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   الكرمي رسوله على ونصلي حنمده            الرحيم الرمحن اهللا بسم
   املوعود املسيح عبده وعلى

òß†Ôß@áÓ‰@Q@@ @
åß@ßbãüì@Þýu@åí†Ûa@��@�@ @

 � املوعود املسيح بني م١٨٩١ متوز/يوليو يف لدهيانه مناظرة انعقدت... 
 تشرين/أكتوبر يف عقدت فقد دهلي مناظرة أما البطالوي، حسني حممد املولويو

  . البهوبايل مث السهسواين بشري حممد املولويو � املوعود املسيح بني األول
 حممد املولوي بني م١٨٩١عام الثاين تشرين/نوفمرب يف متت اليت املراسلة

 منشورة املناظرة هذه عن البهوبايل بشري حممد واملولوي احملترم األمروهي أحسن
 ولكي املناظرة مع القوية لعالقتها األصلية باملناظرة أحلقناها وقد" احلق "جملة يف

 ذلك يف املشايخ يتبعه كان الذي املناظرة أسلوب على جيدا الكرام القراء يطّلع
   ....القرآن علوم يف رغبتهم وعدم وبعدهم الدنيوية بالعلوم مهمواعتصا العصر

 أيار إىل تارخيه فيعود" عليها والرد ملسيحي ثالثة أسئلة "هو الثالث الكتاب
  .م١٨٨٩ عام حزيران أو

paŠÃbä½a@pb‘bÔäÛaë@ @
 النفسانية األهواء عن وبعيدة النية إخالص على مبنية املناظرات كانت إذا
 وجه عن اللثام وإماطة احلق إحقاق دف كانت بل واهلزمية الغلبة وفكرة
 فقط، مفيدة املناظرات هذه تكون فلن الباطل وترك احلق املرء واختار الباطل،

 األنبياء أن الكرمي القرآن من يتبني. العلمي اإلنسان لتقدم جدا ضرورية هي بل
 مع املناظرات يف للخوض األحيان من كثري يف اضطروا أيضا اهللا من واملبعوثني

 يف قومه مع � إبراهيم مناظرة الكرمي القرآن يف ذُكرت فقد. معارضيهم
 عمه ومع البقرة، سورة يف قوي ملك ومع والصافات، واألنبياء املائدة سورة
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 نوح ومناظرة والسحرة، فرعون مع � موسى مناظرة كذلك مرمي، سورة يف
 األنبياء سنة فبحسب. الكرمي القرآن يف أماكن عدة يف مذكورة قومة مع �

 مع املناظرات يف � املوعود املسيح خاض فقد هذه اهللا من واملعبوثني
 مناظرة ومها املعروفة مناظراته من اثنتان الد هذا يف نشرت فقد. معارضيه
  . دهلي ومناظرة لدهيانه

ñŠÃbäß@éãbîç†Û@ @
 إىل بعث البطالوي حسني حممد املولوي أن املناظرة هذه مناسبة كانت

 حني: "فيها قال م١٨٩١ عام الثاين كانون/ يناير يف رسالة � املوعود املسيح
 مطبعة من مسودته طلبت أمرتسر يف الطبع قيد" اإلسالم فتح "كتابك كان

 الكتاب من نقل مث". علي يقرأها أن أحد من وطلبت ورأيتها اهلند رياض"
 الذي املوعود املسيح: يلي ما فيه ادعيت إنك: قائال واستفسر عبارة املذكور

 � اهللا رسول بذلك ووعد يامة،الق قبل مبجيئه إشارةً ايد كالمه يف اهللا وعد
 ابن املسيح مثيل يسمى الذي أنت هو صراحةً، الصحاح يف املذكور كالمه يف

 وأن موعودا، مسيحا املسلمني عامة حيسبه الذي مرمي ابن املسيح وليس مرمي،
 ومل موعودا مسيحا رميم ابن املسيح فهمهم يف واخندعوا أخطأوا املسلمني عامة
  ". املوعود املسيح عن الصحاح يف وردت اليت األحاديث يف النظر ميعنوا

  ". ال أو بنعم أجب االدعاء؟ هذا من تقصده ما هذا هل: "كتب مث
 يف أن أرى: "م٥/٢/١٨٩١ بتاريخ عليه ردا � املوعود املسيح فكتب

 مكتوب ،١الد أمحد مكتوبات". (استفسارك على الرد يف كفاية" نعم "القول
  )م٢٠٠٨ طبعة ،٣١١ صفحة ،٥: رقم

 على ردا فرباير/شباط ١١ يف البطالوي حسني حممد املولوي كتب مث
  : الرسالة
 كارهإن إىل مضطر فأنا � اخلضر مثل االدعاء هذا إىل مضطرا كنت إن"

" األوهام إزالة"و" املرام توضيح "مثل كتبك وإن. � موسى مثل ومعارضته
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 على تقدروا لن وحوارييك أنك يقني على وإنين. معارضيت يف عائقا تكون لن
  ". والنقلية العقلية باألدلة املوعود املسيح كونك إثبات

  : الرسالة هذه على ردا � املوعود املسيح فكتب
 جيوز ال أنه النص من إشارةً منه يتبني أوردته الذي � موسى مثل إن"
 يبقى أن هو الكرمي القرآن يف القصة هذه بيان من اهلدف. موسى فعله ما فعل

 وعجائب روحانية معارف النكشاف مشتاقني ستقبلامل يف احلق عن الباحثون
  ". � موسى مثل يتسرعوا وال خافية

 حسني حممد املولوي ذكر م،١٦/٢/١٨٩١ يف احملررة رسالته ويف
 املعارض، رأيي الكتاب هذا دعم لقد": "املرام توضيح "كتاب استالم البطالوي

  ".كذلك أيضا" األوهام إزالة "يكون أن القياس مقتضى ومن
 املسجلة رؤياه وذكر م٢١/٢/١٨٩١ يف � املوعود املسيح عليها فرد

  :فقال م٥/١/١٨٨٨ يف املؤرخة اخلطية مذكرته يف
 ما، أمر يف معارضة عبارة نشر حسني حممد املولوي أن املنام يف رأيت لقد"

 أنين غري منها املراد ما أدري ال. حبقي" لئيم "كلمة العريض عنواا يف واستخدم
العبارة هذه قراءة بعد قلت :فلماذا ذلك من منعتك قد كنت هذه مثل نشرت 

 رسالة ،١الد أمحدية رسائل". (بتأويله أعلم واهللا رأيت ما هذا "إذن؟ العبارة
  )م٢٠٠٨ طبعة ،٣١٣ صفحة ،٧: رقم

  عن تتراجع أن وأقول أمنعك لذا السنة، من الرؤيا لتحقيق عيالس دام وما"
 فستواجه صادقا أكن مل وإن ادعائي، يف صادق أين أعلم واهللا هذه، إرادتك

 صفحة ،٥: رقم رسالة ،١الد أمحدية رسائل". (قريبا" كاذبا يك إن "ديد
  )م٢٠٠٨ طبعة ،٣١١
 يف احملررة تهرسال يف البطالوي حسني حممد املولوي كتب مث

  : م٢٢/٢/١٨٩١
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 املسيح أنك ادعاءك تسحب أن) نصحتين كما (أنصحك األخري ويف"
 من إهلاما وال مساويا ليس األمر هذا. موعودا ليس مرمي بن عيسى وأن املوعود
 الصحاح وكتب الصحيحان لكان االدعاء هذا يف صادقا كنت إن. الرمحن

 وأمهات اإلسالم أصول ممعظ ستذهب بل سدى، ولذهبت لغوا األخرى
  ". الرياح أدراج املسائل
 لدهيانه إىل قاديان من وسافر الرسالة هذه على املوعود املسيح يرد مل
 قال املوعود املسيح إىل رسالة املذكور املولوي كتب مث. مارس/آذار ٣١ بتاريخ

 جملس يف وتتحدث الهور إىل ستأيت أنك يوسف حممد احلافظ كتب: "فيها
 اجتماعا تعقد أن تريد بأنك اليوم يل تبني ولكن. م٨/٣/١٨٩١ بتاريخ خاملشاي

 كنت فإن أبريل شهر يف اهلند يف سأكون أين أخربك إنين. نيسان/أبريل شهر يف
  ".ننويه مبا أخربناك قد وإال اآلن، فافعل النقاش تريد

 بتاريخ لدهيانه من الرسالة ههذ على � املوعود املسيح رد لقد
 بعض وحرر النقاش، يف الظاهر يف فائدة يرى ال بأنه وقال م،٨/٣/١٨٩١

 املشايخ بعض على الس هذا يقتصر أال منها؛ املشايخ اجتماع لعقد الشروط
 حزب البحث جممع حيضر وأن فقط، احلق إلظهار النقاش يكون وأن فقط،
 ال وكافرا جهنميا إهلامام على بناء عدوين الذين حتما أيضا امللهمني هؤالء
 اإلهلام على بناء وملحدا كافرا حيِسبين والذي. املباهلة طلبوا مث يهتدي، أن ميكن
 عبد ميان فهو النار أهل من يعدين ومن لكهوكي، من الرمحن عبد ميان فهو
 حضور إن لذا اجلبار، عبد املولوي ميان ويتبعها إهلاماته ويصدق الغزنوي، احلق

 نفسه، الوقت يف أيضا املباهلة قضية يف ليبت ضروري اجللسة يف الثالثة هؤالء
ا وهلمجر .  

 أفليس الطريق، يف تقع لدهيانه فمدينة اهلند إىل السفر على عازما كنت إذا
 يف أحضر أن ميكنين وإال ؟نفسها لدهيانه يف الس هذا يعقد أن األفضل من
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 فيه االجتماع عقد) ملحدا وحيسبانين يكفرانين اللذين (الغزنويان يرى مكان أي
  .مناسبا

 مدينة تكون أن وتقرر م٢٣/٣/١٨٩١ اجللسة تاريخ يكون أن تقرر لقد
  . اجللسة إقامة مكان أمرتسر
  : م٩/٣/١٨٩١ بتاريخ حسني حممد املولوي كتب مث
 مسؤوال لست تايلوبال املشايخ اجتماع عقد اقتراح وراء الدافع أنا أكن مل"

  ".خاص بوجه بشخصي تتعلق ال شروط عن
 املولوي وقال. مارس/آذار ٣٠ إىل جارية املراسلة هذه سلسلة ظلت لقد

  : حسني حممد
 يد خبط مكتوبة تكن مل لدهيانه من رسالة م٢٩/٣/١٨٩١ بتاريخ وصلتين"
 نشره ذيال احملترم للمرزا إعالن معها ووصل. توقيعه حتمل ومل احملترم، املرزا

  ".م٢٦/٣/١٨٩١ بتاريخ
 الرسالة هذه: "عليها كتب أن بعد الرسالة هذه املذكور املولوي فأعاد

  ". فأعيدها احملترم املرزا قبل من موقَّعة ليست
" عليها موافق أنا: "نيسان/أبريل ١ يف عليها � املوعود املسيح كتب

  : اجلواب يف املولوي فكتب. حسني حممد وياملول إىل وأعادها
 قطعت) مارس/آذار ٢٦ يف املؤرخة (اإلعالن وهذا الرسالة هذه بواسطة"

 ال أيضا فأنا. خصومية مناظرة أساس وأحكمت واألخوة، الصداقة عالقات
 ومستعد جاهز وإمنا أيضا الشخصي لقاءك أريد ال بل أخويا أو وديا نقاشا أريد

   ١".ميةاخلصو للمناظرة
 اآلن من ستنشر الة أن" السنة إشاعة "جملته يف احملترم املولوي كتب مث

 وأنه ،مجاعته مشل لتفريق جاهدة وتسعى � دعاواه على فقط الردود فصاعدا

                                                 
 ١٣ رقم ،١٢جملد السنة، إشاعة 1
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 اإلمكان حيث من ملهما أو وليا" السنة إشاعة "يف املنشور التعليق جيعلك مل لو
جعلك الذي هو املولوي أي وأنه كلهم، املسلمني نظر يف االعتبار عدمي لكنت 
 وكان) السنة إشاعة جملة أي (عليها واجبا كان لذا: "قال مث لإلسالم، حاميا

 ستسقطه كذلك القدمية دعواه على بناء السماء إىل رفعته كما أا عليها دينا
 ألي تتعرض وأال فات، ما تعوض وبذلك اجلديدة، دعواه نتيجة ضاألر على

  ١".ذلك يعوض مل ما قصوى لضرورة إال آخر موضوع
”bÔäÛa@Éß@òÐîÜ¨a@Þëþa@����@@ @

 ١٣ بتاريخ الهور إىل � الدين نور احلكيم املولوي وصل ذلك بعد
 الدين أمري منشي بيت يف ونزل اإلخوة بعض رغبة عند نزوال نيسان/أبريل
. أيضا البطالوي حسني حممد املولوي دعي نيسان/أبريل ١٤ صباح ويف. احملترم
 لتناقش دعيت لقد: "يوسف حممد السيد له قال احملترم املولوي جاء عندما

  ".احملترم املرزا قضية يف احملترم كيماحل
 قبل الشروط بعض تقبلوا أن أريدكم ذلك قبل: حسني حممد املولوي فقال

 اإلخوة مسع احلوار هذا بعد. الشروط تلك حول احلديث فدار املقصود، النقاش
 على ميت مل أنهو وحياته، املسيح وفاة حول األمور بعض � حضرته من

 ممن حضرته استأذن ضرورية عودته كانت وملا. أمور من شاه وما الصليب،
 املوضوع هذا حول املفصل التقرير. (لدهيانه إىل وسافر الهور إىل دعوه

  ) م٢٥/٤/١٨٩١ عدد غازيت بنجاب ضميمة يف مذكور
 عوداملو املسيح إىل برقية حسني حممد املولوي أرسل أبريل/نيسان ١٥ ويف
  : يلي ما تتضمن �

                                                 
 . ٤ صفحة ،١رقم ،١٣جملد السنة، إشاعة 1
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 تأيت أو تعيده أن فيجب هرب، مث املناظرة الدين نور حواريك، بدأ لقد"
  ١".باهلزمية منيت أنك سيفهم وإال بنفسك

 ١٦ يف رسالة � املوعود املسيح بعث الربقية هذه على وردا
 وقال. به موثوق شخص بيد حسني حممد املولوي إىل وأوصلها أبريل/نيسان
  : رسالته يف �
 يشاء من وميين فتحا يشاء من يرزق اهللا يد يف اهلزمية أو الفتح عزيزي، يا"
 هو السماء يف تقرر ما املهزوم؟ ومن احلقيقة يف الفاتح من يعرف من. باهلزمية
 ،١جملد أمحدية، رسائل (٢."التأخري من بشيء ولو األرض يف سيحدث الذي
  ) م٢٠٠٨ طبعة ،٣٢٣ صفحة ،١٢: رقم رسالة
  : الهور يف النقاش عن � كتب مث
 الدين نور املولوي إىل كتب احملترم يوسف حممد احلافظ أن هي احلقيقة"
 أيام لبضعة ميكث أن منه طلبنا وقد هنا موجود الرمحن عبد املولوي أن احملترم
 أيضا حسني حممد املولوي سندعو بأننا أيضا وكتب. شفهيا أمامه شبهاتنا لنرفع

 يف نزل احملترم احلافظ من اإلصرار نتيجة الهور إىل وصل فلما. الس هذا يف
. نفسه تلقاء من احملترم احلافظ أيضا دعاك املناسبة وذه الدين أمري منشي بيت

 والذين متاما، النقاش وسط يف الس من خرج الرمحن عبد املولوي ولكن
 حممد املولوي نقاش أسلوب يعجبنا مل: "الدين نور للمولوي قالوا دعوك
 وال أسئلتنا على ترد أن فعليك عامني، إىل تنتهي ال قد السلسلة ههذ. حسني

 على طرحوا فما. أصال هو يدعك ومل حممد املولوي جميء إىل حاجة نرى
  ٣".مقنعة ردودا عليها رد األسئلة من الدين نور املولوي

                                                 
 .٤٦ صفحة ،١٣جملد ،٢ رقم السنة، إشاعة 1
 .٤٧ الصفحة ،١٣ جملد ،٢رقم السنة، إشاعة 2
 )م٢٠٠٨ عام احلديثة الطبعة ،٣٢٤ صفحة ،١٢: رقم رسالة ،١جملد أمحدية، رسائل (3
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 خبش إهلي ومنشي احلق عبد وقريشي يوسف، حممد احلافظ السادة قال مث
 متاما مقتنعون بأم منشرحة بصدور اهللا أمان ومرزا الدين أمري ومنشي

 نريد ال بأننا الداعون قال عندها. العني قرير تسافر أن تستطيع وقالوا وشكروه،
". تستأذننا أن جةحا فال بكالمك مقتنعون وحنن حسني حممد املولوي ندعو أن
  ) ملخصا(

 أنا وعيين، رأسي فعلى جملتك يف قلت كما النقاش يف ترغب كنت فإن
 بيانان هناك وسيكون. فقط خطيا النقاش يكون أن جيب ولكن. لذلك مستعد

 � الناصري املسيح وأن املسيح مثيل بأين البحث موضوع ويكون فقط
  )لخصام. (ميت

 عنده، من آخرين شرطني وأضاف الشرطني كال حسني حممد املولوي قِبل
". هاتقبل أن منك وسأطلب املناظرة قبل املبادئ لبعض متهيدا سأذكر أنين: "ومها
  . اجلديد ادعائك على األدلة جبملة يل تبعث وأن

 هذه على باألدلة ومدعوما مفصال جوابا � املوعود املسيح كتب
  ١.أيضا املزمعة املناظرة هذه تعقَد مل ولكن الرسالة
 املشايخ فيه دعا أيار/مايو ٣ يف إعالنا � املوعود املسيح نشر مث

 إذا بأنك وقال أيضا لدهيانه زعيم حسن حممد املولوي فيه وخاطب للمناظرة
سعيد أبا املولوي تعني أن ميكنك وإال ذلك فلك بنفسك فيها تشترك أن أردت 
  .للمناظرة عنك وكيال حسني حممد

ñŠÃbäß@éãbîç†Û@ @
 لدهيانه زعيم حسن حممد املولوي بني املراسلة متت اإلعالن هذا نشر بعد
 عن � املوعود املسيح فقال. املناظرة موضوع يف � املوعود واملسيح
  : املناظرة موضوع

                                                 
 . ١٠٠ صفحة ،١٣جملد ،٣ رقم السنة إشاعة 1
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 أساس هو هذا ألن وحياته املسيح وفاة هو البحث موضوع سيكون"
 ،١جملد أمحدية، رسائل(". تلقائيا االدعاء بطل األساس بطل وإذا ادعائي،

   )م٢٠٠٨ عام احلديثة الطبعة ،٣٣١ صفحة ،١٥: رقم رسالة
البطالوي حسني حممد الشيح مع بالتشاور حسن حممد املولوي عليه رد :  
 أن أريد لذا املوعود، املسيح وأنك املسيح وفاة ادعاء يتضمن إعالنك"

  ".مرمي ابن وفاة يف نتباحث مث املوعود املسيح كونك يف أوال نتباحث
 وفاة هو البحث هذا يف األصلي األمر: اجلواب يف املوعود املسيح قال
 ألن أيضا، إهلامي يف نفسه األصل هذا حدد وقد حياته أو مرمي ابن املسيح
 حبسب بصفاته أنت وجئت اهللا رسول مرمي ابن املسيح مات لقد: "هو اإلهلام
  ."الوعد
 املعلوم من. مات مرمي ابن املسيح أن هو اإلهلام يف واألصل األول فاألمر"
 وستبطل اإلهلام من األوىل اجلملة ستبطل حيا يزال ال املسيح أن أثبتم إذا أنكم

  ".ادعائي لصحة شرطا املسيح وفاة جعل اهللا ألن تلقائيا الثانية اجلملة
"م إذا أنكم باهللا حلفا وأقول أقرسأسحب اهللا كالم من املسيح حياة أثبت 

 ،١جملد أمحدية، رسائل (١."وسأتوب الشيطان، من إهلامي وسأحسب ادعائي
  )م٢٠٠٨ عام احلديثة الطبعة ،٣٣٢ صفحة ،١٦: رقم رسالة

 املولوي وأكّد الشروط، حتديد حول أيضا ذلك بعد جارية املراسلة ظلت
 يقبل الثاين الفريق سيجعل أنه وهو أيضا آخر شرط على البطالوي حسني حممد
  . ناظرةامل قبل األصول بعض

 من كان. يوما ١٢ إىل واستمرت م٢٠/٧/١٨٩١ بتاريخ املناظرة فبدأت
 وقد يوليو متوز ٢٩ بتاريخ األخري مقاله � املوعود املسيح يقرأ أن املقرر

                                                 
 .٨٤، صفحة ٣، رقم١٣ السنة، جملد إشاعة1
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 طلبه على بناء قُرئ ولكنه ذلك على البطالوي حسني حممد املولوي أُطلع
  . متوز ٣١ بتاريخ

Êì™ìß@ñŠÃbä½a@ @
 يؤكد حسني حممد املولوي كان متهيدية أمور حول جارية املناظرة ظلت

 املوضوع يف للخوض حتاشيا التمهيدية األمور حول النقاش يطيل وظل عليها،
 هل: البحث قيد املوضوع فكان. وفاته أو الناصري املسيح حياة وهو احلقيقي
 وهل ال؟ أم شرعية حجة كوا حيث من القرآن مثل األحاديث مرتبة كانت

 أم القرآن مثل واجب ا العمل وهل ال، أم صحيحة كلها الصحيحني أحاديث
 اهللا كتاب أن هو مذهبه بأن أخرى بعد مرة � املوعود املسيح رد لقد ال؟

 الكرمي القرآن خيالف ال معني موضوع يف احلديث معىن كان وإذا. وإمام مقدم
 البينة القرآن نصوص ينايف الذي املعىن ولكن. شرعية حجةً املعىن ذلك سيقبل

 سوف ذلك نستطع مل وإن القرآن وبني بينه للتوفيق جاهدين نسعى فسوف
 حجة اهللا كتاب يعد أن مؤمن كل مذهب يكون أن وجيب. احلديث ذلك نترك

  . شروطةم حجة احلديث ويعد شرط أي بدون شرعية
 ألن الكرمي القرآن على وقول حديث كل نعرض أن مذهبنا يكون أن جيب

 لرفع أداة هو لذا والنور، واإلمام وامليزان والفرقان الفصل القول هو القرآن
 تفيد ما أكثر إن. الكرمي القرآن مبلغ تبلغ ال األحاديث وأن اخلالفات، مجيع

 التواتر مرتبة على حديث اكهن كان وإذا الغالب، الظن هو األحاديث معظم
  . مطلقا الكرمي القرآن تواتر يساوي ال ذلك فمع أيضا

 مثل الدين وفرائض األعمال يشمل األول النوع نوعان، واألحاديث
 إن بل العادة صبغة حتمل ال األعمال هذه. وغريها والزكاة واحلج الصالة
 العمل تواتر سلسلة تدعهما اليت فاألحاديث. يقينية جتعلها العمل تواتر سلسلة

 أو املاضي قصص على حتتوي اليت أما اليقني، مرتبة على حائزة تحسب
 لتلك وليست. الظن مرتبة على كوا من أكثر تعد فلن املستقبلية األحداث
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 هناك كان فإذا.  بعيد من وال قريب من ال العمل تواتر مع عالقة األحاديث
  . رد فهو يعارضه أو رميالك القرآن خيالف الفئة هذه من حديث

 مل � أنه على مصرا املوقف هذا يرفض ظل حسني حممد املولوي ولكن
 قطعية الصحيحني يف الواردة األحاديث مجيع أن مذهبه وقدم سؤاله، على يرد

 وتفصيل، وشرط تأخري دون واجب ا والعمل ا االعتقاد وأن وصحيحة،
 وجب فقد سندا حديث صحة ثتبت إذا أنه يعلِّمهم بالقرآن املسلمني إميان وأن

 احلديث دام ما بأنه وقال) البطالوي (وأضاف. بالقرآن العمل مثل به العمل
 أن ميكن فكيف القرآن مثل واجب به والعمل ومفسره القرآن خادم الصحيح

 القرآن على قاضية لسنةفا صحته؟ الختبار وحمكا معيارا الكرمي القرآن يكون
  . العكس وليس

 اليوم�: تاج رأسه على حيمل القرآن: "أعلن � املوعود املسيح ولكن
شيء لكل تبيانا�: عرش على متربع وهو األبد، إىل �دينكم لكم أكملت� 
 صفحة ،٤جملد الروحانية، اخلزائن ،لدهيانه مناظرة احلق". (واملرصع الواسع
١٠٦(  

 احملترم حسني دحمم املولوي أن األخري بيانه يف � املوعود املسيح كتب
 ويهدر ووفاته الناصري املسيح حياة وهو للمباهلة األصلي املوضوع من يهرب
 األمور هذه يف واإلسهاب باملوضوع، الصلة وعدمية بسيطة أمور يف الوقت

 حول يناظرين أن يريد احملترم املولوي كان إذا أما قط، مناسبا ليس التمهيدية
  : � املوعود املسيح الفق. لذلك جاهز فأنا األصلي ادعائي
 فيها اهللا من يطلب يوما أربعون يحدد أن على معهم للتحاكم مستعد أنا"

 ِإني مكَانِتكُم علَى اعملُوا� بـ عامال السماء من خصوصية لنفسه فريق كل
 إظهار يف تعاىل اهللا تأييد وحيالفه ذلك بعد صدقه يثبت الذي والفريق. �عاِملٌ

  . حصرا الصادق هو يعد أن ينبغي الغيوب
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 باهللا حلفا أقول آذانكم، إيلّ وصوبوا اآلن إيلّ أصغوا الكرمي، احلشد أيها فيا
 يوما أربعني حبذائي تعاىل اهللا إىل حسني حممد املولوي توجه لو بأنه شأنه جلّ

 بأي تذحبوين أن فأقبل أنا، أريها غيبية وأسرارا مساوية آيات إظهار واستطاع
 فأنكروه الدنيا، يف نذير جاء. "شئتم ما قدر غرامة علي وافرضوا أردمت، سالح
 بعد صول شديٍد قوي بصوٍل صدقه ويظهر يقبله، اهللا ولكن قبلوه، وما أهلها
  ) ١٢٤ الصفحة ،٤جملد الروحانية، اخلزائن ،لدهيانه مناظرة احلق،". (صوٍل

  . املناظرة انتهت وهنا
òÈîi@ðìÛì½a@âbÄã@åí†Ûa@â��a@ @

 له قال للمناظرة لدهيانه إىل البطالوي حسني حممد املولوي جاء عندما
 ميالكر القرآن يف واحدة آية توجد هل: يوم ذات احملترم الدين نظام املولوي

 عشرون القرآن يف توجد: املولوي قال ؟� الناصري املسيح حياة على تدل
 نعم،: قال وأناقشه؟ احملترم املرزا إىل أذهب فهل: الدين نظام املولوي قال. آية

 على تدل آية الكرمي القرآن يف وجدت إذا: � املوعود للمسيح فقال. اذهب
 لن: قال. سأقبل نعم،: املوعود املسيح قال ستقبلها؟ فهل الناصري املسيح حياة
 قال. الناصري املسيح حياة على دالة آية بعشرين لك سأيت بل آيتني أو بآية آيت

 وسأسحب ا وأعترفن بلنهاألق واحدة بآية أتيت وإن: � املوعود املسيح
 واحدة آية وال جتد لن أنك اعلم ولكن وأتوب، املوعود املسيح بأين ادعائي

 البطالوي حسني حممد املولوي إىل املولوي ذهب. � عيسى حياة على تدل
 له قدمت إذا بأنه يعترف جعلته وقد املرزا هزمت لقد: وقال جرى ما وذكر
 فورا يل تستخرج أن فأرجو يتوب، سوف املسيح حياة على تدل اليت اآليات

 ال: قال األحاديث؟ تقدم أمل: البطالوي املولوي قال. العشرين اآليات تلك
 فزعا البطالوي املولوي فقام. عليها مقدم القرآن ألن األحاديث لذكر حاجة
 أنا هزمتين قد بل املرزا زم مل: "ا راميا وقال رأسه من العامة وخلع

 القرآن، إىل جيذبين وهو األحاديث إىل مدة منذ املرزا أجذب كنت. وأخجلتين
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 أنا لذا. طويلة مدة منذ لقدمتها املسيح حياة على تدل آية القرآن يف كان لو
 يدعم القرآن بل القرآن من الدعم ننال أن ميكننا ال. األحاديث على أركِّز
  ١".املرزا ادعاء

 نظام إن: يرافقه كان لشيخ البطالوي حسني حممد املولوي قال عندها
 ال: الدين نظام املولوي قال. هريرة أيب رواية له أخِرج العقل، قليل هذا الدين
 الساذج، أيها: اناملولوي فقال. احملضة اهللا آية إال أقبل ولن هريرة أيب رواية أريد
 املرزا التفسري، أريد ال: الدين نظام املولوي قال. هريرة أبو وفسرها اهللا آية إا

 الناصري املسيح حياة على صرحية قرآنية آية أريد فأنا قرآنية، آية يطلب احملترم
. يده من يفلت يكاد الشخص هذا أن حسني حممد املولوي قنتي عندئذ. �

 زعيم حسن حممد املولوي عند يأكل الدين نظام املولوي كان األيام تلك يف
 تقطع أن عليك: األخري خماطبا البطالوي حسني حممد املولوي قال لذا لدهيانه

: مازحا وقال الكالم هذا مساعه بعد فورا الدين نظام املولوي قام. طعامه عليه
 أصيب وبذلك." الطعام علي تقطع فال القرآن أترك أنا احملترم، املولوي أيها"

 املسيح إىل الدين نظام املولوي وجاء عليه، مزيد ال خبجل البطالوي املولوي
 على بايع مث. كان حيثما القرآن مع أنا: وقال القصة عليه وقص � املوعود

  ٢.� املوعود املسيح يد
ñŠÃbäß@ï�…@ @

 كل يف وحيرضوم الناس يثريون املشايخ كان حني الظروف هذه ظل يف
 من شيخ وبني بينه تعقد أن يريد حضرته كان ،� املوعود املسيح ضد مكان

 ادعائه وحول ووفاته املسيح حياة حول مناظرة النفوذ وذوي البارزين املشايخ

                                                 
 . �بري سراج احلق نعماين : تذكرة املهدي، تأليف 1
 .�بري سراج احلق نعماين : تذكرة املهدي، تأليف 2
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 املسيح دعا الغرض فلهذا. والباطل احلق بني للتمييز فرصة الناس عامة ليجد
  . للمناظرة املشايخ مجيع منشور إعالن بواسطة � املوعود

 الكنكوهي أمحد رشيد املولوي كان: الكنكوهي أمحد رشيد املولوي
 يف حيتل وكان. كبري وحمدث وفقيه جليل كعامل سهارنبور حمافظة يف معروفا
 أهل حزب بني حسني نذير املولوي حيتلها كان ومرتبة مقاما املقلّدين حزب

 السيد كان. املوعود املسيح مناظرة يتحاشى أيضا املولوي هذا فظل. احلديث
 موجودا وكان � املوعود املسيح لسيدنا خملصا مريدا نعماين احلق سراج بري

 فقال أيضا، الكنكوهي أمحد رشيد للشيخ عديال وكان لدهيانه يف حضرته عند
 للمناظرة الكنكوهي أمحد رشيد املولوي إىل بأكت أن يل هل: املوعود للمسيح

 مل أيضا ولكنه أمحد رشيد املولوي وبني بينه املراسلة فجرت يل؟ مستحتم إذا
 موضوع بأن قال بل ووفاته الناصري املسيح حياة حول للمناظرة جاهزا يكن

 شفهية ستكون بل خطية املناظرة تكون وأال" املسيح نزول "سيكون املناظرة
 واحد لكل مسموحا وسيكون. واحدة كلمة وال يكتب أن ألحد محيس ولن
 مدينة يف ستعقد املناظرة وأن شبهاته، لرفع له حيلو كما يتكلم أن احلضور من

 يدبر أن إليه وكتب أيضا سهارنبور إىل الذهاب املوعود املسيح قِبل. سهارنبور
 ذلك على يشرف أن على احلكومة من بتنسيق األمن على احملافظة موضوع

 اإلجراءات هذه اختاذ بعد إيل تكتب أن عليك بأن قال مث. أورويب ضابط
 أغلبية برأي فيها فسيحسم اخلطية املناظرة قضية أما. احملدد التاريخ يف وسأحضر

 نفقاتك مسئولية فسأحتمل هنا إىل للمجيء جاهزا أنت كنت إذا أما. احلضور
 يف أمحد رشيد املولوي فقال. احلكومة مستوى على أيضا لك األمن وتوفري

 رسائل بضع املولوي إىل بعثت مث. األمن توفري عن مسئوال ليس بأنه اجلواب
  .  عليها يرد مل ولكنه أخرى

@ @
@ @
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 مشايخ يستعد مل عندما. قاديان إىل لدهيانه من � عاد ذلك بعد

 عزم والباطل احلق بني مييزوا أن من الناس عامة ميكِّن مبا للمناظرة نجابالب
 حيث من علمي مركز مكانة حتتل كانت ألا دهلي، إىل السفر على حضرته

 حسني نذير سيد املولوي مثل معروفون مشايخ يقطنها وكان الدين، علوم
 العلماء سمش واملدعو احلديث، لعلماء وأستاذا الكل شيخ يسمى كان الذي

 أنْ � املوعود املسيح بال يف كان. احلقاين تفسري مؤلف احلق عبد املولوي
 فسافر. احلق على لالطالع فرصة الناس وجيد احلجة إلمتام فرصة هناك جيد

 مع دهلي إىل عزم مث أسبوعا هنالك وأقام لدهيانه إىل قاديان من حضرته
 يف ونشر. ماران ِبلِّي سوق" لوهارو نواب "بيت يف ونزل املخلصني، أصحابه

  : بعنوان إعالنا م٢/١٠/١٨٩١
  "الكرام والعلماء العادلني املسلمني مجيع النتباه ضعيف مسافر من إعالن"

 حياة مسألة ذكر مث معتقداته اإلعالن هذا يف �  املوعود املسيح كتب 
  : وقال ووفاته الناصري املسيح

 خمطئا يعداين احلق عبد حممد أبو املولوي أو حسني نذير حممد املولوي كان إذا"
 ويزعمون التأويالت إىل أجلأ وحيسبانين ملحدا يعدانين أو املسيح وفاة مسألة يف

 هذا يف يناظراين أن عليهما فيجب � الرسول وقال اهللا قال ما خالف كالمي
 وسيكون. الفتنة من اهللا خلق إلنقاذ نفسها" دهلي "املدينة هذه يف املوضوع

 ،٢١٧ صفحة ،١جملد اإلعالنات، جمموعة". (للمناظرة فقط شروط ثالثة هناك
  )احلديثة الطبعة

 رحيض أن أي األمن، على للمحافظة احلكومة مستوى على يدبروا أن: أوال
  .إجنليزي ضابط املناظرة جملس
 يف السؤال فريق كل وليكتب خطية، الفريقني بني املناظرة تكون أن: ثانيا

  .املناظرة جلسة
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 خيرج وأال وحياته، املسيح وفاة حول املناظرة تكون أن هو الثالث الشرط: ثالثا
 الصحيحان يقدم أن جيب ولكن. األحاديث وكتب الكرمي القرآن عن أحد
  ) ملخصا. (األحاديث تبك على
 فسوف عيسى وفاة يف خطئي ثبت إن بأين باهللا حلفا أقر: "أيضا � وقال
... يؤمنون وآياته اهللا بعد حديث فبأي... تلقائيا اآلخر إعالين عن أختلى

". إلعالنا هذا نشر بعد أسبوع إىل املذكورين املشايخ من صائبا جوابا سأنتظر
  )احلديثة الطبعة ،٢١٨ - ٢١٧ صفحة ،١جملد اإلعالنات، جمموعة(

 املسيح مقابلة عن احلق أبو حممد أبو املولوي اعتذر اإلعالن هذا نشر بعد
 هذه مثل بطبيعته ويكره اخلمول زاوية يف منـزو بأنه قائال � املوعود

 حممد املولوي كان وملا. وشقاقهم العوام نفاق فيها شىيخ اليت االجتماعات
 علو واعتزاز افتخار بكل يعلن وكان دهلي إىل وصل قد أيضا البطالوي حسني
  :� املوعود املسيح عن إعالناته أحد يف وقال العلمي، وفضله كعبه

 احلظ سعيد وأنا دهلي، يف أخرى مرة قبضيت يف وقع حظه ولسوء يل، صيد هو"
  ".فريسيت وجدت إذ

 بتاريخ آخر إعالنا �  املوعود املسيح فنشر ؛� ضده الناس حيرض وظل
 زعيم حسني نذير سيد املولوي مقابل اإلعالن: بعنوان أكتوبر/األول تشرين ٦
 وذكر احلق، عبد املولوي عن الطرف غاضا � فيه كتب احلديث أهل فئة

 احلق على كانا إذا: "وقال البطالوي املولوي وتلميذه حسني نذير سيد املولوي
 واألحاديث القرآن من حياته يثبتا أن ويستطيعان حيا مرمي ابن املسيح عدمها يف

 جمموعة". (م٢/١٠/١٨٩١ إعالن يف املذكورة بالشروط بااللتزام فليناظراين
  ) احلديثة الطبعة ،٢٢٠ صفحة ،١جملد اإلعالنات،

 يف حسني نذير سيد املولوي فشل إذا أنه للحجة إمتاما أيضا حضرته وكتب
 أنه إعالن يف باهللا حالفا فليقل اجللسة يف األمن لتوفري إجنليزي ضابط استقدام
 التحضر مقتضى تنايف بكلمة أحد تفوه وإذا األمن، توفري عن مسئوال سيكون
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 حضرته سيحضر أيضا احلالة هذه ففي. فورا الس من سيخرجه واألدب
 ٦ بتاريخ الصادر اإلعالن هذا نشر بعد. املناظرة أجل من املولوي مسجد
 واقال إعالنا ونشروا أنفسهم عند من تارخيا املولوي تالميذ عين األول تشرين

 مث به، � املوعود املسيح خيربوا أن دون كذا بتاريخ ستعقد املناظرة بأن فيه
 يأيت أن � منه طالبني للمناظرة حمدد وقت يف شخصا حضرته إىل أرسلوا

 الناس أثاروا ثاٍن جانب ومن. ينتظرك حسني نذير سيد املولوي وأن للمناظرة
 فسادا يثريوا أن للمناظرة � استدعائه من هدفه وكان بشدة � ضده

 هذه ظل يف املناظرة يف خيوض أن حلضرته يكن مل أنه املعروف من. ويؤذوه
 حيضر مل احملترم املرزا أن الناس يف أشاعواف الشروط، حتديد دون الظروف
 �  املوعود املسيح نشر ذلك فعلى! الكل شيخ وخاف وهرب املناظرة

 شأنه جلّ باهللا باملناشدة مقرون طلب": بعنوان م١٧/١٠/١٨٩١ بتاريخ الناإع
  ".ومماته مرمي ابن املسيح ةحيا يف للمناظرة حسني نذير حممد سيد املولوي إىل

 من املقترحة اجللسة حضور أن مع: "املزعوم هروبه مة على جميبا فيه وقال
 يف باحلضور أِعد ومل مبوافقيت، تقترح مل ألا علي واجبا يكن مل واحد جانب

 املفاجئة العوام هجمات ولكن. هلا نفسي جهزت قد كنت ذلك ومع معني يوم
 شاهدون الناس مئات إن. اليوم ذلك يف حضوري دون التح للفساد واملثرية

 متاما اجللسة وقت يف بييت حول بكثرة والرعاع املفسدون اجتمع قد أنه على
 ولكنهم. بالنساء اخلاص العلوي الطابق إىل توحشهم إىل نظرا انتقلت حىت

 اجلناح بعضهم اقتحم حىت األبواب يكسرون وجعلوا اجلانب ذلك إىل جاءوا
 الشتائم يكيلون وكانوا الزقاق يف غفري مجع هناك كان بينما بالنساء اصاخل

 بفضل فتخلّصت. شديد حبماس اللسان بذاءة من جعبتهم يف ما كل ويخرجون
 ليجتمعوا مثرية خبطابات العوام حرضوا ناحية فمن... بالغة بصعوبة تعاىل اهللا

 عدم على الضوضاء ارواأث مث للمناظرة دعوين ثانية ناحية ومن بييت، حول
  ". وانتصروا رب بأنه وأذاعوا ذكرا اليت املوانع بسبب حضوري
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 هنا ومقيم. للمناظرة مستعد وأنا تعاىل اهللا بفضل نفسي محاية دبرت قد اآلن"
 أهل شتائم وحتملت السفر معاناة جتشمت أن بعد الكل، شيخ يا فقط ملناظرتك

 إىل ٢٢٤ صفحة ،١جملد اإلعالنات، موعةجم". (يوم كل وطعنهم ولعنهم دهلي
  ) احلديثة الطبعة ٢٢٦

 باهللا إياك مستحلفا لك أقول مث هلا، جاهز وأنا للمناظرة تعال صاحيب، فيا" 
  )ملخصا." (خطية املناظرة ستكون ولكن. طلبتين حيثما سأحضر بأين تعاىل
 سيعطيه � بأنه وقال طرق، بعدة للمناظرة كلال شيخ غرية � أثار لقد
  . املادي باجلسد الصعود على دليال يقدمه حديث أو آية كل مقابل روبية ٢٥
 ٢٠ بتاريخ دهلي يف اجلامع املسجد يف الس عقد يكون أن تقرر ذلك بعد

 يف � فحضر. األمن على ةللمحافظ أيضا الشرطة وتوفّرت األول، تشرين
 يف االزدحام كان. أصحابه من ١٢ مع اجلامع املسجد حمراب يف احملدد اليوم
 ومعهم الشرطة رجال من ١٠٠ قرابة حضر وقد املسجد يف كبريا اليوم ذلك

 لبطالويا املولوي برفقة حسني نذير سيد املولوي جاء مث. أيضا أورويب ضابط
 شيخ إىل ورقة املوعود املسيح أرسل عندئذ. باحة يف تالميذهم وأجلسهم وغريه
 إىل عيسى رفع أن حيلف أو األول تشرين ١٧ إعالن حبسب يناظره أن الكل

 القرآن نصوص بواسطة الكرمي القرآن من ثابت املادي جبسده حيا السماء
 اليمني هذا تأثري من ولويامل سلم وإذا. والبينة والقطعية الصرحية واحلديث
 الطريقني من أيا يقبل مل الكل شيخ ولكن يده، على فسأتوب سنة إىل الغموس
 املدينة حاكم إىل وأرسل باتا رفضا ووفاته املسيح حياة حول املناظرة ورفض
 يف يبت مل وما اإلسالم، معتقدات عن منحرف الشخص هذا أن رجاله بواسطة
 نناقش فماذا كافر ألنه أبدا، وحياته املسيح وفاة حول نناقش لن معنا معتقداته

 وحاكم واحملامي الزعيم يوسف حممد اخلواجة اجللسة يف كان الكفار؟ مع
 وكذا كذا معتقدات كانت إذا أنه � حلضرته فقال عليغره مدينة يف الشرف
 املسيح فكتب. ورقة على كلها موراأل هذه عن يل فاكتب افتراء إليك تنسب
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 قرأها بدوره الذي احملترم اخلواجة إىل وسلّمها معتقداته حول بيانا � املوعود
 بالقرب كانوا الذين احملترمني احلضور مجيع ومسعها الشرطة ضابط مسامع على
  . منه

 حياة حول النقاش يرفض وظل تهتعن عن الكل شيخ ميتنع مل حال، أية على
 نتيجة إىل وتوصل واجلذب الشد هذا من الشرطة ضابط فتضايق. ووفاته املسيح

 ليس ذلك من أكثر االنتظار بأن الناس وكثرة اهلمجية الناس حالة إىل نظرا
 أوال خرج عندها. تعقد لن املناظرة بأن وقال باالنصراف، العوام فأمر جيدا،

 املوعود املسيح بعده خرج مث رفقائه مع املسجد من حسني نذير سيد املولوي
 ذكر يف م٢٣/١٠/١٨٩١ يف املنشور إعالنه يف حضرته يقول. وأصحابه �
  : هذه النقاش جلسة

  ". حسنا مثال تضريب مل دهلي، مدينة يا عليك أسفا يا"
ñŠÃbä½a@Éß@ðìÛì½a@†àª@�’i@�aâ�@ @

 املناظرة يرفضون العلماء من وغريه الكل شيخ أن مجيعا الناس على تبين عندما
 بشري حممد املولوي للمناظرة دهلي أهل دعا ووفاته الناصري املسيح حياة حول

 املناظرة قِبل الذي وبال مدينة يف موظفا األيام تلك يف كان الذي السهسواين
 حسني حممد املولويو الكل شيخ بةرغ عكس على وحياته املسيح وفاة حول

  . هزميتهم تمثِّل لن بشري حممد املولوي هزمية بأن بصراحة فقالوا البطالوي،
 صراحة بكل قال ولكن املسيح حياة إلثبات آيات أربع بشري حممد املولوي قدم
  : ٢ الرقم ذي بيانه يف
 أهل من وإن: أي (األوىل اآلية هو � املسيح حياة على احلقيقي دليلي إن"

 أما املطلوب، هذا على الداللة قاطعة أا وأرى) موته قبل به ليؤمنن إال الكتاب
 على حبثه يركّز أن احملترم املريزا على جيب. هلا تأييدا نقلتها فقد األخرى اآليات

  )١٧٠: الصفحة ،٤جملد روحاين،ال اخلزائن دهلي، مناظرة احلق،". (األوىل اآلية
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 املضارع وحتول التأكيد تفيد" ليؤمنن "صيغة يف النون أن االستدال وجه وبين
 تفيد القاعدة هذه ينايف حديث أو آية قدمت لو بأنه وقال. خالص مستقبل إىل
 النحو لعلم كتاب أي يف ورد أو يقينية بصورة املاضي أو احلالَ التأكيد نون فيه
  .قضييت بطالن لقِبلت ذلك يناقض ما

 القرآن من آيات عدة بتقدميه استدالله أساس � املوعود املسيح فأبطل
 ميكن ذلك فمع جدال أيضا االستدالل هذا بصحة أقررنا لو بأنه وقال الكرمي،

 إليه ذهب مما ليةمعقو أكثر ومها االستقبال صيغة يف معنيان اآلية من يستبنط أن
   :ومها بشري، حممد املولوي
 موت قبل أي.. موته قبل باملسيح ليؤمنن إىل الكتاب أهل من ما -١

الكتايب . 
 األنبياء خبامت حينذاك املوجودون الكتاب أهل يؤمن حني زمان سيأيت -٢

 . موم قبل
 وقال التفسري كتب من االستداللني هذين صحة � املوعود املسيح أثبت لقد
 مل ذلك على فبناء قط، آخر تفسريا حتتمل ال اليت هي الداللة قطعية اآلية بأن

  . الداللة قطعية أيضا اآلية هذه كون يتحقق
 مناظرة عقدت لقد. أيضا مناظريت أذكر أن املناسب من أرى السياق هذا ويف

 شهادة أعلى على احلائز - اهللا عبد املولوي وبني بيين وحياته املسيح وفاة حول
 يف م٣١/٨/١٩٢٠ بتاريخ غره فتح مدينة من - اهلندية القارة يف العربية يف

 غري املناظر قدم لقد. بعد فيما أيضا نشرت وقد أمرتسر، حمافظة سارجور مدينة
 عدة إليه ذهب الذي املعىن إىل فوجهت دليال، نفسها اآلية األمحدي

 تفيد وأا التوكيد، نون هي" ليؤمنن "يف النون بأن قوله ولتفنيد ،اعتراضات
 فيها وردت إذ الكرمي القرآن من التالية باآلية استدللت فقط، االستقبال زمن
  : احلال معىن وتفيد مرتني التوكيد نون
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 أَكُن لَم ِإذْ علَي اُهللا أَنعم قَد قَالَ مِصيبةٌ أَصابتكُم فَِإنْ لَيبطِّئَن لَمن ِمنكُم وِإنَّ �
مهعا مِهيدش * لَِئنو كُمابلٌ أَصفَض اِهللا ِمن قُولَنكَأَنْ لَي لَم كُنت كُمنيب هنيبو 
  )٧٤- ٧٣ النساء (�مودةٌ
  : يلي كما احلال صيغة يف الدهلوي احملدث الدين رفيع الشاه موالنا ترمجها وقد

 كأنه يقول اهللا من فضل أصابكم وإذا... اخلروج يف يتأخرون منكم بعض أي"
  ".  مودة وبينه بينكم تكن مل
 يامني حممد إشراف حتت الثانية الطبعة ،٣٤ ،٣٣ صفحة" سارجور "مناظرة(

  )األمان دار قاديان الكتب، تاجر
  . احلال صيغة يف" ليقولن"و" ليبطِّئن "الكلمات ترمجت قد أي

 حني � عمر سيدنا املؤمنني أمري أن فيه جاء حديثا املناظرة يف أوردت كذلك
 له لتسمح عنها اهللا رضي عائشة إىل اهللا عبد ابنه أرسل املوت على موشكا كان
 اللَّه رِضي الْخطَّاِب بن عمر .... � بكر وأيب � النيب ضريح قرب يدفن بأن
هنا: قَالَ عي دباللَِّه ع نب رمع بِإلَى اذْه أُم ِمِننيؤةَ الْماِئشع ِضياُهللا ر هنفَقُلْ اع 
 كُنت قَالَت صاِحبي مع أُدفَن أَنْ سلْها ثُم السلَام علَيِك الْخطَّاِب بن عمر يقْرأُ

هفِْسي أُِريدِلن هنفَلَأُوِثر مولَى الْيفِْسي عن .  
 يستنبط أيضا الرواية هذه ففي. عمر وفاة بعد منها طُلب اإلذن أن رواية ويف
  . التأكيد تفيد اليت الثقيلة النون وجود مع احلال معىن

 املشايخ لدى ليس أنه جالء بكل له تبني بإمعان دهلي مناظرة قرأ من باختصار،
فكانت. حديث وال آية وال ،� الناصري املسيح حياة على قاطع دليل أي 

   ....تعاىل اهللا بفضل الناس من كثري هلداية سببا املناظرة هذه
  


�א�������ل�� �
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@@بسم اهللا الرمحن الرحيم  حنمده ونصلي على رسوله الكرمي @
òß†Ôß@áÓ‰@R@@ @

òÜ÷�c@òqýq@ïzî�½@…ŠÛaë@bèîÜÇ@ @
 بعث هـ١٣٠٩ لـ املوافق م١٨٨٩ عام حزيران/يونيو أو مايو/أيار شهر يف

 اإلسالم محاية أجنمن "إىل اإلسالم عن أسئلة ثالثة" جيمز اهللا عبد "امسه مسيحي
 املسيح إىل األسئلة تلك بدورها األجنمن فبعثت عليها، الرد طالبا ،"بالهور
  . األمرتسري نيب غالم واملولوي الدين نور موالنا واحلكيم �  املوعود

 ثالثة أسئلة: بعنوان الثالثة الردود بالهور ماإلسال محاية األجنمن نشرت مث
 املولوي نشرها � املوعود املسيح كتبها اليت والردود". عليها والرد ملسيحي
 ٧٩ إىل ٣٤ الصفحة ،٣الد أمحدية، رسائل "يف بعد فيما عرفاين علي يعقوب
  ". � النيب تصديق: "بعنوان منفصلة بصورة

 الطبعة يف اآلن وننشره قبل، من الروحانية اخلزائن سلسلة يف ينشر مل املقال هذا
  . العزيز بنصره تعاىل اهللا أيده اخلامس اخلليفة سيدنا من بإذن احلالية

  
  احلي عبد سيد

  )واإلشاعة النشر ناظر   (
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم  حنمده ونصلي على رسوله الكرمي
òß†Ôß@áÓ‰@S@ @

òÜ÷�c@òqýq@ïzî�½@…ŠÛaë@bèîÜÇ@ @
 بتجديد اإلسالم يف الزمن األخري وبعثة املسيح املوعود لغلبة �لقد بشر النيب 

يكسر الصليب ويقتل : "نههذه األمة، وبين أيضا أن من مهماته األساسية أ
كان املراد من كسره الصليب ). صحيح البخاري، كتاب األنبياء" (اخلنـزير

أنه سيمزق قوة معتقدات املسيحية الباطلة وسيجعل معتقدات اإلسالم احلقة 
غالبة وسيزيل كل نوع من القذارة من ذوي الصفات اخلنـزيرية ويطهرهم 

بعثة املسيح املوعود وأُشري أيضا أن املسيحية ففي هذا احلديث بشر ب. ويزكّيهم
  . ستنتشر على نطاق واسع يف الزمن األخري لدرجة حتيط بالعامل كله

وكانت حالة املسلمني متدهورة بشدة لدرجة كان كل مواٍس لإلسالم مضطربا 
كان اآلريون والقسس املسيحيون ودعام يشنون هجمات . وقلقا بالنظر إليها

م يف القارة اهلندية، وكانت اهلجمات شديدة الوطأة لدرجة شعواء ضد اإلسال
فقد سقط بعض . كان املشايخ مذعورين بسببها ومل ميلكوا جوابا عليها

فلم يهب يف هذا الوقت . املسلمني يف حضن املسيحية واحدا بعد اآلخر
العصيب ملبارزة صوالت املسيحية واألديان األخرى إال سيدنا مرزا غالم أمحد 

  . اهللا يف حلل األنبياء وحارب تلك األديان كلها وحدهجري 
ثالثة أسئلة " أجنمن محاية اإلسالم"لقد أرسل مسيحي يدعى عبد اهللا جيمز إىل 

وإضافة إىل ذلك أرسل األسئلة نفسها إىل . حول اإلسالم طالبا الرد عليها
أجنمن "ونشرت .  أيضا� موالنا نور الدين  وإىل�سيدنا املسيح املوعود 

أسئلة ثالثة ملسيحي : "هـ بعنوان١٣٩٠هذه األجوبة يف عام " محاية اإلسالم
، ونشر فيه "تصديق النيب: "مث نشر هذا الكتاب يف قاديان بعنوان". (والرد عليها

  ) فقط�ما رد به املسيح املوعود 
  : يف مقدمة الكتاب املذكور" أجنمن محاية اإلسالم"قالت 



XXVI  pbß†Ôß@òÈj�@åöaŒ¨a@òîãbyëŠÛa 

 بناء على التزامهم بالدين إىل أقصى - إن أتباع اإلسالم املخلصني الذين كانوا
 أساتذة - الدرجات ومؤهالم وفضيلتهم وحسن أخالقهم وغريها من املزايا

علم، ولكن صارت أجياهلم اليوم جاهلني متاما لقوى تدعي اليوم أا معدن ال
بسبب . وفاقدي املواهب وبعيدين عن املبادئ املقدسة لدينهم احلق أميا بعد

جهلهم يقوم اليوم عبدة األصنام الذين ليس لديهم أدىن دليل من حيث العقل أو 
النقل على صدق دينهم لدحض اإلسالم علنا، أما حنن فليست عندنا شجاعة 

عليهم بسبب ضحالة علمنا وقلة حيلتناأن نرد ".  
 بالتفصيل وفيما يلي نقدم بعض املقتبسات منه �لقد رد املسيح املوعود 

  : �حيث قال 
ن بنظر فيا طالب احلق، ويا عطاشى اآليات الصادقة والظامئني هلا، انظروا اآل"

اإلنصاف، وتأملوا بعيون طاهرة ما أعلى وأمسى اآليات اليت ذكرها اهللا تعاىل يف 
مل يبق ملعجزات ! وكيف هي مشهودة وحمسوسة يف كل زمن! القرآن الكرمي

األنبياء السابقني أي أثر اآلن، فلم تعد إال قصصا وحكايات، واهللا وحده أعلم 
ح املذكورة يف األناجيل واليت تقع مبدى حقيقتها، وال سيما معجزات املسي

عليها ظالل الشكوك والشبهات لكوا قصصا وحكايات، وما يوجد فيها من 
  ".مبالغات كثرية لدرجة يتعذر تنـزيهها منها كامال

باختصار، إن حالة من احلماس سائدة يف بالد أمريكا وأوروبا يف : "�مث قال 
 األيام، وإن معتقدات األناجيل اليت تناقض احلقيقة أوقعت أهلها يف قلق هذه

واضطراب شديد لدرجة أن البعض أظهروا رأيهم بأنه مل يولَد يف احلقيقة 
شخص امسه املسيح أو عيسى بل املراد منه هو الشمس، واملراد من احلواريني 

 .االثين عشر هو اثنا عشر برجا
 �نة أكثر من أن العالمات اليت حددها املسيح  مث تتضح حقيقة هذه الديا

 بأنكم لو اتبعتموين �فقال املسيح . للمؤمنني ال توجد فيهم وال واحدة منها
لصرمت مثلي متاما يف كل الربكات والقبول، وستعطَون املعجزات وآيات 
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قبول، وستكون عالمة إميانكم أنكم ستقدرون على إراءة أصناف اآليات ال
ولكن ليس يف أيدي . وسيكون لكم ما أردمت، ولن يبقى شيء مستحيل أمامكم

فهم جيهلون متاما اإلله الذي يسمع أدعية . املسيحيني شيء من هذه الربكات
من أجلهم عباده اخلواص، وجييب عليهم وجها لوجه رمحة ورأفة منه، ويري 

  .أمورا عجيبة
وليكن معلوما اآلن أن درجة احملبوبية والقبول والوالية : "  وقال�وأضاف 

ولو أراد أحد .  قط�احلقة اليت بينت عالماا بإجياز ال تنال دون اتباع النيب 
أو اآلريني أو اليهود أن يري عالمات القبول وأنواره مقابل متبع من املسيحيني 

والطريق األمثل لالختبار هو أنه لو .  ملا أمكن له ذلك مطلقا�كامل للنيب 
 �هب أحد من املسيحيني أو غريهم ملواجهة مسلم صاحل وصادق يتبع النيب 

بصدق، وقال بأنه بقدر ما ستظهر لك آية من السماء، أو بقدر ما ستكشف 
لك األسرار الغيبية، أو بقدر ما تنصر بإجابة الدعاء أو كما يظهر لك منوذج 
القدرة إظهارا ملكرمتك وشرفك، أو إذا وعدت باإلنعامات اخلاصة بصورة 

نبيه على معارضك املؤذي، فسأُري أنا أيضا كل نبوءة، أو إذا أُنبئ بنـزول الت
ما سيظهر على يدك وكل ما ستريه أنت، ملا استطاع أي معارض على هذه 
املواجهة، بل لن يربزوا يف امليدان أصال، ألن قلوم تشهد على أم كذابون 
وال عالقة هلم قط باإللـه احلق الذي هو نصري الصادقني وويلّ الصديقني، كما 

وهذا آخر كالمنا، واحلمد هللا أوال وآخرا وظاهرا وباطنا، . ا آنفا باإلجيازذكرن
  ".هو موالنا نعم املوىل ونعم الوكيل

  
   واإلشاعة النشر ناظر
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  الكرمي رسوله على ونصلي حنمده    الرحيم الرمحن اهللا بسم

òß†Ôß@Š‘bäÛa@ @
 غالم مرزا حلضرة الروحانية اخلزائن من الرابع الد من الكرام لقراءا إىل نقدم
 مناظرة: التالية لكتبل العربية الترمجةَ � املوعود واملسيح املهدي اإلمام أمحد

  .عليها والرد ملسيحي ثالثة وأسئلة دهلي، مناظرة ،لدهيانه
 � املوعود املسيح بني وكانت م،١٨٩١ عام متوز يف لدهيانه مناظرةُ جرت

 النقاش موضوع يكون أن االتفاق وكان البطالوي، حسني حممد املولويو
 تناولَ طلب البطالوي املولوي ولكن ،� مرمي بن عيسى حاملسي وفاة مسألةَ
. الطلب هذا على � املوعود املسيح فوافق بدايةً، التمهيدية األمور بعض

رعالشريف احلديث يف � املوعود املسيح منهج يف يناقش املولوي فش 
 يتهرب كي البطالوي املولوي من حيلةٌ تلك وكانت الصحيحني، من وموقفه

 من ال السماء؛ يف املسيح حياة على دليلٌ بيده ليس أنه إلدراكه النقاش، من
  .احلديث من وال القرآن

 من � ملوعودا املسيح مبوقف يتعلق املكرر البطالوي املولوي سؤال كان
 البخاري يعترب إنه مرارا حضرته فرد. عامة واألحاديث خاصة ومسلم البخاري
 ال ولكن بداية، صحيحين اعتبارمها جيب أنه أي الظن؛ على صحيحين ومسلم

 الف يوافق مل وما يؤخذ، القرآن وافق فما القرآن، على أحاديثهما عرض من بد
 أن بد فال توفيقه استحال ما أما استطعنا، ما يوافق مبا تأويله إىل السعي من بد

 حضرته بين كما. الكرمي القرآن � النيب كالم يناقض أن يستحيل ألنه يترك،
 هلا، أصل ال قطعا صحيحا الصحيحني يف ما كل اعتبار يف العقيدة هذه أن
  .العلماء كبار أقوال من بعدد ستدلوا

 السنن هو األول رئيسني؛ قسمني إىل ينقسم عموما احلديث أن حضرته وبين
 األحاديث هذه وأن العمل، بتواتر نقلت اليت � النيب ألفعال وصفا تذكر اليت
 قطعيتها، يؤكد بالتواتر اثبو ألن القرآن، إىل لردها حاجة ال النوع هذا من
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 الكرمي القرآن من أدىن ثبوا كان وإنْ العمل، تواتر من قوا تكتسب وهي
 الكرمي القرآن إىل لردها حاجة ال األحاديث وهذه. القطعي بالثبوت يتميز الذي
 وإنْ القرآن من فهي العملي، القرآن هو � النيب ألن منه؛ نابعة الواقع يف ألا

  .الكرمي القرآن يف أصلها على العثور من الباحثُ يتمكن مل
 السنن وليس واألنباء باألخبار يتعلق ما فهو األحاديث من الثاين النوع أما

 وهي األحاديث، عليها يطلق أن ينبغي اليت هي هذه أن وبين املتواترة، العملية
 الكرمي القرآن تعارض اليت األخبار فإن شك، وبال ن،القرآ إىل ترد أن جيب اليت

  .تقبل ال صراحة
 ما كل اعتبار هي السنة أهل عقيدة بأن يوحي أن البطالوي املولوي حاول وقد
 ما العقيدة هذه بأن � املوعود املسيح فأكد صحيحا، ومسلم البخاري يف

 حنيفة أبا بأن وبين السنة، أهل عقيدة يوما تكن ومل طان،سل من ا اهللا أنزل
 املولوي وحاول. القرآن يوافق مل إذا حبال احلديث يقبلون ال ومالكًا والشافعي
 حضرته فبين باحلديث، يؤمن ال � املوعود املسيح بأن يوحي أن البطالوي

 األحاديث يرد ال ألنه األحناف عقيدة من ليونة أكثر يه احلديث يف عقيدته أن
 إن املتواتر احلديث يتركون الذين والشافعية القرآن، إىل العمل بتواتر تثبت اليت

  .اآلحاد حديث على االجتهاد يقدمون الذين واملالكية القرآن، يعارض أنه ظنوا
 املسيح جييب انك مرة كل ويف املراوغة، حاول البطالوي املولوي أن واخلالصة

 أسدى أنه النتيجة وكانت! جيب مل أنه يدعي وهو سؤاله على � املوعود
 احلديث مسألة توضيح إىل � املوعود املسيح دفَع بأن منه قصد بغري معروفا

 ال كاملة إحاطة ا وأحاط ملسائل،ا أشهر على فأجاب عديدة، جوانب من
 وهي األساس املسألة يف املولوي يدخل أن دون املناظرة انتهت مث. عليها زيادة
  .املناظرة عقد كان أجلها من اليت � املسيح وفاة
 بني م١٨٩١ نفسه العام يف األول تشرين يف جرت فقد دهلي، مناظرة أما
 املسيح وفاة قضية وتناولت البهوبايل، بشري حممد املولويو � املوعود سيحامل
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 ممثال للمناظرة تقدم قد البهوبايل املولوي كان. مباشرة � مرمي بن عيسى
 والذين الدهلوي حسني رنذي املولوي رأسهم على كان الذين احلديث ألهل
 وفاة مسألة تناول من حذراه قد وكانا البطالوي، املولوي إليهم ينتمي كان

 طلب كما حياته، على بأيديهما دليل ال أنه إلدراكهما وذلك ،� املسيح
 ولويامل فأصر فيها، البطالوي املولوي يصطحب أن منه حسني نذير املولوي

 املناظرة، هذه من براءما فأعلنا ذلك، على الدليل لديه أن مدعيا املناظرة على
 بأال ضمنيا إقرارا يعترب اإلعالن وهذا. لفرقتهم هزمية تعترب لن فيها هزميته وأن

  .النقاش على اإلصرار من جدوى
 على قطعي دليل أنه وادعى أساسيا، واحدا دليال املولوي قدم حال، كل وعلى
 قَبلَ ِبِه لَيؤِمنن ِإلَّا الِْكتاِب أَهِل ِمن وِإنْ�: تعاىل قوله وهو ،� املسيح حياة
 نون أن وادعى) ١٦٠ :النساء (�شِهيدا علَيِهم يكُونُ الِْقيامِة ويوم موِتِه

 واستشهد حصرا، املستقبل إىل الزمن حتول باملضارع املتصلة الثقيلة التوكيد
 أن هو حصرا اآلية معىن جيعل هذا أن وادعى ذلك، على النحاة بعض بأقوال
 كلُّ حينها به نسيؤم وأنه الزمان، آخر يف سيرتل وأنه السماء، يف حي املسيح

  !سواه معىن الو لآلية القطعي املعىن هو هذا أن واعترب الكتاب، أهل
املسيح حياة على قطعي دليلٌ هذا أن ادعاءه بأن � املوعود املسيح عليه فرد 
 أن ولاأل: وجهين على اآلية فسروا الذين املفسرين كبار قول ينقضه السماء يف

 الكتايب أن أي ؛� عيسى على وليس الكتايب على يعود" موته "يف الضمري
 على يعود" به "يف الضمري أن هو والثاين املسيح، حقيقة له ستكشف موته قبيل
 ميكن فكيف. � النيب صدق وتهم قبل له سيكشف الكتايب أن أي ،� النيب

 يف � املسيح حياة يف املولوي مذهب على قطعيا دليال تقدم اآلية اعتبار
 فكيف ،� املسيح على جدال يعود" به "يف الضمري كان لو مث، السماء؟

 ال املوت قبل باملسيح فاإلميان أصال؟ السماء يف حياته على دليال اعتباره ميكن
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 على كُشف لو ضمنا متحقق هذا بل الزمان، آخر يف ونزوله حيا بقاءه يسلتزم
  .حقيقته ويبني املسيح يصدق الذي � النيب صدق الكتايب

 الثقيلة التوكيد نون فيها وردت اليت اآليات من كبريا عددا حضرته قدم مث
 تفسري وأن واملستقبل، واحلاضر املاضي الزمن وأفادت املضارع، بالفعل متصلة
 فلو. قصورها أو القاعدة هذه بطالن يثبت ولغريها اآلية هلذه املفسرين كبار

 أن املفسرين ارلكب ميكن فكيف ا ومسلَّما صحيحة القاعدة هذه كانت
  خبالفها؟ يفسروا

 حممد السيد والصحايب بشري حممد املولوي بني مراسالت باملناظرة أُحلق وقد
 خالف كيف فيها أوضح جليال، عاملا كان الذي ،� األمروهي أحسن
 حنو من ومالعل هذه كل املناظرة يف التقليدية بالعلوم يتبجح الذي املولوي
 بسيطة قاعدة هي يقدمها اليت قاعدته بأن له وبين وغريها، ومنطق وتفسري
 الم اتصال بأن النحاة كبار يقول بينما املبتدئني، الطالب كتب يف وردت
 األحيان أغلب يف املعىن جتعل املضارع الفعل مع الثقيلة التوكيد نون مع التوكيد

 ألن وهذا املستمر، باملضارع نسمية أن نميك ما أو التجددي، الدوام إىل يشري
 غالبا، املستقبل تفيد الثقيلة التوكيد ونون غالبا، املضارع تفيد التوكيد الم

  .غالبا التجددي الدوام يؤدي واجتماعهما
  .اهلامة واملعارف القيمة البحوث من كثريا املناظرتان تضمنت وقد
 طرحها أسئلة على إجابة تضمنفي ،"عليها والرد ملسيحي ثالثة أسئلة "كتاب أما

 ،"بالهور اإلسالم محاية أجنمن "إىل وأرسلها اإلسالم، حول املسيحيني أحد
رائعة شافية إجابة عليها فأجاب حضرته، إىل فأُرسلت.  

