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 حنمده ونصلي على رسوله الكرمي

 

ÏŸÅŒŸ;Öå]fi’\;

مسيحي امسه "أمحد شاه" كتابا بذيئا ومسيئا م نشر ١٨٩٧يف عام 
جدا بعنوان: "أمهات املؤمنني"، وأرسل ألف نسخة منه جمانا إىل 

 ن يرّدوا عليه.علماء املسلمني ومشاخيهم متحّديا أ
وأزواجه  كلمات املستخدمة فيه مسيئة جدا حبق النيب الوملا كانت 
كبرية وغضب شديد ضد   نشأت يف املسلمني ثورة ،املطهرات

املسيحيني نتيجة انتشار هذا الكتاب، وبدأت منظمات املسلمني 
لتصادر الكتاب  -بدال من الرد عليه -بإرسال املذكرات إىل احلكومة

هذا  ه. qذه املناسبة أّلف سيدنا املسيح املوعود ومتنع نشر 
الكتاب وقال فيه بأن سلوك املسلمني qذا الشأن ليس سليما، بل 
من األنسب أن يُرّد على كل الشبهات الواردة يف الكتاب املذكور 

اليت أثارها القسس يف كتب أخرى، إذ ال فائدة من مصادرة   وغريها
كتاب ترك سلًفا تأثريه السيئ يف قلوب القراء؟ وال بد من الرد عليه 
باللطف والرفق بردود مفحمة ومدعومة باحلجج والرباهني. وطلب 
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  أيضا من احلكومة أن ُتصدر قرارا مينع استخدام كلمات جارحة
 نية. وسيئة يف املناظرات الدي

م، يف ١٨٩٨هذا الكتاب يف عام  لقد أّلف املسيح املوعود 
العريب يف �اية اجلزء  ، وقد أحلقنا نصه جزأين، بالعربية واألردية

  األردي املرتَجم.
لقد كان شرف ترمجة هذا الكتاب يف نصيب الداعية عبد ا�يد 

مرزا عامر، كما أسهم يف مراجعته وإخراجه كل من األستاذة الكرام: 
حممد الدين ناز، منري أمحد بسمل، تصور أمحد خان، خواجه أياز 
أمحد، نويد أمحد سعيد، فهيم أمحد خالد، حممد يوسف شاهد، 
احلافظ مظفر أمحد، رفيق أمحد ناصر، مري أجنم برويز، شيخ مسعود 

 خالد عزام،أمحد، رانا نّري أمحد، د. وسام الرباقي، د. علي الرباقي، 
سامح مصطفى، معتز القزق، حممود كعكي، هبة غسان النقيب، 

الرمحن اجلايب، لبىن أمة اخلبري اجلايب، متيم أبو دقة، هاين طاهر، عبد 
 املؤمن طاهر، وحممد طاهر ندمي، فجزاهم اهللا أحسن اجلزاء.

منه، وجيعله سببا  القراء الكرام لالستفادةنسأل اهللا تعاىل أن يوفق 
 املستقيم، آمني. هلداية الباحثني عن صراط اهللا

 الناشر
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 نحمده ونصلي على رسوله الكريم

 الل(م,فاطر,السماوات,واألرض,عالم,الغيب,والش(ادة
 أنت,تحكم,بFن,عبادك,فيما,Dانوا,فيه,يختلفون 

 (كتSب,"أم(ات,املؤمنFن")

 
ليس ضروريا أن أسهب يف التعريف بالكتاب املذكور، فهذا هو 

اهلند البنجاب و  الكتاب الذي آذى قلوب ستني مليون مسلم يف
ا وشتائم  Eباستخدامه لسانًا سليطا وبذيئا وكلماٍت نابية ومسيئًة جد
مشينة حبق سيدنا وموالنا خامت األنبياء خري األصفياء حممد املصطفى 

 أليم جدا بافرتائه هذا الذي افُرتي بكل  جبرح، وجرّح املسلمني
بذاءة ووقاحة خمجلة جدا حبيث ال ميكن لنا وألوالدنا أن ننساه أبدا. 

على هذا الكتاب، وقد واهلند ذا فقد ثارت ضجٌة كبرية يف البنجاب ل
وصلتين رسائل من عديد من املسلمني النبالء والعلماء احملرتمني. فمن 
العلماء بعث الشيخ حممد إبراهيم من "آرَه" بطاقة kذا املوضوع، 
وقرأُت يف اجلرائد أيضا عن هذا الكتاب شكاوى كثرية يتبني منها أن 

واستخدم  جتاسريف احلقيقة يف عدة أماكن يف كتابه و  تواقحقد مؤلفه 
ا. لسانا بذيئا  Eجد  



 البالغ

 

٢ 

فأرى أن يف املسلمني ثورة كبرية بسبب هذا الكتاب، وقد أرسل 
بعضهم إىل احلكومة السَّنّية مذّكراٍت يف حالة الثورة هذه، وبعضهم 

ىل اآلن توّجهوا إىل كتابة ردٍّ على الكتاب. ولكن احلق أنه مل يتم إ
تدارك هذا االفرتاء كما كان حقه. إن إرسال املذكرات فقط يف مثل 
هذه األمور ليس إال كاعرتاف املرء kزميته وإعالن ضعفه يف الناس.  
كذلك ليس مستحسنا أبدا أن يستعد كل من هبَّ ودبَّ لكتابة ردٍّ، 

ضية مث نرى أننا قد رددنا عليه ردEا كافيا؛ فال يسفر ذلك عن نتيجة مر 
يف زاويته،  منـزوأبدا؛ ويف كثري من األحيان يكتب الردَّ شيٌخ بسيط 

ليس له نصيب كاف من معارف القرآن الكرمي وحقائقه وال يكون 
مطلعا على املعاين الدقيقة لألحاديث الشريفة وال ميلك الدراية 
الصحيحة وال علم التاريخ وال العقل السليم وليس لديه إملام 

ميكن أن يؤثر يف حالة العصر السائدة، لذا فإن نشر باألسلوب الذي 
مثل هذه الردود قد يؤدي إىل مزيد من االستخفاف. مما يؤسف أن 
معظم الناس الذين يُقحمون أنفسهم يف املناظرات الدينية حائزون 
على نزر يسري جدا من العلوم الدينية والنكات احلكيمة، كما تشوب 

 حتظى مؤلفا�م بالقبول والربكة. فلو نيا�م الشوائب عند التأليف فال
خاض أحد يف العصر الراهن يف املناظرات الدينية أو أراد أن يؤلف  

 كتابا ردEا على املعارضني فال بد أن يكون متصفا بالشروط التالية:
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 األول

أن يكون راسخا يف علم اللغة العربية حىت يقدر على إفحام اخلصم  
يف اللغة إن اضطر إىل اخلوض معه يف  وإقناعه بناء على علّو كعبه

حبث لغوي، وليغلب اخلصم يف كل األحوال يف دقة البيان إذا اقتضى 
املوقف التأليَف بالعربية، وأن يكون قادرا على إقناع اخلصم ملهابة 
براعته يف اللغة بأنه أكثر منه معرفة وفهما لكالم اهللا تعاىل بل جيب 

لده أنه وحيد عصره وفريد دهره من أن تكون مهارته هذه معروفة يف ب
لسان العرب. تبدأ يف املناظرات الدينية أحيانا البحوث علم حيث 

والقاطع يف  اللفظية، وتشهد التجربة الصحيحة أن احلكم اليقيين
معاين العبارات العربية يتوقف إىل حد كبري على علم مفردات اللسان 

حتقيق اللغة ال يستحق ومرّكباته. والذي جيهل العربية وجيهل مناهج 
أن خيوض يف املناظرات احلساسة والعظيمة أصال، وال يكون كالمه 
جديرا باالعتداد. وكل كالم يأيت أمام عامة الناس ينال التقدير 

. وإن مل املتكلمواالحرتام حبسب االحرتام والتقدير اللَذين حيظى kما 
جمال يكن املتكلم شخصا ال يسع خصمه أن ينبس ببنت شفة يف 

معرفته باللغة، فلن يكون حبثه عن لغة العرب جديرا باالعتداد قط. 
ولكن إذا كان البارز يف ميدان املناظرة يُعّد عاملا معروفا يف اللغة يف 
نظر اخلصوم ويباريه مسيحي جاهل سيكفي املنصفني اطمئنانا أن 
ذلك املسلم صادق يف بيان معىن اللفظ أو اجلملة ألنه أعلم باللغة 
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ن املسيحي بكثري. ويف هذه احلالة يؤثر بيانه يف القلوب تلقائيا م
 وتُفَحم أفواه اخلصوم الظاملني. 

ليكن واضحا أن املناظرات من هذا القبيل سواء أكانت خطية أو 
شفهية إذا اعتمدت على املقتبسات املنقولة تكون هناك حاجة كبرية 

البحوث ضرورية إىل اخلوض يف حبث الفقرات أو املفردات، بل هذه 
 بجُ احلُ جدا أل ا تؤدي إىل إماطة اللثام عن وجه احلقيقة فتزول 

وتظهر الشهادات العلمية للعيان. إضافة إىل ذلك هناك أمر آخر 
أيضا يوجب هذا الشرط وهو أن كل خصم خيترب مرتبة خصمه 
العلمية ويسعى ليحط من شأنه يف أعني الناس من هذا الباب على 

سنَّ له ذلك بطريق آخر. ومن يكتب الرد يضطر يف  األقل إن مل يت
كثري من األحيان إىل أن يكتب عن كتابه ليبني مرتبة خصمه يف 
معرفة اللغة. فليتذكر املسلم الذي يربز يف امليدان للدفاع ضد 

اليت القوية والضرورية هجمات املسيحيني أن أحد أنواع األسلحة 
 العربية. جيب أن يتسلح kا دائما هو علم اللغة 

 
 الشرط الثاني

الذي يستعد للرد على املعارضني ودفع هجما�م ال يكفي ملعرفته  
الدينية أن يكون مطلعا جيدا على بعض كتب احلديث والفقه 
والتفسري ويكون نائال لقب "الشيخ" بقراء�ا قراءة عادية فقط بل من 

وإجياد  الواجب أيضا أن يتحلى مبوهبة من اهللا يف التحقيق والتدقيق
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اللطائف والنقاط والرباهني اليقينية أيضا ويكون حكيم األمة وزكي 
 النفس فعال. 

 

 الشرط الثالث

أن يكون ملمEا إىل حد ما بعلوم الطبيعة والطب وعلم الفلك  
واجلغرافيا، ألنه ال بد من اإلملام kذه العلوم أيضا إضافة إىل بعض 

 ئر من قانون الطبيعة.األدلة املؤيدة األخرى عند تقدمي النظا
 

 الشرط الرابع

ملواجهة املسيحيني جزءا ضروريا من التوراة بالعربية  كون حافظاأن ي 
عند بيان النبوءات وما شاkها. صحيح أن حيازة  وهذا الحتياجه 

هذه القدرة سهل لعامل متمكن من اللغة العربية ألين توّصلت بعد 
ىل نتيجة أن ثالثة أرباع العربية املقارنة بني كلمات العربية والعربية إ

حتتوي على العربية اخلالصة اليت اختلطت kا. وأظن أن العامل املتمكن 
من العربية يستطيع أن ينال إملاما ال بأس به بالعربية يف غضون ثالثة 
أشهر. لقد سّجلت كل هذه األمور يف كتايب: "منن الرمحن"، وأثبتُّ 

 . لسنةأم األهي  العربية بواسطتها أن 
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 الشرط الخامس

هو العالقة احلقيقة مع اهللا تعاىل والصدُق والوفاء واحلب هللا  
واإلخالص والطهارة الباطنية واألخالق الفاضلة واالنقطاع إىل اهللا 

بالتقوى والطهارة  منوطة ألن علم الدين من العلوم السماوية وهي
م احلجة وحب اهللا وال تُعطاها كالُب الدنيا. فال شك يف أن إمتا

هي مهمة األنبياء وأبطال اهللا، وسنة الفانني يف اهللا  وجَّهامل كالمبال
َال َميَسُُّه ِإالَّ أ م يكونون مهبط فيوضه. يقول اهللا جّل شأنه، 

فأّىن لشرير ومنافق عبد الدنيا أن ينال الفيوض  ١اْلُمَطهَُّرونَ 
أىن لروح السماوية اليت ال ميكن حيازة أّي انتصار من دو ا؟! و 

القدس أن يتكلم يف قلب يتكلم فيه الشيطان؟ فال تتوقعوا أبدا أن 
تنشأ الروحانية والربكة واجلذب يف بيان أحد ما مل تكن عالقته باهللا 

فينال  لتأييد دينه فانيا فيه  بأمر اهللا تعاىل نزيهة. أما الذي ينهض
الرمحة كل حني وآن ويُعطى فهًما من الغيب وجتري   السماءفيضا من 

 على شفتيه، وتُوَضع احلالوة يف بيانه. 

 
 الشرط السادس

هو علم التاريخ، ألن املناظرات الدينية يف كثري من األحيان تنال  
دعما كبريا من علم التاريخ أيضا. فمثال هناك نبوءات كثرية أنبأ kا 

وهي مذكورة يف الصحيحني وغريمها  سيدنا وموالنا ونبينا األكرم 
                                                           

 ٨٠الواقعة:  ١
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حلديث، مث حتققت تلك النبوءات بعد نشر تلك الكتب من كتب ا
مبئات السنني، وسّجل املؤرخون املعاصرون حتققها يف كتبهم. فأّىن ملن  

أن يسّجل يف كتابه النبوءات اليت هذه التاريخ  أحداثكان جيهل 
ثبت أ ا من اهللا تعاىل؟ وكيف ميكن العثور على األحداث التارخيية 

سبقت نبوته بثالث سنوات ونصف  اليت عن حياة املسيح 
السنة وسّجلها املؤرخون اليهود أو بعض املسيحيني أيضا، أو 

 األحداث والنـزاعات اليت سجلها املؤرخون القدامى عن املسيح 
وأشقائه، أو البيانات عن ضعفه البشري اليت ذُكرت يف كتب التاريخ 

 عن ِشقَّي حياة املسيح، من دون إملام بالتاريخ؟ 
مخسة   عيسىك قلة قليلة من املسلمني الذين يعرفون أنه كان هنا

أشقاء ُولدوا من بطن أم واحدة، ومل يؤمنوا به يف حياته بل ظّلوا 
معرتضني على صدقه بشدة. فال بد من مطالعة التاريخ لالطالع على 
هذه األمور. ولقد تيسرت يل بفضل اهللا تعاىل كتب العلماء اليهود 

سيحيني اليت ُسجلت فيها هذه األمور بكل شرح وبعض الفالسفة امل
 وتفصيل. 
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 الشرط السابع

ألن  ،ةهو القدرة إىل حد ما على إتقان علم املنطق وعلم املناظر  
التوغل يف هذين العلَمني يؤدي إىل تشحيذ األذهان، وقلما حيدث 
اخلطأ يف طريق البحث واالستدالل. ولقد تبني بالتجربة أنه لوال النور 

كاء الطبيعي املوهوب من اهللا ملا نفع هذا العلم أيضا. هناك كثري والذ 
"قطيب" و"قاضي مبارك"  اءةقر تخرجون باألغبياء الذين ياملشايخ من 

الكالم  ميلكون ملكةبل "الشفاء" للشيخ الرئيس ومع ذلك ال 
والدليل أيضا.  الدعوى يستطيعون أن يفّرقوا بني حىت الواحلديث 

وزعموا  أخرى دعوىقّدموا  الدعوىدموا دليال على وإذا أرادوا أن يق
إىل إثبات. بل يف   حتتاج دعوى أنهدليل مع  أنهة فرطلسذاجتهم امل

كثري من األحيان يضم يف طياته معضالت أكثر من ذي قبل. ولكن 
يُتوقع على أية حال أنه إذا كان لشخص ذكي الطبع نصيب من 

تدالل أن ينقذ نفسه من هراء العلوم املعقولة وكان ملمEا بطريق االس
الكالم وسخفه وأن ال يرتعب خبطابات اخلصم السفسطائية 

 واخلادعة. 

 
 الشرط الثامن

عند املناظرة، خطية كانت أو  -املناظر أو املؤلف لدىأن تكون  
جمموعة ال بأس kا من الكتب املوثوق kا واملسلَّم بصحتها  -شفيهة
ق ويُفَضح افرتاؤه. وهذا األمر أيضا املفرتي املتحذلبواسطتها يُفَحم 



 البالغ

 

٩ 

هذه اليت تنفع لشج رأس  الصحيحة هبة من اهللا ألن فوج املنقوالت
وهلذا الغرض حبوزيت (الكاذب كاألسلحة احلادة ال تتيسر للجميع. 

إضافة إىل أشياء أخرى صديقنا احملرتم احلكيم نور الدين كاملة ة مكتب
 . ١)ذُكرت قائمتها يف احلاشية

 
 التاسعالشرط 

هو التفرغ من أجل اخلطابات والتأليف ونذر احلياة خلدمة الدين فقط 
أنه يتعذر على شخص واحد أن ينجز أمرين  التجاربألنه قد أثبتت 

يف آن معا. فمثال إذا كان أحد موظفا حكوميا وحتيط به واجبات 
ه منصبه إحاطة القالدة باجلِيد فإذا ما توجَّه إىل التأليفات الدينية فكأن

يبُذُل وقَته الذي باعه للحكومة يف شغل آخر، وبذلك يرتكب 
مع الذي كّرس جّل وقته هلذا الغرض فتصري  أبداخيانة، ولن يعدل 

 حياته كلها مكّرسة هلذا العمل فقط. 

 
 الشرط العاشر

أو التأليف هو القوة اإلعجازية، ألن اإلنسان حباجة إىل اخلطاب  
آليات السماوية للحصول على النور القوة اإلعجازية أي إىل رؤية ا

 احلقيقي والطمأنينة الكاملة. وهذا القرار النهائي يصدر من عند اهللا
تعاىل. لذا َمن تصدى ألعداء اإلسالم وأراد أن يُفحم الذين يرون 

                                                           

 
  انظروا احلاشية املتعلقة بالشرط الثامن يف  اية الكتاب. (الناشر)١
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 ه،ومعجزات نبينا  ظهور اخلوارق منافيا لقدرة اهللا وينكرون خوارق
ميكن أن تظهر آية نتيجة  أناس من األمة احملمديةتهم هلزمي بُعثفقد 

 أدعيتهم. 
تذكروا أن للدين عالقًة قوية باآليات السماوية، وال بد للدين احلق 
من أن يكون فيه دائما َمن يستطيعون أن يُظهروا اآليات. واهللا تعاىل 
ال يرتك أهل احلق على املنقوالت فقط، بل الذي يناظر املعارضني 

اويًة حتما. اعلموا يقينا أنه يُعطاها لوجه اهللا فقط يُعطى آياٍت مس
حتما ليجعله اهللا، إلُه السماء، غالًبا بيده. والذي ال ينال اآليات من 
اهللا تعاىل فأخاف عليه أن يكون ملحًدا باطنا، ألن النصرة من 

 السماء مل تنـزل له حبسب وعد القرآن الكرمي. 
كتبوا رّدا هذه هي الشروط العشرة وهي ضرورية للذين يريدون أن ي

على معارض مسيحي أو يريدون أن يناظروا شفهيا. وبااللتزام kا 
 بقدر ماجيب أن يُنتَخب أحد للرّد على كتيب "أمهات املؤمنني" ألنه 

ن قصارى جهودهم لنشر هذا الكتيب وبعثه إىل كل و بذل املسيحي
قلوب  وآذوا، غري هيابني مؤاخذة القانون مسلم حمرتم دون أن يطلب

قد  أ م إلجراءات، يبدوا من كل هذه ااهلند الربيطانية كلهم مسلمي
يبدو أن السبب وراء الكلمات كما سالح األخري.  ال بذلك أطلقوا

القاسية جدا اليت اسُتخدمت يف الكتيب هو أن يسعى املسلمون إىل 
دون أن السَِّنيَّة يرسلوا املذكرات إىل احلكومة  وأاحملاكم مشتعلني 
ليما ميّثل عالجا حقيقيا ملثل هذه التهم املفرتاة. يسلكوا مسلكا س
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فأرى أن حيلتهم هذه قد انطلت ومل يفّكر املسلمون يف خطة مقابل 
هذا الكتاب الوقيح والنحس إال أن أرسلوا إىل احلكومة مذكرة شكوا 

أيضا أن تكتفي  "محايت إسالم "أجنمنفيها الكتاَب. فارتأت منظمة 
لكتاب. ولكن من املؤسف حقا أنه مل باالستغاثة باحلكومة من ا

خيطر بباهلم قط أن هذا ما هدف إليه القساوسة أصال أن خيتار 
املسلمون الطريق املعكوس وُحيَرموا من العمل بتعليم رkم الكرمي 

اُدُْع ِإَىل َسِبيِل رَبَِّك بِاحلِْْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة احلََْسَنِة َوَجاِدْهلُْم القائل: 
. إن القلب ليتمزق إْربًا أسًفا حني تدامهه فكرٌة ١ِهَي َأْحَسنُ بِالَِّيت 

أليمة أْن يُنشر كتاٌب تؤدي طباعته إىل نشر تأثريات سامة يف اجلهال 
وُ�لك الدنيا من ناحية، ومن ناحية ثانية يقتصر التخطيط مقابل هذه 
الفعلة السامة على أن يكتفي الذين يأخذون آالف الروبيات من 

 للرد على معارضي اإلسالم بأن يرسلوا إىل احلكومة مذكرة املسلمني
حتتوي على بضع أوراق، وبذلك يُظهروا للناس بأ م فعلوا ما كانوا 
فاعلني. مع أ م قد قالوا مئات املرات أن اهلدف األول من أهداف 
"األجنمن" هو الرد على االعرتاضات اليت يوجهها املعارضون إىل 

محايت والفينة. فالذين قرأوا مرة جملتهم "أجنمن اإلسالم بني الفينة 
 سيجدون هذا الوعد مكتوبا يف بدايتها.  الهور"إسالم 
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ال أقول بأن "األجنمن" �رب من أداء املسؤولية اليت تقع عليها نتيجة 
وعدها املؤكَّد، بل احلق أن "األجنمن" احلالية ال متلك قدرة على أن 

لعظيمة، أو تفّند بكمال التحقيق تنبس ببنت شفة يف أمور الدين ا
والتدقيق وساوَس املسيحيني واعرتاضاِ�م اليت ينشرو ا منذ ستني 
عاما، أو تقضي على الريح السامة املنتشرة حاليا يف البالد مبصنٍَّف 
واحد. ليت "األجنمن" مل تُبِد عالقتها باألمور الدينية واقتصرت جولُة 

 ر السياسية فقط، ولكان أفضل. فهمها وعقلها وصولُتها على األمو 
م ألن ٦/٥/١٨٩٨لقد ازداد يأسي بقراءة جريدة "أبزرفر" العدد 

الذي ميّثل "األجنمن" قال بكلمات صرحية بأن الرد على   رئيس حتريرها
كتيب "أمهات املؤمنني" ليس من احلكمة يف شيء قط، لذا عليكم 

إن .  احلكومةأن تكتفوا مبا فعلته "األجنمن" أي أرسلت املذكرة إىل
 رئيس التحريريف عبارة "أبزرفر" يوحي جبالء أن هذا ليس رأي  التأمل

فقط، بل ارتأت األجنمن أال يـَُرّد على الكتيب قط. وليفكر العاقلون 
اآلن ماذا عسى أن تفيد اإلسالم مثل هذه اإلجراءات؟ مهما أنزلت 
احلكومة عقوبة قاسية على ناشر الكتاب ولكن هل يزول بذلك 
التأثري السام الذي ترسخ يف قلوب الناس نتيجة املفرتيات الواردة فيه؟ 
بل أرى أن هذا اإلجراء سيكون مدعاة لنشر تأثري سيِّئ يف القلوب 

 أكثر من ذي قبل.
أقول مرارا وتكرارا بأنه إذا كنا نريد أن منحو من القلوب تأثري كتب 

ن" ليس سليما قط القساوسة السيئة فإن الطريق الذي اختارته "األجنم
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ى  لنيل هذا النجاح. بل علينا أن جنمع تلك االعرتاضات كلها ونرد عل
بكلمات زاخرة باألدلة، وبذلك ننـزه كلٍّ منها بردود سريعة ومفصلة و 

 القلوب من تلك الوساوس القذرة ونُظهر على العامل نور اإلسالم. 
ة وساوس احلق واحلق أقول بأن العصر الراهن الذي يكاد يهلك نتيج

القساوسة والفالسفة ال جيوز فيه قط أن نصرف أنظارنا عن اجلواب 
املعقول ونركز على إنزال العقوبة فقط. صحيح متاما أن حكومتنا 
احملسنة ال تنحاز إىل القسس بعد ثبوت هذه اجلرمية، ولكن لو اعتربنا 
جناحنا مقتصرا على أن يعاَقب أحد على يد احلكومة لكنا خمطئني 

