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ص: �ملسيح �ملوعو.  �مللخَّ
�دَّ§  نه  علن   �
�ملسيح،  نه  �عال0  فو< 
فو<�  ح  ''ضَّ  ،١٨٩٠ عا5   �  {
حضرته   0  {  .ãّن �ملحدَّ§   0
'ليس  عا5 ١٨٩٠   � �لنبو	  علن 
 yعا5 ١٩٠١.. لذ� ال يصح �لقو �
 Êكتا  � �لنبو	  علن  حضرته   0
بل  عا5 ١٩٠١،   � �خلطأ"  "���لة 
�0 حضرته � كتاÊ "���لة �خلطأ" 
قد 'ّضح فقط ما كا0 قد علن عنه 

سابقا. 
�ألمة،  �لذ} من   ãلن� �ملحدَّ§ هو 
'هو �لنã �لتابع، 'هو �لنã �لظّلي، 
 ãلن� 'هو  �ل~'�}،   ãلن� 'هو 

�صطالحية  فالقضية  �ملجا�}، 
�ملوعو.  �ملسيح   0  { كثر..  ال 
�صطالحا�  �ستعمل  قد   �
هو  �ملضمو0  'لكن  لنبوته،  عديد	 
�ملسيح  نه  علن  منذ  يتغ$   ¿ هو 
�؛  'فاته  'ح�   ١٨٩٠ عا5 
علن  �ملسيح  نه  �عال0  بد�ية  ففي 
�ملحدَّ§   0 علن ' �دَّ§،  نه 
vلك  من  سنو��  بعد  'لكن   ،ãّن
مثل   ،Àخر �صطالحا�  �ستعمل 
�ألمة،  من   ãلن�  ' �لظلي   ãلن�
0ّ �خلال�  'غ$ها. 'بّين حضرته 
 0 لكّل   0' �صطالحي،  لفظي 
لذ�  �ملضمو0.  '�ملهم هو  يصطلح، 
0 حضرته قد تطو<  yال يصح �لقو

نه   �� �ملسيح  نه  من  .عو�¼   �
 À'.عو 	بل هي مرحلة '�حد ..ãّن
'�حد	 '� نفس �لعا5.. '�0 كا0 
'لعل  �الصطال�،   � تطو<  هنا| 
سببها <سو� مفهو5 مقيَّد للنبو	 � 

 .Æها0 �لناv
�فيما يلي *�لة Vلك: 

�ملسيح  كتب   ١٨٩٠ عا5   �
�ملوعو. � � توضيح مر�5:

 0نه Äب  :Ð0 ُطر� هنا �عتر��
يضا  �لناصر}  �ملسيح  مثيل  يكو0 
 Êنبيا؛ أل0 �ملسيح كا0 نبيا؛ فاجلو�
 0 هو   Ðالعتر�� هذ�  على   y'أل�
نبو	  يشتِر²   ¿  � 'موالنا  سيدنا 
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�نه  صر�حة   yقا بل   ،ôآل� �ملسيح 
بشريعة  'ملتزما  مسلما  سيكو0 
�ملسلمني،  بقية  مثل  �لكرمي   0Òلقر�
vلك  من  كثر  شيئا  يفعل  'لن 
�ما5َ  'كونه  �سالمه  إلظها< 
عن  يتحد§  (حضرته  �ملسلمني.  

�لنبو	 �ملستقلة هنا ' �لتشريعية)
 0'.  âفإن vلك،   �� 'باإلضافة 
 ،� شٍك قد جئت من �هللا تعا.
ثا � هذ¼ �ألمة، '�ملحدَّ§ يضا  �دَّ
يكو0 نبيا من �جٍه. 'مع 0 نبوته 
من   Áجز فيه  لكن  تامة،  ليست 
�لنبو	 ألنه Ïظى بشر� مكاملة �هللا 
غيبية،  مو<  عليه  'ُتكشف   .�تعا
�لشيطا0  تدّخل  'ُينـزَّ¼ 'حُيه من 
 .Áألنبيا�' �لرسل  بقية  'حي  مثل 
 ôُيكشف عليه لبُّ �لشريعة، 'يأ'
'يكو0  متاما.   Áألنبيا� مثل  مأمو<� 
0 ُيعِلن عن  Áجبا عليه مثل �ألنبيا�'
نوعا  نفسه، '�0 منكر¼ يستوجب 
 0من �لعقاÊ؛ 'ال معê للنبو	 �ال 

تتحقق فيها �ألمو< �ملذكو<	 Òنًفا.
�لنبو	   Êبا  0 عذٌ<  ُقد5ِّ  'لو 
 y0 �لوحي �لذ} ينـزمسد'.، '
 � لقلت:  �نقطع؛  قد   Áألنبيا� على 
 pلوجو� �لنبو� من كل  با0  ُيغَلق 
كل  من  يضا  �لوحي  ينقطع   ¿'
'�لنبو	  �لوحي   Êبا  0� بل  نوØ؛ 

�جلزئية مفتو� لألبد على هذ¼ �ألمة 
�ملرحومة. 'لكن Äب �النتبا¼ جيد� 
 �� مفتو�  باֲדا  �ل  �لنبو	   0  ��
كما  بل  تامة،  نبو	  ليست  �ألبد 
جزئية  نبو	  ��ا  قليل:  قبل  قلت 
ثية“  ”�ملحدَّ Òخر  بتعب$  'تسمى 
�ل ُتناy باالقتد�Á باإلنسا0 �لكامل 
�لذ} Äمع � نفسه Nيع كماال� 
'موالنا  سيدنا   { �لتامة؛  �لنبو	 

�مد �ملصطفى �. 
�دَّ§   ãلن�  0 �هللا  <شد|  فاعلم 
ثية  �ملحدَّ باعتبا<  نãٌّ؛  '�ملحدَّ§ 
 yقا 'قد  �لنبو	.    Øنو� من  نوعا 
�لنبو	  من  يبق   ¿  :� �هللا   yسو>
من  يبق   ¿  { �ملبشر��،  �ال 
'�حد؛ 'هي   Øنو �ال  �لنبو	   Øنو�

�ملبشر�� من قسا5 �لرòيا �لصا.قة 
'�لوحي  �لصحيحة  '�ملكاشفا� 
 ،Áأل'ليا� ûعلى خو� yلذ} ينـز�
'�لنوُ< �لذ} يتجلى على قلوÊ قو5 
�لبص$،  �لناقد  يها  فانظر  موَجع. 
�لنبو	   Êبا سد  هذ�  من  َُيفَهم 
 yّيد �حلديث  بل  على 'جه كّلي؟ 
على 0 �لنبو	 �لتامة �حلاملة لوحي 
�لشريعة قد �نقطعت، 'لكن �لنبو� 
�ملبشر�2 فهي  �لv ليس فيها �ال 
باقية �r يو- �لقيامة، ال �نقطا� �ا 
*بد�. 'قد علمَت 'قرَ� � كتب 
�حلديث 0 �لرòيا �لصاحلة جزÁٌ من 
 { �لنبو	،  من   �Áجز <بعني ' ستة 
للرòيا  كا0  فلما  �لتامة.  �لنبو	  من 
فكيف  �ملرتبة،  هذ¼  من  نصيبا 

؛  ٌّmث ن ث واحملدَّ فاعلـم أرشـدك اهللا أن النm 5ـدَّ
ثيـة نوعا من أنـواع النبـوة.  وقد قال  باعتبـار احملدَّ
 c يبق من النبوة إال املبشـرات، أي c :� رسـول اهللا
يبـق من أنواع النبـوة إال نوع واحد؛ وهي املبشـرات 
من أقسـام الرؤيا الصادقة واملكاشـفات الصحيحة 
والوحـي الذي ينــزل على خواص األوليـاء، والنوُر 
الـذي يتجلى على قلوب قـوم موَجع.  (�ملسـيح �ملوعو.)
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 �� ��لكال5 �لذ} يوحى من �هللا تعا
ثني. فاعلم، يد| �هللا،  قلوÊ �ملحدَّ
بو�Ê �لنبو	  00 حاصل كالمنا 
�جلزئية مفتوحة بد�. 'ليس � هذ� 
�لنوØ �ال �ملبشر�� ' �ملنذ<�� من 
�لقرÒنية  �للطائف   ' �ملغّيبة  �ألمو< 
'�لعلو5 �للدنِّية. 'ما �لنبو	 �ل هي 
تامة كاملة جامعة جلميع كماال� 
من  بانقطاعها  Òمنا  فقد  �لوحي؛ 
ٌد ََبا  يو5 نز'y فيه: ﴿َما َكا0َ ُمَحمَّ
َحٍد ِمْن ِ<َجاِلُكْم َ'َلِكْن َ<ُسوyَ �هللا َ

َ'َخاَتَم �لنَِّبيِّنيَ﴾.“ (توضيح مر�5)
ّنه  حضرته  يوّضح  �لنص  هذ�   �
 yيقو'  .ãن �ملحد§   0ّ' �دَّ§، 
'هو  �لتشريعية.  �لنبو	   Øبانقطا
�لقو�v yته ظّل حضرته يقوله ح� 

Òخر حياته من غ$ تغي$.
 

�ملسيح  كتب   ١٨٩١ عا5   �
�ملوعو. عليه �لصال	 '�لسال5: 

”صحيح يضا 0 �ملسيح �آلô قد 
vُكر كنã، 'لكنه �� جانب vلك 
vُكر كفر. من فر�. �ألمة يضا. بل 
خِبر فر�. �ألمة نه سيكو0 منكم، ُ
ُيكشف   ¿' منكم.  '�مامكم 
بالقوy فقط نه فر. من �ألمة، بل 
 yنه سيّتبع ما قاُثبت بالفعل يضا 
�هللا 'ما قاy �لرسوy مثل بقية فر�. 

�لدينية  �ملعضال�  Ïُلَّ  'لن  �ألمة، 
'سيصلي  باجتها.¼،  بل  بنبوته، 
�لقر�ئن  '<�Á غ$¼. فيتبني من هذ¼ 
بصفة  متصفا  يكو0  لن  نه  كلها 
�لنبو	 �لتامة بصو<	 حقيقية، غ$ نه 
تسمَّى  كاملة،  غ$  بنبو	  سيتحلى 
شأ0  'فيها  ثية،  �ملحدَّ Òخر؛  بتعب$ 
فإ0   ،0v� �لتامة.  �لنبو	  من شؤ'0 
�ألمة  فر�.  من  فرً.�  تسميته   �
نه سيتحلى  �'نبيا يضا، �شا<	 �
فر.�  سيكو0   {ْ �لصفتني،  بِكلتا 
يضا،  نبيا  'سيكو0  �ألمة  من 
�لصفتني  ِكلتا  'جو.  Äب  كما 
�لنبو	  صاحب  ما  �ملحدَّ§.   �
فقط  '�حد	  بصفة  فيتحلى  �لتامة 
 0�  yلقو� فزبد	  �لنبو	.  صفة  هي 
بصبغتني  متصبِّغة  تكو0  ثية  �ملحدَّ
 � �تعا �هللا  فقد ñا�  لذ�  �ثنتني، 
"�ل~�هني �أل�دية" فر.� من �ألمة، 

'نبيا يضا.. (���لة �أل'ها5)
'هذ� '�ضح جد� � �عال0 حضرته 
�لنبو	، 'هذ¼ �لعبا<�� ال Ôتلف شيئا 
عما كتبه حضرته � حقيقة �لوحي 
نبيا  لست   ��"  :١٩٠٧ عا5   �
 ãمن ناحية 'تابع للن ãفقط، بل ن
 ."Àخر ناحية  من  مته ُ 'ِمن   �
�ألمة،  'من   ãن هو:  هو  فاجلوهر 

�دَّ§، نã ظلي، نã بر'�}.

