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  حنمده ونصلي على رسوله الكرمي      بسم اهللا الرمحن الرحيم

������� �
آخر من مكتبة سيدنا املسيح  يسعدنا أن نقدم لقراء العربية ترمجة كتاب رائع

  ، باسم "الكحل لعيون اآلرية". �املوعود 
ما زال مقيما يف هوشيار بور بعد نشر  �كان سيدنا املسيح املوعود 

إذ تقررت املناظرة  ٢٠/٢/١٨٨٦النبوءة عن والدة االبن املوعود عنده يف 
الدينية بينه وبني مدرس الرسم الله مرليدهر العضو البارز يف آرية مساج، يف 

ة وتفصيل ذلك وشروط املناظرة مسجل ،١٨٨٦من مارس /آزار  ١٤و١١
من هذا الكتاب. فهذا الكتاب حيتوي على النقاش  ٩-٤يف الصفحة رقم 

حمدودة، وهل الروح  املفصل حول معجزة شق القمر، وهل النجاة أبدية أم
واملقارنة بني تعاليم الفيدا والقرآن الكرمي. وعند  تان،تان أو أزليواملادة حادث

ل املولوي حممد حسني البطالوي ممثل أه لّق عليهعصدور هذا الكتاب 
  : التعليق التايل يف جملته إشاعة السنةاحلديث، 

  "التعليق على الكحل لعيون اآلرية
هذا الكتاب، عدمي اجلواب ملؤلف الرباهني األمحدية مرزا غالم أمحد احملترم 
زعيم قاديان، يضم تفصيل مناظرة املؤلف مع أحد أعضاء اآلرية مساج يف 

دا. ولقد أثبت جناب هوشيار بور حول معجزة شق القمر، وتعليم الفي
املؤلف يف هذه املناظرة معجزة انشقاق القمر من خالل سرد األحداث من 
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التاريخ واألدلة العقلية، ومقابل ذلك أثبت بطالن تعاليم كتاب اآلرية مساج 
الفيدا ومعتقدام بأدلة وافية. وبدال من أن نكتب التعليق من عندنا دي 

بني هلم قدره وقيمته وهو سيشهد بنفسه القراء مقتبسا من نص الكتاب، ليت
كما يقال العطر ما ينطق بنفسه ال ما حيتاج إىل بيان العطار. ولن يبقى 

  حاجة لتعليقنا، فقد ورد فيه: ..... 
فحمية كل مسلم وحبه للدفاع عن اإلسالم يكمن يف أن يشتري عشرة أو 

حدى عشرين نسخة هلذا الكتاب ليوزعها على اهلندوس واملسلمني، فإ
فوائده أن ينتشر أكثر مجالُ تعاليم اإلسالم وقبح مبادئ الديانة اآلرية، 

  ويعاق أعمال اآلرية مساج العدائية ضد اإلسالم. 
 ونشر والفائدة الثانية هي أن من مثن هذا الكتاب ستتيسر النفقات لطباعة

 عاجال. لقد مسعنا أنالسراج املنري وغريه) مثل مؤلفات أخرى ملرزا احملترم (
طباعة السراج املنري يتوقف إىل اآلن بسبب عدم توفر النفقات، وهناك انتظار 

أن أوضاع  شك اللنفقات طبعها من مثن كتاب الكحل لعيون اآلرية. 
املسلمني مدعاة لألسف الشديد، حيث نرى أن شخصا كرس نفسه 

 من أجل الدفاع عن اإلسالم يف العامل كله ويتصدى ملواجهة كل  اوضحى
(إشاعة السنة  "األديان، واملسلمون ال يساعدونه على هذا العمل بأمواهلم.

  ) ١٥٨-١٤٥صفحة  ٦-٥عدد  ٩جملد 
قد حظي بتعريب هذا الكتاب الداعية اإلسالمي األمحدي حممد أمحد نعيم ل

وصدر بإشراف املكتب العريب املركزي بتعاون عدد من اإلخوة العرب 




	��א������	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �ج �

والتدقيق، وخنص بالذكر السيد خالد عزام، الذين أسهموا يف أعمال املراجعة 
واآلنسة أمان  والدكتور علي خالد الرباقي، والدكتور وسام الرباقي احملترمني

نتقدم خبالص الشكر لكل من ساهم يف نشر هذا الكتاب داعني  اهللا الرباقي.
، كما نسأل ااهللا تعاىل مأن جيزيهم ااهللا أحسن اجلزاء وجيعله يف ميزان حسنا

يوفق القراء الكرام لالستفادة من هذا الكنـز وجيعله سببا هلداية الباحثني أن 
  عن صراط ااهللا املستقيم، آمني
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 ترمجة صفحة غالف الطبعة األوىل

�لَامالْإِس اللَّه دنع ينإِنَّ الد�      
إِلَّا اللَّه لَا إِلَه ولُ اللَّهسر دمحم 

  �زهوقًاجاَء الْحق وزهق الْباطلُ إِنَّ الْباطلَ كَانَ �
   �إِنا أَعتدنا للْكَافرِين سلَاسلَ وأَغْلَالًا وسعريا�

  شكرا هللا على أن كحل اجلواهر هذا قد ظهر من جبل الصدق والسداد.

إذا كنت تبغي نور العني فال ترفض هذا الكحل، ذلك ألن اللبيب حيب العني 
 الباصرة بالروح والقلب.

  . (ترمجة أبيات فارسية)القلب هم الذين يغفلون عن هذا الكحلفالذين أغمضوا عني 

 الكحل لعيون اآلرية 
 فيه شفاء للناس

  

يف دحض أصول  الرباهني األمحدية مؤلف مرزا غالم أمحدسيادة من مؤلفات 
الفيدا وإثبات صدق أصول القرآن الشريف مع وعد بتقدمي مخسمائة روبية جائزة 

  ملن يكتب ردا عليه من اهلندوس أو اآلريني
  

  شيخ نور أمحدالهند بأمرتسر بإشراف صاحب املطبعة ومديرها  مطبعة رياضطبع يف 
  الطبعة األوىل ألف نسخة

أيلول سنة /املوافق شهر سبتمرب جريةه ١٣٠٣يف شهر ذي احلجة املبارك سنة 
  يالديةم ١٨٨٦
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�   
  رسوله الكرمي ىونصلي علحنمده 

Ûa@kuaë@æýÇg@æbîjn@ @

كتاب "كحل اجلواهر سرمه جشم آريه" هذا قد ظهر بطباعة نقية إن 
وثالثة أرباع الروبية، أما اخلواص وأصحاب روبية  وتقرر مثنه لعامة الناس

ما قدموا من مساعدة سيكون هلم مدعاة للثواب، ألن من هذا  فبقدراملقدرة 
، وبعد "الرباهني األمحدية" الثمن سيتيسر املال لطباعة "السراج املنري" و

طباعة كتاب السراج املنري إن شاء اهللا القدير سنبدأ بطباعة اجلزء اخلامس من 
ال يعرفون ما  الرباهنيالرباهني األمحدية، فالذين يضطربون من توقف طباعة 
الرباهني؛ فقد  للكتابهي األعمال اليت ظهرت يف زمن التوقف هذا متهيدا 

مطبوعة إعالن، وأُرسلت رسائل الدعوة إىل اإلسالم  ٤٣٠٠٠وزع قرابة 
يف آسيا وأمريكا ناطق باللغة األردية واإلجنليزية بالربيد املسجل إىل مئات امل

وإمنا  ؛ اجلزء اخلامس إن شاء اهللايفتلك األعمال تذكر وسوف وأوروبا، 
زعجني من هذا ـ. ومع ذلك إذا كان بعض السادة مناألعمال بالنيات

التوقف فنحن نسمح هلم بفسخ البيع، وعليهم أن خيربونا برسالة شخصية، 
الكتاب عندما يتيسر لنا مثنه. بل أرى من  ثمن بعد استالمالوسوف نعيد هلم 
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، وقد معا ؤالء يف قائمة ويسوى أمرهم كلهماملناسب أن تسجل أمساُء ه
ونوضح هنا أيضا أن سلسلة تأليف الكتاب قد إعالن سابق كتبنا يف 

صبغة أخرى بسبب اإلهلامات اإلهلية، ومل نعد ملزمني بشرط بلوغ ب تصبغت
أقلَّ أو أكثر  حتما، بل سوف يكمله اهللا يف أجزاء الكتاب ثالمثائة جزء

سبا دون مراعاة الشروط السابقة. فهذا األمر كله بيده منا �كيفما يراه 
  .والسالم على من اتبع اهلدى وبأمر منه، فقد أظهرت الواجب.

  املعلن
  العبد املتواضع
  مرزا غالم أمحد

  من قاديان حمافظة غورداسبور البنجاب
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ØÛa@æìîÈÛ@Ýzí‰Ła@ò@ @
@ @

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  ����١علْم لَنا إِلَّا ما علَّمتنا إِنك أَنت الْعليم الْحكيمسبحانك لَا ����
 ----------------  

  "أيها احلبيب واملعشوق والصديق، يا روح العامل ونور األنوار
 ة، فالقلوب واألبصار حمتارجتلِّياتكالنفس والقلب يرجتفان من 

  مبشاهدة وجهك
  كلما فكّر املرء فيك وتدبر مل جيد غري االستغراب واحلرية 

وإنك خفي لكن أفعالك  ،إنك وراء الغيب لكن قدرتك متجلية
  جلية واضحة

وأنت نور  ،إنك بعيد لكنك يف الوقت نفسه أقرب من حبل الوريد
  لكنك أخفى من الليلة الظلماء

  ة بأسراركومن ذا الذي متكن من اإلحاط ،منتهاك أدركمن ذا الذي 
  مبحض قدرتك ومستغنيا عن األنصار  من العدملقد خلقت كال العاملني 

                                                           
 ٣٣البقرة:  ١
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  مث من اللطف أنه ال حيدث أي نقص يف هذه النعم مع أن عطاءك ال حد له
  املرء عن كل صديق يصرف وإن حبك  ،إن حسنك يغين عن كل حسن

  لو مل يكن حسنك املليح ملا كان هناك أي أثر للحسن
قد اكتسبت رونقا منك، كما أن الزهرة  احلسن واجلمالذوي إن وجوه 

  يف احلديقة اكتسبت اللون منك 
إن ما لدى احلسناوات من خدود مثل التفاح، مل تتأت إال من تلك 

  األشجار الشاخمة
  وهذان أي شعر احلسناوات ومسك التتر ال يأتيان إال من تلك الديار

  إنين أحسب كل شيء مرآة إلظهار مجالك
  ورقة كتاب للهداية وكلُّ جوهر وعرض حاملُ قنديل إن كلَّ

  وكلّ نفس يهدي إليك وكلّ حي ينادي بذلك
  إن كلّ ذرة تنشر نورك وكل قطرة تجري أار صفاتك

  وهي تذكر يف كل مكان  ،إن صيت عجائبك ذائع يف كل مكان
  إين ألرى األنوار يف مجاعة العشاق املتضرعني بربكة ذكرك

   غريكأسره قيد حبك ال يسمع إىل  إن الذي قد
  ة واحدةبنظر أنشيتينإذ قد  ،يا أنيس نفسي ما أعظمك من حبيب

حيتوي زلة الصدف الذي ـوهو مبن، الغم يف ذكرك قد غرق قليب يف
   لؤلؤةعلى 

  كما أن نفسي وقليب أسريان يف حبك ، إن عيين ورأسي فداء لوجهك
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  لكي ال يتقدم أي مشترٍ آخر واحدةدفعة احلياة  ببذللقد اشترينا حبك 
  إذ ال أحد يقيم يف قصر قليب من صدري؟!من ذا الذي كان ميكن أن يتجلَّى 

أما أنت فال يسعين  ،األعزة واألقارب معالعالقة  قاطعالقد مضى عمري 
   ١بعيدا عنك" حلظة واحدةالعيش 

إرادته روح قوة آالف الشكر لذلك القادر املقتدر الذي خلق مبحض 
اليت والقدرات اإلنسان وكلَّ خملوق وكل ذرة وأودعها القوى واخلواص 

اليت مبالحظتها  ،وقدرته �بالتدبر فيها يتراءى لنا العامل العجيب لعظمة اهللا 
جيب أن ينشغل املرء  .والتفكر فيها ينفتح باب املعرفة اإلهلية على مصراعيه

، أن خيلقهمل يظهر أي شيء دون  الذي ،يف مدح ذلك القادر القوي ومحده
احلكيمة  بقوافهو الذي وحده ذات عجيبة احلكمة وعظيمة القدرة اليت 

" وكل روح أنت ريب أنت ريبظهر كل موجود. فكل ذرة تلهج بنداء "
". فهو احلكيم الكامل الذي وهب أنت مالكي أنت مالكيتتغىن بشهادة "

اعدا قويا إلحراز الكماالت يف لألرواح اإلنسانية جسما نافعا يشكِّل مس
هذا العامل والتمتع ا يف العامل اآلخر على وجه كامل. فالروح واجلسم 

فهو  ؛له كالمها معا يثبتان وجوده، والقوى الظاهرة والباطنة كلتامها تشهد
بالنجاة الدائمة وفاًء منه، ووعد األوفياء ر املؤمنني احملسن احلقيقي الذي بش

اليت هي مظهر العجائب  ،اجلنة اخلالدةاملخلصني ب وحمبيه الصادقني عارفيه
على وجه أمت وأكمل، اليت أارها تبدأ بالتدفق يف هذه احلياة الدنيوية، واليت 

                                                           
   )املترجم( فارسية.قصيدة ترمجة  ١
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أشجارها تنمو بري هذا العامل. فقدرته وحكمته موجودة يف كل مكان ويف 
العامة. ال كل شيء. وإن احلماية اليت يتمتع ا اجلميع تشهد على خالقيته 

قدراته ؟ إن بلوغ كنههافمن ذا الذي يقدر على  ،حصر لقدراته احلكيمة
ا،  ومن ذا الذي، ال حصر هلاه يكماحل كل شيء  ففييقدر على أن حييط

كل مصنوع يهدي إىل ذلك الصانع الكامل، وتكمن الشهادة على وجوده، 
من خلْقه  فاملوجود بوجود حقيقي هو رب العاملني وحده، وكل من سواه

  آثار قدرته. هو ويقوم بسنده و
  فالعامل كله يصبح مرآة األبصار  ،"ما أجلى نور مبدأ األنوار ذلك

، إذ كان فيه أثر من صبابة شديدةين تحني رأيت القمر يوم األمس أصاب
  مجال احلبيب

  مطلقا التتر، فال تذكروا لنا األتراك وال هإن قليب نشوان بربيع مجال
 ننظري قدرتك الغريب منتشر يف كل مكان، فحيثما إن جتلّيا حبييب، 

  جند الطريق إىل رؤيتك
  إن أمواجك مشهودة يف نبع الشمس كما يتجلى بريقك يف كل جنم 

سمع ، فبسبب ذلك ياحلرقة لوصالكبنفسك واح رلقد أودعت األ
  حبتكألضجيج احلب 
در على اليت أودعتها كلَّ ذرة، فمن ذا الذي يق اخلصائصما أعجب 

  ؟قراءة دفتر األسرار هذا كله
ال يقدر أحد على الوصول إىل منتهى قدرتك، ومن ذا الذي يقدر على 

  حل هذه العقدة العويصة
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يتجلى و ،إن مالحة حسنك هذا تنعكس يف ذوي احلسن واجلمال
درك يف كل ووحديقة  حسن  

كما أن كل  ،كل مجيل تعكس وجهك كل حني وآنلنتشية املعني الإن 
  ملتوية تشري إليك  شعرة

وجهك هو قبلة  وإال كان ،ب أمام أعني العميانجقد انسدلت مئات احلُ
  الكافر واملؤمن 
  الصلة عن كل ما سواك يقطعأيها احلبيب، سيف صارم اجلميلة إن نظراتك 

ذلك يعاجل آالم هذا  لعللقد ألصقنا أنفسنا بالتراب من أجل لقائك، 
  رالفراق واهلج

إين ال يهدأ يل البال وال أرتاح دونك، وإن روحي تضطرب كما 
  يضطرب قلب املريض

  . ١إليها لئال تزهق نفس جمنون" ما هذه الضجة يف زقاقك! فانتبه
وبعد الصالة والسالم على النيب الكرمي خري األنام حممد  ؛أما بعد

ابه املطهرين املصطفى أمحد اتىب خامت املرسلني رمحة للعاملني وآله وأصح
الرباهني "العبد املتواضع مؤلف كتاب  أود أن أقول أناأمجعني،  �املهذبني 
قد تسىن يل  كنت مقيما يف هوشياربورأين يوم طالب احلق ل "األمحدية

مع الله مرليدهر مدرس  ١٨٨٦مناظرة دينية يف شهر مارس  اخلوض يف
سؤوال يف آريا مساج يف هوشياربور ويعد م بارزالذي هو عضو  الفنون،

                                                           
 )املترجم(. باألردية �نظمها قصيدة  ١
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له. وسبب ذلك أن املدرس املذكور جاءين شخصيا وطلب مين الرد  كبريا
على بعض تساؤالته عن تعليم اإلسالم. فلما كان هذا العبد املتواضع يعرف 
بعد حتقيق وتدقيق ممتد على سنني طويلة أنه ال ميكن ورود أي اعتراض على 

 ،سطحي النظر ،قة، وأن األمر الذي يعترض عليه اخلصمعقائد اإلسالم احل
يكون يف احلقيقة حقيقةً عظمى وحكمة من الدرجة األوىل تبقى خافية عن 
نظره املريض، لذا رأيت من املناسب رغم قلة فراغي أن أساعد املدرس 

أي من  على سبيل املثال احملترم على كشف حقيقة اعتراضاته وأكشف له
يالئم عظمة اهللا وقدرته وشوكته وشأنه، وعلى أي  آن الكرميالفيدا والقر

كتاب ترِد االعتراضات يف احلقيقة. وهلذا اهلدف قلت للمدرس احملترم بأنه 
إذا كان لديه محاس للمناظرة الدينية فأنا أوافق على ذلك بكل سرور، لكن 

ال مبادئ ك من املناسب أن تعرض األسئلة من كال الفريقني كشفًا حلقيقة
 ميعن النظر يفذلك لكي يتسىن ملن يقرأ تلك األسئلة واألجوبة أن و ،الفريقني

كال الدينني وخيتربمها. فبموافقة كال الفريقني بدأت املناظرة بالتزام هذا 
بل من ق - ١١/٣/١٨٨٦يف مقر هذا العبد املتواضع ليلة  -املبدأ. حيث طُرح

 - صدر من هذا العبد املتواضعمث  ،املدرس أوال اعتراض على انشقاق القمر
ق ربميشور مل خيلُإن ال":اعتراض على مبدأ اآلريني -١٤/٣/١٨٨٦ صباحيف 

لألبد من عذاب املوت واحلياة املتكررة  أحد ولن خيلِّص أي روح ،أي روح
". وعند هذين النقاشني كان قد تقرر اخملص اوعابد اووفي امهما كان صاحل

جواب اجلواب ال قبله. لكننا نقول مع أن ينتهي النقاش عند الرد على 
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األسف إن املدرس احملترم مل يراعِ الشروط احملددة سلفا أميا مراعاة، ففي 
؛ ظهر منه عدم اإلنصاف ،ليال ١١/٣/١٨٨٦اجللسة األوىل املنعقدة يف 

أنه حني آن أوان كتابة الرد على جواب اجلواب، الذي كان قد  حيث
 وقد تأخر كثريا. بأن الوقت ليلٌ املدرسأنه سيكتبه، اعتذر بسلفا  صرح
 الوقتأين فهمته أنا ومعظم احلضور كثريا أن يا أيها املدرس، مل يتأخر  ومع

ما قد  خمالفةُ جتوز كثريا، وأننا كلّنا نتأثر بالليل على حد سواء، لذا ال
اسلفا أقررتوأنه ال بد من كتابة اجلواب حتم ،. رعأي  ذلك لكنه مل ي

ل هذا التفات. وأخريا قيل له أمام مجيع احلضور: من املستحيل أن ال يسج
لحق اجلواب، أما إذا كنت تريد أن تؤجله اآلن فسوف يبالكتاب كتب وي

إال أنه تضايق جدا من أن يقرأ يف  يه طوعا وكرها،مبفرده حتما. فوافق عل
رس اضطرب من أنه فنهض وانصرف فورا. واحلقيقة أن املد ،اجللسة نفسها

لو قُدم الرد على جواب اجلواب فورا فال يدري كم من اخلجل سيواجهه. 
فانتهت هذه اجللسة على هذا املنوال، ومجيع جمرياا املندرجة يف هذا املقال 

. ١ميكن أن يشهد عليها شركاء اجللسة الذين نسجل أمساءهم يف احلاشية

                                                           
مارس: ميان شتروغن احملترم النجل األكرب  ١١: أمساء احلاضرين يف جلسة حاشية ١

لراجه رودرسني احملترم حاكم والية سوكيت النـزيل حاليا يف هوشياربور، ميان 
النجل األصغر شترجني احملترم النجل الصغري لراجه احملترم نفسه، ميان جنمي جي احملترم 

لراجه احملترم، بابو مولراج احملترم النساخ، الله رام لتشهمن احملترم مدير املدرسة يف 
هنا أقول مكررا أن و .داس احملترم املدرس الثاين يف هوشياربور لدهيانه، بابو هركشن

ميان شتروغن احملترم قد التمس مرارا من املدرس احملترم أن يسمح بكتابة الرد على 
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زل ـارا يف من ١٤/٣/١٨٨٦نعقدة يف اجللسة الثانية امل واآلن امسعوا كيفية
يف هوشياربور. فأوال قُدم اعتراض خطي من األعظم شيخ مهر علي الزعيم ال

إنكار قبل هذا العبد املتواضع حسب ما اتفقنا عليه، وكان ملخصه أن 
كما هو مبدأ أصحاب -إنكار النجاة األبدية  اهللا تعاىل والذي يلزم خالقية

ورمحته كليهما. فحني قرئ هذا  �عن توحيد اهللا بعد املرء ي - آريا مساج
االعتراض يف جلسة عامة أصابت املدرس حالة عجيبة ال يعرفها غريه، ولعل 

اجللسة أيضا أدركوها؛ فلم خيطر ببال املدرس  حاضرياألذكياء الفطنني من 
ملدة ساعة أو ساعة وربع حبثا  األعذاراحملترم شيء من اجلواب، فظل يقدم 

أن هذا السؤال ليس واحدا بل سؤاالن. فقيل يف جواب ذلك إن بيلة عن احل
خالقا وأن النجاة تعاىل السؤال يف احلقيقة واحد، أي أن إنكار كون اهللا 

املؤقتة نتيجةٌ لذلك املبدأ الفاسد وال تنفصل عنه. ومن هذا املنطلق كال 
اهللا خالقا، اجلزأين للسؤال يف احلقيقة أمر واحد، ذلك ألن الذي جيحد كونَ 

ال يسعه اإلقرار بالنجاة األبدية. فإنكار خالقية اهللا وإنكار النجاة األبدية 
متالزمان، حيث يتولد أحدمها من اآلخر. فمن أراد أن يثبت يف احلقيقة أنه 
ال بأس إذا مل يكن اُهللا رب العاملني واخلالق، فقد استلزمه اإلثبات أيضا أنّ 

لعذاب الوالدة واملوت بشكل متكرر وعدم الفوز  تعرض عباد اهللا الكمل
فهِم املدرس شيئا بعد تفهيم  ؛بالنجاة األبدية ال يشكِّل أي حرج. باختصار

                                                                                                                                     

سوف جيلسون بكل سرور، ولن ينـزعجوا أبدا، بل هم  وأم ،اجلواب جواب
وكذلك قد أبدى عدد من اهلندوس رأيهم إال أن املدرس  .مشتاقون لسماع اجلواب
 .منهفنهض وانصرف.  ،احلكمة االنصراف أنه من ورأى ،احملترم مل يستجب ألحد
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طويل وبدأ يكتب الرد، وسجل الرد بغضب على جزء من السؤال ببذل 
ثالث ساعات وقرأه. أما اجلزء الثاين املتعلق بالنجاة فقال بأنه سيكتب الرد 

ذهاب إىل البيت وسريسله من هناك، فرفضت استالم مثل هذا عليه بعد ال
الرد. وقلت له جيب أن تكتب كل ما تريد أن تكتبه هنا أمام احلضور يف 

فإذا كنت ستكتب يف البيت فلم يكن أي داع إلقامة اجللسة  ،اجللسة نفسها
ومىت كان له أن يقبل إذ كان يصيبه الفزع  .للنقاش. إال أن املدرس مل يقبل

حني مل يقبل املدرس يف حال من األحوال أن يكتب،  ؛واهللع. باختصار
قلت له مضطرا أن يقرأ علي ما كتبه يف البيت لكي أمتكن من الرد عليه. 

قد  "جملسه الديينفقال يف جواب ذلك بأنه ال يسعه اجللوس ألن موعد "
ا اتفقنا حان. فحني استعد أخريا لالنصراف قلت له: مل حتسن صنعا بنقض م

عليه سلفا، إذ مل تكتب اجلواب كامال ومل تسمح لنا بكتابة جواب اجلواب 
اآلن. على كل حال سوف أكتب جواب اجلواب هذا شخصيا وأُحلقه 

 ،مساع هذا القول ض املدرس وانصرف مع رفاقه وعندبالكتاب مضطرا. 
أن  -ةالذين أمساؤهم مسجلة يف احلاشي - وأدرك احلاضرون يف اجللسة جيدا

  تصرف املدرس كان عذرا فقط للتهرب واإلعراض.
 ،قبل أن نرد على اعتراض املدرس األول وهو عن انشقاق القمر ١اآلن

وهي يف احلقيقة جزء لذلك املقال الذي أردنا  ،نسجل لنقاء البيان مقدمةً
                                                           

: شهدوا على التصرف السخيف للمدرسواجللسة  حضرواين الذ: أمساء حاشية ١
يف هوشياربور، املولوي إهلي خبش احملترم  األعظمشيخ مهر علي احملترم الزعيم ال

احملامي يف هوشياربور، الدكتور مصطفى علي احملترم، بابو أمحد حسني احملترم نائب 
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الضابط رم مفتش شرطة هوشياربور، ميان عبد اهللا احلكيم، ميان شهاب الدين احملت
، احملامي الله نرائن داس احملترم، البانديت جغن ناـ احملامي احملترم، الله العسكري

داس احملترم املدرس  رام لتشمهن احملترم مدير املدرسة يف لدهيانة، بابو هركشن
الثاين، احملامي الله غنيش داس احملترم، التاجر الله سيتا رام احملترم، ميان شتروغن 

احملترم النجل األصغر لراجه احملترم شترجني لنجل األكرب لراجه سوكيت، ميان احملترم ا
نفسه، املنشي غالب سنغ احملترم املوظف احلكومي، املولوي غالم رسول املدرس، 

  املولوي فتح دين املدرس.
. كلهم يف كل أمر أمام هؤالء احلضور الفنونلقد أجحف الله مرليدهر مدرس 

لكنه أخذ ما يقارب ثالث ساعات  ،تقريبا ساعةراضي يف كنت قد قرأت عليه اعت
أن ينقضي يوم  توخاةوكان يبدو أن غايته امل ،ومع ذلك ترك جزءا من االعتراض

ما تقريبا  ثُلثهأي النهار  بينما كان عدوه ،يف أي حال، ويتخلص من هذه املصيبة
 جتماع الديينالزال باقيا. وليتضح أن عذر املدرس احملترم أنه قد حان حضور ا

عبث متاما وعذر واه، ذلك ألن املدرس مل يشترط سلفا أنه إذا حان موعد 
والذين كانوا  مع أا عمل ديين.املناظرة  نصرف أثناءفسوف ياالجتماع الديين 

كانوا ما زالوا جالسني، بل كان كثري من اهلندوس  جتماع الديينسيحضرون اال
تاركني أعماهلم، وكان صحن البيت مكتظا بالناس.  ناظرةواملسلمني قد حضروا امل

، لعد اجللسة العظيمة نفسها املؤلَّفة من مئات الناس خللٌ فلو مل يكن يف نية املدرس
إلقاء احملاضرات فحسب، هي  االس الدينيةإذ أن الغاية من عقد  ؛"جملسا دينيا"

قط. أضف إىل  ع الدييناالجتمافهذا كان مهيأً هنا حبيث مل يكن مثله متيسرا يف 
ذلك أن املدرس حني بدأ كتابة اجلواب بفتور وتكاسل بعد إضاعة الوقت الطويل 
يف احلديث فقط، أيقنت يف الوقت نفسه أن يف نيته فتورا. وبناء على هذه الفكرة 
قلت له أنه من املفضل أنه كلما ينتهي من كتابة ورقة فليسلمها يل لكي أكتب 

لكنه كان ينوي شيئا آخر.  ،فبذلك سيفرغ الفريقان عاجالجواب اجلواب،  فورا
فرفض اقتراحي. عندها قال يل رفيقه  ؛فما كان له أن يقبل أمور اإلنصاف هذه
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 ولكنردا على جواب اجلواب للمدرس.  ١١/٣/١٨٨٦كتابته يف جلسة 
مل نستطع  ،بسبب نقض املدرس للعهد وانصرافه وانتهاء جلسة النقاش

كتابته ومل جند مناصا من كتابته اآلن حتقيقا للوعد، فسوف نكتب شيئا منه 
وما توفيقي إال باهللا هنا وشيئا نسجله يف املستقبل حبسب الترتيب واحملل. 

  . هو نعم املوىل ونعم النصري
 ------------  

@ @

@ @

                                                                                                                                     

إال أن املدرس احملترم ال يريد ذلك. فهذا  ،الله لتشهمن احملترم بأنه فطن إىل غاييت
ناقصا. فلو كانت  تاركا العمل لس الديينما حدث حيث انصرف املدرس بعذر ا

ألف مرة. فاحلق لس الديين هناك قضية مادية أو عمل دنيوي آخر لضحى بوقت ا
إمنا كان عذرا فقط، بينما السبب احلقيقي كان ذلك  لس الديينأن احلضور يف ا

. وهلذا ودهشتهاالضطراب الذي أصاب قلبه بسبب عظمة االعتراض وهيبته 
يف احلديث واضطرب عند مساع االعتراض وت  السبب ضيع املدرس الوقت أوال

وأراد بتقدمي األعذار الواهية أن ينصرف  ،ظهرت على حمياه آثار القلق أنْ لدرجة
قبل كتابة اجلواب. وهلذا السبب انتشر الناس يائسني من كتابة اجلواب، وبعضهم 

 كارهاس انصرفوا قائلني: قد انتهى النقاش فال داعي للجلوس. وأخريا كتب املدر
على ورقة والنصف اآلخر بقي يف قلبه، فترك  هخجال من احلضور شيئا كان نصف

جوابه يف حالة االحتضار هذه، وض. قلت له عند وضه بأنه إذا كان يرى أن 
فأنا هنا ليومني آخرين، وأستطيع أن أقضي  ،بقاءه هنا ليس من احلكمة لسبب ما

ليس عنده وقت فراغ. وأخريا نرى من  بأنه لكنه قال هذا العمل،يف  الليل والنهار
 املناسب اإلظهار أن ما سيكتبه املدرس يف البيت ال نعرف عنه شيئا، لذا نعتذر عن

 الكتابة عنه شيئا. منه عدم
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ويبدو قصده  معتقد إسالمي بانشقاق القمر،لقد اعترض املدرس على 
من هذا االعتراض أنه ملا كان املثقفون حديثا حيسبون هذه العجائب 

خالفا لقانون الطبيعة  - اليت ال حتيط ا عقولُهم -كلها األرضية والسماوية
بسبب انتشار الفلسفة اإلجنليزية اليت مل يروها بأم أعينهم ومل جيدوا أثرها يف 
كتبهم الفلسفية، لذا قد أثار املدرس اعتراضا لكي يتفق يف الرأي دومنا سبب 

ة أن مع الفالسفة الذين تستويل على عقوهلم وأذهام األفكار الفلسفي
انشقاق القمر مستحيل. ومهما كان كالمه ناقصا وسخيفا إال أنه سيكسب 

. فأوال نريد أن نكشف أن جلنة التحكيمشيئا من الرونق واللمعان باتفاق 
معجزة انشقاق القمر ليست يف نظر أهل اإلسالم أمرا يتوقف عليه إثبات 

بل هي  ،كالم اهللا وهو ال يعد الربهان األعظم على صدق ،صدق اإلسالم
ة من آالف الشواهد الداخلية واخلارجية ومئات املعجزات يآية طبيع
 وتتمتع بإثبات كاف من التاريخ نذكره يف الصفحات التالية عن ،واآليات

مجيع اإلثباتات اجللية أن هذه املعجزة ليست  متجاهلنيقريب. فلو افترضنا 
الطبيعيون أو منكرو وفسرنا اآلية كما يفهمها النصارى املعاصرون و ،ثابتة

اخلوارق اآلخرون، ففي هذه احلالة إذا حصل أي حرج فلعله يساوي 
من الدراهم. فاجللي من ائيت مليون يم واحد من عقار يقدر مثنه مبخسارة ملّ

على  - هذا البحث أنه لو مل يستطع أهل اإلسالم إثبات هذه املعجزة تارخييا
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 .١ثبات ال يضر اإلسالم أميا ضررفإن عدم قدرم على هذا اإل -سبيل احملال
بل احلق أن الكالم اإلهلي قد أغىن املسلمني عن سائر املعجزات كليا، فهو 

                                                           
) ٢) معجزات عقلية (١: للمعجزات واخلوارق القرآنية أربعة أقسام، (حاشية ١

معجزات التصرفات اخلارجية.  )٤) معجزات الربكات الروحانية (٣معجزات علمية (
وهي عظيمة جدا وبدهية  ،من اخلواص الذاتية للقرآن الكرمي ٣- ٢- ١فاملعجزات 

مثل حادث رآه  متجددةً ،الثبوت، حبيث يستطيع أن يكتشفها كلُّ إنسان يف كل عصر
فهي اخلوارق اخلارجية  ،أي التصرفات اخلارجية القسم الرابعبأم عينه. أما املعجزات من 

 ال عالقة ذاتية هلا بالقرآن الكرمي. ومنها معجزة انشقاق القمر. فامليزة األصلية للقرآن اليت
الكرمي ومجالُه وحسنه يرتبط بأنواع ثالثة من املعجزات. بل اآلية العظمى لكل كالم 

فيه توفر إهلي أن يتضمن شيئا من املعجزات من هذه األنواع الثالثة. أما القرآن الكرمي فت
على أعلى وأكمل وأمت وجه. ويقدمها القرآن  كلها من هذه األنواع الثالثة املعجزات

قُلْ لَئنِ اجتمعت �الكرمي مرارا إثباتا على كونه منقطع النظري وعدمي املثال، كما يقول: 
و كَانَ بعضهم لبعضٍ الْإِنس والْجِن علَى أَنْ يأْتوا بِمثْلِ هذَا الْقُرَآن لَا يأْتونَ بِمثْله ولَ

ما �أي مجيع املخلوقات. مث يقول:  "اإلنس واجلن" فقوله:) ..٨٩(اإلسراء:  �ظَهِريا
) أي مل تبق أي حقيقة دينية خارج هذا ٣٩(األنعام:  �فَرطْنا في الْكتابِ من شيٍء

. مث يقول يف الدينية فالكتاب (القرآن الكرمي) بل هو حيتوي على مجيع احلقائق واملعار
) أي نـزلنا هذا ٩٠(النحل:  �لْنا علَيك الْكتاب تبيانا لكُلِّ شيٍءونـز�آية أخرى: 

يتلُو صحفًا �على مجيع العلوم الضرورية. مث يقول:  االكتاب (القرآن الكرمي) حمتوي
هذا القرآن الكرمي أوراق مقدسة تشمل  ) أي٤- ٣(البينة:  �مطَهرةً * فيها كُتب قَيمةٌ

وإِنْ كُنتم في ريبٍ مما نـزلْنا علَى �مغزى مجيع الكتب السماوية ولبها. مث يقول: 
هقُودي والَّت ارقُوا النلُوا فَاتفْعت لَنلُوا وفْعت فَإِنْ لَم ... هثْلم نم ةوروا بِسا فَأْتندبا ع اسالن

رِينلْكَافل تدةُ أُعارجالْحونه أيها املنكرون، ) أي ٢٥- ٢٤(البقرة:  �وإذا كنتم ال تعد
أنتم أيضا سورة  فألِّفواكالم اهللا وتظنون أن اإلنسان قادر على اإلتيان مبثل هذا الكالم 
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األصنام  أن ... أيتشتمل على الكماالت الظاهرية والباطنية مثله... احلجارة (األوثان) 
يتسببون يف اتقاد هذه النار. فلو مل تكن يف الدنيا عبادة  من واملشركون والعصاة هم

األوثان والشرك واإلحلاد واملعصية ملا اشتعلت تلك النار. فكأن هذه األشياء حصرا 
الْقُرَآنَ علَى جبلٍ لَو أَنـزلْنا هذَا �وقودها وتتسبب يف اشتعاهلا. مث قال يف موضع آخر: 

 �نَلَرأَيته خاشعا متصدعا من خشية اللَّه وتلْك الْأَمثَالُ نضرِبها للناسِ لَعلَّهم يتفَكَّرو
الناس من أجل اكتشاف عظمة الكالم اإلهلي. ويتفكر )، ... لكي يتدبر ٢٢(احلشر: 

الغالية، إال أن إعجاز التصرفات  صفحاتهاليت توجد يف  فهذا ذكْر الكماالت اإلعجازية
احللي  لةنـزمبيف القرآن الكرمي بكثرة. فإن هذا النوع من املعجزات  يتوفراخلارجية أيضا 

يحلَّى ا ذوو اجلمال. والواضح أن النفوس ليست حباجة إىل  جلمال القرآن الكرمي اليت
ملعانا وتألقا. وليكن معلوما هنا أن معجزات  يزيد ا مجال احللي، وإن كان اجلمال

قد  �التصرفات اخلارجية قد وردت يف القرآن الكرمي على عدة أنواع. منها أن اهللا 
أظهر تصرجعل القمر بدعاء النيب فه يف السماء ف قدرت	شقَّني. والثاين ذلك التصرف  

يف األرض حيث أحدث جماعةً شديدة امتدت  	الذي أظهره اهللا بدعاء ذلك املمدوح 
سبع سنوات. حىت اضطر الناس لسحق العظام لألكل. والثالث هو ذلك التصرف 

من شر الكفار، أي حني عقد كفار  	اإلعجازي الذي أراه اهللا يوم اهلجرة حلماية النيب 
وأمره باهلجرة تلك العزمية السيئة، بنبيه املقدس  �أنبأ اهللا  	مكة العزم على قتل النيب 

من مكة إىل املدينة وبشره بالعودة فاحتا منتصرا. فكان يوم األربعاء وقت الظهر يف 
حني ظهر هذا االبتالء من اهللا. ففي هذه املصيبة حني ترك النيب  احلرارة الصيف الشديد

ى فجأة بلده القدمي وحاصر األعداء بيته املبارك من اجلهات األربع بنية القتل، استلق 	
 فداًء له - ملئ حبا وإميانا قد الذي كان - العزيز احلميم صاحبه 	على سرير النيب 

مواريا وجهه بقصد أن ال يطَّلع جواسيس األعداء على خروج  	بإشارة منه وذلك 
  مكام ليقتلوه.  فال يربحوا 	ويظلوا حيسبونه النيب  ،	النيب 

  ".*إخالصوإمنا العشق واحلب يقود إىل هذا العمل بكل  ،"ال أحد جيود بروحه من أجل أحد
  ) املترجم ( .بيت فارسيترمجة *  
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يف مكانه الحقه أخريا أولئك األشقياء املخلص تاركا عزيزه الويف  	فحني خرج النيب 
وأرادوا أن يلقوا عليه القبض يف الطريق ويقتلوه. ويف  ،خبيثو الطوية بعد البحث عنه

محيم  ويفسوى صديق خملص  	تلك الساعة والرحلة اخلطرة مل يكن أحد يرافق النيب 
صادق، إال أنه يف كل حلظة من تلك الرحلة اخلطرة كان يرافقه املوىل الكرمي الذي كان 

يم الشأن. فقد أرى كبار عظ قد بعث عبده الكامل والويف ذلك يف العامل إلصالحٍ
التصرفات العجيبة يف الطريق حلماية عبده احلبيب هذا، وهي مندرجة يف القرآن الكرمي 

أثناء اخلروج من البيت مع أن  	النيب  من األعداء مل يشاهدأن أيا إمجاال. ومن مجلتها 
ى قد ألق �. فاهللا 	بيت النيب  قد حاصروا األعداءوكان مجيع  ارا، الوقت كان

وخرج  - يسكما هو مذكور يف سورة  - احلجاب على عيون مجيع أولئك األشقياء
حلماية نبيه املعصوم أظهر  �وسهم. ومن مجلتها أن اهللا ؤعلى ر ناثرا الرماد 	النيب 

إىل مدخل الغار الذي كان قد اختفى فيه  وصلوا األعداء إذ رغم أنأمرا خارقا للعادة 
 فبنيا، ألن اهللا بعث زوجي محام 	 يتمكنوا من رؤية النيب إال أم مل ،مع رفيقه 	النيب 
العنكبوت  نسجوباضت احلمامة أيضا، وكذلك  ،مدخل الغار يف الليلة نفسها يفعشا 

فاخندع املعارضون وعادوا خائبني. ومن  ،أيضا بيته بإذن من اهللا على فوهة ذلك الغار
بفرسه على الطريق إىل املدينة إللقاء القبض على  يعدومجلتها أن أحد األعداء الذي كان 

 األربعة يف األرض بدعاء جناب قوائم حصانهغاصت  	حني اقترب من النيب  ،	النيب 
والعفو عن تقصريه. والرابع  	من النيب األمان طلب  مابعد مث عادفسقط  	 املمدوح

جبيوشهم  	لنيب من التصرفات اإلعجازية هو أن األعداء حني شنوا اهلجوم على ا
الكثرية منفعلني خبيبتهم لكي يقضوا على املسلمني الذين كانوا ما زالوا بأعداد ضئيلة 
جدا، ولكي ميحوا كل أثر لدين اإلسالم. عندئذ سبب اهللا اهلالك يف صفوف األعداء 

بدر. حيث مين جيشهم زمية نكراء،  ميدانيف  حفنة من احلصى 	النيب  نتيجة رمي
كبار زعماء األعداء مضطربني وعميانا وفزعني بتلك احلصى املعدودة،  فجعل اهللا

قد حددها سلفا. وكذلك  	كان النيب متفرقة وأبقاهم هناك وألقى جثثهم يف أماكن 
قد ذُكرت يف القرآن الكرمي أنواع عديدة لتأييد اهللا العجيب والتصرفات اإلهلية (اليت هي 
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 نبيه مسكينا وفقريا ويتيما ووحيدا وعدمي خارقة للعادة). وملخصها كيف بعث اهللا
، ووهب له كبري مٍعاما منتصرا على عالَ ٣٠احليلة مث جعله يف مدة قصرية جدا تقل عن 

رات الفالغلبة على إمرباطور القسطنطينة وملوك ديار الشام ومصر وبالد ما بني دجلة و
اجلزيرة العربية إىل ر  وغريها. ويف هذه املدة القصرية مد سلسلة هذه الفتوح من شبه

باعتناق هذه البالد اإلسالم سلفا يف القرآن الكرمي. فحني ألقى كبار وأُنبئ  ،جيحون
املثقفني األفاضل اإلجنليز النظر على الفتوح العجيبة والغريبة يف حالة انعدام الوسائل هذه 

اإلسالمية الدولة شهدوا هم أيضا أنه ال يوجد أي نظري يف تاريخ العامل لسرعة انتشار 
 خارقا للعادةواإلسالم يف العامل. والواضح أن الذي ال يوجد له نظري يسمى بتعبري آخر 

قد ورد يف القرآن الكرمي ذكر التصرفات اخلارجية أيضا يف آيات عدة  ؛أيضا. باختصار
 عبارة من هذا الكالم فستجدون كلبصفتها خارقة للعادة. بل إذا رأيتم بعيون باصرة 

بذرة اإلسالم يف  كيفية بذراملقدس تذكر مبلء صوا التأييدات اإلهلية وترسم صورة 
البداية كبذرة صغرية جدا يف العامل مث صارت جليلة وعظيمة القدر وانتشرت يف معظم 

لعادة. وكيف ظلت تأييدات إهلية عجيبة تظهر لأجزاء العامل يف مدة قصرية تعد خارقة 
  . يف كل مناسبة حلمايته

اآلن اكتفاًء ذا القدر من بيان املعجزات اخلارجية (اليت هي التصرفات اإلعجازية) نريد 
وهي خصائصه الباطنية  ؛اليت تتعلق بذات القرآن الكرمي تلك بشيء من التفصيل نبنيأن 

املعجزات قوية التأثري بسبب وجودها وتيسر الشهود عليها هذه الفئة من والنفسية. ألن 
يت يستطيع أن يراها كل طالب صادق بأم عينه وتعد يف نظر كل منصف جديرة دوما، ال

ا. فليكن معلوما أوال أن املعجزة سنلٌ ،ة من سنن اهللاباليقني حتممن  أو بتعبري آخر فع
نظرا للقوانني للعادة بأنه خارق الذي ينبغي أن يوصف  �أفعال ذلك القدير املقتدر 

أسلوب احلياة العادي  يفر اخلارق أن الطيبني حني يتقدمون . فإمنا حقيقة األمالعادية
فإن اهللا خيصهم مبعاملة  ،ب اإلهليقروخيرقون العادات العادية ويتقدمون إىل ميادين ال

تتراءى أمرا خارقا للعادة نظرا إىل أوضاع اإلنسان  أنْ غريبة حبسب حالتهم لدرجة
يتقدم بعيدا وب نفسه جريته ويشق حالعادية. فبقدر ما يتخلى اإلنسان عن مواطن بش
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العشق واحلب، تظهر له هذه اخلوارق نقية وشفافة جدا ومضيئة ومتأللئة. إىل عرصات 
عن غري اهللا ائيا، وميتلئ القلب فحني تبلغ تزكية النفس اإلنسانية كماهلا التام ويتخلى 

ه وعباداته ومعامالته فإن مجيع أقواله وأفعاله وأعماله وحركاته وسكنات ،باحلب اإلهلي
وأخالقه اليت تصدر منه على وجه كامل، تصري كلها خارقة للعادة. فمقابل ذلك تكون 

. فلما من أحدث يف نفسه ذلك التبدل التامجتاه  خارقة للعادة معاملة اهللا البارئ أيضا
اهللا القادر القدير  طهرهمبدال تاما وسيد املبدلني وإمام املطهرين الذي  	كان النيب 

بيده. لذا كان وجوده من قمة رأسه إىل أمخص قدميه معجزةً يف احلقيقة. وكان من 
الضروري أن يكون الكالم النازل على هذا النيب العظيم خارقا للعادة بدرجة قصوى 

ألنه وإن كان الكالم اإلهلي  ؛بسبب تبدله التام، ليبهر عيون مجيع األولني واآلخرين
نفسه عن اإلنسان بصفة تامة.  �يف حد ذاته عن الكالم اإلنساين كما يتميز اهللا  متميزا
ذلك يتشرف بفيوض الوحي حبسب الكفاءات والصفاء واألخالق مع  أن املرءإال 

الفاضلة واملواهب الصاحلة، وإىل ذلك توجد إشارة روحانية يف القرآن الكرمي. أي قد 
ري من املالئكة، فاملالئكة بصفة عامة معروفون، نـزل هذا الكالم املقدس يف حفْظ كث

إال أن األخالق الطيبة واألوضاع الطاهرة والتصرفات الفياضة بالشوق والذوق واحلرقة 
والتبتل والوفاء والتوكل والرضى واالنعدام والتفاين  والصفاءومحاس احلب والصدق 

 �خلقها اهللا القادر قد ومن املالئكة أيضا،  أنواعوضجيج العشق اإلهلي هي كلها 
حبيبه أفضلِ الرسل. مث تتولد نتيجة اتباعه يف قلب كل  شخصعلى وجه أمت وأكمل يف 

مؤمن كامل بإذن اهللا. صحيح أن عامة املؤمنني الذين مل حيرزوا حالة الكمال بعد، توجد 
 إال أن تلك البذرة مثلها كمثل النار الكامنة اليت ال تعمل عمل النار ،بذرا فيهم

املشتعلة. كما من الواضح أن البيضة ال تقوم مقام الديك، وال تكون البذرة مبنـزلة 
الشجرة، ومع أن حتت كل أرض ماء، إال أنه ال يستخرج إال مبشقة بالغة وجهود مضنية 
وبعد حفْر األرض ملدة، وكذلك ما ال تبلغ نار الشوق اإلهلي كمال اشتعاهلا فال تترتب 

ها حني تضطرم كاملة، وتشتعل من كل اجلهات األربعة، فعندئذ عليها فوائدها. لكن
ل الشيطان وتعدمن مالئكة احلفظ. فاألعمال  تكون مبنـزلة املالئكة للحماية من دخ
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الطيبة واحلاالت الطيبة والتصرفات الطاهرة واحلماس الطاهر واألمل الطاهر واحلزن 
لة اشتعال كامل فهي كمثل يف حا تكونعندما  ،الطيب والظهور الطيب لألخالق

على أبواب قصر مالكهم يف  للحراسة النشطني الذين يقومونالصاحلني أولئك احلراس 
. فمع أن مجيع أبواب ذلك القصر (أي كل أنواع الكفاءات راجلهات األربع ليلَ ا

واملواهب) مفتوحة إال أنه بسبب احلراس ال ميكن أن يدخل إليه أي شيء رديء أو 
الدخول  كلب أو لصاهلواء البارد واألشياء املرغوب فيها. وإذا أراد  منا يدخلوإ ،خبيث

. أما القصر الذي أبوابه مفتوحة لكنه ال يوجد له الضربيلقى عليه القبض ويتلقى  إليه
إال أن  ،فصحيح أن اهلواء البارد واألشياء اجليدة أيضا تدخله ،أي حارس صاحل نشط

اللصوص يتربصون مبثل هذا البيت، وتنجس الكالب أغراضه دوما، فيبقى هذا البيت 
والعصمة والتبتل واحلب  يوجد فيه الصفاءدوما عرضة للفساد واخلراب. فاملكان الذي 

التجليات الكاملة ألنوار  ل عليهنـزت ،الكامل والتام واحلزن واألمل والشوق واخلوف
أي نوع من الظلمة، وتتراءى مشرقة كالشمس. أما  يشواون أن دبانتظام الوحي 

عن هذه  ساقطايكون الوحي فيه أيضا فاملكان الذي ال يتمتع مبرتبة الكمال التام هذه 
إن الوحي اإلهلي مرآة يتجلى فيها وجه صفات اهللا الكمالية  ؛املرتبة العليا. باختصار

يفوق مجيع األنبياء يف سريرته  	. وملا كان النيب حبسب النقاء الباطين للنيب املنـزل عليه
الطيبة وانشراح الصدر والعصمة واحلياء والصدق والصفاء والتوكل والوفاء والعشق 

 ،اإلهلي جبميع لوازمه، وكان أفضلَهم وأعالهم وأكملهم وأرفعهم وأجالهم وأصفاهم
من اجلميع. والصدر لذا فإن اهللا جل شأنه قد عطَّره بعطر الكماالت اخلاصة أكثر 

وأكثرها  وقلوموالقلب الذي كان أكثر رحابةً من صدور مجيع األولني واآلخرين 
، فقد عد وحده جديرا بأن ينـزل عليه وحي هو أقوى من وعشقا طهارة وبراءة ونورا

 مرآةً لَكل وحي أُنـزل على مجيع األولني واآلخرين وأكمله وأرفعه وأمتُّه، وبذلك متثَّ
ة جدا وواسعة وعريضة النعكاس الصفات اإلهلية. فهذا هو السبب وراء متتع القرآن نقي

اخلالب ملعانَ مجيع الصحف وبريقُه الكرمي بكماالت عالية، الذي تبهر أشعته القوية 
السابقة، وجتعلها كاملعدوم. فال يقدر أي عقل على استخراج حقيقة مل تندرج فيه سلفا. 
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تقدمي برهان عقلي مل يسبق القرآن الكرمي إىل تقدميه، وال يقدر أي وال يستطيع أي فكر 
ما كما ظل يلقي تأثريا قويا ومباركا يف مئات  خطاب على التأثري القوي يف قلبٍ

األلوف من القلوب على الدوام. فال شك أنه مرآة صافية ونقية لصفات اهللا الكمالية 
  ، حيث يتوفر فيه كل ما حيتاج إليه السالك للوصول إىل أعلى مدارج املعرفة. �

يف القرآن الكرمي إلعطاء مفتوحة هذه احلاشية، هناك ثالثة أبواب  بدايةوكما كتبنا يف 
املعرفة احلقة، أحدها عقلي: أي فيما خيص العلوم العقلية إلثبات وجود اهللا ومعرفة 

، فقد استخدم وغريها يد والقدرة والرمحة والقيومية والدينونةصفاته من اخلالقية والتوح
طريق االستدالل على وجه كامل. وخبصوص االستدالل بين بأسلوب لطيف جدا 
ومتوازن مجيع العلوم من صناعة املنطق وعلم البالغة والفصاحة وعلوم الطبيعة والطب 

، حبيث تنحلّ غالبية وغريها واملناظرة واهليئة واهلندسة والدقائق الفلسفية وطريق اادلة
املسائل الدقيقة. فأسلوب البيان هذا فوق العادة من نوع اإلعجاز العقلي، ألن كبار 
الفالسفة الذين أوجدوا املنطق ودونوا قواعد الفلسفة وبذلوا جهودا مضنية يف 

نقصان  اكتشاف علوم الطبيعة واهليئة مل يستطيعوا دعم دينهم ذه العلوم بسبب
، بل ظل ومل يفيدوا اآلخرين دينيا مطلقا ومل يقدروا على إصالح أخطائهم ،العقل

نوا باهللا نوعا ماأكثرهم دهريفهم  ،ني وملحدين وضعاف اإلميان. أما بعضهم الذين آم
قد ضلوا عن الصراط املستقيم خبلطهم الضالل مع الصدق ولبس اخلبيث بالطيب. 

وظَّف العلوم  ، وقدل خارق للعادة وال خيطئ يف استدالله قطمن قبي فهذا العقل اإلهلي
املذكورة بروعة حبيث مل يوظفها أي إنسان من قبل. وكفى برهانا عليه أن بيان القرآن 
الكرمي يف تقدمي األدلة على وجود اهللا البارئ عز امسه وإثبات صفاته الكمالية من 

من املستحيل أن يقدم اإلنسان أي  أنه ةالتوحيد واخلالقية وغريها، حميط وشامل لدرج
يف ذلك فليقد ة دلأبضع  كاختبارٍ مبرهان جديد أكثر من ذلك. وإذا كان أحد يشك

عقلية خبصوص إثبات وجود اهللا عز امسه أو توحيده أو خالقيته أو عن أي صفة إهلية 
نها. وإن لكي نريه مقابلها األدلة نفسها من القرآن الكرمي أو أقوى م وذلك أخرى.

إن هذه الدعوى وهذا الثناء على القرآن الكرمي ليس  ؛وليتنا حنن. باختصارؤإراءا مس



                  �������������������������������������א���������ن��א� � �٢٢� 

                                                                                                                                     

. وال أحد يقدر على تقدمي دليل قد غفل عنه واقع األمريف  حق ذلكجمرد تباه، بل 
القرآن الكرمي إثباتا للعقائد احلقة. لقد ادعى القرآن الكرمي بصوت عال يف عشرات 

نه حميط إحاطة تامة. فقد سجلنا بعض اآليات منها يف هذه احلاشية نفسها. املواضع بأ
ول ؤومس ،فأنا مستعد وجاهز إلقناعه الكامل ،يريد االختبار احلق فإذا كان أي طالبٍ

وانعدام عنه. لكن األسف كل األسف على أن يف الزمن املليء بالغفلة والالمباالة 
اختبار هذه  - بصفتهم طالب احلق - قليلون جدا من يريدون بصدق القلب القدرة،

امليزة العظمى واملعجزة الكربى. بل هم حيسبون جناحهم حصرا يف إنكار احلديث فور 
مساعه. لكن من الواضح والبني أن األمر املتنازع فيه ال ينحسم مبجرد القول "إنا لن 

من دأب حميب  أبدا قانون الطبيعة"، فهذا ليسنقبله، أو نراه خالفا للعقل أو خالفا ل
الصدق. فهل من شيمة حمب الصدق احلقيقي أن يرى شخصا يتصدى يف امليدان 
إلثبات أمر متنازع فيه وينادي للمبارزة مرارا وتكرارا، مث ال يتوجه إليه وال خيتربه 

  ويظل يقول جالسا بعيدا عنه بأن كالمه كذب وعدمي األصل؟ كال مث كال. 
الدقائق بيان هو  - الذي قد فتحه القرآن الكرمي على مصراعيه -الباب الثاين ملعرفة اهللاو

العلمية اليت جيب أن تسمى إعجازا علميا لكوا خارقة للعادة، وتلك العلوم على 
املعارف الدينية يوجد من قدر ما بأي  ؛أنواع عدة. العلم األول هو معارف الدين

قدر ما توجد النكات واللطائف من العلم اإلهلي اليت حيتاج بالسامية وحقائقها الطيبة و
قدر ما توجد أمراض النفس األمارة، بإليها تكميلُ النفس يف هذا العامل، وكذلك 

وثوائرها وبعدها أو اآلفات الدائمة أو ما يوجد هلا من العالج وتدبريات اإلصالح، 
ما توجد العالمات واخلواص  قدربقدر ما توجد الطرق لتزكية النفس وتطهريها، وبو

باستيفاء  يزخر بكلِّها القرآن الكرمي فإن ؛واللوازم للظهور الكامل لألخالق الفاضلة
تام. فال أحد يقدر على اكتشاف حقيقة أو نكتة إهلية أو طريق للوصول إىل اهللا أو 

  يف هذا الكالم املقدس سلفًا.  تندرجمل  ،عبادة اهللاومجاهدة أسلوب طيب نادر لل
والعلم الثاين هو علم خواص الروح وعلم النفس الذي اندرج يف هذا الكالم ذي النظام 
املعجز بإحاطة ومشول حبيث ميكن أن يفهم املتدبر أنه ال يقدر عليه أحد غري القادر 
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املقتدر. والثالث علم املبدأ واملعاد وأمور غيبية أخرى هي ميزة ختص كالم عامل الغيب، 
وتطمئن. وإن علم اهللا القادر املقتدر للغيب ثابت ومتحقق كاملشهود.  وبه تقتنع القلوب

فيه أي كتاب يف العامل.  يضاهيهوإن هذا العلم يوجد يف القرآن الكرمي بتفصيل وكثرة ال 
باإلضافة إىل ذلك فقد استخدم القرآن الكرمي علوما متنوعة أخرى أيضا لتأييد الدين 
بشكل إعجازي، وجعل نصب عينه تفهيم الدين وترسيخه يف األذهان باستخدام وسائل 
علوم املنطق والطبيعة والفلسفة واهليئة وعلم النفس والطب واهلندسة وعلم البالغة 

لفصاحة وغريها من العلوم، أو تسهيل فهمه تدرجييا أو إقامة الربهان عليه أو رفع وا
 ةضافياإلإن القرآن الكرمي زاخر جبميع هذه العلوم  ؛اعتراض أي سفيه عنه. باختصار
مهما كان  –خارق للعادة حبيث ميكن لكل عاقلوخلدمة الدين على حنو غريب 

س القليب هلذا العبد املتواضع يشد قليب إىل أن أن ينتفع ا. وصحيح أن احلما - مستواه
أسجل هنا كنموذج مثالني أو ثالثة من مسائل علمية لكل العلوم الواردة يف القرآن 
الكرمي، وأن أكتب هنا شيئا من الرباهني العقلية املذكورة يف هذا الكالم املقدس إلثبات 

، بينما ال يتسع هلا هذا الةاإلطتسبب كلها لكن ملا كانت هذه البيانات  ،أصول الدين
الكتاب لكونه صغري احلجم، كما يتكفل كتاب الرباهني األمحدية أيضا كل هذه األمور، 

يف  كلها لذا قد تركتها خشية اإلسهاب. وإن طالب احلق سيجدون هذه املطالب
يناهلا الناس الرباهني األمحدية إن شاء اهللا. لكن ال يغينب عن البال هنا أيضا أن هذه العلوم 

يف زمن يسوده الظالم  صحراوياكتسابا أيضا، إال أن األمي احملض الذي ولد يف بلد 
اب، ومل خيالط الفالسفة قط، ومل الدامس واجلهل ومل يتعلم وال كلمة واحدة يف أي كت

يسمع قط حىت عن اسم املنطق والطبيعة واهليئة وعلم النفس وغريها من العلوم يف بلده 
 - نتشر فيه األمية، فمن املؤكد عقليا أن تدفُّق ينبوع الفيض عنده كامال وصحيحاالذي ت

. فاإلنسان الذي يبني احلقائق بالبداهة أمر خارق للعادة - حبيث ال يفوقه أي فيلسوف
السامية من الفلسفة والطبيعة واهليئة وعلم خواص األرواح ومعارف الدين بأسلوب 

فال أحد من العقالء  ،أستاذ أيأو يقرأ عليه ودون أن يعلِّمه  كونه أميا معمنقطع النظري 
  يشك يف كونه معجزة. املنصفني 
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بركات  هولطفًا منه يف القرآن الكرمي ملعرفة اهللا  �الباب الثالث الذي فتحه اهللا 
ترىب  	أن النيب ى عاقل ال خيفى علقد روحانية ينبغي أن تسمى إعجازا تأثرييا. 

وترعرع يف شبه اجلزيرة العربية اليت كانت يف زاوية اخلمول لكوا منقطعة عن سائر 
 	البالد دوما. وإن عيش أهل هذا البلد كالوحوش والبهائم متاما قبل بعثة النيب 

يف عبادة األوثان تورطهم وجهلهم احملض بالدين واإلميان وحق اهللا وحق العباد و
منذ مئات السنني، وانغماسهم يف امللذات والسكر وشرب اخلمر أخرى خبيثة وأفكار 

من أعمال الفسق، وعدم عدهم السرقة وقطع الطرق وسفك  وغري ذلكوالقمار 
 الذنوب.الدماء ووأْد البنات وأكل أموال اليتامى وغصب حقوق اآلخرين من 

ا على قلوب استيالء كل أنواع السيئة وكل أنواع الظالم والغفلة عموم إن باختصارٍ
العرب كلهم لَحادث مشهور معروف ال يسع إنكاره أي معارض متعصب بشرط أن 
يكون ملما. مث من الواضح على كل منصف أن اجلهلة واهلمجيني والوقحني والطاحلني 
أنفسهم تغريوا متاما بعد اعتناقهم اإلسالم وقبول القرآن الكرمي. وكيف غيرت قلوبهم 

خالل مدة قصرية دفعةً واحدة، حبيث  	النيب املعصوم  م اإلهلي وصحبةُتأثريات الكال
وتفانوا يف احلب اإلهلي بعد احلب الدنيوي حبيث  ،مبعارف الدين -بعد اجلهل - متتعوا

. �تركوا أوطام وأمواهلم وأعزاءهم وشرفهم وراحة نفوسهم من أجل رضوان اهللا 
 - ة اجلديدة اليت متتعوا ا بعد اإلسالمحلالتهم السابقة واحليا -فكلتا السلسلتني

حني يقرأها إنسان صاحل سعيد القلب  أا مذكورة يف القرآن الكرمي بوضوح لدرجة
. فما الذي جذم من عامل إىل عامل آخر ذه السرعة؟ تلقائيا تفيض عيناه من الدمع

كانت  	عصوم أحدمها أن القوة القدسية لذلك النيب امل ؛حصرا أمرين اأال إمنا كان
يف املستقبل. والثاين هو تأثريات كالم  تظهرمل يسبق هلا نظري ولن  قوية التأثري لدرجة

اهللا القادر املقتدر احلي القيوم القوية والعجيبة اليت أخرجت حزبا كبريا من آالف 
ألنه ال أحد  ،الظلمات إىل النور. ال شك أن تأثريات القرآن الكرمي هذه خارقة للعادة

ينافسه يف التأثري. من ذا الذي يقدر على كتاب العامل يستطيع أن خيربنا عن نظري يف 
إثبات أن هناك كتابا قام بالتبديل واإلصالح الغريب كما قام به القرآن الكرمي. أما 
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الفيدا فهو نفسه خايل اليدين وال يثبت حىت وجود شخص أحرز الكماالت الباطنية 
. وإن أتباع الفيدا أنفسهم يقرون بأن أربعة قط زمنبفضل تأثريات الفيدا يف أي 

هؤالء  صولأشخاص فقط وصلوا إىل الكمال وهم الذين نـزل عليهم الفيدا. لكن و
مل يكن من حظهم قط أن  أيضا غري ثابت. واحلق أن أتباع الفيداإىل الكمال األربعة 

يد قدرته يعتربوا يؤمنوا بأن اهللا واحد ال شريك له ويعدوه مبدأ مجيع الفيوض و
 أحدمن ذلك . وإذا تضايق وال يصبحوا إخوة شركاء له دةَ كل وجودالكاملة موجِ

وليته أن يثبت تأثريات الفيدا الطيبة ويربئ ساحته من هذه التهم، اليت ؤفمن مس منهم
بسببها مل يبق أي شرف للربميشور إله اهلندوس. حنن ال نعاند الفيدا عبثا ودومنا سبب، 

نقول صدقا وحقا ونشهد إهلنا القادر املقتدر على أن إنصافنا القليب حنن وأي تقي وإمنا 
ي ذي بوجوده املبارك تقوم كل ذرة والذالكامل الله آخر لن يتقبل أبدا أن سلطة اإل

لسند اآلخرين ال بقدرته اخلاصة. وقد حصل على مجيع  دعى مالك العامل كله مدينةٌي
ة وحظا، ال بسبب كونه خالقا هلا. وأن ألوهيته وليدة األرواح واألجسام مصادف

إىل  -إعراضا عن الفيدا -القرآن الكرمي يفاملصادفة وليست حقيقية. واآلن جيب النظر 
فمئات اآلالف من القديسني يشهدون على أن  تأثريات طيبة كثرية؛ به من يتمتع ما

أ العالقة الغريبة باملوىل بركات اهللا تنـزل على القلب باتباع القرآن الكرمي، وتنش
املعارف والنكات من تصدر على قلوم، و وإهلامهتعاىل الكرمي، وتنـزل أنوار اهللا 

ل قوي، ويعطى هلم يقني حمكم، ويودع يف قلوم حب إهلي يوهب هلم توكُّوأفواههم 
 املصاعب وعصروا يف يف هاون ودقَّت يترىب بلذة الوصال. وإذا مزقت قلوم ذلذي

معاصر قوية، فال يكون عصريهم غري احلب اإلهلي. الدنيا ال تعرفهم وهم بعيدون عن 
الدنيا وأرفع عنها، وإن معامالت اهللا جتاههم خارقة للعادة. فقد ثبت عليهم هم 

فانكشف عليهم وحدهم أنه أحد. فحني يدعونه  ،موجود �أنفسهم فقط أن اهللا 
 يلجأون إليه يهرول إليهم. فهو حيبهم أكثر جييبهم وحني ينادونه يستجيب هلم، وحني

فهم يعرفون بتأييداته  ؛وينـزل على أبوام وجدرام غيث الربكات ،من آبائهم
وهو ينصرهم يف كل جمال. ألم له وهو  ،الظاهرة والباطنة والروحانية واجلسمانية
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بل يظهر املعجزات أيضا بربكاته وتنويراته. احلق أن  ،ليس إعجازا فحسب
يتمتع يف ذاته بصفات كمالية تغنيه عن معجزات خارجية،  القرآن الكرمي

كما ال يترتب أي نقص على  ،فاملعجزات اخلارجية ال تشكِّل أي إضافة إليه
 عدمها. إن كيانه اخلالب اجلذاب ال يتحلى حبلي املعجزات اخلارجية

بل هو نفسه جامع آالف املعجزات العجيبة والغريبة اليت يراها الناس  فحسب،
 ،مليح احلسن فهو حمبوب ؛ل عصر ال أن يذكر رؤيتها يف املاضي فقطيف ك

  إىل شيء يتزين به. جشيء بوجوده ويتزين به، أما هو فال حيتا يتحلّى كلُّو
نون باحللي، أما أنت فضي اجلسم زييت"إن مجيع ذوي احلسن يف العامل 

  ١"احلليبك ن زيتفت
                                                                                                                                     

قريب يف كتاب "السراج  عمابل سوف نسجل  ،هلم. هذه األمور ليست دون برهان
إثباتا بينا هلا. أما هنا فنريد أن نظهر أن أي دين آخر ال  القدير، املنري" إن شاء اهللا

يتمتع ذه الربكات قط. إذا كان الفيدا قد أثر يف قلوب اآلريني فإمنا هو يتمثل يف 
ألنبياء وتسمية مجيع ا باحملتالنياإلساءة وإطالق الشتائم، فوصف مجيع املقدسني 

جمهويل اهلوية ريشيني إال ثالثة أو أربعة من ال - ، ووصف صلحاء العامل كلهباملكارين
من شأن هؤالء فقط.  بالكاذبني واخلادعني والنصابني - الذين نـزل عليهم الفيدا

فهل خرج من أفواه هؤالء قط شيء من املعارف اإلهلية غري الظنون السيئة 
ف للمعرفة اإلهلية من لسان هؤالء سوى الكالم واإلساءات؟ فهل سمع سر لطي

البذيء واألفكار الفاسدة أو الكلمات الفياضة بالتحقري واإلساءة واالستهزاء والشر 
أو هل  ،أي قطرة من النقاء القليب من هذه األواين رشحتوالرائحة الكريهة؟ فهل 

هم جلي وغين عن تقدموا يف الطهارة الباطنية شيئا؟ كال مث كال، فتأثري الفيدا في
 البيان. منه.

  )املترجم(. فارسيبيت رمجة ت ١
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ين يعترضون على معجزة وباإلضافة إىل ذلك فليكن مفهوما أن الذ
أن  ،وهي أيضا ناقصة وداحضة ،انشقاق القمر فإمنا ميلكون حجة وحيدة

انشقاق القمر ينايف قوانني الطبيعة. لذا أرى من املناسب أن نبحث شيئا يف 
مث نذكر من التاريخ اإلثبات الذي يربهن على  ،قانون الطبيعة الذي يذكرونه

أي الذين يدعون  ،صحة هذا احلادث. فليكن معلوما أن املؤمنني بالطبيعة
من البدهي أن كل ما يستطيع  هيركزون على أن ،أتباع قانون الطبيعة

الطبيعة وقانون الطبيعة. أي  يس سوىاإلنسان معرفته بقواه العقلية هو ل
أن املصنوعات واملوجودات املشهودة املوجودة، يتراءى لنا بإلقاء نظرة على 

من كل جانب حصرا أن كل شيء مادي أو غري مادي سواء كان فينا أو 
يف ما حولنا أو فوقنا أو حتتنا، مرتبط دوما بنظام مترابط غريب يف ذاته 

وجوده وقيامه ويف اآلثار اليت تترتب عليه، وال ينفصل عنه أبدا. فحيثما و
وسيحدث  ،حصل على املنوال نفسه دون خطأ ،ر اهللا صنع شيء ماقر

فإمنا الصدق واملبادئ احلقة ما يوافقه. فأقول ال شك أن كل  ،حبسب ذلك
لكن هل ثبت من ذلك أن طرق القدرة اإلهلية وقوانينها تنحصر  ،ذلك حق

ان يف حد اطلعنا عليه من خالل التجربة واملشاهدة ليس أكثر؟ فما دام اإلمي
يتوقف عليه نظام  أنْ بالقدرات اإلهلية غري احملدودة مسألةً مهمة لدرجة

فكم من  ،األلوهية والكون بأسره، وبه يتفتح باب التقدم العلمي على الدوام
اخلطأ تقدمي احلجة السخيفة القائلة بأن األمر الذي هو خارج نطاق فهمنا 

بل ما دمنا قد أقررنا  خارج عن نطاق قانون الطبيعة أيضا.ومشاهدتنا لَ
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بألسنتنا بأن قوانني الطبيعة غري حمدودة وال اية هلا، فيجب أن يكون مبدأُنا 
أن ال نرد سلفا كلَّ جديد نكتشفه بعد أن نالحظه يفوق عقولنا. بل جيب 
أن نفحص جيدا وباهتمام هل هو ثابت أم ال. فإذا ثبت فلنسجله يف قائمة 

ا إذا مل يثبت فعلينا أن نكتفي بالقول إنه غري سنن الكون اليت نعرفها، أم
ثابت، ولن يكون مسموحا لنا بأن نقول إنه خارج نطاق قانون الطبيعة. 

جبميع  كال بل جيب العتبارنا شيئا خارج قانون الطبيعة أن نكون حميطني
 �، وحييط فكرنا متاما بكل ما أظهره اهللا كدائرة قوانني اهللا األزلية واألبدية

. فهل لألبداألزل من القدرات املختلفة وما سيظهره منها يف املستقبل  منذ
سيكون قادرا على إظهار قدرات جديدة متجددة على الدوام أم سيبقى 

وحمصورا يف القدرات اليت شاهدناها سلفا، واليت  - كثَور املعصرة - مقيدا
سبب يكون فألي  ،أحطنا ا جيدا. وإن قلتم إنه سيبقى مقيدا وحمصورا

كون ألوهيته وقدرته وطاقته غري حمدودة؟ هل بنفسه سيعجز عن  معذلك 
 من ؟ أم هل بضعة أنواعأي قاسر آخرر عليه إظهار قدراته الواسعة أم سيجبِ

القدرة هذه فقط تعزز قدرات ألوهيته؟ ويصيبه الزوال نتيجة إظهار قدرات 
حمدودة فمن الغباء  إذا كنا نؤمن بأن قدرات اهللا غري ؛أخرى؟ باختصار

ذلك ألا إذا احنصرت يف وعاء ووالسفه أن نتوقع اإلحاطة جبميع قدراته. 
 غري حمدودة وغري متناهية؟ ويف هذه احلالة يظهر عيب مشاهدتنا فكيف تعد

لية واألبدية زوهو أن جتربتنا الفانية والناقصة تعد حاصرةَ مجيع قدرات اهللا األ
أخرى وهي أن اعتبار قدراته حمدودةً سيقودنا إىل  بل تطرأ مشكلة ،كلِّها



��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������א���������ن�א� �٢٩�

أيضا حمدود. وسنضطر للقول بأننا اكتشفنا حقيقة  �نفسه  هاالعتقاد بأن
أغوارها، وإن الكفر واإلساءة وسربنا اهللا كلَّها وكنهه وتوصلنا إىل أعماقها 

واإلحلاد الذي يوجد يف هذه الكلمة لغين عن البيان. فاعتبار التجارب 
سلسلة غري متناهية  حملدودة جدا يف الزمن احملدود قانونَ الطبيعة بأسره وإاُءا

األمل يف انكشاف أسرار جديدة يف املستقبل نتيجة  للطبيعة عندها وقطْع
تلك األنظار القاصرة اليت مل تعرف اَهللا ذا اجلالل كما جتب معرفته والذين 

ضفدع البِركة أم ثبت أن طبعهم منقبض جدا، حىت إم يزعمون ك
استولوا على حميط ال ساحل له. فجميع أفراح العارفني وراحات احملزونني 

 ي أمرغري مدركة، ال أقول أن آمنوا بأ �تكمن يف اإلميان بأن قدرات اهللا 
حديث دون أي حبث أو بغري إثبات عقلي أو اختباري أو تارخيي، ألن ذلك 

عظّموا اهللا عز وجلّ وإمنا أقول: . والسمنيكثري من الغث  مجعسيؤدي إىل 
اجلديدة (اليت تتراءى  -ذي اجلالل -عبثا على أفعال اهللاوال تعترضوا عنادا و

)، ألن اإلنسان كما بينت سابقا مل يتمكن بعد احملدودةيف أنظاركم  جديدة
من حتديد قدرات اهللا العجيبة واحلكم الدقيقة وأسراره املعقدة، وال يبدو من 

على شاكلة  ،وقدرته مستقبال أن يقيس أسرار مالك امللك املختومةجدارته 
أو يدعي بأنه قد أحاط جبميع خواص شيء  ،صغرية جداالألرض امساحة 

فليس  ،معني. أما أنقياء السريرة أولئك الذين حيبون مالكهم احلبيب بصدق
سه يل أي حاجة ألقدم هلم األدلة املنطقية، ألنين أعلم أن حبهم الصادق نف

بأنّ عد علْم حضرة األحدية اجلامعة الكماالت  ؛سيعلِّمهم طريق األدب
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علمهم احملدود، وعدم اعتبار قدراته األزلية واألبدية أكثر من ل مساويا
لَفكرة خبيثة جدا وغري الئقة، وبعيدة جدا عن  ،مشاهدام ومعلومام

أن أوجه إىل األدب والتعظيم والتواضع وحقيقة العبودية. لكنين أحب 
أولئك الفالسفةَ املاديني الغافلني عن العشق  -بدالئل مقنعة - الصراط القومي
 من القوة العقلية تلكاإلهلي ومعرفة ؛الذات اجلليلة العظيمة بقدر ما أوتيت 

ألنين أرى أن حيام الروحانية قد ضعفت جدا، وإن حتررهم بغري حق 
ا وضعم قد أثَّر جدم الباطنية وعزميتهم للدين  سليب وبشكلف إميايف إراد

وأوضاعهم الداخلية، إذ قد خلطوا الضالل مع الصدق على حنو عجيب. 
فالدين أمر يقوم أساس بركاته احلقيقي على اإلميان والثقة وحسن العقيدة 
وحسن الظن والطاعة واتباع املخرب الصادق والكالم اإلهلي. أما هؤالء 

فيجب عليهم أن  ؛غري هذا بسبب فلسفتهم اخلاطئةفيحسبون حقيقة الدين 
بنظرة سديدة  - بعيدين عن ضجيج التعصب واألنانية وشغبهما - يتأملوا

وفكرة قومية يف السؤال ما هو اإلميان؟ وملاذا يعقد األمل يف ترتب الثواب 
باللسان وتصديق بالقلب  عليه؟ فليكن معلوما أن املراد من اإلميان إقرار

يب أو رسالته انطالقا من جمرد التقوى والفراسة وبناء على حسن لدعوة ن
أي أن يبدي املرء االستجابة والتسليم بانشراح القلب دون أي  ؛الظن فقط

ا بعض األوجه جديرةً بالثقة  ،كامل وقطعي وواضح انتظار إلثباتمعتبِر
ألوجه وامليلِ إليها. أما إذا مت العثور على ا وبعد مالحظة كفتها راجحةً

فهو يسمى  ،الكاملة القياسية واألدلة العقلية الكافية على صحة خرب ما
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 �إيقانا، وهو ما يدعى بتعبري آخر بعلم اليقني أيضا. لكن إذا كشف اهللا 
آالَءه  العبد نفسه أنوار اهلداية جبذب خاص وموهبة خارقة للعادة وعرف

إىل فتح أبواب الكشوف  العقل والعلم من لدنه باإلضافة هونعماءه ووهب
والوحي وهيأ لعبده جولة يف عجائب ألوهيته وأطلعه على حسنه ومجاله 

، والذي بتعبري آخر يسمى عني فهذا ما يسمى مبرتبة العرفان ،لكونه حبيبا
احلال للعشق وكيفية ال �اليقني واهلدايةَ والبصرية أيضا. أما إذا نشأت بإذنه 

حبيث ميتلئ  جة تأثري كل هذه املراتب الشديدةواحلب يف قلب العارف نتي
وحتيط بقلبه األنوار السماوية إحاطةً تامة،  ،وجود العارف بأسره من لذته

البالء  تأثري كل أنواع الظلمة والقبض والضيق، حىت يكونمن داخلها رفع وت
احلماس املفرط  نتيجةالعشق واحلب  بسبب عالقة كمال - واملصيبة أيضا
تسمى املرتبة فهذه  ؛ك احلالوةومدر اللذةحمسوس  - صفاءللصدق وال

حق اليقني والفالح والنجاة أيضا. إال أن هذه  تسمىوبتعبري آخر  ،اطمئنانا
تنال بعد مرتبة اإلميان وتترتب عليه. فقوي اإلميان ينال هذه  كلها املراتب
تدرجييا، أما الذي ال يتخذ اإلميان سبيال، ويطلب قبل قبول  كلها املراتب

كل حقيقة إثباتا قطعيا ويقينيا واضحا جدا، فليست لطبعه أي عالقة ذا 
الطريق. وال يكون أبدا جديرا بأن ينال فيوض ذلك القادر الغين الصمد. 

