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من كال� �إلما� �لمهد�

,�& �لزماZ يتكلم بلساZ �حلا� 
نه «تا¾ vz مصلح، "قد بلغ vz غاية �الختال�. "يوجد ¡ �لعا¥ تقلٌُّب 
ليم، "تغّير عظيم، ال يوجد 
مثله فيما سبق من �ألcمنة، "Zz �ِ%مم كلها متايلت على �لدنيا �لدنّية، "بقي �لقرZÉ كاملهجو�، "ُ
خذ~ �لفلسفة كالِقبلة. "نر¯ �لكسل 
�َخل �لقلو²َ، "نر¯ �لبدعاِ~ �خلت �ألعماَ�، "ُيَسبُّ نبيُّنا "ُيشَتم �سولنا "«سبونه شر �لرجا�، "ُيكذ²َّ كتا² �هللا بأشنع �ألقو�� 


كر° �ملقا�. فأين غ�J �هللا للقرZÉ "للرسو� "قد ُ"ِطَئ �إلسال^ كذّ�� حتت �جلبا�؟"

ينتظر"Z عيسى "قد ثا�~ بسببه فٌنت "هو ¡ �لسما�؟ فما با� يو^ ��z نـز� ¡ �لغ���؟ "كانت �ليهو� قبل �لك ينتظر"Z، كمثل 
ْكِر  قومنا، zلياÅَ، فما كاZ مآ� 
مرهم zال ياÅ. فِمن عقل �ملر� 
Z يعت� بالغÖ" Jتنب سبل �لضJ، "قد قا� �هللا تعاv: ﴿َفاْسَألو� َ
ْهَل �لذِّ
Zْzِ ُكْنُتْم ال َتْعَلُموZ﴾*. فليسألو� �لنصا�¯ هل نـز� zلياÅ قبل عيسى من �لسما� كما كانو� يزعموZ؟ "ليسألو� �ليهو� هل "جدمت ما 

مر° على  íيب Zحد من �لسما� "ما جا�. فمن كا
فقدمت 
يها �ملنتظر"Z؟ فثبت من هذ� 
Z هذ° �لعقائد ليست zال �ألهو��، "ال Öي� 
�لعا�� �ملستمر� "�لسنة �جلا�ية، هو 
حق باألمن من �جل يأخذ طريقا غJ سبيل متو��� من �لسابقني، "ال يوجد نظJ° ¡ �ألّ"لني، 

"ليس مثله zال كمثل �لذين يطلبوZ �لكيميا�، فينهب ما بأيديهم cمرُ� �لُشّطا� "�ملحتالني، فيبكوZ عند �لك "ال ينفعهم �لبكا�. 
"Zz �ألخبا� �لغيبية ال ¸لو 
كثرها من �الستعا��~، "�إلصر�� على ظو�هرها مع Ýالفة �لعقل "Ýالفة سنة �هللا ¡ 
نبيائه من قبيل �لضاللة 
"�جلهال~. "Zz �لكر�ما~ حق ال ننكرها ¡ "قت من �أل"قا~، "لكن ننكر 
مر� خالَف ُكتب �هللا "خالف ما ثبت من تلك �لشها��~، 

"خالَف سنن �هللا ¡ �سله "ناÿ كل �ملنافا�، "هذ� هو �حلق كما ال ¸فى على 
هل �حلصا�.
 Z°. فلو كا�من نو ��°، فقالو� كافر كذ�² ملحد "¥ يعترفو� بذّ�من �لسما� قبل ظهو Åُلياz ال مبا ¥ ينـز�z نكر �ليهو� عيسى
"ما 
من عا�� �هللا zنز�� �لذين خلو� من �لسما"�~، ألنز� zلياÅ قبل عيسى "لنّجى �سوله من 
لسن �ليهو� "من سّبهم vz هذ° �أل"قا~.

"�حلق Zz لكل 
مة �بتال� عند ظهو� zمامهم، ليعلم �هللا كر�مهم من لئامهم. كذلك ملا جا� عيسى �بُتلي �ليهو� بعد^ نز"� zلياÅ من 
�لسما�، "ملا جا� سيدنا �ملصطفى قالو� ليس هو من بz íسر�ئيل فابُتلو� ֲדذ� �البتال�. z Ç< ملا ُبعثُت ¡ هذ� �لزماZ من �£ �ألعلى Òَت 
علما� �إلسال^ عذً�� كما َنَحَت �ليهو� إلنكا� عيسى. فالقلو² تشاֲדت، "�لوقائع �حتد~، فما نفعْتهم Éية، "ما َ
ْ�َ�ْتهم ���ية. ""�هللا 
لو متثلت �آليا~ �لناcلة لتصديقي "تأييد� على صو� �لرجا�، لكانت 
cيَد من 
فو�¾ �مللو� "�ألقيا�. "ال يأÑ علينا صبا� "ال مسا� 

zال "يأÑ به 
نو�� �آليا~، Ç مع �لك ما َ
�يُت Éية ¡ cعم هذ° �لعجما"�~!          (مو�هب �لرvن)
 * (�لنحل:٤٤)
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