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  حنمده ونصلي على رسوله الكرمي     بسم اهللا الرمحن الرحيم 

���������	
�א �
آخر من كتب سيدنا املسيح لقراء العربية ترمجة كتاب  نقدميسعدنا أن 

  وهو: القول احلق. �املوعود 
 املوعود املسيح سيدنا بنيكما -  كتابهذا ال تأليف الغاية األوىل من 
� - وذلك نانك، باوا على الباطلة ديانند البانديت اعتراضات دحض 
 يتأسوا ولكي بتدبر وسداده الصاحل الرجل هذا صدق اآلريون لريى

 اهللا رمحه نانك باوا معتقدات كشف هي الثانية والغاية. أمكن إن بأسوته
 من تذمر فقد. وفعال قوال صادقا مسلما كان أنه العامل على ودينِه

 تتوقف النجاة أن أشعاره يف وأعلن اإلسالم واعتنق وختلّى عنها الفيدات
 صلحاء بايعو فقط،" اهللا رسول حممد اهللا إال إله ال" شهاديت على

 وصيةً عباءته وترك وحج مرتني، األولياء، مقابر على واعتكف ،املسلمني
  . القادمة لألجيال منه

��א�������������وא���� �

 عرف لقد مسلما؛ نانك كون باوا على عظيمة شهادة العباءة هذه إن
 العباءة هذه أن السيخ كتب يف ورد قد أنه � املوعود املسيح سيدنا
شىت العبارات اليت  القدرة، بيد عليها وكُتب السماء من نزلت قد كانت

 كذكرى" بابا نانك ديره" يف حمفوظة وأا الكرمي القرآن منها آيات
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 تفصيل. (احلقائق لتقصي هناك إىل وفدا � فأرسل اهللا، رمحه له مقدسة
 ،١٠ اخلزائن الروحانية؛ الد القول احلق، يف موجود الوفد هذا
 ال" شهادتا على العباءة كُتبت قد أنه الوفد هذا أن أخربه وبعد). ١٤٤ص
 شخصيا لعيطّ أن � قرر قرآنية، آياتو" اهللا رسول حممد اهللا إال إله

 بعد حضرته فانطلق ؛إسالم باوا نانك تثبت اليت التارخيية الشهادة هذه على
 املؤرخ يف االثنني يوم أصحابه من يف وفد يضم عشرة املسنونة االستخارة

 كتبت قد أنهرأى و عينيه، بأم العباءة وشاهد العربات على ٣٠/٩/١٨٩٥
 إىل باإلضافة ،أيضا السور وبعض الكرمي القرآن آيات بعض فعال عليها

 هذه وتفاصيل مرافقيه أمساءإن و". اهللا رسول حممد اهللا إال إله ال" شهادتي
  . الذي بني أيديكم الكتاب هذا يف مسجلة الزيارة

 اإلسالم صدق إثبات � املوعود املسيح سيدنا بعثة من اهلدف كان
 بعد ظهرت قد كانت "السيخية فالديانة" العامل، يف األخرى األديان مقابل

 فقد أيضا، الديانة هذه إبطال � مهماته من فكان عدة، بقرون اإلسالم
ه مما ال شك أن السنني وهي مئات من املستورة احلقيقة يديه على اهللا كشف
 ولد قد نانك، املرحوم باوا حضرة أي" غورو" السيخ ديانة مؤسس فيه أن

 اليت املقدسة عباءته أي املقدسة، ذكراه وإن بعد، فيما أسلم لكنه هندوسيا،
 املسيح سيدنا قال فقد. إسالمه على قاطعة شهادة هي ،منه وصية تركها

 زمننا، إىل حمفوظة العباءة هذه تبقى أن اهللا من مقدرا كان": � املوعود
 يتسن ومل الصحيح، دينه ونكشف الباطلة التهم من احملترم باوا ننـزه لكي




	��א������	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �ج �

 يف احلكمة وكانت العباءة، هذه على كُتب ما على االطالع قبلنا ألحد
  ".إيانا انتظارها عصرنا إىل حمفوظة كوا

 � املوعود املسيح سيدنا يدي على � اهللا كشف قد باختصار؛
 جبدية تبحث عندما السيخية األمة أن نوقن وحنن اهللا، رمحه نانك باوا إسالم

 عاشق احلقيقة يف كان أنه عليهم سينكشف ملقتداهم، احلقيقي الدين عن
 من عدد أسلم قد كما هلم، حقيقيا مرشدا سيكون الكتاب وهذا ،اإلسالم
 حممد دوست املولوي كتب فقد. من قبل الكتاب هذا قراءم بعد السيخ

 رقم ، احلاشية٥٤٤ الصفحة األول، األمحدية، الد (تاريخ شاهد احملترم يف
 وجريدة ٨/١٢/١٨٩٩" أمرتسر مساتشار خالصة" جريدة عن نقال )٣٣

 الصلح رسالة جريدة من اقتباسا ،١٩٥٠ رقم" شتابدي تشارارده خالصه"
  :١٤ الصفحة ٢/٧/١٩٥٢

 عددا أن" م١٨٩٩ يف سنة" لت دي سنغ دير" السيخ اإلخوة أحد كتب
   ".اعتنقوا اإلسالم بعد أن قرأوا كتاب القول احلق السيخ من

" مسافر آرية" بعنوان ليكهرام للبانديت السرية كتاب من نقال كتب كما
 - القادياين مرزا إن احلديث تبادل أثناء البانديت قال لقد: ١٠١ الصفحة

 من العربية اآليات نسخ قد - العباءة عن للراهب املسئول النقود بتقدمي
 غورو أن املريزا سيادة يعلن واآلن مكة، من نانك غورو ا جاء اليت العباءة
 أكتب أن األشراف السيخ كبار مين طلب لقد. مسلما كان احملترم نانك
 السادن من العباءة تلك يل يحضروا أن عليهم فاشترطت ،ذلك على الرد
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 ذلك وبعد الناس، أمام عام اجتماع يف النار فيها ألشعل أعاله، املذكور
 تاريخ".  (اآلخر أنا امتنعوا عن ذلك والتزمت الصمت لكنهم الرد، سأكتب

  ) احلديثة الطبعة ،٥٣٧ الصفحة األول، الد األمحدية،
 روايات خيترعون بدأوا ليكهرام البانديت من السيخ السادة يئس فحني
 احلديثة الطبعة يف العباءة عن كتبوا الرد جيدوا مل حني مث العباءة، عن جديدة

 تلك طارت لقد": نانك شاهي ٤٢٨مسـ "يف  الصادرة" ساكهي جنم"لـ
 ،٤٣٨ الصفحة باال، ائي ساكهي جنم". (تعد ومل السماء إىل العباءة

  ) الهور ،"عام مفيد" مطبعة يف املطبوعة
 اليت - النصوص من كثريا حرفوا قد السافر التحريف هذا إىل وباإلضافة

 ساكهي اجلنم يف مبتغاهم حبسب - � املوعود املسيح سيدنا ا استدل
 السيخ أدبيات مالمح تغريت قد التحريف باب انفتاح وإثر .الصادر بعد عام

: قائلني يصرخون أنفسهم السيخ علماء بدأ لدرجة أنْ وتشوهت متاما
 يف سارة غري غريبة تغيريات تحدث يوم كل جديدة باختراعات بالقيام"

 عالقة ال قالب يف رأيهم حبسب السيخ تاريخ يشكِّلون حيث السيخ، تاريخ
 رسالة" عن نقال ،٤ الصفحة الثاين، اجلزء برنر، من ترمجة( ".باحلقائق له

  )٢/١/١٩٥٢ ،"الصلح
 بقيت أا العباءة هذه كرامات من أن إال يريدون، ما اآلن السيخ فليفعل

 اآليات بعض كانت وملا ،� املوعود املسيح سيدنا زمن إىل حمفوظة
 أي فيها حيدث أو يبدهلا أن أحد يستطع لمف عليها ية مكتوبةالقرآن والسور
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 صورا بنشر األبد إىل � املوعود املسيح سيدنا حفظها قد واآلن تغيري،
  : ترمجتها باألردية، أبيات يف � حضرته يقول. كتابه هذا يف

  "اضوا فأحضروا آلة التصوير بسرعة والتقطوا هلذه العباءة صورة واضحة
  فناء الاهللا  كل ما سوىفهذه الدنيا ليس هلا الدوام وإن مصري 

  فأسرِعوا إىل التقاط الصورة، فهناك خطر ونريد أن حنفظ صورا عندنا
  فهذا نور اهللا قد جاء من اهللا فضمها بعينيك يا صاحيب" 

فكل ما كُتب على العباءة صار حمفوظا لألبد باندراجه يف كتب سيدنا 
لذين يريدون أن حيجبوا احلقائق ا جهودوإن مجيع  �املسيح املوعود 

  ويشوهوها قد صارت اآلن عدمية اجلدوى وعقيمة.
فبالعثور على هذه الشهادة القاطعة اليقينية حتققت رؤيا املسيح املوعود 

  : �نانك مسلما، فقد كتب حضرته  باوااليت رأى فيها  �
 أن ورأيت. مسلم أنه أظهر وقد املنام يف باوا نانك رأيت مرة ذات
 من فاشرب كدر الينبوع هذا إن له فقلت ،ينبوعه من يستقي هندوسيا

 باوا نانك فيها رأيت اليت الرؤيا هذه على سنة ثالثون مضت وقد. ينبوعنا
 سيظهر أنه يقني على وكنت. حينها يف اهلندوس جلميع سردا وقد مسلما،
 الزمن من مدة بعد جالء بكل النبوءة حتققت مث. صدقها يؤكد ما للعيان

 كونه على صرحيا دليال يشكِّل وهو عام، ٣٠٠ بعد باوا نانك ثوب ووجدنا
  )٥٨٢-٥٨١، صفحة ١٨املسيح، اخلزائن الروحانية، جملد  نزول(. مسلما
  :قائال يردف مث
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 إسالمه أن منه املراد فكان رؤياي يف مسلما نفسه باوا نانك إظهار أما"
 القول كتاب ألّفت اهلدف وهلذا األزمان، من زمن يف للناس سينكشف

 فاملراد ينبوعنا، من فاشربوا كدر الينبوع هذا إن للهندوس قويل أما. احلق
 للهندوس جليا اإلسالم حقيقة فيه تنكشف الذي الزمن قَرب أنه ذلك من

 قد السيخ كان الذي باوا نانك ينبوع يدي على ينظَّف وسوف والسيخ،
 شجاعة بكل اهلندوس مع عالقته باوا نانك قطع وأما. فهمهم لقلة كدروه

، صفحة ١٨املسيح، اخلزائن الروحانية، جملد  نزول(." جمددا ذلك تبينيفس
٥٨٤-٥٨٣(  
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حجة اإلسالم على اهلندوس  �سيدنا املسيح املوعود  أقاممن ناحية 

من ناحية أخرى أقام احلجة و، م١٨٩٥نانك يف  باواوالسيخ باكتشافه عباءة 
الذي كان قد أُعد ملداواة جروح  "مرهم عيسى"على املسيحيني أيضا باكتشاف 

ب، حيث أثبت بأدلة قاطعة أن ياليت أُصيب ا يف حادثة الصل � املسيح
املسيح مل ميت على الصليب، بل قد أُنزلَ من الصليب حيا وأن حوارييه كانوا قد 

جله، مث خرج من بلده ووصل يف اية املطاف إىل كشمري أعدوا هذا املرهم من أ
، والتبصرة وتويف هناك حيث يوجد قربه يف حي خانيار يف سرينغر. (اهلدى

  )٣٦١ - ١٧٢الصفحات ، ملخص ما ورد يف ١٨جملد  ؛اخلزائن الروحانية
فالواضح أن أساس املسيحية املعاصرة قائم على الكفارة اليت أساسها 

الصليب حيا وموته  عنموت املسيح على الصليب، فبإثبات نزول املسيح 
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يف  �الطبيعي حتقّق بطالن املسيحية املعاصرة متاما. كما اكتشف حضرته 
يف سرينغر، وتوافرت  موجود قرب املسيح أن م١٨٩٥العام نفسه أي 

اهد الداعمة األخرى الكثرية، وحتقّقت الغاية الكبرية من بعثة املسيح الشو
أعين كسر الصليب. فاحلمد هللا على  ؛املذكورة يف األحاديث �املوعود 

  ذلك.
لقد حظي بتعريب هذا الكتاب الداعية حممد أمحد نعيم وصدر بإشراف 

ا يف املكتب العريب املركزي بتعاون عدد من اإلخوة العرب الذين أسهمو
أعمال املراجعة والتدقيق، وخنص بالذكر السيد املهندس خالد عزام، 

  والدكتور علي الرباقي والدكتور وسام الرباقي احملترمني. 
نتقدم خبالص الشكر لكل من ساهم يف نشر هذا الكتاب داعني أن 
جيزيهم اهللا أحسن اجلزاء وجيعله يف ميزان حسنام، كما نسأل اهللا تعاىل أن 

القراء الكرام لالستفادة من هذا الكنـز وجيعله سببا هلداية الباحثني يوفق 
  عن صراط اهللا املستقيم، آمني.
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  الحكومة بانتباه جدير

القول ملا كانت بعض اجلرائد السيخية تزعم لسوء الفهم أننا ألفنا كتاب "
" بسوء النية وقصد إزعاجهم، لذا نرى من املناسب أن نكشف على احلق

الصدق  " مبنتهىالقول احلقاملسمى بـ " احلكومة أننا ألفنا هذا الكتاب
هم اليت ب، ذب التاومراعاة أصول البحث. والغاية املرجوة من هذا الكت

اآلريني البانديت ديانند يف كتابه ستيارـ بركاش،  نانك زعيم ألصقها ببابا
مبنتهى الوقاحة وأهانه باحتقار مستخدما يف حقه باوا احملترم حيث أساء إىل 

فيه بأدلة قوية  رة جدا. كما أثبترمحه اهللا كلمات ومجال مسيئة وحمتق
املرحوم كان قد ابتعد ائيا عن فيدا اهلندوس بسبب بابا وبراهني ساطعة أن 

الذي ليس يف صفاته -  أن اهللا اكتشفمعرفته الكاملة وعلمه الرباين، حيث 
أي نقص وال تشوا ظلمةُ أي عيبٍ وتتجلّى ملعات كثرية أللوهيته الكاملة 

اإلله القدوس الذي يؤمن به أهل هو ذلك  - هتساوقد وجالله وقدرته
هلذا قد اعتنق اإلسالم خلشيته الكاملة وورعه. وقد تناولنا كل هذه  .اإلسالم

األسباب يف هذا الكتاب وقد أثبتنا ذلك بأسلوب واضح وبديهي، حبيث ال 
جيد املرء بدا من اإلميان وال يسعه الرفض. باإلضافة إىل أننا لسنا ننفرد 

هارته الباطنية املرحوم كان قد اعتنق اإلسالم لطبابا بالرأي القائل بأن 
وحياته املقدسة، بل قد سبق كتابنا هذا كبار الباحثني اإلجنليز يف إبداء هذا 

يف اهلند الربيطانية منذ مدة طويلة. فقد  ومتوفرةالرأي، وكتبهم منشورة 
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أحلقت بضعة أوراق من معجم القس "هيوز" باللغة اإلجنليزية بنهاية هذا 
املرحوم بكل حتد وقوة. وهذا بابا بإسالم الكتاب، حيث صرح القس احملترم 

يف اهلند الربيطانية كلها، والسيخ أيضا ال جيهلون هذا ومتوفر املعجم منشور 
املعجم. فإن االعتقاد يف هذه احلالة بأين أتفرد يف إبداء هذا الرأي أو أين 
سبقت اجلميع يف إبداء هذا الرأي خطأٌ فادح، غري أنين قد سجلت يف هذا 

 اإلجنليز فالباحثوناآلخرون جمتمعة.  تاب مجيع األدلة اليت مل يفز االك
كان قد اعتنق اإلسالم مل تكن لديهم بابا الذين سبقوين يف إبداء رأيهم بأن 

 ذخرية الشواهد الكاملة، لكن األمر تبين ببحثي جبالء. وألتمس من احلكومة
باللغة اإلجنليزية يف اية  أن تم برأي القس هيوز هذا الذي سجلته السامية

كان من عباد اهللا بابا نانك احملترم وإنين أوافق قول السيخ بأن  هذا الكتاب.
ل عليهم الربكات اإلهلية والذين يطهرون بيد اهللا نـزاملقربني، ومن الذين تت

. وإن الذين يذكرون املباركني أمثاله بكلمات مسيئة وحيتقروم فإين �
ار السافلني. وقد وجدت بعد البحث والتحري أن الدين أعدهم من األشر

املقدس الذي يوصل إىل اهللا والذي يوافق سنن الكون يف بيان التوحيد هو 
اإلسالم فقط. وإن الثروة والنور الصايف الذي أُعطيته يسرين أن يكون اهللا 

اا، املرحوم قبلي بفضله ومنته، فهذه حقيقةٌ ال يسعين كتمبابا قد رزقه  �
بفضله قد من علينا ذا  �املرحوم يف أن اهللا بابا وإنين أرى فخري وفخر 

  التوحيد املقدس. 
             ٢٠/١١/١٨٩٥العبد املتواضع غالم أمحد القادياين 
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� 
  نصليونحمده 

  
 صنعه ملن فداء والقلب خلقها ملن فداء "النفس١
  اهللا ربنا اهللا ربنا وتقول عنه فهي تبحث خملوقته النفس كانت ملا
  حبه نقش عليها كان ملا عنده من احلياة تظهر مل لو

  كالعشاق إليه القلب يندفع ولذلك والروح، األحد اجلسم ذلك خلق لقد
  حياتنا روح ذلك فحبيبنا أرواحنا، على احلب ملح رش لقد
 اكتسبت أيضا العاشق حياة أن كما منه، كيانه نقش وجود كل نال لقد

  النشوة صبغة منه
  جدا غيب هو بل عاقال، ليس نفسها تلقاء من خلقت الروح أن يزعم والذي

   حياتنا حياته ملاثلت الرمحن خلق من نكن مل لو
  خمجل وجوده إن بل حياتنا، متاثل حياته من إهلا فليس

  اللعنات آالف يستحق قدراته ينكر والذي ،� قدرته يف تكمن اإلله فمعرفة
   نانك من األسرار هذه فامسع القول هذا صدق تعرف ال كنت إذا

 نال وجود قد وكل ،فقط � اهللا نور من نور يتجلى كل إن قال فقد
   يده من كيانه

                                                           
  فارسية. (املترجم) قصيدة ترمجة  ١
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اهللا  خيلقها ومل نفسها تلقاء من وهي اَهللا، متاثل روح كل إن الفيدا تقول
  رب الورى 

 خلَّص الذي الصفاء أهل (أي باوا نانك) من الرباين اإلنسان هذا لكن
  الكذب من قوما

  واجلسم الروح خلق الذي القادر فهو روح، كل خلق قد اهللا إن يقول
  اآلريني فيدا أجل من تصرخ فلماذا العارفني، هؤالء كالم فتدبر
  املعرفة أسرار كشف وقد � اهللا أهل ومن عارفا نانك كان

   العارف تعريف عرف حىتي ال بل واملعارف، احلقائق عن الفيدا ما أبعد
   الدارين كلتا يف الشقاوة من لتخلصت هذه نانك نصيحة إىل استمعت لو
   اهللا عند من السر هذا أذناه مسعت قد بل عنده من ١ذلك يقل مل

  النور سبيل ووجد اَهللا خاف فقد ،� اهللا نور من خاليا الفيدا وجد لقد
  الفاين؟!" العامل هذا حتب فلماذا أيضا، أنت أخي يا إليه فتعال
 ،الذي يأيت بيانُ أهدافه الحقا، بابعد، فليتضح أننا ألفنا هذا الكتأما 

الذين  -لفائدة عامة، ومل نقصد من هذا التأليف سوى أن ينظر اآلريون
قون كمدا يف هذه األيام يف الفرن املتقد وقد متادوا يف بذاءة لسام ترحي

صدق قول هذا إىل  - لطرفة عنيال خيافون اهللا  أم وجتاسرهم لدرجة
وإىل صالحه، وأن يقتفوا  الذي ذُكر يف هذا الكتاب ،اإلنسان الرباين بإمعان

الذي ولد  املالك الوحيدأثره إذا استطاعوا. وذلك اإلنسان هو ذلك الويل 
                                                           

 العارف. منه تعريف يعرف حىت الاملراد منه قول باوا نانك: إن الفيدا  ١
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. هذا اإلنسان الذي نذكره مل �، وشهد على صدق دين اهللا ١يف زمن بابر
د على سعادته وورعه مئات يكن من عامة اهلندوس، بل هو إنسان قد شه

اآلالف من اآلريني، وعد من الزعماء من الدرجة األوىل الذين خلَوا يف 
اهلندوس. ويقدر عدد أتباعه املخلصني مبليون وسبعمائة ألف تقريبا يف 
البنجاب، وهذا الرجل الصاحل هو املظلوم نفسه الذي استخدم زعيم اآلريني 

ت مسيئة جدا يف حقه، ونريد أن نفند كلما بظلمالبانديت ديانند 
  وهي التالية. ،اعتراضات ديانند الباطلة وشتائمه ضمن بيان سرية حياته

  اهللا رحمه نانك باوا كماالت

  إليه اإلساءة بقصد ديانند وخرافات

على األغلب ليس يف البنجاب أحد ال يعرف اسم باوا نانك أو مل يطّلع 
حاجة لنكتب عن سرية حياته بشيء من التفصيل،  على حسناته، لذا ال

نكتفي بالكتابة أن السيد باوا رمحه اهللا كان من عائلة هندوسية نبيلة وكان و
فقد للهجرة، فلما كان خملصا يف سبيل اهللا  ٩٠٠ميالده يف أواخر عام 

اشتهر بسرعة بالزهد والورع وترك الدنيا، وبلغ درجة القبول مبا يتعذر 
صلحاء الواألكابر والريشيني واألولياء ظريه يف احلقيقة يف مجيع العثور على ن

وإن إنصافنا جيربنا على االعتراف بأن باوا رمحه اهللا كان من  ،اهلندوس
كان  �من شك يف أن اهللا  فمااملقبولني الذين جيذم اهللا بيده إىل النور، 

                                                           
  . (املترجم)اإلمرباطور املغويل ١
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الح. كان قد أحدث فيه تغيريا صادقا، وكان قلبه قد جذب إىل احلق والص
يعاصره كثري من اهلندوس اجلهلة السفهاء األغبياء الذين يتسمون بأمساء مثل 
الراهب والناسك والزاهد وكانوا قد اشتهروا بالرهبانية ويعملون سرا 
سيئات كثرية. فباوا رمحه اهللا قدم لقومه أسوةً حسنة بنفوره من األلقاب 

ربأ كليا من هذا النوع من الرهبانية مثل النساك والزهاد والرهبان، فكان يت
الذي يؤدي إىل خرق القانون اإلهلي بضياع القدرات املوهوبة من اهللا، وهلذا 
السبب كان قد تزوج رغم زهده وكونه ناسكًا، وذلك لكي يثبت للناس 
خطأ تعليم الفيدا القائل بأن أفضل إنسان هو من اختار حياة الرهبانية. كما 

إذ كان يعد من يرسل زوجته  ١ترم يعارض بشدة مسألة النيوككان باوا احمل
كوا ما زالت قرينته إىل غريه ليضاجعها إشباعا  معيف حياته  - الطاهرة

ديوثا وجنس الطبع؛ و قحاو - لشهوا أو طمعا يف احلصول على األوالد
فأشعاره املباركة تشهد على ذلك، وسوف نسجلها يف كتاب آخر 

                                                           
 بيت أي من اهلندوسوهو أنه إذا مل يكن يف  ،"النيوك" أيضا البارزةمن تعاليم الفيدا  ١

أو مل تكن فيه  كأن يكون منيه رقيقا ؛أوالد وكان ال يقدر على اإلجناب لسبب ما
أو كان يقدر الرجل على القذف، أو مل يكن منوية قادرة على اإلخصاب،  حيوانات

أو كان ينجب البنات فقط، ففي كل  ،أو كان خمنثا ،الرجل يشبه العقيم بسبب طيب آخر
هذه احلاالت يأمره الفيدا أن يرسل زوجته إىل رجل آخر للمضاجعة للحصول على 
األوالد. وكذلك إذا كان الرجل موظفًا يف مكان ومل يكن يستطيع احلصول على اإلجازة 

وري قبل ثالث سنوات ففي هذه احلالة أيضا إذا غلبت الشهوة على املرأة فليس من الضر
هلا أن تتوجه إىل زوجها، حىت لو كان يرسل النفقة والرسائل، بل ميكن أن تضاجع 

    . منهكتاب "الديانة اآلرية"شخصا آخر ترغب فيه. فإثبات ذلك كله موجود يف 
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اء اهللا. وكل أعماله يف هذه املسائل تنسجم مع تعاليم بالتفصيل إن ش
اإلسالم. وهذا دليل آخر على أنه كان ينفر من تعاليم الفيدا أشد النفور، 
وهلذا كان ينشغل دوما يف احلوار واملناظرة مع الربامهة. ومل يسئ إليه ديانند 

و فقط، بل كان كثري من سفهاء البانديتات يف عصره أيضا يعادونه. فل
أفكار الباوا وانضموا إليه ألدت تلك تبنت  قد كانت مجاعة كبرية

اعات بال شك إىل القتل وسفك الدماء. صحيح أن الباوا رمحه اهللا نـزال
كان ينصرف إىل هذه املناظرات بشدة، وكان يعد طقوس الفيدا مثل 

كان وحيدا، كان يعرض عن اجلاهلني  ملاا، ولكن خبيثة وجنسة جد ١"هوم"
باحلب اإلهلي الذي يوهب  عامرا. واحلق أن قلبه كان شغبوقت الفتنة وال

بفضل حمض وال يكسب جبهد اإلنسان، كان يستاء من مجيع األمور اليت 
تنايف احلق واحلقائق. مل يكن قلبه يرضى بطقوس وعادات خمتلقة وتقاليد 

يحب املاء النقي الذي يتفجر من ينبوع احلقيقة اخترعها اإلنسان، وكان 
بصبغة الروحانية، هلذا مل يعجبه قط الزهاد والنساك والرهبان الذين  ويتصبغ

يضيعون أوقام يف جمرد اتباع العادة واتباع القانون الباطل واألفكار 
كان باوا يسعى جاهدا ألن يظهر يف اهلندوس أي  .دماغهم وإفسادالسخيفة 

رك روحاين ويتخلَّوا عن العادات البذيئة واملعتقدات الباطلة، وبسبب ذلك حت
ها، لكن صرب عليكان يسمع من الربامهة دوما كلمات مسيئة جدا، وكان ي

من املؤسف أن هذا الشعب قاسي القلب مل يتحرك أبدا، وقد يئس باوا 
                                                           

  املراد منه عبادة النار. (املترجم) ١
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اهلندوس مل يتوفَّر له خادمان من أنْ  رمحه اهللا من رفقة اهلندوس لدرجة
  . ١يتفقان معه يف الرأي يف أثناء رحالته العادية

بل  همفمما جيدر بالتأمل أن باوا احملترم مل يستأنس اهلندوس ومل يصادق
ظل يؤانس املسلمني طول احلياة ويسافر إىل البالد اإلسالمية فقط. أفال 

، يستنتج من ذلك أن باوا رمحه اهللا كان قد قطع مجيع عالقاته باهلندوس
  فهل ميكن العثور على أي مثال هلندوسي أنشأ كل عالقاته باملسلمني فقط؟

أما القول بأن باوا نانك احملترم كان قد أنشأ العالقات مع املسلمني 
مداهنةً نظرا الزدهار احلكومة اإلسالمية، فهو اآلخر ال يقلّ عن املسبة؛ ألن 

بالصاحلني، بينما إخالص باوا املداهنة أيضا نوع من النفاق، والنفاق ال يليق 
ال يقدر على إنكار ذلك  أنْ احملترم معلوم ومعروف لدى اجلميع لدرجة

أحد. كان باوا املرحوم إنسانا مستقيما ونقي القلب، وكانت معتقداته 
كمعتقدات أي مسلم صادق، فلم يكن يعتقد كما هو تعليم الفيدا أن مجيع 

، وليس ذلك فحسب، بل قد سهاوجدت من تلقاء نفاألرواح واألجسام 
" بتدبر يعرفون جيدا أنه مل يكن  ٢ـفند هذه العقيدةَ بشدة. وقُراء "غرنته

األرواح مجيع يتمسك بالدين الذي يقدمه اآلريا يف هذه األيام، وهو أنّ 
قدمية ووجدت من تلقاء نفسها، ومل خيلقها أحد. فقد بين باوا احملترم مرارا 

                                                           
١ يف احلقيقة قد  من العائلة اهلندوسية يف الظاهر لكنه كان املحوظة: كان "باال" واحد

      اعتنق اإلسالم بربكة صحبة باوا رمحه اهللا. منه
 )املترجم(ويتضمن ملفوظات باوا نانك ومواعظه.  ،هو الكتاب املقدس للسيخ ٢
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دة من غرنتهـ، أن الذي هو موجود بذاته ومل خيلقه أحد هو يف مواضع عدي
دون كلها  �وقد خلقها  فهي خملوقة، اهللا وحده فقط، أما األشياء األخرى

أي استثناء. ومن هنا تبين أن باوا احملترم كان قد ختلى عن فيدا اهلندوس 
أردنا أن إذا  نورابربكة معرفته احلقة. وكان باوا احملترم قد وهب من اهللا 

. فأقول صدقا وحقا إن ذلك سيتعذر علينا الفيدا قد فازوا به نثبت أن ريشي
باوا باملعارف والعلوم وكم يتضمن من  "غرنتهـ"حني نتدبر كم يزخر 

، ويثري يانا مثريا للقرفإشارات إىل معارف دقيقة، تتراءى لنا كتب ديانند ك
فسه الذي وصف باوا بالسفيه بكاَءنا تصور أن هذا هو اهلندوسي الغيب ن

واجلاهل متباهيا بكونه بانديتا! فهل يقبل أن يكون من خرجت من فمه هذه 
العلوم واملعارف سفيها جاهال؟ فكم من الوقاحة وخبث الطوية أن يوصف 

آلريون أن ديانند كان صاحب ا  علمالطاهرون الطيبون بالسيئني. فلو 
ان واقعا يف ظالم الكتب اليت تتضمن أفكار مادية فقط لكان خريا هلم. ك

مسيئا إىل الصلحاء املقدسني من أجل دينٍ مل يتحقّق  وباتأنواع السيئات، 
هلذا ال أحد من السعداء  .وعبادة املخلوق "النيوك"منه أي خري سوى 

وأصحاب الفطرة السليمة يعده جيدا، أما باوا احملترم فقرابة مليوني إنسان 
. ومن متام الصدق أن باوا رمحه اهللا كان قد مجع ١وصدقيفدونه بإخالص 

منها  لواحدةمن املستحيل أن جند نظريا  أنه يف كيانه احلسنات واملزايا لدرجة
                                                           

أما عامة أتباعه فال يقل عددهم  ،ملحوظة: هؤالء املليونان هم من اخلواص املتميزين ١
 منه عن ثالثني مليونا.
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باوا رمحه اهللا، فإن مع سرية ديانند  يف حياة ديانند كلِّها، فحني نقارن سريةَ
مقارنة هذا  اخلجل والعدل يمسكان أيدينا ليمنعانا من ذلك، ألنه ال جتوز

قبل بضعة أعوام هي أتباع "برمهو" بذاك. يبدو أن سرية ديانند اليت نشرها 
أما باوا احملترم  .متاما، وإنا نستحيي حىت من نسخها هنا وحدها صادقة

فيبدو مليئا باحلق والصدق، فمن الظلم الشنيع أن يتمادى رجل حمروم يف 
صادق أن يبدي الغرية هنا، احتقاره واإلساءة إليه. أال جيب على كل تابع 

فهل صار باوا املرحوم الذي يفديه مئات اآلالف من السيخ مهجورا 
خمذوال؟ أال يتحمس أحد حلماية عرضه الطاهر؟ من املؤكد أن لديهم 

الكلمات  محاسا، لكن حميب باوا نانك رمبا مل يطّلعوا حىت اآلن على هذه
انند بأن باوا احملترم ال يؤمن اخلبيثة اليت استخدمت يف حقه. إن قول دي

لَحمق عجيب، ذلك ألنه كيف لباوا احملترم أن كثريا بالفيدا بل يعترض عليه 
يتبع سبيل الفيدا الباطل حني تأكد بضمريه النير ومعرفته أنه ال قيمة له؟ فلم 
يكن واقعا يف ظالم اجلهل والعناد كديانند والعياذ باهللا، ومل يكن يريد ذلك. 

بربكة - باوا احملترم  �نند عدمي احلظ من العلم الذي رزقه اهللا كان ديا
  الكالم املقدس املكتوب حىت اآلن على 

  المقدسة العباءة

ومات حمروما منه. لقد بلّغ باوا احملترم العاملَ رسالة صادقة وحقة بترك 
ه املقدسة كذكرى على شاكلة وصية منه. واآلن من كانت عيناه عباءت
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ومن كانت أذناه تسمعان فليسمع.كان مصدر مجيع أقوال  تبصران فليبصر
باوا ذلك النور، الذي تركه لطالب احلق مكتوبا على قماش قطين بأحرف 
القدرة. كان يف احلقيقة قد حظي بتلك اجلبة السماوية املكتوبة بيد القدرة 

لدنيا بفضل اهلادي األزيل، فبلغ به الكمالَ الذي ال تراه عيونُ الدنيا، بل أهل ا
ال يريدون أن يتجلّى على قلوم ذلك النور بأدىن جتلٍّ. لقد ظهر باوا احملترم 
يف زمن مل يبق فيه أي رمق من احلياة الروحانية يف اهلندوس، بل كان كثري من 
املسلمني أيضا يف هذا البلد مسلمني باالسم فقط، وكانوا مبتلَني يف اتباع 

روح احلق والبحث عن  رزق اهللا باوا احملترمالظاهر والتقاليد. ففي هذا الزمن 
يف البنجاب، ومن هنا يثبت بال  تراجعتاحلقيقة، حيث كانت الروحانية قد 

. األحديةمن العارفني الذين ينجذبون من الداخل إىل الذات  أنه كان شك
صحيح أنا ال نعرف تفاصيل املرحلة االبتدائية من حياته جيدا، لكن من 

بته على صراط مستقيم، فيجب مبقتضى ذلك على كل مؤمن املؤكد أن عاق
تقي أن ينظر إليه باحترام وإجالل ويعده من زمرة األطهار املقدسني. من 
املؤسف أن بانديت اآلريني ديانند قد استخدم يف حق ذلك التقي الصاحل 
كلمات مسيئة يف كتابه ستيارـ بركاش الذي أكد لنا أن قلب هذا الرجل 

يقة كان مظلما وكان عدو الصاحلني. ليته راعى على األقل شرفه يف احلق
وكرامته بوصفه مقتدى أمة من األمم إن مل يستطع أن يكون من أتباع باوا 
احملترم، غري أن مبدأ هؤالء اجلاهلني على الدوام أم يرون احملافظة على 

يت الظامل مكانتهم يف احتقار أمثال هذا الصاحل دومنا سبب. إن هذا الباند
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الذي مل تكن لديه أي معرفة باحلق، قد استخدم يف حقه كلمات مسيئة وغري 
الئقة ترتعد بقراءا األوصال، وتبلغ القلوب احلناجر. فلو أراد أحد تقومي هذا 
اجلاهل املسيء حفاظا على عرض باوا املقدس لوجد غايته يف قانون العقوبات 

السيخ الغيورون  يرفعأننا ال نعلم ملاذا مل ، إال ٥٠٠و ٢٩٨ اهلندي البند رقم
احللم  عن عمد هذا البذيء الوقح، لعلهم رأواالشكوى يف احملكمة ضد 

والصرب من مقتضى احلكمة، أو مل يطّلعوا حىت اآلن على إساءات ديانند. يبدو 
أن ديانند قاس أوضاع باوا املرحوم على نفسه، وملا كان الربامهة الذين 

راءة بضع كلمات باللغة السنسكريتية يتكربون ويراءون يتمكنون من ق
ويتلطّخون باألنانية وحب املصاحل الشخصية باإلضافة إىل الغباء املتناهي 
بسبب سفَههم وإضاعتهم الطريق؛ بدأ ديانند يتكلم راء بعد قياس باوا على 

. نفسه، ومال بسبب خبثه إىل سالطة اللسان واإلساءة والسخرية واالستهزاء
السفيه ببيان  هذا البانديت فيحق لكل باحث حيب باوا احملترم، أن يفضح

االمتناع قط عن  - أيها السادة - فال يسعنا إساءته.األحداث احلقيقية بسبب 
القول بأن هذا البانديت الغيب كان حمروما كليا من املعرفة احلقيقية اليت حظي 

بأن اللطيف األزيل كان قد وهب ا باوا احملترم. جيب على كل واحد أن يقر 
لباوا احملترم حظا من لطافة العقل اليت متكّن اإلنسان من معرفة الطرق الدقيقة 

العامل الروحاين والتقدم يف حب الذات احلق وأن يعد نفسه ال شيء يذكر.  يف
فهل كان هذا البانديت أيضا قد وهب نصيبا من هذا العقل؟ كال مل يوهب 

يتبني من خالل قراءة كتبه أنه كان يتكرب كثريا مع كونه ذا عقل وله قط. 
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من التعاليم اليت تنسب  - سطحي جدا. إن تعليم باوا احملترم احلقيقي الصحيح
حيتوي على التوحيد والزهد يف الدنيا، أما األفكار الشركية أو القصص  ،إليه

أن نعترف بأنه إذا  واألمور املعادية للحق فال ميكن أن تنسب إليه أبدا. جيب
مل نشكر باوا احملترم على نصره لنا يف نشر ذلك النور احلق الذي عهد إلينا 

عاما أن باوا  ٣٠نشره فسنعد من ناكري اجلميل. وحنن نعرف من قرابة 
لكنه ، وكان قلبه عامرا بنور حقيقي، اسرالدين اإلهلي  خادماحملترم كان 

أن اإلسالم هو عن الذين ال يستحقّونه. كان قد رسخ يف قلبه جيدا  أخفاه
األحد مبا هو أهل له.  على اهللالذي فيه التعظيم والثناء  الدين الوحيد

ي هو ذاك الذي تشهد عليه صحيفة القدرة، نقوكذلك التوحيد املقدس وال
يت وكان قد رسخ يف قلبه أن تعليم القرآن الكرمي حيتوي على األحكام ال

يتطلب اإلميانُ ا صالح املرء وبِره. فالذي ميتنع مثال عن شرب اخلمر اليت 
هي أساس الشهوات والترف، وعن القمار، وعن العالقات غري الشرعية بني 

 خذالرجل واملرأة حىت من تبادل النظرات وميتنع عن أكل احلرام والرشوة وأ
راف وعبودية الدنيا الربا، ويبتعد عن اإلجحاف والزور والغطرسة واإلس

يف العبادة واحلب اإلهلي وميأل ليله واره  وينشط ،واحلرام والرياءنانية واأل
مسك بالذكر اإلهلي ويعتاد صلة الرحم واملروءة ومواساة بين البشر ويت

هو مصدر كل فيض  �ويعتقد بأن ال إله إال اهللا، ويؤمن بأن اهللا  التوحيدب
اهللا اللطيف غيب أن ويؤمن ب ،كلها غري خملوقةوال يؤمن بأن األرواح وقواها 

على إلقاء القبض  يقدر أحدال واليت ال حصر هلا - الغيب وصاحب القدرات 
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وجيتنب الزنا والفواحش وأعمال الديوثية وحيوز أعلى مراتب  - عليه وصلبه
الورع والرجولة، ويعالنظر إىل حمل الشهوة غري الشرعية حراما يف دينه لئال  د

مل الذي و ،يؤثر اآلخرة على الدنياالذي و ،ورط القلب يف أخيِلة غري شرعيةيت
وجِدت كل هذه التعاليم يف  وقد ..يقصر يف أداء حق اهللا وعباده أميا تقصري

هذه توجد فأي شك يف أنه سيكون إنسانا بارا وموحدا؟ فهل ؛ القرآن الكرمي
آخر؟ كال، فهذا هو  كتاب أي دينٍ يف التعاليم ذا االلتزام وهذا الكمال

األمر الذي انكشف على قلب باوا احملترم حمب العدل وتبني له أن القرآن 
الكرمي وحده كتاب اهللا، وأما بقية الكتب فكلها يف الظالم. فرسخت يف قلبه 
روحانيةٌ طاهرة لإلسالم، بل قد الحظ مناذجها أيضا وشاهد أن الذين كسبوا 

كالنجوم. وكان ذلك يف  يتأللؤونن ذلك النيب املقدس النور السماوي م
بإغراءاته  - احلقيقة مثار اجلمال احلقيقي والروحاين لإلسالم الذي جذب

مقدسا نقي الباطن مثل باوا إىل هذا الدين الطيب. لكنه حني نظر  - القوية
 ،مقابل ذلك إىل تعليم الفيدا وأتباعه وجده خالف هذا التعليم الطيب متاما

جبالء أن الفيدا خيلو من و مرارا فيئس ائيا من نيل أي بركة من الفيدا، وشهد
 ؛الذي تضايق منه ديانند كثرياذلك الشعر الربكات الروحانية. فمن شهاداته 

فأطلق الشتائم دون حق على ذلك الصاحل املقدس الذي ال يوجد له نظري يف 
  ه:تعريبيانند الكمد لدسبب الغيظ وأسالفه العظام، وذلك الشعر الذي 

ومل يكسب حياة خالدة، وإمنا  ،فيداللته قراءرغم "إن الربامها أيضا مات 
الفيدات األربعة قصص وخرافات فحسب وليس فيها أي معرفة، فالفيدا ال 
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يلم بالثناء واحلمد اإلهلي الذي يبينه أصحاب املعرفة، وال بصفات اهللا اليت 
ملاذا تفوه باوا ذه الكلمات؟ فجواب ذلك أن يدركها الصادقون". وإن قيل 

وكان قد أدرك أن الفيدا ال  ،باوا كان قد اطّلع على الفيدا يف صورته احلقيقية
يتضمن شيئا سوى احلث على عبودية الشمس والعناصر والطقوس النجسة. 

لشرك املتفشي من ل اخلبيثة مصدر الشبكة وحدهوكان يعرف جيدا أن الفيدا 
وكان شجاعا يف بيان احلق حبيث مل يكن خياف أحدا  .ع يف هذا البلدهذا النو

، فجرت على لسانه مثل هذه األبيات. ومن املؤكد أنه كان أكثر بيانهعند 
علما ومعرفة بالفيدا من ديانند، وكان قلبه قد فاض باملعرفة احلقيقية، ألن 

 �التجربة احلقيقية والطاهرة يف األمور الدينية حتصل ملن يبحث عن اهللا 
ف بصدق القلب وخيلع قميص كل أنواع النجاسة ويرتدي قميص اإلنصا

ل له قميص مساوي مثلما نزل على باوا نـزوالبحث عن احلق، وعندئذ ي
احملترم يكتب عليه الكالم املقدس بيد القدرة. إال أن ديانند مل يرِد أن ينسلخ 
من قميص العناد والتعصب النجس، فلم يرزق القميص املقدس، ومضى من 

دقة. أما باوا احملترم فكان هذا العامل عدمي احلظ من املعرفة احلقة والعلوم الصا
القميص السماوي  ذلك قد خلع مبنتهى البسالة قميص احلياة السافلة فأُلبِس

املعرفة اليت كانت العلم والذي كانت القدرة اإلهلية قد كتبت عليه بيدها أمور 
، وليكن معلوما أن اللغة يف اتمع الذي ترىب فيه �قد خرجت من فم اهللا 

بل كانت يف احلقيقة  ،ت تشبه كثريا لغة الفيدا السنسكريتيةباوا احملترم كان
السنسكريتية الفيدية نفسها بتغري بسيط كما قد بينا هذا املوضوع بوضوح يف 
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يف سياق حبث األلسنة. فكان باوا احملترم يستطيع قراءة  "منن الرمحن"كتاب 
ىن ملثل هذا فمىت كان ميكن أن تتس .الفيدا مبنتهى السهولة كأنه كُتب بلغته

 تالبانديت الغارق يف التعصب الباطل والغباء الفطري هذه الفرصة اليت تسن
لباوا ملعرفة الفيدا إضافةً إىل عبقرية طبعه العارف؟! وحماولة ديانند إلثبات 
جهل باوا احملترم بذكره بأنه استخدم كلمة "نرو" وهي يف احلقيقة "نرى"، 

ن باوا احملترم مل يكن يقصد يف هذا الكتاب بيان لَفكرة سافلة ومنحطة جدا أل
السنسكريتية الفيدية. من املؤسف أن هذا البانديت سريع االنفعال قد أعرب 
عن هذه الثورة احلمقاء على تغير لفظي بسيط، مع أنه من احملتمل أن يكون 

ا ، وإذناسخبسهو ال" نرو"مث صارت  "نرى"باوا احملترم قد كتب يف احلقيقة 
كان هذا القدر من السهو غري مقبول عنده ويصر على إدانة باوا احملترم، فما 
هو رد ديانند على ما كتب يف الطبعة األوىل لكتابه ستيارـ بركاش الذي 
قد بين فيه أمورا كثرية من تعليم دينه، وحني أُثريت اعتراضات كثرية من كل 

من دينه ومن احملتمل أن الناسخ  احتج بأن ذلك ليس ،جهة ومل يستطع ردها
ميكن أن ينقص أو يزيد  الناسخمن عنده؟ فاجلدير بالتأمل أن  ذلك قد كتب

من عنده كلمة أو كلمتني فقط، فليس من املعقول أن يكتب الناسخ من عنده 
 منف .أوراقا عدة وينشرها مع الكتاب دون أن يكون لديانند علم بذلك

ديانند أراد أن خيطِّئه يف كلمة واحدة وتعرض  كرامات باوا احملترم أيضا أن
باإلضافة إىل أن باوا احملترم كان يهمه احلقائق فلم  .يف عدة أوراقخطاء لأل

وعلى  ،يكن يتبع الكلمات فقط كالربامهة األغبياء وكالبانديتات ضيقي اآلفاق
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ة على اعات اللفظية اليت تشتبك فيها فرق الربامهنـزاألغلب مل يتورط يف ال
ومل تكن يف روحه أي مقدرة على اتباع األفكار املتردية هلذا النوع أتفه األمور، 

من البشر، كان على ديانند أن خيجل عند احتقاره باوا احملترم، ألنه شخصيا 
كان بالكاد  أنْ كان يرتكب األخطاء الفادحة ويتبىن األفكار السخيفة، لدرجة

إن ديانند مل يتدبر كالم باوا احملترم بإنصاف، يسبقه اجلهلة القرويون يف ذلك، 
وأراد كتمان معارفه بعناده املتناهي. يترشح من كل كلمة له أنه هاجم باوا 

لحقائق فقط، ونرى من املناسب أن نفند هجومه يف هذه ل اوكتمان عنادااحملترم 
  فنقول يف األسطر التالية على ج قوله وأقول. ؛األوراق باختصار

 بركاش لستيارتهـ ٧٨٦ الصفحة من مقتبس

انصراف السيد نانك إىل ابتغاء رضوان اهللا والزهد يف الدنيا "إن قوله: 
  ١."جيد، لكنه كان عدمي احلظ من العلم واملعرفة

أقول: إن ديانند قد قصد من هذا اهلجوم أن الزهد والتنسك ال يتحقق 
له من العلم، هلذا فإن ألحد بدون املعرفة التامة وكان السيد نانك ال حظ 

باطلةٌ. لكن جيب أن يفهم أن  �دعوى باوا احملترم بإحرازه معرفة باهللا 
ديانند باامه باوا احملترم باجلهل افتضح نفسه، فاحلقيقة األصلية أن علم 
الدين واملعارف السماوية اليت يتحتم على الزهاد معرفتها ال تنال على شاكلة 

                                                           
األشرار أم يذكرون كلمة مدح قبل أن يهجوا أحدا : من دأب ملحوظة ١

 ويتظاهرون بذلك أم منصفون. منه



                  ������������������������������������א���ل�א � �١٨� 

ة، فليس من الضروري للحصول على العلوم الدنيوية املادية تلقّي العلوم املادي
أن يكون املرء عند تلقّيها قد ختلّى عن كل أنواع اخلداع والزيف واملكر 

أما علم الدين واملعارف الطيبة فال من أجل احلصول عليها اخلبث؛ و
ولذلك قال اهللا ودرايتها من إحراز الطهارة احلقة والتخلي عن سبل اخلبث، 

أي ال يفهم األسرار الطيبة  �١لَا يمسه إِلَّا الْمطَهرونَ� :القرآن الكرمييف 
لكتاب اهللا املقدس إال الذين هم أطهار القلوب وهلم فطرة طيبة وعمل 
طيب، فباملكر والدهاء الدنيوي ال تنال أبدا العلوم السماوية. فإن كان املراد 

كايد اإلنسانية والعناد واتباع الباطل والتزوير وامل من هذه العلوم اخلداع
فنحن نتفق مع ديانند على أنه قد حصل على كل هذه العلوم اليت مل يتلقَّها 
باوا احملترم، أما إذا كان املراد من العلوم تلك العلوم اليت تكسب بالتقوى 
وااهدة واملعرفة وطهارة القلب وال تنكشف إال على املتقني الورعني فال 

يف أن باوا احملترم كان قد نور بنور هذه العلوم، أما ديانند فلم يكن له شك 
  إملام باملعارف الطيبة وقد مات جاهال.

قوله: مل يكن باوا يعرف شيئا من نصوص الفيدا وقواعد اللغة 
  ."نري" للفظالسنسكريتية، فلو كان يعرفها ملا كتب "نرو" 

تكرب والغطرسة وحب الذات، إذا مرده الو ،سوء الظنجمرد أقول: هذا 
كان هذا صحيحا فكان من حق البانديتات املعاصرين لباوا احملترم أن يتهموه 
بذلك، فقد مسعنا أن باوا احملترم كلما ناقش أحد البانديتات أفحمه وأسكته، 

                                                           
 ٨٠ :الواقعة ١
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 وال خيفى على متدبري غرنتهـ أن باوا احملترم قد رفض بصراحة مبادئ
توافق احلق، فاألرواح والذرات مثال غري خملوقة وكائنة الفيدا اليت مل جيدها 

من تلقاء نفسها حبسب الفيدا لكن باوا احملترم كان يرى مجيع الذرات 
   :ما تعريبه واألرواح خملوقةً، كما يقول رمحه اهللا

جميع األرواح فاهللا خلق نورا مث خلق العامل كله من ذلك النور،  "إن
ز الطاحل من الصاحل باألعمال، وإال فمن حيث أي يتمي .نورانية حبسب اخللق

   ".اخللق مل يخلَق أحد ظالما حمضا، ففي كل واحد شيٌء من النور
 نور السماوات اُهللا� :فقد اقتبس باوا احملترم اآلية القرآنية الكرمية

ولذلك أبقى يف شعره كلميت "اهللا" و"نور" ليدل على اقتباسه،  �١والْأَرضِ
كما يشري هذا البيت إىل حديث "أول ما خلق اهللا نوري" أيضا، وهذا كان 
من دأب باوا احملترم أنه كان يترجم بعض معارف القرآن الكرمي إىل اللغة 

  ية.اهلندية وينفع ا الناس، فإن أبياته تضم ترمجة مئات اآليات القرآن
  : ما تعريبه وكذلك من شعر باوا احملترم 

يف ذلك العامل  �الذين ينظرون إىل اهللا يف هذا العامل سينظرون إليه  "إن
ون حمرومني من رؤية اهللا يف كال الذين ال يتمتعون بذلك فيبقَأما أيضا، 

عمى ومن كَانَ في هذه أَ� :وهذا البيت أيضا ترمجة لآلية القرآنية "نيمالعالَ
  . �٢خرة أَعمىفَهو في الْآ

                                                           
 ٣٦النور:  ١
 ٧٣اإلسراء:  ٢
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كان باوا احملترم حيشر أنفه يف السنسكريتية عبثا، وكيف  لقدقوله: 
  احلصول على خري دون تعلّم السنسكريتية؟ 

أيضا نامجة عن التكبر، إن ديانند قد تعلّم بضع  الكلماتأقول: هذه 
كلمات سنسكريتية لكن سم التكرب قد حرمه من احلياة الروحانية اليت ال 

  تناهلا غري القلوب الطيبة. 
أمام سكان القرية ، ولكن فقطاقوله: صحيح أنه كان قد أصبح بانديت- 

  ل هذه العبارات. بإمساعهم مث - الذين مل يسمعوا باللغة السنسكريتية قط
أقول: يريد هذا البانديت غري املؤهل أن ال يصف باوا احملترم باجلاهل 
والسفيه فحسب، بل يثبت أنه كان خادعا ومكارا أيضا، هلذا كتب أنه 
ادعى خلداع العامة بكفاءات مل ميتلكها، لكن هذا كله من شره وفتنته، إذ 

يرغب يف أن يكون بانديتا. إمنا كان باوا احملترم رجال متواضعا ومل يكن 
يقوم ذا الرياء أولئك الذين ينظرون إىل الدنيا فقط، لكن من املؤسف أن 

  رضه هذا. مل ال عالجف ،السفيه يقيس كلَّ واحد على نفسه
كان يف نفسه شيء من الطمع وهوى النفس، ومن احملتمل أنه  لقدقوله: 

  أصابه شيء من الغرور والغطرسة.
أعرب ديانند يف هذه اجلملة أن نانك كان طماعا ومغترا، أقول: لقد 

. الحظوا أيها القراء هل هناك أكثر بذاءة من كله وهلذا اهلدف كان زهده
هذا؟ نأسف أسفا شديد على السيخ الذين استخدمت حبق مقتداهم مثل 

ومع ذلك ينشئون عالقات ودية مع اآلريني،  ،هذه الكلمات القاسية
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ا عن ديانند ويستخدموا فيه مثل هذه الكلمات حبق ديانند فلينشروا إعالن
ولينظروا كيف يصرب اآلريون على ذلك. إذا كانوا حيبون باوا احملترم 

  ويغارون له بصدق فليثبتوا ذلك.
قوله: كان نانك إذا سأله أحد عن معىن يف الفيدا ومل يستطع إقناعه 

  افتضح أمره كله. 
بات والشتائم، غري أنه جيب أن يسأل أقول: مب نرد على كل هذه املس

، �أحد ديانند هل افتضح هو أم ال بنشر عقائد أنَّ كلَّ روحٍ مل خيلقها اهللا 
وأن النجاة ليست خبالدة، وأن اهللا ليس مبنبع كل فيض، وأنه جيب على كل 
امرأة متزوجة أن تضاجع غري زوجها؟ أمل يدمر كل أمرك ذه املعتقدات أم 

شيء باقيا؟ إن غيظ ديانند كله ناجم عن عدم إميان باوا احملترم ما زال 
  بعقائد الفيدا هذه، ألنه قد فند هذه العقائد بشدة. 

قوله: كان يتحدث أمام مريديه عن الفيدا أحيانا، ويف بعض املواضع قد 
 ،مدح الفيدا أيضا، ذلك ألنه لو مل ميدحه يف أي موضع لعده الناس ملحدا

لفيدا ومل حيظَ حبياة ل رغم قراءاته املتواصلةكما قد قال: "لقد مات الربامها 
د اهللا اخللود، والفيدات األربعة قصص وكالم فارغ، وإن الفيدا ال يعرف مح

الذي حيمده به الصاحلون". فهل قد مات قراء الفيدا وكان نانك يظن نفسه 
يع أنواع املعرفة، فالذي يصف ؟ أما الفيدا فهو جمموع مجهو خالدا، أفلم ميت

فاألغبياء الذين يسمون  .الفيدات األربعة بأا جمرد حكاية، أقواله كلها قصة
، فلو مل مطلقاالفيدا  الثناء واحلمد يفمعرفةُ  أولئك املساكني ال يسعمرشدين 
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يثق نانك بالفيدا ملا انتظم أمره، وملا استطاع أن يكون مرشدا، ألنه مل يكن 
درس العلوم السنسكريتية، فمىت كان ميكنه أن يعلِّمها اآلخرين فيجعلهم قد 

  تالميذ؟ 
وترمجة بقية اعتراضه أن نانك احملترم كان يتكلّم ضد الفيدا أمام أتباعه، 
أي كان يعلِّمهم عكس ما ورد يف الفيدا، كما كان يتكلم أحيانا مبا يوافقه، 

من أن يقال عنه بأنه ال  لكن ذلك مل يكن من صدق القلب، وإمنا خوفا
يؤمن باهللا، أي كان نانك منافقا، إذ كان يف احلقيقة متربئا من تعليم الفيدا، 
وكان أحيانا يتحدث مبا يتفق معه ليخدع اهلندوس فيظنوا أنه مل يتخلَّ ائيا 
عن اهلندوسية بعد. فكانت كل هذه األعمال بدافع اخلوف ال بصدق 

بيت من شعر نانك تأييدا لرأيه القائل بأن نانك القلب، مث استشهد ديانند ب
  كان يف احلقيقة قد ارتد عن اهلندوسية والفيدا. 

