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  هذا الكتابلجزء األول من ترمجة غالف الطبعة األوىل ل
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   إطالع

 يف أي.. أشهر ثالثة كل بعد عمليا ستصدر هذه" القرآن نور" جملة
 عام من ٨ ،٧ ،٦ أعين.. أشهر لثالثة هو العدد وهذا الرابع، الشهر

  . سنويا واحدة روبية هو االشتراك وسعر م،١٨٩٥
  
  

  املتواضع العبد الراقم
  النعماين اجلمايل احلق سراج

  بقاديان اإلسالم ضياء مطبعة يف البهريوي الدين فضل احلكيم نشرها
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  أ                كلمة الناشر

   ١        الرمحن   منن كتاب عن  إعـــالن
  ٧                التوجــيه

  ١١    � النيب ونبوة الكرمي القرآن صدق على الدليل: األول الربهان
  ٥١             ٢نـور القــرآن   رقم 

  ٥٥            إعالن مهم للقراء
  ٥٧            كتيب  القس "فتح مسيح"  

  ٧٨        مواساة مشايخ أمرتسر لإلسالم  
  ٨٥  اليت سجلها يف الرسالة الثانية بقية اعتراضات القس فتح املسيح

  ١٢٩                 االعتراض اخلامس 
  ١٣٥               االعتراض السابع  (السادس) 

  ١٤٠         عند اإلمام الكامل يف هذه األيام أمساء السادة احلاضرين
  ١٤٣               ةُ شراء "نور القرآن" تعرِفَ

  ١٤٤    عن حممد حسني البطالويرمحه اهللا كشف عبد اهللا الغزنوي 
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  حنمده ونصلي على رسوله الكرمي    بسم اهللا الرمحن الرحيم  

Ü×�à�Ûa@ò�ä�‘b��Š@ @

حنمد اهللا تعاىل أن وفّقنا إلخراج هذا الكتاب القيم للمسيح 
  .�بلغة حبيبه وحبيبنا حممد املصطفى  �املوعود واإلمام املهدي 

أن يصدر جملة شهرية  � لقد أراد سيدنا املسيح املوعود 
ت القرآن الكرمي الروحانية ونشر أمور تعد وسيلة إلظهار كماال

احلقيقية اليت  احلكَمملعرفة الصراط املستقيم مباشرة، واليت ا تعرف 
حضرته تطمئن القلوب وترحيها وحتول اإلميان إىل عرفان، وبادر 

بنشر جملة باسم نور القرآن. لكن بسبب كثرة األشغال صدر هلذه 
ط، حيث صدر العدد األول لثالثة أشهر أي يونيو الة عددان فق

، والعدد الثاين صدر لشهر سبتمرب ١٨٩٥ويوليو وأغسطس عام 
  .١٨٩٦ويناير وفرباير ومارس  ١٨٩٥وأكتوبر ونوفمرب وديسمرب 

األدلة القاطعة  � قد سجل حضرته ١يف نور القرآن رقم
قرآن . أما يف نور ال� والرباهني الساطعة على صدق نبوة النيب

فقد رد حضرته على رسالتي القس فتح مسيح من سكان  ٢رقم
سيد الكون وفخر  العمه، اللتني ام فيهما هذا القس "فتح جره"

املوجودات وخامت النبيني وإمام الطيبني، سيد املعصومني سيدنا حممد 
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م كثرية وألصق به شتائ �بالزنا وأطلق عليه  � املصطفى
  . اعتراضات باطلة

فجزاه اهللا خريا، وقد حاز شرف تعريبه الداعية حممد أمحد نعيم، 
نتقدم خبالص الشكر لكل من ساهم يف إخراج هذا الكتاب  كما

وسام الرباقي،  خالد عزام ود.: وخنص منهم السادة األفاضل
    اهللا أحسن اجلزاء. افجزامه

            ������  
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انتباهنا إىل تأليفه  لفتتهذا الكتاب عجيب وغريب جدا قد 
نن مآيات القرآن الكرمي احلكيمة؛ فم ة القرآن الكرمي العظيمة بعض

على هذا العامل أنه بين أصل اختالف اللغات وأطلَعنا على أمر 
لغات اإلنسانية ومعدا الذي خرجت منه، لطيف دقيق، وهو منبع ال

وكيف اخندع أولئك الذين مل يقبلوا أن يكون أصل اللغة البشرية هو 
تعليم اهللا. وليتضح أين يف هذا الكتاب أثبت بالبحث يف اللغات أن 
القرآن الكرمي هو الكتاب الوحيد يف العامل الذي نزل بلغة هي أم 

يع اللغات ومصدرها. فواضح أن األلسنة وهي إهلامية وهي منبع مج
مجال الكتاب اإلهلي وفضله يكمن يف أنه بلغة قد خرجت من فم اهللا 

، وأا تفوق مجيع اللغات حماسن، وأا كاملة يف نظامها. فحني �
جند يف لغة كماال تعجز عن خلقه مجيع قوى البشر والصناعات 

اللغات وحرمت اإلنسانية كلها، وجند فيها مزايا قصرت عنها بقية 
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منها، ونالحظ فيها خواص ال يقدر على إجيادها عقل أي خملوق 
دون علم اهللا القدمي والصحيح، فال بد لنا من اإلميان بأن تلك اللغة 
من اهللا. لقد عرفنا من خالل البحوث الكاملة والعميقة أن تلك اللغة 

هذه هي العربية. صحيح أن كثريا من الناس قد أضاعوا أعمارهم يف 
البحوث وبذلوا جهودا للعثور على أي لغة هي أم األلسنة، فلما مل 
تكن جهودهم على ج مستقيم كما مل يكونوا موفقني من اهللا فلم 
ينجحوا، وهلذا مل يلتفتوا إىل اللغة العربية التفاتا كامال، بل كانوا 

  خبيلني معها، فحرموا من معرفة احلقيقة.
 املقدس والطيب يف القرآن الكرمي إىل وقد اهتدينا اآلن بكالم اهللا

أن اللسان العريب املبني هو اللغة اإلهلامية وأم اللغات. أما ما ادعاه 
كلٌّ من الفرس وأصحاب العربية واآلريون بأن اللغة اإلهلامية هي 

  لغتهم، فهو خطأ. 
ومل نقُل ذا عرضا، بل قمنا ببحث كامل، ومبقارنة آالف 

كريتية وغريها، وباالطالع على كتب خمتصني يف الكلمات السنس
كل لغة، وبإمعان النظر والتدبر العميق، حيث توصلنا إىل أن اللغات 
األخرى مثل السنسكريتية ال تتسم بأي ميزة إزاء اللغة العربية، بل 
إن كلمات هذه اللغات مقابل العربية تشبه العرج واملعاقني والعمي 

ربوصني؛ وقد فقدت النظام الفطري متاما، والصم واذومني وامل
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وهي ال متلك ذخرية كافية للمفردات اليت هي شرط ضروري للسان 
كامل. أما إذا كنا على خطأ يف رأي أحد اآلريني أو القسيسني، 
وأنّ حبثنا يف نظرهم ليس صحيحا حبجة أننا ال نعرف هذه اللغات، 

لوب الذي توصلنا به إىل فاجلواب األول أنه مل يكن ضروريا يف األس
هذا البحث أن نتقن اإلمالء واإلنشاء يف هذه اللغات 
كالسنسكريتية، فكنا حباجة إىل مفردات سنسكريتية وغريها فقط، 
فقد مجعنا ذخرية كافية من املفردات، ونقّحنا معانيها من البانديتات 
 وعدد من املتخصصني األوروبيني يف اللغات قدر اإلمكان، واطَّلعنا

على كتب الباحثني اإلجنليز أيضا باهتمام وناقشنا هذه األمور من 
خالل املساجالت، مث أخذنا شهادة مرة أخرى من علماء 

فحصل لنا ا اليقني بأن سنسكريتية الفيدا  ،السنسكريتية وغريها
اللغة  حتققهاوغريها من اللغات جمردة وعدمية احلظ من احملاسن اليت 

اين أنه إذا كان أحد اآلريني أو أي معارض آخر العربية. واجلواب الث
 فنخربه من خالل هذا اإلعالن أننا قد سجلنا ،ال يقبل حبوثنا هذه

 ا ببسطيف كتابنا هذا الدالئل على فضل اللغة العربية وكماهلا وكو
  وتفصيلها كالتايل:  ،فوق األلسنة

  ) إن نظام مفردات اللغة العربية كامل. ١(
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٤ 

لعربية حتتوي على أمسى أسباب التسمية العلمية ) إن اللغة ا٢(
  وهي خارقة العادة.

  ) إن نظام اطراد املواد يف اللغة العربية تام وكامل.٣(
  ) إن التراكيب العربية قليلة الكلمات وكثرية املعاين. ٤(
) إن اللغة العربية تتحلى بالقدرة الكاملة على التعبري عن أدق ٥(

  املطالب يف ضمري اإلنسان.
اآلن، لكل واحد خيار يف أن يثبت هذه الكماالت يف 
السنسكريتية أو يف أي لغة أخرى إذا استطاع بعد نشر كتابنا هذا، 
أو يخربنا بعد وصول هذا اإلعالن عن الطريقة والكيفية اليت يريد أن 

اعتراض على هذه الفضائل أو يريد أن خيرب  إذا كان لديهونقنعه ا. 
لسنسكريتية وغريها فليقدمها بكل سرور، عن فضائل خاصة با

فسوف نستمع إليه باهتمام. لكن ملا وجِد يف كل شعب كثري من 
 املشككني الذين ختاجلهم وسوسة أنه قد تكون للسنسكريتية بعض
الكماالت اخلفية اليت ال يعرفها غري الذين ينشغلون يف دراسة الكتب 

نا مع هذا الكتاب مبنح وتدريسها يف هذه اللغة، فلهذا نشرنا إعال
جائزة قيمتها مخسة آالف روبية، وهذا املبلغ ليس ادعاء فحسب، 
بل سوف نودعه سلفا عند تلقّي طلب من أحد اآلريني أو غريهم 
عند من يطمئن به ذلك اآلري أو غريه صاحب الطلب، فليطمئنوا 
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٥
ن أي وليؤمنوا أنه يف حال تفوقهم سيكون هذا املبلغ ملكا هلم دو

حرج. لكن ينبغي أن ال يغينب عن البال أن طلب إيداع املبلغ جيب 
أن يأيت بعد نشر كتاب حبث األلسنة، وسيكون لزاما عليه أن يسلِّم 
عهدا خطيا للمودع يفيد أنه إذا هرب من املواجهة بعد إيداع املبلغ 
أو مل يتوصل مع تباهيه إىل أي نتيجة فسوف يدفع تعويضا يقدر 

  ة مترتبة على جتميد أموال التجارة ملدة معينة. خبسار
  والسالم على من اتبع اهلدى

  لنـــــــاملع
  غالم أمحد القادياين

١٥/٦/١٨٩٥  
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ملا كانت األفكار الفاسدة املتنوعة قد انتشرت يف العصر الراهن 

البسطاء غري بني كل األمم حبيث إن تأثريها السيئ يكاد يهلك 
املطلعني جيدا على الفلسفة الدينية أو أنّ معرفتهم الدينية سطحية 

فقد  السفسطائية بكل سهولة، لدرجة ميكن أن تقضي عليها األوهام
أنْ أنشر يف هذه الة على وضع هذا العصر الراهن،  ةًشفق ردتأ

 وسيلةًوتكون ل العالج الكايف هلذه اآلفات متثِّ االشهرية أمور
 واليت ا ميكن الفوز ،ه ومعرفتهالصراط الصحيح وإدراكتعرف إىل لل

ب السكينة والراحة للروح طَبالفلسفة الصادقة اليت تمئن القلوب و
هذه إصدار أهدف من  وملا كنت .صبغ اإلميان بصبغة العرفانتو

لة حصرا أن يطّلع الناس على معارف الكالم اإلهلي وحقائقفقد ه ا
التزمت م أي دعوى ودليل من عندي، بل من فيها دوما أن ال أقد

للقضاء على ظلمات  نزلَالقرآن الكرمي الذي هو كالم اهللا والذي أُ
امليزة تمتع بأن القرآن الكرمي وحده ي هذا العامل، ليعرف الناس
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والعالمة األوىل  .اإلعجازية، وذلك بأنه يقدم دعواه ودليله بنفسه

هي أنه يقدم برهانه بنفسه دوما يف كل  �اهللا  األساسية لكونه من
حبيث يعلن دعواه بنفسه مث يقدم الربهان على دعواه  موضوع

وأردنا أن ننشر ميزة القرآن الكرمي اإلعجازية هذه يف هذه  .بنفسه
لة لكي تاختباألديان اليت ميدح ر بذلك مجيع مقابل  -اهأتباع

 الرباهني على دعواها. ميى تقدا ال تقدر أبدا علتبكُ -اإلسالم
العلمية، إذ من ته قدرهي للكتاب اإلهلي  األوىل العالمةوواضح أن 

بيان  يف يف احلقيقة مث يقصر الكتاب إهلاميااملستحيل أن يكون 
يف هوة  متردياحقيقة هي من مقتضيات العقائد الدينية، أو يكون 

مة األساسية الظالم واخلسارة مقابل كتب البشر، بل إن العال
ةَللكتاب اإلهلي أن يثبت عقال النبو ألنه إذا  .سهاوالعقيدة اليت أس

ثبت دعاويه بل ياإلنسان يف دوامة احلرية فإن املطالبة لقي كان ال ي
باإلميان مبثل هذا الكتاب يندرج يف اإلكراه واجلرب. وواضح بداهةً 

يعد الكتاب الذي هو  يف احلقيقة وأسرع إىل الفهم أن القرآن الكرمي
م قديمل الطباع اإلنسانية مثل هذه األمحال، وال حيال و كتابا إهليا

اإلميان ا يف عداد اإلكراه مطالبةُ  عد، واليت تأمورا خمالفة للعقل
إكراه أو  أن يكون يف الدين أيبل ألن العقل السليم ال يق، واجلرب
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، فحني نفكر �١في الدينِال إِكْراه � �هلذا قد قال اهللا  ،جرب
الكتاب اإلهلي، فإن نور إنصاف يف السمات اليت ينبغي أن يتسم ا ب

احلقيقية لوجه الكتاب اإلهلي أن  املالمحقلبنا يشهد بقوة على أن 
ب العلمية والعملية ويه ااالتيهدي بنوره إىل حق اليقني يف 

ألن  ، هذا العامليري منوذج احلياة الفردوسية يففالبصرية التامة 
العلم واحلكمة والفلسفة زود باملعجزة احلية للكتاب اإلهلي هي أن ي

وأن يضم سلسلة احلقائق الروحانية اليت ميكن ألي مفكر أن  ،احلقة
ثبت كل دعيدركها بفكره، وأال يدى له بصورة وعي فقط بل ي

 كتشفوإمعان ي بتعمقوحيثما يتأمل فيه اإلنسانُ وينظر إليه  .مقنعة
ميثل مساعدا عظيما لتطوير البصرية إذ  ،إعجازتمتع بأنه يف احلقيقة ي

  . بنفسه شئونهيتكفل اإلنسانية يف األمور الدينية و
وأخريا أنبعلن يه معارضم إذا كانوا يف ا موجها اخلطاب إليهم أ

ا صادرة من الكامل عتربون كُاحلقيقة يتبهم من اهللا ويوقنون بأ
جمموعة وأنه  يريد أن يعرض كتابه الطاهر للخجل والعار الذي ال

ادعاءات سخيفة ال يموا هم أيضا  ثبتها أيدليل؛ فعليهم أن يقد
 .بالنظر إىل األضداد بسرعةك ألن احلق يدر ،براهينهم مقابل دالئلنا

قوي وكامل. أيهما فبمقارنة الكتابني يتبني أيهما ضعيف وناقص و
                                                           

     ٢٥٧البقرة:  ١
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٩
بل ينبغي أن يقدموا الدفاع عنها وا ذكروا أن ال يتولَّلكن ينبغي أن يت

خراج استنا من كتام وجيب أن يلتزموا بالدعوى والدليل مثلَ
من كتام يف جملتهم مراعني  -اآلننفسه الذي نبدأ به  -الدليل

وكذلك جيب أن يقدموا عند صدور كل  ناظرة.قواعد احلوار وامل
قدمناه يف نكون قد الذي  هنفسالدليل  -تأييدا لكتام -عدد منا

أي من هذه  فيتبني ذلك العدد، وهكذا ستحسم القضية عاجال جدا
واآلن نبدأ  .معارف ال شاطئ لهحبر ه ويضم الكتب يثبت صدقَ

وندعو اهللا تعاىل أن حيقق فتح احلق  �العدد األول بتوفيق اهللا 
إال باهللا  وال حول وال قوةوانتصاره وجيعل الباطل ذليال مغلوبا، 

 .  العلي العظيم، آمني
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١٠ 

  

Þëþa@æbç�Ûa@ @

@Ö†•@óÜÇ@ÝîÛ†Ûa@áíŠØÛa@æeŠÔÛaë@�äÛa@ñìjã����@ @

لقد أعلن القرآن الكرمي بقوة أنه كالم اهللا وأن سـيدنا وموالنـا   
 ،املقدس ه الذي نزل عليه هذا الكالمه الصادق ورسولُنبي � احممد

، فقـال  يف اآليات التاليـة  الدعوى بوضوح وجالء هذرح قد صف
� :  
�    ـابتالْك ـكلَيلَ عـزن * ومالْقَي يالْح وإِلَّا ه لَا إِلَه امل * اللَّه

قوقال �٢بِالْح :�قولُ بِالْحسالر اَءكُمج قَد اسا النها أَيوقال �٣ي :
يا أَيها الناس قَد جـاَءكُم  �: قالو �٤وبِالْحق أَنزلْناه وبِالْحق نزلَ�

قُلْ يـا أَيهـا   �: وقال �٥برهانٌ من ربكُم وأَنزلْنا إِلَيكُم نورا مبِينا
والَّذين آمنوا وعملُوا �: وقال �٦الناس إِني رسولُ اِهللا إِلَيكُم جميعا

                                                           

 ٤-٢آل عمران:  ٢

 ١٧١النساء:  ٣

 ١٠٦اإلسراء:  ٤

 ١٧٥النساء:  ٥

 ١٥٩اَألعراف:  ٦
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١١
الْحق من ربهِم كَفَّـر   نزلَ علَى محمد وهوالصالحات وآمنوا بِما 

مالَهب لَحأَصو هِمئَاتيس مهن�٧ع.   
مبنتهى اجلالء والنقاء الدعوى اآليات األخرى  مئاتتضم  كذلك

نبيـه   � املصـطفى  احممداهللا وأن سيدنا  أن القرآن الكرمي كالمب
مع و .ونراه مناسبا حاليالقدر من البيان لكننا نكتفي ذا ا ،الصادق

هذه الـدعوى  القرآن الكرمي على ر معارضينا أن تركيز ذلك نذكِّ
يف القرآن الكرمي ال مثيل له أبدا يف كتاب آخر، فنحن نتطلع بشدة 

أعلنت هي األخرى سفار األربعة للفيدا األثبت اآلريون أن إىل أن ي
ا كالمبصر الدعوى بأ اهللا وذكرتا نزلتعلى فالن وفالن  احة أ

 من الناس يف الزمن الفالين. فاألمر األول األساسي إلثبـات أن أي 
كتابٍ هو كتاب اهللا أن يعلن الدعوى بأنه مـن اهللا، ألن الكتـاب   

  ال مربر له.  لٌبنفسه أنه من اهللا فإن نسبته إىل اهللا تدخعلن الذي ال ي
لقرآن الكـرمي مل يعلـن جمـرد    اجلدير بالذكر أن ا واألمر الثاين

 هه، بل قد أثبـت هـذ  رسولُ � حممداالدعوى بأنه كتاب اهللا وأن 
الدعوى بأقوى الرباهني وأسطعها. وسوف نسـجل مجيـع تلـك    

منها يف هذا املقال األول ونتناول الدليل  ،الرباهني بإذن اهللا بالترتيب
ـ  من احلق  طالبتمكن بالذات لكي ي رمي املقارنة بني القـرآن الك

                                                           

 ٣حممد:  ٧
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١٢ 

كما ندعو كل معارض نفسه. يف هذا الدليل أوال والكتب األخرى 
يف  اوجودم الذي جيب أن يكون -إذا كان هذا املنهج لبيان اإلثبات

حبـق كتبـهم    ثابـت  وهودليال بديهيا على صدقه  -كتابأي 
م ،لهمورسا  .أن ينشروه حتما يف جرائدهم وجمالدوإال لن جيدوا ب

أمسى أنـواع  هم حمرومة وعدمية احلظ يف تقدمي من اإلقرار بأن كتب
وحنن نقول مبنتهى الثقة واليقني إن طريق اإلثبات هذا . اإلثبات هذا

ثبتوا خطأَنا. كنا على خطأ يف ذلك فلي ال يوجد يف ديانتهم قط، فإنْ
مه القرآن الكرمي على أنه من اهللا الدليل األول الذي قد وإن تفصيل

يقر بأن الدليل القوي لظهـور الكتـاب    هو أن العقل السليم �
يكون يف وقت أن  �الصادق املبعوث من اهللا الصادق والرسول 

ينتشر فيه الظالم، ويكون الناس قد اختذوا الشرك بدال من التوحيد 
والفسق بدال من الطهارة بـدال   واجلهلَ ،بدال من اإلنصاف والظلم

مث يغـادر ذلـك    .للمصلحوتكون هناك حاجة ماسة  ،من العلم
يف وقت يكون قد أجنز فيه مهمة اإلصالح بأروع  الرسولُ هذا العاملَ
مـن األعـداء إىل أن يـتمكن مـن      اموعصظلّ مما يكون، وأن ي

 ؛بـأمر. باختصـار   رجعاإلصالح، وأن يكون كاخلدم جاء بأمر و
يكون قد ظهر يف زمن يصرخ ويستغيث بلسان حاله أنـه   نينبغي أ

ظهر مصجيب أن يع  إىل اهللا حبسب نبوءة  لحجرمث ي مساوي وكتاب




	��א����ن� �

  

١٣
إهلامية بعد أن يكون قد غرس شجرة اإلصالح وأصلها، ويكون قد 

ن اآلن مبنتهى الفخر أن ظهور وحنن نبي .الشأن عظيم اانقالبحقق 
جدا مل يظهر حبق أي  بوجه مشرق �نا هذا الدليل حبق القرآن ونبي

عث إىل مجيـع  أعلن أنه بقد  �ان النيب كف .آخر قط نيب أو كتابٍ
على مجيع األمم أا متورطة يف  الكرمي احلجةَ األمم وقد أقام القرآنُ

ظَهر الْفَسـاد فـي الْبـر    �أنواع الشرك والفسق والفجور فيقول: 
نذر ، أي قد أرسلناك لت�٩ليكُونَ للْعالَمني نذيرا�: وقال �٨والْبحرِ

م آمثون جدا عنـد  و رهمأي حتذِّ ؛عوب العاملش مجيعههم إىل أتنب
  تقدام. عبسبب سيئام وم �اهللا 

الواردة يف هذه اآليـة قـد    ا"نذير"ومما جيدر باالنتباه أن كلمة 
استق العامل خدمتروتعين حتذير اآلمثني والسـيئني  ،مقابل مجيع ف. 

ه قد فسـد، وكـل   كلَّأن العامل بالقرآن  إعالنوهذه الكلمة تؤكد 
ألن اإلنذار خيـص الفاسـقني    ؛واحد ترك طريق الصدق والسعادة

واملشركني والسيئني حصرا، ويكون اإلنـذار والتخويـف لتنبيـه    
املتمردين أن الصاحلني. وكل واحد يعرف بوال عالقة هلما  ،ارمني

نبياء والسنة اإلهلية هي أن األ .ينذَرون حصرااإلميان  يوالبغاة وعدمي
                                                           

     ٤٢الروم:  ٨

 ٢الفرقان:  ٩
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١٤ 

ه كان نيب نذيرا للعامل كلِّ فلما .يبشرون الصاحلني وينذرون الطاحلني
فهذا يدفعنا إىل اإلميان بأن العامل كله عد يف وحي الـنيب مرتكبـا   

وال  �موسـى   التوراة حبـق  االدعوى مل تعلنه هللسيئات، وهذ
الكرمي فقـط، مث   القرآنُ هاوإمنا أعلن � عيسىحبق زمن  اإلجنيلُ

أي كنتم قد وصلتم إىل ، �١٠كُنتم علَى شفَا حفْرة من النارِ�ال: ق
شفا حفرة جهنم قبل بعثة هذا النيب، ونبه النصارى واليهود إىل أم 

م سبقوا مجيع الشعوب يف كل أنـواع  بدجلهم بدب اهللا وألوا كُت
ع عدة دة األوثان يف مواضوالسيئات، كما أقام احلجة على عبفنت ال

م يعبدون األحجار والناسبأ والعناصر ونسـوا اخلـالق    والنجوم
ويظلمـون  ١١احلقيقي، وأم يأكلون أموال اليتامى ويقتلون األوالد

اعلَموا أَنَّ � :قالف ،وقد جتاوزوا حد االعتدال يف كل أمر همشركاء

                                                           

 ١٠٤آل عمران:  ١٠

)، أي إن املشرك يدفن بنته حيةً، ٦٠(النحل:  �ي الترابِيدسه ف�كما يقول  ١١
)، أي ١٠-٩ (التكـوير:  �وإِذَا الْموُءودةُ سئلَت * بِأَي ذَنبٍ قُتلَـت �ويقول: 

ستسأل البنات املوءودات يوم القيامة بأي ذنب قُتلن؟ فهذه إشـارة إىل الوضـع   
ال السيئة تصدر، وإىل ذلك قد أشار أن هذه األعم وهو الذي كان قائما يف البلد،

  : قالالشاعر العريب القدمي ابن األعرايب الذي 
 مجيعا وعامر. منه لٌهما لقي املوءود من ظلم أمه       كما لقيت ذُ
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١٥
الكرمي أدان  إن القرآن ؛باختصار ،�١٢اللَّه يحيِي الْأَرض بعد موتها

وهذه العادات هـي أم   .العامل كله بالشرك والفسق وعبادة األوثان
النصارى واليهود كـر  وذَ ،أساس مجيع سيئات العامل اخلبائث، وعد

ألعمال ذلك الزمن، حبيث ال جند  مجيع أنواع سيئام ورسم صورةً
. وإن اآليـات الـيت   �مثيلها منذ خلق العامل إال يف زمن نوح 

ها هنا تكفي إلمتام أقوى حجة؛ حيث مل نكتب مجيع اآليات كتبنا
خشية اإلطالة، فعلى القراء أن يقرأوا القرآن الكرمي بتدبر، لينكشف 

ر يتكلم القرآن الكـرمي  عليهم بأي تركيز وتأكيد وبأي كالم مؤثِّ
قد ماتـت  كانت مرارا أن العامل بأسره كان قد فسد، وأن األرض 

مـرارا  يأمر وكيف  . شفا حفرة اجلحيمإىل واوصلقد الناس كان و
ال شك أن بقـراءة  و ،يف خطر و؛ فهالعامل بأسرهنذر الرسول بأن ي

القرآن الكرمي يتبني لنا جليا أن العامل قد احترق يف الشرك والفسـق  
اآلثام، وغرق يف بئـر اخلبائـث العميقـة.     وعبادة األوثان وأنواعِ

اوئ اليهود، غري أن صحيح أن اإلجنيل هو اآلخر قد ذكر بعض مس
مل يذكر قط يف أي موضع أن كل ما يوجد على سطح  � املسيح

هم األرض من الناس والذين ميكن أن يسموا بالعاملني قد فسدوا كلُّ
الشـاملة   دعِ الرسالةَيوامتأل العامل بالشرك والسيئات. ومل  ،وماتوا

                                                           

 ١٨احلديد:  ١٢
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١٦ 

بـل  هم املالعامة، فواضح أنّ اليهود كانوا شعبا صغريا خاطب ،سيح
 القرآنُ أماكانوا وحدهم أمام نظر املسيح ويسكنون يف بضع قرى. 

هـا ويـذكر   الشعوب كلِّ ها وفساداألرض كلِّ ذكر موتفيالكرمي 
 ١٣.صراحة أن األرض كانت قد ماتت بسبب كل أنواع الـذنوب 

وإن كـانوا   بـالتوراة ون األنبياء وكانوا يقـر  أبناءفاليهود كانوا 
ا، لكن يف زمن القرآن الكرمي كان الفتور قـد   يف العمل مقصرين

طرأ على العقائد باإلضافة إىل تفشي الفسق والفجور، حبيث صـار  
ألوف مؤلفة من الناس ملحدين، وألوف مؤلفة منهم كانوا ينكرون 
الوحي واإلهلام، وكانت أنواع السيئات قد انتشـرت يف األرض،  

إىل  وباإلضـافة  .العملوظهر طوفان املفاسد الشديد يف االعتقاد و
 ،اليهودأي  ،مته الصغريةذلك قد ذكر املسيح شيئا من سوء سلوك أُ

كان حباجـة   -وهم اليهود -قنعنا أن شعبا معينا يف ذلك الزمنيمما 
 هومن اهللا  �ن الدليل الذي نقدمه على كون النيب لك .إىل املصلح

أن متكَّـن مـن   ه بعد يلإيف زمن الفساد العام، وأعاده اهللا  أنه بعث
                                                           

ملحوظة: وإن قال أحد إن هذا الزمن أيضا ال يقلّ يف الفساد والعقائد الباطلة  ١٣
 يأت أي نيب فيه، فاجلواب أن ذلك الزمن كان قـد  وارتكاب السيئات، فلماذا مل

خال ائيا من التوحيد والصدق، أما يف هذا الزمن ففيه أربعمائة مليـون إنسـان   
من بعثة اـدد فيـه    �ينطقون بشهادة ال إله إال اهللا، ومع ذلك مل حيرمه اهللا 

 أيضا. منه
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١٧
الكرمي نفسه كـال األمـرين،    ر القرآنُذكَقد و ،صالح الكاملاإل

كتاب سابق  ألمر مل يذكره أيا . وهذاولفت انتباه العامل إىل ذلك
القرآن الكرمي ناهيك عن اإلجنيل غري. الكرمي نفسه  ن القرآنُلقد بي

األمرين، قه يتحقق بالنظر إىل هذين هذه الدالئل وقال بنفسه إنّ صد
ت فيـه أنـواع   ظهر يف زمن كانت قد تفش بينا بأنهوأحدمها قد 

العقائد الباطلة املختلفة، وكان العامل قد ابتعد كثريا عـن  والسيئات 
القـرآن   ويتحقق صدق قـولِ  .احلق واحلقيقة والتوحيد والطهارة

توفر بإقرار كل أمة تف .أمة يف ذلك الزمن الكرمي حني نقرأ تاريخ كلِّ
 لدرجـة  الشهادة العامة على أن ذلك العصر كان يف احلقيقة مظلما

كان كل شعب قد مال إىل عبادة املخلوق، وهلذا السبب حـني   أنْ
وسيئة، مل يستطع أي شعب  الشعوب ضالةً الكرمي مجيع عد القرآنُ

 أهل الكتاب وموت انظروا بأي قوة ذكر اهللا سيئات .تربئة ساحته
ولَا يكُونوا كَالَّذين أُوتوا الْكتاب مـن  � :� قوليإذ ه، العامل كلِّ

قَبلُ فَطَالَ علَيهِم الْأَمد فَقَست قُلُوبهم وكَثري منهم فَاسقُونَ * اعلَموا 
     لَّكُـملَع ـاتاآلي ـا لَكُـمنيب ا قَدهتوم دعب ضيِي الْأَرحي أَنَّ اللَّه

قع�١٤لُونَتوقـد   ،ه...هذه عالمات ضرورة القرآن الكرمي وصدق
  لكي تكتشفوا اآليات.  كرتذُ

                                                           

 ١٨-١٧احلديد:  ١٤
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١٨ 

كر لكم مل خنترعه من دماغنا بل لوا اآلن أن هذا الدليل الذي ذُتأم
إن القرآن نفسه يزأَي الدليل يقول بنفسه  ،رضهعوبعد بيان ج� قَد

قعت لَّكُملَع اتاآلي ا لَكُمنيأي أن هذه أيضا عالمـة علـى   �لُونَب ،
ناهـا لكـي تتفكـروا    بي وقد ،كون هذا الرسول والكتاب من اهللا

   ١٥وتفهموا وتصلوا إىل احلقيقة.

