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 هلذا الكتاب الطبعة األوىل صورة غالف





�������� 	
��   ١٥١ 

 

 
 بهلذا الكتي ترمجة صفحة غالف الطبعة األوىل

  
  

  واملنةمد هللا احل

  مسيحي ا على كتابِرد قد أُلّف بهذا الكتي على أن

  بعنوان: "ينابيع اإلسالم" 

  باالسم التايل أعين:وسمي 

  "ينبوع املسيحية"

  يف مطبعة ميغزين بقاديان وطُبع

  شودهري إله داد حتت إشراف 

  م. ١٩٠٦آزار/مارس  ٩بتاريخ  

  

   ٧٠٠عدد النسخ: 

  آنات ٣مثن نسخة واحدة: 
  
  





�������� 	
��   ١٥٣ 

 

  
  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  على رسوله الكرمي حنمده ونصلي

  
  اإلعالن واجب اإلظهار من قبلي أنا العبد املتواضع

  الزلزال حبدوثعن نبوءة 
ثانية، وإن اهللا يكاد  "أفيقوا أيها األصدقاء فإن الزلزال على وشك احلدوث١

  ا مرة أخرى.قريبيري قدرته 
  التنبيهالزلزال الذي عهدمتوه يف شباط، استيقنوا أنه كان زجرا فقط من أجل 

عاجلوه أيها األصدقاء مباء العيون، فإن السماء موشكة على أن متطر نارا أيها 
  الغافلون
ال تقع الزالزل وقد فُقدت التقوى، وبقي املسلمون مسلمني باالسم  كيف

  فقط؟
يب خشية هللا ومن ختلّى عن البغض والضغينة؟ كأن حيايت كلها  يؤمنمن 

  ستنقضي يف مساع الشتائم منهم
بالصدق  يب يؤمنوال يكاد أحد اال وفاسقا، نين مجيعا كافرا ودجيسمو

  واإلخالص؟
كلّ من تراه جتده قد جتاوز احلدود يف سوء الظن، لو سأله أحد لعدد مئة 

  عيب

                                                 
 . (املترجم)ترمجة قصيدة أردية ١
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إم يهجرون الدين وحيبون الدنيا، وال يكادون يندمون وقد نصحناهم مئة 
  مرة

  يد اهللا دئ اآلن روعي يكاد قليب ينخلع نظرا إىل مصائب الدين، ولكن
  ستريكم اآلن غريته جتليها، ألن هذه املصيبة تكاد تصل كل مكان

وإال فسيقضى على الدين  ،سوف ينال الدين شيئا من النصرة بواسطة املوت
  يوما من األيام، أيها األحبة.

، أما هذا الدين يف زمن مضى جاهزا للتضحية من أجل عالَما من الناسكان 
  .فإن عبد العبد أيضا جاهز لتكذيبهاآلن 

  املعلــن
  م٩/٣/١٩٠٦مريزا غالم أمحد القادياين، املسيح املوعود يف 
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
  حنمده ونصلي على رسوله الكرمي

  

jäí�î�½a@Êì�îz�òQ@ @
الكتاب الذي مسيته يف العنوان: "ينبوع املسيحية" هو الكتاب نفسه الـذي  
أنوي تأليفه فيما يلي. ما كان واجبا علي أن أكتب شـيئا عـن معتقـدات    
القساوسة، ألن العمل الذي كان علي إجنازه قد أخذه أكابر حمققيهم يف أوروبا 
وأمريكا على عاتقهم يف هذه األيام ويؤدون حق هذه اخلدمة على أحسن وجه 

ؤخرا رسالة من ويوضحون ماهية الديانة املسيحية وحقيقتها. ولكن وصلتين م
مسلم يسكن يف مدينة "بانس بريلي" ال يعرف حقيقة األمر وقد ذكر يف رسالته 
الضرر املهيب من كتاب "ينابيع اإلسالم" ملؤلف مسيحي. مـن املؤسـف أن   
معظم املسلمني ال يقرأون كتيب لغفلتهم، لذا جيهلون متاما الربكات اليت أنزهلـا  

ا بيننـا  حاجزقد أقام  باالستمرار خ األغبياء لنااهللا تعاىل علي. وإن تكفري املشاي
د املسـيحية  يوبني عامة املسلمني، فال يدرون أن الزمن الذي انطلت فيه مكا

وحيلها قد ولّى. واآلن أوشكت األلفية السادسة من والدة آدم على ايتـها  
بني  ٢حني يكون االنتصار يف نصيب اجلماعة الربانية. وهذه احلرب هي األخرية

                                                 
، ألن تعليم املسيح الذي فُقد من الدنيا مل �هذه التسمية ال تعين أا ينبوع املسيح  ١

يعلِّم املعتقدات السائدة حاليا، بل التعليم السائد حاليا هو ما أوجده املسيحيون بأنفسهم، 
 لذلك مسيته "ينبوع املسيحية". منه. 

. ندقيةجيب أال يفهم من كلمة احلرب هنا أن هذه احلرب ستكون بالسيف أو الب ٢
اهللا تعاىل قد ألغى هذا النوع من اجلهاد، ألن إلغاء هذا النوع من والسبب يف ذلك أن 
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النور والظلمة، وسيكون النور فيها مظفَّرا ومنصورا ويقضى على الظلمـة. مل  
يكن ضروريا أن أكتب شيئا عن أفكار القساوسة البالية هذه، ولكن اضطررت 
لتأليف هذا الكتيب الوجيز بسبب إصرار الشخص الذي ذكرته آنفا. بارك اهللا 

  فيه وجعله مدعاة هلداية الناس، آمني. 
، ونعارض اعتراضات ١ونؤمن به نيب اهللا �وليكن معلوما أننا حنترم عيسى 

اليهود اليت تنشر يف هذه األيام. ولكين أريد أن أُبني أنه كما يهاجم اليهود 
وإجنيله مبحض التعصب كذلك متاما يهاجِم املسيحيون القرآنَ  �عيسى 

يف هذا الطريق السيئ حذو . ما كان يليق باملسيحيني أن حيذوا �الكرمي والنيب 
اليهود. ولكن من املعروف أنه عندما ال يستطيع اإلنسان أن يهاجم دينا من 
منطلق الصدق والعدل يكون هناك كثريون يبدأون بالتهجم بتهم باطلة. 
واهلجمات الواردة يف "ينابيع اإلسالم" هي من هذا القبيل. هذه العادات السيئة 

فالدين السماوي واملذهب السماوي يف هذا تنشأ بسبب حب الدنيا، وإال 
الزمن هو اإلسالم وحده الذي توجد فيه بركات متجددة. إنه ملن بركات 
ينبوع اإلسالم املقدس أنه يوصل إىل اهللا احلي، وإال فإن اإلله الزائف املدفون يف 

  سرينغر، حارة خانيار، يف كشمري، ال يستطيع أن يأخذ بيد أحد.
  وجيزا موجها إىل الذي كتب إيلّ من "بريلي"، واهللا املوفق.  واآلن أؤلّف كتيبا

  الراقم
  القادياين، املسيح املوعود مريزا غالم أمحد
  م١/٣/١٩٠٦يف 

                                                                                                                     
اجلهاد يف زمن املسيح املوعود كان ضروريا كما أخرب القرآن الكرمي بذلك سلفا، وقد 

 ورد يف صحيح البخاري أيضا عن املسيح املوعود حديث: "يضع احلرب". منه.
هو من باب اجلواب اإللزامي،  إمنا �كل ما خرج من قلمي مبا ال يليق بشأن عيسى  ١

بل هو ما نقلته يف احلقيقة مما قاله اليهود. لو التزم القساوسة مبقتضى التحضر وتقوى اهللا 
 اللتزم املسلمون أيضا بدورهم باألدب أكثر منهم بعشرين مرة. منه. �ومل يشتموا نبينا 
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  ونبيه العظيم حنمده ونصلي على رسوله الكرمي

فليتضح أين قرأت بأسف شديد رسالتك اليت كتبتها  أما بعد، السالم عليكم،
بعد قراءة كتاب مسيحي بعنوان: "ينابيع اإلسالم". إنين ألستغرب حقا كيف 
وقعت يف حيص بيص بقراءة كتاب قومٍ إلـههم ميت ودينهم ميت، وكتام 

يف اإلسالم  ميت، وهم بأنفسهم ميتون إذ تعوزهم عني روحانية، وارتبت
  بسبب كذم وافتراءام؟ إنا هللا وإنا وإليه راجعون. 

فلتعلم أن هؤالء قوم مل حيرفوا كتب اهللا فقط بل سبقوا األمم كلها يف 
لديهم نور  كتابام املفتريات بغية تطوير دينهم. فلما مل يكنيف االفتراء و

ين احلق بصراحة تامة يف العامل الد مييزق وصدد اليؤيينـزل من السماء ل
د واألباطيل يبشهاداته املتواترة، لذا اضطروا الستخدام أنواع االفتراءات واملكا

  واخلداع واألقوال الزائفة املزورة ليصرفوا الناس عن الدين احلي، أي اإلسالم. 
فيا عزيزي، إن هؤالء القوم قلوم مسودة وال خيافون اهللا، وإن مساعيهم 

بة ليل ار على أن حيب الناس الظالم بأي حال ويهجروا النور. إنين منص
أستغرب بشدة كيف تأثّرت بكتابات مثل هذا الشخص. إن هؤالء القوم 

. �سباقون على السحرة الذين حولوا احلبال إىل ثعابني أمام النيب موسى 
لها. كذلك إن اهللا فقد ابتلعت عصاه تلك الثعابني ك ولكن ملا كان موسى نيب

القرآن الكرمي هو عصا اهللا تعاىل اليت يبتلع ا ثعابني احلبال يوما إثر يوم. 
وسيأيت يوم بل هو قريب حني لن يبقى لثعابني احلبال هذه أي أثر أبدا. إذا 
كان صاحب "ينابيع اإلسالم" قد حاول اإلثبات بأن القرآن دون من قصص أو 

يساوي حىت جزء من األلف مما سعى إليه  كتب كذا وكذا، فإن سعيه هذا ال
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عامل يهودي الكتشاف حقيقة اإلجنيل. وقد أثبت هذا العامل حبسب زعمه أن 
تعليم األخالق يف اإلجنيل مأخوذ من كتاب اليهود "التلمود" ومن بعض كتب 
بين إسرائيل األخرى. وقد متت هذه السرقة بصراحة تامة حبيث نقلت عبارات 

قد بين ذلك العامل أن اإلجنيل جمموعة مال مسروق يف احلقيقة. بعينها. و عديدة
واحلق أنه أخرج كل ما كان يف جعبته وأثبت بوجه خاص أن موعظة اجلبل 
اليت يعتز ا املسيحيون كثريا مأخوذة من "التلمود" حرفا حرفا، وأثبت أا 
عبارات وفقرات من التلمود. كذلك نقل عبارات مسروقة من كتب أخرى 
وترك الناس يف حرية من أمرهم، حىت توجه إىل هذا األمر الباحثون من أوروبا 

  أيضا برغبة عارمة. 
لقد قرأت مؤخرا كتابا ملؤلف هندوسي حاول أن يثبت أن اإلجنيل مسروق 
من تعليم بوذا، وسعى إلثبات ذلك بتقدمي تعليم بوذا عن األخالق. والالفت يف 

 ول بأن الشيطان ذهب به هنا وهناك ليبتليهاملوضوع أن القصة نفسها اليت تق
، معروفة بني البوذيني أيضا. فلكلٍّ احلق بأن يفكر أن هذه القصة أُدخلت وجيربه

جاء إىل  �يف اإلجنيل سرقةً بعد تغيري بسيط فيها. وثابت أيضا أن عيسى 
ه اهلند حتما وقربه موجود يف سرينغر بكشمري، وقد أثبتنا ذلك باألدلة. ففي هذ

أن يقولوا بأن  - مثل الذي سبق ذكره - احلالة حيق أكثر من ذي قبل للمعترضني
األناجيل احلالية نسخة من الديانة البوذية يف احلقيقة. لقد نشرت هذه 

ال ميكن إخفاؤها اآلن. واألمر الالفت اآلخر هو أن لدرجة الشهادات بكثرة 
جنليز أيضا أنه كان قد الذي يرى معظم الباحثني اإل - كتاب "يوز آسف" القدمي
وترجم يف كافة بالد أوروبا؛ فيه توارد مع  - �نشر قبل والدة عيسى 

اإلجنيل يف معظم األماكن حبيث تتطابق الكثري من عباراما. وبعض األمثال اليت 
توجد يف األناجيل توجد نفسها يف هذا الكتاب أيضا بالكلمات نفسها، فحىت 

الكتاب بأن اإلجنيل مسروق منه. ويرى  ا إىل ذلكنظر األعمى يستيقنواجلاهل 
بعض الناس أنه كتاب بوذا، وقد كان باللغة السنسكريتية بداية مث ترجم إىل 

  لغات أخرى. 
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إن بعض الباحثني اإلجنليز أيضا يقولون ذلك، ولكن ال تقوم لإلجنيل قائمة 
يف كافة تعاليمه، والعياذ  سارق �بعد قبول هذا الكالم، ويثبت أن عيسى 

باهللا. الكتاب املذكور موجود فليقرأه من أراد. أما رأيي فهو أنه إجنيل عيسى 
تب يف أثناء سفره إىل اهلند. ولقد أثبت أيضا بأدلة كثرية أنه إجنيل الذي كُ �

يف احلقيقة وهو أطهر وأصفى من األناجيل األخرى. ولكن بعض  �عيسى 
ذين يعدونه كتاب بوذا، يبحثون عن حتفهم بظلفهم إذ الباحثني اإلجنليز ال

  سارقا.  �حيسبون عيسى 
وليكن معلوما أيضا أن جمموعة الكتب الدينية لدى القساوسة هي ذخرية 
رديئة وخمجلة جدا. إم يعدون بعض الكتب مساويةً وحيسبون بعضها اآلخر 

هي األصلية عندهم، زائفا، ختمينا من عند أنفسهم فقط. فاألناجيل األربعة 
إجنيال زائفة كلها، ولكن هذه الفكرة مبنية على  ٥٦يقارب عددها  والبقية اليت

الظن والشك فقط وليست مبنية على دليل حمكم. وألن هناك تناقضا كبريا بني 
األناجيل الرائجة وغريها، لذا اختذوا هذا القرار من عند أنفسهم. ويرى 

هذه األناجيل زائفة أم تلك. لذا قدم القساوسة  الباحثون أنه ال ميكن اجلزم هل
يف لندن كل تلك الكتب اليت يروا زائفة يف جملَّد واحد مع األناجيل األربعة 
املذكورة إىل امللك "إدوارد قيصر" تربيكا له مبناسبة احتفال اعتالئه العرش. 