�لعا5  نفس   �'  Êلكتا� نفس   �'
'هو ١٨٩١ كتب حضرته:

 فقد '<. � صحيح مسلم 0 �ملسيح 
�ملر�. من  فإ�v كا0   .ãّن سيأô 'هو 
من  هو شخص  مرمي  �بن   ' �ملسيح 
ثية؛  �ملحدَّ مبرتبة  'Ïظى  مثيال،  �ألمة 
�ملحدَّ§  أل0  خلل،   {ّ Ïد§  فال 
يستمد  'لكنه  'جه،  من   ãن يضا 
�لنو< من سر�¯ �لنبو	 �ملحمدية، �ال 

ى بتعب�  غ� أنه سـيتحلى بنبوة غـ� كاملة، تسـمَّ
ثية، وفيها شـأن من شـؤون النبوة التامة.  آخر؛ احملدَّ
إذن، فإن R تسـميته فرًدا من أفراد األمة ونبيا أيضا، 
إشـارة إd أنه سـيتحلى بِكلتا الصفتني، أْي سيكون 
فردا مـن األمة وسـيكون نبيا أيضـا،  (�ملسـيح �ملوعو.)
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 Gته، بل ينا�V د�يكوA  نبيا مستقال 
�لعلم ب�كة نبيه. (���لة �أل'ها5)

فهنا علن نبوته، كما 'ّضح معناها 
بدقة، '�لذ} ¿ يغّير¼ قط. 

�ملسيح  كتب   ١٨٩٢ عا5   �
�ملوعو. عليه �لصال	 '�لسال5: 

 �”تش$ لفا� �لنã � �ملبا<كة �
حيث  من  نبيا  يكو0  �ملحدَّ§   0
�لنبو	   Êبا �نسد�.  'لوال  �لقو	. 
لكا0 � كل �دَّ§ قو	 '�ستعد�.� 
ليكو0 نبيا. فمن منطلق هذ¼ �لقو	 
�ملحدَّ§  �ل  Äو�  '�الستعد�. 
 :yو� �لقوÄ نه êمبع ،ãنه نعلى 
كماال�   	Òمر) ن�“.  ”�ملحدَّ� 

�إلسال5)
'مبا ّنه �دَّ§، '�ملحدَّ§ نãّ، فهو 
جعل  ما  'هذ�  تا5.  بوضو�   ãّن
يّدعي  بأنه  حضرته  يتهمو0   Æلنا�
نه  عندهم  تتضمن  '�ل  �لنبو	، 
<ّكز  فقد  لذ�  جديد،  بدين   ôيأ
 'بعدها على نفي �لنبو	 �لتشريعية 

�ملستقلة. 
�لنبو	   Øنقطا�  ûنصو فإ0  لذ� 
فيما بعد جا�Á <.ًّ� على من �ִדم 
 Áبنا �ملطلقة  �لنبو	   Áبا.عا حضرته 
على �لنصوû �لسابقة، فقاy �ملسيح 
عا5  '�لسال5  �لصال	  عليه  �ملوعو. 

 :١٨٩٣
فاعلمو� 0 �هللا قد <سلâ إلصال� 
كتابه  علم  عطا� ' �لزما0،  هذ� 
ألحكم  ïدً.�   âجعل'  ،0Òلقر�
·تلفني...  فيه  كنتم  فيما  بينكم 
''�هللا �� ال ّ.عي �لنبو	 'ال جا'� 
فضالة  من  �ال  غتر�  'ال  �مللة، 
خامت �لنبيني. 'òمن باهللا 'مالئكته 
ستقبل ' صلي ' '<سله،  'كتبه 
Ôافو0  ال  تكّفر'نâ؟  فِلم  �لقبلة، 

�هللا <Ê �لعاملني؟ (سر �خلالفة)
تتجا'�  �ل  هي  هنا  �ملنفية  �لنبو	 
 ' �لتشريعية،  �لنبو	   { �مللة.. 

�ملستقلة عموما.
 

بالفعل  ��لنبو�  بالقو�  �لنبو� 
��ملحدثية: 

�ملسيح  كتب   ١٨٩٤ عا5   �
�ملوعو. �: 

'ال شك 0 �لتحديث موهبة ïر.	 
ال ُتناy بكسٍب �لبّتة.. كما هو شأ0 
كما  �ملحدَّثني  �هللا  'ُيكلِّم  �لنبو	، 
ُيكلِّم �لنبيني، 'يرسل �ملحدَّثني كما 
�ملحدَّ§   Êيشر' �ملرسل،  يرسل 
من عني يشرÊ فيها �لنã، فال شك 
هو  'هذ�   ،Êلبا� سد  لوال   ãن نه 
�لسر � 0 <سوy �هللا � �ñ �vى 
ثا فقّفى على ثر¼ قوله:  �لفا<'J �دَّ

لو كا0 بعد} نã لكا0 عمر، 'ما 
0 �ملحد§  �كا0 هذ� �ال �شا<	 �
نفسه،   � �لنبو	  كماالِ�  Äمع 
'ال فرJ �ال فرJ �لظاهر '�لباطن، 
شجر	  فالنبو	  '�لفعل.  '�لقو	 
 �موجو.	 � �خلا<¯ مثمر	 بالغة �
فيه  بذ<  كمثل  '�لتحديث  حدها، 
 � يوجد  ما  كلُّ  �لقو	   � يوجد 
'هذ�  �خلا<¯.   �' بالفعل  �لشجر 
مثاy '�ضح للذين يطلبو0 معا<� 
�هللا   yسو> شا<  هذ�   ��' �لدين، 
 Áم كأنبيا Áحديث: علما � �
 Áلعلما� من  '�ملر�.  �سر�ئيل،   âب
من  �لعلم  ُيؤَتو0  �لذين  ثو0  �ملحدَّ