                                                           

 رمي يف زمن نزوله للنصارى وغريِهم، كانتذكرها القرآن الك إن السيئات اليت ١٥
مجيع تلك األمم قد أقرت بألسنتها مرارا أم يرتكبون حتما تلك األعمال السيئة، 

الذين محاهم اهللا من  �وثبت من قراءة تاريخ العرب أنه باستثناء أجداد النيب 
 تورطني يفالناس م سائر كانالشرك واآلفات األخرى بفضله اخلاص ورمحته، 

السيئ للنصارى  لَاملثَ ممشاهدإثر أنواع الذنوب املخجلة والتصرفات املشينة 
وكل ما تطرق إىل العرب من السلوك السيئ واألعمال  .وتأثّرا بسلوكهم السيئ

السيئة مل يكن نتيجة فطرم الشخصية، بل إنّ أمة جنسة جدا وسيئة السلوك 
على األم اعتماداحليب كحيث كانت ترى كل إمث  ،فيهم كانت قد سكنت 

 املخلوق وتعاطي اخلمر وكلَّ  العامل عبادةَيفعقيدة الكفارة املزورة، وكانت تنشر 
فمن  ؛أنواع السيئة بكل قوة، وكانت كذابة ومكارة وخمادعة جدا وخبيثة الطبع

قد سبقوا اجلميع يف الفسق والفجور الزمن الصعب التمييز أكان اليهود يف ذلك 
لكنه بتدبر بسيط يتبني أن  .النصارى هم السباقنيكان السيئة، أو أنواع  وكلِّ

وسرية سيئة وعادات شركية.  معصيةالنصارى كانوا سباقني يف احلقيقة يف كل 
وقلَّما ألن اليهود كانوا قد ضعفوا بسبب تعرضهم ملذالت ومضايقات متتالية، 

 اليت يرتكبها السافلُفنت ارتكاب األعمال غري الالئقة والكانت تسنح هلم فُرص 
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هماعتمادا على قوته وثروته وتقد ها على القومي، أو السيئات اليت يتوقف صدور
  .كثرة الثروة واملال

فالدولة اجلديدة والثروة احلديثة كانت تشري شرقةًلكن جنمة النصارى كانت م ،
قد ية السيئة الطبع دوافعإىل أن مجيع لوازم ارتكاب السيئة اليت تتولد بظهور 

من مجيع أسوأ لنصارى يف ذلك العصر ام، فلهذا السبب كان سلوك هل تتوفر
وهذا األمر من احلقائق الثابتة  .نواع السيئاتأل ارتكاباأكثر كانوا الشعوب و

مل يستطع إخفاءه ومل جيد  -على تعصبه الكبري -مشهور لدرجة أن القس فندلو
أما  ".ميزان احلق"كتابه  يف بدا من االعتراف مبساوئ نصارى ذلك الزمنِ

قد ذكروا بإسهاب تفاصيل سيئام، ومنهم مثال فاملؤرخون اإلجنليز اآلخرون 
كتاب "ديون بورت" الذي نمن احلقائق  ؛باختصار .ه يف هذا البلدشرت ترمجت

الثابتة أن نصارى ذلك الزمن كانوا قد سبقوا اجلميع يف السيئات بسبب 
ة، وكل واحد كان قد ديدة وعقيدة الكفارة السامحكومتهم احلديثة وثروم اجل

واملعاصي  واالحنراف عن جادة الصواباختذ حبسب طبعه وسجيته سبل الظلم 
ويتبني من جتاسرهم أم كانوا قد يئسوا ائيا من صدق ديانتهم وكانوا  .املختلفة

ليهم، تحت عألن أبواب الدنيا قد فُ ،ملحدين سرا، وإن روحانيتهم قد استؤصلت
ومل يكن تعليم اإلجنيل مينع اخلمر، ومل يكن القمار ممنوعا؛ فاجتماع كل هذه 

مليئة بالثروة ويف أيديهم سلطة كانت صناديقهم  .السموم قد قضى عليهم
  .�قد ابتكروا اخلمورووحكومة، 

---------------------- 
� إعداد اخلمور من معجزات املسيح ملحوظة: لقد ع اطي ، بل إن تع�د

   اخلمور من األركان األساسية للدين املسيحي، كما هو يف العشاء الرباين، منه.
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  .مجيع السيئاتإىل وبعد ذلك اندفعوا بسبب تعاطيهم أم اخلبائث 
، بل قد شهد على ذلك كبار املؤرخني اإلجنليز وما زالوا عندناهذا كله ليس من  

 "تيلور"والقسيس الفاضل  "باس ورث"يؤكدون ذلك، وقد ألقى القسيس الكبري 
أن الديانة  اهذا املوضوع مبنتهى اجلالء والوضوح، وأثبت حولمؤخرا حماضرات 

باس "القسيس ، الشعب ح فخرها القدمية، فقد صرعليها سيئات قضتاملسيحية قد 
مبلء الصوت يف حماضرته أن األمة املسيحية تلزمها ثالث لعنات ومتنعها  ،"ورث

كان من حق  :فغاية القول .لزنا وتعاطي اخلمر والقمارمن التقدم، وهي ا
النصارى أن يسبقوا اجلميع يف هذا الزمن يف ارتكاب اآلثام، فاإلنسان يف العامل 

أن يكون بعيدا  )٢( ،) أن خياف اهللا١( غايات : ارتكاب اإلمث لثالثة  عنميتنع 
أن يعيش  )٣( اآلثام والفواحش،يف ارتكاب سبب تتعن كثرة األموال اليت 

ضعيفا مسكينا وبتواضع وال يكون عنده قوة السلطة. أما النصارى فكانوا بعيدين 
هم على اإلمث، كما كان عتكل هذه املوانع، وكانت عقيدة الكفارة قد شج عن

الراحة والنعمة  احلكم والثروة يدعمهم يف أعمال الظلم واجلور. فلما كانت أبواب
م على مصاريعها وكانوا قد حصلوا على حكم تحت عليهوالترف والثروة قد فُ

عظيم قوي، وقبل ذلك عاشوا ملدة طويلة حياة الفقر والتقشف وكانوا قد أصيبوا 
ظهر فيهم طوفان عجيب للفسق فقد هلذا عندما نالوا احلكم والثروة  .بآالم شاقة

وكما أن السد ينهار عند السيل اجلارف القوي، ويؤدي إىل خراب  ،والفجور
مجيع فيها كذلك حدث يف تلك األيام اليت تيسرت  ،ول والعمران حولهاحلق

المتالكهم العظمى يف العامل  أسباب اتباع الشهوات للنصارى؛ فصاروا القوةَ
فكما تبدو تصرفات السافل املصاب بالفقر واجلوع عند  .الثروة والقوة والسلطة

الدماء أوال  سفكوا إذمتكنه من السلطة والثروة، كذلك بدت من هؤالء، 
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كاهلمجيني والظاملني املعتدين وقتلوا مئات األلوف من الناس بغري حق ودون أي 
مث بعد أن نالوا  .سبب، ومارسوا أعمال الظلم واجلور اليت بتصورها يقشعر اجلسم

األمن واحلرية بدأوا ينشغلون يف شرب اخلمر والزنا والقمار ليل ار. وملا كان 
شقاوم على السيئات سلفا، وكان مصداق املثل بهم تعليم الكفارة قد شجع

اندفعوا فجأة الثروة الذي تعريبه "ستر املرأة بغري رداء". وملا حصلوا على 
الرتكاب كل سيئة، مثلما يتدفق السيل اجلارف بقوة عند وجود مسار واسع 

وا بتأثريهم كهلحىت إن العرب الغافلني السذج  ،جلريانه وأثَّروا يف البالد تأثريا سيئًا
السيئ، فكانوا أميني وجاهلني، فحني وجدوا يف حميطهم طوفان سيئات النصارى 

روا به، فقد ثبت بتحقيق طويل أن القمار وشرب اخلمر والزنا جاء إىل العرب تأثَّ
ديوانه ول ،فاألخطل املسيحي كان شاعرا كبريا يف ذلك الزمن ؛من النصارى

يف صورة األيام مجعية مسيحية يف بريوت باهتمام ه يف هذه تمكانة كبرية، وقد طبع
ووصل إىل هذا البلد أيضا؛ فهذا الديوان يضم أبياتا  ،ه يف كل مكانتونشر جذابة

   :وهي ترسم الصورة الداخلية له وللنصارى يف ذلك الزمن ومنها ،كثرية ذكرى له
  بانَ الشباب ورمبا علَّلته ........ بالغانيات وبالشراب األصهب

مسكه مرارا بتصرفايت مع النساء احلسان أي قد هجرين الشباب وقد حاولت أن أُ
واخلمر احلمراء. ويتبني جليا من هذا البيت أن هذا الرجل على شيخوخته وكونه 

ظل متورطا يف عادة الزنا السيئة، واألدعى للخجل أنه النصارى فاضال جليال عند 
ذلك فحسب بل كان يدمن اخلمر.  وليس ،مل يكف عن الزنا حىت يف الشيخوخة

فاملطلّعون على حياة األخطل يعرفون جيدا أنه كان على مكانة كبرية عند 
النصارى يف ذلك الزمن، وأنه كان حمترما جدا ومتفردا يف العلم والفضل، ويبدو 

مسألة الكفارة شعره بناء على األفكار املستمدة من من كتاباته أنه مل يكن ينظم 
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أنه كان يتردد عتقد يقينا يوحائزا على منصب القسيس أيضا،  بل كانفحسب، 
قتفون ه قسيسا إماما، وكان الناس يتالكنائس اليت ذكرها يف كتابه بصف إىليوميا 

يف نصارى ذلك العصر أنه هو الوحيد وحيدا  فذا. أال يكفي دليال على كونه أثره
الزمن على الرغم من من ماليني النصارى الذي ال تزال ذكراه موجودة يف هذا 

إن األخطل هو الوحيد الذي سجل مثال لسلوك  ؛مرور ثالثة عشر قرنا؟ باختصار
النصارى القدامى، ومل يسجل منوذجه الشخصي فحسب بل قد شهد على أن 

واحلقيقة أن السلوك نفسه  .الوضع نفسه كان عند مجيع النصارى يف ذلك الزمن
عاصمة الدين املسيحي،  . كانت كنعانُحىت اآلن كعادة متبعةيوجد يف أوروبا 

كل هذه املفاسد  هلاومن هذا البلد حصرا انتقل هذا الدين إىل أوروبا وأَحضر 
افتضح نصارى ذلك  ألنهإن ديوان األخطل جدير بالتقدير،  ؛. باختصارهديةً

عندعلى مسيحي آخر من ذلك الزمن  الزمن يف سلوكهم، وال يدلّنا التاريخ 
ا من اإلقرار بعد االطالع على  النصارى له أيداألخطل  سريةمؤلَّف. وال جند ب

 أحرز من بني مجيع نصارى ذلك الزمنِ وقدأنه كان مطلعا على اإلجنيل جيدا، 
ه؛ فنحن غري حرزها أحدمل يمرتبةً علمية وجدارة  -بصفة خاصة -والقساوسة

وقبل قليل رأيتم أنه  .ب من نصارى ذلك الزمنمنتخ مضطرون لإلقرار بأنه مثلٌ
ةبنفسه أنه كان يدرأ حزن الشيخوخة بالنساء اجلميالت واخلمر املمتاز قد أقر ،

كان شائعا عند شعراء ذلك العصر لبيان سيئام، ومل الذي وهذا هو التعبري 
يكونوا ينظمون األفكار اخليالية على شاكلة شعراء العصر احلاضر السذّج، بل 

حيام، هلذا السبب مل تعد  سريةام وقائع حيام ويرمسون أبييف كانوا يسجلون 
عدمية اجلدوى يف نظر الباحثني، بل قد عدت من املصادر  دواوينهم سخيفةً

التارخيية، وهي تتحدث عن تقاليد العصر القدمي وعادام ومشاعرهم وأفكارهم 
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ع املسلمون حمبودواوينهم، لكي و العلم قصائدهم على حنو كامل، هلذا مل يضي
 ،حالة العرب قبل اإلسالم بأم أعينهممن رؤية يتمكن الناس يف كل زمن مباشرة، 

غهم اهللا القادر بعد ظهور اإلسالم بصبغة التقوى والطهارة، فلو نظر مث كيف صب
املرء إىل أشعار األخطل وديوان احلماسة واملعلقات السبع وأشعار "األغاين" اليت 

اين" لشعراء العصر اجلاهلي اليت توجد يف الكتب القدمية مثل مجعها صاحب "األغ
يتبني له جليا سها إىل اإلسالم، فمث نظر مقابلَ ،لسان العرب والصحاح للجوهري

طلع يف ذلك الزمن املظلم كما تطلع الشمس فجأة يف اجلو املظلم قد أن اإلسالم 
 اَهللا يكبر اإلنسانُ من هذه املقارنة تتراءى مشاهد القدرة اإلهلية حبيث .جدا

واحلقيقة أن هذا الدليل  !كم كان الزمن بأمس احلاجة إىل القرآن الكرمي: يقولو
  القوي داس بقدمه مجيع املعارضني.

ودا إىل املضمون السابق نقول: من املمكن أن يسأل ساذج؛ أليس من احملتمل وع
أن يكون األخطل قد تزوه املتقدمة؟ وإذا كان ج النساء اجلميالت الكثريات يف سن

امه بالزنا؟ فجوابه أن األخطل يف شعره مل يصرح بأن تلك  كذلك فكيف يصحا
النساء اجلميالت زوجاته بل قد نظم كالمه كما يتكلم دوما ممارسو الدعارة 

ألن اخلمر  ،ةوذوو اخلصال السيئة، ولذلك ذكر مع النساء اجلميالت اخلمر املمتاز
وال خيفى على أحد أن الدين  .من لوازم السوءووء والدعارة، من الدوافع إىل الس

واحد فقط، فكيف كان ممكنا أن يزوجه الناس  املسيحي يسمح ألتباعه بزواجٍ
ببنام اجلميالت خالفا للتقاليد والدين، حنن نقبل أنه كان أفضل القوم علما 

وكان قدوةَ من ذلك، وفضال وكان حائزا على مكانة األسقف املرموقة بل أكثر 
هم وخمتارهم، ومع ذلك من املستحيل أن يزوجه الناس بنام هم وهاديالقوم كلِّ

احلسان قصدا خالفا للتقاليد القدمية، وإن شعره هذا يصرخ مبلء الصوت أن 
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ا، ولذلك كان يتعاطى اخلمور التصرفات غري الشرعية كانت تصدر منه زن
يعطونه بنام اجلميالت واحدةً بعد وامللذات. فهل يقبل أحد أن الناس كانوا 

عميانا خمالفني الدين ومعرضني ابنتهم ملصاب الضرة،  ؛أخرى على كونه مسنا
تمعوالتقاليد وعمعهم كأسني من اخلمر أو ثالثة؟ كال، ال  نوحيضرو ،رف ا

ونظائرها ما زالت  ،ما كتبناههي ميكن أن يقبل أحد هذا اخليال احملال، فاحلقيقة 
املئات أو األلوف فقط، ففي الرحلة إىل ب الئات األلوف مبيف أوروبا  ةًموجود

أوروبا تظهر هذه املشاهد يف كل مكان فور عبور البحر. مث ليس لألخطل هذا 
  هذا ونسجله هنا للقراء فهو يقول:  يفوقالبيت الوحيد بل إن ديوانه يضم بيتا 

  وظباَء إنَّ من يدخل الكنيسة يوما .... يلق فيها جآذرا
ن دخل كنيستنا يوما متتع برؤية كثري من النساء اجلميالت الشابات الفاتنات أي م

النشيطات، فكأن السيد األخطل يغري الناس بالذهاب إىل الكنيسة والتمتع ذه 
  . املؤكدةاملتعة 

نستنبط من هذا البيت أمرين؛ أوهلما أن السيد األخطل كان قد بىن لقومه كنيسة 
ا بصفته قسيسا وكان يف الظاهر حيمل بيده اإلجنيل وكان يف احلقيقة كان يرتاده

غري شرعية معهن. والثاين: أن  وكانت له عالقات ،يتحرى بنات الناس وكنائنهم
القوم مل يكونوا يستاؤون من هذه العالقات غري الشرعية ومل يكونوا يطردون من 

ه من منصب القسيس، مع ، ومل يكونوا يعزلونهمثلمن كان سيئ النظر الكنيسة 
أم كانوا على األقل مطلعني على أن هذا الرجل خبيث القلب وينوي التصرفات 

القوم،  علىاخلبيثة، ألن أبياته السيئة والدالة على العشق والغرام مل تكن خافية 
وهي تدلّ على أن القوم كله كان متورطا يف الفسق والفجور وكانت كنائسهم 

ومل يكن الجتماع الرجال والنساء السيئني وخبيثي  مثل أكواخ املومسات،
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أفضل من الكنائس، أي كانوا يغتنمون حضور الكنائس إلشباع  األفكار مكانٌ
أهوائهم النفسانية، ومل يكن األخطل يتبع أهواءه فحسب بل مل يكن يعد أي 

شر معه الباحثون ففي ديوان األخطل الذي ن .سيدة أو آنسة نصرانية طاهرةً
ما هجن يف كنيسة دمشق متسيحيون سريته أيضا، قد ورد فيها أنه ذات مرة سامل

بأنه ال يعترف بطهارة السيدات املسيحيات، فأفرج عنه أسقف دمشق بشفاعة 
فأبياته عن النساء  ؛ر رأيه حىت املوتنبيل وكرمي، إال أن األخطل مل يغي مسلمٍ

  املسيحيات على ألسن الناس إىل اآلن.
من الكتاب نفسه أنه كان ميدح  ٣٣٩د يف سرية األخطل يف الصفحة ورلقد 

، مث ورد يف ا اخلمر كثريا يف أبياته وكان مطلعا على فوائد اخلمر وكان خبريا
يف سريته أن األخطل كان مسيحيا صادقا وخملصا وكان يتمسك  ٣٣٧الصفحة 

لى صدره دوما، ق الصليب عبدينه جيدا وكان قد حفظ وصايا الكنيسة وكان يعلِّ
ولذلك كان قد اشتهر بني الناس بذي الصليب، مث ورد يف الصفحة نفسها أن 

: قال له عبد امللك بن مروان الذي كان األخطل موظفا يف بالطه أيضا السلطان
لت يل شرب اخلمر وأعفيتين من صيام رمضان فأنا جاهز "إذا حلَّ :أسلم، فقال

يف سريته قبل قليل أنه كان مسيحيا خملصا  العتناق اإلسالم"! انظروا كيف ورد
أن هذا الرجل كان مستعدا ليتخلى عن  وردوكان مشهورا بذي الصليب، وبعده 

لقد ورد يف سريته أنه كان  ؛باختصار .الدين املسيحي مقابل كأس من اخلمر
ه التخلي عن مدمنا على اخلمر، كما اعترف شخصيا يف أبياته أنه مل يكن يسع

جنبيات قط، كما اعترف بأن سلوك النصارى رجاال ونساء يف ذلك النساء األ
ا. سرارتكاب الفواحش  وا معتادين علىالزمن بصفة عامة مل يكن جيدا، وكان

أجل كان يتميز بشجاعة يف بيان فسق النصارى وفجورهم مبنتهى اجلرأة، وكان 
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ي الصفحة دعارة، ومل يكن خيفي سلوكه السيئ، فف أماكنخيرب أن كنائسهم هي 
من الكتاب نفسه ورد أن عبد امللك سأله مرة ما الذي يستفيده من شرب  ٣٣٧
  :فقرأ البيتني التاليني فورا ؟!اخلمر

إذا ما ندميي علَّين مث علَّين.... ثالث زجاجات هلن هدير  
أجر جعلت املؤمنني أمري الذيلَ مين كأنين .... عليك أمري  

سلمني مل ميارسوا أي إكراه على أحد العتناق ملا كان كبار امل ؛على كل حال
اإلسالم فلم يصدر ضده أي عتاب سوى النصح والوعظ، فظل ينال يف بالط 

لد يف ر قيمتها بألوف مؤلفة من الدراهم، وكان قد وجوائز تقداألمويني  امللوك
وكان يقيم يف بالد الشام  �من اخللفاء األربعة  وشهد عهد كلٍّ �زمن نبينا 

سلوك ل فقد قام بإجناز رائع حيث رسم يف أبياته صورةً .ات مسنا معمراوم
النصارى وأدىل بشهادة واضحة على أن النصارى يف ذلك الزمن كانوا متورطني 

 كل أنواع السيئة قد استوىلارتكاب يف أشنع التصرفات، وكان شرب اخلمور و
سيحي هو بالد الشام امل عليهم، فلما كان الوطن األصلي الذي تأسس فيه الدين

ما و ،حيث كان يقيم، ورسم صورته؛ فمن هنا يتبني مدى كذب عقيدة الكفارة
حيث ارتكب النصارى  ،تأثريها يف األوائل أظهرت قدخدعة وقحة أشنعها من 

 �كان عصر األخطل ليس بعيدا من زمن املسيح  !كل أنواع الفسق والفجور
نه يثبت جليا من شهادة األخطل نفسه ستمائة سنة فقط، إال أ إذ كان قد مر

وا أكثر من عبدة األوثان نظرا واعترافه أن النصارى يف ذلك الزمن كانوا قد ترد
فإذا كان هذا هو تأثري الكفارة يف الزمن القريب، فما أشد  .ألعماهلم الشنيعة جدا

ة غباء أولئك الناس الذين يرجون خريا من هذه الكفارة اربة بعد مرور تسع
  ! عشر قرنا
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وعن السلوك السيئ للمسيحية يف ذلك الزمن هناك قصيدة أخرى وهي لعمرو بن 
املعلقات السبع، فال خيفى على أي عامل تاريخ أن بين  كلثوم التغليب وتعد رابعة

تغلب كانوا نصارى، وهم الذين عدوا أكثر العرب فسقا وفجورا وظلما واعتداء، 
ألم كانوا سفاكني من  ،افية على سلوك بين تغلبفهذه القصيدة تديل بشهادة و

الطراز األول وحماربني وحاقدين وفساقا ومدمين مخر ومنفقني على إشباع 
وحنن نسجل هنا  .الشهوات النفسانية بإسراف، ومتباهني علنا بفسقهم وفجورهم

 يف القصيدة اخلامسةان موجود اومه ،بيتني فقط مثاال من أبيات التغليب املذكور
  من املعلقات السبع فمن أراد فليطلع عليهما ومها: 

  أال هبي بصحنك فاصبِحينا.... وال تبقي مخور األنـدرينا
  وكأس قد شربت ببعلبـك.... وأخرى يف دمشق وقاصرينا 

أي قُومي يا عشيقيت (وكانت عشيقته هذه يف احلقيقة والدته) بكأس اخلمر واسقيين 
بلدة األندرين، وال تبقي شيئا من ذخائر اخلمر. مث يقول:  كل ما تعد من اخلمور يف

قد شربت اخلمر الكثرية يف بعلبك، وشربتها بالقدر نفسه يف دمشق أيضا ومثل 
واحلق أن النصارى مل يكن هلم أي  .ظللت أشرا يف موضع قاصرين أيضا ذلك

العشاء الذي يندرج يف وشغل سوى شرب اخلمر، فهذا هو اجلزء األعظم لدينهم 
وليعلم القراء أن األندرين  .الرباين. والطريف أن هذا املسيحي عشق أمه احلقيقية

يف بالد الشام، حيث كان النصارى يصنعون كل أنواع اخلمور، ومن هناك  بلدةٌ
اخلمر جائزا يف دينهم فحسب، بل  إىل بالد نائية، ومل يكن شرب يصدرواكانوا 

اهلندوسية، وبدون ذلك مل  "بام مارغي"دين مثل فرقة الركن األعظم لل كان يعد
إن وللنصارى عالقات قدمية مع اخلمر فإن يكن أحد يصبح مسيحيا، ولذلك 

، وقد ثبت أن النصارى هم أيضا النصارى هم املبتكرون ألنواع اخلمر يف هذا الزمن
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عبادة عيسى  الذين جلبوا اخلمر إىل البالد العربية، وأفسدوا البالد، ويبدو أن فكرة
تمسكوا بعبادة املخلوق كثريا تقليدا ف ؛فكرة عبادة األصنام هي اليت دعمت

مل يكونوا يعرفون ما (هو البالء) الذي عراب بالنصارى، ومما جيدر املالحظة أن األ
وها لبعض املريدين اجلدديسمى اخلمر، لكن حني وصل إليهم السادة النصارى أهد، 

، فتعينت مخسة مواعيد لشرب تقليدا أعمى سدة بشكل عامفتفشت هذه العادة الفا
اخلمر مثل الصلوات اخلمس؛ وهي اجلاشرية: أي مخر ما قبل طلوع الشمس، 
والصبوح: أي اخلمر اليت تشرب بعد طلوع الشمس، والغبوق: ما تشرب ظهرا 

ل هذه فحني ظهر اإلسالم بد ؛وعصرا، والقيل: مخر الظهر، والفحم: مخر الليل
وبدل كلَّ سيئة حبسنة، ومقابل عبادة اخللق علَّم  ،ملواعيد خبمسة مواعيد للصالةا

الوقاحة،  شديدأي سعيد، بل ال ينكره سوى هذا التغيري الطاهر ال ينكر اسم اهللا، ف
كال ال ميكن. ونكتفي هنا  ؟فهل ميكن ألي دين أن يقدم منوذجا هلذا التغيري العظيم

، لكنه إذا اعترض أحدهم بذلك وا فيهاالنصارى اليت أقرذا القدر من أبيات 
ذه فسوف ن هدي له مئات األبيات من هذا النوع، وإنين متيقن أن أحدا لن يتكلم

   العترافهم باجلرائم ال ميكن أن ختفى.  ةاملناسبة، ألن آالف األبيات املتضمن
ضوع عدم ضرورة الذي تكلم راء على مو"اكر داس"  أحدهم القس فليسألْ

القرآن بظلم ودون حق وبتعصب غري مربر، هل اطلع على ضرورة القرآن الكرمي أم 
ثبت أن القرآن الكرمي نزل يف زمن كان النصارى فيه قد تآكلوا مثل ال؟ أفلم ن

فهل هذه هي الضرورة احلقة، هلم،  حبهمنتيجة اذومني، وكان اآلخرون قد بادوا 
تل املسيح عبثا! إذ قد جترأ النصارى على لقد قُ ؟لإلجنيلنت أ هاأم تلك اليت تذكر

احملترم لكان بإمكاننا  "داس اكر"الذنوب أكثر، وساءت أوضاعهم أكثر، فلو أراد 
تقدمي عشرة آالف بيت اعترف فيها األعداء جبرائمهم، وحىت اآلن حيتل النصارى 
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خلبائث أن مدينة لندن وحدها ا انظروا إىل اخلمر أم .املركز األول يف بعض اجلرائم
ميال. لقد  ٧٥ت يف صف واحد لكان طوله لو صفّ أنْ لدرجة مخرتضم حمالت 

ر عددهن بنيف ومائة ألف داعرة يف لندن رت الزانيات يف إجنلترا لدرجة قد قدكثُ
، فقد ة وسراالطاهرات! جبرأسيدات ال همتلد الذينوالد غري الشرعيني األفقط، أما 

 فال حول وال قوة إال باهللا. ب القمار على أوجِه،٪. ولع٧٥هم أن نسبتهم ر بعضدقَ
يبدو أن العظمة اإلهلية قد طارت من قلوم ائيا، إذ قد اختذوا اإلنسان إهلا، و

املسيح قد أهلكتهم ، وقد وردت واعتربوا السيئات حسنات، فاحلق أن عقيدة انتحار
التوراة باجتناب السيئات والسري على درب  الكفارة أعفتهم من مجيع وصاياوأن 

ما هو أمل هم يعادون اإلسالم عداَء الشيطان للصدق، فال أحد منهم يت .احلسنات
مئات  �لقد قتل موسى . اجلديد الذي قدمه اإلسالم مما ميكن االعتراض عليه

نا نبياأللوف من األوالد األبرياء، فال يعترض عليه أي مسيحي أنه ارتكب سيئة، أما 
تلوا فرفع السيف على الذين رفعوا السيف أوال، وقتل أولئك الذين كانوا قد قَ �

لهم بل قتلهم حني الحقوه هم كثريا من املسلمني سلفا، ومع ذلك مل يبادر لقت
ومع ذلك مل يقتل األوالد وال الشيوخ وإمنا عاقب  (يف املدينة)أنفسهم وهامجوه 

من هذه العقوبة كثريا، فيثريون الضجة يف كل مكان  فيستاء النصارى ،ارمني فقط
ت حقدا؟ من املؤسف ه أن قلوم قد اسود، أفال يثبت من ذلك كلِّصرخونوي

حقا، أنه باختاذ اإلنسان الضعيف إهلا ال تقشعر أبدام، فهم ال خيافون من يوم 
ء إهلكم إليهم حيا يوما وقيل هلم ها قد جا �الدينونة شيئا، فلو جاء املسيح 

حوه، فسوف يتفصدون عرقا من اخلجل، فعبقد أطروادة املخلوق األشقياء فصاف 
، فال خيجلون وال خيافون اهللا إذ ال حبد ال يصدق ضعني بعد موماعباد اهللا املتو

يفكرون ما الذي أجنزه املسيح أكثر من األنبياء السابقني، وما هي إجنازاته خبصوص 
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عي إىل مواله من د �أن النيب وهو أما اجلانب الثاين هلذا الدليل 
هذا ما يثبت مـن  فهذا العامل بعد أن أجنز مهمته على أكمل وجه، 

الْيوم أَكْملْت لَكُم دينكُم � �جيدا، كما يقول اهللا القرآن الكرمي 
لَاماِإلس لَكُم يتضري وتمنِع كُملَيع تممأَت�١٦و  أي قد أكملـت 

علـيكم   لكم دينكم بإنزال القرآن الكرمي وإكمال النفوس وأمتمت
فملخص القول إن القرآن الكرمي .لكم اإلسالم دينا نعميت ورضيت 

ه، وقد أحدث يف القلوب املستعدة را نزولُقد نزل بقدر ما كان مقد
تغيريات ر التربية إىل الكمال وأمت مذهلة ومثرية للعجب، وأوصل أم

ثالن العلة الغائية مـن  ميعليهم نعمته. وهذان اجلانبان مهمان، ومها 
                                                                                                                              

ه أن يقضي الليلة بأسرها يف الضراعة وال يستجاب له، فلفظ األلوهية، هل جيدر بإل
، أما هومل يرمحه األب شيئا، ومل تتحقق أغلبية نبوءات "ايلي ايلي"أنفاسه قائال 

ألقى الفريسيون القبض عليه وبطشوا به ومل يستطع  . لقداملعجزات ففضحتها البِركةُ
اء إيلياء ليحقق النبوءة بظاهر النص، إيليا ومل يستطع إحي تأويلحسن مقاومتهم، مل ي

وخال من هذا العامل قائال "لما شبقْتنِي" مبئات احلسرات، فثبتت من هنا أنَّ إله 
يتركه قبل  فلم ،اهلندوس "رام شندر" الذي متكَّن من االنتقام من "راون" يف حياته

الكفارة  هو أفضل من هذا اإلله. ال شك أن خرافة ،مدينته أن يهلكه وحيرق
 ،رعت فيما بعد، وينبغي أن نعرف ما الذي حققتوإمنا اختالنصارى على  تعشج

فمن املؤسف أن ذلك  ؟خبث مل يصيبوه وأيمزيد من اآلثام، فأي إمث اجتنبوه؟ 
 جد شيئا. منه.مل ي االنتحار

 ٤املائدة:  ١٦
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مل �نيب، انظروا اآلن بأي قوة تؤكد هذه اآلية أن الـنيب   بعثة أي 

 زيل القرآن الكـرمي ـاإلسالم بتن كمل دينما مل ي يغادر هذا العاملَ
خاصة لكونه من اهللا وال يمتع بـه   وهذه عالمةٌ ١٧وتكميل النفوس،

الكاذب قط، بل مل يقدهـذا   مثـلَ  �نيب صادق قبل النيب  م أي
ـدوء    الكمال الرائع العظيم حبيث اكتمل كتاب اهللا من ناحيـة

النفوس من ناحية ثانية باإلضافة إىل إصابة الكفر  تتملكاوسالم، و
   اإلسالم من الفتح يف كل جمال. نيكمتزمية شاملة و

إِذَا جاَء نصر اِهللا والْفَتح * ورأَيت الناس �يف آية أخرى:  ١٨مث قال
اسو كبر دمبِح حبا * فَساجينِ اِهللا أَفْوي دلُونَ فخدكَانَ ي هإِن هرفغت

                                                           

كملت لكم حاشية: لقد خاطب اهللا الصحابةَ يف القرآن الكرمي قائال: إين "أ ١٧
دينكم وأمتمت عليكم نعميت" ومل يقل يف اآلية: "أيها النيب! اليوم أكملت القرآنَ" 
فاحلكمة يف ذلك أن ينكشف أنه مل يكمل القرآن الكرمي فقط بل قد كُمل أولئك 

 .الذين بلِّغوا القرآن وبلَغت الغاية من الرسالة كماهلا. منه
١٨

محاس كبري لرؤية انتشار  �ان يف قلب النيب حاشية: يتبني من هذه اآلية أنه ك 
اإلسالم يف العامل يف حياته، وكان يتضايق جدا من أن يرحتل إىل العامل اآلخر قبل 

يف هذه اآلية بأنه حقَّق مبتغاه. من اجلدير  �إقامة احلق يف األرض، فبشره اهللا 
يكن لديهم  لكن ملا مل ،بالذكر أن كل نيب كان حيب هذا األمر بدرجة متفاوتة

احلماس هلذا احلد فلم يتلق املسيح وال موسى هذه البشارة وإمنا تلقّاها من ورد حبقه 
 منه. .)٤. (الشعراء: �لَعلَّك باخع نفْسك أَلَّا يكُونوا مؤمنِني�يف القرآن الكرمي 
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ح ... أي أي حني يأيت النصر والفتح املوعودان ... فسب ،�١٩توابا
 واستغفر ،وتأييدهرمحته و �ليس مين بل بفضله فإن ما حتقق  :قل

اعتبار الوداع.... إن  استغفارمترتبا  ر به األنبياُءاالستغفار الذي يؤم
، وإمنا تعـين هـذه   امة حلمقالذنوب اليت يرتكبها الع على ذنب من

ل اإلنسان بعدمه وتذللـه وضعفه، وتشـكِّ  الكلمة بتعبري آخر إقرار
أسلوبا متواضعا لالستعانة، وملا ورد يف هذه السورة من حتقّق املهمة 

عث النيب اليت من أجلها قد ب�..  أي قد اعتنق اإلسـالم  ألـوف 
ضا إىل وفاة الـنيب  أي ويف الوقت نفسه تضم إشارةً .مؤلفة من الناس

خالل سنة واحدة من نزوهلا، فكـان مـن   فعالً  �كما تويف  �
ح، ألنه قـد  حزن عند نزول هذه اآلية أيضا كما فرِالضروري أن ي

كيف يتم الري الـدائم فقـد أمـره اهللا     أما السؤال ،زرع البستان
الـذي  غفـر  فاالستغفار يف اللغة امل .باالستغفار إلزالة ذلك احلزن

منه كلمة املغفَر، واملراد  تمن اآلفات، وهلذا اشتق ي به اإلنسانُحيتم
ظهوره خشى الذي ي من االستغفار أن مينع اهللا من ظهور ذلك البالَء