  وعندنا أيضا نسخة من هذا الد. 
يف  وقذرة ذا كانت تلك الكتب جنسة وزائفةجيب التدبر يف هذا املقام أنه إ

احلقيقة فما أكربه من ذنب ضم املقدس والنجس يف جملد واحد! بل احلق أم 
ال يستطيعون أن يقولوا باجلزم وبقلوب مطمئنة بأن الكتاب الفالين زائف 
والكتاب الفالين أصلي، بل لكل واحد رأيه الشخصي. وبسبب التعنت املفرط 

اجيل اليت تطابق القرآن الكرمي زائفة. لذلك فقد عد "إجنيل برنابا" يعدون األن
زائفا، ألن فيه نبوءة واضحة وبينة عن  �الذي فيه نبوءة عن نيب آخر الزمان 

. وقد أورد "سيل" أيضا يف تفسريه قصةَ أن راهبا مسيحيا أسلم بقراءة �النيب 
  هذا اإلجنيل. 
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ن سبب اعتبارهم إياه كتابا زائفا أو القصة باختصار، جيب االنتباه جيدا إىل أ
  الواردة فيه كاذبة يعود عادةً إىل أمرين اثنني: 

) إما أن تكون تلك القصة أو ذلك الكتاب معارضا لألناجيل املتداولة. ١(
) أو أن تكون القصة أو الكتاب موافقا بعض الشيء للقرآن الكرمي، فيحاول ٢(

ثبتوا أوال كمبدأبعض األشرار وذوو القلوب املسودمسلَّم به أن تلك  ١ة أن ي
الكتب زائفة، مث يقولون إن القصة الواردة فيها مذكورة يف القرآن، وبذلك 

  خيدعون السذج من الناس. 
واحلق أن إثبات زيف الصحف من ذلك الزمن أو صدقها مل يكن بوسع أحد 

ادقة وإنْ سوى وحي اهللا تعاىل. فإذا توارد وحي اهللا تعاىل مع قصة فهي ص
كذّا بعض اجلهال. والقصة اليت كذّا الوحي اإلهلي فهي كاذبة وإن صدقها 
بعض الناس. والزعم بأن القرآن الكرمي جمع من القصص املشهورة واحلكايات 
أو املخطوطات أو األناجيل جلهلٌ خمجل للغاية. أليس ممكنا أن يورد كتاب اهللا 

ات اهلندوس اليت كانت خافية يف ذلك موضوعا سابقا؟ فكثري من حقائق فيد
قرأ الفيدا أيضا؟  �الزمن موجودة يف القرآن الكرمي. فهل لنا أن نقول بأن النيب 

إن ذخرية األناجيل وغريها اليت وجدت اآلن بسبب املطابع مل يعرف عنها أحد 
شيئا يف بالد العرب حينذاك، وزد على ذلك أن العرب كانوا أميني. وإذا كان 

الدهم أحد من املسيحيني على سبيل الندرة فلم يكن مطّلعا على دينه يف ب
سرق هذه املضامني من تلك الكتب  �. مث االام بأن النيب ٢اطالعا شامال

أميا وما كان يقرأ العربية أيضا دع عنك  �فكرة ملعونة متاما. كان النيب 
كتابٍ من زمن قدمي  اليونانية أو العربية، فعلى معارضينا تقع مسؤولية تقدميِ

                                                 
كل نوع من االفتراء والكذب لتأييد الدين جائز بل مدعاة للثواب يف الديانة املسيحية،  ١

 منه. .انظروا إىل ما قاله بولس
لقد قبل القسيس "فندل" يف كتابه "ميزان احلق" بأن املسيحيني العرب كانوا كالوحوش  ٢
 جهالء. منه. و
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أُخذت منه تلك املفاهيم. فلو كان يف القرآن الكرمي مضمون مسروق على 
سبيل االفتراض احملال ألثار املسيحيون العرب الذين كانوا أعداء اإلسالم، ضجة 

  فورا وقالوا بأن مضمون كذا وكذا منقول منا. 
هو الكتاب الوحيد يف العامل الذي ادعى  ١وليكن معلوما بأن القرآن الكرمي

أنه معجزة، فقد ادعى بكل قوة وشدة بأن كل ما ورد فيه من أخبار وقصص 
مبين على الغيب، ووردت فيه أخبار املستقبل أيضا إىل يوم القيامة، وأنه معجزة 
يف فصاحته وبالغته أيضا. فكان سهال على املسيحيني يف ذلك الزمن أن 

لقصص ويقدموها على أن القرآن الكرمي سرقها من كتاب كذا يخرجوا بعض ا
ر كله. أما اآلن فليس األمر إال وكذا. ويف هذه احلالة كان أمر اإلسالم سيفت

كالصراخ والعويل بعد املمات. ال يقبل العقل حبال من األحوال أن يسكت 
 املسيحيون العرب عن فضح األمر إذا كانت عندهم يف احلقيقة كتب ميكن
الظن أن القرآن الكرمي أخذ منها بعض القصص سواء أكانت تلك الكتب 

   !ية أو حقيقيةخيال
فال شك أن مضمون القرآن الكرمي كله من وحي اهللا تعاىل. وذلك الوحي 
معجزة عظيمة مل يستطع أحد أن يأيت بنظريه. جيدر بالتدبر يف هذا املقام أن 

عنده ويعلم أنه أخذه من  الذي يسرق من كتب أخرى وخيتلق املضمون من
كتاب كذا وكذا وال حيتوي على أمور غيبية أنى له أن يتشجع على أن يدعو 

  العامل كله للمبارزة، وال يبارزه أحد وال يقدر أحد على فضح أمره؟

                                                 
عدمي النظري؛ إذ أعلن بصوت عال أنه لقد أثبت القرآن الكرمي نزاهته بادعاء أنه معجزة و ١

إذا كان يف العامل أحد حيسبه كالم اإلنسان فليجِب، ولكن مجيع املعارضني التزموا 
الصمت. أما اإلجنيل فقد عده اليهود يف ذلك الزمن نفسه مسروقا. ومل يدع اإلجنيل أن 

ك بكونه مسروقا تقع اإلنسان ليس قادرا على اختالق إجنيل مثله. إذًا، فإن أظالل الشكو
على اإلجنيل ال على القرآن الكرمي، ألن القرآن يدعي أن اإلنسان ال يقدر على اإلتيان 

 بقرآن مثله. وقد أثبت املعارضون مجيعا صدق هذا االدعاء بصمتهم. منه. 



١٦٢  �������� 	
��  

 

احلق أن املسيحيني ساخطون على القرآن الكرمي كثريا، وسبب سخطهم 
ا كلها، وأبطل ألوهية إنسان، عائد إىل أنه كسر شوكة املسيحية وأوهن قو

ومزق عقيدة الصلب إربا وأثبت أن تعليم اإلجنيل الذي يعتز به املسيحيون كثريا 
ناقص للغاية وبال جدوى. فكان ضروريا أن يثور هياج املسيحيني نتيجة 
األنانية، لذا فما بالغوا مهما افتروا. والذي يريد أن يتنصر بعد ما كان مسلما 

الذي يولَد من بطن أمه ويبلغ أشده مث يريد أن يدخل بطنها ثانية  فمثَله كمثل
ويتحول إىل نطفة كما كان من قبل. إنين ألستغرب مباذا يعتز املسيحيون، إذا 
كان هلم إلـه فهو ليس إال الذي مات قبل مدة وقربه موجود يف حارة خانيار 

تفوق معجزات مبدينة سرينغر يف كشمري، وإذا كانت له معجزات فهي ال 
األنبياء اآلخرين. بل معجزات النيب إلياس أكثر منها بكثري. وحبسب بيان اليهود 

فقط. أما نبوءاته  ١مل تصدر منه معجزة قط بل كانت كلها زيف وخديعة
كرسيا حبسب الوعد؟ أرجو  ١٢حواريا  ١٢فكانت معظمها باطلة. هل أُعطي 

حبسب نبوءته حكومة  �أن جييبين أحد من القساوسة؟ هل نال عيسى 
من  �دنيوية اشتريت األسلحة من أجلها؟ فليقل يل أحد! هل نزل املسيح 

السماء حبسب وعده؟ أقول: مل حيظ بالصعود إىل السماء أصال دع عنك 
بل جنا من املوت يف حالة  -هذا هو رأي الباحثني األوروبيني أيضا -النـزول

  .٢عرب اهلند ومات هنالكا هارب شبيهة باملوت، ووصل إىل كشمري خفية
                                                 

جيلٌ شرير  نفسه يصدق بيان اليهود هذا، ألنه يقول يف اإلجنيل: �إن قول املسيح  ١
فَاسمعجزة و ةٌ. فمن الواضح أنه إذا كان املسيح أرى اليهودآي طَى لَهعالَ تةً، وآي طْلُبي ق

 من قبل ألشار إليها عند طلبهم هذا. منه.
إىل السماء حيا جبسده  �إن الذين يقولون، مع كوم مسلمني، بصعود عيسى  ٢

الكرمي يبني موت عيسى يف اآلية: املادي يتفوهون بكالم لغو خيالف القرآن الكرمي. القرآن 
) وجيعل صعود اإلنسان إىل السماء باجلسد املادي ١١٨(املائدة:  �فَلَما توفَّيتنِي�

) فأي ٩٤(اإلسراء:  �قُلْ سبحانَ ربي هلْ كُنت إِلَّا بشرا رسولًا�مستحيال يف اآلية: 
جهل أن يعتنقوا اعتقادا يعارض كالم اهللا. ما من جهل أكرب من أن يستنبط من "التويف" 
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يركّز  -بغض النظر عن التهمة أنه مسروق - أما التعليم فإن تعليم اإلجنيل
أي على جانب احللم  ؛على جانب واحد من كافة جوانب قوى اإلنسان

والعفو، ويقضي على اجلوانب األخرى كلها. مع أن كل إنسان يستطيع أن 
فيه لغو أو عبث. بل كل قوة خلقت يفهم جيدا أن كل ما رزقه اهللا القادر ليس 

يف اإلنسان حبكمة بالغة ويف مكاا املناسب متاما. فكما يعد احللم والعفو من 
األخالق احملمودة يف وقتها وحملها املناسب كذلك تعد الغرية واالنتقام ومعاقبة 

صفح ارم أيضا من األخالق الفاضلة يف وقتها وحملها املناسب. ليس العفو وال
من احلكمة دائما وال تعد املعاقبة واالنتقام حكمةً دائما. هذا هو تعليم القرآن 

جزاُء سيئَة سيئَةٌ مثْلُها فَمن عفَا وأَصلَح فَأَجره علَى �الكرمي كما يقول تعاىل: 
ل . إذًا، هذا هو تعليم اإلسالم، وأما اإلجنيل فيحض على العفو يف ك�١اِهللا

األحوال دون أي شرط، ويدوس حتت األقدام مصاحل اإلنسان األخرى اليت 
جتري عليها سلسلة التمدن كلها، ويؤكد على منو فرع واحد فقط من فروع 

  القوى اإلنسانية كلها ويهمل رعاية الفروع األخرى كليا. 
مل يعمل بنفسه ذا التعليم األخالقي؛  �والالفت يف املوضوع أن عيسى 

وجد شجرة تني دون مثر فدعا عليها، بينما علّم اآلخرين الدعاء باخلري، وأمر  إذ
اآلخرين أال يطلقوا كلمة "أمحق" على أحد، بينما أكثر من سوء الكالم لدرجة 
أنه أطلق على كبار اليهود عبارة "أوالد الزنا" أيضا، وكال لعلماء اليهود شتائم 
                                                                                                                     
الصعود إىل السماء باجلسد املادي. أوال، مل يرد يف أي قاموس أن معىن التويف هو الصعود 

تتعلق بالقيامة أي سيجيب  �فَلَما توفَّيتنِي�إىل السماء باجلسد املادي. مث ما دامت اآلية: 
اَهللا تعاىل ذا اجلواب يوم القيامة، فهذا يستلزم أن حتل القيامة دون أن ميوت  �عيسى 

عيسى، بل سيمثل أمام اهللا تعاىل جبسده املادي قبل املمات. وإن حتريف القرآن ذه 
 الطريقة خطوة تسبق اليهود أيضا. منه.

  .٤١الشورى: ١
الصفح والعفو اللذين ال جيديان نفعا، ألن ذلك يؤدي إىل فساد  القرآن الكرمي ال جييز 

 أخالق اإلنسان واإلخالل بالنظام، بل مسح بالعفو الذي يسفر عن اإلصالح. منه.
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بينما جيب على معلّم األخالق أن يبدي قاسية يف كل وعظ ونابزهم باأللقاب، 
أخالقه الفاضلة قبل غريه. فهل ميكن أن يكون من اهللا تعاىل هذا التعليم الناقص 

بنفسه؟ التعليم الطاهر والكامل هو تعليم القرآن  �به عيسى الذي مل يعمل 
الكرمي الذي يربي كل فرع من فروع شجرة البشرية. فالقرآن ال يركز على 
جانب واحد فقط بل يعلّم العفو والصفح تارة ولكن بشرط أن يكون العفو 
أقرب إىل احلكمة، ويأمر تارة أخرى مبعاقبة ارم يف املكان والزمان املناسبني. 
فاحلق أن القرآن الكرمي صورة لقانون اهللا تعاىل السائد يف الطبيعة الذي نراه أمام 
أعيننا دائما. ومن املعقول متاما أن يكون هناك تطابق بني قول اهللا تعاىل وفعله. 

الصادق أن يعلّم ما يطابق متاما األسلوب والنمط  اهللا مبعىن أنه جيب على كتاب
ل قول شيء ومن الفعتعاىل يف العامل، ال أن يظهر من الالذي يرى عليه فعلُ اهللا 

شيء آخر. نرى أن فعل اهللا ليس مبنيا على اللني والعفو دائما ويف كل 
األحوال، بل يعاقب أيضا ارمني بأنواع العذاب، وقد ذُكرت أنواع العذاب 
من هذا القبيل يف الكتب السابقة أيضا. إن إلـهنا ليس حليما فقط بل هو 

م أيضا، وإن غضبه أيضا عظيم. الكتاب الصادق هو ذلك الذي يطابق حكي
. مل �نواميس اهللا يف الطبيعة، وقول اهللا الصادق هو الذي ال يعارض فعله 

نشاهد قط أن اهللا عامل خلقه باحللم والصفح دائما ومل ينـزل عليهم عذاب 
باع النجسة عن ذوي الطقط. ففي هذا العصر أيضا أنبأ اهللا تعاىل بواسطيت 

. كما مل يتوقف الطاعون أيضا إىل اآلن. ما همبزلزال عظيم ومهيب سيهلك
الذي واجه قوم نوح من قبل؟ وماذا واجه قوم لوط؟ فاعلموا يقينا أن مغزى 
الشريعة هو التخلّق بأخالق اهللا. هذا هو كمال النفس. وإذا أردنا أن يتولد فينا 

وقاحة بشعة، واعتراض على األخالق خلق أفضل من اهللا فهذا إحلاد ورجس و
  اإلهلية. 

مث فكّروا يف شيء آخر أن من سنة اهللا القدمية أنه يغفر الذنوب بالتوبة 
واالستغفار، وجييب دعاء الصاحلني على سبيل الشفاعة أيضا. ولكن ما رأينا 
قط يف قانون اهللا أن يضرب زيد رأسه حبجر ويزول صداع بكرٍ. فال ندري 
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انون يزول مرض اآلخرين الباطين نتيجة انتحار املسيح؟ وبأية حبسب أي ق
فلسفة ميكننا أن نعلم أن موت املسيح ميكن أن يزيل رجس غريه الباطين؟ بل 
التجربة تثبت نقيض ذلك، ألن خصلة السلوك السوي وعبادة اهللا كانت 

لنفسانية موجودة يف املسيحيني ما مل ينوِ املسيح االنتحار. مث ثارت األهواء ا
لدى املسيحيني بعد حادث الصلب كايار سد على ر وانتشار مائه يف كل 
حدب وصوب. ال شك أنه إذا قام املسيح ذا االنتحار قصدا فقد قام بعمل 
غري مناسب متاما، ألنه لو بذل احلياة نفسها يف الوعظ والنصيحة للناس الستفاد 

من هذا السلوك غري السوي؟ غري أنه منه خلق اهللا، ولكن ماذا استفاد اآلخرون 
لو عاد املسيح إىل احلياة بعد االنتحار وصعد إىل السماء على مرأى من اليهود 
آلمنوا به. أما اآلن فإن صعوده إىل السماء ليس إال قصة واهية وكالم فارغ 

  فقط عند اليهود وغريهم من العقالء كافة. 
مسع أحد مرة أن يكون الثالثة مث إن عقيدة الثالوث عقيدة غريبة حقا، هل 

واحدا والواحد ثالثة دائما وبوجه كامل؟ أي أن يكون الواحد إهلا كامال 
؟ املسيحية ديانة غريبة فعال إذ فيها خطأ يف كل أمر كامالا لـهإوالثالثة أيضا 

وزلة يف كل خطوة. وعلى الرغم من كل تلك الظلمات قد ختم فيها على 
ستقبل. لذا ال ميكن احلكم يف أخطاء األناجيل بوحي الوحي واإلهلام يف امل

جديد حبسب اعتقاد املسيحيني، ألن الوحي يف املستقبل مستحيل بل انقطع يف 
غابر األزمان حبسب اعتقادهم. واآلن املدار كله على رأيهم الذي ليس بريئا من 

ل تأليه اجلهل والظلمة. إن أناجيلهم جمموعة أمور سخيفة ال ميكن إحصاؤها؛ مث
إنسان ضعيف وجواز صلبه من أجل ذنوب اآلخرين وإدخاله جهنم ثالثةَ أيام. 
مث تأليهه من جانب وعزو الضعف وعادة الكذب إليه من جانب ثان. توجد يف 
األناجيل كلمات كثرية تثبت كذب املسيح والعياذ باهللا. فمثال وعد لصا بأنك 

ل جهنم يف اليوم نفسه على دخ املسيح ستفطر اليوم معي يف الفردوس ولكن
النقيض من وعده وبقي فيها ثالثة أيام. كذلك ورد يف األناجيل أن الشيطان 

. ولكن الالفت يف املوضوع أنه مل وجيربه إىل هنا وهناك ليبتليه املسيحذهب ب
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ينج من ابتالء الشيطان مع كونه إلـها بل جتاسر الشيطان ليبتلي اإلله. الفلسفة 
غريبة حقا وخمتلفة عن العامل كله. إذا كان الشيطان جاء إىل  اإلجنيلية هذه

املسيح فعال فكان لدى املسيح فرصة ساحنة ليريه اليهود عيانا ألم كانوا 
بشدة، ألنه قد وردت يف سفر النيب مالخي عالمة النيب  �ينكرون نبوته 

سيعود إىل الدنيا قبله. وملا مل يأت النيب إلياس إىل الدنيا  ١إلياسالنيب الصادق أن 
مفتريا ومكّارا إىل يومنا هذا. وهذه حجة قوية  �ثانية لذا يعد اليهود عيسى 

يف أيدي اليهود ال يطيق املسيحيون جوابا عليها. إن جميء الشيطان إىل املسيح 
هم الذين يرون الرؤى من  ليس إال زعم اانني حبسب رأي اليهود ألن اانني

  . كابوسهذا القبيل عادة. وهذا املرض ضرب من ال
أن املراد من جميء الشيطان هو أن املسيح  يإجنليزباحث ويف هذا املقام أولَ 

تلقّى إهلاما من الشيطان ثالث مرات ولكن املسيح مل يتأثر ا. ومن مجلة 
املسيح أن يهجر اَهللا تعاىل ويتبع اإلهلامات الشيطانية أن ألقى الشيطان يف روع 

الشيطان فقط. ولكن الالفت يف املوضوع أن الشيطان سيطر على ابن اهللا 
وأماله إىل الدنيا مع أنه يدعى ابن اهللا، مث مات أيضا على عكس مقتضى 
األلوهية. هل اإلله ميوت أيضا؟ إذا مات اإلنسانُ فقط فلماذا االدعاء بأن ابن 

من أجل الناس؟ ومع كونه إهلا مل يعرف عن يوم القيامة شيئا،  اهللا ضحى حبياته
كما جاء إقرار املسيح نفسه يف اإلجنيل ذا الشأن أنه ال يعرف مىت ستقوم 
القيامة مع كونه ابن اهللا. أي سخف القول بأنه كان جيهل علم القيامة مع أنه 

                                                 
كان اليهود يف ذلك الزمن ينتظرون عودة النيب إلياس إىل الدنيا ونزوله من السماء كما  ١

 �من السماء. ولكن عيسى  �عيسى  ينتظر املشايخ السذج يف عصرنا احلايل نزولَ
اضطر ليؤول نبوءة النيب مالخي هذه، لذلك ال يصدقه اليهود إىل اآلن ألن إلياس مل 
ينـزل من السماء، ووصل اليهود إىل جهنم نتيجة هذا املعتقد، ويعتنق املسلمون اآلن 

 �ى نبوءات النيب املعتقد اخلاطئ نفسه. هذا تقليد لليهود متاما، ولكنه أدى إىل حتقق إحد
 على أية حال. منه.
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ال حتمل مثراً، دع يسمى إلـها! بل عندما مشى إىل شجرة التني مل يعرف أا 
  عنك علم القيامة. 

