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  أ    مقدمة الناشر  
  ٩  إعالن مهم إلطالع السادة اآلريني  
  ١٠  االستفسار  
  ١٩   كتبها اآلريون ناقصةً ملصلحتهم تفسري الفيدا اليتعبارة مقدمة   
  ٢٢  تعريب تفسري البانديت ديانند  
  ٥٥  يف إعالم الواردةالرد على اعتراضات آريي قاديان   
  ٧٩  اآلرية من الديانة ٤٣بصفحة حاشية متعلقة   
  ٨٨  قانون فحص املومسات الطيب  
  ٩٨  مذكرة  
  ١٣٩  الطلب  
  ١٤٤  وقول احلق ةالديانة اآلري كتاب سبب تأليف  
  ١٤٨  جدير بانتباه القراء  
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  حنمده ونصلي على رسوله الكرمي      بسم اهللا الرمحن الرحيم

<íÚ‚ÏÚ†�^ßÖ]< <

تقليدا  - إن سبب تأليف كتاب الديانة اآلرية أن اآلريني من قاديان
أشنع التهم  �ألصقوا بسيد املعصومني حممد املصطفى  - للقساوسة

  وأقذرها، ونشروها عرب اإلعالنات املطبوعة.  
حني علم بأن البانديت  �والسبب الثاين أن سيدنا املسيح املوعود 

ديانند حيث اآلريني بإصرار على أن يروجوا عادة النيوك يف زوجام 
يف هذه املسألة جيدا،  � وكنائنهم وبنام حبسب شروط الفيدا، حبث

وشرح بوضوح مساوئ النيوك مث أدرج نتائج حبثه يف هذا الكتاب، 
وتعجب أن الذين يعملون بالنيوك الذي هو عني الزنا يلصقون  ومفاسده،

بسيد املعصومني واملطهرين ما خبيثة، ويعترضون على تعليم اإلسالم عن 
ألة النيوك بالتفصيل، يف هذا الكتاب مس �األخالق. باختصار قد ناقش 

ورد على اعتراضات اآلريني على مسائل الطالق واملتعة وغريمها يف 
  اإلسالم، وبني فلسفة الطالق. 

اخلطاب إىل أتباع مجيع األديان  �يف اية الكتاب وجه حضرته 
خبصوص املناظرات الدينية. وكتب مذكرة وطلبا إىل احلكومة لسن قانون 

قَّع عليه املسلمون من شىت الواليات واملواضع ومهروه أو إصدار إعالن، و
من احلكومة أن تسن قانونا خبصوص املناظرات الدينية،  ملتمسا بأختامهم
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أمرين: بأو تصدر إعالنا أن يلتزم املعترضون من أتباع األديان املختلفة 
أوهلما أن ال يثري أي معترض على فرقة أخرى أو كتبها اعتراضا يرِد على 

قته هو وكتبه اليت يسلِّم ا. ثانيا: إذا نشر أي فريق أمساء الكتب اليت فر
يؤمن ا ويسلم ا يف إعالن منشور فيجب أن ال خيرج عنها أي معترض. 

من عقوبات  ۲۹۸ومن خالف هذا القانون فليعاقب حبسب البند رقم 
قترح اهلند. لكن القراء الكرام سوف يستغربون حني يسمعون أن القانون امل

الذي كان يف حال تنفيذه سيلجم ألسنة املسيحيني واآلريني من إلصاق 
، قد عارضه املشايخ املسلمون وخاصة املولوي حممد �الباطلة بالنيب التهم 

  )۳٦۱صفحة  ۱۲، عدد،١٦حسني البطالوي. (جملة إشاعة السنة، جملد 
اعترضوا على مسائل الطالق واخللع يف قد مما جيب التنويه إليه أن اآلرية 

، ولكنه إىل جانب ذلك اضطر إظهارا �عليها حضرته  فرداإلسالم، 
، فقد أشار وغريه النيوكمثل بعض املعتقدات اخلاطئة لآلريني للحق لذكر 

   يف هذا الكتاب وقال:إىل ذلك  �حضرته 
وظفنا نيوك يف رأيي عقيدة خمجلة جدا لدرجة مهما الألن عقيدة "...

الدماثة يف بياا ال جند مناصا من بيان كتابة بعض األمور غري الالئقة 
بل إمنا أريد أنه  ،أنا ال أريد أن يتكلم أحد الحقًابسبب خبث املوضوع، و

إذا كان عند أحد عذر فليقدمه، فسوف أمسع له بكل سرور وإذا كان 
يهمين  سانية وإمناعذره جديرا بالقبول فسوف أقبله، ألين ال يهمين هنا النف

  )۹." (الديانة اآلرية ص إظهار احلق فقط
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لقد حظي بتعريب هذا الكتاب الداعية اإلسالمي األمحدي حممد أمحد 
نعيم وصدر بإشراف املكتب العريب املركزي بتعاون عدد من اإلخوة 

املهندس العرب الذين أسهموا يف أعمال املراجعة والتدقيق، وخنص بالذكر 
  خالد عزام، والدكتور علي خالد الرباقي والدكتور وسام الرباقي احملترمني. 

نتقدم خبالص الشكر لكل من ساهم يف نشر هذا الكتاب داعني أن 
جيزيهم اهللا أحسن اجلزاء وجيعله يف ميزان حسنام، كما نسأل اهللا تعاىل 

داية أن يوفق القراء الكرام لالستفادة من هذا الكنـز وجيعله سببا هل
  الباحثني عن صراط اهللا املستقيم، آمني.   

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<†�^ßÖ] 
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� 
، الذي علَّم الناس اهلمجيني �هللا الكرمي والرحيم نشكر آالف الشكر 

اإلنسانيةَ من جديد، بإنزاله كتابا مقدسا كالقرآن الكرمي، وبعثة سيدنا 
خامت األنبياء وسيد األولني واآلخرين إلصالح العامل، ونور مئات املاليني 

ي كان يسمى من القلوب باإلميان والعمل الصاحل. فحني نالحظ ما الذ
الدين وامللة قبل اإلسالم، وأي الطرق حسبت أعماال صاحلة، نقدر بركات 
اإلسالم اليت ال حصر هلا. من ذا الذي ال يعرف أن العقائد واألعمال اليت 
يبدي أتباع الديانات األخرى التمسك ا كلُّها تصرفات جديرة بالنفور 

لك اإلله احلقيقي الذي يريه وهي سبلٌ للفاحشة، هم ال يرون يف كتبهم ذ
قانون الطبيعة وصحيفة الفطرة، بل يقدمون إهلا جديدا صناعيا قد اخترعته 
أفكارهم، فقد اختذ بعضهم اإلنسان إهلا، وبعضهم يطأطئون الرؤوس أمام 
األحجار، وبعضهم يكفرون بوجود أي إله أصال، وبعضهم يقرون بوجود 

أنه خالق األرواح واألجسام وال يعتربونه اهللا بألسنتهم، لكنهم ال يؤمنون ب
مبدأ كل فيض ومنبعه، بل يعتقدون بأن النفس هي نفسها حافظة قواها، 
وكل روح رقيبة على قدراا، حىت إم يعتربون روح كل دودة وحشرة 
قدميةً وأزلية وواجبة الذات حبيث ال حتتاج إىل يد اهللا لبقاء أي قوة هلا، 

كامل ونور األنوار الذي ليس سواه أي ذات وهم غافلون عن ذلك ال
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. واملؤسف أن هؤالء ال يفكرون أن اهللا مبدأ كل فيض ومنبع كل ةحقيقي
حياة وعمود كل قوة، وسند كل وجود، ونظرا هلذه املعاين نؤمن بكونه 
إهلا، فمن فضله ومنته وحده أنه حني وجد العامل يف الظالم والغفلة واجلهل 

إىل هذا العامل ونزل  �ء ذلك النور الذي امسه حممد بعث إليه نورا، فجا
 الطهارة العلمية نا طرقاهللا املقدس القرآنُ الكرمي، وعلَّم عليه كالم
والعملية، فهذا النيب الرفيع الشأن الذي أخرج مئات املاليني من الناس من 

 ئزة.مال املخجلة والتقاليد املشمالظالم وجنّاهم من العقائد النجسة واألع
  نصلي عليه وعلى آله وأصحابه صلوات ال تعد وال تحصى ونسلِّم. 

  .آمني ،اللهم صل عليه وآله وبارك وسلم

أين قد عرفت قبل مدة على  ١أما بعد فمن دوافع تأليف هذا الكتيب
لسان بعض الناس أن البانديت ديانند يركز كثريا يف كتبه على أن يروج 

                                                           

التأكيد أن مثل هذا  ) أوهلما١الكتيب أمران (نا من تأليف هذا هدفَ ملحوظة: إن  ١
) ٢، (�الكتاب أي الفيدا الذي ورد فيه مثل هذه اخلبائث أىن له أن يكون من اهللا 

والثاين أن جيتنب سكان هذا البلد الفواحش وعادات الفسق والفجور من هذا النوع، 
التحضر كما باإلضافة إىل أن تفرض احلكومة احلظر على األمر النجس بغية نشر 

  " حفاظا على مصلحة هذا البلد. منه �" و"جل بروا�حظرت قبله عادتي "سيت
================================================================================ 

سيت: تقليد هندوسي مبوجبه كانت األرملة تتقدم لتحترق حية مع جثة زوجها املتوىف  �
  )املترجم(. حبسب زعمهم وهكذا تضحي بنفسها

جل بروا: غالبية اهلندوس يعدون ر جاجنا من اآلهلة وهناك تقليد قدمي أم يرمون فيه  �
   )املترجم(الولد البكر نذرا له، وهذا التقليد يسمى جل بروا. 
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نيوك حتما حبسب شروط الاآلريون يف زوجام وكنائنهم وبنام عادة 
الفيدا، فلم أصدق هذه األخبار واعتربته افتراء األعداء، إذ كيف ميكن 
أن يدفع األشراف زوجام العفيفات ملضاجعة رجال أجانب رد 
احلصول على األوالد، لكنين ظللت أسأل اآلريني يف اخلفاء ما هي 

ة؟ فكانوا ينكرون ذلك بتاتا قائلني إن هذه النصوص كاذبة، احلقيق
إال أين كنت أالحظ على وجوه البعض آثار  .هكذا أبدافليس األمر 

اخلجل واالنفعال عند الرفض واإلنكار وكأم يواجهون ندما هائال، 
مث  .مل يكن يكفيين إلبداء رأيٍ بناء على هذه القرائن فقط ذلك لكن

على كتيب ألحد الربامهة،  ١٨٨٧أو يف عام  ١٨٨٦عثرت يف عام 
نيوك انطالقا من ما ورد يف ستيارـ بركاش، فقد الوكان قد ألفه عن 

نيوك سيدةٌ ذات الورد يف هذا الكتيب صراحة أنه ميكن أن متارِس عادة 
زوج حي طمعا يف األوالد؛ أي ميكنها أن جتامع غري زوجها، حىت حتمل 

الكتيب أيضا بإمعان، لكن احلق أين مل أصدق هذا فقد قرأت هذا  .منه
ت أن هذا الكتيب صدر على أغلب الظن من ظننالكتيب أيضا و

البانديت أَغْين هوتري الذي بينه وبني اآلريني عداوة شرسة، فمن 
احملتمل أن يكون البانديت املذكور قد أضاف من عنده حاشية بدافع 

وص ستيارـ بركاش أميل إىل العداء، إال أنين حني كنت أرى فيه نص
لمرء املوثوق به أن يقيم احلجةَ عليه بإيراد لالفكرة أنه كيف ميكن 

النصوص املزورة بدون مربر، إال أنين مل أستطع اختاذ أي قرار مقنع. مث 
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اطلعت يف جريدة على آراء بعض البانديتات املشهورين من كلكوتا 
نيوك حبماس شديد، إال أنين مع ذلك قلت يف الالذين يؤيدون مسألة 

نفسي إن كلكوتا بعيدة من هنا كثريا فمن احملتمل أن يكون صاحب 
اجلريدة قد أضاف من عنده شيئا. وأخريا جاءتين فكرة أن أطَّلع شخصيا 
على كتب البانديت ديانند، كما رأيت من املناسب أن القريب إىل 

نيوك دون الكتب رأيه الشخصي عن  اإلنصاف أنه إذا كان البانديت قد
اقتباس أي نص من الفيدا فال تقام احلجة على الديانة اآلرية على وجه 
حقيقي، فال ميكن أن يكون الفيدا عرضة لإلدانة إال إذا كان هذا التعليم 
النجس موجودا يف هذا الكتاب الذي يعد إهلاميا. فاختذت هذا األمر 

على كتب ديانند. مث ملا كان مشهورا أن  مقياسا الختاذ القرار فحصلت
اآلريني ال يقبلون الطبعة األوىل من ستيارـ بركاش، هلذا كان 
االعتماد حلسم هذه القضية كلها على الطبعة الثانية لستيارـ بركاش، 
فأُحضر ذلك الكتاب يف الس فبدأ أحد أبناء مجاعتنا يقرأ العبارة على 

إن مل لنص التايل لديانند ما تعريبه: "حىت وصل إىل ا ١١٣الصفحة 
ال جيوز له الزواج الثاين أبدا، وليس له أي فاإلجناب يستطع الرجل 

ألن هناك تدبريين ال تبقى بوجودمها أي حاجة إىل الزواج  ذلك،ل حاجة
أحدمها أن الرجل الذي ماتت زوجته أو املرأة اليت مات زوجها  :الثاين

. أي عليهما أن يعيشا دون زواج، وللحفاظ على فعليهما اختاذُ الرهبانية
أي ولد. فمن ذلك  أن يتبىن من قومه ميكن لكل واحد منهمانسل القوم 
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العائلة ولن يكون هناك أي زنا (أي لن تكون يستمر نسل الولد س
ومل يزل عنهما ثورانُ  ١حاجة للنيوك)، لكن إذا مل يستطيعا الرهبانية

الشهوات فال ينبغي عقد القران الثاين أبدا وإمنا جيب إشباع الشهوة 
   ٢واحلصول على األوالد باللجوء إىل النيوك."

ة رجل أو مات ماتت زوجوهذه التعليمات لألرمل واألرملة، أي إذا 
فكأن اهللا بنفسه طوى صف األسرة، فال بد من العيش  زوج امرأة
ون زواج، فقد متتع لفترة بالزواج أما اآلن فعليه أن يقضي بسعادة د

احلياة عازبا، فإذا ثارت شهوته ومل يقاومها فيجب أال يذكر الزواج إذ 
قد حرمه الفيدا، بل ينبغي أن يصاحب الرجلُ امرأة وتصاحب املرأةُ 
رجال سرا، وإن مل تنجح منه يف احلصول على الغاية فلتصاحب الثاين 

  ثَ حىت لو بلغت العاشر فال بأس. فقد أذن بذلك الفيدا. والثال
                                                           

"إن عيش األرملة احلياةَ الرهبانية مع تبنيها  :قول البانديت من ايتبني جلي حاشية: ١
يعد نيوك األرملة يف  هأن الزنا كما أا ستحصل على األوالد جمانا"،ولدا، سيجنبها 

نفسه من الزنا، وإال إذا كان النيوك ليس زنا فأي حاجة كانت إىل هذا الشرط يف 
حالة عدم النيوك، ويبدو أن قوة الضمري استنطقت منه هذه اجلملة وهي تناقض 

  منه تصرحياته األخرى.
يوك يستهدف إشباع الشهوات فلماذا مل يتوقف األمر عند نالإذا مل يكن  ملحوظة:

  التبين فقط. منه

 حىتإشباع الشهوات فقط لكن  هو نيوكالاهلدف من تبين من هذا النص أن  ٢
 اإلجناب. منه
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 فهذا هو العمل الذي مسي يف الفيدا املقدس بالنيوك. فأين عقد
 القران وتعدد الزوجات منه، فما أروعها من عادة أن يتظاهر الزوج
بعد وفاة الزوجة أو الزوجةُ بعد وفاة الزوج بالرهبانية وتحقق إشباع 

رجة تسبق املتزوجني، ألن املرأة املتزوجة تكون يف الشهوة بروعة لد
حصن زوج واحد، أما يف النيوك فمتعة متجددة مع صاحب جديد كل 
ليلة. وليس هناك حرمان من األوالد أيضا باإلضافة إىل توفر اإلباحية 

  والتحرر. 
من ستيارـ بركاش يف جملسي تكلم بعض األحبة  نصفحني قرئ هذا ال

عفو اخلاطر وقالوا انظروا إنه عني الزنا، ألنه ما دام القران مل يعقد ومل يختر 
ألن الغاية املتوخاة من ذلك وهو إشباع الشهوات. والشهوة مل تشبع  ،التبين

وبعضهم  ففي هذه احلالة إذا مل يكن هذا العمل زنا فبم نسميه؟ ،بعقد القران
قالوا إن لألرملة أيضا خيارا يف مثل هذا النيوك بأا إذا جامعت صباحا 
رجال غري زوجها فوجدت نطفته غري غليظة وغري قادرة على اإلجناب، 

ت ظهرا مع رجل آخر مث إذا مل جتده أيضا خاليا من هذا العيب ضطجعفا
يف كان آخر، مث إذا  مساء رجالجعت اضومل يقنعها بأا ستنجب، ف

ا فيمكن أن ترمتي ليال أمام شاب آخر. فاملرأة اليت عيباملساء أيضا  صاحب
تضاجع أربعة رجال يف يوم واحد دون عقد القران إذا مل تكن زانية فليس 

فالحظوا وتدبروا جيدا أن يف احلالة اليت يقر  .يف العامل عملٌ يوصف بالزنا
ن بينهما فيمكن أن يدرك كل واحد فيها الرجل واملرأة بعدم عالقة عقد القرا
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مب ينبغي أن تسمى هذه املقاربة ومب يتميز هذا العمل من مهنة املومس؟ 
  تذكروا جيدا عدم عقد القران. 

لكنين حىت يف هذا املوضع أيضا مل أوافق أصحايب، وخطر ببايل أن الزنا 
طأ يف بيان من احملتمل أن البانديت ديانند قد أخ هثابت يف هذه احلالة، إال أن

هذه املسألة، وقد يكون قد ورد يف الفيدا أنه ينبغي على األرملة أن تعقد 
القران مع أحد حبسب مشيئتها، لكن أصحايب حني قرأوا علي هذه 
النصوص بوضوح وتدبرتها، أيقنت أن الزواج الثاين حرام قطعا يف 

عقد القران، فهذا النيوك بتعبري آخر عملُ احلرام، إال أنين يمل  ناهلندوسية. وإ
بطبعي مع ذلك مل أُرد أن يكون أساس اعتراضي على نيوك األرملة، هلذا 
طلبت منهم أن يتابعوا القراءة، حىت جاء املوضع الذي يوجه فيه فيدا اآلريني 

أوالد. فعند  هامل يكن لدي نإ غريهالسيدةَ ذات الزوج احلي أيضا أن تضاجع 
عض كل غيور أصابعه اخلمسة، وبدأوا يستعيذون باهللا  نصقراءة هذا ال

بشدة، هل يضم الفيدا مثل هذه التعاليم اليت تزيد أخالق أتباعه ترديا أكثر 
من ذي قبل، وتقضي على سلوكهم الطاهر بدال من أن تعلِّمهم الطهارة 

ها بالتأمل يف أن والتحضر؟ فقد تلقيت صدمة عظيمة وكدت أبكي متأو
الذين كتام يعلِّم هذه األمور كيف يعترضون هم أيضا على تعليم اإلسالم 

يشترط مسألة تعدد الزوجات اليت نتقدون وي - وهم يرتضون بالزنا  - املقدس
بناؤها يف احلقيقة على مثل هذه الضرورات اليت أدت ذه فيها النكاح، و

على الطريق الطيب واالستهزاء به  الشعوب إىل أعمال احلرام؟ فاعتراضهم
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هم نطفةَورضاؤهم بطرق النجاسة والديوثية، واعتبار هم تزويرا، الغري نطفت
واعتبارهم، كم هو قتل الصدق واحلياء واخلجل هم األوالد منه أوالد

واحلمية؟! إال أنين ابتلعت كل هذا األسف وأخفيته يف دخيلة نفسي وأردت 
اعاة حلق جوارهم. فقد عقدت جملسا، ودعوت أن أنصح آريي قاديان مر

أربعة من اآلريني وعرضت عليهم النصوص املعينة من ستيارـ بركاش، 
نيوك، فاعترض بعضهم أول األمر على أن هذه طبعة الوسألتهم عن حقيقة 

أوىل لستيارـ بركاش وفيها أخطاء، لكن ملا أخربتهم وأريتهم أن هذه هي 
، زعموا يف نفوسهم من من املسلمني ميكن أن يقرأه ألنه الطبعة الثانية نفسها

نيوك خيص األرملة فقط. وحىت الهندي هلذا قال بعضهم ردا علي بدهاء إن 
غريوا حالته األصلية، لكي ال تتبني مماثلته بالزنا، لكن من املؤسف أنه حني 

تظهر قرئت عليهم النصوص النجسة القذرة عن املرأة ذات الزوج احلي مل 
عليهم أمارات احلياء واخلجل، بل قد قال بعضهم بأم يقبلون هذا النوع 

نيوك. فلزمنا الصمت عند مساع كالمهم الوقح، وأخريا فارت الأيضا من 
ذا لوجه انا هذا احلماس مواساتنا العامة، فقد دفع هللا إىل أن ننشر إعالنا

 ٣١/٧/١٨٩٥ اخلصوص لعل أحدا من طالب احلق يستفيد، فنشرنا يف
، واهللا أعلم بأن نيتنا من نشر هذا نيوك رد مواساة بين البشرالعن  ١إعالنا
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   )(ترمجة بيت أردي ".فيالقيه"كل من حيب ذلك القدوس عليه أن يزكي نفسه أوال 
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  إعالن مهم إلطالع السادة اآلريني

قيد الطبع يف مطبعة ضياء اإلسالم يف هذه األيام بقاديان  Gملا كان كتايب منن الرمحن
نيوك عند اهلندوس واآلريني، فقد الففي هذا الكتاب سأكون مضطرا لذكر مسألة 

رأيت من املناسب أن أناقش بواسطة هذا اإلعالن بعض اآلريني املطلعني مث أكتب يف 
نيوك هذه، أو أمتنع عن ذلك إذا شرحوا يل عقالنيتها، ألن الكتايب حول مسألة 

د نيوك يف رأيي عقيدة خمجلة جدا لدرجة مهما وظفنا الدماثة يف بياا ال جنالعقيدة 
مناصا من بيان كتابة بعض األمور غري الالئقة بسبب خبث املوضوع، وأنا ال أريد 

بل إمنا أريد أنه إذا كان عند أحد عذر فليقدمه، فسوف  ،أن يتكلم أحد الحقًا
، ألين ال يهمين له بكل سرور وإذا كان عذره جديرا بالقبول فسوف أقبلهأمسع 

  :فقط، واآلن أسجل أدناه استفسارا مهمايهمين إظهار احلق  هنا النفسانية وإمنا
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لستم غري مطلعني على أن البانديت ديانند كتب استنادا إىل  ،أيها السادة اآلريون
نوعا واحدا فقط؛ وهو أن الرجل إذا كان  �نصوص الفيدا يف بيان تفاصيل النيوك

غري قادر على اإلجناب فليسمح لزوجته أن تنال األوالد من غريه، وعندئذ سيجامعها 
البيت الذي يقيم فيه زوجها، وليس مرة  يف نفس - الذي مسح له -ذلك الرجل

واحدة فقط بل جيوز له أن جيامعها لسنني عدة حىت ينجب منها عشرة أوالد، ومع 
زوجها واالعتناء به أيضا. ومن هنا يستنبط ذلك أمرت الزوجة أن تستمر يف خدمة 

ه الذي يضاجع امرأتالديوث أيضا من الضروري أن يقيم يف ذلك البيت الزوج  أن
 يسمىاألجنبية  يضاجع املرأةوهذا الزاين الذي  آخر. ليل ار أمام عينيه شخص فيه

  ل على أوالدهـميكن أن حيص "داتابريج "أن وقد ورد أيضا  ،بريج داتا"" يف الفيدا
==============================================  
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نيوك. الالزنا فAذا؟ ويقول "منو" بأن الزوج يستطيع أن يجامعها حتى يف أيام سيعترب ابنا له وتظل املرأة زوجته دون أن يتم الطالق، فإن % يكن هذا كله قد يقول اآلريون بأنه ليس من الزنا، لكنه إذا كان الزوج موجودا وأن الولد  �   (راجع منو)
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أيضا من املرأة نفسها، وأيضا ورد أنه إذا كانت امرأة تلد اإلناث فقط فعليها أن  
نيوك بإذن زوجها، فلتدع أي بريج داتا إىل بيتها ليضاجعها يف بيتها أمام المتارس 

عينيه وسوف يداوم على ذلك ملدة طويلة. سامحونا، فلم نكتب هذه التفاصيل من 
أن نؤذي قلوبكم، وإمنا سجلنا رد االستفسار أإنكم تعتربون هذه تعليم الفيدا بنية 

النصوص أيضا كالم اهللا؟ وهل تقبل محية أحدكم اإلنسانية وغريته أن ينقض أخوه 
نيوك، بل الاألصغر أو مستهتر من أقاربه على زوجته اجلميلة للجماع يف حياته حبجة 

 كمل العملية بإذن الفيدا؟ أو يرتكب أيبرمهن مع زوجته مثل هذا التصرف ي
وجيلس هو منعزال رغم قدرته وشهوته وطاقته وكونه حاضرا أمامه، وال يشتكي أبدا 

اليت  -بل يظل جالسا بصمت يف غرفة جماورة، ويالحظ بأم عينيه رجال يعانق زوجته
وينام معها وال يقبلها فحسب بل  -تزوجها بكل حب واهتمام من العائلة الشريفة

رأس ذلك الزوج الشقي ويدمر حبه وشرفه باإلقدام على تصرف الزنا  ينكس
  الشنيع، ومع ذلك ال تثور محيته شيئا. 

  وأطلب منكم شهادةور ـربميشال إنين اآلن أحلفكم بإهلكمأيها السادة اآلريون،    
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ضمريكم أنتم هل تقبل محيتكم وغريتكم النبيلة، أن تتم هذه األعمال املخجلة يف 
من مثل هذه التعاليم، اليت  اتنظرون إليها، وال تتربأو ابيتكم وأمام أعينكم وتبقو

ووضعت يف رقابكم غ كم هذه األيامإنين أعلم جيدا كم ميلك إنسان  ؟لَّ اللعنةأرت
 شريف ونبيل بطبعه الغريةَ واحلمية المرأته لدرجة ال يقبل أن يرتفع من بيته صوت
زوجته حىت يسمعه األجانب، وهلذا السبب يقتل الغيور أحيانا زوجته ألدىن شك، 

ا إذا وجدها تزين فهو ميزقها إربا إربا ويرميها كالكالب، وجيد موته أهون عليه أم
ا الفيدا اليت تنايف احلياء الطبعي من العيش بوقاحة، فال أفهم أي هداية جاءكم 

  الفطرة أن يدعو شريف يقبل أي ميكن أن واحلمية. فهل للفطرة اإلنسانية واخلجل
احلصول على األوالد أو على االبن بعد والدة البنات إىل بيته شخصا أجنبيا رغبة يف 

   ظ بنفسه تصرفات شهوانية جالسا مبعزلالكثريات ويدفع زوجته إليه ليجامعها ويالح
 =============================================  
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أنه من اهللا؟ يا أعزائي املواطنني! اتقوا اهللا الذي بعنها. أإىل اآلن ستصفون هذا التعليم 
ال حيب أبدا طرق اخلبث، فهو ال يريد أبدا أن ينتشر الزنا يف عباده ويولد أوالد 

م أجنيب احلرام، فألْف لعنة على الرغبة يف احلصول على االبن الذي والدته ترمتي أما
ب من عمل احلرام. تأملوا قليال أيها تاركةً زوجها العزيز، وتبكسا للذرية اليت ت

األعزة أين شرفكم، أين محيتكم اإلنسانية، أين ضمريكم؟ فال ميكن أن يكون املولود 
من نطفة غريكم ابنكم، فسوف توسخون عفاف نسائكم وقاحةً وبغري حق. إن 

قا ووقاحة يف العامل لكنهم أيضا ال يسمحون لكَنتهم أكثر الشعوب فساملومسني 
بأعمال احلرام، لكن األسف عليكم إذ تقبلون أن تتوجه كنتكم إىل أجنيب غريِ ابنكم، 
إنين أقول حقا وصدقا إن املوت أفضل من هذه احلياة. هلذه الغاية أردت أن أعقد 

د عقدت هذه اجللسة يف ل اآلريني حبثا عن هذه احلقيقة، فقأجلسة يف قاديان ألس
وشارك يف اجللسة أربعة من اآلريني، وحني سألتهم قال  ٣٠/٧/١٨٩٥مسجد يف 

بعضهم إم ال يعرفون وهم مل يقرأوا هذه النصوص من ستيارـ بركاش، وبعضهم 
نيوك يف الديانة اآلرية تنحصر يف حصول األرملة البينوا مبنتهى اإلصرار بأن عقيدة 

ن احلياء أ ىرأوال أعرف ملاذا كتموا احلقائق، و .نيوكالعلى األوالد من خالل 
اإلنساين مل يسمح هلم بذلك، فحني قرأ عليهم بعض أصحايب املخلصني تلك 

حني  مث .املرأةأن يضاجع  لزوجاستطع يجيوز إذا مل  ذلكالنصوص، قدموا احلجة بأن 
أُخبِروا بكل صراحة أنه قد ورد يف ستيارـ بركاش بوضوح أن العنني الذي ال 

أولئك الرجال وكلمة العنني تشمل  ،يندرج يف هذه القائمة أيضا يقدر على اإلجناب
لكوا الذين ميلكون قدرة تامة على اجلماع لكن نطفتهم ال تقدر على اإلجناب أيضا 

غري غليظة. فهنا مل يرِد أن الرجل غري القادر على  حيوانات مثال أو هي خالية من
اجلماع قط بل قد ورد أن الرجل حىت لو كان قادرا على اإلجناب إال أنه مل ينجب 
 غري البنات فيجب عليه النيوك. فعند مساع هذا اجلواب لزموا الصمت، وقال أحد

ن نرضى ذا نيوك حىت يف مثل هذه احلاالت وحنالالبانديتات منهم، ال بأس من 
النيوك. باختصار نستنتج من هذا أن التعليم العام للفيدا ينحصر يف أن يطلب اآلريون 
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مل تكن سوى أن ميتنع جرياننا اآلريون من هذا العمل الوقح اإلعالن 
بل عليهم أن  اخلليع وأن ال ينجسوا زوجام من عمل الدعارة هذا،

يتخلوا غريةً واتقاء عن هذا التعليم الذي يقضي على احلياء والغرية 
والكرامة، ألنه ليست للمرء الغيور إهانة أكرب من أن جتامع زوجته غريه 
يف حياته رغم كوا منكوحته ومنسوبة إليه وكرمية عائلته. فخري ملثل هذا 

ه وأمام حبضوره زوجته اإلنسان أن ميوت غرقا من أن يسود غريه وج
 نياآلريعينيه ويبقى صامتا أمامه. ونظرا هلذه األسباب كنا نأمل أن 

هذا اإلعالن بتدبر وإنصاف كما كنا قد كتبناه بكمال املواساة  ونيقرأس
والنصح ويسعون للتخلص من هذا البالء، وأم سيسألوننا إذا مل يفهموا 

قائق على حد زعمهم فسوف أما إذا كنا كتبنا خالف احل .منه أمرا ما
، وسيقيمون علينا لتفسريه ديانندومقدمة والفيدا يدلّوننا على خطئنا من 

احلجة وسينشرون حبوثهم الصحيحة مع عبارات الفيدا وتفسري البانديت 
                                                                                                                                   

نيوك، لكن من اجللي البديهي أن الضمري اإلنساين ال المن زوجام وكنام ممارسة 
يرضى به أبدا وأن محية اإلنسان الفطرية وغريته تلْعن هذا العمل وتتربأ منه ألف 

حظ أن الديك أيضا يغار لدجاجاته ناهيك عن إنسان. ملخص القول إذا براءة، ويال
كان أي آري آخر يريد النقاش يف هذا الصدد فنحن جاهزون لدعوته إىل قاديان 

  .١٥/٨/١٨٩٥لذلك على حسابنا، وهلم املهلة حىت 
  الراقم

  مريزا غالم أمحد
  من قاديان يف حمافظة غورداسبور

٣١/٧/١٨٩٥   
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لكن أملَنا هذا قد خاب مع األسف، إذ قد نشروا جمرد إعالن  .ديانند
يكن عليه أي تاريخ نشر، مبهم وغامض بدافع الوقاحة احملضة ومل 

وإعالم هذا طُبع يف مطبع دهرم برجارك يف جالندهر، وقد قرأناه عدة 
مرات لنتأكد هل يضم أي رد على سؤالنا، فتبني لنا أم مل يكتبوا وال 
كلمة يف الرد على قولنا، إال أم أكثروا من اإلساءة والبذاءة ووصفونا 

، وحنن ال حنزن على ذلك، ذلك ألنه باملتعصبني منذ القدم وخبيثي الباطن
ومثل ذلك حني مل يقدروا  .حني تتم حماصرة اللص يهاجم جهد املستطيع

على شيء سجلوا عددا من الشتائم، ليفرحوا بين شعبهم، إال أنه ال يليق 
باألشراف أن يكذبوا بأنفسهم ويشتموا الصادقني، فهذا ال جيدر بالسعداء 

مونا بأنا بينا عكس احلقائق، ومل يصرحوا يف أبدا. مث من الغريب أم ا
كتبناها  عبارةعلى عكس احلقائق، وأي عنه إعالم شيئا ما الذي تكلمنا 

، وأي عبارة حرفناها وما الذي أضفنا إليها وما الذي حذفنا منها، ةخاطئ
هلم، عدونه جائزا يأم و ١بل قد اعترفوا يف اإلعالن نفسه أن النيوك حق

                                                           
لعلكم اطلعتم أيها القراء أن اهلندوسيات خيضعن " :املوتى) عنيوك مالملحوظة: ( ١

لكن الدكتور برنري قد كتب يف  ،األحياء األخدان عم -إلشباع الشهوات -للنيوك
املوتى أيضا ليست  معنيوك المن كتابه حادثا رآه بأم عينه أن عادة  ١٦٢الصفحة 

 معنيوك الحديثة بل هي قدمية، ومتارس باستمرار، فسوف تتعجبون كيف ميكن 
واآلن نسجل نصه أدناه وهو  .م لن تستغربوا عند انكشاف السركاملوتى، لكن

هم لدرجة نالربمه كالتايل: "لقد بلغ خداعومكر–  ق حىت تأكدتومل أكن أصد
أن هؤالء خيتارون فتاة مجيلة يف يوم معني جلماع  -جيدا من خالل الدالئل القاطعة
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كان هذا االعتراف كافيا ومل تكن أي حاجة لتأليف هذا الكتاب إال وإن 
أنه ملا كُتب ذلك اإلعالن على شاكلة اللصوص واخلونة، كما ام 
صاحب اإلعالن هذا العبد املتواضع بأين بينت عكس احلقائق، مث اعترف 

ينا من املناسب أن نفضح الكاذب جيدا، ألن نيوك أيضا. هلذا رأَالسرا ب
ز خيانتهم وأن ميي م طرقأن ال تكت املستحقةقوبة املكارين واخلونة ع

يندحض االام  لكيوهلذا اهلدف ألَّفنا هذا الكتيب ، احلقمن الباطل 
اإلساءات الثالث اليت صدرت  هالباطل بأين بينت عكس احلقائق. ألن هذ

) عنيد ٢ين () بأين أحدث عن األمور غري الواقعية، وأ١حبقي حيث قيل (
) خبيث النفس، فهذا البهتان مليء باخلبث لدرجة ال يقدر أي ٣قدمي و(

صادق على الصرب عليه، كما أن السكوت عليه يضر خلق اهللا وينخدع 
                                                                                                                                   

إىل معبد هندوسي  الصنم"، وتلك الفتاة تتوجه باهتمام ملحوظ مع �"جغن ناـ
وهؤالء الربمهن يؤكدون هلا أن حضرة جغن ناـ نفسه  .وتبيت الليلة كلها هناك

عام؟ ومقابل سيأيت لقضاء ليلة معك فعليك أن تسأيل اإلله كيف سيكون اجلو هذا ال
أرجو أن ختربين أي نوع من العبادة والنذر وموكب  علي كرم اتشفقتك هذه اليت ت

ية وجيامع خفشهواينٌ من نافذة صغرية  االنطالق يعجبك؟ وليال يأيت إىل املعبد برمهن
 ن.الربامهإليه وهو يؤكد هلا ما حيتاج  "ن ناـغج"اليت تعتربه املسكينة تلك العذراء 

آخرون  ةمهاالصباح حني ينقلوا باالهتمام نفسه إىل معابد أخرى يقول هلا بر مث عند
  )١٦٣- ١٦٢برنري صفحة (يا من اإلله. هلناس علنا ما مسعته شفقص على اأن ت

====================  
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به الشعب، إن بيان األمور غري الواقعية وإلصاق البهتانات ليس من عمل 
فون اهللا وال الصلحاء وإمنا هو فعل األشرار الوقحني جدا، الذين ال خيا

يبالون لعن اخللق أيضا. وملا جرح هؤالء قلوبنا بإطالق الشتائم بغري حق 
دون مربر، هلذا  �وإلصاق التهمة الباطلة على سيدنا وموالنا رسول اهللا 

ليتبني من  احملكمةنريد أن تحسم هذه األمور على شاكلة التحقيق يف 
  حيدث عن أمور غري واقعية ومن هو متعصب قدمي وخبيث النفس. 

