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  حنمده ونصلي على رسوله الكرمي     بسم اهللا الرمحن الرحيم

Š‘bäÛa@òß†Ôß@ @

كتب املسيح املوعود  أربعةسعدنا أن نقدم لقراء العربية ترمجة ي
التعليق على املناظرة بني البطالوي  -٢حتفة الندوة،  -١: �

  .مذهب "سناتن" -٤نسيم الدعوة -٣واجلكرالوي، 
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م، ومقدمته كُتبت ٦/١٠/١٩٠٢لكتيب بتاريخ .... نشر هذا ا

يف هذا الكتيب  �بالعربية بعنوان "التبليغ". لقد دعا املسيح املوعود 
أهلَ دار الندوة إىل أن يتخذوا القرآن حكَما، مث ذكر كونه املسيح 

 �املوعود وحلف على أنه مبعوث من اهللا. ويف اية الكتيب وعد 
  د مندوبيه. بإرساله إىل علماء الندوة بي

أعلنت "ندوة العلماء" عن عقد جلسة يف أمرتسر يف سبب تأليفه: 
أكتوبر/تشرين األول، ونشر احلافظ حممد يوسف  ١١ -١٠ -٩

م، ٢/١٠/١٩٠٢الذي سبق ذكره يف كتاب "األربعني" يف -املتقاعد
فذكر حضرته هذا  �إعالنا موجها فيه اخلطاب إىل املسيح املوعود 

  اإلعالن قائال: 
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 � ب�
فيه عين أين اعترفت ذات مرة شفهيا أن الذين ادعوا أم كتب "

نوع آخر عاشوا مع افترائهم هذا كوم مأمورين من أنبياء أو رسل أو 
وهي مدة ( ،عاما ٢٣الذي كانوا يهدفون منه إىل إضالل الناس، إىل 

بل أطول منها أيضا. مث يقول احلافظ احملترم يف  )الكاملة �بعثة النيب 
عالن نفسه أن صديقه املدعو "أبو إسحاق حممد دين" ألّف يف تأييد اإل

كالمه هذا كتيبا بعنوان: "قطع الوتني"، أورد فيه نقال عن كتب التاريخ 
(حتفة الندوة، اخلزائن  ."أمساء املدعني الكاذبني مع مدة ادعائهم

  )٩٢، ص١٩الروحانية الد
أن يقر خطيا بأنه  �طلب احلافظ املذكور يف إعالنه من حضرته 

إذا اعترف مشاهري العلماء الذين حيضرون اجللسة اليت ستعقَد بدءا من 
م يف أمرتسر بصحة األدلة املذكورة يف كُتيب "قطع ٩/١٠/١٩٠٢

ردا على  �الوتني" وجب عليه أن يتوب يف اجللسة نفسها. فقال 
  طلبه: 

وال أراهم  ... أين ال أعدهم أتقياء حلقال أحسن الظن م. وا"
غري أنه إذا  !فأىن يل أن أحتكم إليهم؟ ...عارفني حبقائق القرآن الكرمي 

أتى بعض املشايخ املنتخبني منهم إىل قاديان باحثني عن احلق فإين 
  ."أستطيع أن أبلِّغهم الدعوة شفهيا
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القصص السخيفة وغري األصلية املذكورة يف أيضا: " �وقال 
بئني ليست جديرة باالعتداد قط ما مل يثبت كتيب "قطع الوتني" عن املتن

أن املفترين أصروا على ادعائهم هذا ومل يتوبوا. وأنى يثبت هذا اإلصرار 
 نفسه ما مل يتبني من وثيقة من الزمن نفسه أم ماتوا على االفتراء

ومل يصلّ عليهم صالة اجلنازة أحد من  بالنبوة، واالدعاء الكاذب
ومل يدفَنوا يف مقابر املسلمني؟! كذلك ال تثبت املشايخ يف ذلك الزمن 

 تلك املفتريات اليت عدوها كالم اهللاوجود هذه احلكايات ما مل يثبت 
  ) ٩٥-٩٤م" (املرجع السابق، صهي افتراء منهم على مدى عمره واليت

إلمتام احلجة على  �بعد الرد على إعالن احلافظ املذكور قدم 
ما باألدلة أنه هو املسيح املوعود، مث أرسل إىل علماء الندوة دعواه مدعو

أمرتسر يف أيام اجللسة من قاديان وفدا ضم املولوي سيد حممد أحسن 
األمروهي، واملولوي أبا يوسف حممد مبارك السيالكويت، واملولوي سيد 
حممد سرور شاه اهلزاروي، واملولوي حممد عبد اهللا الكمشريي والشيخ 

ين، رئيس التحرير جلريدة "احلكَم". بعد وصول الوفد يعقوب علي عرفا
إىل أمرتسر تبين أن احلافظ حممد يوسف كان قد نشر اإلعالن املذكور 
من عنده دون أن يستشري أهل الندوة ومل يستأذن أو يستشر حىت 
سكرتري الندوة. فبلّغ الوفد دعوة اجلماعة إىل الناس بصورة فردية 

  ة" على نطاق واسع.... ووزعوا كتيب "حتفة الندو



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

  

 � ث�

� � ���� ���
�� ،������� ������ ������ � ���� ���
�� ،������� ������ ������ � ���� ���
�� ،������� ������ ������ � ���� ���
�� ،������� ������ �����        

 ��������  �! ��
" ���# $% �������  & �'(����� )* ��������  �! ��
" ���# $% �������  & �'(����� )* ��������  �! ��
" ���# $% �������  & �'(����� )* ��������  �! ��
" ���# $% �������  & �'(����� )*

����'�+�� ,� ��� ������������'�+�� ,� ��� ������������'�+�� ,� ��� ������������'�+�� ,� ��� ��������    
م. ١٩٠٢عقدت بني البطالوي واجلكرالوي مناظرة يف تشرين الثاين 

السنة، (لالطالع على تفاصيل املناظرة يرجى الرجوع إىل جملة إشاعة 
). كان املولوي عبد اهللا من سكان ٢٣١-١٤١، ص٥، رقم ١٩جملد

"جكراله" حمافظة ميانوايل وكان حيسب نفسه من "أهل القرآن" وينكر 
حجية احلديث. وباملقابل كان املولوي حممد حسني البطالوي حيسب 
احلديث قاضيا على القرآن. فكان اجلكرالوي يسلك مسلك التفريط، 

بطالوي يسلك مسلك اإلفراط حبق األحاديث. فألّف املسيح واملولوي ال
  هذا الكتاب معلّقا على املناظرة بينهما وقال:  �املوعود 

  يف أيدي املسلمني لالعتصام دي اإلسالم وهي: هناك ثالثة أشياء"
   ...) القرآن الكرمي الذي هو كتاب اهللا١( 
)٢ة.) السالذي حيظى  �لنيب املراد من السنة عندي هو عمل ا.. ن

  ....بتواتر العمل به، وقد ظهر مع القرآن الكرمي منذ البداية
، وأقصد من احلديث اآلثار احلديث) الوسيلة الثالثة للهداية هي ٣(

ة ومخسني عاما تقريبا ائمب �اليت جمعت بصورة قصص بعد النيب 
  ...بواسطة خمتلف الرواة
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احلديث املعاصرين أن فاملذهب األسلم هو أال نعتقد مثل أهل 
كذلك جيب أال نعد األحاديث  ...األحاديث مقدمة على القرآن الكرمي

كلها لغوا حمضا وباطلة كما يعتقد الشيخ عبد اهللا اجلكرالوي بل ينبغي 
ن على األحاديث. واحلديث الذي ال االقرآن والسنة قاضيبأنَّ أن نعتقد 

لى الرأس والعني. هذا هو الصراط خيالف القرآن والسنة جيب أن نقبله ع
  ) ٢١٢-٢٠٩، ص١٩. (اخلزائن الروحانية الداملستقيم
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  : �يقول املسيح املوعود 

أنه إذا مل يكن احلديث معارضا أو خمالفا للقرآن  من واجب مجاعتنا"
ن الكرمي والسنة أن يعملوا به مهما كانت درجته ضعيفة، وجيب أ

يفضلوه على فقه صنعه البشر. وإن مل جيدوا مسألة ما يف احلديث وال يف 
السنة وال يف القرآن فليعملوا بالفقه احلنفي، ألن كثرة هذه الفرقة تدل 
على مرضاة اهللا. وإن مل يستطع الفقه احلنفي أن يفيت فتوى صحيحة 

ة أن جيتهدوا بسبب بعض التغريات احلالية، فعلى العلماء من هذه اجلماع
مبا من اهللا عليهم من قوة االجتهاد. ولكن جيب أن يكونوا حذرين وال 
ينكروا األحاديث دون مربر مثل الشيخ عبد اهللا اجلكرالوي. أما إذا 

على أفراد مجاعيت أال ... وجدوا حديثا يعارض القرآن والسنة فليتركوه
، وال مييلوا ينحازوا إىل اإلفراط يف األحاديث مثل الشيخ حممد حسني
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 � ح�
إىل التفريط مثل الشيخ عبد اهللا، بل جيب أن ينهجوا منهجا وسطا 

  )....٢١٣-٢١٢(املرجع السابق، ص   "مذهبا هلم.

������ ���-������ ���-������ ���-������ ���-    
م نشر بعض اإلخوة حديثو عهد باإلسالم من ١٩٠٣يف بداية عام 

 �قاديان، مواساة ونصحا من عندهم دون استشارة  املسيح املوعود 
وجهت فيه بكل أدب نوان: "املواجهة بني آريا مساج وقاديان". إعالنا بع

إىل اآلريني واهلندوس والسيخ أن يظهروا صدق ديانام  ولباقة دعوةٌ
، ٣بواسطة الدعاء واملباهلة أو بعقد مؤمتر ديين. (تاريخ األمحدية، الد

  م) ٢١/٢/١٩٠٣نقال عن "احلكَم"، العدد: 
آريا مساج" ردا على اإلعالن املذكور فرباير/شباط نشر " ٨ويف 

إعالنا قذرا جدا ومليئا بالسباب والشتائم، كتبوا فيه كلمات نابية 
على سبيل االعتراض على شخصه الكرمي،  �ومسيئة جدا حبق النيب 

ومجاعته وكالوا هلم  �كذلك أطالوا لسان الطعن حبق املسيح املوعود 
  ا يف كتابه "نسيم الدعوة". بعضه �شتائم بذيئة ذكر املسيح املوعود 

بالنظر إىل تلك الكلمات النابية والشتائم البذئية أراد املسيح املوعود 
أال خياطب هؤالء الناس ذوي اللسان السليط والبذيء ولكن اهللا  �

 �تعاىل أمره بوحيه اخلاص أن يكتب الرد على ذلك اإلعالن. فيقول 
  ذا الشأن: 
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كتب الرد على تلك أُ" وقال:يه اخلاص ين بوحخاطبولكن اهللا تعاىل "
العبارة وإين معك يف هذا اجلواب". فسررت كثريا ذا الوحي املبشر 

أنين لست وحيدا يف كتابة اجلواب. فقمت مستمدا القوة من اهللا تعاىل ب
بتأييد روح منه. وكما أيدين اهللا نويت أن أكتب  ابوألّفت هذا الكت

الشتائم اليت وجهت إيلّ وإىل نبينا املطاع  الرد بالرفق بغض الطرف عن
، ١٩(اخلزائن الروحانية الد "مث أفوض هذا األمر إىل اهللا تعاىل.

  ) ٣٦٤ص
املسلمني حديثي  خبصوصاعترض اآلريون يف إعالم املذكور 

إذا قارنوا الديانة اآلرية مع اإلسالم بعد قراءم  مأقائلني باإلسالم 
. فرد املسيح املوعود إسالمهم صحيحاعندئذ فقط كان  دات األربعةالفي
على هذا االعتراض ردا مفحما وإلزاميا ومدعوما باألدلة وبين إىل  �

  أي مدى جيب أن يكون املرء ملما لتغيري دينه، فقال: 
أن  بل يكفيإن متحيص اجلزئيات كلها ليس ضروريا لتبديل الدين، 

  ثة أمور فقط. إىل ثال املرء ينتبه
ما هو تعليم ذلك الدين عن اهللا تعاىل؟ أي ماذا يقول ذلك  أوال:

وقدرته وعلمه وكماله وعظمته وعقابه ورمحته الدين عن وحدانية اهللا 
  وغريها من لوازم األلوهية وخواصها؟ 

    وعن البشر والقوم؟ يةإنسان نفسكل عن ه ما هو تعليمثانيا: 
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مت فقط،  افتراضياا إلـهالدين ال يقدم أن يرى أن ذلك جيب ثالثا: 
ط. (تلخيصا عن املرجع السابق اإلميان به بناء على قصص وحكايات فق

  ) ٣٧٤-٣٧٣ص
مقارنة مفصلة بني  �بعد ذكر هذه األمور املبدئية أجرى 

معتقدات النصارى واآلريني وبني معتقدات اإلسالم وبذلك أثبت أن 
اإلسالم وحده. مث رد على بعض  املزايا الثالث املذكورة موجودة يف

  نيوك". الاالعتراضات اليت أثارها أتباع آريا مساج وناقش قضية "
يف غضون أسبوع واحد فقط ونشر يف  وطبع أُلِّف هذا الكتيب

م، عندما كانت اجللسة السنوية لآلريني يف قاديان كانت ٢٨/٢/١٩٠٣
  م. ١٩٠٣شباط واألول من آذار  ٢٨منعقدة يف 

�#. /01"�#. /01"�#. /01"�#. /01" .2�� .2�� .2�� .2��        
يف الهور  البانديت "رام بجهدت" زعيم جملس آريا الديين أشار

م إىل اسم املسيح املوعود ١/٣/١٩٠٣يف  يف خطابه األخري ،البنجابب
وقال:  "نسيم الدعوة" � هكتابالنيوك" يف بعد أن قرأ قضية " �

(اخلزائن  ."له فوائده كلها لبينتلو ناقشين يف موضوع النيوك "
  ) ٤٦٧، ص١٩لدالروحانية ا

هذا الكتيب الوجيز بعنوان: سناتن دهرم  �فألّف املسيح املوعود 
م بعد أن مسع رأي زعيم معروف آلريا ٨/٣/١٩٠٣ونشره بتاريخ 
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نيوك" منافيا للغرية والفطرة الفيه كون " �نيوك"، وذكر المساج عن "
البشرية وبين مضراا، وإىل جانب ذلك مدح أتباع سناتن دهرم 

  مات تالية: بكل
ملا كان تأييد احلق واجيب، اضطررت إىل القول هنا تأييدا للحق "

 ،بعض مبادئهم جانبا حنَّيناإن ، فقط بأن أتباع مذهب "سناتن دهرم"
مذهب آريا، فهم ال يسيئون إىل إلـههم أتباع أفضل بآالف املرات من 

ممتساوون معه  مقائلني بأقبلون أزليني وغري خملوقني، وال ي بكو
مسألة "النيوك" املخجلة أيضا. وال يوجهون إىل اإلسالم اعتراضات 
سخيفة ألم يعرفون أن مبادئه تشكِّل قامسا مشتركا بني مجيع األمم. 
معظمهم يتحلون بدماثة األخالق، وال توجد فيهم حذلقة وشطارة 

  .. وحدة خطرية..
يدل  مما ،جاسرن بعض اآلريني قد جتاوزوا احلدود يف احلذلقة والتإ 
أم كشجرة اجتثت من فوق األرض ما هلا من قرار." (اخلزائن  على

  )٤٧٥-٤٧٤، ص١٩الروحانية الد
  أيضا:  �وقال 

أتباع مذهب سناتن دهرم ال حيبون األنبياء السابقني فقط بل "
ينتظرون يف هذا الزمن املليء باملفاسد والذنوب أيضا نبيا أخريا سيطهر 

نب. فال غرابة أن يؤمن السعداء منهم يف وقت من األرض من الذ
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األوقات ذه اجلماعة الربانية بعد رؤية آيات اهللا، ألنه ال يوجد فيهم 

  ، احلاشية) ٤٧٥". (املرجع السابق، صتعنت وتعصب إال قليال
مث ذكر باختصار األمور الثالثة املذكورة يف "نسيم الدعوة" اليت 

هذا الكتيب الوجيز تتمة لكتاب "نسيم  تقتضي تغيري الدين. واحلق أن
  الدعوة". 

لقد حظي بشرف تعريب هذه الكتب الداعية اإلسالمي األمحدي 
عبد ايد عامر وصدرت بإشراف املكتب العريب املركزي بالتعاون مع 
عدد من اإلخوة العرب الذين أسهموا يف أعمال املراجعة والتدقيق، 

  دكتور وسام الرباقي احملترمني.السيد خالد عزام، وال وخنص بالذكر
نتقدم خبالص الشكر لكل من ساهم يف نشر هذا الكتاب داعني أن  

نسأل اهللا تعاىل جيزيهم اهللا أحسن اجلزاء وجيعله يف ميزان حسنام، كما 
أن يوفق القراء الكرام لالستفادة من هذه الكنوز، وجيعلها سببا هلداية 

 آمني. الباحثني عن صراط اهللا املستقيم،
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Š‘bäÛaŠ‘bäÛaŠ‘bäÛaŠ‘bäÛa@@@@@@@@
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 نص غالف الطبعة األوىل هلذا الكتيب

Ûa�žjŞn�žîčÜ��Í 
ـ  الَّ م أنْينكُبيننا وىل كلمة سواٍء بإتعالوا  ؛هل دار الندوةأيا  م نحكِّ

ا هيأوهذا هو الدين القَيم  .ال ما وافق قول الرمحنإال نقبل القرآن، و إالَّ
ختم به الـهدى، وفيه كتب قيمة وخرب كتاب ن القرآن إاملتقاعسون، و

 ن اخلري كلّه يفأعلموا اوما مضى، فَبِأي حديث بعده تؤمنون؟  ما يأيت
يها املتقون. وكل ما خالف أا خالفه فاحذروها حاديث مالقرآن وشر األ

ـ إون. والّ الفاسقإنه سقط وال يقبله أالقرآن وقصصه فاعلموا  ىهد ين 
يام اهللا أذكِّركم أصيح، وأو ينادأُسيح وهللا أو يمشأنا املسيح وباحلق أ

وعلِّمت ما مل تعلَّمـوا   يني جئتكم ببينة من ربإو ؟نتم تتذكّرونأفهل 
ن عيسى ألون أوال تس ونينيئوال جت تكذبونينأبصرت ما ال تبصرون. أو

ترأقرآن فال تكذّبوا ال ؟!كمئحياإىي بحمات وال يها ان كان إون. وئي
 منكر ملا سـئل عـن ضـاللة    أنازالً قبل يوم القيامة كما تزعمون، فَل

علم مـا  أ إيننتم تدرسون، ومل يقل أالنصارى، واعتذر بعدم العلم كما 
يت ما كانوا يعملون؟! وكـان  أىل الدنيا ورإمبا رددت  يحدثوا بعدأ

ربعني أىل إذنك ولبثت فيهم إالدنيا بىل إرجعت  ينإن يقول رب أاحلق 
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وعليه يصـرون. فكسـرت صـلبام     يمأو سنة فوجدم يعبدونين
ديـن اهللا وهـم    صلحت زمام وقتلت كثريا منـهم فـدخلوا يف  أو

ـ أيتضرعون. فاس شـهادة   يلوا عيساكُم لم يكذب يوم القيامة ويخف
منه فعظموا  ينأسم باهللا قأ ينإكانت عنده كأنه من الذين ال يعلمون؟! و

عطيت كثريا من اآليات، وسد القرآن أ ينإحلف اهللا إن كنتم تتقون. و
نتم أين تفرون؟ وقد جئت على رأس املائة كما أف طريقًا آخر من دوين

 يمن رب رمضان، ليكونا آيتني يل تعلمون. وخسف القمر والشمس يف
ىل إ. فما لكم ال تنظـرون  نزل الطاعون لعلّ الناس يتفكرونأالرمحن مث 

شهادات مـن   ييها الناس، عندأونكم ما تنظرون؟ يو تعاف عأاهللا  يآ
نـتم  أشهادات من اهللا فهـل   ييها الناس، عندأنتم تؤمنون؟ أاهللا فهل 

ـ إتسلمون؟ و وا شهادات ربدعيهـا  أال حتصـوها فـاتقوا اهللا    ينْ ت
نفسكم ففريقا كذّبتم أى فَكُلَّما جاءكم رسول مبا ال وأاملستعجلون. 

يها اخلـائنون.  أنا نصرنا من ربنا وال تنصرون من اهللا إوفريقا تقتلون؟! 
م مث ال تتندمون؟ اىل احلكّإو دعاوى رفعتموها أبفتاوى القتل  قتلتموينأ

ـ إيها احملاربون. وواِهللا أولن تعجزوا اهللا  ينا ورسلأغلنب كتب اهللا أل ين 
وقد متت عليكم احلجـة؟   تنكرونينأذين خيتلقون. صادق ولست من ال

ال تتدبرون سورة النور أنتم كمسيحكم خالدون؟ أو أىل اهللا إال تردون أ
نفسكم تحرمون؟ وهـذه  أو على أو تكْرهون قراءا أوالتحرمي والفاحتة 
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لكم يا أ يرسالة من أهل الندوة لعلّكم تفتحون عيونكم أهديت  و تـتم
  مسيتها: ينإة اهللا فال تعتذرون بعدها وال ختتصمون وعليكم حج

�ÐžzŽm��ŞäÛa@ò����ñflëž†@ @
  نظر كيف يرجعون.أو يليكم رسلإرسل أ ينإو

 ينأن جيعلها مباركة لقوم ال يستكربون. رب اشهد أدعو اهللا أ ينإو
م الذين يبلّغون رساالتك وال خيافون، آمني ثُ يف مرت فاكتبينأت ما غبلَّ

  آمني.
*******************  

  طُبع يف مطبعة ضياء اإلسالم بقاديان
  حتت إشراف حكيم فضل دين احملترم 

  ١٦٠٠  عدد النسخ
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  المحترم مير ناصر نواب الدهلوي قصيدةُ ١

  دعوة اإلميان كتاب عجيب وعظيم. أي إن كتاب "سفينة نوح"  
  ه رونقا واء.بقراءته يتجدد دين املرء ويزداد إميان

  هو أفضل من ماء احلياة، وينفخ احلياة يف األرواح امليتة. 
  ال أستطيع أن أؤدي حق ثنائه، ولساين يعجز عن وصفه كما جيب. 

  هذا الكتاب يهدي الذين ضلوا الطريق، وهو مدعاة هلدايتهم. 
  إنه سند عدميي احليلة، وميثّل عالج من كان مستعصي العالج 

منه من مضامني، وهو معجزة من معجزات رسول ال مثيل ملا يتض
  اهللا. 

  به تنحل مشكالت الدين، إذا قرأه اإلنسان بإمعان. 
  بواسطته يأيت العلم ويزول اجلهل، وبه تزول األوهام والشبهات.

هو ليس كالبساتني الدنيوية بل هو مبنـزلة اجلنة اليت تدور فيها 
  احلور والغلمان. 

                                                           

هذه ترمجة قصيدة أردية نظَمها مري ناصر نواب الدهلوي، مقرظـا كتـاب     ١
"سفينة نوح" قد نشر سـلفًا   وعندما نظمت القصيدة كان كتاب، "سفينة نوح"

 �"حتفة الندوة" يف طور الطباعة، فـأمر املسـيح املوعـود     بينما كان كتاب
 )(الناشر بنشرها معه، وقد ظلّت يف موقعها هذا منذ الطبعة األوىل.
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لعسل، وتوجد فيها القصور الشوامخ يف كل فيها جتري أار اللنب وا
  مكان. 

  ال نظري هلذه السفينة اانية، وال يطلب أحد األجرة هنا.
  حنن فداُء ربان أعطانا هذه السفينة. 

  وفِّقنا يا ربنا، فإنك أنت الرحيم والرمحن.
  حىت نبتعد من أهواء النفس، ويفر منا الشيطان فرارا.

  وأن حنمل نري أوامرك من األعماق.  وأن نعمل بأوامرك ليل ار،
نرجوك أن ترضى بنا ووفقنا أن نكون راضني بك حني تفارق الروح 

  جسدنا.
  إن عبدك املتواضع واملقصر "ناصر" يعوذ بك. 
  ويلتمس منك رمحتك، ويطلب منك فضلك. 
  ارفع عنه أثقاله يا رب، وسهل عليه طريقك. 

  .يب القدوسيا ردخله يف األتقياء، ارمحه ارمحه أو
  استر عيوبه يا ستار، فإنّ ظنه بك حسن. 

  عالج ألـمه سريعا بربكة حممد وأمحد.
  إنه خادم اإلمام من األعماق، فانصره يف السر والعلن. 
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  الكتيب

@¤�Ð���äÛa@ò����ñë†@ @
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ة لريوهـا بعـني   "تأتيين النصرة من اهللا كل حني، أين أهل البصري ١
  مفتوحة؟"

م إعالن منشور مـن قبـل   ٢/١٠/١٩٠٢لقد وصلين اليوم بتاريخ 
فيه عين بأين اعترفـت  موجها إيل كتب احلافظ حممد يوسف، املتقاعد، 

كوم مأمورين ذات مرة شفهيا أن الذين ادعوا أم أنبياء أو رسل أو 
فون منـه إىل  نوع آخر عاشوا مع افترائهم هذا الذي كانوا يهـد من 

بـل   -الكاملـة  �وهي مدة بعثة النيب  -عاما ٢٣إضالل الناس، إىل 
أطول منها أيضا. مث يقول احلافظ احملترم يف اإلعالن نفسه بأن صـديقه  

                                                           

 . (املترجم)ترمجة بيت فارسي ١
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املدعو "أبو إسحاق حممد دين" ألّف يف تأييد كالمه هذا كتيبا بعنوان: 
ني الكـاذبني  "قطع الوتني"، أورد فيه نقال عن كتب التاريخ أمساء املدع

مع مدة ادعائهم. يتلخص هذا البيان كله يف أن احلافظ املذكور ال يؤمن 
وإِنْ �وال يريد أن يؤمن ا، وال يعتقد باآلية: �لَو تقَولَ�بآية القرآن: 

هبكَذ هلَيا فَعبكَاذ كوال يريد أن يعتنق هذا االعتقاد بل إن الكتيب  �١ي
وقَد �ه اآليات القرآنية وكأن كل اآليات مثل: "قطع الوتني"، رفض هذ

إِنَّ الَّذين يفْترونَ علَـى اِهللا الْكَـذب ال   �واآلية:  �٢خاب منِ افْترى
فَبدلَ الَّذين ظَلَموا قَولًا غَير الَّذي قيلَ لَهم فَأَنزلْنا �، واآلية: �٣يفْلحونَ

وليسـت واجبـة   لديه منسوخة  �٤ا رِجزا من السماِءعلَى الَّذين ظَلَمو
ولَـو  �. ومن مجلة تلك اآليات آية يقول اهللا تعاىل فيها: ا اآلن العمل

    ـهنـا منلَقَطَع نيِ * ثُـممبِالْي هنا مذْنالْأَقَاوِيلِ * لَأَخ ضعا بنلَيلَ عقَوت
نيتب "قطع الوتني". وهـذا  . فكأن كل هذه اآليات �الْوسخت بكتين

الذي جاء يف اآليات املذكورة آنفا عن  -يثبت أيضا كأن وعيد اهللا كله
كان خيالف الواقع متاما. ولو كان هؤالء األنبياء عليهم السالم  -املفترين
ملا أُهلكوا حبسب قول احلافظ، كأنه لـيس يف   -والعياذ باهللا- مفترين

                                                           
 ٢٩غافر:  ١
 ٦٢طه:  ٢
 ١١٧النحل:  ٣
 ٦٠البقرة:  ٤
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، ١ملفترين بل ينطلي فيه كل كيد وزيفش بالبطملكوت اهللا أي نظام ل
ولبقيت إمكانية أنه لو افترى نيب على اهللا ملا أصابه عـذاب يف احليـاة   
الدنيا. وكأن قوانني الناس أقوى من قوانني اهللا تعاىل إذ يـبطش فيهـا   

فورا ويعاقَبون. فهنا حلّت قضـية أخـرى    مبختلقي املستندات الزائفة
عاما، أي إىل اكتمال القرآن الكـرمي،   ٢٣هلة م �أيضا؛ أن نيل النيب 

وعصمته من القتل على الرغم من املساعي املضادة الكـبرية، ووفاتـه   
 هناك نبوءة عن حيـايت كما - بقضاء اهللا تعاىل بعد إكمال فترة حياته

فهذه كلها أمور ليسـت   -إىل مثانني عاما إىل أن أجنز كُلَّ مهمايت أيضا
ال ميكن أن يعد أحد صـادقا نتيجـة حتقـق    مبعجزة يف نظر احلافظ، و

  نبوءات مثلها. 

                                                           
ملا كان ممكنا عند احلافظ أن ينال املتنبئون أيضا تأييدا لدرجة أم يبقون علـى   ١

قيد احلياة إىل أن ميكِّنوا دينهم يف األرض على الرغم من بذل أعدائهم قصـارى  
ويلتبس  رمادا وترابامجيع األنبياء الصادقني  صريملبدأ سيجهودهم، فبموجب هذا ا

احلق بالباطل. والواضح أن إبقاء املبعوث حيا ومتكني الدين على األرض يف وجه 
واملساعي احلثيثة آلالف األعداء معجزةٌ عظيمة من  واملكايدالفاسدة  النياتمئات 

و اشترك املتنبئون أيضا يف هـذه  اهللا تعاىل يعطاها األنبياء الصادقون والكملُ. ول
املعجزة ملا عادت املعجزة أيضا جديرة باالعتداد، وملا بقيت عالمة قاطعة علـى  
صدق نيب صادق. واها لك يا أيها احلافظ! فقد قضيت على اإلسالم قضاء ائيا. 

 فليكن احلافظون مثلك!! منه.
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ال ميكن أن نعـد   -�سواء أكنت أنا أو النيب - فحاصل الكالم أننا
هذه احلماية والعصمة من اهللا تعاىل دليال على صدقنا حبسب مـذهب  
احلافظ، بل الكاذب أيضا يستطيع أن يشترك فيهما. ولكن هذا يستلزم 

الكرمي كله ألنه ثابت منه أن كل مفتر يـبطَش بـه   بطالن بيان القرآن 
ويهان ويهلك ولن يفلح أبدا. هذا ما يقبله العقل اإلنسـاين أيضـا أن   
الكذاب الذي يريد أن يدمر نظام اهللا عمدا جيب أن يهلك ال حمالـة،  
وهذا ما ورد بكثرة يف كتب اهللا السابقة أيضا. ولكن احلافظ احملتـرم  

وظلت سلسـلة   ،عوا الوحي والنبوة كذبا وزورايقول إن كثريين قد اد
ومل  ،وظلوا مصرين على نبوام ،هم جارية حىت ثالثني سنة أيضاادعاو

إىل آخر حلظة يف حيام حىت مـاتوا   ،يتخلوا عن تقدمي وحيهم املختلق
ومل  ،وبارك اهللا يف أعمارهم وأعمـاهلم ومل يعـذّم   ،على الكفر نفسه

ومل يعرف الناس  ،مرة ومل تنشر توبتهم يف البالد يثبت أيضا بأم تابوا
عن إسالمهم ثانية. فيقول احلافظ بأن كل هذه األمور قد أُثبتت جيـدا  
يف كتيب "قطع الوتني". ويقول أيضا بأنه ال يريد أن يأخذ جائزة مخس 
مئة روبية بل يريد عوضا عن ذلك أن يعطي املرزا، ويقصدين أنا، إقرارا 

"ندوة العلماء" اليت ستعقد يف أمرتسر بدءا  سنوية لـ يف جلسة- خطيا
إذا كانـت  أنه  -م وسيحضرها مشاهري علماء اهلند٩/١٠/١٩٠٢من 

كتيب "قطع الوتني" صحيحة وثبتت على حمـك  النظائر اليت قدمت يف 
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االمتحان حبسب رأي احلَكَم أي عند علماء الندوة، مبعـىن أن تقبـل   
زقتعي نزول وحـي  الندوة أن العمر الذي ره منذ بدء الوحي، وكما أد

اهللا علي بكل انكشاف وبكل قوة ويقني، وكما كتبت آالف الكلمات 
وقلت بأا نزلت علي وحيا من اهللا وأشعتها يف العامل، كذلك أشـاعها  
هؤالء الناس وافتروا على اهللا ومع ذلك مل يهلكوا، بل تكونت مجاعتهم 

  . توب يف ذلك السفيجب علي أن أ أيضا مثلي
إذا كان اهللا قد أعطاهم البصرية والتقوى - أقول: إن علماء "الندوة"

يستطيعون أن يصدروا فتـوى صـائبة    -والعدل والوقت أيضا للتفكري
بقراءة بياين وكُتيب احلافظ املذكور "قطع الوتني". ولكن ال أسـتطيع  

 قاحلحسن الظن م. "الندوة" ألين ال أ انعقاد الذهاب إىل أمرتسر أثناء
إال إذا وهب اهللا أحدا منهم التقوى يف املسـتقبل  - أين ال أعدهم أتقياء

وال أراهم عارفني حبقائق القرآن الكـرمي ألن ذلـك    -فهذا فضل منه
فأىن يل أن أحتكم إليهم؟ غري  �١ال يمسه إِال الْمطَهرونَ�يتوقف على: 

ني منهم إىل قاديان باحثني عن احلق فإين أنه إذا أتى بعض املشايخ املنتخب
أستطيع أن أبلِّغهم الدعوة شفهيا، وإال فإن نظام اهللا جارٍ وليس بوسـع  
معارضٍ أن يعرقله. مث ما معىن االستفتاء من املعارضني أصال؟ غري أنـين  
أنتهز من خالل إعالن احلافظ هذا فرصة لتبليغ "الندوة". فليعلم احلافظ 
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وغري األصلية املذكورة يف الكتيب "قطع الـوتني"   أن القصص السخيفة
عن املتنبئني ليست جديرة باالعتداد قط ما مل يثبت أن املفترين أصـروا  
على ادعائهم هذا ومل يتوبوا. وأنى يثبت هذا اإلصرار ما مل يتبني مـن  

 واالدعاء الكـاذب  نفسه وثيقة من الزمن نفسه أم ماتوا على االفتراء
يصلّ عليهم صالة اجلنازة أحد من املشايخ يف ذلك الـزمن   ومل بالنبوة،

ومل يدفَنوا يف مقابر املسلمني؟! كذلك ال تثبت هذه احلكايات مـا مل  
هي افتراء منهم  واليت تلك املفتريات اليت عدوها كالم اهللاآلن ن ييثبت أ

 ومن عنده كُتب وحيِهم ليفحص فيها إنْ كانوا قد م؟على مدى عمره
منهم نفسه نيب أي ا قطعيا ويقينيا ومبوجبه عدعوا وحيـا أو   اهللا ادظلي

حقيقيا، وعد وحيه معادال لوحي األنبياء اآلخرين عليهم السالم مـن  
  ؟  �تقَولَ�حيث كونه من اهللا حىت ينطبق عليه مفهوم: 

ـ ب يتعلق �تقَولَ� حكمال يعلم احلافظ املذكور أن  يقني. القطع وال
كما  اويقين افكما بينت مرارا أن الكالم الذي أسرِده هو كالم اهللا قطع

أن القرآن والتوراة كالم اهللا. وأنا نيب اهللا ظليا وبروزيا، وطاعيت واجبة 
على كل مسلم يف األمور الدينية، وواجب عليه أن يؤمن يب مسـيحا  

ال حيسبين حكَما و -وإن كان مسلما- موعودا. وكل من بلغته دعويت
عليه وال يؤمن يب مسيحا موعودا وال يعد وحيي من اهللا تعاىل، فهـو  
جدير باملؤاخذة يف السماء؛ ألنه أنكر األمر الذي كان عليه قبولـه يف  
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حينه. ال أقول فقط بأنين لو كنت كاذبا هللكت، بل أقول أيضا بـأين  
 تعاىل أكثر من وقد أرى اُهللا �صادق مثل موسى وعيسى وداود والنيب 

عشرة آالف آية لتصديقي. لقد شهد يل القرآن، وشهد يل رسـول اهللا  
، وحدد األنبياء السابقون زمن بعثيت، وهو هذا العصـر. وكـذلك   �

حدد القرآن الكرمي أيضا زمن بعثيت، وهو هذا العصـر. وشـهدت يل   
  نيب إال وقد شهد يل.  من، بل ما أيضا السماء واألرض
 ذلك علـى سـبيل   أما ما قلت بأن يل عشرة آالف آية؛ فقد قلت

احلذر واحليطة، وإال أقول حلفا باهللا الذي نفسي بيده أنه إذا كان هناك 
ومهمت بكتابة أدليت فيه، فإين علـى يقـني بـأن     ١من ألف جزء دفتر

الكتاب سينتهي ولن تنتهي األدلة. يقول اهللا تعاىل يف كالمه املقـدس:  
فَعلَيه كَذبه وإِنْ يك صادقًا يصبكُم بعض الَّذي يعدكُم  إِنْ يك كَاذبا�

كَذَّاب رِفسم وه ني مدهأي إذا كان كاذبا سـيهلك   �٢إِنَّ اَهللا ال ي
على مرأى منكم وسيهلكه كذبه، ولكن إذا كان صـادقا فسـيكون   

لى مرأى منـه.  ويرحلون من دار الفناء هذه ع نبوءاتهبعضكم عرضة ل
فلكم أن ختتربوين وتمحصوا ادعائي حبسب هذا املعيار املذكور يف كالم 

                                                           
١
، بـل هـو امللزمـة    بوجه عامعليه القصد من اجلزء هنا ليس اجلزء املتعارف  

  الطباعية، إذ يقسم كل كتاب إىل مالزم تطبع على حدة مث تجمع. (املترجم)
 ٢٩غافر:  ٢
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اهللا. أليس صحيحا أن هؤالء املشايخ مل يدخروا جهـدا لتـدمريي؟!   
وتورمت أقدامهم يف سبيل إعداد فتاوى التفكري، وسبقوا الشيعة يف نشر 

ايا القتل الزائفة ت ضدي قضرفعإعالنات مليئة بالشتائم والسباب، وقد 
وأُكرِهت على املثول أمام احملاكم عدة مرات نتيجة توجيه التهم اجلنائية 
إيلّ. وقد مورست القسوة على املقبلني علي لدرجة ال يوجد نظري هلذا 
التحقري واإلهانة واإليذاء إال يف حياة الصحابة اليت قضـوها يف مكـة.   

  لوا يف بالدهم. وبعض من املنتمني إيلّ يف بالد أخرى قُت
باختصار، ال يسع أحدا إنكار أن املعارضني أخرجوا كل ما كان يف 
جعبتهم للقضاء علي وملنع الوافدين إيلّ، ومل يدخروا يف هـذا السـبيل   

 يبجهدا بل قام بعض هؤالء املشايخ بتصرفات وقحة كثرية؛ فقد وشوا 
قة. ولكـن  بأمور تنايف احلقي دون سبب كذبا وزورا وحرضوا احلكومة

هل تعلمون ماذا كانت نتيجة كل ذلك يف األخري؟ لقـد حصـل أين   
أحرزت تقدما تلو تقدم. عندما هب هؤالء القوم لتكذييب وتكفـريي  

وا من عند أنفسهم أم سيقضون علي سريعا مل تكن معي حينـها  أوتنب
مجاعة كبرية بل كان معي بضعة أشخاص فقط يعدون على األصـابع.  

وحيدا يف زمن كان فيه كتاب "الرباهني األمحدية" قيد الطبع. بل كنت 
من يستطيع أن يثبت أنه كان معي حينها حىت شخص واحد؟ ففي ذلك 
الزمن أخربين اهللا تعاىل يف أكثر من مخسني نبوءة بأنك اليـوم وحيـد،   
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ولكن الوقت قريب حني سيتبعك عالَـم. وسيأيت وقـت تنـال فيـه    
ارك امللوك بثيابك ألنك ستبارك. سـبحان اهللا،  عروجا لدرجة أنْ سيتب

يفعل ما يشاء! سينشر مجاعتك يف األرض، ويبارك فـيهم، ويزيـدهم   
  ويذيع إكرامهم يف األرض ما ثبتوا على عهدهم. 

فانظروا اآلن كيف أن النبوءات املذكورة يف الرباهني األمحدية الـيت  
وال واحد من هذه الدنيا كتبت ترمجتها، أُنبئ ا يف زمن مل يكن معي 

رب ال تذَرنِي فَـردا وأَنـت خيـر    �وحينها علّمين اهللا تعاىل دعاء: 
نيارِثل يف "الـرباهني األمحديـة".   �١الْووهذا الدعاء اإلهلامي مسج ،

فكتاب "الرباهني األمحدية" أيضا يشهد عن ذلك الزمن أنين كنت حينها 
جد مجاعيت يف أماكن خمتلفة بعدد يربو على خامل الذكر. أما اليوم فتو

مائة ألف على الرغم من مساعٍ معادية. هل هذه معجزة أم ال أنْ قـد  
د واحليل يف معارضيت وإسقاطي ولكن فشـل  يميع أنواع املكاعمل جب

وخاب املشايخ كافة وأشياعهم صغارا كانوا أم كبارا؟! إن مل تكن هذه 
صحاب العباءات الطويلة ما هي املعجزة معجزة فليبين مشايخ "الندوة" أ

إذًا؟ لو مل أكن أنا صاحب املعجزات لكنت كاذبا، ولو مل يثبت موت 
ابن مرمي من القرآن لكنت كاذبا. وإن مل يدخل حديثُ املعراج ابن مرمي 
يف األرواح امليتة فأنا كاذب. وإن مل يقل القرآن الكرمي يف سورة النور 

                                                           
 ٩٠األنبياء:  ١
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يكونون منها فأنا كاذب. وإن مل يسمين القـرآن  أن خلفاء هذه األمة س
  الكرمي "ابن مرمي" فأنا كاذب. 

فيا أيها الناس الفانون انتبهوا وتفكّروا، ما معىن املعجزة سـوى أن  
 ٢٢مجيع النبوءات املذكورة يف "الرباهني األمحدية" اليت أُنبئ ا قبـل  

عاما من اليوم قد حتققت على الرغم من كل هـذا العـراك واجلـدال    
واملعارضة؟ وال يسعكم أن تثبتوا أنه كان معي يف ذلك الـزمن حـىت   

حد، أما اآلن فلو أُسكن أفراد مجاعيت يف مكان واحد لكنت شخص وا
على يقني أن تلك املدينة ستكون أكرب من مدينة أمرتسر، مع أنين كنت 
وحيدا يف زمن طباعة "الرباهني األمحدية" حني أنبأت ذه النبوءة. لوال 
 معارضة املشايخ ملا تضاعفت شوكة تلك النبوءة. أما اآلن فقد ضاعفت

د املشايخ وأشياعهم املعاديةُ شوكةَ هذه املعجزة. وبدال من أن أُنقَذ جهو
إِنْ يك كَاذبا فَعلَيه �فقط لكوين صادقا من العالمة املذكورة يف اآلية: 

هبشرت يف  �١كَذفقد حتققت أيضا باإلضافة إىل ذلك نبوءات عظيمة ن
بواسـطة الـرباهني   العامل قبل عشرين أو اثنني وعشرين عاما من اآلن 

  األمحدية، وحالفين آالف من أهل الفضل والكمال. 
وإِنْ يك صادقًا يصبكُم بعـض  �مث انتبهوا إىل اجلزء الثاين من اآلية: 

كُمدعي يكيف حتقق هذا املعيار أيضا بصورة إعجازيـة. فقـد   �الَّذ ،
                                                           

 ٢٩غافر:  ١
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أي كلّ مـن أراد   "إين مهني من أراد إهانتك"خاطبين اهللا تعاىل قائال: 
إهانتك لن ميوت ما مل ير إهانته هو بنفسه. واآلن اسألوا املشايخ هـل  
رأوا مقابلي ذلة أم ال بأمر من اهللا تعاىل؟ من يستطيع من الذين حاولوا 

مل  �يصبكُم بعض الَّذي يعـدكُم �إهانيت أن يقول بأن النبوءة القرآنية: 
ح القرآن الكرمي بإيراد لفظ تتحقق إظهارا لصدقي؟ بل وض�ضعأن  �ب

منوذج البعض فقط يكون كافيا عند نبوءة الوعيد، أما يف حاليت أنا فهذه 
النماذج ليست بقليلة. أال يكفي املعارضني ذلـةً وإهانـة أن "غـالم    

من كتابه "فتح رمحاين" بكلمـات   ٢٧دستغري" دعا علي يف الصفحة 
؟ ١الفريقني مث مات بعد بضـعة أيـام  عادية، أي دعا على الكاذب بني 

كذلك تفوه مقابلي "حممد حسن" من قرية "ني" يف كتابه قائالً: "لعنة 
اهللا على الكاذبني"، مث مل يتمكن من إكمال كتابه إال ومات بعـذاب  
شديد. وقال "بري مهر علي شاه" يف كتابه: "لعنة اهللا على الكـاذبني"  

را، حيث سرق كتاب املتـوفَّى حممـد   جبرمية السرقة فو ٢بإزائي، فأُخذ
                                                           

انظروا، أليست مبعجزة أن الشيخ الذي استصدر فتوى تكفريي مـن بعـض    ١
 منه.املشايخ القليلي الفهم من مكة قد مات بنفسه بعد املباهلة. 

