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التقوى

 ïلنصو� &فر�  مع 
�ملسيح  فيها  بّين  �ل� 
كما�   � �ملوعو+ 
قط،  فيه  ُيسبق   � مبا    � �لرسو� 
فيها  بّين  �ل�   ïلنصو� &فر�  &مع 
 ،� للرسو�  خا+1  �نه  حضرته 
قلو�   � يؤثر   � كله  هذ�   .� 6ال 
َ�َشدُّ   &ْ�َ  �ِBََكاْلِحَجا �لبعض؛ ﴿َفِهَي 
بذلو�  &قد   ..(٧٥ (�لبقر�  َقْسَوً�﴾ 
 M�Bبعض عـبا Âجهد� كب#� لنـز
�ملسيح �ملوعـو+ � من سياقـها 
�& Hّ عنقها لتقـو� ما يـريد&. 
هذ�  يلـي  &فيـما   ،�Wجـ

�لعبـاM�B &توضيحها:

 :� �ملوعو+  �ملسيح  قو�  �ال: Q  
 Mيا¨ �نز� إلثباB Mسال�  �هللا   .6"
لثبتت ֲדا   Òلف ن� لو &�عت على 

(٣١٧ ï عني �ملعرفة) "سالتهمB

قسو�   ;6 تش#   �Bلعبا� هذ�  �لرّ�: 
+ليال   .� �لك  �ملؤمنني،  غ#  قلو� 
يكفي   Òلن�  fصد على  &�حد� 
¨ال�  كانت   .6 فكيف  لإلميا.، 
للتدليل  كافية  ليست  فهذ�  �أل+لة، 
تكفي  بل  &�حد،   Òن  fصد على 
لو   Òّن �لف   fصد على  للتدليل 
&ّ�عت عليهم. فهذ� �لقو� ال عالقة 
له بأفضلية نÒ على ¨خر. &ال شك 

�. �+لة صدf سيدنا �مد � تكفي 
�ألنبيا¶؛  ¨ال�   fصد على  للتدليل 
 Òن كل   fصد �+لة  فإ.  &عموما 
تكفي للتدليل على �عد�+ كب#� من 

�ألنبيـا¶. 

 :� �ملوعو+  �ملسيح  قو�  ثانيا: 
"&¨تا� ما � يؤMَ �حد من �لعاملني" 

(�الستفتا¶)

 :� �ملوعو+  �ملسيح  يقو�  �لرّ�: 
"&من ¨الئه �نه &هب H ُحبَّ &جهه 
&�متَّ،  �كمل  &صدًقا  ا،  َجمًّ ُحبًّا 
يزيد  ال  ُحبًّا   H يهب   .� &سألته 

 هانـي طاهـر
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عليه �حٌد من بعدE، فأعلُم منه �نه 
ُمني�،  &�عطا�   ،úعو+ �ستجا� 
هللا  فاحلمد  
ا، ًBُ& فضال   Ãحاط�&
 Eلذ� هللا  �حلمد  �ملحسنني.  �حسن 
 � ما  &�عطا�  �حلز.   Ãع ��هب 
قلُت  &ما  �لعاملني.  من  �حٌد  ُيعَط 
هذ� من عند نفسي بل قلُت ما قا� 
 H كا.  &ما   ،ÓB  M�&لسما� على 
ال  �هللا   .6 نفسي،  &�Bفع  �تكّبر   .�
ُيحب �ملستكWين، بل هذ� S6ا1 من 
حضر� �لعّز�، &��B+ من "�لعاملني" ما 
هو � �ماننا من �لكائناM �ملوجو+� 
 ï ،د
� (مكتو�  �ألBضني".   �
 � �ملوعو+  �ملسيح   1�+ فما   ..(٣
بالعاملني  �ملقصو+  &ّضح  قد  نفسه 

فقد قضي �ألمر. 
هذ�  �ستخد1  قد  حضرته   .� كما 
عنهم:  فقا�  �لصحابة،  Áق  �لتعب# 
 Bثا¨& صدقهم   Bنو��  Mظهر "&قد 
&تبني  �لضيا¶،  كأجلى  طهاBִדم 
&Bضي  �لصا+قني.  من  كانو�  �îم 
&�عطاهم  عنه،  &Bضو�  عنهم  �هللا 
�لعاملني". (سر  �حد من  ُيعَط  ما � 

�خلالفة)..
&هذ� �ألسلو� من �B6+� �لتخصيص 
�ملسيح  به   Mِيأ  � �لعا1  بذكر 
يتبع  حضرته   .6 بل   ،� �ملوعو+ 
�لقر¨. �لكرمي � �لك، فقد قا� �هللا 