الذي  أو الذنبومينع ذلك البالَء ،هخيشى ارتكاب  مـن   أو الـذنب
بأن اهللا لن يضيع هذا الدين يضم وعدا االستغفار ف .الصدور ويستره

                                                           

 ٤-٢النصر:  ١٩
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داعي للحزن عليه، وسيظل يتوب عليه برمحة على الدوام، ومينع  فال

  ما.  ضعفيحتمل اعتراضها عند ظهور  اليت الباليا
لعدم إدراكهـم للمعـىن احلقيقـي     -النصارى السفهاءمعظم 
تـدبر  بومذنب، غري أنـه   يظنون أن الذي يستغفر فاسق -للمغفرة

ر هـو ذلـك الـذي ال    الفاسق والفاج أنكلمة املغفرة يتبني جليا 
، ألنه إذا كانت كل طهارة حقة تنال منـه، وهـو   �يستغفر اهللا 

 هنقـذ الذي وحده يعصم اإلنسان من طوفان الثوائر النفسـانية وي ،
فينبغي أن يكون الشغل الشاغل لعباد اهللا الصاحلني يف كل حلظة أن 

رة للمغف لٍاإذا حبثنا عن مث .يستغفروا ذلك احلامي والعاصم احلقيقي
السـد   يشبهاالستغفار أن العامل املادي فلن جند مثاال أفضل من يف 

 �ها هللا املنيع الذي يبىن ملنع الطوفان والسيل، فلما كانت القوة كلُّ
، وأن اإلنسان كما أنه ضعيف �حبق اهللا  مسلَّم اكلها والقدرة 

ن وإن شجرة كيانه تتطلب الري م .جسما هو ضعيف روحا أيضا
وكما أن  ،الذي بدون فيوضه ال يستطيع العيش أبداوال يفىن،  الذي

الشجرة تتفرع غصوا إىل اجلهات األربع، وكأا متد يـديها إىل  
أيها الينبوع! أعني وال تدع خضـريت تقـلّ    :حوهلا، فتقول ينبوعٍ

هلذا يلزمه ، وهكذا هو حال األبرار ،موسم مثاري من التلف واعصم
للمحافظة على اخلضـرة الروحانيـة    ىن املذكور آنفاباملع االستغفار
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٣٤ 

السالمة من مصدر احلياة احلقيقية من  ماِء طلبكما أن  .والسالمة
باالسـتغفار يف القـرآن    ه أيضارب عنتلك اخلضرة قد عإمناء أجل 

  الكرمي. 
همـوا احلقيقـة السـامية    تدبروا القرآن الكرمي واقرأوه بتمعن تفْ

قصـد منـه   الذي يغفر آنفا أن املغفرة لغةً امل لالستغفار، ولقد بينا
من آفة، فاملاء مثال هو الغافر حبق األشـجار أي يسـتر    االحتماُء
ملدة عـام أو   بستان مل جيد ماًء ةكيف تكون حالصوروا عيوا، ت

أي خضـرة   تبقـى عامني البتة، أفليس حقًا أن مجاله سيزول، ولن 
ائيا رويدا رويدا، ولن يزهر ومجال ولن يثمر يف مومسه، وسيذبل تلق

أيضا بل سوف تيبس أوراقُه اخلضرة الناعمة املترحنة خـالل أيـام،   
ويستويل عليه اجلفاف وستبدأ أعضاءه كلها بالسقوط على شـاكلة  
املصاب باجلذام، فلماذا ستحل عليه كل هذه املشاكل؟ ذلـك ألن  

: �يف قوله  أُشري، وإىل ذلك يروِهمل حياته املاء الذي تتوقف عليه 
�ةبطَي ةرجة كَشبة طَيمثـل الشـجرة   متافالكلمة الطيبـة   ،�٢٠كَل

فكما أنّ أي شجرة طيبة رائعة ال ميكن أن تنمو بدون املـاء   ،الطيبة
اإلنسان الصادق الطيبة اليت خترج من فمـه ال   كلماتفإن كذلك 

 ،االستغفار ال تزدهر ما مل يبللها النبع الطيب عن طريق ساقيةو تنمو
                                                           

 ٢٥إبراهيم:  ٢٠
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سـيل يف  ي، الذي الروحانية تتوقف على االستغفارفحياة اإلنسان 
من  ايصل إىل أصول اإلنسانية وينقذهف ،الينبوع احلقيقيماُء ساقيته 

فيه هذه الفلسفة فليس من اهللا  تاجلفاف واملوت، فالدين الذي ليس
يه نبيـا أو رسـوال أو   فمن أعرض عن هذا الينبوع بعد تسم .قط
فهو مل يأت من اهللا وإمنا  ،و سليم الفطرة فليس من اهللا أبداأدقا صا

رد أن جيذب إليـه  من مل يوهو من الشيطان، ألن الشيط هو اهلالك 
احلقيقي لتخضري بستانه الروحاين ومل جيعل ساقية االستغفار  الينبوع

هو شيطان.. أعين هالك، ألن من املستحيل فمن هذا الينبوع  ةفياض
شجرة خضراء بدون املاء، وكل متكـرب ال يريـد أن    ش أيأن تعي

 ،خيضر شجرة كيانه الروحانية من ينبوع احليـاة فهـو شـيطانٌ   
يف العامل أي نيب صادق أعرض عـن   وسيهلك كالشيطان، مل يأت

الذي  أمارد االخضرار من الينبوع احلقيقي، حقيقة االستغفار ومل ي
نبياء وهو سيدنا وموالنا خـتم  من مجيع األ طلب هذه اخلضرة أكثر

فقد خضـره   ،�فخر األولني واآلخرين حممد املصطفى واملرسلني 
   من كانوا على املنصب نفسه. وعطَّره أكثر من مجيع �اهللا 

ل الربهـان  ن ما يشكِّإمقصدنا األول ونقول إىل نعود مرة أخرى 
ـ وصد �األجلى واألمسى على صدق النيب  ه ق القرآن الكرمي هو أن

عث إىل العامل يف زمن كان العـامل فيـه   عليه الصالة والسالم قد ب
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٣٦ 

يطلب بلسان احلال مصلحا عظيما، مث مل ميت ومل يقتـل إال وقـد   
 �فحني ظهر الـنيب   ٢١الصدق والسداد يف األرض.رسخ أصول 

                                                           

 �دة األوثان: حنن نقبل أن النيب أحد عبهنا يرِد اعتراض يف الظاهر أنه لو قال  ٢١
قد قضى على عبادة األصنام غري أننا ال نقبل أن عبادة األصنام كان عمال سيئا بل 

مل يقم  �، مما يستلزم أن النيب �نقول إنه كان طريقا سويا قد ى عنه النيب 
ن النيب طريق الصالح، كذلك لو قال اوسي أنا أقبل أ بإصالح العامل بل قد أعدم

متكن من القضاء على عادة عبادة النار وعلى عبادة الشمس أيضا لكنين ال  �
أعترف بأنه أجنز عمال حسنا بل هذه كانت عادة حسنة فقضى عليها، وكذلك لو 
قال املسيحي مع أنين أعترف بأن النيب قطع شأفة العقيدة املسيحية من العرب، لكنين 

مه وكسر الصلبان والرسوم من أعمال اإلصالح، ال أعد منعه من عبادة املسيح وأ
، كذلك لو قدم املقامرون ومدمنو اخلمر احسن كان قوبل باملعارضة الطريق الذيبل 

والزناة وقاتلو البنات والبخالء أو املسرفون وحمبو أنواع الظلم واخليانة، واللصوص 
تدارك إلسالم قد دالئلهم وقالوا حنن نقبل ونعترف بأن اوالسارقون وقطاع الطرق 

بأسلوب رائع ومبعاقبة ألوف مؤلفة من اللصوص بعقوبات شديدة قد طمس  فرقنا
على فسادهم وشغبهم من أغلبية أرجاء العامل، غري أم يف رأينا قد ظُلموا بغري حق 

السرقة وقطْع الطرق، فكانت عمليات إذ كانوا يعرضون أنفسهم للهالك أثناء 
أوذوا بغري حق، لكنهم سبوا ذه اجلهود الشاقة حبكم احلالل أمواهلم اليت كانوا يك

وقضي على عادة قدمية تعد من العبادة، فجواب كلِّ هؤالء الفرق أن أحدا من هذه 
الفرق لن يعد نفسه من مرتكيب الذنب غري أن بعضهم يشهد على بعض؛ فمثال لن 

بل  ،ما كانا جمرد إنساننيأ - مها إهلنيِومتخذُ - كرشن جيورام شندر  عابدقبل ي
وكانا إهلني مع كوما بشرا،  ت روح اإلله،سوف يؤكد أن يف هذين اجلليلني كان
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خرى إهلني، وكانت خملوقيتهما حادثا وكذلك أفكانوا من ناحية بشرا ومن ناحية 
أما ةحادث تكان اكله ،أو األكل والشربعاناة أي املوت وامل ،املخلوق للُع ،

إذا قيل هلم: أيها السادة! إذا كان األمر هكذا  لكنه ،اا فقدميةخالقيتهما وصف
فيمكن أن تقبلوا بألوهية ابن مرمي أيضا، فاجربوا خاطر النصارى الذين يثريون هذه 

فهم  ،فإذا ارتفع املاء فوق الرأس فسواء إن كان شربا أو ذراعا ؛ار الضجة ليلَ
ينكرون نبوة ذلك املسكني فضال عن  مأ يكذِّبون املسيح بإساءة بالغة لدرجة

ري مهاراج برهم مورت رام شبل يسبونه أحيانا ويقولون أين املسيح من " ،األلوهية
ادعى النبوة، فأين ابن مرمي من  فكان إنسانا شندر جي وكرشن غوبال رودر"؟

مهاراج كرشن جي؟ ومن الطريف أنه إذا ذُكر هذان الصاحلان املقدسان أمام  شري
بإساءة، مع أما أول  عنهماارى فهم أيضا ال يؤمنون بألوهيتهما بل يتكلمون النص

من قام الناس بتأليههما، فهما مبنـزلة املورث األعلى لآلهلة األخرى الصغار. أما 
ابن مرمي وغريه فظهروا متأخرين، وهم فروعهما وإن النصارى اقتفوا آثار هؤالء 

قَالَت �يف قوله  �تأليه املسيح، وإىل ذلك يشري اهللا الذين ألَّهوا هؤالء املقدسني يف 
الْيهود عزير ابن اِهللا وقَالَت النصارى الْمِسيح ابن اِهللا ذَلك قَولُهم بِأَفْواههِم يضاهئُونَ 

فهذه اآلية تشري  )٣٠وبة:الت( �قَولَ الَّذين كَفَروا من قَبلُ قَاتلَهم اُهللا أَنى يؤفَكُونَ
، مث أول األمر إىل اليونانيني واهلنود، وخترب أن هؤالء هم الذين ألَّهوا الناس صراحةً

انتقلت هذه املبادئ إىل النصارى لسوء حظهم، فقالوا ملاذا نتخلف عن هذه 
الشعوب، وكانت التوراة لشقاوم تضم سلفا نصوصا وصف فيها يف بعض 

 صف بعض السابقني آهلةًاهللا أيضا، بل قد و اهللا، بل بنات أبناَء املواضع بعض الناس
يف اإلجنيل حبق  هاأيضا، فبحسب هذا التعبري الشائع قد استخدمت الكلمات نفس

 حرصا قاتال للسفهاء، فالكتاب املقدس ياملسيح أيضا، فصارت الكلمة نفسها مس




	��א����ن���������������������������������������������                  � �

  

٣٨ 

                                                                                                                              

 مت حبق كل نيب مبلء الصوت أن هذه الكلمة ال ختص ابن مرميخدفقط، بل قد است
اهللا البكر وصاحل، بل قد مسي يعقوب قدة مرة فال ابنغري أن الشقي حني يقع يف ع ،

يسعه التخلص منها، واألغرب من ذلك أن القواعد اليت ذكرت أللوهية املسيح، أنه 
مسجلة يف كتب اهلندوس سابقا حبق كرشن ورام شندر،  فكلهاإله وإنسان أيضا، 

ال يسعنا غري القول بأنه تقليد ملعتقدات  أنْ وهي توافق هذا التعليم اجلديد، لدرجة
 جمموعةا واملراد منه ؛اهلندوس عقيدةُ ثالثة آهلة لدىاهلندوس بأسرها. فكانت 

فيبدو الثالوث انعكاسا هلذه العقيدة، ومن العجيب أنه كما  "برمها، بشن ومهاديو"
ت ألوهية املسيح وتفاديهم االعتراضات العقلية حبيث يسعى املسيحيون جاهدين إلثبا

لكنهم مع ذلك ال  ،يربطون بشرية املسيح باأللوهية ليجتنبوا االعتراضات العقلية
وأخريا يهربون من وصفه يف اية املطاف بأنه من أسرار  ،يستطيعون التخلص منها

أي إم  ؛هلنيإهلية. كذلك هي صورة اهلندوس الذين يتخذون رام شندر وكرشن إ
أيضا يتحدثون كما يتحدث النصارى. مث حني يعجزون من كل النواحي يقولون 

ويقومون ون ويهجرون الدنيا تصوفإنه من أسرار اإلله وال ينكشف إال على الذين ي
شف حني مل يقدم هؤالء اآلهلة لكن هؤالء ال يعلمون أن هذا السر كُمبجاهدات. 

مليء تهـ ه اإلنسان، صحيح أن كتاب غرنمثال مل يقدالباطلة ألعماهلم اإلهلية أي م
وا املوتى ومحلوا اجلبال فقد أحي قدسني أحرزوا أعماال جبارة،أن هؤالء امل بقصص

فهؤالء أنفسهم يعترفون بأن  على رؤوسهم، لكننا إذا اعتربنا هذه القصص صادقةً
 .ظهروا هذه األعمالأ ،أيضا بعضا من الناس اآلخرين من الذين مل يدعوا األلوهية

بل احلقيقة أن قصة  �فتدبروا مثال هل كانت أعمال املسيح أكثر من موسى 
البِركة قد فضحت آيات املسيح، أال تعرفون الربكة اليت كانت تظهر منها املعجزات 
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وكانت يف الزمن نفسه، مث أمل يكن يف بين إسرائيل أنبياء عادت احلياة إىل املوتى 
التباهي بألوهيته؟ يا للخجل!  دواعيي مث ما ه ؟سهمبلم  

لوا إثبام آهلة وحاوجبارة ملقدسيهم وصحيح أن اهلندوس كتبوا كثريا عن أعمال 
قصص النصارى، ولو افترضنا  عنعبثا، غري أن تلك القصص أيضا ال تقل سخافة 

مع ذلك ال ميكن أن يكون اإلنسان الضعيف العاجز بطبعه  ،أن شيئا منها صحيح
أصال وينايف الكتب السماوية، إال أن اإلحياء  أما اإلحياء احلقيقي فباطلٌ إهلا،

اإلعجازي الذي ال يتضمن العودة إىل هذا العامل والعيش مرة أخرى فيه، هو 
عون ذلك كثريون، وقد لوهية، ألن الذين يدل دليال على األممكن لكنه ال يشكِّ

، "كشف القبور" ذلك من قبيل كنخال الكثريون الذين كانوا يستنطقون املوتى، ل
 واغري أن للهندوس فضال على النصارى ونعترف به حنن أيضا وهو أم قاد

أن كل ما  نا اإلخفاُءال يسع .اختاذ البشر آهلة، فقد قلَّدهم النصارىإىل النصارى 
من األقوال للتخلص من االعتراضات العقلية، فلم يبتكروها  ىاختلق النصار

، وكل هذا الطوفان كان 	"تهاتوغرن اتسرقوها من "شاسر بتفكريهم بل قد
الربامهة لكرشن ورام شندر واستفاد منه النصارى، فالفكرة أن اهلندوس قد أعده 

البطالن، ذلك ألن نصوصهم هذه  رمبا هم قد سرقوا من كتب النصارى بديهيةُ
ن االعتراف فال بد م ،من العصر الذي مل يكن فيه أي أثر للمسيح يف هذا العامل

كان أن أفالطون أيضا "فقد اعترف السيد "بورت"  ؛بأن النصارى هم السارقون
 كانتاخاطئة، لكن احلقيقة أن اليونان واهلند  الثالوث نتيجة اتباع فكرةيرى 

  أن هذا األقرب إىل القياسالبعض من حيث األفكار، ومن  لبعضهاكمرايا متقابلة 
-------------------  

  . (املترجم)نية هندوسية وسيخيةوهي كتب دي	
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الفيدا، ومن معارف الشرك املتراكم انتقل أوال من اهلند إىل اليونان يف صورة 
  يف اإلجنيل وحسنوا كتاب أعماهلم".  ودسوهاهناك سرقها النصارى السفهاء 

رق تكذب إذا كانت كل فرقة من هذه الفونقول: إىل املعاين األصلية لتفت واآلن ن
ناء معتقد منها ترى إصالح العامل يف فَ ةمن شك يف أن كل واحد فمااألخرى 

ففي هذه  ة.صحيح جدا وغري ةٌضتها فاسدوتقول بأن عقيدة معارِ ،الفرقة املعادية هلا
احلالة إذا كانت كل فرقة تعترف بالفساد نظرا إىل معارضتها فلم يكن لكل واحدة 

وأنه  �ى يدي النيب لمل الشاملَ حتقق عمن االعتراف حتما بأن إصالح العا منها بد
الباحثون من كل فرقة بأن  عالوة على ذلك يقر .كان يف احلقيقة مصلحا أعظم

أتباع ديانتهم يف ذلك الزمن قد فسدوا جدا وكانوا متورطني يف السلوك السيئ، 
السلوك والفساد املتفشي يف بسوء القس فندل يف "ميزان احلق"  عترف بذلكفقد ا
يف  "جيمس كيمرن ليس"والقس  ،يف كتابه "بورت"الزمن وكذلك الباحث ذلك 

عارفو الرب احلقيقي درك . باإلضافة إىل ذلك يأيضا ١٨٨٢حماضرته املنشورة يف مايو 
وال أحد من هؤالء الناس  �الظالمرق كانت يف هوة وسبيل احلق أن كل هذه الف

له احلق أن تظهر عظمته وجالله الذين اختذهم هؤالء آهلة إهلا حقا، ألن عالمة اإل
وهذه  .ظهر السماء واألرض عظمة اإلله احلق اجلليلمن أحداث سريته كما ت

قطعا يف هذه اآلهلة الضعيفة املعرضة للمصائب، فهل يقبل العقل  العالمة مفقودةٌ
 السليم أن يكون امليت والضعيف إهلا من أي منطلق؟ حاشا وكال، بل إن اإلله

  الذي صفاته غري املتبدلة تنعكس يف مرآة العامل منذ القدم والذي ليس احلق هو اهللا
-----------------  

� بركاش،  ـملحوظة: قد اعترف بذلك البانديت ديانند أيضا يف كتابه ستيار
  ويقر البانديت احملترم أن اهلند كانت يف ذلك الزمن غارقة يف عبادة األصنام. منه.
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ليفوز الناس بالنجاة. بل إن الطريق احلق لنيل  د وينتحرحباجة إىل أن يكون له ول
اليت يفوز السالكون لق زهة من احلدوث واخلَـالنجاة منذ القدم وحيدة، وهي من

ها يف هذا العامل، ويرون مناذجها الصادقة يف النجاة احلقيقية ومثارِبعلى طريقها 
إهلي ويقتفوا  مناد اءندلالناس ستجيب أي إن ذلك الطريق احلق هو أن ي .نفوسهم

وبذلك يفتدوا بأنفسهم، وهذا  ،على حيام النفسانية واقضأثره حىت يتفانوا وي
طالب احلق منذ البدء، ومن القدمي ومنذ أن  هو الطريق الذي أودعه اهللا فطرةَ

طر على له وسائل هذه التضحية الروحانية، وقد فُ تخلق اإلنسان، قد أعطي
ك قد عينت التضحيات يف الظاهر أيضا، وهذه هي احلقيقة ذلك، وللتنبيه إىل ذل

من اهلندوس والنصارى، ومل يتدبروا  احلقة، اليت مل يدركها قليلو الفهم واألشقياُء
احلقائق الروحانية ووقعوا يف أفكار سيئة وكريهة ومظلمة جدا، أنا مل أتعجب من 

هذه األفكار  شيء قط مثلما أتعجب من أوضاع هؤالء الناس الذين يتبعون
ا. السخيفة تاركني اإلله الكامل واحلي القيوم ويتباه ون  

مث نقول عودنا سابقا أن نطاق إصالح سيدنا ا إىل املطلب احلقيقي أننا كما بي
ق مل يوفَّوم بذلك مجيع الطوائف، جدا وشامال وتسلِّ اكان واسع �وموالنا النيب 
ر أحد واضعا يف احلسبان تاريخ فلو تدب ذه الدرجة من اإلصالح،هل أي نيب سابق

العرب لعلدة األوثان يف ذلك العصر والنصارى واليهود كم كانوا م أن عب
ر مث انظروا كم أثَّ .متعصبني وكم كان اليأس من إصالحهم سائدا من القرون

كونه خمالفا لطبعهم متاما وكيف استأصل كل  رغمالقرآن الكرمي جبالء  فيهم تعليم
اخلبائث،  ة سيئة وكل أنواع السوء، فقد أزال عادة شرب اخلمر اليت هي أمعقيد

د البنات وأصلح مجيع اخلصال وقضى على عادة املقامرة، واستأصل عادة وأْ
صحيح أن ارمني نالوا عقام أيضا،  .املعادية للرحم اإلنساين والعدل والطهارة
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وكانوا يستحقونه، فال أحد يسعاإلصالح، واجلدير باالنتباه هنا أن  هذا ه إنكار
بعض القساوسة الذين يريدون كتمان احلق يف هذا الزمن حني الحظوا أن هذا 

ه وأن هم كتمانال يسع أنْ لدرجة، �ق على يدي النيب حتقَّقد اإلصالح الشامل 
بقلق  وايذكر، أصيب ئاشيميثل مقابل ذلك يف زمنه ال  اإلصالح الذي أحرزه املسيح

وهو العالمة احلقيقية لنيب  -ل السيئني يعملون احلسناتإصالح الضالني وجعأن 
ال توجد ا أي نسبة يف إصالح  -بالتمام والكمال �أحرزه النيب قد و صادقٍ
لة فأرادوا أن يهيلوا التراب على الشمس مبكايدهم الدجالية، فخدعوا اجله .املسيح

يف حماضرته أن الناس  "ليسجيمس كيمرن "مضطرين بقوهلم كما نشر القس 
 .بدأوا حيتقرون عبادة األوثان والشرك قد كانوا سلفا مستعدين لإلصالح وكانوا

برهان على صدق  لكن هؤالء إذا كانوا صادقني يف رأيهم فيتحتم عليهم تقدمي
عد اعلَموا أَنَّ اللَّه يحيِي الْأَرض ب�الكرمي ضدهم قائال:  دعواهم كما أعلن القرآنُ

ويقول يف  ،هم موتى ونسب إحياءهم إىل نفسهصفَو إذ قد) ١٨(احلديد:  �موتها
عدة آيات أم كانوا مقيدين يف أغالل الضالل فحررناهم وكانوا عميانا 

ح فجعلناهم يبصرون، كانوا يف الظالم فوهبنا هلم النور، وكل هذه األمور مل يصر
ومل يصرحوا قط إننا  اوها بآذام ومل ينكروهومسع ا خفيةً بل قد بلغهم القرآنُ

بشيء. فإذا كان معارضونا ميلكون أي  ومل مين علينا القرآنُ ،سلفا كنا مستعدين
نص معاد لبيان القرآن الكرمي دعما لفكرم قد وصل بتواتر كالقرآن من ثالثة 

يحيني ليس عشر قرنا، فعليهم أن يقدموه، وإال فهذه األمور جمرد افتراء طبع املس
نشر يف كتاب أديان العامل. لكن بعض  الذي ،هذا هو تصريح جيمس .أكثر

القساوسة أكدوا فهمهم للحقيقة أكثر من هذا، فقد قالوا إن اإلصالح ليس 
بشيء يف احلقيقة، إذ مل يتحقق إصالح أحد قط، فلم تأت التوراة لإلصالح وإمنا 
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وأقام احلجة على كـل   ،أثبت ببعثته فورا أن العامل كان حباجة إليه
وتصرفاا املفسدة. كما أن القرآن الكرمي  أمة ضد شركها وفسادها

تبارك الَّذي نزلَ الْفُرقَانَ علَى �مليء ذا املوضوع فتدبروا مثال آية 

                                                                                                                              

وكان اهلدف  ،طيع االمتثال ألوامر اهللاكانت لإلمياء إىل أن اإلنسان املذنب ال يست
م أحد خده األمين قدينفسه لإلجنيل أيضا، وإال مل حيدث قط ولن حيدث أبدا أن 

مث يقولون هل كان املسيح قد جاء بتعليم  .بعد تلقي لطمة على خده األيسر
موجودا كان تعليم اإلجنيل  إن :تساؤل بأنفسهم قائلنيلون على هذا اجديد؟ ويرد

من الكتاب املقدس يتشكل اإلجنيل، فلماذا  وجبمع عبارات خمتلفة سلفا. التوراةيف 
فقط، لكننا نتعجب من أنه  جاء املسيح إذن؟ فيجيبون على ذلك: رد االنتحار

، ومما يثري التعجب أيضا "إيلي إيلي ملا شبقتينـ "أيضا إذ قد تفوه ب كره االنتحار
فإذا كان قريب أحد مريضا يف بيته فجرح  ؛دزي ما الذي ينفع بكرا إذا انتحر

نفسه بالسكني حزنا عليه فهل سوف يشفَى ذلك القريب ذا التصرف الشقي؟ 
أو إذا كان ابن أحد مصابا بالقولنج وشج أبوه رأسه حبجر حزنا عليه فهل سوف 

  يعاىف ابنه ذا التصرف الناتج عن احلمق؟  
با وعلق بكر على الصليب عوضا عنه فهل هذا مث ال نفهم أنه لو ارتكب زيد ذن

ى املرُء بروحه من  ؟عدلٌ أو رحمفليخربنا أي مسيحي، فنحن نؤمن بأنه إذا ضح
أجل عباد اهللا أو كان مستعدا لذلك فهو من أروع األخالق، لكن إدراج تصرف 

بشدة  حرام السخيف يف هذه القائمة ملن احلمق الشديد. فمثل هذا االنتحار االنتحار
إال أن املنهج الرائع للتضحية  ،يف اإلسالم وهو من عمل األغبياء عدميي الصرب

 . منه.�بالروح يتألق يف حياة ذلك املصلح الكامل الذي امسه حممد املصطفى 
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سوء ها على أي يكون منب ؛... نذيرا�٢٢عبده ليكُونَ للْعالَمني نذيرا
 ا علـى ساطعفهذه اآلية تشكل دليال ، عقائدهمبطالن و سلوكهم
قد ظهر يف زمن كان العامل بأسره  �أن النيب بالقرآن الكرمي إعالن 

ق األمم املعارضة مل تصـد إن و .هاقد فسد فيه وفسدت األمم كلُّ
هذه الدعوى بالسكوت عليها فحسب بل قد اعترفوا بذلك، فثبت 

عث يف احلقيقة يف زمن كان ينبغي أن قد ب �منه بالبداهة أن النيب 
يصادق وكامل.  بعث فيه نيب  

 ؟إىل اهللا � الـنيب  رجِـع مث حني ننظر إىل اجلانب الثاين أنه مىت 
مر بالرجوع يف زمن كان قد فنقرأ يف القرآن بوضوح وصراحة أنه أُ

أي قد دعي إىل اهللا بعد أن نزلت هذه اآلية اليت تفيد أن  ؛أجنز مهمته
ورات الدين ما كان تقتضيه ضر وكلُّ ،التعليم للمسلمني قد اكتمل

 �قد نزل، وليس ذلك فحسب، بل قد أنبئ أيضا بأن تأييدات اهللا 
ودخل الناس يف دين اهللا أفواجا، ونزلـت   ،أيضا قد بلغت الكمال

اآليات اليت تفيد أن اهللا تعاىل قد رسخ اإلميان والتقوى يف قلـوم،  
هم الفسق والفجور، واتصفوا باألخالق الطيبة السـامية،  يلإوكره 

هم، وبعد كل ذلك نفوسظهر تغيري عظيم يف أخالقهم وسلوكهم وو
النصر اليت ملخصها أن مجيع أهداف النبوة قد حتققت  سورةُ نزلت

                                                           

 ٢الفرقان:  ٢٢
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بصفة عامة  �القلوب، وعندئذ أعلن النيب  من فتح اإلسالممتكن و

أن هذه السورة تشري إىل وفاته، بل قد حج َّ بعد ذلك ومساها حجة 
مؤلفة من الناس ألقى خطابا طويال راكبـا   الوداع وحبضور ألوف

كنت قد أُمرت من ريب بـأن   ،على الناقة، وقال: امسعوا يا عباد اهللا
أبلِّغكم مجيع هذه األوامر فهل تشهدون أين قد بلَّغتكم إياها كلها؟ 
فصدق القوم كلهم بصوت عال أن كل هذه األحكام قد وصـلت  

رافعا رأسه إىل السماء اللهم ثالث مرات  �، عندئذ قال النيب إليهم
لقد فعلت ذلك كله ألين قد ال أكون معكـم يف   :فاشهد. مث قال

السنة القادمة ولن جتدوين هنا مرة أخرى، مث عاد إىل املدينة وتـويف  
يف السنة التالية. اللهم صل عليه وبارك وسلِّم. وكل هذه اإلشارات 

مستمدة من القرآن الكرمي يف احلقيقة ويصد   قها بالتفصـيل تـاريخ
  اإلسالم املتفَق عليه. 

فهل يف العامل مسيحي أو يهودي أو آري يستطيع أن يقـدم أي  
وكانـت   ،بعثته على حاجة عامة وشديدة أُسستمصلح له مثاال، 

واعترف املعارضون الذين أرسل إليهم  ،وفاته بعد إجناز تلك املهمة
أنـه ال  ة. إنين أعلـم  حبالتهم الفاسدة وأعماهلم السيئ ذلك الرسولُ

كان قـد   �غري اإلسالم. فواضح أن موسى ميلك هذا اإلثبات 
بهمـه  عث لعقوبة فرعون وحترير قومه وهلدايتهم فقط، ومل يكن ي
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ى قومه مـن فرعـون   أنه جنّ؛ ومع فساد العامل بأسره أو عدم فساده
لكنه مل يستطع ختليصهم من براثن الشيطان، كما أنـه مل يسـتطع   

بـين   إىل الوطن املوعود، ومل تتحقق على يديـه تزكيـةُ  إيصاهلم 
 �منهم معاصي متتالية حىت تويف موسى  صدرت إذ قد ؛إسرائيل

مـن   فبينـةٌ  �وهم على احلال نفسه. أما حالة حواريي املسيح 
عث اإلجنيل نفسه وال داعي للتصريح، أما القول بأن اليهود الذين ب

فهذا األمر هو اآلخـر   ،يف حياته املسيح نبيا هلم كم نالوا من اهلدى
بل لو اختربنا نبوة املسيح ذا املقياس فال جنـد   ،ال خيفى على أحد

بدا من القول مع األسف الشديد إن نبوته ذا املقياس ال تتحقـق  
، ألنه من الضروري قبل كل شيء للنيب أن يظهـر يف زمـن   ٢٣أبدا

ت وبـادت،  تكون أوضاع دين األمة اليت أُرسل إليها قـد فسـد  
اليهود بأم غريوا معتقدام أو صاروا  ال يسعه اام �فاملسيح 

لصوصا وزناة ومقامرين وغري ذلك، أو تركوا التوراة وبدأوا العمل 
ـ بل أدىل بشهادة على أن الفريسيني وال ،بكتاب آخر ون كتبة جالس

                                                           

إال أن املطّلعني على تارخيهم ال جيهلون  ،إن النصارى يفتخرون بالكفارة كثريا ٢٣
كان بينهم بعض الصاحلني، إال أن سد  -حبسب زعمهم -سيحامل أنه قبل انتحار

املسيح املزعوم. فهل نسل الكفارة املوجود  سيئات النصارى قد ادم بعد انتحار
  يف أوروبا يشبه يف سلوكه أولئك الذين كانوا يتجولون مع املسيح؟ منه.
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 م   ، �موسى على كرسيكما مل يعترف اليهود أنفسـهم بـأ

لسرية وفاسدين. والدليل الثاين القوي على صـدق  أصبحوا سيئي ا
فحني نبحث عـن   ؛أي نيب أن يري مثاال عظيما لإلصالح الكامل

هذه األسوة يف حياة املسيح ونريد أن نالحظ ما هو اإلصالح الذي 
أحرزه، وكم من مئات األلوف أو األلوف من الناس تـابوا علـى   

حواريـا،   د اثين عشـر جنأننا صحيح  .يديه، فهذا اال أيضا خالٍ
لكننا حني ننظر إىل أعماهلم ترتعد األوصال ونبدي األسف علـى  

مث  ،عوا إخالصهم الكـبري حيث اد !هؤالء الناس من أي نوع كانوا
نظري يف العامل كله، فهل جيـدر    يسبق هلاة ملخبيثارتكبوا تصرفات 

٣٠بل م النيب الصادق واهلادي احلبيب للسفاكني مقاأن يسلِّ حبواري 
أن يلعن املسيح "بطرس"  ؟ فهل كان يليق بسيد احلواريني من الفضة

، هـل  أيام أخـرى قُدامه، ويسب مقتداه وجها لوجه ليعيش بعض 
كان خليقا باحلواريني أن يفترقوا ويتخذوا طريقهم عنـد اعتقـال   

وال يصربوا حلظة واحدة. هل من أمارات صدق الذين  �املسيح 
ـ وإخالصهم مـا أ عدام م احلبيب لإليلقى القبض على نبيه  هرظه

دة املخلوق قصصا ورفعـوه إىل  احلواريون؟! فبعد وفاته اخترع عب
م فتفاصيله مـا زالـت   السماء، غري أن اإلميان الذي أبدوه يف حيا

إن الدليل الذي يتحقق من مفهوم  ؛باختصار !موجودة يف األناجيل
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ه القرآن ، فلو مل يذكرالرسالة حبق نيب صادق، مل يتحقق حبق املسيح
مـن زمـرة األنبيـاء    لنعده سبيل لنا الكرمي ضمن األنبياء ملا كان 

ومتحرر مـن   إله أنه هو نفسه إله، وابن الذي علَّمهذا الصادقني، 
العبودية والطاعة، والذي كان عقله ومعرفته منحصرة يف أن النـاس  

هـذا   سيتخلصون من الذنوب بانتحاره، فهل ميكن أن نصف مثل
لكننا  ؟اإلنسان حلظةً واحدةً بالعاقل وبالسالك على الصراط املستقيم

حنمد اهللا على أن التعليم القرآين قد كشف علينا أن هـذه األمـور   
باطلة على ابن مرمي، ال يوجد للثالوث أي أثر يف اإلجنيل،  ها مكلّ

إىل  خدم حبق ألوف من الناس من آدمفتعبري ابن اهللا الشائع الذي است
 �األخري يف الكتب السابقة قد ورد يف اإلجنيل حبـق املسـيح   

إهلا بناء على ذلـك، مـع أن    بةُاحلعلت فج عل املسيحقبة، حىت ج
املسيح مل يدع األلوهية بنفسه قط، ومل يبد الرغبة قط يف االنتحار، 

أنه لو فعل ذلك لشطب امسه من سجلّ الصادقني،  �كما قال اهللا 
بأن هذا الكذب املخجل نشأ نتيجة احنراف  ينا االعتقادويصعب عل

أفكار احلواريني، ألنه حىت لو كان صحيحا ما ورد عنهم يف اإلجنيل 
كـانوا  خيطئون بسرعة، ال نستطيع أن نقبل أم سذَّجا بأم كانوا 

األفكار السخيفة.  هذه بذرةيف أيديهم  حيملونرغم صحبتهم لنيب 
احلقيقة كشف احلواشي املكتوبة على اإلجنيل ي غري أن إمعان النظر يف
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حضرة البولس الذي جلأ إىل املكر ملن األصلية أن كل هذا التالعب 
  العميق كاملكارين السياسيني. 