لد0 <ֲדم 'يكونو0 من �ملكلَّمني.
'قد �ستصعب �لفرJ بني �لتحديث 
فاحلق   ،Æلنا� بعض  على  '�لنبو	 
كما  '�لفعل  �لقو	   Jفر بينهما   0
بينُت Òنفا � مثاy �لشجر	 'بذ<ها، 
 Øُ.�' ،ْف �ال �َهللاÔ ال' âفُخْذها م
�هللا 0 تكو0 من �لعا<فني. هذ� ما 
من  �ستنباًطا  كتبنا  بعض   � قلنا 
�لكرمي،   0Òلقر�' �لنبوية  �ألحا.يث 
'ما قاy بعض �لسلف فهو ك~ من 
�بن س$ين   yقو �� Àال تر هذ�، 
عنه  'سئل  عند¼  �ملهد}  vُكر  نه 
 :yفقا بكر   î من  فضل  هو  هل 
بعض  من  فضُل  هو  بكر؟  بو  ما 
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�لنبيني!
هذ� ما كتب صاحب "فتح �لبيا0" 
"�ُحلَجج"،  كتابه   � حسن  صّديق 
نتركها  'لكنا   Àخر  yقو� 'مثله 
(�امة   .Êإلطنا� من  خوفا 

(Àلبشر�
�0v، ال فرJ بني �ملحدثية '�لنبو	 �ال 
باالسم، 'ال فرJ � �حلقيقة.. '�ال 
فبينهما تشابه من كل �لوجو¼ �ل 
vكرها حضرته. فاملحدثية هي نبو	، 
'لكن ال ُيطلق هذ� �الصطال� على 
�طالقه أل0 �لنبو	 �ملطلقة �نقطعت، 
'بقي 0 ُيبعث نã 'يكو0 من �ألمة 
تابعا، 'هي �لنبو	 �لتابعة، فاملحدثية 

هي �لنبو	 �لتابعة. 

�ملسيح  كتب   ١٩٠٠ عا5   �
�ملوعو. �:

�ملسيح   0  yلقو� هذ�  من   .�>'
بعد  من   ôيأ �لذ}  �ملوعو. 
من   � �مد  هو   Áألنبيا� خامت 
 ¼òفقا>' �لتامة،  �ملضاها	  حيث 
كالصحابة، '�نه هو عيسى �ملوعو. 
�ذ¼ �ألّمة، 'عًد� من �هللا v} �لعّز	 
� سو<	 �لتحرمي '�لنو< '�لفاحتة.. 
قوy �حلق �لذ} فيه ميتر'0، ما كا0 
�ّال   Áألنبيا� خامت  بعد   ôيأ  0  ãلن
ّمته 'ُْعطى  ُجِعل '�<ثه من  �لذ} 

�لعاملو0.  'يعلمه  'هوّيته  �ñه  من 
فذلك مسيحكم �لذ} تنظر'0 �ليه 
عينكم  �لسما   ��' تعرفونه  'ال 
ترفعو0. تظّنو0 0 يرّ. �هللا عيسى 
�لدنيا بعد موته 'بعد   ��بن مرمي �
ملا  هيها�  هيها�  �لنبيني؟  خامت 
ُيمسك   0 �هللا  'عد  'قد  تظنو0! 
�ملو�  عليها  قضى  �ل  �لنفس 
'لكنكم  'عد¼  ُيخلف  ال  '�هللا 
ُيرسل  نه  تزعمو0  جتهلو0.  قو5 
 �� �ليه  'يوحي  �لدنيا   �� عيسى 
 Áألنبيا� خامت  'Äعله  سنة  <بعني 
�ِهللا   yََُّسو> ﴿َ'َلِكْن  قوله:  'ينسى 
 �'تعا سبحانه  �لنَِّبيِّنيَ﴾؟  َ'َخاَتَم 
عما تصفو0! �0 تّتبعو0 �ّال لفاظا 
<..متوها  'لو  حقيقتها  تعلمو0  ال 
� َحَكٍم من �هللا �لذ} ُ<ِسل ليكم �
لكا0 خ$� لكم �0 كنتم تعلمو0. 

(�خلطبة �إل�امية، ١٩٠٠)
�ألمر،  نفس  حضرته  يكر<  هنا 
'هو  ُيبعث،   0 ميكن   ãن فهنا| 
�لذ} ُجِعل '�<ثا للرسوy � 'من 
ّمته 'ُْعطى من �ñه 'هوّيته.. 'هي 
نفسها �ملحدثية، 'هي نفسها �لنبو	 

�لظلية �ل ستأô بعد عا5. 
�لو�ضحة   ûلنصو� من  عد.  فهذ¼ 

قبل عا5 ١٩٠١. 

كتب  فقد   ١٩٠١ عا-   f *ما 
�ملسيح �ملوعو� �: 

'<سال   ôنبو نكر�  "حيثما 
 Øشر حامل  لست   âن  êفبمع
 ãبن لست   âن كما  مستقل، 
مستقل. 'لكن حيث �� قد تلقيت 
بو�سطة   �تعا �هللا  من  �لغيب  علَم 
مستفيًضا   ،�  Àملقتد� <سو� 

الذي ُجِعل  إّال   ما كان لنm أن يأ¡ بعد خامت األنبياء 
وارثه من أّمته وأُْعطى من اسمه وهوّيته ويعلمه العاملون. 
 dوإ تعرفونه  وال  إليه  تنظرون  الذي  مسيحكم  فذلك 
السما أعينكم ترفعون. أتظّنون أن يرّد اهللا عيسى ابن 
مرمي إd الدنيا بعد موته وبعد خامت النبيني؟ (�ملسيح �ملوعو.)
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 âفإن �ñَه،  'نائال  �لباطنة،  بفيوضه 
 Øشر {<سوy 'نã، 'لكن بد'0 
نبيًّا  كو�  قط  نكر   ¿' جديد. 
 �تعا �هللا   0� بل  �ملنطلق،  هذ�  من 
هذ�  بنفس  '<سوًال  نبيًّا  نا.��  قد 
يضا  �آل0  نكر  ال  لذلك   .êملع�
�ملفهو5".  ֲדذ�  '<سوًال  نبيًّا  كو� 

(���لة خطأ) 
 :� بقوله  �ألمر  ُقضي   ،0v�
هذ�  من  نبيًّا  كو�  قط  نكر   ¿'"
0 حضرته ¿ ينكر  {�ملنطلق".. 