أعود اآلن إىل صلب املوضوع وأقول باإلجياز بأنه إذا جاء وحي اهللا مطابقا 
لقصة قدمية أو كتاب سابق، أو مل يطابقهما متاما، أو إذا افترضنا جدال أن تلك 

 يف نظر الناس، فهذا ال يربر اهلجوم على خيايلالقصة أو الكتاب قصةٌ أو كتاب 
فهي  امساوي اتاريخ أو وحيال ن كتبواملسيحيالكتب اليت يسميها اهللا.  وحي

خيلو من رجس  من كتبهمدليل. وال كتاب  اال أصل وال يقوم عليهكلها ب
ية ميكن أال تكون خيالالشكوك والشبهات. الكتب اليت يعدوا زائفة أو 

هللا ليس كذلك، والكتب اليت حيسبوا صحيحة قد تكون زائفة. إن كتاب ا
حباجة إىل موافقة كتبهم أو معارضتها. ليس معيار كتاب اهللا الصادق أن ينظر 
املرء إىل موافقة كتبٍ مثل كتبهم أو معارضتها. إن عد املسيحيني أي كتابٍ 

، كما ال يبىن عدهم كتابا القانونيةزائفا ليس باألمر الذي ثبت بالتحقيقات 
إال ختريصا منهم وأفكارا حبتة. لذا فإن  صحيحا على مبدأ ثابت، بل ليس ذلك

أفكارهم الواهية هذه ال ميكن أن تكون معيارا لكتاب اهللا، بل املعيار هو أن 
اجلارية يف  ١يرى املرء هل يثبت ذلك الكتاب كونه من اهللا تعاىل حبسب سنته

النواميس الطبيعية وباملعجزات القوية أم ال؟ لقد ظهرت على يد سيدنا وموالنا 
أكثر من ثالثة آالف معجزة، أما النبوءات فال تعد وال حتصى، ولكننا  �النيب 

العظيمة أن وحي  �لسنا حباجة إىل أن نقدم املعجزات السابقة بل من معجزاته 
مجيع األنبياء اآلخرين قد انقطع، واندثرت معجزام وصارت أممهم صفر 

                                                 
القرآن الكرمي هو الكتاب الوحيد يف العامل الذي أثبت وجود اهللا وصفاته حبسب قانون  ١

الطبيعة، وهو امللحوظ يف العامل املبين على فعله تعاىل، واملنقوش يف فطرة اإلنسان وضمريه. 
مل يبلغه اإلجنيل فهو جيهل ذلك  أما إله املسيحيني فمحبوس يف أوراق اإلجنيل فقط. والذي

اإلله. ولكن اإلله الذي يقدمه القرآن الكرمي ال ميكن أن جيهله أحد من أهل الفطنة. لذا 
فاإلله احلق هو ذلك الذي قدمه القرآن الكرمي وتشهد له فطرة اإلنسان والنواميس 

 الطبيعية. منه.
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فلم  �قصص. أما وحي النيب اليدين وخاوية الوفاض ومل تبق يف أيديهم إال ال
ينقطع ومل تنقطع معجزاته، بل تتجلّى دائما بواسطة الكمل من األمة الذين 

. لذلك فإن اإلسالم هو دين حي وإلـهه إله حي. فهذا �ينالون شرف اتباعه 
العبد الضعيف هللا تعاىل جاهز لتقدمي هذه الشهادة يف العصر الراهن أيضا. وقد 

. �اآلن آالف اآليات اليت تصدق رسول اهللا وكتابه  ظهرت على يدي إىل
كل يوم تقريبا. انتبهوا اآلن وفكروا جيدا أنه  املقدسة وأتشرف مبكاملة اهللا تعاىل

ما دامت آالف األديان يف العامل تنسب إىل اهللا تعاىل فما السبيل إىل اإلثبات أا 
من عند اهللا يف احلقيقة؟ ال بد أن يكون هناك ما مييز الدين احلق عن غريه. وإال 

ن دين من عند اهللا، فإن جمرد ادعاء املعقولية ال ميكن أن يكون دليال على كو
ألن اإلنسان أيضا يستطيع أن يأيت بكالم معقول. واإلله الذي يتولد بأدلة 
خيترعها اإلنسان فقط ليس بإلـه يف احلقيقة، بل اإلله احلق هو ذلك الذي 
يثبت وجوده بآيات قوية. الدين الذي يكون من عند اهللا جيب أن ترافقه 

أنه صادر عن يد اهللا فقط. حىت يعلَم  �إلثبات ذلك آيات من اهللا وخاتمه 
فهذا الدين هو اإلسالم. اإلله الذي هو خفي ومستور متاما يعرف وجوده 
بواسطة هذا الدين وحده. فهو ال يتجلى إال على أتباع هذا الدين احلقيقيني. إن 

الدين الصادق، وبواسطته يثبت اهللا تعاىل بأنه موجود فعال.  فوقيد اهللا تكون 
يان اليت بين أساسها على القصص البحتة ليست أقل من الوثنية وال توجد واألد

فيها روح الصدق. إذا كان اهللا حيا اآلن أيضا كما كان من قبل، وإذا كان 
يتكلم ويسمع كما كان يتكلم ويسمع من قبل، فال يوجد سبب ألن يلزم 

هذا العصر الصمت يف هذا العصر وكأنه ليس موجودا. وإذا كان ال يتكلم يف 
فال شك أنه ال يسمع أيضا؛ فكأنه مل يعد شيئا اآلن. فالدين احلق هو الذي 

  يثبت كالم اهللا ومساعه يف العصر الراهن أيضا. 
ففي الدين احلق يثبت اهللا تعاىل وجوده بنفسه من خالل مكاملته وخماطبته. إن 

لوا إىل معرفة معرفة اهللا صعبة جدا وليس بوسع حكماء الدنيا وفالسفتها أن يص
اهللا تعاىل؛ ألن كلّ ما يثبت باإلمعان يف األرض والسماء هو أنه جيب أن يكون 
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هلذا التركيب احملكم واألبلغ صانع، وال يثبت أن هذا الصانع موجود يف 
" واضح. فاملخبِر بوجوده موجود فعال" و"جيب أن يكوناحلقيقة. والفرق بني "

الذي ال يؤكد على معرفة اهللا فقط بل يريه  يف احلقيقة هو القرآن الكرمي وحده
أيضا. وليس حتت أدمي السماء كتاب بوسعه أن يطلع على ذلك الوجود 

  املستور. 
ما هو اهلدف من وراء الدين؟ هو ليس إال أن ينال املرء إميانا بوجود اهللا 
وصفاته الكاملة على وجه اليقني ويتخلص من األهواء النفسانية ويتولد فيه 

ذايت هللا تعاىل، ألن تلك هي اجلنة اليت ستتجلى يف عامل اآلخرة بأساليب  حب
خمتلفة. وعدم معرفة اهللا احلق والبعد عنه وعدم حبه حبا صادقا هو اجلحيم 
احلقيقي الذي سيظهر يف عامل اآلخرة بأساليب خمتلفة. والغاية املتوخاة يف هذا 

  مل بوجود اهللا تعاىل مث احلب الكامل. السبيل هي أن يتسىن للمرء اليقني الكا
واآلن جيب التأمل: بواسطة أي دين أو أي كتاب ميكن أن تتحقق هذه 
الغاية؟ يقول اإلجنيل بكل صراحة بأن باب املكاملة واملخاطبة موصد متاما، 

ولن حيدث ذلك يف املستقبل.  قد حدث ما حدثوسبل اليقني مسدودة. 
ن اإلله الذي يسمع يف هذا العصر أيضا كيف ولكن ما يثري االستغراب هو أ

كان يتكلم ويسمع  �عجز اآلن عن الكالم؟ هل ميكننا أن نطمئن باعتقاد أنه 
يف أزمنة سحيقة ولكنه اآلن يسمع فقط وال يتكلم؟ ما الفائدة من إله تعطلت 
بعض قواه نتيجة امتداد الدهر كما تتعطل لدى شخص يبلغ من العمر عتيا؟ 

دة اإلله الذي ال يستطيع أن يغفر الذنوب لعباده ما مل يعلَّق على كذلك ما فائ
خشبة ويجلَد، وما مل يبصق يف وجهه، وما مل يزج به يف السجن لبضعة أيام 
وما مل يعلَّق على الصليب يف اية املطاف؟ حنن براٌء بشدة من إله غلبه قوم 

ضا. حنن نؤمن بصدق إله اليهود األذالء الذين كانوا قد فقدوا حكومتهم أي
بعث شخصا فقريا عدمي احليلة من مكة نبيا وأرى العالَـم كله جتلي قدرته 
وغلبته يف ذلك الزمن لدرجة أنه حني أرسل كسرى الفرس جنوده للقبض على 
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أمر ذلك اإلله القادر رسولَه أن يقول هلم: إن ربي قد قتل  �نبينا األكرم 
  ربكم الليلة. 

وتكون النتيجة النهائية  ،لتدبر كيف أن شخصا يدعي األلوهيةاآلن، جيب ا
أن يقبض عليه جندي من جنود حكومة الروم ويضعه يف السجن يف غضون 
ساعة أو ساعتني، وال تجاب أدعيته أيضا اليت دعاها طول الليل. ومن جانب 

إن آخر هناك شخص يدعي النبوة فقط ويهلك اهللا تعاىل ملوكا يتصدون له. 
" مفيد جدا للباحث عن احلق. كن صديق الغالب لتكون غالبا: "املثل القائل

ماذا نفعل بالدين امليت؟ ماذا نستطيع أن نستفيد من كتاب ميت؟ ما الذي 
  ميكن أن يفيدنا إله ميت؟ 

أقسم باهللا الذي نفسي بيده أنين مشرف مبكاملة ريب القدوس القطعية 
م تقريبا. اإلله الذي قال له يسوع: "لما شبقتين؟" واليقينية، وأتشرف ا كل يو

أرى أنه مل يتركين. لقد شنت علي أيضا صوالت كثرية كما شنت على املسيح 
د لشنقي أيضا يولكن خاب أعدائي يف كل هجوم. لقد نسجت املكا �

ولكن مل أُعلَّق على الصليب على غرار املسيح، بل أنقذين ريب عند كل بالء. 
هر يل معجزات عظيمة وأرى أيادي قوية وأثبت يل بواسطة آالف اآليات وأظ

. ال أرى أن عيسى �أن اهللا هو اإلله الذي أنزل القرآن الكرمي وبعث النيب 
يفوقين يف هذه األمور بشيء قط؛ مبعىن أنه كما نزل كالم اهللا عليه  �املسيح 

نفسي مصداقا هلا كذلك نزل علي، وكما تنسب املعجزات إليه كذلك أرى 
بل أكثر منه على وجه اليقني. وقد نلت هذا الشرف كله بربكة اتباع ذلك 

. ما �النيب الذي ال تعرف الدنيا مدارجه ومراتبه، أي سيدنا حممد املصطفى 
حي يف السماء  �أشنع الظلم أن يقول اجلهال واألغبياء من الناس أن عيسى 

  !�نا رسول اهللا مع أنين أرى عالمات احلياة يف سيد
 اإلهلي ، وإن باب الوحينبيهاإلله الذي ال تعرفه الدنيا قد رأيناه بواسطة 

الذي هو مسدود على األمم األخرى قد فُتح علينا بربكة هذا النيب فقط. 
واملعجزات اليت تسردها األمم األخرى كالقصص واحلكايات فقط، رأيناها بأم 
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أعيننا بواسطة هذا النيب. وقد اطلعنا على مرتبة هذا النيب اليت ليست فوقها أية 
مرتبة. ولكن من الغريب أن الدنيا غافلة عنه. يقولون يل: ملاذا ادعيت أنك 
املسيح املوعود؟ ولكين أقول صدقا وحقا بأنه ميكن للمرء أن يفوق أيضا عيسى 

قول العمهون بأن هذا كفر. ولكين نتيجة االتباع الكامل هلذا النيب. ي �
أقول: ما دمتم أنتم حمرومون من اإلميان، فما أدراكم ما الكفر؟ الكفر فيكم. لو 

ملا  �اهدنا الصراطَ الْمستقيم * صراطَ الَّذين أَنعمت علَيهِم�علمتم معىن اآلية: 
نكم تستطيعون بربكة االتباع تفوهتم ذا الكفر. إن اهللا تعاىل يرغِّبكم يف أ

أن جتمعوا يف نفوسكم كماالت مجيع األنبياء املتفرقة،  �الكامل هلذا النيب 
  وأنتم حتسبون نيل كماالت نيب واحد فقط كفرا!! 

فعليكم أن تفكّروا جيدا كيف ميكن معرفة الدين احلق الذي هو من اهللا. 
احلصول على معرفة اهللا. فاعلموا أن الدين احلق هو ذلك الذي بواسطته ميكن 

ويف األديان األخرى تقدم مساعٍ إنسانية فقط كأا منة اإلنسان على اهللا تعاىل 
. أما يف اإلسالم فيكشف اُهللا تعاىل وجوده بنفسه يف كل �أنه أخرب بوجوده 

. إذًا، أيضا ، كما ظهر علي يف هذا العصرأنا املوجودعصر بصوته القائل: 
الذي بواسطته عرفنا اهللا  �آالف السالمات والربكات على هذا الرسول 

  تعاىل. 
بأسف شديد بأن قولك بأنك تأثّرت سلبيا مرة أخرى ويف األخري أقول 

بالقول إن مرمي كانت أُخت هارونَ، يبني قلة علمك بشدة يف رأيي. لقد كتب 
يضا بكثرة. ولكن ما وجه حول هذا االعتراض السخيف العلماء القدامى أ

استغرابك إذا عد اهللا تعاىل مرمي أخت هارون على سبيل االستعارة أو لسبب 
آخر؟ بينما قال القرآن الكرمي مرارا وتكرارا بأن النيب هارون كان يف زمن 

 ١٤٠٠اليت ولدت بعد هارون بـ  �موسى، ومرمي هذه كانت أم عيسى 
ىل جيهل هذه األحداث، وأخطأ، والعياذ سنة. فهل يثبت من ذلك أن اهللا تعا

باهللا، يف بيانه بأن مرمي أخت هارون؟ ما أخبث هؤالء القوم الذين يفرحون 
بإثارة اعتراضات بذيئة. من املمكن أن يكون ملرمي أخ امسه هارون. إن عدم 
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العلم ال يستلزم عدم وجود الشيء. ولكنهم ال حياسبون أنفسهم وال يرون كم 
عرضة لالعتراضات. انظروا كم هو كبري االعتراض أن مرمي نذرت هو اإلجنيل 

للهيكل لتخدم بيت املقدس لألبد وال تتزوج طول العمر، ولكن عندما لوحظ 
لديها محلُ ستة أو سبعة أشهر أنكحها كبار القوم من جنار امسه يوسف وهي 

يسى أو شهرين من وصوهلا إىل بيته أجنبت صبيا ومسي ع شهر أو حامل، وبعد
  يسوع. 

