
  

  

õbÐĐ•üa@Ýçc@‰bîÈßë@õýjÛa@ÉÏa…@ @
  و

⁄a@åß@—Ü‚nÛa@åØ¹@Ñî×_áq@ @
  و

@õbîjãþa@òà–Çâý�Ûa@áèîÜÇ@ @
@ @

� �
����د���א���م������
	زא������ �

��א����د�وא�
�م�א������������א� �

  

  

  
 
@ @



  

����
�و �א�!�  �دא#" W%&'א�� �א,+*(� ��)�  -.�،��0'1� 2�3
���4��7א���م،��>;:�א�9!�� �א�&�678
�0א�45 �

�W=:�א9و�١٤٣٩א�*!�B��C#א��א�B.م٢٠١٨  

Defence against the calamity and a criterion for the Elect of God, How to be 

Free from the Sin, The Honor of Prophets  

An Arabic rendering of:  

Daafiul-Balaa wa Mi‘yaaro Ahlil Istifaa, Gunaah Se Najaat Kiyonkar Mil 

Sakti He, Ismat-e- Anbiaa  
 

Written by: Hazrat Mirza Ghulam Ahmad (on whom be peace),  

The Promised Messiah and Mahdi, Founder of the Ahmadiyya Muslim 

Community 
 

Translated from Urdu by: Abdul Majeed Amir and Muhammad Ahmad Naeem 

 First Published in UK in 2018 
 

© Islam International Publications Ltd. 
 

Published by: 

Islam International Publications Ltd 

Unit 3, Bourne Mill Business Park, 

Guildford Road, Farnham, Surrey,GU9 9PS  

United Kingdom 

  

Printed in UK at: 

Raqeem Press  

Farnham, Surrey 

GU9 9PS 

 
For further information please contact: 

Phone: +44 1252 891330 
Fax:     +44 1252 821796 

 
www.alislam.org 

www.islamahamadiyya.net 
 
 

ISBN: 978-1-84880-801-0 



  

 

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

< << << << <

    فهرس المحتويات
                                 

  أ  مقدمة الناشر  

���.-�א,+*(�   ���
�دא#"�א�!� �و �١  

  ٥ تنبيه  

  ٩ الطاعون  

  ٣٣ إعالن عام ألفراد مجاعيت كلهم...  

  ٣٩ ١حاشية رقم   

  ٤٠ ٢حاشية رقم   

�1�2�3'�0א�&�678
�0א�45؟   �٤٣  

���4��7א���م�>;:�א�9!�� �   �٨١  

  ٨٣  كيف ميكن الفوز بالنجاة وما فلسفتها احلقيقية؟  

  ١١٠  ضرورة الشفاعة   



  

  ١١٢  من القرآن الكرمي �إثبات شفاعة النيب   

  ١١٨  إله املسيحيني  

@وأفعاله �أقوال النيب    @١٢٩  

  ١٣٢  ظهور املسيح املوعود  

  ١٣٤  ق العصمةقكيف تتح  

  

�����  

  
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  



 ��������	
�                                                                                                                               

  

� أ�
  

  حنمده ونصلي على رسوله الكرمي     بسم اهللا الرمحن الرحيم

Š‘bäÛa@òß†Ôß@ @

كتب املسيح املوعود ثالثة سعدنا أن نقدم لقراء العربية ترمجة ي

، كيف ميكن التخلص من اآلثام ومعيار أهل االصطفاء : دافع البالء�

   .عليهم السالموعصمة األنبياء 

  ومعيار أهل االصطفاء دافع البالء

 ١٩٠٢هذا الكتيب يف إبريل  �د نشر سيدنا املسيح املوعود لق

حيث كان الطاعون الفتاك متفشيا يف البنجاب على نطاق واسع. وذكر 

فيه إهلاماته اليت كانت تتنبأ بتفشي وباء الطاعون، وتفيد أن الطاعون قد 

حل يف العامل ألن املسيح املبعوث من اهللا مل يكفر به فحسب بل قد 

سجت مؤامرات لقتله، ومسي كافرا ودجاال. وبني حضرته أن أوذي، ون

الكتب السابقة قد ورد فيها النبأ أن يف زمن املسيح املوعود سيتفشى 

الطاعون الفتاك. مث قال حضرته إن عالج الطاعون املؤكد هو اإلميان 

ذا املسيح بصدق القلب واإلخالص، وإحداث التغيري الروحاين يف 

حيفظ علن بناء على الوحي اإلهلي أن اهللا تعاىل سوف حياة الناس. كما أ
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 � ب�
امتدت أيامه  حىت لو ما بقي يف العامل اجلارف الطاعونقاديان من 

      .لسبعني عاما

معارضي الساكنني يف من حد أحلف  إذا هأنمن معجزايت ووقال أيضا: "

يف  يف الهور أو أو كلكوتايف  يف دهلي أو يف أمرتسر أو أمروهة أو

 ،وينجو من الطاعونلم سبأن املكان الفالين سوف ي هيف بطال أو هغولر

أبدى تصرفا مسيئا ألنه  ،طاعونللحتما  سيتعرضأنه  بدوري أؤكدفأنا 

  ".وعال  عز إىل اهللا

ولكن أي معارض مل يتجرأ على نشر مثل هذا اإلعالن، وثبت أن وباء 

والذي جاء ، �الطاعون كان حبق آية عظيمة لصدق املسيح املوعود 

  ذكره أيضا يف نبوءات الكتب السابقة.  

  مكيف يمكن التخلص من اإلث

ل عدد لة مقارنة يف أووقد نشر  �مقال للمسيح املوعود هو 

  م. ١٩٠٢يف يناير  األديان األردية

كذلك نشر هذا املقال يف أول عدد لة مقارنة األديان اإلجنليزية 

أربعة أيام من طباعة الة بعد وم. ٢٠/١/١٩٠٢أيضا بتاريخ 

املذكورة كتب رئيس التحرير جلريدة "احلكَم" يف عددها 

م: "ال حاجة لنا إىل أن نقول شيئا عن نوعية املقاالت ٢٤/١/١٩٠٢
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". مث أورد �املنشورة فيها إال أا صادرة من قلم املسيح املوعود 

يف  ٣لرقم قائمة املقاالت املنشورة يف الة، وذكر هذا املقال يف ا

القائمة، مث كتب: "لقد نشر أول عدد للمجلة، واملقاالت املنشورة 

 ".�فيها كله صدرت من قلم املسيح املوعود 

لقد أضيف هذا املقال يف سلسلة اخلزائن الروحانية ألول مرة بإذن 

  . �من سيدنا أمري املؤمنني، اخلليفة اخلامس للمسيح املوعود 

  معليهم السالعصمة األنبياء 

لقد نشر هذا املقال القيم لسلطان القلم، املسيح املوعود واملهدي 

يف جملة "مقارنة األديان"، يف عددها األردي لشهر أيار/مايو  �

وهي  �م. مسودة هذا املقال مكتوبة بيد املسيح املوعود ١٩٠٢

  . "حمفوظة عند مرزا عبد الصمد سكرتري لس "كار برداز

سلسلة اخلزائن الروحانية ألول مرة بإذن  لقد أضيف هذا املقال يف

  . �من سيدنا أمري املؤمنني، اخلليفة اخلامس للمسيح املوعود 

لقد حظي بشرف تعريب كتاب دافع البالء الداعية اإلسالمي 

تعريب الكتابني اآلخرين الداعية اإلسالمي و ،األمحدي حممد أمحد نعيم

تب العريب املركزي ت بإشراف املكوصدرعبد ايد عامر  األمحدي

بالتعاون مع عدد من اإلخوة العرب الذين أسهموا يف أعمال املراجعة 
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 السيد خالد عزام، والدكتور وسام الرباقي والتدقيق، وخنص بالذكر

  .احملترمني

نتقدم خبالص الشكر لكل من ساهم يف نشر هذا الكتاب داعني أن  

نسأل اهللا تعاىل وجيعله يف ميزان حسنام، كما جيزيهم اهللا أحسن اجلزاء 

أن يوفق القراء الكرام لالستفادة من هذه الكنوز، وجيعلها سببا هلداية 

  الباحثني عن صراط اهللا املستقيم، آمني.
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    ����حضرة مرزا غالم أحمد القادياني 

  المسيح الموعود واإلمام المهدي
  
  



  



    

  الطبعة األوىل هلذا الكتيبغالف 

  



  

  

  ترمجة غالف الطبعة األوىل هلذا الكتيب
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  وفق ضرورة الزمن إلنقاذ العديد من الطاعون الكتيبأُلِّف هذا  لقد
  ذلكهللا على  فاحلمد

  وامسه
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بع��ي�مطبعة�ضياء��س�م�بقاديان،�دار��مان،
ُ
 وط

 دين�ا-ح+*مالحكيم�فضل�إشراف�ب�

  
  ٥٠٠٠عدد النسخ       م١٩٠٢عام  إبريل/ نيسان يف
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 سالةيف ضوء جتربة األنبياء السابقني عليهم السالم نعرف مسبقًا أن ر

 تلقىلن  إيصاهلا إىل أعزائنا املواطنني عرب هذا الكتيب نوداليت املواساة 
املشايخ ات مسب مرة أخرىسوى أن نسمع  مبدئيامن معارضينا تقدير ال

نحن نعرف مسبقًا ف محزنة. ةنابينذكَر بألقاب وبانديتات، القساوسة ووال
كلمات بذيئة يف سبيل ب ونتعذبأن نتأذى  اخترناأن هذا سيحدث، لكننا 

املئات وذلك ألنه من املأمول أن خيرج من ساللة ، التعاطف مع بين البشر
 ،السماء نارا فيه متطر يالذ وقتهذا اليف  - هؤالءالسابني واأللوف من 
هذا الكتيب من يقرأون  - أن تزداد اشتعاال يف الشتاء القادمواليت يتوقَّع 
وأن جيربوا  ،على ناصحهم احلنون هذا التحامليف  نيتسرعو بإمعان وال

على هذه  أجر مكافأةً أيالوصفة اليت يقدمها هلم، ألنه مل يسأهلم 
 اإلخالص بدافعإلنقاذ الناس وطيب ب جمرباقتراح  تقدم وإمنا ،اساةوامل

، فكما أن املرضى يرضون بأن يشربوا النيةاحملض وطيب اخلاطر وحسن 
ويستخدموا أشياء جنسة كثرية بغية العالج، فما الذي  دواب أيضاالبول 

وإن مل  ؟إلنقاذ نفوسهم من اهلالك الطيب العالج هذااختاروا  يصيبهم لو
من األديان  أي ةواجهاملعلى كل حال عند  ندركويفعلوا فسوف ي

   .اجلليلالـ"خملِّص" تتحقق شفاعته ويستحق أن يطلَق عليه اسم 
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بال  األوانآن  به، فقدحتوالصادق خلِّص نفس تتوق إىل امل فكل 

مرمي رجال ابن نرى املسيح ال شك أننا  .احلق خلِّصشك أن يعرف امل
إال  -واهللا أعلم -هعصرالكثريين يف  من ١بأنه كان أفضل ونؤمن صادقا

                                                           

كان أفضل من كثري  �سيدنا عيسى  بأن يغينب عن البال أن ما قلناه آنفا ال ١
أرض  يكون يفومن املمكن أن  ،ر عن جمرد حسن الظنصاد يف عصرهمن الناس 

 ،أبرار مقربون يفوقونه ورعا وتقربا إىل اهللا تعاىل �اهللا يف زمن سيدنا عيسى 
وجِيها في الدنيا واآلخرة ومن � :قد قال عنه يف القرآن ايد تعاىلوذلك ألن اهللا 

بِنيقَرال يثبت من املقربني يف زمنه. أحد أنه كان  مما يعين). ٤٦(آل عمران:  �الْم
ذلك أنه كان أفضل املقربني مجيعا، بل هناك احتمال أن يكون بعض املقربني يف 

 ومل فقط، ومن املعلوم أنه كان رسوال إىل خراف بين إسرائيلزمنه أفضل منه. 
 همالفقرب إىل من األ ومن املمكن بل األقوام والبالد األخرى،تكن له أية صلة ب

(غافر:  �صصقْ نمل� :أمساؤهم يف قائمةذين تندرج ال -أن يكون بعض األنبياء
مقابل سيدنا  كما ظهرف منه، أفضلَ -أمساؤهم يف القرآن تردالذين مل أي ) ٧٩

)، ٦٦(الكهف:  �علَّمناه من لَّدنا علْما� :شخص قال اهللا عنه �موسى 
، يف زمنه مطلقا الصادقني كلهمفضل كان أ �فكيف ميكننا القول بأن عيسى 

 أتوسوية ومل يملاشريعة لل اوكان تابع �الذي كان أقل شأنا من موسى وهو 
إذ كان يتبع يف مسائل اخلتان والفقه وأحكام الوراثة وحرمة  ،بشريعة كاملة

أولئك رفعه إىل السماء  لو أما. �موسى  ةَعها من األحكام شريريزير وغـاخلن
مثل  دون مربربصفات إهلية  الذين وصفوه ا من املسيحيني أوإهلًالذين اختذوه 
 نعتوه بأنه خالق الطيور لى العرش أوعوأجلسوه  امسا،ن واهللا املسلم أعدائنا وأعداِء

 يشاءإذا خلع اإلنسان احلياء واإلنصاف فليقل ما  هألنفهذا شأم،  مثل اهللا؛
يف ذلك  ىان أكثر الناس تقك �إال أنه ال يثبت أن عيسى فعل ما يشاء، ولي
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وإمنا يقيا. وإن اعتباره خملِّصا حقيقا مة عليه، يكن خملِّصا حق مل أنه
ذلك  هو وإىل يوم القيامة م مثار النجاة إىل األبداملخلِّص احلق الذي يقد

ولد يف أرض احلجاز وبعث لنجاة العامل كله ويف مجيع األزمنة،  الذي
اهللا مجيع أرجاء األرض  متعلكن بشكل بروزي.  أيضا، وقد ظهر اآلن

   .. آمنيبربكاته
  املتواضع العبد

  قاديان منغالم أمحد  مرزا

                                                                                                                              

عنه ألنه مل يكن يشرب اخلمر ومل يسمع  ،عليه فضلٌ �بل للنيب حيىي الزمن، 
 رملست جسده بيدها وشع لها احلرام أومن دخ بعطر ت رأسهمسحقط أن مومسا 

يف القرآن حيىي ولذلك قد لقّب اهللا تعاىل  ،أن شابة غريبة كانت ختدمه أو ،هارأس
ألن مثل هذه األحداث كانت  -ومل يلقب املسيح ذا اللقب، ورصاحلَالكرمي ب

تاب من معاصيه على يد سيدنا حيىي  �مث إن سيدنا عيسى  -مانعة من ذلك
وانضم إىل  -يلياإوالذي وصف بعدئذ بأنه  ،الذي يسميه النصارى يوحنا -�

ىي تاب على يد مل يثبت أن حي بينما وذا تتجلى فضيلة حيىي عليه، ،مريديه املقربني
الشائع يف املسلمني إن عيسى وأمه مل احلديث فرباءته أمر بين وجلي. أما  ،أحد
فاألصل أن اليهود األجناس كانوا قد ألصقوا  ه األغبياء،يفهمهما الشيطان فال ميس
، والعياذ باهللا، ما بأعمال شيطانيةوكانوا يتهموها، هم وأشنعوأمه أشد الت به

غري تفنيد  وليس املراد من هذا احلديث .بد من دحض هذا االفتراء ومن مث كان ال
حته وتنـزيهه من مس وتربئة سا أمه عليهما السالماخلبيثة عليه وعلى م اليهود 

  منه ومل يسبق مثل هذا التطهري يف حق أي نيب سابق. .الشيطان
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  كرامفانظر إليه بعني اإل ،من عند اهللا أتىأن الطاعون  مبا"١
  ونا؟لم تسميه ملعف ،أنت نفسك أيها الفاسق ملعون

  اخلبث كالزمن زمن التوبة والوقت وقت الصالح وتر هذا
   "أرى عاقبته حممودة وال مصريه حسنا. الات السيئ ميارسالذي 

  يتفشى يف البلد بسرعة.  الذيهذا املرض املروع  يف اآلراء تتباين 
ون يتبن -ة فقطياداملتدابري الأفكارهم على  تقتصرالذين  -فاألطباء
 الطبيعية األسباب رد رضاجلراثيم تنشأ يف األبعض  أناح فكرم بإحل

 سلسلة الوفيات ومن مث تبدأ أوال، ٢يف الفئران ترك تأثريها السليباليت ت
                                                           

  )املترجم(ترمجة أبيات فارسية.   ١
 ميتةسب قواعد الطب ال بد من وجود فئران حبمرض الطاعون  ملعرفة احلاشية: ٢

 لفتاك، وذلكاملرض ا هذا فيهدينة أو القرية الشقية أو أي مكان منها تفشى يف امل
قرية ومل يعثَر على  يف ىوإذا مات عدد من الناس باحلم تفشيه،قبل أيام كثرية من 

من احلميات القاتلة. نوع  هوفإنه ليس بطاعون بل  -على سبيل املثال -فئران ميتة
  منه.
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علينا  وجيب ،دينيةالفكار األهلذا املرض ب -برأيهم -وال عالقةيف الناس، 

املواد وننظفها ب ،نتاناألو وساخاألكل  من املاءأن نصون بيوتنا وجماري 
التهوية  مبا يضمن هايونبن بالنارئ املنازل ن ندفّأ وجيب ،للجراثيماملبيدة 

ي لكيال يؤد بكثرة الناس يف بيت واحد سكني أالواإلنارة، وينبغي 
جيب أن  كما ،وتغوطهم وتبوهلمنتيجة تنفّسهم اجلراثيم د ذلك إىل تولُّ

املصل ج أن يأخذوا تناول املأكوالت امللوثة. وأفضل عال عنيتورعوا 
واألفضل  ،البيت فليغادروا ميتةيف البيت فئرانا  ألفَواوإذا  -ضد الطاعون

ميتنعوا عن لبس  وأناملكشوفة  والساحاتأن خيرجوا إىل اهلواء الطلق 
به هذا  حلَّمن مكان قد  وإذا دخل عليهم شخص -املالبس الوسخة

املرض يدأصيب  إذاخول، كما فعليهم أن ال يسمحوا له بالد به وع
االحتكاك عن حجموا ولي مدينتهممن  فليخرجوهأحد منهم ذا املرض 

   لطاعون.ابه. وهذا كل ما لديهم من عالج 
ال دائما، كما و ناجعانراه عالجا  وال املختصنياألطباء  يرأْ هذا

 قدألنه دائما كافيا و عالجانراه  الف ؛إطالقاعدمي اجلدوى  قول إنهن
ت كثريين لقوا مصرعهم رغم خروجهم من األماكن جلت حاالس

 اللقاح بعضهم وأخذ ،التزامه بالنظافة مع اآلخربعضهم  وماتة، وءاملوب
 القول ستطيعيلذي ا ذا منف .وامات ماخلالص من هذا املرض لكنه رجاء

كلها متثل عالجا ناجعا شامال، بل نضطر  ريالتدابقنعنا بأن هذه يوجزما 
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للقضاء على  كامال اجناحال متثل  التدابريكل هذه  نبأ االعترافإىل 
  ما.  إىل حدكوا مفيدة  معالبلد  يفالطاعون 
ألنه قد لوحظ  ،اممن الفائدة متا ختلوال  اخلططهذه  فإن كذلك

ضئيلأنه غري  ،تعمل أنها حيثما أراد اهللا نفع تبعث على  ال لدرجة
صحيح أن البلدة اليت أخذ ، املثالسبيل  . وعلىريبالسرور والفرح الك

مائة شخص مثال فيها اللقاح كان عدد األموات فيها أقل من البلدة اليت 
يزول بعد  احلقنة مفعول ملا كان لكنمل يأخذ فيها اللقاح عدد مماثل. 

 أيضا آخذ احلقنة فإن على أكثر تقدير، بعد ثالثة أشهر أو شهرين
. وإمنا الفرق بني من اآلخر ينتقل إىل العامل حىت املتكررللخطر  يتعرض

الذين يركبون  كمثل االذين ال يأخذومثَل  أنهو  هوغريِ احلقنة يأخذ
الذين  بينما ،كبة قد توصلهم إىل دار الفناء يف أربع وعشرين ساعةمر

الذي  السريبطيء  برذونا ميتطونيأخذون املصل فمثلهم كمثل الذين 
وعشرين يوما. على كل حال  ةعيف أرب نفسه املكان إىلصلهم يو سوف

باعتبارها طبية ليست شاملة ومقنعة  خذتاتاليت  األساليبكل هذه إن 
الطاعون ال يزال  وملا كان .متامامبا فيه الكفاية وال هي عدمية اجلدوى 

طلب تومواسام ي، فإن التعاطف مع بين البشر بسرعةيلتهم الناس 
  هلالك. إلنقاذ من الالتفكري يف إجياد طريق آخر 
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ميان  الشيخ مؤخرا رهكما يفهم من اإلعالن الذي نش -املسلمني إن 

منظمة يف " سرال أمني ١٩٠٢عام  إبريل/مشس الدين يف شهر نيسان
رق أهل الف خيرجأن على  بإحلاح يقترحون -الهورب "محاية اإلسالم

دين وأهل السنة املقلدون منهم وغريهم إىل امليا الشيعةاإلسالمية كلها 
وأن يتوحدوا  ، كلٌّ حبسب معتقده،الضراعة إىل اهللا تعاىل أكف لريفعوا

فة سيزول ا الطاعون صوالتاريخ ألداء الصالة، فهذه و التوقيتيف 
 وسيلة من شأا أن جتمع كل هؤالء،أية م قدي ملالكاتب  إال أنلتوه، 

تصلح دون  الأن الصالة يؤمنون أم  الوهابية الفرقةعن املعروف إذ 
 ونيرض كيفأما األحناف فال يقرأوا، ف )خلف اإلمام(قراءة الفاحتة 

مل هذا اإلعالن فتنة؟ مث إن ناشر هناك وراءهم؟ ألن تكون  يصلّواأن 
يقدهلم  سوغي هلف ؛البالء عنهم هذالدفع دوس اقتراح للهن م أي

ة  ؟بأصنامهم االستنجادوماذا  ؟رهااختيا وسيلة جيب على املسيحينيوأي
 يعلي رضي اهللا عنهما قاضي أو سنياحلالفرق اليت تؤمن بسيدنا عن 

 أو ١؟حمرمشهر يف  عزاءيقدمون آالف النذور عند مواكب الو !احلاجات

                                                           

الترمذي حديث  يففقد ورد  شهر حمرم هذا لشهر مبارك جدا، إن احلاشية: ١
فيه يوم تاب اهللا فيه علَى قومٍ ": �قال حيث هذا الشهر  عن فضيلة �النيب 

لَى قومٍ آخرينع يهف يف يوم جنا فيه قوم من البالء حمرم يف شهر .  أي "ويتوب
. وليس من املستبعد يف هذا الشهر البالءقوم آخر من  ينجووقدر أن زمن سابق 
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ذا يتعني على من يعبد من املسلمني األولياَء مثل السيد عبد القادر ما
الفرق  أال يتضرع أتباع هذه ؟سخي سرور مدار أو شاه أواجليالين 

جتولوا يف أحياء  .خبشوععبودها مبإن كل فرقة تستغيث  ،بلىاآلن؟ 
  :التايل بيتألصق على بابه ال وقدلن جتدوا بيتا إال فة يشيع

     هأطفي ا حر الوباء احلاطم مخسة يل
  هواملرتضى وابنامها والفاطم املصطفى 

يف  حصرينا وكان يقول: إن عالج الوباء شيخا شيعي أستاذي كان
 واملواظبةالعبادة،  مبلغحب أئمة أهل البيت  بالغأي إ رباء،وال والءال

عالج أفضل من هذا.  مثة ليسإذ  ،وشتمهم �على سب الصحابة 
إىل أذهان الناس أنه  بدربومباي  يفانتشر أن الطاعون حني  ولقد مسعت

لشيعة تشاجروا مع األن اهلندوس الذين  وذلك ،	 حسنيللكرامة 
ت فّخ شيعية ساحاتمث حني نزل املرض نفسه  ،ونعهم الطادامه

  . "يا حسني"هتافات 
للتخلص من الطاعون، سلمني امله هي املقترحات اليت خطرت ببال هذ

وهناك نشبرخيتت يوا"من قبل القسيس  رة صدرت" إلظهاره ومنظمت 

                                                                                                                              

 بإطاعة أن يكون املراد من هذا البالء الطاعون، وينجو قوم من هذا البالء
 منه املبعوث من اهللا.
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ناجحة  وسيلةٌ هناكليس أنه اخلصوص مفادها  هذاأفكار املسيحيني يف 

  . وكفّارتهالطاعون سوى اإلميان بألوهية املسيح  درءل
صوا بأن سبب نزول  بأعلىدهرم"  آريةاهلندوسية " الفرقة وتصرخ

، وجيب على مجيع اروهجم "الفيداأن الناس اختذوا "الطاعون يكمن يف 
وأنالفيدا املعرفة احلقة يف رق أن يؤمنوا بالف م يصفوا األنبياء كلهم بأ

  .الطاعونعندئذ سيفارقهم  -لعياذ باهللاوا -مفترون
وما  - اهلندوسية قدمت لدرء الطاعون رأيا غريبا "دهرم سناتن" وطائفة

مفاده  - عام" أخبارمل نقرأ جريدة " لو الغريبالرأي  لع على هذاكنا لنطّ
 أصدرتالبقرة، وإذا حرمة انتهاك  يفأن سبب الطاعون هذا يكمن 

كيف  ترون فسوفظر على ذبح البقرة تفرض مبوجبه احل قرارااحلكومة 
، ولقد ورد يف اجلريدة نفسها أن أحدهم مسع بسرعة يغادر الطاعون البالد

   ".حرميت البالد بسبب انتهاكيف الطاعون  لقد حلَّ" :تقولالبقرة 
 والدعاوىمن هذه األقوال املتباينة  اء أيأنتم أيها القر روافكِّ واآلن

من قبل العالَم. كل هذه  اترحيبا واسعا وبدهي يالقياملتضاربة ميكن أن 
يتوصل الناس قبل أن ، ولوقت احلرجاباملعتقدات يف هذا  تتعلقاألمور 

  إىل نتيجة حامسة للقضاء على الطاعون سيقضى عليهم. 
ربهان الإدراكًا واملدعوم ب واألسهللذا فإن القول األسرع إىل الفهم 

قدم هذا القول مع الدليل والربهان. أ وها أنذابالقبول،  يليقهو الذي 
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على  اجلارفقبل أربعة أعوام نبوءة مفادها أن الطاعون  نشرتلقد 
وقد رأيت أشجارا سوداء للطاعون قد  ،بنجاباليف  وشك احللول

من هذا البلد، وإذا تاب الناس فال ميكن أن  وقريةرست يف كل مدينة غُ
 لكنهم بدال من التوبة .سوف يرفعه اهللاول ،يتجاوز هذا املرض شتائني

إعالنات استخدموا فيها كلمات بذيئة يف  ونشروا سبوين وشتموين
الذي ترونه. إن الوحي  الطاعون تسبب يف تفشياألمر الذي  ،حقي

ال يغري ما بقوم  اهللا إن":الرباين املقدس الذي نزل علي ينص على ما يلي
 اللقد أراد اهللا تعاىل أن  يأ .."القرية ١إنه آوى .حىت يغيروا ما بأنفسهم

                                                           

 اللجوء وتأمنيمن الدمار والتشرد  احلفظعربية تعين  كلمة" آوى" إن احلاشية: ١
ذاك الـذي يسـمى    من أنواع الطاعون هو املاحقإحياء إىل أن  وفيها واألمان،

 احلالة وهذه ،ويتهرب منه الناس متخبطني وميوتون كالكالب اجلارفبالطاعون 
 لن تتعرض ملثل هذه احلالـة،  قاديان د بأنوع اهللاويف كالم  تفوق احتمال البشر،

ـ  لو أي اإلكرام هللك املقام" لوال" :وهوي آخر وهذا املعىن يشرحه وح ن مل يك
قاديان أيضا. نستدرك من هذا الوحي الرباين  ألهلكتإكرام هذه اجلماعة يعنيين 

على سـبيل  طاعون البإصابة  -ميكن احتماهلا -جلت حالةإذا سأنه  أوهلماأمرين 
 النـادر كاملعـدوم،   ألنوالتشرد، فرض الفرار تاهلالك وال  إىلؤدي تال الندرة 

 والشـريرون رى اليت يقطنـها املتمـردون   املؤكد أن املدن والق منأنه وثانيهما 
يتفشـى  س -مقابل قاديان -والظاملون واملنحطون واملفسدون وألد أعداء اجلماعة

يفر الناس يف كل طرف خمبولني. ولقد فسـرنا   أنْلدرجة  حتما الطاحنلطاعون ا
 الطـاعونُ  يلمسـها بأن قاديان لن  ونكتب بكل حتد ،سعتهاعلى  "آوى"كلمة 
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حىت يتخلى الناس عن األفكار اليت يف  االطاعون هذا أبد بالءيرفع 

الطاعون ما مل يؤمن الناس مبن أرسله اهللا من  زوللن ي أي ،صدورهم
عن  اجلارف اإلله القادر الطاعونَ ذلكه. وسوف يدرأ من رأمبعنده و
ألن رسول اهللا ومبعوثه يقيم  إاللتعرفوا أا مل تعصم  وذلك ،قاديان

كال اجلانبني من  سنواتثالث  ذظوا اآلن كيف يتحقق منالح .فيها
ومن جهة  ،من جهةبأسرها بنجاب اللقد انتشر الطاعون يف  ، أيالنبوءة

 يفني مع أنه يفتك بالناس على بعد ميلَ ،منهثانية فإن قاديان حممية 
 حىتمن اخلارج  قاديانل قاديان، بل كل من دخ حولاجلهات األربع 

ه قد حتقق ما أقوى من أن شفي. فهل مثة برهانٌفقد  به مصابااآلن وكان 
ا يف كتايب عام ٢٢ورد ذكر الطاعون قبل  وقد .قبل أربع سنوات قلته

الغيب هذه ال يعرفها إال اهللا، فالرسالة اليت  وأنباء ١محدية،األرباهني ال
                                                                                                                              

مقابـل   -احملـتم لكنه من  هلا إىل قفر وخراب،وحيو القرىيلتهم اجلارف الذي 
هي إن قاديان  .املدن والقرى الظاملة املفسدة يفدث األحداث املريعةٍ أن حتْ -ذلك

   منه واحلمد هللا على ذلك. ،د من اهللالعامل اليت سبق هلا هذا الوع يفوحيدة القرية ال
عـن   ه قبل عشر سـنوات نبـوءةٌ  رتنش إعالن أخضر يف وردت لقد احلاشية: ١

يبايعونك إمنا يبايعون اهللا  الذين إن .الفلك بأعيننا ووحينا اصنع" نصها:الطاعون 
ولقـد   النـازل... نقذ من الطاعون ت يتاصنع الفلك ال أي.. فوق أيديهم" اهللا يد
ختـاطبين يف   وال" :محدية وهياألرباهني المجلة من هذا الوحي كنبوءة يف  تبتكُ

يكفّون ون كادال تشفع عندي ألولئك الذين ال ي أي ..إم مغرقون" ظلمواالذين 
  منه والتمرد والسيئة والعصيان ألم سيغرقون. والطغيانعن الظلم 
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يؤمن الناس بقلب صادق بأين أنا  أنمحلين اهللا لدفع هذا املرض هي 
ل ميان كما فع -دليل يرافقه ال مينعاء كان هذا اد املسيح املوعود. ولو

 أو ،الهور يف إعالنهبمحاية اإلسالم  ملنظمةاألمني العام  ،مشس الدين
نشرته يفل القسيس وايت برخيت كما فع- لكنت من جدير دا بأن أُع
 بكل جالء، بل قد حتقق اليومبأت به من قما تنلكن  ،مثلهما العابثني


أيضا، فيقول اهللا هذه األيام  يف تعاىل اهللا أنبأينذلك قد  وبعد:   
. لوال اإلكرام هللك القريةإنه آوى  .م وأنت فيهمكان اهللا ليعذِّ ما" 
. إين لوناملرساألذى. إين ال خياف لدي  إين أنا الرمحن دافع .املقام

 فطر وأصوم، غضبتسول أقوم وألوم من يلوم، أُحفيظ. إين مع الر
غضبا، األمراض ا شديدالذين آمنوا ومل  إال .والنفوس تضاع شاعت

. إنا نأيت األرض مهتدون وهماألمن  هلم أولئكإميام بظلم  سوايلبِ
حوا يف دارهم جامثني. فأصب ،أجهز اجليش إين .أطرافهاننقصها من 

ح مبني. إين من اهللا وفت رنص .أنفسهم سنريهم آياتنا يف اآلفاق ويف
كبايعت، أنت مين وأنا منك. ١زلة أوالديـعين ريب. أنت مين مبنباي .

