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  أ  مقدمة الناشر
  ه  مقدمة طبعة اخلزائن الروحانية

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

  وساوسهم
  
١٠  

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

  
١٦  

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

  �الكرمي والنيب 
  
١٢٦  

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

  أكملها
  
٢٨٥  

 ٢٩١ األديان األخرى لىاإلسالم ع يفوقبِم  
  ٣٢٣  عن احلقنصيحة مهمة للباحثني 

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

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



  ٣٩٣  ملخص املقال
  ٤٠١  رسالة الصلح

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

  الصلح"
  
٤٤٩  

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

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

òÏŠÈ½a@Êìjäí@ @

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ها ذا الد ومن أجلهندعو اهللا تعاىل أن حيقق الغاية النبيلة اليت من أجلها أُلِّف  
  ترجِم، آمني.
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هذا الد من اخلزائن الروحانية حيتوي على كتابني قيمني للمسيح املوعود 
  ، ومها: "ينبوع املعرفة" و"رسالة الصلح". �
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بأحد عشر يوما، أي يف  �نشر هذا الكتاب قبل وفاة املسيح املوعود 
م. وكان السبب وراء تأليفه أن حركة "آريا مساج" املعادية ١٥/٥/١٩٠٨

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  حبا صادقا.  �للنيب 

|Ü–Ûa@òÛb�‰@ @

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  العبد املتواضع   
  سيد عبد الحي          

  
  
  
  
  
  
  
  



  

  هلذا الكتاب صفحة غالف الطبعة األوىل



  

 ترمجة صفحة غالف الطبعة األوىل
  

  ، فاحلمد هللا رب العاملني"ا من الرد على قومٍ يسمون آريه"قد فرغن
  "إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح املنذرين"

  ترمجة عبارة أردية وردت يف صفحة الغالف:
هذا الكتاب يتضمن ردا على مقال اآلريني الذي قرأوه يف جلستهم الدينية 

م على مسامع أربع مئة مسلم حمترم من مجاعتنا ١٩٠٧يف كانون األول عام 
بعد أن دعوهم إىل بيتهم. كان املقال مليئا باإلساءة والشتائم حبق سيدنا 

تهزئ به. فآذوا مئات ، وقد أُسيء فيه إىل اإلسالم مرارا واس�وموالنا النيب 
املسلمني كثريا، بعد أن دعوهم، بكيل الشتائم البذيئة بوقاحة متناهية وتوجيه 

  . واسم هذا الكتاب هو: �التهم الكاذبة إىل رسولنا املقدس 
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  من مؤلَّفات سيدنا مريزا غالم أمحد، املسيح املوعود 
  م١٥/٥/١٩٠٨وطُبع بتاريخ 

  أمحدية، مشني بريس" يف قاديان حمافظة غورداسبور يف مطبعة "أنوار 
  حتت إشراف مديرها: شيخ يعقوب علي تراب

  
 : روبيتان ونصف روبيةمثن النسخة بغري التجليد     ٢٠٠٠النسخ: د دع

  ياتمثن النسخة الّدة: ثالث روب       م٢٠/٥/١٩٠٨تاريخ الطبع: 
    



 ١ ينبوع المعرفة
  

 بسم اهللا الرمحن الرحيم
  حنمده ونصلي على رسوله الكرمي
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املعهود، بلغ  ٢املسيح املوعود واملهدي منذ أن خلع اهللا تعاىل علي لقب
وغضبهم وتكفريهم يل  - الذين يعدون أنفسهم مسلمني -ضدي هياج الناس

منتهاه. لقد أثبت ادعائي أوال بأدلة واضحة وصرحية من كتاب اهللا 
واألحاديث، ولكن القوم أعرضوا عن تلك األدلة قصدا منهم. مث أظهر ربي 

ييدي، ولكن القوم مل يستفيدوا منها شيئا. مث هب كثري آيات مساوية كثرية يف تأ
منهم للمباهلة، وبعضهم ادعوا اإلهلام إضافة إىل املباهلة وتنبؤوا الكي إىل عام 

                                                 

  ٩٠األعراف:  ١
إن بعضا من قليلي الفهم الذين ال يتدبرون كتاب اهللا واألحاديث النبوية يقولون لدى  ٢

مساع كوين مهديا بأن املهدي املوعود سيكون من السادات؛ فليكن معلوما أم مل 
أيضا علما. لقد وردت يف  �حييطوا، مع هذا القدر من محاس العداوة، بأحاديث النيب 

) سيكون من ٢) سيكون املهدي من السادات. (١أقوال. ( األحاديث عن املهدي أربعة
) جاء يف حديث: "رجل من أميت" أي ٣قريش سواء أكانوا من السادات أم ال. (
) هناك حديث آخر: ال مهدي إال عيسى. ٤سيكون املهدي شخصا من أميت أيا كان (

والُ احملدثني أي أن املهدي الذي سيأيت سيكون باسم عيسى. وتصدق القولَ األخري أق
اليت جاء فيها أن كل األحاديث اليت جاءت عن املهدي ال ختلو من النقد إال حديث: ال 
 مهدي إال عيسى. ولكن كون عيسى مهديا بل كونه املهدي األكرب مسلَّم به دون أي
نزاع عند أهل احلديث مجيعا وعند األئمة األربعة. فأنا ذلك املهدي الذي يسمى عيسى 

   يشترط لذلك املهدي أن يكون من أوالد احلسن أو احلسني أو هامشيا. منه.أيضا. وال
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كذا وكذا أو يف غضون مدة وجيزة يف حيام، ولكنهم هلكوا بأنفسهم يف 
يفتحوا  حيايت يف اية املطاف. ولكن من املؤسف حقا أن القوم مع ذلك مل

عيوم، ومل يتنبهوا إىل أنه إذا كان هذا من صنع اإلنسان ملا غُلبوا على أمرهم 
من كل جانب. القرآن الكرمي يكذِّم، وحديث املعراج وحديث "إمامكم 
منكم" يكذِّم، وعاقبة املباهالت أيضا تكذّم. فما الذي بأيديهم ليكذِّبوا ذه 

عاما تقريبا. أمل  ٢٦م إىل احلق والصدق منذ اجلسارة مرسال من اهللا يدعوه
؟ أين �١يصبكُم بعض الَّذي يعدكُم�يتذوقوا إىل اآلن طعم اآلية الكرمية: 

الشيخ غالم دستغري الذي دعا ملويت يف كتابه "فيض رمحاين" ودعا ملوت 
الكاذب واضعا إياي يف حماذاته؟ أين املولوي جراغ دين اجلاموين الذي تنبأ 
مبويت مدعيا تلقّيه اإلهلام وباهلين؟ أين فقري مرزا الذي كانت معه مجاعة كبرية 

ل: لقد أخربين اهللا تعاىل من العرش بأن من املريدين وتنبأ مبويت بكل إصرار وقا
هذا الشخص مفتر وسيهلك يف حيايت إىل شهر رمضان املقبل. وعندما جاء 
شهر رمضان مات هو بالطاعون. أين سعد اهللا اللدهيانوي الذي باهلين وأنبأ 
مبويت مث هلك هو نفسه أخريا بالطاعون يف حيايت؟ أين الشيخ حميي الدين 

 فرعونَ وأعلن مبويت يف حياته، ونشر عدة إهلامات أخرى اللكهوكي الذي عدين
تنبئ بدماري، مث رحل هو أيضا من الدنيا يف حيايت؟ أين بابو إهلي خبش 
احملاسب الالهوري، مؤلف "عصا موسى" الذي حِسب نفسه موسى وعدين 
فرعون وتنبأ مبويت بالطاعون يف حياته وأدىل بنبوءات أخرى كثرية بدماري، مث 

هو أيضا بالطاعون مبئات احلسرات يف حيايت ملصقا وصمة الكذب مات 
واالفتراء على كتابه "عصا موسى"؟ لقد أراد كل هؤالء أن أكون مصداق آية: 
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�هبكَذ هلَيا فَعبكَاذ كإِنْ يولكن صاروا بأنفسهم عرضة هلا وهلكوا  �١و
إِنْ يك صادقًا يصبكُم و�مجيعا. وبإهالكهم جعلين اهللا تعاىل مصداقا لآلية: 

كُمدعي يالَّذ ضعأمل تتم حجة اهللا بعد كل هذه األدلة؟ ولكن كان �ب .
 ٢٦ضروريا أن يرفض املعاندون ألن النبوءة اإلهلية مذكورة يف الرباهني منذ 

جاء نذير يف الدنيا، فأنكروه أهلها وما قبلوه، ولكن اهللا عاما جاء فيها: "
". فإنين أؤمن بأن اهللا هر صدقه بصولٍ قوي شديد صول بعد صولٍيقبله، ويظ

  تعاىل لن يقطع صوالته ولن يتوقف ما مل يظهر صدقي على العامل.
م فقد خطر ببايل أن هناك سبيال آخر للحكم ١٥/٥/١٩٠٨أما اليوم بتاريخ 

يف املوضوع لعل أحدا من األتقياء يستفيد منه وخيرج من دوامة اإلنكار 
رية. وذلك السبيل هو أن يبارزين من كان أشد املعارضني يل من املنكرين اخلط

على أن يكون منتخبا من قبل عشرة مشايخ معروفني أو  ٢ويعدين كافرا وكذّابا
عشرة زعماء معروفني على األقل، بأن جنعل مريضنيِ مصابنيِ مبرض عضال 

مريضني مصابني بأمراض قرعة معيارا لصدقنا أو كذبنا. مبعىن أن نوزع بيننا بال
خطرية وخنصهما بدعائنا. وأن يعد صادقا الفريق الذي شفي مريضه متاما أو 

. هذا كله يف يد اهللا. وإنين أنبئ قبل األوان أُطيل عمره مقابل مريض اآلخر
متوكال على ريب بأن اهللا تعاىل إما أن يشفي املريض الذي يكون يف نصييب 

سيطيل عمره مقارنة مع املريض اآلخر. وهذا األمر سيكون شفاء كامال أو 
شاهدا على صدقي. وإال فاعلموا أين لست من اهللا. ولكن الشرط هو أن على 

                                                 
 ٢٩غافر:  ١
: هناك شرط آخر أيضا وهو أنه جيب أال يكون الشخص املبارز من عامة الناس حاشية ٢ 

بل ينبغي أن يكون معروفا يف القوم باخلصوصية والعلم والشرف والتقوى، ليؤثر كونه 
 اآلخرين. منه.مغلوبا يف 
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اخلصم الذي يهب ملواجهيت وكذلك العشرة من املشايخ اآلخرين أو العشرة من 
عليهم الزعماء الذين يعتنقون مذهبه أن ينشروا أم سيؤمنون يب يف حال غلبيت 

وسينضمون إىل مجاعيت. وجيب أن ينشر هذا اإلقرار يف ثالث جرائد معروفة. 
وسألتزم أنا أيضا بالشروط نفسها... ستكون الفائدة من هذه املواجهة أن اهللا 
تعاىل سينقذ حياة مريض مصاب مبرض خطري ويائس من حياته، وسيظهر آية 

ع بكل سهولة وهدوء. والسالم إحياء املوتى. وثانيا سيحكَم يف هذا النـزا
  على من اتبع اهلدى. 

  ـلـناملـع
  مريزا غالم أمحد القادياين، املسيح املوعود 

  م١٥/٥/١٩٠٨يف 
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  يقرأ هذا املقال قبل قراءة الكتاباهللا كلّ من يقرأ هذا الكتاب أن بأناشد 

لقد رددت يف عديد من كتيب على هجمات اآلريني اليت يوجهوا إىل 
اإلسالم؛ فقد نشرت كتايب "الرباهني األمحدية" للرد على شبهام يف زمن 
بذرت فيه بذرة مذهب اآلريا يف البنجاب حديثا. وكان السبب وراء تأليف 

انديت ديانند بدأ يطيل لسانه على اإلسالم منذ بداية الرباهني األمحدية أن الب
كثريا يف كتابه "ستيارـ بركاش" وذكر القرآن  �أمره، وأساء إىل النيب 

عاما. كنت  ٢٨الكرمي أيضا بإهانة شديدة، وقد مضى على ذلك ما يقارب 
أتوقع أن يكف اآلريون ألسنتهم بعد كتايب هذا، ولكن من املؤسف حقا أم 

بيعتهم اليت فُطروا عليها مل يتورعوا عن عادم بل ظلّوا يتمادون فيها بسبب ط
يوما إثر يوم. وعندما بلغت بذاءة لسام منتهاها نشأ فيهم شخص امسه 
ليكهرام. ومل يقتصر ليكهرام على بذاءة اللسان فقط بل طلب مين نبوءة أيضا 

تكرر بأنه سيموت يف بناء على إصراره امل �عن موته. فأنبأته بإعالم من اهللا 
غضون ست سنني. ولكنه مل يكتف بذلك وباهلين خطيا، وذلك حني كانت 
حياته موشكة على االنتهاء عند اهللا. ويف مباهلته املنشورة يف كتابه "خبط 
أمحدية" قبل موته مبدة دعا مبا تلخيصه: يا إهلي أعرف أن الفيدات األربعة 

اهللا)، وعلى ذلك أباهل مرزا غالم أمحد صادقة والقرآن الكرمي كاذب (والعياذ ب
القادياين. فإن مل أكن صادقا يف هذا االعتقاد فاحكُم يا إهلي على عكس بغييت. 
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ومن كان كاذبا يف نظرك فعاقبه يف حياة الصادق، وأظهِر الصدق حبكمك 
القاطع. فأصدر اهللا حكمه بعد املباهلة أن أهلك ليكهرام يف حيايت. والسنة 

هي الثانية عشرة على موته. ولكن من املؤسف حقا أن اآلريني مل  احلالية
يستفيدوا شيئا من آية اهللا الصرحية والواضحة هذه بل زاد جتاسرهم أكثر من 

  ذي قبل. 
م إعالنا عن عقد ١٩٠٧مث حدث أن نشروا يف شهر كانون األول/ديسمرب 

ترمني من جلسة دينية وأرسلوه إيلّ بوجه خاص ووزعوه على كثري من احمل
مجاعيت أيضا. كان اإلعالن يتلخص يف أنه ستعقد جلسة دينية فنرجو منكم 
احلضور فيها مع مقال يف تأييد دينكم، والشرط يف كتابة املقاالت هو أال خيرج 
مقال أي فريق عن حدود األدب. وإضافة إىل ذلك بعثوا إيلّ بعدة رسائل 

ا. وما دام املؤمن ال خيلو من البساطة متواضعة قائلني بأننا مشتاقون لرؤيتك أيض
فقد سررت كثريا بقراءة ذلك اإلعالن والرسائل وقلت يف نفسي بأن اآلريني 
 قد تابوا أخريا من سوء كالمهم وسوء سلوكهم نظرا إىل وضع الزمان. وخلت
أيضا بأن كثريا من الشكوك والشبهات كانت ختاجل احلكومة جتاه هذه الفرقة 

رفات بعضهم، فلعلّهم يريدون من هذه اجللسة إزالة تلك الشكوك نظرا إىل تص
لتعلم احلكومة أن قوم اآلريا مل يعودوا على ما كانوا عليه من قبل بل قد 
أحدثوا يف أنفسهم تغيريا كبريا نتيجة بعض القسوة اليت مورست عليهم وقد 

منوذج حتضرهم من اختذوا التحضر منهجا هلم ويريدون أن يروا احلكومة السنِية 
خالل هذه اجللسة. فبناء على هذه الفكرة مل أسعد أنا فقط بل كل فرد من 
أفراد مجاعيت كان مسرورا. أما عزيزي الدكتور مريزا يعقوب بيك، اجلراح 
املساعد يف الهور، فقد كان جاهزا للحلف أن اجللسة ستعقد بكل أدب 

لى حالتهم السابقة بل يالحظ فيهم ولباقة. وقال يل مرارا بأال أقيس اآلريني ع
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اآلن تغير كبري. فقلت له بأن تغيري الطبيعة متعذر وقد جربنا منهم أنه ال ميكن 
أن خيرج من أقالمهم إال النجاسة، لذا سوف يسيئون يف مقاهلم إىل نبينا األكرم 

حتما وسيذكرون القرآن الكرمي بكلمات التكذيب واإلساءة. ولكن حيلة  �
ني املكارين كانت قد انطلت على الدكتور املذكور ذي الطبع البسيط اآلري

فظل يكرر القول بأن ذلك الزمن قد ولّى وأرى أن كالمهم اآلن يتسم بكثري 
من النباهة والتحضر وقد وعدوا أن يراعوا التحضر يف اجللسة. واحلق أنه ما 

ة أن تطَمئنين أم كان يل أن أثق بإعالم املعسول وما كان لرسائلهم املتواضع
سيقرأون املقال بأدبٍ وحتضرٍ، ولكين خدعت بإحلاح الدكتور مرزا يعقوب 

  بيك ذي الطبيعة البسيطة. 
على أية حال، أخبرت بالرسائل مئات من أتباعي أن حيضروا جلسة اآلريني 
وطمأَنتهم أم سيقرأون مقاال بأدب ونباهة. فحضر اجللسة يف اليوم احملدد 

من الرجال احملترمني من مجاعيت من بالد نائية أيضا باذلني آالف مئات 
الروبيات، وقد دفع كل واحد منهم لآلريني ربع روبية كرسوم حمددة أيضا 
وبذلك مألوا كيسهم بنقود كثرية. ومقايل الذي قُرئ يف اجللسة مشمول يف 

قال. هذا الكتاب ولسوف يعرف القراء الكرام مدى األدب الذي كُتب به امل
"إم ما صنعوا واألغرب من ذلك أين حني أيت املقال تلقيت من اهللا إهلاما: 

هو كيد ساحر، وال يفلح الساحر حيث أتى، أنت مين مبنـزلة النجم 
. أي أن اجللسة اليت اقترحها اآلريون هي كمكر املكارين وخيفى الثاقب"

ض عليه حيثما وراءها شر وسوء نية. ولكن أين يفر املكار من يدي؟ سأقب
  ذهب ولن يتخلص من بطشي. وأنت مين مبنـزلة جنم يسقط على الشيطان. 

هذه كانت نبوءة من اهللا نشرت مع املقال املذكور وقُرئت يف تلك اجللسة 
الدينية نفسها. لو كان يف قلوب اآلريني شيء من خشية اهللا ومسحة من األدب 
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اإلهلام اإلهلي. ولكنهم أساؤوا الرتدعوا عن اإلساءة والتكذيب بعد مساع هذا 
كثريا يف مقاهلم الذي قُرئ يف اليوم الثاين إذ كان املقال كله مليئا  �إىل النيب 

بالشتائم. فلوال نصيحيت جلماعيت بالصرب، ولوال أين روضتهم على الصرب مقابل 
بذاءة اللسان دائما المتأل ميدان اجللسة بالدم، ولكن تعليم الصرب هذا حال 

يف وجه هؤالء الرجال احملترمني  �ثوائرهم. لقد شتم اآلريون النيب دون 
وأساؤوا إىل اإلسالم كثريا ولكن مجيع هؤالء املسلمني احملترمني لزموا الصمت. 
لقد أُوذوا بشدة ولكنهم مل ينبسوا ببنت شفة، بل كل ما فعلوه هو أن سجلوا 

األقالم ملقال اآلريني. والحظت أ م تأذوا كثريا مبقال حبذر شديد رؤوس
اآلريني، وخاصة ألن اآلريني شتموهم بعد أن دعوهم إىل بيتهم. ولو أم 
نشروا كتابا من تلقاء أنفسهم لكان أمرا آخر. لقد متزقت قلوب هؤالء الكرام 
إربا، وقد خدعوا بكالم كاذب، فال أدري أي نوع من الطبيعة ميلكها هؤالء 

يس حالة اآلخرين على نفسه. أال يدرك اآلريون. كل شخص يستطيع أن يق
هؤالء القوم ما ارتكبوه بإساءم إىل اإلسالم بعد دعوة املسلمني إىل بيتهم، 

يف وجه املسلمني؟ لو وجهنا حنن الشتائم  �واستخدامهم لسانا بذيئا ضد النيب 
نفسها إىل رجال دينهم الذين أُعطُوا الفيدا من إلـههم حبسب قوهلم، أو أسأنا 

 الفيدا يف مقالنا الذي قرئ يف جلستهم هل كانوا سيفرحون من مقالنا؟ إىل
اعلموا يقينا أنه ما من أحد أخبث وأدىن طبيعة من الذي يدعو أحدا إىل بيته 
ويأخذ منه مبالغ باهظة رمسا للدخول مث يودعه بعد شتمه وإيذاء قلبه بشدة. 

املقال الذي قرئ من قبل وقال بعض من اآلريني أنفسهم بعد قراءة املقال بأن 
اآلريني كان سيئا بال شك وفيه اإلساءة والشتائم ولكننا ما كنا نعلم بذلك من 
قبل. ولكن هل لعاقل أن يقبل عذرهم هذا بأن هذا املقال البذيء قد قُرئ دون 

  التشاور مع هؤالء األعضاء الكبار؟ 
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ليت سجلت بعناية باختصار، لقد أُلِّف هذا الكتاب بناء على رؤوس األقالم ا
فائقة، وقد رد فيه على اعتراضات اآلريني. مع أن مقاهلم أيضا وصلين ولكنين 
رددت يف هذا الكتاب على كالمهم السيئ الذي مسعه آالف الناس. من املمكن 
أن يكونوا قد أضافوا شيئا إىل كتيبهم املطبوع أو أنقصوا منه شيئا، ولسوف 

  فت هذا الكتاب هلدفنيِ اثنني. يقرأه الناس بأنفسهم. وقد ألّ
) لعل اهلياج ٢) ليعرف عامة الناس الردود على تلك االعتراضات. (١(

الذي يثور يف قلوب املسلمني نتيجة بذاءة لسان اآلريني خيف قليال بعد أن 
يسمعوا الرد على املنوال نفسه. ولعل اآلريني يرتدعون عن خبثهم يف املستقبل. 

  اهلدى. والسالم على من اتبع
  الراقم مريزا غالم أمحد القادياين، املسيح املوعود

  هـ ١٣٢٦ربيع الثاين  ١٤م، املوافق ١٥/٥/١٩٠٨
  ١بِكرمي١٩٦٥بيساكهـ مست  ١٥وافق امل 

   

                                                 

١
  . (املترجم)التقومي اهلندي  
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  حنمده ونصلي على رسوله الكرمي
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، والذين كانوا ٤/١٢/١٩٠٧لقد انتهت جلسة آريا مساج الهور يف ليلة 
موجودين عندما قُرئ مقالنا يعرفون جيدا مدى التحضر واللني والتصاحل الذي 
تضمنه املقال، وكيف ذكرنا بأدب ولباقة رجال دينهم ورسلهم وأناسا تنسب 

ا يقول املثل: "كل إليهم الفيدات ويعدون زعماء قومهم ومرشديهم. ولكن كم
إناء مبا فيه ينضح"، فقد أظهر اآلريون يف مقاهلم جناسةً وأساؤوا إىل األنبياء عليهم 
السالم مبا ال يتصور املزيد عليه، واستخدموا حبق سيدنا وموالنا حممد املصطفى 

 �خاصة كلمات نابية ومؤذية ومبنية على التحقري واإلهانة، ووجهوا إليه  �
وزائفة كانت شتائم بكل معىن الكلمة، وقرأوها بصوت عال ما باطلة 

وبالتكرار على احلضور الذين مل يكن عددهم أقل من ثالثة آالف شخص وأدلَوا 
ببيام النجس واملثري للفتنة بالشرح والتفصيل. ولوال مراعاة املسلمني ذوي 

سب تعليم القرآن الطبائع الطيبة األدب والتحضر املعهود، ولوال التزامهم الصرب حب
الكرمي، ولوال كظمهم غيظهم؛ لكان باإلمكان أن ميتلئ ميدان اجللسة بالدم 
بسبب ما ارتكب هؤالء القوم ذوي النوايا السيئة من أعمال مثرية للفتنة دون 
أدىن شك. لكن واها ألفراد مجاعيت ألف مرة على أم أبدوا منوذج اجلَلَد والصرب 

يا عند مساع كلمات اآلريني اليت كانت أسوأ من اجلميل ولزموا الصمت كل
 إطالق النار. واحلق أنه قد انطلت على أفراد مجاعتنا حيلة اآلريني نتيجةَ طيبة
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طبعهم وحسن ظنهم فقبلوا دعوم حلضور اجللسة. مث علم فيما بعد بأم كانوا 
لمني املؤدبني ينوون شيئا آخر بدعوم إىل اجللسة. ولكن الصرب واجلَلَد عند املس

مل يدع جماال لتتحقق رغبة اآلريني السيئة. لو ألّف اآلريون كتابا دون عقدهم 
اجللسة ونشروا تلك الشتائم فيه كما قضى ليكهرام السافلُ جلّ عمره يف ذلك ما 
مل ترحله من هذه الدنيا سكِّني لسانه، لكان أمرا آخر. ولكنهم دعونا إىل 

يل ست أو سبع رسائل ملؤها التواضع، وطلبوا جلستهم كالضيوف وبعثوا إ
مظهرين عجزهم وتواضعهم نفاقا منهم أن نشترك يف جلستهم. ووعدوا أم لن 
يسيئوا األدب قط، وجعلوا األدب واللباقة شرطا للجميع، ورغّبوين يف أن يشترك 
أفراد مجاعيت يف اجللسة بأكرب عدد ممكن. فسررت كثريا بقراءة تلك الرسائل 

كتوبة بكل لني وقلت يف نفسي: مع أننا جربنا اآلريني إىل اآلن أم يسبون امل
مجيع األنبياء بكل وقاحة إال فيدام ورجال الدين األربعة املنتمني إىل الفيدات 
ويسيئون إليهم بأنواع اإلساءات وبذلك يؤذون قلوب ماليني املسلمني، ولكن 

ال نتيجة حتذير احلكومة إياهم ليس مستغربا أن تكون قلوم قد صلحت قلي
حديثا وفق الضرورة على إثر جتاسر ظهر من بعض أفرادهم، وتلقّنوا من هذا 
التحذير درسا إىل حد ما فأظهروا رغبة يف التصاحل. ولكن تبني فيما بعد أن ظين 
هذا كان خاطئا متاما، وأن بذاءة لسام جتاه أنبياء اهللا األطهار قد زادت أكثر من 

ألنه مل حيدث من قبل أن عقدوا جلسة أديان ودعوا هلا املسلمني مث  ذي قبل
شتموا أنبياءهم العظام واألطهار يف اجللسة نفسها. فهذه أول مرة دعانا اآلريون 
فيها إىل بيتهم ومجعوا أكثر من مخسة مئة مسلم مث آذوا قلوم بشتائم بذيئة. هذا 

  حادث ال يستطيعون أن يستروه بأي حال. 
ثبت مرارا أن هؤالء القوم أعداء األنبياء األطهار مجيعا، وكما يتبني من  لقد

كتبهم، مل يسلم من بذاءة لسام آدم وال نوح وال إبراهيم وال يعقوب وال 
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. ولكن املؤسف �موسى وال داود وال عيسى عليهم السالم وال نبينا األكرم 
هذه الوقاحة والبذاءة إىل يف املوضوع أن البانديت ديانند الشقي قد أتى ببذرة 

هذا البلد، وورثها غريه من اآلريني كلٌّ على قدر عالقته باملوضوع، والسيما 
ليكهرام الفشاوري الذي كان جاهال وغبيا حمضا وصار تلميذا له بوجه خاص. 
لقد مضى ذلك الوقت على أية حال، ولكن ما يؤسفين اآلن مرارا وتكرارا هو 

 يف جلستهم هذه بكل لني ولطف وبأسلوب ملؤه أننا ذكرنا زعماء اآلريني
التصاحل، ولو كانت فيهم خصلة من احلياء أو مسحة من النباهة ملا كالوا لنبينا 

يف وجه املسلمني يف  -ولغريه من األنبياء عليهم السالم شتائم بذيئة �األكرم 
اجتماع حاشد ضم قرابة أربع مئة من املسلمني احملترمني كانوا يسمعون 

إذ ال ميكن ألحد سوى شخص خبيث جدا أن يتفوه بكلمات مؤذية  -اهلممق
ومسيئة مثلها. يبدو أن استكبار اآلريني وجتاسرهم وشرهم قد بلغ منتهاه، 
واآلن هم حباجة إىل إصالح من اهللا وأفعاله من السماء، ولن ينفعهم وعظ 

رنا حنن اإلنسان ونصحه أبدا. عليهم أن يفكروا؛ هل كانوا سيفرحون لو اخت
أيضا أسلوب الشتائم نفسه يف مقالنا واستخدمنا الكلمات السيئة والنجسة 
نفسها حبق أصحاب فيدام يف ذلك امع؟ وال أخال أم محقى وأغبياء إىل 
درجة ال يشعرون بأن الكلمات اليت استخدموها كانت مؤذية جدا ومثرية 

كنهم حيبون أن يؤذوا وخطرية للغاية. كال، بل إم يشعرون بذلك حتما ول
ويعيثوا الفساد عمدا. واألغرب من ذلك أن أناسا كبارا وحمترمني من مجاعتنا 
كانوا هم سبب رونق جلستهم إذ اعتمدوا على تباهيهم وكالمهم املعسول 
وجاءوا لالشتراك فيها من أماكن نائية بالقطار والعربات منفقني آالف 

ودفع كل واحد منهم ربع روبية الروبيات وعلى حساب أشغاهلم الشخصية. 
تربعا أيضا. وملا كانوا أربع مئة شخص فقد حصل اآلريون على مئة روبية 
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نقدا. لقد حتمل أفراد مجاعتنا هذه النفاقات واحلرج لسبب وحيد هو أن اآلريني 
دعوا مجيع الفرق إىل جلستهم بإعالن طُبع يف مطبعة "هند ستيم بريس" 

يقرأ يف اجللسة مقال ينايف األدب. وكتبوا إيل بوجه  بالهور، وطَمأنوهم أنه لن
خاص ست أو سبع رسائل ليشترك فيها أفراد مجاعيت أظهروا فيها تواضعهم 
الشديد نفاقا منهم، ولكن عندما حضرت مجاعيت إىل جلستهم كضيوف 

، فعادوا �استضافوهم بكيل شتائم بذيئة أمامهم حبق نبيهم احلبيب والعظيم 
  بقلوب أليمة مثخنة باجلراح نتيجة بذاءة لسان اآلريني. إىل أوطام 

هل هؤالء هم الذين يرددون "الصلح الصلح" كل يوم؟ فليتذكر جيدا كل من 
أن هؤالء القوم أسوأ  �يعترب نفسه مسلما ويكن شيئا من الغرية لإلسالم والنيب 

يء بالشتائم من األفاعي. كان األجدر م إذا كانوا عازمني على قراءة مقال مل
أن يودعوا املسلمني قبل ذلك قائلني هلم بأن مقالنا بذيء للغاية لذا ال حنب أن 
تسمعوه. ولكنهم قالوا للجميع بأعلى صوم بأنكم جيب أن تسمعوا مقالنا غدا 
لذا ينبغي أن حتضروا حتما. ولكنهم مل يفوا بوعدهم االلتزام باألدب بل عندما 

قرابة أربع مئة  - م٣/١٢/١٩٠٧ي قُرئ بتاريخ بعد مساع مقالنا الذ - حضر
واألنبياء اآلخرين شتائم  �شخص من مجاعتنا لسماع مقاهلم كالوا فيه لنبينا 

تكاد تتفجر هلوهلا األكباد. ال يسع أحدا منهم أن يقول إن هذا املقال قُرئ يف 
اجللسة العامة ضد إرادته، بل مما ال شك فيه أن اجلميع كانوا مشتركني يف هذا 
اخلبث والبذاءة البالغة منتهاها، وقد مت كل ذلك بالتشاور فيما بينهم. وهلذا 

قفوا قراءة املقال فورا بل كان معظمهم يضحكون عند قراءة ذلك السبب مل يو
  املقال النجس ويفرحون ويقولون: لقد أحسن الكاتب، وما أمجل ما كتب!

هذا هو التوحيد عند اآلريني وهذه هي املعرفة احلقة يف الفيدا. ومن يقرأ 
ائه مقاال م، مث يقرأ بإز٣/١٢/١٩٠٧مقالنا الذي قُرئ يف جلسة اآلريني يف ليلة 



  ينبوع المعرفة ١٤

م سوف يتضح له جليا أنه إذا كان يف العامل قوم ٤/١٢/١٩٠٧قرأوه يف ليلة 
يسيئون إىل احملسنني إليهم فهم هؤالء القوم. ال شك أن القساوسة أيضا 

، �عاكفون ليل ار على اإلساءة إىل نيب اهللا املقدس والطاهر، أي النيب 
وا املسلمني إىل اآلن إىل بيوم بوعد إلقاء خطابات مؤدبة مث ولكنهم ما دع

قرأوا على مسامعهم مقاال قذرا ومسيئا. هذه الوقاحة والبذاءة والتجاسر هي 
من نصيب اآلريني بوجه خاص، ولكن ال نتهم القوم أمجعني. إن أتباع سناتن 
دهرم أيضا من اآلريني القدامى، والشرذمة القليلة من هؤالء اآلريني اجلدد 

قابل كثرم. ومع ذلك هناك آالف الناس منهم الذين ليست بشيء يذكر م
يتكلمون بكل أدب ونباهة وال يسيئون إىل أي نيب وجيتنبون بذاءة اللسان 
والوقاحة. ولكن ماذا نقول وماذا نكتب عن هؤالء القوم إذ قد جتاوزوا احلدود 
كلها يف بذاءة اللسان. إن كانوا ال ميلكون مسحة من الروحانية والطهارة 
الباطنية فليكن لديهم شيء من التحضر والنباهة على األقل. املسلمون جريام 
منذ القدم فلم يكن جائزا هلم أن يؤذوا قلبهم ذه الطريقة السافرة ويكيلوا هلم 
الشتائم. احلق أن هؤالء القوم يرددون اسم الفيدا بكثرة ولكن الطهارة احلقيقية 

ن قلوم. وحلت الضغينة واخلبث والبغض والروحانية وخشية اهللا قد تالشت م
وسوء السلوك واإليذاء، الذي عاقبته ليست حسنة، حملَّ األخالق الفاضلة. إن 
اهللا ال حيب أن يستخدم أحد بذاءة اللسان حبق أنبيائه األطهار. إن هؤالء 
الظاملني األشقياء ال يعرفون عن حقيقة اإلسالم شيئا وليسوا مطلعني على التعليم 

لطاهر الذي جاء به القرآن الكرمي، بل يعادون اإلسالم بالتواطؤ مع القساوسة ا
  الذين ليس هلم شغل إال التحريف والتبديل ليل ار.

ال خيلو تعليم من تعاليم القرآن الكرمي من احلق واحلكمة، وهو يعلِّم 
الطهارة الكاملة. ولكن من املؤسف أن الذين جيعلون كل ذرة شريكة مع اهللا 
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من حيث كوا غري خملوقة، ينظرون إليه بنظر التحقري، ويظنون عن اهللا أنه 
ليس خالق روح أو أية ذرة، وهو خبيل إىل درجة أنه ال يغفر عندها لعشاقه 
وعباده الصادقني ذنوم السابقة بل ينتقم منهم ويعاقبهم حتما بناء على حقده 

تنقون مثل هذه األفكار عن القدمي وإن ضحوا بأرواحهم يف سبيله. والذين يع
اهللا تعاىل، ويزعمون أن تعليمه للناس يأمر أن على اآلري أن جيعل زوجته 
تضاجع شخصا آخر من أجل احلصول على األوالد وهي ال تزال يف عصمته 
بل ميكنه أن جيعلها تضاجع إىل مدة طويلة عشرة أشخاص، فكيف نأسف 

آذوا قلوبنا بكالمهم القاسي ما  على مثل هؤالء الناس؟ بل علينا أن نصرب إن
مل حيكم اهللا بيننا وبينهم. هذا الصرب يعلّمناه اهللا تعاىل يف القرآن الكرمي بقوله: 

� كُملقَب نم ابتوا الْكأُوت ينالَّذ نم نعمسلَتو فُِسكُمأَنو كُمالوي أَمنَّ فلَوبلَت
ذًى كَثريا وإِنْ تصبِروا وتتقُوا فَإِنَّ ذَلك من عزمِ ومن الَّذين أَشركُوا أَ

   ١.�الْأُمور
من اجلدير بالذكر أن اآلريني قرروا قراءة مقاهلم يف اليوم األخري بعد مقالنا، 
إذ كانوا يهدفون من وراء ذلك أن يردوا فيه، قدر ما استطاعوا، على ما ورد 
يف مقالنا. فحاولوا فعل ذلك متاما يف مقاهلم ولكن فضحوا أنفسهم بأنفسهم. 

إىل أن نفضح بيام اخلاطئ الذي لو مل يهامجوا بغري حق ملا كانت بنا حاجة 
أدلَوا به عن كون تعليم الفيدا أعلى. ولكن اآلن حنن مضطرون إىل فضح 
كذم أمام عامة الناس ولنبني إىل أي مدى يصح بيام عن تعليم الفيدا. وبعد 

وعلى القرآن  �ذلك سأرد على هجمات شنها املعترض الغيب على النيب 
  أقسم بياين على قسمنيِ:الكرمي وعلى اإلسالم. فس

                                                 
 ١٨٧آل عمران:  ١
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قال احملاضر يف حماضرته بكل قوة وشدة مشريا إىل الفيدا: إن اهللا مالك 
خالق العالَـم كله ومالك  �الروح واملادة. أقول: صحيح متاما أنه 

األرواح وكل ذرة من ذرات األجسام، ولكنه ال يعد مالكا حبسب مبدأ 
اآلريني ألنه مل خيلق األرواح وال ذرات العامل، بل الروح واملادة قدمية وأزلية 
مثل اهللا بكافة قواها، وهي آلـهة نفسها بنفسها. ففي هذه احلالة كيف 

أشياء ال حق له عليها قط. هل اشترى اإلله ميكن أن يكون اإللـه مالك 
األرواح وذرات العامل بدفع مثنها من عنده، ألنه ليس خالقها أصال؟ فيجب 
بيان سبب آخر حىت يعد بناء عليه مالك األشياء اليت هي أزلية وجاءت إىل 
الوجود من تلقائها مثله ألننا ال نستطيع القول عن أحد دون سبب أنه مالك 

ا وكذا. وإن قلتم بأن املالكية ميكن أن تنتج عن تقادمِ السيطرة شيء كذ
على الشيء أيضا كما ينص عليه قانون إجنليزي، وأن املالكية تنتج أحيانا 
عن تغلب قوم على قوم آخرين نتيجة احلرب؛ لقلت يف اجلواب: هل ملكية 

فإن مجيع  اهللا تساوي ملكية اإلنسان؟ من املعلوم أنه ملا كان اإلنسان ناقصا
األشياء اليت يعتربها ملكا له تطلق عليها كلمة امللكية مبفهوم ناقص أيضا. 
ولكن من شأن اإلقرار باعتبار ملكية اهللا لشيء كملكية اإلنسان له، أن جيعل 

يف أية  �اإلله متساويا مع اإلنسان مع أن اإلنسان ال ميكن أن يساويه 
  صفة من صفاته.
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عند اآلريني سبب العتبارهم الروح واملادة ملكا فملخص الكالم أنه ليس 
لإلله. أما القرآن الكرمي فلم يعترب اهللا جل شأنه مالك كافة األرواح وكل ذرة 
من ذرات األجسام دومنا سبب أو قهرا فحسب مثل الفيدا بل بين لذلك سببا 

كُلَّ شيٍء فَقَدره  خلَق�، ويقول أيضا: �١لَه ملْك السماوات والْأَرضِ�بقوله: 
أي قد وضع حدودا لقوة كل شيء وعمله لتدل األشياء احملدودة على  �٢تقْديرا

حمدد وهو اهللا تعاىل. فنرى أنه كما أن األجسام مقيدة يف حدودها وال ميكن أن 
خترج عنها كذلك األرواح أيضا مقيدة ال ميكن أن حترز قدرة أكثر من قدراا 

  احملددة. 
واآلن نقدم أوال بعض األمثلة على كون األجسام حمدودة، وهي أن القمر 

يوما، ولكن الشمس تكملها يف  ٣٠أو  ٢٩مثال يكمل دورته يف شهر أي يف 
يوما، وال تقدر على أن ختتصر دورا مثل دورة القمر، كما ال يقدر  ٣٦٤

ع العامل كله القمر على أن يطيل أيام دورته مثل أيام دورة الشمس. ولو أمج
على أن يزيد أو ينقص من دورات هذين الكوكبني ملا أمكن هلم ذلك. كذلك 

  ليس بوسع الشمس والقمر أن يغريا شيئا يف دورما. 
فالذي حدد هلذين الكوكبني حدودمها، أي الذي هو حمددمها هو اإلله. 

جلّهم  كذلك هناك فرق كبري بني جسم اإلنسان وجسم الفيل. لو أمجع األطباء
وكلهم على أن يصبح اإلنسان مثل الفيل يف قدراته اجلسدية ومن حيث 
الضخامة ملا أمكن هلم ذلك. كذلك لو أرادوا أن يحد الفيل يف قامة اإلنسان 
الستحال ذلك أيضا. فهنا أيضا نوع من التحديد كما هناك حتديد للشمس 

الذي قدر للفيل تقديرا  والقمر. وذلك التحديد يدل على حمدد، أي على الذات
                                                 

 ٣احلديد:  ١
 ٣الفرقان:  ٢
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معينا وقدر لإلنسان تقديرا آخر. ولو تدبرنا يف املوضوع لرأينا يف كل هذه 
األشياء املادية تصرفا كامنا وغريبا هللا تعاىل والحظنا تقديره وحتديده الغريب. 
إذ نرى مشهدا غريبا للتحديد يف أجسام احليوانات كلها بدءا من احلشرات 

ترى إال باهر إىل احليتان الكبرية اليت تستطيع أن تلتهم زورقا الصغرية اليت ال 
كبريا أيضا كلقمة صغرية. ففي أجسام احليوانات يالحظ مشاهد غريبة 
للتحديد، فال يسع حيوانا أن خيرج من حدود جسمه. كذلك ال ميكن للنجوم 

على أن  اليت نراها يف السماء أن خترج من حدودها. إذًا، فهذا التحديد يدل
  . �خلَق كُلَّ شيٍء فَقَدره تقْديرا�هناك حمددا وراءه. هذا هو معىن اآلية: 

فليكن واضحا أنه كما يوجد هذا التحديد يف األجسام كذلك هو ثابت يف 
األرواح أيضا. ميكنكم أن تدركوا أن القدر الذي ميكن للروح اإلنسانية أن 

إن شئتم بأنه بقدر ما تترقى إىل الكماالت ال ميكن تظهره من كماالا، أو قولوا 
أن حتظى ا روح الفيل على كونه ضخما وجسيما. كذلك إن روح كل حيوان 
حمدودة يف دائرة نوعها من حيث قواها وقدراا وال تستطيع أن حترز من 
الكماالت إال ما هو مقدر وحمدد لذلك النوع. فكما أن حتديد األجسام يدل 

أن هلا حمددا وخالقا، كذلك يدل حتديد قدرات األرواح أيضا على أن هلا على 
خالقا وحمددا. وإن تقدمي قضية التناسخ الالغية والسخيفة هنا ليس إال تفريقا بني 
أفعال اهللا تعاىل، ألن العقل يشهد بصراحة تامة أن كال النوعني من التحديد 

حد وهو العثور على حمدد، ولكي املذكور خيضع لنظام واحد، وهلما هدف وا
  خالق األجسام وحمددها كذلك هو خالق األرواح وحمددها أيضا.  �يعلم أنه 

إنه ملن حذلقة اآلريني الغريبة أم يف احلقيقة ينكرون مالكية اهللا ويعتقدون 
أن كل روح وكل ذرة جاءت إىل الوجود من تلقائها، مث يقولون بأن اإلله 

  . ولكن كان اعتباره مالكا ممكنا إذا كان حمدد كل شيء أيضا. مالك كل شيء
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مث نقول بأن اعتبار التناسخ هو السبب وراء التفاوت بني قوى احليوانات 
وقدراا إمنا هو إضاعة علم اهللا احلكيم ومعرفته احلقة، وهو قلب وحدة نظامه 

 النجوم والشمس رأسا على عقب أيضا. فما دمتم تقرون بلسانكم بالنظر إىل
والقمر بأن التفاوت الواقع يف حجم هذه النجوم وقوا ومجيع مستلزماا ال 
يؤدي إىل التناسخ أو تكرار الوالدات بل هذا ما اقتضته حكمة اهللا ليدلّ كل 
شيء من منطلق حتديده على حمدد وبذلك يقوم دليل على من هو غيب الغيب 

لوقت نفسه عن التفاوت بني احليوانات أنه ووراء الوراء، فماذا تقولون يف ا
يعود إىل التناسخ والوالدات املتكررة؟ عليكم إما أن تقبلوا أن السبب وراء 
التفاوت واالختالف كله بني القوى والقدرات واخلواص املوجودة يف جنوم 
السماء ومجادات األرض والنباتات واحليوانات هو التناسخ، أو جيب أن تقبلوا 

التفاوت وأنواع التحديد يف كافة األشياء يف العامل سواء أكانت يف  أن كل هذا
احليوانات أو غريها سببها الوحيد هو ليعرف احملدد نتيجة هذا التحديد 
والتقدير. أية غباوة أن يبين شيء يف مكان عند تقدمي الدليل على هذه 

مثل هذا التناقض يف التحديدات ويبين نقيضه يف مكان آخر؟ ال ميكن أن يوجد 
كالم اهللا، والكالم الذي يأيت ذا التناقض يكفي لتفنيده ودحضه أنه خيالف 
الوحدة يف نظام اهللا تعاىل. أخبِرونا هل يوجد تعليم الوحدة يف النظام يف الفيدا؟ 
مبعىن أن كل هذا التفاوت املوجود بني القوى والقدرات واخلواص يف النجوم 

سببه الوحيد حبسب تعليم الفيدا أن يدل كل هذا التحديد والنباتات واألرواح 
والتقدير املوجود يف كل هذه القوى والقدرات وأشكال األجسام وألواا 

  ومقاديرها داللةً قاطعةً على حمدد ومقدرٍ؟
اجلدير بالذكر أن اإلنسان خلق ليعرف اهللا فقط. ولو مل يدل نظام العامل 

ت املخلوقات اليت ال نقدر على معرفة اهللا بالنظر إليها على وجود اهللا تعاىل لكان
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بال جدوى. إذًا، إن نظام العامل ميكن أن يكون مفيدا ملعرفة اهللا يف حالة واحدة 
بالنظر إىل الوحدة يف نظامه. وهذا ال  �فقط وهي أن يقوم دليل على وجوده 

ميكن إال إذا مل يعد التفاوت يف القدر والقوة والقدرات املوجودة يف األجسام 
واحليوانات نتيجة أعماهلا بل يعد كله أفعال اهللا الناجتة عن قدرته للداللة على 

مة وجوده تعاىل، وأن يعترب هذا التحديد والتقدير كله هلدف وحيد هو إقا
الدليل على وجود القادر املقدر واحملدد. ولكي تقوم حجة على وجوده من 
ناحية أخرى أيضا من حيث اعتبار املخلوقات كلها خلق اهللا؛ أنه أراد قصدا 
منه، وليس مضطرا بسبب التناسخ، إىل أن ينتشر نسل البشر على األرض 

الدواء والغذاء. فلو وتتيسر كل احلوائج الضرورية لإلنسان من قبيل الراحة و
كما قال قائل يف  �اعتنق هذا املعتقد لدلّت كل هذه األشياء على وجوده 

بيت فارسي وتعريبه: "كل ورقة من أوراق األشجار اخلضراء، مبنـزلة دفتر 
  ملعرفة اهللا تعاىل يف نظر العاقل." 

 ولكن لو جاءت كل هذه األشياء اليت يستفيد منها اإلنسان أو اليت يعتمد
عليها بقاء نسل اإلنسان إىل حيز الوجود صدفة ملا دلّت على وجود اهللا تعاىل 
قط، ألا ستتشتت بأهوية التناسخ املختلفة ولن تبقى منضبطة يف سلك نظام 
واحد. ويف هذه احلالة سيكون االعتماد على هذه األشياء من أجل راحة اإلنسان 

حا على سبيل املثال أنه يوجد يف وحببوحته أمرا خطريا جدا. فمثال إذا كان صحي
جنس البشر بعض الرجال وبعض النساء وهذا االختالف ناتج عن وبال التناسخ 
ففي هذه احلالة يرفع األمان، ألنه من املمكن أن يصدر من اإلنسان يف أزمنة 
معينة أعمالٌ ال تستحق بسببها ولو روح واحدة أن تكون رجال، أو أن تكون 

أيضا على املنوال نفسه أن تتالشى من وجه األرض بعض امرأة. ومن املمكن 
األشياء املهمة من غذاء اإلنسان أو راحته وحببوحته مثل البقر والثريان واألحصنة 
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وغريها نتيجة عدم وجود األعمال الضرورية للتناسخ، مبعىن أال تصدر من الناس 
من املعلوم أنه إذا أعمال تؤدي م إىل التحول إىل بقرات أو ثريان أو أحصنة. ف

كان وجود كل هذه األشياء على األرض صدفة حمضة النقطعت هذه السلسلة 
  يوما من األيام وملا دلّت على وجود اهللا تعاىل أدىن داللة. 

يتبني من هذا البيان كله أن اهللا تعاىل حبسب مبدأ اآلريني ليس مالكا حقيقيا 
لق على األرض هذه احليوانات لكل احليوانات ذات اهلوية املختلفة، ومل تخ

، كما مل يكن وجودها على األرض ضروريا �خمتلفة اهلوية بإرادته ورغبته 
بناء على حكمته، بل إن وجود هذه احليوانات كلها على األرض أو عدمها 
يعتمد فقط على أعمال تديرها رحى التناسخ. وما دام ليس هناك شيء من 

ل وجود كل حيوان مرتبط بالتناسخ، ففي هذه األشياء مستدميا يف حد ذاته ب
هذه احلالة كيف ميكن أن تدل على وجود اهللا أشياء جاءت إىل حيز الوجود 
نتيجة التناسخ فقط؟ وأنى للعقل أن يقبل أن وجود كل حيوان ناتج عن 

  التناسخ سيبقى يف الدنيا إىل األبد؟ 
اية وهذا يكفي وإن قلتم بأن جمموعة كل هذه احليوانات موجودة منذ البد

دليال على بقائها يف املستقبل أيضا، لقلت: إن هذا الدليل يفيدنا حنن وال 
يفيدكم، ألنه ما دامت األبقار موجودة على األرض منذ ماليني بل منذ 
عشرات ماليني السنني كما تقولون، وكذلك األحصنة والرجال والنساء، فلو 

اسخ فقط النقرض كثري من هذه كان وجود كل هذه األشياء رهني صدف التن
األشياء يف وقت من األوقات حتما، أو لصادف أحيانا أن يولَد يف وقت من 

  األوقات الرجال أو النساء فقط. 
ملخص الكالم أنه ال ميكن اعتبار إله اآلريني مالك العالَـم حبسب 

  اعتقادهم املبين على التناسخ. 
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ني أن يقول حبسب تعليم فيداه بأن واجلدير بالذكر أنه ال يسع أحدا من اآلري
األرواح والذرات ملك اهللا وهو مالكها. بل يقر اآلريون بأنه عاجز متاما عن 
التدخل يف قوى األرواح وخواصها ألنه ليس خالقها بل كافة قوى األرواح 
وقدراا أزلية وخلقت من تلقائها، وأن كل روحٍ إلـه نفسها. لذا ليست 

خلقه بيده وال تعمل عليها قدرته كمالك. غري أنه ميلك  األرواح كملك هللا
صالحية كحاكم فقط، مبعىن أنه جيازيها على األعمال كاحلكام. فإذا كان لإلله 
عالقة مع األرواح والذرات فهي كعالقة امللك مع رعيته. ولكن ليس له أدىن 

كل عالقة مع األرواح والذرات كمالك، ألن كل إنسان يستطيع أن يفهم ب
سهولة أن املالك احلقيقي هو ذلك الذي ميلك قدرة كاملة على ملكيته. فمثال 
إذا كان أحد ميلك قطعة أرض فله احلق والقدرة الكاملة أن يبين عليها مرحاضا 
أو خمبزا. أما اململوك أي العبد فال يستطيع أن يعرض حقه على من ميلكه، وال 

  نصاف. يسعه أن يطالبه بشيء حبثا عن العدل واإل
وليكن معلوما أن "املالك" كلمة تتالشى مقابلها احلقوق كلها، وإمنا تطلَق 
هذه الكلمة بالكامل على اهللا تعاىل فقط ألنه هو املالك الكامل. والذي جيعل 
غريه مالك حياته وغريها فإنه يقر بذلك أنه مل يعد له أي حق على حياته وماله 

 شيء له بل صار كل شيء للمالك. ويف هذه وغريه من األشياء ومل يعد أي
احلالة ال جيوز له أن يقول للمالك أن يعدل معه يف أمر كذا وكذا يتعلق باملال 
أو احلياة. وذلك ألن العدل يقتضي االستحقاق، بينما قد تراجع اململوك عن 
حقه. كذلك حني قبل اإلنسان أن يسمى عبدا بإزاء املالك احلقيقي وأقر بـ: 

�ونَإِناجِعر ها إِلَيإِنلك �١ا ِهللا وأي أن مالنا وحياتنا وجسدنا وأوالدنا كله م ،
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هللا تعاىل، فلم يعد لديه بعد ذلك أي حق يطالب به اهللا تعاىل. لذلك فإن كثريا 
من العارفني احلقيقيني يفوضون أنفسهم إىل رمحة اهللا تعاىل مع قيامهم مبئات 
ااهدات والعبادات والصدقات، وال يعدون أعماهلم شيئا وال يدعون بأن هلم 

بـر احلقيقي هو الذي بتوفيقه يكسب املرُء البِر حقا أو أم أدوا حقا ما. ألن ال
واحلسنة، وهو اهللا تعاىل وحده. فال يسع اإلنسان قط أن يطالب اهللا بالعدل بناء 
على قدرته الشخصية أو موهبته الذاتية قط. إن أعمال اهللا تعاىل كلها تتصبغ 

أحيانا بصبغة املالكية حبسب القرآن الكرمي. فكما يعاقب اهللا على الذنب 
كذلك يعفو عنه أيضا أحيانا أخرى، أي أن قدرته نافذة من كلتا الناحيتني كما 
هو مفروض بناء على مقتضى املالكية. فلو عاقب على الذنب دائما فأين 
سيكون مقام اإلنسان؟ بل احلق أنه يعفو عن الذنوب يف معظم األحيان ويعاقب 

الغافل ويتوجه إليه، كما يقول يف أيضا أحيانا بغية التنبيه لكي ينتبه اإلنسان 
وما أَصابكُم من مصيبة فَبِما كَسبت أَيديكُم ويعفُو عن �القرآن الكرمي: 

وهو الَّذي يقْبلُ التوبةَ عن عباده ويعفُو �. مث يقول يف السورة نفسها: �١كَثريٍ
ئَاتينِ الس�٢عأحد يف هذا املقام أنه قد وردت يف القرآن الكرمي  . وال ينخدعن

. فليكن معلوما أنه ال يوجد يف هذه �٣ومن يعملْ مثْقَالَ ذَرة شرا يره�أيضا: 
اآلية وآيات أخرى أي تناقض، ألن املراد من الشر هو الشر الذي يصر عليه 

استخدم هنا كلمة  صاحبه وال يرتدع عن ارتكابه وال يتوب عنه. لذلك قد
"شر" وليس "ذنب" ليعلم أن املراد هنا هو فعل الشر الذي ال يريد الشرير أن 
يرتدع عنه. وإال فالقرآن الكرمي زاخر بأن الذنوب تغفَر نتيجة الندم والتوبة 

                                                 
 ٣١الشورى:  ١
 ٢٦الشورى   ٢
 ٩الزلزلة:   ٣
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واالستغفار وترك اإلصرار. بل اهللا حيب التوابني كما يقول يف القرآن الكرمي: 
�بحإِنَّ اَهللا ي رِينطَهتالْم بحيو ابِنيوأي أن اهللا حيب الذين يتوبون �١الت .

  عن الذنوب والذين يبذلون قصارى جهدهم ليتخلصوا منها. 
باختصار، املعاقبة على كل ذنب يتناىف مع أخالق اهللا تعاىل مثل العفو 

ورة والصفح، ألنه مالك وليس كالقاضي فقط، وقد مسى نفسه مالكا يف الس
. أي أن اهللا تعاىل مالك �مالك يومِ الدينِ�األوىل من القرآن الكرمي فقال: 

الثواب والعقاب. واملعلوم أنه ال ميكن اعتبار أحد مالكا ما مل يكن قادرا على 
يف آية  �كال األمرين، أي أن يبطش إن شاء ويعفو إن شاء. كذلك قال 

. أي أن �٢شاُء ورحمتي وسعت كُلَّ شيٍءعذَابِي أُصيب بِه من أَ�أخرى: 
عذايب حيلّ يف حاالت معينة، أما رمحيت فتصل اجلميع. مث علّم عباده يف سورة 

. من املعلوم أنه إذا �٣ربنا اغْفر لَنا ذُنوبنا وإِسرافَنا في أَمرِنا�آل عمران دعاء: 
يف اية  �لّم هذا الدعاء قط. مث علّم اهللا مل يكن اهللا ليغفر الذنوب لَـما ع

ربنا لَا تؤاخذْنا إِنْ نِسينا أَو أَخطَأْنا ربنا ولَا تحملْ علَينا �سورة البقرة دعاء: 
ا لَا طَاقَةَ لَنا ملْنمحلَا تا ونبا رنلقَب نم ينلَى الَّذع هلْتما حا كَمرإِص فاعو ا بِه

. أي ال تؤاخذنا يا رب على عدم كسبنا األعمال �٤عنا واغْفر لَنا وارحمنا...
احلسنة اليت نسيناها، وال تؤاخذنا على أعمال سيئة مل نرتكبها قصدا بل أسأنا 
فهمها... فهنا أيضا علّم اهللا تعاىل دعاء أن نستغفره على ذنوبنا. مث قال يف 

والَّذين إِذَا فَعلُوا فَاحشةً أَو ظَلَموا أَنفُسهم ذَكَروا اَهللا �ران: سورة آل عم
                                                 

 ٢٢٣البقرة:   ١
 ١٥٧عراف: األ ٢
 ١٤٨آل عمران:   ٣
 ٢٨٧البقرة:   ٤
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 مهلُوا وا فَعلَى موا عرصي لَمإِلَّا اُهللا و وبالذُّن رفغي نمو وبِهِمذُنوا لفَرغتفَاس
  . �١م...يعلَمونَ * أُولَئك جزاؤهم مغفرةٌ من ربهِ

يتبني من هذه اآليات كلها أن اهللا تعاىل مالك اإلنسان فيعاقبه على ذنبه إذا 
أراد، وهو مالكه إذ يستطيع أن يعفو عنه أيضا إذا شاء ألن املالكية ال تتحقق 
إال إذا كان املالك قادرا على كال األمرين. بل فوق كل اآليات املذكورة آنفا 

يا عبادي الَّذين أَسرفُوا علَى أَنفُِسهِم لَا تقْنطُوا من قُلْ �هناك آية أخرى وهي: 
. أي أنه تعاىل ليس عاجزا عن ترك ٢ �رحمة اِهللا إِنَّ اَهللا يغفر الذُّنوب جميعا

املذنب دون عقاب ألنه مالكه واملالك ميلك القدرة كلها. فهذا هو اإلله القادر 
ا به القرآن الكرمي، وأطلعنا على صفات لطفه وعفوه. والكرمي الذي أخربن

ولكن ال أمهية إلله اآلريني يف حد ذاته أكثر من القاضي الذي يعاقب أحدا أو 
يطلق سراحه بناء على إثبات اجلرمية أو عدمه، فال ميلك قدرات كمالك بل هو 

عفو عن أدىن درجة من اإلنسان أيضا، والعياذ باهللا. فمثال حنن نستطيع أن ن
ذنب خادمنا املخطئ يف حقنا، ولكن إله اآلريني ال يستطيع أن يغفر ملذنب 
أخطأ يف حقه. كذلك نستطيع أن نعطي خادمنا ما نشاء من باب اجلود 
واإلحسان، ولكن إله اآلريني ال يستطيع أن يعطي عباده شيئا أكثر من حقهم 

  الواجب هلم، لذلك ال يستطيع أن يهب جناة دائمة.
من كتابه األردي "ستيارـ  ٥٠١يقول البانديت ديانند يف الصفحة 

بركاش" بأن اإلله ال يستطيع أن يغفر ذنب أحد ولو فعل ذلك لعد غري عادل. 
وبذلك قبِل أن اإلله ليس إال كالقاضي وال ميلك صالحية كمالك. كذلك 

                                                 
  ١٣٨-١٣٧آل عمران:   ١
 ٥٤الزمر:   ٢
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ردية أنه ال من كتابه املترجم إىل األ ٥٠١يقول البانديت ديانند يف الصفحة 
ميكن لإلله أن يعطي على أعمال حمدودة جزاًء غري حمدود. فإذا كان اإلله ميلك 
قدرة كمالك فأي ضري يف إعطائه جزاًء غري حمدود على خدمة حمدودة؟! ألنه 
ال عالقة للعدل مع عمل املالك. فمثال إذا كنا منلك ماال وأردنا أن نعطي 

ل أن يشكو أنك أعطيت غريي أكثر مين. السائلني شيئا منه فال حيق لسائ
كذلك ليس لعبد على اهللا احلق بأن يطالبه بالعدل، ألنه إذا كان كل ما ميلكه 

باحلُكم بالعدل، وال يليق باهللا أن  �العبد ملكا هللا فال حيق للعبد أن يطالبه 
يقبل خللقه مرتبة أم يستحقون أن يطالبوه حبقوقهم. فاحلق أن كل ما جيازي 
اهللا به عباده على أعماهلم فهو إنعام وعطاء منه فقط، وإال فاألعمال ليست 

  بشيء، إذ ال ميكن أن تتم األعمال دون تأييد اهللا وفضله. 
وإضافة إىل ذلك حني نتأمل يف قانون اهللا اجلاري يف الطبيعة نرى بكل 

  ني: وضوح أن كل ما هيأه اهللا تعاىل لعباده أو يهيئه إمنا هو عطاؤه من نوع
هي إنعاماته وألطافه اليت وجدت قبل وجود اإلنسان دون أن يكون  أوال

الشمس والقمر والنجوم واألرض واملاء  �لعمله أدىن دخل فيها، كما خلق 
واهلواء والنار وغريها لفائدة اإلنسان. وال شك أن هذه األشياء قد سبقت 

ا نوع من رمحة اهللا وجود الناس وأعماهلم، وأن وجود اإلنسان جاء بعدها. وهذ
اليت تسمى الرمحانية يف مصطلح القرآن الكرمي، أي اجلود والعطاء الذي ال يأيت 

  نتيجة أعمال العبد بل هي نتيجة فضل اهللا تعاىل فقط. 
والنوع الثاين للرمحة تسمى الرحيمية يف مصطلح القرآن الكرمي، أي ذلك 

عماله احلسنة املزعومة. فاإلله الذي اإلنعام واإلكرام الذي يعطاه اإلنسان نتيجة أ
 أبدى منوذج مالكيته املقرونة باجلود والسخاء وخلق لعباده الضعفاء األرض
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والسماء والقمر والشمس وغريها حني مل يكن للعباد وال ألعماهلم أدىن أثر؛ 
هل ميكن الظن به أنه يؤدي حقوق العباد فقط كونه مدينا هلم وال يعمل أكثر 

كان من حق العباد أن خيلق هلم اهللا األرض والسماء وخيلق  من ذلك؟ هل
آالف األجرام الساطعة يف السماء ويهيئ هلم آالف أسباب الراحة يف األرض؟ 
كم هو نكران للنعمة أن يعترب املرء ذلك الفياض املطلق منصفا فقط مثل قاضٍ 

أنكم  وينكر مرتبته وشأنه كمالك! وإن قلتم: "إنا حنسبه مالكا" فجوابه
تكذبون إذ ال تعتربونه مالكا قط بل تقولون ذلك رياء فقط. إمنا املالك هو 
الذي يقدر على كال األمرين: العقاب والعفو، وعلى العطاء وعدم العطاء أيضا. 
فهل تعتقدون ذلك عن إلـهكم؟ بل هو ليس قادرا قط على كال األمرين 

حبقوقهم كما حيق للدائن أن املذكورين حبسب قولكم، وحيق خللقه أن يطالبوه 
يطالب مدينه بدينه، وال يستطيع أن يغفر ألحد ذنبه. وعندما مسيتموه منصفا 
مقابل املخلوقات فقولوا باهللا عليكم هل يدخل يف مفهوم املنصف أم ال أن 
يعترف بوجوب حقوق الناس عليه؟ وأن كل شخص يقدر على أن يطالبه 

  على أداء احلقوق عد ظاملا.  حبقوقه الواجبة عليه. وإن مل يقدر
واملعلوم أنه حني أقر بأن دور اإلله بالنسبة إىل العباد ال يتعدى كونه منصفا 
فلن يكون مالك املخلوقات، ألنه كما قلت مرارا إن اململوك ال ميلك أي حق 
مقابل املالك. وقد أثبت قبل قليل أن كون اهللا مالكا ثابت ألنه كلّ ما أعطى 

نسانَ من آالف النعم، حىت خلق له األشياء يف األرض واألجرام الساطعة يف اإل
 .وده وإحسانه وليس ألداء حق أحدالسماء فقد خلقها مبحض ج  

وليكن واضحا أن اخلطأ األكرب يف التعليم الذي ينسب إىل الفيدا هو أن اإلله 
من جانب آخر عد فيه منصفا فقط ومحل أعباء حقوق املخلوقات. واعتقد 

دون مربر أن املخلوقات أيضا ال تستحق جودا وعطاء أكثر من حقهم. هذه 
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هي املعرفة املذكورة يف الفيدا اليت يعتز ا اآلريون كثريا. لو افترضنا جدال أن 
تاريخ الفيدا يعود إىل الزمن السحيق الذي ينسب إليه، وهو زمن طويل فعال 

حبسب النموذج  -طع، فمع ذلك يكون الفيداكما يزعمه اآلريون دون دليل قا
شبيها جببل عالٍ وشاهق مل خيرج منه أي نوع من  - الذي يقدمه اآلريون

  اجلواهر قط، بل متخض اجلبل كثريا ومل يلد يف األخري إال فأرة. 
من املؤسف حقا أنه لو عد الفيدا اَهللا تعاىل خالق األرواح يف احلقيقة ملا صدر 

ألنه ال بد من االعتراف يف هذه احلالة على وجه القطعية أن  منه هذا اخلطأ قط
اإلله هو مالك األرواح. وإذا كان مالكا فال حيق ألحد أن يطالبه بأي حق، ألن 
املخلوق يكون ملك اخلالق. واحلق أن األخطاء اليت ارتكبها اآلريون يف أمر 

دون بالنجاة الدائمة بل النجاة أيضا ناجتة عن االعتقاد نفسه. فمثال إم ال يعتق
يضطرون إىل االعتراف مكرهني بشدة أن اإلله يطرد عباده من دار النجاة بعد 
مدة من الزمن، وإن كانوا رجال الدين الذين نزلت عليهم الفيدات. مث يدخلهم 
يف دوامة الوالدات املتكررة جلرمية مل يرتكبوها. وباإلضافة إىل ذلك يقال أيضا 

شائبة من ذنوم ليستغلها كذريعة ألنه مضطر إىل إخراجهم من  بأن اإلله يبقي
دار النجاة بعد مدة من الزمن، مث حيملهم الذنب نفسه ويطردهم من دار النجاة. 
ولكن مما جيدر بالتأمل هنا أن أحدا يخلق إنسانا نتيجة تلك الشائبة من الذنب 

جة الذنب نفسه ويصري ويخلق غريه كلبا والثالث حصانا ويصبح أحد بقرة نتي
اآلخر شاة أو دجاجة ويغدو غريه دودة النجاسة ويخلق غريه رجال أو امرأة. 
هذا هو منوذج عدل اإلله؛ أن الذنب كان مقدار ذرة فقط ولكن بسبب ذلك 
الذنب خلق رجال تلقوا الفيدات وألقى اهللا يف قلوم نور اإلهلام من ناحية، 

ردة نتيجة الذنب نفسه. أهذا هو العدل؟ أهذه وجعل البعض كالبا وخنازير وق
  . فليجِبنا أحدهي فلسفة الفيدا؟ أهذه هي معرفة الفيدا املقدس، 
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ويأتون بدليل على النجاة املؤقتة أنه ال ميكن أن يكون جزاء األفعال احملدودة 
غري حمدود. وكأن اإلله كان قادرا على إعطائهم جناة دائمة ولكن ليست بيده 
حيلة ألن األعمال حمدودة. انظروا إىل هذا املكر السيئ إذ خيفي اإلله عدم 

ئا ويقول بلسانه شيئا آخر. قدرته على النجاة الدائمة فيكن يف القلب شي
واألغرب من ذلك أن اآلريني يقولون بأن اإلله ميكن أن يبقي أحدا يف دار 
النجاة إىل عشرات ماليني السنني مقابل حسنة أو عبادة لبضعة أيام. فيمكن أن 
يدانوا بناء على قوهلم هذا، ألن اإلله الذي أجاز أن يعطي جزاء إىل هذه املدة 

مل ملدة وجيزة، فأية مة كانت ستوجه إليه لو أعطى النجاة الطويلة مقابل ع
الدائمة؟ احلكومات الدنيوية أيضا إذا دفعت معاش التقاعد ألحد مرة ال تقطعه 

  متذرعة بأن أيام التقاعد قد جتاوزت أيام اخلدمة. 
الذي ال عيب فيه وهو منبع الفيوض  -وهل جيوز أن يعزى إىل اإلله

ر السيئ واخلديعة مثل إبقاِء ذنب واحد عند النجاة وإخراج املك -الالمتناهية
الناجني من دار النجاة بإلصاق ذلك الذنب م، والتخفيف عن بعض وإدخال 
بعض آخرين يف أردأ أنواع الوالدات املتكررة وممارسة االحنياز غري املربر؟ فما 

تقدمي عذر أن دام اإلله غري قادر أصال على النجاة الدائمة فما احلاجة إىل 
جزاًء غري حمدود على أعمال حمدودة مستحيلٌ. هل إخفاء األمر الواقع وتقدمي 
األعذار األخرى لستر نفسه هي صفات اإلله الواردة يف الفيدا؟ واقع األمر 
حبسب مبدأ الفيدا كما يزعم اآلريون هو أن اإلله ليس قادرا على أن ينجي 

علما أنه من  -مت األرواح غري خملوقةأية روح جناة دائمة أصال ألنه ما دا
فلو جنّى اإلله  -الضروري مبوجب مبدأ الفيدا أن تبقى سلسلة العامل جارية

األرواح بصفة دائمة لكانت نتيجتها احلتمية أن تفلت من يد اإلله إىل األبد 
كل روح تنال جناة دائمة، وألتى يف آخر األمر زمن ال تبقى فيه روح واحدة 
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وسيبقى اإلله صفر اليدين رغما عنه. وملا بقيت سلسلة العامل قائمة يف يد اإلله 
كما اعتقد حبسب ما ورد يف الفيدا ألن اإلله ليس قادرا على خلق روح حىت 
تبقى سلسلة العامل جارية باألرواح اجلديدة. وعندما تتخلص األرواح السابقة 

مة سيصبح اإلله من سلسلة الوالدات املتكررة إىل األبد بعد النجاة الدائ
كشخص أفلس، والضطر إىل قطع سلسلة الوالدات املتكررة، بينما كان ذلك 
منافيا للمبدأ الثابت يف الفيدا. فهذا كان السر احلقيقي وراء النجاة املؤقتة، 
ولكن اإلله أخفى احلقيقة مثل الناس املاديني الذين ال يريدون أن تكشف 

طعتم، من الفيدا عبارة واحدة قال اإلله حقيقتهم. عليكم أن تقدموا، إن است
فيها إين قادر على النجاة الدائمة، ولكن مل أُرد أن أجازي جزاء غري حمدود 
على أعمال حمدودة. أنا جاهز ألقدم ألف روبية آلري يستخرج يل من الفيدا 

  مثل هذا القول مراعيا مبدأهم. 
قولون بأنه مسى اهللا تعاىل: يعترض اآلريون اجلهلة على القرآن الكرمي دائما وي

�رِيناكالْم ريأي يقوم مبكر ال شر فيه مطلقا. ولكن يثبت أن إله الفيدا �١خ ،
شر املاكرين يف هذا املقام ألنه يدخل الناجني يف دوامة الوالدات املتكررة 
متذرعا بأعذار واهية، مث ال يلتزم بالعدل يف تقسيم الوالدات، ويقدم عذرا 

دم إعطائه النجاة وخيفي احلقيقة إلظهار تباهيه واعتزازه الذي ال مربر واهيا لع
له، وال يقول التزاما بالصدق بأنه ليس قادرا أصال على النجاة الدائمة بل يقدم 
عذرا باطال أنه جيب أن يكون جزاء األعمال احملدودة حمدودا. و"املكر" مبوجب 

ملكر السيئ. وإله الفيدا ميارس شرح القرآن الكرمي هو نوعان: املكر احلسن وا
املكر السيئ نتيجة سلوكه املذكور آنفا ألنه خيفي ضعفه وخيدع الناس متذرعا 
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بأنه ال ميكن أن يكون جزاء األعمال احملدودة غري حمدود. بينما احلق أنه ليس 
قادرا على النجاة. مث اخلديعة األخرى السافرة هي القول بأن األعمال حمدودة. 

الصاحلني ال يريدون أن يذكروا اهللا إىل زمن حمدد فقط بل هم وذلك ألن 
عازمون على الطاعة إىل األبد، غري أن حلول املوت ليس يف سيطرم بل أمر 

  املوت بيد اهللا، فما خطؤهم يف ذلك؟ 
أعود إىل صلب املوضوع وأقول إن إله اآلريني ال ميكن أن يعد مالكا 

أن يعطي أحدا مما لديه إنعاما وعطاء دون  حبسب مبدئهم، ألنه ال يقدر على
حقه الواجب. ولكننا نعلم بوجه عام أن الذي ميلك ماال له القدرة على أن 
يعطي من يشاء من ماله بقدر ما يشاء. ولكن مبدأ اآلريني عن اإلله هو أنه 
ال يستطيع أن يغفر الذنوب وال يستطيع أن يعطي أحدا شيئا جودا وعطاء 

ذلك لكان غري عادل. لذا ال يسع املعتقدين بالتناسخ أن  منه، ولو فعل
يقولوا حبال من األحوال إن اإلله هو مالك املخلوقات. لقد قلت أكثر من 
مرة بأن تقييد املالك بشرط العدل ليس يف حمله قط، غري أننا نستطيع القول 
إن من صفات املالك احلسنة أنه رحيم وجواد وسخي وغافر الذنوب، ولكن 

 يسعنا القول بأنه عادل بالنسبة إىل مماليكه واألحصنة والبقرات اليت ال
اشتراها من جيبه، ألن كلمة "العدل" تطلَق حني يكون اجلانبان حائزينِ على 
حرية من نوع واحد. فمثال ميكننا القول عن السالطني الدنيويني بأم 

دامت الرعية منصفون ويعدلون بني الرعية، ويوجب عليهم قانون العدل ما 
مطيعة هلم أن حيموا أموال الرعية ونفوسهم بكل معىن الكلمة مقابل طاعتهم 

فمن ناحية وأدائهم الضريبة، وأن يساعدوهم أيضا من أمواهلم عند احلاجة. 
حيكم السالطني الرعيةَ ومن ناحية ثانية حتكم الرعيةُ السالطني. فيسود البالد 

نبني جادة االعتدال. وكلما حدث عدم األمن والوئام ما سلك كال اجلا
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اعتدال من الرعية أو السالطني تالشى األمن من البالد. يتبني من ذلك أننا ال 
نستطيع أن نعد السالطني مالكني على وجه احلقيقة ألم مضطرون إىل 
االلتزام بالعدل جتاه الرعية والعكس صحيح. ولكن ميكننا القول عن اهللا تعاىل 

كيته بأنه رحيم، وال ميكن القول بأنه عادل أيضا. وال يسع من منطلق مال
مملوكا أن يطالب املالك بالعدل، غري أنه يستطيع أن يطلب الرمحة بالتضرع 
والتواضع. لذلك مل يسم اهللا تعاىل نفسه منصفا أو عادال يف القرآن الكرمي 

تعاىل كله، ألن العدل يقتضي التساوي والتعادل بني الطرفني. صحيح أنه 
عدلٌ مبعىن أنه يعدل بني العباد من منطلق حقوقهم املتبادلة، ولكنه ليس عدال 
مبعىن أن يطالبه العبد حبق كشريك له. وذلك ألن العبد ملك هللا، وله احلق أن 
يعامل ملكه كما يشاء، وليجعل من يشاء ملكا وجيعل من يشاء متسوال. 

عمرا طويال. كما حنن أيضا  ومييت من يشاء يف الصغر ويعطي من يشاء
نستحق حرية تامة فيما منلكه. صحيح أن اهللا تعاىل رحيم بل أرحم الرامحني 
ويريب املخلوقات مبقتضى رمحته وليس التزاما بالعدل ألين كتبت مرارا 
وتكرارا بأن مفهوم "املالك" ينايف مفهوم املنصف متاما. فما دمنا خلقه فال 

واإلنصاف غري أننا نستطيع أن نلتمس منه الرمحة  حيق لنا أن نطالبه بالعدل
املتعلّقة  �بكل تواضع. ومن وقاحة العبد أن يطالب اَهللا بالعدل يف أعماله 

به. وما دامت حلمة فطرة اإلنسان وسداها كلها من صنع اهللا تعاىل وهو الذي 
أعطاه القوى الروحانية واجلسدية كلها، وبتوفيقه وتأييده يتم كل عمل صاحل، 

بالعدل معتمدا على أعماله.  �فمن اإلحلاد واجلهل التام أن يطالب املرُء اَهللا 
ذا تعليم املعرفة بل احلق أنه حمروم متاما من ال نستطيع أن نعترب تعليما كه

املعرفة احلقيقية ومليء باحلمق. لقد علّمنا اهللا تعاىل يف كتابه املقدس وهو 
القرآن الكرمي أن تسمية اهللا العدل إزاء اإلنسان ليس ذنبا فقط بل هو كفر 
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بواح أيضا. غري أنه عندما يعد اهللا تعاىل بنفسه بشيء يفرض على نفسه 
. أي قد �١حقا علَينا نصر الْمؤمنِني�قه. كما يقول يف القرآن الكرمي: حتقي

وعدنا املؤمنني بالنصرة والعون منذ البداية لذا نفرض على أنفسنا أن ننصرهم، 
   وإال ال ميكن لغريه أن يفرض عليه حقا.

فمبارك ذلك الذي يطلب من اهللا رمحه معترفا بضعفه، ووقح وشرير 
ذلك الذي يطلب من اهللا العدل زاعما أن أعماله نتيجة قوته. لقد وشقي 

قلت قبل قليل بأن اآلريني مسوا إهلهم منصفا واضعني أعماهلم يف احلسبان، 
فقد صدر هذا اخلطأ ألم حسبوا أرواحهم وقواها وكذلك أجسامهم 

جود من وقواها قدمية وأزلية وغري خملوقة مثل اهللا تعاىل، وأا جاءت إىل الو
تلقاء نفسها ومل خيلقها اهللا. لو اعتقدوا يف املخلوق قدما نوعيا دون القدم 
الذايت ملا ارتكبوا هذا الكفر. ولكنهم جلبوا ألنفسهم كفرا بواحا باعتناقهم 
معتقد القدم الذايت أي بقوهلم بأن األرواح وذرات األجسام كلها أزلية وغري 

  خملوقة.
أنفسهم مقابل اهللا كأم شركاؤه باعتناقهم معتقد باختصار، إم حيسبون 

القدم الذايت، أو يتصورون أنفسهم كما تتصور الرعية نفسها مثال مقابل امللك، 
وكما ميكن للرعية أن يطالبوا حبقوقهم من ملكهم. وإذا أراد ملك غاشم أن 
يغصب حقوقهم عرضوا عليه حقوقهم وطلبوا منه العدل، أو متردوا ضده 

ين. وهذا يثبت صحيحا أيضا حبسب مبدأ اآلريني ألنه ما دام اهللا مل خيلق مضطر
األرواح كلها وذرات األجسام كلها فلماذا ال تطلَب منه حقوق اخلدمة؟ وملاذا 
ال يكره على العدل واإلنصاف؟ كيف حيق له أن يغصب احلقوق يف هذه 
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كان باإلمكان أن احلالة؟ بل لو كانت حتت أدمي السماء حمكمة فوق اإلله ل
ترفع الدعوى فيها فتحكم ضده مع دفع نفقات القضية إن مل يؤد تلك احلقوق 

  . �١سبحانَ اِهللا عما يصفُونَ�الواجبة. 
فيا أيها األحباء املواطنون، هذا مثال واحد قدمته هنا عن معرفة الفيدات 
وسأقدم الحقا مناذج عديدة أخرى. عليكم أن تفكروا بأنفسكم، أليس 
صحيحا أم حيسبون اهللا مالكا أوال ويقرون بأن له أن ميارس يف خملوقه 

ال تربو درجته صالحياته كمالك، مث يقولون باللسان نفسه بأنه ليس مالكا بل 
على درجة ملك، وأن مثل خملوقه كمثل رعية فقط، وكما أن الرعية تستطيع 
أن تطلب من امللك حقوقها كذلك لعباده أيضا حق أن يكرهوه على العدل 
ويسألوه ملاذا فعلت كذا وملاذا مل تفعل كذا يف حقهم؟ فيجيبهم مضطرا: إن 

بل هي نتاج أعمالكم أنتم. واقع األمر هذا النقصان أو الزيادة ليست مين أنا 
هو أن كل من يعترب اهللا عدال حبقه فإنه يضع يف احلسبان أن له حقا أداؤه 
واجب على اهللا. ويقول يف نفسه بأين قد أطعت اهللا إىل هذا احلد فعليه أن 
يؤدي يل حق اخلدمة! وإن مل يؤد ذلك احلق الرتكب جرمية عدم اإلنصاف! 

رمي يعلّمنا أن اإلنسان خلْق اهللا مع روحه وكافة قواه وكل ولكن القرآن الك
ذرة من وجوده. فنحن ملك خالص هللا حبسب تعليم القرآن الكرمي، وليس لنا 
عليه حق نطالبه به، أو يعد هو خمطئا بسبب عدم أدائه. لذا ال نستطيع أن 

  . نسميه عادال مقابلنا بل نسميه رحيما لكوننا صفر اليدين متاما
فخالصة الكالم أن يف تسميته عادال يكمن شر كأننا منلك حقا مقابله، ويف 
حالة عدم أدائه ذلك احلق ننسب إليه إتالف احلقوق. إذًا، إن تعليم القرآن 
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الكرمي يف هذا املوضوع يتناىف متاما مع تعليم اآلريني، وتعليم القرآن هو التعليم 
تفكّروا واختاروا تعليما تثبت صحته من احلق. تأملوا يف كال التعليمنيِ مث 

  منطلق املعرفة الصادقة والعرفان احلقيقي. هداكم اهللا، آمني.
وكانت يف مقال قرأه اآلريون مجلة أن اإلله موجود يف اجلميع، فهو بعيد عن 
اجلاهلني وقريب من العاقلني. ال أرى حاجة إىل بيان التناقض املوجود يف هذه 

ول الفيدا بأن اإلله موجود يف اجلميع، مث يقول يف الفقرة التالية الفقرة. ففي فقرة يق
بأنه بعيد عن اجلاهلني. وإضافة إىل ذلك، ما دام اإلله مل خيلق روحا من األرواح أو 

حبسب مبدأ الفيدا، ومل تتسن له فرصة االقتراب من ذرة من ذرات األجسام 
نى ميكن القول بأن اإلله املخلوق أيضا كما هي ضرورية لصانع شيء يصنعه، فأ

موجود يف اجلميع؟ وملا مل تكن له أدىن عالقة مع األشياء القدمية واألزلية وال 
يقدر على أن يضيف شيئا يف قواها بالدخول فيها وال يستطيع أن ينقص من 
عددها احلقيقي شيئا، فما معىن هذا التدخل غري املربر القائل بأن اإلله موجود يف 

ص يستطيع أن يفكر أن وجود اإلله داخل اجلميع دون سبب اجلميع؟ كل شخ
معقول عبثٌ ولغو حبت ال يثبت منه شيء إال أن اإلله إنْ دخل املخلوقات أثبت 
أنه حمدود، ألن ما ميكنه الدخول يف شيء حمدود فهو حمدود كذلك دون أدىن 

اجلهل شك. إن عقلية اآلريني غريبة حقا إذ يقدمون من ناحية اعتراضا مبحض 
نتيجة عدم فهمهم معىن استواء اهللا على العرش، ويقولون بأن إله املسلمني حمدود 
وحمتاج إىل العرش، ومن ناحية أخرى يعتقدون أن إهلهم موجود داخل كل 
خملوق. فإذا كان موجودا داخل كل األشياء أفليس موجودا يف األوثان واألصنام 

 أن يعبدوا املخلوق أكثر من الوثنيني، اليت يعبدها الوثنيون؟ بل من واجب اآلريني
ألن الوثنيني حيسبون تلك األوثان مظهر اهللا فقط اليت تطهر بالدعاء من آلـهتهم 
حبسب تقليدهم الديين، مث يظن أن اإلله دخلها. أما حبسب مبدأ اآلريني فإن اإلله 
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رد أو موجود داخل كل شيء سواء أكان طاهرا أم جنسا، وال حاجة إىل أي وِ
دعاء. مث هناك اعتراض آخر أيضا ينشأ يف هذا املقام وهو أنه إذا كان اإلله 
موجودا يف كل شيء بالتمام والكمال فهذا يستلزم التعدد، مبعىن أنه مل يعد هناك 
إله واحد فقط بل صار عشرات ماليني اآلهلة، وإن مل يكن اإلله داخل شيء 

   أجزاء، وكال األمرين باطل.  بالتمام فهذا يؤدي إىل جتزئة اإلله يف
مث هناك مجلة أخرى يف املقال نفسه وهي: "اإلله عامل الغيب". نقول: ال 
شك يف أن اهللا عامل الغيب، ولكن ال يليق بكتاب اهللا أن يعترب اإلله عامل الغيب 
كالقصاص فقط، بل ينبغي أن يقدم دليال ومنوذجا على كونه عاملا بالغيب. 

أحداثا مستقبلية كنبوءات تؤدي إىل اليقني أن اهللا عامل بالغيب يف مبعىن أن يبني 
درجة اإلميان  - نتيجة اإلميان بكتاب اهللا -احلقيقة لكي يبلغ اإلميان الظين

اليقيين، ألنه فيما يتعلق باإلميان الظين فمعظم الناس يف العامل يؤمنون بوجود اهللا 
فما الفرق إذًا يف علمهم والعلم الذي إميانا ظنيا ويؤمنون به عاملا بالغيب أيضا، 

يقدمه الفيدا؟ فإذا ذُكرت يف الفيدا نبوءة لتعليم العلم اليقيين مث حتققت فيجب 
تقدمي تلك العبارة، وإال ال فرق بني بيان الفيدا وبيان البدوي اجلاهل. من 
الضروري أن الكتاب الذي يسمى كتاب اهللا جيب أال يذكر كون اهللا عامل 

باللسان فقط بل ينبغي أن يقدم دليال أيضا على ذلك، ألن البيان وحده الغيب 
دون دليل على أن اهللا عامل الغيب ال يزيد يف إميان اإلنسان شيئا. بل من املمكن 
أن تنشأ عن كتاب مثله شبهة أن الكالم الوارد فيه إمنا هو من قبيل الشائعات 

ان كهذا مثل القصاص فقط عند وليس إال. لذا فإن القرآن الكرمي ال يأيت ببي
ذكر أي من صفات اهللا تعاىل، بل يظهر مثاال على علمه بالغيب، ويثبت كل 
صفة من صفاته. أما الفيدا فيذكر صفات اهللا كقصص فقط، وهذا يثبت أنه 

  مسع القصص من غريه واكتفى بنقلها فقط. 
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رفانا متجددا بل جير إذًا، إن كتابا مثله ال ميكن أن يهب اإلنسان معرفة أو ع
أتباعه إىل اإلحلاد رويدا رويدا مظهرا اضطراره يف هذا األمر، ويف اية املطاف 
يصري مسا قاتال إلميام البسيط أيضا مظهرا عجزه متاما، ألن أذهام تذهب يف 
النهاية إىل أنه إذا كان اإلله عاملا بالغيب مثال ملا كان بيانه عن كونه عاملا بالغيب 

بتقدمي  - القصص بل لقدم منوذجا على علمه بالغيب. هل يتوقع إلـه الفيداك
أن تقبل صفاته اليت ال يقوم عليها دليل؟ وأن يعد عامل  - صفاته كالقصص فقط

الغيب دون أن يقدم على ذلك دليل، أو أن يسلَّم بصفاته األخرى على املنوال 
علم اإلنسان البسيطَ عن صفاته نفسه؟ جيب أن يهدف كتاب اهللا إىل أن يرفع 

من صبغة القصص إىل مرتبة علم اليقني، وليس أن يقدم له مرة أخرى العلم 
الناقص الذي هو حائز عليه سلفا. يف العصر الراهن خاصة، حني نرى أن حالة 
كثري من الناس قد بلغت مبلغ اإلحلاد ماذا عسى أن تنفع القصص من هذا القبيل 

ا أكثر ذوو الطبائع امليالة إىل اإلحلاد. كل عارف يدرك جيدا إال أن يضحك عليه
أن ظاهرةً معاديةً لفكرة وجود اهللا منتشرة يف العصر الراهن بشدة وعلى نطاق 
واسع، وقد أثري حول وجوده آالف االعتراضات. واحلق أن كتاب اهللا الذي 

لذي يستطيع أن يعمل بآياته العظيمة عمل املاء على النار املضطرمة هو الوحيد ا
يصلح الطبائع الفاسدة يف العصر الراهن. وما دامت القصص قيد املؤاخذة سلفا 
يف نظر امللحدين وخليعي الرسن من الناس فهل يقصد الفيدا من بيان القصص أن 

  يدخل نفسه يف السجن نفسه الذي دخله القصاصون اآلخرون؟ 
وز االستياء منه، بل احلق واحلق يا أيها األحباء املواطنون، هذا األمر ليس مما جي

أقول بأن مئات آالف اهلندوس يف اهلند الذين ينسبون أنفسهم إىل مذاهب خمتلفة 
مثل "جني مت" وغريه أنكروا وجود اهللا بسبب هذا النقص يف الفيدا ألم مل 
يقتنعوا بالتعليم املوجود يف الفيدا عن اهللا وصفاته. لقد مسعت شخصيا من بعض 
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يتات بأم قرأوا الفيدات األربع ومع ذلك ال يعرفون على وجه اليقني أن الباند
ذكر اإلله موجود فيها. بعضهم قبلوا مسؤولية هذا االدعاء إىل درجة قوهلم: إذا 
استطاع أحد أن يثبت ذكر اهللا يف الفيدات سنـزوجه بنتنا. ومن السخافة تقدمي 

ية الدهر لذا مل ير ضروريا يف ذلك العذر أن الفيدا كتاب يعود تارخيه إىل بدا
الزمن أن يثبت وجود اهللا وصفاته الكاملة من جديد، ويري مناذج جديدة لعلمه 
بالغيب وصفاته األخرى، ألنه كما أن اإلنسان حمتاج بال شك يف الزمن الراهن 
إىل رؤية مناذج جديدة لصفات اهللا كذلك كان حيتاجها يف ذلك الزمن أيضا ألن 

ولَد يف الظالم احملض مث جيد النور بواسطة كالم اهللا. مث أين الدليل على اإلنسان ي
أن تاريخ الفيدا يعود إىل بداية العهد؟ بل يتبني من الفيدا نفسه أنه جمع يف 
عصور خمتلفة وهو يف احلقيقة جمموعة أقوال رجال الدين الكثريين وليست أقوال 

  بكثرة.  ١ عنوان "سكتات"أربعة منهم فقط. وتوجد اإلشارة إىل ذلك يف
إضافة إىل ذلك يدعي اوس بشدة أكثر من اآلريني أن كتام أقدم من 
الفيدا. إذًا، إن تقدمي االدعاءات غري الثابتة كهذه أمر خمجل. جيب على اآلريني 
أن يرفعوا القضية يف حمكمة على اوس أوال ويأخذوا احلكم يف حقهم عن قدم 

ا قدمها. وأنى لكم أن تعرفوا إن كنتم أنتم الصادقون أم الفيدات مث يدعو
  اوس يف هذا االدعاء بدون احلكم القاطع يف املوضوع؟

وباإلضافة إىل ذلك، ال يكون كالم اهللا خاصا بالزمان األول فقط، بل يأيت 
إلصالح النسل البشري عند احلاجة، لذا فإن هذا العذر أقبح من الذنب نفسه، 

الذين مل  - بالقبول قط. بل نقول بأن إميان رجال الدين اآلريني وال جيدر
تكشف عليهم حقيقة يقينية عن وجود اهللا وصفاته بل وضعت أمامهم قصص 

                                                 
 املراد من "سكتات" هي القصائد املذكورة يف الفيدات. (املترجم) ١
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يكون على درجة  -فقط أن اإلله عامل الغيب وميلك القوة كلها وأنه معطاء
ها فأنى الشك والظن فقط. أما الفطني الذي يتطلع إىل املعرفة احلقة ويبحث عن

  له أن يطمئن من هذه القصص؟
مث قرأ احملاضر: "ذلك اإلله حاكم على اجلميع وأزيل ويهب رعيته املعرفةَ 
بواسطة معرفته األبدية"، ولكن مل يذكر أي سبب ملاذا هو حاكم على 
اجلميع؟ هل نال هذه السلطة نتيجة سيطرة غامشة أو حاز الفتح مثل ملك 

وجعلهم مطيعني منقادين له كونه ليس حائزا على  منتصر على جيش األرواح
سلطة مثل سلطة الصانع على مصنوعاته؟ لذا ال بد أن يكون هناك سبب آخر 
للسلطة. وما مل يبين لسلطته سبب وجيه يبقى االدعاء أن اإلله حاكم على 

إذا رعيته عبثا وبال معىن. أما القول بأن اإلله يهب املعرفة من معرفته األبدية، ف
كان املراد من املعرفة أنه ليس خالق روحٍ أو قوا بل جاءت األرواح كلها 
إىل الوجود من تلقائها، وكذلك كل ذرة من ذرات األجسام وقواها أيضا 
وجدت من تلقاء نفسها ومل ولن يقدر اإلله على أن خيلق روحا أو ذرة، 

ن يقول مثل هذا فندعو اهللا تعاىل أال حتصل مثل هذه املعرفة ملؤمن. بل ل
الكالم إال الذي حياول أن جيعل الناس ملحدين. وإذا ظُن أن اإلله نصح يف 
الفيدا لكسب األعمال الصاحلة وهذه النصائح هي معرفة الفيدا، فيتبني حبسب 
معتقد التناسخ أن اإلله ال يريد أن يسلك الناس مسلك الطهارة ألنه ال يرسل 

ة يعلم ا أن الروح اليت جاءت إىل الدنيا مع من يولَد نتيجة التناسخ قائم
جمددا هي أم فالن أو جدة فالن أو أخت فالن. وبالتايل فإن الناس يقعون يف 
احلرام خمدوعني بعدم مباالة اإلله فقط. ألنه إذا تزوج رجل من امرأة وسبق أن 

أة اليت ماتت أمه وجدته وأخته قبل زواجه بفترة طويلة فما الدليل على أن املر
تزوجها ليست أمه أو جدته أو أخته؟ ويبدو أن اإلله ال يبايل بانتشار الفاحشة 
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كهذه بل يريد عن قصد أن تنتشر النجاسة يف العامل. وإال أفلم يكن قادرا 
على أن يرسل مع كل مولود جديد قائمة يتبني منها أن هلذا املولود عالقة 

يهب املولود نفسه قدرة على وقرابة كذا وكذا مع شخص كذا وكذا، أو أن 
أن خيرب بنفسه مثال بأين جدة فالن وفالن أو أم فالن وفالن. ولكن ملا مل يفعل 
اإلله ذلك يتبني منه أن كل عمل سيئ جائز عند إله اآلريني. وهناك دليل آخر 
أيضا على أن الفيدا ال جييز الفاحشة من هذا النوع فقط بل قد أجيزت 

ضا حبسب الفيدا وهو معتقد "النيوك"، وهو يرمز إىل فاحشة من نوع آخر أي
أفكار الفيدا القيمة جدا عند اآلريني، أو قولوا إن شئتم بأنه هو األصل 
واملصدر لكل املعرفة املوجودة يف الفيدا. بل احلق أنه هو بيت القصيد لتعليم 

  الفيدا كله وبسببه تنال النجاة ويمارس يف قوم اآلريني سرا. 

  تعليم "النيوك" هو: ملخص
يأمر الفيدا من مل يولَد له ولَد ذَكر أو ولدت له إناث فقط من اآلريني أن 
جيعل زوجته تضاجع شخصا آخر للحصول على األوالد، وإال لن ينال النجاة. 
 ا لوقفة تأملية أن املومسات أيضا يرتكنب مثل هذه األفعال الشنيعة ولكنهنإ

لوايت يضاجعن اآلخرين مع وجود أزواجهن. أما إذا مع ذلك أقل سوءا من ال
طلّق أحد امرأته مث تزوجت غريه قاطعةً عالقتها بزوجها األول فال اعتراض 
عليها عند العقل، ألن نكاح املطلَّقة بعد قطع عالقة الزوجية بالطالق ليس حمل 
 اعتراض قط، ألا مل تعد زوجة الشخص األول يف هذه احلال. ولكن ليس يف
العامل قوم سوى اآلريني يقبلون هذه الوقاحة، بل يفضلون املوت على أن جيعلوا 
زوجام يضاجعن غريهم. يتبني من هذا املعتقد أنه ال ضري يف شيوع الفاحشة 
  حبسب الفيدا، بل األهم هو أن يولَد يف بيت حضرة اآلري أبناء على أية حال! 
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تزمني بتعليم الفيدا ويظلون فالذين جيعلون زوجام يضاجعن اآلخرين مل
يبحثون عمن يعطيهم األوالد بواسطة النيوك، لو أساؤوا إىل أنبياء اهللا األطهار 
فال جمال للشكوى، ألنه ملا تالشى الشعور بالطهارة من طبيعتهم بدأوا يقيسون 
العامل كله على أنفسهم. والالفت يف املوضوع أنه ليس هناك سبيل يقيين 

ية اخلبيثة. فهناك كثري من نساء اآلريني اللوايت يرتكنب احلرام لتحقيق هذه البغ
إىل عشر سنوات أو ما شابه ذلك بعذر "النيوك" ويبنت الليايل مع غري 
أزواجهن، ومع ذلك ال يولَد هلن ابن بل تتولّد فيهن عادة سيئة بدال من والدة 

ترة طويلة االبن؛ وهي أن لـما كن على عالقة مع رجال حمرمني إىل ف
ويضاجعنهم مع علمهن أم ليسوا أزواجا هلن، يتالشى عندهن الشعور باحلياء 
واخلجل كليا نتيجة هذه املمارسة املستدمية. ال أستطيع أن أكتب هنا أكثر من 
ذلك إذ ميكن للقراء الكرام أن يفكروا بأنفسهم أن الدين الذي ألصق بألوهية 

 ائيا، مث عاب طهارة البشر حىت جعل عشرات اإلله وصمةً وكأنه أنكر ألوهيته
ماليني النساء احملترمات يف اهلند يضاجعن رجاال غري أزواجهن وقضى على 
عفّتهن قضاء ائيا؛ هل يتوقّع من دين مثله أن يعلّم معرفة طاهرة أو هداية 
مقدسة؟ ومع ذلك ال نتهم الفيدا بذلك بل احلق أن بعض املتنسكني أو الرهبان 

ئفني الذين كانوا يعيشون عيش العزوبة ظاهريا وكانوا خبثاء جدا من الزا
الداخل إذ علّموا السذّج هذه األمور بغية إقامة العالقات مع غري احملرمات 
وأظهروا أن هذا هو تعليم الفيدا لكي يفتح هلم باب الفاحشة وليتمكّنوا من 

  إشباع أهوائهم النفسانية ذه الطريقة.  
بإسهاب يف كتابه حول هذا املوضوع، وقال  كتور "برنري"الدلقد كتب 

رأى يف "جكَن ناـ" آالفا من نساء اهلندوس اللوايت كن على عالقات مع بأنه 
  الرهبان واملتنسكني. وكن يزعمن محقا أن تلك العالقات صارت سببا لنجان. 
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لق الفيدا مث قال احملاضر يف بيانه بأنه ليس لإلله شكل أو صورة، بينما أط
على اإلله نفسه أمساء "النار" و"واهلواء" و"املاء" و"األرض" و"الشمس" 
و"القمر" وغريها. وحافظ يف اإلله نفسه على الصفات املعينة املوجودة يف النار 
واهلواء وغريمها، فكيف ميكن القول يف هذه احلالة بأنه ليست لإلله صورة أو 

الشكل أو هل النار يف إطارها ختلو  شكل؟ هل اهلواء يف حد إطاره خيلو من
من الشكل وكذلك هل الشمس والقمر خيلوان من الشكل؟ من قرأ بضع 
صفحات من "رِج فيدا" سيعرف جيدا أن مجيع العناصر واألجرام السماوية 
آلـهة حبسب تعليم الفيدا ومع ذلك هي خملوقة أيضا. لقد كتبت يف كتايب 

من الفقرات اليت تشمل ذكر هذا، لذا ال حاجة "الرباهني األمحدية" قدرا كبريا 
إىل إعادة كتابتها. مما ال شك فيه أنه سواء أكان الفيدا يقصد ذلك أو يقصد 
شيئا آخر إال أن عشرات ماليني اهلندوس يف اهلند وكبار البانديتات قد فهموا 
أن النار واملاء والقمر والشمس كلها آلـهة، لذلك نشأت كل هذه الفرق 

هلند. لو مل يعلّم الفيدا عبادة املاء ملا وجد عبدة ر "الغانج". ميكنكم أن يف ا
تتفرجوا على مهرجانات كبرية يف منطقة "هردوار" وغريها لتروا بأي إخالص 
وصدق يعبد مئات آالف اهلندوس "الغانج"، ومئات اآلالف من الربامهة 

ق أنواع املرادات، وكل يعيشون على نذور يقدموا. ويطلب من الغانج حتقي
هؤالء الناس يعدون أتباع الفيدا. ولو مل يكونوا أتباع الفيدا ملا عدوا ضمن 
الديانة اهلندوسية. فال شك أن جزءا كبريا من اهلندوس ال يزالون يعدون 
الغانج إلـها، حىت أن هناك تقليدا قدميا بأن الولد البِكر يسلَّم ألمواج الغانج، 

التقليد يسمى "جل بروا"، حيث كانوا يلقونه يف الغانج دون رمحة  وكان هذا
ويهلكونه، ولكن احلكومة اإلجنليزية منعت هذا التقليد السيئ بقانوا اخلاص 

  وأنقذت مئات آالف النفوس من اهلالك.
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كل عاقل يستطيع أن يفكّر اآلن ملاذا تورط اهلندوس يف اهلند، وهم قوم 
يف عبادة العناصر واألجرام. السبب هو أن هذا ما وجدوه واحد يف احلقيقة، 

مكتوبا يف الفيدات. ال نقول بأن هذا هو تعليم الفيدات يف احلقيقة بل حيثما 
سنذكر ذلك يف هذا الكتاب سيكون املراد منه أنه قد ظُن خطأ أنه تعليم 

ملخلوق الفيدات مث أُضيف إليه أشياء أخرى مع مرور الوقت حىت عدت عبادة ا
هي املذهب احلقيقي يف اهلند. وفتنة عبادة املخلوق اليت نشأت يف اآلريني إن 
سببها هو تعليم الفيدات يف احلقيقة، ألنه ما دامت عبادة املخلوق مثل عبادة 
النار واملاء والشمس والقمر وغريها من األشياء مذكورة بكل صراحة ووضوح 

ب الذين ظنوا أن هذا هو تعليم الفيدا؟ يف "رِج فيدا" والفيدات األخرى، فما ذن
لو منعت يف الفيدات عبادة املخلوق بكلمات صرحية ملا تورط فيها املؤمنون ا 
والبانديتات الذين كانوا يقرأوا ويعلّموا، وملا تورط يف هذا الوباء كبار 
البانديتات الذين كانوا حيفظون الفيدات عن ظهر قلب. ولَـما صار اهلندوس 
أعداء ألداء للسالطني الذين كسروا األصنام وملا نشبت احلروب اليت حارب 
فيها الراجات اهلندوس ضد السلطان حممود الغزنوي محاية لوثن "سومنات" 
حىت جرى الدم أارا نتيجة احلروب بينهم. فاحلق أن كل هذه الفرق الضالة 

  واملؤيدة لعبادة املخلوق، نشأت بسبب الفيدا فحسب. 
بين احملاضر يف املقال الذي قرئ يف اجللسة أن اإلله بريء من الغضب  مث

والضغينة والبغض واحلسد. لعله كان يقصد من هذا البيان أن كلمة "الغضب" 
مذكورة حبق اهللا تعاىل يف القرآن الكرمي، وكأنه قصد أن يربئ يف مقاله الفيدا 

ا يغضب، ولكن هذا خطأ حبت مقابل القرآن الكرمي من تعليم أن اهللا تعاىل أيض
منه. فليكن معلوما أن القرآن الكرمي ال ينسب إىل اهللا تعاىل غضبا غامشا أو يف 
غري حمله. بل املراد هو أن اهللا تعاىل بسبب قدسيته البالغة منتهاها يتصف بصفة 



  ينبوع المعرفة ٤٤

تشبه الغضب، ومن مقتضاها أن يعاقَب العاصي الذي ال يرتدع عن التمرد. 
. فمن أجل ١به احلب وتقتضي أن جيازى املطيع على طاعتهكذلك فيه صفة تش

التفهيم سميت الصفة األوىل بالغضب والثانية باحلب، ولكن ليس ذلك الغضب 
كغضب اإلنسان وال احلب على غرار حب البشر كما يقول اهللا تعاىل يف 

. أي ال نظري لذات اهللا وصفاته. ولكننا �٢لَيس كَمثْله شيٌء�القرآن الكرمي: 
نسأل اآلريني ملاذا يعاقب إهلهم املذنبني حبسب الفيدا إىل درجة أنْ يسقطهم 
حتت مستوى البشرية كثريا وجيعلهم كالبا وخنازير وقردة وسنانري؟ فال بد من 
االعتراف أن فيه صفة تدفعه إىل هذا الفعل. وهذه الصفة مسيت يف القرآن 

 بالغضب. فإن "رِج فيدا" أيضا زاخر بذكر صفة الغضب هذه املوجودة الكرمي
  يف اإلله، كما توجد فيه العبارات التالية: 

) "يا "إندر" ويا "أغين"، يا من يعمالن السالح الناري ويدمران املدن ١( 
  أعطيانا الثروة وانصرانا باحلروب."

مجيع اآلهلة، حنن ندعوك.  ) يا "إندر"، يا من حتتل مقام الصدارة من بني٢(
"إندر" الويلّ الغضوب ومستأصل  - قد حزت االنتصارات يف احلروب. فليطور

  عربتنا على غريها يف احلروب.- مجيع احملرمات 
) أنت يا "إندر" تفتح ولكن ال متنع النهب، نطلب منك احلماية يا ٣(

  "ميغواهن" يف احلروب الصغرية واحلروب الكبرية. 
  در" احفظنا يف حروب حيث ننال كثريا من النهب. ) يا "إن٤(

                                                 
الصفة الثالثة يف اهللا تعاىل هي صفة الرحم، وتقتضي أن يعفى عن ذنب التائبني. فاهللا  ١

تعاىل يتصف ذه الصفات الثالث أي الغضب واحلب والرحم، ولكن ليس على غرار 
 ت اإلنسان بل مبا يليق باهللا تعاىل. منه.صفا

 ١٢الشورى:  ٢
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  . ٢احرقي أعداءنا، فقد خلقت لفائدة الكثريين ١) يا "أغين"٥(

                                                 
    النار. (املترجم) أي  ١

يتبني من هذه العبارات كلها أن اآلريني كانوا منذ القدم يزعمون أن هذه  حاشية: ٢
العناصر وغريها آهلةً، وكانوا ينسبون إليها صفات اهللا تعاىل كلها مثل الغضب وغريها. 
ولكن ال أدري ملاذا قرأ احملاضر هذا املقال يف اجللسة على النقيض من تعليم الفيدا القائل 

يف اإلله. وأن ما يعاقب به املذنبني ليس السبب وراءه رغبته الشخصية بل  ال غضببأنه 
ال توجد فيه هذه الصفة أصال حىت تقتضي ذاته معاقبة العاصي. وكأن معاقبة العصاة 

وإال ال توجد فيه صفة  -والعياذ باهللا -تصدر منه كما تصدر بعض األعمال من اانني
دا حبسب اآلريني الذين يتكلمون كالعمهني وال معاقبة العاصي. هذه هي معرفة الفي

يدرون أن القرآن الكرمي ليس وحده الذي بين هذه الصفة بل مئات العبارات يف الفيدا 
تشهد بأنه توجد يف اهللا صفة الغضب حتما. غري أنه صحيح متاما أنه مل يذكر يف الفيدا 

إلله خملوقات مثل النار حىت اسم اإلله قط. وقد حمدت يف الفيدات كلها بدال من ا
واهلواء واملاء والقمر والشمس وغريها وأُثين عليها، ونسبت إىل األشياء نفسها صفة 

أي النار  -الغضب. فلو قال اآلريون بأم ال يعدون األشياء اليت ذُكرت عبادا يف الفيدا
علينا، بل  آلـهة، لذا فإن ذكر غضبها وبغضها املذكور يف الفيدا ليس حجة - وغريها

 أرونا أين ورد يف الفيدا أن اإلله أيضا يغضب؟ 
أيها األحباء املواطنون، ما دام مل يذكر حىت اسم اإلله يف الفيدات كلها فمن أين 
نستخرجه لكم منها؟ إن هذه األشياء هي آلـهتكم حبسب الفيدا وال إله لكم سواها. 

ريبا يف الفيدات يف بيان صفات هذه غري أننا أيضا نستغرب كثريا من أن هناك تناقضا غ
األشياء. وإذا نظرمت بشيء من التأمل والتدبر لتبني أن كلّ بيان الفيدا يشبه بيان شخص 
خمتل العقل. إن مضامني عبارات الفيدات عبث ولغو إذ إن كل مجلة منها تناقض غريها. 