 Ãتعا; عن �لنعم �ل� �نعمها على ب
�ْ�ُكُر&�  6ِْسَر�ِئيَل   Ãَب ﴿َيا  6سر�ئيل: 
َ&�َنِّي  َعَلْيُكْم  �َْنَعْمُت  �لَِّتي  ِنْعَمِتَي 
(�لبقر�:  �ْلَعاَلِمَني﴾  َعَلى  ْلُتُكْم  َفضَّ
 �ْ6ِ&َ﴿ مرمي:  عن  &قا�   ..(١٢٣
�هللا   َّ.6ِ َمـْرَيُم  َيا  �ْلَمَالِئَكُة  َقاَلِت 
َرِ� َ&�ْصَطَفـاِ� َعَلى  �ْصَطَفاِ� َ&َطهَّ
عمر�.:   �¨) �ْلَعاَلم�َني﴾  ِنَسآِ¶ 
٤٣).. &ال خال� � �. �فضـلية 
بÃ 6سـر�ئيل ليست مطـلقة، بل 
عصـرهم.   � للعـاملني  بالنسبة 
�لسيـد�  �صـطفا¶  &كـذلك 
مـرمي &تفضيلها كـا. على نسا¶ 

�لعامليـن � عصرها.

 �  � �ملوعو+  �ملسيح  قو�  ثالثا: 
�لقصيد� �إلعجا�ية: 

 H .ّ6& #له ُخِسف �لقمُر �ملن
غسا �لقمر�. �ملشرقا. �َُتْنِكُر

&كا. كال1ٌ معجٌز ¨يًة له 
كذلك H قوH على �لكلِّ َيْبَهُر

�لقر¨.  تشمل  ال  هنا  �لكل  �لرّ�: 
عن  حضرته   Àيتحد بل  �لكرمي. 
يوضح  �لقصيد�   fسيا& �ملعاصرين. 
هذ�   Mبيا� بعض  يلي  &فيما  �لك، 
�لقصيد� �إلعجا�يةـ علما �îا ٥٣٣ 

بيتا.. 
&B& �6ثُت �ملاَ� ماَ� �مد

 فما �نا 6ال ¨ُلُه �ملَتَخيَُّر
&كيف &Bثُت &لسُت ِمن �بنائه

ُر ر &هل � حزبكم ُمَتَفكِّ َفَفكِّ
=Bسولنا سيِّد �لوB .ّ� تزعُم�

على �عِم شاِنئه توفَِّي �ْبَتُر
فال &�لذE خلق �لسما¶ ألجله

 له مثُلنا ُ&ْلٌد 6; يو1 ُيْحَشُر
&6نا &Bْثنا مثَل ُ&ْلٍد متاعه

فأEُّ ثبوM بعد �لك ُيْحَضُر

فهـذا القول ال عالقة لـه بأفضلية ن� على آخر. وال 
شـك أن أدلة صدق سـيدنا 1مد � تكفي للتدليل 
علـى صدق آالف األنبيـاء؛ وعموما فـإن أدلة صدق 
كل ن� تكفي للتدليـل على أعداد كب�ة من األنبياء. 
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التقوى

H .ّ6& #له ُخِسف �لقمُر �ملن
غسا �لقمر�. �ملشرقا. �َُتْنِكُر

&كا. كال1ٌ معجٌز ¨يًة له
كذلك H قوH على �لكلِّ َيْبَهُر

��6 �لقو1 قالو� َيدَّعي �لوحَي عامد�
Bُُِّيَنو Bٍعجْبُت فإ� ِظلُّ بْد 

&�َنَّى ِلِظلٍّ �ْ. Úالف �صَلُه
فما فيِه � &جهي يلوُ� &يْزهُر

&6ّني لذ& نسب كأصٍل �طيعه
ُر &من ِطيِنه �ملعصو1 طيÃ ُمَعطَّ

كفى �لعبد تقو= �لقلب عند َحِسيبنا 
&ليس لَِنْسٍب �& صال� ُمَعيِّر

ٍة &لكن قضى �B �لسما ألِئمَّ
Sُم َنَسٌب كْيال َيِهيج �لتََّنفُُّر
&من كا. �� نسب كرمي &� يكن  
 له َحَسٌب َفْهَو �لد� �ملَحقَُّر


ٌد فإننا ْ º ٌد
&هللا ْ
<ْعناÍا حقًّا فللِه نْشُكُر

&�ما خسو� �لشمـس &�لقـمر 
يتضمن  فال   � �ملوعو+  للمسيح 
 � �لرسو�  من  �فضل  �نه  �لك 
فقط..  �لقمر  له  ُخسف   Eلذ�
تال�1  &ال  منفصال.  �مر�.  فهذ�. 
موسى   .6 نقو�  فهل  &6ال  بينهما. 
 � �لرسو�  من  +Bجة  �على   �
ينفلق   �& له  �نفلق  قد  �لبحر  أل. 
للرسو� �؟ فالقصد هنا حّث على 

�إلميا. باملسيح �ملوعو+�. 