ما دمت ال تتكلم فال يعنيك أحد، أما إذا تكلمت فيجب أن تقدم "
  ١".الدليل أيضا

خالف  إذا ثبتأنه  مائة روبية جائزة هلذا نعلن مع هذا الكتيب إعالن
أن البانديت ديانند مل يكتب يف ستيارـ بركاش اقتباسا من  تصرحينا:

دون عقد القران بل  غري زوجهاالفيدا عن مضاجعة األرملة فقط شخصا 
وهو نيوك أيضا؛ المن آخر  ابتقدمي نصوص رائعة من الفيدا نوع قد أثبت

أيضا الزوج احلي  أن تتلقى املرأة ذاتزوجها  نطفة غريه وأن يظل غري
عها ملدة عن طيب خاطر حىت تنجب بضعة أوالد، فسوف نقدم مئة يضاج

روبية ملن أصدر اإلعالن ببطالن هذا التصريح، ونستحق تلك الشتائم 
فإذا كان لديهم شك يف استالم املئة الروبية فمن أراد  .الواردة يف اإلعالن

من هؤالء األربعة أن يستلمها مين فليفعل بعد تسليم اإليصال الرمسي، 
ليثبتوا لنا أن املرأة ذات الزوج  �وليأخذوا منا ضمانا مبا يطمئن به قلوم

                                                           
  )املترجم(ترمجة بيت فارسي.  ١
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احلي ال جيوز هلا النيوك. وإن مل يردوا خالل شهر من نشر هذا الكتيب 
فسوف يثبت عنادهم ويثبت أن هؤالء هم أنفسهم يف احلقيقة خبيثو النفس 

يدون بأي حال واملتعصبون القدامى وحيدثون عن أمور غري واقعية وال ير
  من األحوال أن يتخلوا عن سبيل الفجور.  

أيها املنصفون، تدبروا أنتم ما الذي نستطيع أكثر من هذا؟ وأي عالمة 
تؤكد على صدقنا؛ إذ حنن نقدم هلؤالء مئة روبية ونودعها عندهم؟ واآلن 
سيثبت من الذي هو خبيث النفس ومتعصب ومعرض عن احلق، وكتابتنا 

  لة اإلعالن. نـزهذه مب
اآلن نري القراء أوال ذلك املوضع من فيدا ومكا الذي أراد اآلريون 
اللجوء إليه ليتبني لكل منصف أين يفرون ويهربون كتمانا للحق، لكن ما 

  يريدون إخفاءه وكتمانه ينكشف أخريا.     
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أو الرجل الذي  ،نيوك أن املرأة اليت مات زوجهاالترمجة: من قواعد 
تكون النطفة غري غليظة  (أيمبرض  مصاباأحدمها  كان أو ،ماتت زوجته

وكان الرجل  ،عاجزا جنسياعنينا أو أو مل تكن ا حيوانات) أو كان 
نيوك. اله احلالة جيب واملرأة يف سن الشباب وكانا يريدان األوالد ففي هذ

  وقد وردت قاعدته يف الفيدا كالتايل: 
لقد أمر الرب العباد أن يا أيها الشاب، هب هلذه املرأة بذرا، 

إن واجعلْها سعيدة احلظ وصاحبة األوالد، أيها الشاب صاحب البذرة 
نيوك أكثر من لأن ال تنجب من هذه املنكوحة اخلاضعة لبيأمرك الفيدا 

  عشرة أوالد. 
واألوامر نفسها للمرأة خبصوص زوجها، أن يا أيتها املرأة اخضعي 

أحد عشر رجال. أي أوهلم الزوج احلقيقي الذي عقَد معها مع نيوك لل
القران، والعشرة بعده ال أكثر. وامللخص أنه يف حالة وفاة زوج املرأة أو 

رجل آخر وكذلك الرجلُ رغبةً نيوك مع العلى املرأة أن متارس جيب مرضه 
وهكذا  الرجلُ الثاين فلتمارس مع الثالثيف األوالد، وإذا مات أو مرض 

  الفيدا. به أمر ما هذا فحىت الرجل العاشر. 
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نفسه يف زمن واحد أي  ١بريج داتان يبقى جيب أوال يغينب عن البال أنه 
وهذه القاعدة ختص ( ،ال ميكن أن جيامعها غريه ما دام حيا أو ما مل ميرض

فقط، أما الزوج احلقيقي فهو يستطيع أن جيامع زوجته مىت بريج داتا 
نيوك مع الوكذلك مسموح للمتزوج أنه إذا ماتت زوجته أن ميارس  .)يريد

نيوك مع الأرملة، أما إذا مرضت تلك األرملة أو ماتت فيمكن أن ميارس 
  عشر من النساء للحصول على األوالد. 

 أراد آريو قاديان انطالقا يتال انفسه هذهالفيدا مقدمة تفسري فالحظوا 
نيوك أن ال الأيضا أن من أنواع  اأن يثبتوا كذبنا، لكن خالصته امنه

تكون نطفة الرجل قادرة على اإلجناب بسبب املرض، فتكون غري غليظة 
، أصال مثال أو متوت احليوانات املنوية أو ال تكون احليوانات يف النطفة

كل هذه احلاالت سيصبح الرجل غري قادر على اإلجناب، وسيجب  ففي
نيوك، وهذا النوع هو حيدث عادةً يف العامل، ألن لعلى زوجته أن ختضع ل

األنواع األخرى أي كون الرجل خمنثا أو خمصيا نادرةٌ جدا، ذلك ألن 
الناس يزوجون البنات بعد إجراء آالف احلذر والتفتيش وبعد تفكري 

أحد يعطي ابنته للخناثى أو العنينني. أما اخلضوع لعملية  طويل، وال
اخلصي الحقا فهو نادر جدا وكاملعدوم، فالدراسات والبحوث احلديثة 
اعتربت عنينني وغري قادرين على اإلجناب حصرا أولئك الرجال الذين ال 

                                                           

، ويكون معروفا ومشهورا يف اتمع ذه اخلدمة، كمهنةالنيوك  ميارسهو من  ١
  ويكون من طبقة معينة من طبقات اتمع. (املترجم)
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تكون احليوانات املنوية يف نطفتهم مهما كانوا ميلكون قوة جنسية، 
تكون النطفة جيدة ويكون الرجل شابا لكن النطفة تتردى عن وأحيانا 

حد االعتدال، أو يكون الرجل بفطرته كمرأة عقيمة وتكون أعضاء 
التناسل صحيحة وتكون القوة اجلنسية قوية الفحولة، ومع ذلك ال ينجب 
ذكرا وال أنثى، ففي كل هذه األوضاع يكون من احملتم أن تكون يف 

هي إما ال تولَد أو تكون ضعيفة كميت، وأمثال حيوانات منوية خلل ف
هؤالء يتواجدون يف العامل باآلالف بل مبئات اآلالف إذ ال يقدرون على 
اإلجناب بسبب سفلس رديء أو موت حيوانام املنوية، فهذه األنواع 
سائدة يف العامل، إال أن شهوة هؤالء ال تكون ناقصة، بل يف بعض 

من اآلخرين، ويعتربهم األطباُء والدكاترة احلاالت يكونون أقوى شهوة 
يف -أقل تقدير على  -تم أن واحدا يف املائة من الرجالعنينني، ومن احمل

بلدنا ال يقدرون على اإلجناب بسبب مرض حيوانام املنوية وضعفها أو 
ينجبون وميوت أوالدهم عاجال، ففي هذه احلالة يقدر أن اثنتني أو ثالث 

نيوك، أما يف ال كل قرية وبلدة حتما تكون حباجة إىل يف ياتمن اهلندوس
نيوك، أما النيوك الذي إلشباع الشهوة الاملدن فمئات النساء حباجة إىل 

  فقط فهو أمر آخر.
فقد ثبت ذلك من البحوث الطبية وميكن أن يسأل عن ذلك أي واحد، 
فلن جتدوا أي قرية أو بلدة ختلو من أمثال هؤالء، فاجلدير باملالحظة أن 

نيوك، ألن املرأة العجوز ال تقدر على اإلجناب حرِيات بالالشابات فقط 
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 فإذا تقرر أن النيوك خيص الشابات والزوج الشاب أيضا موجود .أصال
بغض النظر -  وميلك الفحولة كاملة بل يفوق بريج داتا، ففي هذه احلالة

ه غريعن اخلالعة والديوثية إذ يدفع الزوج بنفسه زوجته احلبيبة الشابة إىل 
بثورة الشهوة لن تكون حسرته أقل من أن يتقلب طوال الليل  - جامعهالي

وهو ينظر إليهما وتسود زوجته الشابة اجلميلة وجهها بكوا حتت غريه 
داتا بسبب  ويصرب. إنين أقول صدقا وحقا بأنه إذا مل جيتنب ذلك البريج

غريته فمن املؤكد أن ثورة شهوته ستدفعه إىل طرده من  ديوثيته وعدم
  البيت بضرب النعال وسيجامع زوجته بنفسه. 

ومن اجلدير باملالحظة أخريا أن نصوص الفيدا اليت ذكرها البانديت 
نيوك عند احلاجة مع عشرة الثبت منها أن املرأة ميكن أن متارس ديانند ي

  رجال خمتلفني. 
اآلن ننسخ هنا ملالحظة القراء تلك النصوص اليت وردت يف ستيارـ 

نيوك أي النيوك الذي ميارس يف حياة البركاش خبصوص هذا النوع من 
  الزوج ويف حالة عدم قدرته على اإلجناب، وهي: 

@Z†äãbí…@oí†ãbjÛa@��Ðm@kíŠÈm@ @
أيتها  :إذا صار الزوج غري قادر على اإلجناب فعليه أن يأمر زوجته قائال

املرأة السعيدة الراغبة يف األوالد، اطليب مين اإلذن جبماع رجل آخر فال 
أن تبقى مشغولة يف خدمة  اتتوقعي األوالد مين اآلن. لكن جيب عليه

ا صارت املرأة غري قادرة على اإلجناب زوجها احلقيقي دوما. كذلك إذ
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ها بأن يقطع األمل يف األوالد منها، فليحصل على فلتأمر زوج ملرضٍ
األوالد عن طريق النيوك مع أي أرملة كما عملت زوجتا راجه باند 

نيوك ال"كنيت" و"مادري" وكما كان السيد بياس أجنب األوالد عن طريق 
 أسفار تشتر بريج"، ويف هذا اخلصوصمن أرملتي أخويه "تشتر انغد" و"ب

٨١-٧٦ فقرة ٩ باب ،ران" أيضا حجةٌ. (انظر منو"ب(  
�Š’Ûa@ @

يقول برميشور اآلريني  :غويداانظروا يف هذا العبارة من الباب العاشر لرِ
مبنتهى اللطف واملواساة أنه إذا مل تقدروا على اإلجناب أو مل ترزقوا أوالدا، 

 .ن رجاال آخرين غريكم للحصول على االبنفقولوا لزوجاتكم أن جيامع
هذا هو نص الفيدا، فزينه البانديت ديانند جيدا باألمثلة، وأثبت جيدا نيوك 
زوجات الراجا "باندو" وأثبت جيدا أن جامعن غريه يف حياته، أفلم يثبت 

زوجٍ حي حىت اآلن؟  نيوك ذات  
تمتع بامرأة واملرأةُ برجل سالسؤال: من املعلوم أن الرجل عند الزواج ي

ويف هذه احلالة إذا كانت املتزوجةُ حامال أو مريضةً أو كان الرجل مريضا 
وكالمها يف عز الشباب ومل يستطيعا السيطرة على الشهوة، فماذا جيب 

  عليهما؟ 
نيوك، فإذا مل يستطع زوج املرأة الاجلواب: لقد رد على هذا التساؤل يف 

جلماع لسنة كاملة أو مل تصرب املرأة على ذلك فعلى احلاملِ الصرب على ا
نيوك فينجب.                                                            الكل واحد منهما أن يلجأ إىل 
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�Š’Ûa@ @
إن خطاب البانديت ديانند يتلخص يف النص املذكور أنه إذا استولت 

يقاوماها فعلى كل واحد منهما الشهوة على املرأة احلامل أو زوجِها ومل 
نيوك مع أحد واإلجناب. على هذا التصريح يرِد االعتراض الاللجوء إىل ممارسة 

تحمل منه ليف الظاهر أنه من املمكن أن ميارس الرجل النيوك مع أي امرأة 
نيوك مع أحد إذ هي الوتنجب، لكن كيف ميكن أن حتمل املرأة احلامل نتيجة 

حاملٌ سلفا، كما هناك اعتراض آخر وهو أنه إذا مل يكن الزوج أو الزوجة 
نيوك مع شخص آخر، فما املانع من المريضة فهل من الضروري أن يلجآ إىل 

فجواب هذا السؤال الثاين أن الفيدا حيرم  ؟أن يستمرا يف اجلماع مع بعضهما
فإذا مل يطق أحدمها الصرب فتوجيه الفيدا على الزوج أن جيامع زوجته احلامل، 

د كل منهما وجهنيوك. أما السؤال األول أي اله بيف هذا الوضع أن يسو
كيف ميكن أن حتمل املرأة احلاملُ سلفا، فلعل سيادة البانديت يظن ردا على 

أن  - وهي حجة يف مسألة النيوك - هذا السؤال أنه ثابت من "شف بران"
ستقر على احلمل السابق. فنقول تأييدا لبانديت ديانند يف احلمل ميكن أن ي

هذه املسألة، إن بيان هذه املسألة ال يتوقف على "شف بران" وحدها بل قد 
أثبتت ذلك مؤخرا البحوثُ احلديثة وقد سجل األطباء مشاهدام يف هذا 
اخلصوص، فقد قال أحد األطباء أعين مؤلف كتاب "معدن احلكمة"، يف 

من كتابه أنه ميكن أن يستقر احلملُ بفاصل عدد من األيام على  ٦٣ الصفحة
احلمل السابق، ومما يثبت ذلك أن السيد بيك كتب مشاهدته حبيث شاهد يف 
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أن امرأة بيضاء ولدت بفاصل قصري ولدين أحدمها أبيض والثاين  ١٧١٤عام 
قد أسود، مث تبين من خالل التحقيق والتمحيص أن رجال حبشيا كان 

جامعها بعيد مجاع زوجها. كذلك قد بين الدكتور ميتن أن محال استقر بعد 
ثالثة أشهر على احلمل السابق فولد صبيان وعاشا طويال ومل ميت أحدمها يف 
الصغر، هنا ميكن أن يفتخر اآلريون بفيداهم يف الظاهر أن من املعرفة قول 

نيوك وتنجب، فبهذا أثبت أن المل من الفيدا بأن املرأة احلامل ينبغي أن حت
احلمل ميكن أن حيدث بعد محل سابق، لكن يتبني بتدبر أن بذلك ال تتحقق 
املعرفة، ألنه إذا كانت عادةُ إرسال األزواج اهلندوس نساءهم إىل غريهم 

لنيوك سائدة يف زمن الفيدا وبعده أيضا، وظلت مئات األلوف بل مئات ل
معن اآلخرين رغم كون أزواجهن أحياًء دون أي تطليق املاليني من النساء جيا

فكانت النتيجة الطبعية هلذه العمليات الكثرية أن يكن قد جربن ذلك. وأنتم 
تعرفون أن للمومسات أيضا حيدث يف الفواحش والدعارة جتارب جتهلها 

ن أال إفهل ميكن أن نقول بأن املومسات أيضا منبع املعرفة.  .النساُء العفيفات
هذه اإلشارة موجودة يف القرآن الكرمي مبنتهى الطهارة والعفة كما قال اهللا 

� :�نلَهمح نعضأَنْ ي نلُهالِ أَجمالْأَح أُولَاتو	ة احلوامل أن  ١أي عد
جيتننب الزواج بعد الطالق حىت الوالدة، فاحلكمة يف ذلك أنه إذا عقد القران 

تمل أن تستقر نطفة الزوج الثاين، ويف هذه احلالة يضيع يف أثناء احلمل فمن احمل
 النسب ولن يتبني أي مولود ألي والد. 

                                                           

  ٥الطالق:   ١
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نيوك ليس من أجل الواجلدير باملالحظة أن من عبارة البانديت تبني أن 
احلصول على األوالد فحسب، بل إن إشباع الشهوة أيضا يندرج يف 

نيوك، ألنه إذا مل يكن ذلك فكيف كان ميكن لرجل أن ميارس الأغراض 
نيوك مع النساء األخريات مع أن زوجته حامل؟ كما ورد أن أحد ال

اهلندوس إذا مل يقدر على إشباع شهوات زوجه بسبب املرض فمعرفة 
الفيدا توجهه ألن يدفع زوجته إىل اآلخرين ملمارسة النيوك، وهناك شرط 

نيوك. اآلن ماذا النيوك حىت تكسب األوالد من الارسة أيضا أن تستمر يف مم
نكتب حبق أولئك الشرفاء الذين بعد إميام مبثل هذه العبارات يعترضون 
على اإلسالم بأن زجيات اإلسالم ليست دف األوالد وإمنا إلشباع 
الشهوات، فاألسف أم شخصيا جييزون دفع زوجام يف حيام 

عا لشهوان وال يستحيون مثقال ذرة من هذه ليجامعهن اآلخرون إشبا
ت وال يطقن الصرب حىت يف جنيباالزوجات أيضا  تكونالديوثية اخلبيثة، وأن 

نيوك تاركات أزواجا أحياء، ليشبعن لأيام احلمل ويتوجهن إىل اآلخرين ل
  اإلسالم. يف نكاح مسـألة الثورة شهوان، مث يعترضن على 

ممن مسعتم أن النكاح يف اإلسالم يستهدف إشباع أيها السادة، من أين و
الشهوة فقط، إمنا القرآن الكرمي علَّمنا أن ننكح لإلحصان وكسب العفة، 
وندعو للحصول على أوالد صاحلني كما يقول يف كالمه الطيب: 

�نيحافسم رغَي نِنيصحم	ة الدخول يف  ١أي جيب أن يكون نكاحكم بِنِي
                                                           

  ٢٥النساء:   ١
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ورع وحذار أن يكون هدفكم إخراج النطفة على شاكلة حصن التقوى وال
ويستنتج من كلمة حمصنني أن الذي ال يتزوج فهو ال يتعرض  .١احليوانات

لآلفات الروحانية فحسب، بل تصيبه اآلفات اجلسدية أيضا، فقد ثبت من 
القرآن الكرمي أن الزواج يستهدف ثالثة أمور أحدها العفة والتقوى، 

   والثاين صيانة الصحة، والثالث احلصول على األوالد.
يستعفف الَّذين لَا يجِدونَ نِكَاحا حتى ولْ�مث قال يف موضع آخر: 

هلفَض ناُهللا م مهنِيغي	الذي هو وسيلة  - أي الذين ال يطيقون الزواج ٢
فعليهم أن يبحثوا عن وسائل أخرى للعفاف، فقد قال  -حقيقية للعفاف

م يف حديث البخاري ومسلم بأن الذين ال يستطيعون الزواج فعليه �النيب 
 نابِ مبالش رشعا مأن يصوموا طلبا للعفة. وكلمات احلديث كالتايل: "ي

 هفَإِن جوزتاَءةَ فَلْيالْب كُمنم طَاعتاس لَم نمجِ ولْفَرل نصأَحرِ وصلْبل أَغَض
) أي أيها والبخاريمسلم يستطع فَعلَيه بِالصومِ فَإِنه لَه وِجاٌء" (صحيح 

الشباب، من كان منكم قادرا على عقد القران فليتزوج ألن الزواج أغض 
فهو جيعل املرء  للبصر وحيمي أعضاء احلياء من الزنا وغريه وإال فليصم

 خمصيا.
                                                           

وقد مسي  ،صنٍ، واحلصن القلعةاحلحصان مشتقة من اإلحاشية: فليتضح أن كلمة  ١
النكاح اإلحصان، ألن اإلنسان بواسطته يدخل قلعة العفاف وجيتنب السيئة وسوء 
النظر، كما تحفظ العائلة أيضا من التلف والضياع نتيجة األوالد، كما أن اجلسم 

  نهلة احلصن. منـزأيضا يسلم من عدم االعتدال، فالنكاح من كل ناحية مب
  ٣٤النور:  ٢



                  �������������������������������������א�
�����א� � �٢٨� 

فمن هذه اآليات واحلديث وآيات أخرى كثرية يثبت أن هدف الزواج 
ليس إشباع الشهوات بل صيانة النفس من األفكار السيئة وسوء النظر 
والفواحش، كما أن احلفاظ على الصحة أيضا من أهداف الزواج. مث هناك 
غاية أخرى من الزواج قد أشار إليها القرآن الكرمي أي يف سورة الفرقان 

والَّذين يقُولُونَ ربنا هب لَنا من أَزواجِنا وذُرياتنا قُرةَ أَعينٍ واجعلْنا �وهي 
   ١	للْمتقني إِماما

نيوك قد نسخنا تأييدا الأيها القراء األعزة! كل ما كتبنا يف اإلعالن عن 
الء البذّائني الذين لديانند، واآلن نسأل هؤومقدمته " افيدتفسري الله من "

ألصقوا بنا البهتان، أي خيانة ارتكبناها يف ذكر مرجع الفيدا وستيارـ 
بركاش للبانديت ديانند، أو أي كذب ارتكبناه وأي شكل وحقيقة هلذه 
املسألة حرفناه، أال إن اهللا مع الذي يتمسك بالصدق وال يكذب متعمدا، 

ب القومي والعناد أو حبا ولعنته على الذي يترك الصدق بدافع التعص
للباطل، ويسعى جاهدا ليزدهر الكذب، إن أساس الدين الصدق وحب 

أما األرواح النجسة فتفكر دوما يف االحتيال على شاكلة العيب  .الصدق
الشطرنج وال تبايل بالدين ومثاره الطيبة أميا مباالة. فأمثال هؤالء ال يخفون 

طاف أسوأ ميتة. أليس من الصدق أن الفيدا على اهللا فهم ميوتون يف اية امل
طمعا  غريهنفسه قد أمر بأن على املرأة ذات الزوج احلي أن جتامع شخصا 

يف احلصول على األوالد؟ أليس من الصحيح أن البانديت ديانند أيضا قد 
                                                           

  ٧٥الفرقان:  ١
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 "ومن"ليس من الصواب أن هذا ما كتبه سلَّم ذه املعاين نفسها؟ أ
مها اآلخران، مث تفكروا قليال أي اعتداء صدر منا، وأي خداع  "ياغولك"و

خادعنا به الناس؟ اآلن تأملوا يف كلماتكم اخلبيثة هذه اليت كتبتم فور وضع 
القلم على الورق، حيث قلتم "إنه تعصب ونتيجة اخلبث الباطين"، فقولوا 

نسيء إىل اآلن حبق: من الذي ثبت خبثُه الباطين؟ حنن ال نسب أحدا وال 
أحد، وإمنا نرد إليكم كلماتكم انطالقا من اإلنصاف، أما كتابتكم يف 

نيوك من حيث الفيدا هي "أن األرملة أو الرجل الذي الاإلعالن أن حقيقة 
ماتت زوجته عليهما أن يقضيا العمر يف قراءة الفيدا ويف تعلّم النصوص 

و من اخليانة، إذ مل الدينية احلقة وتعليمها". ما أعظم هذا اخلداع وكم ه
تكتبوا أنتم وال ديانند أي نص من الفيدا تأييدا هلذه الدعوى، مع ذلك إذا 
قبلنا تنازال أن هذه اجلملة ترمجة نص جمهول من الفيدا فأي عالقة هلا 
بنقاشنا هذا؟ وال نعلم ملاذا قُدم هذا النص ذه املناسبة فمىت ويف أي ساعة 

ة على األرملة، فلم نذكر نيوك األرملة يف قلنا إن قراءة نص ديين ممنوع
إعالننا السابق إطالقا، وإمنا ذكرنا نيوك النساء الاليت أزواجهن ما زالوا 

الفيدا أحياء، مث كنا قد أثبتنا نيوك السيدات ذوات األزواج األحياء من 
. مث ما هذا التخبط أن تذكر املرأة ذات الزوج ديانندتفسري منو و وكتب

ما مل يكتب ناشرو اإلعالن شيئا ردا على هذا البحث وإمنا متسكوا احلي بين
باألرملة املسكينة، فليخربونا هم أنفسهم أهذا طريق الطهارة الباطنية أم هو 

  قدمي وخبث باطين؟  عناد
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أيها الغافلون، افتحوا العيون قليال وقوموا القلوب وتأملوا يف أن النقاش 
ثبت من نصوص الفيدا وه حية وهو أننا ناش ديانند أن اآلري الذي زوجت

ليس أرمال إال أنه لسبب ما مل يعد قادرا على اإلجناب وإن كان ميلك قوى 
الرجولة، فيأذن الفيدا املقدس زوجته بأن تكسب األوالد من شخص آخر، 
وجيب أن تستمر يف ذلك إىل أن تنجب منه ولدا ذكرا. هذا هو املضمون 

ا األول الذي وصفتموه بأنه "قد كُتب بدافع خبث الذي سجلناه يف إعالنن
"، لكن ما يؤسفنا هو أم بعد النطق مبثل الكلمات عنادالنفس وثورة ال

القذرة بوقاحة مل يردوا على إعالننا شيئا، فهل من الرد أن يندفعوا إىل 
األرملة تاركني ذات الزوج احلي، فلعل هدفهم من ذكر هذه القصص 

ضوع أن يصرفوا انتباه الناس عن النقاش األصلي ويتم عدمية الصلة باملو
سترهم هكذا، لكن كل منصف لن حيب طريق خيانتهم هذا، ليتهم لزموا 
الصمت بدال من نشر هذا اإلعالن البذيء فنوقن بأم نبالء وأشراف إذ 
قد لزموا الصمت بعد االطالع على أمر حق، إال أم قد كشفوا علينا 

عد مدة، سنرى اآلن كيف وبأي وسيلة يسترون هذا خبثهم من جديد ب
التعليم النجس أو يثبتون لنا يف حيام العملية نيوك نسائهم الاليت مل 
ينجنب. ينبغي أال يستاؤوا؛ فلم نكتب شيئا يف غري حمله، فاألمور اليت 
 يعتربها الفيدا صحيحةً وهي تندرج فيما مسح به الفيدا فإن إحرازها يعد

من الدين وامتناعهم عنها إمث عظيم، ألن الفيدا مل تنسخ بعد ليقال لآلريني 
فإذا كان  .به مسموحاإن األمر الفالين كان جائزا يف املاضي واآلن مل يعد 



���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������٣١א�
�����א�

نيوك الالعلماء الكبار مثل ديانند وياغولك ومنو جي يركزون على ممارسة 
وك، فاآلري نيالويرددون نصوص الفيدا، وأقدمت زوجات راجة باند على 

  الذي ال يوقن به حىت اآلن يرتكب إمثا عظيما.
لقد كتب البانديت ديانند بوضوح يف كتابه ستيارـ بركاش أن االمتناع 

فكم من الواجب  ااالمتناع عنه إمثًيعد نيوك إمث، فالبديهي أن األمر الذي العن 
فأسرِعوا أيها اآلريون ونالوا الثواب حىت تنجب زوجةُ  .ممارسته والعمل به

نيوك، يا للعار!!! أنا أتفكر ملاذا أنتم العشرة أبناء بفضل منكم كل واحد 
نيوك؟ تأملوا قليال إذا مل الاخترع مسألة  الذيهامجتم منو املسكني أنه هو 

رف أن منو يكن كتاب منو دينيا فلماذا اقتبس منه ديانند؟ فمن ذا الذي ال يع
أول من  بابيف الديانة اهلندوسية يعد من الرشيني املسلَّم م، وقد ورد يف 

منو مسريت أن الريشيني يف ذلك الوقت قد اعترفوا بأن منو وحده عامل الفيدا. 
باختصار إن منو مسلَّم به لدرجة أن احملاكم اإلجنليزية حتكم قضايا اهلندوس 

و. فليس صحيحا أن منو كان يعيش حياة هرم شاستر" لمنالدينية حبسب "د
امللحدين وكان قد ختلى عن اتباع الفيدا. فجميع اهلندوس يعدون منو إنسانا 
عظيما، وحىت لو افترضنا أن منو ال يتبع الفيدا يف مجيع األمور فما هو الربهان 

نيوك ليست إال من عقائد منو؟ فهذه املسألة من العقائد املتفَق العلى أن مسألة 
، وال يغينب عن البال أن البانديت ديانند أيضا ذكر منو ١ليها يف الديانة اآلريةع

                                                           

نيوك عقيدةً فحسب بل إن اآلريني ميارسونه منذ القدم، فقد ذُكر ال: ليس ملحوظة ١
قبل قليل نيوك ملكات راجة باند. وقد كتب الدكتور برنري يف كتابه "وقائع السياحة 
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نيوك باإلضافة إىل الفيدا. فهل ديانند أيضا كان قد فقد الخبصوص مسألة 
صوابه إذ ذكر يف تصرحيه شخصا ليس خمتصا يف علوم الفيدا؟ فإذا كان كبار 

قول له، وقد مدحه ديانند  دهرم مورت ظلوا يعتربون منو تابع الفيدا يف كل
يف كتابه ستيارـ بركاش كثريا، فإن عدم قبول شهادته إذا مل يكن تعصبا 
فبم نسميه؟ إذا كنتم عاتبني على منو فيمكن أن ملوه وتتجاهلوه لكن قولوا 
هل أنتم عاتبون على الفيدا أيضا؟ فأنا أرى أن عتابكم يف احلقيقة على الفيدا 

لظاهر فقط. فمىت كان ممكنا لذلك املسكني أن يخفي حصرا، وعلى منو يف ا
النصوص اليت وجدها يف الفيدا، فهل متكَّن ديانند من إخفائها، وهل زعيمكم 
الكبري السيد ياغولك مفسر الفيدا استطاع كتمان هذه النصوص؟ فلماذا أنتم 

وإن قلتم إن يف مواضع أخرى  .تناصبون منو املسكني العداء؟ فهذا إجحاف
، هلذا ال نستطيع اتباع منو، فجواب ذلك أن ١مح بالفاحشة العامةسقد ملنو 

                                                                                                                                   

 ـ" مبدينةوالسفر" أنه قد شوهدتالسيدات الاليت ميارسن لنيوك،  "جغن نا مئات
وكن ميارسن هذا العمل الطيب مع النساك والرهبان فقط وكن قد نذرن حيان من 

من الكتاب نفسه روايةً عن هندوسي من عائلة نبيلة  ٩٦أجلهم. مث يقول يف صفحة 
 تلك احملافظة أنه ذات يوم ذهب إىل إحدى حمافظات كشمري، وحني وجده هندوس

عائلة نبيلة قدموا له زوجام ليجامعهن لتكون هلم ساللة رجل من عائلة عريقة  سليلَ
  ونبيلة، منه.

ال يصح االعتراض على "منو أنه كتب مسألة النيوك فقد بينا أن تعليم النيوك  ١
ؤلفي موجود يف الفيدا نفسه، فال ذنب يف ذلك ملنو وال لياغولك وال لديانند وال مل

، إال أنه يف الظاهر ميكن أن يعترض على منو أنه رغَّب مجيع ندوسيةالكتب الدينية اهل
اهلندوسيات يف الزنا ألنه كتب أن الفاحشة من جبلة النساء، وإن عقوبة املرأة يف 
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من املؤكد أن منو قد وجد بعض النصوص من الفيدا على هذه الفواحش، 
إكثارا لنسل  - وأعمال احلرام، فلما كان فيداكم يسمح للسيدات املتزوجات

ي ذكرناه مرات كثرية، فأي فاحشة أكرب بالتصرف غري الالئق الذ - األسرة
نيوك، فلما كانت المن تلك اليت آذى قلوبكم ا منو؟ فأسوأ مسألة هي 

موجودة يف الفيدا فينبغي أن يقال إن الفيدا يضم كل شيء، فإذا كان من 
الصدق أن يعترب اإلنسان نطفةَ غريه نطفةً له، فكان جيب أن ال تنتقل أمراض 

دية مع نطفته، بل كان ينبغي أن يصاب املتبنى بأمراض املتبني املتع "بريج داتا"
ـُعدية، فحني مل يتغري قانون الطبيعة املتعلق باالبن احلقيقي فكيف حدث  امل

  التغري يف النسب؟ 
نيوك يف اهلندوس مسألة الونرى من الضروري البيان أن مسـألة 

ينية فحسب، بل قد مشهورة جدا لدرجة مل يعدها البعض من الواجبات الد
اعتربوها جملبة الثواب العظيم أيضا، وقد كتب حول ذلك مفسرو الفيدا 
القدامى بإسهاب، فلعلكم تعرفون اسم السيد ياغولك الذي ذكرته قبل 
                                                                                                                                   

حالة الزنا حصرا أنه إذا كانت النطفة قد استقرت فعلى زوجها أن يطهرها بنطفته. 
م تلقائيا. أما ما كتبه البانديت ديال عن وإن مل تستقر فسوف تطْهر فور حيضها القاد

املومسات فال يقل عن ذلك، فقد كتب أن املومس إذا رفضت الدعارة بعد أن 
قد وعدت الفاحشة ومل تستلم  أما إذا كانت  استلمت النقود فعليها أن تعيد ضعفيها.

  رجل.واحلكم نفسه ينطبق على ال فعليها أن تدفع ضعفَي املبلغ املوعود غرامةً،  شيئا
لكنها يف احلقيقة قوانني الفيد املقدس فال اعتراض على منو وال على البانديت ديال 

  )٢٩٦ فقرة ٢ باب "ياغولك مسرت"وغريه. (انظروا ترمجة 
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قليل، والذي يعترب تفسريه للفيدا موثوقا به جدا والذي عد من كبار أفاضل 
من كتابه  ٦٨ فقرةكتب يف  اهلند وعلماء الفيدا من الطراز األول، فقد

ياغولك مسريت أن املرأة إذا مل حتمل نتيجة مضاجعة زوجها ومل يكن لديها 
األمل يف احلمل يف املستقبل ففور فراغها من احليض ينبغي أن تقارب أخا 
زوجِها أو أحد أقارا بعد دهن جسمه بالسمن حىت تصبح حامال وذلك 

واملولود نتيجة اجلماع سريث صاحب  بإذن أحد كبار العائلة مثل أبيها.
البذرة واحلقل كليهما ويعترب ابن حالل حبسب الفيدا. فقولوا اآلن أيها 
السادة! هل اقتنعتم أم مل تقتنعوا بعد، وال تزالون تشكّون يف أننا بينا عكس 
احلقيقة. حنن نشتاق لرؤية إعالن آخر منكم لنعرف ألي مدى ميكن أن 

ري لكتمان احلق، فقد حصلت لنا جتربة أن احلديث عندما يفيد املكر البش
يدور حول هذه املسألة أمام أي آري يف جملس ما فقبل كل شيء يدفعه 
تأنيب ضمريه القوي إىل الرفض فجأةً، مث حني ال يقدر على اهلروب 
ينسب هذه املسألة مضطرا إىل ديانند أو منو، مث عند االكتشاف بأن الفيدا 

قة بين هذه املسألة يصيبه اخلجل الغريب، لكن األغرب من ذلك يف احلقي
حىت بعد مواجهة هذا الكم اهلائل من الندامة. إن ال خيافون اهللا أم 

بعد ديانند قد اعترف بصحة هذه  مرتبته تأيتالبانديت غورودت الذي 
املسألة يف جريدة إجنليزية، لكننا نتعجب أن غورودت رغم إتقانه اللغةَ 
اإلجنليزية ومعرفته بالسنسكريتية قد اعترف دون تردد أن هذه املسألة يف 

 إذنديانند بالتصريح العلين ويقدم  وأن يصدقهااحلقيقة موجودة يف الفيدا. 
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ذلك العمل منو أيضا، ويبين ياغولك أن هذه الفيدا، وأن يؤكد على 
القاعدة موافقة لتعليم الفيدا. لكن بعض املستهترين من قاديان الذين هم 
حمض أميني يثريون الضجة بأن هذه املسألة ليست صحيحة، أمل يكن كل 

إن للتعصب واالحنياز هؤالء البانديتات ميلكون من العقل ما ميلكه هؤالء؟ 
لعامل، أما هؤالء فقد جتاوزوا احلدود. فهذه املسألة يف أيضا حدودا يف ا

                    اهلندوس من نوع يثور عليها السفيه وخيجل العاقل.
قبل بضعة أعوام جرى احلوار بني آري نبيل وأحد الربمهو حول هذه 

 ديانندتفسري ونصوصا من الفيدا، واملسألة، فحني قدم الربمهو الكتب 
ان ذلك اآلري نبيال غرق يف الندم فور إلقاء النظرة عليها، أيضا، فلما ك

واعتذر إليه أنه مل يكن يعلم أن الفيدا يتضمن القذارة من هذا النوع أيضا، 
فارتد عن ديانة اآلرية يف اليوم نفسه. فثبت من تصرف ذلك اآلري النبيل 

بالء املنشور يف جملة برمهوية جليا أن هذا القوم يضم بعض األشراف الن
يتحلون بالعز والشرف والغرية واحلياء. هلذا من املأمول أم الذين أيضا، 

سينتفعون كثريا من هذه الة، بل لن يتفق مجيع أولئك الذين أدركوا عمق 
هذه املسألة مع السفهاء الذين يريدون كتمان عقيدة مشهورة. إن أغلبية 

سألة ألن كرامتهم اإلنسانية اآلريني النبالء ال يريدون أبدا أن تذكر هذه امل
والغرية ال ميكن أن تقبل هذه العقيدة املخجلة يف أي حال من األحوال. 
فمن ميكن أن يرضى بالديوثية بأن يدفع بيده ويف حياته وإدراكه ووعيه 
زوجته حسنة السرية اليت تزوجها، إىل غريه ليجامعها، ويستلقي بنفسه يف 
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 يقبل اآلريون الغيورون من سكان اخلارج على فراش؟ وهلذا السبب ال
قاديان هذا التوجيه من الفيدا، إال أنه من غبائهم أنه حني يعتبر تعليم 

جديرا باالعتراض يغضبون ويتهمون املسلمني  - أي النيوك - فيداهم هذا 
مبسألة الطالق، مع أن أي مسلم لن خيجل من هذا الطعن أنه طلَّق امرأة 

أو سوء سريا وعدم صالحها، وأن أحدا سيئة بسبب تصرفها الشنيع 
ل سوف يفرح أنه قطع عن وجوده تزوج تلك املطلقة سيئة السرية، ب

. وإذا م الصحيح عضوا متعفنا حمترقا ورماه، وختلص من جواره الساميلالس
كان الطالق عند الضرورة جديرا باالعتراض عند أحد اهلندوس فهذا 

دوسي ال يستطيع أن يقطع عضوا فاسدا اعتراض ثان على اهلندوسية أن اهلن
من جسده حىت لو كانت زانية، ويرضى بأن ميارس يف بيته الزنا وأن تعيش 
امرأةٌ زانية مع آخرين أمامه رغم كوا زوجة له. ال شك أن هذا ما علَّمه 
الفيدا، لكن التعليم اإلسالمي خيالف ذلك وإن غرية املسلم وعفته لن تقبل 

سيئة السلوك زوجة له. باختصار إن الطالق عند  امرأةًعترب تأبدا أن 
الضرورة غري قابل ألي اعتراض يف نظر الغيورين، بل سوف يعترض عليه 
إذا مل يفسخ عقد النكاح بعد اطالعه على سوئها، وظل يعيش ديوثا. 
فاملسلم ميكن أن يصرح ألف مرة، ال مرة واحدة فقط، بأنه عندما وجد 

حالة مكروهة وجنسة طلَّقها مثلما يقطع العضو املتعفن من  امرأة فالنية يف
جسمه، وأنه بعد الطالق واالنفصال قد تزوجها فالن من الناس. أما 
اآلري فاإلقرار بأنه دفع زوجته العفيفة لغريه للجماع طمعا يف احلصول 
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أن اإلنسان هو على الذرية ال يقل عن املوت، فالفرق بني النيوك والطالق 
لغرية يسمى ديوثا عند العمل بالنيوك بدفْعه زوجته العفيفة إىل غريه عدمي ا

ليضاجعها، أما يف الطالق فاإلنسان الغيور يربئ ساحته من اام أن يسمى 
  ديوثا بقطع العالقة عن امرأة سيئة السلوك عند الضرورة. 