لقد مات الربامها قارئا الفيدا ومل حيظَ حبياة اخللود، والفيدات " وقوله:
األربعة قصص وكالم فارغ، وإن الفيدا ال يعرف محد اهللا الذي حيمده به 

عة حمرومة من احلمد اإلهلي والثناء عليه الذي أي أن الفيدات األرب" الصاحلون
هي عدمية احلظ من املدح الصادق واملعرفة احلقة اليت ف .يصدر من فم الصادق

خصائص اهللا املتعلقة بالعلم الصحيح من يا نانك ألن ذلك  .يكسبها أهلُ املعرفة
أي قد ترك الفيدا الصراطَ املستقيم وبين طرق الضالل، فهو يف ذلك  .الطيب

  زه عن اخلطأ.ـمعذور ألنه ليس من ذلك اإلله العليم اخلبري الذي قوله من
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هل قراء الفيدا قد ماتوا وأن السيد نانك  :وبقية الترمجة لكالم ديانند
 ؟وتوا أبداوغريه من أصحاب غرنتهـ حيسبون أنفسهم أحياء أم أم لن مي

فإن أقواله كلها  ز مجيع العلوم، وإن الذي يعد الفيدا قصةًـإن الفيدا كن
قصص، أو هو نفسه بذيء. (مث يقول ديانند وهو يسب باوا احملترم 

أما اجلاهل الذي مسي مرشدا وهاديا، أي باوا احملترم، فأىن له أن  :تلميحا)
 على أحد يدا ملا انطلى مكرهفلو وثق السيد نانك بالف يدرك عظمة الفيدا!
عدمي املعرفة بعلوم السنسكريتية شخصيا،  فلما كان .وملا ادعى أنه مرشد

  ؟إياه " بتعليم الفيداهفكيف كان ميكنه أن جيعل أحدا "تلميذ
باوا احملترم يف كتابه وصف ا ديانند أقول: إن مجيع هذه األلقاب اليت 

من سفيه وجاهل وخادع وعدمي العلم ومكار وعابد الدنيا وطماع  ،هذا
وغريها، إمنا مبعثها غضبه عليه، بسبب شعره املذكور قبل قليل، باإلضافة 

فلو كان هذا البانديت  .إىل العقائد اإلسالمية اليت جندها كثريا يف أشعاره
حملترم املتعصب خيشى اهللا لوجد أن كل هذه األمور تدل على عظمة باوا ا

واقعا يف وجمده وسعادته فقط. كان باوا احملترم إنسانا صادقا ومل يكن 
وحل التعصب والعناد على شاكلة البانديتات السفهاء، وكان قد وهب له 
النور الذي يعطى للذين يبحثون عن اهللا بصدق القلب، وكان قد أدرك 

ا قال بأن بالضالل والغواية. وهلذ زاخرةاهلندوس  تحق اليقني أن فيدا
 .الفيدات األربعة جمموعةُ قصص وكالم فارغ، وليس فيها أي علم ومعرفة

ولذلك شهد علنا أن احملامد اإلهلية اليت حيمد ا اَهللا الصادقون والعارفون 
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مل حيمده ا الفيدا. فقولُ باوا احملترم هذا  �والواصلون إىل عتبات اهللا 
الذهب. لقد مضى على زمنه  صدق وحق متاما، وجيدر بأن يكتب مباء

 بقراءاقرابة أربعمائة عام، واآلن تتوفر ترمجة الفيدا يف كل مكان ويتبني 
كرامة الأا ال تضم غري عبادة العناصر وعبادة النجوم. فاحلقيقة أنّ من 

 ةفيه مفقود تيف زمن كان تأدرك حقيقة الفيدالباوا احملترم أنه العظيمة 
نند فظل أعمى حىت يف هذا العصر الذي صدرت أما ديا .كنتمل  اوكأ

. أما طعن ديانند يف قول باوا وغريمها فيه ترمجة الفيدا من إجنلترا وأملانيا
فهذا  ١احملترم بأنه إذا كان قراء الفيدا قد ماتوا فهل نانك نال حياة خالدة؟

أيضا من كمال سفَهه حيث مل يفهم قول باوا احملترم الدقيق اللطيف 
باملعرفة، فلم يقصد باوا احملترم أن متعلمي الفيدا ماتوا موتا ماديا واملليء 

حىت جيوز له ذكر موت باوا احملترم املادي، فمن ذا الذي ال يعرف أن 
مل وإمنا كان باوا احملترم يقصد أن أتباع الفيدا  ؟املوت املادي يلزم اجلميع

باتباعه للدين الصادق اليت يفوز ا اإلنسان -احلياة الروحانية يظفروا ب
فاالعتراض على موت  .وماتوا كلُهم ميتة ضالل -ه بالكتاب احلقوإميانِ

باوا احملترم ناجم عن احلمق، ألنه بربكة التوحيد الطيب والكلمة الطيبة 
أصبح خالدا، فتأملوا قليال بإنصاف أنه قد مضى على موت باوا احملترم 

  تب عليها وعباءته اليت كُ ،أربعمائة عام تقريبا
  اهللا رسول محمد اهللا إال إله ال

                                                           
، فهذه أيضا من كرامات باوا عاجال بعد التفوه ذا القول مات ديانندملحوظة:  ١

 احملترم. منه
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حىت اآلن عند ذريته، وهي اليت كان يلبسها مبنتهى  ما زالت موجودة
الصدق واإلخالص، وكل كلمة فيها تترجِم حالته القلبية، فمن أنواع احلياة 

ال يدع حىت مالبس الصاحلني تضيع، فالحظوا أن زعيم اآلريني  �أن اهللا 
فهل احتفظ عند اآلريني بقطعة باألمس؛ وكأنه مات  حالياديانند أيضا مات 

فأذله اهللا وأخزاه،  � رسول اهللامن مالبسه اليت كان يرتديها؟ لقد أساء إىل 
قد جعل من  أنه بإجالل لدرجة �احملترم إىل حضرته نانك بينما نظر باوا 

 أنْ القماش الذي كُتبت عليه الشهادتان قميصا له، فأعزه اهللا أيضا لدرجة
ة، روحانيخير مئات املاليني من الناس على قدميه حبب وتعظيم ونال احلياة ال

  فليتدبر املتدبرون. ،فهذه الوسيلة الوحيدة لنيل اخللود
ى ثابتة على لوح الذين صار مسكنهم زقاق احلبيب فإن أمساءهم تبق "إن١

  هذا العامل 
إمنا امليت من ليس  فال ميوت أبدا،ه احلياة من العشق قلباكتسب إن الذي 

  هدفه كالعشاق
أيها القلب امليت، ال تس لذم ن قصور فهمك وغبائك أنك العشاقعفم ،

   ".مال تفهم كالمه
تتشكل مجاعة السيخ بعد، قوله: مل تتحقق لنانك احملترم أي سيطرة ومل 

 ألن من دأب اجلهلة أم بعد وفاة املوتى يصفوم بالنساك والصلحاء.
البانديت يقصد من هذا اخلطاب أن يثبت أن باوا احملترم مل  السيدأقول: 

ا، فقد جعل وليا بعد وفاته دومنا سبب، إال أن صاحليكن يف احلقيقة إنسانا 
                                                           

  . (املترجم)      ترمجة أبيات فارسية ١
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نند هذه هو البغض؛ أعين كان باوا احملترم يعد الدافع الوحيد لكل أقوال ديا
- ذلك كان ينصح الناس يف كل مكان بالفيدا كتابا سخيفا وقصة مضلة، و

أن يصرف الناس عن الفيدا  -وهذا كان أمسى هدف من أهداف حياته
وكان يف احلقيقة منوذجا  .ليجعلهم مصدقي كالمِ اهللا الطاهر القرآن الكرمي

ينبغي أن يقدره مجيع املسلمني. ذلك اإلله الذي و �أمسى لقدرات اهللا 
استنطق األحجار واألشجار والسباع أن تشهد على صدق نبيه املقدس، قد 
أخرج يف هذا الزمن األخري من الذين كانوا جيلسون يف الظالم جنما مشرقا 

الذي جاء لينور العامل، فلم يتمكن الظالم من  فشهد على ذلك النورمنهم، 
سبحان النور، أما من كان قد رزق حظا من النور فقد عرفه أخريا. معرفة 

. فحني وصف ذلك اإلنسانُ الصادق اهللا الذي هيأ لإلسالم هذه الشهادات
الشتائم والسباب، فلو األشقياء من البانديتات  تلقىعلم الضالل أنه يالفيدا ب

ن فليس لباوا احملترم مل يكن متربئا من الفيدا ملا أساء إليه أي بانديت، أما اآل
  أي مكانة يف نظر هؤالء البانديتات ألنه كذَّب الفيدا!

ماذا يفعل؟ فلو فمل يسمع الفيدا ومل يقرأه،  بأن باواقوله: ميكن أن يقال 
قرأه أو مسعه لتخلى املتعصبون العقالء عن املعرفة الزائفة وقبلوا الفيدا 

  واهتدوا به. 
ن كل هذا اخلطاب أن باوا احملترم وأتباعه أقول: إن البانديت يستهدف م

كانوا مزيفني حبيث باعوا الدين للدنيا. على كل حال من الصدق املؤكد أن 
باوا احملترم ختلّى عن الفيدا، وعده ركام الضالل، لكن جيب على البانديت 
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أن ال يناصب باوا احملترم العداء عبثا، وال يسميه حمتاال ومكارا، بل كان 
ى البانديت أن يكتب مجيع معتقدات باوا احملترم املعارضة للفيدا جيب عل

الواردة يف غرنتهـ يف عمود ويكتب يف العمود املقابل تعاليم الفيدا لكي 
يتأكد العقالء باملقارنة بينهما أي منهما يبدو صادقا، فالبديهي أن جمرد 

إطالق السباب  إطالق الشتائم ال يفيد؛ فكل حقيقة تتبني عند املقارنة، أما
  بغري حق فمن فعل السفلة واللئام فقط.

قوله: مل يكن السيد نانك ثريا وال زعيما، لكن أتباعه ذكروا يف "بوي 
نانك" و"تشندودي" و"جنم ساكهي" أنه كان صاحب ثروة كبرية وكان 
وليا، كما ورد أن السيد نانك قد قابل الربامها وناظره، فعظّمه مجيع اآلهلة. 
كما ورد أن يف موكب زواج نانك كانت أحصنة وأفيال ومراكب 

بال حساب، وإن مل يكن هذا واألحجار الكرمية  والآلىلءوالذهب والفضة 
    القول تباهيا فما هو؟

نوعا ما يف نظرنا، إال أنه ال  ١أقول: هذا القول األخري للبانديت صحيح
عالقة له بباوا نانك احملترم، صحيح أن بعض األصدقاء السفهاء قد افتروا 

ا بذلك إجالل باوا احملترم ومدحه، على هذا النحو كثريا ولعلهم قصدو
البذيئة ال فتريات السخيفة ولكنهم مل يكونوا يعرفون أن مبثل هذه امل

يتحقق جمد أحد وعظمته، وإمنا يثبت أخريا أن بركات ذلك الصاحل اجلليل 
                                                           

مل  الذي-ديانند هل كان إذا مل يكن السيد نانك زعيما وال ابن زعيم، ف: ملحوظة ١
 منه ؟زعيم بلد كبري -تتبني صحة نسبه إىل اليوم
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مل تؤثر يف املفترين والبذيئني وأصحاب الكالم الفارغ السخيف. فعن بعض 
رية باوا احملترم أمورا خاطئة دون تقصي احلقائق، أولئك الذين خلطوا يف س

ال بد من القول مضطرين إم مل يتخذوا احلذر واألمانة، وحتدثوا عن أمور 
أن باوا احملترم حني ذهب إىل  القصة الزائفةبعيدة عن احلياء واخلجل، مثل 

مكة كانت مكة تتحول إىل قدميه حيثما كان يوجههما، فهل هذه القصة 
هذه إمنا الصحبح من ؟ اإلله العظبمتدفق ر الغانج من ضفائر أقل من 

إىل مكة فقد  كان من أهل اإلسالم دينا وملة،ملا القصة أن باوا احملترم 
للحج، إال أن إضافة احلواشي إىل األحداث الصحيحة اليت تخالف العقل 
أصال والقرائن الصحيحة ليس من عمل أي متدين. فكيف كانت املدينة 

يقدر عدد سكاا بأكثر من مائة ألف نسمة تأيت إىل قدمي باوا احملترم  اليت
مع سكاا مرارا؟ وإذا كان املراد من مكة الكعبةَ فال تستهدف هذه القصة 

كيف فغري جرح قلوب املسلمني وإيذاءهم راء بذيء دون أي إثبات. 
إذا أساءوا إىل درجةً  �نأسى على الذين اختذوا باوا احملترم مساويا هللا 

 الكثريون بيت اهللا؟ يف هذا الزمن الذي تثقَّف فيه أغلبية الناس وبدأ الناس
 لةنـزمبمييزون بني الكذب والصدق، فإن نشر مثل هذه القصص السخيفة 

دينهم نفسه. إذا كان باوا احملترم مل يذهب إىل مكة قصد احلج بل كان  ذم
قد ذهب إلظهار الكرامة فكان ينبغي أن يترك الكعبة حيث كانت قدماه، 
فكان جيب أن حيوهلا عن مكاا عشرة أو عشرين قدما من مكاا أو جيعل 

الكرامة،  لكي يتمكن بقيةُ السيخ أيضا من رؤية هذه هالكعبة تتبعه إىل بيت
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لكن ملا كانت الكعبة ما زالت يف مكاا الذي تقع عليه منذ القدم، وأهل 
مكة ال يعرفون حىت اسم نانك ناهيك عن تذكُّرهم مثل هذه األعجوبة، 
فواضح جدا أن هذا الكذب املكروه جدا افتراُء شرير. فباوا احملترم مل يدعِ 

جيتمع فيها مئات اآلالف  مبثل هذه الدعوى. إن مكة مركز اإلسالم حيث
 كلُّ أمر حيدث هناك مهما كان بسيطاومن الصلحاء والعلماء واألولياء، 

لو حدثت ا. وإن حادثةً عظيمة الشأن كهذهيشتهر يف العامل اإلسالمي فور 
قلبت اإلسالم وقانون القدرة معا، وهي من الزمن القريب إذ مل ميض ل

يل عن مثلها أن مئات األلوف نسوها فإذا قعليها حىت أربع مائة عام فقط؛ 
، فهل مثة السيخيف كتب سوانح حياة لباوا نانك اليت ألفها بقيت بينما 

فمما يثري التعجب أكثر أن هذه القصص تذكر أن  ؟!قول أكذب من هذا
باوا احملترم قد تكلم يف مكة باللغة البنجابية، وأنّ أهل مكة تكلموا أيضا 

باوا احملترم إىل املدينة حيث توجهت روضةُ  باللغة البنجابية، مث وصل
إىل قدميه، وهناك نظم باوا احملترم أشعارا باللغة البنجابية، ورد  �الرسول 

إذ من عليه السكانُ باللغة نفسها! قولوا اآلن ما أكذب هذا البيانَ! 
واضح جدا أن سكان اجلزيرة العربية ال يفهمون اللغة اهلندية، فكيف ال

كانوا قد فهموا لغة باوا احملترم؟! إن كانت هذه القصة صحيحة فكان 
جيب أن تكون الكرامة األوىل لباوا احملترم أن يتحدث مع العرب بلغتهم 

ل ذلك ، مث كان ينبغي أن يسجبالبنجابيةوينظم القصائد باللغة العربية ال 
الكالم العريب والشعر العريب يف جنم ساكهي أو غرنتهـ، فلو فعل ذلك 
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لكان له شأن بال شك. أما اآلن فلم يؤد ذلك إىل شيء إال أن يضحك 
العقالء. مث إن أحوال وصوله إىل مكة أيضا ذُكرت بأسلوب رائع! فكما 

يف السواقي  ؤهورد يف جنم ساكهي أن يف الكعبة حجرا ينظَّف وجيري ما
زمزم، وإذا نسبتم هذا القول الكذب احملض واملنايف ماء يسمى وهو الذي 

للحقائق إىل باوا احملترم فال بد من اإلميان بأن باوا احملترم كان معتادا على 
فكل الناس يعرفون أن ماء زمزم يستخرج من  .الكذب أيضا والعياذ باهللا

وال عالقة هلا بالكعبة  �من زمن سيدنا إبراهيم مبكة بئر موجودة 
واحلجر األسود. مث ورد أن باوا احملترم قد قابل اإلمام األعظم يف مكة مع 
أن األخري قد تويف قبل والدة باوا احملترم بسبعمائة سنة، وال يوجد حىت 
قربه يف مكة. باختصار إن "جنم ساكهيات" تضم مثل هذه األمور املخجلة 

، بل هي تناقض فحسب  تنايف النقلواألكاذيب املكروهة جدا، اليت ال
العقل والنقل كليهما، فقد ثبت أنه قد افتري كثريا على باوا احملترم بعد 

ضد اإلسالم  عنادوفاته، وتعود تلك االفتراءات إىل زمن كان قد نشأ فيه 
لدى بعض قليلي الفهم. فهؤالء الذين مل يقتفوا أثر باوا احملترم واجهوا 

ألمور الدالة على إسالم باوا احملترم، لكن ملا كانوا مشكلة تأويل مجيع ا
حمرومني كليا من علم البالد وعلم التاريخ فقد افتضحوا يف كذم قدر ما 
كذبوا يف التأويالت الباطلة، ومل خيْف كذم، بل قد سخر منهم علماُء 
التاريخ واجلغرافيا وما زالوا يضحكون عليهم، فلو استمر زمن اجلاهلية 

ذي كان سائدا قبل مخسني سنة فكان احتمال أن يقبل بعض البسطاء ال
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السذج هذه األمور غري العقالنية، إال أن الزمن قد تغري كثريا وقد توجه إىل 
العقالنية وصارت أنظار الناس دقيقة وعارفة باحلقائق، فقد انقضى زمن 

 املدينة، عينيه، وهو جالس يف "باال" ضأنه حني أغم من قبيلاإلميان بأمور 
بِطلب من باوا احملترم وجد نفسه جالسا يف قريته يف البنجاب. إن معظم ما 
ورد يف هذه "اجلنم ساكهيات" ليس غري معقول فحسب بل فيه تناقض، 

ال يبقى بد للعاقل من عدم  أنْ وهذه األقوال يناقض بعضها بعضا لدرجة
القياس. ونود أن الوثوق مبا هو غري معقول ومناف لألمور األقرب إىل 

نصرح هنا أيضا بأن اجلزء الذي هو حمفوظ وال يتضمن أمورا غري عقالنية 
كالم فارغ، فهو لوليس فيه تباه وال تنبعث منه رائحة املبالغة  ةمتناقض وال

بال شك جدير بالقبول يف السرية، وال يغينب عن البال أن هذا التناقض 
يف  أيضا ساكهيات، فهو موجودواألقوال املختلفة كما يوجد يف جنم 

أشعار باوا احملترم الواردة يف "آد غرنتهـ"، كما ال خيفى ذلك على القراء 
هو  ١واملتدبرين أن أكرب جزء من أشعار باوا احملترم املوجود يف غرنتهـ

                                                           
أن باوا نانك احملترم كان يعتقد بالتناسخ  غرنتهـحاشية: يعترض البعض أنه يبدو من ١

  .فكيف يكون دينه اإلسالم
فليتضح أننا ندرك كلمات باوا احملترم جيدا، إذ قد درسنا حياته ملدة ثالثني عاما،  

 ، فهو يقول بنفسه: مثل اآلرينيفباوا احملترم ال يؤمن بالتناسخ أبدا 
  .  "خلق اهللا النور أولًا مث خلق من النور نفِسه العاملَ كله لقد"

لد ا وفالن سيئ لقًفكيف يصح التمييز أن فالنا طيب خخلقا، أي أن االعتقاد بأن فالنا و
خاطئة متاما، ذلك ألن  السابقة وأن فالنا ولد عقابا على سيئاته فكرةٌ حسناتهعلى  جزاء

اجلميع قد ولدوا من نور. فهذا الشعر لباوا احملترم يدحض فكرة التناسخ، ألن عقيدة 
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كما وجد أصحاب  التناسخ تقول بأن أصحاب األعمال الصاحلة وجدوا اخللقةَ اجليدة
األعمال الطاحلة اخللقة السيئة. فاحلق ما قاله باوا احملترم؛ وهو أن األرواح ال ميكن أن 
تنقسم إىل سيئة وطيبة خلقًا، غري أنه ميكن التقسيم إىل أعلى وأدىن، مثلما إذا صبغت 

أن الثياب مثال بلون واحد، حيث يكون بعض األلوان غامقا وبعضها فاحتا، فمن اخلطأ 
يقارن بينهما من منطلق اللون كما يقارن األضداد، إال أن التفاوت يف الدرجات ممكن، 
أي أحد األلوان غامق جدا واآلخر أقل والثالث أقل منه. فاإلنسان الذي عنده نزر يسري 

، أما الذي نال حظا وافرا فيسمى شقيامن الفيوض الربانية يسمى يف املصطلح القرآين 
قسم اهللا خملوقه يف كالمه إىل السعيد والشقي ومل يقسمهما على أساس ، لقد سعيدا

ألن ما  .اجلمال والقبح. فاحلكمة يف ذلك أن ما صدر من اهللا ال ميكن أن يقال له سيئا
كلُّه خري وجيد، وللجيدين مراتب ودرجات، فالذي حيوز قدرا ضئيال من  �خلَقَه 

: انظروا إىل خلقي، انظر �حد سيئ. يقول اهللا احلسنات فهو السيئ، أما يف احلقيقة فال أ
فمن ابتعد عن النور  .�إىل خلق الرمحن هل ترى من فطور، فلم يصدر أي ظالم من اهللا 

له  يف غرنتهـ عن هذا كثريا، وكل بيان باوا نانك صار يف حكم الظالم جمازا. لقد تكلم
ون تقليدا أعمى بل إن روح باوا مستمد من القرآن الكرمي، إال أنه ليس كما يستمد املقلد

مث ذا الدافع جاشت فطرته فبينه يف أسلوب  .احملترم قد نطقت عند مساعها احلق أنه حق
مل يكن باوا احملترم يعتقد بالتناسخ قط. فلو كان يؤمن به ملا قال إن كل  ؛معني. باختصار

نب عن البال أن باوا احملترم قد شيٍء خملوق اهللا وليس هناك شيء مل يخلَق من نوره، وال يغي
  ).٣٦(النور: �اللَّه نور السماوات والْأَرضِ� :أشار يف قوله هذا أيضا إىل اآلية القرآنية

أي أن السماوات واألرض من نور اهللا وهي تقوم بنوره وهذا هو احلق، وبه يكتمل 
إن اهللا ليس خالقا، التوحيد وال حيدث خلل يف وسائل معرفة اهللا. أما الذي يقول 

فكأنه يقول أنه ليس مثة إله، ذلك ألن العقول العامة تعرف اهللا من خالل أفعاله، لكنه 
األرواح وذرات العامل فسوف ختتفي وسائل املعرفة أو تكون عدمية  إذا مل يكن خالق

ألة اجلدوى لكوا ناقصة. أما الذي آمن بأن اهللا خالق األرواح فال ميكنه اإلميان مبس
أي خلق إنسانا وحصانا  مبراتب؛ألن اهللا الذي بصفته اخلالق خلَق العامل  ؛التناسخ
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وجود لألعمال السابقة، فمن أين األعمال  - أي يف البدء -مل يكن آنذاك وغريمها،
قبل أن تكون األرواح؟ ففي هذه احلالة إن اهللا الذي ظل خيلق خملوقا بقدرته مبراتب 

نعه من ذلك اآلن بدون األعمال؟ فالذين يؤمنون بالتناسخ ال ميكن خمتلفة، فما الذي مي
حىت أن خيطر بباهلم فكرة التناسخ ما مل يعدوا مجيع األرواح موجودة من تلقاء نفسها 
وغري خملوقة، ألم حني آمنوا بأن كل روح وجسم خملوق فقد آمنوا بأن النقص 

أي عمل سابق، وبذلك يتالشى التناسخ. بإرادة اهللا ال نتيجة هو والزيادة يف اخللق 
وجيدر بالتذكر أن املؤمنني بالتناسخ ال ميكن أن يكونوا موحدين، ألن أساس هذه 

ومن تلقاء نفسها وكأا وأزلية غري خملوقة قدمية والعقيدة هو أن كل ذرة يف العامل 
لقت نفسها. لكن هل ميكن نسبة هذا الدين إىل شخص يسبح يف حبار التوحيدخ 

هل ميكن أن فبنشاط، ويؤمن بأن ال شيء غري خملوق بدون وسيلة القدرة اإلهلية؟ 
أن اهللا خالق مجيعِ "تب على عباءته الذي كُ الصاحلذلك  أننتصور ولو لثانية واحدة 

  والعياذ باهللا؟  ،كان حيب هذه العقيدة اخلبيثة "املوجوداتاألرواح وكلِّ 
، وأن يظل بالنجاة األبديةن أحد من الفوز ثانيا: من شروط التناسخ أن ال يتمك

، حىت إن اإلنسان الذي كان دومنا سبب املقدسون أيضا يواجهون دوامة التناسخ دوما
يف  ، من احملتمل مبوجب هذه العقيدة أن يولد بروح دودة النجاسةيف زمن مقربا كبريا
من بالنجاة األبدية، . ومل يكن باوا احملترم يعتقد ذه العقيدة قط، بل كان يؤزمن آخر

  ومات مقربا.  �وليس من معتقداته أن اهللا يذل أحدا بعد أن قربه إليه 
كرمي ورحيم وتواب وغفار ورب، وكل هذه  �وثالثا: إن باوا احملترم يؤمن بأن اهللا 

فقط بل قد  هـغرنتكتابه الصفات تنايف عقيدة التناسخ، وإن باوا احملترم مل يبينها يف 
غفور ورحيم  �كتب على العباءة مرارا، انطالقا من آيات القرآن الكرمي، أنّ اهللا 

وتواب وعفو. ونستطيع أن ندلل على ذلك من مواضع كثرية من غرنتهـ وليس يف 
بأن الذي يتمسك  -اآلريون أيضا سلَّمكما  - ويعرف مجيع العقالء .موضع أو اثنني

ثالث، ال ميكن أن يؤمن بالتناسخ إال أن يكون جمنونا أو ذه العقائد اإلسالمية ال
جاهال من أقصى درجة. واجلدير بالذكر أيضا أنه ليس هناك إساءة أكرب من أن باوا 
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احملترم كان يؤمن بالتناسخ، ألنه بعد اإلميان بأن اهللا خالق وأن النجاة أبديةٌ وأن اهللا 
لذي حاز على أقصى درجات اجلهل، يغفر الذنوب يكون اإلميان بالتناسخ ملن عمل ا

غرنتهـ فاآلن أما والذي جيمع يف كالمه األقوال املتناقضة دون أن يدرك ذلك. 
موجود عندنا، وإنا نسعى جاهدين قدر ما يف وسع اإلنسان للتأكد من عقائد باوا 

. وقد أكدت لنا البحوث مضتعاما  ٣٠احملترم األصلية، ليس اليوم فقط، وإمنا منذ 
كان مسلما وصادقا لدرجة أنه قد قضى حياته كلها رمحه اهللا ة أن باوا احملترم الكامل
إال أن احلق  ،للفوز بأنوار اإلسالم، ومعلوم أن كل مسلم يدعي بلسانه أنه مسلمسعيا 

بيده،  �أن العثور على مثال باوا احملترم صعب جدا، فكان من الذين يطهرهم اهللا 
أخذه إىل بعيد. لقد اطّلعت على أوضاعه يف الكشوف  من بعيد مث �وقد جذبه اهللا 

سنة، فإذا جزمت فقد أخطئ، إال أنين يف الزمن  ٣٠الواضحة اجللية قبل ما يقارب 
مضى  قدكان نفسه قد القيته يف عامل الكشف أو يف أحوال تشبه الزيارة واللقاء. فلما 

مل  ؛يقية. باختصارمن ذهين تفاصيل الكشف احلق لذا امنحتعلى ذلك زمن طويل 
وجود يكن باوا احملترم يؤمن بالتناسخ يف حال من األحوال، وال ينخدعن أحد من 

، ألنه إذا كانت هناك على سبيل االفتراض بضعة يف أبياته بعض اإلشارات إىل ذلك
غرنتهـ بأكمله  منها أبيات ال نستطيع تأويلها فأين نرمي أبياته الكثرية اليت يتكون

ال إذ اليت تنايف مبادئ التناسخ، فإما أن نؤوهلا وإما أن نعدها مدسوسة، تقريبا؟ وهي 
كالم الصلحاء. لقد درسنا كثريا وتوصلنا إىل هذا احلكم بعد حبث  يفجيوز التناقض 

طويل، ينبغي أن ال يتسرع أحد يف الرفض، ألنه حق وال بد من القبول. مث مما جيدر 
ؤمنون بنوع من التناسخ يف هذه احلياة، إذ يعدون كل باملالحظة واالنتباه أن الصوفية ي

حلظة عالَما، ويقولون بأن اإلنسان ما ال يبلغ الكمال فهو شبيه بأنواع احليوانات، 
وهلذا يرى أهلُ الكشف اإلنسانَ أحيانا يف صورة الكلب ويف وقت آخر جيدونه على 

يصبح إنسانا، وعندئذ  صورة الثور. وهكذا تتبدل له مئات الصور، وبعد مدة طويلة
يتخلص من دورة الوالدات. وليس من املستبعد أن يكون باوا احملترم قد قصد ذلك، 

 أما عقيدة التناسخ اليت يتمسك ا اآلريون فباوا احملترم ينكرها إنكارا صرحيا. منه.
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باستثناء بعض : ترمجة بعض آيات قرآنية، أو بتعبري آخر ميكن أن نقول
احملترم إحلاقا وانتحاال، فإن بقية األشعار اليت األشعار اليت نسبت إىل باوا 

غرنتهـ مبنتهى ة آيات قرآنية. فنحن قد قرأنا نظمها باوا احملترم هي ترمج
قدر املستطاع فتوصلنا أخريا مبنتهى اجلالء فيه التدبر واإلمعان وقد تأملنا 
و أنه غرنتهـ من آيات القرآن الكرمي. يبدكتابه إىل أن باوا احملترم قد ألَّف 

املساجد  إىلكان يكثر من قراءة القرآن الكرمي، فكان كثريا ما يتردد 
الصلحاء ليستمع منهم إىل القرآن الكرمي مث ينظم مضامني القرآن  زوروي

الكرمي بلغته لكي ينفع الشعب من الكالم اإلهلي حبكمة. كنا نريد أن نثبت 
بأي أسلوب رائع سجل يف أشعاره ترمجة آيات القرآن  أنه يف هذا الكتاب

، لكن ملا كان الكتاب موجزا فسوف نبني ذلك يف مواضع عدةالكرمي 
بإسهاب يف كتاب كبري إن شاء اهللا. أما اآلن فاملوضوع الذي بدأناه آنفا 
هو أنه ملاذا يوجد هذا االختالف والتناقض يف أشعار باوا احملترم وكيف 

ه وبعضها اآلخر من نظم هذه األشعار املتناقضة من نقرر أن بعض
اآلخرين. فقد بينا أن سبب االختالف هو أن الذين جاءوا متأخرين مل 
يقتفوا أثر باوا احملترم إذ قد رجعوا إىل عبودية املخلوق ورغَّبوا الناس يف 
عبادة اآلهلة املختلفة، كما كانوا متعصبني ضد اإلسالم. ومن جهة أخرى 

ا أن باوا احملترم يؤيد اإلسالم متاما، وأن مجيع أعماله شبه أعمال حني رأو
اإلسالم هلذا قد دسوا يف أشعاره أشعارا من عندهم مما أدى إىل التناقض يف 
أشعاره. لكن من البديهي أن كالم الصادق والعاقل ونقي القلب خيلو من 
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بدافع التملق، التناقض، إال أنه إذا كان هناك غيب وجمنون أو منافق يؤيد 
فال شك أن كالمه يتناقض. أما القضية بأنه كيف منيز الزائف من الصحيح 
من مجيع هذه األشعار وكيف نتبني بأن األشعار الفالنية خرجت من فم 
باوا احملترم أما غريها اليت تناقضها فقد دسها غريه ونسبها إليه، فليتضح أن 

ر أن تلقَى نظرة إمعان بإنصاف هذا القرار سهل جدا، فطريق اختاذ القرا
على مجيع الرباهني اليت تشهد على كون باوا احملترم مسلما، وإذا تبني بعد 
التدبر أن تلك الرباهني ليست صحيحة وأن باوا احملترم كان يف احلقيقة 
هندوسيا، وكان يؤمن بالفيدا ومل يظهر إسالمه بأعماله بل قد أظهر 

ن يكون لنا بد من االعتراف بأن الفكرة ؛ ففي هذه احلالة لله عداوته
يف احلقيقة مسلما وكان يصلي كان ن باوا احملترم بأالسائدة يف املسلمني 

ليست صحيحة. ويف ، الصلوات اخلمس وكان قد أدى فريضة احلج أيضا
 هذه احلالة ستكون مجيع األشعار الدالة على إسالمه مدسوسة، وسنقبل

غرنتهـ. أما إذا ثبت بدالئل قاطعة أن باوا  بأن أحد املسلمني قد دسها يف
احملترم كان قد قبل عقائد اإلسالم وكان قد ارتد عن الفيدا، فسوف تعترب 
بعض األشعار اليت تنايف أغلبية أشعاره مدسوسة وإضافية، أو سيتحتم 
تفسريها حبيث يرتفع التناقض. فمن البني اجللي أنه ال ميكن أن يصدر من 

متناقضان، ألن اإلنسان يف هذه احلالة إما يكون جمنونا  قلب واحد أمران
وإما منافقا. فمن اإلساءة الوقحة أن تنسب إىل باوا احملترم جمموعةُ األقوال 
املتناقضة، غري أنه من املمكن أن يكون باوا احملترم قد وبخ يف أشعاره بعض 
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اليت يدعو إليها املسلمني والقضاة واملفتني الذين ختلوا عن احلق واحلقيقة 
فالقرآن الكرمي  .الكالم اإلهلي، وكانوا قد متسكوا بالعادات والتقاليد فقط

واحلديث النبوي قد لعنا املصلني الذين ليس فيهم أي إخالص وال صدق، 
كما أن الصائم الذي ال يصوم عن الذنب يتحمل اجلوع فقط، فليس من 

املشايخ غري العاملني والقضاة املستبعد أن يكون باوا احملترم قد نصح بعض 
  إفهاما للمسلمني الغافلني وبقصد أن يتخطوا العادة والتقليد. 

واآلن نكتب بوضوح أن رأْينا عن باوا احملترم يتلخص يف أنه بال شك 
وتشرف بنطق شهاديت كان مسلما صادقا وكان بالتأكيد قد تربأ من الفيدا 

ذلك قد نال احلياة اجلديدة اليت ال "ال إله إال اهللا حممد رسول اهللا" وكان ب
يفوز ا أحد دون اتباع نيب اهللا املقدس، فقد ظل متواريا عن عيون 

  األدلة على ذلك: فيما يلي ، ونسجل يف اخلفاءتويف كذلك و ،اهلندوس

   نانك باوا وصية: األول الدليل

  المقدسة العباءة باسم السيخ في المشهورة

السيخ بالعباءة املقدسة، حمفوظة مبنتهى اإلجالل هذه الوصية اليت يسميها 
معبد داسبور البنجاب، يف ريف حمافظة غو نانك" باوا والتعظيم يف موضع "ديره

الذي بناه أوالد "كابلي مل" الذي كان من ساللة باوا احملترم خصيصا السيخ 
بية. هلذه العباءة املباركة، ويقال بأن نفقات بنائه بلغت نيفا وعدة آالف رو

باختصار قد حفظت هذه العباءة املقدسة بتعظيم ال يتصور أكثر منه يف هذا 
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أطرافها شيء من بعض العامل، وهي من قماش قطين بلون رمادي وعلى 
أجزاء عليها أنه قد كُتبت   للسيخ ٢اجلنم ساكهي يف ، فقد ورد١احلُمرة أيضا

                                                           
بقصد حمو الكلمات، غري  عنادملحوظة: خييل إلينا أن هذه احلمرة أضيفت يف زمن ال١

     منه أا ما زالت مقروءة.
 . ٤١٨الصفحة  "أجندجنم ساكهي "ائي باال" املعروف جبنم ساكهي " ٢

 مع ملك عريب تهقص
" مبنتهى األدب: يا أيها امللك احلق، رشده "باوا نانكمل "مردانهالتلميذ "ذات مرة قال 

: إذا كنت تريد زيارا يا مردانه العظيم غوروحضرة الكيف هي بالد العرب؟ فقال له 
غورو: إذن ماذا قررت يا حضرة الفسوف نأخذك إىل هناك للزيارة. مث ذات يوم سألين 

مردانه؟ فقلت له: كما تريد، فانطلق السيد نانك احملترم العظيم ووصل إىل بالد العرب 
، وكان الشعب مشيا على األقدام، وكان امللك يشتهر باسم الجورد، وكان ظاملا

متضايقا جدا منه، وكان يقتل كل من كان يزور بالده من اهلند. هذه األوضاع 
كانت سائدة هناك، فلما تضايق الناس كثريا دعوا اهللا بتواضع فأُجيبت أدعيتهم اليت 
دعوها بتواضع عند اهللا، فتلقَّى باوا نانك احملترم الوحي من اهللا: يا نانك، أنا راضٍ 

، "وحده ال شريك"أهب لك خلعة، فقال غوروجي: كما ترضى يا عنك كثريا و
وشكر اهللا يف وقفة تأملية، فوهبت له خلعةٌ، وكان قد كُتبت عليها بقدرة اهللا كلمات 

اللغة العربية والتركية والفارسية واهلندية والسنسكريتية، هي يف اللغات اخلمس، 
مضي األيام والليايل حتادث الناس:  فارتدى تلك اخللعةَ وجلس أمام باب املدينة، وبعد

أيها اإلخوة هناك ناسك قد كتبت على خلعته األجزاء الثالثون للقرآن الكرمي بيد 
القدرة اإلهلية. وحني أمعن الناس النظر فيها أخربوا امللك قائلني: أيها امللك، هناك 

الكرمي، ناسك خارج مدينتنا على جسمه خلعة كُتب عليها ثالثون جزءا من القرآن 
جسم ذلك الناسك ويحضرها إليه، فذهب إليه  عنفأمر امللك وزيره أن خيلع اخللعة 

الوزير وقال له: أيها الناسك، أرجو أن تعطينا هذه اخللعة فملكُنا يطلبها وينبغي أن ال 
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هللا املذكورة يف القرآن الكرمي، القرآن الكرمي الثالثون باإلضافة إىل مجيع أمساء ا
ا بأن هذه العباءة اليت كُتب عليها القرآن الكرمي كانت قد إمجاعويؤمن السيخ 

وأنه قد كتب عليها بيد القدرة اإلهلية  .نزلت من السماء من أجل باوا احملترم
                                                                                                                                     

: أيها اإلخوة اخلعوها إذا عظيمباوا ال حضرةتعصي أوامر امللك وإال سيعاقبك. فقال 
فحني قال ذلك باوا احملترم اندفع إليه كلُ من كان مع الوزير من  .ختلعوهااستطعتم أن 
أن خيلعوا تلك اخللعة الطبيعية من القماش أولئك الظاملني   كان بإمكانمىتالناس، لكن 

 .ال شريك له الذي الطبيعي اليت ألبسه اهللا إياها بيد القدرة، وكانت هبة اهللا وحده
فذُهل الناس  .قدروا على خلعها ال بالشد وال بالقدفبذلوا قصارى جهدهم، فلم ي

أيها امللك ال نستطيع خلع تلك اخللعة من جسم ذلك  قائلنيأخربوا امللك وكلُهم 
أن يغرقوا ذلك الناسك يف النهر، بهم أمرالناسك. فاستشاط غضبا عند مساع ذلك و

 هذا األمر غرقوه يف من ا طلبفحني تلقَّى الوزيرالنهر فألقَوا باوا احملترم يف لناس أن ي
النهر، وكان اجلميع يتفرجون عليه، فلم تبتلّ خلعة باوا احملترم ومل ميسه املاُء حىت تلقَّاه 
ملك املاء بيديه وقبل قدميه وأجلسه على الضفة ساملا آمنا، فتعجب الناس من ذلك 

فجمع  ،ه يف الناروأخربوا امللك أن ذلك الناسك مل يغرق، فأمر غاضبا بأن حيرقو
فظهر ملك النار وركع على قدمي باوا  ،الوزير أخشابا كبرية حوله وأشعل فيها النار

احملترم وقال له: انظر، لقد احترق اخلشب كلُه ومل حتترق منك شعرة، فتعجب الناس. 
رمى من بك فحني علم بذلك قال: إن هذا الناسك مشعوذ كبري، مث أمر أما امللأن ي

د به الوزير إىل اجلبل فدحرجه من القمة، فلما سقط غورو احملترم أمسكه فصع ،فوق
ملَك الريح ومحله على يديه وأجلسه يف حمفَّة وأنزله إىل األرض املفروشة بأنواع 

كثريا، فأخرب الوزير  فتعجبوافكان مجيع سكان البلد ينظرون إليه  .األزهار اجلميلة
امللك: ليس هذا الناسك مشعوذا فاحفر حفرة له ال امللك بأن الناسك ما زال حيا، فق

عميقة ووارِه باألحجار، فحفر الوزير حفرة كبرية وألقى باوا احملترم فيها مث أمطره 
  ...باألحجار فدفنوه حتت مئات األطنان من األحجار وعادوا إىل البيوت
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وكان ذلك إشارة إىل أن  .وخيطت بيد القدرة وأُلبِسها باوا احملترم بيد القدرة
الكالم السماوي كُتب عليها وبه اهتدى باوا احملترم. حنن مل نثق بكل هذه 
األقوال ثقة تامة وأرسلنا بعض أصدقائنا اخلواص إىل املكان لتقصي احلقائق 

ينظروا إىل هذا القماش جيب أن وأوصيناهم بأن ال يثقوا بقول أحد، بل  .التام
فانطلقوا من قاديان  .ب عليهاكتا تناء ليتأكدوا ممبأم أعينهم باهتمام واع

نانك ووصلوا إىل املكان املعني الذي بين  ديره باوالزيارة العباءة ووصلوا إىل 
موهم، فيه معبد هندوسي، وقابلوا أوالد كابلي مل، فاستقبلوهم باحترام وأكر

الطيبة املكتوبة " ال إله إال اهللا حممد رسول اهللاوأروهم العباءة فرأوا كلمة "
وعند العودة أخربونا عن األوضاع  .آيات أخرى عدة عليها، كما رأوا عليها

كلها، وسردوا علينا كل التفاصيل، لكننا مل نكتف ببيام، وفكرنا أن هذه 
شهادة عظيمة على إسالم باوا احملترم، فمن احملتمل أن ال يثق بعض الباحثني 

لك األجيالُ القادمة، فرأينا من املفيد أن بذ تقتنعبروايات الناس أو قد ال 
نتوجه إىل هناك شخصيا، لكي ال يبقى بياننا حمصورا يف السماع وتتحقق لنا 

نانك بعد االستخارة املسنونة يف  باوا الرؤية الشخصية، فانطلقنا إىل ديره
يوم االثنني فوصلنا إىل هناك يف الساعة العاشرة وشاهدنا  ٣٠/٩/١٨٩٥

الساعة احلادية عشرة، وكانت ترافقين مجاعةٌ من األحبة املخلصني، العباءة يف 
) أخي املولوي احلكيم نور ١وكانوا يشاركونين يف رؤية العباءة، وأمساؤهم (

) أخي املولوي ٣) أخي املولوي عبد الكرمي السيالكويت (٢الدين البهريوي (
أخي املنشي ) ٥) أخي شيخ رمحة اهللا الغوجرايت (٤حممد أحسن األمروهي (
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) ٧) أخي مريزا أيوب بيك الكالنوري (٦السيالكويت (فصيح غالم قادر 
) أخي مري ناصر نواب الدهلوي ٨أخي الشيخ عبد الرحيم حديث اإلسالم (

  ) شيخ حامد علي من قرية غالم نيب. ١٠) سيد حممد إمساعيل الدهلوي (٩(
 ؤيتها فرصةٌفببذل جهد جهيد وسعي بليغ ألحد املخلصني تسنت لنا لر

مل تسنح مثلها ألحد قبل ذلك حبسب بيان سكان تلك املنطقة، أي قد 
اطّلعنا على مجيع النصوص املكتوبة على العباءة املقدسة، وقد فُتحت من 
أجلنا جيدا، إذ كانت ملفوفة يف ما يقارب ثالمثائة منديل أو أكثر منها، 

بعضها من القطن ، بعضها من احلرير و١وبعضها كانت غالية جدا ونفيسة
 الصوف النفيسوكانت بعض الشاالت من وبعضها من الصوف النفيس 

وكانت بعض األقمشة من احلرير قد كتبت عليها بعض العبارات تطريزا 
 خالل ويعتقَد من ه.ليعرف أن هذه القطعة هدية من األمري الفالين أو الراج

الذي حتوزه هذه العباءةُ  املناديل اليت بدأت توضع من البدء، أن التعظيم هذه
حني  ؛حاليا هو من زمن وفاة باوا احملترم ومل يبدأ يف الزمن احلايل. باختصار

ظلت هذه املناديل تزاح ملدة  اخلاصوصلنا إىل هناك وجلسنا يف املكان 
ساعة واحدة، وأخريا ظهر من حتتها ذلك الثوب الذي يشتهر بالعباءة 

                                                           
اهدوا : إن األحبة الذين ذهبوا إىل ديره نانك قبلي حبسب توجيهي وشملحوظة ١

) املنشي تاج الدين ٢) مريزا يعقوب بيك الكالنوري (١العباءة أمساؤهم هي: (
احلائز على ) اخلواجة كمال الدين ٣(بالهور احلديدية  السككاحملاسب يف مديرية 
) ميان عبد الرمحن الالهوري، وكان مريزا يعقوب ٤من الهور (شهادة البكالوريوس 

 العباءة. منهقد أهدى روبية واحدة ملن أروهم 
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املقدسة، هذا الثوب يف احلقيقة مبارك جدا إذ قد كُتبت عليه اآليات القرآنية 
خبيوط الذهب بدال من التطريز، وقد رمسنا صورة هذه العباءة يف هذا 

كتوبة عليها هنا وهناك، اليت رأيناها بأم املالكتاب وأَرينا اآليات القرآنية 
يروا يستحيون وخيجلون  أعيننا مكتوبة عليها، وقد علمنا عندئذ أن الذين

شيئا، فهم ال يريدون قدر اإلمكان أن يطّلع الناس على أصل احلقيقة، ألن 
 ،العقيدة اليت صرح ا باوا احملترم من خالل هذه العباءة تنايف اهلندوسية متاما

وإذا أراد  .ن جداون وحمتاطوالعباءة حذررجال املعنيني بزيارة وهلذا فإن ال
صابون باأحد من الزولكن  ضيق الصدر.ر االطالع على السر احلقيقي فهم ي

فحني أردنا  .فقد استعدوا لعرضها علينا بإطماع قليلغري مثقفني كانوا  ملا
حنن زيارا أرونا أوال ثوبا مغلفا فقط، إال أن زاوية من الداخل قد ظهرت 

ن وكانت احلروف عليها قد امنحت وكان وراءها أيضا ثوب يقال عنه إ
وكان  .ونسجته وغلفت به العباءةبيدها زوجة السيد أرجن قد غزلت قطنه 

كما أخربنا أن ما  .سن من أحفاد باوا احملترمامليرينا هذه العباءة "بيدي" 
فأصررنا  .كُتب عليها مل تكتبه يد البشر بل هو مكتوب بيد القدرة اإلهلية

نفسه، وهلذا  �كتبها اهللا  عليه أننا نريد رؤية تلك الكلمات الطبيعية اليت
فأزاح الغالف قليال، فظهرت لنا "بسم  .هنا بقطع مسافة بعيدةإىل قد أتينا 

مث أراد ذلك الشيخ أن يطوي ذلك  .اهللا الرمحن الرحيم" خبط غاية يف الروعة
كان كلُ واحد من الـمصرين من والثوب، لكننا حني أصررنا أكثر، 

شخصا تقريبا، وكان بعضنا من أشراف  األشراف والنبالء وكنا عشرين



�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������א���ل�א �٤٣�

الغالف أكثر فظهر لنا  العجوزتلك املدينة وكانوا قد جاءوا للقائنا؛ أزاح 
ال إله إال اهللا وكان قد كُتب عليه خبط بارز مبنتهى الوضوح " .جزء منها

"، وبعد ذلك أراد مرة أخرى أن يطويها فوضع أخونا حممد رسول اهللا
على يده فورا ثالث روبيات كانت اثنتان منها ايت الغوجرالشيخ رمحة اهللا 

، وكان الشيخ احملترم املولوي حممد أحسنمن عنده وروبية واحدة من قبل 
أكثر فوقع نظرنا فورا  فكشفها الشيخ املسن .قد سلَّم له سلفا أربع روبيات

، مث �الْإِسلَامإِنَّ الدين عند اللَّه �على طرف منها حيث كان قد كتب 
نشأ لديه شيٌء من االنقباض فوضع الشيخ احملترم على يده روبيتني أخريني 
 فورا، وكانتا من قبل أخينا املولوي احلكيم نور الدين، مث قدم له الشيخ

واحدة من قبل  روبيةً احملترم أربع روبيات إضافية من عنده ليرضيه، وقدم
روبية فرح ذلك  عشرةَ نده أربعأحد اإلخوة املخلصني فحني صارت ع

 ،الشيخ املسن كثريا فبدأنا نشاهد العباءة بكامل احلرية ودون أي تكلُّف
أشهد أن حىت كشفنا أغلفة كثرية بأيدينا. ويف أثناء املعاينة قرأنا يف موضع "

مث الحظ الشيخ رمحةُ اهللا  ."ال إله إال اهللا وأشهد أن حممدا عبده ورسوله
أصاا شيء من الغبار فقال للشيخ املسن إنه جيب أن يزال  أن العباءة قد

فهكذا أزلنا بقية األغلفة أيضا  .ذلك الغبار وتنظَّف العباءةُ فدعنا ننظفها حنن
وثبت أن ما كُتب عليها هو من القرآن وحده ال غري. ففي موضع كتبت 

ب ، ويف موضع آخر سورة اإلخالص، ويف موضع كان قد كُتالفاحتةسورة 
. ويبدو أن اهللا أن القرآن الكرمي كالم اهللا املقدس فال ميسنه غري األطهار
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كان قد شرح صدر باوا احملترم لإلسالم لدرجة أنه كان قد صار العاشق  �
الوهلان هللا ورسوله. باختصار إن عباءة باوا احملترم تسلِّط الضوء الكايف 

وقد ، مبنتهى اإلخالص فداء لإلسالموتشكل برهانا ساطعا على أنه كان 
ترك هذه العباءة وصيةً له لكي يصبح اجلميع واألجيال القادمة شهود عيان 
على حالته الداخلية. ونقول مبنتهى األسف إن بعض املفترين قد نسجوا 
كذبا أن على العباءة كلمات سنسكريتية من الكتب الدينية اهلندوسية أيضا 

تضح أنه كذب حمض وافتراء مكروه كما توجد بعض آيات الزبور أيضا. فلي
مرارا بفتحها  تفحصناهانبيل؛ فإنا قد  ال منجدا، وهو من عمل شرير 

عليها آيات من القرآن الكرمي  توكشفها أن العباءة كلها قد كُتب
ويف كل األرقام تبت يف صورة والشهادتان فقط، وكانت بعض اآليات قد كُ

ن الكرمي وأمساء اهللا احلسىن مكان من العباءة قد كُتبت آيات من القرآ
يبدو أن و .والسنسكريتية فال أثر هلما "الزبور"أما  ،الواردة يف القرآن الكرمي

هذا االفتراء قد نحت رد القصد أن يفهم الناس أنه كما كُتب عليها آيات 
لكن ما الذي عسى أن نقول غري  .من القرآن الكرمي قد كُتب الفيدا أيضا

إذ قد أدىل باوا احملترم بشهادة صرحية يف العباءة  ."لعنة اهللا على الكاذبني"
فكيف كان ميكنه  .وخبيثةكاذبة وباطلة على أن مجيع األديان غري اإلسالم 

؟ فالعباءة موجودة ومن أراد أن يعاينها فليفعل، مدح الفيداأن يكتب عليها 
تقدمي ثالثة آالف روبية نقدا جائزة ملن يثبت أن على العباءة وحنن جاهزون ل

ذكْر للفيدا أو إحدى آياته، أو أن عليها مدح أي دين غري اإلسالم، أو أن 
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عليها آيات من كتاب آخر غري القرآن الكرمي. وال بد من التسليم بكرامة 
باهللا إذ رغم بقائها يف أيدي أناس مل يكونوا مؤمنني  ؛العباءة الواضحة

ورسوله، وقد أتى عليها حني من الدهر كان السالطني فيه متعصبني جدا 
وكان التعصب قد زاد حىت عد رفع األذان كالقتل العمد؛ ومع ذلك مل 
تضع ومل تندثر، كما قد ظهرت إمرباطورية املغول يف زمنها واندثرت يف 

لكانت قد أُتلفت زمنها لكنها ما زالت حمفوظة، فلو مل يكن اهللا حيميها بيده 
يف هذه التقلبات الكثرية منذ زمن. فكان قد قُدر هلا أن تبقى ساملة حىت 
عصرِنا لكي نربئ بواسطتها ساحةَ باوا احملترم من التهم الباطلة الكثرية، 
ونكشف على الناس دينه احلقيقي. فقد رأينا العباءة وال أظن أن أحدا قبلنا 

اهدها بالنظرة املادية الشاملة فحسب بل قد قد رآها مثلنا، ألننا مل نش
رأيناها بالنظرة الباطنية أيضا، وقد قرأنا مجيع الكلمات الطيبة اليت كانت 
باللغة العربية واليت ال يقدر كلُ أحد على قراءا، واستنتجنا منها نتائج طيبة 

إىل  جدا، فمثل هذه املشاهدة مل تتسن ألحد قبلنا، فاحلكمة يف بقاء العباءة
  هذا الزمن تكمن يف انتظارها لنا. 

" القائل بأن هذه العباءة قـد  أجندقد يتعجب البعض من بيان "جنم ساكهي 
قد كتب عليها بيده، غري أنـه ال داعـي ألي    �نزلت من السماء وأن اهللا 

تعجب حني ننظر إىل قدرات اهللا اليت ال حد هلا، ألن أحدا مل حيصر قدراته ومل 
ا الذي ميكن أن يقول بأن قدرات اهللا تنتهي عند هـذه النقطـة   فمن ذ .حيدها

 ون أتباع مذهب الطبيعة يف العصر الراهنلذين يسمفا ؟وهذا احلد وليست بعده
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ومن احملتمل أن يكون  .مثل هذا اإلميان الضعيف واملظلمهم يبدون أو الربامهو 
فعد الفعـلُ   ،باوا احملترم قد تلّقى هذه الكلمات يف الوحي مث كُتبت بإذن ريب

ألن القرآن  �١وما رميت إِذْ رميت ولَكن اللَّه رمى� كلُه فعال إهليا مبوجب آية
إن  .ل من السماء فحسـب نـزالكرمي قد نزل من السماء، وكل وحي رباين ي

أعاجيـب عظيمـة.    � ويف تأييده يظهر اهللا ،إلسالم دين صادق يف احلقيقةا
أخفى مـن النـار املوجـودة يف     ووراء الوراءصحيح أن وجود ذلك الغيب 

  األحجار ويف كل جسم، إال أنه أحيانا يتجلى على هذا العامل أيضا.  
القلوب نار معرفته، وعندما  شيء نار مادية، لكن اهللا قد أودعففي كل 

 لكتتنقدح نار اللوعة البالغة املنتهى يتمكن اإلنسان بعيون القلب من رؤية 
، وليس ذلك فحسب بل إن الذين يبحثون عنه بصدق املرئيةغري  الذات

األرواح اليت تندفع إىل أعتابه بظمأ شديد هم يسقَون حتما ذلك والقلب 
عرفة من عرف اهللا بطرقه اخليالية؟ فالعارفون يف فما قيمة م .املاء بقدر الطلب

عليهم بوجهه مبشيئته، فمثل هؤالء العارفني  �احلقيقة هم الذين جتلى اهللا 
يجذبون إىل اهللا أحيانا عن طريق اخلوارق، ليزول ضعفُهم، ومتتلئ قلوم 

فأي داع للتعجب من أن هذه العباءة قد كُتب عليها بقدرة اهللا؟  .باليقني
لما ظل باوا احملترم يطري من بلد إىل بلد كالطري حبثا عن احلق ووقف حياته ف

عليه الدين احلق، مل يضيعه  كشفأن ي �يف هذا السبيل، وطلب من اهللا 
فقد  .اهللا لصدقه، بل قد وهب له تلك العباءةَ اليت عليها مجيع نقوش القدرة

                                                           
 ١٨األنفال:  ١
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أن ال سبيل إىل النجاة غري فعل اهللا ذلك ليزداد إميانه باإلسالم، ولكي يفهم 
. فقد لبس تلك العباءة بنية أن ال إله إال اهللا حممد رسول اهللاإلميان بـ 

  تكون وسيلةً لنجاته ولكي يشهد العامل بأسره على إسالمه. 
اختلقوا من عندهم القول دون أن يوثقوه من أي  قدبعض أغبياء اآلريني 

ضاة كان قد أهدى تلك العباءة لباوا أن أحد الق ؛إلثارة الفتنة والشر ،مصدر
احملترم كذكرى بعد إحراز انتصار، غري أن هؤالء املتعصبني ال يفكرون أن 
العباءة املقدسة قد كُتبت عليها اآليات اليت تفيد بأن اإلسالم وحده صادق 

صادق من اهللا، وأن  نيب �رسولَ اهللا وأن اإلسالم وحده حق، وأن حممدا 
فإذا كان باوا احملترم يكفر ذه  .اهللا هو اإلله احلق الذي أنزل القرآن الكرمي

الذي عليها  الكالماآليات فلماذا عظَّم العباءة هلذه الدرجة؟ فلو كان ذلك 
يف نظره والعياذ باهللا لكان ينبغي أن يداس حتت األقدام وأن ان إهانة  خبيثا

ديرة بأن تحرق يف اجتماع عظيم، لكن باوا احملترم مل يفعل نكراء أو كانت ج
إن هذا الكالم مكتوب بيد اهللا وأن قدرة اهللا ذلك بل كان يقول لكل أحد 

وقد رسخت يف  .حصرا قد كَتبت هذا الكالم وأن يد قدرته قد ألبستنيها
صيبة فكلما أصابتهم م ؛ظل مجيع خلفائه يعظموا أنْ القلوب قداستها لدرجة

أو واجهوا أي أزمة أو أرادوا إجناز مهمة جليلة، ربطوا ذه العباءة رأسهم 
ليتربكوا بالكالم اإلهلي املكتوب عليها، فحقق اهللا آماهلم. وقد مضى إىل اآلن 
على ذلك قرابة أربعة قرون، يتربكون ذه العباءة عند تعرضهم للمشاكل، 

رنفل بعد أن يلمسوها بذلك الكالم ويقدمون للمحرومني من األوالد حبة ق
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فهي باختصار تعد وسيلة  .ويقال بأن التأثريات الغريبة هلا قد لوحظت .اإلهلي
للحصول على الربكات ودفْع الباليا. وهي مغلَّفة يف مئات األقمشة الفاخرة 
 الغالية اليت يقدر سعرها مبئات الروبيات، وبنفقات آالف الروبيات قد بين من
أجلها بيت أيضا. ويف الزمن نفسه قد كتب "أجند" الذي كان خليفة باوا 

"جنم ساكهي" بركات كثرية هلذه العباءة مبنتهى املبالغة،  مؤلَّفه احملترم يف
كما ورد يف جنم ساكهي نفسه أن الكالم املكتوب  .وعدها عباءة مساوية

إليها تعظيما مبنتهى على العباءة كالم اهللا، وهلذا السبب قد توجه العامل 
فهل يوقن أحد، يف هذه احلالة، بأن هذا التكرمي والتعظيم كان من  .احلماس

أو أن هذا اإلجالل  ال كالم اهللا؟تب عليه الكالم اخلبيث ملفترٍ أجل ثوب كُ
كان من أجل كلمات ليست من اهللا والعياذ باهللا بل كان كالم كاذب يتلطخ 

اآليات  تنالهل الفيدا على يد باوا احملترم تعظيما فهل نا ؟ذيله بأنواع السيئات
 اليت على العباءة منذ أربعة قرون على التوايل، فهل عند السيخ عباءة كُتبت
عليها آيات الفيدا أيضا وتتمتع ذه العظمة كما تعظَّم هذه العباءة وتغلَّف 

نزلت من قيل عنها أيضا بأا  هلبأقمشة فاخرة بإنفاق آالف الروبيات؟ و
السماء وأن اهللا بيده قد كتب هذه اآليات؟ فما أشنع هذا الظلم حيث يكتم 
احلق، ويقال ضد احلقائق متاما بأن باوا احملترم قد جاء ذه العباءة من عند 
القاضي عالمة لالنتصار. مع أن الكتاب الذي ألَّفه "غورو أجند" خليفةُ باوا 

نم ساكهي أجند"، والذي ليس بأيدي احملترم منذ أربعة قرون ويسمى "ج
السيخ قبله أي كتاب يتناول سرية باوا احملترم؛ قد ورد فيه جبالء أن القرآن 
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الكرمي كان قد كُتب على العباءة بيد القدرة اإلهلية، وكان قد أراد أحد امللوك 
أن يسلب من باوا احملترم تلك العباءةَ السماوية، ومل يقدر، وبربكة هذه العباءة 

فقولوا اآلن أي كتاب موثوق به  .د ظهرت كرامات كثرية من باوا احملترمق
عندكم مقابل بيان "أجند" فاعرضوا منه شيئا. واعلموا أن باوا احملترم كان 

وكان قد ذكر بتصريح واضح أن الفيدا كتاب مضل، وكانت  ١مسلما صادقا
لظالم على تلك العباءة املباركة شاهدة على إسالمه، فكيف يسدل ستار ا

الصدق البني اجللي، فاملرء الذي ينكر اإلثبات من الدرجة الوسطى يسمى 
ا، أما الذي يرفض احلقيقة السافرة فيدعى وقحا عدمي احلياء. إال أنين ال عنيد

أتوقع أبدا أن تنشر هذه الكلمات كامتة احلق من قبل السيخ الذين يحبون باوا 
جعلوا  ننصيب اآلريا فقط، الذي يف د صاراحملترم بصدق وإخالص. فهذا ق

العناد إرثهم، أما باوا احملترم فكان دوما منتصرا. فكم كان قد مجع من 
العباءات؟ فتعسا لعقول أولئك الغافلني عن احلقيقة حىت اآلن، ينبغي أن يصلوا 

نانك بتحمل اخلسائر ليومني ويشاهدوا العباءة بأم أعينهم ليعلموا بابا إىل ديره 
  هلذه الدرجة.احملتقَر كيف يعظَّم 

وإن قلتم إا تعظَّم ألن باوا احملترم كان قد لبسها وملسها بيديه فهذا 
اخليال سفه وغباء شديد ألن باوا احملترم مل يكن يتجول قبل ذلك عاريا، 

                                                           
: يتفق مجيع السادة السيخ على أن باوا نانك قد صرح جبالء يف أبياته أنه ليس ملحوظة  ١

هندوسيا. فهل تعين هذه اجلملة سوى أنه ال يؤمن بالفيدا؟ وإذا كان من الصادق أنه قال 
إين لست مسلما أيضا، فمعناه أنه ليس مسلما علنا، ألنه مبعىن آخر حيدث تناقض جدا يف 

كتاب إهلامي اتبعه بعد إقراره بترك اهلندوسية. منه   كالمه. جيب التصريح أي  
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حياته آالف العباءات، وإذا كان كل هذا اإلجالل فلعله قد لبس إىل آخر 
بسبب ارتداء باوا احملترم فكان ينبغي أن تحفظ عباءة أخرى له بدال من 
هذه، فأي حاجة كانت حلفظ هذه العباءة اليت ينخدع ا الناس؟ كما 
كانت قد لصقت ا وصمة عار بسبب كتابة آيات القرآن الكرمي عليها. 

