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من كال� �إلما� �لمهد�١٠

*ال )� �ألقال% كلها هللا "هي معجز� من معجز�� كتا� مبني، � يتلّقاها �ملقّربو� على قد� 
�ّتبا9 خ7 �ملرسلني. فإ� �ملعجز�� تقتضي �لكر�ما� ليبقى *ثرها )- يو% �لدين. ")� �لذين 
�لنبّو�، فإ;م  ِنَعمه على �لطريقة �لظّلية، "لوال Aلك لبطلت فيو=  "�ثو� نبّيهم ُيعَطو� من 
كأثر لعني �نقضى، "كعكس لصو�� R �ملرQ� ُيَرP، ");م �كتحلو� مبر"M �لفناK، "��حتلو� من 
فناK �لرياK، فما بقيت شيK من *نفسهم "ظهر� صو�� خامت �ألنبياK، فكل ما تر"� منهم 
من *فعا_ خا�قة للعاM�، *" *قو�_ مشاֲדة بالصحف �ملطّهر�، فليست هي منهم بل من سيدنا 
خ7 �لcّية، لكن R �حللل �لظّلية. ")� كنتم R �يب من هذ� �لشا�، أل"لياK �لر`ا�، فاقر*"� 
 R لَِّذيَن *َْنَعْمَت َعَلْيِهْم﴾ باإلمعا�. *تعجبو� "ال تشكر"�؟ "تر"� صو�كم� iَية: ﴿ِصَر�Q

�ملر�يا � ال ُتفّكر"�؟ 
*ال )� لعنة �هللا على �لذين يقولو� )ّنا نأo مبثل �لقر�Q، )نه معجز� ال يأo مبثله *حٌد من �إلنس 
 �(" p7معها علم �إلنسا�، بل )نه "حٌي ليس كمثله غr اسن الs" tع معا�v جلا�، ")نه�"
كا� بعدp "حي Qخر من �لر`ا�، فإ� هللا جتّليا� z( Rائه، ")نه ما جتّلى من قبل "ال يتجّلى 
من بعد كمثل جتّليه خلامت *نبيائه، "ليس شأ� "حي �أل"لياK كمثل شأ� "حي �لفرقا�، ")� 
 iلد"�ئر، ");ا *حا� cك* �Qلقر� tمعا� �ئر�M فإ� ،�Qِحي )ليهم كلمة كمثل كلما� �لقر"*ُ
�لعلو% كلها "vع R نفسها *نو�9 �لسر�ئر، "بلغت Mقائقها )- �ملقا% �لعميق �لغائر، "سبق 
�لكل بيانا "برهانا "~�M عرفانا، ")نه كال% �هللا �ملعجز ما قر9 مثله �AQنا، "ال يبلغه قو_ �جلّن 
"�إلنس شأنا، فمثل �لقر�Q "غ7 �لقر�Q كمثل ��يا �Qها ملك عاM_ �فيع ��ّمة كامل �لفهم 
"�لقيا�، "�*P هذp �لر�يا بعينها �جل Qخر قليل �لفهم قليل ��ّمة "من عاّمة �لنا�، فال شّك 

ولوال ذلك لبطلت فيوض النبّوة
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*� ��يا �مللك "��يا هذ� �لرجل ")� كانت "�حد� غ7 ممّيز� R ظاهر �حلاال�، "لكن ليست 
بو�حد� عند عا�t تعب7 �لر�يا "�A �حلصا�، بل لر�يا �مللك �لعاM_ تعب7 *على "*�فع "*عّم 
� �لنا�، فال M* لك *صح "*ملع، "*ّما ��يا �جل هو منA نفع، "هي للنا� كلهم خ7 "مع*"
 Kلك ال جتا"~ *ثرها من �ألبناA نا�. � معMكثر صو�ها من �اللتبا�، بل من �أل* R يتخّلص
� �أل�= مطايا �لتسيا�، Mألغيا�، ينيخو� بأ� Kْكَب هؤال� �ّ(" .Kمة من �ألحّباAشر "* ،Kآلبا�"
"ينتقلو� من �ألكو�� )- �أل"كا�، "*ّما خيل �لفرقا� فيجوبو� كل �Mئر� �لعمر��، "هو كتا� 
جتر� حتته �ا� �لعرفا�، "ال يط7 فوقه ط7 �لتبيا�، "ما تكّلم *حد )ّال ���Mّ من خز�ئنه، "*خر� 
من بعض Mفائنه، "*�P كل متكّلم صفر �ليدين، من غ7 �لتطّو� ֲדذ� �لّدْين. "كل غرمي rّد 
R �لتقاضي، "يلّج R �الفتياM )- �لقاضي، "*ّما �لقر�Q فيتصّد� على *هل �المال�، "ينـز9 
عن �ال�ها�، بل ُيعطي سبائك �ِخلال�، ألهل �إلخال�، "ال مين على �لغرماK باإلنظا�، بل 
ُيرّغبهم R �حتجا� �لنضا�، "ال يأخذ سا�قا، )� كا� فا�ًقا*. ")ّنا �ن تالميذ �لفرقا�، "*ُتِرْعَنا 
من �رp بعد ما صرنا كالكيز��... ""�هللا )ّنا نشر� من عينه، "نتزين بزينه، "لذلك يسعى على 
كالمنا نو� "صفاR" ،K نطقنا يبهر ملعاٌ� "ضياK، "بركة "شفاK، "طال"� "ֲדاK، "ليس علّي مّنة 
*حٍد من غ7 �لفرقا�، ")ّنه �ّبا� بتربية ال ُيضاهيها �ألبو��، "سقا� �هللا به َمعيًنا، ""جدناp من�7ً 
"ُمعيًنا، فال نعرt �لتهابا "ال حر"��، "شربنا من كأ� كا� مز�جها كافو��. ")� كالمي هذ� 
ليس من قلمي �لسقيم، بل كال% *فصحت من لد� حكيم عليم، بإفاضة �لن� �لر�"t �لرحيم، 
فال جتعلو� �~قكم *� تكّذبوها بل فّكر"� كالزكّي �لفهيم. *% ظننتم *� �هللا ال يعلم ما تعلمو�؟ 
 Kعل ملن يشاr هللا�" ،�"cال يقد� على ما تقد�"�؟ كال.. بل ال تعرفونه حق �ملعرفة "تستك "*

بسطة R �لعلم *فال ُتفّكر"�؟ "قد كنتم على شفا حفر� فر`كم �هللا *فال تشكر"�؟

* �حلاشية: *ع� من �قتبس من �لقرQ �Qية بصّحة �لنّية، خائفا من �حلضر�، فال )� عليه عند عا� �لنّيا�، �A �جلوM "�ملّنة. منه 
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