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 Mشي كل  �قبل  (�ال، 
على  �هللا  لعنة  نقو=: 
�لذين  �ملفترين  �لكا>بني 
 Mحليا�� �لصد,  عن  لو� 

�جتر<�� من خشية �هللا.

�للبيب   Mملر� على  ثانًيا: 
�ملفترين:   Mهؤال يسأ=   �@
هل  >لك؟  علمتم  كيف 
كيف  �؟  �فاته  شهدمت 
متكنتم من معرفة >لك؟ هل 
حضرمت �فاته @� �y �yبا�كم 
�هو ميو� Y �ملرحاÁ؟ �>� 
@قبح  كا� �ألمر هكذ� فما 
سeتكم �ما @شنع @عمالكم 
�ما @سو@ تصرفاتكم حيث 
كنتم تطلو� على مر�حيض 
 Mبيوִדم!! يا للحيا Y ºلنا�

�يا للسخرية!!!

 �@ فيه  شك  ال  مما  ثالًثا: 
ֲדا   lيصا �ل±   Áألمر��
على  تأثeها   Eتتر  ºلنا�
�هللا  عبا<  من  ��حد  كل 
�ملقربني ��ألطها� @� غeهم 
على حد سو�M، �ال تفرِّ, 
 �@  eغ �شرير.  تقي  بني 
�لفر, �لوحيد �مللحوæ بني 

كيفية �فاw �ملتقي �غ�e هو 
 weحلظاته �ألخ Y ملتقي� �@
تعا�  �هللا   �� للتوجه  يوفَّق 
�هو  @نفاسه  يلفظ  �يث 
مشغو= Y >كر �هللا تعا�، 
�للحظا�  تلك   Y �حالته 
قد  �هللا  حب  بأ�  توحي 
�ستو� عليه �@خذ منه كل 
�لشرير   Uُيحر بينما  مأخذ، 

�خلبيث من هذ� �لنعمة. 
سيدنا   wبوفا يتعلق  �فيما 
@نه   Uفمعلو  � @®د 
توY جر�M �لضعف �لشديد 
�لناتج عن �إلسها=. �لكن 
�فاته  بكيفية  يتعلق  فيما 
�لبا�  �بنه  � فقد >كرها 
�®و�  @®د   eبش مر�� 
 lنو� ناصر   eم �لسيد 
 .� @قا�به  من  �غÑeا 
�فاته  لكيفية  بيا|م   ��
صد,  على  كاٍ�  لدليل 
طويتهم �طها�w سريرִדم �> 
بينو� كل ما شاهد�� بكل 
حني   Y ��خال�  صد, 
كانو� يعرفو� @� بيا|م هذ� 
 Mاتة �ألعد�� �� D>قد يؤ
�يتيح ·م �لفرصة للسخرية 
حد   Y �هذ�   .Mالستهز���

�عترN بعض �ملشـايخ �ملتعصبـني �ملعاEضني للجماعة 
�إلسـالمية �ألuديـة قائلـني بأ
 سـيدنا �ملسـيح 
�ملوعـوB �  مـا1 | �ملرحـاN (��لعيـا@ باهللا). 

(�ملولوD: لقب معر�� Y شبه �لقا�w �·ندية ُيعطى للمشايخ)

بقلم: عبد اجمليد عامر *

Dعية �سالمي @®د�> *

عاقبة املكذبني واملفMين
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على  قاطعا  <ليال  ميثِّل  >�ته 
 Mهؤال �صد,   � صدقه 

