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التقوى

حضـر�   
بد  ^
 منـذ 
�جلمـاعـة  مؤسـس 

�إلسالمـية �أل-ـدية
عن  �لدفا�   £  ª"لد�� عمله   �
مقابل  �%ندية،  �لقا��   £  bإلسال�
من  "غ�Qا  "�%ند"سية  �ملسيحية 
�لتحديا�   ªسلو
  r| جلأ  �أل�يا^، 
تنبيًها |r ما £ هذ� �لدين �لعظيم من 
مز�يا عظيمة "جو�نب vيلة، ال سبيل 
|r نقضها، "ال يوجد نظQ ألكثرها 
£ �أل�يا^ �ألخرu. ففي كتابه �أل"� 
 ªحقية كتا
"�ل��هني �أل-دية على 
 
�هللا �لقر¥^ "�لنبّو� �ملحمدية"، �لذ� بد
 ١٨٨٠ bملجلد �أل"� منه عا� �بإصد�
متحديا  
علن " �أل�لة  من  عد��   bقّد
 bإلسال� معا�ضي  ِمن  ينقض  من   ^


منتصر�،  سيعت�  �أل�لة  هذ�  ُخْمَس 
من   �Qكب مبلغا  حضرته  له   bسيقد"
�ملا� مكافأ�. "بالطبع ³ يستطع 
حد 
�لنتيجة  فكانت  �لتحد�؛  يو�جه   ^


�r| u شهر�  bلإلسال ��نصر� مؤ�
عظيمة له £ كل 
çا� �لقا�� �%ندية. 
�لكتب  تأليف   £ حضرته  �ستمر   �
 ،bإلسال� عن  فيها  ��فع   Ëل� �ملتنوعة 
�ملوعو�  �ملسيح  
نه  �عو��  عر±   �
 ªسلو
  £ "�ستمر  �ملهد�،   bإلما�"
�ملعا�±   ðيأ بأ^  كتبه   £ �لتحد� 


^ ير� عليها ��� مفحما. "
مبثلها 
 ^
 منه  �لغاية  كانت   ªألسلو� هذ� 
يقوb �ملعا�± باالطال� "�لد��سة ملا 
ِ̂ �ختا� بعد  يقدمه من �الئل "علوb؛ فإ
�الطال� �حلثيث "�لد��سة �ملستفيضة 

حيث  �لك؛  فله  للتحد�   bلقيا�
 �Qبص على  عندها  �لتحد�  يكو^ 
�لتشجيع  من  "ملزيد  جهالة.  على  ال 
هذ�  يقر^  كا^  "�لتدبر  �لتبصر  على 
�لتحديا� باملكافآ� �ملالية. فلم تكن 
غايته |هال� �ملعاندين "�ملعا�ضني، بل 
على  "¯ر×  ֲדد�يتهم  يرغب  كا^ 

�لك 
شد �حلر×.
"تأكيد� على هذ� �حلر×، ³ يكتف 
حضرته بالدعو� |r �لد��سة "�لتفكر 
�لعديد�  �ملناظر��  عقد  بل  "�لتدبر، 
 ^
معهم، "طلب من �ملعا�ضني 
يضا 
"يقيمو� عند� £ ضيافته "على  يأتو� 
نفقته "يطلعو� على 
حو�له "يناقشو� 

"ير"� ¥يا� صدقه.
من  بعض  على  حضرته   ªعا "قد 

�ملهند� متيم 7بو �قة
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�عتا� �لدعو� |r مباهلة غQهم بتسر� 
 Ëهذ� �ملباهال� �ل ^
"�عونة، "بّين 
 rتعا �هللا  يعبأ  ال  �جلهالة  على   bتقو
%لكت  ֲדا   rتعا �هللا  
خذ  "لو  ֲדا، 
طويل  "قت  منذ  "فنت  كلها  �ألمة 
�ملختلفة.  فرقها  بني  باملباهال� 
""ضح حضرته 
^ �هللا تعاr ال يأخذ 
�ملصر   ªلكا�� يأخذ  بل  �جلاهل، 
�طالعه  �غم  "�لتضليل   ªلكذ� على 
على �حلقيقة، فهذ� هو �لذ� يستحق 