                                                           

وال حيق ، شريك وأأن يكون له ولد بريء من يغينب عن البال أن اهللا تعاىل  ال ١
 ااز هنا على سبيل وردتة هذه اجلمل لكن إله،ابن  إين إله أو ألحد أن يقول

 � يده مبنـزلة �رسوله يد واالستعارة كما وصف اهللا تعاىل يف كالمه ايد 
 :(الزمر �قُلْ يا عبادي�قال  كذلك) ١١ :(الفتح �يد اللَّه فَوق أَيديهِم� :قائال
 �كَذكْرِكُم آباَءكُمفَاذْكُروا اللَّه � :وقالاهللا"  يا عباد قلمن أن يقول " بدال) ٥٤
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حممودا. الفوق معك والتحت مع أعدائك  مقاماعسى أن يبعثك ربك 

  ".على جهنم زمان ليس فيها أحد يأيت بأمره.فاصرب حىت يأيت اهللا 
إنه  ،أهل قاديان وأنت فيهمشأن اهللا أن يعذب  منليس  الشرح:

لوو .ك الطاعون وإبادتهسيحفظ هذه القرية من فت ك مل يكن إكرام
ال خيافون  رسليأنا الرمحن مبعد األمل، إن  ،يين ألهلكت هذه القريةَنعي

، سأقوم مع رسويل وسألوم من يلوم رقيبعندي وال هم حيزنون، إين 
أعين أُهلك الناس  ،زءا من العامأوقايت إذ سوف أُفْطر ج سأقسمرسويل، 
أي سيسود األمن وخيف الطاعون أو  ،منه جزءاوسأصوم  ،بالطاعون

األمراض وتعطَب النفوس  نتشرتسخيتفي متاما، إن غضيب جييش ويثور، 
وسيجدون طريق  يأمنونفَهم سوف  ناقصإال الذين يؤمنون إميانا غري 

إنين أرضهم، ، إنا نقترب من مأمنيف اخلالص، وال حتسبوا أن ارمني 
جيشي سر دي جراثيم الطاعونا، أُعم  .أي أُربفلسوف يرقدون يف بيو

أولًا مث تظهر آياتنا  أناس بعيدين، سنريهم آياتنا يف امليت اجلامث كاجلَمل
 ؛رٍ من اهللا، أبرمت معك صفقةًستكون هذه األيام أيام فتحٍ ونصفيهم، 

                                                                                                                              

باعتباره من قبيل به نوا وآمحذر وا كالم اهللا بانتباه وأ). فاقر٢٠١ :(البقرة

وثقوا بأن اهللا  ،اهللاته على وا حقيقاتركه وكيفيتاملتشاات وال تتدخلوا يف  

أن  فاتقواكثريا من املتشاات  يضمإال أن كالمه  اختاذ الولد، بريء منتعاىل 
 :محدية وهواألرباهني الصريح يف  وحي عيناملتشاات فتهلكوا. ولقد ورد تتبعوا 

  منه ".واخلري كله يف القرآن ،إله واحد إهلكمإمنا أنا بشر مثلكم يوحى إيلّ أمنا  قل"
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فاعترف أنت ذه  ،متلَّكْـته ءملِّكْته وكان لك شي ءشييل  كانأي 
مين وأنا منك،  أنت، زلة األوالدـأنت مين مبن .ريب بايعينالصفقة وقلْ 

 معكثْين عليك الدنيا فيه وحتمدك، الفَوق تيوشك أن أقيمك يف مقام 
فاصرب حىت يأيت يوم وعد اهللا، سيأيت على  ،والتحت مع أعدائك

  ١وأخريا سيسود اخلري والعافية. ،يبقى مثة مصاب به لنعون زمانٌ الطا
   :من هذا الوحي بأكمله ثالثة أمور ندرك 
١ - ل من اهللا مل إمنا ظهر الطاعون يف الدنيا ألن املسيح املوعود املرس

بكت الدسائس لقتله ومسي كافرا وأزعج وح أوذيبل  ،يرفض فحسب

                                                           

 يا" :قائالالغري  بلسانأخربين اهللا تعاىل قبل مدة عن الطاعون  لقد احلاشية: ١
٢١/٤/١٩٠٢بتاريخ اليوم  لكن" دوانامسيح اخللق ع أعيد الوحي هنفس 

ا ي أينا وفسادنا" موادّ لن ترى من بعد ،دوانامسيح اخللق ع يا" :تاليةالعبارة الب
 موادنانا بشفاعتك فإنك لن ترى وق درِكْنا،إىل الناس أَ رسلتيها املسيح الذي أُأ

وننفض  صلح أمورنا ونستقيمن سوف أي ..اخلبيثة ولن يبقى من فسادنا شيء
محدية األرباهني الالوارد يف  اهللالبذاءة واالبتذال. وإن كالم اهللا هذا يطابق وحي 

مننا  كذلك" :كما قال ،يف األيام األخريةعلى الناس  ل الطاعونَننـزس :القائل
إىل  بالطاعون أي سوف حنسن "الفحشاءوعلى يوسف لنصرف عنه السوء 

وعن هذه  فّوا عن السب والشتم خائفني،ليكسيئني امل ألسنةيوسف هذا بإجلام 
 ،"ال أعرفك اهللا كنت يا ويلَّ" :األرض قائال لسانإيلَّ على  �أوحى اهللا األيام 

ما  كنت :الكشف فكلّمتين قائلة يفوتفصيل ذلك أنه قد جيء باألرض أمامي 
  منه.    الرمحن. زلت ال أعرف بأنك ويلُّ
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جعل فقد  لذا ،شهادة باله رسولَ يتركن أ 
اهللا  أفلم يش ،ودجالًا

السماء بالكسوف  شهدتحيث على صدقه،  تشهد السماء واألرض
 ليتحققوشهدت األرض بالطاعون  ،ن حدثا يف رمضانيذَلواخلسوف ال

عندي شهادة من اهللا  قل": وهومحدية األرباهني الاهللا الوارد يف  كالم
أي إنين  "؟سلمونتهل أنتم من اهللا ف شهادة ديعن قل ؟تؤمنونفهل أنتم 

 أملكال؟ مث أقول مكررا إنين  وتؤمنون أفهل سأملك شهادة من اهللا 
ال؟ واملراد من الشهادة األوىل الشهادة  وهل ستقبلون أف ،شهادة من اهللا

، "تؤمنون"لذلك استخدمت كلمة  ،إكراه ال يرافقها أي اليتالسماوية 
يدخل  إذلطاعون الذي يتضمن قسرا ا أي ..أما الشهادة الثانية فلألرض

استخدمت كلمة  لذلك ،فيخوتة بالعيف اجلما الناس"سلمونت" .  
األمر الثاين الذي نستشفه من هذا الوحي هو أن الطاعون لن  - ٢

أو توقّفوا عن الفتنة وإيذائه اهللا تعاىل  رسولَ يغادر البلد إال إذا قبِل الناس
قد ورد الوحي اإلهلي يف الرباهني األمحدية  واإلساءة إليه على األقل، ألنه

مبا معناه: سأُرسل الطاعون يف األيام األخرية إلجلام أفواه اخلبيثني 
  واألشرار الذين يسبون رسويل. 

واحلقيقة أن جمرد إنكار رسول ال يستنـزل الدمار واهلالك يف العامل، 
عليهم ومل بل إذا كفر الناس برسل اهللا بأدب وحتضر ومل يتطاولوا 

يسيئوا إليهم فإن عقام مقدر يوم القيامة، وكلما أرسل الطاعون يف 
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العامل تأييدا للرسل فإمنا كان عقابا على شرورهم وليس رد اإلنكار. 
وكذلك اآلن إذا أقلع الناس عن اإلساءة والظلم واالعتداء وتصرفام 

التنبيه، وعندئذ الشنيعة وتعاملوا بأدب واحترام فسوف يرفع عنهم هذا 
نصيبهم من  ننالويوسيقبل الكثري من سليمي الفطرة رسولَ اهللا 

  بالسعداء. األرضأل الربكات السماوية وستم
أن اهللا تعاىل  ه من هذا الوحي هوتمدالذي نسالثالث األمر  - ٣

وإن امتدت  -ما بقي يف العامل اجلارف الطاعونسوف حيفظ قاديان من 
 مبنـزلةاهللا  منوهذه احلماية  ،رسول اهللا ا مقرأل -أيامه لسبعني عاما

  إعجاز لسائر األمم.
 بأنويعتقد هذا ه وإعجازمن اهللا كان أحد يرفض هذا الرسول  وإن 

 اإلميانَ البقرة أو إجاللَ أو املسيح عبادةَ والصلوات التقليدية أو ألدعيةا
يع أن تدرأ تستط هومعصيتذا الرسول وعدائه هلعارضة املبالفيدا مع 

مقبولة بدون برهان، فكل من يريد إثبات  غريفهذه الفكرة  ؛الطاعون
أن يغتنم الفرصة الساحنة، وكأن  فعليهصدق ديانته من بني مجيع امللل 

وقد  ،األديان وكذا مجيعاهللا تعاىل قد أقام معرضا وخمتربا لسرب صدق 
 كان أتباع فرقةاآلن إذا  .قاديانفظ حقطع الوعد معي أنه سياهللا بسبق 
وا بأن إهلهم سيعصم أيظنون بأن الفيدا حق فيتعني عليهم أن يتنب اآلريا

دراسات الفيدا، األصلي ل ركزامل األ الطاعونمن  "بنارسمدينة "
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 مثال "أمرتسر"وا عن مدينة أأن يتنب "دهرمسناتن "ويتحتم على أتباع 

ا ستحفظ من الطاعون  اليت تعجفإذا متكنت  !للبقرة إكرامابالبقرات أ
ذبح احلكومة  حتظرهذا اإلعجاز فليس من املستبعد أن  تقدمي منالبقرة 

كذلك جيب على النصارى  !املعجزات إظهارهذا احليوان القادر على 
مقر أكرب  لكوا "كلكوتامدينة "وا بأن الطاعون لن يدخل أأن يتنب

 مشس الدين وأعضاُء أن يتنبأ ميان ينبغيالربيطانية، كذلك  أساقفة اهلند
  الطاعون.  من صانأن الهور سوف ت "منظمة محاية اإلسالم"

 تلقّي اإلهلام من اهللا فرصةٌ يدعيالذي احملاسب خبش  إهليلمنشي ول 
الهور، ومن  محاية عن بنبوءته ساحنة ليؤيد منظمةَ محاية اإلسالم

 ةمدين محاية عناآلخران  مهااملناسب أن يتنبأ عبد اجلبار وعبد احلق 
 للفرقةاملركز احلقيقي  يدهلي ه توملا كان !الطاعون من "أمرتسر"

تحفَظ من س حسني وحممد حسني بأا لذا ينبغي أن يتنبأ نذير ،الوهابية
بنجاب كلها يف مأمن من هذا املرض الفتاك الوهكذا ستكون  ،الطاعون

 وإن مل يفعلوا ذلك فسوف ،وليةؤاملس منومن مث تتخلص احلكومة 
   رسوله يف قاديان. أرسلالذي  يفهم أن اإلله احلق هو

ت هؤالء الذين من بينهم يغينب عن البال أنه إذا سكَ ال وأخريا
 والقساوسةاهلندوس  بانديتات والنياملسلمدعون بتلقي اإلهلام من امل
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 قاديانوسيأيت يوم تثبت فيه  مجيعا،كذب هؤالء  فسيثبت املسيحيون
   .صادقٍر الشمس أا مقبلمعاا مثل 

آية  عن رتهفلْينتبه ميان مشس الدين إىل أن ما كتبه يف نش وأخريا
�طَرضالْم جِيبي نى �١أَمباطلالرجاء  فهذا ،استجابة الدعاء وترج 

كالم اهللا ختص املتضررين الذين تضرروا ابتالًء  يفألن كلمة املضطر 
ينطبق عليهم مدلول  فالا عقاب اآالمنون وإن الذين يعا ،اوليس عقابفقط 
وإال كان من الالزم أن يستجاب لقوم نوح ولقوم لوط  ،اآليةهذه 

بل دمرتهم  ،مل حيدثْ هذا لكن ،االضطرارم عند هولقوم فرعون وغري
هم، وإن يدمشس الدين ميان سأل اهللا وأهلكت: ناإذن؟ قلْ تناسبهمآية  ةأي 
   .�٢ُء الْكَافرِين إِال في ضاللٍما دعا �آيةُ  إا

من احملتمل أن خيطئ بعض األغبياء يف استيعاب مدلول هذه  ملا كان
ن هذا الطاعون املتفشي يف البالد أالدعوة لواجب  أداًءالنشرة لذا نكرر 

الذي  ؛اهللا من وعودملذا اهل الناس رفضد يعود إىل يليس إال بسبب وح
الناس كفر به ي ومل مجيعا نبوءات األنبياء سبحب ةالسابع يةظهر يف األلف

 قتلهأطلقوا على مسيح اهللا هذا الشتائم وكفّروه وأرادوا قد بل  ،فحسب
ىل فظاظتهم إوا، لذلك فقد شاءت غرية اهللا أن تنبههم ءوفعلوا به ما شا

                                                           

      ٦٣ :النمل ١

   ٥١ :غافر ٢
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أن  السابقة بأ اهللا يف الصحف املقدسةأنسبق أن  وقد .وإساءمهذه 

املسيح عقابا على إنكار الناس  نزولزل عند ـوف ينالطاعون الفتاك س
مي الطاعون س وقد .الطاعونزل ـأن ين دراملقوإياه، فكان من املقرر 

زل يف بين إسرائيل عند ـكان ين كما ،ا على الطاعننيطاعونا لكونه رد
ذلك إشارة إىل أن الطاعون  ، ويف"الطعن شديد"طعنهم، والطاعون لغةً 

ى رسول اهللا زل حني يؤذَـين وإمنااية الطعن والتشنيع زل يف بدـال ين
  إيذاء ويهان.  أميا قبلهمواملبعوث منه من 

 املسيحهلذا تستجيبوا عالج سوى أن  للطاعون ليس !أعزيتفيا 
ومثة عالج آخر أقل منه  .عالج مؤكد هذاصادق، ف وقلب بإخالص

لسنة من البذاءة عن إنكاره وأن يكبحوا األ الناسأن ميتنع  هووا شأن
ا إنه حقًّصدقا وقلوم. أقول  قرارة يفيعظموه  وأن عليهاللسان  إطالةو

يا مسيح " :إيلّ قائلني فيه يهرع الناس حان؛ حيثيأيت زمان بل قد 
للناس  :وتعين ،اهللا تعاىل كالم ةلعبارا وهذه "دوانااخللق ع يا من أُرسلْت
ملرضنا املهلك هذا. ثقوامسيح ال شفيع لكم اليوم سوى  بأنه ا اشفع

ليس مبنأى عن  شفيعوهذا ال ،�هذا املسيح باستثناء سيدنا رسول اهللا 
 املصطفى سيدنابل إن شفاعته ليست يف احلقيقة إال شفاعة  ،� الرسول

، وانظروا "نا املسيحرب" اآلنرددوا املسيحية ال تون ببشرامل يا أيها .�
ال  الشيعةويا معشر  .سيح درجةًمن يفوق ذلكم امل اليوم فيكم أنّ
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ألنين أقول صدقً ،خملِّصكم صروا على أن سيدنا احلسني هوتإن  :اا وحق
يفوق ذلكم احلسني. وإن كان قويل هذا من عندي فأنا من  كم اليومفي

اهللا لئال  ابشهادة من اهللا فال تبارزو مدعوما كنتلكنين إذا  ،كاذب
يلجأ  الذيتكم بعد. وإن فإن الوقت مل يفُ إيلّ وفروا ،اربيهتعدوا من حم

لكن  ،أشبهه مبن يركب السفينة يف وسط الطوفانيف هذا الوقت  إيلَّ
ى به. توقَّلقي بنفسه يف الطوفان وال ميلك ما يياه أر يبالذي ال يؤمن 

للشفيع اجلليل الشأن الذي مل  ظلٌّ هو الذيأنا الشفيع الصادق إنين 
زما قه عميانُيصداملصطفى  داحمم سيدنا أعين ..وه أميا ازدراءنه وازدر
 ،واحدة بكلمة على هذا الذنب لذا انتقم اهللا اآلن من املسيحيني .�

إهلا وأطلقوا  عيسى ابن مرمياختذوا  قدألن القساوسة املسيحيني  وذلك
األرض  سواوجنَّوشتائم  مسباتاحلقيقي  على سيدنا وموالنا الشفيعِ

إزاء ذلك  موعودايف هذه األمة مسيحا  � فقد أرسل .سيئةبالكتب امل
شأنا  يفوق املسيح األولاملسيح الذي مسي إهلا، وإن هذا املسيح األخري 

كيف ميكن أن يكون  ليشري "غالم أمحد"هذا املسيح اآلخر  اهللاى ومس
 �مسيح النصارى الذي ال يقدر على مواجهة خادم حقري لسيدنا أمحد 

يف  � أمحد خادممن  أقل درجةًهو هذا املسيح الذي  أي ما شأن .إهلا
كم، فإن يا أعزائي ينبغي أن ال يثري قويل هذا حفيظت !التقرب والشفاعة

موعودا أفضلَ من  مسيحارسل أمحد هذا الذي أُ خادمتعتربون  ال كنتم
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نوا على ادعائكم فربهخلِّص، املوالشفيع  بأنه هو وتصفونه املسيح األول

إنه آوى ): "�(م ألمحد خلادهذا ا عنأن اهللا تعاىل قد قال وكما  .هذا
أي حفظ اهللا قرية قاديان من الطاعون  ، لوال اإلكرام هللك املقام"،القرية

مخس سنني  ذمن أنتم تشاهدوا حمميةًوها  ،هذا الشفيع إلكرامإظهارا 
 ،هوإكرام �م ألمحد اداخل هذاعزة  إظهار درِمل أُ لو :، مث قالست أو
ن مرمي ابفون املسيح كذلك إن كنتم تص .االدمار يف قاديان أيض تنزلأل

يف احلقيقة والشفيع الصادق  واملخلّصي باملنجوا مقابل فعليكم أن تسم
 كمربكة رببحفظ من الطاعون بأا ست بلبنجاا ١قاديان مدينة من مدن

مل  أنّ الذي فعليكم أن تتفكروا يفمل تفعلوا ذلك  وإنْ .املسيح وشفاعته
 ميانوليتذكر اآلخر؟ يشفع يف العامل  كيفتتحقق شفاعته يف هذا العامل 

ليس مثة إذ ا، ستفيد منها شيئرته لن تنفعه شيئا ولن ينش مشس الدين أنّ
ه ومنظمت ض هلوان هوتعر أنأنه قد سبق  وليتذكرسوى ما بيناه.  عالج

 مبعاقبة البوا احلكومةطملعارضتهم يل حني من قبل احلكومة البشرية 
يت وأخريا ثبت عن ذلك مهمؤلف كتاب أمهات املؤمنني وكنت قد ،

لن يتحقق هلم ما أرادوا من وراء إرسال أيضا  اآلنورأيي،  صواب
وخالية من أي  اجلدوى ولغو عدميةاملذكرة إىل احلكومة السماوية، فهي 

                                                           

 .أن تسموا مدينة "نارووال" أو "بتاله" على سبيل املثال، منه ميكن ١
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 جتدواولن أنا  هاددتأع، واملذكرة احلقة هي تلك اليت مثل سابقتها تأثري
   االعتراف ا يف اية املطاف. منبدا 

مواجهة لكن بعد أيضا،  يفعله الغيبفإمنا ما يفعله العاقل  كلُّ"١
  الشديدينِ." اخلزي واهلوان

مسعنا أنه  ولقد بارزين.خ أمحد حسن األمروهي لييالفرصة ساحنة للش نإ
خ اآلخرين لينقذ ياملشال مثة يشركحلماية معتقداته ال كثرية يتكبد مشاق

 وسيلة ممكنة لكي جيعله خامت األنبياء بإنزاله بأيةاملوت  منبن مرمي ااملسيح 
 بعثة املسيح املوعود من هذه األمة منيستاء ه مرة أخرى. وإن من السماء

 إمامكموحديث صحيح البخاري " منطوق سورة النور وفق املرحومة
؛ ليزيد املسيح احملمدي النبوةَ م"كم منكأم"صحيح مسلم  وحديث منكم"

  احملمدية شأنا وتألقا يف العامل بظهوره مقابل املسيح املوسوي. 
زل املسيح ـفحسب بل يريد هذا الشيخ مثل إخوته أن ين ذلك وليس

مليون  ٥٠٠الضالل  وحليف  غاصالذي قد  - ه مرة ثانيةن مرمي نفساب
يقدم مشهدا  لكيملالئكة ا يديه على أكتاف اواضع - باختاذه إهلًاشخص 

ألنه مل  آخرين إىل الذين سبقوهم،مليون  ٥٠٠ويضم  ،جديدا لأللوهية
  يطريالالفارسي: "املثل  معىن يصدق عليهيره أحد صاعدا إىل السماء، ف

 العامل بأسره أما اآلن فسرياه ".مريديهم جعلوهم يطريون لكن ،خياملشا
                                                           

 )املترجم(مثل فارسي مترجم.  ١
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 :قائلني املشايخ القساوسةُ جاجِوسوف حي ،من السماء مع املالئكة نازال

اليوم  ذلكاإلسالم يف  ول مآلُؤإىل أين سي ؟اإلله لكم إنه هو مل نقُلأ
لقد  .لعنة اهللا على الكاذبني يف الدنيا؟ وهل سيبقى اإلسالم ؟النحس
بغري  السماَء أيتبو ظلما منهم سرينغرحارة خانيار يف  املدفون يف جعلوا

على كل شيء مع  قادرشك أن اهللا تعاىل  الفما أشنعه من ظلم!  ،حق
 العاملَأهلكت ها، لكنه لن يبعث مرة أخرى رجال بالقواعد اليت سن هالتزام

اإلسالم  أصدقاُءالذين هم  - يعرف هؤالء املشايخ هل .فتنته األوىل
واآلن ال يريد اهللا تعاىل  ؟املسيحيني املعتقداتكم دعمت هذه  - السفهاُء

إنه قد استاء ملا جرى حىت اآلن من  بل ،مة جديدةأن يهب ابن مرمي عظ
  ١؟�أَأَنت قُلْت للناسِ� :له سيقول ولذلك وتقريظه. املسيح إطراء

من السفاهة لَنزول ابن مرمي  بترقُّل اآلنوإن التطلع إىل السماء 
من السماء ابن مرمي  زولـبنمجيع العلماء الذين اعتقدوا  غري أنالبالغة، 

عند اهللا، وينبغي أال نسيء  معذورون اجتهادهملى خطأ يف بناء عقبلي 
بشريتهم، عفا مبقتضى أخطأوا  فقد ،م أي فسادايكن يف ني ملإليهم إذ 

مثل خطأ  جتهادخطأهم يف اال وكان اوا علمإم مل يؤت .عنهم اهللا
لكن  ،يف قضية غنم القومالذي صدر منه يف االجتهاد  �د وسيدنا دا

كما ورد يف الصفحة األخرية من كتاب . جنله سليمان فهماهللا تعاىل 
                                                           

 ١١٧ :املائدة ١
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وهذا  "سليمان مناهاففه" :عاما من اليوم ٢٢محدية قبل األرباهني ال
اإلهلامات الواردة يف "الرباهني" من  تبنيكما ي -الرباين يعين الوحي

العلماء  هل كان :يعترضون قائلنيس الناسهؤالء  أن -املذكورة أعاله
اهللا على  ريدفأنت؟  تستشفه ما لقرآن واحلديثامن  ونالقدامى يدرك

، وذلك كذلك األمر بالضبط وليس ذلك من املستبعدنعم  :ذلك ويقول
ذلك يف اختاذ  -نيب وهو -دوأنبياء وقد أخطأ دا ليسواألن علماءكم 

الذي جعل هذا فإن سليمان  .ه سليمانَابنالقضيةَ فهم اهللا مث  القرار،
صواب مقابل علمائكم كما أن سليمان النيب كان  لىعمسيحا موعودا 

   د.ودا سيدناإزاء أبيه يف ذلك القرار صائبا 
فقد  ،بأي شكل من األشكالتدع الشيخ أمحد حسن ال ير كان وإذا

أي إذا كان يف احلقيقة  ؛السماوي القرارآن األوان أن يدرك من خالل 
كالم اهللا، فالطريق يعتربها  الواإلنسان  يعدين كاذبا ويرى إهلامايت افتراَء

بعد  أنا نشرت كما" هآوى أمروه إنهوءة "نب مثال سهل عليه أن ينشراأل
ومن  ."اإلكرام هللك املقام لوال ،القرية آوى إنه"تلقي الوحي من اهللا 

الذي  هذان أي أنواع املؤمنني يسمع للمؤمنني، لكن مأنه  �سنة اهللا 
دجاال يسميه من دعاء ه مقابلَيستجاب ال يستجاب دعاؤه بينما 

   ؟وملحدا ومفتريا
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بأنه سيحفظ قاديان من وعدين استجاب اهللا تعاىل دعوايت و فكما

ويفرض التشرد  بالطاعون موت الناس كالكالب إىلالبوار الذي يؤدي 
ويبتهل إىل  يتضرعحسن أن  واالنتشار، كذلك يتعني على املولوي أمحد

نال أن ي ميكن. وماية أمروهة من الطاعونحب وعدااهللا تعاىل ليتلقى منه 
ميل من  ٢٠٠عد ألن الطاعون ما زال على ب ،القبولدعاؤه عند اهللا 

بعد  علىواألربعة  قاديانالقرى واملدن من جهات  جيتاحبينما  ،أمروهة
التمييز بني  ضمنوي ،خريا للناسسباق بين يتضمن  وهذا، ني فقطميلَ

 نتيجةمات املولوي أمحد حسن  لو هوذلك ألن أيضا. الصدق والكذب
متكن من أخذ  إذالكنه  ،منفعة ألمروهة أيةفلن تترتب على موته  ،اللعان

 من أجل مسيحه اخليايل، من الطاعون أمروهةالعهد من اهللا تعاىل حبماية 
تبل س ،فحسب فحينئذ لن يسجل على منافسه االنتصارعلى  ةٌكون له من

ومن املناسب  .شكرهيستحيل عليهم أداء  أيضا، لدرجة أنْ أمروهة أهل
يوما من  ١٥مطبوع يف مدى  إعالنب أن ينشر موضوع هذه املباهلة

   :التالية العبارةوجيب أن ينص ذلك اإلعالن على  ،صدور منشوري هذا
بأنه املسيح  يدعيغالم أمحد الذي مرزا أنشر هذا اإلعالن مقابل " 

 يوحبتلقي ال أواستجابة الدعاء لى وأعلن أنا املؤمن متوكال ع ،املوعود
 قطعا،الطاعون  منمأمن يف ، بأن أمروهة سوف تبقى ارؤيال من اهللا أو

  ."ملفترياألا مسكن له يقينا، تتعرض فسقاديان أما 
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على األغلب حىت الشتاء القادم يبت يف القضية  اإلعالن هذاوبسبب 
بعده، وإن كان الطاعون  أو القادمعلى احلد األقصى إىل الشتاء بعد  أو

 أيام وستبدأسب سنة اهللا تعاىل حبأيار مايو/من شهر  راجعسيبدأ بالت
/تشرين فطر اهللا يف بداية شهر نوفمربإال أنه من املرجح أن ي ،صيام اهللا

 ةقبضوقع يف ن مجبالء  عند هذا اإلفطاروسيتبني  .١٩٠٢ سنة الثاين
 ،املوعود املسيح مسكن البنجاب أقرب إىل . وملا كانتك املوتملَ

من  األمرابتدأت هذه العملية أول ف بنجاب،أهل الهم  مخاطَبِيه وأولُ
لذا  ،مهة املسيح املوعود متناول عنليست بعيدة  هلكن أمروه .البنجاب

 ،أيضا هأمروه -كفارال قاتلُ -املسيح املوعود درك نفَسيأن املؤكد من 
  .ادعاءو مين حتدّ وهذا

هذا بعد صدور  هأمروهعصم املولوي أمحد حسن أن ي اعاستط وإذا
فصول  مث مضى عليها -مقرونا باحللفالذي سينشره  -منهعالن اإل

أوضح وأي حكم  .من اهللا فلست بأمن وسالم،ثالثة على األقل شتاء 
  هذا؟  وأنسب من

 بأين أنا املسيح املوعود الذي تنبأ األنبياُء حالفا باهللا أقولفأنا أما 
بأن  والقرآنورد اخلرب عين وعن زماين يف التوراة واإلجنيل  وقد ،رهبظهو

وأن  ذلك الوقت،اخلسوف والكسوف سيحدثان يف السماء يف 
من حد أحلف  إذا هأنمن معجزايت و .الطاعون سيجتاح األرض
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 كلكوتايف  يف دهلي أو يف أمرتسر أو معارضي الساكنني يف أمروهة أو

سلم بأن املكان الفالين سوف ي هيف بطال أو غولرهيف  يف الهور أو أو
 ،طاعونلل حتما سيتعرضأنه  بدوري أؤكدفأنا  ،وينجو من الطاعون