�لذين @<لو� بشها<ִדم.
�ملعا�ضني:   Mؤال· �نقو= 
شها<��  تقر���  ال  ملا>� 
هؤالM �ألبر�� بصو�w كاملة 
�؟  �فاته  بيا� كيفية   Y
 ºللنا تذكر��  ال  ملا>� 
من  يعا¹  كا�   � @نه 
�لوقت  �كا�  �إلسها=، 
يغشى  كا�  حني  صباحا 
عليه بني حني �yخر بسبب 
عن  �لناتج  �لضعف  نوبا� 
كا�  كلما  �لكنه   ،Áملر�
يستفيق من نوبة �لغشي كا� 
يسأ=: هل حانت �لصالw؟ 
هل بقي �لوقت للصالw ح� 
@صلي؟̈  يكن حضرته � 
 wلشد  Mلوضو� على  قا<�� 
�لضعف فكا� يقوU بالتيمم 
بالصالw ح�  �يبد@   wللصال
كا� ُيغشى عليه مرw ثانية، 
�يعيد  قليل  بعد  فيستفيق 
فينهمك  نفسه،  �لسؤ�= 
 wِلصال�� تعا�  �هللا  >كر   Y

�هكذ� <��ليك. 
@ال يتذكر هؤالM �ملعا�ضو� 
 wحيا  Y  weألخ� �للحظا� 

�هللا  �سو=  +مد  سيدنا 
عليه  ُيغشى  كا�  حني   �
عن  �لناتج  �لضعف  بسبب 
 pحد� Y =ح� قا ،Áملر�
�ملر��: "ُصبُّو� علي ِمن سبِع 
َ@�ِكَيُتهّن،  ُتْحَلْل   ¨  lٍِقر
(مسند  @ستريح."  لعلِّي 
@®د، باقي مسند �ألنصا�، 
 .(٢٤٠٢٤ �حلديث:  �قم 
من  يستفيق  كا�  �كلما 
عن  يسأ=  كا�  �لغشي 
يغمى   Â  ،wلصال� �قت 
عليه، Â يستفيق �يسأ= عن 
جر�،  �هلم   wلصال� �قت 
 wلطاهر� ��حه  @سلم  ح� 
لرفيقه �ألعلى �هو Y >كر 
عاقبة  هي  هذ�  تعا�،  �هللا 

�ألطها� �ألبر��. 
هذ�  مثل  يذكر��  ال  ملا>� 
�فو|ا  هل  �لشها<��؟ 

هل  قصد�؟   ºلنا� عن 
�ملفترين  عاقبة  تكو�  هكذ� 

��لكا>بني؟
 

 Áبًعا: @ما فيما يتعلق بأمر��E
�إلسها=)  (مثل  �لبطن 
 Mهؤال يتناسى  فكيف 
�ملعترضو� حديث �ملصطفى 

�: �ملبطو� شهيد. 
سيدنا   wبوفا يتعلق  فيما  @ما 
@®د � فقد توY حضرته 
مصابا  �كا�  طبيعيا   wفا�
 �eبالكول �ليس  باإلسها= 
كما يزعم �لبعض. ��لدليل 
على >لك @� حضرته توفِّي 
��لكل  y>��/مايو،  شهر   Y
@حد   lيصا ال  @نه  يعر� 
 lمنطقة �لبنجا Y �eبالكول
با·ند Y هذ� �ملوسم �جلا�، 
بل يتفشى �لكولY �e شهر 

 �@ بعد  �@غسطس  يوليو 
 Y  wبغز�� �ألمطا�  تنـز= 

تلك �لبال<. 
�من �ملعلوU @يضا @� حا<¯ 
�قع  قد  كا�   � �فاته 
�ُنقل  "الهو�"،  مدينة   Y
 Eهنا من  �لطاهر  جثمانه 
 Uقا<يا� بالقطا�. ��ملعلو ��
@يضا @نه كانت هناE قو�نني 
صا�مة سائدY w �·ند yنئذ 
شخص  جثما�  نقل  متنع 
يلقى مصرعه باملرÁ �لوبائي 
�ملعدD كالكول�e من مكا� 
بوسائل  �خاصة  yخر   ��
ينتقل  ال  ح�  �لعامة  �لنقل 
 pمن منطقة �� @خر Mلوبا�

�من شخص �� yخرين. 
@نه  تا��يا  �لثابت  �من 
 � حضرته   Yتو عندما 
حكومي  طبيب  فحصه 