االعتراض هنا هو أنه إذا كان ذلك احلمل على سبيل املعجزة فلماذا مل يتم 
  االنتظار إىل اإلجناب؟ 

العمر، فلماذا  واالعتراض الثاين هو أن العهد كان أن ختدم مرمي اهليكلَ طوال
  فُصلت عن خدمة بيت املقدس خالفا للعهد وزوجت من يوسف النجار؟ 

لث هو أنه كان حراما وغري مسموح متاما حبسب التوراة أن واالعتراض الثا
خالفا  يف حالة احلمل مع يوسف تنكَح املرأة أثناء محلها، فلماذا إذًا عقد قراا

؟ مع أن يوسف كان مستاء من هذا النكاح وكانت زوجته األوىل لتعليم التوراة
  اج يوسف األول. موجودة. الذين ينكرون التعدد لعلهم ليسوا مطلعني على زو

باختصار، هنا حيق للمعترض أن يظن أن السبب وراء هذا النكاح عائد إىل 
أن كبار القوم شكّوا يف أن مرمي محلت محال غري شرعي. مع أننا نعتقد حبسب 
تعليم القرآن الكرمي أن احلمل كان بقدرة اهللا فقط ليعطي اُهللا اليهود عالمة 

تتولد يف موسم األمطار تلقائيا، وكان آدم القيامة. وما دامت آالف احلشرات 
أيضا بدون أب وأم فإن والدة عيسى ذه الطريقة ال تثبت أفضليته. بل  �

  الوالدة بغري أب تدل على احلرمان من بعض القوى. 
فلباب الكالم، إن نكاح مرمي كان بسبب الشك والريبة، وإال فأية حاجة 

دمة بيت املقدس؟ من املؤسف حقا أن اقتضت إىل تزويج املرأة اليت نذرت خل
هذا النكاح قد أسفر عن فنت مجة، منها أنّ اليهود األشقياء أشاعوا شبهات 
حول عالقات غري شرعية. إذًا، إذا كان هناك اعتراض يقتضي حال فهو هذا، 
وليس عد هارون أخ مرمي. ومل ترد يف القرآن الكرمي كلمة تفيد أن مرمي كانت 



�������� 	
��   ١٧٣ 

 

. قد ورد هناك اسم هارون فقط دون ذكر لفظ "نيب". من نيبال أخت هارون
املعلوم أنه كانت عند اليهود عادة أن يستخدموا أمساء األنبياء تيمنا. فمن 
األقرب للفهم أن يكون ملرمي أخ امسه هارون، وعد هذا البيان حمال لالعتراض 

.محق حبت  
هود والنصارى أما إذا وجدت قصة أصحاب الكهف وغريها يف كتب الي

أيضا فما الضرر  خياليةالقدمية، وإذا افترضنا جدال أم كانوا حيسبوا قصصا 
يف ذلك؟ فلتعلم أن كتبهم الدينية والتارخيية حىت كتبهم السماوية أيضا مستورة 
يف حجب الظالم. وال تعلم مبدى املأمت اجلاري يف أوروبا يف هذه األيام حول 

السليمة تتوجه إىل اإلسالم من تلقائها، وتؤلَّف كتب  هذه الكتب، وأن الطبائع
من اإلجنليز يف أمريكا وبالد أخرى قد  عديدكثرية يف تأييد اإلسالم. فهناك 

  انضموا إىل مجاعتنا. إالم يخفى الكذب؟ 
واجلدير بالتأمل أيضا: ملاذا احتاج الوحي اإلهلي لالقتباس من تلك الكتب 

ء الناس عميانٌ وكتبهم أيضا عمياء كلها. من أصال؟ اعلموا يقينا أن هؤال
الغريب حقا أنه ما دام القرآن الكرمي قد نزل يف جزيرة كان الناس فيها جيهلون 

فكان أميا؛ فإن توجيه االام  �كتب اليهود والنصارى بوجه عام، أما النيب 
يف هذه احلالة ليس إال فعل الذين ال خيافون اهللا أدىن خوف. إذا  �إذًا للنيب 

فكم من اعتراضات ستوجه إىل  �أمكن توجيه مثل هذه االعتراضات إىل النيب 
عيسى الذي تعلّم التوراة على يد عامل إسرائيلي درسا درسا، وقرأ كتب اليهود 

احلقيقة بعبارات مستقاة  مثل التلمود وغريه؟ والذي جند أن إجنيله مليء يفكلها 
من التوراة والتلمود، حىت إننا لنؤمن به بناء على أمر من القرآن فقط، وإال 

  فهناك شبهات كثرية تنشأ عن األناجيل. 
ولألسف الشديد ليس يف األناجيل ولو شيء واحد ليس موجودا بلفظه يف 
الكتب السابقة. مث إذا مجع القرآنُ الكرمي حقائق الكتاب املقدس املتفرقة يف 
مكان واحد فأي استبعاد عقلي يف ذلك، وأية مصيبة حلت بسبب ذلك؟ فهل 

م ثابتا بأدلة حمال عندكم أن تكون قصص القرآن كلها مستقاة من الوحي ما دا
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كان يتلقى وحيا من اهللا تعاىل؟ وما دامت أنوار نبوته احلقة  �قاطعة أن النيب 
وبركاته ال تزال تظهر إىل اآلن، فلماذا يفسح جمال لتتطرق إىل القلب وساوس 

، والعياذ سابق لوحشيطانية بأن قصة من قصص القرآن نقلت من كتاب أو 
أم ال حتسبه قادرا على علم الغيب؟ لقد قلت ؟ أتشك يف وجود اهللا تعاىل باهللا

قول ال أصل له إذ  كتابا ما أصليا أو خيالياقبل قليل بأن عد اليهود والنصارى 
مل يطّلع أحد على حقيقة األصل ومل يلقِ أحد القبض على مزيف وخمادع. 

يبق وعندنا شهادات الباحثني األوروبيني أنفسهم ذا الصدد. إم قوم عمي مل 
فيهم نور اإلميان. أما املسيحيون الذين درسوا الفلسفة والعلوم الطبيعية 
وأضاعوها فإن حالتهم تبعث على األسف الشديد. فمن ناحية، ينكرون وجود 

. واحلق أنه إذا  السماءإىل �السماء، ومن ناحية أخرى يصعدون عيسى 
بناء عليها.  �كانت كتب اليهود السابقة صادقة فال تثبت حىت نبوة عيسى 

للمسيح املوعود الصادق،  - حبسب سفر النيب مالخي - فمثال كان ضروريا
أنه هو ذلك املسيح املوعود، أن يعود النيب إلياس قبله  �الذي ادعى عيسى 

إىل الدنيا ولكنه مل يأت إىل اآلن. إا حجة قوية فعال يف يد اليهود مل يستطع 
إذ  �ا ملنة القرآن الكرمي على عيسى النصارى أن يردوا عليها بوضوح. إ

بنفسه حني قال بأن  �أعلن نبوته. أما مسألة الكفارة فقد دحضها عيسى 
مثَله كمثل النيب يونس الذي بقي حيا يف بطن احلوت لثالثة أيام. فإذا كان 

قد مات على الصليب حقيقة فما وجه مماثلته مع يونس وما وجه  �عيسى 
من هذا املثل بوضوح تام أن عيسى مل ميت على  مماثلة يونس معه؟ يتبني

الصليب بل أغمي عليه فقط مثل يونس. ووصفة "مرهم عيسى" املذكورة يف 
، أي ملعاجلة �كتب الطب كلِّها تقريبا مكتوب يف عنواا أا أُعدت لعيسى 

  اجلروح اليت أصابته على الصليب. وهذا القدر يكفي للمتفهمني.
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أرى مناسبا أن أقول شيئا عن النجاة احلقيقية يف اية هذا الكتيب، ألن 
هدف أهل األديان من اتباع كلّ دين وغايتهم املتوخاة هي احلصول على 
النجاة. ولكن من املؤسف حقا أن معظم الناس جيهلون معىن النجاة احلقيقي. 

و اخلالص من عقوبة الذنب. ولكن ليس هذا إن معىن النجاة عند املسيحيني ه
، إذ من املمكن أن شخصا ال يزين وال يسرق وال يديل يف احلقيقة معىن النجاة

بشهادة كاذبة وال يسفك الدماء وال يرتكب ذنبا آخر حبسب علمه، ومع كل 
ذلك، يكون حمروما من النجاة، ألن املراد من النجاة هو السعادة الدائمة اليت 

فطرةُ اإلنسان جوعا وعطشا هلا، وهي ال تنال إال بعد حب اهللا ذاتيا أُودعت 
شرط أن يتدفق احلب من كال بومعرفته الكاملة والعالقة املتينة معه، ولكن 

اجلانبنيِ. ولكن يف بعض األحيان يتحرى اإلنسان سعادته هذه، خطأ منه، يف 
ف. فكثري من الناس يتحرون أشياء تزيد يف معاناته وعدم سعادته يف اية املطا

سعادم يف ملذات النفس فيشربون اخلمر ليل ار ويشبعون أهواءهم النفسانية 
ويصابون بأمراض فتاكة خمتلفة، ويف اية املطاف يرحلون من هذه الدنيا 
باإلصابة بالسكتة أو الفاجل أو الرعشة أو الكزاز أو اخلراجات يف األمعاء أو 

ة بأمراض خمجلة مثل الزهري وما شاه. وبسبب ذلك تتحلل الكبد أو باإلصاب
قواهم قبل األوان فيحرمون من بلوغهم العمر الطبيعي. ويف األخري يدركون أن 
األشياء اليت اعتربوها سببا لراحتهم كانت يف احلقيقة سببا هلالكهم. وبعض 

نيل املراتب  الناس يرون سعادم يف االزدياد يف العزة والشهرة الدنيوية ويف
ن اهلدف احلقيقي من حيام، ولكنهم أيضا ميوتون يف آخر هلوواملناصب، وجي

األمر باحلسرة الشديدة. والبعض جيمعون أموال الدنيا للهدف نفسه ظانني أا 
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رمبا تؤدي م إىل السعادة، ولكن تكون عاقبتهم أم يشربون كأس املمات 
  هم كل ما ادخروه. بكل مرارة وأمل ومعاناة تاركني وراء

فالسؤال اجلدير بالتأمل للباحث عن احلق هو: كيف ميكن نيل السعادة 
احلقيقية اليت تنتج عنها راحة وسعادة دائمة؟ واحلق أن عالمة الدين احلق أن 
يوصل إىل تلك السعادة املتوخاة. فبواسطة هدي القرآن الكرمي نتوصل إىل نكتة 

كمن يف معرفة اهللا احلقة، واحلب الكامل دقيقة وهي أن السعادة األبدية ت
واملقدس والذايت هللا الواحد األحد، ويف اإلميان الكامل الذي من شأنه أن خيلق 
يف القلب لوعة العشق. إن هذه الكلمات الوجيزة قليلة على اللسان ولكن بيان 

  كيفيتها طويل جدا حبيث ال يسعه دفتر كامل.
شأنه عالمات كثرية، من مجلتها أال توصم  فليكن معلوما أنه ملعرفة اهللا جلّ

قدرته وتوحيده وعلمه وميزاته وصفاته بوصمة أي عيب أو نقص، ألنه إذا كان 
الذي حيكم كل ذرة ويتصرف يف أفواج األرواح وهيكلية األرض والسماء 
ناقصا يف قدراته وحكمه وقواه، فال ميكن أن يسري نظام هذا العامل املادي 

  والروحاين. 
ذا اعتنق املرء اعتقادا، والعياذ باهللا، أن الذرات وكافة قواها وكذلك وإ

األرواح وكل قواها جاءت إىل حيز الوجود من تلقائها، فال بد من االعتقاد 
أيضا بأن علم اهللا وتوحيده وقدرته كلها ناقصة. والسبب هو أنه إن مل تخلق 

مطّلع على أحواهلا  �أنه  األرواح والذرات كلها بيد اهللا، فال سبب لنا لليقني
الباطنية. وما مل يكن هناك دليل على علمه هذا بل وجد الدليل على عكس 
ذلك، لكان ضروريا أن اهللا أيضا جيهل مثلنا كنه هذه األشياء، وعلمه ال حييط 

يصنع شراب أو  وأبأسرارها اخلفية. من املعلوم أنه عندما نصنع دواء ما بيدنا 
فبما أمام أعيننا،  ة أو عصري لتركيب بعض األدوية األخرىتصنع حبات دوائي

نكون على علم جيد باألدوية ونعرف جيدا أننا قد صنعنا تلك الوصفة بأيدينا، 
أنه دواء كذا وكذا وقد صنع بوزن كذا هلدف كذا وكذا. ولكن إذا كانت 
حبات دوائية أو عصري أو شراب دوائي جمهول الكنه ومل نصنعه حنن وال 
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نستطيع أن نفصل أجزاءه، فسنجهل متاما ماهية تلك األدوية. ومن البديهي متاما 
أنه لو آمنا بأن اهللا هو خالق الذرات واألرواح فال بد من اإلميان إىل جانب 
ذلك بأنه يعلم حتما القوى الكامنة يف الذرات واألرواح كلها وقدراا. 

درات، واخلالق ال جيهل هو خالق هذه القوى والق �والدليل على ذلك أنه 
خلقه. ولكن إذا مل يكن اهللا خالق هذه القوى والقدرات فال ميكن أن يقوم 
برهان على أنه يعلم كافة تلك القوى والقدرات. وإن قلتم ذلك بغري دليل أن 
اهللا تعاىل يعلم ا فليس ذلك إال تعنت وادعاء حمض. ولكن كما منلك دليال 

ا مبا صنعه، ولكن أي دليل متلكه مقابل ذلك على أن على أن الصانع يعلم حتم
اهللا تعاىل يعلم كافة القوى والقدرات الكامنة يف األشياء اليت مل خيلقها بيده؟ 
فتلك األشياء ليست عني وجود اهللا حىت يكون مطّلعا عليها كاطالع املرء على 

وهي  آهلة نفسها - حبسب معتقد اآلريني - وجود نفسه، بل كل تلك األشياء
أزلية بذاا، وألا غري خملوقة وأزلية لذا ال عالقة هلا باإلله قط، حبيث لو وقدمية 

افترضنا موت اإلله أيضا ملا تضررت بذلك شيئا، ألنه ما دام اإلله ليس خالق 
إليه من أجل بقائها أيضا كما مل تكن حمتاجة  ةهذه األشياء فهي ليست حمتاج

  يف خلقها. 
 اثنني، احلي والقيوم. ومعىن احلي أنه حي بذاته ويهب إن هللا تعاىل امسني

احلياة لآلخرين أيضا. والقيوم معناه: قائم بذاته، وبسنده يقيم األشياء األخرى 
  اليت خلقها. 

فاألشياء اليت استفادت من قبل من اسم اهللا "احلي" هي اليت ميكن أن تستفيد 
ده األشياء اليت خلقها وليس اليت ما من امسه "القيوم" ألن اهللا تعاىل يقيم بسن

مستها يده. فمن يؤمن باهللا حيا أي خالقا هو الذي حيق له أن يؤمن به قيوما 
أيضا، أي الذي يقيم بسنده ما خلقه. ولكن الذي ال يؤمن باهللا حيا، أي 

يساندها لبقائها، ألن معىن املساندة هو أنه  �خالقا، ال حيق له أن يعتقد بأنه 
ال هذا السند النقرضت هذه األشياء كلها. واملعلوم أن األشياء اليت ما أتت لو
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ليست حباجة إليه لبقائها أيضا. وإذا كانت حمتاجة  �إىل حيز الوجود بيده 
  إليه من أجل بقاء وجودها فهي حمتاجة إليه من أجل خلقه ذلك الوجود أيضا. 

قيوم مرتبطان ببعضهما من فاحلاصل أن هذين االمسني هللا تعاىل، أي احلي وال
حيث تأثرياما وال ينفصالن حبال من األحوال. فالذين يعتقدون أن اهللا تعاىل 
ليس خالق األرواح والذرات لو استخدموا العقل والفهم الضطروا لالعتراف 

خلقت  ألرواحقول بأن الذرات أو اأبأنه تعاىل ليس قيوما هلا أيضا. أي ال 
هي اليت حتتاج إىل سنده. فكيف  �اء اليت خلقها اهللا بسند من اهللا، بل األشي

إذًا ستحتاج إىل سنده األشياء األخرى اليت ليست حباجة إىل سنده من أجل 
  وجودها؟ إنه ادعاء بدون دليل. 

