآلخرين إطعام على حتض اإلسالم تعاليم أنّ وكيف

 تعتمد اليت األخرى واحليوانات والطري كالكالب احليوانات وحىت واحملرومني
 اإلنسان ميكن قسم: قسمان األخالق أنّ بين كما. غذائها يف اإلنسان على
 اليت فاألخالق اآلخرين؛ إىل اخلري إيصال من ميكنه آخر وقسم الشر، ترك من

 حيتاج ما بكل لغينا العريب اللسان يف أمساء أربعة هلا الشر لترك اخلالق قدرها
 فاخلُلُق. وأخالقه وأوضاعه اإلنسان خواطر مجيع عن للتعبري مفردات من إليه

 اجلنسية بالشهوة خيتص الذي العفاف ذلك به واملراد اإلحصان، يسمى األول
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 حىت أو الفجور جيتنب من هو احملصنة أو فاحملصن. واألنثى الذكر بني
  . مقدماته

 باسم يعرف الذي اخلُلُق ذلك هو الشر ركت أقسام من الثاين والقسم
 ففي. الشر وابتغاء النية بسوء ماله على باالستيالء الغري إيذاء جتنب أي األمانة

 اآلخرين مال نبدد وال نغش، وال اجليدة البضائع للناس نوفّر أن البد التجارة
 حتت هم من مع عادلني نكون وأن الرشى، نعطي أو ماهلم ننشد وال

  . يتنامسئول
 يسمى ما فهو الشر ترك حتت تندرج اليت األخالق من الثالث القسم أما

 ظلما، بأحٍد األذى إحلاق عن الكف أي واهلَون، باهلُدنة العربية اللغة يف
الشر، عن واالبتعاد الكرمي القرآن وفق أيضا ويشمل. وسالم بصلح والعيش 
 يؤدي قد مما القول عبث عنامس إذا بل األمور، أتفه على اجلدل عن االبتعاد
 بذلك مكتسبني وقار يف واالنصراف بلباقة، معاجلته من البد واحلرب للقتال

  . أعداء ال أصدقاء
 واحلالة. احلَسن والقول الرفق هو الشر ترك أقسام من الرابع القسم وأخريا

 هذا ويأمر. الوجه بشاشة أي الطالقة، هي اخلُلُق هذا منها ينشأ اليت الطبعية
 نظرة غريه إىل اإلنسان ينظر أن إليه، الكرمي القرآن أرشد ما حسب اخللق،

وسوء والسخرية باأللقاب التنابز عن ميتنع وأن شك نظرة ال ود ،وأن الظن 
تعاىل اهللا عند الثواب حسن يكسب فبهذا باإلحسان، اإلحسان يرد.  

 أوهلا اآلخرين، إىل اخلري بإيصال تتعلق اليت األخالق أقسام أمحد قدم مث
 خبري يصله إمنا إليه املسيء عن يصفح فالذي الذنب؛ صاحب عن العفو

 عليه يترتب عفوا أحٍد ذنب عن عفا فمن مناسبا، العفو يكون أن شريطة
 تعاىل اهللا يأمرنا. ذلك على يثاب فإنه الشر من مزيد إىل يؤدي وال إصالح

 العفو يف أهو احلقيقي اخلري عموض نتبني أن جيب بل األعمى، العفو نعتاد أال
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 أن على املذنب يشجع ال مبا واملقام احلالَ يوافق مبا حنكم مث العقاب، يف أم
  .غيه يف يسدر

 بأن يأمرنا اهللا أن أي العدل؛ هو اخلري إيصال أخالق من الثاين واخلُلُق
 العدل فوق نـزيد أن أي اإلحسان؛ هو والثالث. باحلسنة احلسنة نقابل

 تباٍه حمض ال تعاىل اهللا لوجه خالصا يكون وأن حمله، يف كان إن إحسانا
 اإلحسان على ونـزيد القرىب، ذي إيتاء فهو الرابع اخلُلُق أما. ورياء زائف

 متاما القرىب ذي كعاطفة فطرية بعاطفة خالصا اخلري فنفعل املوقف اقتضى إذا
 اخلري إيصال أقسام مجيع جعل قد تعاىل اهللا أن غري. أبناءها األم تعطي كما
 اواضعهم يف توضع مل إن احلسنات هذه فكل واملقام، احملل مبراعاة منوطةً هذه

 وإال الزرع، أغاث وأوانه موضعه يف كان إذا املطر كما وهذا سيئات، تصبح
 اخلبيثة نوازعهم كبتوا الذين احلقيقي، الرب أهل إنّ. وأهلكه عليه وباال كان

 سيسقون احلقيقي، اإلهلي العرفان طمأنينة فيهم سريت البواطن أنقياء وصاروا
: أمحد وقال. وأعماهلم بأخالقهم الدنيا يف حيفرونه عذب نبع من اآلخرة يف
 الرب أهل خصال من إن". شاء من فليفهمه اجلنة، حقيقة عن عميق سر وهنا"

 واألسرى واليتامى املساكني يطِعمون - اهللا حب ابتغاَء - أم احلقيقي
 وإمنا وإحسانا، منا نطعمكم ال إننا: هلم ويقولون ألنفسهم، حيبوا هم طعمةًأ

 من حيب وال اخلصال، هذه حيب اهللا إنّ ملرضاته، وابتغاًء هللا حبا ذلك نفعل
 خبيال كان من حيب ال تعاىل أنه كما لنفسه، إال يفكر وال بغريه يهتم ال

  .بالبخل اآلخرين ويأمر
 تلك زائفة لشجاعة إا معناه ما وقال الشجاعة خلق أمحد غالم ذكر وقد

 إنّ العواقب، إىل النظر دون ومحاسة هياج بأفعال القيام إىل اإلنسان تدفع اليت
 اهلرب دون الشدائد حني باإلميان والتمسك الصرب هي احلقيقية الشجاعة

 ةملرضا احلق عن والدفاع النفس جذبات مواجهة هي احلقيقية الشجاعة. منها
 ذكر حيث الصرب، خصلة أمحد غالم فسر نفسه الرائع وباألسلوب. تعاىل اهللا
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 اإلنسان يقبل حني حقيقية أخالقية خصلة يصبح الشدائد عند الثبات أنّ
 شيئا اإلنسان فقد فإذا عليه؛ حتلّ قد اليت املصائب تعاىل هللا كامل باستسالم

 كان فقده ما أن منه إميانا شكوى بكلمة يتفوه فال مثال كاالبن نفيسا عزيزا
 راٍض وإين مين فاستردها هللا أمانةً كان: ويقول تعاىل، اهللا من عنده أمانةً

. اخللق ملواساة محاسه اإلنسان فطرةَ تالزم اليت الطبعية احلاالت ومن. برضاه
 فيهم، كطبيعة دين كل أهل عند موجود اُألمة أبناء جتاه للمواساة احلماس إن

 مراعيا اإلنسان فيها تصرف إذا اإلنسانية األخالق من العادات هذه تعد وإمنا
 وعندئذ انتمائهم، عن النظر بغض مجيعا الناس وشامال املالئم واملوضع العدل

  . املواساة العربية يف يسمى عظيم خلُق إىل تتحول
 يف املتمثّل وجلّ عز اهللا وكالم اإلهلي الوحي أنّ ليبني أمحد غالم انتقل مثّ

 احلاالت بني الفرق ميز الذي وهو الكربى، اإلهلية النعمة هو الكرمي القرآن
 إىل أحسن الذي الكتاب هو وحده فالقرآن. الفاضلة واألخالق الطَـبعية

 ومل السامية، األخالق ذروة إىل الطبعية احلاالت من اإلنسان وأخرج العامل
 احلاالت مقام إىل ولُالوص وهي الباقية؛ املرحلة قطع بل بذلك، يكتف

 بأنّ علّم الذي هو -كتابه يف أمحد كتب كما – الكرمي والقرآن. الروحانية
 من اإلنسان يتلقّاه جديدا شيئا ليست املوت بعد احلياة أو اآلخرة احلياة

 حياته من اجلحيم تبدأ الظامل فلإلنسان الدنيا، يف ألعماله جتلٍّ هي بل اخلارج
 يف انعكاسه طاحل أم صاحل نعمله عمل لكل إنّ كذلك. األرض على الدنيا
  . وعينيه ووجهه عمله الذي الشخص قلب

 أنّ إىل النظر ولفت الدعاء مسألة إىل أمحد غالم تطرق الكتاب اية ويف
 أال كتابه فاحتة يف وجعله رائعا دعاء الناس علّم قد كان وتعاىل تبارك اهللا

  :الفاحتة سورة وهو
 الرحمِن) ٢ (الْعالَِمني رب ِللَِّه الْحمد )١ (الرِحيِم حمِنالر اللَِّه ِبسِم�

 اهِدنا) ٥ (نستِعني وِإياك نعبد ِإياك) ٤ (الديِن يوِم ماِلِك) ٣ (الرِحيِم



١٢٤  ����� ��� 

 علَيِهم غضوِبالْم غَيِر علَيِهم أَنعمت الَِّذين ِصراطَ) ٦ (الْمستِقيم الصراطَ
   �)٧ (الضالِّني ولَا

 مع القدوس القادر مكاملة إنه: تعريبه ما قائال الوحي عن باحلديث وختم
 فإذا. قدرة ذي حي بكالم يصطفيه أن يريد من مع أو األخيار عباده من عبٍد
 ظلمة ختالطه ال حبيث شاٍف، مرٍض حنو وعلى كاٍف بقدر احلوار هذا ابتدأ

 قليلة كلمات على مشتمال أو كاٍف غري كونه يعيبه وال الفاسدة، األفكار
 اهللا كالم فذلك وجالل حكمة ذا لذيذا كالما العكس على كان بل غامضة،

 العبد مع اهللا كالم أن غري. نفسه عليه ويظهر عبده يطَمِئن أن به يريد الذي
 به ويراد ،يةوالكفا الربكة إىل ويفتقد فقط، االختبار سبيل على يكون قد

 به جيعل أن فإما الوحي، من قليل لذة ليذوق البدائية حالته يف العبد اختبار
 يسلك مل فإن. يتعثر أن وإما الصادقني، الـملهمني كمثل وقالَه حالَه

 الف النعمة، تلك استيفاء من حمروما صبحأ احلقيقي السداد طريق كالصادقني
  . زائفة هتافات إال يده يف يبقى

 تكن مل منـزلتهم لكن الصاحلني، اهللا عباد من املاليني الوحي تلقى لقد
 الطراز من وحيا يتلقون الذين األطهار اهللا أنبياء حىت بل. اهللا عند واحدة
 ِتلْك�: تعاىل اهللا يقول. املرتبة يف سواء ليسوا وجالء صفاء بكل األول
 الوحي أن ذلك من فثبت]. ٢٥٤: رةالبق [�بعٍض علَى بعضهم فَضلْنا الرسلُ
 إمنا الفضل ألن الفضل، على دليال ذاته يف هو وليس تعاىل اهللا من حمض فضلٌ
 قد نعم،. وحده اهللا إال يعلمها ال أمور وهي والوفاء، الصدق قدر على يكون
 الوحي يف تتوافر نأ بشرط الصفات تلك مثرات من أيضا الوحي يكون

 هذه يف هلم أعلن مل إن جنسي بين ظلمت دق وأكون. املباركة شروطه
 التشرف مرتبةَ وأن الوصف، هذا وصفته الذي الروحاين املقام هذا أن الساعة

 لكي وعنايته اهللا بفضل يل مـيسرة اآلن، فصلتها اليت ومكاملته اهللا مبخاطبة
ر املنشودة، ضالّتهم على الباحثني وأدلّ البصرية، العميان أمنحن - وأبشم 
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 هم قليل ولكن الكثريون عنها يتحدث اليت الصافية العني تلكب -  احلق يقبل
 ويف صادقة رغبةٌ األرواح يف تولَّد لو: أقول واحلق احلق... جيدوا الذين

  .عليه للعثور وسعوا الطريق، هذا عن الناس لبحثَ حقيقي، ظمأ القلوب
 ألؤكد إنين ؟احلجاب ذاك يرفَع وأىن الطريق، ذاك يفتح كيف ولكن 

 وأما الصراط، ذا يبشر الذي الوحيد الدين هو اإلسالم أن مجيعا للطالبني
 األعزة، أيها فيا... بعيد زمان من اهللا وحي على ختمت فقد األخرى األمم

 فاعلموا. وإرادته مشيئته يف اَهللا ينازع أن يستطيع أحد ال األحباب، أيها ويا
 اهللا أنبياء أوتيه الذي الرباين الوحي هي الكامل العرفان وسيلة أن يقينا

 الوحي باب يوصد أن - الفيوض حبر وهو-  اهللا يِرد مل بعدهم من مث األطهار
 ملفتوحة سبحانه ومكاملته وحيه أبواب إن بل العاملَ، فيهلك املستقبل يف

 عندئذ جتدوا وسوف سبلها من تلتمسوها أن إال عليكم ليس. لألبد
  ."بسهولة

 مجيعهم، اخللْق مواساة إىل أمحد دعوة من الرغم وعلى الشديد، فولألس
ـّا عليه، وجيتمعون ضده يتحدون كانوا أعداءه أنّ إال  يستطيعوا مل ومل

  .آخر بطريق هذا يفعلوا أن قرروا واملناظرات احملاورات بطريق إسكاته
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        العشرونالعشرونالعشرونالعشرون    الفصلالفصلالفصلالفصل
òîÇ…þa@paõìjäÛaë@ @

 ينبغي إنه وقال السماوي، املبعوث صدق عالمات عن كثريا أمحد حتدث
 هو األركان هذه وأحد الصادق، السماوي للمبعوث أركان أربعة توافر

 لشخص اثنني أو دعاء استجيب إذا أنه يعين ال هذا أنّ بيد. الدعاء استجابة
 له دعاًء أنّ ظهر إذا مساوي مبعوث يكذّب أن جيوز ال كما نبيا، صار فقد ما
 قبل من ألجله الدعاء طُلب الذي الشخص يكون فقد ابا؛يستج مل اثنني أو

 أي وأدعية صلوات تنفعه وال الـمربم اهللا قضاء حتت وقع قد املبعوث
 املعين الشخص أدعية غالبية تكون أن ينبغي آخر مبعىن. كان شخص

  . الدعاء مقبول بأنه عليه يحكم حىت مستجابة وابتهاالته
 أو جلنة تكوين أمحد اقترح بعثته، صدق ينيب ولكي النقطة، هذه وإلثبات

 م ألـمت وِممن اخلطرية العلل ذوي من أشخاص اختيار على تشرف هيئة
 كالدعاء، ينفع الشيء الباليا من النوع هذا مع أنه وذكر. كربى باليا

 وأضاف معانام، من الكثري كواهلهم عن وسيزيح كثريا سينفعهم فالدعاء
 أنّ غري. اهلالك حافة على شارف مريضا ينقذ قد معينة ظروف يف الدعاءّ أن

 للحياة أنّ ذاك احلياة؛ إىل امليت إلعادة الدعاء ميكن أنه أبدا يعين ال هذا
  .يتجاوز ال خاصا إهليا قضاء واملوت

 ومن املسلمني من معارضيه مع االختبار هذا يف يدخل أن أمحد غالم اقترح
 االختبار حمك على اهللا عند من مبعوث أنه وىدع ليضع أيضا، األخرى الديانات

 قوائم إعداد املشرفة اللجنة تتوىل أن يتضمن اقتراحه كان كما. عيوم وأمام
 وختتار. اخلطرية بالباليا مصابون أو العلل من يعانون أشخاص ومواصفات بأمساء
 ونسيتقدم من - املختلفة األطراف من كل عليها يوافق اليت – املشرفة اللجنة
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 اللجنة تقدم مث. االختبار هذا يف املشاركني املختلفني الدين رجال أمام منهم
 الدين؛ ختصيص دون املشاركني إىل املختارين ومواصفات بأمساء النهائية القوائم
 الدين رجل يدعو أو مسيحي شفاء طالبا مسلم دين رجل يدعو قد أنه مبعىن

 يستمر أن مبعىن سنة االختبار فترة تكون وأن اهلندوسي، شفاء طالبا املسيحي
 ورفع البالء كشف طالبا كامل عام مدى على الدعاء يف املشارك الدين رجل
 مات أنْ حصل وإذا قائمته، يف له احملددين املصابني األشخاص عن املعاناة

 االختبار فترة أي شهرا عشرة اثين فترة خالل الدين رجل له يدعو الذي املصاب
 ألن - له دعا الذي الدين رجل فشل أي – فشله على دليال تقوم اةالوف هذه فإنّ

 هذا يف املشاركة استكمال من أزاحه قد اخلاص بقضائه اهللا أنّ تعين الوفاة
 رجل كل أدعية نتائج بتقييم املشرفة اللجنة وستقوم. كذبه على تدليال االختبار

. الدعاء هلم طلب ينوالذ قائمته يف الذين املصابني غالبية حال على بناء دين
 احلكم يكون حىت كفاية كبريا املصابني عدد يكون أن كذلك أمحد واقترح
 جدا اجلائز فمن ثالثة أو مصابين قائمة كل يف كان فلو للصواب، أقرب النهائي

 مهما دعاء يرده أن ميكن ال وأنه املربم اهللا قضاء يف سبق قد مصام يكون أن
 أمساء إدراج اقترحت لقد: "تعريبه ما ضوعاملو هذا يف أمحد وقال. كان

 يف اإلهلية الرمحة تتجلى حىت وذلك خمتلفة، وباليا علل من يعانون أشخاص
 تقدير إىل يصلوا أن املتباينة الطبائع ذوي الناس يستطيع وبذلك متعددة، صور

 وإنين: "االختبار هذا يف فشل لو أنه وأضاف ،"متعددة نظر وجهات من النتائج
 أتولّى فسوف االختبار هذا يف فشلي ثبت إذا بأنه ذلك على أقسم إنين بل أعد،

 تعاىل اهللا بأنّ يقيين إميان على ولكنين... بكذيب وأقر الفشل هذا إعالن بنفسي
  ".الفشل هلذا يسلمين ولن املصري هذا يل يقدر لن

 املسلمني من سواء الدين رجال من أحد يتقدم مل ولألسف ولكن
 هذا إىل أمحد يعارضون كانوا ممن والسيخ والبوذيني واهلندوس يحينيواملس

 الكنيسة مبشرو قام آم عبداهللا وبني بينه حصلت اليت املناظرة فبعد. االختبار
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 يف املشاركة بعدم أعضائهم إىل تعليمام بإصدار املختلفة املسيحية اإلجنليزية
  . أتباعه أو أمحد مع نيةالعل احلوارات أو املناظرات أنواع من نوع أي

. بسيطا أمرا ليس ما معجزة أو نبوءة صدق على احلكم إنّ الواقع، يف
 معرفة ضوئها على ميكن معينة أسس أو قواعد هناك تكون أن ميكن فكيف
   أصال؟ املعجزة هي ما بل النبوءة؟ فشل أو جناح

 لية،العق: املعجزات من أنواع أربعة هناك أنّ سابقا ورد كما أمحد ذكر
. املعروفة الطبيعة قوانني مع ظاهريا يتعارض وما الروحانية، الربكات العلمية،

 بدا قد هذا قوله ولكن. الرابع النوع من أهم األوىل الثالثة األنواع أن وبين
 املعجزات وينكر الناصري، املسيح إىل املنسوبة املعجزات شأن من يقلل أنه

 الطيور إىل واحلديث املرضى شفاء إليهم بنس الذين القديسني إىل املنسوبة
  .طاروا قد أنفسهم أم أو

 اهللا من تلقّاه أنه أمحد قال بعيدة نبوءة حيمل وحي أول نذكر أن البد وهنا
 هذا صيت ذاع وقد ،"األرض أطراف أقصى إىل دعوتك سأبلغ: "تعاىل

 الوقت ذلك يف كان حيث معارضيه من والتهكم السخرية والقى الوحي
  .نائية صغرية قرية يف منسيا قابعا الدين لعلوم مغمورا دارسا

 بعضا هنا ونذكر دعوته انتشار خبصوص أمحد على الوحي ذلك بعد تواىل
  :اإلهلامات هذه من

 حيبونك الذين املخلصني أصحابك عدد سأزيد إنين’ ":تعريبه وحي فهناك
 إىل وسيكونون عددهم فينمو ميلكون وما حيام وأبارك القلوب أعماق من
 املسلمني من واملعاندين احلساد حزب على غالبني القيامة يوم

  ]١٠٣ - ١٠٠ ص ،١ج اإلعالنات، جمموعة["اآلخرين
 سوف املقدسة نبوءاته يف وعده وحبسب"... : بالعربية معناه وآخر
 وهو الصادقني من ألوفا فيها يدخل حىت كثرية أضعافا اجلماعة هذه يضاعف
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 تبهر سوف وتقدمهم كثرم إنّ حىت وينميهم يهميرب سوف بنفسه
  ]السابق املرجع[".األبصار

 وال... عميق فج كل من يأتيك": قاديان خبصوص آخر وحي وهناك
  "مكانك ووسع الناس من تسأم وال اهللا خللق تصعر
  "الكوثر أعطيناك إنا... ...طرف كل من بركات أريك"

 اإلجنليزية باللغة كانت أمحد لغالم اإلهلامات بعض هناك أنّ بالذكر وجيدر
  :الوحي هذا منها يتقنها، لغة تكن مل أا علما

"I shall give you a large party of Islam" 
  .املسلمني من كبريا حزبا سأعطيك أني ومعناه
  :كذلك باإلجنليزية آخر وحي وهناك

 "A party out of the first and a party out of the latter" 
  .اآلخرين من وثلة األولني من ثلة عناهوم

 من يكونون سوف األمحديني دعوة أنصار من كبرية أعدادا أنّ الوحيان ويفيد
  .كذلك املسلمني من كبري عدد عن فضال سابقني آخرين أنبياء ديانات أتباع

 لسان على بأنه فسره فقد" أعرفك ال كنت اهللا نيب يا: "القائل الوحي أما
 على الندم مشاعر يبدون سوف الناس أنّ منه واملقصود -العامل أي – األرض
  .به واإلميان بعثته عند املوعود املسيح تصديق يف فشلهم

 وحيا تلقى فقد األرض يف وانتشارها األمحدية اجلماعة بنمو يتعلق وفيما
] ٥ص الشهادتني، تذكرة" [أطرافها من ننقصها األرض نرث إنا: "يقول آخر
 بعد أي ١٩٨٩ عام ففي. بالفعل حتققت قد النبوءة هذه فإنّ احلقيقة ويف

 األمحدية اإلسالمية اجلماعة كانت ألمحد بيعة أول قبول على عام مائة مرور
  .بلدا ١٢٨ يف فعليا موجودة

 السخرية عن معاصروه يتوقف مل اليت قاديان بنمو املتعلقة لنبوءاته وبالنسبة
 وقت يأيت حىت عام بعد عاما وتزدهر تنمو سوف قاديان أنّ قال فقد منها،
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 بياس ر ضفاف تصل حىت شرقا متتد سوف وأا كبرية مدينة فيه تكون
 تضاعف ١٩٢٠ عام ففي وبالفعل. عنها أميال تسعة وقتها يبعد كان الذي
 املدارس بنيت كما احلجر من البيوت معظم وبنيت قاديان سكان تعداد

. اهلند أحناء مجيع من الطالب قصدها نويةثا مدارس وثالث العديدة االبتدائية
 عانت اللذان واالضطهاد الفقر من الرغم وعلى التسعينات، عقد وحبلول
 على وزاد باحلياة تنبض زالت ما قاديان أنّ إال هناك، األمحدية اجلماعة منهما
 وبدأت. وتعبيده إنشاؤه مت بطاال مبدينة يربطها طريقا بالعامل اتصاهلا وسائل
 بدؤوا العامل أحناء مجيع من األمحديني ألنّ نظرا ترتفع هناك األراضي أسعار

  .هناك املباين بإنشاء يهتمون
 خبصوص تلقّاه وحي فهناك أمحد، ودعوات نبوءات عن احلديث ينتهي ال
 عام الواقعة هذه حدثت. املوت على مشرفا كان شخص عن وقبوليتها أدعيته

 – أتباعه أحد الحقا صار والذي الكرمي عبد امسه شخص هناك كان ؛١٩٠٧
 - اإلسالم تعاليم فلسفة حماضرة ألقى الذي السيالكويت الكرمي عبد هذا يكن مل
 مدينة من قاديان إىل والداه أرسله عاما ١٢ عمره فىت هذا الكرمي عبد كان إذ

 كلب عضه أن وحدث. قاديان عن ميل ألف وتبعد اهلند جنوب يف آباد حيدر
 لتلقي كاسويل يف باستور معهد إىل به وهرع الكلب، مبرض مصاب مسعور
 عالمات عليه تظهر بدأت قاديان إىل عودته من أيام عدة بعد ولكن العالج
 الكلب مرض عالمات إحدى وهذه املاء؛ من املرضي خوفه تبدي واضحة
 املساعدة طالبني باستور معهد إىل حينها برعايته يقومون من فأبرق البينة،
 ال ألن نعتذر حنن: "عليهم رد املعهد أنّ غري. الصيب إلنقاذ فعله ميكن وعما
 كثريا، تأثر املعهد رد عن أمحد أُخرب ولـما ،"الكرمي لعبد عمله ميكن شيء
 أربع خالل ويف وبالفعل ويعافيه، الصيب يشفي أن حارا دعاًء اهللا ودعا

  .امتام ذلك بعد وشفي بالتعايف الكرمي عبد بدأ ساعة وعشرين
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 مع ينفع دواء أي يتوافر يكن مل عشر، التاسع القرن يف أي األيام، تلك يف
 ضئيال الشفاء احتمال وكان عليه، املاء رهاِب عالمة ظهرت ما إذا املريض

 الوضع هذا أنّ غري متعذر، املرض هذا من الشفاء إن يقال كان حبيث جدا
 يف فورا اعوجلو ما إذا الكلب مرضى يشفى أن فيمكن اآلن خمتلف

  . األطباء تعليمات وفق الالزمة الرعاية وتلقّوا املستشفيات
 حمفوظة باستور معهد من أُرسلت اليت - التلغراف – الربقية تلك والتزال

  . األمحدية اجلماعة أرشيف يف اليوم إىل
 السيد كتب وقد دنيوية، بأمور املتعلقة النبوءات من كثري عن أمحد أخرب

 إىل الوصول إمكانية كانت األيام تلك يف: "اخلصوص اهذ يف خان اهللا ظفر
 لغته – األردية اللغة جبوار جييد يكن مل فهو جدا، حمدودة إليه بالنسبة العامل
 الثقافة أو اللغات عن فكرة أي لديه تكن مل. والفارسية العربية سوى -األم
 أو بلده حدود خارج قط يسافر مل. األوروبية املؤسسات أو العلوم أو

 أنّ أحد ببال خيطر مل لذا ،)عليغره (قصد حني واحدة مرة سوى مقاطعته
 تلك من أتباع له يكون بل الغرب، إىل نفسه يقدم أن ميكن الشخص هذا

 أفريقيا يف منعزلة بقاع من أناسا أنّ أبدا أحد يتخيل مل كذلك. البالد
 اهللا ةكلم وجه يف املهولة العقبات من الكثري وقفت لقد. دعوته سيقبلون
 من أخرى وكلمات الكلمة تلك سجل لقد. ومتّت حتققت لكنها ووعده

  ".البسيط مرتله يف صغرية باحة يف يتمشى وهو وحيد رجل تعاىل اهللا عند
 الدم من أارا أنّ هي العامل خبصوص تلقاها اليت النبوءات تلك إحدى

 الدمار وسيكون األمن وسيغيب واالضطراب اخلوف وسيعم تفيض سوف
 أنّ يبدو قد. أيضا والشجر واحليوانات الطيور سينال أنه لدرجة وكبريا هائال
 إهلامات تلقى قد كان الذي أمحد أن غري هائل، زلزال حبدوث يتنبأ الوحي هذا

 كارثة يصف قد أنه قال وإنما هائل بزلزال يفسره مل الزالزل خبصوص أخرى
 يكون أن املمكن من :معناه ما املذكور الوحي خبصوص بين حيث أخرى؛
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 تشابه حبيث الزالزل خبالف مهلكة مميتة أخرى بكارثة متعلقا الوصف هذا
  .قبل من حتدث مل ألا اعتيادية غري وتكون القيامة يوم أهوال

 للناس الدمار جتلب كربى هزة ستكون: الشرح من مبزيد وأوضح
 ليستر تالوق جيد ال العاري أنّ لدرجة مباغتة وتكون واحلقول والبيوت

 الفارين، على الطريق وتقطع املسافرين على السبل تسد وأا نفسه،
 على املتدفقة األار أنّ حىت الدماء أار وستسيل األرض يف الوهاد ستتشكل

 الكارثة تلك سيشهد العامل كل... األمحر الدم بلون تتلون سوف التالل
 مجيع وستنهار وصغريهم كبريهم الناس مجيع على وتؤثر ستطال اليت الكربى

 يف الطري حىت منكوبة والية القيصر بالد وستكون وطأا، حتت احلكومات
  .العذب غناءه وسينسى الكارثة تناله سوف السماء

 يشهد لن أنه له يوضح العاملية الكارثة هذ خبصوص آخر وحي وجاءه
 خبصوصها الوحي تلقيه من عاما عشر ستة بعد ستحدث اليت املصيبة هذه
". الساعة زلزلة ترين ال رب: "الدعاء وأُهلم. حياته خالل هذا يكون ولن

 ال أن له يترصدون ومن معارضيه من طلب اإلهلامات تلك أعلن ولـما
 إذا ما يقرر الوقت يدعوا أن منهم وطلب والتكذيب اإلنكار إىل يسارعوا

  . صادقا أم كاذبا كان
 - للعرب معلوم هو كما – الزلزلة أو الزلزال العربية الكلمة إن الواقع يف
 أمحد أتباع فهم لذا الكرمي، القرآن يف هذا ذُكر وقد احلرب، أيضا تعين

 لن املقصودة الكارثة أنّ إهلاماته ومجيع أقواله يدونون كانوا والذين املسلمون
 مجيعّ سيعم أنه ذكر اإلهلام ألن عامليا مصابا بل عادية أرضية هزة تكون
 هذه هي وما السماء، يف الطري األرضية اهلزات تطال ال وكذلك األمم،
 ال مما األار؟ مياه مع سيسيل الذي والدم األرض؟ يف ستتشكل اليت الوهاد
  .قبل من اإلنسان يعرفه مل عادي غري حدث أنه فيه شك



����� ���              ١٣٣  

 القصف نتيجة األوىل العاملية احلرب خالل حصلت اليت الرهيبة املذابح إنّ
 جهة من - وفرنسا بريطانيا – احللفاء جيوش بني الغربية ةاجلبه على العنيف

 إنّ حىت السواء على والشجر البشر طال والذي أخرى جهة من أملانيا وبني
 نتيجة باحلفر األرض وامتألت البالد تلك من متاما اختفت قد الربية احلياة

 به أخرب ما التطابق حد وإىل كثريا تشبه اجلداول، مياه الدماء ومألت القصف
 حلّ ما كان كذلك. اإلنسان كان منذ تشهد مل دموية مذابح إنها.. أمحد
 وصفه ما مذهل حد إىل يطابق الروسية القيصرية وبالعائلة القيصر ببالد

  . خبصوصهما تلقّاه الذي الوحي
 صوجلان أن الكشف حالة يف رأيت لقد: أمحد قال أخرى مناسبة ويف
 بالد سقوط وكان. جبواري يقف سينا ناب علي أبا وأنّ يدي يف القيصر
 االحتاد سقوط جاء ١٩٩٠ عام يف ولكن. النبأ هلذا كامال حتقيقا القيصر

  . تلقّاه الذي الوحي على وتأكيدا النبوءة لباقي حتقيقا السوفييت
 مناطق أهم من واحدا أنّ أمحد لغالم الرابع اخلليفة أمحد طاهر مرزا أعلن
 وجاء القدمية، الروسية اإلمرباطورية مناطق ستكون كله للعامل اإلسالم إشعاع
 قوة يعد وكان قائما زال ما السوفييت االحتاد كان وقت يف أمحد طاهر إعالن
 غري أبناءهم يوقفوا أن األمحديني من طلب الرابع اخلليفة إن بل كربى، عاملية

 ذلك تال... الروسية اإلمرباطورية لبلدان اإلسالم تبليغ ملهمة بعد املولودين
  ! أمحد نبوءة وحتققت السوفييت االحتاد ايار قصري بوقت اإلعالن

 الغريب للعامل معروف سينا ابن إن سينا،؟ ابن علي أيب عن ماذا ولكن
 بشهادة عبقري هو سينا ابن إن. امسه للفظ عربي حتريف وهو بأفيسينا
 لقد يضا،أ الغريب والعامل املسلمني لدى ومعترب معروف وهو والشرق الغرب

 فضال وشاعرا وفلكيا رياضيات عامل كان كما وطبيبا وعاملا فيلسوفا كان
 شك بال الصفات هذه كل. عصره يف اإلدارية املسئوليات بعض توليه عن

  .لإلسالم وحتويلها القدمية الروسية اإلمرباطورية بناء إلعادة مطلوبة أمور
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 خبصوص أمحد هتلقّا الذي الوحي كان الوضوح من نفسه القدر وعلى
 يناير/ الثاين كانون ١٥ يف أعلنه والذي الفارسية اإلمرباطورية سقوط
 مستقرا يبدو إيران شاه كان الوقت ذلك يف. كسرى عرش هز لقد: ١٩٠٥

 العامل، يف امللكيات أقدم من تعد إمرباطورية على الشهري الطاووس عرش على
 ابنه على كذلك قضت ثورة يف سنة من أقل يف قُتل أن لبث ما ولكنه

  ...األبد إىل الطاووس عرش عن حكمه ومسحت عرشه ووريث
 اهلند حاكم كان حيث البنغال، والية بتقسيم متعلقة نبوءة ألمحد وكان

 حينها؛ اهلنود معظم وشجبه أنكره الذي األمر هذا إىل دعا قد كورزون اللورد
 سياسية حبملة قام - يثاحد أنشئ قد كان الذي – اهلندي الوطين املؤمتر إنّ حىت

 احلاكم فإنّ املوقف تأجج من الرغم وعلى. التقسيم هذا ملنع ومكثفة واسعة
 لقي أن بعد وحىت أنه أعلن" منتو "اللورد وهو اهلند إىل وفد الذي اجلديد

 ومن. يعدل حىت أو يلغى لن التقسيم قرار أنّ أعلن سلفه، قرار على املعارضة
 كان الذي – الربيطاين الوزراء ورئيس اهلند جيةخار وزير رفض أخرى جهة

 املرفوعة الشكاوى مجيع قاطع بشكل - باهلند املتعلقة الشئون مجيع عن مسئوال
 شباط يف أمحد تلقى. به القبول وعليهم واقعا أمرا التقسيم كأنّ بدا لقد إليه،
 املتعلق الصادر األمر خبصوص: معناه ما يقول باألردية وحيا ١٩٠٦ عام

  ). لرضاهم يؤدي ما سيحدث أي (اآلن سريضون إم البنغال،ب
 واالحتقار بالسخرية اإلهلام هذا التقسيم يقبلون بدأوا الذين اهلندوس تلقى
 واليت مرت، اليت السنوات ولكن تغيريه، ميكن ال أمر هو التقسيم أن وحِسبوا

 سخريةبال تلك نبوءته ذكر على واملسلمني اهلندوس من أمحد أعداء دأب
 ١٩١١ عام ديسمرب/ األول كانون ففي أمحد، نبوءة حتقق شهدت قد والتهكم،

  .البنغال تقسيم قرار إلغاء اخلامس جورج أعلن اهلند على إمرباطورا تتوجيه وعشية
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  والعشرونوالعشرونوالعشرونوالعشرون    الواحدالواحدالواحدالواحد    الفصلالفصلالفصلالفصل

kšË@DÜÛaé@ @
 وكانت جدا، حمددة ليكهرام البانديت مبوت املتعلقة أمحد نبوءة إنّ

 األمحدية الرباهني نشر بعد جاءت إذ كبري، مأزق يف أمحد غالم تضع ظاهريا
  . القرن جمدد وأنه اهللا من الوحي تلقى قد أنه أمحد أعلن أن وبعد قصري بوقت

 قام ضخم كتاب هي -سابق فصل يف تناولناها قد اليت األمحدية الرباهني
 األخرى، يانباألد وقارنه وكماالته اإلسالم حماسن فيه وتناول بتأليفه أمحد
 منهم وطلب األخرى والديانات واملسيحيني اهلندوس أمحد غالم حتدى وقد
 جذب عليه أنّ أدرك وألنه. الكرمي بالقرآن املقدسة نصوصهم يقارنوا أن

 هلم ويوصل الناس من عدد أكرب يستقطب حىت اعتيادي غري بشيء االنتباه
 كل قيمة هي روبية آالف عشرة جائزة التحدي هذا إىل أضاف فقد دعوته،
 وكبريا مغريا اجلائزة مبلغ وكان دعواه، ويفند له يتصدى ملن ومرتله ممتلكاته

 ما سرعان ولكنهم أمحد على للرد األشخاص من عدد تقدم وبالفعل. جدا
 طائفة زعامات من واحد – ليكهرام البانديت أما. واختفوا تالشوا

" األمحدية الرباهني على الرد "هأمسا كتابا ألّف فقد - اهلندوسية اآلريامساج
 لإلسالم سخيفًا الذعا ونقدا جعجعة كونه يعدو ال أنه من الرغم وعلى
 باحلجج الـمقرون الرد مستوى إىل يرقى وال أمحد ولشخص كدين

 مسيحية صحيفة إنّ حىت. انتباه دون ليمر كان ما أنه إال العقلية والقرائن
 أكثر على تفوق قد املؤلف أنّ شك ال: عنه كتبت) أفشان نور (امسها

 كتابه إنّ. واالدعاء والكذب والقذارة الذم تعابري استخدام يف املتعصبني
 متعلّم أو متحضر إنسان أي يستطيع وال له مغزى ال سطحي سخيف مبجمله

 كتاب أنّ وصحيح. ينشر أن من بكثري أدىن إنه فيه، جاء ما بترديد يقبل أن
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 عدد بلغ لقد الكمية، إىل يفتقر مل أنه غري النوعية ىلإ افتقر قد البانديت
 كان. جملدات ثالثة يف طُبعت صفحة وعشرين ومخس ستمئة صفحاته
 ضراوة أمحد أعداء أشد من املوقف، هذا وبعد حياته، أيام طيلة البانديت
 ما األمحدية، الرباهني على الرد كتاب عن فضال للبانديت،. عداوة وأمرهم
  . اإلسالم ملهامجة كتب تسعة منها خصص كتابا وثالثون الثةث جمموعه
 يف١٨٥٦ عام ولد فلقد ليكهرام، البانديت عن نبذة نعطي أن البد وهنا
 عندما بيشاور إىل منها وانتقل جهلُم مقاطعة يف شاكوال أعمال من سيدبور

 التحق العشرين سن بلغ ولـما. عمه مع ليعيش عشرة اخلامسة سن بلغ
. رقيب رتبة إىل بسرعة ترقى لذا متميز ذكاء ذي كرجل عرف. شرطةبال

 الدين رجلي أعمال خالل من اهلندوسية الديانة دراسة على عكف
 هذه يف عمه أصدقاء أحد عليه وأشرف) غيتا(و) غورموخي (اهلندوسيني

 لأعما إىل الحقا انتقل مثّ. بيشاور إىل وصوله منذ ابتدأها اليت الدينية الدراسة
 طائفة مؤسس سريسفايت، ديانند سوامي إىل تعرف. أبادي مراد إندرمان

. ١٨٨١ عام بيشاور مدينة يف هلا مقرا أسس حىت ا والتحق اآلريامساج،
 يف العنان للسانه يطلق كان أنـه غري بالذكاء، عرف قد أنه من الرغم وعلى

 وكانت ارجهخ أو العمل ساعات يف الدينية النقاشات حىت أو املناظرات
 مع الدينية مناقشاته عنه اشتهر حىت اآلخرين، على لفظي بقصف أشبه تعابريه

 األقل على أو مقبوال كان ما لكن. الطرقات على بيشاور يف املسلمني
 تسببت إذ. الشرطة مركز يف متاما مرفوضا كان اخلاصة حياته يف به مسموحا
 ١٨٨٤ عام الشرطة خدمة من بتسرحيه رؤسائه مع احلادة الدينية نقاشاته
  .الهور إىل وجيزة بفترة بعدها وانتقل

 قد كان اليت روبية آالف عشرة قيمتها البالغة أمحد غالم جائزة إىل نعود
 الزعماء من عدد إىل ا بعث رسالة خالل من ١٨٨٥ عام عنها أعلن

 الرسالة هذه تصلكم: "معناه ما الرسالة نص وكان كلها، اهلند يف الدينيني
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 أضع أن يف أرغب وألين ديانتكم، أفراد لدى وحمترم معروف زعيم نكمأل
 وأنّ اإلسالم هو تعاىل اهللا رضا استحق الذي احلق الدين أنّ حقيقة أمامكم

. الكرمي القرآن هو الكتاب وهذا بقدرته حفظه كتابا أنزل قد وجلّ عز اهللا
 قاديان إىل للقدوم أدعوكم فإنين هذه دعواي يف شك لديكم كان فإذا
 التأييدات كل وتشهدوا بصحبيت لتقيموا عام مدة علي ضيوفا فيها زولـوالن

 النية خلوص هو أمامكم أضعه الذي الوحيد الشرط إنّ. أعينكم بأم اإلهلية
 يف تعاىل اهللا بإذن ستجدون أنكم وأضمن. احلق عن البحث يف وطهارا

 تعاىل اهللا عند من عطيتهأُ ضمان هو بل عندي من ليس هذا احلقيقة، قاديان
 ميكث والذي قاديان إىل القادم بأنّ كذلك نزيد وإننا. وعده يخلف ال الذي
 شهريا روبية مئيت مبلغ سأمنحه صدق عالمة أي إجياد يف ويفشل احملددة املدة
 والوعد املهدور وقتكم نظري املبلغ هذا وسيكون الفشل هذا على أحتمله جزاًء
 فنحن تنفقون مما أقلّ املبلغ هذا أنّ شعرمت إذا أما ه،حتقيق يف فشلنا الذي

  ". استطاعتنا ضمن يكون أن بشرط مناسبا ترونه الذي املبلغ لدفع مستعدون
 أمحد غالم وجه اليت الدينية الزعامات ضمن ليكهرام البانديت يكن مل

 مبئيت وطالب بل ال قاديان زيارة على عزمه أعلن فقد ذلك ومع إليها، رسالته
 إىل وجهت قد الرسالة بأنّ أمحد عليه فرد هناك، ميكثه شهر كل عن روبية
 ضمن من لست – ليكهرام أي – وأنك الدينية الزعامات من خمتارة طائفة

 دخل ذا كذلك ولست معينة فرقة أي على تأثري ذا ولست إليهم وجهت من
 أنه تفيد خطية دةإفا أو شهادة حيضر أن ليكهرام مبقدور كان إذا ولكن. كبري
 وأمريتسار وبيشاور الهور يف اهلندوسية اآلريامساج لطائفة به معترفٌ زعيم

  . صدر رحابة بكل يستقبله ألن تام استعداد على أمحد فإنّ ولُدِهيانه
 دين كرجل تقدمه اليت احلجة هذه على حيصل أن ليكهرام يستطع مل

 منحه وقد... قاديان إىل لقدوما عن يثنه مل هذا أنّ غري لطائفته، به معترف
 عمل عندما يتقاضاه كان ما ضعف يعادل مبلغا معيشة بدلَ أمحد غالم
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 مثّ عام مدة املبلغ هذا يتقاضى أن االتفاق وكان بيشاور شرطة يف كرقيب
 يـودع أن وطلب رفض، ليكهرام أنّ إال. أشهر ستة إىل املدة هذه قلصت

 على موافق بأنه أمحد فرد البنك، يف ملةكا روبية وأربعمئة ألفني مبلغ أمحد
 تعاىل اهللا أنّ واثقا أمحد كان حذوه، ليكهرام حيذو أن شريطة هذا يفعل أن

 قبول هو لديه عرض آخر أنّ وقال ليكهرام رفض. النهاية يف الغلبة سيمنحه
 به رحب الذي األمر – علنا أمحد يناظر وأن الشهر يف روبية ثالثني مبلغ

 يف الفيدا أي املقدس اهلندوس وكتاب القرآن مبقتبسات االلتزام يتم أن شرط
 يسمح لن ألنه أمحد، لغالم جدا هام االلتزام هذا إنّ. املناظرة حجج دعم

 وأنّ خاصة اإلسالم، نيب حبق الشتائم ويكيل حقده جام يصب بأنّ لليكهرام
 شكلب اإلسالم نيب حبق يسيء ما منه وصدر قبل من هذا فعل قد ليكهرام

 أمحد يتبعها اليت القواعد ضد كلّه وهذا املسلمني، عند الغضب مشاعر يثري
 أي من ديين زعيم أي مع العلنية الدينية املناظرات قبوله يعلن كان عندما
  . كانت ديانة

 يوما وعشرين مخسة بعد قاديان وغادر. ليكهرام رفض أخرى، مرة
 يظهر أن أمحد غالم من يطلب مغادرته عند رسالة وكتب فيها، قضاها
 ليس الوحي أنّ أمحد غالم رد وكان. الكاذب من الصادق تبين إهلية عالمة
 نغلقه أو نفتحه ماء صنبور ليس إنه تعاىل، اهللا من هو بل عنده من اختيارا

 وبشارات؛ سارة أنباًء يكون أن بالضرورة ليس كله الوحي وأنّ أهوائنا، وفق
 من سواء معينني أشخاص عن أنباء تضمن وحي من أكثر أمحد تلقّى فقد

 األنباء هذه يذيع لن وأنه يسر، ال ما فيها وكان املعارضني من أم األصدقاء
 يطلبوا أن م املتعلقة األنباء تذيع ال أن يرغبون فمن لذا أصحاا، إذن دون
 أخرى وسخرية آخر تسفيها ليكهرام رد كان لألسف. عنها السكوت منه
 أمسح أنا. تشاء نبأ أي عين تذيع أن يف حر أنت: معناه ما قال يثح أمحد من

 وهو بشأنه تلقاه وحي إذاعة من بدا أمحد غالم جيد فلم. أخاف ال وأنا لك،
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 وفاته موعد طالبا باستخفاف ليكهرام فأجاب. قاسية ميتة سيموت أنه
 واستخفافه رفضه ورافق بالضبط، الوفاة كيفية يريد أنه زاد بل وبإصرار،

  . ونبيه اإلسالم على هجومه نربة من تصعيد بالنبوءة
 به وحيا أمحد غالم تلقّى إذ ليكهرام، طلبه ما حصل قصرية فترة وخالل
 اهللا إىل توجهت لـما مثّ: "... فيه جاء إذ عليها ليكهرام أصر اليت التفاصيل

 موعد ملعرفة ،١٨٩٣ فرباير/ شباط ٢٠ االثنني يوم هو الذي اليوم، تعاىل
 هذا سينال اليوم من سنني ست خالل يف أنه روعي يف اُهللا فألقى اهللا، عذاب
 يف يستعمله كان الذي املتهتك األسلوب على له عقابا عظيما عذابا الرجل

فإين النبوءة، هذه بإعالين واآلن. وسلم عليه اهللا صلى الرسول حق أنْ أود 
 ينل مل إذا إنه األخرى الديانات مجيع باعوأت واملسيحيني املسلمني كل أُخرب
 متام خمتلفا يكون عذابا هذا يومنا من سنوات ست خالل يف الشخص هذا

 للعادة خارقا يكون بل عادة، اإلنسان تصيب اليت الباليا أنواع عن االختالف
 لست أني تقرروا أن آنذاك حقكم من فيكون واضحة، إهلية هيبة ويتضمن

 هذه أمحد إعالن وفَور..." منه بروح أتكلم ال وأنين تعاىل اهللا عند من مرسال
 حدسا، كوا تعدو ال أنها مثال قيل حيث عليه، االنتقادات ثارت النبوءة
 فأوضح. سنوات ست فترة خالل مصاب أي اإلنسان يعتري أن فيمكن

 سوى النبوءة هلذه نتيجة حيدث مل إذا: "عالقة ذي آخر موضع يف أمحد غالم
 الصحة استعيدت مثّ اهليضة أو العادية اآلالم بعض أو احلمى ببعض ابةاإلص

 ليست النبوءة أنّ يثبت احلالة هذه ويف للنبوءة، حتقيقا يعترب ال هذا فإنّ بعدها
 بني منرض مجيعا فإننا األمور، تلك من أحد يسلم ال ألنه ودجال، مكرا إال

 إذا ولكن. ذكرته الذي العقاب أستحق حتما فإنين وحينئذ. وآخر حني
 أنه فافهموا اإلهلي العذاب آثار وضوح بكل فيه يظهر بشكل النبوءة حتققت

 جتاه شخصية عداوة أمحل أنين بتاتا الصحيح من وليس. تعاىل اهللا عند من
 الرجل هذا إنّ. كان شخص أي جتاه عداوة أكن ال أنين احلق بل ليكهرام،
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 وأطهرهم تعاىل اهللا خلق أكمل نع منحط بأسلوب وتكلم احلق عادى قد
 شرف يظهر بأن قضى قد اهللا فإنّ لذلك ومصدره، احلق كل ينبوع هو الذي
  ".العامل يف وسلّم عليه اهللا صلى حبيبه
 أكثرها من كان ليكهرام، خبصوص وحي من أكثر تلقى أنه أمحد قال مثّ 

 أعلنه رآخ وحي وهناك. سيقتله محراوين عينني ذا غاضبا رجال أنّ وضوحا
 كبرية حجرة يف جالسا رأيتين خفيفة، غفوة وأثناء ١٠الصباح هذا يف: "أمحد
 الدم وكأن لدرجة الشكل مرعب عمالق رجل دخل حني صحابيت بعض مع

 أنه أدركت إليه وجهي رفعت فلما أمامي، وقف مث وجاء وجهه من يقطر
 الئكةامل أحد كان بل آدميا، يكن مل كأنه غريب، ومظهر جسم له كائن

 أنظر أنا وبينما القلوب، يف والرعب الفزع يثري مظهره كان.الشداد الغالظ
. مكانه عن وسأل آخر شخص اسم أيضا وذكر  ليكهرام؟ أين: سألين إليه

 والشخص ليكهرام عقاب مهمة له أُسندت قد الرجل هذا أنّ فهمت وحينئٍذ
 من واحد أنه ذكرأ أين غري اآلخر الشخص اسم أذكر ال اآلن ولكين اآلخر،
 صباحا، الرابعة الساعة األحد يوم يف هذا وكان. إعالنا عنهم نشرت الذين

  ]٣٣ص ،٦ج الروحانية، اخلزائن"[ .ذلك على هللا فاحلمد
 فارسية أبيات خالل من األمر هذا إىل آخر موضع يف أمحد أشار لقد
 أن خوفا وارتعد... الضال الغيب اجلاهل العدو أيها احذر: "تعريبه ما معناها
 بليكهرام املتعلقة النبوءة موضوع نجمل وحىت". حملمد القاطع السيف ينالك
 مبوت يتعلق فيما األمحدية اإلسالمية اجلماعة مؤرخي أحد كتبه ما نورد

  :ليكهرام
 .مروعة اية سيلقى .١
 .النبوءة من سنوات ست فترة خالل حتفه سيلقى .٢
 .قُبيله أو هبعيد العيد، قرب هالكه تاريخ سيكون .٣
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 .موته عملية خالل جسده سيتمزق .٤
 .العينني أمحر شخصا قاتله سيكون .٥
 .حممد بسيف النهاية ستكون .٦

 لقد باال، هلا يلِق ومل جانبا طرحها وكعادته النبوءة ذه ليكهرام مسع وملا
 وحي بإعالن ليكهرام قام ذلك وفوق. شيء يصيبه لن أنه من واثقا كان
 حتفه يلقى سوف أمحد أنّ فيه يدعي كتبه أحد يف ردهوأو تلقاه أنه ادعى
 وتشويه إهانة يف كدأبه واستمر. الكولريا داء بسبب سنوات ثالث خالل
 يعتربه أو أبدا يتجاوزه ومل ذا يقبل مل أمحد لكن. حممد ونبيه اإلسالم مسعة
  . قضية للود يفسد ال الذي الرأي يف اخلالف من جزءا

 مسألة يعد أمحد كان درجة أي وإىل األمر هذا توضح حادثة هناك
 وصول انتظار يف أمحد كان: فيه مساومة ال أمرا الرسول بشخص املساس
 ذلك وبعد ليؤديها فقام الصالة، موعد حان حني لُـدهيانة حمطة يف القطار
 يلفت أن فحاول أمحد، غالم ورأى احملطة إىل ليكهرام وصل قصري بوقت
 أمحد غالم أنّ غري آلخر، رصيف من يتحرك وأن تهقبال يتمشى بأن نظره

 وخاطب ليكهرام رأى قد كان أتباعه من واحدا ولكن يره، مل كأنه تصرف
 أن ويريد نبينا يسب: "أمحد فرد عليك يسلم أن يريد ليكهرام بأنّ معلمه

  ".وجهه أرى أن حىت أريد ال أنا! يصافحين
 أمحد مبوت املتعلقة يكهرامل نبوءة تتحقق ومل الثالث السنوات مرت

 بالنسبة كذلك يكن مل األمر أنّ غري. يرزق حيا بقي فالرجل بالكولريا،
 كان الذي – ١٨٩٧ عام مارس/ آذار ٦ املوافق السبت يوم ففي. لليكهرام

 يف ليكهرام كان حيث باحلرس واحملاط املؤمن بيته ويف -العيد ليوم التايل اليوم
 تعرض والدراسة، للبحث كمكان خصصها اليت لويالع الطابق يف غرفته

 يف خنجره القاتل أغمد لقد. الِبنية ضخم رجل من خنجر لطعنة ليكهرام
 متعددة مواضع يف أحشاءه فمزق جسده يف طعنا عمل مثّ ليكهرام صدر
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 ليكهرام أم من كلٌّ مسعت. فعلته حتقق من يتأكد أن أراد كأمنا مرات وعدة
 أن بعد فر القاتل أنّ غري إليه، فهرعتا جماورة غرفة يف وكانتا الصوت وزوجته

 من أحد ير مل. العينني أمحر كان القاتل أنّ األم قالت أرضا، أمه طرح
 من أحد رآه وال القاتل هذا ليكهرام مرتل أمام كانوا الذين الكثر األشخاص

 ضجيجوال الصراخ عال أن بعد األرضي املرتل طابق إىل تدافعوا الذين الناس
 أنّ القتل حادثة يف بالتحقيق املعنية املصادر قالت. هذه الطعن حادثة عقب
 صديقا فيها صار كافية لفترة ليكهرام مرتل يف عاش قد شخصا كان القاتل
  .موثوقا
 أنّ ادعوا أتباعه إنّ حىت كربى، ضجة املأساوية ليكهرام اية أثارت لقد