 :� �ملوعو+  �ملسيح  قو�  
�بعا: 
"�B� º+ �هللا �. ير= هذ� �خلفايا على 
&جه �لكما� � شخص &�حد هو 
فتجلت  �خلصا�  هذ�  <يع  مظهر 
+1 بالتجلي �جلامع �لكامل  B&حانية̈ 
 Ãلساعة �آلخر� من �جلمعة �ع�  �
�ليو1 �لذE هو �لسا+Ï من �لستة، 
فكذلك طلَعْت B&حانيُة نبّينا � � 
�أللف �خلامس بإ<ا� صفاִדا، &ما 
كا. �لك �لزما. منتهى ترّقياִדا، بل 
كانت قدًما ُ�&; ملعاÐB كماالִדا، 
º كُملْت &جتّلت تلك �لر&حانية � 
�لسا+Ï، �عÃ � هذ�  ¨خر �أللف 
�ليو1  �حلني كما ُخلق ¨+1 � ¨خر 
�خلالقني.  بإ�. �هللا �حسن   Ï+لسا�
�لرسل  خ#  نبّينا  B&حانيُة   MْذÑ�&
َمظهًر� ِمن ُ�ّمته لتبلغ كماَ� ظهوBها 
�هللا  &عد  كا.  كما  نوBها  &غلبَة 
� �لكتا� �ملبني. فأنا �لك �ملظهر 
فآِمْن  �ملعهو+،   Bلنو�& �ملوعو+ 
(�خلطبة  �لكافرين".  من  تكْن  &ال 

�إلSامية)

�لرّ�: لنقر� هذ� �لنص � سياقه من 
 Àيتحد حيث  �إلSامية،  �خلطبة 
�لبا�   �  � �ملوعو+  �ملسيح 

�خلامس عن �. �ماننا هذ� هو ¨خر 
ما  كل  فيه  ُجمعْت   Eلذ� �لزما. 
�لناÏ من سعا+�   Ïنفو 6ليه   Ðحتتا
�لعلو1   Âنو�� &من  &�لدين،  �لدنيا 
�ملتني،   Âلشر�  Bسر��&  �Bملعا�&

.Ïجت �لنفو&ّ�ُ&
º يبني حضرته �. �إلسال1 � ينتشر 
�لك  كا.  بل  �أل&�،  �مانه   �
�لزمن �من �لتأسيس، لكن �هللا تعا; 
هّيأ �لظر&� � �لزمن �ألخ# لنشر 
كله..  �لدين  على   �B6ظها& �لدين 
فهذ� هو �ملقصو+؛ فاملسيح �ملوعو+          
B&حانية  �ما.  يتحدÀ عن   �  
نبّينا �، &�لذE ال خال� � �îا � 
�لزمن  منها �  �عظم  �ألخ#  �لزمن 
�إلسال1   fتفّو  .� &�ملع®  �أل&�.. 
مما  �عظم  �لزمن  هذ�   �  �Bنتشا�&
 � فمثال:  �أل&�،  �لزمن   � كا. 
تكن �&B&با تعر� شيئا عن �إلسال1 
قبل مائة عا1، &لكن �إلسال1 �ليو1 
صاB هو �لدين �لثا� فيها. كما � 
�إلسال1 سو=  يعرفو. عن  يكونو� 
�كثر  هنا�  �ليو1  &لكن   ،Mلشبها�
من قنا� جلماعتنا &حدها، كما �ّ. 
غ#نا من �ملسلمني قد تطّوB عندهم 
�إلسالمي  بالفكر  متأثرين  �لفكر 
 � يساهم  كله  &هذ�   ،Eد
�أل
 E�  ..� نبينا  بر&حانية  �لنهضة 



٢٧

التقوىاجمللد الرابع والعشرون، العدد الثاني عشر- جمادى األولى والثانية ١٤٣٣هـ  - نيسان / إبريل  ٢٠١٢ م

&Bفعته.   �Bنتشا�& �إلسال1   Bبانتصا
&على نسق هذ� �لعبا�B ميكننا �لقو� 
�آل.: B .6&حانية �لرسو� � تتجّلى 
جتليها �  من  �عظم  �أليا1  هذ�   �
�يا1 �ملسيح �ملوعو+ �، فجماعتنا 
Sا �آل. عد+ من �لفضائياM &�ملو�قع 
&�نتشاBها � �لعا� �ضعا� ما كا. 
عليه � �من �ملسيح �ملوعو+ �. 
 � �ملوعو+  �ملسيح   .� فاخلالصة 
�مد  سيدنا  مقا1  عن   Àيتحد ال 
 E� B&حانيته..  �ما.  عن  بل   ،�

 .ÎBينه � �أل+ Bعن �ما. �نتشا
لذلك فإ. حضرته يتابع مباشرً� بعد 
�لفقر� �ملعتَرÎ عليها فيقو�: "&6. 
 Eلَِّذ� تعا; ﴿ُهَو  قوله  فاقر�  شئَت 
�ْلَحقِّ  َ&ِ+يِن  ِباْلُهَد=  Bَُسوَلُه  َ�Bَْسَل 
ْر  &َفكِّ ُكلِِّه﴾،  يِن  �لدِّ َعَلى  لُِيْظِهَرُ� 
 ،Bإلظها� &قت  فهذ�  كاملهتدين. 
�لر&حانية من   Bقُت كما� ظهو&&
�ملسلمني، &ألجل  يا معشر   ،Bجلّبا�
ُبعث   � �نه   Bآلثا� �لك جا¶ � 
� �أللف �لسا+Ï، مع �ّ. بعثه كا. 
بالقطع &�ليقني،  � �أللف �خلامس 
6; &قت   �B6شا هذ�   .� فال شك 
�لتجّلي �لتا1ِّ &�ستيفاِ¶ �ملر�1 &كماِ� 
 Îلفيو� Ðُِّلر&حانية &�يا1ِ متو� Bظهو
¨خر  &هو  �لعاملني،   � �ملحّمدية 
�لزما.  هو   Eلذ�  Ï+لسا� �أللف 

�ملوعو+  �ملسيح  لنـز&�  �ملعهو+ 
 .6& �لنبّيني.  كتب  من  ُيفَهم  كما 
 � قدمه  موطئ  هو  �لزما.  هذ� 
ُيفَهم  كما  �ألحدية،  �حلضر�  من 
 Mيا¨& ِمْنُهْم﴾  ﴿َ&¨َخِريَن  ¨ية  من 
�خر= من �لصحف �ملطّهر�، ففّكْر 

6. كنت من �لعاقلني".
&�لقر�¶� � �لفقر�M �لالحقة تبّين هذ� 
 .Hلشمو� �لتوضيح  �ملع® مبزيد من 
 1َ+¨  .ّ6&":� قوله  سبقها  &قد 
 ،� نبّينا  هو  حقيقًة  �لزماِ.  ¨خِر 
عّلم  َمن  كنسبة  &بينه   Ãبي &�لنسبُة 
&تعلََّم، &6ليه �شاB سبحانه � قوله 
ا َيْلَحُقو� ِبِهْم﴾،  ﴿َ&¨َخِريَن ِمْنُهْم َلمَّ

ْر � قوله ﴿¨َخِريَن﴾". فَفكِّ
 � �نه  �لنّص  هذ�  من  &&�ضح 
�مد  سيدنا  عند  تلميذ  �نه  يؤكد 
 fللتمليذ �. يتفـو �، &ما كا. 
ما  كل  بل  �ستا��،  مقـا1  على 

مقا1   � يصّب  �لتلميذ  Øقـقه 
�ستـا��. 

 � �ملوعو+  �ملسيح   .� خامسا: 
<ع � نفسه كل �ألنبيا¶، فيقو�: 
�نا  6بر�هيم،  �نا  �نا نو�،  "�نا ¨+1، 
6·اعيل،  �نا  يعقو�،  �نا   ،f6سحا
�نا موسى، �نا +�&+، �نا عيسى بن 
مرمي، &�نا �مد Bسو� �هللا" (حقيقة 

�لوحي)

 �Bلعبا� هذ�   fسيا هو  هذ�  �لرّ�: 
كاملًة: 

"فيا   :� �ملوعو+  �ملسيح  يقو� 
�إليذ�¶  حتّملُت  لقد  �ألحبة،  �يها 
�لقو1  &فعل  مرمي،  �بن  �ملسيح  مثل 
·ا�  فقد  �آل.  �ما  شا¶&�.  ما   Ó
�نه  �لك  من  &ُيفهم  موسى،  �هللا 
ُيطلق   �& فرعو..  خصومي   Wعت�

وواضح مـن هذا النّص أنه � يؤكـد أنه تلميذ عند 
سـيدنا 1مد �، وما كان للتمليذ أن يتفوق على مقام 
أستاذه، بل كل ما �ققه التلميذ يصّب _ مقام أستاذه. 
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هذ� �السم �ليو1 بل مضى عليه ٢٦ 
موسى  تعا;  �هللا  ·ا�  حني  عاما 
� �ل�Wهني �أل
دية &قا� ما نصه: 
كذلك  موسى".  مب�لة   Ãم "�نت 
·ا� موسى � �لكتا� نفسه &قا� 
�يضا ما نصه: "ملا جتلى Bبه للجبل 
ا &خّر موسى صعقا". &مبا  جعله +كًّ
 ß+با ليونة  �بد=  قد  تعا;  �هللا   .�
لذ�  �لكامل  ِحلمه  بد¶، &�ظهر   E�
ظلَّ  مرمي  �بن  أل.  مرمي  �بن  ·ِّيُت 
&ُجرَّ   E�&�ُ& قومه  يد  على  يعا� 
 �Bمّكا& كافر�  &ُسمِّي  �ملحاكم   ;6
&ملعونا &+جاال، &� يكتفو� بذلك 
بل ��B+&� قتله. &لكن ملا كا. � 
يكو.  �لذين  &من   Bُملختا� �هللا  عبُد 
�لقو1  هؤال¶  يستطع  فلم  معهم  �هللا 
 Eفاهللا �لذ .�Bخلبيثو. �. يطفئو� نو�
يستخد1 �ِحللم &�لِرفق � كل شي¶ 
·ا� �&ال عيسى بن مرمي Sذ� �لعصر؛ 
�6 كا. ضر&Bيا �. �تأّ�= � بد�ية 
عهدE على يد قومي مثل �بن مرمي 
&ُ�·َّى كافر� &معلونا &+جاال، &ُ�َجرَّ 
6; �ملحاكم. لذ� فإ. كو� �بن مرمي 
هو �ملرحلة �أل&;. &لكÃ ما ·ِّيُت 
عند �هللا باسم �بن مرمي فحسب، بل 
H .6 �·ا¶ �خر= �يضا جعلÃ �هللا 
�أل
دية  �ل�Wهني   �  Eبيد �كتبها 
 Òقبل ٢٦ عاما. ما خال � �لدنيا ن

قا�  فكما  �·ه.  ُ�عطيُت  &قد  6ال 
�ملد&نة   MاماSإل�  � &جل  عز  �هللا 
� "�ل�Wهني �أل
دية": �نا ¨+1، �نا 
�نا   ،f6سحا �نا  6بر�هيم،  �نا  نو�، 
يعقو�، �نا 6·اعيل، �نا موسى، �نا 
+�&+، �نا عيسى بن مرمي، &�نا �مد 
Bسو� �هللا، �عÃ بصو�B ظلية. فكما 
�لكتا�  تعا; ·ا� � هذ�  �هللا   .�
باأل·ا¶ �ملذكو�B كلها &قا� عÃ ما 
نصه: "جرE �هللا � حلل �ألنبيا¶"، 
فال بد �. يوجد � نفسي شأ. كل 
من  صفة  بو�سط�  تظهر   .�&  ،Òن
تعا;  �هللا  &لكن   .Òن كل   Mصفا
مرمي  �بن   Mصفا  َّ� ُيظهر   .�  +�B�
�&ال؛ فعانيُت على يد قومي من كل 
ما عاô منه �بن مرمي على يد �ليهو+ 
بل على يد �ألقو�1 كلها. &قد &قع 
تعا;  �ُهللا  ·ا�   º �لك،  كل   H
�ملسيَح نظر� 6; كسر �لصليب لكي 
يكسر �ملسيُح � �ملرحلة �لثانية �لك 
�لصليَب �لذE كسر �ملسيَح &جّرحه 
 Mآليا� بو�سطة  &لكن  قبل،  من 
�إلنسا.   Eبأيد &ليس  �لسما&ية 
�هللا   +�Bفأ ُيغَلبو..  �هللا ال  �نبيا¶  أل. 
تعا; مر� �خر= � �لقر. �لعشرين 
مغلوبا  �لصليب  ¬عل   .�  E+مليال�

على يد �ملسيح. (حقيقة �لوحي)
بد  ال  بل  مفاضلة،  ليست  فالقضية 

 ،Òيوجد � حضرته شأ. كل ن .�
 Mتظهر بو�سطته صفة من صفا .�&

 .Òكل ن

سا�سا:  قو� �ملسيح �ملوعو+ � 
� شعر باألB+ية: 

"�حلق �نÃ �متشى � كربال¶ � كل 
حني، &� صدEB مئة حسني

�يضا،   Bملختا� 
د � &�نا   ،1+¨ �نا 
&على جسدE خلعة �ألبر�B <يعا

6. �ألعما� �ل� �جنزها �هللا تعا; هي 
من �لكثر� Áيث ال تعّد &ال ُحتصى

�لكأÏ �ل� سـقاها �هللا تعا; كل 
(نز&�  ممتـلئة"  سقانيـها  قد   Òن

�ملسيح)

�لرّ�: �ما �لبيت �أل&� هنا فهو يش# 
�حلسني  من  �كثر  �ضُطهد  �نه   ;6
�نه  مع®  Øمل  كما   ،Mملر��  Mمبئا
Øّب �حلسني �كثر مائة مر� مما Øّبه 

�ملتغّنو. به. 
&�لبيت �لثا� يش# 6; ما قلنا� سابقا، 
�نه ال بد �. يوجد � حضرته  من 
بو�سطته  تظهر   .�&  ،Òن كل  شأ. 