 منذ القدم جارية على هذا النحو. هذه نقطة لطيفة جدا لفن �فسنة اهللا 
ذلك الذي جيب أن يتأمل فيه السعداء، أي أن الثواب والفيض  ،العلم اإلهلي

على اإلميان فحسب. وإمنا الفلسفة احلقة هلذا الطريق  دوما يترتب سماويال
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اإلنكار السافر لذلك  - يف احلالة البدائية لقبول الدين -أن جيتنب اإلنسان
بأخباره وأسراره. ألن احملافظة الغين املستغين وقدرته ووعده ووعيده واإلميان 

يترتب عليه الثواب كله) تقتضي حتما أن ال  الذيعلى صورة اإلميان (
تصري يف نظر كل خاص وعام مسلَّمة  أنْ يكشف اهللا أمور اإلميان لدرجة

الوجود كالبديهيات األخرى. وصحيح أن اإلنسان جعل مكلفا بسبب 
نية، وال يتهم يف حالة اإلنكار، العقل، وال يسعه التسليم بأمور غري عقال

أيضا ال جيربكم على  �لتروا أن اهللا  -هداكم اهللا - لكن تأملوا بأنفسكم
عن قدرته وطاقته). وال يستنبطن  ه العقلاإلميان بأمر غري معقول (يستبعد

 ،من أي قول لنا أن تؤمنوا بأمر يعد يف احلقيقة غري معقول لدى ثاقيب النظر
وتكون  من وجه منا ولبه أن اإلميانيات جيب أن تكون ظاهرةًوإمنا مغزى كال

. ويكون العقل موقنا بإمكانية آخر يف الوقت نفسه خافية أيضا من وجه
لكن ال يقدر على أن يريها غريه عيانا بلمسها كاملشهودات  ،وجودها
. أي ال يكون هلا وجود كاألشياء املادية احملسوسة البدهية واملرئيات

، حبيث ميكن إدراكها باللمس، أو ميكن أن يراها وغريمها سان واحلماركاإلن
اإلنسان بأم عينه أو يريها لآلخرين. أو تكون منكشفة كأشكال هندسية 

الذين تقدر أعمارهم عشر  الصغارال خيتلف فيها حىت وأعمال حسابية 
ظة هي ضرورية للمحاف ينبغي أن تكمن فيها كيفيةٌ ؛سنوات فقط. باختصار

وال تكون مع ذلك سخيفة وبعيدة عن العقل يف نظر  ،ميانعلى مدلول اإل
  املتفرسني وعاريف احلقيقة. 
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وال تقلل منه حىت توشك على  ،"ال تأكل كثريا حىت يفيض فمك بالطعام
  ١اهلالك بسبب الضعف"

إن ملخص هذا البحث وعصارته أن الغاية من اعتناق أي دين أن  :اآلن
يكسبه رضوانَ اهللا الغين الصمد متاما واملستغين عن املخلوق  خيتار املرء طريقا

وعبادته ائيا، حيث يبدأ نزول فيوض رمحته عليه لكي تطهره من الشوائب 
وسع اإلنسان  يفليس  الداخلية وتعمر صدره باليقني واملعرفة اإلهلية. لكن

العثور على هذا التدبري بفكره، لذا قد جعل اهللا وجوده وعجائب قدرته 
أي األرواح واألجسام واملالئكة والنار واجلنة والبعث واحلشر  ،على اخللق

يف معرض اخلفاء على حد سواء،  ،والرسالة وسائر أسرار املبدأ واملعاد
شيء منها قياسا أو ووهب العقل أيضا شيئا من القدرة على اكتشاف 

إمكانا؛ أي من خالل إظهار شيء وإخفاء شيء آخر. وأمر الناس بأن 
. وقد فعل كل ذلك ألن العبد إذا آمن باهللا رغم كلها ذه األموريؤمنوا 
مع شىت األفكار والوساوس وآمن بوجود مجيع عجائب اآلخرة  هصراع

درة اهللا، وذلك قبل باعتبارها من قوغريها ووجود اجلحيم واجلنة واملالئكة 
 ألن هذه األمور ما إميانا صادقامشاهدته هلا عيانا، فإن قبوله هذا سيعد ،

 زالت خمفية ومل تظهر ومل تتجلَّ كاملرئيات واملشهودات. فهذا الصدق
الستغنائه الذايت يتوب برمحة  �إليه، ألن اهللا  اهللا ةه رمحسيكون سببا لتوج

فاملالحظ أن اإلنسان بفطرته يفر بكراهية  على أولئك الذين يتجلى صدقهم.
                                                           

  )املترجم( .بيت فارسيترمجة  ١
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النفع، أي  بينالضرر أو يندفع برغبة عارمة لتلقّي الشيء  بينمن الشيء 
 إىلأحد  جلأحبسب الوضع. لكنه ال يترتب أي ثواب على عادته هذه، فإذا 

فال يسعه القول: أيها  أو هرب إىل املدينة خائفًا األسدربق الغرفة خوفا من ال
فالبديهي أن اخلوف أو األمل الذي  عين. األسد، قد خفتك فارض أوق ربال

الذي يريد مرضاة  على، لذا جيب محدال بد منه ال يوجب أي إعجاب أو 
جيتنب التعصب والعناد بغري حق، وليكن أن اهللا إميانا به وبعجائبه يف اآلخرة 

طريقًا أفضل من ر قدر اإلمكان. وليس عليه إال أن خيتا لينا يف طلب األدلة
طرق أخرى وال يدع عقله غري الناضج يتيه ويهيم يف البحث عن إثبات 

 اثنان. بل السعادة كلها تكمن يف قبول  ةيقيين كما يكون نصف األربع
ما زال يف الغيب، واجتناب طلب الشهادة من احلواس الظاهرية  الذي

نها قدر اإلمكان، اعات الفلسفية الطويلة والعريضة اليت ال طائل منـزوال
ألن الذي آمن باهللا بعد رؤيته أو بعد البحوث املتناهية وآمن بالدينونة بعد 

فأي فضيلة أو صدق يتحلى به هذا اإلميان؟ فمن ذا الذي ال  ،التجربة فقط
يؤمن بعد كل هذا وذاك؟ فال يوجد يف العامل أحد يبقى منكرا بعد فوزه 

أو عامل اازات أو عجائب الكون. برباهني كاملة ووافية على وجود اهللا 
 خرجلكل واحد وأظهر للجميع قدرات ألوهيته أو  �فمثال إذا تراءى اهللا 

مثال عشرة آالف أو عشرون ألف شخص من كل قوم ومن كل بلد من 
ألبنائهم وأحفادهم حقيقة اهللا  إىل شعبهم وقبيلتهم وبينوا قبورهم وعادوا

فيستحيل أن يبقى حىت بعد ذلك أي إنسان كافرا  ،والدينونة بكل تفاصيلها
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قادرا على هذه األفعال  �وملحدا. هنا ينشأ السؤال بالطبع أنه ما دام اهللا 
 ،وكان من شأن هذا اإلثبات القوي املتني أن يقطع شأفة الكفر واإلحلاد

ذلك؟ فلو فعل لكان من املؤكد أن يتميز الباطل من  �فلماذا مل يفعل اهللا 
بكل جالء، وملا بقيت أي حاجة إىل أدلة رديئة وظنية وومهية من  احلق

كان قادرا  �. فال شك أن اهللا آنفاسبق  قد الفلسفة. فالرد على ذلك ما
بل كان قادرا على أن يتجلى بنفسه حىت ختضع له مجيع األعناق  ،على ذلك

يف  يف العامل. إال أنه الدينيةزاعات ـبتجل واحد فقط، وتنحسم مجيع الن
وهب للصادقني تهذه احلالة ما كان ليبقى األمر الذي يترتب عليه الثواب و

على حالته  - بسببه املراتب العالية والقرب واجلاه، أي ملا حتقَّق اإلميان بالغيب
الذي تترتب عليه الدرجات يف اآلخرة. فهذه حقيقة عظمى  -األصلية

إن  ؛ذكور آنفا. باختصاربالتدبر يف هذا السؤال املالكبري والصغري  ويدركها
سر ترتب الثواب واألجر على اإلميان هو أن األمور اليت يؤمن ا اإلنسان 

نا بالتدبر وإمعان النظر، لكن إثباا ليس جليا بيوصائبة  تتحقق صحيحةً
كما تكون املشهودات واحملسوسات، وإمنا تندرج يف اإلميان بالغيب. 

وابِ والعقاب وغريه من األمور الغيبية فهو فالصادق حني يؤمن باهللا والث
يواجه ابتالء شديدا بسبب أنواع األوهام وصنوفها وثوائر النفس األمارة من 
كل طرف وصوب، إال أنه خيتار يف اية املطاف سبيل ذلك الرب الرحيم 

. يف إميانه تاركا مجيع السبل وقاهرا مجيع األفكار والوساوس لكونه صادقا
من أكثر  والوفاَء ،أكثر من علمه اإلنابةحني يتخذ  صدقهوبسبب بركة 
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من جتربته يتقبل عند اهللا. مث توهب له عيون العرفان  أكثر معرفته واالستقامةَ
بربكة الصدق والصفاء نفسه، ويرزق اللذةَ واحملبة الربانية حىت يصل إىل 

. سلفا درجة تنتهي عندها كماالت اإلنسان، لكن ذلك كله يعطى أخريا ال
للوصول إىل املعرفة  بتعبري آخر فهذه هي سنة اهللا أو قانون الطبيعة

الصحيحة، غري أن الفالسفة املاديني يف العصر الراهن مل يطَّلعوا على هذه 
ن عرفا، وهم جيهلون متاما كيف يصعد املرء إىل برج ال١احلقيقة مثقال ذرة

                                                           
مِ اازاة واألمور وعالَ �فليكن معلوما أن طريقة الفالسفة يف اإلميان باهللا : حاشية ١

ظم لطريقة عاألخرى املتعلقة باملبدأ واملعاد ختتلف كثريا عن طريقة األنبياء. فاألصل األ
األنبياء أن الثواب يترتب على اإلميان ويثمر اإلميان عندما يؤمن املرء بأمور غيبية ما 
زالت يف الغيب، وال يطلب الشهادات البينة من احلواس الظاهرة وال اإلثباتات القطعية 

. ألن الثواب بأكمله واستحقاق القرب والوصال واحلسابية اليقينية من األدلة اهلندسية
ف على التقوى فقط. وإمنا يتحلى بالتقوى من جينب نفسه البحوثَ املفرطة اإلهلي يتوق

واإلنكارات العريضة الطويلة وتفصيل كل جزئية، ويتقبل حبسن الظن احملض طريقا 
بناء على الفراسة، وهذا و ، وذلك إثر مالحظة صدقهغالبا ومتفوقا على طرق أخرى
يوض اإلهلية وينال املرء السعادة يف الدنيا نفتح باب الفيما يسمى إميانا. وذا اإلميان 

واآلخرة. فحني يتمسك أي صاحل باإلميان مث يريد التقدم يف حالته العلمية بالدعاء 
يتواله وميسك بيده ويوصله من درجة اإلميان إىل  �والصالة والفكر والنظر فإن اهللا 

 اتوالرياضاليقني. لكن كل ذلك يتحقق بعد االستقامة وااهدات  عنيدرجة 
تسوية مجيع اجلزئيات كليا،  سلفا . أما الذي يريدقبل ذلكوتزكية النفس وتنقيتها ال 

وال يريد التخلي عن معتقداته السيئة وأعماله السيئة قبل التنقية، فهو حمروم من هذا 
الثواب والفوز ذا الطريق. ألن اإلميان إمنا يعد إميانا عندما تكون األمور اليت آمن ا 
املرء ما زالت يف خفاء نوعا ما، أي هي تكون يف حالة مل يحطْ ا الربهانُ العقلي 



��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������א���������ن�א� �٣٧�

                                                                                                                                     

ن ظعلى سبيل الوال هي تراءت يف صورة الكشف، وإمنا ثبت وجودها  ،إحاطة تامة
  فقط.  الغالب

قد نال املاليني من عباد اهللا الربكات  بالتحلي األنبياء احلقة اليت اهذه هي فلسفة 
ال حيصى من خلق اهللا مرتبةَ املعرفة  ا قد بلغ عدد الدقيق واليت بالتمسك ،السماوية

الكاملة وال يزال يصل، واملراتب السامية اليت توخاها الفالسفة بعجلة واستكبار ومل 
بسهولة كبرية وأحرزوا يف املعرفة  كلها قد نال هؤالء املؤمنون تلك املراتبفيفوزوا ا 

نها الفلسفي قط ومل ترها عينه ومل ختطر على قلبه قط. لكن التامة درجة مل يسمع ع
املزورة املغشوشة للفالسفة املاديني اليت يعجب ا املثقفون يف  فالفلسفةمقابل ذلك 

العصر الراهن واليت قد دمر جهلُ عواقبها الوخيمة كثريا من السذج، هي أنه ما مل 
فال ينبغي اإلميان به أبدا سواء كان  ،اينحسم أي أصل أو فرع ائيا ومل ينكشف كلي

وجود اهللا أو غريه. فالفالسفة العظام والكمل الذين متسكوا ذه املبادئ جدا مسوا 
الكبار أنفسهم باحثني وامسهم الثاين املالحدة أيضا. كان مذهب هؤالء الفالسفة 

ة العقل وال هم رأوه بادئهم القدمية أنه ملا مل يثبت وجود اهللا قطعا بواسطاملتمسكني مب
بأم أعينهم فإن اإلميان مبثل هذا اإلله هو اإلميان بأمر ظين وملتبس، وهو بعيد جدا عن 

، مث قرروا عن املالئكة أم ساحةاهللا سلفا من ال أزاحوااملبادئ احملددة للفلسفة. فهم 
ا إىل أيضا، مث توجهواإلميان بوجودهم  كاهللا فينبغي التخلي عن يتراؤونأيضا ال 

األرواح وأبدوا رأيا بأم ال جيدون دليال مقنعا على أن الروح تدوم بعد املوت إذ ال 
من هناك. بل كل األرواح بعد  بعد العودةأي روح، ومل تقص أي روح قصتها  ترى

اإلميان  علىال برهان فمفارقتها األبدانَ عدمية األثر والعالمة مثل اهللا واملالئكة. 
ببقائها. مث بعد كل هذه القرارات حِسب نظرهم العميق مشقةَ التكاليف الشرعية 

فأبدوا رأيهم صراحةً وجبالء  ،ا ملبادئ الفلسفةا شديداحلالل معارضمن احلرام  متييزو
دون إثبات ضررِها  حمرمةأن الفرق بني األم واألخت والزوجة أو عد بعض األشياء 

من صنع البشر. وال يقوم عليه أي دليل من الفلسفة. وكذلك قالوا  مورهي أالطيب، 
بأنه ال يثبت أي شناعة عقليا يف تعري املرء، بل تكمن يف ذلك فوائد من حيث 
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ا اجلهل والغفلة قد امتألوا العايل بسلّم اإلميان احملكم واملستقيم. وبسبب هذ
                                                                                                                                     

القواعد الطبية. وكذلك هلؤالء الفالسفة مسائل أخرى، وإمنا ملخص مذهبهم أم ال 
أنه نظرم الفلسفية ال يثبت أي عمل يؤمنون بشيء سوى األدلة القاطعة العقلية. ويف 

. أي ما ال يتحقق فيه برباهني فلسفية قاطعة مهما كان سيئا ما مل يثبت خبثُه خبيث
تركه يف غري حمله. أما الفالسفة من الدرجة  فإنّ ،أي ضرر طبيا أو خلل يف نظام الدنيا

وخجال من القوم الثانية فهم قد خففوا مبادئهم الفلسفية خوفا من طعن الناس وخوفا 
بوجود اهللا وعامل اجلزاء وأمور أخرى كثرية. إال أن  ظنيا بين جنسهم وسلَّموا من

هؤالء الفالسفة الكبار من الدرجة العليا يعدوم أغبياء جدا وقاصري الفهم وسفهاء 
ومسيئني إىل مجاعتهم. ذلك ألم ادعوا الفلسفة لكنهم مل يتمسكوا  جبناءالطبع و
لفلسفة كما جيب. لذا فالفالسفة من الدرجة العليا ينـزعجون من ذكر أو مببادئ ا

باسم الفالسفة العظيم. ألم سلكوا على طريق أو تسميتهم  نيهؤالء الناقص دعوة
الفلسفة شيئا وقبلوا خوفا من لعن العامة وطعنهم شيئا من معتقدات األنبياء أيضا (اليت 

، ناقصني ي الفالسفة). لذا هم يعدون هؤالء حكماءال تثبت بأدلة قاطعة يقينية يف رأ
قدر ما سينشأ يف بال فالسفة حقيقيني. ومن احملتمل بل األقرب إىل القياس واملأمول أنه 

قلوب النشيطني واجلديرين منهم محاس قوي وقاطع ويقيين وبين لطلب اإلثبات 
الكبار كليا يف  خومإوسيطابقون  ،النقائص الباقية أفكارهمكل ستفارق ، العقلي

يسيل سيلتقي ر الشيطان ور الظالم ويصبحان را واحدا العقائد واألعمال. عندئذ 
فبدال من أن جيال القادمة ت الفلسفة يف األتطورباجتاه موحد لتدمري العامل. وإذا 

ا أي أن يروا املالئكةَ أو الشيطان إذا كان هلمبيطرحوا السؤال كالفالسفة املعاصرين 
أن يروا اهللا وقدراته عيانا دون واسطة أسباب بالطراز  سؤاال عايلسيطرحون  ،وجود

إذا كان هلما أي وجود. وكذلك إذا كانت األرواح تبقى بعد مفارقة األبدان وكان 
قدر ما ستتقدم فلسفة هؤالء املثقفني حديثا، ب ؛هلا أي وجود فليروها أيضا. باختصار

ون إىل الفالسفة من ينضمس إم، حىت اجلريئة باستمرار األسئلةه هذنشأ يف قلوم تس
 الدرجة األوىل. أما اآلن فأوضاعهم غري بالغة وأفكارهم أيضا غري ناضجة. منه
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باعتبارهم تلقّي  - حيث يريدون مبنتهى التسرع منذ البدء، عااستعجاال وتسر
أن يكتشفوا يف حالتهم  -علم الدين عمال هينا وصناعة عدمية اجلدوى

لكماالت  املرتقبةالبدائية مجيع أصول الدين وفروعه دون انتظار األوضاع 
من  مل تبلغ أي حسابية أو هندسية، وإذا كتشف أي مسألةكما ت ؛الفطرة

حكما صرحيا  حبقهادقائق الدينية هذه الدرجة من االنكشاف، فيصدروا ال
نا آنفا ليس طريق  .من منهج الصدق وختلومتاما  ةباطل ابألكن ذلك كما بي

شيطانية. ألنه  من غطرسة بل هو ظلمة إنسانية أو خصلة ،احلكمة اإلميانية
لو كان األمر هكذا وكانت مجيع أجزاء الدين وما تفيض به أظهر من 
الشمس سلفا وبدهيةً وبينة االنكشاف أو تراءت قطعية اإلثبات على شاكلة 

احلسابية ملا بقي اإلميان إميانا وملا وسع  العملياتاألشكال اهلندسية أو 
 تترتب على اإلميان أبدا. ألن اإلنسانَ نيلُ الثواب والسعادات والربكات اليت

من الواضح أن التسليم بوجود األمور بينة احلقيقة وبديهية الوجود ال يسمى 
بارد وأن النار حارة، وأن  إميانا. فلو قال أحد مثال: إين قد آمنت بأن املاء

 كل إنسان ينظر بالعني ويسمع باألذن ويأكل بالفم وميشي بالقدم وآمنت
ر موجودان وأنه توجد على األرض كثري من اجلمادات بأن الشمس والقم

لة األضحوكة وال يسمى إميانا. نـزفإن هذا اإلميان مب ،والنباتات واحليوانات
ولذلك ال ي ثواب عند اهللا وعند جالب اإلميان بأمور بدهية وبينة عد أي

درك وال ي - العقالء. بل اإلميان أن يسلِّم املرء بأمور يتقبل العقل وجودها
ا خمفية وراء حكنهها كما جيب لكوكفتها  بعد مالحظة -ب كثريةج
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أي بعد رؤية آثار الصدق فيها ومالحظة غلبة  بفراسته الطبعية، راجحةً
 ومصدقااألدلة العقلية عندها باإلضافة إىل كون كالم اهللا شاهدا ناطقا عليها 

  جل شأنه.هلا. هذا هو اإلميان الذي يتسبب يف حتقُّق رضوان اهللا 
هناك مرتبة اإليقان كما بينا آنفا، وتتلوه مرتبة العرفان. أي  اإلميانوبعد  

حني يؤمن املرء بأمور يقبلها عقلُه إمكانا أو جوازا أو وجوبا دون أن حييط 
. وإن �ا كانكشاف كلي، فإن مثل هذا الرجل يعد صادقا يف نظر اهللا 

ل نـزتبة العرفان بربكة إميانه، أي يحضرة اهللا الكرمي عز امسه يهب له مر
عليه العلم واملعرفة والسكينة من عنده ويرفع الظلمة املتبقية أيضا بأنوار 

 ؛قد عجز عن رفعها. وبناء على ذلكارد كشفية وإهلامية كان العقل 
ما،  إىل حدفطرة اإلنسان قوة العقل لفهم مبادئ األمور  �كما أودع اهللا ف

ية لتلقي اإلهلام والكشف. فحني يصبح خفقوة  �كذلك قد أودعه اهللا 
التقدم بعد بلوغه احلد املعني فعندها يرشد اهللا عباده  عقل اإلنسان عاجزا عن

الصادقني واألوفياء إليصاهلم إىل الكمال يف العرفان واليقني باإلهلام 
تقطع اآلن بواسطة  قطْعها بواسطة العقل والكشف. واحملطات اليت كان بقي

بل حق اليقني.  ،ويصل السالكون إىل مرتبة عني اليقني ،الكشف واإلهلام
واليت  ،اليت للهداية إليها جاء مجيع األنبياء األطهار وعادته؛فهذه هي سنة اهللا 

ال يسع أي إنسان الوصولُ إىل املعرفة الصادقة والكاملة دون العمل حبسبها. 
يتمىن أن ينكشف عليه  أنْ الشقي يستعجل لدرجةلكن الفيلسوف املادي 

عند مرتبة العقل فحسب كلُّ ما قُدر اكتشافُه مستقبال، وال يعرف أن العقل 



��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������א���������ن�א� �٤١�

اإلنساين ال يقدر على حتمل ما ال طاقة له به، وال يستطيع أن يتجاوز مبلغ 
مل يرزق اإلنسان العقل فقط  �أن اهللا  يفقدرته، وال هو جييل الفكر 

ل إىل كماالته املتوخاة، بل قد أودع فطرته القدرة على تلقِّي للوصو
الوسيلة البدائية والدنيا فقط من  الكشف واإلهلام أيضا. فلو استخدم اإلنسان

حبكمته الكاملة ملعرفته وتغافل عن سائر  �اهللا  إياها الوسائل اليت أعطاه
  شقاوته العظمى.  من لكان ،الوسائل ملعرفة اهللا

ع تلك القوى بتعطيلها على الدوام، وعدم االنتفاع ا جلهل وإن تضيي
هذا الرجل  ا مثلُا صادقًفيلسوفً يستحيل أن يعدشديد من الدرجة القصوى. 

بل ينكرها، فحسب وباطلة  الذي ال يترك قوة تلقّي الكشف واإلهلام عاطلةً
 مع أن الكشف واإلهلام قد ثبت على أكمل وجه بشهادة آالف القديسني،
وأن مجيع العارفني الصادقني قد وصلوا إىل املعرفة الكاملة ذه الطريقة 

الذين ال عالقة لدينهم بنور القلب،  اآلريةوحدها. فأصحاب الديانة 
ينكرون قطعا الكشف واإلهلام الذي يشتمل على أمور الغيب واخلوارق 

قوانني  من وجمرد ،اإلعجازية. فالفيدا حبسب زعمهم خيلو متاما من النبوءات
الطبيعة ائيا، ومع ذلك يؤمنون بأن الكتاب اإلهلامي هو الفيدا فحسب. 

كما جيب أن يكون كالم اهللا مرآة لصفاته الكمالية ال يسعهم  ؛باختصار
إثبات األنوار اإلهلية يف الفيدا، بل يقرون بألسنتهم بأن فيداهم خيلو متاما من 

اا، إال أم مع كل هذه املساوئ أخبار الغيب وأسرار القدرة وعاجز عن بي
يصرون على أن اإلهلام اإلهلي انتهى عند الفيدا وحده. فهم ينكرون أبدية 
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 - قد منح القدرة على تلقّي اإلهلام �الكشف واإلهلام ويقولون بأن القادر 
األشخاص األربعة فقط الذين نزل عليهم الفيدا،  - بسبب األعمال الصاحلة

لقة، ومل تكن م. وكأن أولئك األربعة كانوا نادري اخلومل يرزقها أحدا بعده
بسائر بين البشر حبسب فطرم أو عملهم. فهؤالء القوم  عالقةهلم أي 

راضون بالعمى الروحاين. وصحيح أم يرفعون هتاف العقل ومسعوا من 
أحد اسم قانون الطبيعة أيضا؛ ولذلك اعترض الله مرليدهر على أن انشقاق 

قانون الطبيعة. لكنين تأسفت على مساع هذا االعتراض التقليدي  القمر ينايف
احملض من الله احملترم. ليته مسع من أحد أيضا أن ألوهية اهللا وربوبيته تتوقف 
على قدرته غري احملدودة وأسراره الالمعدودة، اليت ليست يف وسع أي إنسان 

هي أن قدرات اهللا واإلحاطة ا يف قانون. فلمعرفة اهللا مثة مسألة أساسية 
ذي اجلالل وحكمه ال حصر هلا. فبإدراك حقيقة هذه املسألة والتدبر العميق 

تبني الطريق املستقيم ملعرفة ساملعقدة كلها وياملتشابكة وفيها تزول األفكار 
. هنا ال ننكر بأن اهللا دوما يفعل حبسب صفاته األزلية وعبادته احلق

ذه الصفات األزلية واألبدية سنةَ اهللا بتعبري واألبدية، وإذا مسينا التمسك 
يف غري حمله. لكن اعتراضنا ونقاشنا ينحصر يف أنه ملاذا نعد  ذلك آخر، فليس

حمدودةً  - األزليةأو قولوا تلك السنة اإلهلية  - آثار الصفات األزلية واألبدية
بأن مجيع  - وينبغي التسليم - أو معدودة؟ صحيح أننا نسلِّم بال شك

يف  نفسهاتتجلى آثارها  �فات غري احملدودة اليت يتصف ا اهللا الص
ال أمر آخر غريها. وتلك الصفات تؤثر يف كل خملوق أرضيا  ،مواعيدها
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كان أو مساويا. واسم آثار الصفات نفسها هذه سنة اهللا أو قانون الطبيعة. 
ذا لو ادعينا أن صفاته الكاملة غري حمدود وال اية له، لب �لكن ملا كان اهللا 

حبسب جتربتنا أو فهمنا أو  ما علمناه هي - أي قوانني الطبيعة - آثار صفاته
. فقد ارتكب املولعون ناوغباء سفهنالكان ذلك  ،مشاهدتنا ليس أكثر

بالفلسفة يف العصر احلاضر خطأً فادحا إذ حسبوا قانون الطبيعة أوال شيئا مت 
لك إذا طرأ أمر جديد ال يقبلونه تعيينه وحتديده من كل الوجوه. وبعد ذ

حبال من األحوال. والواضح أن هذه الفكرة ليست مبنية على الصدق، إذ لو 
كان هذا حقا ملا بقي أي جمال لقبول أي جديد، وصار اكتشاف األمور 

ا لقانون ناقضيف هذه احلالة سيبدو  اجلديدة مستحيال. ألن كل فعل جديد
يقة جديدة بغري مربر. وهلذا السبب ظل هذا الطبيعة. وبتركه نضطر لترك حق

، وإن الظهور القوي ألمور جديدة ظل ال ينطبق على الواقع املبدأ النحس
يستأصل هذا املبدأ من اجلذور على الدوام. فكلما اكتشفت ميزة لعلم 

الفلسفة املبين  قوي صرح الطبيعة أو اهليئة وغريمها من العلوم ضرب زلزالٌ
، وظل يتبخر ا ضجيج الفالسفة املتكربين وشغبهم لفترة ما. من الزجاج

وهلذا السبب ظلت أفكارهم تتغري وتتخذ أشكاال خمتلفة على الدوام، ومل 
تصفح أحد أوراق تبق قط على صورة واحدة أو يف صيغة واحدة. وإذا 

تأمل يف أحداث سوانح احلكماء فسيتبني له كم من سكك خمتلفة التاريخ و
عليها قطار أفكارهم، أو كم هي املسارات املتناقضة اليت سلكها.  قد سار

يف  ،وكم ظلوا يغريون رأيا بآخر بوصمة اخلجل والندم. وكيف ظلوا يقبلون
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أمرا بعد أن ظلوا يرفضونه ملدة طويلة زعما منهم ، بندم كبريواية املطاف 
؟ إمنا السبب أن بأنه خارج نطاق قانون الطبيعة. فما السبب لتغير اآلراء هذا

بوه مل يكن إال ظنا كذّبته املشاهدات اجلديدة. ففي الصور واألحوال ما حِس
وحيثما  ،اليت جتلت فيها تلك املشاهدات اجلديدة تغري حبسبها مسار آرائهم

إن  ؛. باختصارجتاهها توجهت التجارب اجلديدة انصرفت رياح أفكارهم
وما زال الكثري  ،مور جديدة الظهورعنان أفكار الفالسفة ظل دوما بيد األ

 وذلك ،يف زمن ما مستقبالً خافيا عن أنظارهم، ونأمل حبقه أم سيقبلونه
ألن العقل اإلنساين ما  ،بعد تعرضهم ألنواع العثرات ومواجهة أنواع اهلوان

زال مل يحطْ بقوانني الطبيعة بعد. وال ميكن ذلك حبيث لو ألقى املرء نظرة 
رغم  - التحقيقات اجلديدة. فهل لعاقل أن يفكر أن اإلنسان من عليه يئس

من العثور على األسرار األزلية واألبدية  متاماقد متكَّن  - حياته القصرية جدا
يف العامل؟ واآلن قد أصبحت جتربته حميطة بالعجائب اإلهلية حبيث كل ما هو 

أن هذه  خارج عن جتربته هو يف احلقيقة خارج القدرة اإلهلية. أنا أعلم
الفكرة ال ميكن أن ختطر ببال أي عاقل سوى األبله والوقح. فالذين كانوا 
من الفالسفة صلحاء يف احلقيقة أو متفرسني وروحانيني صادقني قد سلَّموا 
أنفسهم بأن أفكارهم احملدودة والضيقة ال ميكن أن تعد وسيلةً الكتشاف 

الفالسفة مرارا وتكرارا الندم  أسرار اهللا وحكَمه اليت ال حصر هلا. فقد واجه
على آرائهم. وحني ثبتت مئات اخلواص باملشاهدة رغم كوا خمالفةً لقانون 
الطبيعة ومناقضة للقوانني يف الطبيعة فلم جيدوا بدا من قبوهلا يف اية 
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أحداث وجود غري أن  .مطلقااملطاف. فلم تقاومها علوم الطبيعة واهليئة 
ربميشور األزيل التناقض قانون اليت  ،نشقاق القمرعجيبة مثل معجزة ا

فإن اإليقان مبثل هذه  بت تارخييا.، ثاواألبدي يف نظر الله مرليدهر
على علم املرء الواسع أو احملدود. فال تصح احلجة توقف املعجزات أو عدمه ي

كون التأكد من ا ينايف علوم الطبيعة أو اهليئة. ذلك ألن معينأبدا أن حادثا 
بعد  فقط ميكن إمنا الكاملة األزلية ا للقدرة القدميةا أو خمالفًموافقًما أمرٍ 

ال جتدر  ،ناكتباملسجلة يف  الناقصة والطبيعة فعلوم اهليئة. لذا ةاإلحاطة بالقدر
أا مل تترك أي دقيقة أو أمر خفي يف األعماق، كما ليس من بباملدح أبدا 

صائص جديدة الظهور ظاهرة غريبة ظلت املعقول االعتماد عليها. إن اخل
فضح يف املستقبل أيضا. توس ،ختطِّئ العلوم القياسية على الدوام وتفضحها

اليت خال األولون غري مطلعني عليها قد اكتشفت يف احلديثة وكما أن العلوم 
عصرنا، أو رقدوا معتربين الباطل حقا، كذلك من املمكن بل األقرب إىل 

عليهم أمور مل  وتنكشف ،ختطِّئ األجيال القادمة هذا الزمنالقياس أن 
تنكشف على هذا الزمن. فاإلنسان مل يفرغ بعد من اكتشاف خواص 

  أسرار السماء.  ودونكاألرض 
   ١ون السماوية"ؤون األرضية حىت توجهت إىل الشؤالش حتلصأ"هل 

هذا النفور بدو أن سلسلة العلوم اجلديدة ستنقطع. فلم يال  ؛باختصار
أي انشقاق القمر؟ ففي األيام املاضية اليت  ؛من احلادث التارخييستغراب واال

                                                           
  )املترجم(. بيت فارسيترمجة  ١
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عن انشقاق الشمس قلق مل متضِ عليها مدة طويلة أصاب فيلسوفا أوروبيا 
على الفالسفة أن  . فما زال هناك كثريوالْتأم فورا ثقبفيها ورمبا حدث 

لدتو يفهموه أو يطَّلعوا عليه. "مىت وحت تلقد تف" ،شيخا!" مىت أصبحت
ب عليك النسيم بعدحاال أيها الن ا أن يف كل  ١".ور وملفاحلقيقة الثابتة جد

يتأثر بواسطتها بقدرات اهللا غري املتناهية. وبذلك  جتعلهشيء تكمن خاصيةٌ 
ثبت أنه ال ميكن أن تنتهي خواص األشياء سواء اطّلعنا عليها أم مل نطلع. 

لفالسفة األولني واآلخرين قواهم الدماغية إىل يوم القيامة فلو وظَّف مجيع ا
حبة اخلشخاش، فال أحد من العاقلني يوقن بأم  خصائصالكتشاف 

. فليس هناك غباء أكرب من اخلصائصسيتمكنون من اإلحاطة التامة ذه 
األجرام العلوية أو األجسام السفلية  خصائص ه منما مت اكتشاف بأنالفكرة 

  .يعد كامال ومنتهيابواسطة علم اهليئة أو الطبيعة إىل اآلن 
فملخص هذه املقدمة كلها أنه ليس يف وسع قانون الطبيعة الصمود أمام 
حقيقة ثابتة. ألن املراد من قانون الطبيعة أفعال اهللا اليت ظهرت طبيعيا، أو 

عجز عن ستظهر يف املستقبل. لكن مبا أن اهللا مل يعي من إظهار قدراته ومل ي
إظهارها، ومل ينم ومل يتسلل إىل ناحية ومل جيربه عامل خارجي قاهر، ومل 

 أجنزها ترك لنا أعماالمل يعن إظهار العجائب يف املستقبل مضطرا و يتخلَّ
لذا يقتصر كل العقل  (أو أكثر من ذلك بقليل)،فقط بضعة قرون  خالل

عدد ا من القدرات واحلكمة والفلسفة واألدب والعلم على أن ال نعد
                                                           

 )املترجم(. ، وبيت أرديمثل فارسيترمجة  ١
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جمموعةَ قوانني  -اليت ما زال فيها مئات أنواع اإلمجال -املوجودة املشهودة
الطبيعة. وال نتعنت كاألغبياء على أن الفعل اإلهلي ال يسعه جتاوز مشاهداتنا 
أبدا. ألن ذلك ادعاء احلمقى فحسب الذي مل يثبت وال ميكن إثباته يف 

نايف وال يعادي مذهب الطبيعة، لكن كيف املستقبل. سلّمنا بأن الدين ال ي
منا اإلقرار بأن اإلنسان قد أحاط جبميع اخلواص الطبيعية. فهل  تستصدر

هناك برهان على ذلك أم أنكم تريدون جلم اللسان بالقوة فقط. فالبديهي 
اجللي أنه لو كانت املشاهدات والتجارب اليت قد دونت إىل اليوم صحيحةً 

اك جمال النكشاف العلوم اجلديدة. مع أنكم أيضا تقولون وكاملة ملا كان هن
 بأن باب العلوم اجلديدة مفتوح على الدوام. إنين أتأمل وأفكر كيف تعد

مقياس الصدق  - اليت ما زالت هناك أشواط عديدة النكشافها التام - األشياء
 أو ميزان احلق على وجه الكمال والقطع. ولقد حريت هذه العقدةُ املعقدة

جحد بعضهم حقائق األشياء  أنْاحلكماَء وجعلتهم يتيهون يف احلرية، لدرجة 
(هذه الفئة من منكري احلقائق هم الذين يقال هلم السفسطائيون)، وبعضهم 

إال أن إثباا ال يوجد على  ،األشياء متحققة خصائصقالوا: صحيح أن 
يخرج احملتمل أن ومع ذلك من  ،الدوام. إذ من املعلوم أن املاء يطفئ النار

نتيجة أي تأثري أرضي أو مساوي. كما أن  ،هذه امليزة منمن املاء  أي نبع
من احملتمل أن ال تقدر نار على إظهار هذه امليزة لكن  ،النار حترق اخلشب

نتيجة بعض املؤثرات الداخلية أو اخلارجية. فالعجائب من هذا القبيل ال 
تكاد تنقطع من الظهور دوما. فمن أقوال الفالسفة أيضا أن بعض التأثريات 
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األرضية أو السماوية تظهر بعد آالف السنني بل بعد مئات األلوف من 
عدها غري املطلعني والغافلون خارقةً للعادة. وأحيانا ويف بعض السنني وي

األزمنة حيدث باستمرار أن بعض العجائب تظهر يف السماء أو األرض فتلقي 
. ومن مث يقحموا يف علوم الطبيعة أو اهليئة وحريةكبار الفالسفة يف ورطة 

لكي ال  وذلك، يبهروا بالدليل القاطع واملشاهدةيندموا و ف بعد أنبتكلّ
بتطبيق بربط بعضها ببعض وخيتل قانوم يف الطبيعة. وكذلك ميشون األمور 

قاعدة علمية على األمور اجلديدة بإصرار وتكلف. فما مل تشاهد مسكةٌ 
طائرة مل يكن أي فيلسوف يسلِّم بوجودها، وما مل يولد الكالب دون ذيل 

ة أي فيلسوف. وما مل خترج من ينتيجة قطع الذيل بالتوايل مل يقر ذه اخلاص
نار ال حترق اخلشب لكنها تصهر  - عنيف زلزالنتيجة  -بعض األراضي

األحجار، كان الفالسفة يرون هذه اخلاصية يف النار معارضةً لقانون 
آلة "خترع الطبيعة. وما مل تAspirator" (أي جهاز حتديد زمرة الدم) ف أي

من  (أي نقل الدم Transfusion of bloodمن الفالسفة كان يعرف أن 
الفيلسوف  يندرج يف قوانني الطبيعة؟ جيب أن يذكرإنسان إىل إنسان آخر) 

 بأنه سوف تستخدم -قبل ابتكار املاكينة الكهربائية - الذي كان يعتقد
  األدوات الكهربائية. 

إن عني الفيلسوف لرؤية احلق عمياء جدا، سواء كان بيكُن أو أبا علي 
   ١ا""ابن سين

                                                           
 )املترجم( .بيت فارسيترمجة  ١
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لقد ثبت ويالحظ دوما أن الذين يدعون متمسكني بقانون الطبيعة عبثا، 
يف رأيهم. فلو حدث عشرة أو عشرون من العقالء  يكونون غري ناضجني

 فزعموا - حىت لو كان بدافع الفكاهة -أمر عن مستواهم يف الثقات ومن
من احلجر  شحيرمثال أم رأوا بأم أعينهم إنسانا يطري أو قد شاهدوا العسل 

، أو شاهدوا أزهارا نزلت من السماء وخرج منها الذهب، أيضا تناولوهوبل 
عاصرة ورمبا ظهر حادث صحيح على أرض الواقع كما قد نشر يف اجلرائد امل

ه أكثر من طن قُدر وزن– حجر يف أحد البالد األوروبية خرب يفيد أنه قد نزل
 جرةعظام الذين يسكنون يف ح وكانت معه عظام أيضا ورمبا هي - واحد
يف قلب الفيلسوف وسوسةٌ. فهذه فعلى الفور سوف ختتلج  ؛القمريف 

مه. األمر صراحة على نقصان عقل ذلك الشقي وفهتشهد  والبلبلةالوسوسة 
هو الظن، ألن اإلنسان ال يتردد يف أمر قطعي ذخائره الذي يثبت أن معظم 

عشرون شخصا حلي بأنه ليس حيا بل قد اإلثبات. فمثال إذا قال عشرة أو 
فارقته احلياة فلن يصيبه أي شك يف حياته حىت لو أدىل عشرة آالف شخص 

من توليد  -يضم عددا ال حيصى -بشهادة موته. بل لن يتمكن جم غفري
االضطراب بشهادام احللفية. ذلك ألن يقينه حبياته تام وكامل. وقد لوحظ 

الفلسفية، ألن معلومام  تجاربالسفة فعال قلَّما يثقون بأن العقالء من الفال
  واسعة وهم مطلعون على حقيقة فلسفتهم الداخلية.

امة شارح "القانون" الذي هو طبيب حاذق وفيلسوف عظيم قد كتب العلّ
سيدات املعروفات تفيد أن بعض الشهرية جدا يف أهل اليونان يف كتابه قصصا 
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قد محلن وأجننب دون أن ميسهن رجل. مث علَّق ف بالصالح والعفايف زمنهن 
افتراًء متعذر، ألنه بدون  كلها امة على ذلك بقوله إن عد هذه األحداثالعلّ

أي أصل صحيح ال ميكن أن تقبل مثل هذه الدعاوي يف أناس خمتلفني 
 وشعوب متحضرة. كما ال تتجرأ الزانيات على تربير محلهن بأمور تبعث

كل هؤالء بتهم عبثا بالزنا ال تنب إلصاقك. وعلينا أن جنعلى الضح أكثر
ألن مثل  ؛احلال مستوراتالسيدات الاليت خلون يف خمتلف البالد والشعوب 

ألن مين بعض السيدات هذا احلمل ممكن من حيث القواعد الطبية. وذلك 
لية قوة الفاعلغلبة عامل الذكورة فيه ب يتمتع - هي نادرة الوجود جدا- الاليت 

إثر إثارة  اختالط القوتنيواالنفعالية كلتيهما، حبيث يتم احلمل تلقائيا نتيجة 
اهلندوس أيضا،  لدىالشهوة القوية. وأقول إن مثل هذه األحداث موجودة 

  على هذه القصص. يقوم فبناء عائليت "سورج بنسي" و"جاند بنسي" 
هذه الفكرة معروفة يف اهلندوس منذ القدم حىت قد ورد يف  ؛باختصار

"إندر" فقط.  اإللهصاحل محلت نتيجة الْتفات ريشي أن ابنة  "رِج فيدا"
وكذلك ظلت البنات العفيفات لآلريني النجباء حيملن من الشمس والقمر 

الثقة دفعة واحدة هذه  من أيضا. فليس من احلكمة يف شيء أن نسقط
خمتلف الشعوب ظنا بأا مردودة  عند القصص املوجودة بكثرةاألحداثَ و

وباطلة. بل احلق أنه لو ألقيت نظرة على هذه األحداث بفصلها عن الزوائد 
ها. ينبغي فيتكمن  العلّامةاليت أشار إليها  يعةلوجدنا اخلاصة الدقيقة لعلم الطب

 يظهر عادة، أن ال يصر أحد على أنه لو كان هذا األمر حقا فلماذا ال 
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ألن هذه السوانح ليست نادرة الوقوع أوال كما حيسبها الفالسفة  فذلك
املعاصرون، بل قد وجدت آثارها املتتالية يف شىت الشعوب. صحيح أن يف 

فقط على هذا املنوال، لكن  �كتب العربانيني ذُكرت والدة املسيح 
ض السيدات من بع وكذلككتب اليونانيني واآلريني زاخرة ذه األمثلة. 
دون  أيضا محلهن قد ذكرن بعض البالد يف العصر الراهن واملاضي القريب

لكنها كلها، أن ميسهن رجل. فمهما كان رأْي أي منكر يف هذه األحداث 
 دحض كلهاا نادرةَرد ال تالوقوع. وال يقوم أي دليل فلسفي على  كو

 -  (الذين يؤمنون بالسماوات)إبطاهلا. بل قد اتفق معظم الفالسفة اليونانيني
 ها املختلفةك السماوات ودوراتعلى أن حتر - أفالطون وأرسطومبا فيهم 

األشياء احلادثة. ومن هذا املنطلق خيتلف حكم األشياء تتسبب يف حدوث 
أنه، يف العلوية والسفلية ووضعها أيضا. وبناء على هذا، من احملتمل يف دينهم 

ئب أو احليوانات ذات األشكال الغريبة اليت ال يوجد هلا تولَد العجا زمن ما،
إن سلسلة  ؛أي نظري يف العهد السابق وال يف العهد الالحق أيضا. باختصار
خطابا  العلّامةاألشياء نادرة الظهور تالزم هذا الوضع للعامل. ولقد سجل 

بسبب  متالئمةمجيع الناس  طباع قال: صحيح أنف ذا اخلصوص رائعا 
واحد، ومع ذلك يعطى بعضهم أحيانا ويف عصر معني  جنسيف  راكهماشت

متميزة أو قوى سامية ال تالح ا يف اآلخرين. كما قد ثبت قدراتظ عموم
عام، وهذا  ٣٠٠باملشاهدة أن بعضهم عاشوا يف العصر احلايل أكثر من 

ل العمر خارق للعادة. كما أن قوة الذاكرة أو قوة البصر لبعضهم تبلغ الكما
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حبيث ال نظري هلا. ويكون الناس من هذا القبيل نادري الوجود جدا، حبيث 
يظهر أحدهم بعد مئات السنني بل آالف السنني. وملا كان نظر العامة 

يتوقف عادة عند األمور كثرية قاعدةً أو  الوقوع ومتواترة عدالظهور فهي ت
تتراءى هلم أمور أخرى ال وهم يثقون بصدقها فقط. ولذا  ،قانونَ الطبيعة

باملقارنة مع األمور كثرية  باطلةًفحسب بل نادرة الوقوع ضعيفةً ومشتبهة 
ودونك الوقوع. ولذلك تتولد الشكوك يف وجودها يف قلوب اخلواص أيضا 

العامة، فاخلطأ العظيم الذي يرتكبه احلكماء، والعثرة اليت متنعهم من التقدم 
األمور كثرية الوقوع.  مقابلن يف أمور نادرة يبحثو ال هي أم ،إىل األمام

وإن ما يوجد هلا آثار يتخلصون منها بعدها قصصا وأساطري، مع أن من سنة 
اهللا منذ القدم أنه بإزاء األمور كثرية الوقوع يظهر أحيانا أمورا نادرة الوقوع 
 أيضا، وأمثلتها كثرية لكن تسجيلها هنا مدعاة لإلطالة. وقد كتب احلكيم

 ومليف أحد كتبه الطبية أحوال املرضى الذين رآهم بأم عينيه "أبقراط" 
يكونوا حبال من األحوال قابلني للعالج نظرا للقواعد الطبية ويف ضوء 

لكنهم نالوا الشفاء على حنو غريب، ويظن أن ذلك الشفاء  ،جتارب األطباء
ا نود أن نكتب كان نتيجة بعض التأثريات األرضية أو السماوية النادرة. هن

 أكثر أن هذا األمر ال خيص بين البشر فقط حبيث تستمر فيهم سلسلة خواص
بل لو أمعنا النظر فيها وجدنا هذه السلسلة  .الوقوع أو نادرةكثرية الوقوع 

مثال من بني النباتات ما  "نبتة العشر" ثنائية يف كل نوع. فانظروا إىل شجرة
نوع من النبات  ابعد عصور وسنني ينشأ فيه ولكن، وسـميةأكثرها مرارة 
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حلو جدا ولذيد، فالذي مل يالحظ هذا النبات قط والحظ فيها مرارة 
فمن املؤكد أنه سريى هذا النبات نقيضا لألمر الطبيعي،  ،معتادة قدمية

وكذلك يف أشياء من نوع آخر أيضا تظهر خاصية نادرة بعد مضي مدة 
مظفر جره"لد يف مدينة طويلة. فقبل مدة غري طويلة و" حلب  تيسي

، فحني شاع خربه يف املدينة كثريا واطلع عليه نائب املفوض جناب اعزةكامل
طلب إحضاره أمامه باعتباره أمرا غريبا يعارض قانون  ،ميكالف أيضا

أمامه وقُدر احلليب الذي حلب منه بلتر التيس فحني حلب ذلك  ،الطبيعة
إىل متحف الهور بأمر من نائب املفوض، فنظم س تيونصف تقريبا، أُرسل ال

  وقال ما معناه: التيس أحد الشعراء بيتا من الشعر حول 
أفضال اهللا  ل عليهانـزت"مدينة مظفر جره اليت يقيم ا مسو ميكالف 

   "املعز حلب فيهاي أنْ لدرجة
أم رأوا الكرام وباإلضافة إىل ذلك قد بين يل ثالثة من الثقات النجباء 

بعض الرجال الذين كانت أثداؤهم مليئة باحلليب مثل النساء، بل بأم أعينهم 
من سكان قريته رضع من عائلة سادات قال أحدهم إن الشاب "أمري علي" 

توفيت. وكذلك قد الحظ  قد أباه وتغذى على حليب أبيه، ألن أمه كانت
أيضا،  قسالذكر وتف تلقيحبعض الناس أن أنثى دودة القز أحيانا تبيض دون 

 كما شاهد بعضهم أن فأرة ولدت من تراب يابس حيث كان نصف جسمه
العلّامة احلكيم الفاضل "قرشي" أو رمبا  .من تراب والنصف اآلخر صار فأرةً

، فظهر حتت فصمأُذنه  أصيبتكتب يف موضع أنه رأى مريضا قد  أيضا
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لك الثقب يسمع األذن ناسور تسبب يف نشوء ثقب، وكان من خالل ذ
 "قرشي"هيأ له أذنا أخرى. وأحد هذين الطبيبني ولعله  �متاما، فكأن اهللا 

والحظ خروج الرباز ملدة طويلة عن  ،قد سجل أن يف عقبه حصل ثقب
هل كان اإلنسان ميكن أن يسمع  "جالينوس"طريق ذلك الثقب، كما سئل 

ب، إال أنه من التجارعلى ذلك إىل اآلن مل تشهد  :فقال .عن طريق العني
احملتمل أن تكون مشاركة خفية بني األذن والعني وتظهر نتيجة عمل اليد أو 

فتؤدي إىل ظهور هذه امليزة، ألن علم استدراك اخلواص مل  ،موجب مساوي
خيتتم بعد. لقد كتب الدكتور برنري يف كتابه عن الرحلة إىل كشمري ضمن 

من  ٨٠جلت يف الصفحة بيان تسلق جبل بري بنجال حكايةً غريبة قد س
أنه رأى عقربا أسود كبريا يف مكان إثر  ؛ وهيترمجة الكتاب املذكور نفسه

فأمسكه أحد الشباب من املغول من معارفه ووضعه يف  ،حتريكه األحجار
مث وضعه على يدي ويد خادمي أيضا، فلم يلسع أحدنا. وبين ذلك  هكف

وبذلك  ،ن القرآن الكرميأنه نفخ عليه آية م سبب ذلكالشاب  الراكب
العمل ميسك العقارب يف أحيان كثرية. كما كتب صاحب الفتوحات 

عظيم مشهور وخمتص يف  والفصوص يف كتاب "الفتوحات" وهو فاضلٌ
 رجل عاديعلوم الفلسفة والتصوف، أن يف بيته حصل نقاش بني 

وفيلسوف حول خاصية اإلحراق للنار، فقام الشخص بتصرف غريب إذ 
د الفيلسوف بيده فوضعهما على اجلمرات املتقدة يف جممر موضوع أخذ ي

أمامهما وبقي على هذا احلال ملدة قصرية فلم تؤثر النار يف أي من اليدين أميا 
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تأثري. ولقد رأى مؤلف هذا الكتاب ناسكًا كان ميسك يف الصيف احلار 
، ومل يكن �١بطَشتم جبارِينوإِذَا بطَشتم �زنبورا بعد قراءة اآلية القرآنية: 

ولقد جربت أنا شخصيا بعض تأثريات عجيبة لآلية القرآنية تتبني  .يلسعه
إن هذه الدنيا دار  ؛منها عجائب قدرة اهللا البارئ جل شأنه. باختصار

العجائب مليئة بعجائب ال حصر هلا. فاحلكماء العاقلون والنجباء الذين 
م املعدودة وظلوا يعدون من الوقاحة واإلساءة خلوا مل يتباهوا قط مبعلوما

أن يسموا جتربتهم احملدودة قانونَ اهللا يف الطبيعة. بينما يالحظ أن مقلديهم 
يتمسكون بقانون الطبيعة بشدة متناهية، بل هم عبيد له.  نقصٍ فيهمبسبب 

 لكن يف ،فهذا مصداق للمثل الفارسي الذي تعريبه "يف الوالد حالوة كثرية
 قد تزايدت فكرة قانون الطبيعة يف الشباب املثقفني حديثاوالولد حدة". 

أكثر من الالزم. ومعظم املتحررين واهلائمني وذوي الطبع امللحد  خاصة
وسذاجتهم جتدر بالرمحة. ال يفهم  غباوميفسدون هؤالء الشباب الذين 

النتيجة ون الطبيعية قد انتهت فينبغي أن تك اخلصائصهؤالء أنه إذا كانت 
أن ال تظهر يف املستقبل خواص جديدة. أما إذا مل تنته وهناك احلتمية لذلك 

فلماذا يهزون رقام  ،أمل يف ظهور االنكشافات احلديثة واملعلومات اجلديدة
الفهم أنه كيف ميكن  �رفضا فور مساع أمر جديد. مل يرزقهم اهللا كاملاعز 

ضيق مبيدان العجائب اإلهلية احلافل لالتجارب احملدودة ا أن حييط وعاُء
والشالالت لري شجرة النفس الناطقة لإلنسان؟ داول الينابيع املتنوعة واجلب

                                                           
 ١٣١الشعراء  ١
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فكيف يثبت أنّ اهللا  ،وحىت لو افترض أن قدرات اهللا تنتهي عند حد نعرفه
غري حمدود يف ذاته وقدراته وحكمه؟ أال إمنا الطريق الوحيد الستيعاب 

اإلميان بأنه ليس بوسع العقول اإلنسانية كلها  هو الحمدودةحكمه وقدراته ال
أن تدرك أعماق عجائب شيء ما مثقالَ ذرة حىت لو ظلت تتدبر فيه إىل يوم 

 - القيامة. فهل ميكن ألحد الوصول إىل غاية قدرات من خلَق مبحض إرادته
ابيح السماَء البديعة املزينة بالشمس والقمر ومص -دون حتمل ذرة من املشقة

 لبساتنيغبطها االيت توالنجوم، وهذه األرض العامرة بأنواع املخلوقات 
اخلالبة؟ ومن اجللي البديهي جدا أنه ما دامت العلوم واخلواص اجلديدة 
الظهور ترتبط ذا العامل الفاين فال يسع أي عاقل أن يسمي معلوماته 

ن من العادة غري الثابتة احملدودة واملعدودة قانونَ الطبيعة. وجيب أن خنجل حن
نعد  أنْ الئقة أن نصر بشدة على عدم إمكانية أي شيء أوال، لدرجةالوغري 

اهللا عاجزا عن أفعال األلوهية. مث نبدأ بالقول باللسان نفسه بأنه مندرج يف 
قائمة قانون الطبيعة إثر مالحظة وقوع الشيء نفسه وظهوره وحتققه. فلو 
سلك هذا املسلك أولئك الذين تتضاءل فيهم صفةُ احلياء بالطبع فال بأس 

بيل ومتحضر وجنيب عليهم. أما إذا اختذ هذا الطريق املتزلزل شخص ن
وصاحب مرتبة حبيث ال جيد مناصا من اإلقرار بعد عشرات اإلنكارات 

فهذا مؤسف. بعضهم يقولون بأم لو مل يثقوا بتجارم الشديدة 
ومشاهدام لضاعت العلوم كلها. لكن ما الذي ميكن أن أقول يف الرد على 

رفة احلقيقة. فهل ذلك سوى أن أدعو القادر القدير أن يهب هلم إدراكا ملع



��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������א���������ن�א� �٥٧�

اجلديدة تضيع العلوم السابقة؟ فالنار مثال تتصف بصفة  اخلصائصبظهور 
اإلحراق وقد جربنا حنن وأنتم أيضا هذه امليزة يف النار مرارا وشاهدناها 
 ضع على أيكتشف دواء أو زيت إذا وبالتواتر. ومع ذلك من احملتمل أن ي

اإلحراق. أي لنار هذه اميزة  عليه من أعضاء اجلسم أو شيٍء آخر فال تظهر
كما من احملتمل أيضا أن تنشأ يف النار نفسها بإذنه تعاىل هذه امليزةُ نتيجة 
احلوادث الداخلية أو اخلارجية. كما من املمكن أيضا أن تنشأ من األرض أو 

. كما كانت نار خصائصهاالسماء نار تكون خمتلفة عن النار املعروفة يف 
وسجل هذا النبأ يف  عاما ٦٥٢قبل  بظهورها 	تنبأ النيب احلجاز اليت 

من  ؛عام من ظهورها ونشر. باختصار ٥٠٠صحيحي البخاري ومسلم قبل 
احملتمل ظهور مئات األوضاع نتيجة التأثريات األرضية والسماوية والدوافع 
الداخلية واخلارجية، اليت ميكن أن تحدث اخللل يف امليزة املعروفة اربة 
لشيء ما. إن باب العلوم اجلديدة املفتوح على مصراعيه لألبد هو بسبب 
هذا فقط. ال أقول لكم أن تؤسسوا رأيكم على قويل عشوائيا دون تدبر، 

واختبِروا وميزوا الغش من األصل مث  ،وإمنا أقول: جيب أن تفحصوا جيدا
 -املواطنونأيها الشباب  - انظروا بتأمل إىل ما يريكم الزمن، مث إذا وجدمت

  هذا الرأي غالبا ومتفوقا فاقبلوه. 
ون نصيحة عد"استمع إىل النصيحة أيها احلبيب، فإن الشباب السعداء ي

   ١شيخٍ عاقل أحب من احلياة."
                                                           

   )املترجم( .بيت فارسيترمجة  ١
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لعل الوضع القليب ألي قوم لن يكون أكثر فسادا من الفالسفة. إن ما 
هو الزهو واألنانية والتكرب. فهذه الصفات تلزم  سريعايفصل بني اهللا وعبده 

هؤالء القوم لدرجة ا من نصيبهم هم فقط، هؤالء يريدون أن  مبادئوكأ
يستولوا على قدرات اهللا كاحلكام، وإن الذين يسمعون من فمه خالف ذلك 

دثان . واملؤسف أن أفكار الشباب احلُالتحقري واإلذاللينظرون إليه مبنتهى 
عادة التقليد األعمى يف  ا هذا، فهو ليس تأثري أي دليل قوي بل إتتوجه إىل

بلدنا، وليست اجلماعة املثقفة أيضا مستثناة من ذلك. فالناس من هذه الفطرة 
والطبع حني يرون أي ذي حلية طويلة واقعا يف هوة يقفزون فيها فورا وال 

ل ذلك. ميلكون أي دليل على فعلهم هذا سوى أن العاقل الفالين قا
عند هبوب الرياح السامة يهلك الضعاف عاجال جدا، لكن  ؛باختصار

صاحب القلب النري الذي وهبه اهللا سعة يف العلم يرى الفكرة القائلة بأن 
أبعد ما يكون عن العقل واإلميان.  �اإلنسان ميكن أن حييط بأسرار اهللا 

عز امسه  قدر ما يطَّلع على عجائب حضرة البارئبفاحلق أن اإلنسان 
الالمنتهية يتالشى استكباره وغطرسته ويزول عن دماغه وقلبه تباهي الطالب 

وبسبب تعرضه للعثرات ملدة طويلة تدي أفكاره املتزلزلة  ،اجلدد واحنرافُهم
يف احلالة البدائية إىل الصواب نوعا ما. كما قال أحد كبار الفالسفة بأنه أحرز 

وإن العلم األخري الذي تلقَّاه هو أنه إىل اآلن مل  تقدما هائال يف العلم واخلربة،
يتلق أي علم ومل حيرز أي خربة. فاحلق أنه ليس لإلنسان احلقري أن يدعي شيئًا 

وقدرته اليت ال اية هلا. وما هي حقيقة علمه جل شأنه أمام حبر علْم اهللا 
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. ما أروع العقيدة �١ا علَّمتناسبحانك لَا علْم لَنا إِلَّا م� يفتخر ما!وجتربته ل
وأوضحها وأطهرها وكم هي تالئم عظمة اهللا وجالله أن يقبل اإلنسان ما 

قادر عز امسه ثبت منه ويستعد لقبول ما يثبت يف املستقبل. وأن يؤمن بأن اهللا 
نايف صفاته الكمالية، وأن يؤمن مبا ميكن حدوثه بقدرته. تال  أفعالعلى كل 

أهل احلق الذي به تتقبل عظمة اهللا وكربياؤه ويسلم به اإلميانُ فهذا هو طريق 
الذي عليه مدار الثواب كله أيضا. ال أن يلزم غري احملدود ذلك بأمور حمدودة 
حصرا، ويظن بأنه يف زمنه األزيل واألبدي قد حصر مجيع قواه يف هذا الكم 

حمدود  �لو كان اهللا أي قاسر هلذا احلد. فأجربه من القدرات منذ األزل أو 
القدرة على هذا النحو لكان ذلك مدعاة للحداد واملصيبة لعباده. أال إن 
صاحب القدرات العظيمة "ال يدرك وال اية له" يف ذاته وصفاته. فمن ذا 
الذي يعلم ما أجنزه يف املاضي وما الذي سينجزه يف املستقبل، تعاىل اهللا علوا 

ليس مثة ضالل أكرب من أن يقيس اإلنسان  كبريا. فقد قال حكيم بأنه
ملكوت اهللا عز امسه مبقياس عقله. هذه األقوال واضحة وبينة جدا وليس 
هناك أي صعوبة يف فهمها. لكن الكارثة أن اإلنسان املادي الذي يتمركز 

التخلي عنه صعبا  جيدنظره على مدح الدنيا وذمها حني يتخذ رأيا ويذيعه 
رأيه). مث إذا اعتنق بعض معارضة لت أوجه بينة هرظ(مهما  ،عليه جدا

املشهورين هذه األفكار فإن ذوي الكفاءة البسيطة يتخذون اتباع تلك 
إلثبات عقلهم. فقد ظل التقليد الفلسفي  األفكار والعملَ ا عشوائيا وسيلةً
                                                           

  ٣٣البقرة:  ١
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على هذا النحو دوما، فحني ينظر ذوو الكفاءة الضئيلة الضعفاء كاألوالد إىل 
يقلدون أقواال خرجت من فم ذلك الكبري، بغض النظر عن التأكد هل ، يخش

 ،هي واقعية أم غري واقعية أو صحيحة أم غري صحيحة؛ فهم ال ميلكون فهما
فيقعون يف فخ صياد مشهور. فعلى قدر ما ينفر اإلنسان من التقليد ويهرب 

  منه يتورط يف التقليد مرارا وتكرارا.

الرد على تساؤل أنه لو كانت كل هذه األمور قوانني من املناسب هنا 
فما هي املعجزات؟  ،أي هي مقيدة وحمددة سلفا من األزل ،أزلية وأبدية

أو  ،فليكن معلوما أنه صحيح أنه ال شيء خيرج من القوانني األزلية واألبدية
ه أم سواء اطلعنا علي ،ميكن أن تقولوا من املشيئة اإلهلية األزلية وقضائه وقدره
اليت ميكن أن تسمى  - ال، فقد جف القلم مبا هو كائن، إال أن السنة اإلهلية

اآلخر.  ببعضهاقد جعلت ظهور بعض األمور مشروطة  - بقانون الطبيعة
 ها املشيئةُ األزلية واألبدية مرتبطة بأدعية املقدسني وبركاتفاألمور اليت جعلت

وهي تترتب على تضرعام أنفاسهم والتفاتهم وعزميتهم وازدهارهم 
وابتهاالم، حني تظهر تلك األمور حبسب الشروط نفسها وبالوسائل 
 انفسها تسمى يف تلك احلالة اخلاصة معجزةً أو كرامة أو آية أو أمرا خارق

للعادة. هنا ينبغي أن ال ينخدع أحد بلفظة "خرق العادة" أن املراد منها 
يف  "خرق العادة"هلية، ألن املراد من األمور اليت خترج من نطاق العادة اإل

اهللا الكرمي  سنن عنهذا السياق مفهوم نسيب. أي صحيح أن ال شيء خيرج 
ه املتعلقة ببين البشر على نوعني؛ سننجل شأنه األزلية واألبدية، إال أن 
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أحدمها العادات العامة اليت تكمن يف األسباب وتؤثر يف اجلميع. والثاين هي 
 - بواسطة األسباب أو بال واسطة األسباب - زة اليت تتعلقالعادات املتمي

بأناس متميزين يتفانون يف حبه ورضوانه. أي عندما يغري اإلنسان عاداته 
يعامله حبسب حالته  �البشرية لنيل رضوان اهللا باالنقطاع التام إليه فهو 

قة للعادة اآلخرين. وهذه املعاملة كأا خارا  املبدلة معاملةً خاصة ال يعامل
نسبيا، وال تنكشف حقيقتها إال على الذين ينجذبون إىل اهللا برمحته. فحني 
خيالف اإلنسان عاداته البشرية احلائلة بينه وبني ربه شوقا للوصول إليه، فإن 

هو اآلخر خيرق عاداته املعروفة من أجله. فهذا اخلرق للعادة يندرج  �اهللا 
دثا ميكن االعتراض عليه. فكأن قانون يف عاداته األزلية وليس أمرا مستح

حضرة األحدية القدمي جل شأنه هو أنه كلما زاد توكُّلُ اإلنسان على اهللا 
زاد وقوع أشعة قدرات ألوهيته وملعانها عليه. وكلما تقوت عالقةُ املرء  �

لت الربكات الكاملة والطيبة على الظاهر نـزالكاملة والطاهرة باهللا ت
ضا. وكلما تدفقت أمواج احلب اإلهلي من قلب العاشق أي �والباطن منه 

الصادق تدفق منه بكل قوة وشدة ر صاف وشفاف للحب وأحاط به 
كدائرة، وأوصله بقوته اإلهلية إىل أبعد احلدود. وكما أن هذا األمر واضح 
وبين كذلك يطابق طبعنا أيضا. فنحن البشر أيضا حني تتوثق عرى صداقتنا 

فعالمة هذا احلب النقي الثنائي أن تظهر آثار  ،حبا وإخالصا ألحدونزداد 
اإلخالص واالحتاد والصدق من كال اجلانبني ال من طرف واحد فقط. 
فمعاملة كل صديق جتاه صديقه تكون خارقة للعادة مقارنة مع العامة. فحني 
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فمن ينال اإلنسان حياة جديدة تعد خارقةً للعادة مقارنة حبياته السابقة، 
اللحظة نفسها يصبح اُهللا القدمي إهلًا جديدا له من حيث جتلياته النادرة. 
ويظهر له تصرفات مل تكن لتخطر بباله يف احلياة السابقة. فجهاز اخلوارق 
 ل. ويري ذلك التغريالقدرة هو روح اإلنسان املبد الذي تتحرك به عجائب

املتدفق أحيانا على القلب  الصادق تأثرياته البارزة، حبيث يستويل احلب
وجذبات العشق اإلهلي القوية، وجاذبية الصدق واليقني القوية توصل 

لو ألقي به يف هذه احلالة العجيبة يف النار فلن تضره  أنه اإلنسان إىل مرتبة
والدببة فلن تتمكن من  والذئابالنار أميا ضرر. ولو طُرح أمام األسود 

 خصائصذه احلالة يكون قد تغير متاما نتيجة شق أبدا. ألنه يف ه اإلضرار به
البشرية إثر جتليات الصدق والعشق الكاملة والقوية. وكما أن النار تستويل 
على ظاهر احلديد وباطنه وتصبغه بصبغتها، كذلك متاما يشرع بإظهار شيء 

نار احلب اإلهلي اليت  بشدة من خواص القوة العظمى بعد أن تستويل عليه
أحاطت به. فليس مما يثري التعجب أن تظهر من العبودية مثل هذه اخلوارق 
 بعد أن تؤثر فيها الربوبيةُ كاملة. وإمنا مثار التعجب أن ال حيدث حىت تغري

يظهر  عليه النار تشعلبسيط يف العبودية بعد هذا التأثري. ألن احلديد حني 
ذا يوافق قانون الطبيعة متاما. أما إذا بقي على حالته نوعا من خواص النار فه

األوىل حىت بعد إشعال النار عليه ومل تنشأ فيه ميزة جديدة فهذا باطل 
صراحة عند العقل. إن جتارب الفالسفة أيضا تشهد على أن هذه اخلوارق 
ضرورية. فهذا ليس قصة أو خيال بل جيب أن تتأملوا فيه بروح العارفني. ما 



��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������א���������ن�א� �٦٣�

اإلنسانَ الذي حيسبه قصة وال يتدبره. فقلب العارف املبدل يعرف  أشقى
هذه احلالة اخلارقة جيدا. الدنيا غافلة عن هذه احلالة وترفضها، أما الذي قد 
بلغ هذه املرتبة فهو ينتشي بتصور هذه احلقيقة اليقينية. هذا سر دقيق 

عالقات الروح اإلنسانية  للتجليات اإلهلية وسر املعرفة من الدرجة األوىل. إن
تتحقق عند هذه  إمنا على حنو لطيف ال يدرك،و ،برا الكرمي يف اخلفاء

يد اهللا  -لطرفة عني -النقطة. وعند بلوغ هذه النقطة فقط تصري يد اإلنسان
وعينه عني اهللا ولسانه لسانَ اهللا. وإن رداء الربوبية يدرك ذرةَ العبودية 

الفالسفة املتكربة  نفوسفيها حتت أمواجه القوية. إن ويواريها بأنواره وخي
حليمي القلب  �حرمت من اكتشاف هذه الدرجة املتناهية. بينما أرى اُهللا 

والبسطاء هذه احلاالت وأوردها عليهم وذلك فضل اهللا يؤتيه من يشاء. 
 ،الرمحة والوفاء النادر يتصف بكثري من عجائب �فملخص الكالم أن اهللا 

ا ال تنكشف جبالء إال على الذين يكونون له وحده ويكونون أوفياء إال أ
، على التراب ليمسك مرون له. ويتحملون فراق الكثريين ليفوزوا به. خي

وخيسرون الصيت والسمعة كلها لريضى عنهم. ربنا اغْفر لَنا ذُنوبنا وإِسرافَنا 
  . آمنيفي أَمرِنا وأدخلنا يف عبادك املخلَصني

 بالتراب وسويت نفسي"لقد ختليت عن جنس الصيت والعرض والشرف 
وقد  ،لقد ختليت عن قليب وضحيت بنفسي يف سبيله. باحلبيب أفوز لكي

    ١اختذت طرقا كثرية لوصال احلبيب"
                                                           

 )املترجم( .بيتني فارسينيترمجة  ١
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اليت حصلت بيين وبني الله  املناظرة الدينية تفاصيلاآلن نسجل هنا و
  : التاليةوهي  ،لوجه مرليدهر احملترم مدرس الرسم وجها

  اعتراض من الله مرليدهر احملترم مدرس الرسم

سأطرح اآلن ستة أسئلة أوهلا أن من عقائد أهل اإلسالم أن األنبياء 
 وأخرجهما ،يظهرون املعجزات، فقد شق حضرة حممد احملترم القمر شقني

من كُميه. فخروج شيء طوله وعرضه آالف األميال أو قطره آالف األميال 
واحدة فقط خيالف قانون الطبيعة.  بوصات أو قدمٍ ست فتحة قطرهامن 

حول األرض شهريا، عن مداره، مث ال  دورةً واحنراف القمر، الذي يدور
امل؛ يشاهده أحد يف العامل سوى بضعة أشخاص، مع أنه بذلك خيتل نظام الع

وغريها. ومن هنا  رماوإذ ال ذكر له يف تاريخ أي بلد مثل اهلند والصني وب
يثبت بوضوح أن هذه األمور كلها مزيفة وخمتلقة. فإذا كانت حقيقية فما 

  الدليل على ذلك. مرليدهر

  جواب من مؤلف هذا الكتاب

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
 ؛معجزة انشقاق القمر علىهو إن االعتراض الذي أثاره املدرس احملترم 

أي أن انشقاق القمر خيالف العقل أوال، والثاين أن خروج شقَّي القمر من 
الكمني أيضا ينايف العقل صراحة. وليتضح ردا على ذلك أن االعتراض أنه 
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عدمي األصل وباطل  هوكيف انشق القمر وخرج الشقَّان من الكمني، 
، 	وخرج الشقان من كمي النيب  متاما. فال نؤمن أبدا أن القمر انشق

وهو غري مذكور يف القرآن الكرمي وال يف أي حديث صحيح. وإذا كان 
فليذكره. فمثل هذا أو احلديث أحد يدعي أنه وارد يف القرآن الكرمي 

االعتراض كمثل من اعترض على السادة اآلريني أنه قد ورد يف كتبهم أن 
ي". فاالعتراض الذي ال أصل له يف نبع من ضفائر "مها ديوج الغانجر 

القرآن الكرمي أو احلديث إذا كان يثبت منه شيء فإمنا أن املدرس احملترم 
ليس لديه أي إملام بأصول اإلسالم وكُتبه املوثوق ا. فإذا كان اعتراض 
املدرس مبنيا على أصل صحيح فعليه أن يستخرج لنا من القرآن الكرمي يف 

ة اليت ورد فيها هذا التفصيل. وإن مل جيد آية من هذا الس نفسه اآلي
القرآن الكرمي فليقدم أي حديث صحيح قد ورد فيه هذا املضمون، وإن مل 

. ألن احلوار يليق مبن يكون مطَّلعا على دين وليستحي يستطع فليخجلْ
الفريق اخلصم. أما السؤال بأن انشقاق القمر خيالف العقل يف رأي املدرس 

دوثه خيتل نظام العامل ففكرة املدرس هذه ناشئة عن قلة التدبر احملترم وحب
إلظهار القدرة فقط فإمنا يتحقق  �ألن العمل الذي يقوم به اهللا  ،فقط

ذلك العملُ بسبب القدرة الكاملة ال بالقدرة الناقصة. أي أن القادر القدير 
الذي من صالحيته وقدرته أن يشق القمر فهو قادر على حتقيق ذلك 

كمة حبيث ال حيدث أي خلل يف نظامه. ولذلك يسمى "سرب شكيت حب
مان" أي القادر املقتدر. ولو مل يكن قادرا ومقتدرا ملا قدر على إجناز عمل 
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من أعمال الدنيا. صحيح أن شناعة العقل هذه توجد بكثرة يف معظم 
، لعقل متاما من ناحيةلهم خمالفةً معتقداتتثبت معتقدات اآلريني اليت ا 

مثل كون األرواح  ؛�ومن ناحية ثانية معارِضةً لقدرة اهللا وعظمته 
من  ، هيغري خملوقة وقدميةً ومن تلقاء نفسها وذراته وأجزاِء العامل الصغرية

عقائد آريا مساج. وهذا املبدأ خيالف العقل صراحة، ألنه لو كان صحيحا 
على وجود  وملا بقي أي دليل ،لكان كل شيء واجب الوجود كالربميشور

بل ألصبح نظام الدين كلُّه أبتر وخمتال. ألنه إذا كنا كلُّنا غري خملوقني  ،اهللا
علينا وملاذا يطالبنا بالعبادة والعبودية والشكر؟  �وأزليني فأي حق هللا 

وملاذا يعاقبنا على ارتكاب الذنب؟ ألنه إذا كانت ب صارتنا الروحانية ومجيع
تلقاء نفسها، فكيف احتجنا إىل الربميشور خللق قوانا الروحانية قدميةً ومن 

القوى الفانية؟ فلو كان أحد يبحث عن أمور غري عقالنية فليس هناك ما 
يعارض العقل أكثر من اإلميان باهللا ربا لنا مث فصله عن أعمال إهلية. أما 
الفعل اإلهلي الذي له عالقة بالقدرة وحدها فال يستطيع أن يعترض عليه 

ط جبميع قدرات اهللا أوال. وليكن واضحا هنا أيضا أن انشقاق إال من أحا
القمر حادثٌ تارخيي قد ورد ذكره يف القرآن الكرمي، والواضح أن القرآن 
الكرمي كتاب كانت كل آية عند نزوهلا تقرأ على مسامع آالف من 

وكان املسلمون  ،املسلمني واملنكرين. وكانت تبلَّغ، وكان له مئات احلفّاظ
رأون القرآن يف الصالة وخارجها أيضا. فلما ورد يف القرآن الكرمي يق

وأن الكفار حني رأوا هذه اآلية قالوا إنه  ،صراحة أن القمر قد انشق
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اقْتربت الساعةُ وانشق القمر * وإِنْ يروا َآيةً �: �يقول اهللا  كما ،سحر
رمتسم رحقُولُوا سيوا ورِضعفكان لزاما على املنكرين يف ذلك الزمن �١ي ،

 ،ويقولوا له: مىت ويف أي وقت شققت القمر 	أن يتوجهوا إىل بيت النيب 
ومىت رأينا ذلك؟ لكن ملا سكت مجيع املخالفني ومل ينبسوا ببنت شفة بعد 
نشر هذه اآليات وكوا معروفةً، فهذا يربهن على أم كانوا قد رأوا 

من  ؛ما. ولذلك مل جيدوا جماال لالعتراض. باختصارالقمر قد انشق حت
أن  	الواضح جدا واملفيد للباحث صادقِ الطبع أنه مل يكن يف وسع النيب 

يسجل يف القرآن الكرمي أي معجزة كاذبة بذكر شهادة معارضيه. ألنه لو 
كتب زيفا ملا تركه معارضوه املعاصرون املقيمون يف املدينة نفسها. 