ت`ك  الناس  بها  يصاب  ال�  األمراض  أن  فيه  شك  ال  مما 
أو  واألطهار  املقربني  اهللا  عباد  من  واحد  كل  على  تأث�ها 
أن  غ�  وشرير.  تقي  بني  تفرِّق  وال  سواء،  حد  على  غ�هم 
هو  وغ�ه  املتقي  وفاة  كيفية  بني  امللحوظ  الوحيد  الفرق 
 mتعا اهللا   mإ للتوجه  ق  يوفَّ األخ�ة  حلظاته   M املتقي  أن 
....mتعا اهللا  ذكر   M مشغول  وهو  أنفاسه  يلفظ  §يث 
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�ملجا=  هذ�   Y متخصص 
�ملوثقة  شها<ته  �@صد� 
مصابا  يكن   ¨  � بأنه 
 zشا@ كما   -  �eبالكول
�ملشايخ عندها - �ال حر¬ 
 D@  �� جثمانه  نقل   Y
 w>مكا�. �بعد هذ� �لشها
�ملشرفو�  �ملسؤ�لو�  »ح 
�لسكك  مؤسسة  على 
بنقل  �حلكومية  �حلديدية 
الهو�  من  �لطاهر  جثمانه 

�� قا<يا� بالقطا�. 
�ل±  هذ� هي شها<w �حلق 
متمسكني  �جلميع  ֲדا   Hî
 pلتقو�� �لصد,   lبأهد�
�نعو<   .wقو� <قة  بكل 
على  �هللا  لعنة  فنقو=: 

�لكا>بني.

من  �لرغم  على  خامًسا: 
 Dملهد�  Uإلما� سيدنا   �@
 Áمر Dُيصب بأ ¨ �
نتطر,   >لك  مع  �بائي 
�ملعا�ضني  بعض  قو=   ��
يصابو�  ال   Mألنبيا� بأ� 
قو·م   �� �بائية.   Áبأمر�
 Y �>�� هذ� باطل. فقد
قصص  �تفاسeهم  كتبهم 

 Áمر عن  غريبة   eساط@�
 Mجا  �  lيو@ سيدنا 

فيها:
"فنفخ (�بليس) Y منخريه 
جسد�،  منها  فاشتعل 
مثل  ثآليل  منها  فخر¬ 
فيه  ��قعت  �لغنم،  @ليا� 
بأظفا��  فحكَّ  حّكة، 
 Â كلها.  سقطت  ح� 
�خلشنة  باملسو£  حكها 
حكها   Â قطعها.  ح� 
�خلشنة   wحلجا��� بالفخا� 
َع  فلم يز= كذلك ح� تقطَّ
فأخرجه  ��نث¡.  جسد� 
على  �جعلو�  �لقرية،  @هل 
لـه  �جعلو�  كناسة، 
 ºلنا� �هجر�  عريشا، 
�®ة  ��جته،  �ال  كلهم 
(حاشية  �فر�ئيم."  بنت 
�جلاللني  على   Dلصا��
 ٣¬ Dللعالمة @®د �لصا�

(٧٢�
�من �ملعلوU @نه � كا� 
تعا�  �هللا  من  صا<قا  نبيا 
عنه:  تعا�  �هللا  قا=  حيث 
 <�  lيو@ عبدنا  ﴿��>ُكْر 
 :�)  ﴾ �به....   p>نا

(٤٢

تعا�  �هللا  قو=  من  فيتضح 
 �@ �ملستحيل  من  ليس  @نه 
�هللا   Mنبيا@ من   Äن  lيصا
�صابته   �@� �بائي   Áمبر
من  �ط  ال  كهذ�   Áمبر

علو مكانة نبوته شيئا. 
 