منها املرادات،  فمثال قد اتخذت النار إلـهة يف مجلة ومدحت وأُثين عليها وطُلبت
ونسبت إليها قدرات األلوهية، مث عدت النار نفسها خملوقة يف اجلملة التالية. وقيل: يا 
أيتها النار قد خلقت لفائدة الكثريين. كذلك يف بعض األماكن نسبت صفات األلوهية إىل 

حب "إندر" مث عد "إندر" نفسه ابن زعيم من زعماء الدين يف أماكن أخرى. وكأن صا
هذا البيان ال ميلك قوى عقلية سليمة أو ختونه ذاكرته إذ يقول شيئا مرة ويقول مرة أخرى 
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فقد ورد يف كتاب "ستيارـ بركاش" أن اسم اإللـه هو "ردر"، أي يبكي 
الذين يكسبون السيئات. وورد أيضا أن امسه "ارميا" أيضا أي الـمجازي. كذلك 
ورد اسم اإلله "انّ" أيضا، أي آكل الدنيا كلها. فيتبني من هذه األمساء كلها أن 

يعاقب املذنبني وحيول املخطئني إىل  صفة الغضب توجد يف اإلله حتما ومبقتضاها
كالب وسنانري، وإن مل توجد فيه مثل هذه الصفة اليت تقتضي معاقبة املذنبني 

املعاقبة أصال؟ هذا يعين أنه توجد فيه صفة تدفعه إىل فلماذا مال طبع اإلله إىل 
االنتقام، فهذه الصفة تسمى الغضب. ولكن ذلك الغضب ليس كغضب اإلنسان 

كما يليق باهللا تعاىل. والغضب نفسه مذكور يف القرآن الكرمي. وكما بل هو 
ذكر القرآن الكرمي الغضب حبق العصاة كذلك ذكر احلب حبق املطيعني، وقال 

ولكن ليس حبه كحب الناس وليس  بأن كلتا الصفتني موجودة يف اهللا تعاىل.
نقيصة. غضبه كغضب الناس، بل كلتا صفتيه الطيبتني نزيهة من كل عيب و

أحبهم،  �فحني ينعم اهللا تعاىل ويكرم الذين يكسبون احلسنات يقال بأنه 
وحني يعاقب الذين يقترفون السيئة يقال بأنه غضب عليهم. فكما ذُكر الغضب 
يف الفيدات كذلك ذُكر يف القرآن الكرمي، غري أن الفرق الوحيد هو أن الفيدات 

ل الناس إىل حشرات وديدان نتيجة أبلغت غضب اهللا درجة قالت فيها بأنه حيو
شدة الغضب بسبب ذنوم، ولكن القرآن الكرمي مل يبلّغه هذا احلد بل جاء فيه 
أنه تعاىل يبقي الناس أناسا على الرغم من إنزال العقاب عليهم، وال يدخلهم يف 
دوامة التناسخ. فيتبني من ذلك أن حب اهللا تعاىل ورمحته أوسع من غضبه حبسب 

ن الكرمي. أما حبسب قول الفيدا فال اية لعقوبة املذنبني وال يوجد يف اإلله القرآ
إال الغضب فقط إذ ليس فيه أدىن أثر للرمحة. أما القرآن الكرمي فيتبني منه بكل 
                                                                                                                     

أن يعبد  �ما يناقض كالمه األول. ال ميكن أن يكون خالف يف كالم اهللا، وال يريد 
  خلقُه دونه. منه.
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صراحة أنه سيأيت على أهل النار زمان يف اية املطاف حني يرمحهم اهللا تعاىل 
دة اهللا حبسب ما ورد يف الفيدا فليلقِ نظرة مجيعا. وإذا أراد أحد أن يستبني إرا

على احليوانات يف الفلوات والرباري، ويف جو السماء ويف العمران، مث لينظر إىل 
احليوانات الدقيقة املوجودة باآلالف يف كل قطرة ماء الذي ميأل األار والبحار، 

  فهل يفهم أن نية اهللا حسنة فيما يتعلق بالنجاة؟ كال، مث كال.
بل تذكروا جيدا أيها اآلريون أن اإلله مل يرد قط أن جيعل الناس أناسا مرة 
أخرى بعد مرورهم بدوامة التناسخ. ولو أراد ذلك ألوسع األرض بقدر احلاجة 

  يف حال حتويل احلشرات والديدان كافة إىل أناس. 
ي اجلدير بالذكر أن دين الفيدا هو الدين الوحيد بني أديان العامل كلها الذ

يصف إهله غضوبا وذا ضغينة، وخيالف بشدة فكرةَ أن اهللا تعاىل يغفر ذنوب 
العباد بالتوبة واالستغفار. واألغرب من ذلك أن هذا الدين يقول أيضا بأن 
اإلله مالك املخلوقات كلها وبيده مصري كافة املخلوقات احلية وهو الوحيد 

شر توجد فيه صفة الذي يعرض عليه املذنبون كلهم. ولكن لسوء حظ الب
الغضب فريى الذنب ويعاقب عليه بأشد ما ميكن، ولكن ال توجد فيه صفة 
أخرى ليغفر ملذنبٍ على توبته وتضرعه، بل لو صدر من أحد مثقال ذرة من 
الذنب ال تقبل توبته وال جيدر تضرعه وتواضعه بااللتفات. مع أنه من الواضح 

لذنب بسبب ضعفه الفطري، بل أن اإلنسان ضعيف البنيان ليس مصونا من ا
العثار يف كل خطوة مسة فطرته البارزةُ. ولكن الفيدا مل يقدم سبيال لنجاته 
رمحة به، بل مل يذكر إال وصفة وحيدة مليئة بالغضب والضغينة، أال وهي أنه 

على ذنب مثقال ذرة، مع أن  ١قد أُعدت سلسلة طويلة ال تنتهي من التناسخ
                                                 

لى التناسخ إن اختاذ التفاوت يف املراتب وحاالت الفرح والترح السائدة يف العامل دليال ع ١
محق حمض؛ ألن هناك عالَـما آخر أيضا ينتظرنا، لذا فالذي واجه اآلالم هنا سينال الراحة 



  ينبوع المعرفة ٤٨

لرحم لسبب آخر أيضا وهو أن قواه الضعيفة اليت املذنب يكون جديرا با
تتسبب يف صدور الذنب ليست من عنده بل اهللا هو الذي خلقها. ففي هذه 
احلالة يستحق العباد الضعفاء بعض التخفيف بسبب اضطرارهم يف ذلك. 
ولكن اإلله مل يفعل ذلك حبسب قول اآلريني ومل ينتبه إىل األمر عند عقام 

على أية حال يف ارتكاب الناس الذنوب. وقد وضع الفيدا  أن له أيضا دخال
شرطا للنجاة أن اإلنسان سيناهلا إذا تطهر من الذنوب كليا. ولكن لو اخترب 
هذا الشرط على حمك القانون السائد يف الطبيعة لثبت أن حتقيق هذا الشرط 

بأنه قد  مستحيل متاما لإلنسان ألنه ما مل يؤد كل حقوق اهللا ال يسعه القول
أدى مجيع دقائق الطاعة. واملعلوم أن قانون الطبيعة يشهد بكل وضوح، 
وتصدق فطرة اإلنسان هذه الشهادة وتقول بلسان حاهلا، بأن اإلنسان ال 
ميكن أن يكون بريئا يف أية مرحلة من مراحل الكمال والترقي من التقصري يف 

قوقه، بل كان مقصرا جدا يف إيفاء اهللا حق الشكر على نعمائه تعاىل وأداء ح
العمل بأوامر اهللا تعاىل وطاعته الكاملة. فإذا كانت جناة اإلنسان مقتصرة فقط 
على أداء حقوق اهللا تعاىل كلها كما هو حقه دون أن يبقى فيها مثقال ذرة 
من القصور من أي جانب ودون أن تصدر منه أدىن زلّة يف سبيل الطاعة فإن 

ريقة مستحيل، إذ لن يتمكن أحد من أداء احلقوق على نوال النجاة ذه الط
 هذا النحو وبالتايل لن ينال النجاة. إذًا، ال ميكن أن يصدر من اهللا تعاىل حكم
يكون من احملاالت وخيالف قانون الطبيعة بصراحة تامة ويتناىف مع الفطرة أميا 

متاما وبريئا منافاة. احبثوا يف الشرق والغرب وقدموا لنا شخصا واحدا نزيها 
كل الرباءة من الصغائر والكبائر ومن كل نوع من الغفلة وقد أدى مجيع 
                                                                                                                     

عوضا عنها يف ذلك العامل. هناك أناس آخرون أيضا خيلقون ألنفسهم آالما نتيجة 
 ااهدات الشاقة لينالوا الراحة يف العامل الثاين. منه. 
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حقوق اهللا مقابل نِعمه تعاىل، وادعى أنه قد أدى مجيع دقائق الطاعة والشكر. 
وإن مل يوجد مثل هذا الشخص يف العصر الراهن فاعلموا يقينا أنه مل يوجد 

وجد يف املستقبل أيضا. وملا كان أداء منذ أن خلقت الدنيا وال يتوقع أن ي
حقوق اهللا كلها وإجناز مجيع مراحل شكر اهللا بقوته الشخصية مستحيال على 
اإلنسان حبسب قانون الطبيعة، وهذا ما تشهد عليه جتربة كل إنسان، فال يليق 
بكتاب أتى من اهللا أن يؤسس النجاة على ما هو مستحيل وغري ممكن حبد 

مكن أن يكون هذا الفساد أيضا قد تطرق إىل الفيدا يف ذاته. ولكن من امل
زمن من األزمان كما تطرقت إليه املفاسد يف عدة أمور أخرى. ومن املمكن 

  أيضا أال يكون هذا تعليم الفيدا أصال بل هو تعليم حمرف ومبدل. 
ومع الفساد املذكور آنفا املوجود يف مبدأ اآلريني سابق الذكر على عكس 
مقتضى الفطرة والنواميس الطبيعية؛ لو تأملنا يف النجاة نفسها لوجدنا فيها أيضا 
طريقا منفرا كامنا فيها ال يليق باهللا الكرمي، وهو أن الناجني يطردون من دار 

عقل أن هذا الطريق قد سنالذي هو منبع الرمحة كلها  �ه اهللا النجاة. فهل ي
وليس خبيال وال حاسدا؟ فاهللا تعاىل أمسى شأنا من أن يكرم عباده الصادقني مرة 
بقربه وحبه مث حيوهلم إىل كالب وسنانري ويدخلهم يف دوامة التناسخ وجيعلهم 

  حشرات وديدان. 
 خرج الناسسبب ي مجيعا من دار مث حني نتأمل يف جانب آخر أنه ملاذا وألي

النجاة بعد مدة من الزمن، نتأسف على تعليم الفيدا أكثر إذ نراه يتهم اهللا 
الكرمي بالبخل والبغض واجلهل بغري حق بذريعة أن اإلله حني يخرج الناجني 
من دار النجاة بعد تنجيتهم يكون قد أبقى عليهم ذنبا بسيطا فيؤاخذهم بذلك 

دار النجاة. اآلن فكِّروا بأنفسكم هل ميكن  الذنب البسيط ويخرجهم مجيعا من
نسب هذا املكر السيئ واملكروه إىل اهللا تعاىل؟ أمل يكن قادرا على أن يبقيهم يف 
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سلسلة التناسخ لفترة وجيزة أخرى إلزالة ذلك الذنب البسيط أيضا كما 
  أدخلهم يف دوامة التناسخ إلزالة الذنوب األخرى مث يهبهم جناة دائمة؟ 

ك أمر آخر جدير بتأمل املنصفني، وهو أن الذنب كان مثقال ذرة مث هنا
فقط، فأي عدل أن حيول أصحابه إىل الكالب والقطَط ويدخلوا يف دوامة 
التناسخ عقوبة عليه على غرار الذنوب الكبرية؟ مث فكّروا؛ ملاذا عوقب البعض 

رة فقط، بعقوبات شديدة وبعضهم بعقوبات بسيطة نتيجة ذنب كان مثقال ذ
 -مبعىن أنه قد أُخرجت فئة من دار النجاة بناء على الذنب نفسه وخلقوا بشرا

وحولت فئة أخرى نتيجة الذنب  - وقد خلق بعضهم رجاال وبعضهم نساء
نفسه، أي مثقال ذرة، إىل كالب وفئة ثالثة إىل خنازير وفئة رابعة إىل قرود 

إن الذنب مثقال ذرة مل يكن  مع أن الذنب مل يكن إال مثقال ذرة فقط. أوال
شيئا مذكورا أصال حىت يدخل اإلنسان يف دوامة التناسخ، ألنه لو كان ذلك 
الذنب مكروها يف نظر اهللا ملا أدخل أصحابه يف دار النجاة مع ذلك الذنب. 
هل كان الذنب الذي غُض الطرف عنه عند التنجية ذا أمهية كبرية؟ لو كان 

حو هو املقصود لكان من املفروض أن يلقى اجلميع عدم الرحم على هذا الن
يف الدوامة نفسها من التناسخ نتيجة ذنب مثقال ذرة دون االحنياز إىل أحد. 
ولكن نرى احنيازا واضحا يف أن ذنب املخرجني من دار النجاة يكون على 
درجة واحدة دون أدىن تفاوت فيه حىت مثقال ذرة فقط، ولكن درجة 

واحدة بل يجعل أحد رجال ويجعل غريه امرأة نتيجة الذنب  التناسخ ال تكون
نفسه، وحيول أحد إىل قرد وغريه إىل دودة النجاسة نتيجة الذنب نفسه. هل 
ألحد أن يفهم فلسفة الفيدا هذه؟ هل ستسمون اإلله منصفا وعادال مع كل 

نوب هذا؟ من الواضح أيضا أن أشكاال خمتلفة للتناسخ تقتضي أن تكون الذ
أيضا خمتلفة. وهذا يستلزم أن تكون الذنوب أيضا بقدر ما يوجد يف األرض 



 ٥١ ينبوع المعرفة

من حيوانات وحشرات. وغين عن البيان أن األرض كلها واجلو والبحار كلها 
مليئة بأنواع احليوانات واحلشرات والديدان. فإذا كان صحيحا أن الذنوب 

نواع يف األرض، أيضا توجد بالقدر نفسه لذلك تالحظ حيوانات خمتلفة األ
فمن واجب اآلريني أن يستخرجوا لنا قائمة بتلك الذنوب من الفيدا لكي 
نقارن ونرى أن عدد الذنوب املذكور يف الفيدا يساوي متاما عدد احليوانات 
واحلشرات وغريها على سطح األرض ويف البحار ويف جو السماء ويف جوف 

تلك احليوانات متاما ففي هذه  األرض. وإن مل تطابق قائمةُ هذه الذنوب عدد
احلالة لسنا حباجة إىل دليل آخر إلبطال التناسخ والفيدا. فاملسؤولية تقع على 
اآلريني أن يثبتوا ويقدموا قائمة الذنوب بأسلوب وعدد بقدر ما توجد 

  احليوانات املختلفة يف األرض. 
العفو  هنا جيدر بالذكر أيضا أن إله اآلريني قاسي القلب إىل درجة أن

والصفح والرحم والكرم ليس من عادته أصال. ويف أسلوب تنجيته أيضا تكمن 
خديعة. فال شك يف أن اآلريني أيضا يتحلون باألخالق نفسها بل ال بد أن 
يكون األمر على هذا النحو، ألنه من الوقاحة أن يعتصم املرء بأخالق تنايف 

أن يتحلى بصفة التخلّق  أخالق إلـهه. واملعلوم أن كمال اإلنسان يكمن يف
بأخالق اهللا. إذًا، فما دام الفيدا يعلّمهم أخالق اهللا بأال يعفو املرء عن ذنب 
أحد أبدا وال يسدي إىل أحد اجلود والكرم واإلحسان مطلقا، ففي هذه احلالة 
من واجب اآلريني أن يكونوا قساة القلب قدر استطاعتهم وأال يفكروا بالعفو 

حيسبوا اجلود واإلحسان حراما عليهم. ولكن املؤمن احلقيقي والصفح أبدا وأن 
سيتحلى بأخالق تناقض األخالق املذكورة. وألنه يقرأ يف القرآن الكرمي أن اهللا 
تعاىل يقبل التوبة ويعفو عن الذنوب وليس حمتاجا إىل أن يعلَّق على الصليب 

الذنوب  عن �شخصا بريئا من الذنب حىت يعفو عن ذنوب الناس، بل يعفو 
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نتيجة التوبة والتضرع واالستغفار؛ فيعفو املسلم الصادق عمن أخطأ يف حقه 
وال يشترط للعفو أن يعلَّق أحد على الصليب بل يعفو عن كافة أخطاء املخطئ 
يف حال توبته ورجوعه ألن إلـهه أيضا يغفر الذنوب على املنوال نفسه ويعامل 

ه أيضا جواد وكرمي ورحيم. أما الناس مجيعا باللطف واإلحسان ألن إلـه
املذنبون الذين ال يعامل إلـههم إال بالغضب والبخل والبغض فكيف لنا أن 

  نتوقع منهم أن يتحلوا بأخالق فاضلة ال يتحلى ا إلـههم؟
على كلّ مسلم أن جيتنب صداقتهم لئال يظهروا أخالق إهلهم يف أيام 

حبسب منطق الفيدا، من أخالقه أنه الصداقة، ألن اإلله الذي يقدمه اآلريون، 
يؤاخذ الناس بشدة متناهية على ذنبهم البسيط أيضا، ويدخلهم يف سلسلة 
التناسخ النجسة والقذرة إىل سنني ال تعد وال حتصى. مث لو ابتهل وتضرع 
املذنب أمامه بقلب متأمل وندم وأرغَم أنفَه بكل تواضع وأورد على نفسه موتا 

وتعهد بصدق القلب أال يعود إىل ذلك الذنب يف املستقبل  بشدة احلزن واألمل
ال ميكن مع كل ذلك أن يعفو اإلله عن ذنبه ويصفح عنه مهما كان خفيفا. 
ولو وهبه النجاة بعد عشرات ماليني السنني لكانت لزمن حمدود، مث يوقعه 

ل بعدها يف عذاب التناسخ من جديد ولن يريد أن ينال عباده سعادة أبدية. ولع
سبب ذلك يعود إىل أنه ال توجد بني األرواح واإلله عالقة اخلالق واملخلوق بل 
اإللـه منفصل منذ القدم واألرواح كذلك. فيعاملها اإلله معاملة القاضي فقط 
وليس كاآلباء. واحلق أن الرحم يتولّد نتيجة العالقة املتبادلة. تكون األم كبحر 

لعلمها أنه ولد من بطنها وارتضع من ثديها. الرمحة البنها بسبب عالقتها معه و
فلما مل توجد بني اإللـه واألرواح عالقة اخلالق واملخلوق ومل تخلق األرواح 
بيده فلن يبايل ا اإلله وإن ماتت بعذاب أبدي، إذ ال توجد بينه وبينها عالقة 

  قط حىت يهيج رمحه. 
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ولكن ما قاله اهللا تعاىل يف القرآن الكرمي يتلخص يف أال تقنطوا يا عبادي من 
رمحيت فإين رحيم وكرمي وستار وغفار وأرحم بكم من غريي، ولن يرمحكم 
أحد مثلي. أحبوين أكثر مما حتبون آباءكم فإين أكثر حبا منهم يف احلقيقة. ولو 

بلت توبتكم. ولو جئتموين جئتموين لغفرت لكم الذنوب مجيعا وإن تبتم لق
مشيا جلئتكم هرولة. والذي يبحث عين جيدين والذي يرجع إيلّ سيجد بايب 
مفتوحا. إين أغفر ذنوب التائبني وإن كانت أكرب من اجلبال. إن رمحيت عليكم 

  كبرية وغضيب قليل ألنكم خلقي، وقد خلقتكم لذا رمحيت حتيط بكم مجيعا. 
رمي. وليكن معلوما أن الرحم ينشأ نتيجة هذا ملخص تعليم القرآن الك

العالقة املتبادلة يف احلقيقة. وإذا صح القول بأن هناك بعدا شاسعا بني اإلله 
واألرواح وال عالقة بينهما قط وال صلة، وليسوا عبادا خلقهم اهللا حىت يهيج 
 احلب والرحم نتيجة تلك العالقة ويتذكر اهللا أن هؤالء املساكني عباد خلقهم،

  فأىن لإلله أن يرمحهم؟ ما وجه استحقاقهم أصال؟ 
جيدر باالنتباه تساؤل مفاده: هل هلذه القسوة والغضب أيضا حدود؟ فقد 
مضت على خلق العامل عشرات ماليني السنني حبسب مبدأ اآلريني ولكن اإلله 
مل يلعب إىل اآلن دورا ملحوظا لتحويل احليوانات واحلشرات إىل أناس. إن 

رض كله مليء باحليوانات واحلشرات والديدان. وإذا رأيتم عدد الناس سطح األ
مقابلها فال يبدو عددهم كقطرة ماء واحدة يف البحر. بل امللحوظ أن سلسلة 
التوالد والتناسل يف البشر ضعيفة جدا، بينما ميكن أن تتولد يف ليلة واحدة 

 أدري ملاذا يكن حشرات جديدة بعدد ال يتوالد به البشر يف مئة ألف سنة. ال
اإلله هذا البغض جتاه البشر إذ وضع هلم قواعد قاسية جدا؟ والنجاة اليت يناهلا 
البشر أخريا إمنا هي أيضا مقام مأمت يف احلقيقة. على أية حال قد علم أن هذا 
األمر من اإلله، غري أن هناك إجحافا آخر وهو أن اإلله يخرج اجلميع من دار 
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مدة حمددة واحدة. وكما كتبت من قبل بأنه ال يعدل يف النجاة بعد مرور 
اإلخراج من دار النجاة أيضا بل يطرد اجلميع دفعة واحدة ويف وقت واحد على 
الرغم من اختالف األعمال، األمر الذي كان جيب أن يكون مدعاة الختالف 
ا مدة األجر. واإلجحاف اآلخر هو أنه ليست الذنوب إال بقدر ما ذُكر يف الفيد

ولكن مع تلك الذنوب املعدودة واحملدودة اليت تسعها ورقة واحدة من الفيدا 
فقد مأل سطح األرض كلها بعشرات املاليني من احليوانات وما ال يعد وال 
حيصى من احلشرات والديدان. أما تعليم الفيدا عن التناسخ فهو أن كل ذنب 

ل يف معاقبة الذنوب، ويعطي يقتضي نوعا معينا من الوالدة؛ ألن اإلله ال يتدخ
كل مذنب والدة يقتضيها ذنبه. وهذا يستلزم أن تكون للناس ذنوب أيضا بقدر 
ما يوجد على وجه األرض من الطيور والدواب واحلشرات والديدان، ولكن 
الفيدا مل يذكر قائمة طويلة عريضة من الذنوب ذا القدر. ويعد العقل السليم 

  وسخيفة ومنافية للواقع. هذه الفكرة عبثية ولغوا
فهذه هي مناذج معرفة الفيدا اليت نظهرها للعيان رويدا رويدا. األكثر مدعاة 
للتأسف هو أن اإلله على الرغم من كونه مالكا ال يستطيع أن يغفر ذنب أحد. 
وإذا نال أحد النجاة بقوته هو فهذا شأنه وإال فليقلع اآلريون ائيا فكرة فضل 

إن صفة اإلله هذه تتركنا يف حرية من أمرنا أكثر من أية صفة اإلله ورمحته. 
أخرى؛ مبعىن أنه ما دام اإلله يعرف أن اإلنسان ضعيف الفطرة وأنه هو الذي 

بنفسه بكل أجزائها فلماذا ميارس كل هذه  �خلقها، وهي أداة صنعها هو 
 القسوة على عكس قدوسيته؟ إذا كان ضعيفا إىل درجة ال يقدر على غفران
الذنوب وال على خلق األرواح وال على إعطاء النجاة الدائمة، فلماذا أخذ بيده 
عمل األلوهية احلساس أصال؟ اإلله الذي ليس له من األخالق الفاضلة أدىن 
نصيب ويبدي غضبه وضغينته يف كل صغرية وكبرية وال يتحلى بأدىن صرب أو 
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ل للغضوبني وأصحاب جلَد فكيف ميكن عده بريئا من الضغينة والغضب؟ ه
الضغينة عالمات أخرى يعرفون ا؟ وإذا كان ال يقدر على غفران ذنوب 
التائبني واملتضرعني املبتهلني يف سبيله والذين حيترقون يف نار حبه وإن ماتوا يف 
التضرع ومع ذلك ال يلني قلبه قط وال يتوقف عن االنتقام، فماذا ميكن أن 

الذين مل يكن إميام  - وإن كان ال يعطي العبادنسميه إال الغضوب واملبغض؟ 
النجاة الدائمة مع قدرته عليها فهل يكون يف غري حمله القول  - مؤقتا بل دائما

حبقه بأنه ال يريد، كعادة احلساد، سعادة عباده الصادقني؟ هل ميكن أن يكون 
املة اإلفشال بعد اإلجناح واإلخزاء بغري ذنب بعد اإلكرام املتكرر وعدم املع

بالرحم والكرم شيمة شخص طبيعته بريئة من الغضب واحلسد والضغينة 
والبغض؟ وما دام الناجون ينالون النجاة بقوم وليس نتيجة لطف اإلله 
وإحسانه فهل كان إخراجهم من دار النجاة جائزا؟ ومن قال بأن أعماهلم 

انوا ينوون كانت حمدودة؟ بل احلق أن املوت علّة أصابتهم من اإلله وإال ك
القيام بأعمال غري حمدودة. كان األجدر باإلله أن يعاملهم حبسب نيتهم وليس 

  بأن يقدم عذرا نتج عن عمله هو ومل ينتج عن نيتهم وخيارهم. 
من املؤسف حقا أن الفيدا قد قدم صورة اإلله وكأنه ال نظري له يف كل 

القدرة  عيب ونقيصة وغضب وضغينة وإجحاف. فهو ليس كامال من حيث
وال من منطلق الرمحة واألخالق وال يقدر على أن يخرب عن وجوده بأنه 
موجود ألنه كان واجبا أن يعلَم وجوده إما بصفة اخللق ليعرف اخلالق نظرا إىل 
خلقه، ولكنه ليس خالق األرواح وذرات العامل حبسب تعليم الفيدا، أو ميكن أن 

املتجددة ولكنه ليس قادرا على إراءة  يعلم وجوده بواسطة اآليات واملعجزات
 نة اآلريني على إهلهم إذ يؤمنون به مع أنه مل يقدم أيا ماآليات أيضا. فاحلق أ

  دليل على وجوده. 
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حنن نوجه أنظار اآلريني بكل تأكيد إىل أال ينسبوا أي علم أو معرفة إىل 
حلالية ال حتتوي على الفيدا معتمدين على أقوال البانديتات اهلاذين. الفيدات ا

أية معرفة سواء من حيث الدين أو الدنيا. الفيدا الذي مل يقدم دليال على 
وجود اهللا تعاىل، وكانت خطوته األوىل خاطئة، فالبحث يف علومه األخرى 
وفنونه ليس إال مضيعة للوقت، ألن اإلله ليس خالق األرواح وقواها وكذلك 

م الفيدا، فكيف يعرف أنه موجود ليس خالق الذرات وقواها حبسب تعلي
أصال؟ أما القول بأنه يوصل ويربط بني األرواح واألجسام فليس دليال ألنه 
إذا كان ممكنا لألرواح والذرات أن تأيت إىل حيز الوجود من تلقائها فهي 

  تقدر على االرتباط واالتصال أيضا من تلقائها. 
لى وجه األرض وكافة احليوانات والفيدا الذي أعلن رأيه أن مجيع احليوانات ع

 السماء ويف جوف األرض وكلّ الطيور والبهائم يف الرب والبحر واحلشرات يف جو
يف املاء اليت توجد باآلالف يف كل قطرة من ماء األار والبحار كلها أناس، فما 
عالقة هذا الفيدا مع احلق واحلكمة؟ ألنه لو افترضنا جدال أن جزءا واحدا من 

ت املاليني أيضا من تلك احليوانات سيتحول إىل أناس وسيسكنون األرض عشرا
يف وقت من األوقات لكان ذلك افتراضا حماال متاما. بل لو أزيلت البحار واألار 

وسويت اجلبالُ كلها باألرض، وصارت األرض قاعا كلها من وجه األرض 
ن من حيوانات األرض صفصفا قابلة للسكن، وعندها حتول جزء واحد من البليو

واحلشرات إىل أناس وأُريد إسكاا على األرض، وزاد حجم األرض أيضا 
ضعفني من حجمها احلايل، ملا اتسعت لتلك احليوانات بعد حتوهلا إىل آدميني. 
كل من يريد أن يدعو فئة من الضيوف إىل بيته يدرس أوال الوضع؛ هل يتسع 

اإلله يريد فعال أن حيول كل هذه احليوانات إىل بيته هلم مجيعا أم ال؟ فإذا كان 
أناس ويسكنهم، لكان من واجبه أن يوسع األرض بقدر ما تتسع لكل الناس 
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الذين كانوا سيتحولون من حشرات وديدان إىل أناس. معلوم أن اإلله خلق 
األرض حبجم صغري، حبيث لو حولت الكائنات يف ماء بئر واحد إىل أناس ملا 

، يدل على أنه مل يرد قط أن تصبح احلشرات والديدان كلها أناسا. وإذا وسعتهم
قلتم بأنه قد صدر من اإلله خطأ إذ مل يستطع أن يقدر األرض ومل يقدر كل 

  احليوانات مقابلها، فال تقوم للفيدا وال إلهله وال لدينه قائمة ذا اجلواب. 
نقدم منوذجا آخر من علوم الفيدا ومعرفته؛ وهو أنه كما قلت قبل قليل إن 
األرض ليست مأهولة أكثر من ربعها وهذا جزء صغري طبعا. ويف هذه احلالة إذا 
أُخرج هؤالء الناس من دار النجاة بعد مدة معينة وعددهم يفوق سعة األرض 

يخرجون من دار بآالف املرات فكيف ميكن أن تكفيهم األرض؟! فالذين 
النجاة ليسوا من قرن واحد بل هم من عشرات ماليني القرون حبسب املبدأ 
املسلّم به عند اآلريني. فاألرض اليت يسكنها أناس من قرن واحد فقط بصعوبة 
بالغة كيف ميكن أن يسكنها الناس من عشرات ماليني القرون؟ هل ألحد من 

  بة للفيدا؟ اآلريني أن يشرح لنا هذه الفلسفة الغري
فليكن معلوما أن هذا االعتراض ال ميكن توجيهه إىل معتقد اإلسالم ألنه مل 
يجمع األولون واآلخرون على األرض يف حني من األحيان حبسب معتقد 
اإلسالم. أما حبسب الفيدا فتخرج األرواح القدمية كلها من دار النجاة وتأيت 

حليوانات اليت ارحتلت من هذه على األرض بصورة حيوانات متنوعة. فجميع ا
الدنيا بني فينة وأخرى إذا جمعت على األرض يف وقت واحد كيف ستتسع 

. وإخراج مجيع الناجني من دار النجاة ١األرض هلا مجيعا، فليفهمنا أحد ذلك
                                                 

املوتى من القبور الذي أُخرب عنه يف اإلسالم قد أُنبئ إن حشر األجساد، أي قيام : حاشية ١
بشأنه أيضا يف الوقت نفسه أن األرض ستمد يومذاك فتصبح عشرات ماليني األضعاف من 

 حجمها احلايل. منه.
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دفعة واحدة أمر غريب يتعذر فهمه، ألنه ما دام الناجون يدخلون دار النجاة يف 
رحيلهم من األرض، وملا كان زمن النجاة حمدودا فينشأ  أوقات خمتلفة بعد

االعتراض تلقائيا أن إخراجهم من دار النجاة دفعة واحدة ليس عدال. بل جيب 
 -أن يخرج من دار النجاة الناجي الذي يستحق اإلخراج فور اية مدته فيها

النجاة فيجب أما الذي مل تنته مدته املعينة يف دار  - مثل األسرى يف السجن متاما
  إبقاؤه فيها حىت يكمل مدته.  

باختصار، هذه هي مناذج معارف الفيدات كما بينتها. وإذا اشتاق أحد من 
اآلريني إىل أكثر من ذلك بسبب حسن اعتقاده فيمكنين أن أنقل أكثر بإذن اهللا 

  تعاىل.
إن حالة اآلريني مثرية لألسف الشديد حقا، فهم يعترضون جلهلهم وعنادهم 

لبحت على القرآن الكرمي الذي هو ينبوع املعارف واحلقائق وال ينتبهون إىل ا
فيداهم ليطّلعوا على مدى الظالم الذي هو واقع فيه، وما توجد فيه من أمور 
 الفيدا اإلله دقوم حتما. يع سخيفة ختالف العقل ال يوجد أكثر منها يف كتاب أي

ن إرادة العقاب بأي حال. ولكن جتسيد الغضب والضغينة متاما فال يتخلى ع
القرآن الكرمي ال يذكر غضب اهللا على غرار الفيدا بل الغضب املذكور يف القرآن 
الكرمي يضم يف طياته فلسفة روحانية كما يقول اهللا تعاىل يف القرآن الكرمي عن 

، أي ما حقيقة �١نار اِهللا الْموقَدةُ * الَّتي تطَّلع علَى اَألفْئدة�كيفية العقاب: 
اجلحيم؟ اجلحيم نار توقَد على القلوب، مبعىن أن اإلنسان عندما ينشئ يف قلبه 
أفكارا فاسدة ومنافية للكمال الذي خلق اإلنسان من أجله فيموت ذلك اإلنسان 
الذي ظل غارقا يف الفساد ومل جيد غذاء وماء حلب اهللا وطاعته، كما ميوت أخريا 

                                                 
 ٨- ٧اهلمزة:  ١
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اجلائع والظامئ الذي ال جيد غذاء وال ماء ماديا. فبحسب تعليم القرآن الكرمي 
خيلق اإلنسان أسباب اهلالك لنفسه بنفسه واهللا تعاىل ال ميارس اجلرب واإلكراه 
عليه. ومثله كمثل الذي يغلق أبواب حجرته كلَّها وال جيعل نافذة لدخول 

ذًا، فإن إغالق النوافذ هو فعل الضوء، فال شك أن الظالم سيعم حجرته. إ
اإلنسان ولكن إظالم احلجرة فعل اهللا حبسب قانونه السائد يف الطبيعة. كذلك 
عندما يرتكب أحد فسادا أو سيئة يظهر اهللا تعاىل فعله حبسب قانونه الطبيعي تبعا 

عقوبة لذلك اإلنسان، ولكن مع ذلك كله ال  �لفعل اإلنسان فيصبح فعله 
وبة. فمثال لو فتح أحد نافذة غرفته اليت كان قد أغلقها من قبل يغلق باب الت

ألدخل اهللا تعاىل الضوء يف ذلك البيت فورا. إذًا، إن غضب اهللا تعاىل ال يعين 
حبسب القرآن الكرمي أنه تعاىل يحدث يف حالته تغيرا مكروها كما يحدث 

ويشعر باألمل ويغيب اإلنسانُ فيستشيط غضبا ألن اإلنسان حيزن يف حالة الغضب 
سروره، ولكن ال يغيب السرور عن اهللا تعاىل وال يصيبه أمل. بل املراد من غضبه 

أنه طاهر وقدوس، لذا ال يريد أن يسلك الناس مسلكا ينايف الطهارة مع  �
أن تزال النجاسة ائيا. فالذي يصر على عدم الطهارة  �كوم عباده. فرييد 

 بعده اهللا القدوس يفاية املطاف عن لطفه الذي هو مدار احلياة والراحة ي
والسرور. وهذه احلالة تصبح مدعاة للعذاب ملثل هذا العاصي. إن مثل ذلك 
كمثل حديقة كانت ختضر وتنضر مباء القناة، ولكن عندما نبذ أصحاب احلديقة 

  طاعةَ صاحب القناة حرم احلديقةَ من مائها وأقام سدا فجفّت احلديقة. 
فليكن واضحا يف هذا املقام أن بيان ضرورة اإلهلام ليس من نصيب قوم 
حيسبونه مقتصرا على أزمنة غابرة ألن ما هو ضروري فعال فإننا حباجة إليه 
دائما. فإذا قيل بأنه كانت هناك حاجة إىل اإلهلام يف زمن خال وليس اآلن، 
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حباجة إىل التنفس فهذا يعين أننا بأنفسنا ننكر ضرورة اإلهلام. فمثال حنن 
ملواصلة سلسلة احلياة فال ميكننا القول بأن هذه احلاجة كانت موجودة 
 باألمس وليس اليوم، وميكننا اليوم أن نعيش بالنظر إىل غرينا يتنفّس. بل اإلهلام
شيء يرينا اَهللا عيانا وقريبا ويوطِّد عالقتنا به، ويرفعنا إىل السماء جمددا كما 

  قبل. نزلنا منها من 
واآلن جيب أن يكون واضحا أن الدليل نوعان، أوال: الدليل اللّمي. واملراد 
من الدليل اللِّمي هو االطالع على املدلول بواسطة الدليل. فمثال إذا رأينا 

  الدخان صاعدا يف مكان اطلعنا بواسطته على النار.  
ني هو االنتقال من والقسم الثاين: هو الدليل اإلني. واملراد من الدليل اإل

املدلول إىل الدليل. فمثال حني جند أحدا مصابا باحلمى الشديدة نستيقن أن فيه 
مادة صفراوية قوية أدت إىل إصابته باحلمى. وسأقدم هنا األدلة من كال النوعني 

  بإذن اهللا. 
ن فأوال أقدم الدليل اللّمي إلثبات ضرورة اإلهلام، وهو أنه مما ال شك فيه أ

النظام املادي والروحاين جلسد اإلنسان خاضع لقانون واحد سائد يف الطبيعة. 
فلو تأملنا يف حاالت اإلنسان اجلسدية لتبني لنا أن احلوائج اليت ألزمها اهللا تعاىل 
جسد اإلنسان خلق لتحقيقها أسبابا أيضا. فمثال حيتاج جسد اإلنسان إىل 

ه أنواع األغذية. كذلك حيتاج إىل املاء الغالل بسبب اجلوع، فخلق اهللا تعاىل ل
اآلبار والينابيع والقنوات. كذلك كان اإلنسان  �بسبب العطش، فخلق 

له  �حباجة إىل الشمس أو الضوء من نوع آخر لالستفادة من بصره، فخلق 
الشمس يف السماء وأنواعا أخرى من الضوء يف األرض. كان اإلنسان حمتاجا 

س ولسماع صوت اآلخرين، فخلق اهللا تعاىل له اهلواء. إىل اهلواء من أجل التنف
كذلك كان اإلنسان حباجة إىل زوجه لبقاء النسل فخلق اهللا تعاىل املرأةَ للرجل 
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والرجلَ للمرأة. باختصار، كل ما ألزم اهللا جسد اإلنسان من احلوائج خلق هلا 
إلنسان مجيع األسباب كلها أيضا. فيجب التأمل يف هذا املقام أنه إذا أُعطي ا

األسباب لقضاء حوائج جسده مع كونه فانيا فإىل أي مدى ميكن أن تكون قد 
أُعطيت روحه اليت خلقت للحب واملعرفة والعبادة إىل األبد من األسباب 

اهللا وآياته املتجددة اليت  وحيلتحقيق أمانيها الطاهرة؟! فتلك األسباب هي 
توصل اإلنسان الناقص العلم إىل مرتبة اليقني التام. فكما هيأ اهللا تعاىل للجسد 
أسبابا لقضاء حوائجه كذلك أعطى الروح أيضا أسبابا لقضاء حوائجها ليتوافق 

  النظام املادي مع النظام الروحاين.
لتكميلها الروحاين إىل الذين أُعطوا حاسة روحانية حيسون أن الروح حباجة 

  غذاء وماء روحانيني يضمنان بقاء احلياة الروحانية.
؟ إا حب احلبيب احلقيقي وخوف انقطاع العالقة احلياة الروحانية ما هي

كليا وأال يبقى غريه مقابله.  �معه. واملراد من احلب أن ينجذب القلب إليه 
 ائيا خشية انقطاع العالقة واملراد من اخلوف الروحاين أن حتترق مادة الذنب

وأن ينشأ يف الروح تغير طيب. ليس يف العامل روح بشرية ال تبحث عن حياة 
روحانية. غري أن الذين هم جمرد ديدان الدنيا توشك بصريم الروحانية على 
االنقراض فيقطعون عالقتهم باهللا تعاىل وال خيافونه بل حيسبون الدنيا غايتهم 

ثل أمام أعينهم ملعان هيبة ذلك املالك احلقيقي كالربق نتيجة املتوخاة. ولكن مي
مشهد خميف مثل زلزال شديد أو مرض عضال مث يغفلون. ولكن جيدر بالتذكر 
أن جمرد القول بأن اهللا الذي هيأ أسبابا حبسب حاجات اجلسد يكون قد أعطى 

وجود الروح أيضا أسبابا تناسب حاجاا، هذا القول ليس دليال كامال على 
ألنه ميكن للمعارض أن يقول بأنه ميكن أن  -كما قال احملاضر اآلري - اإلهلام

يكون اإلنسان حباجة إىل شيء وال جيده. صحيح متاما أن هذا الدليل اللّمي ال 
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يكتمل ما مل يرافقه الدليل اإلني؛ أي ما مل يالحظ منوذج اإلهلام املتجدد. ال 
  وحتقق تلك احلاجة شيء آخر.  شك أن الشعور باحلاجة إىل شيء

لقد قرأ حماضر اآلريني يف بيان ضرورة اإلهلام بضع جمل فقط بأن اهللا كما 
يسد حوائج اإلنسان اجلسدية مثل توفريه املاء عند العطشِ وأنواع الطعام عند 

حاجته الروحانية أيضا وهي اإلهلام. ولكن هذا ليس  �اجلوع، كذلك يسد 
كامال فأرونا التطابق بني قانون الطبيعة الروحاين  دليال كامال، وإذا كان

واملادي دون أدىن تفاوت يف أحداثهما. ترون أن الطعام واملاء موجودان لسد 
حاجاتكم اجلسدية يف هذا العصر أيضا وليس أما كانا موجودين يف عصر من 
العصور الغابرة وال يوجدان اآلن. ولكن حني جيري احلديث عن الوحي 

م تشريون إىل زمن مضى عليه عشرات ماليني السنني وال تستطيعون أن واإلهلا
تثبتومها حاليا. فكيف ثبت التطابق بني نظام اهللا املادي والروحاين؟ فكروا مليا 
وال تردوا مستعجلني. ال يسعكم اإلنكار أن أسباب احلوائج اجلسدية موجودة 

ج الروحانية، بل ليس يف يف أيديكم ولكن ليس األمر كذلك بالنسبة إىل احلوائ
أيديكم إال قصص بالية وسخيفة فقط. تعلمون أن الينابيع املادية مل جتف إىل 
العصر الراهن وتشربون من مائها وتطفئون حرقة عطشكم، ومل تصبح األرض 
اليت متألون بطونكم من غالهلا مرتني يوميا غري قابلة للزراعة. ولكن أين اآلن 

اليت كانت تسقي ماء اإلهلام اإلهلي الطازج وتطفئ حرقة  تلك الينابيع الروحانية
العطش؟ مل يعد عندكم اآلن طعام روحاين لتبقى روحكم على قيد احلياة 
بأكله، وكأنكم اآلن يف فالة ال طعام فيها وال ماء. فكِّروا هل ميكن أن ميتلئ 
 بطنكم بذكر اسم الطعام فقط؟ أو هل ميكن أن تزول حرقة عطشكم بالتفكري
يف املاء فقط؟ نقبل أن زعماءكم الدينيني كانوا يأكلون الطعام الروحاين 
ويشربون املاء الروحاين ولكنكم اآلن حمرومون منهما. وإن مثلكم اآلن كمثل 
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شخص سأله أحدهم: هل أكلت خبز القمح مرةً؟ قال: مل آكله أنا ولكن كان 
  جدي يقول بأنه رأى مرة شخصا يأكله.

ماذا تستفيدون من قصص تقول بأن الذين تلقّوا الفيدات  أيها الغافلون
كانوا يتلقون اإلهلام ولكنها صارت بالنسبة لكم قصصا فقط؟ ومن محقكم 
أنكم تقدمون قصصا فقط عندما تسألون عن ضرورة اإلهلام. اعلموا أن 
القول عند طلب الدليل على اإلهلام بأن الذين تلقّوا الفيدات كانوا يتلقونه 

ليال على وجوده بل هو ادعاء آخر، إذ ال يعرف أحد هل كانوا ليس د
  يتلقون اإلهلام أم ال. 

، ما أقدمه لكم ال حيتاج فهمه إىل فطنة كبرية، بل أدينكم األحبةأيها 
بأفواهكم حبيث إن مبدأكم هو أن اإلهلام اقتصر على الفيدات األربعة فقط، وإن 
زمنه ال ميتد إىل املستقبل بل قد ولّى، لذلك تعدون أنبياء اهللا املقدسني مفترين. 

م الروحاين معرضني عن ولكنكم حتسبون اآلن أن النظام املادي يطابق النظا
  مبدئكم أنتم كما يقول املثل الفارسي، ما تعريبه: إن ذاكرة الكاذب ضعيفة. 

نقبل أن قولكم حق ألن قانون الطبيعة يقتضي التطابق. ولكن هل صحيح 
أنه كما تشعرون كل يوم حبوائج جسدية مثل اجلوع والعطش وتسد بالطعام 

وائج الروحانية أيضا باملاء والطعام الروحاين واملاء املوجود، كذلك تسد احل
  املوجود. 

ملخص الكالم أنكم ال تستطيعون أن تثبتوا اإلهلام اإلهلي قط. تعرضون علينا 
املاء والطعام لسد احلوائج اجلسدية ولكن عند احلوائج الروحانية تقدمون القصص 

متجددا. إنه  اماإهلفقط، فماذا نفعل ا؟ أما حنن فال نقدم القصص بل نريكم 
اإلهلام اإلهلي الذي أخرب بقتل ليكهرام قبل مخس سنوات. وكان إهلام اهللا الذي 

الذين كانوا حمرري اجلريدة اآلرية  - أخرب عن اآلريني الثالثة األشرار من قاديان
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بأم سيهلكون بالطاعون،  - "شبهـ جنتك" ومديريها وكانوا بذيئي اللسان
 أو ثالثة أيام من اإلنباء. ولكن ماذا نعد إهلكم الذي فماتوا بالطاعون بعد يومني

  ال يأيت إال بالقصص ككالم معسول؟! أما إلـهنا فقد أكرمين باإلهلام.
مث قال احملاضر يف تأييد الفيدا بأن اإلهلام جيب أن يكون منذ بدء اخلليقة، 

م إنزاله بعد ولكن مل يقدم دليال ملاذا جيب أن يكون منذ بداية اخلليقة؟ وملاذا حر
ذلك؟ فليكن واضحا أن ذلك ضروري، ونقر بأن اإلنسان حباجة إىل اإلهلام من 
اهللا منذ بدء اخلليقة، ولكن ال نقول بأن تلك احلاجة تظهر للعيان يف بداية 
الزمان وال تظهر بعد ذلك أبدا. بل احلق أن اإلنسان حيتاج إىل اإلهلام يف بداية 

حالة اجلهل احملض وال يدري ما اإلميان وما هي األعمال الزمان ألنه يولَد يف 
الصاحلة؟ ولكن هذا اجلهل ال يقتصر على بداية الزمان فقط بل من طبيعة 

وإن كان آباؤه وأجداده على الصراط املستقيم وكانوا مؤمنني  - اإلنسان
فإنه ينسى طريقهم بعد مدة طويلة من الزمن  - ويكسبون األعمال الصاحلة

لكا خمالفا هلم. ويف كثري من األحيان حيرف ويبدل الكتاب الذي ويسلك مس
كان القدامى ينالون اهلداية منه. وأحيانا أخرى خيطئ القادمون فيما بعد يف فهم 
معانيه كما أخطأ دارسو الفيدا ففهموا أنه يعلّم عبادة املخلوق، لذا جتد 

د كلها مليئة بعبادة اهلندوس مجيعا متورطني يف عبادة املخلوق، وترى اهلن
األوثان وعبادة الشمس والقمر واملاء وعبادة اإلنسان. بل ال يوجد يف العامل 
نوع من عبادة املخلوق مل ميارسها اهلندوس، إىل درجة أم يعبدون بعض 
األشجار أيضا. ومن اهلندوس من يعبد الثعابني، ويقوم أيضا بنوع قذر جدا من 

الرجل. وهناك هندوس مثقفون من فئة "كايستهـ" العبادة يسمى عبادة ذَكَر 
يعبدون القلم. كذلك توجد عدة أنواع من العبادة فيهم. وقد اختذ اهلندوس 
آلـهة كثرية، لعل عدد اآللـهة اليت تعبد يربو على ثالث مئة وثالثني مليون 
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إلـه. وليس عامة الناس فقط بل هناك كبار البانديتات والعلماء اهلندوس كلهم 
قريبا يعبدون املخلوق. هذه أعمال أُعطي فيها املخلوق حق اهللا. وإضافة إىل ت

ذلك يوجد يف اهلندوس متييز عنصري إىل حد كبري حبيث تنظر فئة إىل فئة 
أخرى باحتقار شديد، وال يوجد للمواساة األخوية أدىن أثر فيهم. ال يعطي 

الختالط املتبادل هندوسي هندوسيا آخر قرضا دون الربا. وفيما يتعلق با
فيحسب هندوسي هندوسيا آخر من فئة اجتماعية منحطة مثل الكلب، وال 
ميكن أن يأكل سؤرته حبال من األحوال بينما ال يرون ضريا يف أكل سؤرة 
الكالب. ويعد اهلندوس من الفئة االجتماعية الدنيا مثل احلالق والنجار 

فقد تكون حيام  ١وا الربامهةَوالصاغة وغريهم أذالء مهانني جدا. ولو واجه
يف خطر حبسب كتبهم الدينية. ولو تكلموا مقابلهم بشيء لقُطع لسام، وإذا 
حاولوا التساوي معهم قُتلوا. وقد أُعطي الربامهة حقوقا ال حتظى ا أقوام 
أخرى إىل درجة أن الربامهة وحدهم يستحقون القيام بـ "النيوك". وقد أُمر أنه 

مرأة أحد ابنا فعليه أن جيعلها تضاجع "الربمهن". وإن دراسة الفيدا إن مل تنجب ا
وتدريسه أيضا خاص بالربامهة دون غريهم. وإذا قرأه شخص من فئة أخرى 
فهناك عقوبات قاسية تفرض عليه. واحلكمة يف ذلك أن يبقى الفيدا يف أيدي 

م بل يبقوا الربامهة ليسردوا منه ما يشاءون ولئال يطلع اآلخرون على شطار
  حمتاجني إليهم.

فيتبني من هذا النموذج للفيدا كيف تحرف الكتب بعد مدة من الزمن 
وكيف يتطرق إليها الفساد. واحلق أنه حني يكون الناس بسطاء وبريئني من 
الشر يف بدء الزمان ال تكون هناك حاجة إىل الكتب املوحى ا بشدة 

ز انتشار سوء االعتقاد وسوء كاحلاجة إليها يف زمن فاسد حني يتجاو
                                                 

 فئة اجتماعية عليا من اهلندوس. (املترجم) ١
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السلوك يف الدنيا حدوده، وتترسخ يف الطبائع أنواع العيوب والشرك والظلم 
وتترسخ أنواع املعاصي واجلرائم وعبادة املخلوق يف الطبائع وتنقش يف 
الصدور وتترسخ يف القلوب، فيبغض الناس احلق والصدق إىل درجة أنْ 

اء لواعظيهم وناصحيهم ويريدون إما أن يصبح هؤالء املفسدون أعداء ألد
  يقتلوا يف هذا السبيل أو يقتلوا، ويؤذوهم ويقاوموهم بشدة. 

فالشخص الذي يأيت رسوال من اهللا يف هذا الوقت لإلصالح يواجه مصائب 
كثرية، أما الذي أتى رسوال من اهللا يف بداية العصر اقتصرت مهمته على أن 

اخلليقة تربية روحانية كما تريب األم أوالدها، ويرسخ يريب الناس يف زمن بدء 
، ألن القلوب تكون بسيطة عند بدء اخلليقة، ١تعليمه يف قلوم بكل سهولة

وأنواع الضالل اليت تصيبهم بعد أن تتراكم على القلوب كالوسخ وجتعلها 
كثوب وسخ ال تكون موجودة عندئذ بل تكون القلوب كثوب أبيض. مث تنشأ 

ع الذنوب واألعمال الطاحلة إىل درجة أنْ يوشك الناس على اهلالك بسبب أنوا
كثرة الذنوب، وتترسخ يف قلوم عادات سيئة إىل درجة أم يتخذون 
املعتقدات الفاسدة والعادات الفاسدة دينا هلم. مث يتولد يف قلوم التعصب 

                                                 
يقة لن يكون كامال، بل سيكون حيكم العقل بالقطع أن الكتاب الذي أتى يف بدء اخلل ١

كمعلّم يعلّم األوالد حروف اهلجاء. والواضح متاما أن التعليم االبتدائي مثله ال حيتاج إىل 
 مواهب عالية. أما الزمن الذي تقدمت فيه خربة اإلنسان ووقع الناس يف أخطاء عديدة متس

يف العامل بشدة ووقع احلاجة عندئذ إىل تعليم دقيق، وخاصة حني انتشرت ظلمة الضالل 
الناس يف أنواع الضالل العلمي والعملي، عندها ظهرت احلاجة إىل تعليم أعلى وأكمل وهو 
القرآن الكرمي. أما الكتاب يف الزمن االبتدائي فلم يكن حباجة إىل تقدمي تعليم أعلى ألن 

كتاب الذي الناس كانوا حينئذ بسطاء وما كان الضالل والظالم قد ترسخ فيهم بعد. أما ال
نزل حني كان الضالل قد بلغ منتهاه وجاء إلصالح الناس الذين ترسخت املعتقدات 

 الفاسدة يف قلوم وصارت األعمال القبيحة كعادة هلم فكان حريا بتقدمي تعليم أعلى. منه.
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قدات السيئة والتقاليد واحلمية لتأييد تلك الطرق الباطلة ويتعذّر عليهم ترك املعت
الفاسدة لسبب آخر أيضا هو أن العالقات القومية حتول دون ذلك وحتول 

  سالسل العالقات املتبادلة الثقيلةُ دون ترك الدين القومي.  
لكم أن تقدروا كم سيواجه من املصائب واملشاكل الرسول الذي يأيت من 

 هذا احلد. وكم سيكون اهللا يف هذا الوقت ليصلح هؤالء الناس الفاسدين إىل
ضروريا أن يرسل اهللا تعاىل رسوال يف مثل هذا الزمن الفاسد إلصالح الناس 
رمحة م! هل لنا أن نظن أن اهللا تعاىل قد أعطى الناس رمحة م كتابا موحى 
به يف زمن بدء اخلليقة حني مل تكن هذه املعتقدات الفاسدة والذنوب السيئة 

حني ملئت األرض جناسة ومل يقدر الكتاب األول موجودة يف العامل، ولكن 
على اإلصالح بل أطلت مئات املعتقدات الفاسدة برأسها نتيجة سوء فهم الناسِ 
الكتاب، وجهلت مناطق كثرية يف العامل تعليمه واختاروا أي معتقد شاءوا 
وعملوا مبا أرادوا يف حالة اجلهل هذه وسامهوا يف كل عمل طاحل، ومع ذلك مل 

زل اُهللا تعاىل أي كتاب إهلامي؟ وهل لنا أن نزعم أن اهللا تعاىل كان يف زمن ينـ
بدء اخلليقة قادرا على أن ينـزل كتابا موحى به إلقامة الناس على أوامره 
ولكن سلبت منه هذه القدرة فيما بعد يف زمن طغى فيه سيل الذنوب، ومل يعد 

ظرا إىل حالتهم الراهنة. بل احلق قادرا على أن يرسل كتابا إلصالح الناس ن �
أنه مل تكن احلاجة ملحة إىل الكتاب اإلهلامي يف العصر االبتدائي ولكن حني 
عم الفساد يف الدهر وغلب الضالل وفسد دم الروحانية نتيجة جذام سوء 

  . ستكون احلاجة ملحة إىل الكتاب اإلهلامي..االعتقاد والفواحش، عندها 
يل إن البشر يف بداية اخلليقة ما كانوا حباجة إىل ولكن كما بينت قبل قل

اإلصالح كحاجتهم إليه يف هذا العصر الذي طغى فيه طوفان سوء االعتقاد 
والفاحشة. وال سيما حني كان زمن نيل النجاة قريبا يف بداية اخلليقة حبسب 
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قول اآلريني. وبسبب قرب زمن النجاة كان الناس يذكرون التعليمات األوىل 
ر املعرفة جيدا، وما كانت القلوب قد فسدت بعد ومل تفسد حالتهم وأمو

العملية أيضا. فالقلوب الطاهرة اليت ما كان سوء االعتقاد وسوء العمل قد 
تطرق إليها إىل ذلك احلني مل تكن حباجة ملحة إىل مصلح أو كتاب موحى به. 

للناس املوجودين  حنن نؤمن بأن اهللا تعاىل قد أعطى يف بدء اخلليقة أيضا كتابا
آنذاك، ولكن ال نقبل أن ذلك الكتاب كان هو الفيدا نفسه، إذ مل يدعِ الفيدا 
أنه موجود منذ بدء اخلليقة. بل إن "رِج فيدا" مليء مبضمون أنه قد مضى قبله 
صلحاء كثريون. وقد ذُكرت يف الفيدا بكثرة أمور يتبني منها بكل وضوح أن 

كان العامل فيه مأهوال جدا بالصاحلني والطاحلني.  تاريخ الفيدا يعود إىل زمن
وكانت كل األسباب الضرورية ألهله قد جاءت إىل حيز الوجود. وال أقبل 
دليال يقدم على كون الفيدا كتابا إهلاميا إذ يقال أوال كادعاء فقط، بأن الفيدا 

ن أن يكون كتاب أُعطيه الناس يف بدء اخلليقة، مث يقال أيضا بأنه ال ميكن الظ
غري اهللا قد افترى كتابا من عنده يف الزمن االبتدائي، ألن الذي علّم اللغة يف 
ذلك الزمن هو اهللا وحده دون غريه، فقد علّم السنسكريتية الفيدية. واملعلوم أن 
تعلُّم اللغة ال يتسنى بغري التعليم. فمثال لو مل يعلَّم الطفلُ حديث الوالدة شيئا 

  لبقي أبكم.
لدليل غريب قدمه احملاضر اآلري أنه يكره الناس أوال أن يؤمنوا بغري دليل  إنه

بأن تاريخ الفيدا يعود إىل بداية الدهر مث يعده يف بيانه املذكور كتابا موحى به. 
إن مثل دليله هذا كأنْ يقول أحد أنْ آمنوا أوال دون دليل بأن على جسم 

قوية جدا مثل أجنحة العقاب مث نثبت  البانديت ديانند أجنحة مثل الطيور وهي
بعد ذلك أنه مل يكن حمتاجا إىل القطار أو غريه جلوالته اليت قام ا يف اهلند بل 
كان يطري من مدينة إىل أخرى. من املؤسف أن هؤالء الناس ال يدرون أن 
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االدعاء بال دليل مث اإلتيان بكالم هراء بناء على االدعاء نفسه وتسميته دليال 
ليس من شيمة العاقلني. فليكن معلوما أن مسؤولية إثبات أن تاريخ الفيدا يعود 

  إىل بداية الدهر تقع على اآلريني أوال، مث ميكنهم أن يقولوا شيئا آخر. 
مث القول بأنه ال ميكن تعلّم اللغة دون التعليم أيضا ال ينطبق حبسب مبدأ 
اآلريني على أناس ولدوا قريبا من الزمن األول ألم يكونون أقرب إىل زمن 
جنام، ويكونون حديثي اخلروج من دار النجاة. وألم يأتون إىل الدنيا من 

دا كليا وحيفظونه عن ظهر دار يكون الداخلون فيها ملتزمني بتعليمات الفي
غيب لذا ال ميكن الظن م أن يكونوا مثل أوالد يولَدون بعد مرور مئات 
ألوف السنني. هل يعقل أن ختور ذاكرة الذين خيرجون من دار النجاة يف زمن 
قريب وعلومهم ومعارفهم حىت تساوي الذين يأتون بعد عشرات ماليني 

  السنني؟ 
يأتون بعد زمن النجاة بعشرات ماليني السنني باختصار، نعترف بأن الذين 

ال يذكرون علوم الفيدا بسبب الغفلة الناجتة عن طول الزمن وال يذكرون 
السنسكريتية بل ينسون كل شيء، وصحيح متاما أنه إن مل يعلَّم األطفال 
الصغار اللغةَ بعد والدم يبقون بكما. ولكن هل ميكن أن يبقوا بكما أيضا 

دون  - رجوا من دار النجاة حديثا. بل من الضروري هلم أن يذكرواالذين خ
اللغة السنسكريتية اليت كانوا حيكوا فيما بينهم يف دار  -احلاجة إىل اإلهلام

النجاة، وضروري أيضا أن حيفظوا الفيدات ألم كانوا يقرأوا يف دار النجاة 
  ليل ار إذ مل يكن لديهم شغل آخر.

صلب املوضوع وأقول: صحيح متاما أن الناس قد أُعطوا واآلن أعود إىل 
كتابا إهلاميا يف زمن بدء اخلليقة أيضا ولكنه ما كان الفيدا قط، وإن عزو 

  . �الفيدات احلالية إىل اهللا تعاىل إساءة إليه 
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وإذا طرح أحد هنا سؤاال بأنه ملاذا أُعطي الناس يف بداية العصر كتابا 
واحدا فقط ولـم مل يعطَ كل قوم كتابا منفصال؟ فجوابه أن الناس  ١إهلاميا

يف بداية الدهر كانوا قلة بل كانوا أقل عددا من أن يدعوا قوما، لذا كان 
كتاب واحد كافيا هلم. مث حينما انتشر الناس يف العامل وتكون يف كل منطقة 

وم آخرين من مناطق األرض قوم منفصلون، وجهل كل قوم عن أحوال ق
جهال تاما بسبب بعد املسافات، اقتضت حكمة اهللا ومشيئته يف تلك األزمنة 
أن يرسل إىل كل قوم رسوال منفصال ويعطى كل قوم كتابا إهلاميا منفصال، 
فهكذا كان. مث حني ازداد عدد السكان يف العامل وفتحت سبل اللقاءات 

ع أناس يف بلد آخر وعلم أن املتبادلة وتيسرت ألناس يف بلد أسباب اللقاء م
الناس يقطنون يف بقعة كذا وكذا يف األرض واقتضت مشيئة اهللا أن جتعلهم 

بعد الفُرقة والتشتت، عندها أرسل اهللا  ٢أمة واحدة مرة أخرى وأن يجمعوا

                                                 
ليكن معلوما أن كلمة اإلهلام أو الكتاب اإلهلامي الذي أوردته مرارا يف هذا الكتاب  ١

أخرى قد كتبتها لتسهيل الفهم فقط، وإال ليس معىن اإلهلام إال ما يلقى يف ويف كتب 
القلب، سواء أكان سيئا أم جيدا. وليس ضروريا أيضا أن يكون مبنيا على كلمات 
اهللا تعاىل. أما ما أقصده من اإلهلام هنا فهو الوحي اإلهلي. واملراد من الوحي هو كالم 

مات. وأتباع آريا مساج جيهلون هذا الوحي متاما. اهللا الذي ينـزل على أحد بالكل
 منه.

إن ذكر جعل الناس أمة واحدة موجود يف القرآن الكرمي يف سورة الكهف حيث يقول  ٢
 �وتركْنا بعضهم يومئذ يموج في بعضٍ ونفخ في الصورِ فَجمعناهم جمعا�اهللا تعاىل: 
نعطي كل قوم يف الزمن األخري حرية ليعرضوا حماسن دينهم على ) أي س١٠٠(الكهف: 

أمم أخرى ويهامجوا معتقدات دينية لقوم آخرين وتعليمهم. وسيظل احلال على هذا 
املنوال إىل مدة من الزمن مث ينفَخ يف الصور. عندها جنعل األمم كلها أمة واحدة 

 وسنجمعهم على دين واحد. منه.
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تعاىل كتابا واحدا جلميع البالد وأمر فيه أنه كلما وصل هذا الكتاب إىل بالد 
زمان جيب على أهلها أن يقبلوه ويؤمنوا به، وذلك خمتلفة يف زمن من األ

  الكتاب هو: 
áíŠØÛa@æeŠÔÛa@ @

الذي جاء لتوطيد العالقة املتبادلة بني البالد كلها. كل الكتب قبل القرآن 
الكرمي كانت خاصة بقوم أي كانت تأيت لقوم معني فقط. فكان أهل الشام 

ما حبد ذام، والرسل الذين والفُرس واهلنود والصينيون واملصريون والروم أقوا
جاءوا إليهم كانت دائرم حمدودة على قومهم فقط دون أن تكون هلم أدىن 
عالقة مع أمم أخرى. مث جاء القرآن الكرمي بعدهم مجيعا ككتاب عاملي وليس 
خاصا بقوم دون قوم، بل جاء لألقوام كلها. كذلك جاء القرآن الكرمي ألمة 

حدا رويدا رويدا. فقد تيسرت للزمن الراهن كانت تنوي أن تصبح قوما وا
أسباب اخنراط األمم املختلفة يف سلك الوحدة شيئا فشيئا. لقد سهلت اللقاءات 
املتبادلة اليت هي األصل تكوين أمة واحدة حىت أنه ميكن قطع مسافة كانت 
تستغرق السنوات يف بضعة أيام. وقد اخترعت وسائل املواصالت حىت أن اخلرب 

ن من املتعذر أن يصل من بلد بعيد يف عام كامل ميكن وصوله اآلن يف الذي كا
ساعة واحدة. لقد حدث يف العصر انقالب عظيم، وقد اجتهت أمواج حبر 
احلضارة إىل جهة حبيث يبدو صراحة أن اهللا تعاىل يريد أن جيعل األمم املنتشرة 

لسنني. وهذا اخلرب واحدة، وجيمع بني املتفرقني منذ آالف ا أمةًيف العامل كله 
مذكور يف القرآن الكرمي. والقرآن الكرمي وحده ادعى بكل وضوح أنه جاء 

. �١قُلْ يا أَيها الناس إِني رسولُ اِهللا إِلَيكُم جميعا�: �لألمم كلها كما يقول 
                                                 

 ١٥٩األعراف:  ١
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ليكُونَ للْعالَمني �، ويقول: �١وما أَرسلْناك إِال رحمةً للْعالَمني�مث يقول: 
. ولكننا نقول بكل قوة وشدة بأنه ما من كتاب موحى به ادعى ذلك �٢نذيرا

قبل القرآن الكرمي، بل جعل كل واحد منها رسالته حمدودة على قومه فقط إىل 
"لَم أُرسلْ إِالَّ إِلَى خراف بيت درجة أن النيب الذي اختذه النصارى إلـها قال: 

إِس"الَّةيلَ الضائعاء القرآن الكرمي روقد شهدت أحداث الزمان أيضا أن اد .
الدعوةَ العامة يف حمله متاما، ألن باب الدعوة العامة كان قد فُتح يف زمن النيب 

كتب  �قُلْ يا أَيها الناس إِني رسولُ اِهللا إِلَيكُم جميعا�. فبعد نزول اآلية: �
ده رسائل إىل كبار ملوك العامل لدعوم إىل اإلسالم. بينما مل يكتب بي �النيب 

أي نيب آخر رسالة إىل ملك قومٍ آخرين قط يدعوهم إىل دينه ألم ما كانوا 
 �مأمورين بتبليغ الدعوة إىل أقوام أخرى. بل الدعوة العامة بدأت بيد النيب 

  وبيده. فقط، مث بلغت ذروة كماهلا يف زمن املسيح املوعود 
إن بذرة التوحيد اليت بذرها القرآن الكرمي يف بالد العرب والفُرس ومصر 
والشام واهلند والصني وأفغانستان وكشمري وغريها من البالد، واستأصل الوثنية 
وأنواع عبادة املخلوق األخرى من جذورها من معظم البالد، فهذا عمل ال 

ذلك إىل الفيدا يثبت أنه مل يقدر  نظري له يف أي عصر. ولكن عندما ننظر بإزاء
حىت على إصالح اهلند، ويثبت ضعفه إىل أقصى الدرجات من حيث عدم تركه 

ال على عصرنا  –تأثريا طيبا يف الناس حىت يف هذا البلد. ويبدو بإلقاء النظر 
أن التوحيد مل ينتشر فيه بواسطة  -احلايل فقط بل على تاريخ هذا البلد الطويل 

بل إن ضرره، بدال من نفعه، ظل يهلك مجيع اآلريني تقريبا. وعندما الفيدا قط 
 نفحص معتقدات أتباع الفيدا وأعماهلم نضطر إىل القول بكل أمل وأسف إن

                                                 
 ١٠٨األنبياء:  ١
 ٢الفرقان:  ٢
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. من يستطيع أن ينكر أن ما يوجد يف هذا البلد من فرق الفيدا كتاب مضلّ
هب السيئة اهلندوس اليت تعبد املخلوق، أو ما راج يف هذا البلد من املذا

والنجسة مثل "شاكت مت" وغريه، قد وجد بسبب الفيدا وحده. لو كان 
الفيدا قادرا على أن يبني بصورة واضحة أال تعبدوا الشمس والقمر واملاء والنار 
وغريها وال تتخذوا الفواحش والزنا مذهبا لكم ملا انصرف قوم اآلريني كلهم 

حشة فيهم إىل هذا احلد. بل احلق أن إىل عبادة هذه األشياء، وملا انتشرت الفا
الفيدا قد فتح بواسطة "النيوك" جماال إلنشاء العالقات مع النساء احملرمات بدل 
منعه منها، ورغّب يف عبادة الشمس وغريها ومدح األجرام السماوية والعناصر 
وأثىن عليها بكثرة حاسبا إياها آلـهة. فبذلك كان يف هذا البلد عشرات 

س من عبدة النار املتصاعدة من الرباكني وعبدة "الغانج" وعبدة ماليني النا
الشمس. وإذا قلتم بأن عشرات املاليني من بني هؤالء مبن فيهم آالف 
البانديتات والعلماء الكبار أيضا ال يفهمون معىن الفيدا جيدا لقلت: لو قبلنا 

احلالة من اعتبار هذا العذر أيضا لثبت منه أيضا خطأ الفيدا، ألنه ال بد يف هذا 
عباراته غري فصيحة ومبهمة ومشتبها فيها ومعضلة، لذلك مل يفهمها عشرات 
ماليني البانديتات يف اهلند، وخال عشرات املاليني من الناس ظانني أن الفيدا 
يعلّم عبادة املخلوق. وملا أخطأ معظمهم يف فهمه، فكيف يعقل أن فئة صغرية 

  لهم كمثقال ذرة أيضا، سلموا من اخلطأ؟ من اآلريني، الذين ليسوا مقاب
قولوا صدقا وأمانة، هل مكتوب يف أي مكان يف الفيدا أال تعبدوا الشمس 
والقمر واهلواء والنار واملاء وغريها؟ وأال تتخذوا أحدا إلـها من دون اهللا 
الذي هو غيب الغيب ووراء الوراء، وأن األشياء اليت تروا يف السماء أو 

ت آلـهتكم بل إمنا اإلله هو الذي خلقها؟ إذا كان ذلك مكتوبا األرض ليس
فيه فأَرونيه من فضلكم. أما القرآن الكرمي فكله مليء بتعليم أال تعبدوا أحدا 
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إال اهللا. بل الشهادة: "ال إله إال اهللا" تعين أنه ال معبود لكم سوى اهللا. ويقول 
وال للْقَمرِ واسجدوا ِهللا الَّذي ال تسجدوا للشمسِ �القرآن الكرمي أيضا: 

نلَقَهجدت يف الفيدا عبارة تعطي معىن مثل هذه اآلية ملا هلك �١خلو و .
عشرات املاليني من الناس نتيجة عبادة املخلوق. وكل ما قام به "ديانند" من 
التكلفات يف تأييد الفيدا كلها سخيفة وواهية. واحلق أن "ديانند" مل يوجه 
اآلريني إىل الفيدا احلقيقي بل قدم فيدا جديدا من عنده نظرا إىل مقتضى 
الوقت. وألن عشرات ماليني اهلندوس تربأوا من الفيدا ودخلوا اإلسالم لذا 
أراد "ديانند" أن يدلل على التوحيد يف الفيدا بغري حق ولكنه مات خائبا يف 

و أن ترسل إىل قوم آخرين إثبات ذلك. الطريق األسهل الختبار حالة الفيدا ه
ترمجته احلرفية دون إضافة أية مجلة شارحة هلا، مث ليسألوا: هل يثبت من 

  عبارات الفيدا التوحيد أم عبادة املخلوق؟
أعود إىل صلب املوضوع وأقول بأن بياين هذا يتلخص يف أن القول بأن 

لك أي كتاب، الناس أُعطوا كتابا إهلاميا يف بداية اخلليقة ومل ينـزل بعد ذ
خيالف احلقائق الثابتة واملتحققة وكذلك ينايف العقل، ألن اإلنسان يستطيع أن 
يفهم نظرا إىل قانون اهللا املادي السائد يف الطبيعة أن الناس حيتاجون دائما إىل 
تربية اهللا يف كل عصر حبسب حالتهم السائدة آنذاك، ألنه إذ أُحدث يف احلالة 

يف الزمن املاضي فال بد أن تكون تربية اهللا تعاىل وِفق السائدة تغيري مل يكن 
ذلك التغير. فكروا مثال كم من تغيرات حتدث منذ والدة الطفل إىل بلوغه 
مرحلة الشباب من حيث غذائه ولباسه! مث حني ينحرف جسد اإلنسان عن 
 ه اختاذَ خططجادة الصحة ويصاب بأنواع األمراض، فكم تقتضي مواسات
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وإجراءات خاصة يف تلك املرحلة. واحلال نفسه ينطبق على حالة جديدة 
اإلنسان الروحانية. فكما ال يستطيع اإلنسان أن يعيش على الطعام الذي أكله 
يف وقت مضى بل حيتاج إىل طعام جديد كلما شعر باجلوع، كذلك حيتاج إىل 

اهللا تعاىل  إهلام ووحي جديد وقت الضرورة دائما لتكتمل به املعرفة. من أمساء
"امللهِم" و"منـزل الوحي" أيضا، وصفاته ال تتعطّل وال تبطل، بل كما أن اهللا 
تعاىل رزاق دائما من حيث التربية اجلسدية كذلك رزقُه الروحاين أيضا ال 
ينقطع أبدا من حيث التربية الروحانية. واملعلوم أنه كما كانت الغالل تنبت من 

وكان املطر ينـزل من السماء، مل حيدث أي  األرض كغذاء آلبائنا من قبل،
خلل يف نواميسه السائدة يف الطبيعة يف زمننا الراهن أيضا بل ال تزال األرض 
موجودة لتنبت الغالل لنا بشرط أال نتكاسل أو نتهاون يف السعي واجلهد. 
كذلك ينـزل املاء أيضا يف مواعيده احملددة حتما، ولكن إن مل نستفد منه فهو 

آخر. فما دام قانون اهللا املادي السائد يف الطبيعة ال يزال موجودا لنا أيضا  أمر
كما كان من قبل فكيف إذًا تغير قانونه الروحاين يف هذا العصر؟ كال، مل يتغري 
قط. والذين يقولون بأنه قد ختم على وحي اهللا مستقبال خمطئون جدا. غري أن 

والنواهي ال تنـزل عبثا بل تنـزل شريعة اهللا أحكام اهللا تعاىل املتعلقة باألوامر 
اجلديدة عند الضرورة. أي تنـزل شريعة جديدة يف زمن يتقدم فيه الناس كثريا 
يف سوء االعتقاد وسوء األعمال مقارنة مع زمن سبقه، وال تكفيهم التعاليم 
املوجودة يف الكتاب السابق. ولكن من الثابت املتحقق أن القرآن الكرمي أدى 

الْيوم أَكْملْت لَكُم �ق إكمال الدين على أحسن وجه كما يقول بنفسه: ح
. إذًا، ال يوجد �١دينكُم وأَتممت علَيكُم نِعمتي ورضيت لَكُم الْإِسلَام دينا
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لكتاب بعد القرآن الكرمي موطئ قدم، ألنه قد بين كل ما كان البشر حباجة 
م يبق مفتوحا إال باب املكاملات اإلهلية فقط. وهذا الباب أيضا إليه. أما اآلن فل

ليس مفتوحا تلقائيا بل املكاملات الصادقة والطاهرة املنصبغة بصبغة النصرة 
اإلهلية بكل صراحة ووضوح وتشمل أمورا غيبية كثرية تنال بعد تزكية النفس 

  فقط.  �وباتباع القرآن الكرمي واتباع النيب 
له بيان نكتة هنا، وهي أن اهللا تعاىل قد قسم عصر البشرية إىل ليس يف غري حم

  أربع حاالت وأزمنة خمتلفة منذ بدء اخلليقة إىل النهاية. 
) أوال ذَكر احلالة والزمن حني كان اإلنسان موجودا يف الدنيا مع عائلته ١(

  الصغرية العدد جدا، وكانوا حائزين على الوحدة القومية والدينية.
ثانيا، ذكر احلالة والزمن حني تالشت الوحدة وحلّت حملها الفُرقة ) ٢(

والتشتت، وانقسم نسل اإلنسان إىل أقوام ومذاهب خمتلفة وانتشروا يف العامل 
كله وسكنوا يف أرجاء املعمورة النائية إىل درجة أم مل يعودوا يعرفون عن 

نشأت من دين واحد بعضهم بعضا شيئا، وحتول قوم واحد إىل آالف األقوام و
  آالف األديان.

) ثالثا، ذكر احلالة والزمن حني بدأت األقوام تتعارف إىل حد ما ٣(
وفتحت سبل اللقاءات املتبادلة بعد حتمل عناء السفر الكثري، ونشأت 
العالقات املتبادلة بني األمم املختلفة وبدأ قوم باختيار دين قوم آخر ولكن 

  على نطاق ضيق جدا.
) رابعا، قال على سبيل النبوءة بأنه سيأيت زمن تتيسر فيه وسائل السفر ٤(

بسهولة ولن تبقى حاجة إىل ركوب القالص ويكون السفر مرحيا وسهال جدا، 
وستخترع مطية جديدة توصل أقصى العامل بأقصاه وجتمع بني الناس من بالد 
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وإِذَا النفُوس �و �شار عطِّلَتوإِذَا الْع�خمتلفة، وتوجد تلك النبوءة يف اآليتني: 
تجوعطَّل النوق. �١زأي سيأيت زمان حني ت  

ليكن معلوما أن مدار التجارة والسفر يف بالد العرب هو على اجلمال فقط 
لذا فقد ذكرت اجلمال فقط. كل شخص يعلم أن املطية املستخدمة إليصال 

ي القالص فقط. فهنا ينبئ اهللا عام ه ١٣٠٠احلجاج من مكة إىل املدينة منذ 
تعاىل بأن الزمن قريب حني تعطَّل تلك املطية وحتل حملها مطية جديدة تكون 
مرحية وسريعة. وهذا يتبني من أن البدل الذي يختار يكون أفضل من الـمبدل 

  منه. 
                                                 

إن زمن قرب القيامة وزمن املسيح املوعود زمن تترك فيه  حاشية:. ٨و  ٥التكوير:  ١
القالص. واآلية املذكورة تصدق حديث مسلم الذي جاء فيه: "ولتتركن القالص فال 
يسعى عليها". أي ستترك القالص يف زمن املسيح املوعود ولن يركبها أحد. هذه إشارة 

لى تترك املطية األدىن. أما اآلية الثانية إىل اختراع القطار، ألنه حينما تتيسر املطية األع
فكأا نتيجة اآلية األوىل ومعناها أنه سيجمع بني الناس يف ذلك الزمن، وستتالشى التفرقة 
الظاهرية بينهم. وملا قيل يف صحيح مسلم بصراحة تامة بأن زمن ترك القالص هو زمن 

اليت تعطي معىن احلديث  �الْعشار عطِّلَتوإِذَا �املسيح املوعود لذا فإن اآلية القرآنية: 
"تترك القالص" نفسه تدل بالبداهة على أن القطار سيخترع يف زمن املسيح املوعود. 

معىن أن ذلك الزمن هو زمن املسيح  �وإِذَا الْعشار عطِّلَت�لذلك استنبطت من اآلية 
ال بأس ا على اختراع القطار  املوعود ألن احلديث يشرح اآلية. وألنه قد مضت فترة

وهو عالمة من عالمات املسيح املوعود لذا ال بد للمؤمن من اإلميان بأن املسيح املوعود 
قد ظهر. وملا كشف حادث معىن اآلية املذكورة واحلديث املذكور فإن عدم قبول املعىن 

ة واملدينة وتترك البين إلحلاد صريح وعدم إميان. فكّروا أنه حني سينطلق القطار بني مك
القالص ألن يكون ذلك اليوم مصداقا هلذه اآلية واحلديث؟ سيكون مصداقهما حتما. 
وستهتف القلوب كلها أن نبوءة متهيد الطريق بني مكة واملدينة قد حتققت اليوم بكل 
جالء. وا أسفا على هؤالء املسلمني باالسم فقط الذين بسبب بغضهم يل فقط ال يريدون 

 ! منه.�نبوءة النيب  أن تتحقق
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واآلية الثانية تعين أن الزمن قريب حني يجمع بني الناس املتفرقني وتسهل 
ت وتكثر لقاءام املتبادلة وكأن الناس من بالد خمتلفة سكان بلد واحد. اللقاءا

فقد حتققت هذه النبوءة يف زمننا هذا الذي حدث فيه انقالب على مستوى 
عاملي وكأن الدنيا قد تغريت متاما ألنه قد رفعت بوجود السفن والقطار مجيع 

من الناس من الشرق إىل العراقيل اليت كانت حائلة كاجلبال، فيسافر عدد كبري 
الغرب ومن الغرب إىل بالد الشرق. وإىل جانب هذه النبوءة هناك نبوءة أخرى 
يف القرآن الكرمي تدل على اجتماع روحاين بعد اجتماع مادي، وهي: 

� ماهنعمورِ فَجي الصف خفنضٍ وعي بف وجمي ذئموي مهضعا بكْنرتو
أي يف الزمن األخري الذي هو زمن يأجوج ومأجوج خيوض الناس  ،��١جمعا

                                                 
  .١٠٠الكهف:  ١
: هذه اآلية وردت يف سورة الكهف يف ذكر يأجوج ومأجوج. ويتبني ذلك حاشية�

بكل صراحة من كتب سابقة نزلت على أنبياء بين إسرائيل، بل قيل بذكر االسم أيضا 
بأن املراد من يأجوج ومأجوج هم األقوام املسيحية األوروبية. وهذا البيان مذكور يف 

دا. أما القول بأن تلك الكتب حمرفة لذا ال تلك الكتب بصراحة جبيث ال ميكن إنكاره أب
ميكن الثقة ببياا، فلن يقوله إال من جيهل القرآن الكرمي، ألن اهللا جلّ شأنه يقول يف 

) أي ٤٤(النحل:  �فَاسأَلُوا أَهلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنتم لَا تعلَمونَ�القرآن الكرمي للمؤمنني: 
تم ال تعلمون. فإذا كانت شهادة الكتب السابقة اسألوا أهل الكتاب كذا وكذا إن كن

غري صحيحة يف كل شيء ملا قال اهللا تعاىل للمؤمنني أن اسألوا أهل الكتاب إن كنتم ال 
تعلمون. وإذا كانت االستفادة من كتب األنبياء حراما بتاتا لكان غري جائز كذلك يف 

 �ستدالل. بينما ظل الصحابة على سبيل اال �تلك احلالة أن تقدم نبوءاا حبق النيب 
والتابعون بعدهم يقدمون هذه النبوءات حجةً. بل احلق أن بيانات الكتب السابقة 

 تنقسم على ثالثة أقسام: 
) األمور الواجبة التصديق، مثل وحدانية اهللا وذكر املالئكة والبيان عن وجود اجلنة ١(

  والنار، ولو أنكرناها لضاع اإلميان.
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  بلة للرفض مثل اليت تعارض القرآن الكرمي.) األمور القا٢(
) األمور اليت ليست مذكورة يف القرآن الكرمي مفصال ولكنها ال تعارضه بل إذا تأمل ٣(

فيها اإلنسان لوجدها مطابقة له متاما مثل قوم يأجوج ومأجوج الذي ذُكر إمجاال يف 
 الزمن األخري كما القرآن الكرمي، بل ذُكر أيضا بأم سيسيطرون على األرض كلها يف

). أما الظن أن يأجوج ومأجوج ٩٧(األنبياء:  �وهم من كُلِّ حدبٍ ينِسلُونَ�: �يقول 
ليسوا من بين آدم بل هم خلق آخر فليس إال جهال ألن القرآن الكرمي ذكر املخلوقات 

على نوعني  -الذين يستخدمون العقل والفهم ويستحقون الثواب أو العذاب -العاقلة
  فقط: 

ت فئة الناس بـ "معشر ) اجلنة. لقد مسي٢. (�) البشر، الذين هم أوالد آدم ١(
اإلنس" ومسيت فئة اجلنة بـ "معشر اجلن". فإذا كان يأجوج ومأجوج الذين وعدوا 
بالعذاب يف زمن املسيح املوعود يدخلون يف معشر اإلنس مبعىن أم أناس فالقول بأم 

بون خلق غريب وبأن آذام طويلة إىل هذه الدرجة وأيديهم طويلة إىل درجة كذا وسينج
بكثرة إمنا هو فعل الذين عقلهم سطحي حبت ومثل الصغار. وإذا ثبت يف هذا املوضوع 
حديث صحيح فسيكون على سبيل االستعارة فقط. كما نرى أن آذان األقوام األوروبية 
طويلة دون شك مبعىن أن األخبار من مناطق بعيدة تتناهى إىل آذام بواسطة الربقيات. 

طويلة من حيث التمرس يف احلروب الربية والبحرية  اديتعاىل أيكذلك قد أعطاهم اهللا 
لدرجة ال يدان ألحد بقتاهلم. والتوالد والتناسل عندهم أكثر من األمم اآلسيوية بكثري. 
فلما أثبتت األحداث احلالية أن هذا هو معىن هذه األحاديث، والعقل ال يقبل فقط هذا 

ارهم خلقا غريبا يفوق اإلنسان، وغري معقول متاما املعىن بل يتمتع به فما احلاجة إىل اعتب
ومناف لقانون الطبيعة اجلاري للناس منذ القدم؟ وإن قلتم إن يأجوج ومأجوج من اجلنة 
وليسوا أناسا، فهذا حمق أكرب ألنه إذا كانوا من اجلنة، فكيف كان ممكنا أن يعرقلهم 

فَأَتبعه �السماء كما يتبني من اآلية:  جدار بناه اإلسكندر؟ ما دامت اجلنة يصلون إىل
بثَاق ابهأفلم يكونوا قادرين على التسلق على جدار اإلسكندر؟ ١١(الصافات:  �ش (

وإن قلتم بأم نوع من السباع اليت ال تعقل، قلت: ملاذا إذًا وعد يف القرآن واألحاديث 
ب فقط؟ كذلك إن خوضهم بإنزال العذاب عليهم، ألن العذاب ينـزل نتيجة الذنو

احلروب وغلبتهم على اجلميع وإطالق السهام إىل السماء يف اية املطاف يدل بوضوح 
  على أم ذوو العقول بل يفوقون اجلميع من حيث العقل الدنيوي. 
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يوجد يف األحاديث تناقض ظاهري إذ جاء فيها من ناحية أن يأجوج ومأجوج 
سيح املوعود، وقيل من ناحية أخرى بأن األمة ينتشرون يف األرض يف زمن بعثة امل

املسيحية تكون حينها غالبة يف العامل كله كما يفهم من احلديث: "يكسر الصليب" 
أيضا أن األمة الصليبية ستكون يف ارتقاء وازدهار يف ذلك الزمن. كذلك يفهم من 

ذلك الزمن حديث آخر أن الرومان، أي املسيحيني، سيكونون األكثر عددا وقوة يف 
يف القرآن  �كانت مسيحية كما يقول اهللا  �ألن السلطنة الرومية يف زمن النيب 

(الروم:  �غُلبت الروم * في أَدنى اَألرضِ وهم من بعد غَلَبِهِم سيغلبونَ�الكرمي: 
) واملراد من الروم هنا أيضا هي السلطنة املسيحية. مث يتبني من بعض األحاديث ٤- ٣

أن الدجال سيكون غالبا يف األرض كلها يف زمن املسيح املوعود وسيحيط باألرض 
  كلها إال مكة املعظمة. 

ى األرض فليخربين اآلن أحد من املشايخ كيف ميكن إزالة هذا التناقض؟ فإذا غلب الدجال عل
كلها أين ستكون السلطنة املسيحية؟ وكذلك أين سيكون يأجوج ومأجوج الذين خيرب القرآن 
الكرمي بعموم سلطنتهم؟ فهذه هي األخطاء الواقع فيها مكفّرونا ومكذّبونا هؤالء. توحي 
األحداث الواقعة بأن هاتني الصفتني أي صفة يأجوج ومأجوج وصفة الدجال موجودتان يف 

وروبية ألن تعريف يأجوج ومأجوج املذكور يف األحاديث هو أنه ال يدان ألحد األمم األ
بقتاهلما، واملسيح املوعود أيضا سيلجأ إىل الدعاء فقط. وهذه الصفة توجد يف احلكومات 

وهم من كُلِّ حدبٍ �األوروبية بكل وضوح، ويصدقها القرآن الكرمي أيضا كما يقول: 
) أما الدجال فقد ورد يف األحاديث أنه سيستخدم الدجل وينشر الفتنة ٩٧ء: (األنبيا �ينِسلُونَ

الدينية يف الدنيا. وهذه الصفة مذكورة يف القرآن الكرمي كصفة القساوسة املسيحيني كما 
  ).٤٧(النساء:  �يحرفُونَ الْكَلم عن مواضعه�يقول تعاىل: 

ثة واحد يف احلقيقة، لذلك علِّمنا يف سورة الفاحتة يتبني من هذا البيان كله أن هؤالء الثال
لألبد دعاء أن نستعيذ باهللا من فتنة املسيحيني، ومل يقل اهللا تعاىل أن استعيذوا من الدجال. 

بترك  - فلو كان الدجال غريهم وكانت فتنته أكرب من فتنة القساوسة ملا علِّم يف كالم اهللا
امة دعاء أن استعيذوا من فتنة املسيحيني، وملا قيل أيضا إىل يوم القي - الفتنة الكربى جانبا

بأن الفتنة املسيحية خطرية جدا تكاد السماوات يتفطرن منها وختر اجلبال هدا، بل لقيل 
بأن فتنة الدجال هي اليت تكاد السماوات يتفطرن منها. اإلنذار عن فتنة صغرية وغض 

  النظر عن فتنة كربى غري معقول كليا. منه.
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يف خصومات وحروب دينية، ويهاجم قوم قوما آخرين هجمات دينية كما يقع 
موج البحر على موج آخر. وستنشب حروب أخرى أيضا، وبذلك ستنتشر يف 
العامل فُرقة عظيمة وحيدث يف الناس تفرقةٌ وبغض وضغينة كبرية. وعندما تبلغ 
هذه األمور ذروا سينفخ اهللا يف صوره من السماء، أي سيبلّغ بواسطة املسيح 
املوعود الذي هو صوره صوتا إىل الدنيا جيتمع بسماعه ذوو الفطرة السليمة 
على دين واحد وتتالشى الفُرقة وتصبح أمم العامل املختلفةُ أمة واحدة. وقال يف 

أي الذين ال يلبون دعوة ، �١مئذ للْكَافرِين عرضاوعرضنا جهنم يو�آية أخرى: 
املسيح املوعود نعرض عليهم جهنم أي ننـزل عليهم أنواع عذابات تكون 

الَّذين كَانت أَعينهم في غطَاٍء عن ذكْرِي وكَانوا لَا �منوذجا جلهنم. مث قال: 
. أي ستكون أعني هؤالء الناس يف غطاء عن دعوة املسيح �٢يستطيعونَ سمعا

  املوعود وتبليغه ولن يسمعوا كالمه ويكتئبون منه بشدة، فسينـزل العذاب. 
املراد من لفظ الصور هنا هو املسيح املوعود، ألن أنبياء اهللا هم صوره فينفح 

قة أيضا إذ عد اهللا تعاىل صوته يف قلوم. لقد ورد التعبري نفسه يف الكتب الساب
أنبياء اهللا صوره، مبعىن أنه كما ينفخ النافخ يف الصور صوته كذلك ينفخ اهللا 
صوته يف قلوب األنبياء. ويتبني من قرينة يأجوج ومأجوج بالقطع أن ذلك 
الصور هو املسيح املوعود ألنه ثابت من األحاديث الصحيحة أن املبعوث يف 

  ود فقط. زمن يأجوج ومأجوج هو املسيح املوع
فملخص الكالم أنه ما دام ثابتا من التوراة من ناحية أن الفرق املسيحية من 
أوروبا هي يأجوج ومأجوج، ومن ناحية ثانية حدد القرآن الكرمي ليأجوج 
ومأجوج عالمات تنطبق على السلطنات األوروبية فقط كما ورد أم من كل 
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روج الدنيوي من كل نوع. حدب ينسلون، أي يغلبون كل القوى، وسينالون الع
وقيل أيضا يف األحاديث بأنه لن تكون ألية سلطنة يدان بقتاهلما، وبذلك قد 
تقرر بصورة قاطعة أن هذه األقوام هي يأجوج ومأجوج، وإنكار ذلك ليس إال 
تعنت حمض ومعارضة قول اهللا تعاىل. ال يسع أحدا اإلنكار أن هذه األقوام هي 

مجيع األقوام يف قوا الدنيوية، إذ  � تعاىل وقول النيب اليت فاقت حبسب قول اهللا
ال نظري هلا يف الدنيا من حيث عدة القتال واحلرب وعتادها ومكائدها وسياسة 
البالد. إن أدوات هؤالء الناس واكتشافام، سواء يف جمال احلروب أو يف أسباب 

نسان التمدنية انقالبا راحة الدنيا قد غيرت خارطة العامل، وأحدثت يف حالة اإل
حميرا. وقد أبدت تلك األمم يف أمور سياسة البالد وتدبريها علو كعبها يف احلرب 
والِسلم إىل درجة ال نظري هلا يف أي زمن منذ بدء اخلليقة. احلادث الذي حدث 
بعد مئات السنني من نبوءة نيب اهللا العظيم حبسب عالمات حددت يف تلك 

حادث ظهور القوى األوربية فقط. إن عدم قبول معىن يأجوج  النبوءة إمنا هو
ومأجوج الذي كشفه اهللا تعاىل، وأم القوم الذين جعل احلادثُ احلايل مصداقا 
لتلك العالمات، مبنـزلة إنكار احلق املبني. صحيح أنه عندما يصر اإلنسان على 

ي يبحث عن احلق اإلنكار ال يسع أحدا أن يكم فمه، ولكن املنصف العادل الذ
سيشهد عن قناعة تامة وانشراح الصدر بعد االطالع على تلك األمور كافة أن 

  هذه األمم هي يأجوج ومأجوج دون أدىن شك.
فلما ثبت أن هذه األمم هي يأجوج ومأجوج فقد حتقق تلقائيا أن املسيح 
املوعود سيظهر يف عصر يأجوج ومأجوج كما يقول القرآن الكرمي بعد ذكر 

. أي ستحدث يف الناس �١ونفخ في الصورِ فَجمعناهم جمعا�تهم وقوم: غلب
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فُرقة وتشتت كبري يف زمن يأجوج ومأجوج، وسيصول دين على دين آخر 
 ه املهيبوقوم على قوم آخرين، عندها سريسل اهللا تعاىل إلزالة تلك الفُرقة صوت

ت مساوية فقط وذلك بواسطة مرسل إىل الناس دون تدخل أيدي البشر بل بآيا
منه يكون يف حكم الصور. وسيكون يف هذا الصوت جذب قوي وبذلك 

  سيجمع اهللا تعاىل الناس املتفرقني على دين واحد. 
تعلن األحاديث الصحيحة بكلمات صرحية وواضحة أن زمن يأجوج 
ومأجوج هو زمن املسيح املوعود، كما ورد أنه عندما يغلب قوم يأجوج 

مأجوج على مجيع األمم بقوم وقدرم ولن يقدر أحد على مواجهتهم، و
عندها يؤمر املسيح املوعود أن حيرز مجاعته إىل جبل الطور، أي يواجههم 
باآليات السماوية ويستعني بعجائب اهللا القوية واملهيبة، كمثل اآليات اليت 

ما يتبني من اآلية: أُظهرت جببل الطور ختويفا لقوم بين إسرائيل املتمردين ك
�الطُّور قَكُما فَونفَعرأي قد حدثت يف جبل الطور زالزل قوية كآية،  �١و

وزلزل اُهللا تعاىل اجلبلَ على رؤوس اليهود وكأنه واقع عليهم يف احلال. فخافوا 
كثريا نظرا إىل هذه اآلية املهيبة. وهذا ما سيحدث بالتحديد يف زمن املسيح 

  املوعود أيضا. 
األزمنة األربعة املختلفة اليت بينتها يثبت منها أيضا جميء املسيح املوعود يف 
زمن يأجوج ومأجوج الذي هو الزمن األخري، ألنه ملا كان الناس يف الزمن 
األول قلة يف الدنيا وكان هناك قوم واحد بل أقل من قوم أيضا، ومل يكن 

ائع الناس بسيطة ونقية، للشرك والكفر وأنواع املعاصي أدىن أثر وكانت طب
وبريئة من األهواء النفسانية، أرسل اهللا تعاىل نبيا يف ذلك العصر ليدلل على أنه 
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كما نشأ قوم من شخص واحد كذلك إن إلـههم أيضا واحد، وهو مالكهم 
ورم وإهلهم. هو الذي خلقهم ليهبهم معرفته، وينعم عليهم ويكرمهم نتيجة 

مرضاته ويهبهم السعادة األبدية. وكذلك عندما  عبادم، وأن يهديهم سبيل
تكونت أمم كثرية من أمة واحدة وانتشروا يف بالد خمتلفة منفصلني عن بعضهم 
ونشأت فيهم نزعة سيئة الرتكاب الذنب والشرك، وإن مل تصل ذروا بعد، 
أرسل اهللا تعاىل إىل كل بلد رسال إلصالح كل قوم ليجعل نور النبوة يسطع يف 

احية من أحناء العامل ويثبت وجوده ووحيه بواسطة شهادات خمتلفة، كل ن
وليثبت بواسطة شهادات كتب خمتلفة أن أمرا كذا وكذا يعد ذنبا ومقرفا 
ومكروها عنده، وأمر كذا وكذا مدعاة لرضوانه، وليصل اإلنسان إىل مرتبة 

ود كثريين اليقني ويقوي حالته العلمية والعملية ألن هناك حاجة إىل شه
وشهادات قوية لإلميان باإلله الذي مل يره أحد، كما تشهد على ذلك آيتان من 

فَكَيف إِذَا جِئْنا من �و �١وإِنْ من أُمة إِلَّا خلَا فيها نذير�القرآن الكرمي ومها: 
هِيدبِش ةجود، . وذلك ليكون شهيدا من كل قوم على أن اهللا تعاىل مو�٢كُلِّ أُم

جود، وهو يرسل أنبياءه إىل العامل. مث عندما بدأت العالقات املتبادلة بالنشوء مو
يف تلك األمم بعد مرور مدة طويلة وفتح طريق التعارف بني أهل بلد على بلد 
آخر وطريق السفر إىل بعضهم بعضا إىل حد ما، ووصلت عبادة املخلوق وكل 

 �يدنا ونبينا حممدا املصطفى نوع من املعصية أيضا منتهاها، بعث اهللا تعاىل س
بواسطة تعليم القرآن الكرمي الذي  -إىل العامل ليجعل األمم املتفرقة يف العامل كله
أمة واحدة وخيلق فيهم الوحدة  - يشكل قامسا مشتركا بني طبائع العامل كله

واحد ال شريك له، ولكي يذكروا رم جمتمعني كجسد واحد  �كما هو 
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أي الوحدة القومية األوىل  - ويشهدوا على وحدانيته. ولتشكِّل كلتا الوحدتني
اليت نشأت يف بدء اخلليقة، والوحدة األخرية اليت وضع أساسها يف الزمن 

شهادة مضاعفة على وجود  - �األخري، وأراد اهللا تعاىل حتقيقها عند بعثة النيب 
ا حيب الوحدة بني نظامه واحد لذ �اهللا الواحد الذي ال شريك له، وألنه 

ممتد إىل يوم القيامة، وألنه خامت  �املادي والروحاين. وألن زمن نبوة النيب 
ألن ذلك  �األنبياء، لذا مل يرد اهللا أن تبلغ الوحدة بني األمم كماهلا يف حياته 

يدل على اية عصره. مبعىن أنه كان من شأن ذلك أن يثري شبهة وكأن زمنه 
لك النقطة إذ إن مهمته األخرية قد متت يف ذلك الزمن. لذا أجل قد انتهى عند ت

اهللا تعاىل إكمال مهمة كون األمم كأمة واحدة وعلى دين واحد إىل فترة أخرية 
الذي هو زمن قرب القيامة. وإلكمال هذه املهمة عين  �من زمن النيب حممد 

د، وهو الذي امسه وقد مسي باسم املسيح املوعومن األمة نفسها،  �نائبا له 
  خاتم اخللفاء.

هو يف صدر العصر احملمدي ويف آخره املسيح املوعود،  �إذًا، إن النيب 
وكان ضروريا أال تنقطع سلسلة العامل ما مل يبعث هو ألن خدمة حتقيق الوحدة 

هو الَّذي �. وإىل ذلك تشري اآلية: �بني األمم أنيطت بزمن ذلك النائب للنيب 
... أي لريزقه غلبة �١رسولَه بِالْهدى ودينِ الْحق ليظْهِره علَى الدينِ كُلِّهأَرسلَ 

ومن ناحية ثانية ال ميكن  �عاملية. وألن الغلبة العاملية مل تتحقق يف زمن النيب 
أن تبطل النبوءة اإلهلية لذا فقد اتفق مجيع املتقدمني الذين سبقونا فيما يتعلق 
ذه اآلية أن هذه الغلبة سوف تتحقق يف زمن املسيح املوعود إذ ال بد للغلبة 

  العاملية أن تتضمن ثالثة أمور مل توجد يف أي زمن خال.
                                                 

 ١٠الصف: ١
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فة سبل سهلة ومواتية للقاءام املتبادلة بالتمام ) أن تفتح بني األمم املختل١(
والكمال، وأن تزول صعوبات السفر الشاقة ويتم السفر بسرعة هائلة وكأنه مل 
يكن سفرا أصال، وأن تتيسر أسباب فوق العادة للقيام بالسفر ألنه ما مل تتيسر 
 لسكان خمتلف البالد أسباب ملالقاة بعضهم بعضا كأم يسكنون يف مدينة
واحدة، ال تتسىن لقوم فرصة االدعاء بأن دينهم غالب على أديان العامل كلها؛ 
ألن إظهار الغلبة مشروط بأن يكون الناس مطلعني على كل األديان اليت 
أُظهرت الغلبة عليها، وكذلك الذين عدوا مغلوبني جيب أن يعرفوا أم يبوءون 

الناس من خمتلف البالد كأم  بالغلبة. وهذا ال ميكن أن حيدث إال إذا تقارب
املبارك ألن  �سكان حارة واحدة. واملعلوم أن هذا مل حيدث يف زمن النيب 

أقواما كثرية كانت تسكن حينها يف أقصى أرجاء املعمورة، وأسباب إيصال 
الرسالة والسفر وتدبري اللقاءات بينهم على فترات قريبة مل تكن متاحة كما يف 

  عصرنا احلاضر.
ألمر الثاين الذي يشكّل شرطا للفهم أن دينا معينا غالب على األديان ) وا٢(

هو أن تستطيع أمم العامل كلها عقد املناظرات حبرية ، كلها من حيث مزاياه
تامة ويستطيع قوم أن يقدموا أمام قوم آخرين حماسن دينهم، ويبينوا مزاياه 

ألن جيتمعوا يف ميدان  ونقائصه بواسطة التأليفات. وأن جيد األقوام كلهم فرصة
واحد من أجل الصراع الديين ويهامجوا بعضهم يف النقاش الديين، ويالحقوا 
بعضهم كما يقع موج البحر على موج آخر، وينبغي أال يتم هذا الصراع الديين 
بني قوم أو قومني فقط بل جيب أن يكون عامليا ال يبقى فيه قوم خارج هذه 

املبارك ألن اجتماع أمم  �لإلسالم يف زمن النيب  احللبة. فلم تتيسر هذه الغلبة
العامل كلها يف ذلك الزمن كان مستحيال مبدئيا. مث األقوام اليت واجهها نبينا 

ما كانوا مهتمني قط بسماع األدلة الدينية أو بياا. بل حاولوا  �األكرم 
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. هلذا القضاء على اإلسالم بالسيف منذ البداية ومل حيملوا قلما لدحضه عقليا
السبب لن جتدوا من ذلك الزمن كتابا كُتب فيه شيء ضد اإلسالم من حيث 
العقل والنقل بل كانوا يريدون أن يتغلبوا بواسطة السيف فأهلكهم اهللا 
بالسيف. ولكن أعداء اإلسالم يف عصرنا هذا قد غريوا أساليبهم إذ ال يرفع 

هذه احلكمة ورد يف  أحد من معارضي اإلسالم سيفا من أجل دينه. ونظرا إىل
حق املسيح املوعود: "يضع احلرب". أي أُبطلت احلروب وأُلغي القتال 
بالسيف، والوقت اآلن هو وقت القتال القلمي. وألين جئت للقتال القلمي لذا 
أُعطيت أقالما حديدية بدال من السيف احلديدي. كذلك سنحت لنا لطباعة 

ومواتية ال يوجد نظريها يف زمن من الكتب ونشرها إىل بالد نائية وسائل سهلة 
األزمنة اخلالية إىل درجة أن املواضيع اليت كان يستحيل كتابتها إىل سنوات 
تكتب اآلن يف أيام معدودة. كذلك التأليفات اليت كان إيصاهلا إىل بالد نائية 
يستغرق مدة طويلة نستطيع إيصاهلا اآلن إىل أحناء العامل يف أيام قليلة، فنستطيع 

ن نطلع األمم كلها على حجتنا البالغة. ولكن هذا النوع من النشر وإمتام أ
ألن أدوات طباعة الكتب مل  �احلجة ذه الطريقة كان مستحيال يف زمن النيب 

تكن متوفرة يف تلك األيام كما مل تتيسر طرق سهلة إلرسال الكتب إىل بالد 
  أخرى. 

العامل أن دينا كذا حيظى  ) األمر الثالث الذي هو شرط لإلظهار على٣(
بتأييد اهللا بوجه خاص مقابل أديان العامل كلها وحيالفه فضل اهللا ونصرته 
اخلاصة، وهو أن حتالفه اآليات السماوية لتأييد اهللا مقابل األمم األخرى كلها 
يف العامل دون أن يوجد نظريه يف أي دين آخر، وأن يهلك اهللا األديان 

ه دون أيدي البشر، وأن يرفع من بينها الربكة األخرى رويدا رويدا بيد
الروحانية. وأن يثبت هذا الدين الغالب حالته املتميزة مقابل األديان األخرى 
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بآيات اهللا الساطعة، وأال يقدر دين من أقصى العامل إىل أقصاه على مبارزته يف 
بارزة اآليات السماوية مع أنه مل يبق جزء من سكان العامل غافلني عن دعوة امل

ألنه  �هذه. فظهور هذا األمر بالكامل أيضا كان مستحيال يف زمن النيب 
كان مشروطا بشرط أن جتد مجيع أمم العامل الساكنة يف الشرق أو الغرب أو 
الشمال أو اجلنوب فرصة ليطلبوا من اهللا تعاىل أن يشهد على صدق دينهم 

ان كل قوم خافيا باآليات السماوية مقابل األديان األخرى. ولكن ملا ك
وحمجوبا عن األقوام األخرى وكأم يعيشون يف عامل آخر فكانت هذه 
املواجهة مستحيلة. باإلضافة إىل ذلك مل يبلغ تكذيب اإلسالم منتهاه يف ذلك 
العصر ومل يأت زمان لتقتضي غرية اهللا أن متطر اآليات السماوية يف تأييد 

 �نه قد أُسيء إىل نبينا األكرم اإلسالم. ولكن جاء هذا الوقت يف عصرنا أل
واإلسالم يف هذا العصر بواسطة الكتابات السيئة إىل درجة ما أُسيء مبثلها إىل 

 �أي نيب يف أي زمن. ال يثبت أن مسيحيا أو يهوديا قد ألّف يف زمن النيب 
. �حىت كتيبا ذا ورقتني أو ثالث أوراق لدحض اإلسالم واإلساءة إىل النيب 

ولدحض اإلسالم كتب كثرية ونشرت  �قد أُلّفت لإلساءة إليه أما اآلن ف
اإلعالنات واجلرائد يف العامل كله حبيث لو جمعت كلها لصارت كومة كبرية 
مثل اجلبل، بل أكرب منه. لقد عد هؤالء العمهون اإلسالم حمروما من كل 

مل يظهر آية مساوية، وركّزوا على أال يبقى لإلسالم  �بركة وادعوا أن النيب 
أدىن أثر على وجه األرض. وإلثبات ألوهية إنسان ضعيف أهني دين اهللا 
املقدس ونيب اهللا الطاهر إىل درجة ما أُهني مبثلها أي دين أو أي رسول إىل 
اآلن منذ بدء اخلليقة. واحلق أنه قد جاء زمان بذل فيه الشيطان قصارى 
جهده مع ذريته كلها ليقضي على اإلسالم. وألن املعركة احلالية هي املعركة 
األخرية بني الصدق والكذب دون أدىن شك لذا يستحق هذا الزمن أن يأيت 
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فيه مأمور من اهللا إلصالحه. فذلك املصلح هو املسيح املوعود املوجود بني 
باآليات السماوية.  ظهرانيكم. ومن حق الزمن أن تتم فيه حجة اهللا على الناس

وهناك ثورة يف السماء لتظهر آيات مساوية بكثرة حىت تدق طبول انتصار 
اإلسالم يف كل بلد ويف كل منطقة من مناطق األرض. فيا أيها اإلله القادر، 
ائْت سريعا بأيام يظهر فيها الفتح الذي قررته ويسطع جاللك يف الدنيا 

  آمني. وينتصر دينك ورسولك، آمني مث 
أعود اآلن إىل صلب املوضوع وأعلّق على بقية املقال الذي قُرئ من قبل 
اآلريني يف اجللسة. فقد أثار احملاضر اعتراضا آخر على اإلسالم كأن اإلسالم 
يعتقد أن القرآن الكرمي نزل من السماء مكتوبا على األوراق أو األحجار. مث 

 ليس متربعا يف السماء، ولو افترضنا يقول مستهزئا ذا املعتقد: أوال، إن اهللا
ذلك جدال ففي هذه احلالة سيحترق الكتاب عند املرور جبو السماء ويصري 

  رمادا. 
ولكن من املؤسف أن هؤالء القوم يسارعون إىل االعتراض على اإلسالم مع 
هذا اجلهل وعدم اإلملام باإلسالم. ال أدري من أين وممن مسعوا أن املسلمني 

أن القرآن الكرمي نزل من السماء مكتوبا على األوراق؟ يعلم كل يعتقدون 
مسلم أمي أيضا أن املسلمني مجيعا يعتقدون أن املراد من نزول القرآن الكرمي 

. ونرى قانون اهللا تعاىل �هو كالم اهللا الطاهر الذي نزل على قلب النيب 
يا شاهد عيان على أن جاريا يف الطبيعة على املنوال نفسه اآلن أيضا، وأنا شخص

سنة اهللا وقانونه يف الطبيعة هو أن كالم اهللا ينـزل على القلب بالكلمات 
وجيري على اللسان، فال يتضمن مفهوما فقط بل ترافقه الكلمات أيضا. وكما 
أن فعل اهللا تعاىل عدمي النظري كذلك ال نظري لكالمه أيضا إذ يكون مليئا 

بالغة البالغة ذروا. وفيه قوة وبركة وجذب باألمور الغيبية مع الفصاحة وال
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جيذب إىل نفسه، ويرافقه نور يزيل الظلمة وينور املتبع ويقربه إىل اهللا تعاىل. 
وبواسطته ينجو املتبع من احلياة السيئة وينال النجاة أثناء والدته األوىل دون أن 

أنه ليس يف  يقحم يف دوامة التناسخ آالف املرات. ولكن من املؤسف حقا
الفيدا تلك القوة وال النور وال اجلذب. هلذا السبب ال يزال مجيع احلائزين على 
النجاة بواسطة الفيدا يتراءون كحشرات وخنازير وقرود فقط. أما الناس 
فعددهم قليل جدا وسطح املعمورة والبحار وجو السماء كلها مليئة باحلشرات 

على عدها إال اهللا. واألغرب يف األمر أننا والديدان واحليوانات اليت ال يقدر 
 ،نستطيع القول باليقني الكامل بالنظر إىل أدىن دودة أيضا أا من خلق اهللا

ولكننا ال جند يف الفيدا شيئا خارقا للعادة يجربنا على االعتراف أنه كالم اهللا 
قرأنا الفيدا  حتما. نستطيع أن نفهم بالنظر إىل الذبابة أا خلق اهللا، ولكن لو

من البداية إىل النهاية ملا وجدنا فيه صنع اهللا الذي يدفعنا إىل الظن أن هذا 
الكتاب من عند اهللا إذ ال يوجد فيه ذكر معجزة وال توجد فيه نبوءة وال علوم 
تفوق قدرة البشر بل فيها أفكار سطحية مليئة باألخطاء. فكيف يكون جديرا 

ابة من حيث مكانتها وأمهيتها؟ أليس صحيحا بالقبول كتاب ال يساوي حىت ذب
أن املرء يضطر إىل اإلقرار بالنظر إىل الذبابة بأن اإلنسان ليس قادرا على 
خلقها؟ ولكن هل لعاقل أن يقول بعد قراءة الفيدا بأن اإلنسان ليس قادرا على 
 تأليفه؟ فإن مل توجد يف الفيدا أعجوبة حىت بقدر الذبابة اليت هي حيوان حقري،
فال يقبل العقل أنه كالم اهللا الذي جيب أن يكون قوله أيضا عدمي النظري مثل 

  فعله متاما. 
أما قول احملاضر بأن اإلسالم يعتقد، حبسب زعمه، أن اهللا تعاىل متربع يف 
السماء كاإلنسان فهو نابع عن جهله البحت. ألن اهلندوس ال يتدبرون القرآن 
الكرمي جلهلهم وعنادهم وبغضهم لذا ختطر بباهلم اعتراضات شيطانية كهذه. 
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يف السماء متاما حبسب فليكن واضحا أن اهللا تعاىل موجود يف األرض كوجوده 
، �١وهو الَّذي في السماِء إِلَه وفي الْأَرضِ إِلَه�تعليم القرآن الكرمي كما يقول: 

ما يكُونُ من نجوى ثَلَاثَة إِلَّا هو رابِعهم ولَا خمسة إِلَّا هو �ويقول أيضا: 
مهسادوقال بأنه تعاىل غري حمدود كما ورد يف اآلية: �٢س .� ارصالْأَب رِكُهدلَا ت

ارصالْأَب رِكدي وهكذلك يقول اهللا تعاىل يف القرآن الكرمي:  �٣و� بأَقْر نحنو
رِيدلِ الْوبح نم هيطٌ�، وقال تعاىل يف آية أخرى: �٤إِلَيحٍء ميه بِكُلِّ شإن� .

اُهللا نور �، وقال أيضا: �٥أَنَّ اَهللا يحولُ بين الْمرِء وقَلْبِه�قال أيضا: و
، أي اهللا الذي ملعانُ وجهه موجود يف السماء واألرض �٦السماوات واَألرضِ

كُلُّ من علَيها فَان * ويبقَى وجه ربك ذُو �وبدونه ظالم تام. وقال أيضا: 
أي كل شيء هالك ومتغير، والبقاء هللا وحده. مبعىن أن  �٧الِ واِإلكْرامِالْجلَ

كل شيء يقبل الفناء والتغير ولكن فطرة البشر مضطرة إىل القبول بأن هناك 
ذاتا واحدة يف عالَـم األرض والسماء لن تفىن ولن تتغري حني يصيب الفناء 

ذات اهللا. وألنه ترتكب يف والتغير كل شيء آخر، بل ستبقى على حاهلا وهي 
األرض الذنوب واملعاصي واألعمال السيئة أيضا، والذين يزعمون أن اهللا تعاىل 
حمدود يف حدود األرض يصبحون يف اية املطاف عبدة األوثان وعبدة املخلوق 
مثل اهلندوس مجيعا؛ لذا بين القرآن الكرمي من ناحية أن هللا تعاىل عالقة متينة مع 

                                                 
 ٨٥الزخرف:  ١
 ٨اادلة:  ٢
 ١٠٤األنعام:  ٣
 ١٧ق:  ٤
 ٢٥األنفال:  ٥
 ٣٦النور:  ٦
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وهو مبنـزلة احلياة لكل ذي نفس منفوسة وكل وجود قائم بسنده.  املخلوق
من الظن اخلاطئ أال يزعمن أحد أن اإلنسانَ عينه نظرا إىل لإلنقاذ  - مث قال أيضا

بأنه تعاىل أعلى وأمسى من  - ١عالقته مع اإلنسان، كما يزعم أتباع الفيدانت
يف  العرشاء الذي يسمى اجلميع وحيتل باملقارنة مع املخلوق مقام وراء الور

مصطلح الشرع. والعرش ليس بشيء خملوق بل هو اسم ملرتبة وراء الوراء فقط. 
فهو ليس عرشا ماديا ليتصور أن اهللا جالس عليه كما جيلس اإلنسان. بل العرش 
مقام التنـزه والتقدس بعيدا جدا عن املخلوق كما ورد يف القرآن الكرمي أن اهللا 

قة اخلالق واملخلوق مع اجلميع مث استوى على العرش. أي ظل تعاىل أنشأ عال
  منفصال بعد إنشاء كل هذه العالقات أيضا ومل خيتلط مع اخللق. 

باختصار، إن كون اهللا مع اإلنسان وكونه حميطا باألشياء إمنا هي صفة 
تشبيهية، وقد ذكر اهللا هذه الصفة يف القرآن الكرمي ليثبت لإلنسان قربه. وأما 

اهللا وراَء الوراء من اخللق وكونه األرفع واألعلَى واألبعد وعلى مقام  كون
التنـزه والتقدس الذي يسمو على كونه خملوقًا؛ ويدعى بالعرش، فهذه الصفة 
إمنا هي صفة "تنـزيهية". وقد ذكر اهللا هذه الصفة يف القرآن الكرمي ليثبت 

صفات املخلوقات. أما األمم  توحيده وأنه واحد ال شريك له، وأنه منـزه عن
إما بصفة تنـزيهية، أي وصفوه "نِرغُن" (أي وجود  �األخرى فقد نعتوه 

دون أية صفة) أو عدوه "سرغُن" (أي وجود متصف بكل صفة) وشبهوه كأنه 
عني املخلوقات متاما ومل جيمعوا هاتني الصفتني. ولكن اهللا تعاىل أظهر يف القرآن 

  الكرمي وجهه يف مرآة هاتني الصفتني، وهذا هو كمال التوحيد. 
                                                 

، وأكرب اأصغر حجموهو من الكتب الفلسفية واألخالقية لدى اهلندوس. الفيدانت يعترب  ١
تأثريا على الفكر اهلندي الفلسفي والصويف من أي كتاب آخر من الكتب اهلندوسية، 

 (املترجم) وهذا الكتاب يقال له أيضا: "برمها سوتر".
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نب االعتراض املذكور أثار احملاضر اعتراضا آخر على أن احلجر وإىل جا
األسود نزل من السماء حبسب معتقد املسلمني. ال أدري ماذا يفيده هذا 
االعتراض؟ لقد جاء يف بعض الروايات على سبيل االستعارة أنه حجر من 

ة اجلنة، ولكن يثبت من القرآن الكرمي أنه ال توجد يف اجلنة أحجار، بل اجلن
مكان ال يوجد له نظري يف الدنيا، كما ال يوجد يف اجلنة شيء من هذه الدنيا. 
بل إن نعيم اجلنة هي ما لَا عين رأَت ولَا أُذُنٌ سمعت ولَا خطَر علَى قَلْبِ بشرٍ. 

. ولو شاء اهللا ملا ١حجر الكعبة أي احلجر األسود رمزا ألمر روحاينلقد جعل 
ما وضع فيها احلجر األسود، ولكن ملا كان من سنة اهللا اجلارية أنه بىن الكعبة و

جيعل إزاء األمور الروحانية رموزا مادية متثِّلها، وتكون شاهدا ودليال على  �
  األمور الروحانية، فقد أُسست الكعبة حبسب هذه السنة.

ل والتواضع، احلق أن اإلنسان خلق لعبادة اهللا، والعبادة نوعان؛ األول: التذل
والثاين: احلب والفداء. وإلظهار التذلل والتواضع أمرنا اُهللا بالصالة اليت جتعل 
كل عضو من أعضاء اإلنسان يف حالة خضوع وخشوع إىل درجة أنْ وضع يف 
الصالة سجود اجلسد أيضا مقابل سجود القلب لكي يشترك يف هذه العبادة 

سم ليس عبثا ولغوا. من املسلَّم اجلسد والروح كالمها، وليتضح أن سجود اجل
به أوال أنه كما أن اهللا خالق الروح كذلك هو خالق اجلسم، وميلك حق 

                                                 
لقد وضع اهللا تعاىل يف الشريعة اإلسالمية مناذج كثرية لألحكام الضرورية، فقد : حاشية ١

أُمر اإلنسان أن يضحي بنفسه يف سبيل اهللا بكل قواه وبكل وجوده. فقد جعلت القرابني 
الظاهرية منوذجا لتلك احلالة، ولكن الغرض احلقيقي هو هذه التضحية كما يقول اهللا 

). أي ٣٨(احلج:  �لَ اَهللا لُحومها ولَا دماؤها ولَكن ينالُه التقْوى منكُملَن ينا�تعاىل: 
اتقوا اهللا كأنكم تكادون متوتون يف سبيله. وكما تذحبون القرابني بأيديكم كذلك اذحبوا 
  نفوسكم أيضا يف سبيل اهللا. كلما كانت التقوى أدىن من هذه الدرجة كانت ناقصة. منه.
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اخلالقية على كليهما. وإضافة إىل ذلك فإن اجلسم والروح يتأثران ببعضهما. 
فتارة يكون سجود اجلسد دافعا وراء سجود الروح وتارة خيلق سجود الروح 

ن اجلسم والروح كاملرايا املتقابلة. فمثال عندما حياول حالة السجود يف اجلسد أل
أحد أن يتكلف الضحك يضحك أحيانا ضحكا حقيقيا له عالقة مع انبساط 
الروح. كذلك حني يتباكى أحد فكثريا ما يبكي بكاء حقيقيا له عالقة مع تأمل 
 الروح ورقتها. فثبت أن التذلل والتواضع املوجود يف هذا النوع من العبادة،
وأعمالُ اجلسد تؤثر يف الروح والعكس صحيح. كذلك احلب والفداء يف 
القسم الثاين من العبادة يؤثران يف الروح واجلسد. فكما أن روح احملب تطوف 
يف حالة احلب حول احملبوب كل حني، وتقبل عتبة داره، كذلك جعلت الكعبة 

ىل يقول هلم: انظروا، هذا املشرفة رمزا ماديا للمحبني الصادقني، وكأن اهللا تعا
  .١بييت، وهذا احلجر األسود حجر عتبيت

ولقد أمر اهللا تعاىل بذلك ليتمكن اإلنسان من التعبري عن مشاعر عشقه وحبه 
اجلياشة تعبريا ماديا. فاحلُجاج يطوفون ذا البيت طوافًا جسمانيا مظهرين 

وحيلقون الرؤوس، كأم جمانني وسكارى يف حب اهللا، فيتخلون عن الزينة، 
ويطوفون ببيته كالعشاق يف هيئة اذوبني، ويقبلون هذا احلجر حاسبني إياه 
حجر عتبته. وهذا الوله اجلسدي يولد لوعة وحبا روحانيا. فاجلسد يطوف 
بالبيت ويقبل حجر العتبة، بينما تطوف الروح عندئذ حول احلبيب احلقيقي، 

  ة.وتطبع القبالت على عتبته الروحاني
                                                 

، لذلك كتب �إن عتبة اهللا مصدر الفيوض، أي كل فيض ينال من عتباته  اشية:ح ١
املعبرون أنه إذا رأى أحد يف املنام أنه قبل احلجر األسود فسينال العلوم الروحانية ألن املراد 

 من احلجر األسود هو منبع العلم والفيض. منه.
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وليست يف ذلك شائبة من الشرك، إذ إن الصديق يقبل رسالة صديقه احلميم 
عند استالمها. فاملسلم ال يعبد الكعبة، وال يطلب مراداته من احلجر األسود، 
وإمنا يتخذه رمزا ماديا أقامه اهللا تعاىل وليس إال. كما أننا نسجد على األرض، 

جر األسود، وال يكون هذا ولكن السجود ليس لألرض؛ كذلك نقبل احل
التقبيل من أجله. فاحلجر حجر حبت ال ينفع أحدا وال يضر، ولكنا نقبله ألنه 

 من يد ذلك احلبيب الذي جعله رمزا لعتبته.
مث قال احملاضر بأن الكتاب الذي يتضمن تعليما خيالف القانون السائد يف 

لقول هاجم الفيدا نفسه، الطبيعة ال ميكن أن يكون كتابا موحى به. ولكنه ذا ا
األمر الذي يتبني منه بأنه ال يؤمن بالفيدا يف احلقيقة ألنه إذا كان هذا هو 
الشرط يف احلقيقة لكتاب إهلامي، فالفيدا مل حيقق هذا الشرط قط ألنه خيالف 
سنة اهللا السائدة يف الطبيعة من كل ناحية. فمثال ال يعترف الفيدا ببقاء سلسلة 

 يف املستقبل أي بعد عصر الفيدا مع أن قانون الطبيعة يشهد أنه ال اإلهلام من اهللا
بد من بقاء سلسلة اإلهلام دائما. والسبب يف ذلك أن التطابق بني نظام اهللا 
الروحاين ونظامه املادي ضروري من حيث قانون الطبيعة ليدل هذا التطابق 

 أن اإلهلام انقطع بعد على أن خالق هذين النظامني هو إله واحد. ولكن لو ظُن
زمن معني ملا بقي التطابق قائما ألنه ال يسع أحدا إنكار أن اهللا تعاىل قد ترك 
باب فيضه مفتوحا دائما لسد حاجات اجلسد؛ إذ إن الغالل موجودة اليوم 
أيضا إلشباع اجلوع كما كانت يف أزمنة خلت، وميطر املاء من السماء اليوم 

ميطر من قبل وبسببه تكثر املياه األرضية يف األار أيضا إلمخاد الظمأ كما كان 
واآلبار، فلماذا أُوصد باب احلاجات الروحانية؟ أال حيتاج العطاشى الروحانيون 
اآلن إىل املاء الذي يروي روحانيا؟ أي أليس الناس حباجة اآلن إىل النجاة من 

تطمئن الشكوك والشبهات بواسطة آيات اهللا ومعجزاته املتجددة وإىل أن 



  ينبوع المعرفة ٩٦

قلوم اطمئنانا كامال بوصوهلم إىل مرتبة اليقني؟ هل هذه هي املعرفة يف 
الفيدات اليت تقول بأن اهللا تعاىل مل يغلق إىل اآلن باب قضاء حاجات اجلسد 

  ولكن أوصد باب قضاء احلاجات الروحانية؟ 
ملخص الكالم أن الفيدا عجز عن إظهار التطابق يف هذا اال. ولكن 

الكرمي حقق هذا التطابق املوجود يف قانون الطبيعة من حيث الروحانية القرآن 
والسماِء ذَات الرجعِ * والْأَرضِ ذَات الصدعِ * إِنه لَقَولٌ �واملادية كما يقول: 

. أي أقسم بالسماء اليت ينـزل منها املطر، وأقسم �١فَصلٌ * وما هو بِالْهزلِ
نشق وتنبت الغالل، إن هذا الكالم أي القرآن الكرمي حيكم بني باألرض اليت ت

احلق والباطل وليس دون جدوى، مبعىن أن احلاجة إىل هذا الكالم ثابتة كثبوت 
ضرورة املطر يف النظام املادي. لوال املطر جلفت اآلبار واألار أيضا أخريا وملا 

ية تنـزل من السماء بقي املاء للشرب وال الغالل لألكل ألن كل بركة أرض
فقط. فبهذا الدليل أثبت اهللا تعاىل أنه كما أن هناك حاجة إىل املاء والغالل 
دائما كذلك هناك حاجة دائمة إىل كالم اهللا ومعجزاته املقنعة ألن اإلنسان ال 

  يقتنع بالقصص القدمية فقط. 
فعلى اآلريني أن يدركوا جيدا أن العطش الروحاين ال يزول مبجرد لَعق أوراق 
الفيدا، وال تتسىن السكينة اليت تتأتى مبعجزات اهللا املتجددة. أما ما أقسم اهللا 
تعاىل يف اآلية املذكورة آنفا، فيجب أن يكون معلوما أن أقسام اهللا ليست كمثل 

يقسم يف القرآن الكرمي ويقدم  �على أنه أقسام الناس بل قد جرت عادة اهللا 
النظام املادي لتصديق النظام الروحاين. واحلق أن القَسم أُحلّ حملّ الشهادة. فقد 
أشري يف هذا املقام يف كالم اهللا بواسطة القَسم بأمور مادية إىل أا تشهد على 

                                                 
 ١٥ -١٢الطارق:  ١
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القرآن الكرمي  صدق األمور الروحانية اليت بينت بعد القَسم. فكلما وجدمت يف
قَسما على هذا النحو فقد أُريد منه دائما أن اهللا تعاىل يذكر أمورا مادية أوال 

ولكن من املؤسف حقا أن ويقدمها شاهدة على أمور روحانية يوردها فيما بعد. 
معارضينا اجلهالء والعمهني يعترضون لغباوم على هذه األقسام يف القرآن الكرمي 

قرآن الكرمي كتاب مليء باحلكمة ووفّق بني قواعد الطب أيضا. احلق أن ال
وقواعد  - أي مبادئ الدين اليت هي الطب الروحاين يف احلقيقة - الروحاين املثبتة

الطب املادي املثبتة. وإن هذا التوفيق دقيق ولطيف إىل درجة هو باب النكشاف 
مي الصحيح مئات املعارف واحلقائق. وال يقدر أحد على تفسري القرآن الكر

والكامل إال من يتدبر قوانني بينها القرآن الكرمي واضعا يف احلسبان قوانني الطب 
املادي املثبتة. ذات مرة أُريت يف الكشف كتب بعض احملققني واألطباء احلاذقني 

 ١تضمنت حبوث قواعد الطب املادي املثبتة واألصول العلمية والستة الضرورية
لطبيب احلاذق "قرشي"، وأشري إىل أن هذا هو تفسري وكان من بينها كتاب ا

القرآن الكرمي. فتبني من ذلك أن بني علم األبدان وعلم األديان عالقات متينة 
يف احلسبان وعميقة، ويصدق أحدمها اآلخر. وعندما تدبرت القرآن الكرمي واضعا 

ن املثبتة تلك الكتب اليت كانت كتب طب األبدان وجدت فيه قواعد طب األبدا
والعميقة جدا بأسلوب بليغ للغاية. وإذا شاء اُهللا وقُدر يل طولُ العمر فإنين أنوي 

  أن أكتب تفسري القرآن الكرمي وأثبت فيه التطابق بني الروحي واملادي.
                                                 

هنالك تصنفيات خمتلفة لالحتياجات األساسية الضرورية حلياة اإلنسان، ولكن أفضل  ١
) ٢) اهلواء والضوء، (١وأوثق التصنيفات وفقا للعلماء إمنا هي الستة الضرورية التالية: (

) احلركة والسكون النفسي، ٤) احلركة والسكون اجلسدي، (٣املأكوالت واملشروبات، (
) االستفراغ واالحتباس، أي اضام األغذية واحتباسها يف اجلسد ٦) النوم واليقظة، (٥(

 وخروج الفضالت منه. (املترجم) 
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لباب الكالم، ال يوجد حتت أدمي السماء كتاب يثبت تطابقا بني الطب 
ويسلِّم إىل أتباعه معيار القانون السائد يف  املادي والطب الروحاين إىل هذا احلد

الطبيعة. لذا أفهم بكل يقني أن مجيع األديان األخرى ميتة مقابل القرآن الكرمي؛ 
هو أن يكون  للكتاب املوحى بهإذ يقول أصحاا بأفواههم بأن الشرط املهم 

ال منسجما مع النواميس الطبيعية ولكنهم يعجزون عن إحقاق هذا االنسجام. و
يدرون ما هو األسلوب الستخدام أداة قانون الطبيعة بل يريدون أن يلْووا قانون 
اهللا السائد يف الطبيعة ليجعلوه حبسب املعتقدات املسلَّم ا عندهم، وال يدركون 

  هل تنسجم معه أم ال.
ما يثري استغرايب هو ملاذا يذكر اآلريون قانون الطبيعة أصال، ألنه ما دام 

قادر على أن خيلق روحا واحدة أو خيلق يف الروح قوة أو خيلق ذرة  إهلهم غري
من ذرات األجسام أو يذكر يف كتابه علم الغيب من أجل تعريف نفسه أو 
يري معجزة ليطمئن القلوب، فمن اللغو والعبث القولُ إن له قانونَ قدرة. إن 

أصال فحري به أن مرحلة سن القانون تأيت بعد القدرة. وملا مل تثبت القدرة 
يسمى ذلك قانون العجز وعدم القدرة وليس قانون القدرة. اإلله الذي ال يقدر 
على أن يعطي جناة أبدية وال يقدر على أن يغفر ألحد ذنبه وال يستطيع أن يري 

  إلثبات وجوده منوذج القدرة كيف ميكن أن ينسب إليه قانون ينم عن القدرة؟
اس يقولون بأن اهللا قادر على أن يبدل قانونه، مث قال احملاضر إن بعض الن

وجوابه: هل يستطيع أن يبدل صفاته أيضا؟ جيب التدبر اآلن، فما أسخفه من 
جواب! صحيح أن اهللا تعاىل غري متبدل من حيث ذاته، وصفاته أيضا غري 
ا متبدلة، هذا ما ال ينكره أحد. ولكن من ذا الذي أحاط بأعماله علما إىل يومن

هذا أو حددها يف حدود؟ ومن يسعه القولُ بأنه توصل إىل منتهى قدراته 
الالائية والعميقة جدا؟ بل احلق أن قدراته غري حمدودة وأعماله عجيبة ال 
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شاطئ هلا، ويغير قانونه أيضا لعباده اخلواص، ولكن هذا التغيري داخل يف 
ث يف نفسه تغيرا بروح جديدة ويحد �قانونه. عندما حيضر أحد عتباته 

خاصا ابتغاء مرضاته فقط، عندها يحدث اهللا تعاىل تغيرا من أجله وكأن اإلله 
الذي ظهر على هذا العبد هو إله آخر متاما وليس الذي يعلمه عامة الناس، فإنه 

يظهر كضعيف لضعيف اإلميان. ولكن الذي يأيت إليه بإميان قوي جدا يريه  �
ى هذا النحو حتدث التغريات يف صفات اهللا مقابل بأنه قوي لنصرته. وعل �

التغريات يف الناس. فمن كان فاقد القوة من حيث اإلميان وكأنه ميت، يسحب 
يحدث  �اهللا تعاىل أيضا نصرته ويصمت وكأنه مات، والعياذ باهللا. ولكنه 

كل هذه التغريات يف قانونه حبسب قدوسيته. وألنه ما من أحد يقدر على 
قانونه وحده؟ لذا من احلمق والغباوة احملضة االعتراض دون دليل اإلحاطة ب

قاطع وحجة بينة أن أمرا كذا وكذا خيالف قانون الطبيعة ألنه ليس بوسع أحد 
أن يبدي رأيه حول ما مل يتم حتديده إىل اآلن وليس عليه دليل. أما إنكار ما 

أن اهللا واحد ال ثبت على وجه القطع واليقني فهو جهل خمجل. ومن الثابت 
شريك له وهو قادر على كل ما ال ينايف قدسيته وكماله. أما فيما يتعلق بقانون 
الطبيعة فاملعلوم أن اهللا تعاىل خلق اإلنسان من طني فقط يف البداية، أي كان 
ذلك هو القانون السائد يف الطبيعة حينذاك، أما اآلن فيخلقه من نطفة، فهذا 

وإذا خلقه بطريقة أخرى بعد زمن معني، فهل لنا أن أيضا من قانون الطبيعة. 
نقول بأن هذه الطريقة خترج عن قانونه السائد يف الطبيعة الذي ال حتده حدود؟ 

أحد إىل اآلن  �فكل هذه األفكار إمنا هي أنواع جهل، واحلق أنه مل حيدده 
  وال قانونه يف حدود، ولن يستطيعوا. 