كلمة الطيبة املكتوبة عليها أن باوا احملترم يصدقها، ويؤمن من الجبالء فيفهم 
ا، فلو مل يكن ذلك كالم اهللا لنجست به العباءةُ، ألنه إذا مل يكن القرآنُ 

فقد جنس ذلك الثوب بال  - وهو كالم كاذب والعياذ باهللا -الكرمي كالم اهللا
النجس  هذا الكالم - ونسخ الكفر ليس كفرا - شك الذي كُتب عليه

والعياذ باهللا. كما جنس ا ذلك البيت أيضا الذي وضعت فيه. مث مب نصف 
باوا احملترم الذي ظل يلبس هذه العباءة النجسة دوما، اليت أول ما يقع النظر 

 "؟ فكان ينبغي أن يلبس العباءةال إله إال اهللا حممد رسول اهللاعليها يقرأ "
لكي ينال النجاةَ بربكتها. أيها  بعد أن يكتب عليها نصوصا من الفيدا،

مل تسيئون إىل باوا احملترم هلذا احلد، أمل تكف الشتائم اليت  اآلريون األغبياء،
كتبها البانديت الشقي يف كتابه ستيارـ بركاش؟ أمل يبق أحد يبدي الغرية 

مع مجيع اآليات املقدسة املكتوبة حبق باوا احملترم؟! ال شك أن هذه العباءة 
 ،يها تذكار مقدس لباوا احملترم. وطاهر ذلك البيت الذي وضعت فيهعل

وكان ذلك اإلنسان الذي  .وطاهر ذلك الثوب الذي كُتبت عليه تلك اآليات
 ،واللعنةُ على الذين يقولون خالف ذلك .لبسه على الدوام وجتول به مقدسا

  ومباركون هم الذين يبحثون عن الربكة من الكالم املوجود على العباءة.
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  قصيدة

  "كابلي مل" اليوم يف منـزل موجودةوهي  ،هذه العباءة تاج السيخ"١
  ومن ابتعد عنها ابتعد اُهللا عنه ،هي املمتلئة أنوارا

  يف جنم ساكهي املشهور باسم "أجند" يف العصر الراهن اليت ذكرتهي 
  عليها آيات بينات تكِسب املرء حياة اخللود

  ألمله  معاجلاالذي كان من اهللا لقد نال نانك هذه اخللعة العظيمة 
  إىل احلق  قد اهتدىوحدها  او ا،احلق كلهاكتشف أسرار وبواسطتها قد 

  هي اليت أنقذته من البلية وصرفت عنه كل سيئ الطوية
  إا تعويذة جلسم ذلك الرجل  تأملوا قليال أيها السيخ ما هذا؟ أال

  وهي جمموعة املواعظ وروح احلقيقة ،من ذلك الصاحلية لقد بقيت هذه اآل
  شك، ألن أيدي البشر كتبتها.احتمال الغرنتهات يف إن 

  فحني كتبوا وأملوا متأخرين الحقا، فاهللا أعلم ما الذي أضافوه من عندهم
  ها عن اخلطأ نـزألن اإلنسان ليس م ،فمن احملتمل أن النساخ قد أخطأوا
  فال شك يف أا ما زالت كما كانت  ،أما هذه فمحفوظة بالتأكيد واليقني

  كان يضعها أهل الصفاء على الرأس بتذلل عند تعرضهم ألي بالء
  ،  لكل واحد كانوا يقولون، إن الذين كانوا ميدحون نانك ويثنون عليه

  مرشدةيلق نظرة على هذه العباءة فهي فل ،مل يقابل ذلك الصاحلَ البارمن 
                                                           

  . (املترجم)ترمجة قصيدة أردية  ١
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  فالذي ال يعرف شيئا عن دينه فليلقِ نظرة واحدة فقط على هذه العباءة 
   القادركان يصيبهم الفضل  ،عندما كانوا يدعون باكني مقبلينها

  فإمنا كان تأثريها اإلعجازي الذي محى نانك من اخلطر 
  سبابجنا من النار واملاء ال باألوحدها فبها 

  انظروا إىل عبارة أجند قليال، كيف قد كتب هذه التفاصيل 
  وكالم اهللا مكتوب عليها يف كل مكان  ،�هذه العباءة تري قدرة اهللا 

  على من يشتاق لزيارة نانك اليوم أن يترك كل األعمال ليشاهدها
   متواترةفهذه الكرامة العجيبة  ،فقد مضى ما يقارب أربع مائة عام

  ملاذا بقيت هذه العالمة من نانك؟ أي حكمة تكمن يف ذلك؟ 
  أال إا لتكون شاهدة على إسالمه وتكشف للمتأخرين مسلك نانك

فقد عاجلت  ،�نزلت على ذلك الرجل فضال من اهللا  قد كانت
  آالمه وكروبه

  فكانت تشكِّل مفتاحا ألسراره  ،ية للخالقأمانة سر إا
  هم الذين حني ينظرون إىل هذه العباءة يبكون إمنا الصادقون يف احلب

  وامسعوا قصة قدرة ذي اجلالل ،امسعوا مين أيها الناس عن أوضاع نانك
  كان صاحلا بارا من الشعب اآلري ذكيا حسن اهليئة طيب اخلصال

  من عمره أعوام قليلة نشأت يف قلبه فكرة الدين  تمض حني
  ه احلق الكامل  فبدأ يستغرق يف البحث دوما عن طريق جيد ب

  فلم تعجبه مسالك الفيدات إذ قد وجد فيها كثريا من األوساخ واألقذار
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   بدأ قلبه يضطربفحني وجدها متعفنة بالية 
تتضمن تعليم الضالل  مع كوافقال أىن هلا أن تكون كالم اهللا 

  واألعمال النجسة 
  لكنه كان يخفي ذلك احلزن واألمل يف القلب   ،فأصابه هم شديد عند ذلك
  إال أن لسانه كان عيا ويف قلبه مئات املخاوف ،كان دوما حزينا ذا الغم

كان يأكله هذا اهلم صباح مساء فلم يكن له أي أنيس وال جليس وال 
  صاحب أسرار

  :فكلما وقع عليه نظر والده سأله يا بين احلبيب
  ي حزن يكاد يهلكك؟أنا متعجب من حالك فأ

  ؟فلم يبق لك صورة وال لون بشرة، فقل يل ما الذي يضيق قلبك
  يا حبييب ملاذا أنت حزين؟      وقل يل  صدقا،حالك بالتفصيل عن أخربين 

إال أن يف قلبه  ،فكان يقول له باكيا بأنه خبري وكل شيء على ما يرام
 رغبة عارمة يف السري

  اجلبال بوال  ىالصحارب يبال فلم ،فخرج أخريا كاانني
  طالبا سفر ال وخرج يففألقى عن كاهله أوزار الدنيا 

  فلم تعجبه طرق التنعم  ،فأصبح من أجل اهللا متأملا
  الصواب راجيا العنايات اإلهلية  فاقدكفانطلق طالبا هائما 

   ؟وما هي غايتك املتوخاة من هذا السفر ؟أين املشوارإىل فحني سأله أحد 
  س وإين طالب احلق وفداء لسبل اهللا القد :له باكياقال 
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   ؛فكان يدعو اهللا يف السفر باكيا متضرعا أن يا ريب مزيل املشاكل
إال أنين خادم أعتاب اإلله القدوس ،إنين متواضع ولست بشيء وتراب  

  فدلّين على رجل عارف  ،إنين فداء لسبيلك من صميم فؤادي
  وكل من كان لك سأختذه وليا يل ه،إليك سأتوجه ل أثرعثور على فبعد ال

  دلين بفضلك يا إهلي على سبيلك الذي يؤدي إىل مرضاتك
  فكُشف عليه يف اإلهلام بأنك ستجدين يف اإلسالم 

  وهو فريد وفذّ يف سبيل اإلسالم  ،فالرجل العارف فالنٌ
  اجلشتية   من الطريقة عثر بفضل من اهللا على شيخ كان مرشدا ف

  ببيعته ومسع من الشيخ ذكر الصراط املستقيمفتشرف 
  مث عاد إىل وطنه بعد أن نال السعادة نتيجة فيوض ذلك الشيخ 

ه صدرإال أن  ،وكان لسانه صامتا ،مستورا وراء احلجابقد عاش مدة ف
  كان عامرا بالنور

 متوارياوكان يصلي  ،يف قلبه األمل وااللتياع واإلخالص يخفيفكان 
  عن األشرار 

  والعشق أفقده الصواب  ،لكن الصدق جاش أخريا
  فضجر من كتمان احلق إذ قد جتلى عليه احلب بشىت األلوان 

  فقال يف نفسه إنه ارتكب ذنبا بكتمانه طريق احلق 
وكان هذا األمر بعيدا جدا عن الصدق والوفاء إذ كان كسري الفؤاد من 

  اخلوف من األعداء 
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  ..يا ريب :ال هللا متضرعاوق ،فبتصور هذا األمر بدأ يبكي
  ار ار والستفمنها الغفّ ؛أنا أؤمن بأمسائك

  وكل طريق دونك مكر وخداع ،وال شك أنك حي وقدوس
  فأنت السبوح وإين من الظاملني ،فاغفر يل يا خالق العاملني
  فلست أخاف أي خطر على حيايت يف سبلك  ،أنا عبدك يا إهلي القدوس
  وإن حبك هو غذاء روحي ،فإن حيايت فداء يف سبيلك
  أن ترزقنيها بكشف األسرار علي  أسألكالقوة اليت تعطى لألبرار 

  ين على طريق ميكِّنين من رضوانك لَّفد ،إنين خطّاء
  فأمسكت بيده العنايةُ اإلهلية  ،هكذا كان يبدي التواضع بتذللف

   وكان عليها الكالم اإلهلي بالتأكيد ،فظهرت له عباءة من الغيب
 على أن اإلسالم حصرا ؛وكانت حتمل شهادات يف مواضع خمتلفة منها

  دين صادق ومرشد وهاد هو
  نبيه �خبط واضح أن اهللا أحد وأن حممدا  عليهاكان قد كُتب 

   فسوف يزول ا كل غبار ،سها أيها الرجل الصاحلفتلقى األمر: أن البِ
  فهي كفارة عنه أيها الويف  ،يتمثل يف خطأ كتمان احلق

حيث تلقَّى هذا الكشف  ،فمن املمكن أن يكون هذا احلادث يف الكشف
  بإذن من اهللا 

  وكُتب عليها بأمر من اهللا  ،ذا الطرازالعباءة مث خيطت 
  لكن من احملتمل أيضا أيها الرشيد أن يكون كل ذلك من الغيب 
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  العقول وال تدركهاوز ا فب حبيث ال توراء احلُجتكمن فأسرار القادر 
فبحر ال  �أما قدرته  ،إنك متلك من العقل والدهاء قطرة واحدة فقط

  حد له وال حصر 
  رأسك كاملستهزئني فال حترك مسعت قصة الصادقني  إذا

اءإنك حسبت نفسك من العاقلني واألل؟!فمىت رأيت مكانة الرجال ،ب   
غاية القول إنه قد ارتدى ذلك اللباس الفاخر دون أن خياف املخلوق 

  أي خوف 
ويري الناس  ،فكان يتجول يف الشوارع واألزقة مرتديا تلك العباءة

  يد القدرة 
  فكل من كان ينظر إليه من بعد يطّلع على ذلك النور 

  من بعد تشرح له السر بنفسها لعباءةُاوكل من كانت تتراءى له 
  وجيد يف ذلك كل سعادة له  ،كان يري العباءة كل حني وآن

  وكان يستهدف بذلك أن يرضى عنه احلبيب ويزول اخلطأ وتتقوى العالقة
  خاشعنيالذات فهكذا هم يضحون بأرواحهم  تلكفالذين يعشقون 

  ويف هذا اهلم يصريون جمانني  ،فهم يظهرون الصدق لذلك احلبيب
  ويواجهون أنواع املوت يف حلظة واحدة ،يف سبيلهفهم يضحون بأرواحهم 

  هم يفقدون كل شيء بالصدق والصفاء لعلهم بذلك ينالون رضوانه 
  وال يدرك ذلك غري العشاق ،هذا اجلنون من أمارات العشق

إن نانك اختذ العباءة جبيشان األلفة شعارا له على شاكلة  ؛باختصار
  النساك اذوبني
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فبدونه ال ينال القلب أي  ،وان ذلك احلبيبلعله بذلك يكسب رض
  قدرة وقوة 

  فهم ال خيافون لعن الناس أبدا  ،إن أهل اهللا يعملون هكذا
  فليس هلم أحد غري احلبيب ،فهم يكونون بكل كيام وقدرام للحبيب

  ألم بفقدان كل شيء يكسبونه ،فهم ال خيشون حىت الفداء بأرواحهم
  الذات تلكويصبحون أصحاب أسرار  ،يصبحون صوت احلبيب

  انقطع الوحي واالتصال و ،إن الطريق مسدود :الذي يقول إن الغيب
  سواء كان هذا املدعي الفيدا أو غريه  ،فهو ال ميلك أي عقل وال تدبر
   يأتون من اهللا مبا يدل على وجودهفمن احلق أن الذين يتطهرون 

  بت املوازين كلهافلو مل يأت أي خرب من ذلك اجلانب النقل
  وهللك طلّابه وماتوا لو رأوا أن الطريق مسدود

  إال أنه ليس هناك أي معشوق يتصرف مع عاشقه ذا البغض واحلقد
  فإنّ مثل هذا الظن فيه إمث؛ فهو رحيم وعامل الغيب  �أما اهللا 

  ذاته فكيف ألحد أن يوقن بأن ذلك اخلفي موجود؟ �فإنْ مل يتكلم هو 
  أي سالك �فهو يذكر أولياءه فال يشقى يف سبيله 

  ولذلك هو عدمي اجلدوى وال خري فيه ،أما الفيدا فريفض هذا األمر
 ذا الركام الذي ال يستنطق احلبيب فماذا يفعل أحد  

  واألصم؟بكم أو هو حجر إذ ال يتكلم مثل األ ؟!فهل هذا هو إله الفيدا
  فتأملوا قليال هللا أيها السادة  ت؟داالفي همن مثل هذ فائدة ترجتىفأي 
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  فال يتمتع به أحد من اخلواص أو العامة ؛فهو يدعي بأن الوحي قد انقطع
  أما السالكون فكانوا يبتغونه فبه تنفتح العيون

  جدوى  دونفلو انقطع هذا فكأم قد ماتوا وقد ضحوا باحلياة 
  أبدابالوحي بعدها لقد مسعنا اآلن ادعاَء الفيدات بأن ال أحد سيتمتع 

  فالبحث عنه ال يفيد العارف أي فائدة  ،مسدودطريق فهي تدعي بأن هذا ال
  هذه اليت يتبعها مع أحبائه  الرمحنفهي غافلة عن سنة 

  ، فلو كان هلا أي خرب من هذا الطريق وكان عندها أي أثر للصدق
  ؟!الفيدالعدوا الرفض مدعاة اخلجل، فيا للخجل ما هذا الذي أعلنه 

  اللقاء  نـزفبه يفوز اإلنسان بك ،فهو مل يدرك أن الوحي هو الكيمياء
  وبه انفتحت عيوم وآذام  ،وبه انتشى العارفون وشربوا هذا اخلمر

  وهذا هو املنبع الوحيد لألسرار  ،لمشاهدةل نعم البديلوهو 
  وبه قد ذاع صيتهم يف العامل  ،وبواسطته نالوا العلوم الدقيقة

  فهو الذي يكشف عليه ذاته بالكالم  ،ذاته يهب املرء اإليقان به �هللا ا
  التحدث معه د اللذة يف جي ،صديقه فحني يحب اإلنسانُ

  لكنك ترفض ذلك وال يهمك  ،فالتكلم مع احلبيب غذاء للمحب
  الغيب ا هيأفلست مطّلعا على هذا  ،فليس لك أي خرب من هذا الطريق

  ليس له أي نظري و ،واهللا رءوف وكرمي وقدير
  فلن نواجه أي خسارة وال ذلة وال هوان  ،كنا فداء لذلك الرب اجلليلإذا 
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من  �فكان فداء لذلك العلي  ،فبهذا نال نانك الفالح والنجاح
  صميم فؤاده 

  أُخرب يف اإلهلام: ستجدين يف اإلسالم فقد
  فال تثق بالفيدا أيها املغتر ،حتما املهمكان فمن املؤكد أن نانك 

   تلقد وهب اهللا له املعرفة والعلم الذي ليس له أي أثر يف الفيدا
  فقد اندفع إىل مكة وحده تاركا اهلندوس ومعرضا عن اهلند 

فأصبح مسلما طيب القلب  ا،الكعبة قصد الطواف حوهلإىل فتوجه 
  دون مراء

   املنيِفتلقّاه الفضلُ اإلهلي ونال العز يف كال الع
  فلو هجرت أنت أيضا بلد األهواء هذا لوهب لك أيضا هذه املرتبة
  لكنك ال تتحمل وال للحظة واحدة أن تبتعد عن الزوجة واألوالد 

  فلم يكن يهدأ له بال وال يطمئن قلبه ،أما هو فكان يتجول هائما كاانني
  فكل من ألقى عليه نظرة قال بأن أمرا ما يتجلى يف عينيه

  فكان قلبه امللتاع جيعله مضطربا ،من احلب صدره لوعةٌ كان يف
  طورا يف الشرق وتارة يف الغرب ،قَلقا ملتاعاهيم فظل ي

  يسترحيون هم اآلخرونواانني  ،فالطيور أيضا تستريح
  فقد أدى حق العشق  ،أما هو فلم يكن يستقر يف مكان وال للحظة واحدة

  ،وصفة توقظه طول الليللقد سأل أحد العاشق أن يصف له 
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فأين النوم إذا شحب وجه  ،النوم األمل واللوعة واحلنني عالجفقال إن 
  أحد من احلنني والشوق

كما أن القلب  ،فالعيون اليت ال تدمع ليست جديرة بأن تسمى عيونا
  الذي ال يلتاع ليس قلبا
  ؟!وكيف لك معرفة كُنه العشق باإلنكار؟فلماذا تضيع الوقت 

   ؟ومن عسى أن يسأل غري العاشق ،سألْين أنا وقليب عن هذا السرفا
  فالذي يرضى بأن يواجه الدمار من أجل اهللا فهو سعيد احلظ 

  الذين خيسرون من أجله جيدون، والذين ميوتون هم الذين ينالون احلياةف
  وهو العزيز الوحيد الذي ال شريك له وليس كمثله شيء 

   سبيله ملا متكنت من أداء حق الشكر فحىت لو ضحيت بروحي يف
  ذكر العباءة بشيء من التفصيل مرة أخرى فإنين أحبها كاحلياة  أعود إىل

   :بوضوح "أَجند"فقد كتب فيه  ؛قليال "جنم ساكهي"فاقرأ أيها الشاب 
نفسه  �فقد كتبه اُهللا  ،ما كُتب على العباءة إمنا كتبته القدرة اإلهلية إن

  بفضله وكرمه 
  نبيه البار املقدس �وأن حممدا  ،ا ملخص ذلك أن اهللا أحدوإمن

  كما ال ميكن التخلص من احلزن ، وبدون هذا ال تتطهر القلوب
  وقد تبين الصديق من الدجال  ،فهذا هو املعيار للبحث يف الدين

اع ينحسم نـزفكل هذا ال ،فتأملوا قليال أيها األحبة إذا كنتم منصفني
  هذه الساعةَ 
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فحني أرادوا أن خيلعوها عن جسم نانك بذلوا جهودا مضنية لكن 
  دون جدوى

  فإن هذه اخللعة من يد اهللا اخلالق ،فقال هلم ابتعدوا خائبني
وإن كالم اهللا  ،على خلعها البشرفهي ليست من البشر حىت يقدر 

  يلمع عليها 
لَّين على سبيلك لطفا منك كان قد دعا اهللا قائال: يا ريب، د  

  فكانت كلها من يد قدرة اهللا ،انت هذه العباءة مثرة دعائهفك
فكان يريد النصيحة وقد  ،فقد تويف ذلك الويل وخلفته هذه العباءةُ

  حقق اهلدف 
  إذ قد التحق ذلك القلب احلي باألحياء  ،فعده من املوتى خطأ فادح

  فابك قليال بالنظر إليها  ،لقد فُقد جسمه وبقي هذا األثر
   ؟!د عباءة األحبة سيئةكيف تع ؟!احملبة وأين الوفاء أين

  فمن عالمات العاشق الويف أنه حني يرى رسالة حبيبه 
  وهذا هو دين العشاق دوما  له،يلصقها بعينيه فداًء 

  أما الذي ليس يف قلبه أي حب فهو ال يرغب يف مثل هذه األمور
  ذه العباءة صورة واضحةاضوا فأحضروا آلة التصوير بسرعة والتقطوا هل

   ءفناالاهللا  كل ما سوىفهذه الدنيا ليس هلا الدوام وإن مصري 
  ونريد أن حنفظ صورا عندنا ،فهناك خطر ؛فأسرِعوا إىل التقاط الصورة

   ادي هذه العباءة اليت عليها العبارةُ بيد القدرة اإلهلية هي املرشد واهل
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  نفسه جبالء أا كالم اهللا بال مراء "أجند"لقد كتب 
  ذلك احلي القيوم والغفار ،فقد كتبه اهللا القدوس نفسه
  فهو كالم اهللا الصايف ؟!خاطئا �وكيف يكون ما كتبه اهللا 

  فقوموا أيها األحبة وال تضيعوا الطريق اآلن  ،وهذا هو الطريق الذي نسيتموه
  فضمها بعينيك يا صاحيب  ،فهذا نور اهللا قد جاء من اهللا

  ما أقول لكم وادرسوهتفكروا يف ف ،أيها الناس إنكم ال تعرفون شيئا
  فوراكلُّ يكذِّب احلق الو العناد، يسودهالزمن هذا إن 

  فال يسمع أحد احلديث عن سبل الدين إال من كان تقيا سعيدا
فيضون عنادوحيبون الغرور والفساد ،ا كلُهمأما اآلخرون في  

  وليس يف كالمهم أي نور أكاذيب،فهم خيتلقون جمرد 
أيها املتبجح، أي نقص بقي يف تبيان احلق بعد هذه العباءة حىت ال تكاد 

  ؟ تتوجه إليه
   ؟فلماذا ال ختاف اهللا ،أنت ختاف الناس يا عدمي الكفاءة

   :فاستمعوا إىل ما يقوله هذا اللسان ،كاللسان إن هذه العبارة على العباءة
  ومن كفر به فعاقبته وخيمة  ،أن اإلسالم وحده دين اهللاوهو 

  والذي يعاديه فهو كامليت  ،سيد الرسل كلِّهم �وإن حممدا 
  فانظر أيها الظامل إىل ما ترتكبه  ،ينبغي أن تستحيي من العباءة قليال

  لكن حذار أن تقول قوال ليس فيه إنصاف ،فقل ما حيلو لك
  وإن الذي ال يقول احلق وال يصدق فليس بإنسان  ،فإن اهللا حيب طالب احلق
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  فقولوا أيها اإلخوة! ما ستقولون عندما سيسألكم اهللا وحياسبكم 
   :بكامله إىل كالميفاستمع  ،أنا أقول لك شيئا أيها السعيد
  بأنوار، فالتمرد بعيد جدا عن الوفاء  مليئة وهو أن هذه العباءة بالتأكيد

  جيبوا بكالمكمسنريكم العباءة مفتوحة فأ
  قلْفهذه العباءة وحدها بقيت عالمة للمرشد الذي كان رفيقا باخلَ

وإمنا هي فخار السيخ  ،فعليها هي لُفَّت األقمشة الغالية الفاخرة والذهب
  الذي يتباهون به

  اتدهوروا سيئة فلما ارتكبوا أعماال ملك والثروة، ـهذه كانت عماد ال
  وتأملوا قليال يف هذه األمور بأمانة ،وبغضفانبذوا اآلن هللا كلّ حقد 

  ذلك الصدق واحلب والعطف والوفاء الذي كنتم تعلنونه حبق نانك
  وإن كان فيكم أي صدق فأسرِعوا إىل هنا ،أبدوا اليوم قليال من أثره

  فسريوا يف الطريق الذي بينه لكم ،" بعملهاملرشدفقد أراكم "
 م ترابعون أا نانكفأين الذين يده قدموالذين يفدونه  ،وطئت

   ؟بأرواحهم من أجله
   ؟!أين الذين يتقبلون املوت من أجله ويقتفون آثاره ويتأسون بأسوته

   ؟!أين الذين هم فداء له ويطأطئون رءوسهم حبا
 وكأم بذلك يفوزون املرشدون بالصدق والثبات جتاه حلَّأين الذين يت

  بالدر والزرع
  ! ؟حني يكسبون منه شيئا يفدونه عشقاأين الذين 
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الذين يستعدون ملواجهة املوت من أين أين الذين يفيضون أُلفة و
  ؟!صميم الفؤاد

   ؟!ويفيضون حبب لنانك العنادأين الذين هم يبتعدون عن 
  ؟!أين الذين يتحمسون يف هذا السبيل وهم ينتشون حبب غورو وعشقه

  ؟!فقد قرب االمتحان ،أين عشاق نانك؟ أين ذهبوا
  ه أتباعمن ال يسلك الطريق الذي كان غورو فداًء له فليس من 

  إذا فوت اإلنسان فرصة ساحنة فال بد من الندم والتحسر غدا 
وإمنا الرجل من سلك  ،فليست املروءة والرجولة بالسهم والسيف

  مسلك الرجال
  هللا باطلمن كل صوبٍ أنْ كل شيء ما خال االنداء  فامسعواأال 

فقد نرحل اليوم أو غدا وال ندري لعل النداء  أليام، فأنتم وحنن ضيوف
  يأيت حاال

  إن غورو اختذ هذه العباءة شعارا له وأظهر أنه فداء هلذا املسلك
  فكيف يرضى عن هؤالء األشقياء الذين ال ميتون إليه بصلة،

  فسوف ترضونه بتطهركم  اغورو هذ قولوإذا قبلتم 
  الشرف عبثا رثون ويهم محقى فالذين يضيعون طريق احلق 

  ما الذي أعلن يف وصيته فليتدبروا ماذا كتب مرشدهم و
  �أال إمنا هو أننا ندين بدين اإلسالم ونؤمن بصراط حممد 

  فاستيقظوا أيها النوم فقد آن األوان، وإن مرشدكم قد فهمكم 
  عليكم غوروذوقون عواقب أدعية وت ،وإن مل تفهموا اآلن فسوف تندمون
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  رسم عباءة باوا نانك

  
  
  

  جبعل الرأس قدما بدافع الطاعة أين الذين يدعون ألفة وحبا١
                                                           

 كتوبة على جوانب رسم العباءة. (املترجم)م �ترمجة أبيات أردية للمسيح املوعود  ١
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  .العاملفاحتة فهذه هي العباءة  ،تعالوا انظروا إىل هذه الصورة 
واها لقوة الصدق فقد أبدى التأثري جيدا إذ قد أصبح نانك كله فداء 

  لدين أمحد
عندما يقع النظر على كل حرف من هذه العباءة، ميثل أمام العيون ذلك 

  اجلوهر الغايل 
  انظروا بأي صدق أظهر دينه فكان شجاعا ال خياف أحدا

 بإيجاز العباءة تاريخ

احملترم نانك أنه حني تويف باوا  "جوله صاحبلقد ثبت من كتاب "ساكهي 
جعل خليفة فلفَّها حول رأسه عند  "أجند"ورث هذه العباءةَ خليفته األول 

ضعها على وحفظها عنده مبنتهى اإلجالل والتعظيم، فظل كلُّ خليفة يلغورو 
أرجن رأسه عند تلقيه هذا املنصب بِعدها مباركة حىت زمن املرشد اخلامس 

أم كانوا يضعون هذه العباءة  ؛، وصارت هذه العادة عندهم كفريضةداس
العظيمة ويف املهمات اجلليلة وكانوا يتربكون ا. ذات ل افعلى الرأس يف احمل

كثري من " حيث كان داس أرجنيف عهد " يف أثناء بناء بِركة يف أمرتسر يوم
طوطا " للعامل "داس أرجن، قال "السيخ املخلصني مشغولني يف أعمال احلفر

هو اآلخر مشغوال يف حفر األرض وكان يكن إخالصا كبريا  كان الذي "رام
أنا راضٍ عنك فاطلب مين ما تريد وسأعطيك. فقال له الرجل: : داس رجنأل

 "رجن"أدان" أي هب يل شيئا يساعدين على أمور الدين، ففطن  أعطين "سكهي
كل ا فقط تشمل الوصايا إىل أنه يطلب العباءة، أل الدينية، فقال: لقد طلبت
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تفضل، إذا كنت تريد اهلداية متاع بيتنا، مث أخذها عن رأسه وقدمها له قائال: 
فهذه تضم كل أنواع اهلداية. لكن العباءة نفسها بعد مدة عادت إىل كابلي مل 

احملترم، وإىل اآلن هي حمفوظة عند أفراد عائلته مبوضع نانك باوا ساللة وهو من 
ديره نانك يف حمافظة غورداسبور يف البنجاب كما قد ذكرنا بالتفصيل. لقد بىن 

"ديره نانك" شخص يدعى "عجب خان سنغ"،  باءة بيتا كبريا شرقيهلذه الع
   وفيما يلي أمساء بعض الذين لفّوا العباءة مبناديل فاخرة كما عرفنا:

راجه صاحب سنغ، راجه وب سنغ، نروان بريتم داس، راجه بنا  
وا، عجب سنغ، ديوان مويت رام، راجه ل، راجه تيال، هري سنغ نغسن

ردار ال سنغ جهاجي، وكذلك برمها من شكار بور صاحب بتياله، س
دكن، وكشمري وخبارى وبومباي وغريها من البالد. فالناس من هذه 
البالد إىل اآلن ظلوا يضعون املناديل الفاخرة على العباءة، ويقام هلا كل 
عام معرض يأيت إليه الناس من البالد البعيدة، ومئات الناس من السند 

عون ويحصلُ دخل من آالف الروبيات. ففي خبارى وخبارى أيضا جيتم
ويعدونه ناسكا مسلما، وكان  ١املرشد. نانك ؛يقول الناس لباوا نانك

سبب ذلك أنه أقام يف هذه البالد كمسلم علنا، ومتسك بفرائض اإلسالم 
                                                           

عاد إىل بلده بعد إقامته عشر سنوات يف خبارى أن باوا  ذكر شخصملحوظة: لقد  ١
احملترم يدعى يف هذه األيام "باوا ننو" فال أحد يعرف كلمة نانك. كما يقول حممد 
شريف البشاوري بأن يف كابل مقامني مشهورين جدا لنانك أحدمها بيت يقع على 

"قلعه م الثاين يف واملقا ،عشرة أميال من كابل ومشهور باسم "خواجه سراي" حوايل
 على بعد ثالثني ميال من كابل، ومعظم السكان هناك يعدونه مسلما. منه بلند"
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فمن اجللي الواضح أن سكان  .مثل الصالة والصوم كمسلم تقي ورع
هذه البالد يكرهون اهلندوس طبعا بصفة عامة ويعدوم كفارا 
وملحدين، فكيف كان ميكن أن يكرموا باوا احملترم ويعظِّموه دون التأكد 
من إسالمه. فاخلالصة أنه مشهور جدا بني سكان خبارى أن باوا نانك 

بيات باللغة الفارسية احملترم كان مسلما، وقد نظم سيد نانك بعض األ
  : الذي تعريبه هذا الشعر ومنها ،ليقرأها عليهم

"أود أن ألتمس منك أيها اإلله القادر؛ فاستمع يل فأنت حقا كرمي ١
  ه عن كل عيب"نـزوكبري وم

غاية القول أن هذه األدلة على أن هذه العباءة يف احلقيقة من نانك 
ا مذكورة يف جنم ساكهي كافية وشاملة ومقنعة، وأن هذه العباءة نفسه

أجند" و"باال" الذي أُلِّف يف الزمن نفسه. أما اإلثبات الثاين فهو ذلك "
الذي  ساكهي" جولهالكتاب الذي بأيدي أوالد كابلي مل الذي يسمى "

قد ورد فيه أن نانك احملترم كان قد تلقَّى هذه العباءة من اهللا، كما ذكر 
الذين جاءوا بعده كانوا  رشدين)(امل هذا الكتاب أن مجيع الغوروهات

يتربكون ا، وهذا يشكل إثباتا ثانيا أن هذه العباءة كانت لنانك احملترم 
. اإلثبات تعاىل نفسه، اليت ظُن منذ البداية أا مباركة جدا، وأا من اهللا

الثالث أن هذه العباءة حائزة على التعظيم واإلكرام منذ أربعة قرون على 
ه حالة واقعية ظلت تثبت يف كل زمن بانتظام وعقدت معها التوايل، فهذ

                                                           
  ترمجة بيت فارسي. (املترجم) ١
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مهرجانات ومعارض منذ القدم، كما أنّ من الثابت أن الزعماء 
والراجات لفّوها بأقمشة فاخرة، فهذا اإلثبات أيضا رفيع املستوى، وإن 
الزعم مقابل كل ذلك أن قاضي خبارى كان يف احلقيقة قد أهدى هذه 

م احتفاال بأفراح الفتح لزعم سخيف وباطل وواه، العباءة لباوا احملتر
ومكر مفترٍ عنيد ومتعصب وخائن، وهو يعارض بيان جنم ساكهي باال 

بل الواقع أن جنم ساكهي ألجند  .ومل يوثَّق هذا الزعم من أي كتاب
وباال يسودان وجه هذا املفتري، واألسف على أن هذا املفتري نسي 

االفتراَء الشنيع البشع جدا، ألنه كان جيب  طريق البحث عند حنْته هذا
عليه قبل هذا الزعم أن يثبت أن يف املسلمني عادة سائدة أم عندما 
يهزمهم أحد يقدمون له عباءة، وال يتصور أن مثل هذه العباءة كانت 
موجودة سلفا عند أي قاض، وسلبها منه باوا احملترم قسرا بانتصاره عليه، 

ت إىل الفتح بشيء أنه إذا انتصر أحد يف مناظرة دينية ألن هذا األمر ال مي
فيجوز له أن يستويل على أثاث بيت املهزوم. مث إن فكرة االنتصار هي 
حبد ذاا باطلة متاما، فلو كان باوا احملترم حيارب املسلمني يف األمور 
الدينية وكذَّب اإلسالم يف كل مكان ملا احتج املسلمون عند وفاته وملا 

وملا اجتمع مئات املسلمني ليصلّوا عليه  ،ختصموا بأنه كان مسلماا
 اجلنازة. فاجللي أن الذي جيادل يف الدين ال يبقى أي الْتباس يف كونه عدو

لماذا صليت عليه فالدين، فإن كان باوا احملترم يف احلقيقة عدو اإلسالم 
اجلنازة، وملاذا أرسل رسالة إىل مسلمي خبارى يف أيام مرضه الشديد 
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وطلب منهم أن حيضروا عاجال للمشاركة يف جنازته ألنه ال ضمان 
للحياة، فهل صلى أي مسلم جنازة على أي قسيس أو بانديت بعد 
 وفاته؟ أو خاصم يف ذلك؟ فهذا برهان ساطع على أنه مل يكن يعادي

ولذلك كان العلماء والصلحاء املسلمون  ،١اإلسالم قط بل كان مسلما
حيبونه، وإال فإنشاء عالقة املودة واحلب مع أي كافر ليس من عمل أي 

يرددون أشعاره بشكل عام، اليت مدح اجلشتية سعيد. ما زال أفراد العائلة 
 ا تناقلت هذه األشـول ما.وأثىن عليه �والنيب فيها اإلسالمعار م

بالروايات عرب األجيال، هلذا فهي أجدر بالثقة واالعتماد من أشعار 
  بعد مئيت عام بلسان عامة الناس، فمنها البيت التايل:  ت كُتبيتغرنتهـ ال

ال إله إال اهللا حممد رسول أي إن راحيت تكمن يف النطق بشهادة أن ""
تتهيأ ا كل  " وال أرتاح بدون ذلك، فحيثما تذكر هذه الكلمة الطيبةاهللا

 قد أنواع الراحة. وهذا اليقني يزداد أكثر حني نالحظ أن باوا احملترم
بل منحوه  ،عاش مدة طويلة يف البالد اإلسالمية وأحبه مجيع املسلمني

يظهر  ملوكان من املستحيل أن حيدث ذلك ما  ٢"املرشد. لقب "نانك
                                                           

 يكن الوقاحة أن املرء إذا مل ميلك إثباتا خطيا يدعم ادعاءه وملمنتهى ملحوظة: من  ١
لكتابٍ يف ذلك العصر؛  عنده أي كتاب يثبت أن هذه القصة تنايف رواية ثابتة وخمالفة

 الديين البحت. منهعناد أن خيتلق مثل هذه القصة الزائفة بدافع ال
من املفيد للقراء أننا ال منلك فقط األدلة اليت ذكرناها إىل اآلن على إسالم بانا نانك  ٢

احملترم، بل هناك كتب كثرية قدمية للسيخ تثبت جبالء اعتناق باوا احملترم اإلسالم، 
  : منه ١٢غورداس الذي ورد يف الصفحة بهائي "واران" لفمنها 
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(أي نانك احملترم) إىل مكة، مرتديا ألبسة زرقاء بصفته وليا حامال بيده بابا مث توجه "
وحامال الكوزة والسجادة،  يف عنقه، )أي القرآن الكرمي( �الكتاب ومعلّقًاالعصا، 

ائي  واراناحلج" ( مناسكوهناك رفع األذان وجلس يف املسجد حيث يؤدي احلجاج 
  	).١٩٤٧عام/مسـ  ١٢املطبوع يف مطبعة املصطفائي بالهور، صفحه  ،غورداس

جدير بالتأمل أنّ عادة ارتداء اللباس األزرق وأخذ العصا باليد، وأخذ الكوزة 
قرآن الكرمي يف العنق، واالنطالق إىل الكعبة املكرمة، والوصول والسجادة، ومحل ال

إليها بقطع مسافة آالف األميال واإلقامة هناك عند املسجد ورفْع األذان؛ هل هذا كله 
البسني  للحجمن عالمات املسلمني أم اهلندوس؟ الواضح أن املسلمني فقط يتوجهون 

ومحلُ السجادة أيضا من عمل  ،منيلباسا أزرق، وأخذُ العصا أيضا من شعار املسل
املصلني، ومحل القرآن الكرمي معهم أيضا من دأب املسلمني السعداء. وإن قلتم إنه اختذ 
هذا اللباس والنهج مكْرا وخداعا فقولوا أنتم بإنصاف وعدل هل يقبل ضمريكُم ونور 

خلداع، وظل مل يكف عن املكر وا �إخالصه مع اهللا  رغمقلبكم حبق باوا احملترم أنه 
متمسكا باهلندوسية باطنا وإمنا تظاهر باإلسالم وتوجه إىل مكة مع احلجيج 
كاملتنكرين؟ ال أريد أن أركز اآلن على أن هذا الطريق بعيد جدا عن سلوك إنسان 
صاحل، بل أقول بأنه إذا قام مبثل هذا التصرف املاكر صاحب السلوك العادي فهو 

لبس أحد املسلمني "زنارا" وتوجه برفقة اهلندوس إىل  اآلخر يستحق اللوم. فمثال إذا
ر الغانج واضعا على جبينه العالمة اخلاصة باهلندوس متأبطا بعض األوثان ورافعا 
هتاف "عاش الغانج، عاش الغانج" وبعد الوصول إىل هناك اغتسل فيه؛ فلن أعده 

لسعى لتحقيق  �هللا إنسانا صاحلا حىت لو كان يف قلبه مسلما، ألنه لو توكل على ا
  أهدافه كلها مستعينا باهللا ال باللجوء إىل أي مكر وخداع. 

======================  
امل * ذَلك الْكتاب لَا �: � أيضا، كما يقول اهللا "الكتاب"من أمساء القرآن الكرمي  �

يهف بي٣- ٢(البقرة:  �ر،( � يابِسٍ إِلَّا فلَا يطْبٍ وبِنيٍلَا رابٍ متاألنعام:  .�ك)٦٠(  
  حبسب التقومي البكرمي اهلندوسي. (املترجم) 	
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فال ميكن أن يرضى أحد الطيبني بإنسان يترك شعائر الدين لبعض أهدافه النفسانية، 
احملترم قد ذهب إىل مكة متظاهرا باإلسالم خداعا، فمن احملتمل نانك فإذا كان باوا 

الطريق للكذب على أفراد القافلة، وكان يقول لكل  جدا أنه اضطر مرات كثرية يف
وللتأكيد على ذلك كان ينطق بالشهادتني أيضا بدافع الرياء،  ،واحد كذبا بأنه مسلم

وكان يصلي مخس مرات يوميا، فمن البديهي أنّ من خيرج مع املسلمني مسلما يف 
رج مع احلجيج إىل الظاهر ال ميكنه االمتناع عن الصالة، وال سيما إذا كان قد خ

الكعبة املشرفة، فأىن له أن ميتنع عن الصالة مجاعةً، وأن ال يسأله أفراد القافلة عن غيابه 
عن الصالة؟ فاخلالصة أنه من املستحيل على إنسان صاحل أن يصدر عنه خداع مكروه 
جدا فيبقى مبطنا هندوسيته وينطق يف الظاهر بالشهادتني ويصوم ويتوجه مع املسلمني 

 �ألداء مناسك احلج. بل إن هذه التصرفات تصدر حصرا من الذين ال يؤمنون باهللا 
ويعيشون كاملتنكرين من أجل أهوائهم. فمن األفضل أن يتدبر السادةُ السيخ هذا 
الوضع لدقيقة واحدة ليدركوا إن كانت هذه التصرفات اليت تلصق بسلوك إنسان بار 

مبنتهى النقاء والبساطة، فهم بطبعهم يكرهون وصمة عار أم ال. إن الصادقني يعيشون 
مثل هذه اخلداعات اليت تؤثر سلبيا يف إخالصهم، وقد كتبت سابقا أن الزعم بأن مكة 
انتقلت إىل قدمي باوا احملترم افتراٌء شنيع جدا. ويبدو يل أن هذه األقوال السخيفة 

أضافوا بعض األمور عقال أُضيفت إىل الكتاب حني اشتهر حج باوا احملترم كثريا، فلو 
لكان من احملتمل أن ينخدع بعض الناس، لكن ال أحد من الناس يقبل هذا الكذب غري 
املعقول يف العصر احلاضر. ال أستطيع أن أتفق مع أولئك الذين يقولون إن باوا احملترم 
مل يذهب إىل مكة؛ ألنه إذا مل يكن هناك شيء من الصدق يف قول فال ميكن إدراجه 

سرية إنسان مشهور افتراًء، ألنه جتاسر يستحيل أن يجمع عليه مئات اآلالف من يف 
الناس. أضف إىل ذلك أنه ال يستدل على ذهاب باوا احملترم للحج من كُتب السيخ 

الثقات ينقلون هذه الرواية جيال بعد جيل  اجلشتيةفقط، بل إن كثريا من أفراد العائلة 
للحج، فكيف ميكن أن يكون  سافر إىل مكةلتأكيد قد احملترم كان بانانك أن باوا 

، إال أن الزوائد متاماكذبا  -الذي يتفق على حدوثه السيخ واملسلمون-احلادث العظيم 
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اليت أضيفت الحقا فهي ال ختالف الروايات اإلسالمية فقط بل هي تعادي العقل 
أن يخرج السيخ  ضلوالقياس والتاريخ أيضا، فهي بال شك افتراٌء وكذب، ومن األف

، ألن هذه القصص ساكهيات"جنم "من  -املضافة حىت اآلن -هذه الزوائد الباطلة
الباطلة النامجة عن التعصب وصمة عار على األحداث الصحيحة، ولن يقبلها أي 
متفرس يف هذا العصر الراهن املتقدم. فلو حتدث أي مسلم عن هذه القصص حبق 

   �"."تريات
ماكنهم املقدسة أو مقامام ومزارام، فهل كانت ستؤدي إىل شيء غري اهلندوس وأ

كسر األفئدة؟ فإذا كانت األمور العقالنية ال جتدر بالقبول يف احملاكم دون إثبات مقنع 
  فأىن هلذه األقوال السخيفة البذيئة اليت تعادي اإلثباتات التارخيية أيضا أن تقبل؟

نانك حني ذهب إىل بغداد حطَّ رحاله بابا ي غورداس نفِسه أن ئ" انمث ورد يف "وارا
مردانه، فرفع نانك األذان فصلى ائي خارج املدينة وكان برفقته شخص آخر يدعى 

يف  صطفائيامل، املطبوع يف مطبعة ١٣الصالة. (راجع واران غورداس، الصفحة 
   )١٩٤٧ الهور،مسـ

نانك قابل يف بغداد بري دستغري بابا أن  "نغجنم ساكهي ائي مين س"مث ورد فيه ويف 
وحتدث معه طويال. (راجع جنم  
أي السيد عبد القادر اجليالين  ،حميي الدين

صطفائي يف امل، املطبوع يف مطبعة ٤٢٦ي مين سنجهـ، الصفحة ئساكهي، ا
  ). ١٩٤٧ الهور،مسـ

احملترم كان قد ولد بعد وفاة السيد عبد نانك فليتدبر القراء اآلن بأنفسهم أن باوا 
بأربعمائة عام، فكيف حدث هذا اللقاء بينهما؟ فما أشنع هذا  
القادر اجليالين 

أن باوا احملترم تتبني احلقيقة حصرا  بعد نبذ كل هذه االفتراءاتباختصار، الكذب! 
   ضريح السيدأيضا لزيارة  بغدادكان قد ذهب إىل مكة حتما ألداء احلج، مث توجه إىل 

======================  
هي مغاسل يبنيها اهلندوس عادة على ضفاف األر املقدسة ويتوجهون إىل هناك  �

  )املترجم(للغسل تربكا. 
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الكالم أن هذه العباءة احملترم إسالمه يف تلك البالد، وملخص نانك باوا 
اليت متلكها عائلة كابلي مل وسيلة رائعة للتمكُّن من معرفة أسلوب حياة 
باوا احملترم وملته ومذهبه، إذ من املتعذّر أن يكون أفضل منها، ولقد 
فكرت كثريا يف هذه الوسيلة وظللت أفكر فيها ملدة أيام كثرية وأخريا 

ئعة لالطالع على أوضاع باوا احملترم توصلت إىل أن هذه العباءةَ وسيلة را
ال شك أم إذا كانوا حيبون  .الداخلية وينبغي أن يفتخر ا السادة السيخ

هذه العباءة اجلليلة باوا احملترم بصدق فيتحتم عليهم أن ال ينظروا إىل 
غرنتهـ ثروة االفتخار ألم يعلمون أن باستخفاف، بل جيب أن يعدوها 

ة طويلة أي بعد مائيت عام، وعلماء غرنتهـ يعترفون دون بعد مضي مد
بأن أشعارا كثرية فيه قد نسبت إىل باوا احملترم مع أا ليست من نظْمه، 
ويف هذه احلالة ال ميكن أن يعد غرنتهـ الراهن جديرا بأن تؤخذ منه 
                                                                                                                                     

أيضا. أما الزوائد اليت أضيفت إليها فيكفي دليال على أا  
عبد القادر اجليالين 
فلن يصدقها إال من  أيضا. بل الواقع، فحسبكاذبة وال أصل هلا، أا ال تنايف العقل 

فقد صوابه متاما، فاألسف على أن مضيفي الكذب هؤالء لو كان هلم أدىن إملام 
فكم يبعث على الضحك أقوالٌ تذكر  ا.هذ الصريح بالتاريخ الستحيوا عند الكذب

احملترم مع قارون و"باوا فريد شكر غنج" وهي مسجلة يف جنم نانك لقاء باوا 
 �يف زمن موسى  ثريا خبيال، فكل واحد يعرف أن قارون كان رجال ساكهيات

؟  كما أن باوا فريد معام فكيف قابلَه باوا احملتر ٣٠٠٠وقد مضى على موته أكثر من 
احملترم مبائيت عام، فما هو املراد من نانك املرحوم قد غادر هذا العامل قبل والدة باوا 

ور تثبت أن كُتب اجلنم ساكهي تضم افتراءات لقاء باوا احملترم معه؟ فكل هذه األم
 يف املدح. منه واملغاالةباطلة كثرية لكتمان احلق 
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شهادة قاطعة عند بيان حياة باوا احملترم القطعية اليقينية، إال أن العباءة 
لة اليت مل يتلقَّها خلفاء باوا احملترم بعد نـززة على هذا الشرف واملحائ

وهي حمفوظة باهتمام  ،مائيت عام بل قد أخذوها من يد باوا احملترم
  وتشريف بتواتر تارخيي. 

لقد مسعت أن بعض السيخ غري راضني عين بل عاتبون علي أشد 
، لكنين أرى أم ترماحملالعتاب بسبب كتابيت هذه ألين قلت بإسالم باوا 

 ا على إسالمه، فليعلموا أين لست مل يستوعبوا الدالئل اليت استدللت
من عد باوا احملترم مسلما بل إن أقواله الطيبة وأفعاله الطاهرة تدفع كل 
منصف إىل إبداء الرأي الذي أبديته، فاهلندوس أكثر بكثري من السيخ 

دد السيخ كلهم. مع ذلك مل أبد رأيي عددا، وقد يفوق عدد بانديتام ع
حبق أحد منهم أن البانديت الفالين كان مسلما يف احلقيقة، ألنين أراهم 
أعداء الدين يف احلقيقة وإن الصالح الذي نسميه إسالما ال يوجد فيهم 

بأي حال  كتمانهال نستطيع فما إسالم باوا احملترم أ، األلفولو جبزء من 
املعتقدات اإلسالمية صادقة وصحيحة  . لقد وجدحىت لو أغمضنا عيوننا

كما اعترف صراحة يف أبياته أن ، ، وشهد عليها يف أشعارهفعال وحقَّة
. وبايع ال إله إال اهللا حممد رسول اهللالنجاة تتوقف على النطق بشهاديت 

 ،وصلى وصام ،األولياء أربعني يوما أضرحةمشايخ اإلسالم وعكف عند 
وترك عباءته وصيةً لألجيال القادمة، وإن مل يعترف أحد  ،وحج حجتني

بإسالم باوا احملترم فهو ظلم ما بعده ظلم. ال شك أن إسالم باوا احملترم 
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جيب أن ينظر  النهار، رابعةيتحقق من خالل قوله وفعله، مثل الشمس يف 
إليه كلُ مسلم باحترام وإجالل ويعده من اإلخوة املسلمني. إال أن من 

ول املسيح ابن مرمي وحياته، بل نـزق أن باوا احملترم مل يكن يؤمن باحل
ل نـزكان يؤمن بالربوز املعروف واملسلَّم به عند الصوفية، أي أحيانا ت
وهذه  .يف العامل روح تشبه روح الصلحاء األسالف، وترتبط م جدا

الروح النازلة ال تكون منسجمة مع تلك الروح فحسب، بل تكون 
بفيضها، ويعد نزولُها يف هذا العامل نزولَ تلك الروح بعينها، مستفيضة 

وهذا ما يسمى يف مصطلح الصوفية بروزا، فباوا احملترم كان يؤمن ذا 
الربوز. فعباءة باوا احملترم تتضمن نصا أن اهللا هو اإلله احلق الذي ليس له 

اره أيضا، أب وال ابن وال كفء، ولقد ضمن هذه اإلشارات الكثريةَ أشع
فليس من املستبعد أن باوا احملترم كان قد اطلع يف الكشف أن النصارى 

بعد ثالمثائة عام، وستروج هذه  بالد اهلند هذهستكون هلم السيطرة على 
العقائد، فقد فهم أتباعه نصيحةً أم إذا وجدوا زمنهم فليجتنبوا دينهم 

له احلق الكامل، وإن ألم يعبدون املخلوق وبعيدون وغافلون عن اإل
اإلله الذي أراد باوا احملترم أن جيذب إليه الناس من خالل أشعاره، ال يدل 
عليه الفيدا وال إجنيل النصارى احملرف املخرب، بل يتجلى ذلك اإلله 
الكامل القدوس يف آيات القرآن الكرمي املقدسة. فسأكتب اآلن مثال 

وضوع رائع متميز وارد يف مجيع وأنوي يف املستقبل أن أثبت أن كل م
أشعار باوا احملترم مستمد من القرآن الكرمي حصرا، وليس ذلك فحسب 
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يف أقوال  كافيابل قد جعله عقيدة له، وأعتقد أن السادة السيخ مل يتدبروا 
أوقن بأم لو كانوا قد ألقَوا  كيفاحملترم وأفعاله قط. وإال نانك باوا 

ه أقوالاله وأفعاله وأسلوب حياته ورأوا كل نظرة شاملة وعميقة على أقو
توصلوا إىل النتيجة اليت أوصلَين اهللا إليها. إال ما وأفعاله بنظرة موحدة، 

أنين آمل اآلن أن يدفع كتايب هذا كثريا من األشراف وطاهري القلوب 
إىل االنتفاع من مجيع هذه احلقائق اليت سجلتها يف هذا الكتاب، فإذا 

يت هذه سعيد واحد فقط وختلى عن األخطاء اليت كان انتفع من عبارا
  مصابا ا فسوف أنال أجره. 

  نانك باوا إسالم على الثاني الدليل

 والصلحاء األولياء قبور عند اعتكافاتههو  

  االستفاضة قصد المشهورين المسلمين

لقد تبين لنا من خالل البحوث أن باوا احملترم كان قد عكف على 
عبد الشكور ألربعني يوما مبوضع "سرسه"، وقد بىن  املرحوم زيارة الشاه

معتكفا جبوار املسجد على طريقة الصلحاء املسلمني وظل يؤدي فيه 
صالة النفل، أما الصلوات املكتوبة اخلمس فكان يصليها يف املسجد 

وهلذا السبب كان قد بىن معتكفه جهة القبلة ليكون على شاكلة  ،مجاعةً
بـ وهذا املكان للعبادة على انفراد اشتهر فيما بعد  البيت".مسجد "
. والسيخ من البنجاب والسند يأتون لزيارة هذا "نانك باوامعتكف "

املعتكف وفودا، ويهدون مبالغ كثرية يناهلا احلراس املسلمون املعينون على 
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مزار الشاه عبد الشكور، ألن باوا احملترم كان قد قام ذا االعتكاف 
كان يوقن إيقانا راسخا بكون الشاه عبد الشكور  هنألبقرب هذا املزار، 

ل عند مقامات األولياء. نـزت �وليا كامال وكان يدرك أن بركات اهللا 
وإن األرض اليت يرقد فيها عباد اهللا األحبة مباركة جدا، وهلذا اهلدف 

رسلنا أحد كان قد بىن مكانا للعبادة على انفراد بقرب هذا املزار. لقد أ
إىل املكان املعين " الدكتور حممد إمساعيل خان احملترم"مريدينا املخلصني

 ؛فأرسل إلينا وثائق البحث املقنعة جدا ،دف البحث وتقصي احلقائق
نائب  وقد سجلت يف الكتاب الذي أعده ،فمنها خريطة املعتكف

الوثائق اآلتية  مبنتهى التحقيق. لقد تبني من غ"املنشي خبتاور سن" املهندس
احملترم كان قد اعتكف عند مزارات بعض الصلحاء نانك أن باوا 
حضرة زاوية اآلخرين أيضا، فمنها معتكفه عند املشهورين املسلمني 

مبوضع أمجري، ومعتكفه مبوضع باكبنت ومعتكفه يف  اجلشيت"معني الدين "
رسه ملتان، وملا كان الوقت ضيقا فقد اكتفينا بالبيان عن معتكف س

يف مبينة واخلريطة أيضا  .فقد بينا عن معتكف سرسه سابقا .وملتان فقط
  أما معتكف ملتان فتفصيله كما يلي:  هذا الكتاب،

  "ملتان" مدينة في االعتكاف أوضاع

لقد كلّفت أحد أصدقائي األشراف املتحمس بطبعه للبحث يف مثل هذه 
األمور بأن يتوجه إىل ملتان ويتحرى احلقائق يف املوقع ويتأكد إن كان باوا 
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احملترم قد اعتكف حقا يف ملتان أم ال. فاستلمت رسالته مع خريطة نانك 
  ، بالربيد وأسجلها هنا بنصها: ٣٠/٩/١٨٩٥املكان يف 

ادة املريزا ـاملوعود ومهدي الزمان سي ملسيـحاحضرة جناب  إىل
  دامت بركاته، 

بعد إلقاء التحيات أود أن أقول إين قد تشرفت باستالم رسالتك الكرمية، 
 ،٢٧/٩/١٨٩٥وقد وصلت أنا العبد احلقري إىل ملتان امتثاال لألوامر، يف 

عكف عند القرب املبارك احملترم كان قد نانك فعلمت بتقصي احلقائق أن باوا 
حلضرة شاه مشس تربيز ملدة أربعني يوما على التوايل، وخريطة القرب مرفقة 

ولقد شرحت يف اخلريطة أن البيت الذي يدعى "معتكف  .ذه الرسالة
ومع اجلدار اجلنويب للمقربة هناك مكان على  .نانك" يقع جنوب املقربة

وجبانبها رسم لليد وفق  ،"يا اهللاشكل باب ذي قوس كُتب عليه كلمة "
ويجمع اهلندوس واملسلمون من هذه املنطقة أن كلمة "يا           التايل:

اهللا" هذه كان قد كتبها باوا احملترم بيده، كما كان نفسه قد رسم صورة 
وطول هذا املكان أربعة  .        الشكلا اليد، وعلى اجلدار األيسر رسم هذ

لدى اهلندوس واملسلمني  به ومن املسلَّم .قدامأقدام ونصف وعرضه ثالثة أ
نانك كان قد اعتكف يف هذا املكان أربعني يوما،  باوالتان، أن يف م

مباركا، وكذلك السيخ يأتون  ويعدونهفاهلندوس أيضا يزورون هذا املكان 
يف  شري إليهوداخل هذه املقربة هناك مسجد أيضا قد أُ .لزيارته على الدوام

فهو على بعد مخسة أقدام  ،هو قريب جدا من معتكف باوا احملترماخلريطة، و
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حيث  ١وإن مكان االعتكاف هذا لباوا احملترم بين جتاه القبلة .أو ستة فقط
وحول املقربة هناك مكان  يبدو أن املعتكف كان يقصد استقبال القبلة،

يف اخلريطة.  وضحمسقوف، يسميه سكانُ هذا املكان "غالم غردش" وقد 
املسقوف. ولقد علمت من حبسيس  هذا املكانومكان عكوف نانك داخل 

شاه احملترم زعيم ملتان وصاحب زاوية مشس تربيز سبزواري أن باوا احملترم 
، وعكف أربعني يوما عند القرب ٢عندما عاد من احلج جاء مباشرة إىل ملتان

                                                           
ملحوظة: لقد كتبنا يف السابق أيضا أن مكان اعتكاف باوا احملترم يف "سرسه" أيضا  ١

مستقبل القبلة، وقد اطلعنا من خطاب صديقنا اآلن أن باوا احملترم قد بىن هذا املعتكف 
اه القبلة ليسهل عليه استقبالُ القبلة يف الصالة، كما بناه بقرب املسجد لكي أيضا جت

يستطيع أداء الصلوات املكتوبة يف املسجد بسهولة، فإن إنكار إسالم باوا احملترم مقابل 
 .أهذه الرباهني النيرة كعد النهار ليال. م. غ. 

