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  أ  مقدمة الناشر
  ه  مقدمة طبعة اخلزائن الروحانية

  ٥  سبب تأليف هذا الكتاب
جلسة آريا مساج ومنوذج نبلهم، وتعليم فيداهم والرد على 

  وساوسهم
  
١٠  

القسم األول يف دحض بيان كاذب أُديل به يف تأييد الفيدا 
  وإظهار حماسنه

  
١٦  

  ٤٠  ملخص تعليم "النيوك"
اجلزء الثاين يف الرد على هجمات شنها احملاضر على القرآن 

  �الكرمي والنيب 
  
١٢٦  

  ١٦٩ مضمون املباهلة
يف بيان الغرض احلقيقي من الكتب اإلهلامية وأن القرآن الكرمي 

  أكملها
  
٢٨٥  

 ٢٩١ األديان األخرى لىاإلسالم ع يفوقبِم  
  ٣٢٣  عن احلقنصيحة مهمة للباحثني 

  ٣٢٨  خامتة الكتاب اليت فيها شهادة باوا نانك احملترم عن اإلسالم
  ٣٤٢  جدير بانتباه القراء الكرام

  ٣٤٥  هل يوجد يف العامل كتاب إهلامي؟ وإذا كان فما هو؟



  ٣٩٣  ملخص املقال
  ٤٠١  رسالة الصلح

  ٤٣٣  عن املقال �املذكرات اليت سجلها املسيح املوعود 
مضمون "رسالة راءة نشر عن عقد جلسة لقنسخة إعالن 

  الصلح"
  
٤٤٩  

  
 �   �   �  
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الروحانية اليت تشتمل على ما خطه ز الثمني تكتمل سلسلة اخلزائن ـذا الكن
مه املبارك، والبالغة ثالثة سيدنا املسيح املوعود (عليه الصالة والسالم) بقل

ن جملدا، ويضم هذا الد الثالث والعشرون كتابني اثنني، مها "ينبوع يوعشر
    .املعرفة" و"رسالة الصلح"

òÏŠÈ½a@Êìjäí@ @

يتضمن هذا الكتاب خطابا يثبت صدق اإلسالم وأفضليته على األديان كلها، 
م، دعت  ١٩٠٧ليلقى يف مؤمتر يف كانون الثاين/ يناير  �كان أعده حضرته 

إليه طائفة اهلندوس اآلريني، وادعوا أم يريدون من ممثلي كل دين أن يقدموا 
 �ءة. وخلربة حضرته مبادئ دينهم بكل حرية، ووعدوا بااللتزام بعدم اإلسا

م، فقد تردد يف قبول دعوم يف البداية ألم ال يلتزمون بوعودهم ويستغلون 
هذه االجتماعات لإلساءة إىل اإلسالم، ولكنهم تعهدوا بااللتزام، فقبل حضرته 

بعد مشورة بعض أصحابه الذين كانوا متحمسني لذلك، فأعد حضرته  �
يلقى يف املؤمتر، ولكن حدث منهم ما اخلطاب وأرسله مع بعض أصحابه ل �

كان متوقعا، فلم يلتزموا بتعهدام، وكالوا الشتائم وصنوف اإلساءات لإلسالم 
وألقوا عددا من الشبهات ضد اإلسالم. فقرر حضرته أن  �وللنيب الكرمي 

يؤلف هذا الكتاب مضمنا إياه اخلطاب، ومفندا العقيدة اهلندوسية، ومقدما 
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من قبل من أتباع  ) رمحه اهللا مؤسس طائفة السيخ الذي كانشهادة (باوا نانك
مليئة  اندوسي حول اهلندوسية والفيدا وكيف أا تعلم الشرك وأالدين اهل

باملفاسد، وأثبت أنه قد اختار اإلسالم وأسلم، وقدم األدلة من كتب السيخ 
الكتاب الرد على الشبهات اليت أثارها  �على ذلك. وقد ضمن حضرته 

، كما ضمنه يف آخره �اهلندوس يف ذلك املؤمتر ضد اإلسالم والنيب الكرمي 
لقد نشر هذا و .أيضا الرد على شبهات أثريت ضد حضرته ووحيه ونبوءاته

بأحد عشر يوما، أي يف  �الكتاب قبل وفاة املسيح املوعود 
  م.١٥/٥/١٩٠٨
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تلفة يف شبه خواقع صراع أهل األديان امل  �ود سيدنا املسيح املوعلقد ملس 
ارة اهلندية، وألنه مبعوث العناية اإلهلية هلداية اخللق يف هذا الزمان، مل يشأ أن قال

السالم بني اخلالئق، احملبة ويغادر هذا العامل الفاين قبل أن يلقي يف األرض بذرة 
بقلمه  �وهو أخر ما خط حضرته  وكتاب "رسالة الصلح" هو تلك البذرة،

املبارك. إن نظرة متأملة يف ثنايا هذه الرسالة املؤثرة يستشف منها املتأمل أا 
مواسٍ، مفعمة بالوصايا اليت تلخص جوهر املشكلة من رجلٍ رسالة وداع 

يف هذا الكتاب كيف أن  �والطريق املختصر إىل احلل، فبني حضرته 
انت السبب األبرز وراء كافة صراعات الناس، على االختالفات بني األديان ك

الرغم من أن األديان بشكل عام حتث على التراحم بني بين البشر، واإلسالم 
يف هذا اال، فيحث معتنقيه على احترام طقوس  األمثلةخصوصا يضرب أروع 

ومشاعر وكتب ومقدسي أهل األديان األخرى، مشريا إىل أن كافة مقدسي 
دامى كانوا مبعوثني من عند اهللا تعاىل هلداية خلقه، فعلى كلتا األديان الق
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الطائفتني يف اهلند أن تتعايشا باحلب والوئام، وأن على املسلمني أن ميدوا أيديهم 

  بالصلح.
من تأليف هذه الرسالة القيمة يف الرابع والعشرين من  � لقد فرغ حضرته

بيومني، وقد كان يرغب يف إلقائها  �م، أي قبل وفاته ١٩٠٨مايو أيار/ 
على مجع من عقالء اهلندوس واملسلمني احملترمني، غري أا قُرِئت بعيد وفاته 

  على مجع غفري يف قاعة جامعة البنجاب.
 كما عامر، ايد عبد الداعية نصيب من الد هذا ترمجة شرف كان لقد
من املكتب العريب عدد من اإلخوة الكرام  وإخراجه مراجعته يف أسهم

 واألساتذة األفاضل، وخنص بالذكر السيد خالد عزام، والدكتور وسام الرباقي،
 فجزاهم والسيد معتز القزق، والسيد سامح مصطفى، والسيد غسان النقيب،

   .اجلزاء أحسن اهللا
لقد بذلنا أقصى جهدنا لتكون الترمجة أقرب إىل النص األردي، ومع ذلك  

ال نربئ أنفسنا من ضعف فيها. وندعو اهللا تعاىل أن يوفقنا لبذل جهد أكرب يف 
 الطبعات القادمة لتحقيق مزيد من الدقة. 

ها ذا الد ومن أجلهندعو اهللا تعاىل أن حيقق الغاية النبيلة اليت من أجلها أُلِّف  
  ترجِم، آمني.
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هذا الد من اخلزائن الروحانية حيتوي على كتابني قيمني للمسيح املوعود 
  ، ومها: "ينبوع املعرفة" و"رسالة الصلح". �

òÏŠÈ½a@Êìjäí@ @

بأحد عشر يوما، أي يف  �نشر هذا الكتاب قبل وفاة املسيح املوعود 
م. وكان السبب وراء تأليفه أن حركة "آريا مساج" املعادية ١٥/٥/١٩٠٨

م. ووجه ١٩٠٧لإلسالم عقدت جلسة دينية يف الهور يف كانون الثاين عام 
وأتباعه بوجه خاص أن يشتركوا  �املشرفون عليها دعوة إىل املسيح املوعود 
ثبت أفضلية اإلسالم وصدقه. ووعد فيها وأن يقرأوا على احلضور مقاال ي

اآلريون أم لن يتصرفوا يف هذا االجتماع مبا جيرح مشاعر أتباع أي دين بل 
  سيبين فيه احملاضرون حماسن دينهم فقط باألدب واللباقة. 

 الصفحةمقاال هلذه املناسبة وهو منشور بدءا من  �ألّف املسيح املوعود 
بعضا من أتباعه باالشتراك يف اجللسة  �يف هذا الد. نصح  ٤٣٦ إىل ٣٧٣

واثقا بوعد اآلريني، ولكن اآلريني شنوا حبسب عادم هجمات مسيئة جدا 
على اإلسالم، وجعلوا القرآن الكرمي عرضة لالستهزاء وألصقوا بسيد املعصومني 

ما قذرة ال أصل هلا من الصحة قط.  �سيدنا خامت النبيني حممد املصطفى 
يف "ينبوع املعرفة" االعتراضات والبهتانات اليت أثارها  �ح املوعود ففند املسي

اآلريون، وأجرى إلفهامهم مقارنة بني تعاليم القرآن الكرمي وتعاليم الفيدات، 
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وبين صفات كتاب اهللا، ومزايا الدين احلي، وأثبت أفضلية اإلسالم، وقدم نفسه 
إلسالم إضافة إىل األدلة العقلية وحياة ا �منوذجا إلثبات بركات خامت النبيني 

  والنقلية. 
اجلزء األول من الكتاب يتضمن ردودا على االعتراضات، واجلزء الثاين منه 

  الذي قُرئ يف اجللسة.  �حيتوي على مقاله 
تعاليم   -باوا نانك (رمحه اهللا)  إسالمإلثبات  - �وقد قدم املسيح املوعود 

محه اهللا) نفسه، من خالل كتب السيخ املوثوق اإلسالم اليت قدمها باوا نانك (ر
  ا. 

هذا الكتاب حيتلّ مرتبة علمية عليا يف دحض الفيدات والديانة اآلرية، وإىل 
 �على اإلسالم وحببه  �جانب ذلك توحي قراءته بغرية املسيح املوعود 

  حبا صادقا.  �للنيب 
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بكل أمل وحرقة قومني كبريينِ يف  �يف هذا املقال ناشد املسيح املوعود 
خللق الصلح والتسامح بينهم، وقال أن  - اهلندوس واملسلمني -القارة اهلندية

السبب احلقيقي للكراهية والبعد االجتماعي بينهم هو االختالف الديين. مث قال 
أن اإلسالم يعلّم احترام الكبار والصلحاء املعترف م يف كل دين، واحملافظة 

شعائرهم الدينية، وقال إننا نعتقد أن "رامشندر" و"كرشنا" كانا من  على
أصفياء اهللا، وأن الفيدات كانت من اهللا تعاىل يف األصل، ولكن آفاق أتباع 
الديانة اهلندوسية احلالية ضيقة جدا فيما يتعلق باحترام األديان األخرى 

ندوس جتاه املسلمني والتسامحِ مع غري اهلندوس، وهلذا السبب ال تسامح عند اهل
يف هذا املقال  �على الرغم من عشرم وجماورم الطويلة. فقد نصح 
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اهلندوس بكل أمل ومن باب مواساة خالصة أن يعيشوا مع املسلمني باحلب 

  والوئام، ومد يد الصلح من قبل املسلمني. 
بنفسه  ينوي أن يقرأ املقال �ونظرا إىل أمهية املوضوع كان املسيح املوعود 

انتقل  �على مسامع رجال حمترمني من كال القومني يف القارة اهلندية ولكنه 
إىل رمحة اهللا بعد يومني من تأليفه، إنا هللا وإنا إليه راجعون، مث قُرئ هذا املقال 

  م. ٢١/٦/١٩٠٧يف قاعة جامعة البنجاب بتاريخ 
اركة يف اية بيده املب �امللحوظات اليت سجلها املسيح املوعود  ملحوظة:

"رسالة الصلح"، قد وردت من قبل يف "الرباهني األمحدية، اجلزء اخلامس" 
) أيضا. يتبني من قراءة تلك امللحوظات أا تتعلق ٢١(اخلزائن الروحانية، الد 

باخلامتة اليت كان حضرته ينوي كتابتها يف أربعة فصول بعد ضميمة الرباهني 
  تعلق بـ "رسالة الصلح". األمحدية اجلزء اخلامس، وال ت

  العبد املتواضع   
  سيد عبد الحي          

  
  
  
  
  
  
  
  



 ٤٠١ رسالة الصلح
 

@ @

  غالف الطبعة األوىل هلذا الكتاب

@ @
  



  رسالة الصلح ٤٠٢
  

 ترمجة غالف الطبعة األوىل
 
 

لح خيرالص  
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ألّفهـــا حجـــة اهللا ســـيدنا المســـيح الموعـــود والمهـــدي 

المعهود عليـه الصـالة والسـالم فـي يـومين أو ثالثـة أيـام        

أخيرة من حياته إلقامة الصـلح بـين ديـانتين كبيـرتين     

ــت بتـــاريخ       ــالم، وقُرئـ ــد أي الهندوســـية واإلسـ ــي الهنـ فـ

م في قاعة جامعة بنجاب الهـور فـي اجتمـاع    ٢١/٦/١٩٠٨

  مسلمين المحترمين. حاشد ضم الهندوس وال

  
  

  وطُبعت في مطبعة نولكشور بالهور
  

    



 ٤٠٣ رسالة الصلح
  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم  
  حنمده ونصلي على رسوله الكرمي 

يا إهلي القادر، يا هادي احلبيب، اهدنا الصراط الذي يصل به أهل الصدق 
والصفاء إليك، وجنّنا من السبل اليت مؤداها الشهوات أو الضغينة أو البغض أو 

  الطمع واجلشع الدنيوي فقط.
أما بعد، فيا أيها املستمعون الكرام، على الرغم من مئات االختالفات بيننا 
فإننا، مسلمني وهندوسا، نشترك يف إمياننا باهللا الذي هو خالق العامل ومالكـه،  
كذلك نشترك مجيعا يف اسم "اإلنسان"؛ أي كلّنا نسمى بشـرا. وإضـافة إىل   

نا البعض بصفتنا سكان بلد واحد. لذلك جيب علينا أن ذلك حنن جريان لبعض
نكون رفقاء بعضنا بصفاء القلب وحسن النية، وأن نواسي بعضنا يف كـروب  

  الدين والدنيا حىت يصبح بعضنا كاألعضاء لبعضنا اآلخر. 
أيها املواطنون، إن الدين الذي ليس فيه تعليم املواساة العامة لـيس دينـا،   

يست فيه عاطفة املواساة ليس إنسانا. إن إهلنا مل يجحف كذلك اإلنسان الذي ل
حبق قوم. فمثال القوى والقدرات البشرية اليت وهبها ألقوام قدمية يف اهلند قـد  
أنعم ا نفسها على العرب والفرس وأهل الشام والصني واليابـان وأوروبـا   

ه وجنومه وأمريكا أيضا. إن أرض اهللا ختدم اجلميع كالفراش، كذلك مشسه وقمر
املتأللئة الكثرية تفيد اجلميع كسراج، وختدمهم خدمات أخرى أيضا. كـذلك  

من العناصر مثل املاء والنار والتراب، وكذلك  �تستفيد األمم كلها مما خلق 
من األشياء األخرى مثل الغالل والفواكه واألدوية وغريها. هذه الصفات اإلهلية 
تعلّمنا درسا مفاده أنه جيب علينا حنن أيضا أن نتعامل مـع إخواننـا البشـر    

  باملروءة، وأال نضيق بذلك ذرعا، وال نكون ضيقي اآلفاق.