مث قال احملاضر يف حماضرته بأن قانون اهللا، أي الكتاب املوحى به، ال ميكن 
أن يتغري، أما قوانني الناس فتعدل وتتغير دائما ألن علم اإلنسان حمدود. فمثال 
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تسن احلكومة اليوم قانونا مث تضطر إىل تغيريه غدا. ومتس احلاجة إىل هذا التغيري 
هو حمدود جدا. وألن العلم يزداد نتيجة اخلربة ألن علم احلكومة ليس كامال بل 

لذا يطرأ التغير دائما يف قوانني احلكومة ولكن علم اهللا كامل لذا ال حيتاج اهللا 
  إىل تغيري كتابه. 

يبدو أن احملاضر يريد أن يهاجم يف بيانه مجيع الكتب املوحى ا املوجودة يف 
قبل شن هذا اهلجوم أن مجيع  أمم أخرى سوى الفيدا. ولكنه افترض بدون دليل

الكتب املوحى ا جاءت بعد الفيدا، مث افترض أن الفيدا كتاب كامل وال 
حاجة إىل أي تغيري فيه. وبعد هذا االفتراض عد مجيع الكتب األخرى املوحى 
ا افتراء اإلنسان، والعياذ باهللا. بينما كان واجبا عليه قبل إثارة هذا االعتراض 

ل الفيدا يف بداية الدهر ويقدم دليال على كونه من اهللا. ولكنه مل أن يثبت نزو
يقدم أي دليل، وما كان قادرا على ذلك أصال. بل مل يأت بدليل على وجود 
إله يقدمه الفيدا، فكيف يثبت صدق الفيدا أصال؟ ولو افترضنا جدال أن تاريخ 

ة الدهر دليال على صدقه. الفيدا يعود إىل بداية الدهر، ملا شكّل كونه منذ بداي
أمل يعلم اإلنسانُ االفتراَء أو الكذب يف بداية الدهر؟ وهل اكتشف أسلوب 
االفتراء فيما بعد فقط؟ بل احلق أنه كما كانت الثعابني والقرود واخلنازير 
موجودة يف بداية العصر، كذلك وجد الناس األشرار أيضا، وإن كانوا أقل 

  عددا. 
القول بأن التغير يف قانون اهللا حمال أما قوانني الناس  إضافة إىل ذلك فإن

فتعدل وتغير بسبب قلة اخلربة وضحالة العلم، فهذا أيضا قول الذين مل يتدبروا 
قوانني الناس قط. لو قابل احملاضر أحدا من واضعي قوانني احلكومة وسأله إن 

انون السابق دائما، كان السبب الوحيد وراء سن قانون جديد هو اخلطأ يف الق
 مث يتبني بعد التجربة أننا أخطأنا يف أمر كذا وكذا، وليس هناك سبب آخر لسن
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قانون جديد؛ ملا تفوه مبثل هذا الكالم السخيف والغيب يف جلسة عامة. بل احلق 
أن أكرب سبب يف تعديل القوانني هو التغريات اليت حتدث يف ظروف الناس 

ذهنية وأمواهلم وأمالكهم ويف أحواهلم الشخصية وسلوكهم وقواهم ال
االجتماعية أو عن طريق احلروب. فمثال كان هناك زمن استخدمت فيه 
للحروب األقواس والسهام والسيوف مث اخترعت يف زمن آخر أسلحة أخرى 
مثل البندقية وغريها اليت عطّلت الرماح واألقواس وأوتارها، وتغير قانون 

ون البلد يف حالة أدىن من حيث عدد سكاا احلروب أيضا. كذلك حني يك
وزراعتها وجتارا وتكون معظم األراضي جدباء غري قابلة للزراعة ويكون 
الناس جاهلني مثل الوحوش ففي هذه احلالة يسن هلم قانون لين وتفرض 
الضرائب احلكومية والضريبة التجارية أيضا بنسبة منخفضة. ولكن عندما 

بعد مدة من الزمن وتستصلَح آالف اهلكتارات من  تتحسن حالة األرض
األرض للزراعة وتتحسن ظروف الناس بوجه عام، كذلك تتحسن ظروف 
التجارة، عندها متس احلاجة إىل تعديل القانون. وهذا التعديل ليس خاصا 
بقوانني الدولة فقط بل يكون ضروريا يف نظام التعليم أيضا، مبعىن أن الطالب 

يف املرحلة االبتدائية يف املدرسة يكونون حباجة إىل كتب معينة، الذين جيلسون 
مث عندما يبدأون بقراءة األحرف جيدا يعطَون كتبا أخرى. مث عندما تتقدم 
مواهبهم أكثر يعطَون كتبا غريها تناسب مواهبهم. ويف األخري يأيت دور 

ليمه أو يشوهه الكتاب األعلى. وألن اهللا تعاىل ال يريد أن يحدث فسادا يف تع
فهو ال يعطي الناس قانونا إهلاميا قبل األوان ألن إعطاءهم قانونا حبسب تغريات 

  ال يعلموا إىل ذلك احلني إمنا هو إدخاهلم يف ورطة شديدة. 
كذلك كلما يزور املريض طبيبا تعدل خطة عالجه أيضا حبسب مقتضى 
األمر. الوصفة اليت يعطاها املريض نظرا إىل حالته وأعراضه املعينة تغير عندما 
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تطرأ عليه حالة غريها. وحني تطرأ عليه حالة ثالثة توصف له األدوية حبسب 
روحاين له عالقة متينة مع  حالته السائدة آنذاك. وإن كتاب اهللا هو كتاب طب

طب األبدان كما قلت من قبل. فإذا كانت التغيريات املذكورة ضرورية يف 
طب األبدان فكيف ال تتحتم يف الطب الروحاين؟ والذي يعترض على هذه 
التغيريات ينبغي أن يفكر إذا مرض وزار طبيبا وأراد الطبيب أن يغير الوصفة 

جيوز له القول: يا أيها الطبيب، إنك أمحق وغيب نظرا إىل أعراض املرض؛ فهل 
إذ خطرت ببالك هذه الوصفة الثانية بعد ارتكابك خطأ، ملاذا مل تصف هذه 
الوصفة من قبل؟ إنين أستغرب ما أجهل وما أغىب هؤالء الناس الذين جيهلون 
حىت التغريات اليت تالزم فطرة اإلنسان. كل إنسان يستطيع أن يدرك أن الناس 

ا يف أزمنة خمتلفة يتقلَّبون تقلُّبات كبرية من حيث أخالقهم وأعماهلم ظلو
ومعتقدام وظروفهم االجتماعية وتقاليدهم القومية، وكان اهللا تعاىل يرسل 
دائما كتابا من عنده حبسب تلك التقلبات. هل هذه األمور مما يتعذر فهمه؟ بل 

أو شر يف نفوسهم. إن احلق أن كثريا من الناس يعادون احلق حملض تعنتهم 
عجوزا ال متلك عقال أو فطنة كبرية أيضا تغير باستمرار أساليب رعاية ولدها 
نظرا إىل التغيرات يف عمره ويف حالة الطقس. فيأيت على الولد زمان ال يقدر فيه 
على تناول شيء إال احلليب، مث يأيت عليه زمن آخر فتبدأ األم بإعطائه طعاما 

يدخل يف مرحلة ثالثة وهي مرحلة الفطام فيفطم، ويبكي الطفل لينا أيضا. مث 
للحليب ولكن ال يؤبه به قط. كذلك يشق اللباس الذي يلبسه الطفل يف البداية 
من األمام واخللف حىت ال يصعب عليه التبول والتربز. ولكن عندما يكرب قليال 

استمرار. فالفكرة القائلة يخاط ذلك الشق. فعلى هذا املنوال حتدث التغريات ب
بأن التعديالت حتدث بسبب عدم العلم فقط تنم عن غباوة شديدة. جيب على 
املرء أن ينظر بنظر اإلمعان والتدبر يف أن قانون الطبيعة الذي وضعه اهللا تعاىل 



 ١٠٣ ينبوع المعرفة

فصال هلطول  �خللقِ رزق اإلنسان املادي أيضا مليء بالتغريات. فقد عين 
وع الشمس ألنه لو هطلت األمطار دائما دون أن األمطار وفصال آخر لسط

تسطع الشمس الجنرفت البذور املزروعة باملاء. وإذا سطعت الشمس دائما 
  وانقطعت األمطار الحترقت البذور وعمت ااعة. 

فكِّروا اآلن، هل اعترض عاقل مرة أنه ملاذا كل هذه التغريات يف قانون اهللا 
يس االعتراض يف هذه احلال على القانون املادي اجلاري يف الطبيعة؟ أفل

الروحاين اجلاري يف الطبيعة غباوة وجهال حبتا؟ ترون النهار ساطعا أحيانا 
وترون الليل سادال أستاره أحيانا أخرى. والليل أيضا قسمان: ليل مقمر وليل 
مظلم. كذلك يف أثناء النهار أيضا يأيت وقت الصباح والظهرية واملساء، وحيل 

ارة وحيل الشتاء تارة أخرى. فعلى هذا املنوال حتدث آالف التغريات الصيف ت
يف قانون اهللا املادي باستمرار، فأية قيامة قامت إذا وضع اهللا تعاىل بعض 
التغريات يف قانونه الروحاين؟ بل الكتاب املوحى به الذي ال يطابق قانون اهللا 

  تعاىل املادي ال ميكن أن يكون من اهللا تعاىل. 
خص الكالم: ال بد من االنتباه إىل أنه ليس السبب الوحيد وراء التعديل فمل

يف القانون حدوث اخلطأ والتقصري فقط، بل هناك سبب آخر أيضا وهو التغير 
يف ظروف اإلنسان، ألن اإلنسان يف طور التغير والتبدل دائما من حيث وضعه 

إىل تغير مترقَّبٍ خاص باهللا املادي الروحاين. وألن الكمال التام الذي ال حيتاج 
تعاىل وحده. أما اإلنسان فيبلغ إىل كماله رويدا رويدا، لذا ال مندوحة له من 
التعرض للتغير والتبدل، وكما أن اإلنسان يف طور التغير والتبدل من حيث 
طبيعته منذ بداية خلقه إىل النهاية وتطرأ عليه مئات التغريات منذ والدته إىل 

عمره كذلك إن البشرية عرضة للتغري والتبدل منذ بداية زمنها إىل آخره.  اية
فمثال كانت اهلندوسية يف زمن الوحشية حباجة إىل "النيوك" من أجل زيادة 
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النسل، وكان هندوسي جيعل زوجته بكل سرور تضاجع شخصا آخر. أما يف 
نهم أحد العصر الراهن فيوجد آالف من اهلندوس الغيورين حبيث إذا طلب م

الربامهة الراغب يف "النيوك"، مثل ديانند، أن ميارس "النيوك" مع زوجته فقد 
  يقتلونه. 

مث قال احملاضر بأنه ال ميكن أن تتعارض القوانني املعروفة مع القوانني غري 
املعروفة. ويقصد من ذلك أن قوانني اهللا تعاىل معروفة كلها. أقول: ما يدعو إىل 

هل هذا اجلهل واحلمق شائع يف قوم آريا كلهم أم هذا البحث والتحقيق هو: 
قولُ احملاضر فقط؟ فليكن واضحا أن كبار الفالسفة الذين خلوا يف هذه الدنيا 
قد أقروا أن علم اإلنسان ال يساوي علم اهللا الالائي حىت بقدر بلّة تبقى على 

يون بأنه ما دام رأس إبرة تغمس يف البحر وتنـزع منه. يقول العارفون احلقيق
حتديد قوانني اهللا تعاىل مستحيال قطعا، لذا فإن حتديد املرء أمرا قبل حتديده هو 
مبنـزلة مجعه إقرارينِ متناقضني يف كالمه. إن علوم اإلنسان اليت تتبع عقله تعلَم 
بواسطة احلواس اخلمس الظاهرية أو احلواس اخلمس الباطنية فقط. وهذه 

انني السائدة يف الطبيعة حمدودة حبد ذاا. واملعلوم أن معرفة األدوات ملعرفة القو
شيٍء غري حمدود بواسطة احملدود مستحيل، لذا فالقوانني اليت حنسبها معلومة قد 
ال تكون معلومة على وجه كامل ألن نظام القدرة يصل إىل ما وراء الوراء. 

احملصور يف بئر.  واإلنسان حيسب البحر كماء قليل لديه مثلما حيسب الضفدع
واملعلوم أيضا أن حتقيقات الناس تتغري باستمرار بني فينة وفينة. فمثال إن مئات 
األسرار اليت اكتشفت اآلن بواسطة علوم الطبيعة وعلم الفلك احلديثة مل يكن 
هلا أدىن أثر من قبل. من الواضح أن األمور اليت حسبوها قانون الطبيعة صارت 

العصر الراهن. ومن املمكن أن يأيت مستقبال زمن آخر  اآلن مدعاة للضحك يف
  يبطل البحوث الطبيعية والفلكية احلالية بواسطة البحوث اجلديدة. 
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باختصار، إن قانون الطبيعة كما حيسبه اإلنسان تلة رمل تنتقل من مكاا 
ة نتيجة رياح عاتية. لقد ذكرنا إىل اآلن تقدم العلوم الظاهرية والتجربة الظاهري
  فقط، وهناك أمور روحانية أخرى تتشتت مقابلها حلمةُ القانون الطبيعي وسداه. 

فمثال إن أسباب النوم مادية فقط حبسب البحوث الطبية، وإذا تضاءلت تلك 
األسباب قلّ النوم، وإلعادته إىل طبيعته تستعمل بعض األشياء املرطّبة واملسكِّنة 

زيت بذور اليقطني وزيت اللوز للدماغ مثل الربوميد وزيت اخلشخاش و
وغريها. أما النوم والنعاس الذي يتمكّن من اإلنسان عند املكاملة اإلهلية وينـزل 
فيه كالم اهللا تعاىل على اإلنسان فهو خارج عن سيطرة األسباب املادية وتأثريها 

ن متاما. ويف هذا املقام تبطل مجيع األسباب الطبيعية وتتعطل ائيا. فمثال اإلنسا
الصادق الذي له عالقة احلب واإلخالص مع اهللا تعاىل يف احلقيقة، عندما يسأل 
ربه الكرمي حاجةً متأثرا حبماس تلك العالقة يغلبه النعاس بغتة وهو يف حالة 
الدعاء ويستفيق دفعة واحدة وإذ به قد تلقى جوابا على سؤلته أثناء النعاس 

ة واملتعة وتتراءى فيها القوة بكلمات فصيحة وبليغة تضم يف طياا الشوك
اإللـهية المعة وتنغرس يف القلب مثل وتد حديدي، وتشتمل معظم تلك 
اإلهلامات على الغيب. ويف كثري من األحيان حني يريد ذلك العبد الصادق أن 
يقول شيئا آخر حول سؤاله السابق أو يطرح سؤاال جديدا يتمكن منه النعاس 

واحدة أو يف أقل منها. وخيرج منه كالم طاهر مرة أخرى مث ينقشع يف ثانية 
كما خيرج لب الفاكهة من قشرها ويكون ممتعا وذا شوكة عظيمة. كذلك إن 
اهللا الكرمي والرحيم واألعلى أخالقا من اجلميع يرد على كل سؤال وال يظهر 
كراهية وال ملال يف الرد، ولو طُرح السؤال ستني أو سبعني أو مئة مرة يرد عليه 

األسلوب والطريقة نفسها. مبعىن أن نعاسا خفيفا يغلبه عند كل سؤال، ويف ب
بعض األحيان يطرأ عليه نعاس شديد أو يغيب عن احلس وكأن غشية قد 
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أصابته. ويف معظم األمور العظيمة يكون الوحي من هذا النوع. وهذا القسم 
لب يف من الوحي هو أعلى وأفضل من مجيع أنواع الوحي. فالنعاس الذي يغ

كل حلظة وثانية يف هذه الظروف عند السؤال والدعاء وينـزل يف أثنائه وحي 
من اهللا تعاىل، ويفوق هذا األسلوب من النعاس األسباب املادية، ميزق إربا 
قانون الطبيعة الذي يفهمه علماء الطبيعة عن النوم. كذلك هناك مئات األمور 

اهرية سخيفةً وحقرية. ففي كثري من الروحانية اليت تظهر أفكار الفالسفة الظ
األحيان يرى اإلنسان يف حالة الكشف أشياء كأا أمام عينيه ولكنها بعيدة 
  آالف األميال. ويف كثري من األوقات يقابل يف اليقظة متاما أرواح أناس ميتني. 

قولوا اآلن باهللا عليكم، أين جند هذه األمور يف قانون الطبيعة الذي يتمسك 
الء الظاهريون احملصورةُ عقوهلم يف قوانني العلوم الطبيعية والطبية فقط به العق

وال يفهمون هذه األمور الروحانية؟ فيكذّبوا ظلما منهم فقط ويظنون أم 
ردوا ردا مقنعا. إذًا، قانون الطبيعة الذي يقدمونه نسبته مع قانون اهللا اجلاري يف 

واحدة مع البحر. يقول بعض الطبيعة كنسبة جزء باأللف من قطرة ماء 
اجلاهلني جلهلهم قانونَ اهللا الروحاين السائد يف الطبيعة بأن اإلهلام ليس بشيء، 
وليس حقيقته أكثر من أن دماغ اإلنسان خملوق على هذا النحو حبيث يرى 
الرؤى أو يتلقى اإلهلام، وهذا ليس بأمر عجيب بل يشترك فيه العامل كله. 

طوا من شأن إهلام اهللا ووحيه وجيعلومها أمرا عاديا من ويقصدون من ذلك أن حي
طبيعة اإلنسان بوجه عام. ولكن من املعلوم أن البصاق على الشمس ال ميكن 
أن يقلل من ضوئها. صحيح متاما، وال ميكن إنكاره، أن يف كثري من األحيان 
 يرى الناس رؤى من الدرجة الدنيا جدا ويتلقون إهلاما أيضا ولكن ال تكون
تلك الرؤى أو اإلهلامات نتيجة التقوى أو تزكية النفس وال حتتوي على أمر 
خارق للعادة وال تكون تلك اإلهلامات من النوع الذي يكرم متلقوها دفعة 
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واحدة بسلسلة طويلة من الوحي كإجابة بعد الدعاء. وال تتضمن تلك 
ينة، أي بنبوءات اإلهلامات نبوءات مييز بسببها أصحاا يف الدنيا بصورة ب

تتحقق بعد الدعاء يف أمور مهمة لتظهر قبول هؤالء امللهمني عند اهللا، وترسخ 
  عظمة تلك النبوءات وهيبتها يف القلوب. 

باختصار، إذا كان أحد مطلعا على قانون اهللا السائد يف الطبيعة فهم أولئك 
م الظاهرية. والذي الذين هلم نصيب كامل يف األمور الروحانية إضافة إىل العلو

  مل ير شيئا من ذاك العامل، مل ير من قانون الطبيعة شيئا.    
إضافة إىل ذلك إن ادعاء احملاضر بأن الفيدا وحده يطابق قانون الطبيعة، 
والكتب األخرى كلها تعارض قانون الطبيعة ليس إال ادعاء حمضا. إذا كان 

لقرآن الكرمي يعارض احلق ويتناىف مع احملاضر يعد الفيدا صادقا فعال ويرى أن ا
قانون الطبيعة فمن واجبه أن يقدم قائمتني منفصلتني ويبني يف إحدامها أن تعاليم 
الفيدا ومعتقداته كافة توافق قانون الطبيعة، ويثبت يف الثانية أن تعاليم القرآن 
 الكرمي ومعتقداته كلها أو بعضها تعارض قانون الطبيعة. أما أنا فقد كتبت
مناذج من الفيدا يف هذا الكتاب بكثرة وميكن للباحث عن احلق أن يتبني من 
ذلك إىل أي مدى يطابق الفيدا قانون الطبيعة. كان األحرى مبؤيدي الفيدا أال 
خيوضوا يف هذا النقاش بل يلزموا الصمت فال يفضحوا أمر فيداهم احلايل بال 

الفيدا تتلخص يف أنه يعد إله  جدوى. الفلسفة والعلوم الطبيعية اليت بينها
وأن ابن كشلّيا،  هو إله اآلريني "إندر"اهلندوس ابن اإلنسان ويقول بأن 

العناصر واألجرام السماوية كلها آلـهة، ويعلّم أيضا أن يطلَب حتقيق املرادات 
من كل هذه األشياء. وكذلك هذا التعليم السيئ واملخجل جدا القائل بأن 

(فليفهم الفامهون)، ال نقول بأن الفيدا  بقدر عشرة أصابعاإلله حتت السرة 
كان هكذا يف زمن من األزمان. بل نرى أنه كتاب حمرف ومبدل من حيث 
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الكلمات ومن حيث املعىن أيضا. ومن املمكن أيضا عندنا بل األغلب أنه قد 
وال يكون هناك كتاب من اهللا مث أُنقص منه وأضيف إليه وحرفت صورته. 

ال يعثر فيه على اإلله، ويوجد فيه تعليم  أن الفيدا احلايل كتاب مضل شك
عبادة املخلوقات إىل درجة وكأنه معرض جتاري تعبد فيه املخلوقات. كلما 
أهاجم الفيدا وأقدم أدلة على تكذيبه، فإمنا أقصد منه الفيدا احلايل احملرف 

اهللا تعاىل يف زمن من األزمان. واملبدل متاما وليس الفيدا األصلي الذي نزل من 
حنن نؤمن جبميع كتب اهللا وكذلك بالفيدا الذي يكون قد نزل يف زمن من 
األزمان على نيب يف اهلند. ولكن ال يسعنا القول عن الفيدا احلايل أكثر من أنه 
بقدر ما انتشرت الفرق الضالة يف هذا البلد اليت تعبد املخلوق، فهذا كله بربكة 

. و"النيوك" هو أفضل منوذج لكل ما علّمه الفيدا عن طهارة الفيدا فقط
اإلنسان. ومن بركات النيوك أنه يتعذر يف قوم اآلريني التمييز بني من هو من 
نطفة والده احلقيقي ومن منهم جاءوا إىل حيز الوجود بربكة ممارس النيوك 

وك" معموال به وولدوا بطريق النيوك اجلدير باالستحسان؛ ألنه إذا كان "الني
منذ مئات آالف السنني فمن الواضح أنه ولو اعتربنا عدد األطفال املولودين 
بواسطة النيوك قليال جدا أيضا فال بد أن يكون نصفهم أوالد النيوك حتما. إذا 

  كانت هذه هي معرفة الفيدا فال جمال ألحد أن ينبس جتاهها ببنت شفة. 
نون الطبيعة املذكور يف الفيدا وهو أن لقد تذكرت باملناسبة منوذجا آخر لقا

البانديت ديانند الذي تفسريه للفيدا حمل ثقة كبرية لدى اآلريني يقول يف كتابه 
"ستيارـ بركاش" ما مفاده: كلما خترج روح من اجلسم حتلق يف السماء حىت 
بط أخريا على اخلضروات أو الكأل بصورة الندى فيأكلها رجلٌ ويضاجع 

لَد ولد. ولكن الفيدا مل يدرك أنه ال بد من القبول يف هذه احلالة أن املرأة فيو
الروح تسقط على اخلضروات أو الكأل متجزئة إىل جزأين ألن ولَد اإلنسان ال 
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يولَد بنطفة الرجل فقط بل تشاركها نطفة املرأة أيضا. والدليل على ذلك أن 
أمه أيضا. فواها لقانون  املولود ينال نصيبا من أخالق األب وصورته ونصيبا من

، ويعتقد أن الروح باشتراك النطفتنيالفيدا الذي ال يعرف أن املولود يولَد 
  ميكن أن تتجزأ إىل جزأين!

مث بني احملاضر بأن إله الفيدا ال ميكر، وال جيلس على الكرسي، وال يكذب. 
انه فليكن واضحا أن هذا الغيب حاول أن يصول على القرآن الكرمي من خالل بي

تلك الصفات املذكورة يف الفيدا حبسب زعمه. ويقصد من بيان ذلك كأن 
القرآن الكرمي ينسب إىل اهللا تعاىل صفات ال تليق بشأنه. ولكن احلق أنه ال 
يوجد يف العصر الراهن على وجه األرض كتاب يعد موحى به سوى القرآن 

ونـزيها من كافة العيوب الكرمي ويعد اهللا تعاىل متصفا جبميع الصفات الكاملة 
والنقائص. صحيح أن القرآن الكرمي عد من صفات اهللا املكر أيضا الذي ال 
يتناىف مع ذاته القدوس، وال يوجد فيه شيء يعارض قدوسيته وذاته الربيء من 
كل عيب ونقيصة. هذا هو املكر الذي يشهد عليه قانون اهللا السائد يف الطبيعة 

مية، ويسمى مكر اهللا ويطلق على فعله تعاىل الذي وملحوظ يف سنة اهللا القد
جيعل مكايد الشرير وخططه سببا لعقوبته. هذا هو مكر اهللا حبسب القرآن 

ومكَروا ومكَر اُهللا �الكرمي الذي يظهر مغبةً ملكر املاكرين كما يقول اهللا تعاىل: 
رِيناكالْم رياُهللا خأي نسج الكفار مكرا سيئا إذ أخرجوا رسول اهللا �١و .� 

من مكة املعظمة، ومكر اهللا مقابلهم مكرا حسنا فجعل إخراجهم هذا سببا 
وازدهاره. فهنا مسى اهللا تعاىل نفسه خري املاكرين أي الذي  �النتصار الرسول 

ن ميكر مكرا حسنا وليس مكرا سيئا، وعد مكر الكافرين مكرا سيئا. فيتضح م
                                                 

   ٥٥آل عمران:  ١
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ذلك جبالء أن اهللا تعاىل قسم املكر على قسمنيِ: املكر السيئ واملكر احلسن، 
  وأدخل املكر احلسن يف صفاته وعد املكر السيئ من عادات الكفار واألشرار. 

فيا أوالد اهلندوس الذين شتموا رسول اهللا املقدس وكتابه املقدس مبحض 
ط من شأن اهللا تعاىل يف خبث طويتهم، أخبِرونا بشيء من احلياء ما الذي حي

هذا املكر؟ وأية صفة من صفاته تعاىل خيالف هذا املكر. أال يشهد قانون اهللا يف 
الطبيعة أن من سنن اهللا تعاىل إلهالك األشرار الذين ال يكادون يرتدعون عن 
املكر السيئ أنه عندما حيفر شخص وقح حفرة لشخص نبيل يسقط اهللا تعاىل 

يده هو. واألسلوب نفسه جارٍ يف الناس أيضا أم يعاملون فيها احلافر نفسه وب
 حكومة برعية لحق اللصوص والنهاباملاكر مبكر آخر مقابله. فمثال عندما ي
أضرارا مبكايدهم الدقيقة ومكرهم، تضطر الشرطة أيضا إىل املكر من أجل 
القبض عليهم. والفرق هو أن مكر اللصوص مكر سيئٌ يهدف إىل اإلضرار 
باخللق، ومكر ضباط الشرطة مكر حسن يهدف إىل إنقاذ رعية احلكومة من 

  ضرر اللصوص األشرار. 
كذلك قام بعض اآلريني الوقحني قبل بضعة أيام مبكر دقيق جدا مقابل هذه 
احلكومة السنِية، ولو انطلى ذلك املكر على احلكومة لوقعت يف ورطة كبرية، 

م. ولكن اهللا تعاىل أنعم على ١٨٥٧دث يف عام ولرمبا كانت النتيجة أسوأ مما ح
من الوصول إىل كنه هذا املكر السيئ، فمكر موظفوها احلكومة ومتكنت 

املوهوبون مكرا خريا مقابل مكر اآلريني السيئ إللقاء القبض عليهم. أي اعتقلوا 
زعماءهم بكل حذر وهدوء وبطشوا م حبكمة إذ مل يستطع اآلريون أن يثريوا 

ب أو ضجة، فأودعوا بعضهم السجون يف هذا البلد وزجوا ببعض آخرين أي شغ
يف سجن قلعة "مانديل". وهكذا جنحت احلكومة يف مكرها احلسن وخاب 

  اآلريون األشرار يف مكرهم السيئ وجلبوا على أنفسهم دمارا أبديا. 
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قولوا اآلن، هل ترون مكر احلكومة هذا حمل اعتراض أم تعدونه عمال 
وإن كنتم ال ترونه عمال مرضيا فما زلتم حباجة إىل اإلصالح. أما إن مرضيا؟ 

كنتم ترونه أمرا مرضيا فعليكم األسف ألف مرة! إذ تعترضون على امللكوت 
السماوي ألنكم تظنون أن اهللا تعاىل بطيء يف البطش، وال تعترضون على مكر 

موا يقينا أن احلكومة ألنكم تعرفون أن هذا االعتراض ليس يف صاحلكم. فاعل
املكر احلسن ليس مدعاة لالعتراض على اهللا وال على حكومة من احلكومات. 
من األنسب أن تتخلوا قليال عن الفيدا الذي يضلكم وتستخدموا العقل فقط 
وتفكروا مليا، أال يوجد مثل هذا املكر يف قانون اهللا السائد يف الطبيعة؟ أال 

الدقيق سببا هلالكهم أنفسهم؟ مكايد األشرار السيئة ومكرهم  �جيعل 
وعندما يريد شخص خبيث وصاحب مكرٍ سيئ أن يهلك مبكره الدقيق شخصا 
نبيال بغري حق، أفليس من سنة اهللا يف هذه احلالة أنه ينفخ شيئا يف قلب ذلك 

شهادة خافية يبطش  �املظلوم أو احلكومة اليت حتتل كرسي العدل، أو خيلق 
سيئ وتربأ ساحة املظلوم املسكني من التهمة؟ إن بناء عليها بصاحب املكر ال

أنواع مكر اهللا احلسن تتراءى كل يوم بواسطة احملاكم وتفضح مكايد األشرار 
واملكارين املتراكمة وال ختفى على أحد، ولكن مب نعاجل العمهني؟ واحلق أن هذا 

ة املعترض اجلاهل قد مكر بنفسه مكرا سيئا ليجعل مكر اهللا احلسن عرض
  لالعتراض وأراد أن خيدع الناس باعتباره نوعني من املكر مكرا واحدا.  

لقد بينت مبا فيه الكفاية عن املكر يف بيان أعاله. واالعتراض اآلخر الذي 
. ١أثاره املعترض هو قوله: ذُكر يف القرآن الكرمي جلوس اهللا على الكرسي

                                                 
وسع كُرسيه السماوات واَألرض ولَا يئُوده حفْظُهما �اآلية عن كرسي اهللا تعاىل هي:  ١

يمظالْع يلالْع وهأي أن اهللا تعاىل ال يتعب حبمل السماوات واألرض ٢٥٦(البقرة  �و (
اللتان يسعهما كرسيه، وهو العلي، ال يصل كنهه عقلٌ، وهو العظيم فكل شيء أمام 
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عترض، غري أن استواء اهللا على فليتضح أنه مل يذكَر يف القرآن الكرمي كما قال امل
إنَّ ربكُم اُهللا الَّذي �العرش مذكور، يقول اهللا جلّ شأنه يف القرآن الكرمي: 

أي خلق اهللا  �١خلَق السماوات واَألرض في ستة أَيامٍ ثُم استوى علَى الْعرشِ
أيام (املراد من ستة أيام هو  تعاىل أوال األجرام السماوية واألرضية كلها يف ستة

زمن طويل) مث استوى على العرش أي استقر على مقام التنـزه. اعلموا أن 
املصدر "استواء" عندما يستعمل مع حرف اجلر "على" يفيد استقرار الشيء 

واستوت �على مقام يناسبه متاما، كذلك هناك آية أخرى يف القرآن الكرمي: 
يودلَى الْجأي استقرت سفينة نوح بعد الطوفان على مقام كان يناسبها  �٢ع

من حيث النـزول على األرض. فمن هذا املنطلق اُختريت كلمة "االستواء" 
حبق اهللا، أي استوى اهللا تعاىل على مقام هو وراء الوراء ومناسب متاما لتنـزهه 

 تعاىل، وقدسيته. وألن مقام التنـزه والقدسية يقتضي فناء كل شيء سوى اهللا
ففي ذلك إشارة إىل أنه كما أن اهللا تعاىل خيلق اخللق مبقتضى صفة خالقيته، 

  كذلك ميحو أيضا آثار وجودهم كلها مبقتضى تنـزهه ووحدانيته. 
إذًا، فاالستواء على العرش إشارة إىل مقام التنـزه حىت ال يتم اخللط بني اهللا 
وخلقه. فأنى يثبت أن اهللا حمدود وكاملقيدين على العرش أي يف ذلك املقام 

حاضر وموجود يف كل  �وراء الوراء؟ لقد ذُكر يف القرآن الكرمي بكثرة أنه 
ويقول أيضا يف القرآن الكرمي:  �٣ما كُنتموهو معكُم أَين �مكان كما يقول: 

                                                                                                                     

عظمته تافه. هذا هو ذكر الكرسي وهو استعارة فقط أُريد ا البيان أن السماوات 
 وال حتُد عظمته حدود. منه.واألرض حتت تصرف اهللا، ومقامه أبعد منها مجيعا 

 ٥٥األعراف:  ١
 ٤٥هود:  ٢
 ٥احلديد:  ٣
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�ناطالْبو رالظَّاهو راآلخلُ واَألو وموجود قبل كل شيء  �. أي هو �١ه
آخر، ومع كونه األول هو اآلخر أيضا. وهو أظهر من كل شيء آخر ومع 

 اُهللا نور السماوات�كونه األظهر فهو أخفى من اجلميع أيضا. مث قال: 
. أي أن نوره يسطع يف كل شيء سواء أكان يف السماء أم يف �٢والْأَرضِ

ونحن أَقْرب �كذلك قال:  �٣وكَانَ اُهللا بِكُلِّ شيٍء محيطًا�األرض. مث أيضا: 
رِيدلِ الْوبح نم هوقال: �٤إِلَي .�ومالْقَي يالْح وإِال ه أي هو روح  �٥اُهللا ال إِلَه

 د كل وجود. واملعىن احلريف هلذه اآلية هو أن اهللا هو اإلله احليكل نفس وسن
والقائم بذاته وحده. فلما كان هو احلي الوحيد وهو الوحيد القائم بذاته فتبني 

، وكل من �من ذلك بوضوح أن كل ما يتراءى عداه فهو حي بسبب حياته 
وهو الَّذي �ببه. كذلك قال: هو قائم يف األرض أو يف السماوات فهو قائم بس

ضِ إِلَهي اَألرفو اِء إِلَهمي السإِال �. وقال أيضا: �٦ف ى ثَالثَةوجن نكُونُ ما يم
مهسادس وإِال ه ةسمال خو مهابِعر وكذلك قيل يف آيات كثرية يف �٧ه .

  إىل درجة أنه روح كل نفس.  القرآن الكرمي بأن اهللا تعاىل موجود يف كل مكان
لقد قلت من قبل بأنه لو أى اهللا تعاىل مسألة معرفة اهللا على نقطة واحدة 

ليس منفصال عن اخللق لبدأت عبادة املخلوق يف املسلمني أيضا  �أنه 
  كاهلندوس، ألنه لن يبقى يف هذه احلالة ما مييز بني اهللا وخلقه. 

                                                 
 ٤احلديد:  ١
 ٣٦النور:  ٢
 ١٢٧النساء:  ٣
 ١٧ق:  ٤
 ٢٥٦البقرة:  ٥
 ٨٥الزخرف:  ٦
 ٨اادلة:  ٧
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ا بواسطة الفيدا ألنه قد ذُكرت النار هلذا السبب بدأت عبادة املخلوق أخري
واهلواء والشمس والقمر كآهلة يف كل مكان حىت اختذ الناس هذه األشياء آهلة 
يف اية املطاف. ولو افترضنا جدال أنه إذا كانت النار وغريها هي أمساء 
اآللـهة، ولكن مع ذلك مل يذكر يف الفيدا بوجه خاص اسم اهللا األعظم، وأنه 

هو وراء الوراء بالنسبة إىل املخلوقات كلها وهو أعلى وأمسى من اخللق  يف مقام
كله، هلذا السبب نشأت كل هذه املذاهب الباطلة بواسطة الفيدا. واحلق أن 
الفيدا جير إىل عبادة اخللق يف كل خطوة، ويعترب اإلله حمدودا. فقد ورد يف "جير 

 احلمل يأخذ أشكاال ما مفاده أن اإلله يبقى يف ١٩فقرة  ٣١فيدا" فصل 
وصورا خمتلفة بعد التولد، ويرى الناس األفاضل اإلله يف الرحم من كل طرف. 
انظروا اآلن كيف جعل الفيدا اإلله حمدودا حبيث أعطاه اسم كل شيء حمدود. 
وحبسب "رِج فيدا" إن الشمس والنار واهلواء كلها آلـهة. وقيل أيضا بأن اإلله 

 غطاء الشمس الذهيب كما يتبني من "ايش ابنشد" يعيش يف الرحم، وكذلك يف
موجود حتت السرة بعشرة أصابع . كذلك هو ١٦، ١٥يف "جير فيدا" فقرة 

. لو كتب الفيدا بعضا من وبذلك راجت يف اهلندوس عبادة قضيب الرجل
صفات اهللا التنـزيهية أيضا مثل القرآن الكرمي ومل يقتصر على الصفات 
التشبيهية فقط ملا نشأ بواسطته طوفان عبادة املخلوق. هلذا السبب جند القرآن 
الكرمي مرتّها عن كل نوع من اخلداع إذ قد بني صفات اهللا تعاىل حبيث تبقى 

من شوائب الشرك كليا، ألنه بين أوال صفات اهللا اليت  وحدانية اهللا تعاىل نزيهة
. هذه �تثبت كيفية قربه من اإلنسان، وكيف ينال اإلنسان نصيبا من أخالقه 

الصفات تسمى صفات تشبيهية. ولكن ملا كان هناك خطر أن يعد اُهللا حمدودا 
درء هذه األوهام بالنظر إىل صفات تشبيهية أو يشبه باملخلوقات؛ بين اهللا تعاىل ل

صفته األخرى أي صفة االستواء على العرش اليت تعين أن اهللا أعلى وأرفع من 
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كل املخلوقات وال يشبهه شيء وال يشاركه يف صفاته شيء، وبذلك ثبتت 
  وحدانية اهللا تعاىل بوجه كامل. 

مث بين احملاضر صفة ثالثة إلله الفيدا، وهي أن اإلله الذي أنزل الفيدا ال 
. ولكن ال نعلم ماذا يقصد من قوله هذا، فهل يكذب اإلله أيضا؟ لعله يكذب

يقصد أن يستر بكالمه هذا على بعض أقوال الفيدا. فعندما أمعنت النظر يف 
الفيدا بعد قوله هذا تبني لنا أن إله الفيدا قد كذب يف مواضع عديدة. فمن 

"ستيارـ بركاش" كذبات الفيدا الصرحية ما كتبه البانديت ديانند يف كتابه 
أنه عندما خترج الروح من اجلسد تصل إىل السماء مث تسقط على اخلضروات 
والكأل ليال كالندى، فيأكلها أحد وتدخل الروح نفسها يف املرأة بصورة النطفة 
فيتولد الولَد. قولوا اآلن باهللا عليكم، أي كذب أكرب من هذا إذ قد عد الروح 

حا أن الروح تسقط على اخلضروات أو الكأل كيانا ماديا. وإذا كان صحي
بصورة الندى فهذا يستلزم أا تسقط متجزئة إىل جزأين ألنه ال يسع أحدا 
اإلنكار أن املولود ينال بعض األخالق الروحانية من األب وبعضها من األم 
كما تكون صورته اجلسدية أيضا مشتركة بني األبوين. ولكن إذا كان أب أحد 

يف الهور على سبيل املثال وأمه يف كالكوتا فاجتمعا صدفة يف  األوالد يسكن
مكان بواسطة القطار وجامعها واستقر احلمل نتيجة ذلك، وطعام النطفة قد 
أكله شخص يف الهور لكونه يسكن هناك واملرأة أكلته يف كالكوتا، فذلك 
يستلزم طبعا أن تلك الروح قد سقطت على كأل أو عشب متجزأة إىل جزأين 

ي سقط جزء منها يف الهور وجزء آخر يف كالكوتا ألنه كما بينت من قبل أ
أن الطفل يستمد صفاته الروحانية من الرجل واملرأة على السواء. وهذا يدل 
على أن الروح سقطت منقسمة إىل قسمني وهذا باطل، فثبت من ذلك أن 

  سقوط الروح كالندى أيضا باطل وكذب. 
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من الفيدا تكفي وحدها إلثبات كذب الفيدا  فليكن واضحا أن هذه القضية
كله ألن مدار الفيدا املوجود حاليا كلُّه على التناسخ فقط، وال بد من 
االعتراف نتيجة التناسخ نفسه أن كافة الدواب والطيور والسباع واحلشرات 
والديدان يف العامل هي أناس يف احلقيقة. كذلك ال بد من االعتراف من منطلق 

فسه أن النجاة األبدية مستحيلة، وأنه ال تقبل توبة أحد وال بد من التناسخ ن
اهللا تعاىل مل خيلق االعتقاد كذلك من منطلق التناسخ أن الذنوب ال تغفَر وأن 

  بل هي قدمية وأزلية مثل اهللا تعاىل متاما.  األرواح
باختصار، إن قضية التناسخ ملخص الفيدا كله وعماده الذي تقوم عليه 

ات الفيدا كلها، وبانكسار هذا العمود تتمزق مجيع مبادئ الفيدا تلقائيا. معتقد
والتناسخ الذي هو أصل مبدأ الوالدات املتكررة ال يقوم إال إذا ثبت حبسب 
قول ديانند أن الروح خترج من اجلسد وتعرج إىل السماء مث بط على الكأل 

ستحيل كليا ألنه واألعشاب بصورة الندى. ولكن كما قلت آنفا إن هذا م
  يستلزم أن بط الروح منقسمة إىل قسمني. 

وإضافة إىل ذلك هناك دليل قوي آخر على أنه كما أن سقوط الروح على 
هذا النحو يستلزم احملال ألنه يستلزم سقوطها منقسمة إىل قسمنيِ، كذلك هو 

قطعية يستلزم احملال حبيث إنه يعارض األحداث الثابتة أيضا ألا تشهد شهادة 
ويقينية بأن نطفة الرجل واملرأة قادرة على خلق الروح دون أن تسقط روح من 
جو السماء كالندى. وحني متتزج نطفة الرجل واملرأة تتقوى تلك القدرة كثريا 
وتظل تتقوى شيئا فشيئا، وعند اكتمال جاهزية قالب اجلنني تتولّد الروح يف 

حداث املشهودة واحملسوسة. وهذا القالب نفسه بأمر اهللا وقدرته. هذه هي األ
ما نسميه اخللق من العدم ألننا ال نستطيع القول بأن الروح جسم أو شيء 
مادي. ونرى أيضا أن الروح تخلق من املادة نفسها اليت تتخذ شكل قالب شيئا 
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فشيئا يف رحم األم بعد اجتماع النطفتني. وليس ضروريا هلذه املادة أن بط 
ضروات أو الكأل كالندى وتتولد منها نطفة الروح بل الروح على نوع اخل

ميكن أن تتكون تلك املادة من اللحم أيضا سواء أكان حلم شاة أو مسك أو 
كان طينا حتت طبقات األرض العميقة اليت تتولد فيها الضفادع واحلشرات 
األخرى. ولكن ال شك أنه سر من أسرار قدرة اهللا أنه خيلق يف اجلسم شيئا 

  جسما وال مادة.  ليس
إذًا، األحداث املوجودة واملشهودة تظهر أن الروح ال بط من السماء، بل 
هي روح جديدة تتولد بقدرة اهللا القادر من نطفة مركبة، كما يقول اهللا تعاىل 

أي ، �١ثُم أَنشأْناه خلْقًا آخر فَتبارك اُهللا أَحسن الْخالقني�يف القرآن الكرمي: 
عندما يتكون قالب اإلنسان يف الرحم نكمله خبلق جديد، مبعىن أننا خنلق الروح 
من داخل املادة اليت تكون ا القالب. مث يقول اهللا جل شأنه يف سورة الدهر يف 

. أي خنلق اإلنسان نطفة �٢إِنا خلَقْنا الْإِنسانَ من نطْفَة أَمشاجٍ�: ٢٩اجلزء 
نطفة الرجل واملرأة. فكما قال اهللا تعاىل يف هذه اآليات كذلك  خمتلطة أي من

تشهد مالحظات عشرات ماليني الناس أن الروح تخلق ذه الطريقة. وما 
دامت النطفة تتخلق من اللحم فقط أيضا مث يتولد منها أوالد، فهل لنا أن نظن 

حلمها، مث أن الروح بط على الشاة أيضا مثال وتقتحم جلدها مث متتزج يف 
تدخل يف قطعة حلم معينة وتتغلغل فيها. مث تتجزأ تلك اللحمة يف جزأين ويأكل 
الرجل أحدمها وتأكل املرأةُ القطعةَ الثانية مهما كانت املرأة تسكن بعيدة عن 
الرجل وكانت ال تأكل اللحم أصال. وهل لنا أن نزعم أن السباع اليت تأكل 

ب بط روح خلْقها كالندى على جِلد اللحم فقط مثل األسد والنمر والذئ
                                                 

 ١٥املؤمنون:  ١
 ٣اإلنسان:  ٢
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الدواب مثل الشياه واألبقار وغريها من احليوانات؟ وهل ميكن الظن أن روح 
األمساك اليت يف املاء وغريها من احليوانات اليت تعيش حتت املاء دائما بط 
روحها على املاء كالندى؟ واألجدر بالتدبر هي احلشرات والديدان اليت خترج 

قات األرض العميقة حبفرها إىل عشرين أو ثالثني ذراعا، كذلك من حتت طب
الديدان الصغرية اليت خترج من ماء البئر احملفورة حديثا، وتوجد آالف منها يف 
 نقطرة واحدة من املاء، من أين وكيف تدخلها الروح اهلابطة كالندى؟ لو ج

الديين فهذا أمر جنون أحد أو فقد صوابه واختلت حواسه ائيا نتيجة العناد 
آخر وإال يضطر املرء إىل االعتراف نتيجة كل هذه األمثلة املذكورة هنا أن 
اعتقاد اآلريني أن الروح بط من السماء على اخلضروات والكأل كالندى باطل 
متاما. فمثال لو أخذمت يف يدكم حليبا موشكا على الفساد مث تأملتم فيه جيدا 

ن فيه أثناء رؤيتكم. كذلك إذا طُبخ احلمص لرأيتم أن آالف الديدان تتكو
اروش جيدا أو شيء آخر من هذا القبيل وماتت احلشرات اليت كانت فيه، مث 

  عندما يصبح هذا الطبيخ بائتا ونتنا تتولد فيه آالف احلشرات من جديد.
فهذه وقفة تأملية لكل عاقل أنه إذا كان ضروريا لدخول الروح يف مادة ما 

ح على اخلضروات أو الكأل مثل الندى، فكيف تصح هذه أن بط الرو
القاعدة؟ والذين يعتنقون اعتقادا أن اخللق من العدم مستحيل وال ميكن أن تعود 
الروح إىل اجلسد بعد خروجها منه مرة، جيب عليهم أن يثبتوا كيف وبأي 
طريق تدخل إذًا من اخلارج؟ وال يسعهم أن يتحاشوا هذه املؤاخذة وال ميكن 
هلم أن يتهربوا من مسؤولية إثبات ذلك ما مل يثبتوا لنا أنه كما خترج الروح من 

فكيف وبأي طريق  - وال يشك وال خيتلف أحد يف خروجها - جسم اإلنسان
تعود بعد ذلك؟ وال تقع علينا مسؤولية أن نثبت كيف تخلق الروح ألننا نري 

بت آنفا. ولكن معارضينا التخليق عيانا، ونقدم آالف األمثلة على ذلك كما كت
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من اآلريني الذين يعيدون الروح األوىل نفسها مرة أخرى عليهم تقع املسؤولية 
ليرونا طريق عودا. وإن أقروا أن البانديت ديانند كذب وأخطأ يف ذلك، فال 
ميكنهم اخلالص ذا اإلقرار فقط بل جيب عليهم أن يثبتوا لنا طريق عودة الروح 

فكروا بشيء من احلياء بأين أُثبت هلم أن الروح تخلق ولكنهم ال وإال جيب أن ي
يستطيعون أن يثبتوا أا تأيت من اخلارج. فبسبب هذا املعتقد وحده يصبح 

  الفيدا كله جديرا بالرفض. 
أتذكر أنه قد اتفق يل ذات مرة أنين خضت يف مناظرة يف مدينة "هوشيار 

ر" فقلت له بأن قول ديانند بأن الروح بط بور" مع أحد اآلريني امسه "مرليده
على اخلضروات والكأل كالندى ويأكلها أحد فتدخل يف اإلنسان مع تلك 
اخلضروات وبسببها يتولد الولد، قول باطل متاما، ويستلزم انقسام الروح إىل 
قسمني. وأشرت يف بياين إىل كتاب ديانند الذي امسه "ستيارـ بركاش". 

" كتاب ستيارـ بركاش وقال: أين مكتوب فيه هذا فأحضر "مرليدهر
الكالم؟ فخطر ببايل أن هذا الشخص احتال حيلة ما حتما إذ يقدم هذا 
الكتاب. فقلت له بأين ال أستطيع قراءة اللغة السنسكريتية لذا سوف أحبث عن 
هذا املوقع فيما بعد وسأسجله يف كتايب. مث عدت إىل قاديان وبعثت برسالة إىل 

د اآلريني من الربامهة امسه "نوبني شندر" وكان ذو طبيعة طيبة وغري أح
متعصب، فسألته: هل لك أن ختربين أين يوجد هذا املضمون يف ستيارـ 
بركاش؟ فجاء اجلواب منه بأن هذا املضمون موجود يف ستيارـ بركاش 

ن ولكن اآلريني متحذلقون ومفترون جدا فقد أتلفوا الكتاب األول الذي كا
فيه هذا املضمون وطبعوا كتابا جديدا وشطبوا منه هذا املضمون. وقال أيضا 
يف رسالته بأن الكتاب األول موجود عندي ولكين مسافر اآلن إىل الهور وقد 
أرجعت الكتب كلها إىل وطين. ولكين أعدك بأن أنقل ذلك املوضع من 
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نسخة ذلك ستيارـ بركاش وأرسله لك يف غضون عشرين يوما. فأرسل يل 
املوضع حبسب وعده ونقلتها يف كتايب "كحل لعيون اآلريا". ولكين أقول اآلن 
مع أن اآلريني شطبوا تلك العبارة من ستيارـ بركاش إال أن كذب اعتقادهم 
تبني بوضوح تام حبيث ال ميكن ستره قط ألنه يتبني بكل صراحة أن الطريق 

ها يف الرب والبحر يثبت منه بكل الذي تدب به احلياة يف أبناء احليوانات كل
وضوح أن كل روح تتولد من الداخل وال تدخلها من اخلارج روح قدمية قط 

  كما قدمنا عدة أمثلة على ذلك من قبل. 
والكذب الثاين إلله الفيدا الذي يقره بنفسه هو قوله إنه قادر على كل 

مبنتهى الصراحة  شيء، بينما قد أقر بعجزه يف الفيدا حبسب قول اآلريني وقال
 أنه ال يستطيع أن خيلق األرواح وال ذرات العامل. فما دام ال يقدر على خلق أي
شيء فما معىن كونه قادرا على كل شيء؟ أليس هذا كذبا صرحيا؟ وهذا يثبت 
أيضا أن هناك إلـه آخر حبسب إلـه الفيدا وهو القادر على كل شيء يف 

قني من األدلة اليت كتبناها آنفا بأن األرواح احلقيقة، ألنه ملا ثبت بالقطع والي
ليست أزلية وقدمية بل تخلق، ويقول إله الفيدا بأنه ليس خالقها، فثبت من 
ذلك أن هناك إهلا آخر خيلقها. وإن قلتم بأنه لو عد اإلله قادرا على كل شيء 

ذين فهذا يستلزم أنه قادر على خلق نظريه واالنتحار أيضا، فجوابه بأن كال ه
األمرين ينايف صفاته الكاملة. ألنه قد أخرب سلفا أنه واحد ال شريك له وقال 
أيضا بأنه أزيل وأبدي ال يصيبه املوت، وهاتان الصفتان من صفاته األزلية فأنى 
له أن يفعل ما خيالف صفاته األزلية؟ وألن كماله التام يكمن يف كونه واحدا ال 

ميكنه أن يقْدم على أمر ينايف كماله التام،  شريك له وكونه أزليا وأبديا فكيف
وهو أعلى وأمسى من أن جييز لنفسه نقيصة، ألن النقص، أيا كان نوعه يتناىف 
مع ذاته الكاملة الربيئة من العيب. ولكن اخللق ال يعارض ذاته الكاملة الربيئة 
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عقلية من العيب بل الصفة األوىل من صفاته الكاملة هي اخللق وهي الوسيلة ال
ملعرفته تعاىل. وإن كان غري قادر على اخللق وجاءت األرواح والذرات إىل 
الوجود من تلقائها فكيف يعلَم أنه موجود أصال؟ هل يعرف وجوده مبجرد 
الوصل والربط بني األرواح والذرات؟ كال. ألن األشياء اليت وجدت منذ القدم 

سها فال بد أن تكون قادرة على تلقائيا ووجدت قواها كلها أيضا من تلقاء نف
  االتصال واالنفصال أيضا بناء على قدرات متتلكها. 

باختصار، الصفة األهم واألوىل ملعرفة اهللا هي أن يكون خالقا. وإذا وجدت 
فيه هذه القدرة عندها فقط ميكن أن يدعى قادرا على كل شيء. فما دام إله 

دعي أنه قادر على كل شيء فال الفيدا غري قادر على اخللق ومن جانب آخر ي
شك أنه كذب، وكذبه هذا ثابت من إقراره هو. أما القول بأن اخللق من العدم 
حمال، لذا فاإلله عاجز عن خلق األرواح، فهو كذب آخر؛ ألننا قد أثبتنا من 

  قبل بأن اخللق من العدم وارد ألن هناك جانبني فقط ينطبقان على األرواح. 
ظنبط على  أوال: أن يخلق بل خترج من اجلسم مث تعود وأن الروح ال ت

اخلضروات والكأل وتصبح طعام رجلٍ وبذلك تدخل بطنه. وقد أثبت آنفا أن 
هذا كذب صريح والتجربة أيضا تشهد على عكس ذلك، إضافة إىل ذلك هذا 

  األمر يستلزم تقسيم الروح. 
وال تأيت من اخلارج. وإن  ثانيا: واجلانب الثاين عن الروح هو أا تخلق

صدق هذا املبدأ ثابت من وجهني. أوال: ملا كانت عودة الروح مستحيلة فلم 
يبق إال وجه ثان فقط وهو أا تخلق. وثانيا: إن املشاهد امللحوظة واملشهودة 
تشهد بأن الروح تخلق حتما. وقلت من قبل بأن السباع اليت تأكل اللحم فقط 

دان اليت تعيش حتت األرض ال بط عليها الروح كالندى قط أو احلشرات والدي
بل املشهود واحملسوس أيضا أن آالف الديدان تتولد على مرأى منا يف مادة 
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تتعفن، وال نرى روحا بط عليها من السماء، فثبت من ذلك أن الروح تخلق 
  حتما. 

ق الروح فملخص الكالم أنه ما دام اخللق ملحوظا ومشهودا متاما ونرى خل
كل يوم وال نراها هابطة من السماء قط فأي شك يف كذب كتاب ورد فيه 
أا بط من السماء كالندى؟ وملا ثبت أن الروح ال بط من السماء فلم تعد 
هناك حاجة إىل البحث والنقاش يف كيف خيلق اهللا من العدم، ألنه ما دام اخللق 

شهود واحملسوس إال من كان من العدم ظاهرة ملحوظة كل يوم فال ينكر امل
عدمي احلياء متاما. احلق أن أعمال اهللا كلها تفوق فهم اإلنسان، فمثال يخلق 
مولود اإلنسان من قطرة مين فقط وال نستوعب قط كيف يخلق اإلنسان من 
هذه القطرة، وال ندرك كيف تخلق فيه عينان تبصران؟ وال ندرك كيف تتكون 

ندري كيف يتكون شكل اإلنسان ويداه وقدماه وقلبه فيه أذنان تسمعان، وال 
ودماغه وكبده واألعضاء األخرى كلها. فال شك أن كل هذه األمور مستحيلة 
عندنا كاستحالة اخللق من العدم ألننا لسنا قادرين على خلقها وال يسع عقلنا 
أن يقيم حجة فلسفية على تكوين كل هذه األعضاء. وكما أن تكوين هذه 

يفوق عقلنا كذلك خلق الروح أيضا يفوق عقلنا. وما دمنا قد أثبتنا األعضاء 
يف ضوء األحداث الواقعة ورأينا بأم أعيننا أن الروح تخلق فأنى لنا أن ننكر 
األمور املشهودة واحملسوسة؟ كما أن خلق الروح يفوق عقلنا وفهمنا كذلك 

قلة احلياء متاما أن يفوقه خلق اإلنسان أيضا مع كل قواه من قطرة واحدة. فمن 
يقبل املرء أمرا هو مستحيل عندنا وال يقبل أمرا آخر أي خلق األرواح الذي 
يفوق عقلنا وفهمنا ويعده مستحيال. ال يسع أحدا أن يتدخل يف نظام اهللا 
تعاىل، فهناك آالف من أسرار الربوبية اليت ال نفهمها قط بل نضطر إىل قبوهلا 

دات. هل ال يزال هناك شك يف أن املشاهدات جتربنا على أية حال نتيجة املشاه
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على قبول أن األرواح تخلق وال بط من األعلى؟ فمثال تحفر طبقات األرض 
إىل سبعني أو مثانني ذراعا إىل األسفل مث يتبني أن حتتها بعض احليوانات، فهل 

الندى؟ جييز العقل يف هذه احلالة أن الروح تنـزل إىل تلك الطبقات العميقة ك
فلما كان احلق والصدق أن الروح تخلق فإن بيان إله الفيدا املخالف هلذه 
احلقيقة بأن الروح بط من السماء كالندى هلو قول كاذب ينايف الواقع 
وسيضحك عليه طفل صغري أيضا. أال تتوالد السباع اليت تأكل اللحم فقط؟ هل 

ليت تعيش حتت طبقات الروح بط كالندى على طعام احلشرات والديدان ا
األرض وال خترج إىل سطحها قط؟ إنين ألستغرب بشدة أن يعترض على كالم 
اهللا املليء باحلق واحلكمة أولئك الذين يؤمنون بالفيدا املليء بأمور تعارض 

  احلقائق متاما.
مث قال احملاضر بأن الكتاب الذي تعليمه خيالف نواميس الطبيعة ال ميكن أن 

لكن من املؤسف حقا أن هؤالء القوم ال ميلكون أدىن حياء. يكون موحى به. و
لقد قلت قبل قليل بأن تعليم الفيدا خيالف نواميس الطبيعة بشدة إىل درجة ينكر 
احلقائق البينة متاما، كقوله بأن الروح تدخل البطن مرة أخرى عن طريق 

ت أكثر من اخلضروات أو الكأل، بينما من الثابت املتحقق أا تخلق، كما قل
مرة. إذًا، فإن االعتراض على تعليم القرآن الكرمي والقول بأنه خيالف قانون اهللا 
السائد يف الطبيعة ليس جهال سافرا فقط بل هو اختالط اجلهل وقلة احلياء. أما 
قوهلم: كيف جيوز رد القوانني املعلومة بقوانني غري معلومة؟ فهذا االعتراض يقع 

نفسه ألنه ملا تبني أن الروح ال بط من السماء بل تخلق  يف احلقيقة على الفيدا
داخليا بقدرة القادر، فإن قول الفيدا بأا بط من السماء كالندى ال جيدر حىت 
بالتصنيف يف القوانني غري املعلومة ألنه قد ثبت بطالنه بواسطة األمور احملسوسة 

  ألسف! واملشهودة. هل هذا هو الفيدا الذي يعتزون به؟ يا ل
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أحبوا احليوانات ألا كلها لقد قال احملاضر أيضا بأنه قد ورد يف الفيدا: 
ولكن من املؤسف حقا أننا ال نرى مثل هذا احلب على صعيد الواقع. أناس .

فمثال لو تكون على جسد اآلري دمل وقال الطبيب بأن عالجه احلجامة 
من األحيان متوت العلقات كلها بالعلقات، فيعالَج بالعلقات فورا، ويف كثري 

نتيجة امتصاصها السم وال يفكر أحد منهم بأنه من األفضل أن ميوت هو وال 
يهلك العلقة املسكينة ألا أيضا إنسانة، هل هذا هو احلب؟ كذلك عندما 

؟ كذلك هل هذا هو احلبيشتارون العسل جينونه بقتل آالف من الريقات، 
يشربون  هذا هو احلب؟يشتارون العسل بقتلهم آالفا من أوالد النحل، فهل 

أوالدها، هل هذا هو احلب؟ يف كل قطرة ماء  حقحليب البقرات مع أنه من 
هناك آالف من الديدان وهي أناس حبسب قوهلم ولكنهم يهلكوا بشرم املاء، 

واساة الناس أيضا. ففي عهد هل هذا هو احلب؟ بل احلق أن الفيدا مل يعلّم م
السيخ قُتل آالف املسلمني املساكني نتيجة شك فقط أم ذحبوا بقرة. كذلك 
هناك مئات اهلندوس الذين خيزنون القمح يف املستودعات بكميات كبرية 
وينتظرون أن حتل جماعة شديدة أو دمار شديد خبلق اهللا فيبيعوا ويصبحون 

لِّم حب الناس وعدم إرادة السوء م كيف نتوقع منه أثرياء. فالفيدا الذي مل يع
أنه يكون قد علّم حب احليوانات األخرى؟ ولكن كما منع القرآن الكرمي من 
أخذ الربا من كل قوم سواء أكانوا مسلمني أو هندوسا أو مسيحيني كذلك 
منع الناس من احتكار الغالل إلشباع أطماعهم وأهوائهم الشخصية وانتظار 

ااعة ليبيعوها. من املعلوم أنه عمل أناس سيئني وخبيثني، ولكن القحط و
لألسف الشديد هناك مئات آالف الناس من هذا القبيل يف اآلريني. ولو منع من 
ذلك يف الفيدا ملا مارس اآلريون هذه األعمال السيئة بكثرة. إنه خلبيث وسيئ 

ذا كان هناك تعليم خالف جدا من يريد الشر للعامل كله طالبا اخلري لنفسه. وإ
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ذلك يف الفيدا فنرجو أن تستخرجوه لنا. بل مسعت أن بعض اهلندوس الذين 
لديهم غالل كثرية خيبزون اخلبز ويذهبون به إىل اخلارج ويتربزون عليه ليسخط 
اإلله نتيجة هذا العمل فتحل ااعة بكثرة. كذلك يقرضون املزارعني املساكني 

ريا بالربا على الربا ويف اية املطاف يسيطرون على أمواال مث يثقلوم كث
  أراضيهم، األمر الذي بسببه اضطرت احلكومة إىل سن قانون خاص.

  
�  
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قال احملاضر بأن مسألة التوبة تعارض النواميس الطبيعية، ويقصد من ذلك 
اهلجوم على القرآن الكرمي كأن يف القرآن الكرمي تعليما يعارض النواميس 
الطبيعية. مع أنين قد حتدثت عن التوبة من قبل أيضا ولكن ال ضري يف البيان 

  املوجز هنا. 
عقوهلم بسبب العناد. فليكن  جيدر بالذكر أنين أتأسف كثريا كيف خارت

واضحا أن التوبة يف اللغة العربية تعين الرجوع، لذلك قد ورد يف القرآن الكرمي 
اسم اهللا "التواب" أيضا، أي كثري الرجوع. ومعىن ذلك أنه عندما يتربأ اإلنسان 
من الذنوب ويرجع إىل اهللا تعاىل بصدق القلب، يرجع اهللا إليه أكثر منه. وهذا 

اما قانون اهللا الطبيعي، ألنه ما دام اهللا تعاىل قد أودع فطرةَ اإلنسان أنه يطابق مت
عندما يرجع إىل شخص آخر بصدق القلب يلني له قلب األخري أيضا، فكيف 
ميكن للعقل أن يقبل أن يرجع العبد إىل اهللا بصدق القلب وال يرجع اهللا إليه؟ بل 

ع إىل عبده أكثر منه بكثري. لذلك احلق أن اهللا الكرمي والرحيم بال حدود، يرج
فقد ورد يف القرآن الكرمي اسم اهللا "التواب"، أي كثري الرجوع كما قلت قبل 
قليل. إن رجوع العبد يكون مصحوبا باحلسرة والندم والتذلل والتواضع، أما 
رجوع اهللا فبالرمحة واملغفرة. لو مل تكن الرمحة من صفات اهللا ملا جنا أحد. من 

قا أن هؤالء القوم مل يتدبروا صفات اهللا، بل جعلوا املدار كله على املؤسف ح
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أعماهلم وأفعاهلم. ولكن اهللا الذي خلق لإلنسان آالف النِعم يف األرض بغري عمل 
منه، هل ميكن أن يكون من خلُقه أال يتوجه إىل اإلنسان برمحة حني يرجع إليه 

البنيان متنبها إىل غفلته، وال سيما إذا كان رجوعه كأنه يكاد  فاإلنسانُ ضعي
ميوت يف هذا السبيل وخيلع من جسمه اللباس النجس السابق وحيترق يف نار حبه 

  ؟ هل هذا ما يسمى قانون اهللا السائد يف الطبيعة؟ لعنة اهللا على الكاذبني. �
ب املوحى به العالمات لقد ركّز احملاضر يف كثري من األماكن على أن للكتا

  التالية: 
  ) أن يكون موجودا منذ بداية اخلليقة ١(
  ) أال يكون فيه شيء خيالف النواميس الطبيعية٢(
  ) أن يكون تعليمه عامليا ٣(
  ) أال يكون بلغة بلد معني ٤(
    ) أال يتضمن حادثا تارخييا٥(
  ) أن يكون منبع العلوم الدينية والدنيوية كلها٦(
  حياة امللهمني طاهرة ) أن تكون٧(
  ) أن يضم يف طياته أعلى صفات اهللا٨(
  ) أن يعلّم األخالق الفاضلة٩(
  ) أن يكون كامال يف حد ذاته١٠(
  ) أال يكون فيه تعارض  ١١(
  ) أال يكون منحازا إىل أحد١٢(
) أال توجد فيه أمور من قبيل أنه مل يعدل يف مناسبة كذا وندم على ١٣(

يف أمر كذا وكذا، وأمر بنهب اآلخرين، وجيب أن  فعله كذا وكذا، وخدع
  يتضمن الكتاب أحواال صحيحة متاما عن اخللق والفناء.
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) وأن يتضمن حقوق امللوك والرعية، والوالدين واألوالد وغريهم مجيعا ١٤(
  بالعدل واإلنصاف.

) أال يكون فيه تعديل أو نسخ وأال يكون حباجة إليهما، وأن يكون ١٥(
  وجه خاص.بلغة اإلله ب

فليكن واضحا أن كل هذه العالمات اليت بينها احملاضر للكتاب املوحى به مل 
حيددها نظرا إىل مقتضى العقل والعدل بل حددها نظرا إىل ما يعتقد به اآلريون 
 بعد ذلك هجمات على القرآن الكرمي. يبدو هذا الشخص عن الفيدا. مث شن

ن هذه الناحية. العناد واجلهل بالءان جمنونا لشدة العناد كأنه جد ليكهرام م
خطريان إذا اجتمعا أعميا األناينّ. احلق أن عالمتني اثنتني تكفيان لكون الكتاب 

) أن يكون تعليمه قادرا على ٢) أن تكون فيه القوة اإللـهية. (١إهلاميا، مها: (
حتقيق اهلدف الذي جاء من أجله، أي أن يتضمن مجيع األسباب اليت حيتاج 

ها اإلنسان للوصول إىل اهللا تعاىل، وأن تكون فيه األدلة البينة اليت ب اليقني إلي
أنه من اهللا تعاىل. واألهم من كل ذلك أن خيرب قبل كل شيء عن وجود اهللا 
تعاىل بأدلة تفوق قدرة البشر. وأن تكون فيه قوة توصل الناس البعيدين إىل اهللا 

ويهبهم الطهارة. واملعلوم متاما أن العالمة وأن يقدر على إزالة أدرام الداخلية 
العظمى واألوىل للطبيب هي أن يشفي معظم املرضى ويستعيد صحتهم 
املتدهورة والغابرة. فاألنبياء عليهم السالم أطباء روحانيون، لذا فعالمة كوم 
أطباء كاملني روحانيا هي أن الوصفة اليت يعطوا أي كالم اهللا تكون سهما 

درجة أن الذي يستخدم تلك الوصفة دون اإلعراض عنها ظاهرا  صائبا إىل
وباطنا يشفى باستخدامها ويزول عنه مرض الذنوب وتترسخ عظمة اهللا تعاىل 
يف قلبه ويفىن القلب يف حبه تعاىل؛ ألن املراد مما مسي بالعذاب هو عدم عالقة 

بدها ويستمر يف اإلنسان باهللا تعاىل، وتتقوى عالقته مع أهوائه النفسانية ويع
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طلبها وكأن األهواء النفسانية هي إلـهه. فالكتاب الذي يزيل هذه الشوائب 
هو كتاب اهللا يف احلقيقة  �السفلية وخيلق يف القلب محاسا صادقا حلب اهللا 

ألن الطبيب حني يهب األعني للعميان ويفتح آذان الصم ويشفي املفلوجني 
اض مستعصية نفهم من هذه العالمة ويشفى على يده املرضى املصابون بأمر

الوحيدة أنه طبيب حاذق يف احلقيقة. مث الطعن يف كونه طبيبا حاذقا ليس من 
شيمة عاقل ونبيل. ولكن من املؤسف أن هذا الشخص مل ينتبه إىل هذه 
العالمات قط بل قدم ادعاءه كعالمات مع أن ادعاءه ادعاء حبت وعدمي الصلة 

 -وإن طال الكتاب بعض الشيء - ليال قط. لذا إنين عازممتاما ومل يقدم عليه د
على أن أثبت سخافة وبطالن أفكاره واحدة بعد األخرى بإذن اهللا وأا ال 

 �توجد يف الفيدا قط. لو مل يقم هذا الشخص باإلساءة إىل رسول اهللا الطاهر 
امة وكتابه املقدس إىل هذا احلد وما كال الشتائم إىل هذه الدرجة يف جلسة ع

ملا كان ضروريا أن أرفع القلم على مذهب اآلريا ألن بيان مزايا اإلسالم وحده 
يكفل دحض األديان الباطلة. ولكن هذا الشخص بلّغ بذاءة لسانه منتهاها حىت 
احتجت إىل أن أكسر تلك األسنان اهلمجية. مل يستحِ هذا الشخص من تسمية 

اإلله أيضا موجود أم ال. الفيدا هو  الفيدا كتابا كامال يف حني ال يعلم منه هل
الذي أصل عبادة املخلوق وعبادة العناصر، وبسببه انتشرت كل هذه القذارات 
يف اهلند. وإنين جاهز ألسلِّم عقارايت البالغ مثنها إىل عشرة آالف روبية للذي 
يثبت وجود اإلله من الفيدا وإال فإن الترديد واالعتزاز بامسه فقط أمر خمجل 

  ا.  متام
واآلن سأكتب بيانا مكتمال عن عالمات حددها احملاضر للكتاب املوحى به 
ليعلَم مدى صحتها وصدقها. ولكن قبل ذلك أريد البيان أنه كتب كل هذه 
العالمات للكتاب املوحى به نظرا إىل اعتقاده هو. فمثال يعتقد اهلندوس بال 
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د جعل احملاضر عالمة للكتاب دليل أن الفيدا جاء من اهللا عند بداية اخلليقة. فق
املوحى به واضعا يف احلسبان انتصار دينه أنه جيب أن يكون الكتاب موجودا 
منذ بداية اخلليقة. وألنه رأى أنه ال يوجد يف الفيدا ذكر املعجزات والنبوءات 
بل ذُكرت فيه أمور عادية ميكن أن تكون من إنسان عادي، كما ال يوجد يف 

يات فوق العادة اليت يريها األنبياء عليهم السالم، لذا فقد قرر الفيدا أدىن أثر لآل
أال خيالف قانون اهللا  - نظرا إىل حالة الفيدا - عالمة ثانية للكتاب املوحى به

السائد يف الطبيعة، أي ال حيتوى الكتاب شيئا أكثر مما يظهره اهللا تعاىل من 
لسائد يف الطبيعة حمصور يف األفعال العادية للناس العاديني، وكأن قانون اهللا ا

معاملته مع الناس العاديني فقط. وقد كتبت أكثر من مرة أن قانون اهللا اجلاري 
يف الطبيعة قسمان: قانون مع الناس العاديني وقانونٌ آخر للخواص. فاآلري 
الذي قرأ املقال مقر بنفسه بأن اإلهلام الذي نزل على امللهمني األربعة 

تلقّوا الفيدا ال ميكن أن ينـزل على غريهم مهما تطهروا. ) الذين نيشيي(الرِ
فهو يعترف حبسب معتقده أن قانون اهللا يف الطبيعة ليس قانونا موحدا، بل ثبت 
بواقع األمر وبواسطة املعرفة الصادقة والكاملة بأن قانون اهللا يف الطبيعة جتاه 

لته. فهناك الناس ليس على منط واحد فقط، بل لكل شخص قانون يليق حبا
أناس ال يعريون هللا تعاىل أدىن اهتمام ويرتكبون كل نوع من املعصية بكل 
جسارة وكأن اهللا ليس موجودا أصال حبسب زعمهم. وهناك أناس آخرون 
يكادون ميوتون يف طاعة اهللا تعاىل وخيطون إىل األمام دائما يف البحث عن 

تنعون باعتقاد تقليدي وإن فنوا وامنحوا يف هذا السبيل. وال يق �مرضاته 
وعادي بل يودون أن ينالوا معرفة اهللا تعاىل كاملة ويروا اهللا تعاىل بنور اآليات 
الساطعة. ويظل هذا اجلوع والعطش يزداد فيهم بشدة ويضحون بكل شيء من 
أجل حتقيق هذه املنية وال يهتمون حىت باملوت. فاهللا الذي يرى حالتهم يعطيهم 
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أن حيرم الذين يبحثون عن معرفته الكاملة. لذا فقانون مطلوم. وكيف ميكن 
يأخذ بيدهم  �اهللا يف الطبيعة اجلاري ملثل هؤالء الناس منذ القدم هو أنه 

وتظهر عليهم آيات اهللا القوية اليت تفوق العادة لتكميل يقينهم. أي يرون 
  اآليات اليت ختتلف عن سنة اهللا اجلارية يف عامة الناس. 

إن قانون اهللا يف الطبيعة ليس موحّدا، كما أن عالقة الناس مع اهللا  باختصار،
أيضا ليست على درجة واحدة. فاهللا تعاىل يغري معاملته مع اإلنسان حبسب 

الائية، فبقدر ما يزداد أحد حبا وتزداد  �معاملته مع اهللا تعاىل. إن أسراره 
من هو أكثر عمى من الذي  قوة إخالصه يعامله اهللا تعاىل أيضا معاملة جديدة.

حيسب قانون اهللا الطبعي واحدا جيري مع أناس خمتلفني؟ احلق أنه ما دام هؤالء 
الناس مكبني على جيفة الدنيا ليل ار وال عالقة هلم باهللا تعاىل ويطيلون اللسان 
مبحض عنادهم القومي لذا فإن حاستهم عن أسرار اهللا تعاىل مفقودة متاما. ومن 

  لفيدا أن يكون مؤيدوه أناسا مثلهم. شقاوة ا
فملخص الكالم أن العالمات اليت حددها احملاضر للكتاب املوحى به هي أنه 
كل ما يدخل يف معتقداته حيسبه عالمة للكتاب املوحى به. ولكنه نسي أن 
يذكر أن من عالمات الكتاب املوحى به أيضا أن يذكر فيه أن الروح خترج من 

خلضروات واألعشاب كالندى مث تدخل الرجلَ واملرأة اجلسم وبط على ا
متجزئة إىل جزأين. يبدو أنه خاف ذكر هذه العالمة ألا ستفضح الفيدا متاما 
ألن العامل كله يعلم جيدا أن الفيدا كذب يف ذلك كذبا صرحيا وقال ما يعارض 

أنه يعارض  قانون اهللا تعاىل املقرر واحملدد. وكذبه هذا صريح وبين إىل درجة
األمور البديهة واملشهودة واحملسوسة. لقد ثبت بالبحوث الطبعية أن يف كل 
شيء يف األرض مادةَ دودة حية، حىت أنّ الدودة تتولد يف حديد صدئٍ أيضا. 
واألغرب من ذلك أنه قد لوحظت الديدان يف بعض األحجار أيضا. وكذلك 
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إىل فترة طويلة لتولدت فيها  لو خزنت الغالل والفواكه، أيا كان نوعها،
الديدان. وعندما يدفن اإلنسان بعد موته متتلئ جثته بالديدان رويدا رويدا. 
واألغرب من كل ذلك أن هناك شجرة معروفة امسها التني الربي، ال تتولد يف 
مثرا الديدان ما بقيت خضراء، وكلما نضجت تكونت فيها الديدان، وعندما 

نها الديدان أحيانا. ويف بعض األحيان عندما يفسد بيض تفتح الثمرة تطري م
الدجاج أو البط تتولد فيه مئات الديدان بدال من الفراخ. كل هذه األمور تدل 
على أن هذا سر خمتلف متاما. وهو السر نفسه الذي نسميه اخللْق من العدم. 

عا، لن جتدوا فمثال افتحوا مثرة التني الربي اليت يأكلها اهلندوس واملسلمون مجي
فيها أي دودة، ولكن عندما تنضج تتحول املادة نفسها إىل ديدان. ماذا عسى 
أن تسمى هذه الظاهرة إن مل نسمها اخللْق من العدم؟ فعلى هذا النحو نعتقد 
باخللق من العدم الذي تشهد عليه املشاهدة. هذا هو قانون الطبيعة الذي أخطأ 

حق العفو قط. هل لنا أن نعد الفيدا مثله مطابقا فيه الفيدا خطأ كبريا ال يست
  لقانون الطبيعة؟ 

هلذا السبب مل يذكر احملاضر هذه العالمة ومل يقل بأن هذا البيان للفيدا 
خاطئ. لعله أدرك أن من شأن بيان هذه العالمة أن تثبت أنّ الفيدا جمموعةُ 

أيضا بأن اإلله أكاذيب. ولن يقتصر األمر على الكذب فقط بل سيثبت جهله 
جيهل قانون الطبيعة إىل درجة الزعم بأن الروح بط على اخلضروات 
واألعشاب كالندى، مع أن الديدان تكون موجودة يف مادة اخلضروات 
واألعشاب سلفا، فأي ندى هبط عليها؟ من يستطيع أن ينكر أن كافة النباتات 

ا موجودة يف األرض وال واجلمادات واحليوانات يف العامل مليئة بالديدان وكله
الذين  - يأيت شيء من اخلارج؟ أمل تكن الديدان موجودة يف معدة رجال الدين

ودماغهم وأعضائهم األخرى؟ واملعلوم أن ماء الرجل  -نزلت عليهم الفيدات
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واملرأة أيضا ال خيلو من الديدان. هل من مادة فوق األرض أو حتتها ختلو من 
يفكروا مىت وبأي طريقة نزلت عليها الروح  الديدان؟ كان على اآلريني أن

كالندى. إن للكذب أيضا حدودا، ولكن الفيدا جتاوز احلدود كلها يف كذب 
املقال، ونبذ قانون اهللا البديهي واحملسوس واملشهود والقدمي يف الطبيعة كما 

  يرمي أحد ورقة بعد متزيقها قطعا.
اب املوحى به، وكان كان من واجب احملاضر أن يقدم عالمة أخرى للكت

بياا ضروريا جدا ولكن ال ندري ملاذا مل يبينها؟ لعله نسيها. وتلك العالمة هي 
"النيوك"، أي كان عليه أن يقول إن من عالمات الكتاب املوحى به أن يعلِّم 
"النيوك"، أي جيب أن يتضمن تعليما أنه إن مل يولَد ألحد ولد ذَكر عليه أن 

ضاجع شخصا آخر. وال يزال جيعلها تضاجع رجاال جيعل زوجته احلبيبة ت
آخرين ويهتك عرضها ما مل تنجب ذَكرا. لعله مل يذكر هذه العالمة للكتاب 
املوحى به ألنه شعر أا ديوثيةٌ حمضة وتدل على فقدان الغرية متاما أن جيعل املرء 

يومني زوجته تضاجع غريه مع أن قرانه معها ما زال قائما. وذلك ليس ليوم أو 
فحسب بل جيعلها تنام على سرير اآلخرين إىل مدة طويلة. يبدو من هنا أن 

" األربعة الذين نزلت عليهم الفيدات قد مارسوا النيوك "املقدس" نيشييرِال"
بالتزام حتما، ولعله كان من عالمة طهارم، لذلك علّموا اآلخرين أيضا ما 

  عملوا به بأنفسهم.  
هلندوس يف الزمن الراهن يغطّون وجوههم خجال ولكن قد لوحظ أن معظم ا

كلما ذُكر النيوك أمامهم أو يفرون من ذلك املكان. لقد قرأت يف كتاب أن 
شخصا من أهل البنغال انضم إىل اآلريني برغبة عارمة، وبعد بضعة أيام زاره 
أحد من أصدقائه القدامى من مذهب الربامهو، وذكر له قصة النيوك على مهل 

ديث. كان البنغايل املسكني واقعا يف براثن اآلريني فسأله ما املراد من أثناء احل
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النيوك؟ وسرد له الربامهو بالتفصيل أن الفيدا يأمر اآلريني أنه إن مل يكن لدى 
أحدهم أوالد ذكور فعليه أن جيعل زوجته تضاجع غريه دون أن يطلقها، وأن 

ب أوالدا ذكورا. يستمر يف تسويد وجه زوجته مع شخص آخر ما مل تنج
عندما مسع البنغايل املسكني هذا الكالم صدم بشدة وقال هذه مة حبتة على 
آريا مساج، كيف ميكن أن يكون يف الفيدا تعليم جنس وفاقد احلياء مثله؟ وأنى 
لرجال الدين األربعة األطهار الذين نزلت عليهم الفيدات أن يعطوا مثل هذا 

صديقه اهلندوسي بكل أدب ولطف من حتت التعليم النجس؟ عندها أخرج 
إبطه كتابني "ستيارـ بركاش" و"ويد اش" ملؤلفهما البانديت ديانند 
وقدمهما له وقال بكل لطف: عليك أن تقرأ بضعة أسطر هنا حول النيوك. 

الذي كان رجال حمترما وغيورا، مكانا علّم فيه البانديت  ،عندما قرأ البنغايل
عبارات الفيدا بأنه إن مل يولَد لكم ابن فلكم أن جتعلوا ديانند مشريا إىل 

زوجاتكم يضاجعن رجاال آخرين بغية احلصول على أوالد ذكور وإال لن تنالوا 
النجاة. فبقراءة هذا التعليم استشاط هذا الرجل احملترم غضبا ورمى الكتابني من 

جاسة وعدم يده كشيء رديء وجنس وقال: لعنة اهللا على دين فيه تعليم الن
  احلياء إىل هذه الدرجة، مث شكر صديقه الذي خلّصه من هذه القذارة. 

واآلن أتناول بشيء من التفصيل عالمات حددها احملاضر للكتاب املوحى به 
  حبسب معتقده. 
منها أن يكون ذلك الكتاب منذ زمن بدء اخلليقة. ويقصد من  العالمة األوىل

ذكر هذه العالمة أن القرآن الكرمي مل يأت يف زمن بدء اخلليقة لذا فإنه ليس 
كتاب اهللا. ولكن يبدو من كالمه بوضوح أن إله الفيدا عجز إىل األبد عن 

جة أن اإلله إنزال إهلامه بعد زمن بدء اخلليقة وتالشت منه قوة اإلهلام إىل در
حلف ميينا مغلظا أنه لن ينـزل كتابا بعد الكتاب األول مهما اقتضت املصاحل 
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اجلديدة إهلاما، ومهما انتشرت يف األرض مفاسد متجددة ومهما حرف 
الكتاب األول وغُير، ومهما جهِل الناس يف بالد بعيدة الكتاب السابق. واملعلوم 

يعارض قانون اهللا يف الطبيعة ملعاجلة أمور بداهة أن هذا األسلوب والعادة 
اإلنسان اجلسدية. ونرى أن أسبابا متجددة تهيأ دائما لسد حاجاتنا اجلسدية. 
وال نعلَّل بقصص أنه كانت يف زمن من األزمان فواكه كذا وكذا يأكلها الناس 
آنذاك، وكانت غالل من نوع كذا وكذا يستهلكها الناس، ووجدت أدوية 

للعالج، بل ما دامت كل هذه األشياء تخلق لنا اليوم أيضا كما  كذا وكذا
كانت تخلق يف غابر األزمان فكيف تغير إذًا قانون الطبيعة الروحاين؟ هل لنا 
أن نظن أن اهللا كان قادرا على الكالم فيما سبق ولكنه مل يعد قادرا اآلن، 

ذه القدرة اآلن؟ أليس وكان قادرا على إنزال اإلهلام يف املاضي ومل تعد فيه ه
صحيحا أن اهللا يسمع اآلن أيضا كما كان يسمع يف زمن خال؟ فما السبب إذًا 
أن حاسة مسعه ما زالت قائمة على حاهلا يف زمننا هذا كما كانت، ولكنه فقد 
قوة الكالم؟ أليس صحيحا أن األزمنة اليت تلت الزمن األول كثرت فيها 

هرت للعيان ذنوب جديدة مل يكن هلا أثر املعاصي والذنوب يوما بعد يوم وظ
يف الزمن األول؟ أفلم يكن ضروريا يف هذه احلالة أن يرسل اهللا تعاىل حملاربة 
الذنوب اجلديدة واملعتقدات الفاسدة املستحدثة كتابا جديدا يقدم تعاليمه بكل 

شاهد اهللا قوة إلزالة املفاسد الراهنة ويوجه إىل اهللا بواسطة آياته املهيبة؟ ال أن ي
هذا الطوفان العارم ويلتزم الصمت كليا ويقول: اكتفوا بلعق أوراق الفيدا إذ 
ليس عندي تعليم أفضل منه، وال تتوقعوا تعليما جديدا يف املستقبل. وإن قلتم 
بأن هذه األوامر كلها موجودة يف الفيدا سلفا، فما من كذب أكرب منه ألنكم 

لعقل أيضا، أن الزمن األول كان خاليا من تعترفون بأنفسكم، وهذا ما يقوله ا
تلك الذنوب واملعتقدات الفاسدة اليت نشأت فيما بعد، فلما مل تكن املعتقدات 
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الفاسدة والذنوب موجودة يف الزمن األول فلن يكون حترميها إال تعريفا بسيئة 
ومعتقدات فاسدة مل تكن معلومة. وإن قلتم بأن الفيدا ذكر كل هذه املعتقدات 

سبيل النبوءة بأن هذا ما سيحدث يف املستقبل فهذا  سيئة واألمور الفاسدة علىال
كذب ألنكم تعترفون بأنفسكم بأنه ال توجد يف الفيدا أية نبوءة. حنن راضون 
أيضا بأنه إذا استطاع اآلريون أن يخرجوا لنا من الفيدا كل املعتقدات واألعمال 

ذكرها القرآن وهي سيئة عتقدات اليت السيئة اليت ذكرها القرآن الكرمي، أو امل
حبسب الفيدا، وكذلك األعمال السيئة اليت توجد يف خمتلف مناطق العامل اليت 
ذكرها القرآن الكرمي مفصال، حبيث يستطيع أهل فرق أخرى أن يعترفوا بأن 
كل هذه األمور مذكورة يف الفيدا، كما يعترفون بعد قراءم القرآن الكرمي أن 

ر كلها موجودة فيه، إذا استطاعوا ذلك فليخرجوا لنا من الفيدا أيضا هذه األمو
أدلة وجود اهللا تعاىل ووحدانيته اليت وردت يف القرآن الكرمي ويقر بوجودها فيه 

  الفرق املعارضة، فإن فعلوا فأنا جاهز ألدفع هلم ألف روبية نقدا. 
ا كمال ليس ولكن من املؤسف حقا أنه لَكذب كبري أن ينسب إىل الفيد

فيه. من يستطيع أن ينكر أنه قد حدثت يف العامل انقالبات عظيمة بعد الزمن 
األول. كان الناس يف بداية الزمن قلة وكانوا يسكنون يف بقعة صغرية من 
األرض، مث انتشروا إىل أقصى أطراف األرض واختلفت اللغات وازداد عدد 

غريه من البلدان. أفلم يكن السكان إىل درجة أنْ صار كل بلد كعالَم آخر ل
نبيا ورسوال منفصال يف كل بلد دون  �ضروريا يف هذه احلالة أن يرسل اهللا 

أن يكتفي بكتاب واحد؟ غري أنه عندما انقلب العامل من أجل الوحدة 
واالجتماع من جديد وتيسرت ألهل بلد أسباب اللقاء واالجتماع مع أهل بلد 

سباب للتعارف املتبادل عندها آن األوان آخر واكتشفت أنواع الوسائل واأل
بعث اهللا تعاىل لترفع الفُرقة بني األمم ويجمع اجلميع على كتاب واحد. عندئذ 
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ليجمع األمم كلها على دين واحد، وليجعلهم يف النهاية نبيا واحدا للعامل كله 
  أيضا أمة واحدة كما كانت يف البداية. 

الواقعة كذلك يوافق قانون اهللا يف إن بياننا هذا كما يطابق األحداث 
الطبيعة السائد يف األرض والسماء. فمع أنه تعاىل قد وهب األرض تأثريات 
خمتلفة، والقمر تأثريات خمتلفة وأودع كل كوكب قوى خمتلفة ولكنه مع هذه 

قائد النظام كله اليت استقطبت  الشمسواحد وجعل  نظامالفُرقة جعلهم حتت 
الكواكب كلها كقاطرة. فالذي يتأمل يستطيع أن يدرك من ذلك أنه كما 

يف البشر أيضا الذين  �توجد الوحدة يف ذات اهللا تعاىل كذلك يريدها 
خلقوا للعبادة إىل األبد. الفُرقة بني األمم اليت نشأت يف الناس يف الزمن 

خللق الوحدة الكاملة،  متهيدات يف احلقيقة الوسيط بسبب كثرة نسلهم كان
ألن اهللا تعاىل أراد أن خيلق يف البشر أجزاء الوحدة أوال مث يدخل اجلميع يف 
دائرة الوحدة الكاملة. فجعل اهللا تعاىل األمم شعوبا خمتلفة وخلق الوحدة يف 
كل شعب. وكانت احلكمة وراء ذلك أنْ يسهل التعارف بني األمم وال 

ك أية صعوبة يف العالقات املتبادلة بينهم. مث حينما حصل التعارف تكون هنا
بني أجزاء صغرية من األمم قرر اهللا تعاىل أن جيعل األمم كلها أمة واحدة، 
كما يزرع أحد حديقة ويقسم أشجارها على تقسيمات خمتلفة، مث ينشئ 

رآن حول احلديقة سورا وجيعل األشجار كلها يف حلقة واحدة. وقد أشار الق
. �١إِنَّ هذه أُمتكُم أُمةً واحدةً وأَنا ربكُم فَاعبدون�الكرمي إىل ذلك فقال: 

أي يا أيها األنبياء يف خمتلف أحناء العامل، إن هؤالء املسلمني الذين اجتمعوا يف 
هذه الدنيا من أمم خمتلفة هم أمتكم الواحدة، وهم يؤمنون يب مجيعا، وأنا 
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اعبدوين مجيعا... إن مثل هذه الوحدة التدرجيية كمثل أمر اهللا تعاىل أن ربكم ف
جيتمع الناس يف مسجد احلي مخس مرات يوميا، مث أمرهم أن جيتمعوا مجيعا يف 
اليوم السابع يف مسجد جامع يف مدينتهم، أي يف مسجد يتسع للجميع. مث 

قام واحد أي يف مصلى أمر أن جيتمعوا من املدينة كلها والقرى ااورة يف م
العيد بعد عام. مث أمرهم أن جيتمعوا من العامل كله مرة يف حيام يف مقام 
واحد أي يف مكة املعظمة. فكما أن اهللا تعاىل بلّغ اجتماع األمة تدرجيا إىل 
الكمال مبناسبة احلج إذ حدد اجتماعات صغرية أوال مث هيأ للعامل كله فرصة 

يف الكتب املوحى ا أيضا.  سنة اهللا، كذلك هي لالجتماع يف مقام واحد
فقد أراد تعاىل من وراء ذلك أن يبلّغ دائرة وحدانية اهللا إىل الكمال، وذلك 
خبلق الوحدة يف أجزاء صغرية من بالد خمتلفة أوال مث جيمع اجلميع يف اية 

خ ونف�املطاف يف مقام واحد مثل اجتماع احلج، كما جاء الوعد يف القرآن: 
الناس السعداء بندائه يف  �أي سيجمع اهللا   �١في الصورِ فَجمعناهم جمعا

الزمن األخري على دين واحد كما كانوا يف البداية لكي تتحقق العالقة بني 
  األول واألخري.

باختصار، كان الناس يف البداية كأمة واحدة فقط مث حني انتشروا يف 
األرض كلها قسمهم اهللا إىل أمم خمتلفة لسهولة التعارف بينهم، وقرر لكل أمة 

يا أَيها الناس إِنا خلَقْناكُم من ذَكَرٍ وأُنثَى �مذهبا يناسبهم، حيث يقول: 
قَبا ووبعش اكُملْنعجفُواوارعتلَ لةً �مث يقول:  �٢ائعرش كُمنا ملْنعكُلٍّ جل

ومنهاجا ولَو شاَء اُهللا لَجعلَكُم أُمةً واحدةً ولَكن ليبلُوكُم في ما آتاكُم فَاستبِقُوا 
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اتريظهر مواهب الطبائع املختل ...�١الْخفة ليبلوكم يف ما آتاكم: أي لن
بواسطة تعاليمنا املختلفة. فخذوا أيها املسلمون اخلريات ساعني إليها ألنكم 
جمموعة األمم كلها وجتمعون فيكم كل أنواع الفطرة. فبناء على األسباب 
املذكورة قسم اهللا البشر إىل أمم عديدة. كان الناس يف الزمن األول منخرطني 

ة قائمة بينهم. مث حينما تكونت يف سلسلة القرابة األبوية وكانت وحدة القراب
أمم عديدة أُرسلت الكتب خللق الوحدة يف كل قوم. ويف ذلك الزمن كانت 
الوحدة القومية فقط ممكنة يف كل منطقة من مناطق البلد وليس أكثر من ذلك، 
أي كانت الوحدة العاملية مستحيلة آنذاك. مث جاء الزمن الثالث حني تيسرت 

م أي أتيحت وسائل الوحدة العاملية. وكل زمن أتى أسباب الوحدة بني األم
أن يعطَى كتاب يناسب ذلك الزمن. لذا حني أراد اهللا على اإلنسان كان يقتضي 

تعاىل حتقيق الوحدة القومية أرسل إىل كل قوم رسوال منفصال، وقُدمت الوحدة 
ومية يف كل القومية على الوحدة العاملية. واقتضت حكمة اهللا أن حتقق الوحدة الق

بلد أوال. وعندما انتهت مرحلة الوحدة القومية بدأت مرحلة الوحدة بني األقوام 
. وليكن معلوما أن عظمة رسول �كلها وكان ذلك الزمن هو زمن بعثة نبينا 

أو كتاب تقدر بقدر مهمة اإلصالح الذي يواجهه، وبقدر املشاكل اليت يواجهها 
اب الذي نزل يف الزمن األول ال ميكن أن عند اإلصالح. فمن الواضح أن الكت

يكون كامال بأي حال ألن املشاكل اليت ظهرت فيما بعد ما كانت لتخطر بالبال 
يف الزمن األول حبال من األحوال. كذلك ما كان ممكنا أن يواجه األنبياء 
والرسل يف زمن الوحدة القومية من املشاكل ما واجهه يف زمن الوحدة العاملية 

   .أُمر بأن يقيم األمم كلها على وحدة عامليةنيب الذي ذلك ال
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ملخص الكالم أنه قد حدثت يف العامل ثالثة انقالبات، وكل انقالب كان 
حباجة إىل هدى من نوع معني. فزمن البداية كان بسيطا حبيث ما مست احلاجة 
إىل تفصيل تلك املعاصي والذنوب واملعتقدات السيئة كما مست فيما بعد. 

كامل إىل ذلك  وألن السيئة وسوء االعتقاد مل يكن قد انتشر يف الناس بوجه
الزمن لذا مل تكن هناك حاجة إىل كتاب كامل. فالكتاب الذي نعتقد أن تارخيه 
يعود إىل بدء اخلليقة ال بد من االعتراف أيضا إىل جانب ذلك أنه كتاب 
ناقص. ولسوف يقبل كل عقل سليم أن مرحلة كمال اإلصالح تأيت بعد 

اء واملعافني أدوية جيب كمال الفساد. إذ ال يليق بالطبيب أن يعطي األصح
ظَهر �إعطاؤها عند شدة املرض. لذلك فقد قال اهللا تعاىل يف القرآن أوال: 

أي قد انتشر الفساد يف العامل كله، وطغى طوفان كل  �١الْفَساد في الْبر والْبحرِ
تعاليم كاملة عن كافة أنواع سوء  �أنواع الذنوب واملعاصي. مث أعطى 

ولكن كيف كان  �٢الْيوم أَكْملْت لَكُم دينكُم�ء العمل وقال: االعتقاد وسو
ممكنا أن يعطى الناس كتابا كامال يف الزمن االبتدائي حني مل يكن طوفان 

  الضالل هائجا؟
وإضافة إىل ذلك، من الكذب الصريح القولُ بأن الفيدا كتاب وجد منذ 

"رج فيدا" من البداية إىل النهاية بداية العصر. من يقرأ اجلزء األول فقط لـ 
سيعرف جيدا أن الفيدا يقر بنفسه يف عدة مواضع أنه ليس كتابا من بداية 
العصر قط. لقد طُبع "رِج فيدا" يف دهلي باألردية وترجم إىل اإلجنليزية أيضا، 

  وكل شخص يستطيع أن يقرأه سواء أكان مثقفا باإلجنليزية أو باألردية. 
                                                 

 ٤٢الروم:  ١
 ٤املائدة:  ٢



 ١٤١ ينبوع المعرفة

اليت بينها احملاضر للكتاب املوحى به هي أال يوجد فيه شيء  ةالعالمة الثاني
ينايف قانون الطبيعة، ولكن هذه العالمة أيضا ال تتحقق يف الفيدا قط. ونكتب 
فيما يلي بعض النماذج عن تعاليم الفيدا وليفهم القراء بأنفسهم هل ميكن أن 

الطبيعة؛ فقد  يكون الفيدا الذي جاء فيه مثل هذه البيانات مطابقا لقانون
" تعال سريعا ١يا "إندر" ابن العابد "كوسيكاوردت يف "رِج فيدا" عبارة: 

واجعلين أنا العابد غنيا ثريا". ولقد كتب أحد مفسري الفيدا يف شرح هذا 
الكالم بأن ابن "كوسيكا" كان "وشوامتر"، ولكن كيف صار "إندر" ابنه؟ 

ذلك هي القصة اليت وردت يف  ويقول "سائن" مفسر الفيدا بأن السبب وراء
تتمة الفيدا "أنوكرا ميتكا" وهي أن كوسيكا ابن "شراا" متىن يف قلبه أن يولد 
له ابن نتيجة تركيز "إندر" وقام بااهدة هلذا الغرض. ونتيجة هلذه ااهدة ولد 
يف بيته "إندر" نفسه. وألن "إندر" هو اسم إله حبسب معتقد اآلريا مساج لذا 

أن اإلله دخل رحم زوجة العابد كوسيكا، ومسي بعد الوالدة "وشوامتر".  ثبت
فالفيدا الذي يعترب اإلله ابنا للعابد كوسيكا هل ميكن أن نقول بأن كالمه يطابق 
قوانني الطبيعة؟ وإذا كان من عادة اإلله أن يدخل رحم النساء بنفسه لريزقهن 

السيئة يف هذه احلالة؛ ألن الطريق كان األوالد فما احلاجة إىل عادة "نيوك" 
سهال جدا وهو أن يدخل اإلله بنفسه رحم زوجة اآلري الذي ليس لديه أبناء. 

  ". النيوك" ستئصال العادة السيئة املشهورة بـوبذلك ميكن ا
إنين ألستغرب بشدة بأن الفيدا الذي توجد فيه مثل هذه القصص كيف 

وكذلك إن تعليم الفيدا أن أكل اللحم ممنوع  يقال أنه يطابق قانون الطبيعة.
بشدة ويعارض مشيئة اهللا، خيالف قانون الطبيعة. فلو ألقينا نظرة شاملة على 

                                                 
لقد ورد يف بعض األماكن فيما سبق "كَشلّيا" بدال من "كوسيكا" وهو سهو من  ١

 الناسخ. فكلما ورد اسم "كَشلّيا" فيما سبق يف هذه القصة، فلتعتبر "كوسيكا". منه.
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كل حيوان يف العامل لوجدنا أن معظم احليوانات املوجودة على سطح األرض 
ويف البحار تأكل اللحم. وأنواع احليوانات اليت تأكل النباتات قلة قليلة إىل 

ة ال تستحق الذكر مقارنة مع اليت تأكل اللحم. ولو ألقينا أوال نظرة على درج
الناس فحسب لثبت أن الناس يف أوروبا وأمريكا وآسيا كلهم يأكلون اللحم 
عدا قلة قليلة من اهلندوس. هذا يعين أن فطرة العامل كله تقتضي أكل اللحم. 

شجاعة والغرية مفقودتني والفئة القليلة من اهلندوس الذين ال يأكلونه ترى ال
فيهم كليا. لذلك قبلوا عادة سيئة للغاية مثل النيوك. وال يصلحون لاللتحاق 

  باجليش ألم جبناء للغاية. 
وعندما ننظر إىل حيوانات أخرى نرى أا كلها تأكل اللحم سوى بعض 
الدواب اجلبانة مثل الشاة والبقرة. أما احليوانات البحرية فكلها تأكل اللحم. إن 

مليء  - دع عنك البحار الصغرية - البحر الذي أحاط بأكرب جزء من األرض
ن عدد الناس عشرات باحليوانات اليت تأكل اللحم. وعدد هذه احليوانات أكثر م

ماليني املرات. إذًا، فإن فعل اهللا تعاىل املاثل أمام أعيننا يوحي بكل جالء أن هذا 
هو قانون اهللا تعاىل يف الطبيعة. والقول ردا على ذلك بأن احليوانات اليت تأكل 
اللحم كانت أناسا سيئني يف إحدى الوالدات السابقة فجعلهم اإلله آكلي اللحم 

م، سيتعجب له كل عاقل ويقول: ما أغرب هذه العقوبة اليت أُعطُوا عقابا هل
دون أن  - نتيجتها غذاء جيدا ومقويا! أي منطق يف أن يقدم املرء أفكاره فقط

مقابل األمر الثابت املتحقق؟ من الثابت بوضوح أن معظم  - يكون عليها دليل
ا ما أحبه اهللا تعاىل خلق اهللا يف العامل يأكل اللحم وهذا يدل بصراحة على أن هذ

للمخلوق، إال بعض الطيور والبهائم اليت ال تأكل اللحم وذلك بسبب عجزها 
فقط عن الصيد وإال فهي تستطيع أن تأكل كل شيء. وملا ثبت ذلك فال بد من 
االعتراف بأن قانون اهللا للخلق هو أن يأكلوا اللحم ألن كثريا من أسباب الصحة 



 ١٤٣ ينبوع المعرفة

م فقط، لذا ذُكر اللحم يف الطب يف اهلند أيضا جعلت مقتصرة على أكل اللح
لعالج بعض األمراض. وإن تقدمي الشبهة مقابل ذلك أن احليوانات اليت تأكل 
اللحم قد أُكرهت على ذلك عقوبة هلا ما هو إال ادعاء بال دليل. كذلك يكتفي 

ن هؤالء القوم بادعاء فقط دائما بدال من تقدمي الدليل. ال ندري هل يريدون أ
خيدعوا بذلك عامة الناس أو ال يستطيعون إىل اآلن أن مييزوا بني االدعاء والدليل. 
من املعلوم أن الراجا "رام شندر" و"كرشنا" كليهما كانا يأكالن اللحم. ولو 

  حسبا أكله معارضا لقانون الطبيعة ملا أكلوه. 
وهي بط  وكما كتبت مرارا أن ادعاء الفيدا أن األرواح كلها قدمية وأزلية

على األرض كالندى بالتكرار وتدخل بطون الناس بالغذاء وتتحول إىل اجلنني، 
قول خيالف قانون الطبيعة متاما. وألين أثبت يف هذا الكتاب بأدلة مشهودة 
وحمسوسة أن هذا األمر يعارض القانون السائد يف الطبيعة، لذا ال حاجة إىل 

  كتابته هنا. 
ينها احملاضر للكتاب املوحى به هي أن يكون تعليمه عامليا. اليت ب العالمة الثالثة

ولكن من الواضح متاما أن تعليم الفيدا ليس عامليا قط. بل ال تقبله فطرة اإلنسان 
أيضا دع عنك أن يكون عامليا. هل لشخص غيور يف العامل أن يقبل أن تسود 

أسالت غرية  زوجته وجهها مع شخص آخر وهي ما زالت يف ربقة قرانه؟ لقد
اإلنسان من الدماء أارا يف العامل عند ارتكاب مثل هذه األعمال السيئة. فأنى 
لتعليم يعلّم الوقاحة هكذا أن يكون عامليا؟ إذا كان احملاضر يدعي أنه ميكن هلذا 
التعليم أن يكون عامليا فعليه أن ينفذه أوال يف اهلند على األقل. لقد قلت من قبل 

تبني على وجه القطع واليقني أن تعليم النيوك اختلقه املتنسكون الذين أيضا بأنه ي
كانت نفوسهم مليئة بالشهوات كما يمأل دمل كبري بالصديد. ومن ناحية ثانية 
كانوا يدعون أم يستطيعون أن يعيشوا دون زوجة ولكنهم فقدوا السيطرة على 
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سكون من أمثاهلم قضية النيوك مث نفوسهم يف اية املطاف. ففي البداية اختلق املتن
أُدرج ذلك التعليم يف الفيدا رويدا رويدا وبدأ العمل به يف اهلند بوجه عام. ندعو 
اهللا أال يكون تعليم الفيدا عامليا. عندما يصبح هذا التعليم القذر عامليا ستقوم 
 القيامة. ومسعت أيضا أنه قد ورد يف جغرافيا الفيدات أنه ال يسكن أحد وراء
جبال اهلماليا. يتبني من ذلك أن املراد من العامل يف الفيدات هو اهلند وحدها. 
وإن مل يكن ذلك صحيحا فمن واجب اآلريني أن يقدموا أوال قائمة العامل بناء 
على عبارات الفيدات. أما أنا شخصيا فال أعتقد أن الذين تلقوا الفيدات كانوا 

  ى اهلند. يعلمون أن هناك بلدا آخر يف العامل سو
إضافة إىل ذلك، إن تعاليم الفيدا مبا فيها أكل الروث وشرب البول وجعل 
الزوجة تضاجع رجاال آخرين بغري التطليق، وإنكار كون اهللا خالقا واألمر 
بعبادة النار واملاء والقمر والشمس وغريها من األجرام السماوية، منتشرة يف 

ئة لدرجة ال ميكن ألي فطرة اهلند كلها على نطاق واسع، وهي تعاليم سي
سليمة وزكية أن تقبلها. واحلق أا لتهمة ألصقت بالفيدات أن تعاليمها كانت 
عاملية يف زمن من األزمان. البالد اليت توجد اليوم يف العامل مل يعرف أهلها قط 
من قبل ما هي الفيدات. عندما بدأ حكم اإلجنليز يف هذا البلد ترجم بعض 

ات وأوصلوا امسها إىل أوروبا وأمريكا. ال ندري من علّم هؤالء اإلجنليز الفيد
القوم مثل هذا الكالم على سبيل املكايد، وما فائدته؟ البت يف هذا املوضوع 
سهل وهو أن تسألوا الباحثني يف أوروبا منذ مىت اطّلعوا على اسم الفيدات؟ 

ن التعليم هو الذي إضافة إىل ذلك ال ميكن عد تعليم الفيدا تعليما أصال، أل
يهتدي به املرء إىل سبيل النجاة. وملا كان باب التوبة واالستغفار موصدا حبسب 
تعليم الفيدا، وكان املدار كله على التناسخ، فما الفائدة من اإلميان به، وما 

  اخلسارة يف عدم اإلميان به؟
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د من بين احملاضر عالمة أخرى للكتاب املوحى به وهي أال يكون بلغة بل
البالد، أي جيب أال يكون أحد من سكان األرض قادرا على الكالم بتلك اللغة 
وال على فهمها. ال أرى حاجة إىل أن أقول شيئا حول هذه العالمة، فليفكر 
القراء بأنفسهم ما الفائدة من إنزال كتاب موحى به يف لغة كهذه، وإذا مل يكن 

ى فهمها فكيف ميكن العمل بأوامر أحد قادرا على احلديث يف تلك اللغة وال عل
ذلك الكتاب؟ ففي هذه احلالة سيكون إنزال كتابٍ مثله على قلوب متلقي 
الفيدات أو عدمه سيني. ألن السؤال الذي سيطرح نفسه يف هذا املقام هو أنه 
ما دام اإلنسان ال يستطيع أن يفهم إال لغة يتكلم ا، فأىن كان ملتلقّي الفيدات 

  غة ما كانوا يتكلمون ا؟ أن يفهموا ل
وإن قلتم بأن اهللا تعاىل أفهم متلقي الفيدات بلغته اخلاصة معىن تلك اللغة غري 
املفهومة لكان هذا العذر مبعىن آخر إقرارا بأن اإلله يلهم بلغة اإلنسان بل يثبت 
من ذلك أن اإلله ندم بعد اإلهلام يف لغة مل يفهمها متلقو الفيدات، وعندما شعر 

طئه أفهمهم معىن تلك اللغة يف األخري بلغة الناس. أفال يثبت من هذا خب
التصرف الالغي أن اإلله أيضا يرتكب خطأ نتيجة تسرعه. وسيقع عليه 

  اعتراض: ملَ ملْ خيتر منذ البداية ما اختاره أخريا مضطرا. 
إضافة إىل ذلك ما دمنا نشهد بأنفسنا أن اهللا يلهم اآلن أيضا بلغات أخرى، 

قد أدخلين بفضله ورمحته يف حزب الذين يكرمون بشرف مكاملة اهللا و
وخماطبته، فأنى يل أن أنكر األمور املشهودة والثابتة؟ أال يدري أتباع آريا مساج 

أن ليكهرام سريحل من هذا العامل قبل ست سنوات أنه كان إهلامي الذي أنبأ 
وكان إهلامي الذي أنبأ يف غضون ست سنوات مقتوال ويف يوم يلي يوم العيد. 

عن املدعو "سومراج" وصاحبيه يف قاديان، الذين ما كانوا يكفّون عن بذاءة 
اللسان، بأم سيموتون بعذاب الطاعون. كانوا قد اختذوا كيل الشتائم شيمة 
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هلم بواسطة جريدم "شبهـ جنتك" فقضى عليهم الطاعون يف يومني أو ثالثة 
الذي أخرب حبدوث زالزل عظيمة يف العامل كله أيام فقط. وكذلك كان إهلامي 

م. كذلك أنبأت مبئات األنباء ٤/٤/١٩٠٥وأخرب أيضا عن زلزال حدث بتاريخ 
اليت حتققت، فأنى يل أن أنكر ما شاهدته بأم عيين. بل احلق أن اهللا تعاىل يلهم 
بكل لغة كما يسمع الناس بكل لغة. إن لغات املخلوق إمنا هي لغات اهللا يف 

  احلقيقة. فكل قوم يدعوهم يف لغته.
إن حقيقة لغة الفيدا أي السنسكريتية هي أا لغة ميتة، وألا ال تحكى اآلن 
ففهم اجلاهلون أا لغة اإلله، وإال يدرك كل عقل سليم أنه ملا كان اهللا قادرا 
على كل شيء وعاملا بالغيب فمن الضروري أن يعلم كل اللغات ويكون قادرا 

الم يف اللغات كلها. وإذا كان قادرا على الكالم بكل اللغات ولكنه على الك
يرى أن الكالم ا حيط من شأنه فلماذا يسمع أدعية الناس اليت يدعون ا يف 
تلك اللغات؟ أفال حيط ذلك من شأنه؟ ففي هذه احلالة جيب أن يشترط أنه لن 

سمع دعاءهم قط. من يسمع دعاء إال إذا دعا الناس بلغة اإلله، وإال لن ي
الغريب حقا كيف فقد هؤالء الناس صوام إذ حددوا لإلله لغة معينة، فكأنه 
كما لكل شعب لغة كذلك لإلله أيضا لغة منفصلة، مع أن اإلله كما هو خالق 
الناس كذلك هو خالق لغام. وال يسعنا القول بأنه جيهل لغام أو ال يقدر 

ملاذا يكره اإلله اإلهلام بلغات أخرى. والغريب  على الكالم ا. وال نرى سببا
  يف األمر أنه يسمع األدعية بلغات أخرى ولكنه ال يتكلم ا. 

إضافة إىل ذلك أثبت ببحث عميق بأن اللغة العربية هي أم اللغات 
املوجودة يف العامل كله، ولكن ال أريد أن أكتب ذلك هنا خشية اإلطالة. 
ولكن سأكتب مقاال مفصال ومنفصال يف وقت آخر بإذن اهللا نتيجة حتريض 

  من أحد اآلريني. 



 ١٤٧ ينبوع المعرفة

حيتوي الكتاب  أال ١هيللكتاب املوحى به، و عالمة أخرىلقد ذكر احملاضر 
. ولكن يبدو أن احلواس العقلية لقائل هذا الكالم ليست على ما يرام على قصة

ألن كل ما يقوله هو ادعاء حمض، وإال من الواضح متاما أن من سنن تعليم اهللا 
وتربيته للناس، الذي هو عامل الغيب والرحيم ومنبع العلوم كلها، أن يطلع 

ملتقدمني وأحواهلم ويبني أنه قد خال من قبل املؤمنون املتأخرين على أخالق ا
الصادقون واملخلصون الذين صربوا على الشدائد واملصائب ووقعوا يف ابتالءات 
قاسية وخرجوا منها فائزين ناجحني وتقدموا إىل األمام دائما يف سبيل اهللا. 

ا يف كل وأنعم اهللا تعاىل عليهم نِعما عظيمة نظرا إىل إخالصهم ورزقهم جناح
أمر وأدخلهم يف عباده األصفياء. وقد خال مقابلهم أناس آخرون أيضا ظلوا 
منحرفني عن اهللا تعاىل وارتكبوا أنواع الذنوب بكل جتاسر وآذوا عباد اهللا، 
ولكن بطش م يف األخري وواجهوا عذابا شديدا. يهدف اهللا تعاىل من بيان 

بيل ويهجروا السيئة ويتأسوا بأسوة هذه القصص إىل أن ينتبه الناس إىل هذا الس
حسنة. اآلن جيب أن يفكر العاقلون ملاذا حرم بيان قصص كهذه اليت تفيد 
الناس فائدة صرحية؟ من طبيعة اإلنسان أنه عندما يسمع قصص الصلحاء 
والطيبني الذين أبدوا إخالصا خارقا يف سبيل اهللا ونالوا أجورا عظيمة على 

رغبة عارمة يف كسب تلك األعمال، وعندما يسمع إخالصهم تنشأ يف قلبه 
قصص الذين نالوا عقابا وباال على أعماهلم ينشأ يف قلبه خوف جتاه تلك 
األعمال أال يبطش به أيضا. فهذا طريق للترغيب والترهيب وظلت فطرة 
اإلنسان تتأثر به دائما. فهذه هي عالمة كتاب اهللا الكامل أال يترك طريقا مؤثرا 

                                                 
فيقول عن الفيدا ما  -الذي كان رجال صاحلا -أنقل هنا ما قاله "بابا نانك"حاشية:  ١

"الفيدات األربعة قصة"، أي أن الفيدات األربعة قصص حمضة ال حقيقة فيها وال مفاده: 
 مغزى. منه.