وأخريا ال يغينب عن البال أن النيوك ليس بالعادة اليت كانت سائدة قدميا 
، ويبدو ١ولكنها قد تركت اآلن، كال بل ال تزال متارس يف اآلريني سرا

متمسكا ا عند الضرورة، فقد مسعنا حاليا قصة منهم كل وضيع ورفيع 
ثري مشهور قد دفع زوجته الشابة اجلميلة للنيوك طمعا يف احلصول على 
 األوالد، وكذلك ترِد األخبار من كل حدب وصوب. ويبدو أن اآلريني
يريدون أن يطبقوا تعليم الفيدا هذا على أنفسهم تطبيقا كامال، لكن ملا 
كان الضمري اإلنساين ال يقبل ذا العمل اخلبيث فقد ابتدأت هذه األعمال 

  سرا، فتسمع األمور العجيبة والغريبة. 
وغري القادر على الزواج الثاين لكونه  ٢فاآلري النبيل احملروم من الذرية

الفيدا، يلجأ أخريا إىل النيوك حيث يشري عليه األصدقاء  حراما حبكم
                                                           

قابلة للنسخ حبسب أقوال الملحوظة: ملا كان النيوك من أوامر الفيدا غري  ١
هل ينسخ الفيدا يف زمن البانديتات اآلريني فكيف ميكن أن تترك عادة النيوك، ف

 .من األزمان؟ منه
حاشية: من اخلداع أن الرجل يتهم دوما بأنه غري قادر على اإلجناب وذا الزعم  ٢

أو ال  مثال ايدفعون النساء إىل اآلخرين للنيوك. فهناك احتمال أن يكون الرجل عقيم
ت بسبب  تكون يف نطفته حيواناتأو تكون نطفته رقيقة أو تكون القنوات قد انسد
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واملعارف أن يلجأ إىل النيوك، فسوف يكون له أوالد كثر. فأحدهم يقول 
له إن مهر سنغ املقيم يف هذا احلي نفسه، كفء هلذه املهمة. فكان الله 
اري الل قد طلب منه النيوك فولدت زوجته صبيا، ففرح الله اهلندوسي 

ا عند مساعه خرب والدة الصيب. فقال له يا سيدي، أرجو أن تدبر كل كثري
شيء فأنا ال أعرف مهر سنغ شخصيا. فقال مهاراج الشرير: سأتكلم معه 
فسوف يأيت ليال. فأُخرب مهر سنغ الذي كان مقامرا مشهورا يف احلي 
وكان نذال ووغدا من الدرجة األوىل وميارس الدعارة، ففرح جدا فور 

اخلرب، إذ كان يتطلع إىل هذه األمور فما الذي يريد أكثر من هذا، إذ مساع 
كانت بانتظاره شابةٌ مجيلة. فجاء فور حلول الليل، فكان صاحب البيت 
اهلندوسي قد أعد له سلفا فراشا ناعما يف حجرة كالقوادات ووضع 
احلليب واحللوى يف صحنني عند الوسادة لكي يتناوهلا "بريج داتا" عند 
                                                                                                                                   

يكون غري قادر على اإلجناب، لكن ثبت من البحوث الطبية أن يف أغلب فالشحم، 
يتسبب يف عدم احلمل، هلذا نقدم لآلريني اقتراحا  مرضاحلاالت يكون يف رحم املرأة 

ل جيب أن يدعوا حسنا هو أن ال يتسرعوا يف دفع نسائهم إىل اآلخرين للنيوك ب
األجهزة، إذ من احملتمل أن تكون  بواسطةالطبيب ليفحص الرحم والوضع الداخلي 

املرأة هي العقيمة، وتبقى متارس الفواحش طوال احلياة بغري حق، وتبقى فاشلة يف 
احلصول على األوالد لكوا عقيمة. فهذا اقتراح صاحل جيب أن ينفذوه حتما، وإن مل 

  هو من خطئه.يبني ذلك الفيدا ف
  منه ".�"على املرء أن يستمع إىل النصحية حىت لو كانت مكتوبة على اجلدار

=======================  
  ترمجة بيت فارسي. (املترجم) �
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الشعور بالضعف، فجاء بريج داتا وفور حضوره نكس رأس "الله" 
الديوث وأساء إىل مسعته وظلت تلك الشقية تسود وجهها منه طوال الليل. 
وذلك اخلبيث فريسةُ الشهوات تصرف معها تصرفات قبيحة وخمجلة جدا، 

ليل بل أما صاحب البيت فبات يف شرفة وظل يسمع الفواحش طوال ال
باب، فحني خرج صباحا ذلك اخلبيثُ من صرفات من ثقب اليشاهد الت

احلجرة بعد جدع أنفه جيدا حيث كان الله ينتظره فاندفع إىل النذل 
اخلبيث فور رؤيته وقال له بأدب: يا صاحيب كيف قضيت الليلة، فهنأه 
مبتسما وأكد له بإشارة أا قد محلت منه، فسر الله الديوث كثريا، وقال 

اري الل" عن واثقا بك وموقنا بك منذ مسعت  له كنت" العملية يف بيت
مث قال إن الفيدا يف احلقيقة زاخر من املعرفة، فما أروعه من تدبري مل خيطئ 
قط. فقال له مهر سنغ: صحيح سيدي الله! صدقت هل ميكن أن خيطئ 
 توجيه الفيدا، فأنا هلذا السبب أؤمن بأن الفيدا كتاب العلوم واملعارف
احلقة. فاحلقيقة أن مهر سنغ كان شهوانيا، ومل يكن يبايل بأي نص أو 

، ومل يكن يؤمن ا، وإمنا مسع من الله الديوث أفكار الفيداعبارة من 
احلمق فدعمها ليفرحه، لكنه يف نفسه ضحك كثريا أنه إىل أين آل مآل 

أما الله  هذا الديوث بدافع الطمع يف احلصول على الولد. فودعه مهر سنغ،
فجاء فرحانَ إىل بيته وكان متأكدا أن زوجته "رام دائي" تكون مسرورة 
جدا لتحقُّق األمل، إال أنه وجدها تبكي خالف زعمه. فلما رأته أجهشت 
بالبكاء وأطلقت زفرات، وتنهدت، فسأهلا الله مستغربا: أيتها السعيدة، 
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لماذا تبكني؟ فقالت مل اليوم يوم األفراح إذ حتققت اآلمال واستقر احلمل، ف
ال أبكي؟ فقد نكست رأسي يف العائلة كلِّها وجدعت أنفك وأنفي معا، 
 قبل ذلك، فقال الله الديوث: كل ما تقولينه صحيح ليتين كنت قد مت
لكن أفراح الوالدة أيضا تصيبنا، فتلك األفراح أيضا من حظك، لكن رام 

را: لن يفرح بوالدة ابن حرام دائي رمبا كانت سعيدة الطينة فقالت له فو
 إال من كان نفسه ابن حرام، فقال هلا الله ما الذي تقولني؟ هذا توجيه
الفيدا. فحني مسعت ذلك اشتعلت غضبا، فقالت ال أعرف ما هذا الفيدا 
الذي يعلِّم الفاحشة والزنا! وصحيح أن يف أديان العامل اختالفا يف آالف 

ينا غري الفيدا قد علَّم أتباعه أن يدفعوا األمور لكننا مل نسمع قط أن د
زوجام العفيفات ليضاجعهن اآلخرون، إمنا الدين يأيت ليعلِّم الطهارة 
والعفاف، ال لنشر الفواحش وأعمال احلرام. فحني انتهت رام دائي من 
قوهلا قال هلا الله: الزمي الصمت اآلن، فقد حدث ما حدث وال تصرخي. 

أقاريب املعادون فيجدعوا أنفي. فقالت له: أيها وحذار أن يسمع كالمك 
الوقح، أما زال لك أنف؟ فطوال الليل أحد أقاربك املعادين وهو جارك 

تها باهتمام وهي من عائلة اليت تزوج - وعدوك اللدود، ضاجع زوجتك 
يف بيتك وعلى سريرك وأكَّد عند كل تصرف خليع أنه انتقم  - شريفة

 بعد هذه الديوثية؟ ليتك مت قبل هذا، فمىت جيدا. فهل ما زلت حيا حىت
ميتنع ذلك القريب املعادي من نشر األقاويل والسخرية، بل قد قال قبل 
االنصراف بأنه ال يسعه كتمانُ الفتح العظيم الذي أحرزه مقابل 
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"وساوامل". وقال أنا سوف أبني لسكان احلي كلهم ما قمت به مع رام 
نه سيفضحك يف كل جملس وجيدع أنفك، ويف دائي بالتفصيل، فتذكَّر أ

املستبعد منه أن يدعي أن رام  ، وليس من١كل نزاع سيذكِّرك هذه القصة
دائي زوجته هو، ألنه قد قال إشارة أنه لن يتركين يف املستقبل أيضا. فقال 
هلا الله الديوث إن إثبات عقد القران يتعذر عليه إال أنه ميكن أن يعلن أنه 
على عالقات املصاحبة معك ليشمت بنا أكثر، فاألفضل أن نترك البلد. 

بن فها قد وهب لنا الرب، وعند مساع كلمة الولد كنا نتمىن والدة اال
 أنه سيولد الصيب ه كيف تأكدتقليال غضبا وحياء، مث سألت ضحكت
حتما، إذ إن احلمل مشكوك فيه أوال، مث إذا كان احلمل قد استقر فمن 
أدراك أن اجلنني صيب؟ فهل أحد يقدر على أن يؤكد أن اجلنني صيب؟ أليس 

طئ احلملُ أصال أو تولَد بنت؟ فقال الله الديوث إذا من احملتمل أن خي
أخطأ احلمل فسوف أدعو "كهرك سنغ" املقيم يف احلي نفسه قصد النيوك. 
فقالت له مبنتهى الغضب إذا مل يستطع كهرك سنغ أيضا أن يفعل شيئا، 
فماذا تفعل؟ فقال هلا أنت تعرفني أن نرائن سنغ أيضا ال يقل شأنا من 

دعوه، مث إذا اقتضت احلاجة فجيمل سنغ وهلنا سنغ وبور هذين فسوف أ
سنغ وجيون سنغ وصوبا سنغ وخزان سنغ وأرجن سنغ ورام سنغ وكشن 
سنغ وديال سنغ كلُّهم يقيمون يف احلي نفسه، ويسبق بعضهم بعضا قوة 

                                                           

ملحوظة: هذه القصة اليت سردناها ليست افتراضية لكننا ال نريد أن نفضح أحدا  ١
 هلذا كتبنا األمساء املستعارة. منه
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وقدرة على التناسل. وإذا دعوتهم فيحضرون كلهم، فقالت له أقترح 
ق فهناك يتوفر األلوف بل مئات األلوف ناهيك عليك أن تجلسين يف السو

عن عشرة أو عشرين، أما اسوداد الوجه والفضيحة فقد حدث سلفا، لكن 
تذكَّر مع ذلك أن ليس بوسع أحد التأكيد أن الولد حتما سيولد، وحىت 
إذا ولد فما عالقتك به فهو سيأيت بصفات صاحب النطفة ومالحمه فهو ابنه 

ام دائي هذا وبعد شيء من التأمل بدأت تبكي مرة يف احلقيقة. قالت ر
أخرى بصوت عال إذ سمع صوتها على بعد. وعند مساع بكائها جاء 
البانديت "ال شند" فورا وسأل فور وصوله: يا الله، خريا؟ لم هذا 
البكاء؟ فالله جمدوع األنف مل يكن يريد أن يذكر القصة أمام ال شند 

ي غاضبة فسوف تقص عليه حتما إن مل يقل هو. لكنه خاف أن رام دائ
نيوك الفقال خجِال ونادما خافت الصوت: سيدي، أنت تعرف أن اإلذن ب

عند احلاجة قد ورد يف الفيدا، فقد دفعت زوجيت هذه للنيوك ليلةَ األمس 
 مهر سنغ للنيوك فقد عرفت إذ دعوت بعد تفكري طال عدة أيام، وأخطأت

 ي كرم سنغ وهو رجل شرير فسوف يشوه مسعيت أنا فيما بعد أنه ابنعدو
وامرأيت حتما، وقد أكد عند االنصراف أنه سينشر كل هذه العملية. فقال 
ال شند: لقد أخطأت خطأ فادحا يف احلقيقة. مث قال: يا وساوامل! 
األسف كل األسف على عقلك، أمل تكن تعرف أن الربامهن هو األجدر 

له ال خيفى عليك أن هندوسيات هذا احلي كلهن بأن يدعى للنيوك، ولع
كنت  نلنيوك، وإنين منصرف إىل هذه اخلدمة ليل ار، فإمن أجل ايأتينين 
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نيوك فلم مل تدعين؟ فكانت األمور كلها ستستقيم، ومل حتدث الحباجة إىل 
الفضيحة، ويصبح كل شيء على ما يرام فقد جاءتين إىل اليوم ثالثة آالف 

النيوك يف هذا احلي فهل مسعت عن ذلك من أحد قط؟  هندوسية قصد
فهذه األمور تتطلب الستر والكتمان، فيحدث كل شيء دون أن نذكر. 
أما مهر سنغ فلن يفعل ذلك فسوف تسمع انتشار خرب نيوك رام دائي 
خالل بضع ساعات يف املدينة كلها، فقال له الله الديوث: لقد أخطأت يف 

الذي كان - احلل اآلن؟ وقال له البانديت الشرير  احلقيقة خطأ فادحا، فما
مبنتهى الوقاحة: إذا  -قد رأى رام دائي لكوا سافرة ووجدها شابةً ومجيلة

ضاجعتين رام دائي حاال قصد النيوك فأنا أتدارك الوضع املثار من قبل مهر 
سنغ كما أن احلمل السابق أمر مشكوك فيه. أما اآلن فمن املؤكد أن 

يستقر، فرضي وساوامل الديوث ذا أيضا، أما رام دائي فعند مساع  احلمل
ذلك بدأت تطلق على البانديت أشنع الشتائم. فقال وساوامل للبانديت: يا 
سيدي، هذا هو حاهلا فهي ال تريد النيوك أبدا، فقد أجربتها قهرا على 

ب ذلك سلفا وما زالت تبكي بسبب ذكره أنين سودت وجهها وهلذا السب
كانت أطلقت الصرخات اليت أتيت إثر مساعها إىل هنا. فعند مساع هذه 
األقوال توجه ذلك البانديت الشهواين إىل رام دائي وقال هلا: عزيزيت، 
ينبغي أن ال تعتربي النيوك سيئا فهذا توجيه الفيدا، فاملسلمون أيضا 

الطالق  يطلِّقون زوجام فيتزوجن أشخاصا آخرين، فمثَل النيوك كمثل
واألمر واحد. فإذا عيركم أي مسلم بالنيوك فعيروه بالطالق، فال ترفضوا 



                  �������������������������������������א�
�����א� � �٤٤� 

النيوك أبدا، فليس فيه أي عار أو إمث، بل متعة، فمارسي النيوك بكل 
سرور، وإذا كنت عاتبة علينا فال بأس مارسي من آخر، وإن مل يتحقق 

جارتك هردئي  األمل فمن الثاين فالثالث، وأخريا ستنالني اهلدف، إن
مارست النيوك معي ملدة مخسة عشر عاما، فبفضل اإلله ولدت عشرة 
أبناء، وما زالوا أحياء، وأحدهم يدرس يف املدرسة، وإن زوج هردئي 
السيد رليارام ما زال ممتنا بنا، وخيدمنا ويثين علينا بأنا قد رزقناه األبناء، 

عمر حيث أقدر عمرك بـ فإذا أردت فأنا حاضر، فما زلت يف مقتبل ال
عاما فقط وميكنك اخلضوع للنيوك بانتظام. وإمنا أقترح عليك أن  ١٤، ١٣

البذرة جيب أن تكون لربمهن فسوف تلدين أبناء كالآللئ، فما الذي 
  تريدين أكثر من ذلك. 

فاستشاطت رام دئي غضبا عند مساع هذه األقوال فقالت: أيها 
ن دئي" أيضا مل تلد أي ولد حىت اآلن البانديت الرذيل، إن امرأتك "نرائ

فلم ال تدفعها للنيوك لتلد لك أوالدا مجيلني؟ بل قد مسعت أن ابنتك "بشن 
دئي" أيضا حتن إىل األوالد فأرسلْها إىل أحد للنيوك. فاحترق البانديت من 
الداخل عند مساع كالم رام دئي فامحر وجهه غضبا أا ملاذا ذكرت امرأته 

، وقال مبنتهى الكمد: حنن ال ندفع نساءنا للنيوك وإمنا نعين دوما وابنته
بريج داتا فقط. فقالت له رام دئي: اآلن عرفت أنكم ينون الشعب. إذا 
كنتم ترون الفيدا صادقا يف احلقيقة الستجبتم أوال ملثل هذه األوامر للفيدا، 

عمل ا، ومن لكنكم ال تطيقون حىت مساع هذه التوجيهات ناهيك عن ال
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هنا يتبني جليا أنكم متدحون الفيدا بألسنتكم فقط، أما تعاليمه فتتربأون 
منها يف نفوسكم. ويف كل جانب جعلتم حقكم أكثر من غريكم. فلعل 
مسألة النيوك اخترعت لكتمان زنا الربمهن، وإال ملاذا ال يطلبون من 

ضوع لعملية اخل –احملرومات من األوالد  -زوجام وبنام وكنام
النيوك؟ فهل عددهن يف هذه املدينة قليل، فقال البانديت: سيديت، أنت ال 

أن امرأة  تعرفني أن مجيع األولياء والصلحاء ظلوا خيضعون للنيوك، إال
أما برمهن فيمكن أن  ،أحد من طبقة "كهتري" عبرمهن ال ختضع لنيوك م

لسر ال تطلعني على نيوك مع مائة ألف امرأة كهترية، فلهذا االميارس 
نيوكنا. فقالت رام دئي إن النيوك حبد ذاته عمل حرام، لكنكم بالغتم يف 
ارتكاب هذه الفاحشة بظلم أكثر، حبيث تزنون بالنساء الكهتريات، أما 
نساؤكم فال يقتربن من الكهتريني، وإمنا احلق أنكم حبيلة النيوك انتقمتم من 

ا الفرصة هلم. فقال البانديت: أيتها الكهتريني انتقاما قدميا، ومل تتيحو
السعيدة، هذه األمور ليست منا وإمنا هي أحكام الفيدا، فاشتشاطت رام 
دئي غضبا مرة أخرى عند مساع ذلك وقالت ما هذا الفيدا الذي من ناحية 
يعلِّم أعمال احلرام مث ينحاز لفريق معني؟ وقالت أيضا بأن اإلله إذا ميز بني 

املقدسني يف قانونه املقدس من حيث اللطف واملواساة فهو عامة الناس وبني 
ميكن ومفهوم؛ ألن معاملة اخلواص تتطلب التمييز، أما متييز الكهتري من 
برمهن هذا وال سيما يف عمل احلرام فغري مفهوم، إذ قد جعل لربمهن 
حصتان من عمل احلرام أي يف قومه وسائر طبقات اهلندوس، وهذه املنة 
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خيص ا أي قوم آخر. فقال البانديت: أسفا عليك يا رام دئي،  العظيمة مل
إذ مل تدركي أسرار الفيدا أنه ملَ فعل كذا؛ فاحلقيقة أن الربمهن يقضون 
حيام يف تعلُّم كتب الفيدا وتعليمها ومنهم غالبية الرهبان والنساك 
والزهاد، وبسبب هذه األعمال يبقى معظمهم فقراء مفلسني، إذ ال 

ون أوال على الزواج، وإذا تزوجوا فمن أين يعيلون األسرة، فهم ال يقدر
ينشغلون يف التجارة وال يف الزراعة وال يتوظفون وال ميلكون وسيلة أخرى 
لكسب املال، فلهذا قد جعل الرب النيوك إلشباع شهوام، وهلذا السبب 
ميكن لربمهن أن ميارس النيوك مع كل امرأة هندوسية، أما الشعوب 

ألخرى فليست هلم هذه الصالحية، فيكفيهم فخرا أن يكثر أوالدهم من ا
 الربمهن. فقالت رام دئي: يا سيادة البانديت! ال تتكلف أكثر فقد أدركت
حقيقة الفيدا كلها، فكنت أخشى قبل هذا أن الفيدا ال يعلِّم التوحيد 

لشمس بوضوح فحيثما نقرأ جند عبودية اهلواء واملاء والنار والقمر وا
والنجوم والثناء عليها، فلم يعلِّم يف موضع أن ال تعبدوا غري اإلله، تصفح 

أحد وهو الفيدا كله، فلن جتد أي نص يفيد أن ال إله إال اهللا أي إن اهللا 
من عناصر األرض وال من عناصر -شيء دونه  وحده جدير بالعبادة، وال

جيدر بالعبادة. فإذا  - السماء وال القمر وال الشمس وال اهلواء وال املاء
كانت هناك أي عبارة تفيد ذلك فأرجو أن تقدمها يل يا سيادة البانديت، 
فكان فساد الفيدا مدعاة للرثاء عليه سلفا واآلن اكتشفنا مزية أخرى للفيدا 
وهو أنه يريد هتك عرض العفيفات. فإذا كان يريد وضع تعليم للحصول 
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وجه إىل التبين، مع أنه قد بين أن على أوالد غري حقيقيني فكان يكفي أن ي
 اختاذ املتبىن ممكن، مث أعرض عنه وأوجب النيوك، فعلى أي شيء أساس
الفيدا غريِ نشر الفواحش؟ فبينت رام دئي هذه األمور، وبكت أن الفيدا 
هو يف احلقيقة أهلَك اهلند. فلو مل يكن الفيدا يعلِّم عبادة النار ملا وجد 

ين ما زالوا يعبدون النار حىت يف هذا الزمن يف هذا البلد، مئات األلوف الذ
فاألشياء اليت عظَّمها الفيدا هي اليت تعبد يف قومنا منذ القدم. مث قالت رام 
دئي للبانديت: إن ما قلت بأن النيوك يف اآلريني كالطالق يف املسلمني 

تبذلون فيبدو منه أنكم ال تريدون التخلي عن هذا اخلبث يف أي حال، و
قصارى اجلهد أن يبقى مستورا، لكن أخربين سيادة البانديت أين النيوك 
من الطالق وما مماثلة الطالق بالنيوك؟ إن املسلمني هم جرياننا وحنن نعلم 
جيدا أن القران عقد يعقده املسلمون ويوجب على الزوج أداء املهر 

شترطه اإلسالم. يكما والتعهد بالكسوة واخلبز واإلنفاق وحسن العشرة 
وجيب على املرأة أن تكون عفيفة وطاهرة وصاحلة ومطيعة، فكما تكون 
مجيع العقود والعهود بفسخ الشروط جديرةً بالفسخ، كذلك جيدر هذا 
العقد أيضا بالفسخ بفسخ الشروط، فإمنا الفرق أنه إذا فسخ الرجل هذه 

تطيع عقد الشروط فال جيوز للمرأة أن تفسخ العقد شخصيا، كما ال تس
القران شخصيا، بل جيب أن تطلب فسخ النكاح عن طريق احلاكم كما 
تعقد القران عن طريق الويل، وهذا النقص يف الصالحية بسبب تسرعها 
الفطري ونقصاا يف العقل. أما الرجل فكما يستطيع عقد القران شخصيا 
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قانون  يستطيع أن يطلق املرأةَ إذا فسخت الشروط، فهذه القاعدة تطابق
الفطرة، وتناسبه وكأا صورته طبق األصل، ألن قانون الفطرة يقبل أن 
كل عقد يصبح قابال للفسخ بفوات الشروط احملددة، وإذا كان الفريق 
الثاين مانعا للفسخ، فهو يعتدي على الفريق األول الذي يستحق فسخ 

حقيقة  ال نتوصل إىل أيح العقد نتيجة فقدان الشروط. فحني نتدبر النكا
له إال أن نقول إن املراد منه تعايش إنسانني معا مبوجب شروط العقد 
الطيب، وإن الذي ينقض الشروط يكون جديرا باحلرمان من حقوق العقد 
من احملكمة، وهذا احلرمان بتعبري آخر يسمى الطالق، فالطالق انفصال تام 

قة، أو بتعبري آخر بني الزوجني حيث ال يتأثر املطلِّق سلبيا بتصرفات املطلَّ
ميكن أن نقول إذا فسخت املرأة املتزوجة عقد النكاح بسلوكها السيئ، 
فهي كعضو فسد وتعفن، أو كالسن اليت خنرها السوس وهي تؤمل اجلسم 
كله دوما بشدة وتؤذيه، فتلك السن مل تبق يف احلقيقة سنا، وال ذلك 

يقتلعها أو يبتر ذلك  العضو املتعفن عضوا يف احلقيقة، وسالمة املرء يف أن
العضو ويرميه. وكل هذه العملية توافق قانون الطبيعة. ليست عالقة املرأة 
بالرجل كعالقتها بيدها أو قدمها إال أنه إذا أصيبت يد أحد أو قدمه مبرض 
فقد أمجع األطباء واملعاجلون على أن بقاء حياته يكمن يف بترها. فمن 

-النفس؟ كذلك إذا جلبت زوجتك منكم ال يرضى بقطع عضو حلماية 
الوبالَ عليك، فهي عضو فاسد ومهترئ،  - بسلوكها السيئ وذنبها الكبري

ومل يعد عضوا لك فأسرع إىل بتره وارمه خارج البيت، وحذار أن ينتشر 
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مسه يف جسمك الكامل فيهلكك. مث إذا أكل أي طري أو سبع ذلك العضو 
به، ألن ذلك العضو قد انفصل عنك ومل املبتور واملسموم، فال عالقة لك 

فإذا كان الزوج ال يبقى زوجا بعد  .١يبق من جسمك منذ قطعته ورميته
                                                           

: بعض اهلندوس يقولون مبنتهى الغباء بأنه قد ورد يف أحاديث املسلمني أن حاشية ١
آدم زوج بناته أبناَءه عند الضرورة، فهل ذلك أقل من النيوك؟ فليعلم هؤالء اهلندوس 

وإذا أصررمت على  �أن هذا البيان مل يرد يف القرآن الكرمي وال يف حديث نبينا 
لمني قالوا حتما بأن يف زمن آدم ملا مل يكن وجوده فأروناه. صحيح أن بعض املس

تلد دوما الصيب والبنت توأمني،  حواءأناس آخرون يف العامل فقد جعل اهللا زوجته 
فكان آدم يزوج البنت من احلمل األول بالصيب من احلمل التايل. لكن صاحب هذا 

ردود، . هلذا هو م�القول مل يوثقه من القرآن الكرمي وال من حديث رسول اهللا 
فكما أن اآلريني ال يقبلون مسائل منو أو باوا نانك املعارِضة لتعليم الفيدا، فنحن 
أيضا ال نقبل هذه األقوال، وبعيد عن احلياء واإلنصاف أن تذكر أمامنا أقوالٌ ال 
توجد يف القرآن الكرمي وال يف احلديث، وال يعمل ا املسلمون. ويبدو أن الشخص 

مل يكن يف العامل أي إنسان  �ك ظنا منه بأن يف زمن آدم اهول الذي قال ذل
آخر فكيف تزاوج أوالد آدم؟ مث اخترع من عنده الفكرة أنه رمبا كان القران يعقد 

أجنب أربعني ابنا وبلغ  �، لكنه مل يعلم أن آدم على النحو املذكور بتغيري احلمل
مثل هذا األمر أجيز اضطرارا  يف حياته أربعني ألفا يف العامل، فلو كان عدد أحفاده

 حلصل يف القرابات البعيدة. كما من احملتمل أن تكون زوجةُ كل ابن له قد أخرجت
من ضلعه كما أُخرجت حواء من ضلع آدم، أو من املمكن أن تكون زوجاتهم أيضا 
قد خلقن كآدم على حدة، ألن الذي خلق آدم من تراب كان قادرا على أن خيلق 

ء آدم أيضا مثل ذلك. باختصار ملا مل يتكلم كتاب اهللا الطاهر عن ذلك زوجات أبنا
فإمنا ردنا على مثل هذه األسئلة  .�شيئا وال جند أي ذكر له يف أحاديث النيب 

ينحصر يف القول: إن اهللا قد فعل ما فعل مبا يناسب حكمته وتقدسه، فهو ينهى عن 
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الطالق وال الزوجةُ تبقى زوجة له وتنفصل عنه مثلما يقطع العضو الفاسد 
ويرمى، فينبغي التأملُ قليال يف أي شيء يشبه النيوك الطالق، فالطالق أن 
يقطع الرجل عالقته بامرأته ائيا متربئا منها، أما يف النيوك فيبقى الزوج 

امع املرأة األجنبية فال زوجا كالسابق وال يفسخ عقد القران، وإن الذي جي
  يعقد القرانَ عليها. 

وإن قلت إن املسلمني يطلقون الزوجات دومنا سبب أيضا، فأنت تعرف 
 والَّذين هم�أن اهللا قد ى املسلمني عن اللغو كما ورد يف القرآن الكرمي 

كما قد حذر القرآن كثريا أولئك الذين يطلقون  ١	عنِ اللَّغوِ معرِضونَ
لنساء دومنا سبب أيضا. مث ينبغي أن تفكر يف أن املسلمني ينفقون أمواال ا

كثرية على الزواج كلٌّ على سعته، وحيددون مبلغا كبريا ملهر الزوجة 
ويكون حقا للمرأة، ويصل مبلغ املهر عند البعض ألوفا بل مئة ألف عند 

 املرأة البعض أو بضع مئات األلوف عند البعض اآلخرين. وهذا املهر حق
 وهي تستلمه عند الطالق يف كل حال، كما يأمر القرآن الكرمي األزواج
                                                                                                                                   

طل صفات اهللا وقد خلت أمم كثرية قبل الفحشاء واخلالعة، مث ملا ال جيوز أن تتع
آدمنا، هلذا ليس من الغريب أن يكون اآلريون الذين يدعون وجودهم من مئات 
املاليني من السنني أن تكون بعض بنام بقني بعد اندثارهم فتزوجهن أبناُء آدم 

، ففي هذه احلالة يعترب املسلمون أصهار اآلريني وهذا أقرب إىل القياس أيضا �
جاء إىل اهلند مع أوالده ولعل هذا السفر كان مبناسبة  �ألنه قد ورد أن آدم 
  العرس. واهللا أعلم. منه

  ٤املؤمنون:  ١
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أيضا أن ال يأخذوا من الزوجات عند الطالق ما قد أعطَوهن سلفا فهو 
ملك هلن، وإذا كان هناك أوالد فالرجل يتعهد بنفقام، وهلذا ال يطلِّق أي 

غيب يريد أن يتلقى مسلم زوجته ما مل تكن وباال عليه وتنغص حياته. فأي 
  هذا العبء الكبري على عاتقه دومنا سبب؟ 

باختصار إذا انقطعت مجيع العالقات الزوجية بعد الطالق فأي مماثلة 
وهي ما زالت  - بينه وبني النيوك الذي مبوجبه جتامع زوجةُ أحدهم

شخصا أجنبيا؟ مث إن الطالق ال خيص املسلمني وحدهم، بل  –زوجته
مشروطا بعفة املرأة، فإذا  -إن مل يكونوا ديوثني -ل قوميكون القران يف ك

صارت املرأة سيئة فالغيورون من كل قوم حيتاجون إىل التخلي عنها سواء 
كانوا هندوسا أو نصارى. فمثال إذا زنت امرأةُ أي آري بشخص وضيع 
وأمسكت مرارا متلبسة متارس العمل اخلبيث، فأفْتوين ما الذي جيب على 

فهل قد فُسخ عقد القران أم ما زال على حاله؟ فهل من  ذلك اآلري؟
األفضل أن يطلقها على شاكلة املسلمني أو يرضى بذلك العاشق ديوثا؟ 
فمثال إذا كانت امرأة باإلضافة إىل كوا سيئة ختطط الغتيال زوجها، فهل 
جيوز أن يبقى زوجها يالحظ دعارا ملدة من الزمن ويرضى به ويتعرض 

ا على يد تلك الفاسقة؟ غاية القول إن هذا املثال صحيح جدا للقتل أخري
أن املرأة السيئة كمثل العضو الفاسد وجيب قطعها والتخلي عنها مبوجب 
القانون نفسه الذي يوجب قطع األعضاء الفاسدة من اجلسم، فلما كان 

فال  طرد النساء من هذا القبيل عمال حمببا يف احلقيقة ويطابق الغريةَ اإلنسانية
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يقبل أي مسلم على هذا التصرف سرا، أما النيوك فيمارس يف اخلفاء، ألن 
  الضمري يشهد على أنه عمل خبيث. 

فحني انتهت رام دئي من حديثها لزم البانديت الصمت مبنتهى الندم 
فقال هلا: اآلن قد فهمت أن النيوك يف احلقيقة عملٌ خبيث ولذلك ميارس 

سانية والضمري اإلنساين يريانه منافيا لغرية الرجل، سرا، ألن الفطرة اإلن
فاعتبار النيوك مثيلَ الطالق ليس صحيحا على اإلطالق. فمن الصواب يف 
احلقيقة أن النكاح عقد بني الرجل واملرأة وال يستقيم بعد نقض العهد، أما 
الذي ال ينقطع عن امرأته حىت بعد اطالعه على فواحشها فهو يف احلقيقة 

وعدمي الغرية، وإن عدم التخلي عن مثل هذه املرأة يعترب يف احلقيقة  ديوث
اعتبار الرجل عضوه الفاسد املهترئ الذي يقلق الدماغ برائحة نتنة، والذي 
بعفونته يؤمل اجلسم الصحيح، فال شك أن قطع مثل هذا العضو عاجال 

 املرأة واجب قبل أن يباد اجلسم بأكمله، أما يف حالة النيوك فال تعترب
كالعضو الفاسد يف أي حال، فهي كالعضو الصحيح السليم للجسم متاما، 
وتكون زوجة إلنسان نبيل وتدفع ملضاجعة شخص أجنيب مع كوا ما 
زالت زوجة زوجها، فهذا يف احلقيقة ديوثية ووقاحة. فماذا نقول إن 

هذه األمور.  الريشيني الذين ألَّفو الفيدا كانوا أناسا بسطاء إذ قد كتبوا مثل
فقالت رام دئي إن كتابة هذه األمور ليست عمل إنسان بسيط بل إنه 
عملُ ديوث عدميِ الغرية، الذي خالف الضمري البشري يف العامل بأسره. 
ففي أديان العامل آالف االختالفات، ولقد ظل الطالق جائزا عند 



���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������٥٣א�
�����א�

ب يعلِّم الضرورة، لكننا مل نسمع عن أي دين أو ملة ومل نشاهد أي كتا
الديوثية إىل هذا احلد؛ حبيث يسمح المرأة متزوجة ذات زوج حي 
مبضاجعة اآلخرين طمعا يف احلصول على األوالد. فقال البانديت: نعم يا 
رام دئي لقد صدقت يف كل ما تكلمت به، فال تخجليين أكثر، فقد 

يوك أدركت جيدا أن تعليم النيوك خبيث جدا، ومن األمانة والدين أن الن
ال يشبه الطالق يف شيء فاملطلَّقة ال تسمى ذات زوج، ويعرف اجلميع أا 
مل تعد زوجة فالن، بينما تبقى املرأة يف النيوك زوجةَ زوجها، وتكون املرأة 
وارثة زوجها، وتقيم يف بيته وإمنا متارس الرذيلة لتحصل على األوالد من 

مضطرين، فماذا نفعل؟ إذ ال أجله، إال أننا نرد على املسلمني ذا الرد 
  أن نصم الفيدا بعار.  يرضى القلب

قالت رام دئي: يا سيادة البانديت! إنه من العناد أن نكتم احلق حبا 
للفيدا، فالطالق ميثل العالج األخري للتخلص من اخلزي الشديد، أما النيوك 
ا فهو أن جنلب اخلزي بأيدينا، ففكر أنت يف أن امرأة مل تبق على عهده

بالعفة والصالح والطاعة فأي عالج هلا غري الطالق يف اية املطاف؟ وهلذا 
مل جتد احلكومة اإلجنليزية بدا من سن قانون الطالق عند الضرورة لشعبها. 
إن الذين متارِس نساؤهم الرذيلة وال يطلقون وال يكرهون رذيلتهن بل 

ميدحهم الناس، بل  يعودون حني جيدون يف البيت أي عاشق لزوجام، فال
تنهمر عليهم اللعنة من كل طرف وصوب ويدعون ديوثني، فلو طلَّقوا 
بدافع الغرية اإلنسانية ملا وصمهم أحد بسوء. ومن هنا يثبت أن خالق هذا 
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العامل قد فطر الناس بصفة عامة على الغرية إذ ال يرضى طبعهم أبدا أن 
كوا زوجة له الرذيلة مع غريه،  متارِس املرأة املتزوجة يف حياة زوجها ومع

وإن الذين مل تبق فيهم هذه الغرية الفطرية فمثَلهم كمثل العضو الفاسد 
املتعفن الذي قد فقد مجيع قدراته اليت كان يتمتع ا يف حالة الصحة. وهلذا 
السبب أجازت الغرية اإلنسانية الطالق دون أي كراهية ومل تجز النيوك. 