 بدقة نبوءته حبسب متّت اليت هذه القتل جرمية يف ما بشكل متورط أمحد
 يطلب دين رجل ألي ميكن فال بالنفي االدعاءات هذه على أمحد رد. بالغة

 بأنّ وأضاف. كاالغتيال فعل ارتكاب على حيثّهم أن أتباعه من االحترام
 وسيلة كانت حياته أت اليت اليد وأنّ تعاىل اهللا بيد عمال كان ليكهرام مقتل
 وقوع ساعة بيته يف وِجدت لو"فيها، لبشٍر حيلة ال اليت اخلفية اهللا أسباب من

  ".اإلنساين واجيب هو هذا ألنّ إنقاذه حلاولت احلادثة
 مهلة يف قتل فلقد: التمام وجه وعلى بدقة أمحد غالم نبوءة حتققت
 قد أحشاءه إنّ حىت جسده ومتزق واحد، بيوم العيد وبعد الست السنوات
 القتل سالح وكان العينني أمحر رجال بقتله امق الذي الشخص وكان قُطّعت،

  .البتار حممد سيف بتارا؛ حادا سيفا
 اليت التحقيقات من الرغم على عليه يستدل ومل أبدا القاتل على يعثر مل

 ٦ أي ليكهرام الغتيال عشرة السادسة الذكرى ويف. احلادثة حول أجريت
 أنّ) رام غانس بابو (هو مساج اآلريا من حماٍم كتب ،١٩١٣ مارس/ آذار

 لقد: "...أمحد غالم نبوءات طابقت صدفة كانت ليكهرام اغتيال حادثة
 فشلت الشرطة ولكن البنجاب، مقاطعة عاصمة الهور يف اجلرمية هذه وقعت
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 غالم نبوءة حتققت أن األمور مصادفات من وكان القاتل، أثر تتبع يف متاما
 كان إذا يعلم الذي هو وحده واهللا ،ليكهرام البانديت بذلك فاستشهد أمحد
  ".البشر لتخطيط نتيجة كان أنه أم عنده من عقابا ذلك

 يف اجلهد من مزيد بذل أمحد أتباع على أنّ ليكهرام مقتل نتائج من كان
 ليكهرام اغتيال عقب تشكلت هندوسية سرية مجعية إنّ إذ حراسته،
 ووصلت أمحد غالم لويقت اهلندوسي الزعيم ملقتل يثأر ملن جائزة خصصت

 يف هائل مبلغ وهو روبية ألف ثالثني مبلغ إىل – أشيع ما حسب – اجلائزة
 مستعدا ليكهرام كان اليت روبية الثالثني مبلغ أضعاف كان لقد. األيام تلك

  .حياته خالل له شهريا راتبا لقبوهلا
 اغتيال على بالتآمر أمحد ضد ادعاء أي ولدحض أخرى، جهة من
 ١٨٩٧ مارس/ آذار ١٥ يف أمحد غالم أعلن ائي، بشكل ليكهرام يتالباند

 حيسب يزال وال الشك يساوره يزال ال أحد هناك كان إذا: "التايل اإلعالن
 فإنين - اهلندوسية الصحف بعض يف يشاع كما -القتل هذا يف متآمر أين

 شخص أي فليتقدم. األمر هذا حقيقة كشف به ميكن معقول باقتراح أتقدم
 يف يد له الشخص هذا أنّ يقينا أعلم إنين: ويقول أمامي ويقسم متشكك

 ليست هذه شهاديت كانت وإذا توجيهاته على بناء متّ قد أنه أو القتل مؤامرة
 يكون وال مهيب جد يكون بعقاب يصيبين أن القادر اهللا أدعو فإني صحيحة

 مل فلو. الناس من أحد ختطيط من ذلك يكون أن ميكن وال إنسان فعل من
 مذنب أنين حينئذ فيثبت عليه دعائي بعد عام ملدة الشخص هذا يهلك

 من أحد هناك كان إذا واآلن،. القاتل يستحقها اليت العقوبة تلك وأستحق
 الشكوك، من أمجع العامل إنقاذ املسلك هذا باتباع يريد الشجعان اآلريا

  ".فليتقدم
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        والعشرونوالعشرونوالعشرونوالعشرون    الثانيالثانيالثانيالثاني    الفصلالفصلالفصلالفصل
àèm�ò@nÓ�Ý@ @

 أي ١٨٩٦ يوليو/ متوز شهر من والعشرين السابع يوم آم اهللا عبد ويفت
 ختام يف أعلنها اليت موته عن أمحد نبوءة على أشهر وثالثة سنتني مرور بعد

 يف بأنه إليه أوحى قد تعاىل اهللا أنّ أعلن حيث ،١١بينهما جرت اليت املناظرة
 أيام من يوم كل مقابل شهر مهلة باعتبار أي – شهرا عشر مخسة غضون
 تعاىل اهللا من وعد هذا وأنّ جهنم نار يف الكذاب الطرف سيهلك - املناظرة

 إذا يرفع قد الوعد هذا حتقُّق ولكن الكاذب، املدعي هو من للناس يتبني حىت
  . العقوبة بسببه استحق الذي اخلاطئ موقفه عن املذنب الطرف تراجع

 اإلجنيل حقيقة "كتابه يف أطلقها اليت اجلملة عن آم  اهللا عبد تراجع فهل
  دجال؟ بأنه اإلسالم رسول إىل فيها أشار اليت" الباطنة

 استمر إذا اهللا؛ من تلقاها إنه قال اليت النبوءة موضحا أمحد غالم يقول
 نافذة شك وال العقوبة فإنّ الرسول إىل املسيء موقفه على آم  اهللا عبد

 املذكور موقفه عن واعتذر تراجع إذا أما جهنم، نار يف هالكا حتفه وسيلقى
 يتجاوز الذي سنة وستني مخسا البالغ عمره أنّ من الرغم وعلى فإنه آنفا

 فاهللا. أخرى شهرا عشر مخسة األقل على سيعيش فإنه اهلند يف العمر معدل
 وتكون واألسف الندم أبدى ألنه اهلالك عقوبة فيه ينفذ وال له يغفر تعاىل
  .اإلسالم لرسول إساءته عن رجوعه على الدلي حياته

                                                 
 حزيران يف كانت اليت املناظرة آخر يف النبوءة هذه السالم عليه املوعود املسيح أعلن 11
 ولكن. تقريبا وشهر سنوات ثالث آم موت وبني ذلك بني فكان ،١٨٩٣ عام من

 )املترمجة. (املراحل هذه يف وحتققت مبراحل مرت النبوءة
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 أن أمحد غالم سيدعي األمور إليه آلت مهما أنه األوىل للوهلة يبدو قد 
 إذا أنه أضاف أمحد فإنّ النبوءة ذه يتعلق فيما ولكن حليفه، كان اهللا نصر

 أنّ فعليه نصيبه من كانت الغلبة أنّ االدعاء وحاول آم  اهللا عبد عاش ما
  .  موقفه عن يتراجع مل وأنه انتصر قد أنه املأل على رمسي إعالن يف ذا يديل

 تناول الذي كالرك مارتن الدكتور القس موقف ذكر من البد وهنا
 السنوي التقرير يف املسلمني ووصف أمحد وغالم آم  اهللا عبد بني املناظرة

 حيث وقاسية ارحةج اليوم تبدو بعبارات للكنيسة التابعة التبشريية للجمعية
 الدخول يف يرغبون يكونوا مل املسيحيني بأنّ وأضاف الظالم، بأبناء وصفهم

 هلم ينبغي ال وبالتايل" السالم أمري "أتباع ألم أمحد مع كهذه مناظرة يف
  .الظالم أبناء مع اللقاء

 مل آم،  اهللا عبد ميت ومل عشر اخلمسة األشهر مهلة انقضت ولـما
 سيعين هذا ألنّ العارمة وغبطته سعادته كتم كالرك مارتن الدكتور يستطع

 التبشريية اجلمعية تقرير يف التعليق إىل فسارع كاذبة، نبوءة أطلق أمحد أنّ
 عن متخليا ١٨٩٥ لعام يترأسها اليت األجنليكانية الكنيسة حال لسان السنوي

 باإلضافة. دألمح هزمية ظنه مما يستفيد أن يريد اآلن صار بل للمناظرة؛ رفضه
 اآلن صار اإلسالم ميثل وال مهرطق إنه أمحد عن يقول كان أن وبعد ذلك إىل

 الدكتور قاله ما تعريب يلي فيما ونورد... اإلسالم ممثل يعده أن يريد
 االهتمام على استحوذت اليت املناظرة عن التعبري مبكان الصعوبة من: "كالرك

 مباراة أو كالمية حربا القضية تعد مل: جلية بسيطة واضحة قضية إا. العام
 تعاىل اهللا سيقضي إذ الظهور وشك على مساوية عالمة إا.. انتباه جذب
  ".النـزاع هذا يف بنفسه

 إىل ِمدراس من املنصرم، العام خالل واالنتباه احلديث حمور املناظرة كانت
 وجهوا الرجال من واآلالف اآلالف..وعرضها اهلند طول يف بيشاور

 الشمايل الطرف يف القاصية املدينة تلك إىل وقلوم وأفكارهم ظارهمأن
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 احلكم هو وحده اهللا سيكون واليت اإلسالم عليها راهن اليت املعركة ليشهدوا
  .فيها

 املهلة فيه انتهت الذي اليوم يف املذكور باإلعالن مارتن الدكتور أدىل
 غالم ولكن تهجني،مب متهللني املسيحيون وكان ظاهرا، كان كما احملددة
 كانت وأا عفوا، تضمنت النبوءة أنّ أعلن بأن البهجة هذه عليهم قطع أمحد

 يف املتضمن العقاب فإنّ موقفه عن آم  اهللا عبد تراجع ما إذا وأنه مشروطة،
 كان وأين السابقة؟ معتقداته عن آم  تراجع هل ولكن،. حيدث لن النبوءة

   شهرا؟ عشر سةاخلم مدة يف آم  اهللا عبد
 نشاط أي ممارسة عن آم توقف الشواهد، تبني وكما احلقيقة، يف

 تعاطي على مدمنا صار بأنه تقول إشاعات ظهرت إنه حىت مسيحي، تبشريي
 أي يغري مل أنه املأل على مقسما يعلن أن آم  اهللا عبد من طُلب. اخلمور

 أن باتا رفضا رفض أنه إال اإلسالم، حول السابقة ونظرته مزاعمه من شيء
 وأنه املسيحية الديانة يعتنق يزال ما أنه فيه يقول إعالنا وأصدر ذا يقوم
 عن خيتلف املسيح السيد ألوهية يف اعتقاده ولكن احلق الدين أنها يعتقد

 العقيدة لب هو املسيح السيد بألوهية االعتقاد وألنّ. املسيحيني بقية مفهوم
 للدكتور يرق مل احلال وبطبيعة لالنتباه مثريا اإلعالن هذا كان فقد املسيحية

  . كالرك مارتن
 يقسم أن يسأله آم  اهللا عبد إىل أمحد وجهه طلب اإلعالن هذا أعقب

 الدينية معتقداته من يعِلن ما حول شكوك أي نفسه يف يضمر ال بأنه
 ولو نفسه يف لّفخي مل اإلسالم وأنّ عنها، البتة يتزعزع مل وأنه املسيحية،

 ثابتا باقيا زال ما وأنه املنصرمة شهرا عشر اخلمسة فترة خالل بسيطا انطباعا
 وحىت هذا، يفعل أن آم  اهللا عبد رفض. املناظرة ا دخل اليت عقائده على

 اإلعالن ذا اإلدالء منه يطلب بأن صمته عن يراوده أن أمحد حاول عندما
 غالم أعلن اليت النبوءة يف الواردة للعقوبة قاقهاستح يف يبت حىت القسم أو
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 اهللا عبد أنّ إال كاذبا، مدعيا يكون فإنه التايل العام يف تتحقق مل إن أا أمحد
 جائزة بإعالن الطلب هذا أمحد غالم أعقب مثّ. صامتا وبقي يستجب مل

 ضرف أخرى مرة ولكن املذكور، القسم اهللا عبد أدى إن روبية ألف مقدارها
 والقسم احللف بأنّ املرة هذه رفضه معلال بالقسم نفسه يلزم أن آم  اهللا عبد

 أمام مثَلَ اهلند يف مسيحي كل أنّ عليه رد وعندما املسيحية، يف ممنوع شيء
 عبد أصر بقسم، أدىل قد احلكومية الدوائر يف للتوظيف استدعي أو احملكمة

 اجلائزة قيمة زيادة يف أمحد غالم تمرواس. صامتا وبقي هذا فعل عدم على اهللا
 يشعرون اهلند يف املسلمون وبدأ روبية، آالف أربعة إىل وصلت حىت تدرجييا

 تبىن الذي فاملبشر املسيحيني، للمبشرين االزامي املوقف إزاء باالرتياح
 الثابت املقدام البطل ذاك يكن مل املسيح ألوهية خبصوص مغايرة نظر وجهات

  .عقيدته على
 مارتن الدكتور سخط بإثارة كفيلة احلاصلة اريات كانت وبالطبع 

 انضمام إىل ستؤدي أا منه ظنا املناظرة اقترح قد كان من فهو الشديد،
 غاضبون هناك كان أخرى جهة ومن املسيحية، إىل املسلمني من الكثري

 مساج اآلريا طائفة من اهلندوس وهم مارتن؛ الدكتور بقدر آخرون
 أمحد معاداة على اتفقوا مجيعهم وألن. ألمحد املعارضون املعادون مونواملسل
 ومن. ظنوا كما األبد إىل أمحد تسكت مؤامرة تدبري تالقيهم نتيجة فكان
 املكيدة هذه على احملرض كان كالرك مارتن الدكتور أنّ هنا ذكره اجلدير
  .فيها الرئيس الالعب وكان

 تذكر األمحدية اإلسالمية اجلماعة أنّ ىلإ املقام هذا يف اإلشارة من والبد
 الفريسيون دبرها اليت املكيدة بني التشابه بيان مع أدبياا يف احلادثة هذه

 ومثُل البنطي بيالطس عليه أوغروا حيث - الناصري املسيح ضد والكتبة
 لدى معارضوه عليه تآمر إذ أمحد، ضد املدبرة املكيدة وهذه - للمحاكمة

 لدى اقتنع القاضي ولكن. قتل جرمية بتدبري واموه رداسبورغو حتقيق قاضي
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 من أمحد معارضي كلّ عليه واتفق وجهه الذي- االام حيثيات مراجعته
 منه الغرض كيديا ااما إال ليس بأنه - ومسلمني وهندوس مسيحيني
  .السجن يف زجه طريق عن أمحد إسكات

 األول بتاريخ تقدم كالرك مارتن الدكتور أنّ احلادثة تفاصيل وكانت 
 لقتله بالتآمر أمحد اام تضمنت شكوى مبلف ١٨٩٧ عام أغسطس/آب من

 امسه مسلما شابا أحضر اخلطري اامه ولدعم أمرتسار، حمكمة أمام وذلك
 الذهاب على حرضه قد أمحد غالم أنّ القسم حتت بشهادته ليديل احلميد عبد
 غالم باعتقال فوريا قرارا احملكمة صدرتفأ. كالرك مارتن لقتل أمرتسار إىل

 احملكمة لدى كضمان وإيداعها روبية ألف عشرين مبلغ بدفع وإلزامه أمحد
 انتشرت. احملكمة لدى نفسه املبلغ منهما كل يودع كفيلني بتدبري وكذلك

 قطار حمطة على يتوافد وصار األعداء، ا وسر بسرعة االعتقال أمر أنباء
 اليدين مقيد أمحد مشاهدة يف يرغبون كانوا الذين لناسا من مجوع أمرتسار

 قاضي إنّ إذ باخليبة باءت هذه رغبتهم أنّ إال احملكمة، إىل مقتادا األصفاد يف
 فقاديان األمر، هذا إلصدار القضائية السلطة ميلك ال أنه سريعا أدرك التحقيق

 كالرك مارتن يةقض ملف تـحويل متّ وبالتايل أمرتسار قطاع قضائيا تتبع ال
 بعد القضائية لإلجراءات أبواا احملكمة تفتح حيث غورداسبور حمكمة إىل

 مثّ. أغسطس/آب من الثامن بتاريخ هناك الطلب حتويل سيتم أي أسبوع
 مارتن الدكتور مساعي نتيجة حثيثة خبطى اإلجراءات كل ذلك بعد سارت
 الكابنت اكهن الشاب التحقيق قاضي من طلب الذي الدؤوبة، كالرك

 وجه على حماكمته تبدأ وأن تأخري دون أمحد اعتقال أمر يصدر أن دوغالس
  .السرعة

 يف تدرج أن بعد احلادثة، هذه دوغالس الكابنت يتذكر الحقة سنني بعد 
 القس أخرب قد أنه الكابنت يقول النهاية، يف وتقاعد األعلى القضائية املناصب

 إىل بداية إحالته من والبد اخلطورة بالغ تاالاما من النوع هذا بأنّ مارتن
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 بعد اختصاصها يأيت فاحملكمة املطلوبة التحقيق دورات ولبدء للتقصي الشرطة
 مريض رجل بأنه حينها رد كالرك الدكتور ولكن. التحقيقات استكمال
 أن ويريد تغيبه أثناء بشهادته العبث يتم أن وخيشى إجازة أخذ يف ويرغب

 قد أنه دوغالس الكابنت ويذكر. يكون ما بأسرع ضيةالق هذه من يفرغ
 أمحد على حيكم أن يستطيع ال وأنه حتقيقه مستحيل طلبه بأنّ كذلك أخربه
 دليل يتوافر مل اللحظة تلك حىت وأنه جمراه التحقيق يأخذ مل ما حكم بأي
 مارتن القس وافق والقاضي القس بني عديدة مناقشات وبعد. دامغ إدانة

 أمحد على بالقبض أمرا غورداسبور حتقيق قاضي أصدر فقد وعليه كالرك،
 أغسطس/آب من العاشر بتاريخ بطاال مدينة يف الواقعة احملكمة أمام ليمثل
 القضية هذه يف األول الشاهد هو كالرك مارتن القس سيكون حيث

 حسني حممد تتضمن أمحد معارضي من دعم جمموعة هناك وسيكون
  . البطالوي
 اهلندوسي احملامي أن غري االام، مشهد عن اهلندوس ابغ رمسيا،
 هلذه القانوين املستشار ليكون تطوع دوت باج رام البانديت وهو املعروف
 طائفة إنّ القول ميكن وهكذا. لالدعاء مساعدته قدم حيث القضية

. قوي قانوين حضور خالل من بالركب حلقت قد اهلندوسية اآلريامساج
 الدكتور القس وهم أال أمحد؛ غالم أعداء ألد من ثالثة قضيةال هذه يف اجتمع
 رجال عن ممثال البطالوي حسني وحممد املسيحية، عن ممثال كالرك مارتن
 إنّ حىت. اهلندوس اآلريامساج عن ممثال دوت احملامي وأخريا املسلمني، الدين

 الذي املبلغ حول احملكمة يف إليه وجه سؤال خبصوص أجاب مارتن الدكتور
 هذه يف املدعني يقصد – مجيعنا أنّ معناه مبا دوت البانديت للمحامي دفعه

  .املشترك عدونا نعتربه شخص ضد عليه متفق تعاضدي بعمل نقوم - القضية
 اليت السرعة عن فضال مارتن، الدكتور أوردها اليت اآلنفة اإلجابة إنّ

 واإلقرار تتناقض الدالب من خمتلفة مناطق من الكثر الشهود حشد ا استطاع
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 يوليو/ متوز من والثالثني الواحد حىت يتمكن مل بأنه احملكمة يف قدمه الذي
 االدعاء استغرق. قتله مبحاولة أمحد ضد اتهام توجيه أو شكوى تقدمي من

 عبد أي املزعوم املأجور القاتل وكان الدعوة، أسس يرسي حىت أيام ثالثة
 األطراف، حنيل القامة طويل شابا عاما، عشر سبعة العمر من البالغ احلميد
 شخصا كان الواقع يف. حيلته وقلة بكسله احملكمة حضروا الذين فاجأ

 سنحت كلما ليبيت يتطفل حىت أو امللبس أو الطعام ليلتقط مستعدا متطفال
 شخصا بالتايل يكن مل. العمل إىل احلاجة عن ذلك به نأى وكلما الفرصة
 فبما أما. غراي الدكتور األمريكي املسيحي القس قعلّ كما مسيحيا متعصبا
 احلميد عبد ادعى. دجاال غراي الدكتور عده فقد املسيحية عن بكالمه يتعلق

. اهلندوسية إىل نفسه نسب أخرى وتارة تارة مسلم أنه خمتلفة مواقف يف
 إليها غراي وصول فور أمرتسار ترك احلميد عبد فإنّ غراي، للقس ووفقا
 يتأمله كان الذي واملأوى وامللبس املأكل له يوفر مل األمريكي القس أنّ ذلك
 كالرك مارتن يديرها اليت اإلرسالية قصد ما سرعان الذي احلميد عبد

  . وأعوانه
 دار يف يوما عشر أربعة قاديان يف مكث احلميد عبد أنّ ذكره اجلدير من
 إىل أمحد دفعت باعهط ودناءة خلقه سوء ولكن األمحدية اجلماعة عند الضيافة
 الدكتور هو قاديان إىل األمر بادئ أرسله من فهل. ضيافته دار عن إبعاده

 اخلطة عن احلميد عبد حاد هل أمحد؟ على التخريب بنية ومعاونوه كالرك
 بالنية مارتن الدكتور إرسالية إىل التوجه احلميد عبد من تطلب اليت املرسومة
 أنه أم ونوى؟ عزم أمحد غالم أن كالرك ورالدكت ادعى كما -لقتله املزعومة

 قضى أين منه وعرف كالرك مارتن الدكتور إىل احلميد عبد وصل حني
 الفرصة مارتن الدكتور فيها وجد وصوله على السابقة يوما عشر األربعة
  أمحد؟ غالم على للقضاء الساحنة
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 ليس رأمرتسا يف القضية تعرض أن أمل مارتن الدكتور أنّ فيه شك ال مما
 يف أصدقاء له ألنّ كذلك بل فيها النفوذ وواسع معروفا كونه بسبب فقط

 اليت السرعة خالل من بسهولة يستدل أن وميكن. هلا التابع القضائي السلك
 بالقضاء مارتن الدكتور عالقات قوة على أمحد على بالقبض األمر ا صدر

 وما احملكمة صباختصا يتعلق مبا حصل ما حصل أن بعد أما أمرتسار، يف
 خبصوص قلقا مارتن القس صار بطاال، مدينة إىل القضية أمر وآل إليه،

  . إليها الشهود ا سيستدعى اليت والسرعة جمرياا
 إذ نسبيا؛ اخلربة قليل السن صغري حينها كان فقد دوغالس، الكابنت أما

 ودون أخرى جهة ومن باملساعدة، اهلندوسي احملامي عرض جهة من قبل
 الدكتور وعرض خطر، يف كانت حياته أنّ احلميد عبد أفاد حينما حيص،مت

 السن حداثة أنّ إال. دوغالس القاضي وافق له، واحلماية الرعاية تقدمي مارتن
 إدراك من القضية جلسات من الثالث اليوم انقضاء وبعد متنعه مل واخلربة
 وأثناء أنه حىت امه،أم املطروح أمحد غالم إدانة دليل ينقص ما شيئا أنّ حقيقة
 األكثر احملكمة لكاتب بشكوكه صرح احملطة رصيف على القطار انتظاره

 الكاتب عليه واقترح القضية، حول شائعات من يتناقل كان مبا ودراية خربة
 الكابنت يقول. مارتن الدكتور عن بعيدا انفراد على احلميد عبد يستجوب أن

 لقد: معناه ما الحقة، سنني عدب القضية هذه عن ذكرياته يف دوغالس
 من الكثري ووجدت ممكنة تكن مل احلميد عبد قصة أنّ نفسي يف اعتقدت

 مل كما. بنفسي وسجلته أمامي به أدىل وما أمرتسار يف روايته بني التناقضات
 مع أنه أالحظ بدأت ذلك إىل وباإلضافة. إفادته تقدمي أثناء مسلكه يعجبين

 وافرة شهادته دالئل صارت بطاال يف ساليةاإلر رعاية حتت مكثه طول
 أمام األولية شهادته من الكثري أفهم مل بينما بالتفاصيل وزاخرة املعلومات

 به أدىل عما كثريا ختتلف واليت عليها اطّالعي بعد املقاطعة حتقيق قاضي
 والكالم – املنطقي فاالستنتاج لذا. كثرية تفاصيل من التايل اليوم يف أمامي
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 أن ينبغي الذي ما أخرى بعد ليلة لُقّن قد احلميد عبد أنّ - دوغالس نتللكاب
 يوكل أمرا يصدر أن دوغالس الكابنت قرر فقد وعليه. املـحكمة يف به يديل

 كالرك الدكتور رعاية من احلميد عبد بإبعاد ويقضي للشرطة تنفيذه
  .منفردا يستجوب وأن وإرساليته

 من هما آخر ومفتش الشرطة فتشيم كبري) تشاند ليمار (السيد كان 
  . دوغالس الكابنت أمام احلميد عبد بإحضار قاما

 وأنه كالرك بقتل أمره أمحد أنّ أي بشدة؛ بشهادته احلميد عبد متسك
 عن إبعاده من فائدة من ما بأنه عندها املفتش فصرح. ذلك فعل على وافق
 األجدر فمن ولذا بكالمه متمسك - احلميد عبد أي - فالغالم كالرك القس
 عبد إعادة قبل اشترط أنه إال تشاند ليمار املفتشني كبري ووافق. إعادته
 السجل توافر من بد ال إذ االستجواب نتيجة وتسجيل تدوين يتم أن احلميد

 صفحتني تسجيل مت أن وبعد اإلجراء هذا املفتش بدء وفور ألقواله، املكتوب
 بعبد إذ سابقا، به اإلدالء متّ ما مع فقتوا كانت اليت واألجوبة األسئلة من

 ليمار السيد قدمي على بنفسه ويرمي البكاء من نوبة يف ينفجر احلميد
 كان شيء كل وأنّ تصرحياته كل يف سابقا كذب أنه الفىت أقر لقد. تشاند
 لقتل ومجاعته أمحد قبل من نية أو خطة أي هناك تكن مل وأنه ملفقا، كذبا
 وأنّ القساوسة، إخراج من كانت القصة وأنّ ،كالرك مارتن القس

 أيام عدة مدى على ا أدىل اليت اإلفادة وحتفيظه تلقينه على دأبوا القساوسة
 من الكلمات بعض تغيري إىل يضطرون كانوا إنهم حىت وأتقنها، حفظها حىت

 ذكر و. دامغ إدانة دليل تصبح وحىت ثغرة ا يكون ال حىت األوىل شهادته
 القساوسة أحد فإنّ الشهادة أو اإلفادة حفظ من فرغ ملا أنه احلميد عبد

  .مهمتنا متّت لقد شكرا،: قائال شكره
 احلميد عبد إىل وجه ما ضمن ومن القضية جمريات وأثناء أنه كذلك يذكر

 من مباشرة ختتفي حىت بطائر لست أنت: احملامني أحد له قال أسئلة، من
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 كالرك؟ مارتن الدكتور قتل بعد اإلفالت تنوي كنت فكيف اجلرمية، ساحة
 الذين املوجودون القساوسة أخذ فقد احلميد، عبد لُقّنه ما خارج هذا وألنّ
 التساؤل هذا أُثري ما إذا حىت السؤال هذا ودونوا مالحظام يدربونه كانوا

 هي لفّقوها اليت اإلجابة وكانت -حاضرة اإلجابة تكون أخرى مرة املنطقي
 قاديان، إىل ريبه مهمته تكون معه رجلٌ حيضر أن تقضي كانت اخلطة أنّ

 املهمة اإلجابة هذه احلميد عبد ينسى ال وحىت. هناك مبأمن سيكون حيث
 اعترف ما كل وكأنّ! احلميد عبد كف باطن على القساوسة أحد كتبها فقد
 تقدمي ظةحل من القضية غلّف الذي الفساد لتبيان كافيا يكن مل احلميد عبد به

 إىل أمحد، على القبض إلقاء أمر ا وجه اليت الطريقة، إىل الدليل، إىل االام،
 اإلفادة أنّ احلميد عبد وأضاف. القساوسة ا قام اليت اإلفادة تلقني دروس

  . كالرك القس مستشار بقلم كانت كفه باطن على كتبت اليت
 ما أول بأنّ الغريبة، القضية هذه عن ذكرياته يف دوغالس الكابنت يقول

 حديثه كان فلقد بإفادته احلميد عبد ا أدىل اليت الطريقة هو شكوكه أثار
 إفادات عكس على أمحد، تدين اليت بالتفاصيل وغنيا متقطع غري متدفقا

 والتذكر، التوقف إىل فيها الشاهد حيتاج اليت األخرى الصادقة الشهادة
 أوال ذهب بأنه احلميد عبد صرح وعندما. الشيء بعض مبعثرة مجله فتكون

 أمرتسار إىل أوال جاء قد كان أنه من الرغم على األمريكية، اإلرسالية إىل
 بأنّ قائال دوغالس الكابنت قاطعه مارتن، القس الغتيال السرعة وجه على
 أعطتين اإلجابة هذه: "دوغالس الكابنت قول حد وعلى ألنه يكفي، هذا

 وعليه مارتن الدكتور لقتل نية هناك تكن مل أنه سينف يف أقرر أن الذريعة
 الكابنت أعلم احملكمة انعقاد وقبل إنه حىت". فورا أمحد سبيل أخليت فقد

 كالرك مارتن القس الدكتور مقاضاة يف يرغب كان إن بأنه أمحد دوغالس
 تلك الستكمال املغادرة إذن تعطيه احملكمة فإنّ الكيدي االام بتهمة

 كالرك مارتن القس يقاضي أن ينوي ال بأنه أمحد غالم رد كان. اتاالجراء
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 احلاكم أمام قضائية؛ هيئة أعلى أمام شكواه قدم لقد أرضية، حمكمة أمام
 مارتن القس الدكتور كان السماء حمكمة وأمام. وتعاىل سبحانه العادل
 مايو/ أيار من عشر السادس يف ومات فعل، ما كل عن مسئوال كالرك
١٩٠٠ .  
 العزة ومن جهة من الفكاهة من قليلة حلظات القامتة احملاكمة هذه ختلل

 يوميا احملكمة أمام حيتشد كان الذي فاجلمهور أخرى، جهة من والشرف
 إىل االستماع طريق عن معرفتها فرصة له سنحت األمور جمريات على ليطّلع
 احملكمة، قاعة إىل بالدخول هلم سمح الذين القليلني احملظوظني أولئك بعض

 كانوا الذين املسلمني حىت أنه بالذكر جيدر. الفريقني كال من وكانوا
. الواضحة املؤامرة رائحة اشتموا قد العقيدة حيث من أمحد لغالم معارضني

 -  أمحد أعداء ألد – البطالوي حسني حممد املولوي كان أخرى جهة من
 مقعد على جيلس احملاكمة بداية يف وكان اخلمسة االدعاء شهود من واحدا
 قضائي أمر على بناء املغادرة منه طُلب مثّ احملكمة قاعة شرفة على خاص
 حسني حملمد شاله احلاضرين أحد قدم ذلك أثر وعلى مشرف، غري بشكل

 أو الشمس من للحماية تستخدم القماش من قطعة هو الشال أنّ واملعروف
 وظن األحيان، بعض يف عليها للجلوس أو والكتفني الرأس حلماية املطر

 الشادر على جيلس أن ميكن إذ معروفا له يسدي أنه شاله قدم الذي الشخص
 قد أنه تصور عندما حسني حملمد هذا قدم أنه وأضاف شاء، إن األرض على
 االدعاء شهود من أنه علم ولـما أمحد، غالم موقف تعضد شهادة يقدم جاء

  !له الشال وإعادة الوقوف على حسني حممد أجرب اخلمسة
 ويديل القاعة ليدخل حسني حممد على نودي ملا أنه األمر يف الطريف

 هو حيظ مل حني يف مقعد على جالسا أمحد رأى ملا غاضبا يزجمر صار بأقواله
 احملترمني البنجاب زعامات من واحدا كان أمحد أنّ املعروف من! بواحد
 بإبداء يكتف مل حسني حممد أنّ إال ،مبقعد حيظى أن الطبيعي من فكان
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 الكرسي يعطون ممن أي) ناشن كرسي (نفسه هو أنه إىل أشار بل االمتعاض
 مكان أي يف مقعدا صاحبه مينح فخري لقب هذا وأن والده، كان كما

 األمر هذا عن شيء أي يعرف ال دوغالس الكابنت ولكن حيضره، حكومي
 مارتن القس الدكتور طلب وملا ة،وحد جبفاف األمر مع تعامل وبالتايل
 حبدة الكابنت رفض حسني حملمد مقعد توفري دوغالس الكابنت من كالرك

 يقدم مل كما قبل من ألبيك مقعد أي يقدم مل اهلدوء، التِزمِ": معناه ما وقال
 حسني حممد امتعاض من املزيد إىل الكالم هذا أدى وملا". لك مقعد أي

 منه طلب أن إال األخري من كان ما دوغالس بنتالكا أمام بتمايل ووقف
 ويف". احملكمة أمام بشهادتك إدالئك أثناء مستقيما قف: "وحياد دوء
 بشيء ينطق أن على قادرا يكن مل كربى، قيمة ذات شهادته تكن مل الواقع

 وسجل دوغالس الكابنت فصرفه ألمحد، الشديدة كراهيته عن التعبري خالف
 ليقوم يكفي ما الشاهد من عاينت لقد: احملكمة سجالت يف التايل املقطع
 أن الضروري من وليس) أمحد غالم (صاحب ملرزا الشديد عدائه على دليال
 حممد بأنّ اخلصوص ذا أمحد كتب كما. األصلي القضية مسار عن حنيد

 ضد املوجهة التهمة أنّ يعتقد كان احملكمة إىل قدم حينما البطالوي حسني
 مقيدا يراين أن يرجو وكان كالرك مارتن القس لقتل التآمر هي أمحد غالم

 لقد: معناه ما وأضاف. املأل على أُهني أنه هو حصل ما أنّ غري األصفاد يف
 اعتراه حيث اللحظة تلك يف حسني حممد املولوي على بالشفقة شعرت

 من جسده أعضاء هلا ارجتفت اليت اإلهانة من به حلق مما املوت شحوب
 إا ".إهانتك أراد من مهني إني" :الوحي تلقيت عندها رأسه، إىل هقدمي

  .قلبه يف ويعيها حيفظها من اهللا سيبارك العزيز اهللا من مباركة كلمات
 كان الذي) علي شري (فالسيد وألتباعه، ألمحد مفاجأة الرباءة قرار يكن مل

 يف يوليو/متوز يف معه كان األوائل عشر وثالثة الثالمثئة أمحد أتباع من واحدا
 علي شري السيد كان. بشكواه كالرك مارتن القس تقدم قبيل السنة تلك
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 أي يتلقى عندما كان أمحد أنّ علي شري ويورد. جامعة خريج متعلما شخصا
/ متوز أيام من يوم باستثناء حوارييه، يبلغ أن قبل والصالة بالدعاء يقوم وحي
 وكان اليوم ذلك صباح عنده وعنيجمم أتباعه كان حني العام ذلك يف يوليو
 ما فيه سجل قد كان حيث مالحظاته دفتر من دونه قد كان ما هلم يقرأ

 يأيت نورا شاهد قد كان وأنه روحانية مشاهدات من الليلة تلك معه جرى
 جنم يف متشكال يراه كان يقترب النور كان وكلّما بيته إىل املغرب ِقبل من

 سيربئك اهللا ولكن السلطات من ديد هذا: ناهمع وحي روعه يف أُلقي حىت
 أنه غري قريب عما ضده سيثار قانونيا أمرا أنّ عندها أمحد وعرف. وينصرك

 اليت باالدعاءات تتعلّق بتفاصيل أخربهم قد كان أمحد إنّ حىت. بسالم سيمر
  . ضده ستلفق
 بإعجا حازت قد احملاكمة خالل أمحد أخالق دماثة كانت احلقيقة يف
 املسلك هذا أمثلة ومن. أتباعه من يكونوا مل الذين أولئك وتقديرهم، الناس
 عن االدعاء يضعف أن أراد قد فمحاميه نفسه، حماميه مع حصل ما املتميز
 غالم موكله إىل يعود أن طبعا بد ال وكان املدعي شخص إىل اإلساءة طريق
 البطالوي حسني حممد ادةشه قبل أراد فاحملامي العمل، ذا يقوم أن قبل أمحد

 رفض أمحد غالم أنّ إال. مومسا أمه كانت حيث منبته وإىل أمه إىل يشري أن
 إىل اإلشارة وجتدر. القول يف الفحش حيب ال اهللا إنّ معناه ما وقال بتاتا األمر

 كنت أنا: الحقة سنني األمر هذا يذكر ظلّ أنه إال أمحديا، يكن مل حماميه أنّ
 جيلب ال أن يراعي وهو القتل على والتحريض التآمر مة عنه أبعد أن أحاول

  .ضده يشهدون من على واإلساءة العار
 إليه واإلساءة أمحد على القضاء منها الغرض كان اليت احملاكمة هذه إنّ
 طيلة شعرة قيد احلق قول عن حيد مل الذي فأمحد عكسية، بنتائج جاءت
 تلقى قد إنه يقول عندما تعاىل اهللا ىعل يكذب أن ميكن هل احملاكمة جمريات
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 قاديان إىل يفدون الذين الناس عدد احملاكمة هذه بعد زاد لقد لدنه؟ من وحيا
  .الناس عند كثريا مكانته وزادت إليه لالستماع

 دوغالس الكابنت مسرية على ضرر أي احملاكمة هذه على يترتب ومل
 واليات إحدى يف فوضنيامل وككبري كعقيد األمر به انتهى فقد الوظيفية؛

 اإلمرباطورية قائد ووسام اهلند جنمة كوسام األومسة من الكثري حيمل اهلند
 أنّ ويف حكمه صحة يف شكوك أي دوغالس الكابنت لدى يكن مل. اهلندية
 بدء فور: "تقاعده بعد دوغالس الكابنت يقول. جمراها أخذت قد العدالة

 وجهه إىل ونظري الشهادة رسيك على أمحد جلوس وفور احملاكمة جلسات
 وجه أن أدركت لقد إليه، املوجه االام يشوب ما خطأ هناك أنّ أدركت

 قد يكون أن يستحيل وأنه كاذب وجه يكون أن ميكن ال الشخص هذا
  ".القسمات هادئ مبتسما دائما كان لقد إليه، نسب ما اقترف
 أمحد لغالم اوتهعد فإنّ البطالوي حسني حممد للمولوي بالنسبة أما

 وخبا كثريا شوكته وضعفت خفت صوته ولكن عليه هي ما على استمرت
 جدا قليل بدخل التدريس بامتهان عيشه لكسب مضطرا صار إنه حىت صيته

 اإلسالمية اجلماعة مبدارس فقره بعد أوالده التحق فيما فقرية، مناطق يف
  . قاديان يف األمحدية
 هذه يف القساوسة يد حتركها دمية سوى نيك مل الذي احلميد عبد وأما
 تتمكن مل. والتآمر الزور شهادة بتهمة قانونيا مالحقته متّت فقد املؤامرة

 النهاية يف عليه القبض متّ ولكن األمر بادئ يف عليه العثور من السلطات
 وأربعني أربعة منها أشهر تسعة مدة السجن هي صارمة بعقوبة عليه وحكم

 .النفراديا احلبس يف يوما
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        والعشرونوالعشرونوالعشرونوالعشرون    الثالثالثالثالثالثالثالث    الفصلالفصلالفصلالفصل
ÑÔ�þa@Éua�í@ @

 بعدم املسيحية التبشريية اإلرساليات إىل التعليمات وجهت أخرى مرة
 صيته ذاع فلقد أمحد، مع علنية مناظرات أو نقاشات يف جمددا التورط
 وبعد والعقائد، الديانات خمتلف على والواسع العميق الديين واطالعه ومعرفته
 الشديد بتعصبه املعروف األوروبيني القسس أحد فإنّ ومساجالت، لقاءات

 ذه واالعتراف اإلقرار من بدا جيد مل بتفوقها، الكامل وإميانه ملسيحيته،
 - الفصل هذا يف أمحد غالم مع قصته إىل التطرق وسيتم - لديه والعلم املعرفة

 االقتباس على درتهق أمحد عن ذاع املسيحيني املبشرين أوساط يف إنه حىت بل
 اآليات من االقتباس ا يستطيع اليت نفسها بالسهولة اإلجنيل نصوص من

  .القرآنية
 هو األديان كل على املسيحية بتفوق الكامل اإلميان على مثال أوضح إنّ
 يف إليه أشرنا الذي الهور، مقاطعة مطران ليفروي جورج األسقف نيافة

 املنطقة، تلك يف للعامة الدينية حملاضراتا من سلسة قدم والذي الفصل مقدمة
 العربية اللغات يتقن وكان واملعرفة االطالع واسع ليفروي األسقف كان

 جتاه االزدراء مشاعر يكن كان ولكنه برباعة، واألردية والفارسية والعربية
  . بعد أمحد بغالم مسع قد يكن ومل اإلسالم، ونيب اإلسالمي الدين

 واحد جترأ ،)اإلجنيل إشاعة (جلمعية اجتماع يف لندن، يف سنني بضعة قبل
 الذي ليفروي األسقف معارضة على األساقفة، رئيس وكان املتحدثني، من

 اإلسالم بأنّ األساقفة رئيس وقال حديثه، يف سلبية بصورة اإلسالم تناول
 أن اإلسالمية املساجد من واحدا زار أحد يستطيع فال: "السلبية بتلك ليس
 اليت واهليبة العبادة يف الكامل واالستغراق والوقار السكينة من جيده ما ينكر
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صلّني تعمليفروي أنّ إال ،"الـم ه بصراحة ردرئيس نظر ووجهة يتفق ال أن 
  .األساقفة
 سلسلة بإلقاء األسقف قام الهور، ويف الواقعة هذه من سنة وبعد

 رئيس بشكل حبثت عةاملقاط أرجاء يف متفرقة مناطق يف دينية حماضرات
 ال األسقف فإنّ السلسلة هذه عنوان يشري وكما ،"الطاهر النيب "موضوع

. املنصرمة شهرا عشر االثين خالل اإلسالم جتاه نظره وجهة غير قد أنه يبدو
 أنّ يستحق من األنبياء مجيع بني من وحده يسوع أنّ دائما يعلن فاألسقف

 أنبياء وبني يسوع بني يقارن األسقف كان ام وكثريا الطاهر، النيب عليه يطلق
 يف مرة حدث. اإلسالم نيب وخاصة بالطبع يسوع لصاحل األخرى الديانات

 سأل حماضرته خيتم وهو ليفروي األسقف أنّ احملاضرات هذه إحدى
 وبالفعل يقوله، أن يود سؤال أو إضافة أي أحدهم لدى كان إذا احلاضرين

 صاِلحا؟ تدعوين ِلماذَا: "املقدس تابالك من مقتبسا وقال شخص وقف
سلَي دا أَحاِلحِإالَّ ص اِحدو وهِجيلُ [."اُهللا وى ِإنت١٧ : ١٩ م .[رد 

  .األسقف برد اللقاء واختِتم املناسب الرد األسقف
 كاملة سنة مدة مبالني غري وتركوه األسقف، عن اهلند مسلمو سكت

 إىل الصرب من نوعا كان السكوت هذا ولكن ضراته،حما يف دينهم يهني وهو
 أمحد مسع أخرى، جهة من. الرد عدة يعدون وبدأوا منه كفايتهم نالوا أن

 قال. الرد يقرر النيب شخص على هجوم أي يقع عندما وكالعادة باألسقف
 اخلطيئة مفهوم أنّ إىل ليفروي األسقف حماضرات إىل مشريا أمحد غالم

 ختالف أديان معايري وفق األنبياء بني فاملقارنة ديان،األ باختالف خيتلف
 شرب يعد املثال سبيل فعلى حقيقية، قيمة ذات ليست وشريعتهم ديانتهم
 قيمة ذا عمال اخلمور شرب يعد آخر دينا ولكن ما دين يف كبرية اخلمر
 ناز ِفعلَ بشهوة األجنبية املرأة إىل النظر أنّ األديان بعض تعد ومثال دينية،
 بل اعتياديا اجتماعيا أمرا نفسها اجلنسية املمارسة تعد أخرى أديان هناك فيما
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 ذبح بينما ما، دين عند خطيئة هو دودة أو حشرة قتل. دينية لضرورة أحيانا
 أنّ أمحد غالم ويضيف. النباتات أكل عن خيتلف ال للغذاء واألبقار اخلراف

 املبشرون يطرحها ما دائما طيئةخ أي يرتكب مل أنه مبعىن يسوع طهارة فكرة
 الكربى اخلطيئة إنّ اإلسالم يف بينما ألوهيته، ملسألة التمهيد بغية املسيحيون

 شيء أي أو إنسان أي تعاىل اهللا عبادة مع يشرك وأن األصنام عبادة هي
 عدم إنّ -اإلسالمي املفهوم يوضح كما – ذلك إىل وباإلضافة. آخر

 احملمود، اإلجناز ليس الشرور فاجتناب فضيلة،ال هو ليس اخلطيئة ارتكاب
 الذي األمر فإنّ وعليه الصاحلة، باألعمال القيام هي احلقيقية الفضيلة إنما

  ". الكامل النيب "هو املناقشة يستحق
 إقليم كل من املسلمون مجع تلك، احملاضرة حادثة من شهور عدة بعد

 اخلطاب هذا من نسخا ووزعوا الهور أسقف رسالة على تواقيعهم البنجاب
 اإلجنليزية باللغة مكتوبة الرسالة كانت. آنذاك الصادرة الصحف مجيع على

 الروح جالل عكست األناقة شديدة اللفظية وتراكيبها بليغة لغتها وكانت
 املادي العامل هذا يف الدنيوية حياتنا إنّ: "تعريبه ما نصها كان الشرقية، األدبية
 العامل إىل وننتقل النهاية يوم وسيأيت صيف كسحابة متر سريعة قصرية الفاين
 على الرحلة هذه خنتم أن هو األكرب وشاغلنا مهّنا فإنّ لذا األبدي، اآلخر
 نلفظها أنفاس آخر تكون وأن اآلخرة نعيم إىل ونصل والصالح التقوى درب

 نكن مل إن إننا. األعلى بالرفيق االلتحاق قبل احلق سبيل يف العامل هذا يف
 وأرواحنا بقلوبنا جاهزون فإننا هذا أدركنا أو املستقيم الطريق على سائرين
 الدامغة باحلجج لنا تبني أن شريطة عنا غابت اليت احلقيقة لقبول وعقولنا
  .املقنعة
 املأل على ويعلن التقدم ويستطيع شجاعته يستجمع من هناك كان فإذا 

 إمث حتت نفسه يضع فهو عليف مل وإن وصوابه املسيحي املعتقد صدق ويببني
  .كبري
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 حماسن تتناول جادة مقارنة إىل والشوق بالرغبة تفيض قلوبنا إنّ
 مجيع بني من أنّ الظن كلّ نظن وإننا واإلسالم، املسيحية وكماالت
 يف ليفروي األسقف نيافة يباري من هناك ليس البالد هذه يف املسيحيني

 من عليه اطلعنا مما بل فراغ من مراأل هذا نرى ولسنا املسيحية، العقائد عرض
 وما واألردية والفارسية العربية للغات وإتقانكم الواسعة الدينية علومكم

 اخلطاب تعريب كان هذا ."الودودة وطباعكم أخالقكم دماثة من ملسناه
 الرغم وعلى األسقف، إىل وعامتهم املسلمني وجهاء من مجع وجهه الذي

 إىل األسقف تدعو مضموا يف أا إال الرسالة يف اليت الودية األلفاظ من
  . الديانتني كال يف مخسة مواضيع لبحث أمحد مع مناظرة

 الرأي وشغلت وعرضها البالد طول يف الصحف نظر الدعوة هذه لفتت
 الصحيفة ضمنها من خبصوصها هامة صحف كتبت وقد كذلك، العام

 محل: معناه ما) أباد اهللا (مدينة يف الصادرة The Pioneer اإلجنليزية
 فقط منها األوىل األمساء قراءة يكفي اليت التواقيع من كبريا عددا اخلطاب

 اليت التوقعات وحجم احملمدي اتمع قبل من والواسع الكبري االهتمام ليتبني
  .املباحثة هذه على علقها
 محاسا أكثر لغة استخدمت فقد Indian Daily Telegraph صحيفة أما
 أكثر من واحدا أخرى صفحة على العدد هذا يف ننشر: "فيها ورد حيث

 هذه يف اإلسالمية الدينية املدرسة قبل من مقدم وهو إثارة الدينية التحديات
  .البالد

 استخدامه من الرغم على جوهره يف حتد هو إليه املشار اخلطاب إنّ... 
 أن ىعل حريصة صادقة رغبة يعكس ولكنه ورصينة مهذبة سلمية تعابري
 مزايا كالمها يعرض أن تتيح عادلة معايري يتبىن الطرفني بني حوار حيصل

 التحدي هذا طلب لقد. واإلسالم املسيحية أي الديانتني من كل وحماسن
 من جاؤوا بل واحدة منطقة على يقتصروا مل الذين املسلمني من غفري عدد
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 أن ميجده الذي املسيح باسم ليفروي األسقف مستحلفني اهلند أرجاء كل
  . احلوار هذا على ويوافق يستجيب
 فادعاء التحدي، يقبل وأن صنعا حيسن أن األسقف على أنّ نرى إننا... 
 غلطة سيكون واحلجج احلوار ميدان يف الربوز على القدرة دون التفوق
 قد حبثها طُلب اليت القضية أنّ االستنتاج عندها التحدي لطاليب وحيق فادحة

  .دفاع دون تركت ألا لصاحلهم حسمت
 مواجهة يف - أمحد أي – مسيحهم وضع يف املسلمني رغبة حقيقة إنّ... 
 دينية مرجعية أكرب عدوه وذا بتعاليمه قبلهم من اعتراف أكرب هي األسقف

  .اهلند يف
 من كبريا جانبا فيه نرى ألننا التحدي األسقف نيافة يقبل أن نود إننا... 
  ."األمهية

 بترك يغامر ومل جورج القديس يكن مل جورج األسقف أن غري  
 أمحد مقابلة عن أمتنع أنا: األسقف رد لقد ،١٢تنني أي لقتال األسقفية قلعته
  . ودية عالقة سيعين تقترحونه الذي النقاش هذا ألنّ

 لقب أمحد اختاذ بأنّ احملادثة رفضه معرض يف كذلك جورج األسقف علّق
 وازدراء بالغة إهانة "تقديس كل املسيحيون له يبدي الذي املنتظر املسيح
 عندي يِرد فكيف. وسيدي إهلي وأعده أعبده الذي املسيح ليسوع كبري

 إجراء األسقف رفض جاء لقد" ؟وديا به االلتقاء على املوافقة إمكانية
 الدعوة خطاب حياكي أديب بشكل عباراته انتقيت طويل خطاب يف املباحثة

                                                 
 يف اللد مبدينة ولد الذي جرجس، مار أو جورج القديس أسطورة إىل إشارة 12

 تعرضه بعد وقُتل بشجاعته، وعرف الروماين اجليش يف مسيحيا ضابطا وكان فلسطني،
 وتنسب. باملسيحية جماهرته بسبب الروماين األمرباطور من بأمر الشديد للتعذيب

 أهل تناقاع إىل أدى مما ماء، نبع على مسيطرا كان تنينا قتل مرة يف أنه له األسطورة
 )املترمجة. (املسيحية البلدة
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 غلبة أنّ يعتقد ال بأنه أمحد مقابلة امتناعه عن فضال فيه أورد وقد للمحادثة،
 استعداد على نيافته ولكن الفكرية املناظرات يف حتلّ مسألة آخر على دين

 الفكرية املذاهب عن أوضح فهما تقدم اليت الكتابات ودراسة لالطالع
 دثةحما يف املشاركة عن متاما خيتلف هذا أنّ يعرف املراقب ولكن. اإلسالمية

 مزاياها تعرض عقيدٍة رفض أو قبولُ فيها يعرض ما على يبىن عامة حوارية
 يسمح ال وقته أنّ األسقف نيافة ادعى كما. بامسها املتحدث يد على

 اإلدارية والواجبات األعمال يف النشغاله وذلك العامة املناظرات يف باملشاركة
  . األسقفية

 العلنية باملناظرات بادر من فهو ،الرد هذا يف نفسه األسقف ناقض لألسف
 حماضراته يف املسلمني يدعو وأخذ املقارنات بعقد وبدأ العام الرأي حرك ومن

 على وقعوا الذين املسلمون أشار ولقد وتعليقاته، مالحظاته مناقشة إىل العامة
  :رفضه على ردهم يف األمر هذا إىل احملادثة طلب
 حبياة مقارنة نبيهم حياة طهارة إثبات إىل املسلمني دعوة يف بادرمت لقد 

 من الطلب على للمسلمني حضا هذه دعوتكم فكانت املسيح، يسوع
 والوقوف الديانتني حماسن تقدمي ميكن حيث احلوار ميدان إىل التقدم نيافتكم

 ومواهبكم الرفيع منصبكم نِفي وحىت. عادل بشكل مؤسسيهما صدق على
 وراء من أملنا وقد... مقاما اليقل احلوار يف لكم نظريا رشحنا فلقد قدرها

 عامة يترك ال أن أمجع العامل مستوى على عظيمتني ديانتني من بطلني اجتماع
 يف الكثريين بال شغلت تساؤالت عن اإلجابة تتم وأن الظلمات يف الناس
 اية املناظرة األسقف اعترب ملاذا النقاش طالبو تساءل كما. العصور كل

 حىت احملبة مبذهب اإلجنيل يبشر أومل الكراهية، ملشاعر وبداية ودال لعالقات
 وعلى املسيحيني كل واجب من إنّ معلوم هو وكما وبالطبع األعداء؟ مع

  . املسيحيني غري يبشروا أن كنسية مناصب يشغلون من اخلصوص وجه
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 بني احملترم، مرزا مع اللقاء األسقف رفض من سلف ما على وعطفا
 ذلك مثيل هو وإمنا بشخصه املسيح يسوع أنه يدِع مل أمحد نّأ املسلمون

 املسيح حيترم املسلمني كجميع شأنه أمحد إنّ بل والشخصية، الروح يف النيب
 بنبوة يعترفون ال الذين املسلمني غري من للماليني خالفا كرمي صادق كنيب

  .املسيح لقدر إهانة أكرب شك أدىن بال هذا وكان-  املسيح
 ؤالء يلتقي أن األسقف على الرسالة كاتبو اقترح ذلك إىل ضافةوباإل

 مشاعر هلم يكن كان إذا عما وتساءلوا باملسيح يعترفون ال الذين الناس
 منشغل األسقف نيافة فهل. أمحد غالم جتاه عنها عرب اليت كتلك الكراهية