وقد كتبت قبل قليل بأنه إذا اعترف بكون الذرات واألرواح أزلية وجاءت 
على أن اهللا يعلم خواصها اخلافية  إىل حيز الوجود من تلقائها فال يقوم دليل

وقواها وقدراا الدقيقة. أما القول بأنه ما دام اهللا تعاىل إهلها لذلك هو مطّلع 
على خواصها وقدراا اخلفية فهذا ادعاء حبت ما أقيم عليه دليل وما قدم برهانٌ 

س لديه وما أُثبتت عالقة العبودية واأللوهية، بل هو ليس إهلها أصال. فالذي لي
أدىن عالقة مع الذرات واألرواح كخالق هلا، فما معىن كونه إلـها هلا؟ وبأي 
معىن ميكن القول بأنه إله الذرات واألرواح؟ وألي سبب جتوز هذه اإلضافة 
والقول بأنه إله الذرات واألرواح؟ ألن اإلضافة تكون إما إضافة الـملكية كما 

سباب لكونه مملوكا له. ولكن ال نقول: عبد زيد، فيجب أن تكون هناك أ
يوجد سبب ألن تكون األشياء املستقلة اليت هلا قدرات وقوى من تلقائها ملكا 

تكون اإلضافة بناء على عالقة قرابة كقولنا: ابن زيد. ولكن ملا مل  كذلكلإلله. 
تكن لألرواح والذرات مع اإلله عالقة العبودية أو الربوبية فال جتوز هذه 

ة أيضا. ويف هذه احلالة يصح القول متاما بأن وجود اإلله ال يفيد تلك اإلضاف
األرواح اليت ال عالقة هلا به أصال وال يضرها عدم وجوده. بل تصبح يف هذه 

مستحيلة متاما،  -يف مصطلحهم -احلالة النجاة اليت يسميها اآلريون "مكْيت"
ن احلب الذايت هو ذلك ألن مدار النجاة هو على حب اهللا الذايت. واملراد م
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احلب الذي خلقه اهللا تعاىل يف فطرة األرواح. فما دام اإلله مل خيلقها أصال 
فكيف ميكن أن يكون هلا حب فطري جتاه اإلله؟ ومىت أدخل اإلله هذا احلب 
بيده يف فطرا؟ هذا مستحيل، ألن املراد من احلب الفطري هو احلب الذي 

ا فيما بعد، كما يشري اهللا تعاىل إىل ذلك يف يالزم الفطرة دائما وال يلحقه
، أي سألت األرواح: �١أَلَست بِربكُم قَالُوا بلَى�القرآن الكرمي يف قوله: 

. املراد من هذه اآلية هو أن هذه الشهادة بلىألست أنا خالقكم؟ قالوا: 
بأن اهللا تعاىل هو خالقها. فالروح حتب خالقها اإلنسان ح روموجودة يف فطرة 

بطبيعتها وفطرا ألا خلْقه. وقد أشري إىل األمر نفسه يف آية أخرى كما يقول 
. أي أن عطش الروحِ من أجل اهللا �٢فطْرةَ اِهللا الَّتي فَطَر الناس علَيها�: �

دون وصاله  بأي شيء وعدم نيلها السعادة احلقيقية الواحد الذي ال شريك له،
إمنا هو من فطرة اإلنسان، أي قد وضع اهللا تعاىل يف روح اإلنسان أمنية أا  �

ال تطمئن وال دأ إال بوصال اهللا تعاىل. إذا كانت هذه األمنية موجودة يف 
روح اإلنسان فال بد من االعتراف بأن اهللا تعاىل هو خالقها الذي أودعها هذه 

ألمنية موجودة يف الروح أصال. فثبت من ذلك أن اهللا هو األمنية، ولكن هذه ا
يف احلقيقة. ومن الواضح متاما أنه كلما كانت العالقة اإلنسان الذي خلق روح 

الذاتية بني الشيئنيِ متينة، تقوى احلب بينهما بسبب هذه العالقة، فكما حتب 
رمحها. فإن مل  األم ولدها كذلك حيب الولد أمه ألنه ولد من دمها وتربى يف

تكن لألرواح عالقة اخللق مع اهللا تعاىل وكانت أزلية وجاءت من تلقائها فال 
يعقل أن يكون حب اهللا تعاىل يف فطرا. ولوال حب اإلله يف فطرا ملا حازت 

  النجاة بأية طريقة.
احلقيقة املتحققة والينبوع احلقيقي للنجاة هو احلب الذايت الذي يؤدي إىل 

والسبب يف ذلك أن احملب ال يستطيع أن يبقى منفصال عن   تعاىل.وصال اهللا

                                                 
 ١٧٣األعراف:  ١
 ٣١الروم:  ٢
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حبيبه. وملا كان اهللا تعاىل نورا بنفسه فإن حبه يؤدي إىل نشوء نور النجاة. 
واحلب املوجود يف فطرة اإلنسان جيذب حب اهللا تعاىل. وبذلك يبعث حب اهللا 
محاسا ذاتيا خارقا للعادة يف حب اإلنسان هللا، وبالتقاء هذين احلبني تنشأ حالة 

ما القول بأن التقاء احلبني يؤدي إىل نتيجة الفناء أوال مث يتولد نور البقاء باهللا. أ
حتمية أن تكون عاقبة مثل هذا الشخص هي الفناء يف اهللا ويصبح هذا الوجود 

كالرماد، وتفىن الروح يف حب اهللا تعاىل كليا؛ فمثَله كمثل  )وهو حجاب(
صاعقة عندما تنـزل من السماء على اإلنسان خترج نار اإلنسان الداخلية 

ة واحدة جبذب النار السماوية فتكون نتيجتها فناء اجلسد. إذًا، فعلى للعيان دفع
 مساوية ونار غرار ذلك يقتضي املوت الروحاين أيضا نارا من نوعني: نار

ينشأ الفناء الذي ال يتم السلوك بغريه. وعلى هذا الفناء  ائهماداخلية. وبالتق
اإلنسان. وبعد هذا الفناء ينتهي سلوك السالكني، وهو النقطة األخرية اهدات 
. وهذا ما أشري إليه يف �ينال اإلنسان مرتبة البقاء فضال من اهللا وموهبة منه 

، وملخص هذه اآلية أن الذي ينال هذه �صراطَ الَّذين أَنعمت علَيهِم�اآلية: 
. وهذه ١املرتبة يناهلا كإنعام من اهللا، أي بفضله احملض وليس كأجر على عمل

النتيجة األخرية حلب اهللا تعاىل الذي بسببه تتسىن له احلياة األبدية وينجو هي 
من املوت. احلياة األبدية ليست من حق أحد سوى اهللا تعاىل، فهو احلي إىل 
األبد. فال ينال هذه احلياة األبدية من الناس أحد إال من قطع عالقة احلب مع 

ة األبدية بصورة ظلية، فانيا يف اهللا تعاىل غري اهللا متاما وينال نصيبا من هذه احليا
 بعد الفناء حببه الذايت. وال جيوز أن يقال ملثل هذا الشخص أنه ميت ألنه أُحيِي

اهللا. واألموات هم الذين ماتوا ببقائهم بعيدين عن اهللا. فالكفار أشد الكفر  يف
                                                 

يستطيع، بسبب ضعفه البشري، أن يكسب أعماال يستحق بناء عليها ما دام اإلنسان ال  ١
نِعما غري حمدودة وغري متناهية، وبدون احلصول عليها ال يستطيع أن ينال النجاة احلقيقية 

، تأخذ رمحة اهللا بقدر استطاعته والصادقة، فعندما يكمل جماهداته ويبذل مساعيه كلها
عطيه جمانا نعمة وصال اهللا اليت أُعطيها الصادقون بيده مبحض فضله وترمحا على ضعفه وت

 من قبل. منه. 
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وحبياا  األرواح مجيع وامللحدون واملشركون هم أولئك الذين يعتقدون بأزلية
القدم دون نيل احلب الذايت والوصال اإلهلي. بل احلق أنه ال حياة ألي  منذ

شيء سوى اهللا تعاىل فاهللا وحده امسه "احلي". مث تنال أرواح الواصلني احلياةَ 
احلقيقية يف ظله وبالفناء يف حبه وال تنال احلياة بدون وصاله. لذلك يسمي اهللا 

إِنه من يأْت ربه �كرمي أمواتا ويقول عن أهل جهنم: تعاىل الكفار يف القرآن ال
أي لن ميوت ألنه خلق للتعبد  �١مجرِما فَإِنَّ لَه جهنم لَا يموت فيها وال يحيا

األبدي فال بد من بقاء وجوده ولكن يف الوقت نفسه ال ميكن أن نقول بأنه 
صال اهللا. واحلياة احلقيقية عني النجاة وال تنال حي، ألن احلياة احلقيقة تنال بو

. لو علمت األمم األخرى فلسفة احلياة احلقيقية ملا �دون حب اهللا ووصاله 
ادعوا قط أن األرواح جاءت إىل حيز الوجود من تلقاء نفسها منذ القدم وهي 

ماء حائزة على احلياة احلقيقية. احلق أن هذه العلوم مساوية وتتنـزل من الس
  فقط، وال يعلم حقيقتها إال الناس السماويون، والدنيا غافلة عنها. 

أعود اآلن إىل صلب املوضوع وأقول بأن ينبوع النجاة األبدية هو وصال 
اهللا. وال ينال النجاة إال من يشرب ماء احلياة من هذا الينبوع. وهذا الوصال ال 

والصدق الكامل واإلميان يتيسر ما مل تتسن املعرفة الكاملة واحلب الكامل 
الكامل. العالمة األوىل لكمال املعرفة هي أال يوصم علم اهللا الكامل بوصمة 

  قط. 
ولقد أثبت قبل قليل بأن الذين يعدون األرواح وذرات األجسام أزلية وقدمية 

بالغيب بالكامل. لذلك إن الفالسفة اإلغريق الضالني الذين  ال يؤمنون باهللا عاملا
كانوا يعتقدون أن األرواح أزلية كانوا يعتقدون أيضاً أن اهللا تعاىل ال يعلم 

أزلية وجاءت إىل حيز قدمية و اجلزئيات، ألنه ما دامت األرواح وذرات العامل
الوجود من تلقائها ومل خيلقها اهللا تعاىل فال يقوم دليل على أن اهللا حييط علما 

كامنة. من املعلوم أن العلم الكامل الذي بقدراا وقواها الدقيقة وأسرارها ال
                                                 

 ٧٥طه:  ١
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احلصول عليه عن األسرار الكامنة مع مجيع كيفياا وتفاصيلها مبا  حدميكن أل
خلقه املرء بيده، ال ميكن احلصول على مثله بالتمام والكمال عن األسرار 
الكامنة لألشياء األخرى. بل هناك إمكانية اخلطأ يف العلوم األخرى. ففي هذا 

بأن العلم باألرواح  عترافم يضطر القائلون بأزلية األرواح والذرات إىل االاملقا
والذرات هو الذي يليق باهللا تعاىل؛ أي جيب أن يكون ذلك العلم أيضا كامال 

القائل بأزلية (املعتقد  هذا ليس حاصال إلهلهم حبسب ، ولكنهككمال اهللا تعاىل
لم حاصل فعليه تقع مسؤولية أن . وإذا قال أحد بأن هذا الع)األرواح والذرات

يثبته بربهان بين وأال يكتفي باالدعاء فقط. واملعلوم أنه إذا كانت األرواح أزلية 
وخالقة لنفسها بنفسها فستكون وكأا تسكن مستقلة يف حارة حتت سيطرا، 
ويسكن اإلله منفصال دون أن تكون بينهما أية عالقة. وال ميكن هلم أن يبينوا 

لذي جعل األرواح والذرات كلها حتت تصرف اإلله مع كوا أزلية السبب ا
وكوا جاءت إىل الوجود من تلقاء نفسها. هل حدث ذلك بعد حرب أو 

  معركة أو قبلت األرواح اإلذعان تلقائيا نظرا إىل حكمة ما؟ 
مع أن اإلله رحيم وسخي وعادل حتما حبسب معتقدهم ولكنه مع ذلك ال 

 احلقيقة ألنه ال ينجي األرواح الناجية إىل األبد، وذلك يرحم وال يعدل يف
ليستر ضعفه. والسبب يف ذلك أنه إذا وهبها جناة أبدية الستلزم ذلك أن تتحرر 
كل األرواح يف وقت من األوقات بعد جميئها إىل الدنيا مرة بعد أخرى بعد 

قى حكومته قائمة، نيلها النجاة. بينما يود اإلله أن تبقى سلسلة الدنيا جارية لتب
لذا ال يريد أن يهب أي روحٍ جناة أبدية. بل يوقعها يف سلسلة التناسخ املتكرر 
حىت لو بلغت درجة قديس أو ويلّ أو كامل. ولكن هل لنا أن ننسب إىل اهللا 
القادر الكرمي صفات رذيلة كأنْ يفرح بإيذاء عباده دائما وال يريد أن يهبهم 

ينسب هذا البخل إىل اهللا القدوس. ولكن مع األسف  سعادة دائمة؟ ال ميكن أن
الشديد يوجد تعليم البخل هذا يف كتب املسيحيني أيضا؛ إذ يعتقدون أن الذي 
ال يؤمن بعيسى إهلا سيدخل جهنم أبدية. ولكن اهللا تعاىل مل يعطنا هذا التعليم 

نصيبا بل علّم أن الكفار سيواجهون العذاب إىل مدة طويلة ولكنهم سينالون 
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من رمحته يف اية املطاف، كما جاء يف احلديث: يأيت على جهنم زمان ليس 
  فيها أحد ونسيم الصبا حترك أبواا. 

إِلَّا ما شاَء ربك إِنَّ ربك فَعالٌ لما �كذلك هناك آية يف القرآن الكرمي: 
رِيدخرجهم منها أي أن أهل النار سيبقون فيها إىل مدة طويلة ولكن اهللا �١يسي 

حني يشاء، ألنه قادر على أن يفعل ما يشاء. وهذا التعليم يطابق صفات اهللا 
الكاملة، ألن صفاته جاللية ومجالية أيضا. فهو الذي يجرح مث يضمد أيضا 

  .٢اجلراح باملرهم
الكاملة أن تتجلى دائما  �ومن غري املعقول متاما ويناقض صفات اهللا 

صفات غضبه فقط بعد إلقاء أهل اجلحيم يف النار، وال تتجلى صفة رمحته 
ة إىل األبد. بل يتبني مما قاله اهللا تعاىل معطّلوعفوه وتبقى صفات لطفه ورمحه 

يف كتابه العزيز أم سيبقون يف جهنم إىل مدة طويلة أُطلق عليها "األبد" على 
منطلق ضعف البشر. مث تتجلى صفة الرحم واللطف ويضع سبيل االستعارة من 

اهللا تعاىل يده يف جهنم ويخرجون منها بقدر ما يقع منهم يف قبضة يده. ففي 
اجلميع يف اية املطاف، ألن قبضة يد اهللا تعاىل  ٣هذا احلديث إشارة إىل جناة

 فلن يبقى أحد خارجها.  �كمثله غري حمدودة 
تطلع النجوم تباعا كذلك متاما تتجلى صفات اهللا وليكن معلوما أنه كما 

تعاىل. فتارة يكون اإلنسان حتت ظل صفات اهللا اجلاللية واستغنائه الذايت، 
                                                 

 ١٠٨هود:  ١
من غري املعقول أصال أن يعاقَب اإلنسان عقوبة أبدية ليبقى أهل جهنم فيها إىل األبد  ٢

كأبدية اهللا تعاىل، إذ إن يف تقصريام دخال هللا أيضا إىل حد ما ألنه هو الذي خلق قوى 
 .ضعيفة. فمن حق أهل النار أن يستفيدوا من الضعف الذي أودع اهللا فطرم كانت فيهم

 منه. 
النجاة ال تستلزم أن حيتل مجيع الناس درجة واحدة بل الذين اختاروا اهللا تعاىل يف الدنيا  ٣

وفنوا يف حبه واستقاموا على الصراط املستقيم سيحتلون مراتب خاصة لن يبلغها غريهم. 
 منه.
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وتارة أخرى يقع عليه ظل صفاته اجلمالية. وهذا ما أشري إليه يف قوله تعاىل: 
�أْني شف ومٍ هومن اخلطأ الفادح الظن بأن صفات اهللا م�١كُلَّ ي .لمثل احل 

 والرحم ستحجب بعد أن يلقى ارمون يف جهنم، ولن تتجلى بعدها أبدا، ألن
صفات اهللا مستحيل. بل احلق أن صفة اهللا احلقيقية هي احلب والرحم،  تعطُّل

وهي أم الصفات وهي اليت تتجلى أحيانا بصورة اجلالل والغضب إلصالح 
وبه اخلاص ويدوم إىل األبد الناس، وعندما يتم اإلصالح يتجلى احلب بأسل

كهبة من اهللا تعاىل. إن اهللا ليس كإنسان عصيب الطبع حىت حيب التعذيب دومنا 
سبب، فهو ال يظلم أحدا، بل الناس أنفسهم يظلمون. ففي حبه النجاةُ كلُّها 

  ويف تركه العذاب كله. 
هذا  تعليم اآلريني عن معرفة اهللا، وال بد من االعتراف حبسبمبلغ هذا هو 

 نبياأو  رسواليف حضرة اهللا سواء أأصبح  مكانة حمترمةبأن كل من ينال  التعليم
ط بالثقة بل يسقَ ةجدير تليس مكانتهعليه الفيدات فإن  نزلتالذي ذلك أو 

حمببا عند  يف وقت من األوقات يكون، إذ عن كرسي اإلكرام آالف املرات
ولكنه يتحول فيما بعد إىل حشرة  ،حىت كان رسوال ونبيااإلله ومقربا إليه 

حقرية بعد تعرضه لدوامة التناسخ، وال تكون النجاة األبدية يف نصيبه قط، إذ 
ال بد من خوف املوت يف هذه الدنيا مث خوف التعرض لعذاب التناسخ بعد 
املمات. فهكذا أدوا حق اهللا تعاىل إذ جعلوا األرواح والذرات شريكة له من 

ن حيث كوا جاءت إىل الوجود من تلقائها، ومن ناحية حيث كوا أزلية وم
وا اإلله خبيال حبيث ال يهب أحدا جناة أبدية مع كونه ميلك القوة كلها عد ثانية

  !وقادرا على كل شيء
وتتبني حقيقة ما علّمت الفيدا الناس عن التطهر من خالل فكرة الـ "نيوك" 

وجته أن تضاجع شخصا آخر بغية اليت تتلخص يف أنه جيوز لآلري أن يسمح لز

                                                 
 ٣٠الرمحن:  ١



�������� 	
��   ١٨٥ 

 

ولدا من  ١١احلصول على األوالد. فتستطيع أن تضاجعه كل يوم ما مل تنجب 
  هذا العمل "املقدس"!