 علىوهذا األمر ال يقتصر  .عز وعال أبدى تصرفا مسيئا إىل اهللاألنه 
 .من السماء ة العامةواجهاملأوان  املولوي أمحد حسن فقط بل قد آن

والشيخ مهر  ،مد حسني البطالويالشيخ حممثل  كاذبافكل من حيسبين 
الكثري من الناس عن سبيل اهللا، وعبد  ولروي الذي قد صدغعلي ال
الوحي من  يعي تلقّالذي يد -وعبد الواحد الغزنويوعبد احلق  اجلبار

واملنشي إهلي خبش احملاسب الذي ، اهللا عبد املولويمن مجاعة  وهم -اهللا
الوحي من اهللا ضدي، ومل  تلقيدا بادعاء جعل املولوي عبد اهللا سي

يتقزز من الكذب الصريح إىل هذه الدرجة، وكذلك نذير حسني 
يتحتم على مجيع هؤالء  .تكفري.ال أسسالذي و هطبعبظامل ال الدهلوي

ذه املناسبة وينشروا إعالنا بأن إهلامام وإميام  شرفأن حيافظوا على 
 لحة الشعب والنصحففي ذلك تكمن مص ،الطاعونمدم ستعصم من 

ومن مث سيعدون يف زمرة األولياء  إثبات رفعتهم،إىل  ضافةباإل ،للدولة
، وحنن وافترائهممل يفعلوا فقد ختموا على كذم  الصاحلني، وإن

  اهللا.  بإذنالنا مفصال عسننشر عن قريب يف هذا اخلصوص إ
  .لى من اتبع اهلدىع والسالم
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  إعالن عام ألفراد جماعتي كلهم

  "راغ دين"جدعى ي نعن شخص من سكان جامو
  

نني عن الطاعون مدعيا إعال هذا الرجل قد نشر إعالنا أو ملا كان
قد مسحت له ف ،املبايعنيفراد اجلماعة أانضمامه إىل تأييده جلماعتنا و

 ئهجزعلى  ومل أطلع إمجالًا جزء منه ين كنت قد اطلعت علىبنشره أل
 ،يف نشره احرج أرمل بنشره إذ  مسحت لهلالعتراضات؛ و املثريواألخري 
 -األخرىالناس وانشغال بايل باألفكار  كثرة بسبب -األسف معلكين 

ما انطوى عليه اهلامش من الكلمات اخلطرية  االطالع علىمل أستطع 
نامجا عن حسن الظن،  بنشرهوكان مساحي له  .واالدعاءات السخيفة

 ، أدركت" نفسهدين جراغ" آخر لـ قالٌم أمس ليلةَ علي ئوحني قر
 باللغو البداية إىل النهايةمن  مليءلإلسالم و ر جدا وسام وضارخط أنه
 .الرسلمن  من أويل العزمبل  فيه أنه رسولٌ ادعىفقد  .ألباطيلوا

 بني املسلمني واملسيحيني وإزالةُ صلحال حتقيق مهمتهأن  أيضاوكتب 
يسدي هذه اخلدمة كحواري سوف  واإلجنيل، وأنهبني القرآن  الفاخل

وجيب  ،ابن مرمي يمن حواريوكل واحد يعرف أن رسوالدعى أن ي .
بل إنه يصف  ،التوراة واإلجنيل معالقرآن مل يصدر أي بيان للتصاحل 

الْيوم � :غري كاملة، واستأثر بتاج ناقصةحمرفة ومبدلة و بأا هذه الكتب
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كُميند لَكُم لْتالتوراة ، أيالكتبهذه  كلن بأن نؤم وحنن .�١أَكْم 

. حمرفة ومبدلةناقصة و وأاواإلجنيل ليست هلا أية قيمة مقابل القرآن 
: إهلاممحدية األرباهني السنة يف  ٢٢واخلري كله يف القرآن، كما ورد قبل 

يوحى إيل أمنا إهلكم إله واحد، واخلري كله يف  قل إمنا أنا بشر مثلكم"
 ص ،محديةاألرباهني ال(انظر كتاب " رون.إال املطهه ال ميس القرآن،

  ... أي إمنا يدرك حقيقته أطهار القلوب.)٥١١
 ؟ وكيف نعده ناقصان نبحث دون القرآنأجيب  كتاب وعن أي

ائيا واإلجنيل كتاب  قدنا اهللا تعاىل أن الدين املسيحي وقد أخرب مات
 ؛مع الدين املسيحي فال وِفاق لنا ؟فأين امليت من احلي وناقص؟ميت 

 الفرقانوال كتاب اليوم حتت السماء سوى  بأسرهفإنه رديء وباطل 
 جتدونه إهلام عين سنة ٢٢قبل ورد يف الرباهني األمحدية . ولقد احلميد

 ،ولن ترضى عنك اليهود وال النصارى" منه وهو: ٢٤١الصفحة يف 
صمد، مل يلد وخرقوا له بنني وبنات بغري علم. قل هو اهللا أحد، اهللا ال

ومل يولد ومل يكن له كفوا أحد. وميكرون وميكر اهللا واهللا خري 
املاكرين. الفتنة ههنا فاصرب كما صرب أولو العزم. وقل رب أدخلين 

اليهود والنصارى أبدا  بينك وبني التوافقيتم لن  أي مدخل صدق."
. )األناجيل مؤيدوواملراد من النصارى هنا القساوسة ( .ولن يرضوا عنك

                                                           

   ٤ :املائدة ١
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 )املترجم(. ترمجة أبيات أردية  ١

وال  بغري حق من عند أنفسهم، لقد خرقوا هللا بنات وبننيتعاىل:  مث قال
اهللا خللق شخصا  شاء متواضعا، ولوأن ابن مرمي كان رجال  دروني

له  شريكأحد ال  �لكنه  .أفضل منه كما فعل مياثل ابن مرمي أو
الوالدة واملوت وليس له أي كفء. وفيه إشارة إىل أن  عنويتعاىل 

 اآلخر كانوا يصرخون بأعلى أصوام بأن املسيح هو ماـلاملسيحيني 
له  سأخلقاهللا تعاىل انظروا اآلن  فقال ،واجلاهال نِد له يف التقرب  واحد

  ).�أمحد ( خادم أي أمحد غالم وهومثيال يتفوق عليه 
  اسم أمحد هذا أمجلَ وما ،احلياة بأمحد  كأس إن"١

  ته ألرفع من مائة ألف نيبمقام أمحد ومركزه ومكان إن واهللا
  .كالم أمحد وإن بستاين هو ،من مثار بستان أمحد أكلنا لقد

  اتركوا ذكر ابن مرمي، فإن غالم أمحد أفضل منه"
وإن مل  .بل إا حقائق ثابتة ،أفكار شاعر بناتليست  األقوال هذه

أكثر اهللا تعاىل يؤيدين ويدعمين  أن زمنوالثبت التجارب واألحداث ت
تعاىل مل يفعل كل  اهللاإن  .خمتلق فأنا كاذب مفترٍ ،بن مرميال عمهد من

   .)�بل لنبيه املظلوم ( ،هذا يل
إلهلام: إن املسيحيني سوف يكيدون اإليكم اآلن معىن اجلزء املتبقي من و
رب أدخلين  األيام أيام بالء، قلْ تلكوسيكيد اهللا تعاىل وتكون  ئكإليذا
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 ريأن التغي - فهمأزلت ال و - وتعين أرضا مقدسة، فهذه هجرة روحية

  سيحدث يف األرض يف آخر األمر وسوف تشرق األرض صدقا وحقا.
 نسان، إن اإلبعد املشرقني املسيحيني أليس بيننا وبني اآلن رواففكِّ

، ولن يتحقق بأنه مفترٍ املسيحيوناملقدس الذي نعده أفضل اخللق يصفه 
. أفكارهض علتخلي عن بالصلح إال إذا أبدى كل فريق استعداده ل

الدين املسيحي جنسا  مع أن ديننا وكتابنا يعدف يتأتى لنا الصلح يوك
هلذه الدرجة شرس ال داء الديينعالمآل إن  ق.احل هوأنه و ،بأكملهوخبيثا 

الدين الكاذب املآل هو أن ينقرض بل  ا أبدا،صلحال ميكن أن يكون 
 ستكون ايةُ عندئذ .لعاملالطيبني يف ا مجيع الصدقويفىن وأن يقبل 

عليهم  ال نردف الدينيةمع املسيحيني يف األمور  فقأن نتويستحيل العامل، 
 أخبثما ف. �١ال أَعبد ما تعبدونَ *قُلْ يا أَيها الْكَافرونَ �إال بالقول 

يعد  رجلالومما يثري الغرية أن  ".دين جراغ"عاها هذه اليت اد الرسالةَ
ن مرمي ابنه رسول املسيح مث يتفوه بكلمات جنسة أ من مريدي نفسه

  لعنة اهللا على الكافرين.  !بني الديانتنيعقد التصاحل ل
: قال اهللا عنها يف كالمه ايداليت  املسيحية نتصاحل معأن  لنا أىن

�ضاَألر قشنتو هننَ مفَطَّرتي اتومالس كَاد؟!�٢ت   

                                                           

  ٣-٢ :الكافرون ١
      ٩١مرمي:  ٢
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 -وطهارته الناقصةقاصر الناقص وإدراكه ال عقله مع -الزعم هذا مث
وكأن  !انتهاك حلرمة مجاعة اهللا الطاهرةمن  أشده ما ؟!رسول اهللا بأنه

وال يعي لسفاهته أنه وإن كان بعض  ألعوبة أطفال!الرسالة والنبوة 
هارون  مثلبعض الرسل يف زمنهم ل دينمؤيبعثوا الزمان الرسل يف قدمي 

من مستثىن  األولياءإال أن خامت األنبياء وخامت  ،السالمهما موسى عليمع 
رسول آخر  أي مبعوث أو � اهللاسيدنا رسول  معوكما مل يكن  ذلك.

هاديا  الوحيد، كذلك هنا يتبع اجلميع اهلاديوكان الصحابة يتبعون 
  .باهللا والعياذ وال جيوز ألحد أن يدعى رسوال ،واحدا
بل يرافقنا ألوف  ملكنيِ فقط،لى رفقة ع مقصورا فليسأما نزولنا  

على إعانيت ومؤازريت من سنني هم  يعكفونالذين . فمن املالئكة
 جراغ". أما ريبوعند  عنديإعانتهم  وقد ثبتت ،اهللا عندحممودون 

هذه ان. إن عمر عدمه سي وأوجوده إن ف ؟مها لناخدمة قد فأية "دين
العامل قبل بضعة أشهر  هو يف هذا ظهربينما  ،سنة ثالثنياجلماعة يناهز 

وال  ،ميكث بصحبيت ملو ه من مالمح وجههأن أعرفوال أستطيع فقط، 
 حتقيق معجزةأعرف يف أي جمال يريد أن يساعدين، هل سيساعدين على 

 أو ،يف بيان معارف القرآنعينين سوف ي أو ،باللغة العربية الكتابة
 جمال علوم الطبيعة والفلسفة يف أخوضهااليت  الدقيقةيدعمين يف املباحث 

وإنين أعرف أن أقدامه مل  ؟رق األخرىالفومع املسيحيني  واريف أثناء احل
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إطراء  إىل -أًخط -النفس األمارةه وإمنا دفعت ،تطأ هذه الدروب كلها
يومنا هذا  منمن مجاعتنا  مطرود أنهوها أنا أعلن ها، ثناء علينفسه وال

 مفصال توبته وينشرائيا الة اخلبيثة حىت يتخلى عن ادعاء هذه الرس
  .األبدويكف ويرتدع عن ادعاء هذه الرسالة النجسة إىل 

أنصارنا الصادقني  لغطرسته الكاذبة حرمةَ انتهكلقد  وا أسفاه! 
فنحن ال  .لإلسالم درجة مساويالالستهجان واعترب الدين املسيحي املثري 

 أو ضررلحقوا بنا أي ي أنعلى هؤالء قدر ي بأي شخص مثله، وال أنعب
فحني  .كلياأمثال هؤالء  جيتنبواينفعونا. وجيب على أفراد مجاعتنا أن 

أن  يجبف اآلنما كنا مطلعني عليها جيدا، أما مسحنا له بنشر كتاباته 
  كل هذه الكتابات. متزق

  على من اتبع اهلدى والسالم
  املعــــــــــــــلن

  املتواضع العبد
  د من قاديانمريزا غالم أمح

  م٢٣/٤/١٩٠٢
  

  ٥٠٠٠عدد النسخ:          طبع يف مطبعة ضياء اإلسالم بقاديان 
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ين نعاس خفيف غلب "دين جراغ"عن  املقالأكتب هذا  كنت بينما
 على "جبيز" أي قد نزل"، جبيزنزل به " أثناءه: إيلَّ 
اهللا أوحى 

يف األصل تطلق  "جبيز"ن كلمة ه إهلاما ورؤيا. إبحِس لكنه "دين جراغ"
احللق  وال يكادله وال حالوة فيه  طعمالذي ال  يابسعلى اخلبز ال

على طبعه  تغلب الذيتطلق أيضا على الرجل اللئيم البخيل و .يستسيغه
النفس  هنا أحاديثُ "جبيز"واملراد من كلمة  .اخلسة والدناءة والبخل

تنطوي على آثار بل ماوي األحالم اليت ال يرافقها النور الس ضغاثأو
الشيطان  إلقاءهي  أو ،اجلوفاءااهدات  وليدةالبخل، وهذه األفكار 

تلقي  حني يتمىن املرءزل هذه األفكار على القلب ـعند األماين، وتن
وملا كانت مثل هذه  فيه. واملواد السوداوية اجلفافاإلهلام بسبب 

اإلهلي ملصطلح ايف  اعليهطلق روحانية فقد أُ ةاألفكار خالية من أي اسم
، رعن هذه األفكاالكامل والتخلي  االستغفاروالتوبة  هوعالج "جبيز"

من هذا  محى اهللا اجلميع. اجلنونخشى أن تؤدي كثرة اجلبيز إىل يفوإال 
  . منه .البالء
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لى وجه الدقة عن وعند خسوف القمر عليلة األمس  تلقيت لقد
سأدمر و فينسأُ"، أي يريبذيب من إين أُ" التايل: حيوال "دين جراغ"

االدعاء بأنه به ومل يتب عن من يؤ ومل ل الغضب إذا ارتابوسأنزِ
ه من أنصار اهللا الذين ريقصتعن  ومل يطلب العفو ،مبعوث ورسول

 .إىل اخلدمة واإلعانة من سنني طويلة ويصاحبوننا ليل ار ينصرفون
 ،حيث قدم نفسه عليهم أمجعني ،اجلماعةخملصي  مجيعوذلك ألنه أهان 

محدية مرارا وأثىن عليهم األ رباهنيالمع أن اهللا تعاىل قد ذكرهم يف 
أدراك ما  وماة فّلصاأصحاب " :هم بالسابقني وقال يف حقهمووصفَ

ةفّأصحاب الص".  
 قد بل ،هالذي يتعذر على األسنان مضغاليابس اخلبز هو  "جبيزو" 

األمعاء ويسبب  وخيرقه يصعب على احللق ابتالعو يكسر األسنانَ
 جراغ"وقد أنبأنا اهللا تعاىل باستخدام هذه الكلمة أن رسالة  ،القولنج

وأا ستؤدي به إىل اهلالك، لكن  ،ليس إال جمرد جبيز ،هذه وإهلامه "دين
وهم ينالون حظا كبريا من  مائدة،عليهم  زلـتن ،اآلخرين الذين يهينهم

  ىل.رمحة اهللا تعا
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"إن املائدة شيء واخلبز اليابس شيء آخر متاما، فاخلبز اليابس ليس  ١

  جديرا باألكل البتة أيها الغيب. 
  إن املائدة تقدم لألصدقاء حبب واحترام، بينما يقدم اخلبز اليابس لغريهم. 
كما أن اخلبز اليابس يطرح أمام الكالب، أما املائدة فتقدم حبب إىل 

  األعزة. 
ارجع إىل الصواب واترك اخلبز اليابس، وإذا كانت لديك فراسة ف

  فاعشق تلك املائدة." 
  هـــنـم

-------------  
  الكتيبي هذا مس لقد

K�������دא'&�א�%$��و#"!��� ���א �
� �
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 )املترجم(. فارسيةترمجة أبيات   ١
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أنه بقدر ما تطور عصرنا احلاضر من  ه الةأود أن أبني للناس يف هذ
الروحانية؛ حىت مل  الناحيةهو يف احنطاط بالقدر نفسه من فالناحية املادية 

احلقائق املقدسة، بل يثبت من إمعان النظر يف  لتمس ح حتتملتعد األروا
حالة الناس أن هناك جذبا قويا كامنا جيرهم إىل األسفل، فيتحركـون  
باستمرار إىل الدرك األسفل الذي ميكن وصفه بتعـبري آخـر بأسـفل    
سافلني. وقد طرأ على املواهب انقالب حبيث ميدح الناس بشدة متناهية 

ة وبشعة للغاية من حيث املنظور الروحـاين. كـل   مجال أشياء مكروه
ضمري يشعر بأن جذبا جيره إىل األسفل باستمرار. وقد هلـك العـالَم   
بالتأثريات املدمرة هلذه اجلذبات. ينظر إىل احلقائق املقدسـة باسـتهزاء   
وسخرية، ويعد التوجه الصادق واحلقيقي إىل اهللا محقا وغباوة. تتراءى 

وجودة على األرض عاكفةً على الدنيا متامـا وكـأم   مجيع النفوس امل
مضطرون ومقهورون بسبب قوة جاذبة خفية. هذا ما كتبته من قبـل  

فقط. فاجلانب الـذي   بسبب اجلذباتأيضا بأن نظام الدنيا كله جيري 
توجد فيه قوة اليقني األقوى جيذب اجلانب الثاين إىل نفسه. وما دامت 

قائلة بأنه ال ميكن أن مينع جذبا إال اجلذب الذي صحيحة متاما الفلسفةُ ال
الـيت تنجـرف إىل   - هو أقوى وأمنت منه بكثري، فإن حتويل اجتاه الدنيا

إىل األعلى أمر ميؤوس منه ما مل ينشأ  -األسفل متأثرة باجلذب السفلي
يقينا؛ مبعـىن   املعاكسمن السماء جذب مضاد وقوي جدا يزيد اجلانب 
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تعا يف أحكام اهللا الـرمحن  ى املرء بنظر اليقني منافع ومأنه ينبغي أن ير

أكثر مما يراها يف املنكرات الناجتة عن األهواء النفسانية، ويـرى بنظـر   
اليقني أيضا ارتكاب السيئة كاملوت متاما لدرجة يأخذ بشغاف قلبـه.  
ونور اليقني هذا يأيت من السماء فقط بواسطة الشمس الذي هو إمـام  

فإن عدم معرفة إمام الوقت هو موت اجلاهلية. والذي يقول الوقت. لذا 
ـ    ة اهللا نبأنه ال يريد احلصول على النور من هذه الشـمس يـنقض س

 من دون الشمس؟ صحيح أن هناك األعنياملستمرة. هل ميكن أن ترى 
ولكنه حباجة إىل الشمس. الشمس هي النور احلقيقـي  األعني نورا يف 

بغريه عمياء. والـذي  األعنير األرض، والذي ينـزل من السماء وينو 
حيرز اليقني بواسطة هذا النور السماوي سيجذب إىل احلسنات. واملعلوم 
أن نشوب املعركة بني اجلذب السماوي واجلذب األرضي أمر طبيعي، 
ألنه يف هذه احلالة سيجر جذب إىل احلسنة وجذب آخر إىل السـيئة،  

وسيكون التصادم ر إىل املغرب. وسيدفع جذب إىل املشرق وجذب آخ
على جـذب  حني حيتوي كل واحد منهما ثنني يف غاية اخلطورة بني اال

شديد، ووجودمها ضروري يف زمن يكون فيه العامل على أعلى مدارج 
رأيتم أن األرض تطورت إىل أقصى الغايات فـاعلموا أن  مىت فالرقي. 

استعدادا  أن هناكنوا وتيقّتلك األيام هي أيام حدوث التطور يف السماء، 
، وقد نشأ هنالك أيضا جذب ينـوي حماربـة اجلـذب    هاروحانيا في
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األرضي. فاأليام اليت تبلغ فيها األرض يف الغفلة والسيئة منتهاها تكـون  
خميفة للغاية، ألا هي األيام املوعودة للحرب الروحانية اليت بينها األنبياء 

أا احلرب األخرية بـني  بمثال  بعض يفقدمه الباستعارات متنوعة. وقد 
عليها ستكون اية الدنيا. ولكن اليت مالئكة السماء وشياطني األرض، 

البعض حسبوها جلهلهم وغباوم حربا ماديـة حتـارب بالسـيوف    
والبنادق، ولكنهم خمطئون إذ عدوا احلرب الروحانية حربا مادية بسبب 

  محقهم وسفالة عقلهم. 
شرسة حامية الوطيس يف هذه األيـام بـني    باختصار، هناك معركة

ظلمة األرض ونور السماء. لقد أشار أنبياء اهللا املقدسون مجيعا منذ زمن 
ـ إىل هذه املعركة. ولقد مسي  �آدم حىت نبينا األكرم  ا بـامسني  قاد

خمتلفَني. أحدمها خيفي احلقائق واآلخر مظهِرها. وقيل بتعبري آخـر أن  
بة املالئكة النورانيني سيكون مظهر ميكائيـل،  النازل من السماء بصح

  واخلارج من األرض مع كافة الظلمات الشيطانية سيكون مظهر إبليس. 
واآلن، حني نرى أن اجليش األرضي علـى اسـتعداد تـام وهـم     
مدججون متاما، ومنشغلون يف أعماهلم بل أجنزوها أيضا إىل حد كبري، 

هد الفراسة السليمة أن امللكـوت  تنشأ أمنية حسنة بصورة طبيعية وتش
غافل عن تلك االستعدادات. ولكن مـن عـادة   بالسماوي أيضا ليس 

، بل يقوم بـإجراءات  غوغاءوال الضجيج امللكوت السماوي أنه ال حيب
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كثرية يف اخلفاء دون أن يعرفها الناس. عندها تظهر يف السـماء آيـة،   

ض مث ينـزل ذلك وتظهر على األرض منارة منرية وبيضاء شديدة البيا
  النور السماوي على املنارة فتنور املنارةُ العاملَ كله. 

هذه الفقرة الوجيزة حباجة إىل الشرح، وبيان ذلك أنه مع أن سلسلة 
اهللا الروحانية متاثل السلسلة املادية متاما ولكن من بعض النواحي توجد 

لة املادية؛ تالحظ بصورة بينة يف السلسميكن أن فيها خواص عجيبة ال 
فمن مجلتها خاصية أنه عندما يبدأ اجلذب السفلي عمله فمع أنه معارض 
متاما للجذب السماوي ولكن يبدأ اجلذب السماوي بالنشـوء نتيجـة   

لذلك اجلذب. فمن املعقول متاما أن حتدث املعركـة   ةالطبيعيتطلبات امل
الوقت  بينهما يف وقت يكون فيه هذان اجلذبان يف منتهى قوما، وذلك

علـى   القضـاء هو الزمن األخري من الدنيا ألن انتصار أحدمها يقتضي 
والشوكة فـال بـد أن   قوة . فكلما تساوى الفريقان يف الاآلخرالفريق 

ألن كال منهما قد مت بيانه يف صحف أنبيـاء اهللا  تنشب احلرب بينهما 
كذلك يرى العقل أيضا هذا األمر ضروريا، ألنه عندما يصطدم كنبوءة.

ذبان متعاكسان وقويان فال بد أن يدمر أحـدمها اآلخـر أو يفـىن    ج
كالمها. ولقد ذُكرت هذه احلرب يف كتب األنبياء، بأنه عندما مضـى  

حبسـب   خالهلاألف عام كان الشيطان قد صفِّد  �على بعثة املسيح 
ى األرض. كان هذا هو لبدأ اجلذب السفلي يستتب عمث نبوءات األنبياء 
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الحنطاط من حيث مبادئـه املقدسـة   لفيه اإلسالم  عرضتالزمن الذي 
وتوقّف تقدمه الروحاين، وانتهت انتصاراته الظاهرية أيضا. وقد ولـد  

أن ضـروري  يف الزمن الذي صفِّد فيه الشيطان، وكان مـن ال  اإلسالم
 مث بدأ احنطاطهالالهويت. يوحنا  حىتحيدث ذلك كما شهد مجيع األنبياء 

. املـيالدي  ١٠٠٠أي بعد عام  ،عند فك أسر الشيطانوتوقَّف تقدمه 
ة وظل هـذا  تنوعالشيطان يف أساليب م مكايدمنذ ذلك الوقت بدأت 

الغراس ينمو يف األرض، وتفرعت بعض أغصانه يف الشـرق وبعضـها   
وصلت إىل أقاصي املناطق املأهولة يف الغرب، وتوجه بعضها إىل اجلنوب 

صر أسر الشيطان ممتدا إىل ألف عام وبعضها إىل الشمال. فكما كان ع
واليت شهدت هلا األحداث اخلارجية، كذلك امتد زمن فك أسره أيضا 
حنو ألف عام حبسب نبوءات األنبياء وانتهى على رأس القرن الرابع عشر 
اهلجري. ولكن هذه األلفية حمسوبة حبسب حساب اهللا تعاىل أي حبسب 

علّمه اُهللا اليهود واملسلمني ملعرفة  التقومي القمري. وهذا هو التقومي الذي
 مقتضـى  تنايفومواعيد األنباء، والتقومي الشمسي بدعة ابتدعها الناس 

  الصحف املقدسة. 
باختصار، إن أيام مهلة الشيطان األخرية حبسب هذا التقـومي هـي   
األيام الراهنة اليت حنن فيها، بل كأا انقضت، ألن القرن اهلجري الذي 

 ١٩ملت األلفية لفك أسر الشيطان قد انقضى منه حنـو  على رأسه اكت
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عاما. والشيطان ال يريد أن تنـزع منه احلرية والسلطنة. لذا ال بد من 
نشوب احلرب اليت كانت مقدرة منذ القدم بني قوتي اجلـذب. ومـن   

هي أنه  ه األياماملستحيل أن يبطل كالم اهللا. والشهادة األخرى على هذ
األلفية السادسة اليت كان  �ء اخلليقة أي منذ آدم قد انقضت منذ بد

من املفروض أن يولَد فيها آدم الثاين، ألن اليوم السادس هو يوم والدة 
آدم. وألف سنة حبسب كتب اهللا املقدسة هي كمثل يوم واحد. فال بد 
من التسليم حبسب وعود اهللا تعاىل بأن ذلك اآلدم قـد ولـد، وإن مل   

جه كامل. وال بد من التسليم أيضا إىل جانب ذلـك  يعرف إىل اآلن بو
در بيد اهللا تعاىل هو الشرق وليس الغرب، ألنه أن مقر آدم هذا الذي قُ

. فكـان  مكانا يف جنة شـرقا  أن آدم أُعطي ٨١: ٢ثابت من التوراة 
ضروريا أن يبعث آدم هذا أيضا يف بلد شرقي حىت تبقى املماثلة قائمـة  

األول واألخري. وكمـا ال يسـع املسـلمني إال    من حيث املكان بني 
أيضا بشـرط أال   للتهرب االعتراف بذلك، كذلك ال جمال للمسيحيني

مينعهم عرق اإلحلاد. فال تبقى هناك أية مشكلة لفهم احلقيقة الناصـعة،  
بل القضية واضحة متاما بأن الزمن الراهن هو زمن احلرب بـني النـور   

منتهاه، وال يؤمل أن يتغلب أحد علـى  ه أمربلغ الظالم أوالظالم. وقد 

                                                           

١ فْرس) ."لَهبي جالَّذ مآد اكنه عضوقًا، ورش ندي عةً فنج اِإلله بالر سغَرو"
  (الناشر)) ٨:  ٢التكْوِينِ 
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هذا الظالم دون نزول النور السماوي. وليس هناك أدىن شـك يف أن  
، وأن مصباح احلق شبه املنطفئ على وشك الفنـاء.  على أشده الظالم

والعلوم التقليدية والصلوات التقليدية أن  التقليدية وليس بوسع املعتقدات
يستطيع األعمى أن يري األعمى طريقا؟  تستعيد هذا الضوء املفقود. هل

وهل للظالم أن يزيل الظالم؟ كال، مث كال. وإمنا هناك حاجـة اآلن إىل  
منارة جديدة لتبنى على األرض وتعلو على العمران السـفلي بتفـوق،   
لينـزل عليها نور مساوي ويوضع عليها املصباح السـماوي، لينـور   

مل مـا املصباح أن ينتشر إىل أبعاد شاسعة لنور  فأنى بضوئه العامل كله،
  يوضع املصباح يف أعلى مكان؟ 

واآلن، بقي أن تفهموا ما هي املنارة؛ فليكن معلوما أن املنارة هـي   
عطاها اإلنسانُ الكامل الـذي  نفس مقدسة ومطهرة وذات عزمية عالية ي

 يستحق نوال النور السماوي، حيث يتضمن معىن املنارة هذا املفهـوم. 
واملراد من علو املنارة هو علو عزمية ذلك اإلنسان. واملراد من قوة املنارة 

 وهعند االبتالءات املختلفة وبياضه  ا يبديهيتذلك اإلنسان ال استقامة وه
 اية املطاف. وعندما يتم كل ذلك، أي تتبني براءته براءته اليت تتبني يف

كاملنـارة   -باألدلـة و وصـموده  استقامته وصربهعلو مهته وكمال ب-
الساطعة، عندها حيني وقت جميئه اجلاليل وتنتهي مرحلة اـيء األول  
املصحوب باالبتالءات. عندها تنـزل تلك الروحانية متصبغة بصـبغة  
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جالل اهللا على شخص قائم كاملنارة. ويف ذلك احلني تتولد فيه التأثريات 

ثاين. وإن جميء املسـيح  اإلهلية بإذنه تعاىل. هذا كله حيدث عند ايء ال
املوعود بأسلوب خاص صورة كاملة هلذه احلقيقة. هناك روايات رائجة 
بني املسلمني أن املسيح املوعود سينـزل على املنارة. ولكن املراد مـن  
النـزول هو ايء اجلاليل الذي حتالفه الصبغة اإلهلية، وليس معناه أنه 

تبوئـه   من الضروري أنمل يكن موجودا على األرض من قبل. ولكن 
   الوقت الذي قدره اهللا. نيحيإىل أن السماء عندها 

ومن سة اهللا أيضا أنه من أجل ترسيخ األمور الروحانية يف األذهان ن
بعض جوانبها املادية أيضا، مثل هيكل بيت املقدس والكعبة يف هلا خيلق 

وبناء على ذلك مكة املعظمة. فهاتان الصورتان متثالن جتليات روحانية. 
قد قيل يف الشريعة اإلسالمية بأن املسيح املوعود سينـزل على املنارة أو 
عند املنارة يف بلد شرقي دمشق، كما أُعطي آدم أيضا مكانا يف اجلانب 
الشرقي. وال ضري يف بناء املنارة الظاهرية أيضا قبل هذا ايء اجلاليل، 