إن ابن مرمي الذي أخربنا عنه القـرآنُ الكـرمي كـان     ؛باختصار
يتمسك باهلدي األزيل واألبدي الذي حدد لبين آدم منـذ البـدء،   

وشبهات كثرية  شكوك ه يكفي الدليل القرآين حىت لو نشأتفلنبوت
  على نبوته من حيث اإلجنيل. والسالم على من اتبع اهلدى. 

  
  الراقم العبد املتواضع

 غالم أمحد
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 ترمجة غالف الطبعة األوىل للجزء الثاين من هذا الكتاب

  

�صتنِ انلَمبِيلٍوس نم هِملَيا عم كفَأُولَئ هظُلْم دعب �٢٤ر   
  

@æeŠÔÛa@‰ìã@ @
áÓ‰M@R@ @

  
   ١٨٩٥للشهور سبتمرب وأكتوبر ونوفمرب وديسمرب 

  ١٨٩٦ويناير وفرباير ومارس وإبريل 
  

  الراقم العبد املتواضع
  سراج احلق اجلمايل النعماينحممد 

  
  بقادياناإلسالم  ة ضياءنشرها احلكيم فضل الدين البهريوي يف مطبع

                                                           

٢٤
  ٤٢الشورى:   
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õaŠÔÜÛ@áèß@æýÇg@ @
نعلن بأسف أن عدد نور القرآن هذا قد صدر ضد شخص قد 

بدال من الكالم  �انتهج إطالق الشتائم على سيدنا وموالنا النيب 
النبيل اللطيف، وقد ألصق بطبعه اخلبيث، رد االفتراء على إمام 

ص طيب القلب اقشعر الطيبني وسيد املطهرين، ما إذا مسعها شخ
بدنه. فللرد على أمثال هؤالء الوقحني سليطي اللسان اضطررنا 
للتعامل معه بالعملة نفسها، هلذا نكشف على القراء أن اعتقادنا 

اعتقاد حسن جدا ونوقن بصدق القلب أنه كان نبيا  �باملسيح 
 - كما أخربنا القرآن الكرمي - صادقا من اهللا وكان حبيبه، ونؤمن بأنه

قد آمن لنجاته بصدق القلب والروح بسيدنا وموالنا حممد املصطفى 
. فنحن �، وكان خادما خملصا من مئات اخلدام لشريعة موسى �

مه أما يسوع الذي قد. نراعي احترامه حبسب مكانته من كل النواحي
من سواه من األولني النصارى الذي اد مجيع دععى األلوهية وكان ي

ها نني، أي كان يعدهم مرتكيب الذنوب اليت عقوبتواآلخرين ملعو
اللعنة، فنحن أيضا نرى مثل هذا الرجل شقيا يائسا من الرمحة اإلهلية، 

وحنن . الكرمي عن يسوع ذلك املسيء سليط اللسان فلم خيربنا القرآنُ
نتعجب من سلوك ذلك الرجل الذي آمن بأن اإلله ميكن أن ميوت 

سب األطهار الذين كانوا أفضل منه آالف وادعى بنفسه األلوهية و
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أما . فاملراد من يسوع يف كالمنا يسوع النصارى االفتراضي. املرات
ره القرآن فليست عبد اهللا املتواضع عيسى بن مرمي الذي كان نبيا وذكَ

الكلمات القاسية احلادة يف كالمنا موجهة إليه أبدا، وقد اختذنا هذا 
. ساوسة ملدة أربعني عاما على التوايلاملنهج بعد مساع شتائم الق
هم بالعميان وكفيفي البصر ينبغي وصفُن وبعض املشايخ السفهاء الذي

ال يتفوهون بشيء وال  املساكنييعذرون النصارى ويقولون إن هؤالء 
لكن ال يغينب عن البال أن السادة . أي إساءة �يسيئون إىل النيب 

ألول يف االستهزاء واإلساءة القساوسة يف احلقيقة حيتلّون املركز ا
وإلصاق الشتائم، فعندنا ذخرية من كتب القساوسة الذين شحنوا 

فمن أراد من املشايخ أن يراها فليأت هنا ، نصوصهم مبئات املسبات
جلدير باالنتباه أن القساوسة الذين يتخلون عن منهج او. ويشاهد

ا بأدب، أما الشتم يف املستقبل ويتكلمون باألدب فسوف نعاملهم أيض
اآلن فيهامجون يسوعهم بأنفسهم إذ ال يتورعون عن السب والشتم 
يف أي حال، وقد سئمنا من مساع ذلك. فإذا شتم املرء أبا أحد أفليس 

وإمنا  من حق املظلوم أن يسب أبا الشامت أيضا؟ أما ما قلناه فهو حق
  األعمال بالنيات. 

  العبد املتواضع غالم أمحد
٢٠/١٢/١٨٩٥  
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�  
  الْحمد ِهللا والسالم علَى عباده الَّذين اصطَفَى 

" جره فتحمدينة "أما بعد فليتضح أن القس فتح املسيح املعين يف 
يف حمافظة غورداسبور قد أرسل إلينا رسالة قذرة جدا وألصق فيها 

إىل استخدام مة الزنا باإلضافة  �بسيدنا وموالنا حممد املصطفى 
كلمات بذيئة جدا حبقه شتما وسبا؛ فرأيت من املناسب أن أنشر 
الرد على رسالته. وقد كتبنا هذا الكتيب على أمل أن يقرأه 

يستاءوا من كلماته، ألن هذا ال القساوسة بتأمل وأرجو أن 
األسلوب كله نتيجةٌ للكلمات القاسية مليان فتح املسيح ومسباته 

جدا، غري أننا نراعي قداسة املسيح يف كل حال، الشنيعة النجسة 
نا املسيح االفتراضي مقابل الكلمات احلادة لفتح املسيح وإمنا ذكر

قَ �هني، ألن هذا الغيب قد شتم النيب مكرنا، بشدة وآمل قلبنا وضاي
  :وهو هذاواآلن نكتب الرد على هذه الرسالة 
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ثري، غري سيادة القس، بعد ما وجب، أقول ليس عندي وقت ك
إىل أخي املولوي عبد الكرمي  أنين حني رأيت رسالتك اليت أرسلت

جليت هذه اليت هي قيد مبرك شخصيا رأيت من املناسب أن أبش
ك كثريا تذكَّر أنّ الة سوف تسر. والتأليف حىت ال تتكلف أكثر

قد ! فبسبب ألطافك اليت وجدت هذه املرة يف رسالتك بكثرة
أن أحصر نشر هذه الة يف الرد عليك، ولو مل  عقدت العزم على

فيها كثريا إىل النيب املقدس  تصلْ رسالتك هذه اليت أسأت� 
والسيدة عائشة الصديقة وسودة رضي اهللا عنهما، لكان من احملتمل 
أن يصدر املوضوع الذي جتهزنا لكتابته اآلن متأخرا؛ فمن لطفك 

ع أن يرضى عنك القساوسة أتوق. إين ين إىل ذلكالكبري أنك دفعت
أن يرفع منصبك قليال بعد ستغرب ن كثريا وليس من املواآلخر

صدور جملتنا هذه. يا سيادة القس، حنن نرثي على حالتك إذ كنت 
أنه ليس لك إملام حىت  عدمي احلظ يف اللغة العربية، غري أنك أثبت

.فحني  بالعلوم اليت هلا عالقة بسيطة بالدين مثل الطبيعة والطب
كتبت عن زواج السيدة عائشة الصديقة رضي اهللا عنها وذكرت أن 

ر أن ذكَ �ثبت أن النيب عمرها يومذاك كان تسع سنني، فأوال: مل ي
ذا اخلصوص. ـسنني، ومل ين عمرها تسع وال أنه زل أي وحي

بل هو مروي عن ؛ ثابت بالتواتر أن عمرها كان تسع سنني حتما
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قع أن العرب مل يكن لديهم نظام التقومي راوٍ واحد فقط. فالوا

ا أمرعامني أو ثالث أو زياد م أميني، وإن نقصبسيط نظرا  لكو
ألوضاعهم السائدة، مثلما ال يستطيع أغلبية األميني يف جمتمعنا أيضا 

حفظ فرمث لو سلّمنا افتراضا أن العمر كان حبسب . ع سننيق بض
لك لن يعترض على ذلك سنوات فقط، فمع ذ حساب دقيق تسع

سنثبت لك يف جملتنا . أي عالجله ال منلك ، أما األمحق فعاقل أي
هذه أن األطباء الباحثني املعاصرين قد أمجعوا على أن البنات ميكن 
أن يبلغن سن النضج حىت يف العام التاسع من عمرهن، بل هناك 

قد برهن احتمال وارد أن تلد الصبية يف العام السابع من عمرها، و
من خالل املشاهدات الكثرية، وحىت يف هذا البلد  على ذلك األطباُء

هناك مئات شهود العيان على أنه وجدت بنات قد ولدن يف الثامنة 
ست أو التاسعة، لكننا ال نأسف عليك وال ينبغي ذلك، ألنك ل

إذ ال تعرف حىت اآلن  أمحق أيضا من الطراز األولفقط بل ا تعصبم
الوضع يف ضوء ة تسن القوانني وفقا لطلب الشعب احلكومأن 

السائد يف اتمع وتقاليدهم، فال تتم فيها البحوث على شاكلة 
الفالسفة. أما ذكرك احلكومة اإلجنليزية مرارا، فصحيح متاما أننا 
نشكرها وننصح هلا ونظل هلا ناصحني ما دمنا أحياء، ومع ذلك ال 

ترب قوانينها مبنية على البحوث ن اخلطأ وال نعبريئة منعتربها 
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احلكيمة، وإمنا مبدأ سن القوانني مبين على كثرة اآلراء. إن احلكومة 
ال تتلقى أي وحي حىت تعترب معصومة عن اخلطأ يف سالقوانني ن .

فلو كانت القوانني خالية من األخطاء ملا كانت هناك حاجة 
نضج الفتيات بـ  دد سنة. ففي إجنلترا حرلتعديلها وتبديلها كل م

عاما، غري أن الفتيات يف البالد احلارة يبلغن سن النضح باكرا  ١٨
حبيث ال  كالوحي من السماءجدا. إذا كنت تعد قوانني الدولة 

احتمال فيها للخطأ، فنرجو أن ختربنا يف الرد على هذه الرسالة لكي 
حىت باختصار؛ إن احلكومة . خندمك قليال مبقارنة اإلجنيل بالقانون

زهة عن اخلطأ ـتؤكد يف إعالن بأن قوانينها أيضا منمل اآلن 
ذا واألغالط كالتوراة واإلجنيل، أما إذا كان قد بلغ ك أي إعالن

مث إذا كانت قوانني الدولة . املوضوع فنرجو أن ترسل لنا نسخة منه
رك هذه القوانني غري مصونة من اخلطأ مثل الكتب اإلهلية فإن ذكْ

غري أنك معذور يف . را إما دافعه التعصب أو احلمقمرارا وتكرا
ذلك، فإذا كانت احلكومة تثق بقوانينها فلماذا مل تعاقب األطباء 
الذين بينوا بعد حبوث طويلة مؤخرا يف أوروبا أن الفتاة ميكن أن 
تبلغ سن النضج يف عامها التاسع بل حىت يف السابع من عمرها؟ أما 

دم تقدمي أي نص من التوراة اعتراضك على تسع سنوات مع ع
واإلجنيل واالقتصار على قانون الدولة، فإمنا يدل على أنك مل تعد 
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تؤمن بالتوراة واإلجنيل، وإال كان حريا بك أن تذكر النص من 
التوراة أو اإلجنيل على حرمة الزواج من فتاة يف التاسعة من عمرها. 

سائل الكتب وإنه من الدجل يا سيادة القس، أنك استشهدت على م
اإلهلامية بقانون الدولة. إذا كانت مجيع بنود القانون احلكومي خالية 
من اخلطأ وهو مثل الكتب اإلهلامية بل أفضل منها فأسألك ما هي 
املعاملة اليت تتوقعها من احلكومة جتاه األنبياء الذين قتلوا مئات 

جداأللوف من األوالد الرضوا يف ع خالفا للقانون اإلجنليزي إن و
ل أمام احلكومة معتقَلني أولئك الذين قطفوا سنابل هذا الزمن؟ فلو مثَ

زهلا ـحقول اآلخرين وأكلوها فما هي العقوبات اليت عسى أن تن
مث أسألك عن الشخص الذي ؟ احلكومة فيهم ومن مسح هلم بذلك

رع إىل تناول مثرة التني، وثابت من اإلجنيل أن تلك الشجرة مل ه
ه بل كانت لغريه، لو قام ذا التصرف أمام احلكومة تكن ملكا ل

د له؟ كما ثبت من اإلجنيل أن اخلنازير فأي عقوبة تتوقع أن حتد
الكثرية اليت كانت متاع الغري وكان عددها حبسب زعم القس 

رين أنت ما هي العقوبة هلذا ؛ فأخبِكالرك ألفني قد أهلكها املسيح
في ذا القدر وأرجو أن ترسل الرد وأكتعقوبات؟ الفعل يف قانون ال

  يف كل حال لكي نطرح عليك أسئلة أخرى كثرية. 
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تسع من العمر  بأن مضاجعة فتاة تبلغاعتقادك أيها القس، إن 
أن  متاما، كان يقتضي منك اإلميانُ سنوات يف حكم الزنا خلاطئٌ

تشبثت ثبت هذا اخليال من اإلجنيل. لقد طردك اإلجنيل فتي بقدم
إن . تعصب الشيطاينجمرد الالشتائم هو مبعث مة. تذكّر أن احلكو

من افتراء الشياطني،  �إلصاق مة الفسق والفجور بالنيب املقدس 
ني ة جدا على النبيشنيعفقد افترى األشقياء الوقحون اخلبثاء افتراءات 

، ؛ إذ قد وصف هؤالء األجناس�واملسيح  �املقدسني أعين نبينا 
أنت، ووصفوا الثاين بابن  هما بالزاين كما فعلتم، أولَلعنة اهللا عليه

سو الطبع. عليك أن جتتنب هذا النوع من الزنا كما فعل اليهود جن
  االعتراضات. 

ها لكرب سنةَ لتطليق زوجته سود استعد �أما االعتراض بأن النيب 
وإن الذين نقلوا هذه الروايات مل . أصال وخالف احلقائق فهو خطأٌ

هذا عن أعرب  �النيب أن ثبتوا أمام أي شخص عوا أن ييستطي
أن وق ا وارد يف كتب احلديث املوثو كما هألمر الواقع القصد. فا

زعما منها  � كرب سنها أن يطلقها النيبنظرا ل نفسها خشيت سودةَ
ا مل تعد مرغوبا فيها وخشيتمبقتضى  �أن يكرهها النيب  أ

قد وجدت يف نفسها شيئا تكون  كما من احملتمل أنالبشرية، 
ن متوهيخافت أن يطلقها بسببه، ألن النساء يف مثل هذه األمور 
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٦١
قد قالت من تلقاء نفسها هلذا ن، الكثرية بطبعه وتساورهن الوساوس

يوم القيامة. فقد  �إا ال تريد شيئا إال أن تحشر ضمن أزواجه 
يمة) احلديث: (كتاب الول ١٤٠ورد يف كتاب نيل األوطار الصفحة 

 ولُ اللَّهسا رفَارِقَهأَنْ ي افَتخو تنأَس نيةَ حعمز تةُ بِندوقَالَت س
� اهورا... وهنم كةَ، فَقَبِلَ ذَلشائعي لموي ولَ اِهللا وهبتسا ري :

و يذمرالتورٍ وصنم نب يدعسو دعس (ناب) اضاقِ. قَالَ أَيزالر دبع
 تيشا خهلَى أَنع اتايوالر هذه تداروحِ: فَتي الْفَتظُ فافالْح

مل يبد يف احلقيقة أي  �الطَّلَاق. ويتضح من هذا احلديث أن النيب 
إىل كرب سنها ورسخت يف  رأي بل إن سودة نفسها اعتقدت نظرا

فرضنا جدال متجاهلني توارد هذه الروايات  قلبها هذه الفكرةُ. ولو
كان قد عقد العزم على أن يطلقها لكراهية  �وتظاهرها أن النيب 

طبيعية لكرب سنها فهذا أيضا ال عيب فيه، وال هو ينايف األخالق، 
األمر الذي تتوقف عليه عالقات  حصل لسبب ما فتور يفألنه إذا 

قوق الزوجية وتصرف أداء احلاملرء وزوجه ومل يقدر الرجل على 
  ال اعتراض عليه عند العقل.فلتقوى لمراعاةً 

بأنه لو كان يف عهد احلكومة اإلجنليزية إن تساؤلك سيادة القس، 
فليتضح ستعامله؟ احلكومة كيف كانت ف �مثل النيب  اليوم رجلٌ

لتباهت يف زمن هذه احلكومة ذلك الكونني سيد لو كان ه لك أن
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٦٢ 

حذائه كما كان قيصر الروم ض  وافتخرت احلكومة حبمل
فمن شقاوتك ووقاحتك أنك تسيء  ،����رسالته احتراما رد رؤية 

ها عدوذه احلكومة حبيث تعد عباد اهللا املقدسني. فهذه  ةَالظن
احلكومة حتترم األمراء املسلمني من الدرجة الدنيا، فالحظوا نصاهللا  ر

، لكن قيصرة اهلند دام ذلك السيد عبيد خان الذي ليس له مكانةُ
جمدها حتترمه. مث إن مسو ذلك اإلنسان املقدس الذي كان حائزا على 

أن امللوك كانوا خيرون مكانة مرموقة يف هذا العامل أيضا لدرجة 
احلكومة يف هذا الزمن لعاملت هذه  �، فلو كان على قدميه

إال  اإلنسانيةَ التواضع كاخلدام، فال يسع احلكومات جاللته مبنتهى
لو تيسرت : "ن قالأن تعظِّم وحتترم احلكومة اإلهلية. أال تعلم أن م

" قدميه لغسلت �بأن أعيش بصحبة ذلك النيب العظيم  يل السعادةُ
قباال من هذه احلكومة، ولقالت هذه احلكومة إشأنا و مل يكن أقلَّ

 فإذا أثبت لنا أن أي ثري. السعيدة ما قال قيصر الروم بل أكثر منه
 -�ما قاله قيصر الروم حبق النيب  �صغري قد قال حبق املسيح 

 -وهو حمفوظ إىل اآلن يف التاريخ الصحيح واألحاديث الصحيحة
فسأقدم لك فورا ألف روبية جائزةً، أما إذا مل تقدر على اإلثبات 
فاملوت خري لك من حياة الذلة هذه، ذلك ألننا قد أثبتنا أن قيصر 

احلكومة السامية درجةً، بل مل يكن يف زمنه الروم كان يساوي هذه 
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٦٣
لم ترتقِ إىل هذه فبينما حكومتنا هذه ، قوة يف هذا العامل تنافسه أي

، متحسرافإذا كان قيصر مع كونه إمرباطورا عظيما يقول . املرتبة
فهل  ،لغسل قدميه املباركتني �جاللته عند بأنه لو تيسر له احلضور 

إنين أقول بتحد، ؟ تنال حظا أقل منه ذه احلكومة أنا كان جدير
ي ن هذه احلكومة أيضا لو كانت يف زمنه لرأت يف اخلرور على قدمإ

فخرا هلا، ألن هذه احلكومة ال تكفر  �ذلك اإلمرباطور الروحاين 
باهللا الذي ال يساوي اإلنسانُ أمام قدراته دودةً ميتة. وقد مسعنا من 

أدام اهللا جمدها، حتب اإلسالم يف مصدر ثقة، أن ملكتنا قيصرة اهلند 
، وأا تتعلم اللغة �احلقيقة وتكن يف قلبها تعظيما كبريا للنيب 

قد  وبعد مساع هذه املدائح هلا كنت. مسلمعامل األردية أيضا من 
أرسلت فمن اخلطأ . فيها امللكة املعظمة إىل اإلسالم هلا رسالة دعوت

سافل  -تعرف املراتب اليت -ك هذه احلكومةَالفادح اعتبار كقس
والدولة يرزقه الفراسة والعقل  امللك �اهللا من يرزقه ومنحط. إن 

احلكومة جتاه من ادعى يف تصرف عن  سأل أحده إذا ، غري أناأيض
، فجواب ذلك أن هذه إله أو ابن بأنه إلهبالد هذه احلكومة 

فظه يف حتو مه ألي طبيب ملعاجلة دماغه، أاحلكومة املشفقة ستسلِّ
اجتمع فيها الكثري من أمثاله  اليت قد (مصحة اانني)الكبرية الدار 

  يف الهور. 
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يف  ����خامت النبيني وبني  � املسيحبني  املقارنةحني جنري 
 ى هلما الرعبمعاملة احلكومة اليت عاشا فيها وكيف جتلّكيفية 

ال  �ح اإلهلي ونزل هلما التأييد اإلهلي فنضطر لإلقرار بأن املسي
تتوفر فيه مقومات النبوة ناهيك عن األلوهية باملقارنة مع النيب 

الرسائل إىل امللوك  � رسل النيب. فحني أَ�املقدس خامت األنبياء 
إنين اآلن مأخوذ يف براثن النصارى، ليت : قال قيصر الروم متحسرا

مدعاة لفخري  �يل فرصة للخروج من هنا فأعترب احلضور عنده 
ولغسلت امللك اخلبيث وجنس القلب أما يه كالعبيد األرقاء، قدم

غضبا منه،  �أرسل اجلنود العتقاله فقد كسرى حاكم إيران 
عليهم  �قد أُمرنا باعتقالك، فعرض : فوصلوا إليه مساء وقالوا له

قوهلم الوقح، حيث كان جيلس يف املسجد دون أن يهتم ب اإلسالم
يرجتفان من الرعب الرباين  مع عدد من أصحابه، فبدأ الرسوالن

كشجرة اخليزران وقاال له أخريا: ماذا تقول حضرتك خبصوص 
 على  �أوامر إهلنا باعتقالك لننقل له اجلواب؟ فقال هلما النيب سأرد
، إن الذي �ذلك غدا، فحني جاءاه صباح اليوم التايل قال هلما 

تيه املوت تصفونه إهلا ليس إهلا حقا بل اإلله احلق هو من ال يأ
والفناء، أما إهلكم هذا فقد قُتل ليلة األمس، إذ قد سلط عليه إهلي 
احلق ابنه شريويه، فقد قُتل ليلة األمس على يديه، وهذا هو جوايب. 
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ة فربؤيتها آمن به ألوف مؤلفة من سكان تلك عظيمكانت معجزة 

لة تل يف احلقيقة يف الليالبالد ألن كسرى أي خسرو برويز كان قد قُ
يف ن هذا التصريح ليس كأمور واردة أواجلدير باالنتباه . نفسها

اإلجنيل اليت ال أصل هلا وال حقيقة. بل هو ثابت من األحاديث 
 األعداء، فقد سجل هذه القصةَ الصحيحة والشواهد التارخيية وإقرارِ

عند ملوكه  �أما عزة املسيح . يف كتابه" ديفون بورت"
األوراق اليت ال يزال يضم اإلجنيل  ! ولعلاملعاصرين فال ختفى عليك
س أمرمني  �ر بيالطُس باعتقال املسيح ورد فيها أن هريودكا

فده األلوهية أي ومكث يف السجن امللكي مدة من الزمن، فلم ت
ك يف حقه أنه لو تيسر له العيشفائدة ومل يقل أي مل بصحبته لعد 

طس لليهود؛ أفهذه هي مه بيالبل قد سلَّة. فخرمغَسل قدميه 
فاملقارنة أيضا عجيبة إذ يتعرض شخصان ألحداث مماثلة ؟! األلوهية

ميتاز عن اآلخر من حيث النتيجة، فالعتقال أحدمها  لكن أحدمها
اغتاظ املتكرب اجلبار بوساوس الشيطان لكنه أخريا تعرض للّعنة اإلهلية 

ه رفعالذي ا الثاين أم. تل على يدي ابنه مبنتهى الذلة واهلوانإذ قد قُ
قد اعتقل فعال ف -دعاويه األصليةمتجاهلني  -املغالون إىل السماء

خرى حبراسة الشرطة أعلى أرض الواقع، وأدين ونقل من مدينة إىل 
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٦٦ 

غريبة... فاملؤسف أن هذه العقائد السخيفة توجد يف حالة الظاملة يف 
  زمن التقدم العقلي، يا للخجل! 

ورد أن قيصر الروم متىن أن لو استطاع  يف أي كتاب: وإن قلت
لوصله وغسل قدميه كخادم بسيط،  �الوصول إىل ذلك املقدس 

فأقدم لك نص صحيح البخاري الذي هو أصح الكتب بعد كتاب 
 ولَم ارِجخ هأَن لَمأَع تكُن قَداهللا فاقرأْه بفتح العينني قليال وهو "و

م، فَلَو أَني أَعلَم أَني أَخلُص إِلَيه لَتجشمت لقَاَءه، أَكُن أَظُن أَنه منكُ
يهمقَد نع لْتسلَغ هدنع تكُن لَوفاآلن إذا كان عندك شيء ٢٥و ."

 للمسيح مثل هذا التعظيم على لسان أي من الغرية واحلياء فأثبِت
. وليس من الضروري نقدا ملك معاصر له، واستلم منا ألف روبية

أن تقدم ذلك النص من اإلجنيل حصرا بل ميكن أن تقدم أي ورق 
مرمي يف الزبالة. وإنْ مل يكن عن ملك أو زعيم فعليك أن تقدم 

صغري. وتذكّر أنك لن تقدر على ذلك، فهذا  أي حاكمعلى األقل 
العذاب أيضا ال يقل عن عذاب جهنم حبيث انقلبت عليك القضية 

ا بنفسك، فواها لك، واها لك، واها لك، ما أعظمك من اليت أثر
  قس!

                                                           

٢٥
  صحيح البخاري، كتاب بدء الوحي 
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٦٧
املسيح يف نظرك؟ فلم يكن سوى أكول وشريب، ومل فما سرية  

يكن ناسكا وال عابدا ومل يكن يعبد احلق وكان متكربا أنانيا 
ومدعي األلوهية. لكنه قد سبقه كثري من مدعي األلوهية وأحدهم 

يف احلقيقة بعيدا عن كان يف مصر. عليك أن تثبت أخالقه 
االدعاءات لتتبني احلقيقة. فمجرد أقوال أحد ال تندرج يف أخالقه. 
أنت تعترض أن املرتدين السفاكني الذين كانوا قد استحقّوا العقاب 
على تصرفام قد قُتلوا بال هوادة ولكنك نسيت أن أنبياء بين 

ثنني فقط إسرائيل أيضاً مل يتورعوا عن قتل الرضع وليس واحدا أو ا
هل ترفض نبوم أو  بل وصل العدد ملئات األلوف. اآلن أخربين

أو كان اهللا يف زمن  �تزعم أن كل ذلك مل يكن بأمر من اهللا 
  ؟ �غري الذي كان يف زمن سيدنا حممد املصطفى  �موسى 

أيها القس الظامل، استحِ قليال، ستواجه املوت أخريا، فلن يسأل 
نك بل سوف يبطَش بك على أعمالك ولن املسيح املسكني بدال ع

. أيها السفيه، إنك تنظر القَذى يف عني أخيك وأما �يسألَ هو 
  اخلشبة اليت يف عينك فال تفطن هلا، يا لَلعيون اليت ال تبصر ا!             

ماذا نقول يف نكاح زينب الذي عددته من الزنا بغري حق إال  
ئ الباطن خيطئ دوما، وإن مل إن سيكما يقول املثل الفارسي: "
  خيطئ فهذا حيدث خطأ منه." 
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أيها الشقي، إن عقد القران على مطلّقة املتبنى ليس من الزنا يف 
شيء، فاملرء ال يصبح ابنا ألحد وال أبا ألحد وال أما مبجرد اإلعالن 
 علي باللسان. فمثال إذا قال مسيحي لزوجته عند الغضب: أنت

ستكون حراما عليه ويقع الطالق؟ كال بل سيظل  كظهر أمي، فهل
فمن قال ال جيوز تطليق املرأة إال إذا  جيامع "أمه" نفسها كاملعتاد.

ا أو ابنا ا أو أبأم أحد دع ارتكبت الزنا، فقد اعترف بلسانه أنَّ
دت عذا إن الطالق يقع إ: وإال لقال. باللسان فقط ال يعين شيئا

مبا مل يكن املسيح حائزا على الدرجة نفسها من ا، ورالزوجة أم
العقل الذي حبوزة "فتح املسيح"، فقد صار من الالزم عليك أن 

زوجته فيقع الطالق، أو  تربهن من اإلجنيل على أنه إذا ظاهر املرُء
اعترب تعليم مسيحك ناقصا، أو قدم الشواهد من الكتاب املقدس أن 

احلقيقي، وإن مل تقدر على تقدمي املتبىن يكسب حق اإلرث كاالبن 
فقد . اإلثبات فماذا نقول يف حقك سوى لعنة اهللا على الكاذبني

هار ألنه مل يقل يف أي موضع من اإلجنيل أن بظ لعنك املسيح أيضا
املرء زوجتور الثالثة م، وأنت تعلم أن كل هذه األه يقع الطالق

ار فال يصبح املتبىن إذا كانت الزوجة ال تصبح أما بالظه. فمتشاة
فاقبل شهادة  أبا، إن كان عندك شيء من احلياء ا وال املرُءأيضا ابن
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على أسئلتنا، واعلم أنك لن تستطيع الرد، حىت  رد بشيءأو  املسيح
  . ألنك كاذب واملسيح بريء منكالتفكري، لو قضى عليك 

ء أما وسوستك الشيطانية أن الصلوات األربع قد قُضيت كلها أثنا
حفر اخلندق، فهذا يفضحك يف قدرتك العلمية إذ قد استخدمت 

القضاء ال فكلمة أيها الغيب، القضاء يعين أداء الصالة، . كلمة القضاء
قد : الصالة لسبب فيقال أحد الصالة أبدا. إذا مل يصلِّ كترتفيد 

فاتته الصالة، وهلذا كنا قد نشرنا إعالن مخسة آالف روبية ألنا 
يعترضون " أيضا القضاء"ن السفهاء الذين ال يعرفون معىن الحظنا أ

على اإلسالم! فكيف للسفيه الذي ال جييد استخدام التعابري يف حملها 
أن يعترض على األمور الدقيقة؟! أما مجع الصلوات األربع مبناسبة 

ا على هذه الوسوسة النامجة عن احلمق إن اهللا حفر اخلندق فنقول رد
وشدة  أي ليس يف الدين قسوةٌ ٢٦الدين من حرجيقول ليس يف  �

مر جبمع الصلوات وقَصرها عند الطوارئ لذا قد أَ. تسبب هالك املرء
ذه واملشاكل والباليا، مع ذلك ال جند ذكر مج ع أربع صلوات

املناسبة يف أي كتاب موثوق به من كتب احلديث، بل قد ورد يف 
أي فقط واحدة أن صالة  -شرح صحيح البخاري -فتح الباري

                                                           

٢٦
 :(احلج �وما جعلَ علَيكُم في الدينِ من حرجٍ�ة إىل اآلية: لعل يف ذلك إشار  

٧٩(   .  
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لو كنت جالسا أمامنا اآلن . العصر صلِّيت متأخرة قليال عن موعدها
لسألناك هل الرواية املتفق عليها تفيد بأن الصلوات األربع فاتت. 