  رسالة الصلح ٤٠٤

علموا يقينا أنه لو مل حتترم إحدى الطائفتني منـا األخـالق   أيها األحبة، ا
اإلهلية، وجعلت سلوكها على عكس صفات اهللا احلسنة، هللكت تلك الطائفة 
سريعا، ولن تلقي بنفسها فقط إىل التهلكة، بل ستعرض ذريتها أيضا للـدمار.  

تخلـق  لقد ظل املتقون يف كل البالد يشهدون منذ أن خلقت الدنيا على أن ال
بصفات اهللا هو كماء احلياة للبشر. وإضافة إىل ذلك إن حياة النـاس املاديـة   

  والروحانية تتوقف على أن يتخلقوا بصفات اهللا املقدسة اليت هي منبع السالم.
الْحمد ِهللا رب �لقد استهل اهللا تعاىل القرآن الكرمي باآلية يف سورة الفاحتة: 

نيالَمكاملة واملقدسة كلها هللا تعاىل. ، أي الصفات ال�الْع  
إن كلمة "عالَـم" تشمل األقوام املختلفة والعصور املختلفة والبالد املختلفة 
كلها. احلقيقة أن يف استهالل القرآن الكرمي ذه اآلية تفنيدا لألقـوام الـذين   
جيعلون ربوبية اهللا العامة وفيوضه مقتصرة على قومهم ويزعمون كأنَّ أقوامـا  

ليسوا عباد اهللا وكأن اهللا قد نبذهم كشيء رديء بعد خلقهم أو نسيهم  آخرين
  أو كأم مل يكونوا من خملوقات اهللا، والعياذ باهللا. 

كما أن اليهود والنصارى مثال ال يزالون يزعمون أن كل األنبياء والرسل من 
أنه عند اهللا كانوا من اليهود فقط، وأن اهللا ظل ساخطا على األمم األخرى حىت 

ومع ذلك مل يأبه م شيئا، كمـا جـاء يف    ،رآهم يهيمون يف الضالل والغفلة
قال: مل أُرسل إال إىل خراف بيت إسرائيل. هنـا   �اإلجنيل أيضا أن املسيح 

نقول على سبيل االفتراض احملال أن قوله هذا الذي ينم عن آفاق ضيقة بعد ادعاء 
إله اإلسرائيلني فقط ومل يكن إله أقوام ألوهيته يثري االستغراب. فهل كان املسيح 

  أخرى حىت تفوه بكلمة أنه ال عالقة له بإصالح أمم أخرى وهدايتهم؟! 
باختصار، إن مذهب اليهود والنصارى هو أن مجيع األنبياء والرسل جاؤوا 
من ساللتهم فقط، ونزلت كتب اهللا كلها أيضا يف قـومهم. إذًا، إن سلسـلة   
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حبسب معتقدات النصارى وختم  �طعت على عيسى الوحي واإلهلام قد انق
  على إهلام اهللا. 

واآلريون أيضا متمسكون باملعتقدات نفسها، أي كما يعد اليهود والنصارى 
شرف النبوة والوحي مقتصرا على بيت إسرائيل فحسب، وينكـرون شـرف   
الوحي على األمم األخرى. فاآلريون أيضا ولسوء حظ البشر يعتنقون االعتقاد 

خترج عن حدود نفسه؛ أي أم أيضا يعتقدون بأن سلسلة وحي اهللا وإهلامه مل 
اهلند، بل قد انتخب رجال اهللا األربعة من هذا البلد، وظل الفيدا وحده ينـزل 
مرة بعد أخرى دوما، وقد خصت السنسكريتية، أي لغة الفيدا، وحدها لتكون 

  لغة اإلهلام دائما.        
بأن اهللا رب العاملني، وإال فال  ونفلباب القول: كال هذين القومني ال يؤمن

وجد سبب ألن ينشئ اهللا عالقة دائمة مع قوم معني يالحظ منـها االحنيـاز   ي
رب العاملني وليس رب اإلسرائيليني أو رب  �والتحزب بكل وضوح، مع أنه 

  اآلريني وحدهم.
الْحمد ِهللا رب �فلدحض هذه املعتقدات استهلّ اهللا القرآن الكرمي بآية: 

نيالَميات يف القرآن الكرمي أنه ليس صحيحا أن ، ووضح لنا يف عدة آ�الْع
مل يهمل أي  �األنبياء والرسل قد بعثوا يف قوم أو بلد معني فقط، بل احلق أنه 

أمة أو أي بلد. والقران الكرمي يشرح لنا بأمثلة خمتلفة أنه كما أن اهللا تعاىل ظل 
انية أيضا يريب أهل كل بلد مبا يناسبهم، كذلك متع كل بلد وقوم بالتربية الروح

فحري بالقبول  �وإِنْ من أُمة إِلَّا خلَا فيها نذير�كما يقول يف القرآن الكرمي: 
دون أدىن نقاش أن ذلك اإلله احلق والكامل الذي جيب على كل إنسان أن 
يؤمن به هو رب العاملني، وأن ربوبيته ليست خاصة بقوم دون قوم، أو بزمن 

ه، بل هو رب األمم كلها ورب األزمنة واألماكن دون آخر أو بلد دون غري
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والبالد كلها، وهو منبع الفيوض كلها، ومنه القوة كلها روحانية كانت أم 
  مادية، وبفضله تتربى كل املوجودات، وهو سند كل وجود.

إن فيض اهللا عام وحميط بكل األقوام والبالد واألزمنة لكيال يشكو قوم  
قوم كذا وكذا ومل مين علينا، أو أعطى قوم كذا كتابا  فيقولوا بأن اهللا من على

منه ليهتدوا به ولكننا ما أُعطيناه، أو ظهر بوحيه وإهلامه ومعجزاته يف زمن كذا 
وكذا ولكنه بقي خمفيا يف زمننا. فبإظهاره الفيض العام دحض االعتراضات 

ضه املادية كلها من هذا القبيل وأبدى صفاته الواسعة إذ مل حيرم قوما من فيو
  والروحانية ومل حيرم أي زمن.

إذًا، فإذا كانت هذه هي صفات ربنا فيجدر بنا أن نتأسى ا. فيا أيها 
اإلخوة املواطنون، أقدم لكم بكل أدب هذا املقال الصغري بعنوان: "رسالة 
الصلح". وأدعو بصدق القلب أن يلهمكم اهللا القادر بنفسه، ويكشف عليكم 

ال تسيئوا فهم هذه اهلدية الودية، فال حتسبوها مبنية على  سر إخالصي، حىت
  هدف معني أو رغبة نفسانية.

أيها األعزاء، إن قضية اآلخرة خافية على عامة الناس يف معظم األحيان، وال 
يكشف سر عامل العقىب إال على الذين ميوتون قبل أن ميوتوا. أما حسنات الدنيا 

  عقل بصري.  وسيئاا فيمكن أن يدركها كل
زيل كل الباليا اليت ال تكاد تزول بأية وسيلة. تال خيفى على أحد أن الوحدة 

املصاعب اليت ال تكاد تحلّ بأية خطة تنحل بالوحدة. فيستبعد من العاقل أن 
حيرم نفسه من بركات الوحدة. اهلندوس واملسلمون قومان يف هذا البلد، ومن 

يف وقت من األوقات ويخرجوا املسلمني من املستحيل أن يتحد اهلندوس مثال 
هذا البلد أو جيتمع املسلمون وينفوا اهلندوس منه، بل قد أصبح اآلن املسلمون 
واهلندوس جزءان ال يتجزآن عن بعضهما، فإذا أصيب أحدهم مبكروه 
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سيشاركه فيه اآلخر. وإذا أراد قوم أن حيقروا قوما آخرين نتيجة االعتزاز 
تهم فلن ينجو اآلخرون من وصمة احلقارة. وإذا قصر أحد بأنفسهم أو مشيخ

يف مواساة جاره سيتحمل اخلسارة هو نفسه أيضا. ومن فكّر منهما يف دمار 
اآلخر كان مثله كمثل الذي جيلس على غصن مث يقطعه. لقد أصبحتم مثقفني 
 بكم أن تتركوا الضغائن وتتقدموا يف احلب وحري بفضل اهللا تعاىل، فحري

طنتكم أن تنبذوا الفتور، واختاروا املواساة املتبادلة. إن مثل مصاعب الدنيا بف
كمثل السفر يف الصحراء، يقوم به املرء يف الصيف بنفسه ويف حر الشمس؛ 
فالجتياز هذا السبيل الصعب هناك حاجة إىل املاء البارد للوحدة املتبادلة ليطفئ 

  . هذه النار املضطرمة وينقذ من املوت عطشا
ففي هذا الوقت احلساس أدعوكم إىل الصلح الذي حيتاج إليه كال الفريقني 
بشدة. أصناف االبتالءات نازلة على العامل، إذ تقع الزالزل وااعات ومل ينته 
الطاعون أيضا. وما أخربين به اهللا هو أنه إن مل يرتدع الناس عن سوء أعماهلم 

قاسية جدا، ولن ينتهي بالء واحد إال  ومل يتوبوا من املنكرات ستحل م باليا
وسيظهر بالء آخر حىت يضيق الناس منه كثريا ويقولوا ماذا عساه أن حيـدث؟  
وكثري منهم سيصبحون كاانني عند تعرضهم لدوامة املصائب. فيا أيها اإلخوة 
املواطنون، انتبهوا قبل أن تأيت تلك األيام. فليتصاحل اهلندوس واملسلمون فيمـا  

م، والفئة من القوم الذين ارتكبوا اعتداء حيول دون الصلح فلينبذه ذلـك  بينه
  القوم، وإال فإن ذنب العداوة املتبادلة سيكون يف عنقهم.

وإذا تساءل أحد كيف ميكن أن يتم الصلح بينما االختالفات الدينية حائلة 
ـ  ات يف دونه وختلق الفُرقة بني القلوب يوما إثر يوم؟ قلت يف جوابه: االختالف

األمور الدينية مبنية على العقل واإلنصاف واألمور املشهودة عند كال اجلانبني، 
وقد أُعطي اإلنسان عقال ليختار أسلوبا ال يبعد عن العقل والعدل وال خيـالف  
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األمور احملسوسة واملشهودة. واخلالفات البسيطة ال ميكن أن حتول دون الصلح. 
صلح هو فقط ذلك الذي يهـاجم فيـه   اخلالف الذي ميكن أن حيول دون ال

  باإلساءة والتكذيب نيب مقبول أو كتاب مقبول وموحى به عند أحد. 
فمن دواعي السرور حمليب الصلح أنه يوجد يف تعليم الفيدا أجزاء من تعليم 
اإلسالم اجلامع بشكل أو بآخر. فمثال، مع أن املذهب احلديث، أي آريا مساج، 
يعتقد أنه قد ختم على اإلهلام اإلهلي بعد نزول الفيدات، إال أن املصلحني الذين 

رى والذين يوجد أتباعهم بعشرات جاؤوا يف الديانة اهلندوسية بني فترة وأخ
املاليني يف هذه البالد، قد خالفوا هذا اخلامت بإعالم تلقي اإلهلام. فعلى سبيل 
املثال إن أحد هؤالء األنبياء الذي يؤمن به الناس باحترام كبري وعظمة يف هذه 
البالد ويف البنغال وامسه سري كرشنا، قد ادعى تلقي الوحي، وأتباعه ال 

ن به ملهما فحسب، بل يعتقدونه إهلا. ولكن ما من شك يف أن "سري يؤمنو
  كرشنا" كان رسوال ومصلحا يف وقته، وقد كلّمه اهللا. 

كذلك كان من قوم اهلندوس يف هذا الزمن األخري "بابا نانك" وهو معروف 
بتقواه لدى كل شخص يف هذه البالد، وإن عدد أتباعه يف هذا البلد، الـذين  

سيخ، ال يقل عن مليوني نسمة. ولقد أعلن بابا نانك بكل وضوح يف يدعون ال
تلقي اإلهلام. وقال يف أحد املواضـع مـن    ١كتابه "جنم ساكهي" و"غرنتهـ"

"جنم ساكهي" أنه تلقى إهلاما من اهللا أن اإلسالم حق. وبناًء على ذلـك أدى  
شك أنه قـد   فريضة احلج واتبع التعاليم اإلسالمية كلها. وقد ثبت دون أدىن

ظهرت على يده الكرامات واملعجزات أيضا، وال جمال للشك أن بابا نانـك  
                                                 

كتاب "جنم ساكهي"  هو سرية بابا نانك، أما "غرنتهـ" فهو كتاب مقدس عند  ١
  السيخ. (املترجم)
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شراب حبه، وقد ولـد   �كان رجال تقيا ومصطفى. وكان ممن يسقيهم اهللا 
  .�من بني اهلندوس ليشهد فقط بأن اإلسالم من اهللا 

وة ومن رأى مقتنياته املقدسة املوجودة يف "ديره نانك" اليت شهد فيها بكل ق
وشدة بالشهادتني: "ال إله إال اهللا حممد رسول اهللا"، مث رأى مقتنياته املقدسـة  
املوجودة يف "غُرو هرسهائي" يف حمافظة "فريوز بور" مبا فيها نسخة من القرآن 
الكرمي؛ ال ميكن أن يشك أن بابا نانك احملترم كان قد علم نتيجة قلبه الطـاهر  

سرا ظل خافيا على البانديتات املـاديني.   وضمريه الطيب ومبجاهداته املقدسة
وبادعائه اإلهلام وبإراءة املعجزات والكرامات من اهللا تعاىل فند متامـا املعتقـد   
القائل بأنه ال إهلام ولن تظهر اآليات بعد الفيدا. ال شك أن وجود بابا نانـك  

ا يف احملترم كان رمحة من اهللا تعاىل للهندوس. ميكنكم أن تعدوه وليـا أخـري  
اهلندوسية أراد أن يزيل الكراهية اليت كانت يف قلوب اهلندوس جتاه اإلسـالم.  
ولكن كان من سوء حظ هذا البلد أن اهلندوسية مل تستفد من تعليم بابا نانك 
شيئا، بل آذاه البانديتات على مدحه اإلسالم يف كل مكان. لقد جـاء لعقـد   

لشديد مل يهتم أحد بتعليمه. لو الصلح بني اهلندوسية واإلسالم ولكن لألسف ا
استفاد الناس منه ومن تعاليمه املقدسة لكان اهلندوس واملسلمون كيانا واحـدا  
اليوم. يا أسفا! يثري بكائي تصور أن شخصا بارا مثله جاء إىل الدنيا ورحـل  

  منها ولكن الناس اجلهالء مل يستفيدوا من نوره شيئا. 
 وإهلامه ال ينقطع أبـدا؛ وأن اآليـات   على أية حال، قد أثبت أن وحي اهللا

الربانية تظهر دائما على أيدي عباده األصفياء، وشهد بأن عداوة اإلسالم هي 
  عداوة النور.

