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�جلو��: �
ال، من �ملؤسف 
بل �ملخز� جد� �� هؤال� 
�ا
لو�  �لذين  �ملعا�ضني 
بأنفسهم   �
يلجأ تكذيبنا 
 - 
�لتز
ير  �لكذ0   12
مر4.  مكا� 
- كل  كل 
فإ� �لعبا�4 �ملشا� 2ليها 6 
�ملعتر;  �>ها 
� تر> كما 
هو  هنا<   <�
 ما   �2 بل 

كاآل@: 
هو  �لذ�  �لثالث  
�ألمر "
�لوحي هو  ثابت من هذ� 
سيحمي  تعا1  �هللا   ��
 ��لدما من  �لقا>يا� 
 �2
  - للطاعو�  �لشديد 
�لدنيا   - �لطاعو�  �ستمر 
سبعني سنة - ألPا مسكن 
جلميع  Tية   Uهذ
 �سوله. 
�لبال�  >�فع  (�نظر  �ألمم." 
^١٠، �خلز�ئن �لر
حانية 

(١٨ ^٢٣٠c
�لكذ0  ملن  2نه  
ثانيا: 
سيدنا  بأ�   eُلقو� �لشنيع 
بأ�   eقا قد   � �gد 
يدخل  لن  �لطاعو� 
�لقا>يا� 2طالقا. كال! بل 
 kحضرته قد صر ��حلق �
�ملرجع   -
  - بنفسه 

 ��  - نفسه  2ليه   ��ملشا
 - يقع   pسو �لطاعو� 

لكنه  بال شك،  �لقا>يا� 
جا�فا  طاعونا  يكو�  لن 

�صد �لناt حصد�. 
�ملسيح  سيدنا   �� �لو�قع 
 -  v��  � �ملوعو> 
 w�تز مالئكة  �لرxيا 
�لشكل  >ميمة   ���شجا

قيل  �ملنظر.  كريهة 
�لذ�  �لطاعو�  P2ا  لـه 
 - بشد4  سيتفشى 
 ��
 قريب،  عن  �لبنجا0 
تعا1 سيحمي |اعته  �هللا 
من 
يال{ هذ� �لطاعو�. 
تعا1  �هللا  
حى � فمما 
|اعته  gاية  بصد>  2ليه 
�إلكر�~  ال  "لو  نصه:  ما 
 v
T "2نه  �ملقا~".  �لك 
كل  �حافظ   �2" �لقرية". 
من - �لد�� 2ال �لذين علو� 
(�موعة   ."��ستكبا من 
 ٥^  ٣c �إلعالنا{ 
/ ٦شبا�  بتا�يخ  2عال� 

ف��ير ١٨٩٨~ 
 مو�هب 
�خلز�ئن   ،٣٣  ^ �لرgن 
 (٢١٥  ̂١٩c حانية
�لر
 � حضرته  نشر  فلما 

الطاعون آية من اهللا 
فهل أنتم مؤمنون؟

�العتر��: لقد تنبأ �مل��� (يقصد بذلك مؤسس �جلماعة 
�إلسالمية �ألgدية - �لناقل) �نه ال يقع �لطاعو� - �لقا>يا� 
قائال: "هو �إلله �حلق �لذ� ��سل �سوله - قا>يا�، 
هو 
�لذ� �فظ �لقا>يا� من �لطاعو�، 
لو �ستمر �لطاعو� 12 
>�فع  (كتا0  �سوله"  مسكن  �لقا>يا�  أل�  سنة،  سبعني 

�لبال� ^١٠)

اجلماعة  مؤسس  ضد  آلخر  حني  من  تُوجه  واتهامات  اعتراضات 
اإلسالمية األحمدية معضمها للمس من شخصه الطاهر أو للتشكيك 

في تفاصيل بعض النبوءات التي اختصه اهللا عز وجل بها. 
هذه  وحقيقة   بخلفية  الكرمي  القارئ  سنُعرف  الصفحات  هذه  عبر 

االعتراضات كي يتمكن  من احلكم عليها بنفسه. "التقوى"