المة ايء اجلاليل للمسيح بل توجد يف األحاديث نبوءة أا ستكون ع
املوعود وستبىن قبل جميئه. ومن املقدر أن جميء املسيح املوعود سيكون 
على نوعني. أوال: ايء العادي املصحوب بشىت أنـواع االبـتالءات،   
وهذا الوقت سيكون وقت أصناف املعاناة. وعندما تنتهي هذه األيـام  

يء اجلاليل. وضروري أن تبىن منارة قبل ذلك احلـني،  عندها حيني ا
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كما ذُكر يف األحاديث أنه ستكون هناك إلظهار هذه احلقيقة منـارةٌ  
ظاهرية أيضا، وستكون صورةً للمنارة الباطنية. والدنيا ال تعرف ذلـك  
النازل قبل أن ينـزل باجلالل ألنه ليس من الدنيا. وال حتبه الدنيا ألا 

فال بد أن يؤذَى يف أثناء جميئـه   ال حتب اإلله أيضا الذي جاء هو منه.
األول، ويعذَّب وتوجه إليه تهم شىت كما جاء يف النبوءات اإلسـالمية  
بأن املسيح املوعود لن ينال القبول يف بداية األمر، وسـتتفاقم جتاهـه   
ضغائن اجلهالء وتبلغ شرورهم منتهاها، فيحسب الذي يهامجه ظلمـا  

من يؤذيه أنـه أرضـى اهللا    وعدوانا أنه كسب حسنة عظيمة، وحيسب
تعاىل بفعلته هذه. وسيظل احلال على هذا املنوال وستحل بـه ألـوان   

كل أنواع املصائب حىت تتحقق فيه سنة اهللا. عندها هه الزالزل وستواج
ن القلـوب املسـتعدة فيفكـرون    أعيسيأيت وقت جميئه اجلاليل وتفتح 

يهزم وال يغلَـب؟   بأنفسهم: ما القصة؟ وأي نوع كاذبٍ هذا الذي ال
وملاذا حتالفه تأييدات اهللا وال حتالفنا؟ عندها سينـزل على قلوم مالك 
اهللا ويفهمهم: هل األنباء يف أحاديثكم ورواياتكم اليت تعرقل سـبيلكم  

وال حتمية الوقوع؟ أال ميكن أن يكون بعضها موضـوعا أو خاطئـا؟ أَ  
عارات؟ هل كان هنـاك  جيوز أن تتحقق بعض األنباء على سبيل االست

سبب آخر لشقاوة اليهود وعدم إميام إال أم ظلوا منتظرين أن تتحقق 
كل هذه األمور ظاهريا وحبسب مزاعمهم ولكن مل حيدث شـيء ممـا   
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  ـيه يأرادوا؟ فما دام اإلله نفسه موجودا اآلن أيضا، وال تزال سنته ه

االبتالء نفسه؟ قد واجهتم  افلماذا ال ميكن أن تكونوا أنتم أيض  
باختصار، سيعود الناس إىل األفكار نفسها بطبيعتهم يف اية املطاف 
كما ظل احلال منذ القدم. ولكن ليس صحيحا أن العصر الراهن هـو  
عصر احلروب املادية لنشر الصدق والدين احلق، ألن السيف ال ميكن أن 

ذين مييلون إىل يظهر حماسن احلق، بل يغطّيها وجيعلها مشبوها فيها. وال
ه. وإن طبائعهم منحطـة  ءأعدا هذه األفكار ليسوا أصدقاء اإلسالم بل

وطبائعهم  ،وسافلة جدا ومهمهم هابطة، وقلوم منقبضة وأذهام بلهاء
وهـو يف حملـه يف   - مظلمة ألم يعطون املعارضني فرصة االعتـراض 

سب زعمهم. ألن اإلسالم حمتاج الرتقائه إىل اجلهاد القتايل حب -احلقيقة
وهذه إساءة إىل اإلسالم ألن الدين الذي ميلك القوة ليثبت صدقه بكل 
سهولة بأدلة عقلية أو بنوع آخر كشهادات جديرة بالتمسـك ـا أو   
بآيات مساوية؛ فهو ليس حباجة إىل أن يكره أحدا على قبـول صـدقه   

 ةيـز باجلرب أو التهديد بالسيف. ولكن إذا مل تكن يف دين ما هـذه امل 
دليل آخـر  إىل الذاتية، بل كان يتدارك ضعفه بقوة السيف، فال حاجة 

  على بطالنه، بل سيفه يكفي لقطع جذوره. 
أما االعتراض بأنه إذا كان اجلهاد القتايل غري جـائز اآلن فلمـاذا   

 ،استخدم السيف يف صدر اإلسالم؟ فهذا خطأ املعترضـني أنفسـهم  
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إلسالم ال جييز اإلكراه قط لنشر ومنشؤه عدم العلم. إم ال يدرون أن ا
الدين. انظروا كيف جاء املنع من ذلك يف القرآن الكرمي حيث يقـول:  

، فلماذا رفع السيف إذًا؟ احلقيقـة أن النـاس   �١ال إِكْراه في الدينِ�
اهلمجيني من العرب الذين مل يبق فيهم شائبة مـن األدب والتحضـر   

ني. وعندما أُمتَّت علـيهم حجـة   صاروا أعداء ألداء لإلسالم واملسلم
ح هلم جيدا أنه من اخلطأ التوحيد واحلقائق اإلسالمية باألدلة البيضنة وو

الفادح أن يعبد املرء أصناما مع كونه إنسانا، ألن ذلك يعارض اإلنسانية 
أيضا، فلم يطيقوا جوابا على هذه األمور املعقولة. وبسبب عدم قدرم 

قالء حركة إىل اإلسالم. فانفصل األخ عـن  على اجلواب نشأت يف الع
األخ واألب عن االبن. فلم جيدوا حيلة إلنقاذ دينهم الباطل إال أن مينعوا 
الناس من االنضمام إىل اإلسالم بعقوبات قاسية. عندئذ بدأ "أبو جهل" 

. املطّلعـون علـى   فعلون ذلك يف مكة املعظمةوغريه من زعماء مكة ي
ن جيدا ما صبه املعارضون مـن املظـامل يف   تاريخ صدر اإلسالم يعرفو

مكة، وكم من األبرياء قتلوهم ظلما، ومع ذلك مل يرتدع الناس عـن  
اإلسالم ألن حىت من ميلك عقال سطحيا يعـرف وضـوح اإلسـالم    

ته مقابل عبادة األوثان. وملا مل ينجح كيدهم هذا أيضا حبسب عقوليوم
 تعاىل أنقذه وأوصـله إىل  . ولكن اهللا�مبتغاهم قرروا أن يقتلوا النيب 

                                                           

 ٢٥٧البقرة:  ١
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املدينة، فالحقوه ليقتلوه، ومل يتخلَّوا عن سلوكهم بأي حـال. فمـا   
تلك اهلجمات ويعاقـب   ضدكانت يف يد اإلسالم حيلة إال أن يدافع 

  الذين كانوا يهامجون بغري حق. 
إذًا، فإن حروب اإلسالم مل تكن لنشر الدين بـل إلنقـاذ حيـاة    

يـة  عقولليم أن اإلسالم عجز عن إثبـات م املسلمني. هل يقبل عقل س
التوحيد حىت لعبدة األوثان اهلمجيني؟ هل لعاقل أن يقبل بأن اإلسـالم  
كان مغلوبا على أمره من حيث احلجة أمام املشركني الـذين كـانوا   
يعبدون األحجار واجلمادات، وكانوا ملوثني بأصناف األرجاس، وكان 

باهللا! كال، هذه األفكار ليسـت   يريد أن ينجز مهمته بالسيف؟ العياذ
صحيحة قط. والذين وجهوا إىل اإلسالم اعتراضات من هذا القبيل قد 

  أخفوا احلق ظلما منهم. 
ال القساوسـة  صحيح أن املشايخ أخذوا نصيبا من هذا الظلم، لكن 

يقلُّون عنهم يف هذا اال، حيث رسخوا يف أذهان عامة الناس كـالم  
م بتوجيه اعتراضات من هذا القبيل إىل اإلسالم. فزعم املشايخ قليلي الفه

، وكذلك القساوسة، وهم باجلهاد عامة الناس أنه ما دام مشاخينا يفتون
 ١أصحاب العلم، يثريون االعتراضات نفسها؛ فيثبت من ذلك أن اجلهاد

راض مسموح به يف ديننا. ما أعظمه من ظلم ارتكب إذ أُلصق هذا االعت
                                                           

 هاد العدواين. (املترجم)فكرة اجلأي   ١



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

  

�٥٧�

لو مل يسلك القساوسة هذا املسلك وقالوا بأمانـة  ! باإلسالم بشهادتني
التزاما باحلق والصدق بأن هؤالء املشايخ يفتون هذه الفتـوى جهـال   
وغباوة منهم وإال فإن الظروف اليت أدت إىل هذه الضرورة يف صـدر  
اإلسالم مل تعد موجودة يف الزمن الراهن، لكان من املأمول أن ختتفـي  

احلماس  يف من الدنيا ائيا. ولكن ملا كان اإلفراط املذكورة رة اجلهادفك
  فهموا احلقيقة.مل ي ،التفريط يف الفهمو

صحيح متاما أنه عندما استحق العرب القتلَ يف نظر اهللا نتيجة كثـرة  
عندها صدر األمـر   ،أعماهلم املفسدة وبسبب سفكهم الدماء بغري حق

مع ذلك لو آمنوا لرفعت عنـهم عقوبـة    أم يستحقون القتلَ، ولكن
القتل. ولعل املعارضني قليلي الفهم اخندعوا من هذا احلكـم. إـم ال   

لذين كانوا يستحقون عن ابل هو ختفيف  إكراهايفقهون أن هذا ليس 
. فقد استحق هؤالء القتل لقتلهم إكراهاالقتل، وال غباوة أكرب من عده 
يضا يعرف جيدا أم مدركون لصـدق  ال لكفرهم. وكان اهللا الرحيم أ

اإلسالم جيدا فقد اقتضت رمحته أن يعطى ارمون الواجـب قتلـهم   
عن ذنوم. فيتبني من ذلك أيضا أن اإلسالم مل يرِد قط أن لعفو فرصة ل

يقتل أحدا بل الذين استحقوا القتل نتيجة سفكهم الدماء أوجـد هلـم   
اإلسالم هذه املشاكل يف كل واجه  ذلك الزمن. ففي لعفوأيضا طريقا ل

مكان ألن العناد كان متفاقما ضده يف كل قوم؛ وكان إذا أسلم أحـد  
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من أي قوم تعرض للقتل أو صارت حياته يف خطر دائـم وأصـبحت   
وض احلروب إلرسـاء  إىل خففي هذه األوضاع اضطر اإلسالم جحيما. 

 سالم قط يفدعائم األمن. وبدون هاتني احلالتني مل ختطر احلرب ببال اإل
خوض احلروب من إىل اإلسالم  هدفاالبتالء أيضا. مل يمن زمن ذلك ال

أجل الدين ولكنه أُكره عليها بغري حق. فكل ما حدث على صعيد الواقع 
كان من أجل محاية احلرية وللدفاع. ولكن املشايخ قليلي الفهم أضـافوا  

ملخجلـة  إىل هذه القضية حواشي من عند أنفسهم واعتربوا الوحشـية ا 
افتخارا هلم. ولكن هذا ليس خطأ اإلسالم بل هو قصور عقول هـؤالء  
القوم الذين يعدون دم اإلنسان أرخص من دم الدواب أيضا، ومل يشبعوا 
من سفك الدماء إىل اآلن بل ينتظرون مهديا سفاكا هلذا الغرض. وكأم 

رب واإلكراه يريدون أن يثبتوا جلميع األقوام أن اإلسالم كان حباجة إىل اجل
  دائما من أجل انتشاره، وليس فيه أدىن صدق أو حق. 

يبدو يل أن املشايخ يف العصر احلاضر ليسوا راضني باالحنطاط الذي 
، بل يريدون أن يذهبوا بـه إىل الـدرك   فحسبيواجهه اإلسالم حاليا 

األسفل بإصرارهم على هذه املعتقدات. ولكن اعلَموا يقينـا أن اهللا ال  
رضة ملثل هـذه التـهم واللـوم. يكفـي     يكون اإلسالم ع يرضى بأن

للمعارضني اجلهالء ابتالًء أم مازالوا ثابتني على فكرم القائلـة بـأن   
ستخدم السيف لإلكثار من عدد مجاعته يف الـزمن األول  ظل ي اإلسالم
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وبعده أيضا. لقد آن أوان اقتالع هذا اخلطأ من األذهـان بـدال مـن    
على أن  املسلمون جمتمعنيقبل. لو ركّز املشايخ ترسيخه أكثر من ذي 

يزيلوا هذا اخلطأ من أذهان املسلمني اهلمجيني لكانت هذه منة عظيمـة  
 لَظَهـر للنـاس  هلم على القوم دون أدىن شك. وليس ذلك فحسب بل 

أساس حماسن اإلسالم العظيمة بواسطتهم، ولزالت مجيع أنواع الكراهية 
م معارضوه على أساس الدين نتيجة أخطـائهم.  اليت يكنها جتاه اإلسال

عندها تصبح أنظارهم نقية وتستفيض سريعا من ينبوع النور هذا. مـن  
الواضح أن أحدا ال يقرب شخصا سفاكا بل خيافه اجلميـع وترتعـب   

فهو يتراءى كـانون، وخيـاف    ،النساء واألوالد خاصة مبجرد رؤيته
خشية أن يقتله ليال ليسمى  معارض ينتمي إىل دين آخر أن يبيت عنده

ـم اجماهدلكسـب  - ، ألنه ما زالت يف بعض سكان التخوم عادة أ
يسفكون الدماء بغري حق ويزعمون  -الثواب ذه الطريقة كما يزعمون

  أم كسبوا اجلنة اليوم بعمل واحد واستحقوا مجيع نِعمها. 
جـوار  فكم هو خمجل أنه قد رفع األمان عن األقوام األخـرى يف  

املسلمني وال تطمئن قلوم أن هذا القوم سيحسن إليهم إذا سنحت هلم 
  !فرصة

نواجه يف كثري من األحيان مواقف نرى فيها شخصا من قوم آخرين 
  مرتعبا مذعورا بسبب هذا املعتقد الكامن عند املسلمني. 
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لقد سبق يل أن شـاهدت مشـهدا، ولعـل تارخيـه يعـود إىل      

 قاديان شخص إجنليزي وكان لفيف من م حني جاء إىل٢٠/١١/١٩٠١
أفراد مجاعيت جمتمعني حينها وكان احلديث يدور حول موضوع ديـين،  

ه بلطف وأجلسته بقـريب.  افجاء الشخص املذكور ووقف جانبفدعوت ،
وتبني أنه سائح إجنليزي وقد زار بلدا من البالد العربية أيضا ويريـد أن  

ذلك، وقلنا له جربا خلاطره ومراعاة يصور أفراد مجاعتنا. فساعدناه يف 
له أن ميكث عندنا بضعة أيام. ولكن تبني أنه كان خائفا، وقـال بأنـه   
رأى كثريا من املسلمني الذين يقتلون املسيحيني دون هـوادة. فسـرد   

األحداث  هبعض القصص من هذا القبيل من بغداد حيث وقعت مثل هذ
ن هذه الفرقة اليت تسـمى  دون رمحة. فوضحنا له األمر بلطف وتودد أ

اجلماعة األمحدية بريئة من تلك املعتقدات براءة تامة، وتكـره هـؤالء   
الناس بشدة. والذي دف إليه هذه الفرقة يف جمال حقوق البشر هو أن 
تستأصل مثل هذه األفكار من اإلسالم. عندها اطمأن قلبه وبات عندنا 

  البال. هانئليلة 
هو أن هذه املعتقدات اليت ال عالقة هلـا  اهلدف من بيان هذه القصة 

ونشأ النفور وسوء  ةكثري أضرارا باألمم األخرى أحلقتحبقيقة األمر قد 
الظن يف قلوم. وتضاءل يف قلوم حسن الظـن مبواسـاة املسـلمني    
الصادقة. وإذا بقي منه شيء فبالذين ال يعيشون على ج املشـايخ وال  
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م شيئا. فلما تفاقم سوء الظن باملسلمني يهتمون بااللتزام مببادئ اإلسال
فأي ذنـب   -مع أن املسلمني أنفسهم هم السبب وراءه- إىل هذا احلد

موا العامل من بركات اإلسالم؟ رأكرب من أن هؤالء العلماء ومريديهم ح
هل ميكن أن يكون من اهللا دين ال يستطيع أن يرسخ يف القلوب تعليمه 

احلق هو ذلك الذي ينجز عمل السـيف   بريق السيف؟ الدين ما مل ير
   .ة دون احلاجة إىل سيف من حديديمبحاسنه الذاتية وقوته وأدلته القطع

هذه هي املفاسد اليت تقتضي يف كل حني وآن أن يبعـث مصـلح.   
وكأن مشسا أصاا  ،عندما نتأمل يف حالة اإلسالم الداخلية جندها خميفة

يسري فقـط. إن   منها إال نزر اخلسوف وأظلم جزء كبري منها ومل يبق
. وقد وضعت بعض األحاديث اليت ةحالة املسلمني العملية جلديرة بالرمح

تؤثر سلبا وبشدة على أخالقهم وتعادي القوانني اليت وضعها اهللا تعاىل. 
فمثال قد سن قانون اهللا تعاىل حقوق اإلنسان من ثالثة أنواع؛ وهي: ال 

ا عرض بريء، وال تأخذوا مال أحد بغري وال تكو ،تقتلوا شخصا بريئا
حق. ولكنين أرى أن بعض املسلمني نقضوا هذه األوامر الثالثة فنراهم 

فتـاوى   مقىيسفكون دم األبرياء وال خيافون، وقد أصدر مشاخيهم احل
حبيلـة   -يسموم كافرين وملحدين-جتيز إغواء نساء األقوام األخرى 

 هن وجعل نكاحهنأموال من احليل أو سبي جائزا. وكذلك جتيز غصب
  الكفار أيضا باخليانة والسرقة، وال إمث يف ذلك!
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اآلن، جيب التأمل يف احلالة اخلطرية لذلك الدين الذي تطـرق إليـه   
الفساد إىل درجة يصدر فيه املشايخ مثل هذه الفتاوى! لقـد اختـرع   

رسول. ون كل هذه الفتاوى من عند أنفسهم وافتروا على اهللا والغرضامل
إن مسؤولية هذه اآلثام اليت يرتكبها هؤالء اهلمجيـون األغبيـاء تقـع    
عليهم. إم ذئاب ولكنهم يظهرون يف لباس الشياه وخيدعون. إم مسوم 

وإىل  اإلسالمون كثريا إىل ئسييولكن يظهرون أنفسهم ترياقا مفيدا. إم 
هم. خبايـا فون خلق اهللا، وقلوم خالية من الرمحة واملواساة ولكنهم خي

ويهتمون بأهدافهم الشخصية. يأتون املسـاجد يف   ءيعظون باملكر السي
سقهم خافية. هذه احلال ال تسود بلـدا  لباس الزهاد وتكون عادات ف

واحدا، وال يقتصر األمر على مدينة معينة أو فرقة معينة بل توجـد يف  
العامل اإلسالمي كله فئة تدعى علمـاء، يلبسـون عبـاءات املشـايخ     
ويظهرون أنفسهم كأناس ملتزمني قدر استطاعتهم ليعـدوا صـاحلني   

شهد أعماهلم على ماهيتهم وكيفيتهم وسريم. ومقدسني جدا، ولكن ت
ال يريدون أن تنتشر يف العامل طهارة حقيقية وال مواسـاة صـادقة ألن   

  ذلك يسبب هلم خسارة. 
فاحلاصل، أن اإلسالم يف دوامة املشاكل يف هذه األيام. لقد ماتـت  
معظم األرواح، وليس فيها أدىن حركة إىل احلسنات. لقد ترك النـاس  

ائيا. فيهم فئة يعبدون القبور ويطوفون حوهلا كالطواف حول  االعتدال
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الكعبة. وحيسبون أرواح مرشديهم قادرة ومتصرفة وكأن اهللا خوهلا يف 
نب معظم الزوايا قربا يطلب أصـحاا مـن   اكل شيء. ستجدون جب

مريديهم أن يعبدوه. وإذا طلب منهم أحـد كرامـة سـردوا آالف    
ن دليل على إحداها. إن مغـزى اإلسـالم   الكرامات لصاحب القرب دو

عندهم هو عبادة القبور، وحيسبون املسلمني اآلخرين كلهم ضالني. هذه 
فئة أفرطوا، وبإزائهم توجد فئة التفريط أيضا الذين جتاوزوا احلـدود يف  
اإلنكار، حبيث ليست النبوة أيضا شيئا يذكر عندهم دع عنك الوالية. 

كون عليها ويسخرون. ويؤولون الوحي ينكرون املعجزات متاما ويضح
على أنه أفكار قلبِ صاحب الكتاب، فهو بارع يف اختراع مثل هـذه  
األفكار! والنبوءة البعيدة عن حدود فراسة العقل واملبنية على خرب الغيب 
اخلالص مستحيلة عندهم. باختصار، يرون أن الوحي ال ينـزل من عند 

 وال حقيقةَ للنبـوءات، وأن قبـور   اهللا وليست املعجزات بشيء يذكر،
ليست إال كومة من التراب ليست لألرواح معها عالقة قط، وأن  املوتى

قيام املوتى قصص من زمن بعيد عن العقل، وأن الـتفكري يف اآلخـرة   
محق. والعقل كله يكمن يف احلصول على مؤهالت لكسـب الـدنيا.   

اا ومشاغلها ليل ار ويريدون أن يتبعوا الذين يعكفون على الدنيا وملذ
  فيكونوا مثلهم متاما. 
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هذا اإلفراط والتفريط يتعلق مبسألة النبوة واملعاد. هذا، وهناك إفراط 
وتفريط بني املسلمني يف مجيع أمور عشرم. ال يوجد اعتدال يف الكالم 
وال يف العمل، وال يف األخالق وال يف النكاح وال يف الطـالق وال يف  

، وال يف االنتقام ة اإلنفاق، وال يف الغضب وال يف الرمحاإلمساك وال يف
  وال يف العفو. 

باب الكالم أن طوفان الفوضى الغريبة سائد يف هذا القـوم، إذ ال  لُ
لضالل. فلما بلغ القوم الذي ظهر يف العـامل  ل وال حدودلجهل ل اية

من عدم االعتـدال فكيـف    دالبسا لباس التوحيد واالعتدال هذا احل
  ! ؟أسف على أمم أخرى وماذا نقول عنهمنت

 الفطنة ولطافة القـوى الدماغيـة  كانت  املسيحيني أرضمركز إن 
نقول مع األسف بـأم أيضـا قـرأوا     ولكن تعطي فيها آماال كبرية،

الفلسفة والعلوم الطبيعية فيما يتعلق بالدين والتوحيد وأضاعوها. فحني 
حيث أمور الدنيا والتخطـيط   نرى من ناحية أم قد بلغوا املنتهى من

وترتيب األمور واكتشاف الصنائع اجلديدة كل يوم، مث نرى من جهـة  
أخرى أم احنطوا إىل الدرك األسفل يف مسألة معرفة اهللا حىت حسـبوا  

هلـذا   عجبالقول: إىل ا إنسانا ضعيفا رب العاملني؛ حنتار بشدة ونضطر
  لفطنة والذكاء يف معرفة اهللا!! هلذه ا عجباالذهن املتوقد يف أمور الدنيا، و
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عندما نتأمل فيما مييز بني املسيحيني واملسلمني من حيث اإلفـراط  
والتفريط، يتبني أن يف املسلمني أناسا كثريين يتلفون حقوق البشر، أما 
يف املسيحيني فأناس يتلفون حقوق اهللا، ألن خطأ املسـلمني يف قضـية   

رجة مل تعد يف قلوم مواساة حقيقية اجلهاد قد أدى إىل قسوة قلوم لد
يستعد اهلمجيون منهم لسـفك دمـاء األبريـاء ألدىن     لذلكللبشر، 

أغراضهم النفسانية أو لثورة شيطانية، وال يقصرون يف هتك األعـراض  
وغصب األموال أيضا. وقد وصموا اإلنسانية بإتالفهم جزءا هاما مـن  

يحيني يتبني جبالء تام أم مل حقوق البشر. مث عندما نتأمل يف أحوال املس
يدخروا جهدا يف إتالف حقوق اهللا، واختذوا إنسانا ضـعيفا إهلـا دون   
مربر، ولكن مل يتحقق هدفهم الذي ألّـهوه من أجله. إذا كان اإلميان 

 طهارة اإلنسان من الـذنب بكفارة يسوع املسيح هو الوصفة الوحيدة ل
ا من عبادة الـدنيا وذنـوب   فلماذا مل تنجح يف تطهري الناس يف أوروب

إشباع األهواء غري املشروعة اليت خيجل املرء من ذكرها أيضا بـل قـد   
تقدموا فيها لدرجة تفوق العادة. هل البالد األوربية أقلّ مـن الـبالد   
اآلسيوية يف السيئات؟ فلماذا إذًا مل يعد النظر يف هذه الوصـفة غـري   

الستعادة صحة مؤقتة - يلتزمانالناجعة؟ من املعلوم أن الطبيب واملريض 
د وصفة معينة إىل أسبوع أو عشرة أيـام  فبقانون أنه إن مل ت -يف الدنيا

أحسن منها. فلماذا إذًا مل تغيـر هـذه    اقتراحتغير الوصفة ويتأمل يف 
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عام سدى  ١٩٠٠ها؟ وبعد مرور صحتالوصفة إىل اآلن مع ثبوت عدم 
ية فكرة أن اإلميان بدم املسيح يـؤدي  هل ما زالت حتمل شيئا من األمه

إىل النجاة احلقيقية؟ أو ميكن أن نتوقع أن يكون املسيحيون أكثر الناس 
اجتنابا للسيئات والسلوك غري الالئق يف املستقبل وإن مل تظهر إىل الزمن 
الراهن مميزات حامسة يف هذا املوضوع؟ والذي يعيش يف بلد من بـالد  

إن أراد أن البيان املذكور صحيح متاما. بل كل أوروبا بإمكانه أن يشهد 
عاقل زار البالد األوروبية أو مكث يف باريس مثال مدة وجيـزة، لـن   
يتردد يف اإلدالء بالشهادة أن بعض مناطق أوروبا قد وصلت درجـة ال  
يكاد أهلها يعدون الزنا ذنبا أصال. إن تعدد الزواج حرام عندهم ولكن 

ما. ففي فرنسا مئات آالف النساء اللوايت لسن حرا تليس ة السيئةالنظر
  لزوج. إىل احباجة 

إذًا، فال بد من القول بأم إما اكتشفوا يف اإلجنيل عبارة جديدة حىت 
حلّت هلم بسببها هذه التصرفات كلها، أو جيب القول بـأن وصـفة   
كفارة املسيح أثّرت سلبا وثبت بطالن االدعاء. ولكن احلق أن هـذه  

تكن ناجعة قط، وليس ملوت شخص عالقة طبيعية بنجـاة   الوصفة مل
شخص آخر. إن حياة اإلله مدار الربكات كلها وليس مماته، ألن الضوء 
يسطع بطلوع الشمس وليس بغروا. فلما مل يتحقق هدف التطهر من 

مل يعد صحيحا أيضا املبدأ القائل بأنـه   ،الذنوب بواسطة هذه الوصفة
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ـا،  كان ابن اهللا الذي قتل نفسه بتلك النية. ال يسعنا أن جنيز لإلله موت
اهلدف من موته أيضا. أوال وقبـل كـل    مطلقا حبيث مات ومل يتحقق

شيء إنه ملما خيالف سنة اهللا القدمية أنه ميكن لإلله أن يتولد من بطـن  
امرأة بقبوله لنفسه املوت والفناء وكلَّ نوع من الذلة واإلهانة، ألن هذا 

ن القلب أن اإلله قد ولـد  مئيثبت بأي نظري حىت يفهم فيطاالدعاء مل 
دعاء بواسـطة  اال هذا يثبتومل  ،بضع مرات ذه الطريقة من قبل أيضا

 ملاليت تفوق حدود معجزات البشر! ومع كل ذلـك   هليةاملعجزات اإل
اهلدف احلقيقي الذي من أجله اخترع هذا االعتقاد. هناك ذنبان  يتحقق

شباع األهواء النفسانية أحدمها شرب اخلمـر  بسبب إ الدنيا كبريان يف
قولوا اآلن، باهللا عليكم، أليس صـحيحا أن معظـم    زنا.واآلخر هو ال

الرجال والنساء يف أوروبا قد نالوا حظا كامال من هذين اإلمثني؟ بل ال 
أرى مبالغة يف القول بأن أوروبا سباقة على كافة الـبالد اآلسـيوية يف   

حمالت  يف مدينة واحدة ر. وتوجد يف معظم املدن األوروبيةشرب اخلم
لبيع اخلمور ال يساويها عدد مجيع أنواع احملالت املوجودة يف البلـدات  

كلها، ألا تسـكر   اآلثام. وتشهد التجربة أن اخلمر أصل جمتمعة عندنا
اإلنسان يف بضع دقائق وتشجعه على سفك الدم أيضا. أما بقية أنـواع  

  . احملتومةها نتائجلفجور فهي من الفسق وا
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احلق على أن اخلمر والتقوى ال ميكن أن جيتمعا  ركّزأقول وأ واحلق

يف مكان واحد. والذي ليس مطلعا على عواقبها الوخيمة فهـو لـيس   
عاقال قط. والطامة الكربى األخرى فيها هي أن التخلي عن اإلدمـان  

  عليها ليس بوسع كل شخص.
نه إذا كان دم املسيح ال يقدر على التطهري مـن  وإذا طُرح سؤال أ

فعال، فهل هناك عالج للتطهر منها أم ال؟ ألن احلياة  مل يقدركما اآلثام 
  القذرة أسوأ من املوت يف احلقيقة. 