 تفكرينا هذا. فيا أيها اجلَهَلة السّذج، إن ذرية املسلمني َتفسد جدا يف
kوالضروري هو أن يُنشر قبل املهم  ذه الوساوس باستمرار. لذا فاألمر

اإلجراءات األخرى كلها جواب من قبل اإلسالم على االعرتاضات 
اليت بسببها جنست وأفسدت آالف القلوب وال تزال تفسدها. لقد 

ة أيضا سياسة الرفق والصفح يف البداية؛ حيث كان اختار القساوس
الناس يستخدمون القسوة الشديدة مقابلهم يف املناظرات الشفوية، بل  
كانوا يكيلون هلم السباب، ولكنهم مل يرسلوا يف تلك األيام أية 
مذكرة إىل احلكومة، بل ظلوا يرسِّخون وساوسهم يف القلوب بصرب 

  بلدنا نتيجة خطتهم هذه.وجَلد حىت تنّصر آالف الناس يف
ال أعارض فكرة أن يُطلب من احلكومة بوجه عام أن جتعل املناظرات 
والتأليفات حمدودة نوعا ما ومتنع من التحرر وبذاءة اللسان اليت ُخيشى 

الدافع األول وراء  أنابسببها اإلخالل باألمن يف األقوام. بل احلق أين 
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 السابقة أنه كيف وبأية خطة أيضا يف مذكريت كتبتُ هذه الفكرة. وقد  
ميكن أن يوضع هذا النظام احلسن، غري أنين أعارض بشدة مذكرة ال 
تتبع األسلوب العادي، بل ترّكز على معاقبة شخص ما زال الرد على 
اعرتاضاته واجًبا علينا، ألنه كان من واجبنا حبسب تعليم القرآن 

ه ُعرض احلائط كما الكرمي أن نرد على اعرتاضاته ضاربني ببذاءة لسان
ادُْع ِإَىل َسِبيِل رَبَِّك بِاحلِْْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة احلََْسَنِة يقول اهللا تعاىل: 

ألنه من اخلطري واملهول جدا أن نرتك  ١َوَجاِدْهلُْم بِالَِّيت ِهَي َأْحَسنُ 
اعرتاضات املعرتض على حاهلا. ولو فعلنا ذلك لتفاقمت تلك 

وم مثل جراثيم الطاعون ولنشأت يف قلوب االعرتاضات يوما إثر ي
، وإن أنزَلت احلكومة على أبداالناس آالف الشبهات ولن تتالشى 

شخص بذيء اللسان مثله شيئا من العقاب. اعلموا أن السبب وراء 
ارتداد الذين يعرتضون على اإلسالم مثل مؤلف كتاب "أمهات 

مل ُيستَخدم املؤمنني" وعماد الدين، وصفدر علي وغريهم؛ هو أنه 
س التسرُع والقسوة يف معظم األحيان، مور الرفق واملواساة حينذاك، بل 

الء من فيوض اإلسالم ولبسوا ؤ ه ومل يُرّد على شبها�م بلطف، فُحرم
ون على اإلسالم أكثر من صولثوب االرتداد. اآلن هؤالء هم الذين ي

وا بعيون قلقني نتيجة قلة انتباه القوم. انظر  رواتنصّ غريهم بعد أن 
بصرية أن هؤالء الذين يستخدمون لسانا بذيئا مل يأتوا من أوروبا، بل 
هم أوالد املسلمني من هذا البلد الذين ظلوا ينقطعون عن اإلسالم 
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ويتأثرون بكالم املسيحيني رويدا رويدا حىت بلغوا ما بلغوا. احلق أن 
ئات هناك مئات آالف الناس الذين قلوkم يف طور الفساد، وهناك م

وعظيم الشأن الذي املهم  بائع اليت فسدت بشدة. لذا فاألمرالط
جيب أن نقوم به هو أن ننتبه إىل أن البلد أصبح مثل ا×ذومني وقد 

الشبهات السامة من نباتات المنت يف الصدور أعداد ال ُحتصى من 
وال تزال تنمو. يأمرنا اهللا تعاىل يف القرآن الكرمي أن نؤيد اإلسالم 

حقيقيا، ومن واجبنا أال نرتك اعرتاضا واحدا من ِقبل املعارضني  تأييدا
ال نُقنع الباحثني عن احلق إقناعا تاما بالرد عليه بكمال التنقيح 

 والتمحيص. 
ولكن هنا ينشأ سؤال طبيعي: هل نكتفي بالرد على اعرتاضات كتيب 
"أمهات املؤمنني"؟ أقرتح kذا الشأن بكل قوة وشدة أن ذلك ال 

قط إلزالة اهلواء السام املنتشر حاليا. بل َمثل ذلك أن نطهر  يكفي
كثرية مث نتوقع أن عملنا هذا يكفي   آسنةقناة واحدة فقط من قنوات 

لتنقية اهلواء. كال، بل احلق أننا مل نفعل شيئا إلنقاذ حياة الناس ما مل 
kا  نطهر مجيع القنوات يف املدينة وما مل نُزِل القذارة كلها اليت ُملئت

الطبائع بصورة اعرتاضات متنوعة، وما مل ننشر األدلة واألقوال احلسنة 
واملرضية اليت تزيل تلك الرائحة الكريهة كليا، وننشر بدال منها شذى 

 تعليم اإلسالم املقدس. 
ال لزوم للبيان أن تعليم القساوسة قد أحلق ضررا إىل أقصى احلدود 

ت على حياة هذا البلد وبذروا يف البالد بذرة سامة جدا شّكل
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الروحانية خطرا دامها. وإذا تأملتم يف املوضوع لوجدمت أن هذا الفساد 
يُفسد معظم الطبائع باستمرار ويُبعدها عن اإلسالم. وهلذا الفساد 
نوعان، األول: ما ذكرتُه قبل قليل.. أي فساد كتابات القساوسة 

الطبيعية اجلديدة السامة. والثاين: الفساد الذي نشأ بانتشار العلوم 
كثري من املثقفني اجلدد بصبغة املالحدة  بسببها انصبغاليت 

والدهريني، فال يهتمون باملعتقدات وال باألعمال وانَفلتوا كليEا. واآلن 
ال تكمن املواساُة احلقيقيُة للقوم والبشريِة يف أن نرّد على بعض األمور 

 ونفرح بذلك. 
املهم  أن يُنَبذ هذا األمر أبدافع اآلن ال بد من التذّكر هنا أنه لن ين

وأن يُقام بإجراءات أخرى مثل إرسال املذكرة إىل احلكومة متحمسني. 
بل يف هذه احلالة سنضيع وقتنا ومساعينا ببذهلا يف أمور أخرى ونلحق 
ضررا شديدا بالعالج احلقيقي والطريق السديد. لو مل يوافقين أحد 

على أن العالج الصائب إلصالح  على هذا الرأي بل اتفقوا مجيعا
الرياح املسمومة هو إرسال مذكرٍة تلو مذكرة دون االلتفات إىل إزالة 
األوهام الباطلة، فإين مع ذلك أعلم يقينا أن هؤالء خمطئون مجيعا وال 
ميكن أن تنوب تلك اإلجراءات مناب العالج احلقيقي الذي من 

القلوب، بل هذا  شأنه أن يرفع كل الوساوس املتمّكنة من مئات
األسلوب سيمّثل اإلفحام بالقوة. مث ال ميكننا القول على وجه اليقني 
بأن مثل هذه الطلبات ستنال جناحا كامال، ألن اخلصم أيضا ميلك 
لسانا، وحني يرون أن هذا العمل ال يستهدف شخصا واحدا بل 
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يشّكل هجوما على املسيحية بأسرها، لن يدّخروا جهدا للمواجهة. 
يُعلم ماذا عسى أن تكون النتيجة النهائية يف هذه احلالة؟ لعل  وال

مرسلي املذكرة سيواجهون اخلجل واالستخفاف. من املعلوم أن 
إرسال املذكرة مبنـزلة رفع القضية، ولكل قضية جانبان، وال يُعلم 
لصاحل أّي جانب يصدر احلكم. ولكن من املؤكد أن اإلسالم ميلك 

ا بكل دقة وانتباه على كل هجوم يشّنه مبادئ مقدسة، فلو رددن
االعرتاض فقط، بل سيثبت أيضا  يلاملعارضون على اإلسالم فلن نز 

بدال من ذلك أّن ما عّده املعارض اجلاهل اعرتاضا يوجد فيه نفسه 
معارف وِحَكم كثرية. وبذلك تتقدم علوم الدين يوما فيوما وتنكشف 

 آالف األسرار الدينية الدقيقة. 
لوما أن من واجب املسلمني اآلن أن يعريوا اهتماما خاصا فليكن مع

طوفان الضالل احلايل ولكن بأسلوب أن خيتاروا شخصا هلذا العمل ل
وميلوا عليه ردEا على هجمات املسيحيني كلها برفق وأدب. وكتاب  
كهذا جيب أال يتضمن ردا فقط بل جيب أن يسجَّل فيه مجال التعليم 

يته أيضا بطريق سهل على الفهم يطمئن له  اإلسالمي وميزاته وأفضل
كل شخص أيا كان طبعه أو مستوى قدرته على الفهم. وعلى هذا 
املؤلف أن يضع يف احلسبان عند كتابة الرد كأن أمامه فوج من الناس 
الذين يستعدُّ بعضهم ليطالب بشهادة على صحة املنقوالت وبعضهم 

املتنازع فيها،  جاهز ليخوض يف البحوث اللفظية لبعض الفقرات
وبعضهم مستعد للمجادلة يف معاين بعض املفردات وبعضهم يطالب 
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باألدلة القطعية واليقينية النقلية، وبعضهم متعطش للمطالبة بالنظائر 
من قانون الطبيعة وبعضهم ميَّال إىل رؤية الربكة الروحانية وحالوة 

كلها ال  عالطبائ يرضيما الكتاب البيان يف العبارات. فما مل يقدم 
ميكن أن ينال القبول عند اخلواص والعوام، واألمل يف فائدته سيكون 

 أمال زائفا فقط. 
أقول مرة بعد أخرى بأن الذي جيب القيام به عند هبوب هذه الرياح 
السامة هو أال نـَُعدَّ كتابَة أحد املشايخ ونشرَه بضعَة أوراٍق يف الرد 

العظمى اليت جيب القيام على كتيب "أمهات املؤمنني" هي املهمة 
جبميع اهلجمات منذ بدء  -بنظرة شاملة -kا، بل جيب اإلحاطة

القساوسة يف نشر كتبهم وجمال�م يف هذا البلد إىل أن نشروا كتيب 
بلغ عدد تلك االعرتاضات. كذلك  المَ "أمهات املؤمنني"، حىت نرى إ

فلسفة أو جيب أن ُتضمَّ إليها اعرتاضات أخرى أيضا أثريت بطريقة ال
ون من منطلق البحوث الطبية. وعندما تـَُعّد تسرعقدمها اجلاهلون امل

قائمة تضم جمموعة تلك االعرتاضات جيب أن يُرّد عليها مجيعا برفق 
 ولطف وكمال رصانة وعقالنية. 

ال شك أن هذه مهمة عظيمة وتضمن إزالة أعمال القساوسة املمتدة 
كن اهللا تعاىل ينصر أهل على ستني عاما مضت والقضاء عليها، ول

العزمية، وقد وعد بأن الذي ينصر دين اهللا فهو ينصره ويطيل عمره. 
فيا أيها الكرام، لن يتغلب على األديان األخرى يف هذا الزمن إال 
الدين الذي يُري عظمته بقوته الذاتية. فكما أراد معارضونا أن َيِصُموا 
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العرتاضات إليه وجه اإلسالم األغر واألمجل بتوجيههم آالف ا
ويُظهروه قبيحا ومكروها، جيب أن نقوم مقابل ذلك مبساٍع حثيثة 
لنثبت كمال هذا الدين املقدس ومجاله ونزاهته وبراءته من كل عيب 
ونقيصة. اعلموا يقينا أن املواساة احلقيقية للضالني تكمن يف أن 
 نُطلعهم على خطأ االعرتاضات الباطلة والتافهة ونريهم نصاعة نور

وجه اإلسالم وِعظم بركته وبراءته من أي وصمة. إن مهمتنا اليت جيب 
أن ننجزها حتما هي أن نستأصل الدجل واالفرتاء الذي بسببه ُدفعت 
األمم إىل إساءة الظن باإلسالم. وهلذه املهمة أولوية على املهمات 

 ورسوله  األخرى كلها، ولو تكاسلنا فيها لكنا مسيئني إىل اهللا
ساة احلقيقية لإلسالم واحلب الصادق للنيب . املوا  هي أن نربِّئ

واإلسالم من هذه االفرتاءات وال  ساحة سيدنا وموالنا رسول اهللا 
نعطي للقلوب امليالة إىل الوساوس فرصة إلثارة وسوسة جديدة بأننا 
نريد أن مننع هذه احلملة بالقوة ونتحاشى كتابة الرد. كل شخص يتبع 

لكن اهللا تعاىل شرح قليب إىل أّن التأييد احلقيقي رأيه وأفكاره و 
يكمن يف أن نستأصل  الراهن العصرالوقت احلايل ويف  لإلسالم يف

بذرة اإلساءة إىل اإلسالم واالعرتاضاِت اليت ُنشرت يف أوروبا وآسيا 
ونُري تلك األقوام مزايا اإلسالم وأنواره وبركاته بكثرة حىت تبهر 

من هؤالء املفرتين الذين نشروا أقواال مزخرفًة  عيو م، وتتربأ قلوkم
خدعًة. إنين أتأسف كثريا على الذين يَرون بأم أعينهم كم تُنشر من 
اعرتاضات سامة وُخيدع الناس، ومع ذلك يقولون ال حاجة إىل الرد 
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عليها بل يكفي رفع القضايا وإرسال املذكرات إىل احلكومة. صحيح 
نصاف كل مظلوم، ولكن يتحتم علينا أن حكومتنا احملسنة مستعدة إل

أيضا أن نرى بعيون واعية أن الضرر الذي يلحق بالقوم نتيجة 
اعرتاضات املعارضني ال يقتصر على جرِح قلوب كثرية بسبب كالمهم 
القاسي، بل الضرُر األخطر هو أن معظم اجلهال والسُّّذج يـَُعدُّون 

الم. فالضرر الذي هذه االعرتاضات صحيحًة وبدأوا ينِفرون من اإلس
يؤثر على إميان الناس هو األعظم واألكرب يف احلقيقة وحرّي بالتدارك 
قبل غريه حىت ال حيدث، نفكر دائما يف معاقبة ا×رم فقط، بينما 

البسطاء kذه الوساوس الشيطانية. إن اهللا الذي يغار يهلك الناس 
ة أماكن يف كتابه، الرد يف عديف ، يرّغبنا لدينه ولرسوله لدينه أكثَر منا

: أنه كلما مسعتم منهم كالما مؤذيا فيقول مقابل بذاءة لسا ميأمرنا و 
 َولََتْسَمُعنَّ ِمَن الَِّذيَن أُوتُوا اْلِكَتاَب ِمْن قـَْبِلُكْم َوِمَن الَِّذيَن َأْشرَُكوا

.. انظروا كم ُمورِ أًَذى َكِثريًا َوِإْن َتْصِربُوا َوتـَتـَُّقوا فَِإنَّ َذِلَك ِمْن َعْزِم اْألُ 
هي عظيمة هذه النصيحة وتتعلق بالزمن الراهن بوجه خاص ألن 

التحقري واإلهانة والشتائم  ذلك مل حيدث من قبل ومل يشهد املسلمون
عشرات  فيه ُنشرتالذي الزمن هو إىل هذه الدرجة قبله قط. هذا 

 نفسه ماليني الكتب لإلساءة إىل اإلسالم وحتقريه، ويف هذا الزمن
ُوجِّهت آالف التهم افرتاًء إىل نبينا احلبيب سيدنا وموالنا وهادينا 

. ومقتدانا حممد املصطفى أمحد ا×تىب أفضل الرسل وخري الورى 
أُمرنا يف سورة آل عمران يف القرآن  أستطيع أن أقول حالفا باهللا بأننا
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من القساوسة ا×حفني  يف الزمن األخري الكرمي بأنكم ستسمعون
ركني أذى كثريا وسيؤذونكم بكلمات مسيئة متنوعة، ولكن واملش

الصرب يف هذه احلالة هو األفضل عند اهللا. لذلك أنصح بالصرب مرة 
بعد أخرى. كذلك عندما رفع القسُس ضدي قضية زائفة مبحاولة 

قاضي احملافظة على وجه اليقني أن  دوغالسالكابنت القتل، وعلم 
تريد أن ترفع القضية عليهم. قلت القضية زائفة متاما وسألين: هل 

بقلب منشرح بأين ال أريد أن أرفع قضية ضدهم فورا للسبب نفسه 
ذلك kذه الكيفية متاما. ماذا كان السبب  يالقاض قط، وقد سجل

وراء ذلك؟ لقد كان السبب أن اهللا تعاىل يقول لنا يف القرآن الكرمي 
يف الزمن األخري  بصراحة تامة بأن أهل الكتاب واملشركني سيؤذونكم

إيذاء شديدا وستسمعون منهم كالما مؤذيا، وإن مل تقاوموا الشر 
حينئذ فإن ذلك من عزم األمور. فأقول لكل مسلم وسأستمر يف 
القول بأال تقاوموا الشر أبدا. كونوا ترابا وأروا اهللا تعاىل كيف عملتم 

ورة بأمره. الصابرون ليسوا حباجة إىل إرسال مذكرة أيضا بغري ضر 
ملحة ألن هذا التصرف أيضا يضم يف طياته وصمة عدم الصرب. غري 
أن اهللا تعاىل قد فرض علينا أن نرد على التهم الباطلة باحلكمة 
واملوعظة احلسنة. واهللا أعلم أين مل أترك الرفق واللطف يفلت من اليد 
عند الرد، بل استخدمت كلمات لينة دائما إال حني كتب املعارضون 

اسية ومثرية للفنت إىل أقصى احلدود، عندها استخدمت عبارات ق
بعض الشدة حكمًة ليجد القوم فيها بعض التعويض فيكبتوا ثورَة 
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اهلمجية. وهذه الشدة ليست نامجة عن ثورة النفس أو الغضب بل 
اُدُْع ِإَىل َسِبيِل رَبَِّك اسُتخدمت حكمًة عمال بأمر اهللا تعاىل: 

. وذلك أيضا َظِة احلََْسَنِة َوَجاِدْهلُْم بِالَِّيت ِهَي َأْحَسنُ بِاحلِْْكَمِة َواْلَمْوعِ 
حني بلغ املعارضون أقصى درجات اإلساءة والتحقري وبذاءة اللسان 
واستخدموا حبق سيدنا وموالنا سيد الكونني فخر الكائنات كلمات 
سيئة شريرة كادت تؤدي إىل اإلخالل باألمن. ففي مثل هذه املواقف 

أحيانا مقابل هجمات  القسوةاحلكمة إذ استخدمُت بعض  جلأُت إىل
هؤالء القذرة، واستمررت، يف الوقت نفسه، يف نصيحة الناس أيضا 
أن يطيعوا حكومتهم احملسنة ويتمسكنوا ويرتكوا التصرفات اهلمجية. 
فكان ذلك أسلوبا حكيما استخدمته يف بعض األحيان حبكم 

قق املسلمون kذه الطريقة االضطرار لكبِت اهلياج العام لكي حي
مقتضى ثور�م وجيتنبوا الطرق اهلمجية وغري املتحضرة. وَمثل ذلك  

لتخليصه من األفيون، وهو يشبه  "الـَجْدوار"كَمثل شخص يُعطى 
األفيون مرارًة وخيتلف عنه من حيث الفوائد. والظاملون وأشرار النفس 

د عليهم سوى الذين يتهمونين بأين بدأُت الكالم القاسي ماذا نر 
 . لعنة اهللا على الكاذبينالقول: 

والذي يريد أن يبدي رأيه يف املوضوع بالعدل ال يصعب عليه الفهم 
أن كتايب األول الذي ُنشر يف العامل هو الرباهني األمحدية، وقد سبق 
أن ُنشرت يف البالد كُتب القسيس عماد الدين القذرة جدا وكتابات 

ملليئة بكالم قاس وفاحش جدا، وكذلك آبادي" ا "اِندرَمن املراد
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مؤلفات "كنهيا لعل الكهـ دهاري" املثرية للفنت و"ستيار�ـ بركاش" 
ملؤلفه "ديانند" املليء ببذاءة الكالم والشتائم واإلساءة. وكان 
املسلمون يف بلدنا هذا مشتعلني بسبب هذه الكتب وصاروا كحديد 

 أمخدت تلك الثورات يوضع يف النار مدة طويلة فيصبح نارا. ولكين
بسّن طريق معقول للمناظرة يف الرباهني األمحدية، وصرفُت تلك 
العواطف إىل جانب آخر كما يصرف الطبيب احلاذُق املادَة من 
األعضاء الرئيسة وحييلها إىل جانب آخر. مع أنين أّلفت الرباهني 

مهم األمحدية رّدا على املسيحيني واآلريني الذين بلغت إساء�م وشتائ
منتهاها ومع ذلك أّلفته بكثري من الرفق واألدب  ضد نبينا األكرم 

ومل ترد فيه كلمة قاسية سوى الصوالت الضرورية اليت كانت يف حملها 
وذكرها يكون ضروريا لكل مناظر إلسكات اخلصم. ولو وردت أيضا 
فيه كلمة قاسية ملا وسَع منصفا قرأ كتب عماد الدين وإندرمن وكنهيا 

ستيار�ـ بركاش لديانند أن يوجه إيل أدىن �مة؛ ألن َمثل بعض لعل و 
الشدة اليت استخدمُتها يف بعض األماكن مقابل أكوام من سالطة 
اللسان والبذاءة واإلساءة والتحقري الكثري اليت وردت يف كتبهم كَمثل 
ذرٍة مقابل جبل. وباإلضافة إىل ذلك فما كتبُته يف كتيب على سبيل 

يعود إىل خطأ هؤالء الذين أكرهوين على ذلك نتيجة  الدفاع سببه
قسوة كالمهم. فمثال لو قال زيٌد لبكٍر بنية اإليذاء فقط بأن أباك 
غيب جدا وقال بكٌر رًدا عليه: كال، بل أبوك هو كذلك ففي هذه 
احلالة ال جيوز عزو القسوة يف كالم بكٍر إىل بكر بل احلق أن زيدا هو 
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بسبب قسوة كالمه. واهللا يعلم أن هذا هو حالنا الذي دفع بكرًا إليها 
حنن. والذي مل يدرك هذا األمر الصحيح أو استخدم هذا االفرتاء أو 

حالته ال تثري أسفا واحدا بل  ، فإنالنفسانيةالكذب عمدا ألهوائه 
يرون، كما يتبني من  ومؤيدوها "األجنمن" تألف أسف. إذا كان

ن كل الكلمات القاسية قد م أ٦/٥/١٨٩٨جريدة "أبزرفر" العدد 
صدرت من حزب املسلمني أي مين أنا، وأّن كتابات مجيع املهامجني 
من قبُل مبنية على األدب، وأنه مل ترد يف مؤلفا�م كلمة قاسية 
واحدة، فال حاجة إىل بيان مدى الظلم والكذب واخليانة اليت ينطوي 

ريخ عليها رأيهم، ألن كل شخص يستطيع أن حيكم نظرا إىل تا
أم بعدها على  همكالمقسوة  التأليف إن كانت كتيب قد أُلِّفت قبل 

 سبيل الدفاع.
ال ميكن أن ختفى على أحد القسوُة اليت مارسها علينا معارضونا 
وهجومهم على ديننا وأسوة ديننا سيدنا حممد املصطفى خامت النبيني 

  ُرض احلائط. فهل ُشّنت مسيئني األدب وضاربني خبشية اهللا ع
نشر هذه اهلجمات كلها بسبيب أنا؟ وهل كنت أنا الدافع وراء 

الكتيبات البذيئة والنجسة إلندرمن مثل "اندر جبر" و"باداش إسالم" 
وغريها من املؤلفات األخرى اليت مل يكن فيها سوى الشتائم؟ وهل  
كتاب ديانند "ستيار�ـ بركاش" الذي ُنشر قبل الرباهني األمحدية 

لِّف بسبب إثاريت أنا؟ أليس صحيحا أنه قد وردت بسنتني كان قد أُ 
 رجتفكلمات قاسية ومسيئة جدا ت  فيه حبق اإلسالم ونبينا األكرم 
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لسماعها القلوب؟ أفال يثبت من ذلك أن اآلريني بلغوا أقصى 
الدرجات يف قسوة الكالم قبل تأليف كتايب الرباهني األمحدية؟ وإذا 

أها مع بعضها لعلم دون أي شك قارن أحد بني كتابات الفريقني وقر 
أن بعض الشدة ظهرت مين أيضا على سبيل الدفاع بعد حتّمل إيذاء 
شديد، وقد كتبُت آنفا سببها واحلكمة وراءها ونتائجها املفيدة أيضا، 
ولكن تلك القسوة مل تكن شيئا يُذكر مقارنة مع قسو�م بل ذكرُت  

دف من ذلك أن كبار معارضينا وزعماءهم باألدب دائما. وكان اهل
يصلح معارضونا عادا�م القدمية قليال نظرا إىل ليونتنا والتزامنا 
باألدب. ولكن أثبتت كتب ليكهرام أن أََملي هذا كان أمال باطال. ال 

سف على أأت أريد أن أخوض يف هذه القصة يف غري حملها غري أنين
ت حالة الذين أرادوا أن يتهموين، بقتلهم احلق والصدق، أين بدأ

القسوة وسوء الكالم والتحقري وكلمات اإلساءة كلها مقابل 
املعارضني. إ م أولئك الذين يّدعون نصرة اإلسالم ويزعمون أن قسوة 
الكالم جزء من طبيعيت اليت هّيجت املعارضني املتحضرين. إذا كان 

الذي نشرته جريدة  -اجلديرة بالشفقة -هذا هو رأي "األجنمن"
ذكرة الشكوى إىل احلكومة ضد القساوسة خطأ  "أبزرفر" فإرساهلا م

 كانتإذا  كبري منها، بل كان مقتضى العدل أن ترسل املذكرة ضدي 
 مجيع تلك الكتب قد أُلفت بتحريض وإثارة مين.