كذلك جربت أنا أيضا أن وحي اهللا وإهلامه مل ينقطع يف هذا الزمن قـط،  
واهللا يتكلم اليوم كما كان يتكلم يف املاضي، ويسمع اآلن أيضا كمـا كـان   
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سمع من قبل، ومل تبطل صفاته األزلية يف الزمن الراهن. ولقد أُنعـم علـي   ي
على يـدي   �بشرف مكاملة اهللا وخماطبته منذ ثالثني عاما تقريبا، وقد أظهر 

مئات اآليات اليت شهدها آالف من الناس ونشرت يف الكتب واجلرائد. وما من 
  فئة مل يشهدوا آية أو أخرى. 

بل، مع وجود هذه الشهادات املتواترة، تعلـيم اآلريـني   فكيف ميكن أن يق
الذي ينسب إىل الفيدات بغري حق حني يقولون بأن سلسلة كالم اهللا وإهلامه قد 
انقطعت بالفيدات ومل يبق بعدها إال القصص واألساطري. ويقولون متمسكني 

ن الفيدات مبعتقدام هذه بأن مجيع الكتب املوجودة يف العامل باسم كالم اهللا دو
إمنا هي افتراء الناس، والعياذ باهللا، مع أن تلك الكتب تقدم شهادة على صدقها 
أكثر من الفيدا بكثري، وإن يد نصرة اهللا وعونه حتالفها وآيات اهللا اليت تفـوق  
العادة تشهد على صدقها. فما السبب إذًا أن يعد الفيدا كـالم اهللا وال تعـد   

وجود اهللا أعمق وأخفى إىل أقصى الـدرجات،  الكتب األخرى كالمه؟ وألن 
بكتاب واحد للداللة على وجـوده،   �لذا يقتضي العقل أيضا أال يكتفي اهللا 

بل جيب أن يصطفي األنبياء من خمتلف البالد ويشرفهم بكالمه وإهلامه كـيال  
يحرم من ثروة القبول اإلنسانُ ضعيف البنيان الذي ميكن أن يتعرض للشبهات 

  سريعا.
 ميكن للعقل السليم أن يقبل أبدا أن اهللا الذي هو رب العاملني وينري ال

الشرق والغرب بشمسه، ويسقي كل بلد بنعمة أمطاره عند الضرورة دائما، 
خبيال وضيق الصدر يف التربية الروحانية، حبيث  - والعياذ باهللا -ميكن أن يكون

فقط. ال أفهم، ما قد أحب إىل األبد بلدا واحد، وشعبا واحد، ولغة واحدة 
هذا املنطق؟! وما هذه الفلسفة القائلة بأن اإلله يستطيع أن يفهم أدعية كل 
شخص وتضرعاته بلغته وال ينفر من ذلك، ولكنه يكره بشدة أن يلقي يف 
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القلوب إهلاما إال بلغة الفيدا، أي السنسكريتية؟! هذه الفلسفة أو املعرفة 
  ة مل يقدر أحد على حلها إىل اآلن. املشمولة يف الفيدا مثل معضلة مكنون

وأنا شخصيّا أرى الفيدا بريئا من أن ينشر على صفحاته مثل هذا التعلـيم  
أيضا بوصمة البخل  �الذي ال يناقض الفهم الصحيح فحسب، بل يصم اهللا 

واالحنياز. واحلق أنه عندما ميضي وقت طويل بعد نزول كتاب مـوحى بـه،   
دة من عندهم، إما بسبب جهلهم أو بسـبب  يضيف إليه أتباعه حواشي جدي

أهوائهم النفسانية سهوا أو عمدا. وألن أصحاب هذه احلواشي يكونون ذوي 
  أفكار خمتلفة، لذا تتفرع مئات املذاهب من دين واحد. 

يف املوضوع أنه كما يعتقد اآلريون أن سلسلة الوحي قد اقتصرت  الفتوال
لفيدا أي السنسكريتية هي اليت خصـت  دائما على اآلريا واهلند فقط وأن لغة ا

دائما بإنزال اإلهلام وهي لغة اإلله، كذلك يعتقد اليهود االعتقاد نفسـه عـن   
قومهم وكتبهم؛ فهم يرون أن لغة اهللا األصلية هي العربية، وأن سلسلة إهلام اهللا 
ظلت مقتصرة على بين إسرائيل وعلى بالدهم فقط، ومن ادعى كونه نبيا مـن  

  لتهم ولغتهم فيعدونه كاذبا، والعياذ باهللا.خارج سال
أليس بتوارد غريب أن كال الشعبني قد اتبعوا األسلوب نفسه يف بيـام؟!  
كذلك هناك فرق أخرى كثرية أيضا يف العامل تتمسك بالفكرة نفسـها مثـل   
اوس؛ الذين يقولون بأن أساس دينهم يعود إىل باليني السنني قبل الفيدا. يتبني 

هي اليت خصت بوحي اهللا من ذلك أن الفكرة بأن بالدهم وقومهم ولغة كتبهم 
وإهلامه، قد نشأت مبحض العناد وقلة املعلومات. وملا أتت على العامل أزمنـة  
كان جيهل فيها قوم أحوال قوم آخرين، وأهل بالد كانوا غري مطلعني متاما على 
وجود أهل بلد آخر؛ فبسبب هذا اخلطأ ظن كل قوم تلقوا من اهللا كتابـا أو  

أن كل ما كان من املفروض أن يأيت من اهللا تعـاىل  جاءهم رسول أو نيب منه 
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كهداية فهو هذا فقط، وأن قومهم وبالدهم وحدها هي اليت أُعطيت كتـاب  
  اهللا، أما بقية العامل كله فمحروم منه.

هذه الفكرة أحلقت بالعامل أضرارا كثرية، وكانت هـي بـذرة األحقـاد    
قوام. وقد مر وقت طويل مـن  والضغائن املتبادلة اليت استمرت يف النمو بني األ

الزمن ظل فيه كل قوم خمتفني عن أعني األقوام األخرى، وبقي كل بلد خمتبئـا  
وحمتجبا عن أعني أهل البالد األخرى، حىت أن العلماء يف اهلند كانوا يعتقدون 

  بأنه ليست هناك منطقة مأهولة وراء جبال اهلماليا.
الناس قليال عـن املنـاطق    وعندما رفع اهللا احلجاب، وتوسعت معلومات

املسكونة يف األرض، كانت قد ترسخت يف هذا الزمن يف قلـوب النـاس   
كالنقش يف احلجر املزايا الزائفة اليت اخترعوها من عند أنفسهم وأدخلوها يف 
معتقدام عن الكتب املوحى ا وعن أنبيائهم ورسلهم، وكان كل قوم يزعم 

دائما. وألن هذه اخلصـال واهلمجيـة    أن بالدهم هي اليت ظلت عاصمة اهللا
كانت مستولية على معظم األقوام، فكانوا يردون بالسيف على كـل مـن   
خالف التقاليد القدمية، فلم يكن بوسع أحد أن يخمد محاس األقوام كلـها  
املبين على الثناء على أنفسهم ويصلح ما راب بينهم. لقد اهتم "غومت بـوذا"  

د أن الفيدا هو كل شيء وال يوجد شيء بعده، وما ذا الصلح وما كان يعتق
كان يقر خبصوصية قوم أو بلد أو ساللة؛ أي مل يتنب املذهب القائل بأن كل 
شيء ينحصر يف الفيدا فقط وأن هذه اللغة وهذا البلد، وهؤالء الربامهة قـد  

ة بسبب سجلوا يف حمكمة اهللا إىل األبد لتلقّي اإلهلام، لذا فقد مر مبعاناة شديد
هذا اخلالف ومسي ملحدا ال دين له. كما أن مجيع الباحثني يف أوروبا وأمريكا 
الذين ال يؤمنون بألوهية املسيح وال تطمئن قلوم بأن صلب اإلله أيضا ممكن، 

  كلهم يعدون مالحدة عند القساوسة. 
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وجه إذًا، فقد عد بوذا أيضا ملحدا من هذا النوع. وكما هو دأب األشرار ب
عام فقد أُلصقت به م كثرية بغية تنفري الناس منه. فكانت النتيجة أن نفي بوذا 
من اهلند اليت كانت مسقط رأسه وربوع شبابه ووطنه، وال يـزال اهلنـدوس   

: �يستخفون وحيتقرون بشدة البوذيةَ وجناحها. ولكن حبسب قول عيسـى  
ه وفي بيته"، فقد هاجر بوذا من بلده إىل بلـد  "لَيس نبِي بِالَ كَرامة إِالَّ في وطَنِ

آخر وأحرز جناحا باهرا، وكما يقال إن ثلث العامل ينتمي إىل البوذية، ومركزها 
األصلي من حيث كثرة األتباع هو الصني واليابان وإن كانت قـد وصـلت   

  روسيا اجلنوبية وأمريكا.
كان فيها أصحاب كل  واآلن أعود إىل صلب املوضوع وأقول: العصور اليت

دين على غري دراية بوجود دين آخر، كان من الطبيعي يف عالَـم اجلهل ذلك 
أن ينحصر كل شعب يف دينهم وكتام، ولكن كانت نتيجة هـذا احلصـر   
النهائية أنه عندما اطّلع أهل بلد على بلد آخر واطّلع الناس من بالد خمتلفة على 

صدق دين بلد ديـن بلـد آخـر، ألن    دين بعضهم بعضا، تعذّر عليهم أن ي
اخلصوصيات والفضائل اليت تقررت لكل دين نتيجة املبالغات، علـى غـرار   
مبالغات الشعراء، مل تكن إزالتها مهمة سهلة. لذا شد أهل كل دين مئـزرهم  

هتاف: ليس مثلنـا   ١لتكذيب دين آخر. لقد رفع أصحاب كتاب "الدساتري"
النبوة على ساللتهم فقط، وقالوا بأن لدينـهم  أحد يف العامل، وحصروا سلسلة 

  تارخيا عتيقا جدا حبيث خيجل مؤرخو الفيدات أمامهم. 
أما ديانة العربانيني فقد أبعدت النجعة إذ عدوا بالد الشام وحدها مقام عرش 
اهللا إىل األبد، وحسب أن للصلحاء من ساللتهم فقط حقا ليرسـلوا إلصـالح   

                                                 
  كتاب الزرادشتية (املترجم) ١
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ح ظل مقتصرا على بين إسرائيل فقط، وانتهى إهلام اهللا البالد، ولكن هذا اإلصال
  ووحيه على ساللتهم فحسب، ولو هب أحد غريهم لكان كاذبا. 

كذلك انتشرت يف اهلند أيضا املعتقدات نفسها اليت انتشرت عنـد بـين    
إسرائيل. وطبقا ملعتقدام، فإن اهللا هو ملك اهلند وحدها؛ وكيفيته أنه ليست 

وجود البالد األخرى. ويعتقد دون أدىن دليل أنه منذ أن راق اإلله له أي دراية ب
جو اهلند، مل يرد قط أن يزور البالد األخرى ولو مرة ويسأل عن حال النـاس  

  املساكني الذين خلقهم مث نسيهم.
فيا أصدقائي، تفكروا يف هذا األمر باهللا عليكم، ألطبيعة البشر أن تقبل هـذه  

أن يتسع هلا أي ضمري؟! ال أفهم، أي فطنـة هـذه؟! إذ    املعتقدات؟! أو ميكن
يعتقدون بأن اهللا هو رب الكون كله ومن ناحية أخرى يقولون بأنه ختلّى عـن  
ربوبية العامل كله، وأنَّ نظر رمحته حييط قوما واحدا وبلدا واحدا ومكانا واحـدا  

  فقط. 
 املادي اجلـاري يف  فيا ذوي الفطنة، اعدلوا بأنفسكم، أتوجد يف قانون اهللا

الطبيعة شهادة على ذلك؟! وإال فكيف ميكن أن يكون قانونه الروحاين مبنيـا  
على احنياز مثله؟! لو استخدم العقل ألمكن أن تعرف كل حسنة أو سيئة مـن  
نتيجتها أيضا. فال أرى حاجة إىل بيان ماذا عسى أن تكون نتيجـة اإلسـاءة   

ني الذين يدخل يف حلقة طاعتـهم عشـرات   وكيل الشتائم ألنبياء اهللا الصاحل
ماليني الناس من كل فئة، وما هي مثرا يف اية املطاف، ألنه ما من قـوم إال  

  وقد شاهدوا شيئا من هذه النتائج. 
أيها األعزة، إن التجارب القدمية واالختبارات املتكررة قد بينت دون شائبة 

بكلمات مسيئة وسبهم سم فتاك، ال شك أن ذكر أنبياء األمم املختلفة ورسلهم 
يهلك اجلسد فحسب يف اية املطاف بل يهلك الروح ويدمر الدين والـدنيا  
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أيضا. ال ميكن لبلد أن يعيش يف أمن ووئام ما دام أهله عاكفني على البحـث  
عن عيوب زعماء األديان لدى بعضهم البعض وهتك شـرفهم. ال ميكـن أن   

ادقة قط ما دام أحدمها أو كالمها يـذكرون  يتحد هذان القومان يف وحدة ص
أنبياء غريهم أو أولياءهم أو رجال دينهم بالسوء أو بكالم بذيء. من الذي ال 
تثور غريته عند مساعه اإلساءة إىل نبيه أو مقتداه؟ واملسلمون بوجه خاص قوم 

أوىل النـاس   �ال يعتقدون أن نبيهم إله أو ابن إله، ولكنهم قوم يعدون النيب 
احتراما من بني الذين ولدم أمهام. فال يتحقق الصلح مع مسلم إال إذا ذُكر 

  نبيه املقدس عند النقاش بكلمات االحترام والتعظيم والتبجيل. 
أما حنن فال نستخدم اللغة البذيئة قط حبق أنبياء األقوام اآلخرين، بل نعتقد 

ة، وقد آمن م عشرات ماليني أنه بقدر ما جاء األنبياء يف العامل إىل أقوام خمتلف
الناس وترسخت عظمتهم وحبهم يف أي بقعة من بقاع العامل، وقد أكل الدهر 
وشرب على هذا احلب واالعتقاد؛ فهذا األمر وحده يكفي دليال على صدقهم، 
ألم لو مل يكونوا من عند اهللا ملا انتشر قبوهلم يف قلوب عشرات ماليني الناس. 

لعباده املقبولني ال يهبها لغريهم، وإذا حاول أحـد أن حيتـل   العزة اليت يهبها 
  مكانتهم يدمر سريعا ويهلك.