ىل ذلك ينبغي التأمل يف أن املسلمني الذين قُرئت عليهم هذه وباإلضافة إ
اآلية كانوا هم أيضا باأللوف. ومعلوم أن كل إنسان يتلقى من قلبه شهادة 
حمكمة أنه لو صدر من أي شيخ أو مرشد أو رسول أمر كذب وافتراٌء 

مثل هذا الرجل مكروها يف سيصبح ه له كله فورا. واعتقادحمض لتالشى 
ا أنه إذا مل تكن هذه كل واحد. ففي هذه احلالة من الواضح جدنظر 

تحتم أن يرتد فورا ألوف مؤلفة لَ ،افتراًء حمضا وكانتاملعجزة قد ظهرت 
كلُّهم. لكن من اجللي البني أن شيئا من  	من املسلمني الذين آمنوا بالنيب 

لقمر هذه األمور مل يظهر. ومن مث ثبت بالتأكيد أن معجزة انشقاق ا
تارخييا أن  إثباتاأال يكفي  ؛ظهرت حتما. فليفكر كل منصف يف نفسه

                                                           
  ٣-٢القمر: ١
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معجزة انشقاق القمر سجلت يف القرآن الكرمي بشهادة املعارضني ونشرت 
يف الزمن نفسه. ولزم مجيع املعارضني الصمت عند مساع هذا املضمون. 

شهدوا  فلم يدحضه أحد شفهيا أو خطيا، وآالف املسلمني من ذلك الزمن
 كفرإن االعتراض على قدرة اهللا هو  :قول مكرراأريد أن أشهادة عيان. و

، واعتقدنا �. ألنه إذا مل نؤمن بالقدرة املطلقة هللا من وجه �اهللا ب
ستحال أن يولَد بكر، الحبسب مبادئ تناسخ اآلريني أنه ما مل ميت زيد 

واحلق أن نؤمن  ففي هذه احلالة تبطل األلوهية كلها. بل االعتقاد الصحيح
بأن اهللا "سرب شكيت مان" أي القادر القدير. وال جنعل عقلنا الناقص 

اهللا غري املنتهية. وإال سوف قدرة وجتربتنا الناقصة مقياسا الختبار أسرار 
ترِد اعتراضات كثرية على دعوى العلم الكامل ولن جند بدا من مواجهة 

أب اإلنسان أنه حني يرى أي أنواع اخلجل والندم اليت ال حد هلا. فمن د
 شيء أرفع من عقله يظنه خمالفًا للعقل. مع أن كون شيء فوق العقل أمر

لو وظَّف اهللا  :وكونه خمالفا للعقل أمر آخر متاما. فأنا أسأل املدرس احملترم
القمرية اليت تالحظ وتحس فهل كان اهللا سيعد قادرا أم ال؟  الكتلةنصف 

وإن قلتم ال فما هو الدليل العقلي على ذلك الذي يقبله العقل ويف أي 
كتب جاء ذلك الدليل؟ فما دام معروفا ومسلَّما به يف معجزة انشقاق 

 وذلك ،القمر أن جزءا من القمر ظل على حالته املعهودة وانشق عنه اآلخر
أيضا لدقيقة أو نصفها، أو أقل من ذلك، فأي استبعاد عقلي يف ذلك؟ 
وحىت لو كان هناك استبعاد عقلي على سبيل االفتراض لقلنا: مىت كان يف 
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وسع العقل اإلنساين الناقص أن يتوصل إىل كنه كل عمل رباين. فأخربنا 
سب أنت أن املسألة اليت كتبها البانديت يف كتاب ستيارـ بركاش حب

مبادئك، أي أن الروح اإلنسانية تسقط كالندى على العشب والكأل وغريِه 
هذه املسألة العقل وتعارض تناقض رأة وبذلك يولد الولد. كم املمث تأكلها 

، ألن من اجللي الواضح أن الطفل ال ١حبوث مجيع األطباء والفالسفة
                                                           

الذي  -لنقاشا ١٤/٣/١٨٨٦بدأ الله مرليدهر مدرس الرسم يف جلسة : حاشية ١
لقتل الوقت  جبدال سخيف -كان من حق مؤلف هذا الكتاب أن يطرح اعتراضه أوال

، وكتب بضعة أسطر ووقَّع عليها ١١/٣/١٨٨٦يتعلق بالنقاش اجلاري من  ،بغري حق
مبنتهى احلماس يف اجتماع عام، وهي: اليوم بدال من أن أقدم أي سؤال  قائما وقرأها

جديد أود أن أقدم من خطاب املرزا احملترم لليوم األول اجلزَء الذي قال فيه إنه قد ورد 
 نجنبشر على الندى وغريه وتأكلها النساء فييف ستيارـ بركاش أن األرواح تنت

د يف أي مكان يف ستيارـ بركاش وإذا أصر فأنا أقدم له . وأقول إن ذلك مل يرِأوالدا
الصدق من لنا، لكي مييز الناس  فليخرج منه ما ذكرهكتاب ستيارـ بركاش 

  .الكذب
  مدرس الرسم. ،مرليدهر ١٤/٣/١٨٨٦

أوال إن خطاب اليوم األول كان قد انتهى بانتهاء اليوم نفسه. فردا على ذلك أقول: 
يف هذا  فيه اجلدال يف اليوم نفسه، أما اآلن فال جيدر البحثبدأ كان جيب عليك أن ت

املثل الذي يفيد بأن اخلطة اليت ختطر بالبال بعد احلرب ال  كاالجتماع، بل ينطبق علي
أربعة أيام فعليك أن تنشره بنفسك ضمن  تفيد أبدا. إذا كنت تذكرت أمرا بعد مرور

على استخراج النص مستعد  إنينمقالك أن هذا املصدر خاطئ، وسوف نرى. و
وال أستطيع قراءة اللغة السنسكريتية. املوضع املعني اآلن لكنين ال أعرف  إىلاملذكور 

باالستكبار احملض أنه ما مل ي العناد يف هذه فبعد مساع هذه األعذار بدأ املدرس بت
إهلي خبش أيضا أنّ  املولويلن خيوض يف أي نقاش آخر. عندها فهمه احملامي فالقضية 
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ذكر القصص املاضية ذه املناسبة ليس يف حمله، وجيب أن يتم النقاش اليوم على أمور 
حددت لليوم. فالكتاب الضخم الذي مل يذكر املكان املعين منه إذا طُلبت من أحد 

ته فلن يتمكن من إائه قبل بضعة أيام. فقال له الله بغضب: "هل تقوم بأمور قراء
حني  ؛احملاماة يف احملاكم على هذا النحو؟ فقولك هذا ناجم عن احنياز". باختصار

الحظنا أن اهللا قد وهب للمدرس هذا القدر من الفهم حبيث حيسب اعوجاجه 
له إلاء البحث بأننا حني ننشر هذا  مستقيما بإصرار ومستقيم غريِه معوجا، قيل
ستيارـ بركاش حتما. فلم  موضعه يفالبحث يف كتاب فسوف نذكر معه أيضا 

يوافق املدرس ما مل يستلم إقرارا خطيا بذلك. فاليوم سنفي بذلك الوعد لنرى ألي 
  . ويتأثرمدى يوظف املدرس الغرية اإلنسانية فيخجل 

أنه إذا كان املوضوع املقتبس مذكورا صراحة أوال  لكن من الضروري جدا أن نشرح
يف ستيارـ بركاش فلماذا أنكر املدرس وجوده علنا وطالَب استخراج النص بعناد 

فإما أنه  :وأضاع الوقت الكثري وضاع حقُّنا باملقابل باالعتراض؟ فإمنا سببه أحد ثالثة
تقليدا لآلخرين. والسبب  ليس للمدرس إملام بكتب دينه إىل اآلن وإمنا جاء للنقاش

 .كتم أمرا حقا خيانةً إلغواء اآلخرين وخداعهمكان يعرف ولكنه احملتمل اآلخر أنه 
أو ميكن أن نقول بأن هناك توصية من قبل البانديت ديانند بأن ال تكشف مثل هذه 

ا السبب املسائل الباطلة والسخيفة على العامة قدر اإلمكان، وينفِّذ أتباعه وصيته. وهذ
األخري أقرب إىل القياس. وهلذا السبب بذل املدرس محاسه كله يف القول بأن مثل هذا 
املوضوع النجس الوقح وهذه الفكرة الباطلة ال توجد يف ستيارـ بركاش حبال من 

 ممتنونلكننا  ،وال يليق بالبانديت ديانند أن تصدر مثل هذه الغباوة من قلمه، األحوال
هنا ال يغينب عن بال املدرس أيضا، أن هذا اخلطأ  أخريا. على اللصأنه ألقي القبض 

ينبغي أن يطلق  إذ ؛ليس جديدا على البانديت احملترم، بل معظم عباراته على هذا النحو
. فلم يكن بطبعه قادرا على فهم األمور الدقيقة بعقله. ومل "جمموعة األغالط"عليه اسم 

ك بعد ئل اخلالصة واملغشوشة، إال أنه أحيانا كان يدرِيكن يقدر على التمييز بني الدال
بل كانت  ،إال أن ذلك الفهم أيضا مل يكن ناجتا من كفاءته ،فوات األوان أنه أخطأ
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وصوب، وتنبهه. فكان دأب  حدببغزارة اعتراضات الناس من كل  تنهمر عليه
احلياة بسبب هذا الفهم الناقص أنه كان أوال يدعي بأن املسألة  طولالبانديت ديانند 

الفالنية مذكورة يف الفيدا وأا على هذا النحو قد وردت يف الفيدات، مث ينشرها يف 
وغريها. مث إذا اعترض عليها العقالء وأثبتوا بطالا وأفحموه رب منها، وقدم ما جملة 

وال عنه. ؤوأنه ليس مس ،هو الناسخ وليس ذنبه هوعذرا بأن ما كُتب إمنا هو من س
من كتابه ستيارـ بركاش الذي ألَّفه قبل نشره  ٤٢فكان قد كتب أوال يف الصفحة 

أما الذين  ،ال يهتم بإرضائهينبغي ألتفسري الفيدا، أن الذي كان حيا من األحجار ف
ة والفوائد أيضا. ماتوا فيجب أن يرضيهم حتما، وعلى هذا كان قد كتب بعض األدل

كان من سهو الناسخ، وكأن الناسخ كتب  أن ذلكمث بعد مضي مدة من الزمن أعلن 
  من عنده صفحة مع األدلة والفوائد وظل البانديت ينام ومل ينتبه مطلقا. 

نشر إعالنا موقَّعا بيده قد مث رمبا مضت مدة اثين عشر عاما تقريبا حيث كان البانديت 
انكشفت عليه  . مث حنيكتابا ٢١بـ  -أي كالم اهللا -الم إيشركحيدد يف كاهنبور 

النصوص رويدا رويدا بدأ يظنها كالم اإلنسان حىت خالل مدة قصرية بقيت  حماسن
حني أربع فيدات فقط كالم اهللا وحسبت بقية الكتب كلها كتبا إنسانية. مث بعد ذلك 

هو  صحيحا يف نظره، أخرجه ليس -برامهن الذي يقال له - جزء الفيدا تبين له أن
اآلخر من كالم اهللا أخريا. وحسب اجلزء الثاين منه فقط "سنغتا" (منتر اك) إهلاميا. 
ليت البانديت عاش سنة أو سنتني أكثر ليحرر هؤالء اآلريني ذوي األفكار احلديثة من 

عليه عاجال ألن بعض  ىقضفكان سيالفيدات األربعة كلها. أما فيدا "ارون" 
نصوص الربامهن، وليس له أي ذكر يف الفيدات  من اهلندوس يظنون حبقه سلفا أنه

ال عالقة هلذا النـزاع بالنقاش الدائر بيننا حاليا، وإمنا أردت أن أبني  ؛الثالثة. باختصار
مل يكن يستقر على رأيه، وكان قد وهب له عقلٌ سطحي بالطبع ديانند أن البانديت 

فهمه ألقوال اآلخرين.  ودونك ،غلب األحيان عن نتائج رأيهوبسببه كان غافال يف أ
وهلذا السبب مل تستقر أفكاره على موقف موحد، فكان رأيه يف األوائل أن التناسخ 
باطل، وقد نشرت جريدة "وكيل هند" الصادرة من أمرتسر مرة رأيه هذا، مث نشر يف 
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قد اعتنق عقيدة التناسخ وإن كان  اجلريدة نفسها الحقا أن البانديت احملترم يقول إنه
ال يؤمن ا من قبل. كما كان قد أقر بوضوح بالنجاة األبدية يف كتاب نشره حول 

بور". وهذا الكتاب ما زال موجودا، فلما سئل أنه إذا كانت  امناظرته يف "جاند
 يقدر النجاة أبدية فسوف تنتهي األرواح بنيل النجاة يوما من األيام، ألن الربميشور ال

على خلق أي روح، ففي جوابه علَّم أتباعه أن األرواح ال حصر هلا ولن تنتهي أبدا. 
الربميشور أيضا يعرف عددها أم  كان هل :وحني نشرنا يف جريدة وكيل هند سؤاال

ال؟ تلقينا اجلواب بأن الربميشور أيضا ال يعرف عدد األرواح. ورغم عدم معرفته يسري 
مث عندما بدأ الناس يضحكون على هذا االعتقاد ويسخرون منه،  .نظام العامل هذا كله

: صحيح أن األرواح ليست غري معدودة، إال متضايقا وعاجزا اجتاها آخر، وقال اختذ
ّا من الناس لن يفوز بالنجاة األبدية سواء كان صاحلا أو رِيشيا. أن من احلق أن أحد

والصالح لن يتخلص لألبد من اآلفة ومهما بلغ املرء أمسى درجات احلب اإلهلي 
منح املسكني ال يقدر على ذلك لكن  ،الدائمة. وصحيح أن الربميشور كان رحيما

ألنه ال يستطيع أن خيلق أي روح. وهذا هو أساس  فليس بيده حيلة، اخلالص األبدي،
كانت أعمال البانديت تزخر مبثل هذه اخليانات، حبيث  ؛مسعته السيئة كلها. باختصار

فورا. مث ينشر الطبعة  كذبه أنكره ان يتفوه بأمر أو ينشره يف كتاب، مث حني ثبتك
كتاب  املوضع يفاملنقحة املصححة لذلك الكتاب، فاآلن عودا إىل أصل القضية نسجل 

ستيارـ بركاش الذي وعدنا املدرس مرليدهر بتسجيله، وهو: "ستيارـ بركاش 
  " ٢٦٣مسوالس ثامن صفحة  ١٨٧٥طبعة 
  : كيف تتم الوالدة واملوت وغريمها؟ سؤال
: حني يظهر اجلسم اللطيف (الروح) مقترنا مع اجلسم املادي، فمعناه الوالدة، جواب

  أما افتراقهما فيدعى املوت. 
 من الغالل فيحدث أن الروح تنتقل نتيجة أعماهلا وبتأثري أفعاهلا وتندمج مع املاء أو غلة

نبات، فبحسب ما قُدرت ألحد الراحةُ أو األمل بأمر بء أو أو اهلواء. فحني تلتصق باملا
من اهللا تدخل بطن األم ملتصقة بذلك املكان أو اجلسم، وحني تدخل يف أي حيوان أو 
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حبسب الطريقة اليت  إنسان مع الغذاء يتشكل جسمه نتيجة جاذبية اجلسم الذي هي فيه
حبسب  -لى مع أشعة الشمسجذب الروح بعد اخلروج إىل األعت مث .قدرها اهللا هلا

مث تسقط مع نور القمر (كالندى) على أي نبات أو عشب  - اهللا هلا هاالطريقة اليت قدر
  على األرض، مث تتخذ جسما حبسب الطريق املذكور آنفا. 

قد اقتبسناها هنا من ستيارـ بركاش، واآلن نسأل احملترم هذه هي عبارة البانديت 
ا صاحبنا، هل متيز الباطل من احلق أم ال؟ فقل اآلن ما حالُ ، أخبِرنا ياحملترم املدرس

قلبك؟ فهل صدق قولك إن املضمون املذكور ال يوجد يف ستيارـ بركاش؟ 
فاملؤسف أنك ضيعت وقتنا ذلك اليوم وفضحت نفسك علميا، واليوم تبني كذبك. 

  للهوان.  وصدق املثل الفارسي أن كل من يريد أن يهني الصادقني يتعرض نفسه
اآلن تدبر أنت بنفسك كيف أبدى بانديتك احملترم العامل بالفيدا فكرة ناقصة منافية 
للعقل وجتاربِ الطبيعة والطب. فجميع العقالء يعرفون أن عالقة الروح ال تكون 
بوالدة اجلنني وحدها بل تكون بالوالد والوالدة كليهما، وينال الولد فيوض األخالق 

لو احملترم الوالدين كليهما، ال من أحدمها فقط. غري أن البانديت  الروحانية من قبل
نبات وغريه، ويتناوله الرجل واملرأة  على يف صورة جزأين زعم أن الروح تسقط

املنيني كليهما، لكان أمرا، إال أنه ستنشأ الشبهة هنا  مع كالمها وختتلط عصارة الروح
شأ السؤال أنه كيف يندمج النصفان؟ هل تسقط الروح نصفَني؟ وإذا كان كذلك فين

أتباعه يتخبطون يف متاهات غريبة باعتقاده الباطل احملترم قد جعل البانديت  ؛باختصار
  وتركه منوذجا عجيبا لفلسفة الفيدا. 

ا إن اعتقاد البانديت ديانند بأن الروح جسمهو اآلخر خطأ  ،ونود أن نقول هنا أيض
أما  ،حمض وفاسد. فمن املؤكد أن الروح ليست جسما، ألن اجلسم قابل لالنقسام

فهذا يلزم  أا جوهر لطيفأي  ،الروح فال تقبل االنقسام، وإذا قلتم إا جزء ال يتجزأ
قابلٍ للرؤية واللمس. ألن  - ع األرواح الكثريةامتجاب -إمكانية تشكُّل جسم كبري

. كما "بركريت"أو  "برمانو"جلزء الذي ال يتجزأ الذي يسميه اآلريون هذه هي ميزة ا
مادية. لكن هل " برمانوات"يقول البانديت احملترم نفسه إن األجسام تتشكل باجتماع 
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خلق مبين الرجل يتكون من مينليهما، كما أن ك واملرأة املرأة فقط، بل ي
بل تشبه أخالق الوالدين كليهما.  ،أخالقه أيضا ال تشبه أخالق األم فقط

                                                                                                                                     

لبانديت أن يرينا أي جسم تشكَّل باجتماع بضعة آالف أو بضع ليف وسع أي تلميذ 
ونراه؟ ففكرة ديانند بأن األرواح أيضا مئات اآلالف من األرواح، ونستطيع أن نلمسه 

  سخيفة.  "برمانو"
باإلضافة إىل ذلك نقول أيضا إن فكرة "جزء ال يتجزأ" باطلةٌ من حيث األدلة العقلية 

إذا  "بركريت"أو  "برمانو"واهلندسية. وعلى إبطاهلا دليل سهل أن جزًءا ال يتجزأ أي 
وهذا  جهتني متقابلتنين كالمها من وضع بني شيئني فال بد أن يلمسه ذانك الشيئا

  يثبت االنقسام. 
ا جزء ال يتجزأ ودليل ثانة لعلم وضوعفلنا اخليار مبوجب األصول امل ،أن النقطة أيض

خطا مستقيما بني نرسم اهلندسة أن مند خطا مستقيما بني نقطتني، فمثال لنا خيار أن 
أ"  نقطة " ةإحدى عشريتكون من  ب) حبيث ......... (أالنحو: على  "ب" ونقطة 

نصفني حبسب الشكل نقسم اخلط احملدود إىل نقطة، وبعد ذلك أيضا لنا خيار أن 
 ستشطرساويني تقسمني م ان أنه جبعلهإقليدس. فالبي ملا حررهالعاشر يف املقالة األوىل 

يا . وباإلضافة إىل ذلك سيتبني جلوهو كان املطلوب ،النقطة الوسطى اليت هي برمانو
على كل من لديه إملام بعلم النفس واطالع على األدلة على عدم جتسد الروح أن 

حيث أثبت أنه ال علم له  ؛البانديت ديانند قد ارتكب يف هذا االعتقاد خطأً مزدوجا
خواص مادية أيضا؟ وهل هي تشبه يف لوازم ووال إملام بعلم الروح، فهل تتمتع الروح ب

على سقطت اجلسم أو اخلروج منه  لدخوهلاماديا، وهل هي  ارتباطها بالبدن ارتباطا
شاكلة األجسام؟ فما دامت ال مماثلة للروح باجلسم وال للجسم بالروح فكم من 

احليوانات. حنن  وإلناث للنساء قصور الفهم عد الروح جسما؟ مث تقدم كغذاء
هذه األخطاء الفادحة؟  وملاذا قبل الناس ،نستغرب ما هذه األمور اليت وردت يف الفيدا

 منه !األسف األسف األسف
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سخيف ومناف للعقل املعتقد القائل بأن الروح تؤكل ضمن هو إذن فكم 
هل الروح  :غذاء املرأة فقط ويبقى الرجل حمروما منها! مث ينبغي التفكري

د هذا املبدأ عن يبع نوع من اجلسم حىت ختتلط باجلسم؟ فانظروا كم
العقل؟ مث باإلضافة إىل ذلك نالحظ خروج آالف احليوانات من حتت 
األرض كما تتولد الديدان يف أشياء كثرية بعد مرور مئات السنني. فمن 

لو مل تدعِ أن األمر الذي  ؛أين ومن أي طريق تدخل فيها الروح. باختصار
أيضا ملا كان لنا  �قدرة اهللا يبدو يف الظاهر بعيدا عن العقل هو بعيد عن 

أي حاجة ماسة إىل أن نوجه إليك االعتراض. أما اآلن فقد وجب عليك 
) للعقل صراحة اليت تبدو خمالفةًأن معتقداتك (أيها املدرس احملترم أن تثبت 

عقال. مث وجه االعتراض إىل أحد آخر. فما دامت الروح  صحيحةً هي
فسوف يرِد عليك  ،من السماء كالندىأيضا يف رأيك جسما دقيقا يسقط 

السؤال أن الصوص حني ميوت داخل البيضة فمن أي طريق خترج روحه؟ 
مث حني تتولد يف اجلثمان أو امليت ديدان فمن أي طريق تأيت؟ ومن أي 

املاء واهلواء والفواكه؟ فكل منصف ميكن أن يفهم يف راثيم اجلندى تتولد 
جيوز فقط ملن أصلح نفسه  ، إمناف للعقلخمال األمر الفالينأن القول بأن 

أوال. أما عقائد اإلسالم فليس فيها أي أمر خيالف العقل يف احلقيقة، إال أن 
تنكشف يف حالة  ولكنهاهناك بعض األمور الدقيقة تفُوق العقول الناقصة 

كمال املعرفة. أما دينك فيضم آالف األمور املعادية للعقل واملنافية لشأن 
  كيف حيق لك االعتراض على اآلخرين؟ ففي هذا القدر كفاية. األلوهية. ف



                  �������������������������������������א���������ن��א� � �٧٦� 

  الرد عليهوجواب اجلواب للمدرس احملترم 

بنفسه ذلك أقر  وإىل جانبأو آية  حبديثإن سيادة املرزا يطالبين  :قوله
  شق القمر شقني.  ة حممدبتسجيل آية من القرآن بأن حضر

حديث إلثبات انشقاق : يا صاحيب أنا مل أطلب منك أي آية أو قولأ
بل إن امللم باللغة األردية يدرك بقراءة جوايب أين قد طلبت منك أن  ،القمر

تثبت من القرآن الكرمي أو احلديث أن القمر بعد انشقاقه سقط على األرض 
  من كميه، فهذا مل تثبته مطلقا.  	وأخرجه النيب 

طبيعة (أي : كان سؤايل كيف ميكن أن حيدث ما يعارض قانونَ القوله
  انشقاق القمر)؟ 

: ال شك أن اجلزء القائل من سؤالك بأنه ال شيء معارض لقانون أقول
الطبيعة األزيل واألبدي ميكن أن حيدث صحيح جدا، ويف حمله. إال أن 

 ،ادعاءك بأن العقل اإلنساين قد أحاط ذا القانون األزيل واألبدي متاما
متاما  هذه الفكرة الباطلة خطأٌ على انشقاق القمر بناء علىاعتراضك و

واخنداع واختالل العقل. إمنا العقل أن قانون الطبيعة الذي ما زال غري كامل 
اإلنسان جيب أن يجعل تابعا للعجائب جديدة الظهور دوما، ال أن  علوميف 

ترفض عجائب العامل اخلاصة املنكشفة اجلديدة رغم متتعها بالرباهني حبجة 
ى ما قد اكتشفنا حىت اآلن. وأي سخف وغباء أكرب من أن نعد أا تزيد عل

واملشتبهة قانونا إهليا كاملًا يف الطبيعة؟  ملدة قصرية من الزمن التجربة احملدودة
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نعد األسرار اليت تنكشف بعدها خمالفةً لقانون الطبيعة حبجة أا تزيد أن و
دركت جيدا بعد قراءة عندي أمل واثق بأنك قد أ !على معلوماتنا السابقة

ما هو قانون الطبيعة ويف أي حالة ميكن أن نعد أي أمر  آنفااملقدمة املذكورة 
خمالفًا لقانون الطبيعة. أما إذا مل تقرأ هذه املقدمة بتمعن حىت اآلن فأنا ألفت 

ألنه بدون معرفة النكات  ،انتباهك إىل أن تقرأ هذا املوضع املفيد بتدبر
  العلمية ال يسعك فهم حقيقة قانون الطبيعة. 

  قوله: لو كان القمر قد انشق الختل نظام العامل. 
أقول: إذا كان عقل املرء غري مصاب باخللل فهو يفهم بسهولة أن ظهور 
ميزة جديدة لشيء ال يستلزم إبطال ميزاته السابقة. فبناء على هذه القاعدة 

الء الذين يهابون دوما قدرات اهللا العظيمة الشأن يعرفون جيـدا أن  إن العق
احلكيم القدير الذي ال اية حلكمه، من احملتمل أن يكون قد أودع الشمس 
والقمر ميزة ال يحدث مبوجبها اخلللُ يف عملهما حىت بعد االنشقاق. وإىل 

. إن هذه اآلية تعين �الْقَمر قاقْتربت الساعةُ وانش�: �ذلك يشري قول اهللا 
أن اهللا احلكيم كان قد أودع القمر منذ األزل ميزة خفية هي أنه سينشق يف 
ساعة حمددة. كما من الواضح اجللي أن ظهور خواص النجوم والشـمس  

خـال كـبريا يف حـدوث    ساعات دوأن لل ،والقمر مرتبط بساعات معينة
بط يف احلقيقـة  مرتانني الطبيعة قو ظهورالعجائب السماوية واألرضية. وإن 

 �ذه الساعات. فما أروع اإلشارة احلكيمة والفلسفية الذي سجلها اهللا 
أي أن الساعة احملددة املقدرة النشقاق القمر  ؛يف اآلية الكرمية املذكورة آنفا
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كَذَّبوا واتبعـوا  و�: آية تاليةيف  �كما يقول  .قد اقتربت، فانشق القمر
، أي قد محل الكفار انشقاق القمـر حممـلَ   �١هم وكُلُّ أَمرٍ مستقرأَهواَء

 ،لكنه ليس من السحر يف شيء بل هو من األمور اإلهليـة ، وكذَّبوا السحر
أي القوانني الطبيعية اليت تستقر يف ساعاا احملددة. وكيف يتعجب العاقـل  
من آية القدرة هذه؟ فهل هذا األمر هو الوحيد يف نظام العامل الذي يفـوق  
عقولَ احلكماء والفالسفة؟ وهل قد أحاطوا بسائر أسرار القـدرة فهمـا   

وقد فرغوا من حلِّ وإدراكا؟ فهل هذه هي العقدة الوحيدة اليت مل تنحلّ بعد 
بقية العقد كلها؟ فهل هذا العمل هو الوحيد من عجائب أفعـال اهللا دون  
غريه؟ كال بل لو تدبرمت لوجدمت آالف العجائب من أفعال اهللا يف العـامل.  
فالزالزل القوية العنيفة تضرب األرض دوما وأحيانا تنشق األرض وتنقلب 

نظام العامل. مع أنه كما للقمر لعدة أميال ومع ذلك ال حيدث أي خلل يف 
إن هذه الشبهات النامجة عن  ؛فلألرض مثله. باختصار ،دخلٌ يف هذا النظام

اإلحلاد تنشأ يف قلوب الذين يزعمون أن اهللا تعاىل ضعيف وعاجز وحمـدود  
فال ميكن  ،�القوة مثلهم. فإذا كانت مثل هذه االعتراضات ترِد على اهللا 

ال من األحوال كيف وبأي أجهزة صنعت كبار أن يقتنع العقل ويطمئن حب
  األجرام العلوية والسفلية؟

جيب أن يكون احلادث العظيم من هذا القبيل (أي انشقاق القمر)  قوله:
  مذكورا يف تاريخ البالد األجنبية والشعوب األخرى. 

                                                           
  ٣القمر:  ١
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ألنه حني كان االدعاء  ،إن قولك هذا ميكن أن يكون حجة عليك أقول:
شقَّني قد صدر بكل قوة حىت قد أقيمت احلجة على  بانشقاق القمر

املخالفني يف القرآن الكرمي بالذات أم رأوا القمر قد انشق وقالوا إعراضا 
عنه إنه سحر قوي. مث هذه الدعوى مل تشتهر يف العرب فقط بل يف الزمن 
نفسه كانت قد اشتهرت يف بالد الروم والشام ومصر وفارس وغريها من 

 - ائية. ففي هذه احلالة مل يكن مدعاة للعجب أن تنبهر شىت األممالبالد الن
وتلزم الصمت وال تنبس بأي كلمة، ومتتنع  - اليت كانت تعارض اإلسالم

بدافع العناد والبغض واحلسد من اإلدالء بالشهادة على حدوث انشقاق 
القمر. فمىت كان يروق للمنكر واملعارض يف حالة الكفر واملعارضة أن 

ف الكتب تأييدا للدين املعارِض أو يشهد على معجزاته؟ فقد حدث يؤلِّ
ّمن سكان قاديان وبعض إخوتك ومالوا مل ني الله شرمبت حاليا أن اآلري

نبوءة هلذا  ٧٠اآلريني اآلخرين قد شهدوا أم رأوا بأم أعينهم حتقُّق قرابة 
ا. وإىل اآلن حبوزتنا العبد املتواضع مبا فيها التنبؤ بوفاة البانديت ديانند أيض

إال أم أخرسوا ألسنهم اآلن خوفا نتيجة لوم  ،إقرارات البعض اخلطية
باإلضافة إىل التهديد بأن شهادم ستؤيد اإلسالم وحتقِّق ما  ،قومهم وطعنهم

عن إدالء الشهادة حبق الصدق حبا فامتنعوا  ،ليس فيه خري الفيدا أيضا
فليس مدعاة  ،الء الشهادة حال كونه معارضاللباطل. فإذا امتنع أحد عن إد

ب شيئا بعد أن ثبت بطالن لالستغراب. بل مما يثري التعجب أن ال يكت
 :دعوى اخلصم وكذبه، وال يقيم عليه احلجة وال يفضحه. فأنا أتساءل
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قد نشر علنا يف العامة أن معجزة انشقاق القمر ظهرت  	النيب  لـما كان
مل يكن حضرته  فإنفار بأم أعينهم وعدوها سحرا، على يديه، وقد رآها الك

املعاصرون  	فلماذا لزم الصمت معارضو النيب  ،صادقا يف دعواه هذه 	
الذين كانت قد بلغتهم هذه األخبار كصوت الناقوس؟ وملاذا مل يدينوا النيب 

سحرا، ومىت أعرضنا  ذلك بقوهلم: مىت شققت القمر شقني ومىت وصفنا 	
ملاذا لزموا الصمت إىل املوت وجلموا ألسنتهم حىت خلوا من هذا عن قبوله؟ 

العامل؟ أمل يكن صمتهم املنايف متاما لوضعهم املعارض ومحاسهم للمواجهة، 
يؤكد على أنه كان هناك مانع قوي عن الكالم. لكن أي مانع كان هناك 

ما وكان املسلمون  ،سوى ظهور الصدق؟ فقد ظهرت هذه املعجزة يف مكة
زالوا ضعافا وفقراء وعدميي احليلة. مث مما يزيد االستغراب أن أبناءهم 

لو كانوا قد وجدوا  أموأحفادهم أيضا مل يفتحوا أفواههم لإلنكار. مع 
 - اليت كانت قد انتشرت على بعد مئات األميال - هذه الدعوى العظيمة

وينشروها يف وجب وحتتم عليهم أن يؤلفوا كتبا لدحضها لَ حمضا، افتراًء
العامل. فلمل يتجرأ أحد من مئات األلوف من النصارى والعرب واليهود  م

واوس وغريهم على الرد؟ ومعلوم أن املسلمني ظلوا يقدمون شهادة عيان 
أمام ألوف من الناس علنا، وشهادام ما زالت مسجلة يف الكتب اليت أُلفت 

أن املعارضني رأوا انشقاق يف ذلك العصر، فهذا يشكل دليال صرحيا على 
منعهم من و الذي لديهم أي جمال للرد، وه بقالقمر بأم أعينهم حتما ومل ي

كانت معجزة انشقاق القمر قد اشتهرت  ولـماإثارة الشغب يف اإلنكار. 
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مل يتصدوا ملواجهتها خجال. فمن هنا  ، فهميف الزمن نفسه الناسيف ماليني 
اإلسالم يف ذلك العصر يشكِّل برهانا على  يتبني جبالء أن صمت معارضي

حدوث انشقاق القمر ال على بطالنه. ذلك ألن معارضي اإلسالم ال 
يقدرون تربير امتناعهم عن كتابة الرد على الدعوى اليت كان جيب عليهم أن 

ناسكا عاديا أو منطويا يف زاوية حىت يقال  	يفندوها حتما. مل يكن النيب 
يهاجم األديان األخرى جدير بغض النظر عنه. كال بل  أن ناسكا مساملا مل
يبني علنا أن معارضيه سيدخلون جهنم. ففي هذه  	كان النيب الكرمي 

. باإلضافة إىل ذلك ال يبدو مطْلقةاحلالة كانت هناك دواعي الثورة املعادية 
من الضروري أن يطَّلع سكان كل بلد على حادث انشقاق القمر الذي مل 

ر من ثوان. ألن التفاوت الطبعي يف األيام والليايل يف خمتلف حيدث ألكث
البلدان وكون اجلو غري صاف ومغربا وغائما يف موضع وكذلك األمور 
األخرى تتسبب يف عدم الرؤية. كما أنه ليس من طبع اإلنسان وعادته أن 

 ويف ،وهو وقت للنوم والراحة ،يشد أنظاره دوما إىل السماء وال سيما ليال
  بعض الفصول وقت اجللوس داخل الغرف. فهذا االلتزام مستبعد جدا. 

وإضافة إىل هذه األمور نكتب أن كتب اهلندوس املوثوق ا أيضا تتضمن 
باب الدين يف يف  احملترم الشهادة على حدوث انشقاق القمر. فقد كتب بياس

صف انشقاق اتصل. وقد و مثمها ارت" أن القمر كان قد انشق يف زمنه "
معجزة "بسوامتر". لكنه يستنتج من أنه القمر هذا على حد زعمه الضعيف ب

شهادة البانديت ديانند وأقوال الباحثني األوروبيني، أن كتب القصص مثل 
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"مها اره" ليست قدمية جدا بل قد مضت على صدور بعض كتب 
لقياس أن يكون القصص مثانية أو تسعة قرون فقط. اآلن من األقرب إىل ا

كُتبت بعد مشاهدة حادث انشقاق القمر قد أو حادثته "مها اره" كتاب 
. أما اسم "بسوامتر" فقد سجل لكيل املدح 	معجزةً للنيب  بأنه الذي وصف

حبق أسالفهم. ويبدو أن شهرة  عند اهلندوساتباعا للتقليد السائد  دون حق
" فرشتةهذا احلادث كانت سائدة يف اهلندوس يف زمن مؤلف كتاب "تاريخ 

ألنه قد كتب يف الباب احلادي عشر قول اهلندوس املشهور أن الراجا كان 
جالسا على سطح قصره يف مدينة "دهار" املتصلة بنهر "نبل" والواقع يف 

ذه األيام بـ "دهارا نغري"، إذ رأى فجأة ولعلها تسمى يف ه ،والية "مالوه"
 اوبعد البحث والتحري انكشف على ذلك الراجا أ ،أن القمر قد انشق
أن هذه املعجزة فأسلم. فسكان تلك املنطقة يذكرون  	معجزة النيب العريب 

يف هندوس  امشهورعجزة حادثا امل ههذ تسبب إسالمه. وكانحصرا كانت 
 ؛باختصار. باحث يف كتابهالؤلف املعلى ذلك سجله املناطق ااورة. وبناء 

مها "إذا كان اخلرب قد بلغ الراجات يف اهلند وسجل يف كتاب السادة اآلريني 
 ،	زمن هذه النصوص معاصرا لزمن النيب  ويرى البانديت ديانند "اره

ال وتبينت حقيقة قانون الطبيعة أيضا. وإذا كان الله مرليدهر احملترم ما ز
  يشك يف انشقاق القمر فسنظل نبدي أسفًا كبريا على فهمه.

وإال ستعد  ،إن ورود هذا اخلرب يف القرآن الكرمي ليس إثباتا تارخييا قوله:
  عن آهلتهم يف العامل صادقةً. األخرى العجائب اليت يذكرها أتباع األديان 
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التعصب؟ إذ تك ثورة ل، من املؤسف، إالم أوصاحملترم أيها املدرس أقول:
ووقائع القرآن الكرمي  عندك قد استوت ه بأحداثمزخرفات العامة. إنك تشب

القرآن الكرمي املفتريات عدميةَ اإلثبات اليت خيتلقها الناس عن آهلتهم بعد مئات 
واليت مل تدون ومل تنشر يف زمن تلك  ،بل آالف السنني عبثا ودون أي برهان

ا إىل الشهود النبالء واألشراف بالتواتر والثقة، ومل تصل سلسلة روا ،اآلهلة
اخللق فحسب، وال يقترن ا أي دليل نير؛ إذ عبدة مفتريات  فما هي إال

تقول بأن ورودها يف القرآن الكرمي ال يشكل أي إثبات تارخيي، ففي هذه 
احلالة قل أنت أنه إذا كان الكتاب الذي يذكر حادثا مشهورا يف زمنه بشهادة 

ال  - احترامأدب وهذا الكتاب مشهور يف العامل كله بصاحب و - عارضنيامل
يف رأيك؟ فهل ميكن أن  التارخيي فما هو تعريف اإلثبات ،يشكل إثباتا تارخييا

جند حادثا ما مسجال يف  إذجند يف جمموعة التواريخ إثباتا أروع من هذا؟ 
ب ويكون كتاب يكون قد حدث يف الزمن نفسه الذي صدر فيه ذلك الكتا

املؤلف نفسه قد سجله يف الكتاب بعد رؤية ذلك احلادث ويكون املؤلف 
يكون املؤلف  كلها أيضا مشهورا جدا باحترام، مث باإلضافة إىل هذه األمور

قد  أنه قد جعل املعارضني شهود عيان، ويكون الكتاب أيضا حمفوظا لدرجة
له آالف احلفاظ منذ  نوكاكسب صيتا يف الزمن نفسه يف معظم أجزاء العامل 

البداية حىت بلغ عدد احلفاظ مئات اآلالف، وتكون خمطوطاته من الزمن نفسه 
وتفاسريه أيضا موجودة ويقرأه عدد ال حيصى من عباد اهللا يف صلوام 
اخلمس كل يوم، ويتلونه ويعلِّمونه اآلخرين. فإذا كنت قد رأيت يف التاريخ 
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القرآن الكرمي فقدمه، وإن مل  غريعامل أي كتاب جامع هلذه الصفات يف ال
اخلجل نفسه واالنفعال الذي يترتب على عدم  تستطع فيكفيك عقابا وجع

املعارضني العلماء من املسيحيني كبار من الرد. أال تعرف أن مجيع  كمتكّن
أي  ،ال يسعهم إنكار الشهادات القرآنيةيف العامل واليهود واوس وغريهم 

 سجلها القرآن الكرمي عن زمنه. وإن كانوا يفسرون بعض األحداث اليت
فال يقولون مثلك خبصوص انشقاق القمر مثال  ،اآليات على حنو آخر تعصبا

الواقع. فأنت نفسك  خالفكتب يف القرآن الكرمي هذا احلادث  	بأن النيب 
إجنليزي  ميكن أن تشهد على أنك يف أغلب الظن مل تالحظ أي كتاب لفاضلٍ

سجل يف القرآن الكرمي ادعاًء كاذبا  	أن النيب  مثلكأو يهودي كتب فيه 
بأن القمر انشق. ألن القساوسة األفاضل واإلجنليز املطلعني يعرفون جيدا 
ملعرفتهم العامة والواسعة أن األسلوب وااللتزام الذي متتع به نشر القرآن 

واملؤمنون كلَّ آية له، وأن السرعة الكرمي والشدة اليت راقب ا املعارضون 
مئات اآلالف من الناس، وأنه كيف  فيه إىلوالعجلة اليت ا بلِّغ كلُّ موضوع 

بأقل من  	انتشر يف معظم بقاع العامل يف زمن قصري قدر بعد وفاة النيب 
من املستحيل أن  أنه ثالثني عاما فقط، هو طريق حمفوظ من كل جهة لدرجة

ة كاذبة يف القرآن الكرمي افتراًء دون أن يطَّلع نبوءمزيفة أو تسجل معجزة 
على ذلك االفتراء أحد من النصارى واليهود والعرب واوس. وهلذا السبب 

أن مئات اإلجنليز  معمل يتقدم أحدهم إىل اليوم ذا الرأي الذي أبديته 
اسريهم األفاضل قد شنوا هجمات شرسة على القرآن الكرمي يف كتبهم وتف
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لشدة العناد، ومل ينجحوا لكوم على الباطل. فعدك هذا الكتاب ساقطا عن 
األمهية التارخيية واعتبارك اجلوهر النقي واألعشاب واألدران سواسيةً، 
وإسدالك احلجاب على العني رغم العثور على الفرق البني اجللي، إمنا هو 

  حمض قصور نظر. 
نون الطبيعة مبجرد احلجة أن اهللا قادر، فال إذا أيقنا مبا خيالف قا :قوله

كذبا، وميكن أن يغوي املزيفون أي أمر يف العامل نستطيع أن نسمي 
  واملكارون الناس كل يوم. 

 وحبث؟يا صاحيب، مىت قلت لك أن تقبل كل شيء دون إثبات  :أقول
أقدم لك إثباتا واضحا جليا ومن مبادئي الشخصية أنه ال ينبغي كال بل 

أنه إذا كانت  أيضاليم حبادث تارخيي دون حتقيق. إال أنين أقول لك التس
لديك رغبة يف احلصول على العقل احلقيقي فال تسم عددا من التجارب 
احملدودة والسخيفة بقانون الطبيعة. وال تظن كضفدعة البئر أن املاء يف العامل 

أنفسكم  دونحيث تع ؛هو ما تراه عينك. إن دينك مشوب بفساد سلفًا
إخوة الربميشور يف القدم ووجوبِ الوجود، فإذا أضيف إليه اعتقاد فاسد 

ففي هذه  ،آخر بأن قدرات الربميشور وقواه ليست أكثر من معلوماتكم
احلالة مل تبقَوا إخوته فقط بل أصبحتم شيوخه، ألن الشيوخ واآلباء حيق هلم 

  . نالوماتمعأكثر من ليست معلوماتكم ن إ :القول حبق األوالد
بقية األسئلة اليت طرحها املرزا احملترم دف أنه جيب على اإلنسان  :قوله

أن يفحص بيته أوال فإذا وجد يف نفسه عيبا فال يعترض على اآلخرين، هذه 
  املسألة باطلة يف رأي العامل كله. 
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 عىنيا سيادة املدرس، ملاذا تشوه مسعة العامل كله عبثا، ينبغي أن ت :أقول
أفكارك العجيبة وحدها. فمن ذا الذي ال يعرف أن النقاش واملناظرة ينبغي ب

إلظهار احلق، أي بنية أنه إذا ظهر احلق فليقبل. أما الذي يبيح شيئا  يكوناأن 
لنفسه لكنه إذا وجد عند الفريق اخلصم واحدا من ألف جزء من األمور 

والوقت  ،ل ال تكون سليمة أبدااملسلَّم ا لديه فال يقبله. فنية مثل هذا الرج
الذي يصرف يف النقاش معه يضيع عبثا. فهل من السيئة أن نفهم مثل هذا 
الرجل ونقول له: يا أخي، ما دمت تؤمن شخصيا بأمور ال تفوق العقل 
فحسب بل تنايف العقل أيضا، فلماذا تتردد يف التسليم بأمور تفوق العقل 

الربهان عليها؟ بل إن اإلميان واإلخالص كله اإلنساين احملدود ويقدم لك 
يكمن يف أن اإلنسان إذا كان يعد أمرا صحيحا يف رأيه فيجب أال جيادل 
خصمه يف أمر من النوع نفسه. ألن ذلك طريق األوباش، وفيه هدر أوقات 
الفريقني. مث من الواضح كم سيكون اجلدل من هذا النوع سيئًا ومنافيا 

ينكر اإلنسان أمرا هو أنقى وأطهر من مسلّماته مئات املرات  ؛ إذللعدل
يف قانون الطبيعة وثابت تارخييا. من املؤكد أن صاحب هذا اجلدال  وداخلٌ

العابث يريد أن يضيع أوقاته العزيزة وأوقات خصمه، والذي لتنبيهه جيب أن 
ا كان مـمث ليستخدم املرء أسلوب الرد اإللزامي يف املناظرة لكي حيفظ وقته. 

الذين يندر وجودهم عندما يسمعون  طباع خمتلفة فبعضيف العامل أناس من 
أمرا متحققا يتخلون عن عنادهم، وغالبية العامة الذين ال يقدرون على فهم 

الغبار  يذروايقدرون على ذلك لكنهم يريدون أن  بعض الذينأو  ،أمر حتقيقي
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لزامي. وهلذا قرأت عليك بعض فيفحمون بالرد اإل ؛على القمر عن قصد
، وإال فمدار البحث احلقيقي هو على التحقيق فقط. فليكن إلزاميا مسلَّماتك

واضحا يف األخري أنه قد وردت يف الفيدا قصص خرافية كثرية عن اآلهلة 
أن "أسونون" "رج فيدا" أول من  بابالسابقة كمعجزة، كما قد ورد يف 
 ،قد وهبت لعرجاء رِجلني من حديد(أي اآلهلة) يف زمن جمهول كانت 

وجعلت العقيم مرضعا، كما جعلت األعمى بصريا. والرجل الذي كان رأسه 
قد قطع قد ركّب يف مكانه رأس حصان، والويل "سياوا" الذي كان قد قُطع 

لكننا مل نقدم يف الرد اإللزامي  ..ثالث قطع قد أحيته من جديد، وغري ذلك
صحاب مجيع النصوص الدينية يسلِّمون ا وإن أ علما أنهذه القصص، 

ذُكرت من زمن سحيق جمهول مضى  قد كانت هذه القصص عدمية األصل
ذه النصوص من قدمون هلياملعاصرين مساج  اقبل الفيدا. إال أن بعض أتباع آري

  مبشقة كبرية وبتكلف شديد. تأويالت سخيفة الفيدا
  
  
  
  
  
  
  

  



                  �������������������������������������א���������ن��א� � �٨٨� 
  

Čànm���ò@ @
  للتناسخ ينايف مبادئ قانون الطبيعةإن مبدأ اآلريني 

أيها السادة اآلريون، لن جتدوا السبيل إىل التسليم بقانون الطبيعة حىت لو 
سلَّم العامل كله به، ذلك ألن اإلميان بقانون الطبيعة يقتلع دينكم من 

الدالَّة على قدرته وال ميكن أن  �جذوره. إنكم ال تؤمنون بتصرفات اهللا 
اإلميان بقانون الطبيعة ليس من دينكم وال ميكن أن يكون. تؤمنوا ا. وإن 

عاطال  �ال تستقيم إال إذا عد اهللا  عندكموسبب ذلك أن مسألة التناسخ 
اليت تظهر بإرادته والتصرفات اليت  - عن أعماله اليت ينجزها مبشيئته وقدراته

وفارغا  - بديقوم ا بقوته، وقواه الذاتية وقدراته الشخصية منذ األزل إىل األ
وعاجزا ومضطرا. فمن هنا يتبني أن عقيدتكم يف التناسخ تنايف قانون اهللا يف 

حبيث إذا آمنا بأحدمها ال يستقيم اآلخر. ألنه إذا سلَّمنا  ،الطبيعة متاما
وآمنا بأنه خلق مجيع األجرام العلوية  �بتصرفات اهللا الناجتة عن قدراته 

زاء العامل متناسقة، وربط مجيع األشياء والسفلية بقدرة ربوبيته، وخلق أج
املادية وغري املادية بقدرته الكاملة احملضة وبإرادته ومشيئته اخلاصة بسلسلة 
النظام احلكيمة ملصلحته احلكيمة، فهذا اإلميان الذي يسمى بتعبري آخر قانون 

لتناسخ. وذلك ألن مسألة التناسخ أقيمت ل كمالطبيعة، يقضي على مبادئ
اس االعتقاد بأن هذا الترتيب املوجود يف العامل فعال ليس بإرادة على أس

الربميشور وقدرته، وال حبكمته ومصلحته. بل إن ذنوب املذنبني تسببت يف 



��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������א���������ن�א� �٨٩�

خلْق هذه األشياء املختلفة وليس فيها أدىن دخل للربميشور. فمثال البقرة اليت 
األثقال، أو  يئ احلليب أو احلصان الذي نركبه أو احلمار الذي حيمل

جيلبان للعامل أنواع األرض اليت نسكنها أو القمر والشمس النيران اللذان 
مثل القمح -١أنواع املنافع أو املأكوالتوبقوامها املختلفة وخواصهما الفوائد 

                                                           
مساج ال يعتقدون بأن  ااآلريتباع غري مطلع هنا ويقول إن أ قد ينخدع آريحاشية:  ١

بل يرون هذه  ،نشئ العالقة بالقمر أو الشمس أو األرض من منطلق التناسخالروح ت
  األشياء عدمية احلياة.

الشمس والقمر واألرض كون بأن اعتقاد اآلريني ب ففي جواب ذلك جيب التسليم
أوال خاطئٌ متاما  هو حياة بدونالروح و اء وغريها من األشياء عدميةَووالنار واهل

ومناف لتعليم الفيدا. ألنه قد ثبت من مئات النصوص من الفيدا أن الشمس والقمر 
وإن أهل اليونان  .وليةوالنار وغريها من األشياء مبنـزلة الروح ألركان هذا العامل األ

واوس أيضا يعتقدون بوجود هذه األرواح، وكذلك مجيع الفرق التناسخية تؤمن 
ذه األرواح، بل إن بيام أن روح اإلنسان حني تتعلق بالشمس والقمر والنجوم 
وغريها من األشياء تصبح آهلة تستحق العبادة. وهلذا السبب ظل اهلندوس يعبدون 

منذ القدم. وما زال عدد كبري منهم يتمسك ذه العبادة، كما وغريمها  الشمس والنار
ظل أهل اليونان أيضا يعبدون هذه األشياء ويسموا أرباب األنواع. أما عبادة عبدة 

  النار للنار ففوق ذلك كله. 
  *"."إذا ظل عابد النار يشعلها ملدة مائة سنة فهي حترقه إذا وقع فيها مرة

باإلضافة إىل ذلك من الواضح اجللي أن مجيع الذرات املوجودة يف كل جسم هلا عالقة 
فيها آالف  تراءت جمهرئيت قطرة من املاء حتت من األرواح. فلو ر نفسه العددب

  كل  ؛وكذلك يف الفواكه والنباتات واهلواء ترى اجلراثيم وتحس. باختصار ،اجلراثيم
 -----------------  

  املترجم)(بيت فارسي ة * ترمج 
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كلها يف احلقيقة أرواح إنسانية حبسب  ،اليت نأكلها -أو احلمص أو األرز
سخا عقابا على أعماهلا يف الوالدة وظهرت يف هذه الصور تنا ماعتقادك

السابقة. وأن جمموعة هذه األشياء اليت نراها يف األرض والسماء كلها وليدة 
املصادفة حبسب اعتقادكم حبيث ال دخل إلرادة الربميشور أو قدرته قيد 
شعرة يف ظهورها. وليس له أدىن صالحية يف زيادة هذه األشياء أو نقصها 
                                                                                                                                     

شيء ذي جسد مليٌء باجلراثيم. إال أا أحيانا تكون خفية أو ميكن أن تقولوا توجد  
يف  فيبدو ما؛ ةبالقوة وأحيانا تنتقل من مكمن القوة إىل حيز الفعل. فمثال إذا رأيتم غلّ

نتيجة تغريٍ تلقائيا فيها تتولد كثرية جراثيم  ولكنالظاهر أنه ال توجد فيها أي جرثومة، 
حىت يبدو ذلك اجلسم كله عبارة عن جراثيم فقط. ومن هنا يتبني أن لألرواح  ،ما

عالقة إلزامية ودائمة باألجسام. فالذي يؤمن بالتناسخ لن جيد بدا من اإلقرار بأن كل 
ذرة من أجسام النباتات واملعادن واحليوانات واألجرام العلوية كانت روح إنسان يوما 

قد يكون وثابت بالتجارب. ذا ، ألن كل ذرة من اجلسم تتعلق ا روح وهمن األيام
وجود األرواح يف األجرام العلوية مدعاة للعجب يف نظر غري املطلعني، لكن حبوث 

كائنات الفالسفة املعاصرين قد اكتشفت أن كرة الشمس والقمر وغريمها ال ختلو من ال
 اجلَرميعتقدون بذلك. إذن فكل إنسان يعرف أن . فالبانديت ديانند وأتباعه أيضا احلية

نفسها. كما أن كل ما يوجد يف  اجلرميتولد من مادة فهو اليت يسكنها أي كائن حي، 
يف األجرام  كائنات احليةمنها حصرا. فحني ثبت وجود الويخلَق األرض قد خلق 

اء قد خلقت من األحي تلكالعلوية وسلَّم به اآلريون أيضا، فمن هنا يتضح أن مجيع 
 الشمس والقمر وغريمها من األجرام. وثبت من هذا اخللق أن األجرام العلوية أيضا

مناجم األرواح املختلفة مثل األجرام السفلية، ومن ذلك يضطر أصحاب التناسخ 
للقبول بأن الشمس والقمر وغريمها من األجرام كانت أرواحا إنسانية يف زمن ما، مث 

 ينايف وكم .صاحل أو طاحل إىل الشمس والقمر واألجرام األخرىحتولت نتيجة عمل 
 منه فتدبر. ،بيانال هو غين عنف ،هذا االعتقاد قانون الطبيعة والعقل
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ا. وقد رسخ يف خميلتكم أنه لو مل ترتكب أرواح أو إجيادها أو إعدامه
ملخلوقات اليت تتراءى من ااإلنسان الذنوب ملا وجد أحد من آالف العوامل 

لنا. فكأن كل راحة يف العامل تتيسر حبسب زعمكم بسبب الذنوب فقط. 
وإمنا الذنوب هي السبب احلقيقي للحصول على مجيع النعماء الدنيوية. فال 
ميكن أن حتصل على احلليب إال إذا ولد شخص يف صورة البقرة عقابا على 

ى ذنوبه تيسر لك املركب، مث ذنوبه. مث إذا ولد يف صورة فرس عقابا عل
تهيأ لك نقل األمحال، فعقابا على ذنوبه ولد يف صورة أتان أو بغل أو ناقة 

 ،مث إذا ارتكب ذنبا عظيما ولد عقابا عليه يف صورة املرأة فتتيسر لك الزوجة
مث إذا مات أحد عقابا على معصيته فيمكن أن جيعلكم صاحب األوالد 

فلة. فمن هنا ثبت أن أفعال األلوهية كلها بوالدته يف صورة صيب أو ط
 تتوقف مبوجب مبدئكم على صدور الذنوب فقط. فلو مل تكن هناك ذنوب

ما كانت لقدراته وحكمه أي وجود ـولَ ،ملا قدر الربميشور على عمل ما
ألن من مقتضى قانون  ؛بقانون الطبيعة واأن تتفوه مأو أمهية. فال جيدر بك
أجزاء الكون حبسب هذا القانون الواضح منضبطة  الطبيعة أن تكون مجيع

نتيجة عقوبة  اتومركبة منذ األزل، ال أن تخلق آالف أنواع املخلوق
مفاجئة. ولو مل تظهر أي مصادفة ملا خلقت وملا قدر الربميشور على خلقها 

إذا كان دينك وإميانك يعلِّمك هذه األمور  ؛مهما بذل من جهود. باختصار
وما هذه املناسبة لذكر قانون الطبيعة!  ،كر قدرات الربميشورفأىن لك أن تذ

ذلك ألن القدرة أو قانون الطبيعة هي أن نؤمن أوال بقدرة ذلك املالك على 
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اخللق وتصرفاته الناجتة عن قدرته الشاملة، وأعماله اليت ينجزها مبشيئته، مث 
س األمر على نسمي سلسلة ظهور هذه القدرات بقانون الطبيعة. أما هنا فلي

هذا النحو، وإمنا الربميشور باالسم فقط، الذي ال يقدر على اخللق مطلقا. 
ورمبا أجنز يف والدة  ،غري أنه حتققت له السيطرة على األرواح لسبب خفي

حني مل يبق  ؛سابقة أعماال حسنة جدا فأحرز اجلدارة ذه السلطة. باختصار
كفاءة للتصرف حبسب مشيئته وال  يف الربميشور أي أثر للقدرة وال صالحية

فالواضح أنه ليس جديرا  ؛جناز األعمال بقدرته وال دخل له يف نظام العاملإل
الفارسي  أيضا بأن يكون له أي قانون يف الطبيعة. وسوف ينطبق عليه املثل

وجيب أن تشكروا ذنوبكم اليت  "ليس عندي لباس فمن أين آيت بذيل"
ركبتم اخليول ومتكّنتم من إجناز أعمال أخرى. بفضلها شربتم حليب البقر و

 ما فمسألة التناسخ هذه قد نفعتكم يف احلقيقة كثريا! أما إذا كان هلا ضرر
 فرقومن ناحية أخرى مل يكن أي  ،فإمنا أنكم خسرمت الربميشور من ناحية

بني احلالل واحلرام. أما الربميشور فلعلكم ال تأسفون على فقدانه إذ تسري 
على ما يرام. إال أن الفساد الذي حصل بعدم التمييز بني احلالل  أموركم

واحلرام فهو غري مقبول حىت عند أي إنسان مادي غيور يقيم وزنا للشرف 
والكرامة. ذلك ألنه إذا كانت مسألة التناسخ صحيحة فمن احملتمل مبوجبها 

نية يف صورة أن تولَد والدةُ شخص أو ابنته أو شقيقته أو جدته يف والدة ثا
الدنيا اليت هي مكان وإن  .ه أو ابنتههي أمو الشخصفيتزوجها هذا  امرأة

 هالينبهه قائال: يا رجل، ال تتزوجفيها الظلمات والفساد من ميكن أن يأيت 
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أن مسألة التناسخ هذه مل  يف فهي أمك أو أختك أو جدتك. ينبغي التأمل
من فيها أضرار جسيمة من تك عرضه فقط، بل تكتفضح برميشورك ومل 

هذا القبيل أيضا. فال شك أن الذي يراها صحيحة وجائزة فال بد أن يقول 
نه ال بأس من نتائجها الوخيمة. لكن املؤسف أشد األسف أن الذين هم إ

يف سالسل التعصب القومي ال يريدون التخلي عن صفدون عبدة الدنيا وم
إن رعب القوم يستويل عليهم  معتقدام الفاسدة بأي حال من األحوال.

بشدة عبوديةَ لدرجة وال يقدرون اهللا قدر العجوز إلبرة من  ،املخلوق بلغت
  أثاث بيتها. 

"كم من املساعي واجلهود يبذلوا لكسب الدنيا، وإذا واجهوا خسارة 
  يم واحد يكادون يهلكون بسببها ملّ

   أم يتفانون فيه حىت ،حيبون املال ويشغفون به ويعقدون عالقة قوية به
يف فراقهم  كثريا تدمع عيوم ،عندما ال جيدون أحباءهم بسرعةفهم 

  واحلنني إليهم 
أما ذلك احلبيب فال يهتمون به أي اهتمام، فليس هلم عيون وال آذان وال 

  خوف يف القلوب
مهما كان الفساد العظيم يف دينهم ومذهبهم ومهما كان بطالن االعتقاد 

  بارزا وجليا 
إىل ما آل إليه حاهلم بسبب  !وا أسفاه ،مع ذلك يؤمنون به يف كل حال

   عنادال
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  أبدا  وقومهمإمنا رسخ يف قلوم أم لن ميوتوا ولن يفارقوا عياهلم 
الدنيا الدنية غري  ذهه، فةًدائمليست أيها الغافلون، إن هذه الدار الفانية 

  ١"فيها أحدمل خيلد خالدة و

  األوىل املناظرةمتت 
  وهللا احلمد يف األوىل واألخرى
   

                                                           
  )املترجم(. أرديةأبيات  ترمجة ١
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òîãbrÛa@ñŠÃbä½a@
  ١٤/٣/١٨٨٦املنعقدة يف 

lbnØÛa@aˆç@ÑÛûß@åß@āa�Ça@

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
مجيع من معتقدات اآلريني أن الربميشور مل خيلق أي روح، بل إن 

من تلقاء نفسها ومنذ القدم وغري خملوقة، وكذلك يقولون بأن  هي األرواح
اإلنسان ال ميكن أن يفوز بالنجاة األبدية، بل يدخل يف دار النجاة ملدة معينة 
مث يخرج منها. فاعتراضنا على ذلك أن هذين املعتقدين كليهما من نوع 

أصال. أما املعتقد الثاين  هيتبل ألوه �اهللا  باعتناق أحدمها توحيد يزول
فيعرض العبد الويف للقسوة بغري حق. وتفصيل هذا اإلمجال أنه لو سلِّم بأن 

 تترتبل ،قدمية وغري خملوقةأيضا،  لألجسام ةريالصغ ، واألجزاءمجيع األرواح
يف هذه احلالة أي دليل على  ه ال يقومعيوب كثرية. ومن مجلتها أن على ذلك

. ألنه إذا كانت األرواح حبسب زعم اآلريني من تلقاء �وجود اهللا 
فال تثبت  ،وكذلك األجزاُء الصغرية لألجسام من تلقاء نفسها ،نفسها

 �احلاجة إىل صانع يركِّبها مع بعض. بل امللحد الذي ينكر وجود اهللا 
ميكن أن يقول بأنكم إذا آمنتم بأنفسكم أن مجيع األشياء من تلقاء نفسها 

لقها أي خالق، فما هو الدليل على أن هناك حاجةً للربميشور دون أن خي
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ألوهية لتركيب هذه األشياء مع بعض؟ والعيب الثاين أن هذا االعتقاد يعطِّل 
اهللا، ألن املطلعني على علم النفس وخواص األرواح يدركون جيدا أن مجيع 

كيب فقط. العجائب والغرائب اليت تزخر ا األرواح ال ميكن أن تتولد بالتر
فمثال يف األرواح قوة الكشف اليت تكتشف ا أمورا خفية بعد ااهدات، 
وفيها قوة العقل أيضا وتكتشف ا األمور العقالنية، وكذلك أُودعت 

وإذا سلِّم بأن مجيع هذه  .وا متيل إىل اهللا تعاىل ،األرواح قوةَ احلب أيضا
أي خالق، ففي ذلك إساءة كبرية إىل القوى من تلقاء نفسها دون أن خيلقها 

الربميشور. فكأننا سنقول بأن أمسى أمر وأروعه قد حدث من تلقاء نفسه، 
أما العمل األدىن والناقص فأُجنز بواسطة الربميشور. ولن جند بدا من اإلقرار 
بأن احلكم العجيبة اليت توجد من تلقاء نفسها هي أفضل بكثري من أعمال 

إن إله اآلريني  ؛. باختصاربشأاأن الربميشور نفسه حمتار  الربميشور. حىت
يستوي وجوده وعدمه. وال  أنْ يتعرض ذا االعتقاد لصدمة كبرية لدرجة

وهو ال يبقى مصدر مجيع الفيوض، بل  ،يتأتى أي دليل عقلي على وجوده
سيعد عملُه ناقصا. أما أمسى األعمال فنضطر ألن نقبل أا من تلقاء نفسها. 
لكن كل عاقل يدرك أنه إذا كان األمر كذلك يف احلقيقة، فلو مت اإلميان 
بوجود مثل هذا الربميشور جدال لتحقق وجود اإلله الضعيف جدا 

وجوده وعدمه، إذ لو افترض موته أيضا فال يترتب والسخيف الذي يستوي 
عليه حرج لألرواح، ولن يكون من حقه أبدا أن يجرب أي روح على 
عبادته. ألن كل روح ميكن أن ترد عليه قائلةً: ما دمت مل ختلقين ومل ختلق 
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فبأي حق تطالبين بعبادتك. مث ملا مل يكن  ،قدرايت وقواي وكفاءايت
ا فقد  الربميشور خالق ا، فإذا مل حيط األرواح فال يستطيع أن حييط

الربميشور  مل يعداحلجاب  هذا حصل ، وحنيوبينهاحصل احلجاب بينه 
قادرا على علم الغيب، وحني مل يعد قادرا فقد فسدت ألوهيته وتالشت 

فكأن الربميشور نفسه ضاع. فالبديهي أن حصول املرء على العلم  ،كلُّها
جيعله قادرا على صنعه أيضا، فلذا يقول احلكماء: حني يصل الكامل بشيء 

هل  :ففي هذه احلالة ينشأ السؤال بالطبع. العلم كماله يصبح العملَ بعينه
الربميشور حائز على العلم الكامل بكيفية األرواح وكنهها أم ال؟ فإن كان 

 اححائزا على العلم الكامل فألي سبب ال يستطيع أن خيلق مثل هذه األرو
؟ فبالتدبر يف هذا السؤال يتبني أن الربميشور ليس غري رغم كونه عليما خبريا

  قادر على خلق األرواح فحسب بل ال حيوز على العلم الكامل ا أيضا. 
أي يثبت من املعتقد املذكور  ؛واجلزء الثاين لسؤالنا يتعلق حبقوق العباد

غري حق. ألنه من الواضح للسادة اآلريني أن الربميشور يبخل جتاه عباده ب
اجللي أن حقيقة النجاة أن يعرِض اإلنسان عما سوى اهللا ويتفاىن يف حب 
اهللا حبيث يستمتع بتصور احملبوب احلقيقي كما جيد العاشق لذة يف رؤية 

 الدافع للحباحلبيب. ومعلوم أن احلب ال يتحقق دون املعرفة. ومعلوم أن 
اطالعا اإلحسان. فحني يطَّلع اإلنسان  أي إما احلسن أو ؛أمران اثنان فقط

فبالطبع ينشأ  ،وإحسانه مبوجب معرفته الكاملة �على حسن اهللا كامال 
لعارف الفردوسية الديه احلب الكامل له. واحلب الكامل يولِّد لذة. فحياة 
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تكون يف اآلخرة وسيلة السرور  واحملبةونفس املعرفة  .تبدأ من هذا العامل
تيسرت: إذا ى بتعبري آخر بالنجاة. اآلن أود أن أسألاألبدي الذي يسم 

 ،وسائل النجاة كاملةً وحظي بالنجاة بفضل الربميشور ولطفه لإلنسان
فلماذا خيرجه الربميشور من دار النجاة دون ارتكاب أي ذنب؟ فهل 

عج ويتضايق من أن يستريح أي عبد ضعيف لألبد؟ فما دامت قوة نـزي
فألي سبب ال ميكِّن الربميشور عباده من  ،أُودعت يف األرواح األبدي اءبقال

السرور األبدي؟ بعض الناس حيتجون هنا ويقولون إن أعمال العباد حمدودة، 
 ،يكون اجلزاء أيضا حمدودا. لكنين أقول إن هذه الفكرة باطلةينبغي أن لذا 

ا كل حني يؤمن بوفاء ويبقى مستعد أنْوذلك ألن أعظم أعمال اإلنسان 
ال حد له لتحمل كل أنواع األضرار يف األموال واألنفس. ففي  بوفاٍءوآن 

هذه احلالة ال يبقى عملُه حمدودا، بل يصبح غري حمدود، فلو تركه الربميشور 
ملا غدر قط. ومن مث يعد من ذنب الربميشور يف هذه احلالة  إىل األبد حيا

إلضافة إىل ذلك إن ما يكسب النجاة ال والعياذ باهللا أنه مل يعطه مهلة. با
بل جيب أن يتطور، فال يزعم  -كما قلت سابقا -يقلّ يف صحبة الربميشور

أي عاقل أن بصحبة الربميشور يطرأ فتور على املعرفة واحلب. وكما ال 
ميكن أن حيدث ظالم مع وجود السراج كذلك ال ميكن أن يخرج أحد من 

لة نـزل املوجبة للنجاة. فالربميشور ليس مبدار النجاة رغم وجود العل
املشتري حىت يقال إنه دفع الثمن حبسب ما اشترى من البضاعة، بل القضية 

فمن املستحيل أن تصدر من املعشوق املنصف معاملة  ،هنا للحب والعشق
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 :دون مربر. فنحن نسأل سيئة جتاه عاشقه الويف حبيث يسبب له اإلزعاج
 - أن ينجي عبده لألبد أم ال؟ فإذا كان قادرا هل الربميشور قادر على

 والعبد الويف أيضا يستحق ذلك والعلل الالزمة املوجبة أيضا تقتضي النجاة
فلماذا ميارس الربميشور قسوة لدرجة أن جيعل أحد عباده مقربا  - األبدية

ل عليه الفيدا، مث يشوه عزته بغري حق نـزحىت يصبح من أوليائه أو ي، أوال
 ؟حىت خيلقه يف صورة احلشرات، لقيه رويدا رويدا يف شىت الوالداتمث ي

وهي أنه ملا كان  ؛بعض الناس يقولون إن الربميشور قام بكل هذا حلكمة
 ،غري قادر على خلق األرواح، ومعلوم أن مجيع األرواح معدودة وحمدودة

. ألن كلَّها فسوف ينقطع نظام خلق العامل لألبد اهاففي هذه احلالة إذا جنّ
الروح اليت دخلت دار النجاة بعد الفوز بالنجاة األبدية قد انفلتت من 
سيطرته. وبسبب عدم التدخل ووجود النفقات اليومية ستنتهي األرواح 
كلُّها أخريا يف يوم من األيام، ويبقى الربميشور قاصرا وعاجزا عن خلق 

ادئ اآلريني مبوجب مب ؛وذلك يعارض مبادئ اآلريا مساج. باختصار ،العامل
ال تبقى هللا عظمة وال توحيد وال تتخلص الروح احلائزة على النجاة من 

على شاكلة  -اآلفة املفاجئة، بل ستظل األرواح مصابة دوما بنوع من املرض
وحيثما تقترب ساعة إخراجها من دار النجاة تصاب  -املصاب بنوبة الصرع

وأَما من خاف مقَام �كرمي: يف القرآن ال �بالفزع واجلزع. بينما يقول اهللا 
. أي من زكَّى �١ربه ونهى النفْس عنِ الْهوى * فَإِنَّ الْجنةَ هي الْمأْوى

                                                           
  ٤٢-٤١النازعات:  ١
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 ،فهو يف اجلنة ،إعراضا عمن سواه �نفسه خوفا من ربه وتاب إىل اهللا 
واجلنة مقره. أي تنشأ يف قلبه جنة روحانية بسبب قوة إميانه وحالة العرفان، 
وهي ترافقه دوما، وهو يعيش فيها. هنا ألتمس من املدرس احملترم أن يقدم 
هو اآلخر عبارة الفيدا احملتوية على فلسفة الفيدا حول النجاة احملدودة مقابل 

الدة واخلالص األبدي. هذه اآلية القرآنية الدالة على النجاة اخل
١٤/٣/١٨٨٦  

 جواب الله مرليدهر احملترم 
  مع جواب اجلواب من مؤلف هذا الكتاب

: يقول سيادة املرزا: إن من معتقدات اآلريا مساج أن الربميشور مل قوله
خيلق أي روح وأن مجيع األرواح من تلقاء نفسها وقدمية وغري خملوقة. 