  ينبوع المعرفة ١٤٨

الناس على سبيل احلق بل يبين كل طريق. إذًا، فقد استخدم القرآن إلقامة 
الكرمي كل هذه األساليب. فقد بين القرآن الكرمي أوال بكل وضوح أن أعماال 
كذا وكذا صاحلة وأعماال كذا وكذا طاحلة وبين عواقب األعمال الصاحلة 

وا يف غابر والطاحلة بكل وضوح. مث سرد بصدد تلك األعمال سوانح الذين خل
األزمان. واملعلوم أن للقصص دورا كبريا يف امليل إىل األعمال الصاحلة 
واألخالق الفاضلة وترك الطرق السيئة إىل درجة أن الذين يقرأون كتب 
القصص أيضا يتأثرون بتلك القصص اخليالية واملصطنعة. واحلق أن هذه وسيلة 

ظل الناس يستفيدون منها علمية إلصالح السلوك والتغيري يف األخالق حبيث 
منذ بدء اخلليقة ويستفيدون اآلن أيضا. ولكن ماذا نقول وماذا نكتب عن 

  فيدات اآلريني احلالية، فهي تعادي هذه الوسيلة العلمية أيضا.
إضافة إىل ذلك ليس اهلدف من وراء القصص املذكورة يف القرآن الكرمي 

تبين عاقبتهم لتكون سببا سرد األعمال الصاحلة والطاحلة للذين خلوا وأن 
للترغيب أو العربة فقط، بل هناك هدف آخر أيضا وهو أن تلك القصص كلها 
قد ذُكرت كنبوءات، وقيل بأن الظاملني واألشرار يف هذا الزمن أيضا سيعاقَبون 
يف اية املطاف كما عوقب األشرار من قبل، وكذلك سيحظى الصادقون 

 األزمنة اخلالية. إنين أستغرب كيف كتب واألتقياء بفتح كما حظوا به يف
احملاضر هذا وملاذا فضح الفيدا بكتابة عالمةً باطلة والغية مثلها للكتاب 
اإلهلامي، وملاذا هيأ للعقالء فرصة الضحك على الفيدا؟ ومن ال يدري أن 
القصص مذكورة يف الفيدا أيضا، أليست قصة الزاهد "كوسيكا" مذكورة فيه؟ 

كثرية أخرى أشري إليها يف عبارات "رِج فيدا". احلق أن  كذلك هناك قصص
هؤالء الناس يف حكم الصديق اجلاهل إذ يضعون من عندهم شروطا سخيفة 
للكتاب املوحى به وبذلك يصمون وجه الفيدا بنقطة سوداء. لقد اعترب التاريخ 
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 طريقة علمية حبد ذاته فكيف صارت جديرة باالعتراضِ القصص اليت ال تتبني
ا األمور التارخيية فقط بل جتذب تلك القصص إىل احلسنة والصالح بتقدمي 
األمثلة والنظائر اجلميلة، وببياا عاقبة األشرار والسيئني متنع عن السيئات 
وكأا جيش عرمرم يفتح القلوب، ويزيل نقاط الضعف ويهب القوة لكسب 

  األعمال الصاحلة.
ب املوحى به، وهي أن يكون الكتاب للكتا عالمة أخرىلقد ذكر احملاضر 

. يبدو من بيانه هذا أنه يعادي الفيدا سرا عداوة منبع العلوم الدينية كلها
شديدة ألنه يقول مبا مل يذكر فيه. أرى أن ذكر األمور الدنيوية لغو حبت، 
فاآلريون الذين قرأوا العلوم احلديثة كعلم الفلك وغريه، يعرفون جيدا يف قرارة 

بواسطة التجارب  - نه قد اكتشفت يف زمن التقدم العلمي الراهنقلوم أ
أسرار كثرية مل يعلمها الفيدا، وال رجال  - املتنوعة يف علوم الطبيعة وعلم الفلك

الدين الذين نزلت عليهم الفيدات، بل ليس للفيدات أدىن عالقة بالعلوم 
متاما هذه  الدنيوية، بل هي كتب من زمن الوحشية حني كان الناس جيهلون

العلوم إىل درجة مل يستطيعوا أن يعرفوا خالقهم ومالكهم. وليس ذلك فحسب 
بل كانوا جيهلون كليا مقتضى طهارة اإلنسان والتحضر أيضا. إن معتقد النيوك 
يبني أنه كما تتناسل السباع والبهائم وغريها يف الفلوات والرباري متحررة من 

ون يف ذلك الزمن، بل كانوا أسوأ من قيد النكاح، كذلك كان اآلريون يفعل
البهائم أيضا ألن اهللا مل يرزقها العقلَ، فهي معذورة، ولكن هؤالء القوم سبقوا 
البهائم أيضا مع امتالكهم العقل. ففي دينهم تضاجع املرأة املتزوجة شخصا 
آخر؛ فماذا عسى أن تكون الوحشية أكثر من ذلك؟ عندما يفقد املرء احلياء 

سب القذارة أيضا طريق الطهارة. وال بد من االنتباه عند ذكر العلوم واملروءة حي
الدنيوية أن هؤالء الناس ذاكرم عن التاريخ ضعيفة جدا. ميكن االطالع على 
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تارخيهم إىل حد ما إىل عصر اإلسالم ولكن إذا رجعنا قليال إىل ما قبل عصر 
 ألف سنة أخرى نرى اإلسالم يسود الظالم أحداث تارخيهم. وعندما نرجع إىل

الظالم وحده سائدا؛ إذ ال نعثر على تاريخٍ موثوقٍ به سوى كالم الشعراء 
الفارغ واملبين على املباهاة واالعتزاز فقط. وال نقول ذلك حنن فقط بل بقدر ما 

  فكر العقالء يف الدنيا يف أحداث تارخيهم اتفقوا مجيعا على هذا الرأي. 
العلوم الروحانية فقد اطلعت على هذه احلقيقة منذ أما القول بأن الفيدا منبع 

أن قرأت يف كتاب "ستيارـ بركاش" أن الفيدا أظهر علمه الروحاين بأن 
األرواح خترج من األبدان وبط على اخلضروات واألعشاب كالندى. فكيف 
ال يكون منبع العلوم الروحانية ذلك الفيدا الذي ميلك هذا النموذج للعلوم 

ية؟! إن اللبيب من اإلشارة يفهم. وإن كون األرواح خملوقة ثابت من الروحان
عشرات ماليني املشاهدات ولكن الفيدا يقول بأا ليست خملوقة بل هي أزلية 
ووجدت من تلقاء نفسها مثل اهللا. فمن ناحية يرفض الفيدا كون إهله خالقا 

هذه علومه ومن ناحية ثانية ينكر أمرا مشهودا وحمسوسا. هذه فلسفته و
يقول بأن األرواح ليست أزلية أو غري خملوقة  القرآن الكرميالروحانية!! ولكن 

بل تتولد نتيجة اجتماع النطفتني بطريقة معينة، أو تتولد كما يف احلشرات من 
مادة واحدة. وهذا هو احلق ألن املشاهدة تشهد على ذلك وال مندوحة من 
اإلميان به. وإن إنكار األمور املشهودة واحملسوسة جهل حبت. وحني نقول بأن 

تخلق من العدم ليس معىن ذلك أا مل تكن شيئا من قبل، بل املراد من  الروح
ذلك أنه مل تكن هلا مادة حىت يولِّد اإلنسان منها روحا بقوته. بل إن أسلوب 
والدا هو أن قوة اهللا وحكمته وقدرته ختلقها من مادة ما. لذلك عندما سئل 

يهم بأن الروح من أمر ريب. يف عن الروح أمره اهللا تعاىل أن جييب عل �النيب 
ويسأَلُونك عنِ الروحِ قُلِ الروح من أَمرِ ربي �هذا املوضوع هناك آية قرآنية: 
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. أي يسألونك ما هي الروح وكيف تتولد، فقل �١وما أُوتيتم من الْعلْمِ إِلَّا قَليلًا
اهللا وال تعلمون عنها إال قليال.  هلم أا تتولد بأمر ريب، أي أا سر من أسرار

أي تقدرون أن تروا الروح تتولد وليس أكثر من ذلك كما نرى بأعيننا أن 
  بعض احلشرات تتولّد من مادة ما أمام أنظارنا. 

إن قانون اهللا تعاىل الطبيعي يف خلق روح اإلنسان هو أنه عندما يتكون 
الذي هو جمموعة  -يف القالب القالب رويدا رويدا بعد اجتماع النطفتني، يتولد

جوهر خاص كما يتكون باختالط بعض األدوية تأثري معني يف  - الدم والنطفتني
مزجيها وال ينشأ ما دامت منفصلة عن بعضها. ويكون ذلك اجلوهر على 
 ،"ب عليه رياح التجلي اإلهلي بأمر "كُن خاصية الفسفور نوعا ما مث عندما

ثريه يف مجيع أجزاء ذلك القالب، عندها تدب يشتعل دفعة واحدة وينشر تأ
احلياة يف اجلنني. فهذا الشيء املشتعل الذي يتولد يف اجلنني بالتجلي اإلهلي 
يسمى "الروح"، وهو الذي يسمى كلمة اهللا. ويقال أنه "من أمر ريب" ألن 

ء الطبيعة املدبرة للمرأة احلامل ختلق مجيع األعضاء بأمر اهللا القادر على كل شي
وتكون القالب كشبكة العنكبوت، وال دخل للطبيعة املدبرة يف الروح بل تتولد 
الروح نتيجة التجلي اإلهلي اخلاص فقط. ومع أن فسفور الروح يتكون من تلك 
املادة نفسها ولكن النار الروحانية اليت امسها الروح ال ميكن أن تتولد فقط دون 

احلقيقي الذي علّمنا إياه القرآن الكرمي وال مس النسيم السماوي. هذا هو العلم 
ميكن أن تصله عقول الفالسفة كلهم، كذلك حرم الفيدا أيضا هذا العلم 
كشجرة اخليزران اليت ال حتمل مثرا. القرآن الكرمي هو الذي جاء ذا العلم إىل 
األرض. فمن هذا املنطلق نقول بأن الروح تخلق من العدم أو تلبس لباس 

                                                 
 ٨٦اإلسراء:  ١



  ينبوع المعرفة ١٥٢

من العدم. ال نقول بأن الروح تخلق من العدم احملض ألن نظام اخللق  الوجود
  كله مرتبط بسلسلة احلكمة وسلسلة العلل واملعلوالت. 

أما القول بأنه إذا كانت الروح خملوقة فال بد أن تفىن أيضا، فجوابه أنه 
 مما ال شك فيه أن الروح قابلة للفناء، والدليل على ذلك أنه إذا ختلّى الشيء

عن صفاته سمي فانيا. فمثال لو زال تأثري دواء ما كليا لقلنا: فين الدواء. 
كذلك ثابت عن الروح أا جر صفاا يف بعض احلاالت، بل تطرأ عليها 
تغيرات أكثر من اجلسم أيضا. وعندما تباعد تلك التغريات بني الروح 

أو الفناء هو أن يهجر وصفاا يقال بأن الروح فنيت ألن املراد من املوت 
الشيء صفاته الضرورية؛ عندها يقال إن شيئا كذا قد فين. هذا هو السر يف 
أن القرآن الكرمي عد حية بعد مغادرة الدنيا تلك األرواح اإلنسانية فقط اليت 
احتفظت بصفاا اليت هي الغاية املتوخاة من خلقها، أي حب اهللا الكاملُ 

متثّل حياةً للروح البشرية. وعندما ترحل روح من وطاعة اهللا الكاملة اليت 
هذه الدنيا ممتلئة حبب اهللا تعاىل وفانية يف سبيله تسمى روحا حية أما 

  األرواح األخرى فكلها ميتة. 
فملخص الكالم أن انفصال الروح عن صفاا هو موا يف احلقيقة. فحني 

معه، مبعىن أا جر ميوت جسم اإلنسان يف حالة النوم متوت الروح أيضا 
صفاا اليت كانت تتحلى ا يف اليقظة فيصيبها نوع من املوت، ألن الصفات 
اليت ترافقها يف اليقظة ال تبقى معها أثناء النوم، فهذا أيضا نوع من املوت. ألن 
الشيء الذي ينفصل عن صفاته ال ميكن اعتباره حيا. ينخدع كثري من الناس 

ليس املراد من املوت هو االنعدام فقط بل تنحي  من كلمة "املوت"، ولكن
الشيء عن صفاته أيضا موت، وإال فاجلسم الذي ميوت يبقى ترابه موجودا 
على أية حال. كذلك املراد من موت الروح أيضا أا تفصل عن صفاا، كما 
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يالحظ يف عامل النوم أن أعمال اجلسم تبطل كذلك تتعطل الروح أيضا كليا 
ا اليت كانت ترافقها يف اليقظة. فمثال تقابل روح شخص حيٍ يف عن صفا

النوم روح شخص ميت وال تدري أنه ميت إذ تنسى هذا العامل فور جلوئها إىل 
النوم وختلع لباسا سابقا وتلبس ثوبا جديدا، وتنسى دفعة واحدة كل العلوم اليت 

سلوكياا إال أن  كانت تتحلى ا وال تذكر من هذا العامل شيئا. وتتعطل عن
يذكّرها اُهللا، فتتعطل عن صفاا متاما وتصل إىل حظرية القدس يف احلقيقة. 
عندها تكون كل حركاا وكلماا وعواطفها حتت سيطرة اهللا، وتكون حتت 
تصرف اهللا حبيث ال ميكن القول بأن كل ما تفعله يف حالة النوم أو تقوله أو 

به خبيارها، بل احلق أن كافة قوى اخليار  تسمعه وما تقوم به من تصرف تقوم
 اجلسم سلَب منها وتطرأ عليها عالمات املوت كامال. فبقدر ما يصيب املوتت
يصيب الروح أكثر من ذلك. إنين ألستغرب من الذين ال يتأملون يف حالة 
نومهم وال يفقهون أنه لو استثنِيت الروح من املوت الستثنِيت من عامل النوم 

. إن عالَـم النوم يف حكم املرآة لنا لفهم كيفية عالَـم املوت. الذي يريد أيضا
احلصول على معرفة حقيقية عن الروح عليه أن ميعن يف عامل النوم كثريا إذ 
ميكن أن تكشف كافة أسرار املوت بالتأمل يف النوم. إذا تفكرمت يف أسرار عامل 

ح يف عامل النوم وتنفصل عن النوم كما جيب وتدبرمت كيف يصيب املوت الرو
علومها وصفاا الستيقنتم أن ظاهرة املوت تشبه ظاهرة النوم متاما. فال يصح 
القول بأن الروح تبقى بعد فراق اجلسد على احلال نفسها اليت كانت عليها يف 
الدنيا. بل يصيبها بأمر اهللا موت كما أصاا يف حالة النوم، بل تلك احلالة 

ذه بكثري وتسحق كل قوة من قواها يف رحى العدم، وهذا تكون أقوى من ه
هو موت الروح. والذين كسبوا أعماال تقتضي احلياة هم الذين يحيون، وليس 
بوسع روح أن تبقى حية من تلقاء نفسها. هل تقدرون على أن تسيطروا يف 
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حالة النوم على كافة صفاتكم وحاالتكم وعلومكم اليت تتسىن لكم يف حالة 
يقظة؟ كال، بل احلق أن حالة الروح تتغري متاما مبجرد جلوئكم إىل النوم ال

ويصيبها الفناء حبيث يتغري نظام حياا كله رأسا على عقب. فيقول اهللا تعاىل 
اُهللا يتوفَّى اَألنفُس حني موتها والَّتي لَم �يف القرآن الكرمي عن موت الروح: 

يمِسك الَّتي قَضى علَيها الْموت ويرسلُ اُألخرى إِلَى أَجلٍ تمت في منامها فَ
..أي عندما توايف املنيةُ األرواح �١مسمى إِنَّ في ذَلك لَآيات لقَومٍ يتفَكَّرونَ

جيعلها اهللا تعاىل حتت سيطرته.. مبعىن أا ختضع عند موا لسلطة اهللا وسيطرته 
أي تصبح األرواح كالعدم متاما وتزول عنها صفات اخليار ومعرفتها  تلقائيا..

الشخصية ويسيطر عليها املوت كليا.. مبعىن أن األرواح تصبح يف حالة العدم 
وتزول عنها صفات احلياة. والروح اليت ال متوت يف احلقيقة بل تكون حبالة 

هذه احلالة تكون  شبيهة باملوت تطرأ عليها هذه احلالة عند نوم اإلنسان. ويف
الروح حتت تصرف اهللا تعاىل وسيطرته متاما ويطرأ عليها تغير حبيث ال يبقى 

  فيها شيء من حالة الشعور واإلدراك الدنيوي. 
باختصار، تكون الروح يف حالة املوت والنوم كلتيهما حتت سيطرة اهللا تعاىل 

ذايت واملعرفة الذاتية. وسلطته، إذ تتالشى منها عالمة احلياة متاما، أي اخليار ال
والروح اليت أورد اهللا عليها املوت يف احلقيقة ميسكها من العودة. أما الروح اليت 
مل يورد عليها املوت كليا فريسلها إىل الدنيا مرة أخرى إىل أجل مسمى، ففي 
نظامنا هذا آيات للذين يتفكرون. هذه هي ترمجة معاين اآلية املذكورة مع 

اآلية الكرمية على أنه كما يصيب املوت اجلسد كذلك الشرح. وتدل هذه 
يصيب األرواح. ولكن يتبني من القرآن الكرمي أن أرواح األبرار واألخيار تحيا 
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جمددا بعد بضعة أيام، بعضها بعد ثالثة أيام وبعضها بعد أسبوع وبعضها بعد 
هذه هي احلياة اليت  أربعني يوما، وتنال حياة ثانية مليئة بالسعادة واملتعة الكثرية.

لنيلها خيضع العباد الصاحلون هللا تعاىل بكل قوم وسعيهم وكامل صدقهم 
وصفائهم، ويبذلون قصارى جهودهم للخروج من ظلمات النفس، وخيتارون 

  حياة املرارة لنيل رضا اهللا تعاىل وكأم ميوتون يف هذا السبيل. 
املوت يصيب الروح أيضا مثل فكما تبين اآلية املذكورة آنفا جبالء أن 

اجلسد متاما، وإن كانت كيفيات ذلك العالَـم خافية جدا ال تظهر يف هذه 
الدنيا املظلمة. ولكن مما ال شك فيه أن عالَـم الرؤيا أي عامل النوم منوذج 
لذلك العالَـم. واملوت الذي يصيب الروح يف هذا العامل يالحظ منوذجه يف 

نرى أن صفات روحنا كلها تنقلب رأسا على عقب فور  عامل النوم أيضا ألننا
جلوئنا إىل النوم وتتالشى سلسلة اليقظة كلها وتنعدم صفات الروح كلها وكافة 
العلوم اليت كانت روحنا تتحلى ا، ونواجه يف النوم مشاهد الروح اليت يتبني 

جودة يف منها أن روحنا قد تغريت متاما، وقد فُقدت كافة صفاا اليت كانت مو
اليقظة. هذه احلالة تشبه املوت بل هي نوع من املوت. وهذا دليل قطعي ويقيين 
على أن املوت الذي يصيب الروح عند موت اجلسد يشبه املوت الذي يصيب 

  . ١الروح يف حالة النوم، ولكن ذلك املوت ثقيل جدا مقارنة ذا املوت
األرواح أيضا أزلية  ملخص الكالم أن الفيدا قد ارتكب خطأ كبريا إذ عد

وأبدية مثل اهللا تعاىل. من أكثر جهال ممن يعد الفيدات منبع العلوم وهي مليئة 
                                                 

املشاهد الروحانية يف حالة النوم تكون غريبة، فمثال يرى اإلنسان نفسه كطفل أحيانا،  ١
هرم وله أوالد  وينسى متاما واقع األمر احلاصل يف اليقظة أنه يف احلقيقة شاب أو شيخ

وزوج. فكل هذه املشاهد اليت تشاهد يف عالَـم النوم تدل بوضوح على أن الروح تتخلى 
 يف حالة النوم عن ذاكرا وصفات يقظتها، وهذا هو موا. منه.
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باألخطاء وتعلّم الشرك باعتبارها أن املخلوق يتساوى مع اهللا! ولكن القرآن 
الكرمي ال يعد األرواح أزلية وأبدية بل يعدها خملوقة وفانية أيضا، كما يقول 

أي عندما يتكون  �١ثُم أَنشأْناه خلْقًا آخر�وا خملوقة: بكل وضوح عن ك
القالب خنلق منه بعد تكوينه خلقا جديدا، أي روحا. كذلك ورد يف آية أخرى 

أي  �٢قُلِ الروح من أَمرِ ربي وما أُوتيتم من الْعلْمِ إِلَّا قَليلًا�يف القرآن الكرمي: 
ريب. وقد أشار اهللا تعاىل يف عدة أماكن إىل أن أخالق الروح الروح تخلق بأمر 

تطابق املادةَ اليت تخلق منها الروح. وهذا ما يتبني من إمعان النظر يف كافة 
السباع والدواب والطيور وحشرات األرض، إذ إن احليوانات تتحلى بالصفات 

واح خملوقة. النفسية حبسب مادة النطفة. فيثبت من اآليات املذكورة أن األر
وخلَق كُلَّ شيٍء �وهناك آية أخرى أيضا تثبت كون األرواح خملوقة وهي: 

، أي أن اهللا خلق كل شيء، وال خيرج شيء عن خلقه. وقد �٣فَقَدره تقْديرا
خلق كل شيء، مث حدد جسد كل شيء وقدراته وقواه وخواصه وصورته 

وجود حمدد وهو البارئ عز امسه.  وشكله يف حد معني لتدلَّ حمدوديته على
غري حمدود لذا ال جيوز أن يسأل عنه: "من هو حمدده؟". فقد قال  �ولكنه 

تعاىل يف اآلية املذكورة آنفا مبنتهى الوضوح بأن كل ما جاء إىل حيز الوجود 
خلقه اهللا مع كل قواه وقدراته. هذا هو التوحيد الكامل الذي جيعل اهللا منبع 

  . �الفيوض، وال يعد شيئا مل خيلقه اهللا أو يعيش دون سند منه مجيع 
واجلزء الثاين هلذا التوحيد هو أنه كما مل يوجد شيء من تلقاء نفسه سوى 
اهللا، كذلك ليس هناك شيء بريء من الفناء واهلالك سوى اهللا كما يقول اهللا 

                                                 
 ١٥املؤمنون:  ١
 هذا أحد املعاين املختلفة اليت بينها املفسرون هلذه اآلية. منه. حاشية:. ٨٦اإلسراء:  ٢
 ٣الفرقان:  ٣
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، أي كل شيء عرضة �١كُلُّ شيٍء هالك إِلَّا وجهه�يف القرآن الكرمي:  �
للهالك واملوت سوى اهللا فهو منـزه عن املوت. كذلك قال يف آية أخرى: 

�ا فَانهلَيع نٍء�. فكما أدخل اهللا تعاىل يف اآلية: �٢كُلُّ ميكُلَّ ش لَقخو� 
كل شيء سواه يف عداد املخلوقات باستخدام كلمة: "كلّ" اليت تفيد اإلحاطة 

باستخدامه  �عل املوت ال مندوحة منه لكل شيء سواه التامة، كذلك ج
، وكذلك جعل املوت �كُلُّ شيٍء هالك إِلَّا وجهه�كلمة: "كلّ" يف اآلية: 

. فكما يصيب �كُلُّ من علَيها فَان�ضروريا لكل شيء إال نفسه يف اآلية: 
اجلسم موت نتيجة االحنالل يف التركيب اجلسدي كذلك حيل املوت بالروح 
نتيجة التغريات يف صفاا. ولكن الذين ميوتون فانني يف وجه اهللا يحيون من 
جديد نتيجة وصاهلم باهللا عز امسه، وتكون حيام ظل حياة اهللا. وتخلَق يف 

ولكنهم ال يكونون من األحياء وال من األرواح اخلبيثة أيضا حاسة للعذاب 
األموات؛ كما أن أحدا عندما يصاب بأمل شديد تصبح هذه احلياة فاقدة 
الصواب مبنـزلة املوت وتتراءى له األرض والسماء مظلمتني. فعن أمثاله يقول 

م لَا يموت إِنه من يأْت ربه مجرِما فَإِنَّ لَه جهن�اهللا تعاىل يف القرآن الكرمي: 
. وإذا تأمل اإلنسان يف نفسه كيف تطرأ التغريات يف روحه يف �٣فيها ولَا يحيا

اليقظة والنوم الضطر إىل االعتراف أن الروح أيضا خاضعة للتغريات مثل 
اجلسد. واملوت اسم آخر للتغريات وسلب الصفات، وإال فإن تراب اجلسم 

ن يطلق لفظ "املوت" على اجلسد نتيجة هذا يبقى بعد حدوث التغري أيضا، ولك
وفي أَنفُِسكُم �التغري. وإىل ذلك يشري اهللا تعاىل يف القرآن الكرمي كما يقول: 

                                                 
 ٨٩القصص:  ١
 ٢٧الرمحن:  ٢
 ٧٥طه:  ٣
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أي، أال تفكرون يف أنفسكم؟ هذه اآلية تعين أنه قد وضعت  �١أَفَال تبصرونَ
يف روح البشر خصائص وتغيريات عجيبة وغريبة ال توجد يف األجسام. 

، كما جاء يف حديث: ٢وبالتأمل يف األرواح ميكن لإلنسان أن يعرف ربه سريعا
حديث: "من عرف نفسه فقد عرف ربه". مث يقول اهللا تعاىل يف آية أخرى من 

. أي سألت األرواح: ألست �٣أَلَست بِربكُم قَالُوا بلَى�القرآن الكرمي: 
ية أنه منقوش ومترسخ يف خالقكم؟ فأجابت األرواح كلها، بلى. معىن هذه اآل

فطرة األرواح أا معترفة خبالقها. مث تطرأ ظلمة الغفلة على بعض الناس 
ويتأثرون بتعاليم جنسة، فيلحد بعضهم وينضم بعضهم إىل اآلريني وينكرون 
خالقهم على النقيض من مقتضى فطرم. من املعلوم أن كل شخص حيب 

ون على إثر موت األم. فإذا كانت والديه إىل درجة أنّ بعض األوالد ميوت
على فطرا؟ وملاذا  �األرواح ليست خملوقة بيد اهللا فمن رش ملح حبه 

عندما  �ينجذب قلب اإلنسان إىل اهللا تعاىل، وجيري يف باحة صدره حبر حبه 
تفتح عينه ويزول عنها حجاب الغفلة؟ ال بد أن لألرواح مع اهللا تعاىل عالقة 

                                                 
 ٢٢الذاريات:  ١
التغيريات اليت تطرأ على األجسام ال يستطيع اإلنسان أن يستفيد من معظمها ألن  ٢

األشياء املادية تدخل يف العادات سريعا أما التغريات اليت تطرأ على الروح، وخاصة يف 
بة حقا وكأا تري اإلنسان وجه اهللا عيانا. أثناء ااهدات وحاالت عامل الكشف، غري

وكل من يقطع منازل املعرفة يشعر عند درجة تقدمه أن حالة روحه السابقة كانت 
مبنـزلة املوت، ومل تكن حائزة قط يف احلالة األوىل على نصيب العلم واإلدراك الذي نالته 

لظاهرية كيف أن الروح يف احلالة األخرية. بل ميكن أن يقتنع احلاصلون على العلوم ا
كانت غارقة يف النوم يف مرحلة الطفولة، مث كيف تطرق إليها نور جديد عندما نالت 

 حظا من العلوم الكثرية! منه.
 ١٧٣األعراف:  ٣
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كانون، فتفىن يف حب اهللا إىل درجة تكون عندها جاهزة جتعلها يف حب اهللا 
للتضحية بكل شيء يف هذا السبيل. بل احلق أا عالقة غريبة وال نظري هلا يف 
العالقة مع األم وال مع األب. فإذا وجدت األرواح من تلقائها كما يزعم 

والعشق  اآلريون فكيف إذًا نشأت هذه العالقة؟ ومن أودع األرواح قوى احلب
هذه مع اهللا تعاىل؟ إنه ملقام التأمل والتدبر، وهذا املقام هو مفتاح املعرفة 

  الصادقة.  
والثابت من حبوث علوم الطبيعة أن جسم اإلنسان يتحلل يف غضون ثالثة 
أعوام وحيل حمله جسم آخر، وهذا أمر مؤكد كما هو ملحوظ أنه عندما 

ويصبح كهيكل عظمي يعود  ينحف جسم اإلنسان بشدة عند إصابته مبرض
اجلسم نفسه إىل هيئته الطبيعية رويدا رويدا بعد استعادة الصحة. فكذلك 
تتحلل دائما أجزاء اجلسم السابقة وحتل حملها أجزاء جديدة وكأن اجلسم يف 
مواجهة موت وحياة يف كل حني وآن. كذلك تطرأ على الروح أيضا تغريات 

ة موت وحياة كل حني. والفرق على غرار اجلسد، وهي أيضا يف مواجه
الوحيد هو أن التغريات اليت تطرأ على اجلسد واضحة وبينة ولكن كما أن 
الروح خافية كذلك تغرياا أيضا خافية. يتبني من القرآن الكرمي أن التغريات 
الطارئة على الروح غري متناهية إىل درجة أن تلك التغريات ستحدث يف اجلنة 

حنو التقدم واالرتقاء، فتتقدم األرواح إىل األمام دائما من أيضا، ولكنها ستكون 
حيث صفاا الروحانية، وستكون احلالة األخرية أبعد وأعلى من سابقتها 

  باستمرار وكأن احلالة األوىل تشبه املوت مقارنة باحلالة األخرية. 
يقدم اآلريون على أزلية األرواح دليال مفاده أن اإلله أزيل وصفاته أيضا 
أزلية، وإذا اعترفنا بأن األرواح حادثة الستلزم ذلك االعتراف حدوث صفات 
اهللا أيضا، لذا ال بد من االعتراف بأن األرواح ليست حادثة. ولكن ال أدري 
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إىل أي مدى غرق هؤالء القوم يف اجلهل إذ يتفوهون بشيء ويعتقدون بشيء 
سب زعمهم بل جاءت إىل آخر. من الواضح أنه ما دام اهللا مل خيلق األرواح حب

الوجود بنفسها وهي أزلية مثل اإلله ومل تلمسها يد اإلله فما عالقتها بصفات 
اإلله؟ وأية صفة من صفات اإلله تثبت نتيجة اإلقرار بأزليتها إذ ال عالقة هلا 

؟ غري أنه صحيح متاما أن صفات اهللا مثل اخلالق والرزاق أزلية ١باإلله أصال
من حيث النوع وليس  - د من اعتبار وجود املخلوق قدمياوليست حادثة، فال ب

من منطلق أزلية صفات اهللا تعاىل. مبعىن أن نوع املخلوق  -من حيث الذات
موجود منذ القدم، وقد ظل اهللا خيلق نوعا جديدا بعد النوع األول باستمرار. 

اهللا  هذا ما نؤمن به وهذا ما علّمنا القرآنُ الكرمي. وال ندري ما الذي خلقه
قط.  ٢تعاىل قبل اإلنسان، ولكننا نعرف أن صفات اهللا مل تتعطل بصفة دائمة

وإن قدم املخلوق النوعي ضروري نظرا إىل صفات اهللا األزلية ولكن قدم الذات 
  ليس ضروريا. 

إن أكرب خطأ لآلريني هو أم يقيسون قدرات اهللا وأسراره الالائية 
مبقياس علمهم احملدود جدا، ويعدون األمور املستحيلة على اإلنسان مستحيلة 
على اهللا أيضا. وبناء على ذلك يعترضون بالقول: من أين خلقت األرواح 

ال معضلة: من أين ومن أين خلقت املادة؟ من الغريب حقا أم ال حيلّون أو
                                                 

: يعتقَد حدوث إضايف عن بعض صفات اهللا؛ كما أن اجلنني عندما يكون يف حاشية ١
يكون بأنه موجود يف البطن.  - واقع احلالالذي جيب أن يطابق علمه  - البطن فعلم اهللا

وعندما يحدث اجلنني يف حالته تغيرا بوالدته حيدث ذلك التغير يف علم اهللا أيضا، 
 ولكن مع كل ذلك جيب أن يكون معلوما أن مجيع صفات اهللا تعاىل أزلية. منه.

ء آخر لقد وضعت شرط الدوام ألن األحدية أيضا من صفاته تعاىل، ألن وجود شي ٢
ليس ضروريا لوجوده تعاىل، لذا سيأيت زمان ميحو اهللا تعاىل فيه نقش املوجودات كلها 

 ليثبت صفة أحديته، كما أتى زمن مثله من قبل أيضا. منه.
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جاء اإلله وكيف خلق؟ ما دمنا مضطرين إىل االعتراف بأن قدرات اهللا ال 
ائية وأسراره وراء الوراء وخربتنا تشهد على ذلك فلماذا يستخدم هذا 
املنطق السخيف عن قدرة اهللا؟ ما دام أهل الدنيا أيضا حيريون الناس 

لعلوم العميقة حبيث مضى قبل العصر باكتشافام الغريبة وتظهر للعيان أسرار ا
الراهن آالف الفالسفة الذين كانوا يعدوا من قَبيل املستحيالت، فلماذا تثار 
االعتراضات على أسرار اهللا العميقة؟ كل ما نشاهده كل يوم، هل ميكننا أن 
نصل إىل كنهه بقوة عقولنا؟ فمثال تزرع يف األرض حبة من القمح فتخرج 

خضراء وتنبت السنابل ويتفتح النور وتتحول حبة واحدة إىل عدة منها نبتة 
حبوب، فهل ألحد أن يفهم كيف تتولّد كل هذه األشياء من حبة واحدة؟ 
وإذا اقتصرنا على اإلقرار خبلق وجود من وجود فحسب فيجب أن تنبت حبة 
واحدة مقابل حبة واحدة أما األخرى فال بد من االعتراف بأا خلقت من 

لعدم. كذلك إذا زرعت يف األرض حبة واحد من املاجنو تنبت منها دوحة ا
عظيمة رويدا رويدا وتتفرع منها فروع كثرية وحتمل يف األخري آالف 
احلبات. فهل ألحد أن يفهم هذه القصة؟ مل تبذَر إال حبة واحدة ولكن من 

إن مل  أين جاءت كومة من األخشاب واألوراق واألزهار؟ ماذا ميكن اعتباره
نعتربه خلقا من العدم؟ فاحلق أنه فيما يتعلق بإنبات الغالل والثمار، لو مل خيلق 
اهللا من العدم ولو نبتت حبة واحدة فقط مقابل حبة ملات الناس مجيعا يف أيام 
قالئل. أما من حيث العقل فال بد من االعتراف أنه جيب أن تنبت حبة واحدة 

 عدا ذلك فكله يفوق العقل وهو خلق من فقط مقابل حبة، أما ما خيلقه اهللا
العدم. ولكن األسف كل األسف على كافري النعمة هؤالء الذين يرون اخللق 
من العدم دائما ويعيشون بأكل الغالل والفواكه اليت تخلق من العدم ومع 
ذلك ينكرون قدرات اهللا بعد رؤية كل شيء، ويشرعون يف االعتراضات 
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من العدم؟ يقولون بأفواههم بأن اهللا قادر على كل ويقولون كيف خيلق اهللا 
شيء ولكن ال حيسبونه كذلك يف قرارة قلوم. واضح أنه ما مل يظهر اهللا 
قدراته ال يثبت كونه قادرا. وإذا كانت قدرات اهللا حمصورة يف قدرات 

  اإلنسان فحسب، فما الفرق بينه وبني اإلنسان؟
كَمثَلِ حبة أَنبتت سبع �يل املثال: يقول اهللا يف القرآن الكرمي على سب

ةبئَةُ حم لَةبني كُلِّ سابِلَ فنأي الذين ينفقون يف سبيل اهللا يبارك اُهللا يف  �١س
أمواهلم كما أن حبة واحدة تزرع يف األرض ولكن اهللا يستطيع أن يخرج 

ىن أن اإلكثار منها سبع سنابل وكل سنبلة ميكن أن حتمل مئة حبة. مبع
والزيادة يف القدر األصلي داخل يف قدرة اهللا. واحلق أننا أحياء بفضل قدرته 
هذه. ولوال قدرة اهللا على اإلكثار يف شيء من عنده هللكت الدنيا كلها وملا 
بقيت على وجه األرض نفس منفوسة. إذًا، لقد أنقذت قدرة اهللا على اخللق 

احة الشديدة أن يعد املرُء اَهللا عاجزا عن من الوقمن العدم العالَـم كله. 
إظهار قدرته وأال حيسبه قادرا على اخللق من العدم. نرى أن اكتشافات الناس 
أيضا تري أعماال غريبة وكأا ختلق من العدم. فمثال الصوت الذي يخزن يف 
الـ"فونوغراف" يصدر منه حبسب لفظ من خزن صوته متاما. فهل كان ألحد 

هذا االختراع أن يفهم أن يف الصوت مزية حبيث ميكن ختزينه يف أدوات  قبل
معينة مث يسمع مثل الصوت األصلي، وميكن أن يبقى خمزنا إىل سنوات طويلة 
ومدة مديدة، مث إذا أُريد االستماع له ميكن أن يصدر الصوت وكأن صاحبه 

مطلعا على هذا السر  يتكلم بنفسه. أليس هذا خلق من العدم؟ إن مل يكن املرء
    الطبعي لفزع من هذا الصوت وزعم كأن جنا يتكلم يف األداة.

                                                 
 ٢٦٢البقرة:  ١
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 دعشف يف العصر الراهن آالف األسرار العلمية اليت كانت تكتكذلك ت
يف طيات العدم يف زمن من األزمان، وتكتشف اليوم خصائص العلوم 

جة حيتار هلا العقل كليا. الطبيعية الدقيقة بواسطة االكتشافات اجلديدة إىل در
ومن الغريب أن يوجد يف هذا العصر أيضا جهالء يعترضون على أسرار 
قدرة اهللا ويقولون كيف ميكن أن تخلق الروح من العدم؟ بينما يرون آالف 
األشياء تخلق على هذا املنوال. فمثال إذا مات معدنٌ وفين كليا تعود إليه 

ق (احلياة نتيجة غليه مع العسل والبورBorax ن. يقول قائل يف اللغةموالس (
) والسمن تكمن حياة املعدن Boraxالبنجابية ما معناه: يف العسل والبورق (

امليت. ولقد لوحظ من أسرار قدرة اهللا أنه إذا ضرب السنجاب بالعصا أو 
احلجر ومات كليا يف الظاهر وكان حديث املمات ودفن رأسه يف الروث 

ياة بعد بضع دقائق وهرب. كذلك إذا ماتت الذبابة يف املاء تعود لعاد إىل احل
إىل احلياة ثانية وتطري. وبعض احليوانات األخرى مثل الزنبور وغريها من 
حشرات األرض متوت يف أيام الشتاء القارس وتبقى عالقة على اجلدران أو 

يدرك الثقوب يف اجلدران، وعندما حيل فصل الصيف تعود حيةً، فمن له أن 
هذه األسرار إال اهللا؟ كذلك هناك بعض األشياء املعدنية والنباتية اليت ال 
متلك خاصية معينة يف حال كوا منفصلة ولكن إذا مزجت بأشياء أخرى 
تكونت فيها خاصية جديدة. فمثال إذا مزِجت النترات مع الكربيت والفحم 

لبارود من النترات بطريقة معينة صارت بارودا. ولكن إذا أُريد صنع ا
وحدها أو الكربيت وحده أو الفحم وحده ملا أمكن ذلك. فثبت من ذلك 
أن خلق شيء جديد بواسطة التركيب ممكن. لعل طالب الكيمياء يكون 
لديهم جنون لصنع الذهب والفضة هلذا السبب. ولكن ال توجد كيمياء مثل 

  حب اهللا واخلضوع له خضوع الرضيع ألمه. 
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أن اإلمعان يف العامل كله يعود بشهادة من كل حدب ملخص الكالم 
وصوب أن اخللق من العدم أمر وارد. كذلك خيلق اهللا تعاىل الروح من نطفة 
الرجل واملرأة. هذه هي الفلسفة احلقة وهذا هو العلم احلق الذي تشهد عليه 
آالف التجارب. من هنا فقط ميكن الفهم أن الفيدا الذي يعلّم خالف ذلك 

نبع العلوم قط بل هو منبع الضالالت واألخطاء. من الغريب أن الفيدا ليس م
 �ترك طريق الصواب من كل اجلوانب والنواحي. فاملعلوم أن عبادة اهللا 

  نوعان: 
) التوبة واالستغفار، أي اإلقرار بالذنوب باخلضوع على عتبات اهللا ١(

للحصول على  �وطلب غفرانه بالتذلل والتواضع وحالة الفناء، واالستعانة به 
التقوى والطهارة، والتعهد يف حضرته بصدق القلب بعدم ارتكاب تلك 

  الذنوب مرة أخرى. 
يان كافة ميزاته وكماالته مع ب �) النوع الثاين من العبادة هو ذكره ٢(

واالماك يف محده والثناء عليه بإقرار صفاته الذاتية واإلضافية. املراد من 
واحد ال شريك له يف كماله الذايت وأبديته وكافة  �الصفات الذاتية هو أنه 

قدراته وقواه وعلمه. واملراد من الصفات اإلضافية أنه خلق كل شيء ليثبت 
ناس آالف النِعم األرضية والسماوية بغري عمل منهم ليثبت خالقيته، وقد هيأ لل

رازقيته. ويهب يف هذه الدنيا العزة واإلكرام للذين يقومون بالعبادة وااهدات 
ويري الفرق بينهم وبني غريهم بتأييداته ويشرفهم بقربه ومكاملته وخماطبته 

العاصي حبسب ليثبت رحيميته. وسيجازي يوم القيامة كلّ مطيع ويعاقب 
مرضاته ليثبت أنه مالك اجلزاء والعقاب. هذان نوعان من العبادة ومها حقيقة 
العبادة. والواضح أن الفيدا يعارض وينكر كال القسمني. التوبة عنده لغو حمض 
ودون جدوى، واالستغفار عنده عبث وبال طائل. كذلك احلال متاما فيما 
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إهلهم حبسب مبدئهم ليس واحدا دون  يتعلق بالقسم الثاين من العبادة، ألن
شريك يف أزليته وأبديته بل تشاركه يف هذه الصفة األرواح كلها، وأنه ليس 
خالق األرواح وذرات العامل وال يتحلى بصفة الرمحانية وال بصفة الرحيمية، 
وليس قادرا على اازاة كمالك، فال يستحق العبادة قط وال توجد فيه ميزة. 

م الفيدا طريق معرفة اهللا تعاىل، وال يثبت منه أن اإلله موجود كذلك مل يعلّ
  أصال، ألنه ما دام ليس خالقا فبأي دليل ميكن أن يعرف وجوده؟ 

فلباب الكالم أن معرفة اهللا وعبادته ليست ممكنة بواسطة الفيدا. فال ندري 
علهم يعدونه بأي معىن حيسبون الفيدا منبع العلوم وملاذا يعد تعليمه عامليا؟ ل

كذلك ألنه يعلّم عبادة النار واملاء والقمر والشمس وغريها من العناصر، وهذه 
األشياء توجد بكثرة يف كل منطقة من البالد وهي عاملية لذا ال بد من اعتبار 

  تعليمه عامليا!
مث قدم احملاضر شرطا آخر للكتاب املوحى به وهو أن تكون حياة امللهمني 

مل تكن طاهرة،  �د من وراء ذلك أن حياة نبينا األكرم طاهرة. كان يقص
والعياذ باهللا، كما أبدى خبث باطنه للعيان الحقا. واحلق أنه ال يعلم أحد عن 
طهارة حياة أحد إال اهللا عامل الغيب. والذين حسبوا أنبياء اهللا األطهار مفترين 

اءهم صوابا ما مل وأشرارا وعدوهم ملوثني بأنواع الذنوب ظلوا يعدون أخط
لكهم يد اهللا. كان فرعون يف زمن النيب موسى يزعم بشدة أن موسى 
كاذب ومفتر. ففي اية املطاف أثبت اهللا بغرقه مع جنوده يف ر النيل أن 

كذّبه اليهود ووجهوا  �فرعون كاذب وموسى صادق. ويف زمن عيسى 
يدهم أخريا وأهلك اليهود من مكا �إليه وإىل أمه ما قذرة ولكن اهللا جنّاه 

فعاداه األشرار والفساق يف ذلك  �بأنواع العذابات. مث بعث نبينا األكرم 
العصر وزعموه مفتريا وكذابا، حىت دعا يف أثناء معركة بدر شخص يسمى 
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عمرو بن هشام الذي اشتهر فيما بعد باسم أيب جهل وكان زعيم كفار قريش 
سد يف القوم وأقطع للرحم فأحنه اليوم". بكلمات: "اللهم من كان منا أف
، فكان أبو جهل يقصد من هذه الكلمات �وكان يقصد بذلك نفسه والنيب 

رجل مفسد، والعياذ باهللا، ويعيث الفساد يف القوم وخيلق الفُرقة  �أن النيب 
يف دين قريش بغري حق، وقد أتلف احلقوق القومية كلها وتسبب يف قطع 

مل تكن طاهرة  �جهل كان موقنا أن حياة النيب  الرحم. ويبدو أن أبا
ونزيهة، والعياذ باهللا. لذلك دعا بكل حرارة ولكنه رمبا ما عاش بعد دعائه 
هذا وال ساعة واحدة، بل قطع غضب اهللا تعاىل رأسه يف ذلك املقام نفسه. 
أما الذي كان أبو جهل يصم حياته الطاهرة والطيبة فقد عاد من ذلك امليدان 

. إنه فقط من شيمة امللحد الوقيح أال يقبل شهادة اهللا مع أن اهللا ١ا منتصرافاحت
تعاىل قد شهد على حياة هذا النيب الطاهرة والنـزيهة. كل عاقل يستطيع أن 
يفهم أن طهارة اإلنسان أو خبثه يكون مستورا يف آالف احلُجب وال يعرفه 

ال يطلع عليه أحد كذلك أحد إال اهللا. وكما أن شخصا خبيثا يخفي خبثه لئ
اإلنسان ذو الفطرة الطيبة الذي له عالقة وطيدة مع اهللا ال يظهر عالقته اخلفية 

                                                 
هناك حادث تارخيي آخر يدل على تلك احلياة الطاهرة وقد ورد بالتواتر يف  حاشية: ١

رسائل يف زمنه إىل امللوك قال فيها إين  �يف كتب املسلمني وهو أنه حني بعث النيب 
 رسول اهللا فآمنوا يب. كان من مجلة هؤالء امللوك امللك خسرو برويز الذي كان يعد

ماع حمتوى الرسالة وأمر باعتقال النيب نفسه ملك العجم والعرب. فغضب بشدة بس
حاسبا أنه كاذب ألن بالد العرب أيضا كانت خاضعة حلكمه وكانت حتت إقليم  �

قال هلم: سأجيبكم غدا. وعندما حضروا  �اليمن. عندما جاء جنوده العتقال النيب 
ط يف الصباح قال: إىل من تريدون أن تأخذوين؟ لقد قتل ريب ربكم الليلة، وقد سلّ

عليه ابنه "شريويه" لقتله. فهذه هي احلياة الطاهرة اليت يهلك اهللا األعداء من أجلها. 
 هل يوجد نظري ذلك يف حياة الذين تلقوا الفيدات؟ منه.



 ١٦٧ ينبوع المعرفة

مع اهللا تعاىل بل خيفيها إخفاء املذنب ذنبه. وإذا اطّلع أحد على أسراره اخلفية 
هذه مع اهللا يستحيي وخيجل كما خيجل الشخص السيئ إذ بطش به عند 

ا. إن حب اهللا اخلالص وعشقه اخلالص يقتضي اإلخفاء ارتكابه الفاحشة متام
لذا ال ميكن أن يطّلع أحد على أسرار األطهار الباطنية. صحيح أن اهللا تعاىل ال 
يريد أن تبقى خافية وهو غيور ألحبائه إىل درجة ال غيور مثله يف العامل، 

من أجلهم أعماال عظيمة ويذيع إكرامهم يف العامل كله. يود العدو  �ويري 
اجلاهل أن يقضى عليهم ائيا وال يبقى هلم أي أثر، ويخزوا ويهانوا ويثبت أن 
حيام كانت غري طاهرة وملوثة، ويكدس أمام الناس كومة من آالف التهم. 

قتهم الطاهرة يتصدى ولكن اهللا الذي يرى قلوم ويكون مطّلعا على عال
بنفسه للعدو الشرير وتثور غريته حلبيبه، فيمحو مئات آالف التهم بتجلٍّ 

  واحد لقدرته. 
عام،  ١٣٠٠وإن قلتم بأن قضية قتل أيب جهل قضية قدمية وقد مضى عليها 

فأنى لنا أن نعرف يقينا أن أبا جهل دعا ذا الدعاء على سبيل املباهلة فعال 
 اليوم نفسه، وقد تكون القصة زائفة اختلقها املسلمون من عند وبالنتيجة قُتل يف

أنفسهم. فجوابه أن هذه القصة صحيحة يف احلقيقة ومذكورة يف كثري من 
الكتب القدمية ومل ينكرها أحد من املعارضني، وهي ثابتة من شىت الطرق إىل 

منذ درجة أا وردت يف "لسان العرب" أيضا وهو قاموس معروف يف اإلسالم 
  قدمي الزمان. فكيف ميكن إنكار مثل هذه املتواترات؟ 

وإن مل يقتنع أحد من اجلهال إىل اآلن فنسجل دليال آخر على حياة النيب 
الطاهرة والنـزيهة ختم عليه ليكهرام اآلري مبوته قتال. فليكن واضحا  �

 قد نقله من كتب ليكهرام دون أدىن �أن ما هاجم به احملاضر نبينا األكرم 
مل تكن طاهرة بينما  �تدبر وتأمل، ألن ليكهرام كان يدعي أن حياة النيب 
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كانت حياة الصلحاء الذين تلقوا الفيدات طاهرة حبسب زعمه. وجاء إىل 
قاديان واضعا يف احلسبان هذه الفكرة السخيفة. ففهمته أن اهلجوم على نيب 

ته فلم يبالِ خبشية اهللا الطاهر ليس جيدا. ولكنه كان ينكر عظمة اهللا وقدر
اهللا شيئا ومل يسلك الصراط املستقيم بالعدل واإلنصاف. وجتاوز جتاسره 
احلدود بل صار االستهزاء والسخرية وكيل الشتائم شغله الشاغل. ففي 
األخري دعوته للمباهلة أي دعوته أن يدعو هو بدوره وأدعو أنا بدوري أن 

فبشرين اهللا تعاىل عند الدعاء بأنه  يهلك اهللا الكاذب وبذلك حيكم بيين وبينه.
سيموت يف عز شبابه يف غضون ستة أعوام وستتحقق هذه النبوءة يف يوم 
يلي يوم العيد. كذلك نشر ليكهرام أيضا مباهلته مقابلي، أي دعاءه أن 
حيكم اهللا لصاحل الصادق وينـزل غضبه على الكاذب. وقد سجل دعاءه 

لى غرار أيب جهل وطلب احلكم من اهللا تعاىل. هذا يف كتابه بإحلاحٍ قليب ع
طاهر  �، وأن النيب �فبِقتله أصدر اهللا حكمه أنه كاذب يف تكذيبه النيب 

ومطهر وصادق يف احلقيقة، وأن تعاليم الفيدات احلالية ليست صحيحة. فال 
أدري كيف قدم احملاضر اعتراضا مرة أخرى بعد هذا احلكم اإلهلي؟ أمل 

؟ مع أنين سجلت مباهلة ليكهرام هذه يف كتايب "حقيقة يطمئن حبكم اهللا
الوحي" ولكين أنقلها هنا أيضا من أجل اآلريني وأنبههم أن عالمة الطاهر 
والطيب هي أن تثبت طهارته بشهادة من اهللا وأال يقتصر األمر على االدعاء 

ليل على أن فقط كما يفعل حبق العلماء الذين تلقَّوا الفيدات. أخبِروين ما الد
متلقي الفيدات كانوا أطهارا؟ أية شهادة أدىل اُهللا ا إلثبات طهارم؟ بل إن 
تعليمهم القذر، أي النيوك، يوحي جبالء أم مل يرشدوا إىل الطريق الطاهر، 
فكيف ميكن اعتبارهم طاهرين وطيبني بأنفسهم. واآلن نكتب فيما يلي 

  مباهلة ليكهرام: 
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العبد الضعيف، املدعو ليكهرام ابن بانديت تارا سنغ شرما، مؤلف أنا 

كتاب: "تكذيب الرباهني األمحدية" ومؤلف هذا الكتيب؛ أقر إقرارا صحيحا 
" من البداية إىل كحل لعيون آريابكامل قواي العقلية أنين قرأت كتاب: "

مرات،  النهاية، وفهمت األدلة الواردة فيه جيدا، ليس مرة واحدة بل عدة
ونشرت بطالا يف هذا الكتيب بناء على الدين احلق. وأقول إن أدلة املريزا 
احملترم مل تؤثر يف قليب شيئا وال متت إىل الصدق بصلة. وأقول معتربا اإلله خالق 

كما ورد التعليم املبين على اهلداية يف الفيدات املقدسة  - الكون موجودا وبصريا
مل أن روحي بل األرواح كلها مل ولن ترى العدم إنين على يقني كا - األربعة

أو الزوال أبدا. مل يأت أحد بروحي إىل الوجود من العدم (أي ال خالق لروحي 
، �وكانت وستظل يف قدرة اهللا األزلية �بل هي موجودة بنفسها منذ األزل)

                                                 

"مضمون املباهلة" هي تعليقات موجزة من قبل سيدنا  اليت تتخلل بني القوسنيجلمل ا �
 ليكهرام. (املترجم)، وليس مما كتبه �املسيح املوعود 

ما أسخف هذا الكالم أا كانت وستظل يف قدرة اهللا األزلية. واضح أنه ما  حاشية �
دامت األرواح حبسب اعتقاد اآلريني أزلية وجاءت إىل الوجود من تلقاء نفسها مع كافة 

وال  قدراا، فما عالقتها بقدرة اإلله؟ إذ ال يستطيع اإلله أن يزيد أو ينقص يف تلك القوى
آهلة نفسها  -على حسب زعم اآلريني -يستطيع أن يتصرف فيها شيئا. وتلك األرواح

بنفسها وال منة عليها لإلله مطلقا. اعلموا أن قول ليكهرام وأتباع ديانته اآلخرين بأن 
األرواح تبقى يف قدرة اإلله األزيل ليس إال لستر دينهم الباطل ألن ضمري اإلنسان يدينه 

ل هذه املعتقدات الواهية. إذا مل يكن اهللا خالق األرواح وقواها ومل يكن دائما على مث
 دخالق ذرات العامل وقواها فال ميكن أن يكون إهلها أيضا. أما القول بأننا ال نستطيع أن نع
األرواح عباد اهللا وخلقه يف حالة جتردها (عن األجسام) فألنه مل خيلقها، غري أن اإلله حني 

يف األجسام يصبح إهلها ألدائه هذه املهمة، فهو قول باطل كذلك ألن اإلله ينفخ األرواح 
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الذي مل خيلق األرواح والذرات مع كافة قدراا ال يستقيم دليل على كونه قادرا على 
مجعها. وجمرد مجعه بعضها مع بعض ال جيعله مستحقا لأللوهية؛ بل يكون مثَله يف هذه 

ائع األخشاب، وأخذ النار احلالة كمثَل خباز اشترى الطحني من السوق، واحلطب من ب
من اجلريان وخبز اخلبز. ففي هذه احلالة ال يستقيم على وجود اإلله دليل، ألنه إذا كانت 
األرواح أزلية ووجدت وحدها فما الدليل على أن اتصال األرواح والذرات وانفصاهلا مل 

دموا دليال على حيدث تلقائيا منذ القدم كما يزعم املالحدة؟ لذلك ال ميكن لآلريني أن يق
وجود إهلهم ألنه ليس عندهم أي دليل أصال. فهذا هو ملخص املعرفة املوجودة يف الفيدا 
اليت يعتزون ا. والواضح أنه ميكن تقدمي نوعني من األدلة على وجود اإلله: الدليل األول 

الة مصدرا لكافة الفيوض وخالقا لكل كائن، ويف هذه احل �يستقيم يف حالة اإلميان به 
حني نلقي نظرةً، سواء على ذرات العامل أو األرواح أو األجسام، نضطر إىل االعتراف 

  بأن هناك خالقا لكل هذه األشياء. 
والطريق الثاين ملعرفة اهللا هو آياته املتجددة اليت تظهر بواسطة األنبياء واألولياء، ولكن 

  هم. اآلريني ينكروا أيضا، لذلك ليس عندهم دليل على وجود إهل
والالفت يف املوضوع أن اآلريني ينادون إهلهم بكلمة "أب" دائما ويف كل حال، كما 
كتب ليكهرام أيضا آنفا يف مضمون املباهلة، ولكن ال ندري أي نوع من األب هذا؟ هل 
مثَله كمثل املتبنى الذي ينادي شخصا أجنبيا قائال: "يا أبت"؟ أو مثَله كأب افتراضي 

سطة "النيوك" الذي به تك امرأةٌ آريةٌ ستر عفتها مبضاجعة رجل غري زوجها، يتخذ بوا
وبذلك يصبح زوجها أبا لولدها الذي ولد عن طريق "النيوك". فإذا كان إله اآلريني أبا 
كهذا، فال جمال لنا للكالم يف املوضوع. أما إذا كان أبا حبيث قد جاءت األرواح وذرات 

ىل الوجود بيده وجاءت إىل الوجود بسببه هو، فهذا يتناىف مع مبدأ العامل كلها وقواها إ
اآلريني. وإذا سألتم: كيف يتناىف مع مبدئهم؟ فليكن واضحا أن األرواح كلها اليت مل 
تخلَق بيد اإلله شريكة له منذ القدم حبسب مبدئهم؛ فأنى لنا اعتبار اإلله أبا هلا واحلالة 

وجد اإلله بنفسه. ولكن هذا مبدأ خاطئ. الناظرون بعني هذه؟ فهي وجدت بنفسها كما 
املعرفة يستطيعون أن يدركوا أن القوى واملزايا والصفات اليت توجد يف األب توجد يف 

بصورة  -االبن أيضا. كذلك متاما، ما دامت األرواح قد خلقت بيد اإلله فهي تتحلى
اهللا يف االصطفاء والطهارة بواسطة  بالصبغة اليت توجد يف اهللا. وكلما يتقدم عباد -ظلية

حبه وعبادته تتقوى هذه الصبغة أكثر فأكثر حىت تشرع األنوار اإلهلية يف الظهور يف مثل 
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إمنا هي يف قبضة  -أي كياين املادي أو الذرات أيضا - كذلك إن مادة جسمي
له األزلية ولن تبيد. وإن خالق الكون كله إله واحد دون غريه. أنا قدرة اإل

 لست مالك الكون أو خالقه مثل اإلله كما لست حميطا بالدنيا كلها، ولست
روحا عليا بل أنا خادم حقري لذلك القادر املطلق. وما زلت موجودا منذ األزل 

كما ال توجد دار يف علمه وقدرته، وما كنت معدوما يف وقت من األوقات. 
الفناء أصال بل لن يفىن شيء. كذلك أؤمن بتعليم الفيدا املبين على العدل أن 
النجاة هي لوقت معني حبسب األعمال. (أي النجاة ليست إىل األبد بل إىل 

  مث ال بد من تقمص جسم إنساين بأمر اإلله.  )وقت معني
األعمال حمدودة  إن جزاء األعمال احملدودة ليس بغري حدود. (ال شك أن

ولكن نية العامل ال تكون حمدودة، واألعمال ال تكون حمدودة برغبته هو) وإنين 
أؤمن بكافة تعاليم الفيدا بيقني القلب... وأؤمن أيضا بأن اإلله ال يغفر الذنوب 
قط (ما أغربه من إله!) وال أثق بشفاعة أو توصية. (مبعىن أنه ال يقبل دعاء أحد 

ال أعترب اإلله راشيا أو ظاملا. (الكلمة املناسبة يف هذا يف حق أي شخص) 
السياق ليست "راشيا" بل "مرتشيا"، أي الذي يأخذ الرشوة. ولكن ليكهرام 

حبسب تعليم  -استخدم كلمة "راشيا" وهذا يفضح مرتبته العلمية) كذلك أوقن
، وال يقينا كامال وصحيحا أن الفيدات األربعة متثل علم اإلله حتما -الفيدا

                                                                                                                     

هؤالء الناس بصورة ظلية. فنرى بكل وضوح أن األخالق اإلهلية الفاضلة كامنة يف الفطرة 
م، فينال اإلنسان أيضا نصيبا اإلنسانية وتتراءى للعيان بعد تزكية النفس. فمثال إن اهللا رحي

من صفة الرمحة بعد تزكية نفسه. واهللا تعاىل جواد، فينال اإلنسان أيضا نصيبا من صفة 
اجلُود بعد تزكية نفسه. واهللا تعاىل ستار وكرمي وغفور فينال اإلنسان أيضا نصيبا من هذه 

اضلة؟ إذا كان اهللا الصفات بعد تزكية نفسه. فمن أودع روح اإلنسان هذه الصفات الف
تعاىل قد أودعها فثبت أنه هو خالق األرواح. وإذا قال قائل: إا وجدت من تلقائها 

  فيكفي أن نقول جوابا: لعنة اهللا على الكاذبني. منه. 
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يوجد فيها أدىن خطأ وال كذب وال حكايات أو قصص. وينورها إله الكون 
دائما ويف كل عالَـم جديد هلداية عامة الناس، كما فعل يف بداية اخللق حني 
بدأ خلق اإلنسان. وأن اإلله أهلم الفيدات إىل أرواح املرشدين األربعة شري 

ولكن ليس بواسطة  ٤وشري انغره جيو ٣وشري آدت ٢وشري وايو ١أغين
؛ ألنه ليس يف السماء �جربائيل أو بواسطة أي رسول آخر بل مباشرة من عنده

أو على العرش فقط بل حييط بالعامل كله. وأقر أيضا أن الفيدات هي أكمل 
وأقدس كتب املعرفة. وأن الدنيا تعلّمت الفضيلة من اهلند وحدها. واآلريا هم 

حبسب قول  - نبيا ١٢٤٠٠٠ياء البالغ عددهم أول املعلمني للجميع. أما األنب
                                                 

يتبني من إمعان النظر يف النظام املادي أن اإلنسان يسمع بواسطة اهلواء، ويرى  حاشية: �
سخر هذان الرسوالن يف النظام املادي مع أنه ال بد أن يكون  بواسطة الشمس. ولكن ملاذا

نظام اهللا املادي والروحاين منسجمني مع بعض؟ من املؤسف حقا أن معرفة الفيدا ختالف 
قانون القدرة يف كل مكان. من يستطيع أن يقول بأن اهللا ليس موجودا يف كل مكان! بل 

ولكن اجلاهل ال يفهم نقطة املعرفة هذه. هو موجود يف كل مكان وهو ذو العرش أيضا، 
جيدر بالتدبر أن كل شيء يف هذا الكون ينشأ بأمر منه ولكنه تعاىل مع ذلك يستخدم 
الوسائط لتنفيذ قضائه وقدره. فمثال، هناك سم يهلك اإلنسان، وهناك ترياق ينفعه، فهل 

ثران تأثريا سلبيا أو لنا أن نتصور أن كليهما يؤثر يف جسم اإلنسان بنفسهما؟ كال، بل يؤ
إجيابيا بأمر من اهللا، فهما أيضا مالئكة اهللا نوعا ما. بل كل ذرة من ذرات العامل اليت 
حتدث بسببها تغيرات متنوعة كلُّها مالئكة اهللا. والتوحيد ال يكتمل ما مل حنسب كل ذرة 

 الضطررنا إىل مالك اهللا، ألنه لو مل حنسب كل املؤثرات املوجودة يف الدنيا مالئكة اهللا
بأن كافة التغريات احلادثة يف جسم اإلنسان ويف العامل كله حتدث تلقائيا بدون  االعتراف

علم اهللا ومشيئته ومرضاته. ويف هذه احلالة ال بد من اعتبار اهللا عاطال وجاهال حمضا. 
ان بأن كل فالسر يف اإلميان باملالئكة هو أن التوحيد ال يستقيم دونه، ويضطر املرء إىل اإلمي

شيء وكل تأثري خارج عن إرادة اهللا تعاىل، بينما مفهوم املالئكة هو أم كمثل أشياء 
تعمل حبسب أمر اهللا تعاىل. فما دام هذا القانون ضروريا ومعترفا به فلماذا إنكار جربائيل 

  وميكائيل؟ منه. 
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الذين جاءوا خارج اهلند خالل مخسة أو ستة آالف سنة وجاءوا  -املسلمني
بالتوراة والزبور واإلجنيل والقرآن وغريها من الكتب، أعد كل هذه التعاليم 
الدينية... بعد مطالعتها وفهمها جيدا... زائفة وكاذبة وأحسبها عبارات تشوه 

ة اإلهلام احلقيقي.... وليس عندهم دليل على صدقها إال اجلشع واجلهل مكان
والسيف.... وكما أعد بقية األمور املعادية للحق خاطئة كذلك أعد القرآن 

. (لعنة اهللا على الكاذبني)ومبادئه وتعاليمه اليت تعارض الفيدا باطلة وكاذبة. 
اهللا ويعد كافة التعاليم  أما خصمي، مريزا غالم أمحد، فيحسب القرآن كالم

الواردة فيه صحيحة وصادقة. وكما أعد القرآن وغريه باطال بعد قراءته، 
كذلك يعد هذا األمي احملض واجلاهل متاما بالسنسكريتية واللغة اهلندية، 

�الفيدات باطلة دون قراءا ومطالعتها.
فيا إهلي احكُم بيننا باحلق، ألن  

  . يف حضرتك مثل الصادقني أبداالكاذب ال ينال العزة 
الراقم: عبدك منذ األزل، ليكهرام شرما رئيس آريا مساج يف بشاور و(حاليا) 

  مدير آريا غازيت، فريوز بور البنجاب."
                                                 

ا! فماذا نقول هنا إن مل أقرأها أنا فال بد أن ليكهرام قد حفظ الفيدات األربعة كله �
إال: لعنة اهللا على الكاذبني. النقاش يكون حول املبادئ، فما دام اآلريون قد نشروا 
مبادئ الفيدا بأيديهم فمن حق كل عاقل أن يناقشها. وثانيا: من اخلطأ متاما القول بأين 

ت أيضا ما قرأا، بل قد قرأت تراجم الفيدا املنشورة يف البلد من أوهلا إىل آخرها. وقرأ
للبانديت ديانند. وباإلضافة إىل ذلك فإين أخوض املناظرات مع اآلريني  �"ويد اش"

عاما تقريبا. فما أكذب قوله عين بعد ذلك بأين ال أعرف عن الفيدا شيئا. وإذا  ٢٥منذ 
كان بانديتات اآلريني ال يزالون يعدون ليكهرام عامل الفيدا فأود أن أرى شهادةً بذلك. 

ليست أكثر مما قدرها اهللا تعاىل له يف قوله: عجل جسد له  بل احلق أن مكانة ليكهرام
 خوار. منه. 

  .)املترجم(تفسري الفيدا. � 
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أما احلكم الذي أصدره اهللا من السماء بعد دعاء املباهلة الذي أورده 
لوب الذي من كتابه "خبط أمحدية"، واألس ٣٤٧ -٣٤٤ليكهرام يف الصفحة 

به خزي الكاذب وعزة الصادق، فهو كما يلي وقد ظهر للعيان يوم  �أظهر 
  م. ١٨٩٧مارس/آذار  ٦السبت بعد الساعة الرابعة بتاريخ 

انتبهوا، هذا هو حكم اهللا الذي طلبه ليكهرام من إهله ليتبني الفرق بني 
  الصادق والكاذب، فقد تبني ذلك الفرق.

  

  
  

  اعلموا أا ليست آية واحدة بل آيتان: 
) النبوءة عن قتل ليكهرام نبوءة عظيمة يف حد ذاا وقد أُنبئ فيها عن ١(

  يوم قتله، ونوعيته ومدته ووقته.
) ثانيا: مل يعثَر على قاتله مع بذل أقصى اجلهود واملساعي املضنية وكأن ٢(

قاتله صعد إىل السماء أو اختفى حتت األرض. لو قُبض على القاتل وأُعدم شنقا 
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ملا بقيت للنبوءة األمهية نفسها، بل كان بوسع كل واحد أن يقول بأنه كما 
اختفى فلم يعرف إذا كان إنسانا قُتل ليكهرام كذلك قُتل القاتل. ولكن القاتل 

  أو مالكا صعد إىل السماء. 

إحدى عالمات الكتاب املوحى به اليت قدمها احملاضر أن يكون الكتاب 
حمتويا على أعلى صفات اإلله. فأقبل ذلك ولكن ال أقبل أن هذه العالمات 
 موجودة يف إله الفيدا ألن صفات اهللا نوعان ومها الصفات الذاتية والصفات
اإلضافية. الصفات الذاتية هي تلك اليت توجد دون احلاجة إىل وجود املخلوق 
مثل وحدانية اهللا وعلمه وقدوسيته. واملراد من الصفات اإلضافية هي اليت 
تتحقق وتوجد يف اخلارج بعد وجود املخلوق مثل خالقية اهللا ورزاقيته ورمحته 

دا ينكر كال النوعني من هذه وكونه توابا وصفة مكاملته وخماطبته. ولكن الفي
الصفات ألن اهللا، حبسب زعم أتباع آريا مساج ليس واحدا ال شريك له من 
حيث أزليته وأبديته بل كل ذرة من املخلوق تساويه يف األزلية واألبدية. 
كذلك ال يصيب املوت األرواح مثل اهللا متاما بل تعود إىل هذا العامل، وتنتقل 

. ولكن الغريب يف األمر أنه إذا كانت األرواح مصونة من إىل عامل آخر أحيانا
تغيريات الفناء مثل اإلله متاما، وكذلك إذا كانت أزلية وأبدية من حيث صفاا 
مثل اإلله متاما فلماذا يطرأ عليها التغير يف حالة النوم وينقلب نظامها كله رأسا 

اليقظة، وكذلك على عقب، وتواجه مشاهد جديدة مل ختطر على باهلا يف 
عندما تعود الروح على سبيل التناسخ، حبسب اعتقاد اآلريني، تتولد من جديد 
متناسية مجيع العلوم والفنون وتعليم الفيدا ومعرفته. فإذا كان التناسخ، على 
افتراضٍ حمال، صدقا فال بد من التسليم بأن حياة األرواح كذب ألنه لو كانت 

فأنى هلا أن تواجه كل هذه املشاكل املذكورة؟ هل حياا أيضا أبدية مثل اإلله 
اإلله أيضا ينسى علومه؟ فاحلادث الذي ينسي األرواح علومها اليت تلقتها على 
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) تطرأ ١يف معظم األحيان تطرأ على روح اإلنسان أثناء النوم حالتان: ( حاشية: ١
عليها تغيرات كبرية إذ تنسى علوم اليقظة وأحداثها متاما ومتثل أمامها مشاهد جديدة 

) ٢خترج عن إرادا وقدرا، يثبت منها أن قوى إرادا تبطل متاما وتكون كامليت. (
حالة من العدم تنمحي فيها صفات وجودها متاما. يف بعض احلاالت األخرى تصيبها 

 ها العدموآثار ر أحد إىل أقصى حد بواسطة الكلوروفورم يصيب الروحدفمثال لو خ
إىل درجة لو بتر عندها عضو شخص خمدر ملا شعر بذلك. فما دامت صفات الروح 

 بعينه. منه. تبطل يف مثل هذه احلاالت وتتخلى عن صفاا متاما، فهذا هو املوت

يقول اآلريون بأن املوت ال يصيب األرواح.  ، بينما١يسمى املوتمدى العمر 

ولكنين أستغرب: هل املوت شيء آخر غري هذا؟ من املعلوم أنه ما دام يطرأ 

عليها تغير إىل هذا احلد حبيث تضيع يف ملح البصر ما ادخرته على مدى العمر، 

سطع أفال تنطبق عليها مع ذلك كلمة املوت؟ كم هي ثابتة هذه احلقيقة إذ ت

كالشمس، ولكن الفيدا مع ذلك يعد األرواح تساوي اإلله يف احلياة األبدية. 

 هل الصفة العليا هللا هي أن يشارك غريه أيضا يف حياته؟ 

مع أن اإلسالم أيضا يعترف بقدم نوعي للمخلوق، ولكنه يعتقد أيضا أن 

هناك زمن كل شيء خملوق وقائم بسند من اهللا. كذلك يقول اإلسالم بأنه كان 

مل يكن فيه مع اهللا شيء، وكانت الوحدانية وحدها متجلية، وكان اهللا ككنـز 

خمفي، مث أراد أن يعرف فخلق اإلنسان ملعرفته. ولكن ال ندري كم مرة جاء 

زمن حني كان اهللا وحيدا. ال يعلم ذلك إال اهللا. ولكن كما ال ميكن أن تبقى 

صفة وحدانية اهللا ال تبطل لألبد بل  صفاته األخرى معطّلة إىل األبد كذلك إن

يأيت دورها أحيانا. فرييد اهللا أن يهلك العامل تارة ويريد أن خيلقه تارة أخرى 

 ك اهللا فيه كل حيهلألن اإلحياء واإلماتة من صفاته، لذا سيأيت زمان ي

وسيطوي السماَء واألرض كما تطوى الورقة، وهذه احلالة أيضا ال تستلزم 
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إبطال الصفات، ألنه عندما تتجلى بعض الصفات ال جتتمع معها بعض الصفات 
ذلك الوقت املعني. األخرى اليت تقابلها بل تظهر يف وقت آخر وتظل يف انتظار 

وهذه السلسلة يف الطبيعة أمر واقع ويلزمه اإلحياء بعد اإلهالك. فبهذا املعىن 
نقول بأنه ال تبطل صفة من صفات اهللا، فهو احمليي منذ القدم واملميت أيضا. 
وليس هناك صفة من صفاته كانت موجودة من قبل وليست موجودة اآلن، أو 

  ة من قبل. هي موجودة اآلن ومل تكن موجود
باختصار، نعتقد أنه ال يصطدم شيء بوحدانية اهللا. واهللا تعاىل وحده هو 
األزيل واألبدي والقائم بذاته، أما األشياء األخرى كلها فهالكة الذات وباطلة 
احلقيقة. وهذا هو التوحيد اخلالص الذي كان االعتقاد بنقيضه شرك حمض. 

اما إذ يعدون كل ذرة شريكا هللا فتبني من ذلك أن أتباع الفيدا مشركون مت
  تعاىل. 

مث أستغرب كيف ينكر هؤالء القوم صفات اهللا العليا إنكارا سافرا ويقولون 
بأن من عالمات الكتاب املوحى به الضرورية، أنه يتضمن صفات اهللا العليا. فيا 
 قليلي الفهم، أليس من صفاته العليا أال يشاركه أحد يف أزليته وأبديته؟ فلماذا
إذًا يشرك الفيدا أشياء أخرى يف أزليته وأبديته؟ يا أسفا، ملاذا ال تفقهون بأن 
اإلله نفسه يفلت من اليد نتيجة عدم اإلميان ذه الصفة وال يقوم على وجوده 
دليل؟ ألنه إذا بطلت صفة اهللا "اخلالق" يف احلقيقة ومل خيلق شيئا سوى الربط 

كلها وذرات األجسام كلها موجودة والوصل فقط وكل األشياء أي األرواح 
من تلقاء نفسها وهي أزلية وأبدية دون أن تخلق فأي دليل يقوم على وجود 
اإلله؟ وهل الربط والوصل يكفي دليال يطمئن له القلب؟ وإذا كانت األرواح 
وذرات العامل قدمية وأبدية كمثل اهللا فلماذا ال جيوز القول بأن اتصاهلا وانفصاهلا 

صفاا القدمية من حيث طبيعتها وأا ليست حباجة إىل وجود اإلله  أيضا من
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كعدم حاجتها إليه لوالدا. فأي كتاب أكثر إضالال من الذي يعطي تعليما 
  حيض على إنكار اهللا بل يغوي املرء ليجعله منكرا؟

ومن ناحية أخرى كما ينكر الفيدا صفة اهللا الذاتية أي يرفض تلك الصفة 
وهي ميزة الوحدانية من حيث األزلية واألبدية، كذلك يرفض صفة العليا، أال 

  خلقه تعاىل أيضا كما سبق ذكره. 
كذلك ينكر الفيدا كون اهللا رزاقا ومنعما ورمحانا أيضا، ألن كل نعمة يناهلا 
اإلنسان حيسبها الفيدا نتيجة أعماله وال يذكر شيئا عن فضل اهللا وإنعامه 

من نعم اهللا على اإلنسان نتيجة أعماله احلسنة  ورمحته. فلما كانت كل نعمة
فقط حبسب زعم الفيدا فمن الواضح يف هذه احلالة أن إله اهلندوس ليس رزاقا 
وال منعما وال رمحان، بل الرزاق واملنعم والرمحان هي أعماهلم، واإلله ليس 
بشيء قط. ويف هذه احلالة ال توجد يف اإلله حبسب زعم الفيدا صفة الرزاق 

ملنعم والرمحان أيضا. فمن الغريب حقا أن الفيدا أنكر أوال صفة اهللا الوحدانية وا
من حيث األزلية واألبدية مث أنكر صفته "اخلالق" مث رفض صفته الرزاق 
والرمحان، وبذلك قد قضى الفيدا على صفات اهللا كلها ورفض كافة الصفات 

بأن إله اهلندوس  دع عنك الصفات الكاملة وحدها. لذا نقول بكل شدة وقوة
عاطل، حبسب الفيدا، عن كل صفة وليس قادرا وال خالقا وال واحدا ال 
شريك له، وال رزاقا وال رمحانا وال منعما، بل املدار كله على أعمال اإلنسان 
وال توجد يف اإلله أية صفة. فيجب االنتباه إىل أم يدعون من ناحية أنه جيب 

ات اإلله العليا ومن ناحية ثانية آلت احلالة إىل أن يتضمن الكتاب املوحى به صف
  أنه ال تثبت صفة من صفات إله اهلندوس. 

ومن صفات اهللا العليا صفة التكلّم أيضا ألا هي الوسيلة للفيض واهلداية. 
ولكن مضت عشرات ماليني السنني حبسب زعم اآلريني منذ أن فُقدت هذه 
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إن اعتقد بعض املسلمني اجلاهلني الذين هم مسلمون باالسم فقط بأن سلسلة مكاملة اهللا  ١

وخماطبته منقطعة يف اإلسالم أيضا، فهذا جهلهم، ألن القرآن الكرمي ال يقطع سلسلة 
(غافر:  �ن عبادهيلْقي الروح من أَمرِه علَى من يشاُء م�مكاملة اهللا وخماطبته كما يقول: 

(يونس:  �لَهم الْبشرى في الْحياة الدنيا�) أي ينـزل كالمه على من يشاء. ويقول: ١٦
) أي أن اإلهلامات املبشرة باقية للمؤمنني مع أنه قد ختم على الشريعة، ألن عمر الدنيا ٦٥

 بصورة بشارات. منه.  على وشك االنتهاء. إذًا، إن كالم اهللا باقٍ إىل يوم القيامة

الصفة أيضا من اإلله وصار أبكم إىل األبد ومل يعد قادرا على الكالم، والعياذ 
) أصبح اإلله ناقصا إىل ١باهللا. وقد أسفر سلب هذه الصفة عن خسارتني. (

حرم أهل اهلند من فيض إهلامه  )٢األبد وكأن عضوا من أعضاء صفاته بتر. (
، وصار مدار دينهم على القصص واحلكايات فقط. ولكن اإلسالم ١إىل األبد

ال يعد صفة كالم اهللا باطلة قط. بل يرى أن اهللا تعاىل يكلّم وخياطب عباده 
اخلواص اآلن أيضا كما كان يكلِّمهم يف األزمنة الغابرة. وليس بيننا وبني 

مني إال نزاع لفظي، أال وهو أننا نطلق "النبوة" على كالم معارضينا من املسل
على النبوءات، ومن يعطَى النبوءات مثلها وحيا بكثرة ال نظري هلا اهللا احملتوي 

هو الذي يتنبأ بأنباء املستقبل بكثرة بإهلام من  ، ألن النيبانبي هيمسنيف زمنه، 
ون مبكاملة اهللا، ولكن جلهلهم ال اهللا. ولكن املسلمني الذين يعارضوننا يعتقد

يطلقون "النبوة" على مكاملات حتتوي على النبوءات بكثرة مع أن املراد من 
النبوة هو اإلنباء عن املستقبل بالوحي واإلهلام فقط. وكلنا متفقون على أن 

  الشريعة انتهت على القرآن الكرمي أي مل تبق إال املبشرات، أي النبوءات. 
العليا صفة القدوسية أيضا، أي أنه تعاىل منـزه عن كل ومن صفات اهللا 

عيب ونقيصة. ولكن من الواضح أن البكم عيب، كما أن عدم قدرته على 
خلق روح واحدة عيب مع ادعاء القدرة. كذلك عدم تقدمي اإلله ألي دليل 
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ألزل حمكم وقوي إلثبات وجوده أيضا عيب. كذلك وجود أحد مع اإلله من ا
سبحانه وتعالَى �إىل األبد أيضا يعيبه. فأين القدوسية بعد كل هذه العيوب؟ 

  . �١عما يصفُونَ
والصفة الضرورية األخرى هللا تعاىل اليت مل يذكرها الفيدا قط هي كونه توابا 
وغفورا. ومعىن التواب والغفور هو: قابل التوب، وغافر الذنب. معلوم أن 

جدا بطبيعته وقد كلِّف مبئات أوامر اهللا تعاىل. فمن طبيعته أنه  اإلنسان ضعيف
ميكن أن يعجز عن العمل ببعض األوامر بسبب ضعفه، وتغلبه أحيانا بعض 
رغبات النفس األمارة. فهو يستحق بسبب ضعفه الطبعي أن تنقذه رمحة اهللا من 

ؤكد أنه لو مل اهلالك نتيجة التوبة واالستغفار عند صدور زلة منه. لذا فمن امل
. من هنا ٢يكن اهللا تعاىل قابل التوبة ملا أثقل اإلنسانَ بعبء مئات األوامر قط

يتبني دون أدىن شك أن اهللا تواب وغفور. ومعىن التوبة أن يترك اإلنسان سيئة 
مقرا بأنه لن يعود إليها أبدا وإن أُلقي يف النار. فعندما يتوب اإلنسان إىل اهللا 

ق والعزم الصميم يغفر اهللا الكرمي والرحيم ذنبه. ومن صفات تعاىل ذا الصد
اهللا العليا أن يقبل التوبة وينقذ من اهلالك. ولو مل يتوقع اإلنسان قبول التوبة ملا 
ارتدع عن ارتكاب الذنوب قط. الديانة املسيحية أيضا تقول بقبول التوبة 

ل قبول التوبة ولكن بشرط أن يكون التائب مسيحيا. ولكن اإلسالم ال جيع
                                                 

 ١٠١األنعام:  ١
التائبون يتصدقون أيضا إلظهار صدقهم ويقدمون باملال واألرواح تضحيات تفوق  ٢

قدرم، وحيرقون أنفسهم يف نار ااهدة واألعمال الصاحلة، وخيلقون يف نفوسهم تغريا 
خارقا ويوصلون أنفسهم إىل املوت. ولكن الفيدا يقول بأن توبتهم ال تقبل، وكأنه 

قلب ال يبايل خبادمه الذي يفديه حبياته. ولكن هل حيسب إلـهه مثل شخص قاسي ال
 - الذي ال نستطيع العيش دون رمحته حلظة واحدة  -تقبل فطرة اإلنسان أن يكون اإلله

 هكذا؟ كال. منه.
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مشروطا بأي دين، ويقول بأن التوبة تقبل بااللتزام بأي دين كان. وال يبقى 
ذنب إال إذا كان أحد ينكر كتاب اهللا ورسوله. ومستحيل متاما أن ينال 
اإلنسان النجاةَ بأعماله بل هي منة من اهللا أنه يقبل توبة أحد ويعطي آخر 

  بفضله قوةً فيجتنب ارتكاب الذنب. 
د بين احملاضر إحدى عالمات الكتاب املوحى به، وهي أنه حيتوي على لق

تعليم األخالق السامية. ولكنين أستغرب كيف ينسى هؤالء القوم تعليم الفيدا 
ذه السرعة! اإلله الذي ال يقدر على أن يغفر ألحد ذنبه وال يستطيع قط أن 

ن أخالقا سامية مع يعطي أحدا شيئا جودا وسخاء.. كيف له أن يعلّم اآلخري
عيبٍ يف نفسه؟ ما دامت صفة الرمحة واملغفرة غري موجودة يف اإلله نفسه، 
واجلود والسخاُء ليس من عادته أصال، فكيف سيعلّم اآلخرين هذه األخالق 
الفاضلة؟ إذا رد اآلريون على ذلك بأن هذه الصفات ليست من األخالق 

 بد من االعتراف بأم يكرهون العالية بل هي صفات سيئة وليست حسنة، فال
وال يلتزمون ا. ولكن نسأهلم: أال يقبل ضمريهم أنه إذا صدر  خالقهذه األ

منهم خطأ ومل جيدوا إىل اخلالص سبيال أن يسلموا أنفسهم للحكومة مقابل 
العفو أو أن تعفو احلكومة عنهم بنفسها. أال يريدون فعال أن تعفو احلكومة عن 

عليهم؟ فما دامت هذه الظاهرة موجودة يف فطرم اليت جرميتهم الثابتة 
يظهروا يف مثل هذه املناسبات عفويا عندما يكونون حتت مؤاخذة احلكومة، 
فعليهم أن يفكروا من خلق فيهم هذه الظاهرة الفطرية؟ لو مل يرد اهللا أن يرحم 

حلق أن اخلُلق التائبني ويغفر هلم ملا أودع هذه الظاهرة طبيعة التائبني أصال. ا
األعلى من بني األخالق كلها هو أن يعفو اإلنسان عمن أخطأ يف حقه ويغفر 
ملن أذنب يف حقه. ولكن إن مل يكن هذا اخلُلق موجودا يف اإلله فماذا ميكن أن 
نتوقع منه؟ لـما كان مستحيال على اإلنسان أن يؤدي كافة حقوق اهللا تعاىل 
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نوب وأنه طاهر ونزيه متاما جمتنبا األخطاء ويدعي أنه بريء متاما من كل الذ
كلها، ملا كان قول "إن النجاة تعتمد فقط على أن يتطهر اإلنسان من الذنوب 
متاما بعد حتمل عقوبتها وأن يولَد يف والدة جديدة ال يرتكب فيها ذنبا على 
مدى العمر" إال قول جمرد جمنون وسفيه جيهل متاما ضعف فطرة اإلنسان. أليس 

حا أن الضعف البشري سم حقيقي، وأن صفة اهللا "التواب" تتجلى للعيان صحي
نتيجة هذا الضعف البشري؟ والعفو عملٌ تقبله فطرة البشر إذا صدر يف وقت 
مناسب. وإذا كان الشخص القاسي الذي ال يعفو عن أخطاء خدامه جديرا 

أنه جامع  الذي يعلن - باللوم عند العقل السليم، فكم هو بعيد من شأن اإلله
أال يغفر أو  -األخالق احلسنة كلها وهو كامل يف مجيع األخالق ويفوق اجلميع

يعفو مطلقا عن أخطاء املذنبني ويستعد دائما للمعاقبة على أبسط األمور، وأن 
تنقصه صفة اجلُود والسخاء بل يتقاضى اإلنسان جزاء أعماله كما يتقاضى 

ثله أن يعامل أحدا باللطف واإلحسان األجري أجرة عمله! كيف يتوقع من إله م
يف وقت من األوقات ويعفو عن زلة أحد عند صدور التقصري منه؟ بل إن 

  حكومته خطرية للناس ومدعاة لشقاوم الشديدة. 
ليكن معلوما أن إنكار التوبة واملغفرة إمنا هو إغالق باب ارتقاء اإلنسان ألنه 

اإلنسان ليس كامال يف حد ذاته، من الواضح ومن البديهيات لدى اجلميع أن 
بل هو حباجة إىل التكميل، وكما أنه يولد ظاهريا ويوسع دائرة معلوماته رويدا 
رويدا وال يولَد عالـما، كذلك عندما يبلغ سن املراهقة بعد الوالدة تكون 
حالته األخالقية منحطة جدا. فمثال لو تأمل أحد يف حاالت األطفال الصغار 

ح أن معظمهم متعودون على أن يضربوا زمالءهم عند أدىن لعلم بكل وضو
نزاع بينهم، كما تالحظ يف كثري منهم عادة الكذب وسباب األطفال اآلخرين 
ألتفه األسباب. ويكون بعضهم متعودا على السرقة والنميمة واحلسد والعناد 
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م أيضا. مث عندما يهيج جنون الشباب تسيطر عليهم النفس األمارة وتصدر منه
  أمور غري الئقة ال جتدر بالذكر إذ تدخل يف الفسق والفجور الصريح. 

ملخص الكالم أن املرحلة األوىل ملعظم الناس هي مرحلة حياة قذرة. مث 
عندما خيرج اإلنسان السعيد من طوفان أوائل العمر العارم يتوجه إىل ربه 

نفسه. هذه ويتوب توبة نصوحا ويتحاشى أمورا غري الئقة ويعكف على تطهري 
هي مراحل حياة اإلنسان بوجه عام اليت يتحتم عليه اجتيازها. يتضح من ذلك 
أنه لو كان صحيحا أن التوبة ال تقبل، لثبت من ذلك أن اهللا ال يريد أصال أن 
يهب أحدا النجاة. فلما قرر اهللا ما مآله اليأس وعزم على اإلدخال يف دوامة 

 هذه احلالة أن يتحرر من احلياة القذرة ويكون التناسخ القذرة، فلو متىن أحد يف
من الواصلني إىل اهللا يف هذه احلياة؛ أىنّ له أن تتحقق أمنيته خمالفا بذلك مشيئة 
اهللا؟ وأنى له أن يتعهد يف سبيل اهللا وهو يعلم أن باب رمحة اهللا مسدود عليه 

  را؟متاما ويوقن بأنه ال بد له من أن يصري كلبا وسنورا أو خنـزي
للكتاب املوحى به، وهي أن يكون الكتاب  عالمة أخرىكذلك بين احملاضر 

كامال حبد ذاته مبعىن أال تكون هناك حاجة إىل أي كتاب آخر بعده. ولكن 
انظروا إىل شطارم، ما هذه العالمة اليت سجلها؟ ألن اآلريني يعتقدون أنه مل 

هذا املعتقد يف عالمات الكتاب ينـزل بعد الفيدا كتاب لذا فقد أدخل احملاضر 
اإلهلامي لتحقيق بغيته. واألمر اجلدير بالتنقيح هو: هل الفيدا يف احلقيقة كتاب 
كامل فال يوجد لكتاب آخر موطئ قدم بعده؟ فحني نتأمل يف املوضوع نعلم 
أن وصف الفيدا ذه الصفة مة صرحية له. كل ما ظهر يف اهلند بواسطة الفيدا 

دة العناصر واملخلوق والشمس والقمر وعادة النيوك. لقد قلنا عدة إمنا هو عبا
مرات بأن الفيدا يعارض التوحيد ويعادي معرفة اهللا بشدة متناهية وهو كتاب 
مضل. فالكتاب الذي نشر تعليما قذرا إىل درجة قضى فيها على التوحيد ومل 
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هذا الكتاب  يرغِّب يف األعمال الصاحلة وال توجد فيه أدىن ميزة؛ فإن مدح
وكأنه ال حاجة بعده إىل أي كتاب موحى به ليس إال وقاحة متناهية وهو 
هجوم على كتب اهللا دون مربر. لقد قلنا من قبل بأن حالة اإلنسان مل تظلّ 
على املنوال نفسه دائما، بل طرأت عليه تقلبات قاسية فكان من مقتضى حكمة 

ما ميكن الفهم بكل سهولة أنه ال اهللا أن ينـزل كتابا منسجما مع كل تغير. ك
تكون حاجة إىل كتاب كامل يف بداية العصر، ألن الذنوب ال تكون ثائرة يف 
البداية وال يهيج طوفان االعتقادات السيئة بل يكون الناس بسطاء. ومن 
الواضح أنه إذا كان الناس أصحاء ساملني غامنني يف مكان ما فال تكون فيه 

ن الطبيب يذهب حيث يوجد املرضى. فيمكن أن حاجة ملحة إىل الطبيب أل
  يقسم الدهر عقال إىل ثالثة أقسام:

  ) زمن الصالح الذي كان العصر األول. ١(
) زمن التعادل بني عدد الصاحلني والطاحلني الذي ميكن أن يسمى الزمن ٢(

  األوسط.
) زمن انتشار املعاصي واملفاسد الذي يوصف يف اللغة اهلندية بـ ٣(

"كلجك". إذًا، ذلك الزمن املسموم املليء بطوفان املعاصي كان جديرا بأن 
  يرسل الكتاب الكامل فيه، وهو القرآن الكرمي.

) رفض ١فاملهمة العظيمة اليت أجنزها الفيدا ال ختفى على أحد! وهي أنه: (
) قال بأن األرواح جاءت إىل الوجود بنفسها مع كل ٢كون إهله خالقا. (

) عد كل ذرة يف العامل مع كل قواها وخواصها آلـهة ٣اا. (قواها وقدر
) زعم أن صفة إنزال اهللا الوحي واإلهلام ملغاة إىل ٤نفسها مثل اهللا متاما. (

) زعم أن اإلله خبيل ٦) أنكر مجيع األدلة اليت تثبت وجود اهللا تعاىل. (٥األبد. (
د دائما وأنـزل ومنحاز إىل جانب دون جانب حيث بقي على صلة مع اهلن
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اإلهلام على أهلها فقط، وهو ساخط على اآلخرين دون مربر، وكأن له عالقة 
قرابة مع هؤالء القوم فقط، وأن الناس من بالد أخرى ليسوا عباده، أو أنه جيهل 

) لقد أمر أمرا مؤكدا مبمارسة النيوك القذرة وبذلك قضى ٧وجودهم أصال. (
عتقد التناسخ، ومل خيرب اآلريني بقانون ) قدم م٨على عفة آالف السيدات. (

يعلم مبوجبه أن الفتاة املولودة يف الدنيا للمرة الثانية ليست أُما أو جدة لشخص 
) روج العتقاد أن اإلله متعود على املكر السيئ إذ يبقي ٩يريد الزواج منها. (

اة حبجة يف حساب الناجي ذنبا خفيا عند إعطائه النجاة مث يطرده من دار النج
) لقد وصم إلـهه بوصمة عار خمجل جدا قائال بأنه ليس ١٠ذلك الذنب. (

قادرا على إعطاء النجاة الدائمة، مث كذب أن األعمال حمدودة لذا جيب أن 
يكون اجلزاء أيضا حمدودا مع أن هذا البيان خيالف واقع األمر ألن اإلله، حبسب 

حملدودية األعمال، بل ألنه ليس مبدأ اآلريني، ال يطرد روحا من دار النجاة 
قادرا أصال على أن يعطي أحدا جناة دائمة. والسبب يف ذلك أنه إذا جنّى 
األرواح كلها جناة دائمة فكيف ميكنه أن يجري نظامه يف املستقبل؟ ومن أين 
يأيت بأرواح جديدة إلبداء اخللق اجلديد؟ مع أنه من الضروري حبسب معتقد 

ة التناسخ إىل األبد. ولكن الذين جنوا من التناسخ إىل الفيدا أن تستمر سلسل
األبد كيف ميكن إدخاهلم يف دوامته مرة أخرى؟ لذا فقد وقع اإلله يف مأزق أن 
النجاة الدائمة تؤدي إىل إاء نظامه كله ألنه ليس قادرا على خلق األرواح 

طر إىل جعل أصال فمن أين سيأيت باألرواح اجلديدة يف هذه احلالة؟ لذا فقد اض
النجاة مؤقتة حىت ال خيتل أمر حكومته وملكوته. هذا هو إله اهلندوس وهذه 
هي تعليمات الفيدا اليت بناء عليها قال احملاضر بأنه ال حاجة إىل أي كتاب بعد 
الفيدا. فاحلق أن الفيدا مل يراعِ احترام اإلله بسبب مبادئه املخجلة ومل يهتم 

نتيجة اعتقاد النيوك، وأهان إهله نتيجة اعتقاد سلب  بإكرام اآلريني، بل أهام
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قدرته وسلب صفة خالقيته. فالفيدا الذي عامل أتباعه وإلـهه ذه املعاملة ماذا 
  ميكن أن يتوقع منه اآلخرون؟ بل ينطبق عليه قول الشاعر الفارسي: 

"ماذا فعلت مع أصحابك حىت تريد أن تكون نصرينا، واحلق أن االحتراز 
  ك واجب علينا."من

اليت بينها احملاضر للكتاب املوحى به هي أال يكون فيه  والعالمة األخرى
اختالف. حنن نقبل أا عالمة ضرورية فعال للكتاب املوحى به ألنه إذا وجد يف 
الكالم فيه تناقض، وكان تناقضا يف احلقيقة حبسب قواعد املنطق املعروفة، فال 

امل الغيب الربيء من كل خطأ وعيب ونقيصة، جيوز نسب ذلك البيان إىل ع
ألن التناقض يستلزم أن يكون أحد األمرين املتناقضني كذبا أو خطأ، واهللا أعلى 
وأمسى من منقصة كال النوعني. ولكن بعض األغبياء لقصور نظرهم ومحقهم 
يرون أيضا تناقضا يف أمور ليس فيها أدىن تناقض. فمثال إذا قيل: زيد ميت أي 

روحانيا، مث إذا قيل: زيد حي أي حي جسديا فال تناقض وال تعارض بني  ميت
هذين القولني ألما من منطلق خمتلف. كذلك إذا قيل بأن زيد بن خالد رجل 
شرير جدا، مث قيل: زيد بن وليد رجل صاحل وطيب فال تعارض وال تناقض يف 

كذلك إذا قيل: إن  ذلك أيضا ألن اللذينِ ذُكرت سواحنهما رجالن خمتلفان.
زيدا كان يف الفالة صباحا، مث قيل: إن زيدا كان يف البيت مساء فال تناقض يف 
هذين القولني أيضا ألما يذكران وقتني خمتلفني. وكذلك إن قيل: إن زيدا مل 
يسافر إىل بغداد قط، مث إذا قيل: إن زيدا سافر إىل دمشق، فال تعارض وال 

ما مكانان خمتلفان. كذلك القول بأين سأعطي زيدا تناقض يف القولني أيضا أل
روبيتني أجرةً بشرط أن يعمل يل طول النهار؛ مث القول بأين سأعطيه نصف 
روبية أجرة إن عمل يل جزءا من النهار فال تعارض وال تناقض يف ذلك أيضا 
ألن الشروط ختتلف. باختصار، ما مل توجد الوحدة يف األمور املذكورة كلها 
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البيانان خاليني من كل نوع من التفريق يف الزمان واملكان، فال يقال  وكان
  بأما متناقضان.  

ولكننا نرى أن الفيدا مليء ذا التناقض، إذ حيسب اهللا قادرا على كل شيء 
من ناحية، ومن ناحية ثانية ينكر مجيع األعمال اليت تدل على قدرته وينكر 

ذلك فحسب بل يعلّم بوضوح تام  كونه خالق األرواح واألجسام. وليس
اعتقادا أن األرواح وقواها وقدراا وخواصها الغريبة كلها جاءت إىل الوجود 
من تلقاء نفسها ومل خيلقها اهللا. كذلك ذرات األجسام وكافة قواها وقدراا 

  خلقت من تلقاء نفسها. 
والرفض  فمعلوم كم هو تناقض سافر القبولُ بقدرة اهللا الكاملة من ناحية،

  الكلي جلميع أعماله اليت توحي بقدرته من ناحية أخرى. 
كذلك يقر الفيدا من جانب أن اإلله منبع كل الفيوض ومصدرها، ومن 
جانب آخر ينكر قطعا أن هناك فيضا من فيوض اهللا جاريا، ألنه ملا كانت قوى 

تلقاء نفسها، األرواح وقدراا كلها، وكذلك األجسام وقواها كلها أزلية ومن 
وبناء على تلك القوى حتصل على العلوم والفنون كلها، أفال يثبت من ذلك أنه 
ليس لإلله أدىن فيض عليها؟ وإن قلتم بأنه وإن كانت تلك القوى من تلقاء 
نفسها ولكن فيض العلوم واملعارف تأيت من اإلله على أية حال، فجوابه أن اإلله 

من اخلري أو احلسنة من عنده حبسب مبدأ  ال ينـزل على اإلنسان أي فيض
اآلريني. بل كلّ ما يناله اإلنسان من اخلري واحلسنة والفيض يكون كله نتيجة 
أعماله. فاملعلوم يف هذه احلالة أن ما تلقاه الصلحاء الذين تلقّوا الفيدات من 

إله! إذ اإلهلام مل يكن منة أو لطفا من اهللا بل كان نتيجة أعماهلم. فما أغربه من 
مل خيلق األرواح وال يستطيع أن ينـزِل عليها فيضه، ومع ذلك يدعون أنه منبع 
  الفيوض كلها. أليس هذا التناقض الصريح والتعارض يف البيان موجودا يف الفيدا؟
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كذلك يقدم االدعاء أن الفيدا يدعو إىل التوحيد بينما يدعي الفيدا من 
أزليته وأبديته بل كل ذرة من ذرات هذا جانب آخر أن اإلله ليس وحيدا يف 

العامل، واألرواح كلها تشاركه يف األزلية واألبدية. ومن ناحية ينسب التوحيد 
إىل الفيدا ومن ناحية أخرى يعلِّم الفيدا نفسه عبادة املخلوق بصورة واضحة، 

  وهو مليء بتعليم عبادة النار واهلواء وغريمها. 
والتعارض يف الفيدا فقد ثبت من ذلك أنه مل فما دامت هذه حال االختالف 

حيقق هذا الشرط ومل يدع أنه ال اختالف يف بيانه. ولكن القرآن الكرمي يدعي 
أَفَلَا يتدبرونَ الْقُرآنَ ولَو كَانَ من عند غَيرِ اِهللا لَوجدوا فيه �ذلك، حيث يقول: 

لزمن الذي قال اهللا تعاىل فيه عن القرآن بأنه ال . واملعلوم أن ا�١اختلَافًا كَثريا
يوجد فيه اختالف كان من حق الناس أن يظهروا اختالفا إذا وجدوه، ولكن 
سكت اجلميع ومل ينبسوا ببنت شفة. وكيف ميكن االختالف فيه ما دامت 
مجيع األحكام تدور حول مركز واحد، أي غاية القرآن الكرمي وهي اإلقامة 

اهللا بأسلوب علمي وعملي وبالشدة واللني، واجلذب إىل وحدانية على وحدانية 
  اهللا بترك األهواء واألطماع؟

بينها احملاضر للكتاب املوحى به هي أال يكون فيه أدىن نوع  وعالمة أخرى
من االحنياز. لقد أيقنت من هذه العبارة أن هذا الشخص ال يتكلم بقوى عقلية 

اب آخر نظري حتيز يزخر به الفيدا. فأي حتيز سليمة ألنه ال يوجد يف أي كت
أكرب من أن الدنيا موجودة منذ عشرات ماليني السنني بل منذ مدة ال ميكن 
إحصاؤها، ولكن اإلله مل يتخل إىل اآلن عن التحيز، إذ ظل ينـزل الفيدا يف 

واهلواء اهلند وبالسنسكريتية فقط. وال ينتخب لإلهلام أعضاء يف برملانه إال النار 
والشمس والكوكب فقط. فهل من حتيز أكرب مما يف الفيدا؛ إذ خيتار اهلند 

                                                 
 ٨٣النساء:  ١



 ١٨٩ ينبوع المعرفة

وحدها دائما إلنزال الكتاب املوحى به ويلهم باللغة السنسكريتية منذ القدم، 
وكذلك مل يعجبه إال اإلهلام إىل النار واهلواء والشمس والكوكب فقط، 

ن جديرة بتلقي اإلهلام. وهذا مل واصطفاها فقط بالوالدة من الدرجة العليا لتكو
حيدث مرة أو مرتني أو ثالث مرات بل مرت عليه عشرات ماليني املرات. 
وكما أن مدينة "مشلة" أعجبت املسئولني يف احلكومة الربيطانية كمصيف، 
كذلك أُعجب اإلله ببالد اهلند فقط وهو ساخط على سكان البالد األخرى 

اآلن. فليقل أحد من اآلريني اآلن بالعدل؛ دومنا سبب، أو جيهل وجودهم إىل 
هل معاملة اإلله هذه هي حتيز أم هناك أمر آخر؟ وإذا كان أمرا آخر فليبينه 

  باألدلة. 
للكتاب املوحى به بينها احملاضر هي أال يكون فيه كالم يوحي  عالمة أخرى

بل أن بأن اهللا مكَر يف فعل كذا وكذا من أفعاله. لقد كتبت الرد عليه من ق
معىن املكر هو التخطيط والتصرفات الدقيقة اخلافية واملكنونة اليت ال يعرفها 

  الذي نسجت ضده، بل ينخدع منها. واملكر نوعان:
) الذي أريد به اخلري واحلسنة وليس اإلضرار بأحد، كما أن األم تعطي ١(

املذاق.  ولدها دواء مبكر أنه شراب حلو وتقول بأا أيضا شربته ووجدته حلو
وذا املكر تتولد يف قلب الولد رغبة فيشرب الدواء. وكما تطلَب من بعض 
رجال الشرطة خدمة أال يلبسوا زي الشرطة ويراقبوا األشرار خفية البسني 
لباسا عاديا. فهذا أيضا نوع من املكر، ولكنه مكر حسن. كذلك املمتحنون 

أو يف أي جمال آخر ميكرون إىل الذين ميتحنون الطالب أو احملامني أو األطباء 
حد ما حبسن النية عند صياغتهم األسئلة. فيمكن أن يفهم على هذا املنوال أن 

به الصاحلني  �املكر الذي يليق باهللا إمنا هو من هذا القبيل الذي ميتحن 
ويعاقب األشرار الذين ال يتورعون عن مكر الشر. كل شخص يستطيع أن 
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اجلاري يف الطبيعة أن هذا النوع من الرمحة الكامنة أو يفهم بالنظر إىل قانونه 
الغضب الكامن موجود يف نواميسه الطبيعية. فأحيانا نرى أن املكار والشرير 
الذي ال يرتدع عن مكره يفرح نتيجة ظهور بعض األسباب ويزعم أنه 
سيسحق املظلوم بظلمه البالغ الغاية بسبب بعض األسباب اليت تيسرت له. 

 تعاىل يهلك الظامل نفسه باألسباب نفسها. وإنه ملكر اهللا الذي ال ولكن اهللا
يطلع الشرير على مغبة تلك األعمال وينشئ يف قلبه فكرة أن يف املكر جناحه. 
وليس ألحد أن ينكر أن هناك آالفا من أعمال اهللا امللحوظة يف العامل أنه يعاقب 

  ه السيئ.مبكره احلسن والعادل شريرا يؤذي األبرياء مبكر
واآلن أنقل لفائدة العامة من "لسان العرب"، وهو قاموس قدمي وموثوق به، 
معىن املكر وهو: "املكر احتيال يف خفية. وإن الكيد يف احلروب حاللٌ، واملكر 

ومكَروا مكْرا ومكَرنا مكْرا وهم لَا �يف كل حالل حرام. قال اهللا تعاىل: 
هللا تعاىل يف القرآن بأن الكفار مكروا مكرا كبريا حبسب "...يقول ا�يشعرونَ

زعمهم ومكرنا مكرا ومل يعرفوا مكرنا... "قال أَهل العلم بالتأويل: املكر من 
  اهللا تعاىل جزاٌء سمي باسم مكر الـمجازى."
وكَانَ في الْمدينة تسعةُ رهط �واآلية الكاملة يف القرآن الكرمي هي: 

 قُولَنلَن ثُم لَهأَهو هنتيبوا بِاِهللا لَنمقَاسونَ* قَالُوا تحلصلَا يضِ وي الْأَرونَ ففِْسدي
لوليه ما شهِدنا مهلك أَهله وإِنا لَصادقُونَ* ومكَروا مكْرا ومكَرنا مكْرا وهم لَا 

ونَ * فَانرعشي لْكفَت *نيعمأَج مهمقَوو ماهنرما دأَن مكْرِهةُ مباقكَانَ ع فكَي ظُر
بيوتهم خاوِيةً بِما ظَلَموا إِنَّ في ذَلك لَآيةً لقَومٍ يعلَمونَ* وأَنجينا الَّذين آمنوا 

يال، مث نقول لوارثه الذي يطالب أي سنغتاله وأهله ل ...�١وكَانوا يتقُونَ
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ن تلقوا نستنبط من كالمه هذا أنه إما جيهل الفيدا متاما أو هو عدو لدود للذي
الفيدات، ألنه يعيد مرارا وتكرارا أمورا تعارض تعليم الفيدا. فننقل هنا بعض 
الفقرات من "رِج فيدا" عن النهب على سبيل املثال لفائدة القراء. فهناك دعاء 

: جيب أن ننال الغنائم من األعداء من آهلة "النار" وتنتهي فقرة الدعاء كما يلي
آالف البقرات واألحصنة اجليدة واجعلنا ا أثرياء يف احلروب. أعطنا يا "إندر" 

وإن كنا ال نستحقها. يا "إندر" اجلميل والقوي ومالك الغذاء إن لطفك يدوم، 
فأعطنا آالف األحصنة والبقرات األصيلة. وأهلك كلّ من يسبنا، واقتل كلَّ من 

  يضرنا" أي أعطنا ماهلم وبقرام وغريها. 

 م، أي يفتعلون عذرا بأالدية مل نكن موجودين حني قُتلوا، وحنن صادقون
. كما يفتعل ارمون يف ا إىل مكان كذا وكذا عندما قُتلواوسافر انوا قدك

هذه األيام أيضا أعذارا من هذا القبيل حىت ال ترفع القضية ضدهم.... فكان 
ادى األشرار يف الشر، مكر اهللا أنه أخفى إرادة العذاب إىل مدة حىت مت

وعندما بلغت شرورهم الغاية بل أرادوا أن يقتلوا أصفياء اهللا مبكرهم مكرا 
كبارا أنزل اهللا عليهم ذلك العذاب اخلفي الذي مل يعرفوه، ومل خيطر بباهلم 
أم سيبادون ويمحون ذه الطريقة. هذه إشارة إىل أن إيذاء عباد اهللا 

تعاىل يبطش يف اية املطاف. فهو يخفي إرادته  األصفياء ليس حسنا، فاهللا
إىل حني، وهذا هو املراد من مكره. ولكن عندما يبلّغ الشرير شره منتهاه 
يظهر اهللا تعاىل إرادته. فما أشقى أولئك الذين يتصدون لعباد اهللا األصفياء 
حبماس الشر فقط ويريدون أن يهلكوهم ولكن اهللا تعاىل يهلك األشرار 

"ما أخزى سهم أخريا. ويف ذلك بيت مجيل من شعر "الرومي" ومعناه: أنف
  اهللا قوما ما مل يعذَّب قلب عبده". 

للكتاب املوحى به وهي أال يأمر بنهب مال أحد.  عالمةمث ذكر احملاضر  
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اللذان يعمالن السالح الربقي ويدمران املدن أعطيانا يا "إندر" ويا "أغين" 
الثروة وانصرانا يف احلروب. أي أعطيانا ماال كثريا من النهب. "إندر" الذي 
حيتل الدرجة األوىل من بني مجيع اآلهلة، حنن ندعوك. فقد حصلت على أموال 

فيها با  كثرية من النهب يف احلروب. يا أجيت إندر امحنا يف حروبنا حىت ننال
كثريا. "إندر" الذي يعمل السالح مقابل األعداء وهو نصرينا ندعوه من أجل 

. (إن أموال النهب يعطيها "إندر" يف معظم احلاالت احلصول على ثروة هائلة
يا "أغين" قد دعوناك منذ مدة طويلة بأداء تقليد "هوم"،  حبسب تعليم الفيدا)

  ". فاحرِق أعداءنا
ن: هل هذه الفقرات توجد يف الفيدا أم يف القرآن الكرمي؟ فليقل اآلريون اآل

مل يرد يف القرآن الكرمي قط أن أحرِقوا األعداء أو ابوا أمواهلم. فمن الوقاحة 
الكبرية إلصاق التهمة الباطلة متاما بكالم اهللا املقدس. لقد جاء يف القرآن الكرمي 

وبوا أموالكم وأخرجوكم من أن أيها املسلمون، اغنموا أموال الذين قتلوكم 
دياركم مقابل ما تعرضتم له من خسارة. األسلوب املتبع يف احلروب منذ أن 
خلقت الدنيا هو أن املنتصرين ينهبون أموال املغلوبني، بل حيتلُّون بالدهم أيضا. 
هذا ما يفعله امللوك الفاحتون اليوم أيضا. ولكن القرآن الكرمي مل يعلِّم الظلم 

تداء، بل أذن للمظلومني فقط أن حياربوا ويغنموا أموال األعداء كما ب واالع
األعداء أمواهلم وال يعتدوا. فأية وقاحة وعدم أمانة أن يتهموا القرآن دون مربر 
أنه قد أمر بالنهب وأخذ الغنائم والقتل فور نزوله دون أن يرتكب اخلصوم 

ذا املعىن. أما إذا وجد اآلريون فيه  جرائم. ال جند يف القرآن الكرمي كله أية آية
آية تأمر بقتال اخلصم دون ظلمه وقيامه جبرائم أخرى، فحرام عليهم الطعام ما 
مل يقدموها. أما تقدمي اآلية بقطعها من سياقها وجعلها كأا تفيد موقفهم، إمنا 

أُذنَ �هو عمل األشرار والوقحني واألوباش. يقول اهللا تعاىل يف القرآن الكرمي: 
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يرلَقَد مرِهصلَى نإِنَّ اَهللا عوا ومظُل مهلُونَ بِأَنقَاتي ينلَّذأي أن اهللا أذن �١ل .
  باملواجهة للمسلمني الذين حياربون لقتلهم بغري حق ووجد أم مظلومون.

للكتاب املوحى هي أن تكون األحوال عن  عالمة أخرىلقد بين احملاضر 
مسجلة فيه بصورة صحيحة متاما. فليكن واضحا أين ال أرى حاجة  اخللق والفناء

إىل بيان حقيقة هذه العالمة ألين قلت بوضوح من قبل بأن الفيدا قد ارتكب 
خطأ كبريا يف هاتني العالمتني أيضا، ألن تعليمه حبسب قول اآلريني هو أن 

إلله متاما، وأن األرواح وذرات األجسام أزلية وغري خملوقة ووجدت تلقائيا مثل ا
كافة قواها وقدراا أيضا وجدت تلقائيا، وأن روح اإلنسان تصعد بعد وفاته إىل 
جو السماء مث بط ليال على اخلضروات والكأل كالندى فيأكلها أحد فتدخل 
تلك الروح يف رحم امرأة من خالل نطفة الرجل. هذه هي فلسفة الفيدا عن 

الكتاب نفسه أن هذا املعتقد واضح البطالن إىل  اخللق والفناء. وقد أثبت يف هذا
درجة سيضحك عليه طفل صغري أيضا. إذا كانت األرواح وقواها وجدت من 
تلقائها فال يبقى اإلله إهلا أصال وال يستحق العبادة قط وستكون سيطرته على 
األرواح احتالال وتسلطا جائرا فحسب، وال نستطيع أن نعطي هذه السيطرة امسا 

كذلك تنقلب وحدانيته كلها أيضا رأسا على عقب نتيجة هذا االعتقاد؛  آخر.
فكل ذرة من الذرات تساوي وجوده من حيث القدم. والطامة الكربى هي أنه 
ال ميكن اعتباره منبع الفيض يف هذه احلالة ألنه ما دامت األرواح وقواها أزلية 

اهوالت أيضا تلقائية، وموجودة من تلقاء نفسها كان واضحا أن قوا إلدراك 
وبالتايل مل تعد هنالك حاجة قط إىل اإلله إلدراك اهوالت. وبذلك ال بد من 
اإلقرار أنه كما أن األرواح قدمية وجاءت من تلقائها، كذلك أبواب العلوم 
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الضرورية أيضا مفتوحة عليها منذ القدم. ففي هذه احلالة لن تكون هناك حاجة 
ن قلتم بأن األرواح وجدت من تلقائها ولكن قواها ليست إىل اإلله أصال. وإ

كذلك فهذه الفكرة خاطئة ألنه ال ميكن حتقق أي شيء دون حتقق الصفات. 
فبحسب هذا االعتقاد مل يعد اإلله منبع الفيض، وكان وجوده أو عدمه سيني، 

، ومل يبق على وجوده دليل يفهم منه أنه موجود أصال. وكذلك مل يعد اإلله
حبسب هذا املعتقد، مستحقا ألي محد، ألنه إذا كانت األرواح مع كافة قواها، 
وكذلك كانت ذرات األجسام مع كافة قواها قدمية ووجدت تلقائيا وال دخل 
لإلله فيها فكيف يكون مستحقا للمحامد؟ وال ميكن أن يكون لإلله دخل يف 

دخل فيها. ومن املسلَّم به  أعمال ينجزها أحد بقواه ألنه ليس لفيض اإلله أدىن
عند اآلريني أنفسهم أن اإلله ال يستطيع أن يعطي شيئا من عنده كهدية قط بل 
كل ما يناله اإلنسان إمنا هو نتيجة أعماله. فال ميكن ألحد من اآلريني أن يقول: 
 ا اإلله حبسب اعتقادهم تتحلى األرواح احلمد هللا" ألن املزايا اليت يتحلى"

جسام باملزايا نفسها، ألا أيضا قدمية ووجدت من تلقاء نفسها مثل وذرات األ
اإلله متاما، والقوى اليت متلكها األرواح وذرات األجسام هي من تلقاء نفسها 
مثل قوى اإلله وصفاته، وأن اإلنسان يكسب األعمال احلسنة مبحض قوته 

ه موطئ قدم يف الشخصية وليس بعون اإلله، ألنه أوال وقبل كل شيء ليس لإلل
جمال نصرة أحد إذ ال حاجة أصال إىل نصرة اإلله ألن كل شيء حاصل تلقائيا. 
وإضافة إىل ذلك إذا أعان اإلله الناس على كسب األعمال احلسنة فهذا ينقض 

. انظروا ١مبدأ اآلريني القائل بأن اإلله ال يستطيع أن يهب شيئا إال مقابل األعمال

                                                 
كن يف اإلله لو كان اإلله قادرا على أن يهب شيئا برغبته ملا كانت جناة اآلريني مؤقتة. مل ت ١

صفة أن يعطي شيئا جودا وعطاء منه، لذلك كان ال بد من جعل النجاة أيضا مؤقتة. ما 
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الْحمد ِهللا رب الْعالَمني* �إىل معتقد علّمنا إياه اهللا تعاىل مقابل ذلك وهو: 
الرحمنِ الرحيمِ* مالك يومِ الدينِ* إِياك نعبد وإِياك نستعني* اهدنا الصراطَ 

غَي هِملَيع تمعأَن يناطَ الَّذرص *يمقتسلَا الْمو هِملَيوبِ عضغرِ الْم
الِّنيه. فهو رمحان، أي ينعم �الضأي ليس هناك شيء مل خيلقه اهللا ومل يرب....

على عباده مجيعا دون أعمال منهم سواء أكانوا كفارا أو مؤمنني. ولقد أعطاهم 
ه لراحتهم وسهولتهم نِعما ال تعد وال حتصى. وهو رحيم، أي أنه يهب أوال عباد

نتيجة رمحانيته قوى وقدرات، ال دخل فيها لسعي اإلنسان، ليكسبوا ا أعماال 
صاحلة ويهبهم األسباب كلها لتكميل األعمال. وعندما يصبح اإلنسان بسبب 
رمحانيته قادرا على كسب األعمال الصاحلة فاهللا رحيم ليجازيه عليها. وعندما 

ما وإكراما أبديا يعطيه اهللا إنعاما يستحق اإلنسان مستفيضا برحيميته أن ينال إنعا
وإكراما أبديا لكونه مالك يوم الدين. مث يقول بعد ذلك: يا ربنا، ويا جامع 
الصفات كلها نعبدك وحدك، ونستعينك لكسب األعمال احلسنة كلها مبا فيها 
عبادتك، أرنا الصراط املستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، وأنقذنا من صراط 

ت غضبك (أي يقومون باحلذلقة والشر فيصريون مورد غضبك الذين سقطوا حت
يف هذه الدنيا)، وأنقذنا من صراط الذين نسوا صراطك ويسلكون سبال ليست 

  سبل مرضاتك، آمني.
انظروا اآلن كم هي مليئة بالتوحيد هذه السورة القرآنية اليت امسها سورة 

بأنه جاء إىل الوجود تلقائيا  الفاحتة! إذ ال يوجد فيها ادعاء من قبل أي إنسان
دون أن خيلقه اهللا، كذلك ال يوجد ادعاء أن أعماله إمنا هي نتيجة قوته وقدرته 

أعطنا يا رب كثريا من البقرات الشخصية. وال يوجد فيها دعاء مثل الفيدا: 

                                                                                                                     

 أشقى أولئك الذين إهلهم ضعيف إىل هذه الدرجة وحمروم من صفة اجلود والسخاء. منه.
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. بل علَّمنا دعاء أن اهدنا الصراط الذي بالسلوك عليه واألحصنة واملال املنهوب
نسان إليك وينال إنعامك وإكرامك الروحاين وجيتنب غضبك وجيتنب يصل اإل

  سبل الضالل. 
كذلك ليس يف القرآن الكرمي تعليم أنه عندما ميوت اإلنسان تسقط روحه ليال 
على اخلضروات والكأل منقسمة على جزأين. وقد سبق أن بينت بكثري من 

اهللا تعاىل خلق الروح وكافة  التفصيل أن تعليم الفيدا هذا خاطئ متاما بل احلق أن
قواها، وأن الروح ال تعود مطلقا. فمن الواضح أن الفيدا ارتكب خطأ كبريا من 

  كال اجلانبني فيما يتعلق خبلق األرواح وفنائها، فاقرأوا بياين السابق عن ذلك. 
أن تكون حقوق الرعية  من عالمات الكتاب املوحى بهمث قال احملاضر: إن 

لدين واألوالد كلُّها مسجلة فيه بالعدل. ولكين أستغرب كيف نسي وامللوك والوا
هذا الشخص ذه السرعة تعليم البانديت ديانند املبين على الفيدات واملنقول يف 
"ستيارـ بركاش" الذي جاء فيه أال يعترب ملكا إال من يعمل حبسب تعليم 

امللك الذي ال يدين بدين  الفيدات. وقد أشار يف هذا التعليم بصراحة تامة إىل أن
اآلريا جيب أال يقبل كملك قط مهما كان عادال ورحيما ومهما كان يؤدي 
حقوق الرعية. هذا هو التعليم الذي حرض كثريا من أصحاب العقل والفطنة 
واملثقفني من اآلريني على التمرد. نقبل أن بعض املسلمني اهلمجيني الذين جيهلون 

ما يصدر منهم التمرد أحيانا مع كوم رعية ولكن ال تعليم القرآن الكرمي متا
يسعنا أن جنعل قوما مثقفني كاجلهالء. إن مقولة امللك عبد الرمحن خان تنطبق 
متاما على اجلهالء حيث يقول ما معناه: " األفغان يعملون بنصف القرآن". لقد 

دلني واجتنبوا قيل يف القرآن الكرمي جبالء وصراحة أنه جيب أن تطيعوا امللوك العا
التمرد. وإذا رأيتم إحسانا من ملك أو غريه فاشكروه وأحسنوا إىل اجلميع. 

  ولكن تعليم الفيدا خيالف هذا املبدأ، فاقرأوا "ستيارـ بركاش" إن شئتم.