أريد أن أسجل بصدق القلب أنه إذا كان هذا احلق يف نظر أحد بأين 
جت أنا الذي وضعُت أساس سوء الكالم وأن مؤلفايت هي اليت هيّ 
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األقوام األخرى على اإلساءة والتحقري فالذي يفكر على هذا النحو 
ريدة "أبزرفر" أو غريه من أعضاء "أجنمن جل رئيس التحريرسواء أكان 

محايت إسالم الهور" أو أّي شخص آخر، لو استطاع أن يثبت أن 
سوء الكالم الذي بدأ من القسيس "فندل" وبلغ إىل كتيب "أمهات 

بدأت من "إندرمن" وانتهت على ليكهرام، كانت كلها املؤمنني"، أو 
بسبيب لكنُت مستعدا ألن أدفع له ألف روبية نقدا غرامة، ألنه 
صحيح متاما أنه ما دام مذهيب من ناحية أنه ال جيوز حبال من 
األحوال أن نبدأ بالشدة مع املعارضني، وإذا بدأوا kا جيب الصرب 

العمل حبسب ما يناسب  قدر اإلمكان إال إذا اقتضت احلكمةُ 
املوقف لكبت مجاح العوام؛ مث إذا كانت تصرفايت توحي من جانب 
آخر بأنين أنا الذي أثرت ضجة القيامة احلاليَة كلها اليت بسببها نشر 
املعارضون آالف الكتب يف البلد وقاموا بآالف أصناف اإلساءة 

ناد كبري والتحقري بسبيب أنا، حىت نشأت بني األمم ُفرقة شديدة وع
الستحققُت يف هذه احلالة كل نوع من الغرامة والعقوبة بال أدىن 
شك. واحلكم يف ذلك ليس صعبا بل لو جلس أحد معي ساعًة 

 مبقارنةفقط ألمكنين أن أبّني األحداث املذكورة دون نقصان أو زيادة 
 الكتب كما ترتاءى الصورة يف املرآة. 

اضية، وأعود اآلن إىل صلب هذا املوضوع ختّلل حديثنا كجملة اعرت 
املوضوع وأقول بأنه ليس صحيحا قّط أن نثور على إثر اإليذاء على 
يد معارضينا أو نستغيث عند حكومتنا. هل يليق بالذين يّدعون 
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َر أُمٍَّة ُأْخرَِجْت اعتناق مذهب كما يعّلمه اإلسالم:  ُكْنُتْم َخيـْ
 -لفائدة الناس وُخلققائمون على االعتدال  قومأي أنتم  -١لِلنَّاسِ 

أن يرفعوا القضايا كل يوم بدال من إفادة الناس، فريسلوا املذكرات تارة 
أو يرفعوا القضايا اجلنائية أو يشتعلوا تارة أخرى بدال من أن يُبدوا 
الصرب واجلَلد؟ جيب التأمل جيدا يف أن الذين ينظرون بلطف إىل 

در كثريا وينبغي أن الذين ضلوا الطريق جيب أن يتحّلوا برحابة الص
بالصرب  منصبغةيكون كل عملهم ونشاطهم وكل إرادة من إرادا�م 

والتحّمل. فالتعليم الذي قّدمه اهللا لنا يف القرآن الكرمي يف هذا 
املوضوع صحيح متاما ويتضمن ِحَكما سامية ويعّلمنا الصرب. من 

يف عهد السلطنة الرومية  غريب الُصدف أنه عندما جاء عيسى 
عوثا من اهللا عّلمه اهللا نظرا إىل حالة ضعفه أال يقاوم الشر، بل لو مب

على خدك فحوِّل له اآلخر. وكان هذا التعليم مناسبا أحد لطمك 
متاما يف زمن الضعف. كذلك أُوصي املسلمون أنه سيأيت عليهم أيضا 
زمن الضعف كما أتى على املسيح، وُنصحوا بالصرب على مساع 

األمم األخرى وظلمهم. فمباركون أولئك الذين  الكلمات القاسية من
يعملون kذه اآليات وال يذنبون حبق اهللا. اقرأوا القرآن الكرمي بإمعان 
فستعلمون أن لتعليم اإلسالم يف هذا املوضوع جانبني، أوهلما يتعلق 
مبا جيب علينا فعله إذا شتَمنا القساوسة وغريهم من املعارضني وآذونا 

وسراج  كالم من شىت األنواع حبق ديننا ونبينا واستخدموا سوء ال
                                                           

 ١١١آل عمران:  ١
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هدايتنا أي القرآن الكرمي. واجلانب الثاين يتعلق مبا جيب علينا فعله إذا 
نشر معارضونا اعرتاضات خادعة عن ديننا اإلسالم وعن مقتدانا 

والقرآن الكرمي، وحاولوا إبعاد القلوب عن  وهادينا حممد املصطفى 
األمران ضروريني وكان يتحتم على  احلق والصدق. كان هذان

املسلمني أن يتذكرومها، ولكن من املؤسف أننا نرى األمر على 
النقيض من ذلك متاما، وقد ُعدَّ الثوران والعكوف على إيذاء املعارض 
املؤذي زينة الدين، وُرجحت سياسة اإلنسان على احلكمة اليت عّلمها 

ته تكمن يف أال  تم اهللا تعاىل مع أن مصلحة ديننا وخريه وبرك
تعليمات اهللا لنكون عبادا سعداء  حبسبباملخططات البشرية وخنطو 

. لقد أعطانا اهللا تعاىل تعليما واضحا ملعاجلة موقف يساء يف نظره 
، وقد ورد فيه إىل ديننا وُتستخدم كلمات بذيئة حبق نبينا األكرم 

َتْسَمُعنَّ ِمَن الَِّذيَن َولَ هذا التعليم يف  اية سورة آل عمران كما يلي: 
أُوتُوا اْلِكَتاَب ِمْن قـَْبِلُكْم َوِمَن الَِّذيَن َأْشرَُكوا أًَذى َكِثريًا َوِإْن َتْصِربُوا 

. كذلك وّضح عن موقف آخر ١َوتـَتـَُّقوا فَِإنَّ َذِلَك ِمْن َعْزِم اْألُُمورِ 
رَبَِّك بِاحلِْْكَمِة ادُْع ِإَىل َسِبيِل حني تُوجَّه إىل ديننا اعرتاضات فقال: 

َوْلَتُكْن ِمْنُكْم أُمٌَّة  ٢َواْلَمْوِعَظِة احلََْسَنِة َوَجاِدْهلُْم بِالَِّيت ِهَي َأْحَسُن...
َهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َوأُولَِئَك ُهُم  َيْدُعوَن ِإَىل اخلَْْريِ َويَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َويـَنـْ

                                                           
١
  ١٨٧آل عمران:  
  ١٢٦النحل:  ٢
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مع املسيحيني يف نقاش ديين . أي عندما ختوض ١اْلُمْفِلُحونَ 
ناِقشهم باألدلة العقلية وباحلكمة. وليكن وعظك مبنيا على أسلوب 
ُمرٍض. ولتكن منكم دائما فئة يدعون الناس إىل اخلري وإىل األمور اليت 
شهد على صدقها العقل والسلسلة السماوية دائما، وليمنعوهم عما 

والذين خيتارون هذا  أنكر صدَقها العقُل والسلسلة السماوية دائما.
 فأولئك هم الناجون.  فائدة دينية األسلوب ويفيدون بين البشر

يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا معا يف آية:  كال اجلانبني  ويف آية أخرى بّني 
أي اصربوا على  ٢اْصِربُوا َوَصاِبُروا َورَاِبطُوا َواتـَُّقوا اللََّه َلَعلَُّكْم تـُْفِلُحونَ 

عداء ومع ذلك كونوا أقوياء مقابلهم وثابروا على العمل إيذاء األ
واتقوا اهللا دائما لتنالوا النجاة. ففي هذه اآلية أيضا يأمرنا اهللا تعاىل أن 
نعرض عن إساءة اجلاهلني وحتقريهم وبذاءة لسا م وشتائمهم وأال 

. إن إرادة السوء مقابل ٣نضيع أوقاتنا يف التخطيط لتعريضهم للمعاقبة
ء أمر عام ليس من الكمال يف شيء. إن كمال اإلنسانية هو أن السو 

 نتحلى بعادة اإلعراض عن الشتائم والصفح عنها قدر اإلمكان. 

                                                           
 ١٠٥آل عمران:  ١
 ٢٠١عمران:  آل ٢
املذكرة اليت أرسلْتها مجاعيت على بذاءة لسان "زتلي" ال �دف إىل معاقبته،  ٣

كان ا�امهم    .بل �دف إىل البيان أن هؤالء الناس كانوا يتهموننا بقسوة الكالم
ُكشفت للحكومة والعوام حقيقُة ليونتهم وأدkم. كذبا وزورا منهم فقط لذا قد  

 ومل ُتطلب يف املذكرة املعاقبُة أو ما شاkها، منه.
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إضافة إىل ذلك جيب أن تتأملوا أيضا أن دين القساوسة هو دين 
لذا جيب أن يكون مقتضى أدبنا أن نعّد حريتنا الدينية ثانوية،  ،يملك

. فإذا من هذا املنطلق وسة إىل حد مالقسانكون ممتنني لوأن 
سنكون حنن جديرين باحملاسبة! ولو ُقطعت  هم احلكومة فكمحاسبتْ 

هل ميكن أن يبقى القلم يف أيدينا  األشجار اخلضراء فما بال اليابسة؟
يف هذه احلالة؟ فكونوا حذرين وعّدوا احلرية الثانوية مغنما وادعوا هلذه 

 الرعية كلها. فمن غري املناسب متاما احلكومة احملسنة اليت تعدل بني
الشبهات واالعرتاضات ن أن نشكو القساوسة عند احلكومة. غري أ

نفيد و ، ، جيب أن نستأصلها بالرفقاليت أثريت والبهتانات اليت ُنشرت
العامل معينني احلق واحلكمة، وننقذ آالف القلوب من سجن 

لمني قد أسسوا الشبهات. هذا ما حنتاج إليه بشدة. صحيح أن املس
منظمات كثرية باسم نصرة اإلسالم، كما أن هناك ثالث منظمات يف 
الهور أيضا. ولكن السؤال هو: ما دام املسيحيون قد نشروا قرابة 

ثالثة آالف اعرتاض،  حوايل مائة مليون كتاب وجملة معاِرضة ونشروا
 والرد عليها من واجب املنظمات واملشايخ الذين اّدعوا يف كل جملة

أ م سريدون على أسئلة املعارضني، ولكن ماذا فعلت تلك املنظمات 
جتاه تلك اهلجمات؟ وأّي كتاب مفيد أشاعْته يف العامل؟ لنقل بأين  

ودجال وقاسي الكالم حبسب زعمهم ولكن ماذا قام به هؤالء كافر 
القوم مع مجعهم املال باآلالف باسم اإلسالم نصرًة له؟ قد تكون 

لثقافة العلوم الرائجة أن ينال الشباب وظيفة حمرتمة  النتيجة العظمى
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بعد التحلي بالثقافة. وال تبدو للعيان نتيجة تربية األيتام أيضا أكثر 
من أن يبلغ األطفال املسلمون الرشد وينالوا ثقافة عادية، ولكن مل 
ُيكَشف عن أية خطة الجتناب حبائل التزوير من عشرات ماليني 

سبيل البالغني. هل ألحد أن يقول ماذا فعلْت أية  األنواع املنصوبة يف
منظمة لإلنقاذ منها؟ بل إذا كان التعليم ال ينبِّه إىل هجمات 
املعارضني بوجه أكمل وأمت، واقتصرت تربية األيتام على رعايتهم إىل 

هو لصاحل  كله  أن يبلغوا سن الرشد والبلوغ ليس إال، فهذا العمل
إلسالم. لو كان لصاحل اإلسالم لكان أعداء اإلسالم وليس لصاحل ا

ضروريا أن تُنشر الردود أوال بوضوح تام بعد تدقيق وحتقيق يف 
اعرتاضات املسيحّية والفلسفة ومذهب اآلريا وبرامهو مساج اليت بلغ 
عددها إىل ثالثة آالف. وال يكفي أن ُيكتب الرد على كتيب 

قائمة حتتوي  "أمهات املؤمنني" يف بضع صفحات بل يلزم أن تـَُعدّ 
على نشاطات القساوسة املمتدة على ستني عاما وكذلك على كافة 
االعرتاضات الناجتة عن علم الفلسفة وعلم الطبيعة اليت متشي جنبا 
إىل جنب. كذلك جيب أن ُجتمع اعرتاضات اآلريني اليت خطرت 
بباهلم نتيجة االنقالب احلديث مث ُحترق بالرتتيب هذه األعشاب 

 دة جملدات بنار احلق املنرية واملضطرمة. والكأل يف ع
هذا هو العمل الذي ال بد من إجنازه من أجل اإلسالم يف هذا 
العصر، وهذا هو العمل الذي بسببه تتجّنب سفينة األجيال الناشئة 
من الغرق. وهذه هي املهمة اليت بسببها يُري وجه اإلسالم املنري 
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أن تنوب عن هذا العمل  واألغر بريَقه يف الشرق والغرب. ال ميكن
قط أموٌر مثل تربية األيتام أو تثقيفهم بثقافة العلوم الرائجة أو مبهنة 
معينة أو يُعلَّموا أحكام اإلسالم وأركانه باالسم وعلى سبيل العادة 

الذين يبلغ عددهم مئة  -والتقليد فقط. هل الذين ارتدوا عن اإلسالم
ّصروا كانوا جيهلون أحكام وتن -ألف على ما أظن يف البنجاب واهلند
 نزين على ثقافة تزوِّد kا "أجنماإلسالم هذه وأركانه؟ أمل يكونوا حائ

الهور" األيتاَم والطالب اآلخرين اآلن؟ كال، بل كان  إسالممحايت 
بعضهم مطّلعني جيدا على علوم اإلسالم التقليدية ومع ذلك ما 

السام  استطاعت معلوما�م أن تنقذهم من تأثري املسيحية
واعرتاضا�م السفسطائية. لذا كان من احلكمة أن يتعظ املسلمون 
بأحواهلم وحيسنوا التدبري جتاه الريح السامة اليت �ب من كل حدب 
وصوب بكل قوة وشدة. ولكن من اهتّم بذلك؟ وأية منظمة تنبَّهت 
هلذا األمر؟ كال، بل قام هؤالء الناس بنشاطات أخرى ال ميكن أن 

لة املسلمني احلالية تأثريا طيبا ملحوظا. ما زالت الفرصة تؤثر يف حا
ساحنة ألن يتدارك املسلمون أنفسهم، وخيتاروا طريقا يضع حدا هلذا 
السيل. ولكن جيب االنتباه جيدا إىل أنه ال سبيل إال أن يبدأ جبمع  
كافة االعرتاضات والشبهات شخص يستطيع أن يؤدي هذا العمل 

يكون جامعا قدر اإلمكان للشروط اليت  أكمل وأمت، وأن وجه على
 ذكر�ا قبل قليل.
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باختصار، هذا هو العمل الذي من شأنه أن ينقذ ذرية املسلمني من 
الرياح السامة احلالية. ولكن جيب أن يتم هذا العمل بأسلوب يكون 
فيه كل جواب مبنيا على القرآن الكرمي لكي يتم اجلواب من ناحية، 

الباحثون عن احلق جيدا على تفسري اآليات ومن ناحية أخرى يطّلع 
املهمة من القرآن الكرمي. ولكن هذا ال ميكن لكل فالن وعالن بل 
هو مبقدور من يتصفون بشروط التأليف الضرورية أوال ويسعون لذلك 
يف سبيل اهللا ابتغاء مرضاة اهللا منـزِّهني نيتهم من الشوائب كلها. ومن 

تاب بعدد مخسني أو ستني ألف الضروري أيضا أن يُطبع هذا الك
 على األقل ويوزَّع على البالد اإلسالمية كلها جمانا. 

فخالصة الكالم أن كتابة الرد على كتيب وجيز مثل "أمهات 
املؤمنني" ال يكفي بل جيب أن تتم اإلجراءات كاملة مع اليقني بأن 
اهللا تعاىل سينصر حتما. غري أنه جيب أن تكون هذه اإلجراءات كلها 
بالرفق واللطف واللباقة، وينبغي أال تكون العبارات قاسية لئال يرتك 
القارُئ قراء�ا وحيرم من االستفادة منها. ولكن هذه املهمة الكبرية ال 
ميكن إجنازها من دون مساعدة اجلمهور. مبعىن أنه عندما يكّلف 
أصحاُب الرأي السديد أحدا هلذا العمل ينبغي أن يكون هناك تدبري 

بأن ُجيمع مبلغ كبري كتربع من األثرياء واألغنياء بل من كل آخر 
شرحية من املسلمني ويُودَع املبلغ عند شخص أمني وليُنفق عند 

 الضرورة حبسب رأي اللجنة اليت تأخذ هذا األمر يف يدها. 
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وهناك سؤال آخر وهو: َمن يكلَّف بكتابة الرد الشامل؟ وجوابه أن 
لذلك بأكثرية الرأي كما قلت قبل قليل. يكلَّف به شخص يُعدُّ أهال 

وإذا ُوجد أحد أهال لذلك حبسب الشروط املذكورة واقتُنع مبؤهالته 
فيمكن أن يكلَّف بكتابة الرد الشامل، مث جيب على املسلمني مجيعا 
أن يعكفوا على نصرته قلبا وقالبا ناسني خالفا�م، وأن يبذلوا أمواهلم 

الردود كماهلا كما بلغت اعرتاضات  يف هذا السبيل بكل سخاء لتبلغ
املعارضني ذرو�ا يف هذا الزمن، ولتثبت أفضلية اإلسالم وتفّوقه على 

 األديان كلها. 
بل يتحتم على املسلمني أن يهبُّوا أبدا جيب أال يتأخر هذا العمل 

حبسب الشروط املذكورة يشاؤون لوجه اهللا بصفاء القلب وينتخبوا من 
الذي يُنتخب هلذا العمل أن على سب أيضا أن يبدو من املنا .آنفا

يؤلِّف الكتاب يف ثالث لغات هي اللغات اإلسالمية أي األردية 
والعربية والفارسية، ألن هذا ما فعله القساوسة أيضا. بل قد نشروا 
الرد على اإلسالم بلغات كثرية أخرى. لذا جيب علينا أيضا أن نفعل 

أن تُنشر ترمجة هذا الكتاب ذلك وأال يفّت يف عضدنا بل ينبغي 
 باإلجنليزية أيضا. 

لقد ظللُت أفّكر إىل مدة من الزمن كيف ميكن أن تبدأ سلسلة هذا 
العمل الضروري فخطر ببايل أخريا حالة معظم املشايخ أن التباغض 
والتحاسد متفاقم فيهم وأن معظم رغبتهم منصّبة يف التكفري 

منظمة من املنظمات القائمة  أيةوالتكذيب. مل أطّلع إىل اآلن على 
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يف البنجاب واهلند تقدر على حتقيق هذه األهداف كما أريد، أو 
تتحلى حبماس من هذا النوع. أعرتف أنه قد يكون عديد من أعضاء 
تلك املنظمات الذين تكّن قلوkم محاسا لتأييد الدين املتني كما أريد 

ات ولكنهم مضغوطون حتت كثرة الرأي كصوت مزمار بني أصو 
 الطبول. 

على أية حال، ما اضطررت إليه من بيان النقص يف املنظمات احلالية 
بدافع احلماس لتأييد الدين ال يعود سببه إىل أين أعرتض على مجيع 
أعضاء املنظمات وعّماهلا والعياذ باهللا، بل اعرتاضي هو على اخلليط 

األمور الذي ظل ينشأ إىل اليوم نتيجة كثرة الرأي. وال عالقة لنا ب
الشخصية ألعضاء تلك املنظمات. بل نعرف جيدا أن املرء يكّن رأيه 
الشخصي املختلف ولكنه يضطر إىل اإلذعان لرأي األغلبية. وال 
أحسب أعمال تلك املنظمات سخفا حبتا. بل هي وسيلة جيدة 
للنهوض حبالة املسلمني الدنيوية بال شك، ولكنين مضطر إىل القول 

املشكورة حلماية إميان املسلمني من الرياح السامة  متأسفا بأن املساعي
من األعمال املزعومة لتأييد  بل كل ما قاموا به. صدراحلالية مل ت

قط على مقاومة الريح العاتية والسامة اليت �ب يف  مل تقدراإلسالم 
 بالدنا. لذا فكل قلب فيه مواساة حقيقية للمسلمني سيقول حتما

جلديرة بالرثاء، الدينية احلالية حالة املسلمني  بأن عند قراءة كتايب هذا
حسن للدفاع  طٍ وأن هناك حاجة ملحة دون أدىن شك إىل ختطي

الكامل أمام تلك اهلجمات اليت شنَّت على اإلسالم يف غضون ستني 
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سنة ماضية. ال أريد أن أخاطب ذوي الطبائع امليتة هؤالء الذين مل 
أن  -ظر إىل انقالب أعمارهم أيضابالن -يتوصلوا إىل اآلن إىل النتيجة

هذه احلياة الوجيزة ليست األبدية ومن واجبنا حتما أن نبين ألنفسنا 
 ولذرياتنا مقام راحة تكون دار السعادة الدائمة بعد املمات. 

فيا أيها الكرام، اعلموا يقينا أن اهللا تعاىل موجود وله قانون يسمَّى 
د اهللا دائما مث خيتفي مث ظل ُخيلق ِديًنا بتعبري آخر. إن الدين ُخيلق بي

كيف على مّر العصور. فمثال كما ترون القمح وغريه من أنواع الغالل  
ومع ذلك هي قدمية أيضا وال  ،العدَم مث تنبت من جديد دائماتقرب 

نستطيع أن نعّدها حديثة النبات. واحلال نفسه ينطبق على الدين 
وث يف مبادئه مث ُجيدَّد أيضا فهو قدمي أيضا إذ ال تصنُّع وال حد ؛احلق

الذي كان نبيا عظيما يف بين إسرائيل مل يأت  دائما. إن موسى 
. ومل يأت إبراهيم أيضا بدين جديد بل جاء مبا أُعطي إبراهيم 
. كذلك مل يأت عيسى بدين جديد بل جاء مبا أُعطي نوح 

 ق أيضا بدين جديد ومل خيرتع طريقا جديدا للنجاة بل كان الطري
وكان طريق النجاة القدمي نفسه الذي  نفسه الذي أُعطي موسى 

عّلمه اهللا الرحيم الناَس بواسطة األنبياء. ولكن عندما اخندع 
املسيحيون بطريق النجاة الذي كان جاريا منذ الِقدم وغريه من مبادئ 
التوحيد وتدهورت حالة اليهود العملية وانتشر الشرك يف األرض  

اهللا تعاىل يف العرب رسوال لينّور األرض من جديد بعث  ئذعند ،كلها
بالتوحيد واألعمال احلسنة. وقد سبق أن أخربنا اإلله نفسه أن 
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معتقدات عبادة اخللق ستنتشر يف العامل مرة أخرى يف الزمن األخري 
وستتدهور حالة الناس العملية إىل حد كبري، وسيسيطر حب الدنيا 

بذرة  إىل اهللا تعاىل يتوجهعندها  على معظم القلوب ويفرت حب اهللا.
. فاآلن سينمِّي اهللا وينمِّيها الصدق اليت ظلت تنمو مثل الغالل دائما

تعاىل دينه بواسطة أناس مقبولني جدا يف نظره. ولكن اهللا تعاىل أعلم 
 من هم هؤالء الناس. 