�لعقوبة �إل%ية.
�لفرصة  إلعطا�  Mا"الته  كل  "�غم 
خلصوb �إلسالb "خصومه "معا�ضيه، 
فقد كا^ منهم من 
صر على موقفه، 
يقع حتت طائلة   ^
 بد من  "كا^ ال 
¥يا�  تقتصر   ³" �إل%ية.  �لعقوبة 
بل  �ملباهال�،  على  �إل%ية  �لعقوبة 
ِمن  �ملعاندين   bخلصو� ¯ذ�  كا^ 
 rينبئه ֲדا �هللا تعا Ëعاقبتهم �ملحد�� �ل
"قد ظهر�  "يتوبو�.  يرتدعو�   ³  ^|
¥يا� تأييد �هللا تعاr له بكل جال� £ 

.rكل حتدياته بفضله تعا
فممن "قع حتت طائلة �لعذ�ª �إل%ي  
�لزعيم �%ند"سي "ليكر�b" �لذ� كا^ 
  Ñلن� على   bجو%�  £ جد�  فاحشا 
�. فأنذ�� حضرته "
خ�� 
نه |^ ³ 
ست  خال�  فسيمو�  "يُتْب  يرتد� 
 ،�  Ñسنو��، بيد |%ية، "�نجر �لن

 bسبت £ يو bسيكو^ �لك £ يو"
مالصق ليوb عيد �ملسلمني؛ "هذ� ما 

حد¹ بشكل �قيق.
كذلك كا^ هنالك قسيس متنصر �¡ه 
"عبد �هللا ¥�"، تناظر مع حضرته ملد� 
�سة عشر يوما £ مناظر� سـّمها 
�ملسيحيو^ بـ "�حلرª �ملقدسة". "قد 
  Ñلن� على  لسانه  فيها  �لقسيس  
طا� 
 Qفأخ�� حضرته £ يومها �ألخ ،�

نه بسبب |سا�ته �لبالغة للنÑ � فإنه 
سيمو� خال� �سة عشر شهر� |^ 
"�عر  �لقسيس  فخا®  يرتد�.   ³
�عر� شديد�، "قضى �لشهو� �خلمسة 
عشر £ �ضطر�ª "قلق شديد شهد 
�ملد�  �نقضت  �ملقربو^ منه. "ملا  عليه 
ظن هذ� �لقسيس 
نه قد جنا من بطش 
�هللا، فأنكر 
نه كا^ خائفا مرتعد� £ 
ممن  "حتريض  بإغر��  �ملاضية  �لفتر� 
سيمو�  
نه  حضرته  فأخ��  حوله. 
 b
  ªتا سو��   bعا خال�  �ملر�  هذ� 

³ يتب بسبب كذبه "|نكا��. فما� 
¥ية  موته  "كانت  
شهر  ستة  خال� 

عظيمة من �لسما�.
ثا�  �آليا�،  هذ�   Éضو" "بسبب 
فأخذ"�  �ملعا�ضني،  �ملشايخ  حسد 
"فًقا   "�¥" مو�  بآية  يشككو^ 

¡ا�  كتابا  حضرته  فألف  للنبو��. 
من  عد��  فيه  "�عا   ،"�¥ "عاقبة 
َمن  عاقبة  فكانت  للمباهلة.  �ملشايخ 
 þ"قبل �ملباهلة منهم �ملو� "فًقا للشر

�لË "ضعت "بشكل مذهل.
سلسلة  هنالك  كانت  �لك  بعد   �
من �ملباهال� مع �خلصوb من �ملشايخ 
�لذين حل عليهم �لعقاª �إل%ي "ماتو� 