واآلن أعود إىل صلب الكالم بعد هذه اجلملة االعتراضية أن إله اآلريني ليس 
  عاملا بالغيب حبسب مبدئهم، وليس لديهم دليل على كونه عاملا بالغيب. 

اهللا عاملا بالغيب حبسب معتقد املسيحيني، ألنه ما دام عيسى اتخذ إهلا ليس 
مع أنه أقر بنفسه بأنه، أي ابن اهللا، ال يعلم عن القيامة شيئا، فماذا عسى أن 

  يستنتج من ذلك إال أن اهللا ال يعلم مىت ستقوم القيامة؟ 
فمن هذا  والفرع الثاين للمعرفة الصحيحة هو معرفة قدرة اهللا الكاملة،

  املنطلق أيضا يصم اآلريون والقساوسة إهلهم بالعيب. 
أما أتباع آريا مساج فألم ال حيسبون إهلهم قادرا على خلق األرواح وذرات 

. كذلك ال ١العالَـم، وال يؤمنون بأنه قادر على أن يهب الروح جناة أبدية
على يد معارضيه، يؤمن القساوسة أيضا بأن إهلهم قادر، ألن إهلهم قد عذّب 

وأُدخل السجن وجلد وعلِّق على الصليب. لو كان قادرا ملا حتمل هذه 
اإلهانات كلها قط مع كونه إلـها. وكذلك لو كان قادرا ملا كانت به حاجة 
ليفكر يف أن ميوت بنفسه لينال العباد النجاة ذه الطريقة. من املخجل متاما 

                                                 
أن إهلنا يرينا مناذج قدرته دائما ليتجدد إمياننا باستمرار، كما  ومما جيب الشكر عليه ١

م أن زلزاال ٤/٤/١٩٠٥أخربين بوحيه يف أربع فترات خمتلفة قبل األوان عن زلزال وقع يف 
 م يوم ٤/٤/١٩٠٥شديدا سيضرب البنجاب قريبا. فضرب ذلك الزلزال الشديد صباح

فصل ربيعا. مث أنبأين اهللا القادر على أن زالزل شديدة أخرى سوف تقع الثالثاء وكان ال
م يف فصل الربيع متاما. فكانت ٢٨/٢/١٩٠٦يف فصل الربيع. فضرب زلزال شديد يف 

هزته يف "جبال منصوري" شديدة جدا تركت الناس مذهولني. ويف األيام نفسها ضرب 
كثرية. فاإلله احلق هو ذلك الذي زلزال شديد بعض مناطق أمريكا أيضا وهلكت به مدن 

يظهر علينا قدراته املتجددة بوحيه اآلن أيضا. هذا، وهناك آالف النبوءات اليت حتققت 
منه.  .حبسب وحي اهللا الذي نزل علي 
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كونه إلـها. والالفت يف املوضوع أن ذكر قدرة من ظل ميتا ثالثة أيام مع 
  .أيامثالثة  إىلدون إله  عائشني عباده بقياإلله مات ثالثة أيام 

مث حالة توحيدهم هي أن اآلريني حيسبون كل ذرة واألرواح كلها شريكة 
إلـههم من حيث وجودها من تلقاء نفسها، وينسبون وجودها وبقاءها إىل 

  قوا وقدرا فقط، وهذا شرك حبت. 
أي يعتقدون بثالثة آهلة:  ١أما املسيحيون فيعتقدون مبا خيالف التوحيد صراحة

القدس. وجوام على ذلك بأم يعتقدون أن الثالثة أي اآلب، واالبن، وروح 
واحد، هو لغو وعبث للغاية ولن يقبل عاقل جوابا سخيفا كهذا. فلما كان لكل 
واحد من اآلهلة الثالثة وجود مستقل ومنفصل وكلُّ واحد منهم إله كامل حبد 

علّم ذاته فكيف ميكن أن يصبحوا واحدا يف الوقت نفسه؟ يف أية مدرسة أو كلية ي
هذا احلساب؟ هل ميكن لفلسفة أو ملنطق أن توضح كيف أصبح الثالثة 
املستقلون واحدا؟ وإذا قلتم بأن هذا سر يفوق عقل اإلنسان فهذه خديعة حمضة، 
ألن العقل اإلنساين يدرك جيدا أنه إذا اعترب الثالثةُ ثالثةَ آهلة كاملني فال بد من 

وليس واحدا. وليس القرآن الكرمي وحده الذي  أن تعد ثالثةً يف كل األحوال
يدحض معتقد الثالوث هذا بل تفنده التوراة أيضا، ألن التوراة اليت أُعطيها موسى 

                                                 
املعتقد الذي علّمه القرآن الكرمي هو أنه كما خلق اهللا األرواح كذلك هو قادر على  ١

اة أبدية كهبة من اهللا ورمحة منه فقط وليس بقوا إهالكها. وروح اإلنسان تنال حي
الذاتية. لذا فإن الذين حيبون إهلهم حبا كامال ويطيعونه طاعة كاملة وخيرون على عتباته 
بكل صدق ووفاء يعطَون حياة كاملة بوجه خاص وتشحذ حواسهم الفطرية أيضا بشدة 

انية تفوق العادة. ومجيع القوى متناهية، وتوهب فطرم نورا بسببه يج فيهم روح
الروحانية اليت ملكوها يف الدنيا يوسع فيها كثريا بعد موم. ويرفعون إىل السماء بعد 
املمات بسبب عالقتهم مع اهللا تعاىل اليت وهبهم اهللا تعاىل إياها. هذا ما يسمى "الرفع" يف 

هللا تعاىل ليست نزيهة ال مصطلح الشريعة. ولكن الذين ليسوا مبؤمنني وعالقتهم مع ا
يوهبون هذه احلياة وال حيظون ذه الصفات، فيكونون يف حكم األموات. فلو مل يكن اهللا 

 منه.  .خالق األرواح ملا استطاع أن يظهر هذا الفرق بني املؤمن وغريه بتصرفاته االقتدارية
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مل يرد فيها ذكر الثالوث قط ولو بأدىن تلميح. وإال فمن الواضح متاما أنه لو كان 
ينساه اليهود. ألن  يف التوراة تعليم عن هؤالء اآلهلة ملا أمكن حبال من األحوال أن

اليهود نصحوا بشدة أن يتذكروا تعليم التوحيد أوال لدرجة أنْ أُمر كل واحد 
منهم أن حيفظه ويكتبه على قوائم أبواب بيوته ويعلّمه أوالده. مث تواتر أنبياء اهللا 
يف اليهود لتعليمهم التوحيد نفسه وظلوا يعلّمون التعليم نفسه. فكان من غري 

ستحيل متاما أن ينسى اليهود تعليم الثالوث مع كل هذا التأكيد املمكن ومن امل
وتواتر األنبياء إىل هذا احلد، ويكتبوا بدال منه تعليم التوحيد يف كتبهم ويعلّموه 
أوالدهم أيضا، وأن جيدد مئات األنبياء القادمون تعليم التوحيد نفسه. إذًا، إن 

  هذه الفكرة تتعارض مع العقل والقياس متاما. 
لقد بذلت جهد املستطاع يف هذا الصدد واستحلفت بعض اليهود: ما هو 
التعليم الذي أُعطيتموه عن اهللا تعاىل يف التوراة؟ هل أُعطيتم تعليم الثالوث أم 

قالوا فيها بأنه ال  -وهي مازالت حبوزيت - غريه؟ فبعث إيل هؤالء اليهود رسائل
بل تعليم التوراة عن اهللا هو التعليم  يوجد يف التوراة أدىن ذكر لتعليم الثالوث،

نفسه الذي جاء يف القرآن. فاألسف على هؤالء القوم الذين يصرون على 
معتقد ال يوجد تعليمه يف التوراة وال يف القرآن. بل احلق أن تعليم الثالوث ليس 
مذكورا يف اإلجنيل أيضا. حيثما ذُكر التعليم يف اإلجنيل مل يذكر الثالوث فيه 

بإشارة خفيفة بل جاء فيه التعليم عن إله واحد ال شريك له. وقد اضطر ولو 
كبار القساوسة املعاندون أيضا للقبول أنه ال يوجد يف اإلجنيل تعليم الثالوث. 
هنا ينشأ بطبيعة احلال سؤال: كيف تطرقت فكرة الثالوث إىل املسيحية؟ لقد 

اعتقاد اإلغريق الذين رد عليه الباحثون املسيحيون بأن الثالوث مأخوذ من 
آهلة كما يعتقد اهلندوس بثالثة أوثان. وملا توجه بولس إىل  ثالثةكانوا يعتقدون ب

 - ألنه كان ينوي أن يدخل اإلغريق يف املسيحية يف كل األحوال - ١اليهود
أوجد يف املسيحية إلرضاء اإلغريق ثالثة أقانيم بدال من ثالثة أوثان. وإال مل 

                                                 
 (الناشر) كما تدل عليه اجلملة التالية.اإلغريق" " سهو، والصحيح:يبدو أنه  ١
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هو األقنوم. بل إن تعليمه عن اهللا تعاىل كان تعليما  قط ما �يعرف عيسى 
  ا مثل بقية األنبياء أمجعني أنه واحد ال شريك له.  بسيط

اعلموا أن هذه الديانة اليت تشاع باسم املسيحية إمنا هي دين بولس وليست 
إذ مل يعلّم املسيح الثالوثَ يف أي مكان قط، بل ظل يدعو ما ، �دين املسيح 

الذي  -حيِي إىل اهللا األحد الذي ال شريك له. مث بعد وفاته ظل أخوه يعقوب
يعلّم التوحيد. وقد بدأ بولس يعارض هذا  -كان خليفته وكان رجال صاحلًا

الصحيحة، الرجل الصاحل بدون داع، وأخذ يعلِّم الناس ما يتناىف مع عقائده 
وتطرف بولس يف عقائده أخريا لدرجة تلفيق دين جديد، وأبعد مجاعته عن 
العمل بالتوراة كلية، وعلّم الناس أنه ال حاجة للعمل بالشريعة يف الديانة 
املسيحية بعد فداء املسيح، وأن دم املسيح يكفي لغفران الذنوب، وال حاجة 

ذا الدين إذ أحلّ هلم أكل حلم للعمل بالتوراة. مث أدخل جناسة أخرى يف ه
عده جنسا يف اإلجنيل، لذلك ورد يف اإلجنيل  �اخلنـزير، مع أن املسيح 

التعليم الطاهر  �قوله: "ال تطرحوا درركم قُدام اخلنازير". وملا مسى املسيح 
دررا، فثبت صراحة ذه املقارنة أنه قد أطلق على النجس خنـزيرا. واحلق أن 

ونان كانوا يأكلون حلم اخلنـزيز كما يأكله كل األوروبيني اليوم، شعب الي
فأحل بولس حلمه جلماعته تأليفًا لقلوب اليونانيني، مع أنه قد ورد يف التوراة أن 

  اخلنـزير حرام مطلقًا، حىت إن لَمسه أيضا غري جائز. 
. خالصة القول؛ كل املفاسد والعيوب تطرقت إىل هذا الدين بواسطة بولس

للغاية لدرجة أنه مل يحب أن يدعوه أحد  بسيطافكان إنسانا  �أما املسيح 
صاحلا أيضا، ولكن بولس جعله إهلا. لقد جاء يف اإلجنيل أن شخصا قال 

: أَيها الْمعلِّم الصالح ...فَقَالَ لَه: لماذَا تدعوين صالحا؟ وما أدلّ �للمسيح 
 تفوه ا بكل تواضع عندما علِّق على الصليب! أي: على التوحيد كلمته اليت

إِيلي، إِيلي، لما شبقْتنِي؟ الذي يدعو اهللا تعاىل ذا التواضع ويقر بأن اهللا ربه؛ 
هل لعاقل أن يزعم أنه ادعى األلوهية يف احلقيقة؟ احلق أن الذين هم على صلة 

حيانا على سبيل االستعارة احلب الذايت مع اهللا جيعلهم اهللا تعاىل يقولون أ
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بكلمات يريد قليلو العلم أن يثبتوا ا ألوهيتهم. فقد قيلت حبقي كلمات من 
يا مشس،  . كما خاطبين اهللا وقال: "يا قمر،�١هذا القبيل أكثر من املسيح 

هذه اجلملة من شاء وكما شاء، ولكن معناها  فسرأنت مين وأنا منك". فلي
لك تاحلقيقي هو أن اهللا جعلين قمرا أوال ألين ظهرت كالقمر من خالل 

ظهر  �ألن ضوء جالله قمرا بنفسه  � اهللا ار، مث صالشمس احلقيقية
  وسيظهر بواسطيت أنا. 