ملحوظة: سبحان اهللا! كم كان هذا الرجل قد تفاىن يف حب اإلسالم وكم كانت  ٢
نار البحث عن اهللا واحلب اإلهلي تشتعل يف قلبه! وكم كانت هذه النار تضطرم يف 
صدره! فأي شيء كان يسلبه الراحةَ هلذه الدرجة إذ مل يرد حىت بعد مكوثه يف مكة 

، بل قد وصل إىل ويالطف أوالده حبا فيهه ويستريح بيتمدة طويلة أن يعود إىل 
ملتان مباشرة وبدأ ااهدة والرياضة جبوار قرب مشس تربيز. ينبغي على كل مسلم 
باالسم فقط كسالن وغارق يف ملذات الدنيا بل على كل شيخ أيضا أن يأخذ 

ه قبل املوت إذ لن تسنح ل هالدرس من عبد اهللا هذا بالتأمل يف نشاطه ومحاسه، وينتب
فرصة ايء إىل الدنيا مرة أخرى حىت ينصرف إىل ااهدات بصدق القلب لنيل 

. أيها األعزة، هذه هي األيام املعدودات فليفهم من كان فامها، �رضوان اهللا 
وإذا  ،عليكم فال تنتظروا طلوع النهار قد حل الليل فاستيقظوا أيها النوم، وإذا كان
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من وِرد "هو" من بني أمساء وكان يكثر  ،املبارك للشاه مشس تربيز رمحه اهللا
اهللا، ألن الشاه مشس تربيز أيضا كان يردد هذا، وكان يكثر من ترديد شطر 

��من البيت " ��������	� ��� � ���
�  � � ��������� ��
� " أي ال أعرف شيئا سوى "يا �

  ١هو" و"يا من هو".
كما صرح حبسيس شاه أيضا أن والد باوا احملترم املسمى "ائي كالو" 

رمحه وجده املدعو "ائي سوا" أيضا كانا من مريدي حضرة مشس تربيز 
ولذلك انضم باوا احملترم هو اآلخر إىل هذه السلسلة. هذا هو تصريح  ،اهللا

السيد  صاحبِ الزاوية الذي هو زعيم ملتان أيضا، ووفق ذلك قد شهد
حامد شاه الغرديزي زعيم ملتان واخلليفة عبد الرحيم الذي هو خادم 
                                                                                                                                     

فلن يفيدكم البكاُء فيما بعد، ولن تنقطع  ،روا الليلالنهار فال تنتظ كنتم يف وقت
 حسراتكم احملرقة للقلوب أبدا. منه

 ةبدو بعيدت ذهاب نانك إىل مكةفكرة "إن  :إن قول الدكتور ترمسب :ملحوظة ١
عن القياس" ناتج عن قلة التدبر وقلة التفكري فقط، فإذا كان الدكتور نفسه قد 
سجل يف ترمجة غرنتهـ قولَ باوا نانك بأنه كان يؤمن أن ال أحد يفوز بالنجاة 

مثل ؤمن إساءة الظن بإنسان صادق وم فال جتوز ،� حممد املصطفىدون شفاعة 
لقة. صحيح أن الزوائد السخيفة اليت ذهابه إىل مكة يبدو قصة خمت إن بالقول نانك

أُضيفت هي من االفتراء احملض بال شك، لكن ذهاب باوا احملترم إىل مكة للحج 
كابرا عن كابر، فقد سبق القول آنفا بل قد ثبت أن  اجلشتيةموثَّق بروايات العائلة 

ظمة باوا احملترم أقام سنتني على التوايل يف مكة املعظمة وقد سافر إىل مكة املع
 مرتني وقام حبجتني، فكيف ميكن إخفاء األمور الثابتة. م غ أ.
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خاص يعتين باملقربة، حيث يقول: إن هذا احلادث يسرد بالروايات املتواترة 
أن باوا احملترم كان قد واملسلمون ويتفق عليه العامة واخلواص واهلندوس 

"يا اهللا" اليت ما  ن كلمةبىن بقرب القرب معتكفا وتعبد فيه أربعني يوما، وأ
زالت مكتوبة على اجلدار، وجبانبها رسم مخسة أصابع على صورة اليد، 
تذكاران خطّا بيد باوا احملترم بالذات، هلذا يعظِّم اهلندوس كتابة باوا احملترم 
ورمسه جدا. هذه هي األحداث اليت عثرنا عليها بتقصي حقائق املكان، 

اهلندوس واملسلمني كليهما يتفقان على أن  فمن الصحيح املؤكد متاما أن
باوا احملترم عكف يف هذا املكان أربعني يوما وأنه هو من كتب"يا اهللا" 
وهو الذي رسم صورة اليد، وال يشك يف ذلك أحد وال يرفض تصديق 

  ذلك والتسليم به أحد. 
  الراقم خادمك احلقري

  ٢٨/٩/١٨٩٥نياز بيك من ملتان 

أرسلها إلينا السيد املريزا املذكور سابقا بتحري  هذه هي الرسالة اليت
، كما أَرفقَها خريطةً قد رمسها مبنتهى اجلهد ستفيضاحلقائق والبحث امل

  :١والدقة ملكان العكوف وهي كالتايل
                                                           

ملحوظة: إن "اهللا" هو االسم األعظم من بني أمساء اهللا املذكورة يف القرآن الكرمي،  ١
وإن كتابة باوا احملترم لفظة "يا اهللا" بيده ورسم يده حتتها يشري إىل أن يا اهللا، الذي 

فإين  ،فأَرشدين برمحتك ،انظر قد أتيت إليك واتبعتك ،�جتليت على حممد املصطفى 
 قد خررت على عتباتك. منه.
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  بهادر خالصه جريدة

  ٣٠/٩/١٨٩٥ في الصادرة ٦ عدد 

=============  

احملترم مسلما نانك لقد استبعد رئيس حترير هذه اجلريدة أن يكون باوا 
فيقول مبنتهى السذاجة: احلقيقة أن باوا احملترم مل يكن متمسكا باهلندوسية 
ومل يكن مسلما وإمنا كان يؤمن بإله واحد فقط. ميكن أن يفهم القراء أن 
قوله يتلخص يف أن باوا احملترم مل يكن يؤمن بأن الفيدا من اهللا كما مل يكن 

ن اهللا، مما يعين أنه مل يكن يؤمن بأن أيا من يؤمن بأن القرآن الكرمي نازلٌ م
هذين الكتابني إهلامي. أما عن الفيدا فقول رئيس التحرير صحيح بال 

خالق  �شك، ألنه لو كان متمسكا بالفيدا ملا أقر يف كالمه مرارا أن اهللا 
التوبة بيغفر الذنوب  �وأن اهللا  ،األرواح واألجسام، وأن النجاة دائمة

ضع، وأن باب اإلهلام غري مسدود، ألن كل هذه األمور تعارض مبدأ والتوا
الفيدا. ومل يكتف باوا احملترم ذا فقط بل قد عد كتب الفيدا األربعة 
قصة، أي كالما فارغا، كما قال إن كتب الفيدا األربعة جتهل طرق 

ا احملترم العارفني، فقد تبني من أقوال باوا احملترم هذه كلِّها بال شك أن باو
اهلندوسية، وكان قد تربأ من فيدا اهلندوس وكتبهم الدينية  ترككان قد 

متاما، إال أنه ليس من الصحة يف شيٍء االعتقاد بأن باوا احملترم ظل ملحدا 
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أفلم يكن باوا احملترم يفهم ذا القدر أن اهللا الذي  .بعد هجره اهلندوسيةَ
ال بد أن  ،حلمايته املادية، بارةجعل اإلنسان تابعا لسلطة السالطني اجل

قانونا من عنده ، حلمايته من الباليا الروحانية اليت تالزمه بالطبع، يرسل
حتما؟ يقول رئيس التحرير إن باوا احملترم كان يؤمن بإله واحد، ولكن 
ينشأ التساؤل هنا: كيف وبأي طريقة حظي ذا اليقني؟ وإن قلتم بأن 

هم، فليتضح أنه قد ثبت بشهادات آالف ذلك كان مبجرد العقل والف
الصادقني والعارفني أن العقل ال يكفي ملعرفة اهللا، فالعلوم املادية يف العامل 
املادي أيضا تنال عرب تلقي الدروس على مر العصور، فلو وضع مثال عشرة 
ماليني من األوالد الرضع يف مكان منعزل ومتت تربيتهم بعيدا عن التعليم، 

ن عاجزين حىت عن الكالم ناهيك عن تعلُّمهم علوم الطبيعة والطب فسيبقو
واهليئة من تلقاء أنفسهم، وسيكونون كالبكم ولن يكون أحد منهم متعلما 

دون  تحصلمن تلقاء نفسه. فإذا كانت العلوم املادية بل علم اللغة ال 
طيف جدا فأىن لإلنسان أن يطَّلع بنفسه على اإلله الل ،التعلّم والتعليم

واألدق من أي ذرة، غيب الغيب واخلفي خلف اخلفاء؟ هلذا فإن من منتهى 
السذاجة الزعم بأن اإلنسان الضعيف الذي يواجه مئات الظلمات يستطيع 

جدا واأللطف  ةوراء الوراء واخلفي لك الذاتتأن يكتشف من تلقاء نفسه 
الذي  ،إلنسانالعقل. وما من شرك أكرب من أن يدعي ا ا ال يدركهيتال

يشبه الدودة امليتة، مستكربا أنه يستطيع اكتشافه بنفسه دون مساعدة 
قنديل اهلداية. بل من سنة اهللا منذ القدم، منذ خلق العامل، أنه ظل يكشف 
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وجوده بنفسه على مقربيه، إذ مل يستطع أي إنسان أن يصل إىل اهللا مباشرة 
القادر  �من أقنعه اهللا  � ، وإمنا متكَّن من اإليقان به�دون وسيلته 

 قلبا وقلبا بنفسه بقوله "أنا املوجود"، أو الذي ارتبطذو اجلالل املقتدر 
بإخالص وحب مبن مسع هذا الصوت. فهذان الطريقان يف قانون قدرة اهللا 

قد أراد منذ البدء حصرا أن تتفاوت  �يف العامل منذ القدم، وملا كان اهللا 
واجلمادات واحليوانات حىت األجرام أي النب ،درجةً املخلوقات اتات

وأن يكون بعضها مفيض واآلخر مستفيض، فقد وضع القانون  ،العلوية
األوىل أناس  ؛ونظرا إىل ذلك خلَق طبقتني من الناس ،نفسه يف البشر أيضا

 .فوهب هلم النور الذايت مباشرة كالشمس ،يتمتعون بكفاءة عالية جدا
رجة الثانية يستنريون بواسطة تلك الشمس وال من الد هم واآلخرون الذين
وأمسى مثال هلاتني الطبقتني الشمس والقمر وقد أشار إىل  .يتنورون تلقائيا

والشمسِ وضحاها * والْقَمرِ إِذَا � ذلك القرآنُ الكرمي يف اآلية التالية
إذا مل تكن هناك مشس، كذلك إذا مستبعد فكما أن وجود القمر  �١تلَاها

عليهم السالم الذين هم نفوس كاملة، فلن  هناك وجود لألنبياءمل يكن 
لألولياء. وقانون الطبيعة هذا نراه بأم أعيننا، فلما كان  هناك وجوديكون 

 اهللا أحدا فقد أحب يف أفعاله أيضا الوحدة، فقد ظل يهب وجودا آلالف
م املادي أو الروحاين. فاألنبياء الذين هم من وجود واحد، سواء يف النظا

كما يكون هلم آباء  النفوس الكاملة عدوا آباء روحانيني لألولياء والصلحاء
                                                           

         ٣-٢ :الشمس ١
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، ومن خالل هذا النظام قد كشف اهللا نفسه على املخلوق لكي ال ماديون
خيرج عن الوحدة يف أفعاله. وهدى األنبياء هو نفسه مباشرةً وهيأ هلم 

فلم مين عليه أحد باكتشافه بعقله وفهمه وجعله مشهورا، معرفته بنفسه، 
فسمع كل واحد  ،وإمنا منته أنه أيقظ بنفسه اخللق الراقد بإرسال األنبياء

من  واألدق، وذلك فقط وراء الوراء واأللطف ي هيتمنهم اسم الذات ال
العامل  خالل إهلام األنبياء الطاهر، فلو مل يبعث األنبياء والرسل إىل هذا

الستوى الفالسفة واجلهلة؛ إمنا أتاح تعليم األنبياء املقدس فرصة للعاقل أن 
يتقدم يف العقل، ولقد بينا آنفا أن اإلنسان عندما يكون طفال ال يقدر على 
النطق دون أن يعلِّمه أحد، فأىن له القدرة على معرفة اهللا الذي هو الذات 

  األكثر لطفا؟  
الذين بعثوا - باوا احملترم يعد هؤالء األنبياء املقدسني  اآلن نسأل: إذا كان

كاذبني، فمن أين مسع  -إىل العامل منذ البدء والذين مألوا الدنيا بوحدانية اهللا
ائي ؟ فمن اجللي أن أباه "�يف صغر سنه وكذلك أبوه وجده اسم اهللا 

باوا احملترم.  عنك دعسوا" مل يكونا يعرفان اسم اهللا ائي كالو" وجده "
فإذا كان باوا احملترم هو وحده مكتشف املعرفة احلقة فكيف اشتهر هذا 
االسم املبارك قبل والدته؟ فثبت من هذا الدليل أن عباد اهللا املقدسني 

، إال �واألطهار ظلوا يظهرون منذ البدء وينبئون الناس به بتلقي اإلهلام منه 
يف العامل والذي باتباعه ظهر يف العظيمة أن أعظمهم الذي ظهرت تأثرياته 

 �كل عصر كبار األولياء العظام، فهو موالنا سيد األنبياء حممد املصطفى 
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مليون يف اإلحصاء  االذي كان اإلجنليز قد نشروا أن عدد أتباعه مائت
اإلمجايل، لكنه تبين لنا من البحث احلديث أن عدد املسلمني على هذه الكرة 

، وإن باوا احملترم كان يؤمن ١مليون مسلم ٩٤٠حلقيقة بلغ األرضية يف ا
، فلذلك قد عكف �أيضا بأنه قد خال كبار األولياء العظام يف أمة النيب 

لكي  اجلشيتعند روضة الشيخ معني الدين بصدق القلب أربعني يوما 
يكسب من روحه الربكات والفيوض، ويتطهر قلبه وتتحقق له املتعةُ يف ذكر 

 انتقل من هناك إىل موضع سرسه وعكف أربعني يوما عند روضة اهللا. مث
يف التسبيح والصالة واالستغفار هناك وانشغل  شيخ عبد الشكور سلمى

                                                           
ملحوظة: لقد اشتهر بأن عدد املسلمني يف العامل مائتا مليون فقط، وهو أمر مغلوط  ١

وخمالف للحقائق وباطل بداهةً؛ إذ قد ثبت من البحوث احلديثة برباهني ساطعة جدا 
مليون مسلم،  ٩٤٠وقرائن واضحة أن عدد أهل اإلسالم يف العامل يف احلقيقة يقدر بـ 

هذا اجلرائد اإلجنليزية أيضا، وتفصيل هذا التعداد على فقد نشر هذا املوضوع يف بعض 
فمن اآلن فصاعدا جيب على كل واحد أن حيتاط يف بيان عدد املسلمني وال . النحو

حيسب عددهم مائيت مليون فقط، معتمدا على اخلطأ املاضي، ألن هذا التحقيق ليس 
. فالقاعدة أنّ البحوث أمرا عابرا ومشتبها بل أُسسه جلية وبينة وبديهية أمام األعني

البدائية تكون دوما ناقصة وأولية، أما البحث األخري النهائي فيعد حميطا وشامال 
 منه. .تنمحي به األخطاء السابقة. وعلى العاقل أن يتخلى عن الفكرة اخلاطئة

، واجلزر امليون ٤٠ (ماليزيا وتايلندا)وسيام  ، ومالياامليون ٧٠ما واهلند يضمان ورب
، والتتر يف امليون ١٠٠، والتتر الصينيون امليون ٦٠، والصني امليون ١٠٠شرقي اهلند 

، إيران مع مجيع امليون ١٤٠ حدودها، أفغانسان مع مجيع امليون ٢٠٠تيبت وسيبرييا 
أجزاء أوروبا مثل بلغاريا وار والنمسا  شىتماليني،  ١٠، العرب امليون ٦٠املتعلقات 

 منه والبقية من البالد األفريقية. ،ماليني ١٠



�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������א���ل�א �٨٩�

. ومن هناك جاء إىل روضة باوا فريد رمحه اهللا يف �والصالة على النيب 
باكبنت للعكوف هناك أربعني يوما، مث سافر إىل مكة املعظمة وأدى فريضة 

مث سافر إىل املدينة املنورة وعاش هناك كسبا للسعادة كاخلدام، وال احلج 
أعرف بالتحقيق كم أقام يف املدينة املنورة وإمنا أعرف أن وصوله من مكة 

يوما، وهذا ما ورد يف "جنم ساكهي باال" باإلضافة  ١١إىل املدينة استغرق 
رشد خانه" "م ية. وبعد أن فرغ من املدينة عاد إىلهإىل الروايات الشف

. "مشس تربيز"شاه اخلاص به يف ملتان، حيث عكف أربعني يوما عند روضة 
هذه األمور كلها مدعومة برباهني ساطعة كما جيب، ومل يكتف باوا احملترم 

ال إله إال اهللا حممد رسول اليت كُتب عليها " - بذلك فقط بل قد لبس العباءة
بة العشق. حنن نؤمن هنا بكرامة مثل الذين يصبحون كاانني عند غل - "اهللا

 باوا احملترم ونقبل بأنه وجد هذه العباءة من الغيب، وإن يد القدرة كتبت
عليها القرآنَ الكرمي، فمن كل هذه األمور يثبت أن باوا احملترم كان قد آمن 

بصدق القلب. وكان قد رسخ يف قلبه أنه قد مضى يف أمة النيب  �بالنيب 
 من الدرجة األوىل، ولذلك ظل معتكفا أربعني نيكبار أولياء اهللا املقدس �

يوما عند مقابر بعض األولياء يف اهلند، مث سافر إىل بغداد وعكف عند 
. فإذا كان باوا احملترم حبسب زعمكم 
روضة السيد عبد القادر اجليالين 

ذا التعظيم والتقديس، فيجب تقدمي تلك الوقائع  قد نظر إىل أي دين آخر
مقابل هذه األحداث، وإال قد ثبت أن باوا احملترم كان ارتد عن اهلندوسية 
واعتنق اإلسالم مبنتهى الصدق واإلخالص. فانظروا بفتح العيون كيف متزق 
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هذه الشواهد القوية كالسيف املسلول شبهاتكم إربا. ألقُوا نظرة واحدة 
ا إىل النتيجة احلتمية اليت تظهر من على مجيع األحداث اليت سجلناها لتتوصلو

املقدمات اليقينية. ومن الغباء الشنيع أن تعد األبيات الواهية الباطلة املنسوبة 
إىل باوا احملترم أمرا يقينيا. وقد سبق أن كتبنا أن بعض املتعصبني يف زمن باوا 
 احملترم قد نسبوا إليه بعض األقوال افتراًء، فبعض أبيات غرنتهـ وبعض
مواضيع اجلنم ساكهيات قد كُتبت بزيف ومكر مكروهني جدا. وسبب 
ذلك أن املتعصبني حني رأوا أنه يتجلى بوضوح من عبارات باوا احملترم أنه 
كان مسلما؛ نسبوا إليه بعض األقوال املختلَقة كما دسوا القصص الباطلة 

 مل يكتبوا يفث ليثبتوا أنه معارض لإلسالم، وقاموا بنوعني من االحتيال، حبي
غرنتهـ عن عمد األبيات الدالة على إسالم باوا احملترم، مع أن نساك العائلة 

اليت كان باوا احملترم مريدا هلا، حفظوها إىل اليوم بالصدور، ويف  اجلشتية
مذكرام وجدت بكثرة أبيات كثرية ال تضم غري مدح سيدنا حممد 

 �من قدرة اهللا ف .بالتوحيد واإلسالم باوا والثناء عليه وإقرار �املصطفى 
بيات، عددا كبريا من األحىت اآلن " تتضمن جنم ساكهيات"و "غرنتهـ"أن 

يف لو رفعت القضية يف احملكمة العليا بني املسلمني والسيخ فلن يسع القضاةَ 
إال أن حيكموا لصاحل املسلمني ويؤكدوا أن باوا احملترم ضوء تلك األبيات 

في قواعد البحث قاعدةٌ مسلَّم ا أنه إذا كانت الشهادات كان مسلما. ف
 ال متناقضة فسوف يقبل منها األقوى واملدعومة بالقرائن. وحبسب هذا املبدأ

الذين -، بل القَتلة اجلنائية فحسبتحسم كل يوم يف احملاكم آالف القضايا 
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الئل يعدمون دون تردد، لكون د - يقدمون شهودا هلم لتربئة ساحتهم
اخلصم قوية جدا. فاخلالصة أن العاقلني ال يقتنعون كاألطفال وقليلي العقل 
بأقوال سخيفة تناقض اإلثباتات القوية جدا. فواضح أن فريقا ما حني جيد 
فرصة لالختالق واخليانة فهو يوظف االحتيال الدقيق لغصب حقوق 

ة، لكن ملا كان اهللا املزورة والوثائق املزيف اخلصم، وأحيانا يقدم الشهادات
للقضاة، هلذا هم يتأملون يف أوراق ذلك الفريق  البصريةقد وهب  �

ليعرفوا إذا كان فيها تناقض، فإذا وجدوا فيها تناقضا فيقبلون فقط تلك اليت 
فليتدبر مجيع السادة  .بالغلبةظى حتومزودة بالقرائن والشهادات املؤيدة هي 

، بضعة أقوال تنسب إىل باوا احملترم وهي السيخ أنه إذا كان بأيديهم، جدال
، فما وليس هلا معىن آخر تكذِّب اإلسالم، وأا تعين حصرا كما يزعمون

قيمتها مقابل الرباهني القوية املستخرجة من كتب السيخ أنفِسهم وهي 
باألكوام؟ وأين تلك األقوال من تلك الرباهني الساطعة الكثرية؟ إذا كان 

وب إىل باوا احملترم لتكذيب اإلسالم فقد قدمنا حنن عندهم أي بيت منس
أيضا الكتب نفسها اليت يسلِّمون ا ومل نقدم أي أمر من عند أنفسنا. وعلى 
أقصى تقدير ميكن أن تناقض هذه الذخريةُ بضعةَ األبيات هذه، ففي هذه 

ئل، لكي احلالة ينبغي قبولُ ما ترجح كفةُ دالئله، ورد ونبذُ ما هو قليل الدال
ال يبقى تناقض يف كتبكم، فهل يغمض أحد عينه عن هذا األمر اجللي 

، لكن السيخ ال ميلكون القاطعة الواضح؟ ففي هذا اجلانب كومة من الدالئل
   شيئا يف نقاش اخلصوم. 
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نانك كان يعد مجيع الكتب السيد ما أسخف زعمكم القائل بأنّ 
السيد السماوية املوجودة يف العامل قبله باطلة! فهل كان العامل قبل والدة 

معتادا على الكذب منذ البدء وظلت هذه األرض خالية على الدوام  نانك
نانك رأى العامل وجه ناسك يتحلّى السيد من الصاحلني؟ حىت إذا ولد 

اجلشع؟ هل سريضى أحد  عنها بالصدق ويأكل احلالل وكان منـز
بتعصبكم هذا؟ أو هل سيقبله أي عقل أو ضمري؟ وهل سيؤمن أي طيب 
 الطبع ومنصف املزاج أن العامل كان مصابا بالضالل منذ األزمنة السحيقة

، وأن مجيع الذين أعلنوا أم أهلُ اهللا وأم تلقَّوا اإلهلام قبل والدة نانك
انوا كاذبني وطماعني وآكلي حرام، ومل يكن منذ أن خلق اهللا اإلنسان ك

أحد منهم قد تلقّى اإلهلام الصادق من اهللا ومل تنشأ له عالقة صادقة 
بذلك احلبيب األزيل؟ بل كانوا كلهم عبدة الدنيا، حبيث كانوا قد نسوا 
اهللا منغمسني يف ملذات الدنيا، وهلثوا وراء حب الدنيا، وكانوا كلهم قد 

وطلبوا من الناس أن يذكروا أمساءهم، فجميع هؤالء  نسوا اسم اهللا
األنبياء والرسل والصلحاء واألولياء ظلوا يأكلون احلرام ظنا منهم بـأنه 

هو  حالل، ومل خيافوا اهللا قط، وإمنا نانك وحده أكل احلالل وكان
الوحيد، من عباد اهللا الذين ظهروا من بدء العامل بعدد ال حصر له، الذي 

من أطماع الدنيا ومل يكن يأكل احلرام، وأحرز معرفة اهللا  هانـزكان م
اآلن هل  ينالصادقة وكسب العلم احلق، وتلقى اإلهلام الصادق؟! فأخبِرو

خيطر ببال أي عارف وسعيد هذا الزعم الباطل أن يقول إن مجيع من 
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سبقوه كانوا جمرد خبيثني ومفترين وكاذبني وطماعني، وأنه هو وحده 
الل يف هذا العامل؟ وإن قلتم إن باوا نانك املرحوم كان صادق وآكل احل

مل  نالذي - �سيدنا ونبينا حممد املصطفى عدا –يؤمن بكثري من الكمل 
بالوحي  نيمشرف واعثقد ب وافحسب بل كان ني شخصياكامل وانويك

أن يقدم  - كما قلت آنفا–فيجب  ،واإلهلام إليصال اآلخرين إىل الكمال
مليون إنسان من  ٩٤٠احملترم نظري إنسان ختلَّص باتباعه من قبل باوا 

عبادة البشر وعبادة األوثان ورسخوا يف قلوم اإلقرار بصدق القلب 
بأم لن يعبدوا إال اهللا. وإن باوا احملترم قد آمن مبثل ذلك النيب املوحد، 

مال حاز الك الذيكامل ذلك الكان مل يصدق كمالَ  ذاألن باوا احملترم إ
بنفسه وأقام مئات املاليني من الناس على التوحيد الكامل، ففي هذه 

مل يهب له العينني  �احلالة سريِد على باوا احملترم االعتراض نفسه أن اهللا 
ليتمكن ما من معرفة أولئك الكمل، والعياذ باهللا، الذين ظهروا قبل باوا 
احملترم إلصالح العامل. ألنه من الباطل صراحة وال تصح الفكرة يف أي 

غارقا يف الظالم  كان حال من األحوال أن العامل قبل والدة باوا احملترم
أحد مل يكن بنفسه كامال فحسب بل ىل تعامنذ البدء ومل يبعث من اهللا 

قد أقام مئات املاليني من البشر على التوحيد. وإمنا باوا احملترم هو الوحيد 
ها عن األطماع وأقام السيخ على نـزالذي كان موحدا وآكل احلالل وم

التوحيد الكامل وبين هلم حقوق اهللا وحقوق العباد بيانا وافيا، وشرح هلم 
ل واحلرام! فإذا كان هذا اخليال باطال بداهة ومعارضا مجيع مسائل احلال
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ذلك  لسنة اهلادي القدمي، فمن املؤكد أن باوا احملترم قد ذَكر يف أبياته
الكامل الذي بعث إىل العامل بالكمال من اهللا، وأقام مئات املاليني من 
الناس على التوحيد وعبادة اهللا. فحني نبحث عن أثر ذلك اإلنسان 

ذكْر سيدنا  يف كالم باوا احملترم جند يف مواضع عديدة يف أبياتهالكامل 
. وكان من الضروري أن يعتنق باوا احملترم �وموالنا حممد املصطفى 

ه عن اهلندوسية. ألنه لو مل يفعل ذلك لعد ملحدا تركاإلسالم بعد 
لفيدا اعتزل ا قد العتزاله نظام اهللا القدمي. فمن احلق متاما أن باوا احملترم

وعبدة الفيدا ائيا. ولذلك قال: إن الربمها أيضا مضى حمروما من احلياة 
 أم الروحانية. وهلذا السبب نفسه كان اهلندوس ينفرون منه لدرجة

كانوا يعدونه بعيدا عن الطهارة وجديرا بالكراهية. فحيثما وجده 
تات اهلندوس جالسا يف أي حمل أو مكان اعتربوه جنسا. وكان الباندي

ال يتطهر ما مل يطْلَ بروث البقر.  أنه يفتون بأن املكان قد تدنس لدرجة
 فكان اهلندوس املصابون بالوساوس مضطرين لطالء مكان كل خطوة له

. فلو افترض بغض النظر عن مئات األقوال والشهادات النقية بروث البقر
مل يكن يعد نبينا والرباهني الساطعة أنه كان يكذِّب القرآن الكرمي أيضا، و

نبيا صادقا من اهللا، ومل يكن يعد أولياء  �املقدس سيدنا حممدا املصطفى 
اجلشيت هذه األمة املشهورين مثل باوا فريد ومشس تربيز ومعني الدين 

بل كان يرى اجلميع طماعني وضالني، ففي هذه  ،وغريهم من أهل اهللا
الذين كان باوا احملترم يعدهم احلالة سينشأ سؤال حتما من هم الصادقون 
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طييب القلوب وأولياء اهللا؟ وإن مل يكن يعدهم كذلك فهل كان يعد مجيع 
الذين جاءوا إلصالح العامل قبله أجناسا وطماعني ومتبعي اهلوى؟ فمن 
اجللي أنه كان قد هجر الفيدا ومل يكن حيسب شجرة الفيدا تثمر مثارا 

، عليها بأن األرض تتدنس جبلوس نانكطيبة. ولذلك أفىت البانديتات 
وجيب غَسلُها حيثما جلس. وأنتم تعترفون أيضا أنه مل يكن هندوسيا، 
لكن ال أحد من طييب القلوب يقدر على القول بأن كل من أسسوا 
الديانات قبله كانوا كاذبني كلُّهم. جيب الرد بالضرورة على أن باوا 

 ،ألنه إذا مل يكن صحيحا ؛لسابقنياحملترم كان يقر بصدق أحد األنبياء ا
ظل يطلع على وجوده بنفسه ألوفا ومئات  �أن اهللا  ،والعياذ باهللا

األلوف بل مئات املاليني قبل والدة نانك وأنه قد بعث إىل العامل 
وظل  ،الصادقون واألنبياء األطهار الذين ال حصر هلم إلراءة النور اإلهلي

وأصحاب القلوب الطاهرة، وتاركي  كثري من متلقّي الوحي واإلهلام
األهواء النفسانية وآكلي احلالل وأصحاب القلوب الطيبة والعلوم 
واملعرفة، يبعثون إىل العامل على الدوام قبل نانك، فلن يكون صادقا هذا 

أي أن باوا نانك احملترم كان قد نشأت له عالقة  ؛األخري أيضا أبدا القول
هلام احلق، وأنه كان آكل احلالل وتارك صادقة باهللا وكان قد تلقى اإل

أهواء الدنيا. ذلك ألن اهللا الذي ليس من عادته منذ البدء أن يزكّي 
 هماحلرام ويشرف أكلَ هممن احلرص واجلشع وجينبالناس القلوب وخيلِّص 

بإهلامه؛ كيف بدأ ميارس كل هذه األعمال مع نانك املرحوم خالف 
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 -أمر الواقع واحلق أن من سنة اهللا منذ األزلاملعتاد؟ لكنه إذا كان من 
أنه ظل يرسل بعض عباده اخلواص إىل هذا العامل إليقاظ  - ومل تبدأ اآلن

الغافلني مبنحهم معرفته، وهم يسمون بتعبري آخر أولياء أو أنبياء. أما 
 ،نظام اهللال ةفلسفة القدميالالذي يرفض وجود هؤالء األطهار ومل يدرك 

نا صاحلا أو غري طيع أن نسمي مثل هذا اإلنسان حنن أو أحدفهل نست
ناسكا؟ وهل حيسبه أي عارف ولو للحظة واحدة أنه كان قد نال نصيبا 

ال يؤمن  فالذيمن املعرفة احلقة اليت ناهلا الصادقون على مر التاريخ؟ 
الصدق على عشرات املاليني من القلوب، بل أفرغوا بالصادقني الذين 

فمن ميكن أن ينعته آكل احلالل وطيبا؟  ،طماعني وآكلي احلراميعدهم 
احملترم نانك هل كان باوا  :فنحن نسأل املنصفني ونطلب منهم اإلنصاف

يعتقد والعياذ باهللا أنه مل يكن قبله أي نظام إهلي إلصالح الناس وأن كل 
 باسم اإلصالح إمنا كانوا كلهم نصابني وطماعني وعبدة الدنيا جاءوامن 

حصرا. وإن مل يكن يعتنق هذا االعتقاد فمن ذا الذي كان أفضل يف نظر 
الذي جنَّى  �باوا احملترم من املصلح العظيم نيب اهللا سيدنا حممد املصطفى 

األوثان وعبادة عيسى وعبادة  عبادة عشرات املاليني من البشر من
كانت  � غريه من"؟ وأسوة ال إله إال اهللاملخلوق، وأقامهم على كلمة "

استأصل ا عبادة املخلوق وزرع شجرة  ذلك الذي أمام نظر باوا احملترم
فسيتحتم  ،مل تكن هناك أي أسوة فماالتوحيد يف غالبية بلدان العامل؟ 

االعتقاد بذلك الزعم اخلبيث أن باوا احملترم كان يؤمن أن العامل قبله كان 
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 أي نذير من اهللا. غري يا يف الدنبأسره يواجه الظالم منذ البدء. ومل يأت
أنه إذا كان باوا احملترم يؤمن بأنه قد ظهر قبله كملٌ جذبوا إىل التوحيد 

على  وجبذلك  فإلثبات ،بنور اإلهلام اإلهلي عشرات املاليني من البشر
أن يقدم من ضمن أولئك املبعوثني أمسى أسوة إلنسان دخل  باوا احملترم

من البشر يف ضوء التوحيد. فهل قدم مثل نتيجة إصالحه عشرات املاليني 
اسم ذلك الكامل الذي خلَّص  هذه األسوة أو هل كتب يف أبياته

عشرات املاليني من عبادة األوثان واملخلوق وشىت أنواع الشرك والبدع 
والفواحش؟ إنكم تقولون إنه مل يكتب اسم أي مصلح عظيم الشأن تلقَّى 

صالحه يف قلوب عشرات املاليني من البشر. اإلهلام من اهللا ولوحظ تأثري إ
نانك لالعتراض. إذ لن يقبل السيد لكنكم ذا التعصب غري املربر تعرضون 

أحد أن الزمن قبل والدة نانك كان ضاال منذ األزل، وولد نانك الوحيد 
الذي أحرز اهلدى وكان طيب القلب وويل اهللا. ألنه باالعتقاد ذه العقيدة 

. فتأملوا بإعمال الفكر أن ذه التصرفات اليت �يرِد االعتراض على اهللا 
ا من املتعذر أن تبدوثبتوا صالح نانك رمحه اهللا. فإذا كان باوا احملترم يف ت

احلقيقة صاحلا وملهما ومل يكن متورطا يف األهواء الدنيوية فكان جيب أن 
ألن اإلله مل يولد  ؛يعتقد حتما أن الصدق والصالح مل يبدأ به هو نفسه فقط

عاله يف زمنه. فالذي هو أزيل فإن مجيع أف �كما مل يبدأ هدايته  ،يف زمنه
أيضا أزلية، فهل كان يظن أن إهله خبيل ال يريد أن يكسب فيضه أحدا، وإمنا 
عطف على نانك فقط بعد مرور سنني ال حصر هلا؟ أما إذا مل يكن يزعم 
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ضيقا، فكان ال بد أن ينال هذه املعرفة  �ذلك ومل يكن يرى نطاق رمحته 
فسد العاملُ  فكلما ؛ظل يهدي عباده منذ القدم �أن اهللا  وهي احلقة،

نفخ اهللا روح الصدق يف عبد خاص من عباده  وإمثاوامتألت األرض فسادا 
دوما  فهو ،فنور اآلالف بسراج واحد ،ووهب له النور والعرفان اإلهلامي

هل كان باوا احملترم قد نال  :ا من إنسان واحد. نسأل مرة أخرىخيلق ألوفً
ما هو النموذج الذي بينه يف أقواله هذه املعرفة الكاملة أم ال؟ إن قلتم نعم ف

لتلك املعرفة؟ فهل ذكَر شخصا جاء لتنوير العامل قبله مث رحل بعد  وأبياته
تنوير عشرات املاليني من الناس بنور التوحيد؟ وإن مل يذكر ففي هذه احلالة 

ألن  ،وال نتوقع أن تردوا على سؤالنا بصدق .تنطمس معرفةُ نانك كلُها
   د بالء عظيم. هلذا جنيب بأنفسنا على لسانكم فاقرأوه بتدبر.التعصب والعنا

فليتضح أن نانك رمحه اهللا أفاد أن اسم ذلك املصلح اجلليل نيب اهللا 
الذي كان شاهدا على سنة اهللا القدمية جبميع هداياته البينة هو حممد 

. ومل يذكره فقط بل قد آمن بصدق القلب بسيد �املصطفى رسول اهللا 
نكتب هنا منوذجا من كالمه ونأمل من طالب احلق أن يلقوا و األطهار.

نظرة بقلب نقي ونظرة طاهرة على هذه األقوال خوفًا من ذلك احلاكم 
احلقيقي الذي إليه املصري. ولْينصفوا بأنفسهم ولْيقولوا هل بقي أي شك 
يف إسالم باوا احملترم بعد كل هذه الشهادات اليت أدىل ا باوا احملترم 
بلسانه؟ فمنها قصيدة باوا احملترم الثالثينية الواردة يف "ساكهي أكرب" أي 

  "ساكهي باال" وهي:
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  ٢٢٢- ٢٢٠ساكهي "بهائي بهاال" األكبر الصفحة 

  )أيضا "دساكهي أجن"الذي يسمى  ،لباال "ساكهي أكرب"(أي 
  

إن للقرآن الكرمي ثالثني حرفا  ،يقول قاضي ركن دين: امسع يا نانك١
  هي من كالم اهللا نفسه

فتدبر كل حرف منها وبين معناها بتدبري وهذه املراتب ال يناهلا غري 
  الدرويش أو الشيخ

أي كل حرف مبعناه يا نانك شاه،  القرآن الكرميلقد وردت ألف باء يف 
  أنت أيضا تقول إنه كالم صادق من اهللا

مجيع صفات الرب، يقول قاضي ركن دين أن إن القرآن الكرمي يبني 
  بينوا كل هذه األمور ابتغاء مرضاة اهللا

يبدو أن اهلندوس واملسلمني كالمها قد ضل، إذ ال يبحثون عن طريق 
  احلق ويتخاصمون

"رام" وأتباع  ، فقد ظهرت نزاعات أتباع�ال أحد يقول ما قاله اهللا 
  الرسول بناء على األطماع املادية

ميكن أن يرشدوا إىل احلق إذا كانوا قد سيطروا على النفس. ينبغي أن 
  نتواضع تاركني احلجة واحلاجة. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
  . (املترجم)بنجابيةبيات أترمجة   ١
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  شاه نانك جواب

استمع أيها القاضي ركن الدين، فنانك يريد أن ينصحك، فاألمور اليت 
   ،تتعلق يف احلقيقة بالعقل هي لطيفة

ح كثرية فاستمع هلا ففيه نصائ ،فللقرآن ثالثون حرفا وثالثون سورة أيضا
  وآمن ا

وإمنا ، فالكثريون يقرأون القرآن الكرمي لكنهم ال يتمتعون جبمع اخلواطر
أعرضوا عن القرآن  قدسبب ذلك أن الذين تفانوا يف سبيل الشيطان أي 

  الكرمي فال يصلون إىل غايتهم املنشودة. 
@ @

  الثالثينية في لنانك الحقيقي الجواب

فإذا تنفس املرء دون ذكر اهللا  ،وأزل الغفلة من القلب �اذكر اهللا  –أ 
  فعيشه يف الناس لعنة. 

ختلَّ عن كل بدعة ومتسك بالشريعة وكن متواضعا للجميع وال  –ب 
  تِسئ إىل أحد.

فحني تدفَن فكيف تفيدك  ،عن الذنوب لئال تندم فيما بعد بت –ت 
   ؟توبتك
آلهلة فببيعتك  ،فل عن ذكره أبداامحد اهللا كثريا وأثنِ عليه وال تغ –ث 
  ال تبقى لك قيمة. كثريين



�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������א���ل�א �١٠١�

فأنت بدون مالكك ستبقى  ،صلِّ الصالة مع مجاعة وجتهز للسفر –ج 
  تتخبط كالعمني.

وانبذوا احلرص من قلوبكم سبيال لكم، اختذوا احللم والرفق  –ح 
  وانصبوا يف العمل كما أن خالقكم مشغول من أجلكم.

هم ناقصون، فهم يهلكون من أجل كسب  �إن الذين نسوا اهللا  –خ 
  الدنيا وحيملون أوزار الذنوب على رءوسهم. 

يا قليب اختذ األمانة وال تنم طول الليل، وإن مل تستطع فعليك أن  –د 
  فصدق ما قال ربك. (أشار إىل سورة املزمل)  ،تقوم ثلث الليل على األقل

فال يتسخ ذيله  ،أمران ال يتذبذب ما القلبإن الذكر والتواضع  –ذ 
  هما خيلو قلبه من احلرص واجلشع. فب ،أبدا

ال يتمتع براحة اإلميان إال هؤالء، فحافظْ على الصلوات اخلمس يا  –ر 
  أي ال تفوت الصالة أبدا. ،ركن الدين وأحب اهللا

فال يؤمن  ،غين يفعل ما يشاء �ألن اهللا  ،ابك وتضرع يف نفسك –ز 
  . استغناؤه
فاجعل جسمك وعاء واحفظ فيه  ،فإن فيه كل شيء ،قوم قلبك –س 
  ألن اجلسم والقلب مرتبطان بأمر.  ،قلبك

ينال درجة الشهادة، فهذا اجلسم يا ركن  �إن الذي حيب اهللا  –ش 
  .�الدين سيفىن، لذا جيب أن تطلب اهللا 
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 ،خاصا من عباد اهللا، فكان خالكل يوم صلِّ على النيب الذي  –ص 
  �وكان سيد حميب اهللا 

فتدبر وتفكر أيها العبد وال  ،انفض الضالل والغواية عن قلبك –ض 
  تنشغل يف اللعب عبثا. 

اطلب الصدق الذي سيهديك إىل احلق، فربؤيته تزول آالم اجلسم  –ط 
  وتتالشى شبكة األهواء 

أىن يل أن أرتاح اهللا وال يعبدونه، يا رب ا إن الظاملني قد نسو –ظ 
   ؟بدون امسك

فاملرء ال ميكن أن يفوز  ،الزئبق على الناركما يقوم جيب أن نستقيم  –ع 
   .ويلفظ أنفاسه متحسرا ،حبب اهللا بدون العمل

هم املغنم، ويف هذا القفص لعبة ال بداية  �إن الذين عرفوا اهللا  –غ 
  هلا وال اية 

روا على صراط اهلادي فقد إن الذين ميزوا احلق من الباطل وسا –ف 
  جنوا، أما الذين اتبعوا أهواءهم فقد لبسوا احلق بالباطل. 

وال  ال إله إال اهللا حممد رسول اهللاحفظ كلمة واحدة فقط هي  –  ك
  الكلمة ستسيطر على النفس واهلوى.  فبهذه ،تبالِ بشيء غريها

ال يرتاح القلب الذي نشأت فيه الرغبة، فالذين عبدوا اهللا قد  –  ق
  صاروا ذهبا وتربا. 
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 ،بأيديهم أنفسهم فقد أضاعوا ،لعنة اهللا على من يتركون الصالة –ل 
  وما أحرزوا شيئا من األعمال.

والكتب األربعة أي القرآن الكرمي والتوراة  �رسول اهللا آمن ب –م 
  من بإله واحد له عتبات خاصة.والزبور واإلجنيل، وآ

، أما إذا نسوا الدين فسوف إن الذين عملوا الصاحلات ليسوا ضالني –ن 
   يواجهون املصائب  

 ،إن األهواء واألماين تشج الرأس وتكسر األيدي، فالعمر ميضي –  و
  ؟أيها الغيب يف أي شرك وقعت لكن
حبقنا من قرار يا وال نعرف ماذا يصدر  ،أنا أخاف يوم الدينونة –  ه

  ركن دين.
 �اهللا  مل يدخلناإن الذين نظر اهللا إليهم برمحة هم األعلون، فما  – ل

  الصاحلني بفضل منه فال يفيد مائة تدبري.  يف عباده
ستنجو من األمل  ؟معك كل حني وآن فلماذا ال تم �إن اهللا  –ف لأ

  أخريا بعبادة اهللا أيها الغيب. 
 ،ي ملكه خالد غري فان، فهو أحد ال شريك لهأَحب اهللا الذ – ي

  وصمد. 
*******  

لقلة فهمه أن نانك قد وجه هذه املواعظ إىل  أحدا وسوسةٌ تإذا ساور
فجواب ذلك أن من عالمات  ،اآلخرين لكنه شخصيا مل يكن يتمسك ا
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الصاحلني أم ال ينصحون اآلخرين مبا ال يتمسكون به أنفسهم. يقول اهللا 
�: �كُمفُسنَ أَنوسنتو بِالْبِر اسونَ النرأْموإن قلتم إن نانك مل يكن .�١أَت 

ومع ذلك كان ينصح ا اآلخرين. فهذا  ،يرى هذه األمور حسنة شخصيا
الطريق طريق اخلبث البشع، فال يتوقَّع من الصاحلني أن ينصحوا الناس 

  بالتمسك بعقائد باطلة وأفكار فاسدة.
أمرا ينايف  "غرنتهـ"ح أخريا أن الذين يريدون أن يستخرجوا من وليتض

فإن جهودهم ومساعيهم هذه جمرد خداع ومن باب اخليانة  ،تعاليم اإلسالم
ليست يف احلقيقة من  أبياتا -خطأ أو خبيانة متعمدة -قدموني حيث ؛فقط
بغري حق. باوا احملترم وإمنا اخترعها جامعو غرنتهـ ونسبوها إليه نانك نظم 

كثرية  أبياتا يف احلقيقة يضم هعند علماء غرنتهـ أن واملؤكد فمن املسلَّم به
ليست من نظْم باوا احملترم. وإمنا أُضيف يف ايتها اسم نانك افتراضا. فالذي 

احملترم نفسه. فمن اخليانة أيضا نانك ال يعلم احلقائق يظن أا من نظم باوا 
باوا  باوا احملترم بنية أن ينخدع الناس. إن أبياتل أن ينسب املرء عمدا بيتا

������: "توجد فيه العبارةاحملترم هي تلك اليت وردت يف موضع نانك �" 
�" أو�����". ومن املتفق عليه عند علماء غرنتهـ أن اسم نانك �

ملصلحة ما. وهي ليست يف  أيضا يف أواخر بعض األبيات األخرى أُضيف
أي  ،ة من نظمه. أما األبيات اليت خرجت من فم باوا احملترم حصرااحلقيق

إذ  ؛األبيات اليت يؤمن مؤلفو غرنتهـ أا من نظْمه، فقد ميزوها بعالمة
                                                           

 ٤٥ :البقرة ١
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�" أو "������يكتبوا حتت الكلمات االصطالحية "�����لكن  "�
مبائيت عام، بل بعد ملا كانت أبيات غرنتهـ قد جمعت بعد وفاة باوا احملترم 

ذلك أيضا، ومل يتم أي نقْد وحتقيق مقنع عند مجعها. هلذا ليس مثة حاجة 
لقبوهلا عبثا دون حتقيق منظَّم. بل عند ظهور التناقض ال ميكن أن يقبل من 
األبيات اجلزء الذي يناقض اجلزء اآلخر الذي حتققت صحته من خالل 

ية. إال أنه من حسن حظ السادة أنواع القرائن والشواهد القطعية اليقين
كلها تقريبا ال ، السيخ أن األبيات اليت كُتبت يف "حملة أوىل" من غرنتهـ

وال تضم أي كلمة لتكذيب اإلسالم  ،تضم بيتا يناقض التعليم اإلسالمي
بيت  وجودا، فمن زعم واإلساءة إليه. بل هي توافق تعاليم اإلسالم متام

فهو من سوء فهمه.  ،د فيه أي كلمة مسيئةاإلسالم أو وجيعارض تعاليم 
أضيف إليها عن عمد أو معارض بيت على سبيل الندرة غري أنه لو وجد 

سهوا لعد رديئا وجديرا بعدم الثقة لكونه نقيض اجلزء األكرب من أشعاره. 
وستعد األشعار األخرى لنانك وآثاره وسيلة قاطعة ويقينية لتكذيب ذلك 

 أمر ن مئات األشعار والشواهد النرية مقابل موضع واحدالشعر، ألن بطال
مستحيل، وإمنا سيعد باطال حصرا ما يناقض هذا اإلثبات القاطع بشرط أن 

  يتعذر تأويله تأويال جيدا. 
من اجلدير باإلزالة أيضا الشبهة اليت يثريها بعض األغبياء أن بعض أبيات 

تكرار الوالدات، وهي تخالف  أي ؛احملترم تتضمن مسألة التناسخنانك باوا 
العقيدة اإلسالمية. فليكن معلوما أن اإلسالم يفند ويبطل من التناسخ ذلك 
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النوع الذي يعتقَد مبوجبه أن األرواح املاضية تعاد إىل هذا العامل مرة أخرى، 
لكن مبحاذاته هناك بعض أنواع أخرى للتناسخ قد أجازها اإلسالم. فمنها 

عليم اإلسالمي أن اإلنسان املوجود يف هذا العامل يشبه وضعا أنه ثابت من الت
أي حيوان أو دودة ما ال يكمل سلوكه بتزكية نفسه وما مل يطرد من قلبه 
أفكارا خبيثة من خالل ااهدات الطاهرة. ويدرك أهل الباطن بنظرهم 

يشبه ثورا أو محارا أو كلبا  -يف بعض مراحل عبودية النفس - الكشفي أنه
وهكذا يظل اإلنسانُ متبع األهواء النفسانية ينتقل من والدة  ،أو حيوانا آخر

إىل أخرى، حبيث تنتهي حياته من ناحية وتبدأ األخرى من ناحية أخرى. 
 ،وهكذا حتل عليه آالف امليتات يف هذه احلياة الدنيا ومير بآالف الوالدات

ن سعيدا. فبناء على وأخريا يتولد يف صورة إنسان على وجه احلقيقة إذا كا
لليهود العصاة بأم صاروا قردة وخنازير. فلم يتحولوا  �ذلك قد قال اهللا 

بل احلقيقة أن الثوائر النفسانية  ،مبوجب التناسخ إىل حيوانات يف احلقيقة
القردة واخلنازير. فهذا النوع من التناسخ ما يف ك كانت قد تولدت فيهم

. والتولد ينتهياحلياة الدنيوية، وفيها  يبدأ من سلسلة غري منقطعة يف هذه
فيها واملوت وايء والذهاب أمر نسيب، غري واقعي وحقيقي. والنوع الثاين 

وهو أنه سيعطى لكل جهنمي  ،للتناسخ ما يواجهه أهل النار يوم القيامة
السيئة اليت كان مصابا ا فيلقى به يف جهنم. العادة جسم حيوان حبسب 

يحشرون يف صورة من جراء اجلشع والطمع س �دوا عن اهللا فالذين قد ابتع
الكالب فيلقى م يف النار. أما الذين عصوا أحكام اهللا وانكبوا على اجلماع 
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نتيجة اتباعهم الشهوات فسوف يلقى م يف النار يف صورة اخلنازير. أما 
الذين شاوا مبعصيتهم حيوانات كثرية فسوف يواجهون والدات متكررة 

 ،يف حالة تشبه املوت سيبدأون حياة أخرى وعندما ينهون حياةً ،كثرية
وهذه  ،وهكذا سيتعرضون لوالدات متكررة كثرية، وتصيبهم ميتات كثرية

يف القرآن الكرمي. أما  �١ثُبورا كَثريا� بالقول:عنها  اهللا هي امليتات اليت عرب
. أما النوع �٢تةَ الْأُولَىالْمو�املؤمنون فلن يواجهوا إال ميتة واحدة هي 

الثالث للتناسخ املذكور يف القرآن الكرمي فهو أن نطفة اإلنسان تتكون يف 
وتبقى  ،قمح بعد املرور بآالف التغريات، إذ تكون يف البدء حبة صورا

يزرعها الفالح وتنبت من األرض يف  آلالف السنني يف هذه احلالة حبيث
 يزرعها الفالح مرة أخرى فتنبت وأخريا تصري حبة، مث خضرة صورة 
آالف القوالب، حىت حيني  يفآالف السنني ومتر  يف وهكذا حيدث  اخلضرة

كما ورد  .وتتكون منها النطفةُ اإلنسانية ما يأكلها إنسان؛ أن تكون إنسانا
  يف املثنوي للرومي ما تعريبه:

صورة  "لقد مررت من سبعمائة وسبعني (أي كثرية) قالبا، إذ قد نبت يف
  ٣اخلضرة أو النبات"

فهي إشارة  ،فإذا كان أحد أبيات باوا احملترم يتضمن إشارة إىل التناسخ
ال إىل  ١الثابت من القرآن الكرمي آنفااملذكورة الثالثة إىل أحد أنواع التناسخ 

                                                           
  ١٥الفرقان:   ١
  ٥٧الدخان:   ٢
   . (املترجم)فارسيبيت ترمجه   ٣
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وعدم عد النجاة  �اهللا القية تناسخ الفيدا الذي يستلزم كُفر اإلنسان خب
أن اهللا ال يغفر الذنوب، وال يقبل توبة أحد وال يرحم واالعتقاد ب ،أبدية

أحدا. فواضح أن باوا احملترم كان بريئا من مثل هذه العقائد اخلبيثة. فكان 
هو خالق األرواح واألجسام كما كان يؤمن بأن النجاة  �يؤمن بأن اهللا 

يغفر الذنوب، وكان من عقيدته عزوجل  أبدية. وكان يؤمن بأن اهللا
هو قد خلق الثور واإلنسان ومجيع احليوانات  �جللية أن اهللا الواضحة ا

بل هو خالق مجيع األرواح. فكيف  وليست مثة روح أزلية،مبشيئته وقصده، 
ميكن أن يؤمن صاحب هذه العقائد بالتناسخ الذي يقدمه اهلندوس؟ انظروا 

م؟ و : ملاذا تنسى الذي خلق الروح واجلسما تعريبه باوا احملترم يقول كيف
   كلُّ أكْل ولباس بدونه جنس.

الحظوا بأي جالء أقر باوا احملترم يف هذا البيت أن األرواح واألجسام 
وملكه، بينما ال يعتقد بذلك أهل التناسخ؛ وبذلك تعاىل من خلْق اهللا  كلها

الذي من خلْقه الروح  إن يبطل تناسخهم. مث يقول يف بيت آخر ما تعريبه:
مل يكن  ؛. باختصارتوفرت الراحة والسعادةالقلب  إذا عاش يف ،واجلسم

باوا احملترم يؤمن بالتناسخ الذي قدمه الفيدا، وإمنا كان يؤمن بالتناسخ الذي 
هو مذكور يف القرآن الكرمي. أما التناسخ املذكور يف الفيدا فال ميكن أن 

  يؤمن به غري امللحد أو شبه امللحد. 
                                                                                                                                     

ملحوظة: هناك طريقة أخرى ثابتة من القرآن الكرمي لذهاب األرواح وعودا وهي  ١
ل اقفقد لسيئني، فيردون إىل األرض مرة أخرى، رواح اأن أبواب السماء ال تفتح أل

 منه .)٤١(األعراف:  �لَا تفَتح لَهم أَبواب السماِء�: تعاىل اهللا
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ادر" احملترم بعض األبيات من  مث كتب رئيس حترير جريدة "خالصه
احملترم مل يكن يؤمن نانك ويريد أن يستنتج منها أن باوا  "جنم ساكهي"

  تلك األبيات: تعريب و ،بل كان يكذبه �بالنيب 
ه الذين ئاهللا وأحباني إىل مقربال حصر لل ."تدبر يف عظمة اهللا وعظمة حممد

كلما طرأت احلاجة جاء الرسل إىل  .�عند أعتاب اهللا قرب الون بظحي
  "وكل من سواه وسخ وقذر ،إن اهللا وحده قدوسالدنيا. إمنا قال العبد نانك 

ملاذا قدمها رئيس التحرير؟ إذا كان نظره على شطر  :إنين أفكر اآلن
" ويزعم أن ذلك .وكل من سواه وسخ وقذر ،البيت "إن اهللا وحده قدوس
نفسه أيضا من الوسخني القذرين، ألنه إذا كان يستلزم أن يكون باوا احملترم 

مجيع العباد دون اهللا خبيثني فال يستثىن من هذا املبدأ الشامل نانك احملترم 
ألن حضرته أيضا من العباد فقط، ومل يكن نانك إهلًا ليكون طاهرا.  ،أيضا

فاملؤسف أن رئيس التحرير مل يبال بعزة نانك وكرامته مطلقا بسبب بغضه 
 جيعل، الذي عنادوال البغضِ بالَء ما أسوأَ ،. اهللا اهللا�ه على نبينا وحقد

يفهم وهو يدرك. ال و ،يصغي وهو يسمعال و ،وهو ينظربصر يال اإلنسان 
وإمنا تعين أن  ١ر يا رئيس التحرير! إن األبيات ال تعين ما فهمت أنت.تذكّ

ن الصاحلني فقط، وأ �هي ذات اهللا الينبوع احلقيقي للطهارة والقداسة 
يكسبون الطهارة والطيب من اهللا وحده. أما إذا تأملنا يف حقيقة اإلنسان 

                                                           

 ١فه �حممد مقابل اهللا  ملحوظة: إن كتابة نانك اسما أن مث وصبعد إجراء  هللا أكرب
 له. منهوومقربه ورس �اهللا  حبيب �عظيم على أن نانك كان يعد النيب  املقارنة دليلٌ
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هلذا هو فان عدمي القيمة. أما عباده املقبولون  ،فهو يخلق من ماء مهني
، وإن وجود اهللا كله ملصلحة اإلنسان. هلذا فإن �فتزكّيهم عنايات اهللا 

 يبقى أي درن ووسخ على قداسته أيضا من أجل تطهري اإلنسان. فكما ال
كذلك فإن الذين يكونون  ،جسم أحد بعد اغتساله مرات عديدة يف النهر

ويدخلون يف ر رمحة اهللا مطيعني بصدق، فهم اآلخرون  �هللا وحده 
يف ذلك النهر كاألمساك  ونيتولد ونيتطهرون بال ريب. لكن هناك قوم آخر

حلظة خارج ذلك النهر. فهؤالء هم  ونفيه دوما، وال يعيش ونويعيش
األطهار بالوالدة، ومفطورون على العصمة، وهم الذين يسمون األنبياء 

فهو جيعل مقربيه بصفة خاصة حصرا  ،والرسل. إن اهللا ال ينخدع أبدا
دوما كاألمساك ويكونون له  �أولئك الذين يسبحون بفطرم يف ر حبه 

ميكن أن يقول أي صاحل صادق بأن ، ويتفانون يف طاعته. فال �وحده 
اجلميع غري اهللا أجناس وخبثاء يف احلقيقة، فلم ولن يتطهر أحد أبدا. فكأن 

 �اهللا خلق عباده عبثا. بل من املعرفة احلقة والعلمِ القولُ بأن سنة اهللا 
ملحوظة يف بين البشر من األزل أنه يطهر حمبيه. أجل إن مصدر الطهارة 

وحده. وإن الذين ينشغلون يف ذكره وعبادته  �هو اهللا والقداسة احلقيقية 
فينالون ظليا نصيبا من الطهارة اليت  ؛جيعلهم مظاهر لصفاته �حبب فإن اهللا 

 البعض حبق هي متحققة يف الذات اإلهلية على وجه احلقيقة. إال أن رمحة اهللا
 �اهللا  فهم يكونون حمل املنن اإلهلية بالوالدة، فيعصمهم ،منذ البدء تسبق

منذ البدء من العواطف غري الالئقة. وليس ذلك فحسب بل إن فطرم 
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وهم بطبعهم  ،تتمتع مبعرفة اهللا وخشيته والصرب واالستقامة أكثر من اجلميع
الذي حيبه اآلخرون. وإن الذي يقول إن الناس منذ األزل  اإلمثيكرهون 

 ،الطهارة من اهللاخبيثون وسيئون، وال يولد يف هذا العامل أناس يتمتعون ب
بل  ،فهو نفسه خبيث وأعمى. أما باوا احملترم فال نعتقد حبقه هذه العقيدة

السفهاء الذين ال إملام هلم باملعرفة احلقة األشقياء ونقول بيقني كامل بأن 
والعلم الصحيح، قد ألصقوا هذه التهم بباوا احملترم. فهو مل يكن يتبىن هذه 

ما زال يضم إىل اآلن  م دعوانا هذه، فغرنتهـاألفكار. فأبياته األخرى تدع
هي عبارة عن التطهر بعد و ،بيتا تعريبه: "جيب عبادة اإلله الواهب للراحة

تعريبه "إن مل  بيتايتضمن غرنتهـ كذلك ." سيئاتمجيع الالتخلص من 
وأثنينا عليه  �نعرف خالقنا فإن فمنا وقلبنا كالمها جنس، وإذا محدنا اهللا 

. مث كيف يصح القول بأن اجلميع دون "نا مجيع اخلبائثفسوف يصرف ع
اهللا خبيثون وقذرون؟ فالتمسك احلريف باألمور والغفلة عن احلقيقة خلطأ 

"يا نانك، اعترف بأنك سيئ  تعريبهبيت يف غرنتهـ  مثال فادح. فهناك
أي يا إهلي صحيح أن  ؛من خر على أعتابك"إىل يا إهلي  فانظراألعمال، 

 ،سيئة جدا لكنين قد خررت على أعتابك فاغفر يل. فإذا قال أحد أعمايل
متمسكا بالنص احلريف، بأن سلوك باوا احملترم مل يكن والعياذ باهللا حسنا، 

منتهى التجاسر  يف ذلك فسيكون ،وسافل سيئألنه بنفسه قد اعترف بأنه 
هذا يف حمل التواضع هللا نانك  ، ألن قولعنادو شنيعواإلساءة، وهو جهل 

جلّ شأنه. وكذلك لعل قوله بأن اخللق كله دون اهللا خبيث وسيئ أيضا من 
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وحده. أما اآلخرون  �باب التواضع. واملعىن أن القداسة احلقيقية ختص اهللا 
فيتطهرون كلُّهم بتطهريه، وهذا املوضوع ذا املعىن يطابق تعليم القرآن 

الْحمد للَّه الَّذي هدانا لهذَا �ان أهل اجلنة: يقول بلس �ألن اهللا  ،الكرمي
ا اللَّهاندلَا أَنْ هلَو يدتهنا لا كُنمأي مجيع احملامد جديرة بذلك اإلله  .�١و

 الذي وفَّقنا لدخول اجلنة بنفسه، ومكَّننا من اإلميان واستصدر منا األعمالَ
إِياك �فنا ملا كنا منثِّل شيئا يذكر. مث يقول: احلسنة وطهر قلوبنا. فلو مل يسع

نيعتسن اكإِيو دبعقائلني: ربنا إنا نعبدك ونستنجد بك  �أي ادعوا اهللا  ،�ن
 يف كل هذه األمور. فكل هذه اإلشارات تشري إىل التفاين والتذلل. لئال يعتز

  اإلنسان ويغتر بنفسه.
احملترم حيث ناجى فيهما ربه نانك اوا لقد تذكرت اآلن بيتني آخرين لب

أما أنت  ،بتواضع. فقد قال يف غرنتهـ: "حنن نتكلم راء ونفسد القول
آخر: "أنت يف كل مكان  يف موضعفمتزِن يف نظرك". مث يقول باوا احملترم 

وأنت مطّلع عليه". مث يقول  ،فكل ما نعمله هو علمك ،لكنين حسبتك بعيدا
يف مكان آخر: "إنك ترانا وحنن نرفضك ونكفر بك إذ ال منتثل ألوامرك وال 

كان يف احلقيقة ينطق بكالم نانك  نذكرك". فهل ميكن أن يزعم أحد أن
بعيدا، وكان خيفي سيئاته ومل  �يؤدي إىل الفساد، وأنه كان حيسب اَهللا 

نانك وكذلك يقول باوا  ؟� ، ومل يكن يذكره�يكن يستجيب هللا 
  :  ما تعريبه من غرنتهـ ٢١٩احملترم يف الصفحة 

                                                           

  ٤٤ :األعراف ١ 
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يا أيها اإلله احلق، أنا أستند إليك وحدك وأنا سيئ جدا وأنت سبوح "
. مث يقول رمحه اهللا: "لقد اتبعت دوما األهواء "ه عن كل عيبنـزوم

ي وخبيل واجلشع، ومل أحرز أي حسنة. وهذا هو حايل على الدوام، فأنا شق
. مث يقول  "، وإين تراب طرق خدامكءجريإين وغافل. ولست ثاقب النظر، 

  حسنا". أنت يف موضع آخر: "حنن مذنبون وإمنا احلق يا حبييب ما تراه 
 � فهل ستأخذون هذه األبيات حرفيا وتزعمون حبق نانك ما أبداه حبقه

يف هذه األبيات؟ كال بل سوف تشرحون قائلني بأن باوا احملترم عد نفسه 
عدما وال شيء يذكر، نظرا إىل عظمة اهللا. فكذلك يعين كالمه حبق بين 

  . من اهللا تعاىلز الطهارة بدون الفضل احرال أحد يقدر على إالبشر أنه 
�!�&�%�$ ��#�"��!� البنجايب "مث ميكن أن يتأمل العاقل يف أن البيت 

معناه: "تدبر يف عظمة اهللا وعظمة حممد"، ألن كلمة "لكهنا" يف  "(�)	�'
 تعين "اَلكهـ"النص األصلي هلذا البيت يعين التدبر وإمعان النظر. كما 

�0�,1/	.��$���,-,+� �*: "بعيد عن الفكر والعقل. مث إن قول نانكال

,1� ون ظه الذين حيئاهللا وأحباني إىل مقربه ال حصر للأنرا حصيعين  "(
. فأدرك بفتح العينني هل يستنبط من هذا البيت �عند أعتاب اهللا قرب الب

أم ذمه؟ بل احلقيقة أن نانك املرحوم قد مسى كل حبيب هللا  �مدح نبينا 
حممدا ألن كلمة "مد كثريا. أيحممن حمن كان  د" تعين باللغة العربية م

 - نانك : مل يكن هللا حممد املرحوم حيبه اهللا كثريا فهو يدعى حممدا. فيقول
حبيب وحيد فقط، بل ال حصر ألحباء اهللا الذين يتمتعون باإلذن يف  - أي
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نانك بنبوة النيب  املرحوم الوصول إىل أعتابه. ففي هذه األبيات قد أقر
يدل على الذم، فال ميكن  صراحة، فلو كان هناك بيت على سبيل االفتراض

ألنه قد مدح نبينا  ،من نظم باوا احملترم  أن يكون ذلك البيت القذر حتما
الذين  إنمرارا يف كل مكان. فقد قال يف أحد األبيات يف غرنتهـ: " �

هم الذين سينالون الربكات يف األزمنة القادمة". مث  �يصلّون على النيب 
األعمال احلسنة مبنـزلة الكعبة اليت  إن" يقول يف أحد األبيات يف غرنتهـ:

لة املرشد الذي يدرك به الطريق". نـزجيب استقباهلا، كما أن قول الصدق مب
" وتصدر منه ال إله إال اهللا حممد رسول اهللاكلمة "بوإن اإلنسان ينال حظه 

 إىل هذه �أعمالٌ حسنة بربكتها. فقل اآلن ما رأيك يف شخص حيب نبينا 
؟ وال يغينب عن � حبقهكلمة غري الئقة  تصدر منه يتصور أن الدرجة؟ هل

البال أيضا أنه ليس سبب هذا التناقض يف مثل هذه األبيات لغرنتهـ أن 
كالم باوا احملترم كان متناقضا. بل احلقيقة أن هذه األبيات قد مت مجعها بعد 

كل بيت اسم إذ قد أضيف يف اية  ،وفاة باوا احملترم مبائيت أو ثالمثائة عام
 نانك دومنا سبب. ويقول علماء غرنتهـ املعاصرون بأن الفقرة اليت كُتب

�" أو "�������فوقها "�����" تكون أبياا يف احلقيقة من نظْم باوا �
  احملترم، وإن مل يكن ذلك فلبعض خلفائه. 