بقل� 	ألستا�: عب� 	لمجي� عام�

�	عية �سالمي �حم��
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كتابيه   - �لنبو�4   Uهذ
سخر منه �لناt مستهزئني 
ح� فاجأهم �لطاعو� بعد 
 tبضع سنني فحصد �لنا
 pآلال� فدخل  حصد�، 
�جلماعة   - �لسعد��  من 
�إلسالمية �ألgدية بعد �� 


� هذU �آلية �لساطعة.ْ��
 - حضرته  كتب  
قد 
�لبال�" ^٥  كتابه ">�فع 
موضحا هذ� �ألمر فقاe ما 
�عو�~  �بعة � "قبل  تعريبه: 
بأ�  نبًأ  نشر{  كنت 
بشد4  سيتفشى  �لطاعو� 
كنت  حيث  �لبنجا0   -
�لبال>   Uهذ  - ��يت  قد 
للطاعو�  سو>��   ���شجا
مدينة  ُ��عت - كل  قد 

قرية. 
لو �� �لناt تابو� 
ملا �ستمر هذ� �ملر; �كثر 
من فْصلِين من �لشتا� بل 

لكنهم  تعا1.  �هللا  لرفعه 
سّبو� بدال من �� يتوبو�، 
مليئة  2عالنا{   �

نشر
�لنابية  �لبذيئة  بالكلما{ 
للغاية. فكانت �لنتيجة ما 

حي �هللا  �2
تر
نه �آل�. 
 eلذ� كا� قد نز� tملقد�

علّي ֲדذ� �لصد> هو: 
بقو~  ما  يغ�  ال  �هللا   �2"
بأنفسهم.  ما   �
يغ� ح� 
 ��  �� �لقرية".   v
T 2نه 
�هللا تعا1 قد ���> �ّال يرفع 
بال� �لطاعو� ما 6 ينفض 
 ��ألفكا قلوֲדم  �لناt من 
 �� فيها..  >خلت  �ل� 
يرحل  لن  �لطاعو�   ��
 U�ما 6 يؤمن �لناt مبأمو
 ��لقا> �هللا   ��
 �سوله، 

�لقا>يا�  �فظ   pسو
لكي  �لطاعو�،   �>ما من 
�لقا>يا� ظلت   �� تعلمو� 
�هللا   eسو� أل�  �مية 
(>�فع  فيها."  كا�  
نبيه 

�لبال� ^٥-٦) 
�قو�له  بعض  يلي  
فيما 
 6 �نه  تؤكد  �ل�   �
ينف 
قوw بعض �حلاال{ 
من �لطاعو� - �لقا>يا�. 

١- قد كتب حضرته - 
��امش من نفس �لكتا0 
�قتبس منه �ملعتر;  �لذ� 
�جلملة  موضحا  �ملغر;، 
ما   eفقا �خلط  حتتها  �ل� 
 "v
T" لفظ   �2" تعريبه: 
�ملر�  2نقا�  يع�  �لذ�   -

�لتشتت   ��لدما من 

تقدمي �ملال� لـه - يش� 
 wنو��من  w12 �لك �لنو
يكو�  �لذ�  �لطاعو� 
مدمر� جد�، 
�لذ� يسمى 
 ��  "p��جلا "�لطاعو� 
�لبيو{  يكتسح  �لذ� 
يفر  
�لذ�  �كتساحا، 

هنا<،  هنا   tلنا� منه 
كـالكـال0،  
ميوتو� 
طاقة  تفو¢  �حلالة   Uهذ

�لوحي  فهذ�   ��ً2 �لبشر. 

عد�  يتضمن  �إل�ي 
تتعر;  لن  �لقا>يا�  بأ� 


هذ�  �حلالة.   Uهذ ملثل 
�إل�ا~  �يضا  يشرحه  ما 
�لتا£: "لوال �إلكر�~ �لك 
�ن�  لوال   ��  .. �ملقا~" 
�جلماعة   Uهذ 2كر�~  �يد �

لدمرُ{ �لقا>يا� �يضا. 
�إل�ا~  هذ�  من  
ُيفهم 

�مر��: 
 ��2  cحر ال  �نه   :e
�أل
بعض  قا>يا�   - 
قعت 
�لطاعو�)  (من  �حلاال{ 
 �
�لنا> �لشا�  سبيل  على 
مما ال يفو¢ حتمل �لبشر، 