على أية حال، يبدو أقرب إىل احلكمة أن أخاطب هلذا األمر 
ملعاصرين وغريهم من التجار والزعماء واألثرياء العصيب األغنياء ا

وأصحاب الرأي السديد مث لننظر من خيرج يف ميدان املواساة ومن 
يُعرض عنه. ولكن ما أجدرهم بالثناء أولئك الذين ينالون التوفيق من 
اهللا تعاىل هلذا العمل يف هذا الزمن! كان اهللا معهم وأبقاهم يف ظل 

 رمحته اخلاصة. 
له هذا املقال سيكون من واجبه أن يقرأه أوال بإمعان مث كل َمن وص

خيربين من فضله ماذا يقرتح إلجناز هذه املهمة وَمن يرشحه هلذه 
هي مجع االعرتاضات من مجيع كتب املعارضني والرد  اخلدمة. واملهمة

عليها. مث تُنشر تلك الكتب بعدد يقارب مخسني ألف نسخة وتوزَّع 
ذرية اإلسالم احلالية من السم القاتل. وميكن يف البلد وبذلك تُنقذ 

إجناز هذا العمل على خري ما يرام بإنفاق مخسني ألف روبية. وإذا 
ُنشرت مثل هذه الكتب يف العامل بعدد مخسني أو ستني ألفا على 
األقل فاعلموا كأننا قضينا على كافة أعمال القساوسة واملعارضني 
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ضية تتعلق باملال لذا جيب اآلخرين قضاء  ائيا. وما دامت الق
البحث والتمحيص فيها جيدا من البداية لُيعلم من هم األجدر 
واألحق هلذا العمل، وتأليف َمن ميكن أن ُمييل قلوب العامل إىل 

بيانه وقوة استدالله وأسلوب إثباته سلًسا  حسن اإلسالم، وَمن كان
با وميحو أثرها ومقنًعا، وَمن كان كالمه قادرا على متزيق االعرتاضات إر 

متاما. فبناء على ذلك سجلت يف املقال عشرة شروط وجوُدها 
ضروري حبسب رأيي يف مثل هذا املؤلِّف. ولكن اتّباع رأيي ليس 
ضروريا يف هذا ا×ال بل لكل شخص أن يتأمل يف هذا املوضوع 
جيدا ويبدي رأيه فيَمن جيب أن يكلَّف kذه اخلدمة، وَمن يستطيع 

أحسنه حبسب رأيهم. غري أنين أكّلف و  أمت وجه ىأن ينجزها عل
نفسي خبدمة أن يرسل اجلميُع آراءهم إيلَّ خطيا وسأمجع كل هذه 
الكتابات، وعندما جتتمع كلها سأنشرها بصورة جملة وسُيعمل مبا تقرَّر 
بناء على كثرة الرأي. وسيكون واجبا على اجلميع أن ينصروا بصدق 

در اإلمكان مّتبعني األكثرية. ومن كان القلب هذه املهمة باألموال ق
مستعدا للمساعدة املالية فهو الذي يستحق أن يقدَّم رأيه. ولكن 
ينبغي على كل شخص عند كتابة رأيه أن يصرح باسم عالِـٍم ُيكلَّف 

 بعمل التأليف احلساس. 
قد يرجِّح البعض فكرَة أن يتوجه عدة علماء إىل هذا العمل ويعملوا 

ليس صحيحا، ألن تداخل املؤلَّفات يف مثل هذه  معا، ولكن هذا
األمور يكون مضرا بل يصل األمر يف بعض األحيان إىل النـزاعات 
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ميلك املعلومات فيمكنه أن خيتار الذي والضغائن. أما املوهوب حقا 
األمر ال يتأّتى . ولكن هذا عند احلاجة بعضا من مساعديه خداًما

 لفنت كثرية نتيجة هذا االقرتاح اقرتاح اللجنة ألن هناك احتماالب
. وال ميكن إجناز عمل على خري ما يرام ما مل يُعنيَّ شخص القهري
أن يستعني باآلخرين   سؤولغري أنه ميكن لذلك امل .عنهمسؤوال واحد 

كما يراه مناسبا جلمع مادة التأليف حبسب مقتضى احلاجة، بل 
 ميكنه تعيني فئة من العاملني هلذا الغرض. 

ألمور جديرة بالتأمل، وأكثر ما خييفين أن يهمل هذا املقال هذه ا
الذي كتبُته بدم الكبد أو يُطرح يف صناديق املهمالت بإبداء الرأي 
املتسرع فيه. لذا أستحلف خماطيبَّ الكرام الذين هم فخر اإلسالم 

الذي يتشبث هنا  كاملضطرب -بسبب كرامتهم وأمار�م وعلّو مهتهم
ذي مل يرفض احللف به األنبياء أيضا، أن يرسلوا ال باهللا  -وهناك

يل رأيهم املبين على مواساة اإلسالم كليا، حىت لو كتبوا بضعة أسطر 
بسبب ضيق وقتهم، ولكن جيب أن يكتبوها بعد قراءة هذا املقال  

حيبون يواسون اإلسالم مواساة صادقة و كله. وآمل من مجيع الذين 
يف كتابة الرأي الذي فيه خري القوم  حبEا صادقا أال يقّصروا النيب 

وجناته من آالف الفنت. ولكن جيب االنتباه إىل أن يتضمن الرأُي 
ثالثة أمور: أوال: َمن يرشحونه هلذا العمل حبسب رأيهم؟ ما هو امسه 
وأين يسكن؟ ثانيا: كم هي املساعدة اليت ميكن أن يقدموها بأنفسهم 

أن يودَع هذا املبلغ الكبري الذي هلذا العمل العظيم؟ ثالثا: أين ميكن 
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سُيجَمع هلذا العمل وباسم أي صندوق؟ وبإذن َمن سيُنفق بني الفينة 
 والفينة؟ فهذه األمور الثالثة واجبة التفصيل. 

هناك أمر آخر أيضا جدير بالذكر وهو أنه قد خيطر ببال البعض أن 
أؤكد هلم  التدخل يف هذا األمر قد يكون منافيا ملشيئة احلكومة، فإنين

أن حكومتنا احملسنة اليت حتمي أرواحنا وأموالنا قد أعلنت سلفا أ ا 
ما مل يكن هناك شيء ُتشَتّم منه الشؤون الدينية ألحد لن تتدخل يف 

رائحة التمرد. هذه هي مزيَّة حكومتنا اإلجنليزية احملسنة اليت ميكن أن 
نكون نفتخر kا مقابل العامل كله. ال شك أن من واجبنا أن 

ناصحني أمناء للحكومة بصدق القلب ونكون جاهزين للتضحية 
بأرواحنا عند الضرورة. ونوّد أن نذيع صيت حكومتنا احملسنة بني 
األقوام والبالد األخرى من منطلق آخر أيضا أن هذه احلكومة العادلة 
أعطتنا حرية كاملة يف أمور ديننا. النماذج العملية تصل إىل آالف 

ك يف القلوب تأثريا عجيبا فتزول kا شبهات مئات الناس الفراسخ وترت 
قليلي العلم. احلرية الدينية شيء حمبٌَّب عند اجلميع لدرجة أن هناك 
بالدا أخرى تتمىن نظرا إىل ذلك أن يشملهم أيضا حكم هذه 

 احلكومة املباركة. 
فأبدوا هلذه احلكومة املباركة صدقكم وإخالصكم، وساعدوها عند 

كل ذلك   فعلتم وإذافليكن قلبكم نزيها وزاخرا باإلخالص، الضرورة. 
فال ضري أن تؤيدوا مبادئ دينكم بالرفق واألدب إىل جانب هذا 
اإلخالص واألمانة. هذه األمور تضمن ازدهار احلكومة وهي ُنصٌح 



 البالغ

 

٤١ 

دئ الدقيقة. فكما أن الزبائن عندما يسمعون للسلطنة من حيث املبا
اسم تاجر جيد يركضون إىل حمله مجيعا، كذلك احلكومة اليت مبادئها 
مبنية على احلرية وخالية من العناد تكون حمببة إىل القلوب تلقائيا 

فيتمىن كثري من الناس من بالد أخرى لو كانوا من  ،وحتظى بالشعبية
َع اسم هذه احلكومة احملسنة يف العامل كله رعيتها. أفال تريدون أن يُذا 

مقرونا مع هذه الصفات احلسنة كلها وأن يرتسخ حبها يف القلوب 
 إىل أبعاد شاسعة؟  

ناصحا أمينا للحكومة، وكم   "سيد أمحد خان" السري انظروا كم كان
كان يدرك مشيئة احلكومة السَِّنية، وكم كان يوّد أن يبتعد عما يتناىف 

كومة. ومع ذلك ظل منشغال يف األمور الدينية أيضا، مع مشيئة احل
ومل يكتف بالرد على اعرتاضات القساوسة فقط بل كتب رّدا على  
كتاب حاكم والية "إله آباد" أيضا مع أن األمر كان حساسا، ورّد 
على �م "هنرت" أيضا. ويف أيام قرب وفاته كتب رّدا على جزء من  

ضا يف مطبعة جامعة "عليغره" يف كتيب "أمهات املؤمنني" وُنشر أي
م. فلما كان فطينا ويعرف احلقيقة مل يرسل ٦/٤/١٨٩٨جملة عدد 

يف حياته مذكرة تافهة إىل احلكومة كما أُرسلت اآلن من الهور، بل 
عندما اطّلع على مضمون كتاب "أمهات املؤمنني" أحب أن يكتب 

 .ليةالثالثة التا موراألالرد عليه. كان يوافقين الرأي يف 
: عندما نشرُت إعالنا أن ثانيا، يف قضية وفاة املسيح أوال: 

مقارنة مع السلطان العثماين،  متفوقةعلينا احلكومة اإلجنليزية حقوق 
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صّدق سيد احملرتم كالمي وكتب أنه جيب على اجلميع أن يّتبعوا هذا 
كان رأيه عن كتاب "أمهات املؤمنني" أيضا أنه جيب أن ثالثا: املبدأ. 

كتب الرّد عليه وأال تُرسل املذكرة ألنه فّضل كتابة الرد عمليا بدال يُ 
من املذكرة. ليته كان حيا اليوم ليؤيّد رأيي بوضوح. على أية حال، إن 
ِفعل سيد املرحوم هذا أسوة حسنة للمسلمني األكارم يف مثل هذه 

فّضل  إذ  -ماألمور جيب االقتداء kا. ال شك أن سلوك سيد احملرت 
 -ة الرد على "أمهات املؤمنني" ومل يرسل مذكرة إىل احلكومةكتاب

 عمليا.  أمام الناسقدمه لرأيي  تصديق
لقد ارتأيت دائما أنه جيب الرد على املهامجني بالرفق واألدب والطريق 
املعقول واحلكيم، وينبغي أن تُنبذ من القلب فكرة مطالبة احلكومة 

ون بالدين حباجة ماسة إىل إظهار مكارم السَِّنية مبعاقبة أية ِفرقة. امللتزم
األخالق. إنه ملما يسيء إىل مسعة الدين أن نغضب ألتفه األسباب. 

ريدة "أبزرفر" قد اخندع بشدة أو رئيس التحرير جلوليكن معلوما أن 
أراد أن خيدع الناس حني كتب حبقي أنين أعارض فكرة الرد على 

يت اليت كتبُت فيها أنه هجمات الذين يهامجون ديننا. فقد قدم مذكر 
ميكن للحكومة أن ختتار أحد االقرتاحني لوضع حد للكتابات املثرية 
للفنت، إما أن تنصح كل فئة أال حتمل القلم أبدا لالعرتاض دون 
االقتباس من الكتب املوثوق kا عند اخلصم، أو أن ال �اجم فئة دين 

أنه ال  فئة أخرى قطعا بل تقدم ميزات دينها فقط. من الواضح
تناقض، كما فهمت جريدة "أبزرفر"، بني بياين السابق وبياين احلايل. 
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هل ميكن أن يُفهم من بياين السابق أال يـُّرد على هجمات املعارضني؟ 
فلنفرتض أننا ال  اجم دين اآلخرين ولكن من واجبنا على أية حال 

 أن ننقذ ديننا من هجما�م ونُبني هلم ميزات ديننا. 
 إن حكومتنا ال متنعنا من أن نؤيد مبادئ ديننا ملتزمني فباختصار،

حتت  اإلسالمباألدب. فيا أيها الكرام، الحظوا بأنفسكم كم يرزح 
اهلجمات، إذ يهامجه القساوسة وهناك هجمات الفلسفة احلديثة، 

 وهجمات اآلريني وبرامهو مساج وامللحدين وأتباع مذهب الطبيعة. 
ئم؛ إن املسلم احلقيقي يف هذا الوقت دعوين أقول دون خشية لومة ال

هو ذلك الذي يبدي مواساته لإلسالم وال يغض الطرف عنها لقسوة 
قلبه وإمهاله وأفكاره البعيدة عن احلق. يا أيها األبطال ذوو اهلمم 
العالية، إنين أخجل، حّتاَم أقول وأكّرر ماذا جيب القيام به اآلن. يا 

الكرام، أهلم اهللا قلوبكم، انتبهوا إىل هذا جنوم القوم املتأللئة، ويا أيها 
األمر لوجه اهللا. لو علمت أن اعرتاضات كذا وكذا ستنتاب قلوبكم 

سلفا، ولو كانت عندي كلمات جتذبكم  لفّند�اعند قراءتكم كالمي 
إىل هذا اهلدف الستخدمتها. يا لألسف، ماذا أفعل وكيف أصور 

كثر من الطاعون لكم هذا الوضع املخيف الذي أجده مرعبا أ
واهليضة. يا ريب، ألِق بنفسك يف القلوب. يا ريب الرحيم ال جتعلهم 

 بدم القلب.  يستخّفون kذه العبارة اليت كتبتها
ال بد من القول أيضا يف األخري أن الذين حيتاجون إىل أن يقرأوا كتب 
أحد املؤلفني السابقة قبل أن يرشحوه هلذا العمل فلهم أن يطلبوها 



 البالغ

 

٤٤ 

كنموذج   -لظنهم الغالب أنه قادر على القيام بذلك -مؤلِّف من كل
لالطالع على قدرته العلمية وأسلوب كالمه واستدالله. ورأيي أن 

ونشرها عديد من  جلسة "مهوتسو"اخلطابات املختلفة اليت ألقيْت يف 
العلماء ميكن أن تفيد كثريا هلذا االختبار، ألن كل عامل إسالمي قد 

 خطابه يف هذه اجللسة. وال شك أن الكتاب بذل قصارى جهده يف
الذي نشره يف الهور أعضاء اجللسة ويضم خطابات العلماء من 
البنجاب وأماكن أخرى من اهلند ميّثل معيارا من الدرجة األوىل هلذا 
الغرض. لذا أقرتح أن يستفاد من هذا الكتاب للحكم فيَمن كان 

قد اجتمع يف حلبة  أسلوب كتابته أقوى وأكثر داللة وبركة ألنه
الصراع هذه اآلريون وبرامهو وأتباع سناتن دهرم وامللحدون والعلماء 
املسلمون وكل واحد بذل كل ما يف وسعه يف اخلطاب. والذي غلب 
اجلميع يف مثل هذا املوقف خبطابه القوي ميكن أن نتوقع أنه سيغلب 

 يف ا×اkة يف الصراع الثاين أيضا. 
يُرى هل هلذا الشخص يف مناظراته بعض  ومن الضروري كذلك أن

جيب عّده  ف الذياملؤلِّ املؤلفات يف اللغة العربية أيضا أم ال، ألن 
جمال املناظرة ال بد أن تكون له قدرة كاملة على التأليف  إماما يف

بالعربية أيضا حبسب الشروط املذكورة من قبل. والسبب يف ذلك أن 
ة ال ميكن الثقة بفهمه ودرايته، وال َمن ليست له قدرة يف اللغة العربي

يستطيع أن يفيد فائدة عامة بتأليف الكتب بالعربية. لقد ذكرُت من 
قبل بأن الذي يريد أن يرشح أحدا هلذا العمل يتحتم عليه أن يكون 
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على علم أوال إن كانت مؤلفاته السابقة تشهد بأنه حيتل مرتبة ودرجة 
اضيع الدينية من قبل، وله أخرجت من قلمه مقاالت قّيمة يف املو 

مؤلَّفات نادرة بالعربية أيضا. لذا أرى من الواجب أن أقول عن نفسي 
وحبسن النية فقط بأن اهللا  تأييدا للحق فقط وعلى غرار يوسف 

 تعاىل قد أعطاين هذا العلم بفضله وأستطيع أن أجنز هذا العمل.
هي: "الرباهني إن مؤلفايت اليت ألفتها إىل اآلن يف جمال املناظرات 

 يف الرد على اآلريني والربامهو واملسيحيني، -أربعة أجزاء -األمحدية"
على اآلريني، و"الرد على أربعة أسئلة  رًداو"الكحل لعيون اآلريني" 

على النصارى،  ا، و"كتاب الربية" ردE لطيفملسيحي" وهو كتيب 
ت و"أيام الصلح" و"نور القرآن" رّدا على املسيحيني، و"كراما

الصادقني" وهو يف تفسري القرآن الكرمي بالعربية، و"محامة البشرى" 
بالعربية، و"سر اخلالفة" بالعربية، و"نور احلق" بالعربية و"إمتام احلجة" 
بالعربية وعدة كتب أخرى أّلفتها باألردية والفارسية والعربية. والكتاب 

يه أيضا اللجنة عن جلسة األديان يف "مهوتسو" يوجد ف هرتْ الذي نش
مقايل الطويل يف تأييد اإلسالم. وقد ُنشرت كل هذه الكتب إال  
كتاب "أيام الصلح" الذي سيُنشر قريبا. وإذا كان أحد يريد أن يقرأ 
أيEا من هذه الكتب قبل كتابة رأيه ميكنين أن أبعثه له بشرط أن يعيده 
 يل بعد أسبوع أو أسبوعني ألين ال أدري كم من الناس سيطلبون كتيب

 هلذا الغرض. 
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وآمل أن ُيسعدين كل َمن  ،بكل تفاصيلهولقد انتهى هذا املوضوع 
 يُرَسل له هذا املقال بأن خيربين برأيه السديد خالل أسبوعني. 

كنت قد كتبُت إىل هنا حني قرأُت صدفًة جريدة "بيسه أخبار" عدد 
 م اليت ورد فيها عين وعن رأيي يف تأييد مذكرة١٤/٥/١٨٩٨

 ١اليت تنايف واقع األمر إسالم" بعُض األمور أجنمن محايت "األجنمن

                                                           
ريدة "بيسه أخبار" و"أبزرفر" أن يتهماين يف رئيس التحرير جللقد أراد  ١

جرائدمها بأين أنا سبب الُفرقة والعناد احلادث بني اهلندوس واملسلمني إذ قد 
اهلندوس نتيجة موته ونشأت الظنون السيئة.  فاشتعل ،أنبأُت مبوت ليكهرام

يكّنان نتيجة  رئيَسي التحرير هذين ولكن ال يثبت من هذا االعرتاض إال أن
بعض الدوافع اخلفية بُغضا وحسدا جتاهي فلم يتمكنا من كبت مجاحهما يف 
األمور الدينية أيضا، ونبذا وراء ظهورمها يف األخري تأييد اإلسالم واحلقوق 

إلسالمية أيضا نتيجة ثورة النفس. لقد كتبت أكثر من مرة يف كتيب بكل ا
وضوح وقد اعرتف بذلك ليكهرام بنفسه أيضا يف كتبه أنه كان هو السبب وراء 

جدا يف بذاءة اللسان ضد  نشيطا فيها كاننبوءيت حبقه. ففي األيام اليت  
أليام نفسها بعمل اإلسالم وكان يكيل الشتائم يف كل كلمة يتفوه kا قام يف ا

آخر أيضا مدفوعا باحلماس املفرط أن جاء إىل قاديان ملناظريت ومكث هنا 
شهرا تقريبا. مل أذهب أنا إىل حمافظته أو قريته ملناظرته ومل أبدأ مبراسلته بل هو 
الذي جاءين مدفوعا بثورة اهلمجية. يشهد مجيع اهلندوس احملليني أنه مكث يف 

مل يستطع أن ميسك نفسه عن قسوة الكالم وبذاءة يوما و  ٢٥قاديان قرابة 
يف األسواق اليت مير kا  اللسان ولو يوما واحدا. ظل يسب نبينا األكرم 

املسلمون وكان يتفوه بكالم يثري املسلمني. فمنعُت املسلمني من التوقف يف 



 البالغ

 

٤٧ 

                                                                                                                       

وخشية أن يـَُهبَّ أحد ملواجهته.  باألمن إخاللٍ السوق لسماع كالمه خشية 
نه كان مستعدا ليعيث الفساد كل يوم مستقطبا بعض األوباش ولكن فمع أ

املسلمني كبتوا هياجهم نتيجة نصائحي املتكررة. وقد جاءين يف تلك األيام  
 كثري من املسلمني الغيورين وقالوا بأن هذا الشخص يسب نبينا األكرم 

جاء للمناظرة علًنا. ورأيتهم ثائرين جدا فمنعتهم بالرفق وقلت هلم بأنه مسافر و 
فعلينا أن نصرب. فكبتوا ثور�م بسبب منعي املتكرر هلم. وقد اعتاد ليكهرام 
على أن يأيت إىل بييت كل يوم ويطلب آية أو معجزة ويتفوه بكلمات قاسية 
مبنية على االستهزاء والسخرية الشديدة. فاآلن لكل مسلم صادق أن يدرك  

كان بذيء اللسان ويستخدم كم يصعب على املرء أن يصرب على عادة َمن  
كلمات نابية ومسيئة جدا كل يوم. ولكين مع   حبق اإلسالم ونبينا األكرم 

ذلك صربُت لدرجة ال يسع أحدا أن يقوم kا. وكلما قابلين أثناء مكثه يف 
قاديان عاملُته برفق وخلق حسن، على الرغم من ثورته اهلمجية اليت كان قلبه 

. ولكنه مل يتورع من االستهزاء واإلساءة إىل  مليئا kا ضد نبينا األكرم
الظهرية ويسيء الدين، وكان يأيت إىل بييت يف قاديان صبيحة كل يوم أو بعد 

 -بشىت األساليب وكان يقول بالتكرار األدب حنو اإلسالم ونبينا األكرم 
بأن نبيكم مل يأت بأية معجزة أو نبوءة، وأن  -كما أشاع القساوسة الظاملون

الكتب مبعجزات كاذبة ليزيّنوا kا الدين. فقد تأذى  مألواشايخ املزعومني قد امل
كلمات اإلهانة منه كل يوم. فدعوت اهللا تعاىل بضع   قليب بشدة نتيجة مساع

مرات وقلت: يا ربِّ أنت قادر على أن ُتظهر آية إلظهار كرامة نبيك أو حتقق 
دعية بأن اهللا تعاىل سيؤيدين نبوءة تتم kا حجتنا. فاطمأن قليب بعد هذه األ

حتما مقابله. وعلمت أيضا أنه سيكون عرضة للنبوءة، فوعدته بذلك. وبعد 
ذهابه من هنا استأذنته عرب الرسالة أن يسمح يل بنشر كل نبوءة أتلقاها حبقه. 
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فأذن يل بذلك بواسطة بطاقة كان مضمو ا بأين ال أسخط من أية نبوءة تكون 
وهراء حمضا. بعد استئذانه تلقيت نتيجة الدعاء والتوجه  حبقي بل أُعّدها سخفا

إىل اهللا تعاىل إهلامات حبقه نشر�ا يف حياته. ويف األيام نفسها نشر هو عين 
إعالنا بكل وقاحة وجتاسر قال فيه بأنه أيضا تلقى إهلاما أن هذا الشخص 

ن سيموت باهليضة يف غضون ثالث سنني. ولكن ظهر يف  اية املطاف ما كا
مقدرا عند اهللا ورحل ليكهرام من هذا العامل الفاين حبسب النبوءة ويف ميعادها. 
فليقل اآلن عادل ما ذنيب يف ذلك؟ ويشهد أكثر من مخسني شخصا على 
األحداث اليت أورد�ا. أال يستحق اإلسالم مكرمة أن تُعلن نبوءة على غرار 

أيضا بعد إصرار شديد من  سنة األنبياء بعد مساع الشتائم إىل هذا احلد، وذلك
الفريق اآلخر؟ هل كان جائزا أن ُختفى نبوءة طلبها هذا الشخص بكل إصرار 

×رد خشية أن يسخط  -وأنبأ اهللا kا إلظهار كرامة نبيه -وشدة وبذاءة اللسان
ريدة "بيسه أخبار" وأشياعه؟ من املؤسف أن هؤالء الناس جل رئيس التحريرمنها 

 ء ارتكبُته إن أهلم اهللا، بعد التضرع يف حضرته، حبق الذيال يفقهون أّي اعتدا
كان مؤذيا لدرجة أْن جاء إىل قاديان كائال الشتائم والسباب، وقد نشر هو 
أيضا إعالنا حبقي. أّي غباء هذا أن يُذكر سخط اهلندوس مرار وتكرارا وال 

 ُيرتك هللا أي جمال؟ 
اهللا أل م ال يعرتضون علّي، بل إن قضييت وقضية املعرتضني عليَّ مطروحة أمام 

يعرتضون على اهللا إلهالكه ليكهرام، وإسخاطه اهلندوس. إذا كان ذلك حمل 
ريدة "بيسه أخبار" و"أبزرفر". رئيس التحرير جلاعرتاض فلن يسلم نيب من قلم 

ريدة "بيسه أخبار" كان قد اعرتض على عدم موت رئيس التحرير جلأذكر أن 
مل ميت يف امليعاد، واآلن يعرتض على موت ليكهرام آ�م أيضا وقال ملاذا 

ويقول ملاذا مات يف امليعاد؟ احلق أن الطعن املبين على احلسد ممكن يف كل 
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واليت ُحيتمل أن تنخدع بسببها احلكومة أو العوام؛ لذا رأيت من 
احلكمة أن أميط اللثام للحكومة عن البيان الكاذب املذكور، فارتأيت 
أن أكتب بضعة أسطر إلزالة تلك التهم وآمل أن تعري حكومتنا 

لالئق. وفيما يلي تلك االعرتاضات مع الردود الفطينة هلا االهتمام ا
 . عليها

" احمللية كانت محايت إسالم) االعرتاض األول هو أن "أجنمن ١(
تقصد من إرسال املذكرة عن كتيب "أمهات املؤمنني" أن ُحتَظر إشاعة 
هذا الكتاب املليء بالكلمات املؤذية إذ ُخيشى أن تؤدي مضامينه إىل 

القادياين احملرتم مذكرة على  آلن فقد أرسل املرزااإلخالل باألمن. أما ا
 النقيض منها �دف إىل أال ُحيَظر الكتاب بأمر من احلكومة. 