ها شرعا أي الظهر والعصر واملغرب فالصلوات األربع جيوز مجع
ليت الظهر والعصر أجل، قد ورد يف رواية ضعيفة أنه ص. والعشاء

ملغرب والعشاء مجعا، لكن األحاديث الصحيحة األخرى تفندها وا
وإمنا ثابت أن العصر صليت متأخرة قليال. إنك عدمي احلظ من اللغة 

 نا لنضع أمامك الكتبلْتعال إىل قاديان وقابِجهول. العربية و
اخلجل ما حىت لو كان مواجهةَ  ض املفتري الكذاب لعقوبةليتعر

  حيون. تل هؤالء ال يسعلى األقل، وإن كان أمثا
فهل من الصواب أكلُ احلواريني األجلّاء املتاع املسروق أمام 

لِّمسيحكم؟ أعين قطف السنابل من حقل غريهم. أما إذا صيت 
صالة العصر متأخرة قليال عن موعدها عند اخلطر أثناء املعركة مع 

الكفار، فإمنا أُخإحدى  رتخرى عند األ العبادتني وقُدمت
حقوق النفس واألمة  ر وصيانةع هجوم الكفار اخلط، ملنتماعهمااج

ذا ا. والبلد حبق تصرف كلِّلوقد قامن جاء بالشريعة وكان ه م
وما ينطق عنِ � �يقول اهللا ، متفقا متاما مع مشيئة القرآن الكرمي
 إن زمن النيب زمن نزول. �٢٧الْهوى * إِنْ هو إِلَّا وحي يوحى

                                                           

٢٧
  ٥-٤النجم:   
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٧١
عترب الشريعةُالشريعة وإمنا ت من األعمال، وإال  ما يقوم به النيب

األعمال اليت ارتكبها املسيح خمالفا التوراة لدرجة أنه مل يبالِ ف
بالسبت ومل يغسل يديه عند تناول الطعام جتعله من ارمني، نرجو 
أن تثبتوا لنا كل ذلك من التوراة. كان املسيح قد وصف بطرس 

  احلواريني؟ زمرة يف وأبقاه فلماذا نسي قوله فيما بعد،  بالشيطان
أن الزواج من النساء الكثريات وامتالك اإلماء الكثرية  مث اعترضت

أيها السفيه، أال تتذكر نساء النيب داود الذي . من الفسق والفجور
فهل ظل يزين طول عمره، وهل لذلك ؟ مدحه الكتاب املقدس

الطيبة اليت عليها مداركم؟ فاهللا الذي املمارس للحرام هذه الذرية 
عاتب داود يف زوجة أوريا هل ظلّ غافال عن جرمية داود هذه (أي 
التعدد) اليت ظلّ عليها حىت وفاته؟ بل قد هيأ اهللا لتدفئة صدره فتاةً 
أخرى أيضا، وإن إهلك شاهد على أن داود معصوم فيما عدا قصة 

ا كانت كثرة الزوجات سيئة أوريا. فهل ميكن أن يقبل عاقل أنه إذ
الذين حيتلون املركز األول  -يف نظر اهللا، فلم ملْ يعاتب أنبياء إسرائيل

فمن ؟ على هذه الفعلة النكراء وال مرة واحدة -يف تعدد الزوجات
الذي  �ل النيب املقدس أقبح الوقاحة أن تعترض خبثا وفتنة على فع

يا أسفا على هؤالء . ه اهللاهللا السابقون ومل يستنكر أنبياُءقام به 
الذين خلعوا احلياء لدرجة أم ال يفكرون أنه إذا كان الزواج من 
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٧٢ 

 عدالزنا فإن الوالدة الطاهرة للمسيح الذي هو من أكثر من واحدة ي
ض ألشنع شبهة. فممن ساللة داود ستتعرثبت أن جدته ن سوف ي

  الكربى كانت الزوجة األوىل لداود. 
بذكر اسم السيدة عائشة الصديقة رضي اهللا  مث إنك اعترضت

هلا ومص اللسان كان خمالفا للشريعة،  �عنها، أن مالمسة النيب 
نبكي على هذا التعصب اخلبيث؟ أيها السفيه إن كل هذه فحت ام

األمور من احلالل يف النكاح الشرعي، فما هذا االعتراض؟ أال 
من ت ليسفالعنة أما  من صفات اإلنسان احملمودة، تعرف أن الرجولة

الصفات احلميدة، مثل البكم والصمم. غري أن االعتراض الكبري أن 
عاشرة اململ يستطع أن يترك أي أسوة حسنة يف حسن  �املسيح 

الصادقة والكاملة مع الزوجات لكونه حمروما من أمسى صفات 
عن جادة االعتدال ن هلذا فإن نساء أوروبا احنرف، الرجل هذه

أخريا الفسق والفجور  رية املخجلة جدا وارتكنباحلت ستغالم
  ارتكابا ال جيدر بالذِّكر. 

إن حب الزوجات ومالطفتهن من الفطرة اإلنسانية  أيها السفيه،
مجيع أسباب حسن املعاشرة ميزة اإلنسان  طفها الطيبة، واختاذَاوعو

عليه الصالة فقد اختذها مؤسس اإلسالم . الطبيعية واالضطرارية
، أما املسيح فترك هذا جلماعتهم أسوة يف ذلك أيضا وقد والسالم
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 النقص يف ملفوظاته وأعماله بسبب تعليمه الناقص. ولكن ملا كان

مقتضى الطبيعة فقد اضطرت أوروبا واملسيحيون بأنفسهم ذلك من 
لسيف سبيل القوانني  نهذه ا ظوا أنتم بأنفسكم إنصافذلك. الح

البلد بأسره إىل بيت دعارة  لَامسة، وحتواخلالعة القذرة السوداء الد
يف احلدائق  آالف مؤلفة من الرجال والنساء اجلنس جنس، وممارسةَ

يف وضح النهار كالكالب، وتضجرهم " هايد"العامة مثل حديقة 
أخريا متضايقني من هذا التحرر غري الشرعي، وسن قانون الطالق 

لوجوه لسنني طويلة؛ ما اد ادسوابعد تعرضهم ألعمال الديوثية و
الذي أدى إىل ذلك كله؟ فهل هذه نتيجة أسوة ذلك القدوس املطهر 

؟ يف املعاشرة الذي تعترض عليه خلبثك الباطين �املزكي النيب األمي 
أم هي تأثري ة العفنة الساماألجواُء البالد اإلسالمية هل تالحظ يف 

لالئق واملخالف تعليم كتاب اإلجنيل البولسي الناقص جدا وغري ا
ونة يوم الدينتصور مشهد للفطرة، فاجثُ اآلن على ركبتيك و

   ه.تأمل فيو
لعلك فكرت يف الرد على االعتراض الوارد على سلوك جدات 
املسيح، أما حنن فقد فكرنا كثريا ومل جند حىت اآلن أي رد مناسب. 

نا ر أنهذا الذي جداته أحرزن هذا الكمال! تذكَّ ما أعظمه من إله
وسنريك  -حبسب قولك أنت -كتابا كأبطال املعركةسنكتب 
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٧٤ 

جاهل يتخذ البشر إهلا  إنّ هزمية ضالّ. شأفة الوساوس كيف نقطع
ليست إجنازا، لكن أرجو أن تكتب الرد بالضرورة على بعض 

ا ـها، وال تناألمور اليت كتبتزعج من هذه الكلمات اليت كتبناها أل
فحني امت سيد املطهرين النيب . كوردت يف حملها، وتالئم وضع

بالزنا مع جهلك وكونك عدمي العلم فإمنا كان الرد على ذلك  �
الكذب النجس واالفتراء ما قد مسعت. لقد حاولنا كثريا أن تكونوا 

لكنكم ال تقبلون وجترحون قلوب أهل اإلسالم ، واطيبني وال تسب
عي أنه إله مع بغري حق، أنتم ال تعرفون أن ذلك اجلاهل الذي يد

خروجه من بطن امرأة أسوأ يف نظرنا من كل زان، لو كنتم 
بأدب واحترام، فقد ورد  �ناصحني للمسيح لذكرمت نبينا املقدس 

عن سب اآلباء، فقال الصحابة: هل  �يف حديث صحيح ي النيب 
: بلى، عندما يسب أحدكم أبا اآلخر فريد �أحد يسب أباه؟ فقال 

  ٢٨د الساب، ففي هذه احلالة يعد نفسه ساب أبيه.اآلخر بسب وال
مثل ذلك تريدون أن يساَء إىل إهلكم الباطل السخيف جدا. اآلن 
نرسل إليك هذه الرسالة إخطارا وإبالغا أنك إذا تفوهت مبثل هذه 

                                                           

٢٨
: "إِنَّ من أَكْبرِ الْكَبائرِ أَنْ �نص احلديث املشار إليه هو: قال رسول اهللا   

لرجلُ والديه؟ قَالَ: "يسب يلْعن الرجلُ والديه". قيلَ: يا رسولَ اِهللا، وكَيف يلْعن ا
 ."هأُم بسيو اهأَب بسلِ فَيجا الرلُ أَبج(من املترجم)البخاري، كتاب األدب). (الر  
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٧٥
مة أي  �الكلمات البذيئة واخلبيثة مرة أخرى وألصقت بالنيب 

كل ألوهيته تردى لزائف حبيث تإهلك اخليايل وانفضح خبيثة فسوف 
           الذلة. مزبلة يف 

بالزنا وتؤذينا  �أيها الشقي، أتتهم يف رسالتك سيد األنبياء 
حنن ال نتوجه إىل أي حمكمة ولن نتوجه، ؟ فاسقا وفاجرا �صفه بو

ن مثل هذه األقوال اخلبيثة واتق رتدع عوإمنا نفهمك للمستقبل أن ت
غري صورة باب سبللاملسيح أيضا عرض وال ت ،اهللا الذي ترجع إليه

ه من سوء سيقال نفس �فكل ما ستقول حبق النيب املقدس ة، مباشر
الذي مل  -غري أننا نعد ذلك املسيح الصادق، حبق مسيحكم اخليايل

يدعِ قط بأنه إله أو ابن إله وتنبأ ببعثة سيدنا حممد املصطفى وأمحد 
والصاحلني األجالء الطيبني ونؤمن  من املقدسني -ن بهوآم �اتىب 

  به.
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٧٦ 

âý�fiÛ@Š�mŠßc@ƒíb’ß@ñb�aìß< <

إن سادة مشايخ أمرتسر الذين ال يتجاوز عددهم ستة أو سبعة 
أعين املولوي عبد اجلبار الغزنوي واملولوي ثناء اهللا األمرتسري 
واملولوي غالم رسول األمرتسري، واملولوي أمحد اهللا وغريهم، 

إىل احلكومة بقصد فع التوقيع على الطلب الذي سرياعترضوا على 
من قانون عقوبات اهلند، واملوافقة على شرطني،  ٢٩٨توسيع البند 

الشرس وأثبتوا مبعارضتهم دون مربر كم هم يناصبون اإلسالم العداَء 
أن عامة املسلمني قد  ن مصاحل اإلسالم بشدة، ولقد مسعتدوويعا

الموهم. من ول هذا وكثريون لعنوهم تأملوا كثريا من تصرفهم الباط
أي نوع هم أولئك املشايخ واملسلمون الذين بسبب نزاعهم الداخلي 

ومناسب جدا، والذي قومي و الشخصي أعرضوا عن مكتوب سوي
كان سيجلب اخلري لإلسالم والذي كان سيمنع اآلريني البذيئني 

هم وشتمه وإلصاق الت �والقساوسة من سب نبينا خامت الرسل 
الباطلة به يف املستقبل؟ ويبدو من إعالن املشايخ أم ال يرون 
للقساوسة واآلريني أي ذنب يف السب والشتم واإلساءة إىل الدين، 

ويتهمون هذا العبد كبارهم أوال املتواضع بأين قد شتمت ،وإمنا رد 
فهذا االفتراء إذا كان خفيا وجديرا ! على ذلك أولئك الطيبون

حضناه بالتفصيل واإلسهاب، لكن مب نرد على الكذبة بالتدبر لد
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٧٧
السافرة اليت ال خيالطها مثقال ذرة من الصدق؟ فنحن يف حرية؛ مب 

  من التعصب؟ ا إحلادا أم شقاوة أم جنون :نسمي هذا الكذب الشنيع
البنجاب ويف اهلند  من ذا الذي ال يعلم أن هذه االعتداءات بدأت

على سيدنا وموالنا  طلقتر، فقد أُعاما على أقل تقدي ٤٥قبل 
خامت األنبياء سيد املطهرين أفضل األولني واآلخرين حممد املصطفى 

� شتائمللسخرية واالستهزاء بغري  عل القرآن الكرمي عرضةً، وج
حق واستمسيئة مل يستخدمها أحد قط ضد  خدمت ضدمها كلمات

املسيئة عند  ذل الناس يف العامل، ومل يتوقف عدد هذه الكتبرأ
حد أو اثنني فقط بل قد بلغ عددها ألوفا مؤلفة، وإن الذي ال وا

بعد االطالع على  �ه املقدس يبدي أي غرية هللا جل شأنه ورسول
مضمون هذه الكتب فهو ملعون وليس شيخا، وهو حيوان جنس ال 

  إنسان.
لِّفت قبل بلوغي وال يغينب عن البال أن كثريا من هذه الكتب قد أُ

ثبت أن ما دفع إىل تأليف هذه النضج وال أحد يستطيع أن يسن 
فثار القس  �مسلم آخر كان قد سب املسيح  أو أيين الكتب أن

فندل وصفدر علي والقس اكر داس وعماد الدين والقس "وليمس 
ريواري"، فألَّفوا تلك الكتب اليت لو جها يف معت شتائمها وإساءات

ئة جملد.كذلك ال أحد يقدر على أن كتاب لبلغ عدد جملداته ما
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٧٨ 

يثبت أن السباب والشتائم واإلساءات اليت ألصقها البانديت ديانند 
اإلسالم  ودينِ �يف كتابه ستيارـ بركاش بسيدنا وموالنا النيب 

اليت ما زال الكتب القذرة فإن كذلك . كانت بسبب إثارة من قبلنا
آلن ليس سببها احلقيقي أبدا إىل اا ليكهرام وغريه من اآلريني ينشرو

إذا كتبنا احلقيقة أنا بل . الفيداالصلحاء الذين نزل عليهم أننا شتمنا 
شيئا عن الفيدا يف "الرباهني األمحدية"، فقد كتبناه مبنتهى األدب 

ستيارـ بركاش" "يف كتابه " ديانند"وكتبنا ذلك حني كان 
 املراد" إندرمن"و اللدهيانوي يف كُتبه و"كنهيا لعل الكهـ دهاري"

، �آبادي يف مؤلفاته النجسة قد ألصقوا آالف الشتائم بالنيب 
العميان شرت، وكان بعض املسلمني األشقياء ووكانت كتبهم قد ن

لكننا مع ، هزئ باإلسالم أشد استهزاءقد اعتنقوا الديانة اآلرية، واست
رح ج نا قديف الرباهني األمحدية، وإن كان قلبدب ذلك راعينا األ

أوذينا أشد إيذاء لكننا مع ذلك مل نسلك يف كتابنا مسلك وكثريا 
نا القصص الصحيحة يف حملها فقط، كيف وقد بي، الزور والقسوة

الفيدا مقابل شتائم الصلحاَء الذين نزل عليهم  كان ميكننا أن نسب
الصلحاء الذين كان ألولئك هل اآلريني؟ فنحن حىت اآلن ال نعرف 

وأين كانوا ويف أي مدينة  وجود حقيقي أم ال؟ الفيدا أينزل عليهم 
م ومكانوا يقيمون وما سرية حيامأسلوب  نوع كان ن أي؛ حيا
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فنحن ما زلنا نشك ؟ ففي هذه احلالة كيف ميكننا أن نعترض عليهم

اجنو" و"وايو" "يف وجودهم وشخصيام حىت اآلن، وإمنا نعتقد أن 
الفيدا إمنا الصلحاَء الذين نزل عليهم ون عدوغريهم الذين ي "و"أدت

فلو كانوا يف . ؤالءيس لنا أي إملام هي أمساء افتراضية وخيالية، إذ ل
في حيام حتما، ويبدو لنا أن مؤلِّ تبت سريةُلكُا احلقيقة أشخاص

وأىن لنا أبوابه، الفيدا هم أشخاص قد ذكرت أمساؤهم يف مستهل 
الفيدا جمهويل اهلوية ومفقودي عليهم  الصلحاء الذين نزل أن نسب

فوا منا السب والشتم، غري أن أعداءنا ألَّوإن اإلسالم مل يعلّ؟ اخلرب
الكتب الزاخرة بالسباب والشتائم بكثرة بغري حق ودون مربر، ولو 

ارتفاعها ألف قدم حتما. ومل يتوقفوا بلغ ضع بعضها فوق بعض لو
تصدر آالف الدوريات  بعد عن إصدار مثل هذه الكتب، فكل شهر

والكتب واجلرائد املليئة بالشتائم واإلساءات، إمنا نتأسف على حالة 
ال بأس، فليحدث ما قد حيدث وال : هؤالء املشايخ الذين يقولون

داعي لالنزعاج. بينما إذا سب أحد هم كما يسب نبينا احلبيب أم
مد املصطفى ق بسيد الرسل حملصاليت ت لصق بأبيهم التهمةَأو أَ �
كال بل لوصلوا فورا  فهل سيبقون ساكتني ويلزمون الصمت؟ �

إىل احملكمة وبذلوا قدر ما يستطيعون من جهود لينال مثل هذا 
وكرامته عدمية  �غري أن عرض النيب املستحقة. الشامت عقوبته 
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أنه قد نشر ستون مليون كتاب  . من املؤسف حقاالقيمة يف نظرهم
وال حدود ، ا لهإىل اإلسالم ورد األعداء إساءةًبل  اآلن من قحىت

ال حرج وال داعي للقلق يقولون:  هؤالء، وال يزال للسب والشتم
فليحدث ما حيدث! تكاد السماوات يتفطرن من هذا السباب، أما 
هؤالء املشايخ فال يبالون بذلك، ويقولون ال داعي للقلق وال حرج 

 قد ارتد. فكارهم اإلسالمية!فتعسا النتمائهم هذا إىل اإلسالم وأ
مؤلفة من املسلمني بسماع هذه البهتانات الباطلة، لكن هؤالء  ألوف

ذا . يا إهلي، ملاسنِوللتدبري احليرون أنه ال حاجة ملنع هذه الظاهرة 
ستوعب قد تعامى هؤالء؟ ال أرى أي سبب لصمم الناس، ال أكاد أ

قلوم  ، اشف�صطفى ذلك. يا أيها اإلله القادر ويا حامي دين امل
م البصر فأنت تفعل ما تريد وال شيء  من اجلذام وهبلعيو

  مستحيل عليك، إنا توكلنا على رمحتك؛ فأنت الكرمي القادر. 
وا زعمامسعوا أعجوبة أخرى وهي أن هؤالء ، أيها القراء األعزاء

ن الذي مبوجبه ل -ستصدار مثل هذا القانونالسعي الن أ يف إعالم
 دين غريه على أمر يوجد يف دينهإىل  ضااعترحد على توجيه أ يقدر
مؤاخذم. أيها املشايخ الظاملون، حنن بقصد  إمنا هو -أيضا

نتانكم طمئنكم بأنا لن نرفع ضدكم أي قضية بسبب كذبكم و
حىت نغادر هذا العامل، لكن باهللا عليكم ال تظلموا اإلسالم 
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ع االعتراضات اليت تثار ضد خبياناتكم. فمن متام الصدق أن مجي
د على كتبهم أيضا، والواضح اإلسالم من قبل النصارى وغريهم ترِ

نه إذا كان هناك خوف من القانون فسوف ختتفي هذه أ
اليت هي موجودة سلفا فسوف تنكشف أما االعتراضات مستقبال، 

ذا األسلوب حقيقتيتمكن اجلميع من سها ويفتضحون يف ذلك، و
املضيء، وتندثر أعمال املكارين اخلادعني. األغر سالم رؤية وجه اإل

وا اإلحلاد واتقوا الذي غضبه نارأكول.    فال تكتموا احلق وال تتبن  
كم كيف لكم أن توقِّعوا على هذا إىل مسعي أيضا قولُى ولقد تناه

م. فبمالطلب إذ تواجهون خجال كبريا من قضية عبد اهللا آ  نرد
ل: لقد واجهتم فعال خجال كبريا بصدد النبوءة على ذلك سوى القو

عن آم إذ مل يبق لكم أي شرف، فنحن نقبل أن من متام الصحة 
جل كبري، غري أننا إىل اآلن ال خبأن هذه النبوءة فضحتكم وأصابتكم 

أحداث يف تأمل بالنعرف سبب هذه الفضيحة واخلجل، إال أنه يتبني 
  ال ثالث هلما. نيبذا اخلجل سبهلكم أن عنادوالنبوءة 

ق آم صدشديدة إذ قد ة دمة قلبي) أوهلما أنكم تعرضتم لص١(
إعراضه عن ، ونتيجةَ شخصيالبأقواله وأفعاله وباعترافه  لنبوءةَا

النبوءة الذي ورد فيه بصراحة شرط إىل  انتباه الناس فتلَقد احللف 
فإذا كنتم قد  .زل عليه هذا العذابـتامة أنه إذا عاد إىل احلق فلن ين
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على النصارى على عكس  خجلتم بالتفكري يف أن احلجة أقيمت
فال شك أن حالتكم  يعودوا قادرين على املواجهة، مبتغاكم حبيث مل

جديرة بالرحم والعطف، بل إننا نتعجب ملاذا مل لكوا من وقع هذه 
ن آم من تربئة ساحته الصدمة، وكيف قاومتموها، ألن عدم متكُّ

ه على ذلك، ليس صدمة بسيطة أيضا، فهو إياعلى حثكم باحللف 
أكامليت، ال شك  حىت اآلن قاعدع مدعاة للخجل وأنتم ن هذا الوض

بنشره قد حثا أيضا على " ضياء احلق"معذورون، مث إن كتاب 
  رؤوسكم التراب.

اليت ادعى  اهلجمات الثالث) يبدو السبب الثاين خلجلكم أن ٢(
وادعى أنه ظلَّ يرهبها هي ليست من هيبة ا بأنه تعرض هلآم 

النبوءة اإلسالمية، فلم يثبت آم تلك اهلجمات الثالث حىت اآلن، 
كما مل تستطيعوا أنتم أيضا إثباا؛ فثبت مبنتهى الوضوح أن آم 
خاف النبوءة اإلسالمية جدا، وتعرض لتأثري قوي للحق وحقق 

جلوا؟ بل مهما ختجلوا شرط العودة. فكيف كان ميكنكم أال خت
  فقليل، إذ متم وافتضحتم وخسرمت كل شيء.
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قد أجاز الكذب يف ثالثة مواقف، وأمر  �من مجلتها أن النيب 
املرء يف القرآن الكرمي كان صرحيا بكتمان إميانه، بينما اإلجنيل مل 

  اإلميان. يسمح بكتمان 
شر معشار أما اجلواب: فليتضح أين ال أعتقد أن اإلجنيل يضم ع

التأكيد الوارد يف القرآن الكرمي على التمسك بالصدق. لقد نشرت 
يف هذا املوضوع إعالنا قبل عشرين عاما مع كتابة اآليات القرآنية، 

وكنت وعدت وأنه إن ، هم مبنح مبلغ كبري جائزةًالنصارى وغري
ه هذه مسيحي تأكيدا مماثال ملا تضمنت ج لنا من اإلجنيل أياستخر

اآليات من حثّ على التحلي بالصدق؛ فسوف ينال هذا املبلغ 
جائزة. لكن السادة القساوسة حىت اآلن لزموا الصمت وكأن 

املسيح  م فتحواآلن بعد مدة طويلة تكلَّ. أرواحهم فارقت أجسادهم
لك مبا مر عليه من زمن طويل. أيها من الكفن ورمبا نسي إعالننا ذ

هنا يم متخبطا ول األعشاب والقش ذهبا، حتب أن حتوإنك القس، 
ذلك شقاوةًيكن إذا مل ، عرضا عن منجم الذهبوهناك م فبم 

لقد جعل القرآن الكرمي قول الزور مساويا لعبادة األوثان ؟ نسميه
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 ،�٢٩وثَان واجتنِبوا قَولَ الزورِفَاجتنِبوا الرجس من اَأل�: كما يقول
يا أَيها الَّذين آمنوا كُونوا قَوامني بِالْقسط �وقال يف آية أخرى 

بِنياَألقْرنِ ويدالأَوِ الْو فُِسكُملَى أَنع لَوو لَّهاَء لده�٣٠ش.  
مثل هذا  رنا أين وردوأخبِمن ال ختاف اهللا! افتح اإلجنيل يا  

على التمسك بالصدق فيه؟ فلو كان اإلجنيل يتضمن البالغ التأكيد 
بعد لعن  -هذا التأكيد ملا كذب احلواري األول بطرس، وملا صرح

رضي  �بأنه ال يعرفه، أما صحابة النيب  -املسيح حالفا حلفا كاذبا
اهللا عنهم فكانوا يستشهدون رد متسكهم بالصدق ومل خيفوا 

لكنه ثابت من . اإلهلية قط، حىت امحرت األرض بدمائهمالشهادة 
اليت كان جيب  ٣١اإلجنيل أن يسوعكم نفسه ظل خيفي هذه الشهادة

ظهر متسكه باإلميان كما أظهرا، ومل ي صحابة النيب ه عليه أن يديل
يف مكة عند شدة املصائب، وال أعتقد أنك سترفض ذلك،  �

يع النصوص، وإمنا كتبنا فسوف نريك مج خيانةً وحىت لو رفضت
  هذا مثاال فقط. 

                                                           

  ٣١احلج:   ٢٩
٣٠

  ١٣٦النساء:   
٣١

  ٢٠، عدد ١٦إجنيل مىت: إصحاح   
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قد مسح بالكذب يف ثالثة مواقف. لكنك  �إن النيب : مث تقول

وإمنا احلقيقة أن الكذب غري مسموح ، يف ذلك جهال منك أخطأت
إن قُتلت به يف أي حديث قط، بل إن احلديث ينص على "

سبيل " أي ال تتخلَّ عن الصدق حىت لو قتلت وأحرقت يف وأُحرِقت
كُونوا قَوامني بِالْقسط �: ذلك، مث إذا كان القرآن الكرمي يقول

بِنيالْأَقْرنِ ويدالأَوِ الْو فُِسكُملَى أَنع لَوو لَّهاَء لدهمتسكوا أي  �٣٢ش
بالصدق واإلنصاف ولو خسرمت يف سبيل ذلك أرواحكم، واحلديثُ 

م وقُتلتم. ففي هذه احلالة إذا يقول: متسكوا بالصدق حىت لو أُحرقت
كان أي حديث يقول فَرضا خالف القرآن الكرمي واألحاديث 
الصحيحة فهو غري جدير باالهتمام والقبول، بل ال نقبل إال تلك 

. الصحيحة األحاديث اليت ال تعارض القرآن الكرمي واألحاديثَ
ها صحيح أن بعض األحاديث تشري إىل جواز التورية ومسكذب بالت

كرهاهلتقرأ أي جاهل وغيب مثل هذه الكلمة يف أي ، وحني ي
حديث من باب التسامح فقد يفهمها كذبا حقيقيا ألنه جيهل القرار 

وحرام يف اإلسالم  احلاسم لإلسالم، وهو أن الكذب احلقيقي رجس
ويساوي الشرك، بينما التورية اليت ليست يف احلقيقة كذبا، وإن 

ها يف األحاديث موجود حبق العامة عند جوازشبه الكذب فت تكان
                                                           

٣٢
  ١٣٦النساء:   
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الذين هم أعلى وأمسى مرتبةً االضطرار، لكنه قد ورد إزاء ذلك أن 
التورية يف إن و. ون حىت التوريةيف اإلميان والتقوى فهم جيتنب

قصد ا تفادي -اإلخفاء املصطلح اإلسالمي أن يتكلم املرء عن سر
وال يفهمه الغيب  يفهمه ا العقالُء بأساليب وأمثلة -للفتنة أو ملصلحة

وخيطر بباله شيٌء آخر مل يقصدويدرك السامع بعد التدبر ، ه املتكلم
أن ما قاله املتكلم ليس كذبا وإمنا هو احلق احملض وال يشوبه أي 
شائبة من الكذب، ومل يكن قلبه قد مال إىل الكذب شيئا. كما 

الح بني مسلمني أو يفهم من بعض األحاديث جواز التورية لإلص
الشجار أو أو عائلي النـزاع الاملرء عن زوجته الفتنة أو ليدرأ 

ومع . إلخفاء املصاحل عن العدو يف احلرب، أو إلمالته إىل طرف آخر
ذلك هناك أحاديث كثرية تفيد أن التورية تنايف أعلى مراتب 

تل املرء بسبب التقوى، وأن الصدق اجللي البني أفضل حىت لو قُ
رت يف كالم كثُقد لكن من املؤسف أن هذه التورية . ك وأُحرقذل

نضطر لإلميان بأنه إذا ذا هل، يسوعكم، فجميع األناجيل تزخر بذلك
أكذب من إنسانٌ من الكذب فليس يف العامل تعد كانت التورية 

. فقول يسوع احملترم إنه يستطيع أن يهدم اهليكل اإلهلي مث يسوع
كَانَ إِنسانٌ رب أيام تورية، وكذلك قوله: "يعيد بناءه خالل ثالثة 

..." فكل ذلك من التورية، وإن كالم يسوع احملترم بيت غَرس كَرما
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ت ، وكانت أقواله ذابتكلّفيفيض ذه األمثلة؛ فكان دوما يتكلم 

  معنيني.         
فربهن هنا أنه أمسى منوذج  �أما سيدنا وموالنا النيب املقدس 

ظل باجتناب التورية قدر اإلمكان اليت  �ه؛ فقد أمر النيب لتعليم
 احلياة كحليب األم؛ لكيال يشبه مضمونُطول يسوعكم يرتضعها 

ن ؟ إحىت يف الظاهر. لكن ماذا نقول وماذا نكتب الكذب الكالمِ
يسوعكم احملترم مل يستطع االلتزام بالصدق هلذه الدرجة، فالشخص 

غي أن يربز يف العامل كاألسد اهلصور ال الذي يدعي األلوهية كان ينب
ثبت جبميع أقواله املشابِهة للكذب أن يلجأ طول احلياة إىل التورية وي

ل الذين يتصدون لألعداء غري مبالني باملوت أنه ليس من الكم
إن ذكر هذه . ويتوكلون على اهللا كليا وال جيبنون يف أي مناسبة

 -يسوع رض أحد على ضعفاألمور يثري بكائي وأسفي أنه إذا اعت
هي وجلوئه إىل التورية اليت  -الذي كان ضعيف القلب هلذه الدرجة

نوع من الكذب؛ فبم نرد عليه. عندما أرى سيد املرسلني يف غزوة 
أحد يعلن وحيدا أمام السيوف املسلولة "أنا حممد، أنا نيب اهللا، أنا 

ه التالميذ ابن عبد املطلب" وأرى يف اجلهة الثانية يسوعكم يوج
خربوا أحدا بأنه يسوع املسيح أن ال ي -وهو يرجتف -خالف الواقع

مع أن أحدا مل يكن ليقتله على هذه الكلمة؛ فإين أغرق يف حبر 
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ن واههو ذهل عجبا؛ يا إهلي، أيدعى نبيا هذا الذي نأواحلرية. 
  يف سبيل اهللا هلذا احلد؟ويبدي اخلوف اجلأش 

ه متاما، بل قد هاجم ح املسيح جهلَفت باختصار، قد فضح القس
ه أيضا إذ قد قدم بعض األحاديث اليت جتيز التورية، فمن يسوع

حىت لو كانت قد  كذبا حقيقيا عترب التوريةُتاجلهل الشديد أن 
وفلما كان القرآن الكرمي . كذبا جتاوزايف احلديث  صفت

واألحاديث الصحيحة قد أمجعت على أن الكذب احلقيقي حرام 
التورية؛ فلو  بني األحاديث من الدرجة األوىل مسألةَجس، كما ترو

الكذب بدال من التورية فكيف  افترضنا أن حديثا وردت فيه كلمةُ
ورع يدل على بل  ؟العياذ باهللاميكن أن يراد منه الكذب احلقيقي و

استخدم هلا إذ اعترب التورية كذبا حقيقيا هذه الكلمة الذي  قائل
 القرآن الكرمي واألحاديث جيب علينا اتباع جمازا.الكذب" "كلمة 

الصحيحة، أما املعىن املناقض هلما فلن نقبله أبدا. فمن الضروري 
عند قراءة األحاديث أال نعتمد على األحاديث اليت تناقض وختالف 
األحاديث اليت بلغت صحتها القمة، وال على تلك اليت تعارض 

قرآن الكرمي الصرحيةَ البينةَ احملكمةَ. وتعادي وتنايف صراحةً نصوص ال
مث إن املسألة اليت اتفق عليها القرآنُ الكرمي واألحاديثُ الصحيحة، 

متسكا  -وهي مذكورة صراحة يف كتب الدين، فإن االعتراض عليها
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غري ثابت أو أثر  أو مغشوش وحديثهلا  بأي قول سخيف مناقضٍ

ة أن هذه املفاسد والشرور احلقيق. ن الفساد واخليانةمل -مشكوك فيه
هي اليت أهلكت النصارى يف احلقيقة، فهم ال يستطيعون قراءة 
احلديث بأنفسهم، وعلى أقصى حد يقرأون ترمجة املشكاة 

حبسب فهمهم الناقص، مع أن  د عليه االعتراضويأخذون منها ما يرِ
كتب احلديث تضم الغث والسمني وإن العامل باحلديث يلزمه 

انتقاء األحاديث الصحيحة من ركام األحاديث من  التمحيص. إن
معانيها الصحيحة مث البحث عن حملها املناسب  واكتشاف، كل نوع

  لَعملٌ دقيق وحساس جدا. 
إن الكاذبني هم أوليـاء  : الكرمي الكاذبني وقال لقد لعن القرآنُ

ومل . زل عليهم الشياطنيـوتتنهلم إميان ال ن الكاذبني إالشيطان و
بالنهي عن الكذب بل قد نصح بعدم مصاحبة الكـاذبني   فيكت

صحبة ح بتقوى اهللا وونص، هم أولياءاختاذ وعدمِ الوالء هلم، وعدمِ
فيجب أن يكون كالمك  يقول يف موضع إذا تكلمت. الصادقني

رونـا  أخبِ صدقا حمضا حبيث ال خيالطه الكذب حىت بدافع املزاح.
فلو كانت هذه التعاليم ؟ اإلجنيل اآلن أين وردت هذه التعاليم يف

كذبـة أول  "جدت يف النصارى حىت اآلن عـادة  يف اإلجنيل ملا و
كذبة نيسان هذه إذ يعـد   ظوا ما أقبح عادةَالح. سيئة" النيسان
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٩٠ 

فهذه هي الثقافة املسيحية وتعليم . رالكذب بغري مربر من التحض
هم العملية حالتاإلجنيل، إذ يبدو أن النصارى حيبون الكذب كثريا ف

وحيد بأيدي املسلمني بينما  تشهد على ذلك. فالقرآن مثال كتاب
أيهـا  . واهـا لكـم   سـتني على مسعنا أن عدد األناجيل ينوف 

قول شيخك  لقد مارستم الكذب جيدا، لعلك مسعت! القساوسة
إن الكذب ليس مسموحا به فحسب بل يثـاب  : إذ يقولالعظيم 

خبصوص العدل الذي ال يكسب بدون  � لقد قال اهللا. عليه املرُء
ال يجرِمنكُم شنآنُ قَومٍ علَى أَلَّا تعدلُوا �التمسك الكامل بالصدق 
، أنت تعلم كم تصـعب املعاملـة   �٣٣اعدلُوا هو أَقْرب للتقْوى

بالعدل مع الشعوب اليت تؤذي دومنا سبب وت سـفك  ضـايق وت
الحق وتقتل األالدماء وتمكة، مث مل  والد والنساء كما فعل كفار

تكف ع حقـوق  عن القتل واحلروب. غري أن تعليم القرآن مل يضي
أنك قد إال أولئك األعداء عطاشى الدم ووصى بالعدل والصدق. 