أي إنسان الفوز بالنجاة األبدية، بل  وسعه ليس يف من معتقدام أن وكذلك
سكَن يخرج منها. فبيان املرزا احملترم هذا خيتلف ملدة معينة يف دار النجاة مث ي

  كثريا عن مبادئ اآلريا مساج وسوف نبين ذلك الحقًا. 
: يعرف املطَّلعون جيدا أنه ليس هناك أدىن اختالف يف ذلك البيان، أقول

وعليهما أُسس بناء  ،عتقادين ملن معتقدات اآلريا مساجوال شك أن هذين اال
التناسخ. لو كان هناك اختالف ليتك بينته. صحيح أنك وعدت بأنك 
ستذكر ذلك االختالف الحقا ومل تصرح يف مكان بوضوح أن هذا هو 

القائل إن ذاكرة الكاذب الفارسي االختالف. أما الحقًا فبحسب املثل 
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عترفت بأما من معتقدات أتباع اآلريا مساج. قد ا تكون ليست قوية
فاحلقيقة أن قلوبكم أيضا تشهد على أن هذين املبدأين للفيدا يعارضان 
عظمةَ اهللا وقدرته وتوحيده وشأنه أشد املعارضة. لذا متيل طباعكم أحيانا 
إىل إخفائهما خجال من الناس. لكن أىن لكم إخفاء ما صدر من قلم 

  . غيارانتشر، واطلع عليه األقارب واألالبانديت ديانند و
قد دعمت من هذا القبيل أيها املدرس، عدم املؤاخذة، إن تعاليم الفيدا 

كثريا، فإذا نظرنا بتدبر وجدنا أن فيدا  )امللحدينأصحاب ناستك مت (
اآلريني يدلّ على إله ينفر منه طالب احلق حتما. فهم ال يعدون 

 يعتقدون أنه فاز ذا امللك حبظ وخبت بلملكه ب سبمالربميشور 
مصادفة. أي بسعادة حظه قد حظي بعدد من األرواح واألجسام 
املخلوقة، وقد تكون هناك أرواح وأجسام أخرى دفينة وخفية يف موضع 
مل يطّلع عليها الربميشور بعد. لكن هل ميكن أن يعد هذا االعتقاد 

هو  �ته وكربيائه؟ إن اهللا منسجما مع عظمة حضرة اهللا جل شأنه وقدر
الذات الكاملة اليت هي مبدأ مجيع الفيوض ومصدر مجيع األنوار وقيوم 

زه عن كل عجز ـومن ،الكماالتومجيع األشياء وجامع مجيع احملاسن 
أليس صحيحا أن  ؛ونقص واحتياج إىل الغري. لكن تدبروا أنتم لتروا

باإلميان بأن األرواح واألجسام غري خملوقة ومن تلقاء نفسها ال تستقيم 
أي من مجيع هذه الصفات اإلهلية الكاملة، وتصيب شأنَ ألوهيته صدمةٌ 

  عنيفة حبيث ال يبقى هلا أي شيء؟
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واحدا يعين أن  �ميكن أن يفهم العقل من الدرجة الدنيا أن كون اهللا 
 ،قيقة وجوده، وسائر األشياء صدرت منه وتقوم بقيوميتهالوجود يف احل

وتصل إىل كماالا املطلوبة برشحات فيضه. لكن املؤسف أن العلم اإلهلي 
عند اآلريني يفيد خالف ذلك. إن كُتبهم زاخرة بادعاءات أنا حنن أيضا 

ن قدامى وغري خملوقني ومن تلقاء أنفسنا وخالقو أنفسنا مثله. فهم ال يفكرو
 ،أم إذا كانوا هم أيضا قدامى الذات وقائمني بذام وواجيب الوجود

فكيف صاروا خاضعني هللا رغم كوم أمثاله؟ ومن الذي توسط بينهما 
وأنشأ بينهما عالقات ثنائية. األسف كل األسف أن هؤالء أحبوا عقيدة 

الفيدا الباطلة لدرجة وكماله. وأن  ذرة من الغرية لعظمة اهللا عندهم مل تبق
النتيجة الوخيمة هلذه العقيدة املذكورة آنفا مل تترك هلم شيئا. وإن التأثري 
السيئ هلذا املعتقد السيئ أضلَّهم عن طريق النجاة األبدية، وبنحوستها 

املذهب اآلري. ألن املعرفة الصحيحة أو  بناءنفسها حتدث ضجة املفاسد يف 
يف بقية املبادئ  -حبسب نوعها - روصفاته أمر يؤثِّ �اخلاطئة لذات اهللا 

تسرب الفساد إىل  ،وإذا فسدت .صلحت املبادئ كلُّها ،إذا صلحتف ؛أيضا
املبادئ كلها. فمن هذا املنطلق قد دمرت مجيع معتقدات اآلريني بفساد 
أصل األصول هذا. وقد قلَب هذا اخليالُ الفاسد وحده موازين مجيع 

كن أن يتم إصالح سائر األفكار الفاسدة األفكار، وما ال يتم إصالحه ال مي
فلم يبق هلم مناص  ؛حبال من األحوال. واآلن يواجه اآلريون مشكلة كبرية

  من التخلي عن أحدمها، فإما الفيدا أو الربميشور. 
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أن يفهم أنه إذا كانت مجيع األرواح واألجسام من  صغري يف وسع ولد
فلم يبق من  ١هاة وخالقة نفِستلقاء نفسها وقدمية كالربميشور وغري خملوق

حق الربميشور أبدا أن يدعي بأنه رب هذه األشياء وخالقُها. ذلك ألنه إذا 
فأىن ملثل هذا  ،كانت هذه األشياء مل تكسب الوجود من يد الربميشور

الربميشور أن يعد ربها ومالكها؟ فمثال لو سقط صيب خملوق من السماء أو 
فال حيق ألي امرأة االدعاء بأنه ابنها. كال مولودا تلقائيا خرج من األرض 

بل سيكون ابنها حصرا من خرج من بطنها. فالذي خرج من يد الربميشور 
وحده هللا. أما الذي مل خيرج من يده فال ميكن أن يكون له حبال من هو فإمنا 

كيف األحوال. ومعلوم أن أي نبيل وصاحل ال حيتل أشياَء ليست ملكَه، ف
إذن احتل برميشور اآلريني أشياء مل يكن من حقه احتاللُها. فينبغي أن 
يتأملوا كم من املكروه وبعيد عن احلق االعتقاد بأن مالك اخللق ورب 
العاملني حمروم من خملوقاته، ويفصل عن احلقيقة األصلية لأللوهية. نقول 

ت اهللا احلقة صدقا وحقا بأن ارتكاب فيدا اهلندوس خطأً يف بيان صفا
 - �إذ قد اقتلع من اجلذور األمر املهم جدا إلقامة ألوهية اهللا  - وحده

  آخر. خطأيكفي للداللة الواضحة على خمالفته للحق حىت لو مل يكن فيه أي 
                                                           

"خدا" باللغة الفارسية تعين من ظهر من تلقاء نفسه، ولذلك يسمى : كلمة حاشية ١
لكونه من تلقاء نفسه دون أن خيلقه أحد. فإذا كانت األرواح واألجسام  "خدا"اهللا 

ومبوجب مبادئ اآلريني ينبغي بل جيب أن  .أيضا من تلقاء نفسها فهي أيضا تكون آهلة
         تسمى آهلة. منه
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اليت  -وكذلك ينبغي املعرفة بعد تأمل بسيط أنه لو حظيت هذه األرواح
ملا كان بوسع الربميشور  ،ديةبالنجاة األب - مل يقدر الربميشور على خلقها

شيء إال أن جيلس مضطرا خايل اليدين. ويف هذه احلالة لن يستقيم مبدأ 
أن سلسلة العامل ال تنقطع. فالواضح أنه حبسب معتقداتكم تقوم باآلريني 

سلطة الربميشور اعتمادا على األرواح غري املخلوقة فقط. وإن قلتم إن 
اة األبدية أبدا، فكيف تنقطع سلسلة الربميشور لن يكسب األرواح النج

رب؟ فنقول: إلثارة واجل رضطراعاطال بدافع االالعامل وكيف جيلس الربميشور 
االعتراض يكفي جمرد افتراض النجاة األبدية اليت تعد من األمور املمكنة، 
ألن يف فن الفلسفة يناقَش افتراض الوقوع فقط يف األمور جائزة الوقوع، ال 

ها يف اخلارج. فال يهم الفيلسوف هل حتقق ذلك األمر أم ال. بل يف حتقُّق
الفيلسوف يقيم الربهان على مادة اجلواز فقط بغض النظر عن الوقوع أو 

زيد عشر غرامات من السم  تناولعدمه. فيقول الفيلسوف مثال بأنه إذا 
 فسيموت حتما، ألن مئات التجارب الصحيحة والصادقة تشهد على ذلك.

 يتناولإذا عارضه أحد قائال بأن زيدا قد عقد عزما على أال  اجلوابففي 
فهذا ال يبطل احلجة. ألنه حىت لو كان زيد ال  .السم يف حال من األحوال

العزم على أنه لن يتناول السم يف  عقدولنفترض أنه قد  ،يريد تناول السم
د العقل. ولذا وصفت أي حال، إال أن تناوله السم ومن ثَم موته حمتملٌ عن

الدائمة  القضية الضرورية املطلقة يف صناعة املنطق أخص مطلقا بالقضية
املطلقة. فالقضية مثال أن كل إنسان حيوان بالضرورة، أي احليوانية صفة 
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ضرورية لوجود اإلنسان ال تنفك عن وجوده قط. فهذه قضية ضرورية 
ا احملامي يكسب القضية دوما، دائمةٌ مطلقة. مطلقة. والقضية الثانية أن زيد

فلذا أعدت هذه الدائمة املطلقة أخص بالقضية الضرورية املطلقة. أي 
صحيح أن كسب زيد النجاح يف كل قضية حبسب مدلول الضرورة 

وأن النجاح دائما حيالف زيدا حتما. أي أن جناحه ونيلَه الفتح ليس  ،املطلقة
ضية الضرورية املطلقة. حبيث دوام نسبة ضروريا عند العقل على عكس الق

احليوانية إىل اإلنسان الذي هو موضوع القضية ضروري، ألن جناح زيد أو 
فشله يف قضية ما جيوز عند العقل وإن كان زيد مل خيسر أي قضية ملصادفة 
ما ومل يواجه اهلزمية قط. أما سلب نسبة احليوانية من اإلنسان فال يعده أي 

إن األمر الذي هو ممكن الوقوع عند العقل ليس  ؛ا. باختصارعقل سليمٍ ممكن
من الضروري أن حيدث يف اخلارج أيضا. كما ال يوجد تالزم ذهين بني 
 داحلدوث يف اخلارج واإلمكان يف نفس األمر. فبهذا الدليل وحده إن ع

وربوبيته وكونه مبدأ  �األرواح غري خملوقة ال يضر اجلاللَ األزيل هللا 
 باستئصال، وذلك �بل من شأنه أن ميحو كل أثر له  ،ض فقطالفيو

إن هذا  ؛مدار نظام األلوهية. باختصار هيألوهيته األبدية وجتلي قدرته اليت 
  وصفاته. �املبدأ يعادي ذات اهللا 

؛ السلبية لالعتقاد بأن النجاة حمدودة كل حني وآن النتيجةُنا ذكِّروكذلك ت
ال تستقيم ألوهيته إال  القدرة لكونه غري خالق. وكانتأي أن اهللا تعاىل ناقص 

أن جيعل النجاة حمدودة، لذا جعلها حمدودة. وكأن الناس وجدوا لشقاوم إهلا 
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. لذا قد حرم عباده األشقياء يةألبدهب هلم النجاة ايقدر على أن ي ناقصا، ال
على  - للربميشوربصفته ناصحا  - رد البانديت ملهزلةٌه من النجاة األبدية. وإن

اإلنسان ال يستحق نيل النجاة  إن ، بقولهأنه ملاذا جعلت النجاة حمدودةسؤال 
ألن الربميشور بسبب ضعفه  .يهبه الربميشور النجاة األبديةال  لذا ،األبدية

وال ميلك القدرة على  ،وعجزه وعدم قدرته ال ميكن أن ينجي أحدا لألبد
مال العبد عبثا ولغوا. أال يستحق العبد ذلك. ففي هذه احلالة يكون ذكر أع

اجلزاء األبدي على إميانه الدائم ووفائه؟ إال أنه إذا كان الربميشور أصال ال 
يقدر على ذلك فمن يهب النجاة األبدية؟ حىت لو أراد الربميشور منح النجاة 

السادة اآلريون إىل  يسيءاألبدية ملا كان ذلك يف وسعه. الحظوا اآلن كم 
رهم؟ فكيف نقبل أم ال يقدرون على فهم أمر سطحي أو كيف برميشو

يرون احلقائق اجللية  أم نسلّم بأن عقلهم اإلنساين قد مسخ لدرجة
 وإمنا مرده اتباع القوم وتقليد األقارب والواضحة خاطئةً يف نظرهم الزائغ.

  الذي بسببه يترك مئات األلوف من عبدة الدنيا اَهللا وسبله الطاهرة. 
  "يا من قد ضللت بسبب تعليم الفيدا وأنكرت اإلله ذا الفيوض اخلالدة 
  إنك ترى ذلك القادر الذي ال يستطيع أحد العيش دونه عاجزا وضعيفا

  من كل طرف وصوب  �قَالُواْ بلَى�لو بقيت منتبها إىل احلق لسمعت ضجيج 
  كيف ال يكون خالقَنا  ،ذلك الذي يرتبط به كل بقاء وحياة

  إن الضعف من صفات املخلوقات فقط، فهيهات أن يكون اهللا ضعيفا 
  ال يقبل العقل أن يكون الرب القدير ضعيفا وعاجزا وعدمي احليلة
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   ها وغباًءتدبر شأن اهللا وال جتادل سفَ
  ما هذا الدين وما هذا القانون أن يعد اهللا هو اآلخر ضعيفا ومسكينا 

  ١فإنك تدمر ما كسبته طول احلياة"إذا كنت راضيا ذا الدين واملذهب 
حبسب اعتقاد أتباع آريا  -: يقول املرزا احملترم بأن احلائز على النجاةقوله

يخرج من دار النجاة، فجواب ذلك أن دار النجاة حبسب معتقدات  - مساج
  . مبىن مستقالآريا مساج ليست 

: سبحان اهللا ما أروع اجلواب! كان اعتراضي أنه بعد األرواح قدميةً أقول
ومن تلقاء نفسها وغري خملوقة وواجبةَ الوجود كالربميشور، يصبح برميشور 
ضعيفا وعاجزا ال يقدر على منح األرواح جناة أبدية حىت لو أراد ذلك. ألنه 

أنت ترد عليه أن دار النجاة مبنح النجاة الدائمة يأيت الفناء على نظام ألوهيته. و
حىت يتم اإلخراج منها. ميكن أن يقدر القراء مدى روعة  مبىن مستقالليست 

هذا اجلواب ودقته. فما دام من معتقدات اآلريني املتفق عليها أنه ال أحد 
بل  ،ميكن أن ينال النجاة األبدية سواء أكان وليا أو صاحلا وملهما من اهللا

مدة معينة يف دار النجاة يرسلون إىل دار التناسخ حيث الناس بعد إسكام 
حىت يولدون يف صورة الديدان واحلشرات. أفلم ، والدات خمتلفة ميرون من

يريد أن خيدع الناس عن عمد؟ أما إذا  أم أنه ،يتذكر املدرس احملترم هذا املعتقد
إذ  "دار النجاة" استخدامي عبارةَعلى  - زاع لفظيـكن - كان اعتراضه

فلن نأسف على اعتقاد املدرس  ،من الطوب واحلجرمبنى ليست دار النجاة 
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بل سوف نبدي أسفا شديدا على علميته ومعرفته للتعابري  ،هذا فحسب
اللغوية. أال يعرف املدرس احملترم أن مجيع الكلمات ال تستخدم حبسب 

ل أحدهم بل تستخدم جمازا واستعارة أيضا. فمثال يقو ،معانيها اللغوية فقط
، فهل سوف يفهم املدرس من أرزإنه شرب زجاجة عصري أو أكل صحن 

ذلك أنه كسر الزجاج والصحن وتناوله؟ كذلك تستخدم كلمة "دار" يف 
من الطوب واحلجر. املبىن ، وال يراد منها يف كل حمل سياقات وحمالّ خمتلفة

غري احملل  يففهل ومعلوم أنه ملا كانت الدنيا "دار التناسخ" يف نظر اآلريني 
إطالق "دار النجاة" على العامل اآلخر؟ وإذا كانت أي شبهة ال تزال ختتلج 

  . املتفرسني يف قلب املدرس احملترم فعليه أن يستفسر أحد إخوته اآلريني
: ينبغي أن يتذكر املرزا احملترم معتقده إذ يؤمن بأن اإلنسان بعد نيل قوله

يف اجلنة اليت زرع اهللا فيها احلدائق الرائعة النجاة بعد املوت سيقيم يف مكان 
النساء اجلميالت أو احلور وجتري فيها أار اخلمر وغريها. أي  فيهاوتوجد 

يف حالة النجاة أيضا هناك أشياء مادية ليس أكثر، بل ستحلُّ هناك األشياء 
بل  ،لكن ذلك ليس صحيحا .مثل اخلمر والنساء الكثريات ؛اليت حرمت هنا

  احلائزون على النجاة سيعيشون مبنتهى الفرحة واحلرية. 
: أيها املدرس، ينبغي أن تستحي قليال عند التفوه مبثل هذه األمور أقول

اليت ال أصل هلا، كيف تستسيغ هذا الكذب العظيم؟ فأخبِرين باهللا عليك أن 
من دار  - كمحبسب معتقدات -احلائزين على النجاة عندما يخرجون عنوة

لنجاة بعد العيش فيها مدة معينة، ولن يرمحوا إثر بكائهم وعويلهم، بل ا
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سوف ينفَّذ أمر اإلخراج مبنتهى القسوة خالف رغبتهم، وسيلقى م خارج 
حبسب قول قائل "اليد يف قبضة أحد والقدم دار النجاة مبنتهى اهلوان واخلزي 

جلهنم بل أسوأَ منها؟  مثيلةًتلك اجلنة يف ذلك احلني  تكونأفلن  ١عند آخر."
فأين يبقى اخليار والسعادة يف ذلك الوقت العصيب املليء باالضطرار؟ أنت 

فاألسف كل . تقول إن احلائزين على النجاة يقيمون يف السعادة والفرحة
األسف على فهمك. فهل ميكن أن تتولد يف مثل هذا الوضع الفرحةُ الكاملة 

اإلضافة إىل مصيبة مزودجة للمرور حيث يتعرض اإلنسان ملصيبة اإلخراج ب
والدات ملاليني السنني. إذ دوما يأخذه اهلم والقلق أنه سيتعرض بعد ال من

مدة قصرية لذلة ال حصر هلا وهوان ال حيصى. فلن جيد بدا من الوالدة يف 
 صورة احلشرات والكالب والقطط، مث يواجه مئات اآلالف من الوالدات

. ويتحمل اآلالم واملعاناة زمنا طويال جدا ومدةً واحدمقابل ذنب املتعاقبة 
راد  غري حمددة. فهل الذي يتعرض هلذا اهلم املؤكَّد واحملتم الذي ال عالج وال

لسان تدعي أن دار النجاة اليت فبأي ميكن أن يفرح ويعيش بسعادة؟  ،له
؟ نعوذ باهللا من دار حرية وفرحةموضع سعادة كربى و هيذكرها الفيدا 

فلن يكون  من ينجيهم،ك! إذا كان هذا هو حال برميشورك ودار جنات
  للزهاد والعبدة األشقياء غري البكاء يف هذا العامل وذلك العامل أيضا.

فال يقع أي  ،أما اعتراضك على أن يف جنة املسلمني نِعما مادية أيضا
بل ينبغي أن تستحي من ذلك كثريا أنت وبرميشورك  ،اعتراض على ذلك
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من  - ألن إله املسلمني القادر والغين قد أعطى املؤمنني بالقرآن الكرمي ؛ضاأي
بصفة دائمة وخالدة. وأعطاهم النعم  ،يف اآلخرة -خزائنه اليت ال حصر هلا

ألنه كان يعلم أن عبدته الصادقني ال يعبدونه وال  ،املادية والروحانية كلتيهما
روح واجلسم كليهما. وإن كمال يطيعونه يف هذا العامل بالروح فقط، بل بال

اخللق اإلنساين ال ينشأ من الروح فقط، بل يتولد بامتزاج اجلسم والروح 
كليهما واختالطهما. فهو إليصال املطيعني إىل السعادة التامة وإلعطائهم 

 ات النظرالنجاة األبدية قسمني. فقد أعطاهم لذ اتاألجر الوايف قد قسم لذ
قد  ؛احلبيب كما أنزل عليهم أمطار النعم األخرى أيضا بغزارة. باختصار إىل

تصرف جتاههم مبا هو جدير بقدرات ذلك القادر العظيم الشأن وعظمته 
ورمحته اليت ال اية هلا. لكن برميشوركم قد أفلس وافتقر وأعوز ومل 

دم يستطع أن يدبر لكم أو يهيئ لكم مستقرا لعجزه وبساطته وإفالسه وع
 ؛قدرته وعدم حوزته على أي خيار، ومل يهيئ لكم فرحة دائمة. باختصار

مل يستطع إجناز شيء ومل يهيئ لكم النعم الروحانية وال اجلسمانية املادية 
من كلتا  فاشلني وخائيب األمل وحمرومني وعدميي احلظ بل أبقاكم ،لألبد

البخيل والضعيف  . هل ميكن أن يزيد حب املرء ملثل هذا الربميشوراجلهتني
الذي تبني  - من أجله وميوتون من أجله الذي كانوا يضحون - وعدمي الفهم

ر مشقتهم الروحانية وغيب وغافل حبيث مل يقد أنه غري عادل وغري عاقل
ر وعدقد الوفاء والفداء النامجة  - لغبائه - واجلسدية أي العشق  عنتصرفات

يتوب إليه أي قلب بكامل النقاء؟ بضعة أيام؟ وهل ميكن أن  عمالة وشغل
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بل عند انكشاف حقيقة قدرته وسخائه وشكره تبدي أرواح  ،كال ال ميكن
هو حال الربميشور هذا أنه إذا كان  العبدة األسف والندم الشديدين حبماسٍ

عند نَّ األرواح فلماذا ختبطنا عبثا من أجله؟ وسترددتنجيته، حال  وهذا هو
  :باكيةًمضمون بيت من الشعر نجاة إخراجها من دار ال

فنحن نندم  ،"اآلن سوف نضحي بأرواحنا من أجلك بعد تدبر وتأمل
  ١أعطيناك قلوبنا فيه." على يوم

ما يسمى حبل املشاكل  ؛ وذلكليست هذهو ،فأعمال األلوهية تلك
واحلق أن الفوز  بني هذا وذلك. وشتان ما اإلغاثة واإلكرام، ال هذا.و

ة والرديئة مستحيل عليكم حبسب الفيدا، ألن برميشوركم قد بالنجاة الناقص
صعوبات ال  -من أجل صرفكم عنها فقط - وضع يف طريق الفوز بالنجاة

 مئات اآلالف  منميكن أن تذللوها أبدا. فلما حدد عقوبة ذنب واحد املرور
ويف الطرف اآلخر عدت الغفلة للحظة واحدة فقط ذنبا، فأي  ،من الوالدات

يق بقي للفوز بالنجاة؟ فلو أمعنتم النظر يف حقيقة احلال ألقمتم احلداد طر
. ذلك ألن الربميشور قد رفض أن يعطيكم النجاة من اليائسة ورثَيتم حالتكم

فهل . ٢ولن ترقص رادها" ،لترا من الزيت ٣٦٠ناحية ألنه "لن يتيسر 
أحدكم ميكن أن يدعي يف هذه احلياة احلالية أنه مل يرتكب أي نوع من 
الذنوب من الصغائر وال الكبائر ومل يكذب قط، ومل يؤذ أحدا قط بلسانه 
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ومل يغفل  ماال حراماوال بيده وال بعينه وغريها من األعضاء ومل يأكل قط 
من وال فكرة سيئة ب عن الربميشور وال لثانية واحدة ومل خيطر بباله أي ذن

نوع آخر؟ أنا أعرف أن االدعاء من هذا القبيل مستحيل. إذن فيمكن أن 
ألن اإلنسان مفطور على ارتكاب  ،تقيسوا على ذلك الوالدات القادمة أيضا

وكما أن اخلواص الفطرية ال ميكن أن  .الذنب يف هذه الدنيا دارِ الغفلة
إن االنفصال متاما عن هذه اخلواص كذلك ف ،تفارقكم يف هذه احلياة املادية

الفطرية يف أي والدة يف املستقبل أيضا مستحيل ومتعذر. قد يفكر بعض 
الذين ال يدركون فلسفة الذنب بسبب غبائهم وقلة  -العقول سطحيي
أن الذنب عبارة عن بضعة أمور فقط؛  -لكمال سذاجتهم -معتقدين علمهم

على شهادة الزور أو السرقة أو  أي ارتكاب الزنا أو القتل أو التجاسر
ة رجيب أحد، مث إذا ختلى عن هذه اجلرائم املعدودة واملشهو نشلأو ، النقب

أن يقول لربميشوره: ها  ا لهكنوصار مم متاما من الذنبه نـزوتفقد تطهر 
كل ما كان واجبا علي. لكن هذه  قد أديت مجيع حقوقك علي وقد أجنزت

متاما بل من الذنب الكبري أن يعد اإلنسان نفسه  الفكرة يف احلقيقة خاطئة
بريئا، وأنه قد أدى حقوق اهللا عليه. ولذلك اختذ الصادقون واملقدسون 
طريق التواضع واالنكسار وداوموا على االستغفار ومل يدعوا قط أم 

: أيها املعلم � صاحلون متاما وبريئون من الذنوب. فقد قال أحد للمسيح
ردا مجيال رائعا حيث قال له: لست صاحلًا،  �رد عليه حضرته ف. الصاحل

سبحان اهللا، فكانت املعرفة اإلهلية من ؟ اصاحلوملاذا تسميين  ،أي أنا مذنب
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نصيب هؤالء فقط الذين رغم قداستهم البالغة مل يعدوا أنفسهم أبرارا 
داإلنسان  وعدميي الذنوب. واحلقيقة أنه ليس هناك ذنب أكرب من أن يع

نفسه بريئا من الذنوب. بل احلقيقة أن اإلنسان قد فُطر على ارتكاب 
وهو جزء ال يتجزأ من طبعه، وال يقدر على تداركه غري رمحة اهللا  ،الذنب
ومغفرته. ولو بدأ اهللا باملؤاخذة على كل ذنب ومل يقبل التوبة  �

واالستغفار ومل حيالف اإلنسان الفضلُ من اهللا فال يسعه الفوز بالنجاة أبدا. 
شىت أي ألقي املرء يف  ،فمثال لو صدرت العقوبة مبوجب مبادئ اهلندوس

احدة عقابا اكتفى مبعاقبة والدة و قد كان برميشور اهلندوس ولوالوالدات، 
النظر عن مئة ألف والدة، لكان مستحيال حىت يف  على ذنب واحد بغض

التعرض ملائيت ألف  ودونك ،هذه احلالة أن تنقطع هذه السلسلة غري املنتهية
والدة تقريبا نتيجة ارتكاب ذنب واحد. مث تبدأ عقوبة ذنب جديد بعد 

للعقوبة ومن التخلص من عقوبة ذنب سابق. فمن ناحية يتعرض اإلنسان 
ناحية أخرى يرتكب باستمرار الذنب الذي يالزم طبعه ويصدر منه يف كل 
حني وآن حيث تتراكم الذنوب. فلما كانت هذه هي حقيقة الذنب، وكان 
التخلص منه مستحيال عند العقل، فمن البني الواضح يف هذه احلالة أن الفوز 

ي نوع وأن ال يبقى بالنجاة إذا كان يقتصر على أن ال يبقى أي ذنب من أ
احتمالُ صدور أي نوع من اخلطأ فال تبدو عالمات فوز اآلريني بالنجاة. 
ولو سلَّمنا جدال أن أحد اآلريني سيفوز بالنجاة يف زمن ما نتيجة الوفاء 
بكل هذه الشروط لكان فوزه بالنجاة وعدمه سيني. ألنه سيمكث يف دار 
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الربميشور بغري حق نتيجة  مث يثور عليه غضب، النجاة مدة قصرية كحجر
خرجه منها ذليال مهانا جدا. وستكون يف يديه لي - كما بينا - مزاجه املتقلب

أغالل اجلرب واإلكراه مثل اللصوص ويف رِجله سلسلة العقوبة ويف رقبته حبل 
سواء أكان وليا أو - سعيد طويل لغضب الربميشور. مث سوف يلقى بذلك ال

من جديد  - و بارا آخر أو درويشا أو رجال دينياا نزل عليه الفيدا أيشير
متكَّن من  قدا على عقب يف هوة هذه الدنيا اليت كان ذلك املسكني رأس

باليني السنني. فهذا هو تكبد اجلهود واملشقة لاخلروج منها مصادفةً بعد 
وهذه هي بدايته  ،وهذا هو إنعامه وإكرامه تنجيته،برميشوركم وهذه هي 

 بيت سالم على مثل هذا الربميشور من بعيد، وينطبق عليه مضمونوايته. ف
  الشعر التايل: 

جيب  واِهللاف "مىت أحسنت إىل األصدقاء حىت حتسن إىل األغيار،
   ١االحتراز منك"

أما إذا كان املدرس احملترم يقصد من اعتراضه أن اجلنة اإلسالمية تذكر 
واللذات الروحانية قط، فللبت يف النعم املادية فقط ومل تذكر الوصال اإلهلي 

 هذه القضية نقدم اقتراحا رائعا هو أن خيربنا املدرس احملترم عن طريق جريدة
فيها أنه يرى فعال أن القرآن الكرمي مل يذكر قط الوصال اإلهلي  ويؤكد ما

 ناد أنهعتواللذات الروحانية بينما ورد الكثري عن ذلك يف الفيدا. فنحن ن
ستقال يف غضون ثالثة أسابيع أو أربعة فقط يف هذا اخلصوص نؤلف كتابا مس

                                                           
  )املترجمفارسي. ( بيت ترمجة ١
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بقصد مقارنة الفيدا مع القرآن الكرمي وننشره بأسرع ما ميكن. وسنودع مائة 
روبية جائزة أمانةً عند أحد املشهورين األفاضل من أتباع برمهو الذين هم 

 - ات األربعةالفيدإثبات تنافُس إخوة اآلريني. وإذا متكَّن املدرس احملترم من 
للقرآن الكرمي يف بيان اللذات الروحانية والوصال اإلهلي  - اليت يعدها إهلاميةً

فسوف ينال املدرس  ،الذي سيتمتع به الناجون وصدقه ذلك الربمهو وأيده
تلك. أما إذا حصل العكس فال نطلب من املدرس احملترم  املائة روبيةاحملترم 

حال كونه مغلوبا،  احلقاإلسالم طريق خذ شيئا. وإمنا نشترط عليه أن يت
متخليا عن الفيدا الذي عرضه للخجل مرارا وتكرارا كما يقول املثل الفارسي 
"كن رفيق الغالب لتكون أنت أيضا غالبا"، وإذا سكت املدرس احملترم مدة 

ذا املضمون يف أي جريدة أو أي  مقاالشهر بعد نشر هذا الكتاب ومل ينشر 
  فاعلموا أيها القراء أنه الذ بالفرار.  ،كتاب له

من املمنوعات  وهيكيف تكون اخلمر يف اجلنة جائزة  :أما االعتراض
مخر اجلنة ال  بأن نفسه �اهللا  هما قال فجوابه ،واحملرمات حىت يف هذه الدنيا

وسقَاهم ربهم شرابا �: � إذ يقول فسدة؛عالقة هلا خبمور هذه الدنيا امل
إِنَّ الْأَبرار يشربونَ من كَأْسٍ كَانَ مزاجها كَافُورا * عينا �، ويقول: �١طَهورا

، أي أن الذين يدخلون اجلنة �٢يشرب بِها عباد اللَّه يفَجرونها تفْجِريا
.. أي أن قلوم ستفتر عن حب سيسقيهم رم شرابا طهورا يطهرهم كامال

                                                           
 ٢٢اإلنسان:  ١
 ٧-٦اإلنسان:  ٢
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ري ائيا بعد ارتشاف تلك الكأس. وتلك اخلمر الكافورية عني يبدأ عباد اهللا الغ
منها يف هذه الدنيا. فهم يسيلوا حبيث جتري بسهولة متناهية وتصبح شرب ال

تزول مجيع عقبام  وااهدات أي نتيجة الرياضات العشقية ؛أارا واسعة
تساع التام يف املعارف اإلهلية وحيدث اال ،ويستوي ارتفاع البشرية واخنفاضها

وكَأْسٍ �: يف موضع آخر �اهللا ويقول . �إثر حتقق االنقطاع الكلي إىل اهللا 
لَا يسمعونَ فيها لَغوا �، مث يقول: �١من معنيٍ * لَا يصدعونَ عنها ولَا ينزِفُونَ

وجوه يومئذ ناضرةٌ * إِلَى ربها �يقول: و، �٢ولَا تأْثيما * إِلَّا قيلًا سلَاما سلَاما
ومن كَانَ في هذه أَعمى فَهو في الَْآخرة أَعمى وأَضلُّ �يقول: و، �٣ناظرةٌ
من الشراب الصايف الذي سيكون  كؤوساى أهل اجلنة عط، أي سي�٤سبِيلًا

حبيث لن  ،من مجيع العيوب خاليامصفى كاملاء الزالل، وسيكون ذلك الشراب 
. لن يسمعوا يف اجلنة أي كالم بإغماٍء أو سكْريتسبب يف صداع ولن يصيب 

بل سوف يسمع "سالما سالما" من كل  ،لغو وبذيء ولن يسمع أي أمر أثيم
عالمة الرمحة واحلب والفرحة. ستكون وجوه املؤمنني  وهوطرف وصوب 

يف هذا العامل فسيبقى أعمى يف  األعمىأما نضرة طرية ومجيلة، وسريون رم. 
  ذلك العامل أيضا، بل سيكون أسوأ من ذلك.

                                                           
 ٢٠-١٩الواقعة:  ١
 ٢٧-٢٦الواقعة:  ٢
 ٢٤-٢٣القيامة:  ٣
 ٧٣اإلسراء:  ٤
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اجلنة ال عالقة هلا بشرابات  اتأن شراب كلها يتجلى من هذه اآليات
ومل  ،يف مجيع مزاياها وصفااوتباينها بل هي ختالفها  ،الدنيا وال هي تشبهها

مثل مخور  - يرد يف موضع من القرآن الكرمي أن ذلك الشراب سيصنع
ر أو من أي مادة مأو قشور شجر الس ر األسودمن العنب أو السكّ - الدنيا

دنيوية. كال بل قد ورد يف الكالم اإلهلي مرارا وتكرارا أن البذرة احلقيقية 
د املؤمن من هذا ومعرفته اليت يأخذها العب �حب اهللا  هي لذلك الشراب

 العامل. أما القول كيف سيتمثل األمر الروحاين يف صورة الشراب، فهذا سر
من أسرار اهللا وينكشف على العارفني يف املكاشفات. وإن العقالء يتوصلون 
إىل حقيقته من خالل بقية اآلثار والعالمات. إن متثُّل األمور الروحانية يف 

كما ورد  .عدة مواضع من القرآن الكرمي صورة األشياء املادية قد ورد يف
يف صورة األشجار  هناك ستتمثلهللا أيضا أن أمور التسبيح والتقديس 

املثمرة. وستتراءى األعمال احلسنة يف صورة األار الصافية الطيبة. وإىل 
كَلمةً طَيبةً كَشجرة طَيبة أَصلُها ثَابِت �حيث قال:  �ذلك أشار اهللا 

نيٍوا كُلَّ حي أُكُلَهتؤاِء * تمي السا فهعوكذلك قد شبه اهللا �١فَر ،� 
واألعمالَ الصاحلة باألار اليت جتري من  ،باحلدائق أمور اإلميان يف موضعٍ

، وتبقيها طرية نضرة بإيصال املياه إىل جذورها. كما ورد دائقحتت تلك احل
العارفني عندما جيدون يف اجلنة أي نوع من أن  يف القرآن الكرمي أيضا مبوضعٍ

اللذة حسيا، فسوف يوقنون أن تلك اللذات متاثل اللذات الروحانية اليت 
                                                           

 ٢٦- ٢٥إبراهيم:  ١
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كانوا جيدوا يف العشق اإلهلي واحلب اإلهلي. وكذلك قد ورد يف عشرات 
اآليات من القرآن الكرمي أن النعم اليت سيعطاها أهلُ اجلنة ماديا يف العامل 

تكون يف احلقيقة أظالال وآثارا للذة الروحانية. فلو كتبت تلك اآلخر، س
هنا مع ذكر اسم السورة ورقم اآلية لزاد حجم هذا الكتاب  كلها اآليات
بالتفصيل يف كتاب مستقل كما  كلها نسجل هذه األمور وسوفكثريا. 

 وعدنا سابقا استجابةً لطلب املدرس مرليدهر احملترم. وليكن واضحا أن متثُّل
اللذات الروحانية يف صورة مادية كما ورد عن اجلنة ليس أمرا يعد جديدا 

يف  حمسوسةًكيف تشاهد األمور املعقولة أن يالحظ وبعيدا عن الفهم. ينبغي 
وكأنه فرع آخر له). ولعل كلَّ  كثرياعامل الرؤيا (الذي يشابه عاملَ اآلخرة 

عاقل يعرف جيدا من خالل التجربة الشخصية كيف تتمثل املعقوالت يف 
كثرية يف حالة ت عامل الرؤيا يف صورة احملسوسات. فنحن وأنتم نرى مرا

جدا يف عامل الرؤيا حديقة خضراء  - وهي أمر روحاين -السرور والفرحة
اوهلا. فهي تكون يف احلقيقة الفرحةَ أو نتن نتجول فيها أو نشاهد مثارا رائعة

الراحة الروحانية اليت تتراءى لنا ماديا. وكذلك نرى أحيانا حالة احلزن 
متمثلة يف ثعبان أو عقرب أو صاعقة أو سبع أو زلزال أو يف صورة األشياء 
الرديئة والكريهة مثل البصل أو الفجل أو الفلفل أو يف صورة أشياء ذات 

قد ثبت من خالل  ؛يف وحل جنس وغري ذلك. باختصار رائحة كريهة أو
أن  -وقد قبلها الفالسفة أيضا - مشاهدات كثرية متواترة للباحثني واربني

والقدرة اإلهلية  أودعته الفطرةُ إن ماعامل الرؤيا وعامل اآلخرة كمرايا متقابلة. 
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تتراءى األمور  وبأسلوب غريب، حيث من خواص عجيبة عالـم الرؤيا
الروحانية فيه مشهودة وحمسوسة، فاحلال نفسه لعامل اآلخرة أيضا. أو ميكن 
أن تقولوا إن عامل الرؤيا كاملرآة العاكسة لعامل اآلخرة حبيث يعكس صورته 

ألن مالحمهما وشكلهما  ؛متاما. ولذلك قيل إن املوت والرؤيا شقيقان
تشاف بعض ولوازمهما وخواصهما متقاربة تقريبا. وإذا كنا نستطيع اك

فالوسيلة  ،أسرار عامل اآلخرة يف هذه احلياة املادية دون اإلهلام والوحي
الوحيدة له هي عامل الرؤيا فقط. فإذا أراد العاقلون اكتشاف كيفية ذلك 
العامل فعليهم أن يتأملوا كثريا يف عامل الرؤيا ويتدبروه. ألن العجائب اليت 

هلا يف عامل اآلخرة أيضا. وكما  اثلةممميتلئ ا عامل الرؤيا هذا توجد عجائب 
ينشأ عامل الرؤيا حبدوث تغري غريب مث تظهر فيه هذه العجائب، كذلك يف 

فلما كانت سنة اهللا يف عامل الرؤيا أنه يري  ؛عامل اآلخرة تغري مشابه له
الروحانيات متمثلة يف صورة املاديات ويلبس املعقوالت زي احملسوسات، 

نفسها يف عامل اآلخرة أيضا. أما فكرة اآلريني  هي م أن السنةفينبغي أن يفه
بأن الروح فقط ستبقى يف عامل اآلخرة ولن يكون معها جسم وأن اللذات 

فهذا تعنت حمض ال يسعفه أي دليل.  ،فقط وعقالنيةأيضا ستكون روحانية 
غري  فمن الواضح وبديهي اإلثبات جدا أن اإلنسان قد خلق إلحراز التقدم

املنتهي، وأن وسيلة تلك الترقيات تركيبه اجلسمي الذي صوره القدير حبكمة 
كاملة حبيث ترتبت عليه اآلثار العجيبة لتكميل النفس الناطقة. فكأن احلكيم 

 ؛قد وهب لروح اإلنسان السلّم الضروري إليصاهلا إىل مراتبها العاليةاملطلق 
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املراتب العالية، كذلك من الواضح فكما أن من البديهي أنه ال اية لتلك 
 ل الروحفصجدا أن هناك حاجةً أبدية دائمة هلذا السلّم. وكيف ميكن أن ت
عن وسيلة الترقيات اليت حتتاج إليها دوما. وباإلضافة إىل ذلك ال تبقى 

اجلسم ناهيك عن إحراز ويها حمفوظة دون أن حي العلوم اليت حصلت عليها
ظ أنه فور إصابة اجلسم بالشلل حيدث خلل يف أفعال نالح ألننا ،الترقيات
فمثال إذا تعرض الرأس لضربة، فالقوة الدماغية املتعلقة بذلك  ؛اإلنسان
تصاب باخللل أو تتعطل. فإذا كان  - املتلقي صدمةً من تلك الضربة - املوضع

أحد يشك يف ذلك فليجرب. فلما كان صدور األفعال اإلنسانية يستلزم 
، واختاللُ اجلسم يستلزم اختاللَ الروح، فمن هنا ثبت وعافيته مصحة اجلس

 بوضوح أن روحنا ال ميكن أن تكون مصدر لوازم اإلنسان وكماالته وحفظ
كماالته ومظهرها دون مشاركة اجلسم. فنحن نالحظ يف العامل صراحة أن 
تعرض اجلسم آلفة يتسبب يف حدوث الفتور واخللل يف النظام الروحاين. 

حيدث فتور ما يف اعتدال وحني ال تبقى أجسام اانني على حاهلا الطبيعي ف
الدماغ، فال تصدر منهم أفعال اإلنسانية أبدا بالروح وحدها. فقد لوحظ 

نسوا دفعة واحدة مجيع  أم بعض الناس متأثرين بالفتور يف الدماغ لدرجة
إذا كان خلل  ،اآلنيسألون اآلخرين مرارا: ما امسي؟ حىت أمساءهم، و العلوم

هلذه يف األفعال اإلنسانية بسيط يف اجلسم يتسبب يف حدوث اآلفات 
الدرجة، فكيف نوقن وأي دليل منلك حىت نستعد للقبول متاما أنه عندما 
تفارق الروح اجلسم ائيا فلن يترتب على تلك املفارقة التامة أي ضرر يف 
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رر مؤكد. فالتجارب كماالت اإلنسان؟ كال، بل نعلم أن حدوث الض
أي حنن نرى بأم أعيننا أن االختالل يف اجلسم يؤدي إىل  ؛الطبية تكفينا دليال

وأن لصحة اجلسم أو املرض تأثريا قويا يف الصالح  ،االختالل يف الروح
الروحاين أو الفساد. أما الذي يعتقد خالف هذا الدليل البديهي ويدعي أن 

تصدر من الروح فقط كما جيب، دون  خواص اإلنسانية الكاملة ميكن أن
منها  مكنعلى عاتقه، ولن يت تقع ولية إثبات ذلكؤاالقتران باجلسم؛ فمس

أبدا. ذلك ألن جتارب الباحثني قد بلغت منتهاها يف تأييد القول بأن صدور 
اجلسم  إن وجوداجلسم مع الروح.  اقترانأفعال اإلنسانية الكاملة يستلزم 

 سيكونيف اجلنة  ذلك اجلسم ومبا أنجلسمانية أيضا، لوازمه ا يستلزم وجود
اآلن جيب أن وتكون لوازمه أيضا لطيفة ونورانية حصرا. س ،لطيفا ونورانيا

يالحظ هل األقرب إىل القياس واملنسجم مع قانون الطبيعة واملؤيد بالدالئل 
مبنتهى الطهارة الطبيعية والطبية والثابتة تلك اجلنةُ اليت ذكرها القرآن الكرمي 

أم تلك الدار للنجاة املوهومة واملعارضة للقياس  ،وأثبتها برباهني مقنعة
ستبقى وحدها واملنحوسة اليت ذُكرت يف الفيدا؟ أي أن األرواح 

وبعد مدة قصرية ستخرج من دار النجاة. فهل السعادة املتناهية ، كاألحجار
كة والنافعة جدا اليت هي لإلنسان أن يبقى جمرد روح ويفقد احلواس املبار

بل الكارثة واآلفة أن تخرج  ،سبب ترقياته غري املنتهية، وال يتوقف األمر هنا
هل ميكن أن يقوم ف ؛يف النهاية من دار النجاة مهانة ذليلة؟ ينبغي اإلنصاف

أي برهان فلسفي على النجاة غري املعقولة هذه؟ وهل ميكن أن نفوز يف هذا 
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بأي دليل مقنع على أن األفعال اإلنسانية الكاملة اليت ياة ويف هذه احلالعامل 
ترتبط بالقوى الظاهرة والباطنة وتظهر من خالل احلواس الدماغية ميكن أن 

فلماذا ثبت ذلك تصدر من األرواح وحدها؟ إذا كان عند أي آري دليل ي
احملترم  ، وال سيما املدرس مرليدهريقدمهواللزام عليه أن ؟ فمن احملتم يقدمهال 

من الدرجة القصوى وحبسب املثل القائل: "اخلالة  ثناًء الذي يثين على الفيدا
يتغىن مبدائح الفيدا  فهو ١ابن أختها الذي مل تره بعد" أجل تضحي بنفسها من

دون مربر قبل أن يكتشف حقيقة الفيدا. فمن الواجب عليه أن يقدم فلسفة 
   .نة الفيدا املوشكة على الغرقمن سفي جزٌء ماسلم ي الفيدا هنا، لكي

"إن مل تتفوه بشيء فأنت ال تعين أحدا، أما إذا قلت شيئا فال بد من 
  ٢تقدمي الربهان"

: يشرح املرزا احملترم اعتراضه قائال: لو كانت مجيع األرواح وكذلك قوله
على فتترتب  ،األجزاء الصغرية لألجسام قدميةً وغري خملوقة ومن تلقاء نفسها

، �بذلك ال يقوم أي دليل على وجود اهللا  هعيوب كثرية من مجلتها أن ذلك
من  هي ألنه ما دامت األرواح غري خملوقة وكذلك األجزاُء الصغرية لألجسام

تلقاء نفسها، فإن جمرد التركيب ال يثبت ضرورةَ اخلالق، بل ميكن أن حيتج 
تم آمنتم بوجود أيضا ويقول: ما دم �امللحد الذي ال يؤمن بوجود اهللا 

فأي دليل على أن  ،أي دون أن خيلقهما اخلالق ،شيئني من تلقاء نفسهما
                                                           

  )املترجم( .ترمجة مثل أردي ١
  )املترجم( .بيت فارسيترمجة  ٢
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تركيبهما حباجة إىل الربميشور؟ فجواب ذلك أن هذه األمور يتفوه ا أولئك 
  الذين ال يدركون كيفية الروح، وال يدركون ماهية املادة أيضا؟ 

قاضيا يف احملترم درس : واها لك! ما أروع هذا اجلواب! لو كان املأقول
أي حمكمة لكتب قرارا رائعا مثل هذا. فالذين يؤمنون بأن اهللا ذا اجلالل 
القادر خالق العامل بأسره، ومبدأ كل نوع من الفيض وموجد كل موجود 
وقيومه، ومنتهى كلِّ سلسلة، وال يقبلون ظهور أي شيء من تلقاء نفسه دون 

أي شيء ميكن أن يكون من تلقاء نفسه  ، وال يسلِّمون بأن�أن يظهره هو 
هو مبدأَ مجيع األشياء ومرجعها  �، بل يعدونه �دون أن خيلقه هو 

، وتقوم بقيومته �ويعتقدون حبق مجيع أجزاء العامل أا موجودة بإجياده 
وتترىب من رشحات فيضه؛ فال علم هلم بكيفية األرواح وال للمادة عند 

كانت معرفة الروح واملادة حبسب قول املدرس  العقلية العجيبة للمدرس. بل
احملترم حصرا من نصيب أولئك الذين يعتقدون بأن أرواحهم ومادة أجسامهم 

وخالقةُ وجودها. يا الله احملترم، إذا كنت تساوي تعاىل غري خملوقة مثل اهللا 
أعمال ألوهيتك شيئا، أو قص علينا  من كونك غري خملوق فأرِينلبرميشورك 

ادعاءات حمضة هذه  ة لروحك من األزمنة غري املنتهية. وإال إذا كانتقص
منك فما هو إثبات هذه البذاءة؟ ال نعرف من أين حصلت على هذا العلم 
واملعرفة؟ إذا كان هذا هو تعليم الفيدا فلماذا ال تنشر إعالنا أن برميشور 

ال  اآلريني غري قادر على خلق األرواح؟ األسف كل األسف على أنكم
تفقهون أن اإلله الذي جيب أن ال يكون حمتاجا إىل وجود غريه قد ظهر 
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باملصادفة لتسيري أموره، بل جيب أن تكون مجيع األشياء اليت يفرض عليها 
سيطرته صادرة من يده. فاألسف كل األسف ملاذا ال تفهمون أي إله هذا 

لقها، وأي ألوهية الذي توجد مقابله منذ القدم ماليني الكائنات اليت مل خي
توجد فيه؟ أيها األغبياء وناقصي الفهم، يف أي شيء تكمن ميزة اهللا الكاملة؟ 
أيف عجزه عن القيام بشيء بقدرته الشخصية واستناد ألوهيته إىل غريه أم يف 
قدرته على كل شيء وكون ألوهيته سائرةً بقدراته غري املنتهية؟ تأملوا قليال 

وصلوا الفكر اخلالص إىل أعماقه مستلقني على جالسني على انفراد، وأ
السرير؛ كم هي حاجتنا إىل اهللا؟ بعض أتباع اآلريا مساج يستدلون على كون 
األرواح غري خملوقة وكوا هي خالقة نفسها، بقوهلم: إذا كانت األرواح 

فكأنه حدث شيء من العدم والفناء.  ،معدومة يف زمن مث أوجدها اهللا
ال يقبله  أنْ واحلدوث من العدم والفناء أمر يستبعده العقل واإلدراك لدرجة

أي عاقل. لكنين أقول بأن هناك فاسدي العقل وناقصيه ال يؤمنون بوجود اهللا 
أيضا. أما سليم العقل ففور اإلميان بوجود اهللا ال جيد بدا من اإلميان بصفاته 

ا اليت تتوقف عليها ألوهيته وربوبيته. وإن الذي سوف يؤمن بصفة اهللا أيض
األساسية الضرورية جدا أنه القادر القدير وصاحب القدرات اليت ال حصر 

فلن يقيس قدراته على عقله الناقص. ولن يقبل بأن قوى قدرة اهللا غري  ،هلا
مظهر  � احملدود حمدودةٌ يف حد معني. مث عندما يالحظ أي عاقل أن اهللا

إذ ينظر بدون وسيلة العيون  ،اته ويفوق مدى فكره وقياسهذالعجائب يف 
ويسمع بدون وسيلة اآلذان ويتكلم دون وسيلة اللسان ويقدر على بناء 
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األرض والسماء يف طرفة عني مبجرد إرادته وأمرِه دون أن يستعني بالعمال 
لبِن واألحجار؛ يوقن بال شك والبنائني والنجارين ودون توفُّر آالت البناء وال

 ،بأن ذلك اإلله القادر يستطيع أن خيلق من العدم والفناء. فهذه هي ألوهيته
ولذلك يسمى قادرا وقديرا ومالك قدرات ال حصر هلا. فلو كان هو اآلخر 
حمتاجا إىل األسباب والوسائل واملواد واألوقات الضرورية إلجناز أفعاله مثل 

ال ألوهيته؟ أليست فعيكون إهلا، وكيف ميكن أن تسري أاإلنسان فأىن له أن 
حني يالحظها العقل  اله تفوق العقل؟ أليست قدراته العجيبة من نوعٍفعمجيع أ

اإلنساين الناقص ينبهر؟ فكم من اجلهل أن يعترض املرء على أمر تتوقف عليه 
عن مثل هذا ألوهيته ويعد حقيقتها! فإذا مل ترتفع من القلب األوهام الناجتة 

 هلذه الدرجة؟ فلو كان عاجزاجلهل فأي حاجة لإلميان بالربميشور الناقص وال
العقل اإلنساين أن حييط بأسرار قدرات اهللا الدقيقة الطَّلع على كيفية  بإمكان

اهللا وكنهه بأسره. فلو متكَّن العقل اإلنساين الناقص من االطالع التام على أي 
لصارت تلك الصفة حمدودة. وكون الصفة  صفة من صفات اهللا حبذافريها

حمدودا. فمن أي نوع هذا اإلله الذي حييط  �حمدودة يستلزم كون اهللا 
جبميع قدراته خملوق حقري؟ وعلى أي أساس يدعى الربميشور برميشورا إذا 
قال ألمر ما يف نفسه أن يكون فال يكون شيئا. أال إمنا "اهللا" اسم للذات 

 ،بإرادا حيدث كل شيء. حني يقول ألمر قصده أن يكونعجيبة القدرة اليت 
فيكون فورا بقدرته الكاملة. إن كون مجيع املخلوقات كلمات إهلية ملن أسرار 

 �املعرفة الدقيقة جدا. فحني بدأ النصارى يقولون لغبائهم بأن املسيح 
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م ردا رد اهللا عليهاإلهلية اليت جتسدت، كلمة روحه هي الأي أن  ،كلمة اهللا
حقا بقوله إنه ال توجد أي روح ليست كلمة اهللا، ومل تصدر مبجرد األمر 

. أما ظهور �١قُلِ الروح من أَمرِ ربي�اإلهلي. وإىل ذلك أشار يف قوله: 
 ،كلمات اهللا يف صورة األرواح واملخلوقات األخرى فسر من أسرار اخلالقية

ونكتة دقيقة من األسرار اإلهلية اليت مل ختطر على بال أي عقل إنساين، وإمنا 
خيلق  �كشفه كالم اهللا الكامل واملقدس بالنور اإلهلي. وإن مل نسلِّم بأن اهللا 

األرواح واألجسام بكلمته وأمرِه فلن جند بدا من اإلقرار يف اية املطاف بأنه 
ن اخلارج ال يقدر الربميشور على فعل شيء األرواح واألجسام م ما ال تأيت

مطلقا. لكن هل ميكن أن يسمى برميشورا هذا الشقي الذي هو يف احلقيقة 
جتارة ألوهيته تسري ولكن  مفلس يف بيته وخاوي الوفاض وصفر اليدين متاما

كما  .باملصادفة. فلو كان الربميشور متصفا ذه الصفات فكل اآلمال خابت
  ثل هذا الربميشور عرضة خلطر كبري. أن االتكال على م

فال نعرف هل  بقدر ما نفهمه منها،أما القول بأنا لن نسلِّم بقدرة اهللا إال 
. فلو كان يشترط على قدرات اهللا أن ال جنونانسميه جهال أو تعصبا أو 

 الما القدرة الربانية إمنا تفوق ما يقدره فهم اإلنسان فعلى قدراته السالم. أال 
اإلنساين. فإذا كنا حنن البشر قادرين على اإلحاطة  العقلُ أسرارهارك يد

نفسه. فيا أيها اآلريون الذين  �بقدرات اهللا بتمامها وكماهلا فقد أحطْنا باهللا 
اشتريتم العقل حديثا، ملاذا تتخبطون عبثا يف مسائل تفُوق نطاق عقولكم؟ 

                                                           
  ٨٦اإلسراء:  ١



��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������א���������ن�א� �١٢٧�

رة اهللا حبثا كامال لنتأكد فإذا كنا عاقلني فمن مقتضى عقولنا أن نبحث يف قد
أن أفعاله العجيبة وغرائب  - ال اليت أجنزها إىل اآلنفعبالنظر إىل األ- يثبت  هل

نطاق عقولنا الناقصة أم ال. إن عقولنا الناقصة ال تدرك أفعاله  عنقدرته خترج 
العجيبة وغرائب قدرته. وكما صنع هذا العامل بربوبية وطاقة ال تدرك مستغنيا 

األوقات واالحتياج إىل األنصار واآلالت، فبالتفكري فيه وحده حتترق عن بذل 
أجنحة عقولنا. فمن مقتضى عقولنا أن نتعلم من هذا اخللق اإلمجايل للعامل، 
وال لك بإلقاء أنفسنا يف حبر ال ساحل له، حلل أسرار معقدة ألجزاء هذا 

  العامل املستعصية على تقدير عقولنا وأفهامنا. 
إذا كانت عقولنا ال تقدر على فهم أسرار القدرة  :اس يقولونبعض الن
 نكتسب احلكمالعلم واحلكمة) فما فائدا؟ وكيف ميكن أن  مأخذ(اليت هي 

بالقدرة اإلهلية وتعطيل الفكر؟ فهذا عدم  - يف كل مكان - مبجرد اإلميان
فهمهم فحسب. فال نقصد من الكالم السابق قط أنه جيب االكتفاء يف كل 
جمال بقول: "آمنا وصدقنا" معرضني عن البحث والتحقيق ائيا. وأنه ال ينبغي 
إعمال النظر والفكر يف أي مكان وأي موضوع. وإمنا مدعانا ومقصدنا أال 

م تتخبط أمال يف اكتشاف األمور اليت ال تقدرون كجتعلوا عقولكم وأفكار
ن خيرجون بأفكارهم غري عليها والتعمق فيها. أليس من احلق أن هناك كثريي

الشرعية من حدودهم احملددة وسعتهم املعينة اليت وهبتها هلم القدرة اإلهلية؟ 
مجيع األسرار العميقة للكون. فهذا  يريدون بعقوهلم احملدودة حلَّ وهم بذلك
كما أن اإلعراض ائيا عن التحقيق والتفتيش هو التفريط. يقول  .هو اإلفراط
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، أي اختذ التوسط يف سلوكك، إذ ينبغي أن �١في مشيِك واقْصد�: �اهللا 
تكونوا حمرومني من آالف النكات واللطائف اإلهلية اليت فال جتمدوا التفكري 

يشغل بالَكم التفكري يف  أنْ جتدر باالكتشاف، كما ال ينبغي التنشط لدرجة
من خلق اَهللا أو كيف خلق هذا الكم اهلائل من األرواح واألجسام أو كيف 

  متكَّن من صنع هذا العامل اهلائل وحده؟ 
فليكن واضحا هنا أيضا أن كون األرواح حادثة وخملوقة قد أُثبت بأقوى 
األدلة القطعية يف القرآن الكرمي، فأسجل هنا بعضا من تلك األدلة مراعاة 

  لإلجياز واإلمجال كنموذج: 
أوال: قد ثبت بداهة أن مجيع األرواح ختضع لسلطة اهللا وتتبعه دوما ويف 

وحتت سيطرته  �لكوا خاضعة متاما هللا كل حال، وليس هناك أي سبب 
  سوى كوا خملوقة. فهذا أول دليل على كون األرواح حادثة وخملوقة. 

ثانيا: قد ثبت أيضا بداهة أن جلميع األرواح كفاءات وقدرات معينة 
األوضاع الروحانية والكفاءات خمتلف كما هو ثابت بالنظر إىل  وحمددة.
محدث ـلب حمددا، وبذلك تثبت ضرورةُ ال. وهذا التحديد يتطلبين آدم

  (أي احملدد) ويتحقق إثبات حدوث األرواح. 
ثالثا: إن كون مجيع األرواح مشوبة بوصمة العجز واالحتياج ليس حباجة 
ألي برهان، وكوا حمتاجة لتكميلها وبقائها إىل ذات كاملة وقادرة وعاملة 

  . أمر يثبت أا خملوقةبال حدود وكرمية 
                                                           

 ٢٠لقمان:  ١
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رابعا: يتبني بأدىن تدبر أن أرواحنا حتتوي إمجاال على مجيع احلكم اإلهلية 
والصنائع املتنوعة اليت توجد يف األجرام العلوية والسفلية. ولذلك تعد الدنيا 
نظرا جلزئياا املختلفة عالَما تفصيليا، ويسمى اإلنسانُ عالَما إمجاليا، أو 

عامل كبري. فلما كان العامل  عالَم صغري وهيبتعبري آخر ميكن أن تقولوا إنه 
صنعةَ الصانع احلكيم، فينبغي  - لكونه يشمل األمور احلكمية -اجلزئي يسمى

 صورةٌ ،نظرا لعجائبه الذاتية ،وجودهمن التأمل كيف ال يكون صنعةً إهليةً 
ويشمل اخلواص العجيبة لكل جزء، ويشمل  ،جلميع أجزاء العامل منعكسة

  احلكمة اإلهلية البالغة بوجه أمت.
الشيء الذي هو مظهر مجيع عجائب الصنعة اإلهلية ال ميكن أن خيرج من 
نطاق املصنوعات واملخلوقات. بل هو حيمل ختم املصنوعية على وجوده أكثر 

. فمن هذا بوجه أقوى وأكمل األزيلمن اجلميع. ويدل على وجود الصانع 
بل هو من أجلى البديهيات  ،الدليل ال يثبت كون األرواح خملوقة نظريا فقط

يف احلقيقة أيضا. باإلضافة إىل ذلك ليس لألشياء األخرى علم بكوا خملوقة. 
أما األرواح فتعرف بالطبع أا خملوقة. فروح أي بدوي أيضا ال ترضى بأن 

أَلَست بِربكُم �يف قوله: تعاىل ر اهللا تكون من تلقاء نفسها، وإىل ذلك أشا
أي خالقكم؟ قالوا بلى.  ،، أي سألت األرواح: ألست بربكم�١قَالُوا بلَى

فهذا السؤال واجلواب يف احلقيقة إشارة إىل تلك العالقة اليت تتحقق بني 
  املخلوق وخالقه بالطبع، اليت شهادا قد نقشت على فطرة األرواح. 

                                                           
  ١٧٣ األعراف: ١
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، ماوصفاأمه وأبيه توجد يف االبن بعض مالمح خامسا: كما 
متلك نصيبا من سرية  �وكذلك األرواح اليت خرجت من يد اهللا 

يف  شاحبةصانعها وخصلته إمجاال. صحيح أن تلك الصبغة اإلهلية تصري 
بعض النفوس الستيالء ظلمة املخلوقية وغفلتها عليها، لكننا ال نستطيع 

كما تبدو تلك  .اإلنكار أن كل روح تتمتع بشيء من تلك الصبغة
الصبغة يف بعض النفوس قبيحة لسوء االستخدام. إال أن ذلك ليس عيب 
الصبغة وإمنا العيب يعود إىل سوء االستخدام. فليست أي قوة وموهبة من 

درات اإلنسان احلقيقية سيئة، وإمنا تتراءى القدرة احلسنة أحيانا سيئة ق
لسوء االستخدام. فلو استخدمت تلك القوة يف حملها فهي نافعة متاما 
وخري حمض، وإن مجيع القوى اليت أعطيها اإلنسان هي يف احلقيقة ظالل 

د كذلك القوى اإلهلية وآثارها. فكما تظهر بعض صفات الوالد يف املولو
توجد يف أرواحنا مالمح ربنا وآثار صفاته، ويعرفها العارفون جيدا. 
وكما أن الولد الذي احندر من والده حيبه بطبعه ال بالتكلف، وكذلك 
حنن الذين خرجنا من ربنا حنبه يف احلقيقة بالطبع ال بالتكلف. فلو مل تكن 

ي سبيل أو طريقة ألرواحنا عالقة طبعية وفطرية برا ملا كان للسالكني أ
نفسه يف القرآن الكرمي  �للوصول إليه. فاألدلة العقلية اليت ذكرها اهللا 

لو أردنا تسجيلها هنا لصار  أننا على كون األرواح خملوقة كثريةٌ لدرجة
ألننا  ،ها وحدها، لكننا مبدئيا نكتفي ذا القدرعلي كتابا ضخما حيتوي

  نعلم أن فيه كفاية لطالب احلق.
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حلضرة املدرس احملترم: إنا قد بينا من أدلة القرآن الكرمي  باحترام نقولاآلن 
  أن األرواح خملوقة مبا فيه الكفاية حبيث تظهر كيفيتها على أكمل وجه.

فإذا كان فيدا املدرس احملترم يتمتع أيضا حبظ من العلم اإلهلي فيتحتم عليه 
لك األدلة العقلية اليت تثبت ت ،من الفيدا مقابل القرآن الكرمي، أن يقدم اآلن

. بل نريد أن نلتمس مكررا، أن من حادثةأن األرواح غري خملوقة وغري 
فلسفة الفيدا والقرآن  مقارنةقصد  -األفضل أن يسمح لنا املدرس احملترم

بتأليف كتاب مستقل عن خملوقية األرواح وخواصها وقدراا  -  الكرمي
وكفاءاا وبقية نكات علم الروح ولطائفه، بشرط أن ال خنرج يف بيان أي 

آيات القرآن الكرمي. أي جيب أن نقدم على كون األرواح  عنأمر أو دليل 
لعلم  خملوقة األدلة والرباهني نفسها اليت قدمها القرآن الكرمي بنفسه، ونكتب

الروح الدقائق واملعارف نفسها اليت سجلها القرآن الكرمي نفسه. فليفعل 
أيضا مبحاذاتنا، أي أن يتمسك هو اآلخر بنصوص الفيدا  املدرس احملترم ذلك

يف كتابة األدلة العقلية على كون األرواح غري خملوقة وبيان علم الروح. 
هويسجل األدلة وغريها اليت بيا، وينبغي أال  نها الفيدا نفسكتفي يحصر أي

بل سيكون حمتما علينا  ،من الفيدا العبارةأو  ،الفريقني بذكر مصدر اآلية من
بكلماا بذكر املصدر بالتفصيل. فمن  ،من الفيدا العبارةأو  ،أن نسجل اآلية

هذا النوع من املناظرة واملقارنة يتبني الغالب من املغلوب جبالء. ستتحقق 
ب ياهللا يف احلقيقة، ويص منهما كالم يف الذي يكونكاملة هذه الشروط 

زمية نكراء، وي ظهر خزيه وهوانه. إال أننا نتنبأ أنه ليس بوسع الفيدا خصمه
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أبدا أن ينافس القرآن الكرمي على هذا النحو، ألن الفيدا على خطأ حمض يف 
قوة وال قدرة وهو بسبب كونه جمموعة األفكار اإلنسانية ال يتمتع ب ،بياناته

على منافسة الكالم الكامل املقدس هللا العليم احلكيم. ميكن أن يدرك القراء 
أننا قدمنا هذا الشرط على التساوي، أي مل أخصص نفسي يف املواجهة على 
هذا النحو لفائدة معينة ال يقدر الفريق اخلصم على االنتفاع ا، فإذا أعرض 

يئ بذلك برهانا ساطعا على أن فيداهم فسوف يه ،املدرس احملترم اآلن أيضا
من احملاسن واحلقائق املقدسة.  خالٍ متاما من هذه الكماالت وجمرد  

وهو وارد يف  - احملترم وسائر املسلمني يعتقدون حصرا املرزا: إن قوله
الروح؟  هيأن الناس حني سألوا حضرته (حممد احملترم)، ما  - القرآن الكرمي

أمر ريب.  قل يا حممد، الروح :لت آيةٌ مفادهاـزنمل يتمكن من اجلواب، ف
فكيف يتوقع أن يفهم املسلمون الروح إذ مل يكشف اهللا كيفية الروح حىت 
على هاديهم! فما أروع رد اهللا القائل بأن الروح أمر ريب، أليست األشياء 

  ؟ "أمر ريب"األخرى 
بتصور حسن فهم املدرس احملترم وتسرعه  اآلن : لقد تذكرتأقول
مدينة كان شخص يلزم الصمت دوما ومل يكن يتكلم يف وهي أن  حكايةً

قط، فتوهم الناس أنه عاقل وفاضل كبري. فبناء على هذه الفكرة اجتمعت 
حوله مجاعةٌ من الناس للخدمة. ذات يوم خطر بباله أنه جيب أن يتكلم شيئا 

، فلم يكد يتفوه جبملتني أو ثالث حىت أدرك الناس أنه إلظهار عقله وذكائه
. فانصرف عنه الناس كلهم وتشتتت اجلماعة يف هذا البلد أشد الناس سفاهةً
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وبقي وحيدا وبكى كثريا متأملا، فبات ليلة مبنتهى الكرب. فلما أصبح خرج 
 وجهي يف لو رأيت :وعند اخلروج كتب على أحد اجلدران ،فورا من املدينة
  ضحت يف الغباء. ملا افت ،املرآة يف السابق

املدرس احملترم مل حيسن صنعا حني تفوه باالعتراض بدافع  ،فكذلك
اجلهل وعدم املعرفة وعدم الفهم. يا الله احملترم، إالم أصحح أخطاءك؟ 

مل يوهب علم الروح من  	فممن مسعت أن من عقائد املسلمني أن النيب 
يف القرآن الكرمي ويف أي موضع قرأت أن حضرة ؟ وأين قرأت �اهللا 

املمدوح كان عدمي املعرفة بعلم الروح. أنا أعرف أنك بسبب عقلك 
ويسأَلُونك عنِ الروحِ �الناقص تعرضت لسوء الفهم آلية القرآن الكرمي: 
، أي يسألك الكفار �١اقُلِ الروح من أَمرِ ربي وما أُوتيتم من الْعلْمِ إِلَّا قَليلً

فقل هلم إن  (يا حممد) ما هي الروح؟ ومن أي شيء وكيف خلقت؟
الروح من أمر ريب. وأنتم أيها الكفار، مل تعطَوا إال قليال من علم الروح 
واألسرار اإلهلية. فهنا قد أخطأت يا أيها املدرس احملترم، لنقصان فهمك إذ 

وردت  مع أا 	موجه إىل النيب  �أُوتيتمما � آية حسبت أن اخلطاب يف
صيغة اجلمع وتدل صراحة على أن اخلطاب فيها موجه إىل الكفار. ألن ب

مل يوجه يف هذه اآليات بصيغة اجلمع قط بل قد وجه  	اخلطاب إىل النيب 
بصيغة املفرد يف كل مكان. وخوطبت مجاعة الكفار  	اخلطاب إليه 
سألون كذا. فإذا مل يكن أحد قد عمي متاما فيستطيع أم يببصيغة اجلمع 

                                                           
  ٨٦اإلسراء:  ١
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أن يالحظ بسهولة أن هناك صيغتني للجمع يف هذه اآلية أوالمها: 
�أَلُونَيوالثانية: �س�مميتعائد  "يسألون". والواضح أن الضمري يف �ا أُوت

الكفار الذين سألوا عن كيفية الروح. وكذلك من الواضح أن الضمري على 
فلم خياطَب  	الكفار أنفسهم. أما النيب  أيضا عائد إىل �أُوتيتم ما�يف: 

بل يف البداية وجه إليه  ،وال مرة واحدة يف هذه اآليات بصيغة اجلمع
أي قيل: إن الكفار يسألونك.  ،اخلطاب بكاف اخلطاب الدال على املفرد

وما  �لقُ�وما قيل: إن الكفار يسألونكم. وبعد ذلك قيل بصيغة املفرد: 
وجهة إىل الكفار حيث استخدمت املصيغة العلى خالف  .قولوا :قيل

صيغة اجلمع حبق الكفار يف كال املوضعني. فمعىن اآلية السلس املفهوم من 
السياق واملستنبط من العبارة جبالء هو أن الكفار يسألونك يا حممد، ما 

إن الروح من  هي كيفية الروح؟ أي ما هي الروح ومم خلقت؟ فقل هلم:
وأىن لكم أن تعرفوا ما هي الروح؟ ذلك  ،م األمرـَأمر ريب. أي من عال

لتلقّي علم الروح ال بد من أن يكون املرء مؤمنا وعارفا باهللا، ولستم  هألن
  حائزين على أي شيء من هذا القبيل. 

اآلن ميكن أن يدرك كل منصف ما هي الندامة اليت يؤدي إليها اجتماع 
 معاين هذه اآلية الكرمية كم هي واضحةتسرع. جيب التدبر الغباء وال

عن ماهية  	أن مجاعة من الكفار سألت النيب  املذكورة أعاله؛ فالواضح
الروح. فرد عليهم يف صيغة اجلمع حبسب مقتضى احملل أن الروح من عالَم 
األمر. أي هي كلمة اهللا أو ظل الكلمة اليت تشكلت حبكمة من اهللا وقدرته 
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وهي يف احلقيقة حادثة  ،يف صورة الروح وليس هلا أي حظ من األلوهية
م ال تقدرون على فهمه أيها سر دقيق للقدرة الربانية وأنت وهذاوخاضعة هللا. 

عقولُكم  هباإلميان، وميكن أن تكتشفبسببه ، إال قليال كُلفتم ١الكافرون

                                                           
كلمات اهللا، وكل واحد من  من أسرار الربوبية أن املخلوقات اإلهلية تتولدحاشية:  ١

ميكن أن يرسخها يف ذهنه حبسب فهمه. فيمكن أن يفهم أن املخلوقات هي ظالل 
أو ميكن أن يفهم أن الكلمات اإلهلية بنفسها تتحول بقدرة  ،الكلمات اإلهلية وآثارها

شمل فهم هذين املعنيني. ويف العبارة الظاهرة ي. فنص الكالم اإلهلي خملوقاتاهللا إىل 
لبعض آيات القرآن الكرمي سميت املخلوقات كلمات اهللا، وقد حازت الصفات 

صبغت بصبغة احلدوث الكاملة. تجليات الربوبية بقدرة اهللا تعاىل وتبواخلواص اجلديدة 
العقل. وإمنا الطريق قياس وهذا يف احلقيقة سر من أسرار اخلالقية اليت ال تدرك جيدا مب

كل ما أراد اهللا خلْقه قد حدث، وهو  هو التسليم بأنإلدراكها لعامة الناس القومي 
من يد قدرته. أما  وحدثمن خملوقاته،  هو الذي خلق كل شيء، وكلُّ شيء

ويتراءى هلم يف  .لعارفون فتنكشف عليهم كيفية احلدوث هذه بعد ااهداتا
تلبست  اليت قدكأن هذه األرواح واألجسام كلها إمنا هي كلمات اهللا، و الكشوف

بلباس احلدوث واملخلوقية. إال أن املبدأ احملكم الذي ال بد من الكاملة  �حبكمة اهللا 
املرء قامسا مشتركا من هذه األمور العقلية  التمسك به والثبات عليه هو أن يأخذ

مبعىن أن اهللا هو خالق كل شيء ومحدثه، ومل يظهر أي شيء بدونه، سواء  ؛والكشفية
 "الكالم اإلهلي" التعبريألن  ؛وال ميكن أن حيدث ذلك ،أكان من األرواح أو األجسام

طع واليقني هو أن كل وجوه يف احلقيقة. وإن ما يركز عليه القرآن الكرمي بالق هنا ذو
ظهر من اهللا واكتسب وجوده منه. ومل يخلق أي شيء بدونه، وال هو من قد شيء 

 ن حظه . أما مبدئياتلقاء نفسه. فهذا االعتقاد كافن كان مالتجوال يف حقول م
املعرفة بعده فمن كان من حظه فستتبني عليه تلك الكيفية تلقائيا بعد ااهدات. كما 

)، أي أن الذين ٧٠(العنكبوت:  �والَّذين جاهدوا فينا لَنهدينهم سبلَنا�: �يقول اهللا 
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جياهدون يف سبلنا فسوف نريهم بأنفسنا سبلنا اخلاصة اليت ال تدرك مبجرد العقل 
   :ثالثة أقسام إىلوالقياس. ولقد قسم اهللا عالَمه العجيب يف احلقيقة 

ة طسا، وبووغريها يحس باحلواس الظاهرية مثل العيون واآلذان) العامل الظاهر الذي ١(
  األدوات اخلارجية. 

  ) العامل الباطن الذي ميكن إدراكه بالعقل والقياس.٢(
) العامل الباطن جدا، وهو لطيف وغري مدرك وفوق األفكار، وقليلون من يطلعون ٣(

لوصول إليه إال ظنا حمضا. عليه. وهذا العامل غيب حمض، ومل توهب العقولُ أي قدرة ل
ويتم االطالع على هذا العامل بالكشف والوحي واإلهلام فقط ال بوسيلة أخرى. وكما 

 ،ني األولَني املذكورين آنفامـَأن عادة اهللا ثابتة ومتحققة بدهيا أنه الكتشاف العال
 كذلك قد هيأ ذلك الكرمي الوهاب وسيلةً ،وهبت لإلنسان أنواع احلواس والقوى

وتلك الوسيلة هي الوحي واإلهلام والكشف. وهو  ،العامل الثالث أيضا ذلكالكتشاف 
يف أي زمن، بل إن الذين حققوا شروطه ظلوا يتلقونه دوما كليا ال ينقطع وال يتوقف 

وسيتلقونه يف املستقبل أيضا. ومبا أن اإلنسان قد خلق لترقيات غري حمدودة وأن اهللا 
البخل واإلمساك متاما، فبهذا الدليل القوي يعد فكرة جنسةً  منـزه عن عيبتعاىل 

جدا الظن بأن اهللا قد خلق يف قلب اإلنسان رغبةً يف اكتشاف األسرار من كل هذه 
العوامل الثالثة مث حرمه كليا من وسائل الوصول إىل العامل الثالث. فبهذا الدليل يوقن 

ريشيني يؤمنون بأن اإلهلام قد انقطع بعد ال العقالء دوما بضرورة اإلهلام والكشف، وال
األربعة الذين من املستحيل أن يصل خامس إىل الكمال مثلهم يف نظرهم الغريب. بل 

أبواب اإلهلام مفتوحة على الدوام. وال  -بإميام بكون اهللا جوادا وكرميا -يعد العقالء
قيم الذي بالسري عليه بدقة خيصونه بأي والية أو بلد، وإمنا خيصصونه بالصراط املست

ألنه للحصول على شيء جيب العملُ بالقواعد والطرق اليت يمكن  ؛تنال هذه الربكات
إن العقالء ال ينكرون عجائب  ؛احلصول على ذلك الشيء بالتمسك ا. باختصار
الكرمي الذي وهب لإلنسان  اجلوادعامل الكشف، بل ال جيدون بدا من اإلقرار بأن 

اكتشاف مل حيرم اإلنسان من  ،العامل األول يفوالقوى الكتشاف أدىن األمور احلواس 
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العامل الثالث اليت بواسطتها تنشأ العالقة الصادقة  يفاألمور العظيمة والعالية السامية 
وتتحقق املعرفة احلقة واليقينية يف هذا العامل. وتتبني أنوار النجاة  �والكاملة باهللا 

فمن املؤكد أن هذا الطريق أيضا مفتوح مثل  ؛بالذات (الثالث) جبالء يف هذا العامل
، وينالون مثاره. إن بهالطريقني اآلخرين ويتمسك به الصادقون بكل قوة، ويفوزون 

ـَمني اآلخرين مقابله كمثل حبة  عجائب هذا العامل الثالث ال حصر هلا. وإن مثل العال
اد بأن اكتشاف أسرار هذا العامل مقابل الشمس. أما اإلصرار على االعتقخشخاش 

كليا ممكن بقوة العقل، فمثله كمثل إنسان يغمض عينيه ويسعى جاهدا لرؤية املرئيات 
لدرجة أنْ  في للغايةاخلالعامل من عجائب  جدا بواسطة حاسة الشم. بل إن العقل حمتار

العامل نفسه  إدراك هذا السر. ملاذا يتعجب املرء من خلق األرواح؟ ففي هذاال يسعه 
فصاحب  ؛تنكشف على صاحب الكشوف أسرار يعجز العقل متاما عن إدراك كنهها

 اليتب جالكشف أحيانا يتمكن من رؤية شيء بوضوح وجالء رغم حيلولة مئات احلُ
أيضا. يف اليقظة  ال حصر هلا وبعد مئات األميال، بل يسمع صوته أحيانا بإذنه تعاىل

نن واألغرب مأحيانا. ظهر يف الكشف يسمع صوت صاحب الكشف  ذلك أن م
ويف بعض األحيان يتمكن صاحب الكشف من لقاء األرواح املاضية يف عامل الكشف 
املشابه جدا لليقظة. ومعلوم أن لقاء كل روح سعيدة أو شقية ميكن أن يكون على 
 شاكلة كشف القبور. فصاحب الكتاب هذا نفسه صاحب جتربة يف هذا اال. وهذا
األمر يستأصل مسألة التناسخ عند اهلندوس. واألمر األكثر غرابة هو أن صاحب 
الكشف أحيانا يظهر بتركيزه وقوة تأثريه لشخص آخر على بعد مئات األميال بإذنه 
تعاىل يف عامل اليقظة متاما. مع أن وجوده املادي ال يتحرك من مكانه. وكونُ شيء يف 

هذا احملال ممكن الوقوع يف هذا العامل الثالث.  مكانني خمتلفني حمالٌ عقال، لكن
وكذلك يتمكن العارف من رؤية مئات العجائب بأم عينه، ويبدي التعجب 
واالستغراب من هؤالء العميان باطنيا الذين ينكرون عجائب هذا العامل الثالث إنكارا 

لثالث مخسة آالف من عجائب هذا العامل ازهاء قاطعا. فقد الحظ مؤلف هذا الكتاب 
بتجربة ذاتية ووجدا تتحقق يف  فقد شاهدتها ،ومكاشفاته النادرة تقريبا بأم عينه
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كتابا ضخما. فمن هذه العجائب ثبت أمر لشكَّلت  بالتفصيلها كلُّ كتبتلو نفسي. 
أن بعض األمور الكشفية اليت ليس هلا أي أثر يف اخلارج، تتخذ  وهو عجيب جدا

. صحيح أن مؤلف كتاب الفتوحات والفصوص ومعظم اهللا وجودا يف اخلارج بقدرة
املتصوفني اآلخرين قد كتبوا يف مؤلفام كثريا من األحداث اليت جربوها كبار 

لكن ملا كان اخلرب ليس كاملعاينة، لذا مل يكن يتحقق لنا اليقني  ،بأنفسهم يف هذا اال
تية. أتذكر أنين رأيت مبجرد االستماع إىل هذه األحداث كما حصل يل بالتجربة الذا

ذات مرة يف عامل الكشف أين كتبت بيدي بعض األحكام من القضاء والقدر باعتبار 
علما . (أن هذا ما سيقع يف املستقبل، مث عرضتها على اهللا القدير جلّ شأنه ليوقّع عليها

أن يف املكاشفات والرؤى الصاحلة يف أحيان كثرية تتمثّل بعض الصفات اإلهلية 
على سبيل ااز أنه  فيعتقدالية أو اجلاللية لصاحب الكشف على صورة إنسان، اجلم

 وهذا األمر شائع ومتعارف ومعلوم احلقيقة عند ذوي  كاملهو اهللا القادر .القدرة
باختصار، إن تلك الصفة اإلهلية  )اخلربة بعامل الكشف، وال يسع أحدا منهم إنكاره.