فمن هذا املنطلق نعتقد أن الفيدا كان من عند اهللا، وحنن حنسب امللـهمني  
املذكورين فيه صاحلني ومقدسني. مع أننا نرى أن تعاليم الفيـدا مل تـنجح يف   
حتويل أية فئة إىل عابدين حقيقيني هللا تعاىل، وما كان هلا أن تـنجح يف ذلـك   

وثان أو النار أو الشمس أو أصال. والذين يوجدون يف هذا البلد ممن يعبدون األ
يعبدون "ر الغانج" أو آالف اآلهلة غريهم، أو الذين يتبعون ديانة "جني مت" 
أو "شاكت مت"، كلهم ينسبون ديانتهم إىل الفيدا. الفيدا كتاب جممل للغاية 
حبيث ميكن لكل الطوائف أن يستخلصوا منه ما يشاؤون. ولكن حبسبما علَّمنا 
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ن إميانا قويا بأن الفيدا مل يكن من افتراء اإلنسان. ال توجـد يف  اهللا، فإننا نؤم
افتراءات اإلنسان قوة على جذب عشرات املاليني من الناس وتأسيس مجاعـة  
دائمة. مع أننا ال جند أي ذكر لعبادة احلجر يف الفيدا، ولكن تعاليم الفيدا مليئة 

وغريها. ومل ترد فيها أي  باحلث على عبادة النار واهلواء واملاء والقمر والشمس
فقرة متنع من عبادة هذه األشياء. من ذا الذي يستطيع أن يقول أن الفرق األوىل 
من اهلندوس كانت كاذبة، والفرقة اجلديدة من اآلريا هي الصادقة؟ والـذين  
يعبدون هذه األشياء متبعني الفيدا، ميلكون دليال قويا أن يف الفيدا ذكرا واضحا 

األشياء، ومل يمنع عبادا يف أي مكان. والقول بأن هذه كلها أمساء  لعبادة هذه
هللا فال يزال ادعاء مل يتم البت فيه بعد. ولو بت فيه ملا بقي سبب لرفض كبار 
البانديتات يف مدينة بنارس وغريها من املدن الكربى معتقدات اآلريا. فـرغم  

ثني سنة، هناك عدد قليل جدا اهودات املمتدة على مدى ثالثني أو مخس وثال
من اهلندوس الذين قبِلوا عقيدة اآلريا، وإن عدد اآلريني ضئيل جدا مقارنة مع 
أتباع مذهب "سناتن دهرم" وغريهم من اهلندوس، وكأم ال يستحقون الذكر 
وليس هلم تأثري ملحوظ يف فرق اهلندوس األخرى. كذلك تعليم "النيوك" الذي 

تقبله غرية اإلنسان ونباهته. وكما ذكرت قبل قليـل، ال   ينسب إىل الفيدا ال
ميكن لنا أن نقبل أنه من تعاليم الفيدا يف احلقيقة، بل إن أمانتنا تدفعنا بشدة إىل 
االعتقاد بأن مثل هذه التعاليم البد وأن تكون قد نسبت إىل الفيدا يف مرحلـة  

دا آالف السنني، لذا الحقة بسبب األهواء النفسانية. وألنه قد مضت على الفي
من احملتمل أن يكون مفسرو الفيدات يف خمتلف األزمنة قد أضافوا إىل الفيدات 
أشياء أو نقصوا منها أشياء. يكفينا دليال على صدق الفيدا أن عشرات املاليني 
من الناس يف اهلند ظلوا يعتقدون على مدى آالف السنني أن الفيدا كـالم اهللا.  

  م املفتري هذا االحترام والعزة.وال ميكن أن ينال كال



 ٤١٧ رسالة الصلح

فما دمنا نؤمن، خشيةً هللا، بأن الفيدا كالم اهللا مع كل هـذه املعضـالت،   
وحنسب أن األخطاء الواردة يف تعليمه إمنا هي أخطاء مفسريه. وما دام القرآن 
الكرمي يزخر من البداية إىل النهاية بوحدانية اهللا، ومل يعلّم يف أية آيـة عبـادة   

ال تسجدوا للشمسِ وال �: الشمس والقمر وغريمها بل قال بكلمات واضحة
نلَقَهي خوا ِهللا الَّذدجاسرِ ولْقَموإضافة إىل ذلك حتالف القـرآن الكـرمي   �ل ،

شهادة آيات اهللا القدمية واحلديثة، وإنه مرآة تري وجود اهللا تعاىل؛ فلماذا يصبح 
ها اليت نعامل ـا  هدفا ملثل هذه اهلجمات العنيفة؟ ملاذا ال نعامل املعاملة نفس

اآلريا؟ وملاذا تزرع بذرة العداوة والبغضاء يف هذا البلد؟ هل يتوقَّع أن تكـون  
نتيجة هذا التصرف حسنة؟ أمن املعاملة احلسنة يف شيء أن نرمي باحلجارة من 

  يقدم لنا الزهور؟ أو أن نرش البول على من يقدم لنا اللنب؟ 
ن يدخلوا يف هدنة كاملة من هـذا  إذا كان اهلندوس واآلريون مستعدين أل

على أنه نيب صادق من عند اهللا، ويكفّوا عن اإلساءة  �النوع، ليقبلوا رسولنا 
والتكذيب يف املستقبل، فأنا مستعد قبل غريي ألن أوقّع على معاهدة بأنين أنا 
وأفراد اجلماعة اإلسالمية األمحدية سنصدق الفيدا، ونتعهـد بـذكر الفيـدا    

هلندوس بكل احترام وحب، وإذا مل نلتزم بذلك سندفع إىل الطائفة والقديسني ا
  اهلندوسية غرامة كبرية ال تقل عن ثالمثائة ألف من الروبيات.

وإذا كان اهلندوس صادقني يف رغبتهم يف الوصول إىل تسوية معنا، فعليهم 
أن يكتبوا إقرارا مثله ويوقّعوا عليه، وجيب أن يكون مضـمونه: إننـا حنـن    

وبرسالته، ونؤمن به نبيـا ورسـوال    �دوس نؤمن بنبوة حممد املصطفى اهلن
صادقا، وسنذكره يف املستقبل باالحترام والتبجيل كما يليق مبـؤمن. وإذا مل  
نلتزم بذلك، فسندفع غرامة كبرية ال تقل عن ثالمثائة ألف من الروبيـات إىل  

فـراد اجلماعـة   مقتدى اجلماعة اإلسالمية األمحدية. وليكن معلوما أن عدد أ
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اإلسالمية األمحدية ال يقل اآلن عن أربعمائة ألف، لذا إن مجع مبلغ ثالمثائـة  
ألف من الروبيات ليس مبهمة صعبة ملثل هذا اهلدف اهلام. إن الذين ال يزالون 
خارج حظرية مجاعتنا متفرقون يف آرائهم ومشتتون يف طبائعهم وليسوا حتت 

بة عليهم، لذا ال أستطيع أن أقول أي شيء إمرة قائد واحد يعدون طاعته واج
عنهم، إذ ما زالوا حيسبونين كافرا ودجاال. ولكن إذا عقد اهلنـدوس عهـدا   
معي، فأنا متأكد أن املسلمني أيضا لن يتصرفوا بتصرف غري الئـق، ولـن   
يذكروا كتاب هذا القوم املتحضر وقديسيهم بكلمات نابية، ليتسببوا يف كيل 

. واحلق أن مثل هذه الشتائم ستنسب إىل الـذين  �كرم الشتائم للرسول األ
يرتكبون هذا السلوك. ومبا أن مثل هذا التصرف ينايف احلياء والنباهة، لذا ال 
أتوقع أن يطيلوا اللسان بعد هذه املعاهدة. ولكن ال بد من أجل تقوية املعاهدة 
أن يوقّع عليها عشرة آالف شخص من أصحاب الرأي السديد مـن كـال   

  لطرفني.ا
يا أيها األحبة، ليس هناك شيء مثل الصلح، فتعالوا نتحد بواسطة هذا العقد 
ونصبح أمة واحدة. تعلمون جيدا كم تسبب التكذيب املتبادل يف الفُرقة وكم 
تضرر البلد! فتعالوا وجربوا اآلن كم تكمن الربكات يف التصديق املتبادل! فهذا 

ثل عقد الصلح بطريق آخر كمثل تركنـا  هو الطريق األمثل للصلح، وإال إن م
الدمل الالمع على حاله وفرحنا ناظرين إىل حالته الظاهرية، مع أن بداخله قيحا 

  عفنا ونتنا وفسادا.
ال أرى حاجة إىل أن أذكر هنا أن النفاق والفساد الذي يزداد يف هـذه  

ات الدينيـة  األيام بني اهلندوس واملسلمني ال تقتصر أسباما على االختالف
وحدها، بل هناك أسباب أخرى تتعلق بالطموحات يف األمـور الدنيويـة.   
فمثال يرغب اهلندوس منذ البداية يف أن يكون هلم باع يف أمور احلكومـة  
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والدولة أو يستشاروا على األقل يف هذه األمور، وبأن تم احلكومة اهتماما 
مرموقة مثل اإلجنليز. ولقد خاصا مبطالبهم وأن يعطَوا أيضا مناصب حكومية 

أخطأ املسلمون إذ زعموا أنه لو عادت هذه املساعي بفائدة فستنفع اهلندوس 
فقط وليس املسلمني، فلم ميتنعوا عن املسامهة يف حتقيق هذا الغرض فقط، بل 
  عرقلوا طريق اهلندوس أيضا مبعارضتهم، وبالتايل تفاقمت النـزاعات بينهم.

أنا أقر بأن مثل هذه العوامل قد سامهت يف زيادة العداوة الـيت كانـت   
موجودة من قبل. ولكنين ال أستطيع أن أقبل أا هي األسباب احلقيقية هلـذه  
العداوة، وال أتفق مع رأي الذين يقولون إن اخلالفات الدينية ليست أسـاس  

  ية هي سياسية. النـزاعات بني اهلندوس واملسلمني وأنّ النـزاعات احلقيق
ميكن لكل إنسان أن يفهم بسهولة ملاذا خيـاف املسـلمون االنضـمام إىل    
صفوف اهلندوس من أجل املطالبة حبقوقهم املشروعة؟ وملاذا ظلوا يرفضون إىل 
اليوم االنضمام إىل جلنتهم "كونغرس"؟ وملاذا اتبعوا يف اية املطاف اهلنـدوس  

نفصال عنهم، وكونوا مقابلهم منظمة بعد أن أدركوا صحة منهجهم ولكن باال
  مسلمة ومل يقبلوا اشتراكهم فيها؟

أيها السادة، السبب وراء ذلك هو الدين يف احلقيقة وليس إال. لو عانق اليوم 
اهلندوس املسلمني ناطقني بكلمة الشهادة: "ال إله إال اهللا حممد رسول اهللا"، أو 

ة النار واهلواء وغريمها حبسب تعلـيم  إذا اعتنق املسلمون اهلندوسية وبدأوا عباد
الفيدا ونبذوا اإلسالم، ستختفي فجأة اخلالفات اليت تسمى اآلن باالختالفـات  

  السياسية، وكأا مل تكن موجودة أبدا.
من الواضح أن أصل األحقاد والضغائن كلها يف الواقع هو اخلالفات الدينية. 

روا، منذ عصور قدمية، وكلما تصاعدت اخلالفات الدينية نفسها ووصلت ذ
  تتسبب دائما يف سفك الدماء أارا.
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يا أيها املسلمون، ما دام اهلندوس يعدونكم أمة خمتلفة بسـبب اخلالفـات   
الدينية وتعدوم كذلك للسبب نفسه، فكيف ميكن أن ينشأ بينكم إخـالص  
متبادل ما مل يزل هذا السبب؟! غري أنه من املمكن أن يكون هنـاك تعـايش   
متبادل مؤقت ومبين على النفاق. ولكن الصفاء القليب الذي ميكن عده صـفاء  
حقيقيا لن يتحقق ما مل تقبلوا بصدق القلب أن الفيدا والقديسني املذكورين فيه 
من عند اهللا، وكذلك إذا نبذ اهلندوس أيضا ضغائنهم وصدقوا نبوة نبينا األكرم 

من أن يؤسس صلحا حقيقيا بينكم . تذكروا جيدا أن هذا املبدأ وحده يض�
وبني اهلندوس، وهذا هو املاء الذي سيغسل كل كدورة. وإذا كانت قد حلّت 
تلك الساعة اليت قدر اهللا فيها أن تتحد هاتان األمتان اللتان كانتا منفصـلتني  

  فسيشرح قلوم للهدف نفسه كما شرح صدرنا. 
اهلنـدوس باملواسـاة    ولكن من الضروري أيضا إىل جانب ذلك أن تعاملوا

الصادقة وتتخذوا األخالق احلميدة واللطف عادة لكم، وأن متتنعوا عن األعمال 
اليت قد تسبب هلم األمل، وتلك األعمال ليست من الواجبـات والفـرائض يف   

بصدق القلب وآمنوا به،  �ديننا. فلو اعترف اهلندوس بصدق رسولنا األكرم 
أيضا. اعلموا أن كل ما نعده حالال لـيس   ألمكن رفع اخلالف يف مسألة البقر

واجبا علينا أن نستهلكه أيضا حتما، فهناك أشياء كثرية نعدها حالال ولكن مل 
نستهلكها قط. علينا أن حنسن معاملتهم باملودة واإلحسان. اإلميان باهللا واحدا 
ا من أجل ما هو مهمال شريك له وصية من وصايا ديننا. فإن ترك ما ليس مهم 

ليس مما خيالف شريعة اهللا. فعد شيء ما حالال أمر، واستهالك ذلك الشيء أمر 
آخر. إن الدين يعين االمتناع عن منهيات اهللا والفرار إىل سبل مرضاته، ومعاملة 
كل خملوقاته باحلسىن واخلري واملواساة، واإلميان جبميع األنبياء والرسل األطهار 

ورهم وبأم أنبياء ومصلحون من اهللا تعاىل وعدم الذين جاؤوا إىل الدنيا يف عص
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التفريق بينهم، وخدمة البشر مجيعا. هذا هو ملخص ديننـا، ولكـن الـذين    
بكلمات بذيئة ويتهمونه بتهمٍ قذرة ظلما دون  �يذكرون نبينا حممدا املصطفى 

خوف من اهللا، وال يتورعون عن بذاءة اللسان؛ كيف ميكن أن نتصاحل معهم؟! 
احلق أقول، إننا نستطيع أن نتصاحل مع أفاعي األراضي السبخة وذئـاب  احلق و

الرباري والفلوات، ولكن من املستحيل أن نتصاحل مع الذين يشنون هجمـات  
قذرة على نبينا الذي هو أحب إلينا من أنفسنا وآبائنا. إننا ندعو اهللا تعـاىل أن  

  اإلميان. يتوفانا على اإلسالم، وال نريد أن نعمل ما يضيع به
ال أريد أن ألوم هنا طائفة معينة دومنا سبب، وال أنوي أن أجرح مشاعر 
أحد، ولكنين أقول متأوها باألسف الشديد أن اإلسالم هو دين طاهر ودين 
السالم الذي مل يهاجم أيا من زعماء الدين، والقرآن هو الكتاب اجلدير 

ام، وصدق نيب كل أمة، بالتعظيم والتبجيل الذي وضع أسس السالم بني األقو
لَا نفَرق �وهذا الشرف يف العامل كله يعود للقرآن الكرمي وحده الذي علّمنا: 

أي أعلنوا أيها املسلمون قائلني: إننا نؤمن  �١بين أَحد منهم ونحن لَه مسلمونَ
ذا كان جبميع األنبياء يف العامل وال نفرق حبيث نؤمن ببعض ونكفر ببعض. فإ

هناك كتاب آخر موحى به يؤسس للصلح والوئام مثل القرآن الكرمي فاذكروا 
يل امسه. القرآن الكرمي مل جيعل رمحة اهللا العامة مقتصرة على ساللة معينة. إنه 
يعترف بصدق أنبياء بين إسرائيل كلهم، سواء أكان يعقوب أو إسحاق أو 

ياء األمم األخرى سواء موسى أو داود أو عيسى. ولقد أكد على صدق أنب
كانوا يف اهلند أو يف بالد فارس، ومل يعد أي واحد منهم خمادعا أو حمتاال، بل 
أعلن بوضوح أنه قد بعث األنبياء يف كل أمة ويف كل قرية، ووضعوا أسس 
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السالم بني األمم كلها. ولكن من املؤسف حقا أن كل قوم يسب رسول 
  السالم هذا ويستخفّون به!