نبوته هذ¼ منذ عا5 ١٨٩٠. 
 Êكتا من  صفحة   y'  �  yقا'

���لة خطأ: 
�0 �لبعض من Nاعتنا - ممن ليس 
لديهم معرفة كافية بدعو�نا '.لتنا، 
بإمعا0،  قر�Áُ	 كتبنا  تتيسر �م   ¿'
معلوماِتهم  يستكملو�   ¿ كما 
كافية  ملد	  صحبتنا   � باملكو§ 
�عتر�ضا�  على  حياًنا  يُرّ.'0   -
كليًة،  للو�قع  ·الًفا   �ًّ.> �ملعا<ضني 
فيتندمو0 <غم �م من هل �حلق؛ 
حد   �� ُ'ّجه  يا5  بضعة  فقبل 
بايعَت  �لذ}  بأ0   Ðٌعتر�� �إلخو	 
على يد¼ يدعي بأنه نã '<سوy؟! 
فأجاÊ عليه هذ� �أل� بالنفي �لتا5، 
مع 0 هذ� �جلو�Ê ليس بصحيح". 

(���لة خطأ). 

 ãن نه  يعلن   ¿ حضرته  كا0  'لو 
من قبل ملا بد هذ¼ �لبد�ية �ل يلو5 
بل  �للو5،  هذ�  �أل�د}  هذ�  فيها 
علن من �آل0 فصاعد�  âلك' :yلقا

 .ãن âن
Òخر   �� ظّل   � �0 حضرته   É
يو5 يكتب vلك، 'يؤكد � �لوقت 
نفسه نه ليس نبيا على �طالقه، فقد 

كتب � عا5 ١٩٠٧: 
من   ãن بل  فقط،  نبيا  لست   ��
ناحية 'تابع للنã � 'ِمن ُمته من 
 ãلن� قوُ	  َتثُبت  لكي   Àخر ناحية 
 ." فيضه.   yُكما' �لقدسيُة   �

(حقيقة �لوحي)
0 حضرته ظّل يوضح قصد¼،  {
فكا0 يؤكد على نبوته �لتابعة، '� 
�لوقت نفسه يؤكد على نفي �لنبو	 
�ملستقلة �ملطلقة ' �لتشريعية، 'لكل 

 Æلنا�  Àلد �خللط  فيحد§  سياقه، 
بسبب .قة �ملسألة. 

فقد كتب يضا � عا5 ١٩٠٧: 
ينخدعو0   Æلنا� من  كثً$�   0�"
لدñ ÀاØ كلمة "نã" � .عو�}، 
ظانني 'كأنâ قد �.عيت تلك �لنبو	 
�خلالية  �أل�منة   � Áألنبيا� نا�ا  �ل 
 � خطأ  على  ��م  مباشر.  بشكل 
قط،  بذلك   Øِ.ّ  ¿ نا  �لظن.  هذ� 
 Ðلفيو�  yكما على  تدليال   - بل 
�لر'حانية للنã � - قد 'هبْت � 
حيث  �ملرتبَة،  هذ¼  �إل�ية  �حلكمُة 
ب~كة  �لنبو	  .<جة   ��  âصلت'
 0 ميكن  ال  لذلك   .� فيوضه 
نبيًّا من جهة،  نبيًّا فقط، بل  .عى ُ
 0�' مته. ُ 'ِمن   �  ãللن 'تابعا 
'ليست   ،�  ãلن� لنبو	  نبوô ظلٌّ 

وإن نبو¡ ظلٌّ لنبوة النm �، وليسـت بنبوة أصلية. 
 Rاحلديث الشـريف و R - يُت ولذلك فكما أنh ُسـمِّ
يُت تابعـا للنm � ومن  إ�امـا¡ - نبيًّا كذلك ُسـمِّ
أمتـه أيًضـا، إيذاًنا بأن كل ما يوجـد Rّ من كمال إمنا 
كان بسـبب اّتباعي للنm � وبواسطته".  (�ملسيح �ملوعو.)
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 âن فكما  'لذلك  صلية.  بنبو	 
يُت - � �حلديث �لشريف '�  ُسمِّ
يُت تابعا  ��اماô - نبيًّا كذلك ُسمِّ
للنã � 'من مته يًضا، �يذ�ًنا بأ0 
كل ما يوجد ّ� من كماy �منا كا0 
بسبب �ّتباعي للنã � 'بو�سطته". 

(حقيقة �لوحي)
ظّل  �ل  �لنبو	  ينفي  هنا  فحضرته 
�لنبو	،  هي  ما  ما ' سابقا.  ينفيها 
 Áالستفتا�  Êكتا  � معناها  فنجد 
�ملوعو.  �ملسيح  كتبه  �لذ}  'هو 

� سنة ١٩٠٧: 
 ãلن� yهذ� �لعبد �ال ما قا yال يقو'
 .Àُ�د� من  قدًما  ُيخر¯  'ال   ،�
بوحيه،  نبيًّا  ñا�  �هللا   0�  yُيقو'
يُت من قبل على لسا0  'كذلك ُسمِّ
<سولنا �ملصطفى. 'ليس ُمر�.¼ من 
'كثر	  �هللا  مكاملة  كثرُ	  �ال  �لنبو	 
ُيوَحى.  ما  'كثر	  �هللا  من   Áٍنبا
'يقوy: ما َنعâ من �لنبو	 ما ُيْعَنى 
� �لصحف �أل'�، بل هي .<جٌة 
خ$  نبينا   Øّتبا� ِمن  �ال  ُتعَطى  ال 
له هذ¼  َمْن َحُصَلت  �لَو<À. 'كل 
�لرجَل  vلك  �ُهللا  ُيكّلم  �لد<جة.. 
بكال5 كَثَر 'جلى، '�لشريعُة تبقى 
'ال  حكم  منها  ُينَقُص  ال  ìا�ا.. 