فهذا العمل عرضة لالعتراض  ،لكن ملا وجد يف عقب كل بيت اسم نانك
الكبري، ألنه خالف احلقيقة متاما ومزيف. ويف هذه احلالة سقطت من 
االعتماد حىت تلك األبيات اليت كانت لنانك احملترم. فمن ذا الذي يقرر اآلن 
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بعد مضي مئات السنني أي منها من نظم باوا احملترم وأيها من نظم اآلخرين. 
املتوقع أم مل من يف اية أبيام دون مربر،  أضافوا كلمة نانك فالذين

يتورعوا عن تصرفات غري الئقة أخرى أيضا. مث ملا كانت كل هذه العملية 
فكيف ميكن أن يوثَق ذه اموعة دون  ،بعد مائيت عام بل بعد مدة أطول

شواهد أخرى؟ صحيح أن هناك احتماال أن تكون بعض األبيات من زمنه 
يكن قد تشرف باعتناق اإلسالم ومل تكن أفكاره استنارت  البدائي حيث مل

من النور اإلهلي وكان مصابا بأخطاء وأغالط قد اعترف ا نفسه، ومل يبذَل 
احلذر الكامل يف مجع تلك األبيات. هلذا باإلضافة إىل هذه الفكرة هناك 

حيث  ،ماحتمال لشبهة أخرى هي أن أبياتا كثرية قد أحلقت بأبيات باوا احملتر
استغل امسه آخرون كثريون. فإذا كان الفساد قد أصاب غرنتهـ هلذه الدرجة 

أبدا دون معيار مميز. وليس هناك أي معيار عند به  فال جيدر بالثقة والقبول
وتندرج يف هذا املعيار أبيات  .العقل أكرب من العباءة واعتكافات باوا احملترم

هذه ويبدو أن أنه ال جناة إال باعتناق اإلسالم.  باوا احملترم اليت أقر فيها صراحة
ض أواخر أيام حياة باوا احملترم. وليس من املستبعد أن تناق كانت يفالعقيدة 

. بل يبدو على األغلب أن شيئا ما أفكاره االبتدائية أفكاره يف أواخر حياته
عباءة ولبسها يف أواخر حياته ال باوا احملترم قد مال إىل احلق تدرجييا حىت صنع

اعتكف يف أواخر حياته حصرا، واإلسالمي. كما حج البيت  الطابعإلظهار 
فأقواله وأفعاله يف أواخر  .يف أواخر حياته أيضا عند قبور األولياء املسلمني

  . ال قيمة لهحياته جديرة بالثقة والقبول. وكلُّ ما خيالف ذلك 
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يف أبيات باوا احملترم أنه  واجلدير بالذكر أخريا أنه يتبني من إمعان النظر
أوائل حياته ويستخدم  يفالغفلة املتناهية والسهو واخلطأ نفسه  كان ينسب إىل

مرارا كلمات اآلمث والسافل واملنغمس يف الغفلة والعنيد والغافل  حبق نفسه
كما يقول - وغريها. ففي هذه احلالة ليس من املستغرب أن يكون باوا احملترم

قد استخدم يف أبياته كلمات مسيئة إىل  - خالصه ادر"رئيس حترير جريدة "
، وأن تكون هذه األبيات من زمن احلجاب والغفلة اليت �سيدنا رسول اهللا 

أقر ا نفسه. ألن باوا احملترم قد اعترف بنفسه بذنوبه املتناهية وأخطائه 
  :ما تعريبه من غرنتهـ ٢٢٤املاضية كما قد قال يف الصفحة 

بنا تساوي مياه احمليطات، فأرجو يا إهلي أن تزيح هذه ذنوبنا وعيو إن
  على الغرق.  قد أوشكنااألحجار برمحتك وعطفك، إذ 

  :ما تعريبه من غرنتهـ ٣٢٨مث يقول يف الصفحة 
قد ارتكبنا ذنوبا كثرية ومل نعمل أي حسنة، وكيف حنرز احلسنات دون 

  ي جنونا من الغرق. توفيق اهللا وفضل منه. فإذا من علينا بفضله سبحنا، أ
  : املقدسة كذلك قد كُتبت على العباءة

"�نيمالظَّال نم تي كُنإِن كانحبس تإِلَّا أَن �١لَا إِلَه  
  أشهد أن ال إله اهللا وأشهد أن حممدا عبده ورسوله"

احملترم بذنوبه وصرح نانك باوا  اعترفالحظوا اآلن بأي ضراعة وتواضع 
رسوله  �ويؤمن اآلن بأن اهللا حق وأن حممدا  ،كان ظاملا قبل هذاجبالء أنه 

                                                           
 ٨٨ :األنبياء ١
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جبالء أنه كان يف أوائل زمنه غافال  تبني من خالل تصرحيه كلهقد الصادق. ف
ظل بعيدا عن التعصب وكان  مع أنه عن املعرفة بأن الدين اإلهلي هو اإلسالم

 احلق قد نشأت. وكانت رغبة البحث عن ياهلندوسالعناد قلبه خاليا من 
عنده يف زمن النضج، لكنه كان يف أوائل أيامه غافال بسبب الغفلة البشرية عن 

. فليس مما يثري التعجب أن يكون يف أوائل ممنبع احلياة الذي يسمى اإلسال
بصبغة التكذيب. وتتصبغ حياته قد أعرب يف أبياته عن أفكار تنايف اإلسالم 

يف احلقيقة، وأن سيدنا حممدا  صادقال فلما أدرك أن اإلسالم حصرا هو
فقد خلع حلة حياته السابقة  ،رسولٌ صادق وحبيب اهللا هو فعال �املصطفى 

عائلة "كابلي  تنتقل يفوارتدى العباءة اإلسالمية، وهذه العباءة اليت ما زالت 
، هي يف احلقيقة عالمة تغيري ج احلياة. فبعد خلع عباءة عرب األجيال مل"

ابقة وحرقها يف النار ألبسه الفضلُ اإلهلي عباءة اإلقرار هذه اإلنكار الس
على سرية حياة ناطقا متثِّل شاهدا هي املوجودة حىت اآلن منذ أربعة قرون و

ته. فإذا باوا احملترم يف أواخر حياته. وقد تركها باوا احملترم ذكرى لدينه وملّ
ذه العباءة حصرا. ومل وجد يف بيته بعد وفاته شيٌء يدل على أسلوب حياته فه

يعثر على أي جزء من غرنتهـ، وإمنا دون غرنتهـ بعد مائيت عام أو ثالمثائة 
عام برواية الناس. ومعروف أن آالف التغريات والتبدالت تظهر حىت بعد 
مرور سنة واحدة فقط. ويسهل تقدير التغيريات والتبدالت اليت يحتمل 

ئة عام. ومما جتدر مالحظته أن تدوين حدوثُها خالل مائيت عام أو ثالمثا
الذي حصل بعد وداس"، أرجن األبيات اليت نظمها غوروهات سبقوا غورو "
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أمر مؤكد ثابت. أما الغوروهات الذين جاءوا بعد غورو  هو مائيت عام،
وإىل اآلن مل يعلَم  ،ت بعد ثالمثائة سنةنظمفمن احملتمل أن أبيام  ،رجن داسأ

 إذ كان ،إىل غورو أرجن داس مجعها ي كتبها وملاذا نسببالضبط من الذ
نانك قد أضيف يف اية  اسماألخري كان قد تويف قبلهم. ومما يثري العجب أن 

احملترم اليت مدح فيها نانك باوا لبيات األهذه األبيات أيضا بينما تركت مئات 
نْ تكتب يف غرنتهـ. واإلسالم وأقر فيها باعتناقه اإلسالم من غري أ �نبينا 

" اليت كانت لباوا احملترم عالقات طيبة معها حيفظوا اجلشتيةماعة "اجلفأفراد 
عن ظهر قلب ويرددوا إىل اآلن. وبإلقاء نظرة على كل هذه األمور ميكن 

االعتماد على غرنتهـ الفادح أن يدرك طالب احلق عاجال أن من اخلطأ 
قيقي لباوا احملترم. فمن ذا الذي ال يعرف أن املعاصر وحده ملعرفة الدين احل

- وقد ظهرت مجيع تلك األبيات ألمر معقد ومعرقل. غرنتهـ احلايل  صحة
كان قد يف زمن  - قرونبعد الغطس يف املاء العميق للخفاء ملدة قرنني أو ثالثة 

طرأ فيه التغري على الدين احلقيقي للسيخ ومل يكونوا يطيقون يف تلك احلالة 
. وقد جمع مجع األبيات اليت تضم التصرحيات باعتناق باوا احملترم اإلسالمأبدا 

فيها. الكانت  إذالسند  بوطل دون أي إثبات فني للدسفرصة ساحنة للمزي
إال أن الذين بروايتهم  ،صحيحة وسليمةأرجن داس فمهما كانت نية غورو 

بالثقة أبدا. إن  قد جمعت تلك األبيات مل تكن درايتهم وروايتهم جديرةً
بعد وفاته وينتقل جيال بعد جيل إىل نانك احملترم  الشيء الذي وجد يف بيت

فقط. جيب على كل منصف يريد اكتشاف حقيقة املقدسة اآلن هو عباءته 
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ألن عباءة باوا احملترم تنوب منابه، وإن  ؛دين باوا احملترم أن يقبل شهادة العباءة
رى موجودة يف غرنتهـ وغريه وهي ليست شهادات موافقة أخ هناك كانت

وهي متثل شهادة حية وشاهد  ،قليلة، إال أن العباءة على كل حال هلا األفضلية
  عيان.

  نانك  باوا إسالم على الدالئل ملخص 
@ @

لقد سبق أن كتبنا مرات كثرية أن باوا احملترم كان قد ختلّى عن الفيدا 
على أن حياة  -بالتدبر–وقد عثرنا  ،ائيا بعد اطالعه على تعاليمه الفاسدة

احملترم مرت بثالث مراحل ومل يتوف قبل أن يشهد املرحلة الثالثة نانك باوا 
  من حياته. 

ا باالسم فقط حبسب التقاليد كان هندوسي املرحلة األوىل يوم  )١(
 أن تنسجم أبياته يف ذلك الزمن مع اهلندوسية. يف وال غرابة  ،السائدة

احملترم حني تربأ من اهلندوسية نانك ية أتت على باوا املرحلة الثان  )٢(
من  أا وبدأ ينظر إىل الفيدا بنفور. فجميع أبياته اليت تقدح بالفيدا تبدو متاما

، غري أنه يف هذه املرحلة مل تكن قد نشأت له أي يف احلقيقة هذه املرحلة
متكِّنه من ألن معرفته مل تكن قد وصلت إىل درجة  ،عالقة باإلسالم أيضا

عرفان نور الدين اإلهلي، بل كانت غامضة وبدائية يف هذه املرحلة. فليس مما 
نظم بعض األبيات املنافية  وأيثري العجب أنه قد تكلم عن بعض األمور 

  للحق الكامل.
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على باوا احملترم حني نضجت  حلّتأما املرحلة الثالثة يف حياته فقد   )٣(
مل تكن خالية من اخلطأ. ولذا كان يستغفر معرفته وعرف أن أفكاره السابقة 

اهللا كثريا باكيا على حياته املاضية. ويف هذه املرحلة األخرية قام حبجتني 
وأقام سنتني يف مكة واملدينة وعكف على قبور صلحاء اإلسالم وانسلخ عن 
حلة حياته السابقة ائيا ولبس كعالمة للحياة اجلديدة العباءة اليت ما زال 

". وكانت عاقبته الإله إال اهللا حممد رسول اهللاعليها يف كل طرف "مكتوبا 
إنا هللا وإنا إليه مجع غفري من املسلمني.  اجلنازة رائعة جدا إذ قد صلى عليه

 . راجعون
ول الكالم اإلهلي نـزفليتأمل السادة السيخ يف أن باوا احملترم كان يؤمن ب

مرات كثرية يف عدة مواضع من غرنتهـ بأنْ ال أحد يفوز  صرحإذ قد 
الذي ديه  إن" ما تعريبه ، كما يقول�بسبيل اهللا دون هدايته وكالمه 

مث يردف قائال: "لقد جاء اإلنسان فأنت تفعل ما تريد".  ،فهو الذي جيدك
  من اهللا".  أمربأمر وهو ال يعرف األمر، وإمنا يتم اإلصالح ب

بيات ذا املضمون. وال أحد يقدر على رفضها، وهناك مئات األ
وكالمه. عندئذ  �كلها أن على املرء اتباع إهلام اهللا ة هذه األبيات وخالص

مل يدعِ قط أن أبيات غرنتهـ اليت نظمها باوا احملترم  ه، إال أنسيهتدي سبيلَ
إهلاميةٌ أو هي كالم اهللا. بل قد وصف نفسه بالشاعر، كما يقول يف 

وأنا أحبك  ،النفس واللحم والروح منك إن: "ما تعريبه ٩٦٣ة الصفح
كثريا. هذا ما يقول لك الشاعر نانك أيها اإلله احلق". فالبديهي أنه لو كان 
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ملا وصف نفسه يف هذه األبيات بالشاعر.  �كالم نانك احملترم هذا من اهللا 
بأن أي فلما كان هذا الكالم لنانك نفسه، وهو قد أقر من ناحية ثانية 

 :، فهنا ينشأ السؤال بالطبع�إنسان ال يفوز بالنجاة بدون اتباع كالم اهللا 
أي كتاب اتبعه باوا احملترم لنيل رضوان اهللا؟ وإىل أي كتاب إهلامي وجه 

وهو أن  أتباعه السيخ؟ فقد رددنا على هذا التساؤل جيدا يف هذا الكتاب
 صح باتباعه. باوا احملترم ظل يتبع القرآن الكرمي ون

وإذا أمعن املرء النظر يف عقائد باوا احملترم املذكورة يف أبيات غرنتهـ على 
أليقن بسرعة أن هذه املعتقدات ال  - بغض النظر عن كل هذه األمور - لسانه

يعثر عليها يف أي دين غريِ اإلسالم. فهذا أيضا يشكل دليال قويا على أن باوا 
فإن مل نصف صاحب واختذها عقيدة له.  فقط اإلسالميةل العقائد احملترم قبِ

بعض  ؟ وهنا أود أن أكتبهذه العقائد باملسلم فأخربونا إىل أي دين ننسبه
أبيات باوا احملترم مثال، فليقرأها السادة السيخ بتدبر وليقولوا يف أي دين 

ذا ابتعدمت : "أيها األحياء إوتعريبه توجد هذه العقائد؟ فمن بينها البيت التايل
فستحترقون. فقد سألت مرشدي فليس هناك أي مكان آخر".  �عن اهللا 

وإِنَّ الْفُجار لَفي جحيمٍ * �فليتضح أن هذا البيت ترمجة لآلية القرآنية: 
واذْكُروا اللَّه كَثريا �ومثل ذلك هناك آية أخرى: . �١يصلَونها يوم الدينِ

فْلت لَّكُمونَلَعروا من ذكر ربكم لكي تنجوا من نار جهنم.  �٢حأي أكث
                                                           

 ١٦-١٥ :اإلنفطار ١
 ٤٦ :األنفال ٢
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فالواضح أن التصلية يف النار يف حالة املعصية ليست من عقيدة اهلندوس. بل 
هم يؤمنون باملرور بالوالدات املختلفة. كما ليس من تعليم النصارى أن 

 ، ألن النجاة يف دينهم�اإلنسان ينجو من اجلحيم نتيجة حبه الصادق هللا 
املسيح. فإمنا بين باوا احملترم تعليم القرآن الكرمي  تتوقف على اإلميان بانتحار

أي لن ينجو  �١قَد أَفْلَح من زكَّاها�فمن تعاليم القرآن الكرمي وحده:  .فقط
من نار جهنم إال من زكّى نفسه من عبودية النفس ومجيع املعاصي. وهناك 

قك "ما أكثر قدراتك وما أعظم عطاَءك ورز :تعريبهبيت آخر لباوا احملترم و
وما أكثر خملوقاتك من األرواح واألجسام اليت حتمدك ليل ار". فهذا البيت 

إِنَّ �يقول يف القرآن الكرمي:  �القرآن الكرمي ألن اهللا  آليات منأيضا ترمجة 
يرٍء قَديلَى كُلِّ شع �٢اللَّه، �يمظالْع يلالْع وهةَ اِهللا لَا � ،�٣وموا نِعدعإِنْ تو

 .�٥وإِنْ من شيٍء إِلَّا يسبح بِحمده�، �٤تحصوها
وهو يف  ،الحظوا اآلن إن هذا البيت لباوا احملترم ترمجة حرفية هلذه اآليات

برميشور ورزقه ال شيء  الوقت نفسه ينايف عقيدة الفيدا صراحة، ألن عطاء
نتيجة أعمال اإلنسان نفسه. كما ب هو وإمنا كل شيء .لفيدامبوجب عقيدة ا

 �ال يقول الفيدا بأن النار واملاء واهلواء وغري ذلك من األشياء تسبح هللا 
                                                           

 ١٠ :الشمس ١
 ١١٠ :البقرة ٢
 ٢٥٦ :البقرة ٣
  ٣٥ :إبراهيم ٤
 ٤٥ :اإلسراء ٥
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بل يصفها الفيدا آهلةً حبد ذاا. وإن قلتم إن هذه األمساء سمي ا  ،وتثين عليه
أنه كما أن تثبتوا فيجب  ،اإلله وإن كانت يف الظاهر أمساَء األشياء املخلوقة

يقول القرآن الكرمي بأن القمر والشمس والنجوم واملاء والنار والتراب واهلواء 
من هذه األشياء،  أيوتسبح له وأنه ال جتوز عبادة  �كلها من خملوقات اهللا 

يف الفيدا أيضا. لكن ذلك ليس صحيحا أبدا. فالعناد  صرح مبثل ذلككذلك 
أمر آخر متاما. فقد استمد باوا احملترم ما وإثبات شيء  ،بسبب التعصب أمر

 إن" تعريبه كل هذه املضامني من القرآن الكرمي. وهناك بيت آخر لباوا احملترم
وينال ذلك البيت بالتحلي  ة،واملباين فيها مجيل ،اجلنة بيت عالٍ ورفيع

ذا الشعر ". وهيهبالصدق. واحلب باب ذلك البيت الذي يدخل الناس منه إل
حسنت مستقَرا �، �١أُولَئك يجزونَ الْغرفَةَ�مستمد من اآلية القرآنية التالية: 

فسوف يعطَون  �أي أن الذين يتمسكون بالصدق وخيشون اهللا  �٢ومقَاما
وهي مكان مجيل لالستقرار. انظروا؛ قد ترجم هنا باوا احملترم هذه  ؛الغرفة

اآلية صراحة. فهل ال تزالون تشكّون يف أن باوا احملترم كان يتبع القرآن 
الكرمي فقط؟ فأين مثل هذا البيان عن اجلنة يف الفيدا؟ بل ليس يف اإلجنيل 

ن الكرمي ذكر أيضا. ولذلك يعترض بعض النصارى العميان ويقولون إن القرآ
اجلنة املادية. وال يعرفون أن القرآن الكرمي يقول مرارا: لـما كان اجلسم 

فاجلزاء األوىف  ؛والروح يعمالن يف الدنيا يف سبيل اهللا فسيناالن اجلزاء كالمها
                                                           

 ٧٦ :الفرقان ١
 ٧٧ :الفرقان ٢
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حبسب رغبتها وجيزى اجلسم حبسب رغبته. إال أن يقتضي أن ت جزى الروح
من الشوائب املادية والكدورات، وسيكون ها متاما نـزذلك املكان سيكون م

الناس مثل املالئكة من حيث الطهارة. ومع ذلك سيكون اجلسم والروح 
وتشارك  ،كالمها متمتعا باللذة والسرور، حيث يقع نور الروح على اجلسم

بل إن اللذة املادية متنع  ،الروح لذّات اجلسم أيضا. وهذا ال يتأتى يف هذا العامل
حانية يف هذا العامل. وبالعكس متنع اللذةُ الروحانيةُ اللذةَ املادية، لكن اللذةَ الرو

ذلك لن حيدث يف اجلنة. بل سوف تنعكس كلتا اللذتني على بعضهما. وهذه 
قد أخذ باوا احملترم نكتة املعرفة هذه  ؛احلالة تسمى السعادةَ العظمى. باختصار

عن ذلك وعقائدها تنايف من القرآن الكرمي. ألن الشعوب األخرى غافلة 
ال يسعين بيان نعم أذكر؟  : "إالمتعريبه ذلك. مث هناك شعر آخر لباوا احملترم

اهللا. وما أكثر السائلني، لكن املعطي الرزاق واحد، قد خلق األجسام 
فهذا البيت مستمد من آيات واألرواح. إذا سكن يف القلب اطمأن القلب ."

اللَّه لَا �، �١من دابة في الْأَرضِ إِلَّا علَى اللَّه رِزقُها وما�القرآن الكرمي التالية: 
وإِلَّا ه ضِ�، �٢إِلَهالْأَرو اتاومي السف نم أَلُهسا � ،�٣يمفْسٍ ونو

... أي قد فاز من طهر نفسه من التفكري  �٥قَد أَفْلَح من زكَّاها� ،�٤سواها
                                                           

     ٧ :هود ١
  ٩ :طه ٢
 ٣٠ :الرمحن ٣
 ٨ :الشمس ٤
 ١٠ :الشمس ٥



�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������א���ل�א �١٢٥�

كما قال  "من أسكن يف قلبه ذلك احلبيب". فهذه اآلية مل تقلْ: �يف غريه 
وإمنا البعد  ،ساكن يف الداخل سلفا بنفسه �باوا احملترم. فاحلقيقة أن اهللا 

تفات اإلنسان إىل الغري. فحني يصرف االلتفات عن الغري، فسوف بسبب الْ
إليه أو يأيت هو  يشاهد يف نفسه النور اإلهلي. فليس اهللا بعيدا حىت يذهب أحد

: من جلّى �وإمنا اإلنسان يبتعد عنه بسبب احلجاب. يقول اهللا  ،إليه �
يف آية أخرى يف القرآن  �اهللا  وكذلك قول .مرآة قلبه وجد اهللا قريبا منه

. ففيه إشارة إىل أنه كما ميوت �١نحن أَقْرب إِلَيه من حبلِ الْورِيد�الكرمي: 
يف  موته كذلك فإن املرء يرى ،خروج الدم من حبل الوريداإلنسان عند 

  بل أشد من ذلك. ،�االبتعاد عن اهللا 
 ،فإن قليب ميرض حلظة: "إذا نسيت احلبيب ما تعريبه مث يقول باوا احملترم

". ؟!إذا مل يكن قلبه عامرا حبب اهللا حضرتهحيظى اإلنسان بالعز يف  فكيف
 ،�٣إِنَّ الْأَبرار لَفي نعيمٍ�، �٢فَاذْكُرونِي أَذْكُركُم�ويقول القرآن الكرمي: 

ومن كَانَ في هذه أَعمى � ،�٥عباد مكْرمونَ� ،�٤علَى الْأَرائك ينظُرونَ�
. أي أن األبرار الذين حيبون اهللا لفي �٦فَهو في الَْآخرة أَعمى وأَضلُّ سبِيلًا

                                                           
  ١٧ :ق  ١
 ١٥٣ :البقرة ٢
  ١٤ :اإلنفطار ٣
  ٢٤ :املطففني ٤
 ٢٧ :األنبياء ٥
  ٧٣ :اإلسراء ٦
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آلخرة، ينظرون إىل اهللا، من حظي بلقاء اهللا يف هذا العامل سيحظى نعيم يف ا
به يف اآلخرة أيضا. أما الذي ال يراه هنا يف هذا العامل فسيكون حمروما من 
العز واملرتبة يف العامل اآلخر أيضا. انظروا اآلن كيف إن مضمون هذا البيت 

وال ميت إىل فيدا كله مستمد من القرآن الكرمي وهو يطابق عقيدة اإلسالم 
كل قضية  كان يبنياهلندوس بصلة. أفلم تفهموا إىل اآلن أن باوا احملترم 

  كل نقطة معرفة من القرآن الكرمي؟ ستمد حبسب عقائد اإلسالم وي
  :ما تعريبه مث يقول باوا احملترم يف أحد األبيات

سيأخذ منكم  ،أيها التجار، احفظوا متاعكم وتزودوا، فاملالك عليم خبري
؟ فربفقة ينالون الراحةكيف فاملتاع بعد فحصه. فمن كان متاعهم مزيفا 

ني. فكل هذا املضمون موجود سيكون القلب واجلسم مزيفَ ةاملزيف ةراالتج
يا أَيها الَّذين َآمنوا هلْ �يف آيات القرآن الكرمي التالية فاقرأوها بتدبر، وهي: 

رة تنجِيكُم من عذَابٍ أَليمٍ * تؤمنونَ بِاللَّه ورسوله أَدلُّكُم علَى تجا
 متإِنْ كُن لَكُم ريخ كُمذَل فُِسكُمأَنو كُمالوبِأَم بِيلِ اللَّهي سونَ فداهجتو

فْس ما قَدمت لغد واتقُوا يا أَيها الَّذين آمنوا اتقُوا اللَّه ولْتنظُر ن�، �١تعلَمونَ
كَلَّا بلْ رانَ علَى قُلُوبِهِم ما كَانوا �، �٢اَهللا إِنَّ اَهللا خبِري بِما تعملُونَ

. أي هذه التجارات �٣يكِْسبونَ * كَلَّا إِنهم عن ربهِم يومئذ لَمحجوبونَ
ويواجه املرء فيها كل يوم عذابا.  ،سائراليت تنشغلون فيها ال ختلو من اخل

                                                           
  ١٢-١١ :الصف ١
 ١٩ :احلشر ٢
 ١٦-١٥ :املطففني ٣
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فتعالوا أخربكم عن جتارة راحبة فقط وليس فيها أي احتمال للخسائر. وهي 
أي األموال اليت  -كم الروحانيةثروتوبذلك ستكثر  ١أن تؤمنوا باهللا ومرسله
 ،أعمالكم جيدا ميتحنفاتقوا اهللا العليم اخلبري الذي  - قدمتموها للعامل اآلخر

صدئت فيقبل منكم أعمالكم املزورة، وأما الذين عملوا أعماال مزورة  وال
قلوم بأعماهلم الزائفة، فلن يروا اهللا أبدا. اآلن جيب النظر بتدبر وإنصاف 

قتبس من آيات القرآن الكرمي جبالء ويبني عقيدة القرآن قد اأن باوا احملترم 
ا اختذ تعليم القرآن الكرمي الكرمي. فإن مل يكن قد آمن بالقرآن الكرمي فلماذ

عقيدته؟ فما معىن اعتناق الدين؟ أال إمنا اعتناق الدين يعين أن يبدي املرء 
ما  مث يقول باوا احملترماعتبارها صادقة. ب ما دينٍ متفقةً مع تعاليمأفكاره 

ملجأ نأوي إليه. فإمنا يقول  من: "قدر ما ترزقنا نأكل. فليس لنا غريك تعريبه
                                                           

الرسول باللغة العربية، ضروري.  يسمىالذي ، ملحوظة: إن اإلميان مبن أرسله اهللا ١
ب، ومستور. وإن الذين يشاهدونه هم رسلُه جخفي جدا ومتوارٍ وراء احلُ �ألن اهللا 

الذين يبعثهم بتعليم من عنده. فاإلنسان ال يقدر بنفسه يف حالته البدائية على رؤية 
، بقوة عينيه. وإمنا يستطيع أن يراه من خالل املنظار الذي األخفىاللطيف  ذات ذلك

اهللا عن طريق ذلك  إن الذي صبغه اهللا نفسه مبعرفته فإن طلب ؛هو رسوله. باختصار
اهلادي الصادق هلو الصراط املستقيم. وإن تابِع ذلك املرشد الكامل جيد نصيبا من ذلك 

العباد  أنه كما يولد اإلنسان من إنسان فإن هو الطريق السائد منذ البدء إنالنور. 
يكسبون الوجود عن طريق عباد اهللا الكمل. هذا هو النظام اإلهلي منذ طالب احلق 

النور ينتقل من صدر إىل صدر، والرسول الذي هو مرشد حق وأب إن . القدم
احلب إىل أتباعه. هذا التعليم املهم غري مذكور يف  روحاين ينتقل نوره عن طريق أنبوب

 بل إن رسل الفيدا أصال جمهولون. منه ،وهذا من نقائص الديانة اآلرية ،الفيدا قط
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احملترم استمده نانك قد الروح واجلسم عندك". فهذا املضمون  لك نانك بأن
نحن قَسمنا بينهم معيشتهم في الْحياة �من آيات القرآن الكرمي التالية: 
إِن استطَعتم أَنْ تنفُذُوا من أَقْطَارِ �، �١الدنيا ورفَعنا بعضهم فَوق بعضٍ

مالسلْطَانفُذُونَ إِلَّا بِسنفُذُوا لَا تضِ فَانالْأَرو اتأي قد قسمنا بينكم �٢او .
ورفعنا مرتبة بعضكم.  ،والشرب واحلاجات األخرى بالتفاوتاألكل  أشياء

حيثما تتوجهون تكون معكم غلبةُ اهللا. انظروا لقد صاغ باوا احملترم ما أراد 
ألن  ،خيالف عقيدة التناسخ متاما من هذه اآليات صراحة وهذا املضمون

بل  ،الذي يؤمن بالتناسخ لن يقول إن قلة الرزق وزيادته من قدر اهللا وقضائه
سوف ينسب كل عزة له وذلة إىل أعماله السابقة، ولن يؤمن أبدا بأن اهللا 

  :ما تعريبه احملترمنانك هو خالق األرواح. مث يقول باوا  �
لو مجعنا مائة شاعر ملا متكنوا من بيان  ال يعرف أحد عدد أحكامك، حىت"
. فانظروا اآلن بقليل من التدبر، أن باوا احملترم قد استمد هذا املضمون "ذرة

قُلْ لَو كَانَ الْبحر مدادا لكَلمات ربي لَنفد � :من آية القرآن الكرمي التالية
ي وبر اتمكَل فَدنلَ أَنْ تقَب رحاالْبددم هثْلا بِمجِئْن مث يقول باوا احملترم  .�٣لَو

: "ال يقدر أحد على تقدير احلقيقة ما تعريبه يف اية هذه الفقرة نفسها
األصلية هللا وإمنا كان األمر يتوقف على األمور السماعية فحسب". واملراد أنه 

ركه أحد. فهذا قد متَّ اإلميان باهللا (باللسان فقط) أما كنهه احلقيقي فال يد
                                                           

  ٣٣ :الزخرف ١
 ٣٤ :الرمحن ٢
 ١١٠ :الكهف ٣
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 �١لَا تدرِكُه الْأَبصار وهو يدرِك الْأَبصار�البيت يف احلقيقة ترمجة اآلية التالية: 
ويف اآلية إشارة إىل أن أحدا ال يقدر على اكتشاف كنهه بعقله. مث يقول باوا 

: "قدر ما مضى من األولياء ما تعريبه احملترم يف إحدى فقرات غرنتهـ
، والنساك والـملّاتء والسالكني والشهداء واملشايخ والقضاة واألنبيا

ففيه  "�الصاحلني فلن ينالوا الربكات إال بالصالة على سيدنا حممد املصطفى 
إِنَّ اللَّه وملَائكَته يصلُّونَ علَى النبِي يا أَيها الَّذين آمنوا صلُّوا �إشارة إىل آية: 

 هلَياعيملسوا تلِّمس�٢و ،� اللَّه كُمبِبحونِي يبِعفَات ونَ اللَّهبحت متقُلْ إِنْ كُن
كُموبذُن لَكُم رفغيفليالحظ القراء بإمعان النظر أن باوا احملترم قد نسخ  .�٣و

 عنادا فهو أمر همحصرا. فإن مل يقبل أحدتني اآلياتني كل هذه األبيات من ه
آخر. أما مقصد باوا احملترم فيلمع كالشمس. فإىل مىت ميكن إخفاؤه وكتمانه. 

يصنع دون سؤال ويفين بغري  إنه: "ما تعريبه مث يقول باوا احملترم يف بيت آخر
  سؤال، فهو أعلم بقدرته، فهو ينجز األفعال مبشيئته".

عليكم فهو يرى اجلميع وينظر إليهم ويرزق من يشاء. ينبغي أن ال خيفى 
لَم يتخذْ ولَدا � ،�٤وكَفَى بِاللَّه وكيلًا�: اتأن هذا البيت مأخوذ من اآلي

، �٥ولَم يكُن لَه شرِيك في الْملْك ولَم يكُن لَه ولي من الذُّلِّ وكَبره تكْبِريا
                                                           

 ١٠٤ :األنعام ١
 ٥٧ :األحزاب ٢
 ٣٢ :آل عمران ٣
 ١٣٣ :النساء ٤
 ١١٢ :اإلسراء ٥
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ائم علَى كُلِّ نفْسٍ بِما قَ�، �١اَللَّه لَطيف بِعباده يرزق من يشاُء�
تبصدر أوامره مبشورة أحد.  .�٢كَسأي أن اهللا نفسه وكيل أفعاله وال ي

ولطيف بعباده، أي ينظر إىل عباده بنظرة دقيقة. قائم على كل نفس، أي 
: "أيها القلب الغيب تعريبه يشاهد أعماهلا. مث هناك بيت آخر لباوا احملترم

رشد واذكر اهللا فسوف خياف بذلك ملَك املوت امل اقتف بآثار قدمي
أَلَا إِنَّ أَولياَء اللَّه لَا �ترمجة اآلية القرآنية:  ". فهذه األبيات كلهااألمل ويهرب

. كذلك هناك بيت �٤فَفروا إِلَى اللَّه�، �٣خوف علَيهِم ولَا هم يحزنونَ
الذين ميوتون يف سبيل اتباع الكالم اإلهلي  إن: "ما تعريبه لباوا احملترم وهو
. فبكالم اهللا ينال قرب اهللا وينشأ حبه". فهذا البيت ذلكفلن ميوتوا بعد 

لَا �، �٥إِنَّ الْمتقني في مقَامٍ أَمنيٍ�لباوا احملترم مستمد من اآليات التالية: 
والسر . �٦ووقَاهم عذَاب الْجحيمِ يذُوقُونَ فيها الْموت إِلَّا الْموتةَ الْأُولَى

واملواشي بل حييا  الكامن يف ذلك أن موت املؤمن املتقي ال يكون كاألنعام
يف سبيل اهللا  هاملؤمنون من أجل اهللا ومن أجله ميوتون. هلذا فإن ما خيسرون

قُلْ إِنَّ �: �حبق إمام املؤمنني سيد األنبياء  �يعاد إليهم. كما قال اهللا 
                                                           

 ٢٠ :الشورى ١
 ٣٤ :الرعد ٢
 ٦٣ :يونس ٣
 ٥١ :الذاريات ٤
 ٥٢ :الدخان ٥
 ٥٧ :الدخان ٦
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نيالَمالْع بر لَّهي لاتممو اييحمي وكسني ولَاتويف ذلك قال اهللا . �١ص
فَمن تبِع هداي فَلَا خوف علَيهِم ولَا هم �يف القرآن الكرمي أيضا:  �

أي أن الذين يتبعون كالمي فلن خيافوا ولن حيزنوا. فأنواع  .�٢يحزنونَ
الدنيا، ينجو من خوفها أولئك الذين  ةداليت تصيب عب املوت واهلالك

ما  يتقبلون املوت روحانيا بالتفاين يف اهللا. مث يقول باوا احملترم يف أحد أبياته
فهذا  ".وكرمي، ودم وتعمر يف ملح البصر وهابو: "أي أنت رءوف تعريبه

يجتبِي إِلَيه من  اللَّه�القرآن الكرمي التالية:  يتيطابق آي البيت لباوا احملترم
نِيبي نم هي إِلَيدهياُء وشو�٣ي ،� أْني شف ومٍ هوأي يف كل �٤كُلَّ ي .

ويعمر  ،فيدعو البعض إليه ويرد البعض ؛يوم هو مشغول يف فعل معني
البعض، ويعز البعض ويذل البعض. مث هناك أحد األبيات  ويهلكالبعض 

: "إذا هجر اإلنسان أهواء القلب وختلى عن التفكري يف تعريبه لباوا احملترم
". فهذا البيت مستمد مومفلن ميسه الس ،�فسوف يفوز بلقاء اهللا  ،الغري

فَمن كَانَ يرجوا لقَاَء ربه فَلْيعملْ عملًا صالحا ولَا يشرِك بِعبادة �من آية: 
و لقاء ربه فعليه أن حيرز عمال خيلو من الفساد. أي . فالذي يرج�٥ربه أَحدا

بعبادة ربه أحدا، ال ك ال تكون فيه ذرة من اتباع النفس واهلوى، وال يشر
                                                           

 ١٦٣ :األنعام ١
 ٣٩ :البقرة ٢
 ١٤ :الشورى ٣
 ٣٠ :الرمحن ٤
 ١١١ :الكهف ٥
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وأَما من خاف �: آية أخرىالنفس واهلوى وال أي آهلة أخرى. مث يقول يف 
نى * فَإِنَّ الْجونِ الْهع فْسى النهنو هبر قَامىمأْوالْم ياملأوى: أي �١ةَ ه ،

ما  يف أحد األبيات مقامه اجلنة اليت هي بيت الراحة والرؤية اإلهلية. مث يقول
وإمنا اهللا سيبقى لألبد". فيمكن أن يفهم  ،هالككل شيء فان : "تعريبه

ربك ذُو كُلُّ من علَيها فَان * ويبقَى وجه �القراء أنه ترمجة حرفية لآلية: 
: "سوف يزن ما تعريبه مث يقول باوا احملترم يف أحد أبياته �٢الْجلَالِ والْإِكْرامِ

اهللا مبيزان احلق. وإن الرجاء وطول األمل يهلكك (أيها اإلنسان!) 
فاستمسك بإله واحد وحتلَّ بالصدق". انظروا كيف أفصح باوا احملترم عن 

مي املسلمني. فقد ورد يف القرآن الكرمي: العقيدة اليت علَّمها القرآن الكر
�قالْح ذئمونُ يزالْويلًا� ،�٣وونَ فَتظْلَملَا يقُوا � ،�٤ووا اتنآم ينا الَّذها أَيي

قوله ، �٦واذْكُرِ اسم ربك وتبتلْ إِلَيه تبتيلًا� ،�٥اللَّه وقُولُوا قَولًا سديدا
: أي قولوا كالما مبنيا على الصدق والسداد واحلق واحلكمة، "سديدا"

: "له ما تعريبه بوا إليه. مث يقول باوا احملترم يف أحد األبياتنيواذكروا اهللا وأ
فمن أراد أعطاه إياها".  ،مةأنواع القدر فمن شاء عظَّمه، فبيده كل عظَ

                                                           
 ٤٢-٤١ :النازعات ١
 ٢٨-٢٧ :الرمحن ٢
 ٩ :األعراف ٣
 ٥٠ :النساء ٤
 ٧١ :األحزاب ٥
 ٩ :املزمل ٦
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الحظوا اآلن كيف أن اإلميان بالقدر خيُص عقائد اإلسالم، فالقرآن زاخر 
فهو يعز من يشاء  �ذا التعليم. فكل أنواع العزة والذلة مقدرة من اهللا 

ويذل من يشاء. أما أتباع الفيدا فال يؤمنون بذلك أبدا إذ حيسبون كل ذرة 
يف القرآن  �اهللا  من احلزن والراحة نتيجة والدة سابقة جمهولة. يقول

ما �، كما يقول يف آية أخرى: �١خلَق كُلَّ شيٍء فَقَدره تقْديرا�الكرمي: 
أَصاب من مصيبة في الْأَرضِ ولَا في أَنفُِسكُم إِلَّا في كتابٍ من قَبلِ أَنْ 

القرآن يف  �: أي مقدر. كذلك يقول اهللا "يف كتابقوله "؛ �٢نبرأَها
مث يقول باوا احملترم يف أحد  .�٣وتعز من تشاُء وتذلُّ من تشاُء�الكرمي: 
: "هو نفسه قريب وهو بعيد وهو يف الوسط، وهو بنفسه ما تعريبه األبيات

. فليالحظ القراء ويتأملوا يف أن "يرى ويسمع وبنفسه خلق العامل بقدرته
، إذ ال يعتقد الفيدا مطلقا أن اهللا تعاىل ة الفيداهذه العقيدة ال عالقة هلا بعقيد

الْحمد للَّه �الذي ورد فيه:  هذا التعليم للكتاب إمنا. خلق العامل كله بقدرته
نيالَمالْع به:  ،�روالذي قال نفس�ناطالْبو رالظَّاهو رالَْآخلُ والْأَو و�٤ه، 

وإِذَا سأَلَك عبادي عني � ،�٥إِلَه وفي الْأَرضِ إِلَههو الَّذي في السماِء �

                                                           
 ٣ :الفرقان ١
 ٢٣ :احلديد ٢
 ٢٧ :آل عمران ٣
 ٤ :احلديد ٤
 ٨٥ :الزخرف ٥
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ي قَرِيب�١فَإِن، �قَلْبِهِء ورالْم نيولُ بحي وا أَنَّ اللَّهلَماعيف قوله "، �٢و
: "إين قريبوقوله " : أي هو بعيد، ويف األرض إله: أي قريب."السماء إله

أي قريب من أحبائي وبعيد عن  ؛فإين قريبأي إذا سألك الذين يعبدونين 
أي كما من صفاته االقتراب  ؛أعدائي. واعلموا أن اهللا يكون بني املرء وقلبه

نانك واالبتعاد كذلك من صفاته التوسط واحليلولة أيضا. مث يقول باوا 
حتيي بعد املوت  إنك: "ـ ما تعريبهاحملترم يف إحدى الفقرات من غرنته

فأنت تطالب أن تعبد كما تشاء". فليتأمل كل  ؛املغفرةوترزق الوصال بعد 
إنسان هل هذه العقيدة من اإلسالم أم من اآلرية؟ فاآلريون أيضا ميكن أن 
يدلوا بشهادم إذا أرادوا بأن البعث بعد املوت غري ثابت من الفيدا. كما ال 

الم كما يثبت أن اإلله يقبل التوبة ويغفر الذنوب، فهذه العقيدة ختص اإلس
قَالَ من يحيِي الْعظَام وهي رميم * قُلْ �يف القرآن الكرمي:  �قد قال اهللا 

يمللْقٍ عبِكُلِّ خ وهو ةرلَ ما أَوأَهشي أَنا الَّذيِيهحقَابِلِ � �٣يبِ ورِ الذَّنغَاف
بِاللَّه وكُنتم أَمواتا كَيف تكْفُرونَ �مث يقول يف آية أخرى:  .�٤التوبِ

إن كالم  ؛. باختصار�٥فَأَحياكُم ثُم يميتكُم ثُم يحيِيكُم ثُم إِلَيه ترجعونَ
باوا احملترم كله يوافق عقائد اإلسالم، فلو اطلع عليه أحد ولو بنظرة عابرة 

                                                           
 ١٨٧ :البقرة ١
 ٢٥ :األنفال ٢
 ٨٠-٧٩ :يس ٣
 ٤ :غافر ٤
 ٢٩ :البقرة ٥
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 متصبغترم لَعرف حق اليقني أن كالم باوا احمل عنيدابشرط أن ال يكون 
 ات اإلسالميةقدتعوأن مجيع امل ،بصبغة تعليم القرآن الكرمي وحقائقه ومعارفه

الضرورية املوجودة يف القرآن الكرمي مذكورة يف كالم باوا احملترم. فهنا ينشأ 
مل يكن باوا احملترم قد مال إىل اإلسالم بعد ختليه عن  نإ: التساؤل بالطبع

إلسالم؟ امجعوا كتب العامل كله واقرأوها فلن فلماذا اعتنق عقائد ا ،الفيدا
جتدوا أبيات باوا احملترم وأقواله مطابقة ألي كتاب غري القرآن الكرمي. وال 

بل قد صرح باوا احملترم علنا بأنه لن ينجو أحد إال  على هذايتوقّف األمر 
الحقا شهادة  . فسوف نسجل يف هذا الكتاب�باتباع حممد املصطفى 
وقد كتبنا مرارا أن العباءة املقدسة  ،ذا اخلصوصبعض الباحثني اإلجنليز 

عليها اتفاق  إذهي أروع دليل لالطالع على السرية األصلية لباوا احملترم، 
منذ مئات السنني. فبعد وفاة باوا احملترم مل يعثر على أي نسخة للفيدا وال 

 لهنـزمأبيات غرنتهـ مكتوبة يف  أي كتاب ديين هندوسي آخر ومل يترك
ثر على العباءة  ومل يتم العثور على صورة أيمن اآلهلة اهلندوسية. وإمنا ع

املقدسة املليئة بآيات قرآنية مثل أي لباس مطرز خبيوط من ذهب. جيب على 
حميب باوا احملترم حبا صادقا أن ال ينبذوا هذا األمر كشيء مهمل، فلو مل 

 ؛قدسة تذكارا مباركا لكانت قد ضاعت منذ زمن. انظرواتكن العباءة امل
ساكهي  مومن ناحية أخرى يصدق "جن ،فمن ناحية توجد العباءة املقدسة

قدرة اإلهلية. فتدبروا اآلن هذا بال" أن الكالم املكتوب عليها قد كتب أجند
نسان؟ يعود ذلك الكالم؟ أإىل اهللا أم إىل اإل نإالم، فقدرة اهللابالذي كُتب 
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الذي كان قد كُتب يف الزمن  ،لبهائي باال "جنم ساكهي"فغاية القول إن 
نفسه يصدق أن القرآن الكرمي كالم اهللا. فهل أي إثبات أقوى من أن العباءة 

أيضا ما  "جنم ساكهي أجند"موجودة من ذلك الزمن إىل يومنا هذا؟ وأن 
العباءة ن عندنا. زال موجودا منذ ذلك الزمن؟ فنحن ال نقدم شيئا م

فاقبلوا إن شئتم أو أيضا عندكم أنتم،  ألجندكما أن جنم ساكهي  حبوزتكم
  . ارفضوا إن شئتم

  نانك باوا بوفاة المتعلقة األحداث بعض

فلما أثبتنا إسالم باوا احملترم يف هذا الكتاب برباهني ساطعة، رأينا أقرب إىل 
وفاته، ألن اإلنسان الذي مل يكن احلكمة أن نناقش قليال أحداثا ظهرت عند 

 ،قد ختلى عن معتقداته الدينية وكان متمسكا بعقائد قومه القدمية ومات عليها
ة أخرية نقطيتأكد اجلميع من األقارب واألجانب عند وقته األخري الذي هو 

من دائرة حياته أن ختامه كان على دين قومه. وإذا جاء شخص من غري قومه 
جة أن املتوىف كان من دينه فلْتسلَّم له جثته ليدفنها وخاصم قومه عبثا حب

ها حبسب تعليم حبسب تقاليده، ويؤدي الطقوس الدينية مثل اجلنازة وغري
، فإن تصرفه ذلك سيثري ضجة وليس من املستبعد أن يغضب القوم دينه

ويضربوا ذلك املتجاسر الوقح ويعاقبوه بذلة. ألن الدعوى من هذا النوع ال 
ر يف شخص اإلنسان املتوىف فحسب بل يتعرض القوم كلهم لالستخفاف تؤث

كما تترتب عليها اإلساءةُ إىل ذلك الدين أيضا. وحني نتحرى  ،ذه الدعوى
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ونبحث هل حدثت مثل هذه املعاملة أو ظهر مثل هذا التصرف عند وفاة باوا 
قوم؟ يثبت كانت ردةُ فعل كبار ال ذااحملترم أم ال، وإذا كان قد ظهر فما

اع بني اهلندوس واملسلمني حصل حتما بعيد وفاته، حيث نـزبوضوح أن ال
بينما كان املسلمون يصرون  ،كان اهلندوس يريدون أن حيرقوا جثة باوا احملترم

كادت تندلع  أنْ اع قد طال لدرجةنـزعلى دفنه لكونه مسلما. فهذا ال
جاؤوا وادعوا بكل قوة:  حرب. أمجع املؤرخون اإلجنليز على أن املسلمني

. ومما كان باوا احملترم منا لذا سلِّموا لنا جثته لندفنها حبسب التقاليد اإلسالمية
يثري العجب أنه حني عرض ادعاء إسالم باوا احملترم على أحد من كبار قومه 

بدال من أن يفندوا  - مل يتمكن من تفنيده، بل قد زعم كبار القوم العقالء
باوا احملترم قد ضاعت من حتت الرداء، فليأخذ املسلمون  أن جثة - الدعوى

نصف الرداء ويعاملوه حبسب تقاليدهم وليأخذ اهلندوس النصف الثاين ويعامل 
كل منهما نصفه حبسب تقاليده. فأخذ املسلمون نصف الرداء وصلَّوا عليه 

. أما النصف الثاين فأحرقه اهلندوس. وقد نقل املؤرخون ١اجلنازة ودفنوه
                                                           

ألن غرنتهـ يضم بيتا  ،باوا احملترم أقرب إىل القياسعلى نازة اجلملحوظة: إن صالة ١
: "إن الدنيا دار ما تعريبه فقد قال ،صرح فيه باوا احملترم نبوءةً بأنه ستصلى عليه اجلنازة

ه بقلبك. إن شعر رأسي بيد عزرائيل. أال تعرف أيها الفناء، فهذا أمر مؤكد فأدركْ
 القلب أن الزوجة واالبن واألب واألخ ال أحد منهم يقدر على أن ميسك بيدك،

فسأكون عدمي احليلة وسأكون  -أي تصلَّى جنازيت - التكبريفأخريا عندما سيقرأ علي 
." فكلمة "التكبري" واضحة جدا لدرجة يعرف كل واحد أنه يكَبر عند ةهامدجثة 

 املوت على الذين تصلى عليهم اجلنازة فحسب. منه
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إلجنليز ذلك من كتب السيخ املوثوق ا. كما بينوا معه أنه من احملتمل أن ا
مريدا كان قد أخذ جثته سرا. لكن جيب أن يفكر هؤالء املؤرخون يف أن هذا 

 .�احلادث الغريب لوفاة باوا احملترم وفقدان جثمانه يشبه جدا قصة املسيح 
ألن هذا ما حدث هناك أيضا وإن اليهود إىل اآلن يشكّون يف أن جثمان 

قد سرق. فقد ورد يف إجنيل مىت: {وفي الْغد الَّذي بعد  �املسيح 
 ونَ إِلَى بِيالَطُسيِسيالْفَرو ةناُء الْكَهسؤر عمتاج اددعتاالس *:نيلقَائ» ،ديا سي

قَالَ وهو حي: إِني بعد ثَالَثَة أَيامٍ ) �(املسيح رنا أَنَّ ذلك الْمضلَّ قَد تذَكَّ
 .أَقُوم* ،رِقُوهسيالً ولَي يذُهالَمت يأْتئَالَّ يل ،ثمِ الثَّالورِ إِلَى الْيالْقَب طببِض رفَم

 نم قَام هبِ: إِنعلشقُولُوا ليو نم رةُ أَشريالَلَةُ اَألخكُونَ الضفَت ،اتواَألم
  ) ٦٤- ٦٢: ٢٧(إِنجِيلُ متى »} اُألولَى!

إذا كان هذا االعتراض يقع على عقيدة النصارى أيضا فإن  ؛باختصار
اعتراضهم على حادث باوا احملترم ليس يف حمله. وال سيما حني توجد يف 

هم  �د بأن الذين يتفانون يف حب اهللا غرنتهـ بعض األبيات اليت تفي
احلادثَ أكثر. وحىت  هذاحييون مرة أخرى. فمثل هذه األبيات تؤيد وتدعم 

لو كانت الفكرة القائلة بأن أحد مريديه كان قد أخرج جثمانه سرا 
صحيحةً، فليس من شك يف كون ذلك املريد مسلما. فالقرينة القوية تدعم 

إعداد قرب ومهي ودفن الثوب فيه وحسبانه  ذلك، وهي أن املسلمني يعدون
قربا من اخلداع والذنب. فاملسلمون ال ميكن أن يقْدموا على ذلك. فلو 
كانوا قد استلموا الرداء فقط حلفظوه لكونه مباركا وملا دفنوه قط. فاإلسالم 
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ال يأمر بدفن رداء أو ثوب آخر بدال من اجلثمان، فال يوجد ذكر ذلك يف 
بل إنه من أنواع الدجل واخلداع الذي ال جتيزه  ،مي واحلديثالقرآن الكر

شريعة اإلسالم أبدا. والقرينة الثانية هي أنه يف ذلك الزمن كان يقيم يف 
البنجاب مسلمون أحناف، وال تصح اجلنازة إال بوجود اجلثة يف الفقه 

ترم احلنفي. فحني صلَّى هؤالء املسلمون األحناف صالة اجلنازة على باوا احمل
فال بد من اإلميان بأن املسلمني كانوا قد حصلوا على جثمانه بطريقة ما. مث 

جثمان  طقوس حرقثبت كُتم احلادث ملسح دموع اهلندوس، ولذلك مل ت
أما اجلنازة فمتفق عليها. فنبوءة باوا احملترم بأن جنازته ستصلَّى  ،باوا احملترم

عليه بوجود اجلثمان كما هي  ال تتحقق على وجه كامل إال إذا كانت صلِّي
العادة السائدة. لكننا نستطيع أن نقول بتحد بأن جثمانه مل حيرق، ألن 

باوا  جثمان حرق اجلثمان ال ميكن أن خيفى على أحد. فلو كانوا قد أحرقوا
 ،أيضا إىل ر الغانج أو قاموا بطقوس متعلقة باجلثمان رمادهاحملترم ألوصلوا 

لكن ذلك مل حيدث بالتأكيد. مث هناك قرينة ثالثة وهي أن جنم ساكهي 
الكبري أي جنم ساكهي ألجند يفيد أن باوا احملترم كان حيب أن يدفن؛ فمنه 
يستنبط جبالء أن باوا احملترم كان قد وصى مريديه املسلمني بأن يدفنوه سرا. 

 هذا الوضع ليس ويف ،ألن الشيء الذي حيبه اإلنسان يسعى للحصول عليه
   ١من تدبري أفضل من الوصية.

