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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
أصحاب العلم، يثريون االعتراضات نفسها؛ فيثبت من ذلك أن اجلهاد 

مسموح به يف ديننا. ما أعظمه من ظلم ارتكـب إذ   )املزعوم العدواين(
لو مل يسلك القساوسة هـذا  ! راض باإلسالم بشهادتنيأُلصق هذا االعت
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املسلك وقالوا بأمانة التزاما باحلق والصدق بأن هؤالء املشايخ يفتـون  
هذه الفتوى جهال وغباوة منهم وإال فإن الظروف اليت أدت إىل هـذه  
الضرورة يف صدر اإلسالم مل تعد موجودة يف الزمن الراهن، لكان مـن  

من الدنيا ائيا. ولكن ملا كان  )اخلاطئة(رة اجلهاد املأمول أن ختتفي فك
  فهموا احلقيقة.مل ي ،التفريط يف الفهمواحلماس  يف اإلفراط

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  
من أي قوم تعرض للقتل أو صارت حياته يف خطر دائـم وأصـبحت   
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وض احلروب إلرساء إىل خجحيما. ففي هذه األوضاع اضطر اإلسالم 

 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 علـى صـعيد   
الواقع كان من أجل محاية احلرية وللدفاع. ولكن املشايخ قليلي الفهـم  
أضافوا إىل هذه القضية حواشي من عند أنفسهم واعتـربوا الوحشـية   

ملخجلة افتخارا هلم. ولكن هذا ليس خطأ اإلسالم بل هو قصور عقول ا
هؤالء القوم الذين يعدون دم اإلنسان أرخص من دم الدواب أيضا، ومل 
يشبعوا من سفك الدماء إىل اآلن بل ينتظرون مهـديا سـفاكا هلـذا    
الغرض. وكأم يريدون أن يثبتوا جلميع األقوام أن اإلسالم كان حباجة 

رب واإلكراه دائما من أجل انتشاره، وليس فيـه أدىن صـدق أو   إىل اجل
  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. 



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

  

�٦٠� 
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 



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

  

�٧٣�

 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



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

  

�٧٧�

. 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 



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

  

�٧٨� 
 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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