 ١٩٧ ينبوع المعرفة

واجلزء الثاين من هذه العالمة كما بينه احملاضر هو أن من عالمات الكتاب 
لوالدين واألوالد كلها بالعدل. سبحان املوحى به أيضا أن حيتوي على حقوق ا

اهللا! إالم آلت حالة هؤالء القوم بسبب العناد إذ خيتلقون عالمات الكتاب 
املوحى به من عند أنفسهم ليقع اعتراض على القرآن الكرمي. ولكن كيف ميكن 
االعتراض على كالم اهللا؟ بل احلق أن االعتراض يعود إىل الفيدا نفسه. إن حقوق 

ن واألوالد وغريهم من األقارب واملساكني اليت وردت يف القرآن الكرمي ال الوالدي
أظن أا وردت بالشرح والتفصيل نفسه يف أي كتاب آخر. فيقول اهللا تعاىل: 

واعبدوا اَهللا وال تشرِكُوا بِه شيئًا وبِالْوالدينِ إِحسانا وبِذي الْقُربى والْيتامى �
الْمبِيلِ ونِ الساببِ ونبِ بِالْجاحالصبِ ونارِ الْجالْجى وبي الْقُرارِ ذالْجنيِ واكس

إن قوله ...  �١وما ملَكَت أَيمانكُم إِنَّ اَهللا لَا يحب من كَانَ مختالًا فَخورا
القريبني والبعيدين شمل األوالد واإلخوة واألقارب تعاىل: "وبذي القرىب" ي

كلهم... واجلار اجلنب والصاحب باجلنب... أي باجلريان الذين هم يف عداد 
األجانب وكذلك الزمالء يف العمل والرفقاء يف السفر أو الصالة أو يف جمال تعلّم 
الدين واملسافرين واألنعام اليت متلكوا... واهللا ال حيب املتكربين املختالني الذين 

آلخرين. ولكن من املؤسف حقا أن اآلريني ال يستطيعون أن يرمحوا ال يرمحون ا
أحدا دون مقابل، ألن هذه الصفة ليست موجودة يف إهلهم فهو قادر على اازاة 

  . ٢مقابل األعمال فقط وليس إال، وهلذا السبب فالنجاة ليست دائمة
                                                 

 ٣٧النساء:  ١
بِوالديه إِحسانا حملَته ووصينا اِإلنسانَ �يقول اهللا تعاىل يف آية آخرى يف القرآن الكرمي:  ٢

عبلَغَ أَربو هدلَغَ أَشى إِذَا بتا حرهثَلَاثُونَ ش الُهصفو لُهمحا وهكُر هتعضوا وهكُر هةً أُمنس ني
والدي وأَنْ أَعملَ صالحا  قَالَ رب أَوزِعنِي أَنْ أَشكُر نِعمتك الَّتي أَنعمت علَي وعلَى
نيملسالْم ني مإِنو كإِلَي تبي تي إِنتيي ذُري فل حلأَصو اهضرمنه.١٦(اَألحقاف:  �ت .( 
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قرآن الكرمي وقد أمر اهللا تعاىل بأداء حقوق الوالدين يف آية أخرى أيضا يف ال
وقَضى ربك أَلَّا تعبدوا إِلَّا إِياه وبِالْوالدينِ إِحسانا إِما يبلُغن عندك الْكبر �وهي: 

أَحدهما أَو كلَاهما فَلَا تقُلْ لَهما أُف ولَا تنهرهما وقُلْ لَهما قَولًا كَرِميا * 
  . �١هما جناح الذُّلِّ من الرحمة وقُلْ رب ارحمهما كَما ربيانِي صغرياواخفض لَ

كُتب علَيكُم إِذَا حضر أَحدكُم الْموت إِنْ ترك �وقال تعاىل يف آية أخرى: 
 وفرعبِالْم بِنيالْأَقْرنِ ويداللْوةُ ليصا الْوريا خمدعب لَهدب نفَم *نيقتلَى الْما عقح

سمعه فَإِنما إِثْمه علَى الَّذين يبدلُونه إِنَّ اَهللا سميع عليم* فَمن خاف من موصٍ 
حر إِنَّ اَهللا غَفُور هلَيع فَلَا إِثْم مهنيب لَحا فَأَصإِثْم فًا أَونجالوصية �٢يم ....

للوالدين من ماله الذي تركه وكذلك األقربني باملعروف... أي مبا هو مرضي 
ومستحسن عند الشرع والعقل. فقد قدم اهللا تعاىل الوصية على مجيع احلقوق، 
وأمر املوشك على املوت أن يكتب الوصية قبل كل شيء. مث قال: حول نقض 

ن جرمية تبديلها عمدا بعد مساعها. الوصية بعد مساعها فذنبه على الذين يرتكبو
مث قال: إن اهللا مسيع عليم: أي أن املشاورات من هذا القبيل ال ختفى على اهللا، 
وأن اهللا ليس عاجزا عن اإلحاطة ذه األمور علما. مث قال بأنه إذا ارتكب أحد 
اخلطأ دون قصد منه أو ارتكب ذنبا، أي ظَلَم عمدا مث تنبه إىل ذلك وأصلح يف 

  الوصية اليت كُتبت يف حق املوصني م فال ذنب عليه. 
والْوالدات يرضعن أَولَادهن �عن حقوق األوالد يف آية أخرى:  �مث قال 

 نهتوسكو نقُهرِز لَه لُودولَى الْمعةَ واعضالر متأَنْ ي ادأَر نمنِ للَينِ كَاملَيوح
بِالْموفر�٣ع  

                                                 
 ٢٥- ٢٤اإلسراء:  ١
 ١٨٣-١٨١البقرة:  ٢
 ٢٣٤البقرة:  ٣
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للرجالِ نصيب مما ترك الْوالدان والْأَقْربونَ وللنساِء �وقال يف آيات أخرى: 
نصيب مما ترك الْوالدان والْأَقْربونَ مما قَلَّ منه أَو كَثُر نصيبا مفْروضا * وإِذَا 

ةَ أُولُو الْقُرمسالْق رضلًا حقَو مقُولُوا لَهو هنم مقُوهزفَار نياكسالْمى وامتالْيى وب
معروفًا * ولْيخش الَّذين لَو تركُوا من خلْفهِم ذُريةً ضعافًا خافُوا علَيهِم فَلْيتقُوا 

كُلُونَ أَموالَ الْيتامى ظُلْما إِنما يأْكُلُونَ في اَهللا ولْيقُولُوا قَولًا سديدا* إِنَّ الَّذين يأْ
بطُونِهِم نارا وسيصلَونَ سعريا * يوصيكُم اُهللا في أَولَادكُم للذَّكَرِ مثْلُ حظِّ 

إِنْ كَانت واحدةً فَلَها فَإِنْ كُن نِساًء فَوق اثْنتينِ فَلَهن ثُلُثَا ما ترك و ١الْأُنثَيينِ
 كُني فَإِنْ لَم لَدو إِنْ كَانَ لَه كرا تمم سدا السمهنم داحكُلِّ ول هيوأَبلو فصالن

نم سدالس هأُمةٌ فَلوإِخ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَه هأُمفَل اهوأَب رِثَهوو لَدو لَه  ةيصو دعب
 نةً ما فَرِيضفْعن لَكُم بأَقْر مهونَ أَيردلَا ت كُماؤنأَبو كُماؤنٍ آبيد ا أَوي بِهوصي
 نلَه كُني إِنْ لَم كُماجوأَز كرا تم فنِص لَكُما * ويمكا حيملاِهللا إِنَّ اَهللا كَانَ ع

كَانَ لَهن ولَد فَلَكُم الربع مما تركْن من بعد وصية يوصني بِها أَو دينٍ  ولَد فَإِنْ
ولَهن الربع مما تركْتم إِنْ لَم يكُن لَكُم ولَد فَإِنْ كَانَ لَكُم ولَد فَلَهن الثُّمن مما 

صو دعب نم مكْترأَةٌ ترثُ كَلَالَةً أَوِ امورلٌ يجإِنْ كَانَ رنٍ ويد ا أَوونَ بِهوصت ةي
 مفَه كذَل نم وا أَكْثَرفَإِنْ كَان سدا السمهنم داحكُلِّ وفَل تأُخ أَو أَخ لَهو

د ا أَوى بِهوصي ةيصو دعب نم ي الثُّلُثكَاُء فراِهللا ش نةً ميصو ارضم رنٍ غَيي
يملح يملاُهللا عةَ... أي إن جاء هؤالء املذكورون الذين �٢ومسالْق رضإِذَا حو .

ليس هلم نصيب يف التركة فاعطوهم أيضا شيئا من املال وعاملوهم بالرفق 
ا تاركني وراءهم واللطف وال تردوا عليهم بالقسوة. وليخش الورثة أم لو ماتو

                                                 
با من بيت الوالدين وتنال وذلك ألن البنت تنال نصيبا عند أصهارها أيضا، فتنال نصي ١

 نصيبا يف بيت األصهار وبذلك يصبح نصيبها مثل الذكر متاما. منه.
 ١٣-٨النساء:  ٢
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أوالدا صغارا كم كانوا سيترمحون على حاهلم! وكم كانوا سيملؤون خوفا 
نظرا إىل حالة ضعفهم! لذا عليهم أن يتقوا اهللا يف القسوة مع األوالد الضعفاء، 
 يملاُهللا عتلفوا حقوقهم.... ووليقولوا هلم قوال سديدا، أي ال يظلموهم وال ي

عاىل يأمركم بذلك ألنه عليم وال خيرج شيء عن علمه. وهو حليم: أي أن اهللا ت
حليم لذا ال يسرع يف معاقبة العاصي على علمه، فهو بطيء يف العقاب. فلو مل 
يلق أحد عقابا على ظلمه وخيانته فال يزعمن أن اهللا ال يعرف جريرته بل عليه 

تما أخريا أن يفهم بأن سبب هذا التأخري هو أمر اهللا وهو يعاقب الشرير ح
  بعقاب يستحقه.  

  ١"."ال تتجاسر نظرا إىل حلم اهللا فإنه بطيء يف البطش ولكن بطشه شديد
يتبني من كل هذه اآليات بوضوح تام كيف أكّد القرآن الكرمي على حقوق 
 الوالدين، وكذلك ذكر حقوق األوالد بل حقوق مجيع األقارب، ومل ينس

أموال الناس حقوقا حىت للحيوانات اليت حقوق املساكني واأليتام، بل جعل يف 
هي حتت تصرفهم. ومقابل ذلك أتلف الفيدا حقوق أصحابه إىل حد كبري حىت 
جعل ولَدا غري شرعي ولد نتيجة النيوك وارثا مثل الولد من الصلب. ما هذا 
اإلجحاف؟ مث كم تتلف حقوق بعض الورثة بأمر من الفيدا بعد موت أحد 

باتا، أما القرآن الكرمي فيعطي اجلميع حقوقهم عند وترفض حقوقهم رفضا 
  تقسيم اإلرث يف جملس واحد وال يحرم أحد.  

مث قدم احملاضر عالمة أخرى للكتاب املوحى به، وهي أال يكون فيه تعديل 
أو نسخ وأال تكون هناك حاجة إليهما. ماذا أقول وماذا أكتب يف الرد على 
ذلك؟! إن هذا الشخص يعرض الفيدا للفضيحة بغري حق، إذ ال يعلم إىل اآلن 

                                                 

١
 . (املترجم)ترمجة بيت فارسي 



 ٢٠١ ينبوع المعرفة

ن أن يعد الكتاب من اهللا أن طبيعة اإلنسان عرضة للتغري والتبدل دائما. فال ميك
ما مل يهتم ذه التغريات. الذي يدعي كونه طبيبا مث يعطي الرضيع دواء بالقوة 
نفسها اليت جيب إعطاؤه شابا فهو غيب وليس بطبيب. كما يضطر الطبيب إىل 
إنقاص الدواء أو الزيادة فيه نظرا إىل مقتضى الطقس مثال أو يضطر إىل ترك 

آخر؛ يتبع القانون نفسه يف الطب الروحاين، أي يف شريعة  دواء واختيار دواء
اهللا أيضا. أي عندما يزور املريض الطبيب للعالج يف شريعة اهللا، وكان الطبيب 
حاذقا، فال يعطيه الدواء بالقوة نفسها يف مجيع مراحل املرض بل يصف يف 

لة االبتدائية املرحلة االبتدائية دواء، وعندما يتفاقم املرض أكثر من املرح
ويستشري أكثر، يغير الوصفة حبسبها. وعندما يبلغ املرض منتهى درجة التفاقم 
أي يبلغ هياجه الذروة يصف الطبيب احلاذق وصفة تنسجم مع شدة املرض 
نفسها. مث عندما تأيت مرحلة احنطاط املرض أي يبدأ بالزوال يقلل الطبيب من 

يلة سوى العملية اجلراحية يف حال مرض قوة وصفته. وعندما ال تبقى يف اليد ح
معني ويكون هناك خطر املوت يكون من واجب الطبيب احلاذق أن يستعد 
للعملية فورا دون االهتمام بتأمل املريض. يف بعض األحيان يضطر اجلراح إىل 
شق بطن املريض أو نزع عظم من عظام الفك أو الرأس إنقاذا حلياته، فال 

يف كل هذه اإلجراءات ألنه ال يعزم من خالهلا على القتل  يحسب الطبيب ظاملا
  وإمنا ينوي إنقاذ احلياة. 

فعلى هذا املنوال لو تعمقتم يف املوضوع أكثر لوجدمت أن حياة اإلنسان مليئة 
بالتغريات من كل جانب، وكما أن اإلنسان معرض للتغريات اجلسدية كذلك 

ضا. نرى يف بلدنا أننا نضطر إىل بعض ال مندوحة له من التغريات الروحانية أي
التغيريات يف لباسنا مع بداية تشرين األول مث نترك يف كانون األول كليا لباسا 
خفيفا كنا نلبسه من قبل، ونلبس بدال منه لباسا مسيكا من الصوف أو غريه مبا 
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يكفي ملقاومة الربد. وعندما حيل شهر نيسان نبدأ بارتداء لباس خفيف مرة 
  ويف شهر حزيران ومتوز حنتاج إىل املراوح واملاء البارد كثريا. أخرى، 

فليكن معلوما أن التغيريات نفسها حادثة يف احلياة الروحانية أيضا. العنيد 
واجلاهل يتكلم متسرعا بكالم وكأنه ال سيطرة له على لسانه، بل يكون 

مث عندما مضطرا كما يتربز املصاب بالزحار عفويا. فالعناد مرض سيئ جدا، 
يرافق العناد احلمق واجلهل يؤدي إىل تأثريات مسمومة لك العنيد يف معظم 

  احلاالت. 
، فألن قلبه كان باوا نانككان يف اهلندوس شخص غري متعصب وهو 

 ا. يتبني من أبياته أنه كان فداء لإلسالم. لقد سافرتحق طاهرا أراه اهللا اإلسالم
عيين قميصه ووجدت أنه كان قد كتب عليه آيات  إىل "ديره نانك" ورأيت بأم

القرآن الكرمي وأقر مرارا بـ "ال إله إال اهللا حممد رسول اهللا". وكتب بكثرة 
بأنه ما من دين جدير باالعتناق إال اإلسالم. لقد رأيت يف مدينة "ملتان" 
مسجدا كان باوا نانك يصلي فيه. ورأيت أيضا يف زاوية يف مدينة ملتان 

بيده "يا اهللا". ال شك أن باوا نانك كان ذا قلب طاهر وشهد بصدق  مكتوب
اإلسالم مرارا. فكان وحيدا من بني عشرات ماليني اهلندوس وهبه اهللا نور 
العني وطهر قلبه ورزقه حبه، ولكن من املؤسف حقا أن البانديت ديانند كتب 

ئقة واملسيئة اليت حبقه يف كتابه "ستيارـ بركاش" كثريا من الكلمات غري الال
  أرى نقلها أيضا من سوء األدب.

مث قدم احملاضر عالمة أخرى للكتاب اإلهلامي وهي أن يكون بلغة اإلله 
حصرا. ولكن من املؤسف أنه ال يفهم بأنه لو كان البشر منذ القدم حبسب 
مبدأ اآلريني الستلزم ذلك أن تكون لغام أيضا قدمية. وما الفرق بني لغام 

يدا لتعد لغة اإلله؟ وألا من حيث قدمها؟ وما هي املزية اخلاصة بسنسكريتية الف
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أصبحت يف هذا الزمن لغة ميتة ال حيكيها أي قوم فيمكن أن حيسب اجلاهل أن 
هذه اللغة بعيدة عن استخدام الناس، لذا قد تكون لغة اإلله. ولكن كون لغة 
من اللغات متروكة االستعمال ليس خاصا بالسنسكريتية، بل هناك عدة لغات 

ى سابقا ولكنها اآلن صارت متروكة. فهل ستحسب أخرى أيضا كانت تحك
كلها لغات اإلله هلذا السبب فقط؟ وإذا كانت السنسكريتية تعد لغة اإلله بناء 
على دليل آخر وحيكيها اإلله يف جملسه اخلاص، فيجب تقدمي الدليل على ذلك، 

بالد وإال فأنواع التغريات قد تطرقت إىل اللغات العربية والفارسية ولغات 
أخرى حىت انقرض بعضها كليا وتغري بعضها اآلخر فلم تبق فيها الكلمات 
السابقة إال قليلة جدا ودخلتها كلمات وتعابري جديدة، وإذا كانوا تواقني إىل 
أن يسمعوا أمثاال من هذا النوع فأستطيع أن أقدم يف ذلك قائمة طويلة. فإذا 

كوا متروكة االستعمال فما ذنب جاز اعتبار لغة من اللغات لغة اإلله نتيجة 
كل اللغات املتروكة االستعمال األخرى حىت ال تعد لغات اإلله؟ اآلريون 
مضطرون إىل االعتراف بأن اللغات األخرى أيضا قدمية ألنه إذا كانت سلسلة 
العامل قدمية فلماذا بقي سكان العامل كلهم الذين عددهم يف عشرات املاليني 

د وحدها وظلت لغتهم واحدة. لن يقبل ذلك عاقل ألنه حمدودين يف اهلن
يعارض قانون اهللا السائد يف الطبيعة. وحني نرى أن تغيرا يطرأ على لغة بعد 
مرور مئتي عام أو ثالث مئة عام تقريبا، وكذلك إذا سافرنا مثال إىل مئة فرسخ 

رد منذ القدم شعرنا بتغير واضح يف اللغة. فتبني من ذلك أن اختالف األلسنة وا
وتشهد عليه الظروف احلالية. فال بد من االعتراف أن الذي خلق أناسا خلق 
لغام أيضا، وهو الذي يحدث فيها بعض التغريات بني الفينة والفينة. ومن 
السخف القول ومن غري املعقول متاما أن تكون لإلنسان لغة ويتلقى اإلهلام يف 

ا ال يطاق. مث ما الفائدة من اإلهلام الذي لغة أخرى ال يفهمها ألنه تكليف مب
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يفوق فهم اإلنسان؟ فلما مل تكن لغة الرجال الذين تلقوا الفيدات سنسكريتية 
وما كانوا قادرين على الكالم ا أو فهمها حبسب مبدأ اآلريني؛ ففي هذه 
 احلالة إن إهلام اهللا إليهم بلغة أجنبية عليهم كان حرمام من تعليمه قصدا. وإن
قلتم بأن اهللا كان يفهمهم معىن تلك العبارات بلغتهم ملا بقي عهد اهللا القائل 
بأن كالمه يف لغة اإلنسان حرام عليه قائما. إنين ألستغرب بشدة ماذا ينفع 
اآلريني مثل هذا الكالم السطحي وغري الناضج؟ أليس صحيحا أن كل ما 

إن فهم اإلنسان بلغته؟ أال  لإلنسان إمنا هو هللا؟ فما الذي حيط من شأن اإلله
يسمع إلـهنا أدعيتنا يف لغتنا؟ فإذا كان مساعه أدعيتنا يف لغتنا ال حيط من شأنه 

  شيئا فلماذا يقلل من شأنه إنْ أرشدنا إىل الصراط املستقيم بلغتنا؟  
فاجلدير بالذكر أن عادة اهللا حبسب سنته القدمية هي أنه يهدي كل أمة بلغتها. 

ن هناك لغة يتقنها امللهم جيدا كأا يف حكم لغته فكثريا ما يتلقى ولكن إذا كا
إهلاما يف تلك اللغة كما تشهد على ذلك بعض كلمات القرآن الكرمي، إذ بدأ 
نزوله بلهجة قريش ألم كانوا أول املخاطَبني، مث وردت فيه كلمات بلهجات 

، وهو كتاب شريعتنا من العرب األخرى أيضا. أما أنا الذي أتبع القرآن الكرمي
اهللا تعاىل لذا كثريا ما أتلقى اإلهلام من اهللا تعاىل باللغة العربية لكي يكون عالمة 

وأستفيض يف كل أمر بواسطته.  �على أن كل ما أناله إمنا أناله بواسطة النيب 
وملا كانت مشيئة اهللا أن جيعل الناس مجيعا أمة واحدة ففي بعض األحيان أتلقى 

بلغات أخرى أيضا. ولكن معظم مكاملة اهللا وخماطبته تكون بالعربية بل إن  اإلهلام
جزءا كبريا من مكاملة اهللا وخماطبته يكون بآيات قرآنية. ويكون اهلدف من وراء 
ذلك التأكيد على أن القرآن الكرمي كالم اهللا. وذا األسلوب اجلديد يؤكَّد 

دق، والكتاب الذي يؤمن به أي للملهم أن الرسول الذي يؤمن به هو رسول صا
القرآن الكرمي هو كتاب اهللا. وحيث إن اإلهلام يرتل بلغات خمتلفة إىل اآلن 



 ٢٠٥ ينبوع المعرفة

وتتحقق بواسطته مئات النبوءات أيضا، أفلم يثبت أن اهللا تعاىل يلهم بكل لغة؟ 
  أال تكون الرؤى الصادقة من اهللا؟ هل تلزمها السنسكريتية الفيدية أيضا؟ 

ت باإلجياز العالمات اليت قدمها احملاضر، واآلن سأرد على إىل هنا قد بين
  االعتراضات اليت وجهها إىل القرآن الكرمي بناء على العالمات اليت بينها. 

لقد اعترض أوال أن القرآن الكرمي مل يدعِ أنه منذ بدء اخلليقة. ولقد رددت 
امال يف األمر على هذا االعتراض من قبل أيضا أنه ملا كان القرآن الكرمي ك

باملعروف والنهي عن املنكر وقد أراد اهللا أن يصلح بواسطته كل املفاسد 
وأكربها اليت ميكن أن تتطرق إىل طبيعة اإلنسان وقدر ما يستطيعون أن يتقدموا 
يف ميادين الضالل وسوء العمل لذا فقد أنزل القرآن يف وقت نشأت يف البشر 

بكل معتقد سيئ وعمل منكَر. هذا ما هذه املفاسد وتلوثت حالة اإلنسان 
اقتضت حكمة اهللا أن ينـزل كالمه الكامل يف ذلك الوقت ألن اطالع مثل 
هؤالء الناس على تلك اجلرائم واملعتقدات السيئة حني كانوا جيهلوا متاما إمنا 

كبذرة،  �هو مبنـزلة ترغيبهم يف تلك الذنوب. فبدأ وحي اهللا منذ آدم 
رة لشريعة اهللا كماهلا يف زمن القرآن الكرمي وصارت دوحة وقد بلغت تلك البذ

عظيمة. لقد كتبت أا فرية كبرية على الفيدا أنه كتاب يعود تارخيه إىل بداية 
الدهر. بل احلق أنه جمع يف أزمنة متفرقة كما أظهر الباحثون رأيهم فيه. 

لفيدا نفسه. االدعاء الذي يقدم عن وجوده منذ بداية الدهر يكفي لدحضه ا
وليكن معلوما أيضا أن كل ما استفاده اآلريون من الفيدا هو تورط عشرات 
املاليني من اهلندوس من هذا البلد يف عبادة املخلوق، وقد جتاوزوا فيها احلدود 
كلها، فلم يتركوا املاء وال النار وال الشمس وال القمر وال احلجارة وال اإلنسان 

شيء عجيبٍ إهلا. مث عندما جاء القرآن الكرمي إىل  وال األشجار بل حسبوا كل
هذا البلد جنّى بقدومه امليمون عشرات ماليني اهلندوس من بالء عبادة املخلوق 
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وال يزال ينجيهم. ولكن هؤالء القوم ينكرون اجلميل ويرددون: الفيدا.. الفيدا 
  بغري حق. لعلهم نسوا ما واجهوا من ضرر من قبل بسببه. 

حملاضر على القرآن الكرمي أنه يتضمن مئات األمور اليت ختالف مث اعترض ا
قانون الطبيعة، وأن على املسلمني أال يدعوا لإلميان بالقرآن ما مل يثبتوا توافق 
هذه األمور مع قانون الطبيعة. لقد رددت على هذا االعتراض السخيف من قبل 

الذي كان أعلى من اهللا!  أيضا أنه ال ميكن ألحد أن حيد قانون اهللا يف حدود إال
وإال من سوء األدبِ جدا واإلحلاد الزعم أن تحد حدود عجائب قدرة اهللا 
الذي أسراره وراء الوراء وقدراته ال ائية مثل ذاته، ألنه من الواضح أنه ملا 
كان اهللا غري حمدود، فأنى لصفاته أن تكون حمدودة؟ غري أن ما كان يعارض 

سيحسب هو فقط منافيا  �خيالف عهوده اليت ذكرها صفاته املتحققة أو 
لقانونه يف الطبيعة. فمثال من صفات اهللا املتحققة أنه ليس له شريك ولن يصيبه 

ال يعجز عن فعل شيء حبسب صفاته. وقد عهد مثال أن الذي  �موت، وأنه 
ميوت ال يعيده إىل الدنيا ثانية إلسكانه فيها. فال يفعل شيئا خيالف عهده 

صفاته الثابتة. ال جيعل أحدا شريكا له، وال ينتحر، وإذا أمات أحدا مرة فال و
يعيده إىل الدنيا إلسكانه فيها ويستطيع أن يفعل كل ما عدا ذلك. من يستطيع 

حمدودة يف حدود كذا وكذا وال تتعداها؟ أو خترج أمور  �القول بأن قدراته 
؟ صحيح أن قدراته العجيبة كذا وكذا عن نطاق قدرته أو هو عاجز عن إجنازها

ليست متساوية مع كل شخص بل بقدر ما ينشئ اإلنسان عالقة احلب 
. وأعماله اليت ال تظهر لعامة الناس وهي �واإلخالص معه تظهر عليه قدراته 

  مستحيلة عندهم تظهر للخواص بسبب عالقتهم. 
قدرات عجيبة ال تعد وال حتصى ولكنها ال تظهر إال  �باختصار، فلله 

للذين يفنون يف حبه. فيظهر اهللا هلم أعماال حيسبها الفيلسوف العمه حماال، 
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ويظهر ألحبائه الصادقني من العجائب ما يراه العقالء من أهل العقل فوق 
 العادة. ليس أمامه شيء مستحيل ولكنه ال يعمل ما خيالف عهده أو صفاته.
مباركون أولئك الذين يزدادون إميانا بقدراته تعاىل وإال فدعاء غري املؤمن ال 

  جياب ألنه ال حيسب اهللا قادرا بسبب طبيعته الشيطانية. 
مث اعترض احملاضر على القرآن الكرمي بأنه قد جاء فيه أن اهللا خلق كل شيء 

لسابع بينما بـ "كُن" وخلق األرض والسماء يف ستة أيام واستراح يف اليوم ا
يثبت من علم طبقات األرض أن األرض خلقت على مدى مئات آالف 
السنني. فأقول ردا على ذلك: ال شك أن كل شيء قد خلق بـ "كن"، أي 
بأمره فقط سواء أخلق شيء يف مئات آالف السنني أو عشرات ماليني السنني 

يع أن ينكر أن كل ولكن ال بد من أمر اهللا أوال. فكل من يؤمن باهللا ال يستط
عدمٍ ووجود مرتبط بأمر اهللا تعاىل. أما إذا كان أحد ملحدا ينكر وجود اهللا 
فقد يقول بأن كل شيء يخلق من تلقائه دون احلاجة إىل األمر. ولكن ملا كان 
وجود اهللا ثابتا، ومعلوم أيضا أنه ال ميكن أن يخلق شيء دون إرادته فيضطر 

يأيت شيء إىل حيز الوجود دون أمره، وال يسع قوة أن  املؤمن إىل اإلقرار بأنه ال
إِنما أَمره �تعمل شيئا بغري أمر اهللا. واآلية اليت وردت فيها كلمة "كن" هي: 

. جيب أال يفهم من ذلك أنه يكون فورا �١إِذَا أَراد شيئًا أَنْ يقُولَ لَه كُن فَيكُونُ
ية لفظ "فورا" بل اآلية تدل على تنفيذ األمر. دون أدىن تأخري ألنه مل يرد يف اآل

واملراد من ذلك أن اهللا يستطيع أن ينفذ أمرا فورا إذا أراد ويستطيع أن يؤخره 
أيضا إذا شاء كما هو امللحوظ واملشهود يف قانون اهللا الساري يف الطبيعة أيضا 

ذلك؟ أن بعض األمور تتم عاجال وبعضها تتحقق آجال. فما وجه االعتراض يف 
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لو كان أحد يتحلى بشيء من احلياء ملات خجال بالتأمل يف حقيقة مثل هذه 
  االعتراضات ولكن املشكلة أنه ليس لدى هؤالء القوم أدىن حياء.

أما القول بأن اهللا تعاىل خلق األرض والسماء يف ستة أيام واستراح يف اليوم 
"استراح" بل هو وارد السابع، فليكن معلوما أنه مل يرد يف القرآن الكرمي لفظ 

يف التوراة، ولكن قد تكون تلك استعارة. ولدحض هذا اخلطأ استخدم القرآن 
، أي خلقنا �١وما مسنا من لُغوبٍ�الكرمي ذه املناسبة تعبريا آخر وهو: 

األرض والسماء يف ستة أيام وهذا العمل مل يرهقنا. هذا اللفظ يفند القول بأنه 
اليوم السابع ألنه لو استنبط منه املعىن الظاهري لدلّ على تعب  تعاىل استراح يف

اهللا، إذ ال يستريح إال من يتعب، ولكن اهللا بريء من التعب وال ميكن أن 
تنسب إليه نقيصة. أما القول بأن اهللا خلق األرض والسماء يف ستة أيام فما 

ناس بل قد ورد يف نعلم من القرآن الكرمي هو أن أيام اهللا ليست مثل أيام ال
ويف آية أخرى:  �وإِنَّ يوما عند ربك كَأَلْف سنة مما تعدونَ�القرآن الكرمي: 

�ةنس أَلْف ِسنيمخ هارقْدمٍ كَانَ موي يمن  �ف فال ميكننا اجلزم كم مدة أُريدت
اد من ستة أيام األيام ستة أيام. غري أننا نستطيع القول باليقني بأنه ليس املر

املعروفة عند اإلنسان إذ من الواضح أنه حني مل تكن الشمس والقمر واألرض 
والسماء موجودة أصال، فكيف وأين وجدت األيام املعروفة عند الناس حاليا؟ 
فلما قال اهللا تعاىل بكل وضوح بأن أيام الناس غري أيام اهللا، فليس هذا 

  ض. االعتراض إال خبث أو محق حم
إضافة إىل ذلك أين يرى خاتم الصدق المعا على حبوث علم طبقات 
األرض؟ بل احلق أن كل هذه األفكار مبنية على الشك والظن وهي عرضة 

                                                 
 ٣٩ق:  ١



 ٢٠٩ ينبوع المعرفة

للتغير والتبدل كل يوم. والبحوث اليت قام ا احلكماء اليونانيون يف هذه األمور 
د ومل يبق لبحوثهم أي أثر قد أبطلتها العلوم احلديثة اليت ظهرت للعيان فيما بع

قط. كذلك البحوث احلالية أيضا ستبطل يف زمن من األزمان يف املستقبل نتيجة 
البحوث اجلديدة. إن آراء احلكماء اليت ظهرت للعيان تقول تارة بدوران 
السماء وتارة بدوران األرض، ولعل مذهبا ثالثا يظهر للعيان يف املستقبل وجيعل 

  النسيان ويقدم أمرا آخر.  السماء واألرض يف طي
مث اعترض احملاضر على القرآن الكرمي أن املرأة خلقت من ضلع آدم، وقال 
بأن الرجال يتولّدون من بطن املرأة كما جرت العادة، أما حبسب القرآن فقد 
خلقت املرأة من الرجل وذلك من ضلع واحد فقط. معلوم أن اللحم يتكون من 

ظم، أما حبسب القرآن فتكون اللحم من العظم، وهذا الدم أوال مث يتكون الع
  خيالف النواميس الطبيعية.

خلَقَكُم من نفْسٍ �ليكن معلوما أن اآلية املقصودة يف القرآن الكرمي هي: 
 دعب نلْقًا مخ كُماتهأُم طُوني بف لُقُكُمخا .... يهجوا زهنلَ معج ثُم ةداحو

خثَلَاث اتي ظُلُمذكر هنا الضلع أو العظم أو غريمها، والذي جاء  �١لْقٍ ففلم ي
فيها هو أنه خلق إنسانا من إنسان آخر. غري أنه قد جاء فيها أن اهللا غير قانونه 
السابق ألن اإلنسان مل يخلق من النطفة يف البداية، بل خلق من إنسان آخر 

بدأ بعد ذلك قانون آخر وبدأ الناس يخلقون  كيال حيدث خالف يف النوعية، مث
ألن اهللا ينسخ  ٢من نطفة اإلنسان. وإنَّ نسخ اهللا قانونا سابقًا ليس حمل اعتراض

  قانونه لتظهر للعيان قدراته خمتلفة األنواع. 
                                                 

 ٧الزمر:  ١
يثبت من هنا أن قانون اهللا يف الطبيعة هو أنه ينسخ بعض األمور وخيلق أمورا أخرى.  ٢

 والذين ينكرون النسخ عليهم أن يتأملوا يف ذلك. منه.
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من معاين اآلية املذكورة آنفا أن إنسانا كامال يتكون يف الرحم بعد خلق من 
) املشيمة ٣) الرحم، (٢) البطن، (١ ظلمات ثالث. (عدة أنواع ويخلق يف
  اليت يتكون الولد فيها. 

وليكن معلوما أيضا أنه قد أُريدت من الضلع والعظم يف كتب اهللا عالقات 
القرابة أيضا، ويفهم منها أن العالقة بني آدم وحواء كانت قريبة جدا. ولكن ما 

ذا ال نستبعد أن تكون حواء قد دمنا نؤمن باهللا تعاىل قادرا على كل شيء ل
خلقت من ضلع آدم أو أن آدم خلق من ضلع حواء. إن كالم اهللا يف هذا املقام 
يشمل معاين واسعة جدا، ومعىن اآلية الواسع هو أننا خلقنا اآلخر من األول. 
إذا كان عند أحد اعتراض أن اخللق من الضلع ينايف قانون اهللا يف الطبيعة 

من النطفة أيضا ينايف القانون الذي ظهر للعيان يف البداية  فجوابه أن اخللق
حبسب مبدأ اآلريني. فالذي استبدل قانونا بقانون آخر للخلق، هل يستبعد منه 
أن خيلق يف اخللق األول إنسانا من ضلع إنسان آخر حبسب مبدأ اإلسالم كما 

نه قادر على خلقه يف اخللق األول على غرار الفطريات حبسب مبدأ اآلريني أل
  كل شيء.  

 - ، كيف وسعت الفُلك�مث قال احملاضر: عند الطوفان يف زمن نوح 
كافة الدواب  -اليت كان عرضها عشرون باعا وارتفاعها ثالثون باعا

والطيور؟ يكفي القول يف جوابه بأن القرآن الكرمي مل يذكر قياس هذه الفُلك 
ومل يقل كم كان عرضها وطوهلا وارتفاعها ومل يقل أيضا بأن هذا الطوفان 

فقط البلد الذي أُرسل إليه نوح  كان حميطا بالعامل كله، بل قال بأنه ضرب
. أما ما ورد يف التوراة عن ذلك فال خيلو من التحريف والتبديل. ولقد �

أخرب اهللا تعاىل يف القرآن الكرمي أن تلك الكتب حرفت وبدلت لذا هذا 
  االعتراض لغو وبال أصل متاما. 
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وع؟ مث اعترض احملاضر: كيف محلت مرمي بروح القدس، وكيف أجنبت يس
فجوابه أنْ خلَقَه اإلله الذي أخرج من األرض يف بداية الدنيا كل مرة مئات 
آالف الناس مثل اجلزر والفجل حبسب قول اآلريني. فما دام اهللا تعاىل قد خلق 
الدنيا على هذا النحو عشرات ماليني املرات بل ما ال يحصى من املرات حبسب 

لرجل املرأة حىت يولَد الولد؛ فما الضري إذا بيان الفيدا وما احتاج إىل أن جيامع ا
ولد يسوع أيضا على املنوال نفسه؟ ليس أساس هذا االعتراض إال أنه كيف 
ولد اإلنسان بغري اجتماع الرجل واملرأة؟ ولكن الذي يعتقد أنه قد حدث من 
قبل عشرات املاليني من املرات بل مبا ال يحصى أنْ ولد يف هذه الدنيا الناس 

وجودون حاليا بغري اجتماع الرجل واملرأة؛ فكيف ميكنه القول وكيف حيق له امل
االعتراض أن والدة يسوع تنايف قانون الطبيعة؟ لقد سجل كبار األطباء 
الباحثني الكبار الذين سبقونا أمثاال هلذا النوع من الوالدة وأتوا بنظائر على 

ن الرجولة واألنوثة ذلك. وتوحي حبوثهم أن هناك سيدات جيمعن يف أنفسه
معا، وعندما يثور املين عندهن لسبب من األسباب ميكن استقرار احلمل لديهن. 
توجد مثل هذه القصص يف كتب اهلندوس أيضا كما وردت عبارة يف الفيدا 

كوسيكا..." اليت نقلناها من قبل. فما  الريشي نفسه جاء فيها: يا "إندر ابن
 الفيدا وقد سردها بالتفصيل "سائن" دامت قصة من هذا القبيل مذكورة يف

مفسر الفيدا، فإن إثارة االعتراض بعيد عن احلياء. غاية ما ميكنكم القول يف 
اجلواب هو أنكم ال تستنبطون من هذه العبارة هذا املعىن. ولكن هذا اجلواب 
ليس صحيحا ألنه ما دام مفسر قدمي أي "سائن" قد استنبط املعىن نفسه فأنى 

عرضوا عنه؟ هل للبانديت ديانند أية أمهية مقابل املفسر "سائن"؟ ال لكم أن ت
ميكن لعاقل أن حيسب ديانند حىت تلميذا يف املدرسة االبتدائية مقابل املفسر 
سائن، علما أن املفسر املذكور هو من زمن قدمي. ونقول تنازالً بأن املفسر 
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سواء أقبلتموه أم مل  سائن يستنبط من عبارة الفيدا املذكورة املعىن نفسه،
تقبلوه، فإن هذا املعىن حجة عليكم على أية حال، ألنه قد نشر يف زمن خال. 
أما القول بأن "إندر" دخل بنفسه يف بطن زوجة "رشي كوسيكا" فليست هذه 
إال استعارة للبيان أن الولد قد ولد من مين الزوجة نفسها دون أن جيامعها 

يثري االستغراب ألن آالف احلشرات والديدان زوجها كوسيكا. وهذا ليس مما 
تتولد من التراب تلقائيا يف موسم األمطار، فلماذا اإلنكار إذا خلق اهللا نظريه يف 
البشر أيضا؟ وكيف جيوز القول بأنه يعارض قانون الطبيعة مع أن قانون الطبيعة 

. وقد الذي يعترض بناء عليه بشدة قد نقض منذ البداية حبسب قول اآلريني
ترك اإلله يف بداية الدنيا االلتزام بالقانون املوجود حاليا عشرات ماليني املرات. 
فاإلله القادر الذي خلق اإلنسان من التراب فقط يف بداية الدنيا ما الغرابة فيما 
لو خلق إنسانا من نطفة املرأة فقط؟ من الواضح أن النطفة أقرب قدرة على 

التراب على ذلك أبعد. فما دمتم تعترفون أن  اخللق من التراب. وأن قدرة
الشيء الذي قدرته أقل وأبعد ميكن أن يتولّد اإلنسان منه أيضا أفليس من 
احلمق والغباوة القولُ بعدم إمكانية والدة الولد مما هو أقدر على اخللق من 

نَّ إِ�التراب؟ لذلك قدم اهللا تعاىل آدم وحده عند بيانه مثل والدة يسوع بقوله: 
  . �١مثَلَ عيسى عند اِهللا كَمثَلِ آدم خلَقَه من ترابٍ ثُم قَالَ لَه كُن فَيكُونُ

مث اعترض احملاضر على القرآن الكرمي بأنه قد ورد فيه أن املسيح عيسى صعد 
إىل السماء باجلسد املادي. فيكفي أن نقول ردا على ذلك أنه ليس مستبعدا من 

أن يصعد اإلنسان إىل السماء باجلسد املادي. غري أنه من اخلطأ متاما  قدرة اهللا
صعد إىل السماء. لقد قال القرآن الكرمي بكل وضوح  �القولُ بأن عيسى 

                                                 
 ٦٠آل عمران:  ١
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يف أكثر من آية بأنه لن يصعد أحد إىل السماء باجلسد املادي بل سيقضي الناس 
فيها تحيونَ وفيها �حيام كلها على األرض. وهذا عهد من اهللا كما يقول: 

. يتبني من هذه اآلية بكل وضوح أن صعود اإلنسان �١تموتونَ ومنها تخرجونَ
إىل السماء باجلسد يتناىف مع عهد اهللا، واإلخالف يف وعد اهللا مستحيل، وهذا 

اتا* أَلَم نجعلِ الْأَرض كفَ�الوعد ال استثناء فيه. ويقول تعاىل يف آية أخرى: 
. أي أمل خنلق األرض حبيث جتذب إىل نفسها مجيع سكاا �٢أَحياًء وأَمواتا

يف آية  �سواء أكانوا أحياء أو أمواتا. وهذا أيضا وعد من اهللا. مث يقول 
أي سيكون مقركم على  �٣ولَكُم في الْأَرضِ مستقَر ومتاع إِلَى حنيٍ�أخرى: 

على األرض إىل موتكم، وهذا أيضا وعد من اهللا.  األرض فحسب وتعيشون
وقد ذُكر يف آية أخرى يف القرآن الكرمي أن كفار قريش طلبوا من سيدنا 

قُلْ �معجزة أن يصعد إىل السماء على مرأى منهم فرد اهللا قائال:  �وموالنا 
تعاىل بريء من أن أي قل هلم إن اهللا  �٤سبحانَ ربي هلْ كُنت إِلَّا بشرا رسولًا

  ولست إال بشرا أرسل إليكم.  -وقد ذُكر الوعد من قبل - خيلف وعده
أنه صعد إىل السماء  �يتبني من هذه اآليات كلها أا فرية على عيسى 

باجلسد املادي. لقد تطرق هذا املعتقد إىل املسلمني من قبل املسيحيني الذين 
لك يف أية آية يف القرآن الكرمي. ومل أسلموا يف صدر اإلسالم، وإال مل يذكر ذ

صعد إىل السماء جبسده  �يذكر يف أي حديث صحيح أيضا أن عيسى 
املادي، غري أنه مذكور أن شخصا سيأيت باسم املسيح وسيكون من األمة، ومل 

                                                 
 ٢٦اَألعراف:  ١
 ٢٧-٢٦املرسالت:  ٢
 ٣٧البقرة:  ٣
 ٩٤اإلسراء:  ٤



  ينبوع المعرفة ٢١٤

صعد إىل السماء وسيعود منها. إن كلمة النـزول  �يذكر يف أي مكان أنه 
املسيح املوعود إمنا وردت على سبيل التقدير املذكورة يف األحاديث حبق 

واإلكرام. لو كان أحد عائدا من السماء الستعملت هلذا الغرض كلمة الرجوع 
وليس النـزول. إن كثريا من قليلي الفهم ينخدعون يف هذا املقام إذ يزعمون 
أن املراد من النـزول هو اهلبوط ظاهريا مث يضيفون إليها كلمة "السماء" من 

أنفسهم ويظنون أن اآليت سينـزل من السماء، بينما لن جتدوا كلمة  عند
"السماء" يف أي حديث صحيح، وإن قرأمت األحاديث كلها. بل احلق أنه تعبري 
لغوي حبت، فإذا أُريد ذكر مقدم أحد بالتقدير واالحترام قيل: نزل يف مكان 

ن املراد من ذلك أنه كذا. كما ميكننا القول لشخص حمترم: أين نزلت؟ وال يكو
هبط من السماء. لذلك يطلَق على املسافر "النـزيل" يف العربية. واملكان الذي 
حيل به املسافرون يف الطريق يسمى "املنـزل". والكلمة املستخدمة للعائد هي 

  الرجوع وليست النـزول.
 إضافة إىل ذلك فقد قال اهللا تعاىل يف القرآن الكرمي بكل صراحة حبق عيسى

فَلَما توفَّيتنِي كُنت �: �بأنه مات، كما يقول اهللا تعاىل حكاية عنه  �
هِملَيع يبقالر ت�١أَن  أي حني يسأل اُهللا تعاىل عيسى يوم القيامة أأنت قلت

: ملا كنت يف قومي علّمتهم أن اهللا �للناس اختذوين وأمي إهلني؟ سيقول 
واحد وأين رسوله، فلما توفيتين مل أعرف عن معتقدام شيئا. ففي هذه اآلية 

مبوته بصراحة تامة. وفيها إقراره أيضا بأنه ما رجع إىل  �يعترف عيسى 
 الدنيا ثانية، ألنه إذا كان قد عاد إليها لكان قوله يوم القيامة أين ال أعرف أي

سلكه أميت من بعدي كذبا ألنه لو كان صحيحا بأنه سيعود إىل الدنيا مسلك 
                                                 

 ١١٨املائدة:  ١



 ٢١٥ ينبوع المعرفة

قبل القيامة وحيارب النصارى، مث إذا أنكر ذلك يوم القيامة وقال بأنه ال يعرف 
  عن فساد النصارى شيئا، فسيكون ذلك كذبا سافرا، نعوذ باهللا منه. 
قانون اهللا  مث اعترض احملاضر على القرآن الكرمي وقال إن شق القمر يعارض

السائد يف الطبيعة، وكذلك خروج املاء من احلجر كما هو مذكور يف القرآن 
  الكرمي أيضا ينايف قانون الطبيعة. 

أوال أرد على االعتراض عن احلجر وأقول بأن احملاضر ال يعلم أنواع احلجارة 
بل يتكلم كطفل قليل الفهم يف محاس العداوة. هناك بعض األحجار ال تزال 
موجودة إىل اآلن وفيها خاصية أنه إذا صب عليها ماء حملَّى يرشح املاء من خالهلا 

رج، ومن احلجارة ما ترتسم عليها صورة إىل أسفلها وتبقى املادة احللوة يف اخلا
الطيور. ومنها ما جيذب احلديد، كما لوحظ يف بعضها اآلخر خاصية أا إن 
وضعت يف اخللّ قفزت منه إىل اخلارج ككيان حي. ومن احلجارة ما هو ترياق 
ومنها ما هو سم، ومنها ما يتحول إىل أحجار كرمية وتنبعث منها أشعة الضوء. 

الزمرد واليواقيت الزرقاء وغريها كلها أحجار يف حقيقتها ومتلك  وكذلك إن
خواص عجيبة وغريبة بقدرة اهللا القادر على كل شيء. هناك تعبري قدمي قاله 
احلكماء: "خواص األشياء حق" أي صحيح متاما أن يف كل شيء خاصية معينة، 

يزالون  وباالطالع على تلك اخلواص قام الناس باكتشافات متنوعة وال
يكتشفون. هذا، وتوجد يف خلق اهللا خواص حبيث إن كل ما اكتشف إىل اآلن 
ليس إال كقطرة من البحر. فال أفهم أي عقل هذا أن ينكر احملاضر خصائص 
األشياء. هل من الغريب أن يكون هناك حجر حتته ماء كثري وأن خيرج املاء 

  عالقة السمك بالبحر.  نتيجة انشقاقه. إن مثل عالقة احلجر باملاء كمثل
إضافة إىل ذلك، إذا كان السبب وراء اإلنكار هو أنه أمر خارق للعادة، 
 أفليس إهلام اهللا بعد الفيدا خارقا للعادة حبسب مبدأ اآلريني؟ فلما أثبت موت
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ليكهرام أن ذلك اإلله القادر يلهم يف هذا العصر أيضا على النقيض من قانون 
يدا، فقد بطل قانون الطبيعة كما يصفه الفيدا كليا. ويف الطبيعة الذي حدده الف

هذه احلالة ال ميكن الثقة بقول الفيدا. من املعلوم أنه إذا ثبت كذب أحد يف أمر 
ال يبقى جديرا بالثقة يف أمور أخرى أيضا. إن مل تطمئنوا بالنبوءة عن ليكهرام 

. ومئات النبوءات فيمكن أن تظهر للعيان عند طلبكم وسيلةٌ أخرى الطمئنانكم
  اإلهلامية من اهللا اليت حتققت من قبل ميكن أن تكون مدعاة الطمئنانكم. 

باختصار، لقد ثبت كذب قانون الطبيعة املذكور يف الفيدا إىل درجة أن 
أبطل الفيدا نفسه. مث االعتراض بناء على ذلك بعيد عن احلياء. من املعلوم أن 

سلوبة من اهللا إىل األبد، ولكنين أثبت بآيات الفيدا ادعى أن صفة الكالم بعده م
ساطعة أن كل ما ادعاه الفيدا وكل ما ورد فيه عن اإلهلام من اهللا يف املستقبل 
أنه حمال وخيالف قانون الطبيعة، هو كذب حبت وينايف احلق والصدق. بل احلق 

تقدمي الفيدا أن اهللا تعاىل يلهم عباده دائما. فقولوا اآلن كم ينايف احلياء تكرار 
  الذي رأينا منوذج نواميسه الطبيعية. 

قصارى القول، ملا أثبت موت ليكهرام أن تعليم الفيدا بانقطاع اإلهلام بعده 
باطل متاما؛ فما مدى الثقة بقانون الطبيعة الذي حدده الفيدا؟ هناك عشرات 

كتمان حىت اآلن املاليني من قوانني اهللا السائدة يف الطبيعة اليت ال تزال يف طي ال
وال تزال تظهر للعيان رويدا رويدا. ولكن األسف كل األسف على هؤالء 
الذين يغمضون عيوم قصدا منهم. لو قال أحد من األوروبيني بأنه يستطيع أن 
يخرج من احلجر ماء أو يستطيع أن حيول احلجر كله ماًء ملا نبسوا بإزائه ببنت 

  دقنا. ولكن ال يؤمنون مبا بينه كالم اهللا. شفة ولقالوا على الفور: آمنا وص
أما االعتراض على شق القمر فقد كتبت من قبل أنه معجزة ذُكرت أمام 
آالف الكفار العرب، فلو كان هذا األمر خالفا للواقع لكان من حقهم أن 
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يعترضوا ويقولوا بأن هذه املعجزة مل تظهر، وخاصة حني قيل يف آية تذكر شق 
فار رأوا هذه املعجزة وقالوا إنه سحر مستمر بلغ عنان السماء القمر بأن الك

اقْتربت الساعةُ وانشق الْقَمر* وإِنْ يروا آيةً يعرِضوا �كما يقول اهللا تعاىل: 
رمتسم رحقُولُوا سيمن الواضح أنه لو مل ينشق القمر لكان من حقهم أن �١و .

ينا آية، وما مسيناها سحرا. فمن هنا يتبني أن أمرا ما كان قد يقولوا بأننا ما رأ
ظهر حتما ومسي "شق القمر". وقال البعض بأنه كان خسوفا من نوع عجيب 
أنبأ به القرآن الكرمي قبل األوان، وإن هذه اآليات جاءت كنبوءة. ففي هذه 

يف اخلسوف احلالة ستؤخد كلمة "الشق" كاستعارة حبتة، ألن اجلزء املستور 
  والكسوف ينشق وينفصل، وهذه استعارة. 

ومن االعتراضات اليت أثارها احملاضر أن يف القرآن الكرمي أمرا بإكراه الناس 
على قبول اإلسالم. ويبدو أن هذا احملاضر ليس عنده شيء من العقل والعلم، 

وبغضا  وإمنا يردد ما قاله القسيسون. وألن القسيسني قد افتروا يف كتبهم، حسدا
منهم كما هو دأم، أن اإلسالم يأمر بإجبار الناس على اعتناقه. فقدم احملاضر 
وإخوانه اآلخرون، بدون أي فحص وحتقيق، مة لفّقها القسس كذبا وزورا. 

ال إِكْراه في الدينِ قَد تبين الرشد �مع أنه توجد يف القرآن الكرمي آية صرحية: 
 نميفما احلاجة إىل اإلكراه أصال؟! من الغريب حقا أن يتهم بغري حق �٢الْغ .

هؤالء القوم، الذين اسودت قلوم بغضا وعداوة، كالم اهللا تعاىل مبمارسة اجلرب 
واإلكراه، مع أن القرآن الكرمي قد قال بصراحة تامة بأنه ال إكراه يف الدين. 

خبشية  - رمي ونرجو من املنصفني أن خيربوناونقدم اآلن آية أخرى من القرآن الك
                                                 

 ٣-٢القمر:  ١
  ٢٥٧البقرة  ٢
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هل جتيز هذه اآلية اإلكراه يف الدين أم يبلغ أمر املنع من اإلكراه مبلغ  - اهللا تعاىل
وإِنْ أَحد من الْمشرِكني استجارك فَأَجِره حتى يسمع �الثبوت. واآلية هي: 

 هنأْمم هغلأَب اِهللا ثُم ونكَالملَمعال ي مقَو مهبِأَن كأي إىل أن يسمع كالم �١ذَل ....
هذا التخفيف عليهم ضروري  اهللا بكل هدوء وطمأنينة ويفهمه، مث أبلغوه مأمنه.

ألم ال يعرفون حقيقة اإلسالم. من الواضح أن القرآن الكرمي لو كان يعلّم 
رآن وال يعتنق اإلسالم بعد اإلكراه ملا أمر أن الكافر الذي يريد أن يسمع الق

مساعه عليك أن تبلّغه مأمنه، بل ألمر القرآنُ الكرمي أن مثل هذا الكافر إذا وقع يف 
  قبضتك جيب عليك إكراهه على اإلسالم يف احلال. 

إىل كالم  - دون مربر -اآلن أوضح أمرا آخر هلؤالء اجلهلة الذين يوجهون
اهللا مة اإلكراه. فأقول بأن مجيع كفار مكة وأهل القرى والسكان يف اجلوار 

يف مكة املعظمة،  �كانوا قد قتلوا عديدا من املسلمني بغري حق حني كان النيب 
ملظلومني يف أعناق أولئك ومل تكن هناك أية حرب جارية، فكان دم هؤالء ا

الظاملني. واحلق أم كانوا مجيعا مشتركني يف هذا الذنب ألن بعضهم كانوا 
قاتلني وبعضهم أصحاب أسرارهم وبعضهم كانوا معاونيهم لذا كانوا 
يستحقون القتل عند اهللا ألن جتاسرهم كان قد جتاوز احلدود كلها. إضافة إىل 

وكانوا قد عقدوا عزما  �ا حماولة قتل النيب ذلك كان أعظم ذنبهم أم ارتكبو
. فكانوا يستحقون القتل يف نظر اهللا نتيجة تلك اجلرائم، �قويا على أن يقتلوه 

. ولقد ٢وكان قتلهم هو العدل بعينه، ألنه سبق أن ارتكبوا القتل وحماولة القتل
                                                 

 ٦التوبة: ١
، الذي ألّفه ونشره مؤخرا واحد ٢٥انظروا كتاب: "سوانح حياة السيد حممد" الصفحة  ٢

 من الربامهو عدال وإنصافا. منه.
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ت عاما متتالية ويريهم آيا ١٣يعظهم وينصحهم ماكثا فيهم إىل  �ظل النيب 
مساوية، وبالتايل متت عليهم حجة اهللا؛ لذا فقد أمر اهللا الرحيم والكرمي حبقهم 
أم وإن كانوا يستحقون القتل يف كل األحوال نتيجة جرائمهم، إال أنه لو 
أسلم أحدهم بعد مساعه كالم اهللا فسوف يرفع عنه القصاص، وإال سيقتلون 

لقتل. قولوا اآلن باهللا عليكم، أي عقوبة على جرائمهم اليت هي القتل وحماولة ا
إكراه يف ذلك؟ كان هؤالء القوم يستحقون القتل على أية حال نتيجة جرمية 
القتل وحماولة القتل ولكن القرآن الكرمي خفّف عليهم بأنه ميكن أن يرفع عنهم 
القصاص يف حال إسالمهم، فأي إكراه يف ذلك؟ لوال هذا التخفيف لكان 

أية حال، ألم سبق أن ارتكبوا القتل وحماولة القتل كما  قتلهم ضروريا على
أُذنَ للَّذين يقَاتلُونَ بِأَنهم ظُلموا وإِنَّ اَهللا علَى نصرِهم �يقول اهللا تعاىل: 

يرعاما.  ١٣. أي مل يؤذَن للمسلمني مبواجهتهم إىل مدة امتدت إىل �١لَقَد
أيضا  �وارتكب الكفار جرمية حماولة قتل النيب وعندما قُتل كثري من املسلمني 

عاما. واآلية  ١٣عندها أُذن للمسلمني مبقاومتهم بعد حتملهم املصائب إىل 
وإِذْ يمكُر بِك الَّذين كَفَروا ليثْبِتوك أَو يقْتلُوك أَو يخرِجوك �األخرى تقول: 

اُهللا خاُهللا و كُرميونَ وكُرميورِيناكالْم ر�٢ي .  
مكة عرض عليه الكفار مجيعا كأسرى، فأقروا  �كذلك عندما فتح النيب 

بلسام بأننا نستحق القتل بسبب جرائمنا ونسلّم أنفسنا إىل رمحتك، فعفا النيب 
عنهم مجيعا دون أن يضع للعفو شرطا أن يسلموا، غري أم أسلموا طوعا  �

 �نظرا إىل أخالقه الكرمية. وثابت من التاريخ أن الكفار حاولوا اغتيال النيب 
                                                 

 ٤٠احلج:   ١
 ٣١األنفال:  ٢
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يف مكة املعظمة عدة مرات ولكنهم خابوا وخسروا كل مرة. فهذه كانت 
م إذا جرائمهم اليت بسببها استحقوا القتل يف نظر اهللا. ولكن خفِّف عنهم بأ

ارتدعوا عن عبادة األوثان وقبلوا كتاب اهللا لرفعت عنهم عقوبة املوت. كذلك 
كان عبدة األوثان من العرب مناصرين هلم يف تلك اجلرائم وقد قُتل على 
أيديهم مئات املسلمني األبرياء. فبسبب جرمية سفكهم الدماء صدر احلكم 

يف العقاب خفّف عنهم وقال بأم لو أطاعوا  هو بطيءبقتلهم، ولكن اهللا الذي 
وامتنعوا عن التمرد لعفي عن ذنوم. فلم يقبل كثري منهم الطاعة يف بداية األمر 
ولكن حني سطع جنم اإلسالم وظهرت نصرة اهللا وعونه كوضح النهار عندها 

اب آمنا قُلْ قَالَت اَألعر�قبلوا الطاعة، فيقول اهللا تعاىل حبقهم يف القرآن الكرمي: 
ي قُلُوبِكُمانُ فلِ الْإِميخدا يلَما ونلَمقُولُوا أَس نلَكوا ونمؤت أي يقولون: أننا  �١لَم

آمنا، فقل هلم بأنكم مل تؤمنوا ألن اإلميان شيء آخر متاما، ولكن ميكنكم أن 
يف قلوبكم بعد. إذًا، تقولوا بأننا أخضعنا أعناقنا للطاعة، أما اإلميان فلم يدخل 

فقد عفا اهللا عنهم بسبب الطاعة وحدها ليتالشى التمرد من البالد وليجدوا 
بذلك فرصة أكرب للتأمل والتدبر. واحلق أن العفو نفع الكفار كثريا، إذ قبلوا 
الطاعة أوال ونبذوا املواجهة مث ترسخ اإلميان يف قلوم بعد أن تدبروا كالم اهللا 

اهللا وفضله املتجددة، فصاروا كاملي اإلميان حىت صافحوا  ورأوا آيات نصرة
   املالئكة.

إن معارضينا الذين يتهمون اإلسالم باإلكراه دون مربر جيب أن يتأملوا يف 
) التغير الذي حصل يف قلوب الصحابة بفضل صحبة النيب ١األمرين التاليني: (

 الشرك؛ هل ميكن أن ، وبقدر ما تربأوا من الوثنية ومن كل عادة تؤدي إىل�
                                                 

 ١٥ احلجرات:  ١
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حيدث هذا التغير والرباءة من الشرك يف قلب شخص يعرف جيدا أنه أُكره على 
) التأييد الذي أبدوه لإلسالم مقدمني أنفسهم لكل نوع من ٢؟ (١اإلسالم

التضحية إىل درجة مل متض حىت مخسني عاما إال وأصبح اإلسالم دينا عامليا 
ا يف تأييد اإلسالم أعماال حمرية ال ميكن ألحد أن وانتشر يف بالد خمتلفة، وأبدو

. سيعلم كل واحد ٢يقوم ا أبدا ما مل يكن قلبه فداء متاما يف سبيل هاديه
مبطالعة التاريخ مدى املصائب واملعاناة اليت حتملوها يف سبيل اإلسالم ومدى ما 

رفعوا  أبدوا من االستقامة. وكيف واجهوا العدو مع كوم عرضة للمجاعة إذ
ظلمة الوثنية بدمائهم من عدة مناطق يف العامل. ووصلوا إىل بالد الصني خلدمة 
دين اهللا. وجعلوا عشرات ماليني الناس يتوبون عن الوثنية ونوروهم بنور 
التوحيد، وأبدوا صدقهم يف كل موطن ويف كل مناسبة ويف كل ابتالء إىل 

يقول بأم أُدخلوا يف اإلسالم قهرا؟ درجة يثري تصورها البكاَء. فهل لعاقل أن 
بل احلق أم أحرزوا يف مراتب اإلميان تقدما يستحيل العثور على نظريه. إن 

                                                 

من كتاب أخيهم اهلندوسي  ٣٤جيب على اآلريني أن يقرأوا بتأنٍّ صفحة  حاشية: ١ 
 الربامهو، أي "سوانح حياة السيد حممد". منه.

يعترف الباحثون األوروبيون أيضا أن صدق القلب واحلماس القليب الذي قبِل به  ٢
 النيب م حا �العربيفوق العادة، وكانت نتيجة اإلميان الصادق نفسه أ زوا يف أمر

الدنيا يف مدة وجيزة انتصارات ما حازها قوم آخرون إىل يومنا هذا. واألمر احملير اآلخر 
الذي ظهر منهم هو أم كانوا أميني وغري مثقفني مث فاقوا اجلميع يف العلوم والفنون إىل 
درجة أن أحيوا العلوم القدمية واكتشفوا علوما جديدة كثرية. اجلامعات يف العراق 

ام وإسبانيا وغريها من البالد اإلسالمية كانت معروفة. يعترف العلماء األوربيون والش
بصدق القلب أن كبارهم نالوا شرف التتلمذ على أيدي العرب. هل ميكن أن حيرز هذا 

كان  �النوع من الترقيات قوم أُجربوا على اإلسالم بالسيف؟ وأضف إىل ذلك أن النيب 
 اء جيش قام باإلكراه؟ منه.وحيدا يف البداية فمن أين ج
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جمرد صدقهم وإخالصهم هو الذي فتح البالد كلها. والسرعة اليت نشروا ا 
  اإلسالم يف العامل كانت يف احلقيقة معجزة ال نظري هلا يف العامل. 

ولو قارنا خدام الفيدا الذين يسمون الربامهن أو البانديتات ؤالء األطهار ال 
بد لنا من القول بأن الربامهن والبانديتات كانوا عبدة الدنيا وعبدة النفس فلم 
يستطيعوا أن يفتحوا قلبا وتركوا يف العامل مثاال سيئا لعبادة املخلوق وغريها، 

اهلند من عبادة النار واألوثان واملاء والشمس. لو  ومل يتمكنوا من منع ذرية أهل
كانوا أناسا روحانيني لتركوا تأثريهم يف اهلند حتما. أما حالة اهلند من حيث 
املعتقدات الدينية اليت نراها اليوم فتوحي جبالء أن كلّهم كانوا حمرومني من 

عملية. حالة حب اهللا. ما من شاهد على إميان اإلنسان اخلالص أكرب من حالته ال
اإلنسان العملية شهادة محكَمة على إميانه. يوجد اليوم حنو مئيت مليون مسلم 
أو أكثر يف العامل وهم نتيجة مساعي هؤالء األطهار الذين يقول عنهم األعداء 

  ذوو البواطن السوداء بأم أُدخلوا يف اإلسالم قهرا. 
سالم بدمائهم كانوا فيا أيها العمهون، هل الذين ختموا على صدق اإل

مكرهني عليه؟ األسف كل األسف على حياتكم! لقد مدحهم اهللا تعاىل يف 
القرآن الكرمي ومساهم املخلصني والصادقني واألوفياء وشهد على تضحيام 

من الْمؤمنِني رِجالٌ صدقُوا ما عاهدوا اَهللا علَيه فَمنهم من قَضى �كما يقول: 
حيلًاندبلُوا تدا بمو رظتني نم مهنمو ه�١ب.  

أي املؤمنون قسمان، األول: الذين حقَّقوا سلفا عهد التضحية بأرواحهم، 
واستشهدوا يف سبيل اهللا. والثاين هم أولئك الذين ينتظرون الشهادة، ويودون 

يئا بل ظلّوا ثابتني أن يضحوا بأرواحهم يف سبيل اهللا، ومل يغيروا من موقفهم ش
  على عهدهم. 

                                                 
 ٢٤األحزاب:  ١
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مث قال احملاضر بأنه مكتوب يف القرآن الكرمي أن قاتلوا الذي ال يسلم. ولكين 
، غري �ال إِكْراه في الدينِ�نقلت قبل قليل اآلية القرآنية حيث يقول اهللا تعاىل: 

أن يف القرآن الكرمي آيات يقدمها املعارضون اجلهال والعنيدون كاعتراض بعد 
قَاتلُوا الَّذين ال يؤمنونَ بِاِهللا وال بِالْيومِ اآلخرِ وال �تشويه معانيها، ومنها آية: 

 نم قالْح ينونَ ديندال يو ولُهسراُهللا و مرا حونَ ممرحي ابتوا الْكأُوت ينالَّذ
   �١حتى يعطُوا الْجِزيةَ عن يد وهم صاغرونَ

يزعم قليلو الفهم من مثل هذه اآليات أن فيها أمرا باحلرب لإلدخال يف 
اإلسالم، ولكن اقرأوها إىل النهاية، مل يرِد فيها أمر لإلدخال يف اإلسالم قط. بل 

ستعلمون أا تذكر أهل الكتاب  �إِنَّ عدةَ الشهورِ�إىل:  إذا قرأمت هذه اآليات
الذين امتهنوا اإلجرام بصورة واضحة ومل تبق فيهم اليهودية واملسيحية إال باالسم 

وترى �فقط، ومل يعودوا يؤمنون باهللا كما يقول اهللا تعاىل يف القرآن الكرمي: 
الْإِثْمِ والْعدوان وأَكْلهِم السحت لَبِئْس ما كَانوا يعملُونَ كَثريا منهم يسارِعونَ في 

* لَولَا ينهاهم الربانِيونَ والْأَحبار عن قَولهِم الْإِثْم وأَكْلهِم السحت لَبِئْس ما كَانوا 
ابِ لَستم علَى شيٍء حتى تقيموا لْ يا أَهلَ الْكتقُ�ويقول أيضا:  �٢يصنعونَ

كُمبر نم كُمزِلَ إِلَيا أُنمجِيلَ والْإِناةَ وروأي سترى كثريا من أهل الكتاب �٣الت .
يسعون إىل الذنوب، ويأكلون احلرام، ولبئس ما يعملون. وملاذا ال مينعهم 

يكذبون ويدلون بشهادات مشاخيهم وعلماؤهم من هذه املنكرات، ويرون أم 
كاذبة ويأكلون احلرام ومع ذلك هم ساكتون. فعلماؤهم أيضا يرتكبون املنكَر 
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وبسكوم يشاركوم يف سيئام. ويا أيها الرسول قل لليهود والنصارى أنه ال 
دين لكم بل تتبعون نفوسكم نابذين الدين وراء ظهوركم ما مل تعملوا بأوامر 

  ا مل تثبتوا على كتب أخرى أُعطيتموها من اهللا.  التوراة واإلجنيل، وم
يتبني من هذه اآليات أن اليهود والنصارى العرب كانوا فاسدين وساء 
سلوكهم إىل درجة أم كانوا يعملون برغبة قلبية كلَّ ما حرمه اهللا يف كتبه من 
أعمال غري مشروعة مثل السرقة وأكل أموال الناس بالباطل، وسفك الدماء، 

دة الزور، واإلشراك باهللا، كأم اختذوا تلك األعمال السيئة مذهبا هلم. وشها
كما صدق هذا األمر القسيس "فندل" يف كتابه "ميزان احلق" الذي نشر يف هذا 
البلد منذ ثالثني عاما تقريبا، وقال بأن سلوك اليهود والنصارى يف بالد العرب 

خطرا على البلد، وجتاوزت كان قد فسد إىل حد كبري وكان وجودهم يشكّل 
ما  مفاسدهم احلدود كلها. مث يقول هذا القسيس مبحض خبثه: مع أن حممدا

ولكن اهللا تعاىل رزقه الغلبة عقابا لليهود والنصارى  - والعياذ باهللا -كان نبيا
ذوي السلوك السيئ يف ذلك البلد، وقرر ذلك حبكمته تنبيها هلم ليمنع تلك 

 من التصرفات الشائنة يف املستقبل. هذه شهادة أدىل الفرق ذات السلوك املشني
ا عدو اإلسالم اللدود القسيس "فندل" يف كتابه "ميزان احلق". وقد خرج 
الصدق من لسانه مع عناده الشديد أن اليهود والنصارى يف ذلك الزمن كانوا 
سيئي السلوك والتصرفات جدا وكانوا جمرمني. فللعاقل أن يدرك أن تدارك 

فما كان حيتل  �رمني مثلهم كان ضروريا إلقامة األمن العام. أما النيب ا
منصب النبوة فقط بل جعله اهللا تعاىل مسؤوال كملك خمتارٍ حلماية مصاحل 
الدولة أيضا، لذا كان من واجبه يف هذه احلالة كملك ووالٍ أن يؤدب األشرار 

ثنهم املظلومني الذين دمروا على واخلبثاء يف البلد تأديبا مناسبا وحيرر من برا
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منصبني: منصب  �أيديهم. فيجب أن يفهم أن اهللا تعاىل قد أوكل إليه 
الرسالة؛ مبعىن أنه كلما تلقى أمرا من اهللا تعاىل كان يبلّغه الناس، واملنصب الثاين 
كان منصب احلكومة واخلالفة؛ فبموجب هذا املنصب كان يقيم األمن العام يف 

مبعاقبة كلِّ مفسد وخملٍّ باألمن. وكانت حالة بالد العرب يف تلك األيام  البالد
قد آلت إىل أن معظم العرب كانوا ابا وقطّاع طرق ويرتكبون جرائم متنوعة. 
هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى كان الذين يسمون أهل الكتاب ذوي 

ذا كان العرب تصرفات سيئة جدا، فكانوا يأكلون أموال الناس بالباطل. إ
ينهبون ليال، كان أهل الكتاب يطلقون السكني على رقاب الفقراء حىت يف 

حكومة بالد العرب كان من واجبه  �النهار. فعندما أعطى اهللا تعاىل النيب 
شك أن يردع األشرار وارمني واللصوص والنهاب واملفسدين، دون أدىن 

ويعاقب الذين مل يرتدعوا عن ارتكاب اجلرائم. كل واحد يستطيع أن يفهم أن 
من واجب امللك أنه إذا صال الناس على رعية ملك وبوا أمواهلم أو أخذوا 

من واجب  أمواهلم بنقب بيوم أو قتلوا الناس طمعا يف نفوسهم، أفال يكون
امللك أن يغزو هؤالء املفسدين ويعاقبهم مبا يستحقونه ويقيم األمن يف البالد؟ 
فاحلرب ضد أهل الكتاب مل تكن إلدخاهلم يف اإلسالم بل حلماية البالد من 
شرورهم. لقد ذُكر يف القرآن الكرمي بصراحة أن سوء تصرفام كان قد بلغ 

يا أَيها �ت عن سوء سلوكهم وهي: منتهاه. فقد وردت يف القرآن الكرمي آيا
الَّذين آمنوا إِنَّ كَثريا من الْأَحبارِ والرهبان لَيأْكُلُونَ أَموالَ الناسِ بِالْباطلِ ويصدونَ 

لِ اِهللا فَبشرهم عن سبِيلِ اِهللا والَّذين يكْنِزونَ الذَّهب والْفضةَ ولَا ينفقُونها في سبِي
مث يتناول اهللا تعاىل ذكر سوء سلوك أهل الكتاب بوضوح أكثر  �١بِعذَابٍ أَليمٍ
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ومن أَهلِ الْكتابِ من إِنْ تأْمنه بِقنطَارٍ يؤده إِلَيك ومنهم �يف آية أخرى فيقول: 
يك إِلَّا ما دمت علَيه قَائما ذَلك بِأَنهم قَالُوا لَيس من إِنْ تأْمنه بِدينارٍ لَا يؤده إِلَ

... لَيس علَينا �١علَينا في الْأُميني سبِيلٌ ويقُولُونَ علَى اِهللا الْكَذب وهم يعلَمونَ
ن إننا لن نسأل عن في الْأُميني سبِيلٌ.. يقومون ذا السلوك السيئ السافر ويقولو

  هضم حقوق األميني من العرب، ويكذبون على اهللا عمدا.
باختصار، إن أهل الكتاب يف هذا البلد أيضا اتخذوا اجلرائم مهنة هلم مثل 
مشركي العرب. لقد ركّز املسيحيون على الكفارة وزعموا معتمدين عليها أن 

اجلحيم بسبب هذه اجلرائم إال  اجلرائم أحلَّت هلم. وقال اليهود بأم لن يدخلوا
ذَلك بِأَنهم قَالُوا لَن �بضعة أيام فقط ال أكثر، كما يقول اهللا تعاىل ذا الشأن: 

لقد نشأ  �٢تمسنا النار إِلَّا أَياما معدودات وغَرهم في دينِهِم ما كَانوا يفْترونَ
فيهم هذا التجاسر واجلرأة إذ قالوا: لن متسنا النار إال أياما معدودات. وقد تبنوا 

  هذه األفكار معتزين بافتراءام اليت يقومون ا.
إذًا، حني ساء سلوك أهل الكتاب واملشركني إىل أقصى الدرجات وزعموا 

تدعون عن اجلرائم بعد ارتكام السيئات أم قد أحسنوا صنعا، وما كادوا ير
وأراد أن  �وكانوا خيلّون باألمن العام، جعل اهللا تعاىل زمام احلكومة بيد نبيه 

ينقذ الفقراء من قبضتهم. وملا كانت بالد العرب خليعة الرسن وما كان أهلها 
خاضعني حلكومة ملك، فكانت كل فئة تعيش عيش التحرر والتجاسر متاما. 

ى عقوبة هلم لذا ظل هؤالء القوم يزدادون يف وألنه مل يكن قانون ينص عل
إليها  �اجلرائم يوما إثر يوم. فرحم اهللا تعاىل تلك البالد... ومل يرسل النيب 
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رسوال فقط بل جعله ملكها أيضا، وأكمل القرآنَ الكرمي كقانون فيه تعليمات 
يع حاكما على مج �عن القضايا املدنية واجلنائية واملالية كلها. فكان النيب 

الفرق بصفته ملكا، فكان الناس من كل مذهب حيتكمون إليه يف قضاياهم. 
ذات مرة، فصدق  �أن يهوديا ومسلما احتكما إليه  ١يثبت من القرآن الكرمي

اليهودي بعد التحقيق وأصدر القرار يف القضية لصاحله ضد املسلم.  �النيب 
ن الكرمي يصنفون كل أمر حتت فبعض املعارضني اجلهالء الذين ال يتدبرون القرآ

  ينفّذ هذا النوع من العقوبات بصفته خليفة أي ملكا.  �رسالته، بينما كان 
كان األنبياء يف بين إسرائيل بعد موسى يأتون منفصلني عن امللوك الذين 

فقد أعطاه اهللا تعاىل  �كانوا يقيمون األمن بأمور السياسة، أما يف عصر النيب 
بني. واملعاملة اليت عومل ا عامة الناس غري ارمني احملترفني كال هذين املنص
وقُلْ للَّذين أُوتوا الْكتاب والْأُميني أَأَسلَمتم فَإِنْ أَسلَموا فَقَد �تتبني من اآلية: 

للجهال من أهل . يا أيها الرسول، قل �٢اهتدوا وإِنْ تولَّوا فَإِنما علَيك الْبلَاغُ
  الكتاب والعرب...

مل يقل اهللا يف هذه اآلية أن من واجبك أن حتارم أيضا، فيتبني من هنا أن 
احملاربة مل تكن إال ضد ارمني املتعودين على قتل املسلمني واملخلّني بأمن 
البالد، وكان السطو والنهب شغلهم الشاغل. وكانت هذه احلرب مشروعة 

وقَاتلُوا في �وليس بصفته رسوال كما يقول اهللا تعاىل:  لكونه حاكما �له 
يندتعالْم بحوا إِنَّ اَهللا لَا يدتعلَا تو كُملُونقَاتي ينالَّذ بِيلِ اللَّهأي ال �٣س ...

  تتعرضوا لغري احملاربني.
                                                 

 لعله سهو، إذ وردت هذه الواقعة يف بعض كتب احلديث. واهللا أعلم بالصواب. (املترجم) ١
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مث ذكر احملاضر القرآن الكرمي واعترض على تعدد الزوجات. وأرى أنه 
يكفي القول يف جواب ذلك أنه مع أن أتباع آريا مساج يكرهون التعدد، 
ولكنهم مع ذلك يعترفون بضرورته اليت كثريا ما يضطر بسببها اإلنسان إىل 

خيتار التعدد، وهي أنه من الضروري لإلنسان الذي هو أشرف املخلوقات أن 
طريقا أحسن إلبقاء نسله وينقذ نفسه من كونه أبتر. من الواضح أن زوجة ال 
تقدر على اإلجناب أو اليت إذا أجنبت ميوت األوالد بسبب مرض أو تنجب 
اإلناث فقط؛ ففي مثل هذه احلاالت حيتاج الرجل إىل زوجة ثانية، وخاصة 

م وواليتهم بشدة الرجال الذين يكون انقطاع نسلهم مؤسفا ويضر ملكيته
ويلحق ا خسارة كبرية. كذلك هناك أسباب كثرية أخرى تقتضي التعدد 
ولكننا نكتفي ببيان سبب واحد ونقارن تعليم القرآن الكرمي الذي يوضح 

  ضرورة التعدد مع تعليم الفيدا الذي قدمه لسد حاجة مذكورة آنفا. 
تعدد لسد حاجات فامسعوا، كما بينت من قبل، أن القرآن الكرمي أجاز ال

البشر. ومن مجلتها أن يكون التعدد سببا إلبقاء النسل يف بعض احلاالت، وكما 
أن القطرات تكون حبرا كذلك بالنسل تتكون األقوام. ومما ال شك فيه أن 
الطريق األحسن لإلكثار من النسل هو التعدد. إذًا، فالتعدد هو الطريق األمثل 

سل بتعبري آخر. فهذا هو الطريق إلكثار النسل الذي للربكة اليت تسمى كثرة الن
بينه القرآن الكرمي. أما الطريق الذي بينه الفيدا على النقيض من ذلك ويراه 
ضروريا جدا هو "النيوك" أي إن مل تنجب زوجة أحد األوىل فهناك طريقان 

  اثنان للحصول على األوالد: 
شخص آخر، ليس يوما أو ) أن جيعل الرجل زوجته تسود وجهها مع ١(

يومني بل ميكنها أن تبقى على عالقة غري شرعية مع شخص غري زوجها إىل ما 
عاما. واألوالد الذين يولَدون من هذا الشخص يقسمون على  ١٤يقارب 
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السواء مثل أفراخ الدجاجة؛ أي نصفهم يذهبون إىل زوج تلك "السيدة 
أت معه العالقة غري الشرعية الطاهرة"، ونصفهم يذهبون إىل الرجل الذي أنش

للحصول على األوالد. ومع أن اآلريني ال ينفرون من هذا العمل، لكنين أعرف 
أنه سيكون هناك عشرات ماليني اهلندوس يف اهلند اآلن أيضا الذين ال يقبل 
ضمريهم قط هذا التعليم للفيدا، ويتزوجون ثانية عند احلاجة مثل املسلمني. 

اهلندوس النبالء أيضا حيب الزواج الثاين عند الضرورة.  يتبني من ذلك أن ضمري
لو حبثتم يف البنجاب وحده لوجدمت آالف األثرياء واألغنياء من اهلندوس الذين 
لديهم زوجتان أو ثالث زوجات. ومن ناحية ثانية لن يقبل هندوسي شريف 

جلميلة وحمترم ما عدا هذه الفئة القليلة من اآلريني أن جيعل زوجته الشابة وا
تضاجع شخصا آخر ليال. إن مل يكن هذا فقدان الغرية فما معىن الوقاحة 
وفقدان الغرية إذًا؟ أما عادة التعدد فظلت جارية يف اهلندوس أيضا على غرار 
املسلمني منذ القدم. والراجات اهلندوس املعاصرون أيضا متمسكون ذه 

يف اهلندوس يف هذا الزمن فقط، العادة. أقول بكل حتد بأن عادة التعدد مل تنشأ 
بل ثابت أيضا عن صلحاء اهلندوس الذين يسمون أنبياء أو أولياء أم كانوا 
يعددون إىل درجة يقال بأنه كان لدى "كرشنا" آالف الزوجات. وإن حسبنا 
هذا البيان مبالغة القول أيضا فال بد أنه كانت عنده عشرة أو عشرين زوجة 

الراجا "رام شندر" زوجتان. ومل يأت املنع من التعدد حتما. كذلك كان لوالد 
يف أي مكان يف الفيدا حبسب علمنا وإال ملا فعل هؤالء الصلحاء ما كان 
يعارض تعليم الفيدا. كذلك كان لدى باوا نانك أيضا الذي يعد رجال مقدسا 

  بني القوم اهلنود، زوجتان. 
التعدد ظلما وأنه يؤدي إىل فقدان يف هذا املقام يعترض املعاندون عادة أن يف 

االعتدال، واالعتدال هو أن تكون لرجل واحد زوجة واحدة. ولكين أستغرب 
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ملاذا يقحمون أنفسهم يف قضايا اآلخرين دون مربر. ما دام رائجا ومتعارفا عليه 
يف اإلسالم أنه جيوز أن يتزوج اإلنسان إىل أربع زوجات ولكن ال يكره أحد 

رجل وامرأة يعرف هذه املسألة جيدا، ومن حق النساء أن على ذلك، وكل 
يضعن شرطا عند النكاح مع مسلم بأال يتزوج زوجها ثانيةً يف أي حال. ولو 
كُتب شرط مثله قبل النكاح مث تزوج الرجل ثانية سيقترف نقض العهد. ولكن 

يف  لو مل تملِ املرأة هذا الشرط ورضيت حبكم الشريعة، لكان تدخل اآلخرين
هذه احلالة غري مربر، وسينطبق يف هذه احلالة مثل أردي يقول: إذا كان 
الزوجان راضيني فما دخل القاضي يف ذلك؟ كل عاقل يستطيع أن يفهم أن اهللا 
مل جيعل التعدد فرضا واجبا بل هو جائز فقط حبسب أمر اهللا تعاىل. فإذا أراد 

طابق قانون اهللا الساري ومل رجلٌ أن يستفيد حلاجة ما من هذا اجلواز الذي ي
ترض به زوجته األوىل، فالطريق مفتوح هلا أن تطلب الطالق منه وتتخلّص من 
هذا الغم. كذلك إن مل ترض املرأة الثانية اليت يريد ا الزواج الثاين، فالطريق 
األسهل هو أن ترفض طلبا مثله؛ إذ ال ميكن إكراه أحد. ولكن إذا رضيت 

ج فأي حق آلري أن يتدخل ويعترض دومنا سبب؟ هل الرجل كلتامها ذا الزوا
سيتزوج من هؤالء السيدات أم من هذا اآلري؟ ما دام اهللا تعاىل قد أجاز التعدد 
عند ضرورة يضطر إليها اإلنسان وترضى الزوجة بأن يتزوج زوجها زواجا 

أن يلغي ثانيا، وكانت املرأة الثانية أيضا راضية ذا الزواج، فال حيق ألحد 
  قرارهم الذي اتخذوه بالتراضي. 

واالعتراض يف هذا املقام أن التعدد ظلم حبق الزوجة األوىل وخيالف طريق 
االعتدال إمنا هو عمل الذين فقدوا صوام نتيجة العناد. معلوم أن القضية تتعلق 
 حرج اهللا شيئا، وإذا كان أيحبقوق العباد، والذي يتزوج بامرأتني فهذا ال ي
إحراج يف ذلك فهو على الزوجة األوىل أو الثانية. فإذا رأت الزوجة األوىل يف 
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هذا الزواج إتالفا حلقوقها فيمكنها أن تتخلص من القضية عن طريق الطالق. 
وإن مل يطلّقها زوجها فلها أن تطلب اخللع بواسطة القاضي. وكذلك إذا 

ها أكثر من غريها. شعرت الزوجة الثانية باإلحراج فهي أدرى بضرها ونفع
فاالعتراض أن التعدد يؤدي إىل فقدان االعتدال تدخل دون مربر. ومع كل 
ذلك فقد أوصى اهللا تعاىل الرجال أنه إذا كانت هلم أكثر من زوجة أن يعدلوا 

  بينهن، وإال فليكتفوا بواحدة. 
والقول بأن منشأ التعدد هو إشباع الغلمة، فهذه الفكرة أيضا نابعة عن 
جهل تام وعناد حبت. لقد رأيت بأم عيين أن الذين تغلبهم الشهوة عندما 
يلتزمون بالتعدد املبارك، يكفّون عن الفسق والفجور والزنا والفحشاء، وهذا 

ات النفسانية الطريق جيعلهم متقني وورعني، وإال فيوصلهم طوفان الشهو
العارم إىل باب املومسات، ويف اية املطاف يشترون ألنفسهم مرض السيالن 
والسفلس أو يصابون مبرض خطري آخر. وتصدر منهم أعمال الفسق والفجور 
سرا وعالنية مبا ال نظري هلا قط يف الذين يتزوجون زوجتني أو ثالث زوجات 

أنفسهم إىل مدة وجيزة ولكن  حيبون. هؤالء املذكورون سابقا يتمالكون
تثور شهوم غري الشرعية دفعة واحدة كما ينهار السد على النهر ويدمر 
القرى ااورة كلها ليال أو ارا. احلق أن األعمال بالنيات، والذين يشعرون 
يف أنفسهم أن الزواج الثاين سيلزمهم التقوى وسيجتنبون الفسق والفجور أو 

صاحلة ذا الطريق جيب عليهم أن خيتاروا هذا الطريق يتركون وراءهم ذرية 
املبارك. الفحشاء وسوء النظر ذنوب قذرة عند اهللا متحو احلسنات كلها، 
وتنـزل على صاحبها العذابات أخريا يف هذه الدنيا. فلو تزوج أحد بأكثر 
من امرأة بنية التحصن يف حصن التقوى احلصني، فهذا ليس جائزا له فحسب، 

اب عليه. والذي يلتزم بالتعدد منعا لنفسه من الزنا فكأنه يريد أن جيعل بل سيث
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نفسه كاملالئكة. أعلم جيدا أن هذه الدنيا العمياء أسرية املنطق الكاذب 
واملباهاة الزائفة، والذين ال يتحرون التقوى وال يسعون جاهدين للحصول 

بشدة ولكن ليس  عليها وال يدعون، مثل حالتهم كمثل دمل يلمع من اخلارج
بداخله إال الصديد. أما اخلاضعون هللا الذين ال خيشون لومة الئم فيتحرون 
سبل التقوى كما يبحث املتسول عن كسرة خبز. والذين يدخلون أتون 
املصائب لوجه اهللا، وقلوم حزينة دائما وتذيب أرواحهم يف سبيل اهللا 

يز اهللا تعاىل هلم بنفسه أن يقضوا األهداف العظيمة والقاسية وقاصمة الظهر، جي
بضع دقائق أثناء الليل أو النهار مع زوجام اللوايت يستأنسون إليهن ويرحيوا 
نفوسهم املكتئبة واملكسورة ليعكفوا بعد ذلك على أمور الدين بكل محاس. 
ولكن ال يفهم هذه األمور إال الذين لديهم ذوق يف هذا اال. لقد قرأت يف 

أنفسهم حكاية جاء فيها أن شخصا كان ذاهبا إىل مكان ما  كتب اهلندوس
لعمل مهم، ويف طريقه ر متدفق، ومل تتوفر السفينة، وكان الذهاب ضرورة 
ملحة. عندما وصل إىل شاطئ النهر رأى ناسكا له مئة زوجة. فالتمس منه أن 
يدعو له حىت يتمكن من اجتياز النهر بطريقة ما. قال الناسك: اذهب إىل 
شاطئ النهر وقل له: أناشدك بذلك الناسك العازب اجلالس على شاطئك 
الذي مل ميسس يف حياته أية امرأة؛ إن كان ذلك صحيحا فاجعل يل طريقا. 
عندما بلّغ الرجل هذه الرسالة إىل النهر جعل له طريقا فور مساعه هذا الكالم 

طئ اآلخر ناسكا فاجتازه. مث واجه املشكلة نفسها عند العودة فوجد على الشا
آخر كان يأكل طنجرة كبرية من األرز مع اللحم كل يوم. فذهب الرجل إليه 
وسرد له مشكلته. فقال الناسك: قل للنهر بامسي: أناشدك بذلك الناسك 
اجلالس على شاطئك الذي مل يأكل حبة واحدة من الغالل، فإذا كان ذلك 

  حقا فاجعل يل طريقا. فجعل النهر له طريقا فورا. 
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"أنى لك أن ترى رجال هذا السبيل؟ فقد صرت أعمى وأصم بسبب ١

  الضغينة والعداوة.
ما أدراك كيف يعيش هؤالء القوم؟ إم يعيشون عيشا خفيا ومستورا عن 

  أهل الدنيا.
إم فداء سبيل اهللا الذي هو مالذ كل روح، إن قلبهم يفلت من يدهم 

  وتزول العمامةُ من رأسهم.
دح الدنيا وكراهيتها ألن قلبهم اجلريح معلَّق بزقاق آخر إم ال يبالون مب

  متاما. 
  باطنهم منور مثل البيت املقدس، وإن كان اجلدار اخلارجي مكسورا"

كذلك أثار احملاضر اعتراضا آخر أن القرآن الكرمي يبيح الزواج بني 
األقارب، ولكن ال أدري ملاذا أثري هذا االعتراض السخيف. احلق أن البشر 
كلهم أقارب فيما بينهم بوجه عام، وهلذا السبب للبعض حق على اآلخر. أما 

 �د تناول اهللا البحث عمن هم األقارب األقربون الذين حرم النكاح بينهم فق
  هذا املوضوع بالتفصيل يف القرآن الكرمي يف اآليات التالية:

وال تنكحوا ما نكَح آباؤكُم من النساِء إِلَّا ما قَد سلَف إِنه كَانَ فَاحشةً � 
و كُماتنبو كُماتهأُم كُملَيع تمربِيلًا * حاَء سسا وقْتمو كُماتمعو كُماتوأَخ

 نم كُماتوأَخو كُمنعضي أَراللَّات كُماتهأُمو تالْأُخ اتنبالْأَخِ و اتنبو كُمالَاتخو
الرضاعة وأُمهات نِسائكُم وربائبكُم اللَّاتي في حجورِكُم من نِسائكُم اللَّاتي 

خد ينالَّذ كُمائنلُ أَبلَائحو كُملَيع احنفَال ج بِهِن ملْتخوا دكُونت فَإِنْ لَم بِهِن ملْت
من أَصلَابِكُم وأَنْ تجمعوا بين الْأُختينِ إِلَّا ما قَد سلَف إِنَّ اَهللا كَانَ غَفُورا 

                                                 
 . (املترجم)فارسيةترمجة أبيات  ١
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اتنصحالْما * ويمح١ر نم  كُملَياِهللا ع ابتك كُمانمأَي لَكَتا ماِء إِلَّا مسالن
نيحافسم رغَي نِنيصحم كُمالووا بِأَمغتبأَنْ ت كُماَء ذَلرا وم لَّ لَكُمأُحما �٢و ...

قد سلف: أي أن اخلطأ الذي صدر يف زمن اجلاهلية فهو معفو عنه... وحالئل 
م الذين من أصالبكم: املراد هنا هم أوالدكم من أصالبكم أي الولد أبنائك

احلقيقي وليس املتبنى... وجيوز لكم نكاح ما ملكت أميانكم بصورة شرعية 
  كأسريات نتيجة اشتراكهن يف احلرب لصاحل العدو الظامل ضدكم.

وم قائمة السيدات اللوايت حرمهن قانون اهللا على املسلمني. واملعل هذه هي
أنه من حق اهللا وحده أن حيرم ما يشاء وحيلّ ما يشاء، وهو أدرى حبكَمه. إن 
إقحام اآلريني أنفسهم يف قانون اهللا دون مربر وبغري حجة بينة ليس إال جتاسرا 
ودناءة. إنين أستغرب من أن يعترض على اإلسالم أناس يشربون بول الدواب 

م واحلالل عندهم إىل أن جيعلوا ويأكلون روثها أيضا، وقد آلت حالة احلرا
زوجام يضاجعن اآلخرين باسم "النيوك" مث يقولون: ملاذا أُجيز نكاح األقارب 
األقربني؟ وجوابه أم ليسوا أقارب عند اهللا على النحو الذي تزعموم من 
األقارب. والذين اعتربهم اهللا أقارب فقد ذكرهم يف كتابه وحرم نكاحهم كما 

يبدو بناء  - ولكن ما جوابكم على أن إله الفيدا قام بظلم عظيمذكرنا آنفا. 
وهو طريق  - عليه أن اآلريني كثريا ما يتزوجون من أمهام وأخوام أيضا

                                                 
من املؤسف حقا أن تعليم الفيدا حيل أيضا النساء اللوايت هن يف ربقة نكاح : حاشية ١

اآلخرين. فلو مل تنجب السيدات يف اهلند كلها أو أجننب البنات فقط، جلاز حبسب الفيدا 
لعشرات ماليني الزوجات أن يتركن أزواجهن ويضاجعن يف ليلة واحدة أشخاصا آخرين. 

املؤسف حقا أن يهاجم اإلسالم أناس يعتنقون هذا املذهب. مىت أجاز اإلسالم أن من 
تضاجع امرأة منكوحة شخصا غري زوجها؟ ماذا عسى أن يسمى ذلك إن مل يكن زنا 

 سافرا؟ منه.
 ٢٥- ٢٣النساء:  ٢
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التناسخ املخادع ألنه ما دام اإلله ال يخرج من البطن قائمة مع الروح اليت تعود 
 علم منها أن املرأة املولودة حديثا هي أمته أو ابنته أو مرة أخرى يفالن أو جد

أخته؛ فأي شك يف هذه احلالة أن ينكح اآلريون يف كثري من األحيان أمهم أو 
ابنتهم أو أختهم أو جدم؟ وإن قلتم إن هذا خطأ اإلله وليس خطأنا، فجوابه: 
ملاذا إذًا تؤمنون بإله يورطكم يف جناسة مثلها قصدا وعمدا؟ أما إذا كان حيسب 

قات مسموحا ا لكم فلماذا تعصون إهلكم وملاذا ال حتلُّون ألنفسكم هذه العال
أمهاتكم وأخواتكم مثل أتباع "شاكت مت" اليت هي فرقة من اهلندوس؟ إن قلة 

  العلم والفهم هذه من نوع غريب، إذ إنكم حترمون ما أحلّه لكم إهلكم. 
جلماع مع ما مث قدم احملاضر اعتراضا آخر أنه قد ورد يف القرآن ذكر ا

ملكت أميانكم. ولكن كان على املعترض أن يفكر أوال هل هذا يساوي 
النيوك؟ أصل النيوك هو أن امرأة متزوجة وكرمية احملتد ال ذنب هلا تكره على 
مضاجعة غري زوجها لسبب وحيد هو أن تنجب املسكينة ابنا بشكل من 

بنات فقط أو هي عقيم، األشكال. عندما يرون أا مل تنجب االبن وأجنبت ال
ففي كل هذه احلاالت يسود وجهها مع غري زوجها، فترتكب احلرام مع 
شخص آخر رغبةً يف االبن فقط، وال يشعر زوجها بأدىن غرية أن شخصا آخر 
يرتكب احلرام مع زوجته يف بيته بل يفرح لعلّها حتبل نتيجة هذه الفعلة الشنيعة 

ّابنه با دعان. من املؤسف أن الذين ال يغارون على وتنجب االبن وسي
  زوجام أنى هلم أن يعاملوا اآلخرين بالتقوى والورع؟ 

أما مضاجعة نساء الكفار وجواريهم اللوايت أُسرن يف احلرب، فهو أمر لو 
  اطّلع أحد على حقيقته ملا جعلها حمل اعتراض قط.

م كانوا يؤذون واحلق أن األشرار وذوي الطبائع اخلبيثة يف صدر اإلسال
املسلمني أصناف اإليذاء دون مربر نتيجة معادام اإلسالم. فمثال إذا قتلوا 
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مسلما مثّلوا جبثته يف أغلب األحيان، وكانوا يقتلون األوالد الصغار دون 
هوادة. وإذا وقعت يف أيديهم امرأة مسكنيٍ مظلومٍ أسروها، وأدخلوها يف نطاق 

دخروا جهدا يف الظلم. ظل املسلمون يتلقّون إىل نسائهم (ولكن كأَمة)، ومل ي
مدة طويلة أمرا من اهللا تعاىل أن يصربوا على إيذائهم. ولكن عندما جتاوز الظلم 
كل احلدود، أذن اهللا للمسلمني بقتاهلم وأن يعتدوا عليهم مبثل ما اعتدوا عليهم 

ذن املقتول . ومع ذلك منع من الـمثلة، وقال بأال جتدعوا أ١ال أكثر من ذلك
وال أنفه وال أطرافه وهلم جرا، غري أنه يسمح لكم باالنتقام على اإلهانة اليت 
كانوا جييزوا على املسلمني. فبناء على ذلك راجت بني املسلمني عادة اقتناء 

                                                 
ليكن معلوما أن حقيقة النكاح هي احلصول على موافقة املرأة ووليها  حاشية: ١

وموافقة الرجل أيضا. ولكن ملا فقدت املرأة حقوق حريتها ومل تعد حرة بل هي من 
احملاربني الظاملني الذين ظلموا املسلمني رجاال ونساء بغري حق، فإذا أُسرت امرأة مثلها 

سلبت منها حقوق حريتها كلها. فهي اآلن أَمة ملك وجعلت أَمة مغبة جلرائم أقارا 
منتصر وال حاجة إىل موافقتها إلدخاهلا يف حظرية احلرمي. بل القبض عليها بعد 
االنتصار على أقارا احملاربني إمنا هو موافقتها. والـحكم نفسه موجود يف التوراة 

أي أن حترير أَمة وعبد عمل  �فَك رقَبة�أيضا غري أنه قد ورد يف القرآن الكرمي: 
ثواب عظيم. فقد رغّب عامة املسلمني يف أم لو حرروا هؤالء اإلماء والعبيد ُألجِروا 
أجرا عظيما عند اهللا. مع أن مللك مسلم حقا ليجعل مثل هؤالء الناس األشرار واخلبثاء 

اهللا تعاىل البِر مقابل السيئة.  عبيدا وإماء بعد االنتصار عليهم، ولكن مع ذلك أحب
من دواعي السعادة الكبرية أن الذين يدعون كفارا مقابل املسلمني يف العصر الراهن 
تركوا هذا الطريق للظلم والتعدي، فال جيوز اآلن للمسلمني أن جيعلوا أسراهم أيضا 

يقول يف القرآن الكرمي بأن عليكم أال تعتدوا على احملاربني  �عبيدا أو إماء ألن اهللا 
 مبثل ما اعتدوا عليكم وسبقوكم فيه. أما اآلن حني مل يعد األمر على هذا املنوال إال

وال يعتدي الكفار على املسلمني يف احلروب وال جيعلون رجاهلم ونساءهم إماًء وعبيدا 
بل يعدون أسرى الـملك فال جيوز للمسلمني أيضا أن يفعلوا ذلك، بل هو حرام 

 عليهم. منه.



 ٢٣٧ ينبوع المعرفة

نساء الكفار كاإلماء يف البيوت ومعاملتهن كزوجات، ألنه كان بعيدا عن 
مة ويعاملوها كأَمة وزوجة وعندما يأسر العدل أن يأسر الكفار سيدة مسل

املسلمون نساءهم أو فتيام أن يعاملوهن كأخوام أو أُمهام. إن اهللا حليم 
دون أدىن شك ولكنه أكثر غرية أيضا من اجلميع. إن غريته هي اليت تسببت يف 
الطوفان يف زمن نوح، وغريته هي اليت أغرقت يف النهر فرعونَ وجيشه كله يف 

ية املطاف. وإن غريته هي اليت قلبت األرض على قوم لوط. وإن غريته هي ا
اليت تحدث اآلن أيضا زالزل مهيبة هنا وهناك وتهلك مئات آالف الناس 
بالطاعون. وغريته هي اليت خلقت يف اية املطاف سكينا غيبية من احلديد مثل 

يف  �حال وقتله سكني لسان ليكهرام الذي مل يرتدع عن بذاءة اللسان بأي 
 �عز شبابه وانتـزعه من قومه بأمل شديد ومل يقدر أحد على إنقاذه وحقق 

فيه نبوءته. فكذلك حني مل يتوقف خبثاء الطوية من العرب عن اإليذاء وشرعوا 
يف مهامجة النساء أيضا بكل وقاحة وجتاسر كالفساق سن اهللا تعاىل لتنبيههم 
قانونا بأن تعامل نساؤهم أيضا املعاملة نفسها إذا أُسرن يف احلروب. فهذا ليس 

جمال للشكوى يف مكافأة العمل.  حمل اعتراض كما يقول املثل الفارسي: ال
فهو ظلم كبري وديوثية  كذلك هناك مثل آخر: كما تدين تدان. أما األمر الثاين

ووقاحة كبرية أن يكره املرء زوجته على الزنا لتنجب االبن فقط. إنه سبيل 
جناسة ومثال سيئٌ لن جتدوا نظريه ولو حبثتم عنه يف العامل كله. وإضافة إىل 

ل اإلسالم أن يجعل الكفار عبيدا وإماًء، بل جاء يف القرآن الكرمي ذلك ال يقو
  على حترير العبيد تأكيد شديد ال ميكن أن يتصور املزيد عليه. 

باختصار، الكفار هم الذين بدأوا باختاذ العبيد واإلماء، مث صدر هذا األمر يف 
از شديد بعض اإلسالم عقوبةً هلم، ومع ذلك حيثّ على حتريرهم. هنا ننقل بإجي

الفقرات من كتاب أحد أتباع مذهب برامهو شهادةً على بياننا املذكور آنفا. 



  ينبوع المعرفة ٢٣٨

اسم هذا الربامهو هو "بركاش ديو جي" وهو داعية مذهب الربامهو يف الهور 
واسم الكتاب هو: "سوانح حياة السيد حممد". احلق أن وجود مثل هذا الشخص 

مذهب الربامهو يف هذا الزمن املليء العادل يف قوم اآلريني الذي ينتمي إىل 
باملفاسد ألمر غريب جدا، حني حتسب كل فرقة سواء أكانوا اآلريني أو 

وحتقري اإلسالم باالفتراء املتعمد عمل ثواب  �القساوسة إهانة سيدنا وموالنا 
عظيم. لقد ضرب املؤلف مثال أعلى بأمانته وعدله وقوله احلق وعدم عناده. أرى 

تري كل واحد من أبناء مجاعتنا نسخة من هذا الكتاب علما أن مناسبا أن يش
سعره أيضا جد قليل. وفيما يلي أنقل ملخص بعض الفقرات من كتاب هذا 

  : ١الربامهو
كانت تقاليد سيئة كثرية رائجة يف العرب يف زمن بعثته، فكان الفسق 

بقراءة  والفجور والنهب والسلب متفاقما فيهم إىل درجة تقشعر أوصال املرء
سواحنهم. كانوا يأكلون أموال اليتامى ويئدون البنات، وكان شرب اخلمر قد 
جتاوز احلدود إذ كان الفطيم يتعاطى اخلمر بعد الفصال مباشرة. وكان الرجل 
يتزوج بقدر ما يشاء من النساء ويطلقهن حني يشاء دومنا سبب. كانت 

عبادة األوثان. وكانت  الضغينة واحلسد والبغض يف أوجها، ومل خيل بيت من
مكة قد صارت معبدا لألصنام. وكان سلوك الناس كله مبين على اهلمجية. 
وكانوا فريدي دهرهم يف النهب والقتل، وسبقوا الوحوش الضارية يف سفك 
الدماء ومل يكن الماكهم يف امللذات والغفلة حدود، وأحلُّوا كل حرام. فحني 

يف فرع بين  ور، عندها ولد السيد حممدكانت حالة العرب على النحو املذك
                                                 

وجد يف هذا الكتاب خطأ بسيط يف موضع أو موضعني مبقتضى البشرية. لقد : حاشية ١
على أية حال ما كان ممكنا أن يكون بيانه على غرار مسلم، وإال لكان مثار شبهات وملا 

 كان للبيان تأثري. منه.



 ٢٣٩ ينبوع المعرفة

هاشم لقبيلة قريش املعروفة والعريقة. وملا كان والداه قد ماتا يف صغره، مل جيد 
فرصة للتعلّم يف كنف رعاية والديه حىت لغته األم. بل سلِّم إىل مرضع قروية من 

بأن البدو. فكان تعامله ليل ار مع لغة البدو، ولعل يف ذلك حكمة من اهللا 
يترىب يف الطفولة ويترعرع بني البدو والرعاة الشخص الذي كان مقدرا له أن 
يقدم كالما معجزا بعد أن يشب ليتجلى منوذج قدرة اهللا تعاىل. ولعل احلكمة 
يف صب اهللا تعاىل عليه هذه املشاق والصعاب كلها منذ والدته كانت أن يتولد 

الدرجة العليا ليخرج مواطنيه من بئر يف طبيعته احللم والصرب والرحم من 
هذا املثل يف مواساة بين البشر  الضالل باللطف واحللم واملواساة. فقد ضرب

عام. أُسر زيد بن حارثة يف حرب وبِيع كرقيق  ٣٥حني كان بالغا من العمر 
على يد ابن أخ السيدة خدجية رضي اهللا عنها الذي بدوره قدمه هديةً لعمته 

زيدا من خدجية وحرره. كان قلبه يتأمل بشدة واستمرار  ها، فطلبرضي اهللا عن
نظرا إىل كون بلده غارقا يف الظالم واجلهل، ويتمزق كبده كمدا بالنظر إىل 
سوء حال النساء ووأد البنات الربيئات. احلق أن الربكات اليت حظي ا العامل 

العرب فقط. هل من شخصه جيب على العامل كله أن يشكره عليها، دع عنك 
من مصيبة مل يتحملها هذا اإلنسان الصاحل من أجل بين البشر؟ وهل من معاناة 
مل يتجشمها يف هذا السبيل؟ إن تعليم التوحيد قوما غري مهذَّبني ومتوحشني 
مثل العرب ومنعهم عن السيئات اليت كانت جزءا ال يتجزأ من طبيعتهم مل يكن 

هلم عن هذا اإلنسان البار ولكن املنصفني وذوي سهال. فليقل املتعنتون ما حيلو 
اآلفاق الواسعة ال يستطيعون أن ينكروا منة السيد حممد متناسني اخلدمات 
اجلليلة اليت أداها من أجل البشرية. لقد رفع راية أفضليته اليت يستظل بظلها اآلن 

مليون شخص يف العامل وهم جاهزون للتضحية بأرواحهم من  ١٤٠أو  ١٣٠
من هذا العمل بإغرائه بطمع  ه. ذات مرة فكّرت قريش أن متنع السيد حممداأجل



  ينبوع المعرفة ٢٤٠

مل يهتم  دنيوي كبري، فجاءه مندوم أوال وطمعه يف أموال وثروة هائلة ولكنه
ا، فقال املندوب، نتخذك زعيما ومقتدى لنا، وحني مل يقبل ذلك أيضا، قال 

قرأ عليه يف اجلواب بعض املندوب بأننا جاهزون لنتخذك ملكًا لنا ولكنه 
  اآليات القرآنية اليت تبني وحدانية اهللا تعاىل فعاد مندوب قريش خائبا خاسرا. 

وملا مل تنجح قريش يف هذه احليلة بدأوا بإيذاء املسلمني وتعذيبهم مبا ال 
احلقيقي، أبو هلب، عدوا متعطشا  يطاق، فقد خذهلم األقارب كليا. صار عمه

ل زوج عمه احلقيقي أا كانت تنشر األشواك يف طرقه لدمائه. وقد بلغ احلا
جيلس لينـزع األشواك من قدميه ويزيلها  اليت كان مير ا فتجرح قدماه. فكان

من الطريق أيضا ليجنب املارة اآلخرين أذاها. وحني كان يقوم للوعظ 
وما والنصيحة ويقرأ القرآن الكرمي كان الناس يشغبون كيال يسمع أحد كالمه. 

مضطرا يرشقونه  كانوا يسمحون له بالوقوف يف أي مكان. وحني ينصرف
  باحلجارة حىت تدمى قدماه وساقاه. 

ذات مرة وجده بعض األعداء وحيدا وأمسكوا به ووضعوا القماش حول 
عنقه وبدأوا يفتلونه حىت كادت نفسه تزهق إذ جاء أبو بكر صدفة وخلّصه من 

أبا بكر ضربا مربحا حىت سقط على األرض  ظلمهم بصعوبة بالغة. مث ضربوا
  مغشيا عليه. 

يتحمل كيفما اتفق له كل ما كان يصب عليه من املظامل ولكن قلبه  فكان
كان ينخلع على مصائب أصحابه ويضطرب بشدة. كانت جبال املصائب 
تصب على املؤمنني املساكني. كان الكفار يذهبون م إىل الصحراء ويلقوم 

لى الرمال احلارقة بعد أن ينـزعوا عنهم مالبسهم، وكانوا يضعون احلجارة ع
على صدورهم فكانوا يضطربون يف هليب احلر حىت خترج ألسنتهم من وطأة 
الثقل على صدروهم، وقد زهقت أرواح العديد منهم نتيجة هذا التعذيب. 



 ٢٤١ ينبوع المعرفة

 كان من هؤالء املظلومني شخص امسه عمار الذي جيب أن نسميه "حضرة
عمار" ملا أبدى به من الصرب واجللَد على املظامل. كان الكفار يربطون يديه 
وقدميه ويلقونه على أرض ساخنة ذات حجارة ويأمرونه أن يشتم حممدا، 

  وعومل أبوه العجوز أيضا املعاملة نفسها.
إن زوجته املظلومة اليت كان امسها "مسية" مل تطق مشاهدة تلك املظامل 

ستغاثة، عندها نزع اللباس عن جسم تلك السيدة املؤمنة وتفوهت بكلمات اال
والربيئة اليت كان يظلم زوجها وابنها الشاب أمام عينيها، وأُوذيت بكل وقاحة 
إيذاء شديدا خيجل املرء من بيانه حىت لفظت تلك املؤمنة أنفاسها مضطربة 

مد" . (انظر "سوانح حياة السيد حم١اضطرابا شديدا نتيجة هذا التعذيب
  )٢٥الصفحة 

وقد صبت على هؤالء املؤمنني سلسلة مدروسة من التعذيب فواجهوا 
مصائب قاسية جدا. كان السيد حممد يرى هذه املظامل تصب على هؤالء 

                                                 

الظاملون الذين يتهمون املسلمني أم اختذوا نساء الكفار إماء يف احلروب جيب  حاشية: ١
ا يف هذه القصة الوجيزة اليت أوردها أحد املؤلفني املنصفني من الربامهو يف تأليفه أن يفكرو

من الكتاب، وقد  	٢٥". هذه القصة مذكورة يف الصفحة سوانح حياة السيد حممد"
نقلناها بصورة من املؤلف. وال يقتصر األمر على هذه القصة فقط بل كل من يقرأ تاريخ 

مئات القصص من هذا القبيل اليت تتحدث عن املظامل اإلسالم سيعلم جيدا أن هناك 
نفسها. إضافة إىل القسوة اليت مارسوها على الرجال مل يدخروا جهدا يف إهانة السيدات 
الطاهرات واإلساءة إليهن أيضا. وألن من صفات اهللا تعاىل "الغيور" أيضا لذا فقد صرب إىل 

من شيمة سيئي الطوية أم يسردون عاما مث أذاق الكفار اخلبثاء وبال خبثهم.  ١٣
واحد ويصوغون منها اعتراضا ولكنهم لو التزموا العدل لكان عليهم القصص من جانب 

  صبت على املسلمني. منه. مظاملأن يروا إىل 
  ، (الناشر)٣٥هذا سهو من الناسخ، والصحيح : صفحة:  	 



  ينبوع المعرفة ٢٤٢

املساكني وقلبه يتمزق إربا يف مواساة املظلومني ولكنه ما كان قادرا على أن 
  يفعل شيئا. 

حالة املسلمني املؤملة هذه أنكم سالكون يف فاقترح على املسلمني نظرا إىل 
سبيل اهللا فال تقلقوا هلذه املصائب وهاجِروا إىل احلبشة متوكلني على اهللا. 
فسافر بأمر منه الناس من بعض القبائل الذين كانوا خيافون على حيام، إىل 
احلبشة مع أهلهم وأوالدهم تاركني أوطام وبيوم، وهجر بعدهم كثريون 

أوطام. هذا النفي من الوطن الذي مساه املسلمون باهلجرة حدث يف  آخرون
  العام اخلامس من النبوة. 

ووصلوا إىل  ١عندما بلغ قريشا أن املسلمني هاجروا إىل احلبشة الحقوهم
النجاشي، ملك احلبشة، وقالوا عن بعضهم بأم عبيدنا اآلبقون وحيق لنا أن 

  نأسرهم. 
نفيني وسرد هلم ما قاله أعداؤهم. عندها تقدم طلب ملك احلبشة هؤالء امل

جعفر بن أيب طالب، شقيق علي، إىل امللك وقص عليه حكايته نيابة عن 
  اجلميع، وهي ما يتلخص يف:

                                                 

"سوانح حياة السيد فليكن معلوما أن هذه العبارات اليت أنقلها من كتاب  حاشية: ١
قد طُبع يف  -وهو داعية مذهب الربامهو  -" الذي نشره مؤلف عادل من الربامهوحممد

مطبعة "رفاه عام ستيم برس" بالهور فليطلبه كل من أراد ويقرأه. كل من كان بريئا من 
يف ذلك الزمن من احلروب  �العناد يستطيع أن يفهم من هذا الكتاب أن ما قام به النيب 

اذ األرقّاء واإلماء قد سبق إليه الكفار دائما. وعندما وصل ومستلزماا األخرى مثل اخت
شرهم وظلمهم منتهاههما بطَش ؤالء الظاملني اُهللا الذي ليس حليما فقط بل يغار أيضا 
لعباده اخلواص. أليس من وقاحة املعارضني بذيئي اللسان وخبثهم أم يذكرون بكلمات 

رون قط ما سبق إليه الكفار من الظلم والوقاحة قوية وشديدة إيذاء واجهه الكفار وال يذك
 .من مؤلف هذا الكتابوإيذائهم املؤمنني األبرياء كالسباع الضارية؟ أليس هذه خيانة؟ 



 ٢٤٣ ينبوع المعرفة

، كنا ساقطني يف هوة اجلهل والضالل وكنا نعبد األصنام ونأيت أيها امللك
بكالم فاحش ونأكل اجليفة ومل تكن فينا مسحة من الصفات اإلنسانية، فبعث 

رسوال إلينا. ونعرف جيدا  �اهللا تعاىل الذي رمحته حتيط بالعامل كله، حممدا 
هللا تعاىل بأنه شريف النسب وصادق القول وطاهر الباطن وأمني. لقد كشف ا

أن آمنوا باهللا وحده وال تشركوا أحدا  �عليه مشيئته فجاءنا حامال رسالته 
يف ذاته وال يف صفاته وال تعبدوا األصنام، واختذوا صدق املقال شعارا لكم وال 
ختونوا األمانات أبدا وواسوا أبناء جنسكم مجيعا، أدوا حقوق اجلريان واحترموا 

م، اختاروا عيش الطهارة والتقوى، اعبدوا اهللا، النساء وال تأكلوا مال اليتي
  وانسوا يف ذكره األكلَ والشرب أيضا، وتصدقوا يف سبيل اهللا ملساعدة الفقراء. 

، قد أُوذينا رد إمياننا هذا حىت اضطررنا إىل أن جر بالدنا إذ مل أيها امللك
 س الظلميبق فيه مالذٌ نلوذ به ونأمل من عدلك ورمحك أنك لن تسمح أن ميار

  علينا حنن املنكوبني. 
لقد خطب جعفر ذه املناسبة برقة القلب إىل درجة أن تأثر به النجاشي 

تعليم ذلك الرسول العريب فقال جلعفر: اقرأ  كثريا ومال قلبه ليسمع شيئا من
علي شيئا مما نزل على نبيكم. فقرأ جعفر بعض اآليات االبتدائية من سورة مرمي 

  . ١تتحدث عن والدة املسيح
                                                 

لقد قرأت يف رواية أن كفار قريش قالوا أيضا إلثارة حفيظة ملك احلبشة بأم يشتمون  ١
عندك. ولكن النجاشي الذي اشتم  ويسيئون إليه وال يعترفون مبرتبته املسلّم ا �عيسى 

شذى الصدق مل يتوجه إىل شكواهم. مما أستغرب له هو أن الشكاوى عينها اليت قدمها 
كفار قريش أمام النجاشي باسم املسيح ليأسر املسلمني تثار اليوم يف صورة تهم موجهة إيلَّ 

وقد بني اهللا تعاىل قد مات؟  �من معارضي من املسلمني. فما ذنيب إن قلت بأن عيسى 
ليلة املعراج يف  �موته يف القرآن الكرمي قبل وجودي مبئات السنني وقد رآه نبينا األكرم 

أيضا كانوا يعتقدون مبوته.  �األنبياء امليتني. واألغرب من ذلك أن مجيع أصحاب النيب 
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وبسماع اآليات جادت عينا ملك احلبشة طيب القلب بدموع سخية 
لّى على واحترق قلبه كمدا وقال عفويا بأن هذه أشعة النور نفسه الذي جت

 موسى. قال ذلك ورفض تسليم املسلمني املظلومني لألعداء، وظل يسأل جعفر
عبد اهللا الصاحل الذي  �مرارا ما اعتقادكم عن املسيح؟ قال جعفر: كان 

أرسله نبيا ورسوال إىل بين إسرائيل. بعد هذا اخلطاب والنقاش اعترف النجاشي 
مات الدولة لذهبت إىل بالد بالصدق واحلق وقال ما مفاده: لو مسحت يل مه

  هذا.  مللك العربالعرب بنفسي وصرت خادما 
 �بشدة متناهية بعد وفاة أيب طالب فقرر  �وهكذا بدأت قريش بإيذائه 

أن يهاجر من تلك املدينة إىل مدينة الطائف ليبلّغ أهلها الدعوةَ ويعظهم. فأخذ 
استشاط أهلها نتيجة  وتوجه إىل الطائف. فشاء القدر أن زيد بن حارثمعه 

وعظه غضبا ومل يسمحوا له بالقيام فيها ورشقوه باحلجارة وجعلوا صبياا 
يالحقونه حىت أخرجوه من املدينة. وجرحت باحلجارة قدماه وكعباه وساقاه، 

ميسح الدم عن ساقيه ويدعو ربه والدموع يف عينيه ويقول ما معناه:  �فكان 
حيليت وحزين ومصيبيت، فال أقدر على  يا ريب ملن أشكو سواك ضعفي وقلة

الصرب اآلن إال قليال. وال أجد حلل مشكليت سبيال. وقد أُهنت يف الناس مجيعا 
  وأُخزيت وأنت أرحم الرامحني فارمحين. 

من هناك غري ناجح. عندها عقدت قريش جلسة  �باختصار، عاد النيب 
غاضبني يف دار الندوة يف مكة اليت كانت مقام اجتماعهم فاجتمع فيها 
                                                                                                                     

أيضا  �برواية أحد الصلحاء إىل قرب عيسى  ٧٣٩وقد أشري يف تاريخ الطربي الصفحة 
الذي شوهد يف مكان ما، أي وجدت شاهدة على قرب مكتوب عليها: هذا قرب عيسى. وقد 

هذه القصة يف تأليفه. ولكن من  - وهو موثوق به جدا ومن أئمة احلديث - أورد ابن جرير
  من مؤلف هذا الكتاب.املؤسف أن املتعنتني مع ذلك ال يقبلون احلق. 
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قريش مكة وزعماء القبائل ااورة مجيعا، وضم االجتماع مجعا غفريا مل 
جيتمع يف مكة من قبل هلذا الغرض. فأدىل كل واحد منهم بدلوه. فمنهم 

نفى من من قال بأنه جيب أن ين حممد مؤبدا، وقال آخر: جيب أن يسج
البالد، حىت تقرر يف اية املطاف أنه ال بد من أن تنجى البالد من املصائب 
بقتله. واقترح أبو جهل أن يطعن عديد من الناس دفعة واحدة جمتمعني 
صدر حممد حىت ال يتهم بقتله شخص واحد. رحب اجلميع ذا االقتراح 

يش أمام بيت السيد حممد فور حلول الليل ليغتالوه عند واجتمعت قر
خروجه من الباب. ولكن أخربه بذلك أحد من خدامه املخلصني يف وقت 
مناسب فخرج من الوراء إىل بيت أيب بكر، ومن هناك هاجرا ليال والذا 

  بالغار. 
وهم فشلوا يف  ١علمت قريش يف الصباح الباكر أن السيد حممدا قد هرب

فجن جنوم غيظا وشرعوا يف البحث عنه يف كل مكان. وأعلنوا أن  إرادم،
                                                 

تعرض خلمسة مواقف حرجة جدا إذ كانت  � اجلدير بالذكر أن الرسولحاشية:  ١
رسوال صادقا من اهللا هللك  - � - جناته حبياته منها يبدو مستحيال، فلو مل يكن

بالتأكيد. األول: حني حاصر كفار قريش بيته حالفني أم سيقتلونه اليوم ال حمالة. 
خمتفيا فيه مع أيب  �الثاين: حني وصل الكفار بعدد كبري إىل مدخل الغار الذي كان 

وحيدا يف معركة أحد وحاصره  �. املوقف احلرج الثالث كان حني بقي 
بكر 
الكفار وهامجوه وانقضوا عليه بسيوف كثرية، ولكنها مل تصبه، وكانت هذه معجزة. 