لقد ألصق يب "مهر علي" مة سخيفة ومبنية على اجلهل معتمدا علـى نقـد    ٢
املتوفَّى حممد حسن، وقال إن كتايب يقتبس مما نقلت يف مقامات احلريري وغريها 
أيضا من أمثال العرب أو التعابري املعروفة، مع أا ال تزيد على سطرين أو ثالثـة  

يب! فكان ضروريا حينها أن تتجلى النبـوءة:  أسطر، وكأا سرقة يف نظر هذا الغ
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حسن حبذافريه، ولكنه قال كذبا بأنه ألّفه بنفسـه، ومسـاه "سـيف    
جشتيائي". وكانت الطامة الثالثة أن املتوفّى حممد حسن نقد كتـايب:  
"إعجاز املسيح" مث ثبت أن طعنه كله كان خاطئا. ومل يـتمكّن مـن   

جيهل اللغة العربية متاما فقد مراجعة كتابه إال ومات. أما هذا الغيب الذي 
حِسب هذا النقد كله صحيحا. قولوا اآلن باهللا عليكم، أليس هذا أيضا 
نوعا من املوت أم ال، أنْ سرق مسودة كتاب مث عثر على سـرقته، مث  
كذَب كذبا صرحيا مع كونه صاحب الزاوية، وقال بأنه ألّف الكتـاب  

أخطاء وكأا جناسة. هل بنفسه. أضف إىل ذلك أن كلّ ما سرقه كان 
  ؟١عذاب جهنم أكرب من هذا العذاب

أقول للحافظ ملخصا للكالم بأنه لن يكون كافيا لتـوبيت أن يعثَـر   
كمـا  - كافتراض حمال على كتاب موحى به ملن ادعى النبوة ويعـده 

                                                                                                                              

"إين مهني من أراد إهانتك". فثبت أنه سرق الكتاب كله، وكذب واتبـع نقـدا   
خاطئا ومل ينتبه إىل أنه خطأ، وبذلك أُخذ بثالث جرائم فادحة. أليسـت هـذه   

 معجزة؟ منه. 
ـ أؤلِّف حاليا كتابا قيما  ١ ي" هـذه  بعنوان "نزول املسيح" حول سرقة "مهر عل

واعتماده على األخطاء جهال منه، واعتباره ابن مرمي حيا وغريها من األمور الـيت  
صدرت منه مبقتضى جهله التام. وهذا الكتاب سوف ميزق "طبلة جشتيائي" إربا 
ولن يبقى فيها إال غبار فقط يدخل عيني "مهر علي" وسيجعل حياته مرة. وقـد  

 .جزءا من هذا الكتاب. منه ١١طُبع 
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وحيا من اهللا على غرار القرآن الكرمي الذي جاء يف نعته: "ال  -أدعي أنا
كما أقول أنا، مث يثبت أيضا أنه مات دون التوبة ومل يدفنـه   ريب فيه"،

املسلمون يف مقربم، ومل يهلك بعذاب. فبهذا القدر فقـط ال يصـبح   
مدعٍ كاذب مساويا يل؛ ألن هناك معجزات أيضا تؤيدين. ومع كـل  
ذلك إنين على يقني تام أنه لو رحل احلافظ من هذه الـدنيا يف هـذه   

كتيبٍ آخـر   ألفبا إسحاق حممد دين" آخر، يؤلّف أ"احملاولة أو جعل 
مثل "قطع الوتني"، ولو انتحر شخص مثله وقطع وتينه بنفسـه؛ فلـن   

سنة متتالية أقسم عليها  ٢٣يتمكن احلافظ من تقدمي جمموعة وحيه إىل 
مثلي بأن وحيه هذا كالم اهللا القطعي واليقيين كما أنشر أنا وحيي منذ 

إن كنت كاذبا فعلـي  وقال أنشره إىل اليوم.  عاما تقريبا وال أزال ٢٣
ه ملـن  لعنة اهللا، وقد استخدمت حبق نفسي الكلمات نفسها يف كتيب. إن

من ذلك بكثري؛  أقوىأملك أدلة  بينما أنا لكاذبنيالدناءة أن أقارن مع ا
قد ظهرت آالف املعجزات إىل اآلن ويشهد عليهـا آالف النـاس،   إذ 

. أليس من حقي أن أطلب منك عند املقارنـة  ويصدقين القرآن الكرمي
  ظهر الكسـوف ه؟ فقل يل: ملن سوايماألدلةَ نفسها حبق كاذبٍ تقد
واخلسوف حبسب حديث الدارقطين؟ ولتأييد مـن تفشـى الطـاعون    

؟ ذو السـنني  مبوجب األحاديث الصحيحة؟ ولتصديق من طلع املذنب
  ؟ ولصاحل من ظهرت اآليات عن ليكهرام وغريه
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وإذا أرادت "ندوة العلماء" أن تثبت أا اسم على مسمى فقد يكون 
أن  -وإن مل ينل احلافظ املذكور من اهلدايـة نصـيبا   - كافيا هلدايتها

تطلب من احلافظ أن يقدم على مدعي النبوة دليال مقرونا باحللف يثبت 
قرآن عاما متتالية مثل ال ٢٣منه أن سلسلة وحيهم الكاذب استمرت إىل 

الكرمي، ولتطلب الندوة من احلافظ دليال: أين ومىت قالوا حالفني بـاهللا  
بأم أنبياء اهللا يف احلقيقة ووحيهم قطعي ويقيين مثل وحـي القـرآن   
الكرمي؟ وكذلك جيب أن تطلب منه دليال: هل كفِّروا بناء على فتاوى 

ن هـؤالء  املشايخ املعاصرين هلم أم ال؟ وإن مل يكفَّروا فلماذا؟ هل كا
املشايخ الذين أمهلوا أمر الدين إىل هذا احلد، فاسقني فـاجرين أم ال؟  
كذلك جيب على الندوة أن تطلب منه دليال أيضا يف أية مقابر دفنـوا؟  

اإلسالمية أم  ١هل يف مقابر املسلمني أم منفصلني؟ وهل قُتلوا يف احلكومة
لى ذلك، مث جيب قضوا حيام بأمن وسالم؟ وليطلَب من احلافظ دليل ع

أن يأيت بعض من علماء الندوة املختارين إىل قاديان ويأخذوا مين إثبات 
املعجزات واألدلة، أي نصوصا من القرآن الكرمي واألحاديـث. وإن مل  

على غرار سنة األنبياء عليهم السالم فأنا إثباتا كامال أستطع إثبات ذلك 

                                                           
النبوة يف مقابر املسلمني  يععدم دفن مد احلكومة اإلسالميةدليال يف ال يكفي  ١

، بل ال بد من اإلثبات أيضا من أجل الداللة الكافية أنه عليه اجلنازةوعدم صالة 
ته. ولكن إذا أثبت احلافظ ذلك فقد قبِل قُتكان يهرب منه. منه. مال لرد 
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عمـل   املشقةالقدر من  راضٍ بأنْ تحرق مجيع كتيب. ولكن حتمل هذا
شخص صاحل جدا. أما الندوة فما حاجتها إىل حتمل كل هذا العنـاء؟  
وهل خيافون اآلخرة حىت يتقوا اهللا؟ جيب أن يتذكّر كل واحد من علماء 

تنادي. اللهو واللعـب   ناياالندوة أم لن يعيشوا يف الدنيا إىل األبد، فامل
راه اهللا يف السماء، ويعلم أنـه  الذي هم مستغرقون فيه ويسمونه الدين ي

ليس دينا. إم راضون بالقشر وغافلون عن املغزى. هذا ليس بالنصـح  
للدين بل هو إساءة إليه. فيا ليتهم ملكوا أعينا لريوا بأنه قد ارتكب يف 
الدنيا ذنب كبري إذ رفض املسيح املبعوث من اهللا. هذا ما سيعرفه اجلميع 

  بعد املمات. 
افظ قائال بأنك إن مل تأت إىل أمرتسر سوف يعد ادعاؤك احل خيوفين

 أم لك؟ أنتم هللاكاذبا يف العامل كله. فأقول: يا أيها احلافظ، ملن الدنيا؟ 
تعدونين كاذبا، فماذا عساكم أن تعدوين بعدها أكثر من ذلك؟ فما يل 

ي. فيا أيها احلافظ سيكري، التف ءولدنياكم! فإن كل نفس حتت أقدام رب
ما أدراك مبدى التقدم الذي حيرزه يل تأييد اهللا تعاىل! هذا التقـدم لـن   

 �يتوقف ولو مات احلاسد كمدا ألنه حاصل بيد اهللا وحبسب وعده 
البنجاب واهلند بأفراد مجاعيت، وقد مدن وليس بيد اإلنسان. لقد مأل اهللا 

اآلن  مائة ألف شخص أو يزيدون يف بضع سنني. أال تـدرك إىل  ينبايع
من الذي تؤيده السماء؟ أرى أن حنو عشرة آالف شخص قـد دخـل   
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مجاعيت بسبب الطاعون وحده. وإنين موقن أن األرض ستمأل جبمـاعيت  
يف أيام قالئل. فيا أيها احلافظ، ألست الشخص نفسه الذي قال يل دون 

نـورا  ن "إواسطة أي شخص بأن املولوي عبد اهللا الغزنوي كان يقول 

. من املؤسف حقا أنك آذيت "حرموا منه يديان ولكن أوالديف قا نزل
السيد عبد اهللا يف قربه. أكان واجبا عليك أن ختتار طريقا خيالف قوله؟ 
مث أليس ميان حممد يعقوب شقيقك؟ ليتك سألته، فإنه يعلن بصوت عال 
منذ عشرة أعوام تقريبا بأن املولوي عبد اهللا الغزنوي أشار إىل قاديـان  

قال له أيضا بأن نورا سينـزل يف قاديان بالذات، وهو "غالم  وحدها.
أمحد"، وقد أخبر أنه ما زال قائما على هذه الشهادة، ورسالته موجودة 

مع تسميتك نفسك  �عندي. ولكنك ال تتوكل على احلافظ احلقيقي 
"احلافظ" وتكذب خشية القوم. إنين أفكر يف كيفية كشوف السيد عبد 

ترابا معه، ومل يقدرها خليفته الكـبري مثلـك أيضـا!    اهللا اليت صارت 
  .والسالم على من اتبع اهلدى

  املؤلف مرزا غالم أمحد القادياين

  م٤/١٠/١٩٠٢

*************  
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  بشارة عظيمة لجميع المسلمين

  والجياع للحق والعطاشى له 

اخلارقة للعادة وصعوده إىل السماء باجلسد على  �إن حياة عيسى 
إىل أرواح  -مع عدم كونه ميتـا - صوص القرآنية وانضمامهعكس الن

األنبياء الذين خلوا ودخلوا اجلنة نوعا ما؛ كل هذه األشياء كانـت يف  
احلقيقة وصمة عار على الدين احلق، وكانت دين عبدة املخلوق مـن  
الغرب على املسلمني املوحدين منذ مدة طويلة، وقد اعترف ذا الدين 

مبلغا كبريا كحـق   -كاملرابني- املسلمني أيضا وأضافواقليلو الفهم من 
واجب عليهم من قبل املسيحيني. األمر الذي لبِس بسببه عدة مئـات  
آالف من املسلمني يف اهلند لباس االرتداد ووقعوا رهـائن يف أيـدي   
املسيحيني، ومل يعد تسديد الدين ممكنا حبال من األحوال حـني كـان   

صعد إىل السماء حيا، وبذلك قـد  بنا يسوع راملسيحيون يعلنون بأن 
أبدى قدرة عظيمة ألنه كان إلـها، أما نبيكم فلم يستطع أن يطري حىت 
إىل املدينة عند اهلجرة بل ظل خمتفيا يف غار ثور إىل ثالثة أيام حىت وصل 
املدينة بصعوبة بالغة. مث ما طال به العمر بل مات بعد عشر سـنوات،  

الثرى. أما يسوع املسيح فهو حي يف السماء إىل  وهو اآلن يف القرب حتت
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األبد، وهو الذي سينـزل منها ثانية ويعدل يف العامل. وكـل مـن ال   
  يؤمن به إلـها سيؤخذ ويلقى يف النار. 

عليه بل كانوا يواجهون اخلـزي   ليس لديهم أي جوابواملسلمون 
 املسـيح  والذلة خجلني وجلني. أما اآلن فقد ظهرت "ألوهية" يسـوع 

للعيان وافتضح أمر صعوده إىل السماء. فأوال: وجد أكثر مـن ألـف   
كتاب يف الطب ترمجها يف قدمي الزمان الـروم واإلغريـق واـوس    
والنصارى مث املسلمون أيضا بعدهم مجيعا، ووردت فيها وصفة "مرهم 
عيسى". وقد ذُكر يف تلك الكتب أن هذا املرهم صـنع لعيسـى؛ أي   

أيضا يف  �ه اليت أصابته على الصليب. مث اكتشف قربه لعالج جروح
كتب قدمية بالعربية والفارسية يعود تاريخ تـأليف  عثر على كشمري. مث 

وتومئ إىل قربه  �بعض منها إىل ألف عام وتشهد على وفاة عيسى 
بيوم يف كشمري. ويف األخري؛ إن اخلرب الذي تلقيته مؤخرا قد أهلَّ اليوم 

وهو أنه قد وجدت مؤخرا يف أورشليم ورقة مكتوبـة  للمسلمني  عيد
وقد ضـمنتها بكتـايب   - بالعربية القدمية وعليها توقيع احلواري بطرس

مات على هـذه   �ويتبني من تلك الورقة أن املسيح  -"سفينة نوح"
األرض بعد حادث تعليقه على الصليب خبمسني عاما تقريبـا. وقـد   

ألنه قد  مبئتني ومخسني ألف روبيةاشترت شركة مسيحية هذه الورقة 
تقرر بأا حتمل عبارة بطرس. واملعلوم أن عدم التراجع عـن معتقـد   
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سخيف حبياة عيسى بعد اجتماع األدلة القاطعة اليت تشكل شهادة قوية 
ا؛ إذ ال ميكن إنكار األمور املشـهودة  جنون، ليس إال لذا القدر اهلائ

. ختلَّـوا  ن أن اليوم يوم عيد لكمفطوىب لكم أيها املسلموواحملسوسة. 
عن املعتقدات الكاذبة القدمية واجعلوا معتقدكم حبسب القرآن الكرمي. 
أكرر وأقول بأن هذه الشهادة األخرية هي شهادة أكرب حـواري مـن   

. إنه حلواري قال يف عبارته اليت اكتشـفت بـأين   �حواريي عيسى 
عاما حني مضت  ٩٠ز خادم ابن مرمي وأخطّ هذه الرسالة عن عمر يناه

على موت ابن مرمي ثالث سنوات. وثابت من التاريخ، ويقبـل كبـار   
ولدا يف فترة متقاربـة وأن   �العلماء املسيحيون أن بطرس وعيسى 

عاما، وكان عمر بطـرس   ٣٣عمر املسيح عند حادث الصليب كان 
 Vol 3  Smith’sحينها ما بني ثالثني وأربعني عاما. (انظروا كتـاب: 

Dictionary, Page:2446 مويت تيولس وNew Testament History 
وغريمها من كتب التاريخ) وقد قرر أكابر علماء املسيحية بعد حبـوث  

  مضنية عن هذه الرسالة أا صحيحة متاما، وأبدوا هلا سعادة غامرة. 
باحترام كبري حبيـث   استقبِلتوكما قلت من قبل بأن هذه العبارة 

الذي وجدت تلك  القديس غ هائل لورثة ذلك الراهبقدم مقابلها مبل
الورقة يف مكتبته بعد وفاته. وأرى أن هناك دليال قويا آخر على صحة 
هذه الوثيقة بأا وجدت يف مكتبة شخص كان يعتنق الكاثوليكية، ومل 
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فحسب بل بألوهية مرمي عليها السـالم   �يكن يعتقد بألوهية عيسى 
ه األوراق ضمن أشياء مباركة قدمية فقـط.  أيضا، وكان قد احتفظ ذ

وملا كانت اللغة املستخدمة فيها عربية قدمية وكان أسلوب الكتابة أيضا 
  .وهذه معجزةقدميا فقد كان جيهل حمتواها كليا، 

وإضافة إىل هذه الشهادة اجلديدة اليت وجدت بواسطة رسالة بطرس، 
لـذين يعتقـدون أن   هناك بعض الفرق من املسيحيني املتقدمني أيضا ا

كان قد أُنزل من الصليب يف حالة غَشية شديدة شـبيهة   �عيسى 
باملوت، وعوجل يف الغار إىل ثالثة أيام وشفي، مث سافر إىل مكان آخـر  
حيث عاش إىل فترة طويلة. وقد ذُكرت هذه املعتقدات بالتفصـيل يف  

  :كتب إجنليزية مثل
New life of Jesus by Strauss و Modern doubt and Christian 

belief و Religion Supernatural  بعض املقتطفات منها يف وقد نقلت
  كتايب "التحفة الغولروية". 

  م٦/١٠/١٩٠٢املؤلف: مريزا غالم أمحد القادياين يف 

طُبع يف مطبعة ضياء اإلسالم بقاديان حتت إشراف احلاج حكيم 
  فضل دين صاحب املطبعة 

  ١٦٠٠عدد النسخ: 
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    ����حضرة مرزا غالم أحمد القادياني 

  المسيح الموعود واإلمام المهدي
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  تعليق المسيح الموعود، الحكَم الرباني 
  

  على المناظرة
  

بين الشيخ أبي سعيد محمد حسين  

  لبطالوي والشيخ عبد اهللا الجكرالويا
  

  لجماعته ����حته يونص

لقد تبني من كتابات الفريقني أن السبب وراء عقد املناظرة حـول  
يعد األحاديث النبوية الشـريفة   العنوان املذكور هو أن الشيخ عبد اهللا

كمتاع رديء فقط، ويتفوه حبقها بكلمات يدخل ذكرهـا يف سـوء   
حسني فقد قدم مقابله حجة أنـه إذا كانـت   األدب، أما الشيخ حممد 

األحاديث متاعا رديئا ولغوا وغري جدير بالثقة فإن ذلك سـيؤدي إىل  




	�א����������������������������������������������������                  ���
�����א��������وא���א���א��� �
 

  

�٣٢� 
إبطال معظم أجزاء العبادات ومسائل الفقه ألننا نعرف تفاصيل أحكام 
القرآن الكرمي بواسطة األحاديث فقط، فإذا اكتفي بالقرآن الكرمي وحده 

فجر ركعتان، واملغرب ثـالث ركعـات،   فما الدليل على أن فريضة ال
والصلوات الثالث األخرى أربع ركعات من القـرآن الكـرمي؟ هـذا    
االعتراض على جانب كبري من األمهية، مع أنه حيمل يف طياتـه خطـأ   
أيضا، لذلك مل يرد عليه الشيخ عبد اهللا ردا مقنعا، بل اكتفى بكـالم  

هذا االعتراض النهائية  فارغ فقط ال يستحق النقل أيضا. فكانت نتيجة
اختراع صالة جديدة ال يوجد هلا أدىن أثر إىل أن اضطر الشيخ عبد اهللا 

يف أية فرقة من الفرق اإلسالمية كلها. فقـد شـطب مـن الصـالة     
واألدعية املأثورة األخرى كلها الـيت   �"التحيات" والصالةَ على النيب 

كـذلك أجـرى يف    تقرأ يف الصالة، واستبدل ا آيات قرآنية فقـط. 
ذكرها هنا. ولعلّه غيـر يف  إىل الصالة تغيريات أخرى كثرية ال حاجة 

مسائل احلج والزكاة وغريها أيضا. ولكن هل صحيح أن األحاديـث  
  شيء رديء ولغو كما زعم الشيخ عبد اهللا، والعياذ باهللا؟ كال. 

احلق أن أحد الفريقني اختار طريق اإلفراط واآلخر طريق التفـريط.  
الفريق األول أي الشيخ حممد حسني، وإن كان على الصواب يف قولـه  
 بأن األحاديث النبوية املتصلة املرفوعة ليست باليت ميكن اعتبارها رديئة

، ولكنه من جانب آخر نسي مبدأ حفظ املراتب ورفَـع مرتبـة   ولغوا
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�٣٣�
 األحاديث إىل منارة عالية، األمر الذي يستلزم اإلساءة إىل القرآن الكرمي

إنكاره. فال يعري حممد حسني ملخالفة كتاب اهللا إىل  وإهانته ويضطر املرء
احلديث على قصص وردت يف  من ومعارضته أدىن اهتمام، ويؤثر قصة

كتاب اهللا بصراحة تامة، ويقدم بيان احلديث على بيان كالم اهللا يف كل 
عن جادة العـدل واإلنصـاف.   واحنراف األحوال. وهذا خطأ صريح 

فَبِأَي حديث بعـد اِهللا وآياتـه   �هللا جلّ شأنه يف القرآن الكرمي: يقول ا
يبني بكل  -الذي يفيد العموم- . إن تنكري لفظ "حديث" هنا�١يؤمنونَ

جالء أنه جيب أن تردوا احلديث الذي يعارض القرآن الكرمي وينافيه إن 
 اآلية املذكورة كلمة "حديث" يفمل يكن من سبيل للتوفيق بينهما. ويف 

وهي أن اهللا تعاىل يشري فيهـا إىل أنـه    ،إشارةًها نبوءة أيضا تترشح من
سيأيت على هذه األمة زمان يهجر فيه بعض أفرادها القـرآنَ الكـرمي   

  وسيعملون باألحاديث اليت بياناا تعارض بيانات القرآن الكرمي. 
وع مسلك فحاصل الكالم أن فئة أهل احلديث تسلك يف هذا املوض

اإلفراط؛ حيث يقدمون بيان احلديث على شهادة القرآن الكرمي. ولـو  
عدلوا واتقوا الستطاعوا توفيق مثل هذه األحاديث مع القرآن الكـرمي،  
ولكنهم رضوا بترك كالم اهللا القاطع واليقيين وهجره، ومل يرضوا بترك 

                                                           

 ٧ية: اجلاث  ١
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�٣٤� 
بني كتاب اهللا. أحاديث تعارض بياناتها كتاب اهللا أو بأن يوفِّقوا بينها و
  فهذا هو سبيل اإلفراط الذي يسلكه الشيخ حممد حسني. 

أما خصمه الشيخ عبد اهللا فيسلك مسلك التفريط إذ ينكر األحاديث 
ائيا. واحلق أن إنكار األحاديث إمنا هو إنكار القرآن الكرمي نوعا ما؛ 

 بونَ اَهللا فَاتبِعونِيقُلْ إِنْ كُنتم تح�ألن اهللا تعاىل يقول يف القرآن الكرمي: 
اللَّه كُمبِبحبـاع الـنيب   �١يومـا دام  �. فما دام حب اهللا منوطا بات ،

العملية اليت يتوقـف   �احلديث أحد وسائل االطّالع على قدوة النيب 
عليها اتباعه؛ لذا فإن الذي يهجر احلديث إمنا يهجر طريق االتباع أيضا. 

ن مجيع األحاديث جمموعـة مـن الشـكوك    أما قول الشيخ عبد اهللا بأ
والظنون فقط فناتج عن قلة التدبر. واحلق أن هذه الفكرة متأصـلة يف  
تقسيم احملدثني اخلاطئ والناقص الذي خدع أناسا كثريين؛ إذ يقسمون 
املوضوع قائلني بأن يف أيدينا شيئني: كتاب اهللا واحلديث، واحلـديث  

تل كرسي القاضي واحلـاكم،  قاضٍ على كتاب اهللا وكأن األحاديث حت
والقرآنُ واقف أمامها كاملستغيث وهو تابع حلكم احلديث! ال شك أن 
من شأن هذا القول أن ينخدع به كل شخص فيقـول: مـا دامـت    

وال ختلو من  �ة ومخسني عاما بعد النيب ائاألحاديث قد جمعت بعد م
آحاد، أما مس أيدي الناس، وإىل جانب ذلك هي ظنية وجمموعةُ أخبارِ 

                                                           

 ٣٢آل عمران:   ١
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�٣٥�
املتواتر فيها فنادر بل يف حكم املعدوم، مث هي قاضية على القرآن الكرمي 
مع هذا كله! فهذا يستلزم أن اإلسالم كله جمموعة ظنيات. واملعلوم أن 
الظن ليس بشيء يعتد به. والذي يتشبث بالظن البحت فهـو مـنحط   

ظَّن ال يغنِي مـن  إِنَّ ال�كثريا عن مقام احلق السامي. يقول اهللا تعاىل: 
. أي أن الظن ليس بشيء مقابل حق الـيقني. فبـذلك   �١الْحق شيئًا

من اليد ألن العمل به ليس واجبـا دون فتـاوى    الكرمي سيفلت القرآن
القاضي احملترم بل هو متروك ومهجور. أما القاضي احملترم أي األحاديث 

أن ترفع عنـه إمكانيـة   فهي البسة لباس الظن الوسخ فقط، وال ميكن 
الكذب بأي حال ألن من تعريف الظن أنه ال خيلو من إمكانية الـزور.  
ففي هذه احلالة مل يبق القرآن يف يدنا، أما احلديث أيضا فليس جـديرا  
بالثقة. فكأن كليهما أُفلت من اليد. هذا هو اخلطأ الذي أهلك معظـم  

  .٢الناس

                                                           

 ٣٧يونس:  ١
: عندما أوشكت على إاء اإلعالن ولعله مل يبق إال بضعة أسـطر إذ  ملحوظة ٢

غلبين النوم بشدة لدرجة تركت القلم والورقة مضطرا ومنت. فرأيـت يف املنـام   
الشيخ حممد حسني البطالوي والشيخ عبد اهللا اجلكرالوي عيانا. قلـت خماطبـا   

ف القمر والشمس يف رمضان، فبأي آالء ربكما تكذبان". مث قلـت  إيامها: "خس
يف املنام ألخي يف اهللا املولوي عبد الكرمي: املراد من "آالء" هنا هو أنا. مث رفعـت  
نظري ونظرت إىل باحة فيها سراج مضيٌء وكأن الوقت ليلٌ. ورأيـت بضـعة   
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�٣٦� 
ال لبيانه هـو أن يف أيـدي   والصراط املستقيم الذي كتبت هذا املق

  املسلمني ثالثة أشياء لالعتصام دي اإلسالم وهي:
) القرآن الكرمي الذي هو كتاب اهللا، وليس يف أيدينا كالم أكثر ١( 

  منه قطعية ويقينا، فهو كالم اهللا ونـزيه من شوائب الشك والظن. 
)٢ة. وهنا أحتدث بعيدا عن مصطلحات علماء احلـديث، أي  ) السن

ال أعد احلديث والسنة شيئا واحدا كما هو ج احملدثني العاديني. بـل  
احلديث شيء والسنة شيء آخر. املراد من السنة عندي هو عمل الـنيب  

الذي حيظى بتواتر العمل به، وقد ظهر مع القرآن الكرمي منذ البداية  �
ن الكرمي وسيبقى معه إىل األبد، أو ميكن أن نقول بتعبري آخر بأن القرآ

. ومن سنة اهللا القدمية أنه عندما �نة فعل رسول اهللا السوقول اهللا تعاىل 
  يأيت األنبياء عليهم السالم بقول اهللا هلداية الناس يفسرونه بفعلـهم؛ أي
عمليا حىت ال يشتبه على الناس فهم ذلك القول. فيعمل بـه األنبيـاء   

  ذلك من اآلخرين أيضا.  بأنفسهم ويطلبون
، وأقصد من احلديث اآلثـار  احلديث) الوسيلة الثالثة للهداية هي ٣(

ة ومخسني عامـا تقريبـا   ائمب �اليت جمعت بصورة قصص بعد النيب 

                                                                                                                              

تني املـذكورتني  أشخاص فاحتني القرآن يف ضوء ذلك السراج وينقلون منه اجلمل
آنفا وكأما مذكورتان يف القرآن الكرمي بالترتيب نفسه. وقد عرفت أحد هؤالء 

 األمرتسري. منه.  رقّاعاألشخاص أنه "ميان نيب خبش" ال
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�٣٧�
ة هـي   بواسطة خمتلف الرواة. فالفرق بني السة واحلديث هو أن السـنن

بنفسـه،   �الـنيب  الذي قام به الطريقة العملية اليت حتظى بتواتر العمل 
تل املرتبة الثانية بعد القرآن الكرمي يف مراتب اليقني. وكما كان النيب وحت
مأمورا بنشر القرآن الكرمي كذلك كان مأمورا بإقامة السنة أيضـا.   �

كذلك السنة املعمول ا واملتواترة أيضـا   ،فكما أن القرآن الكرمي يقيين
واجبتني عليـه.   هاتني اخلدمتني بنفسه وعدمها �يقينية. فقد أدى النيب 

حكم اهللا تعاىل هذا بفعلـه،   �فمثال عندما نزل احلكم بالصالة شرح 
أن لصالة الفجر كذا ركعة ولصالة املغرب كذا ولبقيـة   بعمله فكشف

الصلوات كذا من الركعات. كذلك برهن على احلج بصورة عملية، مث 
قـوة  ألزم آالف الصحابة ذه الطريقة، وأقام سلسلة تواتر العمل بكل 

وشدة. فالنموذج العملي الذي ال يزال مشهودا وحمسوسـا يف األمـة   
لِ األحاديث أمامـه ومل يهـتم   ممل ي �بتواتر العمل هو السنة. ولكنه 

بعض األحاديث ولكنه حرقهـا كلـها    �جبمعها. لقد مجع أبو بكر 
مباشرة، فـاهللا   �التزاما مببادئ التقوى ظنا منه أنه مل يسمعها من النيب 

صـرف اهللا   	ه أعلم حبقيقتها. مث عندما انقضت فترة الصحابة وحد
طبائع بعض تبع التابعني إىل أن جيمعوا األحاديث أيضا فجمعت. مما ال 
شك فيه أن معظم مدوين األحاديث كانوا أتقياء وورعني جدا ونقدوها 
جهد املستطيع، وسعوا جاهدين لتحاشي األحاديث املوضوعة حبسـب  
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�٣٨� 
أخذوا احلديث من أي راوٍ مشتبه احلال. لقد بذلوا يف ذلك رأيهم، ومل ي

قصارى جهدهم، ولكن كل ذلك كان بعد فوات األوان، لذا بقيـت  
األحاديث كلها على مرتبة الظن. ولكن مع كل ذلـك يكـون مـن    

ورديئة كلها وموضوعة وال جـدوى   يةاإلجحاف متاما القول بأا عبث
عها احلـذر واحليطـة والتمحـيص    منها. بل احلق أنه قد أُخذ عند مج

والتحقيق والنقد بعني االعتبار لدرجة ال نظري له يف األديان األخـرى.  
 �توجد األحاديث عند اليهود أيضا، والفرقة اليت جات املسـيح  

كانت أيضا تسمى أهل احلديث. ولكن ال يثبت أن احملـدثني اليهـود   
احملدثني املسلمني. ولكن من مجعوا األحاديث باحليطة واحلذر على غرار 

اخلطأ الظن أن الناس مل يعلموا ركعات الصلوات مثال أو جهلوا طريق 
احلج؛ حىت مجعت األحاديث، ألن سلسلة تواتر العمل اليت نشأت فيهم 
بواسطة السنة علّمتهم مجيع حدود اإلسالم وفرائضه. لذا صحيح متامـا  

بعد فترة طويلة ملا كـان   أنه لو مل يكن وجود لألحاديث اليت جمعت
على تعليم اإلسالم احلقيقي من حرج؛ ألن القرآن الكرمي وسلسلة العمل 
املتواتر قد سد مسد تلك احلاجات كلها، غري أن األحاديث أضافت إىل 
ذلك النور، وصار اإلسالم نورا على نور. وقامت األحاديث كشـاهد  

سالمية كثرية واسـتفادت  نة. وقد نشأت فيما بعد فرق إالسوللقرآن 
الفرقة الصادقة من األحاديث الصحيحة كثريا. فاملذهب األسلم هو أال 




	�א����������
���א��������وא���א����א��� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
 

  

�٣٩�
نعتقد مثل أهل احلديث املعاصرين أن األحاديث مقدمة علـى القـرآن   
الكرمي، وإذا خالفت قصصها بيانات القرآن الكرمي بصراحة فيجب أال 

القـرآن. وكـذلك    نقدم قصص األحاديث على القرآن الكرمي تاركني
جيب أال نعد األحاديث كلها لغوا حمضا وباطلة كما يعتقد الشيخ عبد 
اهللا اجلكرالوي بل ينبغي أن نعتقد القـرآن والسـنة قاضـيني علـى     
األحاديث. واحلديث الذي ال خيالف القرآن والسنة جيب أن نقبله على 

مون بـه.  لتزيالرأس والعني. هذا هو الصراط املستقيم. فمباركون من 
  والغيب من ينكر األحاديث بغري االعتداد ذا املبدأ. ١والشقي

                                                           

لقد أُريت الليلة يف الرؤيا شجرةً مثمرة ولطيفة ومجيلة جدا وحمملـة   ملحوظة: ١
تلك الشـجرة   الية ال جذور هلا تتسلقجيعلوا دبالثمار. وهناك مجاعة يريدون أن 

شبه األفتيمون. وكلما عرج على الشـجرة  ت الدالية. حققوا ذلكبتكلُّف، بل قد 
أضرت مثارها وتشوه شكلُ تلك الشجرة اللطيفة، مع خطورة كـبرية بضـياع   
الثمار املرتقبة منها، بل ضاع بعضها سلفا. فقلق قليب نظرا إىل هذا الوضع وذاب. 

على هيئة إنسان صاحل وطاهر: ما هذه الشجرة  بقريبخصا كان واقفا فسألت ش
فأجابين قائال: الشجرة هي  هذه الدالية اليت تتسلق على شجرة لطيفة كهذه؟!وما 

تلك األحاديث واألقوال وغريها اليت تعارضـه أو   يه والداليةالقرآن، كالم اهللا. 
تضـرها، مث اسـتيقظت.   على الشـجرة و  تضغطتعترب معارضة له. وإن كثرا 

وأكتب هذا املقال اآلن بعد االستيقاظ يف جوف الليل، ولكين أُيـه اآلن ليلـة   
 السبت الساعة الثانية إال عشرين دقيقة بعد منتصف الليل. فاحلمد هللا على ذلك.

 .أ .غ .م
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�٤٠� 
أنه إذا مل يكن احلديث معارضا أو خمالفا للقرآن  من واجب مجاعتنا

الكرمي والسنة أن يعملوا به مهما كانت درجته ضـعيفة، وجيـب أن   
وال يف يفضلوه على فقه صنعه البشر. وإن مل جيدوا مسألة ما يف احلديث 

السنة وال يف القرآن فليعملوا بالفقه احلنفي، ألن كثرة هذه الفرقة تدل 
على مرضاة اهللا. وإن مل يستطع الفقه احلنفي أن يفيت فتوى صـحيحة  
بسبب بعض التغريات احلالية، فعلى العلماء من هذه اجلماعة أن جيتهدوا 

نوا حذرين وال مبا من اهللا عليهم من قوة االجتهاد. ولكن جيب أن يكو
ينكروا األحاديث دون مربر مثل الشيخ عبد اهللا اجلكرالـوي. أمـا إذا   
وجدوا حديثا يعارض القرآن والسنة فليتركوه. اعلموا أن مجاعتنا أقرب 
إىل أهل احلديث منها إىل الشيخ عبد اهللا، وال عالقة لنا بأفكار عبد اهللا 

عليـه أن يسـتنكر   اجلكرالوي السخيفة. كل من ينتمي إىل مجاعتنـا  
معتقدات عبد اهللا اجلكرالوي اليت يعتنقها عن األحاديث ويتربأ منها من 

أقرب إىل  ١األعماق، ويكره صحبة أمثاله قدر اإلمكان، ألن هذه الفرقة
  التهلكة منها إىل فرق أخرى. 

                                                           

"من أعرض عن ذكري يف الليلة نفسها تلقيت إهلاما آخر:  ٣:٠٢ويف الساعة  ١
أي من أعرض  ة فاسقة ملحدة مييلون إىل الدنيا وال يعبدونين شيئا".نبتليه بذري

عن القرآن الكرمي... ستكون عاقبة ذرية ها سيئة ولن يوفَّقوا للتوبة والتقوى. مثل
 منه.
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�٤١�
وكذلك على أفراد مجاعيت أال ينحازوا إىل اإلفراط يف األحاديـث  
مثل الشيخ حممد حسني، وال مييلوا إىل التفريط مثل الشيخ عبد اهللا، بل 
جيب أن ينهجوا منهجا وسطا مذهبا هلم. مبعىن أال يتخذوا األحاديـث  
قبلةً وكعبةً هلم كليا حىت يصبح القرآن متروكا ومهجورا، وال يعـدوا  

  ألحاديث باطلة ولغوا فتضيع األحاديث النبوية كليا. ا
، وعليهم أال يسـتنبطوا  �كذلك عليهم أال ينكروا ختم نبوة النيب 

من ختم النبوة معىن مآله أن يسد علـى األمـة بـاب مكاملـات اهللا     
  وخماطباته. 

بأن الكتاب األخري والشريعة األخرية هـو   أننا نؤمنوليكن معلوما 
يت بعده إىل يوم القيامة نيب بشريعة جديـدة أو يتلقـى   القرآن، ولن يأ

، بل هذا الباب موصد إىل يوم القيامة. أمـا  �الوحي دون اتباع النيب 
فمفتوحة إىل يوم القيامة. لـن   �أبواب تلقي الوحي نتيجة اتباع النيب 

. أما النبوة التشريعية أو �ينقطع أبدا الوحي الذي هو نتيجة اتباع النيب 
وال سبيل إليها إىل يوم القيامة. ومن قال بوة املستقلة فقد انقطعت. الن

وادعى أنه نيب صاحب الشريعة أو مـن   ����إين لست من أمة حممد 
دون الشريعة وليس من األمة، فمثله كمثل رجل غمره السيلُ املنهمر 

  فألقاه وراءه ومل يغادر حىت مات.
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�٤٢� 
خـاتم األنبيـاء    �لنيب وتفصيل ذلك أنه حيثما وعد اهللا تعاىل أن ا

يف حكـم   -من حيث روحانيته- �أشار أيضا يف املقام نفسه إىل أنه 
الصلحاء مجيعا الذين تكمل نفوسهم بواسطة االتبـاع ويوهبـون    يبأ

شرف وحي اهللا تعاىل ومكاملاته. كما يقول جلّ شأنه يف القرآن الكرمي: 
� ـالن رِجم دا أَحأَب دمحا كَانَ مم    مـاتخـولَ اِهللا وسر ـنلَكو كُم

نيبِيمن املعلوم أن لفظ "لكن" يفيد االستدراك يف العربيـة؛ أي  �١الن .
يأيت لتدارك ما فات. فاألمر الذي عد فائتا يف اجلزء األول من اآلية أي 

إمنا هو كونه أبا لرجل من الناحية اجلسدية، فقـد   �ما نفي عن النيب 
خاتم األنبياء. وهـذا   �إذ جعل  �لَكن�مر الفائت بلفظ استدرِك األ

. واآلن لن �يعين أن فيوض النبوة املباشرة قد انقطعت بعد جميء النيب 
، وبذلك �ينال كمال النبوة إال من وجد على أعماله خاتم اتباع النيب 

مـن   �. ففي هذه اآلية قد نفيت أبوة الـنيب  �سيكون ابنه ووارثه 
ية، وأُثبتت األبوة من ناحية أخرى لتفنيد االعتراض الذي ورد ذكره ناح

  . �٢إِنَّ شانِئَك هو الْأَبتر�يف اآلية: 
فمنقطعـة؛   -وإن كانت بغري شريعة - فملخص هذه اآلية أن النبوة

مبعىن أنه لن ينال أحد مقام النبوة مباشرة، ولكنها ليست مبنقطعـة؛ إذا  

                                                           

 ٤١األحزاب:  ١
 ٤الكوثر:  ٢
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�٤٣�
ضة من سراج النبوة احملمدية. أي أن صـاحب  كانت مكتسبة ومستفا

الكمال هذا جيب أن يكون فردا من األمة من جهة وأن ميلك من جهة 
أخرى كماالت النبوة أيضا بسبب اكتسابه من األنوار احملمدية. ولـو  
نفي تكميل النفوس املستعدة يف األمة من هذا املنطلق أيضا لكان الـنيب  

ال الوجهني، أي ليس له ابن من الناحية من ك -والعياذ باهللا - أبتر �
اجلسدية وال الروحانية. ويف هذه احلالة سيكون املعترض الذي يطلـق  

  "األبتر" على صواب.  �على النيب 
موصد بعد  ١فما دام قد ثبت أن باب النبوة املستقلة اليت تنال مباشرة

بعد الـنيب  وال ميكن ألحد أن يظهر بأي حال  ،إىل يوم القيامة �النيب 
ومـا مل يكـن    ،ما مل يكن يف شخصه حقيقة كونه فردا من األمة �

                                                           

قد بشرنا بـثالثني   �يعترض علي بعض املشايخ املزعومني ويقولون بأن نبينا  ١
احد منهم سيدعي النبوة. فجوابه: يا قليلي العقل، ويا تعساء احلظ، دجاال وكل و

أليس يف نصيبكم إال ثالثون دجاال فقط؟ لقد أوشك خمس القرن الرابع عشـر  
على االنقراض وقد أكمل قمر اخلالفة منازله األربعة عشر اليت تشري إليها أيضـا  

) وقد أوشكت الدنيا علـى االنتـهاء   ٤٠(يس:  �والْقَمر قَدرناه منازِلَ�اآلية: 
ولكن دجاجلتكم ال يكادون ينتهون! لعلهم سيبقون معكم إىل موتكم. يا قليلي 
الفهم إن الدجال الذي يسمى شيطانا يوجد بداخلكم، لذا ال تدركون الوقت وال 

إذ إن الذي ظهر مثلـي   ؟!تنظرون إىل آيات مساوية. ولكن كيف أتاسف عليكم
فـالقلوب  أربعة عشر قرنا مساه أيضا اليهود اخلبثاء دجـاال.  ب �بعد موسى 

 . منه.تشات، اللهم ارحم
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�٤٤� 
من السماء يف  �، فكم هو تصنع وتكلُّف إنزالُ عيسى �خادما له 

هذه احلالة والقولُ بأنه فرد من األمة وأن نبوته مكتسبة ومستفاضة من 
 ! من كان نبيا سلفا كيف يصح القول بأن نبوتـه �سراج نبوة النيب 

من سراج نبوته  مستمدة؟ وإن مل تكن �من سراج نبوة النيب  مستمدة
فبأي معىن سيعد فردا من هذه األمة؟ واملعلوم أن معىن كونه مـن   �

من  مستمدااألمة ال ينطبق على أحد ما مل يكن كل كمال من كماالته 
ـ  د نبيه املتبوع. وإذا كان أحد حائزا على كمال عظيم إذ يدعى نبيا حب

ذاته فكيف يكون فردا من األمة؟ بل سيكون نبيا مستقال ولـيس لـه   
. وإن قلتم بأن نبوته السابقة اليت حازها بصورة �موطئ قدم بعد النيب 

كما هـو   �مباشرة ستنـزع منه وينال نبوة جديدة نتيجة اتباع النيب 
منطوق اآلية، ففي هذه احلالة إن فردا من هذه األمة اليت تسمى خـري  

، �ألمم أحق أن يصل إىل تلك املرتبة املمكن نواهلا بربكة اتباع النيب ا
من السماء؛ ألنه إذا كان ممكنا أن ينال  �إنزال عيسى إىل وال حاجة 

أحد من أفراد هذه األمة كماالت النبوة بواسطة األنوار احملمدية كـان  
ـ  إنزال أحد من السماء يف هذه احلالة مدعاة لسلب حقِّ صاحب . قاحل

من األمة كيال يشتبه على أحد منـوذج   فرداالفيض  يعطىوما املانع أن 
الفيض احملمدي، إذ ال معىن جلعل نيب سابق نبيا من جديد. فمـثال إذا  

على الذهب مصوغا كان هناك أحد يدعي صوغَ الذهب مث يضع شيئا 




	�א����������
���א��������وא���א����א��� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
 

  

�٤٥�
نفسه ويقول: انظروا فقد صغت ذهبا، فهل سيثبت من ذلك أنه صـار  

  ئغ ذهب؟ صا
يكمن يف أن ينال فرد من األمة هـذه   �إذًا، إن كمال فيوض النيب 

الدرجة نتيجة اتباعه، وإال فكم هو كذب عقيم اعتبار نيب سابق فـردا  
من األمة، مث التصور أن مرتبة النبوة اليت حازها إمنا حازها لكونه فـردا  

ن حقيقة نبـوة  بل هاتان احلقيقتان متناقضان أل !من األمة وليس مباشرة
. مث لو جعل عيسـى  �املسيح هي أنه حازها مباشرة دون اتباع النيب 

فردا من األمة كما يتبني من احلديث: "إمامكم منكم" لكان معىن  �
ذلك أن كل كمال من كماالت نبوته مستفاض من النبوة احملمدية. وقد 

ة أكّدنا قبل قليل بأن كمال نبوته ليس مستفاضا مـن سـراج النبـو   
  احملمدية، وهذا هو اجتماع النقيضني وهو باطل بالبداهة. 

وإن قلتم بأن عيسى سيدعى من األمة ولكن لن يقتبس فيضا مـن  
النبوة احملمدية، ففي هذه احلالة تكون حقيقة كونه من األمة مفقودة فيه، 
ألننا قلنا قبل قليل بأنه ال معىن لكون أحد من األمة إال أن يكون جـلّ  

يف  عديـدة  من االتباع كما جاء التصريح به يف آيـات  مستمداكماله 
القرآن الكرمي. وما دام الباب مفتوحا على فرد من األمة أن يقتبس هذا 
الفيض من نبيه املتبوع فأي محقٍ اختيار طريقٍ زائف والسماح باجتماع 
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�٤٦� 
 فكيف ميكن أن يعد فردا من األمـة مـن مل   !النقيضني يف هذه احلالة؟

   !حيصل على أي كمالٍ باالتباع؟
وبذلك يبطل أيضا اعتراض يثريه بعض قليلي الفهم أن ادعاء تلقـي  
الوحي يستلزم أن يكون ذلك الوحي يف لغة صاحب الـوحي ولـيس   
بالعربية، ذلك ألن اللغة األم تلزم من يدعي النبوة بصورة مستقلة بدون 

من يكتسب أنوار النبوة مـن  من مشكاة النبوة احملمدية، أما  االستفاضة
فيض النبوة احملمدية لكونه فردا من األمة، فإنه يتلقى الوحي عند مكاملة 
اهللا يف لغة متبوعه ليكون ذلك عالمة بني التابع واملتبوع ويـدل علـى   

  العالقة بينهما. 
من كافة الوجوه.  �من املؤسف أن هؤالء القوم يظلمون عيسى 

اء بدون إزالة اعتراض اللعنة، وبذلك يبقى أوال يرفعون جسده إىل السم
اعتراض اليهود عليه قائما كما كان. ثانيا: يقولون بأنه مل يرد ذكر موته 
يف القرآن الكرمي، وكأم خيلقون بذلك وجها لتأليهه. ثالثا: يدفعونه إىل 

مـن   ١٢السماء يف حالة خيبة وفشل؛ فالنيب الذي مل يوجد له حـىت  
وكانت مهمة تبليغ دعوته ناقصة، فإنّ إرساله إىل  حوارييه على األرض

السماء جحيم له ألن روحه تقتضي تكميل التبليغ، ولكنهم يرفعونه إىل 
  السماء على عكس مبتغاه. 
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�٤٧�
وعن نفسي، إنين أرى بأنين إن رفعت إىل السماء ولو أُجلسـت يف  

يـة  السماء السابعة بغري تكميل مهميت، ملا كان ذلك مدعاة لسعاديت. أ
سعادة ميكن أن أحظى ا إن ظلَّت مهميت ناقصة؟ كذلك ال يفرح هو 

أيضا بالصعود إىل السماء. بل هاجر سرا، ولكن األغبياء عـدوا   �
  ذلك صعودا إىل السماء. هداهم اهللا. 