  : يلي ما إىل يتنبهوا أن الكرام نرجو من القراء
 عند -  عموما - وكَتب بنفسه، � أمحد سيدنا وضعها هوامش مثة) ١ (

  . املؤلف من: أي ،"ِمنه: "ايتها
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ميزت عن و أيضا املترجم من التوضيحية احلواشي من كما أن هناك عددا )۲(
 .باخلط املائلاهلوامش األصلية 

 املترجم إضافة من هو بل النص، أصل من فليس مائل خبط هو ما كل) ٣(
 أصله املوضوع أن القارئ ليعرف" األبيات ترمجة "رةعبا مثل وذلك للضرورة،

 أا القارئ ليعرف العربية إىل األردية اإلهلامات ترمجة وكذلك نثر، ال شعر
  .نصا وليست مترمجة

 يف الشائعة احلديث كتب طبعات من يقتبس � املوعود املسيح كان) ٤(
 نسخ يف موجود هو ما وبني بينها بسيط اختالف هناك ونيك وأحيانا اهلند،
 ناقصة، أو زائدة كلمة تكون وأحيانا العربية، البالد يف الشائعة احلديث كتب
  .� حضرته كتبه كما النص على حافظنا وقد
 كما عامر، يدا عبد السيد الداعية نصيب يف الد هذا ترمجة شرف كان لقد

 منري ناز، الدين حممد مرزا: الكرام األستاذة من كل وإخراجه مراجعته يف ساهم
 أمحد فهيم سعيد، أمحد نويد أمحد، أياز خواجه خان، أمحد تصور بسمل، أمحد

 أجنم مري ناصر، أمحد رفيق أمحد، مظفر افظاحل شاهد، يوسف حممد خالد،
 وسام. د أياز، أمحد مبشر سيد د،أمح نير رانا أمحد، مسعود شيخ برويز،

 سامح النقيب، حسام ،النقيب غسان عزام، خالد الرباقي، علي. د الرباقي،
 اجلايب، اخلبري أمة لبىن اجلايب، الرمحن هبة كعكي، حممود ،القزق معتز مصطفى،

 عبد نعيم، أمحد حممد طاهر، هاين دقة، أبو متيم الزايد، رىب عودة، بشرى
  .اجلزاء حسنأ اهللا جزاهمف ،ندمي طاهر مدوحم طاهر، املؤمن
 من حيويه وما الد هذا من لالستفادة الكرمي القارئ يوفق أن تعاىل اهللا نسأل
 .آمني املستقيم، اهللا صراط عن الباحثني هلداية سببا جيعله وأن ومعارف، علوم
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  زهوقًا كَانَ الْباِطلَ ِإنَّ الْباِطلُ وزهق الْحق جاَء
  خسارا ِإلَّا الظَّاِلِمني يِزيد ولَا ِللْمؤِمِنني ورحمةٌ ِشفَاٌء هو ما القُرآِن ِمن وننزلُ

  

لَ اللَّهزن نسِدي أَحا ِثالْحابا ِكتاِبهشتم ثَاِنيم ِعرقْشت هِمن لُودج الَِّذين 
  ربهم يخشونَ

 املوعود املسيح أمحد، غالم مرزا سيدنا بني عقدت اليت لدهيانه مناظرة
  البطالوي حسني حممد سعيد وأيب والسالم الصالة عليه املعهود واملهدي

  قــحـال
  الشهرية الة أي

  والسالم الصالة عليه األنام خري لسيدنا القومية امللة وحتقيق اإلسالم أصول ديقلتص
   املقدسة للهجرة ١٣٠٩ عام األول وربيع وصفر، وحمرم، احلجة، ذي لألشهر

   م١٨٩١ األول وتشرين وأيلول، وآب، متوز،: املوافق
  السيالكويت الكرمي عبد املولوي: تدوين

   م٢/٩/١٩٠٣

  دين فضل حكيم إشراف حتت بقاديان اإلسالم اءضي مطبعة يف ُطبعت
  الربيد نفقات على عالوة روبية نصف: الثمن  .الثانية الطبعة

  ٤٠٠:النسخ عدد 
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  الرحيم الرمحن اهللا بسم

 املطاع املشفَّع الشفيع األمي النيب على والسالم والصالة العاملني رب هللا احلمد
  أمجعني وأصحابه آله وعلى املكني

 فطرة تقدم يتوقف وعليها ذاا، حد يف مفيدة جد واملناظرات النقاشات
 كل يف جديدة حبوث على وتعكف بطبيعتها، األعمى التقليد تكره اليت اإلنسان

 يرى حبيث محاٍس وأنواع عواطف اإلنسان فطرة أُودعت لقد. وآٍن حني
 أكثر العرب، سادة كان. عليه للعار جملبة هجنس بين من غريه ألوامر االنقياد
 يف الكفر فترة يف أي -اجلاهلية أيام يف يفتخرون كانوا وكفرا، محية الناس

 احلق ومشس الكامل هادينا بعثة قبل ما الفترة وهي اإلسالمي االصطالح
. ألحد والرضوخ اإلذعان ونيعرف ال بأم - � املصطفى حممد سيدنا والصدق

 واهلدف. عظيمة حلكمة اإلنسان فطرةَ احلميد احلكيم أودعه سر هذا أن احلق
 بل حمضا، ومقلّدا كالبهائم وأبكم أصم اإلنسان يبقى أال هو ذلك وراء من

 التجديد حتب طبيعة ميلك آلخر قويا وحمرضا دافعا أحد كالم يكون أن جيب
 فورا اآلخر له وينقاد شيئا أحد يقول أن اهللا سنة نم كان فلو. واالختراع

 صامت قفر من أكثر العجائبو الزينة بأسباب الزاخر العامل هذا كان ملا وطوعا
 أيضا الشر يرافق أن جالله، إلظهار قدر احلكيم اهللا ولكن. موحش وخراب

 ولكن. وندر شذ ما إال وجهني، ذو هو أو زوج وله إال شيء فال ،شيء كل
 الفارغة الومهية القومية للمسلّمات والتعصب والعناد حق بغري التعنت ذيلةر

 اجلديرةَ واالختراع التجديد فضيلةَ حطَّت قد للحق املعادية النفسانية واألهواء
 املتدنية، السوقية األخالق حضيض إىل وأوصلتها السامية مرتبتها من باالعتزاز
 فقداا على يقتصر األمر تترك مل مث. ملالعا هذا يف بالثقة جديرة غري وجعلتها

 غري اإلنسان تطاولُ أفسد قد وبذلك. ودمويا مهوال شيئا جعلتها بل فقط، الثقةَ
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 التقدم وسيلة اعتربت حىت مسعته وشوه واملهم، القومي األصلَ هذا املربر
. واحلضارة اتمع يف واملساوئ والشرور للمفاسد مصدرا هذه واإلصالح

 ملح يف حولوه واملناظرة للنقاش جملسا الطاحلون آدم بنو عقد كلّما احلظ ءولسو
 اتركوا. الظالم احلالكة باألزمنة تذكِّر خميفة ومصارعة شجار حلبة إىل البصر

 املناظرات أن ترون السير، كتب أي املقدس، التاريخ وخذوا جانبا العام التاريخ
 نوع فيها اليت املهمة واملسائل اليومية شؤونال يف أيضا الصحابة بني تعقد كانت

 لثام والسنة للكتاب النوراين اللمعانُ عنه يرفع مل ولكن واإلام، اإلشكال من
 املتنازع األمور جيتازون وكانوا والفقهاء العلم أهل كبار جيتمع وكان الظالم،

 على قضوا مولكو الصادق، بالنور متنورين كانوا ألم واللطف، بالصلح فيها
 خياصمون كانوا: "تعريبه ما قال من در وهللا. احلق سبيل يف النفسانية أهوائهم

 من أمنا أكثر خالفهم وكان الشر، من شائبة خصامهم يف يكن مل ولكن
  ".  الصلح

 املناظرة، يف طويل باع عنها اهللا رضي الصديقة عائشة املطهرة للسيدة كان
  . املناظرة بعد مذهبها وخيتارون ليهاإ يرجعون الصحابة كان ما فكثريا

 ولكن ذاا، حد يف للفساد مدعاة وليست ببدعة ليست املناظرة إن إذن،
 هاتجعل الغضب سريعي البهيمية الطبائع ذوي من لمتنازعنيل الشائنة التصرفات

  . الطغيانو البدعة من أسوأ
 وإعالمه اجلليل الرب من بإلقاء القادياين أمحد غالم املريزا ادعى فترة قبل

  : يلي ما
 أي إخوته، بقية مثل مات قد اإلجنيل صاحب اإلسرائيلي املسيح )١(

 قاطعة شهادة موته على يشهد القرآن وأن السالم، عليهم األنبياء
  .وجازمة

 املسيح وليس املسيح مثيل هو الدنيا إىل اآليت مرمي ابن من املراد )٢(
 . احلقيقي
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 بناء اخللق إلصالح العامل يف جاء الذي املوعود املسيح هو وأنه )٣(
 .اإلهلية البشارات على
 املريزا حضرة دعا واحملدثني األنبياء سرية يف تتجلى اليت اهللا سنة وحبسب

 اإلدعاءان سيما وال هذه دعاويه إىل عاٍم ونداء عاٍل بصوت كافة الناس
 ِمن أَرسلْنا وما�: الكرمية اآلية حبكم البنجاب أهل من فهب. آنفا املذكوران

ِلكقَب وٍل ِمنسال رو ِبيبطاله مشايخ من حسني حممد سعيد أبو املولوي �١...ن 
 أثارت اجلديدة الدعاوى ههذ إن الناس، يظن حبسبما. الدعوة هذه لدحض

 بنظرة ناظر لكل حىت فبدت. القدميِة الناس معتقدات عالَم يف عادية غري ضجة
 إن. الرمل على املؤسسة املباين تكتسح اجلارف السيل أمواج أن أيضا عابرة
ن حبثا مكان كل يف الشوق نظرات أجال الِقدم منذ املألوف املعتقد حبعم 
 وخصما مغتنما حاميا حسني حممد املولوي شخص يف فرأوا وينصره؛ حيميه
 باجلميع حدا حسني حممد سعيد أيب باملولوي والقوي املخلص االعتقاد. عزيزا

 أئمة معظم اختذ لقد. شيء كل يف هلم مرجعا وهيعدو الصالت، كل يقطعوا أن
 املولوي - الظاهر يف مقلّدين وغري حمققني أنفسهم يعتربون الذين - اجلوامع

 كل وقبل أوال. اعتزاز وبكل واحد بصوت هلم حماميا حسني حممد البطالوي
 إىل العملية حيام يف أتباعها أثبت واليت الهور، من خملصة مجاعة فإنّ شيء
 شيخي دعت قد للحق، صادقون وحمبون لإلسالم أمناء ناصحون أم اليوم

 وإحلاح، وإصرار إخالص بكل الهور إىل الدين نور املولوي املخلص وصديقي
 املسائل تلك هلم ليحل ،لدهيانه يف أمحد غالم املريزا مرشده عند كان حيث

 الذي حسني حممد املولوي إىل توجهوا الدين نور املولوي جميء وعند. املعقَّدة
 املناظرة خالل من احلق جيدوا حىت مبارزة يف ليقابله الدعاوى تلك بطالن يدعي
 أن حقا املؤسف من ولكن. الصحابة غرار على إسالمي بأسلوب بينهما

                                                 
 ٥٣: احلج 1
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 ومسكني ومتواضع حليم مولوي مقابل املناظرة يف يسلك مل سعيد أبا وياملول
 خالف األصلي االدعاء أساس فترك أصحابه، توقّع كما الصحابة مسلك الطبع
 عنده من املوضوعة األصول من كومة وقدم املضطربة املشتاقني أرواح أمنية

 األمر وبقي لثمنيا وقتهم وهدر الوهلني واملشتاقني احلضور أماين قتل وبذلك
  . عليه كان ما على

 تأييد يف أخرى بعد واحدة تنشر والكتيبات الكتب بدأت ذلك بعد
 مجاعته يف يدخلون احلق عن الباحثون الناس وبدأ احملترم املريزا دعاوى

 بإصدار كاملعتاد فبدأوا املقاومون املعارضون أما. أفواجا والطاهرة الروحانية
 اعتقادهم يؤيدوا أن من بدال وصوب، حدب كل يف ونشرها التكفري فتاوى
 الصحيح واحلديث الكرمي القرآن من باالستدالل � املسيح حياة عن القدمي

 فتاواهم ذهبت ما سرعان ولكن اجلديد، االدعاء ضعف للناس ويثبتوا والصريح
 والصدق احلق رياح أمام الشتت حىت ومتزقت مشلها وتفرق الرياح أدراج
 نتيجة أخرى مرة موقفه حسني حممد املولوي غير الزمن من فترة وبعد. العاتية

 دفع حىت بالتكرار إياه وختجيلهم األقوياء رفقائه بعض ِقبل من شديد حتريض
 أربعة يف املنشورة املناظرة جذور بدأت هنا ومن. كرها لدهيانه إىل ليصل بشدة
  . رويدا رويدا تتكون" احلق: "جملة يف أعداد
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 أمور إىل أو املناظرة وقائع إىل تفصيال وال إمجاال ال هنا نتطرق أن ننوي ال
 غالم منشي "احملترم صديقُنا املستفيض الضوء عليها ألقى فقد ا، تتعلق أخرى
 ١٢ تاريخب" غازيت بنجاب "املوقرة جريدته ملحق يف" فصيح قادر
 املناظرة هذه من املتوخاة والغاية احلقيقي اهلدف هو يهمنا وما أغسطس،/آب

  . النهائية ونتيجتها
 والنشاط احلركة وبدأت ،هلدهيان إىل سعيد أيب باملولوي جيء باختصار،

 املفضلة أفكاره هضبة واحد كل فصعد اإلسالمية، اجلماعات يف جديد من
  . والشوق التصور مبنظار ملقدسةا احلرب هذه نتيجة يترقب وجعل

 أن حقا املؤسف من ولكن. يوما عشر اثين إىل وطالت أخريا املناظرة بدأت
 من الهور أهل من إخوم نصيب من كامال حظا أخذوا أيضا لدهيانه أهل

 املوضوعة األصول أيضا املرة هذه حسني حممد املولوي طرح إذ النتيجة، حيث
 باإلسالم تضر كانت اليت الفتنة باب فورا يغلق أن ضروريا كان بينما. نفسها

 كاملة وثقة بصرية على كان إذا أي زعمه، حبسب شديدا ضررا واملسلمني
 آخر شيء كل عن الطرف يغض أن واجبه من فكان والصدق احلق على بكونه

 أساس ويناقش مباشرة املوضوع صلب يف يدخل أن أي.. باملناظرة معين غري
 وهناك هنا اخلروج أن معلوم. � املسيح موت وهو ترماحمل املريزا ادعاء

 من هي بالقشة التشبث وحماولة النفس عن دفاعا عشواء خبط التخبط وحماولة
 الكرمي القرآن من آية فورا يقدم أن عليه واجبا كان. احليلة عدمي الضعيف شيمة
 احملترم املريزا قدمها اليت اآليات معاين يناقش أو � املسيح حياة على تدل
 أخرى أدلة والصحيح الصريح واحلديث بالقرآن وينقض املسيح موت على

 يصرف أن يف رغّبه تسلّحه بعدم القليب شعوره ولكن. املسيح موت على قدمها
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 حىت تصرف، مل ولكنها بأخرى، أو بطريقة فمه أمام من هذه املمات كأس
  !!األبصار أويل يا فاعتربوا! واهلوان الذلة موت املولوي أصاب

 فعدته. العام القانون هو كما العامل هذا يف ينهض لن أنه يتوقَّع واآلن،
 وصلّت ظاهريا، األحياء املشايخ من غريه وخاطبت ميتا املختارة الهور مجاعة
 ونتأسف روحيا ميتا نعتربه أيضا حنن. املطلب هذا حيث من الغائب صالة عليه
  .راجعون إليه وإنا هللا إنا موته، على

 القرآن إىل العودةَ سعيد أبو املولوي حتاشى ملاذا حمتارون، املسلمني عامة إن
 حتاشى قد بل يتشجع؟ مل وملاذا أيضا سبقه الذي ويف النقاش هذا يف الكرمي
 الكرمي؟ القرآن ضوء يف وحياته املسيح موت ضيةق حول بصراحة احلديث عمدا

 والقاطعة البينة نصوصه جبيش احملترم املريزا يؤيد الكرمي القرآن أن احلقيقة
 تامة بصراحة � املسيح موت على تدل إذ تحصى، وال تعد ال اليت العرمرم

 األمر يف لبت ذلك شاء ولو - سعيد أبو لوياملو يرد ومل. آية مئتي تقارب ما
 واسطة ودون مباشرة النـزاع هذا يف وقاضيا حكَما القرآن جيعل أن - سريعا

 ذلك فعل ولو احملترم املريزا يؤيد كله الكرمي القرآن أن جيدا يعرف كان ألنه
 يؤمن ال املريزا أن مكان كل يف سلفا يشيع بدأ ولكنه. واحلرج للخجل لتعرض

 فسريون واحملققني الباحثني للقراء ذلك يف احلكم نترك. باهللا والعياذ حلديث،با
 أعطى الذي هو أنه مكان كل يف احملترم املريزا اعتراف ِمن جيدا ويعرفون

 من يستنبط أن جيب بأنه يقول فهو. وصادقا وحقيقيا الئقا احتراما لألحاديث
 يف وجد كلما بل. حال أيب العزيز اهللا كتاب مع يتناقض ال معىن احلديث
 بالغا سعيا احملترم املريزا سعى الظاهر يف للقرآن معارضا يبدو جانب احلديث

 كان وإذا. الكرمي القرآن مع ليوفِّقه -احلديث شرف إقامة بغية -اهللا بعون دائما
 شديدا تناقضا الكرمي القرآن يناقض واألخبار واأليام بالقصص املتعلق احلديث

 والتفضيل والتعظيم األدب واجب الكرمي القرآن معتربا مضطرا صحته ينكر فإنه
 رضي الصديقة عائشة السيدة به عملت ما حبسب متاما ويعمل. الوجوه كل من
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 يف آية مع لتعارضها" أهله ببكاء يعذَّب امليت إن: "الرواية ردت إذ عنها اهللا
 مهمته الذي -احملترم املريزا إن. �١أُخرى ِوزر واِزرةٌ تِزر ولَا�: الكرمي القرآن

 - تعليمه ونشر الدنيا يف الكرمي القرآن عظمة إقامة هو منصبه وواجب احلقيقية
 الكرمي، القرآن تعارض اليت األحاديث هذه مثل الئم لومة خوف بال يرد أيضا

  . وردت كتاب أي ويف وجدت، إن
 عليكم، باهللا فكِّروا العاملني، رب كتاب عشاق ويا األفاضل، القراء أيها

الدنيا أبناء يثريها اليت املربرة غري الضجة هذه وما االعتقاد؟ هذا يف ضري أي 
 تنازعامل املسائل أن مع. القضية يف البت يتم مل: الناس يقول االعتقاد؟ هذا على
 بينا، واضحا حكما فيها حِكم قد بأنه القول ميكن حىت بصراحة تناقَش مل فيها

 يف حكم قد أنه احملترم املريزا ردود يقرأون منِل وضوح بكل يتبني سوف ولكن
 وبرده قسمني، إىل األحاديث بتقسيم قاطعا حكما فيه املتنازع األمر يف احلقيقة

 وتعارض العمل تواتر بقوة مدعومة ليست ليتا أي منها؛ الثاين القسم من
 � املسيح مبوت خيرب الكرمي القرآن أن متاما وضح كأنه الكرمي، القرآن

 عن ينبئ حديث هناك كان إذا واآلن،. الواقع األمر هو وهذا متناهية، بصراحة
 وجد وإذا. املسيح مثيل عن ينبئ نهأ حمالة ال منه يفهم فسوف مرمي ابن نزول

  .  حتما لرد األوجه من بوجه الكرمي القرآن مع توفيقه ميكن ال جانب فيه
 إثبات ميدان يف منازع بال بارزا وحده الكرمي القرآن ظل باختصار،

 ينافسه وال نصوصه صدق وحده الكرمي القرآن يثبت أنْ الصراح واحلق. ادعائه
 أن أخرى جمموعة وال ِسفرا وال كتابا يسع فال آخر، بكتا املزية هذه يف

 يف حكم قد أنه فاحلق. احملترم املريزا إليه يهدف ما وهذا. دعاويه نقض تدعي
 لدهيانه إعالن يف وردت أمور على نرد أن بودنا كان. قراره وأصدر املوضوع

 مدير علينا اقترح وقد أغسطس،/آب ١ بتاريخ سعيد أبو املولوي نشره الذي

                                                 
 ١٩: فاطر 1
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 األثناء هذه يف وجدنا ولكننا. عليها نرد أن ملحقه يف احملترم" غازيت بنجاب"
 بذلك يستخفّون الفطنة وذوي املسلمني من النبالء أن الواسعة جتربتنا خالل من

 أن إليه توجهنا عدم شأن ومن أصال، الصحة من له أساس ال الذي اإلعالن
  . اجلب غيابة يف يرميه

 سعيدا سعيد أبو املولوي كان لو إنه الشديد باألسف قولن األخري ويف
  : يلي ما وهو ،"األمحدية الرباهني "لـ تقريظه يف كتبه ما لتذكّر احلقيقي باملعىن
 حمطّ وصار األلوهية حضن يف تربى قد األمحدية الرباهني مؤلف إن"

 رأي يف - أيضا الشيطان ميلك هل: "يقول مث." اللدنية والعلوم الغيبية اإلهلامات
 مثل اهللا من الغيب على يطّلع حىت القدسية القوة -الكرمي القرآن يتبع مسلم
 أن يعين وهذا" والصدق؟ الغيب من كالمه من شيء خيلو وال واملالئكة، األنبياء
  . الغيب على يطِلعه تعاىل واهللا القدسية، القوة ميلك احملترم املريزا

 القلم من خترج أن مناسبا يكن مل السابق واالعتراف التصديق هذا فمع
 ،"الطبيعي للمذهب التابع "و" املفتري"و" الكاذب "مثل كلمات الحقا نفسه

  . تشاء من ا تضل فتنتك، إال هي إن ربنا. وغريها" املخادع"و
 اهللا بإذن املستقبل يف ستنشر" احلق "جملة أن الكرام املستمعني على خيفين ال

 املريزا سيدنا نشاطات وضوح بكل وستبين. قاملسب ختطيطها حبسب مقاالت
 سوء من اإلمكان قدر محايتها بغية متاما والصالح الصدق على املبنية احملترم
  . أنيب وإليه توكّلت عليه باهللا، إال توفيقي وما. احملتمل الباطل والطعن الفهم

  

   الكرمي عبد
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   املوعود املسيح القادياين أمحد غالم مرزا حضرة سيدنا نيب

  احملترم البطالوي حسني حممد سعيد أيب واملولوي
  

        األولاألولاألولاألول    السؤالالسؤالالسؤالالسؤال
 من بد ال ولكن ومقاالتك، معتقداتك بعض أناقش أن أريد: احملترم املولوي

  . لقدمتها بذلك يل مسحت فلو متهيدا، املبادئ بعض بيان
  م١٨٩١- ٧-٢٠ حسني، مدحم سعيد أبو: التوقيع

  
 مناسبا رأيته ولو سرور، بكل فقدمها ذلك، لك ميكن: احملترم املريزا

التمهيدية املبادئ بعض أيضا منك الستفسرت .  
  م١٨٩١- ٧- ٢٠ أمحد، غالم: التوقيع

  

            الثانيالثانيالثانيالثاني    السؤالالسؤالالسؤالالسؤال
 ا اعترف قد ١٢ جملد األول العدد يف ذكرا اليت املبادئ: احملترم املولوي

 قبول يف عذر لديك أو أيضا، أنت ا تسلِّم فهل الدين، نور احلكيم ريكحوا
منها؟ أي   

  م١٨٩١- ٧-٢٠ حسني، حممد سعيد أبو: التوقيع
 ميكنين مث أوال ا ختربين أن عليك املبادئ، تلك على مطّلعا لست: احملترم املريزا

  .أمرها يف شيئا أقول أن
  م١٨٩١- ٧- ٢٠ أمحد، غالم: التوقيع
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            األولاألولاألولاألول    البيانالبيانالبيانالبيان
 الذي املبدأ حتدد أن وعليك املقال، هذا يف املبادئ تلك سأقرأ: احملترم املولوي

. جديد من كتابتها إىل حاجة فال مطبوعا املقال دام وما. ترفضه والذي تقبله
  . اآلخر بعد واحدا مبدأ كل عن تتحدث أن وعليك

  م١٨٩١- ٧-٢٠ حسني، حممد سعيد أبو: التوقيع
 مقدم اهللا كتاب أن هو والسنة الكتاب حجية يف مذهيب إن: احملترم املريزا
ط اليت املعاين. وإمامستنبكتاب ختالف وال النبوية األحاديث من ما قضية يف ت 

 نقبلها فلن البينة القرآن نصوص تعارض اليت املعاين أما شرعية، حجةً ستقبل اهللا
 بينا نصا وتطابق توافق معاينَ استطاعتنا، قدر احلديث، من سنستنبط بل أبدا،

 على نقدر ومل الكرمي القرآن نص خيالف حديثا وجدنا ولو. اهللا كتاب يف
 اِهللا بعد حِديٍث فَِبأَي�: يقول شأنه جلّ اهللا ألن موضوعا، فسنعتربه تفسريه

 الكرمي القرآن حكم إذا أنه إىل صرحية إشارة اآلية هذه ففي. �١يؤِمنونَ ياِتِهوآ
 متاما املقصود وتبين شك أدىن فيه يبقى أن دون ويقينيا قاطعا حكما ما أمر يف
 فَِبأَي�: تعاىل اهللا وليق مث. صراحة يعارضه حبديث يؤمن أن باملؤمن يليق فال

. أكثر شرحه إىل حاجة فال واحد معىن اآليتني وهلاتني ،�٢يؤِمنونَ بعده حِديٍث
 اناإلمي هو مؤمن كل مذهب يكون أن جيب املذكورتني اآليتني منطلق فمن

 شرعية حجةً باحلديث يؤمن وأن شرط، أي بدون شرعية حجةً اهللا بكتاب
  .مذهيب هو وهذا مشروطة،

 ١٩ الصفحة يف مذكور ثاٍن أمر على منفصال الرد إىل حاجة أرى وال) ٢(
 يف ذُكر ما أنّ أي أيضا، ذلك على الرد يتضمن الرد هذا ألن ،"السنة إشاعة "من

                                                 
       ٧: اجلاثية 1
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 باحملك أيضا خنتربه سوف تقريرا أو فعال أو قوال � النيب إىل منسوبا األحاديث
 ذلك كان إذا �يؤِمنونَ بعده حِديٍث فَِبأَي�: اآلية منطلق من وسنرى نفسه،

 القرآن آيات من آيةً يعارض التقرير أو الفعل أو القول على املبين احلديث
 إذا ولكن والعني، الرأس على فسنقبله معارضا يكن مل فإن. ال أم والبينة الصرحية

 ذلك يف ننجح مل وإن لتوفيقه، املستطاع قدر فسنحاول الظاهر يف معارضا كان
 فلسوف تامة بصراحة الكرمي للقرآن معارضا ووجدناه املضنية اجلهود بذل مع
الكرمي القرآن مكانة تبلغ ال احلديث مكانة ألن متأسفني احلديث ذلك نرد .

 للمقارنة جمال ال حبيث بالغا اهتماما وحفظه جبمعه اهتم وقد متلُو، وحي القرآن
 هو األحاديث من كثري يفيده ما غاية إن. األحاديث حبفظ االهتمام وبني بينه

 مع فإنه التواتر مبرتبة حيظى حديث هناك كان وإن. نيةظ نتيجة إىل ويؤدي الظن
  .القدر هذا بكتابة فأكتفي. قط الكرمي القرآن تواتر يساوي ال ذلك

  م١٨٩١- ٧- ٢٠ أمحد، غالم: التوقيع
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        الثانيالثانيالثانيالثاني    البيانالبيانالبيانالبيان
 لقد. ١سؤايل على وقاطع صريح جواب كالمك يف يوجد ال: احملترم املولوي
 هل توضح مل ولكن حجة وكوما السنة أو احلديث لقبول شرطا ذكرت
 احلديث كتب يف توجد سنة أو حديث حالة يف ال أم الشرط هذا يتحقق

 هذا يعتبر هل ذلك وعلى. الثالث املبدأ يف ذُكر كما الصحيحني يف وخاصة
 ذلك إىل وإضافة ال؟ أم شرعية ةحج الكتب تلك يف املذكورة السنة أو احلديث

 الدراية لقانون شرط هو الكالم، هذا يف ذكرته الذي احلجة أو القبول شرط إن
 وخصوصا احلديث كتب هل توضح أن عليك واآلن. الرواية لقانون وليس

 األحاديث وهل ال؟ أم روايةً صحيحة الثالث املبدأ يف ذُكرا اللذان الصحيحان
 ال؟ أم شرط أو توقف دون ا واالعتقاد العمل واجبة كتابنيال هذين يف الواردة

 يف التحقيق دون ا االعتقاد أو العمل جيوز ال أحاديث الكتابني هذين يف أن أم
  الرواية؟ أصول حبسب صحتها

  م١٨٩١- ٧- ٢٠ حسني، حممد سعيد أبو
  

  :احملترم املريزا
 كل نقبل أننا يف يتلخص بياين بأن احملترم املولوي جواب مساع بعد أقول

 بشرط -مسلم أو البخاري صحيح يف أورد سواء وداللته- املعني مبعناه حديث
. املراد واملعىن الداللة حيث من الكرمي القرآن لبيان وموافقا مطابقا يكون أن

 احلديث، كتب هل: "تعلم أن تريد أنك الشفهي بيانك من علمت واآلن
                                                 

 وقاطعا، صرحيا ردا احملترم املريزا سيدنا رد لقد. احملترم ياملولو فهم من نستغرب حنن 1
 احملترم املريزا يقول نفسه؟ يف خافية حلاجة مغالطة يف الناس يوقع أن املولوي يريد فلماذا

 تلك أوردت سواء إخل... التقرير أو الفعل أو القول على مبنيا أمرا: "... تامة بصراحة
 )احملرر". (مهاغري يف أم الصحيحني يف األحاديث
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 وهل ال؟ أم الرواية أصول حبسب النبوية السنة تثبت الصحيحان، وخاصة
 أحاديث فيها أم توقف بدون ا واالعتقاد العمل واجبة فيها الواردة األحاديث

  " ا؟ االعتقاد أو العمل جيوز ال
 قطعية بصورة تجمع مل األحاديث دامت ما أنه هو ذلك على جوايب إن
 املرتبة حيتل ال ا اإلميان وأن األحوال، من حبال والقدح اجلرح تقبل ال ويقينية

 نضع أن قط مذهبنا ليس لذا الكرمي، بالقرآن اإلميان حيتلها اليت واملنـزلة
 للقرآن نعتقدها اليت نفسها ليقينيةا املرتبة يف أيضا الرواية حيث من احلديث
 دامت وما الظن، هو األحاديث تفيده ما غاية بأن قبل من قلت ولقد ١.الكرمي
 الكرمي؟ القرآن منـزلة أيضا الرواية حيث من ننـزهلا أن لنا فأنى الظن تفيد

 يسعنا ال أنه عاقل كل يدرك ،األحاديث مجع أسلوب على النظر إلقاء ومبجرد
 بالقرآن به نؤمن الذي نفسه باليقني األحوال من حبال روايتها بصحة نؤمن أن

 البين، الكرمي القرآن منطوق الصحيحني يف حديث عارض إذا فمثال. الكرمي
 بأن قولك فإن ثبوته؟ على بناء الكرمي القرآن عليه نقدم أن علينا واجبا أفليس

 أن جيب ألنه عخماد قول الرواية أصول حيث من بالقبول جديرة األحاديث
 فلو ال؟ أم الكرمي القرآنُ به يتمتع الذي اليقني درجة األحاديث ترتقي هل نرى
 نعترب أن علينا لوجب الكرمي القرآن ثبوت مرتبة تعاِدل املرتبة تلك أن ثبت

 به يعتقد ال ما هذا ولكن شك، أدىن دون نفسها املرتبة على أيضا األحاديث
 يغين ال والظن. الظن تفيد األحاديث معظم أن مجيعا املسلمون يعتقد بل أحد،

 كلمات هي معني حديٍث كلماِت مجيع أن أحد حلف لو فمثال. شيئا احلق من
 وإن. هذا حلفه يف كاذبا لكان تعاىل اهللا من وحي على كلها ومبنيةٌ � النيب

 ليست أا على تام بوضوح ذاته حد يف يدل األحاديث بني املوجود التعارض

                                                 
 من أوضح جوابا تريد فهل القضية، يف بت فقد احملترم، املولوي أيها يا تفضل: ملحوظة 1

 )احملرر. (اآلن بعد تشكو لن أنك نأمل ذلك؟
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 تساوي األحاديث أنّ يعتقد أنْ احلالة هذه يف ملؤمن فأنى. التحريف من بريئة
 أيضا األحاديث إن يقول أن مثلك شيخ وألي لك وهل ثبوتا؟ الكرمي القرآنَ
 فما والثبوت؟ الصحة حيث من الكرمي القرآن حيتلها اليت نفسها املرتبة حتتل
 صحة حيث من العليا الدرجة عن ساقطة األحاديث أن كبنفس تعتقد دمت

 اعتبارها جيب أنه على تشدد إذن فلماذا الظن، فائدا وغاية وثبوا، روايتها
 األسلم فالطريق الكرمي؟ القرآن حيتلّها اليت اليقني من نفسها املرتبة على

 ال متدا ما فقط الظن مرتبة على باألحاديث نؤمن أن جيب أنه هو واألصوب
 أن بنفسه يدرك أن مؤمن كل يستطيعو. منها بضعة عدا ما الظن، مرتبة تتعدى
 الذين رواا سرية يف البحث ألن ،الرواية يف النقد من خيلو ال األحاديث حبث

 يبقى أال أصال مستحيال وكان كامل، وجه على يتم مل الرواة سلسلة توسطوا
ال هذا يف شك أيولقد. ا ة إشاعة "جملتك يف بنفسك كتبتأن ،"السن 

 بكون حيكم أن يستطيع امللهم إن": هو األحاديث عن األكابر بعض مذهب
." اهللا من إهلام على بناء املوضوع احلديث ويصحح موضوعا الصحيح احلديث
 مسلم أو البخاري صحيح يف ورد حديث اعتبار كان إذا: أسألك واآلن،

 األحاديث هذه مثل أن نعترب أن الن فأنى جائزا الكشف بواسطة موضوعا
 قد الصحيحني يف األحاديث أن شك بال نؤمن إننا الكرمي؟ القرآنَ تساوي
 معظمها يكون أن ويغلب مدونيهما ظن حبسب شديد باهتمام جمعت

 ما مث شك؟ أدىن دون كلها صحيحة أا على حنلف أن لنا أنى ولكن صحيحا،
 أن ميكننا فكيف اليقني وجه على سولي فقط الظن سبيل على صحيحةً دامت
   يقينا؟ بصحتها حنكم

 الظن، حيث من صحيحة الصحيحني أحاديث أن هو مذهيب إن باختصار،
 الصحة، مرتبة من سقط صراحة وعارضه الكرمي القرآنَ منها خالف ما ولكن

 التأمل إن بل حال، أية على ومسلم البخاري اإلمام على الوحي ينـزل مل إذ
 وأن شك، أدىن دون ظنيا أسلوبا كان أنه يوحي األحاديث جلمع اأسلوم يف
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 واليت العامل يف املوجودة املسلمني ِفرق مجيع إنّ. باطل ادعاء يقيين أنه ادعاء
 أن بعملهم شهدوا قد األربعة املذاهب أئمة سيما وال بعضا، بعضها يعارض

 كلها كنت مل ولكنها وصلتهم قد معظمها أن شك وال. ظنية األحاديث
 يف ورد حديث صحة أحد أنكر لو اآلن، يل فقل. رأيهم حبسب صحيحة
 ال دام فما عندك؟ كافرا سيصبح هل -املقلدين معظم يفعل كما - البخاري

 تكن مل إذا السند؟ صحة مبجرد يقينية األحاديث تعتِبر فكيف كافرا يصبح
 خيالف أنه وضوح بكل ورأينا الكرمي القرآن يعارض حديثا ووجدنا يقينية

 الكرمي القرآن آية سنعترب فهل بينهما التوفيق على نقدر ومل تامة بصراحة القرآن
 ال نتصرف؟ أن جيب كيف أو اهللا؟ كالم كوا يف سنشك أو االعتبار؟ ساقطة
 القرآن مع التوفيق من نتمكن مل إن - موضوعا نعتربه أن إال احلالة هذه يف يسعنا
 ١قلبك نور أن شك ال. عمرا أو زيدا خناف أن دون األحوال، من حبال الكرمي
 صحة حيث من األحوال من حبال الكرمي القرآن تساوي ال األحاديث أن يشهد

 كان وإنْ القرآن، من بدال الصالة يف األحاديث نقرأ أن ميكننا ال لذا. روايتها
 أن وهو األحاديث يف آخر إشكال وهناك. اهللا من وحي على تويحي بعضها
 وذلك أيضا، التناقض إليها تطرق قد لذا اجتهادا، � النيب قاله منها بعضا

 الدجال بأنه" صياد ابن "تصف اليت األحاديث بني جدا الواضح كالتعارض
 متيم رواها واليت الكنيسة من خروجه عن تتحدث اليت واألحاديث املوعود،
 صحيح يف ورد كلَيهما أن مع صحيحا، نعتربه احلديثِني هذين من فأيا .الداري
 به موثوقا أمرا كان املوعود الدجال" صياد ابن "كون أن واملعلوم مسلم؟ اإلمام

 هو صياد ابن إن باهللا حالفا � النيب حبضور قال � عمر سيدنا أن لدرجة
 أن أيضا واملعلوم. كالمه ينكر ومل ذلك على � النيب وسكت املوعود الدجال
 عمر ابن حديث يف ردو لقد. � هو حلفه مبنـزلة احللف عند النيب سكوت

                                                 
 )احملرر. (اهلوى اتباع حجب حتجبه ومل أصال، موجودا كان إذا 1
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 املوعود، الدجال هو صياد ابن إن حالفا قال أنه وواضحة صرحية بكلمات
 النيب قال وقد. املوعود الدجال هو إنه صياد ابن عن حالفا جابر قال وكذلك

 ككذل. املوعود الدجال هو صياد ابن يكون أن أمته على خياف بأنه أيضا �
 الدجال هو صياد ابن أن على متفقني كانوا الصحابة أن مسلم حديث يف ورد

 مسلم صحيح يف الوارد الداري متيم برواية فاطمة حديث ولكن. املوعود
 السيد إن احلقيقي؟ الدجال نعتربه منهما أيا اآلن،. صرحية معارضة يعارضه
 حديثا -أصدقائنا أحد قال كما -"القيامة آثار "كتابه يف يرجح حسن صديق
  .الداري متيم حديث ويضعف الدجال، هو صياد ابن أنّ يذكر

 حديثان وحده مسلم صحيح يف يوجد أن مأساةً أليس حال، أية على
 اعتربنا وإذا البخاري؟ صحيح بعد الكتب أصح يعد الذي وهو متعارضان،

 يف ورد قدف ذلك إىل وإضافة. باطال الثاين اعتبار من بد ال صحيحا أحدمها
 الذي هو الداري متيم رآه الذي الدجال أن صرحية بكلمات الداري متيم حديث

 مسلم صحيح يف الواردة الثالثة األحاديث أما. األوقات من وقت يف سيخرج
 قال بل منفُوسةٌ، نفْس الْأَرِض وعلَى سنٍة ِمائَةُ تأِْتي ال أنه على فتؤكد نفسه
 نفْس الْأَرِض وعلَى سنٍة ِمائَةُ تأِْتي لَا "إنه باهللا حالفا األول احلديث يف � النيب

  ".الْيوم منفُوسةٌ
 نفسِني الكنيسة من سيخرج الذي والدجالُ صياد ابن كان إذا واآلن،
 عند نواجهها أخرى مصيبة وهذه. ماتا قد يكونا أن بد فال وخملوقَني منفوستِني

  . صحيحا احلديثِني ِكال اعتبار
 الكبري التناقض هذا مع صحيحا احلديثني ِكال نعترب كيف ،١اآلن يل فقل
 يف أسهب حتام صحيٍح؟ غري اأحدمه نعترب أن إال آخر سبيل من فهل بينهما؟

                                                 
 يف كعبك علو تثبت أن عليك بل اآلن، الطرف تغض أال جيب احملترم، املولوي أيها يا 1

 )احملرر. (احلديث علم
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 كتاب إىل حباجة األحاديث بعض بني املوجود التناقض بيان فإن املوضوع؟ هذا
 كلها األحاديث كانت لو أنه ومعلوم. حاليا القدر ذا أكتفي ولكين منفصل،

 على أجبت قد أنين أرى واآلن. املشاكل هذه كل طرأت ملا الثبوت قطعية
 اليقني مرتبة على ليست األحاديث أن ثبت فلما. لاألكم الوجه على سؤالك
 حجةً تفيد ال لذا أخرى، وألسباب وظنيـِتها بينها التعارض بسبب الكامل
 قانون على وبناء. له معارضتها وعدم عليها وموافقته القرآن شهادة دون شرعية
  . القدر ذا فأكتفي. قط الكرمي القرآن كمرتبة مرتبتها اعتبار ميكن ال الرواية

  )م١٨٩١- ٧- ٢٠ أمحد، غالم مرزا: التوقيع(
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        الثالثالثالثالثالثالثالث البيانالبيانالبيانالبيان
  :احملترم املولوي

 على حيتوي سخيٍف ببيان حسني حممد املولوي أدىل ذلك بعد: ملحوظة
. اآلن إىل عليه يجب مل سؤايل أنّ وملخصه السابق بيانه فيه وأعاد أسطر بضعة

 أو يده يف بقي فرمبا أسطر بضعة يتعدى ال جدا وجيزا البيان ذلك كان وملا
 سيتبني اجلواب ومن. بيانه على مفصل رد يلي فيما حال أية على. ضاع

 على الرد بعدم شكواه أن حقا املؤسف ومن. أيضا احملترم املولوي بيان مضمون
  )احملرر. (بأنفسهم القراء فليفكّر. حاهلا على ظلت سؤاله

 :احملترم املريزا
  ونصلي حنمده             الرحيم الرمحن اهللا بسم

 حمتار إنين. بوضوح سؤالك على أجبت ما بأنين أخرى مرة اتهمتين لقد
 جوابا تعتربه حىت التماسي لك أقدم أسلوب وبأي عليك أرد كلمات بأية

 هل أنه هو سبقها، وما هذه عبارتك من يفهم كما سؤالك، إن ١فعال؟
 وصحيح البخاري صحيح يف سيما وال احلديث كتب يف الواردة األحاديث

 ويبدو ا؟ للعمل قابلة وغري صحيحة غري هي أو العمل واجبة صحيحة مسلم
 صحيحة كلها الكتب تلك بأن واإلقرار القول على تكرهين أن تريد أنك

                                                 
 عن يتوقف لن املولوي فإن احلرية عناء تتحمل ملاذا سيدي، يا نفسي فدتك: ملحوظة1

 مبا جتب مل ما باألصح أو بداخله، يدور ما تقل مل ما له معىن ال الذي الفارغ الكالم
 ومسكتة واضحة إجابة أجبت قد أنك أقروا قد البصرية أهل إن. والسداد الصدق خيالف

 الداخلي الشعور وهذا. وبكَّته حلمه مزقت لقد. مرة من أكثر وأجبت باألدلة مدعومة
 خمادعته وقت أن فليعلم. اجلنون عن يِنم كالما فيقول مضطربا لهجيع املذكور املولوي لدى

 )احملرر. (ولّى قد
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 على اجلواب جاء اآلن نعم،: وتقول تسر فلعلك ذلك قلت وإذا. العمل وواجبة
 كل اعتبار ميكنين تشريعي قانون أي على بناء أنه أفكّر ولكنين. سؤايل

 أال تقتضي التقوى إن ص؟ومتحي حتقيق دون العمل وواجبة صحيحة األحاديث
 والبصرية الكاملة الفراسة تتسن مل ما إثباته عدم أو شيء بإثبات احلكم يصدر

 والْبصر السمع ِإنَّ ِعلْم ِبِه لَك لَيس ما تقْف لَا�: تعاىل اهللا يقول. الصحيحة
ادالْفُؤكُلُّ و كَانَ أُولَِئك هنئُولًا عسفلو. �١م أتجتر لتاألمر هذا يف وتدخ 
أوردوه ما وكل األحاديث، نقد يف ناالشيخ وخاصة نواحملدث حبثه ما إن وقلت 

 كان ملا متحيصها، إىل احلاجة دون صحيحة كلها األحاديث من صحاحهم يف
 قد األئمة هؤالء أن جيدا تعلم أنت. شرعية وأدلٍة أوجٍه على مبنيا هذا كالمي

 قانون بأي أفكّر عندما. ويصيب خيطئ واتهد األحاديث، مجع يف اجتهدوا
 نور يشهد العمل واجبة األحاديث مجيع املوحدون إخوتنا يعترب ويقيين قاطع
 من آية تعارض ال أا الظن هو العمل واجبة العتبارها الوحيد السبب أن قليب

 بأحكام تتعلق اليت األحاديث معظم وأن والبينة، احملكمة الكرمي القرآن آيات
 إىل إضافة العمل، تواتر نتيجة التام واليقني القطعية درجة بلغت قد الشريعة
 عن الطرف غُض لو وإال. نقدها يف احلديث أئمة به قام الذي اخلاص التحقيق

 سبب الشأن ذا يقدم وقد. الثبوت قطعية لكوا سبب جدو ملا األمرين هذين
 يف اإلمجاع عن كتبت بنفسك ولكنك. األمر هذا على اإلمجاع مت قد أنه آخر

 متفَقًا دليال ليس اإلمجاع بأن ٣٣٠ الصفحة" األمحدية الرباهني "على التعليق
  : كتبت فقد عليه،
 ال؟ أم أصال اإلمجاع مكانيةإ هناك هل: هو اإلمجاع يف األول االختالف"

 الذين بني اختالف هناك مث. أصال اإلمجاع إمكانية يقبلون ال البعض ألن
 إمكانية ينكرون مجاعة فهناك ال؛ أم عليه االطالع ميكن هل أي إمكانيته يقبلون

                                                 

 ٣٧: اإلسراء 1 
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: كتابه يف االختالف هذا الرازي الدين فخر اإلمام بين فقد. عليه االطالع
 يف إال اإلمجاع حصول معرفة إىل لنا طريق ال أنه اإلنصاف: "قال مث" احملصول"

 على بأسرهم معرفتهم ميكن قليلني املؤمنون كان حيث الصحابة؛ زمان
  ". التفصيل

 إرشـاد : "لكتاب تلخيص وهو" املأمول حصول: "كتاب يف ورد كذلك
 من به يعتد من كلّ معرفة ميكن أنه ادعى ومن: "مفاده ما للشوكاين" الفحول

 الـدعوى  يف أسـرف  فقـد  إمجاع فيها حدث أنه نقل مسألة يف العامل علماء
  ".القول يف وجازف

 اإلمجـاع  ادعى من أنه بصراحة قال فإنه حنبل بن أمحد اإلمام اهللا ورحم 
 .   كاذب فهو

 أحاديث صحة على اإلمجاع بصحة االدعاء ميكن كيف: أسألك هنا
 بعد حجة اإلمجاع يكون أن ميكن ال بأنه بنفسك تقول أنك مع الصحيحني؟

 فهو اإلمجاع ادعى من: "بصراحة حنبل بن أمحد اإلمام قول تقدم بل. الصحابة
 البخاري صحيح صحة على اإلمجاع يتم مل أنه جيدا ذلك من فتبني ،"كاذب
 أحاديث من كثريا يعتربون ال املسلمني ِفرق من كثريا أن واحلق. قط ومسلم

 القول جيوز فكيف األحاديث حال هو هذا دام فما. حةصحي ومسلم البخاري
 هذه يدعم شرعي دليل أي شرط؟ أي دون العمل وواجبة الصحة قطعية بأا

 أحاديث تعتربوا أن عليكم بأن تأمر آية الكرمي القرآن يف هل الفكرة؟
 هل أو فيهما؟ ورد حديث أي على تعترضوا وال الثبوت، قطعية الصحيحني

 واجب الكتابني ذين العمل بأن فيها قيل � اهللا لرسول طيةخ وصية هناك
 العمل يعتبر ملاذا: تدبرنا فلو ؟اهللا كالم حمك على اختبارمها أو شرط أي دون

 بكافة العمل وجوب كمثل الوجوب هذا مثل أن سنرى واجبا الكتابني ذين
 أن للعاقل ولكن. األحناف عند احلنفي، املذهب أي ظم،األع اإلمام اجتهادات

 بعض من بتأثري قصري زمن منذ اختلق قد بل شرعيا واجبا ليس أنه يفهم
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 اليت باالجتهادات يتمسكون بأم احلنفي املذهب على تعترضون إنكم. األفكار
 البينة، الشرعية النصوص تاركني حق بغري واحدا شخصا ويقلِّدون هلا أصل ال

 ال ملاذا مربر؟ دون التقليد على تشددون بأنكم عليكم نفسه االعتراض يقع أَفال
 ثبت حبديث العملُ جيب بأنه دائما تقولون احلقيقية؟ واملعرفة البصرية تطلبون
 بال صحيحة األحاديث مجيع اعتربت إذًا فلماذا. الصحيح غري وترك صحته
 اإلمام عصمة ثبتت أين من ذلك؟ على عندك شرعي دليل أي كاملقلدين؟ شرط
 تعاىل اهللا يهبه الذي أن تفهم أن تستطيع أال ؟مسلم واإلمام إمساعيل بن حممد
 أن عليه ويكشف تعاىل اهللا من بتفهيم وحيظى ورمحته بفضله الكرمي القرآن علم

 الكامل واليقني القطعية مبلغ هذا علمه بلغيو ما، قرآنية آية يعارض ما حديثا
 مع توفيقه وحياول األدب مسلك سالكا أوال احلديث يؤول نأ عليه يتحتم
 يتحقق يكاد وال احملاالت من التوفيق كان وإذا اإلمكان، قدر الكرمي القرآن
 أن لنا األفضل من ألنه ،مضطرا احلديث صحة بعدم فيقول األحوال من حبال

 إلحلادا من ولكن. الكرمي للقرآن معارضته حالة يف احلديث تأويل إىل نتوجه
 على وصلت اليت األحاديث أجل من القرآن نترك أن الصارخ والكفر السافر
  . يقني بل فقط حمتمال ليس الناس أقوال اختالط وإن. الناس أيدي

 -امسه عز - وهو دائما، حيالفين تعاىل اهللا من التفهيم أن لك أؤكد إنين
 حلقيقيا املضمون ويكشف يشاء مىت القرآنية املعارف بعض علي يكشف
 أترك أن يل فأنى. حديدي كمسمار قليب يف ويغرزه األدلة مع اآليات لبعض
  الغزير؟ كاملطر علي تنـزل اليت اهللا رمحة وأنكر اإلهلية النعمة هذه

 الصحيحني أحاديث من حديث أي اآلن إىل اعتربت هل: سؤالك أما
 أي بوضع اآلن إىل أقل مل كتايب يف بأين أدب بكل لك فأقول ال؟ أم موضوعا
 القرآن يعارض حديثا وجدت إذا بل. مسلم أو البخاري أحاديث من حديث
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 من إمامك هو من: سألتين ما وأما. ١التأويل باب علي تعاىل اهللا فتح الكرمي
 إثبات مسؤولية بأن اجلواب يف فأقول احلديث؟ صحة اختبار يف الصاحل السلف

 من أكان سواء -الكرمي بالقرآن يؤمن من كلَّ أنّ أرى بل علي، تقع ال ذلك
 كوحم ومعيار ميزان الكرمي القرآن أن باعتقاد ملتزم - املعاصرين أو السابقني

 املنصب هذا يف نفسه نصب بنفسه الكرمي القرآن دام ما ألنه ،األحاديث لصحة
 هو اِهللا هدى ِإنَّ لْقُ�: ويقول ،�٢يؤِمنونَ بعده حِديٍث فَِبأَي�: ويقول
 هدى�: يقول مث �٤جِميعا اِهللا ِبحبِل واعتِصموا�: أيضا ويقول ،�٣الْهدى
 ،�٦والِْميزانَ ِبالْحق الِْكتاب أَنزلَ�: أيضا ويقول ،�٥الْهدى ِمن وبيناٍت ِللناِس
 لقرآنا جيعل ال مؤمن من فهل ،�٨ِفيِه ريب لَا��٧فَصلٌ لَقَولٌ ِإنه�: ويقول
 حكَم كالمه بأن بنفسه يقول تعاىل اهللا دام وما األحاديث؟ على حكَما الكرمي
 نؤمن أال األمانة من فهل وميزانٌ، والباطل احلق بني للتمييز وفرقانٌ فصلٌ وقولٌ

                                                 
 اهللا علم جيهلون الذين الناس عامة إن. واحلقيقي الصحيح املعىن باب تعاىل اهللا يفتح أي 1

 بل فهمهم، قصر إىل يعود هذا ولكن والتسويل، للتحريف ومساويا مرادفا التأويل يعتربون
 ِإلَّا تأِْويلَه يعلَم وما�: تعاىل اهللا يقول حيث نفسه القرآن من ذلك معىن يتعلموا أن عليهم

 املسيح يقصد). ٥٤: األعراف (�تأِْويلُه يأِْتي يوم�: أيضا ويقول ،)٨: عمران آل (�اُهللا
 تعاىل اهللا كشف الكرمي للقرآن خمالفا الظاهر يف يبدو حديث ورد حيثما أنه � املوعود

 )احملرر. (اماإهل احلقيقي معناه عليه

 ١٨٦: األعراف 2

 ١٢١: البقرة 3

 ١٠٤: عمران آل 4

 ١٨٦: البقرة 5

 ١٨: لشورىا 6

 ١٤: الطارق 7

 ٣: البقرة 8
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 كل نعرض أن مذهبنا يكون أن بد فال به نؤمن كنا وإذا هذا؟ تعاىل اهللا بكالم
 النور يستمد هل اليقني وجه على نعلم حىت الكرمي القرآن على وقول حديث

 يعارضه؟ أو الكرمي القرآن منه خرج الذي نفسه الوحي مشكاة من احلقيقة يف
 األحاديث على حكَما الكرمي القرآن جيعل أن مؤمن كل على واجبا كان فلما
  . علي وليس عليك تقع حيكِّموه مل الصاحل السلف أن إثبات مسؤولية فإن

 الكرمي القرآن مرتبة تساوون ال بأنكم شديد بأسف املقام ذاه يف وأقول
 حديثا خيالف آخر كتاب يف حديثا وجدمت إذا ألنكم ومسلم، بالبخاري حىت
 احلديث هذا إن فورا تقولون بينهما التوفيق واستحال مسلم أو البخاري يف ورد
 القرآن مع املذهب هذا تذهبون ال الشديد األسف مع ولكن بصحيح، ليس

  ! الكرمي
 أسلم الذي صياد ابن إن قبل من قلت فقد اإلمجاع، عن إياي سؤالك أما

 من فيفهم. شهادته يف للشك جمال وال وكذا، كذا يل يقولون الناس بأن قال
 املوعود الدجال هو صياد ابن أن عام بشكل يعتقدون كانوا الصحابة أن ذلك

 الصحابة بعض أن األحاديث يف التدبر من يتبني ذلك إىل وباإلضافة. حصرا
 الصحابة سكوتو ،املوعود الدجال هو صياد ابن أن مذهبا تبنوا قد كانوا

 ولو. املذهب هذا أيضا تبنيهم على قاطعا دليال يشكّل ذلك على اآلخرين
 لتحقق يكفي فهذا. حتما للعيان اإلنكار ذلك لظهر أنكر أو منهم أحد عارضه
 صياد ابن أن على � النيب حبضور � عمر فحل إن وخاصة. الصحابة إمجاع

 من ألنه اإلمجاع، على قاطعا دليال يشكّل احلقيقية يف املوعود الدجال هو
 األحيان، معظم يف الصحابة مجاعة نع ينفصل كان ما � النيب أن متاما الواضح
. � عمر حلف حني الصحابة من كبرية مجاعة � معه تكون أن الظن فيغلب

  . اإلمجاع على صريح دليل ذلك على سكوم فإن لذا
 صحايب فيه أظهر قد بل ،� يبللن قول" السنة شرح "يف يوجد ال: قلت مث

 قول تعتربون إنكم: ذلك على ردا أقول أن فيكفي. فقط الشخصي رأيه
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 أن ميكن ال أنه متاما الواضح ومن. منقطعا كان وإن حديثا أيضا الصحايب
 فما باخلوف يتعلق فيما أما. األحوال من حبال � النيب على الصحايب يفتري
 أو إشارة بنفسه � يبينه مل ما عنده من � النيب على يفتريه أن لصحايب كان

. مسع كما رواه مث � النيب من مسعه قد يكون الصحايب أن شك فال. صراحة
 يدرك أن يستطيع أيضا الصغري الطفل ولكن ،� النيب بألفاظ يرِوه مل أنه فمع
 بل تراءاف ليس أنه الواضح فمن. قاله مث حمالة ال � النيب من مسعه قد يكون أنه

 يسمع؟ أن دون ذلك قال أنه وتزعم بالصحايب؟ الظن حتسن أال. حقيقٍة بيان
 ما الصحايب علم كيف: أقول ولكنين الشخصي، رأيه أظهر الصحايب إن: تقول

  صراحة؟ أو رةإشا � النيب يبينه مل ما � النيب خلد يف
  م١٨٩١-٧-٢١) التوقيع (عنه يعف أمحد غالم الضعيف، العبد: الراقم

 يف وقلت عريب بن الدين حميي قول" السنة إشاعة "يف نقلت لقد: "تقول مث
 لو بأنك جوابه يف أدب بكل فأقول." ودليال حجة اإلهلام نعترب ال إننا: ايته
ه ملا القول هذا تعارض كنتكان ذلك ألن مربر، ودون قح بغري أوردت 

 اإلهلام أن قبلُ ِمن قبلت قد إذ املطاف، اية يف كالمك يف التناقض إىل سيؤدي
 بل صراحة، بكل قِبلت قد وكذلك. للملهم شرعية حجة مبنـزلة هو إمنا

حتث إهلام أن البخاري صحيح يف حديث إىل مشريا صره احملدنـزمن ي 
 شرعية، حجة اإلهلام تعترب أن على أُكرهك ال ذلك ومع. الشيطان تدخل

 ادعائي فإن. للملهم حجة يكون اإلهلام أن تعليقك يف بنفسك اعترفت ولكنك
  . أُكرهك أن أريد ال أنين غري القدر هذا من ثابت

  أمحد غالم) التوقيع(
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        الرابعالرابعالرابعالرابع    البيانالبيانالبيانالبيان
 زال وما ،١حبوضو سؤايل على رددت ما اإلطالة هذه كل مع: احملترم املولوي
. السابق كالمك يف كان الذي نفسه واالختالف باالضطراب متسما كالمك

 هل - رأيك حبسب الصحة شرط االعتبار يف واضعا - كلمتني يف ترد أن عليك
 ا العمل وجيب صحيحة ومسلم البخاري صحيح وخاصة ،وكتبها األحاديث

 مبعىن تفصيل، دون ا بالعمل جديرة وغري صحيحة غري هي أم تفصيل، دون
 وباإلضافة. وموضوعة صحيحة غري وبعضها صحيحة فيها األحاديث بعض أن
 صحيح من حديثا كتبك يف اعتربت هل أيضا توضح نأ جيب ذلك إىل

  ال؟ أم وموضوعا صحيح غري ومسلم البخاري
 الصاحل؟ السلف من إمامك هو من: سؤايل على أعطيتها اليت اإلجابة) ٢(
 عن سألتك بل صياد ابن عن السؤال أطرح مل. سؤايل على إجابة ليست

 يوافق ال الذي يثاحلد وأن القرآن، هو األحاديث صحة حمك أن اعتقادك
 الطبيعية مذهب فرقة مثل اعتقادك يكن مل إذا -اآلن فقل.. موضوع فهو القرآن
 القرآن مع األحاديث موافقة اعتبار يف الصاحل السلف من إمامك من -الضالة
   صحتها؟ إلثبات معيارا
 من اإلمجاع؟ عن قلته ما ورد وغريها األصول كتب من كتاب أي يف) ٣(

   إمجاعا؟ الصحابة من أربعة أو ثالثة موافقة يعترب إلسالما علماء ِمن
 إن بل � النيب قول يتضمن ال" السنة شرح "من نقلته الذي احلديث) ٤(

 النيب كالم صحايب قول اعتبار أليس. فهمه كما الشخصي رأيه ذكر صحابيا
  ؟� عليه افتراء

                                                 
 البغض شدة من ذهنك تطهر أن عليك الكالم؟ هذا عن ستتوقف مىت احملترم، املولوي أيها يا 1

 )احملرر. (الكفاية فيه ومبا وضوح بكل سؤالك على رد قد أنه جيدا فستعرف والعناد،
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 عنه أقل أمل ،"السنة إشاعة "يف نقلته الذي عريب بن الدين حميي وقول) ٥(
 هذه توجد أال ذلك؟ يف أوافقه ال بأين - ٣٤٥ الصفحة - التقريظ اية يف

 الثالث، البند ذلك حتت توضيحه أنوي كنت ما هذا الصفحة؟ تلك يف العبارة
 غري على واجبا أرى أو ودليال، حجة سابقا املذكور اماإلهل أرى بأين أقول وال

  .كال مث كال، مث كال، ،)نيب غري (ملهم بإهلام يعمل أن ملهٍم
 للعمل ودستورا حجةً وحدمها ونرامها فقط، والسنة اهللا كتاب نتبع حنن
 ريغ وملهٍم كشوٍف لصاحب مقلِّدا أو متِبعا ولست ملهما لست. عاما ومسلكا

 - هذه واحلالة - اعتباري أليس ،)املتأخرين أو املتقدمني من أكان سواء (نيب
 واآليات علي؟ افتراء قبل من املذكور عريب ابن قول اإلمكانية حيث من موافقا

 هذا ذكر وسأتناول. فيه املتنازع باألمر عالقة هلا ليست نقلتها اليت القرآنية
  . أسئليت على جوابا تلقّىأ أن بعد املفصل جوايب يف األمر

  )سعيد أبو(
  

 األحاديثَ األئمةُ به مييز الذي األسلوب إن: وأقول أكرر: احملترم املريزا
 اعدمه من صحتها الختبار وضعوه الذي النقد يف واملبدأ غريها، من الصحيحة

 أو صدقهم فحص بعد الرواة أحوال إىل النظر وهو للجميع؛ جلي واضح
 من وغريها عدمها، أو ذاكرم قوة إىل ونظرا وعدمه، مهمفه وسالمة كذم
 أنه يعين ال حديٍث بصحة قوهلم ولكن. لإلطالة مدعاة هنا ِذكْرها اليت األمور

 ما بل فيه، للخطأ إمكانية وال الوجوه، كل من الكامل الثبوت مرتبة بالغٌ
 العيوب من - رأيهم حبسب -منـزه أنه هو صحيحا اعتباره من إليه يهدفون

 يكون أال املمكن ومن. الصحيحة غري األحاديث يف توجد اليت واملشاكل
  . عام بشكل صحيحا يعتبر أنه مع واحلقيقة الواقع يف صحيحا احلديث

 أحد اعترض وإن. فقط الظن ويفيد ظني، علم احلديث علم إن باختصار،
 أن يستلزم ذافه فقط الظن مرتبة على مقتصرة األحاديث كانت إذا أنه هنا

 الصوم مثل فقط األحاديث بواسطة مفصال عنها علم اليت األعمال كافة تكون
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 الظن الكبرية اخلديعة من أنه فجوابه. كلها ظنية وغريها والزكاة واحلج والصالة
 اليقني وجه أن احلق بل فقط، الروايات من استنِبطت قد كلها األعمال هذه أن

 عدم جدال افترضنا وإذا. دائما جارية ظلت ا العمل تواتر سلسلة أن هو فيها
 هذه كلُّ اليقني وجه على ذلك مع لعِلمت الدنيا يف احلديث علم وجود

 أمل أمٍر، إىل االنتباه جيدر وهنا. العمل تواتر نتيجة الدينية والفرائض األعمال
 مجع نزم قبل الزكاة يؤدوا أومل يصلّون، يكونوا أومل حيجون، الناس يكن

 دفعةً واألعمال األحكام هذه مجيع عن ختلّوا قد الناس كان لو أما األحاديث؟
 أدىن دون األحكام، هذه حظيت ملا الروايات خالل من جمعت مث واحدة،
 أن الظن اخلديعة فمن. اآلن ا حتظى الذي التام والثبوت اليقني بدرجة شك،

 احلق بل. فقط األحاديث واسطةب عِلمت قد وغريها والصالة الصوم تفاصيل
 العمل تواتر لسلسلة عالقة ال أنه واحلق. ا العمل تواتر نتيجة معلومة ظلت أا

 حديث يف مذهيب وليس. طبيعية بصورة دين كل تالزم إا بل احلديث، بعلم
 بل. مربر دون جزافا موضوعا أعتربه أن ومسلم البخاري صحيح أحاديث من

 آيات من آيةٌ تعارضه مل وإن واجبا، الكرمي القرآن على حديث كل عرض أرى
 تعارض بينهما وجد لو حىت بل. والعني الرأس على أقبله فإين بوضوح القرآن
 قد يكون ما تغيرا إن لقلت األحوال من حبال يزل مل وإن لرفعه، جهدي لبذلت
 كلماتال أن احملتمل من أو. بيانه أسلوب أو احلديث ذلك كلمات إىل تطرق

. والكمال بالتمام ذاكرته يف غريه أو التابعي حيفظها مل الصحايب هاروا اليت
 الكرمي القرآن يعارض الصحيحني من حديثا أجد أن اآلن إىل يل يتفق مل ولكن

 يف يوجد ما رفع على يعينين تعاىل اهللا بل بينهما التوفيق أستطع ومل صراحة
 كله التعارض إزالة على قادر أنين أدعي ال ولكن. تعارض من األحاديث بعض
  آخر؟ شخص يزيله أو أزيله أن يل فأنى حقيقي تعارض هناك كان فإن

 الذي احلديث بني بالتعارض يتعلق فيما الرأي يوافقين عمن سألتين ما أما
 من مستغرب فإين الدير، دجال ذكر يتناول الذي واحلديث صياد ابن عن
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 فما ة،مقبول وبصورة قاطعة بأدلة التعارض ذلك أثبت قد ألين هذا؛ سؤالك
 وهبنيها اليت البصرية مع ضروريا األسالف من أحد تقليد أرى أن إىل حاجيت

 الرباهني "على تقريظك من ٣١٠ الصفحة يف أيضا أنت أقررت ولقد ؟تعاىل اهللا
 الصفحة يف قلت فقد. ممنوعا ليس اآلخرين تقليد دون االستدالل أن" األمحدية

 ال -التقليد ترك ادعائهم مع -التقليد على املعتادين معاصرينا إن: "كورةاملذ
 أو بآية يستدلون والذين السابقني، واسطة دون حديث أو بآية يستدلون
  ." باستغراب إليهم ينظرون السابقني واسطة دون حديث
 صحة مرتبة أعترب أنين فهمت كالمي من لفظ أي من: "قولك أما

 إىل نظرا ببايل خطر ما فهذا ؟"القرآن صحة مرتبة مع متساوية األحاديث
 صحة مرتبة -مثلي - ترى بل ذلك تقصد ال كنت وإذا. كالمك فحوى

 الختبار وحمكا إماما القرآن وتعد الكرمي القرآن صحة مرتبة دون األحاديث
 القرآن مرتبة ترى كنت وإذا. الفهم هذا يف أخطأت فأكون األحاديث، صحة
 تقبل وال احلديث صحة الختبار حمكا وتعده احلقيقة يف أرفعو أعلى الكرمي
  .النـزاع إطالة من جدوى وال الرأي، توافقين فأنت خيالفه حديثا

 قصدي إن: اجلواب يف فأقول ؟� النيب اجتهاد من املراد ما: سؤالك وأما
 علم على تكون وقد الثابت، من ألنه ي؛الوح يف االجتهاد هو هنا االجتهاد من

 كان األحيان معظم ويف. امل الوحي يف جيتهد كان � النيب أن أيضا،
 اخلطأ صدر األحيان بعض يف ولكن متاما، وصحيحا صائبا وشرحه تفسريه