فإن عامة اهلندوس يطلبون من بنام وكنام وزوجام هلذا السبب نفسه 
ممارسة النيوك سرا، وال أحد يطلب من زوجته أو ابنته أن متارس النيوك مع 
شخص أجنيب علنا. ومن هنا ثبت أن الغرية اإلنسانية منعت من اإلميان 
 بالفيدا؛ فلو كان هذا األمر موافقا للغرية اإلنسانية لعمل به مجيع اهلندوس
علنا، فكم من الوقاحة أم ميارسون النيوك سرا ويف اخلفاء مث يشبهونه 
بالطالق، فإذا كان اهلندوس على حق وصادقني فيما يقولون فعليهم أن 
يقوموا ذا العمل كالشجعان كما يطلِّق املسلمون عند الضرورة علنا دون 

املدينة من أن خيافوا أحدا، فليطلب عشرةٌ أو عشرون هندوسيا من هذه 
زوجام مضاجعة اآلخرين، ولْيعلنوا أن فالنا وفالنا من البانديتات وفالنا 
وفالنا من الله قد طلبوا من نسائهم الشابات هذه الليلة مضاجعة فالن 
وفالن قصد احلصول على األوالد أو إشباعا للشهوة. فما داموا ال يطلبون 

أن يذكروا الطالق كرد  من نسائهم مضاجعة اآلخرين علنا فال جيوز هلم
إلزامي عند االعتراض على النيوك، ذلك ألن عمل املسلمني ليس نامجا عن 
النفاق، فهم ال خيافون لومة الئم يف االستجابة ألمور يعتربوا أحكام اهللا 
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ورسوله. فإذا كان اهلندوس أيضا يؤمنون بأن مسألة النيوك حق يف 
، فعليهم أن يطلبوا من نسائهم احلقيقة، ويصفوا وسيلة لنيل الربكات

النيوك علنا قبل ردودهم اإللزامية، وإال فهم كذابون أموات. فإثر مساع 
  هذا احلديث تسلل البانديت من هناك خفيا ومل يتكلم بعده.  

   
@æbí…bÓ@ïğí‰e@pb™a�Ça@óÜÇ@…ŠÛa@ @

ñ…‰aìÛa@áèãýÇg@¿@ @
  قد اعتربت املرأة يف تعليم اإلسالم وسيلةً إلشباع الشهوة.  :أوال

: قد كتبنا يف هذا الكتاب نفسه أن اإلسالم قد أعلن الغاية فاجلواب
املتوخاة من النكاح، وهي أن يتيسر للناس عالج الشهوات النفسانية عن 

يف قانون الطبيعة منذ القدم، وبذلك يفوزون  قد حدده اهللاطريق شرعي 
اف والورع ويتجنبون طرقا غري شرعية وحمرمة إلشباع الشهوة، فهل بالعف

إن  ١	نِساؤكُم حرثٌ لَكُم�ميكن أن يقال حبق من قال يف كالمه الكرمي: 
اهلدف من الزواج أن يشبع الناس شهوام وال يكون له أي هدف غري 
ذلك. فهل اهلدف من احلرث هو اللهو واللعب أو أن حيصد ما زرعه 

محصنِني غَير �كامال؟ مث أقول: هل من قال يف كالمه املقدس 
نيحافسم	كم من النكاح أن تفوزوا بالعفة  ٢أي جيب أن تكون غايت

                                                           
  ٢٢٤البقرة:  ١
  ٢٥النساء  ٢
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ع وجتتنبوا نتائج الشهوات الوخيمة، وال ينبغي أن تنصرفوا إىل هذا والور
العمل خاضعني للشهوة كاحليوانات بعيدا عن اهلدف الطيب. فهل يظَن يف 
اهللا احلكيم أنه أراد يف تعليمه أن جيعل املسلمني عبدة الشهوات؟ فهذه 

وضوع امل �األمور مل ترد يف القرآن الكرمي فقط، بل قد روي عن النيب 
م ا، وال داعي للتكرار، نفسه يف البخاري ومسلم من كتب احلديث املسلَّ

. فقد نزل القرآن الكرمي دف أن هنفس فقد كتبنا ذلك يف هذا الكتيب
يعيد املنغمسني يف الشهوات إىل اهللا ويزيل كل إجحاف. فالعرب كانوا 

روريا، يتزوجون حىت مئات النساء ومل يكونوا يرون العدل بينهن ض
فكانت النساء يف مصيبة، كما قد كتب عن ذلك "جان ديفون بورت" 

. فقلل القرآن الكرمي عدد مئات القرانات الكثر نيمن اإلجنليز اآلخرغريه و
فمن نظر إىل  ١	فَإِنْ خفْتم أَلَّا تعدلُوا فَواحدةً�إىل األربعة وقال أيضا: 

حد كان اإلفراط قد بلغ يف تعدد   عصر نزول القرآن الكرمي يالحظ أي
األزواج يف العامل، وبأي ظلم كانوا يعاملون النساَء، فلن جيد بدا من 
اإلقرار بأن القرآن الكرمي قد من على العامل إذ قد أوقف كل هذا اجلور 
والظلم، لكن ملا كان قانون الطبيعة قد قرر أن اإلنسان يتمىن أن تكون له 

وجة عقيما أو بسبب إصابتها مبرض دائم أو ذرية، وبسبب كون الز
إلصابتها مبرض يكون فيه اجلماع متعذرا، بل هناك بعض احلاالت هلبوط 
الرحم تكاد املرأة تزهق باملالمسة، ومثل هذه األمراض أحيانا تطول عشر 

                                                           

  ٤النساء:  ١
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سنني، وأحيانا تصبح املرأة عجوزا باكرا أو لكوا تصبح حامال على 
ملرء حباجة إىل زوجة ثانية بالطبع، ونظرا إىل كل فترات متقاربة، فيكون ا

هذه األسباب أُذن بتعدد الزواج بشرط أن يعدل بينهن، فكان ذلك من 
الرمحة باملرء لئال يكون حمروما من تدارك احلكمة اإلهلية عند ظهور 
احلاجات الفطرية. وإن الذين ال يعرفون كم كان سكان اجلزيرة العربية 

كرمي مسرفني يف اإلكثار من الزوجات فأولئك األغبياء قبل نزول القرآن ال
حتما سيعترضون على إجازة اإلسالم يف أكثر من زوجة، إال أن املطلعني 
على التاريخ يعترفون بأن القرآن الكرمي قد قلل هذه التقاليد ومل يكثرها. 

جدا وحصرها جوازا يف العدد الذي حيتاج إليه الزوجات  عددقلل فالذي 
، فهل ميكن أن يقال تماعيةمبقتضى احلاجات االجبني حني وآخر اإلنسان 

  حبقه إنه علَّم إشباع الشهوات؟
نود أن نقتبس هنا بعض الفقرات من كتاب جان ديفون بورت وعدد 

ء الذين وندرج نصوصها يف احلاشية، ليتبني أن األعدا ١من اإلجنليز األفاضل
                                                           

من كتابه: إن عادة التعدد  ٨٥: يقول جون ديفون بورت يف الصفحة ملحوظة ١
طريق  ،�النيب  أي تعاليم ،أحكامهكانت سائدة يف العرب منذ القدم، ولقد قللت 

التعدد الذي كان رائجا جدا يف الشرق، أي حددته. فكانوا باإلضافة إىل الزوجات 
لكن تعاليمه قد أبطلت تلك العادات  ،الكثريات ميارسون الرذيلة مع قريبام أيضا

ائيا. ليس هناك إنسان يقرأ القرآن الكرمي دون أن يولد فيه القرآنُ خشيةً، 
فمستحيل يف احلقيقة أن يروج أي مؤسس ديانة أمورا تشيع ا الفاحشة، مث حيالف 

 ه مننتهذا الدين مكَّصرامة أحكام إن النجاح املطلق دينه. لذا ميكن أن نقول 
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: إن عادة التعدد رائجة يف الشرق منذ زمن سيدنا ١٧٢. مث يقول يف الصفحة النجاح
، وثابت من اجلمل الكثرية من اإلجنيل أن هذه العادة مل متارس يف زمن �إبراهيم 

  اإلجنيل بصفتها سيئة. 
كذلك يقول الربوفيسور مارس بعد مدح اعتدال التعليم اإلسالمي: عندما يقارن هذا 

فيلسوف بعد  يندهشبالعقائد املسيحية املعقدة جدا وغري املفهومة، فقد التعليم 
اإلسالمي وبساطته ونزاهته من التصنع وصفاء عقائده، مالحظة روعة الدين 

  ويتساءل متحسرا ملاذا ال يتصف دينه ذه احملاسن؟ 
مل يكن لعدد الزوجات أي حد  حضرته يف تارخيه أن يف زمن �مث يقول غبون

ما اوس فقد كانوا أباحوا أمهام أيضا، وكذلك كان العرب أيف اليهود، 
أيضا يعددون، وكانت أخالقهم قد فسدت لدرجة كانوا يوزعون زوجات 
اآلباء كاملتاع يف املرياث، وكانت مجيع النساء تعد وسيلة إلشباع أهواء الرجال 

الذين كان بعضهم  - ان يف بعض القبائل يف اليمناهلمجية دون أي متييز بل ك
للمرأة الواحدة أزواج كُثر،  - يهودا والبعض من الصابئني، أي عبدة النجوم

أن يطلب  - مثل العادة القدمية للهندوس - وكانت فيهم عادةٌ سائدة دون تكلف
الزوج الشقي الديوث من امرأته عندما تطْهر بعد الدورة الشهرية أن تدعو 

وكان يبتعد عنها مبنتهى احلذر حىت ظهور احلمل، وكان القصد من ذلك  فالنا
أن يكون املولود من بذرة نبيل وجنيب، واألدهى من ذلك عادة سائدة عندهم 
أن يتوجه عدد من الرجال الذين يقدر عددهم بأقل من عشرة إىل املرأة 

ت اداـهذه الع قد قضى على كل �ويضاجعوا معا. مث يقول إن النيب 
وذكر النساء الاليت وأزال كل نوع من اإلفراط، الفاسدة ووصف القران بالعقد، 

  ميكن أن يتزوجهن الرجل، وحدد ووضع احلدود اليت ال تنايف العقل واألخالق.
==================================  
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مل يكونوا حيبون أن يكتبوا شيئا يف تأييد اإلسالم قد أدلوا ذه الشهادة 
ني، إال أن بعض القساوسة الوقحني الذين مجعوا يف نفوسهم اجلهل مع كاره

التعصب الطبعي قد افتروا كثريا على شاكلة الشياطني، وألصقوا مئات 
 لكن جيب أن يالحظ �االعتراضات على اإلسالم والقرآن الكرمي والنيب ،

ما هو اإلثبات عندهم هلذه االعتراضات، فهل أخذوها من القرآن الكرمي أو 
أي حديث صحيح، فنحن نرثي هؤالء السفهاء مبنتهى األسف، الذين مل 

 .يهلكوا بتسرعهم أنفسهم بل قد أغرقوا بعض املتعصبني من اآلريني أيضا
فوجدوا كتب بعض األشرار ن كانوا مستعدين لالنتقاد وفهؤالء املنحطّ

األغبياء من املسيحيني، مث دفعهم احلماس الشيطاين إىل أن يعتربوه حقا، 
فنالوا نصيبا من سواد الوجه والندم الذي يتبني اآلن على وجوه القساوسة 
السفهاء. أرى أن الذلة اليت يواجهها اإلنسان عند افتضاح كذبه أسوأُ من 
                                                                                                                                   

وأسلوب عشرم جتاه زوجام،  ةاجلاهلييف زمن وحني نفكر يف التعدد يف العرب  
مث نتأمل يف حالتهم بعد إسالمهم، فإن قلوبنا متتلئ بعجب مليء باالفتخار وحيصل لنا 
اليقني بأن هذا التصرف من هذا النوع على القلوب، الذي بدل أوضاع أولئك 

  الشهوانيني ومتبعي الشهوات متاما، هلو تصرف رباين بال شك. 
فقد أبدى رأيه التايل أثناء تعليقه على دين اإلسالم يف أفريقيا أما أيزك تيلور احملترم 

أمام كنيسة كوجنرس لبلدة وولورمهبتون: إن مسألة التعدد دقيقة جدا، إن موسى 
، وهو ليس ممنوعا يف الذي كان قلبه مثل اهللا مارسه داودقد مل مينعه كما  �

ا بالتعدد، فبسبب التعدد ) فقد مسح مساحا مطلق�(اإلجنيل أيضا بصراحة. أما حممد 
ت الفاحشة والدعارة يف املسلمني، جيب أن ننتبه إىل أننا قد نقيم سيئة أشنع أثناء قلّ

  منعنا لسيئة يف غري وقتها. منه
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ارى صادقني فلماذا ال يردون علينا، فلو كانوا آالف امليتات، فلو كان النص
متمكنني من اللغة العربية فقد ألَّفنا كتاب نور احلق ونشرناه مع إعالن جائزة 
مخسة آالف روبية وخيرتهم أن يودعوا املبلغ عندهم سلفا ويكتبوا مقابله 

ت كتابا باللغة العربية، فلزموا الصمت كأم ماتوا، فهؤالء هم الذين قُبل
شهادم النتقاد القرآن الكرمي! فمن الضروري للهجوم على تعليم كتاب 
معين أن يكون املعترض ملما بلغة ذلك الكتاب أوال، وإال سوف يعترب 
االعتراض دخال باطال وتصرفا شيطانيا فحسب. غري أنه إذا كان أحد ال 

لى يعرف هذه اللغة فيمكن أن يعترض إذا كان أساس اعتراضه مبنيا ع
شهادة األفاضل واملسلَّم بتمكنهم من اللغة ومهارم والذين اعتربوا باحثني 

 فيداتفسري اليف األسرار الدينية، كما اعترضنا على النيوك مستمدين من 
الكتب الدينية لديانند وكتب منو وياغولك وغورودت احملترمني وغريهم و

ففي االعتراضات الكبرية جدا املستمدة من مقتبسات أجالء  اهلندوسية.
القوم والقادة املسلَّم م الذين شهادم جديرة بالقبول، حيق لكل واحد أن 
يقيم احلجة على الذين يعتربون شهادم قاطعة ويقينية. لكنه من أشد 

ليت بينها الوقاحة والدناءة أن ال يكون املرء نفسه ملما باللغة ويرفض املعاين ا
قادة القوم، ويقدم املعاين اليت مل يذكرها قائد القوم وال أولئك الذين اعتربوا 
نائبني له، ومل يشر إىل تلك املعاين أكابر القوم العلماء األفاضل املسلَّم م. 
فهذه اخليانات قد صدرت من القساوسة السفهاء، إذ قد وصموا اإلله 

م، واعترضوا على التعليم املقدس واعترضوا الكامل القدوس باحتياجه إىل أُ



���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������٦١א�
�����א�

على التعليم املقدس الذي ميكن أن يشهد على صدقه أحد البدو، وهو أنه 
  ميكن االهتداء إىل خالق السماوات واألرض بالتفكر يف خلقها.

  : إن املسلمني ال ينفصلون عن املرأة حىت يف أيام احليض. السؤال الثاين
عاب هذا االعتراض الذي يوجهه هؤالء : ال أستطيع استياجلواب

فَاعتزِلُوا  �:�املتهِمون باطال، فلم ال خيافون اهللا عند الكذب؟ يقول اهللا 
أي اجتنبوا النساء أيام  ١	النساَء في الْمحيضِ ولَا تقْربوهن حتى يطْهرنَ

الفيدا حىت يطهرن. فإذا كان  - أي قصد اجلماع- احليض وال تقربوهن 
أيضا يضم بيان االعتزال ذا الوضوح فأرونا ذلك. لكن هذه اآليات ال 

حرام عليه،  -دون قصد اجلماع–ن جمرد مس الزوج امرأته بيده تعين أ
فمن احلمق والغباء أن يركز املرء على هذا األمر لدرجة حيدث اخللل يف 

عافا يؤدي مسها احلاجات االجتماعية حيث تعترب املرأة أيام احليض مسا ز
إىل املوت فورا، إذا كان مس املرأة بغري نية اجلماع حراما لواجهت النساء 
 إحداهن ما استطاع أحد جس املسكينات أشد املصائب، فلو مرضت

حباجة إىل  تناولو سقطت على األرض ما أضها أحد، ولو ك ،نبضها
لى ذلك أحد، ولو تدليك األيدي واألرجل عند اإلصابة بأمل ملا قدر ع

ماتت ملا دفنها أحد، ألن جنسات لدرجة حرم مسهن. فكل هذه 
جهاالت السفهاء، وإمنا احلق أن ما حرم على الزوج أيام احليض هو 

  اجلماع فقط. أما مالطفة األزواج نساءهم ومداعبتهن حبا فليست حمرمة.
                                                           

  ٢٢٣البقرة:  ١
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: هل روعيت الغرية يف الطالق، حبيث إذا طلق املرء السؤال الثالث
ا له، فالرجوع إليها ها أما أو أختإيازوجته يف الغضب بعد وصفه 

  وإسكانها يف البيت ال جيوز قبل أن يضاجعها شخص آخر لثالثة أشهر. 
اهلندوس وتام  عناد: هذا االعتراض ال يشكل دليال على اجلواب

ن على أن هذه الفرقة الغبية جتهل متاما املبادئ وكذم فحسب بل يربه
الطيبة لتعليم القرآن الكرمي. أيها السادة اهلندوس، ليست هناك وقاحةٌ أشنع 
من تقدمي املرء االفتراَء عدمي األصل يف كلمات قصد التأكيد أن لديه علما 

  يقينيا وقطعيا فيه. 
لسؤال تشكيلة كم من أخطائكم ميكن أن أصححها؟ فقد جعلتم هذا ا
ا أو أختا، فال أخطاء. فأوال إذا وصف أي جاهل امرأته يف الغضب أم

   .حيدث الطالق
�×Ö]<ÙçÏè<ääÞ`�<flØq< <

الَّذين يظَاهرونَ منكُم من نِسائهِم ما هن أُمهاتهِم إِنْ أُمهاتهم إِلَّا اللَّائي � 
 مهإِنو مهنلَدو ينالَّذو * غَفُور فُوإِنَّ اَهللا لَعا وورزلِ والْقَو نا مكَرنقُولُونَ ملَي

يظَاهرونَ من نِسائهِم ثُم يعودونَ لما قَالُوا فَتحرِير رقَبة من قَبلِ أَنْ يتماسا 
خبِري * فَمن لَم يجِد فَصيام شهرينِ  ذَلكُم توعظُونَ بِه واللَّه بِما تعملُونَ

 كا ذَلينكسم نيتس امفَإِطْع عطتسي لَم نا فَماسمتلِ أَنْ يقَب ننِ ميابِعتتم
يمأَل ذَابع رِينلْكَافلو اللَّه وددح لْكتو هولسرو وا بِاللَّهنمؤتل	وا اآلن قول ١

                                                           

  ٥-٣اادلة:   ١
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مب نعاقب الوقح الكذاب الذي اختلق من عنده بدون حق أن الطالق حيدث 
بوصف الرجل زوجته أما، وال ميكن هلا أن تعود إليه ما ال تتزوج شخصا 
آخر، فلو عوقب هؤالء الكذابون مرة واحدة ملا جترأوا على الكذب 

آن الكرمي غضبا مستقبال، فكم من الوقاحة واالفتراء حيث افتروا على القر
على اعتراضنا على النيوك، هذا الغضب جيب أن يكون على الفيدا، الذي 
نكس رأس اهلندوس لدرجة مل يعودوا قادرين على مواجهة الناس، مث ينبغي 
أن يصب جام هذا الغضب على "منو" الذي نشر عبارات الفيدا، أو كان 

كتابة هذا التفسري نشره مفسر الفيدا "ياغولك" جديرا ذا الغضب الذي ب
جديرة ذا الغضب اليت  ت الكتب الدينية اهلندوسيةيف اهلند كله، مث كان

زفت هذه البشرى إىل كل بيت، مث كان جيب أن يعرض ديانند لشيء من 
العقاب، الذي فضح وأماط اللثام عن حقيقة الفيدا، مث كان "غورودت" 

لكتيبات يف اللغة اإلجنليزية حول أيضا حريا بشيء من الضرب، الذي ألف ا
 عى واقفا يف ميدان املعركة أنه مبوجب الفيدا جيوز للمرأة ذاتالنيوك، واد
الزوج احلي أن ختضع للنيوك، لكن ملاذا افترى هؤالء السذج على تعليم 
القرآن الكرمي، فليرونا اآلن أين ورد يف القرآن الكرمي أو يف احلديث أن من 

ف امرأتا فال جيوز هلا أن تعود إليه ما مل تتزوج شخصا آخر ومل وصه أم
   :تعش معه ثالثة أشهر، وإن مل يقدروا على اإلراءة فما الذي نقول غري

���#�hא'�2ذ�k'&���א'#�� �
  الدين الذي يعلِّم هذه اخليانة فعليه ألْف لعنة 
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اليت حنن نكشف اآلن على هؤالء السفهاء ما هي التوجيهات يف القرآن 
  بتوفرها جيوز للمرء الطالق، وهي:

واللَّاتي تخافُونَ نشوزهن فَعظُوهن واهجروهن في الْمضاجِعِ  �
واضرِبوهن فَإِنْ أَطَعنكُم فَلَا تبغوا علَيهِن سبِيلًا إِنَّ اَهللا كَانَ عليا كَبِريا * 

 قَاقش مفْتإِنْ خا إِنْ وهلأَه نا مكَمحو هلأَه نا مكَمثُوا حعا فَابنِهِميب
أي اضربوهن ( .١	يرِيدا إِصلَاحا يوفِّقِ اُهللا بينهما إِنَّ اَهللا كَانَ عليما خبِريا

فال تفكروا يف الطالق وال ).. إِنْ أطعنكم (مبقتضى الظروف واحلكمة
اء يليق باهللا وحده.. أي ال تقولوا يف أنفسكم أنا لست تتكربوا ألن الكربي

حباجة إليها فأنا أستطيع أن أتزوج غريها، بل ينبغي أن تتعاملوا بتواضع 
للَّذين يؤلُونَ من نِسائهِم تربص أَربعة � مث قال:. فإن اهللا جيب التواضع)

رٍ فَإِنْ فَاُءوا فَإِنَّ اَهللا غَفُورهأَش  يعمفَإِنَّ اَهللا س وا الطَّلَاقمزإِنْ عو * يمحر
الطَّلَاق مرتان �. و٢	عليم * والْمطَلَّقَات يتربصن بِأَنفُِسهِن ثَلَاثَةَ قُروٍء

مذُوا مأْخأَنْ ت لُّ لَكُمحلَا يو انسبِإِح رِيحست أَو وفرعبِم اكسا فَإِم
 ..هرا غَيجوز حكنى تتح دعب نم لُّ لَهحا فَلَا تفَإِنْ طَلَّقَه ..نوهمتيَآت

نهاجوأَز نحكنأَنْ ي نلُوهضعفَلَا ت نلَهأَج نلَغاَء فَبسالن مإِذَا طَلَّقْتو	٣ 
�وهرِجخلَا ت كُمبقُوا اَهللا راتو نيأْتإِلَّا أَنْ ي نجرخلَا يو هِنوتيب نم ن

                                                           
  ٣٦- ٣٥النساء:  ١
  ٢٢٩-٢٢٧البقرة:  ٢
  ٢٣٣-٢٣٠البقرة:  ٣
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 نفَارِقُوه أَو وفرعبِم نِسكُوهفَأَم نلَهأَج نلَغفَإِذَا ب ..ةنيبم ةشبِفَاح
بِمعروف.. ومن يتقِ اَهللا يجعلْ لَه مخرجا * ويرزقْه من حيثُ لَا 

ي نهتدفَع متبتار إِن كُمائنِس نيضِ محالْم نم نسئي ياللَّائو ..ِسبتح
 لَهزأَن اللَّه رأَم كا * ذَلرسي رِهأَم نم لْ لَهعجقِ اَهللا يتي نمرٍ.. وهثَلَاثَةُ أَش

ع كَفِّري قِ اللَّهتي نمو كُماإِلَيرأَج لَه مظعيو هئَاتيس هن	١  
) فَإِنَّ اَهللا سميع أي ينبغي أال يتسرعوا يف الطالقتربص أَربعة أَشهرٍ (

) يملاهللا فسوف يسمع ع أي إذا كانت املطلقة مظلومة يف علم اهللا ودعت
  )شهرية أمال يف الرجوعأي فلينتظرن ثالث دورات ) ثَلَاثَةَ قُروٍء (اهللا دعاءها

ويف هذه القروء الثالثة اليت تقدر مدا بثالثة أشهر وللمطلقات.. (
حيدث الطالق مرتني، أي يطلق الزوج زوجته بعد كل حيض، وعند 
حلول الشهر الثالث حيب أن يتنبه الزوج ألنه إما أن يطلق مرة ثالثة 

الطالق الثالث  جيتنبويسرحها بإحسان ويقطع العالقات ائيا، أو 
ويسكن املرأةَ يف بيته حبسن العشرة، وال جيوز له أن يأخذ ما أعطى امرأته 

فلم تعد تلك من مال قبل الطالق، وإن طلقها مرة ثالثة بعد احليض الثالث 
(أي هذه  حتى تنكح زوجا غَيرهه، وال جيوز أن يعيدها إليه ةً لاملرأة زوج

لذي ال يفهم حىت بعد التوجيه املذكور آنفا. فلما هي عقوبة هذا الرجل ا
ا لَ مل تبق هذه املرأة زوجة له فلها خيار تام يف الزواج من أحد آخر)

نلُوهضعأي حني حدثت ثالثة تطليقات بعد ثالثة قروء وانقضت ت) ..
                                                           

  ٦- ٢الطالق:  ١



                  �������������������������������������א�
�����א� � �٦٦� 

... ومن يتقِالزواج)  العدة، فهن مل يعدن زوجات لكم فال متنعوهن من
يتسرع يف الطالق).. (أي لن يستعجل يف الطالق وميتنع من  (أي مل

   ١.الطالق قدر اإلمكان)
                                                           

: إذا تسببت املرأة يف األذى أو املصيبة فأىن لنا أن نفكر أن اهللا سيسخط حاشية  ١
علينا إذا طلَّقنا مثل هذه املرأة، إنين أنسب قسوة القلب إىل الذي يبقي عنده مثل هذه 
املرأة ال إىل ذلك الذي يخرجها من البيت يف مثل هذه األوضاع. إن معايشة املرأة 

د وطأً من الطالق. فالطالق مصيبة تختار مقابل مع عدم مالئمة الطبع قسوة أش
مصيبة أشد منها، فجميع العهود تفسخ بنقض الشروط، فأي دليل عقالين على أن 
عقد النكاح ال يفسخ؟ وألي سبب يعترب نوعية عقد النكاح خمتلفا عن سائر العقود، 

ا أذن. إمنا صحيح أن عيسى أذن يف الطالق بشرط أن تكون املرأة زانية، لكنه أخري
  النكاح للوصال ال أن نبقى قلقني مشوشي األفكار بسبب النـزاع والقلق الدائم. 

ملخص خطاب جان ملتون: إذا انتقل أو سافر الرجل إىل مكان آخر، ومل يكن 
حاضرا يف البيت، فيجب على نساء اآلريني أن ينجنب بالنيوك أي مبضاجعة اآلخرين 

خذ اإلذن من أحد. وإن إذْن الفيدا حبسب تصريح بعد مضي امليعاد، فال داعي أل
البانديت ديانند: "على السيدة املتزوجة أن تنتظر مثاين سنوات إذا كان زوجها قد 
سافر إىل بلد أجنيب إلجناز مهمة دينية، وإذا كان قد سافر من أجل التعليم والتمدن 

س النيوك مدة فلتنتظر ست سنوات، أما إذا كان قد سافر من أجل العمل فلتمار
  ثالث سنوات وحتصل على األوالد، ولتنقطع عن النيوك عند عودة زوجها األصلي."

وليس  -فإذا كانت نساء اهلندوس حرات لدرجة أن الزوج إذا كان موظفا مثال 
تستلم منه الرسائل كل يوم، وتعرف اسم املدينة اليت يسكن الزوجة و -مفقود اخلرب

بكل سهولة، مع ذلك مل يسمح الفيدا  استطاعت ذلكإليه  فيها، وإذا أرادت الذهاب
وال سيما إذا كان الزوج موظفا يف  - هلن بالذهاب إىل األزواج إلشباع الشهوة

موضع ما وحيتل منصبا مرموقا حمترما كنائب املفوض مثال وليست هناك مشكلة 
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: انظروا اآلن على أية عملية تنطبق كلمةُ الزنا؟ لقد السؤال الرابع
أبدى رسول اهللا حضرة حممد احملترم رغبته يف الزواج من زوجة متبناه 
السيدة زينب، وعند عذرها املعقول قال هلا إن اهللا قد عقد قرانه ا بلسانه 

: أيها السادة اهلندوس! لقد امتم سيدنا فاجلواباملبارك على العرش. 
الذي هو سيد املتقني وطييب القلوب بالزنا، فأقل  �وموالنا رسول اهللا 

يف  -إىل الشخصيات اليت تعد مؤسسي األديان -عقوبة ملرتكيب اإلساءة
من عقوبات اهلند على األقل أن تحلق لُحاهم وشوارم بأمر  ٢٩٨البند 

ا ملدة سنة كاملة حبيث ال تبقى لزوجام يف غيام من احملكمة، ويسجنو
  أي حيلة غري النيوك! لكننا نتحمل مبدئيا بأمل أن ترتدعوا مستقبال. 

اآلن نتوجه إىل دحض اعتراض اآلريني املليء باالفتراء الذي اختلقوه 
خبصوص زواج زينب، إن هؤالء املفترين أسسوا اعتراضهم على أمرين، 

) كانت ٢( .لمتبني أن يتزوجهالال جيوز فنى زوجته ) إذا طلق املتب١(
زينب تكره الزواج من النيب فكأن النيب عند اعتذار زينب املعقول اختلق 

  من عنده تربيرا بأن الوحي نزل عليه، فنرد على كال األمرين فيما يلي: 
                                                                                                                                   

لكن الفيدا رغَّب يف الزنا رغم ذلك. فمن هنا عرفنا أن ريشيي الفيدا  - نفقات السفر
ا معجبني جدا بالزنا، فلذلك مل يهتموا باجلماع احلالل بل فضلوا النيوك حصرا! كانو

على كل حال إذا كانت امرأة هندوسية مبوجب إذن الفيدا ميكن أن ختضع للنيوك 
حيث يكون زوجها موظفا يف مكان، فلم يأمرها الفيدا أن تنتقل إليه بل قد أذن هلا 

حد اآلريني يف السجن فيحق للمرأة اهلندوسية بالنيوك، ففي هذه احلالة إذا كان أ
  بدرجة أوىل أن متارس النيوك ألا مل تكن تستطيع الذهاب إىل السجن. منه
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قيقيا الرد على األمر األول: إن زعم الذين يتبنون بأن املتبنى يصبح ابنا ح
حبيث يرِد عليه مجيع األحكام املتعلقة باألبناء احلقيقيني سخف وباطل، 
فالظاهر أن قانون الطبيعة يفند هذه الدعوى السخيفة، وذلك ألن أعضاء 
جسم االبن تتشكل من أعضاء صاحب النطفة، وتشبه قواه قوى صاحب 

، وإذا كان النطفة، وإذا كان لونه أبيض كاإلجنليز فيكسب الولد منه البياض
حبشيا فهو أيضا ينال نصيبا من السواد وإذا كان مصابا بالزهري فيصاب 
هذا املسكني أيضا به، باختصار تظهر على الولد مالمح صاحب النطفة 
حصرا، كما ينبت القمح من القمح واحلمص من احلمص، فكذلك متاما إن 

أن الوقائع احلقيقية ال اعتبار نطفة أحد ابن غريه ينايف احلقائق الثابتة. فالبني 
تتغري باالدعاء باللسان فقط، فإذا قال أحدهم مثال بأنه ظن سم الفأر 
طبشورةً، فلن تصبح طبشورةً بظنه، وإذا تناوله بناء على هذا الظن فموته 
مؤكد. فإذا كان اهللا قد خلق زيدا من نطفة بكر وجعله ابنا له، فال ميكن أن 

كر وخالد جالسني أحد من الناس، وإذا كان ب يصبح ابن خالد نتيجة بذاءة
يف احلقيقة  زيد والدمن هو صل أمر احلاكم بإعدام ويف مكان واحد و

إن زيدا يف احلقيقة ابن بكرٍ، وليس يل أي عالقة  :فسوف يقول خالد فورا
أنه ال ميكن أن يكون ألحد والدان، فإذا كان املتبني قد صار واضح فال .معه
  احلقيقة أبا فيجب أن يتقرر على أي أساس حرم الوالد احلقيقي من أبوته.يف 

باختصار ليست هناك بذاءة أكرب من قصد املرء تغيري احلقائق اليت صنعها 
اهللا. يف اهلندوس أمران منذ القدمي مها اختاذُ االبن واختاذ اإلله، فالختاذ االبن 
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أم يقرأون على حجر سالغرام  طريقة رائعة هي النيوك أما اختاذ اإلله فهو
نصا عاديا يسمى "منتر اواهن" فيوقنون أن برميشور قد حل فيه، فاآلريون 
رفضوا هذا الطريق الختاذ اإلله، أما وصفة اختاذ االبن فما زالت حمببة يف 

يتبنون طفل الغري، مث وجدوا كانوا نظرهم. يخيل إيلَّ أن اآلريني يف املاضي 
بنوع من االصطناع، فاخترعوا النيوك بديال لذلك، حيث  هذا األمر يتسم

يطلبون من نسائهم مضاجعة اآلخرين لتلقِّي نطفتهم لتختلط أجزاء النطفة مع 
أجزاء بيضة املرأة وتنشأ بينهما عالقة ما. لكنه بعد هذا الزنا املخجل ال تنشأ 

، فلما كان أي عالقة لزوج املرأة بتلك النطفة يف احلقيقة ألا لشخص أجنيب
العقل ال يقبل يف أي حال أن يصبح املتبىن ابنا حقيقيا للمتبني هلذا جيب على 
مثل هذا املعترض أن يربهن على هذه الدعوى قبل االعتراض. وإن االعتراض 
يف احلقيقة من حقنا أنه كيف تصري نطفةُ شخص أجنيب حائزة على مزايا نطفة 

مث اعترِضوا علينا. وليكن معلوما أن زيدا  الزوج؟ ففندوا هذا االعتراض أوال
وكان قد حرره لكرمه  �الزوج األول لزينب كان يف احلقيقة عبدا للنيب 

كرمي  �الشخصي وناداه ابنا له أحيانا ليغسل عنه وصمة الرق، مث ملا كان 
النفس فقد اختذ هذا املوقف احلكيم لتشريف زيد يف القوم، إال أن عادة كانت 

العرب أنه إذا كان أحد يوصف باالبن على لسان أستاذه أو سيده  تسود يف
أو مالكه اعترب يف احلقيقة ابنا، فكانت هذه العادة سيئة وفاسدة جدا وكان 
أساسها على وهم سخيف هو أنه إذا كان الناس كلهم بين البشر فينبغي أن 

ار يف السن يعترب األشخاص من العمر نفسه إخوةً من هذا املنطلق أما الكب
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فكاآلباء أما الصغار فكاألبناء. لكن انطالقا من هذه الفكرة إذا وصف أحد 
اهلندوس أدبا بأن مسنا من قوم كذا أبوه، أو وصف أحدا يف عمره أخا له، 
فهل يستلزم ذلك أن يعترب ذلك القول وثيقةً فتصبح ابنته مبوجبه حراما على 

من أخته؟ وسيخيل أا ذا القول ذلك اهلندوسي؟ أو لن يستطيع الزواج 
أصبحت شقيقته، ووارثة ملاله، أو صار هذا وارثا هلا، فإذا صح ذلك لكان من 
السهل على أي شرير أن يقول حبق رجل ثري مل ينجب أنه أبوه، لريث مجيع 
أمواله، ألنه إذا كان ميكن أن يكون اإلنسان ابنا بإعالن باللسان فقط، فما 

ح أبا أيضا رد اإلعالن باللسان؟ فإذا كان ذلك حقا فقد الذي مينع أن يصب
صار على مفلس معوز أسهل من السرقة وقطع الطريق أن يعلن حبق ثري مل 
ينجب وله عقار يقدر مثنه مبئات األلوف أو عشرات املاليني أنه أبوه. فإذا 

ال كان قد أصبح أبا يف احلقيقة فسيكون لزاما من منطلق هذا الدين أن ين
ذلك املفلس كلَّ تركة ذلك األبتر بعد وفاته. أما إذا مل يصبح أبا يف احلقيقة 
فال بد من اإلقرار بأن هذه الفكرة باطلة أصال. ومثل ذلك ميكن للمرء أن 
 دقلنا أوال ص ين ألرى إىل أين تستطيع السري، وأثبتيه. فسايرا بتبنخيدع أحد

اجات يعتربون شعبهم الويف بنني وبنات ومع فيداك. كثري من الراجات واملهار
أبا  - أدبا أو حبا - ذلك يعقدون على بنام أيضا، وكثريون يعتربون أحدا

  وأحدا ابنا لكنهم ال يرثوم.
كان قد أمر يف القرآن الكرمي سلفا أنه  �وليكن معلوما اآلن أن اهللا 

قد حرمت عليكم زوجات أبنائكم الذين من أصالبكم كما ورد يف 
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. فلما كان هذا القانون ١	وحلَائلُ أَبنائكُم الَّذين من أَصلَابِكُم�اآلية: 
نفسه قد صدر يف تعليم القرآن الكرمي سلفا وظهرت قصة زينب هذه بعد 

أن يفهم كل واحد أن القرآن الكرمي قد اختذ هذا القرار يف مدة، فيمكن 
ضوء القانون الذي تقرر يف السابق. فافتح القرآن والحظْ أن قصة زينب 
مذكورة يف أواخر القرآن الكرمي، أما القانون بأن زوجة املتبىن ليست 
حمرمة فوارد يف أوائل القرآن. وقد صدر هذا القانون يف وقت مل تكن 

قد تزوجت زيدا بعد. فافتح القرآن الكرمي واقرأْ بنفسك كلتا زينب 
  اآليتني واخجلْ قليال. 