�لذ� ال يكو� مدمًر� 
ال 

�لتشتت،   ��لفر� يوجب 
 -  �
�لنا> �لشا�  أل� 

.~
حكم �ملعد
من  بد  ال  �نه  
�لثا�: 
�ملدمر  �لطاعو�  تفشي 
�شد  يكو�  �لذ�   -
من  باملقا�نة   ��
>ماً فتًكا 

 .......   إًذا فهذا الوحي اإل�ي يتضمن وعدا بأن القاديان 
لن تتعرض ملثل هذه احلالة. وهذا ما يشرحه أيضا اإل�ام 
التا7: "لوال اإلكرام �لك املقام" .. أي لوال أن0 أريد إكرام 

هذه اجلماعة لدمرُت القاديان أيضا. 
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 vلقر�  -  - �لقا>يا� 
فيها  يقيم  �ل�  
�ملد� 
�عد�� هذU �جلماعة �لذين 
هم �شد بغًيا 
شًر�، 
ظلما 

سوَ� عمل 
فسا>�، ح� 
يفّر �لناt - كل �جلها{ 
مذهولني 
مدهوشني.... 
لن  بأنه  حتدٍّ  بكل   eنقو

�لطاعو�  �لقا>يا�  يقع - 
شأنه  من  �لذ�   p��جلا
�� §عل �لقرية خر�با يبابا 

يلتهمها �لتهاما." �ملرجع 

�لسابق ^٥ ��امش)
حضرته   eيقو  ¨  -٢
ما   kنو سفينة  كتابه   -

تعريبه: 

فو¢ �لك فقد خاطب� "
 �2  :eقا
 تعا1)  (�هللا 
بصفة  يغشاها  لن  قا>يا� 
 p��جلا �لطاعو�  عامة 
ميو{  ©يث  �ملبيد،  �لطاّ~ 
كالكال0،  بسببه   tلنا�

ُيصبحو� كاملجانني من 
 ��
 
�لتشر>،  ��م  
طأ4 
�جلماعة   Uهذ �فر�>  |يع 
عد>هم -  يكن  مهما   -
�لطاعو�  من  سيسلمو� 
مع  مقا�نًة  عامة  بصفة 

�عد�ئهم، �للهم 2ال �
لئك 
عهدهم  ير�عو�   6 �لذين 
حق �لرعاية، �
 �لذين كا� 
ªصوصهم سبب خفي - 
علم �هللا، فهؤال� ميكن �� 
يتعرضو� للطاعو�. 
لكنه 
�لرغم من �لك فإ�  على 
يعترفو�   �� بد  ال   tلنا�
�ألمر  Tخر   - متعجبني 
مع  كانت  �هللا  gاية  بأ� 
مع  مقا�نة  �جلماعة   Uهذ
تعا1-  
�نه  �آلخرين، 
قد gى  برgة خاصة - 
ال  gاية  �جلماعة   Uهذ
يوجد �ا نظ�." (�خلز�ئن 
 (١٩ ^ ٢ c حانية
�لر

قاe � - موضع  -٣

Tخر - كتابه: 
مؤكد4  نبو�4   Uهذ  �2"
عز  بأنه  تعا1  �هللا  من 
من  �فظ   pسو 
جل 
�ملخلصني  �لطاعو�  بال� 
 ،���< >�خل  �لساكنني 
�ما~   �
يستك� ال  �لذين 
مبعوثه.  
�ما~  تعا1  �هللا 

سيكو� فضل �هللا �خلا^ 
على هذU �جلماعة باملقا�نة 
من  �نه  2ال  غ�هم.  مع 

 Uد¬ - هذ� ��ملمكن �
�جلماعة �يضا حا>¬ شا� 
2ميا�   - ضعٍف  بسبب 
�حد، �
 نقٍص - �لعمل، 
 �
 من جر�� �ألجل �ملقّد�
يعلمه  ال  Tخر  لسبب   
�
 ،~
2ال �هللا. 
�لشا� كاملعد
على  ُيب¯  �حلكم  أل� 
�ملقا�نة.  عند  �لكثر4 

كما �� �حلكومة بنفسها 
بالتجربة  علمت  قد 
مبصل  �ملحقونني   ��
2ال  ميوتو�  ال  �لطاعو� 
غ�  مع  باملقا�نة  قليًال 
فإ�  �لك  
مع  �ملحقونني 
�لشا�4  �لقليلة  �ألمو�{ 
تنقص  ال  �ملحقونني  من 