  والسالم على من اتبع اهلدى
  املعلن:

  م٢٧/١١/١٩٠٢زا غالم أمحد القادياين ريم
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    ����حضرة مرزا غالم أحمد القادياني 

  المسيح الموعود واإلمام المهدي



  



  

 هلذا الكتاب ة غالف الطبعة األوىلصور

  
  



  

  هلذا الكتاب ترمجة غالف الطبعة األوىل

  

إن اهللا الذي خلق األرواح كلها وكل ذرة مـن العالَــم العلـوي    
ـ  بفضله ورمحته يف قليب والسفلي، هو الذي ألقى  ابمضامني هذا الكت

  الذي امسه:
�ã��Ûa@áî��Ç†��ñì@ @

  ترمجة أبيات أردية: 
  "إن امسه "نسيم الدعوة" وهو رمحة لآلريني

  هو دواء قلب مريض، ورفيق الباحثني عن احلق يف خلوم
  هو ترياق لسم الكفر، وكل ورقة منه كأس شراب الصحة 

  ا نصحي لوجه اهللاقرأوه بإمعان يا أحبائي، هذ
  لقد ألّفته بكل تواضع، فال قسوة فيه وال شدة

  ال ختشوا القوم واخشوا اهللا، ألن إليه االرحتال يف النهاية
كم قست قلوب الناس! إن الطاعون حيلق فوق رؤوسهم ومع ذلـك  

  هم غافلون 
لقد مات عالَـم إىل اآلن، ومع ذلك ال يتوبون، هذا ما آلـت إليـه   

  حالتهم."
*****************  

م، ٢٨/٢/١٩٠٣ضياء اإلسالم" يف قاديـان بتـاريخ   "طُبع يف مطبعة 
  . احملترم حتت إشراف حكيم فضل الدين البهريوي
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�  
ـ   ق إن أرواحنا وكل ذرة من كياننا تسجد لذلك اإلله القـادر احل

الكامل الذي بيده خلقت كل روح وكل ذرة من املخلوقات مع كـل  
كل وجود. ال خيرج شيء عن علمـه وال  قواها، والذي بوجوده يقوم 

عن سيطرته وال عن دائرة خلقه. وآالف الصلوات والرمحات والربكات 
الذي بواسطته وجدنا اإلله احلـي   �على النيب الطاهر حممد املصطفى 

الذي يهبنا بكالمه آيات وجوده، وبإظهاره آيات تفوق العـادة يرينـا   
كاملة. فقد وجدنا رسوال أرانا اَهللا وجها منريا لقدراته وقواه القدمية وال

عيانا، ووجدنا إلـها خلق كل شيء بقدرته الكاملة. ما أعظم قدرتـه  
اليت ال خيرج شيء إىل الوجود بدوا، وال بقاء ألي شيء بغريهـا! إن  
إلـهنا احلق ذو حسن وإحسان وبركات كثرية وقدرات ال تعـد وال  

  حصر هلا، وال إلـه سواه. 
إعالنا نشره مذهب آريـا يف   ١فليتضح أنه قد قرأت اليوم أما بعد،

م وقد طُبع يف مطبعة "جشمه ٧/٢/١٩٠٣قاديان، ومكتوب عليه تاريخ 
                                                           

بعد هذا اإلعالن اطلعت على عبارة منشورة يف جريـدة إجنليزيـة يصـدرها     ١
 "مذهب آريا" بالهور، وإعالن آخر نشره شخص امسه "طوطي رام". منه.
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". وقد "الرد على تباهي تالميذ البابا الكاديايننور" يف أمرتسر وعنوانه: 
، وحبقي وحبق �وردت يف هذا اإلعالن حبق سيدنا وموالنا رسول اهللا 

ارم كلمات قاسية وشتائم لدرجة أنْ كنت أود من قرارة أصحايب األك
ين بوحيه اخلـاص  خاطبقليب أال أخاطب هؤالء الناس، ولكن اهللا تعاىل 

كتب الرد على تلك العبارة وإين معك يف هـذا اجلـواب".   أُ" وقال:
فسررت كثريا ذا الوحي املبشر على أنين لسـت وحيـدا يف كتابـة    

بتأييـد   ابالقوة من اهللا تعاىل وألّفت هذا الكتاجلواب. فقمت مستمدا 
روح منه. وكما أيدين اهللا نويت أن أكتب الرد بالرفق بغض الطـرف  
عن الشتائم اليت وجهت إيلّ وإىل نبينا املطاع مث أفوض هذا األمر إىل اهللا 

  تعاىل. 
ولكن قبل أن أكتب الرد على اإلعالن املذكور أريد القول نصـحا  

مجاعيت أن يصربوا على كل ما كتبه ناشرو اإلعالن ومجاعتهم من ألفراد 
أو  �الكلمات القاسية معترضني بغية اإليذاء واإلساءة إىل نبينا األكرم 

إيلّ كقوهلم عين: آكل األموال، املخادع، الكاذب، والغدار، وعـدوين  
آكل آموال الناس باخلديعة، أو ما استخدموا حبق أفراد مجـاعيت مـن   

ات مثل اخلنازير والكالب وآكلي اجليفة واحلمري والقردة وغريها، كلم
ومسوهم بالقذرين. إين أعلم جيدا اهلياج والثورة اليت تنشـأ يف طبيعـة   
اإلنسان يف مثل هذه احلالة حني ال يشتم هو فقط بل يـذكر رسـولُه   
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ومقتداه وإمامه أيضا بكلمات االزدراء واإلهانة، ويضطر املرء إىل مساع 
لمات قاسية تثري حفيظته وغضبه. ولكين أقول بأنكم إن مل تصـربوا  ك

على هذه الشتائم وبذاءة اللسان فما الفرق بينكم وبني غريكم. وهـذا  
من قبل؛ بـل   حدليس باألمر الذي عوملتم به وحدكم ومل يعامل به أ

احلق أن كل مجاعة صادقة أُسست يف الدنيا عادتها الدنيا حتما. وألنكم 
ثة احلق فال بد من أن تعاديكم الدنيا أيضا. أال ال تغلبـنكم الثـوائر   ور

النفسانية، عليكم أن تصربوا على كل قسوة وتردوا على كل شـتيمة  
بالرفق ليكتب لكم األجر يف السماء. ال تستخدموا كلمات قاسية حبق 

حىت ال يشتموا اهللا القدوس ورسـوله   أبدا القديسني اآلريني وصلحائهم
  طاهر ألم مل يعطَوا املعرفة فال يعرفون من يشتمونه. ال

اعلموا أن كل من يتبع ثوائره النفسانية فال ميكن أن خترج من شفتيه 
كلمة احلكمة واملعرفة، بل كل قول من أقواله يكون فاسدا لـيس إال.  
فإن كنتم تريدون أن تتكلموا بتعليم من روح القدس فاقلعوا عن ثـوائر  

ا وغضبها؛ عندها ستجري على شفاهكم أسـرار املعرفـة   النفس كله
الطاهرة وستعدون يف السماء وجودا مفيدا للدنيا وسيمد يف أعماركم. 
ال تتكلموا بسخرية وال تستهزئوا وينبغي أال تكون يف كالمكم شـائبة  
 من السفالة والدناءة لكي يفتح لكم ينبوع احلكمة. إن كلمة احلكمـة 

ن السخرية والسفاهة تنشران الفساد. فليكن كالمكم تفتح القلوب ولك
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الصادق متسما باللني قدر اإلمكان كيال يتأمل به املستمعون. والذي ال 
ـ يتأمل يف احلقيقة بل يهذي كونه عبدا للنفس املتمردة وينسج مكا د ي

شريرة، فهو جنس ال يهتدي إىل اهللا سبيال وال جيري احلق واحلكمة على 
تم تريدون أن تفتح عليكم سبل اهللا فابتعدوا عن ثوائر لسانه قط. فإن كن

النفس وال ختوضوا يف النقاشات عبثا ألنه ال معىن هلا وليست إال مضيعة 
لكـي   ،للوقت. ال تردوا على السيئة بالسيئة، ال بالقول وال بالفعـل 

ينصركم اهللا. ينبغي أن تقدموا الصدق للنـاس بقلـب ألـيم ولـيس     
ة ألنه ميت ذلك القلب الـذي يتخـذ السـخرية    باالستهزاء والسخري

واالستهزاء منهجا له. وجنسة تلك النفس اليت ال ختتار طريق احلكمـة  
أن ختتاره. فإن كنـتم تريـدون أن    لغريهاوالصدق بنفسها وال تسمح 

ترثوا علما طاهرا فال تتكلموا مدفوعني بالثوائر النفسانية، ألن كالمـا  
واملعرفة. وال تنووا كاألسـافل واللئـام   مثله سيكون عاريا من احلكمة 

واألوباش أن تردوا على العدو باستهزاء تشوبه شائبة اإلهانة والسخرية 
دون مربر، بل عليكم أن تردوا ردا صادقا وحكيما بصدق القلب لترثوا 

  األسرار السماوية. 
 من قادياناآلريون علي  وال بد من البيان هنا أن اهلجوم الذي شنه 

جوم مباغت، إذ مل أنشر شيئا يف هذه األيام ومل ينشر أحد إعالنا هو ه
بقلمي وال بتعليمي وحتريضي. فال أفهم ملاذا ثارت ثـورم إىل هـذه   
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الدرجة إذ جعلوين دريئة سهامهم دون مربر وشتموين؟ وملـاذا آذوين  
إيذاء مضاعفا باستخدامهم كلمات اإلهانة والـتحقري حبـق سـيدي    

؟! لقد نصحت مرارا وتكرارا بعضـا مـن   �طفى وموالي حممد املص
دينـا،   تعيناآلريني من قاديان الذين كانوا يأتونين بأن حذلقة اللسان ال 

بل الدين هو حالة طاهرة تنشأ يف قلوب الذين يعرفون اهللا. وقلت هلـم  
يف هذه األيام، ويتبني مـن   أيضا مرارا أن ينتبهوا إىل أن الطاعون متفش

نه كلَّما تفشى الطاعون يف بلد ما بشدة كان السبب وراءه تاريخ العامل أ
أن األرض ملئت بالذنب واإلمث وأُنكر املبعوث من عنـد اهللا. وكلمـا   
ارتكب حتت أدمي السماء ذنب كبري مثله وجتاوز التجاسر احلدود ظهر 
هذا البالء. واآلن أيضا قد بلغ هذا الذنب ذروته. فقد جاء يف الدنيا نيب 

ودعاهم إىل اإللـه   �إلصالح الناس، أي سيدنا حممد املصطفى  عظيم
احلق الذي نسيه العامل، ولكن يجعل ذلك النيب الكاملُ عرضة لإلهانـة  
والتحقري يف هذا العصر مبا ليس له نظري يف أي عصر خال. مث أرسل اهللا 

ليشهد على  -وهو هذا الراقم- تعاىل على رأس القرن الرابع عشر عبده
ذلك النيب وعظمته وينشر تقديس اهللا وتوحيده يف الدنيا، وقـد  صدق 

جعل هو أيضا عرضة للشتائم. فهذه األيام السيئة اليت يشهدها الـزمن  
الراهن سببها عائد إىل أنه مل تبق خشية اهللا يف القلوب وصارت األلسنة 
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فقط، وليس  واتمع ماس من أجل القومون كل نوع من احلحدادا. يبد
  قلوم عظمة اهللا تعاىل.  يف

 ،باختصار، نصحت اآلريني يف قاديان على هذا املنوال عدة مـرات 
ولكن ظهرت النتيجة على عكس ذلك ومل خيشوا عظمة اهللا قط. لعله 
يكون يف باهلم أن الطاعون يهلك الناس حول قاديان ولكن ال مربر أن 

صال مضادا له! من يقلقوا إذ قد حترروا من براثنه لألبد نتيجة أخذهم م
الغريب حقا أن هؤالء القوم ال يتحكمون يف لسام مـع أن األيـام   

كان النيب الذي يشتمونه وحيقِّرونـه   نخطرية جدا، وال يفكرون أنه إ
ـ  ويسيئون إليه من عند اهللا، كما هو من عند اهللا حقا، ف تذهب هـل س

   دون مؤاخذة؟ بذاءة لسام وإساءم
ن، إن جتربتنا وجتربة الصلحاء الذين خلَـوا قبلنـا   امسعوا أيها الغافلو

تشهد بأن عاقبة إساءة األدب إىل رسل اهللا األطهار ال تكون حسـنة.  
ويعلم كل ذي طبيعة سليمة أن اهللا يعاقب على كل سيئة وجتاسر، وأن 

  لكل ظلم عقوبة.
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  الرد على اعتراض

م إىل اآلريني واآلن أرد على اعتراض اآلريني الذي وجهوه يف إعال
حديثي اإلسالم الذين انضموا إىل مجاعتنا، وهو قوهلم بأن انضمامهم إىل 
اإلسالم يكون جائزا إذا قرأوا الفيدات األربعة أوال. مث كان من واجبهم 
بعد قراءة الفيدات أن يقارنوا بني اإلسالم ومذهب اآلريا، وإذا وجدوا 

   ان بإمكام أن يسلموا.اإلسالم حقا بعد هذا التحقيق والتفتيش؛ ك
فليكن واضحا أنه فيما يتعلق بالتحقيق والتفتيش من قبـل اآلريـني   
حديثي اإلسالم فقد أسلموا بعد أن أدوا حقه بكل معىن الكلمة. أمـا  
االعتراض أم مل يقرأوا الفيدات األربعة فـال يصـح إال إذا أثبـت    

م قرأوها بأنفسهم. من املؤسف حقا أم مل يعـدلوا ومل  املعترضون أ
خيشوا اهللا عند توجيههم االعتراض. فإذا كانوا قد أثـاروا االعتـراض   
التزاما بالصدق فليخربونا على يد أي بانديت قرأ الفيدات كل هـؤالء  
الذين كانوا يرددون "رام، رام" وكانوا ثابتني على مـذهب "سـناتن   

ذا كانت قراءة دهرم" مث حتولوا إىل مذهب اآلريا منذ بضع سنني، ألنه إ
الفيدات ضرورية لتبديل الدين فكيف ميكن لآلريني أن يبقوا خـارجني  
عن نطاق هذا الشرط؟ من ال يعرف أن مجيع اهلندوس يف هـذا البلـد   
كانوا يعتنقون مذهب سناتن دهرم قبل وجـود البانـديت دياننـد؟    
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 ومعابدهم ما زالت موجودة يف هذه القرية أيضا. وأن بانديتام وعلماء
الفيدات ما زالوا موجودين يف اهلند بكثرة، وقد رأينا كثريا منهم بـأم  
أعيننا. ويتبني من قراءة تراجم الفيدات إىل األردية واإلجنليزية أن معظم 

  الفيدات اليت قام ا أتباع "سناتن دهرم" هي الصحيحة.  فاسريت
على أية حال نترك هذا البحث جانبا حاليا. االعتراض نفسه الـذي  
وجهه هؤالء اآلريون إىل الذين أسلموا حديثا من اهلندوس يقـع علـى   
املعترضني أنفسهم، ألنه كان هناك زمن كانوا يعتربون فيه "رام شـندر"  
و"كرشنا" وغريمها من القديسني آلـهة، وكانوا يعدون عبادة األوثـان  

تعلـيم  ون أنفسهم حبسب مبادئتعليم الفيدا، وفوق كل ذلك كانوا يعد 
أن اهللا خلقهم؛ ولكن بعد اعتناقهم مذهب اآلريا تغيرت هـذه  بفيدات ال

األفكار كلها، وعدوا أنفسهم أزليني وغري خملوقني وقدامى وشركاء اإلله 
 - حبسب معتقدهم-  . أفلم يكن ضروريان اهللا قد خلقهمبدال من أن يكو

ل أن هلذا القدر من االنقالب أن يقرأ كل واحد منهم الفيدات األربعة قب
يترك مذهبه القدمي "سناتن دهرم" وينضم إىل مذهب آريا؟ فإن مل يكذب 
آريو قاديان ومل يكتموا احلق عند اعتراضهم على اآلريني حديثي اإلسالم 
فليخربونا كم من اآلريني من مجاعتهم حيفظون "رِج فيدا"، و"جير فيدا"، 

يف ذلـك   . وإذا ثبت صدقهمقلبو"شام فيدا" و"ارون فيدا" عن ظهر 
مـن  على األقل وأثبتوا أن مجاعتهم كلها تتقن الفيدات، فلسوف نعدهم 
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أشراف الناس الذين مل يكذبوا يف اعتراضهم ومل يقدموا ما مل يلتزموا به. 
هم أصحاب حمـالت يف   هذه اموعة من أهل قاديانمن ال يعرف أن 

، املواد الغذائية لوفيهم من يدير حم البزازالسوق؟! فمنهم املرابون ومنهم 
وليس هناك وال واحد منهم يعلم الفيدات حبسب معلوماتنا. فهل ميكـن  

جهالء مع أن فيهم  - مقابل هؤالء القوم-  أن يعد اآلريون حديثو اإلسالم
حائزين على شهادة بكالوريوس ودرسوا تـراجم الفيـدات اإلجنليزيـة    

  واألردية ويتلقون تعليما دينيا ليل ار؟  
ن قولنا هذا ليس مقتصرا على قاديان فقط بل أعـرف جيـدا أن   مث إ

طائفة اآلريني يف كل مدينة وقرية مليئة بأناس من هذا القبيـل. ولـيس   
صحيحا مطلقا أن الذين هجروا مذهب سناتن دهرم وانضموا إىل مذهب 
آريا، على الرغم من االختالف الشديد، كانوا قد قرأوا الفيدات األربعة 

ن قبل بل أقول بكل قوة بأن مجيع اآلريني يف البنجاب واهلند يف بيوم م
هم من أصـحاب   - عدا بعض منهم الذين يعدون على األصابع-  كلها

احملالت واملرابني الذين سجلوا أمساءهم يف قائمة اآلريني، وال يعرفون شيئا 
  .  احملالتسوى البطون الكبرية والشوارب الطويلة وحسابات 

ليس دون حتقيق بل إنين مستعد أن أدفع ألف روبيـة  إن كالمي هذا 
جائزةً لآلريني إن أثبتوا يل أن مجيع النساء والرجال الذين ينـدرجون يف  
 قائمتهم كآريني، أو قولوا إن شئتم بأنه يوجد مخسة باملائة من البانديتات
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قد قرأوا الفيدات األربعة باللغـة   - من مجلة اآلريني يف اهلند الربيطانية- 
تية. ميكنين أن أودع املبلغ يف أي مصرف حكـومي إذا أرادوا  يسنسكرال

ذلك. قولوا اآلن باهللا عليكم؛ كم هو خمجل أن ينصح املـرء اآلخـرين   
ويعرض نفسه للفضيحة! لو استخدموا احلياء والعقل ملا كانت م حاجة 
إىل أن يثريوا اعتراضات تقع على مذهب آريا نفسه. لقد تكونت جمموعة 

آلريني أمام أعيننا حبيث رغِّب كثري من التجار واملرابون واملوظفون بشىت ا
الطرق يف أن يسجلوا أمساءهم يف قائمة أتباع مذهب آريا، فسجل كـثري  
من اهلندوس أمساءهم هكذا دون أن يعرفوا حقيقة األمـر. وإن عبـادة   

ألمور األوثان واآلهلة ال تزال جارية يف معظم البيوت كما كانت. وهذه ا
ليست خافية حىت يضطر املرء إىل حتمل عناء كبري للتحقق منها. اذهبـوا  
إىل أية مدينة أو قرية واحبثوا عن عدد اآلريني فيها مث احبثوا كـم منـهم   
ملمون بالفيدات. فإذا كانت هذه هي كيفية االنضمام إىل مذهب آريـا  

كانوا هندوسا فمن حيق له أن يعترض على حديثي اإلسالم املثقفني الذين 
من قبل مث انضموا إىل مذهب "سناتن دهرم" مث فحصوا مبادئ اآلريـني  
جيدا مث درسوا مقابلها مبادئ اإلسالم ووجدوا فيها الصدق وعظمة اهللا 
فأسلموا؟ لقد حتملوا اإليذاء لوجه اهللا فقط وفُصـلوا عـن الزوجـات    

لِ هؤالء اآلريني واإلخوة واألعزة ومسعوا الشتائم من القوم. إن محلَ تبدي
حديثي اإلسالم دينهم على أهواء النفس ليس بطعن جديـد مـن قبـل    
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اهلندوس، بل من عادة املتعصبني منهم منذ القدم أم عندما ال يطيقـون  
جوابا معقوال يقولون: لقد تركوا اهلندوسية طمعا يف مـال أو امـرأة.   

أسلموا نتيجة إكراه ويقولون أيضا بأن ماليني اهلندوس الذين أسلموا إمنا 
مارسه عليهم امللوك املسلمون. كما يقول بعض اهلنـدوس مـدفوعني   
حبماس مفرط بأن الذين ينضمون إىل اإلسالم هم نطفـة املسـلمني يف   

  احلقيقة، وال يفكرون أن هذا االعتراض يقع على املاليني من نسائهم. 
ملسلمني ولقد ثبت من البحوث احلالية أنه لو قورن عهد السالطني ا

الذي امتد إىل سبع مائة عام مع عهد اإلجنليز الذي مر عليه قـرن إىل  
اآلن لكان معدل اهلندوس الذين دخلوا اإلسالم يف عهد اإلجنليز أكـرب  
من الذين أسلموا يف عهد املسلمني. واحلق أن مة الطمـع واجلشـع   
ا ملخجلة جدا ألن بعض األغنياء والزعماء واحلكام اهلندوس قد دفعـو 

مئات آالف الروبيات لنصرة الدين بعد إسالمهم. وإن إخوتنا اآلريـني  
الفقراء حديثي اإلسالم يدفعون لنا دائما تربعات من دخلـهم. فمـن   
الغريب حقا ملاذا ال يتورع هؤالء املعاندون عن إلصاق التهم دون مربر. 
 وما دام معظم اآلريني يسلمون تاركني نساءهم فأي أمانة يف اـامهم 

بالرغبة يف النساء أو ما شابه ذلك؟ فكِّروا مثال: هل كان سردار فضل 
 -اللذان هم من اآلريا وحـديثا اإلسـالم  - حق، والشيخ عبد الرحيم

  حيتاجان إىل شيٍء وهم هندوس، مث سدت حاجتهم بعد إسالمهم؟
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الفلسفة الحقيقية لمدى العلم المطلوب من 

  أجل تبديل الدين  

ئدة العامة فلسفة حقيقية عن قدر ما حيتاج إليه املرء من واآلن أبني لفا
العلم لتبديل الدين. وهل جيب على هندوسي أن يقرأ الفيدات األربعـة  

أو  -حبسب قول اآلريني يف قاديـان - يف السنسكرتية قبل أن يغير دينه
  هناك مبدأ آخر من منطلق العقل والعدل؟ 

حا قط أن من واجـب  فليتضح، كما بينت قبل قليل أنه ليس صحي
اهلندوسي أن يقرأ الفيدات األربعة على يد بانديت درسا درسا ليختار 
بعد ذلك دينا آخر إذا شاء، ألنه إذا صح ذلك ملا استطاع تبديل دينـه  
إال من كان بانديتا عاملا بالفيدات، بينما يعلم اجلميع أن مئات اهلندوس 

الفيـدات يتركـون   الذين ال يستطيعون أن يقرأوا صفحة واحدة من 
مذهب "سناتن" وينضمون إىل مـذهب آريـا باسـتمرار. وحبسـب     
اإلحصائيات األخرية ال يربو عدد الرجال من أتباع مذهب اآلريـا يف  
البنجاب على تسعة آالف. وقد يكون من بينهم بانديت واحد أو اثنان 
على أكثر تقدير يف هذا العدد كله، أما البقية فكلهم من عامة اهلندوس 
الذين صاروا آريني بسماع بضعة أمور فقط وتركوا مذهبـهم القـدمي   
"سناتن دهرم". وكما يسمي أتباع مذهب آريا من يسلمون من بينهم 



������ �	
�                                                                                                                               

  

�٦٥�

تاركني ديانتهم أجناسا وأقذارا، كذلك يطلق أتباع سناتن دهرم اللقب 
نفسه على اآلريني ويعدوم خارجني عن الدين ومنكري الفيدا. ومـع  

املعارضة املريرة واالختالف العقدي الشديد الواضحِ وضـوح   كل هذه
الشمس بني أتباع "سناتن دهرم" واآلريني، حني يأيت أحد من أتبـاع  
سناتن دهرم، مهما كان جاهال، لالنضمام إىل مذهب آريا ال يقول له 
أحد عليك أن تقرأ الفيدات األربعة أوال، بل يعترب انضمامه إىل مذهب 

غنيـا وإن كـان   تاجرا وال سيما إذا كان ذلك الشخص  آريا مغنما؛
جاهال شديد اجلهل. فمن يترك صيدا وقع يف يده؟ أخربوين كم مـن  
الفيدات قرأ "الله بدها ملّ" الذي انضم إىل مذهب آريا تاركا "سناتن 
دهرم"؟ كذلك جيب على غريه من اآلريني الذين هم على شـاكلته أن  

دى معرفتهم بالفيـدات؟ مـن الواضـح أن    يفكّروا يف أنفسهم ما م
االعتراض الذي يوجه إىل اآلريني حديثي اإلسالم يف هذه احلالة يقـع  

الـذي   اآلري على اآلريني أنفسهم. ولكن جيدر بالتذكر أن اهلندوسي
 يسلم ألنه يكون على علم سلفا بأنه سوف يضطر إىل مواجهة األعداء

ال بعد متييز احلق من الباطل يف قرارة ، فال يسلم بطبيعة احلال إالكثريين
  قلبه. 

وهذا القرار ال يقتصر على قراءة الفيدات األربعة فقط، وإال ُألغلـق  
   ائيا. كذلك يستلزم يف هذه احلالة أن يعيـد أتبـاع باب تبديل الدين
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مذهب آريا اهلندوس كلهم إىل سناتن دهرم إال بعض البانديتات منـهم  
ويعظوهم بأننا سنضمكم إىل مذهب آريا عندما  الذين درسوا الفيدات،

  تأتون بعد قراءة الفيدات وإال فال. 
الفطني يستطيع أن يفهم بسهولة أنه إذا كان ضروريا لتبديل الـدين  
أن يكون املرء عاملا، فإن عشرات املاليني اهلندوس اهلنود غري املـثقفني  

مذهب آريا ما مل  واملنتمني إىل خمتلف الفرق ال يستحقون االنضمام إىل
  وما مل يدرسوا كتبهم الدينية درسا درسا. كلُّهم يقرأوا الفيدات

فامسعوا وعوا جيدا؛ إن متحيص اجلزئيات كلها ليس ضروريا لتبديل 
الدين، بل جيب على الباحث عن احلق عند املقارنة بني األديان املوجودة 

  فقط. ومعرفة الدين احلق من بينها أن ينتبه إىل ثالثة أمور 
ما هو تعليم ذلك الدين عن اهللا تعاىل؟ أي ماذا يقول ذلـك   أوال:

الدين عن وحدانية اهللا وقدرته وعلمه وكماله وعظمته وعقابه ورمحته 
وغريها من لوازم األلوهية وخواصها؟ ألنه إن كان الدين ال يؤمن باهللا 

نسانا واحدا ال شريك له، بل يعد أجراما مساوية أو عناصر أرضية أو إ
أو أشياء أخرى آلـهة أو متساوية مع اهللا تعاىل وال مينع من عبادا، 
أو حيسب قدرة اهللا ناقصة، أو ال يبلِّغ سلسلة القدرة مبلغ إمكانيتـها،  

األزلية،  �ناقصا، أو يعطي تعليما مضادا لعظمته  �أو يرى علمه 
، أو خيص أو خيتار طريق اإلفراط أو التفريط يف قانون العقوبة والرمحة
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قوما دون قوم بعالقتهم مع اهللا من حيث وسائل النعمة الروحانيـة،  
يناقض إحاطة رمحته العامة العالَم بصورة ظاهرية، أو يقـول  وهكذا 

  شيئا يناقض صفةً من صفات األلوهية؛ فهذا الدين ليس من عند اهللا.
كذلك جيب على الباحث عن احلق أن ينظر، ما هـو تعلـيم   ثانيا: 

عن النفس وعن سلوك اإلنسان بوجه عام؟ وهل  -الذي يبتغيه- الدين
فيه تعليم يؤدي إىل نقض العالقات املتبادلة املتعلقة حبقوق النـاس؟ أو  
يدفع اإلنسان إىل الديوثية؟ أو يستلزم األمور الديوثية وخيـالف احليـاء   
الفطري؟ وجيب أال يكون فيه تعليم خيالف نـواميس اهللا اجلاريـة يف   

بشكل عام، وأال يكون العمل بذلك التعليم غري ممكن ويسـفر  الطبيعة 
عن نتائج خطرية، وأال يترك فيه تعليم ضروري لدرء املفاسد. وجيـب  
االنتباه أيضا هل يعلِّم هذا التعليم أم ال أحكاما تعد اهللا تعـاىل حمسـنا   
عظيما وتوطد عالقة احلب بني اهللا والبشر وتخـرج اإلنسـان مـن    

  إىل النور وجتذب من الغفلة إىل اخلشوع والذكر.  الظلمات
جيب على الباحث عن احلق أن حيب الدين الذي إلـهه ليس ثالثا: 
 اإلميان به بناء على قصص وحكايات فقط، وال يكـون  يتمافتراضيا 
شبيها بامليت، ألنه إذا كان إله دينٍ شبيها بامليت وقُبل بنـاء   هذا اإلله

ء فقط وليس ألنه أثبت نفسه بنفسـه؛ فيكـون   على حسن اعتقاد املر
اإلميانُ مبثل هذا اإلله مبنـزلة املنة عليه. واإلله الذي ال يشـعر املـرء   
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بقدراته وال يظهر عالمات حياته بنفسه يكون اإلميان به دون جدوى. 
ومثل هذا اإلله ال يستطيع أن يهب اإلنسان حياة طـاهرة وال يقـدر   

شبهات. واملعلوم أن ثورا حيا يستخدم يف على أن يخرجه من ظلمة ال
الزراعة خري من إلـه ميت. فلو مل يكن املرء مكبا على اإلحلاد وعبادة 
الدنيا لبحث حتما عن إلـه حي لتكون نفسه طاهرة ومنرية، ولـن  

 يهـب الطمأنينـةَ  يرضى بدينٍ ال يتجلى فيه اإلله احلي بقدرته، وال 
  بصوت ملؤه اجلالل. 

ي األمور الثالثة اجلديرة بانتباه من أراد أن يبدل دينه. فـإذا  هذه ه
وجد أحد دينا غالبا وفائقا على غريه من منطلق هذه املعايري الثالثـة  
وجب عليه اعتناقه. وهلذا التحقيق ليس املرء حباجـة إىل أن يكـون   
بانديتا أو قسيسا كبريا. وكما أن اهللا تعاىل قد خلق للحيـاة املاديـة   

كل األشياء اليت كانوا  - الذين ال يريدون أن ينتحروا بإرادم-  اسللن
حباجة إليها مثل املاء واهلواء والنار واملأكوالت بكثرة، كذلك جعـل  

الروحانيـة أيضـا كـيال     لناس حليامطرق هدايته سهلة جدا ل �
يواجهوا مشاكل ال تطاق يف هذه احلياة القصرية. وليس املرء حباجـة  

ل عمرا طويال أو يكون عاملا كبريا من أجل األمور الثالثـة  إىل أن يبذ
اليت ذكرتها آنفا، بل كل مؤيد دينٍ معني عندما ينشر مبادئه فيتـبني  
منها إنْ كانت توافق هذا املعيار أم ال. وإنْ كذب هذا الشـخص يف  



������ �	
�                                                                                                                               

  

�٦٩�

بيان مبادئه أو أخفى شيئا منها فال ميكن أن تبقى خيانته خافيـة، ألن  
لراهن هو عصر العلم، فهناك مئات اجلوانب اليت متيط اللثـام  العصر ا

  عن وجه احلقيقة.
واآلن، ملا ثبت بالبداهة أن املرء ليس حباجة قط عند تبديل دينـه إىل  
أن يطّلع على فروع دينه وأصوله وجزئياته وكلياته كلها بـل يكفيـه   

اآلريـني   اإلملام باألمور املذكورة آنفا؛ ففي هذه احلالة ما ذنب هؤالء
حديثي اإلسالم الذين أسلموا بعد حتقيق كل هذه األمور الضـرورية؟  
وما دامت فئة مذهب آريا تتكون من السـيخ والفالحـني والصـاغة    
وأصحاب احملالت غري املثقفني الذين احنرفوا عن مذاهبهم القدمية مثـل  
سناتن دهرم ومذهب السيخ وانضموا إىل مذهب اآلريا بـدون قـراءة   

األربعة بل دون البحث يف األمور الثالثـة املـذكورة آنفـا،     الفيدات
ومعظمهم جاهل وقليل العلم وكأن رصيد مذهب اآلريا كله يتكـون،  

؛ فلماذا االعتراض على حديثي هؤالء إال ما شذ وندر، من عامة الناس
اإلسالم من اآلريني املساكني الذين تدبروا كثريا يف األركـان الثالثـة   

  سالمهم؟ املذكورة قبل إ
لقد قلت مرارا بأنه من احملال القولُ بأنه جيب على املـرء قـراءة   
كتابِ دين آبائه الذي اعتنقوه كابرا عن كابر وتفسريه من البداية إىل 
النهاية درسا درسا قبل اعتناق دينٍ. فال يستطيع أحد من اآلريني وال 
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 قسيس أن حيقق هذا الشرط، بل هذا طعن بغري حق وبعيد عن صدق
املقال. واحلق أن احلائزين على شهادة العالـم والفاضل قلة يف كـل  
دين، بل عدد الكُمل من حيث التبحر العلمي ال يتجاوز عشـرة أو  

ويعـدون بعشـرات   -  عشرين شخصا يف كل بلد، أما عامة النـاس 
فال يسمون بانديتات وال يلقَّبون بلقب القسيس وال يلبسون  - املاليني

هم عمامة املشيخة بل معظمهم يكونون باحثني عن احلق، على رؤوس
، وما هي اخللقفيكفيهم أن يروا ما هو تعليم دين معني عن اهللا وعن 

نتيجة ذلك التعليم؟ هل يوصل املرء إىل اهللا تعاىل ويريـه ذات ذلـك   
اخلفي الذي هو اإلله احلي عيانا؟ أم يسلِّمه لبيان القصص واحلكايات 

حت األمور الثالثة قبل قليل، ويدرك العقل السليم أيضا فقط؟ لقد شر
بالبداهة أنه إذا وجد املرء أن دينا معينا كاملٌ يف هذه األمور الثالثـة  
فهو صادق دون غريه ألنه من احملال متاما أن ينال املرء هذه الطمأنينة 

  يف دين باطل.
الـثالث  واآلن أبني وأثبت للقراء الكرام بكل قوة وشدة أن احملاسن 

املذكورة توجد يف اإلسالم وحده. أما بقية األديان املوجودة على وجه 
األرض مبا فيها مذهب اآلريا واملسيحية وغريمها فهي خالية من هـذه  
املزايا واحملاسن الثالث. وسأتناول بإجياز دون إطالة ذكر اإلسالم وهاتني 

  . عاىلت الديانتني من منطلق املزايا املذكورة آنفا بإذن اهللا
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        ::::األولاألولاألولاألول
ين، وما هو واآلري ينما هو تعليم المسيحي

  القرآن الكريم عن اهللا تعالى تعليم

هو اإلله الكامل عندهم الذي فيه  �يقول املسيحيون بأن عيسى 
ــع أرواح؛ ــن و )١( أرب روح روح ) ٣(روح اآلب، و) ٢(روح االب

ىل روح اإلنسان. وهذا اإلله الرابوعي سـيبقى رابوعـا إ  ) ٤(القدس و
األبد، بل لو أطلقنا عليه خاموسا لكان ذلك يف حمله، ألن اجلسد أيضا 
سريافقه دائما، ولكنهم مل يردوا إىل اآلن على سؤال: هل الذي فُصـل  
من جسم اإلله عند اخلتان أو ما ظل يتحلل أو ينقص نتيجـة تقلـيم   
 األظافر أو حلق الشعر سيضاف إىل اجلسم املوجود حاليا مرة أخرى يف

  وقت من األوقات أو يبقى مفصوال عنه إىل األبد؟ 
كل عاقل يعلم أن مسألة العلم الطبيعي املسلَّم ا واملقبولة واربـة  
هي أن جسد اإلنسان القدمي يتحلل كليا يف ثالث سنوات وحيل حملّـه  
جسد جديد متاما، وتتالشى ذراته القدمية. فمن منطلق هذا احلساب ال 

حلَّل أحد عشر جسما للمسيح وحلّ حملها أحد عشر جسما بد أنه قد ت
عاما. هنا ينشأ سؤال طبيعي: هل تلك األجساد  ٣٣جديدا يف غضون 

املفقودة ستنضم مرة أخرى إىل جسد املسيح احلايل أم ال؟ وإذا  ١١الـ 
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كان اجلواب بالنفي فهل كانت جديرة بالفصل الدائم بناء على ذنـب  
بب آخر؟ وما هو سبب هذا التـرجيح بـال   من الذنوب أو فُصلت لس

مرجحٍ؟ وملاذا ال جيوز أن يفصل اجلسم احلايل وتعاد إىل املسيح أجسام 
مرة أن املسيح ظل ينال جسـما   ١١سابقة؟ وما دام قد تبني بالتجربة 

جديدا بعد كل ثالث سنوات مثل بقية الناس متاما وبذلك كان قد حاز 
ا؛ فلماذا يالزمه اجلسم القدمي اآلن بعد عام ٣٣جسما على مر  ١١على 

مرور ألفَي عام وال ينفك عنه؟ إذا كانت ألوهيته هي السـبب لكـون   
جسده غري فان، فإن تلك األلوهية كانت موجودة فيه من قبل أيضـا  
 حني كان خيلع اجلسم القدمي كل ثالث سنوات. وإذا كان ذلك اجلسم

ماذا مل ينفصل عنه اجلسم احلايل؟ يصري ترابا وغبارا، فل -قرين األلوهية-
مث فكّروا قليال أن انفصال ذرات جسم اإلنسان القدمية عنه ليس أمـرا  

خروجه من غري عادي، بل تفصل الزوائد حتما من جسم اإلنسان بعد 
فورا، كما يضطر إىل تقليم األظافر وحلق الشـعر دائمـا. ويف    الرحم

ض وحيل حمله جسم جديـد  بعض األحيان ينحلُ جسم املرء بسبب املر
جسدا  ١١نتيجة األكل والشرب. ولكن مما ال شك فيه أن يف انفصال 

كما أُقر بوجود سر يف -إهانة شديدة له. لو أُجيب على هذا  منه إللهل
أن يف ذلك سرا، فيضطر املرء إىل إاء النقـاش   -اعتقاد األرواح األربع

  بعد أخرى تكلُّف وضعف.يف احلال. ولكن تقدمي عذر السر مرة 
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واألمر الغريب اآلخر هو: ملاذا مسي هذا اخلاموس ثالوثا، ما دامـت  
األرواح األربع يف جسم املسيح أبدية وغري فانية وستبقى معه إىل األبد 
مبوجب اعتقاد املسيحيني؟ وألن الروح اإلنسانية أيضا لن تنفصل عـن  

صل اجلسد فقد صار ذلـك  هذه اموعة لكوا غري فانية كما لن ينف
خاموسا وليس ثالوثا. فمن الواضح أنه قد صدر من واضعي الثـالوث  
خطأ كبري إذ اعتربوا اخلاموس ثالوثا ولكن ميكن تدارك هذا اخلطأ اآلن 
أيضا. فكما اقترحت قبل فترة كلمة "الثالوث" للتعبري عـن التثليـث   

يث ألن إصالح كذلك ميكن اآلن اقتراح كلمة التخميس بدال من التثل
اخلطأ ضروري. ولكن من املؤسف أن هذا اإلله ذي الشعب اخلمـس  

  خيضع لشيء من اإلصالح بني الفينة والفينة. 
فملخص الكالم أن املسيحية خالية وحمرومة من التوحيد. بل أعرض 
هؤالء القوم عن اإلله احلق واختذوا ألنفسهم إلـها جديدا هو ابن امرأة 

سـوانح  إن إهلهم اجلديد هذا قادر كاإلله احلق؟  إسرائيلية. ولكن هل
حياته خري شاهد للبت يف هذا املوضوع، ألنه لو كان قادرا ملا عـاىن  

علِّق علـى  على أيدي اليهود، وملا زج به يف سجن السلطنة الرومية وملا 
وقائلني: أنزِلْ مـن  ب، بل لنـزل من الصليب حني طالبه اليهود يصلال

. يف أية مناسبة، ولكنه مل يظهر قدرته نؤمن بك فوراالصليب بنفسك س
أما معجزاته فليكن واضحا أا أقل بكثري من معجزات معظم األنبيـاء  
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اآلخرين. فمثال لو قارن أحد من املسيحيني معجزات املسيح ابن مـرمي  
مع معجزات النيب إيليا املذكورة يف الكتاب املقدس مفصال مبـا فيهـا   

يضا الضطر إىل االعتراف حتما بأن معجزات النيب إيليـا  إحياء املوتى أ
أعظم بكثري من معجزات املسيح ابن مرمي شأنا وشوكة وكثرةً. غري أنه 
 خرج اجلنقد ذُكرت يف األناجيل مرارا معجزةٌ أن يسوع املسيح كان ي
من املصابني بالصرع. وقد عد ذلك معجزة كبرية بينما هـي مـدعاة   

حثني. لقد أثبتت البحوث احلالية أن مرض الصـرع  للضحك عند البا
ينتج عن الضعف الدماغي أو يف بعض احلاالت تتكون يف الدماغ كتلة 

يكون الصرع عرضا ملرض آخر. ومل يقل هؤالء الباحثون قط  قد ما أو
  بأن اجلن أيضا يسببون هذا املرض. 

بعـض  من مجلة منن القرآن الكرمي على املسيح ابن مرمي أنه ذكـر  
معجزاته دون أن يقول بأنه كان يخرج اجلن أيضـا مـن املصـابني    
بالصرع. وليس اهلدف من وراء ذكر معجزات املسيح ابـن مـرمي يف   
القرآن الكرمي أنه قد صدرت منه معجزات كثرية بل ألن اليهود كـانوا  

اهللا  عـد . لذا فقد تاالينكرون معجزاته متاما وكانوا يسمونه مكّارا وحم
املسيح ابن مرمي يف القرآن الكرمي صـاحب معجـزات تفنيـدا    تعاىل 

العتراض اليهود، وللحكمة نفسها مسى أمه صديقةً ألن اليهود رموهـا  
بتهمة باطلة. إذًا، فليس السبب وراء تسمية مرمي صديقةً أـا كانـت   
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أفضل من مجيع السيدات الطاهرات والصاحلات بل اهلدف مـن هـذه   
  راض اليهود ودفعه. التسمية هو ذب اعت

كذلك جاء يف األحاديث أن عيسى وأمه كانا بـريئني مـن مـس    
من  ءآالشيطان، فهذا القول أيضا ال يعين أن األنبياء اآلخرين ما كانوا بر

مس الشيطان، بل لـما اتهِم املسيح بوالدة غري شرعية وعدت مـرمي  
تهم امللصـقة  امرأة غري طاهرة فكان الغرض من وراء ذلك هو دحض ال

ليست باألمر الذي ميكن أن يستنبط  �ما. كذلك إن والدة املسيح 
منه ألوهيته. فلدرء هذا اللبس ذُكرت يف القرآن الكرمي واإلجنيل قصـة  
والدة عيسى وحيىي يف مقام واحد ليعرف القارئ بأنه مـع أن كلتـا   
ـ   ا الوالدتني كانتا خارقتني للعادة ولكن ال ميكن ألحد أن يصـبح إهل

بسببها، وإال فيجب أن يكون حيىي الذي يسميه املسيحيون يوحنا إهلا. 
بل احلق أن كال األمرين يشري إىل أن النبـوة سـترفع مـن العائلـة     
اإلسرائيلية؛ مبعىن أن أبا يسوع املسيح مل يكن من بين إسرائيل، ومل يكن 

خـرج   أبو حيىي وأمه قادرينِ على أن ينجبا ولدا من نطفتهما، وبذلك
كالمها من سلسلة بين إسرائيل. وكانت يف ذلك إشارة إىل مشيئة اهللا يف 
املستقبل أيضا أنه تعاىل سوف ينقل النبوة إىل عائلة أخرى. واملعلوم أنه 

أب إسرائيلي، فأنى له أن يكون من بين إسرائيل؟ لذا  �ليس لعيسى 
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نا أي حيـىي  إن وجوده ينفي دوام النبوة يف بين إسرائيل، كذلك إن يوح
  ليس من قوى والديه، فهذا أيضا يشري إىل األمر نفسه.   

يتبني من هذا البحث كله أنه ال توجد يف معجزة مـن معجـزات   
املسيح أو يف أسلوب والدته أعجوبة لتدل على ألوهيته. ولإلشـارة إىل  
األمر نفسه ذكر اهللا تعاىل والدة حيىي مقرونة بذكر والدة املسيح ليعلَم 

كما أن والدة حيىي اخلارقة للعادة ال تخرجه مـن دائـرة البشـرية    أنه 
كذلك إن والدة املسيح ابن مرمي ال جتعله إهلا. من املعلوم طبعا أن والدة 

بل هناك أمـر واحـد    �يوحنا ليست أقل عجبا من والدة عيسى 
خارق للعادة يف والدة عيسى وهو من ناحية األب، أما يف والدة حيـىي  

رين خارق للعادة أي من ناحية األب واألم أيضا. وباإلضافة فكال األم
إىل ذلك إن آية والدة حيىي ظلت واضحة جدا ألن والدته مل ترم بأيـة  
مة إذ مل يكن هناك جمال للتهمة لكوا عقيما. أما مرمي فقد وجهـت  

هباء منبثا. ولكن لـيس   � ة عيسىإليها مة، فجعلت أعجوبة والد
وحدهم خمطئني يف إلصاق هذه التهمة، بل صدر من مرمي عليها اليهود 

السالم أيضا خطأ كبري هيأ لليهود فرصة الامها. واخلطأ هو أن مـرمي  
عندما رأت يف الكشف مالكا بشرها باحلمل أخفت رؤياها عمدا، ومل 
تذكرها ألحد، ألن أبويها كانا قد نذراها خلدمة بيت املقدس لتبقـى  

ة إىل خدمة بيت املقدس دون أن تتزوج أبدا. وقد لُقِّبت زاهدة ومنصرف
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بالبتول وعاهدت يف نفسها أيضا أال تتزوج بل ستعيش يف بيت املقدس. 
فربؤية هذه الرؤيا خافت بأا إن ذكرت للناس أن املالك بشرها بالولد 
فقد يظنون أا تريد أن تتزوج، لذا كتمت الرؤيا يف نفسـها، ولكـن   

صادقة، فحملت على إثرها. ولكنها ظلت غافلة عنها إىل  الرؤيا كانت
مدة من الزمن. وعندما مر الشهر اخلامس على احلمل ذاع اخلرب أن مرمي 
حامل، وحينذاك سردت للناس رؤياها، ولكن كان ذلك بعد فـوات  
األوان فلم يجد نفعا، فأنكحها كبار القوم شخصا يدعى يوسف بغيـة  

  هذه اآلية.  الستر، وبذلك تكدرت
فيضحك عليها اليهود إىل اآلن، ألن وقوع  �أما نبوءات املسيح 

الزالزل وااعة ونشوب احلروب أمور معتادة الوقوع وحتدث دائما بني 
فينة وفينة. ويقول اليهود أيضا بأنه مل يتحقق له قول قط كان مبنيا على 

ا فيها أن عيسـى  نبوءة. فاعتراضام هذه ال تزال غري حملولة إىل اآلن مب
� د هلم بشر باجلنة حوارييه االثين عشر الذين كانوا بني يديه، بل حد
عشر كرسيا أيضا. ولكن بقي يف اية املطاف أحد عشر حواريـا   اثين

من مجلة االثني عشر، إذ ارتد الثاين عشر أي يهـوذا اإلسـخريوطي،   
لـو   من الفضـة.  درمهايقبض عليه مقابل ثالثني  �وجعل عيسى 

كانت النبوءة من عند اهللا ملا ارتد يهوذا. ومن مجلـة اعتراضـام أن   
نبوءته بعودته إىل الدنيا، والناس يف ذلك العصر أحياٌء، بطلت أيضا كليا 
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 عام ومات أناس ذلك العصر منذ مدة وصاروا ترابا  ١٩٠٠ألنه قد مر
  ولكنه مل يعد.