                                                                                                                       

األحوال. النبوءة عن آ�م كانت مشروطة بشرط بكل وضوح أنه إن خشي اهللا 
 فلن ميوت يف امليعاد. فأبدى أمارات ختّوفه بصراحة ووضوح فلم ميت يف امليعاد

ولكنه أخفى بعد ذلك شهادة احلق فمات بعد ستة أشهر حبسبما ورد يف 
إعالين األخري. انظروا اآلن كيف حتققت النبوءة عن آ�م أيضا بكل وضوح. 
من الواضح أنين وآ�م ِكالنا كنا حتت قضاء اهللا وقدره. فما هو السر يف أن 

أُرزق بفضل اهللا  آ�م مات بعد نبوءيت منذ مدة طويلة، أما أنا فما زلت حيا
تعاىل؟ أليس هذا فعل اهللا الذي ظهر لتأييدي بعد إهلامي ونبوءيت؟ أستغرب 
من هؤالء الناس بشدة أ م مع كو م أوالد املسلمني ال يفهمون القدرات 
اإلهلية هذه اليت يلمع فيها تأييد اهللا تعاىل بصراحة تامة. يقول شاعر فارسي ما 

أيها األعرايب، فالطريق الذي تسلكه يؤدي إىل  تعريبه: "كيف تصل إىل الكعبة
 منه. تركستان؟".
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 محايتيقصد من هذا االعرتاض أن "أجنمن  رئيس التحريريبدو أن 
الهور" قامت بفعل حممود لصاحل اإلسالم واملسلمني إذ طلبت  إسالم

إلخالل باألمن، ولكن هذا من احلكومة حظر نشر الكتاب حبجة ا
الشخص أي راقم هذه األسطر عارض ذلك بناء على حمض البغض 
واحلسد وبذلك أحلق باإلسالم ضررا فادحا! وكأن هؤالء الكرام أرادوا 
أن ينصروا اإلسالم ولكن راقم هذه السطور حاول إحراج املهمة 

 اإلسالمية قصدا حملض ثورة الُبغض واحلسد! 
م ١٤/٥/١٨٩٨هو أنين كتبت دون شك يف  جواب هذا االعرتاض

يف مذكريت املنشورة باألردية أن مطالبة احلكومة حبظر نشر كتيب 
"أمهات املؤمنني"، ليس مناسبا قط. ولكين قدمت فيها اقرتاحا 
حقيقيا درًءا خلطر اإلخالل باألمن واضطرابه قائال بأنه جيب الرّد عليه 

شهد أن كتيب "أمهات برفق ولني. فيمكن لكل باحث ومفكر أن ي
املؤمنني"، ليس بأول تأليف من ِقبل املسيحيني استخدم فيه املؤلف  
كالما قاسيا ووجَّه التهم وكال الشتائم بل ال يزال القساوسة احملليون 
يسلكون املسلك نفسه منذ ستني عاما بل إن بعض ا×الت واجلرائد 

 يب أيضا. مليئة بكلمات قاسية ومؤذية أسوأ بكثري من هذا الكت
واآلن جيب التأمل كم مذكرة أرسلها املسلمون إىل احلكومة يف غضون 
ستني عاما مضت متضايقني من قسوة الكالم؟ بل مل يـُْفِت ضمري 
املسلمني، على ما أظن، بأّن إرسال املذكرات ضد مثل هذه الكتب 
ضروري، إال هذه املذكرة ومذكرة "ريواري" اليت هي من ُصنع هذه 
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فسها. قبل عشرين عاما تقريبا قرأت فيما كتبه أحد األجنمن ن
األساقفة أن القسس نشروا أثناء مخسني أو أربعني سنة مضت ستني 

يبدو بناء على هذه مليون كتاب للرد على األديان املعارضة. 
يف اهلند تسعني مليون كتاب  نشروا قد املسيحيني أناإلحصائيات 

لمني وأتباع األديان األخرى. ولو على األقل إىل اآلن هامجوا فيها املس
فإن ستني  ،قلنا على سبيل التنازل أنه مل يُنشر بعد ذلك أّي كتاب

مليون كتاب أيضا ليست قليلة وال حاجة إىل النقاش كم من كلمات 
قاسية تكون قد وردت يف هذه الستني مليون كتاب، ألنه ال خيفى 

ستخدمها القسس على أحد ما ثبت من األدب واللغة الطاهرة اليت ي
. فإذا كان هذا هو احلل الوحيد لتفادي الدينية عند تأليف الكتب

اإلخالل باألمن الذي خطر ببال "األجنمن" اآلن، أي إتالف كتب 
املسيحيني بإرسال املذكرة إىل احلكومة، فكان على املسلمني أن 
يرسلوا عشرة ماليني مذكرة على األقل إىل احلكومة إىل يومنا هذا ألن 
الديَنني الكبريين يف اهلند مها اهلندوسية واإلسالم فقط. واملعلوم أن 
تركيز القساوسة على اهلندوس أقل حتًما. ولو افرتضنا أن نصف 
الستني مليون كتاب من الكتب املنشورة ُنشرت ردا على اهلندوس 
لثبت مع ذلك أن ثالثني مليون كتاب ُنشرت إىل اآلن يف الرد على 

 ماليني مذكرة لن يكون كثريا. يل فإن إرسال عشرة اإلسالم وبالتا
الذي يفرض نفسه هو: ملاذا مل خيطر ببال أحد سوى  هنا والسؤال

 -اليت تكّرر نشرها -"األجنمن" أنه جيب إتالف كتب املسيحيني كلها
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ببال سيد أمحد خاْن احملرتم أيضا،  ذلك بإرسال املذكرة، حىت مل خيطر
 بل ،بة الرد فقط عند نشر "أمهات املؤمنني"بل توّجه املرحوم إىل كتا

إكماله قبل أن توافيه املنية.  مل يستطع رده اآلن أيضا مع أنهُنشر  قد
ولكنه مل يرسل أية مذكرة إلتالف الكتاب ومل يتفوه ببنت شفة عن 
ذلك. ما هو السبب يف ذلك؟ هل سببه أن "األجنمن" أكثر عقال 

أكثر غرية على اإلسالم من سيد  وذكاء منه يف أمور السياسة؟ أو هي
خاْن صاحب؟ كذلك ظل األكابر واملسلمون الغيورون اآلخرون أيضا 
يشهدون القسوة نفسها من قبل القساوسة احملليني منذ ستني عاما ومل 
يرسلوا مذكرة. هل كانوا كلهم أقل عقال أو غرية دينية من "األجنمن"؟ 

مل خيرته مفكرو  أال يثبت من ذلك أن رأي األجنمن رأي غريب
اإلسالم والغيورون عليه واملطلعون على أسرار السياسة بل اتفق 
اجلميع على كتابة الرد؟ علما أن األجنمن أيضا وعدت بااللتزام kذا 
املبدأ املستحسن خداعا، ونشرته أيضا يف جملتها أكثر من مرة ولكن 

ل "بيسه مل تنتبه إىل الوفاء به إىل اآلن. فإذا كان صحيحا حبسب قو 
أخبار" أنه ال حاجة إىل الرد على هجمات املسيحيني إذ قد ُكتب 
الكثري من قبل بل األقرب إىل احلكمة اآلن هو إرسال املذكرات 
فقط، فلماذا وعدت األجنمن مبا ال جيوز؟ من املؤسف حقا أن هؤالء 

يريدون أن حيّدوا الناس نشطاء وشاطرون جدا يف أمور دنياهم وال 
أما يف أمور الدين فريون أنه  الدنيا الفانية يف حدود، ترقيات هذه

مهما شن املعارضون من هجمات ومهما طعنوا بأساليب جديدة 
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ومهما نشروا من اعرتاضات خمادعة فليس جوابنا عليها إال أنه يكفي 
ما ُردَّ عليها سابقا وال حاجة إىل الرد عليها اآلن. إنا هللا وإنا إليه 

ت حالة املسلمني؟! وإىل أّي مدى نقصت راجعون. إىل أين وصل
َوَجاِدْهلُْم بِالَِّيت ِهَي عقوهلم يف األمور الدينية. يقول اهللا تعاىل: 

يُفهم من  ٢َوْلَتُكْن ِمْنُكْم أُمٌَّة َيْدُعوَن ِإَىل اخلَْْريِ ، ويقول: ١َأْحَسنُ 
جيب أن تستمر  فإنه اإلسالميهامجون املهامجون  ه ما دامهنا أن
أيضا. ولكن تعليم "األجنمن" هو أنه جيب أال  هلة الدفاع عنسلس

يُرفع القلم اآلن ضد النصارى بل جيب أن نفّكر يف خطط معاقبتهم 
فقط. يُفهم من ذلك أن هؤالء الناس ال يبالون بالدين قط، وال 
يفكرون قط أن هجمات القساوسة منتشرة يف البلد مثل البحر املّواج  

ففي بعض األماكن  ،أي مقدار اإلشاعة ،كمّ كيًفا وكمEا. أما ال
صدر نشرة ذات صفحتني بعدد مئة ألف نسخة أسبوعيا رّدا على ت

اإلسالم ويف بعض األماكن األخرى بعدد مخسني ألف نسخة. وقد 
مسعتم قبل قليل أن النصارى نشروا إىل اآلن عشرات املاليني من 

شر من الكتب الكتب ضد اإلسالم. قولوا اآلن باهللا عليكم كم نُ 
اإلسالمية كيفا وكمEا مقابل كتبهم؟ هناك عشرات ماليني اهلندوس يف 
هذا البلد الذين ال يعرفون ما رّد به املسلمون على كتب املسيحيني 
وكتيبا�م، ومن ناحية ثانية قد ال يكون هناك هندوسي إال نادرا مل ير  

                                                           
 ١٢٦: النحل ١
 ١٠٥آل عمران:  ٢
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ع أن أقول كتب املسيحيني القذرة اليت أّلفوها ضد اإلسالم. أستطي
بكل حتدٍّ بأن كل من يستطيع قراءة األردية إىل حد ما أو يقرأ 
اإلجنليزية تناهت إليه حتما رائحة كتب املسيحيني الكريهَة بكثرة. 
والسبب وراء إطالق اهلندوس لسانا بذيئا ضد اإلسالم هو أن كثريا 
من املواد الفاسدة امتزجت بدمهم بواسطة قنوات عبارات املسيحيني 

قذرة، فعّدوا افرتاءا�م صحيحة وبذلك ثبت اآلريون أيضا على ال
 العناد. 

واآلن أتساءل: أين ُنشرت كتب إسالمية kذه الكثرة؟ هل ألحد أن 
يثبت ما فعله املسلمون إىل اآلن؟ ال شيء! وإن خطر ببال شيخ 
منـزٍو يف زاويته أن يكتب ردا على كتيب، مجع مئتني أو ثالث مئة 

وكتب شيئا بأفكاره املبعَثرة، وطبع ست مئة أو سبع مئة  روبية بالكاد
نسخة لكتاب صغري لدرجة مل يعرف القوم عن طباعته أيضا بوجه 
عام. فهل جيوز الظن بعد هذا النشاط احملتَقر والبسيط جدا أننا فعلنا 
ما كان علينا فعله ومل تعد هناك حاجة إىل عمل آخر؟ من ال يعرف 

هذه املدة بضعة كتب فقط تـَُعّد على األصابع؟ أن املسلمني نشروا يف 
أما املسيحيون فقد نشروا كتبا ونشرات ذات ورقتني بكثرة للطعن يف 

كل مسلم يف اهلند كون يف نصيب  ي ميكن أن أنه لدرجة اإلسالم
  .نسخةألف  الربيطانية

ومن أنكر هذا احلادث البديهي فهو دجال وعدّو اإلسالم ألقصى 
سبة الدفاع عن اإلسالم من حيث عدد الكتب درجة. فما دامت ن
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املنشورة وهجمات القساوسة ليست حىت كالنسبة بني الذرة واجلبل؛ 
فهل جيوز القول بأننا قد فعلنا ما كان علينا فعله، وقمنا مبا كان واجبا 
علينا من الدفاع؟ فيا أيها الغافلون، اتقوا اهللا، ملاذا تنبذون احلق 

وملاذا تتعّدون إىل هذا احلد؟ أال ُتسألون  بسبب الضغائن الباطنية؟
 يوما عما تفعلون؟

إن ما نشره علماؤنا إىل يومنا هذا من حيث الكمِّ أمٌر يثري تصورُه 
البكاَء على حالة القوم؛ لقد تلقى القسس من قومهم هلذه احلملة 
مساعدًة بعشرات ماليني الروبيات فأوصلوا عدد الكتب املنشورة إىل 

يني، ولو نال املؤلفون املسلمون أيضا املساعدة نفسها عشرات املال
ألحدثوا انقالبا عظيما يف القلوب إىل املعتقدات احلقة نتيجة نشر 

هذه مصيبة ما زالت واردة على اإلسالم من الكتب مبئات املاليني. 
حيث كمية الكتب املنشورة. واآلن فكِّروا يف مصيبة أخرى أيضا 

فية وهي أنه ما ُردَّ إىل اآلن إال على حلت باإلسالم من حيث الكي
اعرتاض،  ٣٠٠٠مجلة  اعرتاضا على أكثر تقدير من ١٧٥أو  ١٥٠

وهو رد إلزامي يف معظم األحيان. ومعظم كتب أصحاب هذه الردود 
ما مّست معارف حقيقية وعلوما حكيمة. وقد ُهدر معظم الوقت يف 

بقي يف سبيل  من عملٍ كم حرب اصطناعية للرياء فقط. انظروا اآلن  
تأييد اإلسالم؟ كل شخص ذي عقل سطحي أيضا يستطيع أن يفهم 
أن من عادة معارضينا املعاصرين املتفنِّنني أن يثريوا االعرتاضات 

اليت ُرّد  -وباستدالل جديد متنوعة بطرق خمتلفة وبأساليب -نفسها
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عليها قبل أربعني عاما، ويف بعض األحيان نشروها يف البالد خبلطها 
العلوم الطبيعية وعلوم األفالك أو بالبحث عن أدلة خادعة. وتلك  مع

االعرتاضات ترتك تأثريها السّيئ بشدة. وقد صارت الردود السابقة 
مقابل أسلوkم وطريقهم اجلديد كاملنسوخ، فأّي عاقل ميكن أن يقبل 
أنه ال حاجة إىل الرد على هذه االعرتاضات اآلن؟ فلتتأمل "أجنمن 

عندما قلقت نظرا إىل مذكريت  -تْ " بنفسها كيف بذلمحايت إسالم
قصارى جهدها بواسطة جريدة "بنجاب  -بضعف أدلة مذكر�ا

حاجة  فالأبزرفر" و"بيسه أخبار"، ومل تكتف بأن أدلة مذكر�ا كاملة 
 كذلك يالَحظ يف احملاكم الدنيوية أنهإىل الكتابة أكثر من ذلك.  

يقتنع الفريق الثاين  فعته الجيدة لدعم مرا عندما جيمع شخص مادة
أن اآلن إىل  اجة لهال حف ،قد قدم أدلة كاملة يف احملكمة السابقةبأنه 

 .بل تكفيه األدلة السابقة ،كلِّف حماميايأو  اخلصم قض أدلة مرافعةين
" ومؤيدوها اآلخرون أجنمن محايت إسالم" الـ أعلم جيدا أن أعضاء

ولكنهم  ،وهذا ما يفهمون يفعلون ذلك يف أمورهم الدنيوية دائما
 نسوا هذا املبدأ فيما يتعلق باإلسالم. 

فليكن معلوما أن كل ما فُعل مقابل املعارضني إىل اآلن ليس شيئا 
يُذكر. لقد نشر معارضونا عشرات ماليني الكتب وا×الت والنشرات 
ذات ورقتني يف العامل وجعلوا الناس من كل قوم وفئة يسيئون الظن 

ماذا فعلنا حنن مقابل كتبهم وكتيبا�م اليت تُعّد بعشرات باإلسالم. و 
يف البنجاب واهلند كلها وتشاع يف كل يف شهر واحد املاليني وتُنشر 
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قوم بني رجاهلم ونسائهم؟ مث أّي جواب ُنشر من ِقَبِل اإلسالم على 
ثالثة آالف اعرتاض أشيعت يف العامل بطرق خمتلفة وأساليب علمية 

يف القلوب؟ لقد ذكرنا على سبيل التنازل هذا العدد  متنوعة وُرسِّخت
من االعرتاضات اليت نواجهها ونسمعها بوجه عام وإال فهناك 
املعارضون غري العادلني الذين يطعنون بالقرآن الكرمي يف مئات 
األماكن واليت حيتاج الرد عليها إىل تفسري القرآن بكامله. واآلن، 

أي إجحاف هذا من قبل "أجنمن فليفكر أهل العلم والعدل قليال 
، بأ م نشطاء جدا يف أمور دنياهم لدرجة " ومؤيديهاإسالم محايت

أ م يستخدمون األساليب كلها ولكن ال يرون ضرورة قط لتكون 
هناك مساٍع من قبل اإلسالم أيضا مقابل مساعي املعارضني الدجالية 

يوم وضعْت  اليت يقومون kا ليل  ار. لقد يئسنا من "األجنمن" من
أساسا للصلح بغري حدود أنه ميكن أن يكون رئيسها شخص يسب 
أبا بكر وعمر الفاروق رضي اهللا عنهما. وكذلك حيق لشخص من 

بكلمات نابية ويسيء إليه ويشتمه أن  "ِفرقة اإلباضية" يذكر عليEا 
. هل كان ممكنا فعال لألجنمن أن تلتزم باحلق مع فيهايكون عضوا 
 املبادئ؟  متسكها kذه

) االعرتاض الثاين هو أ م يريدون أن يتهموين بأين طلبت يف ٢(
م مصادرة كتاب "أمهات املؤمنني" ٢٤/٢/١٨٩٨مذكريت بتاريخ 

وأقررت فيها بأن الكتاب مدعاة لإلخالل باألمن، وكتبت أيضا بأن 
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أن تبني كل فئة حماسن دينها وال �اجم  يقضيُتصدر احلكومة قانونا 
 قط، مث أرسلت مذكرة أخرى ختالف ما سبقها.فئة أخرى 

أريد أن أبني أوال يف اجلواب أنين مل أطالب يف مذكريت بتاريخ 
م مصادرة كتاب "أمهات املؤمنني" قط. فلُتقرأ ٢٤/٢/١٨٩٨

مذكريت املذكورة بإمعان فإين وإن كنُت قد أقررُت أن كتيب "أمهات 
احلكومة  أطالب إال أين مل إلخالل باألمناخطر  يسبب املؤمنني"

إتالفه أو حرقه، بل كتبت يف املذكرة نفسها أن الكتيب قد حبظره أو 
ُنشر وأُرسل إىل ألف مسلم جمانا ودون أن يطلبوه، ووصل إىل كثري 
من أصدقائي احملرتمني أيضا دون أن يطلبوه، فأّىن كان يل أن أطالب 

مث  ،ذكرةمن امل ٩مبصادرته؟ فقد بّينت أنه خملٌّ لألمن يف الصفحة 
إىل أن ختتار إحدى  ١٠أنظار احلكومة يف الصفحة  تُ وّجه

الطريقتني لوضع حد للعبارات املثرية للفنت: إما أن تنصح كل مناظر 
ويؤسس اعرتاضه على  أال خيرج عن حدود األدب والليونة عند اهلجوم

الكتب املسلَّم kا واملقبولة عند اخلصم، أو ُتصدر حكما أن يبني كل 
مزايا دينه فقط دون أن يهاجم معتقدات اخلصم وأعماله. واآلن فريق 

لكل منصف أن يفكر أين كتبُت يف هذه العبارات أن يُتلف كتيب 
"أمهات املؤمنني" أو يصاَدر؟ أين التناقض يف مذكريت هذه ومذكريت 
الثانية؟ هل حيدث التناقض إذا رددنا على اعرتاض املعارضني على 

 نكشف حماسن ديننا؟سبيل الدفاع kدف أن 
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) االعرتاض الثالث هو أنه "لو مل يؤّلف مريزا احملرتم كتاب: "كحل ٣(
لعيون اآلريا" ملا استخدم ليكهرام كالما قاسيا يف كتابه "تكذيب 

  ة".األمحدية"، وملا أثار اعرتاضات سخيف الرباهني
ليسوا  املساكني من هذا الكالم أن اآلريني رئيس التحريريقصد 
قط بل االشتعال كله قد نشأ بسبب كتاب: "كحل لعيون  خمطئني

اآلريا". ولكن يبدو أن شعورا خاجله عند توجيه هذا الطعن بأن 
اآلريني هم الذين سبقوا بالكتابة ضد اإلسالم وأن كتب "إندرمن" 
 القذرة قد أثارت ضجة بني املسلمني فقال بصفته حماميا لآلريني بأنه

ريا" كانت مباحث إندرمن قد صارت عندما أُّلف "كحل لعيون اآل
يف  رئيس التحريرقدمية ونسيا منسيا. ولكن الكذب الذي جلأ إليه 

بيانه هذا وبقدر ما كتم احلق جيازيه اهللا العليم عليه إذ ال نستطيع أن 
نفعل شيئا. فليكن واضحا أن كتاب: "كحل لعيون اآلريا" ُكتب 

ويعلم مئات املسلمني  بصورة مناظرة شفهية يف مدينة "هوشياربور".
واهلندوس من هوشياربور أن اآلريني أنفسهم كانوا السبب والدافع وراء 

إنه حيتوي على  تأليفه. ما هو حمتوى الكتاب: "كحل لعيون اآلريا"؟
ُمريل دهر" أستاذ  املنشي" مناظرة ُعقدت يف هوشياربور بيين وبني

يف بيت  م١٤/٣/١٨٨٦الرسم والفنون بإصرار شديد منه بتاريخ 
الزعيم "شيخ مهر علي". وكل هذه التفاصيل مذكورة يف مقدمة 
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. لقد ُعقدت هذه املناظرة بكل جدية وأدب ١"كحل لعيون اآلريا"
مسلم وهندوسي تقريبا. فكم هو كذب  ٥٠٠وُقرئ املقال حبضور 

صريح وخيانة خمجلة إذ عدَّ هذا الكتاب سببا خللق الشقاق بني 
استطاع أحد أن يثبت أن الكتاب قد أُّلف  ! إذارينياملسلمني واآل

نتيجة ثورة يف قليب فقط ومل يكن "الله مريل دهر" هو الدافع وراءه 
فسأقبل أن أدفع كل نوع من الغرامة. أحتكم إىل "الله مريل دهر" 
نفسه بُغية اختصار القضية فليقل حالفا باهللا: هل ُعقدت هذه 

اء هو بنفسه إىل بييت وطلب املناظرة يف هوشياربور بتحريض مين أم ج
املناظرة وقال بأن لديه عدة أسئلة عن اإلسالم وطلب املناظرة بإصرار 
شديد؟ إضافة إىل ذلك فليقرأ منصٌف هذا الكتاب من البداية إىل 
النهاية لن جيد فيه كلمة واحدة قاسية، وقد قيلت كل كلمة kدف 

ألجنمن بأن معني ويف حملها متاما. فكيف إًذا يتهمين مناصرو ا
 االعتداء كله صدر مين وليس يف ذلك أدىن خطأ لآلريني وليكهرام؟ 