فائدته،  �ملصل   �قد من 
 - حصلت  فلو  كذلك 
قليلة  2صابا{  �لقا>يا� 
 - حتصل  ما   12 بالنسبة 

�ملد�،  vلقر� غ�ها من 
�فر�>  من  �حد  ما{   
�
بالطاعو�  �جلماعة   Uهذ
فال   ،4��لند سبيل  على 
 Uط �لك من مكانة هذ�
 Uهذ نشرُ{  
لقد  �آلية. 
تبني  ما  على  بناً�  �لنبو�4 

 ،tمن كال~ �هللا �ملقّد £
 �� �للبيب  للعاقل  فليس 
�هللا  بكلما{  يستهز° 
 eلقو 2نه  
قوعها.  قبل 
كاهن.   eبقو 
ليس  �هللا 
ال   ��لنو مقلة  ملن  2نه 
غياهب   - بالغيب   ±|�
�لك  لكال~  2نه  �لظلمة. 
�إلله �لذ� �نزe �لطاعو� 
 �� هو  يستطيع  
�لذ� 
ُيذهبه ..... 
مما سي�هن 
�هللا  عند  من  كو�  على 
 - �ملقيمني  �ملخلصني   ��
فنا� >��� سيسلمو� من 
 ��
 �لوبا�،  ֲדذ�  �ملو{ 
 - ستكو�  كلها  |اع� 
نسبيا 
مقا�نة - - مأمن 
 ��
 �لطاعو�.  من صولة 
سيشمل  �لذ�  �لسال~ 
نظ�  له  يوجد  لن  هؤال� 
 ��
 �لفئا{.  من  فئة   -
 p��جلا �لفتا<  �لطاعو� 
قريَة  يصيب  لن  �ملبيد 
 ".�قا>يا� 2ال ما شّذ 
ند
-٤  ^ �لسابق  (�ملرجع 

(٥
 4�فبحسب �ألنبا� �ملذكو
تعا1  �هللا  �³ذ  قد   Uعال�
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بعد  gايته   - �لقا>يا� 
�لعذ�0.  من  يس�   �قد
 � حضرته   Uعت�� 
قد 
�يضا  �ليسير   ��لقد هذ� 
بالنسبة  شديد�"  "طاعونا 
كتابه   - �لقا>يا�،   12
 .٨٤^ �لوحي"  "حقيقة 
Tخر  مكا�   -   eيقو  �2
"لقد  نفسه:  �لكتا0  من 
ببعض  �لطاعو�  
قع 
�لشد4 مر4 
�حد4 فقط - 
�لقا>يا�." (�ملرجع �لسابق 
قيل:  ما  
نعم   .(٢٣٢^


بضدها تتبني �ألشيا�.
��2 فلم يقع - �لقا>يا� - 
على �إلطال¢ - �لطاعو� 
يسبب  �لذ�   p��جلا
 .�
�لفر�  �
�لدما �خلر�0 
قد حقق �هللا 
حيه ملؤسس 
�جلماعة �: "�2 �حافظ 

�حافظك  �كل من - �لد�
|يع   ��  �� خاصة". 
 pسو  >��<  - �لقاطنني 
�لطاعو�،  من  ُيحفظو� 
حفاظُتك  تتم   pلسو

�نت بشكل خا^. (سو�� 
كنَت >�خل جد��� بيتك 

�~ خا�جها). 


لقد �علن � بكل قو4 
 :eبصو{ عا


 �� هي  صدقي  Tية   �2"
كل معا�; - سو�� كا� 
�مر
هة  مدينة  سكا�  من 
 
� >�ي   
�  ��مرتسا  
�
 
�  �الهو  
� كالكوتا 
لو   - بطالة   
� غولر4 
مدينته   �� �هللا  على  �قسم 
كذ� 
كذ� ستبقى �فوظة 
ُألِخذْ{  �لطاعو�  من 
بالطاعو�  بالذ�{  مدينته 
�ستها�  قد  ألنه  حتما، 
�لبال�،  تعا1." (>�فع  باهللا 
 ١٨c �لر
حانية  �خلز�ئن 