على شيء قط، بل  ما كان قادرا �فيتبني من كل هذه األمور أنه 
كان إنسانا ضعيفا متسما بالضعف وعدم العلم مبقتضى بشريته. ويتبني 

ألنه ذهب إىل شـجرة   ؛مل يكن عاملا بالغيب قط �من اإلجنيل أنه 
التني ليأكل من مثرها ومل يعلم أا ال حتمل مثارا. وقد أقر بنفسه أنه ليس 

حتما. كذلك مل تكن  لديه علم بالساعة. فلو كان إلـها لعلم بالقيامة
فيه أية عالمة لأللوهية، ومل يكن فيه شيء مل يوجد يف غريه. يعتـرف  
املسيحيون أنه مات أيضا مرة. فما أشقى فئة ميوت إلـههم! أما القول 
بأنه أُحيي ثانية فليس مما يطَمئن القلوب، ألن الذي أثبت مبوته أنه ميكن 

  كيف ميكن االعتداد حبياته.أن ميوت، ف
يتبني من هذا البحث كله أن املسيحية املعاصرة ليست من اهللا قـط  
ألن الذي اتخذوه إهلا ال ميكن أن يكون إلـها حبال من األحوال، إذ ال 

  تصيب املنية إلـها، وال ميكن أن يكون حمروما من علم الغيب. 
واآلن خنترب مذهب اآلريا على احملك نفسه لنعرف هل يؤمنون بـاهللا  

هم منحرفون عنه. فليتضح  أمامل والواحد الذي ال شريك له احلق والك
أن العالمة األوىل ملعرفة اهللا هي التوحيد؛ أي اإلميان باهللا واحدا يف ذاته 

 من املعلوم أن وصفاته، وعدم إشراك أحد يف أية صفة من صفاته. ولكن



������ �	
�                                                                                                                               

  

�٧٩�

. ١أتباع مذهب آريا يعدون كل ذرة شريكة يف صفة أزليـة اهللا تعـاىل  
وجوده وبقائه كذلك األرواح لكما أن اهللا تعاىل ليس حمتاجا إىل خالق و

-لوجودهـا وبقائهـا    وذرات األجسام أيضا ليست حمتاجة إىل خالق
بل هي قدمية وأزلية مع قواها كلها، وهـي خالقـةُ    -حبسب زعمهم

وجودها بنفسها. فمن هنا يتبني أنه ال تبقى من وحدانية اهللا وال مـن  
بب هذا االعتقاد. بل ال يقوم يف هذه احلالة برهان على عظمته شيء بس

أيضا ألن الصانع يعرف من خالل مصنوعاته. فإذا كانـت   �معرفته 
كافة قوى األرواح واألجسام أزلية ومن تلقاء نفسها فأي دليل يقـوم  
على وجود اهللا؟ وكيف علم العقل البشري أنه موجود؟ ليس يف حملـه  

رات مع بعضها وخيلق العالقـة بـني الـروح    يربط الذ �القول بأنه 
واجلسد فيعرف بناء على هذه العالقة، إذ ال ميكن تسمية أحد إلــها  
نتيجة الربط والوصل فقط. والسبب يف ذلك أنه إذا أمكن اعتبار أحـد  
إلـها نتيجة الربط والوصل فقط ألمكن أن يسمى النجارون والبناؤون 

  يف عملية الربط والوصل. كلهم آلـهة، ألم أيضا بارعون 

                                                           
ال جيوز االعتراض هنا أن املسلمني أيضا حيسبون األرواح البشرية أبدية، وذلك  ١

بدية حبسب مقتضى ذاا بل يعلّم ألن القرآن الكرمي ال يعلّم أن األرواح البشرية أ
أن هذه األبدية إمنا هي عطاء من اهللا لألرواح البشرية، وإال فإن الروح البشـرية  

 أيضا قابلة للفناء مثل أرواح احليوانات األخرى. منه.
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انظروا ما أغرب الصنائع الـيت أوجـدها الصـناع األوروبيـون     
املعاصرون! فقد أوجدوا للعميان بالوالدة أداة ليبصروا ا. وما زالـوا  
خيترعون شيئا جديدا يف كل يوم جديد حىت اخترعوا وسيلة لنفخ الروح 

دون أن تتضـرر   يف حيوانات ميتة نوعا ما؛ مبعىن أنه إذا مات حيـوان 
أعضاؤه الرئيسة ومل متض على موته فترة طويلة فيحيونه مـن جديـد   
نتيجة تدابريهم، مع أن تلك احلياة ال تكون حياة حقيقيـة، ولكـن ال   
شك يف قيامهم بالعجائب على أية حال. وهذه الظـاهرة منتشـرة يف   
أمريكا على نطاق واسع يف هذه األيام. فهل ميكن تسـميتهم آلــهة   

  ب هذه الصناعات؟بسب
إلـها  �فاحلق أن اخلاصية اليت تتسم ا قدرة اهللا وبسببها يسمى 

يف  �إمنا هي خاصية خلق القوى الروحانية واملادية. فمثال خلـق اهللا  
 ،جسم احليوانات عينني، ولكن ال تكمن عظمته احلقيقية يف ذلك فقط

امنة سلفا بل عظمته احلقيقية تكمن يف خلقه ضمن ذرات اجلسد قوى ك
ميكن أن يتولّد فيها نور اإلبصار. فإذا كانت هذه القوى مـن تلقـاء   
نفسها فهذا يعين بأن اهللا ليس بشيء. يقول مثَل أردي ما مفاده: الزيت 

 . أي أن تلك القوىالكربى جيعل الطبخ لذيذا ولكن تمدح عليه الكنةُ
 لذهبت األلوهية  ، ولوال تلك القوى يف ذرات العاملتلقائياختلق اإلبصار

  سدى. 
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من الواضح أن مدار األلوهية كلها أن اهللا تعاىل خلق مجيع القـوى  
والقدرات يف األرواح وذرات العامل كلها وال يزال خيلقها، وأودعهـا  
خواص متنوعة وال يزال يودعها. فهذه اخلواص هي اليت تري عجائبها 

خمتـرع ألن  تعاىل أي باهللا  ييساو ميكن أن عند الربط والوصل. لذا ال
أو تصويرا أو  نظام الربقيةكل شخص سواء أكان قد اخترع القطار أو 

مطبعة أو صناعة أخرى ال بد له من اإلقرار أنه ليس موجد تلك القوى 
اليت استخدمت لصنع ذلك الشيء. بل احلق أن كل هؤالء املختـرعني  

ر لتسـيري  يستخدمون القوى املوجودة سلفا، كما تستخدم قوة البخـا 
القاطرة. فالفرق هو أن اهللا تعاىل خلق بنفسه تلك القـوى يف العنصـر   
وغريه، ولكن هؤالء الناس ال يستطيعون أن خيلقوا تلـك القـوى أو   
القدرات. فما مل يعتبر اُهللا تعاىل موجد ذرات العامل وكافة القـوى يف  

أعلـى   األرواح فال تثبت ألوهيته قط. ويف هذه احلالة لن تكون درجته
من البناء أو النجار أو احلداد أو اخلزاف، وهذا أمر بـديهي ال ميكـن   

ه. فعلى الذكي الفطني أن يرد على ذلك بعد تفكري رصـني ألن  دحض
  الرد دون التفهم ليس إال هراء.

هذا هو مثال التوحيد عند أتباع مذهب آريا. أما األمر الثـاين؛ أي  
فذلك واضح بين ألنه ما دام مبدؤهم  إىل أي مدى يعدون إهلهم قادرا؟

األجسام فيتبين من ذلك ذرات املسلَّم به أن إهلهم مل خيلق األرواح وال 
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أن قدرة اإلله مقتصرة عندهم على أنه يربط فقط بني الروح واجلسـد.  
أما اخلواص واملزايا املتميزة والقوى الغريبة يف األرواح واألجساد فهـي  

وال دخل لإلله فيها. فيتبني من ذلك أن قدرات أزلية ومن تلقاء نفسها 
اإلله ال تفوق عندهم قدرات النجارين واحلدادين وغريهم من الصناع، 

خالق هذه القـوى   �إذ ميكن أن تحسب قدراته أكرب منهم إذا كان 
واملزايا واخلواص. ولكن ملا كانت هذه القوى واخلواص واملزايا وكافة 

ذرات األجسام قدمية وأزلية كقدم األرواح أنواع القدرات واألرواح و
وأزليتها فال بد من االعتراف يف هذه احلالة بأن اإللـه   األجسام وذرات

الذي مل خيلق تلك األرواح والذرات مل خيلق قواها أيضا، ألنه ما مـن  
شيء ميكن أن يبقى منفصال عن قواه، بل تكون قوى كل شيء معـه  

وعية قائمة. وإذا بطلت تلـك القـوة   دائما وهي اليت تبقي صورته الن
واخلاصية بطُل الشيء تلقائيا. لذا لو قبلنا أن اهللا تعاىل مل خيلق األرواح 
وذرات العال الضطررنا إىل االعتراف إىل جانب ذلك أنه مل خيلق قواها 
ومزاياها وخواصها أيضا. والنتيجة اليت تستنبط من ذلك بداهةً هي أن 

، ألننا نقول مرارا وتكرارا وقدرمن قوة البشر قدرة اهللا ليست أكثر م
خالق القـوى   �بأن القدرة اليت توجد يف اهللا أكثر من البشر هي أنه 

واملزايا واخلواص بقدرته. أما اإلنسان فمهما تقدم يف أنواع االختراعات 
فإنه ال يستطيع أن خيلق القوى واملزايا واخلواص يف األرواح واألجسام 
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بل يستخدم القوى واملزايا والقدرات الـيت خلقهـا اهللا    حبسب رغبته،
سلفا. ومن أجل اهلدف الذي أراد اهللا تعاىل حتقيقه يف اإلنسان فقد خلق 
فيه سلفا كل القوى الالزمة لتكميل ذلك اهلدف؛ فمـثال توجـد يف   
أرواح البشر قوة احلب، ويستطيع العقل السليم أن يفهم جيدا أن هذه 

روح اإلنسان ليحب، بكل قلبه وبكل قوته وبكـل   القوة قد خلقت يف
محاسه، حبيبه احلقيقي الذي هو ربه، وإن أحب غريه خطأ منه واعتـرب  

  غريه حمل عشقه وحبه.
املوجودة يف روح البشر اليت - فهل لنا أن نقول بأن قوة احلب هذه

ال شاطئ ألمواجها، واليت يستعد اإلنسان للتخلي عن نفسه أيضا عنـد  
توجد يف الروح منذ القدم ومن تلقاء نفسها؟ كال. وإن  -وراهياج ث

مل خيلق اهللا تعاىل بيده قوة احلب يف الروح بغية توطيد عالقة احلب بينه 
وبني اإلنسان، ومل خيلق هذه العالقة بنفسه، فهذا يعين أن كـل ذلـك   

احلـب وجـدت يف    قوةحدث صدفة، وأنه من حسن حظ اإلله أن 
ادف عكس ذلك، مبعىن أنه لو مل توجـد يف األرواح  األرواح. ولو تص

احلب؛ ملا خطرت ببال الناس فكرة اإلله قط، وملا استطاع اإلله أن  قوة
يفعل شيئا جتاه ذلك ألن اخللق من العدم مستحيل. وإىل جانب ذلـك  

العبادة واألعمـال  اإلميان وجيب التفكري أيضا أن مؤاخذة اهللا على عدم 
ه خلق بنفسه قوى احلب والطاعة يف روح اإلنسان، دل على أنتالصاحلة 
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يف  -فيه تلك القوى �الذي وضع - لذلك هو يريد أن يفىن اإلنسانُ
حبه وطاعته؛ وإال ملاذا نشأت يف اإلله رغبة يف أن حيبه الناس ويطيعوه، 
وجيعلوا سلوكهم وكالمهم مطابقا ملرضاته؟ نرى أنه ال بد من وجـود  

شيئني من أجل اجلذب املتبـادل؛ إذ يسـتأنس   التطابق، نوعا ما، بني 
اإلنسان إىل اإلنسان والشاةُ إىل الشاة والبقر إىل البقر ويستأنس الطـائر  
إىل طائر من جنسه. فإن مل تكن لقوى اإلنسان الروحانية واملادية أدىن 
عالقة باإلله فأي اشتراك سيؤدي إىل نشوء اجلذب املتبادل بينهما؟ إذ ال 

كما ك الربط والوصل بأي حال، ألن النجارين واحلدادين يكفي االشترا
يضاهون اإلله من حيث الوصل والربط. فلو اخنلع عضو من  ذكرنا آنفا

أعضائنا من مكانه الطبيعي مث أعاده أحد إىل مكانه األصلي، أو إذا بتر 
أنف أحد مث كساه أحد حلما طريا وأصلحه فهل سيصبح إلـها؟ لقـد  

أبا على سبيل االستعارة يف كتب قدمية، وقال تعـاىل يف   دعي اهللا تعاىل
اُهللا �. وقال أيضا: ١ 	فَاذْكُروا اَهللا كَذكْرِكُم آباَءكُم�القرآن الكرمي: 

. أي أن اهللا هو النور احلقيقي، وكل نور يف ٢	نور السماوات والْأَرضِ
اهللا على سـبيل   األرض والسماء ينتج عنه. لذا فإن إطالق "األب" على

                                                           
 ٢٠١البقرة:  ١
 ٣٦النور:  ٢
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االستعارة واعتباره مصدر كل نور يشري إىل أن لروح اإلنسان عالقـة  
  متينة باهللا. 

اآلدمي يسمى يف العربية "إنسان" أي فيه أُنسان، أُنس هللا وأُنس لبين 
البشر. ويسمى يف اهلندية "مانس" وهو حتوير كلمة "املأنوس". فيتـبني  

مع ربه. واحلق أن خطأ الشرك أيضـا   من ذلك أن لإلنسان أُنسا طبيعيا
ناتج عن البحث عن اإلله احلق. إننا نشهد بكامل اإلميان واملعرفة التامة 
أن مبدأ مذهب اآلريا بأن األرواح والذرات قدمية وأزلية وغري خملوقـة  

قطع العالقـة بـني اهللا    إىل يؤديبكل قواها ليس صحيحا، ألن ذلك 
مكروه قدمه البانديت دياننـد، وال  وعباده ائيا. وهو مذهب جديد و

ندري مدى عالقة هذا املذهب مع الفيدا، ولكن ما نقوله هو أن هـذا  
نشره أتباع مذهب آريا بأنفسهم ال يصح قط عند العقـل   يالذاملبدأ 

بعد املعرفة الكاملة والتدبر والتأمل الرصني. أما مبدأ "سـناتن  والسليم 
قـد  غـري املـربرة   " ١فيدانتا" وإن كانت مبالغات، دهرم" مقابل ذلك

لفرصة لالعتراضات الكـثرية  " افيدانتاهيأ إفراط "أهل و شوهت صورته
مع ذلك يوجد فيه ملعان الصدق. وإذا أزيلت الزوائد عن هـذا  عليه، 

                                                           
 ثـل هي جزء أخري من الفيدا ميمعناها ختام الفيدا وتسمى األوبانيشاد أيضا، و ١

تلخص يف البحث عن الذات والوصول ياألساس النظري للهندوسية الكالسيكية و
  . (املترجم)ا"يدانتفأهل ذه الفلسفة بـ"الفيدانيت" أي "العامل  ويسمى .إىل اهللا
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االعتقاد فهو يتلخص يف أن كل شيء خلق بيد اهللا. ويف هـذه احلالـة   
بأن معتقَـد الفيـدا   تزول الشبهات كلها، ويضطر املرء إىل االعتراف 

حبسب مذهب سناتن هو أن كل هذه األرواح وذرات األجسام وقواها 
  وقدراا ومزاياها وخواصها إمنا هي من عند اهللا. 

ليكن معلوما أن املذهب القدمي يف اهلند الذي يعتنقه عشرات املاليني 
الناس هو "سناتن دهرم". ومع أن الناس شوهوه وأن عبـادة األوثـان   

ة وكثري من بدعات الشرك األخرى مثل تأليه الرسل واألنبيـاء  واآللـه
صارت جزءا من هذا املذهب، فمع ذلك توجد فيه أمور جيدة كـثرية  
إذا عزلنا عنه األخطاء املذكورة آنفا. لقد كان يف هذا املذهب كبـار  

اء والقديسون والرهبان، كما وجد فيه زهاد ونساك كبار قـاموا  ولياأل
شاقة سواء أقَبِل أحد ذلك اآلن أم ال. أما املـذهب   جبهود وجماهدات

الذي قدمه البانديت ديانند فليس فيه تلك الروحانية اليت وجدها صلحاء 
سناتن دهرم وإن كانوا قد فقدوها يف األخري خبلط الشرك مبعتقدام. ال 
ميكن أن تكون عالقة املخلوقات باهللا تعاىل حقيقية إال إذا كان اهللا هو 

، وال ميكن أن تنشأ الوحدة فيمن كان موصوما بوصمة املغايرة. خالقها
لقد مسعنا من كبار البانديتات أن املذهب الذي قدمه البانديت دياننـد  
اعتنقه يف هذه البالد أناس كانوا يتبعون رأيهم وعقلهم النـاقص مثـل   
الفالسفة اإلغريق الضالني لذا مل يبالوا بالفيدات شيئا. وغاية ما كـانوا  
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فعلونه هو أم كانوا يقرأون على الناس، بغية إمالتهم عبارة مؤولة من ي
الفيدا تأييدا ألنفسهم لكي ينشروا بذلك معتقـدهم يف النـاس. وإال   
فمعتقد الفيدا احلقيقي هو ذلك الذي يكمن يف روح سـناتن دهـرم.   
كانت حالتهم العملية جديرة باإلشادة يف زمن من األزمان حني كانوا 

مون يف الفلوات مبجاهدات وعبادات. وكانت يف قلـوم الليونـة   يقو
والتحضر الصادق ألن دينهم ما كان مقتصرا على القول باللسان فقط، 
بل كانوا يطهرون القلوب وكانوا يبغون أن يروا يف هذه الدنيا إلــها  
مسعوا امسه بواسطة الكتب؛ لذا كانوا يقومون مبجاهدات شاقة. وكان 

باديا يف جباههم. مث جاء بعد ذلك زمن آخر صارت فيـه  نور الصدق 
عبادة األوثان واألصنام واآلهلة والقديسني، بل عبادة كل شيء غريـب  
عادة لدى أتباع سناتن دهرم. ونسوا ذلك الطريق الذي اختاره من قبل 
"راجه رام شندر" و"راجه كرشنا" اللذَان جتلّـى اهللا عليهمـا بسـبب    

  إخالصهما. 
الذين يصبحون هللا حقيقة ويؤمنون بأن كل ذرة من كيام احلق أن 

إمنا هي من اهللا تعاىل ينعم اهللا عليهم أكثر. والـذين ال يؤمنـون بـأن    
روحهم وكل ذرة من كيام من اهللا، إم مستكربون. واحلـق أـم   
ينكرون منة اهللا العظيمة وربوبيته التامة بل ال يعتقدون بالعالقة بني اهللا 

ىت بقدر العالقة الروحانية بني األب وابنـه، ألـم يؤمنـون    وعبده ح
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ويعتقدون أن هناك عالقة روحانية بني االبن وأبويه حبيث ينال نصيبا من 
أخالقهما؛ فمثال إذا كان أبو أحد يتحلى بصفة الشجاعة تتطرق الصفة 

العقـل   مسـة نفسها إىل ابنه أيضا إىل حد ما. واألب الذي توجد فيه 
إىل درجة كبرية ينال االبن أيضا نصيبا منها بالقـدر نفسـه.   والفراسة 

ولكن اآلريني ال يعتنقون مذهبا أن ما يوجد يف روح اإلنسـان مـن   
األخالق والصفات والقوى فقد نالتها من اهللا تعاىل، ألم لو قالوا ذلك 

أن أخالق اإلنسان إمنـا   علما ؛الضطروا إىل االعتقاد بأن الروح خملوقة
األرواح تسرب يف العباد  �الق اهللا تعاىل. فعندما خلق اهللا هي ظل أخ

  ه.بنائتأثري إهلهم كما يتسرب تأثري أخالق األب إىل أ
لقد قلت قبل قليل بأن اهللا حني دعا اإلنسان إليه خلق فيـه قـوى   

. كذلك �مناسبة لعبادته وحبه. فالقوى اليت أودعها اهللا تسمع صوته 
دم اإلنسان يف معرفته، خلق يف روحه حواس حني أراد اهللا تعاىل أن يتق

لو مل خيلقهـا؟   �للمعرفة سلفا. وكيف كان لإلنسان أن ينال معرفته 
كل ما يوجد يف روح اإلنسان هو من عند اهللا يف احلقيقة، وهي صفات 
اهللا اليت تظهر يف مرآة اإلنسان. وليس فيها صفة سيئة، بل اسـتخدامها  

واإلفراط أو التفريط  ءالسيلعلّ أحدا يعتـرض هنـا   ءفيها هو السي .
متسرعا أن يف اإلنسان حسدا وبغضا وغريمها من الصـفات الذميمـة   
فكيف ميكن أن تكون من اهللا؟ فليكن واضحا، كما قلت من قبل، بأن 
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احلق أن أخالق اإلنسان كلها ظـل األخـالق اإللــهية، ألن روح    
و سوء االسـتخدام  اإلنسان من اهللا، ولكن بسبب اإلفراط والتفريط أ

تبدو تلك الصفات بصورة مكروهة يف الناس الناقصني. فمثال إن احلسد 
لق سيحرم شخص من نعمـة   ءخجدا يف اإلنسان إذ يود صاحبه أن ي

معينة وحيوزها هو. ولكن حقيقة احلسد هي أن اإلنسـان ال يقبـل أن   
يشاركه أحد يف كمال حصل عليه. فاحلق أا صفة مـن صـفات اهللا   
تعاىل الذي يود أن يرى نفسه واحدا دون شـريك. فبسـبب سـوء    
االستخدام صارت هذه الصفة احلميدة مكروهة، ولكنها ليست مذمومة 
 ى اإلنسان أن يكسب قصب السبق يف الكمال ويودمن منطلق أن يتمن

  أن يرى نفسه يف مقام الوحدة واالنفراد يف الروحانية. 
 قادرا لبطلت مجيع آمالنا املعلَّقة به، وإضافة إىل ذلك لو مل نؤمن باهللا

ألن استجابة أدعيتنا تتوقف على أن اهللا يستطيع أن خيلق مىت ما يشاء يف 
ذرات األجسام أو األرواح قدرات مل توجد فيها من قبلُ. فمثال كثريا 
ما أدعو لشفاء مريض وتكون عالمات املوت بادية عليه يف الظـاهر،  

يف ذرات جسمه قوة تنقذه من املوت؛ فـأرى   عندها أدعو اهللا أن خيلق
أن دعائي هذا يجاب يف معظم األحيان، وأُعطَى على األغلب علما يف 
البداية أن فالنا على وشك املوت وأن قوى حياته موشكة على االيار، 
ولكن حني أُكثر من الدعاء حىت يبلغ قمته وتكون حاليت شبيهة باملوت 
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ق والكرب، عندها أتلقى وحيا من اهللا أنه قد بسبب كثرة الدعاء والقل
خلقت يف هذا الشخص قوى احلياة من جديد. عندها تطرأ عليه بوادر 

  الصحة دفعة واحدة وكأن امليت يعود إىل احلياة. 
كذلك أذكر أنين حني دعوت اهللا تعاىل يف أيام الطاعون أن أنقـذين  

اصية ترياقية تنقـذين  من هذا البالء يا ريب القدير، واخلُق يف جسمي خ
من سم الطاعون؛ خلق اهللا تعاىل يفَّ تلك اخلاصية وقال مـا مفـاده:   

كـلّ مـن يف دارك    حافظك من موت الطاعون، وكذلك سأحافظسأ
الذين ال يستكربون، أي ال يتمردون على طاعة اهللا بل هـم أتقيـاء.   

لن قاديان من الطاعون اجلارف ومن الدمار العام، أي  حافظوكذلك سأ
قد رأينـا  فحيل بقاديان ذلك الدمار الذي سيبيد القرى األخرى متاما. 

. فهذا هو إلـهنا الذي خيلق يف كلها اهللا تعاىل كلماتهدنا حتقق اوش
ذرات العامل قوى ومزايا وخواص جديدة، ومل نعثـر علـى أي أثـر    
للطاعون اجلارف على هذا املنوال يف البنجاب منذ مخس مائـة سـنة   

فأين كانت هذه الذرات حينذاك؟ فقد خلقت اآلن حـني أراد  ماضية، 
اهللا خلقها، وسوف تتالشى يف وقت يريد اهللا به القضـاء عليهـا. إنّ   
حتاشينا حيلة إنسانية أي مصل الطاعون بتعليم من اهللا، سـيكون آيـة   
جلميع اآلريني، مع أن كثريا من الناس ممن أخذوا املصل رحلوا من الدنيا 

زلت حيا أُرزق بفضل اهللا تعاىل. فهكذا خيلـق اهللا تعـاىل    ما نينولك
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الذرات كما خلق الذرات الترياقية يف جسمي أنا. كـذلك خيلـق اهللا   
تعاىل الروح كما نفخ يفَّ روحا طاهرة أُحيِيت بسببها. لسنا حمتـاجني  
فقط إىل أن خيلق اهللا الروح ويحيي أجسادنا، بل إن روحنا أيضا حباجة 

ى لتحيا ا تلك الروح امليتة. واهللا تعاىل هو الذي خيلـق  إىل روح أخر
هاتني الروحنيِ. والذي مل يفهم هذا السر فهو جيهل قدرات اهللا وغافل 

  عن اهللا تعاىل. 
واآلن بقي أن نرى ما هو اعتقاد اآلريني عن علم اهللا تعاىل. فليتضح 

يكـون  أن العقل السليم يدرك ضرورة كون اهللا عاملا بالغيب دون أن 
هناك أمر خاف ال حييط به اهللا علما. ولكن معتقد اآلريني يسـتلزم أن  

ألرواح والذرات وخواصها شـيئا،  ل اخلفية قوىالم ال يعلم عن ههإلـ
ألن كل ما يعلمه إىل اآلن هو أن ما يوجد يف أي إنسان أو حيوان من 

ا بأنـه  مزية وقوة وخاصية إمنا هو نتيجة أعماله السابقة. فلو كان عامل
أنـواع   -إضافة إىل احليوانات ذات األجسام- توجد يف األرواح أيضا

  القوى واملزايا واخلواص اليت ال تنفصل عنها، ألوجد هلا أيضا التناسـخ
  وملا عدها أزلية. 

واضح أن خواص الشيء ال تنفك عنه. فمثال لو حلّت روح اإلنسان 
 األحوال، سواء أظْهرت يف محار ملا ختلّت عن خواصها الطبيعية حبال من

خـواص  ت تالشتلك اخلواص يف دورة التناسخ احلالية أم ال، ألنه لو 
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روح وقواها كليا عند تغير دورة التناسخ الستحالت إعادا كما يقول ال
اآلريون أنفسهم، ألن ايء إىل الوجود من العدم حمال. والقـوة الـيت   

لروح ثانية واستقرارها فيهـا  ت من الروح حقيقة فإن عودا إىل ادمانع
مبنـزلة ايء إىل الوجود من العدم. وإن كانت قوى األرواح ال تنعدم 
يف دوامة التناسخ، فهذا يعين أن التناسخ مل يؤثّر فيها شيئا. فلما أبقـى  
اإللـه تلك القوى غري املنفكة خارج دوامة التناسخ، تبين من ذلك أنه 

ا الكامنة شيئا. وال يدري كذلك ما هي ال يدري عن تلك القوى واملزاي
  األعمال اليت بسببها نالت األرواح تلك القوى واملزايا واخلواص. 

إضافة إىل ذلك إذا كان اإلله يعلم علما كامال مباهية الروح وماهية 
خواصها وقواها فلماذا ال يقدر على خلقها؟ من املسلَّم به عند اآلريني 

دورا يف وقت حمدود، فلماذا ال يقدر أن عدد األرواح حمدود وتكمل 
اهللا على خلق ما هو حمدود ومعلوم؟ ومن جعل عدد األرواح حمـدودا  
يف عدد معني، إن مل يكن اهللا هو حمددها؟ إذا مل يكن اهللا هـو خـالق   
األرواح فكيف ميكن أن يكون علمه ا كامال مثل علم خالقها؟ إذ من 

الصانع ال ميكن أن يكونا متسـاويني.   املعلوم أن علم الصانع وعلم غري
فمثال إن الذين يصنعون شيئا بأيديهم يكونون مطلعني على أدق كيفياته 
على عكس غريهم. إذ لو اطّلع عليها اآلخرون اطالعا كامال الستطاعوا 

  أن يصنعوه أيضا. 
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من املسلَّم به واملقبول أن العلم الذي ميلكه الصانع ال ميلكه غـريه،  
 أنه حائز عليه فظنه هذا باطل. واحلق أنه يكون مكنونا  األخريوإن ظن

حتت ظل نوع من عدم العلم. فمثال نرى كل يوم كيف يخبز اخلبز، إذ 
تخبز عدة أنواع من اخلبز أمام أعيننا. ولكن إن أردنا يومـا أن خنبـز   
بأيدينا رمبا ستكون النتيجة أننا سوف نفسد العجني عند العجن، فإمـا  

أو سنجعله كثيفا وصلبا، فيكون غري قابل للخبز يف رقيقا  مرغًاعله سنج
كلتا احلالتني أو تتكون فيه قطع صلبة. وإذا متكنا بصعوبة مـن عجـن   
الدقيق حبسب املطلوب فلن نتمكّن من اخلبز على ما يـرام، وتكـون   
صورته مشوهة ورقيقا من مكان ومسيكا من مكان آخر، ويبقى غـري  

كان وحيترق من مكان آخر. ملاذا ال نستطيع أن خنبز علـى  ناضج من م
ما يرام على الرغم من مشاهدتنا اليومية؟! بل نفسد األمر كله مع بذل 
وقت طويل؟! السبب يف ذلك هو أننا ال منلك ذلك العلم الذي ميلكـه  

  شخص خيبز أنواع اخلبز بيده منذ عشرين عاما مثال. 
بعمليـات جراحيـة    احلاذقون انظروا كذلك كيف يقوم اجلراحون

خطرية لدرجة يخرجون احلصوات من الكلية. وهناك أطباء قد بتـروا  
جزءا جمروحا وغري مفيد من مججمة اإلنسان ورقّعوها جبزء من مججمة 

أعضاء حساسة بكـل  يتدخلون جراحيا يف حيوان آخر. وانظروا كيف 
ـ   ات مهارة، حيث يجرون عمليات جراحية بكل براعة علـى خراج
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بكل دقة. ولو قام  العني من الساد يستأصلوناألمعاء، وكيف  يفتتكون 
فالح مثال ذه العملية دون علم وخربة وأجرى املبضع علـى العـني   
ألخرج منها مقلتها. وإذا أطلق املبضع على بطن مريض لبتـر بعـض   

  أعضائه وألودى حبياته يف احلال. 
واجلراح هو العلم فقط، ألن من املعلوم أن الفَرق الوحيد بني الفالح 

اجلراح حائز بسبب كثرة اخلربة واملزاولة العملية على علم باجلراحة ال 
ميلكه الفالح. ترون أن اخلـدم والسـقَّائني وغريهـم موجـودون يف     
املستشفيات خلدمة املرضى ويرون دائما كيـف يجـري اجلراحـون    

قتلوا النـاس  عمليات جراحية خمتلفة ولكن لو أجرى هؤالء العمليات ل
حتما. فمما ال شك فيه أن اإلنسان ينال عند املزاولة العمليـة علمـا   
خاصا ال يناله غريه. لذلك ال بد لآلريني من االعتراف أنه لو كان إهلهم 
خالق األرواح والذرات لكان علمه أكثر بكثري من علمه احلايل. وهـذا  

م نـاقص ألن  االعتراف يدفعهم إىل اعتراف آخر أيضا بأن علم إلـهه
اخلالق وغري اخلالق ال ميكن أن يكونا سواسية من حيث املعرفة باحلقيقة. 
وإذا اعترف املرء أن اإلله مل خيلق األرواح وال قواها وخواصها ومل خيلق 

ومزاياها، فما الدليل على أن وخواصها ذرات األجسام أيضا وال قواها 
وال يكفي القول بأننـا  هذا اإلله مطّلع على قواها ومزاياها وخواصها؟ 

نعتقد أنه مطّلع عليها ألن االعتقاد وحده ليس دليال. ولو اعترفنا بعلمه 
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إىل حد ما على سبيل االفتراض احملال فلن يكون ذلك العلم مساويا لعلم 
يتأتى إذا كان اإللـه قد خلق بيده األرواح وذرات العـامل وقواهـا   

ء مجيعا أن علـم الصـانع أو   وخواصها، ألنه من املسلَّم به عند العقال
اخلالق وعلم غري اخلالق ال يستويان كما بينت من قبل. ولكن القـرآن  

 وقواهـا  الكرمي يعلّمنا أنه تعاىل يعلم كيفيات األرواح وذرات العـامل 
وخواصها الداخلية كلها. ويقول اهللا تعاىل يف القرآن الكرمي ما مفـاده  

لباطنية ألين خالق هـذه األشـياء    أعلم أسرار األرواح والذرات انينبأ
كلها. ولكن إلـه الفيدا ال يقدم دليال على كيف وملاذا هو مطّلع على 
قوى األرواح ومزاياها وخواصها الكامنة مع عدم كونه على عالقة أو 
صلة معها؟ وكذلك ملاذا وكيف اطّلع علـى قـوى ذرات األجسـام    

  وخواصها ومزاياها الكامنة واخلفية؟ 
طّلع على علم اهللا تعاىل بواسطة وحيـه املتجـدد   ن ذلك وإضافة إىل

رى كل يوم أن اهللا تعاىل عامل الغيب يف احلقيقة، وليس ذلـك  ندائما، و
شاهد جتليات قدرته أيضا، ولكن هذا الباب أيضا موصـد  نفحسب بل 

على اآلريني. لذا ما من سبيل مفتوح أمامهم لليقني بأن إلـهم عـامل  
ى كل شيء، وال يبشرهم الفيدا باحلصول على هـذه  الغيب أو قادر عل

  املرتبة. 
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كذلك يعترف اآلريون بأنفسهم أن إلـههم ليس حائزا على الكمال 
التام من حيث فيض ألوهيته، ألنه يدخل الناس يف دار النجاة بصـورة  

لئال  -بسبب ذنب مل يرتكبوه-بعد مدة  ناقصة دائما مث يخرجهم منها
لسلة التناسخ. لذا فإن قانون عقوبته ورمحته أيضا حيدث أي خلل يف س

حيمل يف طياته شائبة األنانية ألنه يعلم بأنه لو عامل الناس بالرمحة التامة 
وجنّاهم لألبد النقطعت سلسلة التناسخ لألبد، والضـطر إىل اجللـوس   
عاطال بعد ذلك، وألنه ما دام عدد األرواح حمدودا، ففي هذه احلالة لو 

عابد الذي قضى جلّ حياته يف العبادة جناة أبدية لكان واضـحا  أُعطي ال
أن الروح اليت تنال النجاة تفلت من اليد وتتحرر من دوامة التناسـخ.  
ولسوف يأيت حتما يوم ستنال فيه األرواح كلها جناة أبدية. ومن املسلَّم 
به عندهم أن اإلله ليس قادرا على خلق الروح، ففي هذه احلالة مـاذا  

أن تكون النتيجة إال أن تتعطل سلسلة أفعال األلوهية كلها بعد أن  عسى
تنال األرواح كلها جناة أبدية يوما من األيام وبالتايل لن تبقى يف يد اهللا 

  روح واحدة للتناسخ. 
فقد تبني من هذا البيان كله أن إلـه اآلريني كما أنه ليس قادرا على 

ة األرواح جناة أبدية، ألنه لو خلق األرواح كذلك ليس قادرا على تنجي
جنّى األرواح جناة أبدية لتمزقت حلمة سلسلة أفعاله وسـداها كلـها،   
وكأمنا قد كتب على نفسه عادة البخل من أجل احملافظة على ملكوتـه  
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بعد - ويعامل عباده الصلحاء معاملة البخالء، ويعرضهم للخزي والذلة
كرار وجيمع علـيهم ميتـات   بإدخاهلم يف دوامة التناسخ بالت -إكرامهم

مكروهة متكررة لئال خيتل نظام ملكوته. يقر اآلريون بأنفسهم أنه تعاىل 
جنّى مجيع الناس يف العامل مرارا، ولكن أخرجهم من دار النجاة بعد فترة 
وجيزة وأدخلهم يف أنواع التناسخ. أرجو مـن السـادة اآلريـني أال    

أجد كلمات لينـة بـأن   ينـزعجوا من قويل هلم بكل أدب وبقدر ما 
اعتراضا شديدا يقع على هذا االعتقاد. وال أتوقع أن أحدا من اآلريـني  
يستطيع أن يرد عليه بوضوح، وإذا استطاع سنسمعه بكـل سـرور.   

األنانية أال يترك الناس دافع االعتراض هو أنه ما دامت عادة اإلله بسبب 
فإن أنواع الـوالدات   يف دار النجاة لألبد بل يدخلهم يف دوامة التناسخ

لزم ترجيحا بال مرجح. مبعىن أن الذين نالوا النجاة لكـوم  ستتهذه س
عابدين صاحلني لإلله، يكون خمالفًا للعدل حتويلُ بعضـهم إىل رجـل   
وغريه إىل امرأة وآخر إىل بقرة وغريه إىل ثور أو كلب وخنـزير وآخر 

ة حني ينال كـل  ، وخاصالنجاة إىل قرد أو ذئب عند إخراجهم من دار
ناجٍ النجاة بعد املرور بامتحان قاسٍ، ويصل مرامه هذا بعـد مـروره   

السنني، ففي هذه احلالة كـان   من بدوامة التناسخ إىل عشرات املاليني
واجبا أن حيظى ببعض التخفيف على األقل ليجعل إنسانا. ما قصـة أنْ  

رجه من دار النجاة جعل اُهللا اإلنسانَ حبيبا له أوال ووهبه قربه ولكنه أخ
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بعد جعله كلبا أو خنـزيرا، ومل جيعل أناسا مثله كالبا بل جعلهم أناسا 
ـ مع أن اجلميع حققوا شروط نيل النجاة، ومل يكن لإللـه م ة علـى  ن

أحد؟ فلماذا جعل البعض أناسا بعد أن أُخرجوا من دار النجاة وجعـل  
الرمحة مبنيـة علـى    كالبا؟ ففي هذه احلالة مل تكن العقوبة وال بعضال

  العدل. 
هل من رجل رشيد من اآلريني يفهم - واألمر اآلخر الذي ال نفهمه

وهو أن املبدأ القائل بإدخال الناجني يف دوامة التناسخ بعد مدة  -ذلك
من الزمن ليواجهوا خزي الوالدات املتكررة يف الدنيا مرة بعد أخـرى  

ملقدسني خارج نطاق هذا يستلزم أال يبقى وال واحد من كبار اآلريني ا
اخلزي؟ مع أن هذا ليس رأينا وال نصم كرام قومٍ بذلّة، بـل نـرى أن   
الذي يهبه اهللا تعاىل بفضله العظيم نصيبا كامال مـن معرفتـه وحبـه    
والعالقة الطيبة معه، ويدخله يف فئة املكرمني عنده ال خيزيه بعد ذلـك  

بعد أو خنـزير أو قرد سنور أبدا. وال ميكن أن حيول أحد إىل كلب أو 
. ولكن مبدأ اآلريني من قرب اهللا تعاىل حيازته على تلك الدرجة العليا

يقتضي أن يظل املقدسون يتقلّبون يف دوامة التناسخ دائما سواء أكانوا 
واصلني إىل درجة األنبياء أو الزهاد والقديسني. فنتسـاءل بكـل أدب   

الذين نزلت علـيهم الفيـدات   واحترام: هل رجال الدين والقديسون 
األربعة وغريهم من الزهاد مثل "راجه رام شندر" و"راجـه كرشـنا"   
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وغريمها مستثنون من هذه القاعدة أم ال؟ وإذا كانوا استثناء منها فمـا  
السبب وراء ذلك، وإال فما معىن ذكرهم باالحترام؟ هل يقبل العقـل  

ن يعتقَد إىل جانب ذلـك  السليم أن يكرم كتاب ويعترب كتابا مساويا وأ
أن الذي نزل عليه ذلك الكتاب ظل يتقلّـب يف دوامـة أرذل دورات   

  التناسخ. 
يف دوامة فإدخاهلم  مرة ذين نالوا مرتبة العزة عند اهللال باختصار، إن

التناسخ وحتويلهم إىل كالب وسنانري وخنازير ليس فعل ذلـك اإللـه   
ه. وإال ال يبقى أحد مـن  القدوس الذي ال يريد تدنيس أحد بعد تطهري

صلحاء اآلريني جديرا باملدح باليقني ألنه ال يـدرى بأيـة دورة مـن    
  دورات التناسخ مير حاليا.

فحاصل الكالم أن إلـه اآلريني ال يوصف بصفة العناد املذمومـة  
فقط حبسب هذا املعتقد بل يعد قاسي القلب وظاملا جـدا وذا ضـغينة   

بصدق القلب وضحوا بأنفسـهم يف سـبيله   أيضا، إذ إن الذين أحبوه 
واختاروه إىل األبد يخرجهم من دار النجاة وحيوهلم إىل قرود وخنازير 
يف احلال أو بعد أيام قالئل. أي خري ميكن أن يتوقَّعه املرء من هذا اإلله؟ 
جيب على السادة اآلريني أن يدرسوا هذا املوضوع جيـدا وال يـردوا   

بل جيب أن يستوعبوا املوضوع جيدا قبـل أن   مبحض الثورة والغضب؛
  ينبسوا ببنت شفة يف الرد. 



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

  

�١٠٠� 

إن أتباع مذهب آريا يدعون أنه ال يوجد يف الفيدا تعلـيم عبـادة   
العناصر والنجوم، بل فيه تعليم عبادة اهللا الواحد األحد فقط الـذي ال  
شريك له. ولكن مقابلهم هناك مذهب "سناتن" الذي نراه منتشـرا يف  

د كلها ويوجد فيها عشرات املاليني من السكان ومئات البانديتات اهلن
هنا وهناك ويقولون بأن تعليم عبادة العناصر موجود يف الفيدات حتما، 
والفيدا يعلّم دون شك أن تعبدوا النار واهلواء واملاء واألرض والشمس 

ا، والقمر. هلذا السبب يوجد يف اهلند عبدة هذه األشياء منذ القـدم. إذً 
فإن عبدة ر "الغانج" وعبدة النار الصادرة مـن الربكـان يف منطقـة    

زالوا يشتغلون يف هـذه العبـادات هنـا     "كانغره"، وعبدة الشمس ما
وهناك، وكلهم يدعون االلتزام بتعليم الفيدا. وبغض النظر عن ذلـك  
 عندما نتأمل أمانة وعدال يف تراجم الفيدات املنشورة باألردية واإلجنليزية

نضطر إىل االعتراف بعد إلقاء نظرة على مئات الفقرات أنه قد دعـي  
فيها دون أدىن شك من النار واهلواء والشمس والقمر وغريها، واستعني 
ا من أجل نيل املرادات. فننقل فيما يلي بعض الفقرات من "رِج فيدا" 

مرة  على سبيل املثال ال احلصر. وقد ترجم هذا اجلزء من الفيدا وقورنت
أخرى مع الكتاب الديين األصلي يف السنسكريتية وأُكِّد على صـحتها  

  بشهادة البانديتات، وقُبلت للتدريس يف اجلامعات. والفقرات هي:
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الذي هو العضـو األعظـم ألداء   (أي النار) "أُثين على اإلله "أغين" 
والذي يوصل النذور إىل اآلهلة، وهو من األثرياء الكبار.  ١شعرية "هوم"

وال  قدمي الزمانالذي ظلّ العابدون يثنون عليه يف - فليوجه اإلله "أغين"
اآلهلةَ األخرى إىل هذا األمـر. فيـا    -يزالون ميدحونه يف الزمن احلايل

. ٢الذي نشأ باحتكاك اخلشبتني، امجع اآلهلة على الكأل احملصود "أغين"
ننا اللذيذ أمام اآلهلـة  قدم قربا "أغين"فأنت داعيهم نيابة عنا، وتعبد. يا 

املـاء والشـمس   اهلـواء و قدم نذرنا إىل اآلهلة مثل  "أغين"ليأكلوه. يا 
الربيء من العيوب، أنت إله ذكي من مجلة اآلهلـة   "أغين"وغريمها. فيا 

األخرى. تسكن عند والديك وب لنا األوالد، أنت واهب الثـروات  
: افرح مبدحنا لـك، وأت  كلها. يا "أغين"، يا مالك األحصنة احلمراء

بثالثة وثالثني إلـها إىل هنا. يا "أغين" إن الناس يشعلونك يف مكـان  
مصون يف بيوم دائما. يا "أغين" الفطن الذي حترق نفسك بنفسك قدم 
قرابيننا اللذيذة لآلهلة ليأكلوها. فيا أيها اإلله "إندر" واإللـه "وايو"، إن 

، فأتيا إىل هنا مع طعام لنا. يا "إندر" ابـن  هذا املاء قد رش من أجلكما

                                                           
الفيدا ويصبون يف النار  جزًءا منشعرية من شعائر اهلندوس الدينية يقرأون فيها  ١

 ة طيبة، (املترجم)الزيت وغريه من أشياء ذات رائح
 نوع معني من كأل يستعمله اهلندوس عند قيامهم بشعرية "هوم"، (املترجم) ٢
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فيا أيتـها   ١العابد "كوسيكا" تعال سريعا واجعلين أنا العابد غنيا ثَرِيا.
وزِيدا من قوتنا. لقد خلقتمـا   انا ناجحزمنالشمس وأيها القمر اجعال 

لفائدة كثري من الناس، والكثريون يعتمدون عليكما. (جدير بالتأمل هنا 
ه العبارة إقرارا من ناحية أن الشمس والقمر كليهما خملوق، مث أن يف هذ

  طُلبت منهما املرادات أيضا)
عند طلوع الشمس تغيب النجوم والليل مثل اللصوص. نتوجـه إىل  
الشمس الذي هو إله جيد ضمن اآلهلة كلها. فأنقذنا يا قمر من التهمة 

. يا أيها القمر، والذنب. واسعد لتوكلنا وكن صديقا لنا. فلتزدد قوتك
أنت واهب الثروة واملنجي من املشاكل فـأت دارنـا مـع البواسـل     
الشجعان. يا أيها القمر ويا "أغين"، أنتما سواٌء من حيث املرتبة فوزعا 

اآلهلة دائما. أدعو اإلله "املاء"  يحمامدنا فيما بينكما ألنكما ظللتما رئيس
األرض"، توسعي كثريا وجيب أال . أيتها اإلهلة "مواشيناالذي يشرب منه 

  تبقى عليك أشواك، ولتكوين مكانا لعيشنا، وأسعدينا."

                                                           
لقد ورد يف كتب شجرة اهلندوس القدمية أن ابن "كوسيكا" امسه "وِشوا متر".  ١

يف بيان كيف صـار "إنـدر" ابنـا     -املفسر املعروف للفيدات- يسرد "سائن"
تتمة الفيدا أن ابن "كوسيكا اشـراا"  لكوسيكا قصة وهي مذكورة يف فهارس 

متنى يف قلبه أن يكون له ولد نتيجة توجه "إندر" وقام بااهدة والتنسك. ونتيجة 
 ااهدة ولد "إندر" يف بيته، وصار ابنا له. منه.
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هذه بعض الفقرات اليت نقلناها من "رِج فيدا" منوذجا، ومـن أراد  
فليقارا مع الكتاب األصلي باللغة السنسكريتية. هذا، وهناك مئـات  

تات من مذهب الفقرات من هذا القبيل توجد يف الفيدا. وآالف الباندي
"سناتن دهرم" املوجودون يف اهلند يستنبطون منها أا تثبـت عبـادة   
العناصر. وهلذا السبب يوجد يف اآلريني من يعبدون النار واملاء والشمس 
والقمر. وال يشهد هؤالء فقط على هذا املعىن بل يشهد الشهادة نفسها 

الـذين قـرأوا    إىل يومنا هذا مئات الباحثني يف مذهب "برمهو" أيضـا 
  الفيدات األربعة باللغة السنسكريتية جبهد جهيد.  