 حديث لكذ على ويشهد. الصحيحني يف ذلك على كثرية أمثلة هناك. أيضا
 املدينة من أصحابه من كبري عدد مع � النيب سفر وكذلك". وهلي فذهب"

. االجتهاد يف خطأ على بناء كان أيضا بالكعبة الطواف عازما املعظمة مكة إىل
  . ذلك يف اإلسهاب إىل حاجة وال

 أقول املوعود؟ الدجال هو صياد ابن أن على الصحابة إمجاع أين: سألتين مث
 سعيد أبو رواه مسلم صحيح يف حديث من ثابت اإلمجاع هذا: اجلواب يف
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 أن واملعلوم ؟املعهود بالدجال الناس يدعوه ملاذا صياد ابن فيه يتساءل اخلدري
 هذا إن. غريهم دون الصحابة هم كانوا حينذاك بالدجال يسمونه كانوا الذين

 الدجال هو صياد ابن أن على جمِمعني كانوا حابةالص أن جبالء يوضح احلديث
 يستحيل حىت حينذاك كبرية مجاعة كانوا ما الصحابة أن أيضا واملعلوم. املوعود

 أم بسبب جدا سهال كان إمجاعهم على االطالع بل. إمجاعهم على االطالع
 الدجال هو صياد ابن أن على الصحابة من ثالثة حلْف إنّ مث. متحدة مجاعة

 خالف شيٌء يذكر مل ألنه اإلمجاع، على تام بوضوح يدل احلقيقة يف وعودامل
  . قط ذلك

 إن. السؤال هذا من تقصد ماذا أفهم ال اإلمجاع؟ حقيقة ما: سألتين مث
 سهال الصحابة يف حتققُه وكان باالتفاق، أمرا مجاعة قبول هي اإلمجاع حقيقة

  . غريهم يف يتحقق مل وإن
 يكون أن يتخوف كان � النيب أن فيه جاء الذي احلديث أين: سألت ما أما

 نقال" املشكاة "يف مذكور احلديث هذا أن واضحا فليكن الدجال؟ هو صياد ابن
  ". لالدجا هو أنه مشفقا � اهللا رسول يزل فلم: "ونصه" السنة شرح "عن

أنه فيه جاء الذي" السنة إشاعة "يف األكابر بعض قول أين: أيضا وسألت 
 صحيح؟ والعكس الكشف، بواسطة املوضوعة األحاديث بعض تصحيح ميكن
" األمحدية الرباهني "على تقريظك من ٣٤٠ الصفحة يف مذكور القول فهذا

 تصحيح � النيب من نطلب": عريب ابن الشيخ قول ملوقفك تأييدا نقلت حيث
 ولكنها احملدثني عند صحيحة كثرية أحاديث فهناك. الطريقة ذه األحاديث

 ولكن عندهم موضوعة أخرى كثرية أحاديث وهناك. عندنا صحيحة ليست
 ذا تعتقد أنك على أُصر ال أنين بيد." الكشف يف � النيب بقول صحتها تثبت
 متدبر كل يفهم أن يستطيع بل. بيانك فحوى من ذلك أفهم أنين غري ،إميانا
 عن بعيدا ذلك كان إذا ألنه. اإلمكانية حيث من حتما االعتقاد هذا تعتنق أنك

 املرء ينقل عندما. منك يستبعد مما وهذا لغوا، إياه ذكرك لكان كليا اعتقادك
 يؤيد ملا دعما وأ الدعائه تأييدا يورده إما فإنه تعليقه يف مذهبه أو أحد قول
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 ما ضمن قوله أوردت أنك متاما الواضح من ولكن. دحضه بغية ينقله أو ادعاءه
 معناه البخاري صحيح من أيضا حديثا أوردت ذلك جانب وإىل. ادعاءك يؤيد

 وضوح بكل حينها شفتك قد بل. الشيطان تدخل من يعصم احملدث إهلام أن
. اإلميان حيث من ذلك يكن مل وإن ممكن، القول هذا أن على قطعا توافق أنك
 مرتبة فإن - صحيحة كانت وإن -األحاديث أن هو موقفي ألن يكفيين وهذا

 احملك هو الكرمي القرآن فإن إذًا،. الظن أغلب أو الظن تفوق ال صحتها
 من الكرمي القرآن يذكره فيما معاناإل وإن. احلقيقة وجه على صحتها الختبار
 وبين سواه، ما لتصحيح حمكا نفسه جعل أنه جبالء يوحي وكماالته حمامده

 ،�١قَيمةٌ كُتب ِفيها�: حبقه يقول حيث. واألعلى األكمل هو أنه على ههدا
�اهلْنلَى فَصِدي� �٢ِعلٍْم عهِن اُهللا ِبِه يم عبات هانولَ ِرضبلَاِم سالس مهِرجخيو 

اِت ِمنوِر لَىِإ الظُّلُم�٣الن، �كُملِّمعيا وم وا لَمكُونونَ تلَمعى ِإنَّ قُلْ� ،�٤تده 
 الْباِطلُ ِتيِهيأْ لَا� ،�٦يشقَى ولَا يِضلُّ فَلَا هداي اتبع فَمِن� ،�٥الْهدى هو اِهللا
ِن ِمنيِه بيدلَا يو لِْفِه ِمن�٧خ، �نفَم كْفُرِبالطَّاغُوِت ي ِمنؤيفَقَِد ِباِهللا و 

كسمتِة اسورثْقَى ِبالْعلَا الْو امِفصالَ انذَا ِإنَّ� ،�٨هآنَ هِدي الْقُرهِللَِّتي ي ِهي 
مذَا ِفي ِإنَّ� ،�٩أَقْولَاغًالَ هٍم بِلقَو اِبِدين�١ع، �هِإنو قِقِني لَحةٌ� ،�٢الْيِحكْم 
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 علَى نور� ،�٥أَمِرنا ِمن روحا��٤شيٍء ِلكُلِّ ِتبيانا� ،�٣باِلغةٌ ِحكْمةٌ�
 الْهدى ِمن وبيناٍت ِللناِس هدى� ،�٧والِْميزانَ ِبالْحق الِْكتاب أَنزلَ� ،�٦نور

 يف منقول أنه أي ،�١٠مكْنوٍن ِكتاٍب ِفي� �٩كَِرمي لَقُرآنٌ ِإنه� �٨والفُرقَان
 فَطَر الَِّتي اِهللا ِفطْرةَ�: يقول كما الفطرة، يف حمفور يقينه أن أي الفطرة صحيفة

النا اسهلَي�١١ع �اهلْنلَى فَص�١٢ِعلٍْم ع، �هلٌ ِإنلٌ لَقَولَا� ،�١٣فَص بير 
 وهدى ِفيِه ختلَفُواا الَِّذي لَهم ِلتبين ِإلَّا الِْكتاب علَيك أَنزلْنا وما� �١٤ِفيِه

 الَِّذين ِليثَبت ِبالْحق ربك ِمن الْقُدِس روح نزلَه قُلْ� ،�١٥يؤِمنونَ ِلقَوٍم ورحمةً
 وموِعظَةٌ وهدى ِللناِس بيانٌ هذَا� ،�١٦ِلِمنيِللْمس وبشرى وهدى آمنوا
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ِقنيتِبالْ� ،�١ِللْموقح اهلْنزأَن قِبالْحلَ وزقُلْ� ،�٢ن وه وا ِللَِّذيننى آمده 
  ٤.�يفْترى حِديثًا كَانَ ما� ،�٣وِشفَاٌء

 القرآن ميزات من عديدة أنواعا اآليات هذه يف بين قد تعاىل اهللا أن فاملعلوم
. مفصل كتاب هو) ٢. (كلها احلقائق يشمل أنه مجلتها من ،وحقائقه الكرمي

 الظلمات من يخرج) ٤. (السالم ودار اهللا ضاةمر يبتغون الذين يهدي هو) ٣(
 ال) ٦. (احلقيقية اهلداية هي هدايته إن) ٥. (معلوم غري هو ما ويعلّم النور إىل

 بالعروة اعتصم فقد به استمسك من) ٧. (وجه أي من الباطل إليه يتطرق
 للظن جمال وال اليقني حق هو) ٩. (األقوم الطريق إىل يهدي هو) ٨. (الوثقى

 وميزان حق هو) ١١. (شيء كل بيان وفيه بالغة حكمة هو) ١٠. (فيه الشكو
 للناس هدى هو) ١٢. (الصدق ملعرفة أيضا وحمك بنفسه صدق هو أي احلق،
 كتاب يف كرمي قرآن) ١٣. (والباطل احلق بني ومييز اهلدى تفصيل وفيه

 فطرة،ال مقتضى من به اليقني أن أي الفطرة، يف منقوش أنه ومعناه مكنون،
 وال فصلٌ قول هو) ١٤. (�٥علَيها الناس فَطَر الَِّتي اللَِّه ِفطْرةَ�: تعاىل قال كما
 وشفاء هدى هو) ١٦. (اخلالفات لرفع أُنزل لقد) ١٥. (قط فيه شك

 ذُكرت اليت واحملاسن العظمة هذه لألحاديث ذُكرت أين ناآل قل. للمؤمنني
  الكرمي؟ للقرآن
 ما وأنقد العقل أرجح حىت الضالني الطبيعي املذهب كأصحاب مذهيب ليسف

. اإلسالم دائرة عن وخارجني ملحدين مثلهم الطاعنني أرى إنين. ورسوله اهللا قاله
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 بكل أقول أنين غري تعاىل، اهللا من � األكرم النيب بلّغنا ما بكل أؤمن إنين بل
 الختبار حمك وهو الوجوه، كل من األحاديث على مقدم الكرمي القرآن إن تواضع
 أكشف لكي الكرمي القرآن بنشر تعاىل اهللا أمرين ولقد. عدمها أو األحاديث صحة
 هذه تأدييت على املعاصرون املشايخ علي اعترض وإذا. متناهية بدقة منطوقه للناس
 من أرجو بل عليهم أتأسف فال الضالة الطبيعي املذهب فرقة إىل ونسبوين اخلدمة

  ". الطبيعة مذهب "ألتباع األول العدو أنا. وهبنيها اليت البصرية يهبهم أن اهللا
 نهأ األحاديث بعض من يتبين ألنه املشايخ يعارضين أن ضروريا كان أنه واحلق

 املرحوم املولوي إليه أشار ما وهذا. املشايخ سيعارضه املوعود املسيح يأيت عندما
 الصفحة يف" السرهندي "ادد قال وكذلك". القيامة آثار "يف" حسن ِصديق"

 أهلَ "عصره علماء سيسميه املوعود املسيح يأيت حني: مفاده ما كتابه من ١٠٧
  . ملعارضته فيهبون فقط، بالقرآن ويتمسك يثاألحاد يترك أنه سيظنون أي" الرأي

  .اهلدى اتبع من على والسالم
  م١٨٩١-٧- ٢١ القادياين، أمحد غالم
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        اخلامساخلامساخلامساخلامس    البيانالبيانالبيانالبيان
 بكلمات سؤايل على اآلن إىل أجبت ما بأنك متأسفا أقول: احملترم املولوي
 ال ولكنك. الكتب هذه بصحة تسلّم أن منك أريد بأين قلت لقد. ١واضحة

. مفترض إمجاع على ومبنيا خاطئا مبدأ تراه بل صحيحا، التسليم هذا ترى
 الصحيحِني يف الواردة األحاديث مجيع إن صرحية بكلمات إذًا تقول ال فلماذا
 توجد بل فيها والنظر عندها توقف دون صحيحة أو ا التسليم واجبة ليست

 لن لوجودها؟ إمكانية هناك أو أيضا، صحيحة وغري موضوعة أحاديث فيها
 صرحية بكلمات املطلب هذا تذكر مل ما كافية السؤال هذا على إجابتك تعتبر
 حسن من إن: "حديث إىل تتنبه أن عليك. طويلة سنوات ذلك يف أمضيت وإن

 وأِجب السؤال، عن خارجة ألمور تتعرض وال" يعنيه ال ما تركه املرء إسالم
 أم موضوعة أو صحيحة كلُّها الصحيحِني يف األحاديث هل: فقط بكلمتني

   ة؟خمتلَط
 الصحيحني أحاديث من حديث أي كتايب يف أعترب مل: قلت لقد) ٢(

) "صحيح غري" مبعىن كالمك يف وردت" املوضوع "كلمة أن علما. (موضوعا
 يف قلت لقد. الواقع خيالف ما مثلك اإلهلام مدعي يقول أن حقا الغريب ومن

 هذا: "دمشق ذكر يتناول حديث عن ٢٢٠ الصفحة" األوهام إزالة "كتابك
 اإلمام احملدثني رئيس تركه قد ولكن صحيحه، يف مسلم اإلمام أورده احلديث

 هل: وإنصافا عدال اآلن فقل." ضعيفا إياه معتربا البخاري إمساعيل حممد
 وإذا ال؟ أم ضعيفا صحيحه يف مسلم اإلمام أورده الذي احلديث هذا اعتربت

                                                 
 هذا وما الصاغية اناآلذ هذه وما املفتوحة العيون هذه ما اهللا، سبحان يا: ملحوظة 1

 منه التخلص ولعل. ينتهي يكاد ال هذا تأسفك إن!! الناس عيون يف مكَّارا أُعترب إذ الذكاء
 )احملرر. (فلنر) املناظرة اية بعد أي (املوت حىت حمال
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بأنك قلت ه الذي وهو البخاري اإلمام كالم ناقل إال لستفعليك ضعيفا، عد 
 البخاري اإلمام بأن بوضوح وتقول البخاري بلفظ الكالم تصحيح تنقل أن

 نقل أنه غريه حمدث إمام من تنقل أن جيب أو وكذا، كذا كتاب يف ضعيفا عده
 أنك مة من ساحتك تربئ لن وإال احلديث، هذا تضعيف البخاري اإلمام من

  . هذا بيانك يف ذلك أنكرت مث مسلم صحيح حديث ضعفت
 اليت العويصة املشكلة": "األوهام إزالة "يف ٢٢٦ الصفحة يف قلت مث

 ومسلم البخاري صحيح يف الواردة األحاديث اعتربنا إذا أنه هي هنا تواجهنا
 من لنا مندوحة فال صحيحةً األخري الزمن يف الدجال خروج عن تتحدث اليت

 األحاديث هذه ترد مل ولو. صحيح والعكس ،موضوعةً األحاديث تلك اعتبار
 فلرمبا األخرى الصحاح كتب يف وردت بل الصحيحِني يف واملتناقضة املتعارضة
 املعضلة ولكن غريمها، مع مقارنة الصحيحني ألمهية مراعاة موضوعة اعتربناها

 أننا واحلق. نفسهما الصحيحِني يف موجودة النوعني ِكال من األحاديث أن
 أيهما ندري وال النوعني ِكال من األحاديث إىل بالنظر احلرية امةدو ندخل
 إياه اهللا رزقَنا الذي العقل يوجهنا عندها. موضوعا نعتربه وأيهما صحيحا نعتربه

  ." وشرعا عقال اعتراض عليه يقع ال ما منها نصحح أن وهو سليم، حكم إىل
 الدجالُ: "مسلم ثحدي شطبت" األوهام إزالة "من ٢٢٤ الصفحة يف مث

وبكْتم نيِه بينيحديثا يعارض بأنه قائال أيضا البخاري يف املروي ،"ر ف ك ع 
 شطبت وكذلك. أسلم قد كان الدجال هذا أن فيه جاء مسلم صحيح يف آخر

 تتبعانه، والنار اجلنة أن مثل الدجال خوارق تتناول اليت الصحيحِني أحاديث
 يف قولُك األمر واقع خيالف أفال. جرا وهلم بأمره ختضر القاحلة األرض وأن
 غري أو موضوعا الصحيحني أحاديث من حديث أي اعتربت ما بأنك املقام هذا

   األحاديث؟ لتلك صحيح معىن بيان على يعينك اهللا وأن صحيح،
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 ختفي مث االعتبار، ساقطة وتعدها موضوعة الصحيحني أحاديث تعترب إنك
 ال قبل من طبعتها اليت الكتب بأن تفكر وال ومتويه طويلة خبطابات اهذ اعتقادك

  . ختفيها أن ميكن
 القرآن اعتبار يف قدوتك اسم ذكر عن مسؤوال لست بأنك تقول) ٣(
 معيارا القرآن يعترب مسلم كل بأن تدعي مث األحاديث، صحة الختبار حمكا

 من ما بأنه القول ميكنينو. أيضا هذا ادعاءك أرفض فأنا. األحاديث لتصحيح
 علماء من واحدا مسلما يل سم. بذلك يقول - أقواله إىل االستناد ميكن - مسلم

 كل مع عليك اإلثبات مسؤولية تكن مل وإذا. ذلك يف الرأي يوافقك السلف
. األمر ذا ليسلِّم -غريه أو مسلما أكان سواء - ملنصف فقل االدعاءات، هذه

 هذا وسأتناول. بصلة الدعاءاتك متت ال الباب هذا يف أوردتها اليت اآليات
  . اهللا بإذن املفصل جوايب يف التفصيل من بشيء املوضوع

 تعيد أن فأرجو اإلمجاع، باب يف أسئليت من سؤال أي على تجب مل) ٤(
 اإلمجاع تعريف ورد كتاب أي يف: التالية األمور على وجتيب سؤايل يف النظر
 الذي اجلميع سكوت إن إمجاعا؟ الصحابة بعض اتفاق يعد نوم نقلته؟ الذي
 أن النصوص بنقل تثبت أن عليك. واإلثبات النص نقل إىل يفتقر أيضا ادعيته
 مجيع كان صياد، ابن على" الدجال "أطلقوا حني وغريه � عمر سيدنا

 أنّ أو ذلك، على سكتوا وقد ن،موجودي منهم وفالن فالن أو الصحابة
: مثل كلمات من يثبت ال وهذا. ينكروه مل القول هذا بلغهم الذين الصحابة

 إثباا ينقل أن إىل حباجة العظيمة االدعاءات هذه مثل إن". يكون قد "أو" رمبا"
 باب يف األئمة من نقل ما كل. العقلية االقتراحات جمرد تكفي وال األئمة من

 بل ذلك إىل انتبهت ما أنك الغريب من ولكن. مقالك يف ذكورم اإلمجاع
  .فقط ختمينا املهمة إجناز حاولت
 النيب بأن" السنة شرح "يف احلديث مضمون يف قوة بكل ادعيت لقد) ٥(
 يف ٢٢٤ الصفحة يف قلت مث. الدجال هو صياد ابن يكون أن خيشى إنه قال �
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 أخشى أي.. فيه أشك بأين له وقال � عمرل قال � النيب بأن" األوهام إزالة"
 نإ فتقول اآلن وأما. الكالم هذا قائل � النيب بأنّ جزمت وقد الدجال، هو أنه

 هو أنه مشفقا يزل مل � أنه إليه فنسب � النيب من مسعه يكون قد الصحايب
 اليقني؟ يفيدان واالحتمال اإلمكانية هل: وأمانة وصدق بإنصاف قل. الدجال

 مثل صياد ابن بشأن مرارا منه ظهرت اليت � النيب تصرفات أن ممكنا أليس
 قد تكون الصحيحني يف املذكورة وغريمها سرا أحواله على واالطالع امتحانه

تاإلمكانية هذه حالة ففي الدجال؟ يعتربه كان � أنه الظن إىل بالصحايب أد 
 اليقني وجه على القول ميكن هل بالصحايب، الظن حسن على ملبينا واالحتمال

 واقع عكس على � إليه نسبته الذي الكالم هذا � النيب من مسع الصحايب إن
 دون والقولُ يقني، دون األقوال هذه قائل � النيب اعتبار جيوز وهل األمر؟
 مسلما يل تسمي أن فأرجو السلف؟ من األمر هذا صدر وهل قاله؟ بأنه تردد

  . ذلك على جتاسر األقل على واحدا
)٦ (لو: عين قلت ه ملا عريب ابن قول تعارض كنتنقل ألن حق بغري نقلت 
 عباريت منطوق خيالف هذا فهمك ولكن. كالمك يف ضالتناق إىل يؤدي كالمه

 مة من هذا يربئك وال وااللتفات، باالعتبار جيدر فال نقلتها اليت الواضحة
. احملدث عن ا صرحت اليت تصرحيايت التهمة هذه من تربئك ال كما االفتراء،

 وإن. عريب ابن لقول تأييد أو تصديق كالمي أو إفادايت من أي يف يوجد ال
 وال والسنة الكتاب أتبع وأنين حجةً، األنبياء غري إهلام أعد ال أنين "الواضح قويل
 مة أما. علي افتريت أنك تام بوضوح يدلّ ؛"وإهلام كشٍف صاحب أقلِّد

 يف نفسها الصفحة يف موجود جواا فإن املعتقد، خالف واإلفادة التعارض
 صاحب أن على ألبرهن وغريه عريب ابن لاقوأ لتنق أين وهو ،"السنة إشاعة"
 ليست املسألة هذه وأن حجةً، اإلهلام اعتبار يف ينفرد ال" األمحدية الرباهني"

 تلك نقل من أردت أين ذلك من فيتبني. قبل من أحد ا يقل مل فريدة أو ببدعة
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 بأين يانَالب نويت وما االنفراد، من" األمحدية الرباهني "صاحب إنقاذ األقوال
  ١.حجة اإلهلامات هذه مثل أرى

 فلم البحث نطاق عن واخلارجة اإلضافية األمور من كثري عباراتك يتخلل
 إاء بعد سأخطّه الذي املفصل الرد يف هلا سأتعرض أنين غري قاصدا، هلا أتعرض
 على فضلك من ترد أن إىل أخرى مرة أوجهك واآلن. عنها املستفسر األمور
 إىل تتوجه فال الفريقِني، وقت على حمافظةً شديد وإجياز بوضوح السابقة أسئليت
  . عنك للضري دفعا أخرى مرة أسئليت وأخلّص. إضافية أمور

 يف األحاديث مجيع هل: بصراحة تقول أن يف األول السؤال يتلخص
 أو وموضوعة صحيحة غري كلها أو واجب، ا والعمل صحيحة الصحيحني

 أو موضوعا الصحيحِني من حديث أي اآلن إىل تعترب مل أنك أو خمتلَطة،
  . ضعيفا

 يف الرأي يوافقك السلف األئمة من أحد أو مجيعا املسلمون هل: ثانيا
   األحاديث؟ لصحة معيارا الكرمي القرآن اعتبار

 وهل شرعيا؟ إمجاعا يعد الصحابة بعض اتفاق وهل اإلمجاع، عرف: ثالثا
 إن � عمر قال حني موجودا منهم كان من أو موجودين انواك الصحابة مجيع
 نقل احلديث أئمة ِمن ومن مجيعا، ذلك على وسكتوا الدجال؟ هو صياد ابن
  .السكوت هذا

 مل ما فكرة أو حكما إليه ينسبون كانوا ما � النيب أصحاب إن: رابعا
 وقضاياه، وقائعه من باستنباطهم شيئا إليه ينسبون كانوا وما منه، يسمعوها

                                                 
 يكن مل إذا. وجيزة تأملية وقفة هنا يتوقفوا أن البصرية ذوي القراء من أرجو: ملحوظة 1

 أن شك ال حال، أية على. أصال عليه اعتراض فال ادعائه يف فريدا احملترم املريزا سيدنا
 املقصود، هو وهذا. جهيد جبهد اداالنفر مة من احملترم املريزا أنقذ قد احملترم املولوي
احملرر. (فافهم( 
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 إليه ينسبون كانوا أو ،١"للجار شفعت يا فيض: "الصحابة بعض من نقل كما
  . وكذا كذا قال � أنه واستنباطهم فكريهمت نتيجة شيئا �

 جدير أنت استنبطته الذي املفهوم إن املذكور رأيي وحبسب: خامسا
  ٢.االدعاء هذا يف صادق وأنك عريب، ابن أصدق أنا عليه وبناء بالقبول،

  م١٨٩١- ٧-٢١ حسني، حممد سعيد أبو: الراقم
  

  :احملترم املريزا
  الكرمي رسوله على ونصلي حنمده   الرحيم الرمحن اهللا بسم

 سؤالك على أجبت ما بأنين وقلت الثالثة للمرة شكوت ،املولوي حضرة يا
 األحاديث كافة إن واضحة بكلمات تقول أن جيب: "فقلت. ةصرحي بكلمات

 فيها بل نظر، أو توقف دون ا التسليم وواجبة صحيحة ليست الصحيحِني يف
 هل: "سألتين مث". لوجودها إمكانية هناك أو صحيحة، وغري موضوعة أحاديث

  ؟"خمتلَطة أو موضوعة أو صحيحة كلها الصحيحني يف األحاديث
 هو األول القسم. قسمني على األحاديث أن واضحا فليكن اجلواب، أما

 دعمتها اليت األحاديث أي العمل، تواتر خالل من كاملة حبماية حظي الذي
 مرتبة إىل فأوصلتها فيها، ريب ال اليتو والقوية الـمحكَمةُ العمل تواتر سلسلة
 تواملعامال والعقود والعبادات الدين ضرورات مجيع تشمل وهي اليقني،

 والثبوت اليقني مبلغ بالغة النوع هذا من فاألحاديث. املتني الشرع وأحكام
 علم نتيجة ليست األحاديث هذه حازا اليت والقوة. شك دون الكامل

 نتيجة تنشأ ومل املنقولة األحاديث لتلك ذاتية قوة ليست هي كذلك احلديث،
 أسلِّم إنين. ا العمل اترتو إىل يعود فضلُها بل عليهم، واالعتماد بالرواة الثقة

                                                 

 )احملرر. (لتصحيحه خمولني ولسنا األصل يف ورد هكذا 1 

 الرابع ولكن أسئلة، مخسة سيسأل إنه يقول فالبطالوي العبارات، يف نقصا هناك أن يبدو 2
  )املترجم. (أسئلة يبدوان ال واخلامس
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 منها الثاين القسم أما. ا العمل بتواتر اليقني من مرتبة حتتل األحاديث تلك بأن
 إىل باالستناد قُبلت بل بصلة إليه متت وال ا العمل بتواتر له عالقة ال الذي
 على الظن تفيد وهي الظن، مرتبة تفوق أراها فال صدقهم على واعتمادا الرواة
 الثبوت، وقطعي يقينيا ليس عليها احلصول يف املتبع األسلوب ألن تقدير، أكثر

 تلك صحة أن ذلك يف والسبب. فيها التعارض لوجود كبرية إمكانية كهنا بل
 فهمهم وسالمة سريم وحسن الرواة مجيع صدق على تعتمد األحاديث
 األمور ذهه كل حتقُّق وإن. شروط من وغريها وطهارم وتقواهم وذاكرم

 الذي الكامل اإلثبات درجة إىل ووصوهلا حقها هو كما االطمئنان درجة إىل
 هذه من كامال إثباتا يقدم أن أحدا يسع وال. متاما مستحيل الرؤية حكم يف هو

 هذه من حديث عن باهللا حالفا تقول أن لك فهل. األحاديث هذه حبق الناحية
 ولو وصحته؟ مضمونه عن كاملة نةوسكي كامل اطمئنان على حائز إنك الفئة

للحلف استعددت بأنك لقلت عتقدمية، وعادة بفكرة متأثِّرا ذلك على تشج 
 أمم من ناسال ا يقتنع مقنعة أدلة تقدم أن على البصرية وجه على تقدر ال وإال

 دام فما. احلديث ذلك من كلمة كل بصحة ويقينية قاطعة بصورة أيضا أخرى
 بلغت قد ا العمل تواتر بربكة حتظى اليت فاألحاديث املنوال هذا على احلال
 تفوق فال األحاديث بقية أما. التواتر هذا من استفاضتها قدر على اليقني مرتبة
. الغالب الظن مرتبة هو إمنا األحاديث بعض إليه تصل ما غاية وإن. الظن مرتبة

 املذهب هو حاديثاأل كتب من وغريمها ومسلم البخاري بشأن مذهيب فإن لذا
 من متساوية ليست كلها األحاديث تلك أن وهو قبل، من ذكرته الذي نفسه
 وبعضها ا، العمل تواتر نتيجة اليقني مرتبة بلغ فبعضها. الصحة مرتبة حيث

 مل ما موضوعا حديث أي أعترب ال ولكن. ذلك من حلرماا الظن مرتبة يف
 عندنا ليس أنه القلب بصدق شهدوأ. صرحية معارضة الكرمي القرآن يعارض

 قد احملدثني أن مع. األحاديث صحة الختبار الكرمي القرآن من أفضل حمك
 أو احلديث صحة الختبار -طريقتهم حبسب - معيارا الرواة حالة اعتربوا
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. الكرمي القرآن عن ويغين كامل املعيار هذا أن قط يدعوا مل ولكنهم ،اعدمه
 ِبنبٍأ فَاِسق جاَءكُم ِإنْ آمنوا الَِّذين أيها يا�: الكرمي القرآن يف تعاىل اهللا يقول
 وملا األنبياء، عدا ما اخلطأ عن معصوما أحد اعتبار استحال فلما. �١فَتبينوا
 كانت ممكنا األنبياء إال شخص كل من الذنوب من وغريه الكذب صدور كان
 حيث من الرواة أحوال يف الكامل والتحقيق البحث إىل ماسة حاجة هناك

 الكامل، اليقني مرتبة إىل األحاديث وصللي واخليانة واألمانة والكذب الصدق
 جلية واضحة كانت الصحابة أحوال أن ومع. هلم يتسن مل التحقيق هذا ولكن

 هذه توسطوا الذين ولكن األئمة، إىل األحاديث بلّغوا الذين لأحوا وكذلك
 احلقيقية أحواهلم على أيضا احلديث أئمة يطّلع ومل الصحابةُ همير ملو السلسلة
 بالقطع كذم أو صدقهم على يطلعوا أن بإمكام كان فكيف يقينية، بصورة
   ؟واليقني

 تلك عدا ما -ديثاألحا كل أن االعتقاد إىل ومؤمن منصف كل فيضطر
 وال. ما حد إىل الظلمة تسودها - العمل تواتر مشس بنور مستنرية ظلت اليت
 قطعية األمور كصحة بصحتها يدعي أن احلقيقية حالتها بيان عند بتقي يليق

 واهللا: يقول مث مبدئيا صحيحة حيسبها أن عليه بل. عينيه بأم رآه ما أو الثبوت
 ويدعي بالصواب أعلم واهللا: األحاديث ههذ بصدد يقول ال والذي. أعلم

 اإلنسان يدعي أن حيب ال واهللا. شك أدىن دون كاذب فهو التامة بإحاطتها
 فوق سئل وإذا علمه، بقدر املرء يدعي أن ينبغي بل. حيازته قبل التام العلم
 أستطيع ال بأين وضوح بكل لك فأقول. بالصواب أعلم واهللا: فليقل ذلك
 البخاري صحيح يف وردت سواء -الثاين القسم من األحاديث عن أبدا القول

 جوايب يكون أن عسى فماذا قلته وإن. عندي الثبوت قطعية بأا - مسلم أو
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 العتقدت الكرمي للقرآن معارضا احلديث من النوع هذا يكن مل لو أما اهللا؟ عند
  . الكاملة بصحته
 فسأكرر ألحاديث؟ا صحة الختبار حمكا القرآن جتعل ملاذا: قولك أما
 فإن وهاٍد، فصلٌ وقولٌ وميزان وإمام مهيمن القرآن بأن أخرى بعد مرة جوايب

 القرآن مبنـزلة نؤمن أن علينا جيب أال كذلك؟ أعتربه الذي فما حمكا أعتربه مل
 ِبحبِل عتِصمواوا�: تام بوضوح يقول فإنه انظروا، ؟لنفسه حيددها اليت الكرمي

 القرآن دام فما األحاديث؟ هو هنا احلبل من املراد هل. �١تفَرقُوا ولَا جِميعا اِهللا
 إىل نرجع أن ذلك يعين أفال احلبل ذا االعتصام على بشدة ويؤكد يأمر الكرمي
 فَِإنَّ ِذكِْري عن أَعرض ومن�: يقول مث اختالف؟ لك عند وحده الكرمي القرآن

ةً لَهِعيشكًا منض هرشحنو موِة يامى الِْقيمأمري عن أعرض من أي ...�٢أَع 
 احلقائق من حمروم صاحبه أن هو املعيشة ضنك من املراد. يعارضه ما إىل ومال

 القرآن يعارض حديثا وجدنا لو اآلن،. أعمى القيامة يوم وسيحشر واملعارف
 أدىن للمعارضة نعري أن دون أيضا معارضته حالة يف وقبلناه تامة بصراحة الكرمي
 يوم نحشر وأن احلقة املعارف من حمرومني نبقى بأن رضينا فكأننا اهتمام

 وِإنه� ،�٣ِإلَيك أُوِحي ِبالَِّذي فَاستمِسك�: تعاىل اهللا يقول مث. عميانا قيامةال
لَِذكْر لَك ِمكِلقَوشرفكم إن. شيء كل يف سندا بالقرآن استمسكوا أي. �4و 
 مل فلو. شيء كل على وقدموه سندا بالقرآن تستمسكوا أن يف يكمن مجيعا

 رضينا فكأننا واحلديث القرآن بني االختالف حالة يف سندا بالقرآن نستمسك
 عن يعش ومن�: تعاىل يقول مث. به اوعدن الذي الشرف من حمرومني نظل أن
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 القرآن عن يعرض من أي ،�١قَِرين لَه فَهو شيطَانا لَه نقَيض الرحمِن ِذكِْر
 دائما قلبه يف يوسوس شيطانا يهعل نسلّط صراحة خيالفه ما إىل ومييل الكرمي

 حديثا قبلنا فلو. واحدة حلظة عنه ينفصل وال العمى له ويزين احلق عن ويصرفه
 ار، ليل قريننا الشيطان يكون أن نريد فكأننا بصراحة الكرمي القرآن يعارض

 اُهللا�: تعاىل يقول مث. احلق من ونحرم العمى يسودنا وأن قلوبنا يف ويوسوس
 ربهم يخشونَ الَِّذين جلُود ِمنه تقْشِعر مثَاِني متشاِبها ِكتابا الْحِديِث أَحسن نزلَ
ثُم ِلنيت مهلُودج مهقُلُوبمتشابه كتاب الكتاب ذلك أنّ أي. "�٢اِهللا ِذكِْر ِإلَى و 

 بعض ليكون ِذكٍْر كل فيه مثَنى اختالف وال تناقض فيه ليس بعضا بعضه يشبه
 جالله يستويل يعين رم؛ خيشون الذين جلود منه تقشعر. لبعضه تفسريا الذكر
. واخلوف اخلشية كمال من جلودهم لتقشعر العشاق، قلوب على وهيبته

 من قهرية وتنبيهات جاللية تأثريات بتحريك وارا ليال اهللا عةطا يف جياهدون
 طبيعتهم جزو الطاعة صرييف التلذذ إىل التأمل من حالتهم اهللا يبدل مث. القرآن

 يف الذكر ليسيل يعين. اهللا ذكر إىل وقلوم جلودهم فتلني فطرم، وخاصة
 السهولة كمالب اهللا طاعة يف أمر كل منهم ويصدر املاء كسيالن قلوم

 بامتثال يتلذذون بل صدورهم يف ضيق وال تكلُّف وال ثقل فيه ليس والصفاء
 ينتهي الذي املنتهى هو وهذا موالهم، طاعة يف وحالوة لذة وجيدون إهلهم أمر
  ". باللذّات آالمهم اهللا فيبدل واملطيعني العابدين أمر إليه

 الكرمي القرآن ذكرها اليت كلها احملامد هذه من ونصوٍع صراحة بكل يتبني
 بعضها تفسر آياته بعض وأن بنفسه، العظيمة مقاصده يفسر أنه ذاته حق يف

 حباجة كانت اليت األمور إن. لتفسريه األحاديث إىل حباجة ليس فهو األخرى،
 فإن كافة األمور من عداها ما أما. السلسلة هذه إىل حولت قد العمل تواتر إىل
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 قد التفسري هذا وجود مع أنه أيضا وصحيح. الكرمي آنالقر يف موجود تفسريها
الذين الناس عامة لتفهيم األحاديث يف وتفصيال إيضاحا األمور هذه زيدت 

ـَمسه الَ�: فئة يف يدخلون  األمة هذه من �الْمطَهرونَ ِإلَّا�: حزب أما. �ي
 إىل حاجة أرى فال ،بنفسه نفسه القرآن يفسره مما أكمل بصورة فيستفيدون
 على حديث كل يعرض أن جيب أنه هنا املهم. املوضوع هذا يف اإلسهاب

 حبسب جيدا القضية هذه حسمت فقد. له تهمعارض حالة يف الكرمي القرآن
  :املشكاة يف الوارد التايل احلديث خالل من مبتغانا
 يف خيوضون الناس فإذا املسجد يف مررت قال األعور احلارث نوع"

: قال. نعم: قلت فعلوها؟ قد أَو فقال فأخربته � علي على فدخلت األحاديث
 منها املخرج ما: قلت. فتنة ستكون إا أال يقول � اهللا رسول مسعت إين اأم
 ما وحكم بعدكم ما وخرب قبلكم ما خرب فيه اهللا، كتاب: قال اهللا؟ رسول يا

 اهلدى ابتغى ومن اهللا، قصمه جبار من تركه من. باهلزل ليس الفصل هو بينكم
 أُجر به عمل ومن صدق به قال من... املتني اهللا حبل وهو اهللا هأضل غريه يف

 يقول أي.". مستقيم صراط إىل هدي إليه دعا ومن عدل، به حكم ومن
 القرآن تاركني أخرى أحاديث يف خائضني الناس وجد بأنه األعور احلارث
: قال فعال؟ ذلك فعلوا هل: فقال بذلك، وأخربه � علي إىل فذهب الكرمي،

 يف الناس سيخطئ أي فتنة ستكون إا أال يقول � اهللا رسول مسعت إين أما
 الترمذي رواه. أهوائهم على األمور وسيفهمون اخلالفات وستقع الدينية األمور

  . والدارمي
 هناك ستكون أنه الصراحة مبنتهى ديثاحل هذا يف أُخرب قد أنه الواضح من

 أنواع يف ويقعون اهلداية، من أنواعا الناس فيختلق الوقت ذلك يف فتنة
 من. الفنت من للنجاة الدليل هو وحده الكرمي القرآن سيكون عندها. اخلالفات

 من أرجو فاآلن،. هلك كذلك يعتربه مل ومن جنا، وميزانا ومعيارا حمكا اتخذه
 بأن صوته بأعلى احلديث هذا يعلن أال ينصفوا، أن كرامال املستمعني
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 القرآن بواسطة فيها البت جيب وغريها األحاديث يف توجد اليت االختالفات
 وكل ِفرقة ٧٣ يقارب ما إىل افترق قد اإلسالم أن الواضح من وإال ؟الكرمي

 أو ضعيفة غريهم أحاديثَ ويعتربون رأيها حبسب األحاديث تقدم فرقة
 حتقيق يف ومسلم البخاري منهج يف كالم أيضا لألحناف فمثال. وعةموض

 ينقذ الذي الوحيد هو الكرمي القرآن احلالة؟ هذه يف سيحكم فمن. األحاديث
 جيتنب وحدها الوثقى العروة ذه وبالتمسك. الدوامة هذه من املخلصني العباد

  .اهلالك الصادقون الطالب
 كافة أن فجوابه املذهب؟ هذا يف الرأي يوافقك من هناك هل: سؤالك أما

 ومهيمن وإمام وهاٍد حكَم احلقيقة يف الكرمي القرآن أنب يؤمنون الذين الناس
 املذكورة الكرمي القرآن بعظمة تؤمن كنت وإذا. معي كلهم وميزان وفرقان

 � النيب عن روى من الرأي ويشاركين. الرأي تشاركين أيضا فأنت آنفا
 سيدنا الرأي ويشاركين. بالقرآن إال منها خمرج وال فتنة ستكون إا: احلديث

 الذين األكابر من كثري إىل إضافة. اهللا كتاب حسبنا: قال الذي الفاروق عمر
  . احلصر ال املثال سبيل على بعضهم فأذكر دفتر، إىل ذكرهم حيتاج

 ِمن تكُونوا ولَا الصلَاةَ وأَِقيموا�: اآلية تحت حسيين تفسري يف ورد لقد
ِرِكنيشمفاده ما �١الْم :كتاب يف الطوسي أسلم بن حممد املولوي عن قلن :

 على اعرضوه عين تروونه ما كل: فيه � النيب قال حديث بلغه أنه" التيسري"
 فأردت. فال وإال مين فهو الكرمي القرآن مع متوافقا كان فإذا. أوال اهللا كتاب

 أفكر وظللت القرآن، مع" كفر فقد متعمدا الصالة ترك من: "احلديث أوفق أن
 ِمن تكُونوا ولَا الصلَاةَ وأَِقيموا�: آية وجدت حىت عاما ثالثني إىل ذلك يف

ِرِكنيشالْم� .  
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 فقد حمكا، القرآن يعترب الذي األسالف من واحدا أمسي أن مين طلبت لقد
عصبوالت التعنت عن تتخلى أن عليك اآلن. آنفا املذكور بالنص ذلك أثبت 

 حتتل وإمنا العمل، بتواتر مدعومة األحاديث كل ليست أنه ومعلوم. ١وتقبله
 ال احلديث علم يف والتحقيقات البحوث وإن فقط، الشك أو الظن مرتبة

 احملك ذا نستِعن مل لو احلالة هذه ففي. الكامل الثبوت مرتبة إىل توصلها
 تبلغ أن اإلطالق على نرضى ال أننا ذلك معىن لكان تصحيحها بغية املقدس

  . الكاملة الصحة مبلغ األحاديث تلك
 الختبار ومعيارا حمكا الكرمي القرآن اعتبار من مينعك الذي ما أستغرب إنين

 اليت وميزاته الكرمي القرآن حماسن يف مرتاب أنت هل! األحاديث هذه مثل
 صحة على إمجاعا هناك أن على تؤكد أنت وميزانا؟ ومعيارا حمكا ليعد تؤهله

 أفهم ال ولكين العينني، مغمضي بصحتهما نسلّم أن علينا لذا ومسلم، البخاري
 ددع إن واجبا؟ به العمل صار وكيف ذلك؟ على أمجعوا الذين هؤالء هم من

. اإلمجاع هذا ينكرون وهم مليونا، ومخسني مئة يقارب العامل يف األحناف
 أما صحته، بشرط احلديث قبول جيب بأنه تقولون الذين أنتم ذلك إىل باإلضافة

 باحلديث العمل بوجوب إمياننا فمع. شرط أي دون به اإلميان فيجب القرآن
 يف ورد حديث بكل العمل بوجوب نقبل أن لنا كيف لكن صحته ثبتت الذي

 ليتك ذلك؟ يوجب شرعي نص أي شبهة؟ أو شك أي دون مسلم أو البخاري
هذا يف شيئا أوردت .  
 وأَنتم أَندادا ِهللا تجعلُوا فَلَا�: آية حتت" العزيز فتح "تفسري يف ورد لقد
 إن كذلك حمض، وكفر شرك اهللا غري عبادة أن كما: "تعريبه ما ،�تعلَمونَ

 أن هو باالستقالل اهللا غري طاعة ومعىن. كفر أيضا باالستقالل اهللا غري طاعة

                                                 
 هذه فما الظامل، أيها يا الكالم تسمع ال ولكنك أيضا، حديدية مرآة يف يؤثر القلب 1

 )احملرر() فارسي بيت ترمجة. (القسوة
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 كان وإن عليه واجبا طاعته وحيسب العنق، يف اهللا غري تقليد ربقة املرء يضع
  ".تعاىل اهللا أمر خيالف أمره

 - إليك املوجهة رسالته يف أيضا الغزنوي اهللا عبد املولوي رحومامل ذكر لقد
 القرآن حبق الشروط بعض -الهور يف الدوار حديقة يف إياها أعطيتين وقد

 اهللا كالم إىل مياال البداية منذ طبعي كان: ومفادها األمر هذا حول الكرمي
 ظلّت. كالمك أبواب العاملني إله يا علي افتح أِن دائما أدعو وكنت العزيز،

 وضقت مشكلةً واجهت ذهبت حيثما لدرجة تتفاقم واملشاكل متضي السنوات
 ِقبلَةً فَلَنولِّينك السماِء ِفي وجِهك تقَلُّب نرى قَد�: فجأة علي فأُلقي. ذرعا

 علي أُلقيت اليت واآليات الكرمي القرآن إىل توجهت ذلك بعد. �١ترضاها
 ِمن تتِبعوا وال ربكُم ِمن ِإلَيكُم أُنِزلَ ما اتِبعوا�: مثل القرآن إىل التوجه نتيجة
 وأُلقي أمامي وضع القرآن أن يوما رأيت حىت أمثاهلا من وغريها �٢ياَءأَوِل دوِنِه
عبادي على كتايب فاقرؤوا عبادي، وهذا كتايب هذا: علي .  

 قد بأا وقال احملترم املولوي نقلها اليت �ِإلَيكُم أُنِزلَ ما اتِبعوا�: فاآلية
 على أن وضوح بكل منها يثبت إذ جالء بكل األمر يف حتكم عليه، ألقيت
 أو حديثا وجد إذا مث. شيء كل وقبل أوال الكرمي القرآن إىل يتوجه أن املؤمن
  . عنه فليعرض ،"دونه من "قوال

 مل البخاري ألن ضعيفا مسلم حديث اعتربت بأين امتين بل سألتين مث
 ضعيفا وكونه شيء موضوعا احلديث كون إن اجلواب يف فأقول. به يأخذ
 ذكر يتناول حبديث صلة ذات أحاديث البخاري اإلمام أورد لقد. آخر شيء

 اإلمام أن يف قط للشك جمال وال الطويل، احلديث هذا ترك ولكنه دمشق
 احلديث ذا خاصة صلة من له ملا وذلك مضمونه، على طلعي مل البخاري
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 اجتهادي فهذا. ضعيفا اعتربه قد أنه تلقائيا بالبال خيطر بل أخرى، وأحاديث
 البحث هذا دام وما. موضوعا بكونه له عالقة ال .أرى وكذلك الشخصي،

 تتبنى أن اخليار ولك فيه، أسهب أن أريد ال لذا األساسي النقاش عن خارجا
 علي يقع وال ورأيك، رأيي يف بأنفسهم سيحكمون والقراء تشاء كما رأيك

  . اعتراض أي ذلك يف
 وأطنبت ،"األوهام إزالة "كتايب من ٢٢٦ الصفحة يف ورد ما اقتبست مث

 حكمت أين قط إليه املشار كالمي معىن ليس أنه مع حق، بغري الكالم فيه
 هو إليه أهدف ما كل بل عيفاض مسلم أو البخاري أحاديث من حديث بكون

 احلديثني أحد نعترب أن إال وسعنا ملا التناقض يرفع مل وإن تناقض، إىل اإلشارة
 احلديثني هذين أحد أن يف قاطعا حكما ذلك بياين يتضمن فال. موضوعا
 بني التوفيق يتم مل لو أنه هو البداية منذ مذهيب إن بل ريب، بال موضوع
 إذا كذلك. موضوعا احلديث العترب األحوال من الحب الكرمي والقرآن حديث
 الذي العمل بتواتر ومدعومة متواترة أخرى أحاديث ختالف أحاديث وجدت
. موضوعةً األوىل الفئة من األحاديث فستعتبر وكما كيفًا والقوة الكثرة ترافقه

 لتراجعت ابينهم التوفيق أنت واستطعت الكرمي للقرآن خمالفا حديثا اعتربت فلو
. االفتراض سبيل على موضوعا اعتربته قد كنت وإن تطابقهما عند موقفي عن
 أن بدا لو أما. الكرمي للقرآن مطابقا احلديث يكون أن هو إليه أهدف ما كل

 الكرمي القرآن يف معينا حكما ظاهريا ينايف عمليا تواترا يتضمن حديث مضمون
 أن األنسب من فأرى. قوية حجة عملال تواتر ألن أيضا، أقبله أن فأستطيع

 جيب الذي ما: وهو وضروري هام أمر إىل وتتوجه جانبا األمور هذه تترك
 خارجا وكان تامة بصراحة الكرمي للقرآن معارضا احلديث وجد إذا فعله علينا
 ال أنين مرارا ذلك يف اعتقادي لك وضحت لقد أيضا؟ العمل تواتر نطاق عن

 هكذا موضوعة أو ضعيفة مسلم أو البخاري صحيح ديثأحا أعترب أن أستطيع
 ومل الكرمي القرآن يعارض حديث وجد إذا أما. الظن ا أحسن بل مربر، دون
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 مل ما � النيب قول بأنه أبدا أوقن فلن األشكال من بشكل بينهما التوفيق يتم
 األحاديث أن غري حقيقي، تعارض من اكهن ليس أنه باألدلة أحد يفهمين

  . القائمة هذه من استثناٌء العمل بتواتر املدعومة
 القرآن اعتبار يف الرأي يوافقك السلف علماء من أحد من هل: "قلت مث
 اخليار لك واآلن نصا، ذلك يف أوردت فقد ؟"األحاديث لصحة معيارا الكرمي
  .تقبله مل أم أقبلته سواء

 على تنطبق اإلمجاع كلمة أن لك بينت وقد. اإلمجاع ريفتع عن سألتين مث
 اآلخرون الصحابة عليه يطلع مث املوحد رأيهم الصحابة مشاهري يشيع حني حالة
 املقرون رأيه أظهر -املؤمنني أمري وهو - صحابيا أن فيه شك ال مما. خيالفونه وال

 وال النيب يرفضه ومل املوعود، الدجال هو صياد ابن أن � النيب أمام باحللف
 الرأي أبدى كما وجابر، عمر ابن نفسه باألمر حلف مث. الصحابة من أحد
 خافيا يعد مل األمر هذا أن والواضح أيضا، اآلخرين الصحابة من كثري نفسه
 تريد لإلمجاع آخر تعريف أي. عندي اإلمجاع هو هذا. اآلخرين الصحابة على
 من الشهادات تقدم أن فعليك رأيك يف إمجاعا هذا يكن مل وإذا مين؟ تعرفه أن

 - حلف بدون بذلك شهدوا أو حالفني -الصحابة بينه ما بقدر أي النوعني ِكال
 عليك لقامت تقدميها تستطع مل وإن. املوعود الدجال هو ليس صياد ابن أن

 على الصحابة حلف وول. حتما اإلمجاع عقد قد أنه الوجوه كل من احلجة
 احللف مساعه على � النيب سكوت إن. حمالة ال أحالفهم لذُكرت ذلك عكس
 أن عسى فماذا. كلهم الصحابة شهادة من وأكمل ،إمجاع ألف من أقوى

  ! عابثة مماحكة نسمه مل إن ذلك جتاه موقفك يسمى
: أقول الدجال؟ هو صياد ابن أن بلسانه ختوفه � النيب أظهر مىت: قلت مث

 دام فما. أيضا باإلشارة يثبت بعضها بل فقط بالتصريح شيء كل يثبت ال
 ظل أي". الدجال هو أنه مشفقا � اهللا رسول يزل مل: "قال قد الصحايب
 من يتبني ما وهذا الدجال، هو أنه -صياد ابن رؤية بعد حيا دام ام -متخوفا
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 إىل املمتد اخلوف هذا أن هذه، واحلال يفهم، أن لعاقل فهل". يزل مل: "قوله
 أثناء بلسانه يذكره مل � وأنه فقط االحتمال على مبنيا كان الطويلة املدة هذه
 الدجالَ أمته أنذر نيب كل بأن بنفسه قال قد � النيب دام ما ويلة؟الط املدة تلك
 ذلك الصحابة من أي على � يظهر أال يعقل فكيف أيضا أُنذركموه وأنا

 ملا قائال يعد املرء دام فما الطويلة؟ املدة تلك مدى على قلبه يف الكامن اخلوف
 بإشاراته املفهوم ذلك أدى لو كذلك فقط،" قال "كلمة مستخدما منه يفهم

 بناء مفتريا تعتربين حىت األمر هذا أمهية فما قائله، أيضا العترب وأحواله وإمياءاته
 اهللا عند جديرا كان سبب دومنا أخاه ام فمن. واخلشية باخلوف عليك عليه؟

 كان إذا أنه بشدة موقن أين أعلم واهللا. نفسها التهمة غريه إليه هيوج بأن
 متاما الواقع مع ومنسجما حمله يف جاء قد احلديث يف الوارد" يزل مل: "القول

 بأين أحد قال إذا فمثال. الظروف مراقبة جمرد منه املراد يكون أن أبدا ميكن فال
 زيدا أن ذلك من يفهم فهل سنوات، عشر منذ دهلي إىل السفر ينوي زيدا أرى

 هذا كان إذا أما سنوات؟ عشر مدى على قط بلسانه للسفر إرادته يظهر مل
 يكون أن أيضا احملتمل فمن االفتراض سبيل على فقط االحتمال قبيل من األمر

" يزل مل: "القول أن غري ذلك، قوله لعدم احتماال هناك أن كما بلسانه، قاله قد
 إظهارها جيب حالة يف طويلة مدة إىل اإلنسان بقاء نإ. االحتمال هذا يزيل

 وقت يف أيضا بلسانه ذلك قال قد يكون أنه على قاطعا دليال يشكل باللسان
  .  الطويلة املدة تلك أثناء األوقات من

 بغري نقلته فلماذا عريب ابن رأي أخالف كنت إذا بأين قولك إن: قلت مث
  . إفادايت طوقمن صراحة خيالف ألنه باطل، قول حق؟

 تؤيد أنك االبتدائي بيانك من الصراحة مبنتهى كالمك منطوق يتبني: أقول
 فيه جاء البخاري صحيح من حديثا نقلت فلماذا مؤيده كنت فإذا. عريب ابن
 وحي أن إمساعيل بن حممد قول نقلت وملاذا كنيب؟ مرسل أيضا احملدث أن

 حديث تقبل ال كنت وإذا النيب؟ وحي مثل الشيطان تدخل من ينـزه احملدث



ñŠÃbäß@éãbîç†Û  ٥٥ 

 منـزها احملدث وحي ترى ال بأنك اآلن ولتعترف فات، ملا فهيهات البخاري
  . الشيطان تدخل عن

 وتركّز كثريا البخاري صحيح اسم تردد جانٍب من ألنك أستغرب إنين
 بأن تؤمن دمت فما. فيه ما عكس على تعمل آخر جانب ومن بشدة، عليه
 ألنه عريب ابن رأي توافق أن بد فال متاما صحيحة فيه الواردة األحاديث مجيع

 أفال املتكرر، بالوحي ذلك على وثُبت موضوع ما حديثا أن حملدث كُشف لو
 احلديث ذلك يعترب أن احملدث على جيب أنه البخاري منطوق حبسب تعتقد

   عليك؟ ريتهافت افتراء فأي االعتقاد هذا تعتنق دمت وما موضوعا؟
 يرسخ ال وملاذا الكلمات؟ هذه مثل تستعمل ملاذا املسكني، املولوي أيها يا

 إن. الدين عن وخارجون ملعونون املفترين إن ؟"اهللا اتقوا "مضمون قلبك يف
 والقولُ شيء، خاطئا كان وإن االجتهاد على بناء معينة بطريقة األمر فهم

  . امامت آخر أمر احلقيقة معلوم الواقع خبالف
 يؤمن كما بالصحيحني أؤمن ال أنين هو أسئلتك ملخص على جوايب) ١(

 الظن سبيل على صحيحني أعتربمها بل حمضا، تقليدا األعظم باإلمام األحناف
 يعارض حديثا وجدت إذا. اليقني علم ما يل علم وال اهللا، عند الغيب: وأقول
 أن مع فيه، والبت توفيقال دون أبدا اهللا رسول قول أعتربه فلن اهللا كتاب

 اعتبار يف بالتفصيل موقفي قبل من شرحت وقد. مذهيب هو الصحيح احلديث
  . اإلعادة إىل حاجة وال معيارا، القرآن

  م١٨٩١- ٧- ٢٢ أمحد، غالم مريزا
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        السادسالسادسالسادسالسادس    البيانالبيانالبيانالبيان
 واضحة إجابة أيضا املرة هذه أجبت ما أنك املؤسف من: احملترم املولوي
 صحيحة كلها الصحيحني أحاديث هل تقل ومل ١األساسي سؤايل على وقاطعة

                                                 
 بأم شهده حادثا وحكى أسئليت على احملترم املريزا ردود هلدهيان زعماء أحد مسع لقد 1

 اجليش يف كتيبة قائد األوروبيني أحد كان الزعيم قال. املتعة من هنا ذكره خيلو فال عينه،
 من يومية وأحداثا حكايات أثناءها يسمع مساء كل لساعتني عامة جلسة يعقد وكان
 يف قال بذلك القائد علم وعندما. الضباط أحد ناقة يوم ذات ففُقدت. بتهكتي ضباط
 تقل وال باحلادث تتعلق أمور ثالثة على جتيبين أن عليك: الناقة لصاحب املسائية اجللسة

 املطلوب على يرد فلن ثرثار الضابط أن يعرف كان القائد ألن -ذلك عدا ما شيئا
 تاريخ؟ وأي وقت أي ويف الناقة، فُِقدت منـزل أي يف: هي الثالثة واألمور -بسهولة

 ٣٥٠ بـ اشتريتها قد كنت سيدي، يا: فقال طويلة متهيدية حكاية بسرد الضابط فبدأ
 ما على فأِجب السؤال، هذا أسألك مل: القائد قال. هلا مثنا روبية ٥٠٠ طُلب وقد روبية،
 مرة القائد قال". كانريبي "مدينة سوق من اشتريتها قد كنت: الضابط قال. فقط سألتك
 نعم: الضابط قال. فقط سؤايل على جتيب أن عليك سؤايل، على بالرد ليس هذا: أخرى

: أخرى مرة القائد قال. يوم كل فرسخ مئة متشي الناقة كانت ذلك، على سأرد سيدي يا
 الضابط ولكن. فقط أسئليت على أجب بل األشياء ذه نفسك تكلِّف ال الضابط أيها يا
 وقت انتهى حىت وأحداثها الناقة وقائع يعدد بدأ بل الثالثة أسئلته من أي على يرد مل

  ) سعيد أبو. (الثالثة األسئلة على يرد ومل اجللسة
 نتاج تكون قد اليت املولوي حكاية على شيئا نقول أن نريد ال :احلاشية على حاشية
 مدى يف بنفسه حيكم سوف اللبيب القارئ أن إال مفترض قائد صنع من أو هو قرحيته

 مواسيا خيلق لن حق بغري تأسفه بأن يقني على وحنن. حملها يف وكوا احلكاية مصداقية
 كناكر الشكوىو التأسف يف يستمر ذلك مع ولكنه الشبع أسباب ينال إنه. له حقيقيا
 ة؟الطريق ذه مبينا كفورا بكونه يثبت أن يريد الذي ما ندري ال. الصبور وغري اجلميل

 قد وسطوا قوا إن حبيث ومسكتة واضحة أجوبة تتلقى إنك املسكني، املولوي أيها
 بداية يف كتبتها مجلة يف بالتدبر تفهم أن ميكنك وإال. حواسك يف االختالل إىل أدت
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 أنك مع موضوعة؟ وبعضها صحيحة بعضها أي خمتلَطة، أو موضوعة أو) ١(
السؤال مغزى فهمك عدم يف الشك زال وبذلك املقال، بداية يف سؤايل نقلت 
 صحيح يف حديثا وجدت إذا بأنك تامة بصراحة بينت قد أنك مع. جيدا

 كالم تعتربه ولن موضوعا فستعتربه اهللا كتاب مع يتوافق ال مسلم أو البخاري
 يف األماكن إن وضوح بكل ٤ رقم بيانك يف قلت ولقد) ٢. (� اهللا رسول
 هل صرحت ما ولكنك. التحريف من ختلو ال تعارض فيها اليت الكتابِني هذين

. املبدأ هذا بشهادة موضوعا تعتربه حديثٌ مسلم أو البخاري حصحي يف
 يف موضوعة الصحيحِني من األحاديث بعض اعتربت أنك ذلك من واألغرب
 ذلك ترفض ولكنك. ٧ رقم بياين يف نِقلت اليت" األوهام إزالة "من املقتبسات

 مبعىن ،بشرط مشروطا قلته فقد هناك قلته ما كلّ بأن وتقول ٨ رقم بيانك يف
 موافقتها وعدم تعارضها بشرط موضوعة األحاديث تلك ستعترب أنك

 يف الشرط هذا تضع مل أنك ومع. القاطع قرارك ليس ذلك وأن ومطابقتها،
 اعتربا مث وشدة قوة بكل األحاديث تلك بني التعارض أثبت بل األماكن تلك

 كاركوإن بوضوح سؤايل على الرد حتاشيك وراء السبب إن. موضوعة
 أنك إىل يعود ٧ رقم البيان يف املذكورة" األوهام إزالة "يف الواردة تصرحياتك

 تستطيع وال السؤال، هذا على للجواب الِشقَّني ِكال تبنيك لدى مشكلة تواجه
 األحاديث تلك مجيع أن جوابا تبنيت فلو. واليقني بالقطع منهما أيا ختتار أن

 ومسلم البخاري صحيح أحاديث ألن عويصة، مشكلة لواجهت صحيحة
 ال األحاديث تلك وبقبولك. واجلديدة املستحدثة عقائدك صراحة بكل تعارض

 أن مسلكا سلكت قد لذلك. قائمة اجلديدة عقائدك من لعقيدة تبقى وال تثبت
 إذا أما. دليل بال وتقليد عمى فيها النظر دون الصحيحِني أحاديث صحة قبول

                                                                                                                     

: إليها املشار مجلتك يف قلت وقد. الصواب باجلواب عليك رد قد احملترم املريزا بأن مقالك
 )احملرر. (إخل.... تامة بصراحة تبين أنك مع"
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يتوبعضها صحيحة بعضها أو موضوعة الصحيحني يف ألحاديثا مجيع أن تبن 
 من بعض وقع الذين -احلديث أهل وخاصة املسلمون صدري فسوف موضوعة
 ١هلذا. بدعتك أو فسقك أو كفرك أو بإحلادك فتوىال - شراكك يف عامتهم
 أحاديث أجد مل لو: "كشرط تقول بل صرحيا ردا سؤايل على ترد ال السبب

 أحسن أنين غري موضوعة، العتربتها الكرمي للقرآن مطابقةً ومسلم البخاري
 دون موضوعة أحاديثهما أعترب أن ضروريا أرى وال ومسلم بالبخاري الظن
 بينها التوفيق يتم مل أي احلاجة عنت وإذا. ضرورة ودون األوان قبل أي مربر
  ." موضوعة العتربتها الكرمي القرآن وبني

 مجلتك وجود مع السؤال هذا على اجلواب منك أطلب أن يل حيق أنه مع
 لو أنه علمت ولقد. عليه سترد بأنك اآلن أملي انقطع قد ولكن هذه، الشرطية

ذلك منك طلبت األمور صفحة ٥٢ يف أي ضعفها أو صفحة ٢٦ يف ألعدت 
 من وستستفيد. مرات ثالث بل مرتني رقمتها اليت نفسها والسخيفة التافهة
: ٢فعال قائلون هم كما - سيقولون الس يف احلاضرين من مريديك أن ذلك

                                                 
 ثاينال الشق احملترم املريزا اختار ما رأيه فبحسب باالنتباه، جلديرة املولوي فهم سرعة إن 1

 فتاوى ضده سيصدرون احلالة هذه يف احلديث أهل وخاصة املسلمني أن منه ظنا للجواب
 ناري املولوي لسان من يسلم مل ذلك، مع حضرته، أن حقا الغريب من ولكن. التكفري
 الشق احملترم املريزا اختيار على احلديث أهل سائر ببال خيطر أن املمكن من كان ما. الطبع
 احلسبان يف واضعا سلفا � املوعود املسيح ضد فتاواه املولوي أصدر قد للجواب، الثاين
 سبحان يا كفايٍة، فرِض وزر احلديث أهل ظهر عن وضع وبذلك. حدث قد هذا كأن
 )احملرر (لآلخرين؟ بقي فماذا املهمة هذه أنت أمتمت لو: مفاده ما فارسي مثل يقول. اهللا

 ياف. األمور ألتفه وعنادا غضبا يستشيط إذ حدود وعناده املولوي لبغض يعد مل اهللا، اهللا 2
 املريزا سيدنا ألقى حني. عدلوااو له صغوااف السر هذا نكشف حنن! الكرام القراء أيها

 ألن عفويا" اهللا سبحان اهللا، سبحان "أصوات املستمعني من تصاعدت ٥ رقم البيان احملترم
 مالمح من يبدو وكان. طبيعيا تأثريا ميلك تعاىل منه واملؤيد وامللهم باهللا العارف كالم
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!! ميلؤها أوراق من وكم! املقدس مسيحنا مقاالت أسهب ما -"اهللا سبحان"
 وراء من ترجوها اليت الوحيدة الفائدة هي هذه!! القرآنية اآليات عشرات ينقل
 غري كثرية أخرى هامة أشغال لدي إذ وقيت، يضيع هذا ولكن. العبارات هذه
 سأكتفي بل اآلن سؤالال هذا على جوابا منك أطلب لن لذا. املناظرة هذه

 أنقد ظللت ِلكشفها اليت الطويلة عباراتك نتائج واحلضور للمستمعني بالكشف
 أنك ٣ رقم بيانك على رددت وقد -ذلك إىل أهدف مل ولو. اآلن إىل إجابتك
أحاديث يف متحقق الشرط هذا هل تذكر أن دون احلديث لقبول شرطا ذكرت 

 األحاديث تلك له ترد أن على ليهع بناء كرهتكأل - ال؟ أم الصحيحِني
 من كلّ ألن آخر، شيئا منك مسعت وملا ذلك على والقتصرت ال؟ أم صحيحة

 أو مناِظره يكره أن يريد من كلَّ أن جيدا يفهم املناظرة بفن إملام أدىن لديه
 على يتحتم وال ال؟ أم يقبله هل يسأله مث أوال مبدأ يقدم مبدأ قبول على خماطَبه
 املبدأ قبول وراء السبب يبين أن عليه جيب وال يرفضه، أو يقبله أن الإ خصمه

 خيالف مبا التمهيد، صاحب خصمه، يدعي حني حيدث وهذا. القبول عدم أو
  . املمهدة أصوله على أدلة ويقدم عدمه، أو به التسليم
 استعددت ولكن مببادئي، القبول عدم أو قبولك قاطعة بصورة تبين مل
 بالسؤال تتعلق ال عابثة أمور يف باخلوض أيضا وذلك. خيالفها ما إلثبات

 من شيء أي على أرد أن علي واجبا كان ما احلالة هذه ففي. قط األساسي
 هلدف أسئليت وأطرح حتفظايت أُظهر ظللت ولكنين. سؤاال أطرح أو كالمك

 هذافل. املسلمني لعامة كشفها وددت نتائج كالمك من تتبني أن هو وحيد

                                                                                                                     

 وقد. الطيب التأثري هذا نتيجة همعلي مستولية والرقة الوجد من حالة أن احلضور وجوه
ك املولوي هذا على املشهد شقأمر مريديه من مجاعة كانوا احلضور بأن القول إن. املتنس 

. شأا من يقلل وال مقاالته يف تعاىل اهللا وضعها عظمة من حيط ال ذلك ولكن سهل،
 )احملرر. (املوضوع يف حيكمون سوف والناس موجودة، زالت ما املقاالت
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 يف قبل من وعدت كما واحلالية السابقة عباراتك بالتفصيل اآلن أنقد الغرض
 يتضمن ولكنه ،٥ رقم بيانك إىل خاص بوجه موجه النقد هذا إن. مقااليت
  . وقوته اهللا حبول كلها، السابقة عباراتك على جوابا

ويتضمن به معموال ظل الذي هو األول القسم قسمان، األحاديث: قلت 
 منها القسم فهذا الشرع، وأحكام واملعامالت والعبادات الدين ضرورات مجيع

. سندها على وليس األمة عمل تواتر على تعتمد صحته ولكن شك، بال صحيح
 ليس القسم هذا فإن العمل، بتواتر حتظ مل اليت األحاديث يتضمن الثاين والقسم
 ال السند إنو. فقط السند على صحتها مدار ألن اليقني، وجه على صحيحا

 القسم هذا توافق ثبت لو أنه غري. التامة والقناعة الرواية صحة إلثبات يكفي
  . اليقني وجه على صحيحا العترب الكرمي القرآن مع

 علم متاما جتهل أنك -هنا إثباته أريد ما وهذا -الكالم هذا من يتبني
  . اإلسالمية املسائل جتهل وكذلك ودرايةً، روايةً احلديث