فعرضت كتاب  .املطلقالقادر تعاىل  املتخيلة يف الكشف أا اُهللات لقويت ظهراجلمالية 
حاكم،  بصورةالقضاء والقدر على اهللا الذي ليس كمثله شيء، حيث كان متمثالً 

أوالً، مث وقّع على ذلك  جتاهيفغمس قلمه يف احملربة ذات احلرب األمحر ورش احلرب 
ها زالت عين احلالة الكشفية، وفتحت الكتاب مبا تبقى برأس القلم من احلرب. وعند

على ثيايب نديةً. وقد  وقعترأيت قطرات احلرب األمحر فعيين ونظرت إىل ما حويل، 
 من سكان -عبد اهللا هوقعت قطرتان أو ثالث من ذلك احلرب على طربوش شخص امس

حيث كان عندها جالسا بالقرب مين. فذلك احلرب األمحر  -"سنور" بوالية "بتياله"
لذي كان أمرا كشفيا قد جتسد وصار مرئيا. وهناك مكاشفات أخرى عديدة قد ا

غري أن ذكرها يسبب اإلطالة. وثبت من التجارب الشخصية أيضا، أن  ،شاهدا
األمور الكشفية تتخذ بال شك وجودا يف اخلارج بإذنه تعاىل. هذه األمور ال ترسخ يف 

إن الذي يتورط يف غرور العقل وخداعه سيقول  األذهان أبدا بواسطة العقل فقط. بل
فور مساعه هلذه األمور مبنتهى التكرب بأنه حمال حمض وفكرة باطلة. وإن قائلها إما 
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فيبقى حمروما من الوصول إىل مغزى األمر  ،كاذب أو جمنون أو منخدع لسذاجته
مور اليت أدىل لتحقيقه الناقص. لكن املؤسف أنه ال خيطر ببال هؤالء العقالء قط أن األ

آالف العارفني والصادقني بشهادم على صدقها من خالل جتارم الشخصية وال 
ولية إثباا جللسائهم بإذن اهللا، هل هي أمور بسيطة ميكن إبطاهلا ؤيزالون، ويتلقون مس

أي (مبجرد اإلنكار بتحريك اللسان؟ فاحلق أن العقل مل حيقق إدراك العامل العقلي
فدونك عجائب عامل الكشف. وماليني األسرار  )ميكن أن يدركها العقلُاألمور اليت 

اإلهلية خمتفية وراء ستار الغيب اليت مل يقترب منها العقل بعد. فليس يف وسع أي 
الذي حيط على اجلروح  -الذباب الفصلي سبب تولّدفلسفي اإلتيان بدليل عقلي على 

يف موسم األمطار على صورة  -روحة عادةاحلمري والثريان ا ة، ويؤذيالنجسو اخلبيثة
من جسمها يف ثانية واحدة. فهل ينايف  بالعشراتخترج و. وذراريه ديدان حصرا تكون

وذريته خارجة متاما عن  ،الذكر واألنثى يف نوع واحد فقط جيتمع العقل أم ال، أن
ريل") إذا قُطع ا يقال هليتة (الجنسه. وكذلك السحليالوسط  من تيف البنجاب "ك

فإذا  .ويضطرب نفسه يتقلب على  امن جسمه األمامي واخللفي فكلٌّ من اجلزأين
فهذا يستلزم انقسام  ،كانت الروح أيضا نوعا من اجلسم حبسب قول البانديت ديانند

قسمني. أما إذا اعتربنا الروح منـزهة عن اجلسم واملادة واعتربنا  إىلالروح أيضا 
 العقلَ الروح عالقتها باجلسم جمهولة الكيفية وفوق العقل والفهم كما يفوق حدوثُ

أي اعتراض. وهو يستأصل دين البانديت ديانند. وكذلك ى ذلك والفهم، فال يرِد عل
اقص للعقالء ويواجهون الندم املتناهي، تقع اعتراضات كثرية على ما جيود به العقل الن

ويقرون أخريا مبنتهى الذلة واهلوان بأن اإلحاطة بقدرات اهللا العجيبة والغريبة اليت ال 
  حصر هلا ليست يف وسع البشر. 

   . منه"*لكن بعد مواجهة كمال اخلزي واهلوان ،كل ما يفعله العاقل يقدم عليه الغيب أيضا"
   . )ترجم(امل ترمجة بيت فارسي* 
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. ال 	النيب  عائد إىل� من الْعلْمِ ما أُوتيتم�حيث زعم أن اخلطاب يف 
شيئا تعلَّم املدرس احملترم  ليتمطَر هذا الفهم باألحجار. حول وال قوة، فلي

يا صاحيب،  !طلع على كتاب صغري للنحو والصرفامن اللغة العربية أو 
 ؛انظر بفتح العينني قليال من الذين سألوا عن الروح؟ فهم كانوا إخوتك أنت

ح أن الرو وهو اإلسالم. فهم الذين تلقَّوا هذا اجلوابدين أي من منكري 
من عالَم األمر، وأىن لكم أن تدركوا هذه األسرار اإلهلية أيها الكفار؟ فآمنوا 

الروح من �: �اهللا  هأما ما قالو. هاعلومو الروحكيفية لكي تطَّلعوا على 
فهو  -معجبا بفهمهوأثار املدرس احملترم االعتراض عليه فورا  -�أَمرِ ربي
الربوبية اإلهلية ختلق األشياء من العدم على قيقة عظمى. وتفصيلها أن بيان حل

وجهني، ويف كل وجه من اخللق يسمى املخلوق باسمٍ منفصل. فحني خيلق 
فاسم هذا النوع من اخللق يف  ،اهللا شيئا ال يكون له أي وجود من قبل

املصطلح القرآين "أمر"، أما إذا خلق شيئا حبيث يكون له من قبل وجود يف 
رى، فاسم هذا النوع من اخللق "خلق". وملخص الكالم صورة أو هيئة أخ

ما صياغة شيء أ ،من عالَم األمر هو أن خلْق شيء بسيط من العدم احملض
عالَم اخللق. كما قال اهللا يف موضع  فهو منمركَّب يف صورة أو هيئة معينة 

ء بسيطة من ، أي خلْق أشيا�١أَلَا لَه الْخلْق والْأَمر�آخر من القرآن الكرمي: 
. فالبسيط واملركّب �العدم احملض وإظهار املركبات كالمها من فعل اهللا 

كالمها من خلق اهللا. فهل الحظت أيها املدرس، ما أروع هذه احلقيقةَ وما 

                                                           
 ٥٥األعراف:  ١
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يف آية قصرية ويف كلمات معدودة! ومقابل ذلك  �أمساها اليت قد بينها اهللا 
ندمت فهو قليلٌ. ولذلك إذا فكرت يف عقائد الفيدا فمهما خجلت و

قصصت عليك قصة الدرويش الصامت. فلو سكت عن بيان مثل هذه 
 نا الشك يف كفاءتك العلمية كما نشكالشبهات الواهية والسخيفة ملا ساور
اآلن. وأخريا نود أن نقول أيضا بأنه إذا كان املدرس احملترم يظن أن علم 

مل يكن عنده  	يف الفيدا، وأن النيب  الروح مل يرد يف القرآن الكرمي وورد
أي خرب عن كيفية الروح بينما كان الصلحاء األربعة الذين نزل عليهم 
الفيدا مطلعني عليها، فحسم هذه القضية سهلٌ جدا. وهو أن يسمح لنا 

بإعداد كتاب يضم بيان  - بشرط أن يتقدم هو اآلخر للمواجهة - املدرس
 	رفةُ الكاملة للنيب علم الروح الوارد يف القرآن الكرمي والذي تثبت به املع

وكمالُ القرآن الكرمي بذكر اآليات القرآنية ونشره. وعند صدور هذا 
الكتاب منا سيكون من الواجب على املدرس احملترم أن يعد هو اآلخر 
كتابا يضم نصوصا من الفيدا تبني فلسفة الفيدا عن الروح أا غري خملوقة 

دم، وما هي خواصها. وسيكون من وقدمية مثل اهللا ومستقلة عن اهللا منذ الق
وال يقدم فكرة اإلهلامي كتابه  عنالواجب على كل واحد منا أن ال خيرج 

من عنده. بل يبني حصرا ما بينه كتابه اإلهلامي. وأن يسجل النص  خمتلقة
لكي يقدر القراء هل يستنتج ذلك  ،الترمجةاملرجع وبكلماته من كتابه مع 
افق املدرس احملترم على هذه املواجهة ذا الشرط أو من النص أم ال. فإذا و

شخص آخر من علماء اآلريني املتميزين، فأنا أعد أين سوف أقدم مائة 
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سواء أكان املدرس احملترم نفسه أو املنشي  كجائزة، روبية نقدا لذلك الرجل
يف إندرمن املرادآبادي احملترم أو املنشي جيونداس احملترم سكرتري آريا مساج 

الهور، أو شخص آخر يكون معترفاً بعلمه. وهذا املبلغ (أي مائة روبية) 
عند أي برمهو حمترم مثل  -الطمئنان الفريق اخلصم-  سيودع سلفا أمانةً

أغين هوتري احملترم. نرائن بابو نوبني شندر راي احملترم أو البانديت شيف 
متكَّن من منافسة الفيدا  وسيكون خموال بأنه إذا رأى أن اآلري يف احلقيقة قد

مع القرآن الكرمي أن يسلِّم املبلغ املذكور لذلك اآلري مباشرة دون إذن مين. 
أما إذا لزم املدرس احملترم وإخوته اآلخرون العلماء الصمت بعد قراءة هذا 
املوضوع، ومل يرغِّبوين يف إعداد مثل هذا الكتاب بوعد املنافسة، فليعلم 

وام كلها كالم فارغ. وأم ال يريدون السلوك على مجيع القراء أن أص
دروب الصادقني. إنْ هذا إال طريق األوغاد أن يسيئوا أوال إىل كالم اهللا 
املقدس ونبيه الكامل ويتفوهوا حبقهما كلمات بذيئة، وعندما يبارزون 

ل فليتأم ملنافسة الفيدا بالقرآن الكرمي يلزمون الصمت كأم غادروا العامل.
أننا يف حالة  أكثر وضوحا مناألمر  يف ما الذي ميكن أن يكون :القراء

روبية نقدا أما يف حالة الغلبة فال نسأل أي شيء  ١٠٠املغلوبية نعد بإعطاء 
وإمنا نتوقع أن تتخذ أي روح طريق احلق نادمة على طريق الضالل. اآلن 

ترم أو أحد إخوته سوف ننتظر مىت يتقدم مبثل هذا الطلب الله مرليدهر احمل
اآلريني احلائزين على مكانة علمية متميزة يف قومهم. لكي يسود وجه كل 

  كاذب. 
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أي  ؛: وكذلك مل يفهم اإلسالم كيفية املادة ومل يعرف العاملَ املاديقوله
فجميع مسائل  ،ما هي األرض والشمس والقمر وغريمها من الكواكب

  ودوراا وجاذبيتها.  اإلسالم تعارض حقيقة الكرة األرضية
: إنك على خطأ متاما يف فكرتك املتضاربة هذه أيضا. وإن قولك أقول

هذا كذب حمض وافتراء أو مقتضى اجلهل أو وليد عدم العلم، حبيث تزعم 
هذه املزاعم حبق تعليم القرآن الكرمي. بل كما ذُكرت يف القرآن الكرمي 

األرواح وكيفيتها على وجه خواص ورد يف القرآن  كذلكاقعي، وو حق
الكرمي ذكر األشياء املادية مثل األرض والسماء والقمر وغريها على وجه 
صحيح وواقعي أيضا، وتوجد فيه أمسى وأعمق أسرار الطبيعة واهليئة والطب 
ولطائف أخرى للفلسفة اليت مل يسبق إليها عقلُ أي حكيم أو فيلسوف. 

جل يف كتاب واحد املسائلَ من كال وإذا أردت اختبار ذلك فيمكن أن نس
بعد استخراجها  ، وذلكأي علم الروح ومسائل علم األشياء املادية ،النوعني

من القرآن الكرمي والفيدا، استجابة لطلبك كما وعدنا بذلك يف قول سابق، 
حبسب الشرط املذكور  بقصد مقارنة الفيدا مع القرآن الكرمي. لكن ذلك

جيب أن  القرآن الكرمي يف بياننا، كذلك عنخنرج أي كما جيب أن ال  ؛آنفا
أنت أيضا. واعلم أن أقوالك كلها سخيفة وادعاء  مثل ذلك مقابلنا تنجز

حمض. أما الفيدا فلم يستطع أن مييز اخلالق من املخلوق، فأىن له بيانُ احلقائق 
األخرى! الحظوا دعوى التناسخ للفيدا فقط، أي مسألة الوالدات املتعددة 

ختلفة، كم هي تنايف الطبيعة والطب واهليئة. فالذين يرتكبون أشنع امل
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الذنوب واملعاصي فهم حبسب بيان الفيدا يصريون ديدانا وحشرات يف 
الوالدة التالية، وال حيظى بوالدة اإلنسان إال من كانت ذنوبه خفيفة نوعا 

ا للزم ما. فاآلن ميكن أن يتأمل الباحث العاقل أنه لو كان هذا األمر صحيح
أن يكون ظهور الديدان بكثرة تابعا لكثرة الذنوب دوما، مع أن هذا األمر 
باطل بداهة، ألنه يالحظ قانون اهللا يف الطبيعة بوضوح أن أغلبية الديدان 
والضفادع واحليوانات الطائرة الصغرية واحلشرات األخرى تتولد يف موسم 

س يكثرون الذنوب يف األمطار. فهل نظرا إىل ذلك ميكن أن يقال إن النا
موسم األمطار فحسب، وال يرتكبوا يف أيام أخرى قط. فانظروا كم تنايف 
هذه العقيدة علم الطبيعة. وكذلك قد ثبت من حبوث كتب مجيع األطباء يف 

كان أم  ذكراأغلب احلاالت أن باختالط نطفتي الرجل واملرأة يولد املولود 
الفيدا تتسبب نطفة املرأة يف احلمل وأن  . بينما يقول ديانند بأنه حبسبأنثى

كالندى وبتناوهلا من قبل املرأة يستقر لديها  النباتالروح تسقط على 
احلملُ. الحظوا كم تنايف هذه املسألة مسائل الطب! وكذلك قد ورد يف 

بل قد ولد نفسه من  ريشيني،الفيدا أن "إندر" كان سببا حلمل ابنة أحد ال
ولدوا عن طريق اُألذن  الريشينيفكم أيضا أن بعض بطنها. وقد كتب أسال

وبعضهم عن طريق الفم وبعضهم من بطن حيوان آخر. وكذلك ينسب 
كذّبته البحوث اليت للقمر والشمس، و الكثرية فيداكم مثل هذه اخلواص

احلديثة املعاصرة بكمال اإلثبات البديهي. وإذا أردنا اقتباس هذا املوضوع 
اآلن واألمور اليت تنايف املسائل الثابتة للطبيعة والطب واهليئة من الفيدا أمامنا 



��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������א���������ن�א� �١٤٥�

فسوف يصبح هذا الكتاب ضخما جدا. لذا نؤجل  ،اليت يزخر ا الفيدا
تسجيل هذه األمور كلها حاليا ونسجلها يف الكتاب املستقل الذي وعدنا 

  بتأليفه حبسب الشروط املذكورة آنفا. 
ومىت  ،ن كنه القمر وغريه من األجرام: إىل اليوم مل يعرف املسلموقوله

  يطلع ومىت يغرب، حىت مبناسبة العيد يشكّون يف أي يوم يطلع اهلالل. 
أيها املدرس : من الغنيمة أنكم أدركتم جيدا حقيقة القمر وغريه! أقول

األمور السخيفة اليت ال أصل هلا. هذه ، ال أعرف ماذا تقصد من مثل احملترم
هذا االنتقاد أنه يوجد يف العامة من املسلمني من ال  إذا كنت دف من مثل

يعرفون شيئا عن علوم الطبيعة واهليئة فأقول: يف أي أمة ال يوجد أمثال 
هؤالء العامة؟ بل احلقيقة أن التوهم والسذاجة وعبادة العجائب قد ختمت 
على العامة من اهلندوس. فقد نشر خرب يف اجلرائد مؤخرا أن أحد اهلندوس 

أنت اإلهلة : ما أعظم شأنك،  رأى القطار سجد له مطأطئا رأسه، وقالحني
األم. فهل ميكن أن نقول حبق هؤالء إم مشُّوا رائحة علوم الطبيعة 

أليس أصحاب هذه األفكار قريبني من احليوانات؟  :والفلسفة؟ فقل يل أنت
رض فهل ميكن أن نقول بأن الذين يعبدون الشمس والقمر ومجيع عناصر األ

بل األحجار واألعشاب ملمون ذه الفلسفة احلقة القائلة بأن هذه األشياء 
فال هي تنفع أحدا وال  ،سيطرة قدرة الصانع القادر وحتتكلها خملوقة 

وكذلك ال إملام للخواص من السادة اآلريني يف كل مكان بعلوم  ؟تضره
الفلسفة، وهم غافلون عنها ائيا دعك عن العامة منهم. فانظروا إىل فلسفة 
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كانت مبوجب  - اليت هي حيوان - فمن ناحية تقول بأن البقرة ؛اآلريني
ة، أي كانت سيدة برمهني ،مسألة التناسخ من قوم برامهن يف زمن من املاضي

وعقابا على عمل خبيث وهو عند البعض ارتكاب الزنا قد ولدت يف صورة 
البقرة. مث انظروا كم حتوز املرأة الفاسقة ارمة نفسها من التعظيم والتكرمي 

بها. وإن عظمتها قد سم سينجون بإمساك ذنا لدرجةعند اهلندوس كأ لِّم 
. فبعض اهلندوس حىت مدعاةً للثواب إليها ذنبا بل أساءعد قتلُ إنسان ال ي أنْ

يف العصر الراهن يقومون مبثل هذه التصرفات السخيفة تباهيا. فقتلُ 
عددا من القصابني يف أمرتسر مبنتهى القسوة حادث معاصر مل  "ات"الكوك

ت متض عليه مدة طويلة، أما يف عهد حكومة السيخ يف البنجاب اليت بدأ
فكانت حتدث مثل هذه الوقائع بأمر من  ،خالل مخسني عاما املاضية وانتهت

ذلك الزمن وأقوال املطلعني  يفاحلكام بكل نشاط ومحاس. فمن الكتابات 
أنه نتيجة تعرض هذا احليوان جلرحٍ  ، وهياملؤيدة هلا نطَّلع على القضية املؤملة

بااعة قد مت قتلُ أكثر من  ذبحها من قبل أحد املصابنيباملصادفة أو نتيجة 
يف زمن السيخ مبنتهى القسوة ماكن واألوقات ربعة آالف مسلم يف شىت األأ

وبأساليب ظاملة جدا وإحراقُهم وإعدامهم. وظلت مثل هذه العمليات 
تأييدا هلذا  الظامل اجلائرة جدا تصدر من اهلندوس دوما يف هذا العهد السيخي

غضب املنعم احليوان النحس. حىت سمعت استغاثة املظلومني عند اهللا وثار 
يف عنان احلكومة  منهم ولألبد فسلب امحاوعلى هذا احليوان  �احلقيقي 

يتمتعون  -كغيث الرمحة - متحضر بقومٍ من بعيد كل مكان وزمان. وجاء
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بالقدرات على التمييز بني اإلنسان واحليوان، والذين كانوا يتمتعون جبدارة 
بقيام حكومة وملخلوقات. بتربية الرعية وتسيري نظام احلكم وإكرام أشرف ا

أولئك القوم الفاحتني واجلديرين بالشكر يف البنجاب (أي احلكومة 
مجيع املسلمني من هذا العذاب الذي كانوا يواجهونه منذ  ، ختلَّصالربيطانية)

مدة طويلة على أيدي اهلندوس والسيخ كبين إسرائيل، ودماء آالف املسلمني 
الظامل عقابا على اإلساءة إىل هذا احليوان.  الشرفاء اليت أريقت يف هذا العهد

فامحرت األرض أخريا من  ،وكذلك مل يبق أي أثر ألولئك الزعماء الظاملني
دمائهم أيضا. أما الغضب اإلهلي الذي حل بالبقرة أيضا وحيل ا إىل اآلن 

يتأذى منهم قلب  حىتما  قوما خزيال ي �ولألبد فغين عن البيان. "إن اهللا 
  .١حد من أهل احلق"أ

فاعلموا اآلن: من أي أنواع الفلسفة تفضيلُكم حيوانا غري عاقل على 
اإلنسان وعدكم إياه نفسه صورة مشوهة المرأة فاسقة سابقا مث تكرميكم هلا 

تستعدون لسفك دماء آالف الناس نتيجة إصابتها جبرح  أنكم لدرجة
طفيف؟ فإذا حبثتم فلن جتدوا يف أي أمة يف العامل كله احلماس اهلمجي من 
أجل حيوان كما يوجد يف اهلندوس من أجل البقرة. فقد سمع بعض الربمهن 

لكن الربميشور  ،املتعصبني يقولون إن ذنب البقرة يف احلقيقة كان خفيفا
وعد الربميشور  فعل الستر هذاحلكمة ما. فقد يكون عقابا شديدا  عاقبها

 .أي برمهنية ،ظاملا ناجتا عن كون البقرة يف زعمهم انون يف احلقيقة أختهم
                                                           

 )املترجم( .ترمجة بيت فارسي ١
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عدة أنواع الذنوب. فإذا من حبسب الفيدا شعب خمتار قد أُعفُوا  والربمهن
منومسرت  فقد ورد يف كتاب ،ربمهنالحبق  مسيئةأي "شودر" كلمة  نطق

من اهلندوس غري الربمهن مل   لسانه. وإذا كان أحد ثقببأن عقوبته أن ي
فإن كتبهم الدينية تأمره بأن يرسل زوجته إىل برمهن ليضاجعها  ،ينجب

 "الشاسترات" تعاليم حقا غريبا جعلتها ٣٢فتحمل. وكذلك هناك قرابة 
ا. فال خيفى ذلك كما تحدد األراضي ألصحابالربمهن بالتفصيل خاصةً 

على قراء "منوشاستر" والكتب الدينية األخرى للهندوس. كما يدعي 
الربمهن أن كل هذه األمور مأخوذة من الفيدا وهي واردة يف الفيدا. أما بابا 

أي  ،"إيشر كرت" كالفيدا ١احملترم فيعد مجيع برانات وشاسترات نانك
ربانات الالفيدا ون ما تعريبه "إ كالم اهللا، كما كتب يف غرنتهـ

فالذين قد انضموا إىل آريا مساج من السيخ  "شاسترات كلها كالم اهللا.الو
فقد وجب عليهم أن يعملوا  ،بطول مترين لمماوقد وضعوا على رؤوسهم 

ملا  ؛هلم فيعدوا مجيع الربانات كالم اهللا. باختصار" نانك املرشد "باوابقول 
نومسرت املاحلقوق حبسب تلك وربمهن حائزين على هذا الشرف الكان 

والربانات، فقد قام برميشور اهلندوس يف احلقيقة بعمل سخيف؛ إذ قد 
ذه العقوبة القاسية. واحلقيقة أن هذه على ذنب صغري عاقب برمهنية 

العقوبة القاسية تلصق بعدل الربميشور وصمةَ عار إذ قد عاقب عقوبة 
ينة فسلَّمها كاألسارى ألناس شديدة وقاسية حبيث مسخ صورة برمهنية مسك

                                                           
  وهي جمموعات شىت الكتب الدينية اهلندوسية. (املترجم)  ١
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اآلخر مغرضني وقساة القلوب. فأحدهم يشرب حليبها تاركا ولدها جائعا و
همه جلده ها وعظامها ويا ليل غرييضع النري على رقاب أوالدها ويضر

يظلمها البعض بطريقة  ؛األثقال جيرحها. باختصار بتحميلها ار، وأحدهم
واآلخر بطريقة أخرى حىت إن اآلريني أنفسهم ال يرمحوا، ويشتغلون يف 

شىت أنواع القسوة  حبقهاوميارسون  ،جتارا كالعبيد، ويسجنوا لألبد
نعام األ. فلو قارن أحد األوضاع البئيسة اليت تعيشها البقرة مع مقيدة

يف احلقيقة جبالء أن  لَتبين لهت البحر الغابة أو الطيور أو حيواناوحيوانات 
الربميشور قد عاقب البقرة معاقبة قاسية جدا. وإن قلتم إن الربميشور عاقبها 
بعقوبة قاسية حىت تكون عربة وال ترتكب أي برمهنية مثل هذه الفعلة 

ألنه لو كان الربميشور يقصد ذلك  ،النكراء.. فهذا اجلواب أيضا سخيف
ناطقا كاإلنسان لكي تذهب إىل بيوت الربمهن وتنصح  لوهب للبقرة لسانا

إذا ارتكبنت هذا الفعل انظرن إىل حايل البئيس وأخواا قائلة: يا أخوايت، 
إذا  ،هلذا العقاب. أو كان ميكن أن يذكِّر البقرةأيضا فسوف تتعرضن 

رتكب مرة تتلك املصائب حىت ال  بكل بصورة إنسان يف حياة تالية،ولدت 
عماال سيئة. فلماذا عاقبها الربميشور ذه القسوة ومع ذلك مل أخرى أ

صورة إنسان على بيعطها وال مرة واحدة لسانا ومل يطلعها بعد والدا 
املشاكل واملعاناة اليت مرت ا قبل هذه الوالدة. يبدو أنه مل يتم تدارك اإلمث 

هوال قد الذي من أجله كانت والدة البقرة، بل بسبب كون هذا اإلمث جم
البقرات يف من اليني عشرات املانتشرت  أنتقدم نسل هذا احليوان لدرجة 
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األرض. فلو مل تصدر هذه الفوضى من الربميشور ملا حتقق هذا التقدم اهلائل 
هلذا احليوان الشقي. بل كان ينبغي أن ال يبقى أي أثر للبقر على سطح 

حد من هذه الوالدة األرض. لكن حىت اآلن خيطر بالبال اقتراح رائع لل
النحسة، فيمكن أن تتخلص هذه الربمهنية اجلديرة بالرحم من هذه الوالدة 
مبحاوالت اآلريني إن وافقوا على ذلك، وهو أن تجمع البقرات والثريان 

هذا العامل. بعد  يفبتدبري معني تقتل كلها من البنجاب واهلند يف مكان مث 
عقاب أي برمهنية ذه العقوبة  ذلك إذا جتاسر برميشور اهلندوس على

تحضر بشرط أن ال  وذلك ولني عن ذلك.ؤالقاسية فنحن سنكون مس
من جديد من بلد آخر إلبقاء النسل. ألنه لو فعل ذلك  البقرات والثريان

اآلريون لكان املعىن أم أنفسهم يريدون أن ال يتخلص الربمهن أبدا من هذه 
  زودناكم بوصفَة، لكم اخليار يف العمل ا.  قد  ؛الوالدة املنحوسة. باختصار

إىل أي نوع من تدبروا اآلريون العقالء قليال وي ياآلن ينبغي أن يستحي
 هم فلسفةُ فيداهم؟ فهل هذه هي معرفة الفيدا أن يعداألفكار اجلنونية أوصلت
حيوانا امرأةً فاسقة أوال بال دليل أو حجة مث يرغِّب يف شرب حليب احليوان 

خلبيث الشقي نفسه؟ أيها اإلخوة اآلريون، وهبكم اهللا الفهم والرشد. ا
عليكم أن تتأملوا قليال بعيدا عن الغيظ والغضب وتردوا بالرد العلمي على 
االعتراض العلمي؛ فإذا كانت البقرة يف احلقيقة امرأة شقية معاقَبة فألي 

شمئزوا من رؤية بل عليكم أن ت !سبب تعترب مباركةً وجديرة بالتعظيم؟ كال
وجيب أن ختافوها وتتذمروا منها من بعيد، ال أن تتوجهوا إىل  ،شكلها
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زيارا كل صباح باعتبارها مباركة. وعند املوت تقدم نفسها نذرا للربمهن. 
وإذا تعرضت باملصادفة جلرح بسيط جدا على يد إنسان، فال ينبغي أن 

لسفة فيداكم؟ أهذا ما يسمى حىت متزقوه إربا. أهذه هي فعلى ذلك تصربوا 
معرفة الفيدا؟ أفبهذه املشيخة اعترضت على العامة من املسلمني أم ال 

هل معرفة قانون  :يعرفون كيفية الشمس والقمر؟ فقل يل باهللا عليك إميانا
تم بشرف  اإلنصاف وفهمه أوىل أم الشمس والقمر؟ إن مسائل فيداكم مل

أي حرف من  إنسان وحيوان ومل تعلّمكم الفرق بني الربميشور ومل متيز
حيثما نظرمت وجدمت إجحافا وجورا، وحيثما أجلتم النظر فقانون اإلنصاف. 

كون اهللا خالقا ورحيما وكرميا مث  الفيدا الحظتم عبادة غري احلق. فأوال أنكر
وعد  ريشينيحرم عباده من النجاة األبدية، وحصر اإلهلام عبثا يف أربعة 

ب اإلهلامي حقا ثابتا ألهل اهلند. ووصفت السنسكريتية لغة نزول الكتا
خاصة بالربميشور، ورفَض لألبد أن يرتقي مجيع ااهدين والعابدين إىل 

ت عليهم الفيدا تنزل على شاكلة الريشيني الذيندرجة امللهم والعارف باهللا 
مهما أخلصوا العبادة والعبودية هللا. فهل هذه األمور صدرت  وذلك ،األربع

من قانون العدل؟ فهل ميكن أن يعد منـزل هذه التعاليم منصفا وعادال؟ 
فهل ينسجم عند أي عاقل مع شأن الكرم اإلهلي أن جيعل النبوة وتلقّي 

ده من اهلند فقط؟ وحيرم منه لألبد سائر عبا ريشينياإلهلام حكرا على أربعة 
املقيمني يف بالده العامرة والواسعة. كيف نتوقع حقائق أخرى من الكتاب 
الذي علّم قانون العدل هذا؟ فاهلدف احلقيقي من معرفة الشمس والقمر 
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وسائرِ األجرام واألجسام يف نظر مجيع العارفني أن يؤدي التدبر يف هذه 
أنكر كونَ اهللا  املصنوعات إىل التفكري يف الصانع احلقيقي. أما الدين الذي

صانعا كامال فماذا يستفيد أحد أتباعه إذا نال نصيبا من علوم الطبيعة واهليئة 
استخدم مجيع  إذيضم الربكات  وحده وغريمها من العلوم. إمنا القرآن الكرمي

هذه العلوم من الطبيعة والطب واهليئة وغريها ملعرفة اهللا. فاحلقيقة أن هذه 
   تنفع اآلريني الذين رفضوا أن يكون اهللا خالقا. العلوم نافعة للمسلمني وال

إننا إىل اآلن قارنا بني  صلب املوضوعاآلن نقول مرة أخرى عودا إىل 
األفكار العلمية لعامة املسلمني وعامة اهلندوس ردا على قول املدرس 
مرليدهر احملترم. أما إذا كان يقصد من انتقاده أن املسلمني عموما ال نصيب 

ن علوم الطبيعة واهليئة وأن كل هذه العلوم إرث للهندوس فقط، هلم م
فسوف تعرض هذه اإلثارةُ املدرس خلجل أكثر. فأهل اإلسالم قوم رغِّبوا يف 
عدة مواضع من القرآن الكرمي يف أن ميارسوا التفكر والتأمل ويسعوا 

قد لالطالع على مجيع عجائب الصنعة اليت تزخر ا السماوات واألرض. ف
يذْكُرونَ اللَّه قياما �يف القرآن الكرمي يف وصف املؤمنني:  �قال اهللا 

وقُعودا وعلَى جنوبِهِم ويتفَكَّرونَ في خلْقِ السماوات والْأَرضِ ربنا ما 
يتفكرون يف عجائب خلق السماوات  فاملؤمنون، ...�١خلَقْت هذَا باطلًا

وعندما تنكشف عليهم لطائف الصنع اإلهلي يقولون ... أي  واألرض، ..
أن املؤمنني املتميزين ال يقصدون من معرفة الصنع وتلقِّي علم اهليئة كعبدة 

                                                           
     ١٩٢آل عمران:  ١
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الدنيا أن يكتفوا مثال مبعرفة هيئة األرض وقطرها وكيفية جاذبيتها وعالقاا 
إميام بعد  بل يتنبهون إىل الصانع ويقوون !بالشمس والقمر والنجوم. كال

يؤتي �معرفة كمال الصنعة واكتشاف خواصها. مث يقول يف آية آخرى: 
، فاملالحظ �١الْحكْمةَ من يشاُء ومن يؤت الْحكْمةَ فَقَد أُوتي خيرا كَثريا

كم حتثّ هذه اآليات املسلمني على تلقّي العلم واحلكمة، كما ورد يف 
طلب العلم فريضة على كل مسلم أيضا " النبوي الشريفاحلديث 
لتيسري أحكام الدين وتسهيلها قد  �"، غري أنه من احلق أن اهللا ومسلمة

، ومل يعرضهم عبثا لألمور الدقيقة بالطريق القومي والسديدأخرب الناس 
 مطلقاواملعقدة. أي مل يأمرهم مثال خبصوص بدء الصيام أن ال يثقوا بالرؤية 

ا العيون ما مل يتأكدوا من قواعد النجوم الظنية أن الشهر وينبغي أن يغمضو
. فالواضح أن الطلب من الناس أن يتمسكوا دوما ٣٠يوما أو  ٢٩

دون مربر وتكليفا ال يطاق. كما من  إزعاجايعد  باحلركات الدقيقة للنجوم
البني الواضح أن يف مثل هذه احلسابات حتدث أخطاء دوما. فاألمر البسيط 
واملناسب لفهم العامة أن ال يبقى الناس حمتاجني إىل املنجمني وعلماء اهليئة، 
فليجعلوا مدار معرفة طلوع القمر على رؤيتهم. وإمنا جيب أن يراعوا علميا 

وا الثالثني. كما ينبغي أن تتذكروا أن الرؤية تفوق القياسات أن ال يتجاوز
الرياضية عند العقل، إذ أن فالسفة أوروبا أيضا حني وجدوا الرؤية أكثر ثقة 
فبربكة هذه الفكرة الطيبة متكنوا بتأييد القوة الباصرة من ابتكار أنواع 

                                                           
 ٢٧٠البقرة:  ١
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خالل أيام  اآلالت مثل املنظار واهر. وبواسطة الرؤية فقط قد اكتشفوا
قليلة احلقائق حول األجرام العلوية والسفلية اليت مل يكتشفها اهلندوس 
املساكني خالل آالف السنني بقياسام وتقديرام. أفرأيت كم تضم الرؤية 

يف الرؤية. فتأملْ  �من الربكات! فلتأسيس نيل هذه الربكات رغّب اهللا 
دوا الرؤية كاهلندوس شيئا ع قد قليال لترى أنه لو كان أهل أوروبا أيضا

لوس يف باجلاليت كُتبت  قياسية،باطال غري نافع، واعتمدوا على احلسابات ال
احلديثة اجلديدة وملا متكنوا من اكتشاف هذه املعلومات  ،احلجرات املظلمة

عن القمر والشمس والنجوم اجلديدة. نكتب هنا مكررا أن انظروا بفتح 
الربكات وكم من نتائج رائعة تظهر منها يف  العيون كم تزخر الرؤية بأنواع

  اية املطاف!
باإلضافة إىل ذلك فإن الفكرة بأن املسلمني ال حظ هلم من حتصيل علوم 

 يحبيث ينبغي أن يستحي ،الطبيعة واهليئة ائيا منذ األزل، ناجتةٌ عن التعصب
القضية  لأن أطي يلفال حاجة  أناويندم كثريا إذا حتلى باإلنصاف قليال. أما 

كتفي بكتابة بضعة أسطر فقط كَتبها أالفضائل العلمية للمسلمني، بل  ألثبت
"أيف جون ديفون بورت" احملترم يف كتابه الذي ترجم ومسي بـ "مؤيد 

  اإلسالم" وهي: 
  من كتاب جون بورت  ٩٨-٩٢عبارة الصفحة 

أنه قد تقرر يف رأي املؤرخني املوثوق  (Mosheim)"لقد قال موشيم 
اجلهل حىت القرن العاشر. فمن املؤكد  قعرم أن أوروبا كانت غارقة يف 
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أن العرب يف ذلك العصر (أي أهل اإلسالم) قد فتحوا مدارس عدة يف 
إسبانيا وإيطاليا اليت كان آالف الطالب املسيحيني يتلقون فيها علوم 

اليت تلقَّوها  -ن مث كانوا يروجون هذه العلوم، ومطبالعربية والفارسية وال
يف املدارس املسيحية. جيب أن نقر بأن مجيع أنواع  - يف املدارس اإلسالمية

العلوم مثل الطب والطبيعة والفلسفة والرياضيات اليت بدأت يف القرن 
 للعربكلها يف احلقيقة مت تلقّيها من املدارس الفلسفية ، العاشر يف أوروبا

ملسلمني. وخاصة يعد املسلمون اإلسبان مؤسسي الفلسفة األوروبية. من ا
فقد حقق املسلمون التقدم العلمي أيضا بسرعة كما فتحوا هذه البالد 
بسرعة. فمن إشبيلية إىل أصفهان قد انتشرت علوم العرب بسرعة فائقة. 

العرب رواجا سريعا يف بغداد والكوفة والقاهرة والبصرة طب وقد نال 
وقرطبة وغرناطة وفلنسيا وإشبيلية. احلقيقة أن العرب  واملغرب سوفا

املسلمني قد طوروا مجيع العلوم من جديد ونفخوا احلياة من جديد يف 
علوم اليونان والرومان. ومن القرن التاسع إىل القرن الرابع عشر ظل 
يكسب هذا النور من علوم العرب وأفضاهلم، ونقل أهل أوروبا من ظلمة 

 "عبد الرمحن"هل إىل نور العلم والعقل. فلو مل يفتح اخلليفة الثامن اجل
املدارس واملكتبات يف إسبانيا ملا استفدنا من علوم العرب حتما. ألن 
مدارس بغداد وخبارى والبصرة كانت مشهورة جدا، لكنها كانت بعيدة 

يواجهون مشكلة عويصة للوصول  األوربيني كانواالطالب  أنّجدا لدرجة 
إىل هناك. فلم يكن دين اإلسالم مياال إىل نشر العلوم يف زمن تقدمه 
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بل كان مياال إليها منذ البداية مقارنة باألديان األخرى. لقد قال  ،فحسب
نفسه بأن اإلنسان بال علم كاجلسد بال  (صلى اهللا عليه وسلم) النيب

  روح." 
عليه املدرس  ، وسجلناه ليطلعبنصه ون بورت احملترمكالم جلال اكل هذ

تضمن شهادة حمكمة للمنصفني على أن املسلمني قوم ي واحملترم وزمالؤه. فه
قر أهل أوروبا وي عرفة.حيبون العلم وقد أُودعت فطرتهم وسجيتهم العلم وامل

بأم تالميذهم رغم إحرازهم الفضائل العلمية اهلائلة. مث ينبغي أن تالحظوا 
 ٨٣-٧٢ قد مدح القرآن الكرمي يف الصفحةنفسه  أن األستاذ ديفون بورت

  : من كتابه نفسه بالكلمات التالية
"إن املسلمني يعظِّمون القرآن الكرمي تعظيما مل يالحظ النصارى التكرمي 
مثله إلجنيلهم. مل يرد يف القرآن الكرمي ذكر األحكام الدينية وذيب 

إن القرآن الكرمي احملترم  )Gibbon( "جيبوناألخالق فقط، بل قد قال "
جمموعة القوانني من ي ر الغانجعد ففي القرآن الكرمي احمليط األطلسي إىل .

قوانني مدنية وجنائية ومعامالت. كما حيتوي القرآن الكرمي على مسائل 
جناة الروح واحلقوق العامة واحلقوق الشخصية ونفع اخللق. ومن مجلة 

خر ا املسلمون أمران رائعان جدا: حماسن القرآن الكرمي اليت ينبغي أن يفت
أوال أسلوب البيان الرائع لذكر اهللا الذي يؤثر يف املستمع إليه ويصيبه 
 خبشية. وثانيا تنـزه القرآن الكرمي من مجيع األفكار اليت ميكن أن تعد
معاديةً للتحضر. ومجيع معتقداته من نوع ال يعارض أي منها العقل. لكن 
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ب توجد بكثرة يف كتب اليهود املقدسة. إن اإلسالم املؤسف أن هذه العيو
دين يتفق على مبادئه اجلميع وليس هناك أي أمر يتعذر على الفهم وحيتاج 

  لإلكراه." 
عن القرآن الكرمي، وكذلك بورت  ديفون جوناألستاذ هذا ما قاله 

يتبني  أنه لكتابهمن اجلزء السادس  ٢١٤يف الصفحة  ١كارليل األستاذيقول 
  صادق وزاخر بالصدق. المن قراءة القرآن الكرمي جبالء أنه كالم 

الذين ولدت يف بيوم  -الحظوا اآلن كيف يقر كبار فالسفة أوروبا
علوم الطبيعة واهليئة والذين يعرفون كيفية الشمس والقمر وغريمها من 

مي مادحني بأن مسائل القرآن الكر - األجرام أكثر منكم ويستوعبوا
قرون بوضوح وبنقاء طبعهم بأن مسائل القرآن الكرمي ال معقولة، وكيف ي

تنايف أبدا العلوم العقلية، وليس فيها أي معتقد يفرض قبولُه عنوة. فإذا كان 
أساليب روعة أولئك الذين يعدون عشاق الفلسفة يشهدون جبالء على 

 -ترم أو أحد إخوتكالقرآن الكرمي احلكيمة، وأنكرت أنت أيها املدرس احمل
نتيجة قراءة علوم هؤالء الذين هم معلِّموكم  قليالالذين تفتحت عيونكم 

فماذا يضر ذلك القرآنَ الكرمي؟ بل  ،فضائلَ القرآن الكرمي -وأساتذتكم
احلق أنه لو أنكر مجيع املعرضني من آسيا وأوروبا كلهم فضائلَ القرآن 

شمس مشس يف كل حال سواء أقر الكرمي ملا كان هناك أي ضرر له. فال
جديرون باملدح بضوئها أحد أم ال. أما العلماء واألفاضل من أوروبا فهم 

                                                           
١  Thomas Carlyle(املترجم) .  
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بتأليف عشرات الكتب. وينشأ حب ملا أدلوا بالشهادة احلقة للقرآن الكرمي 
اإلسالم رويدا رويدا يف قلوب سائر العقالء والفالسفة باستثناء بعض 

ضون الرواتب على عناد اإلسالم. أما أنتم القساوسة املزعومني الذين يتقا
حيث تنتقدون بغري حق وبال  ،فماذا أقول لكم وماذا أكتب وماذا أسجل

مربر بدافع العناد والبخل احملض. ومثلكم يف هذه االعتراضات يف احلقيقة 
، وال بتقطيع الشعركمثل شخص جيهل علم القوايف والعروض وال إملام له 

وهو عدمي العلم متاما بتصحيح األوزان  ، والكلماتعلم له بربط املعاين
ا، مث  يف اللغة حافاتومعرفة الزبل هو حمروم مطلقا من معرفة اللغة أيض

والفردوسي  يدعي بأن السعدي واحلافظ الشريازي وظهري والفارايب
وغريهم من الشعراء املشهورين كانوا عدميي  والسنائيوالطوسي وأنوري 

 مه وكانوا حمرومني مطلقا. وحيتجني بفن نظم الشعر وفهاملعرفة وغري ملم
  على ذلك بأنه مل يفهم كالمهم! فهذا هو حالُكم رمحكم اهللا!

ل فع: إن الذين يدركون حقيقة الروح واملادة يعرفون جيدا أن هذا القوله
 ،بكلمات كاذبة وحقرية ،رزا احملترم "تركيبا" فقطالطبعي الذي يسميه امل

عامل الغيب والشهادة  ال يقدر عليه غري أنْ لَعمل عظيم وجبار لدرجة
مائة ألف صانع أن يعلم كيف أحد من واحلكيم الكامل، وليس يف وسع 

صنع حىت أصغر جزء منه دع عنك صنعه بكامله. إذا كان هذا العمل حقريا 
أو  ،سميه املرزا احملترم جمرد تركيب، فعلى املرزا احملترمهلذه الدرجة إذ ي

 ،شخصٍ آخر يدعي نفسه مثل ذلك أو كان يعده املرزا احملترم قويا يف رأيه
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فقط ناهيك عن صنع أشياء عمالقة  حبة دخنأن يصنع حبة قمح أو 
  أو يشرح لنا شيئا من مبادئ صنعها وتركيبها.  ،كالسيارات مثال

يها املدرس، إىل أين انسللت، ليتك فهمت سؤايل أوال : وحيك أأقول
بإمعان النظر فيه. لقد ختم عليك فهم احلديث. فمىت ويف أي وقت قلت 
لك إن أحدا آخر أيضا يقدر على أي صناعة مثل اهللا القدير، أو ميكن أن 

؟ إمنا هذا املعتقد لكم أنتم واعترضت عليه، �يشابه أي صنع من أعماله 
واليت  ،تقولون بأن مجيع الصناعات اليت تظهر من عالَم الغيب أي أنتم

ينسبها العقالء إىل الصانع الكامل والقادر احلكيم واحلي القيوم باعتبارها 
على حد زعمكم تلك أعمال الصنعة  كلمتعذرة على أي ناقص، مل تصدر 

ية من يد اهللا اخلالق الكامل والقادر وإمنا هو قام بالتركيب فقط، أما بق
اخلواص العجيبة اليت توجد يف األرواح أنواع أعمال احلكمة والصناعة و

منذ القدم ومن تلقاء نفسها وليس هلا أي  ،حبسب زعمكم ،واألجسام فهي
موجد وخالق، وال هي حباجة إىل أي خالق. وكنت اعترضت على 
عقيدتكم هذه ولذلك طلبت منك الرد، أي ما دمتم آمنتم بأن وجود 

وهي إمجاال حتتوي  ،اليت توجد فيها الصناعات العجيبة واخلواص - األرواح
من تلقاء نفسها دون أي خالق، فلماذا مست  - على عجائب العامل كله

أدىن درجة.  احلاجة إىل وجود الربميشور رد التركيب الذي هو فعلٌ
هل كان من املناسب أن تكتب ردا على ذلك ما كتبت؟ أنا  :فتأمل

أنه ال أحد يقدر بأستغرب أنك ألي هدف وأي قصد أثرت هذا النقاش 
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دون الربميشور. فأنا أسألك أنه إذا كان  الدخنعلى خلق حبة من القمح أو 
، فهل يقدر هذا دخنأحد من الناس عاجزا عن خلق حبة من القمح أو ال

القيام بأعمال احلكمة والصنعة اليت توجد يف األرواح؟ فما  الرجل نفسه على
دام أحد من الناس ال يقدر على منافسة األرواح أو األجسام يف أعمال 

تستدل من تأليف و- عجائب احلكمة وغرائب الصنعة اليت توجد فيها 
على وجود صانع  ،األجسام أي تركيب اهللا لكون هذا العمل عدمي النظري

ضرورةَ  ستدل من الدليل نفسه أي من تأليف األجسامهذا الفعل، وت
فال بد لك من أن تسلِّم بوجه أوىل حبق األرواح أيضا أن هناك  -ؤلفامل

ذلك ألن الشيئني إذا كانا على صورة واحدة  ؛أيضا حاجة إىل موجدها
وإال سيتحتم  ،وشكل واحد فال بد من إطالق األحكام نفسها على كليهما

ح، مث إذا قبلت يف موضع أن هذه األعمال بال شك عدمية الترجيح بال مرج
النظري وتفوق قدرة البشر، ومع ذلك هي من تلقاء نفسها وال حتتاج إىل 
برميشور لصنعها، فأىن لك أن تقول يف موضع آخر حبق األعمال من النوع 
والشكل نفسه إا حباجة إىل الربميشور دومنا سبب؟ فالواضح أنه إذا كانت 

جيوز  فالحاجة لربميشور فستكون يف األعمال من كال النوعني. وإال  هناك
التسليم باحلاجة يف أحد النوعني من األعمال. فما هذا التعنت وما هذا 
املنطق حبيث تدعي خبصوص تأليف األجسام أن ما ظهر من اهللا من تأليف 

من  األجسام هو عدمي النظري وال يقدر اإلنسان على صنع مثله، ولذا تثبت
هذا التأليف ضرورةُ املؤلف، لكنه حني يقال لك بأن عجائب القدرة املودعة 
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يف األرواح هي األخرى عدمية النظري وتفوق القوى البشرية فإنك تعرض 
عندما  إذ؟ ضحكأحد على فهمك هذا أو يبكي عن ذلك. فهل ينبغي أن ي

ليس من  اأحدمه تعدتنظر إىل شيئني يستحقان أمرا واحدا على حد سواء، 
تنسبه  ،الربميشور، والشيء الثاين الذي هو أدىن درجة وعملٌ مؤقت خلْق

 إىل الربميشور. لكنه لن حيدث ولن يؤيد أي نوع من احلجة مطلبك هذا أنّ
نصف اجلسم من العامل كله يكون من تلقاء نفسه ويكون النصف اآلخر 

ركيب أمر بسيط وأدىن حمتاجا إىل الربميشور. أما ما قلت آنفا إن عملية الت
أي ميزة جديدة. بل تظهر  تنشأدرجة وإمنا كتبته ألنه مبجرد التركيب ال 

وتتجلى ميزات األرواح واألجسام نفسها اليت كانت كامنة يف األرواح 
واألجسام سلفا. فمثله كمثل الصورة اليت حني توضع وراء زجاج نقي فإن 

عة، فليس صحيحا أن وضع مالمح تلك الصورة تظهر مبنتهى النقاء والرو
الصورة وراء الزجاج يخلق فيها مالمح إضافية من عنده مل تكن فيها من 

قد  قبل. كال بل املالمح اليت كانت موجودة سلفا يف تلك الصورة وكانت
إذا مل  وهنا أقول:الرسام فإمنا الزجاج جيليها نفسها ويوضحها.  رمست بيد

ة االجنذاب إىل االتصال، اليت بسببها تكن يف أجزاء األجسام الصغرية ميز
ليس خالق األشياء  الذي برميشوركما الذي كان بوسع ف ،تعيش معا

اليت هي من عند نفسها على  - وخواصها؟ فلو مل تكن أجزاء دقيقة للشمس
مبيزة اإلضاءة، فكيف كان ميكن لربميشور أن  ذاتيا تتميز -حد زعمكم

إذا  �أي الشمس؟ فليكن معلوما أن اهللا  ،مجيمعها ليصنع منها النير األعظ
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أي مل خيلق مجيع األشياء ومزاياها من  ،مل يكن يتمتع بالقدرة على اخللق
مبجرد ابتكار بعض  ،فإن توظيف اخلواص املوجودة سلفا ،العدم احملض

ليس عمال عظيما. فالصناع من الناس أيضا يبتكرون أنواع  ،التراكيب
، وإمنا الفرق أن الذي عنده علم ١علمهم باخلواصالتراكيب والصناعات من 

                                                           
اطلع العقالء إىل اآلن على خواص األرواح وخواص األجسام واألوضاع  قدحاشية:  ١

األشكال والتركيبات الرائعة استعانةً بعلوم الطبيعة واهلندسة. حلد ما، واخترعوا مئات 
وبقدر ما يزيد علم اإلنسان حيرز القدرة أكثر يف اختراع الصنائع، فتسيري القطار بقوة 
البخار واختراع الربقية وإجياد تراكيب املطبعة كم هي اختراعات مفيدة ينتفع ا بنو 

ت األنواع من األدوات يف األعمال البسيطة آدم كلهم. كذلك قد ابتكر اإلنسان مئا
الوقت تلقائيا وآلة اخلياطة  عن األخرى، فكل أنواع الساعات الرائعة اليت خترب

والطاحونة وأدوات نسج القماش وصناعة التثليج وأداة معرفة كمية املاء يف احلليب 
ي ميشي والصندوق الكهربائي واملروحة اليت تتحرك من تلقاء نفسها والطاووس الذ

باملفتاح، وكذلك املعز  انيسري انذلالصان احلوويتجول ويرقص مثل األحياء والدجاج 
اليت إذا ضبطناها تعزف املوسيقى  وكراسي املوسيقىوالكلب اللذان ميشيان باملفتاح، 

 ومثلها هناك مئات األدوات الصغرية والكبرية اليت اخترعها الصناعون ،ملدة معينة
بومباي وكلكوتا ومعظم املدن األخرى. حمالت جتار فرة يف املعاصرون وهي متو

أي سن أو جفن أو رجل أو شعر فيمشون احلال  فقدواومعظم الصناع يف أوروبا إذا 
بعض وكذلك  .بتغيري السن واجلفن والرجل والشعر بوضع أعضاء صناعية مكاا

وا راآلخرون طريا وأواستخدموا نوره حلد ما، كما صنع  احلكماء صنعوا قمرا وأطلعوه
املطر وأنـزلوا املطر يف دائرة  إلنزالطريقة  ، وبعضهم اخترعواحلد ما باملفتاح أنه يطري

أنواع األزهار والفواكه والآللئ واجلواهر األخرى اليت اإلنسان  حمدودة، وكذلك صنع
يات غري ألنه قد خلق إلحراز ترق ؛ومل تنته هنا صناعة اإلنسان .حتير الناظرين إليها

 مشغول ا بفطرته. منه  ألنهإلحرازها  وهو يسعى حمدودة،
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فقلّ ما  قلّ علمه،أما من  .أكثر خبواص األشياء فقد اخترع التراكيب أكثر
مما ال شك فيه أن بين آدم أيضا قاموا  ؛. باختصاراخترعه من تراكيب

جديدة لألشياء املادية  خاصيةبأعمال حمرية جدا. وحيثما عثروا على 
فقد اخترعوا بواسطتها جهازا  ،وأشكاهلا وأوضاعها أو اختالطها وامتزاجها

جالسني  -أو أداة. فالعامل كله يبدو عامرا بعجائب صنع اإلنسان. فإذا ألقيتم
نظرة على مجيع الضرورات وأثاث البيت بدءا من العقار غري  -يف بيوتكم

لعلمتم أن مجيع األشياء اليت تفيدكم يف  ،هاملنقول إىل كل شيء ميكن نقلُ
أمور املعيشة هي مصنوعات البشر. وكذلك ال ختفى على السياح واملطلعني 
اآلالت اليت ابتكروها بفكرهم وتدبرهم للسفر يف الرب والبحر. إن ما أريد 
أن أقوله هنا هو أن ميزة برميشور اهلندوس أيضا تنحصر يف اختراع 

تركيب خواص األشياء املادية وغري املادية اليت يعرفها. الصناعات بتعديل و
األمر ليس ذا قيمة كبرية، ويف هذه احلالة عرفنا حقيقة ألوهيته كلها  وهذا

وتبني أن الفرق بينه وبني اإلنسان هو التفاوت يف العلم حصرا، ومن املمكن 
ا متلك أن يصبح اإلنسان أيضا برميشورا بقطع أشواط التقدم يف العلم. فكم

على صنع العسل  ال يقدر اإلنسان أنّ النحلة ميزة صنع العسل بذكاء لدرجة
ويف  ،مثلها، مث إذا كان برميشور اهلندوس أيضا ال ميلك القدرة على اخللق

فأي كمال يف ذلك؟  ،عدمي النظري كالنحلتركيبه جمرد هذه احلالة لو كان 
اج يسلِّمون بأنه مع أن فال ينخدعن أي غري عارف هنا أن أتباع آريا مس

إال أنه من خالل تركيب األرواح  ،الربميشور ليس قادرا على اخللق
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كما خلق القمر أو الشمس أو مهد وواألجسام يصنع أنواع األشياء املفيدة، 
أفال  ،األرض بروعة ووهب اإلنسان عيونا وأنفا ووهب له قوة الشم والنطق

؟ فجواب ذلك أن كل ذلك تثبت إذن قدرته من عجائب األعمال هذه
ية، أما القدرة على اإلجياد اليت هي عبارة عن خلق ميتوقف على السعة العل

شيء وميزته من العدم، فال تتحقق من هذا القدر من األفعال قط. بل هي 
ليس مركِّب األشياء فقط بل  �تثبت فقط يف حالة التسليم أيضا بأن اهللا 

ألنه إذا مل نسلِّم بذلك  ؛خواصها أيضا هو خالق هذه األشياء كلها ومجيعِ
وحصرنا قدرة اهللا وصالحيته يف تركيب بعض األشياء مع بعض وإظهار 

 ،تثبت كثرة معلوماته فقط ال القدرة الكاملة فمن ذلكخواصها األصلية، 
وذلك ألنه إذا مت التسليم بأن مجيع األشياء قدمية ومن تلقاء نفسها فال بد 

أو  ،اليت تكمن فيها يف حالة االنفصال - صها أيضامن اإلميان بأن خصائ
هي األخرى كلها قدمية، سواء  - تظهر يف حالة التركيب جبالء ووضوح

اطلعنا عليها أم مل نطلع. فالعني اليت خلقها مثال بطريقة عجيبة فال يتصور أن 
ميزة الرؤية حصلت بعد ظهور تركيبها اإلمجايل فقط، بل الفلسفة الصحيحة 

أن النتيجة اليت ظهرت بعد التركيب اإلمجايل أي الرؤية كانت  يف ذلك
وعصبة تكمن يف مجيع األجزاء اليت تشكلت يف صورة رطوبات وطبقات 

اليت يعدها اآلريون قدمية وغري خملوقة وفوق قدرة الربميشور.  ،جموفة وغريها
ه أنه ال فقد سلَّم بذلك البانديت ديانند أيضا يف تفسريه للفيدا وأظهر فكرت

الذي هو أما و ،ميكن اخللق من العدم قط. فإمنا يظهر ما هو موجود سلفا
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غري موجود فال حيدث قط. فقد سلَّم هنا بنفسه أنه ال شيء جديد يتحقق 
إثر التركيب. وإمنا  فظهرمعدوما حمضا  مبعىن أنه كان ؛إثر تركيب األشياء

. باستقاللية كل األجزاء تظهر اخلواص القدمية اليت كانت كامنة منذ البدء يف
اآلن حني ثبت أنه ال تظهر اخلواص إثر التركيب إال ما كانت كامنةً من قبل 

في هذه احلالة ميكن أن يفهم القراء أن الربميشور ف. حاهلايف كل شيء على 
إذا صنع مثال عني اإلنسان يف جسمه واألجزاء املفيدة للعني كانت موجودة 

فأي عظمة تكمن يف مثل هذا  ،ا يف موضعفجمعه ،على حاهلا من قبل
الصنع. ألن مجيع األجزاء اليت كان ميكن أن تصنع ا العني كانت موجودة 
سلفا، وإمنا كان ظهور تلك امليزة يتوقف على تركيب معني ووضع خاص، 
فاطلع الربميشور نتيجة سعته العلمية على ذلك التركيب املعني والوضع 

ة القدمية املوجودة سلفا دون أن خيلقها هو. فإذا اخلاص وأظهر تلك امليز
كان منصب الربميشور وجدارته تتوقف على إظهاره خواص األشياء إثر 
تركيبها يف صور معينة نتيجة اطالعه الواسع عليها، فأي فرق بارز بقي بينه 

 بينما اآلخرونوبني الصناع اآلخرين؟ وإمنا الفرق أنه أكثر منهم حرفة 
  . إخوته الصغار

: أما املادة فهي ال متلك اإلرادة أو القدرة على التحرك. باختصار، قوله
على املرزا احملترم  قال عنهماإما (الروح واملادة) املوجودتان يف العامل واليت 

ا، قد ثبت أن كال يأما ميكن أن يتركبا مع بعضهما تلقائملحد،  لسان
منهما عاجزة عن التركّب مع بعض وجتهل التألف على عكس ما قاله املرزا 
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أزلية غري خملوقة ال يتم تركيبها من تلقاء  كون كلٍّ منهما ويف حالة احملترم.
وهو الذي  ،عظيم الشأن لريكّبها نفسها. ومن هنا تثبت احلاجة إىل ثالث

  . �ا اَهللا ويسميه املرز أمسيه "سجدانند سروب"
: أيها املدرس احملترم، ماذا أقول وماذا أكتب عن فهمك وإدراكك، أقول

وقد أرهقَنا إيقاظُك. يا صاحيب، إمنا كان  ،تستيقظ تكاد الوت رقدفقد 
الروح واملادة اجلسمية، اليت تزخر كتب  كلٌّ من سؤايل أنه إذا كانت

فلماذا تعد  ،زعمكمالذاتية، من تلقاء نفسها على حد  الفلسفة خبصائصها
بقية األشياء اليت ال تفوق يف صنعها وجود الروح واملادة املليئة باحلكمة 
والعجائب حمتاجة إىل صانع؟ فأجبت على ذلك أن التركيب ال يتم تلقائيا 
دون الربميشور. فمعىن ذلك أنك تعتقد بأن اخللق ميكن تلقائيا دون اهللا، إال 

على دينك هذا، وأسألك  هو . فإمنا اعتراضيأن التركيب ال يتأتى دون اهللا
هل اخللْق أكرب أم التركيب؟ فالواضح أن اخللق هو أعظم وأكرب عمل. فلما 
قبلت عقولكم العجيبة أن مجيع األرواح واملواد خبواصها وعجائبها قدميةٌ 
ومن تلقاء نفسها دون أن خيلقها أحد، فيجب عليكم أن تقبلوا أيضا أن 

كن أن ترتبط ببعضها من تلقاء نفسها. ألن التركيب عمل بعض األشياء مي
باملقارنة مع خلق األشياء أصال. فهو أوىل أن يتحقق من تلقاء نفسه. أما  تافه

أنا فال أؤمن بأن التركيب أو اخللق ميكن أن يتم تلقائيا دون اخلالق، حىت 
ك . إمنا أرثي لديندخنأن أخلق لك حبة قمح أو ة بعد أخرى تقول يل مر

تلقائيا مستحيال وال يستطيع أن دخن أنه إذا كان خلق حبة من القمح أو ال
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خيلقها أحد من البشر، فكيف ميكن أن تعد ماليني األرواح وأجزاء األجسام 
اليت ال حصر هلا خملوقةً من تلقاء نفسها. تأملْ وتدبر أنك سودت أوراقا 

ا آمنت قاء نفسها. فلمكثرية ومل تبني أي دليل على كون هذه األشياء من تل
بأن مجيع املوجودات املليئة باحلكمة يف العامل من تلقاء نفسها دون بال دليل 

 ،أن خيلقها الربميشور، فلماذا ال تطبق الفتوى نفسها على تأليف األجسام
أي التركيب؟ ال شك أن األمر الواقع والذي ال يرفضه أي عاقل هو أن 

ا أنتم فمىت تروا عدمية النظري. فالوصمة على عدمية النظري. أم �أفعال اهللا 
اليت ينبغي أن تعد مبدأ مجيع الفيوض  فالذاتفيداتكم أشنع من بقعة سوداء؛ 

رديئة حبيث مرغتها بالتراب. تدبروا  ،إثر احلطّ من شأا تدرجيا ،قد جعلتها
 أيها السادة اآلريون، تدبروا، أليست فيكم روح تتأمل قليال بتطهري القلب

ما الذي يسمى الربوبية؟ افحصوا  :سؤالالمن شوائب التعصب. تأملوا يف 
ة؟ فال أحد يزر وزر قبيلما الذي يسمى إهلا؟ وما معىن القوم وال :باهتمام

قدرات الغريه، تعالوا فاتقوا اهللا وال تقولوا قوال يؤدي إىل اإلساءة إىل ذي 
بل كل ذرة من  ،مائلة. أال تستحيون قليال من االدعاء بأن أرواحكاهل

من تلقاء نفسها كالربميشور؟ لقد تبني احلق وأقيمت احلجة  ،أجسامكم
وا من أن تكونوا عباد اهللا. عليكم أنكم خملوقون، فال تفر  

م أي ملحد عذرا أن التركيب ليس من اهللا بل قد : ميكن أن يقدقوله
 املادةطبع حدث مصادفة. لكننا نقول إن حدوث التركيب مصادفةً ليس من 

قدر على التحرك. أما الروح فإذا كانت ميكن أن تتركب مصادفة تال  األ
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فيجب أن يظهر منوذج ذلك. ولو قدم الناس الطريقةَ املوجودة إثباتا هلم (أي 
من الذي رأى الربميشور يركِّب؟ بل كل ما حيدث فإمنا حيدث من  :لو قالوا

ذلك أنه صحيح أن أحدا مل  تلقاء نفسه بالطبع، وهذا كاف منوذجا) فجواب
ير الربميشور يركِّب، لكن يف األشياء اليت تترابط مصادفةً ال يكون النظم 
والصنعة واالرتباطات الزمة كما هي موجودة اآلن. فثبت أن تركيب هذه 

  بل إن مركِّبها منظِّم كاملُ القدرة.   ،األشياء ليس من تلقاء نفسها
أي منكري  ،ذا أثرت القضية مع امللحدين، ملااحملترم : أيها املدرسأقول

 هي واألجسام من األرواحوجود اهللا. يف احلقيقة أنتم تؤمنون أن كل ذرة 
لـما سلَّمت  :مل خيلقها يف زمن ما. إذن �املصادفة، وأن اهللا  ةوليد

فقد  ،شخصيا بوجود كل ذرة من األرواح واألجسام تلقائيا باملصادفة
ينبغي أن يشكروك على ذلك. وأي داع إلثارة و ،أصبحت تدعم امللحدين

النـزاع معهم وما سبب النقاش؟ فمن ذا الذي خياصم صديقه الصادق 
  وحبيبه املوافق؟    

أو  أن شخصا خرج من مكان بعد ارتكاب الزنا لقد ورد يف كتابٍ
فلعن الشيطان فور خروجه، وكان الشيطان واقفا جبنبه، فقال  ،شرب اخلمر
لطف والرفق: أيها األخ، أنت يف اخلفاء تتفق معي وتساعدين له مبنتهى ال

وتطيعين وتعمل حبسب رضاي، فلماذا تلعنين يف الظاهر وتسخط علي؟ 
وهذا هو حال أتباع آريا مساج حيث إم يف احلقيقة يبذلون قصارى 

وا خادمني جهدهم لنشر أفكار امللحدين، ومن هذا املنطلق ينبغي أن يعد
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إال أم يف الظاهر عاتبون على امللحدين. فهذا العتاب  ،ينبارعني للملحد
بيناه يف املثال املذكور آنفا. فاألمر الذي كان عني مطلب امللحدين  من نوعٍ

أي اإلعالن بأن اهللا مل خيلق شيئا.. بل مجيع األشياء  ،وكان مبتغاهم احلقيقي
أساس دينهم.  وعدوهقد سلَّم به هؤالء أنفسهم  ،قدمية وغري خملوقة مثل اهللا

ب املتبقي فأي ؟ فقد مت ابتالع الـجمل كله، أما الذنفما الذي بقي بعده
مشكلة يف دخوله. ينبغي أن تناقشوا املؤمنني باخلالق احلقيقي برفقة إخوتكم 
امللحدين وجيب أن تستعينوا م، كما قد لوحظ أيضا أن بعض اآلريني 

كي يفوزوا بأي دليل على كون ل ، وذلكيستشريون امللحدين مضطرين
 ولو العامل من تلقاء نفسه وغري خملوق. لكن يا أيها املدرس، مهما أنكرمت

ألف مرة كونَ العامل غري خملوق لكننا لن نرضى إال أن جنعلكم عباد اهللا. 
فإالم وحتام ربون؟ وأين املفر؟ فأي أثر تركه خطابك املذكور آنفا يف 

ترفتم بقولكم بأن األشياء اليت توجد فيها الصناعة اعتراضنا؟ إال أنكم اع
ن أوالنظام والعالقات الضرورية ال ميكن أن تكون من تلقاء نفسها. فانظروا 

األجزاء اليت ال تتجزأ، ولذلك ال تتفرق أجزاء أي توجد يف جاذبية االتصال 
 ؛جسم بدون قسر قاسر. وإن جاذبية االتصال أساس للعالقات الضرورية

لكان نشوء  ،و مل توجد قوة االتصال يف األجزاء اليت ال تتجزأألنه ل
العالقات املتبادلة يف أجزاء اجلسم والْتصاق بعض األجزاء باآلخر والدوام 

اليت  براعتهو الصانع على االتصال ممتنعا ومستحيال. فقد بينا شيئا من صنعة
بإذن اهللا. وكما  توجد يف األرواح، ويف املستقبل أيضا سنبينها يف مناسبة ما
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أودع اهللا قوة االتصال يف األجزاء اليت ال تتجزأ، كذلك أودع األرواح قوةً 
. أي توجد يف األرواح أيضا قوة قبول العالقة باجلسموكفاءة على قبول 

كوجود قوة االتصال يف األجسام، وبواسطتها تتصل طبعا  العالقة باجلسم
احملب حببيبه أو العاشق بعشيقه اليت  كما يتعلق بال أي نفور وكراهية باجلسم

ال تنقطع إال باملوت. ومفارقتها تشق على الطبع وهو يستاء منها. فهذا 
النظام قد أقامه احلكيم القدير سلفا لوصل الروح باجلسم معا. فلو كانت 
 األرواح وليدة املصادفة ومل يكن هلا أي خالق ملا كان هناك أي سبب خللو

 من العالقة باجلسم - يني األرواح اليت ال حصر هلامن بني مال -أي روح
وتكون خالفا هلا. فلو كان الربميشور قد وجد مصادفةً مجيع األرواح من 
نوع ال تتمتع بالقدرة على قبول اجلسم، ملا قدر الربميشور يف هذه احلالة 
على أمر. وإىل أي صانع كان سيتوجه ليقول له أن يصنع له األرواح من 

تتمتع بعالقة قبول اجلسم؟ فاعلم أن مجيع األمور اليت بينتها عن  جديد واليت
الصناعة والنظام قد وجدت يف أجزاء اجلسم واليت مبوجب قولك حتتم أن 

   !قد أقيمت عليك احلجة اآلن ،يكون هلا خالق. تفضل
أخريا نرى من املناسب أن نطلعك على أن دعواك بأنه لو سلَّمنا بوجود 

مواد اجلسم مع مجيع خواصها العجيبة والغريبة، من تلقاء مجيع األرواح و
نفسها دون أن خيلقها أي خالق كما هي مبادئ اآلريا مساج، أي نزعم أن 
األرواح ومواد األجسام جبميع خواصها هي من تلقاء نفسها، فهذا ال يضر 
إثبات اخلالق أي ضرر، بل التركيب الذي يسلِّم به اآلريون يكفي إلثبات 
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ك على معرفة اإلثبات وغريه ة طبعق. فقولك هذا يثبت جبالء أن قدراخلال
ضئيلة جدا. لقد فضحت خطأك يف األقوال املذكورة آنفا، ففيها الكفاية 
للعاقل. لكنين أعظك نصحا حمضا أنه إذا كان لديك شوق يف النقاش 

يف املنطق. فمهمة النقاش واحلوار حساسة  كتاباواحلوار فيجب أن تقرأ 
ا، فلتحقيقها ال يكفي احلماس الديين فقط. ينبغي أن يكون املرء قادرا جد

على متييز الدعوى من الدليل على األقل، حبيث ال يقدم االدعاءات السخيفة 
أي "صحيح أن األرواح  :حمل األدلة. فتأمل أن ما كتبت ردا على اعتراضي

ملتعلقة بالصنعة واألجزاء الصغرية لألجسام ومجيع خواصها ومجيع األمور ا
حبسب بيان الفيدا إذ مل ميسها وقدمية اليت توجد فيها كلُّها غري خملوقة 

وإمنا تثبت ألوهية الربميشور بالتركيب فقط، فمن أي نوع  ،الربميشور بيده
هذا اخلطاب"؟ فلو رد إىل قوانني االستدالل فأي شكل منطقي صحيح ينشأ 

أيها املدرس، ينبغي أن ال تستاء من قويل فإذا كنت تتذكر شيئا فقدم.  ؟منه
إنه ليس لك أي إملام مبعرفة املربهن وغري املربهن، فكيف نتوقع مساع أمر 
معقول من لسانك؟ فإنك عبثا تعرض قومك للخجل. فها حنن نسمع 

على كون األرواح خملوقة، فتدبره وختلّ عن  وهو يدلل بداهةًالشكل األول 
إن األرواح من بني موجودات العامل لك الشكل هو: ادعاءاتك الفارغة، وذ

العامل  تتمتع بآالف عجائب القدرة واحلكمة. وجيب أن يكون جلميع أشياء
موجد قدير وكامل وحكيم،  - احلكمةوالقدرة  اليت توجد فيها عجائب- 

. إن فالنتيجة أنه ال بد أن يكون لألرواح موجد قادر وكامل وحكيم
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 -من بني موجودات العامل - أي إثبات أن األرواحإثبات مفهوم الصغرى 
ألن نقيضه أي  ،أشياء توجد فيها احلكمة وآالف عجائب القدرة يتحقق

احلكمة والقدرة بديهي البطالن. وأي قوم من  عجائبخلو األرواح من أي 
أقوام العامل ذوي العلم ال يعتقد بأن األرواح ختلو من عجائب القدرة 

حقيقة إن املطَّلعني على علم اإلهليات قد توصلوا إىل  والصنع اإلهلي. بل
يف مجيع خملوقات العامل متفرقةً، كمن سرا أن اخلواص اليت ت وهي ،دقيقة

توجد كلها موحدةً يف األرواح. فصغرى هذا الشكل بين الثبوت جدا. أما 
اليت  - من بني أشياء العامل - أي القضية بأن مجيع األشياء إثبات الكربى

ال بد أن يكون هلا اخلالق القادر  ،وجد فيها عجائب القدرة واحلكمةت
على شاكلة أنه إن مل يكن من الضروري لبعض أشياء العامل  الكامل احلكيم

 بقى أي شيء فلن يالزاخرة بعجائب القدرة واحلكمة أن يكون هلا خالق
عضا من حباجة إىل خالق. ألنه ال يقوم أي دليل على صحة وصفنا بال دليل ب

مستغنية عن  - اليت هي متساوية متاما يف أوجه االحتياج إىل اخلالق - األشياء
ونعد بعضها اآلخر بال دليل حمتاجة لوجودها إىل اخلالق. بل لو  ،اخلالق

حكمنا حبق أي شيء من أشياء العامل بأنه حمتاج إىل خالق بسبب أعماله 
حلكم نفسه حبق بقية األشياء فسيتحتم علينا إصدار ا ،احلكيمة املوجودة فيه

، فلم يبق بد من مرجحاملوجودة يف العامل مثله. وإال سيستلزم الترجيح بال 
 تصديق مفهوم الكربى أيضا حبسب هذا الشكل. وظهر صدق هذه النتيجة

أنه جيب أن يكون لألرواح موجد كاملٌ وقادر وحكيم وكان ذلك هو  يف
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لدليل على كون األرواح خملوقة ليس مقابل املقصود. فليكن معلوما أن هذا ا
الذين هم يعدون جمرد  ،امللحد بل هو إلفحام اآلريني وإقامة احلجة عليهم

تركيب بعض األشياء املتماثلة يف اهليئة واخلاصية يف العامل فعل اخلالق القادر 
احلكيم فقط، ويعدون البعض األخرى اليت تدل على القدرة واحلكمة اإلهلية 

من هذا الفعل خارجة عن نطاق املصنوعات واملخلوقات. أما األدلة  أكثر
يف  "الرباهني األمحدية"مقابل امللحدين فمستقلة وقد سجلت يف كتابنا 
 ، أم كيف ينحرفون١حملها. هنا فقط نريد أن ننبه اآلريني على مجاحهم

                                                           
وقال بأن الذات اإلهلية أيضا لدليلي م أي آري هنا حجة نقضا إذا قدحاشية:  ١

حباجة إىل صانع؟ فجوابه أننا فهل اهللا هو اآلخر  ،تتصف بعجائب القدرة واحلكمة
مقيدة  - اللتني تثبتان خملوقية األرواحيف مقدمتي الشكل األول -جعلنا املوجودات 

موجودات "كلميت نفسه أي قد أشرنا ب هلذا السببومشروطة بلفظة "العامل" آنفا 
أي يتعلق بأشياء تندرج يف  إىل أن هذا الدليل خيص موجودات العامل فقط. "العامل

و اآلخر ه �فخارج العامل. وإن إثارة الشبهة بأنه ملا كان اهللا  �العامل، أما اهللا 
فال بد أن يكون له أيضا خالق،  ،جمموعة أنواع القدرات والقوى والصفات العجيبة

فهذه الوسوسة تنشأ فقط يف قلوب الذين ما أوتوا حظ من املعرفة اإلهلية. ألننا ال 
أن ذاته وقدراته وقواه اخلاصة وصفاته  �جند بدا من اإلقرار خبصوص وجود اهللا 

اية هلا، حبيث ال حيدها أي حد أو نطاق العقل أو القياس الكاملة غري حمدودة وال 
أو الوهم. ويسلَّم من البداية أيضا أن وجوده غالب على كل شيء وأفضل من كل 
وجود وأولُه، وأن قواه فوق مجيع القوى، وأن قدراته تفوق مجيع القدرات وأن 

ن كل وجود حمدود صفاته الكاملة أكمل وأمت من مجيع الصفات. وقد أثبتنا أيضا أ
ومقيد وناقص وغري كامل حباجة إىل وجود حيوز الكمال التام من كل الوجوه 
 ويكون منـزها عن احلدود والقيود ويكون فوقها. إذن فلما مت اإلميان بأنه كامل تام
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وغري متناه وغري حمدود وفوق كل فوق، وعد مبدأ الفيوض جلميع الناقصني، 
وغباء شنيع. ألنه سيء للغاية ن يكون له خالق، فهذا جهل فالتفكري حبقه أنه جيب أ

إذا كان حباجة إىل صانع فال يبقى يف هذه احلالة كامال وال غري حمدود مع أنه اشترط 
على كونه إهلا أن حيوز الكمال التام وأن تكون ذاته منـزهة عن احلدود والقيود. 