واجلدير بالتأمل هنا أن البانديت ديانند وحده الذي ال يتلقى وحيا أو 
إهلاما، يدعي مقابل هؤالء مجيعا أن هذه كلها أمساء اإللـه. مث مل يصمد 

علـى   على ادعائه إىل األخري بل قبِل يف بعض األماكن، حيث مل يقـدر 
هو النار فقط واملراد من املـاء  يف هذا املقام أن املراد من النار  قبِل تأويلال

هو املاء فقط. والقول احلق هو أن البانديت ديانند ما كان يؤول الفيدا بل 
كان يريد أن خيتلق فيدا جديدا، إذ إن للتأويل أيضا حدودا. من املعلـوم  

، وما كان من اهللا ن يتلقون اإلهلامأنه ما كان من عباد اهللا السماويني الذي
حائزا على مكاملة اهللا، ومل تظهر يف تأييده آيات مساوية. بل كان واحـدا  
من مئات البانديتات اهلندوس دون أن ميلك أدىن مزية خارقة. فإن قبـول  
كالمه دون دليل يف هذه احلالة بعيد عن العدل، وخاصة حني جنـد أن  
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و وحده يف جانب آخر، وال ترافقه من اهللا آالف البانديتات يف جانب وه
عالمة متيزه من غريه. وما دام مل يعمل شيئا دون التأويالت فلماذا يقبـل  
كالمه دون حتقيق؟ ال يقول املسلمون فقط بأن الفيدات حتتوي على تعليم 
عبادة اخللق، بل اهلندوس القدامى من أتباع "سناتن دهرم" الذين يوجـد  

نهم يف هذا البلد أيضا ظلّوا يقولون دائما بـأن تعلـيم   عشرات املاليني م
عبادة اخللق موجود يف الفيدات. ال أستطيع أن أفهم أنه لو مل يكن تعليم 
عبادة اخللق يف الفيدا، فكيف أمكن آلالف البانديتات أن يصريوا عميانا 
دفعة واحدة على هذا النحو ويتهموا الفيدا على عكس احلقيقة؟ الفقرات 

وية على عبادة العناصر ليست واحدة أو اثنتني بل احلق أن "رج فيدا" احملت
ي ا، فحتام كله مليءستنياإلنسان التأويالت؟! ولو كانت هناك فقر ع 

أو عشر فقرات أو عشرون أو مخسون فقرة ألوهلا املرء تكلُّفًـا ولكـن   
لـها؟!  توجد يف الفيدا مئات الفقرات من هذا القبيل، فحتام ميكـن تأوي 

التعنت أمر آخر، ومن كان أسري التعنت فليقل ما شاء، ولكن لو فكّـر  
  املرء بالعدل ملا وجد إىل التأويل سبيال.

يتوهم اآلريون دون مربر أن ما فهمه البانديت ديانند مل يفهمه آالف 
البانديتات اآلخرون. ولكن هذه الفكرة سخيفة للغاية. الفيدا موجود يف 

أي أتباع سناتن دهرم، وأتباع مذهب "برمهو"، وثالثا أيدي فرق ثالث، 
تراجم الفيدات باألردية واإلجنليزية. ففي هذه احلالة من يستطيع أن يقبل 
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بأن مجيع هؤالء الناس فقدوا صوام عند إظهار رأيهم أن الفيدات تعلّـم  
عبادة املخلوق، ومل يسلم من هذا اخلطأ إال البانديت ديانند؟ خيطر ببايل 

ه ميكن أن يكون تأويل البانديت ديانند صائبا إذا استطاع اآلريون تقدمي أن
فقرات كثرية وواضحة من الفيدات تصرح بأال تعبدوا النار وال اهلواء وال 

-  املاء وال الشمس وال القمر وال شيئا آخر بل جيب أن تعبدوا اهللا وحده
ا تعليم عبادة كما قدمنا بعض الفقرات منوذجا من الفيدات اليت يوجد فيه

وجيب أن تكون هذه الفقرات مخسني أو سـتني   - اخللق بكل قوة وشدة
على األقل ألن هناك مئات الفقرات يف الفيدات اليت حتض على عبـادة  

فقط؛ ألنه قد  بضع فقراتالعناصر والشمس والقمر، فال تكفي لدحضها 
ـ    ة خيطر بالبال أن شخصا ما يكون قد أحلقها بالفيدات فيمـا بعـد بغي

سترها. لقد قلت ذلك من أجل احلكم يف هذا األمر. إذا وجدت فقرات 
تفند شبهة عبادة اخللق قليلة العدد جدا فال بد يف هذه احلالة أيضـا، أن  
يبلغ عددها إىل مخسني أو ستني على األقل حىت ال يبقى جمال للشـك.  

 ميكـن  وإن مل تثْبت كثرة الفقرات من هذا القبيل مقابل تعليم الشرك ال
عشرات ماليني البانديتات أيضا، دع عنك البانديت ديانند وحـده، أن  ل

  جييبوا بأمانة على تأويل تلك الفقرات اليت تعلّم الشرك. 
من املعلوم أن عشرات ماليني الناس قد ضلوا نتيجة تعليم الفيدا املذكور 
آنفا، وقد انتشرت يف اآلريني عشرات املذاهب لعبـادة املخلـوق. ولـو    
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فترضنا جدال أن أحد مفسري الفيدا أيضا فسر تلك الفقرات كما فسرها ا
البانديت ديانند فذلك أيضا ليس جديرا بالقبول قط، ألن املفسر مثلـه مل  
 يدع اإلهلام والوحي؛ لذا من املمكن أن شخصا مل يعجبه تعليم الشرك قد

وا مقابل فقرات الفيدا بتأويالته. وما دام املفسرون اآلخرون قد قبل حجب
ذلك أن تعليم الشرك موجود يف الفيدا حتما فكيـف ميكـن البـت يف    
املوضوع مع وجود رأينيِ؟! وال ميكن للمرء أن يتبنى رأيا قط بناء على تلك 
األفكار سواء أكانت قدمية أم حديثة بأن الفيدا بريء من هذه الوصـمة؛  

بب معقول فأين خنفي رأي بقية املفسرين؟ وكيف ميكن اإلعراض دون س
عن معنى فهمه عشرات ماليني الناس منذ البداية؟ فلما اسـتخدم الفيـدا   
كلمات تلوثَ القوم بسببها بنجاسة الشرك كان من واجبه أن يسطر بنفسه 
مخسني أو ستني أو مائة مرة، من أجل التأكيد وإزالة اللـبس: أال تعبـدوا   

  كون. وغريها وإال ستهل نار واملاءالشمس وال القمر أو ال
هناك أمر آخر علمناه من تعليم القرآن الكرمي وأرى ذكره أيضا هنا 
ضروريا تكميال للبحث. وخييل إيلّ أنه قد يكون هذا هو املـراد مـن   
فقرات "رِج فيدا" أيضا مث غاب ذلك املراد عن األعني السطحية مبرور 

فيـد  الزمان. وممكن أيضا أن تكون يف الفيدا يف البداية فقرات كثرية ت
عدم عبادة النار واملاء واهلواء والشمس والقمر وغريها، مث نشـأت يف  
اهلند فرق كثرية أصبحوا عبدة العناصر والشمس نظرا إىل كلمات الفيدا 
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الظاهرية، فأزاحوا تلك الفقرات من الفيدا شيئا فشيئا، ألن من عـادة  
قلـه  اإلنسان أنه عندما جيد يف كتاب أمرين متناقضني حبسب فهمه وع

حياول التوفيق بينهما. وعندما ال يتمكّن مـن التوفيـق يسـعى إىل أن    
يشطب منه بطريقة ما جزءا يعارض جزءا مسلَّما به عنده، كما يسعى 
املسيحيون لذلك ليل ار، إذ إن أجزاء األناجيل اليت تشهد بصـراحة  

يل تامة أن يسوع بن مرمي كان إنسانا تشق عليهم كثريا. لو أُلِّفت األناج
بالتشاور معهم لكان كثري من أجزائها جديرة بالشطب، وال تزال هذه 

  احملاوالت جارية من خالل التراجم املختلفة. 
كذلك إن البيان الذي سأورده فيما يلي، وهو ليس من عندي بـل  
سأكتبه باالستنباط من القرآن الكرمي، يتبني منه أنه من املمكن أن الفيدا 

تعاىل يف وقت من األوقات، وأنه كان كتابـا  أيضا كان وحيا من اهللا 
موحى به من اهللا تعاىل مث أخطأ الناس يف فهم معانيه بعد مرور الزمان، 

أدى إىل نشوء فرق خمتلفة يف اآلريني يف اهلند، فبدأ البعض بعبـادة   مما
الشمس وغريهم بعبادة النار وبدأ آخرون يدعون ر "الغانج" لتحقيـق  

ت تلك الفرق أن مئات الفقرات يف الفيدا تعـارض  أمانيهم. وحني رأ
عبادة املخلوق أخرجوها منه مع مرور الوقت، ومل يبقوا فيه إال الفقرات 
اليت كانت توحي بتعليم الشرك. وإذا ثبت أنه قد شطبت مـن الفيـدا   
مئات األقوال من هذا القبيل حتما، لكان ممنوعا على شخص تقـي أن  
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على األقل. وال يكفي لتكذيبه أن فيه تعلـيم   يتسرع يف تكذيب الفيدا
، ألن بعض آيات القرآن الكرمي كما وثناءها عبادة النار وغريها ومدحها

سأوردها الحقا تدخل أسلوب الفيدا هذا يف باب التوحيد. مع أن هناك 
بعض العبارات يف الفيدا تفيد عبادة العناصر ويتعذر تأويلها، ولكن ممـا  

ن تأويل بعض العبارات بناء على إشارات توجد يف ال شك فيه أنه ميك
  القرآن الكرمي، وسأشرح هذه القاعدة الحقا. 

إضافة إىل ذلك أنصح أيضا أفراد مجاعيت بأن الفيدا كتاب خادع يف 
حالته الراهنة، إذ جند فيه تعليم الشرك هنا وهناك، ويالحظ تـأثريه يف  

النار ويف غريهـا مـن   عشرات ماليني الناس إذ هم نشيطون يف عبادة 
العادات املشركة. بل يبدو أن عبادة النجوم والنار امللحوظة يف اـوس  
قد وصلتهم من الفيدا نفسه. وال يستبعد أن هذه التعـاليم الشـركية   
وجدت طريقها إىل الروم واليونانيني أيضا بواسطة الفيدا، ألن اآلريـني  

م بأن الكتاب األقدم هو منبع يظنون أن الفيدا قدمي، لذا ال بد من التسلي
كل تعليم كاذب ومبين على الشرك. والتأثري الذي تركه تعليم الفيـدا  
يتبني من معتقدات عشرات ماليني الناس الذين يدعون االلتزام بالفيدا. 
وال يتراءى نور التوحيد يف تعليم الفيدا احلايل. بل تالحـظ يف كـل   

لشرك، وخيطر بالبال عفويا صفحة من صفحاته كلمات توحي بتعليم ا
أن للعدد "أربعة" عالقة مع الشرك، إذ كانت األناجيل أربعةٌ وقـدمت  
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ا زائفا، كذلك الفيدات أيضا أربعة وعلّمت عبادة النار وغريهـا.  هإلـ
ولكن من املمكن واألقرب إىل القياس أن هذا الكتاب تعرض للتحريف، 

فسد بتصرف اجلهـالء  وكان صحيحا ومن اهللا يف زمن من األزمان مث 
وحتريفهم، وشطبت منه عبارات تقول بأال تعبدوا الشـمس والقمـر   
واهلواء والنار واملاء والسماء واألرض وغريها. ومع أن الكتاب صـار  
خطريا ومضرا نتيجة هذا القدر من التغيري والتحريف ولكنه مل يكن بال 

  جدوى يف وقت من األوقات. 
ندوس يعلم جيدا أن تغـيريات كـثرية   من كان لديه إملام بتاريخ اهل

طرأت على الفيدات، وحرقها املعارضون يف غابر األزمان، وظلـت إىل  
مدة من الزمن يف قبضة أناس كانوا مشغوفني بعبادة العناصر واألوثان، 
وحرمت قراءا إال على هؤالء الربامهة. لذا فإن كتب الفيدات ليسـت  

قط يف مكتبات الربامهة الكبار الذين يف متناول اليد بسهولة، بل توجد ف
كانوا قد صاروا عبدة األوثان والعناصر. ففي هذه احلالة يقبل العقل أن 
هؤالء الربامهة قد أضافوا إىل الفيدات أمورا شركية كثرية. وكثري مـن  
الباحثني يف اهلند يعتقدون أنه قد أضيف إىل الفيدات يف بعض األزمنـة  

ى وأُحرقت يف بعض األزمنة. وعندما فَـرغَ  وأُنقص منها يف أزمنة أخر
اآلريون من النـزاعات الداخلية وقعوا يف براثن حكومات خارجيـة.  
لقد بقيت احلكومة اإلسالمية يف هذا البلد إىل سبع مائة سنة، ومعتقـد  
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اآلريني الذي شاهده املسلمون يف أثناء هذه املدة الطويلة كان عبـادة  
د زار الشيخ سعدي مرة هذه البالد وكانت األصنام والنار وغريمها. لق

  عبادة األوثان يف أوجها. فيقول يف كتابه "بوستان" ما تعريبه: 
"قبلت يد هذا الوثن املهان (رياء وقلت يف نفسي) لعنـة اهللا علـى   

  الوثن وعلى من يعبده."
احلماس الذي يوجد يف اآلريني جتاه البقرة أيضا، عرق مـن عبـادة   

عام  ١٣٠٠فما معىن هذا اهلياج الشديد حليوان؟ قبل حنو  املخلوق، وإال
فتح املسلمون جزءا من هذه البلد، كانت عبادة األوثان والنار عندئـذ  
أيضا منتشرة يف البالد بوجه عام. وال يثبت من التاريخ املعلوم قط أنـه  

  قد أتى على اهلند زمان كان أهلها فيه موحدين.   
سلمني بأن ملوكهم أجربوا آباءهم علـى  إن اعتراض اآلريني على امل

ترك عبادة األصنام كُرها وأدخلوهم يف اإلسالم يوحي أيضا جبـالء أن  
اآلريني معجبون بعبادة األوثان، وال تثبت هلم أدىن عالقة بالتوحيد على 
الصعيد العملي. ويكفي دليال على ذلك أم ساخطون جدا على إسالمِ 

لغرض نفسه قصة وثين امسه: "حقيقـت  عبدة األوثان. لقد اخترعت ل
أن يرده عن  -على حد قوهلم- رائي" بأن أحدا من امللوك املسلمني أراد

عبادة األوثان ويدخله يف اإلسالم، ولكن ذلك الشاب كان يعشق عبادة 
  األوثان، فضحى بنفسه يف هذا السبيل. 
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ركز فباختصار، يشهد تاريخ اإلسالم منذ ألف عام تقريبا أن اهلند م
قوي لعبادة األوثان واألصنام. من يستطيع أن يثبت أنّ هناك زمنا وجد 
فيه يف هذا البلد عشرات ماليني الناس املوحدين نتيجة تعلـيم الفيـدا   

 ؟املقدس كما يالحظ فيها عشرات املاليني من عبدة األوثان والعناصـر 
 إن معبد األصنام القدمي لـ "جغن ناـ جي"، وكذلك بعض معابـد 

األصنام القدمية األخرى اليت يعود تارخيها إىل آالف األعوام علـى مـا   
يبدو، تشهد بكل وضوح أن مذهب عبادة األوثان واألصـنام لـيس   
جبديد، بل هو موغل يف التاريخ. كذلك الكتب مثل "اغوت" وغريها 
اليت أُلِّفت قبل آالف السنني كما يبدو، وكان اهلندوس السـذج مـن   

هرم يقرأوا، بكل حب؛ تشهد أيضا على قدم الشـرك.  أتباع سناتن د
وإىل جانب ذلك قد وجد يف هذا البلد بعض الشواهد اليت تري حالـة  
زمن قدمي كمرآة، وتشهد بأعلى صوا أن عبادة األصنام كانت شائعة 
يف هذا البلد يف تلك األزمنة السحيقة أيضا. وبقدر ما ميكن تقصي آثار 

أن ظلمة الشرك وعبادة العناصر وعادة عبادة األوثان يف التاريخ يالحظ 
كل زمان تالزم اهلندوسي يف كل األحوال وال تزول عنه وصمة الشرك 
كليا ما مل يسلم، سواء أانضم إىل مذهب آريا أو إىل أي مذهب آخر. 
إن مذهب عبادة األوثان والعناصر ظل موجودا يف قوم اآلريا منذ أزمنة 

لعثور على بدايتها. ومل يتسن ملؤرخي أمـم أخـرى أن   سحيقة يتعذر ا
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يشهدوا بأن اهلند شهدت التوحيد أيضا يف وقت من األوقـات. لـن   
يكون من مبالغة القول إن قلنا بأنه قد خال يف اهلند يف ذلـك الـزمن   
السحيق عشرات ماليني البانديتات من مؤيدي عبادة العناصر. فيستنتج 

أن هذا البلد ظل زاخرا دائما بعبادة األوثان  من وجود هؤالء البانديتات
وعبادة العناصر واألصنام كما يزخر البحر باملاء، ومل يكن التوحيـد يف  

يف  توحيـد امللوك الذين نشروا اللكن نصيبه ما مل ينتشر فيه اإلسالم. و
هذا البلد واستأصلوا شأفة عبادة األصنام هم الذين عدوا سيئني يف نظر 

ندوس ال يزالون يسبون "حممود الغزنوي" على هدمه معابد اآلريني. فاهل
  عبادة أصنامهم القدمية. 

فباختصار، إن مذهب عبادة األوثان والعناصر موغل يف القـدم يف  
هذه البالد لدرجة يتعذر حتديد بدايته على وجه التحقيق إال أن يسـلَّم  

ك، كمـا  بأن هذا املذهب ظل ميشي جنبا إىل جنب مع الفيدا. ومع ذل
قلت قبل قليل بأنه خييل إيلّ بالنظر إىل بعض آيات القرآن أنه رمبا كان 
تعليم الفيدا احلقيقي نزيها من عبادة العناصر، ويكون املراد من مـدح  
العناصر والثناء عليها شيئا آخر. وكما ذكرت إن ظين هذا سيبلغ مرتبة 

من الفيدا أنه مينع اليقني عندما يثبت من مخسني أو ستني أو سبعني فقرة 
بصراحة ووضوح من عبادة مجيع العناصر واألجرام السماوية اليت ورد 

  مدحها وثناؤها يف "رِج فيدا".
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  تأويل فقرات الفيدا الذي وعدت بإيرادها

إن تأويل فقرات الفيدا الذي ذكرته من قبل خيطر ببايل بالتأمـل يف  
هللا تعاىل يف سورة الفاحتة: بعض اآليات القرآنية. اآلية األوىل هي قول ا

�نيالَمالْع بِهللا ر دمالْح	أن احلمد والثناء كله هللا الذي ربوبيتـه    أي
مشهودة وحمسوسة يف كل عالَـم؛ أي يف كل أسلوب وبواسطة كل ما 
 خلقه اهللا لفائدة البشر، مبعىن أن كل الوسائل املتفرقة اليت يتوقف عليها

يا وعافيتهم وتكميلهم تعمل وراءها قوة واحدة بقاء الناس يف هذه الدن
خافية امسها "اهللا". فمثال تعمل الشمس لتكميل تربية نظام هذا العـامل  

جارية فيه وجتنب  الدورة الدمويةوتدفِّئ جسد اإلنسان إىل حد ما لتبقى 
اإلنسان املوت وتدعم نور عينيه. فالشمس احلقيقية اليت تدفِّئ يف احلقيقة 

لنور احلقيقي هو اهللا تعاىل، ألن الشمس الظاهرية أيضا تعمـل  وب ا
بقوة اهللا وقدرته. وإن عمل هذه الشمس احلقيقية ال يقتصر على جمـرد  

 جيعلحبيث اليت تعتمد عليها احلياة اجلسدية جارية  الدورة الدمويةإبقاء 
قلب اإلنسان أداة هلذا العمل، ويساعد نور األعني بالنور السماوي؛  �
شخصا من مجلة الناس إليصال حياة روحانية إىل كافـة   �خيتار  بل

أعضاء البشر وجيعله كالقلب موعة سلسلة الناس اليت هي مبنــزلة  
اجلسد، وجيعله أداة إليصال دم احلياة الروحانيـة إىل كافـة أعضـاء    
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اإلنسان. فيؤدي هذا الشخص تلك اخلدمة بطبيعة احلال؛ أي يأخذ من 
ى مجيع اجلهات املناسبة. وكما توصل الشمس غـري  جانب ويوزع عل

احلقيقية أي املادية نورا كامال إىل األعني وتكشف هلا مجيـع األشـياء   
الطيبة والسيئة، كذلك توصل هذه الشمس احلقيقية عـني القلـب إىل   
منارة عليا من املعرفة وكأا تطلع النهار. وكما تنضج الشمس املاديـة  

شمس احلقيقية وتودعها احلالوة وتزيل منها العفونة الفواكه مبساعدة ال
وتلبس األشجار كلها لباسا أخضر يف فصل الربيع وحتملها بثروة الثمار 
اللذيذة، مث تظهر تأثريها يف فصل اخلريف على النقيض من ذلك وتسقط 
أوراق األشجار كلها وجتعلها دميمة الشكل وحترمها من الثمار وجتعلها 

ا من األوراق ما عدا تلك اليت تبقى خضراء دائما فال تـؤثر  عارية متام
فيها؛ كذلك متاما هي أعمال الشمس احلقيقية اليت هي منبع كافة أنواع 
 ا املختلفة؛ فتخلق الربيعا املختلفة بتجلياري تأثريااألنوار والفيوض، فت

املعرفة  بتجلٍّ، وتأيت باخلريف بتجلٍّ من نوع آخر. وبتجلٍّ ختلق حالوة
  للعارفني، وبتجلٍّ آخر تزيل من الدنيا مادة الكفر والفسق العفنةَ. 

فلو تدبر اإلنسان جيدا لرأى أن مجيع األعمال اليت تنجزها الشـمس  
املادية إمنا هي أظالل تلك الشمس احلقيقية. وهذا ال يعين أـا تنجـز   

إليها ال تنجزها األعمال الروحانية فقط بل مجيع األعمال املادية املوكولة 
بنفسها، بل احلق أن قوة املعبود احلقيقي الكامنة هي اليت تعمل فيها وتنجز 
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مجيع تلك األعمال. ولإلشارة إىل األمر نفسه وردت يف القرآن الكـرمي  
قصة ملكة امسها "بلقيس" كانت حتكم بلدها وكانت تعبـد الشـمس.   

 سيغزوها جبيشـه  فحدث أن هددها نيب عصرها قائال بأن حتضر إليه وإال
وذلك لن يكون خريا هلا. فخافت وانطلقت من مدينتها لتحضر إىل ذلك 
  دة من قوارير، وأعـدالنيب صرحا أرضيته ممر النيب. وقبل حضورها أعد
حتتها خندقا واسعا على غرار قناة جيري فيها املاء وتسبح األمساك. عندما 

تربت رأت أن املاء جيري وصلت امللكة قيل هلا: ادخلي الصرح. فحني اق
بكل قوة وفيه أمساك، تأثرت ذا املشهد حبيث كشفت عن ساقيها لـئال  
تبتلّ ثياا باملاء. عندها نادى النيب امللكةَ اليت كان امسها "بلقيس" وقـال  
إنك خمطئة يف ذلك. وهذا الذي خشيةً منه كشفت عن ساقيك ليس ماء، 

تها. لقد جاء هذا الذكر يف القرآن بل هي أرضية زجاجية واملاء جيري حت
يا قال ذلك النيب: أي  ١	قَالَ إِنه صرح ممرد من قَوارِير�الكرمي يف آية: 

بلقيس ال تنخدعي، فإنه زجاج رصعت ا أرضية الصرح، أمـا املـاء   
فيجري حتت الزجاج، وأن الزجاج ليس ماء حبد ذاته. ففهمت امللكة أا 

إىل خطئها الديين، وأدركت أا كانت خمطئة يف احلقيقة إذ قد  قد نبهت
سلكت مسلك اجلهل بعبادا الشمس. فآمنت باهللا الواحـد الـذي ال   
شريك له وفُتحت عيناها واستيقنت أن تلك القوة العظمى الـيت جيـب   

                                                           
 ٤٥النمل:  ١
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عبادا هي غري اليت كانت تعبدها، وأا كان خمطئة إذ اختذت األشـياء  
دا هلا. وكان بيان ذلك النيب يتلخص يف أن الدنيا كمثـل  السطحية معبو

صرح من القوارير، وما تنجزه الشمس والقمر والنجوم وغريهـا مـن   
العناصر ال تنجزها بقوا الذاتية بل هي مبنـزلة القوارير، وأن هناك قوة 

اهللا تعاىل. وكل هذه األعمال إمنا ينجزها اهللا تعـاىل  وهو ها وراءكامنة 
ربؤية هذا املشهد تابت بلقيس توبة صادقة عن عبادة الشـمس  بنفسه. ف

وفهمت أن هناك قوة أخرى تستخدم الشمس وغريها. أما هذه األشـياء  
  فليست إال كالقوارير فقط. 

هذا ما بينته عن الشمس، واحلال نفسها تنطبق على القمـر، أي أنّ  
 يـنري قمر الصفات اليت تنسب إىل القمر هي صفات اهللا يف احلقيقة؛ فال

الليايل احلالكة واملخيفة، وعندما يسطع القمر تزول ظلمة الليلة اللـيالء  
فورا، ففي بعض األحيان يبدأ بالسطوع منذ البداية وأحيانا أخرى يطلع 
بعد انتشار بعض الظالم. إنه ملشهد رائع إذ ال يبقى للظالم أي أثر قط 

ىل أيضا على أنـاس  عندما يطلع القمر. كذلك عندما يسطع نور اهللا تعا
فينيبون إليه، ينريهم كما ينري القمر الليـلَ.  ذوي بواطن مظلمة قذرين و

القمر يف املرحلـة األوىل مـن    نور هذاومن الناس من يأخذ نصيبا من 
من عمره ومنهم مـن يأخـذه يف    وسطحياته ومنهم من يأخذه يف ال

هـم  املرحلة األخرية. وهناك بعض األشقياء هم كليايل السلْخِ؛ أي يعم



������ �	
�                                                                                                                               

  

�١١٧�

هذا القمر  نورالظالم مدى عمرهم، وال يكتب هلم أن ينالوا نصيبا من 
 نـور القمر تشبه كثريا  لنورفملخص الكالم أن هذه السلسلة  احلقيقي.

  ذلك القمر احلقيقي. 
كما ينمي القمر الفواكه ويكسبها الطراوة، كذلك الذين يحملـون  

حتالفهم رمحة اهللا مثل القمر وتنمي تلك  شجرة وجودهم بثمار العبادات
الثمار وجتعلها طرية. هذا هو املعىن الكامن يف كلمة "الرحيم"، وهـي  
صفة اهللا الثانية املذكورة يف سورة الفاحتة، وتفصيلها أن هنـاك أربعـة   
أنواع من الربوبية املادية اليت يرتبط ا نظام العالَـم. منـها الربوبيـة   

در التربية املادية إذ ا ينـزل املاء. وإن مل ينـزل السماوية، وهي مص
لفترة من الزمن لغارت مياه اآلبار أيضا كما أُثبِت يف العلوم الطبيعية. إن 
هذه الربوبية السماوية أي املاء النازل من السماء أيضا حييي العامل ويأيت 

ل األول اليت ينــز  ١باملعدوم إىل الوجود إذ إن السماء هي رب النوع
منها املاء، ومسيت يف الفيدا باسم "إندر". كما يقول اهللا تعاىل يف القرآن 

واملراد من السماء هنا هـو طبقـة    ٢	والسماِء ذَات الرجعِ�الكرمي: 
الزمهرير اليت ينـزل منها املاء. وقد أُقِسم يف هذه اآلية بطبقة الزمهرير 

                                                           
اجلو أو القطب العلوي الذي جتتمع فيه السحب وينـزل منـه املـاء يسـمى     ١

 يف مصطلح القرآن الكرمي، ويسمى يف اهلندية "آكاش". منه."السماء" 
 ١٢الطارق:  ٢
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ملطر. وملخص اآلية أن اهللا تعـاىل  تعين ا 	الرجعِ�اليت تنـزل املطر. و
يقول بأين أُشهد السماء اليت ينـزل منها املاء للداللـة علـى ظـاهرة    
الوحي.. أي أن حالتكم الروحانية أيضا حباجة إىل ماء ينــزل مـن   
السماء فقط كما ينـزل ماؤكم املادي أيضا من السماء. ولوال ذلـك  

كتسب الطراوة والنور من املاء جلفّت مياه عقولكم أيضا. العقل أيضا ي
  ذلك املاء السماوي، أي من وحي اهللا تعاىل. 

فلباب القول: اخلدمة اليت تقوم ا السماء أي خدمة إنزال املاء إمنـا  
هي ظل صفة اهللا األوىل، كما يقول تعاىل بأن بداية كل شيء من املاء، 

هـو  كما يولَد اإلنسان أيضا من املاء. وحبسب الفيدا إن إلـه املـاء  
السماء اليت تسمى "إندر" يف مصطلحه. ولكن من اخلطـأ الظـن أن   
"إندر" هذا شيء يعتد به يف حد ذاته. بل احلق أن القوة العظمى اخلفية 

 �والكامنة اليت امسها "اهللا" هو الذي يعمل فيها. لبيان ذلك يقول اهللا 
ال تظنوا أن هناك ربا  أي 	الْحمد ِهللا رب الْعالَمني�يف سورة الفاحتة: 

آخر أيضا غري اهللا الذي يربي العالَـم بربوبيته بل هو ربكـم الواحـد   
األحد الذي تعمل قدرته يف كل شيء. يف الترتيـب الـوارد يف هـذه    

  األوىل من التربيـة األوىل رحلةالسورة رد على اإللـه "إندر"، ألن امل
ذا السبب ينسب أهل الـدنيا  بدأ منه وهو يسمى مساء بتعبري آخر. وهلت

القدر والقضاء كله إىل السماء عادة. أما املشركون فرب النوع األكرب 
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عندهم هو ذلك الذي يسمى "إندر". فاملقصود هنا هو تفنيده، والبيان 
أن "إندر" احلقيقي هو اهللا الواحد األحد، وإن قدرته هي اليت تنــزل  

ملني" محق حمض، بل رب العـاملني هـو   املاء. إن عد السماء "رب العا
  وحده الذي امسه "اهللا". 

باختصار، هذه هي ربوبية اهللا األوىل اليت نسبها اجلهالء إىل السماء، 
أي إىل "إندر". وسبب ذلك أن هؤالء العمهني يرون املاء نـازال مـن   
 السماء ولكن القوة اليت تنـزله هي غريها. واملراد من إنزاله على هـذا 

النحو هو إظهار جتلٍّ أن هذه أيضا صفة من صـفاته. إذًا، إن ربوبيـة   
احلقيقية. أما الرعد والصاعقة وغريمها  �السماء الظاهرية ظلٌّ لربوبيته 

  مما يالحظ يف السحاب إمنا هو جتلٍّ من جتليات صفاته. 
إن ربوبية اهللا الثانية اليت تعمل يف األرض هي "الرمحانية". وبكلمـة  
"الرمحن" أُريد دحض اإللـه الشمس لدى الوثنيني. إذ يـرى عبـدة   
األوثان أنه كما أن السماء تنبت األشياء بواسطة املاء كـذلك تلـبس   

وليس  �الشمس األشجار كلها لباسا يف فصل الربيع، وهذه رمحة منه 
عملٍ. فالشمس مظهر الرمحانية من الناحية املادية ألـا تلـبس    نتيجة

األشجار العارية رداء األوراق يف الربيع، وإىل ذلك احلـني ال تكـون   
األشجار قد عملت أي عمل أي مل تصنع شيئا حىت يضاف شيء على 
ما كانت عليه سابقا، بل تكون قد أصبحت عارية متاما بسبب عبـث  
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دأ كل شجرة بتزيني نفسها شيئا فشيئا نتيجة لطـف  اخلريف ا. مث تب
الشمس وعطوفتها، حىت يبلغ فعل األشجار مبساعدة الشـمس درجـة   
تتكون فيها الثمار. وعندما تكون قد أجنزت عملها بعد تكوين الثمـار  
يلقي القمر عليها ظل رحيميته. والرحيم هو الذي يعني العامـل علـى   

ناقصا. فالقمر يعني مثار األشجار مـن  إكمال عمله حىت ال يبقى عمله 
حيث تنميتها وترطيبها بتأثريه. فمن املسلَّم به من حيث العلم الطبيعـي  
أن البستانيني يسمعون صوت تفتح الرمان يف الليايل املقمرة. لذا فقـد  

باسم الرحيم ألن عمله األكـرب هـو أن    -وهو النير الثاين- مسي القمر
وينميها ويرطِّبها، وعندما تنضج الثمـار وتبلـغ    يعني الثمار املوجودة

كماهلا جتذا األرض إىل نفسها بصفتها مالكةً لتنال الثمار جزاءها. فإذا 
كانت الثمار جيدة ورائعة نالت حفاوة كبرية علـى األرض وأُنزلـت   
منـزلة التقدير. وإذا كانت رديئة وفاسدة رمي ا يف أماكن سـيئة.  

 من خواصـها اهللا تعاىل  جعله كماكون بيد األرض يوكأن هذا اجلزاء 
  الثمرة السيئة يف مكان حقري.  ىأي تكرم الثمرة الطيبة وترم

هذه هي األمساء األربعة اليت أُعطيها اآلهلة األربعة الكربى يف الفيدا ف
وهي إهلة  ١"إندر"إهلة على سبيل االستعارة. األوىل: السماء اليت تسمى 

                                                           

ال يظنن أحد أن كلّها آهلة يف احلقيقة بل احلق أا حتت سيطرة مالك احلاشية:  ١
واحد، وقد خلقت لفائدة البشر. لقد استخدمت كلمة "اإلله" هنـا كاسـتعارة   
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. ١	وجعلْنا من الْماِء كُلَّ شيٍء حي�يف القرآن الكرمي:  املاء. وقد جاء
أي كل شيء حي بسبب املاء فقط، لذا فاإلهلة اازية، أي "إندر" اليت 
جيب أن تسمى "السماء" هي كربى اآللـهة اازية كلها اليت يف كنفها 

باآللــهة  تترىب الشمس والقمر، وهي إلـهة الربوبية العامة مقارنـة  
األخرى. وتليها إلـهة "الشمس" وهي مظهر الرمحانية. وربوبيتها تفوق 
ربوبية القمر وتقلّ عن السماء. والعمل الذي خيصها هو أن تظهر لطفها 
ورمحتها على األشجار دون وجود أي عمل منها؛ مبعىن أن األشـجار  
تكون عارية من األوراق وتكون مضروبة باخلريف وكأـا أمـوات   
مغروسة يف األرض، وواقفة على قدم واحدة مثل املتسولني صفر اليدين. 
فتطرب إهلة الشمس وتزهو وبها لباسا يف فصل الربيع، وتملَؤها مثارا 

، خالل بضـعة أيـام   من الزهور أكاليل ؤوسهاوأزهارا وتضع على ر
وبذلك  وتلبسها الرداء احلريري بأوراقها اخلضراء، وتغنيها بثروة الثمار؛

                                                                                                                              

بعة جارية حبسب الفيدا وكأـا  مستخدمة يف الفيدا فقط، ألن فيوض هؤالء األر
تفيض بإرادا. ولكن احلق أا كلها خلق اهللا وال تعمل شيئا بإرادا، وال تدري 

املوجـودة يف  وماذا تعمل فكأا ميت يف يد احلي. قد ضرب مثل هذه الصفات 
السماء والشمس والقمر واألرض ليتدبرها اإلنسان لتساعده يف فهم صـفات اهللا  

مثال؛ ينكر اآلريون رمحانية اهللا مع أن الفيدا يعترف بصفة الرمحانيـة يف  تعاىل. ف
 الشمس كاستعارة. وذلك لريى الناس رمحانية اهللا ذه الطريقة. منه.

 ٣١األنبياء:  ١
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جتعلها كعريس مجيل. فأي شك بقي يف رمحانية من يرحم ويتلطف إىل 
دون عمل سابق منـها؟! مثـل هـذه     راةهذا احلد ذه الدراويش الع

االستعارات موجودة يف الفيدا بكثرة وهي تبدو يف البدايـة كأفكـار   
الشعراء، ولكن لو تعمقنا فيها أكثر لتراءى فيها شيء من ملعان علمـي  

  . أيضا
الذي ينظر إىل أعمال  -حبسب الفيدا- وبعد الشمس هناك إله القمر

الضعفاء ويبلّغها مبساعدته مبلغ الكمال. مبعىن أن األشجار حتمل الثمار 
يف فصل الربيع ولكن لوال القمر لبقي عملها هذا ناقصا وملا نالت الثمار 

أن يدعى نضرة ومنوا وطراوة قط. فالقمر متمم عملها، لذا استحق جمازا 
  رحيما. فالفيدا يعده رحيما، وال ضري يف ذلك على سبيل االستعارة.

مت يأيت بعد القمر دور إهلة األرض اليت وسعت ظهرها كثريا لتبـوئ  
املسافرين. كل مثرة على الشجرة إمنا هي كاملسافر وإن مستقرها األخري 

صالحياا  هو األرض، فتبوئها األرض على ظهرها حيثما تشاء بناء على
يقول اهللا تعاىل يف القرآن الكرمي:  كمالك .�    ـرـي الْبف مـاهلْنمحو
أي محلنا اإلنسان يف الرب والبحر، كذلك حتمل األرض أيضا  ١	والْبحرِ

كل شيء. واملستقر الدائم لشيء فان هو األرض، فتحلّ من تشاء حمل 
مالك يومِ �مسيت األرض:  اإلكرام وترمي مبن تشاء مقام الذلة. وبذلك

                                                           
 ٧١اإلسراء:  ١
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ى هذه الصفات اإلهلية األربع يف مرآة الفطرة علـى  تجلّ؛ أي ت	الدينِ
سبيل االستعارة. إذًا، فقد أراد اهللا تعاىل أن يظهر صـفاته يف مظـاهر   
جمازية أيضا، ليطمئن قلب الباحث عن احلق بصـفات دقيقـة نتيجـة    

  االطالع على األمثال. 
البحث كله أن هذه اآلهلة األربعة اازية املذكورة يف فتبني من هذا 

الفيدا تتصف بأربع صفات جمازية. فالسماء متلك جمازا صفة الربوبيـة  
الكربى، وتتصف الشمس بصفة الرمحانية، وأما القمر فقد أُعطي نصيبا 
من صفة الرحيمية، وحتظى األرض بصفة: "مالك يوم الدين"، وكـل  

سوسة. وبناء على هذه األمور عـدها ذوو  هذه الصفات مشهودة وحم
حقيقية، وحسبوها "أرباب النوع" وجـديرة   ١العقول السطحية آلـهةً

بالعبادة. فلتفنيد مزاعم هؤالء الناس يقول اهللا تعاىل يف كالمه املقدس يف 
ومِ الْحمد ِهللا رب الْعالَمني * الرحمنِ الرحيمِ * مالك ي�سورة الفاحتة: 

الدينِ * إِياك نعبد وإِياك نستعني * اهدنا الصراطَ الْمستقيم * صـراطَ  
                                                           

كلمة "ديوتا" تطلَق يف السنسكريتية على "الرب" الذي يربي أحدا؛ فالشـمس   ١
مر رب أي "ديوتا". وفوق كل هؤالء األرباب أي اآلهلـة  رب أي "ديوتا"، والق

 ر باإلرادة وهو اإلله احلقيقي وامسه "رب العاملني"، أي ربأعلى ومدب هناك رب
اجلميع ورب مجيع األرباب أيضا. وهو الوحيد الذي يعمل بإرادته وخياره، هـو  

وحيد الذي يسـتحق  اإلله احلقيقي أما ما عداه فكلها أدوات تعمل بيده. فهو ال
 . منه.	الْحمد ِهللا رب الْعالَمني�العبادة واحلمد، لذلك قال: 
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الِّنيال الضو هِملَيوبِ عضغرِ الْمغَي هِملَيع تمعأَن ينالَّذ	أن احلمد  أي ،
ـ  و رب واملدح والثناء خاص بذلك الرب األعظم الذي امسه "اهللا"، وه

العاملني، ورمحن العاملني، ورحيم العاملني، ومالك العوامل كلها ومالـك  
يوم الدين. أي أن مرتبة العبادة خاصة باهللا تعاىل حبيـث إن ربوبيتـه   
ورمحانيته ورحيميته ومالكيته ليوم الدين ليست حمـدودة علـى عـامل    
واحد، أو يف أسلوب واحد، بل كلّ هذه الصفات تتجلى بأسـاليب ال  

وال حتصى، وال يسع أحدا أن يبلغ منتهاها. أما ربوبيـة السـماء   ت دع
والشمس وغريمها فمحدودة يف أسلوب معني ونوع معني وال تتعـدى  
دائرا الضيقة، لذا فإن هذه األشياء ال تستحق العبـادة. وإضـافة إىل   
ذلك، إن أعماهلا ليست ناجتة عن إرادا، بل إن قوة اهللا تعمل وراءهـا  

  . كلها
مث قال: يا رب اجلميع الذي يجلّي صفاته هذه بأساليب ال تعـد وال  
تحصى، أنت وحدك تستحق العبادة، أما الشمس والقمر وغريها فليست 

ال تسجدوا للشمسِ وال للْقَمـرِ  �جديرة بالعبادة. إذ قال يف آية أخرى: 
نلَقَهي خوا ِهللا الَّذدجاسو	فقط للذي خلق كل هـذه   أي اسجدوا ١

األشياء مبا فيها الشمس والقمر والسماء والنار واملاء وغريها. السبب وراء 
إيراد صيغة اجلمع بعد بيان الشمس والقمر هو أن األمم األخرى تعبـد  

                                                           
 ٣٨فصلت:  ١
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هذه األشياء، ولكن ال تعبدوها أنتم مطلقا. مث يف هذه السورة أي سورة 
على أنه ما دمنا قد م نعنا من عبادة السماء والشمس والقمر الفاحتة جواب

والنار واملاء وغريها فما هي الفائدة الكامنة يف عبادة اهللا وال توجـد يف  
عبادة تلك األشياء؟ فقد رد على ذلك بأسلوب الدعاء بأن ذلك اإللـه  
يعطي النعم ظاهرة وباطنة، وجيلّي نفسه على عباده بنفسه. واإلنسـان ال  

د عقله، بل ذلك اإلله القادر يعرف نفسه بتجليـه  يستطيع أن يعرفه مبجر
اخلاص، وبقدراته وآياته العظيمة. وعندما حيل غضبه وسخطه بالدنيا ينقذ 
منه عباده العابدين. وهو الذي ينور عقل اإلنسان ويهبه معرفة من عنـده  
وينجيه من الضالل وال يتركه ليضل. هذا هو ملخص سورة الفاحتة اليت 

سلمون يف صلوام اخلمس يوميا. بل احلق أن هذا الدعاء هـو  يقرأها امل
 �الصالة يف احلقيقة. وما مل يقرأه اإلنسان بقلب متأمل واقفا أمـام اهللا  

ومل يدعه حللّ مشاكله اليت علِّم الدعاء حللها، فكأنه مل يصلِّ أصال. وقد 
  ثالثة أمور هي:  ه الصالة علِّمت يف هذ

وحدانية صفاته؛ ليصرف اإلنسانُ وجهه عن األول: وحدانية اهللا، و
القمر والشمس وغريمها من اآلهلة الزائفة ويصري لإلله احلـق وحـده،   

  . 	إِياك نعبد وإِياك نستعني�ويصعد من روحه صوت: 
والثاين: قد علِّم أن يشارك إخوته أيضا يف أدعيته ليؤدي بذلك حق 

ومعناه: يا ربنا أرنا مجيعا  	اهدنا�فظ: البشر، لذا فقد جاء يف الدعاء ل
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صراطَك املستقيم، وليس معناه أن أرِين وحدي صراطك املسقيم. فبهذا 
  الدعاء الذي جاء بصيغة اجلمع يؤدي اإلنسان حق بين البشر أيضا. 

والثالث: قد أُريد يف هذا الدعاء التعليم أيضا أال تترك حالتنا يا ربنا 
ظاهري فقط، بل أَعطنا تلك النِعم الروحانية الـيت  مقتصرة على إميان 

أعطيت الصلحاء من قبل. مث قال تعاىل بأن ادعوا اهللا أيضا أن أنقذنا من 
صراط الذين مل يعطَوا أَعينا روحانية، فخاضوا يف اية املطاف يف أعمال 

ه أدت إىل حلول غضب اهللا م يف هذه الدنيا، أو اجتنبوا الغضب يف هذ
  الدنيا ولكنهم ماتوا موت الضالل وواجهوا الغضب يف اآلخرة. 

إذًا، فملخص الدعاء هو أن الذي مل يهبه اهللا تعاىل نِعما روحانيـة  
وأَعينا مبصرة ومل ميأل قلبه باليقني واملعرفة يهلك يف النهاية، وحيل بـه  

ئا يف الغضب يف هذه الدنيا بسبب جتاسره وخبثه ألنه يستخدم لسانا بذي
حق األطهار ويلهث مثل الكالب. فيهلك كما أُهلك اليهود بسـبب  
جتاسرهم وخبثهم، وحلّ م عذاب الطاعون مرارا واستأصلهم. وإن مل 
يتجاسر أو يتخابث أحد يف الدنيا ومل يستخدم لسانا بذيئا ومل يشـترك  

 د بذاءة اللسان واخلبث فإن العذاب سيحل به يف العالَـم الثاينييف مكا
  بعد أن يرحل من هذه الدنيا. 

فملخص الكالم، كما قلت من قبل، أن األدعية اليت دعـي ـا يف   
"إندر" والشمس والقمر والنار وغريها قد يكـون   هلة"رِج فيدا" من اآل
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العليا اليت  -الذي هو إله اآللـهة اازية كلها- املراد منها هو قوة اهللا
لقرآن الكرمي بعـض اإلشـارات إىل أن   تعمل فيها خفية، ألننا جند يف ا

مجيع األشياء اليت تعمل يف هذا العالَـم للحفاظ على نظام العالـم إمنا 
هي مناذج أمساء اهللا وصفاته يف احلقيقة اليت تتجلى يف أسلوب اـاز.  
وكأن األجرام السماوية والعناصـر األرضـية أوراق كتـابٍ نتلقـى     

تعاىل ونطّلع على سنته. فمثال تري بواسطتها درس املعرفة بصفات اهللا 
  الشمس أربعة تغيرات يف أربعة فصول. 