.þ"فقا للشر"
حد"�  خا�¾   r| حتدياته  �متد�   �

عد��  مو�جهة   £ �%ندية  �لقا�� 
حتدياته  
شهر  من  "كا^   .bإلسال�
�"ئي  
لكسند�  للقسيس  حتديه 
�سو�  
نه  
علن  �لذ�  
مريكا،   £

فتـو! حضرتـه عـام ١٩٠٨ وعـاش بعده ثنـاء اهللا 
األمرتسـري أربعـني عاما رأى فيهـا ازدهار اجلماعة 
وانتشارها، ورأى فيها خزيا وتغ�ا كب�ا ! حاله، ح± 
إن مشـايخ فرقة أهل احلديث الـ` ينتمي Fا كفرته 
وجلبـت فتوى مؤيدة مماثلة من مشـايخ مكة املكرمة.
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التقوى

 b"نه |يليا �لثالث �ملبشر بقد
�ملسيح، "

نه سيعمل على �لقضا� على " ،ªلر�
vيعا.  �ملسلمني  "|هال�   bإلسال�
فأ�سل له حضرته "قا� له |نك تدعي 

نك �سو� �ملسيح، "
نا 
قو� لك |^ 
"قد  �هللا  عبا�  من  عبد   � �ملسيح 
ما�، "
نه لو كا^ حيا ملا "سعه |ال 

^ �هللا " .�  Ñيكو^ خا�ما للن ^

تعاr قد بعث¿ £ مقاb �ملسيح إلظها� 
تعد"  ال   Ëل� �حلقيقية  �ملسيح  مكانة 
 �ًQغ  ،�   Ñللن خا�ما  يكو^   ^

منه على "حد�نيته "على مقاb حبيبه 
"بعد  للمباهلة.  "�عا�   .� Mمد 
حضرته  
علن  �ملر�سال�  من  عد� 

^ �"ئي سيمو� خال� عاb بسبب 
كذبه "تعنُّته "�لك £ حيا� حضرته. 
مبهر�  بصو��  
يضا  هذ�  "حد¹ 

بفضل �هللا.
 þ³ تقتصر �لتحديا� فقط على شر"
"فا� �ملتحد� £ حيا� حضرته فقط، 
 Ëل�  þ"لشر� بعض  
يضا  قبل  قد  بل 
على  ֲדا  "حكمو�   bخلصو� "ضعها 
�لشيخ  هؤال�  من  "كا^  
نفسهم. 
ثنا� �هللا �ألمرتسر�، �لذ� كا^ 
حد 
 ،"�¥ "عاقبة  �ملباهلة £   r| �ملدعوين 
�ملباهلة حينها. �  قبو�  "لكنه �فض 

علن 
نه يريد �ملباهلة، " bبعد فتر� قا
 .ªفقبل حضرته لكن �ألمرتسر� ִדّر

� بعد �لك قا� |نه ال يرu موته £ 
�ليال  �جلماعة  مؤسس  حضر�  حيا� 
على صد� حضرته، أل^ �ملعتا� حسب 
�لصا�� £ حيا�  فهمه هو 
^ ميو� 
�لكا�ª كما ما� �لنÑ  عليه £ حيا� 
مسيلمة. كذلك قا� |نه هو لن ينتفع 
ֲדذ� �لدليل |^ ما�، فهو يريد �ليال 
�أل"�^.  فو��  قبل  ير��   ^
 يستطيع 
"عا´   ١٩٠٨  bعا حضرته  فتو£ 
بعد� ثنا� �هللا �ألمرتسر� 
�بعني عاما 

u فيها ���ها� �جلماعة "�نتشا�ها، �

u فيها خزيا "تغ�Q كب�Q £ حاله، �"
 Ëهل �حلديث �ل
حÜ |^ مشايخ فرقة 
ينتمي %ا كفرته "جلبت فتوu مؤيد� 