طاقة، وكامال وتاما مث القول  باختصار، إن بعد اإلميان بكونه غري متناه وفوق كل
بأنه أيضا حباجة إىل خالق مبنـزلة مجع النقيضني. ألنه إذا كان اإلميان الصحيح 
يتوقف على أن يعد أكمل وأمت وغري متناه ومنـزها من كل ضعف ونقصان 

وإنكاره. ائيا فالتفكري بأنه جيب أن يكون له صانع مبنـزلة االرتداد عن اإلميان 
البني أيضا أن اخلالق جيب أن يكون أعلى من املخلوق، فلما كنا نسمي كما من 

فال بد من التسليم بأنه من  ،الذات األكمل واألمت نفسه إهلا ليس هناك أعلى منه
إن حتقق األلوهية يلزم اإلميان بأن اهللا حائز على أقصى درجة  ؛تلقاء نفسه. باختصار

م أن يكون من تلقاء نفسه. والقاعدة بأننا الكمال. كما أن الكمال بالغ الغاية يلز
برؤية شيء مليء باحلكمة وحائز على أنواع الصفات العجيبة نتوصل إىل أن له 

سلفا أا ناقصة، واليت يتبني علينا  نثبتص أشياء العامل اليت خت هفهذ ،صانعا حكيما
مث إن مجيع من أدلة كاشفة أا حمدودة ومقيدة وحمتاجة إىل غريها لتكميل ذاا. 

أعمال الصناعات اليت توجد يف مثل الوجودات الناقصة ال جند بدا من اإلقرار حبقها 
يقينا وقطعا أن منجز هذه العجائب موجود حتما وراء الستار. وهو القادر واحلكيم 
والكامل. ومن الواضح على كل واحد أننا حني جند بالنظر إىل أشياء العامل أا 

نصدر احلكم حبقها أنه جيب أن يكون هلذه أو مل وقادر حمتاجة إىل موجد كا
املوجودات صانع، فكل هذه األشياء تبدو حمسوسة ومعلومة الوجود أمام نظرِنا 
وفكرِنا بال واسطة األدلة بأي شكل من األشكال؛ إال الذات الوحيدة رب العاملني 

لدالة على جل شأنه الذي ال نستطيع معرفته دون وسيلة الوحي أو املصنوعات ا
صانعها. فوجوده يف احلقيقة ليس معلوم التعيني كوجود سائر األشياء حىت خيطر 
ببالنا فكرة وجود موجده ومعينه. بل هو نتيجة الزمة للتدبر يف مجيع املصنوعات، 
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ليس وجوده  ؛الذي ذاته أرفع من اخليال والقياس والظن والوهم وفوقها. باختصار
من وجوده ذلك الوجود النهائي الذي تتحقق ضرورته كسائر األشياء بل املراد 

بالنظر إىل مجيع األشياء. فلما كان أسلوب معرفته يتميز عن مجيع أساليب املعرفة يف 
فذلك األسلوب نفسه يفهمنا أن وجود موجده ممتنع، وخالف للعقل. وال  ،العامل

ك الكامل نرى أي شيء منـزها من وصمة النقص واالحتياج إىل الغري سوى ذل
سواء أكانت أرواحا  - والغين املطلق وغري احملدود. ويف اجلهة الثانية نرى غريه أيضا

يكن يف طياته أنواع اخلواص املليئة باحلكمة ذاتا وصفات، فبالنظر إىل  - أو أجساما
هذه املصنوعات ال جند بدا من التسليم بالضرورة أا خرجت كلُّها من يد صانع 

الكامل يف ذاته واملنـزه عن االحتياج  �قادر كامل القدرة. أما اهللا قدمي وحكيم و
إىل الغري وصاحب القدرات غري احملدودة واملتناهية فال تنشأ حبقه هذه الفكرة. ألنه 

 ،من ذا الذي عسى أن يكون خالق من هو غري متناه. لذا ال يقاس على أشياء العامل
لى عالنظر عد إلقاء بل هو ذات ال تدرك، والذي ال جند مناصا من اإلميان بوجوده ب

أشياء العامل بأسرها، ال بإحاطة العقل أو الرؤية. فالذي مت اإلميان به بصفته ال يدرك، 
فاسم ذلك الكامل والفائق على العقل والفهم هو "اهللا". أما إجياد ما سواه من 

بأن ، نيبي الطنيإهلامه قائال عرب أراوح امللهمبنفسه بواسطة  املوجودات فقد ادعى هو
كل ما يتراءى ال خيلو من النقص وهو خالقه كله ألنه هو الكامل. أما هؤالء 

ينحصر عددهم يف أربعة فقط، دون أن يشاركهم خامس.  ،مون فليسوا أفذاذااملله
ام مفتوح يف بل قد مضى عدد ال حيصى من أمثال هؤالء، وإن باب اإلهلكال 

الذي هو  ،املستقبل أيضا، حيث يستطيع كل إنسان بالسري على الصراط املستقيم
أن يتلقى اإلهلام حبسب سعته وقدرته على  ،�وسيلة للحصول على مرضاة اهللا 

منذ  �تلقي اإلهلام. وميكن أن يستفيض من املكاملة واملخاطبة اإلهلية. فإذا كان اهللا 
ا القدم بواسطة إهلامه يدعي "أنا اخلالق" وكل روح جتد يف نفسها ضرورة إليه أيض

بسبب نقصاا الذايت واحتياجها إىل رب يتدارك هذا النقصان. ففي هذه احلالة كونُ 
 الثبوت. وال ميكن أن يوصف أحد ذلك  بأنه خالقكامل الصفات خالقا بديهي
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دا لدرجة عن الطريق املستقيم لألدلة املنطقية. وقد سكروا وانتشوا حبا للفي
فقدوا دفعة واحدة العقل والفهم املوهوبني من اهللا، لكن جيب أن  أم

يتذكروا أن اتباع الفيدا مل يعد صاحلًا يف العصر الراهن، وأن التركيز اآلن 
 ومادة أجسامنا، على أننا منذ القدم من تلقاء أنفسنا، وأنه ال رب ألرواحنا

فاجليل املعاصر ليس سطحي العقل . الفيداالفناء عن قريب على جلب سي
ميكن إقناعه ذه التعاليم كاألوالد الصغار أن مجيع األرواح  أننا لدرجة

دون تدخل مالك وذرات األجسام كلها موجودة من تلقاء نفسها منذ القدم 
. كال، بل سوف القدموأن كل ذرات األجسام من تلقاء نفسها منذ  لك.امل

القرار. فإما أن يصبحوا ملحدين متاما متخلني  ويتخذونيبتون يف القضية 
عن أفكار آبائهم وأجدادهم، وإما أن يؤمنوا برب العاملني إذا كانوا سعداء 
ويقروا بأم خملوقون. لكنهم يف كلتا الصورتني سيتخلصون من براثن 

 طاعةً الفيدا. لقد مضى العصر حيث كان الناس يعبدون الشمس والقمر
لقول الفيدا، ويتوسلون أمام "أغين"، وكانوا قد اختذوا عجائب اهلند كلها 
آهلة. اآلن قد يعود الزمن السعيد للفيدا عندما يصبح الناس سطحيي العقول 
من جديد مثلما كانوا يف زمن نزول الفيدا. إال أن انقالب الزمن إىل الظالم 

ون يعتقدون أنه ليس كان البانديتات املسنمستبعد، إذ والضيق من جديد 
                                                                                                                                     

لبه وحيكمه. لكن ملا مل يثبت اخلالق احلقيقي إال إذا ض أحد وادعى بأنه خالقُه، ويغ
أي شيء من هذه األمور، وأن اهللا كامل الذات والصفات من كل األوجه وأنه 
واحد يف ذاته وال شريك له، وأفضل من كل أفضل، فإن هذه الفكرة إمنا هي حمض 

 سفَه ومحق. منه.
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وراء جبال اهلماليا أي بلد، وكان يسود االعتقاد أن عقار الربميشور وملكه 
، لذا حيب الربميشور عقاره هذا كثريا. وأنه قد فقط كله بلد اآلريني هذا

ل فيهم حصرا وأن لغته سنسكريتية نـزتعهد لألبد مع اآلريني أن كالمه سي
الفيدا وحده كالمه لألبد، ولن يعنيه فقط. ويكون اهلند بلده ويكون 

آخرون. أما يف العصر الراهن فيمكن أن يطَّلع الطفل الذي عمره عشر 
على كم حتتوي أرض اهللا من أنواع  ،بتلقي شيء من علوم اجلغرافيا ،سنوات

العمران، وكيف تعيش املخلوقات من ماليني األنواع املختلفة على سطح 
هم تفضيال على اآلريني يف العقل والفهم فضل �األرض، وكيف أن اهللا 

والدنيا والدين. فهل ميكن أن جيعل صاحب هذا العامل العظيم الواسع فيوضه 
اإلهلامية خاصةً ببلد معني لآلريني كإنسان خبيل وخسيس. مث إن اإلهلام 

إذ ال يتكلم  ،عجيب إهلام ) لـهوأي الفيدا( الذي يتباهون به هلذه الدرجة
إىل النهاية عن غري عبادة املخلوق. ولقد بذل البانديت ديانند من البداية 

اجلهود املضنية يف التأويالت. لكن إىل أي مدى ميكن أن يسعى لتقومي الزائغ 
املعوج. فلم يستطع إجناز شيء أخريا. فلم يعلِّم الفيدا عبادة املخلوق يف 

فكار ، بل هو زاخر ذه األإخفاؤمهاموضع أو موضعني فقط حىت ميكن 
فقط. جتولوا يف العامل كله واسألوا الشعوب كلها فلن جتدوا قوما يستنتجون 

وال نريد إضاعة  - من قراءة الفيدا أنه يعلِّم التوحيد. نقول صدقا وحقا
إنه إذا أخرج لنا أحد من ألف ورقة من الفيدا مثل  -الوقت يف أمور أخرى

عشر صفحات من القرآن معارف التوحيد اليت تتجلى كالشمس املشرقة من 
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الكرمي، فسوف نسلِّم أن يف الفيدا توحيدا. وهذا الرجل ميكن أن يفرض 
. نقول حلفا باهللا ومقسمني باألحد حسب قدرتنا علينا أي شرط يريده

الذي ال شريك له أننا يف كل حال سنحضر حبسب املوعد احملدد، لكن 
 حديثو العهداآلريون أيها الشباب  وأنتم - ينبغي أن يتذكر القراء جيدا

أن الفيدا مل يعلِّم التوحيد اخلالص قط. بل هو يف كل  - تذكَّروا أيضا بالفيدا
، وال يقدر أحد على مشوببتعليم الشرك، ومن املؤكد أنه مشوب مكان 

ب. ج. وإن الزمن آلت عندما يفتضح متاما وترتفع عنه كل احلُربئة ساحتهت
  تتار يف حمكمته بأي طريقة. فاتقوا اهللا الذي ال ميكن االس

ريا مساج، فنحن إىل اآل اضموقد ان إن بعض أتباع نانك احملترم أيضا
، مواضع شىتعارض الفيدا يف قد ونقول إن زعيمكم بوجه خاص ننصحهم 

وأبدى إعجابه حبسب كفاءته العلمية بعقائد اإلسالم. بل قد صرح أمامنا 
يف اجتماع يضم أكثر  ،غرنتهـقارئ  ،شخص يدعى "نرائن سنغ" الواعظ

من مائة شخص، أن نانك كان أحيانا ميارس أعمال العبادة اإلسالمية. مما 
  أنه كان قد استعد كثريا يف اخلفاء لقبول اإلسالم.منه بني تي

األزل من تلقاء نفسه دون أن خيلقه  ذغرنتهـ: إن ما وجد منيف يقول  

�	�������������كما قال: "أحد هو برميشور نفسه. �� � ����
أي  ���

هو وحده "إله". دون أن خيلقه أحد ن ما وجد منذ األزل ومنذ القدم أ
فالحظوا إذا سلِّم بأن األرواح من تلقاء نفسها دون أن خيلقها أي خالق 

ما هذا التعريف فيلزم أن تكون كل األرواح حبسب هذا التعريف آهلةً. ف
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ه؟ أما إذا قلنا إن هذا التعريف ليس كه فيه العامل كلُّلربميشور الذي يشار
عرف احملترم صحيحا وهو يعارض عقائد اهلندوس وزعمنا أن نانك 

الزعم فهذا  ،لعدم معرفته بالفيدا تعريفا ينايف صراحةً مبادئ الفيدا برميشوره
ب يف مواضع عدة من غرنتهـ جبالء يسيء إىل نانك احملترم. ألنه قد كت

ح أنه قرأ الفيدا وال ختفى عليه تعاليم الفيدات األربع. وأنه يعرف ووضو
جيدا أن الفيدا يؤيد التناسخ الذي أساسه كونُ األرواح غري خملوقة. فمن 
هنا يتبني جبالء أن نانك مل يقبل هنا تعليم الفيدا، كما أكد يف مواضع 

قرأ الفيدات عديدة أنه ال جيهل تعاليم الفيدا، وليس غري عامل به بل قد 
إن ختلي نانك  ؛األربع وأدركها واستوعبها جيدا. فمع هذه الدعوى العظيمة

عن العقيدة األساسية للفيدا يدل صراحة على أن نانك احملترم كان قد تربأ 
التناسخ. وكان اهلادي  اليت هي مدار الكربىيف حياته من عقيدة الفيدات 

هذا كاذب متاما وباطل. فلما كان  احلقيقي قد هدى قلبه إىل أنّ نص الفيدا
ورب العاملني حبسب تعليم القرآن الكرمي،  خالق �نانك قد آمن بأن اهللا 

وكان قد ختلى دفعة واحدة عن مثل تلك التعاليم يف الفيدا؛ فنلتمس مبنتهى 
الذين مع أم من أتباع نانك ويتسمون بكشن  - األدب من هؤالء السادة

خيالفون غرنتهَـ  منغ وغوان سنغ وغريهسنغ وبشن سنغ ونرائن س
ل. وإال إذا مل يأن يتخلوا هم أيضا عن تعاليم الفيدا من هذا القب - زعيمهم

محل حزمة ثقيلة من يكن هلم انسجام روحاين مع نانك فما احلاجة إىل 
عبثا وحتمل آالم احلرارة والعفونة؟ لقد أدىل نانك الشعر على الرؤوس، 
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غرنتهـ على كون األرواح خملوقة، فقد قال يف موضع: بشهادة كافية يف 
أن خيلق األرواح واألجسام بقدر ما خلقها سابقا فهو  �أي إذا أراد اهللا "

. فقول نانك هذا "قادر على ذلك. إن احملامد ال حتاذي قدراته وال جتاريها
ر زوفلما كان نانك ي. ترمجة حرفية آلية من القرآن الكرمي ويطابقها متاما

علماء اإلسالم كثريا بإخالص ويستمع إىل أمور الدين فمن احملتمل أنه مسع 
أنه  من شيخ موضوع هذه اآلية، ألنه كان يعايش املسلمني كثريا. فقد ورد

 أن ماأي "أيضا. وله قول آخر أيضا نسجله فيما يلي:  يصليكان أحيانا 
" ١ب واحلق.وإن ما قاله نانك هو الصوا ،ما أراده اهللا حصرا هو حيدث

الْحمد للَّه �فواها لك يا نانك، فهذا القول أيضا ترمجة مطابقة متاما آلية: 
نيالَمالْع بجمادأي أن مجيع احملامد ومجيع الكماالت واملدائح واأل �ر 

، وهي �واحملاسن اليت يتطلبها منصب األلوهية اجلليل، يتمتع ا كلها اُهللا 
ها. رب مجيع العاملني وخالقُوهو ، شيء موجود خلق كل الذيجمتمعة يف 

حائز على  �اهللا  إن قول نانك احملترم حبسب هذه اآلية الكرمية يفيد أن
. فمن أدرك هذا يا نانك هو والقدرة اليت يستحقها وتليق بهجلالل والعظمة ا

؟ ومل ال يعرفه األمرهذا  وحده صادق. يا لألسف، ملاذا ال يعرف الفيدا
ح ملاذا رحل ديانند دون أن يدرك هذا؟ فالواضح أن اخللق ومن اآلريون؟

يعد إهلًا من تتحقق فيه الوجود بقدرة كمالٌ جيدر محدا عظيما. وينبغي أن 
حلت اليت فة اآل ماالكماالت واحملامد كلها. أما برميشور الفيدا فال نعرف 
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به إذ قد حرم من هذا الكمال العظيم الذي يعد مفتاحا لنظام العامل كله. 
نانك  إنالشعر الطويل، الذين تدعون اتباع نانك؛  ذويانظروا أيها اآلريون 

بوجود  يسلِّماحملترم يقول تصديقا آلية من القرآن الكرمي: إمنا الصادق من 
له التام، وإال فهو كاذب لكما �اهللا اليت يقتضيها واحملامد  اتالعظم

ومزور. فاتركوا الفيدا اآلن إذ إن زعيمكم يصرخ بأعلى صوته ويسمعكم 
ملفوظاته، مث الحظوا ماذا يقول بعده حبق املعارضني ساخطا عليهم: أي إذا 
مل يسلِّم بذلك أحد وتفوه مبا ينافيه فيجب أن يدعى رئيس اجلهلة. يا نانك 

كان؟ فإن أتباعك اآلن يشوهون األقوال احملترم، أين أنت ويف أي م
ريا مساج ويقولون صراحة بأنه ليس هلذا العامل خالق. بل اآلباالنضمام إىل 

خالقا ورب  �هم يظنون بتصديقهم نصوص الفيدا فعال أن كون اهللا 
العاملني مستحيل. وإذا نسي أحدهم وتفوه بأن رب روحه وخالقها 

ا كبريا، ويعدون برميشورهم حائزا على برميشور فيعدونه قد ارتكب إمث
القدرة على التركيب فقط ليس أكثر. لقد كنت علّمتهم حبسب القرآن 

مات واحملامد من الدرجة القصوى اليت ميكن الكرمي أن مجيع القدرات والعظَ
كلها تليق أمسى الكماالت  وأنالربميشور حيوزها أن ختطر ببال اإلنسان، 

ريا مساج بضعةَ أيام واالستماع إىل اآلنضمامهم إىل . أما أتباعك فبا�باهللا 
قد ختلَّوا عن أقوالك، وقد نسوا املسار الذي سيرم حلادية نصوص الفيدا اإل

 ،عليه وحموا من ذاكرة قلوم أول كلمة يتجلى ا اسم الربميشور يف العامل
  .رللربميشوودونك حمامد أخرى  ،أي اخللق، لدرجة كأم مل يسمعوها قط
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  وقلوم مبتالة بالفيدات ،إم معجبون بالفيدات"
  أيها اآلريون، مل تبدون هذا احلماس املفرط، فما الذي رأيتم يف الفيدات؟ 

   ، فتدبرواالذي مل خيلق شيئا وال يقدر على خلق شيء هلو إله الفيداتف
   ؟فلماذا تتكلون على الفيدات ،تدبروا أنتم أيضا فأنتم عاقلون

 هذاكيف ميكن أن يكون شيء من تلقاء نفسه دون أن خيلقه اهللا، إمنا 
  خطأ الفيدات متاما

  وهو ما تقصده الفيدات حصرا ،إن الفيدات تؤيد اإلحلاد
   ١إذ يالحقها ملك املوت الذي امسه الفيدا" ،إن مثل هذه األديان ال تدوم

منذ األزل،  موجود من تلقاء نفسه أن العامل هو وليتضح أن تعليم الفيدا
االعتقاد الناقص  إن هذا .وليس له خالق ومالك، وإمنا هناك مركِّب ناقص

يؤدي بنا إىل التسليم عنوة بأن هذا املركِّب إما جيهل متاما بالده احملتلة وإما 
، ٢أغباشاله علم ناقص غري تام. كما أن املصاب باملاء األزرق يرى أوال 

                                                           
     )املترجم(ترمجة أبيات أردية.  ١
الذي بسبب  �علْم البارئ  هو من احلقيقة اللطيفة والدقيقة جدا كيفحاشية:  ٢

. وصحيح ف حصل له وما كنههيوك على ظاهر كل ذرة وباطنها �كماله يطَّلع 
 الصدق القول أنمتام أن أي عقل ال يسعه اإلحاطة بكيفيته األصلية، ومع ذلك من 

اليت ميكن أن ختطر ببال  أشد وأقوى وأمت وأكمل من مجيع أنواع العلم ذلك العلم
جند  ،. فحني ننظر إىل طرقنا للحصول على العلم ونلقي نظرة على أنواعهاإلنسان

العلم بكياننا أشد يقينا وقطعا من مجيع علومنا البسيطة. ألننا حنن وكل إنسان مثلنا 
نتابه أي شبهة يف ذلك. فحيثما يصل وال ي ،ال ميكن أن ينسى نفسه يف أي حالة

عقلُنا جند هذا العلم أشد وأقوى وأمت وأكمل. ونرى أبعد ما يكون متاما عن الذات 
وهذا النوع من  هذه الدرجةمن أقلَّ وأحطّ  اعبادهب ااإلهلية الكاملة أن يكون علمه
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الذي  حمروما من أمسى أنواع العلم �، ألن من العيب الكبري أن يكون اهللا العلم
أقلَّ من أمسى درجات  �اهللا ملاذا كان علم  :خيطر ببال اإلنسان. ويرد االعتراض

؟ وإن قلتم إن ذلك حدث مبشيئته ما العلم، أمبشيئته الشخصية أو بإكراه قاسر
. عن عمد ألنه ال أحد من الناس يرضى بالنقصان لنفسه ،الشخصية فهذا ال جيوز

الكمال نفسه يرضى مبثل هذا النقص لنفسه. أما  فأىن لنا أن نظن أن اَهللا الذي حيب
إذا قلتم إنه واجه هذا النقص نتيجة قسر قاسر، فهذا القاسر ينبغي أن يكون غالبا 

وذلك  ،لكي يتمكن من منعه يف مشيئته بفرط القوة وذلك على اهللا يف قدراته وقواه.
مبقاومته أي  �حىت يواجه  �قاسر على اهللا ألنه ليس هناك أي  ؛مستحيل وممتنع

كامل وتام حتما. وقد أثبتنا آنفا أن العلم الكامل  �. فثبت أن علم اهللا اضطرار
 إنسان عن نفسه. فال جند بدا من  جبميعوالتام أنواع العلم هو كما يعرف أي

التسليم أن علم اهللا عن خملوقاته يشبه هذا العلم ومياثله وإن كنا ال نستطيع اإلحاطة 
أن العلم  -  اليت بسببها كُلِّفنا - ية، إال أننا نستطيع أن نفهم بعقولنابكيفيته األصل

وذلك النوع  .القطعي اليقيين هو أن ال يكون أي بعد وحجاب بني العامل واملعلوم
من العلم هو هذا. فكما أن اإلنسان ليس حباجة إىل وسائل أخرى لالطالع على 

ليس بينهما أي  أنْ ة قريبان جدا لدرجةبل كون املرء حيا وعده نفسه ذا حيا ،كيانه
قيد شعرة. وهكذا جيب أن يكون علم اهللا عن مجيع املوجودات. أي هنا  ولو فرق

 ا ينبغي أن ال يكون بني العامل واملعلوم فرقرأيضذرة. وهذا العلم األمسى الذي  قد
أن بينه لتحقيق ألوهيته ميكن أن يتحقق حصرا يف حالة إذا سلمنا  �حيتاجه اهللا 

وبني معلوماته قربا وعالقة قوية ال يتصور أكثر منها. وهذه العالقة الكاملة 
باملعلومات إمنا تتحقق له يف حال كانت مجيع األشياء اليت يعلمها يف العامل قد 
خرجت من يد قدرته، وتكون من خملوقاته اليت خلقها، ويعتمد وجودها على 

ون املوجود احلقيقي هو وحده وتكون وجوده. أي عندما يكون الوضع حيث يك
أي ال تستغين عنه وال تنفصل عنه حىت بعد  ،بقية املوجودات تولدت منه، وترتبط به

اخللق. بل يكون احلي احلقيقي هو وحده حىت بعد خلق األشياء كلها ويكون كل ما 
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 سائر األشياء تكونو يف احلقيقة غري مقيد، وحده ويكون .به امائسواه خملوقَه وق
سواء أكانت أرواحا أم أجساما مقيدة يف قيوده ومرتبطة بارتباطات يده وحمدودة يف 

حماطة بربوبيته األشياء سائر وتكون  ،حددها، ويكون هو حميطا بكل شيء حدود
�حط به ربوبيته أو ال يكون قائما ، وال يكون هناك شيء مل خيرج من يده، ومل ت

صرا تتحقق عالقة اهللا التامة مبعلوماته اليت هي يف هذا الوضع ح ؛بقيوميته. باختصار
ونحن أَقْرب �يف آية:  �شرط للعلم التام، وإىل هذه العالقة التامة قد أشار اهللا 

رِيدلِ الْوبح نم هوكذلك قال يف آية أخرى: ١٧(ق:  �إِلَي .(�ومالْقَي يالْح وه� 
، وبقية األشياء قد �)، أي أنّ احلائز على احلياة احلقيقية هو وحده ٢٥٦(البقرة: 

وهي تنال احلياة منه. أي أنه هو وحده روح مجيع األرواح وقدرة كل  ،خلقها هو
القدرات يف احلقيقة. أما إذا ظن أحد أنه منفصل منذ القدم وأن ربوبيته مل تحطْ 

منه.. ففي هذه احلالة سيعد واحدا من األشياء بشيء ومل يكسب أي شيء ظهوره 
وال يكون لنا مناص من البحث عن حمدده ناهيك أن يكون عاملا بالكون.  ،احملدودة

الذي يفترض غري خملوق فقد بينا سلفا أنه ال ميكن أن الشيء وليكن معلوما أيضا أن 
. وال يلزم بإلقاء نظرة قدميٍخملوق و منفصل عنه وغريِشيء يكون لدى اهللا علم تام ب

حىت علم ناقص عنه. وال يتحقق دليل على  �على وجود ذلك الشيء أن يكون هللا 
 على ذلك العلم. فالشيء الذي هو ممكن الوجود وحادثٌ وزميكن أن حيأنه كيف 
ا، وال يكون  �من الضروري أن يكون اهللا  ،ذايت بعدمٍ ومسبوقعاملا به حتم

علم اإلهلي. ألن الشيء غري املعلوم ال ميكن أن يعطى الوجود. خارجا عن نطاق ال
وبذلك ثبت حتما أن املمكنات  ،فعلم املمكنات قبل وجود املمكنات ضروري هللا

بأسرها تندرج يف املعلومات اإلهلية. أما الشيء الذي ال يعد ممكنا وحادثا ومسبوقا 
 ؛ فال يقوم برهان عقلي علىحاطهاومذايت وال يعد معلوال للذات علة العلل  بعدمٍ

فليس هناك  ،من العلم اإلهلي. فمثال إذا مل تعد الروح خملوقة وحادثة كونه خارجا
مطلع  -يسمى برميشورا افتراضا، وال عالقة له ا - مربر للتسليم بأن شخصا أجنبيا

على حقيقتها، وأن علمه ا بالغ منتهاه. ألن الذي عنده علم كامل بشيء يكون 
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بداهة أن هذا التعليم الفاسد الذي يؤدي وأخريا يصري أعمى متاما. فالواضح 
ال ميكن أن تقبله روح أي هندوسي نقي القلب، بل مل يقبله  ،إىل نتائج سيئة

قلب البانديت ديانند أيضا. لقد ذكر يل اآلري الله شرمبت من سكان 
قاديان أنه حني استفسر ديانند عن والدة األرواح بدأ مياطل، ويتحدث 

قد مضى ما مضى، أما يف املستقبل فإذا ظل ل :مث قال ،بأمور أخرى
ربميشور خيلق على الدوام فمن أين يأيت مبكان واسع جدا إلسكان ال

األرواح؟ فالحظوا كيف اعترف ديانند يف هذا اخلطاب مضطرا أن 
ربميشور كان حتما قد خلق األرواح أول األمر، لكنه بعد ذلك ختلى عن ال

سعا إلقامتها. من هذا القول يتبني أيضا ذلك خوفا منه بأن ال جيد مكانا وا
أن البانديت ديانند يف آخر عمره كان قد نشأت لديه شكوك وشبهات 
كثرية عن مثل هذه التعاليم للفيدا. بل قد ورد يف جملة "دهرم جيون" 

أن البانديت ديانند كان قد فهم عند رحيله  ١٥/٧/١٨٨٦الصادرة يف 
يف اإلشارات والكنايات أنه مل يعد يؤمن  بعض أتباع مذهب الربمهو النجباء

بالفيدا. أقول: كان البانديت بانديتا أوال وآخرا، أما املنصف فال ميكن أن 

                                                                                                                                     

قادرا على خلقه أيضا. أما إذا مل يقدر على خلقه فمعىن ذلك أن علمه ناقص حتما. 
فإذا مل يكن عنده علم كامل فال يقدر على التمييز بني املتشاات ودونك خلقها. 

شياء فال يترتب على ذلك عيب كونه ناقص العلم ليس خالق األ �فإذا كان اهللا 
. فيحسب هاومتييزرواح بل يلزم أن ينخدع يوميا يف معرفة ماليني األ ،فحسب

زيد ا ملثل هذه اخلدائع،  أحيانا كثرية أن روحهي لبكر. فالعلم الناقص يتعرض حتم
 وإن قلتم إنه ال ينخدع فعليكم اإلثبات والربهان. منه
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أعمى القلب إذ ال يستطيع أن  عمهيبقى مؤمنا بالفيدات يف احلقيقة. فأي 
أن الربميشور الذي ال يعرف كيف خيلق وإمنا هو  وهو يفهم أمرا معروفا

 ؟ فالذي بلغ ضعفه لدرجةبرميشوربعقار مستعار كيف يدعى  ميشي أموره
يصبح عاطال عن عمله، فمن ميكن أن فإذا مل تتيسر له األرواح واملواد  أنه

ر برميشورفاألمر واضح وجلي وموافق ملقتضى فطرة يسمي هذا املقص .
 - أن كل إنسان ذي قلب طاهر جيد يف قلبه شهادة بال تردد وهو اإلنسان
بأن تكون يف  -ال يرضى اهلندوس أنفسهم حبال من األحوال كما 

برميشورهم هذه النقائص والعيوب. أتذكر أن يف مناظرة هوشياربور حني 
قلت للناس بأن من معتقدات اآلريا مساج أن برميشورهم عاجز عن خلق 
األرواح، بدأ كثري من اهلندوس األشراف الذين كانوا جيلسون معي 

وقالوا ما أفسد هذا االعتقاد! فلما جلس الله مرليدهر  منذهلني.يستغفرون 
للرد على هذا االعتراض انصرف بعض أولئك اهلندوس قائلني إم ال 
يريدون االستماع أبدا إىل رد سخيف يؤدي إىل اإلساءة إىل الربميشور. 

يذكر شرحا  أمرتسر كان آريإحدى أسواق وكذلك ذكر يل أحد أن يف 
مل الربميشور ينحصر يف التركيب فقط وال يقدر على ومدحا قائال بأن ع

شيء أكثر من ذلك. فبدأ هندوسي آخر يناقشه حول هذا املوضوع، 
قد ورد يف الفيدات صراحة أن الروح  :فغضب "الله" أثناء احلديث وقال

ا أحد. فعند مساع ممن تلقاء نفسيهما ومها منذ األزل، ومل خيلقه مها واملادة
 أنْ ك اهلندوسي الذي كان يناقش ذلك اآلري لدرجةهذا القول ثار ذل
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خرج من فمه تلقائيا دون قصد منه، القول: "إذا كان الربميشور عاجزا هلذه 
  الدرجة فما الفائدة من هذا الربميشور؟ فتبا ملثل هذا الربميشور." 

ففصلوا أحدمها عن  واالناس تدخللكن  ،تعاركايشتبكا وكادا أن يف
ا النفور السائد عموما يتبني أنه ال يوجد يف العامل إنسانٌ ال اآلخر. فمن هذ

إذا تأمل قليال بعيدا عن اجللي يسعه الوصول إىل هذا احلق الصراح البديهي 
 نفسههو فال جيد  ،عن حماسنه وقدراته �تعصباته. وهو أنه إذا فُصل اهللا 

من التخلي عن ألوهيته. فهل هناك أمر خفي آخر يسمى اُهللا بناء عليه  بدا
  خالق كل شيء؟ �إهلا سوى كونه 

ن االعتقاد بكون األرواح غري خملوقة ومن إاحملترم "املرزا : يقول قوله
عن ألوهيته.  �تلقاء نفسها يضم عيبا آخر وهو أن هذا االعتقاد يعطِّل اهللا 

النفس وخواص األرواح يعرفون ويستوعبون جيدا أن ألن املطلعني على علم 
مجيع العجائب والغرائب واخلواص اليت تتمتع ا األرواح ال تتحقق مبجرد 
التركيب. ففي األرواح قوة كشفية مثال تكشف ا بعض األمور اخلفية 
بإذنه تعاىل بااهدات، وهناك قوة عقلية تدرك ا األمور العقلية، وكذلك 

وة احلب أيضا اليت مبوجبها متيل إىل اهللا. فلو آمنا بأن كل هذه القوى قفيها 
ربميشور. فكأننا البال خالق ففي ذلك إساءة شنيعة إىل تلقائيا موجودة 

سنضطر للقول بأن العمل الرائع واألمسى قد حصل تلقائيا، أما العمل 
اإلقرار بأن الناقص األدىن فقد حتقق على يد الربميشور. ولن جند بدا من 

األعمال العجيبة اليت هي من تلقاء نفسها هي أعظم بكثري من أعمال 
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إن هذا  ؛الربميشور، حىت إن الربميشور نفسه مندهش منها. باختصار
يستوي كونه  أنْ االعتقاد يصيب ألوهية إله اآلريني بصدمة كبرية، لدرجة

د على ذلك وعدمه. ولن يقوم أي دليل عقلي على وجوده أيضا." فأنا أر
بالقول إن املرزا احملترم عين إلقامة ألوهية اإلله أناسا شهودا ملمني خبواص 
األرواح، لكنه حبسب معتقد اإلسالم مل يظهر اهللا خواص األرواح كما 

  ؟    يهاعل اطلعوافكيف  ،بينت من قبل
القرآن الكرمي مل يذكر خواص األرواح فمن  كان : يا الله احملترم، إذاأقول
حق  أي يليس ملؤلِّفه: قوللزم الصمت بعد ذَكرها؟ أما الفيدا فقد ذا الذي 

وأن األرواح يف كوا غري خملوقة ومن تلقاء نفسها ال  ،واجب على األرواح
له،  بأا ملكالقرآن الكرمي األرواح  . بينما وصف منـزلُعنهتقل شأنا 

 ن خالل أكثر من مخسني دليالوأثبت بنفسه م ،وادعى أا خملوقة وخادمة له
. مث �أن أرواح مجيع بين آدم واحليوانات األخرى خملوقة وخادمة هللا  عقليا

قد أُودعتها.  اليت فصل صراحة ما هي القدرات والقوى والكفاءات واخلواص
أن ما يوجد يف العامل العلوي  وهي جدا حقيقةً دقيقةإمنا القرآن الكرمي قد بني 

والسفلي من اخلواص العجيبة املتفرقة، كلها قد جمعت يف وجود أرواح 
إنسانية. أما حبسب الفيدا فال قيمة للروح، كما أن خواصها أيضا ناقصة 

يستوي وجودها وعدمها. فقد اعترفت بنفسك أنت والقراء سوف  أنْ لدرجة
يقر الفيدا نفسه ما دام ية. فقل يل اآلن يقرأون ذلك النص يف الصفحات التال

الذي ال عالقة له ا على حقيقتها  هاطلع مؤلففكيف  بأن األرواح غري خملوقة
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بوسع كل إنسان أن يفهم أنه كما يعرف الصانع دقائق ما صنعته  ؟الداخلية
أن يعرف تلك لغريه اجلاهل بصنع ذلك الشيء وعدمي العالقة به يده، ال ميكن 

أدىن  اصيل أبدا. هذه احلقيقة جلية بينة وواضحة جدا، وال يشك فيها أحدالتف
جيب على اآلريني هنا وبعيدا عن العقل متاما. يف غاية اجلهل شك ما مل يكن 

لعمله  تفاصيل دقيقةبرميشورهم على األقل أن يقروا بأنه بقدر ما يعرف 
ة هذه احلقيقة عرفمتتحقق له ال  - أي التركيب والتشكيل - بيده هالذي أجنز

عن كيفية وجود األرواح اليت ال عالقة له ا. ألن العمل الذي ينجزه أحد 
بيده ال ميكن أن ختفى عليه جزئياته الدقيقة. أما العمل الذي ال ينجزه بيده 
 فيصعب عليه إجنازه حىت لو رأى غريه ينجزه أمامه. فأىن ملؤلف الفيدا أن

صها، إذ مل خيلق أي روح بنفسه ومل يشاهد على حقيقة األرواح وخوا يطّلع
أي صانع خيلقها؟ فإقرار برميشور اهلندوس بأنه ليس قادرا على خلق الروح، 

بأنه ال يعرف احلقيقة الداخلية لألرواح. ذلك  ،حيتوي صراحة على إقرار آخر
ألنا قد بينا يف السابق أيضا أن العلم الكامل والواسع ألحد بشيء يوجب أن 

ون قادرا على صنعه أيضا. أي إذا حصل املرء على العلم األكمل واألمت يك
له حتققت  ،قيقة شيء ما، واطَّلع كليا على أمور خفية ظهر شيٌء بواسطتهاحب

هذا الدليل أيضا من مجلة  �القدرة على صنع ذلك الشيء. فقد بني اهللا 
واضح اجللي البديهي األدلة يف القرآن الكرمي على أنّ األرواح خملوقة. فمن ال

أن عجز اإلنسان عن صنع شيء ناجم عن علمه الناقص به، فحني تتلقون 
فسوف  ،علما كامال بشيء وتتوصلون إىل كنهه، وال يبقى أي حجاب بينكم
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حتققون فورا القدرة على صنعه. وإذا تيسرت لكم األسباب الضرورية لصنعه 
ري أنه ما دام علمكم ناقصا فمن املؤكد أنكم ستتمكنون من صنعه بأيديكم. غ

  فلن حترزوا القدرة على صنعه.  ،وما زالت هناك أمور ختفى عن أنظاركم
فربميشور اهلندوس الذي ال يقدر على خلق األرواح فإمنا السبب هلذا 

. ١علم كيفية األرواح وخواصها من حمرومالعجز والضعف يف احلقيقة أنه 
يهبه  فكيف ،من علم األرواح فإذا كان برميشور اهلندوس نفسه حمروما

أن يهدي شخصيا ضلّ ن مل "أىن :لآلخرين؟ كما يقول املثل الفارسي
رد العناد  ! فثبت منه أن االام الذي ألصقه املدرس احملترم"اآلخرين

أنه ال علم له باألرواح، ينطبق يف  	باإلسالم والقرآن الكرمي والنيب 
ا الذي أنزله. بل قد سلَّم الفيدا احلقيقة على برميشور اهلندوس والفيد

نفسه ضمنيا ذا االام على مؤلفه. ألن الفيدا أقر صراحة أن برميشوره 
. فلما ثبت من إقرار الفيدا غري قادراخليايل عاجز متاما عن خلق األرواح و

وأن  ،نفسه أن الروح غري خملوقة، وأن الربميشور ليس له أي دخل فيها
فمن هنا ميكن أن يفهم العاقل  ؛ا عن خلق األرواحالربميشور عاجز متام

علم خلق األرواح أىن له أن تكون عنده معلومات يس لديه أن الذي ل
أخرى عن األرواح؟ فخلْق شيء واإلحاطة حبقيقته على أكمل وجه 

أقصى درجات متالزمان. بل إذا تدبرمت أكثر علمتم أن احلصول على 
يان يف احلقيقة. فقد ينكر هذه احلقيقة الكامل والقدرة على اخللق سالعلم 

                                                           
  (املترجم) .٢٣٧صفحة الشية طويلة نقلناها إىل حاكانت هنا  ١
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سفيه الطبع الذي يعد العلم الناقص كامال. أما العاقل الذي يصل تفكريه 
إىل نقطة دقيقة، أي ما الذي يسمى علما كامال، ويف أي حال يقال عن 
علم بأنه كامل، فسوف يوقن حتما بانشراح القلب أن العلم التام يالزم 

من املستحيل على برميشور  ؛نهما احتاد. باختصاربل بي ،العمل حتما
اهلندوس االدعاء بأنه حائز على العلم التام باألرواح، أو هو مطلع على 
خواص األرواح على أكمل وجه. وإمنا حتق هذه الدعوى ملنـزل القرآن 

ألنه هو خالق األرواح  ،) وحري به وحدهالعاملنيالكرمي (الذي هو رب 
   .على احلقيقة الداخلية ملا خلقه وهو مطلع جيدا

  شيئا. عنه فاخلالق هو األعلم، أما غريه فال يعرف "
  . ١"أىن ألحد أن يعرف حقيقة غريه؟ والنظر عن بعد ال ينفع شيئا

بناء على علمه الذايت  - يف كتابه لذا قد بين ،خالق األرواح �فبما أنه 
ال يوجد يف  أنه لدرجة ،كنه األرواح وخواصها - وعالقته الناجتة عن اخللق

العامل أي كتاب ينافسه يف ذلك. أما الفيدا فال حقيقة له. ميكن أن يشهد 
بعلم األرواح. فهل هو يف  جاهالالذي ميكن أن يعد القراء بإنصاف من 

الذي اعترف بنفسه أنه عاجز عن خلق  ،رالربميشو - عيدأكما  - احلقيقة
ا، أو يليق بالقادر القدير رب العاملني طريقة خلقها متامغري عالمٍ باألرواح و

الذي يدعي بأنه خالق كل ذرة يف العامل، ويصف وجود كل روح وجسم 
وكل نفس بأنه عالمة قدرته الكاملة؟ إنين أوقن بأن مجيع العاقلني سيشهدون 

                                                           
  ترمجة بيتني أرديني. (املترجم) ١



                  �������������������������������������א���������ن��א� � �١٩٢� 

شياء يلم باحلقيقة الداخلية لأل  يقدر على اخللق ال ميكن له أنعلى أن الذي ال
. وإمنا يتحقق هذا العلم بالتمام والكمال لكامل القدرة ذلك اليت مل خيلقها

الذي حيوز على القوة والقدرة على خلق األرواح. فبهذا البيان انكشفت 
نّ مؤلف الفيدا أب نياآلري ادعاءحقيقة برميشور اهلندوس وفيداهم كلُّها. أما 

قد افتضح دفعة واحدة. وإذا كان املدرس احملترم ما زال يصر ف ،عامل باألرواح
على افتضاح الفيدا أكثر وال حيب أن تبقى عيوبه خافية على العامة، فالطريق 
الرائع كما بينت سابقا أن يؤلف كلُّ واحد منا كتابا مستقال عن هذا البحث 

أكتب كتابا مستقال عن علم األرواح ويكتب  الدقيق واللطيف جدا. مبعىن أن
كما سبق  - املدرس احملترم أيضا كتابا مستقال، وجيب أن يلتزم كل فريق منا

بكتابه اإلهلامي لتقدمي كل دعوى ودليل. وأنا أقسم باهللا أين جاهز  - بيانه
لكن بالتزام  ،لتأليف "كتاب الروح" - نتيجة حثِّ املدرس احملترم - ومستعد

عج أيها املدرس احملترم، نـزفسها اليت وردت يف هذا الكتاب. ال تالشروط ن
إمنا أقول صدقا وحقا متاما عن كل أنواع املبالغة إنه سامٍ ولطيف ومليء ا بعيد

الكرمي  ن به القرآنُباحلكمة ذلك اجلمال والروعة والنقاء والصدق الذي بي
مث أثبت بيانه  ،ا األخرىخواص األرواح وقواها وقدراا وكفاءاا وعجائبه

الفيدا األربعة من جديد ريشيو لو ولد  أنه هذا. وتلك احلقائق كاملة لدرجة
 ،فوا اجلهود يف التفكري والتأمل قدر املستطاعنـزوعادوا إىل هذا العامل واست

فلن حيظوا بالسعة يف العلم وهذه املعارف السامية حىت لو ماتوا مفكِّرين. ال 
 ال حملّ إلبداء الغضب. "ما احلاجة إىل توضيح الواضحداعي لالستياء و
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املقارنة بني الفيدا والقرآن الكرمي. إجراء تعالوا وتأكدوا من ذلك ب ١."البين
من  أيا ،مبحض طريق احلق ، أنا نلعنأالجربوا القوة العلمية هلذين الكتابني. 

ضية بأعذار واهية الفريقني يتهرب من هذه املناظرة كتمانا للحق ويصرف الق
وحجج ضعيفة. لكن ال يغينب عن البال أن يف هذه املناظرة لن يسمح لكم 

عبارات الفيدا يف بيان دعوى أو دليل، كما سوف نلتزم حنن  باخلروج من
أيضا بالقرآن الكرمي، وسيتحتم عليكم أيضا أن تكتبوا كل عبارة من الفيدا 

، مع ترمجتها احلرفية ةفارسيال باحلروفلكن وباللغة السنسكريتية بالضبط 
علينا حنن أيضا االلتزام ذه األمور يف تقدمي يكون واجبا ومصدرها. كما س

  اآليات من القرآن الكرمي. 
أو خاصتني لألرواح فقط، فقد  لقد كتب املرزا احملترم خاصةً قوله:

كتب مثال عن قوة اكتشاف األمور اخلفية. وإن املرزا احملترم نفسه يدعي 
  ثبتها حىت اليوم؟ مل ي مع أنهبأنه حائز عليها 

أقول: ال شك أن بركات املكاشفات واملكاملة واملخاطبة اإلهلية وغريها 
ري على الصراط هذه توهب يف صورة أجلى وأصفى لألرواح املطيعة بالس

املستقيم. وإن النبوءات اليت حتققت على يد مؤلف هذا الكتاب من اهللا فقد 
شهد إخوتكم من اآلريا مساج املقيمون هنا يف قاديان على سبعني منها 
تقريبا. بل أنت أيضا منهم إذ كنت قد قرأت النبوءة عن تعرض دليب سنغ 

من لساين يف اجتماع  مسعتقبل حتقّقها. مث  ٢٠/٢/١٨٨٦البتالء يف إعالن 
                                                           

  )   املترجم(ترمجة مثل أردي.  ١
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عام حيث حضر عدد من أصدقائك اهلندوس أيضا، فال أعتقد أن تكون قد 
ظ بتيقظ كيف حتققت هذه لة. فالحانسيت هذا احلادث اجلديد ذه العج

النبوءة حرفيا حيث تعرض دليب سنغ يف قصده لزيارة البنجاب للمرارة 
خفاف خائبا. فهل ميكن أن والغيظ والغضب ومشاق السفر مث أعيد باست

تقسم على أنك مل تطلَع على ابتالء دليب سنغ قبل حدوثه؟ وهل تستطيع 
مري من األن املراد أا باهللا على أنك مل ختبر يف االجتماع العام أن تقول حالفً

يف  "مري حديث الورود بنجايب األصلاألعن يفة هناك أخبار خم: "مجلةيف 
وكذلك أخبِر ذا اخلرب مئات . سنغدليب هو ، ٢٠/٢/١٨٨٦إعالن 

إنسان يف عدة مدن  ٥٠٠اهلندوس واملسلمني الذين يقدر عددهم بأكثر من 
يف بالد نائية كثرية، فتحققت  ٢٠/٢/١٨٨٦قبل التحقق. كما وزع إعالن 

نشرت قبل التحقق. و عن دليب سنغأنبئ عنها أخريا مجيع األمور اليت 
 ،٢٠/٢/١٨٨٦وأشيعت يف زمن، أي يف  صدرتقد وكانت هذه النبوءة 

زيارته للبنجاب مؤكَّدة؛  بأنحيث كان خرب جميء دليب سنغ يشاع بكثرة 
ومباي مفقد وصل بعض إخوته واألصدقاء ذه الفرحة اخليالية إىل 

الستقباله؛ حيث نشرت هذه النبوءة خالفا ألفكار ماليني الناس وعلى 
. فقل اآلن وجالء ها بوضوحقَمث شاهد اجلميع حتقُّ .عكس األوضاع السائدة

قولك بأنك مل تالحظ حتقق أي نبوءة يل إىل اآلن أم  صحباهللا عليك هل ي
ما نشره  نإ :يعد كذبا؟ وكذلك أقول لصاحب جريدة "أخبار عام" الهور

رفضا هلذه النبوءة فإمنا نبدي األسف الكثري  ٢١/٧/١٨٨٦يف جريدته يف 
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ه وقلة فهمه. فقد قال إن برنامج دليب سنغ كان قد اشتهر فقط على تعصب
بكثري، لكن املؤسف  ٢٠/٢/١٨٨٦وأشيع يف اخلواص والعامة يف اهلند قبل 

أنه مل يفهم ما عالقة هذه الشهرة مبوضوع النبوءة. وإمنا النبوءة تفيد أن 
وأن شرفه أو حياته أو رفاهيته  ،دليب سنغ سوف خيفق يف زيارة البنجاب

ضرر يف هذه الرحلة. اآلن ينبغي أن ينصف القراء كيف يؤثِّر انتقاد ستت
"أخبار عام" الهور يف النبوءة وكم تردى مستوى إنصافه وفهمه الذي هو 

الصحافة. فاألسف كل األسف أن كثريين ال يفكرون  ملهنةشرط أساسي 
يف حقيقة األمر مشتعلني باحلسد والعناد، أنه كما نشر شخص يدعى 

 - إلظهار ما يكن قلبه من العناد واإلجحاف والتعنت - انديت ليكهرامالب
 إعالنات كثرية بغري حق عن هذه النبوءات وامين بأين نشرت نبوءة يف

 ٢٠/٢/١٨٨٦إعالن بأن الولد املذكور املتصف بصفات معينة يف إعالن 
حقق. سيولد حتما من احلمل احلايل؛ ولن يتأخر حبال من األحوال أا مل تت

مع أن اإلعالن من هذا القبيل وذه التفاصيل مل يصدر مين قط. وإذا كان 
مه؟ فاحلق أن عماية األبصار ال تضر اإلنسان أميا ضرر وإمنا فلم ال يقد

يتضرر اإلنسان بعماية القلوب الناجتة عن محى التعصب. هذا الرجل الذي 
ه آنفا مل يرضمع أين ،يوما الختبارنابأن يعيش عندنا مدة أربعني  ذكرت 

أيضا هلذه املدة. إن هؤالء ال  راتباعلى هذا البانديت  كنت قد عرضت
يتذكرون شيئا من الصالح واملعقولية سوى إطالق الشتائم واإلساءة 
واألمور القذرة اليت تعمر ا صدورهم. لو رضي هؤالء حىت اآلن ليعيشوا 
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فسوف أستحق أي عقوبة هلامية اإلعندي أربعني يوما مث ظهر كذب نبوءايت 
مهينة وخمزية حيددوا يل وأقبل ا. لكن يف املقابل سيكون من الواجب 
عليهم اعتناق اإلسالم وقص الضفرية. أما دعوانا عن النبوءات فال تقتصر 

بفضل اهللا قريبا  بل إلثبات هذه الدعوى سأنشر ،على إثبات نبوءة أو اثنتني
طبوعا. وهذا الكتاب بأكمله حيتوي على النبوءات كتاب "السراج املنري" م

اإلهلامية. وعندها سريى اجلميع ما حقيقة مجيع اآلراء املتنوعة اليت يبديها 
خصومنا عنا، وما أصالتها. سننشر يف هذا الكتاب عددا من النبوءات عن 

 آرياام الدين الذي هو من عائلتنا وارتد عن اإلسالم وانضم إىل إمرزا امل
من اهللا حبقه أنه  ٣/٨/١٨٨٦خ يف . فقد كُشف علينا اليوم أيضا املؤرمساج

إذا مل يتب فسوف يصيبه وبال ضالله وغوايته عاجال. وإذا كان من 
األحزان العادية البسيطة فال تعتربوه مصداق النبوءة. أما إذا تعرض ألمل مل 

ا إذا تاب يكن قد خطر ببال أحد فيجب أن يفهم أنه مصداق النبوءة. أم
. وإن أديبفسوف تكون العاقبة أيضا حسنة أو سوف تصيبه الراحة بعد الت

أنه ميكن أن يتلقى الطالب الصادق اإلهلام من اهللا بالسري على بدعوانا 
الذاتية تؤكد  تناألن جترب ؛صحيحة وثابتة مبنتهى اجلالءهي  الصراط املستقيم

ذلك أنه ليس يف هذا العامل ذلك أوال. كما يفهم كل عاقل باإلضافة إىل 
جل  أعلى مرتبة للمعرفة اإلهلية من أن ينال املرء شرف مكاملة ربه الكرمي

. فبهذه الدرجة تطمئن األرواح وترتفع مجيع الشكوك والشبهات، شأنه
وعند بلوغ هذه الدرجة الصافية حيظى اإلنسان بنقطة املعرفة اليت قد خلق 
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فتاح النجاة يف احلقيقة وحلُّ عقدة الذات من أجل الفوز ا. هذه الدرجة م
املوهومة، وا يثبت وينكشف كم يقترب اخلالق احلقيقي من خملوقه 
الضعيف. فللوصول إىل هذه الدرجة أخربنا ذلك النور الذي يسمى القرآن 
الكرمي، وهذا النور يبشر جبالء ووضوح أن من املستحيل أن ينقطع نبع 

يبحث عن اهللا بنقاء القلب أي من سكان الشرق أو اإلهلام أبدا. وعندما س
ب من الوسط فسيفوزنّ به. جالغرب ويعقد معه صلحا تاما، ويرفع احلُ

وعندما جيده على وجه احلق والكمال والصدق فمن احملتم أن اهللا سيكلِّمه. 
لكن الفيدا أنكر وصول املرء إىل هذه الدرجة، وقصر هذه الدرجة على 

ا اآلريأصحاب على حد زعم (هم مؤلفو الفيدا الذين  فقط ريشينيأربعة 
اليت يزخر ا الفيدا. فمن الواضح الفادحة ). فهذا خطأ من األخطاء مساج

حدو الفطرة، وإنّ ما هو ممكن ألحد من البشر ممكن أن مجيع بين آدم مت
للجميع أيضا. وإن ما جيوز من القرب واملعرفة لشخص واحد جيوز للجميع. 

أن هناك تفاوتا  صحيحم مجيعا من جوهر واحد من حيث أصل الطينة. أل
من الكماالت. وإذا وجد مطلق ألي  إنكار ليس هناك لكن ،يف الكماالت

للحصول على كماالت اإلنسان فال ميكن  مطلقا بكفاءةشخص ال يتمتع 
ال بد من التفاوت البسيط يف الكماالت  ؛أن يكون إنسانا أصال. باختصار

اهلدف  هوما  :اإلنسانية. لكن الكفاءة ال تفقد ائيا من اإلنسان. حنن نسأل
اهلندوس من إنزال الفيدات؟ فإذا كان يقصد أن يصل  لربميشوروالغاية 

الناس بقراءا والتمسك ا جيدا إىل كماهلم املطلوب، فلماذا يسد الطريق 
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ل إىل ذلك الكمال؟ فلو مل يكن وجود الصلحاء الذين نزلت بنفسه للوصو
فأي ضرورة  ؛عليهم الفيدات أسوةً، لكي يتأسى م الناس يف اتباع الفيدا

لكي  يأتونوأنبياءه إمنا  �كانت إلرساهلم؟ فمن الواضح أن كتب اهللا 
أن الذي سيقتفي  على يكونوا أسوة أمام الناس ويرغِّبوا الناس وحيثّوهم

رهم ويتفاىن يف سبيلهم فسوف يكون مظهرا هلم، ويتصبغ بصبغتهم. أما آثا
من طالب احلق بصبغة أولئك  غبرميشور اهلندوس أن يتصب إذا مل يتوخ أحد

 الصلحاء األربعة الذين أُرسلوا أسوة، فإن عمل برميشورهم هذا يعد
ور سخيفا متاما وعابثا. هنا ال داعي لطرح السؤال أنه إذا كان برميش

بلَّغتهم اهلندوس قد أنزل الفيدات لتكميل النفوس الناقصة فكم من املخلوق 
ون إىل الكمال. ألن اهلندوس أنفسهم يف هذا اال يقر الفيدات بعد نزوهلا

بأن الفيدات مل توصل أحدا إىل الكمال. فالواضح أن كيفية الكمال 
 يقام مثاهلا يف رِيشيوحقيقته هي يف نظر برميشور اهلندوس أيضا نفس اليت أ

شرفوا باإلهلام اإلهلي على حد  قد وهي أن أولئك الصلحاء كانوا ،الفيدات
، ويف الطرف "كمال املعرفة" عد ذلك حقيقةً امـزعم اآلريني. اآلن ل

غري  أنه، وإىل األبد، ما من أحداآلخر قد صرح برميشورهم أيضا بوضوح 
فهذا تصرف طائش. فإذا كان  ،تلقى اإلهلامي سوفهؤالء الريشيني األربعة 

أحد ال يستطيع أن يتصبغ بصبغة هؤالء الريشيني األربعة وال يتصف 
فأىن لعاقل أن يتخبط يف اتباع الفيدات والعمل  ،بصفام نتيجة اتباعه هلم

هذا التصرف العابث، الذي صدر من برميشور  ا بغري حق؟ من أي نوعٍ
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أربعة صلحاء ليتأسى الناس بأسوم ويتصبغوا  اهلندوس، حبيث أرسل أوال
بصبغتهم، ويتلقوا النعمة نفسها اليت أوتوها، مث بين من طرف آخر أن من 
املستحيل متاما أن يتلقى أحد اإلهلام بعد التصبغ بصبغة هؤالء الصلحاء. 
ميكن أن يفهم القراء أن الفيدات إذا كانت ال تقدر على إيصال أحد إىل 

طلوب، فإن إنزاهلا عبث وسخيف متاما. فأي مثرة طيبة ترتبت الكمال امل
جعلت املاليني أثرت سلبيا وعليها سوى أن تعاليمها املليئة بالشرك 

مشركني. وإن األشخاص األربعة الذين نزلت عليهم الفيدات حبسب زعم 
اآلريني، هم أيضا ال ميكن أن ميتنوا بفضل الفيدا يف احلقيقة، بل قد استحقوا 

  بربكة أعماهلم يف والدة سابقة.  - حبسب زعم اآلريني -تلقّي اإلهلام
كالبذرة  روحأما ذكر بقية الصفات فال شك أا موجودة يف ال قوله:

وهي دون صناعة اهللا تعاىل (اليت يسميها املرزا احملترم التركيب والتشكيل) 
  كأا ليست موجودة. 

يف األرواح باعتراف املدرس أقول: إن اخلواص والقوى اليت توجد حتما 
احملترم، حىت لو كانت كالبذرة كما يزعم، ملاذا هي كاملعدومة رغم وجودها؟ 

فهل تلك القوى واخلواص يف األرواح عدمية  ؛فكان ينبغي بيان سببها أيضا
يستفد منها الربميشور عند التركيب؟ كال فالواضح أن الربميشور  وملاجلدوى 

والقوى العجيبة استعانة كبرية عند التركيب قد استعان بتلك اخلواص 
والتشكيل، حبيث حافظت على شرف الربميشور وأثبتت كونه برميشورا. فلو 

الربميشور؟ يف وسع مل تكن تلك اخلواص يف األرواح فأخربوين ما الذي كان 
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وكيف كان له أن يحضر من عنده خاصية روحانية وكيف كان ميكن له أن 
املفلس ال " ! ويصدق عليه املثل األردي تعريبه:نسانا حياجيعل اجلسم امليت إ

   ١".يقدر على العطاء حىت لو كان سخيا
إمنا هي منة حمضة لألرواح عليه أا جاءت إىل قبضته خملوقة ومصنوعة 

حظه جيدا إذ كسب السمعة  فكانمع مجيع خصائصها وقواها العجيبة، 
لى العقول املتدبرة أنه ال قيمة جمانا، وصار برميشورا. وإال فالواضح ع

 للتركيب دون هذه اخلواص العجيبة والكفاءات اليت توجد يف األرواح
. بل لو مل توجد تلك اخلواص يف األرواح واألجسام لكان من واألجسام

املستحيل على برميشور اهلندوس أن ينجز مهمة التركيب أيضا. فمثال إذا مل 
اليت تسمى قوة جاذبية  ،صغرية لألجسامتوجد قوة االتصال يف القطَع ال

فإن برميشور اهلندوس ال يقدر أبدا على أن جيري االتصال بني  ،االتصال
ذرتني على األقل. وكذلك إن اخلواص الروحانية اليت تنكشف عند التركيب 
ففيها أيضا ال يقدر برميشور اهلندوس أبدا على أن يصنع منها شيئا دون 

وخواصها العجيبة وإعانتها اليت يظنها املدرس احملترم  تأييد األرواح وصفاا
كالبذرة. فالواضح اجللي أن الربميشور الذي مل خيلق األرواح وال خواصها 
ومل خيلق ذرات األجسام وميزاا، ال يتطلب منه جمرد التركيب والتشكيل 

فهي تربز  ،أي جهد وكلفة. بل اخلواص كانت مودعة يف األشياء سلفا
سلفا اليت أُودعت فيها ألن اخلاصية  ؛يان تلقائيا باتصال الروح باجلسمللع

                                                           
  )   املترجم(ترمجة مثل أردي.  ١
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ستنكشف تلقائيا باالتصال. كما توجد يف مئات األلوف من األشياء يف 
لكنها تبقى خافية يف  وامتزاجها،العامل ميزة غريبة تظهر نتيجة اختالطها 

حالة االنفصال. فليس صحيحا أن الذي خيلط شيئني فهو يودعهما من عنده 
ميزةً معينة، بل يتمتع كل واحد من الشيئني على حدة بتلك اخلاصة اليت 
تظهر تلقائيا باختالطهما، كما بينت آنفا. فمثال يف السمن والعسل 

يف ضع أنه لو و معاً،الثالثة هذه األشياء عند خلط ميزة تنشأ  والبورق،
 توأُشعلمتاما رمادا  تاحملروق أو الفضة اليت تكون قد صار الذهبمزجيها 

أي يعود الذهب أو الفضة أو أي  ؛فإا تعود إىل احلياة ،النار يف بوتقة عليها
خليط  شيء كان إىل حالته األصلية. فميزة إعادة احلياة إىل احملروق تكمن يف

برميشور اهلندوس قام خبلطها سواء  ،بد أن تتحقق وال ،الثالثةهذه األشياء 
أو صيب عمره عشر سنني فقط. وليس من الضروري أن تظهر نتيجة خلْط 
الربميشور حصرا وال تظهر على يد شخص آخر. فاألرواح قد أودعت 
كثريا من اخلواص والقوى الغريبة والكفاءات اليت ذكرها القرآن الكرمي 

  :فيما يليونذكر عددا منها  ،لتفصيلبا
  قوة الرغبة إىل العلوم واملعارف  -١
 قوة احلصول على العلوم  -٢
 قوة حفظ العلوم املتلقاة  -٣
 قوة احلب اإلهلي  -٤
 قوة االستمتاع بلذة الوصال اإلهلي  -٥
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 قوة املكاشفات  -٦
 بينهما قوة العامل واملعمولبتعبري آخر أو  ،قوة التأثري والتأثر  -٧
 األجسامقوة قبول عالقة   -٨
 قوة التخلق بأخالق اهللا  -٩

 قوة تلقّي اإلهلام من اهللا - ١٠
 قوة التعرض لالنقباض واالنبساط - ١١
 قوة قبول املعارف غري املنتهية - ١٢
 قوة التصبغ بصبغة التجلي اإلهلي - ١٣
 قوة العقل اليت مييز ا القبح من احلسن - ١٤
 ا  املتعلقة باألجسامقوة التأثري والتأثر  - ١٥
 الق احلقيقيقوة اإلقرار بوجود اخل - ١٦
قوة إظهار اخلواص اجلديدة بااللتقاء مع األجسام  - ١٧

 وأشكاهلا اخلاصة
 قوة اجلاذبية بينها واليت ميكن أن نسميها القوة املغناطيسية - ١٨
 قوة البقاء إىل األبد - ١٩
٢٠ - هاجلسم التراب معني ب قوة احملافظة على ارتباطذي فارقت 

  وهي تنكشف على أرباب كشف القبور يف الكشف
اك قوى كثرية ورد بياا املفصل مبنتهى اللطف والروعة يف وكذلك هن

رطي فسوف نكتب كل القرآن الكرمي. وإذا تسىن لنا تأليف الكتاب الش
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مع خواصها الروحانية مقتبِسا من آيات اهللا البينات بأسلوب  -هذه القوى
 الغاية منه املقارنة بني تكونيف الكتاب نفسه الذي  باألدلة - معقول ومفصل

الفيدا والقرآن الكرمي. واآلن نود أن نبني هنا مكررا أن املدرس احملترم قد 
اخندع كثريا يف قوله: إن هذه القوى موجودة يف األرواح كالبذرة، وما مل 
تنشأ عالقة اجلسم بالروح فإن وجودها وعدمها سيان. حيث يزعم أن 

بعد اختالط األرواح املزايا الروحانية واملادية اليت تلمع يف وجود اإلنسان 
هذه الفكرة خاطئة متاما  . مع أنهمواألجسام كأا نشأت بصنع برميشور

 ؛نشأت من فهم سطحي. بل احلقيقة هي ما بيناها من قبلووغري عقالنية 
تتجلى نفسها  ،يف كلٍّ من األرواح واألجسامكمن أي أن اخلواص اليت ت

بني الروح واجلسم،  عالقة حصرا بالتركيب واالمتزاج معا. وإمنا نشأت
مجيع اخلواص اليت  أنبوأسلِّم أنا أيضا  ،وهذا األمر حق وصدق يف احلقيقة

تنكشف بعد التركيب ونشوء عالقة األرواح باألجسام ال ميكن أن تظهر 
بوضوح من األجسام فقط وال من األرواح وحدها. بل إن ظهورها 

قة بينهما، ولذلك قد وبروزها على أكمل وجه يتوقف على نشوء العال
بينت يف هذا الكتاب نفسه من قبل أن األرواح جيب أن تنال جسما أبديا يف 

تنكشف تلك اخلواص  وذلك لكي اآلخرة للوصول إىل سعادا الكاملة.
ال تظهر ذا النقاء والكمال يف  على وجه كامل نتيجة العالقة باجلسم اليت
ال يؤمن ذه العالقة األبدية بني األرواح وحدها. لكن املؤسف أن الفيدا 

اليت ال تتجلى فيها أي مزية روحية دون  -اجلسم والروح، وإمنا يعد الروح
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كافيةً لنيل املتعة الكاملة للنجاة  -عالقتها باجلسم حبسب قول املدرس احملترم
والوصال اإلهلي. مع أن املدرس املسكني قد اعترف آنفا بأن الصفات 

أن تظهر أي نوع من الكمال دون االرتباط باجلسم الروحانية ال ميكن 
احلايل. فمن ميكن أن يفهم الفيدا ويوصل هذا اخلرب إىل روح ديانند لكي 

  يف تفسريه للفيدا؟ أخطاءهيتلقى الدرس من املدرس احملترم، ويصحح 
لقد بينت من قبل أيضا يف هذا الكتاب نفسه أن الصفات اليت أودعها اهللا 

األرواح، أو اخلواص اليت أودعها ذرات األجسام، صحيح أا  يف جل شأنه
البين والواضح ال  ، إال أن ظهورهااثابتة ومتحققة يف كل منهما على حاهل

 يتم وال تنكشف فوائدها على أكمل وأمت وجه إال حني تنشأ العالقة بني
أنه  مثاال عن هذه العالقة سابقا وهوبينت  قد . وكنتاألرواح واألجسام

كما تظهر مالمح اإلنسان يف املرآة بوضوح وجالء أكثر، لكنه ليس 
، إال أا تنعكس يه يبل املالمح ه ،صحيحا أن املرآة تزيد شيئا يف املالمح

زلة املرآة ـية مبنادكذلك فإنّ اجلسم واألشكال امل .يف املرآة جبالء أكثر
توجد يف ذرات األجسام  وإن اخلواص اليت. أودعتها األرواحاليت خواص لل

ا. وإن كو ا تركيب اجلسم واألرواح اليت تتعلقلة نـزا مبمفإن مرآ
خالق األرواح والذرات  �املرآة أيضا خاصة فطرية. وإذا مل يكن اهللا 

واألجسام فليس له أي دخل يف خلق هذه اخلاصة. ألن خواص األشياء 
تظهر يف حملها شئنا أم أبينا. وهذه اخلاصة أيضا يف احلقيقة من خواص 

. أما اآلن فرييد وقدميةاألرواح واألجسام اليت يراها اآلريون غري خملوقة 
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ا له لكي تنسب والدة هذه اخلاصة وره ستراملدرس احملترم أن مين على برميش
إذ قد أقر البانديت ديانند جبالء  ؛أيضا إليه. وهو ال ميكن حبال من األحوال

يف شرح الفيدا وستيارـ بركاش أنه ال ميكن اخللق من العدم. فالذي هو 
موجود يظهر وجوده فقط، أما الذي مل يكن موجودا فال حيدث الحقا 

نت هذه اخلاصة غري موجودة يف الشيئني بصفة مستقلة، فمن أبدا. فإذا كا
ة فيأين جاءت فيما بعد؟ ففي العامل مئات احلاالت حيث تكون اخلاصة خم

يف كل واحد من شيئني معينني لكنها بعد ربطهما وتركيبهما تتجلى بقوة 
إال أن ذلك  ،أكثر. فبمزج دوائني يظهر دواٌء ذو مزاج وميزة جديدةوشدة 

اج وامليزة ال تكون جديدة أصال، بل تكون كامنة يف كل منهما سلفا. املز
لكنه أيضا ال يكون جديدا بل يكون  ،وكذلك خبلط لونني يظهر لون جديد

يف كل منهما. وكذلك مبزج طعامني ذوي طعم  وبشكل مستقل خمفيا سلفا
خمتلف يظهر طعم جديد. إال أنه ال يكون يف احلقيقة جديدا بل يكون 

إذا كان جمرد خلق ميزة  :ودا سلفا يف كل منهما قبل االختالط. فأقولموج
مشتركة جبمع األجزاء املتفرقة واخلواص املختلفة املوجودة يف احلقيقة ميثِّل 
عالمة للربميشور ويعد دليال له، فلماذا ال يسجد اآلريون لإلجنليز والصناع 

هلم؟ أال تشابه أعمالُ  برميشورااألوروبيني اآلخرين؟ وملاذا ال يعدوم 
هؤالء أعمالَ الربميشور من هذا النوع؟ أمل يبتكر هؤالء أيضا مئات 
األدوات واألجهزة مثل برميشور اهلندوس باالطالع على خواص خمتلفة 

وما زالوا يبتكرون آالف اآلالت احلديثة املتعلقة بكل بلى، العامل؟  يف ألشياء
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ة برميشور اهلندوس أيضا تقتصر على حرفة ومهنة بانتظام. فإذا كانت مهم
ابتكار أنواع املخترعات إثر تلقّي علوم خواص األشياء، فإمنا الفرق بينه 

، فلو متكَّنوا من الفوز قلة العلم وكثرتهيف  وبني الربميشور هو وبني هؤالء
ا من الربميشور. بذلك العلم السامي ألصبحوا نوع  

شياء تلقائيا دون خالق أفضلُ من بأن خلق األ القول إذا كان أما قوله:
  إىل الربميشور؟  يف ذلكأعمال الربميشور صحيحا فأي إساءة 

نوع  بأي: صحيح أن شرف برميشورك قوي جدا حبيث ال يتأثر أقول
هلذه الدرجة، حبيث لو  ساذج ممن اإلساءة! فقد علمنا اليوم أن برميشورك

عدت ماليني األشياء أفضلَ من أعماله وصناعاته فال يبايل تك عرضه أبدا. 
تفتخرون  فواها هلذا الربميشور ولكتابكم الفيدا ومعرفته وعلمه الذي كنتم

فوجد أخريا ضفدعة ميتة  ،ألْف ذراع بعمق به. فمثَله كمثَل من حفر بئرا
ذا كان الربميشور حائزا على هذه املكانة وهذه بدال من املاء الصايف. وإ

األعمال فألي سبب ميكن أن يتحمل أحد معاناة من أجله عبثا؟ فواضح أن 
كلمة اإلساءة وهتك العرض تؤثر حتما يف قلب ذي حياء وغرية. فلو كان 

برميشوركم أي خجل أو غرية ملا كان هناك أمر أكثر إساءةً وهتكا  لدى
أي  -ر اليت كان يفتخر ا ويعدها دليال على ألوهيتهللعرض من أن األمو

سلِّم ا أا  ،حتققت مقابلها أمور أخرى قد - أعمال التركيب واخللط
وأمسى لدرجة  أروع ، وكانتحدثت من تلقاء نفسها دون تدخل الربميشور

أنه مل تعد بينهما أي نسبة. ففي هذه احلالة إذا مل يكن شرف الربميشور 
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هلتك فهل زاد شرفُه؟ وإذا كانت هذه األمور ال تتسبب يف احلط من تعرض 
شأن الربميشور فهل تعد وسيلة إلظهار عظمته وجالله؟ ينبغي التأمل أنه إذا 
كانت مجيع األعمال الغريبة والقدرات العدمية النظري واخلواص املتنوعة 

لقدرته تكني من تلقاء نفسها فهل ميكن أن يفوز الضعيف املس هي الكثرية
؟ كال بل إذا تدبرمت وأعملتم ىكرببرميشور البدرجة  فقط التركيبعلى 

العقل املوهوب من اهللا لعرفتم أن التركيب يف احلقيقة فرع خللق األرواح 
أي أن التركيب أيضا ميكن أن حيدث على يد ذلك القدير  ؛واألجسام

نا كفرض حمال أن املقتدر الذي يقدر على اخللق من العدم. وحىت لو سلَّم
التركيب أيضا ممكن على يد ضعيف وغري نافع مل خيلق أي روح وال مادة، 

املوجودة يف األرواح واملواد والكفاءات ومل خيلق مئات اخلواص والقدرات 
كلها؛ فإن جمرد التركيب ال يكسبه أي مدح. بل ستعود كل هذه املدائح 

ربميشور يف هذه احلالة أن إىل األرواح وذرات األجسام، وسيتحتم على ال
يشكر األرواح واملواد اليت أكسبته السمعة الطيبة جمانا ويثين عليها. كما 

ة الكربى تكسب نيقول املثل األردي "إن السمن جيعل الطعام لذيذا والكَ
   ١".السمعة جمانا

  كان ميكن اإلساءة إىل الربميشور لو قُدم صانع أكرب منه.  قوله:
ألنه قد ظهر  ،بلسانك أنت كثبتت اإلساءة إىل برميشور: ها قد أقول

صانع أكثر خربة ومهارةً من برميشورك املوهوم واخليايل واالفتراضي، الذي 

                                                           
  ) املترجم( .ترمجة مثل أردي ١
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بظهوره صار برميشورك املوهوم معدوما وعدمي األثر يف احلقيقة. ذلك ألن 
برميشورك كان متواريا يف اهلند بسبب ضعفه وعدم قدرته وإفالسه 

ان قد عقد اتفاقية بأنه سيكلِّم سكان اهلند وحدهم فقط، ومسكنته، وك
، وكان يقر بلسانه بأنه ال يستطيع إجناز شيء منهاوكان خياف اخلروج 

فكان اآلريون يفرحون ذا  .وإمنا تسري أموره اعتمادا على غريه ،شخصيا
حىت أشرقت عليهم  ،الربميشور اخليايل الذي كان يف احلقيقة لصا وليس إهلا

الذي كان الكامل كالم ذلك اإلله احلق اهلند مشس احلق وجتلَّى يف بلدهم 
وجذب املاليني من اآلريني إىل الصدق.  ،أي القرآن الكرمي ؛جيهله اآلريون

وبذلك قد أطْلعهم على وجوده الكامل القادر وأظهر عليهم ألوهيته وأثبت 
وبين عن مجيع األرواح واملواد  ،هلم بيده القوية أنه صاحب مجيع القدرات

أنه هو خالقها كلها. فاألشياء اليت كان اآلريون وبرميشورهم الناقص 
 ،قها، قد بلَّغهم اخلالق كالمه وأراهم آياته النريةيتعجبون وحيتارون من خلَ

وبذلك قد كشف عليهم أنه هو خالقها وحده. فمن هذا اخلالق؟ إمنا هو 
ل الفرقان الذي أثبت ألوهيته من خالل نـزقادر مذلك اإلله الكامل وال

إهلامه عدمي املثال وعمله منقطع النظري، الذي مل يوجد شيء إال بإجياده، 
محد طيب  - الذي هو كالمه -الذي ورد ضمن تعريفه يف القرآن الكرميو

جلميع الصفات الكاملة وجامع جلميع  جمعمستأنه مبدأ مجيع الفيوض و
ل شيء وواحد ال شريك له يف ذاته وال يف صفاته احملاسن ومرجع ك

يته. فهذا هو اإلله احلق الكامل الذي ألقى هذا التعليم يف أرواح آالف ألوهو
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كل أنواع  عنزه ـالذي قوله وفعله يشهدان معا أنه منواألنبياء املقدسني. 
إن كامل الصفات الذي يوجد  ؛الضعف والنقصان وعدم الكمال. باختصار

املاليني من أتباعه، والذي بركات تعليمه وآياته السماوية قد  يف العامل
قد أعلن يف صحفه املطهرة املقدسة جبالء أنه إله  ؛انتشرت يف األرض كلها

كلها. فهل ميكن أن  كامل وقادر وأنه هو خالق األرواح وذرات اجلسم
؟ الذي تقولوا يف هذه احلالة بأنه مل يقدم من هو أكثر صنعا من برميشوركم

 ،، بفتح العيننيدرس احملترمادعى أنه خالق األرواح واألجسام. فانظر أيها امل
جتلى من هو أكثر صنعا  فقدقد قدمنا من هو أكثر مهارة وإليه أدعوك، 

ن مبن هو فتعالَ وآم ؛وخربة من الربميشور اخليايل وأعلم منه بآياته الكاملة
أنه قادر بصفة عامة. فاألشياء اليت  أكثر عزة وحكمة وقدرة، الذي قد أثبت

فاترك الربميشور الناقص  ا.همالكُقد ظهر  بال مالك وخالقكنت تعدها 
غري التام وكن مطيعا للصادق والكامل والقادر صاحب القدرات اخليايل 

الكاملة الذي يتجلى صدقه من قدراته. إن برميشوركم السابق ليس يف 
قادرا حىت على التركيب، بل هو ال شيء. احلقيقة إهلا، وليس يف احلقيقة 

فإمنا اإلله احلق الذي هو مالك العامل كله وليس له عالقة خاصة بأي بلد؛ 
فالباحثون من كل بلد جيدونه. فتعالَوا إليه بصدق القلب لكي تفوزوا أنتم 

  أيضا حبظ من الربكات اليت يتمتع ا الصادقون. 
 ،أعظم بكثري من أعماله لَهو من تلقاء نفسه �كون اهللا إن  قوله:

  وبذلك ال يهتك عرضه. 
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: ما الذي أقول غري "واها هلذا العقل والذكاء"! كنت قد اعترضت أقول
سواء  -على أنه إذا مل يكن خلْق األشياء يف احلقيقة من اهللا، بل مجيع األشياء

 من تلقاء نفسها - كانت مادية أو غري مادية مع مجيع خواصها وعجائبها
. أي أن �فهذا يؤدي إىل اإلساءة البالغة إىل اهللا  ،سب زعم اآلرينيحب

أن تكون هو يسيء إىل عظمته وجالله وحيط من شأن ألوهيته،  الذي األمر
وهي مليئة بأمسى عجائب القدرة يف مجيع  - األمور اليت حتت إمرته وسيطرته

إىل  من تلقاء نفسها، ويكون العمل األدىن الذي يسري مستندا - خواصها
العمل األول وحده قد صدر من يد الربميشور. فاملدرس احملترم يرد على 
ذلك بقوله إن وجود اهللا الذي ظهر من تلقاء نفسه أعظم بكثري من أعماله 

كذلك األشياء اليت ظهرت اليت أجنزها. وبذلك ال حتدث أي إساءة إىل اهللا. 
هم القراء ما عالقة وميكن أن يفمن تلقاء نفسها ال تسيء إليه أي إساءة. 