 املدة هي كما– أيام مخسة ختصيص فيها يستطيع ال اليت الدرجة لتلك
 ذلك يف حوار أهم يكون أن متوقعا كان ملا وقته من -للمحادثة ملقترحةا

 إىل بالدعوة بادر من هو نيافته بأن األسقف تذكري الطالبني وأعاد الوقت؟
  .واملناقشة احلوار

 كان لقد اإلجابة؛ على عصيا الرسالة كاتيب تساؤل يكن مل بالتأكيد  
 األسقفية املشاغل وهي أال هاطرح اليت احلجة بأنّ األسقف مواجهة اهلدف

  .مقنعة غري تبدو اإلدارية
 قول على أمحد رد لألسقف الرسالة على املوقعون املسلمون قدم مث

 ال إنين: "املرزا رد كان إذ وديا، أمحد مقابلة يستطيع ال نيافته بأن األسقف
 أبغض ولكن الناس أبغض ال أنا العامل، هذا يف أحد ألي العداء أناصب

 مشاعري فإنّ باألفراد يتعلق فيما وأما. ا يؤمنون اليت اخلاطئة الزائفة قائدالع
 عدوي؟ أحدا أعترب فكيف هلم، اخلري ورجاء العطف مشاعر هي جتاههم
 ملكانته نظرا عاليا مكانا وحيتل دينه أتباع بني مرموقا مكانا يشغل وأنه خاصة

  .معتقداته أحب ال أين مع أحبه إنين وعلمه؟
 من ألنه ودي اجتماع يف مطلقا األسقف نيافة مقابلة أمانع ال ناأ... 
 اإلخالص فبذور االجتماع، ذلك مثرات من فريق كل يستفيد أن املمكن
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 الواعظ أو املصلح اإلنسان واجبات أولَى من إنّ. طيبة مثارا حتمل وأن البد
 ملا ايرةمغ بأفكار ويؤمنون العقيدة يف عنه خيتلفون الذين أولئك يستقبل أن
  .وترحاب ِبشر بكل عليه هو

 صدق بكل أقول وأنا له، عدوا يعده من إىل يحسن أن أحد اليستطيع 
 أو اخلري أسبب أن السواء على مبقدوري وكان الفرصة يل أُتيحت ما إذا أنه

 إنّ. العامل يذهل قد مبا باخلري إليه أتوجه أن سأختار فإنين األسقف لنيافة الشر
 يف الصادقة والرغبة واحلماس املستقيم الصراط إىل الناس دعوة لىع القدرة
 بظلمتها حتجب والعداوة البغضاء ألنّ الصادقة، احملبة ظل يف تنمو احلق قبوهلم

  ".العطف وختمد احلكمة
 الطرفان تبادهلا اليت الرسائل اهلند يف الصادرة الصحف مجيع نشرت  

 النقاشات من العديد وحمور ناسلل الشاغل الشغل الرسائل هذه أصبحت وقد
 كتبت املثال سبيل فعلى. الواسع اجلدل األسقف رفض أثار لقد واحلوارات،

  :يلي ما The Indian Spectator صحيفة
 مما أكثر بالتسرع يتسم بأسلوب انسحب قد الهور أسقف أن يبدو"
 لىع نيافته أخذ لقد. األمر بادئ أشعله من هو كان حتد من بالكرامة يتسم
 هو يسوع أنّ املسلمني جلمهور الربهان مهمة بقصري ليس وقت منذ عاتقه

  . التحدي ذا وبدأ احلق املسيح
 ليسوع كبري وازدراء بالغة بإهانة تسبب قد أمحد أنّ يذكر نيافته إنّ... 
 ما منذ قاموا قد اليهود ولكن منتظرا، مسيحا نفسه تسمية بسبب املسيح
 أيضا فهم نفسها بالتهمة اموه ألم املسيح عيسو بصلب عام ألفي يقرب
 من بل مسيحا، نفسه مسى ألنه واالزدراء باإلهانة شعروا قد نيافته شأن

 البنجاب مسلمي من العظمى الغالبية أنّ ذكر األسقف نيافة أنّ األغرب
 حينما فبيالطس. دعوته زيف على كدليل وإدانة بازدراء أمحد إىل ينظرون

 العامة أجابت الفصح يوم سراحه إطالق يريدون عمن هودالي مجوع سأل
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 هذا فهل باراباس  ارم اللص إطالق يريدون أم على بإمجاع كلهم
 أتباع من لسنا إننا املسيح؟ بأنه يسوع إدعاء كذب يثبت قبلهم من اإلمجاع

 اليت تلك من أعلى مبكان ادعاءاته جعل يف نية أي بالطبع لدينا وليست أمحد،
 األسقف نيافة انتهجه الذي املنطق على نعترض ولكننا املسيح ليسوع

 بأمجعه اإلسالمي العامل أنّ افترضنا فإذا. دينية مباحثات إجراء من لينسحب
   فيه؟ رأيه سيغري الهور أسقف نيافة كان فهل ادعاءاته، يف املرزا أيد قد

 فمن والفناء الذوبان من حبالة حاليا متر البلد هذا يف الدينية املعتقدات إنّ
 إىل يلجأوا ال أن احلق حول تتبلور رؤيتها على احلريصني بأولئك احلري
  ". الطيبة والطبائع األخالق عن البعيد اجلدل

  .الهور أسقف ملوقف إدانة أكثر هو ما يقال أن ميكن ال املقال وذا
 نستكو كانت اليت اخلمسة املواضيع نورد الفصل، هذا خنتم أن وقبل
  :احملادثة موضوع
 سواء حياته طهارة إثبات ميكن من وحممد، املسيح: النبيني ِمن أي •

 غريها؟ من أو نصوصهما من
 النيب "عده ميكن من – نفسها واملصادر األسس وعلى – منهما من •
 قدسية؟ قوى ميلك ومن ،"احلي
 اهللا؟ عند شفيعا يعد أن ميكن -نفسها األسس وعلى -  منهما من •
 حيا؟ دينا تعد أن ميكن الديانتني من نةديا أي •
 باالتباع أحق واإلجنيل القرآن الكتابني يف املوجودة التعاليم من أي •

  الوحدانية؟ أم التثليث: الفطرة ومياشي
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        والعشرونوالعشرونوالعشرونوالعشرون    الرابعالرابعالرابعالرابع    الفصلالفصلالفصلالفصل
pbßb�g@åÇ@ƒî�Ûa@ @

 أسقف انتقادات مواجهة يف اإلسالم عن أمحد دفاع من الغرض يكن مل
 مرارا، بنفسه أكّد كما الناصري املسيح شأن من التقليل ةالالذع الهور
 أمحد، اعتقد كما فاهللا،. اهللا ليس ولكنه اهللا عند من مرسل نيب هو فعيسى
 الروحانية الحتياجاا وفقا األمم مجيع إىل الرسل بعث اخلليقة، بدء ومنذ
 امجيع كانوا عيسى وكذلك أنبياء، كانوا وبوذا فموسى العصور؛ مر على
 وأرسل اهلندوس، قدسه الذي كريشنا أرسل كما ،اهللا أرسلهم أنبياء

 مجاعات أسسوا الذين األنبياء من العديد وهناك للزرادشتيني، ميزودربامي
 اإلنسان جناة هو بعثتهم من الغرض وكان صغرية، أم كانت كبرية دينية،

  .تعاىل اهللا سبيل إىل وإرشاده
 الوحي تلقَّوا مجيعا ألم األنبياء مجيع احترامه على أمحد أكد كذلك

 اللَّه كَانَ وما... � :القرآنية باآلية هذا على واستدل اإلهلية، واملعرفة اإلهلي
كُمطِْلعلَى ِليِب عيالْغ لَِكنِبي اَهللا وتجي ِلِه ِمنسر ناُء مشوا يِلِه ِباللَِّه فَآِمنسرو 

 غالم ويضيف ،]١٨٠: عمران آل [�عِظيم أَجر فَلَكُم قُواوتت تؤِمنوا وِإنْ
 آخر يف عظيم موعود مصلح جميء عن أخربوا قد الرسل مجيع أنّ أمحد

 أو رسولٌ ديٍن لكل كان إذا نفسه، يطرح الذي فالسؤال عليه وبناء. الزمان
نّأل حيصل، لن هذا إنّ أمحد يقول بينهم؟ فيما نزاع ينشأ ألن موعود، نيب 

 ذلك به أَسـمت الذي واالسم تفاصيلها اختالف على النبوءات مجيع
 سوى هناك يكون فلن لذا واحد؛ شخص إىل مجيعها تشري املوعود املصلح
 املسيح عن األنباء هذه نشر يف اإلهلية فاحلكمة. واحد خملّص موعود مسيح

 أتباع لكل أتاحت متفاوتة وأزمنة خمتلفة بطرق األمم خمتلف عند املوعود
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 أمحد؛ غالم يقول ما وحبسب. املوعود املسيح ذلك بعثة يرتقبوا أن األديان
 املسيح تعاىل اهللا يبعث املعلوم الوقت وحيني وجل عز اهللا يأذن وعندما
 الديانات أتباع مجيع وليدعو األديان مجيع على اإلسالم كمال ليظِهر املوعود
 النبوءات ودرسوا دينهم إىل يقفر كل رجع فإذا. احلق اهللا دين إىل األخرى
 دعوى درسوا مثّ املوعود، املخلص نزول وقت وعالمات كتبهم يف الواردة
 كتبهم به جاءت ما هو بل عنهم، غريبا ليس أنه سيدركون املوعود املسيح

 واإلسالم ا جاء اليت البينات سيقبلون وعندها املوعود مسيحهم هو وأنه
 كما – املوعود املسيح هو إنه. مسلمني وسيصبحون إليه يدعوهم الذي
  .األمم جلميع املنتظر املخلص وهو -  أمحد يقول

: معناه ما األمم جلميع الواحد املبعوث مسألة حول مسلم فيلسوف يقول
 ما، جمتمع أو قوم إىل ينتمي ال تعاىل اهللا عند من املبعوث الرسول أو النيب إنّ"

 اهللا لوجه يتبعه به جاء مبا إميانا يتبعه نفم لذا ينتمي، وإليه اهللا عند من هو
 جلميع مرسلٌ فهو تعاىل، اهللا عند من نيب هو املوعود املسيح وألنّ تعاىل،
ـّهم م خاصا يعدوه أن مجيعا وهلم األمم،  وعليهم به، منوط الروحاين فرقي

 كما مسلمني ويصبحوا باإلسالم يدينوا وأن ومرشدا معلما يقبلوه أن
  ".لمهممع يرشدهم
  السيخ؟ قصة فما
 الديانات مؤسسو هم األنبياء من عددا أرسل قد اهللا أنّ املعروف من

 مؤسس حممد مث السابقة األزمنة يف وعيسى وبوذا وكريشنا كموسى املختلفة
 وأكملها األديان آخر هو دينهم أنّ يعتقدون املسلمني ومجيع اإلسالم، ديانة
 ديانة ولكن بعده، جديدة شريعة اهللا يقيم لن أنْ حممد للنيب أوحى قد اهللا وأنّ

 تدعي حممد النيب وفاة من سنة مثامنئة بعد) بابانانك غورو (أسسها اليت السيخ
 يكون وأن الديانة هذه زيف يثْبت وأن البد لإلسالم فوفقا اهللا، عند من أا
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 ١٣)الغورو (من وغريه بابانانك غورو أي الديانة هذه مؤسس وكمال صدق
  .حتقيق حمل يناآلخر
  األمر؟ هذا يف أمحد رأي كان فماذا 

 مقتنعا أمحد غالم كان بابانانك، غورو وحلياة للسيخية دراسته خالل من
 واملدعني، الدجالني مع يصنف أن ميكن ال وأنه صاحلا رجال كان نانك بأن

 تتبني حىت للسيخية أعمق دراسة من له البد كان املعضلة هذه حيل وحىت
 وإمنا جديدا دينا تكن مل جوهرها يف السيخية أنّ ظهر فقد وبالفعل األمور،
 بطبيعة املسلمني من مريدون وتبعه بابانانك غورو أسسها صوفية فرقة كانت
 وإمنا جديدة ديانة مؤسس يكن مل نانك أنّ أي. كذلك اهلندوس ومن احلال
 لقضيةا هذه يف عمره أفىن وقد اخلالق توحيد إىل يدعو دينيا مرشدا كان
 تدرجييا السيخ حاد نانك غورو وفاة بعد أنّ أمحد غالم ويعتقد. فيها وجنح

 مواجهة يف البنجاب يف سياسية جبهة وصاروا إليه أرشدهم الذي الطريق عن
 السياسي العداء هذا وبسبب وتدرجييا دهلي، يف املغولية املركزية احلكومة

 للمعتقدات رافضني السيخ بات املسلمني، وحكامهم السيخ بني املرير
 حىت فيه، وجيادلون الرأي هذا على السيخ علماء يعترض وبالطبع. اإلسالمية

 من الشديد واستيائهم امتعاضهم عن يعربون عندهم الدين رجال بعض إنّ
  .يروا كما املزاعم هذه

 النظر وجهات يف االختالفات هذه مثل تنشأ أن جدا الطبيعي من
 أمحد موقف ولكن املختلفة، الديانات بني أحيانا ضاربةواملت املختلفة والتفاسري

 قد أنه مبعىن قبل؛ من يتبناه مل أحدا ألنّ نوعه من فريدا كان السيخية من
 يف بذهلا اليت خلدماته وتقديره بابانانك لغورو العميق احترامه عن كثريا أعرب
 هو إلسالما بأنّ اعتقاده على ذلك يؤثر أن بدون اخلالق وحدانية نشر سبيل
 غورو بأنّ أمحد أعلن ذلك إىل وباإلضافة. بعده دين وال األكمل اخلامت الدين
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 ومن نفسه، نانك غورو كتابات من بالدليل وجاء مسلما، كان بابانانك
 رأى وإن وحىت. منها واقتباسه الكرمي القرآن بآيات املتكرر نانك استدالل

 أن الصوفية الفرق علماء من دأح يستطيع ال أنه إال أخرى نظرة أمجع العامل
 بل اإلسالمية، الطريقة على كانت نانك غورو عبادات أنّ حقيقة ينكر

  . مكة يف للحج ذهب قد أنه مجيعهم يقرون
 ووليا صاحلا رجال كان نانك بأنّ وقوله بابانانك غورو عن أمحد دفاع إنّ

 هوو) صاحب غرانث (لكتاب مستفيضة دراسة بعد جاء اهللا أولياء من
 عن فضال ،)الفيدا (املقدس اهلندوس كتاب دراسة وبعد املقدس السيخ كتاب
  .قبل من أحد ينتهجه مل موقف وهذا. لإلجنيل املعروفة دراسته
 لعائلة ١٤٦٩ عام البنجاب إقليم يف الهور قرب بابانانك غورو ولد

 هلةاآل وتعدد يتناقض كان ما اهللا؛ وحدانية إىل بعد فيما مال ولكنه هندوسية
 املسيحية، عند كما اهللا مع أحد إشراك أو اإلله جتسد أو اهلندوس عند املوجود
 أو اهلندوس تعدد إىل منه اإلسالم إىل أقرب اخلالق لوحدة امليل ذا وصار
 ستة بعد على -  أمريتسار يف املوجود الذهيب املعبد أما. املسيحيني تثليث

 اإلشارة وجتدر السيخ، عند املقدسة ةالبقع فهو – قاديان من فقط ميال وثالثني
 اهللا أليس" القائل الوحي أمحد غالم فيه تلقى الذي املكان هي أمريتسار أنّ إىل

 هو أمحد غالم ليس. خامته على نقشه والذي والده وفاة بعد" عبده بكاف
 األصل عن كتب باحث فهناك للسيخية، اإلسالمي األصل يرى الذي الوحيد

 على مؤكدا هذا رأيه فيها وذكر الربيطانية املوسوعة يف لسيخا لديانة اإلسالمي
 تدرجييا كان اإلسالم عباءة من السيخ خروج وأنّ مسلما، كان بابانانك أنّ

  . الطريقة مؤسس تعاليم عن االبتعاد إىل م دفعت سياسية ظروف نتيجة
 قام ما كل ،١٤)ـنچبـ ست (كتابه من الثاين اجلزء يف أمحد غالم ذكر

 مؤسس أنّ منها استنتج اليت بابانانك وآثار كتب يف مستفيضة أحباث من به
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 غالم وجد املثال، سبيل فعلى. احلق الدين اعتنق صادقا مسلما كان السيخية
 عاش قد بابانانك غورو أنّ السيخية، واملدونات الكتب تسرده ما يف أمحد

 عن فضال التفكرو العبادة يف وقته جل وأمضى املسلمني الدين رجال بصحبة
 املدينة وزار حاجا مكة قصد وأنه -ملتزم كمسلم – اجلماعة صالة صلى أنه

  .أخرى مقدسة إسالمية أماكن وزار
 إقليم يف املولود بابانانك إسالم على عيانا شاهدا املوجود املادي األثر وأما

 يف حمفوظة وكتب ثياب من بقاياه فهو عمره، معظم قضى حيث البنجاب
 اليت املقدسة العباءة املوجودات تلك وأهم البنجاب، امتداد على السيخ دمعاب
 غورداسبور يف) بابانانك ديرا (بلدة يف سيخية عائلة ا حتتفظ واليت له تعود
 العباءة هذه أنّ يعتقدون السيخ وكان. قاديان من ميال ثالثني حنو تبعد اليت

 تعاىل اهللا عند الرفيع مقامه على لكدلي كبابانان على اهللا أنزهلا هدية املقدسة
 احلفاظة عن كثرية روايات السيخ وعند اخلطر، وقت الشرور من ولتحفظه

 خفيفة القطن من مصنوعة العباءة كانت. عديدة مواقف يف ا حظي اليت
 بعض يف احلمرة إىل مائل ترايب لون ذات الزوايا بعض يف مقصبة الوزن

 كانت. الكرمي القرآن من آيات الذهبية وطباخلي عليها طُرزت وقد املناطق،
 عنها قال هلم وفقا إذ تقدير، كل السيخ هلا يبدي مقدسا أثرا العباءة هذه

. بارتدائها وأمره العباءة على الكلمات هذه أنزل قد تعاىل اهللا أنّ بابانانك
 العباءة هذه بارك قد وجل عز اهللا أنّ خلفاؤه اعتقد بابانانك موت وبعد

 يتعبدون كانوا عندما أو الدينية مناسبام يف رؤوسهم على يلفوا وكانوا
 بابانانك لغورو األول اخلليفة حتدث. اخلاصة اإلهلية واملعونة اهلَدي طالبني

 واملواهب املقدسة العباءة عن مذكراته أو) ساخي جنم (كتابه يف باستفاضة
 املنسوجة الكلمات وأنّ اجلنة من أنزهلا اهللا أنّ فيذكر فيها، الكامنة العجائبية

 حاول ملك هناك أنّ كذلك ويذكر احلرفية، اهللا وحي كلمات هي عليها
  .ذلك يف فشل ولكنه العباءة هذه سرقة
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 السيخية العائلة تلك إىل وصلت وكيف العباءة هذه حول قصة كذلك هناك
) أرجونداس غورو (بابانانك غورو خليفة عهد يف أنه ورد أمحد؛ عاينها حيث
 غورو وجاء وساق قدم على تتم الذهيب املعبد حول البحرية حفر أعمال كانت

 كبري وتفان بإخالص يعملون السيخ مئات وكان املوقع لزيارة بنفسه أرجونداس
 اجلبارة جهوده حازت الذي) رام توتا (امسه رجل إخالصا أكثرهم من وكان
 جهدك كان لقد: " قائال هخاطب أرجونداس غورو إنّ حىت والتقدير الثناء الفردية

 فكان". به ترغب شيء أي سلين أكافئك، أن يف أرغب وأنا استثنائيا العمل يف
ذا يقصد وكان". السيخ عطية امنحين: "رام توتا رد الدينية، اهلداية العطية 

 جاء اليت اِهلداية كل حتوي ألا املقدسة العباءة يقصد أنه أرجونداس غورو وفهم
 وسلمها العباءة أرجونداس غورو خلع الفور وعلى بابانانك سيخيةال مؤسس ا
 هي روحانية هداية فكل بيتنا عامود طلبت لقد حقا: "له وقال رام توتا إىل

 يف جيل إىل جيل من تنتقل والعباءة احلادثة تلك ومنذ". العباءة هذه يف موجودة
 إنّ حىت تلت يتال القرون عرب حفظها بغرض صغري معبد وبين. رام توتا نسل

 األثر ذلك إىل باحلج قاموا قد السيخي التاريخ يف املعروفني السيخ أمراء معظم
  .الصغرية بابانانك ديرا بلدة يف

 يف تائهة صغرية قرية البقعة تلك تزال ما ،١٩٩٢ عام أي اليوم وحىت
 اهلندية احلدود على تقع أا ذلك كبرية قيمة ذات غري البنجاب حميط

 هناك موجودة الثريان جترها اليت العربات زالت ما اليوم وإىل ية،الباكستان
 متّت العباءة يضم الذي الصغري املعبد لكن. اآللية املركبات من بكثري أكثر

 القرية إىل يفدون الذين الزائرين لتستوعب كبرية ساحة به وأُحلقت توسعته
 زجاجي صندوق يف حفظت اليت العباءة ليشاهدوا الدينية املواسم بعض يف

  .ذهيب بثوب مغطى
 هذا عن ليستقصوا بابانانك ديرا إىل أتباعه من أربعة أمحد غالم أرسل

 من ناعمة وأغطية رداء ثالمثئة من أكثر يف ملفوفة العباءة أنّ فأفادوا األثر،
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 ديرا أتوا الذين والوجهاء األمراء ووصف أمساء حيمل بعضها والقطن احلرير
 احترامهم على كعالمة اَألردية هذه قدموا وقد اهلام، األثر هذا لرؤية بابانانك

) صاحب غرانث (أو املقدسة للعباءة مشاة األردية هذه وكانت وتقديرهم
 من األربعة أمحد غالم أتباع متكن. املقدس السيخ كتاب تلف كانت اليت

 الصندوق قفل لفتح الفضي املفتاح طلب يف يرسل أن العباءة حارس إقناع
 األثواب فتحت وتأٍن فائقة وبعناية العباءة، عن األثواب تحل حىت زجاجيال

 الكلمات ورؤية العباءة من أجزاء مشاهدة استطاعوا حىت واحدا واحدا
 عنهم؛ غريبة بلغة الكلمات تكن مل العباءة، على الذهبية باخليوط املنسوجة

 به مسح ما كل كان هذا! قرآنية آيات كانت بل عربية كلمات كانت لقد
  .املقدسة العباءة من يروه أن أمحد ألتباع العجوز احلارس
 صالة أمحد صلى أن وبعد ١٨٩٥ عام سبتمرب/أيلول من الثالثني ويف

 بزيارة أصحابه من وعشرة قام اإلهلي، العون يطلب عندما كعادته االستخارة
 من والكثري الكثري وبعد. العباءة وتفحص ملعاينة بابانانك ديرا قرية إىل

 األول الثوب فك وعند الصندوق وفتح ثانية الفضي املفتاح أُحضر اإلحلاح
 العشرة وصار حثّه تابعوا ولكنهم يكمل أن يف مترددا العباءة حارس صار
 يف القوم علية من معظمهم كان رجال عشرين أمحد غالم بصحبة كانوا الذين
 أتاح أنه حىت ألثوابا فتح باستكمال وأقنعه احلارس على أثّر ما الناحية تلك
 وصل كاملة ساعة وبعد. األثواب تلك بعض بفتح وأصحابه أمحد لغالم

 رمحة الشيخ لكن أخرى مرة التردد أصابه املتبقة القليلة األثواب إىل احلارس
 طبقات وجود الحظ قد -  أمحد صحابة من واحد وهو – الغوجرايت اهللا

 البد بأنه قائال احلارس فخاطب اءةللعب الداخلية الطيات على الغبار من كثيفة
 هذا نفعل هيا: له وقال التلف من سليمة العباءة تحفظ حىت الغبار تنظيف من

 رمبا طويلة فترة منذ األوىل املرة هذه وكانت. متاما العباءة طيات وفتح اآلن
 أمحد مكث. للعيان كاملة وتظهر املقدسة العباءة فيها تفتح اليت السنني ملئات
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 حول بالتعليقات الصمت كُسر مث املوقف، رهبة من لربهة وامجني هوأصحاب
 منها عليها، منسوجة القرآن من كاملة سور كانت لقد. العباءة على كتب ما

 إله ال: الشهادتني كانت بارزة خبيوط مطرزة مجلة أكثر إنّ بل الفاحتة، سورة
 ورةوس الكرسي، آية كذلك هناك وكانت اهللا، رسول حممد اهللا إال

 ،]٢٠: عمران آل [�الِْإسلَام اللَِّه ِعند الدين ِإنَّ� واآلية كاملة، اإلخالص
 هلذه صورة رمست. آخر مقدس كتاب أي من نصوص أي هناك تكن ومل

  .العباءة على الكرمية اآليات فيها طرزت اليت املواضع بوضوح تبني العباءة
 يعود آخر أثرا هناك أنّ الحقا أمحد غالم علم املقدسة، العباءة وبعد

 يف الواقعة) هارساهي جرو (قرية يف) غوردوارا (معبد يف بابانانك لغورو
 أو) بوي (باسم السيخ عند معروفا األثر هذا كان ،)أباد فريوز (منطقة
 أينما معه حيمله كان أنه عنه ثابتا وكان ببابانانك، اخلاص الصالة كتاب
 احلرير من عدة بطبقات ملفوفا لككذ األثر هذا كان. وانتقل سافر

. اخلالص االحترام كعالمة السيخ احلجاج قبل من قُدمت الناعم والصوف
 يكن مل األثواب حلت وعندما األمر ليتحروا صحابته من ثالثة أمحد فأرسل
 القرآن من احلجم صغرية نسخة إال بابانانك بغورو اخلاص الصالة كتاب
 والسفر، التنقل أثناء بسهولة حلملها ماحلج ذا خصيصا خطَّت الكرمي

 اُألردية اللغة يف يسمى خاص جراب يف حبملها تسمح بطريقة مغلفة وكانت
 كان بابانانك غورو أنّ أمحد أعلن الدامغة األدلة وذه). شريف محائل(

  .اإلسالم بتعاليم ملتزما صادقا مسلما
 كتب ذكرت لقد قدسة؛امل العباءة على الغورو كلمات يف كذب هناك يكن مل   

  .لقاديان بلدة أقرب هي بطاال بطاال، منطقة يف ثانية سيظهر الغورو أنّ السيخ
 كمسيح هو ببعثته تنبأ قد أنه الثاين الغورو ظهور عن أمحد غالم يقول
  .سواء حد على للمسلمني املوعود هو كما للسيخ املوعود إنه موعود،
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  والعشرونوالعشرونوالعشرونوالعشرون    اخلامساخلامساخلامساخلامس    الفصلالفصلالفصلالفصل

Õîqìm@aëŠÛaÁi@ @
 أمحد غالم مرزا بايعوا الذين الرجال عدد أنّ سابق فصل يف ذكرنا قد كنا

 أي الحقة سنني سبع بعد وحىت رجال، أربعني كان لُدهيانه يف ١٨٨٩ عام
 رجال ٣١٣ أتباعه بلغ حيث الكثريون؛ بيعته يف يدخل مل ١٨٩٦ عام حىت
 سبع يف فقط امبايع ٢٧٣ مبقدار ازداد قد املبايعني عدد أن يعين مما. فقط

  . عام كل يف مبايعا أربعني من يقارب ما أو سنوات،
 من املرحلة هذه الحقا -  أمحد لغالم الثاين االبن -  أمحد بشري مرزا ذكر

 تلك يف: األمحدية اجلماعة على وطأة الفترات أشد من وكوا أمحد دعوة
 حىت يئابط التقدم وكان اجلهات، مجيع ومن أوجها يف املعارضة كانت الفترة

 يف األمحدية الدعوة على ويقضى اجلماعة تنهار أن يأملون كانوا املعارضني إنّ
 فالتقدم املوعود للمسيح بالنسبة حىت وحمنة كرٍب مرحلة فعال كانت. مهدها
 كان ولكنه باحلماس، املتوقد قلبه تعتصر مؤملة جتربة كان للجماعة البطيء
 االبتالء هذا من مناص ال وأن دد،جم مصلح كل مع احلال هو هذا أنّ مدركا
  .إمياا ولتوطيد اجلماعة عـرى لتوثيق منه البد الذي

 إىل أتباعه أمحد غالم مرزا دعا مجاعته، أفراد بني األواصر ولتوطيد
 عام ديسمرب/أول كانون شهر من والعشرين السابع بتاريخ األول اجتماعهم

 مثانني إىل وسبعني مخسة بني اتمعون تراوح إذ ؛قليال عددهم كان ،١٨٩١
 من أنه أعلن أمحد غالم أنّ درجة إىل ناجحا كان اجتماعهم ولكن رجال
 واحد كل على وأنّ قاديان يف سنوي اجتماع عام كل سيعقد الوقت ذلك
 تم سوف االجتماع هذا يف: "حلضوره جهده قصارى يبذل أن أتباعه من

 واليقني اإلميان لتقوية ضرورية هي اليت الدينية واملعارف احلقائق ببيان
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 واملعارف األصدقاء لدعوة جهد كل بذل سيتم وأنه". اإلهلية واملعرفة
 يقبلهم وأن مجاعته إىل الرمحن م يأيت حىت هلم اخلاص والدعاء للحضور

  .وأفضاله نعمه عليهم ويسبغ
 الذين اإلخوة أنّ اجللسة هلذه الفورية الفوائد ومن: معناه ما قال كما
 يف حبضورهم يقابلون سوف سنة كلّ خالل اجلماعة إىل انضموا قد يكونون
 الود عالقات تتقوى وسوف باإلميان، سبقوهم الذين إخوم احملدد التاريخ

 سوف: كذلك قال كما. بينهم فيما الشخصية معرفتهم نتيجة والتعارف
 ورفع ةالروحاني الناحية من اإلخوة لتوحيد شأنه جلّ اهللا حضرة يف نعمل
  .بينهم فيما والنفاق والغربة اجلفاء

 على شخص، مخسمائة السنوي االجتماع حضر التالية السنة يف  
 هذه حيضر من أنّ املتكرر وإعالم الشديدة املشايخ معارضة من الرغم

 هؤالء من شخص ثالمثئة قِدم. كبريا خطأ ارتكب قد يكون االجتماعات
 كبري جهد بذل لقد الواقع يف. بنجابال خارج من معظمهم، أي اتمعني،

 املؤقتة املباين وبسرعة نصبت فلقد القادمني؛ الستضافة وأتباعه املرزا قبل من
 بنيت قد وسعة حتمال وأكثر أكرب مباين أنّ بالذكر جيدر. فيها الضيوف ليرتل

  .قاديان يف الالحقة اجللسات يف نفسه للغرض
 اإلدارية، القرارات طابع غلب قدف -الثاين أي -االجتماع هذا يف أما
 اجلماعة عليها قامت اليت األسس فيه أرسى األمحدية اجلماعة مؤسس أنّ مبعىن

 متول سوف – التابعني جممل أي – اجلماعة أنّ أُعلن فقد العاملية، اإلسالمية
 دار بناء متول وسوف ،)أحسن حممد (السيد وهو األمحدية للدعوة مبشر أول
. بعد فيما وصحيفة والكتيبات الدعوية املنشورات بطبع تقوم نقاديا يف نشر
 مدرسة تنشأ أن تقرر ذاته، السنوي االجتماع ِضمن تالية اجتماعات ويف

 لنجاح أساسا كانت الثالثة القرارات هذه. قاديان يف األمحدية للجماعة تابعة
 تربعات طريق عن اجلماعة أطفال تعليم فتمويل العامل، يف األمحدية احلركة
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 مكّنت اليت املطبعة كانت مثّ الحقا، للجماعة كبري جناح عنه جنم أفرادها
 متويل وكذلك أمجع، العامل يف الدعوة يف احلديثة الوسائل تبين من اإلسالم
  . اجلدد للمنضمني بابا لإلسالم فتح الدعاة
 يتمكن حىت له صورة التقاط على أمحد غالم وافق االجتماع ذلك ويف

 طبعا املعروف ومن هيئته، يعرف أن من شخصيا يره مل من أو يعرفه ال من
 جتسيد ألنه وثنيا وعمال ِشركا الصور التقاط حيسبون املتزمتني املشايخ أنّ

 مل إذا بأسا بالتصوير يرى ال فهو مغاير؛ رأي له كان أمحد أنّ إال وتصاوير،
 يكون فقط عندها الصورة، صاحب عبادة أو تقديس ورائه من النية تكن

 النمطية كالعادة صورة يلتقط أن يف يرغب آنذاك املصور كان. شركا
 أمحد غالم ولكن التصوير آلة يف الشخص حيدق أن وهي آنذاك املنتشرة

 يغضوا ِللْمؤِمِنني قُلْ� القرآين لألمر تبعا الغضيضة نظرته على يبقي أن فضل
ِمن اِرِهمصا املصور جيد ومل ،]٣١: النور[� ...أَبدرغبة عند زولـالن من ب 

  . الصورة والتقط املرزا
 جتاه منفتحا موقفا اختذ قد أمحد أنّ نرى املطبعة، وموضوع احلادثة ذه

 للحاكي إديسون توماس اختراع كان املثال سبيل فعلى احلديثة، املخترعات
 وسيلة يهف رأى فقد ذلك ومع سنني بضع عليه ميض مل حديثا الغراموفون أو

  . اإلسالم لنشر طيبا استخداما استخدامها ميكن
 مقتنياته من أي يحاط ال أنّ على احلرص شديد أمحد كان ثانية جهة ومن

 غالم أنّ ومع له، قميصا أخذ أتباعه من واحدا أن فيذكر بالقداسة، آثاره أو
 حىت ميوت عندما معه القميص يدفن أن عليه أصر لكنه به، يطالبه مل أمحد
 والعبادة التقديس له نبدي أن ينبغي من وحده هو تعاىل فاهللا بذلك، يتلف

  .أحد معه يشرك أن جيب وال
 االجتماع يف عنها أعلن اليت املادية وااللتزامات لألمور بالنسبة أما

 من يكن مل الذين اجلماعة أفراد من التمويل ذاتية كانت فجميعها السنوي،
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 اِحلرف خمتلف من اجلماعة أفراد كان فقد. لثراءا فاحشي أغنياء بينهم
 خمتلف من وجتار األراضي، مالك وصغار احلكوميني واملوظفني كاألطباء
 منهم كثريا كان الواقع يف. عاديني عاملني رجاال كانوا ولكنهم األنواع،

 معلوم مقدار بدفع ملتزمني كانوا مجيعا ولكنهم الفقر شديدي وحىت فقراء
 حىت كرب أم صغر املقدار هذا حجم يهم يكن مل. للجماعة كتربع املال من
 ال أن مبعىن مستمرا؛ يكون أن املهم ولكن واحدة، نقدية قطعة كان وإن

 نسبة يدفعون اجلماعة أفراد صار الحقا. وقت أي يف أبدا التربع هذا ينقطع
  .مجيعهم ا يلتزمون دخلهم من حمددة

 الضروري من صار القادمني الضيوفو اجلماعة أفراد عدد زيادة ومع
 ومن املرزا أتباع من الضيوف كان األمر بادئ ففي. مالية إدارة وجود

 طعام من إليه حيتاجون ما كل يعطَون اجلماعة على لالطالع القادمني
 يكفي يكن مل األحيان وبعض كافيا املتوافر كان األحيان بعض يف وسكن،

 أمحد أُخرب املرات إحدى يف. الباقي يسد أمحد عائلة دخل وكان إلطعامهم
 إىل شخصا أمحد فأرسل لشرائه مال يتوفر ال وأنه نفد قد الضيوف طعام أنّ
 زوجة إياها أعطته ذهبية حلي بقطعة الرسول فعاد يساعد، ما إلحضار بيته

  .للضيوف الطعام لشراء أمحد
 أمحد مغال لسماع قاديان إىل تِفد اليت القلة صارت ،١٩٠٠ عام حبلول

 إىل سبعني من أحيانا حيضر كان إذ -الوقت لذلك بالنسبة – بشريا طوفانا
 بيوت يف أيام لبضعة يبقى معظمهم كان الواحد، اليوم يف أحيانا مئة بل مثانني

 ضيوفه ال أتباعه عدد زاد الوقت ومع. وتكرب تزيد اليوم إىل تزال ما للضيافة
 يوم بعد يوما ينمو الرقم هذا وظلّ ألفا ثالثون بدعوته املؤمنون فصار فقط،

 إىل الطريق بأنّ دعوته مستهل يف أمحد أعلنها اليت للنبوءة مصداقا كان ما
  .إليها الوافدين كثرة من باحلفر تتخدد سوف قاديان
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 أقيم بناء يف خشيب لوح بتلميع يقوم جنارا وجد أمحد أنّ مرة ذات روي
 ويرتل البناء يقام أن املهم الرفاهية ههلذ اآلن حاجة ال قائال فأوقفه للضيوف،

  .الضيوف فيه
 متطوعا ستني إىل مخسني حنو هناك كان هذه الضيافة منازل يف أما 

 طالب خبدمة كذلك ويقومون للضيوف والطهي النظافة بأعمال يقومون
 املدرسة يف تكن مل وألنه. ومخسني مائة عددهم البالغ أمحد مجاعة مدرسة
 املدرسة مبىن خارج تعقد الصفوف من كثري فكانت ،كافية دراسية غرف
 مخسة فيها عمل فقد للمطبعة بالنسبة أما. األرض على الصبية جلس حيث
  .الطباعة بأعمال للقيام متطوعا رجال عشر
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        والعشرونوالعشرونوالعشرونوالعشرون    السادسالسادسالسادسالسادس    الفصلالفصلالفصلالفصل
LÉ™aìnÛa@Lòj�aë@òÇbv’Ûaë@ @

  أمحد؟ غالم عند اجلديد ما
 املصلحني من الكثري البشرية على بتعاقَ الزمان مر وعلى دائما نعم،
 وعمروا العصور، كل ويف األمم مجيع يف الكبار الدينيني والقادة العظام

 مرور مع ختبو أن تلبث ما الشعلة هذه أنّ إال مشوعها، وأناروا معابدهم
 جذوا تتوهج أن فجأة حيدث مث البداية، نقطة عن املسافة بعد ومع الوقت

 كان الذي املعبد يف الظالم وحيل متاما تنطفئ ذلك وبعد األخري زعـالن عند
   ؟أمحد عند الفريد األمر هو فما معمورا؛ ما يوما

 خاص بشكل عنده وجيده فيه املتمعن يلحظه جوهري فارق أول لعلّ
 املوعود املسيح هو بأنه يتزعزع ال الذي الكامل يقينه هو سواه عمن متميز
 وإنْ وجلّ عز اهللا عند من مبعوثٌ نفسه عن يقول كما وأنه الزمان هلذا

 فإنه األرض يف من كل هجره وإن الناصرون قلّ وإن عارض من عارضه
  .أجلها من تعاىل اهللا بعثه اليت مهمته يكمل سوف

 واملسلمون نواملسيحي الدين رجال عليه واتفق الكثريون عارضه وبالفعل
  . ملالقاته أفواجا تقاطروا لعادينيا الناس أنّ إال وحاربوه وأدانوه واهلندوس،

 تأمل إىل اليوم حىت األمحدية احلركة وجناح جناحه لفهم حنتاج الواقع يف
 تلك حكمت اليت واملبادئ أفعال، من به يقوم كان وما شخصيته مالمح
 حيام، يف وتطبيقها عليها السري بايعوه من علّم واليت حياته وسريت األفعال

 األمحدية، للجماعة منتمني حبٍق ويكونوا زمرته يف كونواي أن أرادوا ما إذا
  .احلقيقي لإلسالم العامل جيذبوا وأن
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 والتسامح، الضيافة، وحسن والكرم تعاىل، اهللا لوجه اخلالصة احملبة كانت
 أمحد غالم قدرها اليت الصفات أبرز هي اخلَـلْق جلميع واملواساة والصرب،
 مبعىن- البساطة خلُق أمحد عد .ا سهنف هو عمل هذا وفوق عليها، وحثّ
 ما يقول إذ املرء، به يتحلى أن جيب ما أهم من واجلدية -التكلف عن البعد
 كان. قليب إىل جدا قريبون البساطة حياة حييون الذين الناس أولئك إنّ: معناه
  . الفارغة املظاهر وحب القلب وقسوة التفاخر ميقت
 ومل واألموال، األفراد تسيري يجيد دارةإ رجلَ أمحد يكن مل حياته، يف
 حتقيق إىل يسعوا وأن الدنيوية احلياة زخرف يف ينغمسوا أن الناس يعلّم يكن

 الترف وحياة واملسكن وامللبس واملأكل املال يف زيادة من املادية النجاحات
  . والدعة
 القلوب فتحت اليت لتعاليمه مصداقا وحياته ومنطقه شخصه كان
) حضرة (لقب أتباعه عليه أطلق لقد. املوعود املسيح هو بأنه وأقنعتهم
 بكل منهم فرد كل يدعو فكان جهته ِمن هو أما كبري، وحب احترام كعالمة

  . أخي يا: وتواضع حمبة
 عن يميز أن ميكن حبيث أنيقة ثياب ارتداء إىل دفعه أتباعه حاول ما كثريا

 منسوجا شاال أتباعه أحد هداهأ أن وحدث يفعل، يكن مل ولكنه الناس عامة
 املناسبات يف عادة الناس يرتديه الذي النوع من وكان الثمن، غايل ناعما

 ممن يكن مل أمحد غالم وألنّ مثنه، ولغالء صنعه جلودة عليه وحيافظون اخلاصة
 يذكر كما – يرتديه كان فقد الناس يبديها اليت القيمة تلك اللباس يعريون

  .عاديا شاال كان لو كما - أصحابه أحد
 اإلحراج ليبعد وذلك برداء االحتفاظ فيها طَلب فقط واحدة مناسبة هناك

 مرتله يف كُن الاليت اخلادمات من واحدة رأى يوم ذات ما؛ شخص عن
 ما فسأهلا رجاليا، معطفا بيدها حتمل وهي الشديد القلق أمارات عليها وتبدو

 واحد إىل ليعطيه عمه من إليها صيب به جاء املعطف هذا بأنّ فأجابته املشكلة
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 يرتدي ال ألنه املعطف رفض التابع الشخص ذلك ولكن أمحد، أتباع من
 أني للصيب وقويل إياه أعطيين: أمحد هلا فقال الناس، عنها يستغين اليت الثياب

فأنا مانع لديه يكن مل وإذا به أرغب أين أظن وألبسه به أحتفظ أن أود .
 أمحد يكن مل. هديته رِفضت لو فيم بإحراج يشعر لن الصيب عم فإنّ وبالتايل

 ألنّ متاما املظاهر ويف فيها زاهدا الواقع يف كان بل فقط باملالبس مهتم غري
 وضع يف خيطئ كان ما كثريا أنه يحكى. أخرى أمور إىل منصرف تفكريه
 كانت وعندما خصره، حول عرواا داخل صحيح بشكل معطفه أزرار

 املعاطف وسط أزرار إنّ قائال أصحابه ليمازح يعلق كان ذلك نتيجة طعتنق
 الغربية األحذية من زوجان له قُدم عندما أنه عنه وحكي. كبريا وقتا تضيع

 مييزمها حىت عالمة وضع األيسر عن خيتلف األمين الزوج أنّ أي الطراز،
 نعاله تديير عادة ألنه خيطئ ما كثريا ذلك مع كان ولكنه النظر مبجرد
 اخلُف إىل عاد مثّ نظره، وجهة من جدوى دون الوقت اليضيع حىت بسرعة
 اليت الطاقية من دائما، البساطة إىل أمحد مال. حياته طول ارتداه الذي

  . البسيط خفه إىل عماماته حتت يرتديها
 أحد منـزل يف ا ينـزل كان غرفة يف مرة طاقيته ترك أنه حيكى
 أن صديقه ابنة من طلب الصالة أداء وعند يتوضأ،ل ذهب مث أصدقائه
 يف فقالت بسيطة قدمية طاقية سوى جتد ومل الغرفة البنت دخلت له، حتضرها
 بأا له وقالت وعادت صاحب، مرزا حلضرة بالتأكيد تكون لن إنها نفسها

 وفتشت البنت فعادت هناك، تركتها بأين متأكد ولكنين فقال جتدها، مل
 طاقية وأحضر بنفسه ابنه ذهب عندها القدمية، الطاقية متجاهلة ثالثا الغرفة
 كان أنه تتخيل مل - القصة هذه روت اليت – االبنة تقول. القدمية والده

 كما مظهره كل يف البساطة طابع عليه غلب لقد. كهذا بسيطا شيئا يرتدي
  .إليه بالنسبة قيمة ذات تكن مل املادية األشياء أنّ لو
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 كلما ضلوعه يف أملا يشتكى أيام ثالثة ظلّ أنه علي مدحا خادمه حيكي
 يده ومرر علي حامد منه فاقترب يقرصه، ثيابه يف شيئا أنّ لو كما جلس،

 لغالم حامد فقال الوسط عند جيبه يف كبريا حجرا ليجد أمحد ثياب على
! تذكرت لقد نعم، آه،: قال عندها. األمل لك سبب ما هذا رمبا أنه أمحد
 به يلعب أن يريد كان رمبا. له ليحمله احلجر هذا أعطاه قد حممود هابن كان
  .مبتسما أمحد غالم قال! ما يوما

 األثاث من خالية كانت فقد ويعمل، ينام كان حيث اخلاصة غرفته أما
 مل أنه تصادف ولكن عنده، الزوار من جمموعة يوم ذات دعا. جدا وبسيطة

 يف الوحيد اخلشيب السرير على جالسا كان اليوم، ذلك يف يرام ما على يكن
 هناك تكن مل به، تحيط عليها يكتب اليت واألوراق والكتب الغرفة تلك

 حديدي وقفص أخضر خشيب صندوق سوى يكن فلم للجلوس، مقاعد
 اليوم ذلك يف زواره أحد يروي. احلصري حىت أو السجاد من اخلالية واألرض

 به كان السرير يغطي كان الذي فاللحا أنّ لدرجة بسيطة كانت الغرفة أن
  .منه خيرج واحلشو ثقب
 من واحد يروي إذ فيها، لينام غرفته إىل يعود يكن مل األحيان بعض يف

 الطابق يف معه الليل مرة أمضى كان أنه املرات هذه من واحدة عن أصحابه
 نفسه لف يعمله أو يدرسه كان مما فرغ أن وبعد ساهرا، للمسجد العلوي
 ليس أنه الناس يظن: لصاحبه وقال فراش، دون األرض على ونام مبالءة

 حىت بالنوم أستمتع أن ميكنين تعاىل اهللا بفضل أسرة، دون النوم مبقدورهم
. واحد قلب يف الرفاهيات وحب الزهد جيتمع ال: قائال وأردف. األرض على

 مخس من أكثر ينام يكن مل املرزا أنّ إليه خييل املرء أنّ الصحايب هذا يضيف
 احلمد "قائال ويتمتم عينيه ويفتح كثريا يستيقظ كان فقد تقطع؛ دون دقائق

  .ثانية ينام مث" العاملني رب هللا
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 غالم كان آم اهللا عبد مع املناقشات فترة يف أنه وأتباعه أصحابه يروي
 أمحد وكان مضيفهم منـزل سطح على الوقت بعض يقضون وأصحابه أمحد
 املنـزل صاحب لكن احلائط، على ويتكئ األرض على حصرية على جيلس
 ليجلس قطين فراش بإحضار فهم الكرمي لضيفه أكثر راحة توفري ضرورة رأى
 دون حيول فالنوم أنام، كيال أتكئ مل أنا: قائال رفض أمحد غالم لكن عليه
  .نوم وقت الوقت وليس كثرية أمور

 إحدى يف اجتماعا حيضر كان فمرة. بالطعام االكتراث قليل كان كذلك
 صلة ذات وأوراق مالحظات على عامال السابقة الليلة قضى وقد البلدات،

 فانتبه الصباح، منذ يأكل مل وأنه جائع أنه الحقا انتبه مث متأخر وقت حىت
 وكان الطعام له يقدموا أن نسوا ألم أنفسهم من باخلجل وشعروا أصحابه
 رفع وقتها مقفلة، املتاجر وكانت ساعات، منذ الطعام تناولوا قد مجيعهم

 أكل ما بقايا من توجد أنه بد ال يهم ال وقال مبتسما كتفيه أمحد غالم
 أكل اليت الغرفة إىل ومشى. السالل يف اخلبز كسرات بعض كلهم املوجودون

 كسرات أربع أو ثالث بيده أمسك وقد مغتبطا ووقف فيها وجالَ اجلميع ا
 وبني مؤلفاته على العمل ليكمل الغرفة إىل وصعد ،كافية هذه وقال اخلبز من

  .أوراقه
 هناك أصحابه بني فمن املواقف، مجيع يف طباعه بساطة أتباعه يتذكر

 يف يوم ذات حدث: التالية القصة يروي الذي السيالكويت الكرمي عبد السيد
 تلك يف حارا اجلو وكان أمحد، غرفة يف كان الكرمي عبد أنّ العصر وقت
 الكرمي عبد وكان القيظ، شدة من الفترة تلك يف يناموا أن الناس فاعتاد األيام

 وملا العميق، النوم يف راح ولكنه بسيطة غفوة بقصد املرزا سرير على مستلقيا
 فهب السرير طرف عند األرض على جالسا أمحد غالم وجد مدة بعد أفاق
 وقال معتذرا يدهب لوح أمحد ولكن باإلحراج، شاعرا السرير من الكرمي عبد
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 ويثريون اخلارج يف يلعبون األطفال ألن حارسا عندك مكثت لقد الكرمي لعبد
  .واضح هو كما متعب أنك وأعلم الضجة
 مكان يف لوجوده غائبا خادمه كان أتباعه، أحد يرويها أخرى مناسبة ويف
 وأنه الليلة تلك يف ليخدمه معه يكون أن طلب بل أصحابه أحد فعرض بعيد،

 حصل ما ولكن. منه طلب ألي مستعدا جيلس أن فقط يريد فهو يزعجه لن
 هو يقوم أن من فبدال متاما العكس كان الصحايب هذا يروي كما بالفعل
 وكان للوضوء املاء أحضر من هو أمحد كان إذ! خبدمته املرزا قام املرزا خبدمة

 ألنه الصحايب اعترض وعندما النوم، قبل احلليب من كوبني أحضر من هو
 لعمله، ويفْرغ أمحد جيلس حىت األشياء ذه هو يقوم أن احملبة بدافع يريد

  .شيء كل مكان يعرف وأنه الكبري بالشيء ليس هذا أنّ فأجابه
 عن يتحدثون وكانوا العشاء على آخرين وضيوفا أصحابه أمحد دعا مرة
 الغرفة حضرته غادر مثّ حيب، ال أو واحد كل حيب وما املخلالت من أنواع

 حيبه أنه أحدهم ذكر اليت املخلالت من نوع فيه إناء بيده حامال عاد مث
 أن اخلدم أحد من يطلب لـم ِلـماذا احلاضرين أحد فتساءل له، وقدمه
 ال أنه أمحد فأجاب! إلحضاره بنفسه حضرته يقوم أن من بدال له حيضره

 عنه يؤثَر مل الواقع يف. ِسهبنف نفسه خيدم أنه مبعىن أحد، من أفضل نفسه يعترب
. للخدم األوامر من يكثر الذي الـمطاع كالسيد يتصرف كان أنه أبدا

 وكانوا التنظيف، بأعمال القيام عند أم منـزله يف كانوا الذين اخلدم يروي
 ما غالبا كانوا مروره تصادف وإذا املقاعد أو األسرة إزاحة إىل يضطرون

  .فيه ليعاوم حيمله للسرير اآلخر الطرف عند جيدونه
 الطاعون وباء أيام ففي نفسه، والرفق بالرمحة يعاملهن كان للنساء بالنسبة

 اللقاح، أخذ على عام بشكل الناس حيث أمحد كان اهلند ضرب الذي الفتاك
 يسمى ما أو خبائهن من خيرجن أن على حثّهن فقد النساء خيص وفيما

 للقضاء بيته أهل يعاون كان منـزله ويف. طباءاأل ليعاينهن) ردةپال (باُألردية
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 حول املصارف يف املطهرة املواد ويصب الفناء يكنس كان فقد املرض، على
 مع والتعامل الكنس أعمال أنّ إىل اإلشارة جتدر. داخله ويف املنـزل
 به يقوم ال أمرا تعد السائدة، احمليطة اهلندوسية الثقافة ِوفق املياه مصارف

  .املنبوذين قةطب سوى
  !عمل بأي يقوم أن من أعظم نفسه حيسب مل

 مجيع وكان مبدة الليل منتصف بعد منـزله إىل ليلة ذات ضيف وصل
 إىل هو وقام واحلمال، سواه الباب طرق على يِفق ومل نياما، البيت أهل

 واحلمال ذهب بينما يستريح أن منه وطلب حليب كأس له وقدم الضيف
 دخول بعد طرق صوت مسع أن لبث ما إنه الضيف ويقول له، سريرا ليعدا
 واحلمال أمحد فوجد األمر ليتفقد الصوت وتتبع فذهب واحلمال، أمحد

 ومل مشغولة، كانت األسرة مجيع ألن للسرير، إطار صنع على بسرعة يعمالن
 مع واتفق عادة، األعمال ذه يقومون الذين اخلدم إيقاظ يف أمحد يرغب
  .الضيف ينتظر فيما سريعا األمر هذا رتباي أن احلمال
 كان عندما أنه عنه معروفا فكان وتواضعه، ضيافته حسِن صيت ذاع

 أن حيبون وكيف حيبونه الذي الطعام عن يسأهلم كان منـزله الضيوف يصل
دعنومهم فراش ي .  