ما جعلَ اُهللا لرجلٍ من قَلْبينِ في �مث بعد ذلك قال يف سورة األحزاب: 
 جوفه وما جعلَ أَزواجكُم اللَّائي تظَاهرونَ منهن أُمهاتكُم وما جعلَ
أَدعياَءكُم أَبناَءكُم ذَلكُم قَولُكُم بِأَفْواهكُم واُهللا يقُولُ الْحق وهو يهدي 

  ٢	بائهِم هو أَقْسطُ عند اِهللالَ * ادعوهم لآالسبِي
ترمجة: أي إذا قلت ألحد: "أنت قليب" فلن يصبح لك قلبان، فالقلب 

ما لكم، وكذلك مل ما مل تصبح أُوصفتموها أُ يبقى وحيدا؛ وكذلك اليت
  جيعل اهللا متبنيكم أبناءكم يف احلقيقة. 

فهذا هو تعليم القرآن الكرمي، فلما كان اهللا يريد أن يزيل من القلوب 
كراهية ذلك التقليد القدمي بإقامة أسوة نبيه يف ذلك، فقد أقام اهللا هذه األسوة 

                                                           
  ٢٤النساء:  ١
  ٦-٥األحزاب:  ٢
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مع زوجته وتأزمت حىت  - الذي أعتقه - �حبيث ساءت عالقات عبد النيب 
كان مصريها يف اية املطاف الطالق، فحني طلقها زوجها عقد اهللا قراا مع 

جاء بزينب إىل بيته  �. وليس املراد من تزويج اهللا أن النيب �رسول اهللا 
وقاحة هؤالء  وأسكنها عنوة ومكرهة دون اإلجياب والقبول بينهما، فهذه

الذين ال خيافون اهللا وافتراؤهم الباطل، فإذا كانوا صادقني يف هذا االفتراء 
فليربهنوا عليه من احلديث الصحيح والقرآن الكرمي. هم ال يعرفون أنه ليس 
من حق املأذون يف اإلسالم أن يعقد القران جربا، بل جيب موافقة الفريقني قبل 

أن يكون أحد ابن أحد وال أما باللسان فقط، عقد القران. باختصار ال ميكن 
فنسأل اآلريني أنه إذا قال أحدهم لزوجته يف الغضب أو خداعا أا أمه، فهل 

هذه الفكرة باطلة أصال بالبداهة، إذن تصبح حراما عليه وحيدث الطالق؟ س
ا ألنه ال يتحقق الطالق يف اآلريني يف أي حال حىت لو قال أحدهم المرأته أم

 ال تصبح أما أو جدةًأحد  إذا كانت امرأةُف .أو جدةً ألف مرة ال مرة واحدة
أن آخر لنطفة شخص أىن ا بذلك باللسان فقط، فإياه يف احلقيقة بوصفهله 

، وكيف يقبل أنه أصبح ابنا له يف احلقيقة، تصبح ابنا له بالوصف باللسان فقط
م اهللا. فال شك يف أنه إذا وصارت زوجته حراما عليه، فال اختالف يف كال

كانت امرأةُ أحد اآلريني ال تصبح أمه بإعالنه باللسان فقط، فكذلك ال ميكن 
  أن يكون ابن الغري ابن شخص بإعالن ذلك باللسان فقط. 

 أما اجلزء الثاين الذي عليه أساس االعتراض أن زينب مل تقبل النيب� 
وإمنا أمرها اهللا جربا، فردا على ذلك قد كتبنا قبل قليل أن هذا االفتراء ناتج 
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عن أشنع الوقاحة وال يوجد له أي أثر يف كُتبِنا، وإن كنتم صادقني يف 
ذلك فأرونا من القرآن الكرمي أو احلديث، فما أكرب خيانةَ أمة ال تستحيي 

ن ورد أيف القرآن أو يف من الكذب. إن مل يكن ذلك افتراءا فليخربنا أي
البخاري ومسلم، إن اجلدير بالثقة الدائمة بعد القرآن الكرمي كتابان لنا 

فربهنوا من القرآن الكرمي أو من  ١فحسب، أحدمها البخاري والثاين مسلم،
البخاري أو مسلم على أن ذلك القران كان قد عقد ضد رغبة زينب، 

 �جها من زيد عتيق النيب فالواضح أن زينب حني مل تكن راضية بزوا
 �فاضطر زيد ألن يطلقها أخريا، وكانت زينب قد تربت يف بيت النيب 

ومدينةً ملننه، فأي مراد وفخر كان أكرب لزينب من  �وكانت من أقاربه 
أن تتحرر من ربقة العتيق وتتزوج سيد العامل الذي هو رسول اهللا وخامت 

ىت يف السلطة املادية وشئون األنبياء وكان رئيس ملوك العامل كله ح
اململكة، الذي كان يبته يرجتف قيصر وكسرى، انظروا إن راجاتكم 

 ،اهلنود على كوم هندوسا قد زوجوا بنام مللوك املغول رد نيل الشرف
ونالوا هذه السعادة بتقدمي الطلبات شخصيا وإبداء الرغبة، ومل يراعوا 

لَّموهن القرآن الكرمي يف بيوم وعلَّموهن قوانني الدين أي مراعاة بل قد ع
شعائر اإلسالم وأرسلوهن مسلمات. مع أن لكل هؤالء امللوك مل يكن 

                                                           
: إن صحيح مسلم جدير بالثقة بشرط أن ال خيالف القرآنَ الكرمي ملحوظة ١

ه ام القرآن الكرمي ونصوصالفا ألحكوالبخاري، أما البخاري فبشرط أن ال يكون خم
الصرحية البينة وبقيةُ كتب احلديث تليق بالقبول يف حالة عدم معارضتها للقرآن 

  الكرمي واألحاديث املتفق عليها. منه
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، الذي كان ملوك العامل �شأنٌ يذكر أمام مسو ذلك السيد العظيم 
متضايقة جدا من  - خيضعون له، فهل يستسيغ أي عقل عدم قبول امرأة

ج، بعد التحرر من زوجها العتيق، من الزوا - خزي كوا زوجة لعبد عتيق
ذلك االمرباطور الذي كان ملوك العامل خيرون على قدميه، بل مل يكونوا 

ملك  �يطيقون النظر إليه هليبته، فقد ورد أنه ذات مرة أُحضر إىل حضرته 
: هون �، فقال له اخليزران أحد البالد بعد اعتقاله فكان يرجتف كشجرة

الزوج مل يكن إن فمنا أنا ابن امرأة تأكل القديد. عليك فإين لست مبلك إ
ميكن أن يكون  للفخر فمن غريه الذي هو ملك الدنيا واآلخرة مدعاةً

نفسه قد زوجها من زيد، وكان قد رباها  �أما زينب فكان النيب  إذًا؟
يف بيته إذ كانت يتيمة من أقاربه، وكانت تالحظ كم تتمتع زوجات النيب 

بالفخر والشرف، أما هي فزوجة رقيق. وهلذا السبب كانت على  �
كان يكره  �شجار مع زوجها ليلَ ار، ويقول القرآن الكرمي إن النيب 

هذا الزواج وكان يعرف نتيجة مالحظته الشجار اليومي أنه سيؤدي إىل 
 الطالق، فلما كانت اآليات اليت تفيد أن املتبنى ال يصبح ابنا حقيقيا قد

يقدر بفراسته أن زيدا إذا طلَّق فالظن الغالب أن  �نزلت سلفا، كان النيب 
بالزواج منها. لكي يقيم أسوة للناس، فهذا ما قد  �سيأمره  �اهللا 

  حدث على أرض الواقع وهذه القصة نفسها مسجلة يف القرآن. 
ذه مث إن اخلبيثني الذين مييلون دوما بوقاحتهم إىل االفتراء قد اختلقوا ه

نفسه كان معجبا بزينب، مع أن زينب مل تكن  �األمور الباطلة أن النيب 
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قد رآها يف السابق قط، بل كانت هي  �قد أتت من بعيد حبيث مل يكن 
 –وكان نفسه قد زوجها  �نفسها اليت تربت وشبت يف بيته أمام عينيه 

ذلك الزواج عبده الذي حرره، وكانت تكره هي وأخوها  -ال أحد غريه 
جاهدا حىت رضيت، وكان سبب تضايقها كون  �يف أول األمر فسعى 

زيد عبدا حمررا. مث كم من اخليانة والوقاحة أن مييل اإلنسان إىل افتراء بعيدا 
عن احلقائق الثابتة؛ فالقرآن موجود والبخاري ومسلم أيضا موجودان، 

حيب أن يتزوج  كان �فأخرِجوا لنا النص الذي تستدلون به أن النيب 
 ؟زينب. فهل كان قد طلب من زيد أن يطلقها، لكي يتزوجها هو نفسه

فهذه هي األمور اليت  .مرارا وتكرارانصحا كال بل كان ينهاه عن الطالق 
كتبناها من القرآن الكرمي واحلديث، وإذا كان أحد يدعي خالف ذلك 

. واخلوان اإلميان عدميوإال سوف يعترب ، ةفليثبت دعواه من كتبنا املذكور
راضٍ ذا الزواج، وأنه  �فمعناه أنه  	زوجناكَها�بأنا  �أما قول اهللا 

  قد أراد حتقق ذلك، لئال يكون حرج على املؤمنني. 
فليس املراد منه أن يستويل على زينب خالف مشيئتها، فالظاهر أنه 

تها، بل إنه خيضع ليس من مسئولية املأذون أن يسلِّم امرأةً لرجل دون موافق
أمال قلب  �ملوافقتهما عند إعالن النكاح، أما تزويج اهللا فيعين حصرا أنه 

زينب إىل ذلك وقال له أنه ال بد من ذلك، لئال يكون حرج على أمته. 
وإن مل يرتدع أحد فليثبت لنا دعواه من القرآن الكرمي والبخاري ومسلم، 

مفسر القرآن  �وأن حديث النيب  ألن مدار ديننا كله على القرآن الكرمي،



                  �������������������������������������א�
�����א� � �٧٦� 

الكرمي، وإن القول الذي خيالفهما مردود وقول الشيطان، أما جمرد إلصاق 
التهمة فأمر سهل هني. فإذا قال أحد ألحد اآلريني مثال: إن اقتران والدك 
مع أمك ليس صحيحا، وإمنا جاء ا قسرا، ومل يربهن على قوله هذا بدليل 

أي دليل يفند قوله، فما عالج مثل هذا الوقح؟ وكذلك ال  مقنع، ومل يقبل
املقدسني والصادقني دون أي برهان. ينبغي أن  يتهميقل عنه وقاحةً من 

بذكر  - يكون من شيمة املؤمن أن يستشهد أوال بالكتب املسلم ا
صحيحة، مث يعترض، وإال فليمتنع عن إبداء خبث طبعه باإلساءة  - أمسائها

الذين هم  -بغري حق. فحني نفكر ملاذا يتهم أبناُء احلرام إىل أي مقدسٍ
عباد اهللا األحبة املقدسني، ال جند له أي سبب  -١أسافل منحطونأعداء 

سوى أن اهللا يريد أن تظهر املادة اخلبيثة للظلمة مقابل النور، ألن األشياء 
يف العامل تتعرف باألضداد. فلو مل يكن ظالم الليل ملا تبني مجال ضوء 

يظهر األرواح اخلبيثة إزاء الروح الطيبة على هذا النحو  �النهار، فاهللا 
  يجلي طهارة الروح الطيبة بصفاء أكثر. ل

                                                           

: هؤالء اآلريون الذين كان أجدادهم يف زمن امللوك املسلمني يتوسلون ملحوظة ١
اآلن والءهم هلم، يشتمون أمام الزعماء املسلمني وخيرون على أقدامهم ويبدون 

! فال ميكن أن يكونوا نصحاء احلكومة اإلجنليزية أيضا بصدق القلب، كان �نبينا 
امللوك املسلمون قد خلعوا عليهم مناصب الوزارة أيضا، فإذا كان هذا تصرفهم 
جتاه احملسنني إليهم فمن خطأ حكومتنا الفادح أن تثق ؤالء الناكرين اجلميل، جيب 

احلكومة أن تنتفع من هذه التجربة اليت حدثت للحكومة اإلسالمية يف طبع على 
 منه هؤالء.
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: هل فكرمت مرة يف أن مضاجعة حضرة رسول اهللا االعتراض اخلامس
) مع زوجته عائشة البالغة من العمر تسع سنوات كانت قصد �حممد (

  اإلجناب فقط؟ 
فلو كان املعترض  .: هذا االعتراض ناجم عن جمرد اجلهلأما اجلواب

السفيه قد سأل قبل االعتراض أي دكتور باحث أو طبيب، ملا توقع عند 
هذا االعتراض أي نتيجة إال أن يعد سفيها وأمحق يف نظر أي عارف 
احلقيقة. فالدكتور مون املتخصص يف علوم الطبعية والطب املعدود ضمن 

تيات يف البالد احلارة الباحثني املشهورين جدا يف اإلجنليز، كتب أن الف
يبلغن سن الزواج يف العام الثامن أو التاسع من عمرهن. فكتابه موجود هنا 
وأنت أيضا تقيم هنا إذا كنت طالب احلق فيمكن أن تأيت وتشاهده. 

احلكمة" قد كتب حاليا يف  مؤلف كتاب "معدنوهناك طبيب معاصر 
آنفا، ويقول يف  كتابه "تدبري بقاء النسل" القول نفسه الذي أدرجناه

الصفحة السادسة واألربعني أنه ثابت من حبوث األطباء أن البنات يف عمر 
تسع سنني أو مثان أو مخس أو ست سنني قد حضن. وهذا الكتاب أيضا 
موجود عندي فمن أراد فليأت لرؤيته، وقد كتب يف هذه الكتب على 

مشهورة جدا، لسان األطباء اآلخرين الكثريين. وملا كانت هذه البحوث 
وغري خافية على أي عاقل، فال داعي لإلسهاب. أما القول بأن عمر عائشة 
رضي اهللا عنها كان تسع سنني عند الزواج فقد ورد فقط ضمن أقوال 
سخيفة ال أصل هلا، وهي غري ثابتة من أي حديث أو من القرآن الكرمي. 
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، يف جملة لينست أما الدكتور واه احملترم فقد سجل حادثا الحظه بأم عينيه
أنه ولّد امرأة بدأت حتيض يوم كان  ١٨٨١املنشورة يف إبريل  ١٥رقم 

عمرها سنة واحدة فقط، ومحلت يف العام الثامن من عمرها وأجنبت ابنا 
  وعمرها مثانية أعوام وعشرة أشهر. 

فاآلن أيها اآلريون السفهاء، موتوا غرقا يف أي بئر، إذ قد بطل كل 
لق البحث والتحقيق، وهذه هي عقوبة من يتكلمون اعتراض لكم من منط

دوما بدافع العناد والتعصب وال خيطر بباهلم طولَ احلياة وال مرة واحدة أن 
يقبلوا احلق. أيها الغافلون! هل ستحيون لألبد؟ ألن تسألوا أبدا؟ مل 

  تتجاوزون احلدود، خافوا ذلك املالك الذي لن يترك الشرير دون عقاب.
  ــــتمــــت
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@òÔÜÈnß@òî‘by@òzÐ–iTS١ òãbí†Ûa@åß@@òí‰Ła@ @
وارد على النيوك العتراض االإن اآلريني حني ال يستطيعون الرد على 

اإلنصاف وخشية اهللا، بل ب يعملونويفحمون ويعجزون عن اجلواب فال 
يلصقون باإلسالم اعتراضات كريهة وافتراءات باطلة، فبعضهم يثريون 

علمهم أن يف كل قوم هناك احتمال ظهور مشاكل طبعا مسألة الطالق مع 
يتعذر اخلالص منها بدون الطالق، فمثال إذا كانت املرأة زانية فكيف تقبل 
غرية زوجها أن يسمح هلا مبمارسة الدعارة ليل ار على كوا زوجة له؟ 
كذلك إذا متادت زوجة أحدهم يف عداء الزوج حىت بدأت ختطط الغتياله 

دوء وسكينة؟ كال بل إن الغيور حني  ن يعايش مثل هذه املرأةهل ميكن أف
يالحظ أن زوجته ساءت لدرجة ميسك ا األشخاص األجانب إلشباع 
شهوم ويقبلوا ويعانقوا وهي ترضى بذلك كله وتسمح هلم ذه 
التصرفات عن طيب خاطرها، فإن مل تكن قد أقدمت على الزنا يف احلقيقة 

لفاسقة تتحني الفرصة له، فال يقبل أي غيور أن يبقى زوجا إال أن تلك ا
هلذه املرأة الفاسقة، وإذا قال اآلريون: ما احلرج يف ذلك وال بأس بذلك، 
فال نريد أن نناقشهم وإمنا خطابنا موجه إىل أولئك النجباء الذين فطرهم 

توقف على احلياء والغرية، وهم يدركون أن اقتران املرأة بزوجها ي �اهللا 
على العفاف والطاعة والتراضي، وإذا اختل أمر من هذه األمور الثالثة صار 
من املستحيل احلفاظُ على هذا الزواج. فزوجة املرء كأعضاء بدنه، فإذا 

                                                           
 من هذا الكتاب. (املترجم) ٦١هي الصفحة  ١
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تآكلَ أي عضو له أو انكسر العظم وتعذر جربه، فال يبقى أي خيار غري 
، فال يقطع إال البتر. ومعلوم أن ال أحد يرضى بأن يقطع عضو بدنه بيده

، فاحلكيم الذي أمر الرجل بالزواج مصلحةً له ١عند تعرضه ملصيبة عظيمة
وأراد أن يتحد الرجل واملرأة فهو الذي مسح عند ظهور املفاسد بأن الراحة 
إذا كانت تكمن يف فصل املؤذي كالسن املسوس أو العضو املتآكل أو 
العظم املكسور، فينبغي التمسك بذلك لتفادي آفة ال تطاق، ألن الوصل 

الفوائد املرجوة بل يظهر عكس ذلك فذلك الوصل  الذي ال تترتب عليه
  ليس يف احلقيقة وصال. 

بعض اآلريني عند عجزهم عن الرد املعقول يقولون إن عادة التحليل يف 
املسلمني تشبه النيوك، أي إن املسلم الذي يطلق زوجته، يدفع زوجته إىل 

لقران، فبم مضاجعة غريه ليلة واحدة لتحلّ له من جديد، مث يتزوجها بعقد ا
فليتضح على القراء  لعنة اهللا على الكاذبني.نرد على هذا االفتراء غري قول 

أن عادة التحليل كانت سائدة يف اجلزيرة العربية قبل اإلسالم، لكن 
العاملني ا،  �اإلسالم حرم هذه العادة اخلبيثة ائيا، وقد لعن رسولُ اهللا 

حمللِّل واحمللَّل له" من الزنا، أما عمر أن "عملية ا 
فقد ورد عن ابن عمر 
                                                           

ملحوظة: حني أذن اهللا للرجل بالطالق عند الضرورة ومل يصرح بأن الطالق ينبغي  ١
أن اهللا الستار مل  فاحلكمة يف ذلك فقط، عند ارتكاا الزنا أو صدور أي فاحشة منها

يرد أن يشهر ا، فلو أعلن أن الزنا وغريه من اجلرائم هي املوجبة للطالق لفهم الناس 
أن تلك املرأة يشك فيها بالسيئة، أو هي ارتكبت كذا وكذا من الفواحش حتما، 

  لكن هذا السر يبقى حمدودا عند الزوج فقط. منه
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فروي عنه أن احمللِّلني يرجمون، وإذا عقد أحد القران على املطلقة، فلن  
يصح قرانه إال إذا تزوجها. أما إذا كان يف باله أنه يتزوجها قصد تطليقها 
الحقا لتحلَّ لزوجها السابق، فهذا القران ليس صحيحا أبدا، فمثل هذا 

ج يزين بتلك املرأة، وإن الذي يرغّب يف مثل هذا الزواج فهو يطلب املتزو
منها الزنا. باختصار إن التحليل حرام باتفاق علماء اإلسالم. واألئمة 
وعلماء السلف مثل قتادة وعطاء واإلمام احلسن وإبراهيم النخعي، واحلسن 

ثوري البصري وجماهد والشعيب وسعيد ابن املسيب واإلمام مالك، وليث وال
واإلمام أمحد بن حنبل وغريهم من الصحابة والتابعني وأتباع التابعني 
ومجيع العلماء الباحثني قائلون حبرمته. ومجيع الباحثني يقولون حبرمته، 
والشريعة اإلسالمية ومعاجم اللغة العربية تقول: يقال زوج ملن يعقد القران 

قوق وأن يكون عقد على امرأة بقصد العيش معها كزوجة مراعيا مجيع احل
الزواج حقيقيا وواقعيا ال أن تكون حيلة ألحد، أما ما ورد يف القرآن 

إمنا يعين أنه كما تعقد القرانات يف ف ١	حتى تنكح زوجا غَيره�الكرمي 
العامل حبسن النية ملصاحل النفس كذلك إذا مل يتزوج املرء مطلقة بالشروط 

مل يطلق نفسه عن طيب خاطره فال جيوز للزوج نفسها وبالنية نفسها، مث 
، فاآلية ال تقصد أن ميهد املتزوج الطريق ٢األول أن يتزوجها مرة أخرى

                                                           
 ٢٣١البقرة:  ١
أن الشرط الوارد يف القرآن الكرمي بأنه لو صدرت  : لقد كتبنا سابقاملحوظة ٢

التطليقات الثالثة يف ثالثة طُهور أي يف ثالثة أشهر فهذه املرأة ستنفصل ائيا عن 
الزوج، مث إذا طلَّقها زوجها اآلخر أيضا مصادفة ففي هذه احلالة الوحيدة ميكن أن 
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للزوج السابق دون أن ينوِي الزواج بصدق النية، وإمنا يصح الزواج إذا 
عقد القران بعزم وإرادة قوية مراعيا األغراض الصحيحة، أما إذا تزوج 

لن يكون الزواج صحيحا عند الشرع وسوف يعترب من شخص حبيلة ما ف
الزنا، فإن الذي يريد أن يلصق باإلسالم مة "عملية التحليل" فليتذكر أن 
ذلك ليس مذهب اإلسالم، وأن التحليل عند القرآن الكرمي وصحيح 
البخاري ومسلم وأحاديث صحيحة أخرى حرام قطعا وأن مرتكبه 

  يستوجب العقاب كالزاين. 
اآلريني يريدون أن يتهموا اإلسالم مقابل النيوك أن اإلسالم  وبعض

أجاز املتعة أي الزواج املؤقت، حيث يكون الزواج ملدة معينة وبعدها 
تطلَّق املرأة، لكن كان على هؤالء املعترضني أن خيجلوا من ذكر املتعة 

علوم أن إزاء النيوك. فاملتعة أوال قران يعقَد ملدة حمدودة معينة، مث من امل
املتعة كانت قد أجيزت يف صدر اإلسالم لثالثة أيام فقط يوم كان عدد 
املسلمني قليال، وثابت من أحاديث صحيحة أن ذلك اجلواز كان من 
نوع جوازِ تناولِ امليتة للجائع لثالثة أيام يف اضطرار شديد، مث حرمت 

ي جمال ير واخلمر، وإن أحكام الزواج مل تترك أنـزاملتعة كلحم اخل
للمتعة. لقد بني القرآن الكرمي يف سياق النكاح حقوق الزوج على 
                                                                                                                                   

الطالق لئال يتجاسر كل  ملنع وضع تعود إىل زوجها األول، وإال فال. فهذا الشرط
يطلق فقط ذلك الذي قد تعرض ملصيبة يرضى مبوجبها بل واحد على الطالق 

االنفصالَ عنها ائيا، وقد حدد موعد ثالثة أشهر أيضا ألنه إذا كان أحد قد طلَّق 
  غضبا فعسى أن يزول غضبه. منه
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الزوجة وحقوق الزوجة على الزوج ومل يذكر يف أي مكان أحكام املتعة، 
فلو كانت املتعة يف اإلسالم لذُكرت مسائلُها بالتفصيل واإلسهاب مثل 

ل مسائل الزواج، فال خيفى على أي باحث أنه ال يوجد أي أثر ملسائ
املتعة يف القرآن الكرمي وال يف األحاديث. أما مسائل النكاح فقد فُصلت 
بإسهاب. ومن املعلوم أنه حني يعلَن أي أمر متعلق بالعامة مسموحا أو 
واجبا يف كل قوم فيسجل مسائل ذلك األمر بالتفصيل واإلطناب، فمثال 

صيله؛ إن النيوك الذي هو عمل واجب يف اهلندوس فإن كتبهم تناولت تفا
) أوال نيوك األرامل ألن ١فقد ورد مثال أن النيوك على ثالثة ضروب. (

األرملة مبوجب الفيدا ال يسمح هلا بالزواج، كما من مسائل الفيدا أن 
لنيل النجاة ال بد من احلصول على األوالد، فلهذا سمح لألرملة بالنيوك، 

القسم  )٢حبيث جيب أن تضاجع أخا زوجها أو أي برمهن لتنجب. (
الثاين للنيوك أن الرجل إذا مل ينجب ومل يتوقع اإلجناب يف املستقبل فعليه 

) القسم الثالث للنيوك أن ٣( .أن يدفع زوجته لتضاجع غريه فينال األوالد
الرجل إذا كان خارج البيت مبوجب العمل مثال ومل يستطع أن يأخذ 

وهناك أحكام  اإلجازة فيجوز للمرأة أن تضاجع غريه إلشباع شهوا،
  خبصوص كل هذه األنواع الثالثة. 

اليت تضاجع غريه لنيل  -ذات الزوج احلي  - فمنها مثال أن املرأة 
األوالد فعليها أن ال حترم زوجها أيضا من اخلدمة، بل ينبغي أن تتوجه إليه 

  أيضا للخدمة. 
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ليها أن من أوامر الفيدا املقدس أن املرأة اليت تضاجع غري زوجها فع :ثانيا
ال تضاجعه يف بيت ذلك العاشق، بل جيب أن تدعو ذلك العاشق إىل بيت 

  زوجها، لتضاجعه يف بيته حصرا. 
  ثالثا: قد ورد أن على من ميارس النيوك أن يدهن جسمه بالزيت، أي ذَكَره. 
رابعا: لقد أكد البانديت ديانند انطالقا مما ورد يف الفيدا أن اجلماع يف 

  ن ال يكون شديدا.النيوك ينبغي أ
خامسا: لقد حددت القواعد أن يكون اجلماع كذا من املرة يف مدة 
كذا من الوقت، وينبغي أن ال يكون أقل من ذلك وال أكثر وأن ينجب 

  عدد معني من األوالد ال أكثر. 
سادسا: من األوامر أن الولد الذي يولد بالنيوك سيعترب ابن من دفع 

  والد، فلن يكون أبدا ابن من ولد بنطفته. زوجته للجماع رغبة يف األ
 ممارسأن الولد الذي ولد بنطفة بريج داتا أي أيضا سابعا: من األوامر 

النيوك سيكون وارثا حصرا للرجل الذي دفع امرأته ملضاجعة غريه رغبة يف 
األوالد، وأن بريج داتا أي الذي دخلت نطفته داخل الرحم، لن يكون له 

املولود وأن أي أدب أو احترام لن يكون حقا له، وأن أي حق على ذلك 
املولود لن يرثه، بل سيكون وارثا للرجل الذي طلب من زوجته العفيفة أن 

  تضاجع غريه طلبا لألوالد. 
ومثل ذلك هناك أحكام أخرى قد كتبناها خبصوص النيوك، أما املتعة 

أن اإلسالم مل يذكر أحكامها يف  ونيعلمقراء القرآن الكرمي واحلديث إن ف
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القرآن الكرمي وال يف األحاديث مطلقًا. فواضح اآلن أن املتعة لو كانت 
حكما من أحكام الشريعة اإلسالمية لسجلت أحكامها أيضا حتما 
وذُكرت ضمن أحكام الوراثة. فبذلك يتبني أن املتعة ليست من املسائل 

بعض أحاديث اآلحاد، فإمنا يتضح اإلسالمية يف شيء. فإذا اعتمدنا على 
منها أن بعض الصحابة ملا كانوا بعيدين عن مواطنهم وزوجام، فقد 
أجيزت هلم املتعة ذات مرة لثالثة أيام نظرا حلاجتهم الشديدة. مث حرمت 

 ماحكاأل تير واخلمر وغريمها من احملرمات. فلما كاننـزلألبد حرمة اخل
لذا  من الشريعةال تعد يقصد املشرع أبديته  والاالضطرار بدافع  اليت تصدر

مل تسجل أحكام املتعة يف القرآن الكرمي واحلديث. فاحلقيقة األصلية أن 
املتعة قبل اإلسالم مل تكن مسموحا ا فقط يف العرب بل كانت رائجة 
بصفة عامة، والشريعة اإلسالمية غيرت تقاليد عربية تدرجيا. فحني اضطر 

لبعضهم يف ذلك حبسب هذه العادة  �حابة للمتعة أذن النيب بعض الص
السائدة اجتهادا وتدبريا. ألن القرآن الكرمي مل يكن قد نزل فيه أي ْي عن 
ذلك، مث بعد بضعة أيام نزلت توجيهات مفصلة يف النكاح تعارض املتعة 

ر أن وتنافيها فثبت حترمي املتعة من هذه اآليات قطعا، ومن اجلدير بالذك
املتعة وإن كان قد سمح ا لثالثة أيام فقط، لكن الوحي أو اإلهلام مل يفتح 
باب جوازها، بل كانت رائجة يف العرب بصفة عامة سابقا، فحني احتاج 

أن املتعة نكاح  �رأى النيب  - إليها الصحابة مضطرين بعيدا عن وطنهم 
 تضاجع فيها مؤقت، وليس عمل حرام أو فاحشة، وال تشبه احلالة اليت
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يف حياة زوجها، بل هي يف احلقيقة نكاح أرملة  آخرشخصا املرأةُ املتزوجة 
به اجتهادا منه حبسب العادة  �فقد أذن  - أو بكر، يعقد ملدة معينة 

السائدة ظنا منه أن املتعة حبد ذاا ال تتسم مبا خيالف النكاح. إال أن اهللا 
أن يرفع د ارأ ،األخرى للعربكما قضى على مئات التقاليد البذيئة  �

فحرمها اهللا إىل يوم القيامة. وباإلضافة إىل ذلك ينبغي عادة املتعة أيضا، 
التفكري يف أن املتعة يف أي شيء تشبه النيوك؟ فنحن نعترض أن يف النيوك 
تدفَع املتزوجة ملضاجعة شخص أجنيب مع أن زوجها حي، لكن اليت متارس 

عند املتعة، بل تكون بكرا أو أرملة يعقد قرانها  املتعةَ ال تكون زوجة أحد
مع شخص ملدة معينة، فتأملوا شخصيا يف أي شيء تشبه املتعة النيوك وما 

  عالقة النيوك باملتعة.
نقول باإلضافة إىل ذلك إن من حماسن اإلسالم وحده أنه حرم  إننامث 

ى أا أجازت النكاح املؤقت أيضا، وإال يتبني من النظر إىل الشعوب األخر
حىت الزنا ألتفه األسباب، فليتدبر أي عاقل يف مسألة النيوك بالذات أنه 
كيف تطرح الزوجة العفيفة على فراش غري احملرم رغبةً يف األوالد دون أن 
تطلَّق وتنقطع عالقاا عن زوجها، بل هي تسعى للحصول على األوالد 

املسيحية أي تعليم مينع  بصفتها مواسية صادقة لزوجها. كذلك ال يوجد يف
 وينهى الرجل عن تقبيلها، بل كل ليس زوجا هلاشابة من عناقِ شاب ،

هذه التصرفات املكروهة متارس دون أي قيد مبنتهى احلرية يف أوروبا. 
وهذه األعمال تسمى باحلب الطاهر كتمانا وسترا هلا، فهذه نتائج سيئة 
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قانون أنه إذا خرج أحد يف سفر للتعليم الناقص. أما اإلسالم فكان فيه 
زوجته، وإن مل ترد الزوجة  يأخذ معهليأخذ وتأخر هناك سنني طويلة ف

له أن يتزوج أخرى يف ذلك البلد، لكن ملا كان الزواج  أجازالذهاب معه 
الثاين حراما يف املسيحية حىت يف الظروف القاهرة جدا، هلذا فإن كبار 

مثل هذه املشاكل فال يلتفتون قط إىل املدبرين املسيحيني حني يواجهون 
النكاح وإمنا ينصرفون إىل عمل احلرام مبنتهى اللوعة واالهتمام. فلعل الذين 

من قانون املعسكرات، أمكنهم إدالُء الشهادة على  ١٨٨٩، ١٣قرأوا البند 
أن حكومتنا املدبرة هي األخرى تواجه املشاكل نفسها بسبب متسكها 

رفون كم هذه احلكومة عاقلة وثاقبة النظر وحذرة يف باملسيحية. فالقراء يع
أعماهلا. فكم من تدبري رائع تصدره ملصاحل شعبها، فكم من احلكماء 
 والفالسفة يعيشون يف ظل حكومتها يف أوروبا لكن مع ذلك قد فشلت
هذه احلكومةُ العاقلة يف العثور على أحسن تدبري هلذا العمل بسبب عوائق 

هذه احلكومة بتدبريها وحكمتها وابتكاراا قد تفوقت دينية. وإن كانت 
على علوم أهل اليونان، إال أن النظام الذي يعترض عليه الدين مل تقدر هذه 
احلكومة على تصحيحه وجعله غري جدير باالعتراض وتذليل تلك العوائق. 