رجال صاحلا يف احلقيقة، وكان  - �عيسى  وأخ- بن مرمي يعقوب كان
يعمل بالتوراة يف كل شيء ويؤمن باهللا واحدا ال شريك له وكان يعد حلم 
اخلنـزير حراما. وكان يصلي مستقبال بيت املقدس كاليهود، وكان يعد نفسه 

. ولكن بولس خلق �يهوديا كما ينبغي غري أنه كان يؤمن بنبوة عيسى 
، فبطشت به غرية اهللا تعاىل يف اية املطاف النفور جتاه بيت املقدس أيضا

صادقا ومن  �وصلبه أحد امللوك، وهكذا كانت ايته. وملا كان عيسى 
عند اهللا جنا من الصلب إذ أنقذه اهللا تعاىل منه حيا. ولكن ألن بولس ترك احلق 

  والصدق فقد علِّق على خشبة.
ته، وكان اللدود يف حيا �ليكن معلوما أن بولس كان عدو عيسى 

حتقيق أهدافه الشخصية كما ورد  - �بعد وفاته  -السبب وراء تنصر بولس
يف تاريخ اليهود. وملا مل تتحقق تلك األهداف بواسطة اليهود تنصر إلحلاق 

قابله يف الكشف فآمن به. وغرس غرسة  �الضرر م وقال بأن املسيح 
                                                 

رأيت يف الكشف ذات مرة أين خلقت أرضا جديدة ومساء جديدة، مث قلت: تعالوا اآلن  ١
خنلق اإلنسان. فأثار املشايخ األغبياء ضجة على ذلك وقالوا: انظروا إىل هذا الشخص أنه 
يدعي األلوهية، مع أن املراد من ذلك الكشف كان أن اهللا تعاىل سوف يحدث على يدي 

واألرض ستكون جديدة، وسيولَد الناس احلقيقيون. كذلك خاطبين تغيريا وكأن السماء 
اهللا مرة وقال: "أنت مين مبنـزلة أوالدي. أنت مين مبنـزلة ال يعلمها اخللق". عندها شق 

فَاذْكُروا اَهللا كَذكْرِكُم �املشايخ جيوم وقالوا: أي شك يف كفره اآلن؟ ونسوا اآلية: 
اَءكُمنه.) م٢٠١(البقرة:  �آب 
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من دمشق. فقد قيل يف الثالوث السيئة يف دمشق أوال، فبدأ الثالوث البولسي 
باإلشارة إىل ذلك بأن املسيح املقبل سينـزل شرقي دمشق،  النبوية األحاديث

أي مبجيئه سيقضى على الثالوث، وستميل قلوب الناس إىل التوحيد رويدا 
رويدا. ويف نزول املسيح يف الشرق إشارة إىل غلبته ألنه عندما يظهر النور 

  . ١يتغلب على الظالم
متاما أنه لو كان مقدرا أن يظهر بولس كرسول بعد املسيح من الواضح 

� بذلك حتما. وكان اإلخبار عنه ضروريا  �، كما ظُّن، ألخرب املسيح
. وظل �بوجه خاص ألن بولس ظل منحرفا بشدة عن عيسى طول حياته 

د إليذائه، فكيف كان ممكنا أن يعد شخص مثله أمينا بعد ييكيد أصناف املكا
ال أن تكون حبقه نبوءة املسيح البينة اليت تصرح بكل وضوح أنه إ �مماته 

سيكون رسوال من اهللا ويصبح شخصا مقدسا جدا بعدي وإن كان يعاديين يف 
حيايت أشد املعاداة ويؤذيين، وال سيما حني قدم بولس تعليما جديدا من عنده 

ن تقليدا على عكس توراة موسى، إذ أحلّ حلم اخلنـزير، وكان األمر باخلتا
 �مؤكدا عليه حبسب التوراة، وقد خنت مجيع األنبياء أيضا مبن فيهم املسيح 

نفسه، ولكن بولس أبطل هذا األمر اإلهلي القدمي، وأقام الثالوث بدال من 
توحيد التوراة، وجعل العمل بأحكام التوراة غري ضروري واحنرف عن التوجه 

نبوءة عن شخص قلب الشريعة إىل بيت املقدس. فكان ال بد أن تكون هناك 
املوسوية رأسا على عقب. فلما ال توجد يف اإلجنيل نبوءة عن كون بولس 

ثابتة متحققة وكان يعارض أوامر التوراة األبدية،  �رسوال، وعداوته لعيسى 
  فلماذا اتخذ زعيما دينيا؟ هل على ذلك من دليل؟ 

. من البديهي متاما أنه ال واألمر املهم اآلخر للنجاة، بعد املعرفة، هو حب اهللا
. فإذا كان أحد حيب وجيلبه إليه أحد يريد أن يعذب حمبه بل احلب جيذب احلب

                                                 
  ما تنبأ بهاجلدير بالذكر أن مسكين قاديان يقع شرقي دمشق بالضبط. فقد حتققت اليوم  ١

 . منه.�النيب 
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 ا بصدق القلب فليستيقن أن حبيبه أيضا لن يعاديه قط، بل لو مل خيرب احملبأحد
 حبيبه حببه الذي يكنه له يف قلبه فال بد أن يظهر تأثري حبه على األقل بأال يعاديه

  حبيبه. لذلك قيل: "من القلب إىل القلب دليل". 
هناك قوة اجلذب يف أنبياء اهللا ورسله وينجذب إليهم آالف الناس تلقائيا 
وحيبوم لدرجة أم يفدوم حبيام، وسبب ذلك عائد إىل حبهم للبشر 
ومواسام اليت تزخر ا قلوم، حىت إم حيبون الناس أكثر مما حتب األم 

ها. ويودون راحتهم ولو بإلقاء أنفسهم يف معاناة وأمل. ويف اية املطاف أوالد
يبدأ جذم الصادق جبذب سليمي الفطرة إليهم رويدا رويدا. فما دام اإلنسان، 
مع عدم كونه عاملا بالغيب، يطّلع على احلب الكامن عند شخص آخر فكيف 

م الغيب غافال عمن حيبه حبا خالصا؟ احلب ميكن أن يبقى اهللا تعاىل وهو عال
شيء غريب، إن ناره حترق نار الذنوب وتخمد شعلة املعصية. ال ميكن قط أن 

  جيتمع العذاب مع احلب الصادق والذايت والكامل. 
ومن مجلة عالمات احلب الصادق أن ينقَش يف فطرة صاحبه خوف شديد 

تقصري أو خطأ، من أن يقطع حبيبه عالقته به، وحيسب نفسه هالكا نتيجة أدىن 
ويرى معارضة حبيبه مسا زعافا له، ويكون مضطربا بشدة من أجل وصال 

البعد عنه كأنه يكاد ميوت. لذا ال يرى ذنبا فقط الفراق وحبيبه، ويذبل بتصور 
والزنا والسرقة وشهادة وسفك الدم تلك األمور اليت يراها كذلك عامة الناس، 

عن اهللا، وأدىن التفات إىل غري اهللا من الزور، بل يرى أدىن نوع من الغفلة 
الكبائر. لذا فالدوام يف االستغفار يف حضرة حبيبه األزيل يكون وِرده. وملا 
كانت طبيعته ال ترضى باالنفصال عن اهللا تعاىل يف وقت من األوقات، فإن 
صدرت منه غفلة مثقال ذرة مبقتضى البشرية لرآها ذنبا هائال كاجلبل. هذا هو 

ي بسببه يظل أصحاب العالقة الكاملة واملقدسة مع اهللا تعاىل السر الذ
يستغفرونه دائما، ألن من مقتضى احلب أن يقلق احملب الصادق من سخط 

ربه اهللا تعاىل فإذا أخ ،كليا اهللا عنه لريضىوألن قلبه يجعل عطشا  ،حبيبه عليه
لن يصرب على هذا القدر، ألنه كما أن شارب اخلمر يشرب أنه راض عنه، ف
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اخلمر مرة مث يعاود طلبها، كذلك عندما يهيج ينبوع احلب يف اإلنسان يقتضي 
هذا احلب بطبيعة احلال أن ينال رضا اهللا تعاىل أكثر فأكثر. فبسبب شدة احلب 

امال يكثر من االستغفار أيضا. هلذا السبب يتخذ الذين حيبون اهللا حبا ك
االستغفار وِردا هلم يف كل حلظة وآن. وأكرب عالمة للمعصوم هي أنه يستغفر 

  أكثر من غريه قطعا. 
املعىن احلقيقي لالستغفار هو االستعانة باهللا تعاىل لدرء كل زلّة وتقصري ميكن 
أن يصدر من اإلنسان مبقتضى بشريته، ولكي ال يظهر ذلك الضعف للعيان بل 

نتيجة فضل اهللا. مث وسع معىن االستغفار لعامة الناس، وضم  يبقى مستورا وخمفيا
حيمي من العواقب  - يف الدنيا واآلخرة - إليه مفهوم آخر، وهو أن اهللا تعاىل

السيئة والتأثريات السامة لزلّة أو قصور صدر من قبل. إذًا، فإن مصدر النجاة 
اىل بواسطة تواضع الذي جيذب حب اهللا تع �احلقيقية هو حب اإلنسان هللا 

العبد وتضرعه وابتهاله واستغفاره الدائم. وحني يوصل اإلنسان حبه مرتبة 
الكمال وحيرق أهواءه النفسانية بنار حب اهللا، ينـزل حب اهللا له على قلبه 
دفعة واحدة كشعلة، ويخرجه من أدران احلياة السفلية. فيتصبغ بصبغة طهارة 

يبا من كافة صفات اهللا تعاىل بصورة ظلية. عندها اهللا احلي والقيوم بل ينال نص
يصري مظهرا لتجليات اهللا تعاىل. وتكشف يف الدنيا بواسطته األسرار املستورة 

  واملكتومة يف كنـز الربوبية األزيل. 
وألن اهللا الذي خلق هذا العامل ليس خبيال بل فيوضه دائمة، وأمساؤه وصفاته 

بشرط تقواهم  - اآلخرين أيضا �عطي ال تتوقف وال تبطل أبدا، لذا ي
اهدنا �ما أُعطي األولون، كما علّم بنفسه يف القرآن الكرمي دعاء:  -وجماهدام

هِملَيع تمعأَن يناطَ الَّذرص * يمقتساطَ الْمرمعىن هذه اآلية أن األفضال �الص .
ديقني من قبل، أنعم ا علينا واإلنعامات اليت أُنعم ا على مجيع األنبياء والص

أيضا وال حترمنا من أي فضل. لقد أُعطيت األمة يف هذه اآلية أمال عظيما ال 
فيما مضى،  متفرقةتشاركها فيه أمم سابقة، ألن كماالت مجيع األنبياء كانت 

. أما اآلن فقد علّم اهللا تعاىل هذه األمة دعاء أن متفرقةبركات وإنعامات وا وتلقّ
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يطلبوا منه تلك الكماالت املتفرقة كافة. فمن الواضح أنه عندما جتتمع 
الكماالت املتفرقة يف مكان واحد فإا ستفوق مبجموعها كثريا الكماالت 

، أي �١كُنتم خير أُمة أُخرِجت للناسِ�املتفرقة. فبناء على ذلك قال تعاىل: 
  تكم.  أنكم أفضل من مجيع األمم من حيث كماال

وليكن معلوما أيضا هنا سبب الوعد جبمع الكماالت املتفرقة يف هذه األمة؟ 
جامع جلميع الكماالت املتفرقة كما يقول اهللا  �نبينا األكرم السر يف ذلك أن 

.. أي اقْتد بكلّ نوع من اهلدى الذي �٢فبِهداهم اقتده�يف القرآن الكرمي:  �
أُعطيه األنبياء السابقون كلهم. والبديهي أن الذي سيجمع يف نفسه تلك 
اهلدايات املتفرقة مجيعها يكون وجودا جامعا وأفضل من األنبياء كلهم. والذي 
يتبع هذا النيب، جامع الكماالت، ال بد أن يكون هو أيضا جامع الكماالت 

ظلية. فالسر يف تعليم هذا الدعاء يف سورة الفاحتة هو أن يصبح كلها بصورة 
الكاملون يف األمة الذين يتبعون النيب اجلامع الكماالت هم اآلخرون أيضا 

  جامعي الكماالت. 
فاألسف على الذين يعتربون هذه األمة أمةً ميتة. إن اهللا تعاىل يعلمهم دعاء 

أن يبقوا ميتني. ومن الذنب العظيم ليصبحوا جامعي الكماالت ولكنهم يريدون 
، فهذا ٣عندهم أن يدعي أحد أن وحي اهللا ينـزل عليه كمثل املسيح ابن مرمي

                                                 
 ١١١آل عمران:  ١
 ٩١األنعام:  ٢
 �إن هؤالء الذين يدعون مشايخ يسيئون إىل سيدنا وموالنا خري الرسل وأفضل األنبياء  ٣

حني يقولون بأنه ال ميكن أن يأيت يف هذه األمة مثيل عيسى بن مرمي، لذا سيعيد اهللا تعاىل 
عيسى اإلسرائيلي نفسه إىل الدنيا يف وقت من األوقات ناقضا ختم النبوة. وذا االعتقاد 

) ألم يضطرون لالعتقاد أن عبد اهللا الذي امسه ١ال يرتكبون إمثا واحدا بل إمثنيِ. (
يدعى يف العربية "يسوع" قد تبِع شريعة موسى رسول اهللا إىل ثالثني عاما فصار عيسى و

ولو إىل مخسني عاما  �مقربا إىل اهللا وحاز مرتبة النبوة، ومقابل ذلك إذا اتبع أحد النيب 
ال يهبه أي كمال قط، وال  �بدال من ثالثني عاما لن ينال تلك املرتبة، وكأن اتباع النيب 
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الشخص كافر عندهم ألن باب مكاملة اهللا وخماطبته مسدود إىل يوم القيامة. من 
الغريب أن هؤالء القوم يقولون بأن اهللا تعاىل يسمع اآلن أيضا كما كان يسمع 
                                                                                                                     

 �صراطَ الَّذين أَنعمت علَيهِم�لك يستلزم أن يكون تعليم اهللا تعاىل الدعاء يفكرون أن ذ
هو خامت األنبياء بسبب جميئه الثاين، وهو  �خديعة حمضة. ويعتقدون أيضا أن عيسى 

القاضي واحلَكَم األخري، وال يفقهون أن اهللا تعاىل يقصد من هذه النبوءة أنه كما سيولَد يف 
أيضا؛ الذي يكون فردا من  �هذه األمة أمثال اليهود كذلك خيلق فيها مثيل عيسى 

مرمي أن جيمع يف شخصه كال األمة من ناحية، ونبيا من ناحية أخرى. ال ميكن لعيسى بن 
االمسني، ألن الفرد من األمة ليس إال الذي ينال الكمال باتباع نبيه املتبوع فقط، أما 

  فقد حازه من قبل.  �عيسى 
ما زال حيا على النقيض من النص القرآين  �) إمثهم الثاين هو زعمهم أن عيسى ٢(

ب ما توفَّيتنِي كُنت أَنت الرقيفَلَ�الصريح. لقد جاءت يف القرآن الكرمي آية صرحية: 
هِملَيين إىل السماء باجلسد املادي. هذه لغة غريبة  �عويستنتجون منها معىن: فلما رفعت

سيسأل عن ذلك يوم  �ختص عيسى فقط! من املؤسف أم ال يفكّرون أن عيسى 
ي يستنبطونه من كلمة القيامة كما هو مصرح به يف القرآن الكرمي. إن املعىن الذ

�فِّيكوتقبل موته أمام اهللا جلّ شأنه يوم القيامة. وإن  �يستلزم أن ميثل عيسى  �م
هو: فلما أمتين، ما أدراين ما فعلته أميت بعد ممايت؟  �فَلَما توفَّيتنِي�قلت بأن املراد من 

ردا على ىل أن يقول لعيسى فهذا املعىن أيضا غري صحيح حبسب اعتقادهم. ميكن هللا تعا
من منطلق كال املعنيني ويقول: ملاذا تكذب أمامي بقولك إنك ال تعرف  عذره الباطل

 النصارى وكسرت إىل الدنيا ومكثت فيها أربعني عاما، وحاربت شيئا إذ قد عدت
 �الصليب. وإضافة إىل ذلك يستلزم هذا املعىن أن النصارى مل يفسدوا ما بقي عيسى 

بل فسدوا بعد مماته. وبذلك ال بد من االعتراف أن النصارى ما زالوا على حق ألن حيا 
  ما زال حيا يف السماء. وا أسفاه، فلتموتوا ندما!! �عيسى 

وأخريا جيب أن تتذكروا أيضا أن الفرد من األمة الذي ينال شرف الوحي واإلهلام والنبوة 
فقط، إذا أُكرم باسم "نيب" فهذا ال ينقض ختم النبوة، ألنه من أمته  �نتيجة اتباع النيب 

وليس له أي وجود يف حد ذاته. وإن كماله ليس إال كمال نبيه املتبوع. وهذا األخري  �
 �ال يسمى نبياً فقط بل يدعى نبيا وفردا من األمة أيضا. أما عودة أي نيب ليس من أمته 

 منه.فيتناىف مع ختم النبوة. 
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من قبل، ولكنهم ال يؤمنون بأنه يتكلم أيضا كما كان يتكلم من قبل. مع أنه 
إذا كان ال يتكلم يف العصر الراهن فال دليل على مساعه أيضا. ما أشقى أولئك 
الذين يبطلون صفات اهللا تعاىل! واحلق أم أعداء اإلسالم، إذ يستنتجون من 

أن نستنتج من ختم النبوة معىن أن ختم النبوة معىن يبطل النبوة أصال. هل لنا 
قد انقطعت كلها؟  �مجيع الربكات اليت كان نواهلا واجبا بربكة اتباع النيب 

وال جدوى اآلن من األمل يف مكاملة اهللا وخماطبته؟ لعنة اهللا على الكاذبني. هل 
يف هذه احلالة؟ والذين ليس يف  �ميكنهم أن يوضحوا ما الفائدة من اتباع النيب 

فإن دينهم ميت وباب معرفة اهللا موصد يف  السابقة ديهم إال القصصأي
وجههم. ولكن اإلسالم دين حي، وقد جعل اهللا تعاىل املؤمنني يف سورة الفاحتة 
يف القرآن الكرمي ورثة األنبياء، وعلّمهم دعاء يطلبوا فيه نِعما أُعطيها األنبياء 

ص أنى له أن يدعى وارثا؟ األسف الذين خلَوا. ولكن الذي ليس يف يده إال قص
كل األسف على هؤالء القوم إذ قد فُتح عليهم ينبوع الربكات كلها ولكنهم ال 

  يريدون أن يغترفوا منه ولو غرفة واحدة. 
 واآلن أعود إىل كالمي السابق وأقول: إن ينبوع النجاة، هو احلب واملعرفة

. كلما ازدادت املعرفة ازداد احلب معها، ألن السبب وراء كما ذكرت آنفا
تدفق احلب هو إما احلسن أو اإلحسان، وبسبب هذين الشيئني يتدفق احلب. 