يهوديةٌ السم يف اللحم، وكان السم زعافا وفتاكا ودست  �الرابع: حني دست له 
خلامس: وهذا احلادث كان أشد حرجا وذلك حني صمم ملك فارس كمية كبرية منه. ا

 �. والواضح أن جناته �العتقاله  	وأرسل رجال الشرطة �خسرو برويز على قتله 
من املوت يف كل هذه املواقف اخلطرة وانتصاره أخريا على مجيع األعداء يشكل برهانا 

عه. أما قول هذا الربامهو بأنه م �كان يف احلقيقة صادقا وكان اهللا  �ساطعا على أنه 
بإرادة القتل أخربه أحد من خدامه املخلصني فليس صحيحا بل  �عندما حاصروا بيته 
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الذي يأيت برأس السيد حممد له جائزة مئة بعري. فتجول العطاشى لدمه يف كل 
حدب وصوب. وذات مرة وصل العدو إىل باب الغار وقلق أبو بكر بشدة 

سيد لسماع أصوات أقدامهم وقال: حنن اثنان فقط وسنقتل حتما. ولكن ال
حممدا هدأ روعه وقال: لسنا اثنني بل ثالثةً والثالث الذي معنا أقوى من 

  .١وكان الثالث معهما يف احلقيقةاجلميع. 

مث قال احملاضر بأن القرآن منتحل من الكتاب املقدس. يتبني من ذلك مدى 
ما وصل إليه جتاسر هؤالء القوم ووقاحتهم. ال ينكر أحد يف العامل أن القرآن 
                                                                                                                     

قد أخربه بنفسه. ألن مذهب الربامهو مل يصل إىل معرفة ليدرك أن  �اهللا الذي أرسله 
 من املؤلف. لذا كتبوا على هذا النحو.  �أنبياء اهللا يتلقون وحيا منه 

من الغريب أنين أيضا تعرضت ملثل هذه املواقف اخلمس اليت  حاشية على احلاشية: 	
كان فيها اخلطر على شريف وحيايت كبريا. فأوال: حني رفع "الدكتور مارتن كالرك" 
قضية جنائية ضدي بتهمة حماولة قتله، وثانيا: حني رفعت الشرطةُ قضية جنائية ضدي يف 

يف حمافظة "غورداسبور"، وثالثا: القضية اجلنائية اليت  حمكمة "مستر دوئي" نائب احلاكمِ
رفعها ضدي "كرم دين" يف مدينة جِهلُم، ورابعا: القضية اجلنائية اليت رفعها ضدي 
"كرم دين" نفسه يف غورداسبور، وخامسا: حني فَتشت الشرطة بييت إثر قتلِ ليكهرام، 

خسروا وأخفقوا يف هذه القضايا  واستنـزف األعداء جهودهم ُألدانَ بالقتل، لكنهم
  . من املؤلفكلها. 

جيب التأمل جيدا إىل أي مدى كان الظاملون قد ازدادوا شرا وخبثا، وكيف كانوا  ١
من كتاب  ٥٧عطاشى لدم شخص بريء ال ذنب له. هذا احلادث مذكور يف الصفحة 

هذا الربامهو: "سوانح حياة السيد حممد"، وقد اقتبست هنا نصه. وليس هو الوحيد الذي 
بالتفصيل كثري من العلماء اإلجنليز الذين ما  كتب ذلك بل قد ذكر قبله هذه األحداث

 ١٣كانوا قساوسة وذكروا ما تأذى به املسلمون رجاال ونساء على أيدي الكفار إىل 
عاما، وذُبح الكثريون كالشياه واخلراف. ولكن من املؤسف أن أعداء اإلسالم املعاصرين 

 من مؤلف هذا الكتاب.الظاملني يريدون أن خيفوا هذه األحداث. 
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عاما متتالية ومل  ٢٣رمي ظل ينـزل بني ظهراين اليهود والنصارى إىل الك
كان أميا  �يعترض أحد أنه منقول من الكتاب املقدس. من الواضح أن النيب 

ال يعرف الكتابة وال القراءة، وكان علماء اليهود والنصارى أعداءه األلداء 
تب اليهود شيئا من ك �فكيف كان ممكنا واحلالة هذه، أن ينقل النيب 

وكَذَلك �والنصارى؟ فقد جاءت يف القرآن الكرمي آيات يف هذا الباب: 
 نمؤي نلَاِء مؤه نمو ونَ بِهنمؤي ابتالْك ماهنيآت ينفَالَّذ ابتالْك كا إِلَيلْنزأَن

نت تتلُو من قَبله من كتابٍ ولَا بِه وما يجحد بِآياتنا إِلَّا الْكَافرونَ * وما كُ
 ينورِ الَّذدي صف اتنيب اتآي ولْ هلُونَ * بطبالْم ابتإِذًا لَار ينِكمبِي طُّهخت

أي يا أيها الرسول، قد أنزلنا  �١أُوتوا الْعلْم وما يجحد بِآياتنا إِلَّا الظَّالمونَ
ضا كتابا كما أنزلنا إىل الرسل قبلك. والذين آتيناهم الكتاب قبلك إليك أي

يؤمن به العاقلون والسعداء منهم. كذلك يؤمن املتفكرون من مشركي مكة. 
وال يؤمن من بني كلتا الفرقتني أولئك الذين اختاروا ألنفسهم الكفر قصدا 

كنت  منهم. ويا أيها الرسول! ما كنت تتلو قبل القرآن من كتاب وما
تستطيع أن تكتب بيدك، ولو كان األمر كذلك لكان هلؤالء امللحدين جمال 
للشك، أما اآلن فإن تشكيكهم ليس إال تعنت حمض، أي ملا كان ثابتا متحققا 

كان أميا، ومل يثبت أحد أنه كان قادرا على الكتابة أو القراءة  �أن النيب 
بأنه من الثابت املتحقق أن  �فإن إثارة شبهات مثلها تنايف األمانة. مث قال 

القرآن ميثّل آيات اهللا البينات للذين أُعطوا علم معارفه وحقائقه، وال يعترض 
عليه إال الذين ال يتدبرون فيه وجيهلون مرتبته املعجزة. أما املتدبرون فيعرفون 
بإلقاء نظرة واحدة أن هذا الكالم يفوق قدرات البشر ألنه حيمل يف طياته 

                                                 
 ٥٠-٤٨العنكبوت:  ١
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. وإضافة إىل ذلك فقد جاء يف وقت الضرورة متاما حني كانت صفة إعجازية
الدنيا قد نسيت سبيل اهللا. وقد شفى املرضى الذين جاء من أجلهم. ومل 
تستطع التوراة وال اإلجنيل إصالحا قام به القرآن الكرمي ألن العاملني بتعليم 

لى التاريخ التوراة أي اليهود تورطوا يف الوثنية مرارا وتكرارا. فاملطلعون ع
شاهدون على ذلك. وتلك الكتب كانت ناقصة متاما من الناحية التعليمية 
والعملية أيضا وقد ضل العاملون ا بعد مدة وجيزة جدا. مل متض على 
اإلجنيل حىت ثالثون سنة حىت حلت عبادة إنسان ضعيف حمل عبادة اهللا تعاىل، 

صاحلة عد اإلميان بصلبه إهلا، وبدال من األعمال ال �أي قد اتخذ عيسى 
من هذه الكتب؟ بل  �وكونه ابن اهللا وسيلة لغفران الذنوب. فهل نقل النيب 

 �احلق أن تلك الكتب كانت قد صارت مثل شيء رديء إىل زمن النيب 
وأضيفت إليها كذبات كثرية، كما ورد يف عدة آيات قرآنية بأن تلك الكتب 

حقيقتها. وقد شهد على ذلك كثري من كبار حمرفة ومبدلة ومل تعد قائمة على 
الباحثني اإلجنليز املعاصرين أيضا. فكان الكتاب املقدس حمرفا ومبدال وساء 
سلوك مؤيديه يف ذلك الزمن إىل حد كبري حبسب قول القسيس "فندل" وغريه 
من الباحثني املسيحيني وملئت األرض ذنوبا ومعصية، ومل يعد حتت أدمي 

وى املعصية وعبادة املخلوق. وفسدت بالد اهلند أيضا. تكفي السماء عمل س
يف ذلك شهادة البانديت ديانند يف كتاب: "ستيارـ بركاش". وذكر القرآن 
الكرمي بنفسه ضرورة جميئه قائال بأن كل نوع من سوء السلوك وسوء االعتقاد 

  والفحشاَء كان قد أحاط بسكان األرض يف ذلك الزمن. 
ن بشيء من خشية اهللا، أمل يرد اهللا تعاىل مع اجتماع كل فيجب التأمل اآل

هذه احلاجات أن حييي العامل من جديد بكالمه املتجدد واحلي؟ أليس فيكم 
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اعلَموا �رجل رشيد ونبيل يتأمل يف دليل مفاده أن القرآن الكرمي يقول بنفسه: 
وا أيها الناس أن األرض كانت قد .. أي اعلم�١أَنَّ اَهللا يحيِي الْأَرض بعد موتها

ماتت وحيييها اهللا اآلن من جديد. فهذا كان نور القرآن الكرمي الذي مبجيئه عاد 
العامل إىل التوحيد وملئت اجلزيرة العربية كلها بالتوحيد وتالشت عبادة النار من 

  بالد الفرس أيضا. 
مثل اللئام  فيا أيها األعزاء، اتقوا اهللا قليال وال تبصقوا على الشمس

والصعاليك الذين ليس لديهم مسحة من احلياء والندم. لقد أصلح القرآن الكرمي 
التوراةَ واإلجنيل وسد نقصهما، فأىن له أن يكون منقوال منهما؟ معلوم أن 
التوراة تعلِّم أن السن بالسن والعني بالعني واألذن باألذن، أما اإلجنيل فيعلِّم أال 

وجزاُء �ولكن القرآن الكرمي عد كال التعليمني ناقصا وقال: تقاوموا الشر أبدا. 
أي أن عقوبة السيئة هي  �٢سيئَة سيئَةٌ مثْلُها فَمن عفَا وأَصلَح فَأَجره علَى اِهللا

مبثلها، ولكن إذا عفا أحد عن املخطئ يف حقه وكان يف ذلك إصالحه، أي إذا 
  أجره عند اهللا. نفع العفو فسينال العايف 

كذلك مل تعد لشرب اخلمر ولعب القمار حدود يف أتباع هذين الكتابني 
ألنه كان فيهما عيب أما مل حيرما هذه اخلبائث ومل مينعا منها الغارقني يف 
امللذات، لذلك كانت هاتان األمتان تشربان اخلمر كاملاء، وجتاوز القمار أيضا 

 حرم اخلمر، وهي أم اخلبائث، حرمة قاطعة. احلدود كلها. ولكن القرآن الكرمي
وهذا الفضل يعود إىل القرآن الكرمي وحده أنه حرم قطعا هذا الشيء اخلبيث 
الذي يستغيث عفويا بسبب خبثه اليوم أهل أوروبا كلهم أيضا وحرم القمار 

  أيضا حرمة قطعية. 
                                                 

 ١٨احلديد:  ١
 ٤١الشورى:  ٢
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ألَّـه  كذلك كان بيان التوراة واإلجنيل عن التوحيد ناقصا، وبالنتيجة
النصارى إنسانا ضعيفا. لو وجد يف التوراة واإلجنيل تعليم يوجد يف القرآن الكرمي 
ملا ضلّ النصارى على هذا النحو قط. إنين أستغرب أن الكتاب الكامل والطاهر 
الذي أثبت نقص التوراة واإلجنيل بكل جالء، وأخرب بكوما حمرفَني ومبدلَني 

شرك من ذلك البلد ونور العامل بنور جديد، يعده وقضى على سوء السلوك وال
  ؟ ١هؤالء الناس منقوال عن اإلجنيل والتوراة. ماذا عسانا أن نسمي هؤالء الناس

دعوا التوراة واإلجنيل جانبا، وخذوا مثال الفيدا الذي يعلن عنه أن تاريخ نشره 
يعود إىل عشرات ماليني السنني فماذا أجنز يف كل هذه املدة سوى أنه ظل يسرد 

                                                 
من حماسن القرآن الكرمي اإلعجازية الفصاحة والبالغة أيضا اليت تنفرد حاشية:  ١

ومتتاز متاما عن فصاحة اإلنسان وبالغته ألن جمال فصاحة اإلنسان وبالغته ضيق 
يف الكالمِ  جدا، فال يقدر املرء على أعلى درجات البالغة والفصاحة ما مل خيلط

) وميزة القرآن الكرمي ٢املبالغةَ أو الكذب أو أمورا غري ضرورية يف الكالم. (
اإلعجازية األخرى هي أن مجيع القصص اليت بينها هي يف احلقيقة نبوءات أشار إليها 

) وامليزة املعجزة الثالثة يف القرآن الكرمي هي أن تعليمه يضم ٣أيضا يف عدة أماكن. (
فة األسباب إليصال فطرة اإلنسان مبلغ الكمال. وتوجد فيه مجيع األدلة يف طياته كا

) وامليزة العظمى ٤واآليات الضرورية اليت حيتاج إليها اإلنسان لبلوغه مرتبة اليقني. (
األخرى فيه هي أنه يقرب املتبع الكامل إىل اهللا تعاىل إىل درجة ينال شرف مكاملة 

ت البينة وحيظى بتزكية النفس واالستقامة اإلميانية. اهللا تعاىل وتظهر على يده اآليا
وهذه النقطة اليت بينها القرآن الكرمي جلديرة بالتذكر جيدا أن فيض اآليات السماوية 
الذي ينـزل على املؤمن الكامل إمنا هو فعل اهللا وال ميكن ألحد أن حيسبه نتيجة 

والطهارة وقوة اإلميان  ميزة فيه. إن مزية املؤمن الكامل الشخصية هي التقوى
واالستقامةُ. مثال لو وقع ضوء الشمس على جدار فهو ليس من مزايا اجلدار، ألنه 
ميكن أن ينفصل عنه. بل مزية اجلدار هي أن يكون مؤسسا على حجر صلد وأن 
يكون قويا متينا ال يهتز قط مهما غزته السيول وهبت العواصف والزوابع 

 ر الغزيرة. منه.والطوفانات وهطلت األمطا
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عظمة النار واهلواء واملاء والقمر والشمس وجعل أهل اهلند كلهم عبدة العناصر 
يدا أساس عبادة النار والشمس ور والشمس. فليخربين أحد: إن مل يكن الف

"الغانج" وغريها يف اهلند فأي كتاب غريه نشر هذه النجاسة فيها؟ كل عاقل 
سيعترف حتما بقراءته الصفحة األوىل بل السطر األول من "رِج فيدا" أن هذه 
النجاسة كلها قد انتشرت بسبب الفيدا فقط. مل يقل الفيدا وال يف مكان واحد 

ذه األشياء. فإذا كانت كل هذه أمساء اإلله على سبيل االفتراض، أال تعبدوا ه
فلماذا غض الفيدا طرفه عن هذا التصريح؟ وملاذا أهلك الناس دومنا سبب؟ إن 

ال تسجدوا �القرآن الكرمي هو الذي هاجم تعليم الفيدا وأعلن بصوت عال: 
ي خوا ِهللا الَّذدجاسرِ ولْقَمال لسِ وملشلنومن ناحية أخرى شرح �١لَقَه .

القرآن الكرمي للمسيحيني مرارا أن املسيح ابن مرمي رسول اهللا فال تتخذوه إلـها 
دون مربر. كذلك منع اوس من شركهم وعبادة النار ودعا اجلميع إىل عبادة 

إىل رمحة ربه ما مل ينـزه اجلزيرة  �اهللا األحد وأجنز مهمته. ومل ينتقل النيب 
لعربية كلها من الشرك وعبادة األوثان بكل أنواعها، مث جنّى البالد األخرى من ا

عبادة املخلوق بواسطة خلفائه، ومل يتسن هذا النجاح ألحد غريه. وإا ملنة 
القرآن الكرمي وحده على اهلند أيضا، إذ إن القرآن الكرمي قد خلق يف هذا البلد 

ت حالته كجيفة منتنة، عشرات املاليني من الذي كان مليئا بعبادة املخلوق وكان
  املوحدين، ومع ذلك ينكر هؤالء القوم منته؛ فإا خاصية فطرم. 

إن القرآن الكرمي كتاب جاء يف وقت الضرورة بعينها، وأزال كل ظلمة 
وأصلح كل فساد ودحض بيانات التوراة واإلجنيل اخلاطئة واحملرفة، وإضافة إىل 

قلية على توحيد البارئ تعاىل. فليخربنا هؤالء القوم اآلن، املعجزات أقام أدلة ع
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يف أي شيء قلّد القرآن الكرمي التوراة واإلجنيل؟ هل تعليم القرآن الكرمي هو 
تعليم التوراة نفسه؟ هل ورد يف القرآن الكرمي حكم أنه جيب أن تكسروا السن 

مي حكم أنّ لكم أن بالسن حتما، وتقلعوا العني بالعني؟ هل ورد يف القرآن الكر
  تشربوا اخلمر، أو أن تأخذوا الربا ممن ليسوا من قومكم؟ 

ابن اهللا كما يعتقد املسيحيون؟ أو يفيت  �هل يعد القرآن الكرمي عيسى 
بشرب اخلمر أو يعلّم أال جتاوا الشر؟ فأي خبث ووقاحة أن يعد القرآن الكرمي 

رآن الكرمي نسخة التوراة واإلجنيل منقوال عن التوراة واإلجنيل؟ إذا كان الق
فلماذا حدثت اختالفات إىل هذا احلد بني اإلسالم وتلك الفرق؟ ففي هذا 
احلال كان جيب أن يكون اإلسالم يهوديةً بعينها أو مسيحيةً بعينها (ما دام 
نسختهما). ولو كان احلال على هذا املنوال وكان القرآن الكرمي نسخة من 

فلماذا رأى اليهود والنصارى القرآن الكرمي بنظرة املغايرة إىل التوراة واإلجنيل 
هذا احلد؟ وملاذا حاربوه حىت جرت من الدماء األار؟ صحيح أن بعض األمور 
واألوامر تشكل قامسا مشتركا بني مجيع أديان العامل. فهل لنا أن نقول بناء على 

دين أال تكذبوا وال  ذلك االشتراك أن بعضها نسخة عن بعضه؟ فمثال يعلّم كل
تشهدوا شهادة كاذبة وال تسرقوا وال تقتلوا بغري حق، وواسوا الناس. فإذا كان 
جائزا أن يتهم كتاب بالسرقة بسبب هذا التوارد فأنى للفيدا أن جيتنب هذه 
التهمة؟ ال يزال اوس يتهمون إىل اليوم أن الفيدا أُلِّف بسرقة مضامني كتبهم 

"بياس" إىل إيران وتتلمذه على يد هؤالء الصلحاء أيضا دليل  املقدسة. ووصول
على ذلك وال ميكن إنكاره. وألنه ال يوجد يف الفيدا نور يف حد ذاته وال قوة 
معجزة وإمنا توجد فيه أشياء ميكن نقلها من كتب أخرى لذا إن براءته من هذه 

ة النار يف الفيدا التهمة جد صعبة، ال سيما لكل شخص أن يقول بأن تعليم عباد
مأخوذ من عبدة النار من أتباع زرادشت يف إيران، وكذلك كثري من تعاليم 
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. أما القرآن الكرمي فهو معجزة ١"رج فيدا" تبدو مسروقة من تعليم "زند"
عظيمة حبد ذاته، وال يضم يف طياته الفصاحة والبالغة املعجزة فقط بل هو 

. والرباهني القوية اليت ا يثبت وجود زاخر بالنبوءات واملعجزات األخرى أيضا
. واملعارف واحلقائق عن عامل املعاد اليت ٢اهللا ال توجد يف التوراة وال يف اإلجنيل

  بينها القرآن الكرمي ال توجد يف التوراة وال يف اإلجنيل وال يف أي كتاب آخر. 
والقصص املذكورة يف القرآن الكرمي ليست قصصا حبتة بل هي نبوءات 

لت بأسلوب القصص، غري أن القصص البحتة يف التوراة حتما، ولكن سج
ولإلسالم. وقد حتققت  �القرآن الكرمي عد كل قصة نبوءةً للرسول األكرم 
  النبوءات الكامنة يف هذه القصص أيضا بكل جالء. 

باختصار، القرآن الكرمي حبر املعارف واحلقائق وحبر النبوءات. وال ميكن أن 
يوقن أحد باهللا تعاىل بوجه كامل إال بواسطة القرآن الكرمي ألن هذه امليزة 
توجد يف القرآن الكرمي وحده وباتباعه الكامل تزول مجيع احلُجب احلائلة بني 

ة فقط، ولكن القرآن الكرمي يري اهللا وعبده. أتباع كل دين يذكرون اهللا كقص
وجه ذلك احملبوب احلقيقي ويدخل نور اليقني يف قلب اإلنسان. واإلله املستور 

  عن العامل كله ال يرى إال بواسطة القرآن الكرمي فقط. 
مث اعترض احملاضر على القرآن الكرمي أنه قد ورد فيه أن اهللا جالس على 
كرسي على العرش. لقد رددت بالتفصيل على هذا االعتراض اللغو من قبل مبا 

بين يف القرآن احلكيم صفاته بطريقني ليتيح لعباده  �اهللا يتلخص يف أن 
                                                 

 هو كتاب الديانية الزرادشتية. (املترجم) ١
من تأثريات القرآن الكرمي املعجزة أن الذين يتبعونه اتباعا كامال ينالون درجة  حاشية: ٢

القبول عند اهللا. جييب اهللا تعاىل أدعيتهم ويطلعهم بكالمه اللذيذ واملليء شوكةً، وينصرهم 
 خاص، ويطلعهم على غيبه اخلاص على سبيل التأييد. منه.على األعداء بوجه 
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تشابه ا صفاته صفات الضعفاء إدراك معرفته الكاملة. األول: بينها بصورة 
املخلوق على سبيل االستعارة، فإنه كرمي ورحيم وحمسن، ويغضب وحيب 
أيضا، وله أيد وعيون وساقان وأذنان، وأن سلسلة املخلوق ظلّت جارية معه 
منذ القدم، ولكن ال حيظى شيء بقدم ذايت مقابله غري أن القدم النوعي حاصل 

ق" ألنه كما أن من صفاته اخلَلق كذلك إن وذلك ال يستلزم صفة اهللا "اخلل
جتلي الوحدة والتجرد يف زمن من األزمان أيضا من صفاته. ال جيوز أن تتعطّل 

  أية صفة من صفاته تعطّال دائما غري أن التعطل املؤقت جائز. 
فلما خلق اهللا اإلنسانَ وكشف عليه صفاته التشبيهية اليت يشاركه فيها 

ككونه خالقا، ألن اإلنسان أيضا خالق بعض األشياء  اإلنسان يف بادئ الرأي،
أي مخترعها يف نطاق سعته، كذلك ميكن القول إن اإلنسان كرمي ألنه يتصف 
بصفة الكرم إىل حده احملدود، وكذلك ميكن أن نصفه بالرحيم، ألن فيه صفة 
الرحم أيضا إىل حده احملدود، كما توجد فيه قوة الغضب، كما أن اإلنسان 

د بالسمع والبصر وغريمها. وملا كان من املمكن أن تثري هذه الصفات مزو
يف هذه الصفات  �التشبيهية شبهةً يف نفوس البعض بأن اإلنسان يشبه اَهللا 

وأن اهللا تعاىل يشبه اإلنسانَ، لذلك ذكر اهللا يف القرآن الكرمي، إىل جانب هذه 
لصفات اليت يثبت منها أن اهللا الصفات التشبيهية، صفاته التنـزيهيةَ أيضا، أي ا

تعاىل ال يشارك اإلنسانَ بشيء يف ذاته وال يف صفاته، كما أن اإلنسان ال 
يشاركه فيها شيئًا، أي ليس خلْقه تعاىل كخلق اإلنسان، وليست رمحته كرمحة 
اإلنسان، وال غضبه كغضب اإلنسان، وال حبه تعاىل كحب اإلنسان، وال هو 

  اإلنسان.حباجة إىل مكان كمثل 
وهذا الذكر أي نزاهة اهللا عن صفات اإلنسان متاما قد ورد صراحةً يف عدة 

لَيس كَمثْله شيٌء وهو السميع �آيات من القرآن الكرمي، كقوله تعاىل: 
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ريصأي ال شيء يشارك اهللا من حيث ذاته وصفاته... وقال يف آية �الْب ،
هو الْحي الْقَيوم لَا تأْخذُه سنةٌ وال نوم لَه ما في اُهللا ال إِلَه إِال �أخرى: 

 يهِمدأَي نيا بم لَمعي إِلَّا بِإِذْنِه هدنع فَعشي يذَا الَّذ نضِ مي اَألرا فمو اتاومالس
إِال بِم هلْمع نٍء مييطُونَ بِشحال يو ملْفَها خمو اتاومالس هيسكُر عساَء وا ش

يمظالْع يلالْع وها ومفْظُهح هئُودال يو ضاَألرأي أن الوجود احلقيقي �و .
والبقاء احلقيقي والصفات احلقيقية كلّها هللا وحده، ال شريك له فيها. هو احلي 

القائم بذاته، ومنه تستمد بذاته، ومنه تستقي سائر الكائنات احلية حياتها. هو 
سائر املوجودات بقاءها. وكما ال جيوز عليه املوت، كذلك ال يطرأ عليه أدىن 
تعطُّلٍ يف احلواس من قبيل النوم أو النعاس، بينما سائر املخلوقات خاضعة 
لسلطان املوت كما هي عرضة للنوم والنعاس. كلّ ما ترونه يف األرض أو 

د وباق بقدرته تعاىل. من ذا الذي يشفع عنده دون السماء إمنا هو هللا، وموجو
إذنه... علمه حميط باحلاضر والغائب، وال حييط بعلمه أحد إال بقدر ما شاء. 
إن سلطانه وعلمه حميطان باألرض والسماء كلها. هو الذي حيمل كل شيء 
 وال حيمله شيء... وهو أمسى وأَجلُّ من أن يعزى إليه ضعف وعجز وقلة حيلة.  

إِنَّ ربكُم اُهللا الَّذي خلَق السماوات واَألرض � يقول تعاىل يف آية أخرى: مث
... أي خلق السماوات واألرض وما �١في ستة أَيامٍ ثُم استوى علَى الْعرشِ

فيهما وجتلى بالصفات التشبيهية، مث إلثبات الصفات التنـزيهية توجه إىل مقام 
لتجرد الذي هو وراء الوراء وأبعد عن املخلوق، وهو املقام األعلى التنـزه وا

الذي يسمى بالعرش. وتفصيل ذلك أن املخلوقات كلها كانت يف حيز العدم 
من قبل وكان اهللا تعاىل يتجلّى بتجلياته يف مقام وراء الوراء الذي هو العرش، 

                                                 
 ٥٥اَألعراف:  ١
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ته وظله هو املوجود أي املقام الذي هو أعلى وأمسى من كل عالَم وكانت جتليا
. مث خلق السماوات واألرض وما �فقط، ومل يكن شيء موجودا سوى ذاته 

بينهما، وحني ظهر اخللق للعيان أخفى نفسه وأحب أن يعرف بواسطة 
املخلوقات. ولكن اجلدير بالذكر أن صفات اهللا تعاىل ال تتعطل بوجه دائم 

ذايت غري أن ق دمدما نوعيا لألشياء ضروري. مطلقا وليس لشيء سوى اهللا ق
غري أن التعطل املؤقت ضروري.  �وال يطرأ تعطُّل دائم على صفة من صفاته 

وألن صفة اإلجياد واإلفناء صفتان متضاربتان، لذا عندما تأيت مرحلة صفة 
  اإلفناء الكاملةُ تتعطل صفة اإلجياد إىل ميعاد معني. 

 �صفة وحدانية اهللا فخالصة الكالم أن يف أول األمر كانت فترة ظهور 
وحدها، وليس لنا أن حندد كم مرة جتلّت هذه الفترة بل تلك الفترة أزلية وغري 
متناهية. على كل حال إن فترة صفة الوحدانية سابقة يف التجلّي على سائر 

ه تعاىل كان يف الصفات األخرى من حيث الزمن، وعلى هذا األساس يقال إن
أول األمر وحده ومل يكن معه شيء، مث خلق األرض والسماء وما فيهما، وبناء 
على هذه العالقة أظهر أمساءه احلسىن؛ مثل الكرمي والرحيم والغفور وقابل التوب، 
لكن الذي يصر على املعاصي وال يرتدع عنها فال يتركه من دون عذاب. ومن 

ب التوابني، وال يثور غضبه إال على الذين ال يكفّون أمسائه اليت جتلى ا أنه حي
عن الظلم والشر واملعصية. وقد ذكر صفاته هذه يف كتابه أنه يرى ويسمع وحيب 
ويغضب، وقد ذكر يده وقدمه وعينه وأذنه أيضا، ولكن إىل جانب ذلك قال 
أيضا بأن رؤيته ليست كرؤية اإلنسان ومسعه ليس كسمع اإلنسان وحبه ليس 

البشر وغضبه أيضا ليس كغضب اإلنسان وأيديه وأقدامه وعينه وأذنه كحب 
ليست كجوارح اخللق بل هو عدمي النظري يف كل شيء. وقد بين مرارا أن صفاته 
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هذه كلها تليق بذاته، وليست كمثل صفات اإلنسان؛ فليست عينه وغريها من 
نسان. فنرى األعضاء جسمانية، وال تشبه صفة من صفاته أية صفة من صفات اإل

مثال أن اإلنسان عندما يغضب يعاين هو نفسه أوال من ثورة الغضب فال يلبث 
أن يغيب سروره فورا يف حالة الثورة والغضب، وتنشأ يف قلبه حرقة نوعا ما، 
ويعلو عقلَه مادة سوداوية، ويطرأ عليه نوع تغيرٍ، لكن اهللا تعاىل بريء من كل 

ه يرفع عن الشرير املتعنت ظلَّ تأييده، ويعامله هذه التغيرات. إن غضبه يعين أن
طبق نواميس قدمية لقدرته معاملةَ إنسان غاضب، فيسمى عمله هذا غضبا على 

ليس كحب اإلنسان؛ ألن اإلنسان يعاين  �وجه االستعارة وااز. كذلك حبه 
ن بريء م �عند شدة احلب أيضا، وتتأمل نفسه بفراق حبيبه وهجرانه، لكن اهللا 

هذه اآلالم. كذلك قربه ليس كقرب اإلنسان، ألن مقاربة اإلنسان غريه تقتضي 
مغادرته مقامه األول، ولكن اهللا تعاىل بعيد مع قربه وقريب مع بعده. باختصار، 
كل صفة من صفاته تعاىل مغايرة لصفات اإلنسان، وال مشاركة بينهما إال 

 تعاىل يف القرآن احلكيم: باللفظ فقط وليس أكثر من ذلك، لذلك يقول اهللا
  . أي ليس له مثيل يف ذاته وال يف صفاته.�١ليس كمثله شيء�

اُهللا الَّذي خلَق السماوات �فليكن واضحا اآلن للقراء العادلني أن اآلية: 
تشري إىل األمر نفسه، أي خلق  �٢واَألرض في ستة أَيامٍ ثُم استوى علَى الْعرشِ

 ٣اهللا تعاىل كل شيء يف ستة أيام مث توجه إىل مقامه الذي هو وراء الوراء
                                                 

 ١٢الشورى:  ١
 ٥٥اَألعراف:  ٢
لقد كتبنا مرارا أن معىن هذه اآلية هو أن اهللا جلَّى صفاته التشبيهية مث توجه إىل حاشية:  ٣

على من مقام كونه عدمي املثال والنظري، ويسمى "العرش" يف مصطلح الشريعة، وهو مقام أ
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واستوى على العرش. لقد كتبت من قبل أيضا أن املراد من العرش يف القرآن 
هو املقام األعلى من املرتبة التشبيهية وأعلى من كل عالَـم واخلفي متاما ومقام 

نـزه، فهو ليس مقاما مصنوعا من احلجارة أو اللَبِن أو من شيء التقدس والت
آخر جيلس اهللا عليه. فلذا يعد العرش غري خملوق. فكما يقول اهللا تعاىل بأنه 
يتجلى على قلب املؤمن أحيانا، كذلك يقول بأنه يتجلى على العرش ويقول 

ما حيمله. بكل جالء بأنه حيمل كل شيء ومل يقل يف أي مكان بأن شيئا 
والعرش الذي هو مقام أعلى من كل عالَـم إمنا هو مظهر صفات اهللا 
التنـزيهية. لقد كتبت مرارا أن هللا صفتني منذ األزل والقدم، صفة تشبيهية 
وصفة تنـزيهية. وملا كان بيان كلتا الصفتني، أي التشبيهية والتنـزيهية، يف 

الكرمي إىل نفسه اليد والعني يف القرآن  �كالم اهللا ضروريا لذا نسب اهللا 
واحلب والغضب وغريها من الصفات لبيان صفاته التشبيهية. وحني نشأ 

ثُم استوى علَى �وقال يف آية آخرى:  �لَيس كَمثْله�احتمال التشبيه قال مرة: 
رِ اُهللا الَّذي رفَع السماوات بِغي�، كما وردت يف سورة الرعد آية: �الْعرشِ

، أي أن ربكم اهللا هو الذي رفع �عمد ترونها ثُم استوى علَى الْعرشِ
السماوات بغري أعمدة كما ترون مث استقر على العرش. هناك إشكال يف املعىن 
الظاهري هلذه اآلية وهو: أمل يكن اهللا تعاىل مستقرا على عرش من قبل؟ وجوابه 

بل هو حالة كونه تعاىل وراء الوراء، وهي صفته أن العرش ليس شيئًا ماديّا، 
. إذًا، لقد خلق اهللا تعاىل األرض والسماء وخلق كل شيء، وأودع الشمس �

والقمر والنجوم نورا من نوره، وخلق اإلنسان على صورته على سبيل 
                                                                                                                     

مجيع العاملني ويفوق التصور واخليال. العرش ليس شيئا خملوقا بل هو اسم مقام وراء 
 الوراء، وال يشاركه فيه خملوق قط. منه.
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، وهكذا فكأنه تعاىل قد جعل �االستعارة ونفخ فيه من أخالقه الكرمية 
 �ا دام اهللا منـزها عن كل تشابه ومتاثُلٍ، لذا ذكر أشباها له، ولكن م

تنـزهه بذكر استوائه على العرش. باختصار، إنه ليس عني املخلوق مع أنه 
خلق كل شيء، بل هو منفصل عن اجلميع يف مقام هو وراء الوراء. ووردت يف 

ستواء أو االستقرار واملراد من اال �الرحمن علَى الْعرشِ استوى�سورة طه آية: 
هو: مع أنه خلق اإلنسان ووهبه قربه إىل حد كبري ولكن كل هذه التجليات 
خاصة بالزمان، مبعىن أن كافة جتلياته التشبيهية تتجلى يف وقت معني ومل تتجلّ 
من قبل. ولكن مقام استواء اهللا األزيلَّ هو العرش الذي هو مقام التنـزيه ألن 

لد نتيجة الصلة مع األشياء الفانية ال ميكن أن يدعى مقر مقام التشبيه الذي يتو
اهللا تعاىل، والسبب يف ذلك أنه يف طور الزوال وحييط به الزوال يف كل حني 

  وآن. بل إن مقر اهللا منـزه عن الفناء والزوال، وذلك املقام هو العرش. 
ض آيات يف هذا املقام يطرح املعارضون اعتراضا آخر وهو أنه يتبني من بع

القرآن أن مثانية مالئكة سيحملون عرش اهللا يوم القيامة، ويبدو منه كإشارة 
النص أن أربعة مالئكة حيملونه يف الدنيا. واالعتراض يف هذا املقام هو أن اهللا 
تعاىل منـزه وأمسى من أن حيمل عرشه أحد. فقد مسعتم جوابه قبل قليل بأن 

أو يكون قابال للحمل، بل العرش مقام العرش ليس شيئا ماديا حىت يحمل 
التنـزه والتقدس لذا يعد غري خملوق. وإال كيف ميكن أن يبقى شيء متجسد 
خارج نطاق خالقية اهللا؟ وكل ما قيل عن العرش مبين على االستعارات. فمن 

  هنا يستطيع كل عاقل أن يفهم أن هذا االعتراض ليس إال محق حبت. 
واآلن أبني للمستمعني الكرام حقيقة محل املالئكة العرش، وهي أن اهللا تعاىل 

أي املقام الذي تغطي فيه صفة تنـزهه صفاته األخرى كلها  - يف تنـزهه
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وراء الوراء وخافيا كليا، أعين يف املقام الذي يسمى العرش يف  �وجتعله 
ال يسع العقل أن يصبح أمسى من عقول الناس، ف - مصطلح القرآن الكرمي

يدركه. عندها مسيت باملالئكة صفاته األربع اليت جتلّت يف الدنيا وتظهر وجوده 
) الربوبية اليت بواسطتها يكمل اُهللا اإلنسانَ روحانيا ١وهي: ( ١اخلفي �

وجسديا. فقد ظهرت الروح واجلسد للعيان مبقتضى الربوبية. كذلك إن نزول 
) إن رمحانية اهللا اليت ٢ة أيضا نتاج مقتضى الربوبية. (كالم اهللا وآياته اخلارق

ظهرت للعيان، أي ما هيأ اهللا تعاىل لإلنسان من النعم اليت ال تعد وال تحصى 
) الصفة الثالثة ٣دون جزاء األعمال، فهذه الصفة أيضا تظهر وجوده اخلفي. (

ةً على كسبها هي رحيمية اهللا، ومعناها أنه يعطي الذين يكسبون احلسنات قدر
مبقتضى صفته الرمحانية أوال، مث يوفقهم لكسب األعمال الصاحلة مبقتضى صفة 
الرحيمية وبذلك حيميهم من اآلفات. هذه الصفة أيضا تكشف عن وجوده 

) الصفة الرابعة هي: "مالك يوم الدين". هذه الصفة أيضا تظهر ٤اخلفي. (
قب الطاحلني. هذه هي وجوده اخلفي أي يعطي الصاحلني أجرا حسنا ويعا

الصفات األربع اليت حتمل عرشه، أي بواسطتها يعلَم وجوده اخلفي يف هذه 
الدنيا. وإن هذه املعرفة ستتضاعف يف عالَـم اآلخرة فكأنه سيكون املالئكة 

  مثانية بدال من أربعة. 
                                                 

لقد خلق اهللا تعاىل األجرام السماوية واألرضية كلها مث أخفى وجوده يف مقام  حاشية: ١
وراء الوراء الذي امسه العرش، وهو مقام خفي إىل درجة لو مل تظهر عندها صفات اهللا 

. وتلك �األربع املذكورة يف اآليات األوىل من سورة الفاحتة ملا عرف وجوده 
والرحيمية ومالكية يوم اجلزاء. فهذه الصفات األربع الصفات هي: الربوبية والرمحانية 

مسيت على سبيل االستعارة يف كالم اهللا بأربعة مالئكة حيملون عرشه، أي أم يظهرون 
 اهللا من املقام الذي فيه اُهللا وهو وراء الوراء، وإال مل تكن هناك وسيلة ملعرفة اهللا. منه.
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مث اعترض احملاضر أن أسلوب خلق العامل مذكور يف القرآن بصورة خاطئة. 
ذا كان املعترض يقصد من هذا االعتراض أنه قد ورد يف القرآن الكرمي فأقول: إ

أن كل شيء خلق بأمر اهللا، ولكن ربط وجود شيء ما بأمر اهللا خيالف قوانني 
علم الطبيعة، فإن هذا االعتراض سخيف ولغو ألن الذي يؤمن باهللا تعاىل 

 بد له من االعتقاد ويعتقد أن كل شيء جاء إىل حيز الوجود مبشيئته يعلم أنه ال
أيضا أنه ال ميكن أن يأيت أي شيء إىل حيز الوجود دون أمر اهللا تعاىل. وإذا 
كان ال يؤمن باهللا تعاىل ألقامت عليه احلجةَ أدلةٌ قوية وبديهية. وإن قلتم بأن 
االعتراض هو أنه يثبت من القرآن الكرمي أن اهللا تعاىل خلق كل شيء يف ملح 

ألنه ثابت من القرآن الكرمي أنه خلق يف ستة أيام. ولكن البصر، فهذا كذب 
ليس املراد من ستة أيام هي األيام املعروفة لدى اإلنسان. بل املراد من كل يوم 
حبسب تصريح القرآن هو آالف السنني. وإن قلتم بأنه ال يثبت من القرآن 

ا فهذا الكرمي أن اهللا خلق األجرام السماوية أو األرضية من مادة كذا وكذ
تدخل بال مربر يف قدرات اهللا. اعلموا أنه ليس بوسع اإلنسان قط أن يطّلع على 

تفوق العقل والفهم والقياس.  �أفعال اهللا الدقيقة كلها بل احلق أن أفعاله 
وعلى اإلنسان أال يعتز بعلمه احملدود بأنه قد اطّلع إىل حد ما على سلسلة العلل 

يف هذا اال حمدود جدا، ومثله كمثل جزء  واملعلوالت، ألن علم اإلنسان
من قطرة واحدة من قطرات ماء البحر. واحلق أنه  ١واحد من عشرة ماليني

                                                 

أنه جيب أن تقاس إرادات اهللا وقدراته اخلفية على ما  إنه ملن الغباوة القصوى الظن حاشية: ١
ظهر للعيان من قانون الطبيعة فقط ألنه ال بد من وجود احلد األدىن من املساواة من أجل 
القياس، ولكن ما دام علم اإلنسان عن قدرات اهللا ليس حىت بقدر نسبة البلل على رأس 

أن يكون هذا القدر القليل من علم اإلنسان  اإلبرة مقارنة مع ماء البحر العظيم؛ فكيف ميكن
معيارا لتلك القدرات اخلفية الالائية؟ إذا كانت قدرات اهللا تعاىل تقتصر على ما أحاط به 
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كما ال حدود لذات اهللا كذلك ال حدود ألعماله أيضا، والوصول إىل كنه كل 
عمل من أعماله يفوق قدرة البشر، غري أننا نستطيع القول نظرا إىل صفات اهللا 

أنه ما دامت صفات اهللا تعاىل ال تتعطل لذا يوجد يف خلق اهللا قدم األزلية ب
نوعي أي أن نوعا من أنواع املخلوق ظل موجودا منذ القدم. ولكن القدم 
الذايت باطل. ومع أن صفة اهللا اإلفناء واإلهالك أيضا ظلتا تعمالن عملهما منذ 

بذلوا قصارى جهودهم األزل ومل تتعطال قط، ومع أن الفالسفة قليلي العلم 
ليحيطوا خبلق األجرام واألجسام السماوية واألرضية بقوانني علومهم أي 
يخضعوها للعلوم الطبيعية ويسنوا لكل خلق قوانني، ولكن احلق أم خابوا 
وخسروا يف ذلك، وكل ما مجعوه من رصيد حبوثهم الطبيعية هو ناقص وغري 

على أفكارهم قط، بل ظلت أفكارهم  مكتمل متاما. وهلذا السبب مل يثبتوا
املخترعة تتغري. وال ندري كم من تغيرات ستحدث يف املستقبل. وملا كان مدار 
تلك البحوث على العقل والقياس فقط وال جيدون دعما من اهللا لذا ال 
يستطيعون أن خيرجوا من الظلمة. واحلق أنه ال يستطيع أحد أن يعرف اهللا ما مل 

لغا يعلم به أن ما ال يعد وال يحصى من أعمال اهللا تعاىل تفوق تبلغ معرفته مب
وتسمو قدرة اإلنسان وعقله وفهمه. وقبل هذه الدرجة من املعرفة يكون 
اإلنسان ملحدا حمضا ال يؤمن بوجود اهللا أصال، أو إذا كان يؤمن فال يؤمن إال 

يكشف عن نفسه باإلله الذي هو نتاج أدلة اخترعها من عنده وال يؤمن بالذي 
                                                                                                                     

علم اإلنسان وليست أكثر من ذلك ففي هذه احلالة سيعد اهللا تعاىل حمدودا ولن تكون 
نسان بقدرات اهللا تعين إحاطته باهللا. قدراته أيضا أكثر مما يعلمه اإلنسان. ولكن إحاطة اإل

إن اهللا الذي خلق اإلنسان من األرض كاجلزر والفجل، مث نسخ قانونه هذا، مث إذا نسخ يف 
زمن من األزمان قانونه السائد يف العصر الراهن أيضا فهل ألحد أن مينعه؟ وبأي دليل ميكننا 

 مل يعد قادرا اآلن؟ منه. القول بأنه كان قادرا على تبديل القانون من قبل ولكن 
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بتجليه، والذي ال ميكن لعقل اإلنسان أن حييط بأسرار قدرته لكثرا. فمنذ أن 
أعطاين اهللا علما أن قدرات اهللا عجيبة وعميقة ووراء الوراء وال تدرك، أرى 

  الذين يدعون فالسفة كافرين أشد الكفر وأحسبهم ملحدين يف اخلفاء. 
قدرات اهللا العجيبة اليت ال ميكن  لقد الحظت شخصيا أنين رأيت عديدا من

أن نطلق عليها امسا إال اخللق من العدم، وقد ذكرت بعض األمثلة لتلك اآليات 
مبناسبات خمتلفة. والذي مل ير هذا التجلي لقدرة اهللا كأنه مل ير شيئا. ال نؤمن 
بإله قدراته حمدودة بقدر عقولنا وقياسنا وال يوجد بعد ذلك شيء، بل نؤمن 

الذي قدراته غري حمدودة ال شاطئ هلا وهي ال ائية مثل ذاته متاما. كذلك  باهللا
من أسرار قدرته أنه خيلق من العدم كما توجد أمام أعيننا آالف األمثلة على 
ذلك. فهناك بعض األشجار اليت كلما نضجت مثارها فكأا حتولت إىل 

ائرة كبرية، منها حشرات ذات أجنحة، ومنها ما يتخلّق يف أوراقها كائنات ط
نبات العشر وله (أي للخلق من العدم) آالف النظائر ال واحد أو اثنان فقط. 
فماذا نستطيع القول يف هذا املقام إال أنه اخللق من العدم. وهذا سر القدرة اليت 
ال نستطيع أن ندرك كنهها. وهل من الضروري أن يطلع اإلنسان الضعيف 

راته كلها؟ بل من املفروغ منه أنه لو استطاع على أسرار اهللا كافة وحييط بقد
العلم، أي العلم الطبيعي، أن حييط جبميع أعمال اهللا تعاىل العميقة، فهو ليس إهلا 
أصال. مهما اطَّلع اإلنسان على حكمه الدقيقة ال يساوي ذلك العلم اإلنساين 

ل بأن مقدار البلل على إبرة إذا غُمست يف البحر. وال غباوة أكرب من القو
السبيل مفتوح أمامنا لالطالع على قدراته الدقيقة كلها. لقد مضت على الدنيا 
آالف القرون ومع ذلك مل يطلع اإلنسان على حكَمه تعاىل ولو بقدر بلل رأس 
شعرة يف املطر النازل على املستوى العاملي. إذًا، إن اعتزاز اإلنسان حبكمته 

 فارغ ومحق. مع أن اإلنسان يسعى منذ آالف وفطنته يف هذا املقام ليس إال تباه
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السنني الكتشاف قدرات اهللا بكل ما يف وسعه بواسطة علومه الطبيعية 
والرياضيات ومع ذلك ظلت معلوماته ناقصة حىت اآلن إىل درجة أنه ينبغي 
اعتباره فاشال وخائبا متاما. هناك مئات األسرار اليت تنكشف على أهل الكشف 

ملة اهللا، وآالف الصاحلني يشهدون على ذلك. ولكن واحلائزين على مكا
الفالسفة ما زالوا ينكروا ألم يعدون الدماغ مدار إدارك املعقوالت والتدبر 
والتفكر ولكن أهل الكشوف علموا نتيجة رؤيتهم الصحيحة وجتارم 

 ٣٥الروحانية أن مصدر العقل اإلنساين ومعرفته هو القلب، كما أالحظ منذ 
أن كالم اهللا الذي هو كنـز املعارف الروحانية والعلوم الغيبية ينـزل عاما 

على القلب. ويف بعض األحيان يتبني أنّ القلب مصدر العلوم نتيجة صوت 
ينـزل عليه بقوة وشدة كما يدىل الدلو بقوة يف بئر ممتلئ ماًء. عندها يتدفق 

كما تتفتح  - مث يتفتحماء القلب ويصعد إىل األعلى بصورة نورٍ غري متفتح 
عند اقترابه من الدماغ، ومنه يتولد كالم هو كالم اهللا. فيتبني من هذه  -الزهرة

التجارب الصحيحة أنه ال عالقة للدماغ بالعلوم واملعارف، غري أنه لو كان 
ومل تصبه آفة الستفاض من علوم القلب الكامنة. وألن الدماغ  ١الدماغ سليما

ه كأداة تستطيع أن جتلب املاء من البئر. والقلب هو منبت األعصاب لذا فإن
ذلك البئر الذي هو منبع العلوم اخلفية كلها. هذا هو السر الذي علمه أهل 

  احلق بالكشوف الصحيحة، وأنا صاحب جتربة يف ذلك.  
 ظَنكذلك هناك خطأ آخر يف العلوم اجلديدة أي يف البحوث الطبيعية إذ ي

ديدان اليت تتولد يف األشياء املادية تأيت من اهلواء أي أن على وجه القطعية أن ال
                                                 

: ألن الدماغ منبت األعصاب، لذا فإن الشعور بعلوم القلب وظيفته. ولكن لو حاشية ١
أصابت الدماغ آفة الحتجبت تلك العلوم، كما إذا كان الدلو أو حبله ناقصا فلن خيرج 

 املاء من البئر. منه.
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ديدان اهلواء تدخل تلك األشياء، ولكن هذه القاعدة نقضت يف عدة مرات. 
فمثال اجلرثومة اليت تتولّد يف اخلصية من النطفة فإا ال تتكون من اهلواء حبسب 

ة ذات األجنحة اعتراف العلماء وال دخل فيها للهواء. كذلك الكائنات الصغري
اليت تتكون يف مثرة التني الربي وال تؤدي إىل فساد الثمرة بل جتعلها حلوة وقابلة 
لألكل، ال عالقة هلا أيضا باهلواء. فألن مثرة التني الربي غري الناضجة تكون 
كنطفة هلا بقدرة اهللا ال تالحظ فيها دودة ما دامت غري ناضجة فينضجها الناس 

ا نضجت رويدا رويدا تكونت يف الثمرة اليانعة كائنات ويأكلوا. مث كلم
صغرية ذات أجنحة خضراء والمعة إىل حد ما، ويأكل الناس تلك الثمرة مع 

  تلك الكائنات.
من املعلوم أن خلق الكائنات احلية من الثمرة فقط قانون فريد سائد يف 

كالديدان اليت الطبيعة جيب أن يسمى اخللق من العدم ألن تلك الكائنات ليست 
توجد يف شيء عفن وتكون سامة. لذلك عندما تتولد الديدان من هذا النوع 
يف الطبيخ أو احلليب أو اللحم وغريها تصبح تلك األشياء عفنة جدا وتفوح 
منها رائحة كريهة جدا ويتكون فيها نوع من السم وأكلُها يضر بالصحة. 

ني الربي مضرة بالصحة بل تكون ولكن هذه الديدان املذكورة ال جتعل مثرة الت
تلك الثمرة صاحلة لألكل بعد تكون الديدان فيها. كذلك نستطيع أن نقدم هنا 
أمثلة أخرى كثرية تثبت أن هناك أنواعا عديدة من الديدان اليت ال عالقة هلا مع 
اهلواء قط. يستطيع كل عاقل أن يدرك أن من اهلواء اخلبيث تتولّد أشياء خبيثة 

يبة وليست مفيدة للصحة وليست صاحلة لألكل. فاالعتقاد أن كافة وليست ط
الديدان اليت تتولد هي ديدان اهلواء فقط ليس صحيحا. بل ميكن أن يطرح هنا 
سؤال آخر أيضا أن اهلواء خالٍ من اجلراثيم يف احلقيقة. والدليل على ذلك أنكم 

يكون اهلواء إذا تسلقتم جبال شاهقا ذا سطح مكشوف وخالٍ من كل عائق 
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هنالك نقيا من اجلراثيم. أو قولوا إن شئتم إن اجلراثيم فيه تكون قليلة جدا. هلذا 
السبب يفيد اهلواء على مثل هذه اجلبال املصابني مبرض السل إذ يكون اهلواء يف 
الطبقات العليا خاليا من اجلراثيم متاما. وال يسع أحدا إنكار أن اهلواء األقرب 

حني ال ينال نصيبا كافيا من حر الشمس أو ال يتأثر من برد إىل سطح األرض 
الثلوج القارسِ يكون مليئا باجلراثيم ألنه ال يبقى على بساطته. فتبني من ذلك 
أنه ال توجد جرثومة يف اهلواء يف احلقيقة بل عندما ختتلط معه النجاسة والرطوبة 

شياء لذا فإن اهلواء الفاسد املؤقتة تتولّد فيه الديدان. وألن اهلواء حميط بكل األ
عندما يؤثر يف األشياء األخرى تتولد الديدان فيها أيضا. واألغرب من ذلك أنه 
لو وضعت مخسون برتقالة مثال أو فواكه أخرى يف مكان واحد إىل مدة معينة 
لفسدت بعض الثمار دون أن يفسد بعضها اآلخر إىل مدة طويلة مع أا تكون 

فسه. وأضف إىل ذلك أنه كلما كان اهلواء نظيفا قلَّ تولّد حتت تأثري اهلواء ن
الديدان. فتبني من ذلك أن الديدان نوعان: أوالها اليت ال تتولد بتأثري اهلواء 
الفاسد بل تتولد مبحض قدرة اهللا وحكمته يف ورقة خضراء أو مثرة خضراء مثل 

شر وهي تساوي حشرة ذات أجنحة تتولد يف التني الربي أو حشرة يف نبات الع
اجلرادة حجما، وكذلك الكائنات يف النطفة أو الديدان اليت توجد حتت طبقات 
األرض العميقة. والنوع الثاين من الديدان اليت تتولد باهلواء الفاسد. وهذا اهلواء 
عندما يؤثر يف غذاء ميكن أن تتولد فيه آالف الديدان بتأثري ذلك اهلواء. فمن 

  ون كل دودة تتولد إىل هواء فاسد.خطأ العلماء أم ينسب
ومما جيدر بالنقاش أيضا أنه من أين تأيت الديدان اليت تتولد يف الطبيخ وأشياء 
أخرى من هذا القبيل؟ احلق أن اهلواء الفاسد الذي نشأت فيه الديدان عندما 
يؤثر يف طعام أو غريه تتولد فيه الديدان نتيجة تأثريه. لو كان األمر مقتصرا فقط 

ى أن الديدان املوجودة يف اهلواء تدخل الطعام ملا سلم طعام من الديدان قط، عل
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ولنشأت آالف الديدان يف كل طعام فورا بعد أن جهزناه ووضعناه أمامنا، ألن 
الديدان موجودة يف اهلواء سلفا والطعام أيضا مكشوف وال يوجد سبب 

نا بواسطة املنظار أين الديدان للتأخري. وإذا قلتم بأا تكون دقيقة يف البداية فأرو
يف الطعام الطازج؟ باختصار، إنه خطأ كبري وقع فيه العلماء؛ إم حياولون أن 

  .  ١يكشفوا عقدة أسرار اهللا ولكنهم يفشلون وختيب آماهلم
لقد أثار احملاضر على القرآن اعتراضا آخر أنه ترك أمر الطالق يف يد الرجل. 
لعله يقصد من ذلك أنه إذا كان الرجل واملرأة متساويني عقال فإن إعطاء الرجل 
وحده خيار الطالق مدعاة لالعتراض دون شك. فجواب هذا االعتراض هو أن 

ت التجارب القدمية يف العامل الرجل واملرأة ليسا متساويني درجةً قط. لقد أثبت
أن الرجل يفوق املرأة من حيث قواه اجلسدية والعلمية، والنادر يف حكم 
املعدوم. فلما كانت درجة الرجل أعلى من املرأة من حيث قواه الظاهرية 
والباطنية فاألقرب إىل العدل أن يكون عنان اخليار يف يد الرجل يف حال 

                                                 

يعد كل كائن حي سواء كان دودة جيدر بالتذكر أن الفيدا حبسب مبدأ اآلريني حاشية:  ١
أو غريها، إنسانا حيا؛ أي قد أعطى تعليما أا روح اإلنسان اليت عادت بصورة والدة 
أخرى حبسب مبدأ التناسخ. ولكن أسلوب عودا الذي بينه الفيدا سخيف ويعارض 

ن من العقل ويثبت منه أن مؤلفي الفيدا كانوا حمرومني متاما من العلم والعقل. وكا
مسؤولية الفيدا أن يبني أسلوب عودة الروح إىل اجلسم بعد خروجها منه مرة، وكيف 
ترتبط مع نطفة اإلنسان. أما الفكرة أا تسقط على اخلضروات والكأل مثل الندى فال 
فكرة أكثر منها سخفا ومحقا ألن النطفة ال تتكون باخلضروات والكأل فقط بل هناك مئة 

كما بينت من قبل. انظروا مثال إىل الطبيخ وحده وهو طعام معظم  طريقة أخرى لتكوينها
اآلريني، فإنه يطبخ ويلين على النار ولك الديدان اليت فيه، ولكن إذا صار بائتا تكونت 
فيه آالف الديدان. فهل ميكن التصور أن تلك الديدان أيضا تدخل الطعام من الندى، 

 وهي أناس كلها؟ منه.
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له هو ملاذا أثار هذا االعتراض شخص من انفصاهلما. ولكن مما يستغرب 
اآلريني، ألن درجة الرجل حبسب مبدأ اآلريني تفوق درجة املرأة حىت إن النجاة 
مستحيلة دون والدة االبن. وبناء على ذلك تسود امرأةٌ من اآلريني وجهها مع 
شخص آخر على الرغم من وجود زوجها حىت تنجب ابنا كيفما اتفق هلا. 

ضح أنه لو كانت درجة املرأة والرجل متساوية عندهم ملا كانت حاجة فمن الوا
هلذه الذلة والفضيحة. ولكن يعلم اجلميع أنه إذا كان لدى أحد من اآلريني 
أربعون بنتا أو مئة بنت على سبيل االفتراض مع ذلك يرغب يف احلصول على 

سب دينه. فثبت األوالد الذكور بغية جناته، فمئة بنت ال تساوي ابنا واحدا حب
من ذلك أن األفضلية اليت حيظى ا االبن يف الديانة اآلرية تظهر يف أنه ليس من 
نصيب البنت أن حتوز على واحد باملئة من األمهية والتقدير مقارنة مع األوالد 
الذكور. وإال كان واضحا أنه لو عدت البنت واالبن على درجة واحدة يف 

اليت - صول على االبن وقاحة أن يطلب من الزوجةالدين ملا أجيزت من أجل احل
أن تضاجع رجاال آخرين؟ وملا أثري  - يستعد الغيورون ليقتلوا أو يقتلوا دوا

الطمع إىل هذا احلد للحصول على االبن، وملاذا أُجيز أن تكره املرأة املسكينة 
  على املضاجعة ولو برجال العامل كله حىت يولد االبن. 

، فقد ورد فيه بصراحة تامة ١لك، اقرأوا كتاب: "منو شاستر"إضافة إىل ذ
أنه إذا عادت املرأةُ زوجها أو حاولت دس السم له أو كان هناك سبب آخر 
فللرجل خيار الطالق. يتبع احملترمون من اهلندوس أسلوبا على صعيد الواقع أم 

فضلت  إذا وجدوا زوجتهم ترتكب الفواحش وتسيء التصرف طلّقوها. ولقد
فطرة اإلنسان يف العامل كله أن يطلّق الرجالُ النساَء عند الضرورة. وعلى 

                                                 
 ون اهلندوس الديين، ملؤلفه: "منو" (املترجم)كتاب قان ١
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الرجال أداُء حق إضايف للمرأة وهو أنه يتكفّل كافة أسباب الراحة يف حياا 
وعلَى الْمولُود لَه رِزقُهن �كما يقول اهللا تعاىل يف القرآن الكرمي: 

نهتوسكا أن الرجل مسؤول عن تربية املرأة واإلحسان إليها . يتبني من هن�١و
وتوفري الراحة هلا. وهو مبنـزلة السيد ورب النعمة هلا. كذلك قد أُعطي الرجل 
قوى فطرية أعلى من املرأة بكثري. هلذا السبب ظل الرجل حيكم املرأة منذ خلق 

ما أُودع  الدنيا. واإلنعام الذي أُكرم به الرجل من حيث كمال قواه الفطرية
قوى املرأة. وورد يف القرآن الكرمي أنه لو أعطى الرجلُ امرأته جبال من الذهب 
إحسانا ولطفا فال يأخذه عند الطالق. فيتبني من ذلك مدى التقدير الذي 
حتظى به املرأة يف اإلسالم. فقد جعل الرجل كخادم للمرأة. وعلى أية حال، 

. أي جيب أن �٢وعاشروهن بِالْمعروف�فقد أُمر الرجالُ يف القرآن الكرمي: 
تعاملوا زوجاتكم معاملة حسنة حىت يدرك كل عاقل أنكم تعاملون باللطف 

  واإلحسان. 
وزد إىل ذلك أن اإلسالم مل يترك هذا اخليار يف يد الرجل فقط بأنه إذا رأى 

أن تطلب  فسادا أو عدم التوافق فليطلّق زوجته. بل أعطى املرأة أيضا خيارا
الطالق بواسطة القاضي. وعندما حتصل املرأة على الطالق بواسطة القاضي 
يسمى اخللع يف مصطلح اإلسالم. فإذا وجدت الزوج ظاملا أو كان يضرا بغري 
حق أو يعاملها معاملة سيئة ال تطاق أو كان هناك عدم توافق بينهما لسبب 

هر للعيان سبب آخر ال تستسيغ آخر أو كان الرجل عنينا أو غير دينه أو ظ
املرأةُ البقاَء يف بيته بناء عليه؛ فلها أو ميكن ألحد أولياء أمرها أن يشكوه عند 
القاضي. وسيكون من واجب القاضي أن يأمر بالفصل بينهما ويفسخ النكاح 

                                                 
 ٢٣٤البقرة:  ١
 ٢٠النساء: ٢
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إذا وجد شكوى املرأة يف حملها. ولكن يف هذه احلال ال بد من استدعاء الرجل 
  كمة ليبني ملاذا ال تفصل عنه زوجته؟ أيضا إىل احمل

انظروا اآلن، كم هو مبين على العدل هذا األمر إنه كما مل حيب اإلسالم أن 
 -أي بغري إذن أبيها أو أخيها أو أحد من أقارا - تنكح املرأةُ بغري إذن وليها

كذلك مل حيب أن تنفصل عن زوجها من تلقاء نفسها مثل الرجل، بل قد أخذ 
واحلذر بعني االعتبار عند االنفصال أكثر من النكاح إذ فرض الرجوع احليطة 

إىل القاضي كيال تضر املرأة نفسها نتيجة نقصان عقلها. ولكن أين هذا العدل 
يف الفيدا؟ إنين أستغرب حلالة هذا املعترض وأتساءل كم هو يعادي احلق! وهذا 

 يعترض هذا الشخص حيدو يب أن أميط اللثام عن حقيقة الفيدا مضطرا. لو مل
اعتراضا سخيفا ولغوا إىل هذه الدرجة ملا كانت يب حاجة إىل أن أذكر الفيدا 
أصال. إن حالتهم لغريبة حقا أم ليسوا مطلعني على مثالب فيدام مث يبصقون 

  على القمر. األسف كل األسف!! 
ول يف مث قال احملاضر بأن القرآن الكرمي جيهل ماهية الشمس والقمر. ماذا أق

 ال. لقد عدن بني تعليم القرآن والفيدا يف هذا ااجلواب إال أنه جيب أن يقار
القرآن الكرمي الشمس والقمر خلْق اهللا ولكن الفيدا يعدمها إلـهنيِ ويأمر 
بعبادما ويقول كأما يعلمان الغيب مثل اهللا وقادران، وكل من يعبدمها حيققا 

ذلك فليقرأ العبارات الواردة يف "رِج فيدا" بإمعان. له مراداته. ومن ارتاب يف 
من املؤسف حقا أن الذين يعد فيداهم الشمس والقمر إهلنيِ كان عليهم أن 
يستحيوا من مثل هذا الكالم وخيجلوا من مهامجة كتاب ال يعد الشمس والقمر 

تتعلق مبلكة  إهلنيِ بل يعدمها خلق اهللا. لقد وردت يف القرآن الكرمي قصة عجيبة
دعاها سليمان  -لعلها كانت تتبع الفيدا - امسها "بلقيس" كانت تعبد الشمس

وأعد يئها صرحا أرضيته من الزجاج، واملاء جيري حتته. عندما قصدت بلقيس 
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الدخول على سليمان حسبت الزجاج ماًء وكشفت عن ساقيها. فقال سليمان: 
اُء حتته. ففهمت تلك السيدة الفطينة ال تنخدعي! إنه ليس ماء بل هو زجاج وامل

أنه أظهر عليها خطأ دينها ذا األسلوب، وكشف هلا أن مثل الشمس والقمر 
واألجرام املضيئة األخرى مبنـزلة الزجاج وهناك قوة خافية تعمل من ورائها، 
واهللا تعاىل هو تلك القوة، كما يقول اهللا تعاىل يف القرآن الكرمي يف هذا 

. فقد شبه اهللا تعاىل الدنيا بالصرح املمرد �١صرح ممرد من قَوارِير�املوضوع: 
من القوارير. األغبياء يعبدون القوارير أما العاقلون فيعبدون تلك القوة الكامنة. 
ولكن الفيدا مل يشر إىل ذلك الصرح املمرد من القوارير أدىن إشارة بل حسب 

  وجهل القوة الكامنة. القوارير الظاهرية إلـها 
والشمسِ وضحاها * �مث يقول اهللا تعاىل يف آية أخرى يف القرآن الكرمي: 

... أي أقسم بالقمر الذي يتبع الشمس، مبعىن أن القمر ليس �٢والْقَمرِ إِذَا تلَاها
شيئا دون االتباع ونوره مستفاض من نور الشمس. ويف ذلك إشارة إىل أنه 

نسان ميلك من املواهب لن ينال نورا ما مل يطع اهللا طاعة كاملة. مهما كان اإل
ولكن من املؤسف حقا أن الفيدا ال يعرف أن القمر يستمد الضوء من الشمس، 

  ولذلك عد الشمس والقمر إهلني على حد سواء. 
ومها من األجرام  -واألغرب من ذلك أن املعترض وصل إىل الشمس والقمر

نون العناد، ولكن الفيدا أخطأ يف فهم حىت األشياء األرضية نتيجة ج - السماوية
ومل يستطع أيضا أن يشرح بطريقة سليمة كيفية الروح اليت ا حتيا الكائنات 
احلية والناس. ينطبق على هذا املعترض بيت فارسي معناه: "هل أجنزت كل 

  شيء يف األرض حىت شرعت يف القفز إىل السماء؟"
                                                 

 ٤٥النمل:  ١
 ٣-٢الشمس:  ٢
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هل تصح فلسفة الفيدا القائلة بأن األرواح مع كل قواها وقدراا أزلية وغري 
خملوقة؟ وهي اليت تعود إىل الدنيا مرة بعد أخرى؟ هل يصح عند العقل السليم 
أن الروح تصعد إىل السماء بعد وفاة اإلنسان مث تسقط على اخلضروات والكأل 

تبت من قبل أيضا أن هذا يستلزم ليال، ويأكلها الرجل فتدخل مع نطفته؟ لقد ك
أن تسقط الروح متجزئة إىل جزأين فيسقط جزء منها على اخلضروات والكأل 
اليت يأكلها الرجل ويسقط جزء آخر على اخلضروات والكأل اليت تأكلها املرأة 
 ألن الوليد ال ينال أخالقا روحانية من الرجل فقط بل من املرأة أيضا. أضف

روات ال تؤكل نيئة بل تطبخ على النار جيدا. فمن الواضح إىل ذلك أن اخلض
يف هذه احلالة أن ما يسقط على اخلضروات والكأل بصورة الندى حيترق بتأثري 

  النار، وإن كانت دودة فال بد أن متوت. 
وإضافة إىل ذلك هناك أمم تأكل اللحم فقط وال تأكل إال السمك أو حلم 

وح اليت تسقط من السماء كالندى تسقط على املاعز أو الضأن مثال، فهل الر
جلد املاعز أو الشاة؟ فإذا كانت هذه هي فلسفة الفيدا الذي يتعثر يف كل 

  خطوة كان االعتزاز به فعال غبيا شديد الغباء. 
من املؤسف حقا أن هؤالء القوم ال يكادون يفقهون أنه إذا كانت الروح 

دال أا تنشأ فيها كمثل دودة تسقط على اخلضروات والكأل، ولو افترضنا ج
ولكن الدودة لك عند الطبخ، مث إذا أُبقي ذلك الطبيخ لبضعة أيام أنتن وتعفن 
وتكونت فيه الديدان؛ فمن أي ندى تأيت هذه الديدان؟ وهل بسبب أكل هذا 
الطبيخ الذي فيه آالف الديدان يتولد هذا القدر من األوالد عند آكليه؟ يا 

هللا تعاىل خيلق يف هذه الدنيا مئات احلبات من حبة واحدة ومع لألسف!!! إن ا
ذلك يقول الفيدا بأن اخللق من العدم مستحيل. أيها األغبياء، إن مل يكن هذا 

  هو اخللق من العدم فافعلوا أنتم أيضا ذلك. 
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مث قال احملاضر بأنه قد ورد يف القرآن الكرمي أن النساء كاحلرث وهي وسيلة 
ة فقط. انظروا إىل أي مدى يتمادى ويتجاسر يف االفتراء هذا إلشباع الغلم

اهلندوسي خبيث الطوية، وكيف ينحت الكلمات من عنده وينسبها إىل القرآن 
الكرمي؟ فماذا عسانا أن نقول مقابل مفترٍ مثله إال: لعنة اهللا على الكاذبني؟ لقد 

اؤكُم حرثٌ لَكُم نِس�جاءت يف القرآن الكرمي ذا اخلصوص آية واحدة وهي: 
مئْتى شأَن ثَكُمروا حأي أن نساءكم كمثل حرث لكم إلجناب �١فَأْت .

األوالد... ولكن عليكم أن تؤدوا حق احلرث، أي جيب أال تباشروهن بصورة 
متنع إجناب األوالد. كان بعض الناس يف صدر اإلسالم يعزلون عند اجلماع 

ى النساء حرثا، أي أرضا تنبت فيها الغالل بكل فمنعهم اهللا تعاىل من ذلك ومس
أنواعها. فقد بين يف هذه اآلية بأنه ملا كانت املرأة يف احلقيقة مثل احلرث 
وتنجب األوالد كما تنبت الغالل من احلرث فال جيوز أن يمنع ذلك احلرث من 

هدد إجناب األوالد. أما إذا كانت املرأة مريضة وكان من املؤكد أن احلمل سي
حياا، أو إذا كان هناك مانع آخر مبين على صحة النية فهذه احلاالت 

  استثنائية، وإال فإن منع اإلجناب ال جيوز عند الشرع مطلقا.
فلما مسى اهللا تعاىل املرأة حرثا فلكل عاقل أن يفهم أنه مساها كذلك ألنه 

كاح ليولَد عباد عدها سببا إلجناب األوالد، وجعل األوالد أيضا بني أهداف الن
اهللا ليذكروه. وجعل اهللا تعاىل اهلدف الثاين من ذلك أن جيتنب الزوجان سوَء 
النظر وسوء العمل بسبب بعضهما. وعد اهلدف الثالث أن يتولد األنس املتبادل 
 بينهما وجيتنبا أمل العزلة. كل هذه اآليات موجودة يف القرآن الكرمي ولكن إالم

  نسهب يف املوضوع؟ 
                                                 

 ٢٢٤البقرة:  ١
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  قال احملاضر: ملاذا خلق اهللا الشيطان، وملاذا مل يعاقبه؟  مث
فجوابه أن اجلميع مضطرون إىل االعتراف بأن لكل إنسان جاذبني، األول 
جاذب اخلري الذي جيذب إىل احلسنة، والثاين جاذب الشر الذي جيذب إىل 
 السيئة. ومن املشهود واحملسوس أنه كثريا ما تتطرق إىل قلب اإلنسان أفكار
سيئة فيميل إليها وكأن أحدا جيذبه إليها، وتارة تتطرق إىل قلبه أفكار حسنة 
فيميل إىل احلسنة وكأن أحدا جيذبه إليها. ويف كثري من األحيان يقترف اإلنسان 
سيئة مث مييل إىل احلسنة ويندم كثريا على ما صدر منه من سيئة. وكذلك حيدث 

دم ويقول يف قلبه بأن فعله ذلك كان يف أحيانا أن املرء يشتم أحدا ويضربه مث ين
غري حمله متاما فيحسن إليه نوعا ما أو يعتذر منه. فكلتا هاتني القوتني موجودتان 
يف اإلنسان. ومست الشريعة اإلسالميةُ قوة احلسنة "لـمة الـملَك" ومست قوة 

موجودتان الشر "لـمة الشيطان". الفالسفة يعتقدون فقط بأن هاتني القوتني 
يف اإلنسان حتما ولكن اهللا الذي يظهر األسرار اخلافية وينبئُ باألمور العميقة 
واخلافية قد عد كلتا القوتني خملوقا. الذي يلقي احلسنة يف القلب مساه مالكا 

العقالء  ١وروح القدس، والذي يلقي السيئة مساه الشيطان وإبليس. ولقد أقر
اإللقاء ليست واهية أو الغية. ال شك أن اإللقاء  القدامى والفالسفة أن مسألة

يف قلب اإلنسان نوعان: إلقاء السيئة وإلقاء احلسنة. واملعلوم أنه ال ميكن أن 
                                                 

: هاتان القوتان موجودتان يف كل إنسان سواء أمسيتمومها قوتني أو روح القدس حاشية ١
خلقهما  والشيطان، ولكن ال يسعكم إنكار هاتني احلالتني على أية حال. والسبب وراء

هو ليستحق اإلنسان نيل األجر على أعماله الصاحلة، ولو أنه خلق بفطرة كان مضطرا 
بسببها إىل كسب األعمال الصاحلة على أية حال، وكان نافرا من اقتراف األعمال السيئة 
من حيث طبيعته، ملا نال ثوابا مثقال ذرة على األعمال الصاحلة ألا كانت يف هذه احلالة 

يعته. ولكن ملا كانت فطرته بني اجلذبني ويطيع جذب احلسنة فينال ثوابا على خاصة طب
 عمله هذا. منه.
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يكون كال اإللقاءين جزءا من خلق اإلنسان ألما متعارضان وال خيار 
لإلنسان فيهما فثبت أن كال هذين اإللقاءين يأيت من اخلارج وعليهما يتوقف 
اكتمال اإلنسان. والغريب يف األمر أن كتب اهلندوس أيضا تعترف بكال 
الوجودين أي املالك والشيطان كما يعترف ما علماء الزرادشتية أيضا. بل 
كل الكتب اليت جاءت يف الدنيا من اهللا تعاىل تقر بكال هذين الوجودين. 

غباوة. ويكفي القول يف واالعتراض يف هذه احلالة ليس إال عنادا حمضا وجهلًا و
اجلواب بأن الذي ال يتورع عن السيئة والوقاحة يصبح هو نفسه شيطانا كما 

  قال اهللا تعاىل يف أحد املواضع أن الناس أيضا يتحولون إىل شياطني. 
أما السؤال ملاذا ال يعاقبهم اهللا فجوابه أن هناك يوما موعودا ملعاقبة الشياطني 
حبسب القرآن جيب انتظاره. وقد سبق أن عاقب اهللا تعاىل كثريا من الشياطني 

  وسيعاقب كثريين آخرين.  
مل تكن طاهرة ونزيهة، ومل  �مث أثار احملاضر اعتراضا آخر أن حياة النيب 

من التحايل واملكر واخلديعة وكان مياال إىل األطماع يكن يشعر بالعار 
  احليوانية. 

قبل أن نرد على هذا البهتان ال أرى بدا من القول: لعنة اهللا على الكاذبني. 
يبدو أن هذا الشخص سبق قليال ليكهرام أيضا يف بذاءة اللسان إذ قد آذى 

ص. احلق أا شخ ٤٠٠أفرادا حمترمني من مجاعتنا الذين كان عددهم يقارب 
وقاحة اآلريني مجيعا الذين أعلنوا مكرا وخديعة أن املقاالت ستكون مهذَّبة 

من  �مث خالفوا عهدهم وكالوا على لسان هذا الشخص لنبينا األكرم 
السباب والشتائم ما ترتعد هلوله األوصال وتقشعر لتصوره اجللود. لقد حضر 

ء اآلريني املنافقني وحتملوا املسلمون البسطاء اجللسة منخدعني مبكر هؤال
نفقات السفر بآالف الروبيات ودفع كل واحد منهم ربع روبية لآلريني 
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رسوم دخولٍ إىل مقام اجللسة وعادوا بعد مساع شتائم بذيئة، ولو كان 
مكام قوم مهجيون لسالت أار من الدماء. أي مسبة عساها تكون أقذر من 

ة، ومسوه مكارا خادعا ومياال إىل الشهوات غري طاهر �أن عدوا حياة النيب 
  النفسانية، والعياذ باهللا؟!

إن جواب االعتراض املذكور آنفا هو أن الطهارة أو النجاسة أمر يتعلق 
بالباطن، وال يسعنا أن نقول عن أحد إنه طاهر إال بشهادة اهللا، ألنه ال يعلم أحد 

ه مييز بني اخلبيث والطيب. سوى اهللا ما باطن اإلنسان. إن علم اهللا تعاىل وحد
هناك أناس كثريون حيملون يف أيديهم مسبحة طويلة ويلبسون لباس النساك من 
قمة الرأس إىل أمخصي القدمني وجيلسون على حافة بِركة مغمضني عينيهم 
ولكنهم أشرار وخبثاء ووقحون إىل أقصى الدرجات. أما حياة أنبياء اهللا فتكون 

لون شيئا بنية أن يعدوا صلحاء وال يلبسون لباسا ملونا متسمة بالبساطة وال يفع
بوجه خاص وال حيملون مسبحة يف اليد وال خيتارون هيئة معينة واضعني يف 
احلسبان أن يعدهم الناس أتقياء. وال يهتمون بأن حيسبهم الناس واصلني إىل اهللا، 

 تعاىل يستويل على بل ال حيسبون أهل الدنيا حىت كدودة ميتة أيضا. إن حب اهللا
قلوم إىل درجة ال تعري قلوم أي شيء أدىن اهتمام بعد قبول عظمة اهللا. 
يرمحون اجلميع ولكن ال يعظّمون أحدا كأنه شيء يذكر بعد اهللا تعاىل. وال 
يريدون أن يربزوا أنفسهم على الناس ويظهروا هلم طهارم الباطنية بل يكرهون 

ن. يفرون من الشهرة مبقتضى فطرم أميا فرار وحيبون أن أن يشار إليهم بالبنا
يبقوا خاملي الذكر، ولكن اهللا الذي ينظر إىل قلوم يراهم أهال ليخرجوا من 
زواياهم وحجرام ويدعوا عباد اهللا إىل الصراط املستقيم. فيخرجهم من اخللوة 

بواسطتهم القلوب إىل احلق يف األرض وجيذب  �إىل املأل قهرا وجيعلهم خلفاءه 
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ويري لتأييدهم آيات عظيمة ويري العامل مناذج قدرته من أجلهم إظهارا 
لعظمتهم حىت يضطر كل عاقل للقبول يف اية املطاف أم من اهللا تعاىل. وألم 
يكونون خلفاء اهللا على األرض تظهر منهم صفات اهللا يف كل وقت مناسب وال 

. صحيح متاما أن احللم والكرم يظهر منهم �صفاته يظهر منهم شيء خيالف 
أيضا كما أن اهللا حليم وكرمي، وكما هو قهار ومنتقم كذلك عندما متتلئ الدنيا 
ذنبا وإمثا يعاقب اهللا أهلها بواسطتهم أيضا. وكل لني وشدة يستخدمها اهللا بنفسه 

راض على يستخدمها بواسطتهم أيضا ألم خلفاؤه يف األرض. فإذا كان االعت
  . ١اهللا تعاىل ال يصح بسبب هذه األعمال فال يصح االعتراض عليهم أيضا

فخالصة الكالم أنه ال جيوز وال حيق ألحد أن حيكم بعقله احملدود فقط حبق 
أنبياء اهللا ورسله هل هم أطهار أو أجناس بل الذي يدعي األنبياُء بقربه 

إن كانوا من عنده يف  -لهوحيسبون أم مرسلون من قبله هو الذي حيق 
أن يكشف على الدنيا بواسطة تأييداته اخلاصة وأفضاله اخلاصة  -احلقيقة

ونصرته اخلاصة أم عباده املصطفَون. وعندما يتبني كوم مصطفني من 
خالل نصرة اهللا العظيمة واآليات اليت تفوق العادة فمن اخلبث واإلحلاد 

هم ومرتبتهم بالطعن السافل. فكما يضمر والوقاحة املتناهية اهلجوم على شرف
اللئيم الوقاحةَ يف باطنه كذلك تكون اعتراضاته مبنية على الوقاحة. وال يدري 
يف أية حال وبسبب أية عالقات يصبح أحد مصطفًى عند اهللا. وال تكون يف 
يد ذي طبع لئيم إال بعض االعتراضات على سبيل سوء الظن، ومنها أنه كيف 

                                                 

إلخفاء عباده اخلواص واألحباء عن أعني األغيار يظهر اهللا تعاىل بعض أحواهلم حاشية:  ١
بصورة تكون مدعاة لالعتراض يف أعني عنيد جاهل، وذلك ليبقى نظر األغيار بعيدا 

 عنهم. منه.
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؟ ولكن هذا ١ا أن يكون نيب اهللا ألن لديه أكثر من زوجةميكن لشخص كذ
اجلاهل ال يدري أنه ال ضري يف ذلك، بل التعدد مدعاة لكثرة األوالد وهي 
بركة يف حد ذاا. إذا كان المرأة واحدة مئة زوج فقد ال تستطيع أن تنجب 

ن. مئة ابن، ولكن إذا كانت لرجل واحد مئة زوجة، فال تستبعد والدة مئة اب
فلماذا االستياء من الطريق الذي يؤدي إىل كثرة نسل اإلنسان وزيادة عدد 

  عباد اهللا؟ 
إذا قلتم إن ذلك خيالف االعتدال، فهذا القول باطل ألنه عندما خلق اهللا 
تعاىل رجال وأودع فيه قوة اإلجناب أكثر وأعطاه قوى أعظم بكثري مقارنة مع 

االعتدال بيده. والذين مل جيعلهم اهللا املرأة، فكأن اهللا يف هذا احلال نقض 
  سواسية كيف يتساوون؟ إن عدهم متساوين غباوة صرحية. 

إضافة إىل ذلك كتبت من قبل أيضا أن التعدد ليس ظلما على امرأة، فمثال 
إذا كانت لدى أحد زوجة، مث تزوجت منه امرأةٌ أخرى فلماذا تتزوج أصال 

أا ستتزوج حني تكون راضية من الذي لديه زوجة سلفا؟ من الواضح 
بالتعدد. فإنْ رضي الزوجان فال حق ألحد يف االعتراض. إذا تنازل صاحب 
احلق عن حقه فليس اعتراض اآلخرين إال حمض سخف. كذلك الزوجة األوىل 
تعرف جيدا أن اإلسالم يسمح للرجل بالزواج الثاين، فلماذا ال تشترط عند 

. ففي هذه احلالة هي األخرى أيضا تتنازل عن النكاح أال يتزوج زوجها ثانيةً
  حقها بصمتها. 

                                                 
يأْكُلُ الطَّعام �كما أورد اهللا تعاىل يف القرآن الكرمي اعتراض كفار العرب: حاشية:  ١

) كأن أكل اخلبز والطعام اجليد كان ينايف النبوة ٨(الفرقان:  �ويمشي في اَألسواقِ
عندهم. كذلك كان اعتراضهم بأن النيب جيب أن يكون منـزويا يف زاوية ال أن ميشي 

 يف األسواق، منه. 
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وليكن معلوما أيضا أن التعدد ال حيول دون العالقة باهللا قط. فإذا كان لدى 
أحد عشرة آالف زوجة وكانت عالقته باهللا تعاىل طيبة ومتينة فإن وجود عشرة 

تلك  آالف زوجة ال يضره شيئا، بل يثبت كماله على أنه يتعامل مع كل
العالقات وكأنه ال عالقة له بأحد. فمثال إذا كان الفرس ال يقدر على املشي 
حني يحمل عليه ولكنه ميشي مشية مجيلة حني ال يكون على ظهره حمل فما 
الفائدة من هذا الفرس؟ كذلك الشجعان هم أولئك الذين يبقون كذلك مع 

 جيوز قياس شهوات وجود العالقات أيضا كأنه ليست لديهم أية عالقات. ال
األطهار على شهوات اخلبثاء ألن اخلبثاء يكونون أسرى شهوام، أما األطهار 
فيخلق اهللا تعاىل فيهم الشهوة بنفسه حكمةً منه وليس بينهم إال االشتراك يف 
الظاهر فقط. فمثال يسكن األسرى يف السجن، واملشرف على السجن أيضا 

عد شاسع بني وضع االثنني. واحلق أنه ال ميكث يف املكان نفسه، ولكن هناك ب
يثبت كمال عالقة اإلنسان مع اهللا تعاىل إال إذا كان اإلنسان مرتبطا يف الظاهر 
بعالقات كثرية، إذ تكون عنده زوجات وأوالد وجتارة وزراعة ويكون مثقَال 
بعدة أثقال ومع ذلك تكون تصرفاته وكأنه ليست له عالقة مع أحد سوى اهللا 

. هذه هي عالمات الكمل. فإذا كان أحد جالسا يف فالة، ليست لديه تعاىل
زوجة وال أوالد وال أصدقاء وليس عليه عبء أية عالقة فأنى لنا أن نقول بأنه 
آثر اهللا تعاىل على األهل واألوالد واألمالك واألموال كلها؟ وأنى لنا أن نعتقد 

  به دون االختبار؟ 
زوجات، فكيف كان بإمكاننا أن  �ا النيب لو مل تكن عند سيدنا وموالن

نفهم أنه تصرف عند تقدمي التضحية بنفسه يف سبيل اهللا وكأنه ليست لديه وال 
ومبناسبة مئات  - مع زواجه من أكثر من سيدة -أثبت �زوجة واحدة؟ ولكنه 

االختبارات أنه ال عالقة له مع امللذات اجلسدية بل يعيش عيش العزلة وال ميكن 
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رزق أحد عشر ابنا  �حيول بينه وبني اهللا. يعلم املؤرخون جيدا أنه  لشيء أن
يقول كل مرة عند وفاة أحد أبنائه ما مفاده: ال  �وماتوا مجيعا فكان النيب 

. من املعلوم أن األوالد فلذة كبد �عالقة يل به بل أنا هللا وسأرجع إليه 
مرة: اللهم إين  يقول عند وفاة أي من أوالده كل �اإلنسان ولكن النيب 

أوثرك على كل شيء، فال عالقة يل باألوالد. أفال يثبت من ذلك أنه كان بعيدا 
كل البعد عن رغبات الدنيا وشهواا، وكان جاهزا لتقدمي التضحية بنفسه يف 

 �كل حني وآن. ذات مرة أصاب السيف إصبعه يف احلرب فدميت. فقال 
  إِصبع دميت يف سبيل اهللا.خماطبا اإلصبع: هلْ أَنت إِلَّا 

 ذات مرة دخل عمر
 �على النيب ورأى أنه ال يوجد يف بيته شيء وهو  
: �لذلك. فقال  
مستلق على حصري وقد أثّر احلصري يف ظهره فبكى عمر 

ما يبكيك يا عمر؟ قال: لقد أبكاين معاناتك. إن قيصر وكسرى، وهم كفار، 
يعيشون عيش الراحة والرفاهية وأنت يف هذه املصاعب؟ فَقَالَ: ما لي وللدنيا.. 
 ةرجش تحظَلَّ تتفَاس فائمٍ صوي يف اربٍ ساكا إِلَّا كَرينثَلُ الدمي وثَلا مم

ا. واملعلوم أن مجيع زوجاته إال عائشة رضي اهللا سكَهرتو احر ارٍ ثُمهن نةً ماع
عنها كن متقدمات يف السن، وبعضهن كن قد بلغن ستني عاما من العمر. 
فيتبني من ذلك أن هدفه األهم واألمسى من التعدد كان نشر مقاصد الدين بني 

 صحبته ليهدين سيدات أخريات بأسون النساء وتعليمهن الدين بإبقائهن يف
ومبا تعلّمن. وإا لسنته اجلارية يف املسلمني إىل يومنا هذا إذ يقولون عند وفاة 

 �. لقد تفوه النيب �١إِنا ِهللا وإِنا إِلَيه راجِعونَ�قريب هلم وعزيز عليهم: 
أسي ذه األسوة. بكلمات الصدق والوفاء هذه قبل غريه مث أُمر اآلخرون بالت

                                                 
 ١٥٧البقرة:  ١
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من أكثر من زوجة ومل يولَد له أوالد فأنى لنا أن نعلم أنه  �لو مل يتزوج النيب 
  فداء يف سبيل اهللا تعاىل إىل درجة ال يعد األوالد شيئا مقابل اهللا؟

 - قارِنوا اآلن، ففي ناحية هناك آريون جيعلون زوجام يضاجعن اآلخرين
بغية احلصول على األوالد، ويف ناحية  - وهذا إكراههن على البغاء متاما

الذي يقول عند وفاة كل ابن عزيز عليه: ليس يل عالقة  �أخرى ترى النيب 
مع أحد، إمنا عالقيت هي مع اهللا وحده. فأنى هلذه العالقة الباطنية أن تثبت 

قُلْ إِنَّ صلَاتي ونسكي �دون هذه االختبارات؟ لذلك يقول اهللا تعاىل: 
حمونيالَمالْع بي ِهللا راتممو اين للناس بأين أعبد �١يأي أيها النيب أعل .

اهللا وحده، وال عالقة يل بشيء آخر قط، بل إن حيايت وممايت هللا رب 
العاملني. انظروا كيف أُظهر يف هذه اآليات عدم العالقة بغري اهللا. يقول 

واألوالد ولكن ال تعلِّق القلب شاعر فارسي ما معناه: عش مع كثرة األهل 
  إال مع اهللا ذي اجلالل.

من املؤسف حقا أن هذه األمور قد أهلكت معارضينا فإم ال ينظرون إىل 
احملاسن، وكل ما ال يفهمونه بسبب جهلهم يقدمونه اعتراضا، وال يتدبرون يف 

صول ماهية األعمال اليت ا يصبح اإلنسان حبيب اهللا. هل السبيل الوحيد للو
إىل اهللا هو أال يتزوج اإلنسان قط؟ إذا كان األمر كذلك فهذا حلّ سهل 
جدا، ويستلزم أن الذين ال تتيسر هلم الزوجات أو ليسوا قادرين على هذه 
األمور جيب أن يعدوا أولياء اهللا وأحباءه. كال، بل هذا سبيل بعيد املنال جدا 

ل اهللا ويتجاوزون مراحل الصدق وال يتسىن ذلك املقام إال للذين يفنون يف سبي
والوفاء حىت يفنون يف سبيل اهللا يف احلقيقة، وال مينعهم من اهللا شيء، ال 

                                                 
 ١٦٣اَألنعام: ١
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الزوجات اللوايت حيبون وال األوالد الذين هم أفالذ أكبادهم. إم أناس 
أطهار القلوب من نوع غريب إذ ال عالقة هلم بأحد مع وجود آالف 

مع غري اهللا إىل درجة لو كانت عندهم آالف العالقات. ال تكون هلم عالقة 
الزوجات وألف ابن مع ذلك ميكننا أن نقول حالفني باهللا وكأنه ليست لديهم 
زوجة واحدة وال ابن واحد. الدنيا العمياء ال تدرك مقاما حيتلونه. ال يعرفهم 
أحد إال الذي وهبهم هذه الفطرة الطاهرة أو الذي أُعطي عينني. لقد مضى 

لعامل عشرات املاليني من ذوي الفطرة الطاهرة هؤالء وسيكونون يف يف ا
املستقبل أيضا ولكننا وجدنا أفضل وأعلى وأمسى منهم مجيعا؛ بطل اهللا الذي 

إِنَّ اَهللا وملَائكَته يصلُّونَ علَى النبِي يا �حممد صلى اهللا عليه وآله وسلم. امسه 
وا صنآم ينا الَّذهاأَييملسوا تلِّمسو هلَيدعوا جانبا ذكر صلحاء أقوام �١لُّوا ع .

مل يذكَروا يف القرآن الكرمي بالتفصيل، بل نبوح هنا برأينا يف هؤالء األنبياء 
فقط الذين جاء ذكرهم يف القرآن الكرمي مثل موسى وداود وعيسى عليهم 

باهللا بأنه لو مل يأت نبينا السالم وغريهم من األنبياء. فنستطيع أن نقول حلفا 
إىل الدنيا ولو مل ينـزل القرآن الكرمي، ومل نشاهد بأم أعيننا  �األكرم 

الربكات اليت رأيناها الشتبه علينا صدق األنبياء السابقني مجيعا ألن احلقيقة ال 
تتسىن من القصص فقط، إذ من املمكن أال تكون تلك القصص صحيحة. 

ه ال يوجد هلا وممكن أيضا أن تكون مجيع املعجزات املنسوبة إليهم مبالغات ألن
أدىن أثر اآلن. بل احلق أنه ال ميكن العثور حىت على اهللا بواسطة الكتب 
السابقة، وال ميكن أن نعرف على وجه اليقني أن اهللا تعاىل يكلّم اإلنسان. 

اختذت كل هذه القصص صبغة احلقيقة. واآلن ندرك  �ولكن ببعثة النيب 
                                                 

 ٥٧األحزاب:  ١
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ماهية املكاملة اإلهلية  -لليس على سبيل القال بل على سبيل احلا -جيدا
وكيف تظهر آيات اهللا وكيف تجاب األدعية. وقد وجدنا كل ذلك نتيجة 

. وكل ما تسرده األمم األخرى كقصص وجدناه بالتمام �اتباع النيب 
والكمال. فقد متسكنا بأهداب نيب يري وجه اهللا عيانا. فنِعم ما قال الشاعر 

  ما تعريبه: 
  ملك العالَـمنيِ، الذي خيدمه روح القدس كحاجب"إن حممدا العريب هو 
إلـها، ولكن أستطيع القول أن معرفة اهللا تتسىن  �ال أستطيع أن أمسيه 

  ".�مبعرفة مرتبته 
كيف نؤدي شكر اهللا الذي وفقنا التباع هذا النيب الذي هو مشس ألرواح 

م ونور السعداء كما أن هناك مشسا مادية لألجسام. لقد ظهر يف وقت الظال
العامل بنوره. مل يتعب ومل يتهاون ما مل ينـزه بالد العرب كلها من الشرك. 
فهو بنفسه دليل على صدقه، ألن نوره موجود يف كل زمان، واتباعه الصادق 
يطهر اإلنسان كما يطهر ماء النهر النقي والشفاف ثوبا وسخا. من ذا الذي 

ور؟ ومن طرق هذا الباب بنية جاءنا بصدق القلب مث مل يشاهد ذلك الن
صادقة ومل يفتح له؟ ولكن األسف كل األسف أن معظم الناس متعودون على 
حب احلياة السافلة وال يريدون أن يدخلهم نور. كذلك أهلكت هذه العادة 

استخدم املكر واالحتيال يف  �السافلة بعض اآلريني. يقولون بأن النيب 
عنادهم أنه عندما يستخدم العدو املكر احلروب ولكنهم ال يفقهون بسبب 

واخلديعة كيف حيرم الرد عليه باملكر؟ املكر ليس سيئا حبد ذاته بل سوء 
استخدامه هو السيئ. ما يقوم به املرء بصحة النية من أجل نصرة احلق 
ومساعدة املظلومني ليس ذنبا. إن اهللا يعاقب الشرير املكار باملكر نفسه ويؤيد 
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ا ويبطش باخلبيث والشرير يف اية املطاف. وقد ظل ينصر الصادق دائم
أنبياءه األطهار على هذا املنوال دائما. فقد أرى اآلريني أيضا مناذج نصرته 

. إن موت ليكهرام آية �وأراهم بآيات مهيبة أنه عدو من يعادي النيب 
عظيمة من مجلة تلك اآليات. كان هذا الشخص جاهال حمضا وقد اختذ شتم 
نيب اهللا املقدس عادة له. لقد نصحته كثريا ولكنه مل يرتدع وطلب مين آية. 
فأعطاه اهللا آية كنبوءة أنه سيقتل يف غضون ست سنني. مث باهلين أيضا ودعا 
 ديف كتابه "خبط أمحدية" مستشيطا غضبا وقال: يف جانب هناك شخص يع

ا صادقا وأكذّب القرآن. القرآن كالم اهللا ويف جانب آخر أنا الذي أعد الفيد
اللهم احكُم بيننا باحلق أي عاقب الكاذب على كذبه. فحكَم اهللا العادل بقتله 
يف حيايت شر قتلة. ولكن قوم اآلريا مل يستفيدوا من ذلك مع أن هذه اآلية 
وحدها كانت كافية للتمييز بني احلق والباطل. إذا كان دين اآلريني صادقا 

اهللا لصاحل الكاذب. هذه مل تكن نبوءة فقط بل كانت  فأي بالء نزل إذ حكم
مباهلة أيضا. وكان الناس يترقبوا منذ مخس سنني لريوا من يصدر القرار 
لصاحله. ففي اية املطاف أصدر اهللا حكمه يف يوم مبارك بتاريخ 

م حبدود الساعة الرابعة ارا. فهذه شهادة اهللا إلظهار صدق النيب ٦/٣/١٨٩٧
  مللعون ذلك القلب الذي ال يطمئن لشهادة اهللا أيضا. . إنه �

 رِدأنه ال ميكن أن ي على اعتراضات احملاضر كلها وأثبت إىل هنا قد رددت
وال على القرآن الكرمي غري أنه ترد على الفيدا  �أي اعتراض على النيب 

ابا مثله اعتراضات تثبت أن الفيدا احلايل كتاب مضلٌّ. والذين أعطوا اهلند كت
باسم اإلهلام املزعوم ال ميكن أن يكونوا من اهللا قط. وبعد ذلك سأحرر بعض 

  املقاصد األخرى ومن مجلتها املقصد التايل:  
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من الواضح اجللي أن املزية العظمى ألي شيء هي أن يفي على أحسن وجه 
بالغرض الذي صنع من أجله. فمثال إذا اشتري ثور للحراثة ستعد مزيته أن 
ينجز مهمة احلراثة على أحسن ما يرام. كذلك جيب أن تكون مزية الكتاب 

اة طاهرة بواسطة السماوي أن خيلّص متبعه من كل ذنب وحياة سيئة ويهبه حي
تعليمه وتأثريه وقدرته على اإلصالح وخاصيته الروحانية. وأن يعطيه بعد 
تطهريه بصرية كاملة ملعرفة اهللا تعاىل ويوطد عالقة احلب والعشق مع اهللا الذي 
ال مثيل له وهو منبع كل سعادة ألن هذا احلب هو أساس النجاة يف احلقيقة. 

ل كل كآبة ومرارة وأمل وعذاب. وال شك أن وهذه هي اجلنة اليت بدخوهلا تزو
الكتاب احلي والكامل واإلهلامي هو ذلك الذي يوصل الباحث عن اهللا إىل هذا 
اهلدف وينجيه من احلياة السافلة ويوصله إىل احلبيب احلقيقي الذي وصاله عني 
النجاة، وأن خيلّصه من الشكوك والشبهات كلها ويهبه معرفة كاملة وكأنه 

وأن يوفقه إلنشاء عالقة متينة مع اهللا تعاىل حىت يصبح صاحبها عبدا  يرى ربه.
خملصا هللا تعاىل فيكرمه اهللا بلطفه وإحسانه إىل درجة مييز بينه وبني غريه بأنواع 
 كتاب نصرته وأصناف تأييداته ومحايته، ويفتح عليه أبواب معرفته. وإن مل يؤد

أن يثبت ميزاته بادعاءات سخيفة واجبه هذا الذي هو واجبه احلقيقي وأراد 
أخرى فمثله كمثل الذي يدعي أنه طبيب حاذق وحني يعرض عليه مريض 
ليشفيه يقول إين ال أستطيع أن أشفيه، ولكين بارع يف املصارعة أو يقول إين 
خبري يف علم األفالك والفلسفة. من الواضح أن شخصا مثله سيعد مهرجا 

العقالء. إن كتاب اهللا ورسله الذين يأتون إىل الدنيا  ويكون جديرا باللوم عند
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يكون اهلدف األهم من جميئهم أن خيلصوا الدنيا من حياة الذنوب واآلثام 
ويقيموا عالقات طيبة مع اهللا تعاىل. وال يهدفون إىل أن يعلّموا العامل علوما 

  دنيوية ويطلعوا الناس على اكتشافات دنيوية. 
عب على العاقل والعادل أن يفهم أن واجب الكتاب فزبدة الكالم، ال يص

اإلهلي هو أن يوصل اإلنسان إىل اهللا تعاىل ويبلغه إىل مرتبة اليقني عن وجود اهللا 
تعاىل ويرسخ عظمته وهيبته يف القلوب وحيول دون ارتكاب الذنوب. وإال ماذا 

سة نفعل بكتاب ال يقدر على إزالة األوساخ من القلب وال يهب معرفة مقد
وكاملة تنفِّر من الذنب. اعلموا أن جذام الرغبة يف الذنب جذام خطري جدا وال 
يزول بأية طريقة ما مل تنـزل جتليات معرفة اهللا احلية وآيات هيبته وعظمته 

املهيبة  �وقدرته كاملطر الغزير، وما مل ير اإلنسانُ اهللا تعاىل قريبا مع قواه 
ا. اإلنسان حباجة إىل أن يتخلص من كشاة ترى األسد على بعد قدمني منه

جذبات الذنب املهلكة وأن تترسخ يف قلبه عظمة اهللا حىت يبتعد عن الرغبة يف 
األهواء النفسانية القاهرة اليت تسقط عليه كالربق وحترق ثروة تقواه يف ملح 

اليت تصول مرة بعد أخرى  - البصر. ولكن هل ميكن أن تزول العواطف النجسة
بتصور  - وتقضي على الصواب والعقل الناجم عن التقوى مثل مرض الصرع

اإلله الذي ينحته املرء بنفسه؟ أو هل ميكن كبتها بأفكار املرء الشخصية، أو هل 
ميكن أن تتوقف نتيجة كفارة مل ميسس ألـمها نفسه؟ كال، مث كال. هذا األمر 

مل لدى كل عاقل هي ليس بـهينٍ ولَينٍ بل أكثر األشياء جدارة بالتفكري والتأ
كيف ميكنه اخلالص من الدمار الذي يكاد يصيبه بسبب هذا التجاسر وعدم 
وجود العالقة والذي أساسه احلقيقي هو الذنب واملعصية؟ من الواضح أنه ال 
يسع اإلنسان أن يتخلى عن امللذات اليقينية بناء على األفكار الظنية، غري أنه 

يتخلى عن أمر يقنيٍ آخر. فمثال إذا كنا موقنني  ميكن ألمرٍ يقنيٍ أن جيعل املرء
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بأننا نستطيع أن نصطاد يف فالة غزالنا كثرية بكل سهولة نستعد لذلك فورا 
بناء على ذلك اليقني، ولكن عندما نتوصل إىل يقني آخر أن يف الفالة نفسها 
مخسني أسدا وآالف األفاعي أيضا فاغرة أفواهها لتلتهمنا فلسوف نتراجع عن 

ادتنا السابقة. كذلك ال ميكن اخلالص من الذنب دون هذه الدرجة من إر
اليقني. إن احلديد باحلديد يفلح. فال بد من اليقني بعظمة اهللا وهيبته إىل درجة 
أنْ ميزق حجب الغفلة ويهز األوصالَ ويري املوت قريبا وجيعل خوفا يسيطر 

ب اإلنسان إىل اهللا تعاىل بيد على القلب تتمزق به حلمة القلب وسداه وأن يجذَ
غيبية وميتلئ قلبه يقينا بأن اهللا تعاىل موجود فعال وال يترك جمرما خليع الرسن 
دون عقاب. فماذا يفعل الباحث عن الطهارة احلقيقية بكتاب ال حيقق هذه 

  البغية؟ 
لذا أوضح للجميع أن الكتاب الذي يسد هذه احلاجات هو القرآن الكرمي 

سطته يتولد يف اإلنسان جذب إىل اهللا تعاىل ويفتر حب الدنيا، وحده، وبوا
وباتباع هذا الكتاب يظهر اهللا تعاىل اخلفي واملستور نفسه يف اية املطاف. 
والقادر الذي ال تعرف األمم األخرى قدراته يريها اهللا بنفسه من يتبع القرآن 

ه بصوته "أنا املوجود". ولكن الكرمي. ويريه عالَـم امللكوت، ويطلعه على نفس
هذه امليزة ال توجد يف الفيدا، كال، ال توجد قط. بل مثله كمثل صرة بالية 
مات صاحبها وال يدرى من ميلكها. اإلله الذي يدعو إليه الفيدا ال تثبت حياته 
بل ال يقيم الفيدا أي دليل على أن إلـهه موجود أصال. ولقد شوه تعليم الفيدا 

الفكرة القائلة بأن االطالع على اخلالق من خالل املخلوقات ممكن، ألن  املضلّ
األرواح والذرات كلها قدمية وغري خملوقة حبسب تعليمه. فكيف ميكن العثور 
على اخلالق بواسطة غري املخلوق؟ كذلك يوصد الفيدا باب كالم اهللا، وينكر 

أن يظهر لتأييد عباده آيات اهللا املتجددة. وحبسب الفيدا ال يقدر اإلله على 
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اخلواص آيةً تفوق علم عامة الناس وخربم. فلو أُحسن الظن بالفيدا كثريا ملا 
وسعنا القول أكثر من أنه يعترف بوجود اهللا تعاىل مثل ذوي العلم السطحي 

  جدا وال يقدم دليال قطعيا ويقينيا على وجود اهللا تعاىل. 
أيت من اهللا وحتمل اإلنسان من باختصار، الفيدا ال يهب معرفة متجددة ت

األرض وتوصله إىل السماء. ولكن تشهد جتربتنا وجتربة الذين خلوا قبلنا بأن 
القرآن الكرمي جيذب متبعه الصادق بواسطة خواصه الروحانية ونوره الذايت 
وينور قلبه، مث بإراءة آيات عظيمة يحكم مع اهللا تعاىل عالقة ال ميكن أن 

يريد متزيقها إربا. هو يفتح عني القلب ويغلق عني الذنب  يقطعها سيف أيضا
، ويشرف مبكاملة اهللا وخماطبته العذبة ويهب علوما غيبية ويطلع على ةالوسخ

إجابة الدعاء بكالمه. وكل من يتصدى ملتبع القرآن الصادق يظهر اهللا تعاىل 
هر على ليكهرام، عليه بآيات مهيبة أنه مع عبده هذا الذي يتبع كالمه كما أظ

إذ أصابته املنية حني كان يعلم جيدا أن اهللا تعاىل ختم على صدق اإلسالم 
  مبوته. 

باختصار، هكذا جيذب اهللا تعاىل متبع القرآن الكرمي الصادق بتصرفاته احلية 
حىت يوصله إىل منارة القرب العليا. الذين يدعوننا إىل الفيدا مثلهم كمثل أعمى 

أن يتبعه. كيف لإلنسان احلصول على السعادة والسرور يطلب من البصري 
الذي يبحث عنه اإلنسان بطبيعته وبدونه يبقى ساقطا يف حياة  -الدائم

ما مل يعلم بواسطة خربته الشخصية أن اهللا موجود؟ وأنى ميكن  - جهنمية
احلصول على مثرات حلوة تسمى املعرفة احلقيقية بواسطة كتب منصبغة بصبغة 

  ة؟ قصص حبت
إنه ملما هو يقيين وقطعي أن األمل أيضا ضروري للسعي يف سبيل اهللا. من 
كان يف غرفة مغلقة ويظن أن أحد أقاربه خمتف فيها حتما فيناديه قائال: يا 
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عزيزي أنا موجود هنا فاخرج وقابلْين، وحني ال يتلقى جوابا يظن أنه قد يكون 
حىت ميضي وقت يقدر للنوم بوجه  نائما فيظل جالسا على الباب بالصرب واجلَلد

عام، وال تبدو يف الغرفة عالمات تدل على وجود كائن حي فيها، عندها 
يضمحلّ أمله رويدا رويدا، مث عندما ميضي وقت التخمني والتقدير أيضا ينقطع 
األمل ائيا، فريى ذلك الشخص اجللوس على الباب غري جمد. كذلك عندما 

 وال يتناهى إىل أمساعه صوت بعد مرور مدة طويلة أيضا خيطو اإلنسان إىل اهللا
وال تتجلى له عالمات إله حي تتمزق آماله كلها إربا فيميل إىل االحنطاط بدال 
من التقدم، حىت يأيت عليه يوم ينصبغ فيه بصبغة امللحدين. يتبني من ذلك أن 

ة يوما إثر يوم الكتاب املبارك هو ذلك الذي يذكي لظى األمل بآياته املتجدد
  ويظهر عالمات لقاء اهللا. 

إن مساعي اإلنسان كلها مبنية على األمل. األرض اليت ال يؤمل أن خيرج 
منها املاء ال ميكن أن يضيع اإلنسان وقته يف حفر بئر فيها. أما إذا رأى اإلنسان 
نتيجة سعيه القليل فيمكن أن يسعى أكثر ولكن لو مل تظهر أية نتيجة ينقطع 

  . �دد اإلمياين رويدا رويدا فيخلد املرُء إىل الدنيا تاركا اَهللا امل
مهما تقدم اإلنسان يف العلوم الدنيوية ومهما صار عاملا يف العلوم الطبيعية 
واألفالك ومهما فاق يف إكمال أسباب الدنيا واكتشافاا ال ميكن هلذه 

لوب أكثر فأكثر وتؤدي الكماالت السفلية أن توصله إىل اهللا تعاىل بل تقسي الق
إىل مشيخة واستكبار بغري حق. من الثابت واملتحقق بناء على جتربة الصاحلني 
كلهم أنه ال ميكن الوصول إىل اهللا أبدا دون جتلّيه وتوجهه هو. وإذا كان هناك 
كتاب إهلامي ال يفتح علينا بابا بقوته احلية بل يسلِّمنا إىل األفكار اليت تنتاب 

ط فما منته علينا؟ وأية معرفة جديدة علّمناها؟ أال نستطيع أن نتوصل أذهاننا فق
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إىل هذا القدر من املعرفة بأنفسنا؟ أي إله ذلك الذي هو نتيجة أفكار اآلريني 
أنفسهم؟ مل يظهر نفسه عليهم بل هم الذين يظهرونه. إن إهلا مثله أكثر احنطاطا 

هنا وهناك ليال وبتحركاته السريعة  حىت من الفأر. الفأر يشعر بوجوده بالتجول
وقرضه األشياء ولكن إله الفيدا ال يقدر على أن يشعر بوجوده حىت إىل هذا 
احلد، وال يدرى أهو حي يف هذا الزمن أم ال. إذًا، من العار اإلميانُ مبثل هذا 
اإلله الذي يسبقه حىت الفأر يف اإلخبار عن وجوده. وال يسع العقل السليم أن 

  د إىل إله ال يستطيع أن يظهر وجوده. يرش
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مع أن الزمن الراهن هو زمن املعارك الدينية، وكل واحد يسعى سواء بطرق 
مهذَّبة أو غري مهذَّبة إلثبات صدق دينه على اآلخرين، ومن غرائب قدرة اهللا 
أنه مع أن هناك آالف األديان منتشرة يف عصرنا الراهن ولكن كل دين سوى 

فقط، دون أن يكشف اهللا  اإلسالم يريد أن يثبت وجود اهللا تعاىل مبنطقه الفارغ
وجهه على أتباع ذلك الدين. فكأن األديان األخرى تـمن على آهلتها بأا 
حتاول الكشف بقوا عن وجوده املفقود. ولكن ال ميكن للباحث عن احلق أن 

كشيء ال حياة  - يطمئن بإله يغلبه الضعف واهلوان حىت حيتاج لظهوره وبروزه
ضح أنه ما مل خيرب اهللا بوجوده بنفسه وما مل يظهِر إىل يد غريه. من الوا -فيه

بأن اهللا  - نفسه بصوته: "أنا املوجود" فكيف لفكرة اإلنسان الشخصية
أن توصل قلب أحد إىل مرتبة اليقني الكامل؟ واملعلوم أن أساس  -موجود

األعمال احلسنة كلها هو اليقني، ومن نبع اليقني الطاهر تنمو األعمال الصاحلة. 
وجود اهللا عميق ومكنون إىل درجة أنه ال ميكن أن يتجلى إال بيده هو. وال إن 

ميكن أن يعلّم طاعة اهللا الصادقة وحبه والوفاء اخلالص له إال الكتاب الذي 
يظهر اهللا وجهه يف مرآته؟ من الطبيعي جدا أنه ال ميكن لإلنسان أن يؤدي 

ناب الذنب ما مل مقتضيات اإلخالص كاملة يف سبيل اهللا وال يسعه اجت
ينكشف عليه وجود اهللا وعظمته وجالله باليقني الكامل. وبدون هذا ليس 
بوسع أي كفارة أن متنع اإلنسان من الذنوب. إذًا، األمر الذي جيب حتريه من 
أجل اجتناب الذنب والتقدم يف الصدق واإلخالص واحلب يوجد يف اإلسالم 

تجددة اليت تظهر يف اإلسالم دائما وحده دون سواه. وأقصد من ذلك اآليات امل
وباستمرار. احلق واحلق أقول: إن وجود اهللا الذي صار يف العصر الراهن 
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كمعضلة جديرة باحلل، وقد ألقت األفكار امللحدة على جوهرته الالمعة من 
آالف أنواع الغبار، وال ميكن أن تكون وسيلة لنفض هذا الغبار ووسيلة إلظهار 

اخلارقة للعادة. وإن جناة البشر  �ة املقدسة إال آياته هو ملعان تلك اجلوهر
تتوقف على اللمعان نفسه وليس على مكيدة زائفة أخرى. الصليب الذي 
يعتمد عليه املسيحيون ال خيلّص من الذنوب بل إنه أبعد اإلنسانَ من كسب 
األعمال الصاحلة يف سبيل اهللا وجعله كسوال. وأي ذنب أكرب من أن يحلَّ 

يعملون كل شيء من أجل الدنيا ولكن فيما  ؟!�إنسان ضعيف حمل اهللا 
يتعلق بالعمل يف سبيل اهللا فقد جلسوا عاطلني دون حراك. الكفارة هي كل 
شيء عندهم وال حاجة إىل البحث عن صراط اهللا بعد ذلك، وقد وصلوا إىل 
غايتهم املتوخاة حبسب زعمهم. ولكين أقول بأنه ما من لص أو سارق يستطيع 

أضرم الكفارة. إم جيهلون متاما القوة الكامنة اليت تستطيع أن يضر أحدا كما 
أن ختلق يف ملح البصر ألف مسيحٍ بن مرمي بل أفضل منه. وهذا ما فعله اهللا خبلقه 

نورا جاء إىل الدنيا  �ولكن الدنيا العمياء مل تعرفه. كان  �نبينا األكرم 
ر بركته أن النصرة وغلب األنوار كلها. نور نوره آالف القلوب. من أسرا

الروحانية مل تنقطع عن اإلسالم بل متشي معه جنبا إىل جنب. وننال بفيضها 
الدائم بركات متجددة وكأن ذلك النيب موجود معنا يف عصرنا هذا أيضا، وإن 

  فيوضه دينا اآلن أيضا كما كانت يف زمن خال. 
املاء ينمي لقد وجدنا بواسطته ماء تشعر كل فطرة طاهرة بضرورته. وذلك 

شجرة إمياننا بسرعة هائلة. وقد حتررنا من املصائب اليت يواجهها اآلخرون. 
وإذا واجه أحد منا املشاكل يف املرحلة االبتدائية... فهي ليست مما ال ميكن 
التغلب عليه أو اليت ال تزول وال حتول دون التقدم إىل األمام. إن جمال التقدم 

. وال ينتهي حال الدين مثل اآلريني على أنه إذا إىل األمام واسع يف اإلسالم
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ما مل مير بعملية  ١ارتكب أحد سيئة مرة أُغلق عليه باب تداركها يف هذه الدنيا
التناسخ مرات ال تعد وال حتصى. كذلك ليس احلال كما يقول املسيحيون أن 

ة األمر ينتهي على كفارة املسيح فقط. األفكار الضيقة مثلها ال تستحق العز
والتقدير قط ألا إما تعطّل القوى اإلنسانية متاما أو تعلِّم أن تبقى معطّلة، وال 

  تسفر عن نتيجة قط. 
لقد أوردت يف كتايب "حقيقة الوحي" آيات كثرية يثبت منها أن اإلله الذي 
يف معرفته وحبه تكمن جناتنا ال ميكن الوصول إليه إال بواسطة اإلسالم فقط. 

ته احلية ويكسر ين الوحيد الذي يذبح شبح اإلحلاد بسكني آياواإلسالم هو الد
  .داحلإلاهيكل 

كنت شابا وقد شخت اآلن، وأنا شاهد منذ أوائل أيامي على أن اإلله الذي 
كان مستورا منذ األزل يظهر نفسه نتيجة اتباع اإلسالم. فلو اتبع أحد القرآن 

فسه كما يريد كتاب اهللا، وجعل الكرمي اتباعا صادقا وامك يف إصالح ن
حياته كخادم الدين ومل يصبغها بصبغة الناس املاديني، ونذر نفسه يف سبيل اهللا 

وكان بريئا من إبراز نفسه ومن الكبر  �وأحب رسوله حممدا املصطفى 
                                                 

على احلسنة أيضا ما دامت الدنيا دار عقوبة عند اآلريني وكذلك دار ثواب أي أجر  ١
إىل حد ما؛ فأحد اآلريني الذي جعل كلبا مثال عقوبة على ذنبه كان من املفروض أن 
حيول فورا إىل إنسان من الكلب يف هذه الدنيا بعد قضاء مدة عقوبته ليشاهد متثيلية 
الوالدات املتكررة بعينيه وجيد دليال قاطعا على التناسخ. ما أسخفه من قول بأنه 

هذه الدنيا، وكان يدخل يف عملية التناسخ أيضا يف هذه الدنيا! ولكن  عوقب يف
أُخرجت الروح بغري حق وأُوصلت إىل مكان جمهول. ما فائدة هذه العملية غري 
املربرة، إذا اضطرت الروح إىل العودة إىل الدنيا يف اية املطاف. هل هذه هي معرفة 

 الفيدا وعلمه؟ منه.
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والعجب وأراد إظهار جالل اهللا وعظمته دون إبراز نفسه، وأصبح ترابا يف 
النهائية أن تبدأ معه مكاملات اهللا بالعربية الفصيحة  سبيله فستكون النتيجة

. ويكون الكالم ممتعا وذا شوكة وينـزل من اهللا وال يكون حديث ١والبليغة
النفس. الكالم املبين على حديث النفس ينـزل ببطء كما يتكلم خمنث أو 

ة مريض. أما كالم اهللا فيكون مليئا بالشوكة ويكون يف معظم األحيان بالعربي
بل أغلبه باآليات القرآنية. وما جربته هو أن القلب يشعر بضربته القوية أوال، 
وينشأ مع الضربة دوي مث يتفتح كالزهرة وخيرج منه كالم طاهر ولذيذ ويكون 
الكالم يف معظم األحيان مشتمال على أمور غيبية وحيمل يف طياته شوكة وقوة 

منه رائحة اهللا. وقد أُردف  وتأثريا ويقتحم القلب كمسمار حديدي وتفوح
الكالم ذه املستلزمات كلها ألن بعض الطبائع اخلبيثة تتلقى اإلهلام من 
الشيطان أو تقع يف شراك حديث النفس؛ لذلك جعل اهللا تعاىل كالمه مصحوبا 

  بأنوار ساطعة ليتبني الفرق بني االثنني.
ضا أنه يشمل وال يقتصر األمر على ذلك فقط بل من عالمات كالم اهللا أي

معجزات عظيمة. وتكون املعجزات مصحوبة بعالمات فارقة كيفا وكما. مبعىن 
                                                 

إنين صاحب جتربة يف هذا اال، أي يف جمال اإلهلام، أن نعاسا خفيفا يستويل بداية،  ١
وتارة جيري كالم اهللا على اللسان جزءا جزءا بدون النعاس أيضا. عندما ينتهي جزء منه 
تزول حالة النعاس مث يلهم جزءا آخر نتيجة سؤال امللهم أو من عند اهللا تعاىل مباشرة. 
وذلك أيضا جيري على اللسان بعد استيالء نعاس خفيف. ويف كثري من األحيان جتري 
على اللسان يف حالة النعاس جمل فصيحة وبليغة وممتعة جدا كحبات املسبحة يف آن معا، 
وبعد كل مجلة يزول النعاس. وتكون تلك اجلمل إما بعض آيات القرآن الكرمي أو 

مشتملة على علوم غيبية، وفيها شوكة تؤثر يف القلب تشبهها، ويف غالب األحيان تكون 
وتشعر بـمتعة. عندها يكون القلب غارقا يف النور وكأن اهللا نزل فيه. واحلق أنه جيب أال 

 يسمى هذا إهلاما، بل هو كالم اهللا. منه.
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 ا ونـزاهتها. وكما ال يشارك اَهللا أحدا يف كثرأنه ال يستطيع أحد مبارز
كذلك ال يشارك كالمه أيضا كالم آخر. والذي ينـزل عليه هذا الكالم 

بينه وبني غريه كالفرق بني  ١الفرقيعطى نصرة وتأييدا إلـهيا خاصا ويوضع 
  اهللا وغريه. 