يقو=  من  �ملعاEضني  �من 
�جلماعة  مؤسس   �@
ما�  �أل®دية  �إلسالمية 
نتيجة   ،�eلكول�  Áمبر
�ملباهلة �ل± <خلها مع @حد 
�هللا   Mثنا  Dملولو� @عد�ئه 
من  �كا�   ،Dألمرتسا��
 l<شر�³ �ملباهلة @� �لكا
منهما سيمو� مبرÁ �بائي 
فما�  �لصا<,،   wحيا  Y
سيدنا @®د �- حسب 
 �eلكول�  Áمبر  - �عمهم 

 .Dألمرتسا�� wحيا Y
هذ�  على  ثانية   wمر نقو= 
لعنة   :Mالفتر���  lلكذ�
�ملفترين  �لكا>بني  على  �هللا 
 zخد� �ا�لو�  �لذين 

�لناº عمًد�. 
 U١٨٩٧ Uعا Y حلقيقة @نه�
كتابه  @®د  سيدنا  كتب 
فيه  توّجه  yִדم"   Uجنا@"

�لدين  �جا=  بعض   ��
�لذين  �·ند   Y �ملتعصبني 
 ،"l<و� "�ملدعي �لكـا«
للدخـو=  �حتـد�هم 
�سم  �كا�  مباهـلة،   Y
ضمن  �هللا"   Mثنا"  Dملولو�
 Mا«@ ضّمت  �ل±  �لقائمة 
�ملتعصبني.  �ملشايخ   Mهؤال
كا� سيدنا @®د عندئذ قد 
عاما؛   ٦٢ �لعمر  من  بلغ 
 Dملولو� كا�  حني   Y
عمر�  شابًّا   Dألمرتسا��

٢٩ عاًما. 
�ملسجلة  �لشها<��  �تد= 
 �@ �لتا��ية  �لسجال�   Y
هذ�  جتاَهَل   Dألمرتسا��
سنو��،   ٥  wملد  Dلتحد�
 - U١٩٠٢ Uعا Y لكنه�
�مبا حتت ضغط من بعض 
 pحتد� با<�   - �مالئه 
�ملباهلة.   �� @®د  سيَدنا 
�ما @� تلقَّى حضرُته �عالَ� 
ح�   Dألمرتسا��  Dملولو�
ما  بقبو=  مشفوًعا  نشر� 
عرضه �ملولوD �صر£ فيه 
على  �طلعت  "لقد  بقوله: 
�هللا"   Mثنا"  Dملولو� �عال� 
يدعي   Dلذ�  Dألمرتسا��
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vلصة  �غبًة  لديه   �@ فيه 
بأ�  منا  كلٌّ  يدعو   �@  Y
 wحيا Y منا lُ<ميو� �لكا
 Dد®@ (�عجا�  �آلخر" 
� ١٤، �خلز�ئن �لر�حانية 

 .(١٩ �١٢١¬
@®د  سيدنا  �كا� 
 Dملولو� طبيعـَة  يعر� 
 ،wلِرْعديد�  Dألمرتسا��
بأ�  حضرته  فصر£ 
 U قدَّ قد   Dألمرتسا��
 �@ �نأمل  جيًد�،  �قتر�ًحا 
(�ملرجع  به  متمسكا  يظل 

�لسابق).
كا�   �<�" @ضا�:   Â  
vلصا  �هللا"   Mثنا"  Dملولو�
يهَلك  بأ�  حتديه   Y
�لصا<,..  قبل   lُ<لكا�
�هللا"   Mثنا" ميو�  فلسو� 
�إلعالنا�  (Àموعة  @�ًال" 

 .( ٣ � ٥٧٨¬
 Dملولو� با<�  �عندئذ 
�لتر�جع   ��  Dألمرتسا��

�لسريع متعلال بقوله: 
@ّ<عي  �ال  نبيًّا  لست  "@نا 
�لرسالة   �@  wلنبو� مثَلك 
تلقِّي   �@ هللا   wلُبُنّو�  �@
@جر�  ال   Â �من  �لوحي، 