فليفهم القراء الكرام من ذلك ما آلت إليه حالة األجنمن. وليقولوا 
"محاية اإلسالم" أو محاية اآلريني؟  عبارةصدقا وحقا هل تنطبق عليها 

واجلدير بالتدبر أيضا هل صحيح أن كتب "إندرمن" كانت قد 
ت يف طي النسيان يف زمن طباعة "كحل لعيون اآلريا" كما يقول صار 

                                                           
"كحل لعيون اآلريا" عبارة أن مناظرة دينية من  ٤فقد وردت يف الصفحة  ١

وكان سببها  أستاذ الرسم والفنون، ،"الله ُمريل دهر"ُعقدت يف هوشياربور مع 
 ه.أنه جاءين وطلب ذلك بنفسه، من
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مناصرو األجنمن؟ يؤسفين جدا نبُذ األجنمن ومناصريها طريق العدل 
واحلق ×ّرد بُغضي! مل متض على كتب "إندرمن" ألف أو ألفا سنة 
لينسى املسلمون اجلروح اليت أصابت قلوkم بسبب افرتاء حمض نتيجة  

م" و"اندر جبر" و"باداش إسالم". أّي نوع من كتبه "حتفة اإلسال
املسلمني كان هؤالء الذين جعلوا تلك الكتب اخلادعة واملليئة 
باملفرتيات يف طي النسيان ورضوا بعبارا�ا؟ ال يزال اهلندوس يقرأون 
تلك الكتب وينشرو ا بكل حب. هذا، وهناك كتاب آخر سّيئ 

بل "كحل لعيون اآلريا" مبدة جدا نشره أعضاء آريا مساج وقد أُلِّف ق
وجيزة، وقد أراد البانديت ديانند بنشره هذا الكتاب الذي امسه 
"ستيار�ـ بركاش" بث الُفرقة بني املسلمني واهلندوس. وباإلضافة إىل 
ذلك فقد نشأ يف اآلريني نشاط جديد بسبب البانديت ديانند وبدأوا 

ن أيضا ينشرون كتيبات صغرية. وللهدف نفسه صدرت جريدتا
بدأوا  قد مليئتان بسوء الكالم يف أغلب األحيان. وكان هؤالء الناس

منذ ظهور دينهم باهلجوم على اإلسالم واستخدام الكلمات القاسية 
راجا الو  ""رام شندرراجا الجدا. وما كانوا يكّنون أفكارا جيدة عن 

كرشنا" وغريمها من اهلندوس أيضا، دع عنك اإلسالم. ومل تكن "
احملرتم أيضا تتسم باألدب. فلهذا السبب  "بابا نانك"م عن عبارا�

ثارت ضجة عامة نتيجة عبارا�م. وقد ُنشرت كتب البانديت ديانند 
ومؤيديه حني مل يكن ألّي من كتيب أدىن أثر، وما كنت قد ألَّفت 
حىت ورقة واحدة. ومل يكتف البانديت ديانند بإيذاء قلوب عشرات 
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فه "ستيار�ـ بركاش" فقط بل جتّول يف البنجاب ماليني املسلمني بتألي
على قسوة الكالم يف اجللسات وأبدى إرادته  عاقدا العزمواهلند كلها 

الستعادة أوالد مجيع العائالت اليت أسلمْت يف البنجاب واهلند خالل 
املاضية إىل اهلندوسية مرة أخرى. كان هذا الشخص  الثمامنئةاألعوام 

أنه مل يسلم من لسانه الالذع أتباع "سناتن قاسي الكالم جدا حىت 
دهرم" أيضا. وال يُعلم كم ِمن الفنت كانت ستثور يف البالد نتيجة 

 عباراته وخطاباته لو مل ُيسكته املوت العاجل املقّدر له. 
لقد مسعت أن بعض اهلندوس قد رموه حبجارة مشتعلني بشدة عند 

إىل اإلسالم يف  إلساءةحد البدء باإلقائه كلمة. فلما بلغ اآلريون 
األزقة واألسواق وكان اهلندوس يُنفَّرون من  ويفاجللسات العامة 

االختالط مع املسلمني وكانوا يعّلمون البغض واإلساءة وقسوة 
إال املسلمني باالسم  -فكان من احملتوم أن يتأذى كل مسلم ؛الكالم

الفئة kذا التجاسر من هذه  -الذين ال عالقة حقيقية هلم بالدين
اجلديدة، وهلذا السبب فقط أُلِّف "الرباهني األمحدية". ماذا نقول 

 يبالوامل " ومناصريها الذين محايت إسالمونكتب عن "أجنمن 
وقتلوا الصدق واحلق إىل هذا احلد؟ إمنا أشكو بثي  قط باإلسالم

 وحزين إىل اهللا.
 مع اّدعائهم اإلسالمبكل وقاحة هؤالء الناس لسا م  كيف يطيل

ونصرته! ال نتوقع أن يندموا اآلن ويتوقفوا عن ذلك معرتفني خبطئهم. 
حتما بيننا وبينهم   سيحكمقلوkم قلوبنا و  ولكن اهللا الذي ينظر إىل
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ُر كما جرت سّنته.  نَـَنا َوبـَْنيَ قـَْوِمَنا بِاحلَْقِّ َوأَْنَت َخيـْ رَبـََّنا افْـَتْح بـَيـْ
 ١اْلَفاِحتِنيَ 

" أن هناك آالف محايت إسالم"أجنمن  هناك اعرتاض آخر ملناصري
ومسؤوليتها مسلَّم هم من أعضائها، وإن أمهية "األجنمن" املسلمني 

أو  kا. أما مريزا احملرتم فال أمهية له أكثر من أنه شيخ أو مولوي
مناظر أو جمادل، وال حيق له أن يكون حمل اعتماد املسلمني. فليكن 

ا االعرتاض أن ديننا ال حيب معلوما أوال وقبل كل شيء يف جواب هذ
شيئا ×رد أنه تقليد وعادة. فإذا كان أحد ال ميلك كفاءة حقيقية  
كزعيم أو حمل ثقة من حيث الدين بل توجد فيه على النقيض من 

فال حيّبذ ديننا أن  ؛ذلك شىت العيوب ومع ذلك هو مرجع لفئة كبرية
ع للناس. ال جند مثل يُعدَّ ممثال للقوم أو زعيمهم األعلى ×رد أنه مرج

هذه الفتوى يف القرآن الكرمي. يقول القرآن الكرمي يف آيات كثرية بأن 
الذين ميلكون معلومات واسعة وفراسة صحيحة وبسطة يف العلم 
ويتحلون بصفات حسنة من التقوى والطهارة واإلخالص هم الذين 
يستحقون أن يـُتَّخذوا أئمة وقدوة وأصحاب أمر، وليس الذين 

دون ليكونوا أعضاء لألجنمن نتيجة أهوائهم النفسانية وطمعا يف يستع
ون يف الضالل. فاهللا تعاىل يأمر بأن تنظروا إىل بالتربعات فيتسب

 الكفاءة احلقيقية جلْعل أحد صاحب األمر ال أن تقلدوا تقليدا أعمى. 

                                                           
١

 ٩٠: األعراف 



 البالغ

 

٦٤ 

محايت أيضا بأن املسلمني اختذوا أعضاء "أجنمن ومن اخلطأ القول 
بل احلق أن مجيع  ،ومرشدين هلم بإخالص القلب وقدوة " أئمةإسالم

قد انضّموا إليها ظنا منهم  بالهور "محايت إسالماملنتمني إىل "أجنمن 
بل ختتار منهجها  فقط برأيها يف مهمات اإلسالم تفعل شيئاأ ا ال 

نخدع به هو اخلطأ الذي يباستشارة عامة املسلمني وكثرة رأيهم. هذا 
أ م قبلوا يف احلقيقة أن األجنمن هي شيخ الكل  معظم الناس، وليس

يف الكل. هذه هي حقيقة كون األجنمن مسلَّمة األمهية. أما التهمة 
أنه ليس لراقم هذه السطور أمهية يف نظر املسلمني إال أنه جمرد شيخ 
أو واعظ فهذا كذب خمجل لن يتشجع عليه إنسان شريف ونبيل 

ملسلمني احملرتمني وذوي املراتب قط. تعلم األجنمن جيدا أن مئات ا
العليا وأهل العلم والثقافة ممن يـَُعدُّ البحُث عن نظريهم يف أعضاء 

مضيعة للوقت، يؤمنون يب مسيحا موعودا بّشر به  ومناصريه األجنمن
بنفسه. فالزعم أن مجيع الناس يعّدونين شيخا حمضا  نبينا األكرم 

مع احلياء واألمانة وصدق  إمنا هو فعل الذين ليست هلم أدىن عالقة
املقال. ولكين ال أتأسف على ذلك ألن هذا ما قيل للصادقني 
واألنبياء والرسل من قبل أيضا. مث ما أشنع كتمان احلق بقوهلم بأن 

شخصا؟  ٣١٨ال يستطيع أن يثبت أن عدد أتباعه أكثر من املرزا 
س لقد ذكرت هذا العدد بناء على ما خطر ببايل عرضا حينذاك ولي

أن هذا هو العدد احلقيقي، حيث مل أحصر عدد اجلماعة يف ذلك. 
بل كنت قد نشرت أيضا يف أحد مقااليت بكل صراحة أن عدد 
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نسمة. وهذا الكالم يعود إىل مدة  ٨٠٠٠مجاعيت ال يقل اآلن عن 
أما اآلن فأستطيع القول بكل يقني بأن العدد يربو على ألَفي  بعيدة،

مجاعيت حاليا عن عشرة آالف، وهي شخص آخرين، وال يقل عدد 
وكراتشي، وحيدر آباد منتشرة من بيشاور إىل مومباي وكالكوتا، 

ومكة واملدينة وبالد  وغزين، ومدراس، ومنطقة آسام وخبارى نكَّ دَ 
 الشام. ويف كل عام يدخل ثالثة مئة أو أربع مئة شخص على األقل

ة أيام فقط فسيعلم  يف زمرة املبايعني. وإذا أقام أحد يف قاديان لعشر 
اهللا تعاىل الناس إيلَّ بسرعة هائلة. ولكن من الذي  فضل كيف جيذب

يُدري العمياَن والعمهني مدى العظمة اليت بَلَغتها هذه اجلماعة؟ 
َيْدُخُلوَن ِيف ِديِن اِهللا وكيف يصبح الباحثون عن احلق مصداق: 

على الشمس . فما السبب إًذا يف أن تبصق هذه األجنمن أَفْـَواًجا
على صغر حجمها وضحالة حالتها؟ أليس سبب ذلك أ م ليسوا 
متوجهني إىل الدين قط؟ مع أن الناس يأتون باملئات من أماكن نائية 
ويهتدون ولكن مل يأتنا إىل اآلن وال واحد من أعضاء األجنمن 
ليبحث يف أوجه إعالننا كالباحث احلق. هل من عالمات األمانة أن 

د بني ظهرانيهم أنه هو ذلك املسيح الذي أُوصوا يعلن شخص موجو 
باتّباعه مث ال يسمع نداءه منهم أحد؟ ال يستطيعون أن يرفضوا إعالنه 
وال يكادون يقبلونه بُغضا منهم. أهذا هو اإلسالم؟ فتارة يهامجين 
مناصرو األجنمن هجمات شخصية افرتاء منهم وتارة يكذبون كذبا 

على قوهلم، وتارة أخرى حيّرضون ضدنا  صرحيا إلضفاء الرونق والبهاء
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خدعًة منهم احلكومة السَِّنية اليت ال جتهل أحوايل وال أحوال أسريت؛ 
 أهذه هي محاية اإلسالم؟! إنا هللا وإنا إليه راجعون. 

وانظروا إىل مواساة الِفرق األخرى ألقوامهم بقليل من االنتباه. فمثال 
اتن دهرم" وأتباع مذهب اآلريا مع أن هناك ُفرقة كبرية بني أتباع "سن

بل يعادي اآلريون حزبا آخر منهم عداوة شديدة، مع ذلك مل حيّرض 
على غريه مراعني بذلك املواساة القومية. ولكّن أحدهم احلكومَة 
إسالم" وجريدة "بيسة أخبار" و"بنجاب  محايتمؤيدي "أجنمن 

 تدخُّلحلة أبزرفر" طعنوا يف أمورنا الشخصية وأبلغوا بيا م إىل مر 
"�دئة األوضاع". أعفو هذه املرة وأصفح عن �جمهم غري  قانون

اتني اجلريدتني أال ينسيا مسؤوليتهما هل رئيَسي التحريراملربَّر ولكين أنبِّه 
احلساسة عند كتابتهما ما خيالف األحداث الواقعة، وْحيذرا من أن 

ريدان كتابته يكونا عرضة للقانون. وعليهما أن يكتبا حبذر شديد ما ي
عين وعن مجاعيت، ألن الظامل ال يستحق أن يُعفى عنه دائما ويف كل 

ة السيئة منهجنا بارز وعدم م مبدأنا مرة. ال شك أن العفو والصفح
ولكن هذا ال يعين أننا سنسكت دائما مهما أضرّنا افرتاُء أحد وكذبُه 

السمعة ومهما شّوه مسعتنا وترك تأثريا سيئا على مهمتنا. بل تشويه 
بأن يرمينا باخلديعة واخليانة والكذب والتزوير ال جيوز غض الطرف 
عنه نظرا إىل املصلحة الدينية، ألن ذلك يرسخ منوذجا سيئا يف نظر 

أيضا أنظار حكومة مصر يف مثل هذه  الناس. قد لفت يوسف 
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أن يتذكروا  ومؤيديها احلقائق. فيجب على األجنمن يلتقصِّ  املناسبة
 حة جيدا. هذه النصي

إسالم" حبسن النية  محايتوأقول حلفا باهللا بأين عارضت "أجنمن 
أن املسلك الذي سلكته األجنمن ال يفيد اإلسالم وكنت خائفا متاما 

البتة. هل األجنمن منزهة عن اخلطأ؟ أو ترى أ ا تستحق لقب 
"معصوم عن اخلطأ" مثل األنبياء؟ ملاذا إًذا استاءت من نصيحيت 

جيب على العاقل أن خيتار جانبا من لى إخالص حمض؟ املبنّية ع
أقول بكل قوة وشدة بأن األسلوب األمر بعد التأمل يف جانَبيه. 

الذي اختارته األجنمن ال ينسجم مع مشيئة ربنا الكرمي املذكورة يف 
القرآن الكرمي. وإنين يف انتظار ألرى ما هو الفتح املبني الذي حترزه 

ذكرة ويُغنيهم عن كتابة الرد. إذا افرتضنا جدال األجنمن نتيجة تلك امل
قد استعيدت مث  ،من البنجاب واهلند كلِّها ،الكتب املنشورةأن كل 

أال  -مع الوعيدبتهديد قانوين  -وُهّددُأحرقت وأُتلفت بطريقة أخرى 
مثل هذه الكلمات حبق  أحد من القساوسة يف املستقبل يستخدم
ت كلها اهذه اإلجراء نوبك ال ت؛ فمع ذلأبدا وبأي حال اإلسالم

عن الرد. يقول اهللا تعاىل يف القرآن الكرمي بأن الذي يهلك عن بينة 
هو اهلالك احلقيقي. ولكن لو مل تـُتَّخذ أية خطوة بناء على مذكرة 

ذ قرار عادي غري ملحوظ فشماتة األعداء اليت  ،األجنمن بل اختُّ
األجنمن هذا يثري  سيواجهها معارضونا واضحة بّينة، لذا فإن رأي

الرثاء مرة بعد أخرى. من املؤسف حقا أن هؤالء الناس أرادوا أن 
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وا أيضا طريق الذين ينوون أن يكتبوا الرّد. ومن املؤسف أيضا أن يسدّ 
األجنمن مل تعلم أن مؤلف كتاب "أمهات املؤمنني" قد اّدعى أنه لن 

راضها عن يقدر مسلم على الرد عليه. واآلن قد أثبتت األجنمن بإع
اجلواب وسلوكها مسلكا آخر أن زعمه كان صحيحا. يقول مؤيدو 

إسالم" مبا فيها جريدة "بيسة أخبار" و"بنجاب  محايت"أجنمن 
أبزرفر" بكل قوة وشدة بأنه مل تكن هناك حاجة إىل كتابة الرد بل 

َوَلَقْد َصدََّق  :تكفي الكتب السابقة؛ فينطبق عليهم قول اهللا 
 .١بِْليُس ظَنَّهُ َعَلْيِهْم إِ 
ِصب األجنمن اهلدَف باملذكرة أو مل يتحقق هدفها كامال لو مل تُ اآلن، 

أْي كتابة الرد؟ وهل ميكنها أن تنشر  ،هل هلا أن تسلك مسلكا آخر
إراد�ا هذه يف جريدة "بيسة أخبار" و"بنجاب أبزرفر" أو غريمها؟  

اإلسالم كال. واآلن ميكن للمسلمني أن يروا كيف تضررت مهمة 
األجنمن، وكيف وقع اخللل يف الدفاع عن  تسرّعاحلقيقية بسبب 

 اإلسالم؟ 
شجاعا وذكيا ومتفرسا يف هذه  "خانسيد أمحد "السري كم كان 

ومل  ،كتابة الرد عليه  ضرورة فرأى يف أيام حياته األخرية أيضا ؛األمور
 يتوّجه إىل إرسال مذكرة قط. لو كان حيا أليّد رأيي كما أيّدين

وحدي يف رأيي عن سلطان السلطنة العثمانية واستنكر اآلراء املعادية 
بشدة ورآها حمّل اعرتاض شديد. من أين نأيت kذا الشخص احملرتم 

                                                           
 ٢١سبأ: ١
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األجنمن.  تسرُّعالعارف باألمور السياسية ليبكي هو أيضا معنا على 
 هللا درُّ القائل: "يُعرُف قدر الرجال بعد مو�م". 

قائلة بأ م خيالفون فكرة كتابة الرد ألن هؤالء إذا تذّرعت األجنمن 
القوم مهما استخدموا لسانا سليطا إال أ م ينتمون إىل دين اململكة 
على أية حال، لذا فإن كتابة الرد ينايف مقتضى األدب، قلُت: هل 

من أجل املؤاخذة وإنزال العقوبة عليهم يدخل يف  إرسال املذكرة
سنَّت قانونا للجميع نتيجة فطنتها وعلو  األدب؟ إن حكومتنا السَِّنية

مهتها أنه إذا هاجم أحد دين غريه نتيجة االختالف يف الرأي فيحق 
للفريق الثاين أيضا أن يدافع عن نفسه. صحيح أننا رعية احلكومة 
ونشاهد إحسانا�ا الكثرية ليل  ار فمن واجبنا أن نطيعها بصدق 

ش يف ظلها باألدب القلب ونساعدها يف حتقيق أهدافها ونعي
واملسكنة والطاعة. ولكن فيما يتعلق باألمور العقائدية اليت تتعلق 
بالدار اآلخرة فإننا نسلك فيها الطريق الذي يفيت بصحته عقلُنا 
وضمريُنا وفراستنا. نشهد مرة بعد أخرى أن الذين يكّنون يف قلوkم 

ة وكون أفكار التمرد مع استفاد�م من إحسانات احلكومة املتتالي
هم وكرامتهم مصونة يف كنفها؛ هم وقحون جدا. هذا نفوسأمواهلم و 

ولكن الرد على افرتاءات  إياهتعاىل اهللا  هو ديننا الذي عّلمنا
واجب علينا. هذا  القساوسة أمر آخر متاما. هذا حق اهللا الذي أداؤه

سيد أمحد خان القدمي، فكان يرد على  السري ما يشهد عليه مسلك
ما حىت كتب رّدا إىل حد ما على كتاب السيد "ميور" القسس دائ
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نائب احلاكم يف والية إله آباد ومل يرسل مذكرة إىل احلكومة ملعاقبة 
القساوسة أو إتالف كتبهم قط. لذا علينا أن نوجد سبيال هو مفيد 
فعال ألجيالنا ومدعاة لكرامة ديننا اإلسالم، وليس ذلك السبيل إال 

 عرتاضات وننقذ الشباب من العثار. أن نتوجه إىل دفع اال
أبزرفر" بدعم من بنجاب هناك هجوم آخر ُشن علّي يف جريدة "

رئيس م وهو أن ١٨٩٨األجنمن املذكورة وُنشر يف عددها أيار/مايو 
زعم يف العدد املذكور أن مجاعتنا أرسلت مذكرة إىل احلكومة  التحرير

ائمه. وأن زتلي" بعد أن تضايقت من شتملعاقبة شخص يُدعى "
عملهم هذا يدل بوضوح أن املذكرة املرسلة إىل احلكومة ضد "أجنمن 

" تعارض احلماس والغرية اليت ثارت لديهم يف هذا املقام محايت إسالم
احملرتم مذكرة مجاعيت  رئيس التحريرملعاقبة هذا الشخص. ولكن لو قرأ 

ء ألنه أوال وقبل كل شي ،بشيء من اإلمعان ملا كتب قط ما كتبه
هناك بُعد اخلافَقِني بني هذه املذكرة واملذكرة اليت أرسلْتها األجنمن. 
والشخص الذي أرسلْت األجنمن مذكرة إلتالف كتبه أو معاقبته مل 
يكتِف مثل املدعو "زتلي" بكيل الشتائم فقط بل إضافة إىل ذلك 
وّجه االعرتاضات حبسب زعمه مشريا إىل ما ورد يف كتب إسالمية. 

ن املتعنتون يصبون جّل تركيزهم على أنه مل يشتم بل سرد فاملسيحيو 
وهو  -األحداث باقتباسها من كتب إسالمية. فإن كان صحيحا

أن املتذرعني kذه األعذار يكذبون بصراحة وجيانبون  -حيح فعالص
سبيل الصدق، ولكن جيب علينا عقال وإنصافا أن نزيل أوال باملعقولية 
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والبهتانات اليت نشأت عن اخليانة والنـزاهة متاما تلك التهم 
واإلجحاف، وإن مل يكن يف فضح كذب الكاذب كفايًة عقوبًة له 
فللجميع خيار التوجه إىل احلكومة. لقد رأيُت حبسن النية وبناء على 
ما ألقى اهللا تعاىل يف قليب أن األهم واَألوىل أن نتوجه إىل إزالة التهم 

قلوبنا جمروحة بشدة بسبب  إلنقاذ العوام من االخنداع وإن كانت
الشتائم. إن األجنمن ومؤيديها ال يعرفون إىل أي مدى هي مريضٌة 

 قلوب الناس وكيف يسارعون إىل سوء الظن. 
بأن املسلمني لن يف كتابه ما دام مؤلف ذلك الكتاب اخلبيث قد تنبأ 

يتوجهوا إىل الرد على هذا الكتاب قط، فإذا اختري طريق معاقبته فقط 
م العوام أحد. لو رّكزنا على ححيقق كالمه، وال يستطيع أن يُففهذا 

العقوبة فقط العرتض علينا عامة الناس واملسيحيون واآلريون وقالوا 
عنا بأ م عندما عجزوا عن اجلواب أسرعوا إىل خطط أخرى. فكروا 
اآلن كم هو مدعاة لإلساءة إىل اإلسالم إذا صار مثل هذا الكالم 

ناس وألسنتهم، ولكن قياس مذكرة األجنمن على على شفاه عامة ال
املذكرة اليت أرسلتها مجاعيت عدمي الصلة متاما ويسّمى يف مصطلح 
املنطق قياٌس مع الفارق، ألن عبارة املدعو "زتلي" ال حتتوي على 
اعرتاض علمي حىت يُعدَّ دحضه هو األهم، بل "زتلي" يسب ويشتم 

إعالنه جريدته و  ط وليس يفشتائم بذيئة جدا سخريًة واستهزاء فق
وقدره هذا يتبني من كلمة "زتلي" أيضا اليت شيء سوى الشتائم. 

فكان اهلدف الوحيد من إرسال املذكرة عنه أْن  .اختارها لنفسه
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ُيكشف بوجه عام كم هؤالء الناس متعودون على استخدام لسان 
بذيء مث يتهمونين بغري وجه حق باستخدام قسوة الكالم. وألن 

ضينا قد أذاعوا مبحض خبثهم أن كتابايت قاسية ومثرية للفنت لذا معار 
كان ضروريا أن نُري احلكومة منوذج كتابا�م كما أوردُت شيئا منه يف  
كتايب؛ "كتاب الربية". ولكن كان باإلمكان أن تشبَّه مذكرة مجاعيت 
مبذكرة األجنمن إذا طالبت مجاعيت أيضا احلكومَة مبؤاخذة "زتلي" 

يف مذكر�ا طوعا ه. واملعلوم أن مجاعيت قد عفت عن "زتلي" ومعاقبت
وقالت بأننا ال نريد معاقبته. انظروا كم هو مبين على مكارم األخالق 

هدُفها هذا األمر الذي مل تذكره اجلريدة "أبزرفر" قصدا حىت ال يضيع 
 بانكشاف احلقيقة. 