من القانون، أن البيض  ١٨٨٩، ١٣ولفهم هذا األمر يكفي منوذج البند 
اجوا إىل النكاح يف هذا البلد مل يتمكنوا من ذلك بسبب العوائق حني احت

الدينية، ومل تقدر احلكومة على تغيري هذا القانون الفطري املتعلق مبشاعر 
شهوانية، وأخريا متت املوافقة على أن ميارس البيض الدعارة مع السوقيات، 
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الف من فيا أسفا عليهم! لو كانت املتعة مسموحا ا الجتنب مئات اآل
عباد اهللا الزنا. فقد ألغت احلكومة هذا القانون مرة باضطراب، مث ملا كان 

بطريقة شرعية أو غري شرعية  - القانون الفطري يقتضي تدارك هذه املشاعر
اليت تسبب األمراض اجلسدية وتتفشى، لذا هناك حتركات من جديد  –

قال املتعلق ذا لتفعيل القانون السابق، ونرى من املناسب أن ننسخ هنا امل
 ٩/١١/١٨٩٥املنشور يف جريدة "أخبار عام" يف بنصه وفصه املوضوع 

  وهو: 

�ĐÛa@pb�ßì½a@—zÏ@æìãbÓ@ @
فور تغري الوزارة أثارت جريدة تاميز الربيطانية املشهورة واملوقرة بكل 
قوة ومحاس موضوع إصدار قانون الفحص من جديد، وقد اطلع عليه 

اليت تنظر إىل رأْي املسؤلني - وزارة احملافظني أن توقَّع من امل .القراء
ألن الرأي  .النظر حتما يف هذه القضيةتمعن  - احلكوميني باحترام كبري

املعارض الذي كان قد أبداه السري جورج وايت رئيس أركان اجليش 
اهلندي بشدة عند إلغاء هذا القانون جلدير بأن تعريه احلكومة احملافظة 

كما أن احلكومة اهلندية أيضا مل تكن راضية بإلغاء هذا اهتماما حتما، 
صدر قانون ي أن هناك احتمالوتوقع بشدة القانون، ففي ضوء هذه األمور ي

فليس من شك يف أن حالة اجلنود البيض منذ إلغاء  .الفحص من جديد
قانون الفحص قد تدهورت، إذ يالحظ أن اجلنود اإلجنليز الشجعان 

ت مصابات بالزهري يف األسواق، ويخشى أن تترتب يتضررون مع مومسا
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على ذلك نتائج وخيمة جدا حسب رأي القائد األعلى. حنن نأسف على 
أننا مل نطَّلع من املصادر احلكومية على أنه كم من اجلنود البيض قد أصيبوا 

. صحيح أن معارضي قانون الفحص كانوا قد ١٨٩٤بالزهري يف عام 
لنظر إىل صحة اجليش األبيض يف مهمة تشترال، وقالوا أبدوا فرحة كبرية با

إن رأي مؤيدي قانون الفحص بأنه بإلغاء هذا القانون سيصاب مجيع 
اجلنود البيض بالزهري وغريه يبدو خاطئا، لكن هذا احلادث غري مقنع، 
ألن يف مهمة تشترال كان قد أُرسل خنبةٌ من الشباب املتمتعني بالصحة 

القتال واملنطقة اليت تكثر فيها الغابات مل يكونوا املمتازة، مث بسبب 
ليمرضوا مبمارسة الرذيلة. ال حاجة لتكرار القول إنه ملا كان اجلنود البيض 
ذوي ثقافة بسيطة وهم شباب قرويون باإلضافة إىل أم ميلكون طباعا 

جدوى من أن يتوقع املرء أم حادة الستهالكهم اللحوم بكثرة، فال 
الفحص  لكل كتيبة بيضاء  يف أيام صدور قانوناح أهوائهم. سيكبتون مج

كان ممنوعا  كانت توظَّف املومسات وكن خيضعن دوما للفحص الطيب،
على مجيع البيض منعا باتا أن يتوجهوا إىل غري هؤالء الداعرات. فبذلك مل 
تكن تتضرر صحتهم. كما أن بإلغاء هذا الطريق قد ظهرت أحداث أخرى 

، ومنها قضية الزنا باجلرب يف وينتشر بسببها تزايد سخط أهل اهلندعديدة ي
"ميان مري" اليت رفعت ضد اجلنود البيض الذين زنوا بعجوز قبيحة وعمياء، 
جلديرة بالتأمل. كذلك حدثت حادثة يف إقليم مدراس أيضا حيث جاد 
أحد حراس بوابة السكة احلديدية حبياته يف سبيل احلفاظ على عفة 
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اهلنديات، وإن مل تدبر احلكومة شيئا للجنود البيض فسوف يتعطل اجليش 
كلُّه بسبب املرض باإلضافة إىل خوف انتشار االضطراب الشديد. وكال 
األمرين مضر الستقرار احلكومة. حاليا حيث تبذل اجلهود إلصدار قانون 
الفحص من جديد، جيب علينا أن نصرح أيضا أنه إذا أُصدر القانون 
املذكور من جديد فعلى احلكومة اهلندية وخاصة القائد األعلى للجيش 
اهلندي أن يدبر يف كل حال توظيف السيدات األوروبيات بدال من 
اهلنديات، ألن أكرب اعتراض أثاره معارضو قانون الفحص هذا من اهلنود 

ق واإلجنليز أن اهلنديات الفقريات يرغَّنب يف هذه الوظيفة الرذيلة عن طري
 يتيمات البيوت النبيلة على هذه املهنةتكره القوادات، ويف بعض األحيان 

وهلذا السبب كان كثري من سكان اهلند قد أبدوا محاسا  .خبداع لئيم ووقح
إللغاء قانون الفحص أكثر من الالزم، وإال ال ميكن أن يتعاطف أي إنسان 

على مستوى اعي وإمنا تبذل املسسطحي العقل مع اخلبيثات الداعرات. 
بقصد التدبري إلشباع شهوات  من جديد إلجراء قانون الفحص حكومي

 نليست هناك أي مواساة للسيدات احملليات. هلذا إفوإال  ،اجلنود البيض
كانت احلكومة تريد جرب خاطر معارضي هذا القانون فهناك طريق وحيد 

أينا أن هو حسب رولنيل اهلدف املطلوب دون إصدار القانون املذكور، 
توفَّر أوروبيات للجنود األوروبيني، فال يخشى منهن انتشار مرض 

ألن وجود هذا املرض غري حمتمل يف أوروبا من ناحية، ومن ناحية  .الزهري
هذه السيدات عند توظُّفهن على شاكلة جنود  يتم فحصجيب أن أخرى 



���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������٩١א�
�����א�

ن تبقى وبذلك ل .اجليش يف الوقت املناسب عن طريق الطبيبات القابالت
باملرض املذكور،  نيحاجةٌ للفحص الطيب الدائم لكون الفريقني غري مصاب

وبذلك يتم تدبري إلشباع حاجات نفوس اجلنود دون إصدار قانون 
  الفحص  على خري ما يرام. 

فال أحد ميكن أن يرفض أن يف إجنلترا توجد مومسات كما يف اهلند فلن 
 بل حنن نوقن أن املومسات جتد احلكومة أي مشكلة يف هذا التدبري

األوروبيات املتحضرات سيقدمن خدمان بكل سرور إلفراح اجلنود 
الشجعان. أما ما تتحمل احلكومة تكاليف باهظة جللبهن إىل اهلند 

عج من ذلك السكانُ اهلنود أميا انزعاج، فكما يقدمون نـزوإعادن، فال ي
ر، لن يعارضوا فكرة للقسم العسكري مبالغَ ال حصر هلا عن طيب خاط

ازدياد هذا املبلغ اإلضايف بل هذا االقتراح الذي مبوجبه يعصم عفة 
اهلنديات الشقيات ويعيش اجلنود البيض الشجعان بفرحة وصحة سينال 

  إعجام الكبري، ويقبلونه مبنتهى السرور.  
إذا كانت حكومة اهلند حتب أن يسلم الشباب اهلنود أيضا مبن فيهم 

تائب احمللية من املرض بواسطة السوقيات. فنحن نقبل بكل جنود الك
سرور إجراء قانون الفحص  حبق مجيع املومسات اهلنديات. فأي هندي 
جنيب ال يتعاطف مثقال ذرة مع هؤالء املومسات السيئات الاليت يتسبنب 
يف فساد مجيع طبقات الناس. فقد صرحنا مرارا يف السابق أن السيدات 

ن كرامة عائالن وشرفها ال يستحيني أبدا للخضوع لقانون الاليت ودع
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الفحص. فالنساء الاليت يتجهزن مقابل مبلغ زهيد لتسويد الوجه مع أي 
كناس مىت سوف يستحيني من فحص األطباء النبالء؟ ال شك أن األمر 
مؤسف أن تفحص عفة املرأة عن طريق الرجل. لكن ما الذي ميكن فعلُه 

احلياء الاليت قد ختلني ائيا عن احلياء املادي. فاحلق للوقحات خليعات 
أن اهلند بأمس حاجة إىل قانون الفحص، فعندما كان هذا القانون نافذا 
كانت كل امرأة سيئة ختاف من أا إذا اختذت مهنةَ الدعارة فال بد أن 
ختضع لقانون الفحص الصارم. كانت الكثريات يسلمن من تدمري 

حيث ألغي قانون  - يف العصر الراهن أما ا اخلوف. حيان بسبب هذ
يالحظ انتشار أدوية مرض الزهري بكثرة، مما يربهن برهانا ف - الفحص 

كافيا على أن مرض الزهري هذا متفش يف البلد. فنحن أوال نعارض 
هذه الفئة اخلبيثة، ويف الزمن الذي قد ضعف فيه الدين واألخالق بشدة، 
من الباطل الرجاُء أن هذه الفئة الشيطانية ستندثر، هلذا من الضروري 

ن يسن هلا قانون ال تقدر مبوجبه على إحلاق الضرر بصحة الناس جدا، أ
باإلضافة إىل إساءا إىل الدين واألخالق. وذلك القانون الوحيد هو 
قانون الفحص  فقط، فإذا أُصدر قانون الفحص  يف اهلند من جديد 
فسنكون شاكرين جدا. بشرط أن تهيأ املومسات األوروبيات للجنود 

يد، حنن نأمل أن حكام اهلند والنبالء املعاصرين سيعريون البيض بالتأك
  هذه القضيةَ التفاتا حتما ويتدبرون فيها. 

*********  
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  إن الذين حيبون عادة النيوك يواجهون اهلوان يف الدين والدنيا. ١
  وإن الذي يتضمن دينه هذه الفاحشةَ فهو متجرد عن العقل واحلضارة.

   ممارسة النيوك فقد سلب الشيطانُ عقلَه. وإن الذي ال جيد أي عار يف
  لقد انكشفت حقيقة الفيدا كلُّها واآلن هناك حماولة الستر عبثا.

  والذي بسببه قد انتشر هذا اخلبثُ فهو مصدر كل أنواع اخلبث.
  .فما دامت عادة النيوك جارية فكيف ال يعدون الزواج الثاين حراما

  ن هذه العادة فضيحة. فلم ال ميارس النيوك سرا، ففي إعال
  فممارسة احلرام سرا، من مبادئ اآلريني القيمة. 

  هذه العادة اخلبيثة والسيئة منذ األزل سارية يف أتباع الفيدا.
  فهم مستهامون بامرأة الغري فكل واحد منهم قناص. 

  .فرجاهلم جيدرون باإلحراق ونساؤهم كلهم حطب جهنم
  فواها هلذا الدين واإلميان الذي يوجب احلرام على أتباعه. 

  أيها اآلريون، تأملوا يف النفس بتدبر، أين ذهب حياؤكم وغريتكم؟   
  إن ما يسمى النيوك عند اآلريني هو يف احلقيقة منشار جلدع األنوف.  

  فأعداء احلياء هؤالء ال يفكرون يف أن ذلك مبنـزلة اختاذ األخدان. 
  الذي يرتكبه ديوثٌ عظيم وإن االعتقاد به خالعة وسوء سرية.   وإن 

                                                           
أا من  
ترمجة قصيدة أردية، قال حبقها احلافظ خمتار أمحد الشاهجهانبوري  ١

. ويقول �، وليست من نظم سيدنا املسيح املوعود 
نظم مري ناصر نواب 
قد قال له  
أنه يتذكر أن مري ناصر نواب  
القاضي حممد ظهور الدين أكمل 


ذلك شخصيا. وكذلك مسعنا حنن أيضا من الصاحبزاده مرزا بشري أمحد  
 أيضا. (الناشر)
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  أن تطلب املرأةُ النطفةَ من غري زوجها خبث بشع ووقاحة. 
  وإن اليت تضاجع أجنبيا، فهي ليست زوجةً وإمنا امرأة سوقية.

  فهي سيئة ووقحة أثيمة وهي صاحبة األنذال األراذل. 
  ففي اهلند هذه الفضيحة. هناك عشرات املاليني من أوالد النيوك، 

  فتعسا من اهللا ملثل هذه الذرية، فهي ليست ذرية وإمنا هي غضب إهلي. 
إمنا يعترب النيوك وسيلةً للحصول على األوالد لكنه يف احلقيقة وسيلة 

  إلشباع الشهوات الثائرة. 
  فممارِسة النيوك تصرخ زورا ابنا ابنا، ويف احلقيقة حتن إىل عشيقها. 

  مع أا زنت عشرةً ما زالت هذه املسكينة تعترب عفيفة. 
  فقد أفقدت صوابه زوجته.  "الله"فما أكرب محق 

  فهو يحضر عشاقها إىل البيت، فلهذا احلد حيترم عواطف املرأة! 
  فمن مهمته أن يترقب عشاقها يف السوق. 

  ا. فهو فداء لزوجته من صميم القلب، فهي فداء ملن ميارس النيوك معه
  مل يبق عندهم أي حياء أو غرية، فكم يتحلون باحللم والصرب.

  يؤدون حق الزوجة جيدا، و فحلهم يبحثون عن رجل 
  .احليض من أي ،طهارالكي ينجسوها مرة أخرى حيث ينتظرون 

هم يرغمون أنوفهم من أجل احلصول على االبن فكم تتحلى 
  أمزجتهم بالتواضع. 

  زيا، وما أشنع عادة التسول هذه!يتلقَّون عطاء خمجال وخم
  قد اشتهر النيوك يف كل بيت، فلم يبق أي حياء وال خجل. 

  صحيح قد انتشر النور يف هذا العصر لكن هؤالء مع ذلك مصابون بالظالم. 
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  فما الذي يستطيعون إذ قد أمرهم الفيدا ذا حصرا، ولو تركوه ارتكبوا ذنبا. 
فهذا الوبال نزل عليهم بسبب عدائهم للقرآن الكرمي وهذا ما نراه 

  حنن باليقني. 
********  

بعض اآلريني يتظاهرون كأم منصفون جدا فيقولون: حنن أيضا نرى 
النيوك طريقا خبيثا جدا يف احلقيقة، وال نتبع ديانند يف كل شيء على 

يل الفيدا املقدس عكس ما يزعمه الناس، فهذه فكرة ديانند فقط. وإن ذ
طاهر من هذا، هل ميكن أن يرتكب أي نبيل هذا التصرف اخلبيث جدا، 
فلو كان الفيدا يضم هذا التعليم اخلبيث ملا آمن به كبار العلماء وأصحاب 
املعرفة، وأيضا لو كان يف الفيدا مثل هذا التعليم اخلبيث فكيف كانت 

 ؟تدرج فيه التعاليم الرائعة

فجواب هؤالء أن كل إنسان ميكن أن يدرك أن معرفة ديانند كانت  
أكثر بكثري من معرفتكم وكان هو اآلخر غيورا للفيدا مثلكم، فلو مل تكن 

الفيدا عن ب، ملا ألصق هذا العار حقا ويقيناهذه املسألةُ موجودةً يف الفيدا 
هذا التعليم عمد، بل لو أمكن له لسعى أكثر منكم ألف مرة أن ال يظهر 

فينبغي أن تتدبروا ما هي املشاكل اليت واجهها ديانند، واهللا  .اخلبيث للفيدا
أعلم بأي صراحة ووضوح قد وجد التعليم بالنيوك يف الفيدا، حبيث مل 
يقدر على كتمانه بأي تدبري أو حيلة ومل جيد بدا من االعتراف يف اية 

ن ديانند سجل نصوص الفيدا . مث إفآمن أنه ال حرج يف النيوك ،املطاف
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الصرحية عن النيوك واقتبس النصوص املختارة من الفيدا، فكيف ميكن أن 
  يتهم ديانند بأنه اخترع مسألة النيوك من عنده. 

 أما القول بأنه لو مل يكن الفيدا على هذا احلال ملا آمن به أصحاب
لوا يؤمنون أيضا ظ عندكم املعرفة.. فجواب ذلك أن كبار أصحاب املعرفة
كانوا الرشيني والزهاد و ،بالنيوك، بل ظلوا ميارسون النيوك يف بيوم

أمل تقرأ قصة الباندو وزوجام، وإن مل تقرأ إىل اآلن  يف زمنهم لياءواألو
الدينيون متمسكني بالنيوك،  قادتكمفاقرأْه اآلن حتما، لتعرف كيف كان 

  وحىت نيوك ذات الزوج احلي.
يف هل كان السيد منو أقلَّ معرفة، أو كانت معرفة  مث جيب التأملُ 

السيد ياغولك عرضة لالعتراض، كال بل كانوا مجيعا أعمدة الديانة 
  اهلندوسية، ومن املعول عليهم.

أما التعاليم الرائعة األخرى للفيدا اليت ذكرتها فال أفهم أي تعليم تقصد  
األساطري اليت ال أصل من ذلك، فلو أخرجت من الفيدا القصص السخيفة و

ن أو ثالثة أمور فقط، أي عبادة اهلا من احلقيقة، فيبقى امللخص أمر
ترى هذه وإذا كنت  .العناصر، وعبادة الشمس وعبادة النجوم والنيوك

من التعاليم الرائعة فال نريد أن نناقشك. أضف إىل ذلك التناسخ  العبادة
يشكل وصمة عار على  أن التناسخ وحدهبالتدبر تدركون  كمأيضا، لكن

، وبقي ربميشوركل قد تعطلت قواه اإلهلية هجبني الفيدا، الذي بسبب
فلو تدبرمت لوجدمت أن هذا  .املعزولني كامللوكباالسم فقط  ابرميشور
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إن القائلني بالتناسخ ال ميكن أن يؤمنوا أبدا والتناسخ عدو الربميشور، 
يضا، ألنه مبوجب التناسخ مث إن يف التناسخ خصلة من النيوك أ .بربميشور

ولدت يف والدة أخرى مث ماتت عند والدته،  قد همإذا كانت والدةُ أحد
  يف احلقيقة. أمه  هذه وتزوجها هو، فكيف يعرف أن زوجته

باختصار هذه هي التعاليم الطيبة للفيدا اليت تتشابه فيما بينها، ففي 
خص أجنيب للمضاجعة، النيوك يدفع أحد اآلريني زوجته يف حياته إىل ش

أما يف التناسخ فيمكن أن يضاجع أمه، فتعاليم الفيدا املقدسة كلُّها 
  متساوية. هذا التعليم كله عرضة للفضيحة. منه

*******  
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موجهة إىل السادة اآلريني والسادة القساوسة والسادة األتباع 

  للديانات املعارضة األخرى
كُتبت أمساؤهم أدناه باإلضافة إىل التماس من قبل املسلمني الذين 

  احلكومة السامية بااللتفات من جدير

أيها السادة املخاطبون يف العنوان، نريد أن نقول لكم مبنتهى األدب 
والنجابة إنا حنن املسلمون واهلندوس والنصارى وغرينا رعيةُ حكومة 

ن األمور اليت ع واحدة هي احلكومة اإلجنليزية، فمن واجبنا مجيعا أن منتنع
تسبب املشاكل حلكامنا فينة بعد أخرى، أو ترفع القضايا بكثرة نتيجة 

اعات السخيفة على أتفه األمور فيما بيننا، مث إن حقوق اجلوار أيضا نـزال
متنعنا من أن يلصق بعضنا افتراًء على بعض يف املناظرات الدينية بغري حق 

تب غري املسلَّم ا عند ذلك الفريق، أو فيؤذيه وجيرح قلبه، مقتبِسا من الك
يعترض على دينه ما يرِد على دين املعترِض نفسه أيضا. فلما مل تكن أي 
قاعدة متفق عليها للمناظرات والنقاشات اليت مينع التمسك ا البذائني من 

والقس فندل  ١البذاءة، فمن القساوسة القس عماد الدين والقس اكرداس
                                                           

حاشية: إذا استمع السادة القساوسة إىل نصحنا هذا باهتمام فسوف يثبتون  ١
عظمتهم وجنابتهم لنا وحيققون حبهم للحق والسالم الذي يعرف به الصادق وطيب 

وي على أمرين فقط حنب أن نعرضهما على السادة القلب، وهذه النصيحة حتت
  القساوسة:
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الروايات اخلرافية واحلكايات اليت ال أصل هلا  -مقابل اإلسالم  -أوهلما أن جيتنبوا 
وال توجد يف كتبنا املسلم ا واملقبولة وليست من عقائدنا، كما ينبغي أن ال ينحتوا 

ا مبا يثبت من آيات القرآن املتواترة معاين القرآن الكرمي من عندهم. جيب أن يفسرو
واألحاديث الصحيحة فقط، ومهما كان القساوسة مسموحا هلم أن يتحرروا من 
كل قيد عند ترمجة اإلجنيل لكننا لسنا متحررين. وينبغي أن يتذكروا أن التفسري 
بالرأي يف ديننا معصيةٌ عظيمة، فحني يريدون أن يفسروا القرآن الكرمي فيجب أن 

ناقضه، ال تعارضه وترى من القرآن الكرمي وتشرحه وال تفسريهم اآليات األخ تؤيد
باإلضافة إىل ذلك جيب أن يكون هناك حديث  .ألن القرآن يفسر بعضه بعضا

مفسرا لذلك التفسري، ألن النيب املقدس  �صحيح مرفوع متصل إىل رسول اهللا 
اين القرآن الكرمي. باختصار هذا هو الكامل الذي نزل عليه القرآن الكرمي هو أعلم مبع

الطريق األمت واألكمل لتفسري القرآن الكرمي، لكن إذا مل يتوفر أي حديث صحيح 
مرفوع متصل فأدىن استدالل أن تفسر آية من آيات القرآن الكرمي يف ضوء اآليات 

  البينات األخرى. 
ني فمرفوض وباطل أما إذا فسر أحد حبسب ظنه ورأيه دون االلتزام ذين الشرط

متاما، فلو التزم القس عماد الدين هذا الطريق ملا هلك نفسه وملا تسبب يف هالك 
  اآلخرين. 

أما النصيحة الثانية إذا استمع إليها السادة القساوسة فهي أن جيتنبوا االعتراض الذي 
الذي قد ال يكون اعتراض  - يرد على كتبهم املقدسة أيضا. فمثال من أكرب اعتراضام

بإذن من اهللا  �مداره احلروب اليت خاضها النيب  �على نبينا  - أكرب منه يف نظرهم
على التوايل  ١٣ملدة  �ن مارسوا أنواع االضطهاد على النيب ضد أولئك الكفار الذي

يف مكة، وآذَوه بكل طريقة، واختذوا كل طريق ممكن لالعتداء عليه وأخريا قرروا 
ملغادرة مكة مع أصحابه لكنهم مع ذلك مل يرتدعوا والحقوه  �اغتياله فاضطُر النيب 

كانوا قد بقُوا يف مكة من  ونالوا نصيبا من كل أنواع اإلساءة والتكذيب، والذين
الضعفاء فبدأوا يؤذوم ويعذبوم عذابا شديدا، فاستحقوا يف نظر اهللا تعاىل بسبب 
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شي كنهيا الل الكهـ دهاري واملنشي اندرمن املراد وغريهم وأن املن
آبادي وليكهرام البيشاوري من اآلريني قد اختذوا هذا املنهج حصرا؛ أن 
يقدموا االفتراءات الباطلة والروايات عدمية األصل والقصص اخلرافية دفاعا 
                                                                                                                                   

 هذا العذاب حبسب سنة اهللا القدمية، كما استحقت نـزل عليهم عذابم أن ياعتداءا
كذيب تلك الشعوب الذين ساندوا أهل مكة واألقوام اليت أوصلت أمر اإليذاء والتأهل 

منتهاه، وبقوم منعوا اإلسالم من االنتشار. فإن الذين رفعوا السيوف ضد اإلسالم قد 
أُهلكوا بالسيوف حصرا بسبب شرورهم واعتداءام، فاالعتراض على هذه احلروب 

وأنبياء بين إسرائيل اآلخرين اليت قُتل فيها مئات اآلالف  �وتناسي حروب موسى 
يق األمانة أم الشر واخليانة وإثارة الفنت بدون حق؟ وردا من الرضع. فهل ذلك من طر

تتسم مبنتهى اللني  �على هذا االعتراض يقول السادة النصارى إن حروب النيب 
والرفق، حيث كان يطلَق سراح ارم عند اعتناق اإلسالم ومل يكن الرضع يقتلون، 

مل تكن كنائس النصارى واليهود وال النساء واملسنون وال الرهبان وال املسافرون، كما 
تهدم، بينما أجاز األنبياء اإلسرائيليون كل هذه األمور حىت قُتل قرابة ثالثة مائة ألف 
رضيع، ففي نظر حضرات القساوسة تستحق حروب اإلسالم بسبب هذا الرفق 

واألنبياء  �االعتراض خللوها من القسوة اليت وجدت يف حروب موسى 
خرين. فلو وجدت القسوة نفسها يف هذه احلروب أيضا لقبلوا أا هي اإلسرائيليني اآل

األخرى من اهللا يف احلقيقة! فاآلن جيدر بكل عاقل أن يتأمل هل هذا اجلواب ناتج عن 
اإلميان مع أم بأنفسهم يقولون إن اهللا رمحة وأن عقوبته ال ختلو من الرمحة! مث حني 

تربت من اهللا، فلماذا وألي سبب ال تعترب على قسوا واع �قُبلت حروب موسى 
هذه احلروب اليت تتسم دوما بعطر الرمحة اإلهلية؟ وإن الذين يؤمنون بأن  �من اهللا 

متزيق الرضع إربا أمام عيون أمهام وأن ضرب األمهات بكل قسوة أمام أوالدهن 
تحمل املرء املظامل أوال كان بأمر من اهللا، ملاذا ال يعتربون احلروب اليت يشترط فيها أن ي

  مث يرد على الظامل هي من اهللا. منه
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عن االعتراضات اليت ترد عليهم حبق. لكن الذنب احلقيقي يف ذلك يقع 
لقساوسة حصرا؛ ألن اهلندوس وإن كانوا قد أبدوا محاسا كبريا على عاتق ا

لتعصبهم الذايت وحقْدهم إال أم مل تسنح هلم فرصةُ االطالع على كتب 
اإلسالم مباشرة جلهلهم وقلة كفاءم، فوجدوا االقتباس من كتب 
النصارى غنيمة هلم. باختصار إن هؤالء كلَّهم وجدوا اال للتحرر 

وأوصلوا االفتراءات إىل منتهاها، وجرحوا قلوب أهل اإلسالم واإلباحية 
خلبثهم الذايت  �بغري حق ودون أي مربر، وكثريون منهم بهتوا نبينا 

وشقاوم الفطرية؛ حىت إم لكمال اخلبث والنجاسة اليت فُطروا عليها، قد 
بارتكاب الزنا. فلو مل يكن املسلمون  سيد املعصومنياموا بكذم احملض 

الغيورون مراعي قوانني حكومتهم احملسنة لردوا على هؤالء األشرار الذين 
ا يناسب وقاحتهم. لكن النجباء مينعهم مب - بلغوا من االفتراء هذا احلد- 

احترام القوانني احلكومية دوما، وإن اللطمة اليت كان ينبغي أن يتلقاها 
دهم األيسر بعد تلقيها على األمين، نتلقاها حنن املسلمون النصارى على خ

من القساوسة واآلريني الذين أثاروهم، جراء طاعتنا للحكومة. فنحن 
نتمسك بكل هذا احللم والصفح احتراما ملنن حكومتنا احملسنة، وسوف 

بفضله ا  �اليت متعنا اهللا  -نستمر يف ذلك، ألن الشكر على هذه املنن
واجب علينا. وإذا  - السيخ حكم هذه احلكومة احملسنة بعد زوالعلى يد 

تناسى أحدنا تلك النعم اليت متتع ا املسلمون بواسطة هذه احلكومة حىت 
حلظة واحدة فستكون من وقاحته املتناهية. حنن نؤكد أن نفوسنا وأموالنا 



                  �������������������������������������א�
�����א� � �١٠٢� 

فداء وستبقى فداء لنصح احلكومة اإلجنليزية، وحنن ندعو لتقدمها 
دهارها يف الغيب. وصحيح أن من ألطاف احلكومة أن كل مواطن واز

حائز على حرية لنشر دينه، لكن إذا تأملنا فسنجد أن املسلمني وحدهم 
ميكن أن ينتفعوا من هذه احلرية على وجه الكمال، وإن مل ينتفعوا عن عمد 
فذلك من شقاوم. وسبب ذلك أن ألطاف احلكومة تشمل كل شعب 

متنع أحدهم من نشر مبادئه، إال أن األديان اليت ال تتمتع ومواطن، إذ مل 
هي من صنع اإلنسان فقط، وهي  معتقداابقوة الصدق والقدرة و

ال صص واألساطري مضحكة لدرجة حني يستمع أي باحث إىل هذه الق
يقدر على منع نفسه من الضحك. وأىن لوعاظ هذه األديان أن يرسخوا 

عند إلقاء الوعظ، وكيف يقدر أي قسيس مؤمن  هذه األمور يف القلوب
بألوهية املسيح على أن يصرف املرء عن اإلميان بإله حقيقي أرفع من املوت 
والتعرض للمصائب واالعتقال على أيدي األعداء مث الصلب، الذي امسه 
اجلاليل يشرق على كل صفحة من قانون الطبيعة؟ لقد مسعت شخصيا من 

على انفراد أم حني يلقون الوعظ يف األسواق  بعض النصارى املنصفني
ويدعون الناس إىل ألوهية املسيح، فيتعرضون أثناء احلديث أحيانا النفعال 
يصيب قلوم بسبب عجز املسيح واضطراره، فيغرقون يف الندم واخلجل. 
باختصار أىن ملتخذ البشر إهلا أن يلقي وعظا، وكيف يقدر على أن يري يف 

عظمة ذلك اإلله القادر الذي ال خيرج عن  ز ضعيف منوذجإنسان عاج
سلطته أي ذرة يف األرض وال يف السماء، والذي إلظهار جالله تشرق 
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الشمس وتنبت األرض أزهارا من أنواع شىت؟ كذلك مىت يقدر آري على 
إلقاء الوعظ، إذ هل يستطيع أن يقول أمام املثقفني العقالء إن مجيع 

وقدراا ظهرت تلقائيا وهي خالقة نفسها، وإن وجودها األرواح وقواها 
وبقاءها غري مرتبط بأي سند؟ أو هل ميكن أن يقول إن تعليم الفيدا رائع 
حبيث ميكن للمتزوجات ذوات األزواج األحياء أن يضاجعن غريهم رغبة 
يف األوالد؟ لقد علمنا مؤخرا حني سأل بعض أفراد مجاعتنا أحد اآلريني 

النيوك أو أحد البانديتات يف السوق حيث كان الناس الكثريون عن حقيقة 
موجودين، فخجِل ذلك اآلري أو البانديت وقال خافضا صوته تعالوا 
نتكلم حول ذلك يف الداخل، ألن الناس هنا يضحكون. فمن البني اآلن أن 
 هم هذه العقائدضمري عهم الشخصي على هذا النحو، حيث يردالذين وض

وال يقبلها، فمىت يسعهم إلقاء الوعظ يف اآلخرين؟ هلذا ينبغي أن  واألعمال
يشكر املسلمون للحكومة إذ أم الوحيدون الذين ينتفعون من هذا 

سكون ندوسي لكنه ت الروبيات ميالقانون، أما القساوسة فبإنفاق مئا
أخريا بعد الفحص والتقصي يعود إىل املسلمني، أو يعيش فيهم طماعا. 

نشتكي جرياننا املعارضني واملؤذين يف أمر آخر أيضا. وإذا مل نلفت  وإننا
انتباه حكومتنا احملسنة العطوفة إىل هذا األمر فمن نلفت انتباهه؟ وهي أن 
معارضينا الدينيني جيرحون قلوبنا استنادا إىل الروايات اليت ال أصل هلا 

أبدا وإمنا هي مفتريات والقصص الباطلة اليت مل ترِد يف كُتبنا املسلَّم ا 
ويسبونه بناء على أمور ال  �املنافقني، ويسيئون إىل سيدنا وموالنا النيب 
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يوجد هلا أي أثر يف كتبنا املوثوق ا. فما الذي جيرح قلوبنا أكثر من 
بالزنا  -  �عزمهم على أن يتهموا سيدنا وموالنا حممدا املصطفى 

الذي نؤمن بعد  - تريات باطلة وارتكاب الفاحشة استنادا إىل بضع مف
حتقيق كامل بأنه سيد املعصومني ورئيس املقدسني الذين خرجوا من بطن 
امرأة ونؤمن بأنه خامت األنبياء ألن مجيع النبوات والقداسات والكماالت 
قد ختمت عليه. ويف هذه احلالة ال يتوقف الظلم عند إيذاء قلوبنا بغري حق 

يف بلد هذه احلكومة حمبة العدل، ويساء إىل  � ويسب نبينا .ودومنا سبب
هذا الدين املقدس بأساليب شنيعة وقذرة، بل من الظلم أيضا أن اجلهود 
تبذل جلعل أمرٍ حق وصادق حمض ملتبسا وغامضا وتضعيفه استنادا إىل 
ركام البذاءات، فلو قضى بعض املسئولني احلكوميني رفيعي املستوى يومني 

 السؤال من معارضينا املذكورين أمام أحد منتخب منا عن أو ثالثة أيام يف
سبب هذه التهم الباطلة، فسوف يدرك احلكام العباقرة فورا كم يظلم 

 - الذين هم رعية وفية للحكومة اإلجنليزية  - هؤالء الناس أهلَ اإلسالم
بسبب هذه التهم اليت مل يثبتوها. فنحن نتقدم ذا الطلب املتواضع إىل 

ا السامية مبنتهى األدب أن تتذكر حكومتنا احملسنة تلك املنن اليت حكومتن
أسدتها إلينا حىت اآلن، أن حتسن إىل نفوسنا وشرفنا وقلوبنا الكسرية، بأن 
تسن قانونا أو تصدر مرسوما أن املناظرات واادالت واملباحثات اليت 

من املسلمني حتدث مستقبال يف أمور الدين جيب أن تراعي فيها كل أمة 
  والنصارى واآلريني وغريهم التمسك بأمرين حتما. 
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أوال: أن جيتنب كل معترض إثارةَ أي اعتراض يرِد على كتابه ) ١(
اإلهلامي أيضا أو الكتب اليت يؤمن بأا إهلامية، أي إن األمر الذي يعترض 

  عليه يوجد يف كتبه أيضا. 
أي فريق ضمن إعالن  إذا كانت أمساء بعض الكتب قد نشرت من) ٢(

مطبوع يفيد بأن هذه الكتب حصرا يف احلقيقة مسلَّم ا ومقبولة عنده 
فيجب أن ال خيرج املعترض عنها، وأن كل اعتراض يريد أن يثريه ضد 
ذلك الدين ينبغي أن يثريه بناء على ما ورد يف تلك الكتب، وال يذكر بتاتا 

ة للكتب املسلم ا واملقبولة. كتابا مل يرد ذكره يف تلك القائمة املنشور
يف عقوبات  ٢٩٨وإذا خالف هذا القانونَ فيستحق فورا عقوبة البند رقم 

اهلند. ونلتمس من احلكومة السامية أن تصدره يف إعالن منشور أو 
تدرك أن إصدار هذا القانون ال يتضمن تفرسة مرسوم. وإن حكومتنا امل

ل أمة على حد سواء، وتكمن مراعاة أي أمة دون غريها، بل سيؤثر يف ك
يف إصدار على هذا القانون بركات ال حصر هلا إذ تنفتح ا طرق األمن 

اعات واخلصومات السخيفة نـزوالعافية لعامة اخللق، وختتفي مئات ال
والعراكات ويؤدي يف اية املطاف إىل التصاحل وانعدام الشرور والفنت اليت 

فاسد كل يوم، وإن قلمنا الذي يسيل هي أصل كل بغي ومترد، وتذكي امل
 كل حني وآن ملدح هذه احلكومة السامية والثناء عليها سيجد عند سن

يشرق  -لتفضيل حكومتنا على غريها  - هذا القانون موضوعا واسعا 
كالشمس، وإن مل حيدث ذلك فاهللا أعلم إىل أين يئول مآلُ هذه 
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خبصوص  ٢٩٨أن البند زاعات اليومية والشجارات السخيفة. صحيح ـالن
اإلساءة موجود يف العقوبات، لكنه قبل حسم هذه األمور سخيف وعبث 

  وعدمي اجلدوى، وإن اخلونة جيدون فيه ملجأ واسعا.
 -من أجل اهللا  - مث نقول عودا إىل الفرق املعارضة لنا أن يقبلوا هم أيضا

ا مل يتحقق هذا هذا التدبري الذي ال يؤدي إال إىل السالم والعافية، أما إذ
النظام الرائع، فباإلضافة إىل ظهور مفاسد وفنت أخرى، سيظل الصدق يقتل، 
ولن تؤدي مساعي الصادقني والصاحلني إىل أي هدف نبيل، كما أن وقت 
احلكومة أيضا سيضيع دون مربر بسبب النـزاع يف الشعب، هلذا نعرض 

مجيعا ونذكِّركم أن عليكم األمور املذكورة ونصدر هذا اإلشعار بأمسائكم 
 كتبنا املسلم واملعترف ا اليت نعتقد فيها واليت نثق ا هي كالتايل:  

القرآن الكرمي، لكن ال يغينب عن البال أننا ال نقبل وال نسلِّم مبعىن  أوال:
ألي آية قرآنية إال ما شهدت عليه اآليات األخرى من القرآن الكرمي، ألن 

ى إذا مل جند تلك املرتبة اليقينية من آيات أخر القرآن يفسر بعضه بعضا، مث
دقيقة ومؤكدة، فيشترط أن يدعم ذلك  للقرآن الكرمي للعثور على معان

املعىن حديث صحيح مرفوع متصل. باختصار إن التفسري بالرأي ال جيوز 
يف ديننا إطالقا، فمن الالزم على كل معترض أال خيالف هذا الطريق عند 

  إثارة أي اعتراض. 
ها صحيح البخاري، إذ إن أولُ ،الكتب األخرى اليت نسلِّم ا :وثانيا

مجيع األحاديث الواردة فيه اليت ال ختالف القرآن الكرمي تعترب حجة لنا، 
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وثانيها صحيح مسلم، ونؤمن به بشرط أن ال خيالف القرآن الكرمي 
التالية: صحيح  وصحيح البخاري، وحتتل املرتبة الثالثة كتب احلديث

الترمذي وابن ماجة واملوطأ والنسائي وأبو داود والدارقطين، ونؤمن 
بأحاديثها بشرط أن ال ختالف القرآنَ الكرمي والصحيحني. فهذه هي 
كُتب ديننا وهذه الشروط لنا للعمل ا. واآلن مننعكم مبوجب القانون 

ألن اإلنصاف من االعتراضات اليت ترد مثيالا على كتبكم وأديانكم، 
الذي هو أساس القانون ال يعد هذه التصرفات صحيحة النية، ومننعكم 
أيضا من االعتراضات اليت ليس بناؤها على هذه الكتب والشروط اليت 
ذكرناها يف اإلعالن. ألن هذه العملية أيضا تنايف البحث عن احلق، فمن 

ون من احملتم على كل معترض أن يتقيد ذه الكتب والشروط. فسيك
الضروري ملن أراد أن يكتب الرد على أي من كتبنا أو ينشر ردا إعالنا، 

يا أن يتمسك ذه الشروط وال هأو أراد أن يناظرنا يف جملس شف
خيالفها، أي ينبغي أن ميتنع عن االعتراض على أمور هي موجودة يف 

 اإلهلامية أيضا. وأن ال يثريوا اعتراضا بعيدا عن تلك الكتبه كتب
والشروط اليت نشرناها يف اإلعالن. باختصار ينبغي أن ال يذكروا لنا 
أبدا الروايات اخلرافية والقصص اليت ال أصل هلا متجاوزين الطريق 
املذكور آنفا، وال ينشروها. كما قد ارتكب هذه اخليانات قبل هذا 