فمن اجللي البني جدا أنه لو مل تكن ذات اهللا وصفاته  .هذا باعتراضنارده 
الستوى املخلوق خبالقه واململوك بسيده. وبذلك ا صنع وخلق أفضل مم

ألن استواء املخلوق خبالقه واحتالل  .�حدثت اإلساءة حتما إىل اهللا 
يؤدي إىل اإلساءة الصرحية حتما، اململوك نفس الدرجة اليت احتلها مالكُه، 

وهذا هو السبب وراء امتناع اهللا عن خلق مثيله، ألنه ينايف عزته األبدية 
وجالله األزيل ووحدته القدمية. اآلن حني ثبت أن اإلساءة إىل اهللا تكمن يف 

ه ومملوكه يف الذات والصفات، فالواضح أن األمر خملوقُأن يستوي هو و
 ،أقلَّ درجة من خالقه يف الذات والصفات كون املخلوقأي أنْ ي ،النقيض له
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ال يؤدي إىل هتك العرض أبدا. ألن اجتماع النقيضني حمال وممتنع. لكن 
فإن  ،وحتت سيطرته �خاضعةٌ له  ،على عكس ذلك هي، اليت شياءاأل

واالعتقاد بأن اهللا مل  ،بعد اإلقرار بكوا خاضعة له �إخراجها من قدرته 
رغم كوا زاخرة مبئات العجائب خيلقها وأا ليست من صنع يده، 

 ؛وهي أفضل آالف املرات من العمل البسيط - واخلواص الغريبة اليت أودعتها
باإلضافة إىل اإلميان بأن اهللا مل خيلق هذه األشياء  - أي التركيب وما شاه

األشياء دون الربميشور جمرد مركِّب  وهي ليست من صنع يده، واإلميان بأن
أن تكون له عالقة خبواصها، مع أن تركيبها أقل شأنا بكثري من خلق تلك 

إذا مل تكن كل هذه األفكار الفاسدة تؤدي إىل اخلواص الدقيقة فيها. 
إن  ؛فهذا الشرف غريب جدا. باختصار ،اإلساءة إىل شرف برميشورك

 �حبيث تقيس األشياء اخلاضعة هللا قياسك هذا جمرد "قياس مع الفارق" 
على ذاته وصفاته. وإنين على يقني بأنك ستخجل كثريا بعد فهم هذا الفرق 

مبثل هذه األقوال السخيفة. وأخريا على تفوهك البني، وتندم يف نفسك 
هذا الكتاب اليت  يف عند قراءتك هذه العبارة، احلاشيةَ ،أذكِّرك أيضا أن تقرأ
  املنت كحاشية ملحقة.  قد سجلت قبل هذا

 بعد ذلك يقول سيادة املرزا بأنه إذا كانت مجيع األرواح غري قوله:
؛روح بعبادته خملوقة ومن تلقاء نفسها، فلن يبقى هللا أي حق بأن يطالب أي 

نا ومل ختلق قوانا ألن مجيع األرواح ميكن أن تقول له: ما دمت مل ختلقْ
أي حق تريد منا أن نعبدك؟ فجواب ذلك أين على  فبناًء ،وقدراتنا وكفاءاتنا
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 املترتبة على ذلك املعتقَد حبسب  العيوب الرد على نشوءيف سلفا قد أثبت
أنه بدون تركيب الربميشور تبقى مجيع األرواح وقدراا  زعمك،

كاملعدومة، فالذي هيأ وسائل الراحة والسكينة والتقدم بالتركيب، أفال 
  يستحق الشكر والعبادة إذن؟ 

: األسف كل األسف أنك مل تدخر جهدا يف الدفاع عن الربميشور أقول
ع يقدر على إخفائه الناقص وغري ادي. لكن ملا كان نقصه ليس من نو

أحد، لذا مل تنتفع من هذا القيل والقال سوى التعرض للخجل مرارا 
وتكرارا. فقل أنت باهللا عليك ما الذي أثبت يف الرد على العيوب السابقة. 
فما دمت تعترف بلسانك بأن مجيع األرواح وخواصها من تلقاء نفسها، 

دة من تلقاء نفسها، ومجيع املاوكذلك  ،قواها من تلقاء نفسهامجيع وكذلك 
أزلية وأبدية  وهي، ذرات األجسام وخواصها وقدراا أيضا من تلقاء نفسها

وواجبة الوجود سواء كان هناك  بذااأيضا من تلقاء نفسها، فهي قائمة 
من تلقاء نفسه  ١باختصار إذا كان العامل كله جبزأيه كليهمابرميشور أم ال. 

ذه اخلواص والقوى ر ما دامت األرواح تتمتع أي شكر يستحقه الربميشوف
واخللود من تلقاء نفسها؟ فهل أعطى الربميشور أيضا شيئا من هذه األمور 

أن بمن عنده؟ وهل أنفق شيئا على ذلك من جيبه أيضا. أما الصراخ املتكرر 
إن هذا الربميشور املقصر  :فأقول ،الربميشور ركّب األرواح واألجسام معا

ن أن يكون قادرا على التركيب أيضا. فلو كان مطَّلعا اطالعا كامال ال ميك

                                                           
  أي األرواح واألجسام. (املترجم) ١
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ألن العلم الكامل بشيء  ؛على حقيقة األرواح لقدر على خلقها حتما
يستلزم صنعه أيضا. وما دام الربميشور غري قادر على خلق األرواح فثبت 

فياا. فما جبالء أنه ال ميلك علما كامال خبواص األرواح وقواها الباطنية وكي
ناقص غري كامل؟  بعلمٍدام علمه غري كامل فكيف يعد قادرا على التركيب 

فإذا كان هناك إثبات فليقدم. فلو ثبت كافتراض حمال أن الربميشور الناقص 
وغري النافع قادر على تركيب األرواح واألجسام، فسيستحق الشكر الناقص 

وغري  -تعده األرواح احلرة متاماالذي يستوي وجوده وعدمه. إال أنه لن 
املخلوقة واليت تستوي مع اهللا يف كوا قدميةً وموجودة من تلقاء نفسها 

ربا هلا ومستحقا للعبادة اليت هي  - وواجبة الوجود وحتتل نفس الدرجة
واجبة حبق اخلالق والرب. ولن تراه مستحقا للعبادة اجلليلة. وهذا املطلب 

  لكنك مل تفكر فيه ومل ترد عليه بشيء. ،كتبناه يف االعتراض
فحني أمر اإلنسان  رزاق؛رحيم والكرمي باإلضافة إىل ذلك فإن اهللا  قوله:
  ا.  �لصاحل اإلنسان فقط وال يرتفع شأنه  فذلكبالعبادة 
ه، ومع اإلنسان نفِس منفعةكمن ت: صحيح أن يف العبادة والعبودية أقول

أن يسري الناس على صراطه بإحلاح وتقتضي تعاىل ذلك تفور ربوبيةُ اهللا 
ينالوا لعبادته وطاعته ويتفانوا يف املستقيم، وجيتنبوا األمور اليت ال جتوز 

سعادم املنشودة. وإن مل يريدوا السري على هذا الصراط فإن غضبه يثور من 
أجلهم ال من أجله. فهو حيذرهم وينبههم بأساليب شىت، لكن الذين ال 

ذلك، فهم حيترقون يف نار البعد واحلرمان. فال يسع أحدا يفهمون حىت ب
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القولُ: ملاذا يشغل بالَك نفعي أو ضرري؟ وملاذا تنصحنا مرارا وتكرارا 
ل العقوبات؟ ألنه إذا عبدناك فمن أجل نـزوترسل الكتب اإلهلامية وت

فائدتنا، أما إذا مل نفعل فسوف نتعرض حنن للخسارة، ملاذا تتحمس أنت 
وبنو آدم العامل بأسره سكان ؟ فإذا قال له أحد ذلك بل لو تقدم إليه عبثًا

أعفنا عن نصائحك وأوامرك وكتبك اإلهلامية؛  :متفقني بطلبٍ مفادهكلهم 
فنحن ال نريد جنتك أو ال نريد الدخول يف دار النجاة، وسنعيش يف هذا 

وحده،  العامل مهما كانت الظروف. نرجو أن تتركنا لألبد يف هذا العامل
حنن نتنازل عن النعم العظيمة يف اآلخرة، ونرجو أن ال تتدخل يف أعمالنا أميا 

، على الدوامنا تقرره حبقالذي والعقاب اجلزاء  ونرجو أن تتخلى عن ،دخل
هم هذا أبدا حىت لو فلن يقبل طلب ؛وال تتعرض لنفعنا أو خسارتنا يف شيء

يثبت جبالء أنه ليس صحيحا أن ظلوا يبكون من أجله طول احلياة. فمن هنا 
، بل من للربميشور، وال دخل فيها لفائدتهد وهو يعب، اإلنسان حر يف حالته

مقتضى جالل اهللا وعظمته أيضا أن يعبده اإلنسانُ، ويسلك الطرق الصاحلة. 
بدافع وإن ألوهيته بالطبع تقتضي أن تظهر له آثار العبودية. وإن كماله يريد 

يصيب ، أن يتذلل له من ال خيلو من النقص. وهلذا السبب احلماس الذايت
العصاةَ واملتمردين ومجيع الذين يصرون على الفنت والشرور بعذابه يف اية 

أن به عبثا دوما غل بالَاملطاف. وإال ال يظهر أي سبب مقنع على أنه ملاذا يش
كون تا ومرتكيب السيئات عقابا دون أن جيزي أصحاب األعمال احلسنة خري

والعقاب. بل إذا الثواب قوة ذاتية تتمتع ا ذاته املباركة من األزل على  فيه
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والعقاب فكان ينبغي أن يلزم  الثوابقوة ذاتية تدفعه إىل ب يتمتعمل تكن 
صحيح أن الضرر أو النفع واجلزاء والعقاب. ذكر الصمت وميتنع ائيا عن 

ة اهللا تعاىل ال تزيد به عظموحصرا، عود إليه املترتب على أعمال اإلنسان ي
من الصحيح واحلقيقة احملكمة أن الربوبية  كذلك ،وسلطته وال تنقص شيئا

العباد على حيثية العبودية. أما الذي يأنف قليال استكبارا فإن  تقتضي إقامة
إن ذات اهللا تعاىل تقتضي إظهار عظمته وألوهيته  ؛رأسه ميزق فورا. باختصار

له وملكه. وإن الدينونة ومطالبة الطاعة والعبودية والعبادة وكربياءه وجال
فرع هلذا املقتضى. وإلظهار الربوبية واأللوهية قد خلق العامل املليء بأنواع 

لإلظهار، ملا توجه إىل اخللق عبثا. تكن لديه اإلرادة املخلوقات، وإال لو مل 
ا هذا العامل وخيلق حتم ولية عليه أن خيلقؤألقى املسقد ومن ذا الذي كان 

الذي يدعى  ،وبذلك جيعل هذا اخلان ،العالقة بني األرواح واألجسام
منه بدء ذلك.  ىاقتضع ال بد أنه كان فيه طب ؛مكانَ عجائب قدراته ،بالدنيا

إشارات إليه تثبت أن اهللا  ،الذي هو كالمه املقدس ،وجند يف القرآن الكرمي
ن يعرف بصفته اخلالق. مث بعد اخللق من خلق العامل كله أ قد استهدف �

أنزل على خملوقاته غيث الرمحة والكرم بغزارة ليعرف برحيميته وكرمييته. 
وكذلك سيبعث  ،ومنعم منتقمعرف أنه والعقاب لي الثوابوكذلك حدد 

د من مجيع عجائبه أن يعرف. يقص ؛بعد املوت ليعرف بقدرته. باختصار
أن يتمكن الثواب والعقاب من خلق العامل وحتديد فلما كان اهلدف احلقيقي 

جبالء أن  فيتبني ؛اإلنسان من املعرفة اإلهلية، اليت هي مغزى العبادة والعبودية
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اليت تتجلى حقيقتها الكاملة  ،نفسه يقتضي أن حيرز عباده معرفته �اهللا 
بالعبادة. فكما أن اجلميل يريد أن يظهر حسنه بسبب كمال مجاله، فاهللا 
الذي ختمت عليه كماالت احلسن احلقيقي كلها هو اآلخر يريد بطبعه 

 �أن تظهر كماالته على الناس. فقد ثبت من هذا البحث أن اهللا  اجلياش
مدار املعرفة ووسيلتها. والذي ن العبادة أل ،حتما أن يعبدوهيريد من عباده 

فإن  ،هذه ويرفض عبادته وينحرف عن سبيله � مشيئتهيقاوم من الناس 
كربياءه تتوجه إىل مثل هذا الرجل للقضاء عليه. فإذا تدبرمت تاريخ العامل 

 جتاه املتمردين وامللحدين وما صدر منه �اهللا فعل وألقيتم نظرة عميقة على 
مبنتهى اجلالء أنه  لكمتدين والظاملني منذ القدم فسوف يتبني دوما حبق املع

مبقتضى فطرته حيب الصالح حتما  �من احلقيقة الثابتة بال شك أن اهللا 
احلسنة والسيئة اليت تصدر من املرء ال تترك  ومع أن .السيئة ويعاديهاكره وي

ا أن يريد حصرذايت قتضاه اللكنه مب �ه كليف م أي تأثري مفيد أو ضار
إذا مل  �يتخلى الناس عن السيئة ويتحلَّوا باحلسنة. فالواضح اآلن أن اهللا 

مل تقُم بالعبادة خيلق األرواح فال حيق له أن يستجوب أي روح على أنه ملاذا 
  ملخلوق حبق خالقه. على االكاملة اليت جتب 

خالقا فال ميكن أن يكون حميطا  �أما القول بأنه إذا مل يكن اهللا  قوله:
مل  �أيضا. فلعل هذا القول يصدر من "من خلق اَهللا أيضا" ألن اهللا 

يكسب مجيع صفاته وقدراته من خلق األرواح، كال بل يف احلقيقة هو 
  يتصف جبميع الصفات أصال.   
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: قد استمتعت اليوم كثريا باالطالع على كماالت املدرس احملترم أقول
فالذي يقول: "إن اآلريون خليفة ديانند.  هأستغرب ملاذا ال جيعل !ةالعلمي

حميطا بطل شيء يستلزم كونه خالقا" يصبح ذا القول خالقا  �كون اهللا 
اآلن جيب مراجعة املطلب احلقيقي حاسبني قول  يف نظر املدرس! �هللا 

 �اهللا املدرس احملترم هذا أمانة. فمن البديهي والواضح جدا أنه إذا كان 
 ؛حميطا بشيء فإن علمه أيضا حميط به، وتكون قدرته الكاملة أيضا حميطة به

غري منفصلة عن صفاته حىت يقال بأنه عند اإلحاطة يتخلى  �ألن ذات اهللا 
عن صفاته. اآلن حني ثبت أن قدرة اهللا الكاملة وعلمه الكامل حميط بكل 
شيء فهذه هي حقيقة اخلالقية، فقد كتبنا من قبل أيضا يف عدة مواضع أن 

. فلو كان اإلنسان الصنع بشرط حتقق القدرة الكاملةالعلم الكامل يستلزم 
لك علما كامال عن شيء باإلضافة إىل توفر الوسائل اليت تكسبه القدرة مي

مها حصرا الشرطان والطاقة للصنع لقدر على صنع ذلك الشيء. بل 
إذا نال املرء العلم ف ؛الف الصنائع اليت ابتكرها منذ بدء اخللقاألساسيان آل

جز يف فلن يع ،الكامل عن شيء والقدرة الكاملة أيضا على التصرف فيه
ملا كان هذا هو حال اإلنسان فأي آفة  ؛صنعه. إذنعن حال من األحوال 

حلت بالربميشور؟ إذ من ناحية يقال يف حقه إن علمه عن كل شيء كامل 
وهو حميط بكل شيء وكلِّ ذرة من الكون بعلمه الكامل وقدرته التامة، 

رفَض علنه خالقا وصانعا. فلما ثبت بدومن ناحية أخرى يكونَأن  اهةًا كون 
لكونه حميطا به أحد فبعد أن آمنتم بأن اهللا حميط وهي  ،خالقًا لشيء فرع



                  �������������������������������������א���������ن��א� � �٢١٨� 

صفته األصلية ملاذا تنكرون فرعها؟ فمن أجلى البديهيات أن الفرع يستلزم 
األصل. فالذي يقر بطلوع الشمس مثال مث يصر على أن الليل ما زال باقيا، 

متم بأنفسكم بأن اهللا حييط فهو يدحض قوله بقوله هو. فكذلك حني سلَّ
بكل ذرات العامل بذاته وعلمه الكامل وقدرته الكاملة حبيث كل شيء يف 

أي  ؛قبضته التامة بكل كنهه وكيفيته، فال بد لكم من التسليم بفرعه أيضا
الذي هو فرع له.  صنعأنه خالق هذه األشياء أيضا. ألن العلم التام يستلزم ال

ال بد من حصول العلم الكامل ما قبل صنع شيء وكما من الواضح أنه 
عنه، أي بأي طريقة وأسلوب ينبغي أن يصنع، كذلك من البني اجللي أن 
الطريق الوحيد إلحراز القدرة على خلق شيء أن يتحقق العلم التام بذلك 

 ،مطَّلعا على حقيقة أعيان املوجودات كما جيب �. فإن كان اهللا صنعال
عن ذلك ألن العلم التام يقال  ؛القدرة على صنعها أيضا ميلكفمن احملتم أنه 

حبيث ال  ،الذي تنكشف به احلقيقةُ األصلية لوجود األشياء كما ينبغي العلم
يبقى أي جزء من الوجود غري منكشف. إن علم اإلنسان يعد ناقصا ألنه ال 

أن فمثال ميكن  ؛قليل بل يعجز بعد تقدمٍ ،يتمكن من إدراك كنه األشياء
خرجت  املستحاثاتاحلجرية حني ينظر إليه إن هذه  عن املستحاثاتيقول 

مث بإمعان النظر يف احلجر ميكن أن يقول إنه  ،من األخبرة اللطيفة للحجر
مث ميكن أن يقول حبق بالو أنه  ،أي أجزاء الرمل الدهنية ،تشكَّل من "بالو"

تشكل من تغريات التراب. لكنه إذا طُرح عليه السؤال أخريا كيف خلق 
التراب ومن أين جاء وما هي الفلسفة الكتشاف كنهه، فيبقى عاجزا عن 
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الرد على هذا السؤال، ويعترف جبهله وعجزه. ومثل ذلك ال جيد مناصا من 
أنه لو كان قول عن كل شيء. واآلن ناالعتراف جبهله عند السؤال األخري 

علم احلال نفسه للربميشور أيضا حبيث يتوقف علمه أيضا عند حد ك
نسان، وعند الوصول إىل ذلك احلد ال جيد بدا من اإلقرار جبهله وعدم اإل

فقد عرفت حقيقة برميشور اهلندوس كلها. وثبت أن  ،معرفته وضعفه
ز أيضا باإلضافة إىل نقائص أخرى. الربميشور اخليايل للهندوس جاهل وعاج

أما إذا كان علمه غري حمدود وغري منقطع وواصال إىل درجة كاملة ملعرفة 
  فقد ثبت كونه خالقا.  ،كنه األشياء اليت يستلزم الوصولُ إليه اخللق

مث بعد ذلك يظهر املدرس احملترم عقله وذكاءه اآلخر ويقول بأنه حني 
 ؟أفلم يثبت أنه حميط ا أيضا ا،ياء العامل كلهثبت أن الربميشور ركَّب أش

من العلم الفاضل أيها القراء، أمل تدركوا إىل اآلن كم حيوز املدرس 
رغم علمه التام وقدرته الكاملة  -والفضل؟ يا صاحيب، لو كان برميشورك
حميطا إحاطة تامة بأشياء العامل  - اليت ال ميكن أن تنفصل عنها يف أي حال

د بلغ كنهها، وكان عاملا بكيفية خواصها وحقيقة قواها من وكان علمه ق
أي أن تقتصر على التركيب  ؛ملا أصيبت قدرته ذه اآلفة ،الدرجة القصوى

فقط. أال يستلزم العلم من الدرجة القصوى العملَ من الدرجة القصوى؟ 
 رأى أحد يف العامل أو مسع أن عمل أحد ال يبلغ حد علمه؟ فليتضح أن فهل

واحلمد . بسوءالفاسدة  هالذي فندناه آنفا قد انتهت أقوالاملدرس هذا ل قوب
نا وأخزى أعداءنا وظهر احلقوهم كارهون هللا على ما نصر .  
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 يستطيع أن يفهم القراء من قراءة هذا الكتاب ما أسخف اعتراض
املدرس مرليدهر احملترم على انشقاق القمر وأبعده عن احلق، ألنه حىت لو 

الكرمية معىن القرآنية سلِّم بصحة هذا االعتراض افتراضا، وتقرر أن لآلية 
عجزة آخر، فهذا ال يضر اإلسالم يف شيء، وإمنا إذا حدث شيء فهو أن م

من آالف املعجزات مل يتم إثباا. لكن يف حالة وجود مئات الشواهد 
والقرآن الكرمي نفسه جيمع يف طياته جمموعة  - القاطعة على صدق اإلسالم

لو افترض أن انشقاق القمر غري ثابت فأي ضرر أو  - الرباهني واألدلة
ة كتاب يدعى إهلاميا يقدر على منافس منحرج ترتب على ذلك؟ فهل 

معجزات القرآن الكرمي اليت تثبت أن القرآن الكرمي يف حد ذاته معجزة 
وخصائصه الروحانية تبلغ الكمال؟ إن القرآن الكرمي يف بيانه الكامل 
والقوي للتوحيد، وإثباته مبادئَه عقالنيةً ومزودة باألدلة، وتسجيله 

الذميمة، األخالق الفاضلة جبميع جزئياا، ومعاجلاته اللطيفة لألخالق 
وتوضيح مجيع الطرق املؤدية إىل اهللا، وكشفه الفلسفةَ احلقة للنجاة، 
وذكْره الصفات اإلهلية الكاملة على وجه أمت وأكمل، وبيانه احلكيم 
للمبدأ واملعاد، وبيانه خواص الروح وقواها وقدراا وكفاءاا، وإحاطته 

ى مجيع أنواع احلقائق، جبميع وسائل احلكمة اإلهلية البالغة، واحتوائه عل
ورده عقليا على مجيع األديان الباطلة، وإقامة حقوق عباد اهللا، ويف 

وباإلضافة إىل كل ذلك قد بلغ درجة  ،التأثريات والتنويرات الروحانية
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كل بيان من الكمال يف عبارته الفصيحة والبليغة واملليحة، لدرجة ي عد
ليس من وسع أي آري وال عظيمة  هذه البيانات يف احلقيقة معجزةً

مسيحي وال يهودي وال أحد من أتباع األديان األخرى أن ينافسه يف 
ذلك. فالفيدا يف هذا اال غري مجد متاما، وال تأثري للتوراة واإلجنيل 

ا، وهلذا السبب مل يقدكما  ،م أي كتاب دعوى أعلنها القرآن الكرميأيض
ه: يقول نفس�عمتنِ اجذَا قُلْ لَئثْلِ هوا بِمأْتلَى أَنْ يع الْجِنو سالْإِن ت

  . �١الْقُرَآن لَا يأْتونَ بِمثْله ولَو كَانَ بعضهم لبعضٍ ظَهِريا
أو يف رأسه كربا ويزعم أن ما  اإذا كان أي آري أو غريه جيد يف قلبه زهو 

سجلنا هنا من معجزات القرآن الكرمي الذاتية ليس من املعجزة، بل ادعى أن 
الفيدا أو أي كتاب يعده إهلاميا يقدر على أن ينافسه، فله اخليار أن جيربه. إذا 
كان أي معارض من ذوي العلم واملتميزين منكرا ألي من معجزات القرآن 

عم أن كتابه اإلهلامي قادر على املواجهة فنعده أنا سوف الكرمي هذه ويز
نسجل يف كتاب مستقل نوعا من أقسام معجزات القرآن الكرمي الذاتية 
حسب طلبه وننشره. مث إذا استطاع كتابه اإلهلامي منافسة القرآن الكرمي 
فسيكون من حقه أن ينكر معجزات القرآن الكرمي بأسرها، ويطلب منا الوفاء 

لشرط احملدد. وإال فإنكار معجزة انشقاق القمر رد العناد والعماية الباطنية با
ليس مما يضر اإلسالم قيد شعرة. إذا كان املعارضون ال يقدرون على رد 

 ،لقرآن، فبدء النقاش حول ما هو غائب عن األنظاريف اة وجوداملعجزات امل

                                                           
      ٨٩اإلسراء:  ١
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ة إىل ذلك ميكن أن زيغٌ متاما واعوجاج. وباإلضاف ،تاركني ما هو موجود
أن  ،البحث يف قانون الطبيعة ، عنيفهم القراء بقراءة ما كتبناه يف املقدمة

 األغبياء واملشعوذون؛انشقاق القمر ليس مستبعدا يف احلقيقة عقليا كما يظنه 
ومل يثبت أن  ،فإىل اآلن مل يتمكن أحد من اإلحاطة خبواص الشمس والقمر

اء ائيا بعد خلقها. وأن هذه األشياء تتمرد هذه األشي عن ختلّىقد  �اهللا 
مبسوطتان على الدوام للمحو واإلثبات،  �عليه اآلن. كال بل إن يدي اهللا 

وهو يفعل ما يشاء بقدراته غري املنتهية اليت ال حصر هلا. والواضح أن عدم 
العلم بشيء ال يستلزم عدم وجوده. فما دامت الكرة األرضية تتصف خباصية 

قد انقلبت األرض يف األزمنة الغابرة على إذ واالنشقاق واالتصال الزالزل 
كما يالحظ ظهور مثل هذه األحداث  ،مسافة مئات األميال نتيجة االنشقاق

تأثري، فلماذا يثار التعجب  اهذه األحداث ال تؤثر يف دوراا أميو ،اآلن أيضا
د أودعه ميزتي يف أحداث القمر؟ أليس من احملتمل أن يكون اهللا احلكيم ق

االنشقاق واالتصال كلتيهما؟ ويكون ظهورمها مرتبطا مبوعد معني. ويكون 
ذلك املوعد يف اإلرادة األزلية وقتا طُلبت فيه من النيب هذه املعجزة؟ كما من 

قد وهبت للمشاهدين عيونا كشفية  	املمكن أن تكون القوة القدسية للنيب 
الذي سيحدث قرب القيامة. ألنه من  حبيث أُحضر أمامهم مشهد االنشقاق

الثابث املتحقق أن قوى املقربني الكشفية، تؤثِّر بسبب قوا الكبرية يف 
يف سوانح أصحاب اآلخرين أيضا. واألمثلة على ذلك موجودة بكثرة 

املكاشفات. فبعض األكابر أظهروا وجودهم يف بلدان خمتلفة وأماكن خمتلفة 
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نقول أيضا إن البحوث العلمية املعاصرة تشهد  يف آن واحد بإذن اهللا. وهنا
بل إن االتصال واالنشقاق  ،على أن انشقاق القمر مل حيدث مرة واحدة فقط

ألن العلوم املعاصرة تبدي رأيها  ،يف الشمس والقمر باستمرارسرا جاريان 
كما هي باحليوانات والنباتات وغريمها  أن الشمس والقمر عامرتانباحملكم 
وهذا األمر يثبت االنشقاق واالتصال للقمر، ألن من الواضح جدا أن األرض 

احليوانات والنباتات وغريها تتخذ جسمها من مادة الكوكب نفسه الذي 
تكون عليه، وليس صحيحا أن تلك املادة تنقل إليها بالعجالت واملركبات من 

د يف القمر من . اآلن حني مل جند بدا من اإلقرار بأنه قدر ما يوجآخركوكب 
نفس  هي تتولد بانتظام، فإن مادة جسمهاوبإرادا  تتحرك وهي كائنات حية

فهذا يستلزم اإلقرار بأن جرم القمر يلزمه  ؛القمر جبرماليت كانت تتصل 
يلزم االتصال أيضا. فالواضح من هذا الكائنات االنشقاق دوما. مث مبوت هذه 

دان يف القمر كل حني وآن بل يف التحقيق أن االنشقاق واالتصال موجو
الشمس أيضا. وإن مثاال عظيما هلذا االنشقاق واالتصال يكمن يف حادثة 
انشقاق القمر املذكور يف القرآن الكرمي. فما دام العلماء يقرون بأنفسهم 
بنموذج أصغر فما الذي يدفعهم إىل إنكار العظيم؟ فاألمر احلقيقي ثابت 

رمي أن االنشقاق واالتصال حيدثان بانتظام يف جِحبسب طريق العلماء أيضا 
الشمس والقمر؛ فبناء على ذلك قد سلِّم بكون هاتني الكرتني عامرتني 

ربميشور ليس قادرا على شق القمر. الأن  إا لَضجةٌ سخيفةإذن  باحلياة.
حدث قد بأدلة قوية أن انشقاق القمر و وباإلضافة إىل ذلك قد أثبتنا تارخييا
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وذكرنا أيضا أنه لو كُتبت هذه املعجزة على عكس احلقيقة ونشرت  حتما.
الذين عدوا  - على عكس الواقع لكان من املستحيل أن يبقى املعارضون

صامتني. لقد كتبنا يف هذا البحث أيضا أن كتاب "مها ارت"  - شهود عيان
يف الذي نسب تأليفه إىل بياس، يشهد على أن انشقاق القمر حصل حتما 

زمن ما. فليتأمل القراء بالعقل واإلنصاف هل اإلثباتات اليت قدمناها قليلة؟ 
فهل الذين يثبتون األحداث التارخيية يقدمون إثباتا أكرب من هذا؟ وإن 
االعتراضات اليت وجهناها إىل مبادئ اآلريني ومعتقدام هي األخرى أمام 

 �كلها لتعاليم الفيدا بأن اهللا  القراء. لقد بينا يف هذا الكتاب نفسه املساوئ
ليس خالق األرواح واملواد، وأن كل شيء من تلقاء نفسه مثله وقدمي 

بيدنا ردا عليها.  وكتبنا األدلة ،وواجب، وأنه لن حيظى أحد بالنجاة األبدية
ونكشف على اجلميع أن التعليم الذي يريد أن يقطع عالقة املرء احلقيقية 

ال عن أن يبشره بإنشاء عالقة ثانية. وكذلك ينكر هؤالء خبالقه لسيئ جدا فض
 !هذه الفكرة فاسدة وجود اإلهلامات اإلهلية إىل اية العامل بعد الفيدا. فكم

فإمنا النيب يبعث لكي يظهر بوجوده آخر نقطة للترقيات اإلنسانية ويقيم 
يقوي مهة  بوجوده العالقةَ الثنائية لصدق العبودية وفضل الربوبية. وبذلك

السالكني وااهدين ويريد إيصاهلم بعطفه إىل غاية الكمال الذي أقامه اهللا 
بلطفه. أما هؤالء فيحصرون اإلهلام الذي يشكِّل عالمة حقيقية للكمال يف 
الفيدا فقط. فإذا مل يرِد أي آري التخلي عن عناده حىت بعد قراءة كتابنا هذا 

ن ندعوه للمباهلة بتلقِّي اإلشارة من اهللا بأكمله، ومل يرتدع عن كفره، فنح



��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������א���������ن�א� �٢٢٥�

وعرفانُ النعماء اإلهلية، وفروعه األعمال  �. إن أصل الدين معرفةُ اهللا �
الصاحلة، وأزهاره األخالق الفاضلة، ومثاره الربكات الروحانية واحلب 
اللطيف جدا الذي ينشأ بني الرب وعبده. وإن التمتع بتلك الثمرة هو الفوز 

  بالتقدس الروحاين والطهارة. 
  لعشقابالعشق يعاجل كما أن ، األمجل يغين عن اجلميل"إمنا 

  إمنا األسد يتصدى لألسد كما أن احلديد يفل باحلديد
  ١فاذهب إىل أي ر واغطس فيه" ،إذا كان جسمك غارقا يف النجاسة

إن العشق اإلهلي يفور بقدر وإن كمال احلب ينشأ من كمال املعرفة. 
املعرفة، ويف اليوم الذي ينشأ فيه احلب الذايت يكون نفسه أول يوم من 

ة. وتلك الساعة تكون ساعة أوىل للعامل اجلديد. لكن الفيدا الوالدة اجلديد
ناقص من الدرجة القصوى يف أمر معرفة اهللا ومضلٌّ وقاصر ألقصى حد يف 

ألنه ينكر متاما رمحةَ اهللا األصلية وفضلَه، وال يعتقد بأي  ؛بيان النعماء اإلهلية
رض وغريها نعمة ورمحة له بدون مثرة األعمال. حىت أن القمر والشمس واأل

من أجزاء العامل الضرورية األولية، ليست من الرمحة الذاتية األصلية هللا 
حبسب الفيدا. بل إن الربميشور ال جيد بدا من خلقها يف كل عامل جديد 

ربميشور أي أثر الال توجد يف  ؛نتيجة عمل حسن ألحد اآلريني. باختصار
سماوات واألرض قد خلق لرمحة ذاتية حبسب الفيدا، بل كل ما نراه يف ال

نتيجة أعمال اآلريني احلسنة. لكن الربميشور يف ذلك قد ارتكب خطأ 
                                                           

 )املترجم(ترمجة أبيات فارسية.  ١
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فادحا وهو أنه خلق األرض والقمر والشمس وغريها نتيجة أعمال حسنة 
مث أشرك سكان البالد األخرى أيضا يف حق اهلندوس اخلاص.  ،لآلريني فقط

عن بيان األعمال الصاحلة  فما أشنعه من ظلم! وكذلك الفيدا انقطع ائيا
يعود على شاكلة خليع الرسن اآلريني  حتررواألخالق الفاضلة أيضا. فسبب 

إىل خلو الفيدا متاما من الطرق الطيبة للعبادة والعبودية والوسائل اخلالصة 
ألنه إذا قرئ كالم  ؛لتزكية النفس. إن أصل العبادة تالوة الكالم اإلهلي

، فهو خيلق احلب حتما يف قلب احملب الصادق ويولد هل استمعاحملبوب أو 
فلو قرأوا الفيدا  ؛العشق. إال أن اآلريني أبعد ما يكونون عنه ثورةفيه 

م تنحصر يف إشعاهلم النارعبثا النكشفت عليهم حقيقته. أما اآلن فإن عباد 
ظنا منهم أم يؤدون مراسم "هوم". فلو  ،على بعض األشياء مثل السمن

قدموا هذه األشياء ألحد لألكل لكان تصرفُهم معقوال. فلم يثبت أن 
الصلحاء الذين نزل عليهم الفيدا كانوا متمتعني حىت ذه النعمة فضال عن 
فوزهم بالربكات الروحانية واحلب الثنائي. بل ال يثبت وجودهم أصال، وما 

وما  ،أي مدينة كانوا يسكنون، ويف أي عمر تلقَّوا اإلهلامويف  ،هي أمساؤهم
هي اإلثباتات أم كانوا ملهمني. وإن ما يقال إم كانوا يسمون بـ"أغين" 
و"وايو" أي النار واهلواء وغريمها، فكل هذه األمور خمترعات كما يقول 

ا يف كتابه "آريإن  و بركاش".بذلك املنشي إندرمن املراد آبادي أيض
فيدا"  رِجاألوىل من "فقرة اهلندوس حيبون آهلتهم مثل النار وغريها. وإن ال

نفسها. فاألشياء اليت كانوا حيبوا ادعوا أن الفيدا نزل عليها. ـ"أغين" تبدأ ب
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يف أربعة أشخاص يف احلقيقة خال وإال مل يرِد يف أي موضع من الفيدا أن 
ورد، فعلى اآلريني كان قد وإذا  .تالفيدا تنزلحصرا زمن بدائي وعليهم 

جملة سوانح أي وينشروا يف من خالل الفيدا أم تلقَّوا اإلهلام أن يثبتوا 
حيام. فمن معتقدات اآلريني األساسية أنه يف بدء العامل قد خلق ماليني 

كالضفادع يف شىت البالد  -وليس بضعة أشخاص فقط -املاليني من الناس
سائر بينما  ،منهم ملهمون يف اهلند ريشينيوأربعة نتيجة حرارة األرض. 

مت هلؤالء امللهمني. ففي هذه احلالة املخلوقات حرمت من اإلهلام وسلِّ
ات يعرفهم ا أولئك الريشيني آييتحتم أن يكون الربميشور قد أعطى 

يات قد أعطاهم هذه اآل �اآلخرون الذين ولدوا يف الزمن نفسه. فإذا كان 
 أيضا من التباهي واالزدهاء أنهتثبت من الفيدا. وجيب أن يفهم  فيجب أن

ألنه لو كان ذلك  ،أتوا إلصالح مجيع البلدان قد أن صلحاء الفيدا كانوا
صحيحا لكُتب يف الفيدا حتما أن أولئك األربعة خرجوا مرة من حدود 

 ،يف الفيدا فمىت ذُكرت أمريكا ؛اهلند إللقاء الوعظ يف أي من البالد النائية
ومىت اطَّلع الفيدا على شىت بالد أوروبا  ،وأين ورد ذكر أفريقيا أيضا

وبقراءته  ،ومناطقها املختلفة. بل إن الفيدا غافل حىت عن البالد اآلسيوية
أي  - ربميشور كله ينحصر يف اهلنداليتبني من عباراته املتعددة جبالء أن عقار 

صادقني يف كل هذه األمور فيجب  . فإن مل يكونواوحدها -بالد اآلريني
خرجوا من اهلند يوما وسافروا إىل بالد  الريشينيأن  تاإلثبات من الفيدا

أجنبية متأبطني الفيدا، وإثباته مستحيل. فلم يستطع إثباته البانديت ديانند 
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من ناحية يقر الفيدا  الفيدا إذأيضا. فاآلن يثبت ظلم عجيب لربميشور 
، عاملبالد الشىت انوا قد ولدوا عند بدء العامل متفرقني يف صراحةً أن الناس ك

وكان الفيدا قد نزل إلصالحهم مجيعا. ومن ناحية ال يهيئ هذا الفيدا 
إىل بالد أخرى  الريشيونر إثبات أنه مىت ويف أي وقت سافَ الغريب أي

لإلصالح أو كانوا قد أَرسلوا الرسائل أو حقَّقوا شرط التبليغ بإيصال 
اذْهبوا فأو كانوا قد أوصوا يف الفيدا بأن هناك بالدا معينة أخرى،  ،رسالة

تعليم الفيدا. فلما ثبت أن الفيدات مل تكن تعنيها البالد  فيها إليها وانشروا
يسمون  إذ، فمن هنا ميكن أن تقدر سالطة ألْسن اآلريني، مطلقااألخرى 

وانتشر  ،ظهروا يف خمتلف البالد الذين -أنبياء اهللا األطهار ا مؤلفة منفألو
مقابل وخمادعني مكارين ونصابني  -نورهم يف األرض كأشعة الشمس

اهولني. فال يفكر أي سليم الطبع منهم أنه من األربعة الفيدا ريشيي 
املستبعد جدا من حكمة اهللا ورمحته الواسعة أوال أن ينشئ عالقته اخلاصة 

كان خاص وحمدود دومنا سبب؛ وبذلك إىل األبد مبومن األزل منذ القدم 
تلقّي اإلهلام منه. وحيرم آالف البالد الواسعة من كالمه وفيضه مباشرة 

 ،وباإلضافة إىل ذلك كم من التعنت والعجرفة الزعم أن هذا الربميشور
وأى كالمه وإهلامه  ،قد حصر كل أنواع اهلداية يف الفيدا ،عجيب العقل

مه ليوجه أولئك الصلحاء إىل أن له يف العامل عبادا عند الفيدا. مث مل يفتح ف
ألن صداقيت منذ األزل  ؛آخرين أيضا ال ميكن أن أبعث إليهم أي نيب

معكم  حاملنيختصكم أنتم األربعة فقط، فتوجهوا أنتم إىل هذه البالد أيضا 
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ل نـزالفيدا. لكن الربميشور مل يعط أولئك الصلحاء هذه التوجيهات ومل ي
محته املستقلة على البالد األخرى قط. فقد ظهر فيهم آالف املكارين ر

والنصابني بل مئات اآلالف منهم ومل يظهر قط أي ملهم صادق من اهللا. 
 فهل يقبل نور قلب أي صادق هذه الفكرة؟ فهل ينبغي أن يتصف اهللا رب

لقرآن كم يتسم القول الوارد يف ا مقابل ذلك ؟ الحظواالصفاتالعاملني ذه 
وإِنْ من أُمة إِلَّا خلَا فيها �: �حيث يقول اهللا  ؛الكرمي بالعدل والصدق

يرذأي ال يوجد أي بلد عامر مل يكن فيه رسول أو مصلح، مث قال: �١ن ،
، أي أن سنة اهللا منذ القدم أنه �٢اعلَموا أَنَّ اللَّه يحيِي الْأَرض بعد موتها�

حييي األرض من جديد حني متوت. فال يكتفي بإنزال غيث واحد. جيب 
من حقيقة أن باب اإلهلام املتجدد ال ينغلق أبدا. أما حبسب  أروعهاالتدبر ما 

وإن أوراقه القدمية دفينة اآلن يف حقائب  ،الفيدا فقد انغلق منذ ماليني السنني
دودةُ التحريفات شيئا منها ة القذرة، وقد أكلت البانديتات الوسخ

   كانت سلفا سخيفة ومثقوبة وملطخة بالعفونات الفطرية.و ،النفسانية
اآلن نقول عودا إىل الكالم السابق إن الفيدا قاصر وعاجز عن إيصال 
املرء إىل الربكات الروحانية واحلب اإلهلي، وكيف ال يكون قاصرا 

تتوفر ا هذه النعم، أي الطريقة احلقة ملعرفة اهللا  فالوسائل اليت !وعاجزا؟
ومعرفة النعماء اإلهلية وإحراز األعمال الصاحلة والتحلي باألخالق املرضية 

                                                           
  ٢٥فاطر:  ١
  ١٨ احلديد: ٢
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الفيدا حمروم متاما من بيان كل هذه إن وتزكية النفس عن الرذائل النفسانية، ف
يقدر على  املعارف على وجه حق وصحيح. فهل على سطح األرض آري

؟ إذا كان هناك مقابلنا الكرمي يف هذه األمور للقرآنالفيدا  منافسةإثبات 
ذا  حي طلعنا على أمر أراده من األمور الدينية، فسوف ننشرفليخربنا ولي

اهلدف كتابا بالتزام اآليات البينات واألدلة العقلية من القرآن الكرمي لكي 
لتزام نفسه. ومقابل هذا اإلزعاج لقارئ يرينا معارف الفيدا وفلسفتها باال

، ويناهلا يف حالة الغلبة. فإمنا شخص حمايدالفيدا سنودع جائزة ما عند 
  الشرط أن يكون قادرا على قراءة الفيدا، لكي ال يضيع أوقاتنا عبثا. 

فليكن معلوما أن الذي يبعد نفسه عن احلق يدعى ملعونا وأما الذي 
خيار يف أن  احلق فهو يدعى مقرونا. واآلن لآلرينييساعد نفسه على الفوز ب

مقابلنا "مقرونا" أو "ملعونا". إذا جاء إىل امليدان أي آري مؤدب  يكونوا
الفيدا للقرآن الكرمي نافسة مطَّلع على حقيقة الفيدا خالل ثالثة أشهر بنية م

األدلة واملقارنة بينهما ومتكَّن من خالل عبارات الفيدا من دحض اآليات و
اليت نكون قد سجلناها من القرآن الكرمي يف ذلك الكتاب؛ فقد صان شرف 
 الفيدا وأتباعه ونال لقب املقرون الكرمي. أما إذا مل يتقدم خالل هذه الفترة أي

ملقرون. الذي هو مقابل اعامل بالفيدا فمعىن ذلك أن اجلميع رضوا باللقب 
احليل هي املباهلة اليت قد أشرنا إليها وإذا مل يكفّوا حىت بعد ذلك أيضا فآخر 

إال أنه جيب أن  ،من قبل. وليس من الضروري للمباهل أن يكون عالما بالفيدا
يكون آريا نبيال ومؤدبا وحمترما ومعروفا، لكي يؤثِّر يف اآلخرين أيضا. 
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فنخاطب أوال الله مرليدهر مث الله جيونداس سكرتري آريا مساج الهور، مث 
مث شخصا من اآلريني قد عد من النجباء وذوي  ،درمن املرادآبادياملنشي إن

العلم، أم إذا كانوا يعدون تعاليم الفيدا اليت سجلنا شيئا منها يف هذا الكتاب 
صحيحةً وصادقة يف احلقيقة، ويعدون تعاليم القرآن الكرمي ومبادئَه اليت 

هذا  حولاهلونا ذُكرت مقابلها يف الكتاب نفسه باطلةً وكاذبة، فليب
للمباهلة باتفاق الفريقني لنحضره حنن الفريقان حيث  . فلنحدد مكاناوضوعامل

يقسم كلٌّ من الفريقني ثالث مرات يف االجتماع العام واقفا حبق مضمون 
املباهلة الذي سجلنا منوذجه يف اية هذا الكتاب خبط بارز بإقرار الفريقني 

. وإن مل يكن بيانه على حق فلينـزل عليه ويصدق بأنه يراه حقا يف احلقيقة
إن العبارات اليت كُتبت على  ؛الوبالُ والعذاب يف هذا العامل نفسه. باختصار

وهي معتقدات الفريقني، ينبغي تصديقُها بشرط نزول  ،كلٍّ من ورقتي املباهلة
العذاب يف حالة الكذب. مث تكون املهلة ملدة سنة كاملة لصدور احلكم 

فإذا نزل العذاب أو الوبال على مؤلف هذا الكتاب بعد مرور سنة  السماوي.
أو مل ينـزل على اخلصم ففي كلتا احلالتني سيدفع هذا العبد املتواضع غرامة 

روبية، ميكن إيداعها يف اخلزينة احلكومية باتفاق الفريقني أو يف  ٥٠٠قدرها 
اخلصم أن يناله  مكان ينال منه ذلك املبلغ بسهولة. وسيكون من حق الفريق

ألننا نرى يف  ؛أي شرط لديناتلقائيا يف حالة غلبته، أما إذا غلبنا حنن فليس 
ظهور آثار الدعاء كفايةً بدال من أي شرط. واآلن ننهي هذا الكتاب بعد 

  . وباهللا التوفيقتسجيل مضمون املباهلة على ورقتني. 
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  مؤلف هذا الكتابمنوذج مضمون املباهلة من 


 
  حنمده ونصلي على رسوله الكرمي

   
عبد اهللا  (مؤلف كتاب الرباهني األمحدية) أنا ؛بعد احلمد والصالة
أقول مقسما باهللا  :مريزا غالم مرتضى املرحوم األحد الصمد أمحد ابن

بقضاء اجلزء األكرب من حيايت  - ثبتتالكرمي جل شأنه وعز امسه بأين قد 
أن الدين الصادق من اهللا يف العامل هو  - العزيزة يف التحقيق الديين

رسول  هو 				اإلسالم فقط، وأن حضرة سيدنا وموالنا حممدا املصطفى 
اهللا وأفضل الرسل. وأن القرآن الكرمي كالم اهللا جل شأنه املقدس 

ة والصدق. وأن كل ما ذُكر يف والكامل وهو يشتمل على احلقائق املقدس
واحد ال شريك له يف وجوبه الذايت وقدامة  ����هذا الكالم املقدس أن اهللا 

، وأنه خالق املخلوقات ويف مجيع صفاته األخرى وجوده وقدرته الكاملة
مجيع األرواح واألجسام وأنه سيمنح املؤمنني الصادقني بارئ كلها و

الرحيم وقابل التوب، وكذلك مجيع و األوفياء النجاة األبدية. وهو الرمحن
 الصفات اإلهلية والتعاليم األخرى الواردة يف القرآن الكرمي كلها صحيحة

. وإين أصدق كل هذه األمور من صميم الفؤاد، وأوقن ا وصواب
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بالروح والقلب. وصحيح أن اهللا جل شأنه قد أعطاين مئات الرباهني 
هناك فضال آخر له قد حالفين وهو أنه إال أن  ،العقلية القطعية واليقينية

شرفين بكالمه وإهلامه مباشرة. وبذلك هيأ يل برهانا إضافيا على صحة 
مثل زجاجة مليئة بالعطر اخلالص بيقني  مفعمهذه احلقائق. اآلن إن قليب 
وأن اهللا . جمموعة مجيع الربكات الدينية هو بأن كالم اهللا القرآن الكرمي

يف احلقيقة موجد مجيع املوجودات وخالق مجيع األرواح واألجسام  ����
ومصدر كل أنواع اخلري والرب والفيض. وأن رسوله املقدس حممدا 

صادق وحق وكامل يتوقف فالح اآلخرة على اتباعه. نيب  				املصطفى 
بينما خصمي الفالين (هنا يسجل اسم من يتقدم للمباهلة من املعارضني) 

ليس  				واجهيت اآلن يدعي أن جناب سيدنا حممد املصطفى الذي حضر مل
نبيا صادقا والعياذ باهللا، وأنه قد ألف القرآن الكرمي افتراء من عنده. 

ليس خالق األرواح واألجسام وأن أي عابد تعاىل إن اهللا أيضا ويقول 
صادق ومؤمن صادق لن يفوز بالنجاة األبدية وأن كل ما يزخر به الفيدا 

قيقة. وأن ما يوجد يف القرآن الكرمي خالف ذلك فكلُّه كذب حق يف احل
حمض. فاحكم بيننا حنن الفريقني أيها اإلله القادر املقتدر، باحلق، وإن 

 بصريةًال  تعصبا وعناداالذي هو كاذب منا يف أقواله ومعتقداته ويتفوه 
بل  بأمور ال ميلك أي دليل قاطع إلثباا، وليس قلبه عامرا بنور اليقني

من عنده مبحض العناد واالحنياز وعدم التقوى أمورا ال يصدقها  خيترع
وانصر بافتضاحه  ،عليه أيها القادر الكبري، عذابك خالل سنة نزلْقلبه، فأَ
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من كان على حق. وأصب الذي يبتعد عن احلق عن عمد ويعادي 
ها الصدق وخيالف الصادق، بعذاب مليء باللعنة واألمل. ألن القدرة كل

  واإلنصاف والعدل بيدك أنت، آمني يا رب العاملني. 

****  
  

  منوذج مضمون املباهلة 
  اخلصممن الفريق اآلري السيد من 

 "أنا فالن ابن فالن أقول مقسما وحالفا باهللا إين قد قرأت كتاب
من أوله إىل آخره، وفهمت أدلته جيدا، فلم تؤثر  ة"عيون اآلريلكحل ال

يف قليب تلك األدلةُ أي تأثري وال أراها صادقة. وأقول مقسما بربميشوري 
جسمي مادة أؤمن بصدق القلب أن روحي و - كما ورد يف الفيدا -بأين

ليس هلما أي  أي خالق. وكذلك فإن مادة جسمي أيضا غنية عن ورب
من تلقاء نفسي وواجب الوجود  جئت إىل حيز الوجود اخلالق متاما. فأنا

حباجة إىل جسمي ليست مادة وقدمي وأزيل كالربميشور. فإن روحي و
منذ القدم قائمان بالذات. وكذلك  لكياينبل هذان اجلزءان  ،أحد سند

أن أحدا لن يفوز بالنجاة لألبد. فدوما بأؤمن إميانا كامال بتعليم الفيدا 
عد العزة، فأنا أؤمن بتعاليم الفيدا هذه بيقني القلب أن هناك دورة للذلة ب

ا على خلق حىت ذرة واحدة. وال يستطيع أن يرحم ربميشور ليس قادرال
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أحدا مثقال ذرة دون عمل عامل، وال يقدر على غفران ذنب بسيط جدا 
دون اإللقاء يف دوامة آالف  بالتوبة أو االستغفار أو العبادة احلقة واحلب

. وأنا أوقن انطالقا من تعليم الفيدا أن الفيدات األربع كالم تالوالدا
دوما يف  األربعةالريشيني  على منذ القدم لنـزوظل ي ،حتماربميشور ال

ل نـزوغريمها. ومل ي"أغين" و"وايو" وهم  ،يف اهلند حصراكل زمن جديد 
ل يف أي لغة غري لغتنا السنسكريتية، وأن نـزخارج اهلند قط، ومل ي

وا بعدة ؤوجاخارج بالدنا وا يف بالد أخرى ؤف الرسل الذين جاآال
هم أيضا نصوصا مزيفة. وأوقن بأن تبدهم مجيعا مزيفني وكُأع ،كتب

ومل يأت أي ملهم صادق.  ،البالد األخرى تلكوا يف ؤالكاذبني فقط جا
االرتباط وإن الصدق خاص بوطننا اهلند منذ األزل، وا أنشأ الربميشور 

قة اخلاصة الدائمة، ويف املستقبل أيضا سيتعلق به وحده. ومثل العالو
هذلك أؤمن بأن القرآن ومبادئه وتعاليمه املعارضة ملبادئ الفيدا وتعاليم 

كحل "الكاذبةٌ ومزيفة. لكن خصمي املعارض الذي هو مؤلف كتاب هي
يعد القرآن الكرمي كالم اهللا ويؤمن بأن مجيع تعاليمه  لعيون اآلرية"

صحيحة وعلى حق، ويعد الفيدا ومبادئه وتعاليمه األخرى املعارضة 
، حنن الفريقني باحلق. "إيشر"يا  بينناللقرآن باطلةً متاما وكاذبة. فاحكم 

اليت يؤمن ا انطالقا ووإن الفريق الذي مبادئه ومعتقداته كاذبة وجنسة 
كتاب جنس أصبه بذلة وهوان. وإن الكاذب واملزيف منا يف نظرك من 

معتقداته ومبادئه تؤدي إىل اإلساءة إليك وهتك شرفك وهو الذي و
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يتمسك ا عن عمد فأصبه يا إيشر، بأذى وخزي مليء باللعنة، حبيث 
ينبغي أن يصيبه تأثري اللعنة عيانا يف صورة العذاب املؤمل خالل سنة 

عل هذا يا إيشر، ألن الكاذب ال ينال العزة عندك كالصادق واحدة. فاف
  أبدا. آمني.  

ـــــــتتـــــم  
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مكن أن يفبشيء علما  اإلحاطةتنتاب قلب أحد وسوسةٌ أنه إذا متت قد 

 ،، فإن علم اهللا بذاته تعاىل هو اآلخر لكونه كامال حتمايخلَق ذلك الشيء
فهل يكون اهللا خالق نفسه أو هل يقدر على خلْق مثيله؟ أما اجلزء األول 

 فهذا يلزم وجوده ،خالق نفسه �هلذا االعتراض فجوابه أنه إذا عد اُهللا 
والواضح أن أي شيء ال ميكن أن يكون قبل وجوده، وإال يلزم  مسبقا،
 مفالعال ،اتهعلم كامل بذ �هللا عند ان ملا كاالشيء على نفسه. بل تقَدم 

شيء واحد. إذ ليس فيهما جمال النفصال أو افتراق، هنا والعلم واملعلوم 
فأي شيء إذن هنا منفصل حىت يعد خملوقًا، فال يقاس علم اهللا الذايت لنفسه 

ـِم عن الذايت  �على أشياء أخرى. ففي علم اهللا  عن نفسه ال ينفصل العال
 ،خملوقا يعداملعلوم، حىت يعد أحدمها خالقا والثاين خملوقا. فبدال من أن 

ينبغي أن يقال إن ذلك الوجود مل خيلقه أحد غريه. بل قد ظهر من تلقاء 
أيضا "من أتى الفارسية كما تعين كلمة "خدا"  .نفسه منذ األزل والقدم

املذكور آنفا يستلزم أن بيان ال وهو أنثاين لالعتراض بنفسه". أما اجلزء ال
قادرا على خلق مثيله. فجوابه أن القدرة اإلهلية تتوجه فقط  �يكون اهللا 

إىل أشياء ال تنايف وال تعارض صفاته األزلية واألبدية. فال شك أنه صحيح 
ا إذ ،ومربهن من كل ناحية ومعقول أن الشيء الذي حيوز اهللا علما كامال به

أراد اهللا خلقه فهو قادر على ذلك. إال أنه ليس من الصحيح والضروري أبدا 
على أرض الواقع  فإنه سينجزها ،القدرة على إجنازها ميلكأن األمور اليت 
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حتما دون أن يراعي صفاته الكمالية أيضا. بل إنه يف إظهار كل قدرة له 
ألمر الذي يريد إجنازه يراعي صفاته الكمالية حتما، ويتأكد هل ا ،وتنفيذها

بقدرته ينايف ويعارض صفاته الكمالية أم ال. فهو قادر مثال على أن يلقي أي 
لكن صفات رمحته وعدله وجمازاته تنايف ذلك؛ فال  ،تقي ورِع يف جهنم

يقدم على ذلك قط. وكذلك ال تتوجه قدرته إىل أن يهلك نفسه، ألن هذا 
ة. وعلى هذا املنوال جيب أن يدرك اإلنسان الفعل ينايف حياته األزلية األبدي

ال خيلق إهلا مثله أيضا، ألن صفة األحدية املوجودة فيه منذ األزل  �أن اهللا 
حيث ال شريك له وال نظري منذ األزل، متنعه من ذلك. فاعلموا بفتح العيون 

إىل أمر  -قدرته مع -وعدم التوجه ،أمر ، هوأن العجز عن إجناز عمل ما
اته مراعاةً لصفاته الكمالية أمر آخر متاما. إال أنه ميكن أن خيلق ينايف صف

منوذجا لذاته عدمي النظري واملثيل، حبيث يودع حماسنه الذاتية اليت حييط ا 
اليت علمه يف بعض خملوقاته كانعكاس. ويهب املرتبة النهائية لكماالته 

أشار القرآن الكرمي يف  حقيقةً ذلك املخلوق أيضا ظليا. وإىل ذلكيتصف ا 
، فاملراد من صاحب الدرجات الرفيعة يف �١ورفَع بعضهم درجات�قوله: 

ّنا هذه اآلية نبي	هبت له ظليمن الدرجة القصوى اليت ، الذي و ا كماالت
اليت خللق  - هي ظالل كماالت األلوهية وآثارها. وظهرت اخلالفة احلقة

يف  -بل قد خلق الكون كله ،بين آدم ةخلقت سلسلمظهرها الكامل قد 
وصارت ببلوغ مرتبتها الكاملة والتامة مرآةً تري اهللا.  ،	وجود النيب الغايل 

                                                           
 ٢٥٤البقرة:  ١
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هذا النقاش من املعارف اإلهلية دقيق ولطيف جدا. وإن معارضينا الذين ليس 
وجيهلون متاما زقاق أسرار هذه الدقيقة املعرفة لديهم أي علم بنكات 

وهية، سيتعجبون كيف ميكن أن ينال مرتبة اخلالفة الكاملة التامة احلقة األل
شخص واحد فقط من بني ماليني  -اليت هي ظلّ مرتبة األلوهية - هذه

إال  ،املخلوقات اليت ال حصر هلا. ومع أن اال ال يتسع إلطالة هذا النقاش
 - ادة اهللاع من من الضروري البيان إلفهام طالب احلق، أن أنه أنين أرى

هي أنه  - لصفتة الوحدانيةته يف الكون املالئمة سن من نأوميكن أن تقولوا 
حيب أن يراعي الوحدة يف أفعال اخللق، فكل ما خلَقه  ،بسبب كونه واحدا

إذا نظرنا إليه كله بإمعان فسوف جند مجيع املخلوقات اليت صدرت من يد 
كأا خط مستقيم ممتد منخرطة يف سلسلة الوحدانية ومرتبة،  ،قدرته

  :التايل على النحوحمدود، أحد طرفيه ارتفاع والثاين اخنفاض 
������� 	
�  

|  

����� 	
�  

 فسوف يتفق معي حىت صاحب العقل السطحي أيضا يف بيان أن اإلنسان
وأن يف دائرة اإلنسانية كفاءات متفاوتة كثرية، حبيث  ،أشرف املخلوقات هو

ظهر خط مستقيم ممتد حمدود ل ،حسب التفاوت لو رتبناها يف سلسلة مرتبة
. فعند النقطة األخرية يف طرف االرتفاع سيكون آنفًامثل الذي رسم 

نسان الذي يفوق مجيع بين نوع البشر من حيث الكفاءة اإلنسانية، أما اإل
خنفاض فسيكون يف ايته روح ناقصة الكفاءة اليت تقترب بسبب طرف اال
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نقصها البالغ غايته من حيوانات ال تعقل. أما إذا نظرنا إىل سلسلة 
 - اخلالق أكمل صفته �ألن اهللا  ؛أكثرتدعمها فهذه القاعدة  ،اجلمادات

وال  - ة، إىل أكرب األجسام وهو مشسبدءا من أصغر األجسام الذي هو ذر
اهللا قد خلق الشمس عظيمة ونافعة ومباركة من بني سلسلة  شك أن

اجلمادات، حبيث ال جند يف طرف االرتفاع وجودا مياثلها. فنظرا إىل ارتفاع 
أن  نفهم بال تردد ، اليت هي دوما أمام أعيننا،واخنفاضها هذه السلسلة

السلسلة الروحانية اليت خرجت من اليد نفسها، وظهرت حبسب عادة اهللا 
رتفاع االوفيها أيضا  ها، هي األخرى تقع على شاكلتها بال تفاوت.نفس

 وتتصبغتتسم بسمة موحدة  �خنفاض نفسهما. ومبا أن أفعال اهللا االو
ال ميكن اليت و ،وذلك ألنه واحد وحيب الوحدانية يف أفعاله ،بصبغة موحدة

 وكم يبدو طريقا مجيال ومتزنا أن .االختالف والفوضى إليها أن يتطرق
  مة ومرتبة ومنخرطة يف سلك موحد. تكون أفعال اهللا منظّ

بعد العثور على كل اإلثباتات  - اآلن حني سلَّمنا بقانون اهللا يف الطبيعة
أنه ال توجد أي فوضى أو اختالف  -بل مبالحظته بداهة ،من كل النواحي

وهي مل تتعرض ألي اختالل  ،يف مجيع أفعاله سواء أكانت روحانية أو مادية
ضطراب، بل هي مرتبة بترتيب حكيم ومرتبطة بارتباط منسق يبدأ من وا

حيب طريق الوحدة هذا  � وهو العليا،الدرجة الدنيا ويصل إىل الدرجة 
اضطُررنا للقبول بأنه كما بدأ اهللا يف الطبيعة حصرا. فبالتسليم ذا القانون 

أي  ،األمر يف السلسلة اجلمادية من الذرة وأوصلها إىل الوجود األعظم �
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اليت هي جامعة الكماالت الظاهرية واليت ليس هناك جسم مجادي  - الشمس
كذلك ينبغي أن يكون هناك مشس روحانية تقع يف اية اخلط  -أعظم منها

ان الكامل من هو اإلنس القضية اليت بقيت اآلن:املستقيم املثايل ارتفاعا. 
أن حيكم يف  وحده الذي مسي مشسا روحانية؟ وما امسه؟ ليس بوسع العقل

هذا األمر. فال أحد دون اهللا يتميز ذه امليزة ويقدر على إجناز هذه املهمة 
 مال حصر هل ذينعباد اهللا المن اليني املأي أن يضع أمام نظره  ،مبجرد العقل

. ال شك أنه ليس مومييز األعظم منهالروحانية وكفاءام  مويقارن بني قواه
يف وسع أحد أن يدعي ذلك عقال. غري أن الكتب اإلهلامية وسيلة هلذا 

فيها بنفسه على ذلك اإلنسان  �االكتشاف العظيم والعميق، وقد دلّ اهللا 
الكامل قبل ظهوره بآالف السنني. فالذي هدى اهللا قلبه بتوفيقه اخلاص 

النبوءات الواردة يف الكتاب املقدس لن تأمل يف والباإلهلام والوحي لإلميان 
جيد بدا من اإلميان حتما بأن ذلك اإلنسان الكامل الذي هو الشمس 
الروحانية والذي اكتملت به نقطة االرتفاع والذي هو آخر لبنة جلدار 

  .				سيدنا حممد املصطفى النبوة، هلو 
للذات ظهر الكامل موكما كتبنا سلفا نقول هنا مكررا بأن اإلنسان 

إال أنه  ،ال خيلق أبدا إهلا آخر، ألن ذلك ينايف صفته األحدية �اإلهلية، فاهللا 
 خيلق منوذجا لصفاته الكمالية. فكما تنعكس يف املرآة الكبرية الصافية صورة

بالتمام والكمال كذلك متاما تنعكس الصفات اإلهلية يف منوذج إليها  الرائي
على هذا النحو تكمن القناعة هذا املثال إقامة اهللا اإلنسان الكامل. ففي 
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الكافية للمعترض. وليتضح هنا أن الوجود الكرمي احلائز على الغاية يف 
التام لأللوهية. وملا كان  بأنه املظهر الكمال قد وصف يف كتب اهللا

له أرى من املناسب أن أفص ،اإلسهاب يف بيان هذا املطلب مفيدا للطالب
     أكثر قليال.

الذي وجوده يقع يف أعلى  ،لقد بينا من قبل أن صاحب الكمال املتناهي
، 	هو سيدنا حممد املصطفى  ،طرف خلط اخلالقية على نقطة االرتفاع

نسميه وومقابله ذلك الوجود اخلسيس الواقع يف النقطة الغاية يف االخنفاض، 
وحمسوس، حنن شيطانا. وصحيح أن وجود الشيطان يف الظاهر غري مشهود 

إال أننا بالنظر إىل سلسلة خط اخلالقية ال جند بدا من التسليم عقليا أنه كما 
يف اية خط االرتفاع وجود خريٍ متجسد، بعث إىل الدنيا هاديا إىل اخلري، 
ال بد أن يكون مقابل ذلك وجود شرير يف أسفل خط االخنفاض يف ذوي 

يف قلب كل إنسان تأثري  عادةً العقول جيذب إىل الشر. وهلذا السبب يالحظ
الوجودين باطنيا. فالتأثري الطاهر للوجود الطيب الذي يسمى روح احلق 

، يدعو كل قلب إىل احلسنة 	أي سيدنا حممد املصطفى  ،ونورا أيضا
باجلذبات القدسية وااللتفاتات الباطنية. فقدر ما حيبه أحد وينشئ العالقة به 

يف قلبه النور، حىت يتصبغ بصبغته متاما وينال  حيظى بالقوة اإلميانية وينتشر
أي وجود  ،ظليا مجيع الكماالت اليت يتمتع ا هو. أما الوجود الشرير

فتأثريه  ،الشيطان الذي مكانته تقع يف أسفل االخنفاص يف ذوي العقول
ما يقوي أحد عالقته  فبقدرجيذب إىل الشرك كل قلب ينشئ به عالقة ما. 
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حىت أن الذي ينسجم معه انسجاما تاما  ،ار اإلحلاد واخلبثبه خيطر بباله أفك
بصبغته متاما ويصبح شيطانا كامال، وينال ظليا مجيع كماالت اخلبث  يتصبغ

اليت يتمتع ا الشيطان احلقيقي. وعلى هذا النحو ينجذب أولياء الرمحن 
وأولياء الشيطان كلٌ حبسب عالقته وطبعه. أما وجود اخلري املتجسد الذي 

أي سيدنا حممد املصطفى  ،تقع نقطته النفسية يف أعلى نقطة لكمال االرتفاع
فقد وصفت مكانته باملعراج اخلارجي الذي هو منتهى العلو (أي عرش  ،	

رب العاملني). فهو يف احلقيقة إشارة إىل الغاية يف كمال االرتفاع، الذي 
املتجسد  اخلري حيوزه ذلككان يتمتع به ذلك اإلنسان الكرمي. فكأن كل ما 

يف عامل املثال مشهودا وحمسوسا. كما يقول  رييف عامل القضاء والقدر قد أُ
، فاملراد �ورفَع بعضهم درجات�يف الشأن الرفيع هلذا النيب الكرمي:  �اهللا 

 	النيب  اليت حظي االدرجة األخرية يف االرتفاع  ،من رفع الدرجات
ظاهرالوجود اجلواد الذي هو اخلري املتجسد أعلى وأكمل من ا. وهذا ا وباطن
  ويدعى املظهر األمت لأللوهية.  ،أنواع املقربني ثالثة

اعلموا أن ثالثة أنواع القرب اإلهلي تتوقف على ثالثة أنواع التمثيل، اليت 
بتفصيلها تتبني حقيقة املراتب الثالث للقرب. أول نوع للقرب يناسب 

، �١والَّذين َآمنوا أَشد حبا للَّه�: �وم كما يقول اهللا تشابه اخلادم باملخد
حيب مواله أكثر من كل  ،أي أنّ املؤمن الذي ميكن أن يسمى العبد املطيع

اخلادم املخلص والصادق الويف يف حب يتقدم شيء. وتفصيل ذلك أنه كما 

                                                           
 ١٦٦البقرة:  ١
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 - بسبب مشاهدته مننه املتواترة وإنعاماته املتكاثرة وكماالته الذاتية -سيده
يصبح متحد الطبع والطريق مع  أنْ اإلخالص له واالحتاد معه لدرجةيف و

سيده بسبب احلب الذايت الكامن يف قلبه، ويتمىن حتقيق مراداته ويتوخاها 
ن حالة العبد مثلما يتمىن السيد نفسه حتقيق مراداته الشخصية، كذلك تكو

الويف مع ربه الكرمي.. أي هو أيضا يتقدم يف إخالصه وصدقه ووفائه حىت 
  وجوده كليا ويتصبغ بصبغة مواله الكرمي.  ويفينميحو  أنْ يبلغ درجة

  "حني يفور احلب يرتفع كل نوع من احلجاب من الوسط.
خترس حني  ،إن هذه النفس الدنيئة اليت هلا مئات األلوف من األفواه

  فور العشق.ي
يصبغه بصبغته  حبيبهفإن  ،حني يزول لون أنانية أحد بسبب العشق

    ١لطفًا منه"
فاخلادم الذي يتحد مع سيده يف الطبع واملزاج ينفر بالطبع من كل ما 
يستاء منه سيده؛ فال يترك املعصية خوفا من العقاب املترتب عليها، كما ال 

صدر منه أي قول أو فعل مبقتضى ميتثل لألوامر طمعا يف اجلائزة. وال ي
أخالقه الكاملة، وإمنا يقوم بذلك بدافع طاعة سيده احلقيقي اليت أُشربها. 
فهو ينجذب من تلقاء نفسه إليه وإىل مرضياته، فال يرى إدارة خد آخر بعد 

وال يرى رد اللطمة مبثلها واجبا ال بد  ،تلقي لطمة على خد واجبةً عليه عبثا
ستفيت قلبه املخلص، يف أي تصرف يكمن رضوان حمبوبه منه، بل هو ي

                                                           
  . (املترجم)ترمجة أبيات فارسية ١
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احلقيقي يف كل وضع، ويبحث عن تربير معقول الختاذ طريق فيه اخلري أكثر 
أيف العفو أو االنتقام؟ مث  :والذي يكسبه مرضاة حضرة البارئ جل شأنه

ينجز العمل الذي يراه مناسبا للوضع الراهن. وكذلك ال يكون كرمه 
السخاء اجلميل بل يكون بدافع الطاعة الكاملة. ويفكر وعطاؤه مبقتضى 

جيدا حبماس الطاعة نفسها يف الوضع الراهن ليتأكد هل سينال رضوان 
مواله الكرمي بالسخاء يف هذا الوضع، أو اإلحسان إىل شخص معني أم ال؟ 
وعندما يرى السخاء غري مالئم فال ينفق وال حبة واحدة وال خياف لومة 

بل يصبح  ،ناتج عن احلمق ال يقوم بأي تصرف بتقليد ؛اختصارالئم أبدا. ب
حببه الكامل والصادق عارف مزاج سيده. ونور االحتاد واإلخالص املوجود 

جيب أن وبأي طريقة يف قلبه يفهمه جمددا يف كل وضع طارئ كيف 
وملا  يتصرف يف هذا الوضع الراهن، حىت يكسب رضا املخدوم احلقيقي.

فال جيد الطاعة  ،بربه املنعم احلقيقي تنشأقد عالقة شخصية له كانت 
حيث حيبه  ،واالنقياد ثقال مؤذيا، بل يصري االنقياد مبنـزلة األمر الطبعي له

حيب  �ع وتكلف. وكما أن اهللا بالطبع ويصدر منه باستمرار دون أي تصن
وتصبح  كذلك حيب بالطبع إظهار اجلالل اإلهلي. ،صفاته وعظمته بالطبع

كل عادة وسرية ملخدومه احلقيقي يف نظره حمببةً كما حيبها هو نفسه. فهذا 
 ،املقام يناله أولئك الذين ختلو صدورهم من حب الغري ائيا وتصفو

   .�ويستعدون للتضحية بأرواحهم كل حني وآن للفوز برضوان اهللا 
وينبغي أن يظل  ،"جيب أن خيلو الصدر من كل شيء سوى احلبيب

  .بيبلقلب عامرا بذكر احلا



                  �������������������������������������א���������ن��א� � �٢٤٦� 

كما جيب أن يضحى بالرأس ، جيب أن تكون احلياة فداء يف سبيله
  عند قدميه. 

هل تعرف ما هو دين العشاق؟ فامسع مين إذا كنت جاهزا لالستماع 
  كالعشاق. 