(Áالستفتا�) .Àتزيُد ُهًد
'قد بّين حضرته 0 �لقضية ليست 

كثر من �صطالحا�، فقاy � عا5 
 :١٩٠٧

'حيه   �  �تعا �هللا  �ستخد5  "لقد 
حقي   � '�لرسالة  �لنبو	  كلمَة 
من  �ملر�.  'لكن  �ملر��،  مئاِ� 
�ملكاملا�  تلك  هو  �لكلما�  هذ¼ 
كث$	  هي  �ل  �إل�ية  '�ملخاطبا� 
'مشتملة على نباÁ �لغيب، ال كثر 
من vلك 'ال قل. لكل ä 0تا< � 
 A* لكل  لقو�م:  مصطلًحا،  حديثه 
��ي حيث  فهذ� مصطَلح  يصطلح. 
طلق هو � كلمَة �لنبو	 على كثر	 
�ملكاملة '�ملخاطبة. } تلك �ملكاملا� 
�ل حتتو} على خبا< غيبية كث$	. 
'�للعنة على من يدعي �لنبو	 متخّلًيا 
عن فيض �لنã �. 'لكن نبوô هذ¼ 
نبو	  هي  بل  جديد	،  بنبو	  ليست 
�لنã � � �حلقيقة، 'ִדد� �� نفس 
�إلسال5   Jصد �ظها<  'هو  ��د� 

 {) معرفت  (جشمه  �لدنيا".  على 
 ¯ �لر'حانية  �خلز�ئن  �ملعرفة)،  عني 

(٣٤١ û ٢٣
هو  Vلك  على  �ألهم  �لدليل 
�"بعث"  
سل" *" فعل:  �ستخد�- 
كث�7 '� ·تلف �لكتب '�لسنو��، 
�هللا   Áنبيا ìق  ُتستخد5  �ل  'هي 
 5 تشريعيني  كانو�   Áسو�  ،�تعا
ُتستخد5  'ال  تابعني،   5 مستقلني 
يقني.. 'حيث  ' �لصدِّ Áق �أل'لياì
�0 �لع~	 باملضمو0 ال بالشكل فهذ� 
0 حضرته ظّل يعلن نبوته منذ  âيع

'قت مبّكر جد�. 
 :ûفيما يلي بعض �لنصو'

من  بيتني   �  yقا  ١٨٩١ عا5   �
�لشعر ما تعريبه: 

 �ِÒ ¿ بسكني لسانك؟ âَتْطَعُن �vملا
âسل>من تلقاÁ نفسي، بل �هللا 

بل   ،dاألو الصحف   R  ªَُيْع ما  النبوة  من   hَنع ما 
الَورى.  خ�  نبينا  اّتباع  ِمن  إال  ُتعَطى  ال  درجٌة  هي 
ذلك  اُهللا  ُيكّلم  الدرجة..  هذه  له  َحُصَلت  َمْن  وكل 
¬ا�ا..  تبقى  والشريعُة  وأجلى،  أكَثَر  بكالم  الرجَل 
�ملوعو.) (�ملسيح  ُهًدى.  تزيُد  وال  حكم  منها  ُينَقُص  ال 
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vلك،   �  � خيا<  'ال  مأمو<  نا 
فاvهب '�سأî> y عن مر}، فهو 

�لذ} <سلâ (���لة �أل'ها5)
حضرته:   yقا  :١٨٩٢ عا5   �
بركاته كاملًة،  علّي   �  yنز "لقد 
 Øّتبا�  � متحمسة  بفطر	   âسل>'
سبل   Æلنا� عّلم  لكي   �  ãلن�
من  خرجهم ُ' �حلقيقي   Øإلتبا�

�لظلمة“ (مرÒ	 كماال� �إلسال5)
� عا5 ١٨٩٣: قاy حضرته: "'قد 
عرفو�  فما  حكما  فيهم  �هللا   âبعث

'حسبو� من �مللحدين". (�لتبليغ)
حضرته:   yقا  :١٨٩٣ عا5   �
'Òتا�  �خللق،  لدعو	   î>  âسل>"
من Òيا� بينة، أل.عو خلقه �� .ينه، 
'يذكر'0   âيقبلون للذين  فطو� 
'بعد  �آليا�  يطلبو0   ' �ملو�، 
(٩٠ û ،لتبليغ�) ."يتها يؤمنو0ò>

 " حضرته:   yقا  :١٨٩٣ عا5   �
<سلî> â لدعو	 �خللق، 'Òتا� من 
.ينه،   �� خلقه  أل.عو  بينة،  Òيا� 
'يذكر'0   âيقبلون للذين  فطو� 
'بعد  �آليا�  يطلبو0   ' �ملو�، 
(٩٠ û ،لتبليغ�) ."يتها يؤمنو0ò>

 " حضرته:   yقا  :١٨٩٣ عا5   �
�لتنّصِر  غلبة  �ما0   � �هللا   âسل>
غ$ً	 من عند¼.... 'قد كا0 'عد¼ 
فتنة   y'تطا عند  �ملسيح   yَسا>�

(١٣ û ،لتبليغ�) ."لصليب�
حضرته:   yقا  :١٨٩٣ عا5   �
"فو�لذ} بعثâ إللز�مكم '�فحامكم، 
 âبي Ïكم   0 �هللا  سألُت  لقد 
�لكاvبني.  كيد  'يوهن  'بينكم، 
'.يناً<�  .<ً�ا  عليكم  'ما عرضت 
�ال �ختباً<�، فإ0 ناضلتمو� تفس$� 
 0'نظما، فهو لكم حتما. '�علمو� 
�هللا ُيخزيكم، 'ُيِر} �َخلْلَق جهلكم، 
'يريكم ما كنتم تكذبو0 'تستعلو0 

مستك~ين". (كر�ما� �لصا.قني)
حضرته:   yقا  :١٨٩٣ عا5   �
"فاعلمو� 0 �هللا قد <سلâ إلصال� 
كتابه  علم  عطا� ' �لزما0،  هذ� 
ألحكم  ïدً.�   âجعل'  ،0Òلقر�
فِلَم  ·تلفني.  فيه  كنتم  فيما  بينكم 
تصولو0  'ِلَم  َحَكَمُكم  تطيعو0  ال 
 û �خلالفة،  (سر  منكرين؟" 