فال أقول يف جوابه بكل حتد فقط بل من خالل جتربيت الشخصـية  
 اإلمثخالص من واحلقائق اليت جربتها بنفسي بأن هناك وسيلة وحيدة لل

واملعصية منذ خلْق اإلنسان وإىل هذه األيام اليت هي األيام األخرية، وهي 
أن يصل اإلنسان بواسطة األدلة اليقينية واآليات الساطعة إىل معرفة تريه 

أكول. مث يثبـت   وجه اهللا تعاىل يف احلقيقة ويتبني له أن غضب اهللا نار
، أي �ل متعة كاملة توجد فيـه  بواسطة جتلّي مجال اهللا تعاىل بأن ك

ترفع كل احلُجب جالال ومجاال. هذه هي الوسيلة الوحيدة اليت تتوقف 
ا األهواء النفسانية، وا ينشأ يف اإلنسان تغير طيب طوعا أو كرهـا.  
قد يقول الناس على هذا اجلواب: أال نؤمن بـاهللا؟ أال خنـاف اهللا؟ أال   

ى قلة قليلة من الناس، ومع ذلك يرتكبون حنبه؟ أال تؤمن الدنيا باهللا سو
أيضا وتراهم متورطني يف أصناف الفسق والفجور؟ فجواب  اآلثامأنواع 
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ذلك أن اإلميان شيء والعرفان شيء آخر. ليس املراد من بياين هـذا أن  
بل معناه أن العارف الكامل هو الذي جيتنبـها، أي   اآلثاماملؤمن جيتنب 

  وحبه أيضا.  � ذلك الذي تذوق طعم خوف اهللا
لعل أحدا يقول هنا بأن الشيطان أيضا حائز على املعرفـة الكاملـة   
فلماذا يعصي؟ فجوابه بأنه ليست لديه املعرفة الكاملة قط اليت يعطاهـا  
السعداُء. ومن طبيعة اإلنسان أنه يتأثر حتما بالعلم البالغ درجة الكمال، 

. أما حقيقـة  تصدى لهي وجهه املهيب فالب هلالكيواجهه اعندما لكن و
إال أن املرء يؤمن على سبيل إحسان الظن، أما حقيقـة   تاإلميان فليس

العرفان فهي أن يرى أيضا ما آمن به. لذا فإن اجتماع العرفان والعصيان 
  يف قلب واحد حمال، كاستحالة اجتماع النهار والليل يف آن معا. 

تولّـد يف القلـب   جتربون كل يوم أنه إذا ثبت كون شيء ما مفيدا ت
رغبة فيه فورا، وإذا ثبت ضرره خيافه فورا كذلك. فمـثال إن مـن ال   
يعرف بأن الذي يف يده هو سم الفأر فيمكن أن يتناوله بقدر مثقال أو 

أو دواء مفيدا آخر، ولكن الذي  طباشريمثقالني دفعة واحدة معتربا إياه 
بأقل من املثقـال  يعرف من خالل جتربته أنه سم قاتل فلن يتناوله ولو 

ألنه يعرف أنه سريحل من الدنيا فور تناوله. فعندما يعرف اإلنسان على 
كلـها قابلـة    اآلثـام وجه احلقيقة بأن اهللا تعاىل موجود بال شك وأن 

للعقوبة يف نظره مبا فيها السرقة وسفك الدماء، والفاحشـة والظلـم   
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لرياء، وأكـل  واخليانة، والشرك والكذب وشهادة الزور واالستكبار، وا

، ونقض العهود والغفلـة والعـيش   واخلداع ، والسبابغدراحلرام، وال
، وعدم الشكر هللا، وعدم خشيته، وعدم مواساة عبـاده،  مشينةبأعمال 

وعدم ذكر اهللا بقلب خائف، واالماك الكلي يف هلو الـدنيا ولعبـها،   
غش يف نعم احلقيقي، وعدم االلتزام بالدعاء والتواضع، واللـمونسيان ا
، والبيع بسعر أقل من السوق، وعدم خدمة وخسران املوازيناملبيعات، 

مع الزوجة، وعـدم طاعـة الـزوج     املعاشرة الوالدين، وعدم حسن
الرجال أو النسـاء، وعـدم    غري احملارم من إىل ءبالكامل، والنظر السي

االهتمام باأليتام والضعفاء واملساكني واملنكوبني، وعدم رعاية حقـوق  
ريان وإيذاؤهم، وإهانة املرء اآلخرين إلبراز نفسه، واالستهزاء بأحد اجل

نبـزه  بكلمات نابية تؤذي قلبه أو بيان عيبه اجلسدي إهانـةً لـه، أو   
، أو االفتراء على اهللا، أو ادعـاء النبـوة أو   بغري حق باأللقاب أو اامه

 أو إنكار وجود اهللا والعياذ باهللا، ،الرسالة بالباطل، أو االدعاء أنه من اهللا
، أو التمرد ضد ملك عادل وعيث الفساد يف البالد شرا وخبثـا،  تعاىل

أن ارتكاب كل واحـد   معرفتهيتركها املرء تلقائيا بعد  اآلثامفكل هذه 
  منها يستلزم عقوبة. 

مرة أخرى خطأ منه أنه مع أننا نعلم أن اهللا تعـاىل   سألولعل أحدا ي
 اآلثـام يعاقَب عليها، فمع ذلك تصدر  ماآلثاموجود ونعرف أيضا أن 
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منا، لذا حنن حباجة إىل وسيلة أخرى. فأكرر ردا على ذلك ما قلته من 
بعد  اإلمثقبل بأنه ليس ممكنا البتة وحبال من األحوال أن تتشجعوا على 

أن تتسىن لكم بصرية كاملة على أن نار العقوبة سوف تنـزل علـيكم  
  هذه فلسفة ال تبطل بأي حال. . اإلمثمثل الربق فور ارتكاب 

فكِّروا، وفكِّروا جيدا أنه حيثما يتسىن لكم اليقني الكامل بالعقوبة ال 
تستطيعون أن تفعلوا شيئا يناقض هذا اليقني. قولوا باهللا عليكم، هـل  
تستطيعون أن تلقوا بأيديكم يف النار؟ وهل ميكنكم أن تلقوا بأنفسـكم  

بأنفسكم يف غيابة جب؟ هل لكم  من قمة جبل؟ هل يسعكم أن تلقوا
أن ترموا بأنفسكم أمام قطار منطلق؟ هل بوسعكم أن تقحموا يدكم يف 
فم أسد؟ أو تستطيعون أن تقدموا قدمكم لكلب مسعور؟ هل بإمكانكم 
أن تقفوا يف مكان بط فيه صواعق خطرية؟ أال خترجون مسرعني مـن  

أرضه أن تنشـق بسـبب   نقض، أو تكاد تأن  عارضة سقفهريد تبيت 
الزلزال؟ من منكم ميكن أن يرى ثعبانا ساما على فراشه مث ال يقفز منه 

- مسرعا؟ مسوا يل شخصا واحدا ال خيرج على جناح السرعة من بيته
تاركا وراءه كل شيء إذا رأى النار مضطرمة فيه.  -الذي ينام فيه عادة

هذه األشياء املؤذية  أخربوين ملاذا تفعلون كل ذلك؟ وملاذا تبتعدون عن
اليت ذكرا قبل قليل؟ ما السبب يف ذلك؟  اآلثامكلها، وال تبتعدون عن 

اعلموا أن الرد الذي ميكن أن يتوصل إليه كل عاقل بعد تدبر رصني هو 
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أن هناك فرقا بني العلم يف احلالتني. أي أن علم الناس مبعظم الذنوب يف 

األسد  يعدونه كولكن ال إلمثاون ستنكرحق اهللا ناقص. ال شك أم ي
والثعبان. بل يظنون يف قرارة قلوم خفية أن هذه العقوبـات ليسـت   

أم ال؟.  إن كان موجودا ؛يشكون يف وجود اهللا أيضاأم يقينية، لدرجة 
وإذا كان موجودا فال يعلم إن كان للروح بعد املمات من بقـاء أم ال؟  

من عقوبة أم ال؟ ممـا ال   اآلثامهذه  وإذا كان هلا بقاء فال يعلَم هل على
شك فيه أن هذه الشبهة كامنة يف قلوب األغلبية الساحقة منهم وهـم  
  ليسوا مطلعني عليها. لكنهم جيتنبون مجيع مواضع اخلوف الـيت أوردت
أمثلة عليها وهم موقنون بأم لو اقتربوا منها هللكوا، فال يقربوا قط. 

  فروا منها صارخني. ل الفتاكة بل لو صادفتهم هذه األشياء
 فاحلقيقة أن اإلنسان عندما يرى هذه األشياء بأم عينه يتسىن له علم
حقيقي بأن استخدامها يؤدي إىل هالك حمتوم. ولكن ال يتسىن العلـم  
اليقني يف األوامر الدينية، بل هو ظن حمض. إذ يرى تلك األمـور بـأم   

ـ  ذنوب ال تـزول قـط   عينه، أما هذه فليست إال قصصا حمضة. وال
بالقصص وحدها. لذا أقول لكم صدقا وحقا بأنه لو صلب ألف مسيح، 
دع عنك مسيحا واحدا، ملا كان بوسعهم أن يهبوكم جناة حقيقية قط 

إال خوف كامل أو حب كامل. وموت املسيح  اإلمثألنه ال خيلِّص من 
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 على الصليب كذب حبد ذاته أوال وقبل كل شيء، مث ليست لـه أدىن 
  . اآلثامعالقة بوضع حد لثورة 

 ،اعلموا أن هذا االدعاء واقع يف حجب الظالم، ال تشهد له جتربـة 
   وال عالقة النتحار املسيح بغفران ذنوب اآلخرين. إن فلسـفةَ النجـاة

يف هذا العامل. ولكن  اآلثاماحلقيقيةَ هي أن يتخلّص اإلنسان من جحيم 
يجة هذه القصص؟ هل حظي أحد نت اآلثامفكّروا هل جنومت من جحيم 

بالنجاة يوما نتيجة هذه احلكايات السخيفة اليت ال متت إىل احلقيقة بصلة 
وليست هلا أدىن عالقة بالنجاة احلقيقية؟ احبثوا يف الشرق، واحبثـوا يف  
الغرب لن جتدوا أناسا توصلوا بواسطة هـذه القصـص إىل الطهـارة    

 اآلثـام فال ينفر اإلنسان بسببها مـن   احلقيقية اليت تري اهللا تعاىل عيانا،
فحسب بل تبدأ متعة الصدق بصورة اجلنة، وتسيل روح اإلنسان كاملاء 

زيل ظلمة الـنفس  يوختر على عتبات اهللا، وينـزل النور من السماء و
البيت من كل اجلوانب يف وضـح النـهار   نوافذ كلها، كما لو فتحتم 

يتكم على الفور. ولكن إذا ترون قانونا طبيعيا أن ضوء الشمس يدخل ب
مغلقة فلن يدخل الضوُء بيتكم مبحض قصة أو حكاية. فال لنوافذ أبقيتم ا

. النوافذبد لكم للحصول على الضوء من أن بوا من مكانكم وتفتحوا 
عندها سوف يدخل الضوء بيتكم تلقائيا ويضيئه. هل ألحد أن يـروي  

أن يصل إىل نبع املاء باذال كل ظمأه مبجرد التفكري باملاء؟ كال، بل عليه 
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ما يف وسعه، ويضع شفتيه على املاء الزالل، عنـدها سـريتوي باملـاء    

  العذب. 
وحرارا هو الـيقني.   اآلثامحرقة به فاملاء الذي سترتوون به وتزول 

. ما مـن صـليب   اآلثامال وسيلة سواه حتت أدمي السماء للتزكية من 
ن كفارة ميكن أن متنعكم من اتباع ، وما ماإلمثيستطيع أن خيلّصكم من 

األهواء النفسانية إذ ال عالقة هلذه األشياء بالنجاة احلقيقية قط. افهمـوا  
احلقائق وتأملوا يف الصدق، وحمصوه كما متحصون األشياء الدنيويـة؛  
عندها ستعرفون سريعا أنه ما من نور خيلّصكم من ظلمة النفس سـوى  

أن يغسل أرجاسكم الباطنية سـوى   شيئاع . وال يساحلقيقي نور اليقني
املاء النقي للبصرية الكاملة، وال ميكن أن تزول حرقتكم ولوعتكم قـط  
بغري زالل رؤية احلق. كاذب ذلك الذي خيربكم خبطط أخرى، وجاهل 
ذلك الذي يريد أن جيرب عالجا آخر. فهم ال يهبـونكم نـورا بـل    

يعطونكم ماء عـذبا بـل    يسقطونكم يف هوة الظالم أكثر فأكثر. وال
يزيدون احلرقة واللوعة. لن ينفعكم دم إال الذي يتولد فـيكم بغـذاء   
اليقني. ال ميكن أن ينقذكم صليب إال صليب الصراط املسـتقيم؛ أي  
الصرب على الصدق واحلق. فافتحوا عيونكم وانظروا، أليس صـحيحا  
أنكم ترون بواسطة الضوء فقـط ال بواسـطة أي شـيء آخـر، وال     

ستطيعون أن تصلوا إىل الغاية املنشودة إال بالسلوك علـى الصـراط   ت
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املستقيم؟ األشياء الدنيوية قريبة منكم وأمور الدين منكم بعيدة. تأملوا 
على األقل فيما هو قريب منكم وافهموا القانون اجلاري فيه مث قيسـوا  

 هو الوحيد الذي سن هذين القانونني. من مـنكم  �عليه البعيد، ألنه 
يستطيع أن يرى دون العني، أو يقدر على أن يسـمع بغـري األذن، أو   
يتكلم إال باللسان؟ فلماذا إذًا ال تستفيدون من هذا القانون يف األمـور  

هار وأنتم متتلكون عيونا؟ يكاد ينالروحانية؟ هل لكم أن تقفوا يف مكان 
انا؟ تتنبهون إىل صوت يخربكم مبجيء اللصوص وأنتم متتلكون آذ أوال

أَوال تنتبهون، مع امتالككم لسانا مييز لكم بني الـمر واحللو، فتأكلون 
األشياء الـمرة السامة اليت تقطع لسانكم وتفسد معدتكم، وتتسبب يف 
التقيؤ والتهاب اجلسد ولك يف اية املطاف؟ فافهموا من هذه األعضاء 

أن تنالوا نورا يـريكم   إىلأيضا من أجل احلياة الروحانية  بأنكم حباجة
سوَء الطرق السيئة، وأن يتناهى إىل آذانكم صوت يبعدكم عن طـرق  
اللصوص والسارقني، وأن حتظوا حباسة التذوق لتميزوا ا بـني احللـو   
والـمر وبني السم والترياق. فهذه هي األمور اليت جيب عليكم طلبها 

ال أن تنالوا النجـاة بـدم   لتنجوا من اهلالك. ليس ممكنا حبال من األحو
أحد دون احلصول على النور وببقائكم عميانا. النجاة ليست بشـيء  

الدنيا، بل النجاة احلقيقية والصادقة تتسىن يف هذا العامل.  هذه ينال بعد
إا نور ينـزل على القلوب ويري ما هي هوات اهلـالك. اسـلُكوا   
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. اخلُقوا احلرقة يف قلوبكم به إىل اهللا تعاىلا مسلك احلق واحلكمة تصلو

  إىل احلق.  التوجهلتتمكنوا من 
  ـتومي ،الطبع الذي هو كئيب القلب الذي هو فاتر، وتعيس شقي
الضمري الذي ال ملعان فيه. فال تكونوا أقلّ من دلوٍ يدىل يف البئر فارغـا  

حبيـث   حىت املـاء وخيرج منها مليئا. وال تكونوا كغربال ال يستقر فيه 
خله من طريق وخيرج من طريق آخر. اسعوا أن تكونـوا سـليمني   يد

نيى الطمع يف الدنيا رارة احلوتزول عنكم  ،معافمالـيت ال  السامة لـح
وال ذوق طبيعي يف اللسان  مسع يف اآلذان وال عنييبقى بعدها نور يف األ

عـوا  وال قوة يف اليدين والقدمني. اقطَعوا عالقة لتنشأ عالقة أخرى. امن
القلب من جانب ليجد طريقا إىل جانب آخر. ارموا دودة الدنيا الدنيئة 
بعيدا لتعطَوا جوهرة مساوية المعة. ارجعوا إىل مبدئكم، أي املبدأ حني 

  أُحيِي آدم بروح اهللا لتنالوا احلُكم على األشياء كلها كما ناله أبوكم.
ابعة ويكاد أي قربت الساعة الر لقد مضى النهار وحان وقت العصر

يسدل ستاره، والشمس موشكة على الغروب، فـانظروا اآلن إن   الليل
كنتم ناظرين، وإال فماذا ترون بعد ذلك؟ قدموا قبل الرحيل طعاما لكم 

ـ  موا لكسوتكم لباسال أشـواكًا   امن الطيبات ال من احلجر واملدر. قد
ة املولود قـد  وكأل. اإلله الذي خيلق احلليب يف األثداء قبل والد وعشبا

مـن  ، ليرضعكم احلليـب  مرسال يف عصركم ويف بالدكم ،أرسل لكم
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. فهو الذي سيرضعكم حليب اليقني الذي هو أكثر نصوعا ثدييه كاألم
من كل األشربة. فإذا كنتم قد ولـدمت   ورفاهيةمن الشمس وأكثر متعة 

 سترضـعون حليبـا  فأحياء ال أمواتا فتعالوا وأسرِعوا إىل هذا الثـدي  
طازجا. وارموا من أوانيكم ذلك احلليب غري الطازج الذي عفَّنته الرياح 
الكريهة، وتولّدت فيه ديدان ال تروا. إنه ال يستطيع أن ينوركم بـل  
سيعكِّر صفو طبيعتكم فور دخوله بطنكم ألنه مل يعد اآلن حليبـا بـل   

ـ  يض، صار مسا. ال تستحسنوا كل بياض ألن بعض السود خري من البِ
كما أن الشعر األسود يدل على قوة الشباب، ويدل الشعر األبيض على 

واهلرم. كذلك إن بياض الرياِء وإظهار احلسنات ال ينفع  واهلزل الضعف
 ،شيئا. بل املذنب البسيط خري من املرائي ألنه ال خيفي ذنبـه بـالزيف  
ء فأقول صدقا وحقا بأنه أقرب إىل مغفرة اهللا. ال تعتمدوا علـى أشـيا  

ليست يقينية وال يرافقها نور حقيقي وال حتالفها فلسفة صادقة، فهـي  
سبل اهلالك كلها. افحصوا رغبات قلوبكم لتعرفوا ما الذي ترغب فيه، 

  وكيف تستطيع أن تبتعد عن السيئة؟
؟ هل لقلب أن يقبـل أن  ناجع هلمأي عالج يشهد به ضمريهم أنه 

تقول التجربة بأا تشـجعه  ؟ بل اإلمثكفارة املسيح تردعه عن ارتكاب 
قـد   آثامهأكثر من ذي قبل، ألن املعتمد على كفارة املسيح يعرف أن 
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 طلَع على سملن يرتكبه حبال من األحوال  اإلمثكُفِّر عنها. ولكن الذي ي

  ألنه يرى يف ذلك هالكه. 
لقد أُرسل من اهللا تعاىل شخص ينوي أن يوصلكم إىل علـم تـرى   

 اإلمثوترى سم السيئة أيضا. عندها سـتفرون مـن    �قلوبكم به اَهللا 
هي أن تنشر تعليم هلذه الة احلقيقيةُ  املهمةتلقائيا فراركم من األسد. ف

اهللا وآياته يف العامل ليطّلع الذين يبحثون عن النجاة يف الصليب وكفارة 
 املسيح على ينبوع النجاة احلقيقية. النجاة احلقيقية ال تكمن يف مياه فيها

جزٌء واحد من املاء وعشرون جزءا من الوحل واألوساخ. بل املاء الذي 
يغسل القلوب ينـزل من السماء يف وقته املناسب. والقناة اليت جتـري  

ذا املاء تكون خالية متاما من الوحل واملاء الوسخ، فيسـتخدم   لوءةمم
نزر يسري الناس ماءها النقي والعذب. أما القناة اجلافة اليت ليس فيها إال 

من املاء الراكد العفن فال ميكن أن تتمتع باللطافة والنقاوة بل خيالطهـا  
قدر كبري من الوحل، وتتبول فيها دواب كثرية وتتربز. كذلك القلـب  

ماًء اليت  ملوءةيقينا، فمثله كمثل القناة املعطي معرفة اهللا ورزق الذي أُ
القلوب سكينة ويزيل  تسقي مزارع كثرية، وماؤها النقي والبارد يهب
نفسه فقط بل يطهر يف احلرقة من األكباد. وهذا املاء ليس نقيا وطاهرا 

أيضا، ألنه يهب احلكمة والفطنة اليت تزيل الصدأ من القلوب وتنفّر من 
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. أما الذي مثله كمثل املاء القليل املختلط بالوحل فال يفيد اخللق اآلثام
   شيئا، وال يستطيع أن يطهر نفسه.

ما زال الوقت متاحا، فاضوا واحبثوا عن ماء اليقني تنالوه، وازخروا 
كالبحر بكثرة اليقني. ابتعدوا عن الذنب متطهرين من رجس كل شك 
وشبهة. هذا هو املاء الذي سيغسل نقوش الذنب ويطهر لوح صدركم 
ويعده لقبول النقوش الربانية. ال تستطيعون حمو حروف النفسانية مـن  

القلب بأي حال ما مل تنظفوه مباء اليقني النقي. اعقـدوا العـزم    لوح
لتوفَّقُوا، واحبثوا ليهيأ لكم. لينوا قلوبكم لتفهموا هذه األمور، فالقلوب 
القاسية ال ميكن أن تفهم احلقائق. هل تظنون أنكم تستطيعون أن تنفروا 

لوبكم، ودون من الذنوب نفورا حقيقيا دون أن تترسخ عظمة اهللا يف ق
أن يتجلّى عليكم جالل اهللا احلي، وتنكشف لكم قدرته، وميتلئ القلب 

  وقانون واحد. وإله واحد بنور اليقني؟ كال، بل هناك سبيل واحد 
األرديـة،   )مقارنة األديـان ( "ريفيو آف ريليجنـز" (نقال عن جملة

لثاين ، العدد يناير/كانون ا٣٠إىل ٩؛ الصفحات من ١الد األول، الرقم
  م)١٩٠٢
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ة الشأن وذات بال من بـني  إن مسألة النجاة والشفاعة مسألة جليل

ها مجيع أهداف االلتزام بالدين، وهـي  نداملسائل الدينية لدرجة تنتهي ع
آية جلية وبينة الختبار صدق دين وحقّانيته، ويعلَم بناء عليها بكل يقني 
واطمئنان صدق أي دين وإن كان من عند اهللا يف احلقيقة. وصـحيح  

أو مل يرِ يف فرقته  ةسليم ةألة بطريقمتاما أن الدين الذي مل يبني هذه املس
دليل آخـر  إىل مناذج احلائزين على النجاة بتميز بين وجلي، فال حاجة 

على بطالنه. أما الدين الذي كَشف عن حقيقة النجاة بكمال الصحة، 
وليس ذلك فحسب، بل قدم أيضا يف عصره أناسا نفخت فـيهم روح  

  ق ومن عند اهللا. النجاة بالكامل، فقد ختم أنه صاد
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 ،وصوالت الـنفس والـزالت   ،بسبب مئات أنواع الغفلة واحلُجب

 ،والعثار يف كل خطوة واألخطار املتتالية ،والضعف واجلهل والظلمات
فإن كل  ،والوساوس وآفات الدنيا وبالياها املختلفة األصناف واأللوان

نقذه من مجيع إنسان بطبيعته يشعر يف قلبه بأنه حباجة حتما إىل يد قوية ت
فال يستطيع أن يثق بنفسه حلظة  ،ألنه ضعيف بطبيعته ؛هذه املكروهات

واحدة بأنه قادر بنفسه على اخلروج من ظلمات النفس. هذه شـهادة  
ضمري اإلنسان، وإضافة إىل ذلك لو متعن املرء يف املوضوع لوجـد أن  

يف ذروة  العقل السليم أيضا يقتضي شفيعا من أجل النجاة ألن اهللا تعاىل
التطهر والتقدس، واإلنسان يف الدرك األسفل من الظلمـة واملعصـية   
والكدورة، وبسبب فقدان الصلة والتشابه ال تستحق فئة عامة الناس أن 
حتظى بالنجاة بنيل الفيض من اهللا مباشرة. لذا فقد اقتضت حكمـة اهللا  
ورمحته أن يكون بعض الكمل الذين هلم أفضلية خاصة مـن حيـث   

. وينبغي أن يكون هؤالء من الـذين  وبني البشر �واسطةً بينه طرم ف
حازت فطرم جزءا من الصفات الالهوتية وجـزءا مـن الصـفات    

ليقتبسوا نصيبا من فيض اهللا بسـبب عالقتـهم بـالالهوت     ؛الناسوتية
، نالوه من األعلى ايوصلوا إىل األسفل فيضبسبب عالقتهم بالناسوت، و

ك بسبب عالقتهم بالناسوت. صحيح متاما القول بأن وذل ،أي إىل البشر
هؤالء الناس ميتازون عن غريهم من البشر بوجه خاص بسبب زيـادة  
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لقم خألن احلمـاس   متاما؛آخر  كمال الالهوت والناسوت فيهم وكأ
الذي يعطَونه إلظهار جالل اهللا وعظمته، والقدر الذي تمأل به قلـوم  

الذي يعطَون من احلماس ملواساة البشر، إمنا بعواطف اإلخالص، والقدر 
  هو أمر يفوق العادة لدرجة يتعذر على اآلخرين تصوره. 

من اجلدير بالذكر أيضا بأن هؤالء الناس ال يكونون على مسـتوى  
واحد بل حيتل بعضهم مرتبة عليا من حيث الفضائل الفطرية ومنهم من 

ي عقل سليم يفهم جيدا أن هم دون ذلك وهلم جرا. والضمري النقي لذ
رهـا يف النظـام   ائمسألة الشفاعة ليست خمترعة أو خمتلَقة بل يوجد نظ

الذي وضعه اهللا تعاىل منذ القدم، وتوجد شهادات صـرحية عليهـا يف   
  نواميس اهللا يف الطبيعة. 

الزوج  يعينشفع" الواآلن، جيب أن تفهم فلسفة الشفاعة على أن "
هم ملوِتر. ففي كلمة "الشفاعة" إشارة إىل أمر هو خالف اويف العربية 

وهو من صفات الشفيع أن يكون حائزا على االحتاد مع الطرفني؛ مبعىن 
حـىت يصـبح لـه     �أن يكون من ناحية على عالقة متينة مع اهللا 

كالشفْع والربط بسبب كمال االحتاد، كذلك جيب أن يكون علـى  
. فـاحلق أن  ممن أعضـائه عالقة متينة مع املخلوق أيضا وكأنه جزء 

 يف أن  حتقُّق تأثري الشفاعة يعتمد على هذين اجلزأين. وهذا هو السـر
حكمة اهللا خلقت آدم على هذا النحو إذ أنشأت يف فطرته نوعني من 
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العالقة منذ البداية؛ فمن ناحية أنشأت عالقته باهللا تعاىل كما جاء يف 

خت فيه مـن روحـي فَقَعـوا لَـه     فَإِذَا سويته ونفَ�القرآن الكرمي: 
يناجِديتـبني مـن   ٢فورا له ساجدين ،قعوا أيها املالئكةف، أي �١س .

                                                           

 ٣٠احلجر:  ١
: يف هذه اآلية إشارة إىل سر عميق ميثّل عالمة الكمال البالغ منتـهاه،  احلاشية ٢

وهو أن اإلنسان يف البداية ميلك صورة اإلنسان فحسب، ولكنه يكون بال حيـاة  
ليا وال روحانية فيه من أي نوع. ففي هذه احلالة ال خيدمه املالئكة ألنه يكون داخ

قشرا دون مغزى. مث يأيت رويدا رويدا على اإلنسان السعيد زمن يتقرب فيـه إىل  
اهللا كثريا. وحني تصبح نفسه مقابل نور اهللا ذي اجلالل متاما وال يبقـى بينـهما   

دون أدىن تأخري نور األلوهية الـذي   حجاب ليحجب هذا النور، يدخل اإلنسانَ
ميكن بتعبري آخر أن نسميه "روح اهللا". وتلك هي احلالة اخلاصة اليت قيل عنها يف 

ليس تكلفا - كالم اهللا بأن اهللا نفخ روحه يف آدم. ويف هذه املرحلة يؤمر املالئكة
م له أي يطيعوه طاعة كاملة وكأ، أن يسجدوا له -وال كأمر من أوامر الشريعة

ساجدون. هذا األمر يالزم فطرة املالئكة وليس أمرا مستحدثا. أي أن املالئكـة  
بطبيعتهم يشعرون بأن من واجبهم أن خيروا خلدمة الشخص الذي يأيت منصـبغا  
بصبغة اهللا تعاىل، وهذه األمور ليست قصصا يف احلقيقة بل قد جرت سنة اهللا يف 

قيقة علمية. فتلك احلقيقة العلميـة  القرآن الكرمي أن تكون حتت هذه القصص ح
هنا هي أن اهللا تعاىل أراد أن يبني يف هذه القصة ما هي عالمة اإلنسان الكامـل،  

إن عالمة اإلنسان الكامل هي أال يكون حظه ناقصا من أي جهة من  )١( فقال:
حيث خلق اإلنسان، وتكون أعضاؤه الروحانية واجلسدية قد نالت حظا كـامال  

  ق البشري وتكون فطرته على اعتدال كامل. من حيث اخلل
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نفخ يف آدم روحه بعد خلقه فورا  �جبالء أن اهللا  املذكورة آنفا اآلية
. وفعل ذلك كي تكون لإلنسان عالقـة  �معه  يةوأنشأ عالقة فطر

ا من جانب آخر أن تكون له . كذلك كان ضروري�فطرية مع اهللا 
عالقة فطرية مع الذين يسمون بشرا، ألنه عندما يكـون وجـودهم   
مستمدا من آدم، أي عظامهم من عظامه وحلمهم من حلمه، فسينالون 
حتما نصيبا من هذه الروح اليت نفخت يف آدم، لذا سيكون آدم شفيعا 

سـبب نفـخ   هلم بصورة طبيعية، ألن الصدق الذي أُودع فطرة آدم ب
أيضا الشخص الذي خرج منه، كمـا   نصيبا منه الروح ال بد أن ينال

هو واضح أن ولد كل حيوان يأخذ نصيبا من صفاته وأفعاله. وهـذه  
هي حقيقة الشفاعة أن يأخذ الوارثُ الفطري نصيبا من مورثه. ألنـه  
كما بينت من قبل أن كلمة "الشفاعة" مستمدة من مصدر "الشـفع"  

                                                                                                                              

) العالمة الثالثة هي ٣) العالمة الثانية هي أن تكون الروح اإلهلية قد دخلته. (٢(
أن يسجد له املالئكة. أي يكون مجيع املالئكة يف السماوات واألرض مسـخرين  

  ته. مشيئكخدام له ويعملوا حبسب 
يرافقه أيضا جـيش مالئكتـه كلـهم     احلق أنه عندما يكون اهللا تعاىل مع عبده

وخيضعون له؛ فينصرونه يف كل موطن وعند مواجهتـه أي موقـف صـعب،    
ويكونون على أمت االستعداد لطاعته يف كل حني وآن، وكأم يسجدون له دائما 
ألنه خليفة اهللا. لكن ال يفقه هذه األمور ذوو األفكار األرضية ألـم مل يعطَـوا   

 اوية، منه. نصيبا من الروح السم
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 الزوج، فالذي يكون بفطرته زوجا لشخص آخر سـيأخذ  الذي يعين

نصيبا من صفاته حتما. فعلى هذا املبدأ جتري سلسلة التوارث اخلَلقي؛ 
اإلنسان ينال نصيبا من قوى اإلنسان، والـمهر يقتـبس   ولدأي أنّ 

نصيبا من قوى الفرس، وولد الشاة يستمد نصيبا من قواهـا. وهـذه   
االستفاضة من الشفاعة، ألن أصل الشفاعة  الوراثة تسمى بتعبري آخر

هو "الشفع" أي الزوج. إذًا، فإن مدار االستفاضة من الشفاعة كله أن 
تكون بني املستفيض والذي يريد االستفاضة من شفاعته عالقة فطرية 
لتنال فطرته أيضا كل ما أُودعت فطرة الشفيع. إن هذه العالقة كمـا  

من اهللا، مبعىن أن كل إنسان جزء  هي موجودة يف فطرة اإلنسان كهبة
من إنسان آخر، كذلك هي يف ازدياد مستمر من حيـث الكسـب   
أيضا، مبعىن أنه عندما يود أحد أن يزداد حبه للخلق ومواساته هلـم،  
وهذه موجودة يف فطرته سابقا، فيزداد فعال بقـدر دائـرة فطرتـه    

حد حبا ألحد حبيث يزداد أ احلبوعالقته؛ فبناء على ذلك متوج قوة 
حىت ال يستقر له قرار دون أن يراه، فتؤثر شدة حبه على قلب اآلخر 
يف اية املطاف. من حيب أحدا إىل أقصى احلدود يطلب له اخلري أيضا 
بوجه كامل وصادق. فهذه الظاهرة ملحوظة وحمسوسة يف األمهـات  

  جتاه أوالدهن. 
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بالعالقـة   إذًا، إن أصل الشفاعة هو احلب حني يكـون مصـحوبا  
مسـتحيل دون   الذي هو شرط للشـفاعة  الفطرية، ألن كمال احلب

العالقة الفطرية. وإليداع هذه العالقة يف فطرة اإلنسان مل خيلق اهللا حواء 
وخلَق �منفصلة بل أخرجها من ضلع آدم، كما قال يف القرآن الكرمي: 

لتكون عالقة  .. أي خلق زوج آدم أي حواء من وجوده�١منها زوجها
آدم مع حواء وأوالدها طبيعية ال مصطنعة. وفعل ذلك لتدوم العالقـة  
واملواساة بني بين آدم ألن العالقات الطبيعية ال تنفك، ولكن العالقـات  
غري الطبيعية ال تدوم، ألنه ال يوجد فيها جذب متبادل كما يف العالقـة  

  الطبيعية. 
بيعية كلتا العالقتني اللـتني  باختصار، فقد خلق اهللا تعاىل بصورة ط
  كانتا ضروريتني آلدم؛ مع الناس ومع اهللا. 

