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من كال� �إلما� �لمهد�

ديـنـنـاديـنـنـا
”إننا من عشاق الفرقان وعشاق نبينا، بهذا االعتقاد أتينا إلى الدنيا وبه سنـرحل منها“ *

(' ملخص �يننا "لبه هو ”ال (له (ال �هللا، Tمد �سوf �هللا“. (' �عتقا�نا �لذv نتمسك به ¢ هذ� �حليا� �لدنيا، "به 
سو¬ نرحل من عا´ �لفنا¶ هذ� بفضل �هللا "توفيقه؛ هو 
' سيدنا "موالنا Tمد� �ملصطفى � هو خامت �لنبيني "خ� 
�ملرسلني �لذv قد �كتمل �لديُن على يد�، "متت �لنعمة �ل� بو�سطتها يستطيع �إلنسا' 
' يصل () �هللا � بسلوكه 
ُتز�� () شر�ئعه "حد"��   '
 �لكرمي كتا� Ïا"v، "ال ميكن  �لقر½'  بأ'  �لكامل  باليقني  �ملستقيم. "نؤمن  �لصر�� 

حكامه "
"�مر� 
ية (ضافة 
" نقطة 
" ُتنَقص منها. "ال ميكن 
' يكو' "حي 
" (%ا� من �هللا من شأنه 
' يغيِّر ¢ 
حكا� "
�لفرقا' شيئا 
" ينسخها. "من �عتقد cلك فهو خا�¯ عندنا من Iاعة �ملؤمنني "ملحد "كافر. "نؤمن 
يضا بأنه ال 
ميكن لإلنسا' 
' ×ر� 
�ð ��جة من �لصر�� �ملستقيم على �إلطالU �"' �تباä نبينا � �äْ عنك �حلصوfَ على 
على 
مد��¯ �لصر�� �ملستقيم �"' �القتد�¶ بإما� �لرسل هذ�. من �ملحاf كليًة 
' øصل على 
ية ��جة من �لكماf "�لشر¬، 

" øر� 
v مقا� من �لعز� "�لقر	، (ال باتباä صا�U "كامل لنبينا �لكرمي �، بل كل ما نناله (منا هو بو�سطته "على 
سبيل �لظلية. "نؤمن 
يضا بأننا (' 
حر�نا 
ية كماال>، فإ²ا ليست (ال 
ظالال مقابل كماال> �لصا�قني "�لكمَّل �لذين 

كملو� منا�f �لسلو} بفضل تشرُِّفهم بصحبة �لنÍ �؛ (c (²م قد حا�"� بعض �لفضائل �جلزئية �ل� ال ميكن 
' ننا%ا 

.fآل' بشكل من �ألشكا�

فإننا نؤمن بكل ما "�� ¢ �لقر½' �لكرمي �لذv جا¶ به �لنÍ � من �هللا تعا). "نوقن 
' �ملحَدثا> "�لبدعا> كلها ضاللة 

متنا 
ناسا كث�ين ُيدخلو' بعَض �حلقائق "�ملعا�¬  ¢ '
صر×ة، "طريق يوصل () جهنم. "لكن من �ملؤسف حقا 
�لقر½نية "�قائق �آلثا� �لنبوية 
يضا - �ل� تنكشف ¢ "قتها عن طريق �لكشف "�إل%ا� �ال¶ 
كثر - ¢ قائمة �ملحَدثا> 
"�لبدعا>، مع 
' معا�¬ �لقر½' "�حلديث �ملكنونة تظل ُتكشف على 
هل �لكشف باستمر��، "يقبلها علما¶ �لوقت 
��ئما. 
ما معظم �ملشايخ ¢ هذ� �لعصر فأمرهم غريب عجيب؛ (c لو َفّسَر �إل%اُ� - �لذv ´ تنقطع سلسلته قط - بعَض 
�ملكاشفا> �لنبوية �ملجملِة "�الستعا��ِ> �لقر½نية �ملكنونة ¢ "قت مناسٍب، لنظر"� (ليها باإلنكا� "�الستهز�¶؛ مع 
²م 

حا�يث تقوf (' للقر½' َظاهًر� "باطًنا، "
' عجائبه لن تنتهي () يو� �لقيامة، "يقّر"' بأفو�ههم  Ýلصحا� ¢ '"ùيقر

��ئما 
' معظم �ملحّدثني �لكبا� كانو� يعتقد"' 
' كشو¬ �أل"ليا¶ "(%اماִדم تقو� مقا� �حلديث �لصحيح.

 * بيت فا�سي، مترجم. (�لتقوÕ)                                                                           (مقتبس من كتا� (��لة �أل"ها�)