(١٠٥
� عا5 ١٨٩٤: قاy حضرته: "قد 
0 قوy: عيسى عند  ãُلِقَي � قل
�ما0   �� �شا<ٌ	  .مشق،  �ملنا<	 
 yتد حر'فه  عد�.  فإ0  ظهو<¼، 
�هللا   âبعث �ل  ��جرية  �لسنة  على 

(Àامة �لبشر�) ."فيه
حضرته:   yقا  :١٨٩٦ عا5   �
"فاعلمو� 0 �هللا ليس كقّصاÊ يعِبط 
 y.بغ$ جرمية، بل هو حليم عا 	لشاَ�

'هو  �متا5 حّجة،  من غ$  يأخُذ  ال 
�لعلّية،  حضرته  من   âسل> �لذ} 
'�لعصبية".  �جلهل  'ُحُجَب  فإياكم 

(٣٦-٣٧ û ،د� Êمكتو)
حضرته:   yقا  :١٨٩٦ عا5   �'
�لقسيسني   À> ملا  نه  Òالئه  "'من 
عَلو�  �م   À>' �لفسا.،   � غالني 
� �لبال.، <سلâ عند طوفا0 فتنهم 
'تر�ُكِم ُ.ْجنهم، 'قاy: "�ِنََّك �ْلَيْو5َ 

�د) Êِمٌني" (مكتوَلَدْيَنا َمِكٌني َ
� عا5 ١٨٩٧: قاy حضرته: "فاهللا 
حقٌّ   ...  ... .ينُه  ُألحيَي   âسل>
فهل من <�شٍد يستسلُم (حجة �هللا، 

(١٢٧ û
"يا  قاy حضرته:  عا5 ١٩٠٠:   �
 � �علمو�  �هللا،  <�كم  �هللا،  عبا. 
عبد من عبا. �هللا �مللَهمني �ملأمو<ين. 
حيي ُ' �لشريعة  ُألقيم   î>  âبعث
�لدين، 'ُّمت �حلّجة على �ملنكرين". 

(جلة �لنو<)

يعلن   � حضرته   Aّ*  f شبها2 
�لنبو� �ال f عا- ١٩٠١

 :rلشبهة �أل��
 0  � �ملشكلة  ما  قائل:   yيقو قد 
يكو0 �ملسيح �ملوعو. � قد نفى 
ّ'�ا ' �لبد�ية   � نفسه  عن  �لنبو	 
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٣٢

التقوى

علنها حني خ~¼ �هللا  É ،باملحّدثية
بالتو�تر كما حصل � قوله  بذلك 

ìيا	 �ملسيح � �لسماÁ؟
 ،J>لفا� مع   Æقيا هذ�   :Êجلو��'
�ألمر  حسم  قد  حضرته   0�  É
من   ãّن ّني  قط  نكر   ¿'" بقوله: 
فرينا  نظرنا  �ننا   É �ملنطلق".  هذ� 
باأل'صا�  نفسه  يصف  حضرته 
َبْد�Á من عا5 ١٨٩٠ ح�  نفسها، 
Òخر يو5 � حياته، '�0ْ حد§ من 
�الصطال�   � فهي   J'لفر� بعض 
 yي� �لذ}  �ملسيح   0�  É كثر.  ال 
� هذ¼ �ألمة ال بد 0 يكو0 نبيا، 
'�ال كيف يكو0 مسيًحا 'هو ليس 
بنã، فإعال0 نه �ملسيح تتضمن نه 
خرÀ، أل0  نبو	  كانت   0ْ�'  ،ãّن

�لنبو	 �ملستقلة قد �نقطعت.
 

�لشبهة �لثانية: 
�0ّ 'ْصف �ملسيح �ملوعو.   yقد يقا
يتضّمن  ال  حيانا  للمحدثية   �
 Êلقر� êلتابعة، بل مع� 	لنبو� êمع
من �هللا ' ما شابه vلك، مثل قوله: 
َكْم �ِدٍ§ مستنِطِق �لِعيد�0ِ........ 

قد صا< منك �دَّ§ �لر�ِن 
بأ�م  �لصحابة  يصف  هنا  فهو 

ثو0.  �دَّ
مبعناها  هنا  ثية  �ملحدَّ  0  :Êجلو��'

} صا<'�  ..ûللغو} �لعا5 ال �خلا�
ثهم  يتلقو0 �لوحي من �هللا.. } Ïدِّ
 ûهللا 'يكّلمهم، 'ليس مبعناها �خلا�

�لذ} هو �لنبو	 �لظلية �لتابعة. 

�لشبهة �لثالثة:
 َفْهٌم غ$ .قيق لقوy �ملسيح �ملوعو. 
�لذ}  �لوحي  "'لكن  �لتا�:   �
 ¿ كاملطر  vلك  بعد  علّي   yنـز
�لسابقة،  �لعقيد	  على  ثابًتا   âيترك
عطيُت لقب "نã" بكل صر�حة، ُ'
 ãللن 'تابعا  جهة،  من  نبيًّا  'لكن 
 .Àخر جهة  من  مته ُ 'ِمن   �
�لفقر�� � هذ�  'قد كتبت بعض 
يتبني  �هللا  ��ا5ِ  من  منوvجا   Êلكتا�
مقابل   َّ� �هللا   yقا ما  يضا  منها 
�ملسيح بن مرمي ". (حقيقة �لوحي، 
 ١٥٣  û  ٢٢ �لر'حانية  �خلز�ئن 
0ّ حضرته  ُيظّن  'قد   ..(١٥٤ -
قد عê بقوله "�لعقيد	 �لسابقة" هو 
ليس  هذ�  'لكن  نبوته،  بعد5  قوله 
هي  �لسابقة  �لعقيد	  بل  صحيحا، 
تفضيل �بن مرمي على نفسه، حيث 
�0 �لعبا<	 �لسابقة �ذ¼ �لعبا<	 هي 
قوله: "ين نا من �ملسيح �بن مرمي؟ 
فإنه نã 'من كبا< �ملقّربني لدÀ �هللا 
تعا�، 'لو ُ'جد هنا| (� 'حيي) 
عت~¼  فكنُت  فضلي،   �� يش$  ما 