ء الشتائم واالستهزا كيل  هدفهفملخص الكالم أن "زتلي" كان 
والسخرية فقط ولكن اهلدف احلقيقي وراء كتيب "أمهات املؤمنني" 

أن هو االعرتاض فقط. وقد اختار قسوة الكالم هلدف وحيد هو 
يتوجهوا إىل هدفه احلقيقي. إًذا، فإن الرتكيز على  والالناس  يشتعل

شتائمه فقط كان مبنـزلة االبتعاد عن اهلدف احلقيقي. فكم هو خطأ  
تا املذكرتني صنوْين ومتماثلْني! جيب أن يكون مبدؤنا كبٌري اعتبار كل

أنه إذا كان كالم معارض يضم يف طياته شتائم واعرتاضات أن نرّد 
مث نتوجه إىل أمور  خنداع،خلق اهللا من اال لننقذأوال على اعرتاضاته 

وأال نبدأ سلسلة عيث الفساد واحلكمة أخرى حبسب مقتضى األمر 
، كما بّينُت من قبل، إن مذكرة مجاعيت ما  دون مربر. إضافة إىل ذلك
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كانت �دف إىل معاقبة املدعو "زتلي" قط، بل جيب قراءة الفقرة 
السادسة من املذكرة اليت قيل فيها بصراحة تامة بأننا ال نرى مناسبا 

املذكور وغريه من  ولويقط أن نرفع القضايا يف حمكمة جنائية ضد امل
نضيع أوقاتنا الثمينة يف اخلصومات والقضايا الفّتانني ألننا ُعلِّمنا أال 

 وأال نرتكب ما كان مآله الفساد. 
دَّت مناقضة ملذكرتنا هذه املذكرة اليت عُ  كم كانت  اآلنانظروا 

منسجمة ومطابقة هلدفها وغرضها احلقيقي! من املؤسف جدا أ م 
 أثاروا االعرتاض قبل أن يقرأوا املذكرة بإمعان. 

ريدة "بنجاب أبزرفر" كثريا على أنه إذا امتنع من ويف األخري رّكزت ج
يستطيع الصرب بقهر نفسه عند مساع  متحضر اهلياج شخص

 كتيب "أمهات املؤمنني" فهل جلماعة كبرية الواردة يف املؤذية الكلمات
من أهل دينه الذين ال ميلكون قوة على الصرب مثله أن تستطيع 

ل باألمن على أية السكوت على ذلك؟ أي أّن هناك خطر اإلخال
حال، األمر الذي ال بد من تداركه بالقانون. أقول يف جواب ذلك: 
مىت أنكرُت إمكانية اإلخالل باألمن نتيجة مثل هذه العبارات املثرية 
للفنت؟ بل أقول بأنه ليست هناك إمكانية بسيطة بل هناك إمكانية  

ارا كبرية لذلك بشرط أن يكون عامة املسلمني مثقفني. أقول مر 
وتكرارا بأن اخلطة اليت ُرمست لدرء هذه الفتنة واهلدف الـُمبتغى الذي 
أُرسلت املذكرة له ليس مبنيا على فكرة صحيحة بل هي فكرة بالية 
وسخيفة جدا. يقول مؤيدو األجنمن يف جرائدهم بكثرة بأن الفكرة 
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من وراء املذكرة اليت أرسلتها األجنمن هي أن ُمتنع إشاعة كتيب 
املؤمنني". فأنا أعرتض على هذه الفكرة بالذات. لقد علمت  "أمهات

من رسائل عديدة وأخبار موثوق kا أن كتيب "أمهات املؤمنني" قد 
أشيع على نطاق واسع جدا وقد ُوّزعت ألف نسخة منه جمانا. فأية 

األجنمن بعيون  ترىال  لـمَ ، يا لألسفإشاعة بقيت اآلن جيب منعها؟ 
ستغاثة كلها اآلن إمنا هي بعد فوات األوان. الضجة واال أن مفتوحة

بأن املذكرة اليت أرسلتها األجنمن، وإن كانت بعد  أما إذا كان يف البال
فذلك  ،الكتابمبنع إشاعة هذا  فوات األوان، وحكمت احلكومة

وبالتايل لن يكون هناك خطر لإلخالل باألمن؛  عامة املسلمني يُفرح
يف العوام اآلن وقد مضى على  فأتساءل: أّي محاس خطري منتشرٌ 

غري مثقفني وال  الناس عامةنشر الكتاب ثالثة أشهر؟ احلق أن 
 وإال فأيام الثورة كانت ،الكتب عادةيطّلعون على مضامني مثل هذه 

وأُرسل إىل بيوت الناس دون أن يطلبوه.  حني وزِّع ألف كتاب جمانا
ية واقتصرت تلك ولكننا نرى أن تلك األيام اخلطرية مضت خبري وعاف

الكتب حبسن الصدفة على الذين مل تكن فيهم ثورة اهلمجية. 
صحيح أ م مجيعا قد تأذوا كثريا بسبب هذا الكتاب ولكن حكمة 
اهللا وفضله أبعد هذه املقاالت القذرة واملثرية للفنت عن آذان عامة 
الناس. على أية حال، قد أُرسلت املذكرة حني كان وقت ثورة عامة 

 قد مضى وكان وما زال وقت لكتابة الرد.الناس 
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أمل تعلم األجنمن أن اهلياج على عبارات الكتب إمنا هو فعل املثقفني، 
واملثقفون ميلكون شيئا من األدب والصرب. أما عامة الناس املساكني 
غري املثقفني عادة فيجهلون هذا النوع من قسوة الكالم. هلذا السبب، 

ئات الكتب من هذا القبيل ونشروها يف مع أن القساوسة قد أّلفوا م
هذا البلد، وكذلك تُنشر مقاالت مثلها أيضا يف اجلرائد دائما، وهذا 
ليس مقتصرا على يوم أو يومني بل ممتد على ستني سنة مضت، 
ومهما كانت تلك العبارات مثرية للفنت؛ فقد قّدر اهللا تعاىل أن الذين 

غري مثقفني. والذين  ميكن أن يشتعلوا بسببها كالوحوش معظمهم
هم متحضرون ويريدون أن يرّدوا على الكتابة بالكتابة. ميقرأو ا معظ

وهذا األمر ليس مبنيا على التخمني فقط بل ثبت بالتجربة املمتدة 
على ستني عاما. وإذا كانت هناك إمكانية حدوث الفساد بسبب 

س هذه العبارات فأول ما يوجد فيه التأثري السام هو كتب القسي
عماد الدين اليت شهد عليها باحث إجنليزي أيضا قائال: "إذا كانت 

م ممكنة احلدوث مرة أخرى فسيكون سببها  ١٨٥٧املفسدة بعد عام 
كتب القسيس عماد الدين". ولكين أقول بأن هذه الفكرة غري 
صحيحة إذ قد مضى على نشر كتبه ثالثون سنة تقريبا ولكن مل 

له الفساد. وكيف يصدر ما دام حيدث من املسلمني أي تصرف مآ
يعرفون أنه ال عالقة  كذلك الدنياو  العليااملسلمون من الطبقة 

للحكومة بتلك الكتب؟ بل كل واحد يُظهر خواصه الباطنية بناء 
أ ا حتكم اهلند  تهالرعيّ على احلرية الدينية. وقد أثبتت احلكومة 
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يق بامللوك دون الربيطانية بالعدل واإلنصاف واللطف والشفقة اليت تل
احنياز إىل أحد. لذا كلما رأى املسلمون عبارة قاسية من ِقبل أتباع 
دين آخر أو قرأوا كتابا مؤذيا من هذا القبيل عّدوه نتيجة خبث مؤلفه 
الشخصي وعناده أو محقه وجهله املركَّب، وال خيطر ببال أحد، 

قد جرّبوا  والعياذ باهللا، أن للحكومة دخال فيه. املسلمون يف البنجاب
مبنية على العدل  السَِّنيَّة منذ ستني عاما متتالية أن مبادئ احلكومة

واإلنصاف متاما وال ميكن أن خيطر بباهلم ولو حلظة واحدة أن 
القساوسة احملليني يستحقون يف نظر احلكومة العفو على قسوة  

 كالمهم.
هذه  فما دامت قلوب الرعية نزيهة متاما جتاه حكومتها احملسنة ففي

إلخالل باألمن نتيجة قسوة كالم ااحلالة إذا كان هناك خطر 
القسيسني فلن يكون أكثر من أن تصطدم فئة مع فئة أخرى. واحلق 
أن التجربة املمتدة على مدة مديدة تثبت لنا أنه مل حيدث اصطدام 
قوم مع قوم آخرين إىل يومنا هذا مع أننا قرأنا عبارات قاسية 

على مدى ستني عاما مضت وقرأنا كلمات مؤذية للقسيسني احمللّيني 
ومسيئة تتمزق هلوهلا القلوب إربا. ومع كل ذلك مل يظهر من 
املسلمني اشتعال أو غضب. والسبب يف ذلك أن علماء املسلمني 
توجهوا إىل كتابة الردود. فالثورة اليت كان بعض اجلهال سُيظهرو ا 

لقلم والقرطاس. ومع كل بصورة اهلمجية قد أُظِهرت باألدب بواسطة ا
كبري من املسلمني غري املثقفني الذين ال يعلمون عن عدد  ذلك هناك 



 البالغ

 

٧٧ 

تلك العبارات شيئا. فلهذا السبب مل ُحتدث تلك العبارات السامة 
فسادا. ومن املؤكد أ ا لن تكون كذلك يف املستقبل أيضا ألن 

تلك  املسلمني ثابتون منذ ستني عاما على عادة أنه جيب الرد على
الكتابات خطيا. وهذا املسلك مفيد جدا للمحافظة على األمن بأن 
يبقوا ثابتني على هذه العادة يف املستقبل أيضا وأال يصرفوا قلوkم إىل 

 أساليب أخرى. 
إضافة إىل ذلك يؤدي هذا الطريق إىل  ضة علمية أيضا. وهلذا 

الربيطانية ممن السبب فإن أقل الناس علما وقدرة على املناظرة يف اهلند 
خيوض يف سلسلة النقاش مع القساوسة حيوز يف نقاشه على معلومات 
ويعرف أمورا قد ال يعرفها عامل معروف يف القسطنطينة إذا ُسئل 
عنها؛ ألن مثل هذه املناظرات ال تُعقد يف ذلك البلد، فالناس هنالك 

 ليسوا مطّلعني على هذه األمور بل معظمهم بسطاء وعدميو خربة. 
واآلن سأنقل بعد هذا الكتيب كتيبا عربيا وترمجته الفارسية مسّجلة 
حتت كل سطر ألن الناس يف بعض البالد النائية ال يستطيعون أن 
يقرأوا األردية، مثل سكان بالد العرب وإيران وخبارى وكابول وغريها. 
لذا رأيت األقرب إىل احلكمة أن أكتب شيئا بالعربية والفارسية أيضا 

هذا العمل العظيم كيال ُحيرم هؤالء الناس أيضا من ثروة إعانة  إلذاعة
الدين. وأرجو من اهللا تعاىل أن يوفقين إلكمال هذا الكتيب بالعربية 

 .والفارسية بيدي، آمني
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من العطاء من  غَ الذي ابتدأ باألفضال، وأسب احلمد للرمحنِ  ١
  ق من الُعّمال، الكرميِ سبَ  غري عملٍ 

َ
 كاره وأمتّ الذي نضح عّنا امل

 .علينا أنواع النوال، وأعطانا كل شيء قبل السؤال وإظهار اآلمال
غايات يف كل نوع  ا يف اخلصال، سّباقَ بعث لنا رسوال كرميا بارعً 

 دَ خامت الرسل والنبيني، النّيب األمّي الذي هو حمّمٌد مبا ُمحِّ ، الكمال
هد لألّمة وشاد الدين، ومبا على ألسن املستفيضني، ومبا بذل اجلُ 

جاء لنا بكتاب مبني، ومبا أوذي لنا عند تبليغ رساالت رب 
ل يف الكتب األوىل، وأعطى ومبا أكمل كل ما مل ُيكمَ  ،العاملني

فراط والتفريط ونقائص أخرى، وأكمل هة عن اإلزَّـ شريعة من
ى، وأحسن إىل طوائف الورى، وعّلم الرشد رَ األخالق وأّمت ما حَ 

بُغرر البيان ووحٍي أجلى، وعصم من الضاللة وحتامى، وأنطق 
املرسلني.  العجماوات ونفخ فيهم روح اهلدى، وجعلهم ُورثاء كاّفةِ 

دماءهم هللا  اقوااحلضرة، وأهر  مرضاة وطّهرهم وزّكاهم حىت فنوا يف
ذي العزّة، وأسلموا وجوههم منقادين. وكذلك عّلم معارف 

 نا الفضلَ غْ مبتكرة، ولطائف مكنونة وِنكاٍت نادرة، حىت بلَ 

                                                           
بنفسه والذي  يبدأ النص العريب الذي كتبه املسيح املوعود  هنا من ١

 (الناشر)  .٩٤فحة: ص يستمر إىل
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باغرتاف ُفضالته، وعرفنا أدلّة احلق باخرتاف داللته، وصعدنا إىل 
إىل يوم  مْ عليه وسلِّ  السماء بعد ما كّنا خاسفني. اللهم فصلِّ 

ى آله الطاهرين الطيبني، وأصحابه الناصرين املنصورين، الدين، وعل
 اهللا الذين آثروا اهللا على أنفسهم وأعراضهم وأمواهلم والبنني. بِ خنَُ 

قيتم شرور السالم عليكم يا معشر اإلخوان، لقيتم خريا ووُ  
 رب العاملني. مرضاةالزمان، وُرزقتم 

قران، أن واألحباب واأل أّما بعد.. فاعلموا أيّها اإلخوان،
 ر بومُ الزمان قد أظهر العجب، وأرانا الشجى والشجب، وسخِ 

الغارات على دين  نّ شَ أن تُ  من الدرّة البيضاء، وشارفَ  ليالءالليلة 
خ بالطيب العميم من العرفان، وأُودِع لفائف الرمحن، الذي ُضمِّ 

  .إليه أ�اٌر من ماء معني يقتْ نان، وسِ نعيم اجلِ 
سفهاء من املتنّصرين، واملرتّدين وتفصيل ذلك أن بعض ال

رين غري مبالني، وطعنوا يف ديننا مستهزئني. الّضالني، سّبوا نبّينا حمقّ 
من دون الرمحن، وتركوا اهللا عاكفني على  مع أ�م اختذوا إهلاً 

ْحيون بل يؤذون أهل احلق تَ سْ اإلنسان، وجاءوا بإفٍك مبني. فال يَ 
ويصولون على املسلمني  جالعني، ويُفسدون يف األرض جمرتئني،

ة حمغضبني. وكّنا مأمورين إلزالة متاثيلهم، وإزاحة أباطيلهم، وإجا
األمر معكوسا، وعاب  ظهرتساويلهم، واقتالع أقاويلهم، واآلن 

 وسا، وصال املتنّصرون على املسلمني.مشُ  الليلُ 
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ومن فتنهم اجلديدة أن رجال منهم أّلف كتابا ومسّاه "أّمهات 
واالفرتاء كاملفسدين  بِّ سلك فيه كل طريق السَّ املؤمنني"، و 

  رةً ذِ الفّتانني. إنه امرؤ استعمل السفاهة يف خطابه، وأبدى عَ 
احلجة يف كتابه، وختم املباحث  طابه، وأظهر كأنّه أمتّ كانت يف وِ 

والشتم، وكلمات  بفصل خطابه. وليس يف كتابه من غري السبّ 
ه أبدع بإرسال كتبه من غري ألهل احلياء واحلزم، بيد أن ١ يليقال 

ب املؤمنني. وتلك ن أعزّة القوم وخنُ طلب إىل املسلمني الغيورين، مِ 
هي النار اليت التهبت يف ضرم املتأملني، وأحرقت قلوب املؤمنني 
املسلمني. فلما رأينا هذا الكتاب، وعثرنا على غلوائه وما سّب 

بة، وشاهدنا نا قذفاته املغض، قرأنا كلمه املؤذية، وآنسْ وذابَ 
 ضميمه الصريح، وقوله القبيح، واجتلينا ما استعمل من جورٍ 

ا منا أنه نطق به معتمدً كأجالف، علِ   وشتمٍ  واعتساف، وقذفٍ 
وجه اجلّد كاملسرتشدين  ىعل إلغضاب املسلمني، وما تفّوهَ 

بل تكّلم يف شأن سيد األنام بأقبح الكالم، كما هو  ،احملّققني
ليؤذي قلوب املسلمني وطوائف أهل  عادة األجالف واللئام،

ة خري املرسلني. فظهر كما أراد هذا اإلسالم، ويُغلي قلوب أمّ 
ن يف قلبه اإلميان، وأصاب املسلمني مَ  الفّتان، وتأّمل بكلمه كلُّ 

غري ملتئمة، وظّنوا أ�م من ا£رمني إن  مؤملة، وقرحةٌ  بقذفه جراحةٌ 
                                                           

١
 يبدو أنه سهو من الناسخ والصحيح "تليق". (الناشر) 
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ام األّولني، ولوال ¤ا أيّ  مل ينتقموا كاملؤمنني املخلصني، وذكروا
، البرطانيةالدولة  عناياتِ  رُ السلطنة احملسنة، وتذكُّ  عهم أدبُ منَ 

 كا£انني.  لوا عمالً لعمِ 

وال شك أن هذا السفيه اعتدى يف كلماته، وأغرى العاّمة 
فألجل ذلك قد هاجت  ،كالغالني  جبهالته، وجاوز احلدّ 

نّة النياحة، ر ب، وارتفعت األصوات، وتضاغى الناس ةالضوضا
بتلك األذكار،  واشتعل الطبائع من هذه الوقاحة، وُملئ اجلرائدُ 

 املضمار، مبا آذى كاملعتدين. وقام كل أحٍد كُكماةِ 

واحلاصل أنه افرتى وجتّرم، وأراد أن يستأصل احلق ويتصّرم، 
الناس، وأراد أن يُطفئ أنوار النرباس،  طغليظا إلغال وأسبل غطاءً 

ا دً دَ قِ  مستشيطني مشتعلني، وصاروا طرائقَ فنهض املسلمون 
غ األمر إىل احلّكام، زاعقني مغتاظني. فذهب بعضهم إىل أن يُبلِّ 

الوا إىل الرّد على تلك األوهام، مويرتافع لغرض االنتقام، واآلخرون 
فالذين اختاروا الرتافع عرضوا  .وحسبوه من واجبات اإلسالم

 .ا ما كتبوا هلذه اخلطّةشكواهم على حضرة نائب الدولة، وأرسلو 
واآلخرون ومجوا من  .والفريق الثاين توّجهوا إىل رّد الكتاب

اب، وكذلك اختلفوا يف األعمال واآلراء، واستخلص كل ياالكت
 إليه من الدهاء. أحٍد ما ُهِديَ 
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الرّد  ه حدسي، أن األصوب طريقُ فَ لقَّ ّسي، وتَ حِ  بَ رِ فالذي ُأشْ 
بال لْ ّب بالسّب، وإين أعلم بَـ والذّب، ال االستغاثة وال الس

املسلمني، وما عرى قلوب املؤمنني من ألسن املؤذين، ولكين أرى 
اخلري يف أن جنتنب احملاكمات، وال نوقع أنفسنا يف املخاصمات، 

نا من القيام أمام عراضَ أونتحامى أموالنا من غرامات التنازعات، و 
عند  ةً ربّ مّنا مَ  دَّ عَ يُـ لالقضاة، ونصرب على ضجٍر أصابنا، وغّم أذابنا، 

 ُحرٍّ  ، وأيُّ ن جور وعسفٍ أحكم احلاكمني. وما نسينا ما رأينا مِ 
نا نسْ آ، وقد أُوذينا يف ديننا القومي، ورسولنا الكرمي، و ي خبسفٍ رضِ 

نا ما أضجر القلب ما هّيج األسف وأجرى العربات، وشاهدْ 
املؤّملة، وزّجى الزفرات. بيد أن الدولة الربطانية هلؤالء كاألواصر 

ال  رمهم أمرٌ حُ  ذَ بْ نَـ  على هذه الدولة، ونعلم أنَّ  قّسيسني حقوقٌ ولِ 
ترضاه هذه السلطنة، وينصبها هذا القصد وتشّق عليها هذه 

جيب أن ال نلغيها، فلنصرب على ما أصابنا  املعدلة، وهلا علينا مننٌ 
ا من نً موقد رأينا أ .لعلنا نرضيها. وما نفعل بتعذيب املتنّصرين

 وسرور وخفضٍ  امها العادلني؟ ووجدنا ¤م كثريا من غضٍّ حكّ 
كالظاملني من   نا منهم شظٌف يف الدين، وال جنفٌ وحبور، وما مسَّ 

، والً وطَ  ، وأرضونا حفاوةً وقوالً  فعالً  السالطني، بل أعطونا حرّيةً 
، بل ١"اخلالصة"ام ا كأيّ ا من هذه الدولة، وال قشفً وما رأينا سوءً 

                                                           
 -أيام اإلرهاب واالضطهاد الذي عاىن منه املسلمون خالل حكم السيخ يْ أ ١
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بنا العمائم،  يطتْ عّنا التمائم، ونِ  يطتْ ها ُمذ مِ رُبّينا حتت ظلّ 
نستسقيها، وكعني  نا بكنفها آمنني. وجعلها اهللا لنا كعنيٍ شْ وعِ 

ط إىل هذه الدولة بعض الشبهات، جنتلي ¤ا، فنحاذر أن يفرُ 
أن بضمرون الفساد يف النّيات. فلذلك ما رضينا بنا من قوم يُ وحتسَ 

ير، وأعرضنا عن مثل هذه رتافع لتعذيب هذا القّذاف الشر ن
 تلكه الدولة، وال تستجادنا أنه عمل ال ترضاه التدابري، وحسبْ 

 السلطنة، فكففنا كاملعرضني. 