                                                           
عن  نانكباوا  جلنم ساكهي كبري بيت ٢٠٢٦ملحوظة: لقد ورد يف الصفحة رقم  ١

ن الذين دخلوا القرب مطهرين من الوصمة فلن يقترب إ: ما تعريبه حيث يقول القرب،
  منهم فيح جهنم. منه
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املوضوع؛ وهو أن بعض املسلمني حني خاصموا ورثة صلب نعود إىل 
باوا احملترم عند وفاته حمتجني بأن باوا احملترم كان مسلما وهم يريدون أن 

مل يغضب على ذلك أحد خلفائه وأصدقائه  ،اإلسالم شريعة يدفنوه حبسب
ك. فلم ينهض أحدهم ليقول هلم: أيها السفهاء وأوالده اجلالسني هنا

قونه! هل نطواألغبياء وعميان القلوب وعدميي األدب، ما هذا اهلراء الذي ت
؟ اكان باوا احملترم مسلما حىت نسلِّم لكم جثته لتصلّوا عليها اجلنازة وتدفنوه

أيها احلمقى، أال تعرفون أنه كان عدوا لدودا لإلسالم وكان يكذِّب نبيكم 
طلق عليه تريدون أن تصلّوا عليه اجلنازة وكان يإنكم  ؟الذي حبسب شريعته

أشنع السباب؟ وليس ذلك فحسب بل كان ينبغي أن يستشيط كبار القوم 
غضبا من هذه اإلساءة ويثوروا ويضربوا أولئك اجلَهلة بضع ضربات 
بالعصي. كما كان ينبغي إلمتام احلجة على الكاذب أن يقرأوا عليهم بعض 

. وعلى األقل كان جيب عليهم أن �بيات باوا احملترم يف تكذيب نبينا أ
ـْها جريدة خالصه ادر يف   ٣٠/٩/١٨٩٥يسمعوا تلك األبيات اليت نسخت

. لكن كيف تأتى هذا النسيان من أولئك الكبار؟ إذ مل ٦-٥يف الصفحة 
 يضربوا أولئك الوقحني املسيئني الكاذبني راوات ومل يوبخوهم ومل
يشتموهم ومل يقرأوا عليهم أبيات باوا احملترم اليت تثبت أنه كان بريئا جدا 

نبيا صادقًا ورسوال صادقا. وأنه كان  �من اإلسالم وأنه مل يكن يعد نبينا 
يسبه ويهجوه يف الشعر. بل إن أولئك الكبار حني استمعوا إىل طلب 

رم اجلنازة واضعني أمامهم املسلمني بأم يريدون أن يصلّوا على باوا احملت
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جثمانه، مل يقولوا هلم قط: بأي حق تطلبون جثمانه وصالة اجلنازة عليه؟ 
ملاذا سيصلي املسلمون اجلنازة على هندوسي يكذِّب اإلسالم؟ بل إم قدموا 

وقسموا رداء باوا احملترم نصفني وقدموا لكل فريق  - اهللا أعلم حبقيقته - عذرا
س نصفا، لكي يصلي املسلمون عليه اجلنازة ويدفنوه من املسلمني واهلندو

وحيرق اهلندوس النصف الذي عندهم. ويبدو أن باوا احملترم أيضا  ،بعد ذلك
كان يريد أن ينحاز إىل املسلمني. وإال هل كان من الضروري أن يفقد 

اهلندوس على جثته ويفهموا  يستحوذجثمانه؟ فإمنا فُقد اجلثمان لكي ال 
إن كبار القوم الذين  ؛ىل فقدان اجلثمان دين باوا احملترم. باختصارباإلشارة إ

سلَّموا للمسلمني عن طيب خاطر ورضا نصف الرداء ليصلوا عليه اجلنازة 
ويدفنوه، فإن تصرفهم العملي هذا يشهد صراحة على أم رضوا بصدق 

أن يصلوا القلب بأن املسلمني إذا كانوا يعدون باوا احملترم مسلما ويريدون 
عليه فذلك من حقهم. ومل يرضوا بذلك فحسب بل قد رغَّبوهم يف ذلك 

الذين كانوا قد رأوا  -بإعطائهم نصف الرداء. مث مل يسخط أولئك الكبار
على الذين وصفوه باملسلم وصلَّوا عليه اجلنازة وجعلوا له قربا،  - باوا احملترم

رداء ليحققوا رغبتهم. بتسليمهم نصف الالقيام  بل قد أرادوا هم أنفسهم
خري العبارة اليت نشرت يف جريدة " إن :نسأل اآلن السادة السيخ املنصفني

وجاء فيها: "ليس من املستبعد أن  ٢٦/١٠/١٨٩٥" بأمرتسر يف خواه عام
إىل أزمة جديدة تكون مقدمةً  "قول احلقيؤدي السم الذي نفثه كتاب "

هل يوافقها فكرةُ أولئك الكبار ورأيهم، الذين يف  ؛ديدة"اجل ١٨٥٧ملعركة 
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املسلمون  أول مناسبة للخالفة أصدروا القرار مبنتهى اهلدوء واللطف أن يقرب
؟ أفال ما شاؤواباوا احملترم حبسب رأيهم واعتقادهم، وليفعل اهلندوس حبسب 

رأيه  من املسلمني واهلندوس حر يف اختاذ كال الفريقنييفيد هذا القرار أن 
باوا احملترم؟ فالذين يعدون باوا احملترم مسلما فلهم حق يف عده مسلما  بشأن

  . كما يشاؤونويف الصالة عليه. أما اهلندوس فلهم احلق يف أن يعاملوه 
مث إذا كان القرار الذي سجلته آنفا قد صدر مبناسبة اخلالفة األوىل ويف 

كانوا أكثر منكم بآالف  عهد اخلليفة األول واملقدسني، الذين بال شك
املرات خشيةً هللا وعقال وفراسة ومعرفةً لألحداث؛ فهل يليق بالطيبني النبالء 

احملكمة العليا  مهملني قرار عد رأي العبد املتواضع هذا منوذجا للحشر
املقدسة اليت ينبغي أن يثقوا بصدقها؟ أيها السادة السيخ األفاضل، تذكَّروا 

اليت رفعها املسلمون إىل كباركم الذين كانوا خيشون ة القويأن هذه الدعوى 
لصاحل املسلمني وكتبوا احلكم  فيها ، قد سبق أن أصدروا احلكم�اَهللا 

عاما ليست يف حملها.  ٣٥٠بقلمهم، فأعذاركم اآلن وحججكم بعد مرور 
القضية. وقد عد ذلك قد أصدرت احلكم يف ألن احملكمة ذات السلطة 

مل يتعرض ألي وعام تقريبا صحيحا وحقا.  ٤٠٠احلكم على مدى 
فال شك أنه سلِّم به قرارا حامسا وليس من  .احتجاج أو نقد إىل يومنا هذا

صالحيتكم التعديلُ فيه أو إلغاؤه. أنتم خالئف أولئك الكبار الذين عاملوا 
املدعني املسلمني مبنتهى اللطف والرفق عند ظهور هذا النـزاع أول مرة، 

ينحازوا إىل اهلندوس مثقال ذرة. حنن نأمل من إنصافكم القليب ما قد ومل 
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الحظ مثالَه إخوتنا من كباركم األشراف والغوروهات احللماء. وليس 
 ديد. فلما مل ينظر إىل هذا الرأي بنفورٍجبخافيا عليكم أن رأينا هذا ليس 
بل  -اثالذين كانت أمامهم هذه األحد -أولئك الكبار ذوو الضمري النري

آثارهم يف كل حال. وقد سبق بقد قبلوا دعوى املسلمني، فال بد أن تقتفوا 
الباحثني اإلجنليز أيض قبلي كبار ا، وتلك الكتب قد أن أظهر هذا الرأي

نشرت يف اهلند الربيطانية. إال أننا مجعنا يف هذا الكتاب مجيع األدلة 
ق النية بعد حتري احلقائق هذا هو رأينا وكتبناه بصد ؛والشواهد. باختصار

روا أسالفَكم تذكَّتعلى وجه كامل ونرجو منكم أال تتسرعوا يف اإلنكار و
وتذكَّروا أيضا األخالق السامية ألولئك  ،العظام الذين أصدروا احلكم قبلكم

. هماء، الذين مل يردوا على املدعني املسلمني بقسوة، ومل يفندوا رأياألجلّ
أرضوا املسلمني بالنفاق.  - والعياذ باهللا- أبدا إم وال نستطيع أن نقول 

ألم كانوا خيشون اهللا وخيافونه وكانوا متوكلني على اهللا، فلم يكونوا 
يبالون باملخلوق وال سيما يف مناسبة كان يخشى فيها أن يبقى عليهم اام 

ن كوصمة عار لألبد. كال بل كانوا يف احلقيقة يدركون يف قرارة نفوسهم أ
عالقة باوا احملترم باهلندوس تنحصر يف كونه قد ولد يف ذلك القوم. بينما 

كان باوا احملترم قد ورث  أنْ كانت عالقته باملسلمني وثيقة ووطيدة لدرجة
يف احلقيقة الربكات اإلسالمية. وكان باطنه قد فاض مبعرفة األحد الذي ال 

. وكان مصدق ذلك مسالشريك له، وحب اإلله احلق الذي يدعو إليه اإل
 ي اإلسالم. فبسبب هذا العلم اليقيين مل يكن بوسعهم ردد الذي جاء النيب
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إن إخوتنا السابقني قد رأوا منوذج أخالق أولئك  ؛املسلمني. باختصار
 �الصلحاء، واآلن ندعو اهللا لنرى أمسى منوذج ألخالق سادتكم. وهو 

يعلم جيدا أننا نريد نشر حماسن باوا احملترم وعظمته يف املسلمني. ومن 
اجلدير باالنتباه يقينا أن بعبارتنا هذه احملتوية على احلق واحلقيقة األصلية 
سينمو خلق السالم واملداراة يف املسلمني الصاحلني السعداء جتاهكم، 

. وحنن يوما فيوما نيويةوسيكثر احلب والوئام الذي ال طعم بدونه للحياة الد
ن يتكلم حبقه أي كلمة  ال نشكم يف جمد باوا احملترم وشرفه أي شك، ونعد

  غري الئقة أو يسيء إليه يف احلقيقة من اخلبيثني األجناس.
ونريد أن نكتب بأسف أن ما ظهر من نزاع بني احلكومات اإلسالمية 

كان دافعه  سلمني إمنامع السيخ أو احلروب اليت اندلعت يف زمن امللوك امل
 ،تطورت بدافع األنانية قد وكانت ،الدنيوية فقط األمور يف احلقيقةكله 

وكانت عبادة الدنيا قد أضرمتها أكثر، لكن تصرفات عبدة الدنيا ليست 
حيث  ؛مدعاة لألسف. بل التاريخ حافل ذه األحداث يف أتباع كل دين

فهؤالء ال  ،ه يف أمور السلطة والرئاسةقَتل األخ أخاه واالبن أباه واألب ابن
ن ال يظلمون يبالون بالدين واألمانة واآلخرة. وكان قليل من الرجال م

، وال يريدون القضاء على أيام احلكم والسلطة شركاءهم الفقراء أو اجلريان
 ا بإجراءاتوال خيططون  ،أو مبكايد سرية علنيةالواليات األخرى وال إباد

يلها. لكن جيب على النبيل الطيب من كل فريق أال يشارك لتضعيفها وتذل
امللوك املغرضني والراجات عبثا يف قصص أحقادهم وغايام النفسانية احملضة 
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بدون مربر. تلك أمة قد خلت هلا ما كسبت ولنا ما كسبنا. جيب أن ال 
نا بعض قد أقدم عليه قبلَ مانزرع يف حقولنا أشواكَهم وال نفسد قلوبنا رد 

مع  -من قومنا. إال أنه إذا كان أحد يعدنا من الزائفني السيئني واملفسدين
صفاء قلوبنا وصدقنا ورغم كوننا صادقني ومواسني للشعوب األخرى يف 

فليس عندنا  - نظر إهلنا عالم الغيوب ورغم خلو قلوبنا من أي سوء وزيف
  عالج ذلك.  

يثاقا بأين سوف أضحي بروحي "إنين أستطيع أن أتعهد وأعطي عهدا وم
يف سبيل اخللق، وأستطيع أن أقدم رأسي أيضا يف هذا السبيل، لكن ما الذي 

   ١جيب علي فعلُه حبق سيئ الظن."
اع نـزال "باالائي جنم ساكهي "واآلن أرى من املناسب أن أسجل من 

 أين الذي حدث بني املسلمني واهلندوس عند وفاة باوا احملترم، لكي يتبني
  :    وتعريب ذلك هولست أول من ادعى بأن باوا احملترم كان مسلما، 

أي تويف باوا احملترم فحدث يف الس  ،نانك إىل ذاته �"لقد ضم اهللا 
إذ اجتمع اجلميع وبدأوا حيزنون، وبينما هم كذلك قال مريدو باوا  ضجيج

فقال اهلندوس: ليس اآلن . احملترم من األفغان: سنلقي نظرة على باوا احملترم
فنقوم  ،فسوف نلقي النظرة عليه ال حمالة فقال األفغان: هو شيخنا .موعدكم

فاحتدم النـزاع بني اهلندوس واملسلمني إذ كان  ،٢بطقوس خاصة باملشايخ
                                                           

 )املترجم(ترمجة بيتني فارسيني.  ١
 يلفت إصرار املسلمني الذين كانوا مريدي باوا احملترم على دفنه وأداء جنازته إن ٢

مهم شيئا خمالفا لإلسالم ومل كان مرشدا هلم مل يعلّاالنتباه إىل أن باوا احملترم الذي 
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وكان املسلمون ، اهلندوس يقولون بأم لن يسمحوا للمسلمني بزيارته
عليه  يريدون أن يصلّوا إم قال األفغانفلما تأزم الوضع  .مصرين على ذلك

تدخل بعض  ،حبسب التقاليد اإلسالمية اجلنازة ويكفنونه ويدفنونه حتما
فلما دخلوا  ماذا هناك؟ لتروا ينبغي أن تتوجهوا إىل الداخل :األخيار وقالوا

فاحنسم نزاع  ،جثمانكن هناك ومل ي ،مل جيدوا هناك غري الرداء فقط
 ،واها لك يا باوا احملترم :اَهللا مريدوه السيخ ومحدوه قائلنيفكبر . الفريقني

مل . جلي إهلي فكان اجلميع يقولون إن باوا احملترم مظهر. إنك ويل صاحل
وبدأ . وهي ال تعد وال تحصى ومل خندمه كما كان ينبغي ،تدون إجنازاته

                                                                                                                                     

وإال إذا كان باوا احملترم هندوسيا أو  ،يكن قد صرفهم عن أحكام اإلسالم وأعماله
فكان جيب أن يالحظ فيهم تأثري باوا احملترم املتمثل يف إمهاهلم  ،إلسالمل معارضاكان 

لدفنه وأداء صالة جنازته رغم عابثة، ال أن ينازعوا  اهإياأحكام اإلسالم وعدهم 
ألن الدين الذي كان املرشد الكامل كباوا  ؛كوم مريديه ومناجيه وأصحاب أسراره

املستحيل أن يعزم مريدوه وأتباعه تكفينه ودفنه حبسب من ن كااحملترم يعتربه كاذبا 
لد باوا احملترم هندوسيا وتربى لزمن تعاليم الدين نفسه الذي ظل مينعهم عنه. لقد و

معني يف اتمع اهلندوسي، فكان من احملتمل أن يكون اهلندوس قد اخندعوا بسبب 
العالقات الظاهرة وأال يكونوا مطلعني على أحواله الداخلية. أما لو كان مريدو باوا 

لو احملترم املسلمون املتعصبون لدينهم قد حسبوه هندوسيا ملا انضموا إىل مريديه قط. و
انضموا إىل مريديه الرتدوا عن اإلسالم. لكن نزاعهم للدفن واجلنازة دليل كانوا قد 

قوي على أم كانوا يعدون باوا احملترم مسلما حصرا. كما كانوا هم أنفسهم 
متمسكني باإلسالم بقوة. فمعلوم أن املرشد إذا كان يرى اإلسالم سيئا فأىن للمريد أن 

وا عليه اجلنازة ترم نفسه كان وصاهم بأن يصلّيتمسك به، بل يتبني يقينا أن باوا احمل
 حتما. منه
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 ،كم هو قادر إهلنا ، ويقولون:املسلمون أيضا حيمدون اهللا ويسبحون له
إذ قد هيأ  ،احملترم الذي مل تدون إجنازاتهنانك وكم كان عظيما باوا 

ووضعوه على  نصف ردائهمث أخذ اهلندوس . اخلالص للمسلمني واهلندوس
 ،ودفنوهالنصف اآلخر أما املسلمون فأخذوا  .وأشعلوا فيه النارصطبة امل

س املتعلقة بامليت حبسب تقاليده أي أدوا الطقو؛ وكال الفريقني أدى مرامسه
وسرد  .جبسمه ١ودخل باوا احملترم اجلنة ،الدينية كالدفن والتكفني واجلنازة

احملترم على سادة أجند وباال نانك "بدها" قصة وفاة باوا  أحد السيخ املسمى
  وعدد من اآلخرين." 

  ٦١٧باال، الصفحة  لبهائيانظروا جنم ساكهي الكبري 

********  
  

  

                                                           
يطابق تعليم القرآن الكرمي  أن اإلنسان سيدخل اجلنة جبسمهبملحوظة: هذا التعليم  ١

لكن تعليم الفيدا ينافيه متاما. ألنه حبسب الفيدا ستنال النجاة الروح فقط ولن  ،متاما
عالقته بالروح ق اهلندوس اجلسم ألن يدخل اجلسم دار النجاة. وهلذا السبب حير

لكن املسلمني يدفنون موتاهم، ألن عالقة اجلسم  .تنقطع ائيا فور حدوث املوت
فبسبب  ،وهي عالقة دائمة لن تنقطع أبدا ،تبقى مع الروح حبسب التعليم اإلسالمي

 أهل النار سيشاركهم يف وجسم ،هذه العالقة سيشارك جسم أهل اجلنة يف اللذة فيها
العذاب يف اجلحيم. وإن عكوف باوا احملترم عند مقابر املسلمني ألربعني يوما هو دليل 

 واضح آخر على أن باوا احملترم كان يقبل وجود هذه العالقة ويؤمن ا. منه
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   اإلسالم أعداء اتشهاد

  نانك اإلسالم باوا اعتناق على

من الد األول  ١١٠يقول السيد برج يف ملحوظة على الصفحة 
ري املتأخرين": إن بابا نانك تلقى الدروس يف أوائل عمره من لترمجة "س

 امسهمعلِّم مسلم، كما علَّمه يف طفولته شخص الكتب  سيد حسني أمهات
الرقم  حتت اإلسالمية. كما كتب الدكتور ترمب يف ترمجته لغرنتهـ

أن يف جنم ساكهي بيت لبابا نانك يفيد أن أصحاب  ٤٢"ألف" الصفحة 
إمنا سيفوز بالنجاة من  :يوم القيامة. فيا نانك وااحلسنات لن يؤاخذ
لكن من املؤسف أن ترمب قد اعترض أيضا يف  .�يلتجئون إىل النيب 

أن باوا نانك مل يكن باحثا وحمققا وعبقريا، هلذا ليس بمجته لغرنتهـ تر
هلذا  ،فلم يتلق العلم يف املدرسة الرمسية ،مسلكه مبنيا على قواعد علمية

كان يعرب عن أفكاره بأسلوب مشوش غري منظم. وإن ترمب قد كتب يف 
من مقدمته استهزاًء وسخرية أن جنم ساكهيات تذكر أن  ٦الصفحة 

لة اخلامسة لنانك كانت جتاه "كوركه هتري" لكن املتخصصني يف الرح
اجلغرافيا حىت اآلن مل يعثروا على هذا املكان. وإن الدكتور وإن كان قد 

باوا احملترم  ، لكنه حني ترجم بيتعنادا بأنه هندوسيوصف باوا احملترم 
ا مل جيد بد ،�الذي يفيد بأن أحدا لن ينجو بدون شفاعة حممد املصطفى 

ظين ، رغم كونه بامسه من الزعم بدافع االضطراب أن هذا البيت األخري
وذلك ألن نانك قد أقر فيه صراحة بأن أحدا لن  ؛وخمالف ملسلك نانك
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. فليتضح أن زعم �حيظى بالنجاة إال بشفاعة نيب اإلسالم حممد املصطفى 
الذي يفهم منه أن باوا احملترم كان قد  - ترمب بأن هذا البيتالدكتور 

ألن ترمب  ؛حمض عنادناجم عن  ، هويناقض مسلك نانك -اعتنق اإلسالم
وهي  ،نفسه قد كتب يف ترمجته أبياتا كثرية لباوا احملترم املؤيدة لبيته هذا

 .ليست واحدا أو اثنني بل قد ترجم بقلمه عشرات األبيات ذا املوضوع
ه من هذا البيت نامجا عن وإن مل يكن تعجفماذا يكون؟ ولقد  ،هعنادب

كتب ترمب نفسه هذه األبيات بصراحة من البداية إىل النهاية، اليت تفيد 
احملترم كان يؤمن بأن اهللا قد خلَق األرواح واألجسام وأن نانك أن باوا 

حق وكان يعتقد بأن النجاة أبديةٌ كما يؤمن اد جسالتوبة تقبل وحشر األ
حبسب تعاليم اإلسالم أن اهللا واحد ال شريك له. فكيف يقال إن هذا 
البيت ينايف مسلكه؟ من املؤسف أن ترمب قد أغمض عينيه عن إقرار باوا 

أنه بدون النطق بالشهادتني ال حيالف املرَء احملترم الصريح يف غرنتهـ "
ة بركات اآلخرة بدون الصال وأن اإلنسان ال يسعه نيلُ ،احلظُ السعيد

." كما نسي ترمب أبيات جنم ساكهي الكبري اليت ورد فيها ����على النيب 
لم متر كلُ هذه األبيات من أمام ف" أملعونونهم إن الذين ال يصلّون "

ترمب يبدي رأيا السيد الدكتور ناظري ترمب؟ ومما يثري التعجب أن 
ة معاكسا لكتابات سجلها بيده. وإن كان قد صرح أنه متكَّن من ترمج

 غرنتهـ ببذل اجلهود على سبع سنني، إال أن رأيه سطحي وعابر لدرجة
لو بذل صاحب نظرة عميقة جهودا لسبعة أيام يف هذا املضمار فسوف  أنه
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يتفوق رأيه املخالف على رأي ترمب املتكون خالل سبع سنوات. إننا 
نبدي أسفا شديدا على تصريح ترمب هذا؛ كيف خيلط اإلنكار مع 

رار، وال يتوصل إىل نتيجة يتوصل إليها باحثٌ نقي القلب. على كل اإلق
حال قد سجلنا هنا شهادته اليت أصابته باضطراب شديد، نسخا من كتابه 
نفسه. أقصد قولَ باوا احملترم الذي يفيد بأنه لن ينجو أحد إال بشفاعة 

هذه . فلإلميان ذه األمور يقينا تكفي القرينة أن كل �حممد املصطفى 
الكتب قد كتبها السادةُ السيخ ومل يكونوا لريضوا يف أي حال من 
األحوال أن تكون يف تلك الكتب حىت اإلشارةُ إىل إسالم باوا احملترم. فإن 
ما يوجد يف كتبهم حىت اآلن خالفا ملشيئتهم، ميثِّل برهانا قويا على أن 

،لذا مل يقدروا  أقوال باوا احملترم هذه موثَّقة جدا، وكانت قد اشتهرت
على إخفائها رغم عدائهم السافر ومل يستطيعوا حذفها من كُتبهم ومل 
جيدوا بدا من كتابتها. إال أنه قد خطر بباهلم لتضعيف الثقة ا أن يكتبوا 
بعض األمور خالف ذلك أيضا. ففي هذه احلالة صارت تلك األقوال 

سة، ال تلك اليت مل يكن املخالفة اليت كُتبت بدافع أهواء النفس ظنيةً وملتب
وراء كتابتها أي حافز. هلذا قد اعترف اإلجنليز العقالء بإسالم باوا احملترم 

هم مثلنا حصرجبالء. وسجلوا رأيا. ا بأن باوا نانك كان يف احلقيقة مسلم
رأي القس "هيوز" عن باوا نانك،  -على سبيل املثال - فيما يليونسجل 

والذي قد أجرى أحباثا أخرى  ،مب أيضاالذي قد اطّلع على ترمجة تر
   :وهو باإلضافة إىل ذلك. جيب على القراء أن يقرأوه بتدبر
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   ٥٩١ و ٥٨٣ الصفحة لـ "هيوز"، اإلسالم معجم

ثبت بالتأكيد أن نانك يف تن قراءة الروايات االبتدائية للسيخ بتدبر إ
احلقيقة أُقيم دف عقد الصلح والسالم بني اإلسالم واهلندوسية. ويتبني من 

(رغم جنم ساكهيات أن نانك يف أوائل عمره كان متأثرا جدا بالصوفية 
، وأن احلياة الطاهرة ألولئك الصوفية املنتشرين بكثرة يف )كونه هندوسيا

. ومن هنا ١نجاب قد أثّرت فيه تأثريا عميقاذلك العصر يف مشايل اهلند والب
ظ فيه تأثري أهل اإلسالم توجد يف سريته آثار يتضح أن اهلندوسي الذي يالح

التصوف. وهلذا السبب حصرا جند تعاليم غوروهات السيخ متأثرة بالتصوف 
يعيشون حياة الزهد أن الغوروهات األوائل كانوا  فيه شك البوضوح. ومما 

ذا األسلوب كانوا يعربون جبالء عن عالقتهم بالفرقة الصوفية . ووالتنسك
من املسلمني، وقد رمست صورهم وهم حيملون بأيديهم باقات األزهار 

كأم جاهزون ألداء ) سائدة يف املسلمني (تقليدا لعادة كانت الصغرية
الذكر. إن الروايات احملفوظة يف جنم ساكهي عن نانك متثل شهادة تامة 

نه كان على صلة باإلسالم. يتجلى من البيان املذكور أعاله (أي على أ
ثالثة األوائل ال حمادثة نواب دولت خان القاضي مع نانك) أن خلفاء نانك

مباشرة كانوا يوقنون بأن نانك كان قد اقترب جدا من اإلسالم. وحنن أيضا 
نصدق ذلك بقراءة عبارات ذلك الزمن، وال تبقى أي شبهة يف ذلك. 

                                                           
: من ذلك يثبت كم من تأثريات طيبة ظهرت يف قلوب اهلندوس نتيجة ملحوظة ١

 مليون هندوسي اإلسالم. منه ٦٠عتنق صحبتهم لصلحاء أهل اإلسالم، فبسببها ا
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باإلضافة إىل دين نانك نفِسه هناك يف احلقيقة شهادات كثرية أخرى ال و
تبقي أي جمال هلذا الشك. ويتضح من االطالع على أوضاع حياة نانك أن 
املسلمني أيضا كانوا ينظرون إىل نانك بنظرة تعظيم، كما كان نانك هو 

 كان يذهب معهم علنا إىل املساجد. إذ ،اآلخر يزورهم بصفاء الباطن
إذ وسلوكه هذا كان جيعل أصدقاءه وجريانه اهلندوس يف اضطراب شديد، 

. فحني رافق نانك الشيخ فريد يف سفرٍ فقد ايف احلقيقة مسلمكانو جيدونه 
اهلندوس  هجلسا يف مكان طالأينما و ١ورد أما وصال إىل قرية بسيار

بني بعد انصرافهما ليتطهر، وسبب ذلك أن اهلندوس املتعص بروث البقر
كانوا يرون جمالس هذين الرفيقني جنسةً. فلو ظل نانك متمسكا باهلندوسية 
ملا ذُكرت هذه األمور عنه قط. وروايةُ سفر نانك إىل مكة للحج تؤيد هذه 

 إال أن ،يرى رواية هذا السفر موضوعةً ٢النتائج. وإن كان الدكتور ترمب
نك املطلعني على يفيد بوضوح أن أصحاب نا حبد ذاتههذه الرواية  وجود

يستبعدون عقال هذا السفر  - نظرا ألوضاع نانك الدينية -أسراره مل يكونوا
"إن الذين ال يستجيبون  :للحج. ويف مقاالت نانك سجل قوله الشخصي

                                                           
وإمنا أخطأ املترجم، واملعىن  ،اسم علم ألي قرية ليست "بسيار": إن كلمة ملحوظة١

حيث قابلهما اهلندوس مبنتهى البغض، ألن "بسيار"  ،األصلي أما جتوال يف قرى كثرية
 تعين الكثري. منه

األصلي اإلجنليزي لكتاب "هيوز"  نا يف آخر الكتاب النصنسخ: لقد ملحوظة ٢
اللغة اإلجنليزية جيب أن  باإلضافة إىل عبارة ترمب، والقراء الذين يستطيعون قراءة

 ا. منهحتم يقرأوه
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) وكتاب اهللا (القرآن) نسوةٌ، وإن كانوا يف �ألوامر حممد املصطفى (
) وينهى عن �مد (الظاهر رجاال" إن نانك يؤمن بشفاعة نيب اإلسالم حم

تناول األشياء مثل اخلمر واحلشيش. ويؤمن بالنار واجلنة ويعتقد حبشر 
فال شك أن هذه األقوال املنسوبة إىل نانك تبني اإلنسان ويوم اجلزاء، 

  . صراحة أنه كان يعتقد باإلسالم

  نانك باوا في ديانند البانديت رأي
لقد سبق أن فندنا مجيع اعتراضات البانديت ديانند اليت سجلها عن باوا 
احملترم يف كتابه ستيارـ بركاش، ونرى من املناسب أن ننسخ هنا عباراته 

ستيارـ بركاش عن باوا احملترم ليطّلع عليها السادة السيخ،  منحبذافريها 
عداوة شخصية يف احلقيقة  يكنونليتبني أن البانديت ديانند وأتباعه اآلريني 

لشرف باوا احملترم وجمده، ولكي يتأملوا يف أن كل ما كتبناه حبق باوا احملترم 
ينسجم مع كمال معرفته وعلمه احلق. أما ديانند فقد بذل جهودا دون مربر 

لكن ذلك يف  ،ليثبت أن باوا احملترم كان غبيا وحمروما من العلم واملعرفة
ىل عليه بسبب سواد قلبه. إمنا يفوز اإلنسان بالعلم احلقيقة خطأه الذي استو

مع  -. وهلذا فإن كالم ديانند�احلقيقي واملعرفة احلقة بالتوجه إىل اهللا 
عن املعرفة كل البعد ا وعقيم وبعيد عدمي الربكة جد - ادعائه مبعرفة الفيدا

والعلم. وهو ملطَّخ يف كل أمر باألنانية والتكرب واألفكار السطحية. أما 
 شخص قد استوىل على قلبه يف احلقيقة حب كالم باوا احملترم فيبدو كالم
اهللا وعشقه. وكل بيت من أبياته يفوح بعطر التوحيد. عندما ننظر إىل كالم 
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ي اخليال وواقع يف هوة ديانند يشهد القلب فورا أن هذا الرجل سطح
حبرفية النص وعدمي احلظ وحمروم من النور احلقيقي للزهد وااهدة. التمسك 

نوقن بأن قلب هذا اإلنسان غواص فأما حني نلقي نظرة على كالم باوا احملترم 
يف حبر احلب اإلهلي بعد اجتياز قفر الكلمات السطحية. فمقارنة باوا احملترم 

لبستان األخضر خبشب يابس. إن كلماتنا هذه ليست لتملُّق بديانند كمقارنة ا
واقع قد بيناه شهادةً هللا فقط. واآلن  ألمرٍ هيأحد وال إلحزان أحد وإمنا 

نسجل عبارة ستيارـ بركاش اليت استخدم فيها ديانند كلمات اإلساءة 
  الشنيعة إىل باوا احملترم جلهله احملض وعناده القليب وهي:

   شستيارتهـ بركا

  ٣٥٦ص  ١٩٤٨١المطبوع في أجمير 

صحيح أن أفكار نانك احملترم كانت جيدة إال أنه مل يكن حائزا على 
أي علم. كان يعرف لغة وطنه وهي لغة أهل القرى، أما الفيدا 
والسنسكريتية وقواعدها فلم يكن له أي إملام ا، إذ لو عرفها ملا كتب 

ر" الذي كتبه يف السنسكريتية. "نرو" مكانَ "نرى" ونظري ذلك "الستوت
فكان يريد أن حيشر أنفه يف السنسكريتية أيضا، لكن كيف ميكن إتقان 
السنسكريتية دون تلقي الدروس االبتدائية؟ ولعله أصبح بانديتا بالنظم 
بالسنسكريتية أمام القرويني الذين مل يسمعوا عنها قط. وإمنا فعل ذلك 

                                                           
  م. (املترجم) ١٨٩١حبسب التقومي البكرمي اهلندوسي املوافق  ١
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إذ كان يهمه الصيت كثريا، وإال  طمعا يف كسب السمعة والفخر والصيت
لما اللغة السنسكريتية. ف بأنه ال يعرفلظل يتكلم باللغة اليت يعرفها وقال 

أيضا إلظهار  أنه قام خبداع ماأغلب الظن  فمنكان عنده شيء من التكرب 
. وذلك ألنه إذا كان كتابه غرنتهـ ينتقد الفيدا فهو ميدحه أيضا. عظمته

فلو مل يفعل ذلك ألساء إىل نفسه إذ مل يكن يف هذه احلالة قادرا على أن 
الفيدا. ولذا كان أحيانا ينتقد الفيدا أمام تالمذته  عنيرد على سؤال أحد 

دا. كما وأحيانا أخرى ميدحه أيضا. فلو مل يفعل ذلك لعده الناس ملح
قال: إن برمها مات بعد قراءة الفيدا وإن الفيدات األربعة قصص. والفيدا 

  كل شيء. ب عليمنفسه "برميشور" إن  :ال يعرف الزهد والتنسك، يا نانك
 اء الفيدا كلُّهم؟ وهل كان نانك حيسب نفسه وأمثاله غريفهل مات قر

الفيدات  أما الذي يعد، كلها العلوم نـزفانني؟ أفلم ميوتوا؟ فالفيدا ك
الذين يسمون صلحاء أما السفهاء ه قصة، األربعة قصصا فكالمه هو كلُّ

 قد ال يسع أولئك املساكني مدح الفيدا أبدا. فلو كان نانك احملترمف
اكتفى باالفتخار بالفيدا ملا انطلى خداعه وملا كان يف وسعه إذن أن يرقى 

فمىت كان ميكنه أن يعلّمها  ،يتيةالسنسكر يتعلمإىل درجة املرشد. مل 
اآلخرين. صحيح أن البنجاب يف الزمن الذي ولد فيه نانك كان خاليا 
من علوم السنسكريتية ائيا، وكان متأملا من املسلمني، ويف ذلك العصر 

  بعض الناس.  ١أنقذ
                                                           

   أي مل يدعهم يسلمون. منه ١
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ومل تنتشر طريقته، فمن دأب اجلهلة أم  تهنانك تالمذة يف حيالمل يكن 
يتخذون الناس بعد وفام أولياَء، وبعد ذلك يبالغون يف مدحهم فريفعوم 
إىل درجة اإلله. نانك احملترم مل يكن ثريا ومتموال، لكن أتباعه كتبوا يف 
"نانك تشندر ودي" و"جنم ساكهي" وغريمها أنه كان عاملا كبريا وغنيا. 

وتكلم معه، وكلهم استجابوا له. يف زواج  - وغريه -ك برمهالقد قابل نان
 ،نانك كان كثري من األحصنة واملراكب والفيلة والذهب والفضة والآللئ

وهذا ما ورد. أليس ذلك من التباهي؟  وكانت اجلواهر النفيسة بال حدود،
  لكن يف ذلك ذنب أتباعه وليس ذنب نانك.

سيخ "أدواسي" ومن "رامداس" إىل وثانيا حني تأسست من ابنه سلسلة 
كثريون منهم كالما من عندهم وضموه إىل غرنتهـ. ال "نرملى" قد اخترع

الغورو غوبند سنغ احملترم هو العاشر منهم، وبعده مل يضف كالم  وكان
إال أن مجيع الكتيبات حىت عهد غوبند سنغ، قد مجعت  ،أحد إىل غرنتهـ

كثريا من احلوارات بعد نانك، وبعضهم  يف جملد واحد. فقد كتبوا هم أيضا
 كتب القصص واألساطري اهلندوسية.الكاذبة على شاكلة  صوا القصاخترع
فسهم آهلة وترك أتباعهم العمل وبدأوا أنكبار علمائهم قد صاروا لكن 

كان نانك قد كتب مدح اإلله يعظموم. وهذا األمر أحدث فسادا كبريا. 
، إنا يةأدواسي السيخأتباع فرقة م، اآلن يقول فلو داوموا عليه لكان خريا هل

أم حيظون نرملى حائزون على حياة خالدة أكثر بينما يدعي أتباع فرقة 
يف احلياة فيقولون أم يفوقون اجلميع تر شاهي وسبأكثر. أما أتباع فرقة 
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كان غوبند سنغ احملترم من بينهم شجاعا جدا، حيث كان . اخلالدة
سالفه كثريا وكان يريد االنتقام منهم لكنه مل يكن ميلك املسلمون قد آذوا أ

فاخترع من . القدرة، ويف ناحية أخرى كانت سلطنة املسلمني على أوجها
ا وأمرته بأن يقاتل املسلمني وسوف حيالفه ه سيفًهلة أعطتعنده كالما بأن اإل

وا وكما كان أتباع فرقة "دام مارغي" أطلق .النجاح، فانضم إليه الكثريون
مخسة  هؤالء قأطلَقد  ،مخسة ميمات وأتباع فرقة "تشكرانيت" مخسة سينات

"كيش" أي شعر الرأس الذي  إحداهاكافات،  لوهم خبمسأي قات ؛كافات
"كنغن" أي السوار الذي وحيمي الرأس من ضربة اخلشب والسيف حلد ما، 

يف اليد وهو  أي السوار "كرا" ةوالثانييضعه السيخ األكاليون حتت العمامة، 
لبس فوق األفخاذ " الذي يتبان"كتشهـ" أي " ةحيمي اليد والرأس، والثالث

ولذلك يلبسه األبطال واملصارعون يف  ،اجلري والركض علىويساعد 
ى ها" أي املشط الذي يسوغا"كن ةج أيضا، والرابعاحللبة، وهو حيمي الفر
عد يف املعركة. ولذا أي السكني اليت تسا "و"كاتش ةبه شعر الرأس، واخلامس

بدأ غوبند سنغ هذه العادة حبسب فهمه وعقله. أما يف العصر الراهن فليس 
من الضروري التقيد ا، إال أن األمور اليت اختذت يف املعركة قد جعلت من 

أفليس ذلك  ،فهم ال يعبدون األصنام لكن يعبدون غرنتهـ ؛تقاليد الدين
جامد غري حي ويعبده شيء رأسه أمام أن يطأطئ اإلنسان ف ؟عبادة األصنام

يكل ذلك يف من ع فكما أن عبدة األوثان قد اختذوا صناعة عبادة األصنامد .
األوثان وسيلة كسب العيش فقد قلدهم هؤالء السيخ أيضا. فكما أن عبدة 
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 األوثان يهيئون زيارة األوثان ويقدمون هلا النذور، مثل ذلك يعبد أتباع
طلبون تقدمي النذور له، أي قدر ما حيترم عبدة األوثان نانك غرنتهَـ وي

الفيدا ال حيترمون مثله أصحاب غرنتهـ إياه. وميكن أن يقال إم مل 
يسمعوا الفيدا ومل يقرأوه فماذا يفعلون؟ فلو مسعوه وقرأوا النضم إىل ديانة 

السيخ  الفيدا مجيع أتباع الطريقة الذين ليسوا متزمتني وعنيدين. إال أن هؤالء
قد قضوا قضية اخلبز كثريا، فكما أم قضوها، لو أطاعوا ديانة الفيدا بنهي 

  النفس عن اهلوى لكان جيدا جدا.   

  نانك  باوا كرامات بعض ذكر
@ @

أنه حني خيضع اإلنسان له بقلبه وروحه ونفسه كلها،  �من سنة اهللا 
ويتخذ الفوز بقربه الغاية املنشودة من حياته ويقطع عالقته مع غريه ويفعم 

عالقة به على وجه الفإن ذلك اإلله القادر الكرمي والرحيم ينشئ  ،حببه
 اخاص. ويتجلى عليه بطريقة جديدة تكون الدنيا غافلة عنها. فكلُّ م

جزاًء على إخالصه الكامل وصدقه  ،بعد فينة لفضلُ اإلهلي عزه فينةًيظهر ا
الكامل ووفائه الكامل حبيث يمسك بيده يف املشاكل مثال ويكشف 

ل على أصدقائه نـزلته ومكانته على الذين ال يقدرونه حق قدره، وينـزم
من  ا، ويهب له حظغضبظلَّ الفضل واإلحسان ويبطش بأعدائه املؤذين ب

املعارف والدقائق وينشر قبوله يف العامل ويبارك كل قوله وفعله ويتكفل 
كل عبء عليه ويسد كل حاجاته على حنو عجيب، تسمى كل هذه 
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يكون له، وحني  �. فحني يكون اإلنسان هللا فإن اهللا كرامةاحلاالت 
يكون اهللا له فهو يميل إليه كثريا من عباده الصاحلني، وكل هذه األفضال 

احملترم يف احلقيقة نانك الربانية تعد من كرامات ذلك العبد، فلما كان باوا 
بإحداث التغيري اجللي  �من عباد اهللا املخلصني وكان قد أناب إىل اهللا 

هلية من إظهار الكرامات اليت تظهر على يف حياته، فقد مكَّنته األفضال اإل
  الدوام من عباده املقربني. 

فقد ورد يف نسخة مكتبة "إنديا أوفس" أن القاضي حني أساء الظن بباوا 
أنه ملاذا يقول إنه ليس هندوسيا وليس مسلما، أدرك باوا احملترم  يف احملترم

عل نفسه طاهرا بقوته اخلارقة أفكار القاضي وقال له: إن املسلم الصادق جي
بالصرب والصالح وصدق القول. وال يسبب الضرر  حلىوعفيفا، حبيث يت

مثل هذا  :ألي كائن حي، وال يأكل امليت (أي ال يغتاب أحدا). يا نانك
املسلم يدخل اجلنة مباشرة. فحني قرأ نانك هذه اجلمل شعراً قال مجيع 

بلسان بابا نانك  يتكلم �إن اهللا  :اجلالسني من اهلندوس واملسلمني معا
  )  ٤١- ٣٦، الصفحة أوفساآلن. (من نسخة إنديا 

) أوالمها أن ١فليكن معلوما أن خبطاب باوا احملترم هذا ظهرت كرامتان (
يقول نانك إنه ليس هندوسيا " :بغياب نانكوضع القاضي حني قال يف م

يف الكشف. فأكد للقاضي أنه مل على ذلك الكالم  نانكاطلع  "مسلما وال
كن يقصد ذم اإلسالم وإمنا أراد أن يصرح بأن معظم املسلمني يف الزمن ي

الراهن ميارسون اإلسالم تقليدا وعادة، وال توجد فيهم حقيقة اإلسالم، 
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ن له أن أكل امليت أي فاملسلم الصادق يكون بارا وطاهر الطبع. كما بي
يابه. والقرآن يقول الغيبة ال تليق باملسلمني، إذ كان القاضي قد اشتكاه يف غ

أكْل امليتة، فقد لفَت باوا احملترم انتباه القاضي الغتيابه مع  يساويإن الغيبة 
 �ألن اهللا  ،أكل امليت يساويكونه مسلما: أال تعلم أن اغتياب األخ 

ولَا يغتب بعضكُم بعضا أَيحب أَحدكُم أَنْ يأْكُلَ � :يقول يف القرآن الكرمي
) أما الكرامة الثانية فهي أنه بين له حقيقة اإلسالم، ٢( .�١لَحم أَخيه ميتا

ألن حتقيق طرق التقوى بالصرب واالستقامة واختاذ احلياة الطيبة والعفيفة هي 
وبقية أحكام الشريعة كلها تفصيل هلذا  ،أصل اإلسالم وحقيقته األصلية

  . بإجيازاإلمجال، فعن قريب سنبني حقيقة اإلسالم 
العباءة املقدسة أيضا كرامة عظيمة من مجلة كرامات باوا احملترم. فقد 

مع مجاعتنا. فقد كُتبت  "ديره بابا نانك"رأينا العباءة بأم أعيننا بالذهاب إىل 
عليها آيات القرآن الكرمي حبروف لطيفة ومجيلة حبيث ال تبدو كتابة آيات 

كثرية مجيلة اإلنسان. وهناك دوائر  القرآن ذا اجلمال على القماش من فعل
تبت به بعض اآليات كأا رمست بواسطة فرجار ممتاز. فاألسلوب الذي كُ

رائع.  هو أسلوب بأحرف نافرة يف بعض األجزاء ودقيقة يف أماكن أخرى
يتعجب املرء بالتأمل فيها أنه كيف ووقد وضعت يف مكان مناسب جدا، 

ة ولطف على قماش عادي جدا. وقد كُتبت كل هذه اآليات القرآنية بدق
   :تبت شهادةكُ

  
  
  
  
  

                                                           
 ١٣احلجرات  ١
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  اهللا رسول محمد اهللا إال إله ال

جتذب قلوب القراء إليها بلطفها بصورة خبط بارز وجلي يف موضع 
       ومجاهلا. 

تبدو مجيع تلك الرسوم طبيعية. واألغرب من ذلك أن هذه  ؛باختصار
العباءة ظلت إىل اآلن حمفوظة وسليمة من مئات الكوارث اليت حلت ببلد 
البنجاب هذا. ولذلك كانت هذه العباءة كربى كرامات باوا احملترم. وإن 

فهم ال يقدرون على  ،الذين مل يشاهدوها أو مل ينظروا إليها بإمعان النظر
ة عظمتها. أما الذين سيشاهدوا بتأمل فمن املؤكد أم سيتذكّرون معرف

قدرة اهللا. وال شك أن بيان "جنم ساكهي أكرب" أي جنم ساكهي ائي 
سيمثل أمام أعينهم، حيث ورد فيه أن آيات القرآن الكرمي قد كتبت  ،باال

  .١على العباءة بيد القدرة
ادر يف خالصه مدرسة ى علشرف املولقد أطلعين "سردار سيوا سنغ" 

وأنسخ  ٢٨/٩/١٨٩٥أمرتسر على بعض كرامات باوا نانك يف رسالته يف 
  نص رسالته بعينه وهو:  فيما يلي

                                                           
بأنه سيدخل  ة لبابا نانك إذ تضم نبوءةًيجل ملحوظة: فالعباءة تتضمن كرامة ١

الناس يف اإلسالم بعدد ال حصر له، فبعده اعتنق اإلسالم عشرات املاليني من 
اهلندوس يف اهلند وأسلم سبعون مليون يف الصني وينتشر اإلسالم إىل اآلن بقوة يف 
أفريقيا، وليس من الغريب أن يشيع اإلسالم يف السادة السيخ أيضا ويظهر جاللُ 

 اهللا يف كل مكان. منه
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يف  ١مشاركة نانك نواب دولت خان لودهي والقاضي يف الصالة
يف الصالة، وحني سأله  مهاتركيزوانفصاله عنهما بسبب عدم  "سلطان بور"

قطْعه الصالة قال له غورو نانك: كنت آنذاك النواب دولت خان عن 
تشتري اخليول يف كابول، وأخرب القاضي أن فرسه كانت على وشك 

مهرها، فأقر كالمها فيها وخشي أن يسقط  حفرةٌيف الباحة ت الوالدة وكان
  .يف الصالة ينمركّزأن هذا ما كانا عليه بالضبط وأما مل يكونا 

                                                           

وعند ذكر  ،همعلمملحوظة: بعض السادة السيخ يرفضون إسالم باوا احملترم لعدم  ١
إسالمه يسخطون. أما الذين هم مطلعون منهم على دينهم وعاقلون فهم بأنفسهم 

يف رسالته املؤرخة يف سنغ  يعترفون بإسالمه. انظروا بأي صراحة سلَّم سردار سيوا
ة مع نواب دولت خان والقاضي، بأن نانك احملترم صلى الصال ٢٨/٩/١٨٩٥

فاجللي أنه إذا مل يكن باوا احملترم معتادا على الصالة  ؛مهاتركيزوانفصل عنهما لعدم 
وكان يعترب نفسه غري مسلم ملا صلى مع املسلمني قط. فانضمامه إىل املصلني يشكل 

ك وهذا ليس من عندنا بل قد صرح بذل ،أنه كان يداوم على الصالة علىدليال قويا 
مدرسة خالصه ادر يف أمرتسر. كما على شرف امليف رسالته وهو  سنغسردار سيوا 

" عن ظهر غرنتهـقد حفظ "آد الذي كان - سنغي نرائن ئجاء إىل قاديان السيد ا
من أمرتسر قبل ما يقارب عشر سنوات وألقى خطابا يف السوق قرب مسجدنا  -قلب

ستماع إىل خطابه وقال يف أثناء خطابه حيث اجتمع كثري من املسلمني واهلندوس لال
احملترم كان يداوم على الصلوات اخلمس. فعند مساع هذا احلديث نانك إن باوا 

إال أن املسلمني أيدوا موقفه. وقال: إن كل  ،استشاط اهلندوس غضبا وكادوا يهامجونه
عليه، لكن هؤالء األغبياء غري مطلعني على احلقائق، أما ما أقول فعندي إثباتات قوية 

ومئات اهلندوس واملسلمني يف  .وانصرفوا من هناك مسيئني إليه ،اهلندوس مل يهدأوا
 قاديان يعرفون هذا احلادث. منه
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ومن مجلة الكرامات اليت سجلها سيوا سنغ يف رسالته قوله: هناك موضع 
يعرف بـ"بنجه صاحب" أي الكفة املقدسة،  "حسن أبدال"قرب مدينة 

حيث كان  ،ففي هذا املكان ظهرت قصة نانك مع بابا ويل القندهاري
األخري يقيم جبوار ينبوع فوق اجلبل، وجاء إليه مصادفة غورو نانك احملترم 

مردانه، فالتمس مردانه من غورو أن يأذن له يف إحضار املاء فأذن له، و
وحني صعد مردانه إىل فوق قال له بابا ويلُ القندهاري: إن صاحبك أيضا 

فلماذا مل يفجر املاء هناك؟ فعاد إىل غورو احملترم ونقل  ١كراماتالصاحب 
اء الويل، فغضب له ما مسع فضرب غورو احملترم عصاه وفجر املاء، فجف م

عليه وأراد أن يوقع عليهما اجلبل لكن نانك املرحوم صده بيده، وما زالت 
  هناك آثار مخسة أصابع. 

ومن مجلة الكرامات اليت سجلها سيوا سنغ يف رسالته كرامة تفيد أن باوا 
نانك احملترم ذات مرة حلّى شجرة "ريتة"، ويقول يف رسالته إنه ال يعرف 

                                                           
ألن من  ،صاحب الكرامات أيضا تدل على إسالم باوا نانك عبارةملحوظة: إن  ١

 عقائد أهل اإلسالم أنه إذا ظهر أمر خارق على يد شخص ليس مسلما فال يسمونه
ف بابا ويل القندهاري باوا نانك احملترم ستدراج"، بينما وصاكرامة وإمنا يسمونه "

بصاحب الكرامات فهذا يفيد صراحة أنه عرف يف الكشف أن باوا احملترم من أهل 
ستدراج، كما مل اصاحب ببل وصفه  ،الكرامات بصاحباإلسالم. وإال ملا وصفه 

بابا نانك هو اآلخر. وإن ذهاب مردانه جللب املاء يدل بوضوح  العبارةينكر تلك 
على أن باوا احملترم كان يأكل ويشرب من يد مردانه دون أي كراهية. وكان من 

يف بالد ال يوجد فيها أي أثر دون أكل وشرب املستحيل إقامةُ باوا احملترم ملدة عامني 
 للهندوس كما يف اجلزيرة العربية. منه
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األصلي. بعضهم يقولون يف "دار جيلنج" والبعض اآلخر  مكان تلك الشجرة
يقول "أُرِيسه". ومن هناك يحضر "بادي" أو "بيدي"، وقد أكل هذه 
الفاكهة الكثريون وأنا أيضا أكلتها. وهناك كرامات أخرى كتبها سردار 

يف رسالته لكننا ال نستطيع مع األسف أن نسجلها كلها خشية سنغ سيوا 
كرامات باوا احملترم يف نظرنا عباءة نانك املقدسة وأبياته اإلطالة. فأمسى 

نبوءة غريبة جدا على العباءة وهي كرامة  كالزاخرة باملعارف واحلقائق. وهنا
قلت عنه أي كرامة لكانت وحدها لو مل تكن قد ن أا عظيمة الشأن لدرجة

:  التاليةكافية؛ وهي أنه قد كُتبت مرارا على العباءة آيات القرآن الكرمي
قُلْ هو اللَّه أَحد * اللَّه الصمد * لَم يلد ولَم يولَد * ولَم يكُن لَه كُفُوا �

دأرفع من أن خيرج من بطن  هو أي قل هو اهللا اإلله العظيم الذي �١أَح
امرأة ويولَد. وكل شيء حباجة إليه وهو ليس حباجة إىل أحد. وليس له أي 

مث قريب وال أحد من جنسه من أب وأم وأخ وأخت، وليس له أي كفء. 
أي -  "٢دمجلة "مل يل أحرز الكمال يف كتابة العبارة على العباءة حيث كتب

ه أحدوالتسعني. فقد قال  التسعةمع أمساء اهللا  -أن اهللا ليس ابن أحد ومل يلد
مثال إن اهللا قدوس وهو ليس ابن أحد، وهو قيوم مل يولَد، وهو قادر مل 

قد ذكر هذه الصفات بالتكرار حيث يفهم  ؛. باختصارامرأةخيرج من بطن 
منه اإلنسانُ مبنتهى القناعة أن باوا احملترم قد تنبأ حبق الدين املسيحي، وكأنه 

                                                           
 ٥- ٢اإلخالص  ١
  )الناشر(هذا سهو، والصحيح "مل يولد".  ٢
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ملسيحية ستنتشر بعد ثالمثائة عام يف البنجاب. وحذر أن هؤالء أكد أن ا
عبدة الباطل وكاذبون ويتخذون اإلنسان الضعيف إهلا بدون حق، فحذار أن 

فال تقبلوا دينهم أبدا ألم مكارون كذابون. فحني  ،تنطلي عليكم خدعتهم
لك باآليات نقرأ هذه النبوءة ندرك عظمتها الكبرية، مث من الكمال أنه بين ذ

دخلوا يف اإلسالم يف ذلك الزمن يأن النصح بالقرآنية، ويف ذلك إشارة إىل 
املليء بالفنت. فهذا هو الدين اإلهلي الذي مل يقدم أي إله زائف. كذلك قد 

مرارا أن اهللا هو الذي خلق األرواح واألجسام، املقدسة ذكر يف العباءة 
 اهللا بالدينونة. وهذه اإلشارات تتضمنهاوسيأيت زمان يبعث فيه املوتى ويقوم 

أبيات باوا احملترم، فقد ركز يف بعض األبيات على كون اهللا خالق  أيضا
وكأنه تنبأ بظهور فرقة جديدة يف املستقبل. يتبني  ،دار اجلزاءوعلى األرواح 

وأبياا الكثرية كأنه تنبأ بظهور ديانند وفرقته الضالة املقدسة من العباءة 
فيما فة. فهذه نبوءات سيوقن ا العاقل بنظرة متأنية، وقد تأملنا كثريا املنحر
السر يف كتابة "ال إله إال اهللا حممد رسول اهللا" مرارا على عباءة باوا  يكون

نانك، كما ذكر مرارا أن القرآن وحده كتاب يهدي إىل سبيل اهللا، مع أن 
بأن عباءة باوا احملترم الكتابة مرة واحدة كانت تكفي. وأدركنا السر أخريا 

تتضمن هذه النبوءة أيضا هلذا الزمن املظلم. ألن هذا الزمن املليء بالفنت قد 
ألقى غشاوة على أبصار الكثريين حيث تعبد آهلة باطلة كثرية، فكأن العباءة 
تقول بلسان حاهلا لصاحب كل دين: أين تذهب أيها الغافل! وإىل أي 

ين احلق فتعالَ إىل هنا وآمن بإله تدعو أفكار تنصرف؟ إن كنت تطلب الد
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إليها كلمةُ: "ال إله إال اهللا حممد رسول اهللا"، فهو وحده إله كامل غري فان، 
>ومتصف جبميع الصفات الكاملة.  ،ه عن كل عيبنـزوم <

  نانك باوا على القساوسة هجوم

 وأوقام أمواهلم من احلاضر العصر قساوسة يبذله ما أن الغريب من
 على منها املاليني عشرات من جزءا يبذلون ال األخرى األديان يف للطعن
 ويرضى إهلا الضعيف اإلنسان يتخذ الذي أن مع. فيه والتحقيق دينهم اختبار

 بطن يف البقاء ملصيبة يتعرض بأن للتغيري القابل غريِ األبدي األزيل اإلله حبق
 من كالبشر يولَد مث احليض دماء على يقتات ويظل جنينا أشهر تسعة امرأة
  .الصليب على ويعلَّق القبض عليه يلقى مث جنس طريق
 هذا ألوهية أوال يثبتوا أن املخجلة العقائد هذه أهل على جيب كان 

 مث. الباطل الكفارة مشروع يقدموا أن قبل بالرمحة اجلدير املسكني اإلنسان
 أدىن يهتموا مل هؤالء أن أرى لكنين العجيب، اإلله هذا إىل آخرين أناسا يدعوا
 لدهيانة يف األمريكية اإلرسالية مطبعة من مؤخرا صدرت لقد. بدينهم اهتمام
 ،"امي وايلي" املدير بإشراف الدينية للكتب البنجاب جممع أعمال عن ورقةٌ

 هذا كُتب وقد ."هللا ابنا اإلنسان جيعل الذي املرشد" هو: البارز والعنوان
  :السيخ السادة على للهجوم الورقة هذه بداية يف" غرنتهـ آده" من البيت

"إذا طلع مائة قمر وألف مشس يبقى الظالم الدامس دون غورو رغم 
أي اهلادي واملرشد". مث كتب: "من  ؛هذا الكم اهلائل من النوروجود 

ام هم حكّ ةاملؤسف أن إخواننا السيخ قد اعتقدوا بغري حق أن عشر
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لغورو احلق الذي يستطيع أن جيعل اإلنسان "غورو"، وال يبحثون عن ذلك ا
. مث يتابع قائال: أال إن ذلك الغورو احلق يسوع املسيح الذي ضحى إهلا

بروحه وصار ملعونا من أجل املذنبني، فباإلميان به يتطهر الناس من 
عدوم تالذين  إن :الذنوب". مث يقول موجها اخلطاب إىل السادة السيخ

 تلقّوا منهم النور، هم ال تتوقعون أن تاآلن وإىل (مرشدين) غوروهات
يقدرون على تنوير قلوبكم املظلمة، أما الغورو يسوع املسيح فهو يتميز 

 ؛بالقدرة على تنوير القلوب وتطهريها مهما كانت مظلمة وجنسة. باختصار
عليكم أن تؤمنوا بأن يسوع إله، فسوف تكونون طاهرين وطيبني وينفض 

  .آهلةصبحون من البشر عنكم الذنوب كلها وت
لكن من املؤسف أن هؤالء ال يفهمون أنه إذا كان ال بد من اختاذ  

البشر إهلا فهل قليلٌ أمثال هؤالء اآلهلة يف اهلندوس؟ ملاذا تربأ باوا احملترم من 
دين اهلندوس؟ إمنا ألن فيداهم أيضا حيسب األشياء الفانية آهلةً، وحيسب 

وهو غافل عن ذلك  ،والقمر جديرة بالعبادة املاء والنار واهلواء والشمس
اإلله احلق الذي خلق هذه األشياء كلها. فحني آمن باوا احملترم بذلك اإلله 
احلق الذي تشهد السماُء واألرض على كماله وكونه عدمي املثال، فلم 
يؤمن به فحسب بل نال بركات أنواره أيضا. فمن املستبعد جدا عن 

رة أخرى إىل اآلهلة الباطلة بعد هذا التعليم الذي عقول أتباعه أن يعودوا م
أوتوه. لقد جرب اهلندوس مثل هذه اآلهلة من آالف السنني ومل جيدوا بدا 
من ترك هذه اآلهلة بعد حبث طويل غري عابرٍ. مث إن متين تلك الكيمياء 
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احملترم قد متسك بذلك اإلله الذي نانك الزائفة بعيد عن عقلهم. كان باوا 
ن يكون حاجة أل ه عن املوت والوالدة والذي ليست له أينـزمهو 

يغفر ذنوب الناس، وليس مضطرا لفقدان روحه إلنقاذ أن  ملعونا من أجل
أرواح اآلخرين. لكننا ال نفهم من أي نوع إله النصارى هذا الذي مل خيطر 

أن يهلك نفسه؟ فإذا كان هذا  سوىبباله أي تدبري إلنقاذ اآلخرين 
كني هو يف احلقيقة مدبر األرض والسماء ومالكها وخالقها فإن ألوهيته املس

يف خطر شديد. ال شك أن أمنية التخلص من الذنوب رائعة جدا، لكن 
شخص  هل الطريق الوحيد للتخلص من الذنوب أن نعتمد على انتحار

آخر ونفترض يف نفوسنا أنا تطهرنا من الذنوب؟ وخاصة إن كان هذا 
بنفسه يف اإلجنيل بأنه ليس صاحلا! فكيف يقدر على أن جيعل اإلنسان ي قر

اآلخرين صاحلني؟ فاحلقيقة األصلية للنجاة معرفة اهللا وعبادته. فالناس الذين 
وقعوا يف جحيم سوِء الفهم بأن اهللا هو جنْل مرمي، أىن هلم أن يرجوا النجاة 

أصل العذاب، فهي احلقيقية؟ إن أخطاء اإلنسان العملية واالعتقادية هي 
من احلجر  خيرج الشرراليت سوف تتمثل نارا نتيجة غضب اهللا. فكما 

خلق ألسنة النار نتيجة ضربه الشديد، كذلك فإن ضربة الغضب اإلهلي ست
من تلك العقائد الباطلة واألعمال الفاسدة. وتلك النار نفسها سوف تلتهم 

حظون أن النار أصحاب العقائد الباطلة واألعمال السيئة، فكما تال
فباجتماعهما يقضى عليه..  ،الصاعقة تقترن بنار قد الداخلية لإلنسان

 ا بنار العقيدةكذلك متاما فإن نار غضب اهللا ستحرق اإلنسان باقترا
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يف قوله يف القرآن الكرمي:  �الباطلة واألعمالِ السيئة. وإىل هذا يشري اهللا 
إمنا هي  ؟أي ما هي جهنم .�١تطَّلع علَى الْأَفْئدةنار اللَّه الْموقَدةُ * الَّتي �

نار غضب اهللا اليت ستحل على القلوب. أعين القلوب اليت فيها نار األعمال 
السيئة والعقيدة الباطلة، سوف تشتعل ألسنة نارها بنار الغضب اإلهلي. 