 0فضال جزئًيا." 'هذ� ال يتضمن 
�لسبب نه ¿ يكن يعت~ نفسه نبيا. 
'�لعبا<	 �لالحقة توضح 0 �ملقصو. 
هنا هو �لتفاضل، حيث يتابع حضرته 
فيقوy: "'قد كتبت بعض �لفقر�� 
� هذ� �لكتاÊ منوvجا من ��ا5ِ �هللا 
يتبني منها يضا ما قاy �هللا �َّ مقابل 
�ملسيح بن مرمي"؛  فالقضية �ملقا<نة 
بني حضرته 'بني �بن مرمي عليهما 
�لنبو	،  �لقضية �  �لسال5، 'ليست 
'�0ْ كا0 �لنّص Ïتملها، لكنه ليس 
–كما  �له  Äب  بل  فيها،  قاطعا 
بينُت- على �لتفاضل بني �ملسيَحْين 
عليهما �لسال5، أل0 �ملسيح �ملوعو. 
� قد حتّد§ � توضيح مر�5 '� 
�ملرÒ	 '� �خلطبة �إل�امية عن نبوته 

كما تبّين سابقا.
 

�لشبهة �لر�بعة: 
 :١٨٩٩ عا5   �  � قوله  ما '
 âن"ال يتو�ّن حد هنا عâ فيظن 
نفسي على  فّضلُت  قد   Aلبيا� ֲדذ� 
�ملسيح �. أل0 هذ� �لفضل فضل 
 ã0 يكو0 لغ$ �لنجزئي، �v ميكن 
 Jتريا)  "ãلن� على  جزئي  فضل 
نه  ��لقلوÊ). فهنا يش$ حضرته �
ليس نبيا باملعê �لسائد للنبو	. 'هذ� 
حه حضرته �  قد تكر< مر�<� ''ضَّ
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حيثما   "  :yقا حني  �خلطأ"  "���لة 
 âن êسال فبمع>' ôنكر� نبو
كما  مستقل،   Øشر حامل  لست 

نâ لست بنã مستقل".

�لشبهة �خلامسة: 
قد يقاy �نه ما .�5 قد فّضل �ملسيح 
على نفسه فهذ� يتضمن نفي نبوته، 

 !ãّقل .<جة من �لنفاملحدَّ§ 
'للر. نقوy: ال شك نه � �لبد�ية 
�لسابقني   Áألنبيا�  0  Àير كا0 
نه  âفضل منه .<جة، 'هذ� ال يع
نه كا0  âنفسه نبيا، بل يع Àال ير
له  فضل  ال  �لظّلي    ãّلن�  0  Àير
جزئيا،  �ال  �لسابقني   Áألنبيا� على 
لكنه الحقا بّين نه على مقاما من 
�ملسيح �؛ فالنã �لتابع من هذ¼ 
�ألمم   Áنبيا من  مقاما  على  �ألمة 
نه ¿  منه  يلز5  �لسابقة.  'هذ� ال 

يكن يرÀ نفسه نبيا ظليا.

حضرته  نكر  حيثما  باختصا<، 
 '�لتشريعية  �لنبو	  �لنبو	 فاملقصو. 
�ملستقلة. 'قد ظّل منذ عا5 ١٨٩٠ 
يعلن نه �دَّ§ 'يعلن 0 �ملحدَّ§ 
} يعلن نه نãّ. بل علن �  ،ãن

 .ãّنه ن�خلطبة �إل�امية 
كال5   � تناقض   { هنالك  فليس 
حضرته، فقد ظّل ينكر �لنبو	 ح� 
�لنبو	  هي  'هذ¼  حياته،  يا5  Òخر 
ظّل  كما  �ملستقلة،   ' �لتشريعية 
منذ  �ألمة  نه نã 'من  يؤكد على 
عا5 ١٨٩٠، '�0 �ستعمل كثر من 

�صطال� لذلك. 
'�لقضية �لثانية �لتابعة �ذp �لقضية 
*A تفس7 خامت �لنبيني يع� �خرهم 
�يع� *كملهم f �لوقت نفسه؛ فهو 
Òخر �ألنبياÁ �ملستقلني، 'هو كمل 
�ملسيح  فّسر  �ألنبياN Áيعا. فحيثما 
�ملوعو.�  خامت �لنبيني بآخرهم، 
فقد قصد نه Òخر �ألنبياÁ �ملستقلني، 

'حيثما فّسر �خلتم ¡تم �لكماال� 
فقد قصد نه كمل �ألنبياN Áيعا. 
لذ� ال ينبغي 0 ننكر 0 من معا� 
حد  هو  بل  Òخرهم،  �لنبيني  خامت 
معانيها. 'علينا 0 نركز 0 �لفكر 
 �  yلرسو�  0 يرفض  �لتقليد} 
�لنبيني، بل يرÀ عيسى �   Òخر 
Òخرهم، كما نه يرفض 0 يكو0 
 Àكمل �لنبيني، بل ير  � yلرسو�
 � �لوحيد  ألنه  كملهم،  عيسى 
�لسماÁ، '�لوحيد �لذ} Ïيي 'äلق 
'غ$ vلك من كماالته 'ميز�ته �ل 
�نفر. ֲדا عندهم. لذ� ال .�عي أل0ْ 
 �� �ملضافة  خامت   0 على  نؤكد 
.'ما  �ألكمل   âتع  Áلعقال� Nع 
'� كل حني، بل قد تعâ �آلخر، 
فاملسيح  �آلخر.   âتع  0  Æبأ 'ال 
 êملوعو. � �ستخدمها مر�<� مبع�
 êمبع مر�<�  �ستعملها  كما  �آلخر، 

�ألكـمل.  

* �ملتك~ كالو�قف على �جلبل يرÀ �لناÆ صغا<� 'ير'نه صغ$�.

* ��v خرجت �لكلمة من �لقلب .خلت � �لقلب، '��v خرجت

.0�vمن �للسا0 لن تتجا'� �آل 