مماثلة من مشايخ مكة �ملكرمة.
ظهر�   Ëل� �لعجيبة  �لتحديا�  "من 
فيها  حلضرته   rتعا �هللا  تأييد  ¥يا� 
كانت حا�ثة |نذ��� لبعض 
قا�به �لذين 
يكتبو^  "كانو�   ،bإلسال� عن  ��تد"� 
ضد شخصية �لنÑ �. فأنذ�هم بأ¶م 

سيقعو^ حتت "طأ� �لعقاª �إل%ي |�� 
 ^
³ يتوبو�. "
^ من عالما� توبتهم 
يز"جو� |حدu بناִדم "هي "Mمد� 
بيغم"، فإ^ ³ يفعلو� فإ^ 
باها سيمو� 
�ملو�  � سيمو� �"جها "سيجتث 
�آلخر.  تلو  �لو�حد   ª�ألقا� هؤال� 
فعاند� هؤال� �ألقا�ª £ با�Ú �ألمر، 
¥خر،  شخص  من  �بنتهم  "�"جو� 
Óطف  �ملو�   
بد  � 
بوها،  فما� 
كا^  فما  �آلخر،  تلو  �لو�حد  
قا�ֲדا 
منهم |ال 
^ خافو� "��تدعو� "عا�"� 
 �
|r �إلسالb. "�خلت ��ية هذ� �ملر

قا�ֲדا £ �جلماعة معترفني مبدu قو� "

تلك �آلية �إل%ية.
"قد �ستمر� �لدعو� |r حتد� �ملباهلة £ 
�ملؤسس. حيث �عا  �من خلفا� حضر� 
 bإلسال� bضني "خصو�ملعا� Dخلليفة �لثا�

|r �ملباهال�، "كانو� يفر"^ منها.
حضر�  �لر�بع،  �خلليفة  �من   £"
�جلماعة  تعرضت  
-د،  طاهر  مر�� 

إن اجلماعة اإلسالمية األ"دية ال ترغب ! التسرع ! 
إهالك املعارضني والقضاء عليهم ووضعهم حتت طائلة 
العقاب اإلFي، بل تهدف إ1 هداية الناس إ1 اإلسالم 
و¥عهم حتت راية الن� �، وإشفاقا منها على خلق اهللا، 
فهي تسعى جاهدة لتبص� املعارضني وتقدمي الدالئل Fم. 
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شديد  الضطها�  �أل-دية  �إلسالمية 
 Dلباكستا� �على يد حكومة �لدكتاتو
قانونا  
صد�  حيث  �حلق،  ضيا� 
|عال^  من  �أل-ديني  مينع  عسكريا 
 "
  bلسال� |لقا�  
¶م مسلمو^، "من 

" �أل�كا� علنا،  �لقر¥^  ¥يا�  قر��� 

" �لتسمي بأ¡ا� �ملسلمني، 
" تسمية 
�لك  "عقب  باملساجد.  مساجدهم 
من  "�سعة  حلملة  �أل-ديو^  تعر± 
تصاعد�  باكستا^   £ �الضطها� 

�� |r هجر� �خلليفة من باكستا^ "
�خلليفة  لند^. "نتيجة لذلك �عا   r|
ضيا�  �لدكتاتوَ�   ١٩٨٨  bعا �لر�بع 
عليها،  �لر�  فرفض  للمباهلة،  �حلق 
�لقمع  
عما�   £ �ستمر  "لكنه 
يع¿  هذ�   ^| �خلليفة  فقا�  "�لتنكيل، 

نه قد قبلها ضمًنا، "سيقع حتت طائلة 
�لعقاª �إل%ي. "£ �جلمعة �لË سبقت 
قد   rتعا �هللا   ^
 �خلليفة  
علن  َمْقتله، 

خ�� £ �لرÍيا 
^ �حى �لقد� تد"�، 
 �"سيتمز سيعاَقب  �حلق  ضيا�   ^
"
|�ًبا £ �%و��. فما كانت |ال 
ياb قليلة 
 £ �حلق  ضيا�  طائر�  �نفجر�   Üح
سببها  يكتشف   ³ حا�ثة  �لسما� £ 
�ملباهلة  نتيجة  "حتققت  �آل^،   Üح

بشكل مذهل بفضل �هللا.