 علماء مصطلح يف بالضرورة الدين من املعلوم من املراد ما تدري ال إنك
 املتعلقة األحاديث مجيع مع عالقته وما العمل، تواتر حقيقة وما ،اإلسالم

  .املسلمني عند الرواية تصحيح أصول هي وما األحكام،و املعامالتب
 إن وأقول امللمني، غري املستمعني وكذلك ذلك، كل على أُطلعك أن فأريد

  . سؤايل على جوابا وليس باألمور اإلملام عدم على مبين قلته ما كلَّ
 اليت األمور هي بالضرورة الدين من املعلوم من املراد أن معلوما فليكن

 إليها حيتاج باليت وليست تفكري، دون بالبداهة أي بالضرورة الدين من تعرف
 منها يستثنى فال باحلاجة ةاملتعلق األمور هو الضرورة من املراد كان وإذا. الدين

بضرورة يتعلق الدين يف � قاله ما كلّ ألن � النيب أحاديث من حديث أي 
 صحيحة تعتربها ال اليت األحاديث من الثاين القسم فإن احلالة هذه ففي. دينية
  . بالضرورة الدين من املعلوم حتت تصنف اليقني وجه على
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 أنت بينته كما هو بالضرورة الدين من املعلوم من قصدي بأن قلت ولو
  . خطأ بالضرورة الدين من املعلوم إىل والعقود املعامالت أحكام مجيع ضم لكان

 الدين من يثبت مما ليست كلها العبادات بل باملعامالت املتعلقة األحكام إن
 عامة به يعمل أن هو حكٍم أو بأمر بالتواتر األمة عمل من املراد بل هةًبدا

 فقط عليها املتفق األمور -الشرع أحكام من -  ذلك مثال نعد أن ميكن. الناس
 احلج أو الصالة مثل االشتراك، سبيل على ا عاملني مجيعا املسلمون ظل اليت
 جيب هل أنه مبعىن تفاصيل؛بال التقيد دون عليها، متفق أركان فهي الصوم أو

 أم السرة حتت أو الصدر على اليدان تربط هل أو ال، أم الصالة يف اليدين رفع
 ادعاء لكان واخلصوصيات القيود هذه مراعاة متت لو. جرا وهلم ترسالن،

 عامة بعمل ثابت مسلكنا أن يدعي أن فريقا يسع وال. خطأ ا العمل تواتر
 فيها ظهر ملا عاما األمور هذه بكل العمل تواتر كان لو. لعاموا املتواتر املسلمني

ا وكونه احلديث صحة عدم على دليال يشكل الذي األمر اختالف، أيموضوع 
 ثابت واملعامالت بالعبادات املتعلق األحاديث قسم بأن قولك فإن لذا. عندك
  .فقط الفهم قصور على مبين العمل بتواتر

 مدن أو معينة ِفرق عمل هو العمل تواتر من رادامل أن تقصد كنت إذا أما
 عويصة، مشكلة فستواجه احلديث صحة على قاطعا دليال وتراه أناس، أو معينة
 كان إذا. فِرقة كل ويف مدينة كل ويف قوم كل يف خيتلف املتواتر العمل هذا ألن

 اليت فيها املختلف األحاديث مجيع تكون أن بد فال بصحتها لليقني مدعاة ذلك
 بل فقط مذهبك متاما خيالف ال وهذا. وصحيحةً يقينيةً آنفا ذُكر كما ا عمل

 عند الرواية تصحيح أصول ليست. أيضا البحث قيد واملوضوع احلق يعارض
 به األمة عمل وأ القرآن مع احلديِث توافُق أي أنت، تراه كما املسلمني احملققني
: وهي أمور أربعة على مدارها اليت الصحة شروط هي األصول بل بالتواتر،
 أي آخر شرطا فيها أدخلت لقد. العلة وعدم الشذوذ عدم الضبط، العدل،
 إن. احلديث علم فنونَ فهمك قصور على يدل أيضا فهذا الراوي فهم سالمة
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 لرواية خاص بوجه شرط هو بل حديث كل لرواية شرطا ليس املعىن فهم
 بالكلمات الرواي ينقله الذي ديثاحل أما. باملعىن حكاية على حيتوي حديث
 أصول كتب انظر. لصحته شرطا ملعناه الراوي فهم أحد يرى فال بعينها

  . وغريه" النخبة شرح "مثل احلديث
 قال كما باملعىن، تروى كلها األحاديث بأن ذلك على ردا تقول قد
 احلديث صحة إلثبات معيارا القرآن اعتربت الذي (خان أمحد سيد قدوتك

 بعلم امللمون احلديث أهل كافة فسيعتربك) الحقا سيتبني كما له، ليداتق
  .متاما الفهم عدمي احلديث

 بعض يف الرواة شك السبب هلذا. بنصها األحاديثَ السلف روى لقد 
 الرواية عادة األسالف الرواة من وغريهم الصحابة يف كانت لو. الروايات

 على بناء" مسلم "و" مؤمن "مثل نفسه عىنامل تعطيان كلمتان رويت ملا باملعىن
 أن وميكن. احلديث وأصول الفقه أصول كتب يف موجود البحث وهذا. الشك
  . وغريها" السنة إشاعة: "مثل مؤلفايت يف ذلك على تطلع

 وبناء فيه، مشكوكا أمرا وثبوا وحتقيقها احلديث صحة شروط تعترب إنك
 أيضا وهذا. احلديث صحة إلثبات يةكاف وحدها الرواية أصول تعترب ال عليه
 بالبحث احملدثون قام لقد صاحيب، يا. احلديث بعلم إملامك عدم على يدل

  . مقنع علم إىل يؤدي مبا واإلثبات الشروط حتقيق يف والتحقيق
 واألسفار وزماا، والدته مكان مثل راٍو، كل أحوال يف احملدثون حبث لقد

 حديث وأي منه، مسعه ومن مسعه وممن ،احلديث نوال أجل من ا قام اليت
 الشروط، حتقق حيث من صحيحا حديثه اعترب ومن .فيه شك أو به، انفرد
. البحوث هذه كل تتناول كثرية جملدات ألَّفوا وقد جرا، وهلم.. ضعفه ومن
 اهلمامان اإلمامان والسيما احلديث أئمة صححها اليت األحاديث فإن عليه وبناء

 ابن يرى بل. بصحتها الظن يغلب أيضا املسلمني عامة وقِبله ،ومسلم البخاري
 ينقده ومل الشيخان عليه اتفق الذي احلديث أن احلديث أئمة من وغريه صالح
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 ترفض أن تستطيع ال ولكن تقبله مل أم اليقني أقبلت سواء. اليقني يفيد أحد
  . مقاالتك يف ذلك أقررت ألنك الغالب الظن

 الْحق ِمن يغِني لَا الظَّن وِإنَّ�: بآية مستدال رتهأث الذي االعتراض إن
 الظن "إن صاحيب، يا. الدين بأصول علمك عدم على مبين أيضا �١شيئًا

 القرآنية واآليات املذكورة اآلية أما العملية، األمور يف باالعتبار جدير" الغالب
 ومل تعلم أال. العقائد يف الظن ا أريد فقد الظن اتباع عن فيها منع اليت األخرى

 ركعة صلّى قد كان إذا وشك الصالة يف املصلي نسي لو بأنه عامل من تسمع
 نقض يف ارتاب إذا أو. الغالب الظن حبسب وليعمل فليتحر ركعتني أو واحدة
 مجيعا اإلسالم علماء يتفق السبب هلذا. الغالب الظن حبسب فليعمل وضوئه
 العمل جيب أنه على الفقهاء أو احلديث أهل أو شوافع أو أحنافا أكانوا سواء
 اجلميع عند الظن يوجب الواحد اخلرب أن مع صحيحا، كان إذا الواحد باخلرب

 والفقهاء واتهدون وناملقلد فيهم مبن اإلسالم علماء اتفق لذا. اليقني يفيد وال
 ابن اإلمام قال وقد. واجب الصحيحني بأحاديث العمل أن على واحملدثون

 مبضامينها االعتقاد جيب لذا اليقني تفيد عليها اتفقا اليت األحاديث أن صالح
 كتابي يف ما أن امرأته بطالق إنسان حلف لو: "األئمة أكابر وقال. أيضا

 وال الطالق لزمته ملا ،� النيب قول من تهبصح حكما مما ومسلم البخاري
  ."حنثته

  :مسلم صحيح شرح يف النووي اإلمام قال
 العزيز القرآن بعد الكتب أصح أن على تعاىل اهللا رمحهم العلماء اتفق"

 أصحهما البخاري وكتاب. بالقبول األمة وتلقتهم ومسلم البخاري الصحيحان
 كان مسلما أن صح وقد. وغامضة ظاهرة ومعارف فوائد وأكثرمها يحاصح
 وهذا. احلديث علم يف نظري له ليس بأنه ويعترف البخاري من يستفيد ممن

                                                 
 ٢٩: النجم 1
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 اجلماهري قاله الذي املختار املذهب هو البخاري، كتاب ترجيح من ذكرنا الذي
  ."احلديث أسرار على والغوص واحلذق اإلتقان وأهل

 جامع أما: "اإلسالم تاريخ يف" الذهيب احلافظ "سالماإل شيخ يقول
 يف أعلى وهو. اهللا كتاب بعد وأفضلها اإلسالم كتب فأجلّ الصحيح البخاري

 بعلو العلماء ونيفرح سنة ثالثني ومن مائة سبع بعد عشر ثالث سنة يعين وقتنا
 ضاعت ملا فرسخ ألف من لسماعه شخص رحل فلو اليوم فكيف مساعه
  ." رحلته
  : البخاري شرح يف القسطالين قالو
 فما الدنيا يف ودارت الشمس مسري سارت فإا البخاري يعين تأليفه وأما"
 اجلامع وأعظمها وأجلّها املس من الشيطان يتخبطه الذي إال فضلها جحد

  ."الصحيح
  :والنهاية البداية يف كثري ابن احلافظ الشيخ قال

 فيه ما وصحة قبوله على وأمجع مامالغ بقراءته يستسقى الصحيح وكتابه"
  ."اإلسالم أهل

  ": البالغة اهللا حجة "يف اهللا ويل الشاه يقول
 املتصل من فيهما ما مجيع أن على احملدثون اتفق فقد الصحيحان أما"

 أمرمها يهون من كل وإنه مصنفيهما إىل متواتران وأما بالقطع صحيح املرفوع
  ."نياملؤمن سبيل غري متبع مبتدع فهو

 حتت ارد الصحيح يف كتاب أصح وكوما": "الدراسات "صاحب وقال
 يف التعويل عليه من بإمجاع العزيز القرآن بعد الكتب أصح وأما السماء أدمي
  ."وموافق خمالف فقيه كل وإمجاع عصر، كل يف قاطبة الشريف العلم هذا

 بصحته مقطوع عليه املتفق يعين القسم وهذا: "الصالح ابن اإلمام وقال
 إال يفيد ال بأنه حمتجا ذلك نفى من لقول خالفا به واقع النظري اليقيين والعلم
. خيطئ قد والظن. بالظن العمل عليهم جيب ألنه بالقبول األمة تلقته وإمنا الظن،
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 أوال اخترناه الذي املذهب أن يل بان مث قويا وأحسبه هذا إىل أميل كنت وقد
 إمجاعها يف واألمة خيطئ، ال اخلطأ من معصوم هو من الظن ألن الصحيح، هو

 ا، مقطوعة حجة االجتهاد على املبين اإلمجاع كان هلذا اخلطأ، من معصومة
  ."كذلك العلماء إمجاعات وأكثر

  :مسلم شرح يف النووي اإلمام ويقول
 كتايب يف ما أن امرأته بطالق إنسان حلف لو احلرمني إمام قال قد"

 وال الطالق لزمته ملا � النيب قول من بصحته حكما مما ومسلم البخاري
  ١."صحتهما على املسلمني علماء إلمجاع حنثته،

 مقابل قولك وإن. اإلطالة يف يتسبب ونقلها كثرية املوضوع ذا واألقوال
 قول يحاصح البخاري يعتربون ال األحناف من مليونا ومخسني مئة بأن ذلك

 القول أما اإلحصائيات، أوراق من الناس عامة عدد ذكرت لقد. فقط سطحي
 ينكرون ال األحناف العلماء إن. به يعتد فال صحيحا البخاري يعتربون ال بأم
 من واحدا عاملا يل فسم هذا ادعائك يف صادقا كنت فإذا. البخاري صحة

 أما. موضوعة أو صحيحة غري نيالصحيح أحاديث عد املتأخرين أو املتقدمني

                                                 
 تناقضات يف ليتأمل جماال احملترم للشيخ تترك ال والغيظ الغضب وشدة العجلة أن يبدو 1

 كل يف يشكو. احلقيقة يف عليه تقع هخصم إىل يوجهها اليت التهمة أن ويفكر بياناته،
 الكثرية، القرآنية اآليات بنقله ويطيله مربر دون الكالم يف يسهب احملترم املريزا أن مكان

 صحيح على املربر غري الثناء يف والسيما الصحيحني مدح يف كثريا أطنب بنفسه أنه مع
 الناس، عامة من الرأي ونهيوافق من خلداع سبيال جيد أن يريد لعله ملاذا؟ ولكن. البخاري
 أطلقت لقد احملترم، املولوي أيها يا فامسع. بالبخاري يؤمن ال احملترم املريزا أن وليثريهم
 وهذا. صحتها على الصحيحان اتفق اليت األحاديث على" الغالب الظن: "كلمة بنفسك

 أننا هو مذهبنا إن: األخري البيان وهو ،٦ رقم بيانه يف فيقول. أيضا احملترم املريزا يقوله ما
 نزاع؟ من بقي هل اآلن، فقل." الغالب الظن "سبيل على صحيحِني ومسلم البخاري نعترب
 )احملرر. (األمر حسم قد بل ال،
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 االطالع بعد البخاري أحاديث ترك عليه اهللا رمحة األعظم اإلمام بأن قولك
 صحيح أُلّف ومىت األعظم اإلمام عاش مىت تعلم ال. أيضا سطحي فقول عليها

 ودخل اهلجرة بعد ١٥٠ عام يف مات األعظم اإلمام إن صاحيب، فيا. البخاري
 دون لو. ١اهلجرة من ٢٠٠ عام بعد دون فقد ريالبخا صحيح أما الفردوس،
 اإلمام يقول. والعني الرأس على لوضعه األعظم اإلمام زمن يف البخاري
  ": الكربى امليزان "من وغريها ٧٢ الصفحة يف الشعراين

 آنفا هروينا ما بقرينة � حنيفة أيب اإلمام يف منصف كل واعتقاد اعتقادنا"
 حىت عاش لو أنه القياس على النص تقدميه ومن منه والتربي الرأي ذم من نهع

 والظَّفَر والثغور البالد من مجعها يف احلفاظ رحيل بعد الشريعة أحاديث دونت
 قلّ كما مذهبه يف قلّ القياس وكان. قاسه كان قياس كل وترك ا ألخذ ا
 مع عصره يف مفرقة الشريعة أدلة كانت ملا لكن. إليه بالنسبة غريه مذهب يف

 بالنسبة مذهبه يف القياس كثر والثغور والقرى املدائن يف التابعني وتابع التابعني
 خبالف فيها قاس اليت املسائل تلك يف النص وجود لعدم ضرورة األئمة من إىل

 عصرهم يف ومجعها األحاديث طلب يف رحلوا قد احلفاظ فإن. األئمة من غريه

                                                 
 من". عمى عليهم وهو "لـ مصداقا البغض لشدة صار قد احملترم املولوي أن يبدو 1

 معاصرا البخاري اإلمام احملترم املريزا اعترب أين. يرى ال ولكنه مفتوحتان عينيه أن املؤسف
 عصر يف موجودا كان هجامع أن منه يستنبط حىت قبله عاش إنه قال أو األعظم لإلمام
 كانت البخاري، صحيح يف دونت اليت األحاديث بأن يقال أن ميكن نعم. األعظم اإلمام

 منصف فليسأل. متاما صحيح وهذا أيضا، وقبله األعظم اإلمام زمن يف متفرقة موجودة
 بكل عاملا كونه حقيقة ألن حتما سيسألونه باملوضوع املعنيني أن ونأمل -احملترم املولوي

 بيته جدران داخل قبل من متربعا كان أنه غري امليدان، هذا ويف اآلن افتضحت قد شيء
 أصال واهيا البناء كان إذا التطاول؟ هذا يف يفيدك الذي ما -عظيما مصارعا نفسه معتربا
 هذا توجِّه احملترم املريزا بيانات من بيان أي إىل. وعبثًا باطال سيكون عنه سيتفرع ما فكلّ

 )احملرر. (فافهم نقد؟ال
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 كان فهذا. بعضا بعضها الشريعة أحاديث بتفجاو ودونوها قرىوال املدائن من
  ."انتهى غريه، مذاهب يف وِقلَّته مذهبه يف القياس كثرة سبب

 حنيفة، أيب اإلمام بعد دونت األحاديث كتب أن العبارة هذه ملخص إن
 حنيفة أبا اإلمام أن فلو: "املذكورة العبارة قبل ويقول. حتما لقبلها وجدها فلو

 هذا أن معلوما ليكن." ا ألخذ فليتوضأ، فرجه مس من: "حبديث ظفر
 لك سيتبني. درجة منه أقل وهي السنن كتب يف بل البخاري يف ليس احلديث

 دون العمل واجب الصحيحني احلديث أهل اعتبار أن البحث هذا من أيضا
 ألصولوا لألدلة اتباع ذلك يف بل دليل دون تقليدا ليس فيهما والنظر التوقف

 ينقله الذي واملوافقني املخالفني إمجاع إن. احلديث تصحيح يف روعيت اليت
 ترهب كنت فإذا. األحاديث تلك صحة على ساطع دليل واملوافقون املخالفون

 فإما األمة وتداول التلقي،: مثل أخرى كلمات منه بدال فاقبلْ" اإلمجاع "لفظ
 ظلوا السنة أهل ِفرق كافة أنب يقينا وسلِّم. والتوارث العمل لتواتر مرادفان
  . بالصحيحني ويستدلون يعملون
 بني ما مسلَّما ومسلم البخاري كان إذا بأنه ذلك على سؤالك أما

 األحاديث، تلك وغريهم األحناف العلماء بعض خالف فلماذا مجيعا املسلمني
 مبين الفاخل هذا أن ذلك على فاجلواب حبسبهما؟ مذهبا اجلميع خيتر مل وملاذا
 مطلعا لست إنك الترجيح، أوجه بعض يف أو املعاين فهم يف االختالف على
 ،"القدير فتح "كتاب يومني أو يوما فاقرأ. وفروعه اإلسالم أصول كتب على
 الرمحن مواهب شرح" الربهان "أو احلنفي، املذهب لدى به موثوق كتاب وهو
 فيهما استِدلّ كيف فسترى. موالعج العرب يف وإجالل باحترام إليه ينظر الذي
 كان فيه اختلف الذي احلديث هل. الصحيحني بأحاديث واحترام أدب بكل

 ألسباب أخرى أحاديث عليه رجحت وأ معانيه يف اختلف أو ؟ضعيفا باعتباره
   ؟خارجية
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. األحاديث صحة الختبار الكرمي القرآن من أفضل معيار عندنا ليس: تقول
 يعتربوه مل ولكنهم احلديث لصحة معيارا اإلسناد صحة ربوااعت احملدثني أن مع

 االدعاء هلذا تأييدا وأوردت. الكرمي القرآن عن يغين حيسبوه ومل كامال معيارا
 املسلَّم السِنية وفضائله العالية القرآن حمامد منها عديدة عبارات يف كثرية آيات

  . املسلمني عند ا
 - مقلد غري أو مقلدا شافعيا، أم كان نفياح باحث مسلم من ما صاحيب، يا

 وال احلديث، روايات لتصحيح معيارا الكرمي القرآن يعترب - احملدثني عنك دع
 صحيح غري أو صحيحا اعتباره فيجب حديث صحة اختبار أريد إذا بأنه يقول
 ذكرت قد اليت الرواية قوانني يعتربون بل. معارضته أو القرآن موافقته على بناء

 باهللا، والعياذ - يعود ال ذلك يف والسبب. للتصحيح املعيار هي باإلجياز بعضها
 إماما ليس أو املسلمني، على ومهيمنا حكما ليس القرآن أن - باهللا عياذا مث

 اعتقد ولو. الكرمي بالقرآن يؤمن مسلم أي االعتقاد هذا يعتنق فال. متينا وحبال
 ألن منه، أصغر وليس جهل أليب أكرب أخا وكان الكفر أشد كافرا لكان ذلك

 يعده وال يتبنّاه ال مث به فيؤمن الكافر هذا أما الكرمي بالقرآن يؤمن مل جهل أبا
 به اإلميان يدعي كان وإن احلقيقة يف بالقرآن يؤمن ال مثله شخصا إن. حكما

 اليت القرآنية ياتاآل سؤايل على الرد يف حق بغري قدمت لقد. ١الظاهر يف
                                                 

 املنصفون وليق ما كل: معناه بنجايب مثل بالقرآن احملترم املولوي إميان على ينطبق 1
  . شعرة قيد موقفي عن أحيد لن ولكين وعيين رأسي وعلى متاما صحيح

 قرب لزمن إنه اهللا، سبحان. ذلك خالف العمل دام ما باللسان اإلميان من الفائدة ما
 ينفرون الناس بدأي. بالذات الزمن هذا يف املوعود املسيح يأيت أن ضروريا فكان القيامة،

 خطوة، كل ويف جتاسر بكل مشركني غريهم يسمون كانوا ذينالو .القرآن اسم من حىت
 أن األدب مقتضى ومن م األجدر كان. بالقرآن الشرك مبرض بأنفسهم اآلن أصيبوا
 الذي ما. األحاديث صحة الختبار املعيار هو القرآن بأن مساعهم على للقرآن أدبا يقفوا
 حمفوظة غري لكتب تأييدا القرآن اهللا مكال إىل لإلساءة ساعده عن  مشّر حىت ويؤذيه يثريه

 



ñŠÃbäß@éãbîç†Û  ٦٩ 

 هذا ويف. ووقتنا وقتك قتلت ضرورة بغري وبنقلها ،العليا حمامده على تشتمل
  .الرواية أصول إىل للرجوع سببان هناك الباب

 القرآن تطابق هذه الرواية أصول حبسب صحت اليت األحاديث: األول
 وتبين وتفسر له، خادمة واألحاديث إمام القرآن. قطعا تعارضه وال اتلقائي

 قاصريو البله رأي يف متعارضة تبدو اليت القرآن معاين أوجه يف وحتكم أوجهه،
 التوفيق إنّ بل آخر، صحيحا حديثا يعارض ال الصحيح احلديث دام ما الفهم
 النيب عن روي أنه أعرف ال: "خزمية ابن األئمة إمام عن نِقل قدو - ممكن بينهما
 ألؤلف به فليأتين عنده كان فمن. متضادين صحيحني بإسناديِن حديثان �

 يرى والذي القرآنَ؟ صحيح حديث يعارض أن إذًا ميكن فكيف - "بينهما
 احلديث يصف فهمه ولقلة الفهم، قاصر فهو للقرآن معارضا صحيحا حديثا

 يعتربون ال ءوالفقها نوواحملدث نواملسلم ناحملققو. الكرمي للقرآن معارضا
 أو معارضته يفحصوا أن إىل حباجة ليسوا وبالتايل للقرآن معارضا احلديث
 صحة قاطبةً اإلسالم علماء يثبت السبب هلذا. القرآن حمك على موافقته
 ذلك من والتفرغ بصحته التسليم وبعد السند، صحة قواعد خالل من احلديث
 واألحاديث إماما القرآن ونيعترب أيضا احلالة هذه ويف. القرآن مع يوفِّقونه
  .النظر قاصري عند االختالف وجوه يف وحاكمة له ومفسرة خادمة

                                                                                                                     

 الْأَرض وتنشق ِمنه يتفَطَّرنَ السموات تكَاد�!! وامصيبتاه! وياله يا. اإلنسان أيدي دونتها
ِخرتالُ وا الِْجبدالذين املقلدين عامة من للشكوى جمال هناك يعد مل) ٩١: مرمي (�ه 

 ،املولوي أيها. اإلميان ضياع إىل ؤديي به والعمل القرآن معاين ترمجة جمرد بأن يقولون
 واعتراضام العامل وأديان اجلديدة الدنيا علوم على واطلعت قوقعتك من خرجت ليتك
 فسادا تحدث األحاديث عن لقرآنا بتأخري مبدئك بسبب أنك تعلم حىت اإلسالم على
 القرآن إن مسكني، يا. عليها الرد يستحيل العتراضات عرضة وجتعله اإلسالم يف كبريا
 األصدقاء من ينقذنا أن تعاىل اهللا ندعو. الباطلة العامل أديان مواجهة ميكننا به الذي وحده

 )احملرر. (األغبياء
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 هو القرآن مع احلديث مضمون توافق جمرد كان لو: هو الثاين والسبب
 كانت إذا صحيحة املوضوعة األحاديث اعتبار ذلك الستلزم لصحته املعيار

 أما. مسلم أي به يعتقد ال ام وهذا الكرمي، للقرآن ومطابقة صحيحة مضامينها
 فهذا األحاديثُ تفسره وال بعضا بعضه يفسر القرآن بأن ذلك مقابل قلت ما

 بنفسه القرآنُ اعترب لقد. اإلسالم مسائل بأصول إملامك عدم على يدلّ أيضا
 القرآن يف األحكام بعض تعاىل اهللا بني لقد. له ومفسرة له خادمة األحاديثَ

 وال ،� احلديث صاحب يفصلها أن دون بالقرآن خاطَبامل يفهمها ال حبيث
: القرآن يف عنها ورد فقد مثال، الصالة فخذ. للعمل دستورا اعتبارها ميكن

 هو أيبب (� احلديث صاحب بين مث. إقامتها تفصيل يذكر ومل" الصالة أقيموا"
. به وعمل القرآن حكم فُهم وعندها أدائها، كيفية وفعله قوله بشهادة) وأمي

 ذلك على فيطرح. األمة عمل بتواتر وثابتة معروفة الصالة كيفية إن: تقول قد
 تقول أن بد ال العمل؟ تواتر كيفية بين ومن هذا؟ العمل تواتر بدأ مىت: سؤال

 عمل أمور بأية: هو الثاين والسؤال. احلديث صاحب أو احلديثُ: جوابه يف
 املتفق األمور يف حصرته ولو فيها؟ املختلف أو عليها املتفق أباألمور بالتواتر؟

 املختلف باألمور العمل تواتر ادعيت ولو. أيضا الصالة عليك لتعذرت عليها
 اية يف االختالف يف سيحكَم أو للتساقط، مدعاة االختالف لكان فيها
  . بينها التوفيق ميكن اليت الصحيحة األحاديث بواسطة فاملطا

 القرآن حرم لقد. ما العمل تواتر يف تشك ال مثالني أو مثاال أقدم واآلن
 سواها ما وحلّل حرمتها وذكر واملنخنقة اخلنـزير مثل الدواب بعض الكرمي

 طَاِعٍم علَى محرما ِإلَي أُوِحي ما ِفي أَِجد لَا قُلْ�: اآلية فاقرأ. الدواب من
همطْعكُونَ أَنْ ِإلَّا يةً يتيم ا أَوما دفُوحسواآلية ،�١م :�والَِّذي ه لَقخ ا لَكُمم 

                                                 
 ١٤٦: األنعام 1
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 أي خادمه إىل األخرى الدواب بعض حرمة بيان وسلّم. �١جِميعا الْأَرِض ِفي
 أخرى دواب هناك أن على برهن وبذلك. � احلديث صاحب أو احلديث

 حرمة القرآن فسر أين. القرآن يف رذُك ما إىل إضافة والسباع احلمار مثل حمرمة
 االعتقاد ألن فيها، العمل تواتر تدعي أن لك وليس ترى؟ يا والسباع احلمار
 إن. أيضا به العمل بتواتر يدعى حىت بعمل ليس وتركها والسباع احلمار حبرمة
. القرآن أوجه يف واحلكم التفسري خدمة احلديث إىل وكّل بنفسه الكرمي القرآن

 لقد. اخلدمة هذه تولّي احلديث يف أي كالمه يف � احلديث صاحب بين وقد
 هناك. �٢فَانتهوا عنه نهاكُم وما فَخذُوه الرسولُ آتاكُم وما�: القرآن يف جاء

 بذكرها مثلك الكالم إطالة أريد وال املوضوع هذا يف كثرية أخرى آيات
 متلو غري وحيا أو قرآنا أكان سواء � منه خذوا املسلمون أيها يا أي. ٣كلها

                                                 
 ٣٠: البقرة 1

 ٨: احلشر 2

 فيها تفرع مث كثرية أحاديث أورد ولكنه اإلطالة خوف اآليات احملترم املولوي يورد ال 3
 كفليضح اهللا، سبحان يا. الوضع هذا من ميل حمله يف الكالم على واملعتاد املبصر إن حبيث

 كل نقل من تقصد ماذا: سائل فليسأله شيخنا؟ بعقلية حدث ماذا أدري ال. الضاحكون
 هذه كل تؤيد أال العمل؟ تواتر سلسلة من أحاديث كلها هذه أليست األقوال، هذه

 يتجاوز ال علمك مبلغ إن !املولوي أيها األحاديث؟ تقسيم يف احملترم املريزا موقف األقوال
 بضعة إال قرحيتك نتاج يبقى ال قد مقالك من األقوال شطبت ولو األقوال، هذه نقل

 من به آمنت الذي -الصادق اهللا ويل أمام وتربع الكالم عبث عن تتوقف أن أرجو. أسطر
 من أمجله ما اإلنصاف، بعني انظر. واالستفادة االستفاضة أجل من - القلب بصدق قبل

 من حيطّ ومل عمر، أو زيد كتاب عن نقال وليس ،!وتفهيمه اهللا من بتعليم كُتب مقال
 والفرقان ايد القرآن هي األثرية وثروته ادد هذا كنـز إن. وعالن فالن بأقوال شأنه

 علوم إىل باستخفاف وينظر اآلخرين، على يوزعه مث يأخذ ومنه يستفيض فمنه احلميد،
 ذلك هو احلقيقي العلم: مفاده ما ويقول العلماء، أقوال نقل إال هي وما وأشياعك ا تعتز

 )احملرر. (اخلفافيش من مظلما علما أريد فال الفراسة، نور رافقهي الذي
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 فانتهوا - نالقرآ يف مذكورا النهي هذا يكن مل إن - عنه اكم وما احلديث، أي
 الوشم على اللعنة وعيد مسعود ابن اعترب القرآين األمر هذا ضوء ففي. عنه

 أم امسها امرأة ذلك على اعترضت وقد. القرآن من جزءا احلديث يف املذكور
 يف مذكورة دامت ما: فقال القرآن، يف مذكورة ليست اللعنة هذه أن يعقوب
 الرسولُ آتاكُم وما�: يةاآل حبكم أيضا القرآن يف وردت فكأا احلديث
ذُوهمسلم صحيح يف ورد فقد. �فَخ :  
 واملتفلجات واملتنمصات واملستومشات الوامشات اهللا لعن قال اهللا عبد عن"

 أم هلا يقال أسد بين من امرأة ذلك فبلغ قال. اهللا خللق املغريات للحسن،
 لعنت أنك عنك بلغين حديث ما فقالت فأتته القرآن تقرأ وكانت يعقوب

 اهللا؟ خللق املغريات للحسن واملتفلجات واملتنمصات واملستومشات الوامشات
. � اهللا كتاب يف وهو � اهللا رسول لعن من ألعن ال ومايل اهللا عبد فقال

 كنت لئن فقال. وجدته فما املصحف لوحي بني ما قرأت لقد: امرأة فقالت
 عنه اكم وما فخذوه الرسول آتاكم وما � اهللا قال. وجدتيه لقد قرأتيه

  : � احلديث صاحب قال القرآين األمر هذا وعن." فانتهوا
 أوتيت إين أال: � اهللا رسول قال قال كرب معدي بن املقداد وعن"
 القرآن ذا عليكم: يقول تهأريك على شبعان رجل يوشك أال معه ومثله القرآن

 حرم وإمنا فحرموه رامح من فيه وجدمت وما فأحلوه حالل من فيه وجدمت فما
 ناٍب ذي كل وال األهلي احلمار لكم حيل ال أال. اهللا حرم كما � اهللا رسول

 بقوم نزل ومن. صاحبها عنها يستغين أن إال معاهٍد لُقَطَة وال السباع من
  ."داوود أبو اهرو. قراه مبثل يعقبهم أن فله يقروه مل فإن يقروه، أن فعليهم

 من ينشأ وتقريع توبيخ احلديث هذا يف: "املشكاة شرح يف الطييب قال وقد
  ."بالكتاب اعنه استغناء باحلديث والعمل السنة، ترك من على عظيم غضب

 على قاضية السنة: "منه واستنبط احلديث هذا أيضا الدارمي أورد لقد
 ختطر اليت القرآن يف الفاتاالخت أوجه على قاٍض ديثاحل أن أي". اهللا كتاب
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 أيب بن حيىي اإلمام عن نقل كذلك. املختلفة الكتاب معاين بسبب الناس ببال
 أي". السنة على بقاض القرآن وليس القرآن على قاضية السنة "قال: كثري

 أوجه على بقاض القرآن وليس القرآن يف االختالف أوجه على قاض احلديث
 واجب من وليس اخلادم واجب من اخلدمة ألن وذلك احلديث، يف االختالف

 على ينـزل جربئيل كان: قال: "� حسان عن الدارمي نقل وقد. املخدوم
 األحاديثَ عليه ينـزل كان أي." بالقرآن عليه ينـزل كما بالسنة � النيب
 يوما حدث إنه: "� جبري بن سعيد عن ونقل. القرآنَ ينـزل نكا كما أيضا

 أراين أال: قال. هذا خيالف ما اهللا كتاب يف: رجل فقال � النيب عن حبديث
 أعلم � اهللا رسول كان اهللا بكتاب فيه وتعرض � اهللا رسول عن أحدثك
  ."منك اهللا بكتاب

 السنة أن على األمة اجتمعت": "املبني املنهج "يف الشعراين اإلمام وقال
 حسيين تفسري عن نقال قدمته الذي احلديث فإن إذن،." اهللا كتاب على قاضية
 ذلك إن. السلف وآثار � النيب وأقوال القرآن أوامر ضوء يف بالثقة جديرا ليس

 احلديث ذلك اعتربنا وإذا. املستترين املرتدين أي الزنادقة اختالق من احلديث
 نعرض فحني. بنفسه مضمونه ويبطل يكذّب فإنه احملال افتراض على صحيحا

: اآلية حبكم موضوعا جنده منظوره حبسب آنالقر على أوال نفسه احلديث هذا
 يف أجده بل نفسي تلقاء من ذلك أقول وال. وغريها �الرسول آتاكم وما�

  . األصوليني والفقهاء واحملدثني األئمة كتب
  ": التلويح "كتاب يف جاء لقد

 وترك جمهول، وهو" ربيعة بن يزيد "رواية يف بأن احملدثون يهف طعن وقد"
 أنه معني بن حيىي وذكر. منقطعا فيكون وثوبان األشعث بني واسطة إسناده يف

  ." الزنادقة وضعته حديث
  :الثبوت مسلّم شرح يف العلوم حبر موالنا يقول
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 حجر ابن الشيخ قال. املوضوعات أشد من إنه السعادة سفر صاحب قال"
 الزنادقة وضعته قد: بعضهم وقال. املقال عن ختلو ال بطرق جاء قد: العسقالين

 احلديث هذا فصحة �فَخذُوه الرسولُ آتاكُم ما�: تعاىل لقوله خمالف هو وأيضا
  ."مردود ضعيف فهو ورده وضعه ليستلزم

  :تذكرة يف: البحار جممع "صاحب احلنفي طاهر ابن يقول
 كتاب على فاعرضوه حديث عين روي إذا قوله يف األصوليون أورده وما"
 ويدفعه الزنادقة وضعته: اخلطايب قال. ردوه خالفه وإن فاقبلوه وافقه فإن اهللا،

 ووه. الصغاين قال وكذا. ومثله ويروى يعدله وما الكتاب أوتيت إين حديث
  ".انتهى. قال كما

  :حديثا "اموعة الفوائد "يف الشوكاين علي بن حممد القاضي لينق
 وإن فاقبلوه وافقه فإذا اهللا كتاب على فاعرضوه حديث عين روي إذا"
 ومثله القرآن أوتيت أين "ويدفعه الزناقدة وضعته اخلطايب قال. فردوه خالفه

 معني ابن الزنادقة إىل نسبته ىلإ سبقهما وقد: قلت. الصغاين قال وكذا". معه
 رده، على يدل ما نفسه املوضوع احلديث هذا يف أن على الذهيب حكاه كما
 آتاكُم وما� � اهللا كتاب ففي. خالفه اهللا كتاب على عرضناه إذا ألنا

  ".انتهى. اآليات من وحنوه �فَانتهوا عنه نهاكُم وما وهفَخذُ الرسولُ
 كتاب ألن أوال، صحيحا ليس قدمته الذي األعور احلارث وحديث

 فقد وخيانةً، سرقةً تذكره ومل عليه نقد فيه ورد قد منه نقلته الذي" املشكاة"
  : فيه جاء

 قيل كذلك". مقال احلارث ويف جمهول إسناده حديث هذا: الترمذي قال"
 تفصيل إيراد أردت وإذا. جمهول األعور احلارث أن أيضا" التهذيب تقريب "يف
 هذا إن. كبري دفتر إىل الحتجت الرجال أمساء كتب يف احلارث عن جاء ما

 بطتهاستن الذي املعىن يعطي فال جدال حديثه قبلنا ولو. دجاال كان أيضا األعور
 وخاضوا واحلديث القرآن أي الشرعية األدلة الناس ترك قد أنه معناه بل. حتريفا
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 من تبني وقد. الكرمي القرآن بواسطة ممكنة الفتنة هذه من فالنجاة آرائهم، يف
 معىن يكون عليه فبناء. القرآن مثل أيضا احلديث أن السلف وآثار األحاديث

 كليهما، واحلديث القرآن اتباع يف صرتنح الفتنة هذه من النجاة أن احلديث
" أحاديث "كلمة ترمجت لقد. منها النجاة وطُلبت فتنة احلديث أن وليس

 ما. بشدة املسلمني وخدعت" النبوية األحاديث "بـ احلديث هذا يف الواردة
 أحاديث الكالم هذا يف" أحاديث: "كلمة من يقصد الدنيا يف مسلم من

 معناه حبسب العادية الناس أحاديث هو هنا أحاديث من املراد بل .� الرسول
: قوله منها � النيب أحاديث من كثري يف مذكور اللغوي املعىن وهذا اللغوي،

 أن اكذب باملرء كفى: آخر حديث ويف. احلديث أكذب الظن فإن والظن، إياك
 من فيه منع الذي واحلديث. العادي الكالم هو هنا املراد. مسع ما بكل حيدث

 كل يف" احلديث "من املراد فهل ،"حيدثان "أيضا فيه ورد التربز عند احلديث
  . كال ؟� النيب كالم هو املواضع هذه

 لكلمة اللغوي املعىن هو ما وراألع حديث معىن حتريفك عند تتأمل مل
 كتاب حسبنا "� عمر سيدنا قول إن. عمدا الناس خدعت أو ،"احلديث"

 الصحة مسلَّم حديث بترك اهللا بكتاب االكتفاء يعين ال به متسكت الذي" اهللا
 عندها الصحيحة لنبويةا السنة يف التفصيل جند ال حيثما أنه معناه بل. والثبوت

 يف يكون أال احلالة هذه يف املستحيل من ألنه الكرمي بالقرآن نكتفي أن جيب
 لوجد الكرمي القرآن يف يذكر مل لو. األمر لذلك كاٍف بيانٌ الكرمي القرآن
 يسع ال ذيال ذلك على الساطع والدليل. حتما � النيب حديث يف تفصيلُه
 منه أقل رواة من روايات عمره طول قِبل الفاروق عمر أن هو إنكاره مسلما
 مذكور ذلك وتفصيل. الروايات تلك عن مستغنيا اهللا بكتاب يكتِف ومل درجة

  . ذلك على األمثلة بعض يلي فيما فننقل م،١٨٧٨ عام يف املنشورة ملحقاتنا يف
 بنت ألحد كان إذا أنه لبنتا وراثة عن القرآن يف احلكم ورد لقد) ١(
 شئت إن قل أو تفسر، � النيب أحاديث وإن. التركة نصف فسترث واحدة
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 وبناء". نورثُ لَا الْأَنِبياِء معشر ِإنا: "حديث فيها مبا القرآين األمر هذا ختصص
 � النيب تركة من ورثةً الزهراء فاطمة السيدةَ � الصديق يعط مل ذلك على
 والورثاء والبنات األوالد اإلرث من � النيب حرم كذلك. أيضا طلبتها أا مع

 قِبل لقد. واملوروث الوارث دين اختلف اإذ أو يِرثونه، من قَتلوا إذا اآلخرين
 املرياث بآية بالعمل يكتف ومل ا، وعمل األحاديث هذه � عمر سيدنا

  . األحاديث عن مستغنيا
: قال مث نكاحهن املرء على حرم اللوايت النساء الكرمي القرآن ذكر لقد) ٢(
�أُِحلَّو ا لَكُماَء مرو اللوايت إال النساء مجيع لكم أُِحلت لقد أي. �١ذَِلكُم 

 قولوا أو ية،اآل هذه تفسري يف � النيب فيقول. الكرمي القرآن يف عليكم حرمن
 مجيع قبل ولقد". خالتها وال عمتها على املرأة تنكح ال: "ختصيصه يف شئتم إن

 بالقرآن بالعمل يكتفوا ومل احلديث هذا أيضا � عمر فيهم مبن الصحابة
  . للقرآن معارضا إياه ومعتربين عنه مستغنني

 أُِحلَّ� خصصوا الصحابة إن": "احلصول غتنمم "يف القندهاري فاضل يقول
ا لَكُماَء مرو خالتها على وال عمتها على املرأة تنكح ال "بــ �ذَِلكُم "

 وحنن امللتني أهل يتوارثان وال القاتل يرث وال �ِدكُمأَولَا ِفي اللَّه يوِصيكُم�و
  ."نورث وال نرث ال األنبياء معشر
 رأةًام أورث � النيب أن فيه جاء أعرايب راٍو حديث � عمر قبل لقد) ٣(

ة املرأة يورث ال القرآن أن مع زوجها ةَديبعد امليت مال الدية ألن زوجها دي 
 ال املرأة أن يرى عمر كان عليه فبناء. موته بعد زوجته تبقى ال واملرأةُ موته،

 وقبل رأيه عن ختلى باحلديث علم حني ولكنه. املال ذلك من الورثة تستحق
 دية من املرأة ترث وال العاقلة على ديةال: يقول اخلطاب بن عمر كان. احلديث

                                                 
 ٢٥: النساء 1
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 ثْور أن � اهللا رسول إيل كتب: سفيان بن الضحاك له قال حىت شيئا زوجها
  .داود وأبو الترمذي رواه. عمر فرجع زوجها دية من الضبايب أشيم امرأة

 يكتف ومل ادماهشو شخصِني برواية اجلنني دية عن حديثًا وقِبل) ٤(
 الناس نشد اخلطاب بن عمر أَنَّ أَِبيِه عن ِهشاٍم عن. "القصاص عن القرآن حبكم

نم ِمعس ِبيى � النقِْط ِفي قَضةُ فَقَالَ السِغريا الْمأَن هتِمعى سٍة، ِفيِه قَضرٍد ِبغبع 
ٍة، أَوائِْت قَالَ أَم نم دهشي كعلَى مذَا عفَقَالَ ه دمحم نةَ بلَمسا: مأَن دهأَش 

  )١٠٢٠ صفحة البخاري صحيح" (هذَا ِبِمثِْل � النِبي علَى
 بغري لقضينا ذا أمسع مل لو أكرب اهللا: اخلطاب بن عمر فقال: داود أبو وزاد

  . هذا
 شخصيا يرى كان أنه مع كلها األصابع ةِدي تساوي عن حديثا وقِبل) ٥(

 ولإلام ،مجال١٢ والسبابة وللوسطى ِجمال، تسعة ديتهما والبنصر اخلنصر أن
 -األصابع خمتلف قوة إىل نظرا-الظاهر يف الوضع يقتضيه ما هذا. مجال ١٥

 وقبله احلديث مسع ولكنه. الكرمي القرآن به أمر الذي واإلنصاف العدل حبسب
  : ١٠١٨ الصفحة يف البخاري يف جاء قد. القرآن مع بتوفيقه يهتم ومل

 يف ورد وقد. سواء واإلام اخلنصر يعين وهذه هذه قال � النيب عن"
 وكان أصابع دية يف هرأي عمر وترك: "الثبوت مسلَّم شرح" الرمحوت فواتح"

 اإلام ويف عشر اثنا املسبحة ويف الوسطى ويف تسعا والبنصر اخلنصر يف رأيه
 يف والذي غريه ذكر وكذا الشارح قال". التيسري "يف ذلك وكل عشر مخسة
 خبرب عشر ثالث الوسطى ويف عشر اثنا املسبحة يف يرى كان أنه البيهقي روايته
  ." اإلبل نم عشر إصبع كل يف حزم بن عمر

 إىل فبالنظر. مثلك اإلطالة حنب ال ولكننا الباب، هذا يف كثرية أمثلة هناك
 إن -وإنصاف فهم ذا يكون أن بشرط - كان أيا أحد يقول لن األمثلة هذه
 بل النيب أحاديث إىل حباجة لسنا بأننا" اهللا كتاب حسبنا "قوله من أراد عمر
 مل ما بالقبول جديرا ليس احلديث بأن أيضا املراد وليس. القرآنُ عنها يغنينا
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 يف ما قضيٍة تفصيلَ جند مل إذا أنه بينت كما هو املراد بل. القرآن عليه يشهد
 من السبب يف بالتدبر نفهمه ما هذا. الكرمي القرآن فيها يكفينا الصحيحة السنة
 ذكر إىل نضطر ألننا لإلطالة مدعاة ذلك يف البحث ولكن الفاروق، قول وراء

 عن اخلروج إىل يؤدي مما القول ذا يتعلق فيما السنة أهلو الشيعة بني خلالفا
  . املوضوع صلب

 أنه وتوهينها الصحيحني أحاديث تضعيف إمكانية على دليال قدمت لقد
 يدل أيضا وهذا ،�وافَتبين ِبنبٍأ فَاِسق جاَءكُم ِإنْ�: الكرمي القرآن يف جاء قد

 وإن الفسق، مة من برآء الصحيحني أحاديث رواة إن. فهمك قصور على
 الكتابني هذين أحاديث بصحة اعترف املنطلق هذا فمن. متحقق ثابت عدهلم
  . مجيعا املسلمني باتفاق

 يعلم أن منصف لكل ينبغي: "الباري فتح مقدمة يف حجر ابن اإلمام يقول
 ضبطه وصحة عنده لعدالته مفٍض كان راٍو ألي الصحيح صاحب ختريج أن

 الكتابني تسمية على األئمة مجهور إطالق من ذلك إىل سيما وال غفلته، وعدم
 يف عنه خرج من بغري حيصل مل املعىن وهذا بالصحيحني، باإلنصاف

 إذا هذا. فيهما ذُكر نم تعديل على اجلمهور إطباق اية فهو الصحيحني،
 فهذا والتعاليق والشواهد املتابعات يف أخرج إنْ فأما. األصول يف له أخرج

. هلم الصدق اسم حصول مع وغريه الضبط يف له أخرج من درجاٍت يتفاوت
 هلذا للتعديل قابلم الطعن فذلك طعنا منهم أحد يف لغريه وجدنا إذا وحينئذ
 ويف الراوي هذا عدالة يف يقدح بقادٍح مفتقرا لسبِبا مبين إال يقبل فال اإلمام
 اجلرح على لألئمة احلاملة األسباب ألن بعينه، اخلرب ضبطه يف أو مطلقا ضبطه

 املقدسي احلسن أبو الشيخ كان وقد. يقدح ال ما ومنها يقدح ما منها متفاوتة،
 أنه ذلكب يعين.. القنطرة جاز هذا: الصحيح يف عنه خيرج الذي الرجل يف يقول

 وهكذا: خمتصره يف القشريي الفتح أبو الشيخ قال. فيه قيل ما إىل يلتفت ال
 غلبة يف يزيد شياف وبيان ظاهرة حلجة إال عنه خيرج وال. أقول وبه معتقد،
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 تسمية على الشيخني بعد الناس اتفاق ِمن قدمناه الذي املعىن على الظن
 يف الطعن يقبل فال :قلت ،اارو تعديل ذلك لوازم ومن. بالصحيحني كتابيهما

  ." واضح بقادح إال منهم أحد
 من الذنوب من وغريه الكذب صدور إمكانية عن ذلك مقابل قلت ما وأما

 الرواية أن تدري ال إذ فهمك، قلة على آخر دليل فهذا النيب غري واحٍد كل
 واعتبارمها قبوهلما مينع فعال الكذب صدور وأن واحد، حكم يف والشهادة
 قبوهلا يف مانعة الكذب صدور إمكانية كانت وإذا. صدوره إمكانية وليست

 الشهود عدل ذكر وملا املعصوم، النيب إال أحد شهادة تعاىل اهللا قبل ملا واعتبارها
 ِممن�: أيضا قال وملا ،�1ِمنكُم عدٍل ذَوي وأَشِهدوا� للمسلمني مسح وملا

 شيء كل يف املعصوم النيب تشهدوا أن بصراحة قال قد ،�٢الشهداء ِمن ترضونَ
 شاهد لكل حاصلة - قولك حبسب -الذنوب نم وغريه الكذب إمكانية ألن

 إال أحد شهادة تقبل لن بأنه تقول لن أيضا أنك وأظن. املعصوم النيب سوى
. النيب سوى شخص كل من الكذب صدور إمكانية بسبب املعصوم النيب

 الكذب إمكانية إىل نظرا باالعتبار جديرة غري احلديث رواية تعد إذن فكيف
 احلديث، بعلم إملام أدىن لديك ليس أنه هذه أقاويلكو أدلتك من يبدو فقط؟

 من ٦ الصفحة قرأت ولو. احلديث كتب على صدفة، ولو نظرة، تلق ومل
 لو أنه على تدل اآلية ألن اآلية، بتلك ادعائك على استدللت ملا مسلم، صحيح

 حتقيق، دون منهم تقبلوا فال الظاهري وعدهلم والناقلني الرواة صدق يعرف مل
 بال رواية ذلك مع منهم تقبلوا فال ثابتا وعدهلم صدقهم كان إذا أنه تعين وال

  . ممكن منهم الكذب صدور أن منكم ظنا جديد حتقيق

                                                 
 ٣: الطالق 1

 ٢٨٣: البقرة 2



٨٠  ñŠÃbäß@éãbîç†Û 

 أَنَّ تعالَى اُهللا وفَّقَك واعلَم: "مسلم صحيح من ٦ الصفحة يف جاء لقد
اِجبلَى الْوٍد كُلِّ عأَح فرع ِييزمالت نيِح باِت يِحصايوا الرِقيِمهسِثقَاِت وو 
اِقِلنيا النلَه ِمن ِمنيهتلَا أَنْ الْم ِويرا يها ِإلَّا ِمنم فرةَ عاِرِجِه ِصحخةَ مارتالسو 

. الِْبدِع أَهِل ِمن نوالْمعاِنِدي التهِم أَهِل عن ِمنها كَانَ ما ِمنها يتِقي وأَنْ ناِقِليِه ِفي
 تبارك اللَِّه قَولُ خالَفَه ما دونَ اللَّاِزم هو هذَا ِمن قُلْنا الَِّذي أَنَّ علَى والدِليلُ
 قَوما تِصيبوا أَنْ نوافَتبي ِبنبٍإ فَاِسق جاَءكُم ِإنْ آمنوا الَِّذين أَيها يا� :ذكره وتعاىل
 ِمن ترضونَ ِممن�: ثَناؤه جلَّ وقَالَ �ناِدِمني فَعلْتم ما علَى فَتصِبحوا ِبجهالٍَة

 الْآِي هِذِه ِمن ذَكَرنا ِبما فَدلَّ �ِمنكُم عدٍل ذَوي وأَشِهدوا�: وقَالَ �الشهداِء
 وِإنْ والْخبر دةٌ،مردو الْعدِل غَيِر شهادةَ وأَنَّ مقْبوٍل غَير ساِقطٌ الْفَاِسِق خبر أَنَّ

قفَار اهنعى منعِة مادهِض ِفي الشعوِه بجالْو اِن فَقَدِمعتجظَِم ِفي يا أَعاِنيِهمعِإذْ م 
 ِعند مردودةٌ شهادته أَنَّ كَما الِْعلِْم أَهِل ِعند مقْبوٍل غَير الْفَاِسِق خبر كَانَ

  ."مجِميِعِه
ا وقلتن: "سؤايل على ردالقرآن اعتبار يف الرأي يوافقك أو إمامك م 

 بالقرآن يؤمنون الذين املسلمني ِفرق مجيع بأن ،"األحاديث لصحة معيارا الكرمي
 تفسري صاحب يوافقين وخاصة ذلك، يف الرأي يوافقونين إماما، وجيعلونه الكرمي
 الصالة ترك من: "حديث رضع الذي الطوسي أسلم حممد الشيخ أو حسيين
 عين تروونه ما كل أن النيب عن روي ما على بناء القرآن على" كفر فقد متعمدا

 ِمن تكُونوا ولَا الصلَاةَ وأَِقيموا�: لآلية مطابقا وجده مث. القرآن على اعرضوه
  . احلديث فقبل عاما ثالثني بعد 1 �الْمشِرِكني

 ال إماما القرآنَ املسلمني اعتبار أن وهو منه األول اجلزء على الرد سبق لقد
 اإلميان هذا بل. القرآن على يعرضوه مل ما صحيحا حديثًا يقبلوا أال يستلزم
 وجيب فورا فليقبلوه الرواية اننيقو حبسب احلديث صحة ثبتت إذا أنه يعلّمهم

                                                 
 ٣٢: الروم 1
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. ١كافيا القرآن معتربين عنه يستغنوا وأال القرآن، مثل بالعمل جديرا يعتربوه أن
 أسلم حممد الشيخ أو حسيين تفسري صاحب إن: قلت حيث الثاين اجلزء أما

 ما" متعمدا الصالة ترك من: "احلديث بليق ومل اعتقادك حبسب عمل الطوسي
 يف ناحيتني من اخندعت أنك فجوابه ،�الصلَاةَ أَِقيموا�: لآلية مطابقا جيده مل

 األمر هذا عدا ما أما: فأوال. املسلمني خداع تعمدت أو كالمهما معىن بيان
 بعد -الصحة مسلّمة الصحيحة األحاديث تفحص أن جيب أنه مثلك عاما مبدأ

 كالمهما يف يوجد ال. القرآن توافق مل ما صحيحة تعترب وأال -صحتها إثبات
 بل. كالمهما من العام املبدأ هذا أيضا أنت تنقل مل كما أثر، أي العام املبدأ هلذا
 قد كانا وإذا. اهللا كتاب على" الصالة ركت من: "فقط واحدا حديثا عرضا إما
 هذا تثبت أن فعليك األصل هذا حبسب صحيحة أيضا أخرى أحاديث اعتربا

                                                 
 أال الرمحن، اهللا كالم عشاق ويا املؤمنون، أيها فيا حدود؟ أية واخلبث للتجاسر هل 1

 كامل وغري كاٍف غري القرآن يعتبر إذ هذا، ظلم أي قلوبكم؟ تنخلع أال جلودكم، تقشعر
 احلقائق مجيع وحيوي كامل مهيمن أنه جهارا يدعي الذي الكتاب باحلكم؟ جدير وغري

 أم خبثهم إىل انظروا واحلكومة، باحلكم اجلدير وهو جامع، وكتاب الدينية واحلاجات
 تتمة إىل حباجة القرآن كان إذا املتجاسرة الفئة هذه السائلون فليسأل. كاٍف غري يعدونه

 والشديد اخلاص االهتمام يتم مل إذن فلماذا ضميمة أو مستدرك أو ذيل أو لةتكم أو
 الصالة عليه القرآن ومهبط الوحي صاحب زمن يف -القرآن إىل باإلضافة -واألكيد
 قرآنال بأن بصراحة � يقل مل وملاذا وتدوينها؟ وكتابتها ملفوظاته جبمع بأمره والسالم

 القرآن سيبقى وإال حمالة، ال األحاديث تكتبوا أن جيب لذا) باهللا والعياذ (كاٍف وغري جممل
 بالقرآن االهتمام جلّ يصب أن هذه، واحلالة جيوز كيف اهللا، سبحان. معىن وبال ناقصا
 قوالر العظام على نزوهلا فور اآلية ليكتبوا االستعداد أمت على الكاتبون يكون حبيث وحده

 مل الذي األمر أن األسف كل األسف باألحاديث؟ اهتمام أي هناك يكون وأال وغريمها
 هذا جاء لقد القوم؟ هؤالء عليه يقدم ملاذا بنفسه احلديث صاحب به يتحد ومل يدعه

 اخِتلَافًا ِفيِه لَوجدوا اِهللا غَيِر ِدِعن ِمن كَانَ ولَو�: شك أدىن دون الكرمي القرآن يف االدعاء
 )احملرر. (فتدبر األحاديث؟ عن واالدعاء التحدي هذا أين) ٨٣: النساء (�كَِثريا
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 اجلزئي احلادث من جتعل أنك عليك قائمة فاحلجة وإال عنهما، النص بنقل األمر
 أنه سؤاال ذلك على أثرت لو. املسلمني وتؤذي بنفسك وتنخدع عاما قانونا

 من: "حديث عرضا فلماذا عندمها الروايات لتصحيح عاما املبدأ هذا يكن مل إذا
 معىن صحة يف ١شك لديهما يكون قد أنه فجوابه القرآن؟ على" الصالة ترك
 مع االطمئنان من ملزيد ذلك فعال أو الشك، لرفع فعال ما ففعال احلديث هذا

  . احلديث ذا اعتقادمها يقويا أن وأرادا فيه الشك وعدم بصحته التسليم
 نص من ثابت اماع مبدأ املسألة هذه كون بأن اجلواب يف قلت وإذا
 أنه فجوابه. بنفسه � النيب تبناه مبدأ هذا صار احلالة هذه ففي نفسه، احلديث

 ٢الزنادقة وضع من هو بل � النيب حديث ليس أنه سبق مما جيدا ثبت قد
 الثاين والسبب. � النيب حبكم عام كمبدأ إثباته ميكن ال لذا املستترين واملنافقني

 الطوسي أسلم حممد الشيخ أو حسيين تفسري صاحب كالم يف يوجد ال أنه هو
 مع يوفقه مل ما موضوعا وأ صحيح غري هيعد ظل الطوسي الشيخ أن تصريح

. عاما ثالثني إىل عدمها أو بصحته قرارا يأخذ مل أنه أو �الصلَاةَ أَِقيموا�: يةاآل
 مع توافقه عن يبحث ظل ولكنه بصحته موقنا كان بأنه القول جيوز ال ملاذا

                                                 
 قد ألنه ،املولوي كالم يف" يكون قد: "إىل جيدا ينتبهوا أن الكرام القراء من أرجو 1

 اآلن اعترب فكي ندري ال ولكن فقط،" يكون قد "على بناء احملترم املريزا على اعترض
 )احملرر (لليقني؟ مدعاة كالمه يف نفسها الكلمة

 والكفار واملنافقني الزنادقة سِميتم قد املخلصني، اهللا عباد ويا املساكني، املسلمون أيها يا 2
 قلتم فحني به، الئقا تعظيما وتعظمونه اهللا كتاب حتترمون أنكم هو وحيد لسبب املستترين

 معيارا القرآن وجعلتم باالعتداد، جديرا ليس الكرمي القرآن خيالف الذي احلديث بأن
 على كفّروكم قد الظاملني إن األحبة، أيها يا! يماعظ ظلما ارتكبتم فقد األحاديث لصحة

 القرآن حتترمون ألنكم رؤوسنا تاج أنتم بل ال، ال،. قالوا ما حبقكم وقالوا اجلرمية، هذه
 حيلو ما املستترون القرآن أعداء فليقل. نانوعي رأسنا على نضعكم فتعالوا حبيبنا، وحتترمون

 )رراحمل. (صادقني مسلمني نعتربكم ولكننا هلم،
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 الدليل مع االحتمال هذا فارفع صادقا كنت إذا االطمئنان؟ من ملزيد القرآن
أو صحيح غري احلديث هذا يعترب ظل الطوسي الشيخ أن صريح بنقل واثبت 

 االحتمال هذا رفع عدم وإن. صحته يف وشك تردد أو عاما ثالثني إىل موضوعا
 الطوسي الشيخ قول من االستدالل مث صريح، بنقل ذلك إثبات وعدم باألدلة
 على يبعث الرأي يوافقونين الذين من شخص باسم تأخرب قد بأين والقول

 مث العرش ثبت. للخجل مدعاة ألنه التعصب هذا تترك أن فأرجو االستغراب
 عام مبدأ العرض هذا أن الطوسي أسلم حممد الشيخ كالم من أثبت لو. ١النقش

: حديث صحة يف كان عاما ثنيثال إىل تردده أن أو احلديث، صحة الختبار
 تثبت أن جيب وإال. تعصبا إنكاري تعترب أن ميكنك عندها" الصالة ترك من"

 هذه كل تثبت أن منك نطلب لن وعندها األقل، على احلديث هذا صحة
 شهيدا، باهللا وكفى تاهللا، مث باهللا، مث واهللا، - إننا بل الطوسي، الشيخ من األمور
 ونتراجع ذاته حبد مبدأٌ مضمونه الذي احلديث ذا مسنسلِّ -وكيال باهللا وكفى

 الشيخ من املذكورة األمور تثبت مل أو صحته تثبت مل وإن. إنكارنا عن
 املخترعة أصولك على تصر أال فعليك الصريح، كالمه بنقل الطوسي

   ذلك؟ من رأكث أقول أن ميكن ماذا. ٢واملستحدثة
)٥ (وميزانا؟ ومعيارا حمكا كونه حيث من القرآن مزايا يف تشك هل: قلت 

 وال إماما، بالقرآن أؤمن بأين بيانك يف إقراري نقلك إن إذ عجيب، خداع هذا
 افتراء السؤال هذا طرحك مث القرآن، مع متساوية الصحيحة األحاديث أعترب
 هذا أن واإلظهار يب الظن سوء يف العلم عدميي مريديك إيقاع به أُريد حبت

                                                 
 )املترجم. (األصل يف ورد هكذا 1

 احملترم املريزا مبدأ يعترب احملترم املولوي أن واملتقني املؤمنني القراء على واضحا فليكن 2
 كبرية جلرمية أا شك ال! ومستحدثا خمترعا مبدأ" األحاديث لصحة معيار القرآن: "القائل

 يشاء كما يستاء أن فللشيخ! االختالف عند حكَما القرآن يعترب أنه احملترم املريزا ارتكبها
 ).احملرر. (املولوي أيها لك واها. القول هذا من
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 الذي إن وقلت أيضا قبل من ذلك على رددت لقد. بالقرآن يؤمن ال الشخص
 لنا القرآن بأن أخرى مرة وأقول. كافر فهو وحكما إماما بالقرآن يؤمن ال

 اخلالفات على ولكن ،ذلك إىل وما الفصل وقول ومعيار وميزان مامإو حكَم
 القرآن خادم الصحيح احلديث. الرأي على املبنية توالنـزاعا الناس بني

 خيتلف وال يعارضه وال خيالفه وال به، العمل وجوب يف القرآن ومثل ومفسره
 احلَكَم هو القرآن يكون أن ميكن كيف احلالة هذه ففي. صحته قبول يف مسلم

 نإ. املسلمني ختدعوا وال اهللا، اتقوا اهللا، خلق فيا لصحته؟ واحملك واملعيار
 كون معىن فما بعضا، بعضهما ويصدق واحد، شيء الصحيح واحلديث القرآن

  ١لبعض؟ ومعيارا حمكا بعضهما
وقد آخر، شيء ضعيفا وكونه شيء موضوعا احلديث كون إن قلت أثبت 

 ضعيفا، دمشق ذكر يتناول الذي مسلم صحيح حديث اعترب البخاري اإلمام أن
  .موضوع بأنه له عالقة وال ضعفه، أنه علمت فقد الرواية ههذ ترك إنه وحيث

                                                 
 قال مىت وتصيح؟ تصرخ ماذا على احملترم، املولوي أيها يا صوابك إىل تعود أن أرجو  1

 صحيح حديث كل بأن يقول وإمنا. القرآن يعارض الصحيح احلديث بأن احملترم املريزا
 يكون االمتحان هذا جيتاز الذي واحلديث. الكرمي القرآن حمك على فحصي أن جيب

 صراخك فإن. القرآن مع متوافقا مضمونه ويكون حمالة ال القرآن وسيصدق صحيحا،
 معيارا القرآن يكون أن ميكن كيف: "احملترم املولوي يقول. نفعا جيديك لن الطريقة ذه

 القرآن مع متوافقا يكون حني صحيحا حلديثا ذلك سيعترب: نقول" صحته؟ على وحكما
 باللف يقوم ولكنه السهولة غاية يف األمر. أوال صحته تثبت أن جيب ولكن. متاما الكرمي

 يكون الذي احلديث أن معلوما ليكن. يفهمه فقد املولوي تدبره وإذا ،عبثا والدوران
 أيها يل قل. له ومفسرا خادما سيكون الذي هو وميزانه القرآن معيار حبسب صحيحا
 جمموعة أو كتاب أي حق يف قيل هل العبثي؟ البحث هلذا التعصب يدفعك ملاذا ،املولوي

 شابته أن بعد وسار دار الذي املتلو غري الكالم" مثله؟ من بسورة فأتوا: "أيضا القرآن غري
 )احملرر. (املربر غري العناد فاترك حمفوظا؟ يكون أن ميكن هل خمتلفة، أفواه أنفاس
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 فهو داعاخل أما. علمك قلة أظهرت مث أوال، القول هذا يف خدعت لقد
 يوافق ال الذي احلديث أن مع واملوضوع، الضعيف بني فرقا هناك أن تقر أنك

. آخر نوع أي من ضعيفا وليس الرسول، كالم وليس عندك موضوع القرآن
 أخرى ومرة مرة، موضوعة األحاديث هذه مثل بياناتك يف تعترب فإنك لذلك

 والضعيف وضوعامل أن على يدل الذي األمر وضعيفة، صحيحة غري تعتربها
 يتناول الذي مسلم صحيح حديث تعترب كذلك. مصطلحك يف واحد شيء
 كتابك يف تعارضه وجوه على أكدت وقد. القرآن يعارض أيضا دمشق ذكر

 أما. آخر نوع من ضعيفا وليس موضوع عندك فهو قوة، بكل" األوهام إزالة"
  . هذا معتقدك بإظهار املسلمني ختدع أن فتريد هنا

 حديثَ البخاري اإلمام ترك من اجتهدت أنك فهو علمك ورقص وأما
 وال. حتما صحيحه يف ألورده صحيحا اعتربه ولو ضعفه، بأنه مسلم صحيح

 أحاديث فهناك. احلديث بعلم إملام أدىن لديه ليس الذي إال الكالم هذا يقول
 ا يأخذ مل بأنه وقال صحيحه يف البخاري اإلمام يذكرها مل كثرية صحيحة

 عن جهات من وروي: "البخاري صحيح مقدمة يف ورد فقد ،١اإلطالة خوف
 ست من أخرجته. سنة عشرة بست الصحيح كتاب صنفت: قال البخاري

 � النيب رأيت: قال عنه وروي. اهللا وبني بيين حجة وجعلته حديث ألف مائة
 املعربين بعض فسألت. عنه أذب مروحة وبيدي يديه بني واقف وكأين املنام يف

 وروي. الصحيح إخراج على محلين الذي فهو. الكذب عنه تذب أنت فقال
 الصحاح من كثريا وتركت صح ما إال اجلامع كتاب يف أدخلت ما: قال عنه

                                                 
 هذه على احملترم املريزا سيدنا به رد ما إىل جيدا ينتبهوا أن الكرام القراء من أرجو 1

 قد شيخ، فيا. الغيب الصديق هذا ا قام اليت اهلمام البخاري اإلمام إىل الشنيعة اإلساءة
 كَِلمةً كَبرت� متعمدا، الدين من صحيحا كبريا جزءا ترك البخاري اإلمام أن زعمت
جرخت ِمن اِهِهماحملرر. (مثله األصدقاء من اهللا أنقذنا. اآلية �أَفْو( 
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 الصحاح من حفظت: "قال أنه أيضا البخاري اإلمام عن ونِقل ١."الطول حلال
 صحيحه يف وردت قد أنه مع". ألف مئيت الصحاح غري ومن حديث ألف مئة