ها املواطنون األعزاء، مل أُدلِ ذا البيان أمامكم ألؤذيكم أو ألجـرح  فيا أي
مشاعركم، بل أريد القول حبسن النية أن األقوام الذين يسيئون إىل أنبياء األمم 
األخرى ويذكروم بالسب والشتم والكلمات النابية، واختذوا ذلـك عـادة   

سب عند اهللا كـوم  واختذوه ديدنا هلم بغري وجه حق؛ هم ليسوا مذنبني فح
يتدخلون يف شؤون اآلخرين دون مربر ودون أن يكون لديهم أي دليل، بـل  
يرتكبون أيضا ذنب زرع بذرة النفاق والعداوة بني البشـر. واآلن أجيبـوين   
بصدق القلب، إذا سب أحد أبا أحد أو رمى أمه بتهمة، أفال يكون قد هاجم 

امت مبثل ما شتمه الشامت، فهل يكون شرف أبيه هو نفسه؟ فإذا شتم املشتوم الش
يف غري حمله القول بأن الذي سبق بالشتيمة كان هو السبب وراء الشتيمة باملثل؟ 
  ويف هذه احلالة يكون هذا الشامت هو املسؤول عن اإلساءة إىل شرف أبيه وأمه.

لقد علّمنا اهللا تعاىل يف القرآن الكرمي طريق األدب ودرس األخالق إذ يقول: 
انظـروا   �١تسبوا الَّذين يدعونَ من دون اِهللا فَيسبوا اَهللا عدوا بِغيرِ علْـمٍ ال �

اآلن؛ مع أنه ال حقيقة لألوثان على اإلطالق حبسب تعليم القرآن الكرمي، ومع 
ذلك يعلِّم اهللا املسلمني خلُق أن ميتنعوا عن سب األوثان أيضا، ويأمرهم بـدال  

يوضحوا األمر لعبدة األوثان باللني لئال يثور هؤالء الناس ويسبوا  من ذلك أن
  اهللا، فتكونوا أنتم سببا هلذا السباب.

فما بال الذين يسبون هذا النيب العظيم لإلسالم، ويذكرونه بكلمات 
اإلساءة، ويهامجون مجية شديدة شرفَه وسلوكه وأسوته؟! ذلك النيب العظيم 
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سلمون العظام عن عروشهم عند ذكر امسه ويطأطئون الذي ينـزل امللوك امل
رؤوسهم طاعة ألوامره، ويعدون أنفسهم من أحقر غلمانه. أليس هذا االحترام 
من اهللا تعاىل؟ واالستخفاف مقابل عزة موهوبة من اهللا تعاىل إمنا هو عمل الذين 

ر الذي أرى نيب اهللا املختا �يريدون أن حياربوا اهللا تعاىل. إن حممدا املصطفى 
 �اهللا تعاىل العالَـم معجزات عظيمة تأييدا وإظهارا لكرامته. أليس فعل اهللا 

؟ ال شك أن كل �مليون من الناس على عتبة حممد  ٢٠٠أن أخضع رؤوس 
اليت ال  �نيب حالفته األدلة والرباهني إلثبات صدقه، ولكن األدلة على نبوته 

  يخ أي نيب قط. تزال تظهر إىل اليوم ال نظري هلا يف تار
أال تستطيعون أن تفهموا دليلَ أنه عندما تتدنس األرض باخلطايا والذنوب، 
وتطغى األعمال السيئة والوقاحة على األعمال الصاحلة يف ميزان اهللا، عندها 
تقتضي رمحة اهللا أن يبعث عبد من عباده ليصلح مفاسد األرض. العلّة تقتضي 

كم أن تفهموا هذا األمر، ألنه كما أن طبيبا، وأنتم أحرى وأقدر من غري
الفيدات مل تنـزل يف الوقت الذي طغى فيه طوفان الذنوب، بل نزلت حني مل 
يكن يف األرض سيل الذنب قط حبسب قولكم أنتم. فهل يستبعد عندكم أن 
يظهر نيب يف وقت يعلو فيه سيل الذنوب العارم هائجا بكل شدة يف كل بلد 

  من بالد العامل؟
 �نبينا األكرم  �توقع أنكم جتهلون التاريخ أنه عندما بعث اهللا ال أ

وأكرمه مبنصب الرسالة كان العصر يسوده الظالم حبيث مل تكن بقعة من 
بقاع العامل املسكونة خالية من سوء السلوك وسوء االعتقاد. ولقد كتب 
البانديت ديانند يف كتابه "ستيارـ بركاش" أن الوثنية كانت يف ذلك 

 قد تطرق الزمن قد حلّت حمل عبادة اهللا يف اهلند أيضا، وكان الفساد الكبري
  إىل دين الفيدات. 
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وهو مسيحي إجنليزي أورويب متعصب جدا  -كذلك يقول القسيس "فندل"
يف كتابه "ميزان احلق" بأن املسيحيني كانوا األكثر فسادا من كل  -للمسيحية

، وكانت تصرفات املسيحيني البذيئة مدعاة �الطوائف الدينية يف زمن النيب 
ظَهر الْفَساد في �للخزي والعار للديانة املسيحية. والقرآن الكرمي يقدم اآلية: 

تأكيدا على ضرورة نزوله. ومعىن هذه اآلية أنه ما من قوم خيلو  �١الْبر والْبحرِ
  قل والتحضر. من الفساد سواء أكانت حالته تنم عن اهلمجية أو ادعى الع
، سواء أكانوا من �فلما تبني من مجيع الشهادات أن الناس يف عصر النيب 

الشرق أو من الغرب أو من اهلند أو الذين كانوا يسكنون يف الصحراء العربية، 
وأيضا الذين كانوا يسكنون اجلزر؛ كانوا قد فسدوا مجيعا، ومل تكن ألحد 

مالُ السيئة األرض بأسرها؛ أفال يقدر منهم عالقة سليمة مع اهللا، وجنّست األع
الفطني أن يدرك أن هذا هو الوقت والزمن املظلم الذي يقتضي العقل أن يأيت 

  فيه نيب عظيم حتما؟!
 أما السؤال عما هو اإلصالح الذي قام به هذا النيب، فأقول بكل قوة وحتد

ىل إصالح قام أن اإلجابة اليت ميكن ملسلم أن يقدمها على هذا السؤال مشريا إ
، ال ميكن ملسيحي وال ليهودي وال آلري أن يقدمها مبنية على �به النيب 

  الوضوح واألدلة الدامغة نفسها.
كان إصالح بالد العرب. كانت البالد العربية يف  �اهلدف األول للنيب 

حالة يرثى هلا، حىت كان من املتعذر عد سكاا أناسا. مل يكن هناك منكَر إال 
ن موجودا فيهم. ومل يكن هناك أي نوع من الشرك إال وكان رائجا فيهم. وكا

كانت السرقة والنهب شغلهم الشاغل، وكان القتل بغري حق عندهم مثل دوسِ 
منلة حتت األقدام فقط. كانوا يقتلون األيتام ويأكلون أمواهلم، كانوا يئدون 
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ت يف قصائدهم. وكان بنام، ويفتخرون بالزنا ويتباهون علنا بتلك املنكرا
شرب اخلمر منتشرا يف ذلك القوم بكثرة حبيث مل خيلُ منها بيت قط، وفاقوا 
البالد كلها يف لعب القمار، فكانوا عارا على الدواب وشنارا على األفاعي 

  والذئاب.
إلصالحهم، وأراد أن يطهر قلوم بتركيزه الباطين،  �وعندما ض نبينا 

طرأ عليهم يف وقت قصري تغير ملحوظ حىت حتولوا من الوحوش إىل البشر، مث 
من البشر العاديني إىل أناس متحضرين، ومن أناس متحضرين أصبحوا ربانيني 

قد وفنوا يف اية املطاف يف حب اهللا حىت حتملوا كل أمل كعضو ال حس فيه، ف
عذِّبوا بكل أنواع العذاب وجلدوا دون هوادة، أُلقُوا على رمال حارقة وزجوا 
يف السجون، حرموا من الطعام واملاء حىت أشرفوا على املوت؛ ولكنهم خطَوا 
إىل األمام دائما يف كل ابتالء. وكثري منهم قُتل أوالدهم أمام أعينهم، وكثري 

إن جمرد تصور اإلخالص والصدق الذي  منهم شنقوا على مرأى من أوالدهم.
به ضحوا حبيام يف سبيل اهللا يدفع املرء على البكاء عفويا. وإذا مل يكن هذا 

وقوته الروحانية، فأية قوة جذبتهم  �فعل اهللا ومل يكن تأثري الرسول األكرم 
إىل اإلسالم، وأحدثت فيهم تغيرا فوق العادة ورغّبتهم يف اخلرور على عتبة 

ص كان ميشي يف طرقات مكة وحيدا يف حالة املسكنة وعدم احليلة وعوز شخ
املال واجلاه؟ البد أن تكون هناك قوة روحانية رفعتهم من الدرك األسفل إىل 
مقام سامٍ. واألغرب من ذلك أن كثريا منهم كانوا، يف حالة كفرهم، من ألد 

ى معجزة أعظم وممن كانوا متعطشني لدمه. فال أر �أعداء الرسول األكرم 
من أن إنسانا فقريا معوزا وحيدا، عدمي احليلة، طهر قلوم من كل ضغينة 
وجذم إىل نفسه حىت أم خلعوا عن أنفسهم حلال فاخرة وحضروا إليه 

  البسني اخليش.



  رسالة الصلح ٤٢٦

بعض اجلهالء الذين يتهمون اإلسالم باجلهاد العدواين ويقولون بأن كل 
م قهرا بقوة السيف، نتأسف عليهم آالف هؤالء الناس قد أُدخلوا يف اإلسال

املرات! فقد جتاوزوا احلدود يف جورهم وكتمام احلق. وا أسفاه! ماذا أصام 
يف بالد العرب  �إذ يعرضون عن وقائع صحيحة قصدا؟ مل يبعث نبينا األكرم 

كملك حىت يظن أنه لـما كان ميتلك اجلربوت والشوكة امللكية فاجتمع الناس 
  رايته إلنقاذ حيام!حتت 

نداء دعوة وحدانية  �والسؤال املطروح اآلن هو: لـما أطلق النيب األكرم 
 دق دعوته وهو يعاين من الفقر الشديد واملسكنة واخلمول، فبقوة أياهللا وص
سيف آمن به الناس؟ وإن مل يؤمنوا، فمن أي ملك طُلب اجليش أو املساعدة 

  إلرغامهم على التسليم؟
الباحثون عن احلق، اعلموا يقينا أن كل هذه افتراءات من الذين هم أيها 

طفال يتيما، تويف والده بعد  �أعداء ألداء لإلسالم. اقرأوا التاريخ، كان النيب 
فظل هذا الطفل الذي  ١أيام من والدته، وتوفيت والدته وهو ابن بضعة أشهر،

  د آخر.كانت يد اهللا فوقه يترىب يف رعاية اهللا دون أي سن
                                                 

يف املنت وردت يف كتب السري، مما  �الرواية اليت أشار إليها سيدنا املسيح املوعود  ١
جيعلها جديرة بالقبول كذلك، فقد قال الصاحلي الشامي يف كتابه "سبل اهلدى والرشاد" 

كان  �ما نصه: "قال غري ابن إسحاق: وذلك حني مت هلا شهران. وقيل إن رسول اهللا 
يف املهد حني تويف أبوه. وعليه فقيل وله شهران. وقيل مثانية وعشرون شهرا. وقيل 
تسعة أشهر، ونقل السهيلي عن الدواليب أنه قول األكثرين قلت: واحلق أنه قول كثريين 

، أما خبصوص وفاة أمه آمنة بنت �فيما يتعلق بوفاة والد النيب  هذا  ."ال أكثرين
ا توفيت ومل يزل وهب، فالثابت أن وفاا تلت وفاة زوجها، ومتيل كفة الترجيح إىل أ

يف سن الرضاع، فلم يعِ وجودها، ولو كان وعاه لذكر شيئا ولو بسيطا من  �النيب 
مل ينتقل إىل بادية بين سعد رضيعا إال لوفاة والدته.  �ذكرياته معها، بل األغلب أنه 
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ويف أيام هذه املصيبة واليتم رعى األغنام لبعض الناس أيضا، ومل يكن له 
كفيل سوى اهللا. وصل إىل سن اخلامسة والعشرين ومع ذلك مل يكن هناك أي 

ما  - كما كان يبدو يف الظاهر - واحد من أعمامه مستعدا ليزوجه ابنته ألنه
فقد كان أُميا ومل يتعلم  كان قادرا على محل نفقات البيت. إضافة إىل ذلك

حرفة أو مهنة. وعندما اقترب من سن األربعني جذب قلبه إىل اهللا تعاىل دفعة 
يذهب  �واحدة. هناك غار امسه حراء على بعد بضعة أميال من مكة، فكان 

إليه وحده وخيتلي فيه ويعبد ربه. كان ذات يوم يعبد اهللا يف خلوته يف الغار 
اىل عليه وقال: لقد ترك الناس سبيل اهللا وتدنست األرض نفسه فتجلى اهللا تع

بالذنوب. لذا أبعثك رسوال من عندي، فأنذر الناس لريجعوا إىل اهللا قبل 
  العذاب.

بسماع هذا األمر ظانا أنه أُمي ال يعرف القراءة  �فخاف النيب األكرم 
عارف الروحانية والكتابة وقال: ما أنا بقارئ. عندئذ مأل اهللا صدره بكافة امل

ونور قلبه. وبفضل قدرته القدسية بدأ الفقراء واملتواضعون ينضمون يف دائرة 
طاعته. ولكن األقوياء من الناس شدوا مئزرهم ملعارضته. وقد وصلت العداوة 
م إىل درجة أنْ خططوا لقتله، وقُتل كثري من الرجال والنساء بتعذيب شديد. 

بنية قتله، ولكن من يستطيع أن  �لنيب األكرم وكمحاولة أخرية حاصروا بيت ا
                                                                                                                     

الواردة يف كتب احلديث وكتب التاريخ  ويدعم هذا القول عدد ال بأس به من الروايات
اليت تتفق مجيعها على أن ثويبة، وهي موالة أيب هلب أرضعته أياما، وقيل شهرين، قبل 

: "أرضعتين وأبا سلمة ثويبة، فال تعرضن علي �أن تتسلمه حليمة السعدية. قال 
وهو  �ة والدته بناتكن، وال أخواتكن". رواه البخاري، األمر الذي يرجح القول بوفا

وإال فبم نفسر سر تعاقب املراضع عليه؟! ومل مل تتسلمه حليمة السعدية   مل يزل رضيعا 
 من أمه مباشرة؟! هذا األمر ال يفسره سوى أن والدته كانت قد توفيت سلفا. (املترجم)
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ميس من حيميه اهللا؟! أوحى له اهللا أن اترك هذه القرية وسأكون معك يف كل 
  خطوة.