 حضر مرة فذات والعطف، الشديد بالصرب اخلدم تقصريات مع تعامل
 حقائب معهم وحيملون عربة يركبون وكانوا داره إىل يوفالض من جمموعة

 الضيوف، من احلمالون فطلب آخر بأمر مشغولني احلمالون وكان أمتعتهم،
 بأنفسهم حقائبهم بإنزال يقوموا أن اجلفاء من شيء فيها هلم بدا بطريقة
 غالم أُخرب وملا أتوا، حيث من عائدين عربتهم وأداروا إهانة األمر فاعتربوا

 قدميه على عربتهم وراء راكضا فوره من هب الضيوف فعل مبا أمحد
 على هلم واعتذر منـزله من أميال مخسة مسافة على م اللحاق واستطاع

 وأنزل قاديان، يف منـزله إىل م وعاد استقباهلم يف حصل الذي الفهم سوء
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ـّا. معهم حقائبهم بنفسه  وقفامل على خدمه يوبخ مل مرتله إىل عاد وملـ
 يف قال أيام عدة بعد ولكن أبدا، عادته تلك تكن فلم فيه تسببوا الذي

 والترحاب االهتمام من مزيدا يبدو أن اجلميع على ينبغي أنه املسجد
 الذي الضيف أنّ هلم قائال وأضاف قاديان، خارج من يأتون الذين بالضيوف

 يف الراحة جيد كثرية ومصاعب متاعب متجشما عديدة أمياال مسافرا يأيت
 اجلميع وعلى كبرية، أمله خيبة تكون الترحاب يلْق مل فإذا مقصده، وصوله

  .أمل خيبة ضيف أي جيد ال حىت جهدهم قصارى يبذلوا أن
 إىل ممتدا كان بل وامللبس، املأكل على مقتصرا ضيوفه جتاه كرمه يكن مل

 واشتد ضمر ولكنه معروف، دين رجل مرة عنده نزل. هلم والدعاء تطبيبهم
 أصحاب من واحد معه وكان اهلالك، على شارف حىت ليال املرض عليه

 يف غارقة الغرفة وكانت غرفته، يف عنه ليبحث أمحد صاحب وقام أمحد،
 عليه ونادى سريره ا أن يعرف اليت الزاوية إىل أمحد صاحب فتوجه الظالم

تأخر، دون أمحد فرد ضيفال مرض أمر من كان ما عليه صاحبه فقص 
 ما دواٍء من مزجيا حضر مث صمت يف هللا بالدعاء أمحد توجه عندها الكبري،
 ينقذه سوف وجلّ عز اهللا إنّ هذا، يشرب دعه: "له وقال لصاحبه وناوله
. التعايف طريق على الضيف الشيخ كان التايل اليوم صباح ويف". تعاىل بإذنه

 هو واهللا للمؤمن، ياحلقيق السالح هو الدعاء: لصاحبه أمحد قال عندها
  .مسكنا كان الدواء إنّ. الشايف

 إليهم قُدم ما جودة من ليتأكد ضيوفه مع يأكل أن كذلك عادته من كان
 وكان األكل قليل كان احلقيقة يف ولكنه وجه، أكمل على خدمتهم ومن

 جيلس مث لضيوفه الطازج واخلبز الطعام إحضار يف الوليمة أثناء ينهمك
 يشعر ال حىت الطعام إىل يده ميد وكان اخلبز من اتكسر بضع ليتناول
  .املزيد تناول من باإلحراج الضيف
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 كُلّ إال جيد يكن مل عنده الضيف فيه حيضر الذي الوقت كان مهما
 هم الذين – املئات داره يصل كان الباكر الصباح يف حىت وحفاوة، ترحاب

 السالم: "ييهموحي بنفسه يستقبلهم من أول وكان - هناك موجودون حاليا
 ويطلب محيم قريب كأنه يودعه كان يغادر ضيف أي كان وملا".  عليكم

 غري طلبات الضيوف بعض يطلب أن حيدث كان ما كثريا. جمددا العودة منه
 عند الضيوف من واحد طلب فمثال كثريا، حيبه الذي كاملصحف متوقعة

 الضيف وعلل ةعاد فيه يقرأ الذي احلجم الصغري مصحفه منـزله مغادرته
 دون إياه وأعطاه الضيف طلب يرفض فلم منه، كتذكار يريده بأنه ذلك
 حبه من الرغم على بأنه أجاب ذلك فعل ملاذا أصحابه سأله وملا. تردد

  :القرآنية اآلية تذكر ولكنه املصحف هلذا الشديد
  .أسار إياه أعطاه لذا] ١١: الضحى [�تنهر فَلَا الساِئلَ وأَما�
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  والعشرونوالعشرونوالعشرونوالعشرون    السابعالسابعالسابعالسابع    الفصلالفصلالفصلالفصل

pb×Ši@õbÇ†Ûa@ @
 بل فحسب، املسلمني أو أتباعه على مقتصرا وإحسانه أمحد كرم يكن مل
خملوق كل بل الناس كل ومشل امتد .  

 وبسبب لذا واحد، طبيب كلها قاديان يف يكن مل األيام، تلك يف  
 يأتون ما غالبا وكانوا للعالج، طلبا إليه حيضرون الناس كان الطبية ارفهمع

 يروي. اليوم مدار على األوقات خمتلف يف بابه طارقني إنذار سابق دومنا
 ساعات ثالث أمضى أمحد أنّ اليوم، ذلك يف مراقبته بعد له قال أنه له صديق
 يدفع كان أمحد غالم أنّ ذلك على ِزد. الناس على والعالجات األدوية يوزع

 كما الطبية، للمعاينة الناس لزيارة يانقاد إىل طبيب إلحضار اخلاص جيبه من
  .أيضا جيبه من الدواء مثن يدفع كان

 تروي. كصدقات لينفقه مال من إليه يدخل ما عشر جانبا يضع كان
. ماله عشر من بكثري أكثر هو مبا يتصدق كان الواقع يف أنه أمحد زوجة
 يدخل ال حىت دخله عشر جانبا املرء يضع بأن محيدة عادة أتباعه يعلّم وكان

 هذا يوضع مل فإنْ وإال فيه، ليتصرف ماال الشخص يعده ما ضمن العشر هذا
 ينفق قد للصدقات املخصص العشر هذا فإنّ النفقات، وكـثُرت جانبا، املال
  .أيضا

 على معلّقا وقال الربيد، ساعي أمحد باب طرق الشتاء يف ماطر يوم ذات
 من أمحد قام عندها معطف، بال لرجلا وكان جدا، بارد أنه الطقس حالة
 فرد أكثر؟ تفضل معطف أي: الساعي وسأل مبعطفني عائدا ودخل فوره

  .املعطفني أمحد فأعطاه االثنني؛ يريدمها أنه الربيد ساعي
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 عليه صعبا أمرا جيده أمحد كان التوبيخ يتطلب املوقف كان عندما حىت
 خادمة أنّ فأُجيب عاليني، ًءوبكا صراخا مسع مروره وأثناء أنه يروى. ِفعله
 مما أكثر إليه حاجة يف هي رمبا: بلطف فقال األرز، من كمية سرقت قد

  .الناس عن فاعفوا عفُو اهللا إنّ بقسوة، نعاقبها ألن داعي فال نعتقد
 – الدين نور احلكيم صاحبه إىل كتبها قصيدة مرة ذات أمحد غالم أعطى

 يقوم مثّ الفارسية إىل ترمجهاي أن منه وطلب - بايعه شخص أول وهو
 بعض وبعد. للطباعة لريسلها الترمجة، من يفرغ عندما سكرتريه إىل بتسليمها

 ما مثّ لريسلها، القصيدة منه وطلب الدين نور من السكرتري اقترب الوقت
 وملا. أضاعها أنه عرف مثّ ثيابه يف يبحث وطفق لونه تغير أن احلكيم لبث
 توبيخا منه ينال أن الدين نور توقّع القصيدة، ضياع بأمر أمحد غالم أُخرب

 منها خريا يبدله سوف تعاىل اهللا بأنّ واثق أنه املرزا قاله ما كل ولكن شديدا،
  .قريبا

 سنوات بضع بعد أمحد أعادها ما، شيء ضياع على نفسها الفعل ردة
 أقرانه مع دخل الذي عمره، من الرابعة يبلغ وقتها كان الذي حممود ابنه على
 ثقاب علبة حممود مع وكان عمله، يف مستغرق الوالد بينما والده غرفة

 كتاٍب مسودة على املتطايرة الشرارات فأتت ويشعلها، باألعواد يلعب وجعل
 أن لبثت ما مث للدموع املثري الكربيت بدخان الغرفة وامتألت وأحرقته، ما

 هذا كل. السجاد من اليةاخل الغرفة أرضية على نفسها تلقاء من النار انطفأت
 اليت املسودة احتاج وملا. شيء أي يلحظ ومل عمله يف مستغرق أمحد و

 الذي هذا كان رمبا حسن،: فقال حدث مبا صيب فأخربه عنها حبث احترقت،
  .أفضل شيء إىل بفضله يهديين أن اهللا أسأل حيدث، أن ينبغي

 يكن فلم والبحث، ابةالكت على اهللا سبيل يف عمله يف متاما مستغرقا كان
 عمله، أثناء جبواره يوضع عادة كان الطعام أنّ روي. الطعام أوقات إىل ينتبه

 فدخل كعادته، منهمكا وكان جبواره وِضع الطعام أنّ مرة ذات وحدث
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يطرقون كثريون أناس وكان به، أمحد يشعر ومل وخرج الطعام وأكل كلب 
 وكانت مرة، العشرين قرابة نائهأب من واحد كذلك عليه ودخل الباب، عليه

. أحيانا تعلو وضحكام خارجا الضيافة بيوت يف العاملني حديث أصوات
 أُصغي ال إنين "كله؟ هذا مع االستغراق حد إىل التركيز يستطيع كان كيف

  ".منه أنزعج ال لذا حويل من يدور ما إىل
 حامد (هخادم يقول. استثناء دون اخلَـلْق مجيع مع وتساحمه لطفه كان

 من لريسلها اهلامة املسجلة الرسائل من جمموعة مرة معه أرسل أنه) علي
 بعض يرمي كان عندما جيبه من انزلقت أا يبدو ولكن الربيد، مكتب
 قال أن إال منه كان فما أمحد، غالم إىل ا وعاد صغري صيب فوجدها القمامة
  .علي دحام يا قليال تنسى صرت أنك يبدو: رآه عندما للخادم
. والنحل امللل خمتلف من قاديان إىل أتوا الذين الضيوف تنوع الوقت مع
 قاديان ليزور انتدبته قد طائفته أنّ إسالمية غري طائفة من ديين عامل يقول

 يتحدث كان قاديان، الباحث هذا وصل وملا أمحد، مزاعم صحة على ويقف
 يعرض أن من أكثر السامعني جذب إىل هادفًا منمقة وعبارات بليغة بلغة
 وحىت أمحد، غالم على يتهجم وصار خطابه أسلوب غير أن لبث ما مث رأيا،

 تعليقاٍت يبدي صار بأنْ أمحد من االنتقاص حماولة إىل اهلجوم نربة صعد أنه
 اجللسة تلك يف املوجودين ضمن من وكان. البنجابية هلجته على ساخرة
 السيد - بالده يف القوم لِعلية ينتمي لذيوا - اجلليل األفغاين العامل احلوارية

 مسع أن بعد أمحد على ليتعرف قاديان قصد والذي) صاحبزاده اللطيف عبد(
 ذلك من بدرت اليت اإلساءة على اللطيف عبد فعل رد كان وبالطبع عنه،

 املتكلم يفهمها ال اليت – بالفارسية يتكلم وصار كثريا غضب أن املتكلم
 كالمه ويفهم وقتها اللطيف عبد جبوار جالسا أمحد وكان – الساخر

 يف واالستماع اجللوس على اللطيف عبد جمربا بقوة بيده فأمسك الغاضب،
 أنّ الحقا احلادثة تلك عن اللطيف عبد السيد قال. الكالم باقي إىل صمت
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 يِهم أن من نفسه منع يستطع مل حبيث كبرية لدرجة مسيئا كان الكالم
 بأي القيام من منعه بيده، بإمساكه أمحد ولكن به، هتفو الذي الرجل بضرب
  .حركة

 أمحد غالم أخالق عن تعرب اليت نوعها من الوحيدة هي احلادثة هذه ليست
 حىت ندعو أن ينبغي: معناه ما أمحد غالم يقول اخلصوم لكل فبالنسبة العالية،

 اإلهلية األفضال الستقبال ويفتحه القلب يطهر الدعاء هذا ألنّ ألعدائنا،
 فارق هناك يكون فلن التعليم هذا اجلماعة أفراد يتبع مل وما. الشجاعة ومينح
 اهللا عظمة إنّ األمهية، غاية يف أمر هذا إنّ. اآلخرين املسلمني وبني بينهم
  . الصاحلني يف وإدخاله للمسيء غفرانه يف تتجلى وحلمه تعاىل

 فكان دعواه، وصدق صدقه عن يدافع أمحد غالم كان أخرى جهة ومن
 ألهلكه اهللا على متـقوال دجاال كان لو أنه السنوات مرت كلما يعلن دائما

 العاملني، رب هللا احلمد: معناه ما فيقول الطويلة؛ الفترة هذه عاش ولَمـا اهللا
 تعاىل اهللا ألهلكين مدعيا كنت فلو الكرمي للقرآن ووفقا أذى، أي يِصبين مل

 هلذه دعواي يف واستمراري احلياة قيد على بقائي نولك طويلة، فترة منذ
: كذلك ويقول. وإخالصي صدقي على برهان وأسطع دليل ألكرب السنوات

ـْق مجيع هجرين لو  لو ملعونيت، ستنـزل الرمحن مالئكة أنّ متيقن فإني اخلَل
 األرض حجارة كل تشهد فسوف صدقي دالئل خيفوا أن الناس كل حاول
  .تعاىل اهللا عند من مبعوث أين على

 تعاىل اهللا كلفه اليت الرسالة عن يتراجع لن أنه أمحد يقول املوقن وبتصميم
 كمسيح رسالته يؤدي أن خلْقه فغاية معارضتهم، ومن الناس من خوفا ا

  . تعاىل اهللا بإذن األمر هذا إمتام على يقينا عازم وإنه لألمة، موعود
 حيِة يف وكنت: "يقول والشهرة الصيت بطلب يتهمه قد من على وردا

 أحد اليعرفين معروف غري مستورا وكنت بيت، كال وبيٍت كميٍت، قومي
 أحد الجييئين الكتمان زاوية يف أعيش وكنت. الطائفة من قليلٌ إال القرية يف
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 من بلدة قصدت ما الزمان أهل من خمفيا وكنت. والنسوان الرجال من
 يل كان وما. العراق تقصيت وما العرب رأيت وما قاآلفا جبت وما البلدان

 املهمات مجيع يف سيكفيين بأنه الزمن تلك يف ربي فبشرين... املال سعةُ واهللا
  ]. ٣٦ص: االستفتاء" [التفضالت من نعمة كل باب علي ويفتح

 عليهم أكّد حيث كذلك؛ به أتباعه ونصح التسامح، حياته يف أمحد انتهج
 هو التسامح وليكن مبثلها، تجابه أن الينبغي عداء أو معارضة كل أنّ دائما

 مبا أتباعه ونصح. آنفا أوردناها اليت املسروق األرز قصة كمايف – البديل
 يف ستدخلون. غيظكم واكظموا متساحمني، كونوا صبورين، كونوا: معناه

 ةمهذب تعابري تستخدموا أن لكم فينبغي الناس من كثري مع دينية مناقشات
 فودعوه بفظاظة ما أحد خاطبكم إن وحىت كرمية، بأخالق تتحلوا وأن

 بالطريقة تردوا أن من فاحذروا ببذاءة خوطبتم إذا أما فورا، وانصرفوا
  . مثله حبمٍق احلُمق يـقابل أن ينبغي ال نفسها؛
 سبل سلك من أنّ فيقول أمحد، غالم عند جوهرية مسألة اخلُلُق حسن إنّ
 حياة يقبل مل من وأنّ. مجاعته من فليس واألذى والفساد الظن وءوس الفسق

 اخلُـلق حسن يكُن مل ومن والصرب والتسامح واخلري والتقوى الـمسكنة
 لذا. األخالق ذه يلتزم مل من تعاىل اهللا يقبل وال مجاعته، من فليس مسلكه

 التواضع سبل تسلكوا وأن سليم، بقلب اهللا تأتوا أن ولتسعوا فاحذروا
  .حياتكم طول والصدق
  .تعاليم من ألتباعه علّمه ما مجيع ومارس أمحد غالم طبق لقد

 دين وعامل أمحد بني الهور مدينة يف الدينية املناظرات إحدى جمعت
 هندوسي دين رجل دخل حني بينهما جاريا النقاش وكان كبري، هندوسي

ـَحطّ أن حياول وصار آخر . مبتذلة بلغة يكلمه وأن أمحد غالم قَدر من ي
 مسلك من باخلجل معه جاريا النقاش كان الذي الكبري الدين رجل شعر
 غالم ولكن يتوقف، أن منه وطلب وقاحة، بكل النقاش اقتحم الذي زميله
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 يده واضعا ساكتا يسمعه أمحد كان. كالمه يكمل يدعه أن له أشار أمحد
 على عمامته طرف يضع أن كذلك عادته من وكان – كعادته فمه على
 سأله حينها وصمت، باخلجل املتهجم شعر حىت شفة ببنت ينبس ومل - فمه

. أكمل فرجاء املزيد تقول أن تريد كنت إذا أخي،: هدوء بكل أمحد غالم
الكبري اهلندوسي الرجل تأثر وبالطبع،. منصرفا مضى املذهول الرجل ولكن 
 مسعنا لقد: فقال به ينادي ما قيصد والذي شهده الذي الكبري النفس بضبط

 عنه، مسعت ما مثيل بعيين شهدت فقد اآلن أما الناصري، املسيح تواضع عن
  .هذا مثل رجلٌ يفشل أن املستحيل من

 احلط حياولون من على الرد عن امتناعه عن أتباعه يسأله أن الطبيعي من
 قد بفضله تعاىل واهللا. نفسي ضبط أستطيع أنا :رده فكان إهانته، أو قدره من

 على دأب شخص وجد لو أنه من أتيقن جيعلين الذي القليب السالم وهبين
 العار به سيلحق من هو حتما فإنه كامل عام مدة األلفاظ بأقذر إيلّ اإلساءة

 حىت أو هزمييت من يتمكن مل بأنه ويعترف يقر أن األمر اية يف وسيضطر
 من طلب فقد والصرب النفس بضبط هو التزامه عن وفضال. أمنلة قيد زحزحيت

 الوقت من كم. الصرب تلزموا أن واجبكم من: السبيل ذات انتهاج أتباعه
 ومؤامرام البذيئة لغتهم إنّ النهاية، يف سيتعبون إليكم؟ يسيئوا أن يستطيعون

 خائفا لكنت تعاىل اهللا عند من مأمورا أكن مل فإن. يفّ تؤثر ال ظنهم وسوء
 أخاف فكيف واجلالل العزة رب عند من أين موقن ينولك إساءام من

 يف أتباعهم إنّ أنا؟ أم هم اإلساءة؟ هذه من يتأذى من الضعيفة؟ تدابريهم
 مل إن. يوم بعد يوما املخلصون أتباعي اهللا بفضل يزداد بينما مستمر، تناقص

  ؟مجاعيت اهللا بفضل تزداد وملَ يب، املصدقون يزداد فلماذا صادقة دعواي تكن
 منازل أحد يف ينـزل وكان أيام ثالثة مدة مسلم عامل قاديان يف زاره
 كلّما أمحد مهامجة عن الثالثة األيام طيلة العامل هذا ينفك ومل أمحد، ضيافة
 حياور وكان للنفس عظيما ضبطا أمحد أبدى ولقد به، جلسة أو نقاش مجعه
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 رجل إىل سؤاال ايةالنه يف أمحد وجه مث كالمه، مفندا هدوء بكل الرجل ذلك
 املسيح أنك اآلن عرفت لقد: الدين رجل فأجاب وأسكته، أفحمه الدين

  ! إرادته يعارض من إسكات على القدرة ميلك هو ألنه الدجال
 وكانوا -علّمهم كما - أمحد غالم أتباع ودعه الرجل هذا غادر وملا

 له يقول رقةبو أمحد غالم إىل أرسل هذا الدين رجل ولكن لرحيله، مرتاحني
 لقد أمحد؟ فعل فماذا العودة، رحلة نقود ميلك وال فقري معدم رجل أنه فيها

 القصة هذه إنّ. أتباعه من ألحد يبِدها ومل روبية ١٥ وأعطاه بنفسه له خرج
 اليت رحلته عن رمسي منشور يف هذا الدين رجل رواها عندما إال تعرف مل

  .املال أمحد سؤاله وعن قاديان فيها زار
 أن لإلنسان ميكن والعقل باملنطق ليس أنه أتباعه يعلّم أمحد كان ما كثريا

 والتكرب اآلخرين احتقار يف أبدا ليست الرفعة وأنّ اإلسالم، صدق يشهد
 النجاة إنّ. القلب قاسي يصبح هذا يفعل من إنّ سخريتهم، على ردا عليهم

 ذل بكل والوقوف لتواضعا سبيل انتهاج مثّ احلق بالدين اإلميان هي احلقيقية
 من ولكن الظاملني دار وجهنم بالفاسقني حييق فاهلالك تعاىل، اهللا عتبة على
اهللا أوامر طاعة يف كاألطفال يكونوا أن وعلَّمهم. ينجو بقلبه اهللا أمام خير 

  .وعالنية سرا اهللا يطيعوا وأن قلوم، يف والبساطة التواضع وليكن تعاىل،
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 عشرونعشرونعشرونعشرونوالوالوالوال    الثامنالثامنالثامنالثامن    الفصلالفصلالفصلالفصل
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 يف يكن فلم للعيان، باٍد غري دائما وكشأنه أمحد فكان املسجد يف أما
 الزاوية يف يقف كان ما غالبا بل الزوار، جيده أن يتوقع كان كما باحته صدر
 من هو السيالكويت الكرمي عبد السيد كان. األول الصف يف اليمني أقصى
  .الزوار يستقبل من هو كان لتايلوبا املقدمة يف األول الصف يف يقف
 أما السبعة، إىل الستة من املصلّني عدد تراوح أمحد، صيت يذيع أن قَبل 
 معظم املصلني من ألف الصالة حيضر فصار الناس بني أمره اشتهر وقد

 الذي املكان من قريبا اخللفية الصفوف يف أمحد يقف كان ما وغالبا. األحيان
 يؤدي ذلك بعد صار مث املسجد، إىل الدخول قبل مأحذيته الناس فيه خيلع

 وكان الصالة حيضر كان معتوها رجال أنّ بسبب املسجد ملحق يف الصالة
 تشتيت يف أمحد يرغب ومل احلركة، عند أصواتا تصدر عقودا رقبته يف يعلق

 أن ميكن ال حيث امللحق يف املسكني الرجل هذا أمحد الزم لذا املصلّني تركيز
  .القرقعة صوت من دأح يرتعج
 عليها، ترددوا ما وغالبا قاديان، يف املشهد عن الشخصيات كبار يِغب مل

 وجود من الرغم وعلى. منهم واحدا كان العثماين السلطان ممثل أنّ لدرجة
 العاديني بالناس الرفيقة املتواضعة معاملته من أمحد يغري مل عنده، القوم علية

 بكل شئوم يف معه يتحدثون وكانوا ه،مع باحلرج أبدا شعروا ما الذين
 صرب ينفَد كان األحيان بعض يف أنه لدرجة إليهم يصغي وكان راحة،

 عن ويتكلم يتكلم وظل بسيط مزارع جاء عندما حدث كما أصحابه،
 أو الدينية األمور عن البعد كل بعيدة احلصاد عن أخرى وقصص حماصيله
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 إنّ حىت واهتمام حب بكل وملثله جلالر هلذا استمع أمحد ولكن الفكرية،
  .محيما صديقا أمحد يعترب كان منهم واحد كل

 أحد، إليهم يلتفت ال اليت البسطاء بالناس خاص بشكل يهتم أمحد كان
 كلما اخللف إىل صفا يتحرك مسنا رجال أنّ الحظ بيته يف ما مناسبٍة ففي
 من األمامية الصفوف إىل تتقدم كانت اليت اهلامة الشخصيات من املزيد جاء

ـّا الباب، خارج فعال صار أنه به وصل أن إىل الس، صدر  حضرت ومل
 الرجل إىل وتوجه بيده الطعام طبق حامال مكانه من أمحد ض العشاء وجبة

  ".معا لنأكل هيا": له قائال جبواره وجلس
 نهكأ معه تعاملوا الذين األطفال مع أمحد تعامل نفسه واحلب وباالهتمام

 اليت األطفال قصص له ورووا وظهره حجره اعتلوا ما وكثريا صديقهم،
 القصص هلم يروي هو وكان واحليوانات، والغربان الضفادع عن يعرفوا

 األمر، هذا على الشاهدة احلوادث هذه ومن. عايشوه ممن كثري أخرب كما
 ابنتها وبصحبتها شهر، مدة عندها ضيفة ونزلت زوجته صديقة جاءت

 ظهره على وتصفعه غرفته إىل تأيت بأن نفسها تسلي كانت اليت صغرية،ال
 فيها تغري أن وأرادت اللعبة هذه من الطفلة ملّت مثّ يعمل، كان بينما العبة
 أسهل هذا ألنّ هنا وإجلس تعال: "له فقالت الشباك من قريبا يكون بأن
  .الصغرية الفتاة طلبت حيث وجلس مكانه من قام وبالفعل ،"علي

 قبل والدعاء الربكة طالبني يقصدوه أن جبواره القاطنون الصبية اعتاد
 ويدعو معهم يقف بالفعل وكان اجلامعة، يف القبول امتحانات إىل توجههم

 بيته إىل داخال عاد منهم بـمجموعة لقائه بعد أنه مرة ذات وحصل هلم،
 ارجاخ كنت أنا سيدي: "ويقول اخللف من بقوة معطفه جيذب بأحد وإذا
 تعاىل اهللا شاء إن: "له وقال وصافحه مبتسما فالتفت ،"معهم أحضر ومل

  ".كلكم ستنجحون
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 حوله ملن يردد وكان م، االهتمام ودائم متساحما كان فقد أوالده مع أما
. تعاىل اهللا عند خاصة بقبولية حيظى آلبائهم واألوالد ألوالدهم اآلباء دعاء أنّ

 ذا بنفسه وعمل احلسنة، القدوة هي األبناء تريبةل وسيلة خري أنّ أمحد اعتقد
 ضرب إنّ: يقول تربوية، كوسيلة اجلسدي العقاب رفض كما األسلوب،

 يشرك أن يريد اجللف الضارب وكأنّ الشرك، حتت يندرج رأيي يف األوالد
 يف والتجاوز الشديدة املطاردة أما... والربوبية اهلداية يف تعاىل اهللا مع نفسه
 وكأننا وكبرية صغرية كل يف وعتام األوالد زجر أعين أمر، على اراإلصر

 لَِمن هذا إنّ أقول نبتغيه، الذي الطريق إىل وسنهديهم اهلدى مننحهم حنن
  ]٥- ٤ ص ،٢ج امللفوظات،. [جتنبه أصحابه على جيب الذي اخلفي الشرك

 كان نهوأ طفولتهم، يف معهم يلعب كان أنه أمحد وبنات أبناء يتذكر
 أن قبل بلطف يالعبهم وكان للتنـزه، يأخذهم حني أكتافه على حيملهم
 به يقوم أن من أدىن أمر باألطفال االعتناء أنّ قط أمحد يشعر مل. للنوم خيلدوا

 كان أنه أصحابه من واحد يروي صعب، مزاٍج يف طفل دئة كان ولو حىت
 مستيقظا حممود الصغري بنها وكان الليل من متأخر وقت يف غرفته قرب مارا

 انظر: بكائه من يهدئ أن حماوال البنه يقول أمحد فسمع يبكي، وكان حينها
 أريد أنا أيب،: البكاء من مبزيد عليه يرد بالصغري فإذا. الالمعة النجمة تلك إىل
 طريقة أجد أن أريد كنت: حينها لزوجته فقال. النجمة تلك إىل أذهب أن

  !للبكاء آخر سببا هو فوجد إلهلائه
 يعلمه أن حرص ما أكثر من هي خملوقاته بكل والرأفة اهللا من اخلوف إنّ
 املسجد، يف والده مع صغريا صبيا حممود الدين بشري كان فعندما. ألبنائه
 فخاطبه املسجد باب يغلق بأن وذلك صغري سنونو طائر ميسك أن حاول
  .يرحم ال يرحم ال من ته،بي يف الصغري الطائر ميسك أن ألحد ينبغي ال: قائال

 املراهقة عمر يف أكرب سن يف ولكن أيضا، حممود مع أخرى حادثة ويف
 اصطاد وقد أصحابه مع الصيد من يوما البيت إىل حممود مرزا عاد تقريبا،
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 كل خيلق مل تعاىل اهللا ولكن أكله حالل طائر أنه صحيح: والده له فقال ببغاء
 للناظرين جة لتكون تعاىل خلقها جلميلةا الطيور بعض لنأكلها، الطيور
  .ا لنستمتع مجيلة أصواا وجل عز اهللا جعل الطيور وبعض
 بشري عاد. كذلك عليه وأشرف أوالده بتعليم خاصا اهتماما أَوىل كما

 الذي بشري ميان ألخيه يقول أبوه ومسعه املدرسة من يوم ذات عصر الدين
 كانت إذا موضوعا يكتبوا أن منهم طلب املدرسة يف املعلم أنّ سنا يصغره
 أمحد عندها فتدخل أفضل؟ برأيك أيهما ألخيه وقال أهم، الغىن أم املعرفة
 احلقيقية القيمة هو ورمحته تعاىل اهللا فضل إنّ. تلك وال هذه ال: قائال

 قوله عنه روي أخرى مناسبة ويف. لنيلها نسعى أن علينا ينبغي اليت الوحيدة
ـُلك املادي الغىن إنّ: املوضوع هذا يف  األشياء ليست واملناصب والعظمة وامل

 الوحيدة النعمة هي تعاىل هللا الصالة إنّ عليها، أصحاا يغبط أن ينبغي اليت
ـُغبط اليت   . عليها صاحبها ي

 يسانده ملن حيتاج وأنه خري كل مفتاح هي الصالة أن يؤمن كان وألنه
 األوىل زوجته من طلب إذ بيته، أهل نم الدعاء يطلب فكان والصالة بالدعاء

 الدين بشري ابنه من الدعاء كذلك وطلب طفلني، كانا عندما له تدعو أن
 أوالده من كذلك يطلب وكان عمره من التاسعة يف صبيا كان عندما حممود
 يف أمحد غرس مبخلوقاته والرفق اهللا حب إىل وباإلضافة. له يدعوا أن مجيعا

 النبوي احلديث عليهم مرددا لوالدم العظيمني واالحترام احلب أوالده
 مميزة ووالدا بزوجته عالقته كانت. األمهات أقدام حتت اجلنة: الشريف

 كلٌّ تبكيان كانتا كلتيهما أنّ حىت أمها مع زوجته اختلفت مرة ذات جدا،
 إال زوجته من كان فما أمها، إىل واقتادها يدها من زوجته فأخذ ناحية، يف
 كل زال وبالطبع وعانقتها رأسها رفعت اليت أمها أمام رأسها حنت أن

 إىل متوجها وتركهما الغرفة غادر بكلمة ينبس أن دون ومن حينها، اختالف
  .األعلى يف غرفته
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 ابنته مرضت فعندما انشغاله، من الرغم على بنفسه أوالده يرعى كان
 ماتت، حىت وتفان إخالص بكل الليايل ساهرا ميرضها كان) عصمت (البكر

 مل الطفل بوفاة الناس أخرب أن بعد أنه ويقال األصغر، ابنه ذلك بعد مات مثّ
 عليه حزن أنه يعرفون أصحابه كان املأل، على أبدا ذلك بعد امسه أمحد يذكر

  .قلبه يف بصمت
 دائما وكان كزوج، واجباِته جدا مدركا أمحد فكان لزواجه، بالنسبة أما
 باهللا وصلته اإلنسان أخالق على شاهد أول هي املرأة إنّ: قائال أتباعه يوصي

 قال لقد تعاىل؟ اهللا مع يتصاحل أن ميكن فكيف جيدة ا عالقته تكن مل فإن
. أهله إىل إحسانا أكثركم أفضلَكم أنّ أي ألهله؛ خريكم خريكم اهللا رسول

 صديقا معزيا أمحد كتبها رسالة هناك]. ٤١٨-٤١٧ ص ،٥ج امللفوظات،[
 حيث الزوجية للعالقة الكبري احترامه تظهر أنها واحلقيقة زوجته، بوفاة له

 يستطيع ال الزوج أنّ حبيث فريدة إنسانية رابطة الزواج إنّ: معناه ما فيها جاء
 كثريا بعضهما يالزمان فالزوجان. أسابيع بضعة من أكثر زوجه يفارق أن

 إنّ اآلخر، من جزءا امنهم كلّ يصبح حبيث األمور من كثري يف ويتشاركان
 إنها وحىت احلياتية والتجارب املتاعب من الكثري ون الزواج بركات
 يف الزوجية احلياة ختلفها اليت واالنطباعات الذكريات أنّ الشك. متحوها
 ال أن الصعب من فإنه الرجل زوجة متوت عندما أنه حبيث جدا عميقة النفس
 وتعاىل سبحانه واهللا. بالدموع عيونه تفيض أن دون الذكريات هذه يتذكر

 فالزواج الزواج، يف املوجود واإلخالص املتبادل احلب ذا كثريا ذكرنا قد
  .البشرية العالقات كل منبع هو

 البيتية الشئون يف أبدا يتدخل ال زوجته مع العملية حياته يف أمحد وكان
 مبىن يف تغيري مع لفخيت أنه أتباعه أحد له قال فمرة هلا، التصرف حرية تاركا
 أمحد فأجاب أمحد، زوجة من أمر على بناء التغيري هذا وكان مبنـزله ملحق

 يف .يناقش ال قرارها وأنّ زوجته سيطرة حتت املنـزلية الشئون بأن صاحبه
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 حتت متّ بأنه يعتقد أمحد كان بدايته فمن للنجاح، منوذجا زواجه كان الواقع
 بأنه فيها أعلن اليت نفسها السنة هي فيها تزوج ليتا السنة أنّ حيث إهلية عناية
 كما املؤمنني أم أو األم أي_)جان أمان (أشارت ما وكثريا القرن، جمدد
 غالم حياة يف سعيدة مرحلة بدأ مقْدمها أنّ بفخر_ أمحد غالم أتباع مساها
 ويرد هذا تقول يسمعها عندما يبتسم كان أمحد أنّ ابنه ويقول أمحد،
  .صحيح هذا أجل،: امؤكد

 اخلمس الصلوات تؤدي متدينة امرأة جهان نصرت أمحد زوجة كانت
 إقامة على كذلك حترص كانت كما الكربى، األولوية وتعطيها حرص بكل

 مجيع تؤدي كانت أا قائال أبنائها أحد ويروي. ليلة كلّ التهجد صالة
 الروحانية احلالة ذه تأثّروا حوهلا من كل أنّ حبيث ووجد متعة بكل صلواا

 من القلبية والطمأنينة القوة تستمد دائما كانت وأنها الداخلية، السعادة من
 كثرية كانت أنها كذلك ابنها وأضاف. والنهار الليل ساعات كل يف الصالة
 أبناء وجلميع القرىب وذوي وبناا ألبنائها عام، بشكل الصالة أثناء الدعاء

 وترعاهم أبناءها مجيعا تعدهم كانت الذين محديةاأل اإلسالمية اجلماعة
 فهي أكثر فيها جتتهد كانت اليت األدعية أما متاما، القرىب كذوي هلم وتدعو

 هلذا وتدعو تصلي كانت حيث والزدهاره اإلسالم لتقدم فيها تدعو اليت
  . األكرب القليب بالتوجه األمر

 معطاء حمسنة كانت فقد الصالة كثرية عابدة امرأة كوا عن فضال
 العمل لتمويل السنوية التربعات مجع إىل دعي فعندما شتى، وبوجوه
) العام مدى على يدفعوها أن األمحديني على كان واليت (األمحدي التبشريي

 وسيكون األجل، حيلّ مىت املرء يدري ال: قائلة مقدما كلّه املال ترسل كانت
 تنفق كذلك وكانت. كله املستحق لغاملب أدفع حىت كاهلي على كبري عبٌء

 يتيم صيب بيتها يف يوجد كان ما وغالبا األيتام رعاية يف وجهدها وقتها من
 شعرهم وتسرح تغسلهم فكانت م والعناية برعايتهم تقوم يتيمة فتاة أو
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 وتريب األمور هذه بكل تقوم وكانت بنفسها مالبسهم هلم وتغري وتطعمهم
 بالقيام كثريا جان أمان استمتعت. أيضا لذاتا بتقدير اإلحساس فيهم

 املالبس، وحاكت ونسجت بنفسها، الطعام طهت فلقد بنفسها باألعمال
 مزهرة نباتات دائما لديها وكان بنفسها، جواميسها وحلبت وأطعمت
 – عنها وعرف. كذلك طبية ونباتات اهلندية البقول من متسلقة ونباتات

 مل زاروهم ممن فقليل مضيافة، الكرم يدةشد كانت أا - ابنها يروي كما
 أبنائها مجيع تدعو أن سرورها دواعي من وكان عندها، الطعام يتناولوا

  .مائدا على مجيعا هلم وتطهو للعشاء العيدين يف وأحفادها
 مرة جاء. املسلم على الواجبات أقدس من الوالدين بر أنّ أتباعه أمحد علّم

 كبريا وقتا يقضي أن اآلن عليه أنّ شاكيا سيالكويتال الكرمي عبد املولوي إليه
 بأنّ الفور على أمحد غالم فأجابه وضعيفة، مسنة أصبحت اليت أمه رعاية يف

 يؤديه أن عليه ينبغي مقدس واجب هو وحبها واحترامها أمه رعاية واجب
 أو أبويه أدرك رجل أنف رِغم: فقال جربيل أتاين: اإلسالم نيب حديث وتال

 مل رمضان أدرك امرئ أنف ورِغم آمني،: قلت: قال اجلنة، يدخل مل حدمهاأ
  ] ومسلم البخاري. [آمني: قلت: قال له يغفر

 واإلحسان والصدق التواضع إىل خاص بشكل أتباعه انتباه أمحد وجه  
 انضم أن التعاليم ذه وصحابته أتباعه التزام نتيجة من وكان اخلَلْق، مجيع مع

 السامية باألخالق تأثروا ألم األمحدية اإلسالمية اجلماعة إىل الكثريون
 مرة، ألول أمحد لغالم خطبة حضر) دين عمر (امسه رجلٌ هناك. ألصحابه
 الرجل يقول القرىب، ذوي حقوق أداء أساسي بشكل تتناول اخلطبة وكانت

 فلما عنه، يتحدث أنه لو كما خاص بشكل له موجه الكالم بأن شعر أنه
 من نصيب وهو عنده، أخيه حق بأداء الفور على قام كشمري يف بيته إىل عاد

  .أخيه من اغتصبها قد كان ملكية
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 دمث لطيفا صبورا كان أنه أمحد عاصر هندوسي دين رجل يروي
 إين: معناه ما فيقول نفسه أمحد أما. املناظرات يف أسدا كان ولكنه األخالق

 يف أحدا أعادي ال أين واآلريا سواهلندو واملسيحني املسلمني لكل أعلن
 العقائد أعادي ولكني أبناءها األم حتب كما كلها البشرية أحب وأين. العامل

  .احلقيقة دم اليت الباطلة
 واليت بالقتل تلقاها اليت التهديدات لكل التفات أدىن أمحد يعر مل  

 تلقىي كان لقد بريدية، طوابع حتمل وال الـمرِسل جمهولة برسائل وصلته
 هذه عن قال. فيها الربيد يتسلم مرة كل يف الرسائل من النوع هذا

 ليست روحي إن... البتة علي خطَر ال بأنه جازما إميانا أؤمن إين: التهديدات
 من أعطيت لقد. واإلخفاق الفشل شائبة طبيعيت يف وليس هالكة، بروح
 وحيدا، كنت لقد. حدبأ أبايل ال إين. اجلبال دونه تتقاصر ما والصدق العزمية

 أيضيعين. أبدا خيذلين لن إنه كال، اهللا؟ أخيذلين. وحديت على ساخطًا أكن ومل
 نادمني، احلساد ويصري أذالء، األعداء سيصبح. أبدا يضيعين لن إنه كال، اهللا؟

 ميكن شيء ال معي، وهو معه إنين. ميدان كل يف الفتح لعبده اهللا وسيكتب
  ]٢٤-٢٣ ص ،٩ الد الروحانية، اخلزائن اإلسالم، رأنوا[ .صلتنا يقطع أن

 والباليا االمتحانات من الكثري سيلقون أم إىل أتباعه انتباه يلفت وكان
 سيقول حياتكم إىل وتعودون تتركوين عندما: هلم وقال إياه، اتباعهم بسبب

 هلم اادعو بل يقولون مبا تبالوا فال كذابا، أو دجاال بايعتم أنكم الناس لكم
 باال يلقون ال وجدمتوهم وإذا هداكم كما يهديهم أن تعاىل اهللا عسى

 خطوايت على ويسري يتبعين أن يريد ال من بينكم من كان إذا. فكفّوا لندائكم
 تنتظرين، اليت باألشواك املليئة األدغال ما أعرف ال أنا... مجاعيت فليغادر

 لن مجاعيت ولكن متحاناال اجتياز على قادرين يكونوا لن النفوس وضعاف
 قوبلوا قد األنبياء مجيع... والباليا االمتحانات كانت مهما عين تنفصل

 أن عليكم ينبغي منه؟ أُحرم فكيف األنبياء مرياث وهذا والرفض، باملعارضة
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 أن للغضب ميكن ال حبيث الغيظ وكظم الكامل النفس ثوائر بضبط تتحلوا
 أوامره، يطيعون الذين القانتني وحيب ابرينالص حيب تعاىل اهللا إنّ يتملَّككم،

  .تثْبتوا حىت اهللا وحي فافهموا
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        والعشرونوالعشرونوالعشرونوالعشرون    التاسعالتاسعالتاسعالتاسع    الفصلالفصلالفصلالفصل
ñ‰bä½a@õbšîjÛa@ @

 مطالَب اآلن ولكنه ما، مناظرة من يوما رب أنه أمحد عن يعرف مل
 يف املشاركة عليه سيكون والحقا اهلند، أحناء مجيع يف دينية مناظرات حبضور

  .عديدة أخرى وبلدان املتحدة والواليات بريطانيا يف مناظرات
 بعد مث البسيطة، املضايقات بعض على املعارضة اقتصرت األمر بادئ يف 
 أعدموا الذين األوائل الشهداء وسقوط املعاناة وقت جاء طويل غري وقت
 اجلماعة منت وكلما. أمحد نبوة يف عقيدم عن االرتداد لرفضهم بالغ بظلم

 والعامل، اهلند يف هلا وتقديرهم الناس واحترام تأثريها وزاد األمحدية يةاإلسالم
 فشيئا، وشيئا. وغريها قاديان يف للمعارضني والغرية احلقد مشاعر هذا أثار
 ومضايقة إيذاء يف بعيدا والسيخ واهلندوس املسلمني من ألمحد املعارضون وجل

 لقد. قاديان من اهلجرة يف التفكري إىل به دفعت حدودا ووصلوا وأتباعه أمحد
 يف لنيب كرامة ال" املأثور للقول مصداقا قاديان يف أمحد غالم حال كان
  ".وطنه

 الطني جلب حاولوا لو حىت األسباب، ألتفه اإليذاء يلقون أتباعه كان لقد
 بالقوة ودفعوهم املعارضون حوهلم جتمع منه، الطوب لعمل القرية مستنقع من

 واحد كان اجلمعة خيطب السيالكويت الكرمي عبد كان اومل. أمحاهلم مسقطني
 وعصا طبال بيديه حيمل - شديدة كراهية يكرهه والذي -  أمحد عم أبناء من

 يقرع بأن عليه بالتشويش يقوم هذا العم ابن كان الكرمي عبد تكلم وكلّما
 وطبقة نفَسه بقوة معروفا كان الكرمي عبد املولوي أنّ من الرغم وعلى. الطبل
 قرآنية آية من جزء بترديد يكتفي أن إىل األمر اية يف اضطر ولكنه صوته

   ...".ويلَكُم: "... خافت بصوت
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 الصرب سبيل ينتهجوا بأن أتباعه أمحد أوصى سابق، فصل يف ذُكر كما
 أن قاديان عن أمحد غالم غياب وأثناء مرة حدث إذ املعارضني، مع والتسامح

 املعارضني هجوم من حيد ما يوجد أن ودون راوةبض أتباعه من واحد هوجم
 هذا منـزل على بالسطو قاموا والذين املرة هذه السيخ من كانوا الذين

 إثره على حضرت شوارع قتال إىل األمر تطور أن لبث ما مثّ األمحدي،
 املهامجني على القبض وأُلقي بينة، جلية النهب أعمال آثار لتجد الشرطة
 من كان وما. احلال يف السجن إىل اقتيادهم ومت باألصفاد وكُـبلوا السيخ
 فعلهم رد حول بليغا قوال أنفسهم يف هلم وقال أتباعه مجع أن إال أمحد غالم
 السيخ زعماء إعجاب أثار ما ذلك، هلم ينبغي كان ما وأم االستفزاز على

 السيخ سراح إلطالق أمحد تدخل ذلك إىل وباإلضافة العميق، وتأثرهم
  .ملعتقلنيا

 استمر الذي االضطهاد توقف إىل وأتباعه أمحد غالم خلُق يؤد مل لألسف
 ليست اهلجرة فمسألة. أكرب مدينة إىل اهلجرة يف فكّر حبيث شدة ازداد بل

 قد حممد اإلسالم نيب فيهم مبا األنبياء فجميع األنبياء، على جديد بشيء
 طرح ومبجرد. أيضا هعلي يسري عليهم جرى وما ديارهم؛ من أُخرجوا
 آثر ولكنه البنجاب، مدن خمتلف يف البيوت عليه عرضت أتباعه على الفكرة

  .قاديان يف البقاء النهاية يف
 ديين لسبب ال وعداوة كراهية أمحد مبغضي أشرس هناك كان قاديان ويف

 لقد. قادر أخيه أرملة هؤالء أشد من حمضة، شخصية لدوافع بل عقدي أو
 دونية نظرة إليه ينظر كان شخص جناح فكرة تتقبل أن عليها ريالعس من كان
 ذاته حبد أمحد غالم وجود فإنّ هذا، عن فضال. دائما معه تفعل كانت كما
 هلا العائلة عقارات من زوجها مرياث ملكية تؤول أن يف عثرة طريق هو

 من العائد العائلة دخل نصف يف أمحد حق تنكر كانت لقد وحدها،
 ميكن أنه حقيقة إنكار وحتاول والده، تركه ما وكل والعقارات األراضي
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 صغرية غرفة سوى يشغل ال كان أن بعد العائلة منـزل يف العيش أمحد لغالم
 ومريزا رزقت قد تكن ومل زوجها، وفاة بعد له كراهيتها زادت لقد. منه

 سوف قاديان زعامة أن كذلك يعين ما إناث وال ذكور ال أطفال أي قادر
 وزوجها هي وكانت. جتاهه السلبية مشاعرها أجج ما أمحد إىل طبيعيا تنتقل

 االبن وكان. األول زواجه من أمحد غالم ابين - وربـيا كَِفال مبعىن - تبنيا قد
 الدين نظام مرزا أخيها ابنة تزوج قد أمحد سلطان أي أمحد لغالم األكرب
 توريط مت فقد الزواج هلذا وكنتيجة جماورة، ملكية يف يعيش كان الذي

  .أبيه ضد مؤامرة يف لألسف أمحد سلطان
 أمحد غالم زوار يالحق أن سنوات ولعدة الدين نظام مرزا شأن كان

 مرورهم أثناء يصادفهم كان عندما باأللقاب وينابزهم ويؤذيهم ويضايقهم
 زوجها، مرياث على االستيالء يف أخته رغبة وبعد مثّ منـزله، من بالقرب

 شهر ويف وبالفعل. أمحد بغالم الضرر من املزيد إلحلاق أشد حيلة يف فكر
 أقدام مثانية ارتفاعه جدار ببناء الدين نظام قام ١٩٠٠ عام يناير/ الثاين كانون

 يترتب ما أمحد منـزل إىل املؤدي الزقاق عرب - ونصف مترين حنو أي –
 يذهب نأ أو أمحد زيارة يريد من كل على أنّ فصاعدا اآلن من عليه

 أزقة عرب به مير طويال ملتفا طريقا يسلك أن فيه، يوجد الذي للمسجد
 كاحل يغمر حىت املطر مواسم يف بالطني متتلئ اليت املعبدة غري اخللفية قاديان
 الشرسني املعارضني األزقة هذه يف جيدون الزائرون كان هذا وفوق املارة،
 ويف بالطني، أحيانا ويرشقوم املؤذية باأللفاظ الزوار يضايقون كانوا الذين
 هذا أنّ هذا من األسوأ. بالضرب الزوار على يعتدون كانوا قليلة أحيان
 املاء بئر إىل الوصول من املسجد بلوغ يف ينجحون من منع قد اجلدار

 من نوع أو حلّ إجياد أمحد حاول جدوى، ودون. الصالة أداء قبل للوضوء
 املستهزئ والضحك الرفض أنّ غري ر،اجلدا هذا حول عمه ابن مع االتفاق
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 قضائيا، إجراًء يتخذ أن مضض وعلى حينها فاضطر لقيه الذي الرد كان
  .الغرماء جهة يف ابنه كان ولألسف
 واحدة وكانت احملكمة، إىل املتقاضني قبل من والوثائق املستندات قدمت

 بىن اليت ضلألر ملكيته ظاهريا تؤكد الدين نظام قدمها اليت الوثائق هذه من
 عليها بين اليت األرض بشراء نصحوه أمحد حماِمي أنّ حىت اجلدار، عليها
 من أدىن أو قوسني قاب الدين نظام أنّ هلم بدا فقد النـزاع، لفض اجلدار
 الرفض هو األرض شراء طلب على الدين نظام رد وكان. القضية كسب

 لن حبيث نفسه محدأ مبنـزل حييط جدارا سيبين بأنه والتبجح واالحتقار
. ذا وتفاخر عاجال القضية كسب وادعى إليه، الدخول من أحد يتمكن
أن وجدت الطرفني قبل من املقدمة املستندات يف حبثت اليت احملكمة ولكن 
 نظام قدمها اليت امللكية وثائق على موجود مرتضى، أي أمحد غالم والد اسم

 مثّ األرض، هلذه أيضا مالك هو هلوالد كوريث أمحد غالم أنّ يعين ما الدين
 بأهٍل ليسوا الدين نظام مرزا طرف من املتقدمني الشهود أنّ القاضي أعلن

 أنه القاضي قرر فقد وعليه أمحد، طرف من احلاضرين عكس على للشهادة
 ا تسبب اليت األضرار عن تعويضات ودفع اجلدار هدم الدين نظام على

 الرجوع ودون أمحد غالم حمامو قام عندها يدفع، مل التعويض ولكن. كذلك
 ووصل. التعويضات دفع الدين نظام تلزم أخرى قضائية بدعوى بالتقدم إليه

 على قادر غري الدين نظام أنّ اتضح وهنا ليتسلمها قاديان إىل احملكمة حاجب
 توفري بغية ملصادرا ممتلكاته على باحلجز احلاجب فباشر املطلوبة املبالغ توفري
 كان الذي – وأخوه الدين نظام قام الليلة تلك يف. املالية التعويضات قيمة

 العفو طالبني أمحد إىل رسالة بإرسال – املؤامرة هذه يف أيضا مشاركا
 ألوفر ممتلكايت أبيع أن وعلي. املال أملك ال: الدين نظام كتب. والرمحة
 توجيهاته أعطى أنهب فورا عليه رد أمحد؟ غالم فعل فماذا. احملاكمة نفقات

 مهتمني لسنا: قائال فعل ما ألتباعه شرح مث. القضائي األمر سحب يتم بأن
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 سوى هلم شاغل ال الذين األشخاص صنيع هذا احملاكمات، من النوع ذا
 تعمد قد عمي ابن كان إذا. هلذا يرسلين مل تعاىل واهللا الدنيوية، املكاسب

  .نفسه يالباملك له أكيل أن ينبغي فال إيذائي
 من ملنعه ضده قضائي بإجراء املعارضون تقدم قد بل فحسب، هذا ليس

 املسيح قدوم إىل ترمز البيضاء املنارة إنّ. قاديان يف) البيضاء املنارة (بناء
: اإلسالم نيب قال حيث النبوي احلديث يف له أشري كما املوعود

 أخرجه ["البيضاء املنارة عند دمشق بشرقي مرمي ابن عيسى ينـزل"
 انتشار وقت وتعين املنري البناء تعين املنارة فإنّ معلوم هو وكما]. البخاري

  .١٥واإلشعاع والنقاء للطهارة رمز هو األبيض واللون النور،
 حرفيتها على األحاديث هذه تؤخذ أن ينبغي ال أنه أمحد غالم يقول

 عندما وعودامل املسيح بأنّ حممد اإلسالم نيب حديث مفسرا ويقول وظاهرها،
 لن املسافات وأنّ الروحانية لألنوار مصدرا مكانه سيكون تعاىل اهللا يبعثه

 ويكون سيظهر اإلسالم صدق وأنّ األنوار، هذه تألق وجه يف عائقا تكون
 أمحد ولكن. األديان مجيع على يظهر حبيث بعيدا تنري اليت املرتفعة كاملنارة

 معنويا حتقيقا هو كان كما رهابظاه النبوءة هذه حيقق أن يف كذلك رغب
 املنارة هذه من يوميا مرات مخس باألذان املؤذن يصدح أن يريد وكان هلا،

 أن وثانيا،. تعاىل اهللا سوى العبادة يستحق إله ال وأن اهللا إال إله ال أن معلنا
 الظالم يف للسالكني هدى وتكون ليال لتنري أعالها يف تثبت أضواء ا تكون
 والرفعة السماوية األنوار عصر أنّ إىل الناس به يتنبه زارم تكون حبيث

                                                 
 ولكنها املوانئ، على السفن إلرشاد اإلسالم قبل تبىن كانت املنارة أن شك ال 15

 بعيد من املسجد مكان إىل الناس لترشد الحقا للمساجد اإلسالمية العمارة دخلت
 أثناء والضيافة الراحة يف يرغبون الذين للمسافرين وكذلك الصالة، ألداء إليه فيصلوا
 واليت املستقبل يف بكثرة املنارات هذه ببناء احلديث هذا يف � النيب تنبأ وقد. سفرهم
 )املترمجة. (املسيح منارة ضمنها من ستكون
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 إىل وترمز ساعة كل تدق ساعة باملنارة تكون أن وثالثا. حان قد الروحانية
 حلروب جمال وال السماء أبواب تفتح الوقت هذا ويف املكان هذا ويف أنه

  .الدين لنشر بالسيف
 جهودهم وضافروا اديانق يف أمحد معارضو احتد الرغبة، هذه لتحقيق منعا
 سينتهك مشِرف مرتفع بناء أا تارة فادعوا املنارة، لبناء طلبه ليرفض

 استراق من سيتمكنون املنارة سيعتلون الذين الناس أنّ حيث خصوصيام
 وأظهروا السخيفة احلجج هذه وساقوا قاديان، يف البيوت حرمات إىل النظر
 املنارة، بناء موضوع يف وللبت. عدائيةال ومشاعرهم طباعهم سوء من املزيد

 أشرس له فتقدم األمور ليستطلع عنها مندوبا موظفا احمللية احلكومة أرسلت
 مشريا أمحد فاقترب ،)مال بودا الال (يدعى رجل وهو أال ألمحد، معارض