بسبب ويشاهد ما أمجل ربنا عندما يطّلع اإلنسان على حسن اهللا وإحسانه 
، الذاتية والالحمدودة، وكيف حتيط بنا إحساناته غري احملدودة احلسىن صفاته

 ألن اهللا تعاىل ويج بالطبع احلب املودع يف فطرته منذ األزل. فهذه املعرفة
لكمال أكثر من غريه ويتصف بصفة اإلحسان واإلفاضة جلمال وايتحلى با

عنه حيبه بعد معرفة هذه الصفات إذ ال يرى  ١املتواصلة، لذا فالعبد الذي يبحث

                                                 
كما قلت مرارا وتكرارا بأن معرفة اهللا التامة ال تنال إال بوحي اهللا ومكاملته وخماطبته  ١

اليت هي آية ألوهيته  �وآياته العظيمة اليت تظهر بواسطة الوحي اإلهلي وتدل على قدرته 
وجربوته البينة. هذه هي املعرفة اليت يتعطّش ويتجوع هلا الباحثون عن احلق. وهذه هي 
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واحدا ال شريك له، ليس باللسان فقط بل  �أحدا نظريا وال مثيال له، فرياه 
بصورة عملية، ويعشق صفاته احلسنة وأخالقه. مع أن بذرة حب اهللا تعاىل قد 
بذرت يف فطرة اإلنسان منذ األزل، ولكن املعرفة هي اليت تسقي هذه البذرة، 
ألنه ما من حبيب يستطيع أن جيذب حمبه إىل نفسه بدون املعرفة وجتليات 

ل واألخالق والوصال. وعندما تتسىن املعرفة التامة عندها بط احلسن واجلما
دفعة واحدة. عندها  �شعلة حب اهللا الساطعة على قلب اإلنسان وجتذبه إليه 

 احلبيب األزيل بتواضع العشق وتغوص يف حبر اهللا ةختر روح اإلنسان على عتب
لكثافات السفلية الذي ال شاطئ له، وتتطهر وتتنـزه لدرجة تزول عنه ا تعاىل

كلها، وحيدث فيها تغير نوراين؛ فتشمئز الروح من األمور اخلبيثة كما يشمئز 
  اهللا منها. فيصبح رضا اهللا رضا العبد، ومرضاة اهللا مرضاته.

ولكن كما كتبت قبل قليل، من الضروري لتدفق هذا احلب من الدرجة 
 وإحسانه اطالعا شامال، العليا أن يطّلع السالك الباحث عن اهللا على حسن اهللا

وأن تترسخ يف قلبه حقيقة أن اهللا تعاىل ميلك صفات وحسنا ومجاال ال اية هلا. 
كذلك قد أحسن إىل اإلنسان، كما هو مستعد لإلحسان إليه اآلن أيضا إىل 
درجة قصوى. ونشكر اهللا تعاىل على أن هذه األمة قد أُعطيت هذه املعرفة 

يف بيان صفاته احلسنة.  ١نا خجلني أمام اهللا تعاىلالكاملة بوجه كامل. ولس
                                                                                                                     
املعرفة اليت يكادون ميوتون إن مل ينالوها. أفال توجد هذه املعرفة يف اإلسالم؟ وهل اإلسالم 
دين جاف وميت؟ لعنة اهللا على الكاذبني. بل اإلسالم وحده هو الدين احلي يف العامل 

لقى الوحي من اهللا، أتويهب احلياة ألتباعه، وهو الذي يرينا اَهللا يف هذا العامل، وبربكته 
آيات عظيمة. لقد ماتت أديان العامل كلها، ومل يبق فيها أية بركة وال  مين وبربكته تظهر

نور، وال ميكننا الكالم مع اهللا تعاىل بواسطتها، وال نستطيع أن نرى بواسطتها أعمال اهللا 
 املعجزة. هل من أحد يبارزين يف هذه الربكات؟ منه. 

ه عند قوله بأن إهله ظل ميتا إىل ثالثة أيام يف كم يتعرض املسيحي للندم واخلجل يف نفس ١
زمن من األزمان! وإىل أي مدى تدينه روحه قائلة: هل اإلله أيضا ميوت؟ والذي مات 
مرة كيف ميكن التأكد أنه لن ميوت مرة أخرى؟ إذًا، ال دليل على حياة إله مثله، ومن 
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وبقدر ما ميكن تصور احملاسن نؤمن بوجودها يف ذات اهللا وصفاته. ال نعتقد 
بأنه  مثلهم مثل اآلريني بأن اهللا ليس قادرا على خلق روح أو ذرة، وال نقول

نقول وال  ،لدرجة أنه ال يريد أن يرزق أحدا جناة أبدية -والعياذ باهللا -خبيل
بأن باب الوحي اإلهلي  ل اآلرينيبأنه ليس قادرا على ذلك. وال نقول مث

مسدود، وال نقول مثلهم بأن اهللا قاسي القلب لدرجة أنْ ال يقبل توبة أحد بل 
. وال نقول بأنه عقوبةً على ذنب واحد يدخله يف عملية التناسخ باليني املرات

املسيحيني بأن إهلنا مات يف زمن من ليس قادرا على قبول التوبة. وال نقول مثل 
األزمان، واعتقل بيد اليهود وسجن وعلِّق على الصليب أيضا، وولد من بطن 
امرأة وكان له إخوة آخرون. وال نقول مثل النصارى بأنه دخل جهنم ثالثة 
أيام ألداء كفارة الذنوب، والعياذ باهللا، ومل يكن قادرا على أن ينجي عباده من 

لثالثة أيام عوضا عنهم. وال نقول مثل  ويدخل جهنم ما مل ميت الذنوب
، وبأن باب �املسيحيني بأنه قد ختم على الوحي واإلهلام بعد نبينا األكرم 

مكاملة اهللا وخماطبته مسدود اآلن متاما. ألن اهللا تعاىل جعلنا يف سورة الفاحتة 
خري األمم. فال شك أننا  ورثة نِعم مجيع األنبياء املتفرقة وقد عد هذه األمة

حظينا أكثر من غرينا باإلميان حبسن اهللا وإحسانه الذي هو منبع احلب. واألكثر 
. �وشقاوة من بني املسلمني هم الذين ينكرون كمال حسنه وإحسانه  سفاهة

، ١اخلاصة فمن ناحية يصمون وحدانية اهللا تعاىل بإشراكهم خلقه يف صفاته
                                                                                                                     

. فهو ال يستطيع أن اآلن حياءاملمكن أن يكون قد مات سابقا إذ ال توجد فيه عالمات األ
يرد على الذين ينادونه قائلني: يا إهلي يا إهلي، وال يقدر على أن يري معجزة. فاعلموا 
يقينا أن ذلك اإلله قد مات وقربه يف سرينغر، حارة خانيار. أما اآلريون فال خالق 

     ألرواحهم أصال، بل هي موجودة منذ األزل ومن تلقائها، فهي أزلية!! منه.

إن املسلمني، وال سيما أهل احلديث منهم يتشدقون كثريا بادعاء التوحيد، ولكن من  ١
املؤسف أنه ينطبق عليهم أيضا القول: "يصفُّونَ املاَء ويبتلعونَ الْجملَ"، فهل يسعنا أن 

واحدا ال شريك له مثل اهللا تعاىل، إذ هو الذي  �نسميهم موحدين إذ يعدون عيسى 
صعد إىل السماء باجلسد املادي، وهو الذي سينـزل منها إىل األرض باجلسد املادي يف 
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وحيولون نور مجالِ وحدانيته إىل ظالم بإشراك غريه معه، ومن ناحية أخرى 
ليس بسراج  �األبدية وكأنه  �حيسبون أنفسهم حمرومني من بركات النيب 

حي بل هو سراج منطفئ ال ميكن أن يشعل به سراج آخر. ويقرون أيضا أن 
ا وقد صار مئات األنبياء سباعه. وقد النيب موسى كان سراجا حيا نتيجة اتجر

بإنعام النبوة نتيجة اتباعه إىل ثالثني عاما والعمل بأحكام  �أُكرم املسيح 
 �التوراة، ومحل نِري شريعة موسى على عنقه. أما اتباع سيدنا وموالنا حممد 

حمروما من  �فال يعطي أحدا إنعاما روحانيا ملحوظا، بل من جانب كان 
ما كَانَ �م تذكار مادي له حبسب منطوق اآلية: األوالد الذكور الذين ه

كُمالرِج نم دا أَحأَب دمحومن جانب آخر مل حيظ بأوالد روحانيني أيضا  �١م
ولَكن رسولَ اِهللا وخاتم �لريثوا كماالته الروحانية، وكان قول اهللا تعاىل: 

نيبِيبال معىن. املعلوم أن "لكن" تفيد االستدراك يف العربية، مبعىن أن األمر  �الن
الذي مل يتحقق بأسلوب، فيخبر بتحققه بأسلوب آخر. فمن هذا املنطلق يكون 

أوالد ذكور من الناحية املادية، ولكن سيكون  �معىن اآلية بأنه مل يكن للنيب 

                                                                                                                     

حالفني  �يوم من األيام. وهو الذي خلق الطيور. لقد طلب الكفار من نبينا األكرم 
قُلْ �، فرد عليهم: وراف بالتكرار بأنك لو صعدت إىل السماء باجلسد املادي آلمنا بك

) أي قل هلم: سبحان ريب أن ٩٤(اإلسراء:  �سبحانَ ربي هلْ كُنت إِلَّا بشرا رسوال
خيلف وعده، فال أستطيع أن أصعد إىل السماء باجلسد املادي ألن ذلك ينايف وعده. 

) ٢٦(اَألعراف:  �موتونَقَالَ فيها تحيونَ وفيها ت�والسبب يف ذلك أنه تعاىل يقول: 
مل يتذكر  �) فهل نفهم أنه ٢٥(اَألعراف:  �ولَكُم في الْأَرضِ مستقَر�ويقول أيضا: 

إىل السماء؟ أو نفهم أن عيسى مل يكن بشرا؟ لو صعد  �وعده هذا عند رفعه عيسى 
عيسى إىل السماء جبسده املادي الستلزم ذلك حبسب بيان القرآن الكرمي بأنه ما كان 
بشرا. ومن ناحية ثانية ينسب مدعو اإلسالم هؤالء إىل الدجال صفات تستلزم ألوهيته. 

 ههذا تصورهم عن التوحيد وهذا ادعاؤهم، وا أسفاه!! من
 ٤١األحزاب:   ١
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خاتم النبيني. أي لن ينال أحد  �له أوالد روحانيون بكثرة هائلة، وقد جعل 
  أي كمال من كماالت النبوة يف املستقبل إال خباتم اتباعه. 

هذا هو معىن اآلية الذي قلبوه رأسا على عقب وأنكروا إنعام النبوة يف 
ومنقصته بكل ما يف الكلمة  �املستقبل، مع أن هذا اإلنكار يستلزم إهانة النيب 

و أن ميتع شخصا آخر أيضا بكماالت نبوته من معان. ألن كمال النيب ه
بصورة ظلية، ويربيه تربية كاملة يف األمور الروحانية. األنبياء يأتون هلذه التربية 
وحدها ويرضعون الباحثني عن احلق حليب معرفة اهللا حاملني إياهم يف حضنهم 

ذ باهللا. ذلك احلليب فال تثبت نبوته أصال، والعيا �كاألم. فإن مل ميلك النيب 
يف القرآن الكرمي سراجا منريا ينري اآلخرين بنوره ويلقي  �ولكن اهللا تعاىل مساه 

فيضا روحانيا،  �بتأثري ضيائه على اآلخرين وجيعلهم مثله. وإن مل ميلك النيب 
أيضا  �والعياذ باهللا، تصبح بعثته يف الدنيا عبثا. ومن جانب آخر يصبح اهللا 

خادعا إذ علّم دعاء أن اطلُبوا كماالت مجيع األنبياء، ولكنه ما كان يقصد يف 
  قرارة قلبه قط أن يعطيهم إياها، بل كان ينوي أن يتركوا عميانا إىل األبد. 

ولكن انتبهوا أيها املسلمون! هذه الفكرة ليست إال جهال وغباوة مطبقة. إذا 
نحو فأي قوم تستطيعون أن تدعوه إليه؟ هل كان اإلسالم دينا ميتا على هذا ال

تذهبون جبثة هذا الدين إىل اليابان أو تقدموا إىل أوروبا؟ وأي سفيه سيعشق 
احملروم من كل بركة وروحانية مقابل األديان السابقة؟ ففي و امليت هذا الدين

األديان السابقة تلقّت النساء أيضا إهلاما مثل أم موسى ومرمي. ولكنكم ال 
  تساوون هؤالء النساء أيضا وأنتم رجال!! 

افيقوا يا قليلي العقل، ويا أيها العمهون، واعلموا أن سيدنا وموالنا، عليه 
آالف السالمات، سبق األنبياء أمجعني من حيث إفاضته، ألن إفاضة األنبياء 
السابقني انقطعت عند بلوغها نقطة معينة، وتلك األقوام واألديان ميتة اآلن ال 

الروحاين فمستمر إىل يوم القيامة. لذا ليس  �حياة فيها. أما فيض نبينا 
املذكور. بل  �ضروريا ألمته أن يأتيها مسيح من اخلارج مع وجود فيضه 
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أن جتعل اإلنسان األدىن مسيحا  �احلق أن من شأن التربية يف كنفه وحتت ظله 
  كما جعلتين أنا العبد الضعيف. 
الم وأقول بأن فلسفة طريق النجاة اليت قدمها واآلن أعود إىل صلب الك

القرآن الكرمي هي أن فطرة اإلنسان قد أُودعت منذ القدم من ناحية سـما 
يرغِّبه يف الذنوب، ومن ناحية ثانية وضع يف فطرته منذ القدم ترياقه أيضا وهو 

نسان. حب اهللا تعاىل. فهاتان القوتان جتريان جنبا إىل جنب منذ أن خلق اإل
القوة السامة تعد لإلنسان أسباب العذاب، وقوة الترياق اليت هي قوة حب اهللا 
حترق الذنوب كما حترق النار اخلشب والكأل. ليس صحيحا قط أن قوة الذنب 
اليت تعد دواعي العذاب قد وضعت يف فطرة اإلنسان منذ القدم وأما أسباب 

وجيزة فقط، أي منذ أن علّق املسيح  النجاة من الذنوب فقد نشأت قبل فترة
على الصليب. لن يقبل هذا االعتقاد إال الذي ليس فيه شيء من العقل السليم. 
بل احلق أن هذين األمرين قد وضعا يف فطرة اإلنسان منذ يوم خلقه. وليس أن 

الدواء  يتذكراهللا وضع الدوافع إىل الذنب يف فطرة اإلنسان منذ البداية ومل 
   األيام األوىل بل خطر بباله بعد أربعة آالف عام. للنجاة يف

واآلن أي املقال هنا وأنصحكم لوجه اهللا بأنكم إن كنتم تبغون الربكات 
احلية فال تتوجهوا إىل املسيح الذي مات منذ أمد بعيد ومل يبق من بركاته احلية 

حب  وال مثقال ذرة، وسبق قومه مجيع األقوام يف سكر اخلمر بدال من نشوة
اهللا. وبدال من أن يقتنوا ثروة مساوية عشقوا أمواال دنيوية ولو بواسطة القمار. 
بل عليكم أن تنضموا إىل مجاعة املسيح احملمدي الذي هو "إمامكم منكم"، 

  ويقدم بركات متجددة، واخليار يف يديكم.
  الراقم:

  مريزا غالم أمحد القادياين، املسيح املوعود
*******************************  
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  (من املؤلف)
"يا ذا اجلالل، إن روحي وقليب وكل ذرة من كياين لك الفداء، افتح على ١

  معرفتك مجيع أبوابقليب برمحتك 
الفيلسوف الذي يبحث عنك بالعقل غيب، ألن سبيلك املكنون بعيد عن 

  مإدراك عقوهل
مل يطّلع أحد منهم على عتبات بيتك، وكل من اطّلع عليها كان نتيجة 

  إحسانك الالمتناهي
إنك تعطي عشاق وجهك كال العالَـمني، ولكن ال أمهية هلما يف أعني 

  عبادك
  انظر برمحة وحتنن حىت تنتهي احلرب واجلدال، فاخللق حباجة إىل برهانك

مل، ولكي يصبح منكر امللة من الذين أَظهِر آية حىت يسطع نورك يف العا
  حيمدونك

لو انقلبت األرض رأسا على عقب ملا حزنت قط، ولكين سأحزن إذا فُقد 
سبيلك املنري  

النقاش واجلدال يف الدين قد يسببان الدوخة، فاحسم يف القصة بآياتك 
  اهرةبال

  هز طبائع األغيار بالزالزل حىت يأتوا إىل عتباتك خاشعني 
 ينبوع الرمحة يف لباس الزلزال، حتام حيترق كمدا عبدك الباكي؟ أجرِ

                                                 
 . (املترجم)ترمجة قصيدة فارسية ١