 كتابيه "حتفة اإلسالم" و"نتيجة اهلندوسي اندرمن املراد آبادي يف
م" وغريمها مث قام ذه التصرفات اخلبيثة املدعو ليكهرام سالاإل
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البيشاوري الغيب احملض وعدمي العلم يف كتابه "تكذيب الرباهني 
األمحدية" وكتيبه "جهاد اإلسالم" وكذلك ارتكب هذه األعمالَ الوقحة 
القس عماد الدين يف كتبه والقس اكرداس يف كتيباته وصفدر علي 

ارام ليخدعوا الناس، وخبداعهم العنيف الشديد قد ألقَوا وغريه يف عب
عاملا يف القذارة والوحل. وإن مل تكفّوا عن دأبكم وطبعكم اخلوان حىت 
بعد صدور هذا اإلشعار، فانظروا أنا ننبهكم بقوة أن تصرفكم هذا 
سيعد اآلن خمالفا للنية الصحيحة وسيعترب إساءة وإيذاء فحسب. ويف 

احملكمة ونطلب منها تدارك بسيكون من حقنا أن نستغيث  هذه احلالة
 ٢٩٨هذا االفتراء واإلساءة واإليذاء، ونطالب باعتقالكم مبوجب البند 

يف عقوبات اهلند ونستصدر العقوبة لكم مبقتضى القانون، ألنه بعد 
صدور هذا اإلشعار لن تستطيعوا االعتذار بأن ما قمتم به كان بعدم 

كم من ذلك صاحلةً، ومن حقكم أنتم مجيعا أيضا أن العلم أو كانت نيت
تنشروا إعالنا يضم كتبكم املسلَّم واملعترف ا، وبعد ذلك إذا مل 

بإعالنكم وأثار اعتراضا ال يكون  - عند اعتراضه  - يتمسك أي مسلم 
مبنيا على تلك الكتب اليت نشرمت أمساءها يف اإلعالن بأا مقبولة 

ر يوجد يف تعاليم اإلسالم أيضا فال شك أن لديكم، أو اعترض على أم
املسلم أيضا سيستحق بعد صدور إعالنكم العقوبةَ ذلك املعترض 

أدناه ندرج نفسه الذي نريد أن نستفيد منه، اآلن  ٢٩٨مبوجب البند 
  .والسالم ،تواقيع أصحاب هذا اإلشعار وأختامهم
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  قاديان
، �املهدي واملسيح املوعود مريزا غالم أمحد  ١إمام األنام حضرة

حضرة املولوي احلاج احلافظ احلكيم نور الدين البهريوي مث القادياين، 
حضرة املولوي سيد حممد أحسن األمروهي، املولوي احلكيم فضل دين 
البهريوي، الصاحبزاده حممد سراج احلق مجايل نعماين القادياين السرساوي 

اب الدهلوي القادياين حاليا، الصاحبزاده افتخار أمحد سابقًا، سيد ناصر نو
املولوي احلاج احلافظ أمحد  ،اللدهيانوي القادياين، الصاحبزاده منظور حممد

املولوي نور احلسن الروايل، املنشي حممد خان من كبورله،  ،اهللا خان
قاضي ضياء الدين القاضيكويت حمافظة غوجرانواله، شيخ عبد الرحيم 

معسكر سيالكوت،  ١٤اجلديد، رئيس احلراس سابقا يف كتيبة رقم املسلم 
املولوي قطب الدين البدوملهوي، مفيت فضل الرمحن املدرس يف جامون، 

سواران بنجال، املنشي  ١٢ منشي" يف كتيبة رقم املنشي جالل الدين "مري
غالم حممد اخلطاط األمرتسري، املولوي فيض أمحد اجلهلمي، مريزا 

الطالب يف صف مساعدي األطباء اجلراحني كلية الطب يعقوب بيك 
بالهور، مريزا أيوب بيك الطالب يف البكالوريوس الكلية احلكومية 
بالهور، شري حممد خان طالب بكلوريا يف الهور، شيخ غالم حميي الدين 
بائع الكتب يف جهلم، مرزا إمساعيل القادياين، بابو غالم رسول مدير حمطة 

حمافظة راولبندي، شيخ عبد اهللا السنوري حمدد األراضي  القطار سابقا يف
                                                           

 . (املترجم)�يبدو أن هذه القائمة قد أعدها أحد صحابة املسيح املوعود  ١
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الزراعية، شيخ حامد علي القادياين، املنشي تاج الدين الكاتب يف مكتب 
فحص السكة احلديدية بالهور، املنشي نيب خبش املوظف، شيخ عبد 

شيخ مسيح اهللا الشاهجهانبوري، احلاج وريام  ،شيخ عبد العزيز ،الرمحن
قبول حسن ديره إمساعيل خان، سيد حممد كبري اخلوشايب، سيد م

   .الدهلوي، شيخ شهاب الدين
 سيالكوت

 ،املولوي احلكيم أبو يوسف حممد مبارك علي ،املولوي عبد الكرمي
املنشي غالم قادر فصيح الزعيم مالك مطبعة البنجاب، سيد حامد شاه 

التاجر سيد أمري  ،شيخ موىل خبش ،"أهلمد معافيات"، سيد حممود شاه
ميان عطا حممد  ،علي شاه املوظف يف شرطة دسكه، ميان شادي خان

  .املراقب، غالم حيدر خان نائب املفتش يف نارووال، عبد العزيز
  ريه حمافظة شاه بور

شيخ فضل إهلي ضابط شرف، شيخ غالم نيب نائب رئيس البلدية، ميان  
شودهري  ،غالم حممد املشرف على القنوات على مستوى احملافظة، بري تشن

احلافظ دل أمحد حامل شهادة البكالوريوس نائب العميد يف مدرسة 
حكومية، املولوي غل حممد املدرس يف مدرسة حكومية، بابو غالم جيالين 

س يف مدرسة بند دادن خان، شيخ نذير حممد املهندس يف مديرية املدر
الغابات، شيخ علي حممد املدرس اإلجنليزية يف مدرسة حكومية، شيخ عبد 
العزيز حامل شهادة الثانوية، شيخ حممد مبارك كاتب الطلبات، ملك مسند 
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خان كاتب الطلبات، سيد الل شاه كاتب الطلبات، قاضي غالم شاه تاجر 
 نة، قاضي موىل خبش املشرف على عدة قرى ومفوض بلدية شنيوت،األحص

احلكيم عالء الدين الشيخبوري، سردار حممد جراغ خان زعيم ساهيوال 
صاحب الكرسي من الدرجة األوىل وصاحب العقار الضخم عرب األجيال 

خمدوم حممد  ،وعضو احملكمة وعضو جملس احملافظة، خمدوم حممد صديق
ميان إله خبش خمتار قرية جهول بور، بابو حممد إسحاق املراقب،  ،عثمان

قاضي سيد إمام شاه كاتب الطلبات، راجه كرم داد خان املشرف على عدة 
قرى ملك وال، راجه حممد خان املشرف على عدة قرى من قرية أمحد 
خان، راجه خان املشرف على عدة قرى جيون وال، راجه حممد حيات 

عدة قرى، ميان عامل دين املشرف على عدة قرى منتاس، خان املشرف على 
ميان شيخ صدر الدين براتشه مفوض البلدية واجلايب، املنشي حممد بناه تاجر 
اجللود واجلايب، سيد ستار شاه اجلايب يف علي بور، سيد إمام شاه املشرف 
على عدة قرى واجلايب يف علي بور، بري لقمان شاه خمتار القرية، شيخ عامل 
دين حمدد األراضي الزراعية، بابو غالم حممد املختار وسكرتري، سيد زمان 

مفيت حممد حسني  ،شاه كاتب الطلبات، عباس خان رت، مفيت إهلي خبش
املدرس يف املدرسة، احلكيم فضل أمحد طبيب حكومي، املولوي علي حممد 
روايل، املولوي حممد ياسني دهدي، شيخ دين حممد موظف يف مديرية 

لري، شيخ حممد أمني اللواء السابق يف جيش سفرمينا أمري وايل كابول، ا
شيخ سراج الدين براجه التاجر يف كابول، ميان شيخ حممد خبش تلوار 
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الشنيويت، ملك غالم حممد خان راجر، ملك دوست حممد خان خمتار قرية 
خان ادر ملك  ،ولوال، ميان رحيم خبش الوكيل العام مللك حاكم خان

 ،سن خان خمتار راجر، ملك جالل خان خمتار جهاوا، ملك جوايا خانح
شوهدري حممد خبش خمتار بندي كوت، شوهدري بريو خمتار بندي كوت، 
شيخ صدر الدين القريشي واملختار شوهدري ويل داد جهانيواله، ميان غل 
حممد خمتار ملك شري حممد "خان ادر"، شوهدري غالم حممد خمتار ائر، 

هدري زياده املختار، شوهدري هادو املختار، شيخ إله خبش زعيم شو
شيخبور، سلطان عارب خان املشرف على عدة قرى كتها، ملك شري حممد 

ميان غالم  ،اخوند ميان خدا خبش ،ولد سلطان مقرب، املولوي عبد الكرمي
ميان حممد رفيق مدرس يف مدرسة اينجلو سنسكرت، شيخ حممد  ،حسني

البناء  ،البناء قمر الدين ،البناء إمساعيل ،البناء قطب الدينحسن الكاتب، 
املولوي  ،احلكيم أمحد دين،مستر حممد إسالم ،البناء نور أمحد ،غالم نيب

حممد عبد الرمحن طالب الثانوية،  ،سردار حممد ابن أخ املولوي نور الدين
درسة ريه، ميان املولوي أمحد دين مدرس اللغة العربية يف م ،ميان عامل دين

خادم حسني املدرس يف مدرسة اجنلو سنسكرت ريه،احلكيم شيخ قادر 
بابو إمام الدين املشرف الفرعي، حممد  ،خبش األمحد آبادي، ميان جنم الدين

حيات مصمم اخلرائط، ميان حممد صديق حمدد األراضي الزراعية، املولوي 
احلكيم املولوي شري حممد عامل دين القريشي، ميان كامل الدين القريشي، 

  هجن، ميان شري علي طالب الثانوية، املولوي نظام الدين املدرس.
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  الهور 
الكلية اإلسالمية،  ،شوهدري نيب خبش حامل شهادة البكالوريوس
احملاضر يف الكلية  ،خواجه كمال الدين حامل شهادة البكالوريوس

اإلسالمية. خواجه ضياء الدين احلائز على شهادة البكالوريوس احملاضر يف 
الكلية اإلسالمية. مري عبد الواحد احلائز على شهادة البكالوريوس احملاضر 
يف الكلية اإلسالمية. املنشي عبد اهللا احلائز على شهادة البكالوريوس 

لوي فضل كرمي احلائز على شهادة احملاضر يف الكلية اإلسالمية. املو
احلائز على  ،البكالوريوس احملاضر يف الكلية اإلسالمية. املولوي حممد علي

شهادة املاجستري احملاضر يف الكلية اإلسالمية. املنشي سعد الدين خان 
حامل شهادة البكالوريوس، حممد أيوب يب او ايل، شوهدري سردار خان 

لبنجاب، املولوي أمحد موظف يف احملاسب املوظف يف احملاسب العام يف ا
العام يف البنجاب، سيد خورشيد انور موظف يف احملاسب العام يف 
البنجاب، املنشي رحيم خبش موظف يف احملاسب العام يف البنجاب، مرزا 
حمبوب بيك موظف يف احملاسب العام يف البنجاب. ميان حفيظ اهللا مدرس 

ن احملاضر يف كلية اولبور، املولوي عمر يف كلية احلقوق، املنشي حممد الدي
الدين احلائز على شهادة املاجستري مدرسة منوذجية مركزية، شيخ عبد 
القادر اجلائز على شهادة البكالوريوس نائب حمرر جريدة "أخبار 
البنجاب"، غالم حسني احلائز على شهادة البكالوريوس مدير املدرسة يف 

  تله جنج.
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  ديدية الهور من مكتب فحص السكة احل
خليفه حممد  ،حافظ فضل أمحد ،غالم حسني ،حممد علي ،موىل خبش

 ،حممد يوسف ،نظام الدين ،فضل الدين ،املنشي غالم حممد ،شريف
  .١معراج الدين

  مكتب تصليح القاطرات بالهور
عبد الرمحن الكاتب، علم الدين الكاتب، بوتا خان الكاتب، خدا خبش 

ب، شهاب الدين الكاتب، وزير شاه الكاتب، الكاتب، جيالين خبش الكات
  . ٢مري أمري شاه الكاتب

  بالبنجاب مكتب احملاسب العام
حممد علي  ،غالم حممد الكاتب، املنشي نظام الدين الكاتب، صدر الدين

الكاتب، املنشي أمحد دين الكاتب، خوشدل جنابت اهللا الكاتب، اهللا خبش 
  الكاتب، حممد ياسني الكاتب، نوازش علي الكاتب، مري مرياث علي الكاتب.

  طالب كلية التدريب بالهور
حممد  ،سيد فرزند علي ،سراج احلق ،حممد نواز خان ،اهللا داد خان

هذه  .كرم دين ،خورشيد عامل ،رمحت اهللا ،صدر دين ،خدا خبش ،تقي
  امسا لكنين أكتفي ذا العدد بإجياز. ٥١القائمة تضم 

                                                           
  . منه٢١مجايل لألمساء من هذا املكتب العدد اإل ١
 ١٠٠٠وإن األمساء من الهور أكثر من  ٣٢ هو هذا املكتبعدد املوقعني من  ٢

 اسم، وكتبت قليال منها خشية اإلطالة. منه
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  جتار الهور
شيخ حممد رفيع واإلخوة جتار أناركلي، حافظ حممد حسني التاجر، 

شيخ نيب خبش التاجر مدير احملل الكشمريي، رمضان  ،املدير حممد رفيع
 تاجر مومباي هاوس، شيخ قادر خان والشركاء أناركلي، شيخ رمحت اهللا

خبش تاجر أناركلي، احلاج كرمي خبش تاجر أناركلي، نواب حممد إبراهيم 
مالك شركة الصابون الغربية، احلاج عبد الرحيم وحممد يعقوب من جتار 
أناركلي، شيخ نصري الدين حممد يعقوب مالك دركت املقيم حاليا يف 

شركة تري للبخار، شيخ غالم الهور أناركلي، غالم حميي الدين مالك 
حسني، غالم حيدر مالكان شركة وكتر للثياب الهور، سيتهـ غالم علي 
أنار كلي، شيخ حممد عيدو تاجر أنار كلي، حسن علي إمساعيل جي تاجر 

  أناركلي، شيخ حممد عارف، حممد إسحاق تاجرا أناركلي. 
زعيم الدكتور كلن خان طبيب أسنان أناركلي، خليفة رجب الدين ال

حممد جتو تاجر احلرير، شيخ حممد عامل مدير احملل  - وتاجر األرز الهور
الغجرايت أناركلي، شيخ أمحد خبش تاجر اجللود يف أناركلي، احلاج شيخ 
رمحت اهللا أناركلي، شيخ حممد صديق مدير شركة الصابون الغربية، شيخ 

  حمبوب خبش التاجر أناركلي.
  أئمة مساجد الهور

يار إمام مسجد طالئي، املولوي غالم حسني إمام مسجد املولوي حممد 
 ،عبد اللطيف ،مفيت فصيح الدين ،حممد علي ،غميت، احلافظ غالم علي
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املولوي عنايت اهللا إمام مسجد  ،املولوي جواهر علي ،حافظ اهللا دتا
أناركلي القدمية، املولوي حسام الدين حارة ستهان، املولوي نور الدين 

إمام غالم حممد ابن املولوي فتح  ،إمام مسجد ستهان، خليفة إمام الدين
 ،املولوي أمحد دين ،حممد إمام مسجد سوق لوهاري، إمام حممد عامل

  .حممود إمام غالم ،املولوي حافظ وزير حممد
  زعماء الهور

دكتور عبد الرحيم سوق غميت، ماستر شري حممد مدرسة الفنون، أمحد 
رضا خان زعيم رامبور وارد الهور حاليا، مري تقي مدرس مدرسة ايج 
سن، املنشي كرم إهلي مكتب القنوات، حممد لطيف خان نائب املفتش، 

ائط مكتب احلاج عبد احلكيم خان املتعهد، ميان فريد خبش مصمم اخلر
القنوات "منطقة شناب"، ميان شنن دين بنك البنجاب الهور، نواب الدين 
 ايت دروازه، املنشي مريان خبش احملاسب يف مديرية الري مصمم اخلرائط
ايت دروازه، كرمي خبش مسئول حكومي املزارع ايت دروازه، حممد 

الكاتب يف  إبراهيم خان املراقب موظف عند أمري كابول، خورشيد عامل
احملكمة العليا البنجاب، نصري الدين مصمم اخلرائط، جالل الدين مصمم 
اخلرائط، حسني خبش مصمم اخلرائط، مريان خبش مصمم اخلرائط، أمحد 
خبش مصمم اخلرائط، مفيت غالم حيدر صاحب مستودع ر شناب، شيخ 

عة للكلية كرمي الدين املتقاعد، ماستر غالم نيب مدير مدرسة متوسطة، التاب
اإلسالمية، ماستر كرمي خان املسئول عن كتب دراسية ابتدائية، عبد 
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 ،الشكور خان موظف يف مكتب املفوض املايل البنجاب، بري حممد عثمان
ملك هريا الصراف حارة ككى زئي، إهلي خبش تاجر احلرير زقاق 
اجلراحني، ميان جنن دين الكاتب الرئيس مكتب حركة املرور الهور، 

إسالم الدين الكاتب يف مكتب حركة املرور الهور، ميان سيف  ميان
الدين مكتب حركة املرور الهور، احلافظ عبد العزيز مصمم اخلرائط 
مكتب رئيس املهندسني بالسكة احلديدية، املنشي نور إهلي نائب املشرف 

احلكيم مبارك دين ايت دروازه، مرزا فدا حسني الكاتب  حمافظة الهور،
السكة احلديدية، عبد الرمحن املراقب على مستوى احملافظة، عبد يف مكتب 

شاه دين مدير مطبعة "بنجاب أبزرور"، حممود علي خان مصمم  ،الطيف
اخلرائط مكتب السكرتارية العامة حكومة البنجاب، حممد فضل علي 
الوكيل املفوضي والوكيل بالعمولة، سعادت علي خان نائب مدير ملكتب 

خلمر بدون رخصة بالهور، املنشي كرم إهلي مهتم مدرسة مكافحة إعداد ا
أنور  ،نصرت اإلسالم، موىل خبش مالك مطبعة نيوالئل، شيخ غالب الدين

علي املتقاعد، خواجة عزيز الدين تاجر األرز، جالل الدين اجلايب، بابو 
فدا علي  ،عيد حممد مصمم اخلرائط مكتب املفوض املايل، عبد اهللا خان

كتب الري، شيخ غالب دين وكيل احملكمة، ميان مهتاب الكاتب يف م
دكتور غالم علي ايل امي ايس، مرزا الالدين املشرف على األعمال العامة، 

أمان اهللا بيك املتقاعد، املنشي حممد أمري الدين صاحب احملل الكبري، املنشي 
 احلاج حممد عبد الصمد مفوض البلدية واملقاول بالهور. ،خري الدين
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  آباد حمافظة غوجرانوالهوزير 
مولوي عنايت اهللا مدرس مدرسة مانانواله، قاضي سيد حممد "ذمه 
دار" واجلايب كوت قاضي، قاضي سراج الدين خمتار كوت قاضي، 
املولوي وزير حممد مدرس العربية والفارسية، شيخ غالم قادر تاجر 

اجر اجللود، املنشي نيب خبش مدرس مدرسة الكنيسة، شيخ حممد حيات ت
الكتب، بابو فضل دين الكاتب، شيخ بري حممد التاجر، غالم رسول 
مصمم اخلرائط، ميان شيخ حممد دين كاتب يف البلدية، ميان شيخ نياز 

شيخ دين حممد املقاول، املنشي جنم  ،أمحد التاجر،احلكيم سلطان علي
 ،الدين بائع الصكوك، ميان عمر خبش تاجر اخلشب، سيد أكرب علي شاه

ماستر عنايت اهللا مدرسة  ،تح دين التاجر، شيخ أمحد جانشيخ ف
الكنيسة، شيخ إله خبش تاجر احلديد، احلافظ غالب خان مفرز الربيد 

  السفري، قاضي حممد يوسف اجلايب.
 جامون

خليفة نور الدين تاجر الكتب، املولوي حممد صادق مدرس الفارسية 
الالهوري حامل شهادة يف املدرسة الثانوية، خواجه مجال الدين 

 ،البكالوريوس مدير املدرسة الثانوية، حممد شاه املقاول، البناء حممد عمر
البناء حممد دين موظف يف القطار أمحد بور، احلافظ حممد دين املقاول 
خلياطة زي الشرطة، ميان اهللا دتا تاجر اجللود، شيخ حممد الدين تاجر 

  . دتااجللود، املنشي نيب خبش التاجر، اهللا
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  خوشاب حمافظة شاه بور بنجاب
املولوي فضل  ،سيد حيدر شاه ،قريشي بلند خان ،مولوي حبيب شاه

املولوي غالم  ،املولوي غالم أمحد كهبكى، املولوي فتح دين ،الدين خان
قريشي جوائي  ،أمحد املشرف على عدة قرى وزعيم، سيد عبد ايد شاه

ري رنغ شاه القريشي، بري مجال الدين أري عامل خان مفوض البلدية، ب ،خان
سيد  ،سيد ستار شاه ،قريشي، املولوي دين حممد قريشي، سيد راجه شاه

  سيد عامل شاه عبد ايد. ،جالل شاه
  جورياين حمافظة رهتك

وزير حممد خان مدير مدرسة جورياين، عبد الصمد خان رئيس 
حمافظة كريانواله، أياز احلراس، حممد إمساعيل خان املساعد يف املستشفى 

حممد خان نائب مدرس كبريور حمافظة غجرات البنجاب، أمري خان 
كاتب يف البلدية، عطا حممد خان املشرف على عدة قرى وعضو جملس 
احملافظة، شاه حممد خان التاجر، عمده خان مدرس يف مدرسة متوسطة 

اب، كتيبة البنج ٣ادرجره، سردار خان رئيس احلراس سلوتري رقم 
كرمي خبش تاجر األحصنة، قاضي سيد حممود احلسن القادري، قاضي 

عنايت خان "مجعدار"، حممد سعيد  ،سيد رمحت علي شاه ،عزيز احلسن
حممد  ،خان تاجر األحصنة، عبد اللطيف خان التاجر، قاضي حممد يعقوب

التاجر خدا خبش  ،التاجر عبد الصمد ،يعقوب خان التاجر، عبد املناف
يف والية غواليار، إهلي خبش سوار املتقاعد، غالم دين خان تاجر  املتقاعد
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منظور أمحد تاجر األحصنة.  ،دكتور حممد ظهري الدين خانالاألحصنة، 
نياز أمحد تاجر األحصنة، عطا حممد خان تاجر األحصنة، نياز حممد خان 
تاجر األحصنة، سردار خان تاجر األحصنة، عبد اهللا خان تاجر األحصنة، 

  مد حسن خان تاجر األحصنة، عبد الرزاق خان تاجر األحصنةحم
  جهلم

 ،املنشي حممد نواب خان رئيس مديرية جهلم، املولوي برهان الدين
ميان عبد اهللا خان أخو رئيس مديرية جهلم، شيخ غالم حميي الدين كاتب 

املولوي غالم علي الرهتاسي نائب  ،الطلبات، املولوي حافظ حممد قاري
دوبست، املولوي غالب دين مدرس رهتاس، اَهللا دتا نائب املشرف بن

حارس مكتب املشرف جهنغ، حممد أمني تاجر الكتب، املولوي خان 
  ملك، شيخ غالم نيب تاجر راولبندي ساكن كهوتيان، شيخ إبراهيم جهلم.

  إله اباد
شيخ عبد الغين منضد احلروف يف املطبعة، سيد رمضان علي ضابط 

سيد دلدار علي  ،سيد فرزند حسني ،يد جيون عليالشرطة إله آباد، س
املفتش املساعد، سيد إحسان علي املزارع مبهروند، سيد اهتمام علي 
ضابط الشرطة املتقاعد، شيخ أمري علي املتقاعد، عبد الغين ضابط الشرطة 
املتقاعد، سيد منصب علي طبيب حارة كتره، شيخ نعمت اهللا ضابط 

فتش الشرطة، حممد أمحد خان ضابط الشرطة الشرطة، شيخ غالم حممد م
املتقاعد، حممد عبد الرمحن خان أيضا، سيد نياز علي بدايوين حارة دوندي 
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القريشي أكرب  ،بور حال حمرر ملك رياست رام بور، قاضي أحسن الدين
شيخ حرمت علي الكراري حارة  ،آبادي شرطة إله آباد، احلاج جنف علي

حممد تاجر اجلونبوري حاليا إله آباد،  باران دري، خدا خبش ولد غوث
  حسيين خان حارة كتره، سعد اهللا خان حارة كتره. ،شيخ أكرب علي

   أنباله
بابو حممد املوظف احلكومي يف مكتب ر، ميان حممد إمساعيل مصمم 

  اخلرائط.
  كبورله  

املنشي أرورا  �املنشي ظفر أمحد كاتب الطلبات، ميان روشن دين املقاول
مصمم اخلرائط يف احملكمة، املنشي عبد الرمحن احملرر العام، قاضي شيخ 

ميان حبيب  ،املنشي فياض علي حمرر كتيبة رقم أول، حسو خان ،أمحد
الرمحن مالك وخمتار موضع حاجي بور، ميان سردار خان كورت رئيس 

ر" موضع احلراس "كتيبة امبرييل سروس"، املولوي حممد حسني "كهيوت دا
اجو أرائني، احلكيم سيد مهتاب علي "أهلمد نظامت"، بشري أمحد 

  الشرطي.
  قصور

شيخ أمني الدين مفوض البلدية، مرزا فضل بيك احملامي، احلكيم فتح 
الدكتور بورا خان الطبيب اجلراح املساعد، املولوي فضل حق  ،حممد

  مدرس مدرسة إسالمية، ميان حسني خان مقاول املدرسة.
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  لدهيانة
املنشي رحيم خبش عضو جلنة البلدية يف لدهيانة، املنشي عبد احلق 
لدهيانة، شيخ شهاب الدين لدهيانة، املنشي إبراهيم التاجر، قاضي 
خواجه علي مقاول العربات، شهزاده عبد ايد حمله إقبال غنج، 
املولوي نور حممد مانغت، تاج حممد الكاتب جلنة البلدية، كرم إهلي 

طي، مرزا احلكيم رمحت اهللا تاجر الكتب، سيد عنايت علي شاه الشر
  حارة صوفيان.

  بشاور
مولوي غالم حسن أمني السجل، بابو إله خبش اجلهلمي املوظف يف مكتب 
أعمال اجليش معسكر كوه جرات منطقه بشاور، شيخ عبد الرحيم حارة 

  كوتله فيلبانان، أمحد جان ولد حممد كمال حمله نو.
  بتاله

املنشي عبد العزيز املعروف نيب خبش خمتار وعضو جملس البلدية، بابو 
ميان حممد أكرب تاجر  ،علي حممد مالك مطبع شعله نور، ميان حممد أمني

  اخلشب.
  بتياله

دكتور عبد احلكيم خان الطبيب اجلراح العام معسكر بتياله، شيخ ال
حافظ عظيم  املولوي ،املنشي حممد حسني املرادآبادي، شيخ عبيد اهللا

  املولوي حممد يوسف السنوري. ،خبش
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  ةمتفرق اتدبل
دكتور عبد الشكور سرسه حمافظة حصار، املولوي غالم إمام عزيز ال

حممد إبراهيم مهندس جيج  ،الواعظني مين بور بلد أسام، املنشي زين الدين
بوكلي كايل جوكي مومباي، سيد تفضل حسني رئيس املديرية شكوه 
آباد حمافظة مني بوري، املنشي عبد العزيز حمرر مكتب الري مجن غريب 
دهلي، سيتهـ عبد الرمحن حاجي اهللا ركها تاجر ساجن كمبين مدراس، 

لوي حسن سيتهـ حممد صاحل مدراس، سيتهـ علي حممد بنجلور، املو
علي واعظ إسالم اغلبور والية ار، املولوي أنوار حسني خان رئيس 
شاه آباد حمافظة هردوئي، شيخ املولوي حسني عرب مياين حمدث وبال 
املولوي حممد بشري وبال سابق مهتم مدارس يف الوالية املذكورة، أبو 

الشحن يف احلبيب حمبوب أمحد مدرس مدرسة ملتان، بابو إله خبش موظف 
حمطة القطار لور، املنشي حممد فضل حق الوكيل ساكن سرساوه حمافظة 

املولوي عبد اهللا ملتان اندرون باك دروازه،  ،مريـ، ميان عبد الواسع
سيد خصلت علي شاه نائب املفتش يف دنغه حمافظة غجرات، بابو غالم 

علي  حميي الدين موظف الشحن يف حمطة القطار لور، شوهدري رستم
نائب املفتش غورداسبور، املولوي سيد حممد عسكري خان رئيس مديرية 
كـتره حمافظة إله آباد، املولوي مري مردان علي حماسب حكومي نظام 
حيدر آباد، املولوي سيد ظهور علي احملامي حيدر آباد دكن، شيخ يوسف 
علي زعيم نشام حمافظة حصار ضابط شرطة والية جيند، مرزا حممد أمني 
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بيك رئيس الوجي والية كهتريي منطقه جي بور، خليفة رشيد الدين 
دكتور جكروته، املولوي مجال دين سيد واال حمافظة منتغمري، املولوي ال

عبد اهللا تها شريكا حمافظة منتغمري، احلاج سيد عبد اهلادي املشرف 
حمافظة  املساعد حمافظة مشله، مريزا نياز بيك رئيس إدارة قنوات احملافظة يف

ملتان، املنشي أمحد جان مدرس غوجرانواله، غالم جيالين مدرس جهرونوه، 
املولوي وزير الدين مدرس مدرسة يف والية نادون، املولوي حاكم شاه 
مدرس مدرسة والية نادون، أمانت خان كاتب الطلبات، املولوي عبد 

حمافظة  احلكيم آصف قرية دهاروار منطقة مومباي، املولوي حممد أفضل كله
غجرات البنجاب، املولوي حممد أكرم كله حمافظة غجرات البنجاب، املولوي 
حممد شريف كله حمافظة غجرات البنجاب، املولوي نظام الدين رنغ بور 
حمافظة جهنغ، حافظ نور أمحد التاجر لدهيانة، املولوي سيد تلطف حسني 

صدر أنباله،  التاجر الدهلوي رتاج حبش، خان حممد عبد الرحيم موس باتر
فضل حسني بلدة جهابو حمافظة جبنور، حافظ إمام الدين إمام مسجد 
كبورله، البناء جاين كبورله، حافظ حممد علي إمام مسجد كبورله، ميان 

  حممد املزارع، بوت كبورله، املولوي صادق حسني أتاوه.
   أمرتسر

شيخ يعقوب علي حمرر جريدة فريوز، ميان عطاء اهللا تاجر النحاس، ميان 
قطب الدين تاجر النحاس، املولوي قاضي سيد أمري حسني مدرس املدرسة 
اإلسالمية، املولوي غالم حممد خمتار احملكمة واملشرف على مطبع روزبازار، 
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ان فريوز حافظ عبد الرمحن موظف يف مديرية املال مبكتب نائب املفوض، مي

الدين التاجر ومالك جريدة فريوز، ميان علي حممد مدرس امي يب مدرسة، 

املولوي نياز علي خان التاجر مالك مطبع وكيل بنجاب، شيخ كرم إهلي 

الشرطي، ميان أسد اهللا تاجر احلرير، ميان غالم رسول املقاول، البناء كرمي 

تاجر  ان نور الدينمي ،احلكيم رحيم خبش ميان خري الدين املقاول، ،خبش

 ،ميان حبيب اهللا خان ،احلرير، حممد غالم قادر املقاول، املراقب فضل الدين

ميان خري الدين التاجر، حافظ أمحد التاجر، ميان حممد عبد اهللا تاجر 

 الشاالت، ميان نتهو شاه صاحب زاوية لوبو كي مديرية أجناله.

  هوشياربور وجالندهر

احلكومي يف مديرية الري منتغمري من سكان أمري املؤمنني املوظف 

هوشيار بور، أمحد جان أمني مديرية الري ساكن نندا جور حمافظة هوشيار 

شيخ رمحت علي بائع الكتب، شيخ مهر علي  ،بور، احلكيم غالم رسول

الزعيم األكرب هوشياربور، شيخ جان حممد عضو جملس البلدية، شيخ حممد 

فيض حممد  ،ومية الهور، البناء حممد صديقخبش الطالب يف الكلية احلك

موظف يف مكتب الربقية هوشيار بور، حممد حيات خان كاتب الطلبات، 

حسني خبش املقاول جالندهر، حميي الدين الكاتب الربيدي هوشيار 

شيخ رمحت علي تاجر الكتب، عبد العلي زعيم  ،بور،احلكيم غالم رسول

، سيد حمبوب عامل املشرف على جالندهر، شيخ حممد خبش كاتب الطلبات

عدة قرى جالندهر، حممد وزير علي زعيم جالندهر، شيخ شادي التاجر، 
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فضل الدين التاجر، شيخ عمر خبش كاتب الوقائع، شيخ حممد خبش التاجر، 

رمحت علي كاتب مديرية الربيد، بري  ،املولوي عبد الكرمي ،بركت علي

م الدين تاجر اجللود، كرم إهلي خبش التاجر، مشس الدين تاجر اجللود، إما

خدا خبش  ،التاجر، اهللا يار التاجر، جراغ الدين التاجر، احلاج خليل اهللا

سيد  ،حممد علي خمتار القرية، سيد مهتاب علي ،التاجر، سيد رستم علي

سندي شاه احلسين اجلشيت، املنشي علي جوهر خان األرز مدير مكتب 

د حممد املنشي الفاضل مدرس نواب عمر خبش خمتار احملكمة، سي - الربيد

حممد خبش خان قارئ امللفات، ويل أمحد خان  ،شيخ نور أمحد ،خان

املوظف يف احملكمة، سيد أمري الدين الناسخ، حممد عامل خان املوظف يف 

احملكمة، حممد جوهر املوظف يف احملكمة سابقا املتقاعد حاليا، 

قاضي دوست حممد حاكم املتقاعداحلكيم إبراهيم قرية شاه قلي، سيد 

شرف ملدينة جالندهر، نياز حممد احملامي، مرزا نواب بيك الشرطي من 

الدكتور  ،الدرجة األوىل، حممد أكرب علي خمتار القرية، سيد غالم حسني

غالم  ،سيد أمحد شاه املترجم يف مكتب املفوض، املولوي رمحت علي

صاحب السجل  حسني العميد السابق، سردار ادر حاكم شرف ومساعد

  الصغري يف احملكمة مبدينة جالندهر، حيدر خان خمتار األفغان.

  مالري كوتله

نواب حممد علي خان زعيم مالري كوتله، املولوي مرزا خدا خبش أستاذ 

  .احلكيم إله خبش ،نواب املذكور، نواب خان
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  بلدات متفرقة
املنشي عبد ايد حمرر مكاتب غورداسبور، شهامت خان كاتب 
الطلبات نادون حمافظة كاجنره، عبد الرمحن خان خمتار احملكمة، سليمان علي 
مسئول يف مفوضية جالندهر، بركت علي خان نائب رئيس املديرية، بركت 

حممد بركت علي  ،علي شاه كاتب الطلبات، املولوياحلكيم فضل حممد
الكاتب يف معسكر جالندهر، شاه دين كاتب الطلبات، حممد خبش كاتب 

ب االستئناف فتح جره، غالم رسول نائب مدرس مدرسة جبواره، غياث طل
  الدين طالب البكلوريا، رانا حممد خبش املشرف على عدة قرى هريه.

  سهارنبور وغريها
عبد احلميد سهارنبور، حممد خان سامانه والية بتياله، حممد ياسني خان 

حمافظة بور حمافظة سهارنبور، حممد عارف ساكن خمفر شرطة ون 
مظفرنغر، أمحد حسن جنجوه حمافظة سهارنبور، حممد أمري خان بتهتر 
حمافظة سهارنبور، علي حممد سهارنبور، عبد اللطيف خان حمدد األراضي 
الزراعية، فهيم الدين تاجر الكتب سهارنبور، حممد إمساعيل جملِّد الكتب يف 

سهارنبور،  والية مالري كوتله، عبد العزيز سهارنبور، أمري حسن ساكن
غالم حممد خان ساكن سهارنبور، حممد نعيم خان حاكم شرف وزعيم 
سهارنبور، إحسان احلق جنجوه حمافظة سهارنبور، حممد يوسف الزعيم 
أنصاري، رمحت اهللا خان السهارنبوري، حممد حسني التاجر، احلاج حممد 
عمر التاجر سهارنبور، أمحد بيك التاجر سهارنبور، حافظ حممد حسني 
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التاجر سهارنبور، احلاج حممد إمساعيل التاجر سهارنبور، نور أمحد التاجر 
سهارنبور، حممد إبراهيم زعيم سهارنبور، فضل رحيم زعيم سهارنبور، 
املولوي قمر الدين مدرس العربية سهارنبور، حممد زكريا ساكن 
سهارنبور، إمام علي خمتار بالس بور حمافظة سهارنبور، عالء الدين 

ور، أمحد جان سهارنبور، أمحد حسني سهارنبور، حممد ياسني سهارنب
التاجر سهارنبور، زين الدين أمحد التاجر سهارنبور، املنشي رحيم خبش 
سهارنبور، حممد إبراهيم سهارنبور، نيب خبش سهارنبور، محيد اهللا 
سهارنبور، حممد إبراهيم التاجر سهارنبور، وحيد خان أمروهه حمافظة 

كيم اهللا خان حمافظة بلند شهر، ظهور اهللا كهاتويل حمافظة احل مرادآباد،
، حسني خبش طة ون حمافظة مظفرنغر، نيب خبشمظفرنغر، إله ديا خمفر شر

خمفر شرطة ون حمافظة مظفرنغر، منظور حممد خمفر شرطة ون حمافظة 
مظفرنغر، رحيم خبش خمفر شرطة ون حمافظة مظفرنغر، حممد إمساعيل 

سهارنبور، سيد حيدر حسن سهارنبور، مناظر الدين سهارنبور، رئيس 
حممد صديق سهارنبور، حافظ نور رمضان باين بت حمافظة كرنال، حممد 

بور، حممد نبور، ذوالفقار خان التاجر سهارنعبد الرمحن سهار ،عمر الدين
إبراهيم سهارنبور، سرفراز خان ضابط الشرطة املتقاعد سهارنبور، عمر 

نبور، حافظ كرمي خبش املتقاعد سهارنبور، عبد الكرمي املتقاعد خان سهار
سهارنبور، عبد احلي وكرمي خبش سهارنبور، عالء الدين مدرس مدرسة 

  أجنمن إسالم سهارنبور ساكن نور حمل حمافظة جالندهر.
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  ملتان وعالقه ملتان

مرزا نياز بيك ساكن كالنور حمافظة غورداسبور، ألطاف حسني 

اعد ر موهال سده ين ملتان، عبد الغين املراقب املساعد ر املراقب املس

موهال سده ين ملتان، ميان حممد املقاول، حممد خبش جميتهه ر موهال 

سده ين املراقب املساعد، حمب علي مسئول يف مديرية الري ملتان، إمام 

خبش املوظف يف مديرية الري، اهللا دته مسئول يف مديرية الري ر راجباه 

هتار حمافظة ملتان، غالم اخلادم موهال ر سده ين، حممود خبش مسئول 

يف مديرية الري راجباه هتار حمافظة ملتان، نيب خبش مسئول يف مديرية 

الري "ر راجباه" هتار حمافظة ملتان، بركت علي مسئول يف مديرية الري 

رر مديرية ر راجباه هتار حمافظة ملتان، إهلي خبش اميدوار ساكن ملتان حم

الري السابق ملتان، اهللا داد مسئول يف مديرية الري ر راجباه هتار حمافظة 

  ملتان، حممد حسن خان املزارع، مهتاب خمتار موضع هتار حمافظة ملتان.