مثل   Y �لدخو=  على 
 pَّ>مؤ  �� �ملعركة.  هذ� 
ُمتُّ  لو   ¹@ هو  �قتر�حك 
قبلك فستعلنه كدليل على 
@نت  ُمتَّ   �<�� صدقك، 
جيد  لص  �هو   - قبلي 
�لذD سيذهب   �< فمن   -
هذ�  ��اسبك؟   EHق  ��
عرضك   Y �لسبب  هو 
�لسخيف.  �القتر�£  هذ� 
�مع >لك فإ¹ @عتذ� بأ¹ 
 Y =لدخو� على  @جر�  ال 
�نقُص  �خلصومة،  هذ� 
شجاع± هذ� مصدُ� شر� 
�ليس حتقÒ �eً" (�·اما� 
�مل��e، للمولوD "ثناM �هللا" 

(١١٢ � Dألمرتسا��
 Dهكذ� تر�َجَع �ألمرتسا��
�ل±  �ملباهلة   Y �ملضي  عن 
@ثا�ها بنفسه؛ �من Â فإ� 
سيدنا  ֲדا  قِبل  �ل±  �ملباهلة 
"�عجا�  كتابه   Y @®د 
 eَغ @صبحت   .."Dد®@

 .zموضو ��<
فإ�  هذ�  من  �بالرغم 
عن   Dألمرتسا�� تر�ُجع 
حتديه @صبح مصدَ� �حر�¬ 
 ºٍلنقٍد قا Áََّلزمالئه، �تعر

منهم، مما <فعه - بعد ïس 
ليصد�   -  pخر@ سنو�� 
فيه  يدعو  جديًد�  حتدًيا 
�إلسالمية  �جلماعة   Mَعضا@
�معهم  ليتقدمو�  �أل®دية 

سيدنا @®د، فقا=: 
 Y حتد�نا �� �ملباهلة Dلذ�"
َ@ْ�ِغمو�   "Ây  Uجنا@" كتابه 
ألنه  مو�جه±،  على  �آل� 
فاصل  حكٌم  يصد�   ¨ ما 
ال  @تباعه  فإ�   Äن @مر   Y
به."  يربطهم  شيًئا  �د�� 
�حلديث"  "@هل   wجريد)
 (١٠� ،U١٩٠٧/٣/٢٩
@®د  سيدنا  قر@  �عندما 
+رُِّ�  كتب   eألخ� حتديه 
�إلسالمية  �جلماعة   wجريد

�أل®دية "بد�" ليعلن: 
�هللا"   Mثنا"  Dملولو� "ليفر£ 
صاحب   ��eمل� سيدنا  بأ� 
 �@ فعليه  حتديه.  َقِبَل  قد 
بأ�  جا<ًّ�  �عالًنا  يعلن 
 Y مز�ٌِّ�  @®د   wحضر
�<عائه. Â يدعو "ثناM �هللا" 
 Y كا>ًبا  هو  كا�   �<� @نه 
قوله فلتنـز= لعنة �هللا على 
"بد�"،   wجريد)  "l<لكا�

 .(U١٩٠٧/٤/٤ Uيو

�لكن �ألمرتسا�D - كما 
بد� منه yنًفا - �عتر� بأنه 
 Y �لدخو=  على  �ر�  ال 
 Â من� .Uخلصا� مثل هذ� 
 pخر@ wحتوََّ= عن موقفه مر

�@علن على �ملأل: 
للمباهلة   Eََّتحد@  ¨  ¹�"
 D>ستعد�� @علنت  بل 
تسميه  �لكنك  للحلف، 
مباهلة، Y حني @� �ملباهلة 
تتضمن @� �لف �لفريقا� 
@علنت  لقد  ضد بعضهما. 
 ¨� للحلف   D>ستعد��
@شرY z مباهلة. �� �لقسم 
 ،Mشي ��حد  جانب  من 
yخر."   Mشي ��ملباهلة 
�حلديث"  "@هل   wجريد)