 .Òكل ن Mصفة من صفا
&�لبيت �لثالث يش# 6; �. ظر&� 
 Mهيأ �ل�  &&سائله  �ألخ#  �لزمن 
حلضرته �. ينجز 6جنا��M عظيمة � 
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&قت قص#، &6ال فاألنبيا¶ �لسابقو. 
� يسمع ֲדم 6ال من حوSم، �ما � 
�ملطابع   Mنتشر� فقد  عصر حضرته 
 .Mملو�صال�& Mسائل �التصاال&&&
على  تأكيد  فهو  �لر�بع  �لبيت  &�ما 
حضرته  تلّقا�   Eلذ� �لوحي  يقينية 
�، فهو مثل يقني �ألنبيا¶ �لسابقني 
 Eلذ�  Âهذ� هو �ملوضو& ،fبال فر
ميكن  &لكن  �لقصيد�،  هذ�  سبق 
�. ُيفهم عموما �يضا، &هو �ّ. �هللا 
�ألنبـيا¶  �عطى  ما  �عطا�  تعا; 
يقيÃ &نصر  �لسـابقني، من &حي 
&Øبونه  Øبهم  &صحابة  &سـكينة 

&غ# �لك. 
هذ�  سبق   Eلذ�  fلسيا� يلي  &فيما 

�ملسيح،  نز&�  كتا�   � �لقصيد� 
حيث يقو� �ملسيح �ملوعو+ �: "6. 
&سوسة ِب# مهر علي �لقائلة: ملا�� ال 
ُيعتَبر &حُيك من قبيل �ضغاÀ �حال1 
�& حديث �لنفس؟ فجو�ֲדا: كما �. 
&حي �ألنبيا¶ عليهم �لسال1 بدً¶� من 
¨+1 6; �لنÒ � ليس �ضغاÀ �حال1 
�& حديث نفٍس كذلك فإ. &حيي 
 Âمن هذ� �لنو ¶Eيضا منـزَّ� &بر�
&حي   .6 قلَت   ��6&  .Mلشبها� من 
مصحوبا  كا.  �لسابقني  �ألنبيا¶ 
بالنبو¶�M &�ملعجز�M، فاجلو�� هو 
�تلقى  �لنبو¶�M &�ملعجز�M فيما   .�
من &حي �كثر بكث# من &حي معظم 
ال  �نه  �حلق  بل  �لسابقني،  �ألنبيا¶ 

 úمعجز�& ú�¶نة بني نبوBا� للمقاÔ
 .M�¶لنبو�&  Mملعجز�� تلك  &بني 
نبو¶�ִדم   .6 �لك   ;6 &باإلضافة 
قصصا  �آل.  �صبحت  &معجز�ִדم 
 ú�¶نبو&  úمعجز� �ما   ،Mحكايا&
�لو�  يشهدها  &�قعة   Àحد�� فهي 
�لناÏ بأ1 �عينهم، &حتتل +Bجة �·ى 
ُيتصوBَّ، �6 يشهد عليها  منها مبا ال 
�لو� من �لناÏ � �لدنيا. �ما �ألنبيا¶ 
 E� على Bلسابقو. فال ميكن �لعثو�
شاهد حيٍّ على �نبائهم &معجز�ִדم، 
�ألكر1  نبينا  �لك  من  &ُيستث® 
على  حي  شاهد  بنفسي  �نا   �6  �
�لكرمي  &�لقر¨.  &نبو¶�ته،  معجز�ته 
 Eشاهد حي عليها كذلك. &�نا �لذ

"كما قال اهللا عز وجل _ اإلUامات املدونة _ "الuاهني األ`دية": أنا آدم، أنا نوح، 
أنا إبراهيم، أنا إسـحاق، أنا يعقوب، أنا إسماعيل، أنا موسى، أنا داود، أنا عيسى بن 
مرمي، وأنا 1مد رسـول اهللا، أع� بصورة ظلية. فكما أن اهللا تعاw سما¡ _ هذا 
الكتـاب باألسـماء املذكورة كلها وقال ع� ما نصه: "جـري اهللا _ حلل األنبياء"،

 فال بد أن يوجد � نفسي شأن كل ن�، وأن تظهر بواسط� صفة من صفات 
كل ن�. ولكن اهللا تعاw أراد أن ُيظهر _َّ صفات ابن مرمي أوال؛ فعانيُت على يد قومي 
من كل ما عا¥ منه ابن مرمي على يد اليهود بل على يد األقوام كلها."  (�ملسيح �ملوعو+ �)
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يشهد على بعض معجز�ته &نبو¶�ته 
�ملاليني &�ملاليني من �لناÏ". (نز&� 