يتبني من هذا البيان بكل جالء أن اإلنسان الكامل الذي حيق لـه  
أن يكون شفيعا هو ذلك الذي يكون حائزا على نصيب كامل مـن  
هاتني العالقتني، وال ميكن ألحد أن يكون إنسانا كامال دون حيازة 

. لذا فقد جرت سنة اهللا من بعد آدم أن جعلت هاتان هذين الكمالني
إنسان كامل ميكن أن يكون شفيعا. أوال: كل العالقتان ضروريتني ل

نفخت فيهم الروح السماوية فاتصل اهللا تعاىل م وكأنه نزل فيهم. 
                                                           

 ٢النساء:   ١
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إن عالقة الزواج بني البشر اليت أُحكمت باحلـب واملواسـاة   ثانيا: 

ونتيجة ، جعلت تتجلّى فيهم أكثر من غريهماء املتبادلة بني آدم وحو
لذلك رغبوا يف الزوجات أيضا. وهذه أول عالمة على أم يتحلَّون 
بعاطفة مواساة البشر. وإىل ذلك يشري احلديث الشريف الذي جـاء  

أهله".. أي أنّ أكثركم مواساة لبين البشر هو بفيه: "خريكم خريكم 
الذي يعامل زوجتـه بـالظلم    من حيسن معاملة زوجته أوال. ولكن

والشر ال ميكن أن يعامل اآلخرين باخلري، ألن اهللا تعـاىل خلـق آدم   
وجعل زوجته أول مصداق حلبه. فالذي ال حيب زوجته أو ليست له 
زوجة أصال فهو ساقط عن مرتبة اإلنسان الكامل، ويعوزه شرط من 

صـمة.  شرطَي الشفاعة؛ لذا ال حيق له الشفاعة وإن كان حيظى بالع
ولكن الذي ينكح زوجة يضع لنفسه أساسا ملواساة البشـرية، ألن  
الزوجة تكون سببا لعالقات كثرية، إذ تنجب األوالد فيصبح هلـم  
زوجات، فتكون هناك جدات لألوالد من األم وأخوال وغريهم من 
األقارب. وبذلك يعتاد مثل هذا اإلنسان علـى املواسـاة تلقائيـا.    

ه وتعطي اجلميع نصيبا من مواساته. أما الذين فتتوسع دائرة عادته هذ
يتربون كالرهبان فال جيدون فرصة لتوسيع دائرة عادم هذه فتبقـى  

  قلوم قاسية ومتصلبة.  
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احلق أنه ال عالقة حقيقية للعصمة بالشفاعة، ألن مفهـوم العصـمة   
يقتصر على أن يعصم اإلنسان من اآلثام فقط. واملراد من اإلمث أن ينقض 

  . ١املرء أمر اهللا عمدا ويستحق العقاب
فمن الواضح أنه ال تالزم ذاتيا بني العصمة والشفاعة، ألن األطفال 
غري املدركني واانني بالوالدة أيضا أبرياء حبسب الشرح املذكور آنفا 
ألم ال يقدرون على أن يرتكبوا إمثا عمدا وال يستحقون عقابا عند اهللا 

                                                           

 ١
: ما دام معىن اإلمث من منطلق العقل والعدل هو أنه يطلق علـى فعـل   احلاشية 

حني ينقض به اإلنسانُ أمرا من أوامر اهللا فهو يستحق عقابه، ففي هـذه احلالـة   
  يكون وجود أمر اهللا ضروريا قبل صدور اإلمث، وأن يكون قد بلغ أيضا مرتكـب

قل أن حيكم على مرتكب اإلمث أنه قد استحق العقوبة فعال نتيجة اإلمث، وميكن للع
  ارتكابه هذا الفعل. 

): زيد يسكن يف بلد ناٍء مل تبلغه شريعة اهللا. فإذا نقض حكما أو االستثناء(أمثلة 
ألنه مل يطّلع علـى   �أكثر من أحكام الشريعة فلن يعد جمرما لنقضه أوامر اهللا 

أ بعبادة األصنام يف حال رجاحة عقله وفهمه واحنرف عـن  الشريعة. ولكنه إذا بد
وحدانية اهللا، فهو جمرم وإن مل تبلغه الشريعة ألن التوحيد الذي جاء بـه القـرآن   
ليس باألمر الذي ليس منقوشا يف فطرة اإلنسان مثل ثالوث املسيحيني، بل هـو  

ـ  يس ضـروريا  حمفور يف فطرة البشر منذ األزل. لذا فإن إطّالعه على الشريعة ل
لنقضه بل إن وجود العقل اإلنساين هو الضروري فقط. وإذا كانـت الشـريعة   
 دعموجودة وبلغت أحدا ولكنه غري مدرك أو جمنون وارتكب يف هذه احلالة فعال ي
عند الشريعة إمثا؛ فلن يستحق العقوبة ألنه مل يعطَ العقل اإلنساين. فهو بريء مع 

 وجود الشريعة، منه.
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مل. فهـم يسـتحقون دون شـك أن يعـدوا     نتيجة ارتكام أي ع

معصومني. ولكن هل حيق هلم أيضا أن يكونوا شفعاء للناس ويسـموا  
 عصمة أحـد  تبني من ذلك بوضوح أنه ال عالقة حقيقية بنييمنجني؟ ف

منجيا. وال يعقل قطعا أن يكون هناك عالقة حقيقية بني العصمة  وكونه
ا أنه ضروري للشـفيع أن يتحلـى   والشفاعة. غري أن العقل يدرك جيد

بكلتا العالقتني املذكورتني من قبل. وحيكم العقل دون أدىن تردد أنه إذا 
، أي أن تكون له صلة متينة باهللا تعاىل ني الصفتنيهات ىحدإ فيهوجدت 

من ناحية، ومن ناحية أخرى يكون على عالقة قوية مع اخللق مبنية على 
الشخص سيشفع حبماس قليب للـذين   احلب واملواساة؛ فال شك أن هذا

مل يقطعوا عالقتهم به قصدا، وستقبل شفاعته، ألن الذي أُودعت فطرته 
بسبب حبه التام هللا تعـاىل   جاذبا للفيض حتماكون يهاتني العالقتني س

مث يوصل الفيض نفسه إىل اخللق نتيجة حبه التام هلم أيضا. وهذه هـي  
ري آخر. ومن احملتوم للشفيع كما قلـت  الكيفية اليت تسمى الشفاعة بتعب

قبل قليل، بأن يكون على عالقة متينة باهللا تعاىل وكأن اهللا قد حـلّ يف  
قلبه، وتكون بشريته قد ماتت كليا وظهر التجلّي الالهويت يف كل ذرة 

لى عتبات اهللا بعد الذوبان كاملاء، وبـذلك  عمن كيانه، وسالت روحه 
  . قد بلغت منتهى قرب اهللا تعاىل
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كذلك من الضروري أيضا للشفيع أن يكون قلبـه خفاقـا بشـدة    
مواساةً ملن يشفع له وكأنه على وشك أن يغشى عليه، وكأن أعضـاءه  
على وشك االنفصال عن جسده من شدة القلق واالضطراب، وكـأن  
حواسه متشتتة. وتكون مواساته قد أبلغته درجةً تفـوق مكانـة األب   

صح أمني. فعندما تتولد فيه هاتان احلالتان، وتفوق كل مواسٍ ونا ،واألم
يصبح زوجا من حيث مقام الالهوت، وزوجا من ناحية أخـرى مـن   
حيث مقام الناسوت أيضا. عندها تكون كلتا كفّتي امليزان متساويتني. 
 أي يكون مظهرا كامال لالهوت ومظهرا كـامال للناسـوت أيضـا،   

  .... وسيكون يف كلتا احلالتني بصورة الربزخ. مثل
 	فقد قال اهللا تعاىل يف القرآن الكرمي أنّ الـنيب  

* لَّىثُم دنا فَتد�شفيع مشريا إىل هذا املقام للشفاعة: 
أي صعد هذا الرسول إىل اهللا واقترب منه  �١فَكَانَ قَاب قَوسينِ أَو أَدنى

قدر اإلمكان واجتاز كماالت القرب كلها، ونال حظا كامال من مقام 
هوت، مث رجع إىل الناسوت رجوعا كامال، أي أوصل نفسـه إىل  الال

مثل  ،منتهى العبودية، ونال حظا كامال من مستلزمات البشرية الطاهرة
مواساة البشر وحبهم الذي يسمى كمال الناسوت. وبذلك بلغ درجة 
الكمال يف حب اهللا، وكذلك بلغ الكمال يف حب البشر. فما دام قـد  

                                                           

  ١٠، ٩ النجم: ١
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- كامل، مث تدلّى بوجه كامل إىل البشر؛ لذا صـار  دنا إىل اهللا بوجه

كوتر بني قوسني، فوجد فيه الشرط  -بسبب تساوي القرب من اجلهتني
 	الواجب وجوده يف الشفاعة. وشهد اهللا تعاىل يف كالمه ايد أنـه  

  صار بني نوعه وبني ربه كالوتر بني القوسني. 
قُـلْ إِنَّ صـلَاتي   �بـه:  ويقول اهللا تعاىل يف آية أخرى عن مقام قر

نيالَمالْع بي ِهللا راتممو اييحمي وكسنأي أخبِر النـاس بـأن   �١و ،
وجودي قد فين متاما وصارت جلّ عبادايت هللا تعاىل. وهذه إشارة إىل أن 

تكـون   حبيثاإلنسان ال يستطيع أن يعبد اهللا خالصا ما مل يكن كامال 
يريد العظمـة والتبجيـل    حينذاكألنه  ؛لنفسهبعض عبادته هللا وبعضها 

لنفسه كما جيب تعظيم اهللا وتبجيله. هذه هي حقيقة العبادة. وكـذلك  
ألن العظمة والكربياء والقـدرة   ؛يكون جزء من عبادته للمخلوق أيضا

والسطوة اليت جيب ختصيصها هللا تعاىل يعطي جزءا من تلـك العظمـة   
، كذلك يعبد النفس واملخلوق، بل فكما يعبد اهللا .والقدرة للخلق أيضا

خيصص جزءا من عبادته جلميع األسباب السفلية أيضا بوجه عام، ألنـه  
يعد تلك األسباب شريكة يف نظام اإلفناء واإلبقاء بـإزاء مشـيئة اهللا   
وقدره. فمثل هذا اإلنسان الذي يشرك نفسه تارة يف عظمة اهللا ويشرك 

ميكن أن يكون عابدا صـادقا هللا   املخلوقات واألسباب تارة أخرى، ال
                                                           

 ١٦٣األنعام:  ١



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

  

�٩٥�

كافة أنواع العظمة والكربياء  يرد. بل العابد الصادق هو ذلك الذي �
والقدرة إىل اهللا تعاىل دون غريه. وعندما تبلغ عبادة أحد هذا املبلغ من 
التوحيد يعد عابدا حقيقيا هللا. وهذا اإلنسان كما يقول بلسـانه أن اهللا  

ك يشهد على وحدانية اهللا بفعله، أي بعبادتـه  واحد ال شريك له كذل
أيضا. فإىل هذه املرتبة الكاملة أشري يف اآلية املذكورة آنفا حيث أُمـر  

أن يعلن للناس أن عبادايت كلها هللا، أي ليس للنفس واملخلوق  	النيب 
  واألسباب نصيب منها. 

مث قال بعد ذلك بأن نسكي هللا وحده، وكذلك حيايت وممايت أيضـا  
   رب العاملني. هللا

اعلموا أن النسيكة تعين يف العربية الذبيحة، ومجعها نسك كما ورد 
يف اآلية. ومعناها اآلخر: العبادةُ. فقد استخدمت هنا كلمة تعين العبادة 
والذبيحة أيضا. وهذه إشارة إىل أن العبادة الكاملة الـيت ال تشـاركها   

احلقيقـة. والنسـيكة    النفس وال املخلوق وال األسباب هي نسيكة يف
الكاملة هي العبادة الكاملة يف احلقيقة. وأما قوله بعد ذلك إن حيـايت  
  وممايت هللا رب العاملني؛ فهذه العبارة اليت جاءت يف األخري هي شـرح
للنسيكة لئال يتوهم أحد أن املراد من النسيكة هو ذبح املاعز أو البقـرة  

حيـاي وممـاتي ِهللا رب   م�أو اإلبل، وليفهم بوضوح من العبـارة:  
نيالَمأن املراد من النسيكة أو القربان هنا هو التضحية بالروح. إن  �الْع
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كلمة "قربان" مستمدة من القرب. ويف ذلك إشارة إىل أن قرب اهللا ال 

  ينال إال حني يطرأ املوت على القوى واألعمال النفسانية كلها. 
التـام،   	عظيم على قرب الـنيب   نٌربهالباختصار، إن هذه اآلية 

كان فانيا يف اهللا إىل درجة صارت مجيع أنفـاس   	أن النيب ب إعالنو
حياته وموته هللا وحده، ومل يعد يف وجوده أي نصيب للنفس واملخلوق 
واألسباب. وخرت روحه على عتبات اهللا بإخالص حبيث مل تبق فيهـا  

 وجه جانبا مـن الشـرط   على أمت 	شائبة من غري اهللا. فبذلك أكمل 
الذي ال بد منه للشفيع. واجلملة األخرية يف اآلية املذكورة آنفا هـي:  

�نيالَمالْع بي ِهللا راتممو اييحوفيها إشارة إىل أن تضحيته  �م	إمنا  
هي ملصلحة العامل كله. واجلانب اآلخر لشرط الشفاعة هـو مواسـاة   

 �دنى فَتدلَّى�الكلمة الثانية من اآلية:  اخللق. ولقد كتبت قبل قليل أن
  أي: "تدلّى"؛ تدلُّ على املواساة نفسها. 

ليكن معلوما أن مصدر "تدلّى" هو "دلو"، ومعناه إرسال الـدلو يف  
البئر ليمتلئ ماًء. ومعناه الثاين هو اختاذ املرء أحدا شفيعا لـه. فمعـىن   

ىل الناس البعيدين بكمـال  إ -من أجل الشفاعة - "التدلّي" هو التوجه
املواساة والنصح، واالقتراب منهم كثريا، وإبعاد املـاء الكـدر عنـهم    

  وإعطاؤهم املاء النقي الطاهر. 
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ال  اوملا كان حب اهللا والوصول يف حبه إىل أعلى مقام القرب أمـر 
اليت  	يطّلع عليه سوى صاحبه، فقد كشف اهللا تعاىل عن أعمال النيب 

على كل شيء يف احلقيقة، وقد أُشربت كـل ذرة   �هللا تثبت أنه آثر ا
وجوده مرآة ملشاهدة جتليـات اهللا  فكان من كيانه حب اهللا وعظمته، 

كاملةً. وبقدر ما يستطيع العقل أن يتصور من عالمات حب اهللا الكامل 
  . 	فهي موجودة كلها يف شخص النيب 

سانه إليه أو من الواضح أن الذي حيب أحدا فإمنا حيبه إما بسبب إح
بسبب حسنه، ألن جتربة مجيع بين آدم املتفق عليها منذ خلق اإلنسـان  
تقول بأن اإلحسان يدفع إىل احلب. ومع أن هناك تفاوتا كـبريا بـني   
طبائع البشر إال أنه توجد يف كافة أفراد البشرية خاصية التأثرِ باإلحسان 

أنـه يتـأثر    لدرجـة  ،بقدر موهبتهم وإنشاِء حب احملسن يف قلـوم 
باإلحسان حىت اخلسة من الناس وقساة القلوب جـدا واللئـام مثـل    
اللصوص والنهاب وغريهم من ارمني الذين يكسبون معاشهم جبـرائم  

ب والسرقة الفرصة هص الذي شغله النلّخمتلفة أيضا. فمثال إذا أتيحت ل
ليال لقب بيتني وكان أحدمها بيت شخص أحسن إليـه فيمـا سـبق    ن
فلن يستحسن طبعه مع كونـه قـذرا إىل أقصـى     ،خر غريب عنهواآل

الدرجات أن يترك بيت الغريب عمدا وينقب بيت صديقه. بل هـذه  
الصفة توجد يف احليوانات والضواري أيضا، فضال عن اإلنسان، فهي ال 



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

  

�٩٨� 
اجم احملسن إليها. لقد جرب كثري من الناس طبيعة الكلب وسريته ذا 

للمحسن إليه. فال شك أن اإلحسان يـدفع إىل   الصدد وكيفية طاعته
ىل احلب كما هـو معلـوم ألن يف   إاحلب. كذلك احلسن أيضا يدفع 

سن متعةٌ. واإلنسان بطبعه مييل إىل أشياء يستمتع ا. وليس مشاهدة احلُ
املراد من احلسن هو مالمح اجلسد فقط مبعىن أن تكون العـني كـذا   

واللون كذا، بل املراد منـه هـو   واألنف كذا، وأن يكون اجلبني كذا 
احملاسن الذاتية والكمال الذايت واللطافة الذاتية اليت تنطوي على اجلذب 

اليت متدحها  زاياالنظري. إذًا، مجيع امل انقطاعبسبب الكمال واالعتدال و
فطرة اإلنسان تعد حسنا وينجذب إليها قلب اإلنسان تلقائيا. فمثال إذا 

فريد عصره لدرجـة ال يضـاهيه أحـد يف     كان هناك مصارع قوي،
املصارعة، وليس ذلك فحسب بل ميسك بيده األسود ويستطيع أن يهزم 
يف ميدان الوغى ألف شخص بشجاعته وقوته، ويقدر على أن خيلِّـص  
نفسه إن حاصره آالف األعداء، فإن هذا الشـخص سـوف جيـذب    

مـن قوتـه   القلوب تلقائيا، وسيحبه الناس حتما، وإن مل يسـتفيدوا  
وشجاعته عدمية النظري شيئا، وسواء أكان يسكن يف بلد بعيد مـا زاره  
أحدهم، أم كان يف زمن خال، فمع ذلك يسمعون قصصه باإلعجاب، 
وحيبونه بسبب مزاياه املذكورة آنفا. فما السبب وراء هذا احلب؟ هـل  
أحسن هذا الشخص إىل أحد منهم؟ معلوم أنه مل حيسن إىل أحـد. إذًا  



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

  

�٩٩�

هلذا احلب سبب إال احلسن. فال شك أن احملاسن الروحانية كلـها  ليس 
تدخل يف احلسن وتسمى حسن اخلُلق وحسن الصفات وتقابِل حسـن  
اخلَلق. والفرق بني اإلحسان وحسن األخالق وحسن الصفات هـو أن  
خلقا حسنا عند أحد وصفته احلسنة ستسمى إحسانا يف حالة واحـدة  

تفاد أحد من ذلك اخلُلق احلسن أو الصفة احلسنة. فقط؛ إذا استمتع واس
فالذي يستفيد من ذلك اخلُلق احلسن والصفة احلسنة يكون ذلك اخللق 
احلسن والصفة احلسنة إحسانا بالنسبة إليه وسيذكرها مدحا وشـكرا.  
أما بالنسبة إىل اآلخرين فيكون خلقه احلَسن حسنا. فمثال تكون صـفة  

حبق الذي استفاد منها ولكنـها سـتعد مـن    اجلود والسخاء إحسانا 
  الصفات احلسنة يف نظر اآلخرين. 

باختصار، إن قانون اهللا يف الطبيعة، كذلك سنة اهللا الـيت ال تـزال   
جارية منذ القدم بل منذ خلق اإلنسان تعلِّمنا أنه من احملتوم خللق صـلة  

كتبت قبل قليل  متينة باهللا تعاىل أن يستمتع املرء حبسنه وإحسانه. ولقد
أن املراد من اإلحسان هو مناذج األخالق اإلهلية اليت شاهدها اإلنسـان  
حبقّه بأم عينه، أي إذا تولّى اهللا تعاىل أحدا عند الفقـر وعـدم احليلـة    
والضعف واليتم، وقضى بنفسه حوائجه وتكفّله عند حاجاته، ونصـره  

دون مرشد أو  بنفسه �يف أحزان قاسية وقاصمة للظهور، وهداه  �
 هاد عند حبثه عن اهللا، فذلك إحسان. وكذلك املراد من احلسن صفات
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قدرة اهللا فمثال إن اهللا احلسنة نفسها اليت تالحظ بصورة اإلحسان أيضا، 

، وكذلك ربوبيتـه  اليت توجد فيه الكاملة ورِفقه ولطفه وربوبيته ورمحته
بكثـرة إلراحـة    والنعم األخرى كلها املوجودة ،امللحوظة بوجه عام

الناس، وكذلك علمه الذي يناله املرء بواسطة أنبيائه وينجو بسببه مـن  
 .أنه جييب أدعية املضـطرين واملنكـوبني   �اهلالك والدمار، وصفته 

كل هذه الصـفات   يتوب اهللا إليهم أكثر منهم، والذين يتوبون إىل اهللا
الصـفات   اإلهلية تدخل يف قائمة حسنه. فعندما يستفيد أحد من هذه

نفسها بوجه خاص، تصبح إحسانا بالنسبة إليه. والذي يرى صفاته هذه 
اليت هي حسنه ومجاله يف احلقيقة يف صبغة اإلحسان أيضا يتقوى إميانـه  
كثريا وينجذب إىل اهللا كما ينجذب احلديد إىل املغناطيس، ويزداد حبا 

ـ كثريا �عليه  ويتقوى توكّلههللا  ه بـأن  . وألنه يكون قد جرب بنفس
كثريا وينيب إليه  �خريه ومصلحته كلها منوطة باهللا فتتقوى آماله به 

بطبيعته ال تكلفا وال تصنعا، ويرى نفسه حمتاجا إىل نـوال نصـرة اهللا   
ة هذه بأنه سينجح حتما، ألنـه  كاملدائما، ويستيقن نظرا إىل صفاته ال

 �ه يكون قد شاهد بأم عينه كثريا من مشاهد فيض اهللا وجوده وكرم
فتتدفق أدعيته من عني القوة واليقني. وتكون عزميته قويـة ومحكمـة   
جدا. ويف اية املطاف تدامهه أنوار اليقني نتيجـة مشـاهدته آالء اهللا   
ونعمائه فتحترق ذاته كليا. وبسبب تصوره عظمة اهللا وقدرته بكثـرة  
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ه يف حياته عن جسد اإلنسان يصبح قلبه بيتا هللا. وكما ال تنفصل روح
كذلك ال حييد هو عن اليقني الذي أُعطيه من اهللا القادر ذي اجلالل بل 
جتيش بداخله روح طاهرة كل حني وآن، وينطق بتعليم تلك الـروح  
الطاهرة، وتصدر منه احلقائق واملعارف، وتبقى عظمـة اهللا ذي العـزة   
واجلربوت خميمة يف ساحة قلبه، وجتري لذة اليقني والصـدق واحلـب   

ائما كاملاء اجلاري، ويبدو أن كل عضو من أعضائه قد ارتوى بداخله د
ه؛ فيرى االرتواء من نوع خاص يف عينيه، ويشاهد يف جبينـه نـور   ريبِ

متجدد مترحنا نتيجة تلك السقيا، ويالحظ مطر حب اهللا نـازال علـى   
وجهه، وينال لسانه أيضا نصيبا كامال من ري ذلك النور، فتبدو النضرة 

لى األعضاء كلها كما تالحظ بعد إمطار سحابة الربيع النضرةُ بادية ع
واخلضرةُ اجلذابة على أغصان األشجار وأوراقها وأزهارها ومثارهـا يف  
 ذا الري َفصل الربيع. ولكن الذي مل تنـزل عليه هذه الروح ومل حيظ

الـيت يعجـز   والطراوة يكون جسمه كله كميت. وهذا الري والنضرة 
ه نبع نورِ روِرحها ال ميكن أن حيظى ا قط قلب ميت مل يالقلم عن ش

اليقني، بل تفوح منه رائحة كريهة ونتنة. أما الذي أُعطي هذا النـور،  
والذي تدفق منه هذا النبع، فمن عالماته أن يتمىن قلبه دائما ويف كـل  
حني أن ينال القوة من اهللا يف كل شيء ويف كل قول وفعل. ففي ذلك 
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تعته وراحته، فال يستطيع أن يعيش بدونه أبدا. والكلمات اليت تكمن م

  حددت يف كالم اهللا تعاىل لنيل القوة معروفة باالستغفار.
املعىن األصلي واحلقيقي لالستغفار هو التماس املرء من اهللا أال يظهر 
ضعفه البشري للعيان، وأن يسند اُهللا فطرته بقوته ويحيطهـا بـدائرة   

صرته. هذه الكلمة مستقاة من مصدر "غفر" وتعـين السـتر.   محايته ون
فمعناها أن يغفر اهللا تعاىل بقدرته الضعف الفطري للمستغفر. ولكن قد 
وسع معىن هذا اللفظ أكثر بعد ذلك لعامة الناس، وأريد منه أيضـا أن  
يستر اهللا تعاىل اإلمث الذي صدر من قبل. ولكن املعىن احلقيقي والصحيح 

من الضعف الفطري، ويقويه  ينقذ اهللا تعاىل بقوة ألوهيته املستغفر هو أن
بقوته ويهبه علما من علمه ونورا من نوره، ألن اهللا تعاىل مل يتخلّ عن 
اإلنسان بعد خلقه، بل كما هو خالق اإلنسان وخـالق كافـة قـواه    
الداخلية واخلارجية كذلك هو قيوم اإلنسان أيضا، أي يقـيم بسـنده   

اص جلَّ ما خلقه. فلما كان اسم اهللا "القيـوم" أيضـا؛ أي قيـوم    اخل
ـ  لد نتيجة خالقية اهللا، املخلوقات بسنده اخلاص؛ وما دام اإلنسان قد و

، ألن �من الفساد بواسطة قيوميته  خلقهفيجب عليه أن حيمي مالمح 
. كذلك �خالقية اهللا قد أحسنت إىل اإلنسان إذ خلقته على صورته 

ومية اهللا أن تنقذ من الفساد والتوسخ تلك املالمح اإلنسـانية  اقتضت قي
. لذا فقد علِّم اإلنسان أن يلتمس القـوة  �الطاهرة اليت خلقت بيديه 
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وإن مل - باالستغفار. فكان وجود االستغفار ضـروريا  � من قيوميته
ألن اهلدف من االستغفار هو أال تنهـدم بنايـة    -يوجد ذنب يف العامل

اليت شيدا اخلالقية بل لتبقى قائمة. وألن قيام شيء دون سـند   البشرية
مستحيل متاما، فكانت هذه ضرورة طبيعية لإلنسـان فوجـه إىل   اهللا 

اُهللا ال إِلَه إِال هو الْحي �االستغفار. هذا ما أشري إليه يف القرآن الكرمي: 
ومإىل قيوم أيضا لكي ... أي أن وجود اإلنسان حباجة إىل خالق و�١الْقَي

خيلقه اخلالق وحيميه القيوم من الفساد. فإن ذلك اإلله خالق وقيوم أيضا. 
وعندما ولد اإلنسان انتهت مهمة اخلالقية، ولكن مهمة القيومية مستمرة 

  إىل األبد، لذلك كانت هناك حاجة إىل االستغفار باستمرار. 
سورة الفاحتة: باختصار، هناك فيض لكل صفة من صفات اهللا، ففي 

�نيعتسن اكإِيو دبعن اكإشارة إىل االستمرار يف االستغفار للحصول  �إِي
على فيض القيومية. أي نعبدك يا رب ونستعني بك لتعيننـا قيوميتـك   
  وربوبيتك وتنقذنا من العثار حىت ال يظهر منا ضعف فنحرم من العبادة. 