 وتسعني ستة يعترب كان أنه ىعل يؤكد الذي األمر. فقط حديث آالف أربعة
 صحيح يف ما ومجلة. صحيحه يف يوردها مل لكنه صحيحة آخر حديث ألف

 حديثا وسبعون ومخسة ومئتان آالف سبعة املسندة األحاديث من البخاري
 يف النووي ذكر كذا. آالف أربعة حنو املكررة وحبذف. املكررة باألحاديث

  .لباريا فتح مقدمة يف حجر بن واحلافظ التهذيب
 أنه البخاري عن ونقل: "املشكاة شرح مقدمة يف احلق عبد الشيخ وقال

  ."ألف مئيت الصحاح غري ومن حديث ألف مئة الصحاح من حفظت: قال
                                                 

 اإلمام يصدقها مل مبنقوالت سيسلِّم الذي ذلك األدب سيء من احملترم، املولوي أيها يا 1
 عنه منقولة أا العبارات تلك قُبلت إذا - عليه تقع ومفحمة شديدة مة مقابل البخاري

 الدين من جزء أكرب فقط اإلطالة خوف أو كسله بسبب عمدا ترك) البخاري (أنه - فعال
) البخاري اإلمام (ولكنه عليه، واجبا تبليغه كان الذي ،� النيب كالم أي صحته، الثابت

 املشاق بتلك تفكروا. مطلقا االنتباه يستحق ال الذي اإلطالة خوف أي واهيا عذرا قدم
 قلوب تفاصيلها بسماع تقشعر اليت والشاقة الطويلة واألسفار اجلسيمة واملصائب ةاهلائل

 الزمن ذلك يف وقطع. األحاديث مجع سبيل يف البخاري اإلمام حتملها اليت األبطال،
 عدة مجع وحني. خطوة كل يف باخلطر احلياة دد كانت اليت والقاحلة الشاقة الرباري
 فقط آالف أربعة منها اختار حديث ألف مئة منها ربلوغ األحاديث من اآلالف مئات

 عامال للترجيح معقول وسبب مربر دون حديث ألف وتسعني ستة أي البقية وشطب
 مثل الوضع هذا على ينطبق. البحر يف ا وارم حسنةً اعمل : القائل الفارسي باملثل

  .أجهل به وآمن جاهل قال: يقول فارسي
 اهللا، إىل تسيئون إنكم هذه، الدين نصرة أساليب علّمكم من القساة، املشايخ أيها يا

 الذين أن متاما صحيح. �تشعرونَ لَا ولَِكن� ،� له الكرام واخلدام املصطفى، ورسوله
 حنارب أن من رب يا أنِقذنا. مظلمة عقوهلم وتصبح قلوم، اهللا ميسخ اهللا هلأل يتصدون

 )احملرر. (املصطفني عبادك
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 عده أنه يثبت ال حديثا البخاري اإلمام ترك أن جبالء ذلك من يتبني
 ككذل لضعفه؟ مدعاة مسلم حديث البخاري اإلمام ترك يكون فكيف ضعيفا،

 حيث صحيحة، يعتربها كان كثرية أحاديث صحيحه يف مسلم اإلمام يذكر مل
 من الكتاب هذا يف أوردت الذي: مسلم قال: "املشكاة شرح مقدمة يف ورد

  ." ضعيف تركت ما إن أقول وال صحيح األحاديث
 صحيح عندي شيء كل ليس: "صحيحه يف بنفسه مسلم اإلمام وقال

 ففكر". عليه أمجعوا ما ههنا وضعت وإمنا حيح،الص كتاب يف يعين هنا، وضعته
 حديثا مسلم اإلمام أو البخاري اإلمام ترك يستلزم كيف عدال وقل نفسك يف
 لديك ليس بأنه يوحي مما وختريصا ختمينا تقول إنك عندمها؟ صحيحا ليس أنه

 تعترف مل أم العلم وعدم اخلداع بتهمة اعترفت فسواء. قط احلديث بعلم إملام
 صحيح يف حديثا باجتهادك ضعفت أنك تنكر وال. كالمك من واضح ولكنه
 افيةاخل معتقداتك إلظهار القدر ذا هنا أكتفي دمشق، ذكر يتناول مسلم
  . الصحيحني إىل املسيئة
 وإقرارك قولك من سيستيقنون قبضتك يف وقعوا الذين ١احلديث أهل إن

 اليت الفتوى أحد على خيفى وال ضعيفا، مسلم صحيح حديث تعترب أنك هذا
  . عليك سيطلقوا

                                                 
 يف التباهي ينفعك فلن اهللا، رداء الكربياء فإن والزهو، العجب اترك احملترم، املولوي أيها 1

 لقد. الكربيت وبئر املظلم اجلب غيابة يف أسقطك قد املزعوم علمك إن. املقام هذا
دد، املوعود، للمسيح خملصني أناسا بتحقري مرة من أكثر ذكرتث اسلمه- احملد 
: قولك إن) ١٤: البقرة (�السفَهاُء هم ِإنهم أَلَا�: فورا عليك يتلوا أن احلق فلهم -الرمحن

 املولوي وأنيسي رفيقي موالنا-الفضالء أجلّة إن. للغاية مسيئة مجلة" قبضتك يف وقعوا"
 وغريهم اخلوشايب نيب غالم وموالنا البهوبالوي، أحسن حممد واملولوي الدين، نور

 به يؤمنون ،- "األوهام إزالة "يف أمسائهم قائمة � املوعود املسيح نشر الذين الكثريون
 اهللا وخشية الورع وأصحاب الصاحلني اهللا عباد من األتقياء كبار إن. وروحا قلبا ويفدونه

 



٨٨  ñŠÃbäß@éãbîç†Û 

)٦ (أحاديث على قاطعا حكما" األوهام إزالة "يف حتكم مل بأنك قلت 
 يرفع مل لو بأنه شرطا واضعا قلت بل موضوعة أا ومسلم البخاري حيحص

. موضوعة الفئتني إحدى من األحاديث اعتبار من بد فال الداخلي تناقضها
 اعتربت الذي املقام يف التناقض شرط تذكر مل إذ منك، حمض حتايل هذا ولكن

 مث بينها التعارض شدة بكل أوال أثبت بل. موضوعة األحاديث تلك فيه
ا حكمتبينها والتناقض التعارض أن جبالء يربهن الذي األمر موضوعة، بأ 
 قمت قد أنك صحيح. عندك موضوعة إا عليه وبناء عندك، متاما متحقق
 من بالتأويل تقوم أنك منها يفهم حيث األحاديث، لتلك أيضا التأويالت ببعض
 بوضوح أوال كالمك من هميف كذلك. املذكورة األحاديث صحة حتقيق أجل

 اعتربت ولو موضوعة، هي بل رأيك حسب صحيحة ليست األحاديث تلك أن
 من بوضوح ثابت املفهوم وهذا. عندك بتأويالت مؤولة فإا افتراضا صحيحة
 تلك اعتبارك إن إذ بياين، يف اقتبستها اليت" األوهام إزالة "يف املذكورة عباراتك

 تدعي كنت فإذا. العبارات تلك يف واضح شروط أية دون موضوعة األحاديث
 بصورة فيها قبلت عبارة تقدم أن فعليك ادعائك يف صادق وأنت ذلك خالف
 بصحتها اعترافك بعد قلت مث األحاديث تلك صحة أوال وواضحة قطعية

 عبارة كتابك من أخرجت لو. موضوعة العتربت تؤول مل لو إنه كشرط
                                                                                                                     

 العبد هذا منهم اهللا، لدين خادما القلب بإخالص به يؤمنون والطهارة إليه واإلنابة
 الكتاب على االطالع بعد ومرشده سيده � هيعد الذي أيضا الكرمي عبد الضعيف
  . البصرية وجه على والسنة
 خزائن فاحِرق. وخيمة عاقبة إىل يؤدي اهللا بعباد االستخفاف فإن ،املولوي أيها يا احذر

 مجاعة من تكون أن واحذر. احلق ةمعرف سبيل يف األكرب العائق صارت اليت العبثية الكتب
 عن اهللا أمام مسؤولون بأننا ونؤمن الدين بيوم نؤمن أيضا إننا. �أسفارا حيمل�:عنهم قيل

 اتقوا. روراوغ كربا باستخفاف املسلمني إىل تنظر حىت عندك مربر فال. وأفعالنا أعمالنا
 )احملرر. (املعتدون املفرطون أيها اهللا اتقوا اهللا،
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. موضوعة الصحيحني أحاديث تعترب أنك مة من لربأتك عىنامل ذا صرحية
 ولكنك. موضوعة الصحيحني أحاديث تعترب أنك شخص كل الستيقن وإال
 منكر يعدوك ال حىت احلديث أهل مجهور من خوفا موضوعة اعتبارها تنكر

  .السنة أهل زمرة من وخيرجوك األحاديث
)٧ (مشاهري ينشر حني حالة على عندك ينطبق اإلمجاع لفظ إن: قلت 

 عمر ابن إن: "قلت مث. به مساعهم مع اآلخرون يعارضه وال رأيهم الصحابة
 خافيا األمر هذا يكون ال وقد دجاال صياد ابن اعتربا عنهما اهللا رضي وجابر

 صحابيا يل فسم إمجاعا تعتربه مل وإن عندي، اإلمجاع هو فهذا الصحابة، على
 حني سكت � النيب إن: قلت مث." الدجال هو صياد ابن أنّ رفض واحدا
. إمجاع ألف من أقوى وهذا الدجال، هو صياد ابن أن على � عمر حلف

  :التالية أسئليت على أجبت ما ولكنك
 اتفاق يعد من) ٢ (ذكرته؟ الذي اإلمجاع تعريف ورد كتاب أي يف) ١(
 جيب الصحابة؟ بقية سكوت على النص شهادة أين) ٣ (إمجاعا؟ الصحابة بعض

 أفكارك كررت مث". يكون قد"و" األغلب على "بـ تكتفي وال تنقلها أن
 املسائل تدري وال العلمية، األسئلة تفهم ال أنك جبالء يبني الذي األمر السابقة،
 اليت األسئلة على الرد عن عمدا املسلمني اعخلد تعرض أو باإلمجاع، املتعلقة
 من وبدال. ١عليها اجلواب أتوقع ال ألين أسئليت أكرر لن أنين غري. دعواك تبطل
 علمك، قلة عن ناتج قلته ما أن يثبت مبا عندي من أقوالك على أرد ذلك

 ثالثة من مكونة مجاعة اتفاق اعتربت بيانك ففي. أسئليت على جوابا وليس
 اإلسالم علماء إن. العلم قلة على ومبين حمض خطأ وهو إمجاعا، أشخاص

                                                 
 تقْنطُوا ال�: املولوي أيها. تأسفه مظهرا والقنوط اليأس مبلغ املولوي حالة بلغت لقد 1

ِة ِمنمحوا ال�و �اهللا رئَسيت ِح ِمنوجوابا حضرته عليك يقرأ فلسوف فاصرب، �اهللا ر 
 )احملرر. (صفحة مئة على حيتوي مفصال
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 أن دون املعاصرين اتهدين مجيع اتفاق أنه على يعرفونه باإلمجاع القائلني
  ": التوضيح "يف دور فقد. منهم أحد خيالفه
 كذلك." شرعي حكم على عصٍر يف � حممد أمة من اتهدين اتفاق هو"

حواحد جمتهد خالف إذا أي. مانع الواحد خالف أن األصول كتب يف مصر 
 فواتح "شرحه ويف" الثبوت مسلَّم "يف ورد وقد. اإلمجاع يتحقق فلن

 أمجعوا عباس ابن كغري إمجاع املخالف ندرة مع األكثر إمجاع يلق": "الرمحوت
 الوضوء النوم نقض على أمجعوا األشعري موسى أيب وغري العول على يقول ما

 ليس أنه واملختار. السفر يف الصوم جواز على أمجعوا عمر وابن هريرة أيب وغري
  : أيضا وفيه." العصمة مناط هو الذي الكل النتفاع بإمجاع
." للشيعة خالفا األمة بعض ألم وحدهم البيت بأهل اإلمجاع ينعقد ال"

 اعتربت لقد". األئمة ألحد خالفا األربعة باخللفاء ينعقد وال: "فيه وكذلك
 إن خالفه أثبت أن مين طلبت بل تثبته مل ولكن إمجاعا، الصحابة بقية سكوت

 وأرفع إليك سنسأح ولكين. علي واجبا يكن مل ذلك إثبات أن مع. أمكن
  . ذلك خالف أنا أثبتو الكلِّ سكوت إثبات عنك

 موعودا دجاال صياد ابن يعترب يكن مل اخلدري سعيد أبا أن واضحا فليكن
 صياٍد ابن صِحبت: قَالَ: "مسلم صحيح يف عنه نِقل فقد الصحابة، من وكان

 سِمعت أَلَست الدجالُ أَني يزعمونَ ِسالنا ِمن لَِقيت قَد أَما ِلي فَقَالَ مكَّةَ ِإلَى
 أَولَيس ِلي وِلد فَقَد قَالَ بلَى قُلْت قَالَ لَه يولَد ال ِإنه يقُولُ � اِهللا رسولَ

تِمعولَ سسقُ � اِهللا رلُ ال ولُيخدةَ يِدينلَا الْمكَّةَ وم لَى قُلْتقَالَ ب فَقَد 
تِلدِة وِدينِبالْم ها اوأَن كَّةَ أُِريدقَالَ م ِلِه آِخِر ِفي ِلي قَالَ ثُما قَواللَِّه أَمي وِإن 
لَملَأَع هِلدوم هكَانمو نأَيو وقَالَ ه ِنيفَلَبس".  
 مل إنه بوضوح تقول اخلدري سعيد أبو استخدمها اليت" لبسين "كلمة نإ
  .شبهة أي" لبس "لديه كان بل مطلقا موعودا دجاال صياد ابن يعد يكن
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 فقد. جزيرة يف حمبوسا الدجال عينه بأم رأى الذي الداري متيم هو والثاين
 داَءِن سِمعت: قالت قيس بنت فاطمة رواية ويف: "مسلم صحيح يف جاء

 الْمسِجِد ِإلَى فَخرجت جاِمعةً الصلَاةَ يناِدي � اِهللا رسوِل مناِدي الْمناِدي
تلَّيفَص عوِل مساِهللا ر � تِفي فَكُن فاِء صسيالَِّذ الن ظُ ِلييورِم ها الْقَوفَلَم 

 كُلُّ ِليلْزم فَقَالَ يضحك وهو الِْمنبِر علَى جلَس صلَاته � اِهللا رسولُ قَضى
 واِهللا ِإني قَالَ. أَعلَم ورسولُه اُهللا قَالُوا جمعتكُم ِلم أَتدرونَ قَالَ ثُم مصلَّاه ِإنساٍن

 رجلًا كَانَ الداِري تِميما ِلأَنَّ جمعتكُم ولَِكن ِلرهبٍة ولَا ِلرغْبٍة جمعتكُم ما
 مِسيِح عن أُحدثُكُم كُنت الَِّذي وافَق حِديثًا وحدثَِني وأَسلَم فَبايع فَجاَء نصراِنيا

جثَِني اِلالددح هأَن ِكبٍة ِفي رِفينٍة سِريحب عم لًا ثَلَاِثنيجر ٍم ِمنلَخ ذَامجو 
ِبِهم فَلَِعب جوا الْمرهِر ِفي شحالْب ٍة ِإلَى وارفع ثُمِزيرِر ِفي جحى الْبتِرِب حغم 

 كَِثري أَهلَب دابةٌ فَلَِقيتهم الْجِزيرةَ خلُوافَد السِفينِة أَقْرب ِفي فَجلَسوا الشمِس
 فَقَالَت أَنِت ما ويلَِك فَقَالُوا. الشعِر كَثْرِة ِمن دبِرِه ِمن قُبلُه ما يدرونَ لَا الشعِر

 ِفي الرجِل هذَا ِإلَى انطَِلقُوا الْقَوم أَيها يا قَالَت الْجساسةُ وما قَالُوا الْجساسةُ أَنا
 تكُونَ أَنْ ِمنها فَِرقْنا رجلًا لَنا سمت لَما قَالَ ِبالْأَشواِق خبِركُم ِإلَى فَِإنه الديِر

 قَطُّ رأَيناه ٍنِإنسا أَعظَم ِفيِه فَِإذَا الدير دخلْنا حتى ِسراعا فَانطَلَقْنا قَالَ شيطَانةً
 ِبالْحِديِد كَعبيِه ِإلَى ركْبتيِه بين ما عنِقِه ِإلَى يداه مجموعةٌ ِوثَاقًا وأَشده خلْقًا
 أُناس نحن قَالُوا أَنتم ما فَأَخِبروِني خبِري علَى قَدرتم قَد قَالَ أَنت ما ويلَك قُلْنا

 الْموج ِبنا فَلَِعب اغْتلَم ِحني الْبحر فَصادفْنا بحِريٍة سِفينٍة ِفي رِكبنا الْعرِب نِم
 دابةٌ فَلَِقيتنا الْجِزيرةَ فَدخلْنا أَقْرِبها ِفي فَجلَسنا هِذِه جِزيرِتك ِإلَى أَرفَأْنا ثُم شهرا
لَبأَه ِرا كَِثريعى لَا لشردا يم لُهقُب ِرِه ِمنبد ِة ِمنِر كَثْرعا الشلَِك فَقُلْنيا وِت مأَن 
ا فَقَالَتةُ أَناسسا. الْجا قُلْنمةُ؟ واسسالْج وا قَالَتِمدذَا ِإلَى اعِل هجِر ِفي الريالد 

هِإلَى فَِإن ِركُمباِق خوا ِبالْأَشلْنفَأَقْب كا ِإلَياعا ِسرنفَِزعا وهِمن لَمو نأْمكُونَ أَنْ نت 
 قَالَ تستخِبر؟ شأِْنها أَي عن قُلْنا بيسانَ نخِل عن أَخِبروِني فَقَالَ شيطَانةً
أَلُكُمأَس نا عِلهخلْ ن؟ هثِْمرا يقُلْن لَه معا قَالَ نأَم هِإن وِشكلَا أَنْ ي ثِْمرقَالَ ت 
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 قَالُوا ماٌء؟ ِفيها هلْ قَالَ تستخِبر؟ شأِْنها أَي عن قُلْنا الطَّبِريِة بحيرِة عن أَخِبروِني
ةُ ِهياِء كَِثريا قَالَ الْما ِإنَّ أَماَءهم وِشكأَنْ ي بذْهوِن قَالَ يِبريأَخ نِن عيع غَرز 

 الْعيِن ِبماِء أَهلُها يزرع وهلْ ماٌء الْعيِن ِفي هلْ قَالَ تستخِبر شأِْنها أَي عن قَالُوا
 نِبي عن أَخِبروِني قَالَ ماِئها ِمن يزرعونَ وأَهلُها الْماِء كَِثريةُ ِهي نعم لَه قُلْنا
 نعم قُلْنا الْعرب أَقَاتلَه قَالَ يثِْرب ونزلَ مكَّةَ ِمن خرج قَد قَالُوا فَعلَ؟ ما مينيالْأُ

 وأَطَاعوه الْعرِب ِمن يِليِه من علَى ظَهر قَد أَنه فَأَخبرناه ِبِهم؟ صنع كَيف قَالَ
 وِإني يِطيعوه أَنْ لَهم خير ذَاك ِإنَّ أَما قَالَ. نعم قُلْنا ؟ذَِلك كَانَ قَد لَهم قَالَ

كُمِبرخي مني عا ِإنأَن ِسيحالُ الْمجي الدِإنو ذَنَ أَنْ أُوِشكؤوِج ِفي ِلي يرالْخ 
جرفَأَخ ِض ِفي فَأَِسريفَلَا الْأَر عةً أَديطْ ِإلَّا قَرباههِفي ت ِعنيبلَةً أَرلَي ركَّةَ غَيم 
 واِحدا أَو واِحدةً أَدخلَ أَنْ أَردت كُلَّما ِكلْتاهما علَي محرمتاِن فَهما وطَيبةَ
 ِمنها نقٍْب كُلِّ علَى وِإنَّ عنها يصدِني صلْتا السيف ِبيِدِه ملَك استقْبلَِني ِمنهما
 هِذِه الِْمنبِر ِفي ِبِمخصرِتِه وطَعن � اِهللا رسولُ قَالَ قَالَت يحرسونها ملَاِئكَةً

 فَقَالَ ؟ذَِلك حدثْتكُم كُنت هلْ أَلَا. الْمِدينةَ يعِني طَيبةُ هِذِه طَيبةُ هِذِه طَيبةُ
اسالن :معن هِني فَِإنبجِديثُ أَعِميٍم حت هأَن افَقالَِّذي و تكُن ثُكُمدأُح هنع نعو 

 هو ما الْمشِرِق، ِقبِل ِمن بلْ لَا الْيمِن بحِر أَو الشاِم بحِر ِفي ِإنه أَلَا ومكَّةَ الْمِدينِة
ِمن ِرِق ِلِقبشا الْمم وه ِل ِمنِرِق ِقبشا الْمم وأَ همأَوِدِه وِرِق ِإلَى ِبيشالْم قَالَت 

ِفظْتذَا فَحه وِل ِمنساِهللا ر �.  
 فكيف بعينه، الدجال رأى الدراي متيم أن بوضوح احلديث هذا من يتبني

 رضي عمر ابن قول على بناء دجاال صياد ابن يعترب أن احلالة تلك يف ممكنا كان
 نواب املرحوم كالم إىل مستندا احلديث هذا ضعف ذكرت لقد. عنهما اهللا

 املرحوم كالم تنقل حني ذلك على وسأرد. صديق عن نقال خان حسن صديق
  . بنصه حسن صديق نواب

 ابن يكون أنْ عنهما اهللا رضي عمر ابن أمام أنكروا أناس هم الثالثة الفئة
 عمر ابن عن مسلم صحيح من ٣٩٩ الصفحة يف نقل فقد. الدجال هو صياد
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: قال. واهللا ال: قال هو؟ أنه حتدثون هل لبعضهم فقلت: "عنهما اهللا رضي
ماال أكثركم يكون حىت ميوت ال أنه بعضكم أخربين لقد واهللا كذبتين: قلت 

  ."اليوم زعم هو فذلك وولدا
 كانوا ما عمر ابن معاصري أن على صريح نص عمر البن القول هذاف

  . أمامه الرأي خيالفونه وكانوا دجاال، صياد ابن يعدون
 املسيح "بأنه -املوعود الدجال -صياد ابن ذُكر قد فقط عمر ابن قول ففي
 هو بأنه تصريح عنهما اهللا رضي وعمر جابر قول يف يوجد وال ،"الدجال
 ذلك من املراد يكون أن وميكن ،"دجال: "بكلمة ذكراه بل املوعود الدجال

 قول على اإلنكار دام وما. الحقا ذلك إثبات وسيأيت. الثالثني الدجالني أحد
 إن. االختالف على ذلك من أكثر تريده تصريح فأي به معترفا عمر ابن

 ٢١ رقم سؤايل على الرد يف االختالف ذا اعترف الدين نور احلكيم حواريك
  . الدجال عن خمتلفة آراء هناك: وقال

 صياد ابن أن على الصحابة بإمجاع ادعيت إذ جدا خطري هو مبا قمت لقد
 � النيب بسكوت ادعيت ما أما! أوال حواريك استشرت ليتك! الدجال هو

 على � النيب أمام � عمر حلف أن صحيح :فجوابه ،� عمر قاله ما على
 الذي الدجال ذلك هو منه املراد بأن التصريح ولكن الدجال، هو صياد ابن أنّ
 السابقون األنبياء منه أنذر والذي اخلاصة، عالماته ينوب خبروجه � النيب أنبأ

 قول من املراد يكون أن ١واحملتمل املمكن فمن. صحيحا ليس أقوامهم كلهم
 ففي. خبروجهم � النيب أخرب الذين الثالثني الدجالني أحد صياد ابن أن عمر
 ابن اعتبار على يكن مل السكوت ألن شيئا � سكوته يفيدك ال احلالة هذه

  . الدجاجلة من أحدا اعتباره على بل األخري، الدجالَ صياد

                                                 
 ) احملرر. (خاص بوجه هنا باالنتباه جديرة" وحمتمل ممكن "كلمة إن: حاشية1
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 أراد عمر لعل قيل: "املشكاة شرح املرقاة يف القاري علي املال قال لقد
 الناس ويضلون النبوة فيدعون خيرجون الذين الدجالني من صياد ابن أن بذلك

  ."عليهم ويلبسون
: جابر قول يف" دجال "كلمة على التعريف الم أن ذلك على تعترض لعلك

 بذلك أراد أنه على يدل أيضا، � عمر إىل نسب الذي" الدجال صياد ابن"
 إذا: والبيان املعاين علماء قال وقد عام، بشكل دجال أي وليس خاصا دجاال
 ،"الدجال "من نقصد مل لو أنه فجوابه. املبتدأ يف قصر بالالم معرفا اخلرب كان

 إليه يشار أن ذلك مع ألمكن الثالثني الدجالني أحد اعتربناه بل األخري الدجالَ
 كما -بالالم املعرف اخلرب تقدم إذا أنه فجوابه" القصر "قضية أما. التعريف بالم
 املبتدأ على اخلرب" قصر "فيمكن -"صياد ابن الدجال املسيح: "عمر ابن قول يف
 ذلك أنكر وقد. فيه خمتلَف قصره فإن اخلرب تأخر إذا أما. وخالف شك بال

 يف السيالكويت احلكيم عبد الفاضل وكتب". الفائق "يف الكشاف صاحب
 حيث بينهما التفرقة إىل الكشاف صاحب مالَ: قال: "يلي ما ،"املطول "هامش

 غري ال للحوادث اجلالب أنه معناه" الدهر هو اهللا "قولك أن" الفائق "يف ذكر
  ."غريه ال اهللا هو للحوادث اجلالب إن معناه" اهللا هو الدهر "وقولك. اجلالب

 سواء ،"الدجال "ىعل التعريف الم من" القصر "يثبت ال ذلك على فبناء
 أن عنهما اهللا رضي عمر أو جابر قول ومعىن. للجنس أو للعهد الالم اعتربت

 لفهم ولكن. غريه ال الدجال هو أنه معناه وليس ،١غريه ال دجالٌ صياد ابن
 بدليٍل رددت وإذا. واملعاين واألدب البيان بعلم اإلملام من بد ال األمور هذه
 وأثبت الثالثني، الدجاجلة أحد صياد ابن أن قوله من أراد عمر أن احتمال على

 قال � النيب بأن ذلك على فسنرد األخري، الدجال أراد أنه الواضحة بكلماته

                                                 
 احملترم املريزا ادعاء إىل انتبهوا مث الركيكة، التأويالت إىل الكرام القراء أيها يا انتبهوا 1

 )احملرر. (ذلك على وحتديه
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 على قدرت ملا الدجال هو صياد ابن كان إذا: صياد ابن قتل أراد حني لعمر
 بن عمر فقال: "مسلم صحيح يف ورد فقد. السالم عليه عيسى سيقتله بل قتله،

 فلن يكنه إن: "� اهللا رسول له فقال. عنقه أضرب اهللا رسول يا ذرين اخلطاب
  ". قتله يف لك خري فال يكنه مل وإن عليه تسلط

 عيسى صاحبه إمنا صاحبه فلست يكن إن: "داود أيب يف رواية يف جاء وقد
  ."الذمة أهل من رجال تقتل أن لك فليس هو يكن ال وإن مرمي، بن

 فكرة من عمر منع أنه تام بوضوح هذا � اهللا رسول قول من يتبني
 الفكرة هذه أظهرها قد عمر أكان سواء املوعود، الدجال هو صياد ابن اعتباره

 كتب يف احلديث هذا فبوجود. قتله من منعه عليه وبناء نفسه، يف كتمها أو
 الدجالَ صياد ابن � عمر مسى حني سكت � النيب إن القول يصبح احلديث
 ال بل األحاديث، يفهم ال الذي عمل إال ليس كذلك أنه حِسب أو املوعود

  .شخص أي كالم يفهم
 عدم على مبين الباب هذا يف قلته ما أن جبالء البيان هذا من يتبني كذلك

  .وغريه واألدب انوالبي املعاين وعلم والفقه احلديث بعلم اإلملام
)٨ (ميكن بل تصرحيه على يتوقف ال شيء قائلَ أحٍد اعتبار إن: "قلت 
 مدة إىل � النيب ختوف وإن. األمر ذلك إىل أيضا إشاراته بعض على بناء ذلك

 دب ال بل فقط، االحتمال على مبنيا ليس الدجال هو صياد ابن كون من طويلة
 مل "عبارة استخدم لذلك لسانه، من هذا ختوفه الصحايب مسع قد يكون أن

 ذكر وإذا. الدجال من حيذرون اآلخرون واألنبياء � اهللا رسول وظل". يزل
 قد يكون أنه فيفهم سنوات عشر منذ دهلي إىل للسفر شخص استعداد أحد
  . أيضا بلسانه دهلي إىل للسفر إرادته ذكر

 � اهللا رسول ختوف فهم الصحايب أن االحتمال ذا سلِّم قد كان وإذا
 وإن أيضا، � لسانه من مسعه قد يكون أن احتمال فهناك الظاهرية، أحواله من
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 يف مفتريا إياي اعتبارك إن احلالة هذه ويف. حتمالاال هذا يقوي" يزل مل "قوله
  ."حمله غري

 أن أيضا ويثبت قبل، ذي من أكثر وحيققه السابق افتراءك يقوي هذا: أقول
 مع ذلك، على مصرا زلت وما عمدا، افتريته بل خطأ تقله مل قبل من قلته ما
 اخلطأ على ينبه لذيا إن احملدثون قال لقد. خبطئك تعترف وال إليه نبهناك أننا
  . العدل مستوى عن فيسقط خطئه عن ميتنع ال مث حديث رواية يف

 ال أيضا إشاراته على بناء بشيء قائال أحد اعتبار ميكن بأنه قولك إن
. أنت اعتربته كما القول هذا قائلَ اهللا رسولَ الصحايب اعترب إذا إال ينفعك
 رأيه ذكر بل القول هذا قائل هو اهللا رسول إن يقل مل الصحايب ولكن

 ال � النيب إىل قوٍل عزو إن القول؟ هذا ينفعك ماذا احلالة هذه ففي. الشخصي
 � أنه فليذكر إشارةً قاله فإذا فيها، � قاله اليت واملناسبة احملل بذكر إال جيوز
 اهللا رسول قال فقد. صراحة قال � أنه فليذكر صراحة قاله وإذا إشارة، قال
 مقعده فليتبوأ متعمدا علي كذب فمن علمتم، ما إال عين احلديث اتقوا: "�
 إىل ينسبون كانوا ما الصحابة أن لعلمت األحاديث كتب درست لو." لنارا من

 تنم بكلمات لذكروه شيئا � كالمه يف شكّوا ولو يقله، مل قوال � اهللا رسول
 الكالم ذلك قال � النيب أن تدري ال أنك فمع أنت أما. والتردد الشك عن

 ومع -فقط احتمال على بل يقني على مبنيا علمك ليس اآلن وإىل - نقلته الذي
 افتراء يكن مل إن ذلك يكون أن عسى فماذا ،� إليه القول ذلك نسبت ذلك

   متعمدا؟
 احتمال؟ جمرد الدجال هو صياد ابن يكون أن من � النيب ختوف يعترب من

 يزل فلم: "الصحابة أحد قال لذلك دائما األمر هذا يالحظون الصحابة كان بل
 ذلك � نيبال يقول أن تستلزم ال" يزل فلم "عبارة إن.." مشفقا � اهللا رسول
  . أيضا بلسانه
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 الدجال من قومهم حذّروا قد � اهللا ورسول السابقني األنبياء أن شك ال
 افتراٌء الدجال وه صياد ابن أن أنذر � أنه ذلك من االستنباط ولكن املوعود،

 وال اهللا اتق صياد، ابن من حتذيرا ليس الدجال من التحذير إن. � عليه آخر
  . باستمرار � النيب على تفتر

 إذا أنه وهو دهلي، إىل شخص سفر مثَل بضربك املسلمني خدعت لقد
 منذ يعيدها مث دهلي إىل للسفر تذكرة وآخر حني بني يشتري شخصا دأح رأى
 مستعد إنه القول فيمكن األخرية، السنة إىل احلالة هذه يف وظل سنوات، عشر
 مين امسع ولكن. بلسانه" استعداد "بلفظ يلفظ مل وإن سنوات عشر منذ لذلك
 الصلوات يف ويدعوه تعاىل اهللا إىل يتضرع شخص هناك كان إذا. آخر مثاال
 فيمكن العباد حقوقو اهللا حقوق يغصب وال الشريعة بأحكام ويلتزم العمر مدة
 يتقي إنه -العقل خمتل يكون ال أن بشرط – ويفهم شخص كل عنه يقول أن

  . اهللا يتقي إنه بلسانه يقل مل وإن اهللا،
 يستدل أن للمدعي يصح فال األول االحتمال مقابل آخر احتمال وجد إذا

 من املدعي استدالل وينقض االحتمال ذا يتمسك أن خلصمه حيق بل به،
 لذلك األمر هذا جتهل أنت". االستدالل بطل االحتمال جاء إذا: "منطلق
  . مدعيا كونك مع باالحتمال تستدل

 يف نقلت قد أثبتها اليت افتراءاتك إىل وإضافة ،١القدمية عادتك االفتراء
 فيكم مرمي ابن نزل إذا أنتم كيف: "حديثا ٢٠١ صفحة" األوهام إزالة"

                                                 
 ودعوت حمدثا،و وجمددا، وملهما، اهللا، ويل فيها اعتربته اليت الفترة إىل تارخيها يعود هل 1

 انظروا ؟"األمحدية الرباهني "النظري املنقطع كتابه بركات أخص يف ليشاركك تعاىل اهللا
 فتور هذا تصرفك إن املولوي أيها يا. األمحدية الرباهني على تقريظه من األخري اجلزء

 الوقاحة من: معناه ما) معروف فارسي وأديب شاعر (سعدي الشيخ يقول كما ودناءة
 أن عليك. القلب يف بسيط تغير نتيجة األمد طويلة ِنعم وإنكار قدمي سيد عن افاالحنر
 )احملرر. (احملترم املولوي أيها يا التعنت هذا عن تتخلّى
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 حني فيه الوارد واجلواب السؤال يف � النيب على افتريت مث ،"منكم وإمامكم
أميت أفراد يا (منكم وسيكون إمامكم هو مرمي؟ ابن هو من أدراكم ما: قلت .(

 حديث أي يف فأخِبرين اهللا رسول على منك متعمدا افتراء ذلك يكن مل إن
واجلواب؟ السؤال ذاه ورد فيه أسلوب وبأي  

 يف العلماء اختالف ذكرت" األوهام إزالة "كتاب من ٢١٨ الصفحة ويف
 بعضهم بأن اإلسالم علماء على ذلك يف وافتريت املوعود، الدجال نزول مقام

 جيش يف سينـزل بل دمشق يف وال املقدس بيت يف ينـزل لن بأنه يقولون
 لن بأنه العلماء من قال من فأخِبرين القول هذا يف مفتريا تكن مل فإن. املسلمني
   دمشق؟ يف وال املقدس بيت يف ينـزل

 قط، اإلهلام تلقي ادعائك يف صادقا لست أنك افتراءاتك على بناء نوقن
  . افتراء هو إمنا مبجمله نشرته ما وكل
)٩ (د بأين إيلّ باإلشارة قلتوقد كثريا، البخاري صحيح اسم أرد نقلت 

 وإذا الشيطان، تدخل من يعصم احملدث كالم بأن كتابك يف البخاري حديث
ذا تسليمك على بناء عريب ابن بقول وتسلّم بالبخاري تؤمن أيضا أنت كنت 

  عليك؟ افتريته افتراء فأي احلديث
 أسلِّم أنا صاحيب، يا. املسلمني وخدعت آخر افتراء علي افتريت ذلك ففي

 أعتنق ذلك ومع احملدث، بشأن فيه جاء الذي ديثباحل أيضا وأؤمن بالبخاري،
 موضوعة مسلم أو البخاري أحاديث يعترب مث حمدث أنه يدعي الذي بأن اعتقادا
 هو احلقيقي وامللهم احملدث. الشيطان يكلِّمه بل حمدثا ليس فهو إهلامه بشهادة

 أما. الصحيحة اديثواألح القرآنَ القدمية وإهلاماته حمادثته تعارض ال الذي ذلك
 تعاىل اهللا أو املالئكة بأن ذلك جانب إىل يقول مث وملهم حمدث أنه يدعي الذي
 أن أعترب فإنين موضوعة الصحيحني أحاديث بأن � النيب له قال أو أهلمه

 كمثل الزائف دثاحمل مثل إن. متجسدا شيطانا أعده بل وحيدثه خياطبه الشيطان
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 اهللا، كالم ليس الكرمي القرآن أن أُهلمت إين حمدثا نفسه مظهرا يقول الذي
  . حمدثا تعده لن أيضا أنك وأظن

 يؤمنون الذين املعاصرون املسلمون باحملدثية ادعاءك يقبل ال السبب هلذا
 صحيح يف الوارد احلديث هذا منكري اعتبارهم ميكن فهل. البخاري بصحيح
  .كال هذا؟ إنكارهم بسبب البخاري
 وقد كالمك، على الوجيز اجلواب هو هذا املسلمني، ختدع وال اهللا اتق
جبالء وتزويرك فهمك وقصور مغالطاتك كشف .  

 وما األخري البيان يف الواردة املطالب التطويِل، خوف قصدا، أمهلت لقد
 بغييت، لتحقيق يكفي قلته ما نأل النتائج من عليها يترتب وما وجوابها سبقه،

 قد بل. بدوا حتققها يتعذر حبيث احلقيقي مببتغانا البيانات تلك تتعلق وال
ما ألنك األمور تلك ذكرت بل احلقيقي، السؤال على رددت عنه أعرضت 

 األسلوب هذا عباراتك يف املستقبل يف حتاشيت فلو. عليه رددنا ما ببيان
 اخترت لو ولكن. األمور هذه عن قلمي ألوقفت قتالو وهدر واإلطالةَ

 لذا. باملثل سأعاملك بأين فاعلم أيضا هذا بياين على اجلواب يف نفسه األسلوب
 مألها اليت السطور بقدر سؤايل على وترد مسلكك تغري أن لك املستحسن من

. فقط جوابا أبغي بل باألدلة مدعوما جوابا احلايل الوقت يف أريد ال. سؤايل
 تناقشين أن ميكنك معينة مسألة يف واألدلة البحث إىل حاجة أرى حينما

 هل: بإجياز يل فقل هذه نصيحيت على موافقا كنت إذا. حينذاك بالتفصيل
 غري وبالتايل موضوعة أم كلها صحيحة ومسلم البخاري صحيح أحاديث
 ول موضوعة؟ وبعضها صحيحة بعضها أي خمتلطة، هي أم ا، بالعمل جديرة
حبرفَني السؤال هذا على أجبت وإذا أخرى، أسئلة لطرحت ذه اإلجياز التزمت 

  . تدان تدين فكما. اهللا بإذن واحد يوم يف املناظرة النتهت الطريقة
  م١٨٩١- ٧- ٢٦ حسني، حممد سعيد أبو
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 :احملترم املريزا سيدنا

  الكرمي رسوله على ونصلي حنمده    الرحيم الرمحن اهللا بسم
 تعيده مرارا عليه رددت الذي السؤال بأن شديد بأسف أقول ،املولوي أيها
 ومل جيدا مقااليت يف تأملت ما أنك يل يبدو. صلة ذات غري أمور مع بالتكرار

 أطلعك أن املناسب من أرى لذا. ا أعتقد ال بأمور تتهمين لذلك كالمي تفهم
  .األحاديث عن ومذهيب عقيديت على أخرى مرة بإجياز

 بصراحة واخلامس الرابع بياين يف قلت أين عليك ليتضح صاحيب، فيا
 األمة، عمل بتواتر كاملة محاية يف يدخل قسم. قسمان األحاديث إن وتفصيل

ا اليت األحاديث أيحكَمةُ األمة عمل تواتر سلسلة قوال اليت والقوية الـم 
 له متت وال األمة ملع بتواتر له عالقة ال الذي منها الثاين والقسم. فيها ريب
 أرى ال أنين مع. صدقهم على واعتمادا الرواة إىل باالستناد قُبلت بل بصلة

 آياِت معارضتها حال يف صحيحة أعتربها أنْ لدرجة قوية الصحيحني أحاديث
 بالتواتر األمة بعمل حظيت اليت األحاديث ولكن والبينة، الصرحية الكرمي القرآن

 مضمون بدا لو بأنه ٥ رقم بياين يف بصراحة كتبت دفق الشرط، هلذا ختضع ال
 من معني حلكٍم ظاهريا مغايرا بالتواتر ا عمل اليت األحاديث من حديث
 قوية، حجةٌ بالتواتر ا عمل اليت األحاديث ألن أقبله أن ميكنين القرآن أحكام
 على ردا ٥ رقم بياين انظر. لصحتها معيارا القرآن اعتبار من استثناء وهي

  . عبارتك
 أمور يف أطنبت ملا ٥ رقم بياين قراءة بعد والتدبر الفهم استعملت لو
 عمل اليت املتوارثة السنة بأن عقيديت أظهرت وأين مىت. صلة ذات وغري سخيفة

 القرآن حمك على االختبار إىل حباجة كالمها فقط" احلديث"و بالتواتر، ا
 أن صراحة بكل املذكور البيان يف كتبت بل. صحتهما إلثبات الكرمي

  . فيه حنن نقاش عن خترج األمة عمل بتواتر حظيت اليت األحاديث
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 ا عملت اليت األحاديث أن عال وبصوت مكررا عليك أكشف واآلن،
 العاِملني ِعلم يف كانت اليت بالتواتر ا واملعمول املتوارثة السنن أي بالتواتر األمة

 من مراتبها قدر على الدينية املسلمني ممارسات يف ا معموال وظلت واآلِمرين
 حاجة وال قط، نقدي حمل ليست عصر بعد وعصرا قرن بعد قرنا التأكيد حيث

 القرآن تعاليم إىل اإلضافة من شيء إىل أدت وإذا. هلا معيارا القرآن جعل إىل
 تبق ومل تعليمه يف كامل الكرمي القرآن أن هو مذهيب أن مع. ذلك أنكر فال

 ِلكُلِّ ِتبيانا الِْكتاب علَيك ونزلْنا�: يقول شأنه جلّ اهللا ألن خارجه حقيقة
 جانب إىل ولكن ،�٢شيٍء ِمن لِْكتاِبا ِفي فَرطْنا ما�: أيضا ويقول ،�١شيٍء
 من ويستنبط يستخرج أن شيخ أو جمتهد كل بوسع ليس أنه أيضا أعتقد ذلك

 مالته صحيح تفسري على يقدر أن أو الدينية املسائل مجيع الكرمي القرآن
 اإلهلي بالوحي نصروا الذين إىل وكلةم املهمة هذه بل اهللا، مشيئة حبسب
 على يقدرون ال للذين املستقيم فالصراط. عظمى والية أو نبوة بصورة

 دون يقبلوا أن هو ملهمني غري لكوم واستنباطها القرآنية املعارف استخراج
 أن دون ا واملعمول املتوارثة السنن بواسطة وصلت اليت التعاليم وتوقُّف تردد

 وحي بنور نوروا الذين أما. القرآن من واستنباطها استخراجها إىل يتوجهوا
 اهللا سنة جرت فقد ،�الْمطَهرونَ ِإلَّا�: حزب يف ويدخلون العظمى، الوالية
 الكامنة، القرآن دقائق وآخر حني بني عليهم يكشف � أنه شك بال معهم

 الصحيحة األحاديث بل قط، إضافيا تعليما يعِط مل � النيب أن مهل ويثبت
 املعرفة هذه تلقيهم فبعد. وإشاراته الكرمي القرآن مالت تفصيال تتضمن

 يقول كما البينات آياته صدق هلم ويتبني الكرمي القرآن إعجاز عليهم ينكشف
 يؤمنون أيضا الظاهر علماء أن مع. خارجه شيء يوجد ال بأنه شأنه جلّ اهللا

                                                 
 ٩٠: النحل 1

 ٣٩: األنعام 2
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 الكامل اليقني ولكن تكذيبها، يستلزم لكيال االنقباض من بشيء اآليات ذه
 تطابق مشاهدة بعد لالكام امللهم يناهلا اليت الكاملة والطمأنينة والسكينة
 إحاطة على االطالع وبعد الكرمي، القرآن مع وموافقتها الصحيحة األحاديث

 من حبال الظاهر علماء يناهلا ال األحاديث؛ جبميع احلقيقية التامة القرآن
 وينكرون مكتمل، وغري ناقص الكرمي القرآن أن يزعمون بعضهم بل. األحوال
 الكامل القرآن إعجاز عليها يتأسس يتال احملدودة غري واملعارف احلقائق

 يكذّبون هذا إنكارهم بسبب بل فقط اإلنكار على األمر يقتصر ال مث. واألبدي
 الكرمي القرآن إن تامة بصراحة فيها شأنه جلّ اهللا قال اليت البينات اآليات مجيع
  . الدينية التعاليم جلميع جامع

 السنن تامة بصراحة بينت دق أنين يدركوا أن الكرام للقراء ميكن هنا من
 بياين مطالعة من وسيتبني. ٥و ٤ رقم بياين يف منفصلة ا واملعمول رثةااملتو

 من واحدة درجة على ا واملعمول املتوارثة السنن تلك اعتربت ما أين اخلامس
 ٣ الصفحة اخلامس بياين يف وردت وقد. مراتبها بتفاوت أعتقد بل اليقني
 اليقني مرتبة بالغة العمل تواتر بربكة حتظى اليت األحاديث نإ: التالية العبارة
 من األوىل الدرجة بلغ ما منها أي التواتر، هذا من واستفاضتها إفاضتها بقدر
 تسمى اليت الدنيا الدرجة بلغ ما ومنها الوسطى، الدرجة بلغ ما ومنها اليقني
 على تخترب أن ندو باالطمئنان جديرة األحاديث تلك كل ولكن الغالب، الظن
 ولصحة بالتواتر ا معموال لكوا أي القوتني كلتا تشمل كوا القرآن حمك

 ا معموال وليست املتوارثة السنن من ليست اليت اآلحاد أحاديث أما. سندها
 من الدرجة هذه دون فهي العمل بتواتر ملحوظة عالقة هلا وليست بالتواتر،
 على حتتوي إمنا األحاديث تلك أن بسهولة يفهم أن عاقل لكل واآلن. الصحة
 وقد. أيضا بالنسخ هلا عالقة وال ،املستقبلية أو املاضية والقصص السابقة األخبار
ما السبب فلهذا. أيضا قبل من هذا بياين كتبت يف مسيت مقااليت من أي 

 بداية منذ عليها أطلقت بل ا ومعموال متوارثة سننا الثانية الفئة من األحاديث
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 السابقة واألخبار املاضية األحداث ذلك من وقصدت ،"حديث: "كلمة مقااليت
 ا العمل فرضية نطاق خارج تبقى اليت األحاديث أن واملعلوم. املستقبلية أو

 -املتداولة واألحكام ا املعمول املتوارثة السنن قائمة من طرحها بعد -كليا
 بالتواتر ا املعمول األحاديث من خترج اليت والقصص واألخبار األحداث هي

 البحث هذا بدأت ما أنين يفهم أن يستطيع أيضا الفهم قليل وكل. األكيد
 اختالف على لست أين مجيعا للمسلمني وأؤكد األحكام، يف االختالف بسبب

 املسلمني مجيع يرى فكما. األحكام من حكم أي يف اآلخرين املسلمني مع
 اتهدين واجتهادات الصحيحة واألحاديث البينة رميالك القرآن بأحكام العمل
 يستنبطها اليت املعاينَ أستنبط ال أنين غري. أيضا أنا أرى كذلك واجبا ا املسلّم
 األحاديث، يف الواردة واملستقبلية املاضية األخبار بعض من املعاصرون العلماء
 حال يف ألنه متاما، الكرمي للقرآن مطابقا أجده الذي اهللا من اإلهلام بعد وذلك

 تصبح بل للقرآن، معارضةً األحاديث تلك تصري منها املعاين تلك استنباط
 إذًا،. صحتها حيث من تعادهلا اليت أيضا األخرى األحاديث مع ومتباينة مغايرة

 من أحد بنسخها يقول ال اليت باألخبار احلقيقة يف يتعلق كله البحث هذا فإن
 عيسى موت تذكر اليت القرآن آيات أن يعتقد اقلع من فما. اخللف أو السلف
 القرآن آيات من أقوى األحاديث أن يعتقد وال باألحاديث، نسخت قد �

 تلك لنا قدموا: نقول أن إال وِسعنا ملا املبدأ أحد أنكر فلو. الصحة حيث من
  . األحاديث مع فسنوفِّقها اآليات

 نفسه املقصود املسلك سلكت ليتك احملترم، املولوي أيها تغضب أال أرجو
 ا معموال ظل اليت األحاديث أن تعلم أمل! االعتبار يف والصدق األمانة واضعا
 قدمت فلماذا تعلم كنت وإن فيه؟ املتنازع النقاش من أخرجتها قد بالتواتر
 هل أو األحكام؟ يف حتليله وأ الشيء حترمي يدخل أال احلمار؟ حبرمة يتعلق حديثا
: حديث قدمت مث الناس؟ عمل عليه تواتر عما والشرب األكل أحكام خترج

"...بد وال أحكام كلها هذه أن تفكر ومل أيضا" واملستومشات الوامشات لعنت 
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 ووقت وقتك ضيعت هل وحقا، صدقا قل. عليها يشهد العمل تواتر يكون أن
 أن ينتظرون الناس كان ال؟ أم الصلة ذات غري األمور هذه يف باخلوض احلضور

 ويسمعوا الدنيا يف ضجة عنه أثريت الذي احلقيقي النقاش بسماع يستفيدوا
 ميكن. صلة ذات وغري عبثية أمور يف خضت ولكنك. والباطل احلق بني احلكم

 أن أمسع ولكين. املتوخاة الغاية معرفة على قدرة لديه ليس من ا يفرح أن
 مدى على أيضا واطّلعوا كثريا، خطابك من سخطوا قد باحلقيقة العارفني
 على خمادعا مقاال ألقيت قد دمت ما حال، أية على. املناظرة على قدرتك
 مناسبة مواضع من أقوالك على أرد سوف لذا عامة جلسة يف احلضور
 باألمانة التزامك مدى املنصفني على يتضح لكي" أقول: قوله: "بأسلوب
  .التوفيق وباهللا املناظرة، ودأب التحضرو والصدق
 صحيحة كلها األحاديث هل وقطعية، بوضوح سؤايل على أجبت ما: قوله

  خمتلَطة؟ هي أو موضوعة كلها أو
 من الثاين القسم أن مرارا ذلك على أجبت لقد! مسكني يا: أقول
 عن خترج بأا شئت إن قل أو العمل، تواتر نطاق عن خترج اليت األحاديث

 وملا. مذهيب هو هذا فقط، الظن مرتبة على فهي ا واملعمول املتوارثة السنن
 هلا عالقة وال ةاملستقبلي أو السابقة األخبار نوع من هو الذي اجلزء هذا كان

 النصوص مع تعارضها حال يف بالقبول جديرة ليست فهي لذا أيضا بالنسخ
 والبني القطعي القرآن نص القبيل هذا من حديث عارض فإذا. البينة القرآنية

  . موضوعا يعترب أو للتأويل قابال فسيكون
 موضوعا اعتباره ميكن حديث ومسلم البخاري صحيح يف هل: قوله

  التعارض؟ بسبب
 شديد تعارض فيها اليت الثاين القسم من أحاديث هناك أن شك ال: أقول

 القاطع قراره رأصد قد الكرمي القرآن ألن مرمي، ابن نزول عن األحاديث مثل
 أيضا الصحيحني يف األحاديث بعض تشهد كما مات، قد مرمي ابن املسيح أن
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 أيضا األمة وعلماء الصحابة من مجاعة إن كذلك تام، جبالء القرار هذا على
 أيضا واليهود املسيحيني من املوحدين وفرقةُ قرن، بعد قرنا بذلك يقرون ظلوا

 واألحاديث القرآن تعارض اليت ألحاديثا تؤول مل ولو. بذلك يعتقدون
 تلك أن واحلق. شك دون موضوعة العتربت حنن نؤوهلا كما الصحيحة
 ليست فيها الواردة مرمي ابن كلمة أن صوا بأعلى تعلن بنفسها األحاديث

 بوجه وأنت - املعاصرين املشايخ معظم أن يبدو ولكن. احلقيقة على حممولة
 موضوعة اعتربت وإن الكرمي، القرآن مع يقهاتوف يتم أال يريدون - خاص
 الفارغ بادعائك يهتم من ولكن بينها التوفيق تدعي إنك. التعارض هذا بسبب

 أحاديث هناك كذلك. فعال بينها توفِّق مل وما البحث هذا يف تشرع مل ما
 يف الوارد املعراج حديث إن فمثال. كبري حد إىل تتعارض أيضا أخرى كثرية

 أخرى أحاديث عن متاما خيتلف مالك برواية ٤٥٥ صفحة خاريالب صحيح
 هذا يف ورد قد بأنه فقط املثال سبيل على أقول. نفسه البخاري يف وردت

 نفسه البخاري يف وورد السادسة، السماء يف موسى رأى � النيب أن احلديث
 من بدال السادسة السماء يف إبراهيم رأى � أنه ذر أيب برواية ٤٧١ صفحة
 يف وكذلك الصالة، باب يف البخاري يف ورد آخر حديث يف جاء مث. موسى
 معظم عليه اتفق ما وهذا اليقظة، يف كان املعراج أن أيضا أمحد اإلمام مسند
 وكذلك مالك، برواية ٤٥٥ صفحة البخاري يف احلديث ولكن. الصحابة كبار

 املعراج أي اإلسراء ذلك إن الصراحة مبنتهى يقول اهللا عبد بن شريك برواية
. جربيل لرتول خمتلفا مكانا تذكر الثالثة األحاديث وهذه. النوم حالة يف كان
 بيت كان نزوله حمل أن ذُكر آخر حديث ويف" البيت عند "حديٍث يف جاء فقد
 أن منها ويفهم" يوحى أن قبل "عبارة وردت" شريك "حديث ويف. � النيب

 أدىن دون البعثة بعد كان اإلسراء هذا أن مع � النيب بعثة قبل كان املعراج
 بعد كان أنه على يدلّ أيضا ذاته حبد احلديث. الصلوات فُرضت لذلك شك
 ولو". نعم... أَبِعثَ: "السماء بواب على ردا جربيل قول من يتبني كما البعثة
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 � رأى لذلك مرة من أكثر كان اإلسراء إن اخلالفات هذه حلل ردا قيل
 التأويل هذا لكان أخرى مرة إبراهيم فيها ورأى مرة السادسة السماء يف موسى
 من يتبني كما املوت بعد مقامام يتجاوزون ال واألولياء األنبياء ألن ركيكا
  . الكرمي القرآن

 عدة املعراج حبدوث التسليم عند نواجهه آخر فساد هناك ذلك إىل إضافة
 اهللا أوامر بعض بنسخ مربر، ودون عبثا االعتراف، إىل نضطر أننا وهو مرات،

 االعتقاد إىل نضطر وكذلك للتبدل، القابلة وغري الدائمة الصبغة ذات تعاىل
 متحسرا عاد مث له، مربر ال عبثيا نسخا ارتكب قد املطلق احلكيم اهللا أن أيضا
 لرفع يقال كما - مرات عدة حدث قد املعراج كان إذا ألنه ؛األول أمره إىل

 عند فُرضت صالة مخسني أن االعتراف من بد فال - األحاديث بني التعارض
 بغية � موسى وعلى تعاىل اهللا على يتردد � النيب ظل مث األول املعراج
 خبمس األمر أن تعاىل اهللا فقرر. مخس إىل ختفيضها يف جنح حىت عددها ختفيض
 مث. صلوات خبمس آِمرا أيضا القرآن نزل وقد األبد، إىل اآلن يغير لن صلوات

 مرة صالة مخسني تعاىل اهللا وفرض الثاين املعراج عند نفسها القضية ثارت
 تردد مث! نسخه بل قبلُ من الكرمي القرآن يف الوارد األمر يراعي أن دون أخرى

 لأج من - األوىل املرة غرار على -مرارا موسى وعلى اهللا على � النيب
 اهللا ووافق صلوات، مخس إىل ختفيضها يف وجنح صالة اخلمسني يف التخفيض

 القابل غري احلكم هذا وسجل األبد، إىل صلوات مخس تصلوا أن على تعاىل
 الثالث املعراج عند أخرى مرة نفسها املصيبة اشرأبت ولكن. القرآن يف للتغري

! للتبديل القابلة غري القرآن آيات ونسخت أخرى مرة صالة مخسون وفُرضت
 بعد مخس إىل مخسني من عددها ختفيض أيضا املرة هذه استطاع � النيب ولكن
 بعد جديدة آية نزلت ما ولكن مرارا تعاىل اهللا على والتردد كبرية، معاناة حتمل

 مرة الصلوات ددع تعاىل اهللا خيفض أن يعقل هل! قبل من نسخت اليت اآليات
 آيات وينسخ مخس إىل مخسني من خيفضها مث مخسني، إىل مخس من يزيدها مث
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 نأِْت�: اآلية منطوق حبسب ناسخة آية تنـزل أن دون مرارا الكرمي القرآن
  ؟�١ِمثِْلها أَو ِمنها ِبخيٍر

 من قصدوا تبنوها والذين اإلهلي، بالوحي استهزاء الفكرة هذه أن احلق
 مستحيل التأويالت هذه مبثل زواله ولكن شكل، بأي التعارض يزيلوا أن ورائها

 يف تعارض هناك كذلك. قبل ذي من أكثر االعتراضات كم يتفاقم بل متاما
  . أيضا أخرى عديدة أحاديث
 بتواتر إلينا نقل الذي هو األول القسم قسمان، األحاديث :قلت": قوله

. الشرع وأحكام واملعامالت والعبادات الدين ضرورات مجيع ويتضمن العمل
 صحيحا ليس القسم هذا فإن العمل، بتواتر حتظ مل أحاديث يضم الثاين والقسم

. اصحيح اعتباره ألمكن للقرآن معارضا يكن مل لو ولكن اليقني، وجه على
 وقوانني الرواية وأصول احلديث علم متاما جتهل أنك هذا كالمك من يتبني

  ".أيضا اإلسالمية املسائل جتهل وكذلك الدراية،
 الكالم فهم يف ٢طويال باعا لك أن ذاته حبد يثبت هذا إثباتك إن: أقول

 رقم بياين يف بينته ما أن يدركوا أن للقراء ميكن. احلديث علم إىل إضافة أيضا
 علم مبصطلحات أهتم مل لذا الناس عامة إلفهام الفهم سهلة عبارة ٥و ٤

 فهم قدر على نيكو أن جيب عام اجتماع يف يقرأ الذي املقال ألن احلديث،
 كلمة كل يف بالعلم والرياء للتباهي وليس اإلمكان قدر وكفاءم الناس عامة
 يتعلق قسم. احلقيقة يف قسمان األحاديث أن بسهولة اجلميع يفهم. املشايخ مثل

                                                 
 ١٠٧: البقرة 1

 وتأييدا واألدب، الكالم املولوي بفهم معترف أيضا أنا ومرشدي، سيدي يا: حاشية 2
 الضعف بسبب حنيفا كان من: "معناه ما يقول حيث أبياته من نادرا اشطر أقدم لذلك

 ِمما أَِكنٍة ِفي قُلُوبنا وقَالُوا�: العزيز القائل وهو قال من صدق! اهللا سبحان... واملرض
 )احملرر) (٦: فصلت (�وقْر َآذَاِننا وِفي ِإلَيِه تدعونا
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 والقسم. العمل وتواتر األساسي اإلسالم بتعليم الصلة ذات واألمور باألحكام
 عالقة هلا تكون أن ضروريا وليس واألخبار واألحداث بالقصص يتعلق الثاين
 بتواتر عالقتها اليت األمور" الدين ضرورات "من قصدت فقد. األمة عمل بتواتر
 فقط كعبك علو إلظهار مربر دون تؤاخذين أن تريد ولكنك. ضرورية العمل

 بكلمة فأمسكت والصريح، املتسلسل الكالم هذا على احلديث علم يف
 كان إذا: "فقلت ؟"يصطلح أن لكلٍّ: "أن تعلم أال. حق جهو بغري" الضرورات"

 من حديث أي منها يستثنى فال باحلاجة املتعلقة األمور هي الضرورات من املراد
 املؤسف من ولكن." دينية بضرورة يتعلق � قاله ما كلّ ألن � النيب أحاديث

 األمر وهو -والقصص األخبار أن جيدا تعلم إذ قصدا، احلق تكتم أنك حقا
 لنكون إليه حنتاج ما كل بل. األمة عمل بتواتر صلة ذات ليست - فيه املتنازع
 ظلت نفسها األحكام وتلك. ورسوله تعاىل اهللا أحكام من متيسر فهو مسلمني

 يف مرة من أكثر ذُكرت لقد. مةاأل عمل بتواتر عصر بعد عصرا تصدر
 وال أيضا، والكفار واألولياء األنبياء وحكايات إسرائيل بين قصص الصحيحني

 االطالع بل. احلديث علم يف املتعمقني من منهم اخلواص إال الناس يعلمها
 شاها ما وعلى عليها فأُطِلق. اإلسالم حقيقة لتحقيق أصال ضروريا ليس عليها

 عن خترج اليت وهي. متوارثة سننا أمسيها وال ،مطلقا" يثأحاد "األمور من
 أصال إليها حباجة ليسوا املسلمني أن واحلق. املتواتر األمة عمل سلسلة

 يف املوجودين املسلمني سألنا لو. بالتواتر ا املعمول األحاديث إىل كحاجتهم
 مجيع فتعر منهم قليلة قلة لوجدنا الصحيحني يف القصص عن مثال الس هذا
 األحاديث يف يتعمقون الذين إال أحد بياا على يقدر ال قد بل. األمور تلك
 األحكام مجيع عمليا يتذكرون املسلمني مجيع ولكن. علمهم زيادة بغية ار ليل

 دائما ا يعملوا أن هلم بد ال ألنه األول، القسم من نعدها اليت والفرائض
 أن شك ال. األحيان بعض يف كذل على يكرهون أو مسلمني، بصفتهم
 ثبوا؛ حيث من واحدة درجة على ليست األمة عمل بتواتر املتعلقة األحكام



ñŠÃbäß@éãbîç†Û  ١٠٩ 

 مقام حتتل واختالف انقطاع دون والدوام باملواظبة ا معموال ظلّ اليت فاألمور
 باالختالفات مصحوبة العمل تواتر دائرة دخلت اليت األحكام أما الصدارة،

 يف اليدين برفع عمل قد فمثال. االختالف بقدر ألوىلا الدرجة دون فهي
 األول القرن منذ بكثرة جاريا ظل الذي فالعمل أيضا، رفعهما عدم أو الصالة

 بل بدعةً أيضا الثاين نعترب لن ذلك ومع. درجة أعلى سيكون هذا يومنا إىل
 دليل عملال تواتر مع االختالف هذا وجود أن موقفا بينهما التوفيق بغية سنتبنى

 األمة عن للحرج رفعا - الصالة أداء طرق يف وسع قد بنفسه � النيب أن على
 يكون ال حىت قصدا االختالف هذا رخص وقد - أحرف سبعة على القراءة مثل
  . حرج من األمة على

 األحاديث يتقو األمة عمل تواتر سلسلة أن يف يشك أنْ له من فباختصار،
 سلسلة أن إىل االنتباه وجيدر ا؟ واملعمول املتوارثة السنن لقب فتنال النبوية،

 خيتلف فال. كليا االختالف من حممية األوىل الدرجة من باألحكام العمل تواتر
 والعصر والظهر ركعات، ثالث واملغرب ركعتان، الصبح فريضة أن مسلم

 والسجود والقعود القيام أن أحد فخيتل ال كذلك. ركعات أربع والعشاء
 من املصلي خروج وأن مانع، هناك يكن مل ما الصالة يف ضروري والركوع

 والعباداِت والعيديِن، اجلمعة خطبة أن كذلك. بالتسليم يكون الصالة
رمضان يف األواخر العشر يف واالعتكاف ظلت اليت األمور من والزكاة واحلج 

 عمل تواتر أن ندعي وال. األمة عمل تواتر كةبرب كانت كما ومصونة حممية
 الذي أنّ بيد واحدة؛ بدرجة وتعاليمه � النيب أحكام مجيع غطّى قد األمة
 من أمر حظي ما فبقدر وإال. كامال الثبوت نور حالفه بالكامل التواتر غطّاه

  .  واليقني الثبوت بصبغة تصبغ األمة عمل بتواتر األوامر
 فهمك قصور على يدل وهذا شرطا الراوي فهم سالمة جعلت لقد :قوله

 بوجه شرط هو بل حديث كل لرواية شرطا ليس املعىن فهم إن. احلديث بعلم
  . باملعىن روي الذي احلديث لرواية خاص
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 ندعو املعاين، فهم وليس شرطا الفهم سالمةَ جعلت لقد! مسكني يا: أقول
 القوة يف اخللل عدم تعين الفهم سالمة إن. ١الفهم سالمة يرزقك أن عاىلت اهللا

 رواة أن قولك متاما فهمك قصور ومن. الذهين االختالل وعدم املدركة
 إىل السامع ذهن ينتقل مل ما أنه واملعلوم. فقط بكلماا اهتموا قد األحاديث

 مسع إذا فمثال-معانيها فهم دون حفظها بل مساعها إثر على الكلمات معىن
. املبلغني من يصبح فلن - وحفظها كلماا بضع متاما باإلجنليزية جاهل شخص

 يكون أن التبليغ، أجل من بد وال. � النيب أحاديث مبلغي 	 الصحابة كان
 هذا ميلك ال والذي. األقل على العبارات لتلك اللغوي املعىن على مطلعا املرء

 غريه، إىل بتبليغه كلِّف الذي الكالم لغة هي ما يدرك ال أي الفهم من القدر
 ماذا ،الكالم ذلك معىن وما العربية، أو التركية أو اإلجنليزية أو العربية أهي

 األحاديث مبلّغي حال كان وإذا ؟التبليغ واجب مثله شخص يؤدي أن عسى
 هؤالء فعلى الكلمات لتلك اللغوي املعىن يعلموا أن قط هلم ضروريا يكن مل أنه

 علم عظمة ستحطّ مدى أي إىل أحد على خيفى وال. ٢السالم املبلغني
 من متاما حمرومة إدراكه وقوةُ رسالةً يبلّغ ملن كيف. هؤالء بسبب األحاديث

 كمثل فمثله أيضا؟ كلماا حفظ حيث من وحمميا مصونا يعترب أنْ كلماا فهم
 ال بل مرارا، مسعها وإن عباراا حيفظ أن يستطيع فال متاما اإلجنليزية جيهل الذي
  .هلجتها حبسب واحٍد لفٍظ نطق على يقدر

                                                 
 العواقب مجيع يرى أن املتسرع املولوي على جيب واآلن. ضئيل ذلك يف األمل 1

 من هو الذي اهللا، وويل اهللا جري ملعارضة حتمية نتيجة وهي به حتل واللوازم والعوارض
 الطبع سالمة إن. باحلرب آذنته فقد وليا يل عادى من: القائل در هللا. ومعاداته العزم أويل

 شاهد خري احلالية وعباراته ائيا، املولوي هجرت قد العقالنية وحب احلواس وسالمة
 )احملرر. (ذلك على

 باهللا رفليفكِّ. غيب صديق بعباءة متنكِّر إنه. وصوابه احملترم املولوي حبواس جرى الذي ما 2
 )احملرر. (زعمه حبسب احلديث حبماية حمتجا منه غرة حني على املبدأ هذا يرفض أنه عليه
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 يذكر مل ما لفظًا نقلت األحاديث أن ادعاؤك متاما العبث من كذلك
 كبرية، مصيبة واجهتل اعتقادك هذا كان إذا ألنه باملعىن، رواها أنه الصحايب

 األحاديث بعض بني ينشأ الذي التعارض إزالة على األحوال من حبال تقدر ولن
 املثال سبيل على البخاري من حديثني فخذ. فقط ألفاظها يف االختالف بسبب
 عراج،امل ليلة السادسة السماء يف موسى رأى إنه واجلزم بالقطع � قال حيث
 األحاديث مبلّغو كان فإذا .إبراهيم فيها رأى � أنه آخر حديث يف وجاء