فخرج من مكة وأخذ معه أبا بكر وظل خمتبئا يف غار ثور لثالث ليال. 
وخرج األعداء يف طلبه ووصلوا إىل الغار مبساعدة القصاص. لقد اتبع 

ار أقدامهما حىت وصل إىل مدخل الغار، وقال: هنا تنتهي آثار القصاص آث
األقدام، فاحبثوا يف هذا الغار إذ ال توجد آثار األقدام بعده، وإذا كان قد تقدم 
بعده، فال بد أنه صعد إىل السماء. ولكن من ذا الذي يستطيع أن حيصر 

ج العنكبوت عجائب قدرة اهللا؟! ففي ليلة واحدة أظهر اهللا قدرته عندما نس
شبكته على باب الغار كله، وبنت احلمامة عشها عند مدخل الغار وباضت. 
وعندما رغّب القصاص الناس يف دخول الغار، قال رجل عجوز: لقد أصيب 
القصاص باجلنون، إذ أرى شبكة العنكبوت هذه على باب الغار منذ وقت مل 

شذر مذر نابذين فكرة ) قد ولد بعد. وعلى ذلك تفرق الناس �يكن حممد (
  البحث عنه يف الغار.

إىل املدينة خفية. وآمن به أغلب أهلها.  �وبعد ذلك وصل النيب األكرم 
هذا ما أثار حفيظة أهل مكة، وتأسفوا ألن طريدم أفلتت من أيديهم. مث 

. الفئة الصغرية من أهل �عكفوا ليل ار على التخطيط لقتل النيب األكرم 
هاجروا أيضا من مكة إىل بالد خمتلفة. فقد الذ  �ا بالنيب مكة الذين آمنو

بعضهم عند ملك احلبشة، وبقي بعضهم يف مكة ألم مل ميلكوا الزاد للسفر؛ 
وقد أُوذوا إيذاء شديدا. ويذكر القرآن الكرمي كيف كانوا يتضرعون ويبتهلون 

  إىل اهللا ليل ار.
وا يقتلون النساء الفقريات عندما جتاوز ظلم كفار قريش احلدود كلها وبدأ

الضعيفات، واليتامى من األطفال، وقتلوا بعض السيدات دون هوادة إذ ربطوا 
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إحدى رِجليهن يف مجل واألخرى جبمل آخر بإحكام، وساقوا اجلملَني إىل 
  اجتاهني خمتلفنيِ، فمنت بعد أن قُطعت أجسادهن جزأين.

 الذي يرحم عباده يف اية عندما بلغ ظلم الكفار الظاملني منتهاه أنزل اهللا
املطاف وحيه على رسوله أنْ قد بلغتين استغاثة املظلومني، فآذن اليوم أن 
تقاوموا الظاملني، واعلموا أن الذين يرفعون السيف على األبرياء سيقتلون 

  بالسيف، ولكن ال تعتدوا فإن اهللا ال حيب املعتدين. 
هذه هي روح اجلهاد اإلسالمي الذي ذُكر بصورة بشعة جدا ظلما وجورا. 
ال شك أن اهللا حليم، ولكن عندما تتعدى شرور قوم احلدود فال يترك الظاملني 
دون عقاب، بل يهيئ أسبابا هلالكهم. ال أعرف من أين وممن مسع معارضونا 

ال إِكْراه في �الكرمي: أن اإلسالم انتشر بقوة السيف؟! يقول اهللا يف القرآن 
، فمن ذا الذي أمر باجلرب؟! وماذا كانت وسائل اإلجبار املتوفرة؟! وهل �١الدينِ

ميكن أن يتحلى ذا اإلخالص وهذا اإلميان من يجبرون على تغيري دينهم؛ أي أن 
جيرؤوا، على كوم بعدد مائتني أو ثالمثائة ودون أن يتلقوا رواتب أو أغراض 

دما يصل عددهم إىل ألف يهزمون مادية، على مواجهة جيش يعد باآلالف؟! وعن
مئات اآلالف من أعدائهم، ويرضون بالذبح مثل اخلراف واملعز يف سبيل الدفاع 
عن الدين من هجمات األعداء، ويشهدون بدمائهم على صدق اإلسالم. كما 
يكونون مشغوفني بنشر وحدانية اهللا تعاىل، فيتحملون يف سبيل نشر رسالة 

يصلون إىل صحاري أفريقيا كالزهاد؛ مث يصلون، بعد اإلسالم أنواع الشدائد، و
مكابدة كل نوع من الصعاب، إىل الصني يف هيئة الدراويش غري قاصدين احلرب 
على أهلها، فيبلغوم دعوة اإلسالم، مث ينجحون جبهودهم املباركة يف إدخال 
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ويش، عشرات املاليني من أهل الصني يف اإلسالم. مث يدخلون اهلند يف هيئة الدرا
مرتدين اخلَيش، وينجحون يف إدخال جزء كبري من أهل اهلند يف اإلسالم. مث 

  يصلون إىل حدود أوروبا ويبلغوا رسالة "ال إله إال اهللا".
قولوا أمانةً، باهللا عليكم، أميكن أن يقوم ذه املهمة من أُكرهوا على 

كال، بل ال يقوم اإلسالم، وظلت قلوم كافرة وال يؤمنون إال باللسان فقط؟! 
ذه املهمة إال أولئك الذين تعمر قلوم بنور اإلميان، ومل يشغل أي حيز من 

  قلوم سوى اهللا.
اآلن أتوجه إىل بيان تعليم اإلسالم؛ فليكن واضحا أن هدف اإلسالم 
األعظم هو توطيد وحدانية اهللا وجالله يف األرض، واستئصال الشرك كليا، 

دة جبمع الفرق املختلفة على كلمة واحدة. األديان وجعل الناس أمة واح
اليت خلت يف العامل أو األنبياء والرسل الذين جاؤوا قبل اإلسالم اقتصرت 
مهمتهم على إصالح أقوامهم وبالدهم فقط، وإن علّموا شيئا من األخالق 
مل يكن الغرض من تعليمهم األخالق إال أن يفيدوا بأخالقهم قومهم فقط. 

بكل وضوح إن تعاليمه مقتصرة على بيت بين إسرائيل  �املسيح فقد قال 
فقط. عندما طلبت سيدة مل تكن من بيت بين إسرائيل اهلداية من عيسى 
بكل تواضع رفض طلبها. مث جاءت تلك السيدة البائسة وشبهت نفسها 
بكلبة وطلبت اهلداية مرة أخرى، فرد عليها قائال بأنه مل يرسل إال إىل 

مل يقل قط أبدا  � إسرائيل، حىت سكتت املرأة أخريا. ولكن نبينا خراف بين
قُلْ يا أَيها الناس �بأين أُرسلت للعرب فقط، بل قد ورد يف القرآن الكرمي: 

، ولكن جيب أن نتذكر أن رفض عيسى �١إِني رسولُ اِهللا إِلَيكُم جميعا
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، بل احلق أن الوقت مل يكن مناسبا �طلبها مل يكن ذنب عيسى  �
مأمورا من اهللا بأنك أُرسلت إىل  �للهداية العامة بعد، بل كان عيسى 

بين إسرائيل فقط وال عالقة لك بغريهم قط. وكما ذكرت آنفا، كان تعليم 
عيسى األخالقي مقصورا على اليهود فحسب، وذلك أنه قد وردت يف 

ن وأنف بأنف، وكان اهلدف من التوراة أحكام مثل: عني بعني وسن بس
وراء هذا التعليم توطيد معىن العدالة عند اليهود ومنعهم من اقتراف الظلم 
واالعتداء، إذ إم عاشوا أربع مائة سنة يف الرق، وبالنتيجة نشأت فيهم 
كثري من عادات الظلم واخلسة والرذالة، فاقتضت حكمة اهللا أن يعطَوا تعليم 

ة العنف والشدة من طبائعهم، إذ كانت ظاهرة العنف األخالق لرفع ظاهر
والقسوة موجودة يف طبائعهم من أجل الثأر واالنتقام. فذلك التعليم 
األخالقي هو اإلجنيل الذي عين باليهود وحدهم ومل يكن موجها إىل العامل 

  عالقة مع أمم أخرى. �كله، إذ مل تكن لعيسى 
ليس ناقصا من ناحية  �يسى ولكن احلق أن التعليم الذي جاء به ع

واحدة فقط ألنه ليس مبنيا على مواساة بين البشر مجيعهم، بل فيه عيب آخر 
أيضا، وهو أنه كما جنحت التوراة إىل اإلفراط يف تعليم الشدة واالنتقام، 
 كذلك مال اإلجنيل إىل التفريط من حيث تعليم العفو والصفح. فلم يهتم أي

قدسني جلميع فروع الشجرة البشرية، بل تتمسك واحد من هذين الكتابني امل
التوراة بإحدى فروعها ويتمسك اإلجنيل بفرع ثان. فكال التعليمني ساقط عن 
درجة االعتدال. فكما أنه ليس من احلكمة يف شيء أن يتوجه املرء إىل االنتقام 
والعقوبة يف كل األحوال، كذلك إن العفو والصفح يف كل حال وبكل 

يضا يتناىف متاما مع مقتضى تربية اإلنسان. لذلك دحض القرآن الكرمي مناسبة أ
جزاء سيئَة سيئَةٌ مثْلُها فَمن عفَا وأَصلَح فَأَجره علَى �كلَا التعليمنيِ وقال: 



  رسالة الصلح ٤٣٢

فَا�كما هو تعليم التوراة، ولكن  �اللَّهع نكما هو تعليم اإلجنيل،  �م
ومسموحا به إذا كانت نتيجته حسنةً ويتوقع به  سيكون العفو مستحسنا

  إصالح املعفو عنه، وإال فالقانون هو الذي ذُكر يف التوراة. 
  
  

�  
 
 
   



 ٤٣٣ رسالة الصلح
  

نورد فيما يلي المذكرات التي سجلها المسيح 
عن المقال المنقول في األعلى، وقد  ����الموعود 

  (كمال الدين) ١.����عثرت عليها في مسوداته 
�  

  الكرمي اليت ستسجل يف هذا املقال بإذن اهللا.آيات القرآن 
�يالْغ نم دشالر نيبت ينِ قَدي الدف اه٥٦.٣. الصفحة: �٢ال إِكْر  
� لَكُم ريخ واَء فَها الْفُقَروهتؤتا وفُوهخإِنْ تو يا همفَنِع قَاتدوا الصدبإِنْ ت

 كَفِّريوكُمئَاتيس نم كُمن٦٠. الصفحة: �٤ع.  
� هِمبر دنع مهرأَج مةً فَلَهلَانِيعا ورارِ سهالنلِ وبِاللَّي مالَهوقُونَ أَمفني ينالَّذ

  ٦١. الصفحة: �٥ولَا خوف علَيهِم ولَا هم يحزنونَ
�ني عادبع أَلَكإِذَا سو انعاعِ إِذَا دةَ الدوعد أُجِيب ي قَرِيبي فَإِن

  .٣٧. الصفحة: �٦فَلْيستجِيبوا لي ولْيؤمنوا بِي لَعلَّهم يرشدونَ
  . ٤١. الصفحة: �٧فَاذْكُروا اَهللا كَذكْرِكُم آباَءكُم أَو أَشد ذكْرا�

                                                 
رباهني األمحدية، اجلزء اخلامس، هذه املذكرات مسجلة أيضا بعينها يف اية كتاب: ال ١

 الصلح يف بداية هذا الد. (الناشر)  رسالةفاقرأوا عنها يف تعريف كتاب: 
  ٢٥٧البقرة:  ٢
هذه األرقام تشري إىل صفحات املصحف الكرمي الذي كان عند املسيح املوعود لعل  ٣

 عند تأليف:  "رسالة الصلح". �
 ٢٧٢البقرة:  ٤
 ٢٧٥البقرة:  ٥
 ١٨٧البقرة:  ٦
 ٢٠١البقرة:  ٧



  رسالة الصلح ٤٣٤

�فْسرِي نشي ناسِ مالن نموادببِالْع ُءوفاُهللا راِهللا و اةضراَء مغتاب �١ه .
  .٤٢الصفحة: 

� هإِن طَانيالش اتطُووا خبِعتلَا تلْمِ كَافَّةً وي السلُوا فخوا ادنآم ينا الَّذها أَيي
بِنيم ودع اقكم يف سبيل . أي يا أيها املؤمنون سلّموا أعن٤٢، الصفحة: �٢لَكُم

اهللا وال تتبعوا سبل الشيطان. واملراد من الشيطان هنا هم أولئك الذين يعلّمون 
  السيئات. 

�انِكُممأَيةً لضرلُوا اَهللا ععجلَا ت٤٦، الصفحة: �٣و  
�ني يالْأَذَى كَالَّذو نبِالْم كُمقَاتدلُوا صطبوا ال تنآم ينا الَّذها أَيي الَهم قف

 هابفَأَص ابرت هلَيع انفْوثَلِ صكَم ثَلُهرِ فَممِ الْآخوالْيو بِاللَّه نمؤلَا ياسِ ورِئَاَء الن
. إا مزية خاصة بالقرآن الكرمي أنَّ تعليمه ٥٨، الصفحة �٤وابِلٌ فَتركَه صلْدا

  تعليم اإلجنيل األخالقي فخاص باليهود فقط.األخالقي خياطب العامل كله، أما 
�  

  يف بيان أن القرآن الكرمي يثين على الصاحلني من أمم أخرى أيضا:
� مهلِ واَء اللَّياِهللا آن اتلُونَ آيتةٌ يمةٌ قَائابِ أُمتلِ الْكأَه ناًء مووا سسلَي

الْآخرِ ويأْمرونَ بِالْمعروف وينهونَ عنِ الْمنكَرِ  يسجدونَ * يؤمنونَ بِاِهللا والْيومِ
نيحالالص نم كأُولَئو اتريي الْخونَ فارِعسي٨٥، الصفحة: �٥و.  
******  

                                                 
 ٢٠٨البقرة:  ١
 ٢٠٩البقرة:  ٢
 ٢٢٥البقرة:  ٣
 ٢٦٥البقرة:  ٤
 ١١٥-١١٤آل عمران:  ٥



 ٤٣٥ رسالة الصلح

ودوا ما يا أَيها الَّذين آمنوا لَا تتخذُوا بِطَانةً من دونِكُم لَا يأْلُونكُم خبالًا �
 ا لَكُمنيب قَد رأَكْب مهوردي صفخا تمو هِماهأَفْو ناُء مضغالْب تدب قَد منِتع
الْآيات إِنْ كُنتم تعقلُونَ * ها أَنتم أُولَاِء تحبونهم ولَا يحبونكُم وتؤمنونَ 

و ابِ كُلِّهتبِالْك ظيالْغ نلَ مامالْأَن كُملَيوا عضا علَوإِذَا خا ونقَالُوا آم إِذَا لَقُوكُم
  ٨٧. الصفحة: �١قُلْ موتوا بِغيظكُم إِنَّ اَهللا عليم بِذَات الصدورِ

� نكِّي مزلِ اُهللا يب مهفُسكُّونَ أَنزي ينإِلَى الَّذ رت ونَ أَلَمظْلَملَا ياُء وشي
  ١١٤، الصفحة: �٢فَتيلًا
إِنَّ اَهللا يأْمركُم أَنْ تؤدوا الْأَمانات إِلَى أَهلها وإِذَا حكَمتم بين الناسِ أَنْ �

، الصفحة: �٣تحكُموا بِالْعدلِ إِنَّ اَهللا نِعما يعظُكُم بِه إِنَّ اَهللا كَانَ سميعا بصريا
١١٥.  