هو أن يغمض املرء عينه عن العامل كله وأن يغسل لوح قلبه من كل شيء 
  ١سوى احلبيب"

: �أما النوع الثاين للقرب فيتعلق بتشابه الولد بالوالد، كما قـال اهللا  
، أي اذكروا ربكم جـل  �٢فَاذْكُروا اللَّه كَذكْرِكُم َآباَءكُم أَو أَشد ذكْرا�

شأنه حبماس قليب كما يذكَر اآلباء. وليكن واضحا أن احلب حني يشـتد  
واحلب  كثريا يشبه املخدوم .يترسخ غرض دورة واملنـزه عن كل كُالوالد

حـب  عالقة  بدوت عندهابه كأنه جزء منه، جالقلب بشق مجيع ح صميميف 
تحد مـع  يو ،يف احلقيقة من الوالدةوارتباطه الوثيق به كأا باحملبوب احملب 

ا. حبيث ال يتذكر وسيلة السعي واجلهد أبد ،منه ال يتجزأ وكأنه جزء هطبع
عند تصور وجوده، كذلك يشعر بأبيه يشعر بعالقة روحانية  االبنوكما أن 

وحليته  األبهو اآلخر كل حني وآن ذه العالقة باطنيا. وكما أن مالمح 
وعملـه وخصـاله    األبسلوك  االبنوحيوز  االبنتظهر جبالء على وجه 

ومشائله بنقاء تام، فقياسا على ذلك يكون احلال نفسه له أيضا. والفرق بني 
بالعالقـة   ةلدرجة ودرجة القرب األول أن درجة القرب األول املشاهذه ا

                                                           
 . (املترجم)ترمجة أبيات فارسية ١
 ٢٠١البقرة:  ٢
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بني اخلادم واملخدوم هي أيضا وإن كانت تشبه جدا هذه الدرجة الثانية من 
تنوب مناب العالقة إال أن هذه الدرجة بسبب نقائها املتناهي  ،حيث الكمال

ذلـك   ومعكوما بشرا من حيث  إنسانان. وكما يتساوى شقيقنيالبني 
يف اخلـواص   اإلنسانية متفاوتة من منطلق الشـدة والضـعف   آثارتظهر 

يبلغ احلب يف هـذه   ؛، كذلك تتفاوت هاتان الدرجتان. باختصاراإلنسانية
يف كل شعرة. فليكن معلوما  واملشاةوتتبني املناسبة  ،الدرجة كمال اللطف

. ويتصبغ أنه صحيح أن العاشق يتحد مع املعشوق عند بلوغ عشقه الكمالَ
ه تألقا وملعانا من هِـتشابلف ،بصبغته، إال أن الذي يشابه أباه الذي خرج منه

أما النوع الثالث من القرب فمثله كمثل متاثُل عكس املـرء   نوع آخر متاما.
أي كما ينظر املرء صورته يف مرآة نظيفة وكبرية فريى صـورته   ؛لوجوده

لك تنعكس مجيع الصفات اإلهلية الكاملة منعكسة فيها جبميع مالحمه، وكذ
جبالء تام يف وجود صاحب القرب يف هذا النوع الثالث للقـرب. وهـذا   
االنعكاس أمت وأكمل من أنواع الشبه الذي سبق ذكره. ألن من البديهي أنه 

يتحقق يستحيل أن كما يرى املرء صورته يف مرآة نظيفة وجيدها مطابقة له، 
ال يوجد هذا التطابق  حىتحيلة أو تكلف،  التطابق والتشابه بأي ذلك لغريه

. هنا ينشأ التساؤل من الذي تيسرت له هذه املرتبة ومن أحد أبنائهالتام يف 
الذي حاز على الدرجة الكاملة من القرب؟ وجوابه إمنا يتهيأ فقط للـذي  
يكون يف وسط قوسي األلوهية والعبودية وينشئ العالقـة القويـة بكـال    

ائيا ومياثل املرآة النظيفة. القوسني وكأنه عين هما، ويرفع نفسه من الوسط
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تتلقى الصورةَ اإلهلية ظليا من جهة ومن  -لكوا ذات جهتني -وتلك املرآة
طباعهم  ةجهة أخرى توصل ذلك الفيض كله إىل من يقابلوا حبسب كفاء

فَكَـانَ قَـاب   ثُم دنا فَتدلَّى * �: �املختلفة. وإىل ذلك أشري يف قول اهللا 
) مث تدىل (أي نـزل إىل املخلـوق  �أي دنا (من اهللا  .�١قَوسينِ أَو أَدنى

لتبليغ أحكام اهللا). فنظرا إىل أنه صعد إىل اجلهة العليا فوصل إىل غاية القرب 
التام حيث مل يبق أي حجاب بينه وبني احلق، مث نـزل إىل األسفل ومل يبـق  

أي ملا صار أكمل وأمت يف صعوده ونــزوله   - أي حجاب بينه وبني اخللق
أي مكـان   ؛فقد استقر مكانه بني قوسـني  - ووصل إىل الكماالت املتناهية

بصورة أمت وأكمل. بل قد دنا من قوس األلوهية و - قطر الدائرةوهو  - القاب
  :. فهذه صورة القوسني مثالوخيطر بالبال وقوس العبودية أكثر مما يتصور

أي  ،ف الدائرة يف هذه الصورةفاخلط الذي ينص
فليكن هو نفسه قاب القوسني كليهما.  ،قطر الدائرة

أي الواجب  ،معلوما أن كال النوعني للوجود
واملمكن، كدائرة يقطعها اخلط املار باملركز إىل 
قوسني، نفس اخلط الذي هو قطر الدائرة والذي عبر عنه القرآنُ الكرمي باسم 

وتر القوسني يف علم اهلندسة. قد  يف احلديث اليومي ويقال له ،"قاب قوسني"
يف أخص كماله الذي  - وقع كربزخ بني الذات املفيضة واملستفيضة، وهو يشبه

النقطةَ اليت هي مركز الدائرة  - هو عبارة عن الدرجة األخرية للكماالت
                                                           

 ١٠-٩النجم:  ١
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لوتر القوس. وهذه النقطة نفسها قلْب مجيع كماالت اإلنسان  ىوالنقطة الوسط
  بقوسي األلوهية والعبودية. ؛امل. وهلا نسبة خبطني متساوينيالك

اخلطوط العمودية اليت تمد من احمليط  تلكوهذه النقطة حصرا أرفع نقط 
اليت هي  كثري من النقطإىل قطر الدائرة. وصحيح أن وتر القوسني مؤلَّف من 

يف احلقيقة صور حمسوسة للكماالت الروحانية لصاحب الوتر، لكن األنبياء 
والرسل وأرباب الصدق والصفاء اآلخرين أيضا يشاركون يف مجيع نقط الوتر 
ما عدا هذه النقطة املركزية. ونقطة املركز متثِّل الكمال الذي حيوزه صاحب 

مع سائر الكماالت، واليت ال  مقارنةممتازا الوتر بدرجة أعلى وأرفع وأخص و
أي من املخلوق، إال أن املشاركة ظليا وباالتباع  حقيقيا يشاركه فيها

واالنقياد ممكنة. فليكن معلوما اآلن أن هذه النقطة الوسطى تسمى احلقيقةَ 
اليت هي منبع مجيع حقائق العامل إمجاال وأصلُها. ويف احلقيقة انبسط  ؛احملمدية

هذه النقطة وحدها. وروحانية هذه النقطة نفسها يف وامتد خط الوتر من 
فيضها املقدس عين هذا اخلط كله. العامل الذي ، خط الوتر كله هوية سارية
الذي صدر منه على  - مظهر لهأعلى فإن أول و ،يعده املتصوفون من أمساء اهللا

هو هذه النقطة الوسطى بالضبط، اليت تسمى يف مصطلحات  - وجه التفصيل
هللا بالنقطة النفسية ألمحد اتىب وحممد املصطفى. ومسيت يف مصطلح أهل ا

الفالسفة بالعقل األول أيضا. وإن عالقة هذه النقطة بالنقط الوترية األخرى 
إن مصدر الرموز  ؛. باختصار�كعالقة االسم األعظم بأمساء اهللا األخرى 

انَ الكامل هي هذه الغيبية ومفتاح الكنوز الالريبية واملرآة اليت تعكس اإلنس
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غائية جلميع أسرار املبدأ واملعاد، ولميةُ خلق  النقطة وحدها، وهي حصرا علةٌ
التصور واليت تعجز مجيع العقول واألفهام البشرية عن  ،كل منخفض ومرتفع

ظهر بوجوده  . وكما أن كل حياة مستفاضةٌ من حياة اهللا وكل وجودبكنهها
عيينه، وكذلك النقطة احملمدية تؤثر بإذنه تعاىل يف مجيع تد رداَء تمر معينٍوكل 

خمتلفة وطبائع متفاوتة..  مراتب األكوان وخطائر اإلمكان حبسب كفاءات
وملا كانت هذه النقطة جامعةَ مجيع املراتب اإلهلية ظليا ومجيع املراتب الكونية 

 بكل منبعيا وأصال، بل هي جمموعة هاتني كلتيهما، لذا فهي حتيط إمجاال
والنفوس الكلية واجلزئية ومراتب طبعية إىل اية  وهي العقول ،مرتبة كونية

باملرتبة اإلهلية لكوا ظلَّ األلوهية  مماثلةتنـزالت الوجود. وكذلك هلا 
أي  - كتشابه العكس يف املرآة باألصل. وتنعكس فيها أمهات الصفات اإلهلية

 - لبصر والكالم جبميع فروعهااحلياة والعلم واإلرادة والقدرة والسمع وا
اليت هي برزخ  - انعكاسا أمت وأكمل. ال نستطيع أن حند هذه النقطة املركزية

أي النقطة النفسية حلضرة سيدنا حممد املصطفى  ،وبني املخلوق �بني اهللا 
ألن هذه  ؛يف حدود مفهومِ كلمة اهللا فقط، كما حدد املسيح ذا االسم - 	

يا تستجمع مجيع مراتب األلوهية. وهلذا السبب قد شبه النقطة احملمدية ظل
املسيح يف البيان التمثيلي باالبن، بسبب النقص الذي بقي فيه. ذلك ألن 
احلقيقة العيسوية ليست مظهر أمت الصفات األلوهية بل هي فرع من فروعها، 

ة. ألا مظهر أمت وأكمل جلميع الصفات اإلهلي ؛على عكس احلقيقية احملمدية
وإثبات ذلك قد بلغ الكمال عقال ونقال. ولذلك قد شه حضرته ب	ظليا   -
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باهللا القادر ذي اجلالل، وهو  - يف البيان التمثيلي الوارد يف األسفار السماوية
 �كون تعليم املسيح إن سبب إضافة إىل ذلك ومبنـزلة األب لالبن. 

يرجع وكون تعليم القرآن الكرمي أكملَ وأمت من مجيع التعاليم اإلهلامية  ناقصا
  . أكملَيكون األكمل  وفيض اناقص يكونالناقص  فيضأن يف احلقيقة إىل 

ّبه فيها النيبومن التمثيالت اليت ش 	يف القرآن الكرمي باهللا القادر  
ى * فَكَانَ قَاب قَوسينِ أَو ثُم دنا فَتدلَّ�ظليا، اآلية اليت قال اهللا فيها: 

 )	 سيدنا حممد(أي ، أي بسبب ترقيات القرب الكاملة قد صار �أَدنى
أدىن من ذلك. فالواضح اآلن أن يف الطرف األعلى للوتر  قاب قوسني بل

نقائها وقوس األلوهية. فلما تقدمت النفس احملمدية املقدسة لشدة قرا 
يف  تمن ر األلوهية، فقد وقع جدا الوتر واقتربتمن حدود  املتناهي

النهر الذي ال ساحل له، واختفت ذرةُ البشرية يف حبر األلوهية األعظم. 
وهذا التقدم مل يكن مستحدثا وجديدا بل كان متقدما منذ األزل. وكان 

بأن تصفه الصحف السماوية والكتابات اإلهلامية  ،ظليا واستعارة ،جديرا
األلوهية األمت وتعده املرآةَ اليت تعكس احلق. واآلية الثانية يف بأنه مظهر 

إِنَّ �القرآن الكرمي اليت ورد فيها هذا التشبيه أجلى وأصفى جدا، هي: 
يهِمدأَي قفَو اللَّه دي ونَ اللَّهايِعبا يمإِن كونايِعبي ينوليكن معلوما أن �١الَّذ ،

وهذا  ،	كانوا يضعون أيديهم يف يد النيب  	ون النيب الذين كانوا يبايع
ذات النيب  �صف اهللا هو طريق البيعة للرجال. فهنا قد و	املباركة  

                                                           
 ١١الفتح:  ١
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وردت . �ه يدبأا  	وصف يده  ؛ حيثجمازا بأا ذات اهللا املقدسة
 .، وصدرت حبق النيب بسبب القرب املتناهيمعهذه الكلمة يف مقام اجل

قد  -اليت تتوقف على احلب الثنائي التام - هذه نفسها معوإىل مرتبة اجل
، كما توجد هذه �١ما رميت إِذْ رميت ولَكن اللَّه رمى�: اآليةأشري يف 

قُلْ يا عبادي الَّذين أَسرفُوا علَى أَنفُِسهِم لَا �: هياإلشارة يف آية أخرى 
اللَّه ةمحر نطُوا مقْنا تيعمج وبالذُّن رفغي الذين أسرفوا إن ، .. �إِنَّ اللَّه

 	ارتكبوا الكبائر). والبين أن بين آدم ليسوا عباد النيب  على أنفسهم (أي
حائزا على  	. لكن ملا كان النيب �بل كل نيب وغري النيب عباد اهللا 

الدرجة الثالثة، فقد حيظى بالقرب من كان أي  ،القرب األمت مبواله الكرمي
هو مقام قاب  مع، ومقام اجلمعصدر هذا الكالم أيضا من مقام اجل

 - قوسني. وتفاصيله موجودة يف كتب التصوف. وكذلك قد مسى اهللا النيب
وحده.  �صفاته  من بأمساء أخرى كثرية هي - انطالقا من مقام االحتاد

ا، وهذا املدح من يعين الذي حمد كثري وهومبحمد  	كما قد مسى النيب 
أيضا.  	لكنه أعطي ظليا للنيب  �الدرجة القصوى يليق يف احلقيقة باهللا 

يف القرآن الكرمي بالنور الذي ينور العامل، ومسي  	وكذلك سمي النيب 
اسم  	بالرمحة اليت أنقذت العامل من الزوال، وكذلك قد أُطلق على النيب 

كما قد ورد يف عدة آيات القرآن ف والرحيم ومها من أمساء اهللا. والرؤ
 	هو مظهر األلوهية األمت، وأن كالمه  	الكرمي إشارةً وتصرحيا أن النيب 
                                                           

 ١٨األنفال:  ١
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اهللا. ففي هذا الصدد  جميءظهور اهللا وأن جميئه  	كالم اهللا وأن ظهوره 
 قُلْ جاَء الْحق وزهق الْباطلُ إِنَّ الْباطلَ كَانَ�هناك آية يف القرآن الكرمي: 

. 	، فاملراد من احلق هنا هو اهللا جل شأنه والقرآنُ الكرمي والنيب �١زهوقًا
واملراد من الباطل هو الشيطان وحزبه والتعاليم الشيطانية. فانظروا كيف 

هو ظهور اهللا  	بامسه، وحتقق أن ظهور النيب  	اسم النيب  �اهللا مجع 
مع مجيع جنوده الظهور اجلاليل الذي بسببه هرب الشيطان ، أي �

هينة، ومين حزبه زمية نكراء. ونظرا هلذه موصارت تعاليمه حقرية و
اجلامعية التامة قد ورد مفصال يف سورة آل عمران أنه قد أُخذ امليثاق من 

جيب عليهم أن يؤمنوا بعظمة خامت الرسل حممد املصطفى  بأنه مجيع األنبياء
شر عظمته هذه وجاللة وجاللة شأنه، وينصروه بالروح والدم يف ن 	

شأنه. ولذلك كل من خال من األنبياء والرسل من آدم صفي اهللا إىل 
وجاللة شأنه.  	حضرة املسيح كلمة اهللا قد ظلُّوا يقرون بعظمة النيب 

قد بين جبالء يف التوراة بقوله: "جاء الرب من سيناء،  �فحضرة موسى 
أن ظهور جالل اهللا قد بلغ  وأشرق هلم من سعري، وتألأل من جبل فاران".

كماله يف فاران، وأن أشعة مشس الصدق التامة قد ظهرت أخريا عند فاران 
حصرا، والتوراة نفسها تفيدنا أن فاران جبلٌ يقع يف مكة املعظمة، اليت أقام 

. وهذا ما جنده يف كتب اجلغرافيا �سيدنا إمساعيل  	فيها جد النيب 
يعرفون أنه مل يبعث يف مكة املكرمة أي نيب غري أيضا. وإن معارضينا أيضا 

                                                           
 ٨٢اإلسراء:  ١
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أن مشس  �فانظروا بأي وضوح صدرت الشهادة من موسى  ؛	النيب 
، وإن غريهاالصدق اليت سوف تطلع من جبل فاران فإن أشعتها أقوى من 

  سلسلة ترقيات نور الصدق قد ختمت على ذاته اجلامعة للربكات. 
وعظمته يف الزبور  	جباللة النيب  �وكذلك قد أقر سيدنا داود 

كالتايل: {أَنت أَبرع جماالً من بنِي الْبشرِ. انسكَبت النعمةُ  ٤٥إصحاح 
علَى شفَتيك، لذلك باركَك اُهللا إِلَى اَألبد. تقَلَّد سيفَك علَى فَخذك أَيها 

ك. وبِجالَلك اقْتحمِ. اركَب. من أَجلِ الْحق والدعة الْجبار، جالَلَك وبهاَء
 .كلاِء الْمدي قَلْبِ أَعةُ فوننسالْم لُكبن .اوِفخم كينمي كرِيفَت ،الْبِرو

ملة من [هذه اجلكُرسيك يا اَُهللا إِلَى دهرِ الدهورِ. شعوب تحتك يسقُطُونَ.
يف مواضع كثرية من القرآن  	مقام اجلمع نفسه الذي ورد حبق النيب 

قَضيب استقَامة قَضيب ملْكك. أَحببت الْبِر وأَبغضت اِإلثْم، من  الكرمي]
كفَقَائر نم اجِ أَكْثَرهتنِ االبهبِد اُهللا إِهلُك كحسم كلِ ذلا .. أَجنب لُوكم ت

 ريامزاَلْم) {.كاتيظح ني٩-٢:  ٤٥ب( 
من سفره بتلقي الوحي من اهللا،  ٤٢يف اإلصحاح ء وكذلك تنبأ إشعيا

لوهية وقال: {هوذَا وعظمته وكونه مظهرا تاما لأل 	عن جاللة النيب 
وضعت روحي عبدي الَّذي أَعضده، مختارِي الَّذي سرت بِه نفِْسي. 

علَيه فَيخرِج الْحق لُألممِ. .. الَ يكلُّ والَ ينكَِسر حتى يضع الْحق في 
اَألرضِ...لترفَعِ الْبريةُ ومدنها صوتها، الديار [واملراد منها مكة املعظمة 

ليهتفُوا .. الرب كَالْجبارِ  الَّتي سكَنها قيدار [أي العرب] وغريها]
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] جرخمن الرب ظليا النيب  واملرادي	ألنه هو املظهر األمت لأللوهية  
وحائز على الدرجة الثالثة للقرب، كما قد بينا ذلك مرارا]. كَرجلِ 

.هائدلَى أَعى عقْويوبٍ .. ورح  .كَترِ. سهذُ الدنم تمص قَد .تلَّدجت
،اآلكَامالَ والْجِب رِبا. أَخعم رخأَنو فُخأَن .يحأَص ةدال١ ..كَالْو ريأُسو

  )١٦- ١:  ٤٢الْعمي في طَرِيق لَم يعرِفُوها.} (إِشعياَء 
 ،وعظمته كنبوءة 	وكذلك شهد النيب يوحنا إلظهار جالل النيب 

"أَنا أُعمدكُم بِماٍء للتوبة، ولكنِ الَّذي يأْتي  :وهي مسجلة يف إجنيل مىت
 كُمدمعيس وه .ذَاَءهلَ حمالً أَنْ أَحأَه تي لَسي، الَّذنى مأَقْو وي هدعب

. جيادل النصارى حول هذه النبوءة )١١: ٣(متى  بِالروحِ الْقُدسِ ونارٍ"
، لكن هذا االدعاء باطل ال أساس له من �بغباء حمض أا حبق املسيح 
، ال من سيأيت بعده �معاصرا ليوحنا  �الصحة. فأوال كان املسيح 

بعده. وباإلضافة إىل ذلك كل إنسان ميكن  البنوةأو الذي سينال منصب 
دقني بروح القدس ونار احلب على أن خيترب أن الذي عمد الطالب الصا

أي سيدنا وموالنا حضرة حممد املصطفى  ،الدوام هو الوحيد حتت السماء
جبالله التام يف نبوءاته، وإىل تعميد الروح  �الذي أقر املسيح  ،	

وأَيدهم بِروحٍ �: بقولهيف القرآن الكرمي إىل ذلك  �نفسه أشار اهللا 
هنةَ اِهللا �: �املؤمنني بروح القدس. مث يقول  �أي يؤيد اهللا  �١مغبص

ومن أحسن من اهللا  .أي هذا تعميد إهلي �٢ومن أَحسن من اِهللا صبغةً
  تعميدا.  

                                                           
 ٢٣اادلة:  ١
 ١٣٩البقرة:  ٢
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ومن الواضح أيضا أن األمة اليت أُيدت بروح القدس يف زمن ما ال تزال 
نفس اليت كانت.  تؤيد اآلن أيضا، ألن اهللا اآلن هو الذي كان، واألمة أيضا

مصداق هذه النبوءة وعدم  	فإذا كان النصارى يف شك يف كون النيب 
كون املسيح مصداقها، فالطريق األوضح واألسهل للوصول إىل احلكم أن 

أنا العبد املتواضع مدة أربعني يوما على األقل قس  يعيش بصحبيت ورفقيت
يعد عظيما جدا وجديرا بأن يعمد بروح القدس وكان معظم النصارى 
متفقني على صالحه وتقواه ليتأكد أي من األمة املسيحية واإلسالمية تتمتع 
بفيوض تأييدات روح القدس. فإذا غلَبنا يف إظهار أعجوبة روح القدس 

ولن نكتفي باإلقرار بل  .�بأن هذه النبوءة حبق املسيح  فسوف نقر
أما إذا غلبناه حنن فسوف  .سوف ننشر هذا اإلقرار يف بعض اجلرائد أيضا

يكون لزاما على القس احملترم أيضا أن يصدر إقرارا مثله، وينشره يف بعض 
وال  	حممد املصطفى  حبق حضرة هي أنه ثبت أن هذه النبوءة ؛اجلرائد

ه للمسيح ا. بل حلسم القضية ليس من الضروري العيش برفقتنا أيضا، عالق
هذا العبد املتواضع سينشر عن قريب كتاب "السراج املنري" إن شاء اهللا بعد 
هذا الكتاب. فهذا املضمون كله تيسر بتأييد روح القدس فقط، فاآلن جيب 

 فأيوإال  ،يقةأن ينافسه أي مسيحي يعد يف قومه عظيما وسعيدا يف احلق
  عاقل سيؤمن بتعميدهم بروح القدس دون اختبار؟ 

أرى الغول   فإنين ،"كيف أحسب أم حائزون على تأييد روح القدس
  قابعا يف قلوم.
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حيث يأيت مسيح جديد  ،إن هذا النصر يتجلى يف اإلسالم كالشمس
  ١لكل عصر"

ا إىل لب القضية. لقد أقر املسيحأيضا  � اآلن نقول مرة أخرى عود
الذي هو مظهر األلوهية األمت، كما بينه  	بالشأن اجلليل والعظيم للنيب 

األناجيل.  منخمتلفة  مواضعسائر األنبياء منذ البدء. وهذا اإلقرار موجود يف 
بأن تعليمه ناقص. ألن  �بل ضمن هذا اإلقرار نفسه اعترف املسيح 

م الكامل. أما الروح احلق الناس مل يكونوا إىل ذلك احلني يتحملون التعلي
الذي سمي يف القرآن  	املنـزه عن النقص (أي سيدنا حضرة حممد 

الكرمي أيضا باحلق) فسيأيت بالتعليم الكامل وخيرب الناس بأمور جديدة. أما 
حممد. ولصرف األنظار عن ذلك  	إجنيل برنابا فقد ورد فيه اسم النيب 
املسلمني قد دسوا هذا االسم يف سفر  يقدم العذر الواهي أن من احملتمل أن

برنابا يف زمن ما. أو رمبا هم الذين ألَّفوا هذا الكتاب. مبعىن أن املسلمني 
خططوا باتفاق واقتحموا يف ليلة ما املكتبات املسيحية وأقحموا من عند 
أنفسهم اسم النيب حممد يف نسخ إجنيل برنابا هنا وهناك. أو اختلقوا هم من 

سهم إجنيل برنابا باللغة اليونانية أو العربانية وأعدوا له آالف النسخ عند أنف
ا حني كان املسيحيون نائمني. غري أن  وأودعوها املكتباتاملسيحية سر

املسيحي اإلجنليزي الفاضل الذي نشر ترمجة القرآن الكرمي أيضا باللغة 
يف بيان أن إجنيل برنابا يضم النبوءة تها قد كتب يف مقدم ،اإلجنليزية قبل فترة

                                                           
 ترمجة بيتني فارسيني. (املترجم) ١
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الية وقال: إن إجنيل برنابا كان التصة القسجل  قد 	حممد  عن حضرة
، كان صديق الباباوأحد الرهبان الذي  ١،موجودا يف مكتبة البابا اخلامس

قد فرح كثريا بالعثور عليه يف خزانة  ،وكان يبحث عن هذا اإلجنيل منذ مدة
. وقال يف نفسه: هذه أمنييت اليت حتققت بعد خرياأل البابا حيث كان ينام
من صديقه البابا وأسلم عند قراءته  معه بإذناإلجنيل  مدة مديدة، مث أخذ

بوضوح وجالء.  	أي قد كُتب فيه اسم حممد رسول اهللا  ؛	اسم النيب 
جبالء أن هذا  املوجودة عندنا يتبني ٢زيهذه العبارة هلذا الفاضل اإلجنليمن ف

                                                           
 . (املترجم)١٥٩٠-١٥٢١اخلامس سيكتوس  ١

"جورج سيل" وهو من أكابر علماء النصارى، إن ترمجته  هو اسم هذا اإلجنليزي ٢
للقرآن الكرمي اليت صدرت منه وطبعت يف مطبعة "لندن فريدرك وارن اند كمبين"، 

أن راهبا عظيما  ؛ وهيوقد كتب املؤلف احملترم يف املقدمة األوىل هلا هذه القصة الغريبة
  قد سجل يف إجنيل برنابا بوضوح على النحو التايل:  	قراءته اسم نبينا أسلم بعد 

فرامريينو الذي كان راهبا مسيحيا عظيما يروي أنه اطلع باملصادفة على عبارة آبرنس 
من مجلة عباراته األخرى اليت يعارض فيها بولس. يف  -وهو من املسيحيني األفاضل -

لبولس املسيحي) يقتبس خبصوص تصديق كالمه  السيد آبرنس (املعارض :هذه العبارة
من إجنيل برنابا. فنشأت لدي رغبةٌ عارمة يف أن أطلع أنا أيضا على إجنيل برنابا. 

اخلامس صديقا يل. وذات يوم  بفضله ورمحته جعل البابا �وحدث اتفاقا أن اهللا 
وأول كتاب حيث كنت معه يف مكتبته وكان قد نام، بدأت أشاهد كتبه للتسلية. 

 عليه يدي كان إجنيل برنابا نفسه الذي كنت أحبث عنه. فبالعثور عليه فرحت وقعت
فرحا ال اية له. ومل أُرد أن أخفي هذه النعمة يف كُمي، فعند استيقاظ البابا استأذنته 

الذي بقراءته تشرفت باإلسالم. راجِعوا  ؛وأخذت معي ذلك الكنـز السماوي
  لترمجة القرآن الكرمي جلورج سيل احملترم.  ،السطر الرابع ،الصفحة العاشرة
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ناجيل األربعة األكان يوضع دوما يف مكتبات الباباوات جبانب  الكتاب
باحترام. ولذلك ظل الرهبان العظماء األفاضل مثله يعتنقون اإلسالم إثر 
 م هذا اإلجنيل. إن القساوسة مل يذكروا هذا اإلجنيل ملدة مديدة يف أيقراء

ية. ولعل قليل جدا من كتبهم اليت ألَّفوها بعد جميئهم إىل اهلند باللغة األرد
املسلمني واهلندوس يعرفون أن عند النصارى إجنيال خامسا أيضا من 

باإلضافة إىل األناجيل األربعة الذي ظل كبار الرهبان األفاضل األتقياء 
يعتنقون اإلسالم إثر قراءته. لكن اآلن قد بدأ القساوسة يقرون بألسنتهم 

رد يف إجنيلنا برنابا، إال أنه يظن أن قائلني: من املؤكد أن اسم حممد احملترم وا
 ٣٣٢أحد املسلمني دسه فيه. فقد نسخ القس اكرداس أيضا يف الصفحة 

من كتابه "إظهار عيسوي" شيئا من عبارة إجنيل برنابا اليت ورد فيها اسم 
. مث قدم �ضمن نبوءة املسيح  ،أي حممد رسول اهللا ،حضرته صلى اهللا

. إال أن أحد املسيحيني أو املسلمنيأخريا حجة واهية سخيفة بأنه تزييف 
قام ذا  امسلم أن أن يثبتوا أمام املسلمني مطالَبونالنصارى إىل اآلن 

                                                                                                                                     

 ٥٨من الصفحة  ٢٤مث سجل جورج سيل نفسه بدافع تعصبه املسيحي يف السطر 
للترمجة نفسها رأيه السخيف ودون أي برهان، وقال: يبدو أن املسلمني هم قد 

أن هذا الكتاب  أقحموا كلمة "بريي قليط" (اليت ترمجتها حممد)، إال أنه من املؤكد
كله مل خيتلقْه املسلمون. أي أن تزييف املسلمني ينحصر يف إقحامهم نبوءة بعثة 

بتصريح امسه. وإمنا عد تزييفا ألن هذه النبوءة توجد فيه صراحةً، وال  	حممد 
يستسيغها السادة املسيحيون حبال من األحوال. والغريب أم بأنفسهم يقرون بأن 

داء واألفاضل ظلوا يعتنقون اإلسالم نتيجة االطالع عليها. كبار الرهبان السع
 فتدبر.منه
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التزييف ومىت كان ذلك وأمام أي من الناس. وملاذا أُودعت تلك الكتب 
ات البابوات وملاذا ظل كبار املزيفة باحترام جبانب الكتب اإلهلامية يف مكتب

الرهبان والقساوسة األفاضل يسلمون إثر قراءم تلك الكتب باعتبارهم 
"إذا كان يف البيت أحد، فيكفيه كلمة واحدة يف احلقيقة.  ةصادق اإياه

    ١فقط"
املتعلقة  - ٢١الواردة يف إجنيل مىت إصحاح  �النبوءة العظيمة للمسيح 

تضم إثباتا قويا هلؤالء  - وكونه مظهر األلوهية التام 	عن اجلالل التام للنيب 
 ٣٣الذين يقرأون هذه النبوءة بإمعان النظر. فهذه النبوءة اليت تبدأ من العدد 

تبني جبالء أنواع القرب الثالثة كلها اليت إثباا غايةٌ متوخاة من هذه 
املوسوية  األنبياء الذين أتوا حلماية الشريعة �احلاشية. فقد بين املسيح 

لقرب. مث أظهر ل الدرجة األوىلقبله كاخلدام مثاال يف درجة القرب اليت هي 
احلائز  أن مث بين ،قربه باستخدام كلمة االبن إشارة إىل الدرجة الثانية للقرب

على الدرجة الثالثة من القرب من هو املظهر التام لأللوهية الذي سيأيت بعد 
 ٢البستان وسيد اخلدم وأبو ذلك االبن جمازا.أن يقتل االبن الذي هو مالك 

 العبيد واالبن جميءمن الواضح اجللي أشد الوضوح أنه كما كان املراد من 
                                                           

 . (املترجم)فارسي ترمجة مثل ١
مرمي الصديقة والدة املسيح  السيدة: لقد جاء يف بعض اآلثار أن حاشيه على حاشية ٢

، ولعل الدافع وراء هذا القول 	ستكون يف عامل اآلخرة زوجة مطهرة للنيب  �
يف عامل التمثيل  	ابن النيب  �العالقة نفسها بني االبن واألب. ألنه إذا عد املسيح 

 منه فال بد أن تكون أمه زوجة له.
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األنبياَء الذين أتوا بني حني وآخر، فكذلك املراد من صاحب الكرم يف هذا 
والذي تنتهي عنده الدرجةُ  ،التمثيل نيب عظيم أكرب درجة من العبيد واالبن

الذي وعد مبجيئه يف  هللقرب. فمن هذا النيب يا ترى؟ أال إنه النيب نفس الثالثة
. والذي ورد امسه الواضح والصريح "حممد ٢فارقليطالباسم  ١إجنيل متى

رسول اهللا" يف إجنيل برنابا. من املستحيل أن يتوقف نيب كاملسيح عند بيان 
إشارة إىل مصداق درجتني فقط من درجات القرب الثالثة دون أن يشري أي 

الدرجة الثالثة. من املؤكد أن كل عاقل سيدرك باليقني بالتدبر يف هذه 
النبوءة أن هذه التمثيالت الثالثة تشري إىل ثالثة من األنبياء. كما أن القرب 

من كل  - يراها كل إنسان أنْ بأنواعه الثالثة حقيقة ضرورية وعظيمة لدرجة
خص معني قد ذهب بعقله طوفانُ التعصب ، إال شاليقينيةمن املعارف  - فرقة

  ائيا إىل حتت الثرى.
أما التساؤل كيف تبني وحتقق أن اإلنسان الكامل الذي هو أكمل الكمل 
واملظهر األمت ملراتب األلوهية ومتميز بفوزه بالدرجة الثالثة من القرب يف 

ا حممد احلقيقة، هو الوحيد من بني مجيع بين البشر وهو حضرة سيدنا وموالن
، وأن سائر الرسل وغري الرسل أقل منه درجة؟ وصحيح أن بعض الطبائع 	

تنال هذا الكمال ظليا حبسب تقدير نطاق كفاءا، لكن احلائز على كمال 
الدرجة الثالثة على الوجه احلقيقي األمت واألكمل واألشد واألجلى واألصفى 

                                                           
 يبدو أنه سهو، والصحيح يوحنا. (املترجم) ١
 أي املعــزي. (املترجم) ٢
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رد على هذا . فقد كتبنا شيئا حول ال	واألرفع واألعلى فهو وحده 
التساؤل من قبل أيضا، أن الوجدان الصحيح واألدلة املعقولة تقتضي أن 

مصدر الوحدة.  ،الذي هو واحد ال شريك له وحيب الوحدة ،يكون اهللا
خلل، بل يكون قد خلق وينبغي أن ال يكون يف أسلوبه للخلق فوضى 

على املخلوق كله بأروع نظام الوحدة. فمشاهدتنا الشخصية أيضا تشهد 
ذلك. فحني نوصل النظر بدءا من الديدان الصغرية جدا إىل اإلنسان، أو 

إىل  ،ننظر بدءا من إنسان قواه العلمية والعملية ضعيفةٌ جدا ومليئة بالظالم
نرى سلسلة املخلوقات كلها كأا خط مستقيم عمودي.  ؛ذي فطرة سامية

هذا اخلط ال جند بدا  يف أحد طرفيه ارتفاع ويف الثاين اخنفاض. فبالنظر إىل
من اإلميان بأن سلسلة املخلوقات هذه تبدأ من املخلوق األدىن وتصل إىل 
 أمسى خملوق. وترتفع هذه السلسلة بترتيب رائع، حبيث قد توسطت بعض

حني نلقي عليها نظرة يتبني لنا كأا حلقة وصل بني اليت احليوانات  أنواع
  . كالقرد مثالاإلنسان واحليوان 

 ووحيد أكمل وأمت أن سلسلة الكائنات تنتهي عند إنسانب دقيقةالا أم
فيمكن إدراكها من خالل رسم دائرة حتتوي من بني الناس الكمل كلهم، 

على قوسني. وقد بينا فيما سبق أن التناسب 
الذي وقع به وجود الواجب واملمكن روحانيا، 

هذا األمر املعقول يف صورة إظهار إذا أردنا 
حمسوسة، فسوف تظهر صورةُ دائرة تنقسم إىل 
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أحدمها أعلى والثاين أدىن. وبذلك يكون القوس األعلى منـزها  :قوسني
وعقل وفهم وقياس  التقسيم واالنقسام، وأرفع من إدراك متاما من
 وخيال. 

ي على ن القوس األدىن الذي ميثِّل املوجودات ممكنة الوجود حيتوكلو
مراتب متفاوتة وخمتلفة من حيث الشدة والضعف والزيادة والنقصان. 
فالظاهر اجللي جدا أن سلسلة الترقيات البشرية كلها ال ميكن أن تنتهي 

 أي ،عند نقطة واحدة من الوتر، وذلك ألن النقطة الفطرية اليت ا تبدأ
تها اليت تقابل جبلّسيكون ارتقاءها إىل النقطة النهائية  ؛االرتقاَء نفسٍ

  وكفاءا.   
اليت هي نقط فطرية  ،ك مثال ب لنفترض اآلن أنه إذا ارتقت النقط ج د

إىل نقط ع ص ط م اليت تقابلها جهة الفوق واليت  ،لشىت الكفاءات البشرية
ميكن أن ترتقي إليها يف خط مستقيم، فسوف تلتقي هذه اخلطوط 
املستقيمة يف ارتقائها العمودي بالنقط اليت حتاذيها بالضبط. كما من 
الواضح أن القوس السفلي توجد فيه نقطة حتما تقابل متاما النقطة 

 ،املركز ع فخطها حياذينقطة هي ج املركزية. ولْنفترض أن تلك ال
. وخط وخط النقطة ب حياذي ط ،ص حياذيوكذلك خط النقطة د 

. فلما تبني هذا األمر بداهة فنقول بإثبات هندسي منقطة ك حياذي ال
وىل إلقليدس والشكل السابع األقالة املالتاسع عشر من  باالستعانة بالشكل

 أنه من بافتراض ؛يبلغ صدقه غايتهواألربعني من املقالة املذكورة، ميكن أن 
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عدة نقط حمليط ما إذا مدت خطوط مستقيمة عموديا فسوف يكون أطول 
  ١يصل إىل نقطة املركز ما خط مستقيم

 ثبت أن نقطة املركز هي أرفع وأعلى مقارنة مع مجيع نقطوهذا األمر ي
ا يقودنا إىل للترقيات اإلنسانية. وهذنتهية مغري وترِ القوسني اليت هي عالمات 

                                                           
   :حاشية على حاشية ١

  ب ج ل يف قوس ر ا ل م نالنقط و من  لنفترض أن
  س،- املستقيمة و اخلطوطقد مدت  ب س جا دائرة ل 
  إىل النقط ص،- ط، ن- م ق،- ع، ل- ك، ا- ر

  عموديا ج بيف قطر  صس، ك،ع، ق، ط، 
  د مناملستقيم الذي مذلك اخلط هو  ع منها- او

  .املركز ع إىل ا حماذيا
وهو ممدود إىل املركز،    ،اآلن سوف نثبت أن اخلط ا ع هو أطول هذه اخلطوط

زاوية ل ع فهي قائمة  ق مبوجب االفتراض الزاوية "ع ن"و  "ع م"و  "ع ل" أوصلوا
ش م ا) ضلع ل ع أطول من ضلع  ١٩ش م ا)، لذا (حبكم  ٣٢ق هي حادة (حبكم 

لذا (حبكم  ،قائمة منهما كل واحدةالزاوية "ق" و "ط"  ل ق، ومبوجب االفتراض فإن
يستوي  "ع م"، ومربع "ق ع" و "ل قي "مبربع يستوي "ع ل"ش م ا) مربع  ٤٧

 يستوي "ع ل"حد م ا) اخلط املستقيم  ١٥. مبا أنه (حبكم "ط م" و "ع طي "ربعمب
ع ي "مربعجمموع ، استوى "ق ل" و "ع ق" جمموع مربعي لذا فإن مربع "،ع م" مع
 أكرب "ل ق"، لذا فإن مربع "ع ط"أقصر من  "ع ط"ن أن اخلط ، والبي"ط م" و "ط

م "أطول من اخلط املستقيم  "ل ق"، ومن مث ثبت أن اخلط املستقيم "م ط"من مربع 
، وقياسا على هذا ميكن "ن ص"أطول من  "م ط"ومثل ذلك ميكن اإلثبات أن  ".ط

 "ع ا". فثبت أن اخلط "س و"أطول من  "ك ر" و "ك ر"أطول من  "ا ع"اإلثبات أن 
 كانت دعوانا. منه  املمدود إىل املركز أطول اخلطوط وهذا
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اإلميان بالضرورة أن مجيع الكفاءات املختلفة تكمن يف قوس البشرية. فإن 
  كفاءة وحيدة فقط منها أمسى وأرفع من مجيع الكفاءات ومتثل وترا كامال.     
أما الربهان على أن صاحب هذه الكفاءة الكاملة على الوجه احلقيقي 

فيمكن إدراكه من  				حضرة حممد املصطفى والكامل هو سيدنا وموالنا 
خالل النبوءات اليت سجلنا بعضها يف هذه احلاشية نفسها. كما ميكن العثور 

من القرآن الكرمي أيضا، ألن كمال الوحي على هذا األمر على برهان رائع 
ورد الوحي يكون حبسب كمال من ينـزل عليه. فبقدر ما ترتفع كفاءةُ م

فيا، تتبني عواطف حبه وتنشأ احلدة واحلرارة يف ويكون جوهر فطرته صا
حركة شوقه ويكون يف وفائه وصدقه استقرار ودوام يتسم الوحي النازل 

وهو  ادعاء وحنن جاهزون لتحقيقه مقابل كل فريق لديناعليه بالكمال. اآلن 
أن وحي القرآن الكرمي أقوى وأعلى من كل وحي من حيث التعليم 

ويف إثبات ذلك قد كتبنا شيئا يف كتاب  ،علومواملعارف والربكات وال
الذي سأبدأ بنشره  - الرباهني األمحدية. كما أن اجلزء األكرب من هذا الكتاب

ذه اإلثباتات. ولقد أثبت يف حافل  - إن شاء اهللا بعد كتاب السراج املنري
من  - الذي معه إعالن جائزة عشرة آالف روبية -كتايب الرباهني األمحدية

أن القرآن الكرمي يف احلقيقة قد بلغ يف معارفه وحكمه  ؛ألدلة والعقلحيث ا
الوصول  عنوتأثرياته الفياضة بالربكات وبالغته حدا تعجز القوى اإلنسانية 

يقدر على منافسته أي إنسان وال أي كتاب آخر. وإن املعجزة وال  ،إليه
ت صدق رسالة نبيهم احلقيقية والكاملة والعظيمة اليت ميلكها املسلمون إلثبا
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الكرمي إىل يوم القيامة هي هذا الذي ما زال نضرا طريا كما كان يف زمن 
. وهو ال يزال يفحم املعارضني وخيزيهم كما كان يفعل يف السابق. 	النيب 

هذا الكالم ولبه أن مراتب القرب اإلهلي تنقسم إىل ثالثة أقسام  فملخص
اليت هي مظهر أمت لأللوهية ومتثِّل مرآة عند العقل. وإن الدرجة الثالثة للقرب 

اليت أشعته تنور  	تعكس اَهللا متحققةٌ حلضرة سيدنا وموالنا حممد املصطفى 
آالفا مؤلفة من القلوب، وتطهر صدورا ال حصر هلا من الظلمات الداخلية 

   :وتوصلها إىل النور القدمي. وهللا در القائل
  والذي حترس بالطه روح القدس  ،حممد العريب الذي هو ملك الكونني

إال أنين أقول بأن يف معرفة مكانته تكمن معرفة  ،فال يسعين أن أمسيه إهلا
   ١.�اهللا 

 ،مقتداه 	أن يكون حممد املصطفى ب رضيما أعظم سعادة إنسان 
على سيدنا وموالنا حممد وآله  اللهم صلَّواختار القرآن الكرمي هلدايته. 

ومجيع  وأصحابه أمجعني. احلمد هللا الذي هدى قلبنا حلبه وحلب رسوله
  .عباده املقربني

  "حني ألقى علي قمري نظرة احلب جعل قليب األسود فضة خالصة.
إن ألطاف حبييب الشاملة تناديين إليه كل حني وآن، وإن كان هؤالء 

  األجانب يعرقلون سبيلنا.
وما أدلَّ على عزتنا وإقبالنا  ،أستقر يف زقاق حبييب ليل ار كالغبار إنين

  غريه" منه
                                                           

 . (املترجم)ردينيأترمجة بيتني  ١
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لكن الصادق هو الذي ميلك  ،"صحيح أن كل واحد يتباهى ويدعي
  ١عالمة الصدق"

إن قراء إعالناتنا السابقة يعرفون أنا كنا قد نشرنا إعالنا من قبل أنّ أي 
قاديان وأقام  إىلآري جنيب أو قسيس أو أي معارض آخر لإلسالم إذا جاء 

روبية.  ٢٤٠٠مدة سنة مث مل يشاهد أي آية مساوية فسوف يستحق جائزة 
واآلريني يف ل مسجلة ذا املضمون إىل مجيع القساوسة ئفلقد أرسلنا رسا

أحد إىل قاديان. بل قد أرسلنا مبلغ  اهلند والبنجاب ومع ذلك مل يأت
لكنه ذهب إىل فريد إندرمن احملترم روبية نقدا إىل الهور للمنشي  ٢٤٠٠

جاء الفشاوري كوت هروبا. وصحيح أن شخصا يدعى البانديت ليكهرام 
                                                           

  )املترجم( .ترمجة بيت فارسي ١
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لة ويتلقى منا شهريا إىل قاديان حتما، وقلنا له مرارا أن يقيم عندنا سنة كام
يف الوظيفة.  يأخذه يف بيشاوركان ضعفَي راتبه الذي حبسب مركزه بل 

على األقل أربعني وأخري ا قيل له بأنه إذا كان ال يريد إقامة سنة كاملة فليبق
ايوم، ا من هاتني احلالتني ونشفلم يقبل أيباطلة غري واقعية. فقد  ر إعالنات

رسالةُ اإلقامة ألربعني يوما  لعيون اآلرية"كحل "ال سجلت مكررا يف كتاب
نفسها هنا، فليقرأها القراء. أما هذا اإلعالن فأنشره إمتاما للحجة مقابل 
املنشي جيون داس احملترم الذي يبدو أكثر اآلريني جنابة وسليم الطبع. والله 

 يف من اآلرينيمغنم مرليدهر احملترم مدرس الرسم من هوشياربور هو اآلخر 
واملنشي إندرمن املرادآبادي الذي كأنه الشطر الثاين للسيد سورسيت.  ،رأيي

عبد اهللا آم مساعد املفوض اإلضايف زعيم أمرتسر وهو نبيل  مسترالـو
احملترم  الهزووالقس عماد الدين  ،وسليم املزاج من بني القساوسة

حندد مدة األمرتسري والقس اكرداس مؤلف كتاب "إظهار عيسوي" أننا 
أي من أراد أن خيترب صدق اإلسالم  ؛أربعني يوما فقط بدال من سنة كاملة

ويواجهنا فليقم عندي مدة أربعني يوما على التوايل يف قاديان أو يف أي 
فق أن نقيم فيه عن طيب خاطرنا. ففي هذه املدة إذا مل نقدم أي مكان ات

أو مل تبطل لكن اخلصم  ،ققأو قدمنا وبطلت وقت التح ،نبوءة خارقة للعادة
 ٥٠٠فسوف نقدم له مبلغ  ؛املمتحن أيضا متكن من إظهار أو تقدمي مثلها

فسوف وغريها روبية نقدا فورا يف حالة املغلوبية. أما إذا حتققت النبوءة 
أن يعتنق اإلسالم. ومن اجلدير باملالحظة جدا أن  ى اخلصميكون لزاما عل
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م الشروط من عندهم غري مقبول وغري مسلّجمرد الطعن يف النبوءات أو طرح 
به. بل إن الطريق القومي ملعرفة حتقُّق النبوءة أن تلك النبوءة إذا كان فيها 

فعليهم أن يظهروا  ،ضعف يف رأي اخلصم أو شك، أو كانت تشبه القيافة
مثله. وإذا عجزوا  هم أيضا يف مدى أربعني يوما هذه، نبوءةً مثلها وبإثبات

ة فسوف تقام عليهم احلجة. ويف حالة حتقق نبوءتنا لن يكون هلم عن املواجه
كتب ويتفق عليها أي خيار غري اعتناق اإلسالم. وهذه العبارات سوف ت

ملدة و ٢٠/٩/١٨٨٦فبدءا من نشر هذا الكتاب أي من  .سلفا كال اجلانبني
أي صدر منهم تهناك مهلة هلؤالء السادة. ففي هذه املدة إذا مل  ،ثالثة أشهر

م من ذلك أم هربوا. فهيفسوف  ،حثّ على املواجهة يتسم بالعدل
  والسالم على من اتبع اهلدى.

  املعلن
  من قاديان يف حمافظة غورداسبور يف البنجاب غالم أمحدالعبد املتواضع 
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 ------------  
من املالحظ يف هذه األيام أن غالبية اهلندوس واآلريني حني يطَّلعون على 
االعتراضات على اإلسالم يف كتب النصارى يظنون أن هذه االعتراضات 
صحيحة وواقعية يف احلقيقة ويقتنعون ا. لذا أرى من املناسب واألقرب إىل 

النصارى أوال،  تبالثقة بكُ ألقول بأناحلكمة أن أنشر هذا اإلعالن العام 
من عند أي فاضل مسلم مباشرة حبل املعضالت احلصول على القناعة  وعدم

الباحثني املسلمني على أيديمعاجلة أوهامهم الفاسدة  ثانيا، وعدم،  وعد
. احلقمتاما جيب أن جيتنبه طالب  احنراف؛ اخلونة املعتادين على العناد أُمناَء

 ار القساوسة ليلَطِّطها اخلطط اليت خيفالعقالء يدركون جيدا أن آالف 
مقتضى محاسهم الديين، عن  نامجة واهلند ليست البنجابتأييدا لدينهم يف 

وإمنا تدفعهم إىل ذلك أنواع األغراض النفسانية واألهواء. فلو رفع من 
فعندئذ  ،الوسط النظام الديين الذي بسببه يتلقى هؤالء راتب آالف الروبيات

 اسهم وفورام. باإلضافة إىل ذلك فإن كفاءم العلمية ونورسيرى أين مح
أيضا ضئيل جدا. أما العقالء األوروبيون والفالسفة ودقيقو النظر  أدمغتهم

فهم ال يعتقدون  ؛فهم يكرهون أن يسموا قساوسة وجيدون يف ذلك عارا
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 بأفكار هؤالء السخيفة، بل إن منصب القس يف نظر احلكماء العباقرة يف
هانم عدأوروبا يوا عن الفضيلة ا وبعيده السخافة واهلوان يستلزم مفهوم

بال فورا أن هذا الأمامنا باسم القس فيخطر ب أحد خوطبإذا  أنه لدرجة
إن الكفاءات العلمية السامية واألفكار الدقيقة. و الرجل حمروم من اجلدارة

هؤالء القساوسة على أهل اإلسالم وغيروا  هاوجهاليت أنواع االعتراضات 
عن موقفهم بعد مواجهة أنواع  تراجعوارهم املتكرر، وأفكارهم بعد تعثُّ

لعل من يلقي نظرة شاملة على كتبهم واملناظرات الدائرة بينهم فاخلجل، 
ا. إن اعتراضام ال خترج جيد على ذلكلع طَّيوبني علماء املسلمني األفاضل 

واع. فإما أا جمرد افتراء وتان ال أصل له يف أي موضع، وإما عن ثالثة أن
أن تلك األمور ثابتة يف احلقيقة لكنه ال يقع عليها أي اعتراض، فإمنا وجه 
إليها االعتراض مبحض السذاجة والعماية وقلة التدبر. وإما أن هناك أمورا 

األمور اليت هي قابلة جزء منها حق ال ميكن أن يوجه إليه أي اعتراض أبدا، و
لالعتراض قد أضيفت إليها مبحض البهتان واالفتراء. فاملؤسف أن اآلريني قد 
أقالوا عقْلهم الذايت وصدقوا مجيع تصرفام البعيدة عن احلق ورأوها صوابا 
يف احلقيقة. وهناك بعض اآلريني حني جيدون يف موضع ترمجة ناقصة جلزء 

على يبنون  ،قصة باطلة من جاهل أو خصممن القرآن الكرمي أو يسمعون 
االعتراض فورا. فاحلق أن الذي خيلو قلبه من خشية اهللا يصبح عقله ذلك 

حيث يرى نظره  ؛أيضا بسبب مسوم التعصب والعناد ضعيفا جدا وكامليت
السقيم عني احلكمة واملعرفة عيبا حمضا. فبهذه الفكرة أنشر هذا اإلعالن 
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رآن الكرمي وتعاليمه مليئة مبحض احلكمة ألكشف أن مجيع مبادئ الق
واملعرفة والصدق، وال يقع االعتراض على ذرة منها. فبما أن مبادئ كل 

واحدة  دين وتعاليمه حتتوي على مئات اجلزئيات وإن مناقشة كيفية كلِّ
ها تتطلب وقتا طويال، لذا نشري على منكري مبادئ القرآن الكرمي يف هذا من

أنه إذا كانت لديهم اعتراضات على مبادئ القرآن  الصدد رأيا صاحلا هو
اثنني أو  - بعد التفكري جيدا - الكرمي وتعاليمه فمن املناسب أن ينتخبوا أوال

ثالثة من أكرب االعتراضات بذكر اآليات القرآنية اليت مكانتها أمام سائر 
أي ينبغي أن تكون تلك  ؛االعتراضات يف رأيهم كمكانة اجلبل أمام ذرة

تراضات يف نظرهم أقوى وأشد ومن الدرجة القصوى من بني مجيع االع
حبيث تكون أنظار طعنهم احلادة توقفت عندها، إذ وجدتها  ،االعتراضات

كرب االعتراضات وأشدها. جيب اختبار حقيقة احلال أبعد الفحص والتمعن 
بتقدمي اثنني أو ثالثة من قبيل هذه االعتراضات مثال، فبذلك سيصدر احلكم 

ألنه إذا ثبت سخف أكرب االعتراضات بعد  ؛يف مجيع االعتراضات بسهولة
التحقيق فسوف تتالشى االعتراضات الصغرية تلقائيا. أما إذا تقاعسنا عن 
الرد عليهم ردا مقنعا ومل نتمكن على األقل من اإلثبات أن املبادئ والتعاليم 

ليم هي باملقارنة معها اليت اختذها الفريق اخلصم مقابل هذه املبادئ والتعا
رذيلة وناقصة جدا وهي أفكار بعيدة عن احلق، ففي حالة كوين مغلوبا 

. أما إذا ثبت كذب مقابل كل اعتراض روبية غرامة ٥٠ سأدفع للخصم
إظهار احملاسن يف مبادئها اليت  علىالفريق اخلصم يف اية املطاف ومل يقدر 
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أنه لن يكون له مناص من اعتناق  فليتذكر ،أثبتناها يف مبادئنا وتعاليمنا
 حلفاأن يتعهد  أوال اإلسالم فورا. والعتناق اإلسالم سيكون لزاما عليه

ذا، وبعد ذلك سننشر الرد على اعتراضاته يف كتاب مستقل. أما اهلجوم 
الذي سنشنه على مبادئه باملقابل فسيتحتم عليه دفاعا عن ذلك أن ينشر هو 

، وبعد نشر كتابني سيكون احلكم برأْي فريق أيضا كتابا مستقال يف ذلك
ثالث أو حبلف الفريق اخلصم نفسه حيثما رضي. لكن الشرط أن يكون 
الفريق اخلصم من العلماء املشهورين ويكون متمكنا من علوم كتابه الديين 
أيضا، ويكونَ قادرا على أن يستمد بيانه من كتابه كما نسجل حنن بياننا 

كي ال يضيع أوقاتنا عبثا. وإذا أعرض أي غري منصف املستمد من كتابنا، ل
وهرب ومل يكف يف الوقت نفسه  ،عن أسلوب بين يتسم بالعدل اآلن أيضا

فسوف يتبني من ذلك  ،عن اإلساءة إىل اإلسالم والبذاءة وإطالق الشتائم
بأي حال من األحوال طوق اللعنة الذي عنقه جبالء أنه ال يريد أن خيلع من 

الكاذبني وامللحدين  ألعناقهللا تعاىل بعدله وإنصافه أن يكون عقدا قدره ا
  واملسيئني والعنيدين واملتعصبني. والسالم على من اتبع اهلدى. 

وليتضح أخريا أين سوف أنتظر الرد على هذا اإلعالن من أي بانديت أو 
، وإذا صمت يف هذه املدة ٢٠/٩/١٨٨٦قسيس ثالثة أشهر بدءا من 

  ريون وغريهم فسوف يكون صمتهم حجة عليهم. العلماء اآل
  املعلن

  اآلريةعيون لكحل المؤلف كتاب غالم أمحد العبد املتواضع 
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   ١كم عانينا يف سبيل حبك، فما أكثر ما أرته السماء بإراءتك
كل مؤمن وطيب الطوية يشهد بتجربته الشخصـية علـى أن الـذين    

، فهم حبسب بصدق قلوم الكرمي جل شأنهملوالهم يتخذون الوفاء الكامل 
فهـم   ؛إميام وصربهم يلقَون يف املصائب ويعرضون ألشـد االبـتالءات  

يسمعون من خبيثي الطوية أذى كثريا، ويواجهون أنواع املصائب والشدائد 
الوقحون أنواع املكايد والبهتانات ضدهم ويسعون جاهدين دومـا   وينسج

املستمرة جتاه أولئك الذين ينظـر إلـيهم    اهللا ةللقضاء عليهم. فهذه هي سن
صادقون فهم على مر متقون و � إن الذين هم يف نظره ؛برمحة. باختصار

لمـا  سنة اجلاهلني وأيـديهم. ف لالتاريخ ظلوا يواجهون األمل واملعاناة من أ
كانت سنة اهللا منذ القدم جارية على هذا النحو، فإذا تعرضنا حنـن أيضـا   
لشيء من أذى األقارب واألجانب فعلينا أن نشكر ونفرح على أننا اعتربنا 
يف نظر احلبيب احلقيقي مستحقني هلذا الشرف، بأن نؤذَى ونؤلَم يف سبيله. 

لكننا حني ننظر إىل تناسعاد فمواجهة األذى واملعاناة على هذا النحو عني .
                                                           

    )املترجم( .رديأترمجة بيت  ١
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بل  ،بعض أعداء الدين بإيذائنا بافترائهم فقطي يكتفحيث ال ناحية أخرى 
نرى من الواجب علينا يف هـذه   ،الفتنةيف لقون أناسا غافلني وجهلة هم ي

  احلالة أن حنمي هؤالء من الفتنة جهد املستطيع. 
قد أظلم قلوبهم فليتضح أن بعض املعارضني الذين ال خيافون اهللا والذين 

وبدلوه  ٨/٤/١٨٨٦صدأُ التعصب والعناد حرفوا إعالننا املنشور يف 
متاما، كما ينشرون من عندهم  معىن خمتلفاعون السذّج ويسم ،كاليهود

لكي يرسخوا يف قلوم خداعا أن ميعاد النبوءة بوالدة االبن  ىتإعالنات ش
لعنة اهللا  أنْ نكتفي بالقول قد مضى ومل تتحقق النبوءة. ويف الرد على ذلك

وثني أن هؤالء الوقحني الدي على إال أننا نبدي األسف أيضا .على الكاذبني
مل يعودوا خيافون مطلقا لعنة العن بسبب حقدهم الشديد وعنادهم 

من  اليت هياخلجل واحلياء والورع من وتعصبهم. وإن خصال الطيبة 
ائيا وطب هؤالء صفات اإلنسان قد فارقتهم لدرجةكأن اهللا مل خيلقها  ع

فيهم أصال. وكما أن املريض اليائس من صحته ال يبايل بأي حمية ويتناول 
من حياته بقيت، كذلك عد هؤالء  ةكل ما يريد ظنا منه بأن أياما قليل

بدأوا بأنواع التجاسر و ،مرضهم احلقد والتعصب والعناد غري قابل للعالج
وسلوك غري الئق ال يحمد عقباه. إن جنون التعصب واحلقد الشديد قد 

ال يالحظون أن يف اإلعالن الصادر يف  أم قضى على عقلهم لدرجة
أن ميعاد والدة االبن تسع سنني، وجالء قد ورد صراحةً  ٢٢/٣/١٨٨٦

كما مل  ،رمل يتضمن التصريح بالعام أو الشه ٨/٤/١٨٨٦وإن إعالن 
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يصرح أنه قد ألغي ميعاد تسع سنوات، غري أن يف ذلك اإلعالن مجلةٌ ذات 
فهل ثبت من هذه اجلملة فقط أن  لن يتجاوز مدة احلمل أنه وهي وجوه

املراد من مدة احلمل األيام املتبقية من احلمل احلايل؟ وليس املراد منه مدة 
 فسحةٌ تلكان هذه اجلملة كلمة "هذه" أخرى؟ فلو كان على رأس

مل ترِد على  كلمةُ "هذه" (املخصصة للوقت) تلالعتراض. لكنه ما دام
ه الذي كان ميكن استنباطُ -عبارة الوحي، فإن مل يكن استنباط املعىن رأس

 ،إحلادا وخيانةو تعنتا - من هذه الفقرة "هذهكلمة " على رأسها تلو كان
  ه. مينس ماذاف

قلَه وفهمه آفةٌ، والذي ليس قلبه حمجوبا فاإلنسان العاقل الذي مل تصب ع
يستطيع أن يدرك أنه جيب أن توضع يف  ،وراء حجاب أي تعصب أو فتنة

. فاجلملة افاهيم احملتملة هلمجيع امل - عند تفسري مجلة ذات وجوه - البال
املذكورة آنفا أي "لن يتجاوز مدة احلمل"، مجلة ذات وجوه، واليت شرحها 

قام به مري عباس علي شاه اللدهيانوي احملترم يف إعالنه  الصحيح الدقيق ما
للحمل (وهي تسع  موعودةً أي لن تتجاوز مدةً ٨/٦/١٨٨٦الصادر يف 

أو مدة معهودة للحمل (وهي عند األطباء عامان ونصف عام أو  سنوات)
أكثر بقليل). فلو كان املراد احلملَ احلايل حصرا لكان حيب أن تكون العبارة 
"لن يتجاوز األيام املتبقية من احلمل احلايل" ولذلك كنا قد أشرنا يف اإلعالن 

ذين تعمى قلوم إىل أن اجلملة املذكورة آنفا ال ختص احلمل احلايل، لكن ال
  تصري أبصارهم أيضا عمياء. 
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ه مل يرزق ويف األخري نود أن نكتب أيضا أن من حكمة اهللا العظيمة أن
ألنه لو ولد من هذا احلمل فكيف كانت والدته  ،من هذا احلمل الولد

انطالقا من القواعد الطبية ميكن  هستؤثر يف الذين كانوا يقولون سلفا بأن
را ألمارات احلمل احلايل، ما الذي سيولد. كما كان نظ ،للحكيم أن خيرب

وبعض املعارضني اآلخرين أيضا يتهمونين بأين الفشاوري البانديت ليكهرام 
فعرفت من علمي بالطب أن الولد سيولد، وكذلك  ،حائز على مهارة طبية

قد نشر شخص يدعى حممد رمضان يف اجلريدة البنجابية الصادرة يف 
 بؤ بوالدة االبن ال يعد إثبات كوين من اهللا. فمن قرأأن التن ٢٠/٣/١٨٨٦
احلامل هل سيكون  قارورةتب أرسطو يستطيع أن خيرب بالضبط بالنظر إىل كُ

أيضا يقولون بأن  املسلمني من املولود ذكرا أو أنثى. وكان بعض املعارضني
، الولد قد ولد يف احلقيقة قبل نشر النبوءة بشهر ونصف ومت إخفاءه خداعا

وسوف يشاع عن قريب أنه ولد. فاألفضل أن اهللا قد أجل والدة الولد 
لذي كان ذا ا املوعود السعيد إىل وقت آخر، وإال لو ولد هذه املرة فمن

والدة ببشارة الإن  :بإمكانه أن حيكم يف جو هذه الشبهات املذكورة. فاآلن
عليه علوم فال احلمل موجود حىت تطبق  ؛االبن املوصوف غيب حمض

أرسطو ملعرفة جنس اجلنني أو قواعد جالينوس ملعرفة احلمل وال الولد خمفي 
سيعيش ملدة  نفسه حىت يخرج بعد مدة. بل اإلنسان ال يستطيع أن جيزم أنه

تسع سنني، وال يتأكد أنه سيولد له أي نوع من األوالد خالل هذه املدة، 
ير. وأخريا نريد أن نكشف ناهيك عن اجلزم بوالدة االبن بناء على التقد
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 ،جة لبقةهأيضا أن املنشي حممد رمضان مل يتكلم يف اجلريدة املذكورة آنفا بل
على شاكلة املعارضني  ، وذلكبل شبهين أنا العبد املتواضع مرارا باملفترين

النبوءة من  ٢٠/٢/١٨٨٦الدينيني. ويف مكان حيث كنت بينت يف إعالن 
وف أعقد القران مع بعض النساء املباركات بعد اهللا بأن اهللا بشرين أين س

صدور هذا اإلعالن، وسوف أُرزق األوالد منهن. فحول هذه النبوءة قال 
فالصاحلون يتلقَّون إهلامات  ؛اإلهلام على عدة أنواع بأن املذكور املنشي

ول النساء. فنحن ال نريد أن نعلِّق على هذا شيئا، احلسنات، أما الزناة فح
موظف يف مكتب السيد  ،القراء لباقة املنشي. مث هناك شخص آخرفليقدر 

يف رسالته  تبأيغرمير للسكة احلديدية بالهور، ويظهر امسه "نيب خبش" قد كَ
مل تتحقق نبوءتك إذ : ١٣/٦/١٨٨٦إىل هذا العبد املتواضع يف  هااليت أرسل

إنك يف احلقيقة مزيف ومكار وكذاب. فماذا نقول قد ولدت لك بنت و
ردا على ذلك سوى أن نقول: يا إهلي القادر القدير، إن هؤالء عميان فهب 

وقلوم عامرة بالشرور فوفِّقهم  ،وهم أغبياء فهب هلم فهما ،هلم عيونا
 صدرتأين تلك اجلملة أو الكلمة اليت  :للحسنات. فليسأله أي شيخ صاحل

سوف يولد من من قلم هذا العبد املتواضع يف أي إعالن وتفيد بأن الصيب 
كتبت ذلك  قد ولن يتأخر عنه أبدا. وإذا كنت ،هذا احلمل احلايل حصرا

يف موضع فمن احملتم على ميان نيب خبش احملترم أن ينشره يف جريدة ما. فلو 
ألقى أي منصف نظرة على إعالنات هذا العبد املتواضع لعلم أا ال تتضمن 

ادقة، وعن قريب سوف بل كلها ص ،اعتراض بسيط اأي نبوءة يرد عليه
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يف ذلة املعارضني وهوام. انظروا بأي جالء  - بتحققها يف امليعاد -تتسبب
مري بنجايب األإمجاال أن  ٢٠/٢/١٨٨٦حتققت النبوءة اليت كتبناها يف إعالن 

البنجاب حديثا سيتعرض البتالء. فكنا قد أخربنا مئات  القادم إىلاألصل 
ن أن املراد من بنجايب األصل هذا هو اهلندوس واملسلمني يف خمتلف املد

"دليب سنغ" الذي كان خرب وروده يف البنجاب يشاع. لكنه سيخفق يف 
إرادته يف االستقرار يف البنجاب للسكن، بل إن شرفه وراحته وحياته يف 

وأشيعت يف  سفره هذا عرضة للخطر، وقد صدرت هذه النبوءة يف وقت
ن هلذا االبتالء أثر وأَمارة. وأخريا حيث مل يك ،٢٠/٢/١٨٨٦ أي يف ،العامة

تعرض وفق هذه النبوءة لكثري من احلرج واملعاناة واهلوان واخلجل وظل 
حمروما من غايته املتوخاة. الحظوا كيف تبني صدق هذه النبوءة. وعلى هذا 
القياس سيتحقق صدق كل نبوءة يف موعدها. ولن يواجه األعداء ذوو 

هلوان مرة واحدة فقط بل مئات املرات. فمن قدرة الوجوه السوداء اخلجلَ وا
قلوم، كما أثار يف قلوبنا زوبعة  وقسىأنه إىل اآلن أعمى أبصارهم  �اهللا 

هب  ؛وحده. "يا إهلي �النصح واملواساة، فلحل هذه املشكلة نتضرع إليه 
   ١."هميتأمل من أجلللحق جتعل أي عارف  و الأ ،نوراهؤالء لعميان القلوب 

  والسالم على من اتبع اهلدى
  مؤلف الرباهني األمحدية غالم أمحدالعبد املتواضع املعلن 

  غورداسبور يف البنجاب حمافظةمن قاديان 
  طبع يف مطبعة رياض هند بأمرتسر

                                                           
 )املترجم( .ترمجة بيت فارسي ١
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  اللهم صل على حممد وآل حممد أفضل الرسل وخامت النبيني

æýÇ⁄a@ @
دف تعاىل لقد ألّفت كتاب الرباهني األمحدية ملهما ومأمورا من اهللا 

اإلصالح وجتديد الدين، ومعه إعالن عشرة آالف روبية. وخالصته أن 
الدين احلق من اهللا يف العامل الذي بواسطته يؤمن اإلنسان بصدق القلب 

ل نقص منه بأنه منـزه من ك اعتقاداجبميع صفات اهللا الكاملة والطيبة 
 ،الذي تتألق فيه بركات الصدق كالشمس وهو وعيب، هو اإلسالم وحده.

نور الصدق كوضح النهار. وأن سائر األديان بديهية البطالن فيه ويتجلى 
من حيث البحوث العقلية، وال  وصواا،مبادئها  صحة ال تثبت أنْ لدرجة

حانية والقبول يستطيع اإلنسان بالتمسك ا نيل نزر يسري من الربكات الرو
ومسود القلب ألقصى حد،  حاقدايصبح اإلنسان  ا اإلهلي، بل بالتزامه

  وتظهر عالمات شقاوته يف هذا العامل نفسه. 
ّأوال من ١( :يف هذا الكتاب صدق اإلسالم على وجهني لقد أثبت (

اليت تتبني شوكتها ومرتبتها املتينة من األدلة العقلية القوية  ٣٠٠خالل 
لتها من إعالين أنه إذا دحضها أي معارض لإلسالم فسوف أدفع نـزوم
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له عشرة آالف روبية. وإذا أراد أحد لقناعته أن يسجلها يف احملكمة أيضا 
) ثانيا من خالل اآليات السماوية اليت ال بد منها إلثبات ٢فيمكن. (

اع الصدق الكامل للدين الصادق. ويف هذا اال الثاين قد أثبت ثالثة أنو
اآليات لتحقيق صدق اإلسالم كالشمس. فأوال تلك اآليات اليت رآها من 

 نتيجة دعائه والْتفاتهو 	حتققت على يد النيب املمدوح  قد املعارضون
مقرونة  ،أي أنا العبد املتواضع ،وبركته يف زمنه، وقد سجلها املؤلف

ات عدمية بالربهان واإلثبات من الدرجة العليا تارخييا. والثاين تلك اآلي
النظري اليت توجد يف القرآن الكرمي نفسه املبارك على الدوام ولألبد، اليت 
شرحتها ببيان شامل ومقنع لكل عام وخاص، ومل أترك ألحد أي حجة 
من أي نوع. والثالث تلك اآليات اليت يرثها أحد األتباع بربكة اتباعه 

الدليلَ البديهي  هذاهللا عبد واليت إلثباا قدم  ،للقرآن الكرمي والنيب احلق
أن كثريا من اإلهلامات واخلوارق والكرامات  �بفضل حضرة اهللا القادر 

الصادقة واألخبار الغيبية واألسرار من لدنه والكشوف الصادقة واألدعية 
 على صدقها كثري شهد واليت ،اليت صدرت من خادم الدين هذا - اابة

قد سجلت  - مثل اآلريني وغريهم ،من شهود العيان من معارضي الدين
وكمااليت  ،العلم أيضا بأين جمدد الوقت الكتاب. وقد أوتيتهذا يف 

تشابه كماالت املسيح ابن مرمي روحانيا، وأن بينهما عالقة قوية وتشاا. 
على كثري من أكابر  فإين قد فُضلت على ج مزايا األنبياء والرسلو

. 	األولياء الذين سبقوين بربكة اتباع حضرة خري البشر وأفضل الرسل 
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جالبة اقتفاء أثري مدعاة للنجاة والسعادة والربكة. أما معارضيت ف وإن
البعد واحلرمان، وهذا اإلثبات بكامله يتبني من قراءة كتاب الرباهني 

. وأنا شخصيا ٣٠٠موع جزءا من جم ٣٧قرابة  صدر منهاألمحدية الذي 
جاهز ومستعد كل حني وآن إلقناع طالب احلق وطمأنته على أكمل 

والسالم على من اتبع  ،وذلك فضل اهللا يؤتيه من يشاء وال فخروجه. 
عن  حبثاوحلَّ عقده  االقتناع ، بعد هذا اإلعالن،. وإن مل يرد أحداهلدى

قمنا عليه احلجة. فإنا قد أ ؛حلق بصدق، ومل حيضرنا بصدق القلبا
. ويف األخري أي هذا اإلعالن بالدعاء: �فسوف يسأَل عنها عند اهللا 
مجيع األمم إىل اإلميان برسولك  يفالطيبة  يا إهلي الكرمي اهد القلوب

، وبكالمك الكامل املقدس 	 حممد املصطفى املقرب أفضل الرسل
أنواع الربكة القرآن الكرمي، واالمتثال ألوامرك كي يفوزوا جبميع 

والسعادة والرفاهية احلقة، اليت يناهلا املسلم الصادق يف كال العالـمني. 
اليت ال تنال يف اآلخرة فحسب بل  تنيولكي يتمتعوا بالنجاة واحلياة اخلالد

وال سيما شعب اإلجنليز  ،حيرزها الصادقون املخلصون يف هذه الدنيا
اآلن، والذين قد خصتنا الذين مل ينالوا أي نور من مشس احلق إىل 

. فبذلك ولَّدت فينا وإخالصهاحكومتهم اللبِقة واملتحضرة واحملسنة مبننها 
محاسا قلبيا لنسأل اهللا هلا األمن والسعادة لدنياهم ودينهم بصدق القلب، 
لكي تستنري وتستضيء وجوههم البيضاء الناصعة يف اآلخرة أيضا كما 

ل اهللا تعاىل خريهم يف الدنيا واآلخرة. فنسأهي مجيلة يف هذا العامل. 
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اللهم اهدهم وأيدهم بروح منك واجعل هلم حظا كثريا يف دينك 
واجذم حبولك وقوتك ليؤمنوا بكتابك ورسولك ويدخلوا يف دين اهللا 

  .واحلمد هللا رب العاملني ،أفواجا. آمني مث آمني
  املعلن

من قاديان يف حمافظة غورداسبور  غالم أمحدالعبد املتواضع مرزا 
  بالبنجاب

  )ألفا(طُبع بعدد عشرين 
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  حنمده ونصلي على رسوله الكرمي
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" الذي ليس لعيون اآلريةكحل ال ؛خبصوص الكتاب "كحل اجلواهر
  ،جوابله 

  اآلريني وعقائدهم ومبادئهم باطلة  تالذي يثبت أن فيدا
  وبعيدة عن الصدق.

  

وعدد عام نشره بالآللئ واجلواهر  زاخر لعيون اآلريةكحل الإن كتاب 
  ١٣٠٣١يكمن يف حروف اسم هذا الكتاب أي 

قد أُلف مبناسبة املناظرة مع الله  ة،عيون اآلريلكحل الأي  ،هذا الكتاب
عقائد الفيدا الباطلة كلية،  يدحض هوشياربورمرليدهر مدرس الرسم يف 

أنه ليس يف وسع أي آري أن يكتب الرد عليه،  ويقنيلف بدعوى وقد أُ
                                                           

جزاهم من نظم املولوي حممد يوسف السنوري احملترم. ترمجة بيت فارسي : حاشية  ١
  خريا. منهاهللا 
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ألن الكذب ال يغين شيئا مقابل احلق، وإذا كان أي آري يعد معتقدات 
الفيدا ومبادئه كلها اليت فُندت يف هذا الكتاب صادقةً، وما زال يعد الفيدا 

أحلِّفه بإيشر نفسه أن يكتب الرد على هذا ف ،ومبادئه هذه من فعل "إيشر"
بعد تصديق  ،هذا املبلغوإن الكتاب، ويتلقى منا جائزة مخسمئة روبية. 

سواء كان قس أو أحد أتباع الربمهو، وأقبل حىت  لمتقدمسيسلَّم ل ،محكَ
الذي يعد سليم الطبع من  ؛مساج آرياسكرتري  ،داس املنشي جيوندعوة 

بعد طباعة الرد  ،هذه املنطقة، وهو نبيل ودمث اخللقاآلريني املقيمني يف 
يحضر يف اجتماع عام يضم العلماء املسلمني ل ،ونشره على نطاق واسع

ويأيت مع أبنائه األعزة، مث ينهض  ،واآلريني واملسيحيني األشراف وغريهم
كامل أن مجيع االعتراضات  بيقنيويقسم قائال: نعم إن قليب قد قبل 

اليت قد قرأا من أوهلا إىل آخرها  ة"عيون اآلريلكحل "ال الواردة يف كتاب
، قد دحضت ذه العبارة. وإن ١بإمعان، وتدبرت فيها جيدا، واستوعبتها

فليصبين  ،مل يكن قويل هذا صادرا مين بطمأنينة القلب وكامل الصدق
وبال ذلك وضرره يف هذه الدنيا أنا وأوالدي هؤالء احلاضرين معي اآلن. 

يف االجتماع نفسه مبلغ مخسمئة  سيدفعفبعد صدور القسم من هذا القبيل 
نشي جيونداس. وإذا سلم املنشي احملترم املروبية لصاحب الرد رد شهادة 

فستكون لآلريني حجةٌ  ،ملدة سنة من نتائج وخيمة هلذا القسم بعد ذلك

                                                           
نشي جيونداس احملترم أن يقرأ مجيع االعتراضات امل: هنا سيكون لزاما على حاشية ١

  على احلضور بصحة أيضا. منهلعيون اآلرية" كحل "الالواردة يف كتاب 
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أن احملترم كان قد أقسم بصدق قلبه حبسب علمه وفهمه. دون شك 
  والسالم على من اتبع اهلدى.

  املعلن
  من قاديان غالم أمحدالعبد املتواضع 

  حمافظة غورداسبور البنجاب
 

����� 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  