 يفهموا أن هلم ضروريا يكن مل أي فهمها، من - زعمك حبسب - متاما حمرومني
 درجة بلغت قد عندهم احلفظ قوة كانتو الكلمات، من أفواههم من خيرج ما

 أمهية فما أخرى، تارة وإبراهيم تارة السادسة السماء وسىم بوأوا حىت
  !!احلياَء احلياء األحاديث؟ بواسطة املبلغون هؤالء ا أدىل اليت الشهادات
 مقتضيات عن حىت البعد كل تبعد ما الكرام ؤالء حق بغري تلصق ملاذا
 يف يدخل مامتا مسلوبة فهمه قوة كانت الذي أن املعلوم من البسيطة؟ اإلنسانية

 خمتل شخص من يسمع أن عاقال يسع فهل. السكران أو انون شبه حكم
 القرآن إىل شيء إضافة تكون أو به؟ العمل واجب ويعتربه حديثا مثله احلواس
 وهو البسيط األمر هذا تدرك مل أنك حقا املؤسف من عليه؟ بناء جائزةً الكرمي

 فيه، الفهم سالمة عدم وجود زجلا للراوي شرطا الفهم سالمة تكن مل لو أنه
 والسكارى اانني رواية ستعتبر احلالة هذه ففي. العقل لفساد مرادف وهو

 قوة تكون أال هو الفهم سالمة من املراد ألن! تردد دون وصحيحة مقبولة
  . خمتلة أو باطلة الفهم

" العدل "صفة أن واملعلوم للراوي، شرطا" العدلَ "بيانك يف ذكرت لقد
 استقام ملا الفساد إليها وتطرق الفهم سالمة اختلت فلو الفهم، لسالمة عةتاب

 مل وإن. دائما الفهم سالمة يستلزم العدل ألن فعله، أو املرء قول يف العدل
 به موثوق كتاب من تنقل أن واجبك من لكان أيضا اآلن تعنتك عن تتراجع

 حىت احملدثني عند ةمقبول أيضا املختل الفهم أصحاب روايات أن يثبت نصا
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 قلة ا تذكر اليت الكلمات كافة فإن وإال. احلديث علم يف كعبك علو يثبت
 تعود سوف طبيعتك بسبب مضطرا حقي يف وتستخدمها فهمي وقصور علمي
 علي يتحتم حىت هلم تلميذا أو للمحدثني تابعا بصفيت أتكلم ولست. عليك
 ال ولكين .اهللا من بتفهيم أتكلم بل ،١مبصطلحام االلتزام أو حذوهم احلذو

 ليس بأنه "قولك مثل بالتكرار حبقي التحقري كلمات الستخدامك أتأسف
 عادة ألن ذلك إىل مضطر ألنك وغريها،" احلديث بعلم إملام أدىن لديك

 أبو األعظم اإلمام ازدرائك من يسلم مل إذ طبيعتك من جزء االستخفاف
 دمت فما. ٢الدينية العلوم حبر وكان التابعني اشرع الذي عليه اهللا رمحة حنيفة

                                                 
 ؟� الشارع من خاتما وحتمل" توقيفية "احملدثني مصطلحات بأن يقول أن ألحد هل 1
 جالئهم على بناء والفنون العلوم يف مصطلحات بأنفسهم الناس أوجد كما أنه شك ال

 لكةحا ظلمة سادته الذي -أيضا وقواعده املقدس العلم هذا أصول اخترعوا كذلك الذهين
 عباس بين بني الناشبة األهلية واحلروب الِفرق واختالفات الدهر امتداد بسبب وشديدة

 اهللا من إهلام على بناء وليس فهمهم جبودة -بينهم والعناد والبغض فاطمة وبين أمية وبين
. الوحي ومتلقِّي وامللهم اهللا من مؤيد شخص ا يلتزم أن قط ضروريا ليس لذا. ووحيه

 )احملرر(

 بكلمات � املسيح ذكر يف استمروا الذين القلوب القساة اليهود شأن ذلك يف شأنه2
 حلماية الغرية ومحاة البصرية أصحاب من أحد هب وما به، املشينة التهم وإلصاق التحقري
 احلقيقي املتعاطف الدنيا إىل جاء حىت امللحدين، هؤالء ديأي من وجمده اهللا روح شرف

 فداه، واجعلين آله وعلى عليه صلِّ اللهم - الصادقني جلميع العظيم واحلامي آدم، بين مع
 �الْمقَرِبني وِمن والْآِخرِة الدنيا ِفي اوِجيه�: أعلن الذي -� به جاء ما إلشاعة ووفقين

) املقلدين غري (احلزب هذا أساء لقد. الغابر � شرفه واستعاد) ٤٦: عمران آل(
 لإلمام شنيعاً وحتقرياً يضةبغ وإهانة شديدة إساءة العقل وعدميي القلوب قساة من املتكون

 علمه يف التجاسر مبنتهى كثريا طعنوا وقد وخطابام، كتابام يف اهللا رمحه حنيفة أيب
 نفسه، � وحممد ألمحد صادق خادم النهاية يف فجاء. والسنة بالكتاب معرفته ويف وفضله

 للسنة احلقيقي واملتبع املختار، العبد ذلك شرف ومحى والتسليمات، الصلوات أفضل عليه
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 واقتصر النبوية األحاديث نوال من حرم والزمان املكان قرب مع بأنه قلت قد
 يف لسروري مدعاة فذلك األلقاب ذه لقّبتين فلو التخمينات، على أمره

 ذلك حبق اللسان إطالة من ظهر ما أيضا حبقّي منك ظهر قد ألنه احلقيقة،
  . اإلمام

 سيد قدوتك قال كما باملعىن تروى كلها األحاديث بأن تقول قد: "قوله
  ."له تقليدا احلديث صحة إلثبات معيارا القرآن اعتربت وقد خان، أمحد

                                                                                                                     

 اهللا قدر حبسب ذلك حدث وقد. والوقحني املتجاسرين هؤالء تطاول من الشريفة النبوية
 ألنه حنيفة أيب اهلمام اإلمام وبني � املوعود املسيح بني كبرية مماثلة هناك ألن تعاىل
 واستنباطها املسائل استخراج على خارقة إهلية وموهبة متميزة قدرة ميلك كان اهللا رمحه
. اإلمكان قدر املوجودة املسائل ومناط مدار الكرمي القرآن يعترب فكان. الكرمي القرآن من

 واالضطراب الضعف ولوجود مصونة غري لكوا جدا قليال األحاديث إىل يتوجه وكان
 احلقائق استنباط يف طويال باعا أيضا احملترم املريزا رشدناوم هلادينا إن كذلك. فيها

 فقد. يغتفَر ال الذي الشرك حملو � جاء وقد. الكرمي القرآن من اإلهلية والعلوم واملعارف
 أي  فيه يشاركه ال الذي احلقيقي جمده غُصب إذ كبري شرك الكرمي القرآن حبق ارتكب
 لو بأنه أيضا حضرته حاشد جملس يف � قال فقد. معصومة غري كتب إىل وسلِّم كتاب
 الكالم وعلم واألحاديث الفقه كتب فيها مبا الكتب مجيع واحدة دفعة الدنيا من رفعت
 ذات هي أو نساناإل حلضارة منها مندوحة ال حبيث ضرورية الناس يعتربها اليت وغريها

 احلاجات هذه سأسد بأين حتد بكل القول ألمكنين السياسية، أو االجتماعية حياته مع صلة
 وإنين ادعائه، حتقق رأينا لقد اهللا، سبحان. الكرمي القرآن من باستنباطها كلها املتجددة

 يف يترددوا لن" األوهام إزالة "بعده مث" األمحدية الرباهني "كتابه يقرأون الذين أن آلمل
 العجيبة املعارف هذه توجد آخر كتاب أو تفسري أي ويف أين. االدعاء هذا تصديق

 اهللا؟ وجري واحملدث ادد هذا الكرمي القرآن من استنبطَها اليت الالفتة والدقائق والنكات
 تحقتس ال األحناف إلرضاء كان اهللا، رمحه ،حنيفة أيب اهلمام اإلمام مدح أن التهمة إن
 اِمللل إلرضاء احملترم املريزا يسعى مدى أي إىل يدرك عقل ذي كل ألن اإلعراض إال

 )احملرر. (والصادقة السامية بادعاءاته والنحل
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 قدويت إن. قدويت خانْ أمحد سيد أن تزعم ذإ منك حمض الفتراء إنه: أقول
 تروى األحاديث كلّ بأن قلت مىت. رسوله كالم مث شأنه، جل اهللا كالم هو

 لالهتمام استطاعتهم قدر يسعون كانوا الصحابة أن هو مذهيب إن بل باملعىن؟
 كلماته يف التأمل من شخص كل ليتمكّن بعينها � النيب كلمات حبفظ

 ال شرط الفهم سالمة أن غري. احلقيقي � قصده فهم على فتساعده املباركة
 ألنه غريهم، روايات على وكذلك روايام على الكامل لالعتماد منه مندوحة

 حفظ فإن غالدما يف االختالل أو السن يف التقدم نتيجة آفةٌ الفهم أصابت لو
 يكون قد الراوي أن يف املرء يشك احلالة هذه يف بل. يكفي ال وحده الكلمات
 ملاذا ولكن. الدماغ يف االختالل نتيجة أيضا املروية الكلمات يف تصرف

 وإذا والباطل؟ احلق بني للتمييز جاء قد دام ما معيارا القرآن اعتبار من تنـزعج
 جبميع حييط الكرمي القرآن أن شك ال ؟إذًا راملعيا هو فما معيارا القرآن يكن مل

 العظمة أنواع مجيع ولكن. الصحيحة العلوم كل فيه وتوجد احلقائق
 يكرمون الذين املطهرين على تنكشف الكرمي القرآن يف املوجودة والكماالت

 القرآن بأن القلب بصدق يقر حني إال احلقيقة يف املرء يؤمن وال. اإلهلي بالوحي
 عامة أن مع. الرواة مجعها اليت األحاديث صحة الختبار احلقيقي عيارامل هو

 ذلك على يقدر بل كاملًا املعيار هذا استخدام كيفية فهم على يقدرون ال الناس
 أمر الواقع يف لشيء معيارا الشيء وكون أمر القدرة عدم ولكن. فقط اخلواص

  . آخر
 شأنه جلّ اهللا بينها اليت الكرمي القرآن بصفات اإلميان هل: أتساءل هنا
 فصال، قوال القرآنَ 
 اهللا يسم أمل: فأسأل واجبا كان إذا ال؟ أم واجب بنفسه

 مجيع لرفع وسيلة جعله وهل عام؟ بوجه ونورا وحكَما وإماما وميزانا وفرقانا
 أن يِرد أمل أمر؟ كل وبيانَ ءشي كل تفصيلَ فيه إن يقل أمل ال؟ أم االختالفات

كمه يعارض حديث أيصحيحا، ذلك كل كان وإذا ؟بالثقة جديرا ليس ح 
 ويعتقد بالقلب، ويصدقه باللسان به ويقر به يؤمن أن املؤمن واجب من أفليس
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 ال احملجوبني ولكن احلقيقة؟ يف واإلمام احلَكمو املعيار هو الكرمي القرآن بأن
 أن على يقدرون وال وأسراره، الدقيقة الكرمي القرآن إشارات كنه يِصلون

 النبوية األحاديث إىل فينظرون ويستنبطوها الشرعية املسائل منه يستخرجوا
 ولكنها. أحكامه بعض تنسخ أو شيئا الكرمي القرآن إىل تضيف كأا الصحيحة

 القرآن يقول. املة الكرمي القرآن إشارات بعض تشرح بل شيئا تضيف ال
 قال فقد ،�١ِمثِْلها أَو ِمنها ِبخيٍر نأِْت ننِسها أَو َآيٍة ِمن ننسخ ما�: لكرميا

 نهأ وعد لذا. فقط بآية إال تنسخ ال اآلية بأن تام بوضوح اآلية هذه يف القرآن
 سبيل على زعموا العلماء أن صحيح. منسوخة آيٍة مكانَ آيٍة نزول من بد ال

 احلنفي الفقه يقول حيث اآليات، بعض نسخت األحاديث بعض أن التسامح
 بل قط، ذلك يرى ال الشافعي اإلمام ولكن مشهور، حبديث آية نسخ ميكن أنه

 يقولون دثنياحمل وبعض. متواتر حبديث حىت القرآن نسخ جواز بعدم يقول
 اآلية أن مطلقا يقصدون ال بالنسخ القائلني ولكن أيضا، الواحد خبرب اآلية بنسخ
 على اإلضافة جيوز ال أنه احلقيقة بأن يقولون بل وحقيقةً، فعال حبديٍث تنسخ
 حبسب حادثة تبدو األمور هذه كل ولكن. باحلديث نسخه جيوز وال القرآن
 ال أنه واحلق. الكرمي القرآن من املسائل باطاستن عن يعجز الذي القاصر نظرنا
 يستلزم ذلك ألن الكرمي القرآن على احلقيقية اإلضافة وال احلقيقي النسخ جيوز

 الفقه أصول كتاب وهو" األنوار نور "من ٩١ الصفحة يف ورد لقد. تكذيبه
  : لألحناف

 قال معاذ؟ يا تقضي مب: له قال اليمن إىل ذامعا بعث أنه � النيب عن روي"
 قال جتد؟ مل فإن قال. اهللا رسول بسنة قال جتد؟ مل فإن: قال. اهللا بكتاب
 ال. رسوله به يرضى مبا رسوله رسول وفّق الذي هللا احلمد: فقال. برأيي أجتهد
 يف شيء فكل �شيٍء ِمن الِْكتاِب ِفي فَرطْنا ما�: تعاىل اهللا قول يناقض إنه يقال

                                                 
 ١٠٧: البقرة 1



١١٦  ñŠÃbäß@éãbîç†Û 

 ال الوجدان عدم إن نقول ألنا اهللا؟ كتاب يف جتد مل فإن يقال فكيف القرآن،
 يكن مل فإن يقل ومل جتد، مل فإن: � قال وهلذا. القرآن يف كونه عدم يقضي

  ."الكتاب يف
 يبق ومل القرآن يف مذكور ديين أمر كل أن إقرارا تتضمن العبارة فهذه

 جملد إىل الحتجنا الكالم هذا يؤيد ما التفسري كتب من نقلنا ولو. خارجه شيء
. مردود فهو خالفه أو القرآن عن خرج ما أن األمر فحقيقة. منفصل

 استخِرجت قد املسائل مجيع نأل ،القرآن عن خترج ال الصحيحة واألحاديث
 هذا أن متاما صحيح أنه غري. املتلو غري الوحي بواسطة القرآن من واستنِبطت
 تلك بلغ الذي أو اهللا رسول إال شخص كل بوسع ليس واالستنباط االستخراج
 - ظلية بصورة-تعاىل اهللا وهبه الذي أن يف شك وال. ظلية بصورة الكماالت

 الدقيقة ومعارفه القرآن حقائق على يطلَع فهو املتبوع لهلرسو وهبه الذي العلم
 من الِْحكْمةَ يؤِتي�: أيضا ووعد ،�١الْمطَهرونَ ِإلَّا يمسه لَا�: 
 وعد كما
 هو هنا احلكمة من املراد. �٢كَِثريا خيرا أُوِتي فَقَد الِْحكْمةَ يؤت ومن يشاُء
 خاص، يوح بواسطة والبصرية العلم على يطلَعون الناس فهؤالء. القرآن علم

 العوام أن مع. احملكم األصل هذا على بناء واملوضوع الصحيح بني فيميزون
 القرآن أن يؤمنوا أن جيب ذلك مع ولكن ذلك على يقدرون ال الظاهر وعلماء
 يستطيعون ال كانوا وإن شك أدىن دون املروية لألحاديث وحمك معيار الكرمي

 أن يستطيعون ولكنهم. مبصري لعدم عام بوجه احملك هذا يستخدموا أن
 حمكماِت -أُعطوه الذي العلم من يستفيدوا لكي يعتربوا أن جيب بل -يعتربوا
 الختبار واضحة بصورة ومعيارا حمكا واليقينية القاطعة وأحكامه وبيناته القرآن

 قبل من ذكرتهما اللذين احلديث قسمي من الثاين القسم يف املروية األحاديث

                                                 
 ٨٠: الواقعة 1

 ٢٧٠: البقرة 2
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 جيري ال اليت وغريها والوعود والقصص واألحداث خباراأل على حيتوي والذي
 خالف ما وأما يقيين علم وبيناته القرآن حمكمات ألن وذلك. النسخ عليها

 طائلة حتت فإنه العلم وجود مع الظن يتبع والذي .كله ظن فهو الكرمي القرآن
 ِإلَّا هم وِإنْ الظَّن ِإلَّا يتِبعونَ نِْإ� ،�١ِعلٍْم نِم ِبذَِلك لَهم ما�: اآلية

  �٢يخرصونَ
 لَا الظَّن وِإنَّ�: بآية ستدالم األحاديث على أثرته الذي االعتراض": قوله

  ."علمك عدم على مبين �٣شيئًا الْحق ِمن يغِني
 أعترض ال أنا أخرى؟ بعد مرة بنفسك علمك قصور تفضح ملاذا: أقول

 الكرمي القرآن أدلة تعارض اليت تلك على ضأعتر بل عموما األحاديث على
  .والصرحية والقاطعة البينة

 احلديث أهل أم شوافع أم أحنافا أكانوا سواء اإلسالم علماء يتفق: "قوله
  ".واجب - صحيحا كان إذا -الواحد خبرب العمل أن على الفقهاء أم

 مةكل كل من بادية الواسع واطالعك العلمية ومرتبتك ثقافتك إن: أقول
 واجب الواحد خبرب العمل بأن مطلقا يقولون ال األحناف مسكني، يا! ا تتفوه
 الفقه يقول بل. أيضا الشوافع بذلك يعتقد وال الكرمي، القرآن يعارض كان وإن

 يف يثبت مل وإن -القرون معظم يف باحلديث العمل تواتر ثبت إذا أنه احلنفي
 جيوز فال األخري إىل ذلك بعد به ملالع تواتر يثبت مل ما ولكن -األول القرن
 اإلمام ومذهب. احلديث من النوع هذا على بناء القرآن إىل شيء إضافة

 فمن. متواترا كان وإن كاملعدوم فهو آيةً احلديثُ عارض إذا أنه هو الشافعي
 وإن ؟األحوال كل يف واجبا الواحد خبرب العمل يرون مجيعا أم مسعت وممن أين

                                                 
 ٢١: الزخرف 1

 ٦٧: يونس 2

 ٢٩: النجم 3
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مل إن عندهم واجب الواحد خبرب العمل أن الكالم هذا من تقصد إنك قلت 
 هو هذا كان لو املوقف؟ هذا تبنيت يوم أي ويف مىت: فجوابه القرآن، يعارض
  .النقاش يف أطنبت ملا موقفك

 مبن اإلسالم علماء اتفق فقد )بجاو الواحد باخلرب العمل ألن (لذا: قوله
 أمجع وقد واجب، الصحيحني حاديثبأ العمل أن على واحملدثون املقلدون فيهم
  . واملعارضون املوافقون عليها

 العمل كان إذا. السافر الكذب هذا من تقصد ماذا أدري ال: أقول
 عذر دون املقلدين علماء عند األحوال كل يف واجبا الصحيحني بأحاديث

 مثل أيضا مساجدهم ولدوت مثلكم اإلمام خلف الفاحتة لقرأوا وغريه النسخ
 حبسب أيضا األمور ببقية وعملوا اليدين ولرفعوا. التأمني بضجة جدكممسا
 به والعمل به مسلَّما احلديث يرون بأم قولك أما. ومسلم البخاري تعليم
 يعتربونه إم مسكني، يا. منك آخر فكذب آخر معىن منه ويستنبطون واجبا
 جتمع أن فعليك قولك يف صادقا كنت إذا. صراحة بكل منسوخا أو ضعيفا
 هذا افتراءك فإن وإال موقفك، على ليشهدوا" هلدهيان "مدينة من كلهم العلماء

  .واهية بأعذار ساحتك يربئ أن ميكن مما ليس
 الصحيحان عليها اتفق اليت األحاديث إن الصالح ابن اإلمام قال: قوله

 مرمحه العلماء اتفق: "مسلم صحيح شرح يف النووي اإلمام وقال. اليقني تفيد
  ."الصحيحان العزيز القرآن بعد الكتب أصح أن على تعاىل اهللا

 ابن اإلمام عد فإذا. شرعية حجة ليس شخصِني أو شخص رأي إن: أقول
 وليس رأيه فهذا لليقني مفيدة الصحيحان عليها اتفق اليت األحاديث الصالح

 آراء عتربت أن فيجب حجة عليها املتفق اآلراء هذه مثل اعتربت إذا. علينا حجة
 يف جاء فقد. أيضا حجة الصحيحِني يف الواردة األحاديث بعض نقدوا الذين

 فإذا بعدي، من األحاديث لكم تكثر: "حديث البخاري يف ورد أنه ،"التلويح"
 خالفه وما فاقبلوه وافقه فما تعاىل اهللا كتاب على فاعرضوه حديث لكم روي
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 فاعرضوه �الرسول آتاكم ما� زمن بعد حديث لكم روي إذا أي".. فردوه
 التلويح من نقلناه ما هذا. فردوه خالفه وما فاقبلوه وافقه فما اهللا، كتاب على

  .١الراوي على والعهدة
                                                 

 ذه احلديث هذا فيها يوجد ال اآلن إىل افيه حبثنا اليت املطبوعة البخاري نسخ إن 1
 حيث من احلديث هذا وتدعم تقوي مماثلة أحاديث البخاري يف توجد أنه غري الكلمات،

 هلك إمنا اهللا، كتاب احلديث خري فإن بعد أما: "مسلم صحيح ويف. واملعىن واملفهوم املآل
 املراء. اهللا كالم ينسخ ال كالمي: "الدارقطين ويف". الكتاب يف باختالفهم قبلكم كان من
." اهللا كتاب حسبنا: � عمر قال: "البخاري ويف. داود وأبو أمحد رواه." كفر القرآن يف

 أن على يدل ال نفسها بالكلمات املطبوعة النسخ يف احلديث هذا وجود عدم ولكن
 يكون التفتازاين العالمة أن ياقو احتماال هناك ألن افترى أو عمدا كذب التفتازاين العالمة

 عميقة نظرة إن. البخاري صحيح خمطوطات من خمطوطة يف احلديث هذا حتما رأى قد
 األخرى بعضها عن ختتلف النسخ بعض يف الكلمات أن تثبت املختلفة البخاري نسخ على
 موجودا احلديث هذا يكون أن يف غرابة فأي. واملطابقة للتصحيح مضنية جهود بذل مع
 إىل راجحة اليقني كفة إن بل. التفتازاين العالمة قرأها اليت القدمية املخطوطات إحدى يف
 شهادة اعتبار ميكن ال. املخطوطات إحدى يف مذكورا احلديث هذا يكون أن بد ال أنه

 إميانه له يسمح ومن يتجاسر، من. االعتبار ساقطة األحناف فقهاء أكابر من يعد مسلم
 الفاحش؟ واالفتراء بالكذب مثله األفاضل واألتقياء الكبار اإلسالم علماء هميت أن وإسالمه

 يف" التلويح "يف املقام هذا لعدل األمر لواقع خالفا الشهادة هذه كانت إذا أنه شك ال
  . اآلن إىل حمفوظة عبارته بقيت وملا التفتازاين العالمة حياة

 من نسخة يف مكتوبة كانت العبارة هذه أن" التلويح "شهادة من ثابتا دام ما فباختصار،
 خمطوطات من خمطوطة كل تفحص مل ما االحتمال هذا رفض ميكن فال البخاري نسخ

 خمطوطات من خمطوطة يف العبارة هذه بوجود التسليم وإن. كله العامل يف املنتشرة البخاري
 إذا: هذا على فبناء. يتق بعاِلم واالختالق االفتراء مة إلصاق من بكثري أهون البخاري

 الطالق يلزمه ال فقد البخاري يف احلديث هذا وجود بشروط امرأته بطالق أحد حلف
 مأمورون أننا غري. حتما غالب كظن سيلزمه أنه فيه شك ال مما ولكن اليقني وجه على
 ) احملرر. (فتدبر. االعتبار ساقطة شهادته نعترب وأال باملؤمن، الظن حنسن بأن
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 صحيح شرح" املنهاج "يف النووي شرف بن زكريا أبو احلافظ نقد ولقد
 قبل ذلك: "العبارة إن وقال الصحيحني يف ورد الذي" شريك "حديثَ مسلم،

 ألن بانتباهكم جدير النووي العالمة نقد فإن. بصراحة باطلة" إليه يوحى أن
 والعالمة. أحد على خافية ليست احلديث علم يف النووي العالمة مرتبة

 وإن. موضوعا البخاري صحيح يف ورد حديثًا" التلويح "يف عد التفتازاين
 أعلم واهللا الغالب، الظن سبيل على الصحيحني بصحة نعتقد أننا هو مذهبنا

  . بالصواب
 بأهل امللقبني من وطائفة الصالح ابن": "الثبوت مسلّم شرح "يف ورد ولقد
 بن ومسلم البخاري عيلإمسا بن حممد الشيخني رواية أن زعموا احلديث
 للصحيحني أن على لإلمجاع النظري؛ العلم يفيد الصحيحني صاحبي احلجاج

 فإن. بـهت وهذا. قطعي واإلمجاع بقبوهلما األمة وتلقت غريمها، على مزية
 البتة، اليقني يوجب ال روايتهما جمرد أن بالضرورة يعلم وجدانه إىل رجع من
 النقيض حتقيق للزم اليقني روايتهما أفادت فلو. متناقضة أخبار فيهما روي وقد
 قاله ما خبالف هو وأتباعه الصالح ابن إليه ذهب الذي وهذا. الواقع يف

 من غريمها على املزيِة على اإلمجاع انعقاد ألن واحملدثني، الفقهاء من اجلمهور
 ألن يفيد ال أنفسهما يف مزيتهما على واإلمجاع. ممنوع آخرين ثقاة مرويات

 فإن والعلم، القطع ذلك يستلزم ال سلّم لو بكتاما األمة وتلقي شأما جاللة
 اليت للشروط جامعة مروياما رجال نأ إال ليس األمة بني املتلَقِّى املسلَّم القدر

 مروياما أن وأما. الظن إال يفيد ال وهذا. روايتهم لقبول اجلمهور اشترطها
 صحة على إمجاع وال كيف. أصال عليها إمجاع فال � اهللا رسول عن ثابتة
 وقبول. البدع أهل من وغريهم قدريون منهم رواما ألن كتاما يف ما مجيع
 ما غاية القدرية؟ مرويات صحة على اإلمجاع فأين. فيه خمتلَف البدع أهل رواية
 عند املعتربة الشروط على مشتملة أا يعين الصحيح أصح أحاديثهما أن يلزم

 املتبع، احلق هو هذا. القوي الظن إال يفيد ال وهذا. الكمال على اجلمهور
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 األئمة مرويات على مرويام بتقدمي قوهلم إن اهلُمام ابن الشيخ قال ما ولنعم
 كيف.  البينةالصرفة حتكمام من هو بل يقتدى، وال به يعتد ال قول اآلخرين

 غريهم رواة كان وإذا ضبطهم، وقوة الرواة عدالة تلقاء من ألصحيةا وإن ال
 غريمها على مبزيتها للتحكم سبيل ال السواء على وغريمها فهما ضابطني عادلني

  ." فافهم إليه، يلتفت ال والتحكم. حتكُّما إال
 حديث شرح يف" النووي شرح "من ٩٠ الصفحة الثاين الد يف ورد وقد
 الغادر اآلمث الكاذب هذا وبني بيين اقِض املؤمنني أمري يا: "مسلم صحيح
 الكلمات هذه تأويل عن نعجز حني بأننا مفاده ما النووي اإلمام يقول". اخلائن
  . كاذبون رواا بأن القول إىل نضطر

 بالقطعية الصحيحني مرتبة وصف يف املبالغة أن كله البحث هذا من يتبني
 بريئة أحاديثهما مجيع تعتبر ومل عليه، إمجاع وال حتما، صحيحة ليست واليقينية

 للقرآن معارضتها حالة يف إمجاعا واجبا ما العمل يعد ومل واجلرح، النقد من
  .مطلقا صحتها على أُمجع ما أنه احلق بل الكرمي،

 يعتقدون ال األحناف ١من مليونا ومخسني مئة بأن قولك وإن: قوله
 صحة ينكرون ال األحناف علماء إن بل فقط، ساذج كالم البخاري بصحيح
  .البخاري

 من حكما يتركون ال األحناف العلماء بأن عليه أجبت أن سبق لقد: أقول
 عليه يزيدون وال مسلم، أو البخاري يف أكان سواء الواحد خلرب القرآن أحكام

 وأما. اآلية مقابل كاملعدوم أيضا املتواتر ديثاحل فريى الشافعي اماإلم أما. شيئا
 انظروا. اآلية وجود عدم بشرط الواحد خرب على القياس فيقدم مالك اإلمام
  . ١٥٠ الصفحة" األنوار نور "الفقة أصول كتاب

                                                 
 )املترجم. (الناسخ بسهو األصل يف" علماء "كلمة هنا سقطت 1
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 عند األئمة نظر يف األحاديث حتتلها اليت املكانة إن احلالة هذه ففي
 البخاري يف النوع هذا من األحاديث أكانت سواء واضحة، القرآن معارضتها

 ومسلم البخاري يف ألحاديثا معظم أن متاما الواضح من. ١مسلم يف أم
 تقبل ال اآلحاد أن حنيفة وأبو والشافعي مالك اإلمام ويرى اآلحاد، من جمموعة

 هؤالء أن ذلك من يستنبط هل اآلن فقل. الكرمي القرآنَ معارضتها حال يف أبدا
 من فلتطلب األحوال؟ كل يف واجبا األحاديث ذه العمل يرون األئمة

  . الكالم ذا تتفوه مث ذلك بكل لعملَا واملالكيني األحناف
 املتقدمني من واحدا عاملا يل فسم هذا ادعائك يف صادقا كنت فإذا: قوله

  . موضوعة أو صحيحة غري الصحيحِني أحاديث عد املتأخرين أو
 بأحاديث العمل بوجوب معتقدين كانوا لو ذكرتهم الذين األئمة: أقول

 القرآن إىل اإلضافةَ أنّ يف أيضا مثلك هبهممذ لكان ويقينا قطعا الصحيحني
 من بينت ولكين. الواجبات من هو آية نسخ أو الواحد خرب على بناء الكرمي

 من ويتبني. الكرمي القرآنَ معارضته حال يف قط الواحد خرب يقبلون ال أم قبل
 من جمموعة همافي األحاديث معظمو - الصحيحني آحاد يقبلون أم هنا

 حالة يف قط يقبلوا وال له موافقتها وبشرط القرآن إىل باالستناد -اآلحاد
 من الواحد خرب يرد إمنا": "التلويح "يف جاء ما مسعت لقد. له معارضتها
 قصور بسبب أثرته الذي اجلديد النـزاع أن اآلن، فانظر". الكتاب معارضة
 صاحب فيه بككذَّ قد األحاديث صحة الختبار معيارا ليس القرآن أن فهمك

 مذهيب بأن قبل من قلت وكما. الرأي هذا يف الثالثة األئمة وخيالفك ،"التلويح"
 باألحكام تتعلق اليت ا واملعمول املتوارثة السنن باستثناء - أقبل لن أين هو

 والقصص باألخبار تتعلق اليت الثاين القسم من األحاديثَ -واحلدوِد والفرائض

                                                 
 وهو عقيدم إظهار من مانع عندهم كان ملا ظهرانيهم بني املؤلَّفات هذه كانت لو ألنه 1

 )احملرر. (اهللا كتاب مع) وجدت إذا (املتعارضة الكتب تلك أحاديث يف به املسلَّم املبدأ
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 القرآنية النصوص تعارض كانت إذا أيضا، النسخ عليها يرد ال اليت واألحداث
 يف أو البخاري يف احلديث ذلك أكان سواء الداللة، وصرحية والقاطعة البينة

 مرارا هذا مذهيب أعلن إنين. الكرمي القرآن معارضة يستلزم معىن ويعطي مسلم،
 ببهتان تتهمين أو جديدا افتراء علي لتفتري جمال لديك يبقى ال حىت وتكرارا

 األحاديث جتاه كثريا لين هذا مذهيب أن واملعلوم. ١عادتك جرت كما جديد
 أعترب ألين مالك واإلمام حنيفة أيب واإلمام الشافعي اإلمام مذهب مع مقارنة

 من وهو األمة عمل تواتر يؤكّده الذي -  الصحيحني يف الوارد الواحد خرب
 يضيف بأن جديرا - الثاين القسم من وليس والفرائض واحلدود األحكام قبيل
 معلوما يكون أن جيب ولكن. الثالثة األئمة مذهب ليس وهذا القرآن، إىل شيئا
 الكتاب أنزلنا إنا "بــ أؤمن ألنين احلقيقة وجه على فةباإلضا أقول ال أين

 املذهب هذا يف وحيدا لست أنين هنا من تدرك أن ميكنك .٢"شيء لكل تبيانا
 بل املعتقد يف ينيوافقون الذين األقل على الكبار األئمة من ثالثة معي بل

  . معتقدي يفوق ما يعتقدون
 قول البخاري أحاديث ترك اهللا رمحه األعظم اإلمام بأن قولك إن: قوله
 ومىت األعظم اإلمام عصر كان مىت تدري ال إذ جزافا، الناس يقوله سطحي

  . البخاري صحيح دون
 صحيح أن كتبت وأين مىت بأمانة أِجبين احملترم، املولوي أيها: أقول
 العبارات هذه من دف إنك األعظم؟ اإلمام زمن يف موجودا كان البخاري

 كل يف علمي ضحالة الناس أمام وتظهر يب وتستخف ينين أن والعبثية املفتراة
                                                 

 موقفك شرحت ومهما مسبقة وقائية بإجراءات احملترم املريزا مرشدنا يا قمت مهما 1
 )احملرر. (االفتراء عن املتجاسر املولوي يتوقف لن ذلك فمع بالتصريف،

 وهي باملعىن، ذكرها بل حرفيا، القرآنية اآلية هنا  مل ينقل� املوعود املسيحأن يبدو  2
 حضرته ذكرها وقد) ٩٠: النحل (،�شيٍء ِلكُلِّ ِتبيانا تابالِْك علَيك ونزلْنا� تعاىل قوله
 )املترجم. (الناسخ من سهو لعله أو السابقة، الصفحة يف
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 بعض مثل الناس من والثناء املديح أبغي ال أنين تعلم أن جيب ولكن. شيء
 كل بل عاقل كل. نفورهم وأ الناس باستحسان أبايل وال املعاصرين، املشايخ

 البخاري صحيح يف الواردة األحاديث أن يفهم أن يستطيع أيضا صغري طفل
 يشهد مل ما أنه يعترض حىت البخاري إمساعيل بن حممد اإلمام إجياد من ليست

املتقدمني من أحد أن عليه مستحيال كان كتابه يقرأ مل أو البخاري اإلمام زمن 
 بدأ شفويا وتداوهلا األحاديث شيوع أن احلق بل! يثاألحاد تلك على يطّلع
 ولد قد البخاري اإلمام جد حىت يكن مل ورمبا األول القرن من أي البداية منذ

 أُمر اليت األحاديثُ األعظم اإلمام إىل تصل أن مستحيال كان فهل. حينها
 ألن حتما وصلته قد تكون أن اليقني إىل األقرب بل بالتأكيد؟ بتبليغها الصحابةُ

 وكان أحياء، كانوا احلديث حفاظ من وكثري. األول القرن من قريبا كان زمنه
  .األحاديث مصدر كان الذي نفسه البلد يف يعيش
 اإلمام مع نسبة أية له كان ما الذي البخاري اإلمام أن حقا الغريب من مث
 صحيح، حديث ألف مئة جيمع أن استطاع واملكان الزمان حيث من األعظم

 اإلمام أما رديئا، ماال باعتبارها صحيح حديث ألف وتسعني ستة منها أتلفو
 نور يشهد أن ميكن هل! ومكانه زمانه قرب مع حديث مئة حىت يصله فلم األعظم

 بعيدة وهي خبارى يف يسكن شخص صحيح حديٍث ألِف مئةَ جيمع أن أحد قلب
 يف الفاين الصاحل الشخص أما  ،� النيب بعد عام مبئيت ووِلد العرب حدود من جدا
 قرب مع الصالة عن أيضا أحاديث بضعة جيد فلم األعظم اإلمام مثل اهللا سبيل
  .حسني حممد املولوي زعم حبسب تقديرا األمور يقدر ظل بل ومكانه؟ زمانه

 باإلمام قليال ولو ظنال أحسنت لو تنـزعج؛ أال أرجو احملترم، املولوي أيها
 واالستخفاف االستهزاء كلمات حبقه استخدمت ملا اهللا، رمحه حنيفة أيب الصاحل
 واآلخرون األعظم البحر كان الذي احملترم اإلمام عظمة تدرك ال إنك. هكذا
 حنيفة أيب اهلمام لإلمام كان. كربى خيانة" الرأي أهل "تسميته إن. فروعه
 كماله إىل باإلضافة الكرمي القرآن من املسائل نباطاست يف طويل باع اهللا رمحه
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 الصفحة يف قال الذي عشر الثاين القرن جمدد اهللا رحم. النبوة آثار علم يف
 املقبل املسيح مع روحانية مماثلة األعظم لإلمام إن" املكتوب: "كتابه من ٣٠٧

  . الكرمي القرآن من املسائل استنباط يف
 مقلد غري أم مقلّدا أو شافعيا أم حنفيا أكان اءسو الباحث، املسلم إن: قوله

  . األحاديث روايات لتصحيح معيارا الكرمي القرآن يعترب ال
 يقبلون الثالثة املذاهب علماء أن مفصال عليه أجبت أن سبق لقد: أقول
 بشرط مسلم صحيح يف أو البخاري صحيح يف وردت سواء اآلحاد، أحاديث

" التلويح "من عبارة عليك قرأت لقد. الكرمي آنللقر وخمالفتها معارضتها عدم
 اليت اآلحاد بأحاديث يأخذون ال الثالثة األئمة دام ما أنه تذكر ولعلّك أيضا،

 الكرمي القرآن يعتربوا مل فلو. معطّل كشيء يتركوا بل الكرمي القرآن تعارض
 معيارا هاعتبار من املراد هل. تعارضه وجدوها اليت األحاديث تركوا ملا معيارا

 يف بالقبول جيدر ال الواحد خرب أن كمبدأ قبلوا قد داموا ما آخر؟ شيء هو
 أم يعين هذا فهل مسلم، أو البخاري أرواه سواء الكرمي القرآن معارضته حال
  .تغلوا وال اهللا اتقوا معيارا؟ القرآن يقبلوا مل ذلك مع

 � النيب عن روي نهأ أعرف ال: "قوله خزمية ابن األئمة إمام عن نقل: قوله
  ." بينهما ألؤلّف به فليأتين عنده كان فمن. نمتضادا صحيحني بإسنادين حديثان

 ولكنين ينفع، ال اآلن قوله عن والتحدث خزمية، ابن اإلمام مات لقد: أقول
 يف إماما كان خزمية ابن بأن مقالك قراءتك عند شديد حبماس قلت أنك أذكر

 إذا متعارضِني حديثني بني وأؤلف أوفّق أن أستطيع أيضا بأنين فأعلن أنا أما عصره
 قد هذا ادعاءك أن مع. اآلن ذلك أفعل أن وأستطيع اإلسناد، بصحة معروفِني كانا
 جائز وغري ممنوعا كان عندئذ كالمك يف التدخل وألن حينها، فارغا كالما اعترب

 يالحظ وال احلدود كل نفسك إطراؤك جتاوز ملا لكنو املناظرة، شروط حبسب
 ملحوظ" أعلم أنا "محاس إن غري نصيب، أي والعبودية واالنكسار للتواضع فيك
 هذا، ادعاءك منطلق من كماالتك أخترب أن املناسب من رأيت لذا دائما؛ فيك
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 ادلأج أن أكره بالطبع أنا. معك نقاشي حقيقة الناس على أيضا سيكشف وبذلك
 باستخفاف اآلخرين إىل ناظرا ادعيت قد دمت ما ولكنك سبب دومنا أحدا

 احلديث علم يف شأوك يبلغ ال أيضا اهللا رمحه األعظم اإلمام إن حىت وازدراء،
  :تعريبه ما بالفارسية شعر بيت يف السعدي قال وكما لذا، زعمك، حبسب
  ".عليه بالدليل فأت ئاشي قلت إذا ولكن بك، ألحد عالقة ال شيئا تقل مل ما"

ني من عليك أعرض أن أودحبسب ١متعـارضة أحاديث بضعة الصحيح 
 ٢٥ لك لدفعت خزمية ابن اإلمام مثل بينها ألَّفت ولو. اآلخر تلو واحدا رأيي

                                                 
 ساحنة فرصة وعندك التعارض، من بسيطا مثاال يلي فيما احملترم املولوي أيها إليك أقدم 1

ثبتلت عن حديث الباري فتح حاشية يف ورد لقد) ١ (.احلديث علم يف للناس كعبك علو 
 أنكرها أوهام شريك، رواية يف جاء: النووي قال: "يلي كما شريك برواية املعراج

 وأيضا أحد عليه يوافق مل غلط وهو إليه، يوحى أن قبل ذلك قال أنه مجلتها من العلماء،
 جربيل وقول. الوحي قبل يكون فكيف اإلسراء ليلة كان الصالة فرض أن على أمجعوا
." البعث بعد كان أنه يف ريحص قولٌ هو. نعم: قال أبعث؟ قال إذ. السماء لبواب

. والنبوة البعث قبل كان املعراج أن احلديث بداية يف ورد قد أنه هو فيه الغريب التعارض
 احلديث ويف." البعث بعد كان املعراج بأن تامة بصراحة فتقول تليها اليت العبارات أما

 ! احلديث هذا يف التعارض مدى فترى. أيضا الصالة فرضية ذكر ورد نفسه
 يولد مولود من ما: "فيه جاء البخاري صحيح يف التفسري كتاب يف حديث هناك مث) ٢(

 احلديث وهذا." وابنها مرمي إال إياه الشيطان مس من صارخا فيستهل ميسه والشيطان إال
 الصفحة حاشية يف البخاري شارح ويقول. ٧٧٦ الصفحة يف ورد آخر حديثا يعارض
: يقول إذ تعاىل اهللا كالم يعارض ألنه احلديث هذا صحة يف كالما للزخمشري بأن ٦٥٢
 العباد مجيع أن بوضوح اآلية هذه من يفهم) ٤١: احلجر (�الْمخلَِصني ِمنهم ِعبادك ِإلَّا�

 حيىي عن تعاىل وقال. وابنها مرمي يصختص دون الشيطان مس من يحفَظون املخلَصني
� :�المسلد يوم عليه ويوم هو الوالدة يوم كان فإذا) ١٦: مرمي (�و الشيطان مس 

 وقال احلديث الزخمشري فسر مث السالمة؟ على تدل اليت" سالم "كلمة عليه تنطبق فكيف
 مرمي صفة ميلك من كل بل بالذات شخصهما مرمي وابن مرمي من املراد يعتبر مل لو بأنه

 )احملرر. (وتدبر فافهم. شك أدىن دون احلديث معىن لصح وابنها مرمي اعتربناهم وابنها
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 أيضا وسأقبل عمري، مدى على بكماالتك أعترف ولسوف غرامةً، نقدا روبية
 نتيجة احلديث علم يف كمالك القلوب يف وسيطبع ومهزوما، مغلوبا كوين
 أن جيب ولكن. دائما باخلري الدنيا يف وستذكر روبية، ٢٥ الـ غرامة دفعي
 األدلة واستيعاب الكالم فهم على قادرين الفريقني بتراضي منصفني ثالثة يعين
 أو الدين أو القرابة حيث من الفريقني أحد مع عالقة أدىن هلم تكون أن دون

 ساري فسيبقى وإال احلكم فسيبطل بعد فيما عالقتهم ثبتت وإذا. الصداقة
 الضروري من سيكون ولكن. غلبتك حال يف روبية ٢٥ لك وتدفع املفعول

 مقنعة أسباب ذكر مع ائي كتعليق حكمهم يكتبوا أن املنصفني قدرة ختبارال
 غلبة القاطعة باألدلة فيه ويبينوا عام اجتماع يف الفريقني مسامع على ويقرأوه
 صعبة ليست الشروط هذه أن واملعلوم. رأيهم حبسب غالبا رأوه الذي الفريق

 ميلكون الذين الناس من ثريك القضية يف للحكم سهولة بكل يتيسر أن ميكن بل
 الذين القرارات هذه مثل أخذ يف املتمرسني احلكام وخاصة القدرات هذه

 يف شبهة انتابتك وإذا. وغريه املتحقق الثابت بني التمييز على قدرة ميلكون
 مقرونا حكمهم يكون أن هلم تشترط أن فيمكنك ذلك كل مع املنصفني حكم

 وعبثية باطلة كلها ادعاءاتك العتربت هذا يبطل حتاشيت لو واآلن،. باحللف
درها اليت واإلساءة والتحقري اإلهانة أنواع كافة عليك وتهتغية إيلّ وجإبراز ب 

  . أسبوع غضون يف خطيا ذلك على ترد أن عليك. نفسك
 لصحته معيارا وحدها القرآن مع احلديث مضمون موافقة كانت إذا: قوله

 مضموا كان إذا صحيحة أيضا املوضوعة األحاديث رتعتب أن يستلزم فهذا
  . الكرمي القرآن مع ومنسجما صادقا

 قانون أعترب أنين استنبطت كالمي من عبارة أية من! املولوي أيها يا: أقول
 ليس قول أي حتويل ميكن أنه أرى أو منه، جدوى ال عبثا احملدثني عند الرواية

 قلت ملا مذهيب هذا كان لو الكرمي؟ القرآن يوافق أنه مبجرد حديث إىل سند له
 سلسلة حتالفها اليت واألحاديث. الظن سبيل على الصحيحني بصحة أوقن بأين
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 القطعية بصبغة متصبغة أراها بل فقط ظنية أعتربها ال قرٍن بعد قرنا العمل تواتر
 الثاين القسم من األحاديث أرى أنين ومع. العمل تواتر مع عالقتها بقدر

 بصحتها الظن لصار بصحتها القرآن شهد إذا ولكن الظن حيث من ةصحيح
 أقبل فال للتوفيق سبيال جند ومل بصراحة الكرمي القرآن خالفها إذا ولكن. أقوى

 خرب اعتبار إىل الضطررت قبلته لو ألين الثاين القسم يف يدخل الذي احلديث
 داود، ابن كان سليمان أن الكرمي القرآن أخرب قد فمثال. منسوخا القرآن

 خالف حديث قال وإذا إسحاق، ابن هو ويعقوب إبراهيم ابن هو وإسحاق
 ما أن أقبل أن يل فأنى أبتر إبراهيم وكان سليمان ابن كان داود أن وأخرب ذلك
 قط يؤثر ال النسخ أن يفهم أن يستطيع عاقل كل نسخ؟ قد الكرمي القرآن قاله
 ال لذا. اهللا كذب يستلزم هذا وإال شاها، وما واألخبار التارخيية األحداث يف

 بأنه حتما أقول بل احلديث صحة إلثبات الرواية قانون إىل حاجة ال بأنه أقول
 ضمن وكان - القانون هذا استخدام بعد النيب حديث باسم رواية سميت إذا

 القرآن تصرحيات خيالف أال صحته إلكمال فيجب - الثاين القسم من األحاديث
  . الكرمي

 يبني وهذا حديثٌ، يفسره وال بعضا بعضه يفسر القرآن إن قلت: قوله
  .اإلسالم مببادئ إملامك عدم

 أين هكذا؟ االفتراءات على العزم عقدت ملاذا !املولوي أيها يا :أقول
ه ما كلّ القرآن؟ يفسر ال احلديث أن كتبتهو الكرمي القرآن آية إىل مشريا قلت 

. احلديث هو الثاين املفسر مث نفسه، القرآن هو الكرمي آنللقر األول املفسر بأن
 عند نفسه القرآن به يفسر عما التغاضي عدم جيب أنه ذلك من أقصد وكنت
 من الثاين القسم يف تدخل قضية هناك كانت وإذا. احلديث تفسري يف النظر

 يؤثر ال اليت شاها ما أو األحداث أو األخبار من كانت أي احلديث قسمي
 اَألوىل التفسري فإن احلالة هذه مثل ففي عليها، اإلضافة يتصور وال النسخ فيها
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 تفسري كان وإذا. نفسه الكرمي القرآن به قام الذي ذلك هو املة القرآن آلية
  . بالقبول جيدر فال القرآن تفسري يعارض احلديث

 يطْعمه طَاِعٍم علَى محرما ِإلَي أُوِحي ما ِفي أَِجد الَ قُلْ� اآلية تدل: قوله
 بضعة حيرم الكرمي القرآن أن تام بوضوح �١مسفُوحا دما أَو ميتةً يكُونَ أَنْ ِإلَّا

  . أيضا والسباع احلمري فيها حرمت فقد األحاديث أما فقط، فيه مذكورة أشياء
 مرارا كررت فقد. حق بغري القصة هذه بدأت لقد ،املولوي أيها: أقول

 الدين بأحكام تتعلق اليت األول القسم من األحاديث بأن التكرار أعياين حىت
 كثريا، أم قليال حتمية، صلة ذات وهي اإلسالم وحدود وفرائضه وتعليمه
 أن احلق بل. حبثي نطاق عن خارجةٌ األمة عمل تواتر خالل من دينية حبضارة

 اإلضافة، أو والنقص بالنسخ هلا عالقة ال اليت باألمور خاص بوجه حييط حبثي
 سودت بل قط قصدي تفهم مل ولكنك. والقصص واألحداث األخبار، ومثاهلا

 ناقص القرآن أن مذهيب ليس ذلك مع. النقود وهدرت حق وجه دون األوراق
 �ِدينكُم لَكُم أَكْملْت اَلْيوم�: تاج رأسه على أن احلق بل احلديث، إىل وحيتاج
 الواسع �شيٍء ِلكُلِّ ِتبيانا�: عرش على متربع وهو. أبدا يزول لن الذي

 النقص وصمة من متاما نـزيه هو بل قط، الكرمي القرآن يف نقص ال. املرصع
. األفهام تقاصر بسبب السِنية أسراره يبلغ أن واحد كل يسع ال ولكن. والعيب
  : قيل ما ولنعم

  الرجاِل أفهام منه تقاصر        لكن القرآن يف العلم وكل
 مستنبطا اهللا من بوحي اإلضافية املسائل نفسه � النيب استنبط لقد
 كلها اخلبائث حرم قد الكرمي القرآن دام وما نفسه القرآن من القرآنية األحكام
 إىل حاجة هناك تكون حىت الطيبات من واحلمري السباع ترى فهل تام، بوضوح
 ِإنَّ�: قائال احلمري شأنه جلّ اُهللا استنكر لقد. لتحرميها خاص وجهب حديث

                                                 
 ١٤٦: األنعام 1
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كَراِت أَنوالْأَص توِمِري لَصيصبح فكيف. �١الْح املنكر من والذي واملكروه 
 رائحة منها تفوح كلها السباع من أن واملعلوم الً؟حال اهللا نظر يف اخلبائث
 والذئاب األسود من تفوح كم ترى احليوانات حديقة إىل مثال اذهب. كريهة

 أن عسى فماذا. بقرا يقف أن املرء على يتعذر حىت كريهة رائحة والنمور
 أرد أن أستطيع املنوال هذا فعلى اخلبائث؟ من تكن مل إن الدواب هذه تكون
 مصدرها أن أثبت أن وأستطيع اإلضافية، األحكام عن قدمته حديث كل على
 لك قلت مىت. احلايل حبثنا نطاق عن خترج األمور هذه ولكن. الكرمي القرآن هو
 ا واملعمول املتوارثة السنن إىل اإلضافة أو النسخ يف لألحاديث دخل ال بأنه

  . الظاهر ظربالن وذلك املتواترة، الفقهية باألمور املتعلقة
 ووقت وقتك وهدرت حق بغري األمور هذه يف أطنبت أنك املؤسف من

 يف واضعا ذلك قلت لقد. أوال قصدي تفهم أن عليك كان صاحيب، يا. الناس
 إذا ما ببالك خيطر مل أنه حقا املؤسف من. وحياته املسيح وفاة مسألة احلسبان

 يف التسرع جتتنب أن عليك. األحكام قبيل من أو األخبار مجلة من ذلك كان
  .منك صدر الذي تسرعك على فاندم املستقبل،
 أن على األمة اجتمعت" "املبني املنهج "يف الشعراين اإلمام يقول: قوله

  ".اهللا كتاب على قاضية السنة
 القياس يقدم مالك اإلمام أن قبل من اإلمجاع حقيقة علمت لقد: أقول

 األحناف ويقول! اهللا آية على الواحد خرب يقدم أن دونك الواحد، خرب على
 أن فريى ٢مالك اإلمام أما. كلها فترد القرآنَ األحاديثُ خالفت إذا بأنه

                                                 
 ٢٠: لقمان  1

 أعلم واهللا الشافعي، اإلمام: والصحيح الناسخ، من سهو أنه ويبدو األصل يف ورد هكذا 2
 )املترجم. (بالصواب
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 قرار هو هذا كان فإذا. لقرآنَا معارضته حال يف مردود أيضا املتواتر احلديث
   إذًا؟ اإلمجاع فأين املاليني بعشرات أتباعهم يعد الذين األئمة

  . باالعتداد جديرا ليس" حسيين تفسري "من اقتبسته الذي احلديث :قوله
 صاحب قول حبسب البخاري صحيح حديث إنه صاحيب يا: أقول

 أيضا البخاري صحيح فهل. قبل من التلويح من عبارة نقلت كما ١"التلويح"
: قلت ،�٢الرسولُ آتاكُم ما�: اآلية يعارض بأنه قلت وإذا باملوضوعات؟ مليء

 جيب. شرط أو قيد دون ليس" الرسول اكمآت ما "حكم إن إذ قط، يعارضها ال
 أنه احلق. ال أم فعال" آتاكم ما "قائمة يف معني حديث يدخل هل أوال االنتباه

 وما. فعال آتاناه قد � الرسول أن عرفنا ما إال" آتاكم ما "قائمة يف يصنف ال
 مساع مبجرد" آتاكم ما "قائمة يف لهندخ أن جيوز فهل جيدا بذلك نقتنع مل

 حبسب البخاري صحيح يف فموجود احلديث هذا أما ؟"حديث: "كلمة
 وما. الكرمي القرآن منطوق يطابق هو ذلك فمع موجودا يكن مل وإن ،"التلويح"

 نقبله؟ ال فلماذا تقريبا منطوقه حبسب الفقهي مذهبهم تبنوا قد الثالثة األئمة دام
 ملنطوق مطابقا كونه فإن يضعفه رواته ضمن" ربيعة بن يزيد "وجود كان وإذا

 بعد حِديٍث فَِبأَي�: يقول شأنه جلّ اهللا ألن الضعف هذا يزيل الكرمي القرآن

                                                 
 صحيح نسخ يف بلفظه مذكورا ليس احلديث اهذ أن قبل من ملحوظة يف كتبنا لقد  1

 دامت ما أنه يفهم أن البصري للناقد ولكن كذلك، فليكن. حاليا املتوفرة املطبوعة البخاري
 مل إن ضري فال الصحاح يف موجودة عليه وتشهد املعىن هذا تؤيد اليت األخرى األحاديث

 أليس فقط؟ األلفاظ لىع الشديد التركيز هذا ملاذا. بلفظه البخاري صحيح يف يوجد
 لقبول املعيار هو اهللا لكتاب معارضته أو احلديث موافقة أن املضمون حيث من صحيحا
 األئمة مذهب هو هذا دام وما ذلك، على يشهد الكرمي القرآن دام ما رفضه؟ أو احلديث
 )رراحمل. (األلفاظ ذه البخاري يف أي واحد كتاب يف قط يوجد مل إن ضري فال أيضا الثالثة

 ٨: احلشر 2
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 قول كل عرض جيب أنه يف صريح ترغيب اآلية ذهه ففي. �١يؤِمنونَ وآياِتِه اِهللا
 غري واضحا حكما أصدر قد اهللا كتاب كان وإذا اهللا، كتاب على وحديث

 ولكن. صحيحا يعتبر لن يعارضه حديث فكل معني أمر يف والتبدل للتغير قابل
 ذلك أن وثبت التبديل يقبل ال ومؤيدا قاطعا حكما اهللا كتاب يصدر مل إن

  . بالقبول جديرا كان الرواية قانون حبسب صحيح احلديث
. حال بأي كمعيار يفيد ال جممال كتابا ليس الكرمي القرآن إن فباختصار،

  . خطر يف إميانه بل اجلهل، أشد جاهل فهو ذلك ظن ومن
 أن تدري ال إنك موقفك؟" ومثله الكتاب أوتيت إين: "حديث يفيد وماذا

 وحي كان سواء حتما أشياء بثالثة مصحوبا نيكو أنه املتلو الوحي خواص من
  . احملدث أم النيب وحي أم الرسول

 بصورة الوحي وبيانات األخبار تظهر اليت الصحيحة املكاشفات: األول
 والنار اجلنةَ � األكرم نبينا أُِري كما كاملعاينة، اخلرب جتعل كأا الكشف،

 القرآن ذكرهم الذين السابقني األنبياء وقابل الكرمي، القرآن يف ذكورتنيامل
 العلم فأكثر أكثر يتقوى كي املعاد عن كثرية أنباء له كُشفت كما أيضا، الكرمي
  . والسكينة للطمأنينة مدعاة ويكون الكرمي، القرآن بواسطة هأُعطي الذي

 للنيب الوحي مبنـزلة وهي الصاحلةُ الرؤى املتلو الوحي ترافق: الثاين
 متلقّي على لينكشف الكشف مع الرؤى إىل احلاجة وتكون. واحملدث والرسول

 التعبري علوم يف وليتمرس الرؤى، على يغلب الذي االستعارات علم الوحي
 طرقها، كثرة بسبب بعضا بعضها على والرؤى والوحي الكشف وليشهد
  .باستمرار اليقينية واملعارف كماالتال يف ذلك بسبب اهللا نيب يتقدم ولكي

". اإلهلية التفهيمات "تسميته ميكن لطيف وحي املتلو الوحي يرافق: الثالث
 اخلفي الوحي الصوفية ويسميه املتلو، غري الوحي يسمى الذي الوحي هو هذا

                                                 
 ٧: اجلاثية 1
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 صاحبه على تنكشف أن هو الوحي هذا وراء من واهلدف. أيضا القلب ووحي
 مصداق هي اليت الثالثة األمور هي فهذه. وإشاراته املتلو الوحي جممالت بعض

 ونيب رسول كل ويعطَى. � للنيب" الكتاب أوتيت "جانب إىل" ِمثله "لـ
 هذه راقم وإن. قربه ودرجة مرتبته حبسب وحيه مع الثالثة األشياء هذه وحمدث
 الكشف أي الثالثة؛ املؤيدات هذه فإن. ١اال هذا يف جتربة صاحب العبارة

 الوحي وتبني تفسر بل احلقيقة يف إضافية بأمور ليست اخلفي والوحي والرؤى
  . فتدبر كالنص، هو الذي املتلو

 أحد أيضا األعور فهذا صحيحا، ليس األعور احلارث حديث إن: قوله
  . الدجالني

" املشكاة "يف مكتوبا زال ما الدجال هذا حديث بأن متأسفا أقول: أقول
 هذا كان وإذا! مثلك" لحاءالص "من أحد يشطبه ومل األخرى، املقدسة والكتب
 اخلبيث عالقة ما أدري ال يشطَب؟ ال فلماذا دجال وراويه موضوعا احلديث

 أحاديث فهناك. بشيء يضرنا ال احلديث هذا ترك فإنّ ذلك ومع بالطيب؟
 بكلمات حديث هناك كما املضمون، هذا تقارب البخاري صحيح يف أخرى
 اهللا كتاب تضلوا، لن به متسكتم إن ما فيكم تركت إين: "وهو قليال خمتلفة
" مقال احلارث يف: "مجلة قصدا تركت أنين مع بالسرقة تتهمين مث". ٢وسنيت

                                                 
 أهل يستوي ال املولوي أيها فيا. هذا اهللا ويل ملواجهة مئزرك شددت قد املولوي أيها يا 1

 البكاء من بد ال وإال. للتراجع أمامك متاحة الفرصة زالت ما. اليقني وصاحب الظن
 )احملرر. (األسنان وصرير

: االعتصام كتاب يف جاء ما املعىن ذا البخاري صحيح يف الواردة األحاديث مجلة من 2
: فيه جاء حديث مجلتها ومن." تدوا به فخذوا رسولكم به اهللا هدى الذي الكتاب وهذا"
 إال شيء عندنا ما: "ضاأي مجلتها ومن). ١٧٩ الصفحة(."اهللا كتاب عند وقّافا وكان"

". أحق اهللا قضاء باطل، فهو اهللا كتاب يف ليس شرط من كان ما: "أيضا ومنها." اهللا كتاب
 مجلتها ومن). ٧٥١ الصفحة" (اهللا بكتاب يأوص: "حديث ومنها). ٣٧٧: الصفحة(
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 احلديث هذا إليها يشري اليت القرآن كماالت ألن سخيفا، نقدا إياها معتربا
 رواية وظلّت. تكشف تزال وال الباطن، وأهل الكشف أهل على مكشوفة
 جامع الكرمي القرآن أن املتحقق الثابت من. زمان كل يف تصدق احلارث
 صدري وإن. عصر كل يف للبدعات ويتصدى شك أدىن بال واملعارف احلقائق

 روحي إن. عيين بأم شاهدا اليت وِحكمه بربكاته مليء الضعيف العبد أنا
 أُعطينا أننا شك ال. احلديث هذا بيانه يف شك دون صادق احلارث بأن تشهد
 غري أسراره وإن الدائمة، وانتصاراتنا العلمي وتقدمنا ناخلري الكرمي القرآن
 قدر شاء كلما. الضمري واستنارة وإشراقها النفس تزكية بعد وتنكشف متناهية

 يطَمئن كما فهو. الكرمي بالقرآن دائما عليهم انتصرنا قوم مع نصطدم أن اهللا
 وحرمت لفئة ينـزل فلم. الطبيعة ملذهب تابعا فيلسوفا يقنع كذلك أُميا قرويا

 وكل نازم وكل شخص كل مداواة على قادر أنه يف شك ال. أخرى فئةٌ منه
 القرآن بعظمة يؤمن الفطرة ناقص وال اِخللقة معوج يكن مل من إنّ. ملكة

 فمه من خرج الذي احلارث وجه نفسي فدت. أنواره من ويستفيد الكرمي

                                                                                                                     

 دخلَ عمر أُِصيب فَلَما: "...فيه جاء ،)١٧٢ الصفحة (البخاري، صحيح يف حديث
صبيِكي هبقُولُ يا يو اها أَخو اهاِحبفَقَالَ. ص رما: � عي بيهِكي صبأَت لَيع قَدقَالَ و 

 فَلَما عنهما اُهللا رِضي عباٍس ابن قَالَ. علَيِه أَهِلِه بكَاِء ِببعِض يعذَّب الْميت ِإنَّ: � اِهللا رسولُ
اتم رمع � تذَكَر ةَ ذَِلكاِئشِلع ِضيا اُهللا رهنع فَقَالَت :ِحماُهللا ر ،رماِهللا عا وثَ مدح 

 تِزر لَا�: الْقُرآن حسبكُم وقَالَت ... علَيِه أَهِلِه ِببكَاِء الْمؤِمن لَيعذِّب اَهللا ِإنَّ � اِهللا رسولُ
 احملدود علمها مع عنها اهللا رضي الصديقة ائشةع السيدة حلفت قد أي �أُخرى ِوزر واِزرةٌ
 لكان فقط أهله بكاء بسبب مربر دون يعذَّب ميت كلّ أن معىن احلديث من استنِبط لو ألنه

  . يقبل ال القرآن يعارض الذي واحلديث. الكرمي للقرآن وخمالفا معارضا احلديث
 فَِإذَا ِللْقُرآِن أَخذًا أَكْثَر أَيهم: يقُولُ ثُم أُحٍد قَتلَى ِمن رجلَيِن بين يجمع � النِبي كَانَ"

أُِشري ا ِإلَى لَهِدِهمأَح همِد، ِفي قَداهللا سبحان) ١٠٠ الصفحة البخاري، صحيح (اللَّح !
 )احملرر. (واحترمه القرآن � النيب قدر كيف
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 من يؤخذ أحد كلٌ. شأنك فهذا دجاال تعتربه كنت إذا .الكرمي القرآن مديح
  . ويترك قوله

 سميت ولو. اهللا إىل وأمرك أمري أفوض فإني بالسارق إياي تسميتك أما
 نقص على" السرقة "أطلقت لقد. لسعاديت مدعاة فهذا القرآن أجل من سارقا
 على أعان ومن احلقيقة يف السرقة ارتكب من أعلم اهللا ولكن واحدة، كلمة

 هذا سر يف فتفكر. واحد درهم سرق ولو اليد تقطَع بسببها اليت السرقة
  . تفعلون ال ما تقولوا أن اهللا عند مقتا كرب. العالم احملاسب اهللا واخش الكالم

 تقدميك فإن لذا الفسق، مة من برآء الصحيحني أحاديث رواة إن :قوله
  . علمك قلة على يدل �فَتبينوا ِبنبٍأ فَاِسق كُمجاَء ِإنْ�: اآلية

 من بأم اتهموا قد الصحيحني رواة بعض بأن قبل من قلت لقد: أقول
 مسلّم "من العبارة اقتبست كما الفساق، حكم يف هم الذين البدع أهل

 أهل وغريهم قدريون رواما ألن: "الصحيحِني عن فيها جاء اليت" الثبوت
  . البدع

 بأن قلت وإذا علمك؟ ضحالة أم علمي قلة ثبتت هل مسكني، يا اآلن قل
 مفهومها إثبات مسؤولية تقع فعليك أخرى بطرق ثابتة األحاديث تلك

" التلويح "يف ورد لقد. األخرى الرواية بطرق الوجوه كل من الكامل ومنطوقها
 وضع من تبدو اليت املوضوعة األحاديث بعض لبخاريا يف توجد: مفاده ما

. قبل من ذكرته فقد وعلي العباس حديث عن النووي اإلمام قاله وما. الزنادقة
 فال قائمة، األنبياء سوى شخص كل من الكذب صدور إمكانية بأن قويل أما
 ألن الكذب، إمكانية على بناء تضعف وال ترد ال الشهادة أن اعتراض عليه يقع

 ومثلها. الوقوع مستبعدة واألخرى الوقوع مترقبة إحدامها: نوعان اإلمكانية
 ومثال. دفينة أموال منها خترج أن إمكانية فهناك أرضا، حيفر الذي كمثل

 خمتلف من مكشوفة أطعمة فيه بيتا يدخل كلبا أن الوقوع املترقبة اإلمكانية
 الذين أولئك: أوال. عاننو الناس وكذلك. منها يأكل أن فيمكن األنواع
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 أولئك هم الثاين والقسم. واإلميان التقوى إليهم وتحبب الذنوب من حيررون
 معصومني ليسوا ولكنهم أتقياء ويسمون تكلُّفا احلسنات يكسبون الذين

 يدخل النفسانية األهواء ثورة عند زللهم وإن النفسانية، األهواء من وحمفوظني
 ما وهذا. طبعهم من جزءا تكون ال الصاحلة األعمال ألن بة،املترق اإلمكانية يف

 بشدة يعاديه فريٍق على شاهد شهادة فإن لذا. أيضا الشهادات يف يراعى
 لصاحله بشهادته يديل الذي اآلخر الفريق أقرباء من وهو علنا، إليذائه ويسعى
ر نصرته على بشدة ومصرعتببل ضعيفة ت درملاذا ولكن. ت ر؟تأن هو السبب د 

 الشهادة تتسم ال وبسببها أقوى، املترقب الكذب إمكانية تصبح احلالة هذه يف
 من حبال الكاملة بالثقة جديرة تكون وال عادلني، شهود شهادة ا تتسم بأمهية

  . والكذب الفسق شيوع زمن يف سيما وال األحوال،
 اخلوارج شهادة يف ال أم الكذب إمكانية توجد هل أتساءل، واآلن
  . قصدته ما هذا الزائغة؟ مذاهبهم بسبب والقدريني
 بعلم إملام أدىن لديك ليس أنه هذه وأقاويلك أدلتك من يبدو: قوله
  . احلديث