س معىن االستغفار أن هناك حقا فالواضح من كل هذا التفصيل أنه لي
 فات، بل منشؤه أمنية أال يفوت حق. وأن فطرة اإلنسان تطلب من اهللا

نظرا إىل ضعفها كما يطلب الطفل من أمه احلليب. فكمـا   تلقائياقوة 
اإلنسان اللسان والعينني والقلب واألذنني وغريها منـذ   �أعطى اهللا 
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يضا منذ البداية، وأشعره بأنـه  البداية كذلك وهبه الرغبة يف االستغفار أ

حباجة إىل االستعانة باهللا دائما. هذا ما أشري إليـه يف اآليـة الكرميـة:    
� ـاتنمؤالْمو نِنيمؤلْملو بِكذَنل رفغتاساهللا أن حيمـي  �١و أي اُدع ،

فطرتك من الضعف البشري، بل يهب الفطرة من عنده قـوة حـىت ال   
.كشفاعة للذين آمنوا بك من الرجـال   يظهر منها ضعف كذلك ادع

والنساء أن يأمنوا مغبة األخطاء اليت تصدر منهم نتيجة الضعف الطبيعي 
 تشتملوأن تكون حيام املستقبلية أيضا مصونة من الذنوب. هذه اآلية 

لعصمة والشفاعة وتشري إىل أن اإلنسـان ال يبلـغ   ل عظيمة فلسفةعلى 
بة الشفاعة إال إذا استمر يف الدعاء يف كل حني أعلى مقام العصمة ومرت

لنقاط ضعفه والدعاء إلنقاذ اآلخرين من سم اخلطايـا،   وآن لوضعِ حد
وإذا جذب قوة اهللا بالتضرعات مث متىن أن ينال نصيبا من هـذه القـوة   
اآلخرون الذين يرتبطون به برباط اإلميان. اإلنسان املعصوم حباجـة إىل  

ألنه ليس يف فطرة اإلنسان مزية ذاتية، بل تناهلا من طلب القوة من اهللا 
اهللا دائما، وال متلك قوة يف نفسها بل تناهلا من اهللا كـل حـني وآن،   
وليس يف ذاا نور كامل بل ينـزل عليها النور من اهللا. والسر يف ذلك 
أن الفطرة الكاملة تعطَى جذبا لتجذب القوة العليا إىل نفسها. ولكـن  

ة كلها هو اهللا وحده، واملالئكة أيضـا يسـتمدون القـوة    مصدر القو
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ألنفسهم من هذا املصدر، وكذلك اإلنسان الكامل أيضا يستمد قـوة  
العصمة والفضل من مصدر القوة نفسه بواسطة قناة العبودية. فاملعصوم 
الكامل من بني الناس هو ذلك الذي جيذب القوة اإلهلية باالسـتغفار.  

ع تبقى جارية دائما من أجل هـذا اجلـذب   وسلسلة التضرع واخلشو
لينـزل عليه النور باستمرار. وميكن تشبيه هذا القلب بالبيـت الـذي   
أبوابه تقابل الشمس من الشرق والغرب بل من كل جهة، فيدخله ضوء 
الشمس دائما. والذي ال يسأل اهللا القوة مثَله كمثل حجرة أبواا مغلقة 

  وء قط. من كل اجلهات فال يدخلها الض
فما هو االستغفار؟ إن مثله كمثل آلة تنـزل القوة بواسـطتها. إن  
أسرار التوحيد كلها مرتبطة بأصل أال تحسب العصمةُ حكـرا علـى   
إنسان، بل جيب أن يعد اُهللا وحده مصدر احلصول عليها. إن البـارئ  

ومثل قلبا يكون فيه الدم النقي دائما.  -من باب االستعارة- تعاىل يشبه
استغفار اإلنسان الكامل كمثل الشرايني والعروق املرتبطة بالقلب الـيت  

  جتذب منه الدم النقي وتوزعه على كافة األعضاء اليت حتتاج إليه.

  الفرق بين الذنب والجريمة

واستغفر �من اخلطأ متاما القولُ بأن كلمة "ذنب" املذكورة يف اآلية: 
بِكذَنطلَـق  تعين اإلمث، أل �لن هناك فرقا بني الذنب واجلرمية. اجلرمية ت
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دائما على اإلمث الذي يستحق العقوبة. أما "الذنب" فتطلَق على الضعف 

ىل األنبياء "الـذنب"، بسـبب ضـعفهم    إ نسبالبشري أيضا. لذلك 
نيب يف كتاب اهللا باسم  نسب إليهمالبشري ومل ت أي دعاجلرمية". ومل ي"

يف كتاب اهللا أي القرآن الكـرمي وعيـد بـاجلحيم     "ارم". وقد جاء
للمجرم، إذ عهد اهللا أنه سيلقى يف جهنم، ومل يأت أي وعيد للمذنب. 

من يأْت ربه مجرِما فَإِنَّ لَه جهنم ال يموت فيها �كما يقول اهللا تعاىل: 
ذنبا" ألن املـذنب  ومل يقل: "م �مجرِما�، فهنا قال اهللا: �١وال يحيا

ميكن أن يطلق على الربيء أيضا يف بعض احلاالت، ولكن ال ميكـن أن  
يطلَق عليه "ارم". وهناك دليل آخر أيضا على ذلك، وهو أنه قد جاء 

وإِذْ أَخذَ اُهللا ميثَاق النبِيني لَما آتيتكُم من كتابٍ �يف سورة آل عمران: 
ج ثُم ةكْمحقَـالَ  و هنرصنلَتو بِه ننمؤلَت كُمعا ممل قدصولٌ مسر اَءكُم

. يتبني من هذه اآليـة  �٢أَأَقْررتم وأَخذْتم علَى ذَلكُم إِصرِي قَالُوا أَقْررنا
كـانوا مـأمورين    �بنص صريح أن مجيع األنبياء مبن فيهم املسيح 

واسـتغفر  �روا بأم آمنوا به. وإذا قرأنا اآليـة:  وأق 	باإلميان بالنيب 
اتنمؤالْمو نِنيمؤلْملو بِكذَنمع اآلية املذكورة من قبل واستنبطنا من  �ل

أيضـا جمرمـا    �"الذنب" معىن اجلرمية، والعياذ باهللا، لكان عيسى 

                                                           

  ٧٥طه:  ١
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حبسـب   	حبسب هذه اآلية ألنه أيضا من املؤمنني الذين آمنوا بالنيب 
اآلية، لذا سيعد جمرما ال حمالة. على املسيحيني أن يفكروا يف هذا املقام 
جيدا. تبني من هذه اآليات جبالء تام أن "الذنب" هنا مل يـأت مبعـىن   

. يقع عليه اعتـراض اجلرمية، بل املراد منه هو الضعف البشري الذي ال 
وقد مسـي   وال بد أن يكون هذا الضعف موجودا يف فطرة املخلوقات.

الضعف ذنبا ألن هذا النقص والضعف موجود يف اإلنسان بطبيعته حىت 
يكون حمتاجا إىل اهللا دائما ويسأل اهللا القوة دائما للتغلـب عليـه. وال   
شك أنه إن مل تسعف اإلنسانَ قوةُ اهللا فلن يسفر ضعفه البشري إال عن 

ستعارة. ومـن  الذنب. فاملوصل إىل الذنب قد سمي ذنبا على سبيل اال
الشائع واملتداول أن األعراض اليت تسبب بعض األمراض تطلق عليهـا  
اسم تلك األمراض نفسها. فالضعف الطبيعي أيضا مـرض وعالجـه   

  االستغفار. 
فباختصار، لقد استخدم كتـاب اهللا الضـعف البشـري يف حمـل     

 ف الفطري موجود يف اإلنسان، حيثع"الذنب"، وشهد بنفسه أن الض
يكون سـببا   هو الذي، وهذا الضعف �١خلق الْإِنسانُ ضعيفًا�: يقول

للخطايا املختلفة إن مل حتالفه القوة اإلهلية. إذًا، إن حقيقة االستغفار هي 
أن على اإلنسان أن يستعني باهللا تعاىل يف كل حني وآن، ويسـأله أال  
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ـ   ا. يظهر للعيان ضعفه البشري الذي هو ذنب البشرية وحيالفـه دائم

فالدوام على االستغفار دليل على التغلّب على الذنب، حيث مل يظهـر  
  للعيان، بل نزل عليه نور من اهللا وغطّاه. 

ومن اجلدير بالذكر يف هذا املقام أن كلمة "استغفار" مستمدة مـن  
املصدر "غفر"، ومعناها احلقيقي هو: التغطية والسـتر. أي الرجـاء أال   

مستورا. وألن اإلنسان ليس  ن بل ليبقيضر ضعف بشري بظهوره للعيا
، لذا فهو كطفل صغري حيتاج إىل أمه عنـد  �إهلا وليس مستغنيا عنه 

كل خطوة لتنقذه من العثار والسقوط، كذلك اإلنسان حيتاج إىل اهللا يف 
  كل خطوة ليجنبه العثار والزلّة. فهذه هي فائدة االستغفار. 

ى سبيل التوسع على الـذين  ويف بعض األحيان تطلق هذه الكلمة عل
ارتكبوا إمثا يف زمن مضى. ففي هذه احلالة يكون معىن االسـتغفار أن  
ينقذ اهللا من عقوبة إمث صدر من قبل. ولكن هذا املعىن الثاين ال ينطبـق  
على املقربني إىل اهللا وال يصح حبقهم. والسبب يف ذلك أن اهللا تعـاىل  

أية عقوبة قـط وسـيحتلون   يكون قد كشف هلم سلفا أم لن ينالوا 
مقامات عليا يف اجلنة، ويجلَسون يف حضن رمحة اهللا. وال يعطَون هذه 
الوعود مرة واحدة بل مئات املرات، ويرون اجلنة. ولو استغفروا مـن  
منطلق هذا املعىن لئال يدخلوا جهنم بسبب ذنوم فهذا ذنب هلم حبـد  

أنفسهم بعيدين عن رمحـة اهللا.  ذاته، ألم مل يوقنوا بوعود اهللا، وعدوا 
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، لو ارتاب يف �١وما أَرسلْناك إِلَّا رحمةً للْعالَمني�فالذي يقول اهللا عنه: 
  نفسه هل حتالفه رمحة اهللا أم ال، فكيف يكون رمحة لآلخرين؟ 

كل هذه القرائن تكشف احلقيقة بكل جالء للذين يفكرون بالعـدل  
خطأ كبري وخبث  	اين لالستغفار إىل النيب واإلنصاف أن عزو املعىن الث

حبت. بل العالمة األوىل للمعصوم هي أنه يستغفر أكثر من غريه ويسأل 
اَهللا القوة دائما الجتناب مغبة الضعف البشري. وهـذا مـا يسـمى    
"االستغفار" بتعبري آخر، ألنه إذا كان الطفل ميشي دائما مستندا إىل أمه 

حلظة واحدة فسيجتنب العثار دون شـك،  وال يتحمل االنفصال عنها 
ـ ولكن الطفل الذي ميشي منفصال عن أمه ويتسلق سلَّما خ را تـارة  ط

وينـزل أدراجا خطرية تارة أخرى فلسوف يسـقط يومـا ال حمالـة    
وسيكون سقوطه خرا. فكما طحبستللطفل السعيد أال ينفصل عـن   ي

ك ذيلها، كـذلك هـي   أمه احلبيبة مطلقا وال يبتعد عن حضنها وال يتر
سرية هؤالء املقدسني األطهار إذ أم خيرون على عتبـات اهللا كمثـل   
أطفال يف أحضان أمهام. وكما أن الطفل ينجز كل أموره بقوة أمه، 
وكلما عانده طفل آخر أو واجهه كلب أو تعرض ألي خوف أو وجد 

ه من تلـك  سعى إليه بسرعة لتنقذلتنفسه يف مقام الزلة، دعا أمه فورا 
اآلفة، كذلك احلال متاما عند هؤالء األطفال الروحانيني إذ أم يعدون 
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يف كـل   �رم كاألم متاما ويعدون قواه كنـزا هلم ويتحرون قوته 

حني وآن. وكما أن الطفل الرضيع يضع فمه على ثدي أمه عند اجلوع 
لرضيع وجيذب احلليب جبذب طبيعي، وحني تشعر األم أن شفتي طفلها ا

الناعمتني قد ملستا ثديها بالضراعة يتدفق حليبها بصورة طبيعية ويدخل 
فم الرضيع؛ فهذا القانون نفسه جار لألطفال الذين يبحثون ويتحـرون  

  احلليب الروحاين.

  ضرورة الشفاعة

ميكن أن يطرح أحد هنا سؤاال: ما حاجة اإلنسـان إىل الشـفاعة؟   
تعاىل ويستغفره ويسأله العفو مباشرة؟  وملاذا ال جيوز له أن يتوب إىل اهللا

إن قانون الطبيعة بنفسه يرد على هذا السؤال، ألنه من املسلَّم به عنـد  
اجلميع وال يسع أحدا اإلنكار أن سلسلة نسل الناس بل احليوانات أيضا 
جتري نتيجة الشفاعة. لقد كتبت قبل قليل أن "الشفاعة" مستمدة مـن  

ك يف أن بركات التناسل كلها قد نتجت "شفع" وتعين الزوج. فأي ش
وال تزال تنتج عن الشفع. إن أخالق اإلنسان وقوته ومالحمه تنتقل منه 
إىل غريه ذه الطريقة، أي هي نتيجة الشفع. كذلك احليوان الذي يتولد 
من حيوان آخر مثل الشاة أو الثور أو احلمار وغريها، والقوى كلها اليت 

هي أيضا نتيجة الشفع يف احلقيقـة. فحـني   تنتقل من حيوان إىل آخر 
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نشئ ناقصروحانية مع كاملٍ ويتلقى  عالقةً يؤخذ هذا الشفع مبعىن أن ي
سمى هذه العالقـة  تمن روحه عالج ضعفه وجيتنب األهواء النفسانية، ف

شفاعةً. كما أن القمر عندما يقابل الشمس وينشئ معها نوعـا مـن   
املوجود يف الشمس. وألن هلذا الشفع  االحتاد والعالقة ينال فورا الضوء

ألنبياء عالقةً مع الشـفع اجلسـدي   ا احملبة وبنيالقلوب  بنيالروحاين 
أبيه مثال، لذا فاحلائزون على الفيض الروحاين أيضـا  وزيد بني كعالقة 

يعدون أوالدا عند اهللا. واحلائزون على اخلَلق الكامل ينـالون املالمـح   
اليت توجد يف األنبياء. فهذه هـي حقيقـة    واألخالق والربكات نفسها

  الشفاعة.
وكما أنّ من مستلزمات الشفع.. أي الربط اجلسـدي، أن يكـون   
األوالد أشباه الشخص صاحب الصلة معهم، كذلك هي خاصية الشفع 

  الروحاين أيضا. 
يف  أن قانون اهللا تعـاىل اجلـاري  إن حقيقة الشفاعة هي باختصار، 

ألمور املادية والروحانية هو أن مجيع الربكات تنتج منذ القدم يف ا الطبيعة
عن الشفع، والفرق الوحيد هو أن قسما منه سمي شفعا واآلخر مسـي  
شفاعةً. وكما أن اإلنسان حباجة إىل الشفع للمحافظة علـى سلسـلة   
النسل، كذلك هناك حاجة للشفاعة لبقاء السلسلة الروحانية، وقد ذكر 

 إنـه يف القرآن الكرمي اهللا تعاىل النوعني، كما يقول  كالم اهللا تعاىل كال
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خلق آدم زوجا مث خلق من هذا الزوج خلقا كثريا، رجـاال ونسـاء.   

أيضا بأنه خلق على األرض آدم خليفة له وكانت فيه روح  �ويقول 
اهللا. مث ظل هذا النور ينتقل من آدم إىل أنبياء آخرين وورث هذا النـور  

ق وإمساعيل ويعقوب وموسى وداود وعيسـى  كلٌّ من إبراهيم وإسحا
الوارث األخري. فكما ورث مجيـع   	وغريهم، حىت بعث نبينا األكرم 

األنبياء األطهار مالمح جسدية من آدم، كذلك نالوا منه روح اهللا أيضا 
. مث بواسطتهم ظل غريهم أيضا ينالون هذا اإلرث بني حني لكونه خليفةً

  وآخر. 

  ن القرآن الكريمم 	إثبات شفاعة النبي 

، حيث الكرمي يف أماكن خمتلفة يف القرآن 	لقد ذُكرت شفاعة النيب 
ويغفر لَكُـم   قُلْ إِنْ كُنتم تحبونَ اَهللا فَاتبِعونِي يحبِبكُم اُهللا�: �يقول 

كُموبانظروا اآلن كيف تبني هذه اآلية بصراحة تامة أن النتيجـة  �١ذُن .
 -الذي يستلزمه حبه وتعظيمه وطاعته- 	احلتمية للتأسي بأسوة النيب 

هي أن يصبح اإلنسان حبيب اهللا تعاىل وتغفَر له ذنوبه، أي إذا سـبق  
ألحد أن تناول سم اآلثام فيزول تأثريه بترياق احلب والطاعة واالتباع. 

يتخلص املرء من املرض بتناوله الدواء كذلك يتخلص من اآلثـام  وكما 
                                                           

 ٣٢آل عمران:  ١
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 الظالم وكما أن النار وأيضا. وكما يزيل النور ،يزيل الترياق تأثري السم
حترق كذلك تؤثر الطاعة الصادقة واحلب الصادق. انظروا، كيف حترق 
النار يف ملح البصر، كذلك احلسنة اليت تنتج عن احلماس رد إظهـار  

الل اهللا فهي يف حكم النار يف حرق كأل الذنوب وأعشـاا. حـني   ج
بصدق القلب مؤمنا بعظمته كلها ويتبعـه   	يؤمن أحد بنبينا األكرم 

بالصدق والصفاء واحلب والطاعة الصادقة لدرجة يبلغ مقام الفناء نتيجة 
 -	بسبب العالقة املتينة اليت تربطه معه - الطاعة الكاملة، عندها يقتبس

. وملا كانت هناك منافـاة  	ذلك النور اإلهلي الذي ينـزل عليه من 
كبرية بني الظلمة والنور، فتبدأ الظلمة اليت بداخله بالزوال حىت ال يبقى 
فيه شيء منها، مث تصدر منه احلسنات من الدرجة العليا نتيجة حيازتـه  
القوة من ذلك النور، ويسطع نور حب اهللا من كل عضو من أعضائه. 

تزول الظلمة الداخلية متاما ويتولد فيه النور علميا وعمليا أيضا.  عندها
وباجتماع النورين ترحل من قلبه ظلمة السيئات يف اية املطاف. ومن 
الواضح أن النور والظلمة ال جيتمعان يف مكان واحد؛ لذا ال جيتمع نور 

ه اإلميان وظلمة اإلمث أيضا يف مكان واحد. وإن مل يصدر من شخص مثل
إمث صدفة، فيستفيد من هذا االتباع حبيث تسلب منـه القـدرة علـى    
السيئات يف املستقبل، وتنشأ فيه الرغبة يف كسب احلسنات، كما يقول 

حبب إِلَيكُم اِإلميانَ وزينه �يف هذا املوضوع يف القرآن الكرمي:  �اهللا 
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و الْكُفْر كُمإِلَي هكَرو ي قُلُوبِكُمانَفيصالْعو وقرغّبكم اهللا �١الْفُس أي .

  يف كل حسنة بإنزال الروح الطاهرة عليكم...
فإذا طُرح هنا سؤال: ما هو ذلك النور الذي يقتبسه املتبِـع نتيجـة   

  ، والذي تزول بسببه الرغبة يف السيئات؟ 	اتباع النيب 
يـب،  ها ظلمة الشك والرـمقدسة ال ترافق معرفة -١ :فجوابه بأنه

ـ وهو  -٣وهو حب طاهر ال تشوبه شائبة األهواء النفسانية،  -٢ ذة ل
 ،روهو جذب قـوي ال   -٤طيبة تفوق مجيع اللذات وال خيالطها كَد

قوي تزول بـه السـموم   ذو تأثري وهو ترياق  -٥يغلبه جذب آخر، 
الباطنية كلها. فهذه األشياء اخلمسة تنـزل مع روح القدس كـالنور  

ع الصادق. والقلب مثله ال يتحاشى اآلثام فقط بل ينفـر  على قلب املتبِ
منها أيضا بطبيعته. إن بيان قوة هذه األشياء اخلمسة منفصال سـيطول  
كثريا، ولكن يكفي بيان خواص املعرفة املقدسة بشيء من التفصيل لفهم 

  دون اآلثام. قدسةحقيقة كيف حتول املعرفةُ امل
يضا ال يقرب شيئا عندما يعلـم  من الواضح أن اإلنسان بل احليوان أ

مضرته علما صحيحا ويقينيا. إذا علم اللص مثال أن هناك مجاعة متخفية 
على مقربة من املكان الذي يريد نقبه وستبطش به يف حلظة النقب متاما، 
فلن يقدم على ذلك قط. ولو شعر الطائر أن هناك شراكا حتت احلبات 

                                                           

 ٨احلجرات:  ١
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ها. كذلك إذا طُبخ طعام لذيـذ مث  املنثورة له على األرض ملا اقترب من
علم أحد أن فيه مسا مدسوسا ملا اقترب منه أبدا. إذًا، يتبني مـن هـذه   
التجارب كلها وبكل جالء أن اإلنسان عندما يعلم علما كـامال عـن   
شيء مؤذ ومضر فال يرغب فيه مطلقا، بل يفر من رؤيته أيضا. لذا من 

سيلة ما أن اإلمث سم قاتل يهلـك  اجلدير بالتسليم أنه لو علم اإلنسان بو
فورا فلن يرتكبه بعد هذا العلم أبدا. ولكن هنا ينشأ سؤال طبيعي: مـا  
هي تلك الوسيلة؟ هل ميكن أن يكون العقل تلك الوسيلة؟ فجوابه أنه ال 
ميكن أن يكون العقل الوسيلة الكاملة قط ما مل يساعده مسـاعد مـن   

 ،ك عقوبة واجبة على اإلمث يف احلقيقةالسماء، ألن اليقني القليب بأن هنا
وال ميكن لإلنسان أن ينجو منها، ال يتسىن ما مل يعلم علما كامال بـأن  
هناك إهلا قادرا على املعاقبة. ولكن الذي ميلك العقل وحده ومل يتيسر له 
نور من السماء فال ميكن أن يوقن باهللا يقينا كامال، ألنه مل يسمع كالم 

إذا - ، لذا فإن علمه عن اهللا سيكون مقتصرا فقط�اهللا ومل ير وجهه 
استطاع أن يتوصل إىل نتيجة صـحيحة بـالتفكري يف املخلوقـات يف    

أن يكون هلذه املخلوقات كلـها   نبغيعلى أنه ي -السماوات واألرض
خالق، ولكن ال يسعه أن يصل إىل علم قطعي ويقيين أن ذلك اخلـالق  

ا شاسعا بـني "جيـب أن يكـون"    موجود فعال. واملعلوم أن هناك بعد
و"موجود فعال". مبعىن أنه إذا كان علْم أحد مقتصرا على: "جيـب أن  



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

  

�١١٦� 
يكون" فقط، وليس أمام عينيه وراء ذلك إال الظالم فال مياثل قط مـن  
حيث علمه شخصا ال يقول فقط عن اخلالق احلقيقي أنـه "جيـب أن   

نه "موجود فعال". يكون موجودا" بل يشعر بشهادة النور الذي أُعطيه أ
مث ال يقتصر األمر على أنه يرى اهللا بنور مساوي فقط، بل تشحذ قـواه  

لدرجة أنْ يبلغ استدالله القياسي  أيضاالعقلية والذهنية دي ذلك النور 
  أيضا أعلى املستويات. فيؤمن بوجود اهللا تعاىل بقوة مضاعفة. 

ملة اهللا اليقينيـة، أو  واملراد من النور السماوي هنا هو أنه حيظى مبكا
يكون على صلة متينة ووثيقة جدا مع صاحب املكاملة. وليس املراد من 

أنه يدعي اإلهلام بصورة ظنية مثل عامة الناس، ألن اإلهلـام   اهللا مكاملة
الظين ليس بشيء بل هو أحطّ درجة حىت من العقل، بل املراد من ذلك 

ليقيين الذي ترافقه اآليات هو الوحي اإلهلي املقدس والكامل القطعي وا
بدرجة عالية من الشوكة  االسماوية حتما. ويكون ذلك الوحي مصحوب

والعظمة ويقتحم القلب كاملسمار احلديدي بكلماته القوية والعذبـة،  
وحيمل خاتما ساطعا آليات اهللا وعالماته اليت تفوق العادة. وهذه هـي  

يقني الكامل بوجود اهللا، احلاجة األوىل لإلنسان من أجل احلصول على ال
أي أن حيظى بنفسه ذا النوع من الوحي أو يكون على صـلة متينـة   

الـذي ال  الـدين  بالذي حيظى به وجيذب القلوب إليه بتأثري روحاين. ف
يستطيع أن يقدم هذا الوحي املتجدد املصحوب باآليات احلية إمنا هـو  
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ا. وال ميكن هلذا الدين كمثل العظام الرميم اليت جعلها التراب ترابا تقريب
أن يحدث تغيرا طيبا على اإلطالق. وال يعتز به إال الذين يريـدون أن  
يسلكوا مسلك آبائهم فقط، وال رغبة يف أرواحهم يف البحث عن احلق، 
وال يتمنون هذه الرغبة. بل انقلبت حالتهم الداخلية رأسا على عقـب  

يف ميكن أن يتسـىن هلـم   نتيجة حبهم العناد والضالل، وال يبالون ك
اإلميان احلقيقي باهللا، وما هي تلك الصفات اليت جيب وجودها يف اإلله 
الذي ميكن أن يتسىن اإلميان احلقيقي به، وما هي تلك األمور اليت ميكن 

  أن تولِّد اليقني بوجود اهللا، وما هي العالمات املميزة لصاحب اليقني؟  
شيء من املعقوليـة، ويتحلـى    وليكن معلوما أنه إذا كان يف الدين

أنه يوصـل إىل  ب ولكن ال ميكن القولبالتحضر واللباقة الظاهرية أيضا، 
مجيـع  إن بل  ؛مرتبة اليقني بوجود اهللا تعاىل وصفاته مبجرد هذه األمور

األديان يف العامل ستكون الغية متاما وعدمية اجلدوى وسخيفة وميتـة ال  
  نبوع اليقني النقي. حياة فيها ما مل توصل السالك إىل ي

من املؤسف أن معظم الناس ال يعلمون ما معىن اإلميان باهللا وعظمته 
وقدرته وصفاته احلسنة األخرى، بل لو قيل عن حالتهم بالتأسف بأم 

وبالتايل حمرومون أيضا من الطهارة  ،حمرومون متاما من نبع اليقني النقي
من ذلك كثريا وقالوا حبمـاس  احلقيقية اليت تتأتى بعد اليقني، الستاؤوا 
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شديد: أال نؤمن باهللا؟ أال نعتقد به؟ فجواب كل هذه األمور هو أنكم 

  االعتقاد. حقال تؤمنون باهللا حق اإلميان، وال تعتقدون به 
األسف كل األسف أم ال يفقهون أم ال يقحمون يدهم يف جحر 

ذلك هالكهم،  إن علموا بيقني القلب أن فيه حية سامة، ألم يرون يف
ولكنهم يرتكبون كل إمث بكل شجاعة. ال يتناولون مسا زعافـا ألـم   
يدركون أن يف ذلك موم، ولكن تصدر منهم جرائم مهيبة مع أنـه ال  
ميكن أن يرتكبوا عمال يحتمل ضرره يف حالة الظن الغالب أيضـا دع  
 عنك اليقني؛ فمثال ال حيبون أن يناموا حتت سقف تريـد عارضـته أن  

تنقض، وال يريدون أن يسكنوا قرية تفشت فيها اهليضة أو الطـاعون.  
فما السبب يف أم ينقضون أوامر اهللا تعاىل مع ادعاء حيـازم علـى   
اليقني؟ اعلموا يقينا أن احلق أم ليسوا حائزين على الـيقني وال حـىت   

يهلك على الظن الغالب بأن اهللا املقتدر موجود فعال وهو قادر على أن  
  يف ملح البصر. 

  إلـه المسيحيين

هذا املرض مل يعد خاصا يف هذه األيام بفرقة دون أخرى بل يوجد 
، بل قد أخذ منه أهل الشـرق  نصارىال يفأيضا كوجوده  سلمنييف امل

أيضا نصيبا بقدر مراتبهم مثل أهل الغرب متاما. والفرق الوحيـد بـني   
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ون عن اإلله احلـق والقـادر   املسلمني والنصارى هو أن املسلمني غافل
م إليه نـزِإمهاال منهم، مع أن اهللا تعاىل ظل يل نوره عليهم دائما وجيذ

يف كل عصر، ويقتبس كثري من السعداء من هذا النور. أما املسـيحيون  
فقد فقدوا منذ مدة سحيقة ذلك اإلله الذي بسبب الـيقنيِ بوجـوده   

ربأ اإلنسان مـن الـذنب   حيدث تغير طيب، وبتصور عظمته وجالله يت
براءة حقيقية. ولكنهم قد اختذوا إنسانا عاجزا وضعيفا، يدعى ابن مرمي 
ويسوع إلـها من دون اهللا احلي القيوم، مع أنه ال يستطيع أن جييـب  
األدعية وال يقدر على أن يدعو أحدا من تلقاء نفسه وال يسـتطيع أن  

هارة احلقيقية بواسطته؟ يظهر عظمته وقدرته، فكيف ميكن أن تتسىن الط
إن مناذج قدرته املذكورة يف الكتب هي أنه لقي على أيدي اليهود أنواع 

ه الذي دعا به طول الليل، ووجهت إىل أمـه مـة   ؤاإليذاء، وما دعا
 شنيعة ومل يقدر على الدفاع عنها بلمعان األلوهية. ال توجد يف معجزاته

 معجـزات األنبيـاء   ة خاصة ال توجـد يف يزم -إن عدت صحيحة-
ة تفـوق  ميزه األموات ئمعجزات النيب إيلياء وإحيا يف اآلخرين. بل إن

قدرةَ املسيح بكثري. كذلك هناك بعض املعجزات للنيب إشعياء ال جمـال  
ملقارنة معجزات املسيح ا. أما نبوءات املسيح فهي أسوأ حاال؛ وبدال 

الضحك يف احلقيقة إذ جاء فإا تثري  تأثريا حسنا يف القلوب تركمن أن ت
فيها بأن جماعة ستحدث، وتقع الزالزل، وتنشب احلروب، مع أن كل 
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هذا كان حيدث يف البالد قبل هذه النبوءات أيضا. فكيف يؤمن عاقـل  
ذا اإلله؟ إن هي إال قصص ماضية، واهللا أعلم مبدى صدقها ومـدى  

ـذا اإللـه    الكذب فيها. واحلق أن مشاكل املعاصرين يف سبيل إميام
اجلديد الذي ال يوجد له أثر يف تعليم اليهود قد تفاقمت أكثر مـن ذي  
قبل ألم مل يروا بأم أعينهم أمواتا يحيـون، ومل يشـاهدوا خـروج    

من املرضى، ومل تتحقق الوعود اليت أُعطُوها؛ مثل أنّ السم لن األشباح 
فورا إنْ أمروه، وأن  يؤثر فيهم إنْ تناولوه، وأنّ اجلبل سينتقل من مكانه

األفاعي لن تلدغهم لو أمسكوا ا بأيديهم. ولكننا نرى كـثريا مـن   
املسيحيني يف أوروبا ميوتون منتحرين إذ يؤثر فيهم السم فورا. وإذا كان 
هناك حذاء مقلوب ال يستطيعون أن يعيدوه إىل وضعه الصحيح بأمرهم 

وميوتون دائما بلدغ فقط ما مل يفعلوا ذلك باليد دع عنك نقل اجلبل، 
  األفاعي واحلشرات السامة األخرى. 
ؤخذ هذه العبارات حرفيا، بل املراد توإذا قالوا يف اجلواب: جيب أال 

هو املعىن اازي؛ فاملراد من السم هو أم يكظمون الغيظ، واملراد من 
األفاعي أن األشرار ال يستطيعون أن يضروهم، فلنا احلق قبل احلـديث  

ويالت أن نطرح سؤاال أنه إذا كانت كل هذه الوعـود الـيت   عن التأ
أُعطيت إلراءة اآليات حيث قال املسيح مرارا وتكرارا بأن كل ما أُريه 
من اآليات سرييه أتباعه أيضا، استعارةً وجمازا فقط، وليس املراد منـها  
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إراءة اآليات حقيقةً، فتبني من ذلك بالقطع أن كل ما ينسب إىل املسيح 
ن املعجزات أيضا استعارات، ألنه قد قال يف األناجيـل مـرارا   م �

وتكرارا بأن املعجزات اليت أُريها أنا سرييها أتباعي الصـادقون أيضـا   
  باستمرار. 