 إليذائي فرصة أبدا صادف قد كان إذا سلْه: "احلكومي املوظف وخماطبا إليه
 فأطرق ،"وتركتها إليه لإلحسان فرصة صادفت أنا ما إذا وسله وتركها،

 بناء مسألة يف النـزاع حول التقرير وصل مث. وامجا رأسه) مل بودا الال(
 بناء من مينع مانع يوجد ال بأنه القرار وصدر املعنية السلطات إىل املنارة
  .املنارة

 من سنني عدة دبع إال يستكمل مل بناءها أنّ إال أساساا وضع أنه ومع
  . وفاته

 اإلسالمية اجلماعة مطبوعات مجيع على املنارة هذه صورة جتدون واليوم،
 اجتماعام يف يرفعونه الذي األمحدية باجلماعة اخلاص العلم وعلى األمحدية
  .العامل أحناء مجيع يف السنوية
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        الثالثونالثالثونالثالثونالثالثون    الفصلالفصلالفصلالفصل
âý�⁄a@éuìní@bĆiŠË@ @

 ألمحد املعارضني عن الصادرة يقاتواملضا األفعال تلك كل أنّ شك ال
 تلت، اليت املرحلة ولكن. حسد ومشاعر شخصية أحقاد عن تعبري هي

 واسعة أصداء وستلقى كله العامل إليها سيلتفت مواجهات يف أمحد أدخلت
  .سنرى كما

 بدايات منذ قائم أمر هو للصالة املؤمنني ينادي الذي واملؤذِّن املنارة إنّ
 دعوة نداء يصل حىت ولكن اليوم، إىل نفسها التقليدية الطريقةب وميارس اإلسالم

 احلديثة االتصاالت وسائل كل توظيف من البد العامل، يف الناس ملاليني أمحد
 الناس ملخاطبة األسرع الوسيلة األيام تلك يف الصحف كانت. زمنه يف املتاحة

 بالفعل قاديان وصلت قد الصحف وكانت بلغته، وكلٌ األرض أرجاء كل يف
 من البد وهنا. اهلند أرجاء كل يف كذلك توافرت كما اللغات، ومبختلف
 اليت اإلجنليزية كانت اهلند يف النخبة أو املتعلمة الطبقة لغة أنّ إىل اإلشارة
 ،)مهراجات(و) راجات (من واملقاطعات والطبقات األديان كل يف انتشرت

 وقد. الغرب إىل منه يدخل الذي الباب اإلجنليزية اللغة كانت ذلك عن فضال
 بلد وكل األمريكية املتحدة الواليات يف الناس خماطبة ا يستطيع أنه أمحد أدرك

 أفريقيا، بلدان معظم األيام تلك يف التاج ومشل الربيطاين، التاج بلدان من
 عن فضال الصني، من هامة ومناطق آسيا، شرق جنوب من واسعة وأرجاء
 يف أمحد غالم فكّر - دعوته نشر أي - الغرض وهلذا نوبية،اجل أمريكا قارة بلدان
  .الفكر أصحاب ختاطب اإلجنليزية باللغة ناطقة صحيفة إنشاء

 عن إليه اهلندي العام الرأي وجذب اإلسالم إىل بالدعوة أمحد قام وكما
 ذا يقوم أن رأى األخرى، بالديانات مقارنة وحماسنه كماالته بيان طريق
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 اإلجنليزية الة خالل من وحدها اهلند وليس العامل مستوى على ولكن األمر
 لرئاسة واختار األديان، مقارنة أي" Review of Religions "مساها اليت

 يف جاء وقد. الهور يف احملامني نقابة يف عضو وهو علي حممد السيد حتريرها
  : سوف بأا التمهيدية األوىل نشرا

 من للحقيقة وفرزا املختلفة لألديان منحاز غري عرضا فقط ليس تقدم
 حول املطروحة اجلوهرية لألسئلة احللول ستقدم بل ا، املتعلقة األغالط
 حترير رئيس على لزاما وسيكون. عليها تقوم اليت والتعاليم املوجودة األديان

 النظر بغض باملشاركة الراغبني السادة من املسامهات كل يستقبل أن الة
 عليها قامت اليت األهداف إىل مييلون والذين الفكرية، همنظر وجهات عن
 بدافع بل فكرية، مغامرة لتكون الة هذه نؤسس مل حنن. الة هذه

 نليب وأن احلقيقة، عن الباحث اإلنسان جتاه واجبنا أداء ملهمة اإلخالص
  .بعينه ديين مذهب باستحسان تم أن دون حاجته

 إىل دعا رجلٌ يشتم أو يـضايق مل أنْ قط اإلنسانية تاريخ يف حيدث مل 
 البشرية الطبيعة وألنّ. البتة نيب وال مصلح القاعدة هذه من يستثن ومل احلق،

 خمتلفة، معاملة نتوقع ال فنحن تتغري، مل وألا األمر هذا وراء السبب هي
 يتمىن من وكل احلق عن باحث كل ننصح والصدق اإلخالص ومبنتهى ولكننا

  .علينا حكمه إصدار قبل وأسبابنا دوافعنا يقدر أن مجعاء لإلنسانية رياخل
 فأوال ،"Review of Religions "إصدار وراء من ننشدمها هدفان هناك

 وغرس احلقيقية احلميدة األخالق إىل أي احلق إىل العامل تعريف يف نرغب
 العمل لىع اإلنسان حثّ فهو الثاين اهلدف أما ونشرها، السليمة العقائد
  .اإلميان هذا يقتضيها اليت احلق بتعاليم

 اإلنسان جلعل كافية ليست وحدها الفضائل معرفة أنّ أمحد غالم رأى
 كربى جذب بقوة شدهم: هو للمجلة الثاين اهلدف كان لذا فاضال، صاحلا
  . وقبلوها عرفوها اليت التعاليم وفق العمل طاقة فيهم ختلق بدرجة



����� ���              ٢١٣  

 الستة البحثية ااالت بتعريف التمهيدية نشرته رالتحري رئيس أمجل مثّ
  :صفحاا هلا الة ستخصص اليت
 .الـملهم الـمصِلح هو من تبيان •
 .زعمه ِصدق تؤيد اليت احلجج وبيان العالمات إظهار •
 .إليها يدعو اليت األخالقية التعاليم شرح •
 . كهاتر إىل يدعو اليت وتلك اعتناقها إىل يدعو اليت العقائد شرح •
 اليت السماوية والكتب تعاليمه تقدمها اليت واملعارف احلقائق عرض •
 .عليها تقوم
  .تعاىل اهللا إىل للوصول املصلح هذا يقدمها اليت السبيل على الضوء إلقاء •

 - التمهيدي اإلصدار هذا تال الذي – للمجلة الثاين اإلصدار كان وبالفعل
 الناصري املسيح حول ملقاالتا تنوعت حتريرها؛ رئيس به وعد ملا مصداقا

 كعلم، الدين احلكوميني، واملوظفني املسيحيني والتبشرييني واليهود،
 من وشواهد اخلالص، يف املسيحية وعقيدة التثليث، مقابل يف والوحدانية

 املقدس، الكتاب من وشواهد البشرية، الطبيعة من وشواهد الطبيعة، قوانني
  . وحممد يسوع بني ومقارنة يسوع، ألوهية حول وشواهد

 قاديان يف األمحدية اإلسالمية باجلماعة اخلاصة النشر دار يف الة طُبعت
 املتحدة والواليات العظمى، وبريطانيا اهلند، أرجاء كل يف ووزعت

  .اإلجنليزية باللغة ناطقة أخرى ودول األمريكية،
 لسان وهي الكنيسة، أُسرة أيThe Church Family"  "جملة علّقت

 حماولة بأي نقوم لن إننا: األديان مقارنة جملة على األجنليكانية الكنيسة لحا
 سيقوم فإنه وإال أمحد، غالم مرزا توجيه حتت مقاالت من يقدم ما لتفنيد
 تأثري هدم إىل يؤدي قد ما املسيحية ضد املقاالت من ضخم كَم بنشر

  .متاما املقدس الكتاب
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 مير اإلسالم ضد نقدا اليترك - اهلند لداخ-  قبل من أمحد غالم كان وكما
 اإلسالم عن نفسه بالدفاع أيضا سيقوم فإنه ويفنده، عليه يرد أن دون بصمت
 ظهر رجٍل وأول. بريطانيا يف أو األمريكية املتحدة الواليات يف املرة هذه ولكن

 وهو ،"John Alexander Doe "دوي ألكساندر جون هو املضمار هذا يف
 كـكاهن، تدرب أن بعد أستراليا إىل هاجر إدنربه مواليد من اسكتلندي

 املتحدة الواليات إىل دوي القس هاجر. الشفاء على قدرته لدعوى واشتهر
 مدينة أمساها إلينوي والية يف مدينة ببناء بدأ ١٩٠١ عام ويف. ١٨٨٨ عام

 مسمى على امسا ليست اليت جملته ويف لإلسالم مريرا عداء دوي كَن. صهيون
"Leaves of Healing "زيف يف أفكر أنا: مرة كتب الشفاء، أوراق أي 

  ]١٩٠٠ عام ،٥ العدد ،٧ الد [االمتعاض من بكثري حممد
 اإلسالم بأن وأوروبا أمريكا يف املسيحيني األقوام أُحذر أنا: أيضا قال كما

 دينيواحملم اإلسالم تدمري من البد لذا كبرية، قوة فيه زالت ما وأنه ميت، مل
  ).املسلمني(

 داع من ما أنه احترام بكل نبين أن نود: للتحدي قام فقد أمحد وكعادة
 جدا يسرية طريقة فهناك مراده، يتحقق حىت املسلمني ماليني على للقضاء
 أن داع من وما. تعاىل إهلنا أم احلق اإلله هو دوي السيد إله كان إذا ما تظهر
 عليه وأقترح املسلمني، مجيع بدمار نبوءته رىاألخ تلو املرة دوي السيد يعلن

 – بيننا من الكاذب يهلك أن ويصلي ويدعو اعتباره يف وحدي أنا يضعين أن
 أنه أعتقد وأنا إله يسوع أن يعتقد دوي السيد إنّ. اآلخر قبل - وهو أنا

 باقتراح البادئ أكن مل إنين: ... أمحد غالم وتابع. مكرم ونيب ضعيف خملوق
 هذا يف نفسه وضع قد املتكررة بإعالناته دوي السيد إنّ بل عاءالد هذا

 هذا على حثّين قد لدينه يغار والذي هذا كل يرى الذي تعاىل واهللا املوقف،
 البلد، هذا مواطين من عادي مواطن جمرد لست أنين معلوما وليكن. التصدي

 السيد أنّ الوحيد والفرق دوي، السيد ينتظره الذي املنتظر املسيح إنين بل
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 أنه أُعلن وأنا سنة وعشرين مخس خالل يظهر سوف املسيح أنّ يقول دوي
ـُمنتظَر ذلك هو أنا وأنين فعال ظهر قد  اآليات من املئات جتلّت وقد ال

 ما إىل مجاعيت أفراد تعداد اآلن وصل وقد السماء، ويف األرض يف لتأييدي
  . مستمر باطراٍد ويزيدون ألف املائة يقرب
 أما الصحة، موفور وكان عاما ٥٦ دوي السيد عمر كان الوقت كذل يف
 السكري، مرض يعاين ألنه الصحة ومعتل سنوات بعشر يكربه فكان أمحد

 أبدا تتوافق مل حياته جمريات أن والواقع. الدم وفقر والشقيقة، والدوسنتاريا،
  .تعاىل اهللا بأمر كانت هو يقول كما وإمنا الصحي، وضعه مع

 أن ميكن املسلمني، مجيع على القضاء من فبدال: ...أيضا أمحد وقال
 بينة وآية كربى عالمة سيكون والذي أنا مبويت دوي السيد غرض يتحقق
  .احلق اإلله هو مرمي ابن أن الناس من املاليني أساسها على سيؤمن
 من بورك أال تعاىل، اهللا عند من وأنا مرمي ابن عيسى أنّ هو واحلق... 
 األديان مقارنة. [عينيه عن حِجبت الذي اإلنسان ذلك أتعس وما عرفين،
  ]٣٤٨-٣٤٦ ص ،٩ عدد ،١ ج أردو،

 خمتلف يف اإلعالمية األوساط يف هائال دويا أمحد غالم حتدي لقي
 يف الصادرة" The Argonaut "صحيفة ذكرت فمثال األمريكية، الواليات

  .جتاهله جدا بالصع من حتديا قدم قد أمحد غالم أنّ فرانسيسكو سان
 أيضا هو دوي السيد على بأنّ صيغة من بأكثر دعوته أمحد غالم كرر
 ميوت وأن اآلخر قبل منهما الكاذب تعاىل اهللا يهلك بأنّ والصالة الدعاء

 الصادق سيكون ودعاؤه صالته تستجاب من وأنّ الصادق، حياة يف الكاذب
 غالم إعالن على "The Argonaut "صحيفة علّقت. تعاىل اهللا عند من

. شك ال عادل موقف وهو عقالنية األكثر األسلوب حبق هذا إنّ: قائلة أمحد
  )١٩٠٢ ديسمرب/ أول كانون(
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على عالنية بالدعاء قام ذلك من وبدال للتحدي، يستجب مل دوي ولكن 
 الرب أدعو إنين: ١٩٠٣فرباير/ شباط ١٤ يف" الشفاء أوراق "جملته صفحات

 يا لدعائي استجب إهلي يا العاجل، القريب يف العامل من اإلسالم خيتفي أن
  ...اإلسالم على اقض إهلي

 واجه مث صحته تدهورت إذ عليه؛ قُضي من هو دوي كان احلقيقة، يف
 لالنتقال أثرها على اضطُر جلطة ١٩٠٥ عام يف أصابته حىت مجة، مالية مصاعب

 هذا سفره يف وأوكل والعالج، الدافئ للطقس طلبا املكسيك إىل مثّ جامايكا إىل
 مث. عليه انقلب أن لبث ما الذي أتباعه من واحد إىل صهيون مدينة مدينته أمر

 وغري أخالقية غري ممارسات قضايا يف وأُدين كذلك وأوالده زوجته هجرته
  . ١٩٠٧ عام مارس/ آذار من التاسع بتاريخ رهيبة ميتة مات مث. مشروعة

 ينظر أن ميكن: "دوي وفاة على ألمريكيةا الصحف لبعض تعليقات ونورد
 الدقة بسبب وذلك حدث مبا تفاخروا ما إذا وأتباعه أمحد إىل السماح بعني
  "النبوءة ا حتققت اليت

 هذا يغادر فسوف التحدي دوي قبل ما إذا بأنه القادياين الرجل تنبأ لقد"
 الوقت بعض ستؤجل ايةالنه فإنّ جتاهله إذا ولكنه واآلالم، باهلموم مثقال العامل

 كانت لقد. صهيون مبدينة حتل كارثة معه وسيكون واقع واملوت واقعة أا إال
 قبل دوي ميوت وسوف تسقط سوف صهيون إن العظمى؛ النبوءة هي هذه
  ]١٩٠٧ يونيو/ حزيران ٧ جازيت، دانفيل" Danville Gazette" ["أمحد
 املنازعات بسبب يونصه مدينة تتمزق بينما مزريا موتا دوي مات لقد"

 يونيو/حزيران ٢٣ بوسطن، أوف هريالد" Herald of Boston" ["الداخلية
١٩٠٧[  
  :بوسطن صحيفة تصدر عريض عنوان هو تعليق أقوى كان

 "املسيح أمحد، غالم مرزا هو عظيم"
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        والثالثونوالثالثونوالثالثونوالثالثون    الواحدالواحدالواحدالواحد    الفصلالفصلالفصلالفصل
æbîÛëþa@æa†îè’Ûa@ @

 شهدت فاهلند والصور؛ واناألل من بالكثري مزدانة لوحة اهلند تاريخ إنّ
 بسالم الفاحتون عليها ودخل واألباطرة، وامللوك الطغاة شىت وسقوط قيام
 تسببوا قد فهم انتصروا أم دحروا وسواء احملاربة، العسكر جحافل غزا كما

 مجيعا حضنها يف اهلند وتقبلَتهم وإليها منها هائلة بشريٍة تنقٍُّل حركاِت يف
  .كاألم
 الناس مع التسامح أتباعه علّم حممد فالنيب والتسامح، لإلسالم ةبالنسب أما
 بقوة وليس احلق بقوة ينتصر اإلسالم وأنّ واألديان، األعراق كل من كلهم

  .السيف
 االختالف قبول قاعدة اهلند يف الربيطاين احلكم طبق أخرى، جهة من

 طيافاأل مجيع على منفتحة كانت القانون فأحكام عملي، بشكل والتنوع
 معظمهم، يف مسيحيون الربيطانيني احلكوميني املسؤولني أنّ مبا ولكن. الدينية
 هناك يكون أن دون املسيحي الدين جتاه ميل هناك يكون أن الطبيعي فمن
 نشر يف احلق دين فلكل واحترامها، األخرى الديانات حبقوق مساس أي

 حتقق من الرغم لىوع. الغري عقائد على اهلجوم دون إليها والدعوة عقائده
  .دائما بدقة تتبع مل أا إال عام، بشكل احلرية هذه

 املدنية القوانني عليها نصت اليت املعتقد حرية يفسران حمتمالن سببان هناك
 احلرية هذه أنّ هو األول السبب والتحرر، باالنفتاح اتسمت واليت اهلند يف
 يتم أن الطبيعي من وكان طويل، خماض بعد بريطانيا يف األصل يف ولدت قد

 وبالتايل الربيطانية اإلمرباطورية حكم حتت وقعت اليت البلدان إىل تصديرها
 أنّ إذ اإلمرباطورية مصلحة فهو الثاين السبب أما. الفكري تأثريها حتت
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 اإلمرباطورية أمن على احملافظة هي اهلند يف الربيطانية للحكومة األوىل األولوية
  .الشعب طوائف بني داخلية نزاعات يثري أن ميكن مربر أي ومنع

 الطبيعي من فكان اإلسالمية التسامح تعاليم مع تتماشى احلرية هذه وألنّ
 الكتبة رفض وكما ولكن. املتاحة املعتقد حرية أمحد غالم يقدر أن

 القادياين أمحد غالم والـمالت املشايخ رفض الناصري، املسيح والفريسيون
 أن يستطيعوا مل ولكنهم دعواه، وتكفر تنكر اليت الفتاوى إصدار طريق عن

 أخرى، جهة من. أتباعه عدد ازدياد منع أو دعوته يف االستمرار من مينعوه
 كل أنّ مبا أمحد لغالم فوفقا الربيطانية، احلكومة ضد اجلهاد دعوة أمحد رفض
 هاداالضط من خوف دون عقيدته وينشر دينه شعائر ممارسة يستطيع مسلم

  .ظلمه ضد اجلهاد يستوجب ما هو الظامل احلكم وحده. اجلهاد هلذا معىن فال
ومع أفغانستان، اجلارة لدى متاما مرفوضة كانت هذه النظر وجهة ولكن 

 حيث من اهلند يف الربيطانية احلكومة تفوق واقع تقبل قد األفغاين احلاكم أنّ
 أو دينية معتقدات تسرب لقبول امستعد أبدا يكن مل أنه إال العسكرية، القوة

 سلطته، من التقليل شأا من ميكن ما خاصة حدوده، إىل اهلند من سياسية
 يف األفغان املشايخ باستمرار عليها وحيرض ينشرها كان اليت القتال فتعاليم
 وإلبقاء البالد على لسلطته األساسية الدعامة هي كانت الشعب أوساط

 كارثية زمية منيت أن وبعد لربيطانيا بالنسبة ماأ. احلدود خلف الربيطانيني
 أفغانستان تدِخل ال أن األفضل من أنه رأت أفغانستان، غزو حماولتها عند

 ذات لتكون الظاهري باستقالهلا حتتفظ تدعها وأن اإلمرباطورية بلدان ضمن
 روسيةال اإلمرباطورية ديد وبني الربيطانية اهلند بني حمايدة كأرض أكرب قيمة

 حاجزا شكلت أفغانستان معظم تغطي اليت الوعرة العالية فاجلبال. احملتمل
 البلدين بني نزاع موضع كانت اليت األراضي وأما اهلند، وبني بينها طبيعيا

 هذه يف األفغاين اجلانب ممثل وكان دوراند، جلنة إىل فيها البت آل فقد
  .اللطيف عبد سيد امسه املقام رفيع نبيل رجل املباحثات
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 الرجال أكثر من وواحدا خوست ملنطقة زعيما اللطيف عبد السيد كان
 امتدت األراضي من شاسعة مساحات امتلك إذ أفغانستان؛ يف وتأثريا ثراء
ـُربي منصب وشغل وأفغانستان، اهلند بني  امللك كان عندما – امللك م

 على امةالعم وضع من هو اللطيف عبد كان امللك تتويج حفل ويف - صغريا
  .أفغانستان ملك عرش باعتالئه إيذانا رأسه

 القرآن علوم على الواسع باطالعه وعرف متعلما رجال اللطيف عبد كان
 وتقديرا الرجل هذا بعلم واعترافا اإلسالمي، والفقه النبوية واألحاديث

 وأيضا ،)زاده دأخون( و )زاده صاحب( لقب عليه أطلق فقد له واحتراما
 أفغانستان أحناء كل من الناس توجه). الكبري العامل الشيخ يأ (املولوي لقب

  .بيته يف كتبها مجع اليت الكبرية مكتبته من وليستفيدوا يده على ليتتلمذوا
 دوراند جلنة أعضاء بني جرت اليت املداوالت فترة يف الطبيعي من كان

 دعوات العمل أيام اية يف يكون أن املشاورات من طويلة أليام امتدت اليت
 أخرب املسائية اللقاءات هذه من واحدة ويف اجلانبني، أفراد بني متبادلة ضيافة
 بايع قد أنه زاده صاحب اللطيف عبد اهلندي اجلانب عن حاضرا كان رجل
 املوعود املسيح هو أمحد غالم أنّ له وذكر ،أمحد غالم مرزا يدي على

 بعض اللطيف عبد دياهلن الرجل أعطى مث اإلسالمي، املعتقد حسب ظهوره
  . أمحد غالم كتب

 املراسالت هذه انتهت مث أمحد، مبراسلة اللطيف عبد بدأ احلادثة هذه بعد
 مث هناك الوضع ليدرس قاديان إىل تابعيه من واحدا اللطيف عبد أرسل بأن

  .الرمحن عبد هو الشخص هذا اسم كان سرياه، عما واٍف بتقرير إليه يعود
 عاد مثّ أشهر، ثالثة مدة فيها ومكث قاديان إىل محنالر عبد سافر وبالفعل

 من به تأثر ما وكل قاديان يف تعلمه ما كل له وأفرغ اللطيف عبد إىل
 عبد به جاء ما على االطالع وبعد. أمحد غالم تعاليم نتيجة انطباعات
 أكثر، األمر ليدرس قاديان إىل بنفسه يذهب أن اللطيف عبد رأى الرمحن،
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 أنّ الفصل هذا يف الحقا سيتبني وكما الواقع أرض على جرى الذي ولكن
  .أمحد سيبايع اللطيف عبد

 اللطيف عبد السيد إىل فقط يتحدث مل كابول إىل الرمحن عبد عاد ملا
 اجلميع إىل يتحدث جعلته تعلمه مبا سعادته إنّ بل قاديان، يف رآه عما

. اجلهاد عن اطئاخل باملفهوم اإلقرار أمحد غالم رفض عن وخاصة عالنية،
امللك إىل ووصلت طريقها شقت أن لبثت ما اجلديدة األفكار هذه ولكن 
 أمر توضيح من بد ال وهنا الرمحن، عبد باعتقال الفور على أمر الذي

 حدث أن جدا النادر من فالواقع الوقت، ذلك يف أفغانستان يف احملاكمات
 أكرب كان إما تهمامل فالشخص ما، متهم أمر يف للبت حمكمة أي وانعقدت

 وجهة من احملاكمة، عناء تكبد من أصغر شأنه يكون أن وإما يحاكم أن من
 كان بينما وببساطة، وهكذا. أيسر أمرا منه التخلص فكان وعليه نظرهم،

  .حماكمة دون ليال شـنق السجن يف الرمحن عبد
 فريضة ألداء للسفر ١٦امللك من اإلذن اللطيف عبد طلب سنتني مرور بعد

 – وإمنا فحسب بالسفر اللطيف لعبد اإلذن امللك مينح ومل مكة، يف احلج
 رحلته نفقات بتغطية كفيال املال من مبلغا أهداه - وصداقة حمبة وكعربون

 يستفيد أن اهلند يف ممتلكاته تفقد عقب قرر اللطيف عبد السيد لكن. الطويلة
 بالرجل ويلتقي قاديان على ليعرج حجه رحلة له تتيحها اليت الفرصة من

 اليت -احلج رحلة هناك من يستكمل مث طويلة، فترة منذ يراسله فتئ ما الذي
  .أبدا يستكملها مل

 غالم أتباع بناه الذي الضيافة بيت يف ونزل قاديان إىل اللطيف عبد وصل
 الرئيس اجلامع من معدودة دقائق مسرية بعد على يقع والذي حديثا، أمحد
 املغرب، قبيل. الطويلة وحواراما لقاءاما متت يثح أمحد غالم دار وِمن

 به، اخلاص املانغو أشجار بستان يف ليتمشى يذهب أمحد غالم كان وعندما
                                                 

 )املترمجة. (الرمحن عبد املولوي قتل الذي غري ملكا كان 16
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 أتباعه ومع معه وجيلس يصحبه اللطيف عبد فكان الضيافة ببيت مير كان
 أيضا املانغو مثرات وأحيانا األفكار معهم ويتبادل األشجار ظالل يف كذلك
  . األنواع ةاملختلف

 غالم ويعتقده يقوله ما كل مع تام انسجام يف نفسه اللطيف عبد وجد
  .أمحد

: اللطيف عبد فأجاب به، اإلميان إىل قادته اليت الكيفية عن مرة أمحد سأله
 أنا: كذلك وأضاف. إليك قادين ما هو الكرمي القرآن كان شيء، كل فوق

 املستقيم، الصراط عن احلالية الفترة يف ضلوا قد املسلمني معظم بأنّ مقتنع
 وأفعالُهم احلقيقي، اإلميان من خالية قلوم لكن مسلمني، أنفسهم مسوا وإنْ
 وممارسام، مبذاهبهم حاليا فاملسلمون باإلميان، الظاهري إقرارهم تطابق ال

 وجتاوزاٍت خطرية وِبدع كربى أخطاء هاوية يف تردوا وأقواهلم، بأفعاهلم
 � األكرم الرسول علّمها اليت والتقوى الدين إنّ. اإلهلية رلألوام جسيمة

 من تقريبا اختفى قد عندهم كان الذي واليقني واإلميان واإلخالص لصحابته
 كتب قرأت لقد. جمددا يدعو احلايل اإلسالم حال إن. األرض وجه على

 قدمتها اليت احلجج على وقفت وقد دعواك، ا كانت اليت حضرتك
الكرمي، القرآن على هاوعرضت براهني كل يؤيد تعاىل اهللا كتاب فوجدت 

  .قلتها مجلة كل الكرمي القرآنُ صدق لقد حضرتك،
 أمحد غالم قبول إىل جذبه أمر أول أن آخر موضع يف اللطيف عبد قال

 يرجع ولن مات عيسى أنّ يقول فالقرآن مرمي، ابن عيسى وفاة مسألة كان
 سوف تعاىل اهللا بأنّ صريح وعد هناك ولكن رى،أخ كرة الدنيا هذه إىل

 نيب قبل من استخِلف كما للدين وجمددين � للنيب خلفاء إرسال يف يستمر
 قد � موسى النيب خلفاء سلسلة أنّ وكما. أمته يف � موسى اهللا

 فكذلك الدينية، احلروب أبدا يؤيد مل الذي � الناصري بعيسى ختمت
  .وأخالقه مرمي بن عيسى بروح متسمة � نيبال خلفاء سلسلة خامتة كانت
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 والذي: "اللطيف عبد وبني بينه كانت اليت واملودة احملبة أمحد يصف
 مزيد ال مبا متفانيا صادقا دعواي وتصديق طاعيت يف وجدته لقد بيده، نفسي
 نورانيا وجهه كان. بالعطر مليئة كزجاجة حبيب، مفعما وجدته لقد. عليه
 هي املرحوم الويل هذا ا يتحلى كان صفة أروع إن. انيانور قلبه كان كما
 شبهته لو حبيث اإلميان قوي كان... حقيقة الدنيا على الدين يقدم كان أنه

 هذا على أثين كلمات بأي... ناقصا تشبيهي يكون أن خلشيت جبل بأعظم
 من الرديء ينبذ كما طاعيت يف وروحه وعرضه ماله نبذ الذي املرحوم الويل

  .]١٠ ص ،٢٠ جملد الروحانية، اخلزائن الشهادتني، تذكرة". [األشياء
 بعدم قراره اختذ قاديان، يف أسابيع بضعة مكث أن وبعد اللطيف عبد أما

 واحلكمة املعرفة من للمزيد حمتاجا أجدين أنا: قائال مكة إىل للحج الذهاب
  .اإلميان قوة مصدر هي اليت

 العالمات أمحد مع اللطيف عبد تناول ،الروحاين العلم طلب زيارة ويف
. اللطيف عبد ا وآمن قبلها واليت صدقه، تؤيد أنها أمحد قال اليت السماوية

 أو اددين من واحد يكن مل بينما نبيا أمحد غالم كون مسألة وتناوال كما
  .نبيا اإلسالم نيب خلفاء من

 وال األنبياء خاتم كان اإلسالم رسول أنّ أمحد غالم قال النقطة هذه ويف
 سيكون اإلسالمية لألمة املوعود املسيح بصفته أمحد ولكن بعده، تشريعي نيب
 .حممد سيده لنبوة انعكاسا ظليا نبيا سيكون جديدة، شريعة بدون ولكن نبيا
 يف تفاىن ألنه به عليه تعاىل اهللا أنعم قد املقام وهذا الروحانية الدرجة هذه إنّ

 اهللا قال وحي ففي كظلّـه، تبعه حىت كاملة طاعة وأطاعه حممد سيده خدمة
  . نبيا اهللا اصطفاك لقد أمحد يا: معناه مبا أمحد لغالم تعاىل

 أمحد غالم من ويسمع قاديان يف يقيم اللطيف وعبد شهور بضعة مضت
 أفغانستان، إىل العودة قرر أن لبث ما مث. وبايعه املوعود املسيح بأنه أيقن حىت

 اللطيف عبد تلقى فقد حتفه إىل متوجه أنه قلبه قرارة يف يعرف كان ولكنه
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 حدس لدي: أمحد أخرب وقد. "رأسك قدم.. رأسك قدم": يقول إهلاما نفسه
  . أخرى مرة حضرتك وجه أرى لن وأين قريبة اييت بأنّ ينبئين

 أنه لو كما قلبه يف بثقل يشعر أنه للجميع أمحد أعلن الرحيل يوم ويف
 اللطيف عبد مع أمحد مشى الوداع حلظة حانت وملا. محيما صديقا سيفقد
 يف قطعاها قد كانا اليت املسافة قاديان، من انطالقا األوىل أميال الثالثة مسافة

 بينما قاديان إىل أدراجه وعاد صاحبه أمحد فارق مث السعيدة، اجتماعاما أيام
  .أفغانستان إىل رحلته اللطيف عبد تابع

 حتفه إىل متوجه بأنه يعلم أنه ألصحابه اللطيف عبد أسر الالحقة األيام يف
 اللطيف عبد قال اإلسالم، بعث سبيل يف شهيدا سيكون اهللا شاء إن وأنه

  ".الدماء إىل حاجة يف أفغانستان"
 الالزم املال عن فضال باحلج اإلذن امللك من أُعطي قد اللطيف عبد أنّ مبا

 فيها يشرح رسالة امللك إىل يرسل أن اهلند يف لزا ما وهو قرر فقد للسفر،
 ولألسف ولكن. قاديان نزوله وأسباب سابقا املقررة احلج رحلة عن عدوله
 قد اللطيف فعبد. ومستشاريه للملك بالنسبة الصفعة أثر الرسالة هلذه كانت
 منذ املسلمون به وعد الذي املوعود باملسيح التقى قد أنه رسالته يف أورد
 ولنبيه وجل عز هللا طاعة - اللطيف عبد أي وأنه عام، وثالمثئة ألف من أكثر
 عبد تلقى وقد. السنة تلك يف احلج رحلة عن ويرجع قاديان يف يبقى أن قرر

 الرد وكان قاديان يف يزال ما وهو بالفعل رسالته على امللك من ردا اللطيف
 عبد عِلم. سرعةال وجه على كابول وإىل أفغانستان إىل العودة على حيثه

 امللك ألِخي املعقول غري من ألنه فعال صادقة تكن مل الرسالة أن اللطيف
 حبكم فهو البساطة، هذه بكل املوعود املسيح جميء قبول له التابعني والقضاة
 أنكروا الذين والفريسيني الكتبة عن خيتلفون ال أم جيدا يدرك م معرفته

 تعاىل اهللا قضاء قبول من بد ال أنه رأى فقد هذا ومع الناصري، املسيح بعثة
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 رسالة كذب أو صدق عن النظر بغض أفغانستان إىل يعود وأن له املقدر
  .امللك

 ورجال عائلته ِقبل من الكبري بالترحاب واستقِبل خوست، إىل أوال وصل
 يف املوعود املسيح نزول بشرى هلم اللطيف عبد وزف. املنطقة يف القبائل
 رفع بيته يف جالس وهو يوم ذات إنه وحىت حزينا، كان نفسه ولكنه. قاديان

 تعاىل؟ اهللا سبيل يف راضيتني األغالل ستحتمالن هل: وقال إليهما ونظر يديه
: فأجاا األمر؟ ما هكذا، تتكلم ملاذا له وقالت زوجته حينها فانتبهت
 كما ليوما ذلك ظهر وبعد. العصر صالة بعد ستعرفني العصر، بعد ستعرفني

 جاؤوا خوست، إىل خيوهلم على امللك رجال جاء زوجته أخرب قد كان
 وإىل عائلته إىل توجه معهم، يرحل أن وقبل. قالوا كما كابول إىل ليأخذوه

 كونوا إياه، علمتكم وما به أخربتكم ما احفظوا راحل، إني: هلم وقال أتباعه
 غادرهم مثّ. معكم ا أؤمن اليت عقيدتكم وعلى إميانكم على واثبتوا أقوياء

 احتشدوا قد املدينة أهل ليجد حصانه على كابول ووصل امللك رجال مع
 عبد وكان املأل، على انتشرت كانت فعله ما أخبار ألنّ الطريق، على

: معلقا وقال احملتشدة اجلموع بني بنظره أجال مثّ. جيدا هذا يعرف اللطيف
  .املوكب هذا عريس أنا

 غضب من شك أدىن هناك يكن مل امللك، إىل اللطيف عبد وصل وملا
. خائن إنه بغيضة رائحته إنّ عين، بعيدا أبقوه: قائال احلراس أمر الذي امللك

 مثانية حنو وزا يبلغ ثقيلة حديدية بسلسلة اللطيف عبد يقيد أن امللك أمر مث
 طيفالل عبد على يكون حبيث بكاحله السلسلة هذه تربط وأن كيلوغرامات

  .امللك قصر يف ضيقة زنزانة يف يسجن وأن حترك، كيفما محلها
 جدا، رديئة ظروف حتت مسجون اللطيف عبد والسيد أسابيع ستة مرت

 األغالل بسبب نفسها الزنزانة داخل احلركة عليه الصعب من كان حبيث
 وسيلة أي الزنزانة يف يكن مل ا، بتكبيله امللك أمر اليت الثقيلة والسالسل
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 يقدم ومل مظلمة، شبه باألحرى أو اإلنارة خافتة وكانت الشخصية، للنظافة
 كان اللطيف عبد السيد أن بالذكر جيدر. الطعام من اليسري النزر سوى له

 والعمل العلم طلب يف عمره وأمضى عمره، من اخلمسينيات يف رجال
 أنه لكامل فظن كرمية، عائلة من رجال وكان الفكرية، واملناظرات الفكري
 عبد وسيخر إرادته حيطم سوف القسوة البالغة الظروف هذه حتت بوضعه
 العفو فطَلَب. أمحد غالم يف اجلديد معتقده عن ارتداده معلنا اللطيف

 كبري، وتسامح مثينة فرصة امللك نظر وجهة من اجلديد املعتقد عن واالرتداد
 طلب خيار دائما لديهم يكن مل امللك سجناء أنّ املعروف من كان ألنه

 إذ السجن، داخل القصري عمره باقي يقضي كان امللك سجني إن إذ العفو؛
. عاجال بإعدامه األمر يصدر أو السجن يف يقتله من له يرسل كان ما غالبا

 أفغانستان يف وإمنا امللك لدى فقط ليس العالية اللطيف عبد وملكانة ولكن
 أمحد بغالم إميانه عن بالعدول إلقناعه مستمرة حماوالت هناك كانت كلها،

 أهم من وكان امللك مربي كان اللطيف فعبد. منتظرا مسيحا القادياين
 من اآلالف له تبدي كانت حيث منطقته يف قبليا زعيما وكان مستشاريه،

 عن توبته هو يعلن أن األيسر من وسيكون ووالء، احترام كل العائالت
  .إعدامه من بدال أمحد بغالم اعتقاده

 عن توبته أعلن إذا أنه مبعىن تاب؛ إذا بأنه اللطيف عبد وِعد وبالفعل،
 وستعاد وأراضيه أمالكه له ترد سوف منتظرا مسيحا أمحد غالم مبرزا اعتقاده

 الذين وزوجته، أوالده حىت اجلديد، إميانه على عقوبةً خسرها اليت األلقاب له
 كذلك وهم فقر عيشة يعيشون اآلن وصاروا وأرضهم دارهم من طردوا
 من دارهم إىل العودة مبقدورهم يكون سوف تتهددهم؛ مجة أخطار حتت

 عنها، وأشاح اإلغراءات هذه كل إىل يلتفت مل اللطيف عبد أنّ إال. جديد
 ألنّ وليس وأوالده، زوجته على أفعاله عواقب مدركا يكن مل ألنه ليس

 كان اليت املريعة الظروف نّأل وليس وكاحليه، يديه حتفر مل واألثقال األغالل
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 ألن ولكن باآلالم، جسده ترهق مل فيها وضع اليت الرهيبة الزنزانة يف يكابدها
 علما وآتاه وذكاء، عقال بفضله حباه-  امللك على يرد كان كما تعاىل اهللا

 طويل حبث بعد احلق وجد وأنه والباطل، احلق بني يفرق أن يستطيع واسعا
 املسيح هو بأنه كامال إميانا أؤمن: "يقول فكان ةعميق ودراسة وحثيث
 من علي أحب هو هذا إمياين ولكن حيايت سيكلفين إمياين أنّ أعرف. املوعود
  ."الدنيوية العالقات كل ومن حيايت

 بالكالم يرد كان امللك أمام اللطيف عبد السيد فيها أُحضر مرة وكل
 حيايت كلفين لو حىت عنه أحيد أن أستطيع وال احلق وجدت لقد: قائال نفسه

 اعتقاله منذ أشهر أربعة بعد أي أخرى أسابيع ستة وبعد. احلق على فسأموت
 نفد قد كان الذي امللك أمام أخرى مرة اللطيف عبد أُحِضر -منـزله من

 فلن أمحد بغالم إميانه عن ارتد إذا بأنه إياه واعدا اللطيف عبد وخاطب صربه
 والشرف األلقاب من مزيدا إنّ بل فحسب السابقة ابهوألق أراضيه إليه تعاد

 مرتد كخائن فسيدان عليه، هو ما على مصرّا بقي ما إذا أما بانتظاره، الرفيع
 ولكن. املوت حىت باحلجارة الرجم ستكون عقوبته وأنّ ومهرطق الدين عن
 ما،دائ يردد كان كما احلق، عن االرتداد على يقدر ال. يرتد مل اللطيف عبد

 الدنيا احلياة هذه يف األرضية واالبتالءات العذاب أنّ كذلك يقول وكان
 اهللا بعثه الذي املوعود املسيح أنكر إذا ولكنه اية إىل األمر آخر يف ستؤول

ا سيكون اآلخرة يف عذابه فإنّ وجلّ عزيعرف أنه اللطيف عبد يقول. أبدي 
 على يربهن أن يستطيع وأنه املنتظر املسيح هو القادياين أمحد غالم أنّ ويوقن

 الذين املشايخ من أي مع يدخل أن استعداد على وأنه الكرمي القرآن من هذا
 سيسوقها اليت احلجج فُندت فإذا األمر، هذا ملباحثة مناظرة يف امللك خيتارهم

  .ويعاقب يدان أن ينبغي عندها املشايخ قبل من عقالنيا اللطيف عبد
لالبقاء السلمية األخرية والفرصة األخري املخرج املباحثة ههذ امللك عد 

 يف جتري أن تقرر اليت للمباحثة شيوخ مثانية واختري اللطيف، عبد حياة على
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 الناس من غفري مجع وحضر احملدد، اليوم وجاء. كابول يف الكبري املسجد
 ولكنهم النظارة، من كبري عدد كذلك هناك وكان الكبرية املناظرة ليشهدوا

 لعبد يتيحوا مل فاملشايخ اللطيف، عبد من واحدة كلمة مساع من يتمكنوا مل
 كل يكون أن واشترطوا الناس، أمام عالنية واحلديث أفكاره طرح اللطيف

 كتابيا اقتباسات أو مراجع أو تعليقات أو آراء من اللطيف عبد سيقوله ما
  .وعالنية جهرا هم ويردوا إليهم وميرر

 عصرا، الثالثة حىت واستمرت صباحا السابعة الساعة يف احثةاملب بدأت
 من ليتمكن اللطيف عبد يدي من نزعت قد واألغالل األصفاد أن وصحيح
ـُشهرين باحلراس حماطا كان لكنه الكتابة،   . الوقت طول باجتاهه سيوفهم امل

 وقف وعندها العصر صالة من الفراغ بعد املكتوبة، املباحثات انتهت مث
 الرجل هذا بأنّ تؤمن كنت إذا: عاٍل بصوت وسأله املشايخ من احدو

 بأنه تعتقد وهل الناصري؟ املسيح عن تقول فماذا املنتظر، املسيح هو القادياين
 وهو رِوي، كما واحترام، قوة بكل اللطيف عبد رد السماء؟ من سيرتل
: قائال أسابيع ستة من كابول إىل جميئه منذ يغريها مل اليت املمزقة ثيابه يف يقف

 الرسل، مجيع توىف وكما � نبينا توفّى كما تعاىل اهللا توفّاه نيب هو املسيح إنّ
 اهللا كتاب يف جاء حرف بكل أؤمن وأنا احلقيقة هذه يقر الكرمي والقرآن

 قد رسولٌ إال حممد ما: الصديق بكر أيب مقولة اللطيف عبد واقتبس. تعاىل
 صحابة كبار ظن عندما قاهلا قد بكر أبو كان اليت -الرسل قبله من خلت
 بسبب موسى ذهب كما ربه مليقات ذهب قد وأنه ميت مل أنه حممد النيب

  .نبيهم على احلزن وشدة ذهوهلم
 مات وكذلك ماتوا قد الرسل مجيع بأنّ قائال اللطيف عبد السيد وتابع

 أنّ وكما اخلَـلْق، يعمج يف تعاىل اهللا سنة وهذه ،� األكرم الرسول نبينا
 مرمي ابن املسيح كذلك يعود فلن ثانية مرة الدنيا احلياة إىل يعود لن � حممدا
�.  
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 أم وأعلنوا اللطيف عبد السيد مهامجني شديد حبنق املشايخ انفجر وهنا
 ألنه اإلسالم دين عن ارتد قد وأنه وارتداده كفره يف شك أي لديهم يبق مل

 على وبناء. الزمان آخر يف منها ونزوله السماء يف مرمي ابن املسيح حياة أنكر
 فيها يعلنون رمسية فتوى الثمانية املشايخ أعد قد مباحثات، من جرى ما

 كرة زنزانته إىل اللطيف عبد أُعيد فقد وذا. اإلسالم ملة عن وارتداده كُفره
  .الثقيلة واألغالل بالسالسل ومقيدا مكبال أخرى

 ويف. اإلعدام حكم إلصدار متهيدا للملك رمسي بشكل الفتوى سلّمت
 بالقصر اخلاصة اجلمهور قاعة إىل اللطيف عبد السيد أُخذ التايل اليوم صباح
ـّا الناس، من كبري عدد بالفعل احتشد قد كان حيث  امللك وصل ومل

 فأجاب ستتوب؟ فهل. امللة عن مرتدا إعالنك متّ لقد: اللطيف عبد خاطب
 امللك فكرر. حيايت ألنقذ أكذب ولن احلق عن أتوب لن :اللطيف عبد

 ولن احلق عن أتوب لن: اإلجابة اللطيف عبد وكرر تتوب؟ ألن: سؤاله
 تشفق أال: ليحضه حينها امللك له فقال. تعاىل اهللا أمر أطيع وإين أكذب،

 اسم فإنّ اللطيف عبد حالة ويف ألنه بنفسك؟ ترأف تكن مل إن عائلتك على
 جرى كما اقترفه، الذي الكفر هذا يرثون وسوف بالعار يلطخ وفس عائلته
 اهللا معاذ: أخرى مرة رفض اللطيف عبد ولكن. البلد تلك يف املشايخ حكم

 يف نسب وال عشرية ينفعين ولن قليل، متاع الدنيا احلياة هذه احلق، أُنكر أن
 وسأموت ايتحي من أهم ديين إنّ ألجلها، إمياين عن أرجع فلن اآلخرة احلياة

 يف حمل للشك عاد ما بأنه غاضبني املشايخ صاح وكعادم، وهنا. سبيله يف
 املوت، حىت رمجه من البد وأنه ملته، عن ومرتدا لإلسالم عدوّا الرجل كون

 حىت باحلجارة رمجا اللطيف عبد بإعدام األمر امللك فكتب ميوت، أن بد ال
  .املوت
 :القرآن من واقتبس األمر اللطيف عبد تقبل اهللا لقضاء كامل وبتسليم 
 �تشعرونَ لَا ولَِكن أَحياٌء بلْ أَموات اللَِّه سِبيِل ِفي يقْتلُ ِلمن تقُولُوا ولَا�
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 احلق اإلسالم سبيل يف شهيدا وسيكون فسيحيا قُتل وإن فهو] ١٥٥: البقرة[
  . والصديقني الشهداء بصحبة وسيحظى

 أنفه يف ثقب وأُحدث رقبته، على احلُكم ورقة علّقت امللك أمر على بناء
 ساحة إىل - يهينوه أن أرادوا إذ - كاحليوانات منه ليجر حبل فيه وأدخل
  .اإلعدام

 مطِلقة الغوغاء حشود جتمهرت اإلعدام، ساحة إىل الطريق وعلى
 مكبال اللطيف عبد فيه جر الذي املوكب وراء واالزدراء اللعن صيحات

 واملشايخ القضاة كان وكذلك حاضرا امللك كان. والسالسل ثقالباأل
 اآليات بتالوة اللطيف عبد بدأ والضوضاء اجلموع ووسط. امللك ورجاالت

 لَا ربنا� :البالء حني السماوية والقوة املدد املسلمون ا يطلب اليت القرآنية
 آل [�الْوهاب أَنت ِإنك رحمةً لَدنك ِمن الَن وهب هديتنا ِإذْ بعد قُلُوبنا تِزغْ

  ]٩: عمران
 األورويب وهو ،)الـمطلق امللْك حتت (كتاب مؤلف مارتن. ف يقول
 كل شهد والذي الفترة تلك يف أفغانستان يف موجودا كان الذي الوحيد

) سانغ سياه (تسمى اإلعدام ساحة كانت: "اللطيف بعبد املتعلقة األحداث
 وتحيطها منها ميلني بعد على وتقع املدينة حدود خارج صغرية تلة وهي
  ".باألحجار مليئة أرض

 األحد عبد األكرب والقاضي خان اهللا نصر وأخوه حاضرا امللك وكان
  .راجلة الغفرية باجلموع الساحة غصت بينما جيادهم، صهوة على

 عبد وجعل اإلعدام، لغرض أعدت حفرة هناك الساحة هذه منتصف يف
  .خصره إىل وملئت فيها يقف اللطيف

 وتربأت توبتك أعلنت إذا حىت: اللطيف عبد امللك خاطب األخرية للمرة
 عبد أنّ إال. أُنقذك فسوف املسيح أنه يدعي الذي القادياين الرجل من اآلن

  .يتربأ مل اللطيف
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 رأس باعتباره األحجار، بإلقاء سيبدأ من أول هو األكرب القاضي كان 
 أنّ ومبا للشريعة ِوفقا أُدين قد اللطيف عبد السيد أنّ ومبا البالد يف الشريعة
 تنفيذ من إذا بد فال ابتداء، احلكم ومصدر الشريعة على احملافظ هو القاضي
 ظهر عن األكرب القاضي ترجل وبالفعل. األول احلجر يلقي وأن بيده احلكم
 عبد السيد كان احلجر تقاطبال يهم كان وفيما األرض على ووقف جواده

 وأَلِْحقِْني مسِلما توفَِّني والْآِخرِة الدنيا ِفي وِليي أَنت� :آية يتلو اللطيف
اِلِحنيا نطق كلمات آخر هذه وكانت] ١٠٢: يوسف [�ِبالص أن قبل 

 ولكنه صدره على رأسه تدىل حبيث بقوة جبينه صدم حبجر القاضي به يرمي
 عليه صوب كل من األحجار واالت قوي حبجر امللك فرماه ثانية أسهر رفع

. احلجارة من كومة حتت دفن قد اللطيف عبد كان معدودة دقائق وخالل
  .١٩٠٣ عام يوليو / متوز شهر من عشر الرابع يوم هذا كان

 اليوم يف سيحيا بأنه معناه ما قال قد اللطيف عبد كان سابق، وقت يف
 جسده حراسة تتم أن أمر امللك ولكن -استشهاده إىل ارةإش وهذا السادس
 ستحل كبرية كارثة بأنّ قال قد كذلك اللطيف عبد وكان. مشددة حراسة

  . كذلك وأخيه امللك ستطال وأنها بأفغانستان
 يف حصل ما عينه بأم رأى أسلفنا كما عيان شاهد وهو مارتن. ف يقول
 املولوي فيه قُتل الذي اليوم مساء ثامنةال الساعة عند: "الليلة تلك يف كابول

 كما فجأة توقفت مث ونصف ساعة مدة هوجاء عاصفة هبت اللطيف، عبد
  . املولوي روح مرور أنها الناس فقال اعتيادي غري شيئا هذا وكان. بدأت
 السابقة التفشي أمناط ووفق التايل اليوم يف بعدها الكولريا وباء انتشر مثّ

 سنوات، أربع بعد يكون أن يتوقع األقرب التفشي فإنّ وباء،ال هلذا واملعروفة
دذا املولوي نبوءة من جزءا أيضا هذا فعالرعب واألمري امللك متلك و 

  ."حتفهم هذا يف رأوا ألم الشديد
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 اللطيف عبد املولوي إعدام بعد مات من أول إنّ قيل: " مارتن. ف يتابع
 حكموا الذين املشايخ بعدها وعاش ،خان اهللا نصر األمري وابن زوجة هو

 قد أحدهم أن املؤكد ومن. أرواحهم على شديد رعب يف اللطيف عبد على
 مشددة احلراسة ظلت اإلعدام تلت اليت يوما أربعني وملدة. بالكولريا أصيب

 معرفة من الرغم وعلى. الصاحبزادة جثة غطت اليت احلجارة أكوام على
 لعقوبة املتساهل يعرض قد املكان مراقبة يف اون أدىن أنّ احلراس اجلنود
 وباء شغلهم قد كابول يف والناس فاجلند تراخت، احلراسة أنّ إال املوت،
  ".اللطيف عبد ملقتل التايل اليوم يف تفشى الذي الكولريا

 على احلراسة أنّ - اللطيف عبد تالميذ من واحد وهو نور أمحد عرف ملا
 حتت بالتسلل أصحابه من وبضعة هو قام ا،أوهل يف كما مشددة تعد مل القرب
 املقربة إىل وأخذوها اجلثة واستخرجوا اإلعدام ساحة إىل الظالم جنح

 مضى اليت اجلثة أنّ الحقًا، التالميذ هؤالء قال. وإجالل بالغ باحترام ودفنوها
 جديدة تبدو كانت اجلروح وأنّ تلف أي يصبها مل يوما أربعون عليها

  .كاملسك طيبة رائحة ثةاجل من تفوح وكانت
: اجلرمية هذه على تعليقه من ونقتبس اللطيف، عبد إعدام أمحد غالم أدان
 ارتِكبت اليت الشنيعة اجلرمية تلك على فَلْتشهدي أفغانستان، أرض يا"... 
 كُنِت ألنك تعاىل اهللا عني من سقطِت لقد! التعيسة األرض أيتها يا! فيك

  ]٧٤ص: الشهادتني تذكرة[".العظيم الظلم هلذا مسرحا
أوصى اللطيف عبد على الشديد حزنه من الرغم وعلى أمحد غالم ولكن 
 اهللا ألن وابتِهجوا افرحوا: "ألتباعه وقال اإلميان، على والثبات بالتسامح

 عليكم وستنـزل املالئكةُ، فستعلِّمكم واإلميان بالصدق متسكتم إنْ. معكم
 كل عند معكم اهللا وسيكون القدس، بروح وستنصرون السماء، من السكينةُ
 الروحانية، اخلزائن الشهادتني، تذكرة." [أبدا أحد عليكم يتغلب ولن خطوة،

  ]٦٨ ص ،٢٠ جملد
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 السماوات خالق به أنبأ مما إنه! مجيعا الناس أيها جيدا ِامسعوا: "ووعدهم
 نيغالب وجيعلهم العامل، أحناء كل يف هذه مجاعته ينشر سوف أنه واألرض

 يذكر ال حني لقريبة إا بل آلتية، األيام وإن والربهان، باحلجة اجلميع على
 املذهب هذا يبارك سوف اهللا إن. املذهب هذا إال والشرف بالعز الدنيا يف

 القضاء يف يفكر من كل وخييب للعادة، خارقة كربى بركات اجلماعة وهذه
  ...القيامة يوم إىل الغلبة هذه تستمر وسوف عليها،

 املوجودين معارضينا مجيع إن. أحد السماء من يرتل لن أنه جيدا ِاعلموا
 السماء من نازلًا مرمي بن عيسى منهم أحد يرى ولن ميوتون، سوف اليوم
 بن عيسى أيضا منهم أحد يرى ولن خيلفوم، الذين أوالدهم ميوت مث. أبدا
 ابن يروا لن أيضا همولكن أوالدهم، أوالد ميوت مث. السماء من نازلًا مرمي
 واالضطراب، القلق قلوم يف اهللا يلقي سوف وعندها. السماء من نازلًا مرمي

 تغير قد العامل وأن انقضت، قد الصليب غلبة أيام إن: أنفسهم يف فيقولون
 هذه من العقالء ينفر سوف فحينئذ بعد؟ يرتل مل مرمي بن عيسى ولكن متاما،

 ويستويل إال اليوم هذا من الثالث القرن ينقضي لنو واحدة، دفعةً العقيدة
ا كان سواء عيسى، نزول ينتظر من كل على الشديدان والقنوط اليأسمسلم 

 واحد دين إال العامل يف يكون فال الباطلة؛ العقيدة هذه فريفضون مسيحيا، أو
 بيدي، البذرة تلك زرعت وقد البذرةَ، ألبذر جئت لقد. واحد وإمام
 تذكرة." [منوها يعرقل أن أحد يستطيع ولن وتزدهر، اآلن تنمو وفولس

 ]٦٧-٦٦ ص ،٢٠ جملد الروحانية، اخلزائن الشهادتني،
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        والثالثونوالثالثونوالثالثونوالثالثون    الثانيالثانيالثانيالثاني    الفصلالفصلالفصلالفصل
sÈi@âý�⁄a@ @

 لكن عاما، وستني ستة قرابة أمحد غالم عمر صار ١٩٠١ عام حبلول
 البسام فوجهه ؛سنياخلم عمر يف عليه كان عما كثريا ختتلف مل العامة هيئته
 يوجد وال السن هذه مثل يف عادة تكون اليت التجاعيد من خيلو كان دائما

 ما اخلمسني أمتّ أن منذ الفضي اللون شعره وكسا للعبوس، أثر جبينه يف
 املشي مبقدوره زال ما كان. حركته وخفة مته يوحي ال مهيبا منظرا أعطاه
 وملدة أميال، سبعة ميشي كان قليلة حيانأ ويف اليوم، يف مخسة أو أميال أربعة

 صحة على ليحافظ اهلندية الصحية النوادي بعض أمحد قصد الزمن من قصرية
  .ونشاطه جسده
 عمله حجم من يقلل ومل أبدا، أمحد غالم أداء على العمر تقدم يؤثِّر مل

 لبعض ينام يكن مل حيث العمل يف والده مهة حممود ابنه يستحضر الفكري،
 أراه دائما كنت: حممود فيقول ما، كتاب على يعمل كان عندما الليايل

 يكتب ألجده وأصحو يكتب، وهو للنوم أخلد وكنت ما، عمل يف منهمكا
  .يومه باقي املنوال هذا على ويستمر

 قاطعه إذا إال الطعام يتناول أن أحيانا ينسى كان: أيضا حممود مرزا ويقول
ودعاه الوجبات وقت أحد.  