�ملسيح)
º يقو� حضرته: 

قد   úمعجز�&  ú�¶نبو +�مت  "فما 
فإ.  �لسابقني،  �ألنبيا¶   Mمئا فاقت 
 Àضغا� �إلSي  �لوحي  هذ�   Bعتبا�
هو  6منا  نفس  حديث   &� �حال1 
6نكاB نبو� <يع �ألنبيا¶ � �حلقيقة. 
&B� .6تبتم � �ألمر فاعقد&� جلسة 
 úمعجز� عن  &�·عو�  �هللا  خاشني 
شهو+نا  من  لو�  &سجِّ  ú�¶نبو&
 º باليمني  مقر&نة  عيا.  شها+� 
 Òن E� Mنو�  6. �مكن  معجز�Bِقا
6ال   úمبعجز� كله  �لعا�   �  ٍّH&  &�
مو� عليها شهو+ عيا.  نبينا �، &قدِّ
 Mحلكايا�& �لقصص  تقدمو�  &ال 
بالقصص  يتعـلق  فيما  ألنه  فقط، 
عند   äح بقليلـة  ليسـت  فإîا 

 "Ï&ندS�
 fيلّح حضرته � �لتأكيد على صد º

�لوحي �لذE يتلقا� فيضيف: 
 � Mظهر E��6 � يكن &حيي  �لذ º"
 ٌّEكال1َ �هللا، فحر Mُتأييد� هذ� �آليا
&تنكر&�  ملحدين  تص#&�   .� بكم 
�نبيا¶ �هللا <يعا، أل. �هللا تعا; يرمِّم 
 M�¶لنبو�&  Mملعجز�� هذ�  بو�سطة 
�جلديد� كلَّ ما خر� &َبِلَي من بنا¶ 

�لنبو�. فاآل. ُيرE � قصصا قدمية 
&ُيلبس  �لو�قعة،   Àألحد�� ُحلى   �
لكي   M�+ملشهو�  Ïلبا  Mملنقوال�
Úلع من جديد، على �لذين &قعو� � 
هو� �لشكو� &�لريبة، خلعة �ليقني. 
�ميع  يؤمن  فإنه   Ó يؤمن   Eفالذ
 Eلذ�& Ôد+�.  &معجز�ִדم  �ألنبيا¶ 
�لسابق  6ميانه  يسلم  لن   Ó يؤمن  ال 
 .&+ قصصا  6ال  ميلك  ال   �6 �يضا 
 Eُتر �ل�  �ملر¨�  �نا   �6  .Mملشاهد��
&جه �هللا تعا;، فالذE يأتيÃ &يؤمن 
 Eس#= من جديد �لك �إلله �لذ Ó
6ال  �آلخرين   Eيد�  � عنه  ليس 

 ."Mلقصص &�حلكايا�
 �Bحضرته عن �ليقني &¨ثا Àيتحد º

� �لسلو�، º يقو�: 

 ��6 ،�Bفيا �يها �لباحثو. عن �لطها"
 Eطاهر ÎBمت �. متشو� على �أل+B�
�لقلو� &تصافحكم �ملالئكة فاÁثو� 
ال  كنتم   ��6& �ليقني.  سبل  عن 
تستطيعو. �لوصو� 6; تلك �لغاية، 
6لـهه   =�B  Eلذ� بذيل  فامسكو� 

تعا; بعني �ليقني".
º يتسا¶� حضرته عن  كيفية åBية 
 .6" قائال:  �ليقني، &¬يب  بعني  �هللا 
&سيلتها �لوحيد� هي كال1ُ �هللا �حليُّ 
�لذE توجد فيه &معه �آلياM �حلية، 
يبعث  �لسما¶  من  ينـز�  &حني 

 ."Bمن �لقبو Mألمو��
�لقصيد�   M¶جا  fلسيا� هذ�   �  º
 Mمئا  ;6 تطو�  �ل�  �لفاBسية 

.Mألبيا�

"....... فالـذي يؤمـن Y فإنه يؤمن ¦ميـع األنبياء 
ومعجزاتهم §ددا. والذي ال يؤمن Y لن يسـلم إميانه 
السـابق أيضا إذ ال ميلك إال قصصا دون املشاهدات. 
إ¡ أنـا املرآة ال� ُتري وجـه اهللا تعاw، فالذي يأتي� 
ويؤمن Y سـ�ى من جديد ذلك اإلله الذي ليس عنه 
_ أيدي اآلخرين إال القصص واحلكايات". (�ملسيح �ملوعو+ �) 
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 :� �ملوعو+  �ملسيح  يقو�  سابعا: 
&كل  مبقدمي   Òن كل  َحِيي  "لقد 
(نز&�  ُجبَّ�".   � مكنو.  Bسو� 