على عكس فصل الربيع. وهذا التغير فصل اخلريف األول هو التغير 
يبدأ بإزالة رونق األشجار وائها، إذ تسقط أوراق معظـم األشـجار   

ـ   ذا وجيف فيها ماؤها الذي يهبها النضرة والطراوة. والتأثري نفسـه هل
املوسم يقع على جسد اإلنسان أيضا، إذ تنشأ فيه أمراض ناجتـة عـن   
اجلفاف واملواد السوداوية. فهناك جتلٍّ من جتليات اهللا تعاىل يشبه فصل 
اخلريف حبيث يأيت على الناس زمان يستويل فيه االنقباض على قلـوم  
ويقلّ بالتدريج سائل الوجد وذكر اهللا الذي يهب النضـرة والطـراوة   

لروحانية. وإن مل تأت إىل اآلن فترة املعصية والفسق بوضوح، لكـن  ا
يتالشى محاس اُألنس اإلهلي وتسيطر على القلوب الكآبـة والـذبول   

الشـوق هللا. وهـذا   واللهفة وواجلمود وحالة االنقباض وال تبقى املتعة 
  الزمن يتسم مبا ميكن اعتباره بداية زمن الذنوب واملفاسد.
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ي يظهر للعيان بواسطة الشمس بعد اخلريف هـو  والزمن الثاين الذ
الشمس الربودة بشدة بسبب بعدها. ومثل ذلك  تطلقزمن الشتاء حني 

هناك جتلٍّ للشمس احلقيقية الذي امسه "اهللا" ويشبه موسم الشتاء بشدة. 
وهذا حيدث حني يفتر حب اهللا كليا يف القلـوب وجـره الطبـائع    

سبل النفسانية والشهوات.  �منه اإلنسانية، وخيتار كل شخص بدال 
وينتشر يف الدنيا شرب اخلمر، والقمار، والزنـا، والكـذب والزيـف    

ر وعبادة الدنيا والسرقة واخليانة وسفك بكواخلديعة وبذاءة اللسان، وال
الدماء والسخرية واالستهزاء وغريها من السيئات واملنكرات من كـل  

ة اللسان فقط. والذي يري حذلقة نوع. وتخترب املواهب نظرا إىل حذلق
اللسان ذه الطرق يعد موهوبا ويحترم، وإذا مات أُنشئت أشياء تذكارا 
له. كذلك تكون األرض خرابا يبابا، وال يوجد على ظهرها أحـد ذو  
قلب طيب ولسان طاهر وأفكار نزيهة خياف اهللا ويرتوي مباء املعرفة إال 

ى زمن الذنوب واملفاسد، ألن احلسنة نادرا. هذه املرحلة ميكن أن تسم
  يف هذا الزمن تندر والسيئة تكثر، ومتتلئ األرض ذنبا وإمثا. 

الذي تظهره الشمس بعد الشتاء نتيجة التغريات فيها  ١والزمن التايل
هو فصل الربيع. ويف هذا الزمن تحيا األشجار من جديد بعـد موـا   

. فكذلك تتجلى الشمس د أن جفنسغها جمددا بعويخلق يف النباتات 
                                                           

 هكذا ورد يف األصل ويبدو أنه سهو والصحيح: الزمن الثالث. (الناشر) ١
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فصل الربيع. عندها ينــزل   فتظهراحلقيقية بتجلّيها العظيم على العامل 
من السماء ماء جديد إلحياء األرض. وينـزل ذلك املاء حبيث يصطفي 
اهللا تعاىل عبدا من عباده وجيعل قلبه سحابة الربيع هلذا املاء، فيخرج املاء 

ينـزل على األشجار اجلافة اليت أذبلتـها  من تلك السحابة بإذن اهللا و
ودمرا ريح اخلريف الصرصر، فينبت فيها أوراقا جديـدة ملعرفـة اهللا   
ويربز فيها أزهار احلب والشوق، وميأل أغصان اإلنسان بثمار األعمـال  

  احلسنة يف اية املطاف. 
 الذي تظهره إهلة الشمس بعد الربيع هو زمن الصيف. ١ثالثوالزمن ال

ويف زمن الصيف تنضج الشمس مثارا كانت غري ناضجة يف فصل الربيع. 
كذلك حيل صيف جتليات اهللا تعاىل أيضا. ففي هذا الزمن ترتقي طبـائع  
الناس الطاهرةُ أكثر مما كانت عليه يف أيام الربيع وتتنشـط يف ذكـر اهللا   

ت مبلـغ  تعاىل وحبه، وينشأ يف الطبائع اهلياج لذكر اهللا وتبلـغ الترقيـا  
الكمال. وهذا الزمن هو زمن الصالح واحلسنة بكـل معـىن الكلمـة،    

  مشيئتهم.  �فيسلك معظم الناس سبل مرضاة اهللا وجيعلون مرضاته 
فالواضح أن هناك أربعة تغريات تتعلق باهللا تعاىل أيضا مقابل هـذه  
التغريات األربع للشمس. فال جمال للنقاش يف أن ما يوجد يف األجـرام  

ية والعناصر من الصفات املادية والفانية موجـود يف اهللا تعـاىل   السماو
                                                           

 هكذا ورد يف األصل سهوا والصحيح: الزمن الرابع. (الناشر) ١
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كصفات روحانية وأبدية. وقد كشف اهللا تعاىل علينـا أن الشـمس   
العظيمة هي الـيت   �وغريها ليست بشيء حبد ذاا بل إن قدرة اهللا 

تنجز كل شيء يف اخلفاء. هو اهللا الذي يلبس القمر رداء ذاتـه فينـور   
القلوب املظلمة بنفسه وينورها ويتكلم  �، كما يدخل الليايل احلالكة

بداخل اإلنسان. وهو الذي يلقي على قواه غطاء الشمس وجيعل النهار 
مظهرا لنور عظيم، وجيلّي أعماله املختلفة يف فصول خمتلفة. إا لقدرته 

اليت تنـزل من السماء وتسمى مطرا، وجتعل األرض اجلدباء خمضرة  �
. إا لقوته اليت حترق بكوا نارا، وجتدد النفَس بكوا وتسقي العطاش

هواء، وتنضر األزهار وبها رونقا واء وتسوق السـحاب وتوصـل   
وحده اليت جتسدت بصورة األرض  �الصوت إىل اآلذان. إا لقدرته 

ومحلت على ظهرها البشر واحليوانات. ولكن هل هذه األشياء آلـهة؟ 
، ولكن قدرة اهللا ملتصقة بأجرامها التصاق اليـد  كال، بل هي خملوقات

بالقلم. مع أننا نستطيع القول بأن القلم يكتب ولكنـه ال يكتـب يف   
احلقيقة بل اليد هي اليت تكتب. كذلك إن قطعة احلديد اليت اختذت هيئة 
النار بدخوهلا النار، ميكن أن نقول بأا حترق وتضيء أيضا، ولكن تلك 

  بل هي صفات النار.  الصفات ليست صفاا
كذلك صحيح متاما من منطلق التحقيق أن كلّ ما هـو مشـهود   
وحمسوس من األجرام الفلكية والعناصر األرضية بل يف كـل ذرة مـن   
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 -من حيث خواصها املختلفة املوجودة فيهـا - العامل السفلي والعلوي
وقدرته متجلية فيها خفية. فكلها كانـت   ،أمساء اهللا تعاىل وصفاته هي

يف البداية قد أظهرا قدرته بأساليب خمتلفة. قد يتسـاءل   �كلماته 
قليل العلم فيقول: كيف جتسدت كلمات اهللا تعاىل؟ وهل نقص شـيء  
من ذات اهللا تعاىل بسبب انفصاهلا عنه؟ ولكن عليه أن يفكّر أن احلرارة 

ا. من الشمس ال تقلّل من حرارة الشمس شيئ ١اليت جتذا العدسة احملدبة

                                                           

 خيلق شيئا يف األرض والسماء بل قام فقط يعتقد اآلريون أن إهلهم ملاحلاشية:  ١
بالوصل والربط بني األشياء املوجودة منذ القدم، كما أن األرواح أزلية وموجودة 
منذ القدم كذلك الذرات، وهي أجزاء اجلسد الصغرية، هي أزلية وقدمية. ولكننا 
 ال نسخط على اآلريني بسبب معتقدام هذه بقدر ما نشفق عليهم لشـقاوم، 

شيئا، ومل تتسـن هلـم    �ألم إن مل يعرفوا قدرة اهللا تعاىل على اخللق فلم يعرفوا
  معرفة صادقة وكاملة.

إن اإلله الذي خلق يف السماء أجراما هائلة مثل الشمس والقمر، وخلق النجـوم  
  يفا ـحمتاج ذا العدد اهلائل حبيث مل يحطْ ا اإلنسان مجيعا إىل اآلن، هل كان 

------------------  
�دون�مشــاهدة�الحســن�أو��حســان.�و�يمكــن�الــتخلص���  �يمكــن�أن�يتولــد�حــبٌّ

مــــن�ذنـــــب�دون�حـــــب�هللا�أو�خـــــوف�ســـــخطه.�الحـــــب�يحـــــرق�الـــــذنب�كمـــــا�تحـــــرق�النـــــاُر�
Dوســــــاَخ.�الــــــذهب�الــــــذي�تصــــــهرونه�ع>ــــــى�النــــــار�كــــــل�يــــــوم�هــــــل�يمكــــــن�أن�تبقــــــى�فيــــــه�

Oــ�Nأنــه��يــؤمن�بــه�قــادرا�قــدرة�الشــوائب؟�ولكــن�َمــن�لــيس�مقتنعــا�بحســن�هللا،�بمع
كاملــة،�ولــيس�مقتنعــا�بإحســانه،�بمعOــ�Nأنــه��يــؤمن�بــأن�الــروح�الSــ�Rتــتكلم�بداخلــه�

ى�له�أن�يحب�إلـهه؟�منه.�إنما�Yي�منه�
ّ
  ،�أن
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خلقها إىل أية مادة؟ عندما ألقي نظرة على تلك األجرام اهلائلة وأتأمل يف عظمتها  
جرد إرادة اهللا وإشارته، تعلن روحـي  وعجائبها وأرى أن كل ذلك قد حدث مب

عفويا؛ ما أعظم قدراتك يا ربنا القدير! وما أغرب أفعالك وما أبعدها عن إدراك 
العقل! إنه لغيب من ينكر قدراتك، وأمحق من يثري بشأنك اعتراضا ويتساءل: من 

إذا  أية مادة خلق هذه األشياء؟ من املؤسف حقا أن السادة اآلريني ال يفكّرون أنه
كان اهللا تعاىل مضطرا يف خلقه إىل االلتزام بأسباب دنيوية، فإنه كما ال يسـتطيع  
 .شيء بغري املادة، كذلك ال يستطيع أن خيلق شيئا دون وقت كاف أن خيلق أي
ففي هذه احلالة كما نقدر لبناء جدار مثال أن البناء يستطيع أن يبنيه يف أيام كـذا  

بد لنا من التقدير أن اهللا تعاىل أيضا يكون قد احتاج  وكذا وليس قبلها، كذلك ال
حتما إىل وقت كذا وكذا خللق الشمس والقمر على سـبيل املثـال، ويكـون    
مستحيال عليه أن خيلق شيئا قبل ذلك. ولكن من الواضح أن حتديد هذه احلـدود  

 عمـال  �هللا تعاىل وعده حمتاجا إىل وقت معني لفعل شيء كفر. فسواء أأجنـز  
عاجال أو ببطء حبسب مشيئته ولكنه ليس حمتاجا إىل الوقت. وإذا كـان احلـال   
على هذا املنوال فكيف صار حمتاجا إىل املادة؟ أي محقٍ أكرب من أن يستنتج املرء 
حبقه أمرا من منطلق منطقٍ أُسس نظرا إىل ضعف اإلنسان. ال أعتقـد مطلقـا أنْ   

البانديت ديانند بوجه خاص. فحني رأى يكون ذلك تعليم الفيدا بل هو من صنع 
البانديت أنه ال يستطيع العيش دون الطعام وال يخمد ظمأه بغري املاء، ومل يستطع 
أن يقرأ الفيدات دون جهد جهيد وحتملِ مشقة وعناء؛ زعم أنه كما احتاج هـو  

ان أنـه  إىل املادة القتناء شيء، كذلك إهلهم أيضا حمتاج إىل املادة. من عادة اإلنس
يقيس أعمال اآلخرين على نفسه. فال تفهم املومسات قط أن يف الدنيا سـيدات  
عفيفات وطاهرات القلب أيضا. الذي أُعطي العينني ال ميكنه أن يعمي نفسه بعد 
اقتنائهما. والذي نال حظا من العلم واملعرفة ال ميكن أن حيب اجلهل. لقد رأينـا  
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كذلك الفواكه اليت تنمو بتأثري القمر ال يؤدي منوهـا إىل اضـمحالل   
ام اهللا الروحاين كله أن العامل ظالقمر. هذا هو سر معرفة اهللا، ومركز ن

قد جاء إىل الوجود نتيجة كلمات اهللا فقط. فلما تقرر ذلك وقد علّمنا 
                                                                                                                              

للعادة اليت لو مل نشهد بعدها أن إلـهنا قادر على بأم أعيننا مئات األمور اخلارقة 
كل شيء يف احلقيقة وليس حمتاجا إىل مادة، لكنا مذنبني جدا. قبل قرابة أربعـة  
عشر عاما رأيت يف الكشف أين كتبت بعض األمور على ورقة راغبا يف حدوثها 

ع عليها حىت على هذا النحو. مث رأيت أين قدمت تلك العبارة أمام ريب القادر ليوقّ
حتدث األمور على النحو املطلوب. فوقّع عليها ريب بقلمه باحلرب األمحر الذي كان 

   يف احلقيقة. ولكن قبل التوقيـع هـز ل إيل أنه دمقلمـه   �يشبه الدم، بل خي
فسقطت علي قطرات من ذلك الدم. فاستيقظت وجدا وشوقا وحبا على أن اهللا 

وامسه ميان عبد  أصحايبكتابيت دون تردد. كان أحد تعاىل حقق بغييت ووقّع على 
اهللا السنوري موجودا عندي حينذاك. فبدأ يصرخ مستغربا ويقـول: مـن أيـن    
سقطت هذه القطرات احلمراء؟ وكما رأيت يف الكشف سقوط القطرات احلمراء 
الرطبة، كذلك سقطت على قميصي يف الظاهر أيضا وسقط بعضها على السـيد  

قولكم اآلن؟ هذا كله كان كشفا فقط، فكيف وجدت قطـرات  عبد اهللا. فما 
الدم يف الظاهر؟ ومن أية مادة جاء ذلك الدم؟ مباذا ميكن لآلريني أن يردوا  على 
ذلك إال أن يقولوا بأا قصة زائفة اخترعتها أنا من عندي. لقد سجلت القصـة  

لك األيام. ولكن ملـا  نفسها يف كتايب: "كحل لعيون اآلريا" أيضا ألين ألّفته يف ت
كانت هذه آية ظهرت مقابل اآلريني لذا أظن أا كانت إشارة إىل قتل البانديت 
ليكهرام، وكذلك إىل تفشي الطاعون. وعلى غرار ذلك هناك مئات اآليات الدالة 
على قدرات مثلها ظهرت للعيان بغري مادة. من مل ير تلك القدرات فمـاذا رأى  

 من ربه!! منه.
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د مما مـدح  القرآن الكرمي املبدأ نفسه، فمن املمكن عندي أن يكون املرا
به الفيدا النار أو اهلواء ومما أثىن به على الشمس هو أن قدرة اهللا تعـاىل  
تعمل يف كل هذه األشياء بصلة متينة حبيث إن تلك األجـرام كلـها   

، وكل الصفات تعـود  لب، وقدرة اهللا هي ال�مبنـزلة القشر مقابله 
هذه األشياء ، فهو الذي جيب أن نسميه النار واملاء، ألن أفعال �إليه 

، وإن قدراا ليست قدراا بل هي �ليست أفعاهلا بل كلها أفعال اهللا 
إىل  	الْحمد ِهللا رب الْعالَمني�، كما تشري آية سورة الفاحتة: �قدراته 

األمر نفسه. أي أن األشياء السماوية واألرضية اليت تعمـل بأسـاليب   
مل ليست هي العاملة، بل إن خمتلفة وطرق شىت للمحافظة على نظام العا

صرح �يف آية أخرى:  �قدرة اهللا هي اليت تعمل من ورائها. كما قال 
ارِيرقَو نم درمم	أي أن الدنيا هي مبنـزلة صرح من القوارير الـيت  ١ .

جيري حتتها املاء بقوة. ويظن اجلاهل أن القوارير هي املاء بينمـا املـاء   
 ٢	وحملْناهم في الْبر والْبحرِ� آية أخرى: حتتها. كذلك قال تعاىل يف

أي ال تظنوا أن األرض حتملكم أو السفن حتملكم يف البحر بل حنملكم 
  حنن. 

                                                           
 ٤٥ل: النم ١
 ٧١اإلسراء:  ٢
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فملخص الكالم أنه ميكننا أن نقبل من الفيدا املعىن الذي ذكرتـه  
من قبل، وميكننا التفكري أيضا، كما أرشدنا القرآن الكرمي، أن هـذا  

  إليه الفيدا أيضا، ولكن ال بد من ثبوت أمرينِ اثننيِ: ما يهدف 
أوال: أن يكون مذهب الفيدا أيضا كما ذكر القرآن الكـرمي أن  
كل هذه األشياء، سواء أكانت أجراما مساوية أم عناصر أرضـية أم  
كل ذرة من املخلوقات، قد خلقت بيد اهللا، ألنه لو مل نسلِّم بـذلك  

فات اإلله، ويستحيل أن تكون مزاياها فال ميكن أن تكون صفاا ص
مزايا اإلله، وال ميكن أن تعد قدرات هذه األشياء قدرات اهللا. ولكن 
من املؤسف أن الذرات واألرواح كلها أزلية وقدمية وغـري خملوقـة   
حبسب مبدأ اآلريني، وأن مزاياها وصفاا وخواصها وقدراا أيضـا  

ها. فإذا كان هذا هـو مـذهب   أزلية وغري خملوقة وال دخل لإلله في
الفيدا فال بد من التسليم بأن الفيدا علّم عبادة النار بذكره صـفات  
النار، ومبدحه الشمس علّم عبادا. ولكن لو آمنا أن اهللا تعاىل هـو  

 �، وأن قدراا هي قدراته خالق كل هذه األشياء وقدراا وطاقاا
  فال يبقى أي اعتراض. 
اك شرطا آخر أيضا إىل جانب ذلك وهو أن وليكن معلوما أن هن

مقابل الفقـرات  -  توجد يف الفيدا مخسون أو ستون أو سبعون فقرة
تعـين أن   - اليت تتضمن مدح الشمس أو النار وغريها والثناء عليها
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هذه األشياء ال تستحق العبادة قط وال جيوز أن نطلب منها أن تحقِّق 
ن الفيدا جـديرا بـأن تـربأ    مراداتنا. بعد إثبات هذين األمرين يكو

ساحته من هذه التهمة، وترفع عنه التهمة اليت يلصقها به كبار أهل 
  الرأي. وإن مل يثبت هذان األمران فالتهمة ثابتة. 

مث هناك اعتراض آخر على مبدأ اآلريني ونرجو أيضا أن ينتبهوا له 
ـ  ة لـن  جيدا. وهو أنه قد تقرر عندهم أن سلسلة الدنيا أزلية وأبدي

تنتهي، ولكن اختار اإلله منذ القدم أنه ظل يرسل الكتب السماوية 
دائما منذ بدء اخلليقة. ولكن هـذا القـول   ويف اهلند بالسنسكريتية 

  خاطئ من ثالثة أوجه. 
األول: ألنه خيالف رمحة اهللا العامة، مبعىن أنه ما دامت توجـد يف  

لون لغة قوم آخـرين،  وأهل بلد جيه متنوعةولغات خمتلفة العامل بالد 
بل كانت احلالة قبل العصر الراهن أن أهل بالد كانوا جيهلون حـىت  
وجود بلد آخر، وسادت اهلند كلها فكرة أنـه ال توجـد بقـاع    
مسكونة وراء جبال اهلماليا. فلما كان العامل متفرقا على هذا النحو 

مـن  فإن اقتصار كتاب مساوي على بلد واحد منذ عشرات املاليني 
سنني مع كون أهل الدنيا متفرقني على النحو املذكور يناقض رمحة ال

اهللا اليت تليق بكونه رب العاملني. أما ما قاله القرآن الكـرمي علـى   
النقيض من ذلك فهو األكثر معقولية واألقرب إىل العدل وهو قولـه  
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وبلـد   ، أي ما من بلـدة ١	وإِنْ من أُمة إِلَّا خلَا فيها نذير�تعاىل: 
يتلُـو صـحفًا   �مأهول إال وقد أرسلنا إليه رسوال. ويقول تعاىل: 

. أي أن القرآن الكرمي جمموعة كافـة  ٢	مطَهرةً * فيها كُتب قَيمةٌ
الكتب اليت أُرسلت من قبل. معىن هذه اآلية أن اهللا تعاىل أرسل لكل 

كوحدة اهللا  موحدين يكونواقوم دستور العمل منفصال. مث أراد أن 
، فأنزل القرآن الكرمي لتوحيد اجلميع وأخرب أن الزمن قريب حني �

جيعل اهللا تعاىل مجيع األمم أمة واحدة، وجيعل الـبالد كلـها بلـدا    
واحدا، واأللسن كلها لسانا واحدا. فنرى أن العامل يقترب إىل هذا 

كـل   الوضع يوما إِثر يوم، وأن العالقات املتبادلة بني البالد تتقوى
يوم. لقد تيسرت للسياحة أسباب مل تتح من قبل، وتسنت لتبـادل  
األفكار أيضا مرافق كثرية، واختلط قوم بقوم وكأما يريـدان أن  
يصريا قوما واحدا. واألسفار الطويلة والشاقة سهلت كثريا؛ إذ يصنع 
يف روسيا حاليا قطار سوف يكمل جولته حول العامل كله يف أربعني 

وقد اخترعت وسائل اإلعالم اخلارقة للعادة. فيتبني من ذلـك   يوما.
اليت كانـت واحـدة يف   -  أن اهللا تعاىل يريد أن جيعل األمم املختلفة

أمة واحدة جمددا لكي تكتمل دائـرة اخللـق،    - وقت من األوقات

                                                           
 ٢٥فاطر:  ١
 ٤، ٣البينة:  ٢
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وليكون هناك إله واحد ونيب واحد ودين واحد. من املعقول جدا أن 
من التشتت أنبياء يف كل بلد علـى حـدة ومل   اهللا تعاىل أرسل يف ز

يبخل حبق أي بلد، ولكن عندما أحرزت البالد كلـها يف الـزمن   
اهلدايات كلها يف لسان  �األخري استعدادا ليكونوا أمة واحدة مجع 

واحدة هي أم األلسنة؛ أي العربية. هل لضمري أن يقبـل أن يولَـد   
يف اهلنـد ويف   - آلرينيالذي هو كالم اإلله على حد قول ا-  الفيدا

اللغة السنسكريتية عشرات ماليني املرات ومل يظهر يف أية لغة أخرى 
وال مرة واحدة وال يف أي بلد آخر؟ إذا كانت مسألة التناسخ شيء 
يذكر فيجب أن يثبت من خالله ملاذا أحب اإلله أهل هذا البلد إىل 

ل احلسنة الـيت  هذا احلد وجتاهل البالد األخرى كلها؟ ما هي األعما
قام ا أهل هذا البلد دائما واليت بسببها نال شرف نزول الفيدا فيـه  
على مر العصور؟ هل يعلم اإلله أم ال أن البالد األخرى أيضا حتتاج 
إىل أن ينـزل كالم اهللا يف لغتهم حينا من األحيان، وأن يكون فيهم 

كـالم اهللا   من يتلقى الوحي اإلهلي؟ إذا كان يعلم ذلك فلماذا ظل
ينـزل يف اهلند ويف السنسكريتية فقط؟ جيب بيـان السـبب هلـذا    
االحنياز؟ وما ذنب البالد األخرى اليت مل تكتـب هـذه النعمـة يف    
نصيبها وهي حمرومة لألبد من شرف نزول كتـاب اهللا يف بالدهـم   

  ويف لغتهم؟ 
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اض واجلانب الثاين هلذا االعتراض هو أنه لو قُبل على سبيل االفتر
وأجاز اهللا لنفسه البخلَ وحـرم الـبالد    ،أن الفيدا جاء للعامل كله

واألمم األخرى من شرف مكاملته دائما، فكان من املفروض يف هذه 
احلالة على األقل أن خيتار اإلله لغة هي أم اللغات ولغـة حيـة دون   

 ،السنسكريتية اليت ال ميكن أن تعد أم اللغات حبال مـن األحـوال  
بل ماتت منذ زمن طويل ومل تعد تحكى يف  ،حية أيضا وليست لغة

أي بلد. غري أن العربية وحدها حتتل مكانةَ كوا أم األلسنة، وهـي  
اللغة الوحيدة احلية اليوم من بني مجيع اللغات اليت يقال بأن الكتـب  
السماوية نزلت ا. وقد أثبت حبجج قوية بعد املقارنة بـني مجيـع   

مضنية أن العربية هي أم األلسنة يف احلقيقة. لـذا   اللغات بعد حبوث
  كلها. ولقد ألّفـت ا األمم تستحق هذه اللغة وحدها أن ختاطَب
كتابا أثبت فيه أن العربية هي أم األلسنة كلها. ومن قرأ هذا الكتاب 
ال أخال أنه سيجد مفرا من التسليم بذلك، ألين أثبت فيه بالبحوث 

وباملقارنة بني آالف املفردات ومن خالل كنــز   من الدرجة العليا
  علمي يوجد يف مفردات العربية أن العربية هي أم األلسنة. 

اخلطأ الثالث يف مبدأ اآلريني القائل بأن اإلله قد ختم على الفيدا 
وأن باب الوحي اإلهلي مغلق على سواه. إن جتربيت الشخصية الـيت  

مين كل يوم تقريبا ويطلعين علـى  حتالفين دائما هي أن اهللا تعاىل يكلّ
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أسرار غيبه وعلوم املعرفة. إذًا، لو كان التباهي والزهو بإغالق باب 
الوحي يف املستقبل مذكورا يف الفيدا فلسنا حباجة إىل أي دليل بعـد  

ألن القائل بعكس ما هو مشهود وحمسـوس   ؛ذلك على كونه كاذبا
الذي أكرمين اهللا به  يكون كاذبا حتما أشد الكذب. الوحي األعلى

ال جند مثله يف الفيدا. وهو كالم مليء باخلوارق والغيب امتالء البحر 
باملاء. وينـزل معظمه بالعربية اليت هي عرش كالم النبوة. غري أنـه  
ينـزل تارة باألردية وتارة بالفارسية، وقد نـزل أحيانـا أخـرى    

أنه كالم اهللا؟ قلت: باإلجنليزية أيضا. وإذا قال اآلريون أية آية تثبت 
ليكهرام اليت ذُكر فيها يـوم هالكـه   البانديت هل نسوا النبوءة عن 

وتارخيه أيضا؟ أال تكفي اآلريني تلك النبوءة وحدها؟ وهناك أكثـر  
من مئة ألف نبوءة يشهد عليها فوج من الشهود مبن فيهم كثري مـن  

ه على أشراف اآلريني أيضا. فأي دليل أكرب من ذلك ميكن أن نقدم
مكاملة اهللا تعاىل، بل نقدم بعض اآلريني احملليني أنفسهم بل مئـات  

  اآلالف من غريهم أيضا شاهدين عليها.
ليس من غري املناسب ذكر أمر آخر هنا وهو أن بعـض اجلهـال   

نبوءة نبوءةً واحدة أو نبوءتنيِ ويقولـون  ألف يذكرون مقابل مائة 
فقط، واحلق أنه ما مـن   بأما مل تتحققا. ولكن هذا قصور فهمهم

نبوءة إال وقد حتققت حبسب كلماا بالضبط، أو حتقق جزء منـها  
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على حتقّق جزئها الثاين يف وقت آخر. إن كتمان شهادة  شاهدوهو 
احلق وتقدمي األعذار الواهية ليس من شيمة الذين خيافون اهللا. يتحتم 

إياها بيـده   على اآلريني بوجه خاص أال ينسوا آيةً أراهم اهللا تعاىل
القوية وجعل عشرات ماليني الناس عليها من الشاهدين. إن إنكـار  

  آية عظيمة مثلها والتكذيب بعدها، هو مبنـزلة حماربة اهللا تعاىل. 
لقد أوردت تعاليم الفيدا هذه على سبيل املثال فقط، وقلـت أن  
تعليم القرآن الكرمي خيالفها. لقد جاء القرآن الكرمي لتوطيد دعـائم  

وه مـن  أالتوحيد يف العامل، وفيه تعليم التوحيد كسيف مسلول. اقر
البداية إىل النهاية تروا أنه ال يعلّم أن تعبدوا غري اهللا أو تطلبوا مـن  
  ثنوا عليه. ال جيعل القرآن الكـرميغريه حتقُّق أمانيكم أو حتمدوه أو ت

كمال كتب اهللا خاصةً ببلد أو بقوم دون قوم، بل يقول بأنه جاء إل
دائرة كانت نقاطُها موجودة يف العامل كله بصورة متفرقة. فهو خيُطّ 
اآلن خطا بني تلك النقاط وحيوهلا إىل دائرة، وبذلك يريد أن جيعـل  

بل يف وقت يشـهد   ،األمم كلها أمة واحدة، ولكن ليس قبل األوان
  بنفسه أنه قد حان لكل األمم أن تصبح أمة واحدة حتما. 
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        ::::الثانيالثانيالثانيالثاني        
ما هو تعليم المسيحيين واآلريين عن كل 

نفس وعن بني البشر وعن القوم، وما هو تعليم 

  القرآن الكريم في هذا الموضوع؟

ال أرى حاجة إىل نقل تعليم املسيحيني مفصال يف هذا املقـام، إذ إن  
مسألة موت املسيح وكفارته مل حتررهم من مجيع أنـواع ااهـدات   

يضا معظم القلوب على ارتكاب الذنوب، واألعمال فقط بل شجعت أ
ألنه ما دامت يف يد املسيحيني وصفة قطعية لغفران الذنوب، أي موت 
املسيح، فمن الواضح مدى تأثريها الذي تركته يف القوم، وإىل أي مدى 
تكون قد شجعت النفس األمارة على اقتراف الذنب. ال أخـال أنـين   

ه هذه الوصفةُ بالطهارة العمليـة  حباجة إىل بيان مدى الضرر الذي أحلقت
يف أوروبا وأمريكا، وخاصة منذ أن التحق ا جزؤها الثاين أيضـا، أي  
اخلمر؛ فقد صارت هذه الوصفة مادة خطرية جدا وقابلـة لالشـتعال.   

كان يشرب اخلمر، فمن واجـب   �يقال يف تأييد ذلك بأن عيسى 
  كل مسيحي صادق أن يشرا أيضا ويقتدي مبرشده! 

ختصار، الزلزال الذي أصاب طهارة هذه البالد العملية بسـبب  فبا
استخدام هذه الوصفة؛ والدمار الذي ساد تلك األقوام ترتعد لـذكره  
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األبدان. من املؤسف حقا أن مزيج اخلمر والكفارة صار بارودا قويـا  
وقابال لالضطرام سريعا حبيث تتبخر أمامه التقوى والطهـارة الباطنيـة   

أل أمام عاصفة عاتية. وهذا البارود أقوى لنسف الطهارة كاهلشيم والك
الباطنية من املدفعية اليت يصل مداها إىل عشرة أميال ألن املـدفعيات يف  
معظم احلاالت تصيب اهلدف إىل بعد ميلَني أو ثالثة أميال على أكثـر  
تقدير، ولكن دائرة هذه املدفعية قد اتسعت إىل أكثر من عشـرة آالف  

هرة انتشار اخلمر يف أوروبا اكتسحت هذا البلد أيضا، وال ميل. إن ظا
  حاجة إىل بيان أكثر من ذلك. 

إضافة إىل ذلك إن سفور النساء بوجه عام قد جعل الرجال والنساء 
دريئة هذه املدفعية. من املعلوم أن ذوي القلوب الطاهرة والذين خيشون 

ا ال يتمالك نفسه من اهللا قلة قليلة يف العامل، ومعظم الناس يشبهون كلب
أن يلعق اإلناء إذا وجد فيه حليبا أو شيئا لذيذا آخر. تكون النفس غالبة 
والشهوات طالبة، واألعني عمياء، مث تذكي اخلمر لظى هذه العواطـف  
أكثر! ففي هذه احلال تتالشى خشية اهللا من القلوب. إن أيام الشـباب  

. إن التقاء الشاب والشابة والعواطف الثائرة وكؤوس اخلمر تعمي املرَء
حبرية وكأما زوجان يؤدي إىل مفاسد خمجلة بدأت أوروبا أيضا تطّلع 
عليها يوما فيوما. وكما سنوا قانون الطالق بعد جتارب كثرية، كذلك 
سوف ترون أم سيصوغون قانونا يشبه احلجاب اإلسالمي يف أوروبا 
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ألمور إىل أن يصبح الرجال أيضا مضطرين يوما من األيام، وإال ستؤول ا
معرفة من هو والد هذا أو ذاك. وأنى ملثل  ذروالنساء كالبهائم حىت تتع

هؤالء الناس أن يكونوا طاهري القلوب؟ إن أطهار القلوب هم أولئـك  
ماثال أمام أعينهم دائمـا وال يـذكرون املـوت     �الذين يكون اهللا 

هللا. ولكن كيـف  فحسب، بل يكادون ميوتون كل حلظة يبة عظمة ا
ميكن أن تتولد هذه احلالة عند اإلدمان على اخلمر؟ إن اخلمر وخشـية  
اهللا ال جتتمعان يف شخص واحد قط. إن التجرؤ الناتج عـن كفـارة   
املسيح والثورةُ النابعة عن اخلمر قد جنحتا يف استئصال التقوى. ال يسعنا 

مر. لو كانـت  اخل مالتقدير هل الكفارة تسببت يف هذه املفاسد أكثر أ
فيهم عادة احلجاب كما يف اإلسالم لبقي بعض الستر قائمـا، ولكـن   
أوروبا تعادي احلجاب وال نفهم فلسفتهم هذه. وإن مل يرتدعوا عـن  
اإلصرار على ذلك فليشربوا اخلمور كما حيلو هلم؛ إذ تظهـر بسـببها   

تظلّ فوائد الكفارة بكثرة! ألن الذين يذنبون اعتمادا على كفارة املسيح 
باستمرار! ال أريد أن أطيل هـذا  وموازينهم تثقل بواسطة اخلمر كثريا 

. إننا خنـاف اسـتخدام األشـياء    خمتلفة الطبائع مقتضياتالنقاش ألن 
  املاء. بدال من النجسة حىت يف حالة مرض شديد دع عنك شرب اخلمر 

هنا أتذكّر قصيت القدمية وهي أنين مصاب بداء السكري منذ عـدة  
مرة يوميا، ويف بعض األحيان أتبول مئة مـرة   ٢٠أو  ١٥تبول سنني وأ
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أيضا يف يوم واحد. وبسبب السكّر يف البول أعاين أحيانا مـن مـرض   
احلكّة أيضا. وبسبب كثرة البول أُصاب بضعف شـديد. وذات مـرة   

فـال   كثرة التبـول، اقترح علي أحد أصدقائي أن األفيون يفيد لعالج 
ج. قلت له: أشكرك كثريا على مواساتك، حرج يف تناوله دف العال

ولكن لو بدأت بتناول األفيون لعالج السكري فأخشى أن يقول الناس 
مستهزئني بأن املسيح األول كان يشرب اخلمر، واملسيح الثاين يتعاطى 

  األفيون! 
فحني توكّلت على اهللا تعاىل يف هذا األمر مل جيعلين حمتاجا إىل هذه 

ما أعياين املرض خاطبين اهللا وقال ما مفاده: اُنظر، األشياء اخلبيثة. وكل
فقد شفيتك، وبالفعل شفيت يف احلال. فبناء على هذه األمور إنين واثق 

 �. كاذبون هم الذين يقولون بأنه ١من أن إلـهنا قادر على كل شيء
مل خيلق الروح وال ذرات األجسام. إم غافلون عن اهللا. يف كل يـوم  

روحا جديدة بالترقيات. لو مل   أنفسناجلديد وينفُخ يفرى خلقه انجديد 
يكن اهللا خالقا من العدم ملتنا وحنن أحياء. إنه لعجيب اإلله الذي هـو  
إهلنا، من هو مثيله أو نظريه؟ إن أفعاله لغريبة حقا. هل من أحد أفعالُـه  

                                                           
ومن خالل جتلِّيه، فهو ال يعبد  �ما مل يطّلع اإلنسان على وجود اهللا بواسطته  ١

اهللا بل يعبد أفكاره. إن عبادة اإلنسان أفكاره فقط ال تزيـل األدران الداخليـة.   
أن يطّلعوا عليه هؤالء الناس يريدون أن يصريوا آلـهة اإلله بأنفسهم إذ يريدون 

 بأنفسهم. منه. �
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مثل أفعاله؟ هو قادر على كل شيء ولكن حكمته متنعه أحيانا من فعل 
؛ فأقول على سبيل املثال بأنين مصاب مبرضني، أحـدمها بـاجلزء   معني

األعلى من اجلسد وهو الصداع والدوار وبرودةُ اليدين والقدمني نتيجة 
اخنفاض ضعط الدم وضعف النبض. والثاين باجلزء األسفل من اجلسـد  
وهو كثرةُ البول واإلسهال. وأعاين من هذين املرضني منذ عشرين عاما 

ويف بعض األحيان يتالشيان نتيجة الدعاء كأما زاال ائيـا، مث   تقريبا.
يعودان مرة أخرى. ذات مرة دعوت اهللا تعاىل ليزيل هذين املرضني متاما 
فتلقيت جوابا بأن هذا لن حيدث. عندئذ ألقى اهللا يف قليب أما أيضا من 

هما عالمات املسيح املوعود، ألنه قد ورد أنه سينـزل يف مهرودتني. ف
املهرودتان نفسهما. إحدامها على اجلزء األعلى من اجلسم والثانية على 
اجلزء األسفل منه، ألن معبري الرؤى كلهم متفقون على أنـه إذا رأى  

كـان   -وهو عالَم النبوة- يف عامل الكشف أو الرؤى داتاملهرو دأح
سـيح  املراد منها املرض. فلم يرِد اهللا تعاىل أن تنفصل عـين عالمـة امل  

  املوعود هذه. 
ال خيطرنّ ببال أحد أين مل أذكر هنا تعليم اإلجنيل، ألنه قد تقرر أن 
املسيح جاء لينفع بدمه فقط، أي ليظل املذنبون ينجون علـى الـدوام   
نتيجة موته، وإال فإن تعليم اإلجنيل أمر بسيط وهو موجود يف الكتـاب  

ء فقط، والعمل به ليس املقدس سلفا، فيمكن القول بتعبري آخر بأنه للريا
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مطلوبا. وهذا هو احلق. هل تعمل احملاكم بذلك؟ وهل يعمل القساوسة 
أنفسهم بذلك؟ هل يلتزم به عامة املسيحيني؟ غري أنه يعمـل حبسـب   

   !كفارة املسيح ودمه، وتستفيد منه أوروبا وأمريكا كلتامها
، ألنه ال إضافة إىل ذلك، من اخلطأ الكبري اعتبار تعليم اإلجنيل كامال

، بل يطيل غصنا واحدا بوجه بوجه صحيحيسقي شجرة فطرة اإلنسان 
غري مناسب ويقطع البقية. وال يريب اإلجنيل مجيع القوى اليت جاء ـا  
اإلنسان إىل هذه الدار الفانية. يتبني بالنظر إىل فطرة اإلنسان أنه أُعطي 

ال واحملـلّ؛  قوى خمتلفة ليستخدمها يف أوقات خمتلفة حبسب مقتضى احل
فمن مجلة أخالق اإلنسان خلق يشبه فطرة الشاة، وخلق آخـر يشـبه   
صفة األسد. فرييد اهللا تعاىل أن يصري اإلنسان شاة حبسب مقتضى احلال 

أن يكون كشاة دائما  �ويصبح أسدا مبقتضى حال أخرى. وال يريد 
ل أن يكون مثل األسد دائما ويف ك �ويف كل األحوال، كما ال حيب 

نائما كـل حـني أو    اإلنسان أن يبقى ال يريد �وكما أنه األحوال. 
 أن يظل عاكفا علـى األكـل أو أن    �يبقى مستيقظا دائما، وال يود

أن يركّز على قوة واحـدة   �يكف عن األكل ائيا، كذلك ال يريد 
من قواه الباطنية وحيسب القوى األخرى اليت أعطاه اهللا إياها لغوا؛ فإذا 

أعطاه قوة احللم والرأفة والعفو والصرب، فقد أعطاه أيضـا  هللا قد كان ا
قوة الغضب والرغبة يف االنتقام. فهل من املناسب أن يستخدم املرء قوة 
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واحدة مما وهبه اهللا تعاىل أكثر من املفروض ويفصل القوة األخرى عن 
فطرته كليا؟ فهذا جيلب االعتراض على اهللا بأنه أعطى اإلنسان بعـض  

قوى اليت ال تصلح لالستخدام، ألنه هو الذي خلق يف اإلنسان قـوى  ال
  خمتلفة. 

فليكن معلوما أنه ال توجد يف اإلنسان قوة سـيئة، بـل إن سـوء    
استخدامها جيعلها سيئة. فتعليم اإلجنيل ناقص للغاية إذ قد ركِّز فيه على 
 جانب واحد فقط. وإضافة إىل ذلك يدعي تعليمه أنه إذا لطمكم أحد

على خد فأديروا له اخلد اآلخر، ولكن ال يعمل حبسب هذا االدعـاء.  
فمثال ميكن ألحد أن يلطم قسا مث لينظر ماذا سيقوم به من إجـراءات  
بواسطة احملكمة. فما الفائدة من تعليم ال ميكن أن تعمل به احملاكم وال 

ى احلكمة القسس؟ التعليم احلقيقي هو تعليم القرآن الكرمي وهو مبين عل
ويراعي مقتضى احلال. فمثال يقول اإلجنيل أنه جيب أن تتلقوا لطمـات  
الناس دائما، وال تقاوموا الشر بأي حال، ولكن القرآن الكرمي يقـول  

جزاُء سيئَة سيئَةٌ مثْلُها فَمن عفَا وأَصلَح فَـأَجره علَـى   �مقابل ذلك: 
سنكم مثال أو فقأ عينكم فجـزاؤه   ؛ أي إذا آذاكم أحد وكسر١	اِهللا

وكان العفو يؤدي إىل نتيجـة   السيئةسيئة مثلها. ولكن إذا عفومت عن 

                                                           
 ٤١الشورى:  ١
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طيبة وإصالح، مبعىن أن يتوقف ارم عن ذلك يف املستقبل؛ فالعفو هو 
  اَألوىل يف هذه احلالة، وستنالون من اهللا أجرا على هذا العفو. 

ية كال األمرين وأُنـيط العفـو   انظروا اآلن، فقد روعي يف هذه اآل
واالنتقام باحلكمة ومقتضى احلال. هذا هو املسلك احلكيم الذي جيري 
عليه نظام العامل. العفو أو العقوبة حبسب مقتضى احلال هو احلكمـة  
بعينها. فكما ترون أننا ال نستطيع أن نأكل طعاما واحدا دائمـا بـل   

ذات التأثري احلـار حبسـب   ننوع األطعمة ذات التأثري البارد وأخرى 
مقتضى األمر، ونلبس ثيابا دافئة يف الشتاء ورقيقة يف الصـيف كمـا   
تقتضى الضرورة. كذلك إن حالتنا األخالقية أيضا تقتضـي التغيـر   
حبسبما يناسب. فتارة تقتضي املناسبة إظهار القوة؛ ولو أظهـر املـرء   

العفـو  الضعف عندها لفسد األمر، وتارة أخرى تقتضي الضـرورة  
والصفح، وإن إظهار الغضب عندئذ يكون سفالة حمضـة. فملخـص   
الكالم أن كل وقت وكل مناسبة تقتضي عمال حبسب مقتضى احلال. 
ومن مل يراعِ احلكمة ومقتضى احلال فهو حيـوان ولـيس إنسـانا،    

  ومهجي وليس متحضرا.
واآلن نتطرق إىل مذهب اآلريني لنرى ما تعليمـه عـن طهـارة    

وعن سلوكه احلسن. فليكن معلوما أن أقبح مبدأ من مبـادئ  اإلنسان 
نيوك" الذي سجله البانـديت دياننـد   الاآلريني وأدعاها للخجل هو "
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بكل جرأة يف كتابه "ستيارـ بركاش"، وعده تعليم الفيدا اجلـدير  
باالعتزاز. لو جعل األمر مقتصرا على األرامل ملا كانت بنا حاجة إىل 

كنه أبلغ هذا املبدأ املعادي لفطرة اإلنسـان منتـهاه   أن نتكلم فيه. ول
متاما وقال بأنه إذا كان للمرأة زوج ولكنه ال والعفة وخلع لباس احلياء 

يقدر على إجناب الذكور لعلّة جسدية فيه، وكان ينجب البنات فقط 
مثال أو ال يقدر على اإلجناب أصال لرقّة املين أو إذا كان كامرأة عقيم 

ادرا على اجلماع، أو تأخر إجناب األوالد الذكور لسـبب  وإن كان ق
من األسباب، فعليه أن جيعل زوجته يف احلاالت املـذكورة تضـاجع   

ولـدا مـن    ١شخصا آخر. وذه الطريقة يستطيع أن ينال أحد عشر
نطفة شخص آخر، مبعىن أن زوجته ستظل تضاجع شخصا آخـر إىل  

مفصال يف كتايب "آريـه   عشرين عاما تقريبا. وقد ذكرت هذه القضية
دهرم" مستشهدا بكتابه املذكور. احلياء مينعين من إيراد تلك التفاصيل 

  نيوك".الكلها يف هذا املقام. فباختصار، هذه العملية تسمى "

                                                           
إخضاع الزوجـة  أي -نيوك" الال أعرف على وجه التحديد هل أُمر يف مسألة " ١
ولدا فقط أو أكثر. لقد قرأت ذلك يف  ١١احلصول على ب -آخر شخصضاجعة مل

"ستيارـ بركاش" قبل مدة طويلة، ولكن مل أَعد أذكره لضعف الذاكرة. أرجو 
هم ئنسـا  جعلبناء على ريني أن خيربوا بذلك ألم حتما سيذكرونه جيدا من اآل

 . منه.ميارسنه كل يوم
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معلوم أن هذا املبدأ يستأصل الطهارة البشرية من جذورها، ويصم 
ة حبـال مـن   األوالد بوالدة غري شرعية. ال تقبل الفطرة اإلنسـاني 

األحوال وقاحةً بأن تكون لشخص زوجةٌ وقد سافر للزواج منـها،  
وزوجه أبواه ببذل مئات أو آالف الروبيات، فصارت عرض الزوج 
وحمل غريته ومدار عزته وشرفه كله، وزوجها حي يرزق مث تضاجع 
زوجته يف الليل شخصا آخر حبضوره، ويسود شخص آخر وجهه مع 

وج وهو يسمع األصوات ويفرح على أن ما جيري زوجته يف بيت الز
هو جيد، فترتكب هذه العملية غري املشروعة أمام عينيه دون أن تثور 

  غريته. 
 قولوا اآلن باهللا عليكم هل تقبل غرية أحد وقاحةً أن تضاجع زوجته

غريه حبضوره هو؟ انظـروا كيـف    -اليت تزوجها بكل سرور وجة-
على زوجته "سيتا"، مع أن "راون" كـان   أبدى "راجه رام شندر" غريةً

نيوك" المن الربامهة ومل يكن عند "سيتا" أوالد إىل ذلك احلني، وكان "
مع شخص من الربامهة جائزا حبسب هذا املبدأ. ولكن غرية "رام شندر" 
على زوجته احملصنة أدت إىل قتل "راون" وحرق "لنكا". والذي ال يغار 

وثـا؟ لقـد   على زوجته ال يستحق أن يدعى إنسانا. وملاذا ال يسمى دي
لوحظت هذه الغرية يف احليوانات أيضا. وقد لوحظ يف الطيور أن الطري 
أيضا ال جييز أن يقيم طري آخر عالقة مع أنثاه. فهل ميكن أن تقبل فطرة 
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اإلنسان السليمة هذا الفعل البعيد عن احلياء؟ مث يقول ديانند بأن هذا ما 
لكن ال يسعنا القبول بأن يكون يف الفيدا قـول مثلـه.   جاء يف الفيدا و

فتباهى البانديت ديانند كما شاء أمام اجلهالء، ولكن ليس بوسع كـل  
شخص أن ينال فضال علميا كامال ينري قلب اإلنسان. تكـون هنـاك   
بعض الكلمات ذات أوجه، فيختار اجلاهل معىن واحدا تسـرعا منـه   

ال يشعر بأن كالمه بعيد عن النباهـة   وجهال. ومن اضمحل فيه احلياء
والطهارة. ولكن هنا ينشأ سؤال طبيعي وهو: ملاذا أكّد البانديت ديانند 
على أمر خمجل مثله؟ وكيف جتاسر وكتب هذا التعليم القذر يف كتابـه  

  "ستيارـ بركاش"؟ 
فبقدر ما تأملت فيه أرى أن جوابه هو: أن البانديت ديانند بقـي   

فال يدرك معىن الغرية اليت يكنها شخص ومل يتزوج، ره عازبا طول عم
نبيل وغيور جتاه زوجته، لذا مل تدرك طبيعته الغرة ما يكتبه. مل يعـرف  

زوجام. بل هنـاك   هديانند أن ممارسي الدعارة أيضا يكنون غرية جتا
أناس يقيمون عالقات غري شرعية مع مومسات، ولكن حني يـرون أن  

معهم ضاجعت غريهم يستشيطون غضبا ويبتـرون  مومسة ذات عالقة 
أنفها أو يقتلوا يف معظم األحيان. فهل يقبل العقل واحلالـة هـذه أن   
تقوم امرأة شخص غيور من اآلريني ذه األمور ومع ذلك يقدر علـى  
مواجهة الناس؟ هذا املبدأ يتسبب يف انتشار الفاحشة الصرحية يف العامل، 
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ن إىل التدخل للحد من مبادئ سيئة مثلها، فيضطر املسؤولون احلكوميو
 ١"جل بروا"كما منعت احلكومة اإلجنليزية قهرا منذ بداية عهدها تقليد 

  . ٢وتقليد "سيت"
  اد ـأيضا صحيحة ألدت إىل الفس ٣كذلك لو عدت مسألة التناسخ

                                                           
١ ل بر "غانج" دون  تقليد هندوسي روا""ج لقون ولدهم البِكر يفحيث كانوا ي

 رمحة ويهلكونه. (املترجم)
انت وهو أنه إذا مات الزوج كانت جثته تحرق بالنار، وك تقليد هندوسي آخر ٢

 أرملته أيضا حترق نفسها إظهارا لإلخالص والوفاء لزوجها. (املترجم).