 والسيما صعبا يعد مل احلديث بعلم اإلملام إن ،احملترم املولوي أيها يا :أقول
 بك يليق حىت يةاألرد اللغة إىل الصحيحان فيه ترجم الذي احلايل الزمن يف

 سيضحك حني جاء قد بل قريب والزمن. الصدد ذا بنفسك اعتزازك
 -وقلوم عقوهلم استنارة بسبب - األردية اللغة يف احلديث علم يف املتعمقون

. هلم أساتذةً ويصبحون غبياءاأل العربية اللغةَ دارسي املشايخ بعض على
 اهللا عند الفضل فإن والرياِء كعلم دعاوى من تقلل أن فقط اهللا لوجه أنصحك
. حق وجه بغري اآلخرين وحتقري لنفسك املديح كيلك من الفائدة ما. للتقوى

 بك ينـزل تعاىل اهللا ولكن العلم وقلة باجلهل تتهمين أنك ذلك من واألغرب
 كل حيب ال اهللا إن. ستره اهللا هتك أخيه ستر هتك أراد من. نفسها التهمة
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 من إال القول من بالسوء اجلهر اهللا حيب وال بالعباد، بصري واهللا. فخور خمتال
  .ظلم

 يتبنيا مل الطوسي أسلم حممد الشيخ أو احلسيين التفسري صاحب إن: قوله
 األحاديث صحة تختبر بأن مبدئك مثل القرآن على احلديث بعرض يتعلق فيما

 مل ما يحةصح تعتبر وال أيضا، صحتها ثبوت بعد القرآن حمك على الصحيحة
  . القرآن حمك على صحتها تثبت

 أسلم بن حممد الشيح أن" حسيين تفسري "يف وردت عبارة من يتبني: أقول
 احلديث مضمون الكرمي القرآن من ليثِبت سنة ثالثني إىل يفكر ظل الطوسي

 موضوعا احلديث هذا كان لو أنه واملعلوم". كفر فقد متعمدا الصالة ترك من"
 عمال معه توفيقه أجل من القرآن إىل توجهه لكان الرواية قانون حبسب عنده

 ذهنه من يقلعه أن عليه كان موضوعا احلديث كان إذا ألنه وعبثا، سخيفا
 يراه حديث لتصديق عاما ثالثني إىل وقته عاقلٌ يهدر أن يعقل هل. ائيا

 وعاموض يعتربه الكرمي القرآن من حديٍث تصديق حماولة معىن فما موضوعا؟
 حممد الشيخ أن هو املوجودة القرائن من يتبني الذي والصدق احلق بل مسبقا؟

 ناحية ومن ناحية، من احلديث صحة من كامال وثوقا واثقا كان الطوسي أسلم
 اهللا كتاب مع توفيقه حاول لذا العام، القرآن تعليم ظاهريا خيالف يراه كان ثانية

 على احلديث عرض يذكر ذيال البخاري صحيح يف الوارد احلديث حبسب
 ما حىت الصالة ترك عن احلديث بصحة يقينه مبدى أعلم وحده واهللا. القرآن

جيد مل أنه مع أكثر أو عاما ٢٩ إىل والطلب البحث حيث من عضده يف فُت 
 الصلَاةَ ِقيمواوأَ�: آية املطاف اية يف وجد حىت تصدقه آية الكرمي القرآن يف
 لديه يكن مل أنه إال البحث هذا من يهدف مل. �١الْمشِرِكني ِمن تكُونوا ولَا

 كانت ثانية ناحية ومن ناحية، من الصالة ترك عن احلديث صحة يف كالم
                                                 

 ٣٢: الروم 1
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 كل يفهم أن ويستطيع. لظاهريا الكرمي القرآن لتعليم معارضة له تبدو عبارته
 للقرآن معارضا احلديث ذلك املذكور الشيخ ير مل إن أنه أيضا بسيط فهم ذي

 كان الذي ما عاما؟ ثالثني إىل البحث هذا يف خائضا ظل فلماذا ظاهريا الكرمي
 توافق آية جيد مل أنه ذلك وراء الوحيد السبب كان عنه؟ يبحث وكان فقده

 أنت. احلديث هذا تعارض القرآن آيات أن يرى نكا لذا احلديث، مضمون
 الكرمي القرآن العتبار أثر أدىن املذكور الشيخ كالم يف يوجد ال: "تقول
 فهمك من عاقل كل يستغرب بل فقط أنا أستغرب ال أنين احلق ولكن". معيارا

 بدت اليت األحاديث لتصديق معيارا -الشيخ رأي يف -القرآن يكن مل إذا ألنه
 إن عاما؟ ثالثني إىل املوضوع هذا يف يبحث ظل فلماذا الظاهر يف له معارضة

 يضيع أن يعقل هل. الشاب ليشيخ تكفي بل قليلة مبدة ليست سنة ثالثني مدة
 أن دون إضافية طمأنينة أجل من الغايل عمره من الطويلة املدة هذه كل أحد

 مشكلة من النجاة على للحصول قصده وبغري كبرية مرحلة اجتياز إىل يهدف
  عويصة؟

 أيضا آخر حديثا القرآن على أسلم حممد الشيخ عرض هل: تتساءل مث
 عدم هل السؤال؟ هذا أسخف ما: أقول الصالة؟ ترك عن حديث إىل باإلضافة

 نعلم ومل عرضه قد يكون أن املمكن فمن وجوده؟ عدم يستلزم بشيء العلم
 جيد ومل أخرى، أحاديث يف املشكلة هذه يواجه مل أنه أيضا املمكن من. بذلك
 الكاملة الكرمي القرآن تعاليم به تتضرر حبيث الكرمي القرآن يعارض آخر حديثا
 الصالة ترك حديث صحة عن يعتقد الشيخ كان ماذا: قلت وإذا. املتبدلة وغري

 جيد كان أنه فجوابه تصدقه؟ قرآنية آية فيها جيد مل اليت عاما ثالثني مدة خالل
 بسبب مذهوال حريان كان ولكن الرواية قانون حبسب صحته ثارآ املدة هذه يف

 وكان فيه جازما رأيا يتبنى أن قادرا كان وما الكرمي، للقرآن الظاهرية معارضته
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 من وتستحيي ١التعنت تترك أن أخرى مرة لك فأقول. آية جيد أن بشدة يتوقع
 على فيها املختلف ديثاألحا بعرض يقول واحد شخص عن سألتين لقد. اهللا

. االعتقاد هذا يعتنقون الذين والصاحلني األئمة من عديدا قدمت قد وها القرآن
 ثالثني إىل آية عن البحث يف الطوسي الشيخ خوض أن فلتعلم: وأقول أكرر
 الصالة ترك عن احلديث صحة عن يعتنقه كان الذي مذهبه على يدل عاما

 القرائن من أنت تفهم مل وإن. رميالك القرآن من آيةب تصديقه وضرورة
  .منها يستفيدون وسوف يفهموا الدنيا يف كثريون فهناك املوجودة
  ٢.إماما القرآن أعترب إين :قوله
 اإلمام بالقرآن تؤمن كنت لو. متاما األمر واقع خيالف هذا قولك إن: أقول

 قيل إذ علي الفتراء إنه: "تقول. املبلغ هذا وتعنتك إنكارك بلغ ملا األول هلاديوا
 الناس سيحكم هذا؟ جتاسرك على أجيب ماذا". إمام القرآن أن أنكر بأين

  .بأنفسهم
  !اهللا اتقوا اهللا، خلق يا: قوله
 * تفْعلُونَ لَا ما ونَتقُولُ ِلم٣�!قليال اهللا تتقي أن صاحيب يا عليك: أقول

را كَبقْتم دقُولُوا أَنْ اِهللا ِعنا تلُونَ ال مفْع٤.�ت  
                                                 

 شأنك نم حيط لن فهذا باهللا، عارف ناصح نصيحة تقبل أن املولوي أيها عليك نعم، 1
 حقا املؤسف من ولكن. واالحترام التقدير بنظر كلهم باهللا العارفون إليك سينظر بل شيئا
 من يهدي واهللا. اخلياط سم يف اجلمل ولوج كمثل املعلَن موقفه عن شيخ تراجع مثل أن

 )احملرر. (مستقيم صراط إىل يشاء

 )احملرر. (يعود ال مرة القوس من خيرج الذي السهم ولكن حسنا، 2

 يقولونه مبا يعملوا أن العصر هذا يف للمشايخ ضروريا ليس هو، اهللا يتقي ملاذا: سيدي يا 3
 وإصالح الفتنة هذه ولدرء. اهللا خلق يف الفنت تفشي إىل أدى ما هذا أن احلق. للناس

 )احملرر. (عرفك من فالسعيد. الدنيا هذه إىل اهللا أرسلك قد املشايخ هؤالء اعوجاج

 ٤- ٣: الصف 4
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 إياه حاسبا دمشق عن احلديث ترك البخاري اإلمام بأن يقول لن: قوله
  . احلديث بعلم إملام أدىن لديه ليس من إال أحد ضعيفا
 ذا إملام أدىن لديك ليس أنه هذا بيانك من ثبت لقد! مسكني يا: قولأ
 معلومات حيازة يدعي الذي البخاري اإلمام مثل شخصا أن تدري ال. العلم

 أنه بالضرورة االعتراف إىل املرء يضطر حديث، ألف مئة ثالث وحفظ كاملة،
 ألن الستة، الصحاح يف واملكتوبة املدونة األحاديث جبميع علم على كان

 معلومات من أيضا السدس تبلغ ال الستة الصحاح يف الواردة األحاديث
 لبقي البخاري اإلمام معلومات إىل األحاديث هذه كل أضفنا لو بل. البخاري

. وحفظها ضبطها يف أحد يشاركه ال حديث ألف ومخسون مئتان ذلك مع
 عن احلديث علمي كان البخاري اإلمام أن غالب كظن الدليل هذا من فيبدو
 ابن املسيح عن األحاديث مجيع كتابة عند عليه واجبا فكان حتما، أيضا دمشق

 دوالوار دمشق ذكر يتناول الذي احلديث أيضا يكتب أن الدجال واملسيح مرمي
 � النيب أوصى اليت الناقصة القصة هذه لتكميل وذلك مسلم، صحيح يف
 القصة هذه أجزاء بعض أحاديثه يف أورد قد أنه مع غريها، من أكثر يغهابتبل

 ميكن ال يةناملع القصص بعض من البخاري صحيح خلو إن. اآلخر بعضها وترك
 ثالث ضبط يدعي وهو أجزائها بقية يعلم مل البخاري اإلمام أن على يحمل أن
 االعتراف من بد فال ألفا أربعني منها أيضا طرحنا وإذا. حديث ألف مئة

 النظر من تتبني اليت املوجودة والقرائن. عنده حديث ألف وستني مئتني بوجود
 بأن القبول إىل شوق بكل الباحث تدفع األحاديث بكم البخاري إحاطة على

 حديث يف ذُكرت اليت بالقصة املتعلقة األمور بعض عمدا ترك البخاري اإلمام
 حديث على يطّلع مل البخاري إلماما أن قط التصور ميكن ال. دمشق عن

 عن أخرى أحاديث وجد بأنه أيضا التصور ميكن ال كذلك. مسعان بن النواس
 القول ولكن. يذكرها مل ولكنه مسعان بن النواس حديث إىل إضافة الرواية هذه
 واحملتوي قلبه يف املختفي الكنـز إىل أيضا احلديث هذا ضم قد البخاري بأن



ñŠÃbäß@éãbîç†Û  ١٤١ 

 لبيان الضرورية الدواعي ألن متاما مقنعة غري فكرةٌ حديث ألف مئة ثالث على
 ذكر بيان على يتوقف كان القصة تكميل وإن موجودة، كانت احلديث هذا

  . املتبقي
 البخاري اإلمام شأن جباللة يليق ومقنع صائب جواب يوجد ال فباختصار،

 ىلإ ليضاف تؤهله مرتبة نظره يف احتل ما مسعان بن النواس حديث أن إال
 األخرى األحاديث بعض يف تأملنا لو أنه ذلك على اآلخر والدليل. صحيحه
 فكان. أمور عدة يف دمشق عن احلديث ختالف لوجدناها صحيحه يف الواردة

 التعارض من صحيحه ليخلِّص احلديث بذلك البخاري أخذ لعدم آخر سببا هذا
 تقريبا ألفا وتسعني تةس قرابة عددها البالغ األحاديث بقية أن ويبدو. والتناقض

 ما نوعا تعارض -إسنادها صحة مع - تكون قد البخاري حيفظها كان اليت
 على سيقع وإال آخر، كتاب يف وال فيه يوردها مل لذا صحيحه، يف أحاديث
 � الرسول سنة نشر على بشدة حريصا كان الذي البخاري مثل شخص
 � اهللا رسول أحاديث أتلف أنه دحضه ميكن ال اعتراض الرسول أقوال وحيب

 أحاديث من حديث ألف مئة جيمع أن كليا عنه مستبعدا أليس. اقتناها أن بعد
 نتيجة ثمنيال الكنـز هذا يضيع مث عاما ١٦ إىل املشاق بتحمل � الرسول

  الكتاب؟ لتطويل مدعاة أا واهية فكرة
"خر جيمع أن جييز عقل أي١".البصر ملح يف حيرق مث عام مئة إىل املرء ويد  

 باتفاق كبرية معصية تعاىل اهللا من املوهوبة واحلكمة العلم إضاعة إن
 اإلمام نأو مثله؟ إمام من قالالئ غري التصرف هذا صدور ميكن فكيف. اجلميع

 على. بيانه يحفَظ ومل بين قد يكون أو مكنون، لسبب ذلك يبني مل البخاري
 ميكن بسببه الذي املشروع العذر هو وهذا الوحيد، السبب هو هذا حال، أية

                                                 
 )املترجم. (فارسي بيت ترمجة 1
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 الكسل شوائب من الدين على البخاري إمساعيل بن حممد اإلمام حرص تنـزيه
  .والالمباالة
 وهذا منه، املراد ما توضح ومل اإلمجاع عن السؤال على دترد ما: قوله

 يتفق أن هو اإلمجاع تعريف إن. العلمية األسئلة تفهم ال أنك بصراحة يثبت
 ينفرد أو خيالف أن دون شرعي حكم على واحد عصر يف كلُّهم اتهدون

  .اإلمجاع حتقق ملا اتهدين من أحد ذلك خالف ولو. أحد منهم
. والواضح البسيط بياين يف مذكور الوجيز اإلمجاع تعريف إن: أقول

 واملخترع املصطنع األصوليني أسلوب غرار على ببياين أدليت ما أنين صحيح
. الكالم فهم من الناس عامة يحرم ال حىت وذلك التعقيد، من خيلو ال الذي

 كذل يف خنت مث املصطلحات خالل من اإلمجاع تعريف بيان ادعيت ولكنك
 اليت الشروط أن ببالك خطر قد يكون ذلك على فبناء. بالكامل تبينه ومل

 من أي عندك حبسبها يصح ال اإلمجاع لتحقيق الفقه أصول علماء وضعها
 أن علما. أنا تفيدين اليت األمور كتم تقصد لعلك أو. ا املسلَّم اإلمجاعات

  : يلي كما هو شروطه مع اإلمجاع تعريف
 عصر يف � املصطفى حممد أمة من صاحلني جمتهِدين قاتفا اإلمجاع"
: نوعان وركنه. فعلي أو قويل أمٍر على عصر كل يف يكون أن واَألوىل. واحد
 كان إن هذا على أمجعنا يقولوا بأن االتفاق يوجب مبا منهم التكلم وهو عزميةٌ،
 من الشيء ذلك كان إن الفعل يف وعهمشر أو القول، باب من الشيء ذلك
 من البعض يفعل أو يتكلم أن وهو رخصةٌ؛ منه الثاين والنوع. الفعل باب

 منهم الباقون ويسكت فعل أو قول على بعضهم يتفق أي. البعض دون امعني
 هناك كان لو أنه عادةً منها يعلم مدة إىل أو أيام ثالثة إىل عليهم يردون وال

 الكل اتفاق من فيه بد وال. سكوتيا إمجاعا هذا ويسمى خلالف،ا ألظهر خمالف
 قول كفاية إىل بعضهم وذهب. � اهللا رسول حبديث ومتسكا للبعض خالفا
 العترة من أو الصحابة من امعني وكون كالباقالين، اإلمجاع انعقاد يف العوام
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 يف اإلمجاع حصر وبعضهم للصحابة، إال إمجاع ال بعضهم وقال. يشترط ال
 اهللا رسول مدينة يعين املدينة أهل من كوم البعض وعند. اهللا رسول قرابة أهل

 وقال. اإلمجاع لتحقق شرط عصرهم انقراض بعضهم وعند. ضروري شرط
 إمجاعهم يكون فال اتهدين مجيع اةوفو العصر انقراض فيه يشترط الشافعي

. االستقراء يثبت ال االحتمال ومع. حمتمل قبله الرجوع ألن تواميو مل ما حجة
 االختالف مع جائز الالحق واإلمجاع اإلمجاع، من اإلمجاع لنقل بد وال

 ينعقد: املعتزلة بعض وقال. عصر كل يف يبقى أن اإلمجاع يف واَألوىل. السابق
 اإلمجاع إن: همبعض قال. النار يف شذَّ شذَّ من بدليل األكثر باتفاق اإلمجاع

  )األربعة لألئمة الفقه أصول كتب انظر." (شرائط جلمع يتحقق وال بشيء ليس
 التعريف هذا على مجمعني ليسوا العلماء أن كله البحث هذا من يتبني إذًا،
 أثبت فقد لذا. معا آٍن يف مفتوحة والتسليم اإلنكار أبواب إن بل أيضا لإلمجاع
 صياد ابن كون على األقوال بعض خالل من كش أدىن دون السكويت اإلمجاع

 املوعود، الدجال هو صياد ابن أن قط سعيد أبو ينكر مل. املوعود الدجال هو
 إنكار يثبت وال. آخر شيء إياه وإنكاره شيء شخص على راألم اشتباه أن إال

 اكتفى بل الكنيسة، يف احملبوس الدجال عن يقينه يظِهر مل ألنه أيضا الداري متيم
 اخلرب ذلك أن علما. اإلنكار يستلزم ال باخلرب اإلدالء جمرد وإن. فقط خرب بإدالء
 األخبار سرد الدجال ذلك بأن يقول الداري متيم ألن النقد من خيلو ال أيضا

 اهللا يقول إذ الكرمي القرآن يعارض وهذا صراحة، بكل املستقبلية واألنباء الغيبية
 أن أي. �١رسوٍل ِمن ارتضى مِن ِإلَّا * أَحدا غَيِبِه علَى يظِْهر فَلَا�: شأنه جلّ

                                                 
 ٢٨-٢٧: اجلن 1
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 أو الرسالة وحي مع اهللا يبعثهم الذين إال أحدا غيبه على يطلع ال تعاىل اهللا
  . ١اليقينية الغيب أخبار سرد لالدجا ولكن الوالية، وحي

 الدجال؟ كان الرسل من قسم أي من: هو هنا نفسه يطرح الذي السؤال
 تشوب أن ميكن ال إذ حمدثا؟ أم نبيا كان أم فعال الرسالة منصب حيتل كان هل

 يف فهذا الداري متيم قولَ � النيب صدق حني مث. الكذب شائبة اهللا كالم
 تصديق هو بل الداري متيم ذهن يف كان معني شخص تصديق ليس احلقيقة

 يدخل لن ولكن سيخرج الدجال بأن � النيب يذكرها كان اليت األحداث
 وحي نتيجة الداري متيم صدق � أنه كلمة أية من هنا يثبت وال. ومكة املدينة

 تكون أن دون البشر كعادة عام بوجه األحداث بعض صدق بل. تعاىل اهللا من
 متيم كلمات دقيص مل � النيب أن احلديث كلمات من يتبني. خصوصية أية هلا

 إذ ما، نوعا ذلك أنكر بل جزيرة يف حمبوسا كان الدجال بأن قال حني الداري
 وأومأ هو، ما املشرق قبل من بل ال اليمن، حبر يف أنه الأ: "احلديث يف ورد قد

 بل بذاته جخير لن بأنه" هو ما "بقوله � النيب أشار فقد." املشرق إىل بيده
 يسافرون كانوا والنصارى النصارى، قوم من الداري متيم كان. مثيله سيخرج

                                                 
 سيما وال (للمخلوق حصلت فلما. موحدين أنفسكم تسميتكم من تستحيوا أن عليكم 1

 اخلالق بني فرق من بقي فهل وصفاا األلوهية قدرات) للعجب يا الكافر، الدجال
 األلفاظ بظاهر واملتمسكني اجلافة العقلية ذوي القوم هؤالء أن حقا املؤسف من واملخلوق؟

 يرددون. قط اهللا كالم مع أنس وال هلم عالقة ال وكأنه قط، اهللا كالم يف يفكرون ال
 - ضعيف بعبد يؤمنون إذ بشدة، الشرك يف متورطون ولكنهم بلسام" التوحيد التوحيد،"

 هلم يسوغ أن ذلك من واألمر واألدهى!! وقيوما وحيا وحمييا وشافيا خالقا - � املسيح
 العبد املوعود للمسيح فطوىب. واملشركني باملبتدعني إال األخرى املسلمني ِفرق يلقّبوا أال

 الشرك أنواع من املسلمني وحذّر احلقيقي، التوحيد سر للدنيا كشف الذي اهللا عند املختار
 شوائب من تعاىل اهللا صفات ينبوع - الكرمي القرآن بنور مستنريا- وطهر ونـزه اخلفي،
 )احملرر. (آمني بركاته، من لالستفاضة ووفقين خدامه يف أدخلين موالي ويا ربي، يا. الشرك
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 يف الدجال رأى أنه الداري متيم رأي � النيب فدحض. دائما الشام بالد إىل
 بالد فيه مبا املشرق جانب من سيخرج الدجال بأن وقال. الشام حبر يف جزيرة

  . هلندا
 حني أيضا النيب من االجتهاد يف اخلطأ يصدر أن ميكن أنه أيضا واعلموا

 ينوي الروم قيصر أن � النيب صدق كما الوحي، بغري عام بوجه شيئا يصدق
 شديد الصيف يف الطويل لسفربا قام التصديق هذا على وبناء ،� النيب غزو

 سوانح يف وتوجد هذا. صحيح غري كان اخلرب أن ذلك بعد ثبت ولكن احلرارة،
 ا واهتم � النيب إىل أُبِلغت اليت القبيل هذا من لألخبار كثرية أمثال الصحابة

 الروم إىل خرج � النيب أن املعلوم من. أخريا باطلة أا ثبت كنول � النيب
 مساع إثر على جدا احلار الصيف يف الصحابة من جيش يف توقف أدىن دون
 الداري متيم خرب يف الصحة آثار أدىن � فراسته نور وجد فلو قيصر، غزو خرب

 ضخامة عينيه بأم لريى العجيب الدجال هذا لرؤية اجلزيرة تلك إىل حتما خلرج
 مل فلماذا صياد ابن لرؤية � ذهب قد دام وما. الوجود النادر الدجال ذلك

 رضالغ هلذا سفره أن احلق بل النادرة؟ اِخللقة ذي الدجال ذلك لرؤية يسافر
  . عينيه بأم إياها � النيب مشاهدة نتيجة كليا القضية هذه لتسوى ضروريا كان

 بالدرجة قط الكنيسة يف احملبوس الدجال تصديق يثبت ال أنه أيضا فلتتذكر
 من وغريه عمر حلْف خالل من الدجال هو صياد ابن كون ا ثبت اليت نفسها

 الذي الدجال هو الكنيسة يف احملبوس أن باحللف صدق من. 	 حابةالص
متصياد ابن بشأن إمجاعا هناك أنّ يثبت أال ؟بصدده اإلمجاع تعريف قد 
 يثبت نعم، الفقه؟ أصول يف الواردة املختلفة األقوال من اإلمجاع تعريف حسب

  .وعبث لباط نقضك وإن شك، بال
 سعيد أيب حديث أما. األخري إىل موقفه عن � عمر رجوع يثبت مل 
. دجال صياد ابن بأن تعتقد كانت الصحابة من مجاعة أن األقل على منه فيثبت

 يحدث ال فهذا االفتراض سبيل على االعتقاد ذلك عن خارجا أحدهم بقي وإن
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كما مجاعاإل يف خلل أي نته ما أما. قبل من بيلغو فهو" الدجال "لفظ عن قلت 
 بالدجال خاصا امسا صارت" الدجال "كلمة أن تدري ال إنك. كله وباطل
" الدجال "إطالق أثبت ولو) ١٠٥٥ الصفحة البخاري، صحيح انظر. (املوعود

 إالو. روبيات مخس لك لقدمت املوعود الدجال غري على البخاري صحيح يف
 والْبصر السمع ِإنَّ�!! العبثي التعنت عن تتوقف أن احملترم املولوي أيها عليك

ادالْفُؤكُلُّ و كَانَ أُولَِئك هنئُولًا عس�١م .  
 الصحيحِني من تثبت أن فعليك األحاديث مفه على قدرة متلك كنت وإذا

 القبيل هذا من فالكالم وإال. املوعود الدجال غري على" الدجال "كلمة إطالق
. شخص أي كالم يفهم ال بل األحاديث يفهم ال شخص عمل قولك حبسب

 قبل، من رأسي به ضربت حجر هذا. تنـزعج أال أرجو لذا أنت، قلته ما فهذا
  .يفارس مثل يقول كما

 هقائل هو أنه -القول أمارات إىل نظرا - أحٍد اعتبار بأن عذرك إن: قوله
  . أكثر افترائك على يدلّ افتراء، ليس

 حديثا؟ الفعلي � النيب أمر يسمى فلماذا كذلك األمر كان إذا: أقول
 املعلوم من ؟� للنيب حديث ألف مئة ثالث مجع بأنه البخاري اإلمام قال وملاذا

 أقوال تتضمن ال فاألحاديث. القول أو الكالم على عام بوجه يطلق احلديث أن
 أليس أقواال؟ األفعال تلك مسيت فلماذا أيضا، ٢أقواله تشمل بل فقط � النيب
 سبيل على احلديث علم يف رائج املصطلح هذا بأن قلت وإذا افتراء؟ هذا

 وال املنوال هذا على تساحما كثرية أشياء يقول اإلنسان أن فلتعلم التسامح،
 هذا لناقل ألمكن فقط بيده مشريا باجللوس غريه أحد أمر فلو. افتراء يسمى
 ـ"أسد أنت "لغريه أحد يقول فمثلًا. أجلس أن يل" قال "بأنه يقول أن األمر

                                                 
 ٣٧: اإلسراء 1

 )املترجم. (أعلم واهللا أفعاله،: والصحيح سهو، أنه ويبدو األصل، يف ورد هكذا 2
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 أسدا كان إذا بأنه يقول وال باالفتراء، يتهمه وال ذلك على أحد يعترض فال
 لكل حيق كذلك لألسد؟ كما وذنبه خمالبه وأين األسد؟ كجلد جلد له فأين

 ال االجتهاد على بناء يقينيا الظين ألمرا يرى فالذي. اجتهاده يتبع أن شخص
 املأل على يعرض سوف وبيانك بياين إن. آخر باسم سمي وإن مفتريا، يعترب

 يعترب كان قوهلم ألن كان األحاديث رواة حذر إن. بأنفسهم الناس فسيحكم
 اجتهادي بأنه الصراحة مبنتهى أقول بل حديثا، ليس قويل ولكن. حديثا

 ابن أن من حتما ختوفه أظهر � النيب أن اجتهادي على بناء لوأقو. الشخصي
 يكون التخوف هذا إظهار أن املوجودة القرائن من استنبطت وقد. دجال صياد

. الفقه أصول حبسب الكالم حكم يف يدخل أيضا والسكوت. الكالم بواسطة
 خياف كان � أنه مسلم صحيح يف الوارد الصريح � النيب كالم من ويتبني
 ليقع بتدبر مسلم صحيح يف أخرى روايات فاقرأ. دجال صياد ابن أن حتما
  .احلق نور عليك

" ألوهاما إزالة "كتابك يف عندك من عبارة خلطت أنك افترائك من: قوله
  ". منكم وإمامكم "احلديث ترمجة مع ،٢٠١ الصفحة

 عاديت من ألن األمر فهمك حالة يف افتراء أو فهمك، قصور هذا: أقول
 من شيئا أقول ال ولكن التفسري، بنية أترمجها بل حرفيا النصوص أترجم ال أنين
: العبارة يف" الواو "حرف أن شك ال. النص يف ورد ما أوضح بل نفسي عند

 البحث هذا يف معك أخوض عندما. سبقت مجلة يفسر" منكم وإمامكم"
 الرباهني "كتايب واقرأ قليال فاصرب. النحو قواعد منطلق من أفهمك سوف

 تعترض مل أنك املؤسف من. دائما تفسريي بأسلوب أترجم أين ترى" األمحدية
 أي يف" افتراء "عليها تطلق ومل الكتاب، على تعليقك مع التراجم تلك على

 ملكتهما اللتني غري عينِني اآلن متلك أنك إال سببا لذلك أرى فال. منه موضع
  . قدير شيء كل على وهو السابقة، بصريتك يهبك أن تعاىل اهللا أدعو. حينذاك
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 باب من دمشق يف أو املقدس بيت يف عيسى نزول أيضا ذكرت أنين فلتعلم
  . حرفية ترمجةً وليس فقط التفسري

 منه استنتجت مث البخاري، صحيح بأحاديث أؤمن بأين امتين لقد: قوله
 الصحيحِني أحاديث من حديثا يعد الذي أيضا بامللهم أؤمن أنين افتراء

  . موضوعا
 يعد الذي امللهم - "السنة إشاعة "جملتك يف تعترب مل أنك شك ال: أقول

. شيطانال خماطَب -كشفه على بناء العكس أو موضوعا الصحيح احلديث
 اآلن تقول إذ احلرب؛ بعد السهم كإطالق أو منك حبت افتراء هذا فقولك
 الوارد الصحيح احلديث يعترب الذي وأن الشيطان، خماطَب مثله حمدثا ترى بأنك

 ما. متجسد شيطان هو بل فقط الشيطان خياطبه ال موضوعا الصحيحِني يف
ذكروا الذين الصلحاء على" السنة إشاعة "يف قط املتجسد الشيطان أطلقت 

 حمل يف ذكرهم أوردت بل. هذا اعتقادهم ذكروا أو القبيل هذا من مكاشفام
 الفتوحات "من ونقلت يل تأييدا عريب ابن قول نقلت فمثال. والثناء املدح
 بصدق قل. موضوعة أا األحاديث بعض عن الكشف بواسطة يعلَم أنه" املكية
 كافر عريب ابن أن تقصد كنت هل ؟حينئذ ذلك من قصدت ماذا وحق

 أن على تدل هنالك الواردة" األكابر "كلمة هل باهللا؟ والعياذ متجسد، وشيطان
 يف املتصوفني رئيس عريب بن الدين حميي مسيت لقد الكفر؟ أكابر كانوا هؤالء
 اآلن معي ليست الرسالة تلك. اهللا أولياء زمرة يف وأدخلته رسائلك إحدى
 تعطي الغزنوي اهللا عبد املرحوم املولوي إىل كتبتها أخرى الةرس عندي ولكن
 الذي الظاهري: األول نوعان، العلم: "تعريبه ما فيها ورد وقد. نفسه املعىن
 الذي الباطين العلم: والثاين. واالستدالل والفكر واالكتساب بالكسب ينال
 األولياء بعدهم منو السالم عليهم األنبياء فيناله. الغيب علم خالل من يتأتى

 يل وقع: "الفتوحات يف عريب بن الدين حميي الشيخ قال كما الكرام،
 من كان حمل يف عريب بن الدين حميي ذكرت ملاذا اآلن قل." إخل....أوال
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 -متجسدا شيطانا الصاحل ذلك كان وإذا اهللا؟ أولياء كالم فيه تورد أن املفروض
 يف شيطانا تذكر أن تقصد كنت لفه املتحرر، ذهنك حبسب - باهللا والعياذ

" السنة إشاعة "جملتك إن ذلك إىل وباإلضافة مرشدك؟ إىل كتبتها اليت رسالتك
 بعد املنصفون حكم إذا مين غرامةً روبية مئة دفع أقبل فأنا موجودة، زالت ما

 وأدخلت وشياطني، كفارا هذا رأيهم أظهروا الذين األولياء اعتربت أنك قراءا
 روبية مئة مبلغ لك سأدفع احلالة هذه ففي. الشيطان خماطبات ضمن إهلامام

 على التحريف ومتارس ،١املنشور تعليقك من تتهرب أن تريد أنك احلق. فورا
  . مناص حني والت ذلك، لكم وأنى خلَوا، قوم غرار

 يف صادقا لست أنك احلالية افتراءاتك إىل نظرا كامل يقني إىل نصل: قوله
ه ما وكل إهلاماتك، دعاوى من أيكله افتراء فهو مبجمله نسجت.  

 الذين ألن أنزعج، وال القبيل هذا من كالمك من قط أتضايق ال أنا: أقول
 الظنون هذه أيضا باألنبياء بل اهللا وأهل احلق بأصحاب ظنوا احلق ارضواع

 وكذلك مفتريا أيضا � عيسى وعد مفتريا، � موسى سمي لقد. دائما
 مسيتين فلو مفترين، أيضا األولياء من كثري مسي وقد. � حممد وموالنا سيدنا
 وحقا صدقا لك أقول. �اَألوِلين سنةُ خلَت وقَد� لالنزعاج، داعي فال مفتريا

 حقا بعثين دائما العباد مصلحة ييراع الذي تعاىل واهللا مفتريا، لست بأين
 يدي على لتصلَح فعال أرسلين أنه أيضا اآلن ويسمعين جيدا يعلم وهو. وعدال
وتزدهر ولتنمو املعوج، املشايخ فهم نتيجة احملمدية األمة يف شاعت اليت املفاسد 

 تعاىل ورمحته بفضله صادق فأنا. الصادق اإلميان بذرة جديد من املسلمني يف
 األمحدية الرباهني يف جاء قد ألنه أُرفَض أن ضروريا وكان. احلق أييدلت وجئت

 يقبله، اهللا ولكن قبلوه، وما أهلها فأنكروه الدنيا، يف نذير جاء: "إهلام حبقي

                                                 
 قبل، من خطأ منك صدر قد أنه واهيا عذرا ختترع أخرى وتارة بالتحريف قومت تارة 1

 )احملرر. (اهللا ويل عداوة نتيجة هي هذه. املأل على نفسك تفضح وبذلك
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 ربي بأن جيدا فأعلم." صوٍل بعد صول شديٍد قوي بصوٍل صدقه ويظهر
 هو بعثين الذي ألن أحد فم بنفخات أفىن أن ميكن ال. حتما ذلك سيحقق

 آيات يرون الذين على واضح صدقي إن. حتما وليحمينين ولينصرنين معي،
 هذا يف كثريون فهناك. عليك واضحا يكن مل وإن يدي، على ظهرت مساوية
. مساوية آيات يدي على رأوا أم باهللا حلفا يقولوا أن يستطيعون أيضا الس

 أنين باهللا حلفا يشهد أن أيضا بور هوشيار زعيم علي مهر املولوي يستطيع
 عليه حكم حني كذلك. أشهر بستة حلوله قبل عليه البالء حبلول أخربته

 لقد. حبقه دعائي استجيب أن بعد احلسنة والعاقبة بالنجاة أخربته شنقًا باإلعدام
على أيضا احملافظة هذه ويف بور هوشيار مدينة يف انتشر اخلرب هذا أن مسعت 
 قبل الناس مئات بلساين أطلعت مث. الناس آالف عليه شهدوي واسع، نطاق
 ونشرت اهلند، دخول من متكنه وعدم" سنغ دليب "فشل عن نبوءة على األوان
 ثالثة غضون يف ديانند البانديت مبوت األوان قبل أنبأت كما. أيضا إعالنا
 ظهر لالقبي هذا من أمر آالف ثالثة قرابة أن جيدا يعلم شأنه جلّ واهللا. أشهر
عي ال. والكمال بالتمام وحتقق عليبسبب كشويف يف خطأ حيصل ال أنه أد 

 ال. أيضا األنبياء كشوف يف أحيانا يصدر الفهم يف اخلطأ ألن فهمي يف اخلطأ
 ذهب: "البخاري صحيح يف الوارد احلديث يذكرون الناس من كثريا أن شك
 سيملك أنه اإلسخريوطي يهوذا حبق اخلاطئة � املسيح نبوءة أما..." وهلي

 أن جيب ولكن. معقول بتفسري اآلن إىل صحتها تثبت فلم عشر الثاين الكرسي
 أطهارا أنفسهم ويزعمون مفتريا حيسبونين الذين إن. الكثرة إىل اإلنسان ينظر

 اهللا من يطلب يوما عونأرب تحدد أن على معهم للتحاكم مستعد فأنا وأتقياء
 مكَانِتكُم علَى اعملُوا� بـ عامال السماء من خصوصية لنفسه فريق كل فيها
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 يف ىلتعا اهللا تأييد وحيالفه ذلك بعد صدقه يثبت الذي والفريق. �١عاِملٌ ِإني
  . حصرا الصادق هو يعد أن ينبغي الغيوب إظهار

 باهللا حلفا أقول آذانكم، إيلّ وصوبوا اآلن إيلّ أصغوا الكرمي، احلشد أيها فيا
 يوما أربعني حبذائي تعاىل اهللا إىل حسني حممد املولوي توجه لو بأنه شأنه جلّ

 بأي تذحبوين أن أقبلف أنا، أريها غيبية وأسرارا مساوية آيات إظهار واستطاع
 فأنكروه الدنيا، يف نذير جاء. "شئتم ما قدر غرامة علي وافرضوا أردمت، سالح
 بعد صول شديٍد قوي بصوٍل صدقه ويظهر يقبله، اهللا ولكن قبلوه، وما أهلها
  ."صوٍل

 احملترم املولوي لدى كان وإذا النقاش، هذا أيت قد بأنين ٢األخري يف أقول
 منفصال، جملته يف ينشره أن فله املذكورة األمور من أمر قبول على اعتراض

 املولوي كان إذا. قط مناسبا ليس هنا التمهيدية األمور هذه يف واإلسهاب
 جاهز فأنا أدعيه الذي ادعائي مضمون مقابل أدلة بتقدمي يناظرين أن يريد احملترم
 مستعد نافأ املقال هذا يف ذُكرت معينة أمور يف النقاش أحب إذا أما. لذلك

 الناس عامة وسيجد اهللا بإذن األوراق هذه تطبع ولسوف. أيضا فيها للخوض
. لسانه بسالطة باطال احلق احملترم املولوي اعترب ما على رأيهم إلظهار فرصة
  . العاملني رب هللا احلمد أن دعوانا وآخر

  ٣ م١٨٩١- ٧- ٢٩ أمحد، غالم الضعيف العبد: الراقم
                                                 

 ١٣٦: األنعام 1

: أعين تليها واليت اجلملة هذه واقرأوا اهللا لوجه تأملوا احلق عن الباحثون القراء أيها يا 2
 الذي حسني حممد املولوي إعالن مع قارنوها مث إخل،"...هنا التمهيدية األمور هذه يف"

 يف النقاش من هرب احملترم املريزا سيدنا أن جتاسر بكل فيه اعترب وقد ،لدهيانه يف نشره
: متاما آخر قالب يف ويصوغه حيرفه املولوي ولكن شيئا يقصد املريزا سيدنا إن. املستقبل

�ترةً كَبكَِلم جرخت ِمن اِهِهمقُولُونَ ِإنْ أَفْوا ِإلَّا ياحملرر) (٦: الكهف (�كَِذب( 

 ولكنه بذلك، حسني حممد املولوي وأُخِبر م١٨٩١-٧-٢٩ يخبتار املقال هذا كُـتب 3
 )الناشر(. التاريخ هذا يف قُرئ لذا م١٨٩١- ٧-٣١ إىل مساعه أجل
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 عبيد املولوي اللكهوكي، الرمحن عبد املولوي اللكهوكي، حممد املولوي
 القصوري، دستغري غالم املولوي الكنكوهي، أمحد رشيد املولوي الِتبيت، اهللا

 الدهلوي، حسني نذير حممد سيد املولوي األمرتسري، اجلبار عبد املولوي
 حممد املولوي األمرتسري، اهللا أمحد املولوي اللدهيانوي، العزيز عبد املولوي

 احلافظ ةوخاص الهور مسلمي من. التونكي اهللا عبد املولوي البنارسي، سعيد
 ومنشي شتو، وحممد احلق، عبد ومنشي الدين، أمري واخلواجه يوسف، حممد
 اخلواجة جار املريزا والسيد اإلسالم، محاية ملنظمة العام السكرتري الدين مشس
  . وغريهم إهلي، كرم ومنشي الدين، أمري

  وبركاته اهللا ورمحة عليكم السالم
 وعليه نبينا على املسيح وفاة عن اينالقادي أمحد غالم املريزا ادعاءات إن
 عن وغين. عليكم خافية ليست بنفسه املوعود املسيح هو وأنه والسالم، الصالة
 وسكوت دعاواه انتشار املسلمني فيه أوقع الذي والقلق التردد مدى أيضا البيان
 ومعتقداِت اجلدوى العدمية املعاصرين العلماء مجهور معارضة أن مع. ديننا أئمة

 على جيرؤ املرء ولكن عام بوجه دعاواه تأثري بنشر تسمح مل القدمية سلمنيامل
 القدمي املسلمني معتقد يف حدث قد كبريا زلزاال أن التكذيب خمافة دون البيان
 وخطابام ديننا زعماء سكوت طال لو. ونزوله مرمي بن عيسى حياة حول

 ميكن بل اإلمكانية على األمر يقتصر فلن أكثر املوضوع عن اخلارجة وكتابام
 القدمي اعتقادهم عن سيتخلَّون املسلمني عامة أن الكامل باليقني القول

  . عويصة صعوبة املتني الدين محاة سيواجه احلالة هذه ويف. عام بوجه واملعروف
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 نفوسنا طمأنة أجل من النية حسن بكمال الطلب هذا نقدم الذين حنن
 حسني حممد سعيد أبا املولوي أقنعنا قد ؛عموما املسلمني عامة ولفائدة خاصة

 مريدي من هو الذي الدين نور احلكيم املولوي ملناظرة جهيد جبهد البطالوي
 ومن بشدة، دهشنا ولكننا. احملترم املريزا ادعاء حول املخلصني احملترم املريزا
 يف -مبتغانا عكس على -النقاش بدأ احملترم سعيد أبا املولوي أن حظنا سوء

 دعاوى وهو احلقيقي، النقاش مبوضوع احلائط عرض ضاربا مفيدة غري مورأ
 فاحتاروا املوضوع يف املترددين شبهات تقوية إىل أدى الذي األمر احملترم، املريزا

 لدهيانه يف سعيد أبو املولوي ناظر أن صادف مث. قبل ذي من أكثر أمرهم يف
 النتيجة إىل رأينا حبسب وأدى يوما عشر ثالثة إىل النقاش وطال احملترم، املريزا
 املولوي ألن ضررا منها أكثر كانت بل الهور يف النقاش إليها أدى اليت نفسها

 وقد. احلقيقي احملترم املريزا ادعاء مناقشة إىل أيضا املرة هذه يتطرق مل سعيد أبا
 اءأثن جاهدا سعى احملترم املريزا أن - الثبوت مبلغ اخلرب هذا بلغ بل -مسعنا

 العلماء سكوت دام فما. ادعاءاته إىل احملترم املولوي يوجه أن أيضا النقاش
 يف املسلمني أوقعت قد اجلدوى العدمية وكتابام خطابام وبعض املعاصرين

 أئمة إىل يتوجهوا أن إال حيلة أيديهم يف جيدون وال عام بوجه واضطراب حرية
 إخواننا مصلحة وبنية احترامو أدب بكل إليكم بالطلب نتقدم لذا دينهم،

 وأن هذا، والفساد الفتنة وقت يف امليدان يف تربزوا أن فقط، املسلمني
 تناظروا أن باهللا نناشدكم. عليكم ا اُهللا من اليت والفضل العلم نعمة تستخدموا

 والتنال التذبذب دوامة من املسلمني إلخراج تسعوا وأن دعاواه يف احملترم املريزا
 أن -املسلمون م يثق الذين - منكم نريد. اهللا عند األجرو الناس نم الشكر
 وأن. خاص بوجه دعاواه يف لوجه ووجها خطيا الهور يف احملترم املريزا تناظروا
 باألدلة تدحضوها أو � الرسول وسنة اهللا كتاب من دعاواه إثبات منه تطلبوا
 من أفضل سبيال تذبذم وإزالة املسلمني إلقناع نرى وال. نفسه وعالن من البينة
 اهللا وجه ابتغاء حتما ستقبلونه أنكم ونأمل -للبحث الطريق هذا قبلتم فإذا. هذا
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 فريضة بأنه وموقنني منصبكم عليكم يفرضه واجبا إياه معتربين اهللا خلق وهداية
 أيضا احملترم املريزا مع األمر هذا يف نتفق لكي فضلكم من فأخربونا - دينية

 مسؤولية حنن وسنحمل. الهور إىل القدوم مجيعا منكم ونطلب التاريخ وحندد
 عبء أو مشكلة أية تواجهوا ولن. وغريها واألمن بالسكن املتعلقة األمور تدبري
  . سريعا الرد نرجو. اهللا بإذن

  .وبركاته اهللا ورمحة عليكم والسالم
******************  

 أيضا هلدهيان يف املسلمني من آخر طويل طلب وصلنا لقد: ملحوظة
 للغرض العلماء مشاهري إىل وجهوه أشخاص، وتسعة مئة أمساء فيه مسجل

 الطلب أصحاب مع احملترم املريزا عقدها اليت املعاهدة من نسخة وترافقه. نفسه
 مع طناوبا ظاهرا للمناظرة طلبهم حبسب مستعد احملترم املريزا أن يف وتتلخص

 لقد. للمناظرة مكانا الهور مدينة تكون أن ويفضل ومشاهريهم العلماء كبار
 يف خوطبوا الذين العلماء للمناظرة يربز مل إذا أنه املذكور الطلب يف أيضا جاء

 احملترم املريزا دعاوى بصحة الطلب مقدمو فسيعترف شهر مدة إىل الطلب
 كان وملا. املشايخ رب املأل على وسيعلنون وتردد تذبذب دون ويصدقوا

. هنا نقله ارتأينا ما لذا آنفا املذكور الطلب مضمون يطابق الطلب هذا مضمون
  )  احملرر(
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  زهوقًا كَانَ الْباِطلَ ِإنَّ الْباِطلُ وزهق الْحق جاَء

  

ــقالـح  
   املنــاظــرة

 حممد واملولوي � املوعود املسيح سيدنا بني دهلي يف عقدت اليت
   البهوبالوي بشري

  
   األمروهي أحسن حممد سيد املولوي بني اخلطية واملناظرة

  أعاله املذكور بشري حممد واملولوي
  

 دين فضل حكيم احلافظ إشراف حتت بقاديان اإلسالم ضياء مطبعة يف ُطبعت
  املطبعة صاحب

  

  روبية نصف: الثمن      م١٩٠٥ يناير: الطبع تاريخ   ٤٠٠: النسخ عدد
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  الرحيم الرمحن اهللا بسم
   الرحيم، الرمحن العاملني رب هللا احلمد

  األمني املطاع املصدوق الصادق األمي النيب على والسالم والصالةُ
  

 راضط األثناء هذه ويف نتوقع، كنا مما أكثر دهلي مناظرة نشر تأخر لقد
 الظنون براثن يف احلال بطبيعة أسرى يكونوا أن إىل املشتاقون املنتظرون

 هذا أن على تعاىل اهللا نشكر ولكن. املفرطة احلرية نتيجة املتنوعة والشبهات
 جتلٍّ مع الدنيا يف اآلن تلمع وهي عظيمة مصاحل حتقق إىل أدى واإلرجاء التأخري
 أن شك أدىن دون يترقب ـمالعالَ فكان. السماء كبد يف كالشمس كامل
م واملسلَّم املعروفني اإلسالم علماء من أحد يهب عاء وجه يف وفضالئهماالد 

 غالم املريزا حضرة الرباين واإلمام اإلهلي املرسل أعلنه الذي واملهيب اجلليل
 الذي االعتقاد يتركوا أال إىل متطلّعني كلهم املسلمون وكان. القادياين أمحد

 هلدهيان مناظرة إن. القوية املبارزة حمك على زيفه يثبت مل ما الِقدم ذمن تأبطوه
 املسلمون فيها جيد مل األساسي املوعود املسيح ادعاء عن متاما بعيدة كانت اليت

 كون صادق باحث حمللل خالهلا من ثبت قد أنه مع. عطشهم إلمخاد ماء قطرة
 ال الذين الناس عامة نولك وضوح بكل تعاىل اهللا من مؤيدا املريزا حضرة
 يتطلّعون كانوا األهداف دقائق إىل يصل وال السطحية األمور نظرهم يتجاوز

 بسراج اإلنسان ميد الذي الكرمي الرحيم فاهللا. بينة وحجة واضح إثبات إىل
 رمحته اقتضت املتراكمة، واحلرية التذبذب ظلمات وقت يف منه رمحة اهلداية
 أمرا ويظهر مرضاته سبل يري أن أيضا الوقت هذا يف املستمرة سنته حبسب
 عليهم وقعت الذين السعيدة الفطرة لذوي والباطل احلق بني وفارقا خارقا

 لقبول حقيقيا حنينا نفوسهم يف جيدون والذين معينة، ألسباب آنية حجب
 عكس على باهر ودليل خارق أمر رؤية بعد يؤمنوا أن حيبون ولكنهم احلق،
 � املوعود املسيح قلب يف احلميد احلكيم تعاىل اهللا فألقى. � الصديق إميان

 مرضاته سبل وليري الكاملة حكمته � ليحقق دهلي إىل السفر يف الرغبة
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 خبري أهله مع دهلي إىل � فوصل. والباطل احلق بني وفارقا خاصا أمرا ويظهر
 كلهم اهلند بل البنجاب أهل أعني كانت. سبتمرب/أيلول ٢٨ بتاريخ وعافية
 أن كابر عن كابرا يعتقدون كانوا. دهلي يف األنشطة على الصرب بفارغ مركَّزة
 سوف لذا ومأواهم األجلّاء واألولياء رالكبا العلماء مسكن هي دهلي مدينة

 األسف مع يعرفوا مل ولكنهم. ينبغي كما الباطل ويبطل احلق فيها يتحقق
 مؤلفام تنوب والذين - اعتقادهم حسن وراء الدافع هم الذين أن الشديد
 قارئيها قلوب يف وتترك مكان كل يف حبق اجلليل شخصهم عن املقدسة القيمة
 اخليالء مشية اليوم ميشون والذين. القبور يف اليوم ونراقد - احلسرات آالف

 بعِدِهم ِمن فَخلَف�: متاما عليهم ينطبق الذين أولئك هم صدورهم واطئني
لْفوا خاعلَاةَ أَضوا الصعباتاِت ووهممن بعض هناك زال ال أنه شك ال. �الش 
  . املقدسني لألسالف صادقة ذكريات تسميتهم بالغةامل من ليس

 ومقتداه ومواله سيده سافر كما-احملترم املريزا سيدنا سافر ختصار،فبا
 فيها جيد لعله الطائف أي ومتحضرة خضرة مدينة إىل � حممد الكامل واهلادي
 ولكن". دهلي "متحضرة هندية مدينة إىل -مكة يف املعاناة حتمله بعد حق طالب

 شاء ومن اهللا شاء ما إال - دهلي أهل لعلّ: القول على قلبنا يف احلزن يكرهنا أال
 املتعنتة خنوم على معتمدين حيبوا فلم الطائف أهل تاريخ يعيدون - عصمه

 املعاملة يف سبقوهم الذين احلق أعداء عن واحدة خطوة يتخلّفوا أن ورعونتهم
 قدر باملعارضة وقاموا استطاعوا، ما علواوف قالواف. اهللا عباد من عبد جتاه السيئة

 عصر ويف وحيادية ومتحضرة ورحيمة مساملة حكومة كنف يف استطاعوا ما
 بل. عليها املتفق مبحاوالم اهللا نور ينطفئ مل ولكن. املهيب وعهدها سطوا

. املطاف اية يف النور هذا لتطور مدعاة ومساعيهم أيديهم ىلتعا اهللا جعل
  . اآلن يفهمون الكثري ولعلّ الشديدة، لغفلتهم األمر يفهموا مل ولكنهم
 جزئياا بكل دهلي مناظرة وقائع كتابة عناء نتحمل أن هنا ضروريا نرى ال

 فصيح رقاد غالم املنشي أخونا والصدق بالتفصيل نشرها قد إذ وتفاصيلها،
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 ينوب بل. نوفمرب/الثاين تشرين ١٤ بتاريخ" غازيت بنجاب "ضميمة يف احملترم
 يف العباد حقوق من حقا يراعوا مل بأم وحده القولُ املفصِل املقال مناب

 من احلجة عليهم تتم أن اهللا عند مقدرا كان ولكن. مسلم إنسان مع املعاملة
 إمتام سبيل يف قصدا وضعوا وجنوده حسني نذير ميانْ أن مع. الوجوه كل

 جنوده لك لئال جعبتهم يف كان ما كل وأخرجوا اجلبال مثل عراقيل احلجة
 أرسل تعاىل اهللا ولكن ممكنة طريقة بأية الكأس تلك عنهم تزول وأن ببينة

 القول اخلطأ من ليس. الصديق لباس يف مهل عدوا البهوبايل بشري حممد املولوي
 حممد املولوي دعوا قد كانوا املذكور حسني نذير نْميا مريدي من بعضا بأن

 املشايخ من يئسوا كما هرمه شدة من يئسوا أن بعد شوق بكل دهلي من بشري
 كان بشري حممد املولوي أن أيضا متاما وصحيح. مؤهالم لفقدان اآلخرين

 هذا هيتنب مل حال أية على. � حضرته يناظر أن األغراض لشىت بنفسه ينوي
 للرمحة املثري وأتباعه حسني نذير ميان التماس إىل البسيط القلب ذو املولوي

. جتاسر بكل � املسيح حياة ادعى بل أيضا الشديد حتذيرهم يسمع مل كما
 أيا. املقال هذا قراءة بعد القراء سيكتشفه ما هذا دعواه، حق أدى كيف ولكن
 نفسه قدم إذ نئه ولكننا امليدان هذا ولوجه عند بشري حممد املولوي نية كانت

 يف زمالئه عن عظيمة كفارة فعال فكان واهلند، البنجاب علماء قبل من فداء
 قدِم أثر وال فيها طريق ال اليت القفراء الصحراء يف كعلٍَم تعاىل اهللا فأقامه. املهنة
لَم ذلك أن مع املسافرون به يهتدي مارك ال) األثر (العمن ميثّله ما مقدار يدر 

 داال كونه بسبب مستقيما فهما يهبه العليم الشاكر اهللا لعل نأمل ولكننا. فائدة
 لّقأع أن على العزم عاقدا كنت. � منه املرسل ذا طوعا ليؤمن اخلري على

 - العظيم سيدي بل-  احلميم صديقي ولكن باإلجياز املقاالت هذه على كاملعتاد
 على اخلدمة هذه أدى وقد. الواجب هذا من أعفاين أحسن حممد سيد املولوي

 اهللا فجزاه مثله، أجلّ وفاضل جليل عامل نصيب من أداؤها فكان يرام ما خري
 وحده يكفي بيده الطيب ملالع هذا إجناز بأن يقني على إنين. اجلزاء أحسن
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 إلجناز القدس بروح مؤيدا يوفَّق سوف بأنه نأمل أننا غري. اهللا عند درجاته لرفع
  . عليها يثاب أيضا أخرى وعظيمة مفيدة أعمال

 غري املباحث ترك إذ مغتنما بشري حممد املولوي وجود حنسب فباختصار،
 بساط على احلقيقي األصل وطرح املوضوعة األصول عن وتنحى الضرورية

 عبء كثري خلٍق عن رفع وبذلك بنجايب شيخ فعله ما عكس على البحث
 اهللا، من اهلداية بأن أيضا هنا نقول أن إال يسعنا ال أنه مع. املميت االنتظار
 غري أسباب بواسطة األزل منذ السعداء نفسه إىل جيذب احلقيقي واهلادي
 حول البحث حجة وأن حاواض صار السبيل بأن القول وميكن. معروفة

  . وحكما قطعا مت قد ومماته املسيح حياة مضمون
 األخوة على وبناء هلم نصحا دهلي ألهل أقول أن الواجب من أرى
 عليهم يخشى وإال اهللا من مببعوث ويؤمنوا حق بغري تعنتا يتركوا بأن اإلسالمية

 أو ستة عهممج بأن مرجتف بقلب هلم القول من نفسي أمتالك ال. العاقبة سوء
 � املوعود املسيح ضد دهلي يف اجلامع املسجد يف شخص آالف سبعة

 وهو اهللا رمحه العزيز عبد الشاه عن حبادث ذكّرين مناسبة غري أعماال وارتكام
 ذهب كلما: "يلي كما دهلي يف املنشور" العزيز كماالت: "كتاب يف مسجل
 العمامة وضع اجلمعة صالة ألداء اجلامع املسجد إىل العزيز عبد شاه النامو السيد
 معظم يف يرافقه كان الذي" الدين فصيح "املدعو مرة ذات فسأله. عينيه على

 رأسه على ووضعها عمامته العزيز عبد السيد فخلع. ذلك سبب عن األوقات
 وربع مئة أو مئة محمال: قال برهة بعد استفاق وحني. واحدة دفعة عليه فأغِمي

 من ومنهم الدب يشبه من منهم كان والبقية البشر، مالمح كانت شخص مئة
 مخسة حينذاك املسجد يف كان بينما اخلنـزير بشكل كان من ومنهم القرد يشبه

 ال السبب هلذا أنظر؟ من إىل) العزيز عبد السيد (قال. شخص آالف ستة أو
  ."أنظر
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 أيضا أنكم أخشى إنين. عليكم باهللا دهلي أهل يا احلادث هذا من فاعتربوا
  .اهللا رمحكم احلقيقية، اإلنسان صورة على منكم القليلة األقلية أن بعملكم أثبتم

 ألهل حصل مبا تعتربوا أن أمامكم ساحنة الفرصة زالت ما البنجاب، أهل يا
 نار يف ليحترقوا املكفرين املشايخ هؤالء اتركوا. بغريه وعظ من والسعيد دهلي،

 القلوب ذوو الناس هؤالء مرة للحق أخلص هل. املضطرمة وحسدهم غضبهم
 الهور، سكان فيا. اآلن خيلصوا حىت اهلوى وأهل حقدا واملتجسدون القاسية
 البنجاب أهل مرجع الشأن جليلة هذه منطقتكم أن انتبهوا العلم، أهل أرض
 مرة لكم عثرة حجر طريقكم من أزلتموه الذي احلجر يصبح أن حذار. كلهم
. وازدهر منا أرض أية ويف الغصن هذا تفرع أصل أي من جيدا تعرفون. أخرى

 حنوسة بكم حتيط ال حىت خطأ، ولو بأيديكم تسقى أال جيب انتبهوا، مث انتبهوا،
  . أخرى مرة دهلي

 التكفري فتاوى أليست هذه؟ األوراق أالعيبب ونتفتن ملاذا العقالء أيها فيا
 األعمال أصحاب يستغث أمل ظاملة؟ قلوب ونتاج معصومة غري ياٍدأ كتبته مما

 على الكفار هؤالء يستحق فهل حق؟ وجه بغري كُفِّروا أم أيضا هؤالء السوداء
 احلق طالب فيا. املشايخ هؤالء من خديعة كله هذا أحدا؟ يكفّروا أن الدوام
 هؤالء يريد الذي أن وانظروا وتقدموا اجلدار هذا تسوروا الطيبة القلوب ذوي

 كأنه الناس على تعنتهم نتيجة يعرضوه أن ويريدون أسود غوال يثبتوه أن احلساد
 وفِّق اهلدى مالك يا ريب، فيا. احلقيقة يف عظيم ونور مالك هو إمنا خميف وثن

  . عبدك ليعرفوا الناس هؤالء
 مفيداو ضروريا نشرها رأيت رائعة قصيدة إليكم أنقل أن أريد األخري، ويف

. تعاىل اهللا من عظيمة نعمة بيننا وجوده حنسب الذي احلميم صديقنا نظم من وهي
 أنكم ونأمل. الضرورة بشرط مناسب وقت يف أيضا سواحنه نكتب ولسوف
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 ابن اإلمام أبيات من بعضا املكفرين هلؤالء ننقل يلي ففيما. ممتعة القصيدة ستجدون
  . اهللا وخيشى املوضوع حقيقة إىل ليص اهللا خيشون الذين من أحدا لعل القيم

  

)١(  
)٢(  
)٣(  
)٤(  
)٥(  
)٦(  
)٧(  
)٨(  
)٩(  
)١٠(  
)١١( 

ِمناِئـبِ  وجالع  كُـمأن  متكَفَّـر  
ــر ــق الْكُفْ ِلِه مثَّ اِهللا حــو سر  

نكَانَ م بر   نـالَِميالْع  هـدبعو  
لُمفَه كُمحيو كُماِكمحـ إلَى  نالن  
نهواك لَمعي  ن  أييبلَى  ِحزالْـ ع  

ِنكُمهفَلْي ركِْفيت نم تكَمـ حبِإس  
ـ    أُمةَ يا مكَفِّرا ذَاك كَانَ إنْ   الْـ

متاِهللا كَفَّرو  نم  ـِهدش   ـوسالر  
ذَا كَم بالَعالت كُمِن ِمنيالْـ ِبالدو  

ِسفَتخ كُمبا قُلُوكَم ِسفَتقُو خع  
 وخلْـ  َألنفُِسكُم  فَانتِبهوا  قَوم يا

  الْقُـرآنِ   وِشـيعةَ  احلَـِديثِ  أَهلَ 
صِبالن  ـتثْبلِ  الَ يفُـالَنِ   ِبقَـو  

قَد  اهكَفَّـر  انِ   ذُو فَـذَاكالكُفْـر  
  قُـرآنِ  وِمـن  وحـيٍ  ِمن ـصِني

  !اإليمـانِ  علَى  أو  حقا ـكُفْراِن
ــالٍَم ــاٍن ـ مإيو ــه ــصاِن لَ الن  
  اإليمـانِ  علَـى  هذَا من ـعدواِن

ــه لُ ــا ِبأَن ــى حق ــاِن علَ ماإلي  
  الـصبيانِ    تالَعِب     ِمثْلَ  إيماِن
كُو   فَالَ   لُكُمزلَى   تآنِ   عالقُـر  
 اِنبره   ِبالَ  والدعوى   الْجهلَ لُوا

 السيد على والسالم والصالة العاملني، رب هللا احلمد أن دعوانا وآخر
      .أمجعني وصحبه آله وعلى األمني

  الكرمي عبد               
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  نـيـب

  ���� املوعود املسيح القادياين أمحد غالم املريزا حضرة سيدنا
  البهوبايل بشري حممد واملولوي

  دهلي يف
  

����������  
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  الرحيم الرمحن اهللا بسم
 خيفَني فال: بعد أما اصطفى، الذين عباده على وسالم وكفى هللا احلمد

 املسيح أنه هو احلقيقي احملترم املريزا ادعاء أن والدين مالعل أصحاب على
 حياة املناظرة موضوع يكون أن تقرر الشديد إصراره بسبب ولكن املوعود،
. املدعي منصب احملترم املريزا حيتل أيضا القضية هذه ويف. ووفاته � املسيح
 املسيح حياة على أدلّة أوال أكتب أن أيضا صرارهإ على بناء قبلت قد ولكن
 وما وقوته، اهللا حبول: فأقول. فيها وغريمها ونزوله صعوده حبث خلِط دون

 املسيح حياة أدلة أن معلوما فليكن. أنيب وإليه توكلت عليه به، إال توفيقي
  . آيات مخس هي
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 الِْكتاِب أَهِل ِمن وِإنْ�: النساء سورة يف تعاىل اهللا قال: هو األول الدليل
 االستدالل ووجه. �١شِهيدا علَيِهم يكُونُ الِْقيامِة ويوم موِتِه قَبلَ ِبِه لَيؤِمنن ِإلَّا
 املستقبل إىل املضارع حتويل وتفيد توكيد،ال نون" ليؤمنن "كلمة يف أن هو

 يف األزهري يقول. واحلال للماضي تأكيدا تستخدم ال وهي اخلالص،
 خيلصان ألما مطلقا، ومعىن لفظا املاضي ما يؤكد وال": "التصريح"

 :آخر موضع يف ويقول. انتهى". املاضي ينايف وذلك لالستقبال مدخوهلما
 ابن كقراءة حاال املضارع كان أو ...منفيا كان إذا ما تأكيده جيوز وال"
  : الشاعر وقول القيامة، بيوم ألقسم: كثري

  يفعل وال قوال يزخرف       امرئ كل ألبغض ميينا
 مل وإمنا عليهما الالّم لدخول احلال معنامها البيت يف وأبغض اآلية يف فأقسم

  . انتهى." احلال ينايف وذلك لالستقبال الفعل ختلص لكوا بالنون يؤكدا
 األمر يف املستقبل بالفعل النون أي ختتص": "الضيائية الفوائد "يف وجاء

 ذه النون هذه اختصت وإمنا. والقسم والعرض والتمين واالستفهام والنهي
 يكون ما إال يؤكد ال ألنه واحلال املاضي دون الطلب على الدالّة املذكورات

  .انتهى." مطلوبا
 لالستقبال املضارع ختلص النون ألن": "التكملة "يف احلكيم عبد يقول

  ."واحدة كلمة يف واحد ملعىن حرفني بني اجلمع فكرهوا
 حاال كان فإن املضارع وأما مطلقا، املاضي ما يؤكد وال": "املغين "ويف

 ألكيدن اهللات: "حنو يف وجوبا ما أكد مستقبال كان وإن ما يؤكد مل
  .انتهى". أصنامكم
 أن التوكيد نون يف األصل ،واعلم: "البيضاوي حاشية يف زاده خشي يقول

 والتمين واالستفهام والنهي كاألمر الطلب معىن فيه مستقبل فعل بآخر تلحق
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" تضربن ليتك"و ؟"هتضربن هل"و ،"تضربن ال"و" زيدا أضربن "حنو والعرض،
 إمنا كيدوالتأ للتأكيد، وضعه ألن الطلب معىن فيه مبا واختص. وخمففة مثقلة
 باخلرب يليق وال املطلوب بوجدان هو فيغتنم وحيصل يوجد حىت يطلب مبا يليق

 الطلب ألن باملستقبل واختص. التأكيد يناسبه فال وحصل وجد قد ألنه احملض
 واملاضي احلال خبالف املستقبل وهو ليحصل بعد حيصل مل مبا يتعلق إمنا

 بعد إال بآخره التأكيد نون قتلح ال حمض خرب هو الذي واملستقبل حلصوهلما
 يكن مل وإن" القسم الم "كـ التأكيد على يدل ما الفعل أول على يدخل أن
 ورد وهكذا." انتهى. مطلوبه على يقسم املتكلم أن الغالب ألن الطلب معىن فيه
 يف مواضع عدة يف النون جاءت كذلك. خالف بال النحو كتب مجيع يف

 احلال أو للماضي ترد ومل خاص، بوجه للمستقبل املطهرة والسنة الكرمي القرآن
 ِمني يأِْتينكُم فَِإما�: البقرة سورة ففي. اآليات بعض هنا فأنقل. مكان أي يف

  .�١يحزنونَ هم والَ علَيِهم خوف فَالَ هداي تِبع فَمن هدى
  .�٢ترضاها ِقبلَةً فَلَنولِّينك�: فيها وجاء
 اَألمواِل ِمن ونقٍْص والْجوِع الْخوِف ِمن ٍءِبشي ولَنبلُونكُم�: أيضا وفيها
  .�٣والثَّمراِت واَألنفُِس
 ِكتاٍب نِم آتيتكُم لَما النِبيني ِميثَاق اُهللا أَخذَ وِإذْ�: عمران آل سورة ويف
  .�٤ولَتنصرنه ِبِه لَتؤِمنن معكُم ِلما مصدق رسولٌ جاَءكُم ثُم وِحكْمٍة

 أُوتوا الَِّذين ِمن ولَتسمعن وأَنفُِسكُم أَمواِلكُم ِفي لَتبلَونَّ� :ورد وكذلك
ابالِْكت ِمن ِلكُمقَب ِمنو كُوا الَِّذينرا أَذًى أَش�٥كَِثري.  
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 والَ ِللناِس لَتبيننه الِْكتاب أُوتوا الَِّذين ِميثَاق اُهللا أَخذَ وِإذْ� :وكذلك
هونمكْت�١ت.  
�وا فَالَِّذينراجوا هِرجأُخو ِمن اِرِهمأُوذُوا ِديِبيِلي ِفي ولُوا سقَاتقُِتلُوا وو 
  .�٢الْأَنهار تحِتها ِمن تجِري جناٍت وُألدِخلَنهم سيئَاِتِهم عنهم رنَُّألكَفِّ

 اَألنعاِم آذَانَ فَلَيبتكُن وآلمرنهم وُألمنينهم وُألِضلَّنهم�: النساء سورة ويف
مهنرآلمنَّ وريغفَلَي لْق�٣اِهللا خ.  
 والَِّذين دالْيهو آمنوا ِللَِّذين عداوةً الناِس أَشد لَتِجدنَّ�: املائدة سورة ويف
  .�٤نصارى ِإنا قَالُوا الَِّذين آمنوا ِللَِّذين مودةً أَقْربهم ولَتِجدنَّ أَشركُوا
 .�٥الصيِد ِمن ِبشيٍء اُهللا يبلُونكُملَ آمنوا الَِّذين أَيها يا�:نفسها السورة ويف

  .�٦ِفيِه ريب ال الِْقيامِة يوِم ِإلَى لَيجمعنكُم�: األنعام سورة ويف
 * الْمرسِلني ولَنسأَلَن ِإلَيِهم أُرِسلَ الَِّذين فَلَنسأَلَن�: األعراف سورة ويف
نقُصفَلَن ِهملَينفسها السورة ويف �٧ع :�نُألقَطِّع كُمِديأَي لَكُمجأَرو ِخلَاٍف ِمن 

ثُم كُمنلِّب�٨ُألص.  
 من الِْقيامِة يوِم ِإلَى علَيِهم لَيبعثَن ربك تأَذَّنَ وِإذْ�: أيضا نفسها السورة ويف
مهومسوَء يذَاِب س�٩الْع.  
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  .�١آذَيتمونا ما علَى ولَنصِبرنَّ�: إبراهيم سورة ويف
 أَو أَرِضنا ِمن لَنخِرجنكُم ِلرسِلِهم كَفَروا الَِّذين وقَالَ�: نفسها السورة ويف
 ِمن اَألرض ننكُمولَنسِك* الظَّاِلِمني لَنهِلكَن ربهم ِإلَيِهم فَأَوحى ِملَِّتنا ِفي لَتعودنَّ
ِدِهمع�٢ب.  
  .�٣تختِلفُونَ ِفيِه كُنتم ما الِْقيامِة يوم لَكُم ولَيبينن�: النحل سورة يف

  .�٤تعملُونَ كُنتم عما ولَتسأَلُن�: نفسها السورة ويف
 مؤِمن وهو أُنثَى أَو ٍرذَكَ ِمن صاِلحا عِملَ من�: أيضا نفسها السورة ويف
هنِييحاةً فَلَنيةً حبطَي مهنِزيجلَن�٥و.  
 ِفي نَّلَتفِْسد الِْكتاِب ِفي ِإسراِئيلَ بِني ِإلَى وقَضينا�: اإلسراء سورة ويف
  .�٦كَِبريا علُوا ولَتعلُن مرتيِن اَألرِض

  .�٧عِزيز لَقَِوي اَهللا ِإنَّ ينصره من اُهللا ولَينصرنَّ�: احلج سورة ويف
 الصاِلحاِت وعِملُوا ِمنكُم آمنوا الَِّذين اُهللا وعد�: النور سورة ويف

مهِلفَنختسِض ِفي لَيا اَألركَم لَفختاس الَِّذين ِمن ِلِهمقَب نكِّنملَيلَ ومه مهِدين 
  .�٨أَمنا خوِفِهم بعِد ِمن ولَيبدلَنهم لَهم ارتضى الَِّذي

 ِبسلْطَاٍن يأِْتينيلَ أَو َألذْبحنه أَو شِديدا عذَابا ُألعذِّبنه�: النمل سورة ويف
  .�١مِبٍني
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  .�٢سبلَنا لَنهِدينهم ِفينا جاهدوا والَِّذين�: العنكبوت سورة ويف
  .�٣الْقَوِل لَحِن ِفي ولَتعِرفَنهم�: حممد سورة ويف
  �٤ِملْتمع ِبما لَتنبؤنَّ ثُم لَتبعثُن وربي بلَى قُلْ�: التغابن سورة ويف
  �٥طَبٍق عن طَبقًا لَتركَبن�: االنشقاق سورة ويف
 من كالما أو واحدا احديث أو واحدة آية يقدم أن احملترم املريزا استطاع لو
 قدم أو باليقني، املاضي أو للحال التوكيد نون جاءت حيث العرباء العرب
 لقبلت املذكور، األمر تصريح مع النحو علم يف به معترف كتاب من عبارة
  . هذه مقدميت صحة عدم

 أحد يكون لن أنه هي اآلية هلذه احلرفية الترمجة بأن التمهيد هذا بعد وأقول
 أنه هي الترمجة وحصيلة. عيسى موت قبل بعيسى وسيؤمن إال كتابال أهل من

 موت قبل � بعيسى مجيعا الكتاب أهل فيه سيؤمن زمان املستقبل يف سيأيت
 العرب كالم حبسب لآلية الصحيح الوحيد املعىن هو وهذا. � عيسى

 ألن وباطلة خاطئة سواه املعاين وكل. والسنة الكتاب وأسلوب النحو وقواعد
 أربعة وهي. آخر معىن أي حبسب اخلالص االستقبال تفيد ال �لَيؤِمنن� كلمة
 إىل يعود" موته "يف الضمري أن يأ عامة التفاسري يف املذكور: أوال معاٍن،
هو موته قبل بعيسى ويؤمن إال الكتاب أهل من ما أنه املعىن فيكون الكتايب 

 ثبوت عدم إن التقدير هذا وحبسب. روحه قبض عند) الكتايب موت أي(
�نِمنؤهو الثاين واملعىن. باطل املعىن هذا فإن لذا واضح، اخلالص ستقباللال �لَي 

 إزالة "كتابه من ٣٧٢ الصفحة يف احملترم املريزا سجله الذي الكشفي املعىن
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 -املذكور ببياننا يؤمن الكتاب أهل من واحد كل أن يف ويتلخص ،"األوهام
. طبيعيا موتا اتم املسيح أن إميانه قبل -الكتاب أهل أفكار عن ذكرناه الذي
 املستقبل معىن أيضا حبسبه يفيد ال �لَيؤِمنن� تقدير ألن باطل أيضا املعىن وهذا

 عالقة ال ولكن الكشفي املعىن هذا إلبطال أيضا أخرى أوجه وهناك. اخلالص
 الرد عند والتفصيل بالشرح سأتناوهلا بل هنا أذكرها ال لذا احلايل بنقاشنا هلا

  . اهللا بإذن" األوهام إزالة "على
 من ٣٨٥ الصفحة يف احملترم املريزا أورده الذي ذلك هو الثالث واملعىن

 وجدت والشبهات الشكوك على املبنية األفكار هذه أن وهو ،"األوهام إزالة"
 للسبب باطل أيضا املعىن وهذا. املسيح وفاة قبل فترة منذ والنصارى اليهود يف

 يفيد بل اخلالص االستقبال يفيد ال أيضا التقدير هذا حبسب �لَيؤِمنن� أن نفسه
 ليع مبارك حممد يوسف أبو املولوي كتبه ما هو الرابع واملعىن. املاضي

 القول: "كتابه من ٢٨ الصفحة يف املريزا للسيد املخلص املريد السيالكويت
. موته قبل األمر ذا يسلِّم أن الكتاب أهل من لكلٍّ ضروري أنه وهو ،"اجلميل

 قبل األمر ذا يسلِّم أن الكتاب أهل واجب من أنه تعين العبارة هذه كانت فإذا
 قرينةً" اجلميل القول "عبارات من بعض فيدي كما إنشائية مجلة أا مبعىن موته،
 القول "صاحب من صدر قد أنه هو املعىن هذا بطالن سبب فإن ذلك، على

 أي مكسورةً �لَيؤِمنن� يف الالم حِسب إذ املقام هذا يف فاحش خطأ" اجلميل
 الالم أن يعرفون أيضا القرآن، يقرأون الذين الصغار األطفال أن مع لألمر،

 أهل من واحد كلَّ أن املعىن كان وإذا. التوكيد تفيد الكرمي القرآن يف املفتوحة
 ملا خربية مجلة اجلملة هذه أن أي هو، موته قبل األمر ذا يعترف الكتاب
. باطال أيضا املعىن هذا كان لذا. اخلالص للمستقبل �لَيؤِمنن�: الكلمة أفادت

 أبو منهم. قبل من بينته الذي املعىن إىل السلف من كبرية مجاعة ذهبت وقد
 بن زيد بن الرمحن وعبد وقتادة البصري واحلسن مالك وأبو عباس وابن هريرة
  :كثري البن العظيم القرآن تفسري يف اءج فقد. أسلم



١٧٨  ñŠÃbäß@ï�… 

 سعيد عن حسني أيب عن سفيان عن الرمحن عبد حدثنا بشار، ابن حدثنا"
: قال �موِتِه قَبلَ ِبِه لَيؤِمنن ِإلَّا الِْكتاِب أَهِل ِمن وِإنْ� عباس ابن عن جبري بن
 أبو قال. ذلك مثل عباس ابن عن العويف وقال. � مرمي بن عيسى موت قبل

 مرمي بن عيسى نزول عند ذلك: قال �موِته قَبلَ ِبِه لَيؤِمنن ِإلَّا�: قوله يف مالك
 عباس ابن عن الضحاك وقال. به آمن إال الكتاب أهل من أحد يبقى ال. �
 وقال. خاصة اليهود يعين �موِتِه قَبلَ ِبِه لَيؤِمنن ِإلَّا الِْكتاِب أَهِل ِمن وِإنْ�

  .حامت أيب ابن روامها. وأصحابه النجاشي يعين: البصري احلسن
 احلسن عن رجاء أبو حدثنا علية ابن حدثنا يعقوب حدثين: جرير ابن وقال

 وإنه عيسى، موت قبل: قال �موِتِه قَبلَ ِبِه لَيؤِمنن اِإلَّ الِْكتاِب أَهِل ِمن وِإنْ�
أمجعون به آمنوا نزل إذا ولكن .اهللا عند اآلن حلي.  