؟ فأىن لك أن تفهم هذه األمور الطيبـة ، يف هوة التعصب وقعت
 داء، لكن مل يـرِ حبب األعد صحيح أنه قد ورد يف اإلجنيل الوصيةُ

هـم مـن الصـدق    وظلم الشعوب املعادية فيه "ال مينعنكم عداُء
، لكـن  والعدل". إنين أقول صدقا وحقا إن مداراة العدو سـهلةٌ 

                                                           

٣٣
  ٩املائدة:   
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٩١
 اإلنصاف والعدل يف القضايا صعببلي حمحاية حقوق العدو والت

فالناس حيبون أقـارم  . جدا وال يتأتى إال من الرجال الشجعان
عاملوم بكالم معسول لكنهم يغصـبون حقـوقهم،   املعادين وي

فاألخ حيب أخاه لكنه يستغل هذا احلب لغصب حقوقه خـداعا؛  
فمثال إذا كان مزارعا فال يسجل اسم أخيه يف األوراق احلكومية 
ويف الدوائر الرمسية لكنه يتظاهر باحلب لدرجة أنه يبدي استعداده 

اآلية كلمة احلب  يف هذه �ليفدي أخاه بروحه. فلم يذكر اهللا 
وإمنا بين معيار احلب، فالذي سيعلى قتلـه ولـن    نصف احلريص

غري أن إهلكـم  ، عن الصدق واإلنصاف فهو احملب الصادقع تنمي
نسي هذا التعليم فما ركّز على العدل مع األعداء الظاملني كمـا  

الكرمي، ومل يؤكد على معاملـة العـدو    ركز على ذلك القرآنُ
ومل ، الكرمي د على ذلك القرآنُبالصدق كما أكَّ بصدق والتمسك

يعلِّم أدق دروب التقوى. ومن املؤسف أن ما علَّمـه إمنـا هـو    
هذا مـا  . اخلداع ومل يقم أتباعه على طريق الورع واإلتقاء القومي

نقول حبق يسوعكم اخليايل الذي بأيديكم بعض أوراقه املبعثـرة،  
والذي كان يدريا وظل يدعو ويتضـرع  لب أخعي األلوهية وص

  طول الليل ليخلَّص لكنه مل يخلَّص. 
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٩٢ 

فقد دعا بنفسه لالنتقال من  �آخر الزمان  أما سيدنا وموالنا نيب
كم هذا العامل حيث قال: أحلقين بالرفيق األعلى، بينما أحب إهلُ

الدنيا أليام معدودة حبيث ظل يدعو حلياته طول الليل.  احملترم احلياةَ
ق على الصليب مل يتفوه بكلمة الرضا والتسليم، وإمنا لِّه حني عبل إن

قال "إيلي إيلي ملا شبقتين".. أي: إهلي إهلي لم تركتين؟ ومع أن اهللا 
مل يرد عليه أنه تركه، لكن األمر بين واضح أنه ادعى األلوهية 

أن يف الوقت األخري يف  �فقد خيره اهللا  �وتكبر وترك. أما نبينا 
يا ريب : فقال له، إذا أراد �يعيش يف الدنيا إذا أراد أو يذهب إليه 

نتقل إليك. وقد كانت الكلمة األخرية اليت جرت أحب أن إمنا أُ
ه احلياةُعلى لسانه وبعدها فارقت رة: "بالرفيق األعلى".. أي ال املطه

حب أن أذهب إىل ريب، فقارنوا اآلن وأُ أريد أن أعيش هنا أطولَ
 الكلمتني، إن إهلكم مل يدع طول الليل ليعيش فحسب بل قد بني

أما من املوت، لكن مل يسمع له أحد، الرب نقذه بكى صارخا أن ي
بنفسه وأكد له  �ره اهللا خيقد لم يدع للحياة قط، بل ف �نبينا 

ال أريد أن : أنه إذا كان يريد أن يعيش فسوف يعمر، لكنه قال
فهل هذا هو إهلكم الذي تتكلون عليه؟ . كثرأعيش يف هذه الدنيا أ

  خجال!!ذوبوا 
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٩٣
بأن القرآن الكرمي يأمر بكتمان اإلميان فهو جمرد  أما ما زعمت

الذين يكتمون ٣٤تان وافتراء ال أصل له من احلقيقة، فالقرآن يلعن
لسوء  كذبون. رمبا اخندعتيشهادة الدين عن عمد، ويلعن الذين 

إِلَّا من أُكْرِه وقَلْبه �: النحل وهيفهمك بآية وردت يف سورة 
انبِالْإِمي نئطْم�٣٥ملقَ، أي سيس ن مورِى بالكافرين يف العذاب إال م

عليه اإلكراه.. أي قد منع من أداء شعرية من شعائر اإلميان بعذاب 
م، وقلبواملراد أنه إذا . ه مطمئن باإلميان فهو معذور عند اهللاال يقاو

ل، وأثناء حتممسلم جبروح مؤملة غري عادية ال ت ظامل أي أيأصاب 
يف نظر الكافر كفرا دون أن ذلك التعذيب إذا تفو عده بكلمة ت

كاالكفر بل  قصد كلمةَيه فياضا باإلميان وإمنا قصد كتمانَن قلب 
إميانه للتخلص من اضطهاد ال يحتمل، وال يكون ذلك عن قصد 

فقده الصواب، فسوف يغفر يه لحتمال يطاق  عذابوإمنا حني أصابه 
عند توبته حبسب الشروط  ذلك الذنب -ألنه غفور رحيم -اهللا

ثُم إِنَّ ربك للَّذين هاجروا من بعد ما فُتنوا �الواردة يف اآلية التالية 

                                                           

يف القرآن الكرمي أم يف اإلجنيل؟  �علَى الْكَاذبِني لَعنةَ اِهللا�فهل وردت مجلة  ٣٤
  أخربنا. منه

  ١٠٧النحل:  ٣٥
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٩٤ 

، أي إن �٣٦ور رحيمثُم جاهدوا وصبروا إِنَّ ربك من بعدها لَغفُ
الذين يخفون إسالمهم عند تعرر غفَضهم الضطهاد شديد فسوف ي

أي أن يتخلوا عن عادة، لهم اآلالمهلم بشرط أن يهاجروا بعد حتم 
يف الدين مث جياهدوا يف  س فيه اإلكراهأو خيرجوا من بلد ميارمعينة 

هم بعد  هلم ذنبسبيل اهللا كثريا ويصربوا على األذى، فسوف يغفر اهللا
 .غفور رحيمذلك ألنه 

لقد تبني اآلن من كل هذه اآليات أن الذي أخفى شهادة اإلسالم 
ضه الضطهاد يفوق االحتمال فهو اآلخر مذنب عند حىت عند تعر

التخلي عن واهللا، غري أنه بعد أعمال الئقة وبعد الصرب واالستقامة 
تلك العادة أو اهلجرة من البلد الذي ميارسيغفر له ، س فيه اإلكراه

رحيمو رمحنعه اهللا ألنه ولن يضي .  
باختصار، إن اهللا مل يذكر هذا اإلخفاء يف حمل مدح، بل قد 
اعتربه ذنبا وأخرب عن الكفارة عن هذا الذنب يف اآلية التالية. وكما 

يف مواضع عديدة  �نا فقد مدح بيخفون أولئك املؤمنني الذين ال ي
مل يرد اإلنسان الذي خيفي  � تلوا، غري أنه لو قُشهادة الدين حىت

ماإلميان لضعف قدرته عند تعرله بشرط أن بل قبِ، ضه لعذاب ال يقاو
رضي يهجر هذه العادة أو البلد الذي ميارس فيه هذا االضطهاد، وي

                                                           

  ١١١النحل:  ٣٦
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٩٥
إخفاء اإلميان  فسوف يغفر له ذنب، ربه بصدقه وثباته وجماهداته

 فهو ال يرد. ورحيم جدا لق عبادا ضعافا كرميهذا، ألن اهللا الذي خ
ن عنده مم قليال. فهذا هو تعليم القرآن الكرمي، وهو يطابق من قد

. لكن قد تبني من إقرارك أن هذا واملغفرةَ متاما صفيت اهللا الرمحةَ
فيت بأنه إذا كان أحد يف اإلجنيل، وإمنا اإلجنيل ي يوجد التعليم ال
ضه لعذاب ال بالدين املسيحي بلسانه فقط عند تعرر كفَقد النصارى 

ه إىل فقد صار مردودا لألبد وال يستطيع اإلجنيل أن يضميطاق 
مجاعته وليس له أي فرصة للتوبة. واها لك مث واها، فقد ختمت 

على كل حال، . اليوم بيدك على أن هذا اإلجنيل الذي بيدك كاذب
أكتبه الحقا، فارتدد عن ما على  دل رتنا أيضا برال تعد ساملا من كَ

  الدين املسيحي تائبا إن كان عندك شيء من احلياء. 
فاعتراضي هو إن كان التعليم الذي يعد مخفي اإلميان باملغفرة 

بعد توبته وأعماله الصاحلة ومتسه بالصرب والثبات وال حيرمه من ك
عن  فما أبعد، زعمت الرمحة اإلهلية، ال ميكن أن يكون من اهللا كما

اإلجنيل الذي قبِل بطرس على ارتكابه أعماال كريهة  الصدق تعليم
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٩٦ 

ه وإخفائ ه املسيحه الكاذب ولعنِه الشديد وحلفه وإنكارِجدا وكذبِ
  ٣٧.اإلميانَ

كان اعتراضك ينحصر يف أن القرآن الكرمي مل يطرد من اإلسالم 
عند اخلوف الشديد،  أولئك الذين يكفرون باإلسالم باللسان فقط

بينما اإلجنيل قد جتاوز احلدود يف هذا اخلصوص إذ قد قبل إنسانا مل 
اإلميانَي فقط بل قد كفر بصراحة وحلَ خفه ف اليمني ليظهر كذب

إن  فحسب بل قد لعن يسوع املبجل. وإن قلتك صدقا، وليس ذل
إلميان ا تعليم اإلجنيل مل يتقبل ذلك بل هو ما زال مردودا وخارج

ين هل واجهت راآلن أخبِ. فعليك أن تنشر ذلك يف إعالن مطبوع
  شيئا من عقوبة االعتراض على القرآن الكرمي أم ال؟ 

والرد العقالين على  شيٌء أن الرد على أمرٍ رسالتكلقد كتبت يف 
أم ال؟ أما آن  آخر متاما، فأخربين هل هذه الردود عقالنيةٌ شيٌء أمرٍ

  ؟ "هللا على الكاذبنيلعنة ا: "أن نقول
ون، غري أن ردودهم ال : أيضا لقد كتبتصحيح أن احملمديني يرد

عترب عقالنيةًتها عندك فاعرضها على بعض نا هذه كلُّ، فردود
بأن تعد عقالنية أم ال؟ فهل تعتقد  املنصفني واسأهلم هل هي جديرةٌ

                                                           

٣٧
: إن النصارى يقبلون حىت املرتدين عن اإلجنيل بعد إميام، ودونك ملحوظة  

  إخفاء اإلميان وحفظه يف القلب. منه
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٩٧
لن ميكنك  كال؟ على اعتراضاتنا على اإلجنيل الردتمكَّن من أنك ست
   من تفنيد هذه االعتراضات.فيه تتمكن  لُع عليك يومولن يطْ

، كامالا لذنب بيانوحده بين امث إنك أثرت شبهة أن اإلجنيل 
لكنك إذا تدبرت فسوف يتبني لك أن اإلجنيل مل يبني طرق التقوى 

بينما القرآن الكرمي قد بني أن الغاية ، ذلك عِد يبالكمال ومل
 �إىل دروب التقوى كما يقول داية نزوله هي اهل مناملتوخاة 

�نيقتلْمى لده يهف بيال ر ابتالْك كأي قد نزل هذا �٣٨ذَل ،
الكتاب ليطلع الذين جيتنبون الذنب على أدق الذنوب، حىت جيتنبوا 

ها من خالل تلك السيئات اليت ال تتراءى لكل عني بل ميكن رؤيت
السطحية، كما قد   تقدر على رؤيتها العيونُمنظار املعرفة، وال

يسوعكم مثال، إنين أقول لكم ى قولَكتب مت :ن نظر إىل امرأة م
   ليشتهيها، فقد زنا ا يف قلبه.

غري حمرمة إىل وجه امرأة  ال تنظر: أما القرآن الكرمي فيقول   
بشهوة وال بدون شهوة، وال تسمع ا وال تصغِ إىلحديثها وال صو 

فإن اجتنابك هذه األمور سيحميك من الزلة، فيقول ا، قصص مجاهل
قُلْ للْمؤمنِني يغضوا من أَبصارِهم ويحفَظُوا فُروجهم ذَلك � �اهللا 

                                                           

٣٨
  ٣البقرة:   
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٩٨ 

مكَى لَهأن ال ينظروا إىل النساء من غري  ، أي قل للمؤمنني�٣٩أَز
ي أن يعصموا اآلذان احملارم، وأن حيفظوا آذام وفروجهم؛ أي ينبغ

أيضا من مساع حديثهن العذب وقصص مجاهلن، فإن كل هذه 
  األمور تؤدي إىل العثار.

اآلن، إذا كان قلبك خاليا من مسوم اإلحلاد فقارِن بني هذا التعليم 
وبني تعليم يسوع، مث الحظ النتائج. لقد أهلك تعليم يسوع أوروبا 

ه الشروط الالزمة لدرجة أن كلَّها مبنحه إياها حرية مطلقة، وبإمهال
انتشر فيهم الفسق والفجور كالكالب واخلنازير، وقد وصلت 
الفاحشة واخلالعة لدرجة أنْ تكتب مجلة: "حبيبيت أعطيين قُبلة" على 

ن هذا اإلمث؟ من احللويات واملغلَّفات الربيطانية؛ ففي رقبة معلب 
ات أن ينظر املؤكد أنه يف رقبة يسوع الذي أذن للشباب والفتي

بعضهم إىل بعض بغري قصد الزنا. أيها الغيب، هل قصد الزنا يف 
سيطرة اإلنسان؟ فاإلنسان الذي ينظر إىل النساء غري احملرمات 
بكامل احلرية باستمرار سوف ينظر إليهن يوما بنية فاسدة أيضا، 

إنسان، وإن التجارب تفيدنا بصوت  كلَّ ألن ثوائر النفس تالزم
: إن النظر إىل النساء غري احملرمات ال يؤدي إىل عاقبة صرختعال بل 

ال إن السبب أحممودة أبدا. فما السبب يف شيوع الزنا يف أوروبا؟ 
                                                           

٣٩
  ٣١النور:   
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٩٩
في الوحيد أن رؤية النساء بدون أي تكلف صار عادة عندهم، ف

كانت النظرات السيئة مث صار العناق أيضا أمرا عاديا األمر  أول
ا على القبالت لدرجة أنْ يدعو بسيطا مث تطور األمر فاعتادو

األساتذة يف أوروبا الشابات إىل البيوت ويقبلون وال أحد مينعهم 
كتب اجلمل الغرامية من الفسق والفجور على علب تومن ذلك، 

ا، ويف الصور ترسم رسوم خليعة جدا، حيث احللويات ومغلفا
هن يصرحن بتفاصيل مفاتنتنشر النساء بأنفسهن أن مجيالت و

جارٍ اخلالعة ر  وإنالغرام، هن قصص عشاقُيؤلف ووجوارحهن، 
أذنيه وال عينيه وال يديه وال صون أن يرء على حبيث ال يقدر املبقوة 

يف هذا العامل  ليت هذا الرجل مل يولدفهذا هو تعليم يسوع! وجهه. 
هذا الرجل على الصالح أجهز لكي ال تظهر هذه السيئات، فقد 

ليس هناك أي اهتمام . اإلحلاد واإلباحية يف البلد كله روالتقوى ونش
األكل والشرب وسوء النظر! مث  همه غريال بااهدة، وال يوبالعبادة 

ة أنه شجع على ارتكاب الذنوب بإطماعهم ماملتراكه مسوممن 
 فارقتبالكفارة الباطلة، فأي عاقل يقبل أنه بإعطاء زيد دواًء مسهال 

ت بكرا، بينما احلقيقة أن السيئة ال تزول إال إذا حلَّ املواد السامة
فهذا هو تعليم القرآن الكرمي. وأي فائدة جيلبها انتحار ، ها احلسنةُحملَّ

أحد لغريه؟ ما أكثر هذه الفكرة اليت ظهرت من يسوعكم احملترم 
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غباًء وبعدا عن السنة القدمية. فهل كان احلواريون يشبعون بتناوله 
ه اآلخرين، فتعليم اإلجنيل كلُّه فاسد الطعام؟ فكيف يفيد انتحار

وناقص لدرجة أنْ يرِد االعتراض القوي على كل كلمة منه، إذ إن 
مؤلفه ال يعرف ما التقوى وما هي املراتب الدقيقة للذنب، فكان 
ذلك املسكني يتكلم كاألوالد الصغار، حنن نأسف إذ ليس لدينا 

نكشف وف سويسوع يف كل أموره،  متسع من الوقت اآلن لنفضح
ثبت أن هذا الرجل جيهل متاما طرق ذلك بإذن اهللا يف املستقبل، ون

أي شعبة من شجرة اإلنسان،  التقوى وإن تعليمه ال يستطيع ري
نـزل اإلنسان إىل هذا ال لَرسفهو ال يعرف ما هي القوى اليت ا أُ

لقوى وإمنا يريد أن وهو ال يعرف أن اهللا ال يريد إبطال كل هذه ا
من العناد الشنيع والعماية والوقاحة فرها على الطريق املعتدل، يسي
  مقابل القرآن الكرمي.   -هلذه الدرجة -يعرض هذا التعليم الناقصأن 

أما قولك بأن النيب املقدس علَّم أنه بقول "ال إله إال اهللا حممد 
 �ؤمن بأن اهللا الذنوب، فحق متاما. فالذي يتزول رسول اهللا" 

واحد ال شريك له، ويؤمن بأن ذلك القادر األحد نفسه قد بعث 
؛ فال ريب يف أنه إذا مات مؤمنا ذه الكلمة �املصطفى ا حممد

فسينجو، إذ ال ينجي انتحار أحد أحدا أبدا حتت السماء. من 
سيكون أكثر سفها من الذي يفكر يف هذا؟! غري أن اإلميان بأن 
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شريك له واإلميان بأنه رحيم ورؤوف لدرجة أنه قد اهللا واحد ال 

امسه ه الذي أرسل لتخليص العامل من الضالل مبنتهى الرمحة رسول
، فباإلميان ذه العقيدة يزول ظالم الروح وتزول �حممد املصطفى 

القوي للتوحيد  ، وأخريا حييط احلماسل حملها التوحيدحياألنانية و
فكما تالحظون . فردوسية يف هذا العاملبالقلب كله فتبدأ احلياة ال

ال إله  زل ظلُّـكذلك حني ين. أن حبلول النور ال يصمد الظالم"
. تنعدمثوائر الظلمة النفسانية فإن إال اهللا" النوراين على القلب 

حقيقة الذنب سوى أن الثوائر النفسانية تثور باختالط ت وليس
ما معاين عبارة "ال إله إال وإذا اتبعها اإلنسان يسمى مذنبا، أبغي، ال

اهللا" اليت نستشفها من استخدامها يف حملها يف اللغة العربية فهي أن 
ال مطلوب يل وال حمبوب يل وال معبود يل وال مطاع يل إال "

". فمن البديهي أن هذه املعاين أبعد عن حقيقة الذنب ومنبعه اهللا
القلب فمن  متاما؛ فإن الذي سريسخ هذه املعاين يف نفسه بصدق

املؤكد أن نقيضه سيغادر قلبه، ألن اجتماع الضدين يف مكان 
جت الثوائر النفسانية فهذه احلالة تسمى مستحيل. فإذا خرواحد 

وإننا حباجة إىل . الطهارة احلقيقية والصدق والصالح احلقيقي
لكي يتحقق  - وهو اجلزء الثاين للشهادة - �اإلميان مبن أرسله اهللا 

قر بأنه يريد أن يكون ألن الذي ي. بكالمه سبحانه لنا اإلميانُ
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أيضا، وال يتأتى اإلميان بأوامر  �بأوامره  مطيعا هللا يلزمه اإلميانُ
اهللا إال باإلميان مبن نزلت بواسطته تلك األوامر يف العامل، فهذه هي 
حقيقة "الشهادة"، واجلدير بالذكر أن يسوعكم احملترم هو اآلخر 

يسوع، ه حصر النجاة يف اإلميان باهللا ومببعوثقد أشار إىل ذلك و
بسبب الطيش  لكن ملا كنتم عميانا فال تنتبهون إىل ما قاله اإلجنيلُ

  التعصب. الناجم عن 
الوضوء؟! فيا أيها السفيه بكيف ميكن زوال الذنوب : أما قولك

إمنا حيوانا؟  ملاذا ال متعن النظر يف الصحف اإلهلية، هل انقلبت
، فلو كانت فقط ل األيدي واألرجل والوجهلوضوء غسااملراد من 

، أن بغسل األيدي واألرجل تزول الذنوبفقط الشريعة تقصد 
ن عالْمعرضة الشعوب النجسة  هذه الشريعة املقدسة مجيعلعدت 

ألن اإلسالم قد تطهروا من الذنوب عند غسلهم األيدي واألرجل، 
مل  ����الشارع الذنوب!! لكن بالوضوء يتطهر اإلنسان من 

يقصد ذلك، وإمنا قصد أن يعلِّم أنّ أوامر اهللا ليست عبثية مهما 
  كانت صغرية وبسيطة، بل بإحرازها تزول الذنوب. 
د وجه أسوأن إذا أردت أن أكتب الرد اإللزامي فإين قادر على 

أجزاء كثرية، إال أن الوقت ال يسمح يل، وما يف املنكر بكتابة الرد 
الرد على من قليال  عليها، فاكتب أن أرد هنالك أسئلة علي زالت
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مقايل هذا مث سوف أقدم لك اجلائزة الرائعة القيمة من كتبك، كن 

كذب اإلجنيل؟  هل نسيت؟ كيف بدأت تنفر من الكذب! مطمئنا
، "أَين يسنِد رأْسه"فهل من الصدق أن يسوع احملترم مل يكن جيد 

يسوع كلها ملا اتسع العامل  تبت أعمالُه لو كُوهل من الصدق أن
قولوا اآلن هل قد أحرز اإلجنيل درجة الكمال ؟ ه تلك الداتكلُ

فليكن معلوما أن القرآن الكرمي ؟ زال هناك نقصما يف الكذب أم 
بل قد بني مرارا وتكرارا أن ال أحد ينال ذنب بال مل يستخف

م يقية، أما اإلجنيل فلم يعلِّالنجاة بدون أن يكره الذنب كراهية حق
قاتل  إذ مل يركز على أن الذنب سم، الكراهية احلقيقية للذنب

 فاخلقوا يف نفوسكم ترياقا مقابله، بل قد اعترب هذا اإلجنيلُ احملرف
كم من السخف . فاحلسناتإحراز انتحار يسوع كافيا بدال من 

قية! إنّ تعليم إحراز احلسنة احلقيهتم بوالبذاءة والضالل أنه مل ي
ما شئت". إنّ الكفارة ليست  اإلجنيل هو: "كُن مسيحيا واصنع

ظوا؛ هل هناك للعمل! الح هناك حاجةٌبقى ذريعة ناقصة حىت ت
وسيلة أخرى إلشاعة السيئة أكثر من هذا؟! إن القرآن الكرمي 

لك الدار الطيبة، بينما تيقول: ما دمتم ال تتطهرون لن تدخلوا 
ك انتحار حسبفما شئت من السيئات  ارتكب :يقول اإلجنيل

أم اإلجنيل؟ إن إله  لقرآنُآيسوع. اآلن؛ أي منهما استخف بالذنب 
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النور مكان  ا وصاحلا ما مل حيلّالقرآن ال يعترب أحدا أبدا بار
الظالم، لكن اإلجنيل عمل كارثة، إذ استخف جبميع أوامر الرب 

املسيحي حباجة إليها، يا  ها، فلم يعدوالصالح بالكفارة وأعدم
  . فمائة أسف للحسرة، واألس

أهواء الـنفس فـال   اتباع جمرد اإلغراء باجلنة وسؤالك الثاين إن 
يطمئن به أي مقرب إىل اهللا. أما اجلواب: فليتضح أنَّ من البديهي 

املـرء  اإلنصاف، أنه كما ال يرتكب ب إىل قراألم به عقال وواملسلَّ
ات واألعمال احلسنة بالروح فقط بل ينجز اجلرمية وال يكسب اخلري

ر اجلـزاء  عمل بالروح واجلسم معا، كذلك ينبغـي أن يـؤثِّ   كلَّ
سـم والـروح   والعقاب يف كليهما، أي جيب أن ينال كلٌّ من اجل

حظا من العقوبة يف اآلخرة حبسب أوضاعه. لكننا نتعجـب مـن   
ـ  قبلوا هذا املبدأ خبصوص العقاب ويقد النصارى إذ  أن ؤمنـون ب

تصرفات منافية لإلميان وأسـخطوا  بالذين ارتكبوا الذنوب وقاموا 
لقـى بـالروح   بل سوف ي اهللا فلن تتوقف العقوبة على أرواحهم

فسـفور  حرق بنار السام سوف تجواجلسم معا يف جهنم، وأن األ
وسيكون هناك عويل وصرير أسنان وأن أهل جهنم سـيحترقون  

سادة النصارى ملاذا سـيحرق  وحني يسأل . بالظمأ ولن جيدوا ماء
يف النار؟ يقولون إن الروح واجلسم كانا يشـتغالن معـا    اجلسم




	��א����ن� �

  

١٠٥
ما اسـتحقّ كالعاملني يف الدنيا، فحني خانا ا كالمها معا أعمال ر

كالمها العقاب. فيا أيها العميان والغافلون عن التدبر يف الصحف 
الـذي رمحتـه    الربانية، إنين أدينكم بأفواهكم وأقول: ما دام اهللا

سبقت غضبه ال يترك اجلسم من دون عقاب، أفليس واجبـا أال  
ينساه عند اجلزاء أيضا؟ هل جيدر بنا أن نسيء الظن يف ربنا الرحيم 

األتـون  ونؤمن بأنه سيغضب كثريا حىت يلقي بأجسامنا أيضا يف 
غضبه نفسـها   عند اجلزاء بدرجةفور ، غري أن رمحته لن تاملشتعل

صل عن اجلزاء أيضا، بعد اجلسم عند العذاب لفُفلو أُ ؟عند العقاب
عتباره شـريكا يف ارتكـاب   اليف النار املشتعلة يلقيه غري أنه حني 

ألن يجعل اجلسم شريكا  - فيا أيها العميان وقاصري النظر - الذنب
شريكا يف إحراز اإلميان والعمل الصاحل؟ فهل عبثا ه يف اجلزاء لكون

  عند بعث املوتى؟ ا ينال أهل اجلنة جسمس
بالروح بكامل قواه فتلك قترن مث من البديهي أن اجلسم عندما ي

القوى املادية إما أن تكون يف راحة أو يف أمل، فال بد أن تكون يف 
فال بد من اإلميان بأنه كما يتعرض اجلسم لألمل يف . إحدى احلالتني

ضا، حالة العقاب، كذلك ال بد أن يتمتع حتما بنوع من الراحة أي
وهذه الراحة هي املذكورة يف القرآن الكرمي بالتفصيل. علما أن اهللا 

وا عطَومل تللمؤمنني: إن نعيم اجلنة يفوق اإلدراك، أيضا يقول  �
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ا، ولكنكم سوف تنالون النعم اليت مل تر العلم احلقيقي ها عني
. عنكم حاليا أُخفيت، وومل ختطر على قلب بشرٍ ها أذنٌسمعمل تو
تلك األمور اخلفية عندما نناهلا، فكل ما  عيتنكشف علينا مجا سإمنف

ثَل، ورد يف القرآن الكرمي واحلديث من الوعود فإمنا هي مبنـزلة م
فلو . لع عليها أحدمل يطَّ إذ قد قيل حبقها إن تلك األمور خفيةٌ

شعر ا املرء بشرب الشراب ات هي نفسها اليت يكانت تلك اللذّ
هذه الدنيا أو اللذة اليت يتمتع ا عند مضاجعة املرأة،  أو اخلمر يف
 وما خطرت ها عني ومل تسمعها أذنٌمل تر إا أمور �ملا قال اهللا 

فنحن املسلمون نؤمن بأن اجلنة اليت هي دار اجلزاء . على قلب بشر
للجسم والروح ليست دارا ناقصة للجزاء، بل سوف ينال فيها 

ما، كما سوالروح كالمها  اجلسمن باعاقَيجزاءمها حبسب حاال
احلقيقية إىل ها ض تفاصيلَونفو، معا يف جهنم حبسب أوضاعهما

اهللا، ونؤمن بأن اجلسم والروح كالمها سيشارك يف اجلزاء 
من منتهى . فوالعقوبة، وهذه العقيدة تنسجم مع العقل واإلنصاف

القرآن  يفاخلبث والوقاحة ومن أعمال أبناء احلرام أن يطعنوا 
د باجلنة املادية فقط، إمنا القرآن يصرح جبالء إن كل الكرمي بأنه يع

من يدخل اجلنة فسوف ينال اجلزاء الروحاين واجلسماين كليهما، 
أيضا، وهي  �فكما سيتمتع بالنعمة املادية سيتمتع بالنظر إىل اهللا 
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املعارف أيضا ولذة  أمسى لذة يف اجلنة، كما ستكون هناك لذةُ

ع األنوار ولذة العبادة أيضا، لكن اجلسم أيضا سينال سعادته أنوا
  . التامة

الكرمي عن اجلزاء الروحاين  نه القرآنُبيتحد بأن ما إننا نقول ب
ن شك يف ذلك فليبارزنا ألهل اجلنة مل يذكره اإلجنيل قط، فم

ويسمع منا ويقرأ علينا تعليم ن من ق علينا ومتكَّاإلجنيل، وإذا تفو
من  ثبات بأن اإلجنيل ذكر اجلزاء الروحاين ألهل اجلنة أكثراإل

القرآن الكرمي فنقول حلفا إننا سنقدم له فورا ألف روبية نقدا، 
  بعد تقدمي العهد اخلطي رمسيا.طلب إيداعها يف مكان وميكنه أن ي

أيها العميان، إن اإلجنيل مقابل القرآن الكرمي ال يساوي شيئا، 
فقد حان ، اجلسوا يف البيوت مرتاحنيبة؟ تتعرضون للعقوملاذا 

أوان خزيكم وهوانكم، فهل يتشجع أحدكم ليناقشين كإنسان 
إن كان بيان اجلزاء الروحاين يف اجلنة يف القرآن الكرمي أكثر نبيل 

أم يف اإلجنيل، وإن ثبت أنه يف اإلجنيل أكثر فليأخذ مين ألف روبية 
 أتوقع أن أحدا نقدا، وأنا مستعد ألودعها حيثما يريد وال

هم، الذين ظلم هذا القوم وخداععظم ما أ! سبحان اهللا. سيبارزين
نسوا اآلخرة من أجل مكاسب الدنيا، فليشربوا  كأس املوت مث 

أين يسوع وأين كفارته، يا أسفا على هؤالء ك لينظروا بعد ذل
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العاجزة إهلا وأجازوا هللا القدوس  العاجز ابن الذين اختذوا اإلنسانَ
جاء بالتوحيد  يع األمور غري الالئقة، وقد ظهر يف العامل وحيدمج

  الصادق الكامل لكنهم ناصبوه العداء.
ومن الكذب احملض أيضا أن اإلجنيل ال يتضمن أي إشارة إىل 
العقوبة املادية، انظروا بأي تفصيل يذكر متى قول يسوع خبصوص 

رك بيوتا أَو إِخوةً كُلُّ من ت، "١٩العقوبة املادية وهو يف اإلصحاح 
أَو أَخوات أَو أَبا أَو أُما أَوِ امرأَةً أَو أَوالَدا أَو حقُوالً من أَجلِ 

: ١٩. (إِنجِيلُ متى "اسمي، يأْخذُ مئَةَ ضعف ويرِثُ الْحياةَ اَألبديةَ
ن املرأةَ املسيحية . انظروا ما أوضح هذا احلكم، فهذا يبشر أ)٢٩

إذا تركت زوجها من أجل يسوع فسوف تتمتع مبائة زوج يوم 
ملا وردت  �اهللا  د النعم املادية يناقض شأنَالقيامة، فلو كان وع

 ٦، والتثنية: اإلصحاح ٨العدد  ٣يف التوراة: اخلروج: اإلصحاح 
، ١٧العدد  ٨واإلصحاح  ١٣العدد  ٧، واإلصحاح ٣العدد 

العدد  ٣٢والتثنية: اإلصحاح ، ١٢العدد  ٩صحاح والقضاة: اإل
 ٢٦، والالويني: اإلصحاح ٢العدد  ١٦، والتثنية: اإلصحاح ١٤

العدد  ٢٠وأيوب: اإلصحاح  ٢٥، والالويني: اإلصحاح ٤العدد 
١٥بالنعم املادية. أمل يقل يسوع إنه سيشرب يف اجلنة  ، وعود

ول جنة عصري العنب؟ فعجيب هذا اليسوع الذي يتمىن دخ
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١٠٩
أنه ة بغرامن ذلك كثر واأل. املسلمني اليت فيها النعم املادية أيضا

اذكروا قليال . النعم املادية فقط؛ إذ مل يذكر رؤية اهللاأبدى الولع ب
 فإنّ ذكر املاء يف جنة ليس فيها ماٌء ٤٠"؛رزلعا"سؤاله املاء من 
. من احلق أن أهل اجلنة "الكاذب ضعيفةة ذاكر"مصداق القول: 

شبهون املالئكة، لكن أين ورد أن خواصهم ستتغري يف احلقيقة يس
  . ٤١ويصبحون مالئكة حقيقة، ويتركون اخلصائص اإلنسانية؟

عقد القرانات يف اجلنة كما يف هذه الدنيا، غري أن صحيح أنه ال ت
، مبا يتناسب مع اجلنة ويالئمها مؤكديف اجلنة وجود اللذات املادية 
أ فلم ينكر ذلك يسوععصري العنب.  يضا، فقد خال متمنيا شرب

فكيف ، كما ثبت من التوراة أن العقوبة املادية من ساعتاضكنة اهللا
   يوم القيامة؟سننه  لِاملتبد ميكن أن يغري اهللا غري

  
  

                                                           

٤٠اهرا أَبِي إِبقَالَ: يو .. دربياٍء وبِم هعبإِص فلَّ طَربيل رازعلْ لسأَرنِي، ومحار ،يم
  ) (الناشر)٢٤: ١٦لسانِي، َألني معذَّب في هذَا اللَّهِيبِ. (إِنجِيلُ لُوقَا 

أن يكون اإلنسان ملَكا يف احلقيقة أمر، وأن حيرز التشابه معه يف الطهارة أمر  ٤١
  منه. آخر متاما.
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١١٠ 

مل إن املرء  إن من تعاليم اإلسالم أن: الثالثاعتراضك 
فكار شوء األجمرد نذ، وأن اهللا لن يؤاخذ على يؤاخفلن يرتكب ذنبا 

لكن اإلجنيل يقول خالف ذلك، أي سيترتب ، القلوبالسيئة يف 
على األخيلة الناشئة يف القلوب العقاب .  