يضا  �عا  قد  �لر�بع  �خلليفة  "كا^ 
�ملباهلة عقب   r| �ملعا�ضني  �ملشايخ 


عما� �لتحريض "�لعنف �لذ� كانو� 
يرتكبونه ضد �جلماعة. "قد قبل عد� 
 þ"منهم �ملباهلة، "حتققت فيهم �لشر

"با�"� باخليبة "�خلسر�^.
�جلماعة  
�بيا�   r| �لرجو�  "ميكن 
تفاصيل  على  لالطال�  "كتبها 
توفر  مع  "نتائجها   �Qلكث� �ملباهال� 
مو�� Mايد� لدu �جلماعة، كصو� عن 
�ألخبا�  تو�كب  كانت   Ëل� �جلر�ئد 
كرسائل  �أل�لة؛  من  �لك   Qغ"

�ملعا�ضني "|عالناִדم.
�ملباهال�  هذ�   Éضو"  uمد  ^|
 bخلصو� ^
"�لتحديا� مبهر |r ��جة 
ال يستطيعو^ 
^ ينكر"ها 
" يعترضو� 
من  
يا  يذكر"^  ال  فنجدهم  عليها. 
�لو�ضحة،  "�لتحديا�  �ملباهال� 
"¯ا"لو^ �لتضليل بتز"ير قصة مباهلة 
"فقا  بدقة  حتققت   Ëل� �ألمرتسر� 
Mمد�  قصة  يذكر"^   "
  ،þ"للشر
بيغم �لË بد
 �لعذ�ª يأخذ 
فر�� 
سرִדا 

^ خافو� "�ستغفر"� "تابو�.  r| تباعا
|^ |عر�ضهم عن �كر هذ� �ملباهال� 

"تفاصيلها يشكل �عتر�فا ضمنيا منهم 
مبدu قوִדا، "|ال فالسبيل �لصحيح هو 

^ يعرضوها "�حد� "�حد� "يبينو� |^ 

كانت قد حتققت 
b ال.
�أل-دية  �إلسالمية  �جلماعة   ^|
|هال�   £ �لتسر�   £ ترغب  ال 
�ملعا�ضني "�لقضا� عليهم ""ضعهم 
حتت طائلة �لعقاª �إل%ي، بل ִדد® 
|r هد�ية �لنا |r �إلسالv" bعهم 
منها  "|شفاقا   ،�  Ñلن� ��ية  حتت 
جاهد�  تسعى  فهي  �هللا،  خلق  على 
لتبصQ �ملعا�ضني "تقدمي �لدالئل %م. 
لكل  "�ألسف  باألسى  تشعر  "هي 
من يعاند "يتعنت "يضع نفسه حتت 
"لكنها  "غضبه،  �هللا   ªعقا طائلة 
كا^   rتعا �هللا   ^
 بكل جال�  تعلن 
موطن،  كل   £ "ناصر�  معينا  معها 
"سيكو^ معها |r يوb �لقيامة بإ�نه 
�هللا  بأ^  �لثقة  كل  تثق  "هي   ،rتعا
بكل  %ا  نصرته  ¥يا�  تعاr سيظهر 
 rملو� نعم  |نه  "�-ته،  بفضله  قو� 

.Qنعم �لنص"

وهي تشعر باألسى واألسف لكل من يعاند ويتعنت ويضع 
نفسه حتت طائلة عقاب اهللا وغضبه، ولكنها تعلن بكل 
جالء أن اهللا تعا1 كان معها معينا وناصرا ! كل موطن،