.(U١٩٠٧/٤/١٩ Uليو
 Dملولو� �قتر�£   ��
 ¨ @نه   Ïيع  Dألمرتسا��
 �@ @®د  سيدنا  من  ُير< 
�للعنة  ليستنـز=  يدعو 
 ،Dألمرتسا�� Dعلى �ملولو
مستعد  نفسه  @نه  حني   Y
من  �للعنة  الستنـز�= 
سيدنا  على  �حد�  جانبه 
فإ�  >لك  �مع  @®د! 
هذ�  بتر�جعه   Dألمرتسا��
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@نه   pخر@  wمر �لدليَل   Uقّد
ير�ð من موقفه �ألصلي.. 
سيدنا  من  طلب  @نه  مع 
��ضًحا  صرً�ا  طلًبا  @®د 

كي تتم �ملو�جهة بينهما. 
�عندما الحظ سيُدنا @®د 
 ¨ Dألمرتسا�� Dملولو� �@
� للوقف موقًفا  يكن مستعدًّ
صّر£  �خلال�..   Y +دً<� 
 ١٩٠٧/٤/١٥ Uحضرته يو
يا   Eجو�@"  :Mلدعا� ֲדذ�   U
�Ó متمسكا بأهد�l �®تك 
@ِ� �لفصْل بيÏ �بني ثناM �هللا، 
�@هلْك Y حياw �لصا<, من 
كا� Y نظرE مفسد� �كذ�با 
Y �حلقيقة." (�لفصل �لنهائي 
 Mثنا Dخلال� مع �ملولو� Y
Àموعة   ،Dألمرتسا�� �هللا 
�إلعالنا� ¬٣ �٥٧٩). 
 �� �إلعال�  هذ�  ُ@�سل 
مع   Dألمرتسا��  Dملولو�
جريدته   Y لنشر�  طلٍب 
��ختتم  �حلديث"،  "@هل 
�إلعال� بتصريح من سيدنا 

@®د يقو= فيه:
 Dملولو� من  @�جو   �eخ@�"
"ثناM �هللا" @� ينشر تصر�ي 
"@هل  صحيفته   Y هذ� 

|ايته   Y �يعلق  �حلديث"، 
مبا يشاM، �يترE �حلكم هللا 

تعا�." (�ملرجع �لسابق) 
فأ�ضح �ألمرتسا�D موقفه 

بقوله: 
مقبولة   eغ �لوثيقة  "هذ� 
�نسا�   D@ يقبل لدD، �ال 
مثل  على  �ملو�فقة  عاقل 
@�فض   ¹��  .Dلتحد� هذ� 
هذ� �لعرÁ �لذD نشرَته." 
�حلديث"  "@هل   wجريد)

(U١٩٠٧/٤/٢٦ Uليو
 Dملولو� يقتصر   ¨�
�فض  على   Dألمرتسا��
بل  له،  @®د  سيدنا   Dحتد
عو�قب  من  خوفه  به  بلغ 
<عاM سيدنا @®د @� �شتكى 

قائال: 
طرًفا  @<خل   �@ ميكن  "ال 
 ¨ ألنه   ،Dلتحد� هذ�   Y
تؤخذ مÏ مو�فقٌة على هذ� 
 ��> فحو��  �ُنشر   ،Mلدعا�

علمي." (�ملرجع �لسابق)
كا� �ألمرتسا�D �ال �يب 
ميتة  ميت  بد  @نه ال  خائًفا 
لعينة لو جتاسر على <خو= 
@®د..  سيدنا  مع   wملبا���

�من َثمَّ سأ=: 

"كيف ميكن @� يكو� مو¾ 
@نك  yيًة لآلخرين Y حني 
 eستغ>  Dملولو� بأ�  تقو= 
�لقصو�D ��ملولوD �»اعيل 
�لعليكرهي ��لدكتو� <�ئي 
�ألمريكي �غeهم قد ماتو� 
yَمَن  فهل  �لطريقة؛  بنفس 
لو  �هكذ�  �آلخر��؟  بك 
 Y لنفع� فما  �ملو�  حد¯ 