(٢٣٨^
 eقبو �حد على   �قد فهل 
 Uلذين قبلو�
هذ� �لتحد�؟ 
6 يكونو� سوv حفنة من 
هلكو�  �لذين  �ملعا�ضني 
 µجر� 
منهم  بالطاعو�، 
�لدين �جلمو� �لذ� ما{ 
بالطاعو� بتا�يخ ٤ �بريل/ 
مع   ~١٩٠٦ عا~  نيسا� 

�بنيه. 
 �� §ب  �لذ�  �ألمر   �2
�ملنصف   °��لقا يفحصه 

هو: 

حضر4   eُِيد  6�  -١
بنبو�4  �جلماعة  مؤسس 

شك  على  �لطاعو�   ��

�لتفشي - �لبنجا0؟ 
 tلنا� منه  يسخر   6�  -٢

على هذU �لنبو�4؟ 
٣- �6 يتفش �لطاعو� بعد 
�لبنجا0 
حصد  �لك - 

�لناt حصد�؟
حاال{  تكن   6�  -٤
�لطاعو� - �لقا>يا� قليلة 
 - كانت  P2ا  ح�  جد� 
 ¨  .~

�ملعد �لشا�  حكم 
�2 �لذين ماتو� - �لقا>يا� 
6 يكونو� ح� من |اعتنا 
�آلخرين  �ملسلمني  من  بل 


 ��ند
t؟�
مؤسس  ينج   6�  -٥
من   � �ألgـديـة 
ألحد  هل   ¨ �لطاعو�؟ 
بيته  �� يثبت �� �حد� - 
�حلجر  من  �ملب�   �


�لطني ما{ بالطاعو�؟
٦- �6 ينج �لذين >خلو� - 
�لبيت �لر
حا� لـه � 
من �لطاعو� بصو�4 خا�قة 
مقا�نة باآلخرين �غم �Pم 
بنا�  �لتطعيم  عن  �متنعو� 

�ملسيح   Uتلقا 
حي  على 
�ملوعو> �؟ 

 Uֲדذ ��كر   ��  <
�

 - 
قع  حا>ثا  �ملناسبة 
�ملولو�  كا�   .� بيته 
 ���لالهو علي  �مد 
�ملحتر~ مقيما - بيته � 
فمر;  �لطاعو�.  �يا~ 

ظهر{ فيه كل عالما{ 
�صيب  حيث  �لطاعو�، 
�لغد>  
�نتفخت  باحلمى 
يو~   }��
 2بطيه.  حتت 
 pفخا �حلمى  به  �شتد{ 
�� ميو{ بالطاعو�. فدعا 
�ملسيح �ملوعو> �لذ� كا� 
جا�  فلما   .U<يعو
 يعاجله 
 pخا�لـه:  eحضرته قا
 eمو{ بالطاعو�. فقا� ��
لـه �ملسيح �ملوعو> � 

جالe: 2نك  tاg بكل
 �2 بالطاعو�  متو{  لن 
فلسُت  متَّ  لو  �هللا.  شا� 
تعا1  �هللا  أل�  بصا>¢ 
 �2" خاصة:  
عد�  قد 
 ."��حافظ كل من - �لد�

ضع حضرته يدU على  ¨
علي  �مد  �ملولو�  جبني 
�حلمى،  �ين  لـه:   eقا
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فشفي  �لطاعو�؟  
�ين 
مبعجز4   Uِّتو من  �ملولو� 

خا�قة.
٧- �6 ميت بالطاعو� كل 
�جلماعة  ملؤسس   ;�معا
�>عى �نه سينجو منه �غم 
 ��نه �خذ كل حيطة 
حذ

.Uغ�
من تطعيم 
 �� لكا�0  هل   ¨  -٨
 - تعا1  �هللا  على  يفتر� 
من   ��لنا فيه  ُترمى  
قت 
 tلنا� 
ُيقعص  �لسما�، 

ُيمسي   ،vملثو� على 
فإ��  
يصبح  حيًّا  2نسا� 
هو من �ملوتى. 
مع �لك 
من  �ملفتر�  هذ�  ينجو 