  بني يهودي ومسلم. �هذا ما يتعلق حبكم النيب 
� كُنئَةً ييةً سفَاعش فَعشي نما وهنم يبصن لَه كُنةً ينسةً حفَاعش فَعشي نم

  أي اهللا تعاىل يراقب كل شيء. �٤لَه كفْلٌ منها وكَانَ اُهللا علَى كُلِّ شيٍء مقيتا
� هنلَعو هلَياُهللا ع بغَضا ويها فدالخ منهج هاؤزا فَجدمعتا منمؤلْ مقْتي نمو

  . ١٢٣، الصفحة: �٥وأَعد لَه عذَابا عظيما
�ؤم تلَس لَامالس كُمأَلْقَى إِلَي نمقُولُوا للَا تاون١٢٣، الصفحة: �٦م  

                                                 
 ١٢٠-١١٩آل عمران:  ١
 ٥٠النساء:  ٢
 ٥٩النساء:  ٣
 ٨٦النساء:  ٤
 ٩٤النساء:  ٥
 ٩٥النساء:  ٦



  رسالة الصلح ٤٣٦

� يماهرلَّةَ إِبم عباتو ِسنحم وهِهللا و ههجو لَمأَس نما ميند نسأَح نمو
  ١٣٠الصفحة:  .�١حنِيفًا
�ريخ لْحالص١٣٠الصفحة:  . �٢و.  
� طسبِالْق نياموا قَووا كُوننآم ينا الَّذها أَيأَوِ ي فُِسكُملَى أَنع لَواَء ِهللا ودهش

بِنيالْأَقْرنِ ويدال١٣٦. الصفحة: �٣الْو .  
� هولسلَى رلَ عزي نابِ الَّذتالْكو هولسروا بِاِهللا ونوا آمنآم ينا الَّذها أَيي

كْفُري نملُ وقَب نلَ مزي أَنابِ الَّذتالْكمِ  ووالْيو هلسرو بِهكُتو هكَتلَائمبِاِهللا و
  . ١٣٢، الصفحة: �٤الْآخرِ فَقَد ضلَّ ضلَالًا بعيدا

� نيب قفَرلَا ن هِمبر نونَ مبِيالن يا أُوتما ... ونزِلَ إِلَيا أُنما بِاِهللا ونقُولُوا آم
حنو مهنم دونَأَحملسم لَه ٢٧، الصفحة: ٥ �ن.  

 �٦فَإِنْ آمنوا بِمثْلِ ما آمنتم بِه فَقَد اهتدوا وإِنْ تولَّوا فَإِنما هم في شقَاقٍ�
... أي إن مل يؤمنوا مثلكم فهم قوم ال يريدون أن  ٢٧) صفحة ١٣٨(البقرة: 

  .يتوقّفوا عن املعارضة وال يرغبون يف الصلح
رسلًا مبشرِين ومنذرِين لئَلَّا يكُونَ للناسِ علَى اِهللا حجةٌ بعد الرسلِ وكَانَ �

  .١٣٧، الصفحة: �٧اُهللا عزِيزا حكيما

                                                 
 ١٢٦النساء:  ١
 ١٢٩النساء : ٢
 ١٣٦النساء:  ٣
 ١٣٧النساء:  ٤
 ١٣٧البقرة:  ٥
 ١٣٨البقرة:  ٦
 ١٦٦النساء:  ٧



 ٤٣٧ رسالة الصلح

�يو هلسراِهللا و نيقُوا بفَرونَ أَنْ يرِيديو هلسرونَ بِاِهللا وكْفُري ينقُولُونَ إِنَّ الَّذ
 مه كبِيلًا * أُولَئس كذَل نيذُوا بختونَ أَنْ يرِيديضٍ وعبِب كْفُرنضٍ وعبِب نمؤن

  . ١٣٥، الصفحة: �١الْكَافرونَ حقا وأَعتدنا للْكَافرِين عذَابا مهِينا
�ابِ أَنْ إِذَا ستي الْكف كُملَيلَ عزن قَدأُ وزهتسيا وبِه كْفَراِهللا ي اتآي متعم

مهعوا مدقْعا فَلَا ت١٣٣، الصفحة: �٢بِه.  
، �٣ما يفْعلُ اُهللا بِعذَابِكُم إِنْ شكَرتم وآمنتم وكَانَ اُهللا شاكرا عليما�

  .١٣٥الصفحة: 
� ميرم نى ابيسع ِسيحا الْممإِن وحرو ميرا إِلَى مأَلْقَاه هتمكَلولُ اِهللا وسر

ا لَكُمريوا خهتقُولُوا ثَلَاثَةٌ انلَا تو هلسروا بِاِهللا ونفَآم هن١٣٩، الصفحة: �٤م  
إِسلَام الْيوم أَكْملْت لَكُم دينكُم وأَتممت علَيكُم نِعمتي ورضيت لَكُم الْ�
  ١٤١، الصفحة: �٥دينا
يا أَيها الَّذين آمنوا كُونوا قَوامني ِهللا شهداَء بِالْقسط ولَا يجرِمنكُم شنآنُ �

قَومٍ علَى أَلَّا تعدلُوا اعدلُوا هو أَقْرب للتقْوى واتقُوا اَهللا إِنَّ اَهللا خبِري بِما 
مع١٤٣، الصفحة: �٦لُونَت .  
   �٧إِنَّ اَهللا يأْمر بِالْعدلِ والْإِحسان وإِيتاِء ذي الْقُربى�

                                                 
 ١٥٢-١٥١النساء:  ١
 ١٤١النساء:  ٢
 ١٤٨النساء:  ٣
 ١٧٢النساء:  ٤
 ٤: املائدة ٥
 ٩: املائدة ٦
 ٩١:النحل ٧



  رسالة الصلح ٤٣٨

� نم سرِج لَامالْأَزو ابصالْأَنو ِسريالْمو رما الْخموا إِننآم ينا الَّذها أَيي
 لَّكُملَع وهنِبتفَاج طَانيلِ الشمونَعحفْل١٦١، الصفحة: �١ت.  

   .�٢قُلْ إِنْ كُنتم تحبونَ اَهللا فَاتبِعونِي يحبِبكُم اُهللا�
�نيالَمالْع بي ِهللا راتممو اييحمي وكسني ولَاتالصفحة:  �٣قُلْ إِنَّ ص
١٩٩.  
� نم ابخ قَدا * وكَّاهز نم أَفْلَح ا....قَداهس٤ �د  
  .٢٠٨، الصفحة: �٥ومن كَانَ في هذه أَعمى فَهو في الْآخرة أَعمى�
وهو الَّذي يرسلُ الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إِذَا أَقَلَّت سحابا ثقَالًا �

الْم ا بِهلْنزفَأَن تيم لَدبل اهقْنس رِجخن ككَذَل اتركُلِّ الثَّم نم ا بِهنجراَء فَأَخ
الْموتى لَعلَّكُم تذَكَّرونَ * والْبلَد الطَّيب يخرج نباته بِإِذْن ربه والَّذي خبثَ لَا 

  ٢٠٩، الصفحة: �٦يخرج إِلَّا نكدا كَذَلك نصرف الْآيات لقَومٍ يشكُرونَ
� ملَّهاِء لَعرالضاِء وأْسا بِالْبلَها أَهذْنإِلَّا أَخ بِين نم ةيي قَرا فلْنسا أَرمو

... فقد أخذناهم بالقحط والوباء بسبب إنكارهم ٢١٥. الصفحة: �٧يضرعونَ
  لعلهم يتضرعون.

                                                 
 ٩١: املائدة ١
 ٣٢: آل عمران ٢
 ١٦٣: األنعام ٣
 ١١- ١٠: الشمس ٤
 ٧٣: اإلسراء ٥
 ٥٩-٥٨: األعراف ٦
 ٩٥: األعراف ٧



 ٤٣٩ رسالة الصلح

� ئَةيكَانَ السا ملْندب اُء ثُمرا الضاَءنآب سم قَالُوا قَدا وفَوى عتةَ حنسالْح
   .٢١٥، الصفحة: �١والسراُء فَأَخذْناهم بغتةً وهم لَا يشعرونَ

�الْأَراِء ومالس نم كَاترب هِملَيا عنحا لَفَتقَواتوا ونى آملَ الْقُرأَنَّ أَه لَوضِ و
  .٢١٥، الصفحة: �٢ولَكن كَذَّبوا فَأَخذْناهم بِما كَانوا يكِْسبونَ

أَفَأَمن أَهلُ الْقُرى أَنْ يأْتيهم بأْسنا بياتا وهم نائمونَ * أَوأَمن أَهلُ الْقُرى � 
  .٢١٥الصفحة: ، �٣أَنْ يأْتيهم بأْسنا ضحى وهم يلْعبونَ

� هِملَيع مرحيو اتبالطَّي ملُّ لَهحيكَرِ وننِ الْمع ماههنيو وفرعبِالْم مهرأْمي
 وا بِهنآم ينفَالَّذ هِملَيع تي كَانالْأَغْلَالَ الَّتو مهرإِص مهنع عضيثَ وائبالْخ

رصنو وهرزعونَوحفْلالْم مه كأُولَئ هعزِلَ مي أُنالَّذ وروا النعباتو �٤وه ،
. أي يأمر مبا ال خيالف العقل ومينع مما مينع منه العقل ٢٢٥الصفحة: 

أيضا...ويضع عن األقوام أثقاهلم اليت كانوا يرزحون حتتها، وحيررهم من 
االستقامة، فالذين يؤمنون به األغالل اليت كانت يف أعناقهم ومتنعها من 

  ويقوونه باالنضمام إىل مجاعته .... ينجون من كروب الدنيا واآلخرة. 
  .٢٢٥، الصفحة: �٥قُلْ يا أَيها الناس إِني رسولُ اِهللا إِلَيكُم جميعا�
�ضا لَا نلَاةَ إِنوا الصأَقَامابِ وتكُونَ بِالْكسمي ينالَّذونيحلصالْم رأَج �٦يع ،

  .٢٢٨الصفحة: 
                                                 

 ٩٦: األعراف ١
 ٩٧: األعراف ٢
 ٩٩-٩٨: األعراف ٣
 ١٥٨: األعراف ٤
 ١٥٩: األعراف ٥
 ١٧١: األعراف ٦



  رسالة الصلح ٤٤٠

. إن قوى األرواح اليت تولّد ٢٢٩، الصفحة: �١أَلَست بِربكُم قَالُوا بلَى�
  . �فيها حب اهللا تعاىل تشهد بلسان حاهلا أا خلقت بيد اهللا 

فإذا طُرح سؤال أنه كيف نؤمن بالقرآن الكرمي ألن هناك تناقضا بني 
وابه أنه ليس هناك من تناقض بل كُتبت آالف التفاسري لعبارات التعليمني؟ فج

  الفيدا أيضا، ومن مجلتها تفسري يطابق القرآن الكرمي. 
والذي ال خياف اهللا فهو يتصدى لألمر احلق وكأنه يساق إىل املوت، وهو 

   حياول إنقاذ نفسه.
يجعلْ لَكُم فُرقَانا ويكَفِّر عنكُم سيئَاتكُم يا أَيها الَّذين آمنوا إِنْ تتقُوا اَهللا �

  .٢٣٩صفحة:  ،�٢ويغفر لَكُم واُهللا ذُو الْفَضلِ الْعظيمِ
   �٣إِنْ أَولياؤه إِلَّا الْمتقُونَ�

الدين واملذهب ليس جمموعة من القصص احملكية فقط، بل كما أن املذكرة: 
ته، كذلك يعرف امللتزم بدين احلق من خالل نوره. إن اهللا الذهب يعرف بعالما

  يهلك من هلك عن بينة ويحيي من حي عن بينة. 
�يملالْع يعمالس وه هلَى اِهللا إِنكَّلْ عوتا ولَه حنلْمِ فَاجلسوا لحنإِنْ ج�٤و ،

  .٢٤٤الصفحة: 
� وكعدخوا أَنْ يرِيدإِنْ يو رِهصبِن كدي أَيالَّذ واُهللا ه كبسفَإِنَّ ح

نِنيمؤبِالْم٢٤٤، الصفحة: �٥و.  
                                                 

 ١٧٣: األعراف ١
 ٣٠األنفال:  ٢
 ٣٥األنفال:  ٣
 ٦٢األنفال:  ٤
 ٦٣األنفال:  ٥



 ٤٤١ رسالة الصلح

أَلَا تقَاتلُونَ قَوما نكَثُوا أَيمانهم وهموا بِإِخراجِ الرسولِ وهم بدُءوكُم أَولَ �
   �١تخشوه إِنْ كُنتم مؤمنِنيمرة أَتخشونهم فَاُهللا أَحق أَنْ 

قُلْ إِنْ كَانَ آباؤكُم وأَبناؤكُم وإِخوانكُم وأَزواجكُم وعشريتكُم وأَموالٌ �
اقْترفْتموها وتجارةٌ تخشونَ كَسادها ومساكن ترضونها أَحب إِلَيكُم من اِهللا 
 مي الْقَودهاُهللا لَا يو رِهاُهللا بِأَم يأْتى يتوا حصبرفَت هبِيلي سف ادجِهو هولسرو

نيق٢٥٢الصفحة:   �٢الْفَاس .  
�ملَه كَنس كلَاتإِنَّ ص هِملَيلِّ عص٢٦٨، الصفحة: �٣و.  
�ونَ السدامونَ الْحابِدونَ الْعبائونَ الترونَ الْآماجِدونَ السعاكونَ الرحائ

نِنيمؤرِ الْمشباِهللا و وددحظُونَ لافالْحكَرِ وننِ الْمونَ عاهالنو وفرع�٤بِالْم ،
. طوىب للذين يرجعون إىل اهللا تاركني كل شيء ويعكفون على ٢٧١الصفحة: 

دين لسبيل اهللا ويركعون أمام اهللا ويسجدون عبادته ومحده يسريون يف العامل منا
  .٢٧٨له، هم املؤمنون الذين بشروا بالنجاة. الصفحة: 

لقد قسم اهللا املصائب يف قانونه اجلاري يف الطبيعة إىل مخسة أقسام: أي 
... اليأس مث ٥بوادر املصيبة املخيفةُ، مث الدخول يف املصيبة، مث احلالة اليت مآهلا

الكة. مث انبالج صبح رمحة اهللا. فهذه هي األوقات اخلمسة اليت زمن املصيبة احل
  توازيها الصلوات اخلمس.