>لك؟ (�ملرجع �لسابق)
 ُّDألمرتسا�� Dطلب �ملولو Â

من سيدنا @®د: 
"َ@y ¹�ِيًة @شهدها بنفسي. 
@ستطيع  فما>�  ُمتُّ   ¹@ لو 

��يَته"؟ (�ملرجع �لسابق)
 lجلو�� هذ�  نص  ��سب 
�قتر£  @®د  لتحدDِّ سيدنا 
�ملولوD �ألمرتسا�D معياً�� 
هذ�  لتسوية  متاًما  جديًد� 
�بني  بينه  فيما   zملوضو�
قا=  حيث  @®د  سيدنا 

ملؤسس �أل®دية: 
"يقو= �لقر�y �لكرمي �� �هللا 
ميهل �ملجرمني. فمثال يقو= 
تعا�: ﴿من كا� Y �لضاللة 
 ﴾� َمدًّ �لر®ن  له  َفْلَيْمُدْ< 
(مرمي: ٧٦)، �يقو=:﴿�منا 
�Öًا﴾  ليز<�<��  ·م  ُنملي 

 ،(١٧٩ عمر��:   =y)
 Y ﴿�ميّدهم  �يقو=: 
 :wطغيا|م يعمهو�﴾ (�لبقر
مّتعنا  ﴿بل  �يقو=:   ،(١٦
طا=  ح�  �yباMَهم   Mهؤال
 :Mألنبيا�) �لعمر﴾  عليهم 
�آليا�  هذ�  كل   .(٤٥
ميهل  �هللا   �@ بوضو£   Ïتع
�مينح حياw طويلة للكذ�بني 
 Dـر �معكِّ ��خلا<عـني 
�لفاسقني،   wلعصا��  Uلسال�
 wفتر  Y yثامهم  تز<�<  كي 
تقتر£   �<� فكيف  �ملهلة. 
 ºلنا� Mبأ� مثل هؤال wقاعد
طويلة  فسحة  ينالو�  ال 
"@هل   wجريد) �لعمر؟"  من 
/٤/٢٦  Uليو �حلديث" 

(U١٩٠٧
بعد   Dألمرتسا�� �حاَ�َ= 
صحة  يؤسس   �@ >لك 
�لكا>بني  بأ�  هذ�  �عتقا<� 
هم   - �لصا<قني  �ليس   -
تعا�  �هللا  مينحهم  �لذين 
مستشِهًد�  @طو=،  عمًر� 
بالتا�يخ �إلسالمي، فاحتج 

قائال: 
�لرغم من حقيقة @�  "على 
�لنÄ � كا� نبيًّا صا<ًقا من 
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�هللا تعا�، �@� مسيلمة كا� 
مدعًيا كا>ًبا.. فإ� هذ� َبِقَي 
 �@ ،� Äلن�  wحيًّا بعد �فا
مسيلمة   ��  :pخر@  wبعبا�
مو�  بعد  ما�   lلكذ��
"مرّقع   lكتا) �لصا<,." 
@غسطس  طبعة  قا<يا¹"، 

 (U١٩٠٧
�U هذ� �ملحا��w بني سيدنا 
 Dألمرتسا�� Dد ��ملولو®@
�ما ساقه هذ� من @عذ�� للر< 
@®د..  سيدنا  �عال�  على 
�ملسألة قد حتولت   �@ يتبني 
 .wجديد �جهة   �� متاًما 
�ملعيا�  كا�  �ألمر   Þ>با  Y
لتحديد �لصا<, من �لطرفني 
 wحيا Y l<هو مو� �لكا
�لصا<,. �لكن �عتر�ضا� 
�ملولوD �ألمرتسا�D قامت 
على مبدئه �لر�سخ Y >هنه 
�هللا  بأ�  �عنا<  بإصر�� 
�مينحهم  �لكا>بني  ميهل 
يز<�<��  كي  طويلة   wحيا
�Öًا. �بذلك @�سى هو من 
جديًد�  معياً��  نفسه  عند 
للفصل Y �لنـز�z �حسم 
�ألشر��   �@ >لك  �خلال�، 
ُيمَهلو� �ينالو� عمًر� @طو= 

عد��|م   Y ُيمِعنو�  كي 
�تتضاعف سيئاִדم. 