 يتمتع حضرته كان: عنه بيغم مباركة نواب السيدة الكربى هابنت تذكر
 كُلّف اليت الروحانية وظيفته يف له مقدر هو ما يف يهتز ال ويقني كربى بثقة
 إميانه زاد كلّما وكان وأفعاله، أهدافه حيال بالثقة شعور دائما أمحد لدى. ا

  .عمله يف تفانيا دوازدا واحلماسة باملسئولية شعوره زاد السماوية مبهمته
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 أنه واضح بشكل نفسه عن يعلن مل بأنه أتباعه من واحد مرة ذات له قال
 بشكل له تعاىل اهللا أوحاه عما إفصاحه وجوب أمحد غالم رأى عندها نيب،

 مئاِت حقي يف والرسالة النبوة كلمةَ وحيه يف تعاىل اهللا استخدم لقد: "صريح
 واملشتملة الكثرية اإلهلية واملخاطبات ملكاملاتا تلك منها املراد ولكن املرات،

 حديثه يف خيتار أن لكل. أقل وال ذلك من أكثر ال الغيب، أنباء على
 عز هو أطلق حيث إهلي مصطلَح فهذا. يصطلح أن لكل: لقوهلم مصطلحا،

 حتتوي اليت املكاملات تلك أي. واملخاطبة املكاملة كثرة على النبوة كلمةَ وجل
 النيب فيض عن متخلّيا النبوة يدعي من على واللعنة. كثرية غيبية أخبار على
 نبوة هي بل جديدة، بنبوة ليست هذه نبويت ولكن. وسلم عليه اهللا صلى
 إظهار وهو نفسه اهلدف إىل ودف احلقيقة، يف وسلم عليه اهللا صلى النيب

 ائناخلز -  املعرفة ينبوع أي - معرفت چشمه". [الدنيا على اإلسالم صدق
  ] ٣٤١ ص ،٢٣ جملد الروحانية،

 خامت هو وسلّم عليه اهللا صلى الرسول كان إذا: معناه ما أيضا وقال
 اجلواب إنّ آخر؟ نيب - جيادلون كما – بعده يظهر أن ميكن فكيف األنبياء،

 روح هو والذي الكاملة الطاعة باب إال سدت قد النبوة أبواب مجيع أنّ هو
 يف أمحد وأضاف ،"وسلم عليه اهللا صلى رسولال حب يف التام الذوبان
 املسيح أُدعى ألن أبدا أفرح وال أبايل ال أنين تعاىل اهللا يعلم: "آخر موضع
 كشف قد تعاىل واُهللا. مرمي ابن املسيح على نفسي أفضل أن أو املوعود
 أجرد قُلْ" :قال حيث ضمريي عليه ينطوي عما املقدس وحيه يف بنفِسه
 لنفسي أبتغي ال حبيث حال يف إنين هلم قُلْ أي ؛"اخلطاب ضروب من نفسي

 األفكار، هذه مثل من أمسى ومرادي مقصدي أنّ مبعىن األلقاب، من نوع أي
 كان لقد... ذلك يف يل دخل وال تعاىل، اهللا فعل من فهو األلقاب منح وأما

 يةزاو يف كنت قط، املنصب هذا أمتىن أكن مل إين. عين اهللا يرضى أن يكفيين
 اهللا ولكن أحد، يعرفين أن أحب أكن مل كما يعرفين، أحد يكن ومل اخلمول،
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 أعيش أن وددت لقد. قسرا اخلمول زاوية من أخرجين نفسه وتعاىل سبحانه
 الدنيا يف بالعزة امسك سأنشر إين: قال تعاىل ولكنه خامالً، وأموت خامالً
  ذلك؟ يف ذنيب ما هكذا؟ فعل ملاذا تعاىل اهللا فاسألوا. كلها

 ابن املسيح من أنا أين: وأقول األمر أول يف متاما أعتقد كنت كذلك
 على يدل أمر ظهر وكلما تعاىل، اهللا عند املقربني كبار ومن نيب إنه إذ مرمي؟
 بعد علي نزل الذي � اهللا وحي ولكن جزئيا، فضال أعده كنت فضلي
 يف نيب لقب وأُعطيت السابقة، العقيدة على ثابتا يتركين مل كاملطر ذلك

 وِمن وسلّم عليه اهللا صلى للنيب وتابعا ناحية، من نيب إنين حبيث تامة، صراحة
 ص ،٢٢ جملد الروحانية، اخلزائن الوحي، حقيقة". [أخرى ناحية من أُمته

١٥٤ – ١٥٢[  
 الوحي أو اإلهلية املكاملة كثرة هي النبوة أنّ أمحد غالم يعتقد آخر، مبعىن

 أيام يف األمحديون، ويؤكد. غيبية أنباء على كثرية أحايني يف ينطوي الذي
 بأي يقلل ال -النبوة أي – الروحاين املقام هذا أنّ بعده، ومن غالم مرزا
  . اإلسالم رسول مقام ميس وال حال

  إذا؟ النبوة هي ما وجيها، تساؤال يطرح كلّه الكالم هذا إنّ
 إىل صاحبه فيه يرتقي عاٍل روحاين مقام هي -  ألمحد ِوفقا - اجلواب

 واملكاملة املكاشفة فضل فيها تعاىل اهللا مينحه اإلهلي القُرب من سامية درجة
  .نبيا ويسميه املستقبلية األمور بعض على فيها ويطلعه

 يوجد إذ. حممد للنيب التابعية عن خيرج ال املقام هذا أنّ أمحد غالم ويعتقد
 يأيت أن النبوة مقام نيل عىنم فليس النبوة، كلمة ملعىن فهم سوء هناك

 األنبياء عن منفصال يكون أن أو جديدة بشريعة املقام ذا املكرم الشخص
 للمسلمني بشرى هو أمحد، يقول كما املوعود املسيح نزول إنّ. سبقوه الذين
 وإنما وجل، عز اهللا بركات نزول ليمنع يبعث مل حممد النيب بأنّ يثبت ألنه

 فضل كل أنّ األمم كل يف البشر كل وليري تعاىل لرمحته اواسع الباب ليفتح
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 تبع آنفا، أمحد عن ذُكر وكما وبالطبع. بإذنه فتحه قد تعاىل اهللا أفضال من
 خطوة اهللا عند من مبعوث نيب أنه ووضوح جالء بكل املأل على أمحد إعالن

 مل � ١٩٠١ عام أي - اآلن إىل واليت األمحدية، اإلسالمية اجلماعة تأسيس
 عام يف ولكن املسلمني، سائر عن اجلماعة يفصل شرعي متييز هناك يكن

 من كان اليت- التساؤالت وبدأت اجلماعة جتاه عام وطين إمجاع ساد ١٩٠١
 باقي عن األمحديني متييز كيفية عن تثار -الظروف هذه يف تنشأ أن الطبيعي
  .األخرى اإلسالمية املذاهب
 يف املعاين هذه وأشاع أمحد غالم مرزا شرح النبوة، موضوع على عطفا

 كان حممدا النيب أنّ الكرمي للقرآن دراسته خالل من وجد إذ كتبه، من كثري
 عليه اهللا صلى نبينا ألن: أمحد يقول. واجلمال اجلالل: إهليتني لصفتني مظهرا
 امسا فكان" حممد "أما أمحد؛ واآلخر حممد أحدمها اثنان؛ امسان له كان وسلم
 األعداء هؤالء بالسيف يعاِقب سوف النيب أن نبوءة يتضمن وكان يا،جالل
" أمحد "أما. املسلمني من مئات فقتلوا بالسيف اإلسالم على هجموا الذين
 األمن سينشر وسلم عليه اهللا صلى النيب أن إىل يشري وكان مجاليا، امسا فكان

 اسم ظهور مت بأنه الشكل ذا االمسني هذين اهللا قسم فلقد. العامل يف والصلح
 التعليم كان حيث وسلم عليه اهللا صلى النيب حياة من املكية الفترة يف" أمحد"

 اقتضت حيث املدنية الفترة يف" حممد "اسم ظهور متّ مث. بالصرب التحلي هو
 ظهور أن أيضا أُنبئ ولكن. املعارضني دابر قطع ومشيئته تعاىل اهللا حكمة

 يبعث وسوف أيضا، األخري الزمن يف أخرى مرة يتم سوف" أمحد "اسم
 أي وسلم عليه اهللا صلى للنيب األمحدية الصفات بواسطته تظهر شخص
  .احلروب مجيع على القضاء سيتم وبالتايل اجلمالية، الصفات

 تشرفه إعالنه بعد أي حياته، من املرحلة تلك يف أمحد غالم عرفوا من إنّ
 تأثريه وصف يف ويسهبون جاذبيته ثرياك يذكرون الظلية، النبوة مبقام

 بضعة قضاء هلم أتيح من حىت يقابله، من على الفريد واألخالقي الروحاين
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 ورقيا مجاال حيام أيام كأفضل الفترة تلك يذكرون كانوا صحبته يف أيام
 ما الذين املعارضون ينكرها مل إليه اآلخرين شدت اليت اجلاذبية هذه. روحانيّا

 علّلوها بل طيب روحاين أثر بأا يقروا ومل منها أتباعهم حيذرون اانفكو
 عنه الناس يثنون وطفقوا قاديان، يف زواره على أمحد غالم يلقيه ِسحر بأنها

  .تأثريه حتت الوقوع خشية
 تبحث كنت إذا احلق، طالب يا: معناه ما حممد النيب مدح يف أمحد قال

  . نفسه على برهان هو حممد ألنّ فأحبه حممد لصدق حجة عن
 الذين فاملئات كذلك، هو عليه ينطبق نبيه عن أمحد غالم يقوله ما إنّ
 بوجه ليس هذا: "عليه عيوم وقعت منذ وآمنوا به قبلوا الحقا آالفا غدوا

  ".املوعود املسيح إنه كاذب
 األمحدية إىل الناس جذب الذي هو الصادق أمحد غالم وجه يكن مل

 بشكل حتققت اليت والنبوءات واآليات العالمات أيضا هناك بل فحسب،
 هذه بني ومن. دعوته وأيدت اهللا من تلقاها أنه أمحد أخرب واليت مذهل

 أم األصدقاء سواء باألشخاص املتعلقة تلك الكبري الوقع هلا كان اليت النبوءات
 عضد قد النبوءات هذه حتقق أن شك وال باألمم، املتعلقة وتلك املعارضني

  .كبري بشكل بأمحد الناس إميان
 والقوة العلم على عالمات أنها عام بشكل النبوءات عن أمحد يقول

 يف مفهومة غري النبوءات تكون قد تعاىل، اهللا مالكية دعائم يشكالن اللذين
 هناك كان ما وإال النهار، رابعة يف كالشمس بينة واضحة تكون وال حينها،

 يــثاب بالغيب لإلميان مثرة هناك يكون ولن وغريهم املؤمنني بني فرق
 غائمة ليلة يف اخلافت القمر كنور بالغيب اإلميان أمحد يشبهو. املؤمن عليها
 الروحانية غباوم عليهم غلبت الذين أولئك بينما البصر، صحيحو يراه

  .يترددون ظنوم يف زالوا وما يرونه ال بصريم وضعفت
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 جبانبهم دائما جيدونه كانوا أم أمحد غالم اصرواع الذين األمحديون يقول
 صار ملا وحىت أجلهم، من ويصلي هلم يدعو ما كثريا وكان البالء حني

 بالفعل يدعو وكان للدعاء طلبا إليه يرسلون مجيعا كانوا باآلالف عددهم
 بعثه الذي تعاىل اهللا أنّ األمر هذا عن أمحد غالم ويقول. منهم فرد لكل

 قبول بنعمة كذلك حباه دينها جتديد مبهمة وكلفه األمة هلذه داموعو مسيحا
  . وتعاىل سبحانه بفضله خاصة قبولية لدعائه وجعل الدعاء

 على دليل خري حينها األمحديني مع حدث وما الطاعون وباء ويشكل
 باألرواح فاتكا اهلند األسود الوباء اجتاح فلما. الدعاء بقبولية االدعاء صدق
 أو مسعه من أنّ حىت العباد عن البالء رفع طالبا وأمل حبرقة يدعو أمحد كان
 يف ظهر ما أول الطاعون أنّ بالذكر وجيدر. دعائه من تأثرا يذوب فإنه رآه

 مث عام مدة فيها موجودا وظل ١٨٩٦ عام بومباي مدينة يف كان اهلند
 قد امةالع الصحة جمال يف السلطات بذلتها اليت اجلهود أنّ يبدو إذ اختفى،

 باستثناء البنجاب منطقة إىل الفورة تلك يف الطاعون يصل مل. أُكُلها آتت
 أمحد قال م١٨٩٨ فرباير/شباط شهر من السادس يف ولكن. قريتني أو قرية
: " أمحد غالم يقول للطاعون، مسرحا ستكون البنجاب أنّ أنبأه تعاىل اهللا إنّ
 اهللا مالئكة أن األحد يوم م١٨٩٨ شباط/فرباير ٦ اليوم املنام يف رأيت أين

 املظهر خميفة الشكل كريهة سوداء أشجارا البنجاب مناطق شىت يف يغرسون
 إا: فقالوا األشجار؟ هذه ما: الزارعني هؤالء بعض فسألت الطول، وقصرية
 األمر علي اشتبه لقد. قريب عن البالد يف سيتفشى الذي الطاعون أشجار

 بعده، الذي يف أم القادم الشتاء فصل يف سيتفشى املرض هذا إن قالوا إذا فيما
 الطاعون عن إهلاما قبله تلقيت وقد. جدا خميفًا منظرا كان رأيته ما ولكن
 أي ،"القرية آوى إنه بأنفسهم، ما يغيروا حىت بقوم ما يغير ال اهللا إن": وهو
 الصلح، أيام".[القلوب من املعصية وباء يزلْ مل ما الظاهر الوباء هذا يزول لن

  ]٣٦١-٣٦٠ ص ،١٤ الد الروحانية، اخلزائن
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 البالد عرفتها موجة أسوأ يف اهلند أحناء كل الطاعون اجتاح وبالفعل،
 حاكمة كانت اليت الربيطانية باحلكومة دفع ما األنفس من ألفا ثالثني وحصد

 اسالن وحثّ البالد إىل للوباء مضاد مصل إدخال إىل الوقت ذلك يف البالد
 أنه قال ولكنه اجلهود هذه على أمحد أثىن وقد. املوت من هلم إنقاذا عليه

 أحافظ إين" :أخربه قد تعاىل اهللا ألنّ اللقاح هذا إىل حاجة يف ليسوا وأتباعه
] ٢٦ص الرمحن، مواهب[" استكبار من علَوا الذين إال الدار يف من كلَّ

 االتباع حق تعليمي يتبع نفم لذلك: "قائال الوحي هذا أمحد غالم ويشرح
 أُحافظ إني: تعاىل اهللا قول يف عنها الوعد سبق اليت تلك داري يف دخل فقد
 يفهم أالّ وينبغي دارك، حظريةَ يدخل من كلَّ سأمحي أي الدار، يف من كلَّ
 وآجر، مدر ذي يل بيت يف فقط الساكنون هم داري يف الداخلني أنّ هنا
 يف داخلون اآلخرون هم كامالً اتباعا يتبعونين الذين أولئك مجيع إن بل كال

  ] ١٤ ص نوح، سفينة".[الروحانية داري
 قبيل من واللقاحات والعالجات األدوية إىل اللجوء أمحد غالم يعترب مل
 على املسلمني علم قد تعاىل فاهللا عليه؛ الناس تعاىل اهللا يعاقب الذي اخلطأ
 هذه ولكن الدواء، له وخلق إال الداء اهللا خلق ما أنه اإلسالم رسول لسان
 اهللا ألنّ األرضية والتدابري اللقاح عن وأتباعه هو ميتنع أن اهللا أمره قد املرة

 التطعيم من الناس أمنع ما وإين: "أمحد غالم مرزا يقول. منه آيةً سينقذه
 األيام هذه يف بشرت إين"و" سليم بقلب اتبعين ومن إياي إال تركه والينفع

 الرمحن، مواهب" [األسباب بترك ورضيت بوعده فآمنت الوهاب ريب نم
 يف البنجاب، إقليم الطاعون ضرب قبل من ذكرنا وكما ]١٣و ١١ ص

 بأي قاديان إىل منها أي تصل مل سنني تسع مدى على استمرت موجات
  .سوء
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 مجيع يف أدعيته كل أنّ أمحد، يقول كما تعين، ال الدعاء قبولية إنّ
. اهللا عند مقبول معظمها ولكن تعاىل، اهللا عند مستجابة الناس لكل األوقات
  .بدعوته آمنوا من عند قبوله أسباب من أيضا هذه وكانت

 دعوته، جناح يف سببا وثباته املستمر أمحد جناح كان سبق، ما إىل باإلضافة
 املسلمون املشايخ هامجه وجنح؛ وثبت األطراف مجيع من هوجم لقد

 أيضا، املسيحيون واملبشرون اهلندوس دعوته شجب عليه، ةالعام وحرضوا
 من يتمكنوا مل ذلك مع ولكنهم والسلطة والقوة املال ميلكون مجيعا وكانوا
 على وحججه دعواه وتقدمي واملناقشة للمواجهة جاهزا دائما كان. إسكاته

 حال يكن مل هذا أنّ غري بأنفسهم، منه يرونه ما على الناس وليحكم املأل
 املناظرات يف مالقاته عن احتجبوا فقد املسيحيون أما. املسلمني عارضيهم

 عن يسأل كان وملا. معه وغريها العلنية املباحثات إجراء عدم على وأصروا
 وال األشرار عون يف اليكون وجل عز اهللا أنّ معناه مبا يجيب كان هذا سبب
 خدامه ليخذل يكن مل تعاىل اهللا وأنّ املؤمنني، عباده على سبيال هلم جيعل

  .املخلصني
 فهي إقناعا واألكثر األقوى السبب وهو لنجاحه األكرب السبب نراه ما أما

. أتباعه على الشخصية وسريته كالمه وأثر اإلسالم عن قدمها اليت الصورة
 نبع أنه املسلمني كتاب بالطبع هو الذي الكرمي القرآن عن أمحد غالم فيقول

 العلوم أن يظن أن الالئق غري من وأنه اإلهلي، موالعل للحكمة ينضب ال
 بكل أحاط قد اإلسالمي التراث كتب يف ورد ما وأنّ نفدت قد منه املستقاة
 الذي واهلواء والبحر نفسها األرض يف لنا جعل تعاىل اهللا أنّ فكما معارفه،

 قد القرآن كنوز أنّ نظن فكيف اإلنسان خلري متجددة كنوزا عليه نعيش
 الحتياج وفقا وتتجدد متجددة الروحانية القرآن كنوز إنّ كلها؟ رجتاستخ
 تامة كاملة القرآن يف الواردة الشريعة أنّ معناه ما أمحد ويضيف. العصر
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 النمو، يف ويستمر يتوقف، ال القرآن وفهم اإلهلية واملعرفة احلكمة ولكن
  .العظيمة القرآن آيات من يسري جانب هو وهذا

 الكرمي القرآن آيات لبعض تفسريه عن أمحد غالم باعأت من واحد يقول
 من واحد ويقول. الشمس كنور ساطع بشكل وكماله القرآن مجال تقدم أا

 من مستخرجة درر القرآن شرح يف أوردها اليت املعاين أن كذلك أصحابه
  .مياه أنقى

 اردةالو وبالبنود قطعه الذي البيعة بعهد بااللتزام يتعهد أمحد يبايع من إن
 منها فردا يعد ال امللتزم فغري. اجلماعة هذه لنجاح سبب أيضا وهذا فيه،

 فال لذا األمحديون، خيافه أمر هو) املؤمنني مجاعة (من والطرد. منها ويطرد
 يف منخرطون فجميعهم شكليا منضمني أو ملتزمني غري أمحديون يوجد

  .منها يطردون فإم وإال مجاعتهم
 عندما: بقوله امللتزم املبايع يف أمحد غالم بيعة لهتفع ما على شخص علّق

 ج التزم مث السابقة حياته يف الديين االلتزام بعدم معروفا شخصا الناس جيد
 وأصبح وأوامره، للدين متحمسا تابعا وصار تعاىل اهللا من واخلوف التقوى

 صغرية كل يف وتعاليمه اإلسالم حب يعكس تصرفاته من تصرف كل
 مبعتقد إميان عن يصدر ال التحول هذا أنّ حتما يدركون يومياته؛ من وكبرية
  .زائف

 هلم جديدة والدة كانت بيعتهم أن أمحد بايعوا الذين جلّ كذلك يقول
  .جديدة حياة بدء معها استشعروا وأم

 ألد صاروا من حىت القدامى، ألصدقائه متصل وفاء أمحد غالم ملرزا كان
 كتب. البطالوي حسني حممد للمولوي الدعاء نع ينقطع فلم الحقا، أعدائه
 شجرة إن: حسني حممد من بدر بعدما بأمل مرة ذات حسني حممد عن أمحد
: وأضاف. جذورها من اقتلعت قد طفولتنا يف سقيناها اليت بيننا املتبادل احلب
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 بصحراء ليس قليب ألن كان، الذي املزهر صداقتنا عهد أنسى لن لكنين
  .قاحل يصخر واد وال جرداء

 الشرك يشبه ما إىل تتحول أن إنسان أي حملبة يسمح يكن مل ذلك ومع
 الكرمي عبد السيد املخلص صاحبه مات فلما بذلك، ألتباعه يسمح وال

 لن بأن يردد بعضهم وصار الكبرية اخلسارة هذه أتباعه نعى السيالكويت
 بشدة زجرهم أن إال أمحد غالم من كان فما مكانه، حيل من يوجد

 هو يمأل ال فراغا سيترك عبدالكرمي رحيل بأن االعتقاد إن قائال وخاطبهم
 تعاىل فاهللا. م نشرك أصناما األشخاص جنعل أن ينبغي وال خفي، ِشرك
 من لنا سييسر بفضله بأنه شك ال مجاعتنا من خملصا شخصا يأخذ عندما
  .خيلفه
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        والثالثونوالثالثونوالثالثونوالثالثون    الثالثالثالثالثالثالثالث    الفصلالفصلالفصلالفصل
òjĐ¨a@òîßb�⁄a@ @

 تعضد اليت واملنطق احلجج على الدعوية أمحد غالم مرزا لةمح تقتصر مل
 الوحيد احلي الدين هو اإلسالم أنّ أيضا ادعى بل ،وحسب اإلسالم تعاليم

 رجل وهو –) خان اهللا ظَفْر( السيد كتب ذلك وعن األديان، مجيع بني من
 األمحدية اإلسالمية احلركة عن كتبه من واحد يف - أمحدي باكستاين دولة
) أمحد غالم أي (حضرته إنّ: معناه ما) اإلسالم ضة األمحدية (كتاب ووه

 الذي هو وحده اإلسالم أنّ مبعىن الوحيد احلي الدين هو اإلسالم أنّ ادعى
 يف األمر وهذا احلقيقية، الروحانية احلياة متنح متجددة روحانية مثرة يقدم

 دين أي يدع مل لكن األديان، مجيع ومبتغى هدف يكون أن ينبغي الواقع
 لفت لقد. الروحانية احلياة هذه منح على قدرته اإلسالم بـخالف آخر

 الثمرة هو اإلسالمية األمة يف الوحي استمرارية حقيقة أنّ إىل االنتباه حضرته
 مجيع أنكرت بينما وحده اإلسالم يعطيها اليت واألطيب األطهر الروحانية
  .العصر هذا يف اإلهلي الوحي تلقي استمرار إمكانية األخرى الديانات

 لُب وكوا الوحي، استمرارية مسألة مفسرا خان اهللا ظفر السيد ويضيف
 املتعلقة أمحد غالم دعوة صدق اختبار ميكن بأنه أمحد، ادعى كما الدين حياة

 هذه مثل حماكمة يف إليها يلجأ اليت املعايري باستخدام الوحي باستمرارية
 أمحد غالم دعا حينما حصل الذي ولكن الكرمي، القرآن يف والواردة األمور
 االستجابة كانت: خان اهللا ظفر السيد قال وكما صدقه اختبار إىل الناس

 والرفض السخرية هي حضرته قبل من املعلن التحدي لقيها اليت الوحيدة
 إىل قائما زال وما حياته، طول قبله من مفتوحا بقي التحدي ولكن. املسموم

 الكثرية وبالربكات آلخر، وقت من نبوءاته من العديد حتقق يف ونراه اليوم،
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 إىل تنضم تزال ما اليت الكبرية األعداد ويف متبعيه، حياة يف نشهدها اليت
 تؤيده كانت دعوته صدق فإنّ حياته خالل أما. األمحدية اإلسالمية اجلماعة
  .عمره طول الدامغة واآليات احلجج
 على أو العربية اللغة يف املستوى عايل تعليما يتلق مل أمحد أن املعروف من

 األساسي، املستوى على يقتصر فيها علمه كان وإمنا فيها ضليع عامل يد
 من إليها ويشريون املعارضون املشايخ يثريها اليت املآخذ من األمر هذا وكان
 تلقي من متكنه معينة دراسية شهادة إىل حيتاج الرجل وكأنّ آلخر، وقت

 مل -العربية اللغة دراسته عدم أي – األمر هذا أنّ املالحظ من! اإلهلي وحيال
 الرباهني "كتاب بتأليف أمحد قام عندما املشايخ هؤالء من أحد إليه يشر

 املشايخ صار اإلسالم ألمة املوعود املسيح أنه أعلن أن بعد ولكن". األمحدية
 والولوج متكنه من متنع نظرهم، وجهة من كحجة العربية مسألة إىل يشريون

 يكون أن املعقول غري ِمن هلم، وفقا وبالتايل، الكرمي، القرآن معاين لب إىل
 سيد االعتراض هذا وبقي الدين، لتجديد تعاىل اهللا اصطنعه الذي املبعوث هو

 يف األمر هذا أمحد ذكر وقد. طويلة لفترة املشايخ أثارها اليت االعتراضات
 احلجة أن رأوا إذا مث): " اخلالفة سر (وامسه العربية ةباللغ كتبه الذي كتابه

 إىل فركنوا الشبهات، مجر من مجرةٌ بقي وما بردت، املضرمة والنار وردت،
 من يكون أن اإلسالم، إىل الداعي ادد أشراط ِمن وقالوا التحقريات، أنواع

 العربية، من حرفا يعلم ال الرجل وهذا الكرام، والفضالء الراسخني العلماء
 من هذا قوهلم يف وكانوا اجلاهلني، من نراه وإنا األدبية، العلوم من شيئًا وال

 فأصبحت الدعاء، يل فاستجاب شاء، إن يعلّمين أن ريب فدعوت. الصادقني
 يف كتابني ألّفت مث. املاهرين ومن البيان، ومليح اللسان، عارف بفضله
 من كنتم إن األعداء، معشر يا قلتو األحدية، احلضرة من مأمورا العربية
. صادقني كنتم إن والرياء الدعاوى ذوي يا مبثلها فأْتوا واألدباء، العلماء
 العني، إنفاق بعد إال أفاق وما اليدين، صفر عند ادان كالذي واختفوا ففروا
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 تقاضي يف وجد مستحقّه والزمه بالدين، التطوق بعد األداء على قدر فما
". متكربين قوما اهللا خيزي كذلك املَني؛ مواعيد إال عنده كان فما اللُجني،

  ]٨ ص اخلالفة، سر[
 نور(و) الصادقني كرامات: (مها أمحد إليهما أشار اللذان الكتابان هذان

 العشرين على يزيد ما إىل ووصلت بالعربية مؤلفاته توالت وبعدها ،)احلق
  .العربية القصائد من والعديد كتابا

 من وعلّمه وتوسالته لتضرعاته استجاب قد تعاىل اهللا إنّ أمحد غالم يقول
 أعطاه قد تعاىل وإنه واحدة ليلة يف العربية اللغة مواد من ألفا أربعني لدنه

 اللغات، أم هي العربية اللغة وإنّ العربية، األدبية العلوم يف كاملة بسطة بفضله
 اشتقّت قد مجيعها األخرى اللغات وإن آلدم، تعاىل اهللا علّمها اليت اللغة وإا

 كتابه تعاىل اهللا أنزل فقد ربانية لغة إا وحيث العربية، اللغة من وتفرعت
 نفسه باللسان شرائعه آخر وجعل الرفيعة، اللغة ذه حممد النيب على القرآن
  . آدم على الوحي به بدأ الذي

 مبعىن قومه بلغة يتكلم وأن بد ال تعاىل اهللا يبعثه نيب كل أنّ القرآن يف ورد
 البد إليهم الرباين اهلدي يوصلِ أن أجل من يتلقاه الذي تعاىل اهللا وحي أنّ

 ِإلَّا رسوٍل ِمن أَرسلْنا وما�:اآلية يف جاء كما ليفهموه، بلغتهم يكون وأن
 األمم مجيع إىل مرسل حممدا وألنّ ،]٥: ِإبراهيم [�لَهم ِليبين قَوِمِه ِبِلساِن

  .اللغات أم هي اليت العربية باللغة الكرمي كتابه عليه تعاىل اهللا أنزل فقد
 من بد ال أنه ذلك بعد أشاعوا مثّ أمحد من املعرضون سخر وكالعادة

 أن حتداهم أن بعد النهاية يف صمتوا ولكنهم له، الكتب هذه كتب من وجود
 كُــتاب من شاؤوا ما وقدر اؤواش مبن يستعينوا أن وهلم أتى، ما مبثل يأتوا

 ساعة مدة بالعربية بليغة خطبة أمحد ألقى ملا أشد صمتهم وكان. العربية
 تكن ومل. ١٩٠٠ عام أبريل/نيسان ١١ املوافق األضحى عيد يوم ونصف

 على جرت بل سابقة، أيام طول حثيثني وتأليف دراسة وليدة اخلطبة هذه
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 هو يقول كما املنرب على وقوفه حلظة رباين وإهلام بتأييد وارجتلها لسانه
 ينسى ال وحىت تعاىل، اهللا عند من بالكامل ملهمة كانت وألا. بنفسه

 الكرمي عبد السيد ومن الدين نور احلكيم املولوي من طلب فقد كلماا،
 غالم تلقي كيفية أتباعه يستذكر. بـها ينطق كلمة كل يكتبا أن السيالكويت

 يف األقصى املسجد زاوية يف جلس إنه يقولون بينهم، وهو اخلطبة هلذه أمحد
 وقف مث إغفاءة يف مستغرقا كان لو كما عينيه نصف ومغلقا العيد يوم قاديان
 الذين من واحد قال وكما كاملة ساعة مدة اخلطبة استمرت. الكالم وبدأ

  .احملكمة األفكار من متتال تدفق يف لسانه على جتري اخلطبة كانت: مسعوها
 بترمجتها السيالكويت الكرمي عبد السيد قام اخلطبة من فرغ أن وبعد

 استجابة نتيجة كانت اخلطبة وألن. لغتهم كانت اليت األردية إىل للحاضرين
 واالمتنان احلمد مشاعر أمحد قلب من فاضت األردية، الترمجة وأثناء الدعاء،
 أمحد رفع ملاو. حذوه احلاضرون وحذا هللا ساجدا فخر تعاىل، اهللا لفضل
 وكان محراء حبروف مكتوبا "مبارك": لفظ رأى إنه قال السجود من رأسه
  .وتعاىل تبارك اهللا من القبول آية أمحد يقول كما ذلك

 يف معها وضمها اخلطبة إىل فصول أربعة بإضافة الحقا أمحد غالم قام
/ أول تشرين يف الكتاب هذا ونشر وطبع) اإلهلامية اخلطبة (أمساه كتاب
 فضال الفارسية إىل ترمجته متت أن بعد الكتاب نشر وقد ١٩٠٢ عام أكتوبر

  .األردية عن
 وقف الذي املكان على عالمة قاديان يف األقصى املسجد زائر جيد واليوم

  .الواقعة هلذه ختليدا اإلهلامية اخلطبة تلقى عندما أمحد فيه
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        والثالثونوالثالثونوالثالثونوالثالثون    الرابعالرابعالرابعالرابع    الفصلالفصلالفصلالفصل
şðbŠflu@DÜÛaé@ @

 لكل الزمة أمحد غالم مرزا حلراسة والترتيبات تاداداإلع اآلن صارت
 عند الكثرية باجلموع ويالحق يحاط كان إذ آلخر، مكان أي من تنقالته

ـِمّن غريهم من أم النية حسين من سواء حتركاته كل  وكلّما. به يتربصون م
 من انتقلوا الذين املعارضني عدد اآلخر النقيض على ازداد أتباعه عدد ازداد

 قتل أن خطبائهم ألسنة على منهم فريق أعلن إذ العنف، إىل والصخب ياجاهل
  .قتل لـجريـمة ارتكابا وليس رأوه، كما للعدل إحقاق هو أمحد
 ا استعانت امرأة إنّ حىت جانب، كل من بأمحد القتل حماوالت أحاطتف

 -  أمحد زوجة أا تعرف ال وهي – هلا قالت املطبخ يف لتساعدها زوجته
 أمرنا وقد املوعود، املسيح أنه يدعي رجل اليوم دهلي مدينة وصل دلق

 وذهب الغرض هلذا سكينا باألمس ابين أحضر وقد قتله بوجوب زعماؤنا
 عدة حماولته رغم كاٍف بشكل منه االقتراب يف ينجح لـم ولكنه ليقتله

  .لةمقف كانت كلها األبواب إن إال ليقتله مرتله إىل أيضا ابين وذهب مرات،
 وحميط الشوارع وتأمني حبراسة املسلحة الشرطة دوريات تقوم كانت

 على فأجربوا املتربصون املعارضون أما عادة، فيه أمحد يرتل الذي املرتل
 لعقد مرتله قرب الشرطة به تسمح الذي املكان يف بالوجود االكتفاء
  .واللقاءات احملادثات

) جهلم (بلدة إىل أمحد بذه يناير/الثاين كانون شهر يف ١٩٠٣ عام يف
 قاديان عن البلدة هذ تبعد. قضائية دعوى خبصوص احلضور منه طُلب حيث
. نسمة ألف العشرين يقرب ما - األيام تلك يف -  وقطنها ميال ١٥٠ مسافة

 القطار حمطة عند الناس من اآلالف جتمهر البلدة إىل قدومه خرب ذاع وملا
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 أنهم احملطة عند الناس جتمهر واشهد الذين األشخاص أحد يروي ملالقاته،
 مل وبالطبع. بعيدة ملسافة املمتدة املتماوجة البشرية الرؤوس من كبحر كانوا
 من منهم الكثريون جاء وإنما الصغرية البلدة سكان من العدد هذا كل يكن

 كثر الذي الرجل هذا إرادم مبحض ليشاهدوا إما ااورة املقاطعات
 مشاعر أمامه وليظهروا مشاخيهم من بتحريض عنيمدفو وإما عنه احلديث
  .واملعارضة االستياء

 ولكن فيها، وبت أجلها من جاء أمحد كان اليت القانونية املسألة انتهت
 الرحلة تلك يف ألنه جناحاته؛ إىل اجلديدة اإلضافة هو الرحلة هذه يف األهم
 تلك فكانت ضده، ليتظاهروا حرضوا ممن معظمهم شخص ألف حنو بايعه

 شاهد قال كما" ريب بال بدأ قد األمحدية تاريخ يف جديد عهد: "الرحلة
  .نفسه جهلم حمطة

 ففي جهلم، يف فقط حدثت ظاهرة تكن مل هذه احلشود مسألة أن يبدو
 آالف بضعة خرج الهور، مدينة يف وجوده وأثناء ،١٩٠٤ عام من آب شهر

 اتفاق على بناء أمحد غالم جاء وقد املدينة، أسوار خارج كذلك ملالقاته
 قام وكالعادة. اهلند يف األخرى والديانات اإلسالم عن يتحدث لكي مسبق

 عليه وحرضوهم كالمه، ولرفض لـمجيئه قبل من الناس بتهيئة املعارضون
 تلك املظاهرات حشد كان وبالطبع ضده، بالتظاهر القيام منهم وطلبوا
 الفوضى لبث املشايخ ساقهم ينالذ والفضوليني امللتزمني غري من مجهرة
 تقديـم له ليتسىن أمحد غالم أتباع له رتب الذي االستقبال بذلك خمربني
  .للناس علنا أفكاره

 على زلـاملن وكان أتباعه أحد مرتل يف يوما عشر مخسة مدة أمحد مكث
 يف خطب مسلم دين رجل الفوضى هذه وراء وكان. القطار حمطة من مقربة
 نعته لدرجة واالام، الذم مبعاين ومليئة أمحد حبق مسيئة خطبة الناس

 الطريق؛ عن الـمحرض الدين رجل إلبعاد الشرطة تدخلت وملا. بالدجال
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ـُال هذا قام احلديدية، القطار سكة يعيق كان حيث  بعبور) الشيخ أي (امل
 متىن! الشجرة فوق من البذيء كالمه يكيل وجعل شجرة وتسلق الشارع

 وقال هلم، يسمح مل أمحد غالم ولكن إسكاته، هناك اضروناحل األمحديون
 فضيلة منظر احلاضرين الناس أضحك. عليه تردوا وال كالمه يكمل دعوه هلم

 أي" التهلي "مولوي مسوه أم حىت الشجرة فوق من خطبته يلقي وهو الشيخ
 يوم جاء أن واألعمال التصرفات هذه نتيجة من وكان. التهلي شجرة شيخ

 الهور يف يبق ومل للمباحثة، خمصصا كان الذي اليوم وهو أيلول، من لثالثا
 احملدد اليوم هو ذلك أنّ حىت يعرفون ال الذين الناس من قليل عدد سوى

  .للخطاب
 ولكن التعب، عالمات عليها تظهر مل أمحد غالم مرزا صحة أنّ وصحيح

 يف املعتاد وألن. قبل من كان كما قويا صوته يعد ومل السبعني بلغ قد عمره
 شخص، آالف الثمانية إىل السبعة بني ما حيضر أن العلنية اللقاءات تلك مثل
 خاصة العدد هذا لكل بوضوح مسموعا يكون لن صوته أن شك من فما

 من أمحد طلب األسباب تلك ولكل لذا واملشاكل، الشغب مثريي بوجود
 معروفا الكرمي عبد انوك عنه، نيابة خطابه يلقي أن السيالكويت الكرمي عبد

  .اخلطاب حبسن الصوت قوة إىل باإلضافة
 تأهب حالة يف وضعت اليت فالشرطة النظري، منقطع جناحا اخلطاب لقي
 أال على اخلطاب يوم أصرت أمحد، مرزا ضد االعتراض مظاهرات بسبب
 املثرية املشايخ اامات من الرغم على باألمن إخالل أعمال حبدوث تسمح

 قوات اصطفت. ا العامة ويثريون ألسنتهم على يجريها الشيطان كان اليت
 الضباط قام فيم احلشود على للسيطرة باهلراوات مسلحة الشوارع يف الشرطة

 من خرج فقد أمحد غالم أما. سيوفهم مشهرين املكان وتأمني باحلراسة
 يلق. أمامه ومن خلفه من اخليالة بشرطة مرافقا فيه يرتل كان الذي البيت

 إنّ حىت والتهليل الثناء عنه بالنيابة الكرمي عبد السيد ألقاه الذي اخلطاب
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 وبالفعل نفسه، أمحد غالم من كلمات بضع يسمع أن طلب احلاضر اجلمهور
 اخلطاب انتهى وملا. باالستحسان قوبلت دقائق لبضع بالتحدث أمحد قام

 اليوم يف وراله غادر حيث مرتله إىل أخرى مرة أمحد غالم الشرطة رافقت
  .ذلك يشهد احملطة عند غفري مجهور هناك وكان التايل،

. الرياح أدراج املعارضني املشايخ خطط ذهبت أخرى ومرة وهكذا
  .الحقا أتباعه من صاروا به ويستهزئوا ضده ليتظاهروا دفعوا الذين فالكثريون
 تشرين من والعشرين السابع يف وحتديدا الهور خطاب من شهرين وبعد

 اليت البلدة، تلك يف أتباعه طلب على بناء سيالكوت إىل أمحد توجه ولاأل
 عند من مبعوثا صار إنه وحيث بسيط، حمكمٍة ككاتِب املاضي يف فيها عمل

  .الالئق اإلكرام فيها يكرموه أن أحبوا فقد تعاىل، اهللا
 طول على أيضا الهور يف حصلت اليت نفسها االستقبال مشاهد تكررت

 أتباع فيها جتمع حمطة كل ففي سيالكوت، إىل بطاال من ارالقط سكة خط
 من املعارضني إىل يصل اخلرب كان. مشاهدته بفرصة ليحظوا أمحد غالم

. احملطة إىل بدورهم كذلك فيتوجهون ومسلمني وسيخ ومسيحيني هندوس
 كان القطار، ليغري الهور يف القطار مرور أثناء أمحد اضطر عندما إنه حىت

 نفدت قد احلجز مكتب من القطار تذاكر مجيع أن لدرجة ائاله احلشد
 الشغب بعض وقع فقد لذا يشتريها، أن احملطة بدخول يرغب ملن بد ال وكان
 وهي سيالكوت، يف أما. التذاكر لنفاد الدخول من كثريون يتمكن مل عندما
 األرض الناس افترش إذ السابقة؛ احملطات كل احلشد فاق فقد الرحلة، مقصد

 عادة كانت اليت املتاجر أسطح وحىت واألرصفة امتدادها على والشوارع
 أن ميكن ما وكل األشجار الناس تسلق لقد. طابقني أو طابق من مكونة
 تعاىل اهللا عند من مبعوث إنه قال الذي الرجل رؤية من ليتمكنوا يعتلوه

  .وأوضح أفضل بصورة
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 طيبة نيات حيملون نالذي ِمن املتجمهرين كل يكون ال أن الطبيعي من
 تروي به، األذى إحلاق بعضهم حياول أن أيضا الوارد ومن أمحد، غالم جتاه

 تلميذة كانت سيالكوت إىل أمحد جاء عندما أا" بييب حياة مي "السيدة
 واحلصى القاذورات جنمع أن الصف يف معلمنا منا طلب"و املدرسة يف صغرية

 أمرنا ما وفعلنا عليه، نرميها أن نناميك حيث املنازل أحد سطح إىل وأرشدنا
  ".نفعل أن

 والهور، جهلم يف معه الفاشلة جتارم من املعارضون تعلّم الوقت مع
 حيث العلنية حمادثاته حلضور حوله الناس مجع ادي غري من أنه ووجدوا
 بعد إليه ينضمون كانوا حتريضهم متّ من ألنّ تفريقهم إىل ذلك بعد يضطرون

 يهم طريق عن مساعه من الناس منع األجدى أن املعارضون جدوو مساعه،
 ومشاهدته مساعه عن النهي املساجد يف أعلنوا وبالفعل املساجد، يف ذلك عن

 الفضوليني يثنوا ولكي. نفسه باملعىن أيضا اجلدران على امللصقات ووزعوا
 عمجي على املشايخ وزع بالشيء، العلم باب من رؤيته حياولون قد الذين

 املقنعة العضلية احلجج ليستعملوا العضالت مفتويل رجاال احملتملة املداخل
 سيعقدون إذ أبعد، بـخطوة أيضا فكّروا كما! أمحد رؤية عن الناس حلجب

 فيه سيلقي الذي املكان من قريب موقع يف مضادا خطابا نفسه الوقت يف
 أنّ ملعارضون،ا املشايخ فيه يفكر مل الذي األمر ولكن. خطابه أمحد غالم
 خالل وأثريت خلطابه، احملدد املوعد قبل أسبوعا سيالكوت يف مكث قد أمحد

 أنظار تتجه أن بدهيّا كان لذا دعواه، حول االعتراضات عشرات األسبوع
 مساع من احلالة هذه يف أمهية أكثر هو بأنفسهم مساعه ألنّ إليه الناس

 العديدة ـحاوالتامل ومع باآلالف، الناس حضر. حوله االعتراضات
 كبرية بأعداد وجدت اليت الشرطة منعت اخلطاب، مـجريات لـمقاطعة

  .فعلية إزعاجات أي حتدث ومل شغب بادرة أي
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 غالم مرزا كتبه الذي اخلطاب بإلقاء السيالكويت الكرمي عبد السيد قام
 ومرة. فيها معروفا كان فقد أصال البلدة من أنه ومبا أيضا، املرة هذه أمحد

 هذا يف. احلاضرين ألباب الرخيمة النربة ذو الرنان القوي صوته أخذ خرىأ
 األمحدية، والدعوة اإلسالم صدق حول الرباهني أمحد غالم يقدم مل اخلطاب،

 فإنّ تعاىل اهللا أخربه وكما ألنه اهلندوس زعيم لكريشنا تقديره أبدى وإمنا
 عز اهللا أراد لقد .تعاىل اهللا بعثهم كثر وكأنبياء وعيسى كموسى كريشنا

. اإلسالم لواء هو الذي لوائه حتت األديان مجيع جيمع أن أمحد قال كما وجل
 ورافقته أيضا، الكثريون أمحد بايع يومني، مدة العلين اللقاء هذا استمر

  .القطار حمطة إىل مغادرته عند باآلالف اجلموع
 تقع اليت غورداسبور مقاطعة مركز غورداسبور مدينة إىل أمحد غالم عاد
 اليت جهلم يف ضده املرفوعة القضائية التشهري فدعوى أراضيها، ضمن قاديان
 فيها، للحكم غورداسبور إىل نقلت قد هناك فيها ينظر أن املفروض من كان

 تصل حىت باستمرار أخرى إىل حمكمة من القضية حتويل على احلرص متّ إذ
 ويحكم أمحد مثال ستدعىي فال اخلصوم أمل كما املالحظة قليل قاض إىل

 فيه ستنظر الذي املكان يف لإلقامة مؤقت بشكل انتقل أمحد ولكن غيابيا،
 قضايا من طويل طابور من واحدة إال هذه التشهري دعوى تكن مل. القضية
 أنّ معارضوه ظن إذ مجاعته، منو مشوار يف أمحد غالم مرزا ضد رفعت مماثلة
 دعوته، إشاعة عن ستثنيه القضائية زاعاتـلنا يف وقته وتضييع إهلائه حماولة
 على فسيقضي ضده لصاحلهم القضايا هذه من واحدة كسبوا لو وأنهم
  .متاما مسعته
 هذا أنّ فقصتها الدين كرم املدعو رفعها اليت املذكورة، للقضية بالنسبة أما

 إليه وكتب معه، وتعاطفه أمحد غالم بدعوة باهتمامه كذبا تظاهر الشخص
 هذا وأنّ - أمحد عن أي– عنه كتابا يكتب األمحدية معارضي من احداو أنّ

 هو وكما آخرين، أناس كتب من كتابه أفكار معظم سرق قد املعارض
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 إىل أمحد ا سيستدرج أنه إليه خيل الدين كرم من حيلة الرسالة فهذه واضح
 فتانكش ما سرعان الرخيصة احليلة ولكن. وضده عليه يؤخذ أن ميكن ما

 الطوية خبيث إنسان الدين كرم إنّ املأل على وقال األسلوب ذا أمحد وندد
 رفع أن إال الدين كرم من كان فما قدمه، أمخص إىل رأسه من وكذاب
  . أمحد ضد تشهري دعوى

 استمرت جلساا إنّ إال بسيطة، تشهري دعوى الدين كرم قضية أن ومع
 قد اهلندوسية اآلريامساج ئفةطا ناشطي بعض ألنّ كاملني عامني مدى على

 يف زورا يشهد أن على – هندوسيا كان والذي – التحقيق قاضي حرضوا
 اهلندوسي؛ ليكهرام ملوت لالنتقام الساحنة الفرصة حِسبوها اليت القضية هذه
 قال حيث مرتله، يف اجتماع يف التحقيق قاضي الناشطون هؤالء أقنع كما
 قبضة يف كالعصفور اآلن) أمحد أي (إنه: معناه ما للقاضي الناشطني أحد
 تركته إن لكنك ذلك، يف رغبت إن كالفرخ عنقه تسحق أن وتستطيع يدك

 بأي التحقيق قاضي ضمري يشعر ومل. قومك ويعادي يذهب سوف طليقا
 يعسر أن يريد إنه متاما؛ ضمريه غاب بل هذا، مطلبهم على املوافقة من وخز
 إنه كذلك القاضي وقال! لصاحله يشهد شخص أي وحياة أمحد غالم حياة
 جماال يدع ولن القضية، ذمة على معهم وأمحد الشهود ليحبس السلطة لديه
  .سراحهم إلطالق كفالة ألي

 وكشف احملادثة هذه التحقيق قاضي كاتب مسع أمحد، حظ وحلسن ولكن
 وعلى مسلما القاضي كاتب كان الواقع يف املؤامرة، هذه عن أمحد حملامي
 زعامات من واحد يهان أن يقبل مل أنه إال أمحديا ليس كونه من الرغم

 أمحد، غالم إىل هذه احملادثة وصلت وبالطبع. الطريقة ذه املسلمني البنجاب
 يف فيها أقام غرفة يف راقدا مريضا املرزا كان وقت يف وصلت ولكنها

 حمياه غمرت اليت احلماس نضارة املرض شحوب يخِف ومل غورداسبور،
  :عال بصوت وقال
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. اهللا أسد أنا. الذبح تنتظر دجاجة لست أنا! عنقه؟ يدق طائر -أنا 
 لديه من م، سيحل ماذا ولريوا اهللا أسد على يدهم القوم هؤالء فليمدد

  .جيسروا ذَرهم! اهللا؟ أسد ليأسر الشجاعة
 اتوقفو الغرفة خارج كانوا الذين الناس إنّ حىت عاليا صوته كان لقد
 لونه وعاد احلماس عنه هدأ أن لبث ما مث. اخلطب ما ليعرفوا الغرفة ودخلوا

 إىل أمري فوضت لقد أفعل؟ أن مبقدوري ماذا: قائال يديه فحرك طبيعته، إىل
 معصمي يف األغالل ألبس أن استعداد وعلى لقضائه مذعن وأنا تعاىل اهللا

 سأمحيك. حيدث هذا أدع لن: مرة كل يف خيربين وتعاىل تبارك ولكنه لوجهه
  .ملسك على أحد جيرؤ ولن

 على ليفحصه فاستدعي دما، وتقيأ ركبتيه على رأسه أمحد وضع وفجأة
 على جيب بأنه أصحابه وأخرب بريطانيا، كان أنه صدف الذي الطبيب، الفور
 على وبناء. خطرية مسألة السن كبار عند الدم تقيؤ ألنّ يرتاح أن أمحد غالم

 يستطيع ال أمحد أن تفيد طبية شهادة بتوقيع الطبيب مقا الصحي وضعه
 بذلك يسمح ال الذي الصحي وضعه بسبب املقبلة األيام يف احملكمة حضور
 التحقيق قاضي استشاط احملكمة، يف اجللسة وقت جاء وملا. شهر ملدة مطلقا
 أمامه الطبية الشهادة قدمت وملا احلاضرين، بني أمحد غالم ير مل لـما غضبا

 الطبية الشهادة صحة من يتحقق حىت رمسيا الطبيب باستدعاء القاضي قام
 التهم بإقرار القاضي قام مث. التزوير من خلوها من وللتأكد ِقبلَه من املوقعة

 بعد جلسة القضية واستمرت. اجللسة تلك يف رمسيا أمحد غالم ضد املوجهة
 قضية بسبب القضائية التحقيق قاضي رتبة ختفيض مت أن حدث مث. جلسة
 إعادة من بد ال واآلن فيها، ينظر بالتايل يعد ومل أمحد غالم قضية غري أخرى
 وكان. هندوسيا أيضا وكان آخر قاٍض أمام الدعوى حيثيات مجيع تقدمي
 كان والذي كرسي، على باجللوس ألمحد السماح رفض أنه لدرجة متزمتا
 من سنه ولكرب هةج من قاديان زعامات من ألنه عليه باجللوس له يسمح
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 املاء بشرب أمحد غالم ملرزا السماح اجلديد القاضي ورفض. أخرى جهة
 أنه اجلديد اهلندوسي القاضي أعلن اجللسة ختام ويف. احملاكمة انعقاد أثناء

 إال. سبت يوم إىل اليوم هذا غير أن لبث ما مث حمدد يوم يف حكمه سيصدر
 يفرض أن يريد القاضي كان. التأخري سبب اكتشفوا أمحد غالم حمامي أنّ

 الرمسية والدوائر احملكمة إغالق قبيل اليوم ذلك يف أمحد على كبرية غرامة
 عن اخلطة هذه ِوفق أمحد فيعجز األسبوعية العطلة بسب أبواا هلا التابعة
 اليومني ميضي أن عليه لزاما ويصبح فوري، بشكل الكبري املبلغ ودفع تدبري