صحيح أن الناس من كل فرقة يرون رؤى دون تفريق بني دين ومذهب 
وصاحل وطاحل، وبعضها تكون صادقة أيضا. بل تكون رؤى بعض الفاسقني 
والفاجرين واملشركني أيضا صادقة أحيانا ويتلقون اإلهلامات أيضا ولكن ذلك 

ء اهللا ومرسليه مشتبها فيها، بل احلق أن رؤى عامة الناس ال جيعل سلسلة أنبيا
أيضا تكون للشهادة يف حق األنبياء والرسل ليعلم العقالء أن بذرة إهلام اهللا قد 
بذرت يف كل فطرة لتشهد كل فطرة يف حق أنبياء اهللا تعاىل وال يعدوا أسرار 

ن أن يدعى ملكا النبوة مستحيلة. كما هو واضح أن الذي ميلك درمها ال ميك
وال ميكن أن يدعي أن ما يوجد يف كنوز امللك موجود عنده أيضا، كذلك ال 

                                                 

الذي ينـزل عليه كالم اهللا وحيظى مبكاملة اهللا حقيقةً يعطى مع املكاملة  حاشية: ١
مستلزمات النصرة والتأييد األخرى أيضا. ومن مجلتها أنه ال يغلبه أحد وهو يغلب 
اجلميع. ومهما تأخر ذلك فالفتح واالنتصار يكون حليفه يف اية املطاف. ويفشل 

آالف األعداء ولكنه يغلبهم مجيعا. وتفشل مجيع أعداؤه وختيب آماهلم. مع أنه يكون له 
مكايد األعداء مقابله وتعود أدعيتهم عليهم. ومن مجلة تلك املستلزمات اخلاصة أنه 

مل يكن للمتنبئني  �يظهر يف زمنه قبل املدعني اآلخرين مجيعا كما عندما بعث نبينا 
يف األرض جيدا ظهر مسيلمة الكذاب واألسود  �الكاذبني أدىن أثر، وحني عم نوره 

العنسي وابن صياد وغريهم من املتنبئني ليري اهللا كيف يؤيد الصادق. احلق أنه يف وقت 
ظهور النيب الصادق يكون انتشار الروحانية يف السماء كموسم األمطار ويرى كثري من 

ملتنبئني ويدعون النبوة الناس رؤى صادقة، ويتلقون اإلهلامات أيضا، فينخدع ا بعض ا
 متجاوزين حدودهم. منه.
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يسع من ثبت صدق رؤيا أو إهلام واحد له أن يقول بأنه يساوي امللوك 
الروحانيني الذين هم األنبياء والرسل. وإن فعل ُألهلك ألنه أساء األدب. فمن 

بارزهم مسيئا األدب إما أن يهلَك يف اية معجزات أصفياء اهللا أيضا أن الذي ي
املطاف أو يخزى ويهان بشدة. إن هؤالء يكونون مقريب امللكوت السماوي 
وال تتحمل غرية اهللا أن يتساوى معهم أو أن جيلس على كرسيهم من ليس 
منهم، لذا يظهر اهللا على الدنيا مبعاقبة املتجاسرين مثلهم كم حيظى أصفياؤه 

  يف حضرته. باإلكرام 
لدينه، وتظهر آيات اهللا بواسطتهم  �باختصار، إم يكونون حجة من اهللا 

أو ميكن القول بكلمات أخرى بأم أساتذة لتعليم العلوم الروحانية املطلعون 
على معارف دينية من خالل مشاهدام وجتربتهم الذاتية. ومن اخلطأ متاما 
القولُ: ما احلاجة إىل أي أستاذ أكثر من الفالسفة الدنيويني؛ ألن جمال الفالسفة 

يني ال يتعدى احلواس الظاهرية أو الباطنية فقط، ولكن فوق هذه احلواس الدنيو
هناك عامل آخر يعرف باحلواس الروحانية اليت يعطاها أصفياء اهللا تعاىل كاملة. 

حتيل إال بواسطة هؤالء األصفياء الذين يعطَون تلك  وانكشاف هذا العامل مس
الطالع على األشياء املادية وأعطى احلواس كاملة. فلما أعطى اهللا حواس مادية ل

احلواس اخلمس الباطنية الكتشاف العلوم العقلية اليت هي أمور باطنية ففي هذه 
احلالة يفهم بكل سهولة أنه ال بد أن يكون اهللا قد هيأ وسيلة الكتشاف األمور 
اليت تفوق العقل. فتلك الوسيلة هي الوحي والكشف. وكما أا عطية دائمة 

نسان أن مجيع الناس إال الصم والعميان واانني يعطَون اآلن أيضا لفطرة اإل
احلواس اخلمس الظاهرية والباطنية حبسب التفاوت يف مراتبهم وليس أم كانوا 
يعطَون يف السابق وال يعطَون اآلن.. كذلك إن قانون اهللا السائد يف الطبيعة عن 

حواس الوحي والكشف تعطى اآلن  احلواس الروحانية أيضا يوافق ذلك؛ مبعىن أن
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أيضا حبسب املراتب. والذين ميلكون مواهب أعلى يسبقون اجلميع يف هذه 
احلواس الروحانية. والكتاب الذي يعلّم الناس أن هذه احلواس الروحانية ال تعطى 
اآلن بل أُعطيت يف الزمن السابق فقط ال ميكن أن يكون من اهللا ألنه ال خيالف 

ة فحسب بل يعارض املشاهدة والتجربة أيضا. إن عالمة املعلمني قانون الطبيع
الروحانيني هي أم ال يخربون فقط باألنباء الغيبية اليت ظهرت يف بداية اخلليقة 
فحسب وال خيربون باألنباء الغيبية اليت ستظهر بعد انقطاع هذا العامل فقط بل 

العامل بني فينة وفينة، ألن األمور  يخبِرون أيضا باألخبار الغيبية اليت تظهر يف هذا
الغيبية اليت ليست أمام أعيننا وال نستطيع أن نطّلع على صدقها أو كذا بعد 
اختبارها ال ميكن أن تكون عالمة نيب أو رسول صادق ألن اإلخبار مبا كان قبل 
الدنيا وما بعدها أمر سهل ميكن أن يبينه كل كاذب ومفتر أيضا ألن هذه 

رج عن نطاق الفحص والتجربة. فمثال اإلدالء خبرب غييب بأن أناسا األخبار خت
كثريين قد خلقوا من األرض يف البداية مثل اجلزر والفجل فقط، واإلخبار بأن 
اإلله ظل ينـزِل كتبه يف اهلند فقط، وأن سنسكريتية الفيدا هي كالم اهللا 

ا الذين يعملون حبسب الوحيد، وأن النجاة بعد املوت ستنال مؤقتا فقط وسيناهل
الفيدا فقط، فهذه األخبار ال ميكن اعتبارها أخبارا غيبية بل ميكن لكل مفتر أن 
يقول كالما مثلها. لذا إن رسل اهللا الصادقني ينبئون بأنباء غيبية كثرية عن الدنيا 
أيضا إضافة إىل األنباء عن املبدأ واملعاد لتثبت األنباء عن املبدأ واملعاد أيضا 

طة نبوءام. أي مكر وخديعة أكرب من أن ينبئوا عن املبدأ واملعاد فقط وال بواس
ينبئوا شيئا من األنباء الغيبية عن الدنيا. لذلك يقع االعتراض على الفيدا بأنه إذا 
كان قادرا على بيان األخبار الغيبية فلماذا مل يظهر منوذج قدرته يف اإلنباء عن 

اهللا كان من واجبه أن ينبئ بأنباء الغيب عن الدنيا  الدنيا. إذا كان الفيدا كالم
أيضا ليمحص صدقُه. إن مثل اإلنباء عن املبدأ واملعاد فقط كمثل شخص يشري 
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إىل زوبعة وموضع عميق يف البحر ويقول: أُنبئ بأن حتته كنـز فأخرجوه 
بسعيكم. فإن نبوءته هذه ليست إال سخرية وليست فيها مسحة من الصدق. 

قرآن الكرمي ال يكتفي باإلنباء عن املبدأ واملعاد فقط بل يتضمن أنباء الغيب ال
  أيضا اليت يشهد بصدقها الناس من كل زمان. 

كل واحد يستطيع أن يفهم أن اإلنباء عن املبدأ واملعاد ضروري لكتاب اهللا 
ليعلم اإلنسان كيف خلع عليه فضل اهللا خلعة الوجود أوال وكم من أفضال 

ليه بعد إكمال نفسه! واالطالع على أمور غيبية عن الدنيا ضروري سترتل ع
لكتاب اهللا ليستيقن املرء مبا أنبئ به عن املبدأ واملعاد. لذا ظل كل رسول صادق 

سبق اجلميع يف  �ينبئ باألمور الغيبية املتعلقة بالدنيا أيضا ولكن نبينا األكرم 
لك الزمن فقط بل سلسلتها جارية يف هذا اال ألن أنباءه الغيبية مل تنته على ذ

زمننا هذا أيضا. من طبيعة اإلنسان أنه ال يرضى بشيء دون التجربة، بل جيب 
أال يرضى كيال يهلك نتيجة اتباعِ كاذبٍ. لذا فقد جرت سنة اهللا منذ القدم أن 
يطلع اهللا الرسل الذين يأتون منه على األمور الغيبية اليت علمها يفوق قدرات 

. فعندما تتحقق نبوءام املتعلقة بأمور الدنيا بكثرة تصبح النبوءات نفسها البشر
معيارا لألخبار اليت يديل ا هؤالء األصفياء عن املبدأ واملعاد وعن رسالتهم. 
ولكن من املؤسف حقا أن الفيدا احلايل صفر اليدين وحمروم من ذلك متاما وال 

بعض األنباء عن املبدأ واملعاد فكيف ميكن يرافقه تأييد اهللا أو نصرته. وإن أدىل ب
التصور أا صادقة، فالعقل ال يستطيع أن حيكم حكما قاطعا عن املبدأ واملعاد، 
بل هو حمتار وفاقد الصواب يف هذا اال إىل درجة مل تتسن معرفة اهللا أيضا 

ون بواسطة العقل احملض إىل يومنا هذا، فمات كثري من الناس الذين كانوا يسم
عقالء كبارا وأوجدوا علوما عقلية كبرية ملحدين يف اية املطاف ومل يعرفوا 
أن اهللا موجود. فأنى للعقل واحلال هذه أن حيكم حكما صحيحا وقاطعا عن 
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سواء أأدىل ا زيد أو -  املبدأ واملعاد؟ ال شك أن األخبار عن املبدأ واملعاد
خرى. وتلك الوسيلة هي نبوءات حباجة إىل التصديق بوسيلة كاملة أ - بكر

أنبياء اهللا األطهار اليت تتجلى يف العامل كالشمس وتظهر صدقها، مثل إنباء النيب 
، يف زمن اخلمول يف مكة املعظمة بعروج اإلسالم وشوكته وازدهاره حني �

ميشى يف أزقة مكة املعظمة وحده ومل يكن لنجاحه وانتصاره آثار  �كان 
هاره يف العامل كله يف زمن كان جمرد القول بأن شخصا بارزة، وإنبائه بازد

خامال وعدمي احليلة مثله سيصل إىل سدة احلكم وأن حكمه السماوي سيري 
يف األرض أيضا معجزة عظيمة تفوق العادة يعد مدعاة للضحك. ال شك أن 
األنباء من هذا القبيل تفوق قدرة البشر ولكنها حتققت بوضوح تام كطلوع 

. فتحققها يشهد بكل جالء أا متثّل شهادة اهللا حبقِ صادقٍ. كذلك جند النهار
القرآن الكرمي مليئا بأنباء كثرية مثل نبوءة عظيمة عن سلطنة الروم والفرس. 
ويعود تاريخ هذا النبأ إىل زمن غلبت فيه سلطنة اوس سلطنة الروم يف حرب 

ة بغلبة الفُرس وسيطرت على بقعة من أرض بالدهم، فتفاءل مشركو مك
لصاحلهم وفهموا أنه ما دامت سلطنة الفُرس تشاركنا يف عبادة املخلوق 
سنتمكن حنن أيضا من استئصال هذا النيب الذي شريعته تشبه شريعة أهل 
الكتاب. فأنزل اهللا تعاىل يف القرآن الكرمي نبوءة أن سلطنة الروم ستغلب يف 

لروم لذا مسيت السورة "سورة الروم". اية املطاف. ملا كانت هذه نبوءة بغلبة ا
وملا فهِم مشركو العرب غلبة سلطنة اوس عالمة على غلبتهم فقال اهللا تعاىل 
يف هذه النبوءة أن اليوم الذي يغلب الروم مرة أخرى سيغلب املسلمون أيضا 
على املشركني يف اليوم نفسه. وهذا ما حدث فعال. فقد وردت يف القرآن 

امل * غُلبت الروم * في أَدنى اَألرضِ وهم من �هذا املوضوع:  الكرمي آية يف
 حفْري ذئمويو دعب نملُ وقَب نم رالْأَم لَّهل نِنيعِ سي بِضونَ * فبلغيس غَلَبِهِم دعب
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.. أنا اهللا أعلم، ستغلب سلطنة الروم يف أدىن األرض بعد ثالث �١الْمؤمنونَ
سنني إىل تسع سنني على اوس... فحدث متاما كما ورد يف اآلية وغلبت 
سلطنةُ الروم سلطنةَ الفُرس بعد ثالث إىل تسع سنني. ويف الوقت نفسه غلب 

  املسلمون املشركني، فكان يوم غزوة بدر الذي انتصر فيه املسلمون. 
إضافة إىل ذلك فقد جاءت يف القرآن الكرمي نبوءات عن الظروف املتجددة 
يف الزمن األخري وحتققت بكل جالء يف زمننا هذا، منها نبأ تعطيل اإلبل يف 
الزمن األخري، وهذه إشارة إىل اختراع مطية جديدة يف تلك االيام. ونص 

أي تتعطل العشار يف الزمن  �٢وإِذَا الْعشار عطِّلَت�النبوءة القرآنية هو: 
األخري. واملعلوم أن املراد من تعطيلها أنه لن تكون هناك حاجة إىل ركوا. 
ومن هنا يتبني بصراحة تامة أن مطية أخرى ستحل حمل العشار. ويف شرح هذه 

: "ولتتركن القالص فال يسعى �اآلية جاء يف صحيح مسلم حديث النيب 
زمن املسيح املوعود ولن تستخدم للوصول  عليها". أي ستترك القالص يف
                                                 

 ٥-٣الروم:  ١
هناك نبوءة أخرى أيضا يف القرآن الكرمي عن الزمن األخري وهي حاشية: . ٥التكوير:  ٢

أنه حني تظهر عالمات أخرى للقيامة يف الزمن األخري سيحدث كسوف وخسوف 
. هذه اآلية �وجمع الشمس والْقَمر�أيضا من نوع خاص كما أشري إليه أيضا يف اآلية: 

وردت يف أوائل آيات سورة القيامة، وبسببها مسيت ذا االسم. وقد جعل هذا 
الكسوف واخلسوف من عالمات القيامة. كما جعل املسيح، خاتم اخللفاء، أيضا من 

. أي ستحلّ �بصرفَإِذَا برِق الْ�عالماا. وقد سبقت اآلية املذكورة آية أخرى وهي: 
يف تلك األيام عذابات مهولة على الدنيا حبيث ال يكاد ينتهي عذاب إال وحيل عذاب 

أي  �يقُولُ اِإلنسانُ يومئذ أَين الْمفَر * كَلَّا ال وزر�آخر. مث قال تعاىل يف آية بعدها: 
، أي أن تلك األيام أين نفر من العذابات املتواصلة، وسيكون الفرار مستحيال أصال

ستكون أيام مصيبة عظيمة على اإلنسان، وإن مشهدها املهول سيؤدي إىل فقدان 
 اإلنسان صوابه. منه.
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بسرعة إىل مكان أو السعي إليه، أي ستخترع مطية توصل إىل الغاية بسرعة 
هائلة مقارنة بالعشار. فإن كلمة "يسعى" الواردة يف احلديث تدل على أن مطية 

  أفضل من القالص ستخترع للسعي. 
ذكر زمن املسيح الالفت يف املوضوع أنه حيث ورد يف صحيح مسلم 

املوعود، ورد هذا احلديث عن ترك القالص يف املقام نفسه. وقد حتققت هذه 
بثالثة عشر قرنا. فهناك حماوالت جارية يف هذه األيام  �النبوءة بعد زمن النيب 

أن يسير قطار بني مكة واملدينة يف غضون عام واحد. فعندما يتحرك القطار 
عندما تتعطل آالف اجلمال وجتري بدال منها يزيد مشهده كل مؤمن إميانا. و

القطارات بني مكة واملدينة، ويصل احلجاج إىل مكة املعظمة للحج مبئات 
اآلالف من دمشق ومن بالد أخرى مثل الشام وغريها راكبني القطار؛ فسيكون 
ملعونا من ال يصدق بصدق القلب بعد مشاهدة هذا املشهد أن النبوءة اليت 

  آن الكرمي وحديث صحيح مسلم قد حتققت اليوم. وردت يف القر
عام  ١٣٠٠أنه أنبأ قبل  �ليكن معلوما أا آية عظيمة على صدق النيب 

باختراع مطية جديدة. والقرآن الكرمي واحلديث الشريف يذكران هذا اخلرب 
معا. لو مل يكن القرآن الكرمي كالم اهللا ملا كان يف قدرة اإلنسان أن ينبئ مبا مل 

له حينها أدىن أثر يف العامل وخيرب بتحققه أيضا. ملا كان مقدرا عند اهللا أن  يكن
حيقق هذه النبوءة فقد ألقى يف قلب اإلنسان فكرة اختراع مطية توصل إىل 

  آالف الفراسخ بقوة النار. 
وإِذَا الصحف �كذلك هناك نبوءات أخرى أيضا عن الزمن األخري منها: 

ترشنش�١نا ، أي ست نشرر الكتب واجلرائد يف الزمن األخري بكثرة هائلة مل ت
                                                 

 ١١التكوير:  ١
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من قبل. هذه إشارة إىل أدوات تنشر ا الكتب يف هذه األيام، مث توصل إىل 
  آالف الفراسخ بالقطار. 

وإِذَا النفُوس �كذلك يف القرآن الكرمي نبوءة عن الزمن األخري وهي: 
تجوالناس يف الزمن األخري سهلة جدا وسيأيت  . أي ستكون اللقاءات بني�١ز

الناس من آالف الفراسخ ويلتقي بعضهم ببعض. فقد حتققت هذه النبوءة أيضا 
  يف زمننا. 

وإِذَا الْبِحار �وهناك نبوءة أخرى يف القرآن الكرمي عن الزمن األخرية وهي: 
ترر قنوات كثرية من البحار يف الزمن األخري�٢فُجفجفقد حتققت . أي ست ،

وإِذَا �هذه النبوءة أيضا يف زمننا. وقد وردت يف القرآن الكرمي نبوءة أخرى: 
تريالُ سسفت يف هذه األيام �٣الْجِبهذه إشارة إىل نسف اجلبال كما ن .

باملدافع وشقّت فيها الطرق. فكل هذه النبوءات مذكورة يف القرآن الكرمي. 
إىل نقطة أن معىن "العشار": النوق احلوامل. ومع أن  ولكن ال بد من االنتباه هنا

الكلمة الواردة يف احلديث هي "قالص"، ولكن استخدمت كلمة "العشار" يف 
القرآن الكرمي كيال تنسب هذه النبوءة إىل القيامة وليوضح بقرينة "العشار" أن 

  هذا احلادث سيقع يف الدنيا ألنه ال حمل يوم القيامة. 
من القرآن الكرمي بل  �األمر على ما نقلناه من معجزات النيب  ال يقتصر

بالتواتر كاملطر الغزير من األحاديث الصحيحة واألخبار  �تثبت معجزاته 
اإلسالمية أيضا إىل درجة مل ترو معجزات أي نيب أو رسول أكثر منها. هناك 

مي بوجه بعض النبوءات اليت وردت يف كتب كانت قد نشرت يف العامل اإلسال
                                                 

 ٨التكوير:  ١
 ٤االنفطار:  ٢
 ٤التكوير:  ٣
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عام قبل حتققها مبئات السنني. ولو كتبت هنا تفصيل تلك املعجزات ملا وسعها 
حىت عشرين جزءا. واحلق أنه ال حاجة إىل تفصيلها أصال ألن تلك الكتب 
ليست حبوزة املسلمني فقط بل وصل بعضها حلسن الصدف إىل املسيحيني أيضا 

وم أيضا يف املكتبات القدمية يف يف تلك األزمنة القدمية نفسها وهي موجودة الي
  أوروبا ليكون هؤالء القوم أيضا على تلك املعجزات من الشاهدين. 

وبركاته اليت جربتها  �وال يسعين أن أمتنع هنا من بيان تأثريات النيب 
وامتحنتها بنفسي. بل أقول بكل اعتزاز بأن اإلسالم هو الدين الوحيد يف العامل 

ة من اهللا تعاىل أنه يري من خالل اآليات واملعجزات الذي حيظى بأفضلية ومزي
املتجددة وجه اهللا املستور الذي جتهله األقوام األخرى متورطة يف عبادة املخلوق 
أو تنكر وجوده ائيا. فال شك أن الدين الذي يري وجه اهللا غيب الغيب يف 

  ! هذا العصر هو اإلسالم وحده دون غريه. فاعتربوا يا أويل األبصار
ما دام هناك قانون ثابت للتربية والتنمية؛ فاحلديقة اليت يود صاحبها أن تبقى 
خضرة ونضرة ال يهمل تنشئتها املناسبة واالهتمام ا ورعايتها، بل يسقيها كلما 
اقتضت احلاجة، وإذا ضاعت شجرة مثمرة يزرع مكاا شجرة أخرى. واملبدأ 

يف الطبيعة أيضا؛ إذ إن حديقة اإلسالم  نفسه ساري املفعول يف قانون اهللا السائد
اليت يود اهللا إبقاءها خضرة ومثمرة دائما جيددها وخيضرها بعنايته اخلاصة 
باستمرار. وكلما كانت حباجة إىل الري سقاها، وعندما تفسد وتبلى األشجار 
 السابقة يزرع أشجارا جديدة أي خيلق قوما جديدا يعطي مثارا. ويكلِّف بالري

يتلقى ماء وحي اهللا احلي واملتجدد من مطر جتليات اهللا. وترون كل يوم  شخصا
وتشاهدون أنه ال حديقة تبقى حية دون العناية ا وسقيها. أليس صحيحا أنه 
عندما تيبس بعض األشجار تزرع مكاا أشجار جديدة؟ وعندما ميوت بستاين 

  إلسالم أيضا.حيل حمله بستاين جديد؟ فهذا املبدأ ينطبق على حديقة ا
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وألن زمننا هو الزمن الذي أصابت فيه حديقة اإلسالم صدمات كثرية، وقد 
حلّت به آفات من أنواع احلوادث داخليا وخارجيا على حد سواء ويبست 
أشجار كثرية داخليا واستؤصلت من جذورها، مبعىن أن الذين كانوا يدعون 

الشت حقيقته من قلوم، اإلسالم مل يبق اإلسالم إال على ألسنتهم فقط وت
وامتألت معظم الصدور بالشكوك والشبهات. بعض الناس ال يؤمنون بوجود اهللا 
مع أم يدعون مسلمني، وقد ارتدى البعض لباس أتباع مذهب الطبيعة والفلسفة 
وأنكروا قدرات اهللا اخلارقة للعادة. ويعيشون عيش التحرر وعدم االلتزام متاما، 

والصيام واحلج والزكاة ويستهزئون باجلنة والنار وينكرون يسخرون من الصالة 
املالئكة واجلن ائيا. وبعضهم غارقون يف فكرة أن يغيروا يف اإلسالم شيئا كيفما 
أمكن هلم وخيترعوا من عند أنفسهم إسالما جديدا يضمن هلم التحرر الكلي من 

يفىت بإباحة اخلمر  التكاليف الشرعية، وليتحاشوا الوضوء والغسل أيضا، وأن
واحملرمات األخرى ويلغى تقليد احلجاب من اإلسالم ويفتح باب الفسق 
والفجور فيه رويدا رويدا، وأن تلغى األوامر بالصلوات والعبادة وااهدات يف 
سبيل اهللا كلها. فأظن أن هناك مئات آالف الناس من هذا القبيل يف اهلند، 

بعضهم يسبقونه أيضا بعدة خطوات. واحلق أن بعضهم يتبعون سيد أمحد خان و
هؤالء الناس قد خلعوا لباس اإلسالم ويريدون أن يبتعدوا عنه رويدا رويدا. 
ولكن ما داموا قد ولدوا يف بيوت املسلمني لذا ما زالوا يسمون مسلمني ولكنهم 

  يعادون اإلسالم بكل وضوح يف كتابام وخطابام. 
املأثورة ويسخرون  �رى يستهزئون بسنن النيب وقد ظهرت للعيان فرقة أخ

 �منها، ويعدون األحاديث كلها جمموعة مهمالت وال يعظّمون النيب 
ليحسبوه أكثر من اآلخرين فهما للقرآن الكرمي. هذه الفرقة منتشرة يف البنجاب 

  إىل حد ما. 
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إضافة إىل ذلك، التقاليد السيئة املنتشرة يف عامة الناس قد وصلت إىل 
عبادة املخلوق وال حاجة إىل بياا. ولقد جتاوز البعض يف تبجيل مرشديهم 
احلدود كلها إىل درجة أن اختذوهم آلـهة. بعضهم يغالون فيما يتعلق بالقبور 
حىت أوشكوا أن يتخذوا القبور نفسها آلـهة هلم، بل شوهد العديد منهم 

  يسجدون هلا. 
معظمهم جتاوزوا احلدود يف سوء  والذين يعدون مرشدين وأصحاب الزوايا

األعمال. ال يدعون إىل اهللا بل إىل أنفسهم يدعون. كثري منهم يتحذلقون 
ويبيعون الدين، ويكسبون الدنيا بأنواع املكر واخلديعة ويعدون خديعام كرامة 
هلم. ويعلّمون مريديهم أمورا تعارض كتاب اهللا والسنة النبوية أميا معارضة. 

ن إىل درجة أم ال يفهمون معاين كتاب اهللا أيضا. أورادهم معظمهم جاهلو
، وهم عاكفون ليل �غريبة، وال يعثَر عليها يف كتاب اهللا وال يف سنة رسوله 

ار على مجع األموال وتوفري األسباب لدنياهم. ولو كُشف عليهم خطؤهم 
فعل لنشأت يف قلوم ضغينة شديدة ولو أمكنهم ملا قصروا يف قتل شخص ي

  ذلك. بعض النساك صلحاء ورشيدون أيضا، ولكن ما أقلّهم! 
إن أعمال معظم العلماء ال ختلو من الشوائب. يعدون أنفسهم ورثة علوم 

ولكنهم يعملون على النقيض من تلك العلوم الطاهرة. ال يعلمون من  �النيب 
 الروحانية واإلخالص والصدق والوفاء شيئا. أرى معظم املشايخ وكأم

قطّاع طريق اإلسالم ال خيطون على طريق الصدق واحلق بأنفسهم وال يدعون 
أحدا من مريديهم يسلكه. إم أعداء اجلماعة الربانية كالسباع، وبعيدون عن 
التقوى والطهارة بعد الليلة الليالء عن النور. ال تسمح هلم مشيختهم 

ذوو طبيعة رشيدة وأنانيتهم أن يقبلوا احلق. بعض من أهل العلم صلحاء و
  أيضا ولكنهم قليلون. 



  ينبوع المعرفة ٣٠٦

إن حالة معظم أثرياء املسلمني يف العصر الراهن أسوا من غريهم إذ يظنون 
كأم خلقوا لألكل والشرب والفسق والفجور. جيهلون الدين كليا ومتجردون 
عن التقوى وقد ملئوا كربا وغرورا. وإذا سلّم عليهم فقري قائال: "السالم 

رد السالم عليه بالقول "وعليكم السالم" عارا عليهم. بل يعدون عليكم" يرون 
خروج هذه الكلمة من فم الفقري إساءة وجتاسرا مع أن كبار امللوك يف أوائل 
اإلسالم ما كانوا يرون أن قول: "السالم عليكم" حيطّ من شأم. إن هؤالء 

ة اجلميلة، أي الناس ليسوا ملوكا ومع ذلك جعل الكرب غري املربر هذه الكلم
"السالم عليكم" وهي دعاء لسالمة املرء، حقرية يف نظرهم. فانظروا كم تغير 

  الزمان، حبيث ترى اليوم كل شعرية من شعائر اإلسالم بنظر التحقري. 
هذه هي احلال الداخلية ملعظم املسلمني، أما املفاسد املنتشرة خارجيا فحدث 

صاء. كان اإلسالم دينا لو ارتد عنه عنها وال حرج فهي تفوق العد واإلح
شخص واحد لقامت القيامة، أما اآلن فعدد الذين ارتدوا منه يف هذا البلد 
وتنصروا أو اختاروا دينا آخر يربو على مئيت ألف شخص، بل ليس هناك فئة 
من فئات املسلمني الدنيا والعليا مل تتنصر منهم مجاعة. والذين ما كانوا 

دون أن يصلوا ويسلموا عليه  �وموالنا حممد املصطفى يذكرون اسم سيدنا 
صاروا اآلن يسبونه بعد ارتدادهم، وينشرون مؤلفات قذرة. والكتب اليت 
نشرت يف رد اإلسالم لو جمعت يف مكان واحد لكان حجمها مثل عدة 
جبال. أي مأمت أكرب من أنه ال تسر القلب حالة اإلسالم الداخلية وال نرى 

  م من اخلارج منصفني حىت يرتدعوا عن شرورهم خشيةً هللا؟أعداء اإلسال
لقد بعثين اهللا تعاىل مأمورا بإصالح هذا الزمن الذي سبق ذكره قبل قليل، 
وقد أظهر على يدي من اآليات ما لو اطلع عليه ذوو طبائع نزيهة من العناد 
ويف قلوم خشية اهللا ويستخدمون العقل السليم لعرفوا بواسطتها صدق 
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إلسالم جيدا. تلك اآليات ليست واحدة أو اثنتني بل باآلالف وقد كتبت ا
بعضها يف كتايب حقيقة الوحي. وعندما انقضى القرن الثالث عشر اهلجري 
بعثين اهللا تعاىل مأمورا من عنده على رأس القرن الرابع عشر، ومساين بأمساء 

يسى املوعود وأمحد . ويف األخري مساين ع�مجيع األنبياء الذين خلوا منذ آدم 
وحممد املعهود. وقد خاطبين بكال االمسني مرارا. وقد ذُكر هذان االمسان أيضا 

  وبكلمات أخرى: املسيح واملهدي. 
واملعجزات اليت أُعطيتها، بعضها نبوءات تشمل أمورا غيبية ليست يف قدرة 

بتها، أحد سوى اهللا تعاىل أن ينبئ ا، وبعضها أدعية أُجيبت وأُخربت بإجا
وبعضها أدعية على األعداء األشرار الذين أُهلكوا بسببها. وبعض األدعية هي 
من قبيل الشفاعة وتفوق الدعاء مرتبةً. وبعضها مباهالت كانت نتيجتها أن 
أهلك اهللا أعدائي وأخزاهم. وبعضها شهادات صلحاء اإلسالم الذين ماتوا قبل 

لوا عين بأنه هو املسيح املوعود بعثيت وقد شهدوا بذكر امسي واسم قرييت، وقا
الذي سيبعث عاجال. وبعضهم شهد ببعثيت قبل والديت، وبعضهم شهد ببعثيت 

عاما على وجه التقريب، وأخربوا بعض  ١٢أو  ١٠يف وقت كان عمري 
مريديهم بأنكم ستعمرون لتروه. وعالمات زمن املهدي املعهود اليت حددها 

يف  ١ضان يف زمنه، وتفشي الطاعونكالكسوف واخلسوف يف رم �النيب 
                                                 

لقد ورد يف الدارقطين حديث أن من عالمات املهدي املوعود أن اهللا تعاىل حاشية:  ١
اليت  -سيظهر له يف زمنه آية أن القمر سينخسف يف أول ليلة من ليايل اخلسوف احملددة

وستنكسف  - ةواخلامسة عشر ةوالرابعة عشر ةحددها اهللا للخسوف أي الثالثة عشر
، ٢٧ها اهللا تعاىل لكسوف الشمس أي يوم الشمس يف اليوم األوسط من األيام اليت حدد

وسيحدث الكسوف واخلسوف يف رمضان. وجاء يف حديث آخر أما  ٢٩، ٢٨
سيحدثان مرتني يف زمن املهدي. فقد وقع الكسوفان مرتني يف رمضان يف زمين، مرة يف 

ال يعنينا كم من املرات وقع اخلسوف والكسوف يف رمضان بلدنا هذا ومرة يف أمريكا. 
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البالد قد حتققت كل هذه الشهادات من أجلي. لقد عاصرت ربع القرن الرابع 
  عشر أيضا. إا ألدلة وشواهد لو كُتبت مجيعها ملا وسعها حىت ألف جزء.

                                                                                                                     

هذه التواريخ منذ بدء خلق السماوات واألرض حىت اليوم، بل ما يهمنا هو فقط أن يف 
اخلسوف والكسوف مل يقع كآية منذ خلق اإلنسان على األرض إال يف زمين ويف حقي. 
أما قبلي فلم تتسن ألحد فرصة كهذه، أي أن ادعى أنه املهدي املوعود من جهة، ومن 

عد دعواه يف رمضان ويف التاريخ احملدد يف جهة ثانية حدث اخلسوف والكسوف ب
رمضان أعلن اخلسوف والكسوف آية له. مل يرد يف حديث الدارقطين قط أن الكسوف 
واخلسوف مل يقعا من قبل، بل وردت كلمات صرحية أما مل يقعا من قبل كآية ألحد 

حتدث من قبل ألن عبارة "مل تكونا" بصيغة املؤنث يف الدارقطين تعين أن هذه اآلية مل 
قط. لو كان املراد أن الكسوفني مل يقعا من قبل جلاء: "مل يكونا" يف صيغة املذكر، 
وليس "مل تكونا" بصيغة املؤنث، األمر الذي يبني بصراحة أن املراد هنا هو "اآليتني" 
لكوما مذكورتني يف صيغة املؤنث. والذي يظن أن اخلسوف والكسوف قد وقعا عدة 

يضا، فعليه تقع مسئولية أن يثبت أين املدعي باملهدوية الذي عدمها آيتني مرات من قبل أ
له، وجيب أن يكون دليله يقينيا وقطعيا. ولن يتأتى ذلك إال إذا أخرج لنا تأليفا ملن 
ادعى أنه املهدي املعهود وقال أيضا بأن اخلسوف والكسوف اللذَين وقعا يف رمضان يف 

 الدارقطين مها آيتان على صدقه. اليومني احملددين حبسب حديث 
إذًا، فال يعنينا لو وقع اخلسوف والكسوف ألف مرة، لكنهما وقعا كآيتني مرة واحدة 
فقط يف زمن مدعٍ واحد. وقد أثبت احلديث صدقه بإظهار مضمونه يف زمن مدع واحد 

يف كتابه "حجج الكرامة"، وكذلك  نواب صديق حسن خانللمهدوية. كذلك كتب 
جمدد القرن احلادي عشر يف كتابه أنه قد ورد يف األحاديث الصحيحة أن املذنب أي ذو 

م وقالت عنه ١٨٨٢السنني سيطلع يف زمن املهدي املوعود. فقد طلع ذلك املذنب يف عام 
  .  �اجلرائد اإلجنلريية بأنه املذنب نفسه الذي طلع يف زمن املسيح 

لك سقطت الشهب بكثرة يف زمن يقرب زمنا بعثين اهللا فيه مبا ال نظري لسقوطها من كذ
م. وظهرت آيات مساوية كثرية ١٨٨٥قبل، ولعل ذلك كان يف تشرين الثاين/نوفمرب 

  أخرى، وكلها آيات من اهللا. منه. 
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ولكن كل ما ظهر مل يكن اهلدف منه إظهار عظميت بل ليقيم اهللا تعاىل 
حجة اإلسالم يف العامل. أنا أستغرب بنفسي بأنين لست شيئا يذكر حبد ذايت 
ولكن أنى يل أن أرد فضل اهللا ونعمته. ويف األخري حني وردت على اإلسالم 

 هذا القرن صدمات كبرية وانتهى القرن الثالث عشر وأصابت اإلسالم يف
النحس آالف اجلروح، وبدأ القرن الرابع عشر، كان ضروريا حبسب سنة اهللا 
 يتمبعث أحد إلصالح املفاسد املوجودة ولتجديد الدين. فمهما رالقدمية أن ي
بالتحقري فإن اهللا تعاىل جعل عبده هذا وحده خاتم اخللفاء هلذه األمة. لقد أنبا 

خامت أيضا حبقي وقد حتققت نبوءته، وهي أن بن عريب  حميي الدينالشيخ 
هذا الذي امسه الثاين هو املسيح املوعود يكون صيين األصل أي أن أصل  اخللفاء

عائلته تكون من الصني، وسيولَد توأما إذ تولَد معه البنت وستولَد قبله وسيولَد 
مبنية هو بعدها. فكذلك ولدت صباح يوم اجلمعة توأما. قد تكون هذه النبوءة 

على كشف رآه الشيخ حميي الدين بن عريب أو وصله حديثٌ، ولكن حتققت 
تلك النبوءة بوالديت على أية حال. ومل يولَد يف اإلسالم سواي أحد هو صيين 

  . ١األصل وولد توأما مث ادعى أنه خامت اخللفاء
                                                 

"الرباهني األمحدية" يناقض كالم اهللا املتعلق الذي نزل علي واملنشور يف كتايب حاشية:  ١

ظاهريا نبوءة الشيخ حميي الدين بن عريب ألين قد اعتربت فيه فارسي األصل إذ يقول اهللا 

 �مث يقول  �".خذوا التوحيد التوحيد يا أبناء الفارستعاىل يف "الرباهني األمحدية": "

اهللا رد عليهم إن الذين صدوا عن سبيل يف مكان آخر يف "الرباهني األمحدية" نفسه: "

". أي كتب الرد عليهم شخص من فارس أي أنا العبد رجل من فارس، شكر اهللا سعيه

لو كان اإلميان معلقا بالثريا الضعيف... وقال يف مكان ثالث يف الرباهني األمحدية: "

هذا التناقض أن كثريا من  جوابو .(أي هذا العبد الضعيف) ،"لناله رجل من فارس

الصني بعد انتشار اإلسالم وقد أسلم عشرات املاليني من أهل الصني  املسلمني استوطنوا
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وقد أظهر اهللا تعاىل إلثبات أين منه آيات لو وزعت على ألف نيب أيضا 
لثبتت ا نبوم، ولكن ملا كان هذا الزمن هو الزمن األخري، وكان هذا اهلجوم 
هو هجوم الشيطان األخري مع ذريته لذا مجع اهللا تعاىل آالف اآليات يف مكان 
واحد بغية هزمية الشيطان ومع ذلك ال يؤمن الشياطني من الناس ويعترضون 

ية طريقة ممكنة على مجاعة مبحض االفتراء وبغري حق ويريدون أن يقضى بأ
  أقامها اهللا ولكن اهللا يريد أن يقوي مجاعته بيده إىل أن تبلغ كماهلا. 

لقد كتبت قبل قليل وأكتب مرة أخرى أن اهللا قد أظهر لتأييدي وتصديقي 
آيات من كل نوع، بعضها نبوءات أي أخبار الغيب اليت ال يقدر اإلنسان عليها 

ن يأيت بنظريها. وبعضها أدعية نالت درجة القبول وإن سعى العامل كله جمتمعا أ
  وقد أُخرب بقبوهلا بوحي اهللا. 

وأنواع األدعية اليت ذكرا آنفا ال تتعلق بأمور عادية بل جزء منها يتعلق 
بشفاء املرضى الذين كان مرضهم أشبه باملوت لشدة األعراض، ولكن اهللا 

                                                                                                                     

مليون مسلم. فمن  ٦٠بتأثري وعظهم. لذلك يوجد يف الصني اليوم أيضا أكثر من 
املمكن أن يكون بعض من أهل فارس أيضا استقروا هناك. وبالتايل كانت تسميتهم 

البداية  بأهل الصني أمرا حمتوما كما أن كثريا من العرب الذين جاءوا إىل اهلند يف
 هم من هذا القسم. ومما ال شك فيه أن نييسمون اآلن هنودا؛ فكل السادات والقرشي

عائلتنا معروفة باملغولية كما يظن ظاهريا، وهي صينية األصل دون شك، ولكن ما 
 كشفه اهللا هو الصحيح بال أدىن شك. منه.

كان جيب أن يكون "فارس" " معرفة بالالم بينما الفارسلقد جعل اهللا تعاىل كلمة: " 	
حبسب قاعدة النحو السائد، ولكن كالم اهللا ال يوافق دائما قواعد النحو اليت وضعها 
اإلنسان. توجد يف القرآن الكرمي أيضا بعض الكلمات والفقرات والضمائر اليت تعارض 

  قواعد النحو اليت وضعها اإلنسان. منه.
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جناب األوالد ولكن اهللا شفاهم بدعائي. وبعضها تتعلق بالذين يئسوا من إ
رزقهم أوالدا بدعائي. وكانت بعض األدعية حبق املضروبني بالنوازل الذين 
تورطوا يف القضايا وكانوا خيشون على حيام أو كان شرفهم يف خطر، أو 
كانت اخلسارة املالية ددهم بالدمار، وقد استجيبت األدعية من أنواع أخرى 

  أيضا. 
آليات أيضا أنْ أهلك أعدائي يف كل مباهلة أو أكرمين وقد أرى اهللا يل من ا

  مقابلهم بإنعام من كل نوع وأسقطهم يف حياة املذلة أو أهلكهم باخلزي.
لقد أظهر اهللا يف تأييدي آيات من نوع آخر أيضا إذ أنبأ بعض الصلحاء 
ببعثيت بذكر امسي قبل والديت. وبعضهم أنبأ قبل بعثيت بثالثني سنة بذكر امسي 

  اسم قرييت. و
وقد جعل اهللا يل آية أيضا أن خلقين يف زمن أنبأ به مجيع األنبياء السابقني 
بالضبط لظهور املسيح املوعود ويف وقت كان حمددا تارخييا لظهور املسيح 

  .١املوعود
                                                 

أين ذكر املسيح املوعود يف القرآن  يعترض بعض من قليلي العلم ويقولونحاشية:  ١
الكرمي؟ جوابه أن للمسيح املوعود عدة أمساء يف كتب اهللا، من مجلتها "خامت اخللفاء" 
أي اخلليفة اآليت يف األخري. فهناك نبوءة يف القرآن الكرمي عن املسيح املوعود ذا 

خلفاء إىل األيام االسم. فقد وعد اهللا تعاىل يف سورة النور أنه سيبعث يف املسلمني 
األخرية لتمكني دينهم وليبدل م اخلوف أمنا. إن وجود اخللفاء إىل الزمن األخري 
يتبني من قرينة أن زمن اإلسالم مبوجب النص القرآين الصريح ممتد إىل اية الدنيا، فال 
بد من االعتراف أن يف اإلسالم أيضا خامت اخللفاء كما كان عيسى خامت اخللفاء يف 

. وهذا سر عجيب أنه كما ولد عيسى يف القرن الرابع عشر بعد �سلة موسى سل
حبسب قول اليهود، كذلك بعث خامت اخللفاء يف اإلسالم أيضا بعد تلك  �موسى 

 املدة متاما. منه. 
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كذلك أمجع أولياء اإلسالم كلهم على أن زمن جميء املسيح املوعود لن 
عليه احلديث: "اآليات بعد املئتني"،  يتجاوز القرن الرابع عشر، وقد دلّ

  فخاطبين اهللا وبعثين على رأس القرن الرابع عشر.
لقد قال اهللا أيضا يف القرآن الكرمي بأنه ستنشب حروب دينية يف الزمن 
األخري وميوج كل دين يف غريه كأمواج البحر ليقضي عليه، وبينما يكون الناس 
يف هذا العراك واجلدال ينفخ اهللا يف الصور صوته من السماء للحكم. فما هو 

إىل اإلسالم والتوحيد  ذلك الصور يا ترى؟ سيكون نيب اهللا الذي يدعو الناس
على إثر تلقّي صوته. فسيجمع اهللا تعاىل ذا الصوت مجيع السعداء يف مكان 
واحد ولن يبقى أحد حمروما من اإلسالم إال الذي منعته الشقاوة األزلية. 
فاعلموا يقينا أن هذه األيام هي اليت تسمى أيام اهللا. فإذا استهزئ يب فليس ذلك 

يا �أت يف الدنيا رسول إال وقد استهزئ به. يقول اهللا تعاىل: بأمر جديد إذ مل ي
  . �١حسرةً علَى الْعباد ما يأْتيهِم من رسولٍ إِلَّا كَانوا بِه يستهزِئُونَ

إن معارضي من املسلمني الذين يسبونين ويكفّرونين هم أيضا آية حبقي، فإنه 
بعث املهدي سيكّفره الناس وخيذلونه، ويكاد مكتوب يف كتبهم هم أنه عندما ي

مشايخ اإلسالم يقتلونه. وقد قال جمدد القرن احلادي عشر والشيخ حميي الدين بن 
عريب أيضا الكالم نفسه. فال شك يف أن اهللا تعاىل قد أرى يل آالف اآليات ومع 
 ذلك جعلت عرضة لتكذيب شديد. وحرفت معاين كتيب مثل اليهود وأُضيفت
إليها أشياء كثرية مث وجهت إيل مئات االعتراضات وكأين أدعي النبوة املستقلة 
وأهجر القرآن، وكأين أسب أنبياء اهللا وأسيء إليهم وأنكر املعجزات. وأنا أرفع 
  شكاوي كلها يف حضرة اهللا وأعلم يقينا أنه سيحكم لصاحلي بفضله، ألين مظلوم. 

                                                 
 ٣١يس:  ١
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ترافقه سلسلة املعجزات واآليات دائما  احلق أن الدين احلقيقي هو الذي
ليعلم متبعوه بسهولة تامة أن اهللا موجود، ولكن الدين الذي يشار فيه إىل 
القصص فقط عند ذكر آيات اهللا كيف ميكن أن تتسىن به معرفة اهللا؟ أيها 

إن يف آيات اهللا املتجددة متعة عجيبة. أنى يل أن أبني كيفية تلك  األصدقاء!
كم يتقوى اإلميان حني خيربين اهللا بنبأ الغيب ويثبت: أنا موجود، وإىل املتعة؟! 

جانب ذلك حيل مشكلة ما ليثبت أنه قادر! ويهلك عدوي وخيربين بوحيه: أنا 
  مؤيدك وناصرك. وجييب أدعييت حبق أصدقائي وخيربين: أنا ويلّ أصدقائك. 

دعى ليكهرام فأذكر على سبيل املثال ال احلصر بأن شخصا من األعداء ي
هب من بني اآلريني وجتاوز احلدود يف اإلساءة والتكذيب. ففي آخر األمر 
أخربين ريب الكه فهلك على يد شخص جمهول مل يعثَر على هويته إىل يومنا 

  هذا. 
مث قام رجل امسه "دوئي" من بني املسيحيني يف أمريكا وحسب نفسه شيئا 

إلـه، وأظهر كأنه  �ر على أن عيسى جديرا باالعتداد وادعى الرسالة وأص
تلقى هذا اإلهلام من اهللا. فكتبت إليه أنك تفتري على اهللا لذا ستهلَك بعد 
مواجهة دمار شديد. فبدأ الدمار يالحقه بدءا من ذلك اليوم حىت مات مصابا 

  بعذاب الفاجل، وأثبت مبوته أن هذه هي عاقبة املفترين. 
يسكن يف "قصور" حمافظة الهور  كذلك ض من بني املسلمني شخص

كان امسه "غالم دستغري" وكان يعد شيخا. فتمىن هالكي بالدعاء حاسبا إياي 
كاذبا ودعا لنـزول عذاب اهللا على الكاذب وألّف ذا الشأن كتيبا أيضا 
  ولكنه مل يتمكن من نشره حىت هلك بنفسه بتأثري دعائه هو وبطل ختطيطه كله.

ن املسلمني امسه "جراغ دين" من سكان كذلك هب شخص آخر م
جامون، فقد عدين دجاال وتنبأ الكي، فأطلعين اهللا بوحيه أنه هو الذي 
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سيهلك بالطاعون. فما لبث أن سلّم مضمون مباهلته للناسخ حىت رحل من 
  هذا العامل يف الليلة نفسها مصابا بالطاعون. 

دنفسه من أولياء اهللا  كذلك كان شخص آخر امسه "فقري مرزا" وكان يع
وكان لديه عدد ال بأس به من املريدين فقام مقابلي وادعى أن اهللا أخربه من 

سيهلك بالطاعون إىل شهر  -أنا العبد الضعيف -العرش أن هذا الشخص
  رمضان املقبل، فحني حل شهر رمضان هلك بنفسه بالطاعون. 

اهللا" من كذلك كان هناك شخص ذو ضغينة ولسان بذيء امسه "سعد 
سكان لدهيانه، فشمر عن ساعدي اجلد إليذائي وألّف كتبا عديدة نظما ونثرا 
مليئة بالسباب والشتائم ونشرها بغية إهانيت وتكذييب. ومل يكتف بذلك بل 
باهلين أخريا إذ قدم الفريقني أي أنا وإياه أمام اهللا تعاىل ودعاه ملوت الكاذب، 

  .فهلك بالطاعون بعد بضعة أيام
كذلك قام مقابلي أعداء آخرون كثريون من املسلمني وهلكوا ومل يبق هلم 

" وهو طبيب عبد احلكيم خانأدىن أثر. أما اآلن فقد هب عدو أخري امسه "
سأموت  - أي أنا العبد الضعيف - ويسكن يف والية بتياله ويدعي مشريا إيلَّ أين

ه. هذا الشخص م وسيكون ذلك آية على صدق٤/٨/١٩٠٨ ١يف حياته إىل
                                                 

نبوءات متتابعة عن قرب أجله، واستغل  ١٩٠٥منذ سنة  �لقد نشر املسيح املوعود  ١
عن وفاة املسيح  ١٩٠٦عبد احلكيم البتيالوي بعد ارتداده هذه النبوءات وتنبأ يف سنة 

خالل ثالث سنوات، إال أنه ما لبث أن غير نبوءته هذه بقوله أن املسيح  �املوعود 
ح املوعود نبوءة البتيالوي . ولقد نشر املسي١٩٠٨- ٨- ٤سيموت حىت تاريخ  �املوعود 

، وعلق عليها قائال: "هذه القضية يف يد اهللا تعاىل ١٩٠٨يف هذا الكتاب الذي ألفه يف يناير 
وال شك أنه صحيح متاما أن اهللا سينصر من كان صادقا يف نظره." نشر هذا الكتاب غري أن 

 �وفاة املسيح املوعود البتيالوي مل يستقر على نبوءته بل غيرها مرة أخرى بتحديده يوم 
بأنه  �يف أهم اجلرائد املعادية لسيدنا أمحد  ١٩٠٨- ٠٥- ١٥بشكل دقيق حيث نشر يف 
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يدعي اإلهلام ويعدين دجاال وكافرا وكذابا. لقد بايعين من قبل وبقي ضمن 
مريدي ويف مجاعيت إىل عشرين سنة متواصلة مث ارتد نتيجة نصيحة أسديتها له 
لوجه اهللا. وكانت النصيحة تتلخص يف أنه اختار مذهبا أن النجاة ممكنة بغري 

. وملا �وإن كان املرء يعرف بوجوده  �يب قبول اإلسالم وبدون اتباع الن
كان هذا االدعاء باطال ويعارض معتقد اجلمهور أيضا، منعته منه ولكنه مل 
ميتنع، فطردته من مجاعيت أخريا. لقد تنبأ هذا الشخص عين بأين سأهلك يف 

م. ولكن اهللا تعاىل أخربين مقابل نبوءته بأنه هو الذي ٤/٨/١٩٠٨حياته إىل 
العذاب وسيهلكه اهللا تعاىل وأُنقذُ من شره. فهذه القضية يف يد اهللا سيؤخذ ب

تعاىل وال شك أنه صحيح متاما أن اهللا سينصر من كان صادقا يف نظره. لقد 
كتبت هذه اآليات اليت تتعلق باألعداء كغيض من فيض لكين أرى من املناسب 

قة بأحبيت، وهي أن أسجل أيضا على سبيل املثال بعض اآليات األخرى املتعل
  كما يلي:  

لقد حدث ذات مرة أنه كان لصديقي املخلص احلافظ املولوي احلكيم نور 
الدين ابن فمات. عندها أبدى عدو شرير سعادته البالغة على وفاة هذا الولد 
بنشره إعالنا، ومسى املولوي احملترم أبتر. فاضطرب قليب بشدة هلذا اإليذاء 

احملترم بكثري من التضرع فتلقيت إهلاما أنه سيرزق  ودعوت اهللا تعاىل للمولوي
ابنا. وجعلت عالمة إجابة الدعاء أن بثورا ستظهر على بدنه فور والدته. فولد 
                                                                                                                     

 �بالضبط؛ ونتيجة لذلك كانت وفاة املسيح املوعود  ١٩٠٨- ٨- ٤سيموت يف  �
يف غري هذا التاريخ كافيةً إلثبات كذب البتيالوي وبطالن نبوءته، وبالتايل فقد توفِّي حضرته 

. وقد اعترف ببطالن نبوءة البتيالوي أحد أشد ١٩٠٨- ٠٥- ٢٧هذا املوعد أي يف قبل 
وهو املولوي ثناء اهللا األمرتسري حمرر جريدة أهل احلديث  �معارضي املسيح املوعود 

  اليت نشرت نبوءة عبد احلكيم خان من قبل. (الناشر)
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" وتكونت البثور على بدنه فور والدته عبد احلياالبن بعد أيام قليلة وسمي "
خرين ولديه اآلن وآثارها موجودة إىل اآلن. مث رزق املولوي احملترم أوالدا آ

ثالثة أبناء. واحلق أنه تأثري الدعاء نفسه أن العدو فرح بوفاة ابن واحد ولكن 
اهللا تعاىل رزقه ثالثة أبناء. والالفت يف املوضوع أن اهللا تعاىل بين العالمة أيضا 

  مع إجابة الدعاء أي ذكر البثور أيضا. 
قاء، فقد مرض وهناك مثال آخر من مجلة اآليات اليت ظهرت حبق األصد

عبد الرحيم خانْ بن نواب حممد علي خانْ مبرض شديد إىل درجة انقطاع 
األمل يف حياته. فدعوت له يف ذلك الوقت احلرج. فبدا يل يف جواب الدعاء 
وكأن سلسلة حياته منقطعة. عندها بدر من لساين ما مفاده: اللهم إن مل يكن 

شفاعيت. فقال اهللا تعاىل يف اجلواب: هناك جمال إلجابة الدعاء فاقبل حبق الولد 
فلزمت الصمت. مث مل متضِ إال بضع  "من ذا الذي يشفع عنده إال بإذنه".

فدعوت  "إنك أنت الـمجاز".دقائق حىت غشيتين غفوة وتلقيت إهلاما: 
للولد كشفيع فأعطاه اهللا حياة جديدة يف غضون بضعة أيام وشفي متاما. 

  فاحلمد هللا على ذلك. 
كذلك هناك عدة أمثلة حبق عديد من األحبة لآليات اليت ظهرت يف وقت 
مصائبهم وقد سجلت بعضها يف كتايب "حقيقة الوحي". وهناك مثال حديث 
إلجابة الدعاء مل يسجل يف أي كتاب من قبل فأسجله لفائدة القراء الكرام وهو 

  كما يلي:  
له، مع إخوته مشاكل لقد واجه نواب حممد علي خان، زعيم مالري كوت

. حتت واليتهعويصة. من مجلتها أنه عد كعامة الناس من الرعية اليت كانت 
فبذل قصارى جهده ذا الشأن ولكنه مل ينجح. ومل يبق أمامه إال جمال واحد 
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كمحاولة أخرية أن يستغيث عند احلاكم العام مع أنه مل يكن هناك أمل يف 
دونه كانوا قد أصدروا قرارا قطعيا ضده. ففي جناحه يف ذلك أيضا ألن احلكام 

كما  -هذه احلالة من طوفان اهلم والغم مل يطلب مين الدعاء فقط بل وعد أيضا
أنه إنْ رمحه اهللا تعاىل وجنّاه من هذا العذاب سوف  - هو مقتضى طبيعة اإلنسان

يدفع بعد جناحه ثالثة آالف روبية نقدا دون تأخري لنفقات دار الضيافة. 
يا سيف غير اجتاهك عن هذا اجلانب، هلمت بعد أدعية كثرية ما تعريبه: فأُ

فأخربت السيد نواب حممد علي ذا الوحي اإلهلي. مث رمحه اهللا بعد ذلك 
وصدر احلكم من حمكمة احلاكم العام حبسب مطلبه ومقصوده ومراده. فدفع يل 

ما نذر من قبل. وكانت دون أدىن تأخري أوراقا نقدية بقدر ثالثة آالف روبية ك
  آية عظيمة ظهرت للعيان.

لقد كتبت من قبل أيضا أا آيات من اهللا تنـزل من السماء كاملطر وقلما 
ميضي شهر ال تظهر فيه آية مساوية، ولكن ليس ألن يف روحي حسنة وطهارة 
أكثر من بقية األرواح كلها بل ألن اهللا أراد يف هذا الزمن أن حييي جمددا 

تظهر بواسطة  اإلسالم الذي واجه صدمات كثرية على أيدي األعداء. وأن
  اآليات السماوية عظمته اليت حيظى ا عند اهللا. 

احلق واحلق أقول، إن اإلسالم صادق بالبداهة إذ لو قام مجيع الكفار 
املوجودين على وجه األرض يف جانب ويف جانب آخر توجهت أنا وحدي إىل 

من اجلميع بل  حضرة اهللا ألمرٍ ما َأليدين اهللا تعاىل حتما، ولكن ليس ألين أفضل
كلها قد ختمت  النبواتبصدق القلب، وأعلم أن  �ألين آمنت برسوله 
، إال أن هناك قسما من النبوة مل ينقطع، أي خامت الشرائععليه، وأن شريعته 

، فهي مل �وتستنري مبصباحه  �النبوة اليت تنال نتيجةَ االقتداء الكامل به 
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، ومستقاة ١نال بواسطتها، وهي مظهرهاأي ظلها، وت �تنقطع ألا نبوة حممد 
من فيضها. واهللا يعادي من يعد القرآن الكرمي كاملنسوخ ويريد أن يسلك على 

بل يريد  �عكس الشريعة احملمدية، وينوي أن يشرع بشريعته، وال يتبع النيب 
  أن يكون بنفسه شيئا يعتد به. 

واهللا حيب من يتخذ كتابه القرآن الكرمي دستور عمل له ويؤمن برسوله حممد 
خاتم األنبياء يف احلقيقة، وحيسب نفسه حمتاجا إىل فيضه. فهذا الشخص  �

يصبح حبيبا عند اهللا تعاىل. واملراد من حبه هو أنه تعاىل جيذبه إىل نفسه ويشرفه 
درجة الكمال  �ه. وعندما يبلغ اتباعه للنيب مبكاملته وخماطبته ويظهر آياته تأييدا ل

 . وذلك ليبقى اإلسالم خضرا نضرا غالباالنبوة احملمديةهي ظل  نبوة ظليةيهبه 
على األعداء دائما بوجود هؤالء الناس. اجلاهل الذي هو عدو للدين يف احلقيقة ال 

م بل يود أن يغدو يريد أن تبقى سلسلة املكاملات واملخاطبات اإلهلية جارية يف اإلسال
اإلسالم أيضا دينا ميتا مثل بقية األديان امليتة ولكن اهللا تعاىل يأىب ذلك. لقد استخدم 
اهللا تعاىل يف وحيه كلمةَ النبوة والرسالة يف حقي مئات املرات، ولكن املراد من هذا 

ليس أكثر اللفظ هو املكاملات واملخاطبات اإلهلية الكثرية واملشتملة على أنباء الغيب، 
من ذلك. لكل أن خيتار يف كالمه مصطلحا، لقوهلم: "لكل أن يصطلح". فهذا 

                                                 

هو خامت  �نا النيب لقد كتبت مرارا أن األمر احلقيقي والواقعي هو أن سيدنا وموال ١
. ومن ادعى ذلك فهو ملحد ومردود بال �األنبياء، وال نبوة مستقلة وال شريعة بعده 

 �إلظهار كماالت النيب  -أدىن شك. ولكن اهللا تعاىل أراد منذ البداية أن يكرم شخصا
، �مبرتبة كثرة املكاملات اإلهلية وخماطباته بسبب اتباعه وطاعته النيب  -املتعدية وإثباا

ختلق يف ذلك الشخص صبغة النبوة كانعكاس. فمن هذا املنطلق مساين اهللا تعاىل نبيا حبيث 
مبعىن أن النبوة احملمدية انعكست يف مرآة نفسي وأُعطيت هذا االسم على سبيل الظلية 

 . منه.�وجه احلقيقة ألكون منوذجا كامال لفيوض النيب وليس على 
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كلمةَ النبوة على كثرة املكاملة واملخاطبة. أي تلك  �مصطلَح إهلي إذ أطلق هو 
متخلّيا  يدعي النبوةعلى من اللعنة املكاملات اليت أُخرب فيها عن أخبار غيبية كثرية. و

، ، ليست بنبوة جديدة����نبويت هذه إمنا هي نبوة النيب ولكن ، �عن فيض النيب 
  .����إىل إظهار صدق اإلسالم على العامل، وتبيان صدق النيب وال دف إال 

أوضح للعامل مرارا وتكرارا أن اإلسالم هو الدين الوحيد يف العامل الذي 
جيب اعتباره دينا حيا. أما األديان األخرى كلها فهي أسرية عبادة القصص. 
إن اآلريني يوعزون بوجه عام إىل قانون الطبيعة يف كل صغرية وكبرية ولكن 
هذا ظاهرهم فقط وليست احلقيقة. وال يقتصر األمر على ذلك فحسب بل 
إن دينهم حمروم من اآليات السماوية ويعارض قانون الطبيعة أيضا يف كل 

  شيء.
الكائنات ذات فمثال يتبني بصراحة من قانون اهللا السائد يف الطبيعة أن 

األرواح ال تخلق قط باألسلوب الذي يزعمه اآلريون؛ أي أن أرواحها تسقط 
على اخلضروات واألعشاب مثل الندى، بل تخلق بإذن اهللا البارئ تعاىل من 
مواد خمتلفة سواء كانت نباتية أو مجادية أو حيوانية، وال دخل فيها للندى كما 

عل الندى وحده مدارا خللق األرواح أي أن قلت سابقا. فأية فلسفة هذه اليت جت
  األرواح تسقط من السماء كالندى على اخلضروات واألعشاب. 

إذا أمعنا يف نظام الكون وجدنا أن العقل اإلنساين يعترف بعجزه يف كل 
خطوة مقابل خلق احليوانات. فهناك حيوانات تتولد وتترىب يف األار والبحار 

خر منها يتولد حتت األرض، وتنشأ بعض بصورة عجيبة، وهناك نوع آ
الكائنات احلية أي الديدان يف الثمار. ففي أيام تأليف كتايب هذا، وهي أيام 
فصل الربيع وإمثار شجرة املاجنا، بدأ نوع معني من الديدان يتولد يف أزهارها. 
وهذه الدودة تتولد من زهرة املاجنا نفسها، وساد اخلوف أا ستبيد حمصول 
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ا كله، ولكن قلّ نشوؤها إىل حد ما بعد نزول األمطار. كذلك تضررت املاجن
من هذا القبيل. يقال بأن دودة القطن ال تتولد نتيجة  بديدانمزرعة القطن أيضا 

التأثري اخلارجي بل قد أثبت باحث إجنليزي أا تتولد يف التراب يف جذر 
  الشجرية. 

لثمار اففة من نوع خاص كذلك تالحظ يف فصل الربيع دائما دودةٌ يف ا
  وهي مجيلة جدا وبلون اللوز. 

وإن حمار اللؤلؤ أيضا من نوع غريب وهو رخو جدا وبعض الناس يأكلونه 
أيضا. وتوجد الكائنات يف املاء أيضا. وهناك أشجار من نوع معني فيها صفة 
 نباتية وصفة حيوانية أيضا كما سبق أن أثبت العلماء صفةً يف شجرة اخليزران
أا لو زرعت يف مكان مسقوف ملا وصلت إىل السقف بل على بعد ذراع أو 
ذراعني من وصوهلا إىل السقف تغير اجتاهها إىل حيث تستطيع أن خترج إىل 
األعلى بسهولة. فهذا يبني أن يف النباتات أيضا شعور حيواين. كذلك هناك نبتة 

واين فهي تذبل فورا عند امسها "احلساسة" أو "اخلجولة"، فيها أيضا شعور حي
ملسها باليد، األمر الذي يتبني منه أن وجودها قاسم مشترك بني احليوان 
والنبات. كذلك هناك بعض األشجار اليت حني تنضج مثارها وتكون قابلة 
لألكل تصبح كلها حشرات طائرة فتطري كالطيور األخرى، ومثال ذلك مثرة 

  التني الربي (اجلُميز).
ياح يف ذكر جتارم بأنه توجد يف فلوات أفريقيا أشجار يقول بعض الس

تتحول مثارها أيضا إىل حشرات صغرية كما حيدث يف مثرة التني الربي، 
وتبدأ بالطريان أخريا. وهناك بعض األوراق تنشأ فيها الديدان حني تكون 
خضراء. فمن الواضح أنه ال يسع أحدا أن حيد نظام اهللا السائد يف الكون 

. يتبني �د. فمن الغباوة متاما أن حياول املرء حتديد قدرات اهللا حبدو
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بصراحة تامة من التفكري العميق يف نظام الكون الواسع أن عد مدار خلق 
احليوانات كله على سقوط األرواح من السماء كالندى، ليس غباوة فقط 

  بل هو جنون وسفاهة. 
بالفصول واملواسم  ومن الواضح أيضا أن خلق كل هذه الديدان مرتبط

املعينة. فمثال تتولد الديدان يف موسم األمطار بكمية ال تتولد ا يف العام كله. 
فهل ميكننا أن نتصور أن الناس يرتكبون الكبائر بكثرة يف موسم األمطار لذا 
تكون يف نصيبهم يف هذا الفصل الوالدات الدنيا كالديدان على سبيل التناسخ؟ 

  احلياء احلياء! 
افة إىل ذلك كم يعارض قانونَ الطبيعة اعتقاد اآلريني القائل بأن اهللا تعاىل إض

يسمع أدعية الناس يف هذا الزمن ولكنه ليس قادرا على الكالم لذا ال يستطيع 
أن جييب! وكان يتكلم إىل زمن الفيدا فقط. أتساءل: إن مل يعد يتكلم اآلن 

فما هذا القانون اجلاري يف  فكيف يعلم أنه يسمع بل كيف يعلم أنه حي؟
  الطبيعة الذي تعطّل يف زمننا هذا؟ 

مث جيب االنتباه أيضا إىل أن اهللا ليس إله اهلند فقط بل هو إله العامل كله. 
فأي قانون يف الطبيعة هذا الذي له عالقة باهلند فقط منذ مدة ال تحصى، إذ 

ن يثبت ما هي ينـزِل اهللا كتابه يف بلدهم فقط؟ هل من أحد يستطيع أ
خصوصية عالقة اهلند مع اهللا حىت أحب اهللا هذا البلد فقط على الدوام؟ مث ما 
السبب وراء اختيار رجال دين الفيدا األربعة من اهلند فقط هلذا األمر؟ وملاذا ال 
يوضح اإلله أوامره لعباده الضعفاء يف لغتهم؟ بل يقدم أمامهم لغة أجنبية ال 

وال على احلديث ا، مث يطلب منهم أن يعملوا بالتعليم يقدر الناس على فهمها 
الوارد فيها؟ إذا كان صحيحا أن اإلله يكره لغتهم فأنى له أن يسمع أدعية 

  يدعو ا الناس يف لغتهم اخلاصة م؟ 
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باختصار، إن دين اآلريني يعارض قانون اهللا السائد يف الطبيعة كليا. ولقد 
اهللا أيضا ال يثبت بواسطة الفيدا ألنه ليس خالقا  قلنا مرارا وتكرارا بأن وجود

كامال حبسب الفيدا وال يستطيع أن يري آية متجددة حىت يعرف ا وجوده. 
وال يشعر الباحث عنه بأن اإلله أخربه بواسطة كالمه أنه موجود. والالفت يف 
املوضوع أن هذه الدنيا هي دار العقاب للمجرمني حبسب الفيدا وكذلك دار 
اجلزاء أيضا إذ يستطيع ثور أن ينقلب إىل إنسان بعد قضاء عقوبته، ومع ذلك 
ترفع كل روح من هذه الدنيا بعد املمات وال تظهر للعيان مثرة عقوبة أو ثواب 
يف هذا العامل مباشرة بينما كان من املفروض أنه عندما يقضي ثور مغبة سوء 

علم الناس أيضا أن التناسخ حق. فلما أعماله أن حيول من ثور إىل إنسان فورا لي
كانت هذه الدنيا هي دار اجلزاء، فأي سخف القول برفع الروح من الدنيا بغري 

  حق مث استعادا؟ 
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يوجد فيها شيء سيئ مقابل كل شيء جيد، بل فألن الدنيا مقام خديعة، 

يف بعض األحيان تبدو يف نظر قليلي الفهم األشياء السيئة وكأا هي اجليدة 
واجلديرة باملدح. خذوا مثال اجلوهرة اليت خيلقها اهللا من األرض بقدرته 
وحكمته، ويقول البعض إا تتكون من الفحم. على أية حال أيا كان األمر 

 جدا إىل درجة لو تكونت بوزا الكامل وبكافة مستلزماا فهي شيء مثني
لقُدر مثنها مبئات آالف الروبيات بل أكثر، وال تتيسر إال يف كنوز امللوك فقط. 
واألغرب من ذلك أن هناك بعض األحجار اليت ينخدع ا اجلواهريون 

لهم احملترفون أيضا وحيسبوا جوهرة من الدرجة العليا بل يشتروا جله
وخيسرون آالف الروبيات. لقد رأيت بأم عيين أن شخصا من كابول جاء إىل 
قاديان حبجرين المعني مدورين وكانا مجيلَني جدا، وقال بأما جوهرتان وكان 
اللمعان خيرج منهما كالشعلة. فأراد أحد أصدقائي من سكان مدينة "مدراس" 

روبية. منعته من ذلك  ٥٠٠ـأن يشتري قطعة من هذه اجلوهرة وتقرر مثنها ب
وقلت جيب أوال استشارة جوهري بارع بشأا، فأُرسلت تلك القطعة إىل 
جوهري يف "مدراس" فجاء اجلواب منه بعد أسبوع أو عشرة أيام أن مثنها 

  مليمان أو ثالثة ملّيمات وتبني أن هذا حجر يشبه اجلوهرة. 
هلني يبدون ملعام فعلى هذا النحو جيب الفهم أن بعض الناس غري املؤ

الزائف ويتظاهرون وكأم أولياء الرمحن ولكنهم يف احلقيقة يكونون من أولياء 
الشيطان. وليس بوسع كل شخص أن مييز بني عباد الرمحن وعباد الشيطان. 
غري أنه لو انتبه املرء إىل مقتضيات الوالية احلقة كلها ومتسك مبعيار وضعه 

ن لعصم من اخلديعة ولن يقع يف قبضة إبليس. ولكن القرآن الكرمي لعباد الرمح
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املشكلة أن أكثر الناس ال يتدبرون كالم اهللا املقدس، القرآن الكرمي، وال يرون 
  ما هي عالمات عباد الرمحن اليت ذكرها القرآن الكرمي. 

هذه العالمات توجد يف القرآن الكرمي على نوعني. بعضها يتعلق بكمال 
إخالصه وحسن اعتقاده وحسن اقتدائه وحسن عمله، تقوى العبد وكمال 

وبعضها يتعلق بفضل اهللا وإكرامه وإنعامه. فإذا وجدت هذه العالمات من كال 
النوعني يف شخص على وجه احلقيقة كان من عباد الرمحن دون أدىن شك. 

قد جعل بني املؤمن وغريه فرقانا.  �والعالمة الكربى اليت وضعها اهللا هي أنه 
من الكامل ينتصر على عدوه عند املواجهة وينصر ويؤيد ويعطَى بصرية واملؤ

كاملة ويوهب نصيبا من املعرفة أكثر من غريه، وال تكون تقواه كتقوى الناس 
العاديني بل املراد من تقواه أنه يرى وجوده أيضا ذنبا مقابل اهللا ويصل إىل ذروة 

 تعاىل ويكون مستعدا للفناء يف الفناء وال يبقى له شيء بل يصبح كل شيء هللا
  سبيله كل حني وآن.

يعرفون للجميع، وألن غرية اهللا ال تريد أن جتعل عباده اخلواص واألحباء ممن 
مستورين وحمجوبني عن أعني األغيار  -منذ أن خلقت الدنيا -لذا جيعلهم اهللا

جبعلهم عرضة لالعتراضات الظاهرية كيال يراهم األغيار، وليبقى عباده 
مستورين حتت رداء غرية اهللا. هلذا السبب وجه القساوسة العمهون والفالسفة 

ما أي سيدنا األغبياء واآلريون اجلاهلون إىل اإلنسان الكامل والنور املتجسد متا
اعتراضات كثرية إىل درجة لو جمعت كلها لزاد  �وموالنا حممد املصطفى 

عددها على ثالثة آالف اعتراض. فأنى لغريه أن يتوقع أن جيتنب اعتراضات 
قدر أن يؤذَى عباده اخلواص  �املعارضني. لو أراد اهللا ملا حدث ذلك ولكنه 

على أيدي أبناء الدنيا ويعذَّبوا وأن تقال حبقهم شىت األقوال. كذلك يثبت من 
كافرا ومكارا وضاال ومضال  �اإلجنيل أن اليهود األشقياء عدوا عيسى 
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كافرا كما  �ومزيفا إىل درجة فضلوا عليه لصا. كذلك دعا فرعونُ موسى 
وفَعلْت فَعلَتك الَّتي فَعلْت وأَنت من �على لسان فرعون:  ورد يف القرآن الكرمي

رِين�١الْكَاف .  
فما أغرب هذا الكفر الذي يـتهم به الرسل واألنبياء كلهم وراثةً كابرا عن 
كابر على لسان السفهاء منذ البداية حىت نلت أنا أيضا جزأه األخري. فمن 

دم. بل دواعي اعتزازي أين مل أُحرم مما ناله األنبياء والرسل والصادقون منذ الق
  ليس يف غري حمله القولُ بأين نلته أكثر من عديد من األنبياء السابقني. 

ومن اجلدير بالذكر أن ألولياء اهللا أيضا درجات خمتلفة وكما يقول اهللا 
على بعض بل  . حيظى البعض باألفضلية�٢فَضلْنا بعضهم علَى بعضٍ�تعاىل: 

يصل بعضهم إىل درجة ال يستطيع الصلحاء من الدرجة الدنيا أن يعرفوهم 
فينكرون مقامهم السامي فيتسبب ذلك يف ابتالئهم وعثارهم. احلق أن جتليات 
الربوبية خمتلفة. الذين هم أخص العباد خيصون بتجلٍّ من الدرجة العليا وال 

ن اهللا واحد ال شريك له وهو رب يعطى غريهم نصيبا من هذا التجلي. مع أ
اجلميع، فمع ذلك لكل شخص رب خاص به من حيث التجليات املختلفة. 
ليس املراد من ذلك أن هناك أربابا خمتلفني بل الرب واحد وهو رب اجلميع، 
والذي يقول بتعدد األرباب هو كافر. ولكن يضطر املرء إىل القول بناء على 

لتفاوت يف ظهور صفات اهللا بأن لكل شخص ربا مراتب العالقات املختلفة وا
منفصال. كما لو وضعت مقابل وجه واحد مرايا عديدة منها صغرية مثل 
العدسة وبعضها أصغر منها أيضا وبعضها صغري إىل درجة أن تكون بقدر اجلزء 

                                                 
 ٢٠الشعراء: ١
 ٢٥٤البقرة:  ٢
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من مخسني جزءا من العدسة، وبعضها أكرب من العدسة قليال وبعضها كبرية إىل 
ن يرى فيها الوجه بكامله. فمما ال شك فيه أن الوجه هو هو درجة ميكن أ

ولكن كلما كانت املرآة صغرية تراءى فيها الوجه صغريا إىل درجة قد يرى 
عندها كنقطة فقط يف بعض املرايا الصغرية جدا. ولن يتراءى الوجه بكامله ما 

ما ولكن مل تكن املرآة كاملة. فال شك أن الوجه هو هو وهذا هو الصحيح متا
يصح القول يف الذي يتراءى يف الظاهر يف مرايا خمتلفة بأنه ليس واحدا من 
منطلق تلك الرؤية بل هناك عدة وجوه. كذلك الربوبية اإلهلية أيضا ال تتجلى 
لكل واحد على مستوى واحد. إن نفس اإلنسان بعد تزكيتها تكون يف حكم 

النفوس البشرية ليست سواسية  املرآة اليت ينعكس فيها وجه ربوبية اهللا. ولكن
من حيث الفطرة وإن كان أحد حائزا على تزكية النفس بل تتفاوت دوائر 
مواهبهم من حيث الضيق والسعة كما تتفاوت األجرام السماوية بني الصغرية 
والكبرية. فالنفس اليت موهبتها ضيقة النطاق ستنعكس فيها ربوبية اهللا وجتلياته 

موهبة النفس وإن كانت قد حازت التزكية. فمن يف نطاق ضيق بسبب صغر 
هذا املنطلق، مع أن الرب واحد ولكن سيتراءى أرباب خمتلفون عند انعكاسه 

يف الصالة دائما:  �يف مواهب النفوس املختلفة. هذا هو السر وراء قول النيب 
سبحان ريب األعلى، سبحان ريب العظيم. فمع أن الرب واحد ولكن رب حممد 

  من اجلميع من حيث التجليات العظيمة والربوبية العالية. أعلى  �
مث هناك نقطة أخرى أنه ملا كانت مدارج القرب والعالقة مع اهللا األحد 
متفاوتة فلو تصدى أحد، وإن كان مقربا إىل اهللا، ملن كان أعلى منه وأكرب 

بكثري من حيث القرب واحلب لكانت النتيجة النهائية أن األقل           
قربا إىل اهللا ال يهلك فقط بل ميوت حمروما من اإلميان كما حدث مع بلعام 
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باعور مقابل موسى، إذ كان مشرفا مبكاملة اهللا وخماطبته من قبل وكانت أدعيته 
ولكنه عندما  جتاب وكان يعد وليا يف البلد كله، وكان صاحب كرامات

تصدى ملوسى بغري حق ومل يعرف قدره أُسقط من مقام الوالية والقرب، 
فشبهه اهللا بالكلب. فلينتبه املرء كم جيب عليه احلذر من االستكبار واخليالء! ال 

إال التواضع. فإذا رأى أحد غريه على عالقة احلب مع اهللا،  �يقبل يف حضرته 
 اإلساءة إليه وتكذيبه مهما كان يظن نفسه واُهللا ينصره فعليه أال يتسرع يف

  ورعا أو ملهما كيال تكون عاقبته وخيمة مثل بلعام باعور.
  
�@ @
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ما دام هذا الكتاب قد أُلف مقابل اهلندوس أي اآلريني الذين سبقوا يف هذه 
األيام األقوام كلها يف بذاءة اللسان واإلهانة لذا ننهي الكتاب على شهادة 
إنسان صاحل من قوم اهلندوس ولكنه يفوق معظم صلحاء اهلندوس يف طهارة 

  روحه وخشية اهللا. 
ا نانك احملترم الذي هو مقتدى السيخ قصدي من هذا الرجل الصاحل هو باو

يف  �وهاديهم. أقر بكل شكر أنه كما أنبأ اهللا تعاىل ببعثة سيدنا وموالنا حممد 
كتب اليهود والنصارى املقدسة وقال بأنه رسول صادق وحق وهو على وشك 
الظهور، كذلك مل يرد اهللا تعاىل أن حيرم قوم اهلندوس أيضا من هذه الشهادة، 

يف هذا البلد "البنجاب" شخصا يبلغ اليوم عدد  �ه الشهادة خلق فألداء هذ
مريديه السيخ إىل مليونني وهم مستعدون للتضحية بأنفسهم يف سبيله، وهو باوا 

  نانك احملترم.  
كل من كان مطّلعا على سوانح باوا نانك ال بد وأن يعرف جيدا أنه بطل 

يا وناقضا أصفاد التقاليد الفارغة. اهللا الذي اختار اَهللا ممزقا آالف حجب الدن
يتبني من كالمه وكل عباراته أنه كان دون أدىن شك من الذين يطهرهم اهللا 
بيده، ويربئ قلوم من الدنيا وجيذا إليه، ويودع قلوم نار حبه. إن كالمه 
يثبت يف عدة أماكن أنه أمعن النظر يف فيدات اهلندوس كثريا ولكن مل يطمئن 

ه حىت تربأ منها، فأنشأ عالقاته مع املسلمني الواصلني إىل اهللا يف عصره هلا قلب
وبقي يف صحبتهم إىل زمن طويل حىت انصبغ بصبغتهم. وال تزال مقامات 
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أولياء موجودة تذكارا له حيثما قام بااهدات يف سبيل اهللا بقرب  ااهدات
تان" وزرت زاوية أحد . فقد سافرت ذات مرة ذه النية إىل مدينة "ملاهللا

مكتوبة بيد باوا نانك.  "يا اهللا"الصلحاء فوجدت على أحد اجلدران كلمة 
فيه. احلق أنه كان  يصليوأراين املريدون مكان جماهدته واملسجد الذي كان 

يبحث عن اإلله احلي والدين احلي فظهر اهللا عليه أخريا وهداه الصراطَ 
ملباركة اليت ال تزال يف حوزة أوالده أو خلفائه املستقيم. إن مقتنيات باوا نانك ا

تعلن بلسان حاهلا أن باوا نانك وخلفاءه كانوا مسلمني يف احلقيقة. لقد بقيت 
خافية حبكمة اهللا، وهي تشكّل شهادة عجيبة على إسالم باوا احملترم. وقد 
بذلت جهد املستطيع للحصول على هذه الشهادات حىت وجدت كثريا من 

يف اية املطاف بفضل اهللا. فأقدم فيما يلي شهادة غريبة من مقتنيات الشهادات 
  باوا نانك احملترم املباركة. 

وبعده مقتنيات بعض  -لقد وجدت بعض من املقتنيات لباوا نانك احملترم
حبوزة عائلة  - املرشدين من مريديه مبا فيها السبحة اليت تسميها اهلندوس عقدا

حمترمة جدا من السيخ كابرا عن كابر، يف "غُرو هرسهائي" يف حمافظة "فريوز 
افة إىل القرآن الكرمي وبضعة بور". هناك كتاب آخر لباوا نانك احملترم باإلض

أشياء أخرى. هذا القرآن الكرمي واألشياء املقدسة األخرى كلها مغلَّفة بكل 
أدب واحترام يف أغلفة حريرية كثرية وال تفتح ما مل يدفع الراغب يف رؤيتها 
مئة روبية وروبية نقدا للمرشد الذي حبوزته هذه األشياء. وقبل فتحها يغتسل 

ومرة، عندها حيسب نفسه جديرا بفتحها وملسها باليد. يأيت  املرشد مئة مرة
اهلندوس والسيخ لرؤية هذه األشياء املقدسة وإخضاع رؤوسهم أمامها من 
مدن كثرية مثل سيالكوت وراولبندي، وديره إمساعيل خان، وديره غازي 
خان وكوهات، وغريها من املناطق احلدودية بل من كابول أيضا. املرشد 
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ذي حبوزته تلك األشياء املقدسة حاليا هو املرشد امسه "بشن سنغ"، السيخي ال
وهو من أوالد املرشد "رام داس" الذي كان املرشد الرابع للسيخ بعد باوا 

  نانك احملترم. 
إن سوانح هذه العائلة اليت كتبها املسؤولون يف احلكومة اإلجنليزية يف "فريوز 

رام داس" كان املورث األعلى هلذه م جاء فيها أن "١٨٨٩بور غازيتري" طبعة 
العائلة وبامسه الكرمي سمي املعبد الذهيب املعروف يف "أمرتسر". كانت هذه 
األشياء املقدسة يف قرية "حممدي بور" يف مديرية "شونيان" حمافظة الهور، مث 
هاجر من هناك مرشد كبري من هذه العائلة امسه "جيون مل" واستوطن املكان 

عمر هنا قرية وأمساها باسم ابنه "غرو هرسهائي". وال تزال هذه القرية احلايل، و
معروفة إىل اليوم ذا االسم. وبعد املرشد "جيون مل" حل حملّه ابنه املرشد 
"هرسهائي"، وخلفه املرشد "أجيت سنغ" مث املرشد "أمري سنغ" مث املرشد 

على التوايل.  - احلايلوهو والد املرشد  - "غالب سنغ"، مث املرشد "فتح سنغ"
وبسبب هذه األشياء املقدسة مبا فيها القرآن الكرمي وغريه كان تأثري هذه العائلة 
قويا دائما على قوم السيخ وبسبب تلك األشياء املقدسة ملكت هذه العائلة 

قرية يف حمافظة فريوز بور. وإضافة إىل  ٢٦عقارات كبرية دائما. وال تزال متلك 
 والية "ناـه" و"بتياله" أيضا. ويسافر إىل هناك بعض ذلك هلا عقارات يف

كبار الناس لرؤية هذه األشياء املقدسة... وللتربك ا. فقد سافر إىل هنالك 
ذات مرة "مهاراجه" حاكم والية "فريد كوت"، ومعروف أنه قدم فيال وألف 

رى م أ٤/٤/١٩٠٨روبية نقدا نذرا للمرشد بسبب تلك األشياء املقدسة. ويف 
املرشد بشن سنغ القرآن الكرمي وغريه من األشياء املقدسة لألخوة التالية 
أمساؤهم. فقد فتحوا القرآن الكرمي وقرأوه. فهو قرآن كرمي مكتوب خبط مجيل 
وقياسه ثالث بوصات عرضا وأربع بوصات وربع تقريبا طوال. وكل صفحة 



 ٣٣١ ينبوع المعرفة

اللون الذهيب. وقال منها حماطة باخلطوط الذهبية، ويف بعض األماكن تطريز ب
  املرشد احلايل بأن هذا القرآن الكرمي ظل ينتقل من املرشدين السابقني تربكا. 

إن أعضاء مجاعتنا احملترمني الذين ذهبوا إىل هناك وشاهدوا القرآن الكرمي بأم 
  أعينهم أمساؤهم كما يلي: 

  ) السيد املفيت حممد صادق احملترم، مدير جريدة "بدر" قاديان١(
  السيد املولوي حممد علي احملترم مدير جملة "مقارنة األديان" قاديان) ٢(
  ) مريزا حممود أمحد (ابين البكر) مدير جملة "تشحيذ األذهان" ٣(
  ) السيد سيد أمري علي شاه، املراقب املساعد يف جالل آباد٤(
) الدكتور حكيم نور حممد احملترم الالهوري، صاحب مصنع "مهدم ٥(

  صحة" الهور
  ) الشيخ عبد الرحيم احملترم، احلديث باإلسالم (جكت سنغ سابقا)٦(
  ) شودهري فتح حممد احملترم، الطالب يف الكلية احلكومية بالهور.٧(

وال يسعين أن أمتنع من البيان هنا أن القرآن الكرمي الذي ظل ينتقل بكل 
نانك  تقدير واحترام كابرا عن كابر يف هذه العائلة ضمن مقتنيات خلفاء باوا

احملترم املقدسة، ويأيت السيخ لزيارته من مئات الفراسخ ويقدمون آالف 
الروبيات كنذر ميثل دليال واضحا على أن باوا نانك احملترم وخلفاءه وأتباعه 
واملرشدين كانوا يؤمنون به بصدق القلب وكانوا حيترمونه معتربين إياه كالم 

منه فال يهمنا ذلك. ولكن ذلك اهللا يف احلقيقة. ولو أنكر أحد ذلك جتاهال 
يشكّل دليال بينا على إسالم باوا نانك احملترم وخلفائه إذ ال يتصور دليل 

  أوضح منه.
مث حني نرى إىل جانب ذلك دليال يتبني لنا من الشيء املقدس واملوجود يف 

الذي ذكرته مفصال يف كتايب: "ست  -"ديره نانك" يف حمافظة غورداسبور
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"أشهد أال إله إال باوا نانك احملترم الذي كُتبت عليه الشهادة:  أي عباءة جبن"
إضافة إىل اآليات القرآنية الكثرية، فال اهللا وأشهد أن حممدا عبده ورسوله" 

بد من القول التزاما بصدق املقال بأن باوا نانك احملترم مل يكن مسلما فحسب 
صلحائه الذين خلوا يف مثل بقية املسلمني، بل جيب عده من أولياء اإلسالم و

  هذا البلد. 
واآلن أسجل فيما يلي بعضا من ملفوظات باوا نانك نقال عن "غرنتهـ" 

وأترك احلكم للقراء الكرام ليقولوا منصفني: أال يثبت من  ١و"جنم ساكهي"
قراءا بنظرة شاملة أنه مل تكن لباوا نانك احملترم أدىن عالقة مع السيخ من 

بطلُ اهللا الكاملُ هذا مسلما من املسلمني، وأنه ولد يف حيث الدين، بل كان 
قوم اآلريا ليعترف بصدق اإلسالم بتلقي اإلهلام من اهللا تعاىل ويدين بشهادته 
هذه اهلندوس مجيعا أمام اهللا تعاىل يوم القيامة؟ إذًا، إن وجود باوا نانك حجة 

أتباعه. لقد خلق اهللا  اهللا على اهلندوس مجيعا والسيما على السيخ الذين يدعون
من بني اآلريني شخصا مقدسا يشهد بصدق اإلسالم، والذين يكذّبون اإلسالم 
يبصقون يف وجه هذا الشخص. فيا أيها الناس الذين تدعون سيخا هلذا املرشد 
املقدس، اتقوا اهللا! ال أدينكم أنا فقط بل يدينكم أيضا ذلك الرجل الصاحل 

عه. إن كنتم السيخ الصادقني الذين يتبعون ذلك واملقدس الذي تدعون اتبا
املرشد املقدس فاقطعوا العالقة مع اهلندوس كما قطعها هو. واستنريوا أنتم أيضا 
بنور هذا الدين الطاهر الذي استنار بنوره ذلك الرجل الصاحل من قمة الرأس 

 القدمني. إن كنت كاذبا فال تتبعوا قويل، وإن كنت صادقا فمن إىل أمخص
  مقتضى الدين أن تقبلوا الصدق. 
                                                 

 (املترجم) .كتب السيخ الدينية منا ومه ١
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مل يولَد باوا نانك احملترم يف بيت املسلمني بل كان من قوم آريني ولكن إهلام 
اهللا تعاىل جذبه إىل اإلسالم. يثبت من التاريخ أنه قبِل دين اإلسالم وتأذى كثريا 
على أيدي بعض اهلندوس ولكنه صرب على كل أذية برباطة اجلأش. لقد قبِل 

م عن بصرية وليس تقليدا فقط. إن مثل البانديتات اآلريني املعاصرين اإلسال
كمثل أعمى يرشد أعمى ولكن اهللا تعاىل أعطى باوا نانك نورا مساويا. فرأى 
ذا النور أن اإلسالم حق، مث بدأ يدعو الناس إىل اإلسالم على بصرية وليس 

الصلحاء املسلمني وذهب على وجه التقليد. وقام بااهدات يف زوايا كثري من 
مشيا على األقدام متجشما معاناة السفر الشاق إىل مكة املعظمة وحج مث وصل 

أيضا. وال شك أنه قد ظهرت  �إىل املدينة املنورة وزار روضة رسول اهللا 
 ه الروحاين جراخلوارق والكرامات أيضا على يده بعد قبوله اإلسالم، وأن جذْب

فت يف املوضوع أنه ظل خافيا عن أعني عامة الناس مع إليه آالف الناس. والال
ظهوره. ولعل احلكمة يف ذلك كانت أنه لو أسلم يف ذلك الزمن نفسه وانفصل 
عن اهلندوس، النقطعت عالقاته مع اهلندوس والقتصر تأثريه الروحاين على 

 - نفسه فقط. أما اآلن فمن نتائج تأثريه الروحاين أن هناك مليوني هندوسي
يتبعونه. والزمن قريب حني يتقدمون عقال وتفكريا  -م من السيخ باالسموه

نتيجة التعليم مث لن حيبوا االنفصال عن دين مرشدهم الكامل كما هو اآلن. 
  : وفيما يلي تعليمات باوا نانك احملترم املليئة باملعرفة

هم أصحاب جهنم  �بيت من غرنتهـ: "إن الذين ال يعملون بتعليم النيب 
  ما". حت

  بيت من غرنتهـ: "يا أيها الغافل أسلم بصدق القلب ستنال جناة أبدية."
  : ١٧٢ائي باال وايل الصفحة  ١بيت من جنم ساكهي

                                                 
 الكتاب يف مطبعة كيكسنت يف أنار كلي الهور، وقد طُبع للمرة الثالثة.لقد طُبع هذا  ١
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"لقد رددت شهادة واحدة: "ال إله إال اهللا حممد رسول اهللا". وال سبيل إىل 
  النجاة سواها." 

  : ٢٧١بيت من جنم ساكهي ائي باال وايل الصفحة 
"يقول اهلندوس كلمات قذرة حبق اهللا ورسوله، وإم أصحاب النار. 

  فاعترِفوا بصدق القلب بأن اهللا ورسوله حق وال تبحثوا عن شيء غريمها."
  : ١٣٤جنم ساكهي ائي باال وايل الصفحة 

رسوال إىل العامل. وقال اهللا تعاىل  �"لقد أرسل اهللا تعاىل حممدا املصطفى 
لباوا نانك إن يف القرآن الكرمي ثالثني جزءا، فعليك يا نانك أن تتجول يف 
اجلهات األربع وتبلِّغ أن اهللا واحد ال شريك له. والذي يسمع كالم اهللا باحلق 

  والصدق هو الذي سيتطهر." 
  : ١٣٤جنم ساكهي ائي باال وايل الصفحة 

ا ريب إن القرآن الكرمي بالعربية واهلنود خيافون هذه اللغة وال "قال نانك: ي
  يفقهون ما قاله اهللا تعاىل."

  : ١٣٥جنم ساكهي ائي باال الصفحة 
"قال اهللا تعاىل لنانك: قد أُعطيت مرتبة الشيخ، فعليك أن تلغي اإللـهة 

  واإلله وتقاليد اهلندوس القدمية اليت هي أساس الشرك."
  : ١٣٦سه الصفحة جنم ساكهي نف

".ذهب يا نانك إىل مكة واملدينة وقم باحلجا"  
  : ١٣٧جنم ساكهي نفسه الصفحة 

"عندما جاء السيد "ركن الدين" قاضي مكة إلمامة الصالة تبادل التحية مع 
  باوا احملترم."
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  : ١٣٩جنم ساكهي نفسه الصفحة 
نال وليه وناصره فهو الذي سي �"يقول السيد نانك: من كان النيب 

  النجاة."
  : ١٣٩جنم ساكهي نفسه الصفحة 

  "إن كون املرء مسلما صعب."
  : ١٣٩جنم ساكهي نفسه الصفحة 

"مسوا أنفسكم مسلمني بقراءة "ال إله إال اهللا حممد رسول اهللا" بصدق 
  القلب."

  : ١٣٩جنم ساكهي نفسه الصفحة 
كتب األربعة رسوال إىل العامل. لقد قرأت ال �"لقد أرسل اهللا تعاىل النيب 

  ولكن ليس هناك كتاب آخر سوى القرآن فهو واحد ال شريك له وال نظري له."
  : ١٤١جنم ساكهي نفسه الصفحة 

"اقرأوا الشهادة الطيبة: "ال إله إال اهللا حممد رسول اهللا" وانضموا إىل أمة 
  . ومن فدى نفسه هللا فهو حبيبه."�النيب 

  : ١٤١ جنم ساكهي ائي باال وايل نفسه الصفحة
الطاهر يا نانك حىت نسيت  �"لقد استمتعت مبشاهدة نور تعليم النيب 

  نفسي بالنظر إىل قدرة اهللا."
  : ١٤٣جنم ساكهي ائي باال الصفحة 

"قال باوا نانك رمحه اهللا: يا ركن الدين! امسع األجوبة الصحيحة، كما قال 
اهللا تعاىل يف القرآن الكرمي عن الذين ال ينطقون بكلمة الشهادة هم أهل جهنم، 
وعن الذين ال يصومون إن أكلهم وشرم حرام، وسيتراكم على رؤوسهم 
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لّوا. إم أهل النار عذاب فوق عذاب. الذين أضلهم الشيطان، أنى هلم أن يص
  اليت تسمى اهلاوية وسيلقون فيها." 

  : ١٤٣جنم ساكهي الصفحة 

"قال باوا نانك لركن الدين: نِل معرفة كلمة الشهادة فإا روح اإلميان، 
  وا يثبت اإلميان."

  : ١٤٧جنم ساكهي نفسه الصفحة 
والفيدات، "يقول باوا نانك: لقد قرأت ومسعت التوراة واإلجنيل والزبور 

  ولكن القرآن الكرمي وحده وسيلة النجاة يف العامل كله."
  : ١٤٧جنم ساكهي نفسه الصفحة 

"والذين يتركون الصوم والصالة يلقَى هؤالء الطاحلون يف عذاب جهنم إذ 
  ليست يف جعبتهم أعمال صاحلة."

  : ١٤٧بيت من جنم ساكهي ائي باال الصفحة 
. الدين الصادق عند اهللا هو اإلسالم وحده. وإن " الدنيا جتر إىل الكفر خفية

  هتافات "اهللا أكرب" تدوي يف هذا الدين."
  : ١٤٨جنم ساكهي ائي باال الصفحة 

  "إن الكتاب املليء باإلميان والصدق هو القرآن الكرمي فقط."
  : ١٤٩جنم ساكهي نفسه الصفحة 

وابا، جيب أن "قال باوا نانك لركن الدين: امسع يا ركن الدين جوابا ص
  تنشر دعوة اإلسالم يف كل أحناء العامل عندها فقط ستنال ثوابا."

  : ١٤٩جنم ساكهي نفسه الصفحة 
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"يقول باوا نانك بأن الذين حيلفون بالقرآن الكرمي طمعا يف الدنيا يقول النيب 
  بأم سيلقَون يف جهنم بال ريب." �

  : ٢٢٢و  ٢٢٠جنم ساكهي نفسه، الصفحة 
رمحة اهللا عليه للقاضي ركن الدين: يا قاضي ركن الدين امسع  "قال نانك

هذه النصائح جيدا، فإنه كالم معقول وفيه نكات كثرية. ال شك أن للقرآن 
  ثالثني حرفا وثالثني جزءا، وفيه نصائح كثرية فامسعها واستيقن ا."

  : ٢٢١جنم ساكهي ائي باال الصفحة 
بالشريعة، واختر التواضع وال تستخدم "أَخرِج األنانية من القلب والتزم 

  كلمات نابية حبق أحد."
  : ٢٢١جنم ساكهي ائي باال الصفحة 

  "ال يشعر بسعادة اإلميان إال من كان ملتزما بالصلوات اخلمس."
  : ٢٢١جنم ساكهي ائي باال الصفحة 

  "صلّوا على الذين خلوا كل يوم، احلق أنه كان سيد الذين حيبون اهللا تعاىل."
  : ٢٢٢جنم ساكهي ائي باال الصفحة 

"رددوا فقط: ال إله إال اهللا حممد رسول اهللا، فبهذا الوِرد تزول األفكار 
  الشيطانية."

  : ٢٢٢جنم ساكهي ائي باال الصفحة 
  "لعنة اهللا على الذين يتركون الصالة، فيضيعون بيديهم كل ما كسبوه."

  جنم ساكهي نفسه: 
وآمن بالكتب األربعة أي القرآن الكرمي والتوراة  �"آمن برسول اهللا 

  والزبور واإلجنيل، وآمن باهللا الواحد الذي له بالط خاص."
  بيت من غرنتهـ: 
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األعمال الصاحلة هي من صالحية الكعبة، والقول احلق من صالحية املرشد، 
  والنطق بشهادة: "ال إله إال اهللا حممد رسول اهللا" جيلب احلظ السعيد.

  من غرنتهـ:  بيت
لن ينال الربكة أحد من املرشدين واملرسلني والسالكني واملتواضعني 
والشهداء والعلماء واملشايخ والقضاة والدراويش إال الذين يصلّون على حممد 

  . �املصطفى 
  : ٢٢٢جنم ساكهي ائي باال الصفحة 

سينالون عقوبة "قال باوا نانك لركن الدين: إن الذين يتعاطون البنج واخلمر 
  قاسية"

  : ٢٢٢جنم ساكهي ائي باال الصفحة 
"يا غالم فكِّر يف القلب وال تنم ليل ار، واستيقظ هزيعا من الليل واعبد 

  اهللا، هذا هو أمر اهللا."
  : ١٧٢جنم ساكهي نفسه، الصفحة 

األشقياء هم الذين ينامون يف وقت الصالة، والذي يستيقظ هو الذي 
  لعذب."سيسمع صوت اهللا ا

  عبارة من جنم ساكهي نفسه والصفحة نفسها:
  "لقد رددت "ال إله إال اهللا حممد رسول اهللا" فقط."

  :١٧٨جنم ساكهي نفسه الصفحة 
"صوموا وصلّوا واعبدوا اهللا وجاهدوا، وامثُلوا أمام اهللا باألعمال الصاحلة 

  ألن هذا هو الصراط املستقيم."
  عبارة من جنم ساكهي نفسه:
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ئلون بـ "ال إله إال اهللا حممد رسول اهللا" لن يدخلوا جهنم حمرومني من "القا
  اإلميان."

  عبارة من جنم ساكهي نفسه:
"قولوا ال إله إال اهللا حممد رسول اهللا بصدق القلب، ألن بترديدها تزول 

  الذنوب كلها."
  عبارة من جنم ساكهي نفسه:

يرفع عذاب الدين "قول ال إله إال اهللا حممد رسول اهللا بصدق القلب 
  والدنيا."

  عبارة من جنم ساكهي نفسه:
"كيف يرى العذاب من ينطق بالشهادتني بصدق القلب ويتطهر من 

  الذنوب؟"
  جنم ساكهي نفسه:

  :١٩٨آمنوا بالرسول وآله الطاهرين دائما." جنم ساكهي نفسه الصفحة "
ال وايل ص "لقد صام باوا احملترم يف مكة لعام كامل" جنم ساكهي ائي با

١٩٥:  
  "لقد فُرضت مخس صلوات يف مخسة أوقات وهناك ثالثون يوما صوما". 

  :١٩٥جنم ساكهي ائي باال وايل ص 
  ."�"الذين اختاروا سبيل الشيطان رموا بعيدا عن اهللا، ولن يشفع هلم النيب 

  :١٩٦جنم ساكهي ص 
و بكر، حق وله أربعة رفقاء: عمر بن اخلطاب، وأب �"الرسول املصطفى 

وعثمان وعلي. هؤالء هم الرفقاء األربعة، وجعلت أربع مصالت هلم. وجاء 
بعدهم أربعة أئمة آخرون: اإلمام األعظم والشافعي، ومالك وأمحد، واخلامس 
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هو سيدنا حممد املصطفى الذي أثبت صدق اإلسالم. واألئمة األربعة مسلَّم 
  م. فيجب أن يسلك املرء سبيلهم فقط.

  :٢٠١ائي باال ص  جنم ساكهي
"سيحكَم حبسب األعمال، وهي اليت ستنال القبول، ولن تنفع األعذار، هذا 

  . �ما قاله النيب املقدس 
  :٢٠٣جنم ساكهي ائي باال ص 

  "لقد أذّن نانك واضعا أصبعيه يف األذنني"
  :٢٠٤جنم ساكهي ائي باال ص 

  واطمأن القلب." �"قرأت خطبة سيدنا حممد املصطفى 
  :٢٠٥بيت من جنم ساكهي ائي باال ص 

إىل الدنيا ليعبد اهللا الواحد الذي ال شريك له، ولكن  �"لقد جاء النيب 
  الدنيا غرقت يف األطماع ونسيت."

  :٢٠٧جنم ساكهي ائي باال ص 
مث جلس باوا احملترم يف مكة البسا لباسا أزرق، وقال: إن اهللا واحد ال 

وسجد على املصلى يف الصالة، ومحل معه عصا شريك له. ولبس لباسا أزرق 
  وكوز ماء ألن هذه من عالمات املصلني. فقد حقق هذا احلديث أيضا".

  :٥٥تاريخ اخلالصة تأليف ائي غيان سنغ غياين ص 
"امجعوا اسم اهللا بأداء الصالة مخس مرات يوميا ألنه ال ينفع شيء سوى 

  اسم اهللا"
  :٢٦٢ائي غيان سنغ غياين ص  تاريخ اخلالصة اجلزء األول تأليف

"حيث نزل باوا احملترم كان يف اجلانب الشرقي من قرب السيدة حواء على 
شاطئ البحر بيت باوا احملترم. هذا ما يسمى زاوية الراهب نانك. ويف بالد 
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العرب كان عند باوا العصا والكوز والسجادة، والكتاب (القرآن الكرمي) 
لقبعة املصنوعة من لباس احلرير الذي يلبسه والفراش ذو اللون األزرق وا

  الصوفيون عادة، وكان يطلب ذلك من األصدقاء أيضا."
  :٢٦٤تاريخ اخلالصة، اجلزء األول، تأليف ائي كيان سنغ كياين ص 

"قال باوا أي نانك رمحة اهللا عليه لرفقائه: إنكم لستم حجاجا صادقني. إذا 
ق ستنالون الثواب. ولو قمتم باحملاججة أفشيتم احلب واللطف والصدقة يف الطري

  والسخرية واالستهزاء يف الطريق ملا نلتم درجة احلاج."
  

�  
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أيها القراء األعزاء، أهلم اُهللا قلوبكم الصدق، وجعل جمهودي الذي 
قمت به مبحض املواساة وحسن النية مفيدا لكم، آمني. اجلزء األول من 

الكتاب الذي قُرئ نيابة عين يف جلسة اآلريني قد أحلقته بنهاية هذا 
الكتاب، إذ رأيت من املناسب أن أكتب أوال الردود على مجلة 
االعتراضات اليت قُرئت إليذاء قلوب احلضور من قبل اآلريني يف 
اجتماع عام بأسلوب سيئ جدا وبسوء األدب. وارتأيت أن أُحلق 

لذي قُرئ يف تلك اجللسة بامسي. هلذا السبب بنهاية الكتاب مقايل ا
أرجأت طباعة اجلزء األول من الكتاب ريثما أكتب الرد على 
اعتراضات اآلريني. فبحمد اهللا ومنته قد كُتب اجلواب بالكامل لذا 
أحلقت يف اية الكتاب املقالَ الذي قُرئ يف اجللسة. ال نتأسف على 

ألن لكل  ����نبينا ىل اإلسالم واآلريني على توجيههم االعتراضات إ
منكر حقًا أن يقدم االعتراض ملتزما باألدب والنباهة بل نتأسف على 
أم مل يلتزموا مبقتضى النباهة واألدب واستخدموا يف مقاهلم اهلمجيةَ 
واخلبثَ البالغ غايته وجعلوا مقاهلم جمموعة شتائم وأرادوا بكل وضوح 

الذين دعوهم خدعة منهم واشترطوا  أن يؤذوا قلوب املسلمني احملترمني
من عند أنفسهم بأن املقاالت ستقرأ برعاية مقتضى األدب. من ال 
يفهم أنه لوال سوء النية وخبث الطوية ألمكن للمرء أن يقدم اعتراضه 
بأسلوب طيب وحسن، وإال فيسع مفسدا شريرا أيضا أن يقدم كالما 
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وب الشتائم واالستهزاء. بأسل -ميكن بيانه بلني ونباهة -سليما وسديدا
فاملرارة والشدة اليت استخدمتهما ضدهم يف بعض األماكن ليس 
مرجعهما ثورة النفس بل رأيت تدارك موقفهم الشرير يف أن أرد 
عليهم بالعملة نفسها. أنا أكره بشدة استخدام كلمة قاسية أو غري 

م مستساغة، ولكن من املؤسف حقا أن معارضينا يبدأون بكيل الشتائ
أخريا يف ثورة اإلنكار. لو رجع اآلريون إىل نفوسهم وحاسبوا أنفسهم 

  حلظة لعلموا أن سبيل االعتراض على اإلسالم مسدود عليهم متاما. 
أقول بكل حتد إنه ليس يف اإلسالم معتقد ال يوافق وال يتوارد مع 
فرقة من فرق اهلندوس. من الواضح أنه ليس اآلريون املعاصرون وحدهم 

لذين يدعون اتباع الفيدا بل هذه الفرقة تعد جديدة نسبيا، والفرق ا
القدمية اليت تدعي العمل بالفيدا وتوجد يف البنجاب واهلند بعشرات 
املاليني جيب االنتباه إليها أيضا ليعلَم ما هي معتقدام، ففيهم عبدة النار 

تمعون مبئات وفيهم عبدة الشمس وعبدة األوثان أيضا. وفيهم من جي
اآلالف كل سنة للمهرجان يف مدينة "هردوار" ويسألون إهلة ر 
"الغانج" مرادام، وفيهم من يعدون رؤية "جكن ناـ جي" وأن 
يداسوا حتت العجلة مدعاة العتزازهم، وفيهم من يقدمون إىل اآلن 
قرابني الدواب على معبد يف مدينة "كانغره". وكذلك فيهم الذين 

" أيضا. فكل هؤالء ١ون قرابني اإلنسان ويؤيدون تقليد "جل بروايبيح

                                                 
 تقليد هندوسي قدمي يسلّم حبسبه الولد البِكر ألمواج ر الغانج ليهلك دون رمحة. (املترجم) ١
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يدعون أم يتبعون الفيدا. بل إن أتباع "شاكت مت" أيضا من القوم 
نفسه وقد ازدادوا فسقا وفجورا ووسعوا جمال املنكرات إىل درجة أم 
ال يرون ضريا يف الزنا حىت باألم أو األخت أو البنت احلقيقية. أليسوا 
هم اآلخرون أيضا آريني؟ فما دام أتباع الفيدا بلغوا من الفسق والفجور 
والشرك وعبادة املخلوق درجة ال نظري هلا يف العامل، فهل كان ضروريا 
أن يعترضوا على دين مقدس وطاهر مثل اإلسالم؟ أليس صحيحا أنه 
ليس يف اإلسالم أمر ال يوجد يف فرع من فروع اهلندوسية؟ واإلسالم 

از من حيث تعليم التوحيد الكامل الذي ال جدوى من البحث عن ميت
مثيله يف تعليم الفيدا. مع أننا نعتقد أن تعليم الفيدا احلايل مضل ولكن ال 
بد أن يكون الفيدا نزيها من هذه التعاليم السخيفة يف زمن من األزمان. 

ملريض ونؤمن بأنه كان يف هذا البلد أنبياء اهللا ألن وجود الطبيب حيث ا
ضروري. من املؤسف أن اآلريني دعوا املسلمني إىل بيتهم وضربوا 
بأخالقهم مثال سيئا لن ننساه أبد الدهر. إن النبل والنباهة أيضا شيء 

  جدير باالعتداد على أية حال. 
  م٢٠/٥/١٩٠٨القادياين  مرزا غالم أمحدالراقم: 

  
�@ @
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  الكرمي حنمده ونصلي على رسوله

أوال وقبل كل شيء نشكر اهللا الذي خلقنا، ومل خيلقنا فقط بل خلق كل 
ذرة من وجودنا وقواه. كذلك خلق أرواحنا كلها وقواها كلها ألنه إله كامل 
وليس ناقصا. وإن فيضه حييط بوجودنا كله وليس ببعض أجزائه. وكما هو 

بدونه ألننا خملوقون  خالقنا كذلك هو حميينا أيضا بقوته وال نستطيع أن نعيش
بيده. غري أنه لو جاءت أرواحنا إىل حيز الوجود من تلقائها لكان بإمكاا أن 
تعيش أيضا من تلقائها ألن األرواح املستقلة يف هذه احلالة ما كانت حباجة إىل 
سنده. فكيف نستطيع أن نؤدي حق الشكر هللا الذي ال خيرج أي جزء من 

ك جيب علينا يف هذا املقام أن نشكر السلطنة وجودنا من دائرة فيضه؟ كذل
اإلجنليزية أيضا اليت بسبب حكومتها املستقلة والعادلة قمنا لبيان حماسن ديننا 

  دون أدىن خوف أو وجل. 
أما بعد، فيا أيها اآلريون احملترمون نقرأ هذا املقال يف اجللسة نزوال عند 
رغبتكم وطلبكم ردا على سؤال طرحتموه. ولقد حاولت جهد املستطيع مراعيا 

  األدب أن يكون املقال وجيزا ولكن مل يكن مناسبا أيضا أن أكتبه ناقصا. 
  وفيما يلي أسجل اهلدف األصلي، وباهللا التوفيق. 

  والسؤال الذي طرحه جملسكم هو: 
  
  
  

_ìç@bàÏ@æb×@a‡gë@_ïßb�g@lbn×@�bÈÛa@¿@†uìí@Ýç  
هذا السؤال يدفع امللتزمني جبميع األديان املختلفة املوجودة يف الدنيا إىل أن 
يردوا عليه حبسب أفكارهم ومعتقدام لذا رأيت من املناسب أن أكتب عنه 
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أرى ضروريا  -طرق إىل صلب املوضوعقبل أن أت -شيئا. وليكن واضحا أنين
بغية جعل هذا البحث مرتبا ومفيدا لعامة الناس أن أبني أن الذين يستطيعون أن 

  يردوا بأسلوم اخلاص على السؤال املذكور هلم عدة آراء: 
) منهم الذين ينكرون وجود خالق العامل ائيا. فلما ال يثبت عندهم ١( 

وجد حبسب رأيهم كتاب إهلامي يرتبط وجوده وجود اهللا تعاىل أصال فال ي
  بوجود خالق العامل.

) والفئة الثانية هم الذين ال ينكرون خالق العامل كليا، غري أم ينكرونه ٢(
حتما إىل حد ما، كالذين ال يؤمنون أن اهللا تعاىل هو الذي خلق ذرات العامل 

قيقة جدا هي من عند وقواها االتصالية واالنفصالية، أو أن األرواح وقواها الد
اهللا، بل يعتقدون أن كل هذه األشياء وجدت تلقائيا وهي أزلية. لذا فاإلهلام 
أيضا غري ممكن لديهم ألنه ال توجد بني الروح واإلله أية عالقة حبسب هذ 
املبدأ، بينما فلسفة اإلهلام هي أن اهللا تعاىل يتكلم من داخل عبده بسبب الربط 

ية. فإذا افترضنا أن هذا الترابط بني اهللا وروح العبد غري بني اخلالقية واملخلوق
موجود فال بد من التسليم بأن اهللا بعيد ومنفصل عن العبد. ويف هذه احلالة، 
كما ال نستطيع حنن أن نكلّم أحدا من داخل قلبه، سينطبق األمر نفسه على 

  اإلله أيضا. 
يزعمون أن كالم اهللا ) وهناك بعض الناس الذين يعتقدون باإلهلام ولكن ٣(

  ال ينـزل على أحد بل ما خيطر ببال اإلنسان هو إهلام كله. 
) وقد خال أناس بل هم موجودون اآلن أيضا ال يرون لإلهلام أية ضرورة ٤(

ويقولون بأنه لو استخدمت قوى اإلنسان على أحسن صورة وبالكامل لكانت 
 تعتقد أنه قد سبق أن نزل فيها كفاية للهداية. وهناك بعض الفرق األخرى اليت

غير اآلن سنته هذه ولن ينـزل كالمه يف  �كالم اهللا يف الدنيا ولكنه 
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املستقبل بل انقطع يف األزمنة اخلالية. ويقولون بأن اهللا تعاىل كان يكلّم يف زمن 
من األزمان وكان يسمع أيضا غري أنه يسمع يف الزمن الراهن ولكن ال يتكلم، 

قدمية من صفاته، وكأن صفاته يف هذا العصر ناقصة أي قد تعطلت صفة 
عندهم وليست كاملة. وهناك بعض الناس الذين يؤمنون بكتاب إهلامي 
ويقولون أيضا إىل جانب ذلك بأن إهلام اهللا ظل مقتصرا منذ القدم على لغة 
واحدة وبلد واحد وأمة واحدة، وأن دائرة إهلام اهللا ضيقة حىت أنه مل يخلق يف 

قعة من بقاع األرض ملهم قط سوى بضعة أشخاص خلوا يف بلد معني أية ب
منذ زمن سحيق. وليس ذلك فحسب بل هذا الباب موصد قطعا على مجيع 

  األمم يف املستقبل ما عدا قوم خاص وبلد خاص. 
هذه هي املذاهب املختلفة اليت يكن أصحاا املعتقدات املذكورة عن اإلهلام، 

  هنا ما هو مذهيب أنا. ولكنين أنوي أن أبين
فليكن واضحا أن ما ثبتين اهللا عليه وما كشفه علي بواسطة كتابه الطاهر هو 
أن اهللا حق وإهلامه حق. وألن ذلك اإلله هو إله العامل كله وليس إله فئة معينة 
أو قوم معني لذا فقد أكرم ونور مجيع بقاع األرض بفيضه الضروري هذا أي 

على قوم. وكذلك كان هذا مفروضا  باإلهلام الذي هو مصدر اهلداية ومل يبخل
أن حيدث ألننا نرى األمور اليت تعتمد عليها احلياة املادية مثل األرض واملاء 
والنار واهلواء والشمس والقمر والغالل وغريها، توجد كلها يف البالد واألمم 
كلها، مع أن هذه األشياء ترتبط باحلياة املؤقتة فقط. فكيف ميكن الظن إذًا أن 

ر والتعاليم والربكات السماوية اليت هي مدار احلياة الروحانية وهي احلياة األمو
األبدية توهب لقوم معني وبلد معني وحيرم منها اآلخرون فيسقطون يف هوة 
 داهلالك؟ العقل النـزيه عن العناد واالحنياز، لن يقبل ذلك بأي حال بل سيع

رض عن غريهم. لقد تلقينا هذا اهللا نزيها من مة أن يكون رب قوم معني ويع
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التعليم الطاهر من الكتاب الطاهر الذي امسه القرآن الكرمي والفرقان احلميد كما 
، أي ما خال قوم وال بلدة إال �١وإِنْ من أُمة إِلَّا خلَا فيها نذير�: �يقول 

نزِلَ إِلَينا وما أُنزِلَ قُولُوا آمنا بِاِهللا وما أُ�خال فيهم نيب. ويقول يف آية أخرى: 
إِلَى إِبراهيم وإِسماعيلَ وإِسحاق ويعقُوب والْأَسباط وما أُوتي موسى وعيسى 
وما أُوتي النبِيونَ من ربهِم لَا نفَرق بين أَحد منهم ونحن لَه مسلمونَ * فَإِنْ 

نآم ميكَهكْفيقَاقٍ فَسي شف ما هما فَإِنلَّووإِنْ تا وودتاه فَقَد بِه متنا آمثْلِ موا بِم
 لَه نحنةً وغباِهللا ص نم نسأَح نمةَ اِهللا وغبص * يملالْع يعمالس وهاُهللا و

على هذا النحو وقولوا آمنا باهللا الذي  . أي يا أيها املسلمون، آمنوا�٢عابِدونَ
امسه "اهللا"، الذي هو جامع الصفات الكاملة كلها وبريء من كل عيب كما 
ذُكرت صفاته يف القرآن الكرمي. وآمنا بكالم اهللا الذي نزل علينا أي القرآن 
الكرمي، وآمنا أيضا بكالم اهللا الذي نزل على النيب إبراهيم وآمنا بكالم اهللا 

نزل على إمساعيل والذي نزل على إسحاق وعلى يعقوب وعلى أوالد الذين 
النيب يعقوب، وآمنا بكالم اهللا الذي أُعطيه النيب موسى والكالم الذي أُعطيه 
النيب عيسى، وآمنا جبميع الكتب اليت أُعطيها النبيون من رم يف العامل كله. أي 

حافظهم وناصرهم ومربيهم يف من اهللا الذي رباهم ربوبية تامة وأثبت للعامل أنه 
أي قوم أو بلد ولدوا. وال نفرق بني األنبياء مبعىن أن نؤمن ببعضهم وننكر 
بعضهم بل نؤمن م مجيعا الذين جاءوا إىل الدنيا من اهللا تعاىل. وحنن ندخل 
اإلسالم كما علّمنا اهللا تعاىل ونسلّم ونخضع أعناقنا أمام اهللا تعاىل. فلو آمن 

ة الناس أيضا الذين يعارضون اإلسالم دون أن ينكروا نبيا جاء من كذلك بقي
اهللا تعاىل الهتدوا حتما. وإن أعرضوا وآمنوا ببعض األنبياء وأنكروا بعضا 
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آخرين، فقد عارضوا احلق وأرادوا أن خيلقوا الفُرقة يف سبيل اهللا. فاعلم أم لن 
سمع ما يقولون وكالمهم ال يغلبوا على اإلطالق واهللا يكفي ملعاقبتهم. واهللا ي

خيرج عن نطاق علمه. وقد علّمكم اهللا هذا الطريق لالصطباغ، ومن أحسن من 
  اهللا صبغة. عليكم أن تقروا بأنكم تعبدون اهللا تعاىل وحده. 