 Dللمولو Uمن <��عي �لند�
�ألمرتسا�D @� سيدنا @®د 
َقِبَل توضيحه هذ�، �صّر£: 
"قد �قَتَرَ£ معياً�� vتلًفا متاًما 
@طوَ=  يعيش   l<لكا� بأ� 
حد¯  كما  �لصا<,..  من 
 lلكذ�� مسيلمة  حالة   Y
��لنÄ �ألكرU �." (�عال� 

(Uكتوبر ١٩٠٧@
�كما قّد� �هللا تعا�، َسَقَط 
 Y  Dألمرتسا��  Dملولو�
فبحسب  �ختيا��.  من  فخٍّ 
شرطه �معيا��: َمَنَح �ُهللا عز 
 َّDألمرتسا��  Dملولو� �جل 
�لعمر..  من  طويلة  فسحًة 
بعد  عاًما  @�بعني   Æفعا
ليشهد  @®د؛  سيدنا   wفا�
سيدنا  صدِ,  yياِ�  بعينه 
@يضا  �ليشهد  تتو�تر،  @®د 

 wماله عن �حبا³ <عوy خيبَة
سيدنا @®د �.

 peل Dألمرتسا�� Æلقد عا
�ينبذ�نه  يهجر�نه  قوَمه 
�·ند  مسلمو  حصل  عندما 
 pفتو من علماM مكة على 
بكفر� ���تد�<� جاM فيها: 

"�ملولوD �ألمرتسا�D �جل 
 ".wعقائد جديد zضا= �بتد

(فيصلة مكة �١٧) 
�ل±   pلفتو� هذ�  �تصر£ 
ضد  مكة   Mعلما @صد�ها 

 :Dألمرتسا�� Dملولو�
"ال �و� @� ُيسأ= عن علم 
ُيقَبل،  ال  �<ليله  ُيتََّبع.  �ال 
�ال �و� @� يؤU �لصالw. ال 
���تد�<�."  كفِر�   Y شك 

(�ملرجع �لسابق) 
 Dألمرتسا��  Æعا لقد 
 p>يتر نفسه   peل @يضا 
�لفقر   �� �أل�ستقر�طية  من 

يظن  كا�  �جل  ��لعو�. 
بيته  فإ>�  �ملاليني  ميلك  بأنه 
��حلر,  للنهب   Áيتعر
عند  �لطائفية  �ملذ�بح   Y
 Uند �باكستا� عا·� Uنقسا�
ثنائي)   �eس)  .U١٩٤٧
 Mعطا" �لوحيد  �بَنه  �َفَقَد 
�®ة  بال  ُ>بح   Dلذ� �هللا" 
تفا�قه   ¨� @بيه.   Ïعي  Uما@
yثاُ� هذ� �ملأساw بقية حياته. 
بتا�يخ   "Uالحتشا�" (Àلة 

.(U١٩٦٢/٧/١٥
��لو�قع @� هذ� �لوقائع كا� 
عقله  على  شديد  �قع  ·ا 
�لوحيد  �لشخص   �� ح� 
حياته  تا�يخ  سجل   Dلذ�
قا= عن هذ� �ألحد�¯ �|ا: 
"تسببت Y موته موًتا سريًعا 

بائًسا." (س�e ثنائي)
 Òأل�  wHع >لك   Y�

�ألبصا�.

املولوي  وجل  عز  اُهللا  َمَنَح  ومعياره:  شرطه  فبحسب 
أربعني  فعاش  العمر..  من  طويلة  فسحًة  األمرتساريَّ 
صدِق  آياِت  بعينه  ليشهد  أ�د؛  سيدنا  وفاة  بعد  عاًما 
..... آماله  خيبَة  أيضا  وليشهد  تتواتر،  أ�د  سيدنا 