  . األسبوع بداية يف أبواا احملكمة تفتح حىت السجن يف التاليني
 استدعي القاضي خطة كانت كما احملكمة إغالق وقبيل السبت، وجاء

 احلال بطبيعة املوجودين الشرطة ضباط أمر القاضي أنّ إال أمامه، ليمثل أمحد
 أمحد غالم حمامي أنّ غري. احملكمة دخول أو الوجود من شخص أي مبنع

 عدم على معترضني الشرطة ضباط قبالة وجييئون ونيروح ظلوا ومعاونوه
 مرافقته من له بد وال القانوين ومستشاره حماميه إنه حيث اإلجراء هذا قانونية

 الوقت يف األمر آخر يف بالدخول للمحامي مسحوا أن إال منهم كان فما
 كغرامة روبية مخسمئة عقوبة بتوقيع القضائي األمر يصدر القاضي كان الذي
 اليت للقضايا بالنسبة األيام تلك يف باهظا مبلغا هذا وكان أمحد، على مالية
 املبلغ الفور على قدم سلفا أمره تدبر الذي احملامي لكن. النوع هذا من

 بتسديد يفيد رمسيا إشعارا يصدر أن منه وطلب القاضي أمام املطلوب
 اضطرو يده يف أُسقط ولكن واملماطلة االعتراض القاضي حاول. الغرامة
  . بسوء اهللا أسد أحد ميس ومل املكيدة وأحبطت القضية وانتهت املبلغ لقبول
 عني يف مذنبا كان وإن أنه املأل على أعلن أمحد أنّ ذكره اجلدير من

 حمكمة لدى فيها ينظر سوف قضيته أنّ أخربه وجلّ عز اهللا لكن القاضي
 حمكمة لدى تئنافباس أمحد غالم حمامو تقدم فقد. حصل ما وهذا أعلى،
 ومتت التحقيق قاضي حكم األخرية احملكمة فردت أعلى، قضائية درجة ذات
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 استؤنفت اليت احملكمة يف القاضي قال لقد. أصحاا إىل املهولة الغرامة إعادة
 وفق صدرت حق مقولة أرى بل تشهري دعوى أمامي أرى ال القضية، أمامها

 متاما يربر الدين كرم خلُق سوء فإنّ. لدينا متاما ومقبولة مربرة وهي ظروفها
 ضئيلة قضية أنّ من استغرابه عن القاضي وأعرب. أمحد غالم به نعته ما

 استماع جلسات عدة وعقدت عديدة سنوات استمرت قد كهذه القيمة
  .فيها للبت
 غالم معارضي أن يراقب ملن يبدو كان القضية، هذه من مراحل عدة يف
 بدعوته التبشري عن وإعاقته وقته إضاعة يف حواوجن هدفهم حققوا قد أمحد

 القضية جمريات امتداد على اجللسات حلضور قطعها اليت الرحالت هذه ولكن
 يتاح كان مثال هذه رحالته ففي هلم، منظورة غري بفوائد جاءت قد

 مث ليومني تؤجل احملاكمة كانت فلما. معه للمكوث أكرب وقت ألصحابه
 الوقت، ذلك طيلة برفقته يكونون أصحابه كان ينآخر ليومني مث لسبعة

 واحدا إن حىت وأسئلتهم، استفسارام على جييب وكان حلديثه ويستمعون
 أصحاب ذكره مما كثريا إن يقول األمحدية اإلسالمية اجلماعة مؤرخي من

 املؤرخ ذلك ويقول. الفترة لتلك يعود وسلوكه طباعه حول أمحد غالم
 للوقت ليتحضروا الفترة تلك يف معه مكثوا أم تعاىل اهللا قدر من إنه كذلك
  .بصحبتهم يكون لن حيث عنهم بعيدا يكن مل الذي
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  والثالثونوالثالثونوالثالثونوالثالثون    اخلامساخلامساخلامساخلامس    الفصلالفصلالفصلالفصل

�ã@DÜÛaé@ @
 إذ جلَل، خطْب ١٩٠٥ عام من أكتوبر/األول تشرين شهر يف بأمحد أملّ

 عبد لسيدا إنه عليهم، يعتمد كان الذين حوارييه أخلص من واحدا أمحد فقد
 السن ِكبر بدأ عندما عنه نيابة اخلطب ألقى ما كثريا الذي السيالكويت الكرمي

  .واألربعني السابعة يتجاوز ال عمر عن الكرمي عبد السيد تويف صوته، يضعف
 املولوي من دعوة على بناء عمره، حداثة يف قاديان إىل الكرمي عبد جاء

 عظيما معلما أمحد غالم يف لكرميا عبد رأى العمر ذلك ويف الدين، نور
 عبد أدرك ألمحد مرافقته استمرار ومع العلم، غزير املعرفة عميق مسلما وعاملا
 فصدقه وجل عز اهللا عند من مبعوثا فيه وجد إذ ذلك؛ من أبعد هو ما الكرمي

  .واإلخالص الطاعة كامل على وعاهده
 الدراسة يف قدموت أمحد، غالم إشراف حتت دراسته الكرمي عبد استكمل

 وخطيبا كبريا عاملا صار أشده بلغ لـما أنه حىت العلمية مكانته وارتفعت
 وغزارة لغته بقوة السيالكويت الكرمي عبد السيد عِرف. بليغا وكاتبا مفوها
 القرآن معاين شرح على الفذّة القدرة عنه عرف كما بساطتها، على املعاين
 عبد كان كما. الفهم درجات اختالف على استيعابه يسهل بأسلوب الكرمي
 بيانه وحسن القوي صوته ذلك يف ساعده كبري، شأن ذا داعية الكرمي

 لقد اجلياشة، الروحانية باملشاعر كلماته أغىن ما الديين الشعر على واطالعه
  .معاصريه أبلغ من ريب بال كان

 مدة الفراش قعيد حبسه عضال خبيث بورم الكرمي عبد السيد مرض
 توفّي حادا رئويّا التهابا الضعيف جسده التقط أن لبث ما مثّ كاملني، شهرين

 كبريا حزنا وفاته كانت. أكتوبر/األول تشرين شهر من ١١ يوم إثره على
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 ورعاه رباه له روحاين ابن مبرتلة كان الكرمي عبد إنّ إذ. أمحد غالم ملرزا
 املستمر الكرمي عبد لسيدا تقدم كان الواقع يف. وينضج يكرب وهو وشاهده
 عبد ا أدار اليت الطريقة كانت وكذلك أمحد، ملرزا ورضا سعادة مصدر
 عبد السيد كان لقد األمحدية، احلركة ختص اليت الشئون من الكثري الكرمي
  .أمحد لغالم عضودا ذراعا حبق الكرمي

 يوجد لن إنه رثائه يف بعضهم وقال الغايل، فقيدها األمحدية اجلماعة رثَت
 الكرمي عبد مكانة من الرغم وعلى أمحد أنّ غري اخلايل، مكانه يشغل من

 نـحوِّل أن ينبغي ال وإنه ِشرك هذا إنّ معناه ما قائال وبخهم عنده الكربى
 عايل شخص مجاعتنا بني من يأخذ عندما وتعاىل تبارك فاهللا أصنام، إىل الناس
 وإنا هللا إنا�: القرآنية اآلية وردد. خيلفه من لنا سريسل شك بال فإنه املقام
  .�راجعون إليه

 األمحدية اجلماعة أفراد كان الكرمي، عبد فيها تويف اليت الفترة تلك يف
 السبعني عامه جتاوز قد أنه ذلك أمحد؛ غالم مرزا صحة على كذلك قلقني
. ذلك له سنح كلما املشي على حريصا الطعام، قليل كعهده زال وما

 يفوت ومل انقطاع، دون مجاعة اخلمس الصلوات حبضور دائما لتزما وبالطبع
 سنه، كرب على ودأب. التهجد صالة ليقيم الثانية عند ليال االستيقاظ يوما
 على إشرافه عن فضال يوميا، وساعات لساعات الكرمي القرآن دراسة على

 أعدادها تتزايد اليت مجاعته شئون تنظم اليت املتعددة اللجان عن املسئولني
 األوائل األمحديني الدعاة عرب خمتلفة بلدان بدخوهلا عاملية وصارت باستمرار،

  .  األقطار خمتلف إىل أُرسلوا الذي
 الذي الشقيقة لداء يستسلم مل ولكنه موفورة، بصحة يوما أمحد يتمتع مل
 عبد وفاة وبعد. حركته يعيقا أنْ لـمرضيه يسمح ومل للسكري، وال الزمه
 تظاهراٍت نظموا قد معارضيه ليجد دهلي، مدينة إىل أمحد توجه الكرمي

 معها تعذّر لدرجة ومتواصال عاليا والضوضاء الصخب وكان احتجاجية،
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 طريق ويف. أمحد مجاعة إىل جدد أشخاص انضم فقد هذا ومع صوته، مساع
 قد كان حيث لُدهيانه مدينة يف التوقف أمحد قرر قاديان إىل دهلي من عودته

 يف ووجد مبايعيه، أول الدين نور املولوي من البيعة مرة وألول سابقا خذأ
 خطب حيث أمِرتسار إىل لُدهيانه بعد توجه مثّ. بانتظاره الناس آالف لُدهيانة

 نظموا قد املعارضون كان املرة هذه ويف ولكن اآلالف، من مجهور يف
 وجدت احلظ وحلسن ولكن املنصة مهامجة مرة بعد مرة وحاولوا صفوفهم،

 ما املعارضني من الغوغاء هياج فازداد بعيدا املهامجني وأبعدت الشرطة قوات
 مثّ املفترضة، خامتتها قبل كلمته إاء أمحد من تطلب أن الشرطة قوات اضطر
 يثِن مل اإلجراء هذا أنّ غري. هلا تابعة مغلقة عربة إىل أمحد الشرطة رافقت

 أقلّته، اليت العربة من االقتراب من متكنوا إم حىت ثانية اهلجوم عن املعارضني
. الشرطة فصدم بالعصي؛ الزجاجية ونوافذها سقفها على يضربون وطفقوا
 زجاج حجر فأصاب باحلجارة رميا العربة على االوا مث ابتعدوا حينها
 الثاين االبن أمحد حممود الدين بشري وجه وجرح وكسره العربة نوافذ إحدى
 بالغا، اجلرح يكن مل احلظ حلسن. أبيه جبوار جالسا كان الذي دأمح لغالم
 حممود الدين بشري يقول. ابنه سوى احلادثة هذه يف أمحد أتباع من يصب ومل

 قبل من جيرح فرد أول لكونه بالغبطة يشعر إنه احلادثة هذه عن الحقا
 جبوار أيضا سجيل كان ألنه أكثر بالغبطة يشعر وإنه أمحد عائلة من املعارضني

  .حينها نفسه) املوعود املسيح(
 خيمد مل اليت اهلندوسية مساج اآلريا طائفة هناك كانت أخرى، جهة من

 وقد. سكون فترات هناك كانت حيث ندر فيما إال أمحد جتاه عدائها أُوار
 وهنا. الهور مدينة يف لألديان مؤمتر حلضور إليه دعوةٌ ِقبلهم من أُرسلت

 عقد الذي احلوار فموضوع جمديا؛ يكون لن منه االنسحاب أنّ أمحد وجد
 به موحى كتاب العامل يف يوجد هل: (سؤال عن اإلجابة هو ألجله املؤمتر

  ).الكتاب؟ هذا هو فما صحيحا هذا كان وإذا بالكامل؟
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 البالد، يف الدينية اجلماعات معظم عن ممثلني بدعوة اآلريامساج قامت 
 باهلجوم فرقة ألي أبدا يسمح لن أنه أمحد مرزا ةدعو على القائمون وأكّد
 أمحد غالم عِلم هذه ادعاءام من الرغم وعلى ولكن األخرى، األديان على
 املرة هذ أشده على سيكون اإلسالم على اهلجوم أنّ تلقاه وحي خالل من

  .تفنيد دون اهلجوم يترك لن أنه أمحد فصمم املؤمتر، خالل
 أمحد كتبها اليت كلمته بقراءة الدين نور املولوي فيكلّ أن أمحد رأى
 على الكلمة كانت. مبايعيه من جمموعة للمؤمتر يصحبه وأن للمؤمتر بنفسه

 ومقارنة دراسة من طويلة سنني مثرة إنها إذ ومؤثرة األمهية من كبري قدر
 باحترام تلقوها الذين املستمعني على طيبا أثرا خلّفت وبالفعل األديان،

 ادعى ما خالف وعلى للرد، اآلريامساج دور كان التايل، اليوم يف. ديروتق
 باسم املتحدث قام مهامجتها، وعدم األديان باحترام االلتزام من املؤمتر منظمو
  . رسوله وعلى اإلسالم على رأسا باهلجوم اآلريا

 جلسوا وأصحابه الدين نور أنّ وعرف أمحد، إىل اهلجوم خرب وصل
 فصدم والنيب، اإلسالم على اهلجوم يكيل اآلريا متحدث كان حينما صامتني
 هل املؤمتر؟ من تنسحبوا ملْ ملَ: "قائال الدين نور فخاطب الذهول ومتلكه
 والصحابة الدين نور املولوي أقر" للنيب؟ اإلساءة لسماع مهيئني كنتم

 مبأنه يفسر قد كبريا خطأ كان صامتني جلوسهم بأنّ كذلك معه املوجودون
 علنا، عليها والرد االدعاءات تفنيد على أمحد عزم وعليه االعتراضات، قبلوا

 عقيدة فيه وتناول ،"املعرفة ينبوع "أي) معرفت جشمه (أمساه كتابا فكتب
ـّن. األخرى الفيدا وتعاليم األرواح تناسخ خبصوص اهلندوس  يف أمحد وبـي

 هذا يف واملادة األرواح لقخا هو ليس تعاىل اهللا بأنّ االعتقاد أن الكتاب هذا
 التحكم طريق عن العامل حيكم تعاىل اهللا وأنّ تعاىل، مثله أزليان وأما العامل
 عز اهللا عن وينفي اآلهلة تعدد على يقوم شركي معتقد هلو العنصرين ذين
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 ميكن هل وهو الفيدا؛ أتباع على تساؤال أمحد وطرح. اخلالق صفة وجل
  تعاىل؟ اهللا قدرة نقيس أن دودةاحمل البشرية بقدراتنا
عدا األرواح تناسخ عقيدة تإنّ أمحد ويقول اهلندوس، عقيدة يف هاما ركن 

 وبني الطبيعة قوانني بني مييز مل خاطئ فهم نتيجة نشأ قد الباطل املعتقد هذا
 اهلندوس عند فاحلاصل. متاما خاطئة استنتاجات إىل أدى ما الدينية، القوانني

 قوانينهم وفق معينة قوانني حتكمها اليت الطبيعية الظواهر فَهم واحاول أنهم
  .األرواح تناسخ عقدية نشأت اخلاطئة االستنتاجات هذه ومن. الدينية
 يعتقد إذ اإلهلي، الوحي يف اهلندوس عقيدة أمحد تناول هذا، عن فضال 

 انتهى أن بعد أما الفيدا نزول وقت فقط قائما كان اإلهلي الوحي أن اهلندوس
 فأمحد. نبوة أي معه وأغلقت رجعة غري إىل الباب هذا أُغلق فقد الفيدا عصر
 ترو مل إن له فِوفقًا باطلة، عقيدة اإلهلي الوحي تلقي باب غلق يف أيضا يرى

 اإلهلية واملخاطبات والبشارات السماوي الوحي مباء دوما اإلميان شجرة
 هو اإلهلي الوحي باب يغلق الذي والدين حمالة، ال واهلالك الذبول فطريقها

 بالقرآن صورته وأمتّ أوجه بلغ الذي اإلهلي فالوحي. املوت مصريه باطل دين
 سبل يسد ومل اإلهلية املخاطبات من ملزيد الباب فتح قد حممد على أُنزل الذي

 وهو شأنا، وأعظمهم وأكملهم خاتمهم وحممد كثر، أنبياء هناك نعم. الوحي
 حتت الديانات كل سيجمع الذي املوعود املسيح -  أمحد مغال مرزا أي –

  .اإلسالم راية
 البلدان خمتلف من الناس من الكثري وفود -١٩٠٥ أي - العام هذا شهد

 قاصدها يتجشم معزولة صغرية قرية تزل مل أا مع قاديان، إىل واألمصار
 طريق عن الزائر يصلها باألوحال مملوءة معبدة غري وعرة طريق عبور مشقة
ـُمكِّن اليت الوحيدة النقل ووسيلة بطاال، بلدة  عربة هي الوصول من ت

 بطاال، من كامال ارا تستغرق مرحية وغري مغربة بطيئة إذا فالرحلة الثريان،
  . قاديان إىل البشري التدفق يعطل مل كله هذا ولكن
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 لوألو. العثماين السلطان مبعوث كان العام ذلك يف قاديان زوار بني من
 قاديان إىل وصل البنجاب أراضي على سيطرا بريطانيا بسطت أن منذ مرة

 يف املماثلة القرى آالف من واحدة هي الصغرية فالقرية حكومي، مبعوث
 تداولت قلما واليت الزراعة، طريق عن قوم سكاا يكسب اليت اهلند

 ةالقو من نوع أي ا يكن مل أخرى جهة ومن. فيها النقدية العمالت
 عسكري أو سياسي أو اقتصادي شأن ذات تكن مل قاديان أنّ أي املسلحة،

 – زائرا البنجاب إلقليم املالية الشئون مفوض جاءها فقد ذلك ومع يذكر،
 الذين وحرسه حاشيته رافقته وقد - احلاكم بعد اإلقليم يف الثاين الرجل وهو

 كانت اليت القدمية يةالقر أسوار ختوم على خيموا اجلنود من مئات بضع كانوا
 كان أمحد وألن. اخلارجية اهلجمات لصد القرية عن الدفاع سور ما يوما

 العادات حسب الكبري الضيف بوصول أُعلم فقد قاديان، زعماء من واحدا
 باب من عليه البعض اقترح. وحلاشيته للمفوض الطعام حيضر حىت املتبعة،
 اخلمرة أنّ إذ وشدة حبزم أمحد ضفرف واخلمور النبيذ يهيئ أن الضيف إكرام
 مهما دينه من شيء يف يفرط أو تعاىل اهللا يعصي لن وهو املسلمني عند حمرمة
  .الدنيوية الضيف مكانة كانت

 به والترحيب املفوض الستقبال مجاعته من الرجال بعض أمحد أرسل
 ويف. بنفسه هو قال كما سياسة ال دين رجل فهو بنفسه، يذهب مل ولكنه

 إىل باحلضور يتكرم أن منه يطلب أمحد إىل أرسل املفوض لوصول التايل ماليو
 امتد حديث بينهما ودار املفوض خيمة إىل أمحد وصل. أمحد فقبل خيمته
 األمحدية الدعوة عن أمحد مرزا فيها يسأل املفوض كان ساعات، لبضع
  .التايل اليوم يف الكبري الضيف غادر مث جييب، وأمحد
 لكنهم املفوض من مكانة أقل كانوا وإن كثر ضيوف قاديان إىل قدم
 جامعة من بروفيسور جاء فمثال. األمهية من قدر على كذلك كانوا

 بأنه دعواه وعن األمحدية عن ليسألوا جاؤوا. أمريكيان وضيفان اسكتلندية،
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 جييب أمحد كان دعواه، تؤيد آيات عنده كانت إذا وعما املوعود املسيح
 يف مليا تفكرمتا إذا: "اآليات هذه من واحدة أنفسهم مه بأم هلم وقال
 يف اخلمول زاوية يف عزلة حياة أحيا كنت طويلة ولسنني أين جتدون أمري
 إىل دعويت سيحمل إنه وقتها تعاىل اهللا وأخربين العامل، أعني عن بعيدا قاديان
. رؤييتل قاديان إىل سيأتون العامل أقصى من الناس وإنّ األرض، أطراف أقصى

 وها قاديان يعرف أو يعرفين أمريكا يف أحد فال وعده، تعاىل اهللا أجنز وقد
  ".دعويت صدق على برهانا نفسيكما فصرمتا لترياين؛ جئتما قد أنتما
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        والثالثونوالثالثونوالثالثونوالثالثون    السادسالسادسالسادسالسادس    الفصلالفصلالفصلالفصل
Ûa�î•ì�ò@ @

 عالمات عليه تبد ومل الدعوة يف والعزمية بالقوة الدوام على أمحد حتلّى
 من الرغم على األمحدية، للدعوة التبشريي اجلهد بذل يف الفتور أو التراخي

 هبة هو املرحلة هذه من يوم كل أنّ معتقدا السبعني، ناهزت اليت عمره ِسين
  .وشيكا بات قد احملتوم األجل يوم أنّ ومدركًا تعاىل اهللا من

 أجله بقرب الوحي طريق عن أخربه قد تعاىل اهللا أنّ أمحد غالم ذكر وقد
 قد الوحي هذا تواتر إنّ أمحد غالم قال حبيث ومتواترا متكررا الوحي وكان

كيانه يف احلياة أصول هز ـرذا وحي أول جاءه. فيه احلياة وفَـت 
 وشعر صاٍف ماٌء له قُدم قد أنه فيها أمحد رأى رؤيا شكل على اخلصوص

 تكفي بالكاد قليلة املاء كمية وكانت أطرافه، يف تسري باردة برعدة حينها
 هذه وبعد. عمره من تبقى ما هو املاء هذا أنّ له وقيل ثالث، أو رشفتني

 يستويل يومئٍذ. حياتك أيام قَلَّت: "معناه مبا باألردية وحيا أمحد تلقّى الرؤيا
 وحيا تلقى نفسه العام من نوفمرب/الثاين تشرين ويف ،"اجلميع على احلزن
" ِذكرا املُخزيات من لك نبقي وال املُقدر أجلُك قرب ربك، ميعاد قلّ: "آخر

 وحي جاءه األول كانون شهر يف مث] ٢ص ،٣٨عدد ،١ جملد بدر،[
 لك ونبقي وقتك قرب... باهرات اآليات لك ونبقي وقتك جاء: "بالعربية
 من أمحد تلقى ملا ونتيجة]. ٢ص ،٣٩عدد ،١ جملد بدر،" [بينات اآليات
 خالصة فيه أجـملَ الذي) الوصية (كتاب كتب أجله ربق حول الوحي
 بلّغهم اليت اإلهلية واملعارف بالتعاليم يستمسكوا بأن أتباعه وأوصى دعوته
 إنّ حيث حمالة، ال القادمة واالبتالءات احملن عند ويثْبتوا خيافوا ال وأن إياها،
 هذا يف أمحد وذكر. يثواخلب الطيب ليِميز تعاىل اهللا سنة من االختبارات هذه
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 كانت وهذه - التقوى بذرة بذْر هي السماوي املبعوث مهمة أنّ الكتاب
 لتغدو ينميها الذي هو بفضله تعاىل فاهللا اآلن أما – حياته يف بلّغها اليت مهمته
 متأل السماء يف وفروعها ثابت أصلها شجرة فتستوي وتشتد تزدهر مثّ غرسة
  .اآلفاق

 اكتمال قبل حيدث وقد حمتوم قدر هو األنبياء موت نّإ كذلك أمحد وقال
 متنوا ما أنّ معتقدين ويبتهجون املعارضون يفرح عندئذ املنشودة، غايتهم
 وخاصة الفاجعة باغتتهم الذين األنبياء أتباع أما. بالفعل حتقق قد حدوثه
 العصيب الوقت هذا يف. ويتقهقرون يتعثرون فقد اإلميان وضعاف ثباتا األقل

 كان الذي البناء تنتشل الغيب من يٍد مثل متتد اليت) الثانية اهللا قدرة (تتجلى
 سنة هي هذه: "أمحد يقول. اخلالفة أركان على وتقيمه االيار وشك على
 دون السنة هذه يبدي زال ما األرض يف اإلنسان خلق أن ومنذ اجلارية، اهللا

 كَتب�: تعاىل قال كما الغلبة هلم ويكتب ومرسليه أنبياءه ينصر إنه انقطاع؛
 الرسلّ أن كما هو الغلبة من واملراد ]. ٢٢ - اادلة [�ورسِلي أَنا لَأَغِْلبن اُهللا

 على أحد يقدر ال حبيث األرض على اهللا حجة تتم أن يريدون واألنبياء
 احلق بذرة بأيديهم ويزرع بالبينات، صدقهم يظهر تعاىل اهللا فإنّ مقاومتها،

 يف يتوفّاهم بل أيديهم على يكمله ال ولكنه الدنيا، يف نشره يريدون الذي
 للمعارضني بذلك اال فيفسح األمر، بادي الفشل من اخلوف يصحبه وقت

 أفرغوا قد يكونون وحينما خبثهم، وخيرجوا ويطعنوا ويستهزئوا ليسخروا
 الثانية، القدرة يد تعاىل اهللا يظهر واستهزاء سخرية من جعبتهم يف ما كل

 غري احلني ذلك إىل كانت اليت األهداف به تكتمل ما األسباب من ويهيئ
 من قسمني يري تعاىل أنه فاحلاصل: "مفاده ما أمحد ويكمل". ما حلد مكتملة
 يد يري وثانيا، أنفسهم، األنبياء أيدي على قدرته يد يري أوال،: قدرته
 اآلن األمر أن ويظنون األعداء ويتقوى احملن تواجه حني النيب وفاة بعد قدرته

 أعضاءها إنّ حىت تنمحي، سوف اجلماعة هذه أنّ ويوقنون اختلّ، قد
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 من العديد يرتد بل ظهورهم، وتنقصم والتردد، احلرية يف يقعون أنفسهم
. املنهارة اجلماعة ويساند ثانية القوية قدرته تعاىل اهللا يظهر عندها األشقياء،

 كما اإلهلية، املعجزة هذه يرى األخرية اللحظة حىت صابرا صامدا ىيبق فالذي
 قد � الرسول وفاة أنّ ظُن حني ،� الصديق بكر أيب سيدنا عهد يف حصل
 شدة من الصحابة وأصبح األعراب، جهال من كثري وارتد أواا، سبقت
 منوذجا وأظهر الصديق، بكر ابا سيدنا تعاىل اهللا أقام عندها كاانني، احلزن
 � اهللا أمتّ وهكذا. الوشيك االنقراض من اإلسالم ومحى أخرى، مرة لقدرته
 ِمن ولَيبدلَنهم لَهم ِارتضى الَِّذي ِدينهم لَهم ولَيمكِّنن�: فيه قال الذي وعده

 بعد امهمأقد يثبت سوف تعاىل اهللاّ أن أي ؛ ]٢٢ النور [�أَمنا خوِفِهم بعِد
  ".اخلوف

 ما أحبائي، فيا: "آخر مقطع يف الوصية كتاب يف أيضا أمحد ويتابع 
 فَرحتين بذلك يحطم لكي قدرتني، يري تعاىل أنه القدمية اهللا سنة دامت

 لذلك. األزلية سنته اآلن تعاىل اهللا يغري أن املستحيل فمن لألعداء، كاذبتني
 الثانية القدرة تروا أن من لكم بد ال إذ تكتئبوا، الو به أخربتكم ملا حتزنوا فال

 تلك وإن القيامة، يوم إىل تنقطع ولن دائمة ألا لكم، خري جميئها وأنّ أيضا،
 سوف أرحل عندما ولكن أنا، أُغادر مل ما تأتيكم أن ميكن ال الثانية القدرة
 وعد حبسب األبد إىل معكم تبقى سوف اليت الثانية، القدرة لكم اهللا يرسل

 يب يتعلق ال الوعد ذلك وإنّ ،)األمحدية الرباهني (كتايب يف سجلته الذي اهللا
 اتبعوك الذين اجلماعة هذه جاعل إين: � اهللا يقول كما. أنتم بكم يتعلق بل

 اهللا قدرة فأنا": هاما إعالنا هذا كتابه يف وأعلن". القيامة يوم إىل غريهم فوق
  ."الثانية اهللا قدرة مظاهر سيكونون ون،آخر بعدي من وسيأيت املتجسدة

: نفسه طرح الذي السؤال مواجهة أمحد على كان الوصية، كتاب بعد
 التعليمية فاملؤسسة أصحابه؟ بعد للحركة الديين التعليم مصري سيكون ماذا

 كانت اليت الثانوية) اإلسالم تعليم (مدرسة هي للحركة التابعة الوحيدة
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 مالحظة مع (بالغرض تفي ال وهي سنة عشر انيةمث عمر حىت للبنني خمصصة
 تكون دينية جامعة إىل أمحد تطلع). للفتيات مناظرة مدرسة أُنشئت قد أنه

 باملعرفة مسلحني األمحديون، املستقبليون الدعاة منها ينطلق تعليمية قاعدة
 - القرآن لغة كوا-  العربية واللغة اإلسالمية للعلوم العميقة دراستهم عرب
 واجلغرافيا والعلوم والسنسكريتية اإلجنليزية اللغة عن فضال األخرى، ألديانول

 املنهج إنه حبيث تقدميا التصور هذا كان لقد. واخلطابة الكتابة ومهارات
 الدينية الدراسات معاهد أرقى يف طويلة عقود بعد الحقا اتبع الذي الدراسي

 طريق عن استطاعت فقد األمحدية اإلسالمية اجلماعة أما. فقط الغرب يف
 الشباب املبشرين من فيلقا تكون أن ا اخلاصة املبشرين أو الدعاة جامعة

 املسيحيني مناظرة على قادرين واإلميان التعليم من عال مستوى على
 يف إعدادهم وتطلب املالحدة، أو الديانات أصحاب من وغريهم واهلندوس

  .دراسية سنوات مخس مدة اجلامعة هذه
 اجلماعة مدرسة يف جناح من مكونا اجلامعة مبىن كان أمرها، ادئب يف

 أفراد عدد الزدياد طبيعية وكنتيجة الوقت، مرور ومع ولكن للبنني، الثانوية
 القيام مجاعته أفراد من أمحد فطلب. الطالب عدد ازداد األمحدية، اجلماعة

 املباين اءبن من اجلماعة لتتمكن الشهرية دخوهلم من خاصة تربعات جبمع
  .الناشئة للجامعة الالزمة

 تدعى مجعية أنشئت املستقبليني، األمحديني الدعاة إلعداد واستكماال
 هذه من اهلدف كان. املباشر أمحد إشراف حتت وكانت) األذهان تشحيذ(

 أهداف أهم بني من وكان األمحدين للشباب الفكري املستوى رفع اجلمعية
 جماالت يف والفصاحة البالغة مهارات على أعضائها تدريب هو اجلمعية هذه

 الشهرية أو األسبوعية اجتماعاا اجلمعية وعقدت. والكتابة واحلديث اخلطابة
  .كذلك شهرية صحيفة وأصدرت احلال مقتضى حبسب
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ـًا اتسعت قد األمحدية اإلسالمية اجلماعة شئون أن خافـيا يعد مل كم 
 قام لذا تديرها، تنظيمية مركزية دارةإ إىل حتتاج أا الواضح من وصار ونوعا
 املركزية، األمحدية الرابطة تعين واليت) أمحدية أجنمن صدر (هيئة بإنشاء أمحد

املدرسة وهي أال للجماعة التابعة األربع اجلمعيات إدارة مهمة إليها وعِهد 
 مقربة شئون إدارة وأخريا األديان، مقارنة وجملة الدينية، واجلامعة الثانوية،

  ).مقربة شيت (اجلنة
 ينبغي لذا آنفا، عنها احلديث سبق فقد األوىل الثالث اجلمعيات فأما
 عادية مقربة جمرد تكن مل الواقع يف. املقربة هذه على الضوء يلقى أن كذلك

 األمحدية للجماعة بعطائهم ميتدوا أن األمحديون به يستطيع نظاما كانت بل
 عدة قبل الوحي طريق عن أخربه قد تعاىل اهللا أن أمحد يقول. موم بعد حىت

 املؤمنون املقربة هذه يف سيدفن. النظام هذا تأسيس بضرورة سنوات
 اجلنة، تعاىل اهللا عند مأواهم سيكون الذين القلوب أصفياء املخلصون

 اهللا من وحي فبعد. بعدهم املتعاقبة األجيال إميان لتجديد سببا وسيكونون
 اليت املاجنو أشجار حلديقة جماورة أرض على ربةمق بناء ضرورة أمحد رأى

  .ختصه
 يف الشخص يدفن حىت حتققهما الواجب الضروريين الشرطَين أمحد أعلن

 احملرمات جيتنب تقي كلّ إال املقربة هذه يف يدفن أال فأوال املقربة، هذه
. وخملصا صادقا مسلما يكون وأن والبدعة الوثنية أعمال من عمال واليرتكب

 بأن يوصي من إال اجلماعة أفراد من املقربة هذه يف يدفن أال الثاين، الشرط
نفَقاألقل على ي رشِركَِتِه عنشر أجل من موته بعد ثلثها األكثر وعلى ت 

 وكل. األمحدية اجلماعة توجيهات حبسب القرآن أحكام وتبليغ اإلسالم
 كان أنه ثبت إذا مالية، خدمة يبأ يقوم أن يستطع ومل ِعقارا، ميلك مل صاٍحل

 مل. كذلك فيها يدفن أن فيمكن صاحلا وكان الدين، خلدمة نفسه وقف قد
 أنّ أي تلقائيا، اجلنة ضمن قد أنه اجلنة مقربة يف ذاته حبد املتوىف دفن يعِن
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 القلوب طاهرو إال فيها يدفن لن ولكن. الغاية هو ليس املقربة يف الدفن
 بالتايل هم والذين الدنيا أغراض من شائبة أعماهلم تشوب ال الذين الربانيون

  .اهللا بإذن اجلنة أهل
 ا تجمع أن ينبغي اليت الطرق نظّم قد أمحد كان ،١٩٠٢ عام يف

 بشكل تضاعفت قد النفقات هذه ولكن لنفقاا، اجلماعة أفراد من التربعات
 السنوية اجللسة إىلو قاديان إىل الضيوف من واملزيد املزيد وفود مع كبري

 ملساعدة ثابتة متزايدة حاجة هناك أخرى جهة ومن األمحدية، للجماعة
 طالب وتعليم وإسكان وإلطعام هلم معيل ال الذين واألطفال واملسنني الفقراء

 على ذووهم يقدر الذين الطالب من عددا هناك أنّ مالحظة مع املدرسة،
 أقساط وفق وليس هلم يتيسر مما ةللمدرس مالية مبالغ يقدمون وكانوا الدفع

 ا يقوم دورية تربعات هناك تكن مل اجلماعة، أمر بادئ يف. معينة رسوم أو
 عند اجلماعة مؤسس من لطلب استجابةً تربعاٍت يدفعون كانوا بل األفراد،
 اجلماعة خملصي من أصوات عدة هناك كانت ذلك مع ولكن ما، أمر حلول
 سبق ما على وبناء. ودوري منظم بشكل اتالتربع مجع يتم أن إىل تدعو
 نفقات لتغطية وذلك شهري بشكل التربعات دفع وجوب أمحد أعلن

 أنفسهم يلزمون الذي الشهري املبلغ حتديد اجلماعة أفراد على وأنه اجلماعة،
 فإنه متتالية أشهر ثالثة مدة االلتزام ذا اجلماعة من فرد يِف مل إذا أما. بدفعه

 وحينها إنه إذ طريقها عن قلبيا حاد قد ويكون اجلماعة هذه من فردا يعود ال
 مراتب أوىل هي اليت املالية التضحية لبذل مستعد غري أمحد، يقول كما

 قامت لقد حقيقيا؟ أمحديا إذن يعد فكيف احلقيقي اإلسالم سبيل يف التضحية
 اليت املالية التضحيات هذه دعائم على العاملية األمحدية اإلسالمية اجلماعة
 واجلهود األعمال وعلى النفس بطيب أعضاؤها به قام طوعيا واجبا كانت

 والتعليمية الصحية األوضاع حتسني يف األمحديون ا قام اليت العظيمة
 هذا أنّ أمحد أعلن الحقة فترة وبعد. عام بشكل للجماعة واالجتماعية
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 من ثابتة نسبة يكون أن بغيين أنفسهم به األمحديون يلزم الذي املعلوم املقدار
  .الشهري دخلهم
 اإلدارية التنظيمات بنفسه أمحد أقر فقد ،)أجنمن صدر (هيئة خبصوص أما

 ضمت. ١٩٠٦ عام الثاين كانون يف وذلك مهامها وحتدد عملها حتكم اليت
 كان. سكرتري يعاونه رئيس حتت ناظرا أو مديرا عشر أربعة أجنمن صدر هيئة

 علي حممد السيد فكان السكرتري أما الدين نور ملولويا هو األجنمن رئيس
 أعضاء بني من وكان). األديان مقارنة (جملة حترير رئيس كذلك كان الذي

 أمحد حممود هو عمره من عشر السابعة يتجاوز مل السن صغري عضو األجنمن
 اجلمعيات ا تقوم كانت اليت اإلدارية فاألعمال وهكذا. ألمحد البكر االبن
 قرار هناك يكون عندما ولكن أجنمن، صدر هي واحدة هيئة إىل لتوكّ

 كان الذي هو أمحد غالم فإن ما أمر حيال للجماعة العامة بالسياسة يتعلق
الروتينية األمور خبصوص له املشورة تقدمي هو أجنمن صدر ودور فيه، يبت .
 وعلى. املباشر إشرافه حتت الضيوف وإطعام الضيافة بيت إدارة أمحد أبقى

 لوقته مضيعة فيه ويبدو به يقوم أن من أقل يعترب العمل هذا كون من الرغم
 اعترب لقد منه، بدال كفء ناظر أي به يقوم أن ورفض به متسك لكنه الثمني
  . بنفسه به يقوم أن ينبغي أمر وِقراهم الضيوف خدمة أن أمحد
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 والثالثونوالثالثونوالثالثونوالثالثون    السابعالسابعالسابعالسابع    الفصلالفصلالفصلالفصل
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 يغري أن فوارد منها، األمحدية دخلوا الذين بعض خيرج أن الطبيعي من
 حواريي بعض أن مثال لنا تذكر التارخيية والشواهد. الديين معتقده امرؤ

 ذا يقوم أن األمر من بدعا فليس عنه، وابتعدوا تركوه قد الناصري، املسيح
 الزمان، آلخر املوعود املسيح بأنه أعلن وأنه خاصة أمحد، غالم أتباع بعض

  .املقام هذا يف الناصري املسيح حال مع حاله تشابهف
 احلكيم عبد. د هو اتباعها بعد األمحدية تركوا الذين هؤالء من واحد أبرز
 سنوات احلكيم عبد. د أمضى). باتياال (مدينة من جراحا كان الذي خان،
 عام يف أعلن أن لبث ما مث أمحد، لغالم متحمسا تابعا حياته من طويلة

 النجاة إىل للوصول كسبيل األنبياء اتباع وجوب عدم يف يعتقد هأن ١٩٠٦
 بني األنبياء لوساطة داٍع ِمن ما أنه احلكيم عبد رأى آخر مبعىن. واخلالص

  .يكفي وحده تعاىل باهللا فاإلميان تعاىل، اهللا عند النجاة وطريق الناس،
الذي اإلميان بأنّ احلكيم عبد على أمحد رد اليت والكتب ءاألنبيا جاِنبي 
 ال إنه بل سطحي، ناقص إميان هلو الطبيعة قوانني على ويرتكز عليهم نزلت

عده إميانا، يوجود ضرورة فكرة من أبعد باإلنسان يرتقي ال ختمني جمرد إن 
 إميانا ليس) بد ال (فرضية على القائم اإلميان بأنّ أمحد، غالم ووضح. اإلله
 تتطلب العقيدة وهذه فعال، موجود اإلله أنّ هي الصحيحة فالعقيدة البتة،
 - ألمحد والكالم - احلقيقي اإلميان إنّ. تعاىل اهللا عند من مبعوثني أنبياء

 األنبياء أيدي على إال اآليات هذه تظهر وال ساطعة، وبراهني آيات يتطلب
 هو وحسب) بد ال (بفرضية املقيد الدين فإنّ لذا. اهللا عند من املبعوثني

 وال به املعتقدين قلوب يف إميان عنه يثمر ال أكثر، ال اإلله بوجود حدس
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 أيدي على تعاىل اهللا يجلِّيها اليت اآليات إنّ. اإلهلية املعرفة إىل ظمأهم يروي
 اليت وهي األخالقية والتزكية الروحاين االرتقاء عنها ينتج اليت هي األنبياء
  .ربه من قريبا العبد جتعل

 جدوى أي احلكيم، عبد الدكتور طرحه الذي لالتساؤ لضرورة ونظرا
 كتاب يف شاملة وافية إجابة عنه جييب أن أمحد رأى باألنبياء، اإلميان ضرورة

 نظري له ليس بشكل الكتاب هذا يف أمحد، غالم تناول). الوحي حقيقة (أمساه
 الرباين الوحي وأنواع اإلهلية، واملكاملات الرباين الوحي معىن وأسلوبا مضمونا

 براهني الكتاب هذا يف أمحد ساق لقد. الصادق للوحي املرافقة والعالمات
 تعاىل اهللا وأنّ أورد، ما كل يف التقوى سبل والتزامه كالمه صدق على عدة
 منه هذا بقرم يِصلُوا وأن وجلّ عز به صلة على يكونوا أن عباده من يريد
 من عليهم اهللا أنعم من يناله الذي الصادق اإلهلي الوحي مراتب إىل تعاىل

  .والصاحلني والصديقني األنبياء
 قد وجل عز اهللا إنّ قال اليت العالمات مئات هذا كتابه يف أمحد غالم قدم

 وهبها اليت واإلنعامات نبوءاته من الكثري حتقق فيه عرض كما ا، عليه أنعم
  .وألصحابه له تعاىل اهللا

 الذين األمحدية العقيدة عن املرتدون هناك كان أخرى، جهة ومن ولكن
 اخلارجني هؤالء عدد إنّ إال اخلاصة، ألسبام أو قناعتهم لعدم منها خرجوا

 باجلماعات مقارنة الفت بشكل جدا قليال كان أمحد غالم مجاعة من
 أن هو األمحدية العقيدة عن املرتدين قلة وراء السبب يكون قد. األخرى

 اإلقرار القضية فليست فقط، باللسان ةالبيع عهد يعترب يكن مل أمحد غالم
 مصداقا ذلك بعد حياته تصري أن جيب بل أمحدي مسلم بأنه للمبايع اللفظي
 يف قلبني حيمل أن ميكن ال احلقيقي املبايع إن معناه ما أمحد يقول. لبيعته
. نفسه الوقت يف للدين حمبا ويكون ومشاغلها بالدنيا متعلقًا فيكون جوفه
 اإلسالم بتعاليم وااللتزام التامة بالطاعة حياته أيام املبايع ضييق أن ينبغي
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 يتجاوز ال إقرار أو ورقة توقيع ليست سلف كما احلقيقية البيعة. احلقيقية
 سواء نفسه املُبايع فيه يبيع التزام هي البيع من مشتقة هي اليت البيعة اللسان،

 يد يف يده يضع أمحد غالم نكا. تعاىل اهللا مرضاة ابتغاء امرأة، أم رجال أكان
 اليت البيعة عهد املبايع ترديد طول يسحبها وال يبايعه أن يريد الذي الرجل

 فيها يطلب واليت الزمان، هلذا املوعود املسيح هو أمحد غالم مرزا بأنّ فيها يقر
 ويعاهد منها، وجلّ عز اهللا إىل ويتوب السابقة ذنوبه عن العفو تعاىل اهللا من
 والفساد الشرور أنواع كل املستطاع جهد جيتنب أن على القلب خبلوص اهللا

 تقوم الذي األساس تعد كاملةً ببنودها البيعة. الدنيا على الدين يــؤثر وأن
 العديد ذكر كما ببيعته الـملتزم فاملبايع األمحدية، اإلسالمية اجلماعة عليه
 وتتسع أخالقه تطوروت جذريا حياته تتغري – األمحدية إىل املتحولني من

 على املبين الروحاين االرتقاء بداية هي لألمحديني بالنسبة البيعة إنّ معرفته،
  . األخالقي واإلصالح والتقوى الطهارة

 إىل يتحدث أن املسجد يف الصالة من الفراغ بعد أمحد، عادة جرت
 بكل معهم جيلس وكان إليه، اجللوس فرصة يفوتون ال كانوا الذين أتباعه
 أو نفر جلوس املرات بعض يف صدف حىت األرض، على احلصري على بساطة

 غري تواضع يف األرض أمحد غالم افترش بينما الكراسي على الناس من أحد
  .متكَلَّف

 تلك يف الناس مع حديثه أنّ والده عن أمحد حممود الدين بشري يروي
 يف يحدثهم انك فمرات البتة، له يخطط ومل متاما عفويا كان األوقات
 املعارضني عن ومرات والسلوك، واألفكار املختلفة الدينية املذاهب

 ويف معه، واخلاصة العامة أمورهم يف حتدثوا. سواء حد على واألصدقاء
 وكما باختصار. بعينهم أشخاصا ختص اليت أو عامة البالد ختص اليت األمور

 عن التعبري على ادراق كان وكلٌّ شيء، كل عن يدور احلديث كان: ابنه قال
 يفهمه يسري بأسلوب املقدمة العميقة باملعلومات ردوده وزخرت. نفسه
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 الربانية واملعرفة والوالء واحملبة الود يف دروسا حديثه كان الواقع يف اجلميع،
 أنّ والده عن الدين بشري ويضيف. جالَسه من كلّ منها ول منه تدفقت اليت

 مبجلسه، القاعدين كل قلوب عرب مير قوي كتيار يسري كان الروحاين تأثريه
 املوجودة الصغرية احلديد قطع كل وجيذب ميغنط كهربائي مصدر أنه لو كما

 من على تشع واألخالقية الروحانية أمحد غالم قدوة كانت لقد حميطه، يف
 انتهجها اليت األساليب خالصة الدين بشري ورث احلال وبطبيعة. خيالطونه

  .مجاعته وأبناء أصحابه تعليم يف أمحد غالم
 وفهمهم معرفتهم زيادة يف شيء أي قبل أتباعه يساعد أمحد، غالم كان

 احمللية الدينية مهامهم على التركيز يف وساعدهم مداركهم، وتوسيع الديين
 أمحدي كل على ينبغي حيث الدعوة، سبيل يف يبذلوها أن ينبغي اليت والعاملية

. إليه ويدعو به يعظ ملا مصداقا أفعاله تكون نوأ لآلخرين قدوة يكون أن
 للعامل، تعاىل اهللا رسالة إيصال يف دائما منشغلني أمحد أتباع كان فقد وهكذا

 وكان. الدعوة أي املعنوي؛ باهلجوم ولكن فقط بالدفاع تكون ال اهللا فأُمة
 نشر سبيل يف املادية التضحيات بذل على الدوام على أتباعه حيض أمحد غالم

 إميام يضعوا أن أتباعه علّم أمحد بأنّ اإلقرار من بد وال واألمحدية، اإلسالم
 الدنيا، شواغل من شاغل وال منصب وال مال يدانيها ال عليا مرتبة يف

  . الدين سبيل يف بالنفس احلقيقية التضحية على ورباهم
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 والثالثونوالثالثونوالثالثونوالثالثون الثامنالثامنالثامنالثامن الفصلالفصلالفصلالفصل
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 صحية بوعكة أمحد زوجة أحست ،١٩٠٨ عام من أبريل/نيسان شهر يف
 لزيارة الهور مدينة إىل يصحبها أن منه فطلبت الزمن، من مدة استمرت
 ٢٦ أي للسفر احملدد اليوم ليلة يف ولكن. معها الذهاب على فوافق الطبيب،

 تأمن ال: "معناه ما يقول األردية باللغة إهلاما أمحد غالم تلقى أبريل/نيسان
 يف وتصادف. اإلهلام ذا الناس من الكثري أمحد أخرب وقد ،"الدهر صروف

 من متأكدا يكن مل وألنه أيضا، الفراش يف مريضا كان ابنه أن الليلة تلك
 التايل، اليوم يف ابنه تعاىف فلما .السفر تأجيل قرر فقد اإلهلام هذا معىن

 عند اضيف نزل حيث الهور إىل زوجته مع وسافر آنفا عليه عزم ما استأنف
 بالعربية وحيا حينها وتلقى. الدين كمال اخلواجا هو أتباعه من واحد مرتل

 قد موته أنّ أمحد ففهم " الرحيل مث الرحيل": يقول مايو/أيار من التاسع يف
 يف منه ورغبة .جيدة حال يف تبدو اجلسدية هيئته أن من الرغم على اقترب

 املعنوي الصعيد على آيام تتحقق كانت الذين اآلخرين كاألنبياء يكون أن
 كمال اخلواجا دار من رحل فقد البيضاء، للمنارة بالنسبة فعل كما واملادي

  .عنده ونزل حسني حممد سيد. د دار إىل الدين
 هلا الالزم الطيب والعالج الرعاية تتلقى زوجته كانت األثناء تلك ويف 

 من سلسلة اءإللق يرتب أن أمحد قرر لذا ليستكمل، فترة تطلب والذي
 تكون أن رأى وقد إليه، يدعوهم خاص عشاء يف املدينة لوجهاء احملاضرات

 مل ألم قبل من أبدا إليه يستمعوا مل منهم كثريا أنّ الحظ ألنه خاصة الدعوة
   .العامة اللقاءات يف علنا الظهور يف يرغبوا



٢٧٦  ����� ��� 

 ما وليق بالفارسية آخر وحيا أمحد تلقى املرتقب، العشاء ليلة ويف ولكن
 القريب أجله أن حمال للشك يدع ال مبا فأيقن. الفانية باحلياة تثق ال معناه
 العشاء ويف .املعتادة بوتريته عمله وتابع جيزع مل ولكنه جدا، موشكا بات
 إلصالح أرسله قد تعاىل اهللا بأنّ أخربهم .الساعتني قرابة ضيوفه إىل تكلم

 عز اهللا فضل يخفي أن يستطيع ال وأنه األرض، ومأل انتشر الذي الفساد
 فهو نبيا، سمي بسببها اليت وتواترها وكثرا اإلهلية باملكاملات عليه وجل
 ليس وأنه به، عليه اهللا من الذي اإلهلي الفيض هذا يف فضل له ليس قال كما
 أنواِر من إال املقام هذا حاز ما إنه بل حممد اإلسالم رسول عن مستقل بنيب

 وجه على ال ااز طريق على اهللا من نبيا وسمي املصطفوية، األشعة اتباِع
 قولوا: "اإلسالم نيب زوجة عائشة السيدة حبديث ضيوفه ذكّر مثّ. احلقيقة

 قد اإلسالم أن لو: معناه ما قائال وتابع ،"بعده نيب ال تقولوا وال النبيني خامت
اإلديان على له فضل فال هليةاإل املكاملات على الطريق وقطع النبوة باب سد 

  . حيا دينا كان وملا األخرى
 بال اجلميع أن غري له، املعارضني من الكثري املدعوين مجوع بني أن صحيح

 ال اليت وهيبته ووقاره علمه وغزارة اإلسالمية معارفه عمق احترموا استثناء
  .الرائي عني ختطئها

 األيام يف الصادرة الصحف لكن فيه لبس ال واضحا أمحد خطاب كان
 بإعالن قام أن إال منه كان فما النبوة، دعوى عن رجع أنه ادعت الالحقة

 جديد ومنهاج بشريعة مبعوث تشريعي بنيب ليس أنه فيه يبين وضوحا أشد
 اإلهلية واملخاطبات باملكاملات شرفه قد تعاىل اهللا ولكن اإلسالم عن أمنلة حييد

 املعارف من الكثري وجلّ عز بفضله له وفتح ء،الدعا واستجابة املتواترة
 اتباعه وبربكة ولكن نفسه تلقاء من ليعرفها كان ما غيبية بأمور وأنبأه اخلفية،
 وقال. والنبوءات املكاملات كثرة بسبب نبيا وصار النبوة شرف نال قد حممدا
 الو اإلسالمية الشريعة عن أحيد ال نيب أنا: املعىن هذا على مؤكدا أيضا
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 نبويت أنكر فلن اإلهلي األمر اتباع باب ومن ولكن لنفسي الفضل هذا أنسب
 فكنت ورساليت نبويت أنكرت حيثما: "وقال. الفانية الدنيا هذه أترك حىت
 ولكن. مستقل بنيب لست أنين كما مستقل، شرع حامل لست أنين أعين

 صلى ملقتدىا رسويل بواسطة تعاىل اهللا من الغيب علم تلقيت قد إين حيث
 ونيب، رسول فإنين امسه، ونائال الباطنة، بفيوضه مستفيضا وسلم، عليه اهللا

 بل املنطلق، هذا من نبيا كوين أبدا أنكر ومل. جديد شرع أي بدون ولكن
 أيضا اآلن أنكر ال لذلك. نفسه املعىن ذا ورسولًا نبيا ناداين قد تعاىل اهللا إن

 ،١٨ جملد الروحانية، اخلزائن خطأ، إزالة". [املفهوم ذا ورسولًا نبيا كوين
  ]٢١١- ٢١٠ ص

 – حممد اهللا رسول خادم صدق يف لينظروا عليه كله العامل اجتمع لو وأنه
 نبيا مساه قد فاهللا موطن، كل يف وسينصره الغلبة له اهللا فسيكتب - هو أي

  .ورمحته بفضله وسينصره وكلمه
 عائلته أفراد أخرب قد اإلعالن هذا ينشر أن وقبل أمحد أنّ الذكر جيدر
 وحيا تلقى أخربهم أن وبعد وشيكة، صارت وفاته أن أتباعه من واملقربني

 باحلياة تثق ال"و "قريب واملوت الرحيل، مث الرحيل": معناه ما يقول آخر
 زوجته فرأت أجله، بدنو للشك جماال األخري الوحي يدع مل وبالطبع. "الفانية

 وواصل العمل عن يتوقف مل وكعادته. جبواره لتكون فورا رالهو تقصد أن
 مسألة الكتاب تناول). الصلح رسالة: (مساه الذي اجلديد كتابه على العمل
 حيترموا أن الديانتني أتباع كال على وأن واملسلمني اهلندوس بني السالم
 وأم قدير، واحد رب خلْق أما يدركا وأن طرف، كل دين رجال

 أى. اقتتال دومنا وطنهم يف بسالم العيش وعليهم نفسه البلد يف مواطنون
 وسلمها ١٩٠٨ مايو/أيار ٢٥ بتاريخ للنشر اجلاهزة الكتاب مسودة أمحد

  . والطباعة للنسخ لسكرتريه
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 فأخذ اليومية، كعادته ليتمشى أمحد خرج اليوم ذلك يف العصر صالة بعد
 ليمشي املدينة خارج يكون حىت باحلصان جير الذي النوع من أجرة عربة