هذه ترمجة معاين اآليات القرآنية اليت نقلتها آنفا، وكذلك هناك آية يف اية 
رسولُ بِما أُنزِلَ إِلَيه من ربه والْمؤمنونَ كُلٌّ آمن آمن ال�سورة البقرة جاء فيها: 

بِاِهللا وملَائكَته وكُتبِه ورسله لَا نفَرق بين أَحد من رسله وقَالُوا سمعنا وأَطَعنا 
ريصالْم كإِلَيا ونبر كانق بني أحد من رسله إقرار  ... ففي قوهلم: ال�١غُفْرنفر

  منهم أننا ال نؤمن ببعض وننكر بعضا، بل نؤمن باجلميع...
يتبني من كل هذه اآليات أن القرآن يفرض على املسلمني أن يؤمنوا جبميع 
األنبياء الذين ذاع قبوهلم يف العامل. ويكفي دليال على صدق هؤالء األنبياء 

ن الدنيا آمن م، وأن نصرة اهللا وتأييده حبسب القرآن الكرمي أن جزءا كبريا م
حالفهم يف كل خطوة. حاشا هللا أن جيعل عشرات ماليني الناس تابعني 

وخيدع  �صادقني ومضحني حبيام لشخص يعرف عنه أنه يفتري عليه 
العامل ويكذب. وإذا أُعطي الكاذب إكراما كما يكرم الصادقون الرتفع 

ادقة. صحيح وحق متاما املبدأ القائل بأن األنبياء األمان واشتبه أمر النبوة الص
الذين يكرمون بالقبول وحيالفهم تأييد اهللا ونصرته يف كل خطوة ليسوا 
كاذبني قط. غري أنه من املمكن أن حيرف الذين يأتون فيما بعد صحائفَهم 
ويغيروها ويقلبوا معانيها بتفسريام على أهوائهم. بل ضروري أيضا للكتب 
 عدذوو أفكار خمتلفة معاينَ حبسب رأيهم مث ت القدمية أن يستنبط منها أناس
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املعاين نفسها جزءا من الكتب رويدا رويدا. مث ينقسم الناس إىل فرق خمتلفة 
بناء على جذب من تلك األفكار املختلفة، وكل فرقة تستنبط معىن يعارض ما 

  ذهبت إليه فرقة أخرى. 
فملخص الكالم أن هذا املعتقد الذي علَّمناه القرآن الكرمي صادق وحمكَم جدا 
ألن الفطرة تشهد بأن األنبياء الذين ينالون قبوال عاما بني عشرات ماليني الناس 
ويترسخ حبهم وعظمتهم يف القلوب بشدة وتنـزل نصرة اهللا عليهم كاملطر ال 

يفتري على اهللا ويقول بأنه يتلقى  يكونون كاذبني قط ألن املفتري اخلبيث الذي
الوحي من اهللا ويكلمه اهللا مع أنه مل ينـزل عليه الوحي ومل يكلمه اهللا؛ ال يكرم 
على هذا املنوال قط. والذي جييز أن املفتري أيضا يكرم على هذا النحو، وينال 

الذي هذا النوع من التأييد والنصرة واآليات السماوية الكذّاب والدجالُ أيضا 
يفتري على اهللا فهذا الشخص ال يؤمن باهللا يف احلقيقة بل هو ملحد خفية. هذا 
هو الدليل العظيم على الصدق الذي يالحظ يف سيدنا وموالنا وحبيبنا حممد 

أكثر من مجيع األنبياء يف العامل ألن االزدهار واإلكرام والتأييد  �املصطفى 
إىل  �مل حيظ ا أي نيب آخر. لقد جاء  �والنصرة اإلهلية اليت حظي ا النيب 

العامل حني كان العامل مليئا بالشرك والوثنية. كان هناك من يعبد احلجارة، ومنهم 
من كان منهمكا يف عبادة النار، وفيهم من يعبد الشمس أو اختذ املاء إلـها له، 

وب ومنهم من ألّـه إنسانا. وإضافة إىل ذلك كانت األرض مليئة بأنواع الذن
والظلم والفساد كما شهد اهللا تعاىل يف القرآن الكرمي على احلالة السائدة يف ذلك 

. املراد من ذلك أنه قد فسد القوم �١ظَهر الْفَساد في الْبر والْبحرِ�الزمن فقال: 
الذين أُعطوا الكتاب السماوي وكذلك فسد الذين مل يكن لديهم كتاب مساوي 
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بس. هذا هو األمر احلق الذي يشهد به تاريخ كل بلد. هل وكانوا كالقفر اليا
كان كذلك يف  �يسع املؤرخني العقالء يف اهلند أن ينكروا أن زمن ظهور النيب 

احلقيقة؟ ونالت أماكن عبادة األوثان تقديرا وكأن هذا هو دين الفيدات احلقيقي. 
ه يف ذلك وحد �وهل يسع املسيحيني اهلروب من اإلقرار أنه ما حلّ عيسى 

الزمن حمل اهللا الواحد الذي ال شريك له فحسب، بل عدت صورته أيضا إلـها 
نوعا ما، واتخذت أمه أيضا شريكة يف تلك األلوهية. وعندما بعث نبينا األكرم 

إىل الدنيا حدث فيها انقالب عظيم، ويف أيام قليلة ملئت اجلزيرةُ العربية كلها  �
ى الوثنية بوحدانية اهللا تعاىل كالبحر الزخار. وإضافة إىل اليت مل تعرف شيئا سو

ذلك هناك أمر غريب آخر وهو أن اآليات واملعجزات اليت أعطاها اُهللا سيدنا 
مل تكن مقتصرة على ذلك الزمن فقط، بل سلسلتها جارية إىل  �وموالنا النيب 

بعث يف األزمنة اخلالية ما كان يةَ نيب سبقه وإن يوم القيامة. وكلّ نيب كان يأم دع
بوجه خاص قد أُعطي شرف  �كان ينصر دين نيب ويصدقه، ولكن نبينا األكرم 

أنه خاتم األنبياء مبعىن أن مجيع كماالت النبوة قد ختمت عليه، هذا أوال. وثانيا: 
لن يأيت بعده رسول بشريعة جديدة ولن يكون نيب خارج أمته، بل كل من ينال 

وبواسطته ويدعى أمتيا وليس نبيا  �اإلهلية يناهلا بربكته هو  شرف املكاملة
فترى اليوم مئتي مليون مسلم على  �مستقال. وفيما يتعلق بإقبال اخللق عليه 

 - األقل من كل فئة قائمني كاخلدام له. ومنذ أن خلقه اهللا تعاىل سقط على قدميه
فتحوا عاملا. كما أن امللوك امللوك العظام واألقوياء الذين  - كالعبيد األذالء

وينـزلون من  �املعاصرين أيضا يعدون أنفسهم خداما أذالء على عتباته 
  أمامهم.  �عروشهم مبجرد ذكر امسه 

فال بد من التفكري يف هذا املقام هل ميكن لكاذب أن ينال كل هذا االحترام 
والشوكة واالزدهار واجلالل، وأن حيظى ذه اآليات السماوية والربكات 
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الذي متسكنا  �الربانية اليت تعد باآلالف. نقول بكل اعتزاز وفخر بأن النيب 
ولكننا رأينا اهللا تعاىل  ليس إهلا �بأهدابه حيظى بفضل عظيم من اهللا. هو 

بواسطته. إن دينه الذي وصلنا هو مرآة لقدرات اهللا. لوال اإلسالم لكان 
مستحيال يف هذا الزمن أن نعرف ما هي النبوة، أو هل املعجزات أيضا من 
املمكنات، وهل تندرج حتت قانون اهللا السائد يف الطبيعة؟ إن بركة هذا النيب 

ملعضلة، وبربكته ال نعتمد على القصص فقط مثل الدائمة هي اليت حلّت هذه ا
بقية األمم بل حيالفنا نور من اهللا ونصرته السماوية. ما حقيقتنا حىت نستطيع 
تأدية حق الشكر على أن اهللا املستور عن اآلخرين ذلك اإلله ذو اجلالل وتلك 

ذا القوة الكامنة اخلافية يف احلجب عن أعني اآلخرين، قد ظهر علينا بربكة ه
  فقط.  �النيب الكرمي 

والغريب يف األمر أن األمم املعارضة تبغض هذا النيب الكامل أكثر من غريه! 
وقد نشرت يف العامل لإلساءة إليه وتكذيبه كتب بكثرة مل ينشر مثلها لإلساءة 

 �إىل أي نيب منذ بدء اخلليقة إىل يومنا هذا. وهذا يثبت أن الذي حيبه اهللا 
أكثر ويعطيه نصيبا أكرب من جالله وعظمته تعاديه هذه الدنيا العمياء أكثر من 
غريه. ولكن ذلك النيب العظيم نفسه قد علّمنا أن األنبياء والرسل الذين ظلت 
أقوام العامل يؤمنون م ونشر اُهللا تعاىل عظمتهم وقبوهلم يف بعض بقاع العامل؛ 

وإنْ أصاا بعض التبديل  -تبهم السماوية هم من اهللا تعاىل يف احلقيقة. وإن ك
هي  - والتحريف مع مرور الزمان، أو فُهمت معانيها على النقيض من احلقيقة

  من اهللا تعاىل يف احلقيقة وجديرة بالتقدير والتعظيم.
عن األنبياء يف بالد أخرى فقال ما مفاده بأنه قد  �ذات مرة سئل النيب 

ل: "كان يف اهلند نيب أسود اللون امسه كاهنا... خال أنبياء اهللا يف كل بلد وقا
أيضا: هل كلّم اهللا تعاىل يف اللغة  �أي "كنهيا" الذي يسمى "كرشنا". وسئل 
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الفارسية أيضا يف وقت من األوقات؟ فقال ما مفاده: نعم، لقد نزل كالم اهللا 
� ١چه كنم�اي� مشت خاك را گر نه  خبشم بالفارسية أيضا، وقال يف تلك اللغة: "

منهم من قَصصنا علَيك ومنهم من لَم �وقال اهللا أيضا يف القرآن الكرمي: 
كلَيع صقْصواملراد من ذلك أن على املسلمني أن حيسنوا الظن، وينظروا �٢ن ،

إىل مجيع األنبياء الذين خلوا يف أية بقعة من بقاع األرض بنظرة االحترام 
ا وارد يف القرآن الكرمي مرارا وتكرارا. واهلدف من ذلك هو والتعظيم، هذ

تعليم املسلمني أال حيطّوا من شأن نيب يف أية بقعة من بقاع األرض، بعث وآمن 
به عدد كبري من القوم. هذا املبدأ مجيل جدا، ومهما اعتز به املسلمون كان يف 

لعدم  -اخلالفات حمله ألن األمم األخرى تستعد إلطالة اللسان نتيجة أبسط
على أنبياء آخرين يف الدنيا نالوا قبوال عند عشرات ماليني  - التزامها ذا املبدأ

. إم يرددون �الناس، ويكيلون شتائم بذيئة بوجه خاص ضد نبينا املقدس 
"الصلح، الصلح" باللسان فقط ويطلقون اللسان نفسه كسيف مسلول على 
نبينا احلبيب الذي أرواحنا حتت قدميه. حنن قوم مظلومون بشكل غريب إذ 
نعظّم كل نيب مقبول بني األنام خال يف الدنيا ونبجله ونؤمن به حبسب تعليم 

فيعلمه  �يكتبونه ضد نبينا األكرم  القرآن الكرمي، أما ما يقوله معارضونا وما
العامل كله. حنن نعلن ونرى نشر هذا اإلقرار يف العامل كله مدعاة لسعادتنا أن 
موسى وعيسى عليهما السالم وغريمها من األنبياء كلهم كانوا أنبياء أطهارا 
وأتقياء وأصفياء اهللا. كذلك الصلحاء الذين بواسطتهم أنزل اهللا تعاىل تعاليمه 

دسة يف اهلند وكذلك الذين جاءوا فيما بعد وكانوا زعماء مقدسني عند املق
اآلريني مبن فيهم الراجا "رام شندر" و"كرشنا"؛ كلهم كانوا مقدسني ومن 

                                                 
  أي ماذا أفعل إن مل أغفر هلذه احلفنة من التراب. (املترجم) ١
  ٧٩غافر:  ٢
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الذين ينـزل عليهم فضل اهللا. ولكن إىل من نشكو؟ ومبن نستغيث إذ ال 
  تعاملنا األمم األخرى باملعاملة نفسها؟! 

لذي يضع أساس التصاحل يف العامل ويهدف إىل جعل ما أمجل هذا التعليم ا
األمم كلها أمة واحدة، وهذا التعليم هو: اذكروا صلحاء األقوام األخرى 
باحترام وتبجيل. ومن ال يعرف أن أساس العداوة القاسية هو حتقري األنبياء 
والرسل الذين آمن م عشرات ماليني الناس من كل قوم؟ فالذي يسيء إىل 

يؤيد املسيء أو يصادقه مث يريد أن يتصاحل مع القوم الذين يفدون ذلك نيب أو 
النيب بالقلب والروح، إمنا هو سفيه وغيب إىل درجة ال نظري له يف العامل يف 
السفاهة والغباوة. الذي يشتم أبا أحد مث يريد أن يرضى به ابنه أنى له ذلك؟ 

أن يقوموا بأعمال الصلح  والذين يؤكدون بلسام على التصاحل مع قوم عليهم
  على صعيد الواقع أيضا.

فيا مواطين األعزاء، فكّروا يف كالمي هذا وال ملوه دون تفكري، فما 
دمنا نسكن يف بلد واحد علينا أن حنب بعضنا حىت نصبح أعضاء لبعضنا. 
ولكن اعلموا أيضا أنه إذا كان احلب مبنيا على النفاق فهو ليس حبا بل 

، ستحمل مثارا فتاكة بعد حني. الصلح خري كله، ولكن هو بذرة سامة
بذاءة اللسان والصلح ال جيتمعان معا قط. فأيها السادة، هل أنتم مستعدون 
أم ال ألن نقبل، لوضع أساس الصلح، مبدأ طيبا أنه كما نعد حنن رجال 

الذين آمن م عشرات ماليني الناس من قومكم  - دينكم وأنبياءكم
صادقني بصدق القلب كذلك آمنوا أنتم  - حترام والتقديرويذكَرون باال

لتشتركوا ال إله إال اهللا حممد رسول اهللا" أيضا بصدق القلب بشهادتـي: "
يف خطوة خطوناها حنو الوحدة والصلح وترفعوا من هذا البلد الفُرقة اليت 

  تلتهمه رويدا رويدا. 
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كم أن تفعلوا شيئا مل نفعله ال نطالبكم بشيء مل نساهم فيه أوال، وال نريد من
حنن. يكفي إلقامة الصلح الصادق وإزالة الضغائن أن تؤمنوا بصدق نبينا األكرم 

، كما نعد رجال دينكم وأنبياءكم صادقني. وأعلنوا إقراركم هذا مثلنا. غري �
أننا مضطرون إىل عدم العمل مبعتقداتكم الرائجة حاليا، ألن اهللا تعاىل قد أخربنا 

تب السابقة مل تعد قائمة على صدقها. كذلك إن الفُرقة الدينية السائدة أن الك
فيما بينكم أيضا حتول دون ذلك ألن مئات الفرق ذوات اآلراء املختلفة املوجودة 
يف اهلند تنسب نفسها إىل الفيدا. فكم من تلك املعتقدات عسانا أن نصدقه؟ 

تحيل على اإلنسان ألن كل فرقة تعلمون جيدا أن اتباع املعتقدات املتناقضة مس
ستشد إىل نفسها، وال جدوى من الدخول يف هذا العراك ألن حكم اهللا األخري، 
وهو القرآن الكرمي قد أغنانا عن اتباع األحكام األخرى. وبالفعل ال نريد منكم 
من أجل التصاحل معكم إال أن تصدقوا القرآن الكرمي إمجاال، كما نصدق حنن 

  أنه لو أقدم على ذلك رجل سعيد منكم بعد ذلك فهو فضل من اهللا.  إمجاال، غري
باختصار، قد جئناكم حاملني مبدأ أن تشهدوا، حبسب املبدأ املذكور آنفا 
كما قبلنا أنّ صلحاءكم كانوا من اهللا تعاىل، فنتوقع من طبيعتكم امليالة إىل 

رسول اهللا  � الصلح أن تؤمنوا أنتم أيضا أي جيب أن تقروا فقط أن النيب
الصادق. والدليل الذي قدمناه لكم هو برهان بين وواضح. وإن مل يتم الصلح 

  ذه الطريقة فاعلموا أنه لن يتم أبدا بل ستزداد الضغائن يوما إثر يوم. 
، ويرون �املسلمون قوم يضحون بأنفسهم يف سبيل شرف نبيهم الكرمي 

وا قوما شغلهم الشاغل هو سب املوت خريا هلم من إهانة أن يصافوا ويصادق
يف كتبهم وجرائدهم ونشرام بكلمات  �ليل ار، ويذكرونه  �رسوهلم 

نابية وجنسة للغاية. اعلموا أن هؤالء الناس ليسوا خملصني لقومهم أيضا إذ 
  يزرعون األشواك يف طريقهم.
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ري احلق واحلق أقول إنه ميكننا أن نتصاحل مع أفاعي الفلوات ووحوش الربا
ولكن ال ميكننا الصلح مع الذين ال يكفّون عن بذاءة اللسان يف حق أنبياء اهللا 
األطهار. إم يزعمون أن االنتصار يكمن يف السباب وبذاءة اللسان فقط. 
ولكن احلق أن كل انتصار يأيت من السماء. إن أصحاب اللسان الطاهر يفتحون 

ولكن أصحاب الطبائع اخلبيثة  القلوب يف اية املطاف بربكة كالمهم الطاهر،
ال ميلكون شيئا إال أن يعيثوا يف البالد فسادا وفُرقة. لو التزم الناس مببادئ قدمها 
القرآن الكرمي المتأل هذا البلد بالربكات، ولكن لسوء حظ البالد ال يحبذ هذا 
 املبدأ. اليوم هناك كتاب واحد حتت أدمي السماء يركِّز على مبدأ أن األنبياء

عظمتهم  �والرسل، الذين ظلت أمم العامل تؤمن بصدقهم والذين نشر اهللا 
وقبوهلم يف بقاع واسعة يف العامل، هم من اهللا يف احلقيقة. هناك مثل معروف يف 
األردية معناه: لسان اخلَلق مبنـزلة صور من اهللا؛ فلما أهلم اهللا تعاىل قلوب 
عشرات ماليني الناس أن هؤالء األنبياء والرسل صادقون، وليس ذلك فحسب 

للعادة؛ فكان ذلك دليال قويا على أم بل نصرهم وأيدهم أيضا بصورة خارقة 
أحباء اهللا يف احلقيقة وأنّ اإلساءة إليهم مبنـزلة اإلساءة إىل اهللا. والتجربة أيضا 
تشهد أن عاقبة ذوي اللسان البذيء مثلهم ال تكون حسنة. إن غرية اهللا تري 

مل ألحبائه شيئا يف اية املطاف. فما من سكني أسوأ من سكني لسان املرء. و
يرد يف القرآن الكرمي فقط أن اذكُروا كرام الناس يف العامل كله باحترام بل ورد 
أيضا أن عليكم أن تواسوا كل قوم كما تواسون قومكم. لذا كما حرم 
اإلسالم على املسلم أخذ الربا من قومه كذلك حرم عليه أن يأخذه من قوم 

حرمة الربا فقط بل إذا كان آخرين. بل قال اهللا تعاىل إن األمر ال يقتصر على 
مدينكم فقريا فأسقطوا عنه الدين أو أعطوه مهلة على األقل إىل ميسرة حىت 
يصبح قادرا على تسديده. وكما ورد األمر يف القرآن الكرمي بالعفو عن ذنوب 
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املسلمني كذلك جاء احلكم نفسه ألقوام أخرى كما يقول اهللا تعاىل يف القرآن 
. �١فُوا ولْيصفَحوا أَلَا تحبونَ أَنْ يغفر اُهللا لَكُم واُهللا غَفُور رحيمولْيع�الكرمي: 

  أي فاعفوا عن ذنوب اآلخرين واعتدائهم وأخطائهم....
لقد علّم اإلجنيل أيضا الصرب والعفو ولكن لعل كثريا من الناس ال يذكرون 

م األخرى قط، إذ مل ماأليقول يف اإلجنيل أنه ال عالقة يل ب �أن عيسى 
أُرسلْ إِالَّ إِلَى خراف بيت إِسرائيلَ، أي أن مواسايت حمصورة يف اليهود فقط. 
أما القرآن الكرمي فقد جاء فيه بصراحة أن عليكم أن تواسوا األمم األخرى 
أيضا كما تواسون قومكم، واعفوا عن األقوام األخرى أيضا كما تعفون عن 

بعث إىل قريش فقط بل ورد  �رد يف القرآن الكرمي أن النيب قومكم ألنه مل ي
قُلْ يا أَيها �فيه أنه مبعوث إىل العامل كله كما يقول اهللا تعاىل يف القرآن الكرمي: 

، أي قد أُرسلت إىل العامل كله وليس إىل �٢الناس إِني رسولُ اِهللا إِلَيكُم جميعا
. أي مل �٣وما أَرسلْناك إِلَّا رحمةً للْعالَمني�رى: قوم واحد. وقال يف آية أخ

نرسلك رمحة لقوم معني بل رمحة بالعاملني كلهم. فكما أن اهللا تعاىل رب 
هو رسول للعاملني ورمحة للعاملني وإن مواساته تشمل  �العاملني كذلك النيب 

 � تعاىل أمته العاملني كلهم وليست خاصة بقوم دون قوم. كذلك علّم اهللا
إِنَّ اَهللا �باملواساة الكاملة والعامة اليت ما أُعطيها أي نيب آخر قط كما يقول: 

. أي اعدلوا مع الناس مجيعا أي �٤يأْمر بِالْعدلِ واِإلحسان وإِيتاِء ذي الْقُربى
 خذوا بقدر حقكم وعاملوا البشر بالعدل. وقد جاء أمر فوق ذلك أن أحِسنوا

                                                 
 ٢٣النور:  ١
 ١٥٩اَألعراف:  ٢
 ١٠٨األنبياء:  ٣
 ٩١النحل:  ٤
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إىل بين البشر أي عاملوهم مبا ليس فرضا عليكم بل هو من قبيل اإلحسان 
فقط. ولكن ملا كان يف اإلحسان أيضا عيب خمفي إذ يسخط احملسن أحيانا 
على من أحسن إليه ومين عليه بإحسانه لذلك قال يف اية اآلية املذكورة أن 

م إىل طفلها ألن إحساا احلسنة الكاملة هي أن حتسنوا إىل البشر كما حتسن األ
يكون نامجا عن محاس طبيعي وليس طمعا يف جزاء إذ ال خيطر بباهلا أن يعطيها 
الطفل شيئا مقابل بِرها. فالدرجة الكاملة للمواساة اليت يقوم ا املرء جتاه بين 

  . �إِيتاِء ذي الْقُربى�البشر هي الدرجة الثالثة واملذكورة يف: 
وجدير بالذكر أن هذا التعليم مل يرد يف اإلجنيل بل كل ما ورد فيه من تعليم 
الرب واإلحسان والعفو هو مقتصر على بين إسرائيل فقط وال عالقة له بغريهم. 
كذلك كل ما تعطي كتب األمم األخرى املوحى ا سوى القرآن الكرمي من 

مة فقط. والكتب اإلهلامية تعليم املواساة واإلحسان والعفو يقتصر على تلك األ
لألمم السابقة ال تم بأناس غري قومها قط كما أن جلّ مواساة اإلجنيل وتعليم 

  العفو واإلحسان إمنا هو لبين إسرائيل فقط وال عالقة له بغريهم قط. 
وأرجو أال ينـزعج أهل بلدي األحبة اآلريون من كلمة احلق أنه ال يليق 

ه أن يعفو الناس عن أخطاء املخطئني يف حقهم ألنه ما دام بتعليم الفيدا أن يؤمر في
اإلله بنفسه يدخل املذنب يف دوامة التناسخ عشرات ماليني املرات نتيجة ذنب 
واحد فبأي وجه ينصح الناس أن يعفوا عن أخطاء املخطئني حبقهم؟ لعل إهانة 

ملسلمني أيضا األنبياء اآلخرين عمل ثواب حبسب الفيدا! وقد خيطر ببال أحد أن ا
يستخدمون عند املناظرات كلمات غري الئقة حبق كبار قوم آخرين، فليكن 
معلوما أن أناسا مثلهم خيرجون عن تعليم القرآن الكرمي ويف كثري من األحيان 

هم السبب وراء سوء أدم. فكما هو معلوم أن  �يكون الذين يسبون النيب 
ن بأنه رسول اهللا احلبيب ويعظمونه ويوقنو �املسلمني حيترمون عيسى 
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 �وصفيه، ولكن عندما ال يرتدع قسيس عنيد مثال عن اإلساءة إىل النيب 
ويتجاوز احلدود يف بذاءة اللسان يرد عليه املسلم الذي تأذى بكالمه ردا إلزاميا 
فيستاء منه القسيس، ولكن املسلم مع ذلك ال خيرج عن دائرة األدب بل يضمر 

نية احلسنة على أية حال ألن حتقري نيب كفر حبسب اإلسالم يف قلبه شيئا من ال
واإلميان باألنبياء مجيعا فرض. فاملسلمون يواجهون مشكلة عويصة إذ يوجد 
أحباؤهم يف كال اجلانبني. ولكن الصرب مقابل اجلاهلني أفضل على أية حال ألن 

   اإلساءة إىل أي نيب ولو تلميحا معصية كبرية وجملبة لغضب اهللا.
وإن اعترض أحد أن اإلسالم يأمر بقتال الكفار فكيف ميكن عده دين 

، ومن �الصلح والسالم؟ فليكن واضحا أنه اام شنيع للقرآن الكرمي والنيب 
الكذب الصريحِ القولُ بأن اإلسالم أمر باجلرب واإلكراه لنشر الدين. ال خيفى 

عاما على أيدي  ١٣ىل حتمل املصائب يف مكة املعظمة إ �على أحد أن النيب 
الكفار قساة القلوب وعاىن بسببهم معاناة شديدة ال يقدر على حتملها إال 
األصفياء الذين يتوكّلون على اهللا إىل أقصى احلدود. ففي تلك املرحلة قُتل دون 

األعزاء عليه، وضرب بعضهم مرارا وتكرارا  �رمحة عديد من أصحاب النيب 
نفسه  �ى املوت. ورشق بعض الظاملني النيب ضربات مربحة حىت أوشكوا عل

بالدم من قمة الرأس إىل أمخص القدمني. ويف األخري  �باحلجارة حىت تضرج 
وبذلك يقضون على هذا الدين الفيت. حاصروا  �خطط الكفار أن يقتلوا النيب 

ذه النية، فأمر اهللا نبيه بأنه قد آن األوان أن اجر من هذه البلدة،  �بيته 
. وكانت معجزة من اهللا أنه مل يره أحد 
مع رفيقٍ امسه أبو بكر  �فخرج 

فخرج من مكة ووقف على حاصروا بيته، مع أن مئات الناس كانوا قد 
احلزورة وقال خماطبا مكة: إِنك ألحب أَرضِ اِهللا إيلّ، وأَحب أَرضِ اِهللا إِلَى اهللا، 

.لوال أن أهلك أخرجوين منك ما خرجت  



  ينبوع المعرفة ٣٦٠

وبذلك حتققت النبوءة الواردة يف الصحائف السابقة اليت جاء فيها أن ذلك  
  النيب سيخرج من وطنه. 

ومل يصرب الكفار على ذلك بل قرروا مالحقته وقتله يف كل األحوال ولكن 
إىل املدينة مهاجرا من مكة خفية. ومع  �اهللا تعاىل أنقذ نبيه من شرهم فجاء 

اء على املسلمني وحموهم كليا. لوال محاية اهللا ذلك ظل الكفار خيططون للقض
 دعونصرته لكان استئصال املسلمني يف تلك األيام سهال جدا ألن العدو كان ي
مبئات اآلالف أما عدد الصحابة عند اهلجرة من مكة فلم يكن أكثر من سبعني 
صحابيا وكانوا قد هاجروا إىل بالد خمتلفة. يستطيع كل لبيب أن يفهم كيف 

ان اجلرب ممكنا يف هذه احلالة! على أية حال، لـما بلغ ظلم الكفار منتهاه ومل ك
ميتنعوا عن اإليذاء بأية طريقة وعقدوا عزما صميما على القضاء على املسلمني 
بالسيف، أذن اهللا تعاىل لنبيه بالقتال الدفاعي. أي القتال الذي مل يكن اهلدف من 

جوم الكفار كما صرح بذلك يف القرآن ورائه إال الدفاع عن النفس ودفع ه
إِنَّ اَهللا يدافع عنِ الَّذين آمنوا إِنَّ اَهللا لَا يحب كُلَّ خوان كَفُورٍ * �الكرمي يف آية: 

يرلَقَد مرِهصلَى نإِنَّ اَهللا عوا ومظُل مهلُونَ بِأَنقَاتي ينلَّذنَ لأي لقد أراد اهللا�١أُذ . 
أن يدفع سوء الكفار وظلمهم عن املؤمنني أي يأذن هلم بالقتال الدفاعي... فيأذن 
اهللا للمؤمنني الذين صال عليهم الكفار صوال بعد صول ليقتلوهم، ويأمرهم اهللا 
أن يقاوموا الكفار ألم مظلومون وأن اهللا على نصرهم قدير وإن كانوا قلة. هذه 

رمي اليت أُذن فيها للمسلمني مبواجهة الكفار. هي اآلية األوىل يف القرآن الك
ففكِّروا بأنفسكم ماذا يستنبط منها؟ هل يستنبط منها السبق إىل القتال أم املقاومة 
والدفاع عن النفس يف حالة االضطرار واملظلومية؟ إن معارضينا أيضا يعرفون 

. �ي نشره النيب جيدا أن القرآن الكرمي الذي يف يدنا اليوم هو القرآن نفسه الذ
                                                 

 ٤٠- ٣٩احلج:  ١



 ٣٦١ ينبوع المعرفة

فكل ما يقال على النقيض من هذا البيان هو كذب وافتراء حبت. والكتاب الذي 
  يستنبط منه تاريخ املسلمني القطعي واليقيين هو القرآن الكرمي وحده. 

من الواضح متاما أن القرآن الكرمي يقول بأن املسلمني أُمروا بالقتال حني 
وا مظلومني عند اهللا فقط. ففي ظل هذه الظروف كانوا يقتلون بغري حق وكان

مل خيل الوضع من أمرين اثنني: إما أن يسمح اهللا تعاىل أن يقضى على املسلمني 
بسيوف الكفار أو يسمح هلم باملقاومة وذلك أيضا كان مشروطا بأن ينصرهم 
من عنده ألم ما كانوا قادرين على القتال قط. وهناك آية أخرى إذ وضع اهللا 
تعاىل شرطا آخر إىل جانب اإلذن، وتلك اآلية واردة يف سورة البقرة يف اجلزء 

وقَاتلُوا في سبِيلِ اِهللا الَّذين يقَاتلُونكُم ولَا تعتدوا إِنَّ �الثاين من القرآن الكرمي: 
يندتعالْم بحوا �١اَهللا لَا يأي قاتلوا يف سبيل اهللا الذين سبقوكم فيه وشن .

عليكم هجوما بعد هجوم، ولكن مع ذلك عليكم أال تعتدوا عليهم... مث 
لَا ينهاكُم اُهللا عنِ الَّذين �جاءت آية يف سورة املمتحنة اجلزء الثامن والعشرين: 

نم وكُمرِجخي لَمينِ وي الدف لُوكُمقَاتي لَم  هِمقِْسطُوا إِلَيتو موهربأَنْ ت ارِكُميد
نيقِْسطالْم بحأي الذين مل يهامجوكم للقضاء على دينكم ولقتلكم �٢إِنَّ اَهللا ي.

ومل يخرجوكم من وطنكم؛ ال ينهاكم اهللا أن حتسنوا إليهم وتعطوهم قسطا من 
ن يعاملون العدو أيضا مالكم واعدلوا معهم يف املعامالت، واهللا حيب الذي

باإلحسان واللطف، وخاصة العدو الذي سبق أن آذاكم كثريا. مث يقول تعاىل 
وإِنْ أَحد من الْمشرِكني استجارك فَأَجِره حتى �يف سورة التوبة، اجلزء العاشر: 

، أي إذا أراد أحد �٣وم ال يعلَمونَيسمع كَالم اِهللا ثُم أَبلغه مأْمنه ذَلك بِأَنهم قَ
                                                 

 ١٩١البقرة:  ١
 ٩املمتحنة:  ٢
 ٦التوبة  ٣
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من املشركني أن يسمع كالم اهللا يف أيام احلرب فأجره حىت يسمعه... إم قوم 
جاهلون ال يدرون من حياربونه. ويقول يف اجلزء السابع عشر يف سورة احلج: 

�و عاموص تمدضٍ لَهعبِب مهضعب اساهللا الن فْعلَا دلَوو اجِدسمو اتلَوصو عبِي
. هنا يقول اهللا تعاىل بأنه هو يضمن محاية هذه �١يذْكَر فيها اسم اِهللا كَثريا

املعابد كلها. ومن واجب اإلسالم أنه إن سيطر املسلمون على بلد مسيحي 
مثال فعليهم أال يتعرضوا ملعابدهم بل مينعوا هدم كنائسهم. والتعليم نفسه يفهم 
من أحاديث النيب أيضا ألنه يتبني من األحاديث أنه كلما كلِّف قائد جيش 
املسلمني مبواجهة قوم كان يؤمر بأال يتعرض ملعابد املسيحيني واليهود وزوايا 
رهبام. فيتبني من ذلك بعد اإلسالم عن طرق العناد وأنه حيمي كنائس 

مل يرِد اهللا الذي هو النصارى ومعابد اليهود كما حيمي املساجد. غري أنه 
مؤسس اإلسالم أن يفىن اإلسالم نتيجة هجمات األعداء فأذن باحلرب الدفاعية 

أَلَا تقَاتلُونَ قَوما �وأذن باملواجهة دفاعا عن النفس كما يقول يف القرآن الكرمي: 
أَو ُءوكُمدب مهولِ وساجِ الرروا بِإِخمهو مهانمكَثُوا أَينةر١٣(التوبة  �لَ م (

) أي ملاذا ختافون ٦٢(اَألنفال:  �وإِنْ جنحوا للسلْمِ فَاجنح لَها�ويقول أيضا: 
أنكم قليلون والكفار كثُر فال تستطيعون أن تقاتلوهم. مث يقول تعاىل يف آية 

كَأَنما قَتلَ الناس من قَتلَ نفْسا بِغيرِ نفْسٍ أَو فَساد في الْأَرضِ فَ�أخرى: 
. أي أن الذي قتل شخصا مل يسفك دما بغري حق، أو قتل من مل �٢جميعا

يوقع اخللل يف أمن البالد بالتمرد ومل يفسد يف األرض فكأنه قتل الناس مجيعا. 
إذًا، إن مثل قتل النفس دون مربر معقول كمثل قتل البشر مجيعا يف نظر اهللا. 

  ه اآليات أن قتل النفس بغري وجه حق جرمية كبرية عند اإلسالم.يتبني من هذ
                                                 

 ٤١احلج  ١
 ٣٣املائدة:  ٢
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يتضح من كل هذه اآليات أن اهللا تعاىل يعد يف القرآن الكرمي السبق بالقتال 
وبدَءه جرمية نكراء ويأمر املؤمنني بالصرب واجللَد مرارا وتكرارا كما يقول: 

�ي بفَإِذَا الَّذ نسأَح يي هبِالَّت فَعاديممح يلو هةٌ كَأَناودع هنيبو كنأي �١ي .
عامل باحلسىن عدوك الذي يعاملك بالسوء. ولو فعلت لصار لك صديقا كأنه 

  قريب لك أيضا.
. صحيح أن �٢والْكَاظمني الْغيظَ والْعافني عنِ الناسِ�ويقول يف آية أخرى: 

لعفو كما قلت من قبل ولكنه يقتصر على اليهود اإلجنيل أيضا يعلّم الصفح وا
دائرة مواساته إىل غريهم. وقال بكل صراحة بأنه  �فقط، ومل يوسع عيسى 

ال عالقة له مع غري بين إسرائيل سواء أهلكوا أم جنوا. ولكن القرآن الكرمي 
. أي يا أيها الناس �٣اقُلْ يا أَيها الناس إِني رسولُ اِهللا إِلَيكُم جميع�يقول: 

الذين متكثون على األرض لقد جئت رسوال إليكم مجيعا وال تقتصر مواسايت 
  على قوم دون قوم. 

كذلك قد أُخرب يف األحاديث النبوية عن الزمن األخري أنه عندما يأيت املسيح 
املوعود يف الزمن األخري سيأيت إىل الدنيا برسالة الصلح ويضع احلروب، أي 
سيلغي احلروب اليت يشنها املشايخ نتيجة سوء تصرفام. وهذا احلديث مذكور 

تب احلديث. وورد يف نص يف صحيح البخاري الذي حيتل مقام الصدارة يف ك
احلديث: "يضع احلرب"، ففي هذا احلديث نبوءة أن الناس يف زمن اإلسالم 

 - األخري سيشرعون خطأ منهم يف احلروب املزعومة باسم اإلسالم، أو أن اجلهال
سيعدون قتل مسيحي أو غريه  - الذين هم كالسباع إقليم "سرحد"من ساكين 

                                                 
 ٣٥فصلت:  ١
 ١٣٥آل: عمران:  ٢
 ١٥٩األعراف:  ٣
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لكن حني يأيت املسيح املوعود سيعلن هلم ثوابا وسيدعون أنفسهم جماهدين. و
بكل وضوح: ال جيوز القتال من أجل الدين. وهذا احلديث على درجة عليا من 

مل يشن أية حرب لنشر الدين قهرا، بل كانت حروبه  �الصحة ألن نبينا األكرم 
دفاعية ألن الذين قتلوا املسلمني وأوالدهم ونساءهم ومل يرتدعوا عن القتل 

احلدود كلها قد أُمر بقتلهم. ومع ذلك خفِّف عنهم إىل درجة أنه من  وجتاوزوا
فهِم صدق اإلسالم وأراد االنضمام إليه برغبته القلبية كان يرفع عنه القصاص 
ألن االنضمام إىل اإلسالم يف ذلك الزمن كان يساوي املوت بسبب املصائب 

لنفسه املوت نوعا ما، الشديدة الوطأة. فمن كان يدخل اإلسالم كأنه كان يقبل 
  وبذلك كان االنضمام إىل اإلسالم يغدو مبنـزلة املوت. 

باختصار، إن األفكار القائلة بأن مسيحا ومهديا سيأيت يف زمن من األزمان 
لينشر اإلسالم بقتال الكفار إمنا هي أفكار سخيفة جدا والغية حبيث يكفي 

حة األرضية لنشر دين حتالفه القرآن الكرمي نفسه لدحضها. ما احلاجة إىل األسل
املعجزات واآليات السماوية دائما ويف كل عصر وهو زاخر باحلق واحلكمة؟ 
إن قتاله يكون بتأييدات اهللا الساطعة وليس بسيف حديدي. ليت كفار مكة 
األغبياء مل حياولوا القضاء على اإلسالم حبد السيف حىت ال حيب اهللا تعاىل أن 

  يقتلوا بالسيف نفسه!
مل يشن أي قتال لنشر  �لما تبني بالقطع واليقني أن سيدنا وموالنا النيب ف

اإلسالم قهرا بل صرب على هجمات الكفار إىل مدة طويلة حىت خاض أخريا 
مضطرا قتاال دفاعيا؛ فيثبت من األفكار القائلة مبجيء املهدي الدموي أو املسيح 

وسيكون حباجة إىل  �يب السفاك أن ذلك املهدي أو املسيح سيخالف سنة الن
السيف بسبب ضعفه الروحاين. فأية فكرة تكون أكثر سخفا منها؟ كيف جيوز 

  بل واجه مئات املصائب وصرب؟  �للمهدي واملسيح ما مل يفعله النيب 
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كذلك هناك حديث يف صحيح مسلم عن املسيح املوعود ويثبت منه أن 
راملسيح املوعود لن حيارب. ونص احلديث هو: أَخ دأَحل اندي لَا يا لادبع تج

أي أيها املسيح األخري قد أخرجت على  بِقتالهِم فَحرز عبادي إِلَى الطُّورِ.
ال يقدر أحد على قتاهلم، فال  -أي أمم أوروبية -األرض عبادي األقوياء

ة تقاتلهم بل حرز عبادي إىل الطور، أي اهدهم بواسطة التجليات السماوي
  واآليات الروحانية؛ فأرى أن هذا ما أُمرت به أنا. 

فليكن واضحا هنا أن املراد من هؤالء العباد هم القوى األوروبية اليت تكاد 
تنتشر يف العامل كله، واملراد من الطور هو مقام التجليات احلقة الذي تصدر فيه 

هذه النبوءة يف األنوار والربكات واملعجزات العظيمة واآليات املهيبة. تتلخص 
أنه عندما يأيت املسيح املوعود لن حيارب تلك القوى العظمى، بل ستتجلى عليه 
لنشر اإلسالم يف األرض األنوار الساطعة نفسها اليت جتلّت على النيب موسى 
على جبل الطور. فاملراد من الطور هي التجليات اإلهلية الساطعة اليت تظهر 

وجه خارق للعادة، وستظهر يف املستقبل،  بصورة املعجزات والكرامات على
وسريى العامل كيف حييط ذلك السطوع بالعامل كله. إن اهللا مستور جدا وخفي 
األخفياء ولكن كما أظهر جتليا مهيبا يف زمن موسى حىت أن موسى أيضا مل 
يستطع عندها أن يتحمله بل خر صعقا، كذلك سيري بريق اهللا نفسه مبا يفوق 

عاما  ٢٥ يطمئن به الباحثون عن احلق، كما خاطبين اهللا تعاىل قبل العادة حىت
إين وأنبأ بنبوءة عظيمة وهي مذكورة يف كتايب الرباهني األمحدية تعريبها: "

. جاء نذير يف الدنيا، فأنكروه أهلها وما سأري بريقي، وأرفعك من قدريت
  ول بعد صولٍ."قبلوه، ولكن اهللا يقبله، ويظهر صدقه بصولٍ قوي شديد ص

هو الربيق  إين سأري بريقي"املراد مما قاله اهللا يف هذه العبارة اإلهلامية: "
نفسه الذي يشبه الربيق الذي جتلى على جبل الطور. واملراد منه هو املعجزات 
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اجلاللية كما أُرِي بنو إسرائيل معجزات جاللية على جبل الطور. كذلك 
عاما بأنه إن  ٢٥نفسه الذي مضى على تأليفه وعدين اهللا يف الرباهني األمحدية 

مل يسلك الناس مسلكي فسأُنزل الطاعون وستتفشى الوفيات وحتدث الزالزل 
وتقع اآلفات املخيفة. فقد تفشى الطاعون يف هذا البلد حبسب هذه النبوءة 
ووقعت الزالزل، وهناك وعد من اهللا أن وباء جديدا أيضا جيهله الناس سينتشر 

بلد وسيحتارون بسبب ما هو حادث. فيقول اهللا تعاىل: سأُري األمر يف هذا ال
نفسه أقواما هم منهمكون يف االستهزاء والسخرية واإلهانة والتكذيب وهم 
قساة القلب، وسأهدي ذه املعجزات اجلاللية عبادي الذين كان اإلميان يف 

ى جبل الطور. نصيبهم، وسأُعيذهم يف مالذ املعجزات اجلاللية اليت أُظهرت عل
فاملعجزات اجلاللية هي اليت بدأ ظهورها يف هذا الزمن وقد أنبأ ا اهللا تعاىل من 
قبل بواسطيت أنا كما مضى ذكرها آنفا. كذلك أظهر على يدي آيات كثرية 

  أخرى لو كُتبت كلها ملا وسعها كتاب ضخم. 
بإجياز، إن معجزات اهللا تعاىل اجلاللية والربيق املخيف واآليات املهيبة اليت 
ظهرت على جبل الطور، تظهر اآلن آيات الغضب نفسها يف العامل مرة أخرى. 
فمثال حيصد الطاعونُ األمم كلها حصدا، تقع الزالزل، وتسقط الشهب 

ن قبل يريد اآلن أن بصوت مهيب. واإلله الذي كان خمتفيا عن أعني الغافلني م
  يظهر نفسه على العامل بكل وضوح.  

أعود اآلن إىل صلب املوضوع وأقول: كيف عرفنا أن القرآن الكرمي هو 
كالم اهللا؟ فيا أيها األصدقاء، إن األمر األول واجلدير بالبيان هنا هو أنه من 

تصر الضروري لكالم اهللا أن ميتاز عن كالم اإلنسان بكل وضوح، ألنه إذا اق
كالم اهللا أيضا على اهلداية إىل وجود اهللا وصفاته بقدر ما يهدي إليه العقل 
السليم، ومل يقدر على أن يوصل املرء إىل مرتبة اليقني واملعرفة أكثر من ذلك 
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فما وجه أفضليته على عقل اإلنسان؟ وكيف يعد كالم اهللا يف هذه احلالة؟ 
لبارئ تعاىل أدلة أن املرء يضطر إىل فمثال يقدم العقل السليم على وجود ا

القبول نظرا إىل الترتيب احملكم والنظام األبلغ يف هذا العامل، أنه جيب أن يكون 
هلذا العامل خالق حتما. ولكن العقل ال يقدر على أن يري أن ذلك اخلالق 
موجود فعال. فإذا كان الكتاب الذي يعد كالم اهللا يهدي إىل ما يهدي إليه 

لعقل السليم فقط، فليس يف جعبته للتقدمي إال ما قدمه العقل السليم من قبل، ا
بينما كان من واجب ذلك الكتاب أن يثبت كونه متفوقا على كالم اإلنسان 

  ومتميزا عنه ليكون وسيلة املعرفة اليقينية. 
اإلنسان حيتاج إىل كتاب إهلامي لسبب وحيد هو أن العقل اإلنساين يضطر 

بعد أن يتدبر نظام العامل ويرى كيف جتر األجرام الكبرية عربة العامل  -للقبول
ضوءا من جنم آخر، ومنها ما يدور حول  جرمنتيجة العالقات املتبادلة، إذ ينال 

أن  -غريه ومل حيدث فيها أي خلل أو فساد مع مرور مدة طويلة ال تحصى
هناك يف اخلفاء قوة عظمى جيري كل شيء مبشيئتها وأمرها. وما دام العقل مل 
ير شيئا فغاية ما حيق له القول بعد تدبر هذه التصرفات بأنه جيب أن يكون هلا 

" جيب أن يكونأن ذلك اخلالق موجود فعال. والفرق بني " خالق، وليس
و"موجود فعال" كالفرق بني الظن واليقني. ومن واجب الكتاب اإلهلامي أن 

. جيب أن يكون" اليقينية والقطعية من مرتبة موجود فعاليوصل املرء إىل مرتبة "
على  وإن اقتصر على كالم ميكن أن يأيت به أي عاقل فطني أيضا، فال يقوم

كونه موحى به دليل قاطع ويقيين. ولو قبلناه كتابا موحى به أيضا لكان تعليمه 
  بال جدوى متاما ألنه ال يستطيع أن يوصل إىل مرتبة اليقني العليا. 

واجلدير بالتذكّر أيضا أنه ال بد أن توجد يف الكتاب اإلهلامي قوةٌ إهلية. أما إذا 
لكالم املبين على املعرفة اجلميلة واحلكمة وجدت يف كتابٍ احلقائق واملعارف وا
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والفلسفة فال ميكن عده إهلاميا بناء على هذه البيانات فقط ألن كل هذه األمور 
تقع يف دائرة قوى اإلنسان. كل ما اكتشفه ذهن اإلنسان املتقد إىل يومنا هذا إىل 

وات حىت أظهر أسرار العلوم اخلافية وخواصها بصبغة عملية وأوجد من األد
والصنائع ما يترك اإلنسان يف حرية من أمره، وما كتبه أرسطو وأفالطون 
وأبقراط وغريهم من احلقائق واملعارف الدقيقة من تلقاء أنفسهم وأبلغوا البحث 
عن النفس منتهاه على قدر زعمهم؛ هل لنا أن نطْلق عليهم لقب نيب أو رسول 

  أا إهلامية أو كالم اهللا؟ كال.بناء على ذلك؟ أو هل ميكننا القول عن كتبهم ب
فالقول بأن كتابا كذا وكذا وجد منذ أزمنة سحيقة وقدمية لذا هو من اهللا 
تعاىل أيضا ليس حجة قوية ألنه أوال وقبل كل شيء ال عالقة قط هلذا االدعاء 
مع كون الكتاب من اهللا. وإضافة إىل ذلك هذا ما تدعيه أمم كثرية كما قدمت 

فسه كتب أنبياء اوس أيضا. كل من قرأ كتاب "الدساتري" ال بد وأن االدعاء ن
يعلم جيدا أن كتاب اوس سبق الفيدا يف ادعاء كونه أقدم من الفيدا. أما 
الفيدا فال يبلغ واحدا باأللف من القدم مقارنة باملدة اليت يدعيها كتاب اوس. 

الكتابني صادق يف ادعاء القدم أي فأي قاضٍ سيحكم بعد املقارنة بينهما 
  وأيهما كاذب؟

ولو افترضنا جدال أن كتابا كذا قدمي جدا، فهل يثبت من ذلك أنه كالم 
  اهللا؟ 

تذكّروا، وتذكروا جيدا أن هذه القضية ستحسم يف اية املطاف لصاحل 
أي كتاب يقدم ميزة فارقة بينة مقابل كالم اإلنسان، ألنه ما دام فعل اهللا تعاىل، 

تصرفاته العملية، ميتاز متاما عن فعل اإلنسان إىل درجة أنّ خلْق مثل ذبابة أيضا 
يفوق قدرة اإلنسان، فكيف ميكن أن يساوي قولُ اهللا قولَ اإلنسان وال تكون 

  فيه قدرة من القدرات اإلهلية؟ 
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فيا أيها السادة، أقول بأن تلك العالمة الفارقة واملتميزة اليت حددها 
السليم ملعرفة الكتاب اإلهلامي توجد يف كتاب اهللا املقدس؛ القرآن العقل 

الكرمي فقط. وتلك املزايا اليت جيب أن توجد يف كتاب اهللا كعالمة متميزة 
ال توجد يف هذا الزمن يف كتب أخرى قط. من املمكن أن تكون تلك 

ننا الصفات قد وجدت فيها يف األزمنة الغابرة ولكنها ال توجد اآلن. مع أ
وإن كانت  - نعدها كتبا إهلامية من منطلق دليل كتبناه من قبل، ولكنها

ال جتدي اآلن شيئا يف حالتها احلالية. ومثلها كمثل حصن ملَكي  - إهلامية
صار خرابا يبابا راحت منه الثروة والقوة العسكرية كلها. واآلن أبين 

  درة اإلنسان.فيما يلي مزايا القرآن الكرمي املتميزة اليت تفوق ق
فيه قوة عظيمة توصل متبِعه من املعرفة الظنية إىل املعرفة اليقينية، وهي أوال: 

أنه عندما يتبعه اإلنسان اتباعا كامال يرى مناذج قدرة اهللا تعاىل بصورة 
املعجزات، ويكلِّمه اهللا ويطلعه على أمور غيبية بواسطة كالمه. ال أبني هذه 

ص فقط، بل أقدم معجزات أُريتها وعددها يبلغ إىل مئة الربكات القرآنية كقص
ألف معجزة، أو لعلها تربو على مئة ألف أيضا. لقد قال اهللا يف القرآن الكرمي 
بأن الذي يتبع كالمي هذا لن يقتصر على اإلميان مبعجزات هذا الكتاب فقط، 

 معجزات بل سيعطَى هو أيضا معجزات. فقد أُعطيت أنا أيضا بتأثري كالم اهللا
تفوق قدرة اإلنسان، وهي فعل اهللا وحده. الزالزلُ اليت وقعت على األرض، 
والطاعون الذي حيصد العامل حصدا إمنا هي ضمن املعجزات اليت أُعطيتها. لقد 
نشرت خرب هذه احلوادث يف كتايب "الرباهني األمحدية" قبل أن يكون هلا أدىن 

ءة وقلت بأن هذه اآلفات على وشك أثر أو عالمة خبمسة وعشرين عاما كنبو
احللول، فحلّت كلها. وال يقتصر األمر على ذلك قط بل اآلفات املقبلة أكثر 
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من سابقتها بكثري. بعضها أوبئة جديدة مل تتفش يف هذا البلد من قبل، وهي 
خميفة ومهيبة. وهناك طاعون شديد ومرعب على وشك احللول وسيتفشى يف 

سيكون خميفا بشدة. ولعل زلزاال آخر أيضا سيحدث هذا البلد وبالد أخرى و
إما يف هذه السنة أو يف العام املقبل، وسيقع بغتة ويكون شديد الوطأة. وال يعلم 
 هل سيحدث يف منطقة معينة من البلد أو سيكون عاما. لكن لو خشي الناس

قادر ربهم ألمكن اتقاء هذه اآلفات ألن اهللا تعاىل ملك األرض والسماء، فهو 
على أن يصدر أوامره وعلى أن يلغيها أيضا. ولكن ال يؤمل يف الظاهر أن يلتزم 
الناس خبشية اهللا، ألن القلوب جتاوزت احلدود يف قسوا. وال أتوقع أن يتنبهوا 
نتيجة إعالين إىل هذه النبوءات قبل األوان. وال أتوقع إال السخرية واالستهزاء 

  نشر الذعر بني الناس.أو الشتائم أو أن أُتهم ب
تذكروا نكتة أنه ليس ضروريا لزوال هذه الباليا أن يسلم الناس، ألن 
املؤاخذة على األخطاء الدينية ستكون يوم القيامة. غري أنه من الضروري أن 
يرتدع الناس عن سوء التصرفات بكل أنواعها، وأال يستخدموا لسانا بذيئا حبق 

وأال يشركوا باهللا أحدا، ال  أنبياء اهللا وال يظلموا املساكني، وأن يتصدقوا كثريا
حجرا وال نارا وال إنسانا وال ماء وال مشسا وال قمرا، وأن ينبذوا سبل الكرب 
والشر وأال يكيدوا سرا إليذاء احلكومة الربيطانية اليت يعيشون حتت ظلها 
 باألمن والراحة بل جيب أن يطيعوها ألنه مما ال شك فيه أن هلذه احلكومة أيادي

كال القومنيِ اهلندوس واملسلمني. وليايل عهد هذه السلطنة أكثر أمنا بيضاء على 
من ار عهد السيخ. فلو نبذ الناس الضغائن كلها من قلوم واتقوا اهللا كثريا، 
لكان ذلك مصال روحانيا فيه شفاء دون أدىن شك. لقد خاطبين اهللا تعاىل مرارا 

أي أن اهللا تعاىل لن  مٍ حتى يغيروا ما بِأَنفُِسهِم.إِنَّ اَهللا ال يغير ما بِقَووقال: 
  يغير شيئا قط من البالء النازل 
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إين أيضا خماطبا إياي:  �على الدنيا ما مل يغير الناس ما يف قلوم. وقال 
أحافظ كل من يف الدار، لوال اإلكرام هللك املقام. إين مع الرسول أقوم، 

أي كل  أصوم. ولن أبرح األرض إىل الوقت املعلوم."وألوم من يلوم وأفطر و
من كان داخل جدران بيتك سأمحيه من الطاعون. لوال مراعاة إكرامك 
ألهلكت قاديان كلها ألم أساءوا السلوك مع كوم جريانا... ولن ينقطع 
عذايب عن هذا البلد ما مل يأت زمن قدرته. واملراد من الصوم واإلفطار هو أن 

ون سيكون شديدا أحيانا، وكأن اهللا تعاىل سيفطر الك الناس كما يفطر الطاع
  الطاعون لبعض الوقت وكأنه صائم. �الصائم، ويف بعض األحيان سريفع 

عاما أو  ٢٧كذلك هناك آية عظيمة أخرى من اهللا وهي أنين كنت قبل 
عة أكثر يف حالة كأين أحد من الناس وكنت خامل الذكر، ومل يعرفين إال بض

أشخاص بالكاد. ومل أملك عزة وال وجاهة. ويف تلك األيام جئت إىل هذه 
املدينة، أي الهور، بالذات أكثر من مرة، وال يسع أحدا أن يقول بأنه جاء 
لزياريت من تلقاء نفسه نظرا إىل وجاهيت. فلم أكن يف ذلك الزمن شيئا يعتد به. 

بل يشهد به اآلريون أيضا. ففي وهذا ما ال يشهد به املسلمون فقط يف قاديان، 
ذلك الزمن أنبأ اهللا تعاىل بعروجي وشوكيت وجاليل يف مستقبل األيام، وقد نشر 

عاما. ونص  ٢٥وأشيع بعد عامني يف كتايب الرباهني األمحدية الذي مضى عليه 
"إين جاعلك للناس إماما. يأتون من كل فج عميق، يأتيك من ذلك النبأ هو: 

ينصرك رجال نوحي إليهم من السماء. إذا جاء نصر اهللا  كل فج عميق.
والفتح وانتهى أمر الزمان إلينا، أليس هذا باحلق. وال تصعر خللق اهللا وال 

أي سيقتدون تسأم من الناس. أَلقيت عليك حمبة مين. ولتصنع على عيين"... 
قلوب سيأتونك بأنواع الغالل والنقود، سأُلـهِم  بك وستكون مقتداهم ...

الناس لينصروك باملال فسينصرونك... عندما يقبل العالَـم إلينا عندها سيقال: 
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أمل يكن حقا ما حتقق اليوم؟ ال تعامل خلق اهللا بسوء اخلُلق عندما يتوافدون 
عليك وال تسأم من كثرم. لتصنع على عيين؛ أي لتترىب أمام عيين وتجهز 

ألقى اهللا تعاىل يف القلوب بعد مدة من للهدف املطلوب. فهكذا كان بالضبط و
الزمن حيب إىل درجة قبِل بعض املوت أيضا يف سبيلي إضافة إىل النصرة املالية، 
وقُتلوا رمجا ومل يتأوهوا. لقد ختلوا عن حيام من أجلي ولكن مل خيذلوين. 
حتمل البعض معاناة كثرية من أجلي وهاجروا إىل قاديان من مسافة مئات 

، وبعضهم قدموا يل آالف الروبيات. وعدد الذين جاءوا إىل قاديان الفراسخ
للبيعة إىل يومنا هذا يربو على مئة ألف شخص. أما عدد املبايعني اإلمجايل 
فيقارب أربع مئة ألف شخص. وقد جاءين أكثر من مئة ألف روبية، وميكن 

يا على دار روبية شهر ١٥٠٠إثباا من احلواالت الربيدية. وينفق ما يقارب 
الضيافة فقط، وكلما ازدادت النفقات ازداد الدخل أيضا. والالفت يف املوضوع 
أن كلمات هذه النبوءة كلها من عبارات القرآن الكرمي. وهذه إشارة إىل أن 

  يف احلقيقة.  �هذه املعجزة إمنا هي معجزة النيب 
ال أنين هناك جانبان هلذه النبوءة جديران بالتمحيص. أوال: هل صحيح فع

عاما خامل الذكر إىل  ٢٥كنت يف ذلك الزمن الذي مضى عليه أكثر من 
درجة أن كنت ممن ال يسأل عنه أحد كما قلت؟ واألمر اآلخر اجلدير 
بالتمحيص هو: هل صحيح أن مئات اآلالف بايعوين إىل اآلن؟ ومعظمهم 

اآلن؟ زاروا قاديان؟ وهل صحيح أنه قد جاءين أكثر من مئة ألف روبية إىل 
فاألمر األول اجلدير بالتمحيص واضح بين ألنه ال يسع أحدا من هذه احملافظة 
أو حمافظة أمرتسار والهور أن يدعي أنه يعلم أنين كنت حائزا يف الزمن 
االبتدائي على هذا العروج والصيت الذائع والفتوحات املالية. وحلسن احلظ 

هم شخص يدعى الله شرمبت، يشهد على ذلك اآلريون من قاديان أيضا مبن في
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واآلخر امسه الله مالوا مل ألما كانا يأتيانين وكانا مطّلعنيِ جيدا على حالة 
عزليت ومخويل. وقد سافرا أيضا معي صدفة إىل أمرتسار حني كان كتايب 

  "الرباهني األمحدية" قيد الطبع هنالك. كذلك يشهد مجيع سكان قاديان. 
لتمحيص أيضا بديهي وبين كذلك وال جتهله واألمر الثاين واجلدير با

احلكومة أيضا، وهو أن مجاعيت منتشرة يف البنجاب واهلند كلها. ويوجد عدد 
ال بأس به منهم يف والية كابول أيضا. وكما قلت إن مكاتب الربيد احلكومية 
تكفي شهادة على الفتوحات املالية. وجيدر باالنتباه أن تاريخ هذه النبوءة يعود 

عاما على طباعة  ٢٥عاما، إذ قد مضت  ٢٥عاما يف احلقيقة وليس إىل  ٢٧ إىل
"الرباهني األمحدية" علما أن مسودته ظلت يف طي التأجيل إىل فترة من الزمن. 
وسيستمتع ذه النبوءة من حيقق أوال يف هذين األمرين اجلديرين بالتمحيص. 

يف قدرة اإلنسان؟ وإذا كان واآلن أتساءل: هل علم الغيب العظيم ذا القدر 
  األمر كذلك فأين نظريه يف العامل؟ 

ومن مجلة اآليات اليت أظهرها اهللا تعاىل على يدي آيات شاهدها بعض 
اآلريني من قاديان. فأرى من املناسب أن أسجل بعضها هنا، ألن اآليات اليت 

ة أخرى تتعلق باآلريني أنفسهم وهم شاهدو عيان عليها ال ميكن اعتبار أي آي
أقوى منها يف هذا االجتماع؟ فمنها آية تتعلق بالله شرمبت اآلري، من قاديان، 

عاما مصيبة أن أخاه الله بسمرب  ٣٥وهي أن الله احملترم واجه ذات مرة قبل 
داس سجن يف قضية جنائية وسجن معه شخص آخر امسه "خوشحال" فجاءين 

ننا قلقون جدا. فدعوت ليال الله شرمبت ذات مرة وقال: أرجو أن تدعو لنا أل
وأُريت أين وصلت إىل مكتب فيه سجالت مدة السجناء ففتحت سجال فيه 
مدة سجن الله بسمرب داس وشطبت نصف مدة السجن. وسردت ذلك لالله 
شرمبت. مث حدث أن قدم الله شرمبت وإخوته استئنافا يف احملكمة العليا من 
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مبت: اسألْ إهلك ماذا سيكون مصري قبل أخيهم املسجون. قال يل الله شر
االستئناف؟ عندها دعوت اهللا تعاىل مرة أخرى من باب املواساة ليكشف اهللا 
علي املصري. فكُشف يل يف عامل الرؤيا أن ملف القضية سيعود من احملكمة العليا 
إىل حمكمة احملافظة وستخفَّف عقوبة الله بسمرب داس أخي الله شرمبت إىل 

ن يطلق سراحه. أما زميله أي املدعو "خوشحال" فسيقضي النصف ولكن ل
مدة سجنه كاملة ولن يخفَّف منها ولو يوم واحد ولن يطلَق سراحه أيضا. لقد 
سردت كل هذه األحداث لالله شرمبت قبل احلكم يف املرافعة، فحدث ذلك 
 متاما دون أدىن اختالف. عندها كتب الله شرمبت إيل ورقة قال فيها بأن اهللا
تعاىل كشف عليك كل هذه األشياء بسبب سعادتك. وبفضل اهللا تعاىل ما زال 
الله شرمبت حيا يرزق يف قاديان وسيضطر إىل سرد األحداث كلها بصدق إن 
استحلف. ولقد سجلت هذه القصة بالتفصيل يف كتايب الرباهني األمحدية أيضا 

م أنه لو وردت عاما. كل عاقل يستطيع أن يفه ٢٥الذي مضى على نشره 
هذه القصة فيه خالفا للواقع الستحال أن يسكت الله شرمبت إىل كل هذه 
املدة قط دون أن ينشر تكذيبها ودون أن يكذّبين. واملعلوم أن افتراء الكذب 
البين مثله عمل شخص خبيث وملعون، ولن ينكر الصدق إال الذي ال خياف 

  إلـهه أدىن خوف وال خيشى اللعنة.
شخص آخر يف قاديان امسه "مالوا مل". واملعلوم أن الله  كذلك هناك

شرمبت والله مالوا مل آريان متحمسان جدا ومها اللذان أسسا آريا مساج 
عاما تقريبا أصيب الله مالوا مل مبرض السل، وكان  ٣٠يف قاديان. قبل 

يصاب حبمى خفيفة مستمرة ليل ار، حىت يئس من حياته. فجاءين ذات 
بالبكاء أثناء احلديث وطلب مين الدعاء. فرق قليب حلالته يوم وأجهش 

"قلنا يا نار كوين بردا ودعوت له، وتلقيت من اهللا تعاىل إهلاما نصه: 
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أي قلنا لنار احلمى، كوين بردا وسالما. مث مل ميض أسبوع كامل وسالما" 
إال وجنا الله مالوا مل من ذلك املرض املخيف. وقد نشرت هذا احلادث 

عاما، ومل ينشر  ٢٥ا يف كتايب الرباهني األمحدية، وقد مضى على نشره أيض
الله مالوا مل تكذيبه قط. اإلميان واألمانة أيضا شيء يعتد به، وصدق املقال 
مبدأ الدين الصادق لذا إذا استحلف هو أيضا ملا كان له بد من صدق 

ى له أنا وكال املقال. ولكن من األفضل أن يبت يف ذلك يف جممع أُدع
الشخصني املذكورين ويستحلفان أمامي ألنه إن مل يستحلفا فيمكن أن 

  يكذبا مراعاة لقومهما، وجيب أن يستحلَفا بأوالدمها.
هذا، وهناك عديد من نبوءايت اإلهلامية األخرى اليت تتعلق باآلريني، وهناك 

جتماع وال مخس نبوءات قد حتققت ولكن ال أرى ذكرها مناسبا يف هذا اال
حاجة إىل ذكرها أصال ألا منشورة يف كتيب. فأي دليل ميكن أن أقدمه على 
آيايت لآلريني أكرب من أنين أُشهد اآلريني أنفسهم؟ وهذه املعجزات ليست يل 

  بل هي للقرآن الكرمي، ألين أعمل ذلك بقوته وبروح أعطانيها. 
متبعه يعطى معجزات  فزبدة الكالم أنه من قوى القرآن الكرمي العظيمة أن

وخوارق، وتكون بكثرة فال يسع الدنيا أن تبارزها. فهذا ما أدعيه وأقول 
بصوت عال بأنه لو اجتمع معارضي كلهم من الشرق والغرب يف ميدان واحد 
وأرادوا أن يبارزوين يف اآليات واخلوارق فسأكون غالبا على اجلميع بفضل اهللا 

غلبة ألن يف روحي قوة أكرب بل ألن اهللا تعاىل وتوفيقه. ولن يكون سبب هذه ال
أراد أن أُثبت قوة عظيمة يف كالمه القرآن الكرمي وأُثبت قوة روحانية ومرتبة 

هلذا مبحض فضله وليس نتيجة  �. وقد وفقين �عليا لرسوله حممد املصطفى 
مزية يف شخصي، بل ألنين أتبع نبيه العظيم الشأن وكالمه القوي وأحبه. 
وأؤمن بكالمه الذي امسه القرآن الكرمي وهو مظهر القوى الربانية. وقد وعد 
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روحٍ وأَيدهم بِ�. ووعد أيضا: �١لَهم الْبشرى في الْحياة الدنيا�القرآن الكرمي: 
هنا�، ووعد أيضا: �٢مقَانفُر لْ لَكُمعجفقد أعطاين كل ذلك حبسب هذا �٣ي .

الوعد. وتعين هذه اآليات أن الذين يؤمنون بالقرآن الكرمي سيعطَون الرؤى 
املبشرة واإلهلامات بكثرة، وإال ميكن ألي شخص أن يرى رؤيا صادقة على 

بني القطرة والبحر، كما ال وجه لتشبيه سبيل الندرة. ولكن ال جمال للمقارنة 
امللّيم بالكنـز. وقال تعاىل بأن املتبعني احلقيقيني سيؤيدون بروح القدس، أي 
سيعطى عقلُهم وفهمهم نورا من الغيب وتجعل كشوفهم صافية جدا. ويوضع 

 بأنه سيضع بينهم �يف كالمهم وأعماهلم تأثري ويقوى إميام كثريا. مث قال 
وبني غريهم فرقا بينا، أي ستكون األمم األخرى كلها عاجزة أمام ما يعطون 
من املعارف الدقيقة والكرامات واخلوارق. فنرى أن وعد اهللا هذا ظل يتحقق 

  منذ القدم، وأنا شاهد عيان عليه يف هذا الزمن. 
و إىل جانب إىل هنا قد بينت قوة القرآن الكرمي العظيمة اليت تؤثر يف متبعيه، وه

ذلك زاخر مبعجزات أخرى. لقد أنبأ بتقدم اإلسالم وشوكته وانتصاره يف زمن 
ومل يكن معه إال بضعة من الفقراء يتجول وحده يف براري مكة  �كان النيب 

والضعفاء من املسلمني. وعندما غُلب قيصر الروم يف احلرب مع الفُرس وسيطر 
ها أنبأ القرآن الكرمي بأن قيصر كسرى إيران على رقعة واسعة من بالده عند

   الروم سيغلب مرة أخرى يف غضون تسع سنني وسيهزم إيرانَ، وهكذا كان.
كذلك معجزة شق القمر العظيمة اليت تري يد قدرة اهللا أيضا مذكورة يف 

وشاهد الكفار هذه  �القرآن الكرمي بأن القمر انشق نصفَني بإشارة إصبع النيب 
                                                 

 ٦٥يونس:  ١
 ٢٣اادلة:  ٢
 ٣٠األنفال: ٣
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املعجزة. والقول مقابل ذلك بأن حدوث ذلك يتعارض مع علم األفالك كالم 
اقْتربت الساعةُ وانشق الْقَمر * وإِنْ يروا �لغو متاما ألن القرآن الكرمي يقول: 

رمتسم رحقُولُوا سيوا ورِضعةً يأي رأى الكفار هذه املعجزة وقالوا بأنه �١آي ...
  قوي التأثري وقد بلغ تأثريه إىل السماء. سحر

تبني من هنا بوضوح أن هذا ليس ادعاء حبتا، بل بالقرآن الكرمي يشهد عليها 
الكفار الذين كانوا أعداء ألداء وماتوا على الكفر. من الواضح أنه لو مل حيدث 
شق القمر فكيف كان للمعارضني يف مكة الذين كانوا عطاشى للدماء أن 

ولقالوا بأا  ا صامتني وامجني؟ بل كانوا سيثريون ضجة دون أدىن شك،جيلسو
مة علينا؛ إذ مل نر القمر ينشق نصفَني. وال جييز العقل أن يرى هؤالء الناس 
تلك املعجزة كذبا وافتراء حمضا مث يلزموا الصمت والوجوم كليا، وال سيما 

إن مل يكن  -جبهمعلى ذلك احلادث، فقد كان من وا �حني أشهدهم النيب 
أن يفندوه بدال من أن خيتموا على صحته بسكوم. فيتبني  -احلادث صحيحا

يقينا أن هذا احلادث وقع حتما. والقول مقابله أنه ال ينسجم مع قواعد علم 
األفالك أعذار واهية فقط. واحلق أن املعجزات تكون خارقة للعادة دائما وإال 

تسمى معجزة؟ وإضافة إىل ذلك من ذا الذي  إذا كانت أمرا عاديا أنى هلا أن
أحاط جبميع قواعد األفالك علما؟ بل هناك غرائب مساوية تظهر للعيان يف كل 
يوم جديد ال تدرك أسرارها وتظهر بصورة خارقة للعادة حىت تترك العقل 

  حريان مشدوها يف أمرها. 
قبل بضعة أيام كشف اهللا علي أن آية مساوية ستظهر يف اليوم األخري من 
شهر التقومي امليالدي فأسرعت إىل نشر هذه النبوءة يف اجلرائد. وحني حلّ 

                                                 
 ٣-٢القمر:  ١
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من الشهر رأى آالف الناس جنما ثاقبا ساقطا من السماء، وظن كل  ٣١تاريخ 
د سقط بعض واحد أنه سقط يف قريته. وكان مصحوبا برعد وصوت قوي. وق

الناس يف بعض األماكن مغشيا عليهم بسبب ضوء النجم وصوته. وقد أُخربنا 
بأن سقوط هذا النجم املهيب شوهد إىل مسافة سبع مئة فرسخ. بل وصلنا اخلرب 
من "التيبت" أيضا أن الناس هنالك شاهدوا هذا النجم املضيء وقوي الصوت 

أحد من علماء األفالك ما ساقطا وكان مصحوبا بصوت مهيب جدا. فليخربين 
  هذا احلادث الذي حدث؟ 

فلباب القول بأن القرآن الكرمي زاخر بآيات عظيمة ال يسع هذا املقال 
ذكرها. وهناك أسلوب غريب ملحوظ يف القرآن الكرمي دون أي كتاب آخر 
وهو أنه ال يبني قدرة اهللا وعلمه ورمحته ومغفرته وصفاته األخرى بوجه عام 

نسان العاجز، بل يقدم بنفسه دليال حيا ومتجددا على أن اهللا عامل فقط مثل اإل
وقادر ورحيم ومنج، أي جيعل املرء يشاهد منوذج تلك الصفات املتجددة 

يف العامل موجود  �كاملعجزة والنبوءة ليستيقن املرء أن ما اشتهر من صفاته 
  تعاىل. فيه يف احلقيقة. ولكي يبلغ قراؤه حق اليقني عن صفات اهللا 

ومن حماسن القرآن الكرمي السنِية تعليمه، ألنه يطابق فطرة اإلنسان ومصاحله 
متاما. فمثال تعلّم التوراة: "سن بسن وعني بعنيٍ". ويقول اإلجنيل بأال تقاوموا 
الشر قط، بل إذا لطمك أحد على خدك األمين فأَدر له اآلخر، أما القرآن 

... �١سيئَة سيئَةٌ مثْلُها فَمن عفَا وأَصلَح فَأَجره علَى اِهللا جزاُء�الكرمي فيقول: 
أي من عفا عن املخطئ يف حقه وكان ممكنا أن ينصلح املخطئ نتيجة العفو 
عنه، ويرتدع عن سيئته يف املستقبل، فالعفو أفضل من االنتقام، وإال فالعقوبة 

                                                 
 ٤١الشورى:  ١
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م. فبعضهم لن يقربوا الذنب إذا عفي أفضل، ألن الناس يتفاوتون يف طبائعه
عنهم مرة بل يرتدعون عنه. وهناك بعض آخرون يعودون إىل الذنب نفسه 
حىت بعد أن خيرجوا من السجن. وألن طبائع اإلنسان خمتلفة لذا فالتعليم الذي 
قدمه القرآن الكرمي هو الذي ينسجم مع طبائعهم. أما تعليم اإلجنيل والتوراة 

بل يتعلق بفرع واحد من فروع شجرة البشرية. وكال هذين  فليس كامال قط،
التعليمني يشبه قانونا خاصا بقوم أو مقام. أما تعليم القرآن الكرمي فيهتم بكافة 
الطبائع البشرية. يأمر اإلجنيل بأال تنظروا إىل امرأة حمرمة بنظر الشهوة، ولكن 

وال بغري شهوة ألن ذلك القرآن الكرمي يقول بأال تنظروا إليها قط، ال بشهوة 
أيضا سيكون مدعاة للعثار لكم يف حني من األحيان. وإذا اقتضت احلاجة إىل 
ذلك ميكن النظر بعني شبه مغمضة وليس بعني مفتوحة ومركَّزة متاما. يقول 
اإلجنيل أيضا بأال تطلق زوجتك دون ارتكاا الزنا مطلقا. ولكن القرآن يراعي 

الطالق ليس خاصا بالزنا فقط بل لو وقعت احلكمة يف ذلك وحيكم بأن 
العداوة بني الرجل واملرأة ومل يبق بينهما انسجام أو إذا كان هناك خطر على 
احلياة، أو إن مل تكن املرأة زانية ولكن تصدر منها مقدمات الزنا وهي تلتقي مع 
رجال آخرين، ففي كل هذه احلاالت حصر األمر يف رأي الرجل أن يطلقها إن 

ذلك مناسبا. ومع كل ذلك هناك تأكيد شديد على املرء أال يستعجل يف رأى 
الطالق. فمن الواضح أن تعليم القرآن الكرمي يطابق حاجات اإلنسان متاما وإن 
تركه سيؤدي إىل فساد حتما يف حني من األحيان، لذلك اضطرت بعض 

  احلكومات األوروبية إىل سن قانون جييز الطالق.
والكفارة فلم يقبل  �أما ما ورد يف اإلجنيل عن النجاة أي صلب عيسى 

نبيا مقدسا  �القرآن الكرمي هذا التعليم. ال شك أن القرآن الكرمي يعد عيسى 
وحبيب اهللا ومقربا ووجيها عنده ولكن مع كل ذلك يعده إنسانا فقط، وال يرى 
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يقبل العقل السليم أن يذنب  ضروريا للنجاة أن يلقى وِزر مذنب على بريء. وال
زيد ويبطَش بدال منه ببكرٍ. واملعلوم أن حكومات البشر أيضا مل تعمل ذا 
املبدأ. من املؤسف حقا أنه كما أخطأ املسيحيون يف مسألة النجاة نال اآلريون 
أيضا نصيبا من اخلطأ نفسه، ونسوا احلقيقة األصلية، ألن التوبة واالستغفار ليسا 

يعتد به حبسب معتقد اآلريني وأن النجاة مستحيلة ما مل مير املرء عقوبةً على شيئا 
ذنب واحد بكافة الوالدات املتكررة احملددة هلذا الذنب على طريق التناسخ، ومع 
ذلك ينال النجاة لوقت حمدود فقط. وأن اإلله ليس بقادر على مغفرة الذنوب 

وحاين ونار يقبل اإلنسان أن يصالها قط، وكأن التوبة الصادقة اليت هي موت ر
ابتغاء مرضاة اهللا ليست شيئا يذكر عندهم. وهذا يدل على ضيق آفاق اإلله، 
والعياذ باهللا. وما دام اهللا يأمر عباده أن يعفوا عن أخطاء املخطئني حبقهم 
ويصفحوا عمن يعصوم ولكنه بنفسه ال يلتزم بذلك فكأنه يريد أن يعلّم عباده 

 توجد فيه. ويف هذه احلالة ال بد أن خيطر ببال متبعي هذا الدين أنه ما أخالقا ال
دام اإلله ال يعفو عن مذنب حبقه فأنى لنا أن نعمل ما يتناىف مع أخالقه. وماذا 
عسى أن تكون حالة الرعية التعيسة احلظ اليت تعيش حتت ظل احلكام وامللوك 

 حقهم؟ مث من أين يثبت التناسخ الذين ال يعفون قط مثل اإلله عن املخطئني يف
أصال؟ فكما نرى زهوق روح أحد هل رأينا مرة أن الروح نفسها تعود وتدخل 
 عرف الروحيف جسد آخر؟ وهذه العقوبة أيضا ال جتدي نفعا قط ألنه إذا مل ت
العائدةُ وإن مل تعطَ علما أا أُحيلت إىل والدة دنيا على طريق التناسخ لذنب 

نى هلا أن ترتدع عن ذلك الذنب؟ ليكن معلوما أن يف طبيعة كذا وكذا فأ
اإلنسان عيبا أيضا إىل جانب ميزات كثرية وهو أنه يصدر منه الذنب والتقصري 
نتيجة ضعفه. واهللا القادر على كل شيء الذي خلق فطرة اإلنسان مل يودعها 

ملغفرة النـزعة إىل الذنب ليوقعه يف عذاب دائم، بل ليجلِّي صفة العفو وا
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. الذنب سم دون أدىن شك، ولكن نار التوبة واالستغفار جتعله �املوجودة فيه 
ترياقا. فالذنب نفسه يصبح سببا لتقدم اإلنسان بعد التوبة والندم ويقلع من داخل 

  اإلنسان جذر األنانية ويستأصل عادات العجب والكرب وإبراز النفس. 
د أن ينال النجاة بأعماله، بل النجاة أيها األحبة، تذكّروا أنه ال ميكن ألح

تتأتى مبحض فضل اهللا. واإلله الذي نؤمن به رحيم وكرمي جدا، وقادر على 
كل شيء، وله القدرة كلها، ال ضعف فيه وال عيب وال نقيصة. هو مبدأ كل 
أنواع الظهور ومنبع كافة الفيوض، وخالق املخلوقات كلها، ومالك الـجود 

األخالق احلميدة واألوصاف الكاملة، ومنبع األنوار والفضل كله، وجامع 
كلها، وهو روح مجيع األرواح وقيوم كل شيء. هو أقرب من كل شيء 
ولكن ال ميكن القول بأنه عني األشياء. هو أعلى من كل شيء ولكن ال ميكن 
القول بأن شيئا حيول بيننا وبينه. هو أدق من كل دقيق وأخفى من كل خفي 

ن كل شيء. املتعة الصادقة والسعادة احلقيقية توجد فيه ومع ذلك أظهر م
  وحده، هذه هي الفلسفة احلقيقيةُ للنجاة.

فعن هذه النجاة علّمنا القرآن الكرمي أا تظهر وتتبني يف هذه الدنيا كما قال 
. أي أن احلواس �١من كَانَ في هذه أَعمى فَهو في اآلخرة أَعمى�تعاىل: 
اهللا وأسباب النجاة األبدية يأخذها اإلنسان معه من هذه الدنيا. وقد قال لرؤية 

تعاىل مرارا وتكرارا بأن الوسيلة اليت ميكن لإلنسان أن ينال النجاة بواسطتها 
موجودة منذ القدم مثل قدم اهللا تعاىل وأزليته، وليس أنه تعاىل تذكّر بعد مدة 

ن أن ينالوا النجاة فألهلكن نفسي مديدة بأنه إذا كان بنو آدم ال يستطيعو
  ألجنّيهم بشكل من األشكال. 

                                                 
 ٧٣اإلسراء:  ١
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ميكن أن يدعى اإلنسان ناجيا بصورة حقيقية حني حتترق جلّ أهوائه النفسانية، 
ويصبح رضاه هو رضا اهللا، ويفىن يف حب اهللا إىل درجة ال يبقى له شيء بل 

وسكونه وإراداته كل قوله وفعله وحركته يصبح كل شيء هللا تعاىل، ويكون 
لوجه اهللا فقط، ويشعر من األعماق أن مجيع لذاته مرتبطة اآلن باهللا تعاىل 
وانفصاله عنه حلظة واحدة مبنـزلة املوت له، وأن تنشأ فيه نشوة حب اهللا 
ويكون سكران ا حىت يصبح كل ما سواه يف نظره كاملعدوم. وإذا هامجه العامل 

يبقى قائما على  ق بالتخويف والترهيب،كله بالسيف وأراد إبعاده من احل
نار حب كامل وينفر من الذنب  االستقامة نفسها كاجلبل الراسخ. وأن تشتعل فيه

بطبيعته. وكما حيب الناس أوالدهم وزوجام وأصدقاءهم األعزة عليهم فيداهم 
ذلك احلب قلوم إذ يضطربون بوفام وكأم يوشكون على املوت بأنفسهم، 

تولد احلب نفسه بل أقوى منه جتاه ربه تعاىل، حىت يصبح بسبب غلبة جيب أن ي
هذا احلب كاانني وأن يقبل كل أمل وجرح بتحريض قوي من احلب الكامل 
لريضى اهللا به بطريقة ما. عندما يستويل حب اهللا على اإلنسان إىل هذا احلد 

 طبيعة اإلنسان حتترق الشوائب النفسانية كالعشب والكأل بنار احلب، وحيدث يف
انقالب عظيم فيعطى قلبا مل حيظ به من قبل، ويعطى عينني مل تكونا لديه من 
قبل، ويتمكن منه اليقني فكأنه يرى اهللا يف هذه الدنيا. واحلرقة واللوعة اليت تالزم 
طبيعة الناس املاديني كاجلحيم للحصول على الدنيا تزول ائيا، ويعطى حياة 

السعادة. فهذه الكيفية اليت يناهلا تسمى النجاة، ألن روحه ختر الراحة واهلدوء و
على عتبات اهللا باحلب وحرقة العشق وتنال السعادة األبدية. ويتصل حب اهللا مع 

  الذي يفوق البيان. �حبه، ويوصله إىل مقام الفناء يف اهللا 
ب جيدا إن لإلنسان فطرة تكن يف طياا حب اهللا، فعندما يتزكّى هذا احل

نتيجة تزكية النفس ويزيل صقلُ ااهدات كدورا، يصبح ذلك احلب يف 
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حكم املرآة النقية الستقبال جتلّي اهللا تعاىل. كما ترون أن املرآة النقية عندما 
توضع مقابل الشمس ميلؤها ضوء الشمس حىت يبدو بسبب خطأ النظر وكأا 

بل استقبلت ضوءها كامال عني الشمس، ولكنها ليست بشمس يف احلقيقة، 
  بسبب النقاء التام. 

مث هناك أمر آخر يبينه لنا كالم اهللا وهو أن للفطرة اليت تستقبل ضوء الشمس 
احلقيقية بسبب نقائها التام أنواعا عدة. تكون دائرة بعضها ضيقة، فيقبل أصحاا 

دسة الضوء ولكن بقدر مساحة دائرا. فمثال املرآة الصغرية اليت تسمى الع
املقعرة، فمع أنه ميكن أن تظهر فيها صورة ما، بل تنعكس فيها مالمح حقيقية 
لكل صورة، ولكنها تبدو صغرية جدا، أما يف مرآة كبرية فتنعكس مالمح 
الصورة حبجم كبري. كذلك القدر من الضوء الذي تستقبله املرآة النقية حني 

  الكدر. تكون مقابل الشمس ال تستقبله مرآة أخرى فيها بعض 
وهناك أمر آخر أيضا جدير بالذكر هنا وهو أن احلقيقة اليت نسميها الشفاعة 
 ا الفلسفة نفسها ألن القانون العام هو أنه عندما يقابل الظالمتضم يف طيا
جوهرا ساطعا يتحول ذلك الظالم إىل النور. كذلك الفطرة النقية تصبح مثل 

س احلقيقية وتنال النور منها. حيدث أحيانا املرآة النقية متاما، عندما تقابل الشم
أنه عندما تقابل الفطرةُ املظلمة فطرةً منرية ينعكس الضوء فيها أيضا بسبب 
احملاذاة فتصبح تلك الفطرة أيضا منورة. كما ترون أنه عندما يقع شعاع 
الشمس على مرآة نقية تنور املرآةُ بذلك الضوء جدارا يقابلها. هذه هي حقيقة 

  اعة. الشف
"الشفع" يف اللغة العربية تعين "الزوج"، وهو خالف الوِتر. فالذي ينشئ 
عالقته مع اإلنسان الكامل وطاهر الفطرة وكأنه صار جزءا منه، فمن مقتضى 

  قانون الطبيعة أن ينال نصيبا من أنواره. 
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باختصار، إن فلسفة النجاة هي أن الذين ينشئون مع اهللا تعاىل عالقة طيبة 
يصبحون مظاهر نور ال يزول، ويلقون أنفسهم يف نار حبه ويتخلون  وكاملة

عن وجودهم كما يتخذ احلديد صورة النار بعد دخوله النار، ولكنه ليس نارا 
يف احلقيقة بل هو حديد. وكما حتدث يف أحباء اهللا تغريات حمرية للعقول بسبب 

صحيح متاما أن جتلياته كذلك يحدث اهللا يف نفسه أيضا تغيريات من أجلهم. 
اهللا ال يتبدل وهو بريء من كل تغير ولكنه يري من أجلهم أمورا غريبة وكأنه 
إله جديد وليس باإلله الذي هو إله عامة الناس، ألنه بقدر ما يتحرك إليه عباده 
الصاحلون بأعماهلم الصاحلة والصدق والوفاء وكأم يفنون من حيث وجودهم 

ليهم باإلكرام والنصرة فال يظهر هلم نصرته وتأييده السابق كذلك يتحرك اهللا إ
  وغريته بشكل عادي بل تظهر تلك النصرة بصورة خارقة للعادة. 

إنه ملن املستحيل متاما ويتناىف مع سنة اهللا الكرمية أن يلقي اهللا يف جهنم عبدا 
يفىن يف حبه بكل قلبه وروحه وإخالصه الكامل. وكما هو مقتضى احلب 

حملب ال يرى أحدا يساوي حبيبه بل يعترب كلَّ واحد مقابله كاملعدوم الصادق فا
ويستعد إلفناء نفسه يف سبيله تعاىل، فأنى لشخص مثله أن يكون مورد 
العذاب؟ بل احلق أن احلب الكامل هو النجاة بعينها. قولوا صدقا وحقا هل 

كم الذي حتبونه كثريا؟ فأنلقوا يف النار عن قصد ولدى هللا الذي هو لكم أن ت
احلب كله أن يلقي يف النار أولئك الذين حيبونه وكل ذرة من كيام غارقة يف 

 �حبه؟ فما من تضحية أفضل من أن حيب اإلنسانُ ذلك احلبيب احلقيقي 
يف احلقيقة.  �حىت يشعر بنفسه بأنه ما من أحد أحب إليه وأعز عليه منه 

سه أيضا وخيتار حياة وليس ذلك فحسب بل يتخلى من أجله عن حب نف
املرارة يف سبيله. وعندما يصل نقطة الكمال هذه يكون ناجيا دون أدىن شك. 
ويف هذه املرتبة من احلب ال حاجة له إىل املرور بدوامة تناسخ وال إىل صلب 
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أحد. يف هذه املرتبة من احلب ال يعد اإلنسان نفسه ناجيا كاخليال فقط بل 
أن حب اهللا حيالفك. مث حيالفه حب اهللا وينـزل على يعلّمه ذلك احلب باطنيا 

قلبه السكينة والطمأنينة، ويبدأ اهللا تعاىل باملعاملة معه كما يعامل عباده اخلواص 
واملقبولني؛ أي جييب معظم أدعيته ويعلّمه دقائق املعرفة ويطلعه على أمور غيبية 

العامل بالعزة والقبول.  كثرية، ويتصرف يف العامل حبسب رغبته، ويذيع صيته يف
يذلّه وخيزيه يف  �والذي ال يرتدع عن معارضته ويعكف على إهانته، فهو 

اية املطاف ويؤيد عبده هذا بوجه خارق للعادة. ويلقي حبه يف قلوب مئات 
آالف الناس ويظهر على يده كرامات عجيبة وغريبة. فتنجذب قلوب الناس 

ن خلدمته بأنواع اهلدايا وأصناف الغالل إليه مبحض إهلام من اهللا، فيسعو
والنقود. ويكلّمه اهللا تعاىل وخياطبه بكالم عذب ومليء بالشوكة كما خياطب 
الصديق صديقه. واهللا الذي هو خفي عن أعني الدنيا يظهر نفسه عليه ويطمئنه 
بكالمه عند كل هم وغم، ويكلّمه على أسلوب السؤال واجلواب بكالمه 

لعذب واملليء بالشوكة ويرد على أسئلته وخيربه باألمور اليت تفوق الفصيح وا
علم اإلنسان وقدرته، ولكن ليس كاملنجمني بل كامللوك املقتدرين الذين يكون 
كالمهم كله مليئا بقدرة امللوك. ويكشف عليه نبوءات حتتوي على إكرامه 

  وذلة عدوه، وانتصاره وهزمية عدوه.
 تعاىل عليه نفسه بكالمه وأعماله فيتطهر من باختصار، كذلك يظهر اهللا

كل ذنب ويبلغ الكمال الذي خلق من أجله، وال ميكن ألحد أن يتخلّص من 
الذنوب بدونه. املشكلة األكثر صعوبة على اإلنسان هي أن ينال يقينا بوجود 

ن اهللا تعاىل وينشأ يف قلبه إميان أن بطاعته تنال الراحة والسعادة يف الدارين، وأ
معصيته أساس كل أمل ومعاناة. فإذا تولّدت هذه املعرفة ابتعد اإلنسان عن 
الذنب تلقائيا ألنه يعلم ويوقن أن اهللا يرى وهو قادر على أن جيعل هذه الدنيا 
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جحيما له. يعلم اجلميع طبعا أنه عندما يعلم اإلنسان بشيء مؤذ يهرب منه 
يقحم املرء يده يف جحر حية ألنه  دائما ألنه يعلم أن يف ملسه هالكه. فمثال ال

موقن أن فيه حيةً. كذلك ال يتناول املرء سما لعلمه أنه سم زعاف يف 
احلقيقة. وال يرى نفسه حباجة إىل أية كفارة الجتناب هذه األشياء املؤذية وال 
يرى حاجة إىل أن يصلَب أحد لينجو هو من هذه األشياء املؤذية، بل كل ما 

هو أن يعلم علما يقينا أن شيئا ما مضر ويف ملسه يكمن هالكه. حيتاج إليه 
فمثال إذا علم املرء أن يف هذا اجلحر حية أو ذاك الشيء سم فتاك، يتولد يف 
طبيعته خوف تلقائيا جتاه ذلك الشيء املؤذي بعد هذا العلم وال يقترب منه 

معينا يؤذيه ويضر  قط بل يفر منه فرارا. فمثال إذا رأى املريض أن تناوله شيئا
به ويهدد حياته، فهو حيترز من ذلك الشيء، بل لو أُعطي ذلك الشيء جمانا 

  لرماه بعيدا.
فلما كانت هذه املزية موجودة يف طبيعة اإلنسان يف كل مكان ومناسبة، 
ينشأ سؤال طبيعي: ملاذا ال جيتنب اإلنسانُ الذنب يف حق اهللا؟ وملاذا ال يفر من 

  ي كما يفر من األشياء املؤذية األخرى؟هذا الشيء املؤذ
اجلواب الواضح على هذا السؤال هو أن اإلنسان ال يوقن بضرر الذنب 
كيقينه بضرر احلية وغريها. فلما علم بوضوح تام وتبني جبالء أن اإلنسان ليس 
حباجة إىل كفارة الجتناب الذنب بل هو حباجة إىل أن يتسىن له يقني كامل 

ذر الذنب حذر بوجود اهللا ويوقن أن الذنب حبق اهللا سم زعاف، عندئذ سيح
  احلية وغريها. 

أيها األحبة، السبب وراء عدم خوف الذنب هو أن اإلنسان الغافل ال يؤمن 
إميانا يقينيا باهللا وال بعقوبته، وإال فاإلنسان جبان يف حد ذاته. فمثال لو كان 
 هناك بعض الناس جالسني حتت سقف بيت ووقع زلزال شديد فجأة، ألسرع
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لسبب الوحيد يف ذلك هو يقينهم أم إذا بقوا حتت ذلك اجلميع إىل اخلارج. وا
السقف بضع دقائق أخرى لوقعوا فريسة املوت. ولكن ألن املذنبني ال يوقنون 
باهللا تعاىل وال بعقوبته، فيتشجعون على الذنب. والذين يبحثون عن النجاة 
بطرق زائفة ومصطنعة، يتشجعون على الذنوب أكثر ألن الوسيلة الزائفة ال 
ب يقينا. أما من تسىن له علم اليقني بأن اهللا موجود يف احلقيقة وأن املذنب لن 
يفلت من العقوبة، ولكن بشرط أن يكون العلم يقينيا وليس تقليدا فقط، 
فسينقذ نفسه من سبل الذنب حتما. إن فلسفة النجاة اليقينيةَ هي اليت كشفها 

  لنا القرآن الكرمي فاقبلوها إن شئتم. 
رح أحد يف هذا املقام سؤاال: صحيح أن من طبيعة اإلنسان أنه ال وإذا ط

يقترب من شيء حيسبه مؤذيا له فعال، بل يفر منه فرارا، ولكن كيف تتسىن 
لإلنسان مرتبة يتأتى له منها يقني كامل باهللا وعقابه حىت يهاب معصية اهللا 

  وارتكاب كل ذنب كما يهاب حية أو شيئا مؤذيا آخر؟
رأيت بأم عيين وجربت شخصيا وكذلك الصلحاء الذين  جوابه: لقد

بالصدق واإلخالص تكمن مزية  �سبقوين أن يف اتباع القرآن الكرمي والنيب 
أنه يؤدي إىل ترسيخ حب اهللا الواحد الذي ال شريك له يف القلب رويدا 
رويدا، وأن قوة كالم اهللا الروحانيةَ ب روح اإلنسان نورا تفتح به عينه 

عجائب العامل الثاين يف اية املطاف؛ فمن ذلك اليوم يعلم علم اليقني  فريى
أن اهللا موجود. مث يظل ذلك اليقني يف ازدياد مستمر حىت يبلغ من علم اليقني 
عني اليقني، ومن عني اليقني حق اليقني. والذي يؤمن بالقرآن الكرمي وبالنيب 

متورطا يف عدة ذنوب مث  ال تتسىن له تزكية النفس يف البداية بل يكون �
تأخذ رمحة اهللا بيده، ويقوى إميانه بطرق خارقة للعادة. كما جاء الوعد يف 
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أي يعطَى املؤمنون بشارات  �١لَهم الْبشرى في الْحياة الدنيا�القرآن الكرمي: 
من اهللا، كذلك يتلقى هو أيضا بشارات عديدة األنواع عن نفسه. وكلما 

انه بواسطة تلك البشارات ظل جيتنب الذنوب ويتقدم إىل احلسنات. تقوى إمي
فَمنهم ظَالم لنفِْسه �وقد أشار اهللا تعاىل إىل ذلك يف القرآن الكرمي بقوله: 

اتريبِالْخ ابِقس مهنمو دصقْتم مهنم١. أي املؤمنون ثالثة أنواع: (�٢و (
) ٢ن أنواع الذنوب وتكون كفة ذنوم ثقيلة. (الظاملون أي الذين يرتكبو

املقتصدون الذين يرتكبون الذنوب ويكسبون احلسنات أيضا إىل حد ما 
) والناس يف الدرجة الثالثة هم ٣فيبقون على قدم املساواة يف كلتا احلالتني. (

أولئك الذين يسبقون يف األخالق الفاضلة واألعمال الصاحلة. يتبني من إلقاء 
الذي كان زمن صدر اإلسالم، كيف أوصل  �املة على زمن النيب نظرة ش
املؤمنني من الدرجة األدىن املذكورة آنفا إىل الدرجة العليا؛ ألن  �تعليمه 

حالة معظم املؤمنني االبتدائية اليت جاءوا ا كانت أسوأ من وحوش الرباري 
أيضا، فكانت حيام كالسباع وكانوا متورطني يف أعمال وأخالق سيئة حىت 

حىت مل يدركوا  كانوا قد خرجوا من دائرة اإلنسانية. وكانوا فاقدي الشعور
أن أخالقهم سيئة، أي تالشت منهم حاسة التمييز بني احلسنة والسيئة. فالتأثري 

كان أم شعروا بأم  �األول الذي تركه فيهم تعليم القرآن وصحبة النيب 
عراة متاما من لباس الطهارة ومتورطون يف قذارة سوء األعمال، كما يقول اهللا 

. مث عندما �٣أُولَئك كَالْأَنعامِ بلْ هم أَضلُّ� تعاىل عن حالتهم االبتدائية:
                                                 

 ٦٥يونس:  ١
 ٣٣فاطر:  ٢
 ١٨٠اَألعراف:  ٣
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املقدسة وتأثري الفرقان احلميد اخلالب أن احلالة  �شعروا نتيجة صحبة النيب 
اليت يقضون ا حيام هي حياة السبعية ومتلطخة بسوء األعمال كليا، 

ول اهللا حتركوا إىل األعمال الصاحلة مستمدين القوة من روح القدس، كما يق
. تلك كانت القوة الغيبية اليت يعطاها �١وأَيدهم بِروحٍ منه�تعاىل حبقهم: 

اإلنسان بعد اإلميان والصرب إىل حد ما. وبعد احلصول على تلك القوة مل يبقوا 
على درجة الشعور بعيوم وذنوم والنفور من رائحتها الكريهة، بل بدأوا 

سنات حىت طَووا مسافة كمال الصالح إىل خيطون خطوات حثيثة إىل احل
النصف ونشأت فيهم قوة لكسب األعمال الصاحلة مقابل الضعف وبذلك 
حازوا حالة وسطية. مث خاضوا يف ااهدات باالستفادة من قوة روح القدس 
ليغلبوا الشيطان بأعماهلم الطيبة. فاختاروا ابتغاء مرضاة اهللا جماهدات ال ميكن 

صور أكرب منها. مل يعدوا يف سبيل اهللا أرواحهم حىت كالعشب لإلنسان أن يت
قلوم من الذنوب كليا وألقى فيها حب  �والكأل فقُبلوا يف حضرة اهللا وبرأ 

. باختصار، �٢والَّذين جاهدوا فينا لَنهدينهم سبلَنا�احلسنات كما يقول: 
والسابق باخلريات. ففي حال  للمؤمنني ثالث درجات، الظامل، واملقتصد،

كونه ظاملا يشعر اإلنسان بسوء أعماله. ويف حال "مقتصد" يوفَّق لكسب 
احلسنات، ولكنه ال يكسبها بالكامل. ويف حال "سابق باخلريات" يكسب 
احلسنات بالكامل بقدر ما كان يف وسع فطرته، ويسعى إىل األمام لكسب 

اإلنسان على عظمة اهللا وجالله  األعمال الصاحلة، ويف هذه الدرجة يطّلع
  وقدرته حبيث يبدو كأنه يراه ألن اهللا يريه الطريق بتصرفاته اخلارقة للعادة. 

                                                 
 ٢٣اادلة:  ١
 ٧٠العنكبوت:  ٢
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إن تأييد روح القدس الذي حيالف املؤمن هو إنعام من اهللا فقط ويناله الذين 
وبالقرآن الكرمي بصدق القلب وال ينال مبجاهدة بل باإلميان  �يؤمنون بالنيب 

وحده وينال جمانا. والشرط هو أن يكون املرء صادقا يف اإلميان وثابت األقدام 
والَّذين �اللدنية املذكورة يف اآلية:  �وصابرا يف االمتحان ولكن هداية اهللا 

ال تنال بدون ااهدة. إن مثل ااهد كمثل  �جاهدوا فينا لَنهدينهم سبلَنا
األعمى إذ ال يزال بينه وبني البصري بعد شاسع. ولكن تأييد روح القدس جيعله 
حسن الظن ويهبه قوة لريغب يف ااهدة. وبعد ااهدة يعطى اإلنسانُ روحا 

ذلك جديدة هي أقوى وأعظم كثريا من الروح السابقة. ولكن ليس املراد من 
أن هناك روحني بل روح القدس واحدة غري أن هناك فرقا بني مراتب القوة. 
كما أنه ليس هناك إلـهان اثنان بل إله واحد ولكن اإلله نفسه ينصرهم 
بالتجليات اخلاصة ويربيهم ويري من أجلهم العجائب اخلارقة اليت ال يريها 

 اثنني ألن اإلله الذي لآلخرين قط. قد يفهم اجلاهل من ذلك أن هناك إلـهنيِ
يعامله إله ضعيف نوعا ما يف نظره واإلله الذي يعامل املقبولَ يري من أجله 
قوى عظيمة. واحلق أن اهللا تعاىل واحد والفرق الوحيد هو أن الذي يسعى إليه 
بصدق عظيم يري اهللا من أجله أعماال عظيمة حىت أنه جيعل مساءه وأرضه 

فا يف صدقه وإخالصه واستقامته وإميانه يظهر اُهللا كاخلدام له. ومن كان ضعي
أيضا له كضعيف ويتركه يف أنواع الذلة واخليبة. فيحصل هذا الشخص على 

  الرزق بصعوبة بالغة، ويبقى أسري براثن األسباب. 
أعود اآلن إىل صلب املوضوع وأقول: اإلله الذي يأمرنا القرآن الكرمي 

قادر على كل شيء وميلك القوى الكاملة. باإلميان به نشهد أنه قوي جدا و
والذي يرجع إىل ذلك اإلله بصدق القلب ويأتيه باإلخالص وقدمِ الصدق 
تكون عاقبته أنه يصبح عدمي املثال، كما أن اهللا عدمي املثال، وتفتح عليه أبواب 



 ٣٩١ ينبوع المعرفة

الربكات السماوية. وكما أرى اُهللا يف السماء واألرض قدرات متنوعة، كذلك 
يده أيضا القدرات العديدة واخلوارق اليت ال يقدر عليها اآلخرون.  تظهر على

ألن اهللا  ١وتفتح عليه أبواب الربكات السماوية وال يغلبه أحد عند املبارزة
يصبح لسانه الذي يتكلم به ويده اليت ا يستطيع أن يظهر يف األرض تصرفات 

ذي يتبع القرآن الكرمي عجيبة. ال ميكن القول بأنه إله أو ابن إلله، ولكن ال
ويبلّغ احلب والصدق منتهامها يصبح مظهر صفات اهللا تعاىل بصورة ظلية. 
وكل ذلك يكون نتيجة تلك القوة واخلاصية العظيمة اليت نالحظها يف كالم اهللا 
 عدكتاب آخر ي القرآن الكرمي. وتلك القوة واخلاصية العظيمة ال توجد يف أي

وم. قد يكون سبب ذلك أن تلك الكتب قد أصاا كتابا إهلاميا عند أي ق
التحريف والتبديل نتيجة مرور أزمنة سحيقة عليها، أو قد يكون السبب أن 
كلماا مل تحرف ولكن شوهت معانيها، أو لعل سببه عائد إىل أن اهللا سلب 
الربكات من الكتب السابقة كلها لرفع الفُرقة يف الزمن األخري ومجع الناس من 
العامل كله على كتاب واحد فقط، وإال ما السبب يف أن اإلنسان يستطيع أن 

بينما ال  �يدخل يف مجاعة أولياء اهللا نتيجة اتباع صادق للقرآن الكرمي والنيب 
توجد هذه املزية يف تلك الكتب؟ هلذا السبب ينكر أتباع هذه الكتب كماالا 

بل يسخرون من الكرامات  اليت ميكن أن تتسىن لإلنسان يف مقام القرب،
وخرق العادات ويستهزئون ا. ولكننا ال نستهزئ م قط غري أن نظرةً على 
حرمام تثري بكاءنا حتما. ال أريد أن أسرد هنا قصصا قدمية بل أقول ما أعلمه 

 �شخصيا. لقد وجدت يف القرآن الكرمي قوة عظيمة، ورأيت يف اتباع النيب 
                                                 

". أي أنت مين مبنـزلة النجم الثاقباآلن غلبين نعاس خفيف وتلقيت إهلاما نصه: " ١
القوة والضوء. والساعة اآلن هي اخلامسة أنت مين مبنـزلة النجم الذي يهاجم الشيطان ب

 م منه.٢/١٢/١٩٠٧والنصف صباحا من يوم االثنني يف 



  ينبوع المعرفة ٣٩٢

ك اخلاصية والقوة يف أي دين آخر، وهي أن متبعه خاصية عجيبة ال توجد تل
الصادق يصل إىل مقامات الوالية. وال يكرمه اهللا تعاىل بكالمه فقط بل يريه 
 بفعله أنه هو اإلله الذي خلق السماوات واألرض. عندئذ يسبق إميانه يف العلو

، وقد أظهر جنوما عالية أيضا. فإنين صاحب جتربة يف هذا اال، إذ يكلّمين اهللا
على يدي أكثر من مئة ألف آية. فمع أنين أحترم مجيع األنبياء يف العامل وأجبل 
 اإلسالم وحده هو الدين احلي ألن اهللا تعاىل ظهر علي كتبهم ولكنين أعد
بواسطته هو. ومن كان يشك يف بياين هذا عليه أن يأتيين للتحقيق يف هذه 

وسأتكفّل بنفقاته اليت تكفيه هلذه  األمور وميكث عندي شهرين على األقل
املدة. إن الدين عندي هو ذلك الذي هو حي ويري اَهللا عيانا مبشاهد قدراته 

  احلية واملتجددة، وإال ال معىن الدعاء صحة الدين وال دليل عليه. 
  
�@ @
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كما كتبت مفصال يف هذا املقال أن األمر القاطع واليقيين هو أن هناك 
ضرورة إىل كتاب إهلامي للحصول على اهلداية الكاملة واليقني الكامل، ألن 

اليت بواسطتها يتحتم على كل إنسان أن يبلغ مرتبة عالية من  -املعرفة التامة
يف هذا املقال  ال تتسىن بواسطة العقل وحده قط. وقد بينت - أجل جناته

بالتفصيل أن النجاة تعتمد على احلب التام ألن احلب وحده يقطع العالقات 
اازية كلها وجيعل اهللا يقوم مقامها. ال يضحي اإلنسان بنفسه ألحد وال 
يتحمل املعاناة وال خيتار حياة املرارة من أجل أحد ولكن الذي حيبه يرى املوت 

ة اإلنسان باهللا تعاىل حبيث يرى املوت يف من أجله حياة. عندما تتقوى عالق
 �سبيله مدعاة لسعادته بسبب كمال احلب وينجذب قلبه إليه فال يذكر اَهللا 

طمعا يف أنه سيدخله اجلنة أو ينجيه من اجلحيم بل يتولد يف داخله جذب 
جمهول فال يعلم صاحبه أيضا ملاذا ذلك اجلذب وما حقيقته؟ إن معرفة احملبوب 

ذا احلب لتعرف حماسنه ومزاياه اليت هي الدافع وراء العشق واحلب. ضرورية هل
كما أن احملب األسري يف حب احلبيب ال حيتاج لنشوء الثورة يف احلب إال إىل 
االطالع على مجال احلبيب، وأن يلمح مالحمه اجلميلةَ واخلالبة، وال حيتاج إىل 

عظام واألوردة والعضالت العلم بوزن املخ يف رأسه أو حجم كبده أو كمية ال
يف جسده كله، بل ال حاجة إىل هذه الشروح يف سبيل احلب. كذلك الذين 
ينتشون ويسكرون يف حب اهللا تعاىل ال يكونون حباجة إىل حبوث مثال كيف 
خيلق اهللا األرواح وبأي دليل يفهم أن الذرات أيضا من خلقه ألنه ال حاجة إىل 

وا بأنفسكم بأنكم حتبون أوالدكم هذه البحوث يف سبيل احلب. فكّر
وزوجاتكم إىل درجة لو أصيب الولد أو الزوجة مبرض خطري، لطار صوابكم 
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وعم الظالم أمام أعينكم، وال خيطر ببالكم قط لتكميل هذا احلب أبدا أن 
تطّلعوا على تركيبهم الداخلي، ألن اليقني الذي أنتم حائزون عليه، بأنه ولدكم 

قلقني ومضطربني بسبب ذلك املرض. كذلك االطالع أو زوجتكم، جيعلكم 
على األسرار الداخلية غري املتناهية ليس ضروريا يف سبيل اهللا وحلبه وعشقه. 
واحلق أنه ليس بوسع اإلنسان أصال أن يطّلع عليها كما يقول اهللا تعاىل يف 

. أي أن العقول ال �١رلَا تدرِكُه الْأَبصار وهو يدرِك الْأَبصا�القرآن الكرمي: 
  تصل كنهه ولكنه حميط بالعقول كلها. 

إذًا، فيكفي االطالع من أجل معرفة اهللا على أنه موجود فعال ويتحلى 
بصفات القدرة والرحم والعلم واحلكمة وغريها اليت هي ضرورية للربوبية 
الكاملة واجلزاء، وأنه خالقنا أو أن فضله تعاىل ومنته كذا وكذا علينا ألن هذا 

عرف أحد أباه أو أمه القدر من املعرفة ضروري لنشوء احلب. فمثال إذا مل ي
حتت جنح الليل لن حيترمهما كما جيب. فاملعرفة ضرورية لنشوء احلب واألدب 
ولكن فقط بقدر ما يقتضيه احلب. وكما بينت من قبل فإن املعرفة تفوق احلب 
وإن احلب يتولد نتيجة املعرفة فقط. كذلك إن معرفة اهللا ضرورية قبل حبه، 

لكن ال عالقة يف هذا املقام للمعرفة اليت ولكن بالقدر الضروري للحب. و
يتوصل إليها اجلراح مثال بتشريح البطن أو شق الرأس بل تكفي بقدر ما هي 
ضرورية لالبن ليعرف أباه. ولو قرأمت القرآن الكرمي من البداية إىل النهاية لعلمتم 
أنه يعلّم املعرفة نفسها اليت ا يتولد احلب ويثور عشق اهللا يف القلب. 
تستطيعون أن تفهموا أنه يكفي جلعل أحد حيب أحدا أن يقال إن ذلك 
الشخص وحيد عصره يف اجلمال وعدمي النظري يف احلسن، وصورته مليحة 
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وعيناه تشدان القلوب إليهما، وشفتاه عذبتان وصوته رخيم ووجهه يلمع 
كالقمر وهو عدمي املثال يف حسنه ومجاله ومالحته، وال شريك له يف ذلك. 

يس ضروريا أن تذكروا له تركيبه الداخلي وتذكروا كيفية معدته أو طحاله ول
أو كليتيه أو رئتيه وغريها ألنه ال عالقة هلذه األشياء مع اجلمال. كذلك ما 
 واألخالق ذكر اهللا تعاىل من حماسنه ومزاياه يف القرآن الكرمي تبني كلها احلسن

ن القرآن يريد أن جيعل قارئه عاشقا الفاضلة فقط، وبقراءا يتبني بكل صراحة أ
هللا تعاىل. واحلق أنه جعل آالف الناس عاشقني، وأنا العبد الضعيف أحدهم. 
من ذا الذي يستطيع أن يشرح أحوال اهللا الباطنية. أي طبيب يستطيع أن يطلع 
على أوردة اهللا وعضالته مثال؟ وما دام احلال أنه مل ينته إىل اآلن شرح تركيبة 

الداخلية ومل يتسن إىل اآلن جمهر تظهر به ديدان لك اإلنسان يف ملح اإلنسان 
البصر، فكيف ميكن شرح صفات اهللا تعاىل؟ فمن الوقاحة والتجاسر االدعاُء أن 
األرواح والذرات ليست من خلق اهللا، وألنه ال يستطيع أن خيلق من العدم لذا 

أُحيط باهللا علما وقد  ال يستطيع أن يهب النجاة األبدية أيضا. وكأنه قد
  اكتشف اإلنسانُ قدراته كلها وأصبح اهللا تعاىل حمدودا يف حدود. 

يا مواطين األحباء، إن هذا الكالم ليس صحيحا ولن أقبل قط أن املراد من 
عبارة الفيدا هو كما فهمتموه إن وجدت فيه عبارة مثلها. أنى لنا أن نصل إىل 

أن من شؤونه يفوق علمنا. هل لنا أن نقدر أن كنه قدرات اهللا العميقة، فكل ش
الذي خلق الشمس والقمر والنجوم واألرض اليت بسطها لنسكنها كان حباجة 
إىل خلقها إىل مدة كحاجة اإلنسان إليها لصنع شي ما؟ هل ألحد أن يقول أية 
عربة محلت االمسنت أي اللنب وما شاها من املستلزمات لصنع تلك األشياء؟ 

البناؤون الذين بنوها؟ بل احلق أن تلك األشياء كلها خلقت بأمره ومن هم 
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. فهل لنا أن نقيس أعماله على أعمال اإلنسان؟ والذي يريد أن حييط �
بقدراته هو ينكره يف احلقيقة. مل يعطنا اهللا علما إال أن األرواح واألشياء كلها 

هناك آالف األسرار يف كلمات اهللا أي تخلق بكلمة اهللا. وهذا سر الربوبية، و
  نظام قدرته، ومن يستطيع أن حيلها؟ 

اجلالل بصورة متثُّلية يف عامل  اتذكّرت باملناسبة أنين رأيت ذات مرة ريب ذ
التوقيع عليها، إذ  �الكشف وكتبت عدة نبوءات ووددت أن أطلب منه 

عليها  �تراءت يل صورته يف عامل التمثُّل. وعندما قدمت تلك الورقة وقّع اهللا 
باحلرب األمحر. وقبل التوقيع هز القلم ووقعت قطرات السائل األمحر على ثيايب 
كذلك سقط السائل األمحر نفسه على شخص خملص امسه "عبد اهللا" من سكان 
مدينة "سنور" وهو موظف يف والية بتياله وكان جالسا على مقربة مين. وقد 

حتت السقف، وكان حماال أن  بلّ قميصي بذلك السائل مع أننا كنا جالسني
يسقط السائل من مكان آخر. فقد أخذ ميان عبد اهللا السنوري ذلك القميص 
مين تيمنا وال يزال موجودا. وسواء أقبِلَ أحد ذا احلادث أم ال ولكنين أؤمن 
به على أن اهللا قد خلق مادةً من العدم. االعتقاد بأن اهللا ال يستطيع اخللق من 

ال بالذي اطّلع على مجيع أسرار اهللا تعاىل، وإال فهو تدخل دون العدم ال يليق إ
مربر. مع أن كل ما خيلقه اهللا إمنا هو خلق من العدم، ولكنه ليس نوع من 

  العدم الذي يستطيع اإلنسان إدراكه، بل هذا السر يف علم اهللا وحده.
بح اهللا وإذا نبذ االعتقاد القائل بأن كل شيء خملوق بيد اهللا تعاىل، سيص

وتلك األشياء سواسية، وتتالشى سيطرة اهللا عليها، وال بد من قبول أن هذه 
األشياء اليت جاءت إىل حيز الوجود من تلقائها ليست حباجة إىل سند من اهللا 
قط، ولوال وجود اهللا فال حرج عليها. ويف هذه احلالة يصبح الدعاء لتزكية 

مل خيلقها اهللا تعاىل أصال كيف ميكن  الروح عبثا ولغوا حمضا، ألن األشياء اليت
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أن يتصرف ا؟ كذلك ال يبقى يف هذه احلالة أي دليل على وجوده تعاىل ألنه 
ما دامت األرواح كلها وقواها جاءت إىل حيز الوجود من تلقائها، وكذلك 
ذرات األجسام موجودة من تلقائها فأي دليل قاطع بقي على وجود اإلله؟ 

مر أحد، ألن الوصل والفصل بني األرواح والذرات اليت فليوضح لنا هذا األ
وجدت من تلقائها ال يكون دليال على وجود اإلله. أال جيوز وأال ميكن أن 
يكون االتصال واالنفصال أيضا تلقائيا بني األرواح والذرات اليت وجدت 

  تلقائيا وأن تتصل ببعضها تلقائيا، وتنفصل أيضا تلقائيا؟
 -إذا أراد اإلنسان أن يقوم بالتحقيق يف وجود اهللا وصفاته فليكن واضحا أنه

باألسلوب الذي حيقَّق به يف وجود  - مشغوفا بفلسفته الزائفة ومنطقه الكاذب
املخلوقات فلن خيرج من هذه الدوامة ساملا قط بل سيهلك حتما يف مرحلة من 

 ذهنه املراحل. فمثال سيفكّر أن اهللا تعاىل خلق هذا وخلق هذا وسينشأ يف
سؤال: من الذي خلق اَهللا؟ كذلك سوف تنشأ يف قلبه أسئلة أخرى كثرية 
ومضلة من هذا القبيل. منها مثال: أين اُهللا، وملاذا ال يرى؟ فسيسحق إميانه يف 
دوامة هذه األسئلة كما تسحق احلبة يف الرحى. بل جيب أن يكون معلوما أن 

ى ليس أسلوبا صحيحا وسليما ملعرفة هذا األسلوب الذي اختارته األمم األخر
اهللا. وكانت نتيجة هذا التدخل غري املربر دائما أن الناس مثلهم صاروا ملحدين 
يف اية املطاف، ألن األمور اليت اعتمدوا عليها لالطالع على الشرح العقلي 
لوجود اهللا وصفاته مل تطمئن قلوم طمئنة كاملة، فأنكروا وجود اهللا حاسبني 

هم غري كافية. لذلك توجد فئة "ناستك مت" يف اهلند بكثرة، وأكثر من أدلت
بالد أخرى. هلذا السبب وجدت فرق اختذوا لتسكني قلوم أشياء أخرى 
آلـهة هلم. إذًا، فإن عدد الفئات اليت نشأت يف اهلند اليت تعبد الشمس والقمر 

ن االضطراب نفسه يف والنار واملاء واألحجار وغريها فقد نتجت هذه العبادة ع
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احلقيقة. لوال التدخل غري املربر يف ذات اهللا وصفاته لنشأت هذه الفرق بعدد 
قليل جدا. لذلك ما عد اهللا يف القرآن الكرمي الشرح عن وجود اهللا كشرح 

. أي �لَا تدرِكُه الْأَبصار وهو يدرِك الْأَبصار�الطبيب أو اجلراح جائزا وقال: 
أيضا تفوق علم  �ما أن ذات اهللا تفوق علم اإلنسان وفهمه كذلك أفعاله ك

اإلنسان وفهمه. ولقد أثبت اهللا تعاىل ذاته وصفاته يف القرآن الكرمي بآيات 
عظيمة ومل يكلِّف عقل اإلنسان مبا ال يطيقه. غري أنه ذكر بعض خملوقاته أيضا 

املالئكة الذين سخرهم اهللا  وقال بأن العقل العادي ليس قادرا على فهمها كمثل
تعاىل لبعض اخلدمات مثل تبليغ الوحي واإلهلام. لعل جاهال يقول هنا: إذا كان 
اهللا تعاىل قادرا على كل شيء فما حاجته إىل خلق املالئكة؟ يكفي جوابا على 

إىل اهلواء  - مع كونه تعاىل قادرا-  ذلك أن مثل هذه احلاجة كمثل احلاجة
اآلذان، أو احلاجة إىل الشمس هلداية األعني إىل السبيل. إليصال الصوت إىل 

واحلق أنه كما وضع اهللا تعاىل بعض األسباب يف النظام املادي لتكميل بعض 
األشياء، كذلك وضع األسباب نفسها يف النظام الروحاين أيضا، ليتطابق كال 

  النظامني ويدال على إله واحد. 
ى وجود الشيطان أيضا، وكأن اهللا كذلك يعترض بعض من قليلي الفهم عل

تعاىل بنفسه أراد أن يضل الناس. ولكن األمر ليس كذلك، بل كل فطني 
يستطيع أن يدرك أن يف كل شخص توجد قوتان؛ تسمى إحدامها بالعربية 
"لـمة الشيطان" وتسمى األخرى "لـمة امللَك". أي من امللحوظ يف فطرة 

لبه فكرة حسنة ألسباب غري معروفة فريغب قلبه يف اإلنسان أن تنشأ تارة يف ق
األعمال احلسنة، وتارة أخرى تنشأ يف قلبه فكرة سيئة، فتميل طبيعته إىل السيئة 
واملنكرات والظلم والشر. فالقوة اليت هي منبع األفكار السيئة هي شيطان 

بد  حبسب القرآن الكرمي. والقوة اليت هي منبع األفكار احلسنة هي مالك. وال
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من االعتراف اتني القوتني املشهودتني وامللحوظتني، أيا كان أسلوب اعترافكم 
ما. كذلك هناك اعتراضات كثرية وجهت إىل القرآن الكرمي نتيجة اجلهل 
وقلة العلم فقط، مع أن تلك األمور كلها منبع احلق واحلكمة. ولكن العناد بالء 

  ال يسمح لصاحبه بالتفكري. 
يف أثناء كتابة هذا املقال اإلهلامات التالية اليت رأيت من املناسب  وقد تلقيت

"إم ما صنعوا هو كيد ساحر، وال يفلح الساحر أن أسجلها هنا، ونصها: 
حيث أتى. أنت مين مبرتلة روحي. أنت مين مبنـزلة النجم الثاقب. جاء 

  احلق وزهق الباطل."
واآلن أي هذا املقال، وأدعو اهللا تعاىل أن يهدي احلضور كلهم، بل العاملَ 

  كلَّه إىل الصراط املستقيم، آمني. والسالم على من اتبع اهلدى. 
  الراقم:
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