 اإلجنيل، فمثلُ قد ورد يفذلك إذا كان أنه أما اجلواب: فليتضح 
هذا اإلجنيل ليس من اهللا أبدا، واحلق ما بينه اهللا يف القرآن الكرمي وهو 

بسببها، مذنبا ر املرء عتبأ يف القلوب تلقائيا ال يأن األفكار اليت تنش
وإمنا العتباره جمرما عند اهللا هناك ثالث حاالت، أوال: أن جتري على 

خبيثة معادية للدين والصدق واإلنصاف. ثانيا: أن  لسانه كلمات
املعصية. ثالثا: أن  تصدر من اجلوارح أي أعضاء اجلسم تصرفات

العزم على أنه عقد رتكاب معصية أي ييعقد القلب عزمية على ا
ولَكن يؤاخذُكُم بِما �اهللا  سريتكب سيئةً، وإىل ذلك يشري قولُ

كُمقُلُوب تبذ ن أي أ�٤٢كَسالذنوب اليت يكسبها على اإلنسان سيؤاخ
ذ عليه، ألن الطبع جمرد ما خيطر يف القلب فلن يؤاخأما القلب بإرادة، 

عليها، فاهللا الرحيم ال يؤاخذنا على األفكار  ةاإلنساين ليس له سيطر
ذ حني نتبع تلك األفكار يؤاخوإمنا نطاق سيطرتنا، خارج اليت هي 

أحيانا على تلك الثواب بل نكسب ، بعزمية القلب باللسان أو باليد
                                                           

٤٢
  ٢٢٦البقرة:  
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١١١
يرتكبها الذنوب اليت مل يذكر يف القرآن الكرمي  �وإن اهللا . األفكار

ذن والعني ه فحسب، بل قد ذكر ذنوب اُألمقدااإلنسان بِيديه وأ
إنَّ السمع والْبصر �يف كالمه ايد  �والقلب أيضا كما يقول 

 �. انظروا كما ذكر اهللا �٤٣والْفُؤاد كُلُّ أُولَئك كَانَ عنه مسئُوال
ذنب السمع والبصر، كذلك ذكر ذنب الفؤاد أيضا، لكن ذنب الفؤاد 

واألخيلة ألنه ال سيطرة للقلب على نشوئها، وإمنا  ليس تلك األفكار
قدر ي مجرد األفكار اليت الف، ٤٤ذنب القلب عقد العزم على ارتكابه

عندما يعزم اإلنسان  إمثًا ، إال أا ستعد تعد إمثًاال منعهاعلى إلنسان ا
. وكذلك يقول اهللا جل شأنه عن اعقد العزم على ارتكايعليها، و

قُلْ إِنما حرم ربي الْفَواحش ما ظَهر منها �الداخلية:  الذنوب اخلفية
طَنا بمإن اإلجنيل خيلو من هذا التعليم الرائع �٤٥و واآلن أقول بتحد .

فكار أيضا، حيث مل يذكر ذنب كل األعضاء بتمييز بني العزمية واأل
هذا التعليم  ومل يكن ممكنا أن يكون هذا التعليم يف اإلجنيل، ألن

لطيف جدا ومبين على مبادئ احلكمة، وإن اإلجنيل جمموعة أفكار 
سطحية بدأ ينفر منها اآلن كل باحث، غري أن يسوعكم دبر للستر 

                                                           
  ٣٧اإلسراء:   ٤٣
إمنا ننال الثواب عندما نقاوم باألعمال الصاحلة أفكار القلب اليت ترغب يف   ٤٤

  املعصية، ونعمل على النقيض من تلك األفكار. منه. 
  ٣٤األعراف:   ٤٥
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١١٢ 

الناس يف أثناء احلديث بأن تعليمه ليس جيدا، فسوف  عليه حبيث أفهم
 ناس يف املستقبل؛ هلذا من األفضل أن تنتظروا مبعوثااليضحك عليه 

أيها فواها لكم آخر جيمع تعليمه يف طياته مجيع أنواع املعارف. 
يسوعكم جعله القساوسة إذ عملتم ذه الوصية جيدا! فالتعليم الذي 

نفسر بظهور نيب مقدس يأيت يف املستقبل، تعشقون ه حمل اعتراض وبش
يسوعكم أن تعليم ثبت التعليم الناقص نفسه! أخربوين: أمل يلك ذ

أم ما زال هناك جمال للنقص؟ فإذا كان يسوع ناقص ره حبسب إقرا
وغري نافع فامسعوا منا حماسن التعليم  نفسه يعترف بأن تعليمه ناقص

اإلسالمي واضعني يف البال نبوءة زعيمكم، وال تكذِّبوا يسوعكم، 
يف العامل نيب تعليمه أكمل وأعلى من تعليم اإلجنيل بعث ألنه ما مل ي

باطلة، غري أن ذلك النيب املقدس قد ظهر ومل  ستبقى نبوءة يسوع
تعرفوه، اقرأوا نصوصنا بتدبر لتعرفوا أن التعليم الكامل الذي كان 

فقد ، ، هو القرآن الكرمي، وحىت لو مل تكن هذه النبوءةينتظره املسيح
متت حجة اهللا بكون القرآن كامال  واإلجنيلِ ناقصا. فاخشوا نار 

وأثىن على تعليمه  ر مبجيئه املسيحملبعوث الذي بشجهنم وآمنوا بالنيب ا
ذلك ألن القوي هدم ؛ عليه الكامل، ومع ذلك ليس ليسوعكم منةٌ

وإال ليس لإلجنيل أي فقط، قلة الفهم تعانون الضعيف، واآلن أنتم 
  جمال للصمود. 
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١١٣

إن اإلسالم مل يعلِّم حب أتباع : االعتراض الرابع )٤(
  حيب غري املسلم. ال أَمر املسلم أن د قالديانات األخرى، بل 

: فليتضح أن النصارى ابتعدوا عن احلق واحلقيقة من أما اجلواب
الكامل، وإال إذا نظروا بعمق إىل ما هو  شؤم اإلجنيل الناقص غريِ

احلب، وما حمله املناسب، وما هو البغض ومىت ينبغي أن نبغض، 
سب بل سوف تكسب به فلن يدركوا فلسفة القرآن احلقيقية فح

النور الكامل للمعارف احلقة. الروح  
من  فاعلموا أن احلب ال ينشأ بالتصنع والتكلف بل هو قوةٌ

نجذب القلب إىل شيء يعجبه، أن يالقوى اإلنسانية، وحقيقته 
، وكما أن خواص كل شيء تظهر ببداهة عند بلوغه الكمالَ

 الء عند بلوغه أمتَّفاحلال نفسه للحب أيضا، إذ تتبدى جواهره جب
أُشرِبوا في قُلُوبِهِم �: الدرجات وأكملها، فاهللا تعاىل يقول

. بوه كالشرابشرِأي أم أحبوا العجل لدرجة كأم أُ �٤٦الْعجلَ
واحلقيقة أن اإلنسان حني حيب أحدا حبا كامال فكأنه يشربه أو 

غة يأكله، ويتصبغ بأخالقه وسلوكه، وينجذب إىل التصبغ بصب
وهذا هو السر يف . بيبها حلمظهرصبح ر ما حيبه، حىت يدحبيبه بق

اكتساب مأما الذين . اإلهلي ظليا حبسب سعته حب اهللا النور
                                                           

٤٦
  ٩٤البقرة:   
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١١٤ 

فإذا كانت . حيبون الشيطان فيكسبون الظالم الذي يف الشيطان
زل ـهذه هي حقيقة احلب فمىت كان ممكنا للكتاب الصادق املن

، الشيطان كما ينبغي أن حنب اَهللا من اهللا أن يسمح لنا أن حنب
من ؟ الرمحان الشيطان حبب جيدر به أولياُء وأن خنص أولياَء

املؤسف أننا كنا منلك قبل هذا دليال واحدا على بطالن اإلجنيل 
ا، واآلن الضعيف الذي هو حفنة من التراب إهلً اإلنسانَه ذاختوهو ا

خرى أيضا سيئة، أخرى أيضا وهي أن تعاليمه األ لنا دالئلُ توفرت
فهل ميكن أن يعد من التعليم املقدس أن أحبوا الشيطان كما حتبون 

؟ وإن قيل بأن هذه األمور خرجت من فم يسوع سهوا �اهللا 
، فهذا العذر سخيف وباطل، ٤٧ألنه كان ال يعرف فلسفة اإلهليات

ألنه إذا كان عدمي املعرفة هلذا احلد فلماذا ادعى إصالح القوم؟ 
كان طفال جيهل أن حقيقة احلب تقتضي بالضرورة أن يعجب فهل 

اإلنسان بشمائل حبيبه وأخالقه وعباداته بصدق القلب، وأن 
 يسعى بالروح والقلب للتفاين فيها، لينال بالتفاين يف حبيبه احلياةَ

اليت يتمتع ا حبيبه، فاحملب الصادق يتفاىن يف حبيبه، ويتجلى من 
ته يف نفسه وكأنه يشربه، ويقال إنه خالل حبيبه، ويعكس صور

بالتفاين فيه واالتصاف بصفاته وبالتمسك به يربهن للناس على أنه 
                                                           

  . (من املترجم)   �العقائد املتعلقة باهللا   ٤٧
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١١٥
كلمةٌ عربية وتعين يف احلقيقة  يف احلقيقة قد ضاع يف حبه. احلب

روا عن امتالء بطن احلمار ماًء فحني يريد العرب أن يعب، االمتالَء
مل شرب دون أن يقولوا إن اجلَ"، وحني يريحتبب احلماريقولون: "

شرِه وارتوى يقولون ماء كثريا حىت امتأل بطنحىت  ت اإلبلُب
أما  بت.حتب ويعين أنه امتأل  فهي أيضا مشتقة من هذا،احلَب

وكذلك يقال للنوم اإلحباب، ألن الذي . بصفات احلبة السابقة
ه فين نفسه، وكأنه سينام ولن يبقى لديسيمتلئ بغريه فسوف ي

م بنفسه، فإذا كانت هذه حقيقة احلب فاإلجنيل الذي يعلِّ الشعور
ه بتعبري آخر م أتباعالشيطان يعلِّ حب الشيطان أيضا وحزبِ

يكون من اهللا أىن أعماهلم السيئة، فواها هلذا التعليم، يف  شاركةَامل
اجلميع  يريد أن جيعل اإلنسان شيطانا، وقى اُهللالذي هذا التعليم 

اإلجنيل هذا.  من تعليم  
ه واملتصفني وإن سأل أحد إذا كان حب الشيطان ومظاهرِ

لق ينبغي أن نتعامل معهم؟ فجواب ذلك بصفاته حراما، فبأي خ
هم مواساة نا أن نواسياملقدس القرآن الكرمي يعلّم �أن كالم اهللا 
ذومني والعميان تامة، مثلما يشفق اإلنسان رحيم القلب على ا

لعرج وغريهم من املتأملني، والفرق بني الشفقة واحلب واملعاقني وا
أن احملب ينظر إىل أقوال حبيبه وأفعاله بنظرة اإلعجاب، وحيب أن 
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١١٦ 

يتصف هو أيضا بصفاته، بينما ينظر املشفق إىل املشفَق عليه بنظرة 
ه ذلك املصاب وضعى العربة واخلوف، وخيشى أن يقضي عل

ق يتعاطف مع املشفَال يقي أنه ق احلقالتعيس. ومن عالمات املشف
ل واملناسبة، فأحيانا اعليه دوما، بل يتعامل معه حبسب مقتضى احل

يتعامل معه برفق وأحيانا أخرى بقسوة، أحيانا يقدم له العصري 
وأحيانا يرى حياته يف قطع اليد أو الرِجل كطبيب حاذق، وأحيانا 

فإذا  جيرح أي عضو آخر له وأحيانا يضع على جروحه مرمها،
شاهدت أعمال الطبيب املختص يف مستشفى كبري حيث يأيت 
مئات املرضى فمن املأمول أن تفهم معىن املشفق، فإمنا القرآن 
الكرمي يعلّمنا أن حنب األبرار واألخيار ونشفق على الفساق 

 �٤٨عزِيز علَيه ما عنِتم حرِيص علَيكُم� �والكفار، ويقول اهللا 
ا الكفار إن هذا النيب يشفق عليكم لدرجة أنه ال يتحمل أي يا أيه

 �أن حتزنوا وهو يطمع يف أن تتخلصوا من الباليا. مث يقول 
�نِنيمؤوا مكُونأَال ي كفْسن عاخب لَّك�٤٩لَع هلك أي هل ست

شفقتك قد بلغت درجةً : إنّ نفسك حزنا على عدم إميام؟ فاملراد
عليهم. مث يقول يف آية آخرى خوفا ك أشرفت ا على اهلال

                                                           

٤٨
  ١٢٨التوبة:   

٤٩
  ٤: الشعراء  
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١١٧
�ةمحرا بِالْمواصوترِ وبا بِالصواصوأي إمنا املؤمنون الذين  �٥٠ت

ينصح بعضهم بعضا بالصرب واملرمحة، أي يقولون: اصربوا على 
هنا أيضا " املرمحة"قوا على عباد اهللا، فاملراد من الشدائد، وأشف

مبعىن الشفقة، فاملعىن واردةٌ للغة العربية ، ألن املرمحة يف االشفقةُ
األصلي للتعليم القرآين، أن احلب الذي حقيقته التصبغ بصبغة 
احلبيب ال جيوز حبق أحد غريِ اهللا والصاحلني، بل هو حرام قطعا 

يا �ويقول  �٥١والَّذين َآمنوا أَشد حبا للَّه� �لغريمها، كما قال 
ينا الَّذهاَء أَييلى أَوارصالنو ودهذُوا الْيختوا ال تنكما يقول  �٥٢آم

 �٥٣يا أَيها الَّذين آمنوا ال تتخذُوا بِطَانةً من دونِكُم�يف آية أخرى 
أي ال حتبوا اليهود والنصارى وال حتبوا كل من هو ليس صاحلا، 

ويزعمون أن  نخدعونهذه اآليات ي النصارى األغبياُءفحني يقرأ 
هم من الذين مل يؤمنوا، وا النصارى وغريمروا بأال حيباملسلمني أُ

لكنهم ال يعرفون أن كل كلمة تستخدم يف حملها، فال يصح حب 
فار إال إذا نال نصيبا من كفرهم وفسقهم. اق والكُاملرء للفس

                                                           

٥٠
  ١٨البلد:   

٥١
  ١٦٦البقرة:   

٥٢
  ٥٢املائدة:   

٥٣
  ١١٩آل عمران:   
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١١٨ 

قد كتبنا ولغيب. جاهل هلو وا أعداء دينه الذي علَّم أتباعه أن حيبف
مرارا وتكرارا أن من احلب واملودة أن ينظر املرء إىل قول من حيبه 

وفعللقه ودينه بنظرة اإلعجاب، وأن يفرح به وأن ه وعادته وخ
من املؤمن حبق الكافر أبدا، ذلك من املستحيل أن يصدر ويتأثر به، 

إال أن املؤمن يشفق على الكافر وخيصه جبميع مظاهر املواساة، 
 �سيه على مجيع أمراضه املادية والروحانية، كما يقول اهللا ويوا

رق مرارا ما معناه: واسوا اجلميع دون متييز بسبب الدين أو الع
وأطعموا اجلائعني وفكّوا رقاب العبيد، وسددوا ديون املقترضني 
وحتملوا أوزار املثقَلني، وأدوا حق املواساة الصادقة جتاه بين البشر. 

 �٥٤إِنَّ اَهللا يأْمر بِالْعدلِ واِإلحسان وإِيتاِء ذي الْقُربى� �ويقول 
.. كما حتسن األم الرؤوم إىل ولدها أو يواسي القريب قريبه رد 

ال ينهاكُم اُهللا عنِ الَّذين لَم يقَاتلُوكُم � �عاطفة القرابة. ويقول 
م وكُمرِجخي لَمينِ وي الدف هِمقِْسطُوا إِلَيتو موهربأَنْ ت ارِكُميد ن

نيقِْسطالْم بحاكم اهللا  �٥٥إِنَّ اَهللا ي أي حني�  عن حب
اكم عن برهم واإلحسان قد هم فال تظنوا أنه النصارى وغريِ

كم، ومل لكال بل إنّ الذين مل حياربوكم لقت إليهم ومواسام،
                                                           

٥٤
  ٩١النحل:   

٥٥
  ٩املمتحنة:   
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١١٩
النصارى من نوا إليهم سواء كانوا حِسم فأَخرجوكم من أوطانكي

أو اليهود وواسن يقوم بذلك. وهم واعدلوا معهم ألن اهللا حيب م
إنما ينهاكُم اُهللا عنِ الَّذين قَاتلُوكُم في الدينِ � �مث يقول 

وهم ومن وأَخرجوكُم من ديارِكُم وظَاهروا علَى إِخراجِكُم أَنْ تولَّ
ألم  فإنّ مصادقة هؤالء حرام...�٥٦يتولَّهم فَأُولَئك هم الظَّالمونَ

  يتمنون القضاء على الدين.
هي الصداقة يف  ٥٧مثة نقطة جتدر بالذكر هنا وهي أن التولّي 

اللغة العربية، والتعبري اآلخر هلا املودةُ، ومن مظاهر الصداقة 
واملواساةُ. فيجوز للمؤمنني أن يصادقوا  صحاحلقيقية واملودة الن
النصارى واليهود واهلندوس حسنوا ويواسوهم وينصحوا هلم وي

فتذكّرو هذا الفرق الدقيق ، هموإليهم، غري أنه ال ميكن أن حيب
  جيدا. 

أن املسلمني ال حيبون اهللا أيضا حبا خاليا من  مث اعترضت
حملاسنه الذاتية. املصاحل، ومل يعلَّموا أن اهللا جدير باحلب  

                                                           

٥٦
  ١٠املمتحنة:   

٥٧
على املغايرة، أما احلب  ملحوظة: إن التاء يف التويل تشري إىل التكلف الدالّ  

  فال تبقى فيه أي مغايرة. منه
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١٢٠ 

د يف احلقيقة على أما اجلواب: فليتضح أن هذا االعتراض يرِ
اإلجنيل، ال على القرآن الكرمي، ألن اإلجنيل مل يعلِّم أتباعه قط أن 

أما القرآن الكرمي ، وا اهللا حبا ذاتيا، ويعبدوه بدافع احلب الذايتحيب
كُروا اَهللا كَذكْرِكُم فَاذ�ْذا التعليم؛ فقد قال بصراحة زاخر ف

والَّذين آمنوا � وقال ٥٨)٢٠١البقرة: ( �آباَءكُم أَو أَشد ذكْرا
ال حيبون آباءهم وال من مزايا املؤمنني أم أي  �٥٩أَشد حبا ِهللا

وقال: . �أمهام وال أحباءهم اآلخرين وال أنفسهم حبهم هللا 
إنَّ اَهللا � �وقال  �٦٠نَ وزينه في قُلُوبِكُمحبب إِلَيكُم اِإلميا�

تتحدث  هذه اآلية ٦١.�يأْمر بِالْعدلِ واِإلحسان وإِيتاِء ذي الْقُربى
وكمال بالغتها أن اهللا تعاىل صرح فيها ، عن حق اهللا وحق العباد

منا ي احلقوق كليهما. أما حق العباد فقد سبق أن تكلّعن نوع
 �أن تطيع اهللا فهو  �ما معىن اآلية خبصوص حق اهللا عنه، وأ
ألن الذي خلقك ورباك وال يزال يربيك كل حني ، لعدلَامراعيا 

                                                           

٥٨
و نفسه إله، فاإلجنيل ال يعترب حبسب اإلجنيل كل فاسق وفاجر ابن اهللا بل ه  

أحدا ابن اهللا لكونه حيب اهللا حبا كامال، بل إن الزناة أيضا أبناء اهللا وبناته حبسب 
   .الكتاب املقدس. منه

٥٩
  ١٦٦البقرة:   

٦٠
  ٨احلجرات:   

٦١
  ٩١النحل:   
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١٢١
أكرب فعليك أن  ولو كانت عندك بصريةٌ. وآن يستحق أن تطيعه

، حمسن �تطيعه ليس رد مراعاة احلق بل مبراعاة اإلحسان، ألنه 
وإحساناتى. وواضح أنّ فوق العدل درجةً وال حتص ه ومننه ال تعد

يراعى فيها اإلحسانُ أيضا عند الطاعة، وملا كان املرء يالحظ كل 
ظل لع عليها وهي ته وخصاله ويطّاحملسن ومشائلَ حني وآن صورةَ

أمام ناظريه، هلذا من تعريف اإلحسان أن يعبد اهللا كأنه يراه  ماثلةً
   ىل ثالثة أقسام:ينقسمون يف احلقيقة إ �وإنّ مطيعي اهللا . �

أوال: الذين ال يالحظون اإلحسان اإلهلي جيدا لكوم حمجوبني 
الذي ينشأ  وغري ناظرين إال إىل األسباب، وال يتولد فيهم احلماس

الذي  نتيجة النظر إىل عظمة اإلحسان، كما ال يتحرك فيهم احلب
ق العظيمة للمحسن، ويسلِّمون حبقوق اخلالنن ينشأ نتيجة تصور امل

وال يالحظون أبدا تفاصيل اإلحسان  رد النظرة اإلمجالية إليه،
دقيقة يصبح ذلك احملسن  اإلهلي اليت إذا ألقى املرء عليها نظرةً

احلقيقي ماثال أمام عينيه، ذلك ألن حجاب عبادة األسباب مينعهم 
توفر هلم تب احلقيقي، فال من رؤية الوجه الكامل لذلك املسب

اليت ميكن أن يروا ا مجال املعطي احلقيقي بالكامل،  النظرة النقية
فبسبب . األسباب مراعاةبِكَدرِ ة مشوبفمعرفتهم الناقصة تكون 

ا التفات �عريون اهللا ة منن اهللا ال يمشاهدقدرم على  ذلك وعدمِ
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١٢٢ 

صورة احملِسن أمام العني بل متثُل اليت ا ، املنن مشاهدةُتتطلبه 
مضةهم غاتكون معرفت .م يتكلون على جهودهم وسبب ذلك أ

ا بأن حق اهللا واجب عليهم فًوأسبام باإلضافة إىل إميام تكلُّ
ف نفسا إال ال يكلِّ �هم ورازقهم، وملا كان اهللا لكونه خالقَ

وا يف دامأن يشكروا حقوقه ما بسعها من الفهم، هلذا يطالبهم و
هذه  �إِنَّ اَهللا يأْمر بِالْعدلِ�هذه احلالة، وإن املراد من العدل يف: 

  مبراعاة العدل. الطاعةُ
لكن هناك درجة أكرب ملعرفة اإلنسان، وهي كما بينا آنفا أن  

ها زـيتمكن نظر اإلنسان فيها من رؤية يد فضل اهللا ومنته من
ويف هذه املرتبة ينسلخ اإلنسان . وطاهرا من رؤية األسباب كليا

ب األسباب متعن حمتاما كما األقوال التالية:  اما، وتبدو باطلةًج
كانت مزرعيت جيدة وكان احلصاد جيدا بسبب سقاييت، أو قد 

أو بفضل فالن حتقق يل ، جناحا وأرباحا بقوة ساعدي حققت
من اهلالك... ويرى  فالن وبفضل اعتناِء، الفالين املطلب جنوت

ويدا وحيدة، اإلنسان ذاتا واحدة وقدرة وحيدة وحمسنا وحيدا 
ا وعندئذ يتمكن املرء من مشاهدة منن اهللا بنظرة صافية ال تشو
وصافية  وهذه املشاهدة يقينيةٌ. أدىن شائبة من الشرك يف األسباب
غائب عن عينه عند عبادته، بل  حبيث ال يظن املرء أن ذلك املنانَ
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١٢٣
وهذه العبادةُ، يعبده يقينا منه بأنه حاضر كرمي ميت يف القرآن الس

ه لإلحسان حصرا نفس �إحسانا، وهذا هو املعىن الذي بينه النيب 
  يف الصحيحني. 

وبعد هذه الدرجة هناك درجة أخرى تسمى "إيتاء ذي 
 ظ منن اهللا نازلةًوتفصيل ذلك أن اإلنسان حني يالح ٦٢القرىب"

دون مشاركة األسباب، ويظل يعبده إميانا منه من الزمن عليه ملدة 
هذا التصور واخليال يؤدي أخريا ، فوحمسن بال واسطةبأنه موجود 

املتواترة ألن مالحظة منن اهللا ، �إىل أن ينشأ لديه حب ذايت هللا 
الذايت ب احليمتلئ باملمنت تدرجييا، فيف قلب الشخص تؤثر بانتظام 

دافع ه غري احملدودة، ففي هذه احلالة ال يعبده بلذي غمرته مننل
متاما كما حيب ه الذايت، خ يف قلبه حبرستفحسب بل ياالمتنان 
 - عند العبادة - تمكنه حبا ذاتيا، ففي هذه املرحلة ال يأمالطفل 

                                                           

٦٢
ملحوظة: إن مرتبة إيتاء ذي القرىب تنشأ إثر مالحظة املنن املتتالية، ففي هذه   

األغراض  ذات البارئ كامال، وختتفي رائحةُ تبة ينشأ يف قلب العابد حباملر
النفسانية وبقيائيات واحلقيقة أن أصل احلب الذايت ومنبعه شيئان: . ها 

أمل يف مجاله وأسارير وجهه ) أوهلما أن يكثر املرء من مطالعة مجال أحد بالت١(
 مشائله كل حني وآن ويتصوره مرارا. ومالحمه و
أنواع ألطافه ومننه  وذكرِمن أحد،  ننٍ متتاليةيف مأمل كثر من التي) والثاين أن ٢(

  . منهوتعظيمه تلك املنن
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١٢٤ 

كالعشاق الصادقني،  �فحسب بل يتمتع بالنظر إليه  اِهللامن رؤية 
ه الذايت. وهذه األغراض النفسانية ويتولد فيه حب تنعدم مجيعو

املرتبة عوإىل ذلك قد أشار اهللا "ي القرىبإيتاء ذ"ر عنها بلفظ: ب ،
 �٦٣فَاذْكُروا اَهللا كَذكْرِكُم َآباَءكُم أَو أَشد ذكْرا�يف آية  �

إِنَّ اللَّه يأْمر بِالْعدلِ والْإِحسان �باختصار؛ هذا هو تفسري آية 
ة ن اهللا فيها املراتب الثالثة ملعرفوقد بي ٦٤.�وإِيتاِء ذي الْقُربى

اليت  احلب الذايت. وهذه املرتبةُ ى املرتبة الثالثة مرتبةَاإلنسان، ومس
القلب باحلب امتالء  األغراض النفسانية وميتأل حتترق فيها مجيع

ومن الناسِ من �زجاجة بالعطر. وإىل هذه املرتبة أشري يف آية ال
اللَّهو اللَّه اتضراَء مغتاب هفْسرِي نشي ادببِالْع ُءوفأي أن  �٦٥ر ..

بلَى من أَسلَم وجهه للَّه �: وقال ٦٦اهللا رؤوف مبثل هؤالء العباد.
 مال هو هِملَيع فولَا خو هبر دنع هرأَج فَلَه ِسنحم وهو

مون نفوسهم هللا أولئك الذين يسلِّ أي سينال النجاةَ �٦٧يحزنونَ
                                                           

٦٣
  ٢٠١البقرة:   

٦٤
  ٩١النحل:   

٦٥
  ٢٠٨البقرة:   

٦٦
ه من أجل إظهار حياته وراحتالعبد  فملحوظة: إن شراء النفس يشمل وقْ  

  منه. اجلالل اإلهلي وخدمة الدين.
٦٧

  ١١٣رة: البق  
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١٢٥
ه وكأم يرونه، فهؤالء يأخذون أجرهم من اهللا بدونه لنعمويع �

حببه،  إن هدفهم الوصول إىل اهللا والفوز. وال خيافون وال حيزنون
وأجرعمعند اهللا. ويقول يف آية أخرى:  هم الن� امونَ الطَّعمطْعي

كُممطْعا نما * إِنريأَسا ويمتيا وينكسم هبلَى حع  رِيدلَا ن اللَّه هجول
. فاجلدير بالتأمل هنا كم يتبني جليا �٦٨منكُم جزاًء ولَا شكُورا

من هذه اآليات أن القرآن الكرمي وصف أمسى درجة لعبادة اهللا 
ه بصدق اهللا ورضوان حب واألعمال الصاحلة بأن يبتغي املرُء

 اإلجنيل هذا التعليم القلب، غري أنه ينشأ السؤال هنا: هل يوجد يف
؟ ونؤكد لكل واحد أن اإلجنيل نتهى اجلالءل مبالرائع السامي املفص

ذا التفصيل والوضوح قط، وإمنا مس هذا الدين  �ى اهللا مل يبينه
م اإلنسان أن ال يعبد اَهللا ألغراض نفسانية بل ينبغي ا ألنه يعلِّإسالم

ي التخلّولرضا بالقضاء ألن اإلسالم يعين ا، أن يعبده حبماس فطري
ذه  غري اإلسالم أفصح ليس يف العامل دين. عن مجيع األغراض

األهداف، صحيح أن اهللا قد وعد املؤمنني بأنواع النعم املختلفة 
م، غري أن املؤمنني الذين يريدون أمسى ته هلرمحا على تأكيد

بينما اإلجنيل يضم ، الدرجات علَّمهم أن يعبدوا اهللا حبب ذايت
صرحيةً شهادات اعني وذوي على أن حواريي يسوعكم كانوا طم

                                                           

٦٨
  ١٠-٩اإلنسان:   
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١٢٦ 

عقول سطحية، فأوتوا اهلداية حبسب عقوهلم ومهمهم، وكذلك 
 عن العبادة خادعا  البسطاَءى وجدوا يسوع أيضا مثلهم، الذي

  إياهم بانتحاره!
إنْ قلت إنّ اإلجنيل حني علَّم أن يقولوا هللا أبا فقد أشار إىل 

متاما؛ ألننا نعرف بتدبر األناجيل  باطلةٌ رةُكفهذه الف احلب الذايت!
ت ) أوال كان١:(وجهنيعلى " ابن اهللا"أن املسيح استخدم كلمة 

قدمية أن اإلنسان الذي ينجز أعمال الرحم  يف زمن يسوع عادةٌ
إين "الناس برفق وحيسن إليهم فهو يقول صراحة ع والرب ويتعامل م

ذه الكلم"اهللا ابن الصاحلني  �ة أنه كما يرحم اهللا ، ويقصد
الطيبني واخلبيثني  والسيئني ويستفيد بشمسه وقمره وغيثه مجيع

وإمنا الفرق أن اهللا ، ثل ذلك من عاديت أن أبر اجلميعفمعلى سواء، 
ن اإلجنيل هو اآلخر وصف . كما أيف هذه األعمال وأنا صغري كبري

م  ين أبناًءووصف اآلخرا ه كبريكونا من منطلق اَهللا أبلكو
ل التفاوت ا، لكنهم يستوون مع اهللا يف أصل األمر؛ أي قد قبِصغار

ين، وهو شرك واألب سي االبنفقد ظلَّ يف الكيفية يف الكمية، أما 
الكرمي مبثل هذا  الكامل القرآنُ مل يسمح الكتابلذلك ف، خفي

، احلالة الناقصةيف كان جائزا عند اليهود لكوم فالكالم، 
فكثري من مواضع . يف كالمه تقليدا هلمأيضا  استخدمه يسوعو
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كونوا "، و"اهللا ارمحوا مثلَ"اإلجنيل تتضمن مثل هذه اإلشارات أن 

مع األعداء أيضا كما  �تعاملوا كاهللا "، و"مصلحني مثل اهللا
كم اهللا، ألن عملَ تتعاملون مع أصدقائكم، فسوف تدعون أبناَء

وإمن"� شبه عملَهسي ، دا الفرق بينكم وبينه أنه لكونه كبريا ع
بناء، نـزلة األاإلله األب، وأنتم لكونكم صغارا عددمت مبنـزلة مب

فهذا التعليم اقتبس يف احلقيقة من كتب اليهود، وهلذا يعترض 
اليهود حىت اآلن أن ذلك سرق من الكتاب املقدس وسل يف ج

من ناحية، ومن ناحية  على كل حال فهذا التعليم ناقص. اإلجنيل
  أخرى ال عالقة لالبن من هذا النوع باحلب الذايت. 