ما من مسألة أكثر بطالنا من التناسخ ألن أساسها خـاطئ ويثبـت    احلاشية: ٣
بطالا عند االختبار أيضا، كما هي باطلة من حيث طهارة اإلنسان. فمن واجب 

  اىل أيضا. العارف أن يعدها باطلة لكوا تعيب قدرة اهللا تع
أما بطالن أساسها فقد ورد يف "ستيارـ بركاش" أن الروح حتل يف بطن املـرأة  
حبيث تسقط على أوراق اخلضروات مع قطرات الندى وبأكل تلك اخلضـروات  
تؤكل الروح أيضا. ولكن هذا يستلزم أن الروح تسقط علـى األرض قطعـتنيِ،   

ة ألنه من الثابت واملتحقـق أن  فيأكل الرجل قطعة صدفة وتأكل املرأة قطعة ثاني
الولد ينال القوى واألخالق الروحانية من الرجل واملرأة على السواء وليس مـن  
أحدمها، فصار ضروريا أن يأكل كالمها تلك اخلضروات اليت عليها الـروح وال  
يكفي أن يأكل أحدمها. فهذا يستلزم تقسيم الروح بالبداهة. وألن تقسيم الروح 

  اسخ أيضا باطال.باطل فصار التن
أما بطالن هذه املسألة من حيث االختبار، فكما تولّدت األرواح املتنوعة دائمـا،  
ال ميكن يف تلك احلاالت كلها أن تتولد األرواح نتيجة الندى. فمثال نرى أحيانا 
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أن القمل تتولد يف الرؤوس، فبأي ندى تؤكل تلـك األرواح؟ كـذلك تتولـد    
مح، فبأي ندى تدخل تلك األرواح اليت يقع عددها احلشرات يف مستودعات الق

يف عشرات املاليني يف املستودعات ومن يأكلها؟ تتولد الديدان يف البطـون، ويف  
بعض األحيان تتولد يف الدماغ أيضا، وحبسب علوم الطبيعة تكون هنـاك آالف  

بة الديدان يف قطرة ماء واحدة، فبأي ندى تتولد تلك الديدان كلها؟ تقول التجر
نوعٍ من الديدان، إذ تسوس احلرير أيضا سوس وتنخر يف  بيوضبأن يف كل شيء 

اخلشب والغالل، ويف بعض الفواكه تتولد الديدان منذ بداية تكوينها. وبأي ندى 
تدخل الديدان يف التني الربي؟ وقد أثبت أصحاب التجارب أم يسـتطيعون أن  

ندى تأيت تلك العقـارب؟ مـن   آالف العقارب ببعض الطرق، فمن أي  ينتجوا
املؤسف أن عقلية البانديت ديانند السطحية أصابت اآلريني بأنواع الندم واخلجل. 
فقد رحل من هذه الدنيا سريعا بعد اإلدالء ذه البيانات اخلاطئة والسخيفة وترك 

  الذين سلكوا مسلكه عرضة للندم من عدة أنواع. 
يث الطهارة أيضا. فمثال عندما تولَد البنت مث انظروا ما أقبح مسألة التناسخ من ح

هل خترج معها قائمة ليعرف منها أا أم فالن أو جدة فـالن أو أختـه، فـال    
  يتزوجنها؟! 

كذلك إن مسألة التناسخ تعيب قدرة اهللا أيضا بشدة. إن اهللا تعاىل قادر علـى أن  
انت تتحـول  ينفخ روحا يف اخلشب أيضا إذا شاء ذلك، كما أن عصا موسى ك

إىل خشبة تارة وإىل حية تارة أخرى. ولكن إله اهلندوس ال ميكن أن يبقى إلـها 
يف حال كون األرواح أزلية، ألن الذي يدير أمور ألوهيته بدعم من اآلخرين لـن  

  تقوم أللوهيته قائمة، بل هي مهيأة لالنقراض على أية حال عاجال أم آجال. 
 جتري منذ عشرات ماليني السنني حبسب معتقد أما القول بأن دوامة التناسخ اليت

اآلريني فسببها يعود إىل ذنوب ارتكبها الناس يف أثناء والدات سابقة إمنـا هـي   
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ألن يف هذه احلالة سـيحدث ماليـني    ١نيوك"النفسه الذي أدى إليه "
كح الرجل امرأة كانت أمه يف احلقيقة أو جدته أو ابنته اليت املرات أن ين

ماتت من قبل مث ولدت وجاءت إىل الدنيا جمددا. فإذا كانت مسـألة  
صحيحة كان من واجب اإلله على األقل أن خيـرب املولـودة    التناسخ

اجلديدة أنه كانت هلا عالقة قرابة مع فالن وفالن يف الوالدة السـابقة  
  األمر إىل البغاء.حىت ال يصل 

إذ ال يصح ما ليكن معلوما هنا أن مسألة التناسخ باطلة من أساسها. 
بأن الروح تسقط على اخلضروات منقسمة يف  قيلإذا تفترضه جدال إال 

ليس دلـيال علـى   فالتفاوت يف املراتب  . أماقسمنيِ مث تؤكل كالطعام
أيضا. فجواب  التناسخ ألن هذا التفاوت يف املراتب يوجد يف اجلمادات

                                                                                                                              

فكرة واهية وعبثية وسخيفة للغاية وباطلة متاما من حيث جتارب العلوم الطبيعية. 
مثال تتولد من الواضح أن يف خلق األرواح أيضا نظاما إهليا ال يتغري وال يتبدل. ف

آالف احلشرات يف موسم األمطار، ويف أيام الصيف يتولَّد الذباب بكثرة هائلـة،  
فهل معىن ذلك أن الذنوب ترتكَب يف العامل يف تلك األيام دائما، فيحول النـاس  

؟ هذا، وهنـاك آالف األدلـة   الكبائر إىل الذباب واحلشرات نتيجة كثرة ذنوم
تبطل التناسخ، فعلى اآلريني أن يفكروا يف هذه األمور األخرى من هذا القبيل اليت 

 كلها بتدبر رصني. منه.
إن كثرة النيوك مضرة للنساء لسبب آخر أيضا وهو أن ذلك سيؤدي إىل غياب  ١

احلياء كليا، فلو ضاجعت املرأة غري زوجها لبضعة أعوام لتعودت على ذلك على 
 الدوام. منه.
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هذه الشبهة أن الذي نقصه شيء يوىف حسابه كامال يوم القيامة، والذي 
نال جزءا أكرب حوسب حينذاك. لذا كيف ميكن أن يكون التفـاوت  

  البسيط يف الدنيا الفانية دليال على التناسخ؟
نيوك" بأن يف املسلمني أيضا عادة " نكاح املتعة" الوالقول ردا على "

ال أدري ماذا يفهم السادة اآلريون من نكـاح املتعـة.    جواب غريب.
يف هـذا   فليكن واضحا أن اهللا تعاىل مل يعلّمنا يف القرآن الكرمي شـيئا 

سوى النكاح. غري أن فرقة يف مذهب الشيعة يعقدون قرانـا   اخلصوص
مؤقتا؛ أي إبقاء النكاح قائما إىل وقت معني مث يقع الطـالق، وهـذا   

ليس لديهم دليل على ذلك من كالم اهللا تعـاىل.  يسمونه متعة. ولكن 
بينمـا ال   ،ومع ذلك هو نوع من النكاح، وزمن الطالق فيه معـروف 

عالقة ملسألة "النيوك" بالطالق قط. إن عالقات الزوجني تنقطع كليـا  
بعد الطالق ويعترب كل من الزوجني أن اآلخر مات بالنسبة له. وزد إىل 

يف كل دين بسبب حاجة الناس إليـه.   ذلك أن مسألة الطالق موجودة
فقد سن هذا القانون يف الغرب أيضا. وأما االعتراض بـأن املسـلمني   
يعددون الزوجات فال عالقة له أيضا مع "النيوك"، إذ إن الراجـات يف  
اهلندوسية وكبارهم أيضا كانوا يعددون وال يزالون يفعلون. واالعتراض 

عقد يف السماء، يثبت غباوة املعترض  بالسيدة زينب �أن نكاح نبينا 
فقط. احلق أن نكاحات أنبياء اهللا ورسله تعقد يف السماء يف احلقيقة ألنه 
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يأمرهم بالنكاح قبل األوان ويوافق عليها. ما دام راهبكم يتوسـط   �
أفال حيق ذلك هللا؟ كان االعتراض يف حملـه إذا أنكـح اهللا    اويعقد قران

هرا دون أن يطلقها زوجها. أما إذا كان النكاح امرأة متزوجة من نيب ق
  بأمر من اهللا بعد الطالق فما وجه االعتراض عليه؟ رضا الفريقنيب

وإذا كان مساح املرء لزوجه مبضاجعة غريه يف حياته يعـادل عنـد   
اآلريني طالقَه زوجه نتيجة ارتكاا الفاحشة أو لسبب آخر، فاحلكم يف 

ثريا من املسلمني وغريهم يف هذا البلـد  ذلك سهل للغاية، ألن هناك ك
الذين يطلّقون زوجام مضطرين بسبب عدم االنسجام بني الطبـائع،  
فتصبح املطلقات كعضو مبتور وال تبقى أية عالقة بينهما. وإذا طلـب  
اآلريون فيمكننا أن يئ هلم عدة قوائم تضم املسلمني بل اهلندوس أيضا 

وقطعوا عالقام معهن كليا بسبب  الذين طلقوا نساء ذوات سلوك سيئ
هـؤالء   ١هذه املشاكل. كذلك على اآلريني أيضا أن يهيئوا لنا قـوائم 

النبالء واحملترمني من اآلريني الذين جعلوا زوجام يف حيام ميارسـن  
نيوك" وحصلوا على األوالد مبضاجعتهن اآلخرين. ولكن جيـب أن  ال"

                                                           
يف جريدة رسـالةً   -عله كان من مدينة فريوز بورل- قبل فترة نشر أحد اآلريني ١

نيـوك"، أو  الجاء فيها بأنه إذا كان أحد من اآلريني يرغب يف أن متارس زوجه "
كانت الزوجة بنفسها ترغب يف هذه العملية املقدسة، فلهم أن يتفقوا معه علـى  

ال؟ ذلك باملراسلة. وال ندري هل أُرسل اجلواب على طلبه من قاديان أيضـا أم  
  منه.
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أمساء األوالد الـذين ولـدوا    يقدموا مع هذه القائمة قائمة أخرى تضم
نتيجة النيوك ألننا نريد أن نعرف كم من اآلريني من قاديـان بوجـه   
خاص جعلوا زوجام ميارسن النيوك إىل اآلن، وإىل أي مدى شاركوا 
يف هذه العملية "املقدسة"، وكم منهم حصلوا على األوالد بعـد مـا   

ن هـذا العمـل   ؟ ألنه إذا كـا األجانبمسحوا لزوجام مضاجعة مع 
مستحسنا وجديرا باالعتزاز حبسب تعليم الفيدا املقدس فال بد أن يكون 

  كل واحد من اآلريني قد ساهم يف ذلك بل كان واجبا عليه أن يفعل. 
ليكن معلوما أن القرآن الكرمي يفرض تعليم احلجاب على الزوجات 

ا مـن أَبصـارِهم   قُلْ للْمؤمنِني يغضـو �نيوك" فيقول: المقابل تعليم "
  ـنم نضضغي اتنمؤلْمقُلْ لو *... مكَى لَهأَز كذَل مهوجفَظُوا فُرحيو

نهوجفُر فَظْنحيو نارِهصأَب	أي قل للمؤمنني رجاال ونساء أن يكفوا  ١
، وأن تكف النساء عن مسـاع  األجانب عن النظر إىل النساء والرجال

، وأن حيفظوا فـروجهم ألن  األجانبوات غري املشروعة للرجال األص
  ذلك أزكى هلم.

فكّروا اآلن أيها اآلريون بشيء من العدل أن القرآن الكرمي مينع حىت 
أو  أجـنيب وأن تنظر املرأة إىل رجل  أجنبيةمن أن ينظر الرجل إىل امرأة 

تسمع صوته بوجه غري شرعي، أما أنتم فتسمحون لزوجـاتكم بكـل   
                                                           

 ٣٢، ٣١النور:  ١
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سرور أن يضاجعن رجاال آخرين وتسمون هذه العملية باسـم الــ   
نيوك". ففكروا اآلن كم هو بعد شاسع بني هذين التعليمني. واألسف ال"

كل األسف أنه إذا اعترض عليكم من باب املواساة بأنكم ملاذا جتعلون 
نساءكم يرتكنب هذه الفعلة الشنيعة؟ قدمتم مسألة الطالق، وال تدرون 

جة إىل الطالق مشتركة يف العامل كله. واملرأة اليت قُطعت معهـا  أن احلا
ج فكأا قد ماتت بالنسبة إىل املطلِّق. فلو توقفتم عند حـد  اعالقة الزو

طالق نسائكم يف حال الضرورة، أي إذا عصـينكم أو خـالفنكم أو   
ارتكنب الفاحشة أو عادينكم بشدة، ملا وقع عليكم أي اعتـراض ألن  

الرجل واملرأة إمنا هي للمحافظة على التقـوى والطهـارة.    العالقة بني
والزوجان يتعاونان للمحافظة على الدين والطهارة وكل واحد منـهما  
يكون صديقا صدوقا ووفيا وخملصا لآلخر، وإن مل تبق بينهما العالقـة  
الطيبة اليت هي اهلدف احلقيقي من النكاح فما احلل سـوى الطـالق؟   

 نا بل تتحـول إىل شـيء   عندما تتآكل سمثال وتؤمل كثريا ال تعود سن
خبيث وال بد من قلعها حىت ال تصبح احلياة مرة كما جـاء يف بيـت   

فارسي: "عندما تصاب سهاف سوسك بالن١يا صديقي." اقلع  
  

                                                           
احلق أن الطهارة اإلسالمية هي اليت شعرت بضرورة الطـالق، وإال فالـذين    ١

 يعيشون كالديوثني يرون أنه ال حاجة إىل الطالق مهما فعلت نساؤهم. منه.
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        الثالث:الثالث:الثالث:الثالث:
المسيحية أو  أي ،الثالثة أي من األديان

الهندوسية أو اإلسالم، يرشد إلى اإلله الحق 

  يه عيانا وال يكتفي بالقصص فقطوير

فليكن واضحا أن الغرض احلقيقي من اختيار الدين هو أن ينال املرء 
يقينا كامال باهللا الذي هو منبع النجاة وكأنه رآه بأم عينيـه، ألن روح  
  لك اإلنسان. وال يسع اإلنسان أن جيتنب سـم الذنب اخلبيثة تريد أن

بيقني تام باهللا الكامل واحلي،  مل حيظَالذنب الفتاك حبال من األحوال ما 
وما مل يعلم أن اهللا الذي يعاقب ارم ويرزق املتقـي سـعادة دائمـة    
موجود. يالحظ كل يوم وبوجه عام أن اإلنسان عنـدما يسـتيقن أن   
الشيء كذا قاتلٌ ال يقترب منه. فمثال ال يتناول أحد السم قصـدا، وال  

؛ فلماذا إذًا عمدا يده يف جحر حيةيقف أمام أسد مفترس، وال يدخل 
يرتكب الذنب عمدا؟ السبب يف ذلك أنه ال حيظـى بـيقني كيقينـه    
باألشياء املذكورة آنفا. فالواجب األهم واألول على اإلنسان هـو أن  
يوقن باهللا وخيتار دينا حيصل بواسطته على اليقني لكي خيشى اهللا وجيتنب 

ا اليقني؟ هـل بواسـطة   الذنوب. ولكن كيف ميكن احلصول على هذ
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القصص واحلكايات البحتة؟ كال. هل ميكن ذلك بأدلة عقلية مبنية على 
  الظن فقط؟ كال. 

 فليكن واضحا أن هناك سبيال وحيدا للحصول على اليقني وهـو أن 
، ويسـتيقن  �اخلارقة للعادة بواسطة مكاملته  ١يرى اإلنسان آيات اهللا

رة، أو ميكث يف صحبة شخص جبربوته وقدرته من خالل جتاربه املتكر
  بلغ هذه الدرجة. 

واآلن أقول بأنه ما من مسيحي وال أحد من اآلريني حائز على هذه 
، وليس يف أيديهم إال القصـص البحتـة، وكلـهم    من املعرفة الدرجة

هللا احلي. إن إلـهنا احلي والقيوم احلية  تجلياتالحمرومون من مشاهدة 
بكلمات مليئة  ادعوه وهو جييبننشيئا و سألهنكما يتكلم الناس.  ايكلّمن

عـن   �بالقدرة. ولو طالت هذه السلسلة إىل ألف مرة ملا أعـرض  
اإلجابة. ويظهر يف كالمه أمورا غيبية غريبة ويري مشـاهد القـدرة   
اخلارقة للعادة لدرجة جيعل املرء يستيقن بأنه هو الذي جيب أن نناديـه  

، وحيل مشاكل عويصة. ويحيي إلـها. جييب الدعوات ويخرب بإجابتها
                                                           

تظل تتحقق أمام أعني اجليل الثاين كمعجـزات   من الدنيا نيب خالإن نبوءات  ١
فترة من الزمن بعد زمن نبوته. ولكن هذا املشهد ال يدوم إىل  إىلن القلوب ئمطَتو

باملعىن احلقيقي. وإمنا ميكـن   ورعامدة طويلة. والقصص البحتة ال جتعل اإلنسان 
ملن يتبع خطا واحدا أن يزدادا تعصبا لقومه ويكون سليط اللسان كشخص شرير، 

  أكلها. منه.ولكن ال ميكن أبدا أن تتطرق إىل قلبه طهارة صادقة تؤيت
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املرضى شبه األموات نتيجة كثرة الدعاء. وبكالمه يخربين بإراداته كلها 
قبل األوان. اإلله احلق هو ذلك اإلله الذي هو إلـهنا، ويثبـت لنـا   

مستقبلية أنه هو إلـه األرض والسماء. هو  أحداثًابكالمه الذي يشمل 
أيضـا   حافظطاعون، وسأك من موت الحافظالذي خاطبين وقال: سأ

  مجيع هؤالء الذين ميكثون يف دارك بالتقوى والورع. 
من ذا الذي نشر يف هذا الزمن إهلاما مثله سواي، وأكّد على محايـة  
اهللا لنفسه ولزوجه وألوالده وجلميع الصلحاء الذين يسكنون داره؟ لقد 
ظهرت على يدي ما يقارب مئة ألف آية، واآلريون مثل الله شـرمبت  
والله مالوا مل أيضا من السكان احملليني شاهدون على أكرب جزء منها. 

  ١ا ديـن م إياهوإن أنكروا ذلك سأبني هلم يف كتيب منفصل هل رفضه

أم تعنت حبت. إن قول الزور خشية القوم أسوأ من أكل النجاسـة. مث  
القوم أيضا ليس خارجا عن نطاق هذه الشـهادة، بـل إن بانديتـهم    

                                                           
إهلا  أيضا قومهم واأرى أن بذاءة لسان اآلريني يف تزايد يف هذه األيام، وقد اختذ ١

إضافة إىل اآلهلة املذكورة يف الفيدا. أعلم يقينا أنه قد حان األوان ليري اهللا احلـي  
 ٦والقيوم قدرته من السماء يف تأييد احلق. لقد علموا ضعف إلـه الفيدا بتاريخ 

ارس ولكن هذا اإلله اجلديد قد أنساهم ذلك احلدث. أية آية يطلبوا مين آذار/م
اآلن؟ عليهم أن يتحدوا علنا. مث سريد اهللا على حتديهم كما يشاء فهو على كـل  
شيء قدير. االستهزاء باهللا وبوحيه ليس جيدا. مع أن الفيدا ليس كالم اهللا حبسب 

 ليهم أن يروا ويتبينوا وال يستهزئوا. منه. قوهلم، ولكن كالم اهللا ينـزل علي؛ فع
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قد جعل اجلميع شهودا مبوتـه، فمـا حقيقـة املسـكينني      "شجاعال"
  "شرمبت" و"مالوا مل"؟

اعلموا أنه قد ظهرت نبوءة عظيمة أخرى عن الطاعون، وهي أنـين  
نشرت قبل ستة أعوام أو سبعة يف أحد كتيب بإهلام من اهللا أن كثريا من 

ـ  د الناس سينضمون إىل مجاعيت نتيجة الطاعون. وهذا ما كان متاما؛ فق
انضم إىل مجاعيت أكثر من عشرة آالف شخص خشية الطاعون. لقـد  
شبه اهللا تعاىل مجاعيت بسفينة نوح، فال يزال الناس يركبوا. وقد ركب 
سفينة نوح السباع والبهائم خائفة، وليس أن نوحـا اصـطادها مـن    
الفلوات كالصيادين بل ركبت السفينة بنفسها خائفة علـى حياـا.   

  س من كل نوع هذه السفينة أيضا خائفني.كذلك يركب النا
امسعوا يا سكان األرض مجيعا، اسألوا اآلريني واملسيحيني مث قولـوا  
عدال وإنصافا هل يف أيديهم شيء سوى قصص قدمية وبالية؟! وهلـذا  
السبب اختذت فرقة منهم إنسانا إلـها، مع أنه ال يفوقين يف شيء، بل 

إلــه املسـيحيني   ا هـو  أكثر. هذ لو رآين لوجد نِعم اهللا تعاىل علي
  الزائف.

أما اآلريون فقد اخترعوا من عند أنفسهم إلـها افتراضيا وضـعيفا   
كإنسان ال يقدر على خلق األرواح وذرات األجسام. لو كـان هلـم   

 الضعف البشـري نصيب من قدرات اهللا املتجددة لعلموا أنه بريء من 
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خلقُهـا؟   �ر عليه وقادر على كل شيء. ما حقيقة الروح حىت يتعذ
خلقُها؟ يف األرواح هنـاك   �وما حقيقة الذرات حىت يستحيل عليه 

أرواح أخرى، ويف الذرات هناك ذرات أخرى، واهللا خالقها مجيعا. فهو 
خيلق باستمرار أشياء متجددة، أحيانا مبشيئته، وأحيانا أخرى اسـتجابة  

و فهو أعمى كما ألدعية عباده املقبولني عنده. ومن مل يره على هذا النح
. أي ١	من كَانَ في هذه أَعمى فَهو في اآلخـرة أَعمـى  �: �يقول 

الذي مل يره يف هذا العامل لن يراه يف ذلك العامل أيضا، وسيكون أعمى 
تنال يف هذا العامل، وحياة اجلنـة   �يف كال العالَـمني. األعني لرؤيته 

  تبدأ من هذا العامل نفسه.
ات اليت نشرها اآلريون لشن اهلجمات علي اعترضوا فيهـا  اإلعالن

على بعض نبوءايت أيضا لقلة فهمهم. يقولون بأنه كانت هناك نبـوءة  
بوالدة االبن يف األيام الراهنة أو قبلها ولكن ولدت بنت. فيكفي القولُ 
يف اجلواب بأم لو قرأوا كتيب واختاروا طريق األمانة ملا أثاروا اعتراضا 

ه أبدا. ال أذكر إهلاما حمتواه بأن ابنا سيولَد اآلن حتما بال فصل. إذا مثل
يكفـي   "لعنة اهللا على الكاذبني"كانوا يذكرونه فليقدموه وإال فإن قول 

  جوابا مين. 

                                                           
 ٧٣اإلسراء:  ١
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لقد نشر اهللا تعاىل نبوءة عن القيامة يف مجيع الكتب. اآلريون أيضـا  
بوءة إىل اآلن بل عدد يعتقدون بالقيامة الكربى ولكن مل تتحقق تلك الن

السكان يف الدنيا يزداد يوما فيوما. األماكن اليت كانت فيها الفلـوات  
والرباري من قبل ترى فيها اآلن مدنا، ولكن هل ميكن القول بأن النبـأ  
كان باطال؟ بل احلق أن حتقّق كالم اهللا يكون منوطا مبوعد فيتحقق يف 

حتققها أحيانا بسبب التوبـة   موعده املناسب. أما نبوءة الوعيد فيتأخر
عنـد   على وقاحة اإلنسان من أن يكـذب والرجوع إىل احلق. ما أدلَّ 

توجيه االعتراض! كذلك كان االعتراض على النبوءة عن موت عبد اهللا 
آم يف حمله لو مت قبله وكان هو حيـا إىل اآلن، ألن اإلهلـام كـان    

ولكنه استفاد مـن  يتلخص يف أن ميوت الكاذب مذهبا قبل الصادق. 
الشرط اإلهلامي لبضعة أيام مث مات حبسب النبوءة. وقد تراجـع عـن   
جتاسره يف جملس حبضور سبعني شخصا تقريبا كان نصفهم مسـيحيني  

إىل اية ميعاد النبوءة، فأُعطي مهلة. كانت املهلـة   وباكيا وظل خائفا
 اية املطاف. حبسب شرط من اهللا ومذكورة يف اإلهلام. مث دعاه القرب يف

ولكنين أستغرب ملاذا يقدم اآلريون قصصا أخرى دون مربر؟! وملـاذا  
 ينسون ذه السرعة ما جرى هلم؟! وملاذا ال يستفيدون من النبوءة عـن 

ليكهرام؟! افتحوا كتابه وانظروا أنه نشر عين إعالنا أن اإللـه   البانديت
. وقد سيهلك باهليضة يف غضون ثالث سنوات أخربه أن هذا الشخص
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نشرت أنا أيضا يف كتب عديدة بإهلام من اهللا أن ليكهـرام سـيهلك   
مقتوال يف غضون ست سنوات ويكون يوم قتله مقرونا بيوم العيد، وبعد 
فترة سيتفشى الطاعون يف هذا البلد. فتحققت كل هذه األمور. فارحتل 

آذار/مـارس تاركـا    ٦ليكهرام من هذا العامل يف  "الشجاع" بانديتكم
  كم عرضة للخجل. إيا

انظروا، كيف ثبت صدق إلـه اإلسالم وغلبته. إذا كان ذلك عمل 
اإلنسان فلماذا مل تتحقق نبوءة ليكهرام؟ أسأل اآلريني بكل أدب: هل 
النبوءة اليت تنبأ ا عين ليكهرام بأن هذا الشخص سيموت باهليضـة يف  

جـز إلـه   غضون ثالث سنوات كانت من اهللا يف احلقيقة؟ فلماذا إذًا ع
ليكهرام عند هذه املواجهة؟ أما إذا كان البانديت قد كذب وافتـرى  
على اهللا فهل جيوز بناء النصب التذكارية ملن افترى على اهللا؟ انظـروا  
  كيف حتققت نبوءة إلـهنا بكل جالء يف هذه املواجهة؟ ولقد كتبـت

ولكن أنه جيب على اآلريني أن يدعوا إلـههم جمتمعني إلنقاذ ليكهرام، 
إلـههم مل يستطع ذلك. واآلن ننهي كالمنا هنا. والسالم على من اتبع 

  اهلدى. 
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  الخاتمة

  في الرد على بعض اعتراضات اآلريين 

إذا نظر اإلنسان بنظر العداء ناويا الطعن فقط دون تفكـري رصـني   
مدعاة لالعتراض يف نظـره.   -مهما كان واضحا وجليا -لصار األمر

يني إذ ال يهتمون خبجل يصدم قلب كلّ من كانـت  هذه هي حال اآلر
  عنده مسحة من احلياء عندما يثبت أن اعتراضه خاطئ وبال أصل. 

امسعوا اآلن، فقد أثاروا اعتراضات أثريت دائما مبحض اجلهل علـى  
دين مقدس وكامل مثل اإلسالم. واآلن ننقل االعتراضات اليت وجهوها 

م وبذلك أثبتوا ٢٨/٢/١٩٠٣ديان بتاريخ إىل اإلسالم يف جلستهم يف قا
  ما آلت إليه حالة تعنتهم وجهلهم وبغضهم بغري حق. 

  االعتراضات

) املسلمون يسيئون إىل اهللا تعاىل باعتقادهم أنه جالس على عرش ١(
حيمله أربعة مالئكة، وهذا يثبت أن اهللا حمدود وليس قائما بذاتـه. وإذا  

ا حمدودا وهو ليس حاضرا وموجودا يف كان اهللا حمدودا كان علمه أيض
  كل مكان. 
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  وابــالج

يا أيها السادة، ال يعتقد املسلمون أن العرش شيء مادي وخملـوق  
جيلس اهللا عليه. اقرأوا القرآن من البداية إىل النهاية لن جتدوا فيـه أن  
العرش شيء حمدود وخملوق. لقد قال اهللا يف القرآن الكـرمي مـرارا   

خالق كل شيء له وجود؛ فيقول بأنه هـو خـالق    وتكرارا بأنه هو
األرض والسماء واألرواح وكافة قواها. وبأنه قائم بنفسه وكل شيء 

، وكل ذرة وكل شيء موجود خلقُه هـو. ومل يقـل يف أي   هقائم ب
مكان بأن العرش أيضا شيء مادي خلقته. وإذا استخرج أحـد مـن   

وخملوق سأعطيه ألف  اآلريني من القرآن الكرمي بأن العرش شيء مادي
روبية جائزةً قبل أن يغادر قاديان. أقول حلفا بـاهللا الـذي احللـف    
الكاذب به فعل امللعونني بأين سأسلِّم له ألف روبية فور اسـتخراجه  
تلك اآلية من القرآن الكرمي. وإال أقول بكل أدب بأن الذي يفتـري  

  على اهللا سيكون حمل لعنة. 
ا االعتراض هو أن العـرش شـيء   من الواضح اآلن بأن أساس هذ

بقي اعتراض. يقول اهللا  فمامنفصل جيلس اهللا عليه. وملا مل يثبت ذلك 
بصراحة بأنه موجود على األرض ويف السماء أيضا وليس جالسا على 
شيء معني بل هو قائم بذاته، وحيمل كل شيء وحميط بكل شيء. ال 

و سادسهم. وما يكون ثالثة إال وهو رابعهم، وال يكون مخسة إال وه
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، ١	أَينما تولُّوا فَثَم وجه اِهللا�من مكان إال ويوجد اهللا فيه. مث يقول: 
وبأنه أقرب إليكم من حبل الوريد، وهو األول واآلخر وهو الظـاهر  

وإِذَا سأَلَك عبادي عني فَإِني قَرِيب أُجِيب دعوةَ �والباطن. ويقول: 
اعِ إِذَا دالدانع	٢إذا سألك عبادي عن مكان وجودي فاجلواب  . أي

هو أين قريب، وما من أحد أكثر مين قربا. فالذي يدعوين مؤمنـا يب  
أجيب دعوته. مفتاح كل شيء بيدي، وعلمي حميط باجلميع. أنا الذي 

  أمحل األرض والسماء، وأنا الذي أمحلكم يف الرب والبحر.
الكرمي، ويعرفها كـل صـغري   كل هذه اآليات موجودة يف القرآن 

وكبري من املسلمني ويقرأها. ومن أراد فليأتنا وليسألنا اآلن. هل عدم 
هذه اآليات وتوجيه االعتراض بسبب استعارة فقط هو أمانة  استيضاح

مذهب اآلريني؟ أي مسلم يف العامل حيسب اهللا حمدودا أو ينكر علمـه  
القرآن الكرمي قط أن مالكا الواسع وغري احملدود؟ اعلموا أنه مل يرد يف 

ما حيمل اهللا تعاىل بل ورد مرارا أن اهللا حيمل كل شيء. غري أنه قـد  
ورد يف بعض اآليات على سبيل االستعارة أن املالئكة حيملون عـرش  

هنا ل عاقل أن يفهم فلكاهللا الذي ليس شيئا ماديا وخملوقا يف احلقيقة. 
 عسى أن حيمله املالئكـة؟  ، فماذاما دام العرش ليس شيئا متجسداأنه 

                                                           
 ١١٦البقرة:  ١
 ١٨٧البقرة:  ٢
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فال بد أن تكون هذه استعارة، ولكن اآلريني مل يفهموا هذا األمر ألن 
  اإلنسان يعمى بسبب أنانيته وتعنته. 

واآلن امسعوا احلقيقة، أال وهي أنه كلّما اسـتخدمت يف القـرآن   
الكرمي كلمة "عرش" كان املراد منه عظمة اهللا وجربوته وســموه.  

لعظمة  ١يف عداد املخلوقات. وهناك أربعة مظاهر �نفه لذلك مل يص
                                                           

إن هللا أربع صفات وبواسطتها تالحظ شـوكة الربوبيـة الكاملـةُ،    : احلاشية ١
ويتراءى بالكامل وجه ذلك اإلله األزيل واألبدي. فقد بين اهللا تعاىل هذه الصفات 

تعليمـا لإلقـرار    -ليؤمنوا به معبـودا - عطى الناساألربع يف سورة الفاحتة، وأ
أي يا ربنا املتصف بأربع صفات نعبـدك   	إِياك نعبد وإِياك نستعني�بكلمات: 

وحدك ألن ربوبيتك حميطة بكل العاملني، ورمحانيتك حميطـة بكـل العـاملني،    
طة بالعاملني كلها، ورحيميتك حميطة بالعاملني كلها ومالكيتك بيوم الدين أيضا حمي

  وال شريك لك يف حسنك هذا وإحسانك لذا ال نشرك يف عبادتك أحدا. 
فليكن واضحا اآلن أن اهللا تعاىل عد يف هذه السورة هذه الصفات األربع مظهـرا  
أمتّ أللوهيته. وقد استنتج من هذا الذكر فقط أن اإلله الذي ميلك هذه الصـفات  

واحلق أن هذه الصفات األربع كاملة من كـل   األربع هو وحده يستحق العبادة.
الوجوه وحتيط بكافة مقتضيات األلوهية وشروطها إحاطة الدائرة ألا تتضـمن  
ذكر صفات اهللا االبتدائية، وتشمل الرمحانية والرحيمية يف الزمن األوسط أيضا، مث 

اهللا  ذُكرت صفة اازاة أيضا للزمن األخري. واحلق أنه ليس هناك فعل من أفعـال 
تعاىل خيرج عن نطاق هذه الصفات األربع مبدئيا. فهذه الصفات األربـع تـري   
صورة اهللا كاملة. إن معىن "استوى على العرش" حقيقةً هو أنه عندما جتلت هذه 
الصفات اإلهلية بعد خلقه العامل، استوى اهللا على العرش؛ مبعىن أنه مل تبق صفة من 
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لّـت الصفات كلها بالتمام والكمال. كما صفاته خارج مقتضى األلوهية بل جت
عندما جيلس امللك على عرشه تتجلّى شوكته بالكامل. فمن ناحية يصدر األمـر  

وهذه هي - بإعداد أسباب متنوعة لسد احلاجات امللكية، فتتم على جناح السرعة
ومن ناحية ثانية يغنى احلضور كلهم باجلود والسـخاء نتيجـة    -الربوبية العامة

امللكي دون أي عمل منهم. ومن ناحية ثالثة يـزود القـائمون باخلدمـة     الفيض
بأساليب وأشياء مناسبة إلمتام خدمام. ومن ناحية رابعة يفتح بـاب الثـواب   

غريه. فهذه الصفات األربع تستلزم االسـتواء   عتقوالعقاب، فيضرب عنق أحد وي
ات األربعة يف العامل هو املراد من على العرش دائما. فإن تنفيذ اهللا تعاىل هذه الصف

  االستواء على العرش. 
مالئكة العرش؟ فجوابه أن هناك أربعة مالئكـة   أربعةأما السؤال: ما معىن محل 

موكَلون ذه الصفات األربع ويظهروا يف العامل. وحتت إمرم تعمل أربعة جنوم 
ا باسم اآللـهة. فهم ينشـرون  تسمى "أرباب النوع األربعةُ" وقد مسيت يف الفيد

حقيقة هذه الصفات األربعة يف العامل وكأم حيملون هذا العرش الروحاين. كان 
الوثنيون يعتقدون بكل وضوح كما يتبني من الفيدا بأن هذه الصـفات األربـع   
ميلكها اآللـهة بشكل دائم، لذلك جاء فيه مدحها والثناء عليها بكثرة وطُلـب  

ات. فقد وضح اهللا تعاىل على سبيل االستعارة أن هذه اآللــهة  منها حتقيق املراد
األربعة اليت حيسبها الوثنيون معبودا هلم ليست خمدومة بل هي خادمة وحتمل عرش 
اهللا تعاىل، أي تظهر كاخلدام صفات اهللا تعاىل هذه من خالل مرآا. واملراد مـن  

العرش هو مستلزمات صفات االستواء على العرش كما بي نت من قبل. لقد كتبت
قبل قليل بأن معىن الرب هو اإلله. فقد بدأ القرآن الكرمي من سورة جاء فيهـا:  

�نيالَمالْع بِهللا ر دمالْح	أي احلمد والثناء كله هللا الذي هو إلـه العاملني كلها.  
ال هو وحده رب العاملني ورمحن العاملني ورحيم العاملني ومالك جزاء العـاملني،  
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يساويه إلـه قط. وألن ظاهرة عبادة اآللـهة كانت منتشرة على نطاق واسع يف 
زمن نزول القرآن الكرمي وكان اإلغريق يسمون كل إلـه "رب النوع"، وكانت 
كلمة رب النوع معروفة يف اهلند كاسم اإللـه لذا توجه كـالم اهللا تعـاىل أوال   

 	الْحمد ِهللا رب الْعالَمني�تعاىل:  وقبل كل شيء إىل تلك اآللـهة الزائفة فقال
أي هو إلـه العاملني كافة وليس إلـه عالَـمٍ واحد أو عالَـمنيِ اثنني فقط لذا 
جيب عبادته ومحده والثناء عليه وحده. واحلمد والثناء على غريه خطأ. وبـذلك  

ة األربعة مجع اهللا تعاىل يف نفسه كل الصفات اليت جعلها الوثنيون خاصة باآللـه
نفسه وحده منبع تلك الصفات. كان الوثنيون يعتقدون أيضا منـذ قـدمي    دعو

الزمان أن صفات اهللا املبدئية أي تلك اليت هي أصل الصفات كلها هي أربع فقط، 
أي اخللق والتزويد بأسباب مناسبة، مث نصرة العاملني لتقـدمهم، مث اجلـزاء يف   

ت األربع إىل أربعة آلـهة. فبناء على ذلـك  اآلخرة. فكانوا ينسبون هذه الصفا
اختذ قوم نوح أيضا أربعة آلـهة. ومن منطلق هذه الصفات كان الوثنيون العرب 
أيضا قد اختذوا أربعة آلـهة هي الالت ومناة والعزى وهبل. وكانوا يزعمون أن 
 هذه اآللـهة األربعة تقوم بعملية التربية يف العامل كل حبسـب أسـلوا وهـي   

ليقَربونا إِلَـى  �شفيعتهم وهي اليت توصلهم إىل اهللا تعاىل. هذا ما يتبني من اآلية: 
  .)٤(الزمر:  	اِهللا زلْفَى

وكما قلت من قبل بأن الفيدا أيضا يدعو إىل املدح والثناء علـى هـذه اآلهلـة    
لدت األربعة. مع أن الفيدا يذكر آلـهة أخرى أيضا ولكن اآللـهة املبدئية اليت و

فقط ألن املهمـات   ةهي أربع ،منها كل اآللـهة، أو قولوا إن شئتم بأا فروعها
أيضا، أربع. فهدف القرآن الكرمي األولُ هو أن يقضي على آلـهة الفيدا وآلـهة 
األديان األخرى كلها ويبني أا من أخطاء الناس إذ اختذوا أشياء أخرى آلــهة  

ذه الصفات األربع خاصة باهللا تعاىل. وتلـك  أي أرباب النوع. وليبني أيضا أن ه
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 وتسمى املالئكةُ أيضا-  تعد أربعة آهلة حبسب الفيدااليت اهللا وجربوته 
وهي: السماء اليت تسمى "إندر" أيضا. مث  - يف مصطلح القرآن الكرمي

اإلهلة الشمس، والقمر واألرض. فهذه اآلهلة األربعة كما ذكـرت يف  
، حتمل صفات اهللا األربع اليت هي املظاهر األمت جلـربوت  ابكتهذا ال

اهللا وعظمته واليت تسمى العرش بتعبري آخر، أي تـجلِّيها على العامل. 
وال حاجة إىل شرح أكثر إذ قد بيناها بالتفصيل آنفا. وقـد ورد يف  

  القرآن الكرمي أن للمالئكة ثالثة أنواع:
  األرواح.  ) ذرات األجسام األرضية وقوى١(
  ) قوى السماء والشمس والقمر واألرض اليت تعمل باستمرار.٢(

                                                                                                                              

اآللـهةُ اليت ال حياة فيها حتمل كاخلدام عرش هذه الصفات األربع. نِعم ما قال 
  قائل: 

  "احلمد يليق بك وحدك، أي باب يذهب املرُء إليه فهو بابك."
ألن إذًا، هذا االعتراض الذي يثريه اآلريون دائما إمنا يقع على فيدام يف احلقيقة، 

املسلمني يعبدون اإلله الذي هو معبود حقيقي، ولكن اآلريني يعتربون اآللــهة  
. بـل هـي   إهلا عرش صفات اهللا األربع كاخلدامعلى رؤوسها الزائفة اليت حتمل 

خادمة اخلدام ألن هناك قوى أخرى مسيطرة عليها، وهي املالئكة الذين يبقـون  
يف مصطلح الشرع جربيل ومنـهم مـن   قوة تلك اآلهلة قائمة. ومنهم من يسمى 

يسمى ميكائيل وغريه يدعى عزرائيل وآ خر إسرافيل. إن أتباع سـناتن دهـرم   
 يعتقدون باملالئكة من هذا النوع أيضا ويسموا "جم". منه.
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) القوى العليا فوقها اليت تسمى جربيل وميكائيـل وعزرائيـل   ٣(
"جم" يف الفيدا. ولكن املراد من املالئكة هنا هي  سميتوغريهم وقد 

اآلهلة األربعة، أي السماء والشمس وغريمها اليت حتمـل صـفات اهللا   
ع. وقد سميت هذه الصفات نفسها "العرش" بتعبري آخر. يعترف األرب

الفيدات هؤالء الذين  علماءالفيدا أيضا ذه الفلسفة، ولكن ما أغرب 
  ينكرون أيضا مسألة هم متمسكون ا! 

فباختصار، إن آلـهة الفيدا األربعة هذه، أي السـماء والشـمس   
بيـة والرمحانيـة   والقمر واألرض، حتمل عرش اهللا أي صـفته الربو 

والرحيمية ومالكية يوم الدين. كلمة "املالئكة" الـواردة يف القـرآن   
الكرمي تفيد العموم؛ فكل ما خيضع ألمر اهللا هو مالكه. إذًا، كل ذرة 
يف العامل مالك اهللا ألا ختضع ألمره وتطيعه. وإذا مل تكن كل ذرة من 

األرض فكيـف خلـق اهللا أجـرام     �ذرات العامل خاضعة ألمره 
والسماء؟ هذه االستعارة اليت ذكرتها توجد يف كالم اهللا اسـتعارات  
كثرية مثلها وحتتوي على علم لطيف ودقيق وحكمة دقيقة جدا. وإن 
مل يرتدع أحد عن جهله اآلن أيضا فله أن خيتار أي اعتـراض يشـاء   

وإال فال يثبت من لمليوجهه إىل اإلسالم مث ليسمع جوابه بالصرب واحل .
ثل هذه االعتراضات إال أن املعترض جيهل حقيقة األمر وقلبه ملـيء  م

بالتعنت وليس له هدف إال التحقري فقط. الدين علم ويضم يف طياتـه  
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أسرارا. فهل من الضروري أن تثار ضده اعتراضات مبحض االفتـراء؟  
هـي  إمنـا  وإال فاملسلمون أحق بالقول بأن اآلهلة اليت قدمها الفيـدا  

ر والنار واملاء واألرض وغريها من األشياء املخلوقة كلها الشمس والقم
حمدودة وخملوقة وال حياة فيها. لذا إن إلـه السادة اآلريـني لـيس   

  حمدودا فقط بل ميت أيضا فال يستطيع أن يسمع نداءهم وال جييب. 
واإلله الذي مل خيلق شيئا ال بد من عده حمدودا على أيـة حـال،   

ن هناك مدينة تسكنها األرواح والـذرات واإللـه،   فقولوا إن شئتم أ
فتقطن األرواح يف إحدى حاراا ويف حارة أخـرى تسـكن ذرات   
األجسام ويف زاوية حارة ثالثة يقطن اإلله، ألنه ال ميكن لإلله أن يقحم 
نفسه بني األشياء اليت هي أزلية وهلا وجود مستقل. هل ميكـنكم أن  

لفرق بينكم وبني اإلله من حيث األزلية فكّروا ما ا كل مكان؟حتيطوا ب
ومن حيث غري املخلوقية؟ وأنى له أن يقحم نفسه يف غريه. وبـذلك  
صار إلـهكم حمدودا تلقائيا، وبسبب كونه حمدودا صار علمه أيضـا  
حمدودا. ولكن هل ألحد أن حيسب حمدودا ذلك اإلله الذي يقدمـه  

وبه حتيا، وبأن كل ذرة  القرآن الكرمي ويقول عنه بأنه روح كلّ روحٍ
خلقت بيده وقائمة بسببه وهو حميط بكل شيء ألن كل شيء خملوق 

  بيده؟ 
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اجلاهل الذي ميلؤه التعنت يتفوه بشيء وال يعزم على البت فيـه،  
هذه هي حال اآلريني وكأم سيعيشون يف هذه الدنيا إىل األبد. وإال 

ا مما قاله القرآن الكرمي نقول بأنكم لو استطعتم أن ترفضوا قوال واحد
كم أن تفرضوا علي أية غرامة تشاؤون، أو تصادروا عقارايت كلها. فل

ولكن هل يود أحدكم أن يتحاكم يف أمر ما دوء وترو وتأن كمـا  
فاصربوا إىل أن حيكـم اهللا   ، حاشا وكال!يحكم يف القضايا يف احملاكم

  بيننا وبينكم. 
ن املالئكة يوصلون إىل اهللا تعـاىل  ) هناك اعتراض آخر أيضا أ٢(

  أخبار اخلري والشر وجيهلها اهللا تعاىل إىل ذلك احلني. 
هو لعنة اهللا على الكاذبني. وإال فأرونا أيـن قـال اهللا يف    اجلواب

القرآن الكرمي بأنه جيهل أحوال اخللق ما مل يطلعه عليها مـالك مـن   
وتكرارا بأنه يعلم كـل   املالئكة؛ بل يقول اهللا يف القرآن الكرمي مرارا

صغرية وكبرية وال تسقط حىت ورقة دون إذنه. ما أغرب هؤالء القوم 
إذ يفترون إىل هذا احلد بكل جتاسر. القرآن الكرمي كله مليء بالتأكيد 
على أن اهللا تعاىل حييط بكل شيء علما. فماذا نسمي افتراءهم بـأن  

ـ  يئا مـا مل خيـربه   املسلمني يعتقدون أن اهللا ال يعلم عن خملوقاته ش
  املالئكة؟ 
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) هناك اعتراض آخر أن املسلمني يعتقدون أن اهللا تعـاىل بقـي   ٣(
  عاطال لبعض الوقت يف البداية، ألن العامل ليس موجودا من األزل.