�ملسيح)

�لقصيد�   � جا¶  �لبيت  هذ�  �لرّ�: 
�ملسيح  &ّضح  &قد  نفسها،  �لسابقة 
 º” قا�:  حني  �ألمر   � �ملوعو+ 
 � Mظهر E��6 � يكن &حيي  �لذ
 ٌّEكال1َ �هللا، فحر  Mُتأييد� هذ� �آليا
&تنكر&�  ملحدين  تص#&�   .� بكم 
�نبيا¶ �هللا <يعا، أل. �هللا تعا; يرمِّم 
 M�¶لنبو�&  Mملعجز�� هذ�  بو�سطة 
�جلديد� كلَّ ما خر� &َبِلَي من بنا¶ 
�لنبو�.... فالذE يؤمن Ó فإنه يؤمن 
Ôد+�".  &معجز�ִדم  �ألنبيا¶  �ميع 

(نز&� �ملسيح)
 � مكنو.  Bسو�  "كل   �Bعبا �ما 
حضرته   � يوجد  �نه   Ãفتع ُجبَّ�"، 
شأ. كل نÒ، &تظهر بو�سطته صفة 
حاالته   .ّ�  &�  ،Òن كل   Mصفا من 

 .Òّن E� Mهي هي حاال
&فيما يلي سر+ لبعض �قو�� �ملسيح 
�ملوعو+ � تنقض هذ� �لشبهة من 
�ملوعو+  �ملسيح  �كر  فقد  جذ&Bها. 
�مني  خا+1  �نه   �Bتكر�&  �Bمر�  �
�مد  �<عني؛  �خللق  &سيد  لسيد� 
�ملصطفى �. حيث قا� � شعر له:

=Bًَد� َخْيُر �ْلَو َال َشكَّ َ�.َّ ُمَحمَّ
         Bَْيُق �ْلِكَر�1ِ َ&ُنْخَبُة �َألْعَياِ.

َيا َسيِِّدE َقْد ِجْئُت َباَبَك َالِهًفا
         َ&�ْلق�ْو1ُ ِباِإلْكَفاBِ َقْد ¨َ��ِني

�ْنُظْر 6ِلـيَّ ِبَرْحَمـٍة َ&َتـَحنٍُّن
         َيا َسيِِّدE �َنا َ�ْحَقُر �ْلِغْلَماِ.

&قا�:
ًد� َ&�ِهللا 6ِنِّي َقْد َتِبْعـُت ُمَحمَّ

Bُ   َ&� ُكلِّ ¨ٍ. ِمْن َسَناُ� �َُنوَّ

&قا� كذلك � مؤلفاته:
6. كل ��Bّ من &جو+E ِفَد= سبيله، 
�اسن  �خفى   Mشاهد قد   Ãن�  �6

�مد � . 
6نÃ ال �عر� �حًد� من �ألساتذ�، �6 

" ... ولـو | أكـن من أمته و| أّتبعـه، وكانت � من 
األعمال مـا ُيقابل جبال األرض، ملا كان من املمكن � 
قط أن أتشّرف باملكاملة واخملاطبة اإلUية، ألن النبّوات 
 ªكلهـا قد انقطعت إّال النبوة احملمدية. فال ميكن أن يأ
ن� ُمشّرع، أّما بعث ن� بغ� شريعة فمن املمكن بشرط 
أن يكـون ذلـك أوال من أمة 1مد �." (�ملسـيح �ملوعو+ �)

�نÃ تعلمت � مدBسة �مد �.
 �Bملعا� نبع   Ïلنا� َ�عطيُت  لقد 
�جلاEB، &ليس هذ� 6ّال قطر� من Áر 

�مد �.
6. �هللا � شّرفÃ مبكاملته &ìاطبته، 
 Òلن� Âهذ� �لشر� باّتبا H حصل&
�مته  من  �كن   � &لو  &حد�،   �
�ألعما�  من   H &كانت  �ّتبعه،   �&
ما ُيقابل جبا� �ألÎB، ملا كا. من 
باملكاملة  �تشّر�   .� قط   H �ملمكن 
&�ملخاطبة �إلSية، أل. �لنبّو�M كلها 
قد �نقطعت 6ّال �لنبو� �ملحمدية. فال 
بعث  �ّما   ،Âُمشّر  Òن  úيأ  .� ميكن 
 ûبشر �ملمكن  فمن  شريعة  بغ#   Òن
�. يكو. �لك �&ال من �مة �مد �. 

(٢٨ï ،يةS6 Mجتليا)