 ولكنه املعتاد وقته يف ونام ساعة بعد وعاد. الريف يف أكثر حبرية ويتفكر
 كان لكنه وسعهم يف ما كل فبذلوا ملعاينته، األطباء واستدِعي ليال توعك
 عند مرضه شدة يف حىت ولكن. والغيبوبة اليقظة بني وراوح جدا مريضا
 الصالة؟ موعد حان هل: عنده وجودينامل أتباعه سأل الفجر صالة موعد
 النهوض على يقوى يكن مل ولكنه. حان قد سيدي يا نعم: أحدهم فأجابه
 فلما املرض، لشدة عليه أغمي ولكنه مكانه، يف وصلى الوضوء بدل فتيمم
 حالة كانت وكلما. وهدوء بطمأنينة كعادته وأكملها صالته أعاد أفاق

  !يـحبيب يا إهلي يا: اهامس يسمع كان تعاوده اإلغماء
 سريره، جبوار حوله أصحابه من واملقربون وزوجته وابنته أبناؤه جتمع

 هادئة زوجته بقيت. معه ليكونوا الهور إىل وزوجته أبناؤه توجه حيث
 وملا. حان قد الرحيل أن تعرف كانت لقد الليل؛ طول اهللا وتدعو تصلي
 فال يغادرنا إنه اهللا اي: عميق حزن يف قالت املوت عالئم أمحد على بدت

 صباحا والنصف العاشرة الساعة حنو يف. الوقت هذا يف رب يا أنت تتركنا
 مث مرتني؛ صدره من خيرج عميق تنهد صوت سريره حول اجلالسون مسع

  .الروح أسلم
 خالل وملؤوا للعقل، رجوع أدىن دون بوفاته املسلمون املعارضون ابتهج

 الغوغاء ولكن وطويال واسعا شارعا انك لقد ااور، الشارع ساعة نصف
 كانت اليت اجلنازة من وسخروا ابتهاجا، والغناء الرقص يف وشرعوا ملؤوه،
 موجودين كانوا الذين اجلماعة أفراد بعض شعر. الدار يف مرامسها جتري

 ذلك عن ثنوهم البقية ولكن غاضبني باخلروج ومهّوا الشديد باالستفزاز
 أبغضوكم، إن حىت هلم ادعوا: أمحد غالم تعليماتب رفقائهم مذكرين العمل

 وإن التواضع، هلم فأظهروا اخليالء لكم أظهروا وإذا عذبوكم، وإن وواسوهم
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 والتوفيق النجاح سينال الالحقني اجليلني ِمن فمن تبتئسوا؛ ال نشوة رقصوا
 يءجي فعندما غالبني، جيعلكم أن وجل عز اهللا وعد لقد... أبناؤهم؟ أم أبناؤنا
 مظامل تتذكروا ال معارضيكم سحق على والقدرة القوة لكم وتكون وعده

 كنتم إنكم يقال ال حىت ضعفكم أيام شرف عن دافعوا بل املاضي،
 صبورين كونوا... طغاة فاستحلتم أقوياء صرمت واآلن ضعفاء متواضعني

 وضعوم العفو موضع يعرف وجلّ عز فوحده املنتقم اجلبار هللا االنتقام ودعوا
 ما هذا. برفق أبناءهم وعاملوا ومضطهديكم أعدائكم أبناء ساحموا. النقمة

  .الشدائد عند به يعملوا أن أتباعه أمحد علم
 تكفينه ومت جسده فغسل اإلسالمية، الشعائر وفق اجلنازة مراسم ومتت
 أتباعه عليه صلى ذلك وبعد واألسى، باحلزن مملوء جو يف لدفنه استعدادا

 نور املولوي وأمهم ظهرا الثالثة الساعة عند املرتل فناء يف ةاجلناز صالة
 أمحد أتباع من احلاضرات النسوة بعض قامت ملا أنه بالذكر جيدر. الدين
 زوجة) جان نأما (منهن طلبت فقده على والنحيب بالبكاء املرتل داخل
 لةقائ أوالدها خاطبت كما احلزن، يف يبالغن وال أنفسهن يضبطن أن - أمحد

 لكم أودع لقد خاويا، بيتا لكم ترك قد أباكم أن ببالكم خيطرنّ ال: معناه ما
 أكُلها ويؤتيكم بفضله سيربيها واليت تعاىل اهللا عند األدعية من عظيما كرتا
  .حينه يف كلٌّ

 إذا: وقال والده جثمان رأس عند الدين بشري األكرب، أمحد غالم ابن وقف
 ولن أمجع، العامل مواجهة يف سأقف فإين دا،وحي وبقيت اجلميع عنك ختلّى
  .عداء أو معارضة بأي أعبأ

 ليلحقوا القطار حمطة إىل األكتاف على تابوته األتباع محل الليل حلّ وملا
 حىت قاديان إىل هناك من طريقهم ليكملوا بطاال إىل املتوجه الليل بقطار
 يرشقوم عارضونامل كان احملطة إىل مسريهم وطول الثرى، فقيدهم يواروا

 قاديان أخريا ووصلوا بطاال، أوصلهم الذي القطار استقلوا أن إىل باحلجارة
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 أحد مسافة األقدام على سري بعد صباحا التاسعة الساعة عند التايل اليوم يف
 وصل أمحد، جثمان حيملون وهم ونصف كيلومتر عشر سبعة أي ميال عشرة
 برقيات وصلتهم ممن أمحدي ومئيت ألف قرابة قاديان إىل الظهر عند بعدهم
 من أا منهم ظنا الوفاة خرب منهم الكثريين تصديق عدم من الرغم على النعي

 بيته ألهل إال أجله دنو نبوءات أشاع قد يكن مل أمحد فغالم املعارضني؛
 اخلرب، صدق قاديان إىل الواصلون األمحديون أدرك. أصحابه من وللخاصة
 املقربة يف دفنه قبيل الورد حديقة عند كفنه يف سجىم الروحي فزعيمهم
 كان بأعينهم احلقيقة رأوا وملا قاديان، يف األمحديني مبسجد امللحقة الصغرية
  .يوصف ال حزم
 األمحدية اإلسالمية اجلماعة أفراد كل اجتمع اليوم ذلك ظهر بعد

 –الدين نور املولوي يكون أن على بينهم إمجاع وساد قاديان يف احلاضرون
 نور جلس. أمحد لغالم خليفة أول - أمحد بايع من أول أنه آنفا ذكرنا الذي
 األمحديون إليه وتقدم مانغو، شجرة ظل يف صغرية بسيطة سجادة على الدين
 نفسها بالطريقة متاما ليبايعه املولوي يد يف يده كلٌ واضعني اآلخر تلو واحدا

 على أمحد أتباع مجيع وبايعه قبل، من أمحد لغالم البيعة عهد فيها أدوا اليت
 خليفتهم األمحديني مجيع بيعة وبعد. معروف من به اهللا أمر مبا الطاعة

 الساعة متام يف أمحد غالم ودفن اجلنازة صالة م نورالدين أم اجلديد،
 أصحابه بعض تويف قد كان حيث املسجد جبوار الصغرية املقربة يف السادسة

 يدفن كان الالحقة السنني ويف. هناك ودفنوا عشر وثالثة ةالثالمثئ األوائل من
  .املوت يدركهم الذين أصحابه املقربة تلك يف كذلك
 وفاته، خرب إذاعة إثر ابتهاجا رقصوا الذين الغوغاء من النقيض على
 نشرت فمثال. للمتوىف احترام كل يعكس نعيا والعاملية احمللية اجلرائد نشرت
 الدينية األدبيات يف السذاجة طابع كليا أمحد غالم غري لقد: "دهلي جريدة



����� ���              ٢٨١  

 تنقل كتاباته بعض إنّ حىت البليغ، الزخم بنتاجه رصينة دينية لكتابة وأسس
  ..."الفكرية النشوة من حالة إىل الدارس

 أمحد بغالم يؤمن يكن مل كاتب لسان على الهورية جريدة ونشرت
 القوة من له روحاين وزعيم الورع شديد "أنه ينكر مل ولكنه موعود كمسيح

 شجاعا وداعيا العلم غزير عاملا كان... القلوب أقسى به يلني ما الروحانية
 للتقوى مثاال حياته كانت املشكلة، القضايا من لكثري ومصلحا للسالم،

 موتى حتيي اليت املسيحية للروحانية ظال الروحانية زعامته كانت والصالح،
 ماتت من يف الروحانية احلياة روح ونفح املسيح يسوع فعل كما القلوب
  ..."قلوم

 وبرحيله عظيمة، شخصية غادرتنا: "أمرتسار يف صادرة جريدة كتبت
 يف نظريه يظهر أن نظن وال أعلنها، اليت مهمته أكمل لقد هامة، حقبة انتهت
  ..."مستقبال الروحانية اهلند حياة

 بفطرة تهحضر ولد: "... أمرتسار من أخرى جريدة كذلك وعلقت
 بلغ فلما أخالقه واستقامة والتعلم للدراسة انصرافه وبفضل خاص، وطابع
 ضد حمصن فؤاده أنّ لو كما فريد بشكل للدين متحمسا رجال صار أشده
 الصحبة، خاصة معه كان لو كما معتزله يف سعيدا كان. ومغرياا الدنيا
 كتاباته دمتق. خلوته عذوبة يسترجع كان الناس بني جيلس كان ملا وحىت
 والضعف الشبهات غبار أزال فلقد القارئ؛ لب ختلب الدين عن آسرة صورة

 مسلكه على غبارا جند فال بشخصه يتعلق ما ويف... وجهه عن البشري
... عمره من يوم كل يف اهللا وخشية التقوى ملؤها حياة عاش. الشخصي
 قد خللق،ا نزاهة يف عاشها اليت اخلمسني حياته سين إن القول، وخالصة

  ."عليها يغبط بارزة مرتبة إىل رفعته



٢٨٢  ����� ��� 

 أَقْرى ولكنه الدراويش، عيشة عاش: "حملية صحيفة نشرت كالكوتا ومن
 وأساتذة العلماء الفئات؛ كل من أتباعه كان. يوم كل مائدته على العشرات

  ".األعمال ورجال واملثقفون واألثرياء والوجهاء النفوذ وذوي الدين
 على: "كتبت اهلندوس اآلريامساج من الدائمني ئهأعدا صحيفة إن حىت
 من بد ال إنه إال مريرة، خالفات ذكريات الذهن إىل حيضر امسه أن من الرغم

 وأنه املسلمني، باقي من انفتاحا أكثر كانت اإلسالم عن أفكاره بأن التسليم
 وقد. الغري على االنفتاح حيث من مبحمد اقتداء املسلمني أكثر من كان
  ".األخري الرمق حىت عنها حاد وما اخلصلة هذه هالزمت

 أثر عن الصراحة مبنتهىاهلندوسية  الربامهومساج طائفة يتبع مؤرخ وكتب
 يف الربامهومساج حتدى الذي) البارز املسلم العالمة (فقال إن هذا أمحد تعاليم

 يعر مل الربامهومساج من أحدا أن هلا يرثى اليت احلقائق من: "العلنية املناظرات
 من كثري انسحب إثرها على اليت واملناظرات، التحديات لتلك اهتماما

 انصرف كما جمددا اإلسالم إىل وعادوا الربامهومساج اعتنقوا الذين املسلمني
  ".متاما عنها الربامهومساج اعتناق وشك على كانوا الذين املسلمون

 أنّ لو"): أباد اهللا (من تصدر إجنليزية صحيفة نشرت أخرى جهة من
 سيقوم نظنه فال الناس بتعليم وبدأ احلياة إىل عاد إسرائيل بين أنبياء من واحدا
  ."أمحد فعل كما العصر وروح يتماشى بعمل

 وبكل دعواه، صحة يف شك أدىن ما يوما صاحب املرزا يساور مل"... 
 أفاض قد وجل عز اهللا وأن تعاىل اهللا وحي يتلقى أنه آمن وصدق إخالص

 من خاصة لطبقة ينتمي قاديان نيب إن. للعادة خارقة وقدرات اتبرك عليه
 عن العامل يغريون الذين أولئك إن. العامل هذا يف كثريا نصدفها ال البشر
 إىل قرم من أكثر أمحد عليه هو ما إىل أقرب لَهم الدينية عقائدهم طريق
  ".كانتربريي أساقفة رئيس نيافة
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 فيه تناولت طويل مبقال أمحد غالم ملعروفةا اللندنية التاميز صحيفة ونعت
 وأوردت واملثقفني، الوجهاء من كانوا أتباعه من كثريا إن وقالت تعاليمه

 مهيب: عنه قال الذي املسيحيني معارضيه أحد كالم من مقتبسات الصحيفة
  .فكريا ومتقد الشخصية، جذاب اهليئة،

 حتت كله العامل جيتمع حىت قرون ثالثة حتتاج إا وقال البذرة أمحد غرس
 واحد قرن مرور بعد وحىت بكثري ذلك قبل ولكن الوارفة، اإلسالم شجرة
  .بالظهور بدأت قد الغرسة هذه بشائر كانت
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  والثالثونوالثالثونوالثالثونوالثالثون    التاسعالتاسعالتاسعالتاسع    الفصلالفصلالفصلالفصل
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 احلصول بغية الهور إىل قاديان مغادرة أمحد يقرر أن قبيل الوقت إىل نعود

 ابنته من طلب قد أمحد غالم كان الصحية، تهزوج حلالة الطبية املشورة على
 ِفكره تشغل مسألة يف للتوجيه طلبا تعاىل اهللا وتدعو تصلي أن) بيغم مباركة(

  .املسألة هذه هي ما خيربها أن دون
 وأخربت اهللا ودعت وصلَّت والدها طلب املطيعة االبنة نفذت وبالفعل

 كتابا وميسك غرفة يف ساجال الدين نور املولوي الرؤيا يف رأت أا والدها
 املسيح إهلامات حيوي الكتاب هذا: "هلا وقال إليها الدين نور نظر مث بيده،

  ".بكر أبو أنا خبصوصي، املوعود
 أول سيكون الدين نور املولوي أنّ إىل واضحة إشارة الرؤيا هذه كانت

 لكت ويف حممد، للنيب األول اخلليفة هو الصديق بكر فأبو أمحد، غالم خلفاء
 أنه غري ذا، خاصته وأخرب أجله بدنو ربِه من أُخِبر قد أمحد كان الفترة
  .أمها وال ا أحدا تخرب أال رؤياها عليه قصت أن بعد ابنته من طلب

 نور املولوي األمحديون انتخب أن أمحد غالم وفاة عقب بالفعل وحدث
 اسم أي هناك يكن مل هإن حىت الكامل باإلمجاع أمحد غالم ملرزا خليفة الدين
 أكثر - األمحديني قدامى يصف كما – كان فاملولوي. مقابله مطروح آخر

  .له ومالزمة وثباتا وإخالصا وتقوى علما أمحد أصحاب
 كما الفترة تلك يف األمحديون احتاجه الذي الشبيه هو املولوي كان
 وقع إن فعال حمظوظني سيكونون بإم كذلك وقالوا بأنفسهم، هم يقولون
 اجلماعة تعاليم وفق املوعود املسيح فخليفة. ألمحد خليفةً عليه االختيار
 يطيعوا أن األمحديني وعلى نفسها، املوعود املسيح صالحيات ميتلك األمحدية
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 ملبايعة يتوقون كانوا أم والواقع. قبل من أمحد غالم أطاعوا كما اخلليفة
  . خليفةً الدين نور املولوي

 أفراد إصرار وبعد ولكن ،البداية يف خليفةً البيعة بأخذ دينال نور يقبل مل
 صالة عقب الرد وسيعطيهم الشأن هذا يف اهللا سيستخري أنه أخربهم اجلماعة

 كانوا الذين األمحديني على طلع ودعائه صالته من فرغ وملا. الليل نافلة
 بيعة صيغة أعدوا قد اجلماعة كبار كان حيث) أمحد حديقة (يف جمتمعني
 تكلم مث. والقبول الرضا مهسات املوجودين مجيع بني سرت وحيث مكتوبة

 يريد ال وإنه خليفة، يكون أن أبدا يرغب مل إنه معناه ما وقال الدين نور
 هذه وكانت عنه، تعاىل اهللا رضا هو يبتغيه ما جلّ بل دنيويا منصبا وال جاها
ـَما وأنه فيها، رارواالستق قاديان إىل ايء إىل به دفع ما هي الغاية  نظر ل

 عمن نفسه قرارة يف يتساءل كان املوعود املسيح وفاة بعد اجلماعة حال إىل
 رجاال األمحديني يف يرى وأنه املؤمنني، مجاعة ليقود وجل عز اهللا سيهيئه
 شدة من باحلرج يشعر جيعله ما الدين سبيل يف عملوا خملصني كثريين

 أفراد بعض مثل اإلخالص يف منوذجا يعدهم نمم بعضا عدد مثّ إخالصهم،
 أمحد، غالم مرزا ابن -  أمحد حممود الدين بشري كمرزا أمحد غالم مرزا عائلة

 غالم صهر كان الذي خان علي وحممد أمحد، غالم محا – ناصر ومـري
 نيب إىل بنسبه ينتمي الذي أحسن حممد السيد ذكر العائلة خارج ومن أمحد،

 علي حممد والسيد أمحد، غالم مرزا عن كتب عدة كتب والذي اإلسالم،
 إنه وقال. منه أفضل مجيعا إم الدين نور وقال ،)األديان مقارنة (جملة حمرر

 العمل وإنّ وخطرية، جسيمة اخلالفة ومسئولية بصحته، كثريا يهتم ال شخص
 فكيف بنفسه عليه يقدر ال أنه يرى وإنه وشاق، دقيق تعاىل اهللا سبيل يف

 ليكون مطلوب هو ما به أنّ يعتقد ال وإنه أيضا، اآلخرين جتاه به سيقوم
 املنصب، هذا بتبعات ليقوم الشجاعة ميلك وال ضعيف رجل فهو خليفة؛

 املهمة هلذه اختياره على األمحدية اجلماعة أفراد يتفق من فورا سيبايع وإنه
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 أن جيدا يعوا أن فعليهم عليه أصروا إذا ولكن. القلب وخلوص الرضا مبنتهى
 ملا الطّاعة وعليهم قائدهم ليكون تعاىل اهللا على سيتوكّل وأنه البيع، من البيعة

  . معروف من به يأمرهم
 اجلماعة أفراد من واالستحسان القبول الدين نور املولوي خطاب لقي
  .ملبايعته أيديهم مادين تقدموا الذين

 أمحد، غالم مبرزا يلتقي أن لقب من اهلند يف معروفا الدين نور احلكيم كان
 الطب مارس اهلندية، القارة شبه يف املعروفني األطباء أبرع من كان لقد

 الفقري عاجل. اليوم إىل كمراجع تستخدم تزال ما طبية مؤلفات وله اليوناين
 أنه عنه ثبت. اخلاص طبيبه) وكشمري جامو (مهراجا عينه تفريق، دون والغين

. برضا مرضاه يقدمه ما يقبل وكان العالجية أتعابه لقاء أجرة يطلب يكن مل
 املهين جناحه من الرغم على ثريا يكن فلم مهّه يكن مل املال ألن وبالطبع
  . الكبري

 صنوف ضمت مكتبة وامتلك رفيعا عاملا كان الطب، مزاولة عن وفضال
 مل أنه مع - الغريب األدب على أيضا واطّلع. والنفيسة النادرة املخطوطات

  . العربية إىل املترمجة شكسبري أعمال مجيع قرأ أنه غري – اإلجنليزية تقني
 من جمموعةٌ نظَّم أن حدث ،)أمحد حديقة (يف اتمعون اتفق أن بعد

 دون –الهور يف اجتماعا اجلديد اخلليفة اختيار عن الراضني غري األمحديني
 بتنظيم األمحديني من أخرى جمموعة فقامت - الدين نور إىل الرجوع
 له كان الدين نور اخلليفة لكن. الهور الجتماع قاديان يف معاكس اجتماع

 خمتلف ميثلون شخصا ٢٥٠ بدعوة فقام اجتماعات، من دار فيما آخر رأي
 اليت االجتماعات عن رضاه عدم عن معربا وخاطبهم األمحدية اجلماعة فروع
 هذه ظيمتن أحد حق من ليس وأنه قاديان، أو الهور يف سواء جرت

 من أن أخربه قد تعاىل فاهللا". أحد أي إىل أركن ال أنا: "وقال. االجتماعات
 عن وعبر. عددا وأكثر منه خري هو مبن وجل عز اهللا سيستبدله األمحدية يترك
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 - األديان مقارنة جملة حمرر – علي حممد السيد من كلّ من ضيقه بالغ
 بفلسفة املعروف أمحد خطاب دبانتقا سابقا قام الذي (الدين كمال واخلواجة

 املضاد االجتماع نظموا الذين علي يعقوب والشيخ ،)اإلسالم تعاليم
 البيعة بتجديد الثالثة وقام. له البيعة جتديد عليهم إنّ وقال الهور الجتماع

 مبعارضة علي وحممد الدين كمال اخلواجة من كل استمر ولكن فورهم، من
 على بشدة وبخهم املعارضة ذه الدين نور اخلليفة علم وملا. سرا اخلليفة

 أكتوبر/أول تشرين يف الفطر عيد خطبة يف ببيعتهم التزامهم وعدم وقاحتهم
١٩٠٩ .  
 حممد نظمها اليت املعارضة جمموعة جناح تثبت مل تلت اليت األيام لكن

 مؤيديه، أبرز من عدد عليه انقلب قليلة أسابيع بعد إذ. العكس على بل علي،
 رد كان ودائما. السنني مبرور املعارضة هذه وزن وتضاءل آخرون هموتبع
 اهللا ولكن برملان إىل حيتاج ال الدين أنّ االعتراضات هذه على الدين نور

 من أي يساور مل أنه واحلقيقة. املؤمنني مجاعة يقود من يولّي من هو تعاىل
 أي يساور أو -هاتارخي مدى على األمحدية اجلماعة قادة هم الذين - اخللفاء

  .تعاىل اهللا عند من وموجهون خمتارون اخللفاء بأن شك أدىن األمحديني من
 الذي أمحد حممود الدين بشري مرزا فهو أمحد، غالم ملرزا الثاين اخلليفة أما
 جيدر. عاما ٥١ بعدها وعاش فقط، عاما ٢٥ عمره كان عندما اخلالفة توىل

 اخلالفة توليه قبل السنوية اجللسة حضروا الذين األمحديني عدد أن بالذكر
 األخري -السنوية اجللسة – السنوي االجتماع يف أما أمحدي آالف ثالثة كان

 الثاين اخلليفة توىل. ألفا وسبعني مخسة إىل عددهم فوصل خالفته فترة خالل
 إبان احملاصرة قاديان من مجاعته قاد فقد حرجة، فترة يف األمحدية اجلماعة أمر

  .ربوة مدينة هناك وأسسوا باكستان إىل اهلند متقسي
 من األوىل السنني -أمحد ناصر مرزا – الثالث اخلليفة خالفة شهدت

 املطامع لصاحل اإلسالمية العدالة تنحت عندما باكستان يف األمحديني اضطهاد
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 الذي البلد يف السياسية حقوقهم كل األمحديون وفقد باكستان يف السياسية
  .قيامه يف كبري فضل هلم كان
 اضطهاد حتت ومجاعته نفسه -أمحد طاهر مرزا - الرابع اخلليفة وجد مث
 يضربون صاروا إم بل وحسب، السياسية حقوقهم أتباعه يفقد فلم أكرب

 منهم اآلالف فهاجر. بيوم وتحرق ومصاحلهم ممتلكام وتنهب ويقتلون
 وأملانيا وكندا األول باملقام بريطانيا يف جديدة حياة إىل باكستان من

 ما كان الرابع اخلليفة لكن. أخرى دول وبضع األمريكية املتحدة والواليات
 عدد وصل. بريطانيا إىل األمر اية يف تركها أن إىل باكستان يف زال

  .ألف مئيت إىل باكستان يف سنوية جلسة آخر يف األمحديني
 عام يف قاديان إىل محديةاأل اجلماعة أفراد عاد قبل، من تنبأ قد كان وكما
 األمحدية اجلماعات عن مندوبون حضره هناك سنوي اجتماع وعقد ١٩٩١

 وازدهار منو سيوقف الدنيا هذه يف شيء ال أن معلنني. العامل أحناء كل يف
 العامل مجيع توحيد وهي أال ا تعاىل اهللا كلفهم اليت غايتها وحتقيق مجاعتهم

  .اإلسالم راية حتت
 معجزة هو العامل أحناء يف األمحدية اجلاليات وجود إن منهم ريالكث يقول

  .قدره ا ينفذ عجيبة أسباب فلله دينه؛ لنشر اهللا يسرها
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  األربعوناألربعوناألربعوناألربعون    الفصلالفصلالفصلالفصل

æŠÔÛa@ïãbrÛa@ @
 املسلمني حبرمان) بوتو علي الفقار ذو( الباكستاين الوزراء رئيس قام

 احلياة قيد على بقاءلل همن حماولة يف السياسية حقوقهم مجيع من األمحديني
 الذين السياسيني عند قرون منذ معروف ج احلقيقة يف وهذا. سياسيا

 سخط بتحويل فيقومون عنهم، شعبهم رضا وعدم شعبيتهم اخنفاض يدركون
 الشعب، داخل من مفتعال أو حقيقيا كان سواء بديل عدو إىل عنهم الناس
  . فعلها رد من شىيخ ال صغرية جمموعة العدو هذا يكون أن على

 نفسها، عن الدفاع مبقدورها يكون لن األقلية أن املمارسة هذه فجوهر
امات ولكنلصق اليت االا ت إليها الشارع غضب بتوجيه كفيلة ستكون 
 أخطاء الناس عامة سينسى األعمى غضبهم غمرة ويف احلاكم، من بدال

  .عنها وينشغلوا احلاكم
ـّـا  وبدأت باهلجرة بدأوا بالدهم، يف دينياألمح اضطهاد اشتد ومل

 والغريب عام بشكل العامل بلدان يف بالوجود األمحدية الباكستانية اجلاليات
 واالختصاصيني األمحديني القلب جبراحي الغرب رحب ولقد. خاص بشكل

 الصغار واملستثمرين الدؤوبني األعمال وبرجال املتقدمة، الفروع مجيع من
. العمالة من النوع هذا الستقطاب يسعى كان بالغر ألن الطموحني،

 بالتقدم الغربية البلدان يف األمحدية اجلماعات بدأت اجلو هلذا وكنتيجة
 وفرنسا وأملانيا وكندا املتحدة والواليات بريطانيا يف خاصة واالزدهار،

  .أخرى ودول والسويد وهولندا
 أمحد طاهر رزام أي – العاملية األمحدية اإلسالمية اجلماعة إمام كان
 استيالء بعد أنه والقصة. بريطانيا يف االختياري منفاه يف حينها موجودا
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 وسعيا وإعدامه، بوتو باعتقال قام باكستان يف احلكم على احلق ضياء اجلنرال
 أن أراد طريقه يف عثرة حجر يشكل أن ميكن ما كل على القضاء إىل منه

 طاهر مرزا أنّ إال األمحدية ماعةللج الرابع اخلليفة أمحد طاهر مرزا يعتقل
  . ذلك على احلق ضياء بعزم علمه فور وسافر األمر، هلذا متنبها كان أمحد

يف األمحديني عن معزوال سيكون الرابع اخلليفة أنّ اجلماعة معارضو ظن 
 كقائد مهامه ممارسة مبقدوره يكون ولن بريطانيا، يف وجوده بسبب باكستان

 نقطة كانت فربيطانيا. حدث الذي هو متاما العكس أنّ إال للجماعة، فعلي
 بكامل يسافر أن اخلليفة مبقدور صار واآلن كله، العامل يف حمورية اتصاالت

 معهم يكون وأن العامل عرب األمحديون فيها وجد اليت البلدان كل إىل حريته
  .ويسر بسهولة
 محلة يف اجلهود وتكاثفت احلماسة جتددت اجلديد احلرية مناخ ظل ويف
 إصدار طريق عن أمحد غالم مرزا أطلقها كان اليت اإلسالم إىل العامل حتويل

 الغرب لدعوة تبشريية بعثة أول تأسيس مت قد وكان ،)األديان مقارنة (جملة
 لتكون أفريقيا إىل التبشريية البعثات جاءت مثّ. لندن يف اإلسالم إىل والعامل

 للجماعة كان ١٩٩٠ عام لولفبح. املساعي هذه من تستفيد قارة أول
 متوسطة مدرسة ٤٤و ثانوية مدرسة ٣٧و مستشفى ٢٨ األمحدية اإلسالمية

 هذه طالبو كان سواء استثناء دون للجميع مفتوحة ابتدائية مدرسة ٢٠٤و
 من كان العالية األخالق هذه وبسبب ذلك، غري أم أمحديني اخلدمات
 الذين األفارقة من الكثري ديةاألمح اإلسالمية اجلماعة إىل ينضم أن الطبيعي
  .األمحديني عند تعاجلوا أو تعلموا
 ولكن العشرين، القرن عشرينات يف إال غانا يف األمحدية اجلماعة توجد مل

 على يزيد ما أي التسعينات بدايات يف ألف وثالمثئة مليونا وصل تعدادها
 ودعمت مولت األمحدية اجلماعة وألنّ. غانا يف السكان جمموع من% ١٠



����� ���              ٢٩١  

 والعلماء األطباء يزيد أن الطبيعي من فكان األمحديني عند العايل التعليم
  .األخرى العالية االختصاصات عن فضال األمحديون والصحافيون واحملامون

 واململكة األمريكية املتحدة والواليات وكندا كأملانيا الغنية البلدان يف أما
 التبشري حركة لدعم طواعية فعوايد بضريبة أنفسهم األمحديون ألزم املتحدة،
 بعض قام فمثال. الثالث العامل بلدان يف سيما الفقرية البلدان يف األمحدي
 بلدان يف للتبشري الكامل التمويل بتقدمي اجلديدة أوطام يف األثرياء األمحديني

 اخلاصة نفقتهم على كثري حتمل كما أنفسهم، تلقاء من وذلك بعينها فقرية
  .البلدان تلك يف حملية بلغات الكرمي القرآن وطباعة ةترمج مصاريف

 أعلن حيث األمحديني؛ اضطهاد لألسف استمر فقد باكستان يف أما
 يستأصل أن ينبغي سرطان األمحدية اإلسالمية اجلماعة أن احلق ضياء اجلنرال

 مرزا – األمحدية للجماعة الرابع اخلليفة حذره وقد باكستان، جسد من
 يظلم من ألنه هذا البين ظلمه على يعاقبه سوف اهللا أنّ من - أمحد طاهر
 عام يف دعاه قد أمحد طاهر إنّ حىت اإلهلي، العذاب أنواع أسوأ يلقى الناس

 ويكون احلق، من الباطل الناس وليستبني احلق ليظهر مباهلة إىل ١٩٨٨
  .الصادق حياة يف املوت عقوبة الكاذب يلقى أن فيها الدعاء

 بتاريخ عجيبة حادثة حصلت هذا، أمحد طاهر إعالن من أيام سةمخ وبعد
 اجلنرال تقل كانت اليت الرئاسية الطائرة انفجرت حيث أغسطس/آب ١٧

 من الرغم على الطائرة انفجار سبب يعرف ومل السماء، يف احلق ضياء
  .السبب ملعرفة احلكومة قبل من أجريت اليت التحقيقات

 تدخل تعاىل اهللا أنّ موقنني كانوا ألم حلادثةا من األمحديون يتفاجأ مل
 ودمر مفعوال كان أمرا أنفذ قد اهللا وأنّ أخرى، مرة وأنقذهم اخلالص بفضله
  .تعاىل اهللا دعوة ينشروا أن إال ذنب ودون حق دون ظلمهم الذي الطاغية

 ٢٣ بتاريخ األمحديون احتفل احلادثة، هذه على سنة من أقل مرور وبعد
 األمحدية، اإلسالمية اجلماعة تأسيس على عام مئة مبرور ١٩٨٩ مارس/آذار
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 يف البسيطة اخلَبز غرفة يف له بيعة أول أمحد غالم قبول على عام مئة مرور أي
  .لُدهيانه يف بسيط مرتل

 اجلماعة بضيوف لالحتفاء بسيطة عشاء وليمة األمحدية اجلماعة أقامت
 فالضيوف. لندن يف )Park Lane (فندق يف املكان واختري األمحديني، غري

 عديدة؛ حكومية وزارية مناصب ومن خمتلفة، بلدان من كانوا دعوا الذين
 ورجال دين ورجال وحمامون، أطباء برملانيون، ونواب جامعة وأساتذة كتاب
 وبنت بلدا، ١٢٠ يف مراكز هلا أصبح األمحدية اجلماعة مئوية حبلول. أعمال

 أن يسبق مل حيث اهلادئ احمليط وشرق الشمالية كاأمري يف هلا تابعة مساجد
 وبلدان إسبانيا يف املساجد بناء األمحدية اجلماعة وأعادت. املساجد بنيت

  .سابقة عصور يف ازدهر قد اإلسالم كان حيث أخرى
 عليهم بأن األمحديني -أمحد طاهر – أمحد لغالم الرابع اخلليفة خاطب

 آالف مخسة لدعم الزم الدؤوب فالعمل والتضحيات، اجلهد من املزيد بذْل
 السوفييت واالحتاد الثاين، القرن بداية مع تأسيسها مت جديد تبشري مركز
 كانت املتحدة والواليات به، الصني تلحق وقد االنقسام وطأة حتت يتقلقل
 هذه حتقيق يف قدما وللمضي. بعد فعليا اإلسالم يدخلها مل منطقة عمليا
 بعد يولدوا مل الذين أبناءكم انذروا: "بقوله أتباعه دأمح طاهر حثّ الغاية،
 ولغات والصينية الروسية اللغات تعلم على أبناءكم شجعوا"و" الدين خلدمة
 لتوحيد فالطريق". الوقت حيني عندما جاهزين تكونوا حىت السوفيتية البلدان
 نولك قال كما وعصيبة مظلمة بأوقات مير اإلسالم راية حتت األديان مجيع

 يتطلب اإلسالم بعث إنّ: معناه ما أمحد غالم من واقتبس. منري زاهر املستقبل
 فعليها. أرواحنا إا التضحيات؟ هذه هي وما التضحيات، من الكثري منا

 التضحية. علينا تعاىل اهللا أفضال وظهور املسلمني وحياة اإلسالم حياة تعتمد
 من يبعثه أن تعاىل اهللا ديري الذي احلقيقي اإلسالم اإلسالم، جوهر هي

  . جديد
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. احلق اإلسالم جلوهر وإا احلق هي األمحدية أن على تعاىل اهللا أُشهد وإين
 الذي الدين هو فاإلسالم السالم، دين قبوهلا على يعتمد البشرية خالص إنّ

 العقيدة أو اللون أو العرق أساس على البشر بني التفرقة أنواع مجيع يذيب
 الذنوب وزر من اإلنسان حيرر الذي الدين هو اإلسالم. رالبش تفرق اليت

 جدا منظم ولكنه جوهره يف بسيط دين هو اإلسالم. باخلالق عالقته ويقوي
 يسمح ال. املتغري العامل حتديات وجه يف ويقف املتطلبات مجيع يليب إنه حبيث

 أو االقتصادي أو االجتماعي االضطهاد أشكال من شكل بأي اإلسالم
 للدبلوماسية أو للكذب جماال تفسح ال السياسية اإلسالم ففلسفة. الديين

 األعداء مع والرفق والعدل الفاضلة باألخالق اإلسالم ويؤمن اخلادعة،
 وكما. البشرية احلياة جماالت من جمال كل يف سواء حد على واألصدقاء

 سهمتار أن األخرى للديانات جييز ال كذلك نشره، يف اإلكراه اإلسالم حيظر
 ذريعة حتت حىت اإلرهاب أعمال يف التورط فإنّ وعليه. دعواها لنشر أيضا

  .اإلسالم تعاليم مع بالكامل يتعارض أمر هو املقدسات
 يعلمنا ألنه اليوم؛ وعللها البشرية أمراض لكل الناجع العالج هو اإلسالم

 لنف البشر إخوانه ومع نفسه مع بسالم العيش اإلنسان مبقدور يكن مل إن أنه
 اإلسالم هلذا: خطابه الرابع اخلليفة أمحد طاهر وختم. خالقه مع للسالم يصل

  .البشر مجيع أدعو أنا
 وقد. قاديان من أتباعه سيطرد املستقبل يف ما وقت يف أنه أمحد غالم تنبأ
  ! بالفعل هذا حدث

  ! أيضا هذا وحدث جمددا، إليها سيعودون طردهم بعد أنه وتنبأ
 اهلند يف املسلح الصراع احتدام فإبان. أبدا قاديان محديةاأل تترك مل عمليا،

 ٣١٣ وبقي. اهلند إىل اهلندوس توجه فيما باكستان إىل املسلمون غادر
 أمحد، لغالم الثاين اخلليفة أيام يف هذا كان. فيها متحصنني  قاديان يف أمحديا
 يف. أمحد غالم رأس ومسقط مساجدهم حلماية قاديان يف البقاء منهم وطلب
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 كان. احلصار يشبه فيما اهلندي اجليش محاية حتت األمحديون بقي األمر بادئ
 سيطرت اليت ومدارسهم مصاحلهم ولكن واملال الطعام دخول املمكن من

. معدودة بسيطة أعمال خال فيما العمل عن تقريبا توقفت السلطات عليها
 اجلنود دعد السلطات وقللت األوضاع حتسنت الوقت مرور مع وتدرجييا

. ائيا قاديان من اجلنود وسحب متاما األحوال هدأت أن إىل حيرسوم الذين
 أمرتسار إىل الحقا توجهوا مث القريبة بطاال بلدة يف بالعمل الناس بعض بدأ

  .األمحديني عدد يزيد أن الوقت مبرور الطبيعي ومن. السيخية
 فيها كان اليت األوقات عن طيبة ذكريات واهلندوس السيخ من كل يروي

. واالزدهار والتعليم لألمن واحة كانت وكيف قاديان يف غالبية األمحديون
 األعمار، مجيع ومن واهلند العامل أحناء كل من الزوار قاديان إىل دلف

  .الدينية الدراسات وكلية املدرستني قاصدين الطالب وكذلك
  ! ١٩٩١ ديسمرب/أول كانون يف قاديان إىل معززين األمحديون عـاد
 ٧٥ أمحد غالم فيه استقبل قاديان يف عام مائة قبل هلم اجتماع أول كان
 ثالثني إىل ليصل وباكستان اهلند لتقسيم السابقة السنة يف العدد زاد مث ضيفا،
 يف ربوة بلدة يف العدد ووصل. السنوي االجتماع حضروا شخص ألف

 حنو الباكستانية السلطات قبل من منعهم قبل هلم اجتماع آخر يف باكستان
 القيود بعض هناك كانت املئوي، احتفاهلم جلسة يف أما. شخص ألف مئيت
 أي دون اهلند من أمحدي ألف مخسون االجتماع حضر. حضورهم على
 إن إال. وأمريكا أوروبا يف يعيشون كانوا الذين األمحديون وكذلك عقبة

 حيث – اهلند إىل بالسفر أمحدي آالف خلمسة فقط مسحت باكستان
 طاهر أي الرابع اخلليفة أنّ كله هذا من األهم ولكن. املئوية حلضور -قاديان
 إىل األمحديني برجوع أمحد نبوءة لتتحقق لندن يف منفاه من جاء قد أمحد

  !قاديان
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 السوفييت االحتاد بلدان إىل دعوية أمحدية بعثة أول أسست ١٩٩٢ عام يف
 ولغات الروسية يتحدثون وناألمحدي املبشرون الدعاة كان. الـمنحل

 وجهتهم اجلنوبية وأمريكا الصني كانت الروسية، اإلمرباطورية وبعد. أخرى
  .التالية

  .قرون ثالثة سيستغرق اإلسالم راية حتت األديان توحيد أن أمحد تنبأ
 يف بلدا ومخسني مائة يف انتشرت اجلماعة تأسيس على األول القرن يف
 !العامل
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        لحق األوللحق األوللحق األوللحق األولاملاملاملامل
@”ìÔäÛa�Ûa@óÜÇ@@ò�†Ô½a@ñõbjÈÛaë‰ìÌÛ@bibi@Ùãbã@ @

   اهللا رسول حممدا وأن اهللا إال إله ال– الرحيم الرمحن اهللا بسم    :الرقـبة
  )الشهادتان(

  )٢٠ عمران آل (�الِْإسلَام اللَِّه ِعند الدين ِإنَّ�  :األمين الكم
�لَوو ونَ كَِره٣٢ التوبة (�الْكَاِفر(  
  )٨٠ الواقعة (�الْمطَهرونَ ِإلَّا يمسه لَا�

  )الشهادتان (اهللا رسول حممد اهللا إال إله ال   :األيسر الكم
 ما لَه نوم ولَا ِسنةٌ تأْخذُه لَا الْقَيوم الْحي هو ِإلَّا ِإلَه لَا اللَّه� :اليمىن املقدمة

 بين ما يعلَم ِبِإذِْنِه ِإلَّا ِعنده يشفَع الَِّذي ذَا من رِضالْأَ ِفي وما السماواِت ِفي
ِديِهما أَيمو ملْفَهلَا خِحيطُونَ وٍء ييِبش ا ِإلَّا ِعلِْمِه ِمناَء ِبمش ِسعو هِسيكُر 

 - ٢٥٦ البقرة( �الْعِظيم الْعِلي وهو ِحفْظُهما يئُوده ولَا والْأَرض السماواِت
  ) الكرسي آية
 * أَفْواجا اللَِّه ِديِن ِفي يدخلُونَ الناس ورأَيت * والْفَتح اللَِّه نصر جاَء ِإذَا�

حبِد فَسمِبح كبر هِفرغتاسو ها كَانَ ِإنابوالنصر (�ت(  
 ورسوله عبده حممدا أن وأشهد هللا إال إله ال أن أشهد: اليسرى املقدمة

  )الشهادتان(
 كُفُوا لَه يكُن ولَم * يولَد ولَم يِلد لَم * الصمد اللَّه * أَحد اللَّه هو قُلْ�

داِإلخلَاص (�أَح(  
�اللَّهو ِتموِرِه من لَوو ونَ كَِره٩ الصف (�الْكَاِفر(  
  )٨٨ األنبياء (�الظَّاِلِمني ِمن كُنت ِإني سبحانك أَنت ِإلَّا ِإلَه لَا�



٢٩٨  ����� ��� 

  )١١ الفتح (�اللَّه يباِيعونَ ِإنما يباِيعونك الَِّذين ِإنَّ�
  )٢١ البقرة( �قَِدير شيٍء كُلِّ علَى اللَّه ِإنَّ�
    أستغيث برمحِتك قيوم يا حي يا

  :الوسطى املقدمة
 الرِحيِم الرحمِن * الْعالَِمني رب ِللَِّه الْحمد * الرِحيِم الرحمِن اللَِّه ِبسِم�
 الْمستِقيم الصراطَ اهِدنا * نستِعني وِإياك نعبد ِإياك * الديِن يوِم ماِلِك* 
  .آمني �الضالِّني ولَا علَيِهم الْمغضوِب غَيِر علَيِهم أَنعمت الَِّذين ِصراطَ* 
 يا عليم يا صمد يا واحد يا ويل يا وارث يا قدوس يا قيوم يا حي يا

 يا مالك يا بديع يا خالق يا واسع يا اهللا يا أحد يا طه يا لطيف يا خبري
 علي يا قائم يا مئدا يا تواب يا ستار يا غفار يا مهيمن يا رحيم يا رمحن

   .العاملني رب يا مصور يا باري يا كرمي يا عظيم يا
  الظَّاِلِمني ِمن كُنت ِإني سبحانك أَنت ِإلَّا ِإلَه لَا

  اخلالقني أحسن اللهم
  

  :العباءة املقدسة لبابا نانك صورة
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        الثانيالثانيالثانيالثانيامللحق امللحق امللحق امللحق 
kŽnm×@a‹Šß@âýË@†»c@@ @

 الكبري املصنف بني تفاوتت كتابا نومثانو مخسة أمحد غالم مرزا كتب
" اإلسالم تعاليم فلسفة "مثل حياته يف كتبه بعض ترمجة متت وبينما والكتيب،

 الحقا األخرى الكتب ترمجت اإلجنليزية، إىل السرعة وجه على ترجم الذي
  .السنوات مرور مع

 من الكثري يف وشارك للصحف املقاالت من عديد بكتابة أمحد غالم قام كما
 يلي فيما نورد. اإلعالنات من جمموعة نشره عن فضال الكتابية، ملناظراتا

  : اهلامة كتبه بعض
 القرآن اهللا كتاب حقية على األمحدية الرباهني ":األمحدية الرباهني" .١

 الد ونشر ١٨٨٠ عام والثاين األول الدان نشر ،"احملمدية والنبوة
 تناول. ١٩٠٥ فعام خلامسا أما ١٨٨٤ عام الرابع مث ،١٨٨٢ الثالث
 الدينية، العلوم من املستمدة احلقائق والثاين األول الدين يف أمحد غالم
 ضد املثارة الشبهات ودحض اإلسالم، صدق على دليل ثالمثئة وقدم

 للمقصود توضيحا قدم كما األخرى، األديان بعض وناقش اإلسالم،
 واحلقائق املسلمني أحوال ثالثال الد حبث بينما. القرآن أي اهللا بكالم

 الوحي مسألة فعرض الرابع الد أما. الكرمي القرآن يف والباطنة الظاهرة
 الرباهني جملد يف أمحد غالم أكد و. النجاة وسبيل واآليات والنبوءات

 وصفاته اهللا لكالم مظهرا يكون أن ينبغي احلي احلق الدين أن اخلامس
 .وحي حق الدين أن على لةالدا البينة هي احلية اآليات وأن

 نظرية املصنف هذا يناقش): القدمية الكتابات ("حتريرين بوراين" .٢
 .خملوقة كوا وعدم األرواح خلود وعقيدة والوحي التناسخ،
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 خطاب األصلي عنوانه وكان): األخضر اإلعالن"(اشتهار بزس" .٣
 ١٨٨٨ ديسمرب/أول كانون يف اإلعالن هذا أصدر حقيقة، مملوء

 وأورد. خضراء أوراق على طُبع ألنه األخضر باإلعالن قاالح وعرف
 دعا ايته ويف الثانية، زوجته من البكر ابنه وفاة مسألة فيه أمحد غالم
 .له البيعة عهد إىل األوىل للمرة أتباعه

 دعوى على وحيتوي ١٨٩١ عام الكتاب هذا نشر": اإلسالم فتح  " .٤
 قلوب ويفتح الدين أمر ليجدد اهللا من مرسل بأنه أمحد غالم مرزا

 .له الناس
 مسألة يناقش اإلسالم، فتح من الثاين اجلزء وهو": املرام توضيح" .٥

 قراءة حىت حكمه تأجيل القارئ من أمحد غالم ويطلب املسيح، نزول
 .متأنية قراءة" األوهام إزالة "وهو الثالث اجلزء

 فيه يتحدث اإلسالم، فتح من الثالث اجلزء وهو": األوهام إزالة" .٦
 ليحيي جاء الذي الناصري للمسيح الثانية البعثة كونه عن أمحد غالم
 إىل اإلسالم تبليغ أمهية عن أمحد غالم وحتدث. روحانيا القلوب موتى

 يف الواردة" تويف "كلمة شرح أمحد فصل كذلك. وأمريكا أوروبا
 .ووفاته الناصري املسيح حياة خبصوص القرآن

 واملولوي أمحد غالم مرزا بني ناظرةامل هذه جرت: لدهيانة مناظرة .٧
 ١٨٩١ يوليو/متوز من العشرين يف بدأت البطالوي، حسني حممد

 حسني حممد طلب املناظرة، وقبل. يوما عشرة اثين مدة واستمرت
 املسيح بكونه دعواه يسحب أن كتابيا أمحد غالم من البطالوي
 موضوعها أصل وكان األساس هذا على املناظرة فجرت لألمة املوعود
 .الناصري املسيح وفاة مسألة الرئيس

 دعوة وهو ١٨٩٢ عام نشر السماوي، احلكم أي" فيصله آمساين" .٨
 موقفهم، يف النظر إلعادة أمحد غالم مرزا هامجوا الذين أولئك إىل
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: أربع آياٍت ِللمتقني وأن املتقني بنصرة وعد تعاىل اهللا أن فيه يقول
 يتعلق فيما الغيب أنباء من يعطون حتققها، قبل البشارات يتلقون

 املعارف أسرار عليهم ويكشف دعاؤهم، يقبل العاملية، باريات
 .اإلهلية القرآنية

 ١٨٩٢ عام نشر السماوية، اآلية أي" ملهمني شهاده آمساىن نيشاىن" .٩
 اليت الناس وشهادات املوعود املسيح برتول املتعلقة النبوءات وتناول
 .أمحد غالم كالم تدعم

 الكتاب يتكون اإلسالم، كماالت مرآة" إسالم كماالت آينه" .١٠
. ١٨٩٣ عام األردي نشر مث ١٨٩٢ عام منه العريب نشر جزأين من

 تعلن اليت والنبوءات والوحي وكماالته اإلسالم مزايا الكتاب يعرض
 .العامل اجتاحت اليت الشرور اقتالع يف أمحد غالم مهمة

 بشدة أمحد غالم رضعا: الدعاء بركات ،"دعاء بركات" .١١
 بعد املرء ا يشعر اليت القلبية املواساة من نوع هو الدعاء بأن االعتقاد
 القرآن تفسري معايري أمحد أمجل هذا كتابه ويف إال، ليس الصالة
 .الكرمي

 على القاطعة الدالئل بني من أن فيه أمحد يقول": اإلسالم حجة" .١٢
 الستشعار الدين هذا تباعأ قلوب يفتح تعاىل اهللا أن هي حي الدين أن

 .درجام على ويكلمهم هلم يوحي وأنه يقينا خالقهم عظمة
 اليت للمناظرة سجل وهو: املقدسة احلرب أي" مقدس نغج" .١٣

 التنصريي للقس تابع صغري مقر يف آثَم اهللا عبد وبني بينه جرت
 ٥ إىل مايو/أيار ٢٢ بني ذلك وكان كالرك، مارتن هنري الدكتور
 .١٨٩٣ يويون/حزيران

 تنصريي قام آثَم اهللا عبد مع أمحد غالم مناظرة عقب :احلق نور .١٤
 الئق غري بشكل اإلسالم فيه يزدري مسيء كتاب بكتابة متعصب
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 هذا كتابه أمحد فكتب بشدة، أدانته املسيحية الصحف أن لدرجة
 للحكومة املعادين املسلمني قبل من ضده التمييز من يعاين كان بينما

 ..احلكومة مبعاداة له واهلندوس املسيحيني اامات منو اإلجنليزية
١٥. مسألة وناقش ١٨٩٤ عام يوليو/متوز يف بالعربية نشر: اخلالفة سر 

 بكونه دعواه مسألة كذلك وناقش حممدا خلفوا الذين واخللفاء اخلالفة
 .للمسلمني املهدي

 الذي اهلجوم أمحد غالم عارض: احلق القول أي" بچن ست" .١٦
 النقوش أن كيف وبني املقدسة وعباءته نانك بابا روغو شخصية طال
 .عربية قرآنية آيات الواقع يف هي عليها اليت
 حماضرة األصل يف الكتاب هذا كان: اإلسالم تعاليم فلسفة .١٧

 الكتاب هذا بات مث الهور، يف عقد الذي األديان مؤمتر يف ألقيت
 اعتهطب وأعيدت لغات عدة إىل وترجم شهرة أمحد غالم كتب أكثر
 .مرة من أكثر

 غالم مرزا براءة مسألة الكتاب عرض: الرباءة أي" البريه كتاب" .١٨
 أمحد غالم لسجن كالرك مارتن هنري. د دبرها اليت املكيدة من أمحد
 .للقتل التآمر بتهمة

 الطاعون داء خبصوص قوية حتذيرات أمحد غالم نشر: الصلح أيام .١٩
 املختلفة املعايري أيضا ضوعر املسلمني، على واجب الدعاء أن وكيف

 املسيح بكونه دعواه صدق ولتبني احلقيقة لبيان مطابقتها ينبغي اليت
 .املوعود

 الدالئل كبري بإسهاب أمحد يفصل: اهلند يف الناصري املسيح .٢٠
 شفيت أن وبعد الصليب عن حيا أُنزل قد الناصري املسيح أن على

 .للهند متوجها فلسطني ترك والتأمت جروحه
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 مظهر هو وحممد. وأمحد حممد امسان؛ حممد للنيب: القلوب ترياق .٢١
 أن أمحد ويقول. والرفق اجلمال مظهر فهو أمحد أما والقوة اجلالل
 .األمحدية باجلماعة أتباعه يصف وفيه اجلمالية، للصفة جتلٍّ هو عصره

 يوم بالعربية خطبة سيلقي أنه وحي يف أمحد أُخرب: اإلهلامية اخلطبة .٢٢
 هذا حدث وقد بسيطة، كانت بالعربية معرفته أنّ لماع األضحى عيد
 بكتابة أتباعه وقام. ١٨٩٠ أبريل/نيسان ١١ املوافق األضحى يوم يف

 .ارجتاال ألقاها اليت اخلطبة
 أن فيه يبني الفارسية، إىل وترجم بالعربية كتب: النور لُجة .٢٣

 .لذلك اهللا بعثه من هو وأنه وجمدد مصلح وجود تدعو الوقت ظروف
 بكتابته أمحد قام بالعربية الفاحتة لسورة تفسري هو: املسيح إعجاز .٢٤

 قبل مات ولكنه للتحدي مولوي قام وقد مبثله، أحد يأيت أن متحديا
 .الكاذب على اهللا لعنة بعبارة كتابه أمحد ختم. عمله ينجز أن
 شك أي إزالة بغرض كُتب: خطأ إزالة" إزاله اك يغلط كيإ" .٢٥

 يتضمن الذي الوحي من كثريا وأورد ا اهللا بعثه اليت املهمة حول
 .املرات مئات حبقه ورسول نيب كلمات

 من أمحد أتباع حفاظة حول وحي الكتاب هذا يف: نوح سفينة .٢٦
 .نوح سفينة أي سفينته بركب للحاق أتباعه ودعا الطاعون وباء

 وعبد الرمحن عبد من كل شهادتا وفيه: الشهادتني تذكرة .٢٧
 .أفغانستان يف اللطيف

 غالم قدمها حماضرة وهذه: البالد يف األخرى واألديان اإلسالم  .٢٨
 الدين أن أمحد يقول. ١٩٠٤ أول كانون يف الهور مدينة يف أمحد
 بكونه دعواه قدم كما. قوله ويفصل واملمارسات العقائد: ِشقّان
 .باألدلة وشفع املوعود املسيح
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 أنه فيها وقال ،١٩٠٥ األول كانون يف ونشرت كتبت :الوصية .٢٩
 سيدفن اليت اجلنة أهل مقربة بناء عن ويتحدث. أجله بدنو وحيا تلقى
 .بتعاليمه لاللتزام أتباعه ويدعو األتقياء أصحابه من وثلة هو فيها

 غالم وفصل ١٩٠٧ مايو/أيار يف الكتاب طبع: الوحي حقيقة .٣٠
  .الصادق الوحي معرفة وكيفية الوحي مسألة أمحد
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