                                                 
 ١٣: التوبة ١
 ٢٤: التوبة ٢
 ١٠٣: التوبة ٣
 ١١٢: التوبة ٤
مل نتمكن من قراءة هذه امللحوظة. (كمال الدين) لقد ورد يف الرباهني األمحدية اجلزء  ٥

... مآهلا اليأس، واهللا أعلم ٤٢٢، الصفحة: ٢١اخلامس، اخلزائن الروحانية الد 
 بالصواب. (الناشر)  



  رسالة الصلح ٤٤٢

يا أَيها الَّذين آمنوا لم تقُولُونَ ما لَا تفْعلُونَ * كَبر مقْتا عند اِهللا أَنْ تقُولُوا �
  .�١ما لَا تفْعلُونَ

  .�٢علَى اِهللا كَذبا أَو كَذَّب بِآياتهومن أَظْلَم ممنِ افْترى �
  

�  
ننقل بعض االعتراضات وبعض احلقائق اليت وجدا ضمن  وفيما يلي

ينوي  �اليت كتبها عن "رسالة الصلح". كان  �مذكّرات املسيح املوعود 
تفنيد تلك االعتراضات وإلقاء الضوء على تلك احلقائق من خالل تعليم القرآن 
الكرمي. كذلك يبدو أن بعض األمور ضمنها تتعلق بأحد كتب البوذيني الذي 

  يطالعه يف تلك األيام وكان يريد أن يكتب شيئا حوله. (كمال الدين)   �كان 
  االعتراضات: 

  تب املوحى ا ومل يعثَر عليه من قبل؟ ) ما هو اجلديد يف مجيع الك١(
  ) ما الذي حلّه األنبياء من عقدة علمية مل تحلّ من قبل؟ ٢(
) مل يشرح األنبياء كيفية الروح وماهيتها، ومل خيربوا شيئا عن احلياة ٣(

املستقبلية، ومل يستطيعوا أن يبينوا عن اهللا تعاىل بالتفصيل. لقد عد العلم 
النوم ضمن األسباب الطبيعية، ولكن األنبياء قالوا بأنه كانت للنوم  الطبيعي

  أسباب أخرى.
) ما أُزيلت مجيع املغالطات السابقة، وما حلَّت املعضالت املعقّدة كلها، ٤(

  بل زِيد الطني بِلّة.
  ) إن تعليم بوذا عن األخالق أفضل من غريه.٥(

                                                 
 ٤- ٣الصف:  ١
 ٢٢: األنعام ٢



 ٤٤٣ رسالة الصلح

  عذابا له.) لو أُبعد اإلنسان عن شيء حيبه لكان ذلك ٦(
وحيلَ بينهم وبين ما �) وإذا تيسر له ما حيبه كان ذلك مدعاة راحة له، ٧(

  . �١يشتهونَ
  ) إن قمع األهواء وسيلة للنجاة.٨(
) تنال النجاة يف الدنيا بالعلم الصحيح وبالعمل الصائب أحيانا، أو نتيجة ٩(

تكون املعاملة الطيبة مع البشر القول السديد أو الفعل السوي أحيانا أخرى. و
سببا للنجاة تارة، وختلِّص املعاملةُ السوية مع اهللا تعاىل من األمل واملعاناة تارة 

  أخرى، وأحيانا يكون ألـم كفّارة آلالم أخرى. 
قولوا الصدق واحلق وال تكذبوا، اجتنبوا اللغو. ال تؤذوا أحدا  )١٠(

تغتابوا، وال تتهموا أحدا. ال تدعوا بقولكم أو عملكم. طهروا حياتكم، ال 
األهواء النفسانية تتغلب عليكم. اجتنبوا الضغينة واحلسد. طهروا قلبكم من 
البغض. ال تعاملوا أعداءكم أيضا مبا ال حتبونه ألنفسكم. ال تنصحوا اآلخرين 

وبكم مبا ال تلتزمون به بأنفسكم. استمروا يف إحراز التقدم يف املعرفة. نزهوا قل
   من اجلهل. ال تعترضوا على أحد بعجلة.

  الكراهية ال تزول بالكراهية بل تزداد. احلب يخمد الكراهية ويزيلها. 
�كُمنى مقْوالت الُهني نلَكا وهاؤملَا دا وهومالَ اَهللا لُحني أي أنّ �٢لَن ،

طهارة القلوب هي التضحية احلقيقية. اللحم والدم ال ميثالن تضحية صادقة. 
طاملا يذبح العوام الدواب بينما يذبح اخلواص القلوب. ولكن اهللا تعاىل مل مينع 
تلك التضحيات أيضا ليعلَم أن هلا أيضا عالقة مع اإلنسان. لقد بين اهللا تعاىل 

                                                 
 ٥٥سبأ:  ١
 ٣٨احلج:  ٢



  رسالة الصلح ٤٤٤

رغبت فيه قلوب العرب لكي متيل إليها قلوم. واحلق  مزايا اجلنة حبيث بين ما
أن تلك األشياء ليست مما هو موجود يف هذه الدنيا. ولكن كان بياا على هذا 

  . �١مثَلُ الْجنة الَّتي وعد الْمتقُونَ�النحو ضروريا إلمالة القلوب. 
كليا. أما الذي يظل عاكفا على إشباع أهوائه النفسانية يستأصل نفسه 

  الذي يسري على السبيل احلق ال ينجو جسده فقط، بل روحه أيضا. 
الذي يظل عاكفا على إشباع أهوائه النفسانية يستأصل نفسه كليا، وال 
يلقي جبسده فقط إىل التهلكة، بل يهلك روحه أيضا. أما الذي يسلك الصراط 

من اهلالك، بل ينجي املستقيم وال يتبع أهواءه النفسانية، ال ينقذ جسده فقط 
  . �٢قَد أَفْلَح من زكَّاها * وقَد خاب من دساها�روحه أيضا. 

كان يف قرية مائة منـزل، وكان املصباح يشعل يف منـزل واحد فقط. 
فحني علم الناس بذلك جاءوا مبصابيحهم وأشعل اجلميع مصابيحهم من ذلك 
املصباح. فعلى غرار ذلك ميكن أن يتضاعف النور من نور واحد. هذا ما أشار 

. اإلنسان ال �٣إِذْنِه وسراجا منِرياوداعيا إِلَى اِهللا بِ�اهللا تعاىل إليه يف اآلية الكرمية: 
ميلك حىت نفسه دع عنك أن ميلك املال والثروة. امللعقة ال تتذوق طعم الشراب 
مع أا تدخله مرارا. احللوى تصل إىل الفم بواسطة اليدين ولكنهما ال تتذوقان 

صار  حالوا. كذلك الذي مل يعطه اهللا تعاىل حواسا ال ميكن أن يستفيد وإن
  . �٥صم بكْم عمي فَهم لَا يرجِعونَ�، �٤اُهللا أَعلَم حيثُ يجعلُ رِسالَته�وسيلة. 

                                                 
 ١٦حممد:  ١
 ١١ - ١٠الشمس:  ٢
 ٤٧األحزاب:  ٣
 ١٢٥األنعام:  ٤
 ١٩البقرة:  ٥



 ٤٤٥ رسالة الصلح

أَلَا بِذكْرِ اِهللا تطْمئن �إن متعة كبرية تغين عن متعة بسيطة كما يقول تعاىل: 
�١الْقُلُوب .�راِهللا أَكْب كْرلَذ�٢و .  

  ) اإلميان بذرة.١(
  ) األعمال الصاحلة غيثٌ.٢( 
) ااهدات اجلسدية والظاهرية اليت يقوم ا املرء حمراثٌ. النفس القائمة ٣( 

بااهدات ثور، وهي النفس اللوامة. الشرع عصا لترويضها. والغالل اليت تنتج 
  عنها هي احلياة الدائمة. 

ات اإلنسان احملروم من الذات هو ذلك اخلايل من الصفات احلسنة، ألن صف
احلسنة هي اليت متثّل ذاته. قليل ما هم الذين يدركون عواطف قلوم. واألشياء 

  اليت يرون فيها راحتهم وحببوحتهم ال تكون مدعاة للراحة يف احلقيقة. 
والذي ال يقابل السيئة بالسيئة ويعفو، يستحق املديح دون أدىن ريب، ولكن 

ممن ليس مقيدا بالعفو أو االنتقام بل من عساه أن يكون أكثر جدارة باملديح 
يقوم بأعمال صاحلة حبسب مقتضى احلال دي من اهللا، ألن اهللا تعاىل أيضا 
يعمل مبا يناسب كل شخص، فيعاقب من يستحق العقاب ويعفو عمن يستحق 

  . �٣لَى اِهللاوجزاُء سيئَة سيئَةٌ مثْلُها فَمن عفَا وأَصلَح فَأَجره ع�العفو. 
تكثر يف الدنيا فئتان، أوالمها الذين حيبون العدل، والثانية الذين ينظرون إىل 
اإلحسان بنظر االستحسان. والفئة الثالثة هم الذين تتغلب عليهم املواساة 
الصادقة؛ فال يتقيدون بالعدل واإلحسان، بل يعملون أعماال صاحلة حبسب 

لصادقة، وذلك كما تعامل األم طفلها؛ إذ مقتضى احلال نتيجة هدي املواساة ا
                                                 

 ٢٩الرعد:  ١
 ٤٦العنكبوت:  ٢
 ٤١الشورى:  ٣



  رسالة الصلح ٤٤٦

تطعمه ألذ األطعمة وكذلك تعطيه الدواء املر أيضا حبسب مقتضى احلال 
.......١  

لن يكون يف كالمي ما خيالف احلكومة اإلجنليزية. وحنن نشكر هذه 
احلكومة ألننا وجدنا يف ظلها األمن والراحة. أرى من الضروري أن أقول عن 
ادعائي بأين مل أدعِ من تلقاء نفسي، بل أُرسلت بانتخاب اهللا ألزيل املغالطات 

إلسالم. وليكن معلوما أن وأحلّ املسائل املعقَّدة وأُري األقوام األخرى نور ا
معارضينا يقدمون اإلسالم بصورة مشوهة هي ليست صورة اإلسالم، بل 
اإلسالم جوهرة المعة يلمع كل جزء منها، وكما تكون مصابيح كثرية يف قصر 
كبري فيتراءى مصباح من كُوة ويتراءى غريه من زاوية أخرى، كذلك هو حال 

ي من جانب واحد فقط بل تتراءى مصابيحه اإلسالم؛ فال يتراءى نوره السماو
األبدية من كل جانب. إن تعليمه مصباح حبد ذاته، وإن قوته الروحانية مصباح 
حبد ذاا، وآيات نصرة اهللا تعاىل اليت تصحبه، كل آية منها مصباح. والذي 
يأيت من اهللا إلظهار صدقه هو أيضا مصباح. لقد مضت معظم فترة حيايت يف 

أمم أخرى، ولكن احلق واحلق أقول بأين مل أجد تعليم أي دين مطالعة كتب 
آخر يعادل بيان القرآن الكرمي، سواء أكان يتعلق باملعتقدات أو األخالق أو 
بإدارة املنـزل أو سياسة املدن أو بتقسيم األعمال الصاحلة. وال أقول ذلك 

ه ليست ألين مسلم، بل الصدق يدفعين إىل أن أشهد بذلك. وإن شهاديت هذ
يف غري وقتها، بل جاءت يف وقت بدأت يف العامل مصارعة بني األديان. لقد 
أُخبِرت أن اإلسالم سينتصر يف هذه املصارعة يف اية املطاف. ال أقول كالما 
أرضيا، ألين لست من األرض، بل أقول كلَّ ما ألقى اهللا يف فمي. يظن الناس 

                                                 
 يبدو أن هناك بعض اجلمل ناقصة. (املدقق) ١



 ٤٤٧ رسالة الصلح

يف األرض يف األخري أو حتيط البوذية  األرضيون أنَّ الديانة املسيحية ستنتشر
  بالدنيا كلها. ولكنهم خمطئون يف زعمهم هذا. 

فليكن معلوما أنه ال حيدث على األرض ما مل يتقرر يف السماء. إن إله 
اية األمر. ولقد أُمرت نبئين أن اإلسالم سيفتح القلوب يفيف هذه  -السماء ي

احلُكم. إن مثلي كمثل الذي خيبِر أن أُنذر الذين يطلبون  -احلرب الدينية
بعصابة خطرية من اللصوص الذين يريدون أن ينهبوا القرية على حني غرة من 
أهلها. فالذي يسمع له يعصم ماله من تطاول النهاب، أما الذي ال يسمع فيباد 
ويدمر. ففي عصرنا هناك نوعان من النهاب. فبعضهم يأتون من طريق خارجي 

يق الداخلي. والذي ال حيفظ ماله يف مكان آمن هو الذي وبعضهم من الطر
يتضرر. واملكان اآلمن حلماية ثروة اإلميان هو اطِّالع املرء على مزايا اإلسالم، 
وقوته الروحانية، ومعرفة معجزات اإلسالم احلية، ومعرفة من عين راعيا على 

ت بعد. والشاة اليت أغنام اإلسالم أيضا، ألن الذئب القدمي ال يزال حيا ومل مي
  سرياها بعيدة عن الراعي سيفترسها حتما. 

يا عباد اهللا، تعلمون أنه إذا انقطع املطر طويالً ومل متطر السماء مدة من 
الزمن تأخذ اآلبار أيضا يف اجلفاف. فكما أن ماء السماء يف العامل املادي يؤدي 

حاين؛ حيث إن ماء إىل جيشان يف مياه األرض، كذلك حيدث يف العامل الرو
) هو الذي ينضر العقول السفْلية. وحي اهللالسماء من حيث الروحانية (أي 

  . املاء الروحاينفهذا العصر أيضا كان حباجة إىل هذا 
أرى لزاما علي أن أبني خبصوص ادعائي أنين قد أُرسلت من عند اهللا تعاىل 

لعصر حذو اليهود، ومل ، حني حذا الكثريون يف هذا اوقت احلاجة متامايف 
فحسب، بل أصبحوا أعداًء للحق على غرار  التقوى والطهارةيتخلوا عن 



  رسالة الصلح ٤٤٨

إزاءهم. فال أدعو أهل هذا  املسيح، فسماين اهللا �اليهود يف زمن عيسى 
  .قد دعاينالزمان إيلّ فحسب، بل إن الزمان نفسه 
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  جلسة عظيمة
  م١٩٠٨حزيران/يونيو عام  ٢١ستعقد بتاريخ  

الكائنة جبانب  بنجابيف الساعة السابعة صباحا بالضبط، يف قاعة جامعة ال
  تقرأ فيها، واملتحف

  "رسالة الصلح"
سره يف يومني أو ثالثة أيام أخرية اليت ألّفها سيدنا مرزا غالم أمحد قدس اهللا 

من حياته، بغية رفع النفاق والفُرقة من هذا البلد. واملخاطَبون بوجه خاص يف 
  هذه الرسالة املباركة هم اهلندوس احملترمون يف البالد.

  .يرجى من طاليب األمن والصلح يف اهلند أن حيرصوا على حضورها
  سةــون إىل اجللــــداعـال

حممد شفيع احملامي. شودهري نيب خبش احلائز على شهادة  خان ادر
البكالوريوس واحملامي يف احملكمة العليا يف البنجاب. ميان فضل حسني احلائز 
على شهادة البكالوريوس وشهادة احملاماة من جامعة كامربيدج. شيخ غالب 

على  دين احملامي يف احملكمة العليا يف البنجاب. ميان حممد شاهنواز احلائز
ج. (املولوي) أمحد دين احلائز يدشهادة البكالوريوس واحملاماة من جامعة كامرب

على شهادة البكالوريوس. احملامي شيخ فضل إهلي. احملامي مرزا جالل الدين. 
والهور.  إدنرباشيخ حممد عبد العزيز احلائز على شهادة البكالوريوس من 

  احملامي ميان عبد العزيز.
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