) هناك بيان سخيف يف اإلجنيل للنوع الثاين من األبناء، كما ٢(
ففي هذا العدد قد جعل ؛ ٣٤٦٩العدد  ١٠ورد يف يوحنا إصحاح 

وقُدم الدليل أن إهلا دع عنك االبن،  –مهما كان نذال - كل واحد
باختصار، قد تناول اإلجنيل بدافع . مستحيلبطالن الصحف 

تقليد شخص واحد تعبريا مشهورا يف قومه. باإلضافة إىل ذلك، 
أبا، ومن سيكون أكثر غباء وإساءة  من اخلطأ متاما أن يوصف اُهللا

نا هذا البحث يف ستخدم كلمة األب حبق اهللا، وقد بيامن الذي 
                                                           

أَلَيس مكْتوبا في ناموسكُم: أَنا «{أَجابهم يسوع: النص املشار إليه هو:   ٦٩
  (من املترجم) )٣٤: ١٠قُلْت إِنكُم آلهةٌ؟} (إِنجِيلُ يوحنا 
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تبني عليك أن إطالق كتاب "منن الرمحن" بإسهاب بفضل اهللا، فسي
ر جدا، وهلذا قال قذوطريق خبيث  �كلمة األب على اهللا 

كم، ومل كذكركم آباَء القرآن الكرمي إفهاما أن اذكروا اهللا حبب
  روا اهللا أبا يف احلقيقة. يقل يف أي موضع أن اعتبِ

آخر يف اإلجنيل؛ إنه مل يعلّم يف أي موضع أن الطريق  ومثة نقص
علَّم ، وإمنا النفسانية األغراضال تكون بدافع ة هي أن األمسى للعباد

اهدنا � نا دعاَءملطلب اخلبز، أما القرآن الكرمي فقد علَّ دعاًء
نا على تأي ثب �الصراطَ الْمستقيم * صراطَ الَّذين أَنعمت علَيهِم

خبزنا "يل: م اإلجنطريق األنبياء والصديقني وحميب اهللا، بينما يعلِّ
موا الْينطا أَعلقد قرأْنا اإلجنيل كله فليس فيه أي أثر هلذا ٧٠"كَفَافَن .

 التعليم السامي. 
 
 
 
 
 
 

                                                           

٧٠
  ١١:  ٦إِنجِيلُ متى    
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�ßb¨a@āa�Çüa@ @
"حممد على امرأة، فجاء إىل بيته وجام ع زوجته لقد وقع نظر

سودة، فكيف يكون األكمل من ال ميلك نفسه إثر رؤيته امرأةً، ما 
   "؟ع زوجته ويشبع هوى نفسه.مل يضاج
: إن احلديث الذي أساء املعترض فهمه هو يف صحيح مسلم أقول

رأَى امرأَةً، فَأَتى امرأَته زينب،  �أَنَّ رسولَ اِهللا  ونصه :عن جابِرٍ
هتاجى حا، فَقَضنِيئَةً لَهم سعمت يه٧١.و   

 �وإمنا معىن احلديث أن النيب  البتة، هذا احلديث مل يذكر سودةَ 
لدا مدبوغا، رأى امرأة فجاء إىل زوجته زينب وكانت متعس جِ

عجب جبمال أُ �فقضى حاجته. فهذا احلديث مل يذكر قط أن النيب 
أو عجوزا، كما ال  تلك املرأة، بل مل يصرح احلديث إن كانت شابةً

ثبت من هذا احلديث أن النيب ي� نت العبارة ع زوجته، وإمنا كاجام
فمن . "فقضى حاجته" وهي ال تعين يف اللغة العربية املضاجعة حصرا

معاين قضاء احلاجة التغوط أيضا، وهلا معان أخرى. من أين علمت 
ن يدل ع زوجته؟ فتخصيص كلمة عامة يف معىن معيجام �أنه 

صراحة على نية فاسدة. باإلضافة إىل ذلك إن الرواية مل ترو بلسان 

                                                           

٧١
  ٢٤٩١صحيح مسلم، كتاب النكاح،   
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، فاحلقيقة "زوجيت ييت امرأة جامعتؤإين إثر ر: "حبيث قال �يب الن
تنحصر يف أن هناك رواية يف صحيح مسلم رواها جابر، أي إذا 

وأُ كم امرأةًرأى أحدا، فخري له أن يأيت بيته فورا وجيامع  عجب
سوء ويتم العالج احتياطا، فمن احملتمل  زوجته، لئال خيطر بباله أي

قد  -بعد مساع هذا احلديث منه -�ة قد رأى النيب أن أحد الصحاب
أنه  ما يف الطريق، مث عرف مصادفةً له امرأةٌ اعترضت� ع قد جام

  قد عمل ذا احلديث. �أن النيب  م باجتهاده وظنامرأته أيضا، ففهِ
مث لو افترضنا أن ذلك القول للصحايب كان صحيحا، فاستنتاج 

ما احلقيقة أن األنبياء عليهم السالم السوء من ذلك خبث ووقاحة، أ
حيرصون جدا على أن يرسخوا يف قلوب الناس كل بر وحسنة من 

زال، اخالل أسوم، فأحيانا يقومون بعمل الرب والتقوى تن
هم بأي حاجة يقصدون به تقدمي أسوة فحسب إذ ال تكون نفوسو

نون كما جند هذا األمر عند احليوانات أيضا يف مرآة قا إىل ذلك،
الطبيعة؛ فالدجاجة مثال تتصنع النقر مبنقارها دف تعليم أفراخها 

فمن واجب املعلم الكامل أن . بة من األرضاحل كيف ينبغي التقاطُ
وليس كل فعل للمعلم يشكل معيارا حلالته ا. يقدم األسوة عملي

القلبية، باإلضافة إىل أنه إذا وقع نظر املرء على مجيل باملصادفة 
مجيال ليس عيبا يف حد ذاته، غري أن اخلواطر السيئة تعادي  فاعتباره
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لتقوى الدقيقة احتياطا قبل االتقدس الكامل، وأما الذي يسلك طرق 

هذا ينايف ه نشوء اخلواطر السيئة، ليبتعد عن األخطار، فهل عملُ
إِنَّ أَكْرمكُم �الكمال؟ إن تعليم القرآن الكرمي سامٍ جدا حيث قال 

يتخذ فال شك أن من أمسى مراتب التقوى أن  �٧٢أَتقَاكُم عند اِهللا
  لتفادي األخطار قبل ظهورها. يا سعالتدابري  اإلنسان

ل يف كل حال يكونون حمفوظني من وإن ادعى أحد أن الكُم
األخطار فال حاجة هلم الختاذ التدبري فهذا االدعاء جمرد محق، ويدل 

 يعقدون العزم القليب على ارتكاب على قصور املعرفة، ألن األنبياء ال
أي إمث أو معصية حىت لثانية واحدة، فهو يف نظرهم من الكبائر، غري 
أن القوى اإلنسانية ميكن أن تظهر خواصها فيهم أيضا، وإن كانوا قد 

ائيا من اإلصرار على اخلواطر السيئةع صموا .قد  فمثال إذا كان نيب
ا مثقلة بالثمار فنحن نؤمن بأنه طريق أشجارالجاع بشدة ووجد يف 

لن ميد يده إىل قطف الثمار دون إذن أصحاب األشجار، ولن يعزم 
قلبيا على قطفها، غري أنه من احملتمل أن خيطر بباله أنه لو كان هو 

فمثل هذه الفكرة ال تنايف ، ل منهاهذه األشجار ألكَ صاحب
 عذاب جوعٍ لعلك تتذكر أن إهلكم احملترم مل يصرب على. الكمالَ

ثبت أن تلك الشجرة خفيف فاندفع إىل شجرة التني! فهل ميكنك أن ت
                                                           

٧٢
  ١٤ جرات:احل  
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فإن الذي مل يتمالك نفسه عند رؤيته ؟ لكا له أو لوالدهكانت م
ل شباع بطنه، غري جدير بأن يعد من الكمإلرع إليها هوه، غريِ شجرةَ

  كون إهلا حبسب قولكم.           فضال عن أن ي
آخر.  فالين مجيل أمرالشيء الخيطر ببال املرء أن باختصار، أن  

اجلميل والزهرةَ من فمن رزقه اهللا العينني فهو يستطيع أن مييز القبيح 
غري أنه ، هذه القوة املميزةفطَر على من الشوكة، فرمبا إهلكم مل ي

اندفع إلشباع شهوة البطن إىل شجرة التني، دون أن يفكر من 
ها.صاحب  

عجب أن ال يقال للسكري واألكول الشرِه والشريب بأنه ومما يثري ال
له هللا يصفه  عملٍ أما ذلك املقدس الذي كانت حياته وكلُّ، شهواينٌ
أجناس إن هذا الزمن يسوده ظالم عجيب. ، ع الشهواتبِهذا العصر مبت

من مناذج أمسى تعاليم اإلسالم يه عن النظر إىل أي امرأة عن قصد 
على امرأة  مصادفةً يؤدي إىل سوء النظر، أما إذا وقع النظرأبدا، ألنه 

مجيلة فرآها مجيلة فعلى املرء أن يصرف نفسه عنها جبماع زوجته، 
فهل ميكن أن يقال عمن . روا أن هذا التعليم واألمر إجراء وقائيتذكَّ

تناول وقائيا دواء الكولريا مثال يف أيام وباء الكولريا املتفشية إنه أصيب 
عليه عالمات الكولريا؟ بل سوف يعد ذلك  لكولريا؟ أو قد ظهرتبا

من فطنته، ويحسب أنه يكره هذا املرض بالطبع ويريد أن يبتعد عنه. 
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للكمال، فلو مل نقيض ولن يوافقك أحد يف أن اختاذ سبل التقوى 

ن أكثر الناس أيقدم األنبياء مناذج التقوى فمن ميكن أن يقدمها. إال 
اتقاًء، وهو الذي يبتعد عن السوء ويترك السبل اليت هم خشيةً أكثر

فيها احتمال السوء لكن ماذا نقول حبق يسوعكم وماذا نكتب عنه 
وحتام نبكي على حاله؟ هل كان يليق به أن يتيح الفرصة لزانية مجيلة 

والشباب ومبنتهى الدالل والغنج  حاسرة الرأس أن جتالسه يف عزمتس 
ه رأسه من دخلٍ حرام؟ فلو كان  دهن رأسه بعطرٍتورها بشعاشترت

أن من قلب يسوع خاليا من األفكار السيئة، لنهى حتما امرأة عاهرة 
تقترب منه، غري أن الذين يتمتعون مبالمسة املومسات، ال يسمعون 

نصح لناصح يف مثل هذه الثوائر النفسانية. انظروا كيف أراد  أي
ه، ا له بأن هذا التصرف ال يليق بصحن غيور أن ينهى يسوع صاحلٌ

من تصرفه يتذمر أنه ذلك الصاحل  وجهة من عبوسأدرك لكن يسوع 
عى أن تلك ذلك، فصرف اعتراضه يف احلديث كالسكارى واد

ا هلذا فواه. إنك أيضا مل تبلغ إخالصها: جدا، وقال له املومس خملصةٌ
وخملصة  ا سعيدةٌمدحا إمومس حبق  يسوعقد قال اجلواب الرائع! ف

عى األلوهية ومن ناحية ارتكب هذه التصرفات فمن ناحية اد. جدا
غري الالئقة. فأي تقوى وصالح يرجى ممن كان دوما يسكر باخلمر 
وله عالقات باملومسات، وهو شرِه م لدرجة أنه قد اشتهر بني 
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 األنبياء خري سيدنا وموالنا أفضلِانظروا إىل تقوى ؟ الناس باألكول
الذي كان ميتنع حىت من مصافحة النساء  ����األصفياء حممد املصطفى 

، بل كان ينصحهن كن يأتني مبايعات الصاحلات الطاهرات الاليت
أما الذي ال يتورع عن مالمسة . بالتوبة شفويا جالسا بعيدا عنهن

حبيث جتلس مومس قربه كأنه يتأبطها إذ متد يدها طورا  - الشابات
ر وتارة متسك بقدميه، وأحيانا تنشر شعرها اجلميل لتدهن رأسه بالعط

األسود على قدميه وتداعبه يف حضنها، ويسوع يف هذه احلالة جالس 
أنه األغرب يف األمر الوجد، وإذا اعترض عليه أحد وبخه!! وة يف حال
ومدمن على شرب اخلمر وعازب وأمامه مومس فاتنة تالمس  شاب

فهل هذه ؟ من طاهري الباطنفأي عاقل وتقي سيعده  - جسمه
وأي دليل على أنه حني المسته املومس مل ؟ التصرفات تليق بالصاحلني

من املؤسف أن يسوع مل تتح له جمامعة أي زوجة له عند ؟ تثر شهواته
م من ثوائر نفسانية وقوع النظر على تلك الفاسقة، فيمكن تقدير كَ

عملت و؟ هلا ومداعبتهاكانت قد ثارت مبالمسة الزانية الشقية ودال
وهلذا مل خيرج من فم يسوع حىت القول: املثارة عملَها، الشهوات 

من اإلجنيل أن تلك املرأة كانت  وثابت، أيتها املومس، ابتعدي عين
  من املومسات وكانت مشهورة بأعمال الدعارة يف املدينة كلها. 
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Éib�Ûa@āa�ÇüaWS@ @
  إباحة املتعة مث حترميها.

ج إن النصارى السفهاء ال يعرفون أن اإلسالم مل يرو: أما اجلواب
ع، فلم تكن عادة ياملستطجهد املتعة قط، بل قد عمل على تقليلها 

عند العرب  سائدةً -أي عقد القران ملدة معينة مث التطليق -املتعة
ومن أسباب انتشار هذه . فحسب، بل كانت عند أغلب الشعوب

اجليش ويذهبون إىل بالد أجنبية العادة أن الذين كانوا ينضمون إىل 
مع العسكر أو مبوجب التجارة كانوا يعيشون يف بالد أجنبية مدة 
طويلة، كانوا يضطرون إىل القران املؤقت أي املتعة، وأحيانا كان 

السبب أن نساء البلد األجنيب كن خيربن سلفا أنه إذا تزوجهن أحد 
معينة وكان يتقرر  عقد القران ملدةومن مث كان ي، فلن خيرجن معه

أن الطالق سيحدث بعد تاريخ كذا وكذا. وصحيح أن بعض سلفا 
املسلمني أيضا عملوا ذه العادة القدمية مرة أو مرتني لكن ذلك مل 

بالعادة القدمية السائدة يف ٧٤يكن بالوحي أو اإلهلام بل قد عملوا
فليكن معلوما أن املتعة كانت عقد قران مؤقت مؤقتا. البالد 

                                                           

  هذا سهو، والصحيح: السادس. (من املترجم)  ٧٣
ملحوظة: كان هذا العمل عند اضطرار شديد، فمثله كمثل تناولِ اجلائع  ٧٤

  املشرف على اهلالك امليتةَ. منه
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مه الوحي اإلهلي أخريا، فقد كتبنا يف ب ال أكثر، وقد حرفحس
كتيب "الديانة اآلرية" عن ذلك بالتفصيل، لكنين أتعجب ملاذا يتكلم 
النصارى عن املتعة اليت هي قران مؤقت فحسب وملاذا ال ينظرون 
إىل سلوك يسوعهم الذي كان ينظر إىل الفتيات الشابات ومل يكن 

ن جيوز له أن جيالس املومس العاهرة؟! يا ذلك يليق به قط، فهل كا
لو كان متمسكا باملتعة فقط الجتنب هذه التصرفات أسفا عليه! 

املتعة أم ارتكنبالعظيمات يسوع  غري الالئقة. هل مارست جدات 
الصريح؟ حنن نسأل السادة النصارى: كيف ميكن للدين الذي ا الزن

ح بالزواج الثاين، أن وال يسم -أي الزواج املؤقت -فيه املتعةُ ليس
يصرف السيئة عن جنوده الذين ال يستطيعون أن يعيشوا حياة 
الرهبانية مراعني بذلك احملافظة على القوة، بل يشربون اخلمور املثرية 
للشهوات، ويتناولون أشهى األطعمة وأروعها، لكي يبقوا نشيطني 

بِيض؟ يف إجناز األعمال العسكرية، مثلما تالحظون كتائب اجلنود ال
وما هو القانون الذي علَّمهم اإلجنيل إياه للمحافظة على عفافهم؟ 
وإذا كان هناك أي قانون قد ورد يف اإلجنيل عالجا هلؤالء العزب، 

للقانون العسكري  ١٣فلماذا أصدرت احلكومة اإلجنليزية البند رقم 
م الذي مفاده السماح للجنود البيض مبمارسة الرذيلة مع ١٨٨٩عام 
مسات؟ حىت إن "السري جورج رايت" قائد أفواج اهلند قد رغَّب املو
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أتباعه من احلكام أن يهيئوا النساء اجلميالت الشابات ليزين ن 
البيض، فواضح أن احلاجات هي اليت أجربت احلكام على تقدمي مثل 
هذه املقترحات املخجلة. فلو كان يف األناجيل أي تدبري ملا روجوا 

بيثة بني جنودهم الشجعان تاركني الطريق املشروع. هذه الطرق اخل
السالطني د الزوجات يف اإلسالم قد محتاملسلمني  إن بركات تعد

من هذه التدابري اخلبيثة يف كل زمن، إن اجلنود املسلمني جيتنبون 
بالنكاح. إذا كان القساوسة يتذكرون تدبريا خفيا من أعمال احلرام 

احلرام فليمنعوا احلكومة من هذا الطريق، اإلجنيل للحماية من عمل 
إصدار هذا القانون من جديد على حبماس ث ألن جريدة تاميز حتُ

ومل  مور كلها تشهد على أن تعليم اإلجنيل ناقصثانيةً. وهذه األ
  تراع فيه كلُّ جوانب التمدن. والبقية مستقبال إن شاء اهللا.

  الراقم: مريزا غالم أمحد القادياين
*** 
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بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا على ما مضى واحلمد هللا 
قي والصالة والسالم على حممد خري الورى وأهل بيت بعلى ما 

  املصطفى وعلى املؤمنني بنبيه اتىب. 
وصلين يف اآلونة األخرية ه قد فليتضح على أحبائي من املسلمني أن

القادياين،  دا غالم أمحزمريمن اإلمام اهلمام  "نور احلق"كتاب 
بعض العبارات املتعلقة مبحمد حسني  فاطلعت عليه وقرأت

البطالوي، مما آسفين جدا وأحزنين على أنه على ذكائه وفهمه 
ي سيادة املريزا ملدة طويلة وكونه مشهورا يف العامل وعلى تقبيله قدم

وثنائه عليه، عاد دفعة واحدة حبيث أوصل األمر إىل التكفري. انظُر 
بني الثرى والثريا، مع أن أوضاع الزمن تنكشف كاملرآة  الفرق

تحقق ويالحظ أن األمة الدجالية مشغولة يف دجلها متاما وي
لكلِّ "دلول ومع ذلك ال يفهم م.. �ما قال النيب باستمرار 

ختم اُهللا علَى � �فقد قال اهللا ، " وأنى له أن يفهمفرعون موسى
تجلى توهنا . �٧٥م وعلَى أَبصارِهم غشاوةٌقُلُوبِهِم وعلَى سمعهِ

خيلق أسباب ذلك. فهو ضل أحدا قدرة الكربياء أنه حني يريد أن ي
العلماء الباحثون نكات يعتربها هذا الشيخ يعتربها فاألمور اليت كان 

إن الذي يرفع راية نيب آخر الزمان . كفرا، فهو ينسى أوضاع الزمن

                                                           

٧٥
  ٨البقرة:  
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ا وينصرنا ويبيد أعداء الدين ويعلن بأنه وحييي دينه ويؤيدن �
اندرست آثارها يف العصر الراهن،  يستطيع أن يري الكرامة اليت

م -فيت بكفره هؤالءي فويل للذين يفكرون على  -كما كان يليق
هذا النحو! إن الكرامة يف رأي الفالسفة وعلماء الطبيعة يف العصر 

رأي أتباع مذهب  جبالراهن ال متثل شيئا يذكر. انظروا ما أع
الطبيعة، عندما يدور هذا البحث يقولون فورا بأنه ليس هناك 

يدعي الكرامة فليظهرها، أما أنا فأقول: إذا أحد كرامة، فإذا كان 
ما هي النتائج اليت تترتب مل يكن للكرامات واملعجزات وجود ف

اليت كانت تتأرجح يف أمتنا ؟ فمن بواعث الشكر أن على ذلك
بدال من أن يشكروه بارع، و قد أخرجها منها مالحالدوامة 

كما تبني يل وهو  -موا له يتهمونه بالكذب واملكر! إنين أقولويسلِّ
هو جمدد  �ن اإلمام اهلمام مريزا غالم أمحد القادياين إ -احلق

ليل  �الوقت، وأمتىن زيارته مبنتهى الشوق واللوعة، وأدعو اهللا 
ين أنا فْسلت سيادة املريزا حبق فشريا إهلي إذا كنت قد أر: "ار

 . كنت مترددا أولَ"د من مجاعة املؤمنني بهعأيضا بزيارته لكي أُ
األمر، أما اآلن فأقول يقينا بعد العثور على اإلثبات الصحيح بأن ما 

كتبته وإنين أعتربه جمددا صادقا. والسالم كلُّ ه صحيح وحق  
  .حمافظة مراد آبادعضد الدين من بتشهرايون يف  الراقم:

************  
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  أمساء السادة احلاضرين
  عند اإلمام الكامل يف هذه األيام

  املولوي احلكيم نور الدين البهريوي )١(
 احلكيم فضل الدين البهريوي  )٢(
 املولوي قطب الدين من بدوملي  )٣(
 صاحبزاده افتخار أمحد من لدهيانة )٤(
 صاحبزاده منظور حممد من لدهيانة )٥(
، املدرس يف مانانوالة يف حمافظة املولوي عناية اهللا )٦(

 غوجرانواله
القاضي ضياء الدين القاضيكويت من حمافظة  )٧(

 انواله رغوج
 خليفة نور الدين من جامون )٨(
 السيد ناصر نواب الدهلوي )٩(
  ٧٦الشيخ عبد الرحيم )١٠(

                                                           

٧٦
حاشية: الشيخ عبد الرحيم شاب صاحل وتقي، وحنن أيضا ننظر إىل إميانه  

كثرية عند اعتناقه اإلسالم لكنه أبدى عند  وإسالمه بغبظة. لقد تعرض البتالءات
االبتالء الشديد ثباتا رائعا واستقام. واستقال من وظيفة مرموقة ابتغاء ملرضاة اهللا 
واعتنق اإلسالم مبايعا على يد اإلمام الكامل يف قاديان، فهو حيب القرآن الكرمي 
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  ٧٧الشيخ عبد العزيز )١١(
 احلاج وريام اخلوشايب  )١٢(
 ثناء اهللا اخلوشايب )١٣(
 املولوي خدا خبش اجلالندهري )١٤(
 رمي اخلطاط عبد الك )١٥(
 الشيخ غالم حميي الدين اجلهلمي، بائع الكتب )١٦(
 الشيخ حامد علي  )١٧(

                                                                                                                              

القرآن الكرمي وتفسرية  كثريا وقد تعلَّم من املولوي عبد الكرمي احملترم ترمجة معاين
يف بضعة أشهر. وأذكر هنا الشيخ عبد اهللا، وهو شاب صاحل تعلو أسارير وجهه 
آثار الرشد والتقى، فحني أسلم تعرض البتالءات كثرية، منها أنه ناظر مرارا 
ليكهرام اآلري فأصابه زمية نكراء، كان آريا فارتد عن ذلك التعليم الفاسد 

ماس وبايع إمام الزمان. كان يقول يل بأنه قد نشأت لديه الرغبة وأسلم علنا وحب
يف اإلسالم إثر قراءته "إزالة األوهام" مث حني حتققت النبوءة ضد آم يف رجوعه 
إىل احلق أو املوت، والحظَ جناته من املوت بعد رجوعه إىل احلق، وأسلم بصدق 

  اج احلق)القلب وعرف إمام الزمان. فاحلمد هللا على ذلك. (سر
ملحوظة: لقد تشرف الشيخ عبد العزيز أيضا باعتناق اإلسالم قبل مدة يف  ٧٧

قاديان، فهو رجل صاحل، فالفوز بالصالح والتقوى يف الشباب فضلٌ إهلي حمض، 
من النصارى، ويقيمون  وباإلضافة إليه قد أسلم عدد من الناس، كما أسلم أربعةٌ

  سراج احلق)(حاليا يف الهور. 
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 مريزا إمساعيل القادياين     )١٨(
 السيد حممد كبري الدهلوي  )١٩(
 خدا خبش، من ماروي يف حمافظة جهنك )٢٠(
 احلاج احلافظ أمحد اهللا خان  )٢١(
 احلافظ معني الدين  )٢٢(
 املولوي غالم أمحد الكهبكي  )٢٣(
 فقري جهلماحلافظ قطب الدين من كوتله  )٢٤(
 املولوي السيد مردان علي احليدر آبادي  )٢٥(
 املولوي الشيخ أمحد  )٢٦(
 املريزا أيوب بيك )٢٧(
 العبد املتواضع سراج احلق.   )٢٨(
 الشيخ فضل إهلي الكالنوري  )٢٩(
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 تعرِفَةُ شراء "نور القرآن"
العدد األول لنور القرآن الذي صدر لثالثة أشهر كان الثمن  

روبية واحدة، واآلن تلغى تلك السنوي الذي أُعلن عنه هو 
التعرفة، وتقرر أن يقدم املشتري مثن العدد عند نشره، وهذا 

حوالة نقدا عن طريق مباشرةً أو  العدد ميكن إرساله مقابل الدفع
بريدية، والذين يريدون إرسال الطوابع فلريسلوها بقيمة نصف 

عة قرش أو على األكثر بقيمة قرش واحد، وال يرسلوها بقيمة أرب
قروش، أما املشترون من املدن البعيدة مثل مدراس أو بلد آسام 

أن يرسلوا مع مثن العدد قرشني فعليهم عد، أو البالد املتوسطة الب
ه طر الضياع، فمن وصلتتفاديا خلإضافيني للربيد املسجل، وذلك 

لة فعليه أن يريها اآلخرين، وأن يسعى قدر املستطاع هذه ا
كثر عددا، فالة جديدة من نوعها للرد على ليكون مشتروها أ

 أعداء اإلسالم، فلن جتدوا أي جملة ذا الشأن والعظمة. 
  من جملة نور القرآن هو نصف روبية. ٢مثن العدد 
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 كشف عبد اهللا الغزنوي رمحه اهللا 
  عن الشيخ حممد حسني البطالوي

اضي كوت لقد مسع تفصيله القاضي ضياء الدين احملترم من قرية ق
يف حمافظة غوجرانواله بأذنيه، فكتب ذلك وأرسله إىل الشيخ 

ا أن نسجله يف هذ ، فنودفقط صالحه الروحاينإل (البطالوي)
الكتيب. وإن كنا نثق يقينا بأن الشيخ لن يتأثر بسببه، لكننا حنسن 

يفكرون على شاكلته أم سينتفعون به، والذين الظن يف بعض حمبيه 
  فيق. وتفصيل ذلك الكشف ما هو مسجل أدناه. واهللا ويل التو

  العبد املتواضع سراج احلق النعماين
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  حنمده ونصلي     بسم اهللا الرمحن الرحيم     هو اهلادي 
  املولوي حممد حسني احملترم      

  حتيايت
أما بعد، فإن نشاطك يف تكفري سيدنا مريزا غالم أمحد القادياين 

اعتبارك إياه ضاال يف هذه األيام، وقد سبق و �املسيح املوعود 
يف ذلك لدرجة أنك مل تبالِ نشطت وقد ، بأنه جمدد الوقتإميانك 

العاقبة مبقالك املنشور يف جملتك إشاعة السنة بعنوان "الكفر 
 تجلى بصراحة سوُء العاقبة، وقد ذاب قليبيوالكافر"، وبسبب ذلك 

هللا على هذه اخلصلة غري  أن أنبهك أردت، فبسبب حيب لبين البشر
املرضية عمال بالتوجيه النبوي "الدين النصيحة"، لعل اهللا الرحيم 

اه املرحوم عبد اهللا وذا اخلصوص هناك إهلام تلقّ. الكرمي يرحم
الغزنوي حبقك، وكان قد قرأه عليك يف ذلك الزمن نفسه، وال 

قد ف؛ رك به مرة أخرىأعرف إن كنت تتذكره أم قد نسيته، فأذكّ
علمت جيدا أن املشايخ قلما يتأثرون بقول معاصريهم مهما كان 

مفيدا نافعا، وذلك املرحوم قد تويف وكنت ه أيضا، فليس قد بايعت
من املستبعد أن تستفيد من إهلامه. وأنا العبد املتواضع ال أقصد من 

 -املسلمني ال غري، وإنين أقسم باهللاوملّ مشل هذا سوى النصح 
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على أين قد مسعت هذا اإلهلام من لسان املرحوم  -شهيداوكفى باهللا 
  شخصيا. فاستمع إليه بتيقظ القلب من أجل اهللا، وهو هذا:

ه وأولَ نفس. لكنه ممزق طويال رأيت أن حممد حسني البس لباسا
هذه الرؤيا أن املراد من ذلك اللباس العلم، وسيتمزق إربا، فكان 

من الصدر إىل ساقيه مرارا. مث قال يل: يبني ذلك بلسانه ويشري بيديه 
قد أطلعت ك على جيب أن يقال له أنه ينبغي أن يتوب، وهلذا كنت

قد قلت هلذا املتواضع يف مسجد ولكنك ذلك عمال بتوصيته، 
عبد اهللا  إن الناس يذهبون إىل"تشينيانوايل بالهور بلهجة ساخرة: 

ي هذه الرسالة وبعد تلقّ ."أن يدعوين أنا أيضاله قل ، فليكونوا أولياَء
ك إياه قد أمسعت ر اإلهلام املذكور أمام الشيخ "سفر"، وكنتذكَ

يقيم كان زل احلافظ حممد يوسف الذي ـحرفيا يف أمرتسر يف من
به، حىت  فيه آنذاك احلافظ عبد املنان، وأتذكر جيدا أنك قد تأثرت

كرت إنك قد تركت قراءة الكتاب الذي كنت تقرأه. وكنت قد ذ
ذلك لسكان قرييت أيضا يف تلك األيام نفسها، وميكن أن يشهدوا 

باختصار؛ قد حتقق هذا اإلهلام اإلنذاري يف تلك األيام، . على ذلك
علمك مقابل سيادة املريزا، ونتائج حضه ظهرت اآلن إذ قد افت

العلم كان جمرد ادعاء فارغ، فال شك التمكن من بتباهيك وثبت أن 
ك مرة أخرى يف الوقت رتقد ذكَّ، أيها الشيخ. ام صادقأن هذا اإلهل
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املناسب، فاعترب وتب وختلَّ عن عداء هذا املصلح وادد واإلمام 
الكامل واملسيح املوعود أيده اهللا، وإال لن يكون يف نصيبك إال 

  البكاء وصرير األسنان. واآلن لك اخليار. 
 ٧٨أنك ستواجه الندم غدا.إذا مل تستمع إىل نصحي هذا اليوم فاعلم   

  وما علينا إال البالغ
  الراقم املسكني ضياء الدين عفا عنه

٢٠/١٢/١٨٩٥  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

٧٨
  ة بيت شعر بالفارسية. (املترجم)ترمج  
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   ملحوظة:
 ٢لقد نشرت يف بعض الطبعات عند اية نور القرآن رقم 

بعنوان "مرهم احلواريني الذي امسه  ١٦٤احلاشيةُ املتعلقة بالصفحة 
على ين صفحات واحلاشيةُ اآلخر مرهم عيسى" وحاشيةٌ عددها مثا

بعدد صفحتني، وهذه احلاشية تتعلق  ١٦٤احلاشية املتعلقة بالصفحة 
، هلذا مل نسجل كلتا احلاشيتني هنا "ست بتشن"يف احلقيقة بكتاب 

     . مشس"قول احلق"الوستنشر مع كتاب  ٢يف اية نور القرآن رقم 
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