  اجناله حمافظة أمرتسر وغريهأ

دكتور حممد ياسني الطبيب البركت علي شاه أجناله حمافظة أمرتسر، 

وال حمافظة أمرتسر، إمام الدين صاحب احملل جسر  البيطري املساعد جسر

وال حمافظة أمرتسر، كرم الدين "منصرم" ساكن فتح غره حمافظة الهور، 

املولوي غالم مدرس أول جسر وال حمافظة أمرتسر، شيخ نيب خبش صاحب 

وال حمافظة أمرتسر، بلند خان رئيس نيبال حمافظة أمرتسر، حيدر جسراحملل 

حسني املسئول يف الزراعة أجناله حمافظة أمرتسر، حممد وارث حمرر 
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جسروال حمافظة أمرتسر، فضل الدين كاتب الطلبات أجناله حمافظة أمرتسر، 

علي خبش خمتار ملك بور حمافظة أمرتسر، كرمي خبش خمتار ملك بور حمافظة 

رتسر، عبد الواحد حمدد األراضي الزراعية ملك بور حمافظة أمرتسر، أم

رودي خان الضابط ملك بور حمافظة أمرتسر، بري خبش احلداد ساكن 

شيخ دالور الفالح، نيب خبش مدرس  ،لوهاركه حمافظة أمرتسر، حسن حممد

أجناله حمافظة أمرتسر، حمسن علي املدرس اجناله حمافظة أمرتسر متوطن قلعه 

وا سنغ سيالكوت، غالم دستغري نائب مدرس اجناله متوطن جسر وال، س

م حسني قاضي، قاضي غالم رسول غال ،قطب شاه ،شيخ رحيم خبش

وال حمافظة أمرتسر، كرم الدين حمدد األراضي الزراعية بنال حمافظة جسر

أمرتسر، خدا خبش نائب رئيس املديرية مده لووال حمافظة أمرتسر، غالم 

ام مسجد مده لووال حمافظة أمرتسر، عبد اهللا خان املتقاعد رسول إم

وال حمافظة أمرتسر، حممد إبراهيم لوهيان حمافظة أمرتسر، شيخ رمحت جسر

اهللا التاجر جسر وال حمافظة أمرتسر، شيخ عمر خبش ضابط شرطة عيسى 

بور حمافظة أمرتسر، بور يف حمافظة أمرتسر، خليل خان املختار األعلى عمر 

اه سوار مالك عمر بور حمافظة أمرتسر، إبراهيم خان عمر بور، فتح خان ش

عمر بور، فضل الدين املزارع عمر بور حمافظة أمرتسر، فريوز خان حصه دار 

عمر بور حمافظة أمرتسر، دين حممد اجناله حمافظة أمرتسر، ميان هريا الفالح 

نيب خبش  ،رتسركمال بور، ميان بدها التاجر الكبري من نسوكي حمافظة أم

خمتار  راجبوت مجاري حمافظة أمرتسر، اهللا داد خان ولد علي أكرب خان
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حمالنواله، قاضي إمام الدين نسوكي حمافظة أمرتسر، شوهدري إمام الدين 
منطقه أمرتسر، غالم حممد خمتار كمالبور الصغري حمافظة أمرتسر، حممد يار 

مدير مدرسة رامداس علي خمتار شهزاده حمافظة أمرتسر، مقبول حسني 
حمافظة أمرتسر، فضل حسني مسئول يف مديرية الري حلقه مجاري حمافظة 
أمرتسر، قاضي أكرب علي كاتب املستندات تربه كبري حمافظة أمرتسر، جلو 
خان خمتار أعلى تربه كبري حمافظة أمرتسر، هاشم علي كاتب املستندات تربه 

كبري حمافظة أمرتسر، صادق كبري حمافظة أمرتسر،احلكيم جوهر علي تربه 
  شاه مجياري حمافظة أمرتسر، حممد خان خمتار جسر وال حمافظة أمرتسر.

  مدن متفرقة
فتح حممد بزدار بلوج ساكن ليه حمافظة ديره إمساعيل خان، سيد ادر 
علي شاه شنيوت حمافظة جهنغ، عبد اهللا خان ليه حمافظة ديره إمساعيل خان، 

ة كشمري ساكن ريه حمافظة شاهبور، بري خبش مشس الدين جملس البلدي
موظف يف مكتب الربقية وزير آباد حمافظة غوجرانواله، موىل داد املدير 
املساعد سيالكوت، غالم جيالين التاجر سيالكوت، حممد إبراهيم التاجر 
أمرتسر، موىل خبش العميل، غالم رسول التاجر أمرتسر، اهللا خبش نائب 

، شيخ عبد اهللا القريشي جزيره مكة معظمة، حممد املفتش السابق الهور
حافظ نائب املفتش كشمري ساكن ريه حمافظة شاه بور، رحيم خبش 
مصمم اخلرائط الهور، حممد شريف املقاول هيالن حمافظة غجرات، نور 
علي التاجر بشاور، كرم الدين التاجر وزير آباد حمافظة غوجرانواله، شيخ 
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، حممد خليل التاجر، سيد غالم رسول واعظ عبد الغفار التاجر كشمري
"كشت وار" مجون، شهاب الدين املدير كشمري أرجن حمافظة راولبندي، 
عبد العزيز التاجر الكشمريي، غالم حممد التاجر الكشمريي، عبد الرحيم 
التاجر الكشمريي، عبد العزيز منشي معتقل كشمري سابقا، سيد حسن علي 

ايل بتاله حمافظة غورداسبور، احلاج حممد نور مسئول حكومي يف القسم امل
دين رئيس الوزراء السابق لراجه مجون، غالم جيالين التاجر، املدرس خدا 
خبش كشمري، حبيب اهللا تاجر الشاالت كشمري، سيد حبيب شاه جنل غالم 
حميي الدين لدهيانه، فضل إهلي املراقب املساعد، املولوي حممد حافظ اهللا 

مد دين املوظف يف مكتب املقر حلاكم كشمري، بابو دل كشمريي، بابو حم
حممد املوظف يف مكتب املقر حلاكم كشمري، مصطفى شاه خانقاه شاه 

هللا عليه، مهدان رمحت اهللا عليه، مهر صدر الدين خانقاه شاه مهدان رمحة ا
  حممد حسني سراج اإليراين، حممد حسن سراج اإليراين.  ،مهر ار شاه

*********  

هذا : باإلضافة إىل هؤالء السادة هناك كثريون قد وقّعوا على ملحوظة
هلذا قد اكتفينا  ،٤٠٠٠اإلشعار، فلو كُتبت األمساء كلها لتجاوز عددها 

  ) خشية اإلطالة. منه٧٠٤ذا القدر (
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سالم أما بعد يا مواسي دين اإل .السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته 
 مهم ١اآلن بالتماسأتقدم إليكم  ،وحميب خري األنام عليه ألف ألف سالم

  جدا 
  �وأدعو اهللا 

أن يشرح صدوركم لقبول هذا االلتماس، ويلهم قلوبكم فوائد هذا 
القصد، ألن أي أمر مهما كان رائعا ومبنيا على خري حمض ومصلحة ال 

  يتمكن اإلنسان الضعيف أبدا من إجنازه ما مل ينل القوة من اهللا إلجنازه. 
  وذلك االلتماس

نية قد كثرت يف هو أنه قد ال خيفى عليكم أن املناظرات واملباحثات الدي
هذه األيام لدرجة ال يوجد هلا نظري يف األزمنة السابقة يف التاريخ املعلوم، 
وقد كثرت يف هذا اال املؤلفات إذ قد قرأت يف أحد تقارير القساوسة 

مليون كتاب، وكذلك فإن الكتيبات اليت  ٦٠أم نشروا يف بضعة أعوام 
ات وإن مل تكن بعشرات املاليني، صدرت من أهل اإلسالم أيضا تقدر باملئ

أما الكتب اليت ألَّفها اآلريون ضد املسلمني أو النصارى وإن كانت أقلَّ 
عددا إال أا احتلت املركز األول يف كيل الشتائم واإلساءة واستخدام 

                                                           
 (الناشر) .ملحوظة: هذه الرسائل قد أرسلت إىل املسلمني للتوقيع ١
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الكلمات اجلارحة، وهذه اإلساءة وسوء السلوك يف تزايد مستمر، أنتم 
ن مبادئه سباب مقتدى أي أمة ألنه من تعلمون أن اإلسالم دين ليس م

معتقداتنا أننا نؤمن بالرسل الذين ذكرهم القرآن الكرمي كما نؤمن أيضا 
يف كل أمة، كما علِّمنا أن ال نبدي رأيا حامسا عن  خالبأن مصلحا ما  قد 

ولَا تقْف ما �: �أمر دون احلصول على علم شامل عنه. كما يقول اهللا 
بِه لَك سئُولًا لَيسم هنكَانَ ع ككُلُّ أُولَئ ادالْفُؤو رصالْبو عمإِنَّ الس لْمع	١ 

فهذه العقائد الطيبة تعصمنا من البذاءة الباطلة واالنتقاد الناجم عن 
التعصب، لكن ملا كان معارضونا بعيدين كل البعد عن طرق التقوى، 

بطبعهم القرآنَ الكرمي الذي ومتحررين وخليعي الرسن، ويبغضون كلُّهم 
جاء بعد الكل، فيميلون عاجال إىل اإلساءة والكالم الفاحش والبذاءة 
ويوظفون االفتراءات مقابل احلقائق، فخالل ثالثني سنة ماضية قد ألصقوا 

وافتروا على التعليم  �رسول اهللا  بسيدنايف كتبهم الشتائم القذرة جدا 
اإلسالمي لدرجة أقول متحديا إنكم لن جتدوا مثيلها يف الزمن املمتد على 
ثالثة عشر قرنا ماضيا، أي من صدر اإلسالم إىل يومنا هذا. وال يتوقف 
األمر عند هذا احلد فقط، بل هذا األسلوب السافل يف تزايد، هلذا يتعني 

لمني يف احلقيقة، أن ال يبقى يف على كل مسلم صادق يعد نفسه من املس
مثل هذا الوضع جالسا كالديوثني وامللحدين، بل كما يسعى حلماية شرفه 
قدر املستطاع وال يدخر أي تدبري لصيانة عرضه حني تتعرض كرامته 

                                                           

 ٣٧اإلسراء:  ١
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للهتك حسب ما يف وسعه، ويسيل آالف الروبيات كاملاء يف سبيل ذلك، 
ء أن يسعوا جاهدين حلماية مثل ذلك حري باملسلمني الصادقني النبال

الذي يرجون شفاعته وأال يتقاعسوا عن تقدمي  �شرف هذا النيب احلبيب 
  منوذج إميام. 

لعل البعض يقولون هل من الضروري أن تصدر املؤلفات الدينية من 
ستراتيجية االمتناع عن الرد على إسالم أيضا، وأنه ملاذا ال تتخذ أهل اإل

الدعوة  نشرعلى ذلك، ال يستقيم أي دين دون  كتب األعداء؟ فأقول ردا
واألمر باملعروف والنهي عن املنكر. لكننا لو افترضنا ذلك فلن يكون دين 
غري اإلسالم عرضة للمصائب؛ وهذا بسبب الشدة واالهتمام الذي يهاجم 
به السادة القساوسة واآلريون وغريهم اإلسالم ويبذلون قصارى جهودهم 

عليه، وخيدعون الناس بأنواع اخلداع املمكنة سواء  وكل مههم أن يقضوا
باسم علم الطبيعة أو علم الطب أو علم التشريح مث علم اهليئة، وقد أوصلوا 
السخرية والضحك والتحقري إىل منتهاه. ويف هذه احلالة إذا كان إخوتنا 
الكرام يكتفون بتدبري الصمت والصرب على السماع فكأن هذا الصمت 

كم لصاحل األعداء، وأنّ صمتنا سيثبت والعياذ باهللا أن كل اام مبنـزلة احل
فال  –كما نرد من سنني عدة   –هلم ثابت، وإذا رددنا عليهم ردا إلزاميا 

أحد يلتفت إليه، ويضيع وقتنا إذ تتكرر األقوال نفسها وتلقى علينا التهم 
لسان الذين ينبذون  املسيئة مرارا وتكرارا، وإال ما الذي يقدر على إجلام

احلياء واخلجل غري القانون؟ وحنن ميكن أن نتخلى عن كل املناظرات 



                  �������������������������������������א�
�����א� � �١٣٦� 

واملباحثات خطيا وشفهيا ونسكت نزوال عند رأي إخوتنا الذي يرونه 
صوابا، لكن هل ميكن هلؤالء اإلخوة النجباء أن يقدموا لنا الضمان بأم 

يني والربمهو من اهلجوم نتيجة سكوتنا سيسكتون مجيع قساوسة اهلند واآلر
املعادي؟ فإذا كانوا ال يستطيعون ذلك وال ميلكون أي تدبري آخر ملنع 
سبام وشتائمهم فلماذا يرون من احلرام أن نلجأ إىل احلكومة احملسنة 

األخرى من األخطار القادمة مم للنجدة يف هذا اال، وننقذ أمتنا واأل
  رة؟املؤكدة حدوثها يف هذه املناظرات احل

فأيها اإلخوة، ليس من التدبري احلسن أن نسمع السباب كل يوم، 
 اهلندوس جالسني يف األسواق واجلماعات ونرضى بأن يطلق الشباب

وينشروا يوميا  �املسيحية يف مجيع األزقة الشتائم البذئية على نبينا املقدس 
ومي إلفحام كتبا مسيئة. بل إن التدبري املهم اآلن أن نستنجد بالقانون احلك

أمثال هؤالء، ونستصدر ذا املوضوع قانونا موافقا للطلب الذي كُتب 
مستقال للفت انتباه احلكومة، وهو أن تجعل احلرية حمدودة يف املناظرات 
واادالت يف املستقبل بقصد رفع الفتنة والشر حبيث جيب أن يلتزم أفراد 

  وام. كل قوم عند االعتراض واالنتقاد بأمرين على الد
أن ال يعد أي فريق عند اعتراضه على فريق آخر صحيح النية إال ) ١(

إذا كان اعتراضه خيلو من أمور توجد يف عقيدته املسلَّم ا، أي ينبغي أن 
اعتراضا على دين يرِد نفسه على عقيدته أيضا، حبيث ميكن أن وجه ال ي

ن أحدا جتاوز يكون عرضة لالعتراض نفسه مثل معارِضه، وإذا ثبت أ
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ذلك، فيفهم دون اللجوء إىل حتقيقات أخرى أنه قام ذا التصرف رد 
  سوء النية وإيذاء خصمه يف أمر ديين. 

فلن يسمح أبدا ألي معترض بأن يعترض على أمر مل يرد يف ) ٢(
الكتب اليت نشرها أي فريق يف إعالن بأنه يسلِّم ذه الكتب حصرا. وإذا 

ي ذا التصرف بنية خالف ذلك أحد تصرفه مبقتضى القانون بأنه قام عد
فاسدة، فمن جرح قلب أي فريق خمالَفةً ألحد هذين األمرين أو كليهما 
وهجاه صراحة أو إشارة أو رمزا، فينبغي أن يعد جمرما يستحق العقوبة 

  من العقوبات حبسب القانون.   ٢٩٨مبوجب البند 
تصداره. فيا أيها السادة األجلة هذا هو القانون الذي ال بد من اس

ومواسي اإلسالم، تأملوا يف هذه العبارة لوجه اهللا فزينوا بتوقيعاتكم هذا 
الطلب الذي كُتب لسن هذا القانون لكي تقل اخلصومات املؤدية إىل الفنت 
 قطَع أحقادوالشرور، وترتاح احلكومةُ، ويسود األمن والسالم يف البلد وت

التصاعد. أيها اإلخوة، إن سن هذا القانون يضم بركات املواطنني من 
كثرية، ويدعم الدين احلق كثريا، ويلجم املفسدين واملفترين. هذه العملية 
ال ختالف مشيئة احلكومة، بل إن حكومتنا العبقرية بنفسها تفكر دوما يف 
مثل هذه األمور، اليت تقلل من الفنت واملفاسد يف البلد وينشغل الناس 
متحدين يف خدمة احلكومة. مث يتوقف ذا الطريق املبارك املهامجون بغري 
حق يف املستقبل ولن يتجاسر كل جاهل ومتعصب على املناظرة واادلة، 
وهذا األمر يفيد مجيع أولئك الذين يريدون إفحام البذّائني بأي تدبري. ومن 
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من افتراء  �نا مل يوقِّع على هذا احملضر امليمون الذي يصون كرامة نبي
املفترين وحيمي اإلسالم من اهلجمات اللئيمة والباطلة فإن إسالمه رديء 

م الدامس. فقد صممنا العزم على أننا كما سوف ننشر جدا وواقع يف الظال
أمساء مواسي الدين الكرمية للدعاء بإخالص مبنتهى الشوق لكي تتبني 

مع خطاب  -يبنارجولتهم وسعادم على العامة، كذلك سننشر يف كت
أمساء البخالء دنيئي الطبع الذين مل يبدوا أي مواساة وغرية  -فياض بآالم 

لصيانة شرف سيدنا وموالنا حممد املصطفى خامت األنبياء وفخر األصفياء. 
أيها اإلخوة، هل من املقبول أن جتلسوا على كراسي الشرف وتنالوا كبار 

لشتائم والسباب من كل طرف ا �األلقاب، وتطلَق على رسولنا احلبيب 
وصوب، ويساء إليه ويهان بافتراء حمض يف اخلطب واملقاالت ومتتنعوا من 
أدىن تدبري؟ كال لن ميتنع النبالء النجباء أبدا، أما خبيث الطبع الذي سيمتنع 

 فليس مسلما. 

اُهللا "ما أفرح ١لئيم قد ترك الدين من أجل الدنيا قلب "  
  العبد املتواضع خادم دين املصطفى غالم أمحد القادياين :الراقم

٢٢/٩/١٨٩٥       

                                                           
  )املترجم(ترمجة بيت فارسي.  ١



�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������א�
�����א� �١٣٩�

  إىل احلكومة للموافقةبعد التوقيعات هذا هو الطلب الذي سيرفع 
k�����Ü�ĐÛa@ @

سجلت أمساؤهم يف هذا الطلب من مسلمي اهلند الربيطانية الذين 
أن مينع املناظرات  األسفل، أُرسلَ إىل احلاكم العام للهند دام إقباله، بقصد

الدينية واملباحثات من اخلصومات غري املربرة، اليت أوشكت على إحداث 
ظ فيها التحرر الواسع خمتلف أنواع الفنت، وتؤدي إىل وضع خطر، ويالح

مي الرعية ، وبذلك ينبغي أن حيني التالينييشترط فيها الشرطو ،كالطوفان
مبنع هذا التوسع والتحرر من املساوئ اليت تتفاقم يوما بعد يوم، وتؤدي 
بالضرورة إىل حدوث العداء الشرس يف هذه األمم ورفْع القضايا. أول 

املتخالفة يف الدين  - هذين الشرطني أن متتنع كل فرقة يف اهلند الربيطانية
د من االعتراضات عليها من االعتراض على الفريق اخلصم مبا ير - والعقيدة

نفسها أيضا، أي إذا أراد أي فريق أن ينتقد فريقا آخر انتقادا يؤدي 
بالضرورة إىل اإلساءة إىل مؤسس ذلك الدين أو كتام الذي يؤمن أعضاء 
ذلك الفريق بأنه مبعوث من اهللا، فيجب أن يفرض عليه مبوجب القانون أن 

ام أو على مقتداهم. والشرط ميتنع من االعتراض على أمور توجد يف كت
الثاين: أن يمنع من االعتراض الذي ال يكون على أساس الكتب املسلَّم 
واملعترف ا عند ذلك الفريق املطبوعة أمساؤها يف قائمة منشورة علنا، 
حيث يكون قد صدر اإلعالن بأن هذه هي الكتب حصرا اليت يؤمن ا 

الطلب مجيعا نلتمس سن القانون وهي كتبه الدينية، فنحن أصحاب هذا 
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خبصوص هذين الشرطني وأن تعترب خمالفتهما جرمية. وجيب أن يعاقَب 
يف عقوبات اهلند أو أي بند  ٢٩٨مرتكبو هذه املخالفة كلُّهم مبوجب البند 

حنن رعية احلكومة  -آخر تراه احلكومة مناسبا، وإن احلاجات اليت أجربتنا
  الطلب هي كالتايل:                   على تقدمي هذا - اإلجنليزية

أوال: إن سلسلة اخلطب واملقاالت حول املناظرات الدينية قد تطورت 
كثريا، كما تصاعدت معها البذاءات واإلساءات حبيث تتكاثر هذه األحقاد 
كل يوم، وجيري ر من الكالم الفاحش والسخرية واالستهزاء بكل قوة. 

على نبيهم اجلليل وكتام املقدس الذي  وملا كان أهل اإلسالم غيورين
نالوه عن طريق نبيهم املقدس، فإن أنواع االفتراءات واملقاالت واخلطب 
الزاخرة بأنواع اخليانة، اليت يجرح ا أفراد األمم األخرى قلوبهم، 
وإساءم إىل نبيهم وكتام السماوي جيلب أملا هلم وكربا لقلوم ليس له 

، وإن مبادئ اإلسالم النبيلة متنع املسلمني من رد سالطة نظري يف العامل
 �اللسان مبثلها. فمثال حني يلصق أي معترض مة باطلة بنيب املسلمني 

ويسخر منه ويستهزئ به ويستخدم يف حقه كلمات تبلغ الشتائم أحيانا، 
فإن أهل اإلسالم ال يستطيعون أن يسيئوا مقابل ذلك إىل رسوله أو مقتداه، 

نه إذا كان ذلك الرسول من أنبياء بين إسرائيل فكل مسلم حيب ذلك أل
النيب كما حيبه فريقُه اخلصم، وذلك ألن املسلمني يؤمنون جبميع أنبياء بين 
إسرائيل، كما ال يتسرعون يف اإلساءة إىل األمم األخرى أيضا، ألم 

لك ألن األنبياء علِّموا أنه ليس هناك أي بلد عامر مل خيْلُ فيه أي مصلح، ذ
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السابقني وال سيما إذا كانوا إسرائيليني ال ميكن ألي مسلم أن يسيء 
إليهم، بل يؤمن بأنبياء بين إسرائيل إميانه بنبوة نيب آخر الزمن، فبذلك ال 
ميكنه رد الشتائم بالشتائم، إال أنه حني يتأذى كثريا فيلجأ إىل القانون 

قانون يتوقف على إثبات سوء النية وهو ويستنجد به، إال أن التدارك بال
صعب للغاية مبوجب القانون الراهن، فيخفق هذا املستغيث يف أكثر 
 احلاالت، فيتسىن للعدو املنتصر فرصةٌ أكثر لإلساءة والتحقري. إنّ من احلق
أنّ القانون ال يتضمن إىل اآلن تداركا كافيا لإلساءات إىل اإلسالم يف 

فال يتمتع بأي معيار إلثبات حق األمر  ٢٩٨البند املقاالت واخلطب. أما 
الذي ميكن أن مييز سوء النية من حسن النية جبالء. وهلذا قد بلغ عدد هذه 

عشرات املاليني! لذا  "حسن النيةـ"الكتب املسيئة اجلارحة اليت كُتبت ب
فال بد من الشروط املؤيدة النكشاف احلقيقة، واليت تعد معيارا الختبار 

ية وعدم الصحة، فذلك املعيار هو ذانك الشرطان املذكوران آنفا، صحة الن
ألنه ال شك يف أن الذي يعترض على فريق اعتراضا يرِد نفسه عليه مبوجب 
 كتبه اإلهلامية، أو يعترض على أمر ال يوجد يف الكتب اليت أَخرب الفريق

ه الدينيني بواسطة قائمة مطبوعة بأض عليه عنها خصوما حصرا املعتر
كتبه املسلَّم واملعترف ا، فيثبت بدون مراء أن املعترِض ترك صحة النية، 
ويف هذه احلالة إن املكارين واملخادعني الذين يريدون كتمان نيام السيئة 
باحليل والتأويالت، فكلها تبطل وبكل سهولة تنكشف احلقيقة األصلية 

ن هذا يشكِّل عالجا كامال على احلكام، علما أننا ال نستطيع القول بأ
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إلجلام ألْسن البذائني، لكنه مما ال شك فيه أن به ستندحض حلد كبري 
  البذاءات والتهم الباطلة. 

واحلاجة الثانية الستصدار هذا القانون أن هذا التحرر يؤدي يوما بعد يوم 
إىل فساد األخالق، فحني يسمع أحد قوال حقا ينصرف إىل التفكري كيف 

كتمانُ ذلك احلق بالكذب واالفتراء ويصيب الفريق الثاين بذلة دومنا ميكنه 
سبب. فهذا تدبري رائع لتطوير البلد يف التحضر وقول احلق ومنعه من عادة 
  البهتان، والذي به سينشأ الصالح احلقيقي يف كثري من القلوب عاجال جدا.

ر يرِد اعتراض واحلاجة الثالثة للمصادقة على هذا القانون أن ذا التحر
العقل والضمري على قانون حكومتنا احملسنة، فلما كانت هذه احلكومة 
العاقلة حائزةً على الدرجة األوىل يف أعمال اخلري كلِّها فلماذا تعرض نفسها 
هلذا االام أن يتسىن ألحد القولُ بأنه ال يوجد يف القانون نظام أحسن 

مثل هذا التحرر يقلل التصاحل  خبصوص املناظرات الدينية. فالظاهر أن
والتحاب يوما فيوما، إذ يثور كل فريق ضد غريه لدرجة يريد القضاء عليه 
إذا أمكنه، وإن أساس هذا التشتت هو عدم االعتدال يف املناظرات الدينية، 
إن احلكومة مبنـزلة املعلِّم للشعب، فإذا كان الشعب يتوحشون ضد 

ة أن ترفع تلك اهلمجية بواسطة القانون بعضهم البعض فمن واجب احلكوم
  حبكمة. 

احلاجة الرابعة أن أهل اإلسالم شعب ويفٌّ للحكومة، وإن نصحهم 
القليب هلا يف تزايد مستمر، فهم حاضرون إلطاعة احلكومة بأرواحهم 
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وأمواهلم، ويثقون بألطافها، ويعدون أي تصرف ضد مصاحل احلكومة 
القلب، ويف هذه احلالة يستحقون هم باطال، ويطيعون احلكومة بصدق 

أيضا أن تم احلكومةُ السامية باستغاثتهم األليمة، مث هذا الطلب ليس من 
نوع يستفيد به املسلمون وحدهم دون غريهم، بل كل قوم شريك يف هذه 
الفائدة. وهذا العملُ سيخلق يف البلد األمن والسالم وتقلّ القضايا، ويلجم 

دة، وكما قيل ال ينتفع به املسلمون فقط، بل يشاركهم أصحاب النية الفاس
أن يدمي ظل حكومتنا علينا  �فيه كل قوم على سواء. وأخريا ندعو اهللا 

بازدهار ويسعدها ويوفِّقنا للشكر الصادق وأن يلفت انتباه حكومتنا احملسنة 
إىل هذا الطلب الصادر بإخالص وتواضع، إذ كل توفيق يأيت بأمره 

  آمني.    وإرادته. 
  ونامللتمسـ

أهل اإلسالم رعيةُ احلكومة الذين سجلت أمساؤهم يف قائمة منفصلة 
  ٢٢/٩/١٨٩٥صادرة يف 

  طبع يف مطبعة ضياء اإلسالم بقاديان
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@Õ§a@ÞìÓë@éí‰Ła@òãbí†Ûa@ÑîÛdm@kj�@ @
كل واحد يعرف أنا ظللنا صامتني كل الصمت مقابل اآلريني سنني 

عشر عاما ذكرنا فيدا اهلندوس يف الرباهني األمحدية طويلة، فقبل أربعة 
بعد مالحظة سالطة لسان البانديت ديانند وكنهيا الل وقراءة كتبهم 
القذرة، إال أننا مل نضف يف ذلك الكتاب من عندنا شيئا إىل األمر الواقع 
املستنتج من الفيدا، لكن اإلساءة اليت قام ا ديانند يف كتابه ستيارـ 

واندرمن يف كتبه وكنهيا الل يف مؤلفاته يدركها مجيع الذين  بركاش
قرأوا هذه الكتب، وال سيما ديانند الذي ألصق يف كتابه ستيارـ 
بركاش من الشتائم والبذاءة اليت ال يرتكبها إال من ال خياف اهللا وال 
عقل له وال حياء وال تفكُّر وال تدبر. باختصار حنن كتبنا بضع 

الرباهني األمحدية عن أفكار اآلريني بعد افتراءات  صفحات فقط يف
هؤالء املعارضني السفلة، وبعد ذلك لزمنا الصمت ائيا، مع أن ليكهرام 
أظهر خبثا كثريا بطبعه اخلبيث وغريه أيضا وأساءوا كثريا إىل ديننا، إال 

احلق" اللذين مرت على  شحنةأن كتابي "الكحل لعيون اآلريني" و"
تأليفهما تسعة أعوام إمنا ألّفنامها مبجرد حتريض اآلريني وردا على 

" كان املنشي ةأسئلتهم، فالسبب األصلي لتأليف "الكحل لعيون اآلري
مرليدهر اآلري، الذي طلب مناظرة مبنتهى اإلحلاح يف موضع 

رد على ذلك  " هو يف احلقيقةةاربور. وإن "الكحل لعيون اآلريهوشي
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السؤال الذي طرحه املنشي مرليدهر على هذا العبد املتواضع يف مارس 
. مث لزمنا الصمت بعد هذين املؤلفَني وإىل اليوم منذ أربعة عشر ١٨٨٦

عاما، أو إذا حسبنا من مناظرة هوشياربور فمن تسعة أعوام صمتنا إىل 
الكتيبات القذرة  هذا اليوم. ويف هذه الفترة صدرت من اآلريني أنواع

ونشروا الكتب واجلرائد الزاخرة بالشتائم، لكننا مل نتحرك وإمنا أعرضنا 
ولزمنا الصمت، مث حني جتاوز غلو اآلريني احلدود وبلغت إساءام 

رية هذا. فإن بعض املشايخ العميان الديانة اآلمنتهاها فقد ألّفنا كتاب 
ني والنصارى متاما وينسبون الذين يتهموننا يف كل أمر ويعذرون اآلري

كل إساءة إلينا فما الذي نقول هلم وماذا نكتب يف حقهم، فقد ماتوا 
بسم البخل واحلسد وصاروا أعداء اهللا ورسوله بغضا لنا. يا أصحاب 
القلوب السوداء، من الذي علَّمكم الكذب الصريح وتسميةَ النهار ليال؟ 

هني األمحدية لكن ذلك كان بعد صحيح أننا ذكرنا الفيدا قليال يف الربا
يف كتابه ستيارـ بركاش وبعد  �أن ألصق ديانند مئات الشتائم بنبينا 

أن أساء إىل اإلسالم إساءة شنيعة، وبدأ األوالد اهلندوس يف كل زقاق 
وشارع يبصقون يف وجه اإلسالم، أفلم يكن من الواجب علينا يف ذلك 

ة الفيدا؟ ونرضي ربنا بالعمل باآلية الوقت أن منيط اللثام قليال عن حقيق
مث لزمنا الصمت إىل  ١	والَّذين إِذَا أَصابهم الْبغي هم ينتصرونَ�الكرمية 

                                                           
  ٤٠الشورى  ١
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يومنا هذا، مع أن اآلريني نشروا الكم اهلائل من الكتب الوسخة 
واجلرائد القذرة املسيئة إىل اإلسالم لدرجة لو وضعت يف مكان لصار 

. من اخلبث الباطين أم مع ادعائهم باإلسالم يعدون ظلما كومة
الذين يسيئون إىل اإلسالم منذ عدة أعوام بغري حق فتنة  - هؤالء
على حق. يا أيها الذين تصمون اسم املشيخة بعار، تأملوا قليال  - وافتراء

ماذا أمر به القرآن الكرمي، فهل جيوز أن نظل نسمع اإلساءة إىل اإلسالم 
، فقد �نتظام دوء، فهل من اإلميان أن نسكت على شتم رسول اهللا با

الحظْنا بصمت على مدى سنني طويلة ومتسكنا بأهداب الصرب، حنن 
أوذينا وصربنا بانتظام، ومع ذلك مل يرتدع أعداؤنا مسيئو الظن. وإن 

تزعمون أنا حنن قد أثَرنا النصارى واآلريني لإلساءة إىل وكنتم يف شك، 
، وإال فهؤالء املساكني سليمو الطبع وكانوا صامتني حبق اإلسالم الدين

ومل يكونوا يسبون، فتعالوا أقيموا  هويهينونإليه ومل يكونوا يسيئون 
جلسة، وإذا ثبت أن االعتداء بدر منا، وحنن استفززناهم يف البداية، وأنا 

إذا  فنحن نستحق أنواع العقوبة. أما هؤالء ابتداًءحنن شتمنا صلحاء 
ثبت ظلم أعداء اإلسالم فال بد أن يعاقَب قليال هؤالء املشايخ خبيثو 
الطبع، الذين بسبب عدائهم لنا يطرحون اإلسالم أمام السباع. إن 
حقيقة كل أمر تنكشف بعد تقصي احلقائق، فإن كنتم صادقني فأقيموا 

وس. جلسة فإذا ثبت كذبنا فلكم أن حترقوا كتبنا تأييدا للنصارى واهلند
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لكنهم لن يقيموا مثل هذه اجللسة، ألن قلوب هؤالء امللعونني قد أصاا 
. أما عنادتصدر منهم بدافع الجذام، وهم يعرفون أن هذه األمور 

فلم نستخدم أي  "قول احلق"عن باوا نانك باسم  ألَّفناهب الذي االكت
الثناء كلمة مسيئة حبق باوا احملترم بل إن كتابنا هذا زاخر مبدحنا له و

عليه، ونعد التنديد بإنسان صاحل جدير بالثناء من اخلبث احملض وطريقا 
بصدق القلب وكان من الذين  �جنسا، وإمنا رأينا فيه أنه كان فداء هللا 

  زل عليهم بركات اهللا. ـتن
  والسالم على من اتبع اهلدى

  الراقم العبد املتواضع
  غالم أمحد
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@êbjnãbi@Ší†uõaŠÔÛa@ @
فليضع القراء الكرام يف االعتبار أنه كان ال بد لنا من احملادثة يف ذكر 
الديانة املسيحية باألسلوب الذي يستخدمونه مقابلنا. احلق أن املسيحيني ال 

الذي كان يعد نفسه عبدا ونبيا فقط وكان يعترب  �يؤمنون بعيسى 
األنبياء السابقني صادقني، وكان يؤمن بصدق القلب بالنيب املقبل سيدنا 

، بل يؤمنون بشخص امسه �، وكان قد أنبأ عن بعثته �حممد املصطفى 
يسوع الذي مل يذكر يف القرآن الكرمي ويقولون بأن هذا الشخص ادعى 

األنبياء السابقني باسم املخادعني وما شاه ويقولون األلوهية وكان يذكر 
بشدة متناهية وأنبأ أيضا بأنه سيأيت  �أيضا بأنه كان يكذّب نبينا األكرم 

فإنكم تعلمون أن القرآن الكرمي ال يعلّمنا اإلميان مبثل  .بعده الكذابون فقط
لَه من دونِه فَذَلك ومن يقُلْ منهم إِني إِ�هذا الشخص، بل قال حبق أمثاله: 

نيمزِي الظَّالجن ككَذَل منهج زِيهجن	لذا مل أهتم عند ذكر يسوع  .
املسيحيني باألدب الذي جيب االهتمام به عند ذكر الصادقني. فلو مل يكن 
هذا الشخص أعمى ملا قال بأنه سيأيت بعدي الكاذبون فقط. وإذا كان 

بعض كلمايت ى األلوهية. جيب على القراء أال حيسبوا صاحلا ومؤمنا ملا ادع
تلك الكلمات حبق يسوع  بل وردت ،�عيسى موجهة إىل القاسية 

 الذي ال يوجد له أدىن أثر يف القرآن واحلديث.
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