املسلمون ال يعتنقون قط اعتقادا أن اهللا كان عاطال قبـل  اجلواب: 
ا وتكرارا بأنـه  يف القرآن الكرمي مرار �خلق اإلنسان، بل يقول اهللا 

ة اإلنسان. نؤمن انطالقا قدرخالق منذ األزل، أما تفصيل خلقه فيفوق 
مل يتعطل قطّ ولكن ال نعرف تفاصيل ذلك.  �من القرآن الكرمي أنه 

وال ندري كم مرة خلق اهللا تعاىل هذا العالَـم وكم مرة أهلكـه. إن  
ط به سـجلّ.  هذا العلم الواسع وغري املتناهي هو عند اهللا فقط وال حيي

يعتقد املسيحيون أن اهللا خلق الدنيا منذ مدة وجيزة ومل يكن هنـاك  
شيء قبل ذلك وأنه تعاىل ليس خالقا منذ األزل، فلكم أن توجهـوا  
هذا االعتراض إليهم. وعليكم أن تستحيوا قليال ألننا نؤمن بأن إهلنـا  

ـ   ال ظل خيلق ذرات األجسام واألرواح أيضا منذ القدم، أما أنـتم ف
حىت ملـرة واحـدة دع عنـك     �تؤمنون بوجود هذه الصفات فيه 

أزليتها. فكيف تعترضون على اإلسالم افتراء متناسـني معتقـداتكم   
أنفسكم؟ وإال أرونا من القرآن الكرمي متمسكني مبقتضيات احلياء أين 
قال اهللا تعاىل بأنه ليس خالقا منذ األزل؟ أما إلـهكم فال يفوق البناء 

ر درجة. كيف يعلم أنه عامل الغيب؟ ما دليل ذلك من الفيدا؟ أو النجا
  أجيبوا بشيء من التأمل والتدبر الرصني. 
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) من اعتراضام أن إلـه املسلمني متقلِّب كثريا إذ يأمر تـارة  ٤(
  بشيء ويأمر بشيء آخر تارة أخرى. 

هداكم اهللا، مل يرد يف القرآن الكرمي قط أن اهللا متقلِّـب،  اجلواب: 
ورد فيه أن اإلنسان متغري، لذا يحدث اهللا تغيريات من أجله ومبـا   بل

تناسبه. عندما يكون اجلنني يف البطن يتغذى على الدم، وعندما يولَـد  
يرضع احلليب فقط إىل مدة معينة مث يأكل الغالل بعد ذلك. فيخلق اهللا 
له أسبابا من ثالثة أنواع حبسب الضرورة. حني يكون اجلنني يف البطن 
يأمر اهللا مالئكة البطن، وهي الذرات الداخلية، أن تصنع مـن الـدم   
طعاما للجنني. مث عندما يولَد ينسخ ذلك األمر ويأمر مالئكة الثـدي  
اليت هي ذراته لتخلق له احلليب. مث حني يكتمل منوه باحلليب ينسـخ  

هذا األمر أيضا ويأمر مالئكة األرض اليت هي ذراا لتخلـق لـه    �
اء إىل آخر األمد. فنعترف أن هذا النوع مـن الـتغريات   الغالل وامل

ملحوظ يف أحكام اهللا تعاىل سواء أكانت بواسطة النواميس الطبيعية أو 
من خالل الشريعة. ولكن هل من تغير حدث يف اهللا نتيجـة هـذه   

  التغيرات؟ احلياء، احلياء، احلياء!!!
سب الفيدا ألن من املؤسف حقا أن اإلله ال ميلك هذه التغيريات حب

الفيدا ينكر مالئكة اهللا، فكيف ميكن أن ختضع ذرات العـامل وقـوى   
؟ ال ميكن أن تنسب سلسـلة علـوم الطبيعـة    �األرواح ألوامره 
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واألفالك إىل اهللا إال إذا عدت كل ذرة مـن املخلوقـات مالكـا هللا    
بصورة طبيعية. وإال ال بد من أن يصري املرء ملحـدا نتيجـة إنكـار    

ئكة ويقول بأن كل ما حيدث يف العامل ال يعلمه اإلله وال حيـدث  املال
بإرادته أو مشيئته. فمثال يتكون الذهب والفضة والنحاس واحلديد يف 

، األملاس واليـاقوت واألزرق بعضها اآلخر رج من بعض املناجم، وخت
ويف بعض األماكن األخرى هناك مناجم اليواقيت، وخترج الآللئ من 

شكل يف بطون احليوانات بيض أو يتولد الولد، وقـد  بعض البحار ويت
علّمنا اهللا يف القرآن الكرمي أن هذه السلسلة الطبيعية مل تأت إىل حيـز  
الوجود من تلقائها بل ختضع ذرات كل هذه األشياء ألمر اهللا وهـي  

، أي مسخرة ألعمال معينة فتنجزها حبسب مشـيئته. إن  �مالئكته 
وذرات الفضة تكون فضة وذرات اللؤلـؤ  ذرات الذهب تكون ذهبا 

تصنع لؤلؤا، وذرات الكيان البشري تكون جنينا بشـريا يف بطـون   
األمهات. ولكن ال تعمل هذه الذرات شيئا من تلقاء نفسها بل ختضع 

وتعمل حبسب مشيئته لذا تسمى مالئكته. وللمالئكـة   �ألمر اهللا 
مالئكـة األرض، أمـا    عدة أنواع: املالئكة الذين ذكرم آنفا هـم 

مالئكة السماء فتلقي بتأثرياا من السماء، كما أن حرارة الشـمس  
أيضا مالك اهللا إذ ينضج الفواكه إىل جانب أعمال أخـرى. كـذلك   
الرياح أيضا مالئكة اهللا إذ جتمع السحاب وتلقي بتأثرياا املختلفة على 
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تأثريام فيهم. املزارع. وهناك مالئكة آخرون أيضا فوقهم إذ ينفخون 
تشهد العلوم الطبيعية بأن وجود املالئكة ضروري ونراهم بأم أعيننـا  

  أيضا.
والفيدا ينكر وجود املالئكة حبسب قول اآلريني ولذلك فهو ينكر 
هذه السلسلة الطبيعية ويضع أساسا لإلحلاد. ألـيس مـن البـديهي    

مل واملشهود بوجه عام أن كل ذرة من ذرات األجسام منهمكة يف ع
معني حىت إن النحل أيضا تعمل نتيجة وحي اهللا. فإذا كان الفيدا ينكر 
هذه السلسلة فال خري فيه ألنه يف هذه احلالة يؤيد اإلحلاد. فإذا كـان  

  هذا هو منوذج علم الفيدا فواها له! ما أمجله من منوذج!!
)٥.واالعتراض اآلخر هو بأن االعتماد على الشفاعة شرك (  

من ذَا الَّذي يشـفَع  �اهللا تعاىل يف القرآن الكرمي: يقول اجلواب: 
إِال بِإِذْنِه هدنع	معىن الشفاعة حبسب القرآن الكرمي هو أن يـدعو  ١ .

املرء ألخيه ليتحقق مرامه أو يرفع عنه البالء. فيأمر القرآن الكـرمي أن  
 من كان خاضعا هللا أكثر فليدع ألخيه الضعيف نسبيا لينال األخـري 

أيضا املرتبة نفسها، هذه هي حقيقة الشفاعة. فمما ال شك فيه أننـا  
ندعو إلخواننا أن يهبهم اهللا تعاىل القوة ويرفع عنهم الباليا، وهذا نوع 
من املواساة هلم. فإن مل يعلّم الفيدا هذه املواساة وال ميكن ألحد حبسبه 

                                                           
 ٢٥٦البقرة:  ١
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لبة كـبرية.  أن يدعو ألخيه فهذا ليس مما يحمد عليه الفيدا بل هو مث
وملا كان الناس كلهم كجسد واحد فقد علّمنا اهللا تعاىل مرارا وتكرارا 
بأن قبول الشفاعة هو يف يد اهللا ولكن عليكم أن تداوموا على الشفاعة 
إلخوتكم أي استمروا يف الدعاء هلم، وال ترتدعوا عن الشـفاعة، أي  

  ضكم. من الدعاء النابع عن املواساة؛ ألن لبعضكم حقا على بع
إن كلمة الشفاعة مستمدة من "شفع"، والشفْع تعين الزوج وهـو  
خالف الوِتر. فيسمى اإلنسان شفيعا حني يصبح زوجا لغريه بكمال 
املواساة ويفْىن فيه، ويسأل لغريه العافية كما يسأهلا لنفسـه. وجـدير   
بالذكر أنه ال يكتمل دين أحد ما مل تتولد فيه املواساة علـى سـبيل   

كاملَني فحسب، أحدمها حب اهللا  جزأينعة، بل احلق أن للدين الشفا
والثاين حب البشر لدرجة أن يعد املرُء مصيبتهم كمصيبته، وأن يدعو 

  هلم، األمر الذي يسمى الشفاعة بتعبري آخر.
  ) ال يسمع صوت اهللا يف الدنيا.٦(

من الغريب حقا أنه مع أن مجيع اآلريني قد مسعوا صوت اجلواب: 
آذار/مارس نتيجة موت ليكهرام، وقد أعلن اهللا تعاىل يف  ٦هللا بتاريخ ا

العامل أن ليكهرام سيقتل بيد أحد يف غضون ستة أعوام بسبب بـذاءة  
لسانه، ومل نسمع حنن فقط هذا الصوت بل مسعه اآلريـون كلـهم   
وجلُّهم أيضا بواسطتنا، أفال يثبت إىل اآلن أن العامل كله يسمع صوت 
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ن اآلريينِ القويينِ من بينكم أي "الله شرمبت" والله مالوا مل" اهللا؟ إ
اللذين يسكنان يف قاديان، شاهدان على مساع صوت اهللا مرارا، ولكن 
إذا أنكرا وآثرا القوم على اهللا تعاىل وكذبا، فلعلهما يسمعان صـوتا  

  مساويا آخر. 
  الـمـعـلـن

  العبد الضعيف

  مريزا غالم أمحد القادياين
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   هلذا الكتابغالف الطبعة األوىلصورة 
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   هلذا الكتابترمجة غالف الطبعة األوىل

  
حيث إنّ يف هذا الكتيب نوعا من التأييد ملذهب "سناتن دهرم" من باب 

  :الكتيب سميالعدل فقد 
  

"âŠç…@åmbä�"١  
  أي مذهب "سناتن"

************  
  التأليف املنيف لسيدنا املسيح املوعود واملهدي املسعود، إمام الوقت 

  الرمحن اهللا سلمه �املريزا غالم أمحد القادياين 
  م٨/٣/١٩٠٣

************  
   ٢٠٠٠بعدد  طُبع يف مطبعة "ضياء اإلسالم" بقاديان دار األمان

  احلافظ احلكيم فضل الدين احملترم حتت إشراف
************  

  
  

                                                           
 هو أحد مذاهب أو فروع اهلندوسية. (املترجم) ١
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  قصيدة من المؤلف

  ترمجة قصيدة أردية:
"يا أتباع مذهب آريا ال تعرضوا أنفسكم للعذاب، ملاذا تورطتم يـا  

  أصدقائي يف أفكار سخيفة؟!
ما الذي جرى لقلوبكم يا قوم اآلريني؟! أمستيقظون أنتم أم يف املنام 

  ! تتحدثون؟
  هذا رائحة اإلميان م؟! ليس يف جوابكمحكاروأخبالق أليس اهللا احلق 

  إن مل خيلق اهللا روح العشاق فلماذا جيدون يف أنفسهم اضطرابا للغري
إذا كان ذلك اإلله بعيدا وما مس األرواح، فمن كتبـه يف كتـاب   

  القلوب؟!
حلم  مل نرها حىت يف �احلرقة اليت تشعر ا قلوب العشاق من أجله 

   يشوى على النار
ا، وال فرق يف جنابه بني الشيخ فانيإنه يسقي جام الوصال من كان 

  والشاب
ال حيظى بوصاله إال من يصري ترابا، وال ينفع يف هذا السبيل جمـرد  

  القيل والقال الظاهري
  ، والذي خير على عتباته يكون يف حضنه�فهو يصبح ملن يصبح له 
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، ويف �قها واءها إمنا هو بسـببه هـو   انظروا إىل الزهور إن رون
  يسطع نوره  ١الشمس والقمر

يف مجال اجلميلني يسطع نوره، ما حقيقة اجلمال؟! بل هـو الـذي   
  ب جحـيسطع يف ال

إليه تشري كل خصلة شعر، والبعد عنه يسبب هلا القلق واالضطراب 
  املستدمي
  ة عشقهعشقه تري وجهه، وكل قلب يلتهب نتيجب منتشية عني كل

  األغبياء الذين ال يؤمنون بقدرته، يبحثون عن املاء يف السراب عبثا
  إم ينكرون قدرة ذلك القدير، ويهذون كالسكران من اخلمر

  ال يريدون أن يروا تلك الذات، خشية عتاب قومهم
فيا حبييب أرين مجالك، حتام يبقـى ذلـك الوجـه يف احلجـاب     

  والنقاب؟!"
  
  
  
  

                                                           
 )٣٦(النور:  �اُهللا نور السماوات والْأَرضِ�  ١
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مع أنين كتبت عن "النيوك" يف كتايب "نسيم الدعوة" بقدر ما كـان  
مناسبا، وأعلم أنه مفيد جدا ويكفي من يبحث عن احلق، ولكنين مسعت 
من بعض الناس أن البانديت "رام بجهدت" زعيم جملس آريا الديين يف 

يف قاديان بعد أن وصـله  البنجاب ذكرين يف خطابه األخري يف جلستهم 
كتايب: "نسيم الدعوة" وقال عين: لو ناقشين يف موضوع النيوك ألمكن 

  يل أن أبني له فوائده كلها.
فأقول بكل احترام بأين قد بينت يف كتايب "نسيم الدعوة" كل شيء 
حبسن النية مبقتضى الغرية اإلنسانية والضمري اإلنساين الطاهر. وما كنت 

ظرة أو نقاشا بل كان قصدي هو النصيحة املبنية على أقصد من ذلك منا
                                                           

١
من اآلريني مل يولَد له ولَد ذَكر  ن  أي شخصأ إن ملخص تعليم "النيوك" هو 

أمره الفيدا أن جيعل زوجته تضاجع شخصـا آخـر   ت ،أو ولدت له اإلناث فقط
 (املترجم) ولن ينال النجاة بغري ذلك. ،للحصول على األوالد
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املواساة. ولست وحيدا يف ذلك بل هناك آالف اهلندوس وامللتزمـون  
مبذهب السيخ النبالء أيضا الذين ال جييزون أن تسود امرأة متزوجة من 
عائلة شريفة وجهها مع شخص آخر يف حياة زوجها رد الطمـع يف  

  األوالد.
يوك"، ولعل البانديت يقصد منها األوالد نتيجة النيوك أما فوائد "الن

وتكثر الذرية؛ فأرجو أال ينــزعج  هكذا حبيث يتولّد أحد عشر ولدا 
البانديت أن أوالدا مثلهم عار على إنسان حمترم وليسوا مفخرة. أرى أنه 
لو بقيت امرأة حمصنة حمرومة من األوالد طيلة عمرها لكان موـا دون  

هلا من أن تضاجع شخصا غري زوجها وحتصل علـى أوالد   أوالد خريا
يدعون أوالدا غري شرعيني عند العقل. وإذا كان الصدق شيئا يعتد بـه  
فلماذا ينسب إىل ذلك الديوث الشقي األوالد الذين ليسوا من نطفتـه؟  

مثل هذه املرأة قد ماتـت   ليتبل هم أوالد الذين ولدوا من نطفتهم. 
فكان خريا هلـا. جيـب علـى     ،لى مثل هؤالء األوالدقبل احلصول ع

البانديت "رام بجهدت" أال يصر كثريا على قضية "النيوك" املخجلة. بل 
ملا كانت هذه املسألة تناقض احلياء اإلنساين فاألنسب أن تشطب مـن  
مبادئ مذهب اآلريا. وينبغي أن ينشر إعالن عام أن البانديت ديانند قد 

ا باختياره حياة العزوبة وبعدم شعوره بالغرية الـيت  ارتكب خطأ جسيم
يشعر ا كل رجل شريف جتاه زوجه، لذا يشطبه مذهب آريـا مـن   
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مبادئه، وجيب أن يوقّع عليه أناس كثريون حىت ال جيد معتـرض جمـاال   
عـار علـى   ة وصم وإال فليعلموا أن مبدأ النيوك ،لالعتراض بعد ذلك

للنيوك، بل أخشى  مستعدات طهراتمذهبهم. وال أرى أن السيدات امل
  . ١أن متوت امرأة بتناول السم نتيجة إكراهها على النيوك

- هذا البالء من قـومكم سـريعا   جتتثُّوا، عليكم أن سادةفيا أيها ال
وال حتملوا الفيدا مسؤوليته دون مـربر. ال   -دعوكم عن أشياء أخرى

ؤها وشريفاا. بل يبدو يل أن تتوقعوا أن يقبله نبالء اهلند ونبيالا وشرفا
اهلندوسية بسبب عادة النيوك فقط. مبعىن  الديانة عادة التبني تطرقت إىل

أنه حني رأى الشرفاء والشريفات أن هذا تقليد جنس اختـاروا تقليـد   
شهامة الرجال أن جيعلوا نسـاءهم يعملـن    تقبلالتبني بدال منه، ومل 
يتخذوا املتبنى. وإن كان التبنـي   لذا أحبوا أن ،بطريق النيوك املخجل

أيضا نوع من التصنع ولكنه أفضل ألف مرة من هذه الوقاحة والتقليـد  
ءالسي عنـدها  إذا قيل على أية حال. النيوك عادة جنسة ووقحة لدرجة 

 ،لشخص من أحط الفئات االجتماعية أن جيعل زوجته تفعـل ذلـك  
فكيف ال نتأسف على اآلريني أنْ يقتل القائل أو يقتل هو.  الستعد على

                                                           
 السيدات يف اهلند ظللن إىل اآلن على عالقة خملصة وصادقة مع أزواجهن لدرجة ١

أنفسهن من أجلهم. ولكن كيف ميكن للمرأة الـيت تضـاجع   ظللن حيرقن  أن
 أن حتب زوجها على هذا النحو؟ منه. ،مع أن زوجها حي يرزق ،آخرين
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ن أتباع "سناتن دهرم" إإذ قبلوا مغمضني أعينهم ما قاله البانديت ديانند 
أيضا إخوم من حيث القوم؟! أفال يقرأون الفيدا منذ القدم؟ فلماذا ال 

  حيبون هذه العادة الوقحة؟  
املؤسف يف املوضوع أنه عندما يقال لآلريني نصحا هلم أن يرتدعوا 

هذه العادة وال جيعلوا نساءهم ميارسنها استاؤوا مـن ذلـك. إن   عن 
حالتهم غريبة حقا إذ ال يستحيون من هذه الفعلة شيئا. قبل بضعة أيام 
دعوت بعض اآلريني إىل بييت، وكان من بينهم شخص امسـه "كشـن   

وانضم إىل مـذهب   ،ساخطا نانك"باوا سنغ" الذي تنحى عن اتباع "
خصا كانت فيه الروحانية والطهارة وكان قلبـه  ش، تاركا آريا مؤخرا

. وكان معه "الله كل حني بانديت ديانند ذكرمليئا حبب إلـهه، وبدأ ي
والبانديت "سوم راج" سكرتري  ،شرمبت" و"الله مالوا مل" من قاديان

آريا مساج يف قاديان أيضا باإلضافة إىل بعض اهلندوس من أتباع املذهب 
م كثريا وقلت بأنه ليس مناسـبا لكـم أن   "سناتن دهرم". فنصحت هل

تطلبوا من نسائكم القيام ذا العمل وخاصة يف هذه القرية. فلزم اجلميع 
الصمت وندموا ولكن قال البانديت "سوم راج": ال ضري يف هذا األمر. 
وعندما مسع أتباع مذهب سناتن دهرم املوجودون يف الس أن هـذا  

يستحي ة الشنيعة يف الس احلافل ومل الشخص أجاز لزوجته هذه الفعل
بدأوا يقولون عفويا: يا إهلي! يا إهلي! أما بقية اآلريني فغطّـوا   مطلقا،
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وجوههم وضحكوا. ولعل قرابة ثالثني شخصا كانوا موجودين حـني  
  تفوه هذا البانديت بتلك الكلمة املخجلة. 

بـل  من املؤسف جدا أن اآلريني ال يتركون هذه العـادة الشـنيعة   
يقولون ثائرين: أال ميارس املسلمون املتعة، أي أال يطلِّقون زوجـام؟  

بـأن يسـمح   - نصحت هلم كثريا وقلت: يا مساكني، أين هذا العمل
من الطالق الذي هو معترف بـه   -الزوج وهو حي المرأته أن تقوم به

عند الضرورة يف العامل كله؟ ولكنهم ال يكادون يفقهـون. إن أتبـاع   
"سناتن دهرم" الذين لديهم حياء وغرية يكادون ميوتون خجال، مذهب 

إذ يذنب قوم ويواجه قوم آخرون الندم بسببه. لقد قلنا هلم مرارا بأنه إذا 
حـدد موعـدا    إذا أو ،نكح أحد امرأة مث طلّقها يف وقت من األوقات

يعده بعـض  ما هذا وللطالق بأنه سوف يطلقها بعد مدة كذا وكذا، 
أدىن عالقة بعادتكم املذكورة آنفا. ليس له النكاح  "، فهذا"متعةالشيعة 

علما أن النكاح الذي حيدد فيه موعد الطالق مسبقًا ممنوع يف ديننا؛ إذ 
مينعه القرآن الكرمي بكل وضوح. كان أسلوب النكاح من هذا النـوع  
 يعقد يف العرب إىل وقت معني قبل اإلسالم، ولكن القرآن الكرمي منعه،

فحرم بعد نزول القرآن الكرمي. غري أن هناك بعض فرق الشيعة ما زالوا 
يعملون به، ولكنهم أسرى تقليد زمن اجلاهلية، وال جيوز لعاقل أن يشري 

أخطائه. هل يطلَق سراح جمرم رد أنْ  التغطية علىإىل خطأ غريه بغية 
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يم صـريح عـن   يشري إىل جرمية غريه؟ لقد ورد يف كالم اهللا تعاىل تعل
النكاح ومل يذكر فيه نكاح يقول فيه الرجل بأين سأطلّق بعد مدة كذا 

وليست يف الـدنيا   ويف هذه احلالة يقع اعتراضهم على الطالق،وكذا. 
  فرقة تعارض الطالق، فاملرء يضطر إليه يف بعض األحيان لضرورة ما. 

ن بشيء باختصار، حني يمنع اآلريون من هذه الفعلة املخجلة يقولو
  املسلمني أيضا.عند من الندامة: الطالق موجود 

فيا أيها املساكني، يف أي دين ال يوجد طالق؟ فإذا حدث اختالف 
شديد بني الرجل واملرأة فما السبيل إال الطالق؟ فاألنسـب لكـم أال   
تقولوا مثل هذا الكالم، واتركوا "النيوك". ما الفائدة من القول بأن يف 

سرارا كثرية؟ عليكم أن جتتنبوا هـذه العـادة يف أيـام    النيوك فوائد وأ
الطاعون على األقل خشية أن يتفشى هذا البالء أكثـر نتيجـة هـذه    
التصرفات. ولكن من املؤسف حقا أن بذاءة اللسان قد تعاظمـت يف  
اآلريني كثريا على الرغم من عادة النيوك اليت كان جيـب أن خيجلـوا   

 احملترمني مبناسبة جلستهم احلاليـة يف  بسببها. لقد قابلين بعض اآلريني
قاديان واعترفوا بأنه قد استخدمت فيها لغة بذيئة جدا. خاصة وقد ذَكر 
معظمهم شخصا معينا وقالوا بأنه كان شريرا وسليط اللسـان بوجـه   

  خاص.  
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فليكن واضحا أنه ليس املراد من الدين توجيـه االعتراضـات دون   
والسـخرية مثـل    باالسـتهزاء جللسة على ا جوتفكري رصني وإضفاُء 

املهرجني. ال يستقيم أي دين ذه الطريقة. والطريق األمثل للنبالء هـو  
أن يعترضوا على املبادئ اليت تشيعها الفرقة األخرى نفسها، ولكن جيب 
أال يعترضوا على كتاب مساوي لقوم ما مل يكن لديهم إملـام كامـل   

ا مسألة "النيوك" مثال، فممـا ال  واطالع شامل عليه بأدلة كاملة. خذو
مع كونه  ،أن تضاجع زوجته شك فيه أن ضمري اإلنسان ال يقبل وقاحةَ

عاما أي ما مل  ١٣أو  ١٢حيا، شخصا آخر ليس مرة أو مرتني بل إىل 
تنجب أحد عشر ولدا. وكل فطرة سليمة تأنف هذا األمر. واحلق أنـه  

حياء أن يرى يف حياته ما من وقاحة أكرب من ذلك، ولن يقبل أي ذي 
امرأته يف هذه احلالة. ولكن جيب أال تظن أبدا مجاعتنا الـيت أُسسـت   
إلقامة التقوى أنه تعليم الفيدا. يف رأيي، هذا ليس تعليم الفيدا قط بـل  

واحدة عشرون معىن  مجلةأعلم جيدا أنه ميكن أن يستنتج من عبارة أو 
معىن سيئا من عنـده   ءسي أحيانا. ففي مثل هذه املواضع خيتلق شخص

ويستنبط شخص ذو طبع طاهر معىن طاهرا. هناك أنـاس يريـدون أن   
ينشروا الفاحشة يف القوم بغية إشباع أهوائهم النفسانية. فيقدمون مـن  
كتاب يعده القوم كتابا مساويا عبارة أو آية بغية إجياد العذر ألنفسـهم  

تنا أن يبتعدوا دائما عن وبذلك يهلكون قليلي الفهم. فمن واجب مجاع
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هذه الطرق واألساليب ألا بعيدة عن احلـذر والتقـوى. احلـق أن    
االعتراض على املبادئ اليت توجد بني مجيع األقـوام تقريبـا كقاسـم    
مشترك ليس إال جهال وتعنتا حبتا ميارسه اآلريون. فمثال، االعتراض على 

ألمور اليت تشـكّل  من ا والطالق عند الضرورة وغريهاالزواج املتعدد 
ألن هذه األمور  ؛قامسا مشتركا بني األمم كلها، ليس عمل إنسان نبيل

  موجودة يف كل قوم. 
   ؛واحلق أن هناك أمرين جديرين باالعتراض

األول: األرواح واألجسام ليست خلق اهللا، بل هي آلـهةُ نفِسـها  
  . أزليةمثل اهللا تعاىل متاما وهي 

ما يسمى "النيوك"، ولكن هذا االعتراض واألمر الثاين واملخجل هو 
  ليس على الفيدا بل على البانديت "ديانند" الذي روج مذهبا مثله.

بكلمة أكثر مما يقتضـيه احلـذر    فلتنتبه مجاعتنا جيدا إىل أال تتفوه
فـال   حداد،واحليطة. صحيح أن يف اآلريني أناسا كثريين ذوي ألسنة 

بـل   ،ى حبثوا يف صحة االعتـراض ينتبهون عند االعتراض إىل أي مد
ألن هـدفهم هـو    ؛يقولون ما يشاؤون تاركني الكالم على عواهنـه 

االستهزاء والسخرية وليس التحقيق. بعضهم ينظـرون إىل كتـاب اهللا   
نظرة سطحية فقط ويعترضون فورا دون أن يعقلوا مبا فيه الكفايـة. ال  

ضم يف طياته وي ،شك أن كالم اهللا يتضمن استعارات يف بعض األماكن
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املعـىن  جمازا يف أماكن أخرى، ومبناسبات أخرى يكون اهلـدف هـو   
ومـا مل يكـن قلبـه     ،. فما مل يعلم املرء علما كامالاحلقيقي الظاهر

كان االعتراض جهال حمضا. الواصلون إىل اهللا هـم الـذين    ،نـزيها
يدركون معىن كالم اهللا على وجه احلقيقة. وإذا كان أحـد غارقـا يف   

فما حقيقة  ؛الدنيا كليا وكانت عيناه عمياوين، وكان قلبه جنسا جناسة
اعتراضه على كالم اهللا يف هذه احلالة؟ جيب على املرء أن يطهر قلبه أوال 

جاء يف القرآن فمثال، ويتخلى عن أهواء النفس مث يتوجه إىل االعتراض. 
. فيمكن أن �١أَعمى ومن كَانَ في هذه أَعمى فَهو في اآلخرة�الكرمي: 

 !يعترض معترض مثله الذي ال يدرك منطوق كالم اهللا ويقول، انظـروا 
يقول دين املسلمني إن العميان لن ينالوا النجاة، فما ذنـب األعمـى   

متخليا عـن العنـاد    باإلمعان املسكني؟ ولكن الذي يقرأ القرآن الكرمي
ني بل املراد هم عميان سيدرك أنه ليس املراد من العميان هنا عميان األع

القلوب. واملراد هو أن الذين ال يستطيعون أن يروا اَهللا تعاىل يف هـذه  
يف اآلخرة أيضا. كذلك هنـاك مئـات اـازات     �الدنيا لن يروه 

واالستعارات يف كالم اهللا، واملدفوع بثورة النفس سوف جيعلها كلـها  
  عرضة لالعتراض. 

                                                           
 ٧٣اإلسراء:  ١
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أقول حلفا باهللا بأن احلق هو أنه جيب تنـزيه القلب أوال من ثـورة  
النفس لفهم كالم اهللا، عندها فقط سينـزل عليه النور من اهللا، وبدون 

ال يمسه �النور الباطين ال ترى احلقيقة األصلية، حيث يقول اهللا تعاىل: 
يدرك أحد أسراره ما سٍ وطاهرٍ فلن وأي أنه لَكالم قد �١إِال الْمطَهرونَ

ـ  ه. كنت شابا وقد شر نفسطَهاآلن، ويسـتطيع النـاس أن   مل ت خت
يشهدوا إذا شاؤوا بأين ما خضت يف أمور الدنيا بل ظللـت راغبـا يف   
األمور الدينية دائما، وقد وجدت هذا الكالم الذي امسه القرآن الكرمي 

 ،ت؛ فال يؤلِّـه إنساناطاهرا ومليئا باحلكَم الروحانية إىل أقصى الدرجا
حاسبا األرواح واألجسام خارج نطـاق   �هللا وال يسبب اللوم والذم 

الربكة اليت لنيلها يقبل املرُء الدين ينـزهلا هذا الكالم علـى  . �خلقه 
. فأنى لنا أن نعود إىل الظلمة بعـد أن وجـدنا   �، ويورثه فضله هقلب

  ألعني؟ النور؟ وكيف نعود عميانا بعد أن وجدنا ا
وملا كان تأييد احلق واجيب، اضطررت إىل القول هنا تأييدا للحـق  

 -إن تركنا بعض مبادئهم جانبا- فقط بأن أتباع مذهب "سناتن دهرم"
مذهب آريا، فهم ال يسيئون إىل إلـههم أتباع أفضل بآالف املرات من 

مسألة قائلني بأننا متساوون معه لكوننا أزليني وغري خملوقني، وال يقبلون 
"النيوك" املخجلة أيضا. وال يوجهون إىل اإلسالم اعتراضات سـخيفة  

                                                           
 ٨٠الواقعة:  ١



"�����" �	
�                                                                                                                        

  

�١٩٩�

ألم يعرفون أن مبادئه تشكِّل قامسا مشتركا بني مجيع األمم. معظمهم 
يتحلون بدماثة األخالق، وال توجد فيهم حذلقـة وشـطارة وحـدة    
خطرية. أما اآلريون مقابلهم فال جيوز أن ميدحوا أنفسهم على أـم ال  

عبدون األصنام، وال يؤمنون بـ "األوتار"؛ ألن الرهبان مـن أتبـاع   ي
"سناتن دهرم" الذين حيتلّون أعلى مرتبة يف الـدين أيضـا ال يعبـدون    

هـو الرسـل أو     السنسكريتيةاألوثان. أما "األوتار" فمعىن األوتار يف 
األنبياء، فهم الذين ينـزل فيهم نور اهللا. واحلق أن مذهب سناتن دهرم 

. ١يقول بعبادة األنبياء، غري أم يقدسوم ويعظِّموم كثريا وحيبوم ال
ولكين قرأت يف بعض جمالت اآلريني وجرائدهم أن بعض األشرار منهم 
قد استهزأوا بالرسل واستخدموا حبقهم كلمات تنم عن سـوء األدب.  
وهذه ليست شيمة أناس طيبني. واحلق أن بعض اآلريني قـد جتـاوزوا   

أـم   د يف احلذلقة والتجاسر. وهذه احلذلقة والتجاسر يدل علىاحلدو
، وهؤالء القوم ليسـوا  كشجرة اجتثت من فوق األرض ما هلا من قرار

                                                           
صـحبة  إن حب األبرار والصاحلني واجب على املؤمن، وبذلك يتحقق شرط  ١

السابقني فقط بل ينتظرون . وأتباع مذهب سناتن دهرم ال حيبون األنبياء الصاحلني
يف هذا الزمن املليء باملفاسد والذنوب أيضا نبيا أخريا سيطهر األرض من الذنب. 
فال غرابة أن يؤمن السعداء منهم يف وقت من األوقات ذه اجلماعة الربانية بعـد  

 رؤية آيات اهللا، ألنه ال يوجد فيهم تعنت وتعصب إال قليال. منه.
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متوجهني إىل الروحانية. الدين ال يتسنى بالتجاسر وحذلقة اللسان، بل 
  يقتضي موتا يعطَى املرُء بعده روحا حيةً.

ذوي الطبائع احلـادة كـالوا يف    من املؤسف أن بعض اآلريني من
دون أن يكون لديهم أدىن  كاملهرجنيشتائم لإلسالم  يف قاديان جلستهم

. لو كانت نيتهم صاحلة لكتبوا إيلّ أن لدينا اعتراضـا  ١إملام بأمور الدين
كذا وكذا على اإلسالم. فمع أنين ال أستطيع احلضور يف مثـل هـذه   

بالرد على شـبهام بـاللني   ولكن كنت أستطيع أن أقنعهم  ،االس
والكالم املنري. ولكنهم رجعوا من قاديان كما جاؤوا متاما بل ذهبـوا  
حاملني على رؤوسهم كومة من احلذلقة والوقاحة وبـذاءة اللسـان.   
ولكين مع ذلك بلّغتهم الدعوة بتأليف كتاب "نسيم الدعوة" يف بضـعة  

  أيام. فلو اهتدى ولو واحد منهم لنلت أجرا. 
  
  

                                                           
 يستخدموا لسانا بذيئا ضد اإلسالم فحسب، بـل شـجبوا   إن هؤالء القوم مل ١

وآذوا كثريا قلوب اهلندوس املسـاكني   ،مبادئ "سناتن دهرم" املقدسة أيضا كثريا
الذين يتبعون "سناتن دهرم"، وهامجوا املسيحية أيضا بغري حق حبسب عـادم.  

لكنه و ،ليس إهلا �جتاوز احلدود عند اهلجوم عادة شيطانية. صحيح أن عيسى 
" الراجـا  "رام شـندر" و  الراجا . وصحيح أن�نيب اهللا ورسوله احلبيب لديه 

ولكن مما ال شك فيه أما كانـا صـاحلنيِ    ،كرشنا" ما كانا إلـهنيِ يف احلقيقة
. لقد جتلّى اهللا تعاىل عليهمـا بتجـلّ   �رسولَيه كانا وواصلَنيِ إىل اهللا تعاىل و

  لذا سميا رسولَنيِ. منه. ،نوراين
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  لخاتـمةا

   ؛ب "نسيم الدعوة" أن كل دين يختبر بثالث طرقتالقد بينت يف ك
ماذا يقول عن اهللا. من املؤسف أن مبادئ مذهب آريا ال تعد : أوال

اإلله مصدر كل األشياء املوجودة بل حيسبون كل شيء قدميا وأزليا جاء 
 خيلق هذه إىل حيز الوجود من تلقاء نفسه مثل اهللا، ويعتقدون أن اهللا مل

األشياء وال قواها. فيتبني من ذلك أن إله اآلريني ليس إلـها يف احلقيقة، 
وإال كان ضروريا أن يبتدئ كل شيء منه. أية مهزلة أن يـدعى هـو   
إلـها وتأيت األشياء كلها إىل حيز الوجود من تلقائها؟ كيف للشـيء  

أحد يستطيع  الذي مل خيلقه اهللا أن يكون حتت تصرفه؟ هل من اآلريني
أن خيربنا سبب هذه السيطرة غري املربرة؟! إن سلطانه على األشياء اليت 
مل خيلقها ظلم حمض. فإذا ام اآلريون أتباع سناتن دهرم بعبادة األوثان 
فإن التهمة نفسها تقع على اآلريني بشدة أكرب من حيـث اعتقـادهم   

أصـنامهم آهلـة وأـا    املذكور، ألن عبدة األوثان ال يعدون أوثام و
وجدت من تلقائها، وإمنا يعتقدون أن اإلله قد أعطى أصنامهم ورسلهم 

الناس. فمع أن هذا الكـالم   يقضون حاجاتقوى كبرية جدا وبسببها 
هو اهللا وحده. والذي يصـري   قاضي احلاجاتأيضا غري صحيح، بل إنّ 

ي ينـال  مطيعا صادقا لربه تعاىل ضاربا كل شيء عرض احلائط هو الذ
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العزة يف الدنيا واآلخرة وهو الذي يبارك له. فيأتيه يف كل حني وآن من 
ذلك اإلله القدوس صوت: لو صرت يل لصار العالَـم كله لك. وهذا 

حبـه  يف ما جربته شخصيا وأنا على ذلك من الشاهدين. والذي يفىن 
ـ  يدخل تلك النارفحني  حمترقا بنار حبه، ينال كيانا جديداو ل تصبح ك

األشياء يف األرض والسماء اليت يعبدها اآلخرون خادمةً لـه وتسـخر   
  خلدمته. 

حاصل الكالم أنه من خطأ أتباع سناتن دهرم على أية حـال أـم   
يطلبون حتقيق أمنيام من أشياء مثلهم، وال يستفيدون من النور احلـي  

من  والساطع الذي أمامهم وليس منهم ببعيد، بل هو أقرب إليهم كثريا
أنفسهم، غري أم يؤمنون بأن اهللا خـالق كـل   بوها حنتأصنامهم اليت 

شيء، ومل يوجد شيء بدونه. يبدو أن هذا كان تعليم الفيدا الـذي مل  
بالنظر  ،ينسه أتباع سناتن دهرم إىل اآلن. يبدو يل أنه األقرب إىل القياس

يف  إىل عبارات الرهبان ورجال الدين الذين قاموا مبجاهـدات طويلـة  
أن حقيقة الفيدا انكشفت علـيهم، لـذا مل    ، حبيثالفلوات والرباري

يعدوا، مثل اآلريني، األرواح واألجسام أزلية وموجـودة مـن تلقـاء    
بل كانوا يعتقدون كما يبدو من عبارام أن كل شيء خـرج   ،نفسها

من اهللا أي هي كلماته. هذا ما ذهب إليه اإلسالم أيضا. (يقول مثـل  
واحد، أمـا   برأي صائبما مفاده: مئة من العقالء يتمسكون بنجايب 
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األغبياء فيختلفون يف كل شيء) ما كانوا جيعلون مدار الـدين علـى   
بل كانوا يبحثون عن إهلهم بااهدات  ،حذلقة اللسان فقط مثل اآلريني

والسعي وبصدق القلب، وكانوا يقومون بااهـدات   والذكر واملشقة
بسبب كثرة الصيام.  يضمرون أبداموالرباري حىت  الشاقة يف الفلوات

وكانوا يعلّقون قلوم بإهلهم منـزوين إىل زاوية اخللوة، عندها كـان  
يتجلى عليهم ذلك النور األزيل الذي له تسميات خمتلفة يف لغات خمتلفة 

. مل يقولوا قط بأن إهلـام اهللا  "اهللا"و" خدا"و "God"ر"، وومثل "برميش
على الفيدا فقط مث سدت وقُفلت أبواب مكاملـة اهللا يف   ووحيه مقتصر

املستقبل يف وجه اإلنسان، بل كان اهللا تعاىل يكلِّمهم وكانـت أمـور   
  الغيب تكشف عليهم. 

الذين يكادون ميوتـون  - واحلق أنه لو مل يبال اهللا بالباحثني عن احلق
عليهم وأبدى الفتور جتاههم ومل يتجلّ  -ويضحون بكل شيء يف سبيله

ا كان يف مـوبقي خافيا ومل يسمعوا كالمه أيضا ملاتوا وهم أحياء، ولَ
مل جيـدوه  وتركوا الدنيا من أجل اإللـه   حيث أمالدنيا شقي مثلهم 

أيضا، وبذلك خسروا كال العالَـمنيِ. ولكن هل لصديق أن يفعل ذلك 
بني ي يقول ما معناه: إن كـال اجلـان  هند مع صديقه؟ كال. هناك مثل

وجيذب إليه حبيبـه   اجلازي. يبتلى أحد بالعشق معا يف نار احلب حيترق
- . عندها تنـزل شعلة احلب بغتةإىل مدة باطنيا ليل ار باألمل واحلرقة
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على قلب حبيبه الذي كان  -بشرط أال يكون احلب بغية إشباع الشهوة
لك األمل غافال عن احلب إىل ذلك احلني، فينال احلبيب أيضا نصيبا من ذ

وكأن آالم ذلك العاشق وتأوهاته اليت يواجهها ليل ار تعمل يف احلبيب 
عمل السحر. عندها ينجذب قلبه إىل العاشق ويقع يف قلبه ألسباب غري 
معروفة أن هذا الشخص حيبين. مث ال يقتصر األمر على الوقوع يف القلب 

ن شخصـا  بل يصبح أسري حبه ويتعلق القلب بالقلب، وكأما يصبحا
  واحدا. 

لع على ذلك احلب حتمـا، وإنْ  والالفت يف املوضوع أن احلبيب يطّ
ب. عندئذ تفهم الدنيا أيضا اليت تالحق اجلميع جستره احملب بآالف احلُ

كاجلواسيس أما متحابان. وهذا احلب إذا كان طـاهرا ونزيهـا يف   
ليهمـا إىل  احلقيقة دون أن تشوبه شائبة إشباع الشهوة اخلبيثة يوصل ك

مرتبة ينجذب فيها قلب كل واحد منهما إىل اآلخر. وال يستقر هلمـا  
هـذا   نشأ قرار بدون رؤية بعضهما بعضا، وال يعرفان من أين وكيف

اجلذب. على أية حال يريد قلبامها الطاهران أن يناال على األقل حظـا  
بل يضطرب قلبهما من  ،من الكالم معا ويرى بعضهما بعضا ولو قليال

 اازي مآلهالعشق فأجل مكاملة واحدة على األقل ولو ماتا بعد ذلك. 
 ن حيبد مأن الكالم بني االثنني هو ذروة كماله. فاللعنة على دين ال يع

مبكاملـة   اازيحيظى مبكاملته كما حيظى احملب  بأناهللا ذا القدر أيضا 
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تقاد، ولكين ال حبيبه. من املؤسف أن هؤالء الناس ال يعتنقون هذا االع
أقبل أن الفيدات أرادت أن حترم اإلنسان من مرتبة املكاملة هذه، بل هذا 

  خطأ هؤالء القوم وليس خطأ الفيدا. 
أقول صدقا وحقا بأن الدين احلقيقي هو ذلك الذي يوصل صـاحبه  
إىل اهللا تعاىل وجيعله يتذوق طعم مكاملته، وإال فإن مثله كمثل إدخـال  

  وجد فيه إال النجاسة.اليد يف روث ال ي
الختبار الدين هو أن الدين الصادق كمـا ينشـئ    والطريق الثاين

العالقة مع اهللا كذلك يبثّ الطهارة يف القوم. لقد كتبت من قبـل أن  
عالقة اخلالقية أيضا  وينكربل  مذهب آريا مساج ال ينشئ العالقة مع اهللا

ا عالمـة الطهـارة   . أمكونه خالقهااليت حتظى ا كل روح مع إهلها 
فظاهرة من تعليم النيوك!! واها لك يا "سناتن دهرم" إذ مل حتسب كل 
ذرة وكل روح إله نفسها ومل تدخل جناسة النيوك يف معتقداتك! فأقول 

ني لواصلصدقا وحقا بأنك لو خطوت إىل األمام قليال لتكون كالرهبان ا
 ؛ادة األوثان أيضـا إليه ورفضت عب ، واقتربتهالذين يملؤون حببباهللا 

لكان لك الفتح مقابل اآلريني يف كل موطن. عندها سيواجهونك مـن  
طريق واحد ويفرون مدبرين من سبعة طرق. وهذا ليس بأمر جديد بل 
هذا هو مذهب الرهبان الذين حيترقون يف نار احلـب منـذ القـدم إذ    

  يعتقدون أنه ال أمهية ألي شيء سوى اإلله. 
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هو أن يرى املرء إىل أي مـدى  احلق بار الدين الخت والطريق الثالث
خيلّص من قذارة الدنيا ويوصل إىل اهللا تعاىل ويري وجه ذلك القـدوس  
عيانا. إن مذهب اآلريني حمروم من هذه املرتبة كليـا، لـذا لـيس يف    
نصيبهم إال الشتائم وبذاءة اللسان واإلساءة. وإن مبادئهم ليست نزيهة 

هارة القومية، وال يوجد فيهم نصيب من الربكات فيما يتعلق باإلله والط
يريدون يف قاديان اليت يعطاها أهل اهللا. لقد مسعت أن أتباع سناتن دهرم 

أن يعقدوا يف قاديان جلسة لدحض وتفنيد مبدأين لآلريني عـن عـدم   
قدرة اإلله وعن النيوك. وأرى مناسبا أن يدعمهم أتباع سناتن دهرم من 

ذا رأينا مناسبا نظرا إىل الظروف الراهنة فلننصرنهم مدن أخرى أيضا. وإ
  حنن أيضا. 

  والسالم

  العبد املتواضع

  مريزا غالم أمحد القادياين 
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