عقا0 �هللا؟
�لذين  �لقو~  �ؤال�  فما 
 - �ليهو>  �تبعو�  قد 
 
حذ 
�لتز
ير  �لتحريف 
 eقا �لذين  بالنعل،  �لنعل 
 �Tلقر� �هللا تعا1 عنهم - 
َكَالَ~  ﴿َيْسَمُعوَ�  �لكرمي: 
َبْعِد  ِمْن  ُيَحرُِّفوَنُه  ُثمَّ  �هللاَِّ 
َيْعَلُموَ�﴾  
ُهْم َ  Uَُعَقُلو َما 

(�لبقر4: ٧٦). 
�> - �حلديث �� نبينا 


� سأe �حبا� �ليهو> عما 

عقوبة   - كتبهم   -  <�

كتاֲדم  ففتحو�  �لزنا. 
�صابعهم  
ضعو�  
لكنهم 
فيه  �لذ�  �ملكا�  على 
�حلكم، ح� نبَّه �لصحا¾ 
نبيَّنا  سال~  بن  �هللا  عبد 
 4��لعبا �خفو�  بأPم   �

�ملنشو>4 حتت �يديهم. 
لقد صدقت يا �سوe �هللا 
� حيث قلت عن �متك: 
لتتبُعنَّ سنن من كا� قبلكم 
 ".w����عا بذ�
ش�� بش� 
(صحيح �لبخا��، كتا0 

�ألنبيا�).

قلَت �يضا:

�تى  ما  �م�  على  "ليأتني 
 
حذ 2سر�ئيل  ب�  على 
(�لترمذ�،  بالنعل."  �لنعل 
كتا0 �إلميا� با0 ما جا� 

- �فتر�¢ هذU �ألمة) 

 eلعد� حتبو�  من  فيا 

يا من تدعو�  ،pإلنصا�

�حلق،   �
تؤيد �نكم 
 ،�
تفكر  �� عليكم  باهللا 
�لكذ�بو�   eينا �هكذ� 
هل  هكذ�؟  
عز4  2كر�ما 
ير�¢ �هللا تعا1 هذU ��يبة 

هل  للكذ�بني؟   eجلال�

�لكذ�بني  نبو��{  تتحقق 
نبو��{  حتققت  مثلما 
مؤسس �جلماعة �إلسالمية 

�ألgدية؟ 
2نكم  �إلخو4..  �يها 
بني  �لتمييز  تستطيعو� 

تعرفو�   �
�لنو �لظلمة 
ال  
�لصا>¢  �لكا�0   ��
�لطاعو�  Tية   �2 يستويا�. 
 .�Tية 
�ضحة 
ضوk �لنها
�2 �ألمم سوp تطعن فيكم 
يو~ �لقيامة - ألنكم شاهدمت 

Tيا{ �هللا 
6 تؤمنو� ֲדا - 
لو كنا - �منكم   :eتقو

ملا كنا من ��الكني. �علمو� 
�يها �ألحبة �� Tية �لطاعو� 
حق   - �لشأ�  عظيمة  Tية 
عليه   �ملهد�  �إلما~  سيدنا 
�لسال~ 
تشهد على صدقه 

بكل �ملعاي�. 
تقولو�   �� لكم  يأِ�  �فلم 

تقومو�  �حلق  كلمة 

³رقو�  للحق  مناصرين 
�ل�   �
�ألستا �حلجب 
من  �لشمس  حجبت 

هل  �لظلما{؟  تن�   ��
 �نو تطفئو�   �� بوسعكم 
�نسيتم  بأفو�هكم؟  �هللا 
 �َ
تعا1: ﴿ُيِريُد �هللا   eقو
ِبَأْفَو�ِهِهْم  �هللاَِّ   �ُنوَ لُِيْطِفُئو� 
 Uََكِر 
َلْو َ  Uِ�ُنوِ ُمِتمُّ  
�هللا َ

�ْلَكاِفُر
َ�﴾؟

التحريف   > اليهود  اتبعوا  قد  الذين  القوم  �ؤالء  فما 
والتزوير حذو النعل بالنعل، الذين قال اهللا تعاF عنهم 
ُفوَنُه ِمْن َبْعِد  رِّ َOُ َّQُ ِ < القرآن الكرمي: ﴿َيْسَمُعوَن َكَالَم اهللاَّ

َما َعَقُلوُه َوُهْم َيْعَلُموَن﴾ (البقرة: ٧٦). 