واآلن، ما دام اجلواب عند طلب املعجزات بأنه ليس املـراد هنـا   
 املعجزات بل املراد هو حالة املسيحيني األخالقية، ملـاذا إذًا ال ميكـن  

القول بأنه قد أُريد من معجزات املسيح أيضا األمور نفسها وليسـت  
  املعجزات يف احلقيقة؟ 

وليس لديهم جواب  مضاجع املسيحينييقض  السؤالباختصار، هذا 
عليه. ولو تأملنا أكثر يف هذا املقام لوجدنا أا ليست مصيبة واحدة بل 

  ثالث مصائب وهي: 
اليت أُريها أنا سيريها أتباعي نفسـها  ) قول املسيح بأن املعجزات ١(

  . نهبل أكرب منها، ولكن هذا الكالم ثبت بطال
) لقد أثبت أيضا هذا الكذب أن املسيح مل يرِ أية معجزة، ألنه لو ٢(

  كان قد أراها لكان ضروريا أن يكون أتباعه أيضا قادرين على إراءا.
على يد املسيح،  ) لو قبلنا كافتراض حمال أنه قد ظهرت املعجزات٣(

وأمهلنا عبارات األناجيل اليت ورد فيها: "جِيلٌ شرير وفَاسق يطْلُب آيةً، 
ثبت تلك املعجزاتةٌ"، فمع ذلك ال تآي طَى لَهعالَ تاليت ليست أكثر - و
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ألوهيةَ املسيح حبـال مـن    -من معجزات األنبياء السابقني بل أقل منها

يسع سليم العقل أن يؤمن بألوهية املسيح فكيـف  األحوال. فما دام ال 
  أحدا من ارتكاب اآلثام؟   هذه األلوهية متنع

لقد كتبت من قبل أن أول ما مينع من ارتكاب اآلثام هـو الـيقني   
بوجود اهللا تعاىل، أي اليقني بأن اهللا تعاىل موجود يف احلقيقة وهو يعاقب 

سيح؟ فليخربنا أحد مـا  على اآلثام. ولكن كيف يتسىن هذا اليقني بامل
الذي مييزه عن غريه من األموات؟ نعرف جيدا حنن وكل مـن ميلـك   
العقل والفطنة أنه ال بد أن يكون هناك ما مييز بني اإلله وبني املخلوق، 
ولكن يف حال املسيح ال يثبت التميز حىت بالقدر الذي يفرق بني احلي 

. من املؤسف أن املسيحيني وامليت فضال عن التفريق بني اإلله واملخلوق
يشغبون ويصرخون إلثبات ألوهية املسيح، ولكننا سنرضى إن أثبتوا أنه 
حيتل مرتبة إنسان حي. حنن ال نبغض أي دين، وإن كان ابـن مـرمي   
إلـها فإننا جاهزون للقبول به قبل غرينا. إذا كان هو الشفيع فنود أن 

ف نقبل الباطـل احملـض   نكون حنن أول املؤمنني دون غرينا. ولكن كي
واللغو البحت والكذب؟ إذا جاز أن يكون اإلله ضعيفا وعاجزا مثـل  

إلميان بإله مثله أصال! وال ميكن اليقني به إىل ايسوع بن مرمي فال حاجة 
بأي حال. لكن إذا كان يسوع املسيح إلـها حبيث نستطيع أن نعرفـه  

األنبياء وبنفسـه  كما ظل اهللا تعاىل يعرف نفسه يف كل عصر بواسطة 
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أيضا، ومل جيهله حىت أناس مل تبلغهم الكتب السماوية، فنحن جاهزون 
لإلميان به. فهل على وجه األرض أحد يرينا ميزة تفرد ا املسـيح؟ أي  
أن نسمع صوته ونرى أمارات ألوهيته؛ ألين كتبت مرارا أنه إذا كـان  

كن هلذا اإلميان أن ينجي اإلميان باإلله احلق أيضا مبنيا على الشك فال مي
من اآلثام، فمن أي مرض سينجي تصور ذلك اإلله الزائف، املبين على 

 ال شك أنّالشك والريب، الذي ظل يتحمل اإليذاء على أيدي اليهود؟ 
اإلميان باإلله احلق والصادق أيضا ال ينجي قطّ من اآلثام ما مل يبلغ مبلغ 

مث عدم تقدمي األدلة اليقينيـة علـى   اليقني، فكم هو خمجل تأليه إنسان 
ألوهيته! احلق أن أناسا مثلهم يعادون احلق والصدق. ال أفهم أية حاجة 
دفعتهم إىل هذه الفكرة املخجلة؟ وما هي اخلسارة اليت شعروا ـا يف  
اإلميان باإلله األزيل واألبدي اليت مت تداركها بواسطة اإللـه الزائـف؟   

ي ظهر على آدم مث على شيث مث على نوح نشهد أن ذلك اإلله احلق الذ
علـى نبينـا   حىت  ،مث على إبراهيم مث على موسى وعلى األنبياء مجيعا

هو اإلله األزيل واحلي القيوم إىل األبد. وكما ظل يقول: "أنا  	األكرم 
املوجود" بواسطة األنبياء يف األزمنة اخلالية، كذلك يقول اآلن أيضـا.  

ون صوته اجلاليل ورأوا آياته، كذلك نسـمع  وكما مسع األنبياء السابق
يف األزمنة  عبادهصوته ونري آياته اآلن أيضا. وكما كان يسمع أدعية 

اخلالية وجييبها، كذلك يسمع أدعيتنا اآلن وجييبها. وكما كان األتقيـاء  
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يف العصور السحيقة ينالون الطهارة احلقيقية نتيجة حبه ورؤية وجهـه،  

فلن يترك هذا اإلله القوي واملقتدر إال من كان  كذلك نناهلا حنن اآلن.
جد شقي وأعمى. حنن نوقن أن الذين اتخذوا آهلة زائفة يف العامل مثـل  
يسوع بن مرمي، ورام شندر وكرشنا، وبوذا وغريهم فقد اتخذوا بغـري  
دليل. ومثَلُ ذلك كمثل اعتبار الشاة إنسانا مع أا ال تتكلم وال متشي 

ن وليست صورا كصورة الناس وال تعقـل كاإلنسـان وال   كاإلنسا
توجد فيها أية عالمة من عالماته. فهل لكم أن تعدوا الشاة إنسانا مـع  
أا تشترك مع اإلنسان يف عدة أمور؟ منها مثال أا تأكل كما يأكـل  
اإلنسان، وتتبول وتتربز مثل اإلنسان، ولكن هل ألحـد أن يثبـت أن   

  ندر أو غريمها يشارك اهللا يف شيء معني؟املسيح أو رام ش
ال يوجد سبب الختاذ هؤالء آلـهةً إال أنه قد اختري مسلك اإلفراط 

رام شندر بشدة، راجه مقابل التفريط. فمثال عندما أهان "راجه راون" 
وأحزن مجاعة رام شندر كثريا باختطاف زوجتـه والـذهاب ـا إىل    

رام شندر إىل إخراج راجه يؤيد  "سريالنكا"، أسرع احلزب الذي كان
رام شـندر  راجه "راجه راون" من نسل البشر، ومن جهة ثانية اختذوا 

إلـها بيقني كامل، حىت إن اهلندوس كلهم يرددون إىل اآلن "رام، رام" 
بدال من ذكر اسم إهلهم. بل إن لفظ "رام، رام" صار متداوال كتحيـة  

يف تأليه املسيحيني يسـوع إىل   رمسية بينهم. يبدو من ذلك أنه ال يوجد
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اآلن غلو بقدر ما يوجد يف تأليه اهلندوس رام شندر حىت نسـوا اسـم   
 كثرون ترديد "رام، رام" بكل مناسبة. فالغرية والغلوإلـههم تقريبا إذ ي

رام شندر إهلا قد اتخذ يسوع بن مـرمي أيضـا   راجه الذي اتخذ بسببه 
اليهود األشرار والدة املسيح غري شرعية  إلـها لألسباب نفسها؛ أي عد

أوال، واموا مرمي عليها السالم بارتكاب السـيئة، مث افتـروا علـى    
افتراءات كثرية، لدرجة هنـاك كتـب لـبعض     �تصرفات املسيح 

العلماء اليهود قيد مطالعيت يف هذه األيام، يتبني منها أم صوروا حيـاة  
ب هؤالء العلماء اليهود هذه يف تصويرا بشعا جدا. تقرأ كت �املسيح 

جملسنا مساًء يف هذه األيام ليعلم أفراد مجاعيت أنه كما يشـن بعـض   
صـوالت   	القساوسة األغبياء املعاصرون على سرية نبينـا األكـرم   
، لدرجة �االفتراء والبهتان، فقد شنت أسوأ منها على حياة املسيح 

ه بتهمة قذرة جـدا،  حيول احلياء واخلجل دون كتابتها. فقد اتهمت أم
وكذلك اتهمت بعض من جداته مبن فيهن "ثامار" و"راحاب" و"بثْشبع" 
بتهمة الزنا. وهذا ما يقبله القساوسة أيضا. واألسوأ من كل ذلك تلك 

، وكيفية تزييفه وخداعه يف كل �التهم اليت وجهت إىل سرية املسيح 
 اية املطاف حبسب وعـده يف  شيء، وكيفية معاقبة اهللا له باملوت يف

التوراة. فهي كلها كلمات إذالل وإهانة ال يستطيع مسلم أن يقرأهـا  
بشدة حىت حطَّت درجته  �دون أن يغتاظ عفويا. فقد أهني املسيح 
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عن درجة شخص عادي أيضا، ففي هذه احلالة كان من الطبيعـي أن  

ا. فما كان من إىل اإلفراط رويدا رويد �متيل اجلماعة اليت آمنت به 
يرضـوا إال أن  أن املتحمسني من الناس الذين حيبون الشـرك سـلفا   

يؤلّـهوا املسيح. وكأم أرادوا أن يعوضوا بذلك هجمات اليهود اليت 
  بشدة متناهية.  �شنوها على املسيح 

واألغرب من ذلك أن األناجيل اليت يريد املسيحيون أن يثبتـوا ـا   
كـان يف   �امل يهودي أن يثبت منها بأنه ألوهية املسيح قد حاول ع

احلقيقة إنسانا ماديا ومكارا، والعياذ باهللا، ومل تظهر منه معجزة قط ومل 
تتحقق له نبوءة. مث يقول بأن ما يقال يف األناجيل بـأن املسـيح أرى   
اليهود معجزات كثرية قد ثبت كذبه من األناجيل نفسها، ألنه يثبـت  

لما طلب كبار القوم آية من املسيح كان مـن  من شهادة اإلجنيل أنه ك
عادته إزاء ذلك أن يشتمهم شتائم بذيئة ويقول بأم لن يعطَوا أية آية. 
مث يقول املؤلف بأنه لو قبلنا أنه شفى بعض املرضى فهذا ليس دليال يفيد 
ألوهيته، ألن معارضيه يف الزمن نفسه كانوا أيضـا يـرون املعجـزات    

ن تثبت ألوهية يسوع باملعجزات اليت أرى األنبيـاء  نفسها. فهل يعقل أ
  اآلخرون أكرب منها؟ 

بشدة كانت النتيجة احلتمية  �فباختصار، ملا أهان اليهود املسيح 
أن حيدث اإلفراط مقابل هذا التفريط. فعندما هاج سـيل اإلفـراط يف   
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املسيحيني بقوة وشدة، وضع أساس تأليه املسيح يف الزمن نفسه. هـذا  
هم بسهولة عندما ننظر إىل هجمات اليهود من ناحية، ومن ناحيـة  يف

أخرى نتأمل يف مبالغات املسيحيني للتخلص منها. وألن كتب اليهـود  
منشورة اآلن، ونشرها بعض العلماء اليهود باللغة الفرنسية، وطُبعـت  
باإلجنليزية أيضا؛ فإن فهم احلقيقة قد سهل كثريا على الباحثني عن احلق 

األيام. تتفق مجيع فرق اليهود على أنه منذ أن أُعطـي موسـى    يف هذه
التوراة واألنبياء يأتون أيضا بني حني وآخر، مل يعلّم أحد التثليث بـل  
علّموا دائما أن إهلكم إلـه واحد، وهو غائب عن األنظار. يقدم اليهود 
عذرا آخر أيضا أنه عندما التمس موسى من اهللا على جبـل سـيناء أن   

وجهه، وقال اهللا: لن يرى وجهي أحد، كان ينبغـي أن يريـه اُهللا    يريه
  يسوع ويقول: هذا هو وجهي.

باختصار، فقد أراد اليهود أن يثبتوا أن املسيحية دين يريد أن ميـزق  
األنبياء مجيعا، ويريد أن يستأصـل   أختاموثيقة التوراة القدمية اليت عليها 

  اسي. التوحيد الذي هو مبدأ التوراة األس
فاحلاصل أن املسيحيني أرادوا أن يروجوا يف الدنيا بدعـة شـنيعة   
بتقدميهم إلـها ال ينسجم تعليمه عن اهللا مع تعليم التوراة وال مع تعليم 
القرآن قط. وال يبالون بأنه إذا كان هذا املعتقد اجلديد خيالف التـوراة  

ده بواسطة وصحف األنبياء اآلخرين، فكان من املفروض أن يثبت وجو
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العقل على األقل. بل احلق أم غافلون متاما عن مقتضيات العقل أيضا 
وكأنه ال سيطرة الستدالل العقل على املذهب قط. بل ال حيق للعقـل  
حبسب رأيهم أن يديل بشهادته يف مسألة التوحيـد والتثليـث. إـم    

ألمر متعودون كثريا على النقد والطعن يف اآلخرين، ولكن الغريب يف ا
أم ال ميعنون النظر يف اعتقادهم قط. كان من واجبهم أن يثبتـوا أوال  

مث يركزوا علـى   -اليت تكذّا التوراة والقرآن والعقل- ألوهية املسيح
الكفارة والنجاة وغريمها من األمور اليت اختلقوها بأنفسهم. ولكنهم مل 

تقـدهم  يفعلوا ذلك بل خاضوا يف أمور سخيفة معرضني عن أساس مع
 أريد القول أيضا إىل جانب ذلك بأن يف أعماق هـذا  نيناحلقيقي. ولك

اخلطأ هناك حقيقة خافية أيضا، وقد سود وجهها حبواشـي األوهـام   
السخيفة حبيث تتراءى اآلن صورة بشعة وخميفة بدال من مجاهلا، ولكن 

السحب السوداء ملعان برق الصدق احلقيقي  هذه مع ذلك يوجد داخل
مازال يشعر بصيصه اخلافت يف هذا التعليم املهلـك، أي تأليـه   الذي 

وهو أنه يثبت من التوراة أن اهللا تعاىل خلق اإلنسان على صورته املسيح، 
روحه. وهذا ما يتبني من القـرآن الكـرمي   من وأودعه نوره ونفخ فيه 

أيضا. إذًا، ال يفوق مواهب اإلنسان وفطرته أن ينـزل اهللا تعاىل علـى  
يف قلـب   �عبده النقي نزوال جالليا حبيث تنصب خيمة عظمته قلب 

اإلنسان، وأن تنشأ بني اهللا وعبده عالقة متينة، كما حيدث عندما يوضع 
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احلديد يف نار مضطرمة فيبدو يف الظاهر كأنه صار نارا ولكنه حديد يف 
احلقيقة وليس نارا. فعلى هذا النحو تقوم عالقة حميب اهللا الكاملني معـه  

فيشعرون بداخلهم أن اهللا تعاىل قد نزل فـيهم. ويف كـثري مـن     �
 �ري على لسان بعض النـاس يف حالـة االحتـاد معـه     جتاألحيان 

م يذكرون هذه العالقة باهللا بأسلوب ينخدع  الشطحاتأيضا، مبعىن أ
به عامة الناس ويزعمون كأم يدعون األلوهية. وتوجد كلمات مـن  

  تقريبا.  إلهليةتب اكالهذا القبيل يف مجيع 

  وأفعاله 	أقوال النبي 

وفعله يف القرآن الكرمي  	وبناء على ذلك قد عد قول نبينا األكرم 
وما ينطق عـنِ  �قولَ اهللا وفعله. فمثال قد ورد عن القول قوله تعاىل: 

ىل . انظروا اآلن أنه يثبت من قوله تعا�١الْهوى * إِنْ هو إِلَّا وحي يوحى
هي أقوال اهللا تعاىل. ومقابل ذلك هنـاك آيـة    	أن مجيع أقوال النيب 

وما �أخرى يثبت منها أن أفعاله أيضا هي أفعال اهللا، كما يقول تعاىل: 
. فثبت من هذه اآلية أن أفعال النيب �٢رميت إِذْ رميت ولَكن اَهللا رمى

اله مبنــزلة  فعوأ 	النيب ال قوأيضا أفعال اهللا تعاىل. فلما كانت أ 	

                                                           

 ٥، ٤النجم:  ١
 ١٨األنفال :  ٢
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�١٣٠� 
هو املظهر األمت لذات البـارئ   	له، فما النتيجة إال أنه فعاال اهللا وأقوأ

املسلمون العقالء إلـها وال يعدونه أقنوم  	تعاىل؟ ومع ذلك ال يعده 
األلوهية مثل املسيحيني، مع أن هناك إثباتا عمليا أيضا حبقه وهو أن اهللا 

 	. والذين آذوا الـنيب  	ذلك متاما يغار له تعاىل كما يغار لنفسه، ك
وسفكوا الدماء بغري حق أو أخرجوه من وطنه، ما أمات اهللا تعاىل النيب 

أجلسـهم علـى    	ما مل يذقهم عذابا شديدا، والذين حـالفوه   	
مع وقائع يسوع املسيح نضـطر   	ا نقارن وقائع النيب عندمالعروش. و

علـى  وع املسيح تأييدا عمليا بـل  مل يؤيد يس �إلقرار بأن اهللا إىل ا
ظل يؤيد اليهود حىت علّقوه على الصـليب وأهـانوه   العكس من ذلك 

  بشدة. 
قُتل هو يف غضون ليلة واحدة.  	قتلَ النيب  خسرو برويزحني أراد 

ولكن عندما صدر قرار اعتقال املسيح نتيجة وشي اليهود فقد اعتقلـه  
سجن. اآلن، كل واحد شرطيان فقط خالل ثالث ساعات وأودعوه ال

يستطيع أن يفهم إن كان قد حالف املسيح شيء من جـالل اهللا؛ إذ مل  
  يسلم من االعتقال رغم دعائه طول الليل. 

للهجوم عليه بغية  	مث نرى كم من الناس اجتمعوا عند بيت النيب 
قتله وحاصروا بيته ولكنهم خابوا وخسروا مع حماوالم الشديدة وأُنقذ 

هللا دون أن يدعو طول الليل مثل يسوع املسيح، وخرج من بفضل ا 	
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�١٣١�

بني مجعهم بكل سهولة يف وضح النهار ومل يره أحد. أما دعاء املسـيح  
األليم: "إيلي إيلي مل شبقتين" الذي يسخر منه اليهـود إىل اآلن، فقـد   

  رفض متاما وكانت نتيجته هو صلبه باعتراف املسيحيني. 
، وال ختتلف وقائع احلواريني �املسيح هذه كانت معاملة اهللا مع 

أيضا عنها كثريا، إذ قد وعدهم املسيح بأنه سيعود وهم أحياء. انظروا 
اآلن كيف ثبت بطالن هذه النبوءة، إذ قد أوشكت ألفا سـنة علـى   
االنتهاء وال يوجد يئه أي أثر. وقد مات املنتظرون مجيعا ويسخر منهم 

معلّمكم؟ وواجه املسيحيون مـن هـذا   اليهود دائما سائلني: أين عاد 
السؤال خجال دائما ومل يطيقوا جوابا. قد وعدوا باثين عشر كرسـيا؛  
ولكن ارتد أحد احلواريني يف حياة املسيح، والثاين تصرف كاملرتـدين  

كراسٍ فقط، مع أن النبوءة كانت تتضـمن   ةأيضا، وبذلك بقي عشر
فقد وعد أصحابه برفعهم  	وعدا باثين عشر كرسيا. أما نبينا األكرم 

  إىل العروش يف الدنيا، ويعترف معارضونا أيضا أن هذا الوعد قد حتقق. 
فاحلاصل أنه ال يوجد يف تعليم املسيح كلمات نادرة وعجيبة مـن  
شأا أن تؤدي إىل تأليهه، ألن الكلمات من النوع نفسه جاءت حبـق  

"ابـن اهللا"، وقيـل    األنبياء اآلخرين أيضا بكثرة. فمثال أُطلق على آدم
إلسرائيل أيضا "ابن اهللا" بل ورد أيضا بأنكم كلكم آلـهة. ولكن هل 
جيوز االستنتاج من هذه الكلمات أن الذين استخدمت هذه الكلمـات  
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�١٣٢� 
حبقهم هم آلـهة أو أبناء اهللا يف احلقيقة؟ وقد استخدم املسـيح أيضـا   

  كلمات مثلها!

  ظهور المسيح الموعود

من احلبـة   �م قد جعلوا يف حق املسيح فأقول بأسف شديد بأ
منذ أكثر  �قبة بغري حق. أنا أيضا أتلقى إهلاما من اهللا تعاىل، ويكلّمين 

آية. أقول حلفا بـاهللا بـأن    ١٥٠من عشرين عاما، وقد ظهرت قرابة 
األموات الذين ظلوا حييون حبسب سنة اهللا تعاىل قد أُحيوا على يـدي  

 بأنه قد استجيب يل أكثر من عشرة آالف أيضا. كذلك أقول حلفا باهللا
دعاء. والكلمات اليت وردت يف األناجيل حبق يسوع املسيح وتسـتنبط  
منها ألوهيته قد ورد حبقي يف كالم اهللا ما هو أعلى منها بكثري. وقـد  

 اهللانشرت أيضا تلك الكلمات يف كتيب. لقد مسـاين اهللا آدم، ومسـاين   
يح املوعود، وأخربين بأن املوعود الذي خال يف املس اهللاإبراهيم، ومساين 

انتظاره األنبياء مجيعا هو أنت. ولكن مع ذلك ال أقول بأين إله، أو ابن 
إله، بينما قد جاءت يف كالم اهللا حبقي كلمات كثرية ميكن بناء عليهـا  

ا بسهولة أكرب مقارنة باملسيح ابن مرمي. ولكين أعرف أن هأن أُمسى إلـ
 ،لذا إنين أستغرب أكثر من أي واحد يف العامل كله وأتساءل: هذا كفر

أية أفضلية وجدت يف املسيح ابن مرمي حىت اتخذ إلـها بسببها؟ هـل  
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�١٣٣�

كانت له معجزات غري عادية؟ بينما أرى أن معجزات أكرب منها تظهر 
على يدي. أو هل كانت نبوءاته أفضل وأعلى؟ وسيكون قويل مناقضـا  

رف بأن النبوءات اليت أُعطيتها أعلى بكثري مما أُعطيـه  للحقيقة إن مل أعت
املسيح ابن مرمي. هل يل أن أقول بأنه قد وردت يف األناجيل حبق املسيح 

اختاذه إلــها؟  إىل ابن مرمي كلمات أعلى وأفضل وبسببها يضطر املرء 
الذي احللف الكاذب بامسه مـدعاة للعنـة يف   - ولكين أقول حلفا باهللا

بأن كلمات اهللا اليت وردت حبقي أنا، وأقول حلفا باهللا  -لعقىبالدنيا وا
مرة ثانية بأا كلمات اهللا اخلالصة وليست حمرفة ومبدلة ومغيرة مثـل  
األناجيل، إمنا هي أكرب شأنا بكثري مما يستخرجه القساوسة من األناجيل 

بنوة اهللا؟ حبق املسيح ابن مرمي. ولكن هل جيوز يل أن أدعي األلوهية أو 
فعلى غرار ذلك جيب أن تعلموا يقينا أن املسيح ابن مرمي أيضـا لـيس   
إلـها وال ابن إله. أنا مسيح حممدي وكان هو مسيحا موسويا. وكان 
مقدرا يف قدر اهللا أن يأيت املسيح يف اية السلسلة اإلسرائيلية اليت بدأت 

ملسيح يف ايـة  شريعتها من موسى، وكذلك قدر مقابل ذلك أن يأيت ا
، 	السلسلة اإلمساعيلية أيضا اليت بدأت شريعتها من حممد املصـطفى  

فكان كذلك. لقد جاء عبد اهللا موسى بشريعة لبين إسرائيل، وكان يف 
علم اهللا أن بين إسرائيل سيتركون حقائق الشريعة وأسرارها يف القـرن  

أيضا، لـذا  الرابع عشر تقريبا بعد موسى وستتدهور حالتهم األخالقية 
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�١٣٤� 
يف  �خلق اهللا تعاىل املسيح ابن مرمي يف القرن الرابع عشر بعد موسى 

. فعندما جاء يف الدنيا مثيل موسى، أي قائمة إسرائيل لبينبلد مل تعد فيه 
، حبسب وعد التوراة يف سفر التثنية، خلق اهللا 	سيدنا حممد املصطفى 

ى غـرار املسـيح   أيضا مسيحا عل 	تعاىل يف القرن الرابع عشر بعده 
األول، وهو أنا. وكما أن مثيل موسى أفضل منـه يف أمـور كـثرية،    
كذلك مثيل عيسى أيضا أفضل منه يف أمور كثرية، وهذه أفضلية جزئية 

  يعطيها اهللا من يشاء. 

  كيف تتحقق العصمة؟

أرى أن مسألة العصمة والشفاعة اليت يقـدمها املسـيحيون مـرارا    
تة اخندعوا ا. إذا كان املراد من املعصـوم  وتكرارا ليست إال خديعة حب

أال يقدر عدو على النقد والطعن يف حياته العملية فتعالوا نـريكم مـا   
كتب اليهود الذين طعنوا كثريا يف سرية املسيح وأمه. وإذا كان املـراد  
من املعصوم أن يدعي أحد بنفسه بأنه صاحل فتعالوا نريكم من األناجيل 

سه بأنه ليس صاحلا. فلما مل تثبت عصمة املسيح ابـن  أن املسيح أقر بنف
مرمي بأي طريقة بل يثبت من األناجيل أن بعض تصرفاته تنايف العصمة؛ 

األبديـة كاخلتـان، وحرمـة     التوراةمثل شرب اخلمر، ونقض أوامر 
اخلنـزير، واإلضرار بأموال اآلخرين بغـري حـق، وسـباب الكتبـة     
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�١٣٥�

رأسه بزيت من  مبسح جسده، ودهنِوالفريسيني، والسماح للمومسات 
مال حرام، وعدم منع التالميذ من قطف السنابل من حقول اآلخرين.. 

أم ال؟ إذا كان شـرب   آثامقولوا اآلن، باهللا عليكم، أهذه األمور كلها 
اخلمر عمال حسنا فلماذا كرهه يوحنا، وقال دانيال بأن أبواب السماء 

ر اخلتان أمرا دائما فلماذا منعه، تبقى مغلقة على شاريب اخلمر؟ وكان أم
مع أنه ينقذ من أمراض كثرية حبسب البحوث املعاصرة أيضا؟ كـذلك  

ألبد، فلماذا أفىت باستهالكه؟ وقال مـن  إىل اكان حلم اخلنـزير حراما 
  ناحية بأن التوراة مل تنسخ، مث نسخها بنفسه! 

صعب  وجدير بالتذكر أن إثبات عصمة املسيح ابن مرمي من اإلجنيل
كصعوبة إثبات صحة املسلول الذي بلغ به املـرض مرحلـة الـذبول    

أوال قبل  �واإلسهال. أمل يكن واجبا عليهم أن يثبتوا عصمة املسيح 
الطعن يف اآلخرين؟ هل من األمانة يف شيء االدعاء فـورا بـالنظر إىل   
كلمة االستغفار يف القرآن الكرمي بأن املراد منها هـو ارتكـاب اإلمث،   

  البصر عما ورد يف اإلجنيل أنين لست صاحلا؟ وغض 
بعد كل ذلك نرى أيضا بأنه ال يثبت كون أحد شفيعا يف اآلخرة إال 
الذي أبدى شيئا من مناذج الشفاعة يف الدنيا. فعندما ننظر إىل موسـى  
من هذا املنطلق يثبت كونه أيضا شفيعا ألنه أزال بدعائه أكثر من مـرة  

د به التوراة. وكذلك حني ننظر إىل سيدنا عذابا موشكا، وهذا ما تشه



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

  

�١٣٦� 
من هذا املنطلق يتبني كونه شفيعا كأجلى البديهيات  	حممد املصطفى 

ألن من تأثري شفاعته رفْع الصحابة املساكني إىل العروش. وكان مـن  
 -بعد ما تربوا يف الوثنية والشرك- تأثري شفاعته أن صار الناس موحدين

أن متبعيه ال  	ي زمن. مث من تأثري شفاعته حبيث ال يوجد نظريهم يف أ
يزالون يتلقون إهلاما صادقا من اهللا تعاىل إىل يومنا هذا، ويكلِّمهـم اهللا  
تعاىل. ولكن أين وكيف تثبت كل هذه األشياء يف املسيح ابن مرمي. أية 

 من أننا جند 	شهادة أكرب على شفاعة سيدنا وموالنا حممد املصطفى 
  ؟ا ال ميكن أن جيده أعداؤنابواسطته م من اهللا

أما إذا أراد معارضونا اختبار ذلك فيمكن البـت يف املوضـوع يف   
غضون بضعة أيام. ولكنهم ال يريدون احلُكم بل يريدون إكراهنا علـى  
أن نتخذ إلـها ال يتكلم وال يرى وال خيرب بشيء قبـل األوان، أمـا   

  عنه. إلـهنا فقادر على كل ذلك، فطوىب ملن كان باحثا 
م، ١٩٠٢، أيار/مايو ٥، رقم ١(نقال عن جملة "مقارنة األديان" جملد 

  )٢٠٩إىل  ١٧٥ص 
  
 






  

  