إن وباندماج نوعني من النار سيتم القضاء عليهم كما يهلك اإلنسان 
من ابتعد عن نار االعتقاد الباطل والعمل السيئ أما الصاعقة.  بتهأصا

نتيجة وليست عقائدهم صحيحة يفوز بالنجاة. إن الذين يعيشون وف سف
معرفة اهللا احلقة، وال هم يرتدعون عن األعمال السيئة، بل يتجاسرون عدم 

على ارتكاب الذنوب اعتمادا على كفارة كاذبة، أىن هلم أن حيظوا 
جاة؟ فهؤالء املساكني مل يفهموا حىت اآلن أن يف داخل كل إنسان بالن

جذوة من النار وعينا للنجاة، فبانطفاء جذوة النار تفور تلقائيا عني النجاة. 
فلو  .فسوف يري اهللا يف ذلك العامل كلَّ هذه األمور يف صورة حمسوسات

مواجهة  خجال كان النصارى يعرفون هذه الفلسفة احلقة ملا استطاعوا
الفسق والفجور واملكر  أنواع رغم ارتكام آالف ،أحد. فاالدعاء

بأم قد تطهروا من الذنب ملن الشطارة الغريبة. الدين الذي  ،واخلداع
قد أبطل مجيع أنواع العبادة واحلسنات  يتخذ املبدأ بأن املسيح بانتحاره

أي حاجة إليها.. واألعمال الصاحلة وجعلها عدمية اجلدوى وأنه مل تبق لنا 
فهل نتوقع من أصحاب هذه العقيدة أن يرغبوا يف عبادة اهللا ويتركوا 

                                                           
 ٨- ٧ :اهلمزة ١
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بصدق القلب مجيع السيئات؟ فإذا كانوا بتمسكهم ذه العقيدة املخجلة 
يرتكبون أنواع الغفلة واخلداع واألعمال غري الشرعية فمن الغريب أم ال 

ل يتهمون اآلخرين بضعف ب مطلقا،ثون مصيبتهم يبكون على حاهلم وال ير
م عميانا. حنن نقول صدقا وحقا بأنه لو كان القدر املوجود البصر مع كو

يف أبيات باوا احملترم من مضامني رائعة يف بيان التوحيد اإلهلي والوحدانية 
احلقة موجودا يف األناجيل احلالية لسررنا كثريا. لكن أىن ملثل هذه الكتب 

ت كثريا عن سر املعرفة اإلهلية احلقة وعبادة اهللا احلقة اليت قد ابتعد ،الزائفة
والنجاة احلقيقية، أن تضم احلقائق واملعارف احلقة! فاألغبياء يرددون كل 

 ،املسيح واختاذ اإلنسان الفاين إهلا حني وآن كلمة الكفارة وانتحار
ويدعون بذلك أم ختلَّصوا من إحراز األعمال الصاحلة كلها. صحيح أن 
التضحية بالروح من أجل عباد اهللا وبين البشر وحتمل األمل لصاحل الناس أمر 

يف البئر  حممود للغاية، إال أنه ليس من اجلدير باحلمد أبدا أن ينقذف املرء
لِّص الناس مبوته. ال شك أن ا منه بأنه سيخاعتمادا على اخليال الباطل زعم

أي أن خيدم املرء عباد اهللا بأسلوب معقول، وأن -طريقة التضحية بالروح 
يف مصلحتهم وأن يبذل قصارى اجلهد من أجل خريهم  أنفاسهيبذل مجيع 

صحيحةٌ؛ إال أنه ليس صحيحا البتة أن  -حىت جيود بروحه يف سبيل ذلك
يشنق نفسه مث يتصور أنه ذا يشج رأسه حبجر، أو يغرق يف البئر، أو 

احملترم نانك البشر. فليفهم النصارى أن باوا  بينالتصرف السخيف يفيد 
كان قد عرف جيدا مجيع سبل النجاة احلقيقية. كان يؤمن بأن الفوز 
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القدوس مستحيل إال ببذل اجلهد والسعي، كما كان يدرك أن  قرب ذلكب
 زيد ال يفيد غريها. فانتحار يريد من كل نفس تضحيتها ال تضحيةَ �اهللا 

بكرا. فاحلق أن الذين يكونون هللا فهم الذين وحدهم يفوزون بقربه، وإن 
  الذين يوصدون أبواب كل جناسة فلهم تفتح أبواب ذلك القدوس حصرا. 

  ؟ما هو اإلسالم

حني انتهينا من إثبات أن باوا احملترم كان يف احلقيقة من أولئك الصاحلني 
أشرق على قلوم نور اإلسالم، بقي الرد على التساؤل: ما  األطهار الذين

أودعه كماال  ،بعد أن خلق كل شيء �هو اإلسالم؟ فليكن معلوما أن اهللا 
ه يناسب خلقه، وهو العلة الغائية من وجوده. وتتحقق قيمة كل شيء وقدر

عند بلوغه كمالَه. فالثريان مثال تتميز بكمال احلرث والسقي ومحل األثقال، 
أما اخليول فتتميز بكمال ركوب الناس حبسب مشيئتهم. وإن كان بلوغ 
هذه احليوانات كماهلا ضمن قدراا، إال أن ذلك الكمال يتحقق نتيجة 

ربزون يف هذه يألم بالترويض والتعليم  والفرسان املهرة،تعليم الفالحني 
احليوانات املواهب الفطرية مبا يوافق طبعهم. فبموجب هذه القاعدة ال بد 

، ما من اإلميان بأن اإلنسان هو اآلخر قد خلق بقصد احلصول على كمالٍ
ألنه إذا كان أي شيء يف الدنيا مل ي عدخلق عبثا وباطال، فكيف ميكن أن ي

لقة ويتمتع بقدرات رائعة عدمية الذي هو حيوان نادر اخل - خلق اإلنسان
عدمي الفائدة وباطال؟ فال يظن أن أروع كمال اإلنسان أن يعيش  -املثال
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والشرب متمتعا بكل أنواع الترف من لذات الثروة واحلُكم. ألن  لألكل
احليوانات األخرى أيضا تشاركه يف مثل هذه اللذات. وإمنا كمال اإلنسان 

 القوى اليت يتميز ا عن غريه، وإن كمال دين يتوقف على إحراز الكمال يف
تجلى اإلنسان أن ييف كل قوة له. وأن تكون كل طاقة طبعية له ينبوعا  هملعان

  للدين، وتلك القوى هي:
العقل والعفة والشجاعة والعدل والرمحة والصرب واالستقامة والشكر 

مة واحلياء واحلب واخلوف والطمع واحلزن والغم واإليثار والسخاء واهل
والسخط والغضب واإلعراض والرضا والشفقة والتذلُّل واحلمد والذم 
واألمانة واإلميان والصدق والعفو واالنتقام والكرم واجلود واملواساة والذكر 

واحللم والشدة والفهم والفراسة  عطفوالتصور واملروءة والغرية والشوق وال
وارح الذوق واُألنس والدعاء والتدبري والتقوى والفصاحة والبالغة وعمل ج

والنطق واإلرادة والتواضع والرفق واملداراة والتحنن والوفاء وحسن العهد 
وصلة الرحم والوقار واخلشوع واخلضوع والزهد والغبطة واالبتكار 
والتعاون وطلب التمدن والتسليم وشهادة الصدق والرضا بالقضاء 

بالعهد والتبتل والطاعة  واإلحسان والتوكل واالعتماد والتحمل والوفاء
واملوافقة واملخالطة والعشق والتفاين والتطهر والتفكري وحفظ اإلدراك 
والبغض والعداء واحلسرة واإلخالص وعلم اليقني وعني اليقني وحق اليقني 
واجلهد والتوبة والندم واالستغفار وبذل الروح واإلميان والتوحيد والرؤيا 

  .           والكشف والسمع والبصر واألخطار
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 هذه الصفات كلها توجد يف اإلنسان وحده وال يشاركه فيها حيوان
أن  -يف الظاهر- فكر آخر. وميكن أن يقول شخص ال يعتاد التدبر والت

بعض احليوانات األخرى شريكة يف كثري من هذه القوى. مثل احلب أو 
ورية فقط إال أنه يتبني بإمعان النظر أن هذه املشاركة ص ،اخلوف أو العداء

ه غري حقيقية. فحب اإلنسان وخوفه وعداوته مثرة لعقل اإلنسان ومعرفت
وجتربته. فلما كانت احليوانات األخرى ال متلك العقل واملعرفة والتجربة 

فأىن هلا أن حتظى بنتيجتها؟ وهلذا السبب ليست هناك اية حلب  ،كاإلنسان
درجة العشق. حىت إن  يبلغ حب اإلنسان تدرجياواإلنسان وخوفه وعدائه، 

حبه يعشش يف قلبه وخيرقه ليتسرب إىل الداخل، وأحيانا جيعله شبه جمنون. 
وال يتوقّف عند احلبيب فحسب بل اإلنسان حيب أصدقاء حبيبه أيضا وحيب 

، وحيب اخلصال واألوضاع اليت توجد يف حبيبه مدينته اليت يعيش فيها
كذلك ال يقتصر عداء اإلنسان احلبيب، وحيب البلد الذي يقيم فيه حبيبه. 

أيضا على شخص واحد بل يبقى تأثريه أحيانا يف أجيال كثرية. كذلك ينتج 
يصيبه خوف اآلخرة أيضا. فليست  خوف اإلنسان من دوافع بعيدة حىت

قوى احليوانات األخرى من منبع القوى اإلنسانية نفسه ومصدرها، بل إا 
وكل ما أعطي لإلنسان فهو  ا،من تلقاء نفسهخواص طبعية تظهر منها 

  خيص اإلنسان وحده. 
اليت أعطيت  آنفامن القوى املذكورة  - فليكن معلوما أن بذل كل قوة

كل  وحتريك ،يف سبيل اهللا يف حملها وحسب مرضاة اهللا ورضوانه - لإلنسان
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قوة حبسب مرضاة اهللا وابتغاء رضوانه وتسكينها أيضا حالة يسميها القرآن 
بلَى �يقول يف تعريف اإلسالم يف القرآن الكرمي  �. ألن اهللا الكرمي إسالما

ههجو لَمأَس ن١م ِسنحم وهو لَّهف اإلنسان نفسه بكامل وقْ أي أنّ �٢ل
أي إزاحة  ،معرفته إىل حد اإلحسان يف وصولهمث  �قواه يف سبيل اهللا 

حجفهذا هو اإلسالم حصرا. فال  ؛�كأنه يرى اهللا  ب الغفلة، لدرجة
نستطيع أن نصف أحدا باملسلم إال إذا نذر مجيع قواه يف سبيل اهللا ووظَّفها 

حبيث ال تعمل أي قوة حبسب هواها. فالواضح  �يف حملها امتثاال ألوامره 
أن احلياة اجلديدة تنال بالتغيري الكامل فقط. ويستحيل حتقُّق التغيري الكامل 

 - اليت تشكل لب إنسانيته ومغزاها - ع قوى اإلنسانإال إذا خضعت مجي
للطاعة اإلهلية. أما إذا صارت مجيع القوى خاضعةً لطاعة اهللا وبدأت تسري 
يف خط االستقامة خبواصها الطبيعية، فهذا الرجل سيسمى مسلما. إال أن 
جناح كل هذه القوى يف مطالبها جناحا تاما ونيلها االعتدال املطلوب 

 اهللا همستحيل وال ميكن دون تعليم �ت رداء رضوان اهللا باختفائها حت
ل من اهللا يف العامل كتاب يعلّم العباد نـز. فكان من الضروري أن يهوتأييد

طريق اإلسالم. فكما نروض حيواناتنا من خيول ومحري وثريان لنظهر 
ىل كفاءاا اخلفية، ونسيرها حبسب مبتغانا، كذلك متاما فإن اهللا يلتفت إ

                                                           
١ عرف ويتميز عن مئات  ملحوظة: إن الوجه يف اللغة العربية هو الثغرفلما كان اإلنسان ي

فإن املراد من الوجه يف هذه اآلية جمازا ذات اإلنسان وقواه هلذا  ،املاليني من البشر بالوجه
 ه. منهإنسانيت احليوانات األخرى، فكأن تلك القوى وجهاليت يتميز ا عن 

 ١١٣ :البقرة ٢
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أحد الكمل ة طييب الطبع إلظهار قواهم الطبيعية، ويصلح اآلخرين بواسط
ه، لينصرفوا إىل طاعته. فهذه هي السنة اإلهلية منذ القدم، يبإنزال الوحي عل

 ولقد ظل اهللا يعلِّم يف كل زمن على الدوام طريق اإلسالم حبسب كفاءات
  ذلك الزمن. 

كان  ،ويف بلد معني ةمعين أمةن إىل فلما كان األنبياء السابقون يبعثو
قلما كانت تطرأ احلاجة إىل اإلصالح وجممال وناقصا، و اتعليمهم بدائي

أحرزت منوها  قد بسبب قلة عدد القوم. فلما مل تكن شجرة اإلنسانية
كانت الكفاءات أيضا ضئيلة ومل تكن تتحمل التعليم السامي،  ، لذاالكامل

 ا وسيئاتمث جاء زمن تطورت فيه الكفاءات لكن األرض امتألت ذنوب
ن اهلند غاب عوعبادة للخلق. وكان التوحيد الصادق والصالح احلق قد 

قد اندفنت مم وكانت مجيع األ ،اوس واليهود والنصارىمن عند اختفى و
اإلسالم  مـل والثوائر النفسانية. ففي ذلك الزمن علَّم اهللا العالَحتت الضال

. كان �الكامل بإنزال القرآن الكرمي على نبيه املقدس حممد املصطفى 
األنبياء يف املاضي يأتون إىل قوم معني وكانوا يعلِّموم بقدر كفاءام 

م تعاليم اإلسالم اليت ال يطيقوا، هلذا كان فحسب، فلم يكونوا يعلِّمو
من  إسالمهم يظل ناقصا، وهلذا السبب مل يسم تلك األديان باإلسالم. أي

فكان  ،�أما الدين الذي جاء يف العامل بواسطة نبينا املقدس حممد املصطفى 
يستهدف إصالح العامل بأسره، ويتوخى التعليم املوافق جلميع الكفاءات، لذا 

وحده  وهوارنة مع األديان األخرى. مق هو األكمل واألمتصار هذا الدين 
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، كما بالكاملمسي باإلسالم بصفة خاصة، ووصف اهللا هذا الدين وحده 
الْيوم أَكْملْت لَكُم دينكُم وأَتممت علَيكُم نِعمتي �ورد يف القرآن الكرمي: 

وملا مل تكن األديان السابقة كاملة وكانت  ١.�ورضيت لَكُم الْإِسلَام دينا
 �على شاكلة قوانني ختص قوما معينا أو زمنا معينا فلم يسمها اهللا 

بعثوا إىل مجيع األقوام،  ،اإلسالموكان يتحتم كذا. ألن أولئك األنبياء مل ي
، وكانوا يهتمون بإصالح خاصةبل كان كل واحد قد بعث إىل قومه 

 ؛ قومهم، ومل تكن مهمتهم إصالح مجيع فروع اإلنسانيةالسيئة املتفشية يف
ألم كانوا يعاجلون قوما معينا فقط مصابا بأمراض ومشاكل معينة، وكانت 

أيضا ناقصة. ذلك ألن أهداف  كتبهموقد بقيت  ،قدرام أيضا ناقصة
التعليم احنصرت يف أقوام معينة، أما اإلسالم فجاء للعامل بأسره ولكافة 

لعامل كله مبن فيهم العامة الكامل لصالح اإليهمه القرآن ، وكان الكفاءات
واخلواص واحلكماء والفالسفة؛ هلذا عالَج القرآن الكرمي مجيع قوى اإلنسانية 

. وذلك ألن القرآن الكرمي �وأراد أن تكون مجيع قوى اإلنسان فداء هللا 
وهلذا كفاءات اإلنسان ويتوخى إصالح كل كفاءة. مجيع يستهدف إصالح 

مجيع  �ألنه قد حتققت على يديه  ،خامتَ النبيني �السبب وحده جعل نبينا 
املهمات اليت مل تتحقق على يد أي نيب سابق. فلما كان القرآن الكرمي 
خياطب مجيع كفاءات البشر وكان قد أُنزل إلصالح العامل بصفة عامة، هلذا 

ومل  ،الكرمي اإلسالمحييط جبميع جوانب اإلصالح. وهلذا مسي دين القرآن 

                                                           
 ٤املائدة  ١
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ألن مجيع تلك األديان كانت ناقصة  ؛حيز أي دين آخر لقب اإلسالم
إذا كانت هذه هي حقيقة اإلسالم فال أحد من العاقلني  ؛وحمدودة. باختصار

ا. غري أن دعوى اإلسالم أعلنها هذا مسلممن أن يسمى يشعر بأي عار 
ى هذه الدعوى العظيمة، الدين القرآين وحده، وهو الذي قدم الدالئل عل

  فالقول بأين لست مسلما يساوي التصريح بأن ديين ناقص. 
إنين أجد لزاما علي البيان هنا أن السعادة والطمأنينة الصادقة اليت طَلَبها 

غري اإلسالم.  مقامال ميكن حتققُها يف أي  ،قد جعل كل إنسان طالب الدين
كيف ميكننا االنتقال من هذا العامل املليء  :فحني نتأمل يف السؤال املهم

فإن روحنا اليت حتب الراحة الكاملة الصادقة، ترد ؟ بالفنت بالطمأنينة الصادقة
 سعادتنا الكاملة والدائمة تتطلب أمرين:  إن :فورا

تسبب  : أن ال نتمسك بعالقات فانية يف هذا العامل الفاين لدرجةاألول
  ا. مغادرتنا هلا عذابا أليم

يف احلقيقة على مجيع هذه األشياء. فكما يغادر  �: أن نؤثر اهللا الثاين
كذلك علينا أن  ،وينتقل إىل مدينة أخرى له اإلنسان مدينة إثر سفر خمطط

فإذا  ؛جر متاما احلياة الدنيا عن طيب خاطر ونقبل كل أمل من أجل اهللا
هو اإلسالم؟ أال إمنا فعلنا ذلك وضعنا بأيدينا حجر األساس جلنتنا. فما 

فنيها وندخأخرى ل يف حياة اإلسالم أن نتخلى عن هذه احلياة السفلية ون
جديدة طاهرة، وهو مستحيل ما مل تكُن مجيع قوانا فداًء يف سبيل اهللا. 
فبالتمسك مببادئ اإلسالم تنال احلياة اجلديدة، وحيظى اإلنسان بأنوار 
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يثق ا. أال إن اهللا موجود سمن األغيار  أظن أن أحداال وبركات إذا بينتها ف
وإن اإلميان به وكونَ املرء له يف احلقيقة إمنا هو الطريق الوحيد الذي امسه 
 اإلسالم. وال يسلك هذا الطريق إال الذي يلقي يف قلبه تأثريا قويا خلشية اهللا

م يعلِّ. أكثر الناس يتمنون النجاة باتباع طرق سخيفة، لكن اإلسالم احلي
وهو أن  ؛يف احلقيقة منذ األزلنفس الذي حدده اهللا تعاىل  طريق النجاة

يبحث املرء عن مكان قربه باعتقاد صادق وأعمال طيبة وباستغراق يف نيل 
ألن العذاب يكمن يف  ؛، ويسعى للحصول على قربه ورضوانه�رضاه 

ة نصوح بتوب �فحني يتقرب املرء إىل اهللا  ؛واالبتعاد عنهتعاىل غضب اهللا 
وباختاذ طريق احلق وإحراز االتباع الصادق وبتقبل التوحيد الصادق وينال 
مرضاته، عندئذ يبعد عنه ذلك العذاب. أما السؤال كيف يتورط اإلنسان يف 

فإمنا جوابه أن اإلنسان يقع يف األفكار  ؟املعتقدات الكاذبة واألفكار الباطلة
 ،على وجه كاملاحلق ع الوحي اإلهلي اخلاطئة والعقائد الباطلة حني ال يتب

فمن اجللي أن اإلنسان ال إنسان آخر مثله. قة أو أفكار بل يتبع أفكاره املختلَ
ألن السهو والنسيان غالب على طبعه، مث كيف ميكنه  ،يسعه اجتناب اخلطأ

اجتنابه على مثل هذا الطريق الدقيق جدا وهو مصاب بالثوائر النفسانية 
هلذا فقد طأطأ مجيع الطالبني الصادقني والصاحلني احلقيقيني رءوسهم  ؟اأيض

تصديقا بأن اكتشاف طرق رضوان اهللا حباجة إىل وحيه وإهلامه. فاملسألة 
املهمة واألساسية لطالب احلق أن حيصل له اليقني الكامل بوجود اهللا يف كل 

وغيب الغيب  جدا اخلفي بذات اهللاحال. لكن اإلنسان ال يستطيع أن يوقن 
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ووراء الوراء على وجه كامل مبجرد مساعيه وبعلمه ومعرفته املختلقة. بل 
 ؛إن املساعي من طرف واحد تؤدي أخريا إىل الشك والوهم وإنكار البارئ

ألن الذي ينشغل يف طلب اهللا ملدة عشر سنوات أو عشرين سنة أو مخسني 
لسماء بضرورة اخلالق سنة وسلَّم بالنظر إىل عجائب قدرة اهللا يف األرض وا

هلذا الترتيب األحسن والتركيب األبلغ واألشياء املليئة باحلكمة، فينشأ لديه 
حىت ال يكون اعتماده تعاىل أيضا،  اهللا طبعا رغبةٌ يف أن يعثر على أثر من

حىت  - على أفكار خمترعة. لكنه حني ال يتلقى أي صوت من ذلك اخلالق
فإن اليقني الذي كان  ؛وال تظهر له أي آية -بعد قضائه مدة طويلة يف طلبه

وسيكون حاله األخري أسوأ من  ،قد حنته بعقله سينهدم كبناية قدمية منهارة
ألن من فطرة اإلنسان أنه إذا حبث عن شيء بكل قوة وبذل كل  ؛األول

سعي ومل يدخر جهدا يف البحث والطلب، ومع ذلك مل يتيسر له ذلك 
وال سيما إذا كان يبحث  قائما، بوجود ذلك الشيءفال يبقى إميانه  يء،الش

م بقلقه هذا. فإذا مل ـعالالطّلع على اضطرابه ومساعيه وذلك  امل عن ذات
يأت أي رد منه فسوف يؤدي بالتأكيد إىل الرفض واليأس. فالثابت مبوجب 

  هذا البحث أن اليقني الصادق باهللا تعاىل مستحيل دون وحيه وإهلامه.
األديان  مقارنة بني - مقابل بعضها - ونكتب ،عيار كل دينواآلن نقدم م

  ونترك للقراء أن مييزوا احلق من الباطل. واإلسالم واملسيحية ةاآلريالثالثة: 

====  
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  الفطرة ميزان في بين األديان المقارنة

  اإلنجليزية الحكومة منة وذكر
@ @

 واختبارها األديان لفحص فرصة بلد أي لسكان تتسىن أن املستحيل من
 وإن. واهلند البنجاب بلدنا يف لنا تسنت مما أفضلَ الصادق الباطل من ومتييز

 احلكومة متكينه الفرصة هذه تأمني خبصوص � اهللا منن من املنة األوىل
 احلكومة هلذه القلب بصدق نشكر مل وإن. هذا بلدنا احتالل من الربيطانية

 رسالة وتبليغ الدعوة نشر فرصةُ لنا تسنت قد املبارك بوجودها اليت احملسنة
 وكافري اجلميل ناكري سنكون ملك؛ ألي حىت قبلنا تسنح مل اليت اإلسالم
 جيدي ال مبا الرأي حرية أعلنت قد للعلم احملبة احلكومة هذه ألن. النعمة

 أننا العجيب من أفليس. معاصرة حكومة أي يف نظري ذلك عن البحث
 لنا تيسريه يستحيل مبا لندن أسواق يف اإلسالم تأييد يف الوعظ إلقاء نستطيع

 الكتب لنشر أمة لكل احلرية متنح مل احلكومة وهذه بالذات؟ املعظمة مكة يف
 العلوم نشر خالل من مجاعة كلَّ بنفسها ساعدت قد بل فحسب، والدين

 هلذه املنة هذه كانت وإن. والتربية بالتعليم العامل عيون فَتحت وقد والفنون،
 أموالنا القلب بصدق حتمي أا ا، إذ يستهان بسيطة ليست احلكومة
 مات قد فائدةً احلرية ذه وتفيدنا املستطيع، جهد وأرواحنا وأعراضنا
 األخرى منتها أن إال قبلنا؛ هلا متعطشني اإلنسانية مواسي من الكثريون
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 هم الذين -الغابة وحوش جتعل أن على حترص أا هي شأنا منها األكرب
. العلوم أنواع إياهم بتعليمها ومثقفني، وذلك متعلمني -فقط باالسم أناس
 أحرزوا قد وضعا والدواب األنعام إىل أقرب كانوا الذين أن نالحظ حنن
 وقد للحكومة، املتواصلة اجلهود نتيجة والفهم والفراسة اإلنسانية من حظا
 إن. العلوم على احلصول بعد يتولد نور والعقول القلوب معظم يف تولد

 كمثل العلوم هذه فمثل. العامل يف انقالبا أحدث قد املعلومات نطاق اتساع
 نور حلَّ قد كذلك. املاء منه مير وال دون البيت ليدخل النور منه مير زجاج
 اهللا إىل والتوجه لإلخالص املصفى املاء أن إال واألذهان، القلوب يف العلم
 ليس ذلك لكن. بعد يدخلها مل طيبة مثارا وتثمر الروح شجرةُ به تنمو الذي

 أو مفقودة زالت ما احلقة للروحانية املولِّدة األسباب ألن احلكومة، ذنب من
 ما، نوعا أيضا واخلداع املكر تقدم قد العلوم بتقدم أنه الغريب فمن. قليلة
 كثريا، قلَّت قد اإلميانية البساطة إن تحتمل، ال وساوس يواجهون احلق وأهل

 يف ساما تأثريا أثَّرت قد الدينية املعلومات متاشيها ال اليت الفلسفية واألفكار
 دون فعال التأثري هذا تفادي وإن. اإلحلاد إىل وتدفعهم احلديثة، العلوم متلقي
 هذه مثل يف ترك من على أسفا فيا. جدا صعب دينية مبعلومات الناس تزود

 إال واحلقائق، الدينية باملعارف إملام أي عنده ليس حنيٍ يف والكليات املدارس
 البشر، نوع بين تواسي اليت اهلمة عالية احلكومة هذه إن نقول أن ميكن أننا
 الذي - البلد هذا سكان قلوب أرضيةَ الشخصية املساعي ببذل طهرت قد

 وأنواعِ برية، وأعشاب شجريات من - اخلرب كالقفر صار قد كان
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 األوان آن وقد. األرض بكثرا وغطَّت طالت قد كانت اليت األعشاب
 اقتربوا فالذين. السماوي باملاء تروى مث تزرع فيها بذور الصدق، أن بالطبع

 على جيب. جدا سعداء السماوي الغيث من املباركة احلكومة هذه بواسطة
 جهودا الصادقة لطاعتها ويبذلوا إهليا، فضال احلكومة هذه يعدوا أن املسلمني
 من أليس اإلحسان؟ إال اإلحسان جزاء فهل. لآلخرين قدوةً ليكونوا
 ويظهر واحد كل يفكر أن ينبغي واحلسنة؟ بالرب احلسنة ترد أن الواجب
 الناس من أحد حق تضييع تريد ال اإلسالمية الشريعة إن. الطيبة خصاله

 القلب بصدق وطاعتها احملسنة احلكومة هذه مع التعامل جيب هلذا وإحسانه،
 هذه هي ديننا نور لنشر � اهللا هيأها وسيلة أول ألن النفاق، بدافع ال

  . احلكومة
 ألن املطابع، كثرة هي األديان ملعرفة بلدنا يف ظهرت اليت الثانية والوسيلة

 مرة النور ورأت احلياةَ استعادت األرض يف دفينة شبه كانت اليت الكتب
 زي مرتديا ظهر قد أيضا اهلندوس فيدا إن حىت. املطابع هذه بواسطة أخرى

  . والعامة احلمقى قصص وافتضحت جديد، من ولد فكأنه اجلديدة، األوراق
 إىل الكتب وانتقالُ الرائع الربيد ونظام الطرق فتح هي الثالثة والوسيلة

 كل. البالد تلك إىل البلد هذا من وانتقاهلا البعيدة، النائية البالد من البلد هذا
 إلحقاق احلق، ظهرت قد بلدنا يف بفضله اهللا هيأها اليت الوسائل هذه

 هذه طريق عن الفوائد هذه كل كسبنا وقد احلرية، مبنتهى منها ونستفيد
  . هلا دعاٌء تلقائيا قلوبنا من وينبعث. النية صاحلة احملسنة احلكومة
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 يسيء دينا والعاقلة املتحضرة احلكومة هذه تعتنق ملاذا أحد: سأل إذا أما
 إهلا؟ اإلنسانَ باختاذها احلق، لإلله املتغري وغري والقدمي البديهي اجلالل إىل

 يفْرطون وامللوك السالطني أن التساؤل هو هذا على الرد أن املؤسف فمن
 هذا يف والتفكر التدبر قوى مجيع تصرف مث ومن البلد، بشئون باالهتمام

 وبالتايل. باآلخرة باالهتمام الشعب مصاحل محاية هلم تسمح وال اال،
 احلق عن البحث روح على املنقطعة وغري املادية املستمرة املطالب تستويل
 انتباه بفضله اهللا يلفت أن من نيأس ال ذلك ومع اإلهلية فتتضاءل، واملعرفة

 اهللا نسأل كما فنحن. أيضا املستقيم الصراط إىل اهلمة عالية احلكومة هذه
 أن املستبعد من وليس. أيضا آلخرا ندعو الدنيا، حسنات احلكومة هلذه

  .الدعاء تأثري نالحظ
 يف وتتصادم لبعض بعضها ليتصدى انربت قد الكبرية الثالثة األديان إن

 وأتباع. احلق عن الباطل لتمييز كثرية وسائل فيه ظهرت قد الذي الزمن هذا
. حق وعلى صادق حصرا دينهم أن يدعون الثالثة األديان هذه من دين كل
 على ليس دينه أساس أن بلسانه لإلقرار يستعد أحد ال أن العجب يثري ومما

 معارضينا قلوب بأن واحدة للحظة حىت أوقن ال لكنين. الصدق مبادئ
 ويلمع يتجلى أنه الصادق الدين عالمات أبرز فمن. ألسنتهم تدعيه ما توافق
 سائر وضعت لو لدرجة أنْ صدقه، دالئل حنن نبني أن قبل بنفسه ويتألق
 على عاقل أي يقدر وال الظالم، يف واقعة وكأا كلُّها بدت مقابله األديان

 دين لكل األساسية املبادئ على النظر ألقى إذا إال بوضوح الدليل هذا فهم
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 املقارنة بإجراء األديان تلك يتحرى أن ينبغي أي املخترعة؛ دالئله عن بعيدا
 على اخلارجية الدالئل حواشي يضيف وال اهللا تعاىل ملعرفة مناهجها بني

 الدالئل ويتبني عن بتجريده بل اإلهلية، املعرفة خبصوص دين أي عقيدة
 الذايت، الصدق بلمعان يتميز دين أي ويتدبر اآلخر مقابل دين كل بوضع

 الذي الطريق على اطالعها رد إليه تنجذب القلوب أن ميزة منها أي ويف
 اآلرية،١ هي: آنفا ذكرتها اليت الثالثة واألديان. اهللا تعاىل ملعرفة بينه

 فهي األديان الثالثة هلذه حقيقية صورة رسم أردنا فإن. اإلسالم٣ املسيحية،٢
  : يلي كما

. الذاتية وقدرتهبقوته  ألوهيته تستقيم أن يستحيل إله اآلري الدين إله إن
 ليس كلها احلق اإلله قدرات فإدراك. بيده خيلقها مل كائنات يف كلها فآماله
 قليل إله فهو اليد؛ أصابع على فتعد اآلريني إله قدرات أما إنسان، بوسع

 القول نستطيع فال كثريا قدراته مدحنا وإذا. حمدودة كلها قدراته إذ الثروة،
 أحد: سأل وإن كالبنائني، مثله القدمية األشياء تركيب يعرف أنه من أكثر
. شيء ال: األسف مبنتهى اجلواب فيكون عنده؟ من يضيفه شيء أي

 واألجسام املوجودة األرواح تركيبه يف ينحصر قدراته منتهى إن باختصار؛
 يف له دخل ال كمثله تعاىل اليت الوجود واجبة واألزلية القدمية الصغرية
 هذه أن على الدليل تقدمي املتعذر فمن. مشكِّل أو مركِّب جمرد فهو. خلْقها
من تلقاء  قد وجدت األشياء كل دامت فما. اإلله إىل حباجة القدمية األشياء
 فيما االتصال على وهي قادرة أيضا تلقائية، وقدراا قواها ومجيع نفسها،
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 تظهر اليت وخصائصها ومزاياها أزلية، أيضا فيها اجلذب وقوة تلقائيا، بينها
 هذا إىل احلاجةُ تثبت دليل نستسيغ بأي فال هي تظهر تلقائيا؛ التركيب بعد
 بأنه يقال أن سوى غريه عن يتميز شيء وبأي القدرة؟ وعدمي الناقص اإلله
 غري القدرات من حمروم اآلريني إله أن يف شك فأي. ذكاء أو دهاًء أكثر

 مل أنه اخليايل اإلله هذا شقاوة ومن. األلوهية كمالُ يقتضيها اليت املتناهية
 وشقاوته. بأكمله األلوهية جالل إشراق يستلزم الذي التام الكمالُ له يتيسر
 بل يعرف من عدد الطبيعة، قانون من خالل ملعرفته طريق من ما أنه الثانية

 األجسام وذرات األرواح أن حصرا صحيحا كان إذا ألنه .الفيدا أوراق من
 ومشاعرها وإدراكها وعقلها ومزاياها وإغراءاا قواها جبميع ظهرت قد

 إىل تركيبها ملاذا حيتاج السليم العقل يفهم فال نفسها؛ تلقاء من وأحاسيسها
يتعذر احلالة هذه ففي أخرى؟ ذات هي اليت األشياء إن التساؤل: على الرد 

 بعضها التصال الضرورية القوى جبميع تتمتع وهي القدم منذ نفسها خالقةُ
 أي إىل حمتاجة تكن ومل إله، أي إىل خللْقها حمتاجةً تكن مل فلما - باآلخر
 آخر موصل إىل حاجتها يفرض سبب فأي - ومزاياها قواها لصنع خالق

 بذرات القوى ووصل باألرواح القوى وصل أن مع ببعضها؟ لتتصل
 هذه أن ثبت هنا فمن. والربط التركيب من نوع اآلخر هو األجسام،

 موجد أي إىل وال لظهورها خالق أي إىل حتتاج ال كما القدمية األشياء
 فمن. ببعض بعضها التصال صانع أي إىل حباجة ليست كذلك لقواها،
 إىل حمتاجة ليست أا األشياء، هذه حبق بلسانه، أقر إذا املرء أن الغباء منتهى
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 بعض إن نفسه باللسان يقول مث وتواصلها، قواها ووجود لوجودها أحد
 ليس دعوى فهذه حتما؛ والتركيب لالتصال الغري إىل حباجة منها األشياء
. العقيدة يتعذر هذه مبوجب اإلله إن وجود القول وغاية. دليل أي عليها
 إلثبات رائعة وسائل له تتيسر مل بإله يؤمن ممن أشقى أحد هناك فليس

  . اهلندوس إله يف اإلهلية القدرات حال هو فهذا. القدرة قلة مبوجب وجوده
 أن نالحظ إذ البشرية؛ القدرات من حىت أقلَّ فتبدو األخالقية قدراته أما

 وطلبوا وأدب بتواضع حقه يف املقصرون إليه اعتذر إذا القلب طيب اإلنسان
 مرات كرمه مبقتضى وحيسن كثرية، مرات عنهم يصفح فهو العفو منه

 إنه إهلهم حبق فيقولون اآلريون أما. شيئا يستحقون ال الذين إىل عديدة
 لإلنسان جيلب عقيدم حبسب ذنب وكل. كليهما اخلُلقني هذين من حمروم
 خالل من كاملةً املستحقة العقوبةَ يواجه مل وما. الوالدات من املاليني مئات

 حبسب متاما الباطل الرجاء فمن. النجاة إىل سبيل فال املتكررة الوالدات
املتكررة بالتوبة والندامة  الوالدات من اإلنسانيتخلص  أن عقيدم

 وأعماله السابقة أقواله عقوبة من احلق إىل الرجوع حيميه أو واالستغفار،
 من اخلالص ميكن وال. هلا حصر ال والدات مواجهة من بد ال بل. الباطلة

 فإذا. أصال إلـههم يعرفه فال واجلود الكرم أما. طريقة بأي العملية هذه
 إحدى مثرة فهو بنعمة، حيظى أو رائع بوضع يتمتع حيوان أو إنسان أي كان

 اآلريني تباهي رغم الفيدا مبادئ أن املؤسف من لكن. السابقة الوالدات
 أثناء الحظت مرارا قد وإين. اإلنساين الضمري على تتغلب مل ا، الكبري
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 اآلريون يصاب كما أنه اهلندوسية، الفرقة هذه أتباع لبعض الكثرية زيارايت
 عليهم يطرح عندما كبريا خجال يواجهون كذلك "النيوك"، ذكر عند خبجل

ألوهيته  تثبت ال لدرجة أنْ حمدودةً وأخالقه اإلله قدرات كون عن السؤال
 النجاة من األشقياء اآلريون حرم قد بسببها واليت. عقال بسبب ذلك

 وألوهيته اخلُلقية قواه أن وكنهه اهلندوس إله حقيقة إن باختصار؛. الدائمة
 الفيدا تركيز وراء السبب هو هذا ويف حالة يرثى هلا. ولعل جدا، ضعيفةٌ

 كلُ طُلب وقد. اإلله من بدال واملاء والشمس والقمر واهلواء النار عبادة على
من  أحد إيصال يستطيع ال كان ملا اإلله ألن ذلك. منها ومغفرة عطاء

 الغري فاتكال الكاملة، القدرات من حمروما شقيا يعيش بل هدفه اآلريني إىل
 أمام ولتمثيله كاملةً للقلب اهلندوس إله صورة ولرسم. جلي خطأٌ عليه

  .كتبنا ما يكفي العني،
 والنشاط احلماس مبنتهى - أتباعها يعد اليت املسيحية هي الثانية والديانة

 إله مالمح ومن. حقا إهلا املسيح يسوع مسوه الذي رم -كبرية ومببالغة
 هذا من ورحل يعقوب، بنت مرمي عند ولد إسرائيلي رجل أنه النصارى

 رغم أملُه خاب كيف نفكر وحني. عاما ٣٢ يناهز عمر عن الفاين العامل
 حبسب وأنه بذلة، القبض عليه وكيف ألقي االعتقال، عند الليل طول دعائه
أبداننا  تقشعر ؛"إيلي إيلي" صارخا ومات الصليب على علِّق النصارى زعم
 ومات اهللا عند دعاؤه يتقبل مل الذي- اإلنسان يعد أن ميكن هل. فورا

 تصوروا قادرا؟ إهلا - متتالية لضربات وتعرض األمل وخيبة الفشل مبنتهى
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 من زنزانة، يف مكوثه بعد املسيح، يسوع أُرسل حيث املشهد ذلك قليال
 زنزانة من ينطلق أن يدان، مث باإلله يليق فهل. هريودوس إىل بيالطس حمكمة
 يف يديه واألصفاد يف والسالسل الشرطة رجال من عدد حبراسة معتقال
 البئيس الوضع هذا يف وانتقل اجلليل؟ إىل والزجر اإلساءات مواجها قدميه،

بشرط أن يظهر له  سراحه إطالق بيالطس أراد وحني. سجن إىل سجن من
 أخرى مرة السجن إىل مضطرا فأعاده إظهار أي كرامة، على يقدر كرامة مل

  . عليه القضاء فورا قصد الصليب على فعلّقوه لليهود، وسلَّمه
 وهل احلقيقي، اإلله عالمات هي هذه هل بأنفسهم؛ اآلن القراُء فليتدبر

 القدرات ومالك واألرض السماوات خالق يصري أن طاهر ضمري أي يقبل
لدرجة  املطاف اية يف وذليال وضعيفا شقيا -لقُواه حصر ال الذي - املتناهية

 هذا مثل يعبد أن أحد أراد فإذا القضاء عليه بأيديهم؟ من األشرار يتمكن أنْ
 إله مقابل النصارى إله أقيم لو أنه احلق لكن. حر فهو عليه ويتوكل اإلله

 وذلك قطّ؛شيء يذكر  أنه ال لثبت وقدراما، قوامها بني وقارنت اآلريني
 أم إال اخللق على قدرة أي ميلك ال كان االفتراضي وإن اآلريني إله ألن

 تظهر فلم النصارى يسوع أما. ما حلد املخلوقة األشياء يركّب إنه يقولون
 يؤمنون سوف أم الصليب على تعليقه بعد اليهود له قال حني حىت قدرته

. نفسه إنقاذ على أعينهم أمام يقدر فلم. اآلن نفسه إنقاذ من متكَّن إذا به
 جبسمه وصل روحه كانت تنحصر يف إذ جليلة كانت جناته مهمةً هل وإال

 املدلسون واختلق .الوصل هذا من حىت الضعيف ذلك يتمكن فقط، فلم
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 أن يف يفكروا مل األسف مع إم. القرب يف احلياة استعاد قد كان أنه الحقا
 على يقدر مل وحني أعينهم، أمام احلياة يستعيد بأن يطالبونه كانوا اليهود

 يقنع دليل فأي القرب، يف احلياة استعادة بعد يقابلْهم ومل أمامهم اإلحياء
أو اليهود مل ما فعال إليه أعيدت قد احلقيقة يف كانت احلياة بأن باحث أي 
 من فُقد قد جثمانه أن افترضنا إذا وحىت يثبت؟ ومل ذلك على الدليل يقدم
 أن العقل عند يقينا يثبت سوف بل احلياة، استعاد أنه منه يثبت فال القرب،
 الذين الناس من كثري خال فقد سرا، سرقه قد كان الكرامات أصحاب أحد

 اجلنة إىل فوصلوا فُقدت، قد كانت جثثهم بأن قومهم أو أتباعهم يعتقد
 فال احلقيقة؟ يف حدث قد هذا أن النصارى يقبل سوف فهل. بأجسامهم

فقد  احملترم؛ نانك بابا حياة سوانح فقط يدرسوا أن ينبغي بل بعيدا نذهب
 يف اجلنة دخل قد موته بعد أنه على السيخ من ألف وسبعمئة أمجع مليون

 ورد قد ما هذا بل على ذلك فحسب، يجمعوا ومل املادي، حبسمه احلقيقة
 السادة يقبل أن ميكن فهل. نفسه الزمن يف أُلِّفت اليت ا املوثوق كتبهم يف

 من جبسمه؟ اجلنة دخل قد احلقيقة يف كان نانك بابا السيد أن املسيحيون
 يسمحون ال لكنهم اآلخرين، عند الفلسفة يذكرون النصارى أن املؤسف
 أن النصارى أراد فلو. الفلسفة تقربها أن بيتهم يف للعقل املخالفة لألمور
 على السيخ دالئل أن بسهولة يفهموا أن ألمكنهم واإلنصاف العدل يوظفوا
 من بكثري أقوى املادي جبسمه اجلنةَ ودخوله نانك بابا جثمان فقدان

 من بكثري أقوى أا يف شك وال. باالهتمام وأجدر النصارى مزخرفات
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 يف نفسه الزمن يف دونت قد كانت األحداث هذه ألن ذلك اإلجنيل، دالئل
. يسوع من طويلة سنني بعد أُلفت فقد األناجيل أما. باال ساكهي جنم

 إىل الكرامة هذه نسبت حني أنه وهو نانك بابا حلادث أخرى فضيلة وهناك
 أمام احلواريون واجهه الذي اخلجل على التستر بنية احلقيقة يف بدت يسوع
 أن - الصليب على علَّقوه أن بعد-  يسوع من طلبوا حني اليهود ألن اليهود،

 فسوف الصليب عن والنـزول احلياة استعادة من متكَّن إذا معجزة أنه يظهر
 لتالمذته جلب مما الصليب، عن النـزول يسوع يستطع فلم به، يؤمنون
 أن الضروري من فكان. مقابلة اليهود على قادرين يعودوا ومل كبريا خجال
 والضحك الطعن من ا ليتخلصوا اخلجل ذلك لسترِ حيلة أي ينحتوا

 هذا نسجوا أم االحتمال يقبل فالعقل. السذج البسطاء نظر والسخرية يف
 القرب من يسوع جثمان فنقلوا. وجوههم عن عار وصمة لغسل حتما املكر

املثل البنجايب  حبسب - زعموا مث. اتهموا قد كانوا كما ليال، آخر قرب إىل
 كنتم كما احلياة استعاد قد يسوع أن" املرشد مريده شاهد" املشهور:
 هذه يواجهوا مل السيخ لكن. السماء إىل صعد قد أنه إال منه، تطلبون
 لنحت يضطروا ومل عدو، أي يتهمه مل كما نانك، بابا وفاة إثر املشاكل

 كما سرقت اجلثة أن الزعم هذا عند أحد يصرح ومل االحتياالت، هذه مثل
 يسوع من بدال نانك بابا حبق االعتقاد هذا النصارى أبدى فلو. اليهود فعلَ

 حمض اختالق حبقه االعتقاد فهذا يسوع أما. املعقولية من شيء فيه لكان
 . جدا كريهة رائحة منه وتفوح وتزييف



                  ������������������������������������א���ل�א � �١٩٢� 

 علق قد إهلا كونه مع أنه وحماولة الصلب لألمل يسوع لتعرض األخري السبب
 ميكن اآلخر هو اإلله بأن العقيدة لكن املذنبني، عن مبوته ليكفِّر الصليب على
 العرش إىل رفعوه قد كانوا لو حىت أنفِسهم، النصارى اختراع لَمن ميوت أن

 بأنه اليوم، هذا إىل الباطل الوهم هذا يف مأخوذون وهم. أخرى مرة إحيائه بعد
 املوت بعد له أعطي الذي اجلسم وأن للدينونة، العامل هذا إىل أخرى مرة سيأيت

 قد الذي هذا املتجسد النصارى إله لكن. إهلا بصفته لألبد سيالزمه جديد من
 العلوي اجلزء يف األعضاء مجيع ميلك وهو زعمهم، حبسب مرة الفناء عليه أتى

 عنها يتخلى اليت اهلندوس آهلة يشبه والعظم، واللحم والدم للجسم والسفلي
 مرة ولد النصارى إله أن الفرق وإمنا. األيام هذه يف احلماس مبنتهى اآلريون
 بوصمة رضي" بِشن" اهلندوس إله لكن يعقوب، ابنة مرمي بطن من واحدة
 جدا، ممتعة الثامنة والدته وقصة. العامل ذنوب عن للتكفري مرات تسع الوالدة
 ولد بقوم، األرض على سيطرم فرضوا حني الشياطني أن يروى حبيث

 الناس وخلَّص اإلله مظهر يف وجاء العذراء بطن من الليل منتصف يف" بِشن"
 مزاج مع تنسجم القصة هذهصحيح أن و. العامل يف املتفشية الذنوب من

 يصموهم ومل آهلتهم يصلبوا مل إذ متناهيا ذكاء أبدوا اهلندوس أن غري النصارى
 اختذ من أول أن الوضوح، مبنتهى القرآنية اإلشارات بعض من ويتبني. باللعنة

 من األفكار هذه اليونان أهل مث أخذ. اهلند "برمهن" كانوا إهلا اإلنسان
 العقائد هذه يف املتمثل األمتني خشارة هاتني النصارى أكل وأخريا اهلندوس،
 أن وهو النصارى إليه يفطن مل آخر مستبعد أمر اهلندوس ببال وخطر. املكروهة
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 العامل امتأل حيثما أنه واألبدي األزيل القدمية هللا السنن من يرون اهلندوس
 العامل يف نفسه هو يولَد أن هي وحيدة خطةٌ أخريا إهلهم ببال خطرت بالذنوب
 الدوام على ظهر بل فقط، واحدة مرة يظهر مل احلادث وهذا. الناس ليخلِّص

 جند وال قدمي � اهللا بأن يعتقدون النصارى أن وصحيح. احلاجة طرأت كلما
. القدم منذ العاملني ورب خالق وهو املاضي الزمن يف رجعنا مهما بداية أي له

 األحبة أبناءه متناه غري زمن ومن األزل من يرسل ظلَّ بأنه يؤمنون ال لكنهم
 فترة قبل خبلده دارت الفكرة هذه أن يزعمون وإمنا ليصلَبوا من أجل الناس،

. الصلب إىل ابنِه بدفْع الناس ينجي أن يف املسن األب فكَّر واآلن قصرية، زمنية
 من أزليةٌ أيضا خملوقاته بأن القول يستلزم وأزليته اهللا بقدم اإلميان أن اجللي فمن

 وينعدم خيتفي عالَم ظل القدمية للصفات القدمية التجليات وبسبب. القدم حيث
 � اهللا أفناها اليت العوامل يعد أن على يقدر أحد وال. آخر عالَم مكانه ويظهر
 يف قوله يف للعامل عينِه القدم هذا إىل � اهللا أشار فقد. غريها مكاا وخلق
 اإلثبات وجود فرغم النصارى أما. آدم اجلانَّ قبل خلق بأنه الكرمي القرآن

 مرة كم تبين قائمة أي اآلن إىل يقدموا مل ضروري، فهم العامل قدم بأن البديهي
 أي بينها تكن مل اليت احملدودة غري العوامل هذه يف الصليب على اهللا ابن علق

 من طاهرا - اهللا ابن غري - أحدا يرون ال املسيحيني أن الواضح من ألن عالقة؛
 آدمنا قبل خال الذي املخلوق أن املهم، السؤال ينشأ احلالة هذه ففي. الذنب

 عن العفو أولئك نال كيف هذه، آدم بين بسلسلة عالقة أي له ليس والذي هذا
 آخر ابن كان أم لنجام عديدة مرات أُعدم قد نفسه االبن هذا فهل ذنوم؟
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 فكَّرنا، فحسبما السابق؟ املخلوق أجل من السابقة األزمنة يف يصلب ظل
 أي يكون ال أن فيجب الصلب، بدون مستحيلة النجاة كانت إذا أنه أدركنا
 إذ أخرى، بعد فينة املهمات هذه يف استخدمهم الذين النصارى إله ألبناء حصر
 على هذا خري أي يف األمل فعقْد زمنه، يف صلب قد منهم واحد كل كان
  ١.اجلدوى عدمي دوما، الشباب أبناؤه صلب الذي اإلله،

 يقرون النصارى أن أيضا أمرتسر مناظرة يف السؤال هذا طرحنا قد كنا
 االعتراض يرِد احلالة هذه ففي مذنبا، أحدا يهلك أن يريد ال إهلهم بأن

 املذكورة للشياطني النجسة األرواح لنجاة إهلهم اختذها وسيلة أي أن عليهم
 ذنوب أجل من بروحه ضحى ابن العامل إىل بعث فهل ٢اإلجنيل؟ يف

                                                           
يف اية الكتاب وهي  �هناك حاشية متعلقة ذه الصفحة نشرها املسيح املوعود  ١

 (املترجم) .٢١١موجودة  يف هذا الكتاب املترجم على الصفحة رقم 
 وموالنا سيدنا قال فقد يؤمنون؛ أيضا الشياطني أن يثبت اإلسالم تعليم إن: ملحوظة ٢

 شيطان وإن شيطانا، إنسان كل مع إن باختصار؛. أسلم قد شيطانه بأن � النيب
 قد كان بل يؤمن مل يسوع شيطان أن املؤسف ومن. يسلم واملقرب املطهر اإلنسان

 كل سيعطيه بأنه ووعده الدنيا ثروات وأراه اجلبل إىل به ذهب قد إذ يغويه، أن أراد
 عظيمة، نبوءة احلقيقة يف يتضمن هذا الشيطان قولُ وكان. له سجد إذا الثروات هذه
 كلُّ هلا تعطى فسوف له ستسجد عندما املسيحية األمة أن إىل إشارةٌ فيه كان كما

 إهلا، تسميته رغم الشيطانَ مقتداهم اتبع الذين فإن. حدث قد وهكذا العامل، ثروات
 يف النصارى فثروات للشيطان؟ يسجدوا أن منهم املستبعد من هل وراءه، مشى أي

 أُعطُوا ثروات النصارى قد أن والواضح. للشيطان سجودهم بسبب احلقيقة إمنا هي
 منه. الشيطاين الوعد حبسب سجودهم بعد املادي العامل هذا
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 وسيلة أي هناك يكن مل فإن الذنب؟ عن الشياطني قد صرف أو الشياطني
 يحرق أن الدوام على رضي قد كان النصارى إله أن فثبت لذلك، نظام أو

 جهنم يف -زعمهم حبسب عددا البشر من أكثر هم الذين -  الشياطني
 النصارى جيد مل احلالة هذه ففي االبن، هذا ملثل أثر أي جند مل فحني. لألبد

 إن باختصار؛. فقط جلهنم الشياطني خلق قد � اهللا بأن االعتراف من بدا
. إهلا مرمي ابن اختاذهم منذ عويصة مشاكل يواجهون املساكني النصارى

 مث. بنفور العقيدة هذه إىل أرواحهم فيه تنظر مل يوم عليهم يطْلع مل فلعله
 هذا صلب من املتوخاة الغاية أن وهي البحث أخرى عند مشكلة يواجهون
  : حالتان فهناك. الصليب على لتعليقه مثار أي تظهر ومل تتحقق، مل املصلوب

املرحوم واليت  االبن هذا صلب من املنشودة الغاية حندد أن أوالمها) ١(
 والفجور الفسق ونشر الذنوب، ارتكاب على أتباعه تشجيع يف تنحصر

 احلالة فهذه. كفارته على اعتمادا ونشاط محاس بكل الفاحشة أنواع وكل
 شخصا العامل يف أن أعتقد وال شيطاين، وطريق معقولة غري فكرةٌ بالبداهة

 الناس رغّب الذي - الديانة هذه مثل مؤسس ويعد هذا الفسق طريق حيب
 التجربة من ثبت قد بل. وبارا صاحلا - النحو هذا على الذنب ارتكاب يف
 اإلميان من حمروم احلقيقة يف هو الذي إال الفتوى هذه مثل يصدر أحد ال أنه

 أهوائه بسبب املعاصي جحيم أيضا يف باآلخرين يلقي أن ويريد والتقوى،
 الطريق، حافة على املنجمني اجلالسني يشبهون احلقيقة يف فهؤالء. النفسانية

 بكلمات املساكني احلمقى ويبشرون عليهم، وحيتالون املارة خيدعون الذين
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. العاجل القريب يف سيحالفهم حظهم بأن واحد قرش مقابل مقنعة
 ومالمح أيديهم نقوش يف ويتأملون احلقيقة باحثون يف أم ويتظاهرون

 مث العالمات، بعض يتحرون كأم وتراهم شديد، بتركيز وجوههم
 االحتيال قصد سلفا أمامهم وضعوه الذي الكتاب بتصفّح هلم يؤكدون
 ملكا سيكون أحدهم ولعل. يطلع يكاد العظيم حظهم جنم أن واخلداع

 إن أو. حمتم األقل على ما بوزارة فوزه فإن ملكا يصبح مل وإن البالد، ألحد
 جناساته رغم إهلية أفضال حمطَّ أحدا جيعلوا أن يريدون الذين -هؤالء مثَل

 ساذج ثري أي يرون حني الذين السحرية الكيمياء ممارسي كمثل - الدائمة
 وأثناء وهناك، هنا من احلديث ويبدأون التباهي بأنواع يصيدوه أن يريدون
 هؤالء إن: قائلني اآلخرين السحرة انتقاد يبدأون احلديث أطراف تبادهلم

ينهي كل  وأخريا واحتيال، خبداع الناس أموال يغصبون النصابني الكذابني
 الكيمياء ممارسي من الكثريين رأيت! السادة أيها: بقوله احلديث واحد منهم

 كلَّهم فوجدتهم سنة ستني أو مخسني عمري بلغ حبيث حيايت طول السحرية
 الكيمياء يعرف كان املرحوم الروحي مرشدي أن غري نصابني، كذابني

 أين سعاديت من وكان الروبيات، من املاليني مبئات تربع فقد. حبق السحرية
 عبارة مساع وعند. اخلدمة تلك فيوض وكسبت عاما عشر اثين خدمته

 قد أنك إذن املؤكد من! شيخ يا: ويسأله فجأة اجلاهلُ ينتبه" الفيض كسب"
يتظاهر القول هذا مساع وعند. جيدا السحرية الكيمياء وصفة منه تعلَّمت 
 تذكر أن عزيزي حذار: ويقول الغضب من نوعا ويبدي بالعبوس الشيخ
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 وأختفى وأتنكر سلفا أهرب أنا. هنا الناس آالف جيتمع فسوف األمر، هذا
 أي الصائد جيد وال الفخ، يف اجلاهل يقع القليلة اجلمل فبهذه. الناس من

 السر له ويشرح مكان يف به فيختلي الفخ، يف الواقع الصيد ذبح يف مشكلة
 شخصيا وأنا األميال، آالف من جذبين احلقيقة يف حظك إن: قائال ناصحا
 من احللي يل وأَحضر فأسرِع القاسي؟ قليب لك النَ كيف أمري من أتعجب
 واحدة ليلة ففي اجلريان، من مستعريا أو بيتك من آالف عشرة بقيمة الذهب

 اضطُرِرت وإذا أحد، عند تذكرين أن وحذار. أضعاف عشرة ستكون فقط
 يف وينطلقون احللي يأخذون باختصار؛. أخرى فبحجة أحد من لتستعري

 عشرة على احلصول يف طمعهم على حظهم يبكون اانني وأولئك سبيلهم،
 عن غافال منتهاه إىل املرء يوصله الذي اجلشع نتيجة هي وهذه أضعاف.