ومسعُت أن بعض املستعجلني من املسلمني، أرسلوا رسائل إىل 
الدولة مستغيثني، ومتّنوا أن يؤخذ املؤّلف كا£رمني، وإن هي إال 

 حنن فما نرى يف هذا التدبري عاقبةَ  أماين كأماين ا£انني، وأّما
ا من الضري، بل هو فعل ال نتيجة له من غري يً اخلري، وال تفصّ 

ولو  .مشاتة األعداء، وال ُيستكفى به االفتتان مبكائد أهل االفرتاء
ى سلكنا سبيل االستغاثة، ونرتافع ألخذ مؤّلف هذه الرسالة، لُنعزَ 

هل العصر، ويقال فينا أقوال عند أ ق مبعتبةٍ إىل فضوح احلصر، ونُرهَ 
رضنا حبصائد األلسنة، ويقول السفهاء ع عِ بغوائل الزخرفة، ويُقطَ 

�م عجزوا من اإلتيان باجلواب، فال جرم توّجهوا إىل احلّكام من إ
التضّرم واالضطراب، فبعد ذلك ال تبقى لنا معذرة، وترجع إلينا 
                                                                                                                       

اإلجنليز إىل  قبل دخول  -الذين يطلقون على أنفسهم "اخلالصة" أيضًا
 )الناشر( .البنجاب
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  .مندمة وتبعة
ُ
ود هذه رُ نية، ونفليس بصواب أن نطلب هذه امل

ي أن نسعى كالنادبات إىل السلطنة، وُنضحِ  الُبغية، وليس حبريٍّ 
أنفسنا من مأمن احلجج البّينة، ونضّيع أوقاتنا يف البكاء والصراخ  

رقة، وال نتوّجه إىل ر هلدم بناء هذه الفِ كالنسوة، وال نفكّ 
خزعبيال·م، وال نُزيح وساوس جهال·م، ونرتكهم يف كربهم 

نّبههم على غلطهم وسهوهم، وال نأخذهم على وزهوهم، وال نُ 
¤تا�م وافرتائهم، وال نُرِي اخللق خيانتهم وقّلة حيائهم، ونفرح مبا 

يح أوهامهم، وُنكّسر يناهلم من احلاكمني. بل ينبغي أن جنُ 
للماضغني. وإن مل نفعل هذا فما  هم ُمضغةً مَ لِ أقالمهم، وجنعل كَ 

احملسنني،  رفنا صنيعة اهللا خريِ ا يف خدمة الدين، وما عفعلنا شيئً 
 ني. فإن اهللا وهب لنا حرّية تامةوما شكرنا بل أنفدنا الوقت غافل

 عْ ور، فلو مل منتَّ ع أهل الزُّ هلذه األمور، لُنحّق احلّق ونُبطل ما صنَ 
عم اهللا ذي اجلود واملوهبة، وما كّنا من ريّة، فما شكرنا نِ ¤ذه احلُ 

هذه السلطنة،  أحرارا حتت ظلّ الشاكرين. أمل تروا كيف نعيش 
وتينا حريّة يف مباحث املِّلة اإلسالمية، نا يف ديننا وأُ رْ وكيف ُخيـِّ 
، وفـُّوضنا إىل "اخلالصة"ن حبٍس كّنا فيها يف عهد دولة وُأخرجنا مِ 

 قوم رامحني؟ وإّن ُحّكامنا ال مينعوننا من املناظرات واملباحثات، وال
ات، وال ة النيّ الرفق وبصحّ  يكفأوننا إن كان البحث يف ُحللِ 

مية حييفون متعّصبني. فألجل ذلك نستسين دولتهم ونستغزر دِ 
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مذهبهم وإزراء  ب جذو·م عند ردِّ نصر·م، فإنّا ال نرى تلهُّ 
ب القلوب إىل حمّبتهم، وأمال الطبائع ِمّلتهم، وهذا هو الذي جذَ 

م قد هم إلينا كالسالطني املسلمني. وإ�م قو إىل طاعتهم، وأحبَّ 
ونا مبّنتهم ال بسالسل حكومتهم، وقّيدونا بأيادي نعمتهم ال سرَ أَ 

فواهللا قد وجب شكرهم وشكر مربّ·م، والذين  .بأيدي سطو·م
مينعون من شكر الدولة الربطانية، وينّددون بأنّه من مناهي املِّلة، 

ا ليس مبأثور. أحيسبو�م فقد جاءوا بظلم وزور، وتوّردوا موردً 
معروفهم وجّلى. انظروا إىل بالدنا  شا هللا وكالّ، بل جلَّ ظاملني؟ حا

هذا  ما أمينَ  ،وأهلها املخصبني، من القانطني واملتغرّبني. انظروا
! ُعّمرت مساجدنا بعد ختريبها، هذه البالدَ  ، وما أ¤جَ السوادَ 
ُسننُنا بعد تتبيبها، وأُنريت مآذننا بعد إظالمها، ورُفعت  يتْ وُأْحيِ 

إعدامها، ورأينا النهار بعد الليلة الليالء، ووصلنا  مناورها بعد
األ�ار بعد فقدان املاء، وفُتح اجلوامع واملساجد لذكر اهللا الوحيد، 

 ينا بعد متادي األيام أن يُزيح مسومَ وعال صيت التوحيد، وترجَّ 
، وُعدنا ئكل مفاج  اإلسالم، وُحفظنا من شرّ  الكفر ترياُق وعظِ 

، واقرتب ماء النضارة من سرحتنا، وكاد عاجٍ مَ  إىل الغربة هِ يْ من تِ 
ألوى عنقه من َمن  حيّل مبنبتنا وأصبحنا آمنني. حىت ألفينا كلَّ 

، آدِ دق وأهل الوداد، وتبّدى األساود كأعوان النَّ االعناد، كاألص
رنا بدولة قل إىل الصالح والسداد، وُنضِّ رنا ونُ ُعجرنا وجبُ  بَ وقـُلِّ 
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أمرنا،  هذه الدولة دخيلةَ  تْ اد، فرأَ عند سنة مج هادٍ جاءت كعِ 
نا، نا وتفّقدتْ نا، وواستْ نا ورمحتْ مرنا، فآوتْ ضُ ذوبنا و طّلعت على او 

 حىت عاد أمرنا إىل نعيم بعد عذاب أليم، فاآلن نرقد الليل ِمْلءَ 
 د يف بساتيننا بالبلُ تُغرِّ  .ألبداننا وال وخزَ  أجفاننا، وال خنسَ 

م من دوحة الصفاء، بعد ما كّنا ُنصدَ على  مايسةً  التهاين والنعماء
جعلها اهللا  فوا.. أليس بواجب أن نشكر دولةً أنواع البالء. فأنصِ 

جنا بيديها من سجن البلّيات؟ أليس رِ خْ ا هلذه اإلنعامات، وأُ سببً 
أكّف الضراعة واالبتهال، وُحنسن إليها بالدعاء   هلا أن نرفع حبقٍّ 

ا طافحة سرورا، ا قلوبً إلينا بالنوال؟ فإن لنا ¤ كما أحسنتْ 
 ريّة، وليايلَ ا وحُ أمنً  ئتْ ا ُملِ ا متهللة ومستبشرة حبورا، وأيامً ووجوهً 

 مزدانة بأ¤ج الزينة، وال خوفَ  ة، وترى منازلَ يّ نِ وهلُْ  خت راحةً ُضمِّ 
الفشل على  ربت خزيُ وال فزع ولو مررنا على أسود العرينة. ضُ 

بطلني، ونعيش الظاملني، وضاقت األرض على املرجفني امل
ظلم كان أكرب من هذا الظلم أن ال نشكر  مسرتحيني آمنني. فأيُّ 

أهذا صالح؟  ؟والبغاوة ضمر احلقد والشرّ هذه الدولة احملسنة، ونُ 
إن كنتم عاملني. فويٌل للذين يبغون الفساد، وُيضمرون  بل فسقٌ 

العناد، واهللا ال حيب املفسدين. إ�م قوم ذهلوا آداب الشكر عند 
ليه من أمور عما نُِدب  ة النعمة، وأنساهم الشيطان كلَّ رؤي

 Ëالشريعة، وجاءوا شيئا إد Ëفيهم  يا، وما بقا، وجازوا عن القصد جد
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 يإال محّية اجلاهلية، وفورة النفس األبّية، وال ميشون كالذي خشِ 
ف، وال خيلعون الصلف، وال يذكرون ما سلف يف زمن ودلَ 
ا أن الشكر ألهله من وصايا مغشوشني. أمل يعلمو  "خالصةٍ "

القرآن، وإكرام احملسن مما نطق به كتاب الرمحن؟ وإن الدولة 
نا يقظتِ  نا، وُحفظاءَ نا وعقدِ لِّ حَ  ذةالربطانية قد جعلها اهللا موابِ 

ونا من اآلفات بة، وجنَ ورقدنا، وإنّا وصلنا ¤م إىل املرادات املستعذَ 
سنوا إلينا؟ وكيف املخّوفة، فكيف ال نشكر هلم ونعلم أ�م أح

احملسنني. وكّنا  اهللا علينا؟ واهللا حيبّ  نفارقهم وندري أ�م حرساءُ 
نا، قارُّ ِقرانا ومَ  مّنا قُرانا وعقارنا، وُخّرب دارُ  قبل ذلك ُغِصبَ 

رت راحتُنا وفرغت نا حتت انتياب النُّوب وتوايل الُكرب، وصفَ وِدسْ 
وأرضني، وقصوٍر وبساتني  ساحتنا، حىت ُأخرجنا من أمالكٍ 

بني مغتّمني. وطُردنا كالعجماوات، وُوِطئنا  ئُمْكت ،وأوطانٍ 
نا باألرذلني قْ العباد والغلمان، وحلُِ  كاجلمادات، وُسلكنا مسلكَ 

ا، نا بأخّف جرٍح أصاب مّنا حيوانً مثِّْ من نوع اإلنسان. ورمبا أُ  زلةً ـمن
ا تاركني أوطانً  ١ُأجلئنانا أغصانا، فُقتلنا أو ُصلبنا أو أو مبا قطعْ 

ومتغرّبني. مث رمحنا اهللا وأتى بالدولة الربطانية من ديار بعيدة وبالد 
 ،نائية، وكان األمر هللا خيتار لعباده من يشاء، يؤيت امللك من يشاء

                                                           
" كما تدل عليه الرتمجة الفارسية. يناُأْجلِ يبدو أنه سهو الناسخ والصحيح " ١

 (الناشر)
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لك ممن يشاء، وهو أرحم الرامحني. إنه دفَ ـوين
ُ
ع احلكومة إىل زع امل

بنا ونصبنا بالنعمة والراحة، ، مث بّدل تع"اخلالصة"أهلها بعد خبال 
نا أرضنا مرّة أخرى، بعد ما ُأخرِجنا كأوابد الفال، ورجعنا إىل وأورثَ 

أوطاننا ساملني متسّلمني. وُرّد إلينا قُرانا وعقارُنا، وفّضتنا ونضارنا، 
 وسكّنا يف بيوتنا آمنني.  ،إال ما شاء اهللا

اهدنا وإنّا ما تعّلقنا بأهداب هذه السلطنة إال بعد ما ش
خصائص هذه احلكومة، وأمعّنا النظر يف نعمها متوّمسني، وسّرحنا 

نُوبِنا  يةُ داوِ نا، ومُ كروبِ   الطرف يف ميسمها متفّرسني، فإذا هي دواءُ 
 ما استحالت احلال، وغارَ  ديق إلينا األموال، بعوخطوبنا، و¤ا سِ 

املدقع،  العيال، وُجنّينا ¤ا من الدهر املوقع، والفقر لَ وَ عْ أاملنبع و 
ينا أوراق نا فال الكروب من الشجى، وطوَ جْ جَ شَ  وُكّنا من قبلُ 

نا إال الوجى، وما وى، وما كانت تعرف أقدامُ طَّ الالراحة من أيدي 
وى، ومّر علينا ليايل ما كان فراشنا فيها إال الوهاد، صدورنا إال اجلَ 

ة، و اهلموم بأذكار هذه الدولنا إال القتاد، فُكّنا جنلُ ئوال موط
بشار تلك املعدلة، حىت أسعف اهللا إب الوجهِ  قَ لْ وجنتلي زمننا طَ 

  لنا مبرادنا، وجاء ¤ذه الدولة إلسعادنا، فوصلنا ¤ا بشارة تنشئ
نا من اخلوف صْ ، إىل أن ُخلِّ عن قلوبنا كربةً  أُ ، وتدرَ يوم نزهةً  كلَّ 

 عم منواإلمالق، ونُقلنا من عدم الُعراق إىل اإلرفاق، وجاءنا النِّ 
نا مبرامنا بعد خفوق زْ ظم األجانب يف سلك الرفاق، وفُـ اآلفاق، ونُ 
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ُأخرجنا من ديارنا  "اخلالصة"خفاق. وقد كنا يف عهد راية اإل
 ولُِفظنا إىل مَ 

ُ
ية. فلّما مّن اهللا علينا نْ فاوز الغربة، وبُلينا بإعواز امل

انية، فكأنّا وجدنا ما فقدنا من اخلزائن طالدولة الرب  مبجيء
الفوز  العّز والربكة، ومغناه سببَ  لَ انية، فصار نزوهلا لنا نـُزُ اإلمي

والغنية، ورأينا ¤ا حبورا وفرحة، بعد ما لبثنا على املصائب برهة، 
للقوم   مْ هُ  الناس، إىل مراتب رجالٍ  ُأخرياتِ  ن ُذلِّ ورُفعنا مِ 

وكنا منّد  .كالرأس، وُجنّينا من قطوب اخلطوب، وحروب الكروب
األعني هلالل العيد،  دُّ ذلك الوقت السعيد، كما متَُ األبصار إىل 

وكّنا نبسط يد الدعاء هلذه الدولة، مبا أصابتنا مصائب يف زمن 
الوطن وُأخرِجنا من البقعة. وكانت  لفُ أ، ونبا بِنا م"اخلالصة"

دوا من األتراب، االغرتاب، مبا ُأكرِهوا وبـُعِّ  آباؤنا اقتعدوا غاربَ 
وا ركاب ما كان هلم من القرى، ونصُّ  يعَ فرتكوا دار رياستهم ومج

وا ، وجابوا يف سريهم ُوُعورا، وتركوا راحة وحبورا، وأنضَ ىر السُّ 
  ،يارا، وما رأوا ليال وال �ارا، حىت وردوا محى رياسةٍ سْ هم تَ جاردَ أ

ه إىل أيام، ورأوا اخلوف واستشعارَ  وا إجياسَ م حبراسة، فسرَ لتهْ كفّ 
مث طلعت علينا مشس الدولة  .آالم ه بعداألمن وأزهارَ  عاعَ لُ 

نا لباس األمن العنايات الرمحانية، فتسربلْ  ُمزنُ  وأمطرت الربطانية،
نا وآباؤنا إىل دْ عم العوف، فعُ بعد أيام اخلوف، وصرنا خمصبني نِ 
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ن فال غربتنا، وهّنأنا أنفسنا نا إىل األوكار مِ منبت ُشعبتنا، وِملْ 
 فرحني.

ام اإلسالم، السلطنة رّدت إلينا أيّ ولو أنصفنا لشهدنا أن هذه  
وفتحت علينا أبوابا لنصرة دين خري األنام، وكّنا يف زمن دولة 

وما كان لنا أن نقيم الصالة أوذينا بالسيوف واألسّنة،  "اخلالصة"
على طريق الُسّنة، ونؤّذن باجلهر كما نُدب عليه يف اْلِمّلة. ومل يكن 

نا دْ فرُدِ  .سبيل لدفع جفائهم على إيذائهم، ومل يكن بدٌّ من الصمت
ل إال تطاوُ  يهذه السلطنة، وما بق جميءإىل األمن واألمان عند 
، ولكنّا تركنا جاالً حرٍب سِ  كلَّ   احلريةُ  لَ عَ قسيسني باأللسنة. وجَ 

، وال نكون من املتعّسفني. وما القذف بالقذف لئّال نشابه دّجاالً 
نا أن نقول أكرب مما منعت السلطنة أن نفتح األلسن باجلواب، بل ل

يصدر منه فعل ال قالوا ونصّب عليهم مطرا من العذاب، ولكن املرء 
عامي ظه اجلوع إىل مَ لو لفَ  مام اجليفةَ الكالب، وال يستقري احلَ 

 التباب.
 بَ يْ هم قد عِ سوعُ وكان يَ  ،أيعيبون نبّينا على الشغف بالنساء 

جنيل أنه آوى الصهباء؟ وقد ثبت من اإل بِ رْ األكل وشُ  هِ رَ على شَ 
ة يف شابّ  وفاسقة وشقّية، وكانت امرأةً  ، وكانت زانيةً ّيةً غِ عنده بَ 

، وما ثياب نظيفة مع صورة لطيفة، فما انصرف عنها وما قامَ 
بطيب الكالم، حىت  ، بل استأنس ¤ا وآنسَ أعرض عنها وما أالمَ 
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كان قد ُكِسب من  ١ن عطرها اليتومسحت على رأسه مِ  جلعتْ 
 .أخرى وكّلمها، وسألت وعّلمها لك أقبل على بغّيةٍ وكذ .احلرام

 . ، فما اجلواب إن اعرتض شقيٌّ وهذه حركات ال يستحسنها تقيٌّ 
أن النكاح على وجه احلالل خري من تلك األفعال،  وال شكّ 

 ا إىل االزدواج، فأيُّ مفتقرً  ا أعزبَ ا طريرً ن كان كيسوع شابË ومَ 
. فمن كان مشّر عن ٢ذا االمتزاجعند رؤية ه القلبَ  أُ ال تْفجَ  شبهةٍ 

ه دِ عن ساعِ  رْ الرتكاض، فليحسِ  س الصفاقةَ ذراعيه العرتاض، ولبِ 
 عند أهل التقوى والدراية. وأوجبُ  هلذه الزراية، فإ�ا أحقُّ 

وأّما حنن فصربنا على أقواهلم، وثّبتنا قلوبنا حتت أثقاهلم،  
ي الفساد لتعلم الدولة أنّا لسنا مبستشيطني مشتعلني، وال نبغ

م أموالنا باملفسدين. وال ننسى إحسان هذه احلكومة، فإ�ا عصَ 
 وأعراضنا ودماءنا من أيدي الفئة الظاملة، فاآلن نعيش خبفضٍ 

ن غري جرمية، وال حنّل دار ذلّة من مِ  غرامةٍ  وراحة، وال نرُِد موردَ 
 رةٍ جَ ى غوائل فَ ·مة وآفة، وُنكفَ كل ن  غري معصية، بل نأمن مِ 

قبل هذه  لَ عم املنعمني؟ وكنا منشي كأقزَ ر نِ فكيف نكفُ  ،رةفَ وكَ 
خري األنام، دين األيام، وما كان لنا أن نتكلم بشيء يف دعوة 

                                                           
 يبدو أنه سهو والصحيح "الذي". (الناشر) ١
هذا ما كتبنا من األناجيل على سبيل اإللزام، وإنّا نكرم املسيح ونعلم أنه كان  ٢

 Ëا ومن األنبياء الكرام. منهتقي 
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فيه الشرفاء،  رَ زمان الذل واملصيبة ُصغِّ  "اخلالصة"وكان زمان 
القلم بذكرها،  ماء، وُصّبت علينا مصائب ينشقّ وأسادت اإل

نا ¤ذه الدولة من بؤٍس إىل ب أمرُ وخرجنا من أوطاننا باكني. فُقلّ 
ج، وأوتينا احلريّة لنا بعنايا·ا الفرَ  حَ إىل ُرخاء، وفُتِ  عٍ زَ عْ ن زَ خاء، ومِ رَ 

ج، وصرنا متنعمني مرموق الرخاء، بعد ما كّنا يف رَ بعد األسر والعَ 
 بعد اإلحمال، أو كصّحةٍ  أنواع البالء. ورأينا لنا هذه الدولة كريفٍ 

جل تلك املنن واآلالء واإلحسانات، وجب بعد االعتالل، فأل
طويّة وإخالص النّيات. فندعو هلا بألسنٍة الشكرها بصدق 

 الملكة القيصرةصادقة، وقلوب صافية، وندعو اهللا أن جيعل هلذه 
ف عنها داخلري، وحيفظها من أنواع الُغّمة والضري، ويص عاقبةَ 

 Ëبالفضل ا من التعّرف إليه املكاره واآلفات، وجيعل هلا حظ
 وإنه أرحم الرامحني. ،والعنايات، إنه يفعل ما يشاء

على  ا مبنّيةً فلما رأينا هذه املنن من هذه الدولة، وألفينا إرادا·ِ 
ُحسن النّية، فهمنا أنه ال ينبغي أن نؤذيها يف قومها بعد هذه 
الصنيعة، وال جيوز أن نطلب منها ما ينصبها لبعض مصاحل 

ادل القّسيسني باحلكمة واملوعظة السلطنة، بل الواجب أن جن
 احلسنة، وندفع باليت هي أحسن ونرتك الرتافع إىل احلكومة.

نا قلوبَ  داه، وجرحتْ قسيسني قد بلغ مَ  فَ ذْ ونعلم أن قَ  ،هذا 
 وَ زْ الذئب على اخلروف، ونزوا نَـ  ُمداه، وإ�م وثبوا على عاّمتنا وثبةَ 
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َ
حلتوف، وبلغوا وف، فُسقي كثٌري من أيديهم كأس اجُ النمر امل

 .غ بالسيوف، وتراءوا من كل حدٍب ناسلنيلهم ما ليس يُبلَ جْ بدَ 
أخبار فال حاجة إىل إظهار، وال تغتّموا وال حتزنوا  من وقد أتتكم

 واربأوا أيام اهللا صابرين.

القلوب، وجّدد الكروب،  واألمر الذي حدث اآلن وأضجرَ 
ودّق  وعّظم اخلطوب، وانتشر وأوقد احلروب، وكرب وأعضل

 "،وأشكل، وخّوف بتهاويله وهّول، فهو رسالة "أمهات املؤمنني
من رأى هذه الرسالة،  وقد قامت القيامة منها يف املسلمني. وكلّ 

واملقام،  الوطنَ  لَ ن مؤلّفه مبا مجع السّب والضاللة، وهو زايَ فلعَ 
منه  يب وُجيّر، وبقلكي يأمن احلكام، فاختار املفّر، لئّال ُيسحَ 

اعرتاضاته، فنرتك قذفه  ملفوظاته، وأُغلوطةُ  كلماته، وننتُ   رةُ ذِ عَ 
 مكافاته. وبذاءه وجناسة كلماته، ونفّوضه إىل اهللا ويومِ 

وأّما ما افرتى من شبهاته، اليت توّلدت من محقه وزيغ 
وإن احلق شيء ال  .ب إزالته جبميع جهاتهوجَ  خياالته، فذلك أمرٌ 

مؤّكد   غرية اإلسالم فرضٌ مث .التقدم عنه وال التأخر اميكن أحد
رم الدين، ك حُ ملن كان له احلياء والتدبّر، فإن املؤّلف اجرتأ وهتَ 

زوا كأسد من العرين. وقد حان أن يكون فبارِ  ،وصال وبارز
ورة، ونساؤكم كلبوة، وأبناؤكم كأشبال، وأعداؤكم  سْ رجالكم كقَ 

 .خال، فاتقوا اهللا وعليه توّكلوا إن كنتم مؤمننيكسِ 



 ''إعالء'6لمة'الدين'.-'ترغيب'املؤمن!ن

 

٩٤ 

بق مّنا الذكر بأن القوم تفرّقوا يف أمر كتابه، فبعضهم وقد س
استحسنوا التوّجه إىل جوابه، واستهجنوا أن يرُفع الشكوى إىل 

مارات العجز واملسكنة، وفيه شيء خيالف أالسلطنة، فإ�ا من 
التأّدب بالدولة العالية، وقالوا إن الرتافع ليس من املصلحة، فال 

بأنواع احليلة، بل   تقصدوا سيئةً تسعوا إىل حّكام الدولة، وال
ضوا دموعكم املنهالت، وال تذكروا ما قيل من اصربوا وغيِّ 

نسب بشأن الشرفاء، وال أاجلهالت، وادفعوا باليت هي أحسن و 
 تسعوا إىل احملاكمات بالصراخ والبكاء، وإن لنا كل يوم غلبةً 

نا ر دينُ تقَ دامغة بالرباهني اليقينية، فال حيُ  باألدلّة القاطعة، وسطوةً 
فالرجوع إىل احلكومة   ،ر بتحقري السفهاءعند العقالء، وال ُحيقَّ 

هذا كالنائحات، أمٌر ال يُعّده غيوٌر من املستحسنات. وليس 
العدّو بواحد فنسرتيح بعد نكاله، بل نرى كثريا من أمثاله، هلم 

ومل يبق بلدة وال مدينة من  ،أقوال كأقواله، ومكاٌل كمثل مكاله
وختّيموا للفساد يف األرضني.  ،هذه البالد، إال نزلوا ¤ا مدائن

ضون أنفسهم ويروّ  ،دونوكانوا يف أّول زمنهم يتزّهدون، ويوحّ 
ويراوضون، ويكّفون األلسن وال يهذون. مث خلفوا من بعدهم 

وا خلٌف عدلوا عن تلك اخلصلة، ورفضوا وصايا اْلِمّلة، وهجَ 
زير، وشربوا اخلمر ـوأكلوا اخلن األتقياء واألصفياء، وتركوا الصالة

وسبق بعضهم على البعض يف سّب  ،وعبدوا إنسانا كمثلهم الفقري
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ا مشتملة رض خري الربيّة بالعناد. ألّفوا كتبً خري العباد، وقذفوا عِ 
رة، مع ذِ بأنواع العَ  ة، ممزوجةً حَ على السّب والشتم واملكاوحة والقِ 

ئهم إىل حّد ال يعلمه إال بذا دجل كثري إلغالط العاّمة، وبلغ عددُ 
ويلزم  ،االستغاثات حضرة العزّة. فانظروا كيف يعضل األمر عند

 أن نعدو كل يوم إىل احملاكمات، وإن هي إال من احملاالت. 

هذه دالئل هذه الفرقة، واآلخرون يؤثرون طرق االستغاثة، 
ا من األدلّة على تلك املصلحة، وإن هو ولكّنا ال نرى عندهم شيئً 

نكم إحرٌص لالنتقام كُعرض الناس والعامة. وإذا قيل هلم إال 
ختطئون بإيثار هذه التدابري، فال جييبون جبواب حسن كالنحارير، 

 .١عوا النظررجِ ا ،ويتكّلمون كالسفهاء املتعّصبني. وقلنا أيها الناس
                                                           

سيما  وال -يف هذا الكتابقد ذكر كما أشرنا يف مقدمة الناشر أن حضرته  ١
 : عدم اتباعا وقواعد للرد على مسألة كهذه منهاأسسً  -يف القسم األردي منه

هؤالء املهامجني أو اعتقاهلم، ألن يف هذا إقامة لردع منهج التوجه للحكام 
  للحجة على املسلمني فكأ�م ال ميلكون جوابا على هذه التهم.

بدال من ن بطال�ا على التعقل والرد على هذه اهلجمات وتبيا احلثُّ  ومنها:
 معاقبة الشخص املهاجم حبد ذاته، ألنه ليس األول ولن يكون األخري.

األمن والنظام وعدم إثارة االضطراب والفوضى. ومنها: ضرورة احلفاظ على 
وقد ذّكر بأن احلكام إذا أعطوا الناس حريتهم وعدلوا ومنعوا عدوان فريق على 

جلميع وإىل املسلمني خصوصا، آخر، فهم بذلك يكونون قد أحسنوا إىل ا
، وغري ذلك من القواعد ويصبح واجبا على املسلمني تأدية الشكر هلم

 واألسس. (الناشر)



حاشية الشرط الثامن
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