 التأكيد من بدا جيدون ال النصابني هؤالء أمثال أن مسعت ولقد. الكون سنن
 وخبيثون ولصوص حمتالون بعدهم يأتون أو قبلهم أتوا الذين مجيع أن على

 ما النصارى أمر يستقيم ال ذلك ومثل. متاما الوصفة هذه وجيهلون وكذابون
    ١.وسيئني مذنبني األخري إىل آدم من املقدسني األنبياء مجيع يعدوا مل

 الغائية العلةُ توصف أن بالرحم اجلدير االبن هذا لصلب الثانية احلالة) ٢(
 وأن والسيئات، الذنوب أنواع كل من سينجون بصلبه املؤمنني صلبه بأن من

                                                           
 باختاذه شيئا يسوعهم يفيدوا فهم مل وفهمهم؛ النصارى عقل على نأسف: ملحوظة ١

 إيصال أجل من يتصدقوا أن هلم خريا كان الصلحاء، أمام للخجل عرضوه وإمنا إهلا
 من حفنة اختاذ من جنوه الذي فما. حممودة عاقبته لتكون له ويدعوا لروحه، الثواب
  منه. إهلا التراب
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 األوىل احلالة ثبتت كما أنه املؤسف من فكم. تظهر لن النفسانية ثوائرهم
 ألنه. جبالء باطلةً أيضا هذه ثبتت قد التحضر، ملبدأ ومعادية البطالن بديهيةَ

 يصبح ا الصادق املؤمن أن مبيزة يتميز يسوع بكفارة اإلميان أن افترضنا إذا
 حبق للقول فسنضطر الذنب، ارتكاب فكرةُ ذلك بعد بباله ختطر وال مالكا،

 ذلك. بصدق وكفارته يسوع بصلب يؤمنوا مل أم السابقني األنبياء مجيع
 عبد من فمنهم الذنوب؛ ارتكاب يف متادوا قد النصارى زعم حبسب ألم

 جد داود وخاصة ببناته، زىن من ومنهم حق، بغري قتل من ومنهم األوثان،
 دفع إذ إلشباع شهوته الذنوب، أنواع احملترم الذي ارتكب مجيع يسوع

 اخلمر بإرسال القوادات وسقاها امرأته إحضار ليقتل، وطلب بريئا باالحتيال
 مائةُ حياته طول عنده وكانت. احلرام فعل يف طائلة أمواال وأضاع ا، وزىن
 ومن الزنا، من يعد النصارى زعم حبسب أيضا التصرف وهذا. زوجة

 ينـزل الزبور وكان يوميا، عليه تنـزل كانت أيضا القدس روح أن الطريف
 السيئات ارتكاب من متنعه مل القدس روح أن األسف من لكن بانتظام، عليه
 واألعجب. املنكرات هذه يف متورطا أخريا فمات .إميانه بكفارة يسوع وال
 أن مع الفواحش، من أيضا يسوع جدات متنع مل الكفارة هذه أن ذلك من

 اجلدات هذه فعدد. الطيبة بفطرته عار وصمة يلصق كان الفواحش ارتكان
 يسوع جدات فإحدى. ثالثا كن بل فقط اثنتني أو واحدة يف ينحصر مل

 أقصد - أيضا، األب طرف من جدته ناحية من وهي أمه، قبل من اجلليلة
 اليت األم قبل من الثانية واجلدة. ١: ٢ يشوع انظر مومسا، كانت - راحاب



�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������א���ل�א �١٩٩�

 تفعل ثامار كانت وامسها أيضا األب قبل من جدته كانت األخرى هي
: ٣٨ التكوين انظر عرب األجيال، الدعارة ميارسن الاليت كاملومسات الفواحش

 األب قبل من جدته وكانت األم قبل من ليسوع الثالثة واجلدة. ٣٠- ١٦
 زنت اليت نفسها هي العفيفة هذه فكانت بثشبع، تسمى القرابة، حبسب أيضا
   ٢: ١١الثاين  صموئيل انظر. ١!بداود
 حتما أُخبِرن قد كن واألم األب ناحية من اجلدات هؤالء أن اآلن اجللي من
 السابقني األنبياء أن النصارى عقيدة من ألن. ا آمن قد وكن يسوع بكفارة
 فإذا. حصرا ا باإلميان النجاة ونالوا نفسه، هذا الكفارة تعليم أوتوا قد وأُممهم
 بإميانه الذنوب ارتكاب من يعصم اإلنسان أن يسوع صلب بركات من اعتربنا
 من واألب األم قبل من يسوع جدات تعصم أن جيب فكان يسوع، بصلب

 النصارى زعم حبسب بانتحار يسوع إميام مع الرسل مجيع أن إال. والدعارة الزنا
. واألب األم قبل من يسوع جدات جتتنبها مل كما. املعاصي اجتناب يستطيعوا مل

 الثوائر من أحد محاية على تقدر ال املزورة الكفارة هذه أن جليا منه فثبت
  .٢الشيطان وراء سار كيف الحظوا نفسه، املسيح جتنب مل كما النفسانية،

                                                           
 من أي عملت مل حواء إىل والديت من بدًءا: � النيب وموالنا سيدنا يقول: ملحوظة ١

 أما. فاحشة ومرتكب زانيا كان الرجال من أي وال ،زانية تكن ومل ،الفاحشة جدايت
 خيفى وال مومسات، ثالث دماء من خبليط ولد قد إهلهم فإن النصارى زعم حبسب

 منه. الزانيات أوالد حبق التوراة يف ورد ما أحد على
 - نصارى كوم مع -يقبلون ال الراهن العصر يف األوروبيني الفالسفة إن: ملحوظة ٢

 بتجسد يعتقدون ال ألم اجلبل، إىل وأخذَه يسوع أغوى احلقيقة يف الشيطان أن
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 اعتراض احلادث هذا على يرِد ذلك مع. أصال الشيطان وجود يرفضون بل الشيطان
 مرافَقة قصة كانت إذا أنه وهو الفالسفة هؤالء أفكار إىل باإلضافة احلقيقة يف حتما

 عدد كان بل فحسب يسوع شاهده ملا وطُرقهم اليهود جبال يف حدثت قد الشيطان
 خملوقا يكون بل عاديني كأناس ليس الشيطان يف أن شك من وما رأوه، اليهود من

قد احلقيقة يف يسوع كان فإذا. بتعجب إليه الناظرين يصيب وغريبه، الشكل عجيب 
 ملشاهدته اليهود وغريهم آالف هناك جيتمع أن جيب فكان اليقظة يف الشيطان رأى

 حادثا األوربيون الباحثون يعده ال ولذلك حيدث، مل ذلك لكن حاشد، مجع ولصار
 ادعاء ومنها السخيفة األفكار هذه مثل تربما بسبب اإلجنيل يودعون بل ماديا،

 جمرد إن: وقال املقدس، النصارى إجنيل يف رأيه حاليا أورويب عامل أبدى فقد. األلوهية
 اإلنسان تأليف من ليس اإلجنيل بأن عاقل أي إلقناع رأيي يف يكفي اإلجنيل قراءة

 كتاب أي تقرأون كما اإلجنيل اقرأوا: يقول مث. وحشي اختراع بدائي هو بل فحسب
 واطردوا التعظيم غشاء عيونكم عن أزحيوا أخرى، كتبا تدرسون كما وادرسوه آخر
 فسوف. املقدس اإلجنيل اقرأوا مث األوهام من الدماغ وأخلوا اخلوف غول قلوبكم من

 للحظة حىت ومقدسا وصاحلا عاقال والظلم اجلهل هذا مؤلف عدكم من تتعجبون
 الكراهية مبنتهى اإلجنيل إىل ينظرون الذين العلماء الفالسفة من كثري كذلك. واحدة

 من عار وصمةَ ا اإلميان يعد اليت �النجسة التعاليم هذه بسبب منه ينفرون هم
   جدا مغلوبا أبا هناك أن املزورة القصة هذه فمثال. للعقالء احلقيقة يف القصوى الدرجة

=========================  
. املسيحي والدين اإلجنيل من تربأ الفلسفة قمة املسيحيني أحد ارتقى كلما: ملحوظة �

 الفالسفة أما. املسيحية العقيدة ضد األيام هذه يف كتيبا أيضا إجنليزية سيدة نشرت فقد
 الذي سينا، بن علي فقد قال أبو متاما، ذلك عكس على اإلميانية فحالتهم املسلمون

 أن مع": "اإلشارات" كتابه اية يف وإحلاده، للفالسفة وبعلمانيته رئيسا بصفته اشتهر
 ألن به نؤمن لكننا العكس، تثبت هي بل اجلسماين احلشر تدعم ال الفلسفية الدالئل
  منه". بذلك أخربنا قد � الصادق املخرب
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 الغضب صرف جدا وشفيق رحيم ابن ومقابلَه اجلميع، إهالك يريد وهو بالغضب
 األوربيني الباحثني هلؤالء فأىن. للصلب شخصيا هو تقدم حبيث الناس عن ألبيه اجلنوين

 حبيث السذاجة عن الناجتة النصارى أفكار كذلك! السخيفة األمور هذه يقبلوا أن
 وجسم اهللا، ابن ويسمى البشر صورة يف يدوم فجسم الثالثة، األجسام يف اإلله قسموا
 ألي فأىن االبن، ميينه على جلس وجسم القدس، روح ويسمى احلمامة صورة يف يدوم
 ليس اآلخر فهو الشيطان مبرافقة املسيح اام أما الثالثة؟ األجسام هذه يقبل أن عاقل
 أن التأويالت يقدمون جهيدة جهود فبعد. األوروبيني الفالسفة لسخرية مدعاة أقل
 األخيلة هذه مثل أن ويقرون. الدماغية يسوع قُوى أخيلة كانت األحوال هذه

 من الكثريون اطلع فقد. والعافية الصحة حالة يف املرء دماغ يف تتولد ال املكروهة
 الشياطني عادةً يرون الصرع مبرض املصابني غالبية أن على بأنفسهم البحث خالل
 مكان إىل م ذهب الشيطان أن متاما النحو هذا على يتكلمون وهم. النحو هذا على
 قد كنت عاما ٣٤ يقارب ما قبل أنه أتذكر. العجائب من كذا وأراهم وكذا كذا

ع اللون أسود الشيطان أن الرؤيا يف رأيتاملنظر بش مكان، يف واقف أوال إيلَّ فالتفت 
وجهه، فلطمت آخر شخص إىل فتوجه. يفَّ نصيب أي لك فليس اخسأْ: له وقلت 

 بصرع، الرجلُ ذلك أصيب بعده أو نفسه اليوم ويف. فاستيقظت واصطحبه، أعرفه
وواضحة جدا لطيفة النقطة فهذه. الصرع هو الشيطان رفقة تأويل أن فتأكدت ورأي 
 مثل يرى كان السبب وهلذا الصرع، مبرض مصابا كان احلقيقة يف يسوع أن عقالين

 مبساعدة األعمال هذه مبثل يقوم كان يسوع بأن اليهود اام أما. الرؤى هذه
 ويبدو الشيطان، اسم أيضا بعلزبول ألن. جدا ومقنع الفكرة هذه فيدعم "بعلزبول"

 هم وحيبهم، بشدة الشيطان ميسهم الذين ألن القياس إىل وأقرب صحيحا اليهود قولُ
األمراض  من وغريه الشخصي صرعهم كان وإن اآلخرين إبراء على أحيانا يقدرون

 احلب لشدة يقولون ما فيقبل يفارقهم أن يريد وال حيبهم الشيطان ألن. مستعصيا
 يستخدمون املمارسون وهؤالء أجلهم! من الشيطانية األمراض من اآلخرين وينجي

 فترة فقبل. األول الطراز من وسكّريين أكولني ويكونون اخلبيثة، واألشياء اخلمر دوما
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 أحد وصفه إذا حىت كثريا ندم هذا بتصرفه ولعله ذلك به جيدر يكن ومل
 الذي فاإلنسان بالصاحل؟ تصفين مـل: قائال ذلك عن اه ،"صاحل" بـأنه
 املؤكد فمن! صاحلا نفسه حيسب أن احلقيقة يف له أىن الشيطان وراء مشى
. أخرى وأمور هذه فكرته بسبب بالصاحل يوصف أن ى يسوع أن احملتم
 اختذوه قد بل فحسب، بأنه صاحل اآلن يصفوه مل النصارى أن املؤسف لكن
 - التكرب أن ويبدو. شيئا نفسه يسوع تفد مل الكفارة إن باختصار؛. إهلا

                                                                                                                                     

 باختصار؛. اآلخرين جن يخرج كان بأنه وقيل باإلغماء، هكذا رجل أصيب قصرية
 وعندنا. الصرع مبرض إصابته على صراحة تدل هذه للشيطان يسوع مرافقة قصة إن

 الذين النصارى الباحثني أن وأتيقن. هنا بالتفصيل لبياا حاجةٌ لنا ليست كثرية دالئل
 أن فليثبتوا السفهاء، القساوسةُ أنكره إذا أما. يرفضوها لن سلفا، الرأي يف معنا يتفقون
 بالصرع باإلصابة عالقة أي له وليس �اليقظة، يف حادثٌ الشيطان مع يسوع انطالق

 أن ويبدو. ثقات عيان شهود يقدموا أن جيب اإلثبات يف لكن. األمراض من غريه أو
 فتولدت. صرعٍ نوبة احلقيقة يف أيضا كان العزيز، ابين إنك: ليسوع وقوهلا احلمامة نزول
 الذي هو البلغم وإن أبيض، أيضا البلغم ولون أبيض احلمام فلون األخيلةُ، تلك معها

العزيز،  ابين إنك: قوهلا له أما. محامة صورة على البلغم له تراءى فقد. الصرع يف يتسبب
 الصبيان، أم الطب يف الصرع مسي وهلذا الصرع، ابن هو بالصرع املصاب أن فبسبب

 يف احلكومة إىل بطلب تقدموا قد األربعة يسوع أشقّاء كان يوم وذات. األوالد أم أي
 يف يدخل أن ينبغي أي عالجه، وجيب جبنون أصيب قد الرجل هذا أن العصر ذلك

 أيضا الطلب فهذا. هناك القواعد حبسب مناسبا عالجا هناك يتلقى لكي احملكمة سجن
  منه. الصرع بسبب جبنون أصيب قد احلقيقة يف يسوع أن على صراحةً يدل

========================  
 الشيطان. منه مع يسوع رأوا الذين هم من السؤال هنا �
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 ألنه حصرا، يسوع نصيب من كان - كلِّها السيئات أصل هي اليت واألنانية
 مع. واألجناس واللصوص الطرق بقطاّع األنبياء مجيع عد نفسه إهلًا ووصف

 سيل أن املؤسف لكن. صاحلا يكن مل نفسه أنه كالمه من يستشف أنه
 أما. الصاحل السلف يذم السعداء من أحد فال. كله وضعه دمر قد هذا التكرب

 كان كما. الطرق وقطاع اللصوص باسم املقدسني األنبياء مسى فقد هذا
 فلم اآلخرين، حبق "وفاعلي احلرام امللحدين" كلمات دوما لسانه على

 نستعرض وحني! اهللا ابن فإنه ال؟ ومل. أحد حبق االحترام كلمة يستخدم
 اآلثام ارتكاب عن امتنعوا هل ونالحظ احلواريني، قلوب يف الكفارة تأثري

 البني فمن. متاما خاليةً الصادقة الطهارة شعبة تبدو أيضا فهنا ا؟ بإميام
 النتيجة كانت ذلك مع الصلب، خرب مساع بعد به آمنوا قد كانوا أم اجللي

 قلب يف يبق ومل البقية وهرب أمامه واقفا اعتقاله عند يسوع لعن بطرس أن
 خالل من ثبت فقد اآلن حىت اآلثام عن امتناعهم أما. العقيدة نور أحدهم

 منتهاها بلغت قد أوروبا يف الدعارة أن بالذات األوروبيني الباحثني اعترافات
 نشرت وقد. فقط لندن يف احلرام أوالد من اآلالف يولَد أنه لدرجة

 اخلمر وإن. والتحدث بالسماع جتدر ال جدا قذرة أحداث لألوروبيني
 فقد واحد صف عندهم يف اخلمر إذا صفَّت حمالت لدرجة بكثرة تستخدم

 العبادات عن ختلَّوا فقد .سفره من شوطني املسافر قطْع قبل حىت ينتهي ال
 فثبت. الدنيا ملذات يف واالنغماس الترف سوى ار ليلَ شغل أي هلم وليس

 ارتكاب من به املؤمنني مينع مل يسوع صلب أن البحوث هذه كل من
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 ايار له بعد ااورةَ القرى النهر من املتدفق املاُء جيرف كما بل. ١اإلمث
 لن النصارى أن أعرف وأنا. بالكفارة املؤمنني أحوال تظهر كذلك السد،

 منع من يسوع كفارةُ تتمكن مل إذا ألنه كثريا، املوضوع هذا يناقشوا
 متنع أن هلا فأىن اآلثام، من - ملَاك اهللا عليهم ينـزل كان الذين -األنبياء
 اخلبيثة؟ األعمال من املاديني والقساوسة املختلفة املهن وأصحاب التجار

  . كتبنا كما النصارى إله حال هو هذا باختصار؛
. اإلسالم هو آنفا ذكرتهما اللذين الدينني هذين مقابل الثالث الدين

 فلو. اإلنسانية للفطرة ومالئمة ونقية واضحةٌ باهللا الدين هذا معرفة وإن
أبيدت ها وامنحت األديان مجيع كتبفسيبقى والتصورات العلمية أفكار 

وستظهر طبيعته، قانون مرآة يف متجليا الكرمي القرآن عليه يدل الذي اإلله 
 اإلله إن باختصار؛. ذرة كل يف المعةً والقدرة باحلكمة الفياضة صورته
 ختضع بل أوجده ما على جربية سلطة ميلك ال الكرمي القرآنُ يكشفه الذي

 بِربكُم أَلَست� الكرمية اآلية حبسب وروحانيتها بطبعها ذرة كلُ حلكمه
 من ذرة أيةُ ختلو فال إليه، لإلنابة اجنذاب يوجد طبع كل ويف ٢.�بلَى قَالُوا

                                                           
 غري وموت انتحار فهو خاطره طيب الصلْب عن قبول يسوع كان إن: ملحوظة ١

 عن يسوع يقل مل وهلذا كفارةً، يكون أن ميكن فال ملشيئته خالفا كان إذا أما. شرعي
 السيئ مل السلوك وهذا. ومترف سكّري أنه يعرفون كانوا الناس ألن صاحل، أنه نفسه
 شرب عن األلوهية ناتج ادعاء أن ويبدو حياته، بداية من بدا ألوهيته بل بعد يظهر
  منه. اخلمر

  ١٧٣: األعراف٢
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 ألن شيء كل خالق أنه على عظيما برهانا يشكِّل وهذا. االجنذاب هذا
 بال هو � له للخضوع شيء كل يف يوجد الذي امليل أن يقبل القلب نور

 إِلَّا شيٍء من إِنْ�: قوله يف الكرمي القرآن إليه أشار قد كما. � منه شك
حبسي هدماهللا يكن مل فلو حمامده، ويبني يقدسه شيء كلُ أي �١بِح خالق 
 سبب أن متدبر كلُّ ليدركن ؟� إليه االجنذاب هذا أين فمن األشياء هذه
 خالقا � كونه يف تتمثل تكن مل إذا الصلة وتلك. خفية صلة اجلذب هذا
 اجلذب، هلذا الفيدا بينه الذي السبب هو ما اآلريني من أي لنا فلْيبني هلا،
 شيء كل على سلطته فرض قد � اهللا بأن القولُ احلق من فهل امسه؟ وما

 إىل واحلنني لالجنذاب أي قوة طبعية من ختلو األشياء هذه وأن قسرا؟
 ليس التفكري هذا إن بل هكذا، األمر ليس باهللا والعياذ كال اهللا؟ إىل اإلنابة
 لكن. القصوى الدرجة من اخلبث من هو بل فحسب احلمق عن ناجتا

 العالقة هذه يقبل مل خالقا، اهللا كون بإنكاره اآلريني فيدا أن األسف
 هناك كان وملا. شيء لكل الطبيعية الطاعةُ عليها يترتب اليت الروحانية،

 عليهم خفيت فقد الدقيق، والعلم الدقيقة واملعرفة الفيدا بني شاسع بونٌ
 واألرواح األجسام جلميع أن املؤكد من أن احلقة، وهي الفلسفةُ هذه

 ومصطنعة جربية ليست اهللا حكومة وأن األزلية، الذات بتلك فطرية عالقةً
 هلا، حصر ال اليت ملننه مدينة ذرة كل ألن. بروحه له يسجد شيء كل بل

أرادوا  قد األخرى األديان مجيع أصحاب أن املؤسف من لكن. منه وهي
                                                           

 ٤٥: اإلسراء١
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. آفاقهم ضيق بسبب الواسع، وقداسته ورمحته اهللا قدرة ر منع قسرا
 العيوب أنواع وصمةُ اخليالية بآهلتهم التصقت قد نفسها األسباب ومبوجب

 السيطرة وفرض احملل غري يف والغضب واالختالق والنجاسة الضعف من
 فهو قط؛ بشدة املتدفقة الكاملة اهللا صفات مينع فلم اإلسالم أما. مربر دون

 وذرات واألرض السماوات يف األرواح بأن كاآلريني العقيدة يعلِّم ال
 فهو اآلريني إله برميشور يسمى الذي أما أنفسها، خالقةُ هي األجسام

شاكلة على -يعلِّم وال. كـامللك فقط جمهول سبب مبوجب عليهم حاكم 
 دماء على وتغذى كإنسان، امرأة بطن من ولد اهللا أن -النصارى دين

 املومسات حلم من تشكَّل جسمٍ كان قد من أشهر تسعة ملدة الطمث
 من اإلنسانية البنوة على حائزا وكان. ودمهن وراحاب وثامار كبثشبع
 مثل الطفولة آالم مجيع حتمل قد بل واللحم، والعظم الدم منها وكسب
 موته اقتراب عند أخريا األلوهية وتذكَّر. األسنان وآالم واجلدري احلصبة

 فقط ادعاًء كان وملا. عاديني كأناس عمره من كبريا جزءا قضى أن بعد
 يعد اإلسالم بل .االدعاء فور به بطش فقد اإلهلية القدرات ميلك يكن ومل

 النجسة واألوضاع النقائص هذه مجيع عن منـزها اجلالل ذا احلق اإلله
 جيد ال بأنه القائلة الفكرة ويرفض الوحشي الغضب فوق وجيعله ويقدسه،

 القرآن ويعلِّم. أحد رقبة يف الشنق حبل يعلِّق مل ما عباده ملغفرة سبيل أي
 حد ال أنه وصفاته اهللا وجود عن والكاملة واملقدسة احلقة املعرفة الكرمي

 جدا املكروه الذنب ومن. وقداسته وعظمته ورمحته لقدرته حصر وال
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 عند تتوقف ورمحته وعظمته اهللا قدرات إن القرآين التعليم حبسب القولُ
 إن بل كال. ما حمطة بلوغ عند ضعف يصيبها أو حمدودة، وهي مكان،

 يريد ما كل على يقدر أنه احملكمة القاعدة حبسب تسري قدراته مجيع
 سننه تعارض أو الكاملة وصفاته وكماله قداسته تنايف اليت األمور باستثناء

 على قادر الكاملة قدرته مبوجب بأنه القول نستطيع ال فمثال. املتبدلة غري
 وذلك. والقيوم احلي القدميتني صفتيه يعارض ذلك ألن نفسه، يهلك أن

 عليه جيوز وال فان وغري وأبدي أزيل أنه وفعله، بقوله سلفا أعرب قد ألنه
 على ويتغذى امرأة رحم يف يدخل بأنه القولُ نستطيع ال وكذلك. املوت
 فرج من صارخا باكيا يولد أشهر تسعةَ هناك البقاء وبعد احليض دماء
 ويواجه ويبول ويتغوط اخلبز يأكل مث ،تقريبا ونصف غرام كيلو بوزن املرأة
 معاناة حتمل بعد أخريا الفاين العاملَ هذا ويغادر الفاين، العامل هذا آالم مجيع

 وتنايف والنقائص، العيوب من األمور هذه كل ألن لسويعات؛ االحتضار
  . التام وكماله القدمي جاللَه
 خالق هو اإلسالمية العقيدة حبسب � اهللا كان ملا أنه نعرف أن جيب مث
 وظهرت خملوقاته واألجسام األرواح مجيع وأن احلقيقة يف األشياء مجيع

 شيء كل خالق هو كما � اهللا القرآن أن عقائد فمن هلذا ،� بقدرته
. � به مرتبط شيء كل بقاء أن أي. احلقيقة يف أيضا قيومه فهو وصانعه

. شيء كلُّ النعدم عدمه افترضنا ولو شيء، لكل روحٍ مبنـزلة وجوده وإن
 اآلريني لكن ،� معيته تستلزم وحياته شيء كل بقاء إن باختصار؛
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 خالق اهللا بكون يؤمنون فال اآلريون أما بذلك، يعتقدون ال والنصارى
 أن يثبت حبيث به عالقةً شيء لكل بأن يؤمنون وال واألجسام األرواح
 هم بل. � ملشيئته الظل ومبنـزلة وإرادته، لقدرته نتيجةٌ شيء كل وجود

 منذ موجودةٌ األشياء مجيع أن يفهم حبيث مستقلٌّ شيء كل بأن يؤمنون
 خيلُق مل � اهللا كان فإذا. نفسها تلقاء من وخملوقةٌ - عقيدم حبسب -القدم

 ،� قدرته على زعمهم حبسب بقاؤها يتوقف وال األشياء هذه كلَّ بقدرته
 لو لدرجة أنْ اهلندوس، بإله األشياء عالقة لكل هذه أنه ال املؤكد فمن

 كمثل إهلهم مثل ألن أبدا، واألجسام األرواح تتضرر فلن جدال موته افترض
 كل يف له تابعا ليكون البناء بقدرة يخلَق مل واملدر احلجر أن فكما. بناء

 يستلزم ال البناء موت أن فكما. اهلندوس إله أشياء حال هو فهذا شيء،
 من فليس اهلندوس إله مات لو كذلك. حياته يف بناها اليت املباين مجيع ادام

 فلو ١قيومها ليس ألنه ذلك. لألشياء ضرر أي عليه يترتب أنْ الضروري
 فهي اهللا قدرة إىل خللْقها حتتاج ال اليت األشياء ألن أيضا، خللقَها قيومها كان

 يكون أن ميكن فال النصارى وأما. قوته سند إىل لبقائها حاجة بأي ليست
 تستلزم القيومية ألن اعتقادهم؛ حبسب األشياء قيوم أيضا املتجسد إهلهم
 كان لو إذ األرض، على اآلن ليس يسوع النصارى إله أن والبين. املعية

 بلد يف زمنٍ يف يظهر كان كما حتما، للناس لتراءى األرض على موجودا
 ألهل قيوما يكون فكيف األرض على يوجد مل فحني. عهده ويف بيالطُس

                                                           
      منه .أيضا لبقائه القدرة إىل حباجة ليس فهو بالقدرة يصنع مل الذي فالشيء ١
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 بستة يقدر جسمه ألن أيضا، السماوات قيوم ليس فهو السماء؛ أما األرض،
 السماوات مجيع يف موجودا يكون أن ميكن فكيف فقط، أشبار سبعة أو

 أنه منه نقصد فال العرش برب � اهللا نصف فحني حنن أما هلا؟ قيوما ليكون
م، وله ماديالرفيع املكانُ العرش من املراد بل. العرش إىل وحمتاج جس 

 وصف أما. سواء حد على اآلخر والعاملِ العامل ذا عالقة له الذي املقدس
 إذا اإلنسان أن فكما الكونني، مالك أنه فيعين احلقيقة يف العرش على بأنه اهللا

 فيمكن جدا، وعال منيف قصر إىل صعد أو مرتفع مكان على جالسا كان
 � بأن اهللا - على سبيل ااز–قد سلِّم  كذلك ويساره، ميينه إىل ينظر أن

 هذا يف شيٌء عليه خيفى ال حبيث ومرتفع، عال كل يفوق عرش على يستوي
 عامة إلفهام بالعلو توصف املكانة هذه أن إال. اآلخر العامل يف وال العامل

 على خار شيء وكلُّ اجلميع فوق احلقيقة يف � اهللا كان إذا ألنه الناس،
 إال العلوية اجلهة يف واقع أحد فال. العلوية باجلهة عالقةً لذاته فإن قدميه
 عاملان حتته من يتفرع حبيث األخرية، كاحملطة وهو. العالَمان حتته يقع الذي

 الذي � غريه يعلمها ال العوامل اليت آالف على منهما كل حيتوي عظيمان
 مكان أرفع فإن هلذا. العرش تسمى اليت األخرية احملطة تلك على مستوٍ هو

 بالعرش يسمى العالَمني، فوق الواقعة العليا احملطة يف الظاهر يف حىت يتصور،
 إىل إشارة لتكون جامعة، ذاته لكون له يتحقق االرتفاع وهذا الشريعة، يف
 كل فوق وهو خملوق، كلُ له ويسجد شيء كل ومرجع فيض كل مبدأ أنه

 وجه فَثَم تولُّوا أَينما�: يقول فالقرآن وإال. وكماالته وصفاته ذاته يف شيء
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 إِلَيه أَقْرب نحن�: ويقول ،�٢كُنتم ما أَين معكُم هو�: يقول كما ،�١اِهللا
نلِ مبح رِيدالثالثة التعاليم منوذج هو فهذا ٣.�الْو .  

  .اهلدى اتبع من على والسالم
  متت
  
  
  

  الضعيف املتواضع العبديد  خبط
  � املوعود املسيح سيدنا مريدي من

  عنه اهللا عفا أمرتسر من حممد غالم
  األحد يوم ١/١٢/١٨٩٥

       

  

  
  

                                                           
 ١١٦ البقرة ١
 ٥ احلديد ٢
 ١٧ ق ٣
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   ١٦٤١ بالصفحة المتعلقة الحاشية

مرهم الحواريين، الذي اسمه اآلخر مرهم 

اعيسى أيض    

 اجلراحية والعمليات للجروح جدا مفيد وهو جدا مبارك املرهم هذا
 من هم احلواريني أن على األطباء أمجع ولقد. اجلروح آثار حموه إىل باإلضافة

 يف � عيسى وقع حني أي ،� عيسى أجل من املرهم هذا صنعوا
 فاعتقلوه بالصلب، عليه يقضوا أن وأرادوا -اللعنة عليهم- اليهود  خمالب

 فأصيب اليهود إرادة سوء من أنقذه � اهللا لكن الصليب، على وعلَّقوه
 متاما زالت أيام لبضعة الغريب املرهم هذا فباستعمال ٢.خفيفة فقط جبروحٍ

                                                           
 هذا الكتاب. (املترجم) من ١٩٤الصفحة هي  ١
(النساء:  �وما قَتلُوه وما صلَبوه�حاشية: إن ما ورد يف القرآن الكرمي:  ٢

 �ال ينايف إصابةَ املسيح  - عيسى مصلوبا وال مقتوال أي مل يكن - )١٥٨
من شك يف  وماجبروح على الصليب، ألن النتيجة املتوخاة من الصلب هي القتل. 

 �أنقذه من هذه الغاية املنشودة للعدو. ومثلُ ذلك كمثل ما قال اهللا  �أن اهللا 
) لكن الناس أصابوه بأنواع األذى ٦٨(املائدة:  �الناسِواللَّه يعصمك من �لنبينا 

وأخرجوه من الوطن وكسروا سنه وجرحوا إصبعه وأصابوا جبينه بعدة جروح 
بالسيف، لكن مع ذلك كله ال يصح االعتراض على هذه النبوءة ألن الكفار مل 

إمنا ه. وأو يكسروا سن �أن جيرحوا النيب  يف احلقيقة يستهدفوا من هجومهم
من سوء اإلرادة احلقيقية  �، فقد عصمه اهللا �كانت غايتهم املنشودة قتلَه 

على الصليب مل تكن غايتهم  �كذلك فإن الذين علقوا املسيح  .للكفار
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 من ثبت فقد. أخرى مرة العتقاله واضحة عالمات كانت اليت اآلثار
 لةنـزمب جناته وقد كانت - الصليب من جنا حني املسيح أن أيضا األناجيل

 إليه فنظروا. وحياته بسالمته وأخربهم حوارييه قابل -احلقيقة يف الثانية احلياة
 أمامهم، هي اليت متثل روحه أن وظنوا الصليب، من جنا كيف أنه بتعجب
 احلواريون فأيقن الصليب، على تعليقه عند ا أصيب اليت جروحه فأراهم

 أم املتناهية املعاصرين النصارى سذاجة فمن. اليهود من أنقذه تعاىل اهللا بأن
 كان إذا ألنه. املوت بعد جديد من احلياة إىل عاد املسيح أن يعتقدون

 جروحه -احملضة بقدرته أحياه الذي - � اُهللا حملى حقا، اعتقادهم هذا
 كان السماء إىل به رفع الذي الثاين اجلسم إن يقال حني سيما وال. أيضا

 معيبا ظل اجلاليل اجلسم أن أحد يتقبل فهل. اهللا ميني عن وجلس جالليا
 ،� يونس حبادث هذا حادثه شبه نفسه املسيح إن اجلروح؟ بآثار

 قد املسيح كان وإذا. احلوت بطن يف مات قد يكن مل يونس أن والواضح
 جيب أنه يعلم ال ساذجا املثال هذا مقدم يعد بل املثال، يصح فال مات

  . به واملشبه املشبه بني التامة املماثلة
 أما املرضى يشفي كان املسيح بأن القولُ مدحا املرهم ذا كفى باختصار؛

 بسبب � املسيح أن جيدا األناجيل يف ونقرأ. املسيح شفى فقد املرهم هذا
 ذا تعالَج جروحه ظلت حيث يوما أربعني بيالطس قرية يف أقام اجلروح هذه

                                                                                                                                     

بل كانوا يستهدفون يف احلقيقة قتلَ  ،�املنشودة من ذلك أن جيرحوا املسيح 
وال شك يف أنه مل  ،لكمن إرادم السيئة ت �بالصلب. فعصمه اهللا  �عيسى 

 منه .�وما صلَبوه�يصلب، فصدق فيه القول 
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 احلواريون رأى املدة هذه ففي. به أخريا اهللا فشفاه يوما، ألربعني سرا املرهم
 لثورم وإزالةً والتفتيش البحث عن اجلهلة اليهود انتباه لصرف - املتفرسون

 يسوع أن لبيالطس التابعة القرى يف يشيعوا أن أن من احلكمة - احلاقدة
 عنه شغل حكيم بتصرف فعال قاموا فقد. جبسده السماء إىل رفع قد املسيح
خذ. أخرى أمور يف اليهود أفكارمن املسيح يسوع سلفا أن خيرج التدبري وات 
 احلواريون أوصله قد إذ حدث؛ وهكذا. حمدد ويوم تاريخ يف بيالطس منطقة

 يثبت أن الطرباين يف الوارد الصحيح واحلديث .قصرية مسافة الشارع على إىل
 قام قد السنوات هذه سنة ويف ٨٧ احلادث هذا بعد عاش قد � عيسى

 يكون أن الغريب من وليس. مسيحا سمي ولذلك البالد، من كثريٍ بسياحة
 يف اإلجنليز بعض كتب من يفهم كما السياحة، أثناء" التيبت" إىل جاء قد

 من يرون ال األوروبيني العلماء من وعددا برنري الدكتور أن إذ. احلاضر العصر
 املستبعد من فليس. أصال يهودا احلقيقة يف كشمري مسلمو يكون أن الغريب
 قرب يكون وقد التيبت. إىل توجه مث إليهم جاء قد املسيح إن القائل الرأي
  . هلا ااورة املناطق يف أو ١كشمري يف � املسيح

                                                           
: "توجد يف كشمري عالمات كتابٍ لهحاشية على احلاشية: الدكتور برنري يقول يف ١

هذا البلد مرورا من "بري بنجال" استغربت إذ الحظت  ،كثرية لليهود. فحني دخلت
اليهود. فأشكاهلم وتقاليدهم واملزايا الكثرية  مالمح مالمح وجوه سكان القرية تشبه أن

اليت يعرف ا أي سائح أفراد شعوب خمتلفة من تلقاء نفسه  -اليت ال حصر هلا
كلها كانت تبدو يل مشاة للشعب اليهودي القدمي. ال حتسبوا قويل جمرد  -ومييزهم
ايب إىل كشمري عن قساوستنا احملترمون وكثري من األوروبيني قبل ذه قد كَتبفخيال، 
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والعالمة الثانية: أن أمساء الكثريين من سكان  .هذه القرى على شاكلة اليهود كون
ا. وثالثا: هناك رواية مشهورة أن رغم كوم مسلمني مجيع "موسى" هذه املدينة

كان قد جاء إىل هذا البلد. رابعا: يظن سكان هذه البلدة أن موسى  �سليمان 
على بعد ثالثة أميال تقريبا من املدينة.  �كشمري وقربهينة قد تويف هنا يف مد �

خامسا: يعتقد الناس هنا بشكل عام أن على جبل عال بيتا صغريا وقدميا جدا كان قد 
وهلذا السبب يسمى هذا اجلبل إىل اآلن بـ "ختت سليمان". فال  ،�بناه سليمانُ 

أريد أن أُنكر أن اليهود كانوا قد سكنوا كشمري. ومن احملتمل أن يكونوا قد اعتنقوا 
  الوثنية تدرجيا وأخريا اعتنقوا اإلسالم مثل الوثنيني اآلخرين." 

احة" لكنه يف البحث هذا هو رأي الدكتور برنري الذي كتبه يف كتابه "السري والسي
وهم  "بكنينفسه قد كتب: "وأغلب الظن أن أفراد هذا الشعب موجودون يف "

 ، وعندهم التوراة والكتب األخرى. إال أم ال يعرفونبالدين املوسويمتمسكون 
وصلْبه." إن مجلة الدكتور هذه جديرةٌ باالنتباه ألن بعض  �شيئا عن وفاة عيسى 

ن إىل يومنا هذا أنه قد مت إمجاع اليهود والنصارى على صلب النصارى األغبياء يعتقدو
املسيح. واآلن عرفنا من قول الدكتور احملترم أن يهود الصني ال يتفقون على هذا القول 
وال يعتقدون أن املسيح مات مصلوبا. وإن األدلة اليت كتبها الدكتور احملترم على أن 

على صدق للعاقلني كل شهادة بينة الكشمرييني هم من أصل يهودي فهي نفسها تش
قد جاء إىل كشمري وأن قربه  �قولنا املذكور آنفا. إن احلادث املذكور بأن موسى 

 على مسافة ثالثة أميال من املدينة تقريبا يربهن صراحة على أن املراد من موسى هو 

يف  حصلعيسى حصرا. ألن من القريب إىل القياس أنه إذا كان هذا التغري اهلائل قد 
يهود كشمري حبيث كانوا قد صاروا وثنيني مث بعد مدة طويلة اعتنقوا اإلسالم، 

  اسم موسى بدال من عيسى لقلة علمهم وعدم اعتنائهم. وإال فموسى يف ذاكرم فبقي
===================  

يف اية الكتاب وهي  � هناك حاشية على هذه احلاشية نشرها املسيح املوعود �
 (املترجم) .٢٢٣موجودة  يف هذا الكتاب املترجم على الصفحة رقم 
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حبسب التصريح التورايت خالل سفر بين إسرائيل من  قد تويف يف أرض حوريب �
(راجع التثنية،  ." يف وادي حوريبفغورمصر إىل كنعان. ودفن يف مكان مقابل "بيت 

يبدو أن لفظ سليمان بدأ يتداول بدل عيسى ). وكذلك ٥عبارة ، ٣٤اإلصحاح 
ألن من الشاذ  ،تدرجيا. فمن احملتمل أن يكون عيسى قد بىن مكانا على جبلٍ للعبادة

بدون أي أصل صحيح. بينما من  - كافتراء عدمي األساس - والنادر أن يشتهر أمر
طأ ليس احملتمل حدوثُ خطأ حبيث حفظ املتأخرون سليمان بدل عيسى. ومثل هذا اخل

مدعاة للتعجب. ألنه ملا كان هؤالء األنبياء الثالثة من عائلة واحدة فقد ظهرت هذه 
كما  ،يف التيبت أو بعض وصايا املسيح لإلجنيلاألخطاء مصادفة. فاكتشاف نسخة 

ألنه إذا كانت القرائن القوية اليت تثبت أن بعض أنبياء بين  ؛ليس مما يثري الغرابة ،يقال
 - وإن كان قد حدث اخلطأ يف تعيني أمسائهم -ءوا إىل كشمري حتماإسرائيل قد جا

فما الذي مينعنا من االعتقاد بأن النيب  ،قبورهم ومقامام أيضا موجودة حىت اآلنأن و
هة كان يف احلقيقة نـزالتيبت أيضا لل لزيارةالذي جاء إىل كشمري أوال مث ذهب 

الوصايا لسكان ذلك البلد  حصرا؟ وال يستبعد أن يكون قد كتب بعض �عيسى 
مث عاد إىل كشمري أخريا وتويف هناك. ملا كان سكان البلد البارد حيبون البلد البارد 

كان قد وصل إىل كشمري حتما  �حصرا هلذا تقبل الفراسةُ الصحيحة أن عيسى 
بعد تركه بلد كنعان. يف رأيي لن يعترض أحد على أن منطقة كشمري تشبه جدا 

باإلضافة إىل التشابه بني  -مث ملا كان شعب بين إسرائيل أيضا موجودا منطقة الشام.
قد جاء حتما إىل كشمري بعد تركه  �فال بد من االعتقاد بأن املسيح  - البلدين

ذلك البلد. لكن اجلهلة مل يذكروا القصة البعيدة القدمية وبقي يف ذاكرم اسم موسى 
ترم حضرة املولوي نور الدين بأنه ظل . يقول أخي احمل�أو سليمان مكانَ عيسى 

موظفا يف والية جامون وكشمري ملدة أربعة عشر عاما تقريبا؛ وتسنت له رؤيةُ كل 
وقد اكتشف من التجربة الطويلة أن الدكتور برنري قد أخطأ يف بيان  ،مكان عجيب

. فالذين أقاموا يف كشمري مدة من �اعتقاد أهل كشمري بأن هناك قربا ملوسى 
من ال خيفى عليهم أنه ليس يف كشمري أي قرب مشهور باسم النيب موسى. لقد أخطأ الز
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الدكتور يف بيان االسم بالضبط بسبب لغته األجنبية، أو من احملتمل أن يكون من سهو 
الناسخ. فاحلقيقة أن يف كشمري قربا مشهورا ومعروفا يسمى قرب "يوز آسف النيب" 

سم خيطر ببال كل إنسان حتما أن هذا القرب ألحد وبإلقاء نظرة عابرة على هذا اال
تشبه اللغة العربية، أما إذا أمعن النظر فسيتبني له  اتأنبياء بين إسرائيل. ألن هذه الكلم

بكل سهولة على وجه مقنع جدا أن هذه الكلمة يف احلقيقة "يسوع آسف" أي يسوع 
احلزين. فاألسف هو احلزن والقلق. فلما كان املسيح قد هاجر من بلده مبنتهى األسف 

ذه الكلمة يف احلقيقة حلق بامسه كلمة "آسف". لكن البعض يزعمون أن هوالقلق فقد أَ
 يوز آسف "يسوع" مث صارت "يوز آسف" لكثرة االستعمال يف اللغة األجنبية. لكن

معظم أمساء يف  توجديف رأيي اسم على مسمى. فاألمساء الدالة على أحداث معينة 
أيضا  �بن يعقوب  �أنبياء بين إسرائيل وصلحائهم اآلخرين. فسمي يوسف 

يا �: إشارة إىل ذلك �ف واحلزنُ على فراقه كما قال اهللا ذا االسم ألنه ظهر األس
فوسلَى يفَى عحدث على  فيتبني من هنا جليا أن األسف )٨٥(يوسف:  �أَس

وهو أا  ،يوسف، فلذلك سمي يوسف. كذلك يدل اسم مرمي على حادث معني
ن الوطن. وإىل حني ولدت ابنها عيسى كانت بعيدة عن أهلها. ومرمي تعين االبتعاد ع

واذْكُر في الْكتابِ مريم إِذ انتبذَت من أَهلها مكَانا �يف قوله:  �ذلك يشري اهللا 
فقد بين سبب تسمية مرمي أن مرمي عند والدة ابنها عيسى كانت  )١٧(مرمي:  �شرقيا
ى سيقطع عن قومه، عن أهلها. وكان يف ذلك إشارة إىل أن ابنها عيسومنعزلة بعيدة 

وهكذا حدث إذ قد خرج املسيح من وطنه وتويف يف كشمري كما سبق بيانه، وقربه ما 
 هو زال موجودا يف كشمري ويزار ويتربك به. وقد كتبنا يف أحد الكتب أن قرب املسيح

إال أن البحث الصحيح جيربنا على التصريح بأن قربه احلقيقي يف  ،يف بالد الشام
يف القرب وخرج منه أخريا،  حياان القرب الشامي منوذج الوأْد. حيث وضع كشمري. وك

وأقام يف قمة جبل عال يف كشمري ما دام حيا، كأنه صعد إىل السماء. يقول حضرة 
يقع يف الطريق على  "يوز آسف"املولوي نور الدين إن قرب يسوع الذي اشتهر بأنه قرب 

. فعندما نتوجه من املسجد اجلامع إىل البيت الذي اليمني عند ايء من املسجد اجلامع
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. عائلتهم من خرجت النبوة أن إىل يشري اليهود بالد من خروجه إن
 أما. إجلامهم علينا يتعذر العقلية، قواهم يوظِّفوا أن يريدون ال الذين إن

 املادي جبسده � املسيح صعود أن جبالء حكم فقد احلواريني مرهم
 الشكوك مجيع أن املؤكد ومن. وخرافة باطلة قصة السماء إىل

 النصارى وأشباه فليعلم النصارى. املرهم ذا زالت قد والشبهات
 سبب مع الطب من كتب آالف يف مذكور املرهم هذا أن يعلمون
 هم بل فقط مسلمني أطباء ليسوا املرهم هذا ذكروا الذين وإن. تسميته

 نذكر أن فنستطيع أردمت وإذا. أيضا والنصارى واوس املسلمني من
 قريب زمن من الكتب هذه من وكثري. كتاب أكثر من ألف لكم

 املرهم هذا أعدوا كانوا قد احلواريني أن على تتفق وكلُها � للمسيح
 النصارى قرابادينات يف احلقيقة يف كانت الوصفة هذه. املسيح جلروح
 عهد يف العربية اللغة إىل ترمجت مث اليونانية، باللغة أُلفت اليت القدمية
 على تتلف مل الكتب هذه أن العظيمة اهللا قدرة ومن. واملأمون هارون

                                                                                                                                     

جند هذا القرب يف هذا احلي  
توجد فيه األشياء املباركة للشيخ عبد القادر اجليالين 
بالضبط جانب الشمال. واسم هذا احلي "خانيار" وهو يقع على بعد ثالثة أميال تقريبا 
من املدينة األصلية القدمية كما كتب الدكتور برنري. فيجب أن ال يهمل كالنصارى 

ينة ثانية اخلائنني أيضا أنه مت اكتشاف إجنيل دفني يف التيبت، وقد مت نشره، بل هذا قر
إىل كشمري. غري أن من احملتمل أن يكون مؤلف هذا اإلجنيل  �على جميء املسيح 

أيضا خمطئا يف كتابة بعض األحداث كما أن األناجيل األربعة مليئةٌ باألخطاء. لكن 
جيب أن ال نعرض ائيا عن هذا اإلثبات العجيب النادر الذي يصحح األخطاء الكثرية 

 لسوانح الصحيحة. واهللا أعلم بالصواب. منهويري العامل وجه ا



                  ������������������������������������א���ل�א � �٢١٨� 

 اليقيين احلادث هذا فرفْض. � اهللا فضلُ عليها أطلعنا حىت الزمن، مر
 واملسلمني النصارى من عاقل أي يرفضه أن نتوقع وال. اهللا حماربة ميثل
  . اجلنون بل احلمق من األوىل هو الدرجة من التواتر إنكار ألن

 كتاب ومنها آالفا املرهم هذا ذكر فيها ورد اليت الكتب عدد ويبلغ
 واوس النصارى كتب من كثري وكذلك القدمي، املسيحي حنني، الدكتور

 قريب زمن يف ألفت اليت القدمية والرومانية اليونانية الكتب من ترمجت قد
 هذه نسخوا املسلمني األطباء أن جيدا نتذكر أن وجيب. � املسيح من

 لكل متوفرة غري الكتب هذه كل كانت وملا النصارى، كتب من الوصفة
يف  أو البلد هذا يف نشرت اليت -بعضها أمساء هنا نسجل هلذا واحد،
  :وهي - مصر

  ٤٠٥ مصر ص يف املطبوع سينا، بن علي أليب" القانون* "
   الشريازي الدين قطب للعالمة" القانون شرح* "
   املخطوطة للقرشي،" القانون شرح* "
  ٦٥، ٦٤، املخطوطة ص٢ الد" األسقام شفاء* "
  ٦٠٢مصر ص  املطبوع يف اوسي، العباس بن لعلي" الصناعة كامل* "
 مطبوع يف األنطاكي، الضرير داود للشيخ" األلباب أويل تذكرة* "
  امليم  حرف باب ٣٣٣، ٣٠٣ صفحة مصر،
  ٣٠٣ص  الرابع اجلزء ،"أعظم إكسري* "
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  ١٥٢ الصفحة" الطب ميزان* "
   ٥٠٨ الصفحة اجللد، أمراض امليم، باب القادري، ١قرابادين* 

  "شاهي خوارزم ذخرية* "
   الفوائد رياض* 
   البيان منهاج* 
   ٥٧٥ الصفحة ،٢ الد كبري، قرابادين* 
  ٤٩٧ الصفحة ،٢ الد البقائي، قرابادين* 
   الكاظمي شرب حسني سيد تأليف شربيه، لوامع* 
  املسيحي إسحاق بن حنني قرابادين* 

  " الرومي قرابادين* "
 كل يف متوفر القادري" "قرابادين كبرية، فإن كتب ألحد تتيسر مل وإن  
 وإذا يقتنونه، القرى يف العاديني احلكماء ومعظم. مدينة كل ويف مكان
 أمراض عن العشرين الباب على نظرة وألقى قليال عناًء نفسه املرُء كلَّف
  : التايل النص جيد فسوف ٥٠٨ الصفحة يف اجللد
 ١سليخا مبرهم الذي مسي -احلواريني إن عدد مكونات وصفة مرهم"

 جلروح احلواريون أعده ولقد عشر، اثنا -أيضا عيسى ومرهم الرسل ومرهم
                                                           

القَرابادين أو القَراباذين أو اَألقْرباذين أو اَألقْراباذين هو علم مصادر األدوية  ١
وأيضا   PHARMACOPOEIAوخصائصها وحتضريها، ويسمى باإلجنليزية: 

MATERIA MEDICA(املترجم) .  
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 اجلروح وتنقية والطواعني والنواسري األورام شفاء يفيد يف وهو ،� عيسى
 اللحم إنشاء يف يفيد ناحية ومن واألوساخ، السيئ الفاسد اللحم من

   ٢."اجلديد
يقرأها  أن ميكن واحد كل ألن الوصفة هذه أجزاء إلدراج داعي وال

 يكون أن احملتمل من أنه الشبهة أحد أثار وإذا. القرابادينات مثل يف الكتب
 أحد ضربه أو سقط كان أو النبوة، قبل جبروح أصيب قد � عيسى
 وأورامها جروحه آالم لعالج الوصفة هذه أعدوا قد احلواريون وكان

 بل النبوة، قبل باحلواريني عالقة أي له تكن مل أنه ذلك فجواب. وقروحها
 وقبل. له وصحبتهم املسيح بنبوة إميام عند اللقب هذا نالوا احلواريني إن

 املرهم هذا أن من أوضح قرينة وأي. السمك صيادي يسمون كانوا ذلك
 قرينة وهناك. � املسيح نبوة بعد احلواريون تلقَّاه اسم إىل منسوب
 رسلَ كانوا احلواريني ألن أيضا، الرسل مرهم يسمى املرهم هذا أن أخرى
أُصيب بعد  قد عيسى يكون أن احملتمل من أنه زعم ومن. � عيسى

 يزعم كما الصليب على مات مث حلادث؛ تعرضه نتيجة جبروح تلقي النبوة
. النبوة بعد تلقّاها اجلروح هذه أن ثبت قد أنه ذلك فجواب النصارى،

 من أقلّ بل فقط، سنوات بثالث يقدر البلد ذلك يف نبوته زمن أن والظاهر
                                                                                                                                     

سليخا، لكنه قد وردت يف قانون  قادري كلمةال قرابادينملحوظة: لقد وردت يف  ١
سينا دشليخا بدال من سليخا. وتبدو هذه الكلمة عربية أو يونانية وتعين  بن أيب علي

  اثنا عشر. منه
  فارسي. (املترجم) نص ترمجة ٢
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 ذلك خالل أخرى حادثة يف جبروح أصيب قد يسوع كان فإذا. ذلك
 فعلى هلا، أُعد املرهم قد هذا وكان الصليب، سوى جروح القصري، الزمن

 يثبتوا أن املادي جبسده السماء إىل � عيسى يرفعون الذين النصارى
 املتواترات أن ومعلوم املتواترات، من هذا احلواريني فمرهم. الدعوى هذه

  . احلمق من وإنكارها البديهية، احلسية كالعلوم
 السماء إىل رفع قد عيسى يكون أن املمكن من أنه شبهةٌ أثريت وإذا

 السماء إىل رفْعه يريد اهللا كان إذا أنه ذلك فجواب جروحه، اندمال بعد
 امللك جروحه يعاجل أن ميكن كان إذ األرض؛ على أجله من املرهم أُعد ملا

على  ماشيا رأوه عيان شهود ذكر اإلجنيل وإن. السماء إىل رفعه الذي
 شيخ أي قال وإذا. كشمري يف قربه البحوث أن أثبتت كما قد الشارع،

 ذلك جواب يف فإمنا نصرح الكرمي، القرآن يف مذكور رفْعه إن الفهم بسوء
 :� اهللا قال حني مث. السماء إىل ال اهللا إىل رفْعه ذكر الكرمي القرآن أن
 حدث الرفع أن قطعا منه فيفهم �١إِلَي ورافعك متوفِّيك إِني عيسى يا�

 أن يف شك فأي. إيل وأرفعك سأُميتك تعين: إين اآلية ألن املوت، بعد
 من الوفاة بعد الصاحلني فرفْع. الوفاة بعد اهللا إىل يرفعون الصاحلني اهللا عباد
 القول أما. اهللا سنة ضمن يندرج ال الوفاة بعد اجلسم رفْع أن إال اهللا، سنة
 عن رواية البخاري صحيح يف ألن. حمض فإحلاد النوم، يعين هنا التويف بأن
 نفسه املكان يف البخاري أدرج تأييده ويف". مميتك: متوفيك" عباس: ابن

                                                           
 ٥٦ :آل عمران ١
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 عباس املخالف ملعىن التويف الثابت من ابن فبيان املعىن. � النيب حديثَ
 للمسلم فليس. اإلحلاد هو طريق اع؛نـزال حمل يف نفسه �ورسول اهللا 

 أشنع فمن. فيه املتنازع املعىن هذا بين نفسه � النيب أن من أكرب إثبات
 فال اإلماتةُ هنا التويف معىن أن قطعا ثبت فحني. � النيب معىن ترك اإلحلاد
 توفَّيتنِي فَلَما�: آيةَ ألن ذلك. املستقبل يف ستحدث الوفاة إن القول ميكن
تكُن تأَن يبقالر هِملَيبني �١عألن ذلك. حدثت قد الوفاة أن جبالء ت 
 أما. وفاته بعد فسدوا النصارى بأن � هللا يقول � عيسى أن تعين اآلية
 من بد لنا يكون فلن بعد ميت مل � عيسى أن جدال افترضنا إذا

 األشقياء هؤالء أن مع اآلن، حىت يفسدوا مل النصارى بأن أيضا االعتراف
 من كان بل فقط الشرك جناسة يتناولوا ومل إهلا الضعيف اإلنسان اختذوا

 العامل يف وهل. وارتكاب الزىن أيضا اخلمر وشرب يرنـزاخل أكل نصيبهم
 قد هؤالء أن فالظاهر األول يف ارتكاا؟ املركز هؤالء حيتلّ مل سيئة أي

 قد لإلسالم، عداءهم مث إن واخلبائث جذام الشرك فسدوا. وأكلَهم
 أهلكت قد بل فقط أنفسهم هم يهلكوا ومل الثرى، حتت إىل أسقطهم
 والكلبات، كالكالب أوروبا يف تمارس الدعارة. األلوف النجسة حياتهم
 مئات احلرام أوالد عدد وبلغ خطري، بشكل الشهوات تثري اخلمور وكثرة

 الكفارة ومسألة املخلوق عبادةُ إمنا كله؟ ذلك إىل أدى شيء فأي. األلوف
   منه. واخلداع باملكر املليئة

                                                           
 ١١٨ املائدة: ١
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ة شيبحا الحاشية المتعلقة على حاشية

  ١٦٤١ الصفحة
  

 إىل صعد قد � عيسى أن اآلن حىت يزعمون املتعصبني املشايخ إن
 السماء، إىل فقد رفعت أرواحهم فقط األنبياء املادي أما سائر جبسده السماء

 على يعلَّق مل إنه ويقولون. املادي جبسمه السماء يف فموجود � عيسى أما
 أدلةً سجلنا وقد. مكانه آخر شخص الصليب على علِّق وإمنا أصال الصليب

 لكل الكتب دحضا من وغريمها" البشرى محامة"و" األوهام إزالة" كتاب يف
على  أن وهو آخر قوي إثبات هناك إليها باإلضافة لكنه. الباطلة األفكار هذه
 والنصارى، الْيهود علَى اِهللا "لَعنةُ حديث البخاري من صحيح ٣٣٩ ص

 بدأوا أي السجود، مكانَ جعلوها أي مساجِد" أَنبِيائهِم قُبور اتخذُوا
 بين من آخرين أنبياء قبور أبدا يعبدون ال النصارى أن ومعلوم. يعبدوا
 قرب أما. والكبائر الصغائر ومرتكيب مذنبني األنبياء مجيع يعدون بل إسرائيل،

 من مؤلفة ألوف حمددة أيام يف ويزوره فيعبد، بالد الشام يف � عيسى
 املسيح قرب احلقيقة يف القرب ذلك أن احلديث هذا من فثبت. عام كل النصارى
 أي القربِ لذلك تكن مل إذا أما. جمروحا فيه وضع قد كان الذي حصرا، �
 أن املستحيل ومن. باهللا والعياذ � النيب قولُ يصدق فال � باملسيح عالقة

عدي ين - زائفا قربا � النيبرد ب والتزوير اخلداع - قرب من بعيد ألنه. نيب 
                                                           

 هذا الكتاب. (املترجم) من ٢١٤هي الصفحة  ١
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 األحداث حمل يف أمرا مزورا يستخدموا أن السالم عليهم األنبياء شأن
 النصارى عبادة عن الكالم سياق يف - احلديث هذا كان فإذا. الصحيحة

 واملشايخ البطالوي الشيخ على الواجب فمن القرب، هذا إىل يشري ال - للقبور
 عبدوه قد أو النصارى يعبده آخر نيب قرب على يدلّونا أن اآلخرين املعارضني

يرمى  عنه، وال يعرض أال وينبغي النيب، قولُ يبطل أن ميكن فال. املاضي يف
 أحد خيتاروا أن جيب بل. الشنيع اإلحلاد ذلك من ألن مهمل، كشيء 
 أن وإما) ٢( النصارى، يعبده آخر نيب قرب على يدلّونا أن فإما) ١: (األمرين
 قبل من اقتراح هناك كان الذي الشام، بالد يف املوجود قرب عيسى بأن يقبلوا

 من كبري حشد يزدحم حيث يشترى، أن األخرية اآلونة يف اإلجنليزية احلكومة
 املسيح فيه وضع الذي القرب احلقيقة يف هو له، ويسجدون عام كل النصارى
 القائلة العقيدة ستكون كم فليتأملوا نفسه، القرب هو هذا كان فإذا. جمروحا
 عن السماء إىل رفع قد بل قط الصليب على يعلَّق مل املسيح بأن - ذلك مقابل
 من ثبت الذي احلادث هذا أما. للحقائق وخمالفةً وسخفا لغوا - السقف طريق

 جدا يدعم فهو حتما، القرب أُدخل املسيح أن املؤكد من أي أن احلديث؛
نا الذي" احلواريني مرهم" موضوعتنشأ بذلك ألن. سلفا عنه كتب القرائن 

أنه ال  إال اليهود، جسدية من صدمةً تلقَّى قد حتما كان املسيح أن على القوية
 املصلوب أن التوراة من ثابت ألنه. الصليب على مات يسعنا القولُ بأنه

 الصلب من املنشودة الغاية ألن الصليب، على مات من واملصلوب. ملعونٌ
 ذلك الصليب، على مات قد املسيح يكون أن ومستحيل. فحسب القتل هي
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 � عيسى كان كما. ملعونا يكون أن ميكن ال اهللا من املقرب النيب ألن
احلوت حيا  بطن يف يونس دخل كما القرب سيدخل بأنه صرح قد نفسه

 وخرج حيا القرب دخل أنه يثبت هنا فمن. قوله ملخص فهذا وخرج منه حيا،
 فال. مطابق لألمر الواقع غري النيب مثال يكون أن املستحيل من ألن حيا، منه

 ميتا اليهود حيسبه لكي اهللا مكْر ذلك وكان حيا، القرب يف أُدخل أنه يف شك
 الغار فذلك أيضا؛ ثور غار حادثَ جدا يشبه احلادث هذا. منهم ينجو ولكي
 الغار يف لبِث � النيب أن ورد وقد. اآلن حىت موجود وهو القرب مياثل أيضا
ما حدث  وإن مماثلة. أيام ثالثة القرب يف لبث املسيح إن قيل مثلما أيام ثالثة

. األحاديث إليها أيضا يف املسيح هذه قد أشري بقرب ثور يف غار �للنيب 
 هؤالء فكأن. � بيونس مماثلته إىل � النيب وموالنا سيدنا أشار قد وهكذا
 دخلوا قد � ويونس � واملسيح � حممد سيدنا أي الثالثة األنبياء

 هو هذا أن يعلم � اهللا وإن. ١أحياء منه وخرجوا أحياء فيه ولبثوا أحياًء القرب
 إىل حتما فسيتوصل" احلواريني مرهم" موضوع تدبر فمن. حصرا الصحيح

 رؤيا وإن. حيا كان باجلروح مصابا القرب يف أُدخل حني � املسيح أن
 مات إذا أنه أخربها قد كان امللَك ألن ذلك، تؤيد أيضا بيالطُس زوجة
 يحدث مل لكنه زوجها، وعلى عليها الدمار حيل على الصليب فسوف عيسى

   منه. الصليب على ميت مل املسيح أن حتما يستنتج مما دمار، أي
 

					 

                                                           
 منه أيضا يشبه ذلك.حيا من البئر  �ملحوظة: إن خروج يوسف  ١



                  ������������������������������������א���ل�א � �٢٢٦� 

  



�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������א���ل�א �٢٢٧�

  



                  ������������������������������������א���ل�א � �٢٢٨� 

  



�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������א���ل�א �٢٢٩�

  