 حدثنا الالحقي عثمان بن علي حدثنا أيب حدثنا: حامت أيب ابن وقال
: � هللا قول سعيد باأ يا: للحسن قال رجال مسعت: قال بشري بن جريرية

 اهللا إن عيسى، موت قبل: قال ،�موِته قَبلَ ِبِه لَيؤِمنن ِإلَّا الِْكتاِب أَهِل ِمن وِإنْ�
 وكذا. والفاجر الرب به يؤمن مقاما القيامة يوم لقب باعثه وهو عيسى، إليه رفع
 كما احلق هو القول وهذا. واحد وغري أسلم بن زيد بن الرمحن وعبد قتادة قال

  .انتهى."التكالن وعليه الثقة وبه اهللا شاء إن القاطع بالدليل بعد سنبينه
 وال. الصحيحني حديث من واضح ذلك إىل � هريرة أيب ذهاب وإن

ه احملترم املريزا أن خيفنياألوهام إزالة "كتابه من ٣٦٩١و ٣٦٨ الصفحة يف وج "
 جواب وعندي. وحقا صحيحا اعتربته الذي املعىن إىل اعتراضات ربعةأ

تعاىل اهللا بفضل مجيعا عليها مسكت .  

                                                 
1

 صفحات إىل بل العربية الترمجة طبعة يف الصفحات أرقام إىل األرقام هذه تشري ال 
  )املترجم. (الروحانية باخلزائن املعروفة الطبعة ضمن باألردية املنشور الكتاب
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 ويتبني وضوح بكل العموم تفيد آنفا املذكورة اآلية أن هو األول االعتراض
 يف كانوا الذين مجيعا الكتاب أهل هم �الِْكتاِب أَهِل� من املراد أن ذلك من

 حتددها واحدة كلمة اآلية يف توجد وال باستمرار، بعده سيأتون أو املسيح زمن
  . وحمدد خاص زمن يف

 وجتعل الثقيلة، التوكيد نون اآلية يف وردت لقد: أوال. وجهني على وجوابه
 األول املعىن بطُل التعميم هذا حبسب: اثاني. فقط املستقبل بزمن خاصة اآلية
 املذكورة اآلية يف �الِْكتاِب أَهِل� عبارة ألن األوهام، إزالة يف ذكرته الذي

 زمن يف موجودين كانوا الذين الكتاب أهل كافة - رأيك حبسب - تشمل
 أن قبل املذكور بالبيان إميام يتصور ال أنه مع الصليب، على تعليقه قبل املسيح
 غري وهذا أيضا، الثاين معناك يبطل كذلك. طبيعيا موتا املسيح مبوت يؤمنوا
تأمل أدىن له من على خفي .  

 كافة بأن صوا بأعلى الصحيحة األحاديث تعلن: الثاين االعتراض
 بنفَس الكفر حالة يف سيموتون غريهم أو الكتاب لأه من أكانوا سواًء املنكرين
 أن تصريح املذكورة اآلية يف يرد مل: أوال. وجهني على أيضا وجوابه. املسيح
 قبل سيأيت بأنه اآلية تقول بل جميئه فور باملسيح سيؤمنون الكتاب أهل كافة
 نيؤم أن املمكن فمن. باملسيح الكتاب أهل مجيع فيه يؤمن زمان املسيح موت
 الكفر حالة يف مقدرا موم كان الذين الكافرين موت بعد الكتاب أهل مجيع
 هو اإلميان من املراد يكون أن أيضا ميكن: ثانيا. تعاىل اهللا علم يف املسيح بنفَس
 اإلميان ليس اإلميان من املراد أن يتبني كما الشرعي، اإلميان وليس اليقني

  . استنبطْتهما اللذين املعنيني لَاِك حبسب اليقني هو املراد بل الشرعي
 أيضا الدجال أن ا املسلَّم املسلمني معتقدات من: الثالث االعتراض

 أيضا فجوابه. باملسيح يؤمن لن أنه أيضا ويعتقدون الكتاب، أهل من سيكون
  .لإلعادة حاجة وال الثاين االعتراض جواب يف ذكرتهما وجهني على
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 بعد األشرار سيبقى أنه مسلم صحيح يف ورد لقد: الرابع االعتراض
 االعتراض هذا هؤالء؟ سيأيت أين فمن كافر يبق مل فإذا القيامة، تقوم مث املسيح،

 حتما الدنيا يف كان أنه احملترم املريزا يعلم أال. مطلقا احملترم املريزا مبقام يليق ال
 اآلن؟ إىل املوجودون الكفار أتى أين فمن. كافر فيه يكن مل البداية يف زمن
  . أيضا � عيسى بعد سيكونون كذلك الكفار هؤالء وجد فكما

 وكَهلًا الْمهِد ِفي الناس ويكَلِّم�: عمران آل سورة آية هو الثاين والدليل
ِمنو اِلِحنييف جاء فقد املسيح، حبياة اآلية هذه من العلماء استدل لقد. �١الص 

 أنه ملا. السماء من سينـزل � أنه على استدل وبه: "السعود أيب تفسري
 ثالثني ابن وهو تعاىل اهللا أرسله: � عباس ابن قال ،التكهل قبل رفع �
  ." إليه تعاىل اهللا رفعه مث شهرا ثالثني رسالته يف ومكث سنة،

 عليه أنه يف نص اآلية هذه ويف: الفضل بن احلسني قال: "الكبري التفسري يف
 أنه على استدل وبه: "لبيضاويا ويف." األرض إىل سينـزل والسالم الصالة

 ألنه الساعة قبل نزوله يفيد: "اجلاللني ويف". اكتهل أن قبل رفع فإنه سينـزل
 عيسى نزول جتد هل: الفضل بن للحسني وقيل: "املعامل ويف". الكهولة قبل رفع
: معناه وإمنا الدنيا يف يكتهل مل وهو �وكَهلًا� قوله نعم،: قال القرآن؟ يف

  . انتهى." السماء من نزوله بعد وكهال
 ولكنها ذاا حد يف املسيح حياة على الداللة قطعية ليست اآلية هذه أن مع
. �ِبِه لَيؤِمنن ِإلَّا الِْكتاِب أَهِل ِمن وِإنْ�: آية إىل بانضمامها الداللة قطعية تصبح
 آية املهد يف الكالم أن كما أنه آخر مجال اآلية هذه يف ينشأ ذلك على وبناء

 هذه إىل حيا اجلسم بقاء ألن معجزة الكهولة يف الكالم يصبح كذلك ومعجزة،
 خارق أمر فيه تغير أي حدوث ودون والشراب الطعام دون الطويلة املدة
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 ذلك يف املسيح خصوصية فما الكهولة يف يتكلمون كلهم فاملسنون وإال للعادة،
   اجلليلة؟ الِنعم قائمة يف تعاىل اهللا بينها اليت

 اُهللا رفَعه بلْ * يِقينا قَتلُوه وما�: النساء سورة يف جاء لقد :الثالث الدليل
 يف الداللة قطعية ليست أيضا اآلية هذه أن مع. �١حِكيما عِزيزا اُهللا وكَانَ ِإلَيِه
 ألن اجلسد مع رفعت الروح أن منها الواضح ولكن املسيح حياة على ذاا حد

 �صلبوه ما�: أي الثاين ويف �قتلوه ما� أي األول، يف املنصوب الضمري مرجع
 ضمري مرجع أن على يدل األمر فهذا. القطعية وجه على اجلسد مع الروح هو

 الداللة قطعية تصبح أيضا اآلية فهذه. اجلسد مع الروح هو" رفَعه "املنصوب
  .�ِبِه لَيؤِمنن ِإلَّا الِْكتاِب أَهِل ِمن وِإنْ�: آية إليها ضمت إذا خاصة

 تمترنَّ فَلَا ِللساعِة لَِعلْم وِإنه�: الزخرف سورة يف ءجا لقد :الرابع الدليل
 يف الداللة قطعية ليست أيضا اآلية هذه. �٢مستِقيم ِصراطٌ هذَا واتِبعوِن ِبها

 �ِإنه� ضمري إرجاع ألن منها يتضح ما هذا ولكن ملسيح،ا حياة على نفسها
 هو املرجع أن شك فال منافاة، أميا والسباق السياق ينايف الكرمي القرآن إىل

  . حتما � عيسى
 أو مقدرا احلدوث يعترب أن إما ذلك، يف احتماالت ثالثة ناكه واآلن،

 عالمات من � األكرم نبينا جميء ألن باطل األول. والنـزول املعجزات إرادة
 إذًا،". كهاتني والساعة أنا بعثت: "الصحيح احلديث يف جاء كما القيامة قرب
 ألن باطل، أيضا الثاين االحتمال كذلك. � عيسى لتخصيص سبب فال

 ختصيص سبب فما اهللا، قدرة على الداللة حيث من سيان كلها املعجزات
 وِإنْ� اآلية كانت إذا والسيما النـزول، هو املراد أن فتقرر عيسى؟ معجزات
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ِمن اِب ِلأَهالصحيحني يف الصحيحة األحاديثُ وتفسرها الداللة قطعية �الِْكت 
  .املسيح حياة على الداللة قطعية أيضا اآلية هذه صارت املنطلق هذا فمن

 عنه نهاكُم وما فَخذُوه الرسولُ آتاكُم وما�: اآلية هو اخلامس الدليل
 أن نرى الصحيحة األحاديث إىل نعود عندما اآلية هذه فبحسب. �١فَانتهوا
 بتواترها احملترم املريزا اعترف وقد الباب هذا يف كثرية صحيحة أحاديث هناك

 برواية عليه املتفق احلديث منها". ألوهاما إزالة: "كتابه من ٥٥٧ الصفحة يف
 ينِزلَ أَنْ لَيوِشكَن ِبيِدِه نفِْسي والَِّذي: � اِهللا رسولُ قَالَ: قَالَ: "� هريرة أيب

ِفيكُم ناب ميرا مكَملًا حدكْ عفَيِسر ِليبلَ الصقْتيو ِزيرالِْخن عضيةَ ويالِْجز 
ِفيضيالُ وى الْمتلَا ح لَهقْبي دى أَحتكُونَ حةُ تدجةُ الساِحدا الْوريخ ا ِمنينالد 

 لَيؤِمنن ِإلَّا الِْكتاِب أَهِل ِمن وِإنْ�: ِشئْتم ِإنْ فاقْرُءوا هريرةَ أَبو يقُولُ ثُم ِفيها وما
 وليست مرمي بن عيسى هو" مرمي ابن "من احلقيقي املراد." اآلية �موِتِه قَبلَ ِبِه

 وبذلك. املعىن هذا حتدد �الِْكتاِب أَهِل ِمن وِإنْ�: اآلية بل. صارفة قرينة هناك
: كثري ابن تفسري يف جاء وقد. حي أنه يؤكد وهذا. � عيسى نزول تقرر قد
 بن اهللا عبد ناحدث الرمحن عبد بن أمحد حدثنا أيب حدثنا: حامت أيب ابن وقال"

 إين�: تعاىل قوله يف قال أنه احلسن عن أنس بن الربيع حدثنا أبيه عن جعفر
 � اهللا رسول قال: احلسن قال. منامه يف اهللا رفعه: املنام وفاة يعين �متوفيك
  ."القيامة يوم قبل إليكم راجع وإنه ميت مل عيسى إن: لليهود

 تؤيد �الِْكتاِب أَهِل ِمن وِإنْ�: اآلية ولكن مرسل احلديث هذا أن مع
 على قطعية داللة بنفسها تدل ال األخرية ربعةاأل اآليات من أيا أن مع. صحته
 احملترم املريزا كتبها آية ثالثني مقابل حياته على الداللة قوية ولكنها املسيح حياة

  .املسيح وفاة إلثبات" األوهام إزالة "كتابه يف
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 هو اإلمجايل فجواا املسيح وفاة إلثبات آية ثالثني احملترم املريزا كتابة أما
 حبق" التويف "لفظ فيها ورد اليت تلك: أوال. أنواع ثالثة من ياتاآل تلك أن

 األنبياء مجيع وفاة على تدل اليت اآليات: ثانيا. خاص بوجه � املسيح
 خاص بوجه املسيح وفاة ذكر تشمل ال اليت اآليات: ثالثا. عام بوجه السابقني

 جواب. االجتهاد مبحض الوفاة احملترم املريزا منها استنبط قد بل. عام وال
 احلقيقي املوت هو" التويف "معىن أن وسلّمنا افترضنا لو أنه هو األول القسم
 املسيح حياة ثبتت ملا بأنه لقلت اازي، املعىن هو اآلخر واملعىن الروح، وقبض
 والداللة الثبوت القطعية �موِتِه قَبلَ ِبِه لَيؤِمنن ِإلَّا الِْكتاِب هِلأَ ِمن وِإنْ�: باآلية

 معناها عن" التويف "كلمة فيها وردت اليت اآليات صارفة اآلية هذه فصارت
 كنمي الذي اازي املعىن وأن. ااز حممل اآليات تلك ستحمل لذا احلقيقي
 التام األخذ مبعىن التويف استخدام وإن". وقبض تام أخذٌ "هو هنا استنباطه
 وفالنا. أشرف: عليه وأوىف: "القاموس يف جاء فقد. اللغة يف ثابت والقبض

 حقه أوفاه: "الصحاح ويف." وتوفّاه فاستوفاه وأوفاه توفَّاه. وافيا أعطاه حقه،
 املصباح يف وجاء." مبعنى وتوفّاه حقه واستوىف وافيا حقه أعطاه أي مبعىن ووفّاه
 أي حقي واستوفيت: "البحار جممع يف وجاء." مبعنى واستوفيته وتوفّيته،: "املنري

 أوفاه منه ويقال "بالتمام، حقه أحٍد إيفاء: معناه ما الصراح ويف." تاما أخذته
 أخذ: لتويفا: "القسطالين ويف. بالتمام احلق أخذ: توفّي". استيفاء ووفّاه حقه،
  .انتهى". منه نوع واملوت وافيا، الشيء

 من ثابت اإلنامة مبعىن التويف معىن وإن. اإلنامة هو اازي الثاين واملعىن
 موِتها ِحني الْأَنفُس يتوفَّى اُهللا�: الزمر سورة يف تعاىل اهللا فيقول الكرمي، القرآن

. �١الْأُخرى ويرِسلُ الْموت علَيها قَضى الَِّتي فَيمِسك مناِمها ِفي تمت لَم ِتيوالَّ
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 جرحتم ما يعلَمو ِباللَّيِل يتوفَّاكُم الَِّذي هو�: األنعام سورة يف تعاىل وقال
  . �١مسمى أَجلٌ ِليقْضى ِفيِه يبعثُكُم ثُم ِبالنهاِر

 أَهِل ِمن وِإنْ�: اآلية أن هو العموم تسليم بعد الثاين القسم وجواب
اآليات تلك ختصص الداللة وقطعية الثبوت قطعية هي اليت �اِبالِْكت .  

 اليت املعاين حتتمل الكلمات أن جدال قبلنا لو أنه هو الثالث القسم وجواب
 الثبوت قطعية هي اليت �الِْكتاِب أَهِل ِمن وِإنْ�: اآلية ولكن احملترم املريزا بينها

. املعاين تلك بطُلت وبالتايل كلها، االحتماالت تلك تدحض الداللة وقطعية
. ا املعترف التفاسري يف ذُكرت اليت تلك هي اآليات هلذه الصحيحة واملعاين

 املريزا سجلها اليت اآليات أما. �الِْكتاِب أَهِل ِمن وِإنْ�: اآلية تطابق وهي
 الرد يف والتفصيل بالشرح عليها الرد أتناول سوف املسيح لوفاة إثباتا احملترم
  . اهللا بإذن" األوهام إزالة "على

 خلقه خري على والسالم ةوالصال العاملني، رب هللا احلمد أن دعوانا وآخر
  . وسلم وصحبه وآله حممد

  اجلمعة يوم هـ١٣٠٩ األول ربيع ١٩
  عنه عفي بشري حممد
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  الكرمي رسوله على ونصلي حنمده   الرحيم الرمحن اهللا بسم

 فلما بعد أما. �١الْفَاِتِحني خير وأَنت ِبالْحق قَوِمنا وبين بيننا افْتح ربنا�
 حياة إثبات بغية طويال بيانا وكتب معي املناظرة احملترم بشري حممد املولوي بدأ

 إحقاق بغية ذلك على الرد أكتب أن أيضا ليع وجب ،� مرمي ابن املسيح
  . احلق

 إيضاح أجل من بالقول أكتفي أن املناسب من أرى شيء كل وقبل فأوال
 قضية يف اإلثبات مسؤولية بأن القول اإلطالق على صحيحا ليس بأنه البيان
 إثبات أن به املسلَّم من. احملترم املولوي يزعم كما علي تقع وحياته املسيح وفاة

 حول النـزاع كان إذا أنه أيضا املعلوم ومن. املدعي مسئولية يكون االدعاء
 لدى ا املسلّم األمور تاركا جديدا ادعاء يدعي فالذي حياته أو أحد وفاة

 اهللا سنة أن الفريقني لدى به املسلَّم من فمثال. املدعي هو سيعتبر الفريقني
 احملدد الطبيعي العمر مدة غضون يف إنسان كل ميوت أن هي عموما اجلارية

 كما الكرمي القرآن يف عديدة آيات يف أيضا تعاىل اهللا بينه ما وهذا. لإلنسان
 بعِد ِمن يعلَم ِلكَيال الْعمِر أَرذَِل ِإلَى يرد من وِمنكُم يتوفَّى من وِمنكُم�: يقول

 ميوتون بعضكم أن أُوالمها فقط، اثنتان حالتان عليكم تطرأ أي. �٢شيئًا ٍمِعلْ
 اآلن،. شيئا علمهم بعد من يعلمون فال العمر أرذل يبلغون والبعض اهلرم، قبل
 مئات عليه مضت قد أنه الصريح النص من النقيض على أحد عن أُعلن لو
 امتداد فيه يؤثر ومل العمر أرذل يبلغ ومل ميت مل ولكنه الطبيعي العمر ضعافأ

 الذي على تقع األمور هذه كل إثبات مسؤولية أن فاملعلوم ذرة، قيد الدهر
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 أن قط اإلنسان عن يذكر مل الكرمي القرآن ألن العقيدة هذه يعتنق أو يدعيها
 وال الطبيعي، البشر عمر من األضعاف مبئات أطول عمرا ينالون الناس بعض

 ننكِّسه� لـ مصداقا جيعلهم وال فيهم تأثريه نتيجة العمر أرذل إىل الدهر يردهم
 فالذي � وموالنا سيدنا تعليم متاما خيالف االعتقاد هذا كان فلما. �اخلَلْق ِفي

 العمر أثناء يف فاملوت. عليه تقع اإلثبات مسؤولية فإن االعتقاد هذا يدعي
 العمر فترات يف املختلفة التغريات وحدوث الكرمي، القرآن تعليم حبسب الطبيعي
 على البقاء بشرط العمر أرذل إىل الوصول لدرجة الدهر تأثري بسبب املختلفة

 ذا زاخر الكرمي والقرآن اإلنسان، طبيعة يالزم وحقيقي طبيعي أمر ةاحليا قيد
 إثبات مسؤولية فإن الواقع األمر هذا عكس أحد عن يدعي فالذي. البيان
 جرى إذا مث عام، ٣٠٠ منذ اخلرب مفقود زيد كان إذا فمثال. عليه تقع ادعائه
 اآلخر وقال مات، قد بأنه أحدمها وقال احملكمة يف شخصني بني عنه النقاش

 حبياته يقول الذي من اإلثبات سيطلب القاضي أن الواضح فمن. حيا مازال بأنه
 الشرعية احملاكم نظام ينقلب فلسوف كذلك األمر يكن مل وإن. للعادة اخلارقة

 اليت الوفاة أثبت أن علي واجبا ليس أنه هذا بياين من فيتبني. عقب على رأسا
 هذه إن بل الكونية السنن حددا حدود حبسب شخص لكل طبيعي أمر هي

 مسمى أجل إىل ميت مل معينا شخصا أن ليثبت خصمنا على تقع املسؤولية
. شيئا السنني مئات إىل الزمن مرور فيه يؤثر ومل حيا يزال ال بل اهللا سنة حددته

 يذكر أن دون وغريهم األنبياء من عديدا ذكر الكرمي القرآن أن الواضح من
 أحدهم حياة ستثبت بل اآلن؟ إىل أحياء مازالوا أم ذلك من يثبت فهل موم،

  .فقط موته سيثبت واحلياة املوت ذكر إمهال فإن وإال خاص، بوجه أُثبتت إذا
 املسيح مات ملاذا أنه اإلثبات مسؤولية علي ليست أنه تقرر وقد اآلن، أما

 الطبيعي املوت دحدو ضمن -الناس بقية مثل إنسانا كان الذي -مرمي ابن
 زال ما مرمي ابن املسيح أن اإلثبات مسؤولية احملترم املولوي على تقع بل مثلهم؟
 واحلديث القرآن من النصوص منطوق عكس على اآلن إىل املوت من ناجيا
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 أرذل يبلّغه مل الدهر وأن الناس، عامة خواص وميلك إنسان أنه مع الكون وسنن
 هذا يف احملترم املولوي قدمه الذي الدليل هو ما اآلن فلنر فيه، بتأثريه العمر

 املرفوعة املتصلة الصحيحة واألحاديث الداللة القطعية اآليات هي وما الصدد،
   الثبوت؟ مبلغ العظيم اإلعالن هذا بلغ البين منطوقها حبسب اليت

 أن هو غريه قبل احملترم املولوي قدمه الذي األول الدليل أن واضحا فليكن
 موِتِه قَبلَ ِبِه لَيؤِمنن ِإلَّا الِْكتاِب أَهِل ِمن وِإنْ�: النساء سورة من الكرمية اآلية
مويِة وامكُونُ الِْقيي ِهملَيا عِهيداملسيح حياة على ووضوح جالء بكل تشهد �ش 
 اآلية هذه بأن احملترم املولوي قلب ختاجل الشبهة كانت وملا. اجلسدية مرمي ابن

 معىن هلا حيدد ومل عديدة خمتلفة معاين املفسرون منها استنبط وقد أوجه، محالة
 وأخرج الداللة قطعية ليجعلها جهده قصارى فبذل ،مفصل تفسري أي يف واحد
 قصده يف فشل أنه جدا املؤسف من ولكن جعبته، يف كان ما كل الصدد ذا
  . أخرى شبهات فيها أنشأ بل الداللة قطعية جيعلها أن يستطع ومل هذا

 املذكورة اآلية جعل يف النجاح آمال جديدة قاعدة احملترم املولوي بين لقد
 التوكيد نون حتمل اآلية يف �ِمننلَيؤ� كلمة إن فقال ما، بطريقة الداللة قطعية

 اقتبس اهلدف هذا فإلثبات. اخلالص املستقبل إىل املضارع الفعل حتول اليت
. زعمه حبسب املستقبل إىل بسببها املضارع حتول القرآن من كثرية كلمات
 لو ألننا والتفتيش البحث هذا يف حق بغري وقته هدر بأنه متأسفا أقول ولكنين

 اآلية يف فقط االستقبال تفيد �لَيؤِمنن�: كلمة أن االفتراض سبيل على قبلنا
 املسيح؟ حياة على الداللة قطعية اآلية تكون أن ميكن كيف ذلك فمع املذكورة

 أهل من ليس أنه املستقبل حيث من أيضا آخر معىن منها طيستنب أن ميكن أال
 اآلية ألن خالص مستقبل أيضا فهذا ١موته قبل باملسيح يؤمن لن أحد الكتاب

 ألنه وذلك املعىن هذا على الداللة صرحية اآلية بل. نزوهلا بعد يأيت زمن عن خترب
                                                 

 1  املترجم(. الكتايب موت قبل أي( 
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 قبل به مننليؤ إال: "وغريه البيضاوي تفسري يف وردت اليت الثانية قراءا يف جاء
 اآلن فانظر. موم قبل مرمي ابن باملسيح سيؤمنون الكتاب أهل أن أي". موم

 من تبني قد � املسيح إىل تصرفه كنت الذي" موته قبل "يف الضمري أن
 أن تعرف إنك. � املسيح إىل ال الكتاب أهل فئة إىل يرجع أنه الثانية القراءة
 ال الذي اآليات معىن وإن. اآلحاد حديث حكم يف أيضا املتواترة غري القراءة
 تعتبر كيف واإلنصاف بالعدل اآلن فقل. بالقبول أحق الثانية القراءة خيالف

   كليا؟ فكرتك تبطل الثانية راءاق أن مع الداللة قطعية اآلية هذه
 باطلة هي قدمتها اليت الثقيلة التوكيد نون عن القاعدة إن ذلك إىل وإضافة

 نون بإضافة دائما املستقبل إىل يتحول ال املضارع الفعل إن صاحيب يا. متاما
 عندما أنه صحيح .الكرمي للقرآن تكفي الكرمي القرآن أمثال. إليه الثقيلة التوكيد

 القرآن يف اآليات بعض يف املضارع أفعال إىل الثقيلة التوكيد نون ضيفتأُ
 معىن بقي حيث األماكن بعض هناك ذلك ومع االستقبال، مبعىن جاءت الكرمي
 أيضا املاضي بل املستقبل أو احلال معىن منها أريد بل حاله، على احلال زمن
 أو باحلال بدأت سلسلة أن أي. ممتدة متصلة كسلسلة االشتراك سبيل على

 األوىل الفئة من اآليات مثال إن. انقطاع دون املستقبل اية إىل وامتدت املاضي
. �١الْحراِم الْمسِجِد شطْر وجهك فَولِّ ترضاها ِقبلَةً فَلَنولِّينك�: تعاىل قوله هو
 الكعبة باستقبال أُمر اآلية نزول مبجرد ألنه احلال هو هنا املراد أن الواضح من

 مل فإذا. الصالة أثناء الكعبة إىل الوجوه ولِّيِت لدرجة التراخي أو التأخري دون
 كان إذا استقباال ذلك يعترب أن ممكنا كان إذًا؟ احلال معىن فما حاال هذا يكن
 فولِّ ترضاها، قبلة نولّيك أننا تعين اآلية فإن. وحتققه اخلرب بني زمين فاصل هناك

 علَيِه ظَلْت الَِّذي ِإلَِهك ِإلَى وانظُر�: اآلية وكذلك. احلرام املسجد إىل وجهك

                                                 
 ١٤٥: البقرة  1
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 البعد وجود ألن أيضا اآلية هذه يف االستقبال يقصد مل. �١...لَنحرقَنه عاِكفًا
: لغريه أحد قال إذا فمثال. ضروري واالستقبال احلال بني ما حد إىل الزمين

 يف بذلك وعد أنه ذلك من يثبت فلن مين، فخذها روبيات عشر ألعطينك
  . احلال يف مت قد كله األمر أنب يقال بل املستقبل

 متصلة كسلسلة واملستقبل احلال تشمل اليت اآليات نظري أقدم يلي وفيما
  . االشتراك سبيل على ممتدة

)١ (�الَِّذينوا وداها جِفين مهنِديها لَنلَنباآلن، سبلنا نريهم أي �٢س 
 فقط االستقبال هنا املراد كان لو أنه املعلوم من. أيضا املستقبل يف وسنريهم

 فقط، باملستقبل يتعلق الوعد هذا بأن القول إىل واضطررنا متاما املعىن لفسد
 احلق بل. متاما اهللا سبل من حمرومون قبل من جاهدوا أو اآلن، جياهدون والذين

 من أن هو واملراد. مستمرة جارية كعادة الثالثة األزمنة بيان اآلية هذه يف أن
 غريه دون زمنا خيص ال األمر وهذا. سبلنا ديهم فينا جياهدون الذين أن سنتنا

  . زمن أي دائرا عن خيرج وال وسائرة دائرة مستمرة سنة بيان هو بل
 اهللا سنة تبني أيضا اآلية هذه. �٣ورسِلي أَنا لَأَغِْلبن اُهللا تبكَ�) ٢(

 املستقبل يف أنبياء هناك سيكون أنه املراد وليس زمان، كل يف واجلارية املستمرة
 أن هي املستمرة اهللا سنة أن معناه بل املستقبل يف غالبني تعاىل اهللا وسيجعلهم

 أو واملستقبل احلال زمن الزمن كان سواء دائما الغالبني هم يكونون الرسل
  . املاضي
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)٣ (�نِملَ ما عاِلحص ذَكٍَر ِمن ثَى أَوأُن وهو ِمنؤم هنِييحاةً فَلَنيةً حبطَي 
مهنِزيجلَنو مهرِن أَجسا ِبأَحوا ملُونَ كَانمعوسنتنا عادتنا هي هذه أي .�١ي .

 ال الصاحلات يعملون الذين بأن املعىن لكان فقط باملستقبل اآلية هذه ربطت لوف
 املستقبل يف سنجزيهم بل أيضا املاضي يف جنزهم ومل احلال زمن يف جنزيهم

 حياة أحدا يرزق مل تعاىل اهللا بأن اإلقرار إىل نضطر املعىن هذا منطلق فمن. فقط
 على خيفى وال. فقط للمستقبل وعدا ذلك كان بل اآلية، هذه نزول قبل طيبة
  . املعىن هذا عليه حيتوي الذي الفساد عاقل
 صاحيب، يا اآلن انظر. �٢عِزيز لَقَِوي اَهللا ِإنَّ ينصره من اُهللا ولَينصرنَّ�) ٤(

 استنبطنا ولو ،�لَينصرنَّ�: اية يف الثقيلة التوكيد نون أيضا هنا جاءت فقد
 لكان لنصرناه، املستقبل يف أحد نصرنا لو بأنه هنا يقول تعاىل اهللا أن معىن منها
 املستمرة شأنه جلّ سنته من ألن املستمرة اهللا لسنة ومنافيا متاما فاسدا املعىن هذا
 يلتزم مل تعاىل بأنه القول ميكن كيف. الناصرين ينصر أنه هي آدم بين خلق منذ
 وعدا هذا وكان اهول، املستقبل يف ا سيلتزم ولكنه املاضي يف السنة ذه
  .عظيم تان هذا سبحانه، اآلن؟ إىل به يعمل ومل هذا يومنا إىل حبتا

)٥ (�الَِّذينوا ونِملُوا آمعاِت واِلحالص مهِخلَندِفي لَن اِلِحنيمن أي. �٣الص 
 يف ندخلهم الصاحلات ويعملون يؤمنون الذين أن األزل منذ املستمرة سنتنا

 يف موجودة الثقيلة النون أن احملترم املولوي أيها فانظر. الصاحلني
 كبريا فسادا ذلك الستلزم تبتغيه معىن هنا استنبط لو ولكن. أيضا�لندِخلَنهم�
 سنت القاعدة هذه أن احلالة هذه يف اإلقرار إىل نضطر ألننا أحد على خيفى ال

 األعمال كسبه مع الصاحلني يف أحد اآلن إىل يدخل ومل فقط للمستقبل
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. قبل من مغلقا باا وكان املستقبل يف مقبولة املذنبني ةتوب وكأن. الصاحلة
   املعىن؟ هذا يستلزمه الذي الفساد مدى يف جيدا تفكر أن فعليك
 التوكيد نون الستخدام الكرمي القرآن يف كثرية أمثلة هناك صاحيب، فيا
 النـزاع تطيل لن أنك وآمل. الثالثة األزمنة ا أُريد وقد املضارع مع الثقيلة
  . لإلنكار جمال وال البديهيات أجلى من ألنه ذلك بإنكار

 على الثقيلة التوكيد نون دخلت كلما بأنه القائلة قاعدتك نقضت لقد
 أن أيضا وتعرف. دائما اخلالص االستقبال معىن حتما أفادت املضارع الفعل
 من يستنبطون أيضا العرب فيهم مبن واجلدد منهم القدامى املفسرين مجيع
�وغريه التنـزيل معامل مثل التفاسري عليك خيفى ال. أيضا احلال معىن �ليؤمنن 

 ومطلعني القواعد يعرفون كانوا أيضا املفسرون فهؤالء. هنا لذكرها حاجة فال
 جيهلون ظلوا فهل. املستخدمةو املتداولة اللغة وأساليب األدب علم على

 عيسى إن كثري ابن تفسري إىل مشريا قلت ما أما هذه؟ اجلديدة قاعدتك
 ال البيان فهذا نزوله، بعد به يؤمن ال أحد الكتاب أهل من يبقى ولن سينـزل

 القطعية اآليات تقدم أن منك مطلوب شيء كل وقبل أوال. بشيء يفيدك
 حنن مبا القول هذا عالقة ما مث املرفوعة، صلةاملت الصحيحة واألحاديث الداللة،

 اهللا يقول فحسب؟ السماء من يكون أن جيب أنه النـزول من يفهم كيف فيه؟
 ٤الدواب وأنزلنا ،٣الرسول هذا وأنزلنا ،٢اللباس وأنزلنا ،١احلديد أنزلنا: تعاىل
 هبطت قد األشياء هذه كل أن يثبت أن ألحد هل. وغريها واحلمري اخليول مثل
 يثبت متصل مرفوع صحيح حديث على العثور ميكن هل حقيقةً؟ السماء من

                                                 
 ٢٦: احلديد  1

 2 �ا قَدلْنزأَن كُملَيا عاس٢٧: اَألعراف (�ِلب( 
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" نزول "كلمة أن نقبل حقيقة؟ السماء من نزلت األشياء هذه لك أن منه
 منها؟ تستفيد أن ميكنك ماذا أدري ال ولكن وغريمها، الصحيحني يف مذكورة

 مل أنك واضحا وليكن. نزيال أيضا يسمى آخر إىل مكان من يسافر فالذي
 على ترد اليت" األوهام إزالة "كتايب يف الواردة اعتراضايت تدحض أن تستطع
 بأعذارك أكثر اعتراضايت أثبت بل آنفا املذكورة اآليات من تستنبطه الذي املعىن

 تعميم وبقي قدمتها، اليت الثقيلة التوكيد نون حقيقة انكشفت لقد. الركيكة
  . لهحا على قائما أيضا �ليؤمنن� لفظ

 أهل كافة أن معىن االفتراض سبيل على اآلية من استنبطنا لو واآلن،
 مالك، أيب عن رويت كما سيسلمون عيسى نزول عند املوجودين الكتاب
 أن قبل من اعترفت لقد املعىن؟ هذا يستقيم كيف فضلك من تفهمين أن فأرجو
 تعترب اآلن كنت إذاف. كفار وهم نزوله بعد املسيح بنفَس سيموتون الناس آالف
 فما اليقني هنا اإلمياِن من تعين أو مؤمنني، -الكفر على سيموتون الذين - هؤالء
 أين من فقط، الكفر على موم احلديث يف ورد قد إذ االدعاء؟ هذا على دليلك

م استنبطتعيسى برسالة موقنني سيكونون ولكنهم الكفر على سيموتون أ 
 ليس هنا اإلميان من املراد أن علمت احلديث أو القرآن من نص أي ومن ؟�

 على يدل" اإلميان "اللفظ ظاهر أن مع اليقني؟ هو املراد بل احلقيقي اإلميان
 كانت فإذا. الظاهر عن لصرفه قرينة عندك تكون أن بد وال احلقيقي، اإلميان

 صارت فكيف اآلية كلمات من كلمة كل يف دةموجو الشبهات هذه مثل
 حق من لكان قرينة بدون جمازيا إميانا" ليؤمنن "من استنبطت لو الداللة؟ قطعية

 هذا من الفائدة ما تفكر أن عليك. حقيقيا معىن منها يستنبط أن معارضك
 نيب كل زمن يف حيدث أنه مع ذلك يف املسيح خصوصية هي وما أصال؟ اإلميان

 عن شأنه جلّ اهللا يقول. بالقلب به موقنون وهم بلسام ينكرونه قياءاألش أن
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 آيات كرواأن أم أي.�١أَنفُسهم واستيقَنتها ِبها وجحدوا�: � موسى
: � األكرم النيب وموالنا سيدنا عن ويقول. أيقنتها قلوم أن مع موسى

�هِرفُونعا يِرفُونَ كَمعي ماَءهنالذي اإلميان هو اإلميان من املراد نكا فإذا ،�٢أَب 
 املشايخ يثري فلماذا �أَنفُسهم واستيقَنتها ِبها جحدوا�: تعاىل قوله عليه ينطبق

 أن شك ال مكان؟ كل يف اإلسالم سيسود الزمن ذلك يف أن ضجة املعاصرون
 بنفسك شعرت أنك أيضا ويبدو. الكرمي القرآن إليه يهدف ما ليس هذا

 موت قبل سيأيت أنه تعين اآلية أن آخر جواب إىل فلجأت تأويلك بركاكة
 ماتوا والذين آنذاك، املوجودين الكتاب أهل مجيع به يؤمن حني زمان املسيح

  .كفار وهم ماتوا فقد الزمن ذلك قبل الكفر على
 ما مع املعىن هذا ينسجم هل وحق بصدق املولوي، أيها يا ،ناآل قل

 الكتاب أهل مجيع أن قليل قبل اعترفت لقد يعارضه؟ أم �ليؤمنن� من استنبطته
 من قبلته الذي املعىن عن تراجعت فقد اآلن أما نزوله، بعد باملسيح سيؤمنون

 نزوله بعد الكفار مجيع به يؤمن أن ضروريا ليس أنه آخر معىن واستنبطت قبل
 هل بنفسك تفكر أن صاحيب، يا عليك. كافرون وهم سيموتون منهم كثري بل

 عنه خارجا بعضهم يبقي أو املؤمنني يف تابالك أهل مجيع �إنْ� حرف يدِخل
 بقي إذا أنه مبعىن الكامل، احلصر يفيد �إنْ� حرف أن طبعا تعرف إنك أيضا؟

 الفترة أخرجت قد فأوال،. مؤثر غري وصار احلرف لبطل خارجا واحد شخص
 بعد الزمن يف الكامل تأثريه أنكرت مث ،"إنْ "حرف نطاق من زولالنـ قبل

 آية أو حديث أي ومن أصال؟ احلرف هذا إيراد من الفائدة فما. أيضا النـزول
ه مما هي أو التأويالت؟ هذه استنبطتبنفسك؟ أوجدت   

                                                 
 ١٥: النمل 1

 ٢١: األنعام 2



١٩٤  ñŠÃbäß@ï�… 

 اهللا يقول. قلبك يف تأثريها يلقي اهللا لعلّ التالية اآليات إىل انتبه صاحيب، فيا
 كَفَروا الَِّذين ِمن ومطَهرك ِإلَي وراِفعك متوفِّيك ِإني ِعيسى يا�: شأنه جلّ

 فقد اآلن، انظر. �١الِْقيامِة يوِم ِإلَى كَفَروا الَِّذين فَوق اتبعوك الَِّذين وجاِعلُ
 أي الِفرقتني ِكلتا أن ووضوح صراحة بكل الكرمي القرآن يف تعاىل اهللا وعد

 تتخلل أن إذًا ميكن فكيف القيامة، يوم إىل موجودين سيكونون والكفار املتبعني
 فَأَغْرينا�: شأنه جلّ يقول مث كليا؟ األرض وجه من الكفار فيها يتالشى فترة

مهنيةَ باوداَء الْعضغالْبِم ِإلَى ووِة ياماليهود بني العداوة ستبقى أي �٢الِْقي 
 الِفرقتني إحدى انقرضت لو أنه الواضح من. القيامة يوم إىل قائمة والنصارى

 الصرحية النصوص هذه إن صاحيب، يا بينهم؟ العداوة تبقى كيف القيامة قبل
 ذلك يصح فكيف القيامة يوم إىل سيبقون الكفار أن وضوح بكل تعلن والبينة
  . أجب مث جيدا فكِّر إذًا؟ املعىن

 وقلت �٣وكَهلًا الْمهِد ِفي سالنا ويكَلِّم�: أي قدمته الذي الثاين والدليل
. صحيحا ليس هذا ولكن العمر، متوسط شخص هو" الكهل "من املراد بأن

" الكهل "معىن أن ترى اهللا كتاب بعد الكتب أصح وهو البخاري صحيح فاقرأ
 الكشاف وتفسري القاموس يف مذكور نفسه واملعىن. قوي شاب هو حبسبه
 يقصد شأنه جلّ اهللا ألن نفسه املعىن يقتضي أيضا الكالم وسياق أيضا، وغريه

 نيب، أنه وأعلن الصغر يف تكلّم � مرمي ابن املسيح أن الكالم هذا من
 خلاصا الكالم هو الكالم من فاملراد. بعثه عند الشباب يف سيفعل وكذلك

 هذا ما: وقالوا واجتمعوا أمه يتهمون كانوا الذين اليهود مع به تكلّم الذي
 هو املراد كان إذا أما. اهللا كالم يطابق الذي املعىن هو فهذا مرمي؟ يا فعلِته الذي
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 أن املعىن سيكون فكأنه. باهللا والعياذ الغية، اآلية فتغدو الكهولة يف الكالم
 فترة يف صامتا سيبقى ولكن اهلرم قرب يتكلمس مث الصغر يف تكلم املسيح
 يقرأ أن منصفا ويكفي. مرتني نبوته على سيشهد أنه هو املراد بل. وسطية
 اآلية هذه أن بنفسك تقر دمت ما مث. الصدد ذا وحده البخاري صحيح
 ختالفك، أيضا أا ثبت ا ساندتـها اليت األخرى واآلية الداللة، قطعية ليست

  الداللة؟ قطعية ليست أا بنفسك أقررت اليت اآلية هذه تفيدك يالذ فما
 بلْ * يِقينا قَتلُوه وما�: النساء سورة من آية هو قدمته الذي الثالث الدليل

هفَعِه اُهللا ركَانَ ِإلَيا اُهللا وِزيزا عِكيموقد. �١ح ا اعترفتقطعية ليست أيضا أ 
 مرجع ألن اجلسد، مع الرفع هو الرفع من املراد أن ترى ذلك ومع الداللة،
 كبري خطأ هذا ولكن. اجلسد مع الروح هو �صلَبوه وما قَتلُوه ما� يف الضمري
 شأنه جلّ اهللا أن هو والصلب القتل نفي من شأنه جلّ اهللا يقصده ما ألن منك،
 إيفاء إىل تشري �ِإلَيِه اُهللا رفَعه بلْ�: واآلية. الصليب على املوت من املسيح أنقذ

 متاما صحيحة بصورة اآلية هذه معىن ولفهم. أخرى آية يف جاء الذي العهد
 وراِفعك متوفِّيك ِإني ِعيسى يا�: وهي الرفع فيها وعد اليت اآلية قراءة جيب
أُجنز الذي نفسه الوعد هو هنا" إيلّ رافعك "يف الوعد إن صاحيب، فيا. �٢ِإلَي 
 ما وانظر الوعد، فيها ورد اليت اآلية اقرأ واآلن،. �ِإلَيِه اُهللا رفَعه بلْ�: اآلية يف

 سبقتها اليت الكلمات أن الفور على جتد سوف قبله وردت اليت تالكلما هي
 الوعد على إحدامها حتتوي اللتني اآليتني هاتني وبقراءة. �متوفيك إين� هي

 الذي لوباألس أن تام جبالء عليك ينكشف سوف الوعد إيفاء على واألخرى
: الوعد كان. نفسه باألسلوب أيضا يتحقق أن املفروض من كان به الوعد جاء
 اليت هي روحه أن متاما ذلك من ويتبني �ِإلَي وراِفعك متوفِّيك ِإني ِعيسى يا�
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 يف تعاىل اهللا يقل مل. اجلسد وليس فقط الروح هو باملوت يرفع ما ألن رفعت
 اهللا إىل يرفعون الذين إن. �ِإلَي راِفعك�: قال بل السماء إىل رافعك إين اآلية
 أو اهللا إىل رفعوا أي ،الكلمات هذه مثل حقهم يف تستخدم املوت بعد تعاىل

 ربِك ِإلَى ارِجِعي * الْمطْمِئنةُ النفْس أَيتها يا�: تعاىل يقول كما إليه رجعوا
: اآلية يف أشري وكما. �١جنِتي وادخِلي * ِعباِدي ِفي فَادخِلي * مرِضيةً راِضيةً

  .�راِجعونَ ِإلَيِه وِإنا ِهللا ِإنا�
 فَلَا ِللساعِة ِعلْملَ وِإنه�: تعاىل اهللا قول هو قدمته الذي الرابع والدليل

. مبتغاك حبسب الداللة قطعية ليست أيضا أا هنا اعترفت وقد ،�٢ِبها تمترنَّ
 على ولو ثانية املسيح نزول مع اآلية هلذه عالقة ال أنه اهللا لوجه أذكّرك إنين

 من الصدوقيني فرقة � املسيح زمن يف تكان أنه احلقيقة. الشك سبيل
 أن كنبوءة السابقة الكتب يف ورد وقد. القيامة ينكرون كانوا الذين اليهود
 اهللا يقول كما هلم آية ذلك وجعل تنبيههم، أجل من أب بغري سيولَد املسيح

 هم هنا" الناس "من املراد. �٣ِللناِس آيةً وِلنجعلَه�: أخرى آية يف شأنه جلّ
 ذكر وألن. بكثرة الزمن ذلك يف موجودين كانوا الذين" الصدوقيني "فرقة

 قيام كليا رقةالِف هذه أنكرت لذا الظاهر يف التوراة يف موجودا ليس القيامة
 قد املسيح أن املقدس الكتاب صحف بعض يف مذكورا يزال وال. أحياًء املوتى
  . هلم للساعة كعلم والدته، حيث من جاء،

 كيف أيضا وتعرف املسيح؟ نزول مع اآلية هذه عالقة ما اآلن، فانظر
 ئدعا" إنه "يف الضمري إن قالوا منهم فجماعة. شتى معاين منها املفسرون استنبط

 املسيح نزول منها أُريد وإذا. الروحانيون األموات حييا بواسطته ألن القرآن إىل
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 كانوا للذين القيامة عالمة نفسه النـزول واعترب واالستبداد التعنت سبيل على
 لذينوا. الساعة قيام إىل للضحك مدعاة االستدالل هذا لكان � النيب زمن يف

 أنكرمت فلماذا القيامة عالمة سيكون القيامة قرب بنـزوله املسيح بأن هلم قيل
 ليس الدليل أن عذرا يقدموا أن ميكنهم كهذه، عظيمة آية ظهور مع القيامة

 قد إذ فيها، تشكّوا وال بالقيامة اآلن آِمنوا أن القول أسخف فما بعد موجودا
  .القيامة قيام على الدليل قدمنا

 الصحيحني، يف املسيح نزول ذكر ورد قد أنه اخلامس الدليل دمتق مث
". إخل.... الكتاب أهل من وإن شئتم إن فاقرءوا: "الصدد ذا هريرة أبو وقال

 وإن املوعود؟ املسيح نزول ينكر الذي ذا من إذ بدليل، ليس هذا صاحيب، فيا
: يف الشك على يدل ما هريرة أبو استخدم مث. حجة ليس هريرة أيب فَهم

 فهم يف أخطأ الذي نفسه الصحايب هو � هريرة أبا إن. شئتم إن فاقرؤوا
 من صدرت لقد. النار سيدخل وفاةً منا األخري أن ،"النار يف دخول "حديث
 جاء حديثا تذكر لعلك النبوءات، معىن فهم يف اجتهادية أخطاء أيضا األنبياء

 هريرة أبو أخطأ إذا احلجة وجه فما كذلك األمر كان فإذا". وهلي ذهب: "فيه
   النبوءة؟ معىن فهم يف

 راجع وأنه ميت مل عيسى أن احلسن عن رواية كثري ابن تفسري من نقلت مث
 إىل وإضافة إذًا؟ الداللة قطعي يكون فكيف مرسل احلديث هذا أن اعلم. إليكم
 يف ورد آخر متصال مرفوعا صحيحا حديثا يعارض احلديث هذا إن ذلك

 القرآن تعليم ينايف كذلك ،� عيسى وفاة على ويدل البخاري صحيح
  إليه؟ االستناد جيدر فكيف الكرمي
 اهتمامك عدم على يدل هذا ونقدك. املسيح وفاة على أدليت نقدت مث

 بعد سأسردها بل اآلن، ذلك على ةاألدل أسوق أن أريد ال ولكن باملوضوع،
 كل. وباطنا وظاهرا وآخرا أوال هللا واحلمد. املسيح حياة على أدلتك يف احلكم
  .واإلكرام اجلالل ذو ربك وجه ويبقى فاٍن شيء
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  الرحيم الرمحن اهللا بسم

 واجعلنا الباطل وخذَل احلق نصر من انصر اللهم. مسلِّما ومصلِّيا حامدا
  .منهم جتعلنا وال الباطل ونصر احلق خذل من واخذل منهم،

. كثرية أمور على بيانه يف يرد مل احملترم املريزا أن واضحا فليكن: بعد أما
 كان بياين يف واألمثل احلقيقي البحث أن الكرام املستمعون يعرف ولسوف

 النحو كتب من عبارة عليه ردا ينقل مل احملترم املريزا ولكن. التوكيد نون حول
 املسيح حياة على احلقيقي دليلي أن أيضا خيفني وال. نقلتها عبارات ينقد ومل
 أما املطلوب، هذا على الداللة يف قاطعة أا وأرى. األوىل اآلية هو �

 على حبثه يركّز أن احملترم املريزا على جيب. هلا تأييدا نقلتها فقد األخرى اآليات
  .فقط واستطرادية هلا تابعة األخرى األحباث ويعترب األوىل، اآلية

 أو املسيح وفاة مسألة يف اإلثبات مسؤولية أن قط صحيحا ليس: قوله
  . علي تقع حياته

 على محلت قد دمت ما: أوال. األسباب لبعض كالم ذلك يف: أقول
 هذا وراء من جدوى فال رغبتك عند نزوال احلياة تإثبا مسؤولية عاتقي
  . اآلن البحث

 قد ألنك عليك، الوفاة إثبات مسؤولية وقوع عدم سبب أفهم ال: ثانيا
 والدليل. الدنيا إىل يعود لن � املسيح أن" املرام توضيح "كتابك يف ادعيت
 اجلنة، أُدخل مات ومن. مات قد املسيح أن يف يتلخص ذلك على قدمته الذي
 مسؤولية وإن أمور، ثالثة يتضمن الدليل فهذا. منها يخرج ال اجلنة أُدخل ومن

  . دائما املدعي على تقع بالدليل يتعلق أمر كل إثبات
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 ما حسني حممد املولوي إىل املوجهة ١٢ رقم رسالتك يف كتبت لقد: ثالثا
 ابن املسيح وفاة مسألة هو البحث هذا يف ألصلا أن جيدا تعرف إنك: "يلي
 يف جاء قد ألنه أيضا إهلامي يف األصلَ اعترب ما وهذا. حياته أو � مرمي

 شاكلته على أنت جئت وقد مات، قد اهللا رسول مرمي ابن املسيح أن اإلهلام
 قد مرمي ابن املسيح أن اإلهلام يف صلواأل األول األمر اعترب فقد. الوعد حبسب

 إثبات مسؤولية فإن لذا الدائم ادعاؤك مرمي ابن املسيح وفاة فإن إذًا،". مات
 ألا: وثانيا. احلقيقة يف ادعاؤك هو هذا ألن: أوال. لسببني عليك تقع وفاته

  . املوعود املسيح كونك الدعاء الدليل مقدمة
 إذ العبثي العمل هذا يف شرعت فلماذا عليك املسؤولية تكن مل إذا: رابعا

إزالة"و" املرام توضيح "كتابك يف والتفصيل بالشرح املسيح وفاة أدلة كتبت 
  ؟"األوهام

 اآلية جعل يف النجاح آمال جديدة قاعدة احملترم املولوي بين لقد: "قوله
 نون حتمل اآلية يف �مننليؤ� كلمة إن فقال ما، بطريقة الداللة قطعية املذكورة
  ."اخلالص املستقبل إىل مضارع فعل حتول اليت التوكيد

 املريزا قرأ لو. جدا مستبعد قول جديدة القاعدة هذه اعتبار إن :أقول
 وصاحب احلكيم، وعبد ،اجلامي ومالّ األزهري، أن لعلم جيدا عباريت احملترم
 يف مكتوبة القاعدة هذه وكذلك. القاعدة ذه صرحوا قد زادة وشيخ املغين،
 الذين الصغار األطفال يعرفها حىت أحد، فيها خيتلف ومل كلها النحو كتب

 إىل املضارع معىن حتول التوكيد نون أن أيضا" امليزان "كتاب يقرأون
  . االستقبال
 اليت القرآنية اآليات من كثريا اقتبس رأيه حبسب اهذ هدفه فإلثبات: قوله

  . زعمه حبسب مستقبال املضارع صار بسببها
 ومل القاعدة، هذه على النحاة األئمة إمجاع هو األصلي دليلي إن: أقول

قد أنه مع قط، ذلك على احملترم املريزا يرد ِباقتهلذه تأييدا أيضا اآليات ست 
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 تنقض النحو كُتب أي من عبارة يقدم أن احملترم املريزا على فيجب. القاعدة
  . القاعدة هذه

 ليس أنه املستقبل حيث من أيضا آخر معىن منها يستنبط أن ميكن أال: قوله
  .موته قبل باملسيح يؤمن لن أحد الكتاب أهل من

 على ينكشف االحتضار عند أنه هو املعىن هذا مناط أن خيفني ال: أقول
. وغريه كثري ابن تفسري يف جاء كما قبل، من يعرفه مل الذي احلق شخص كل

 اآلية نزول قبل زمنا أي املضمون، حيث من الثالثة األزمنة يشمل األمر وهذا
 لثارت فقط املستقبل ختص اآلية اعتربنا لو واآلن،. النـزول وبعد نزوهلا وزمن
 هذا ففي. احلقيقة خيالف ما وهذا واحلال، املاضي يشمل ال األمر هذا أن شبهة

 قيل وإذا. فائدة أية فيه يكون أن دون احلقيقة، خيالف ما يوهم أنه عيب الكالم
 إىل يضطروا أن قبل اإلميان على هلم وحتريضا الكتاب ألهل وعيدا اآلية يف بأن

 من والتحريض الوعيد هذا من ينتفع وال ،وغريه البيضاوي يف جاء كما ذلك
 وليس قبلها، ماتوا الذين وليس اآلية ولنز بعد ميوتون الذين إال الكتاب أهل

 باملستقبل، خاصا األمر جعل لذا نزوهلا، عند الروح زهوق حالة يف كانوا الذين
 الوعيد لكان الثالثة األزمنة تشمل كلمة اختريت لو أنه اجلواب فكان

 وملا اآلية، نزول بعد سيموتون الذين الكتاب أهل إىل موجها نفسه والتحريض
ليؤ� من بدال" يؤمن "كلمة الختريت أي. احلقيقة خيالف مبا أومهتأي �منن 

 إذ مجيلة العبارة هذه ،"موته قبل به يؤمن إال الكتاب أهل من وإن: "لقيل
 األمر قيقةح خبالف توهم وال أيضا، املطلوب والتحريض الوعيد فيها حصل
 خيالف فمما. والنون الالم فيها يوجد ال أنه مبعىن أيضا االختصار فيها مث. أيضا
 وتختار اجلميلة العبارة هذه تترك أن اإلعجاز درجة البالغة الكرمي القرآن بالغة

"املوانع هذه كل وإن. فائدة بال إطناب وفيها احلقيقة خالف توهم اليت" ليؤمنن 
 هذا يف الكالم فحاصل. اخلالص االستقبال على املعىن محل نتيجة برأسها تطل
 على املعىن حمل وإذا. تقدير كل حبسب باطل لآلية الثاين املعىن أن املقام
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 البالغة من بلغ الذي اهللا كالم البالغة درجة من لسقط اخلالص االستقبال
 الفةخم ذلك يف لكانت اخلالص االستقبال على يحمل مل وإن. اإلعجاز درجة
  . كلهم النحاة عليها أمجع قاعدة

 قراءا يف جاء ألنه ذلك املعىن هذا على صرحية داللة اآلية تدل بل :قوله
  ".موم قبل به ليؤمنن إال: "وغريه البيضاوي تفسري يف وردت اليت الثانية

 على بناء الثاين املعىن يصح ال :أوال: التالية لألسباب كالم هذا يف :أقول
 هذه ويف اخلالص، االستقبال على سيحمل إما" ليؤمنن "ألن أيضا راءةالق هذه

 مل وإن البالغة، مستوى من منتهاه اإلعجاز درجة البالغ اهللا كالم يسقط احلالة
  . كلهم النحاة عليها أمجع قاعدة خيالف فهو اخلالص االستقبال على يحمل

 من واحد كل أن تعين األ أستنبطته، معىن ختالف ال القراءة هذه: ثانيا
 ينسجم أن ميكن املعىن وهذا. باملسيح املستقبل يف موته قبل سيؤمن الكتاب أهل
  . � عيسى نزول زمن معىن املستقبل من استنبطنا إذا األول املعىن مع

 إال عموما ا تجيح ال املتواترة غري والقراءة متواترة، غري القراءة هذه :ثالثا
 سندا احملترم املريزا ينقل فلم هنا أما. متصل صحيح بسند منقولة كانت إذا

 ودونه رجاله، مجيع ويوثّق إسنادها أوال يورد أن عليه فيجب. صحيحا متصال
  . القتاد خرط

 كتابه يف � عيسى إىل" موته قبل "ضمري احملترم املريزا رجع لقد :رابعا
 تبطل القراءة وهذه إهلاميان، كتابان مها اللذين" األوهام إزالة"و" املرام توضيح"

 لتصحيحه يسعى الذي املعىن أن احملترم املريزا فليفكر. كليّا الفكرة تلك
 ألن احلقيقة يف عنده صحيح غري -فقط ادعائي نقض بغية - وتقويته وتصويبه
 مطلقا يصح ال �الِْكتاِب أَهِل ِمن وِإنْ�: اآلية من سيحامل موت على استدالله
 غري يعتربه الذي الشيء أن واألمانة العدل مقتضى من هل. التقدير هذا حبسب
 بل مناظرة ليست هذه. اخلصم مواجهة لدى صحيحا جيعله احلقيقة يف صحيح

  . جمادلة هي
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 فَولِّ ترضاها ِقبلَةً فَلَنولِّينك�: تعاىل قوله هو األوىل اآليات مثال إن: قوله
كهجو طْرِجِد شساِم الْمراحلال هو هنا املراد أن الواضح من�الْح .  

 وإن". ولنولينك "وليس �فلنولينك� هو الكرمي القرآن يف ورد ما: أقول
 املستقبل هو املراد بل. متاما خطأ احملترم، املريزا يزعم كما هنا، احلال إرادة

 اصرف: وجهك فولّ: "البيضاوي يف ورد لقد: أوال: تالية ألسباب اخلالص
 اصرف "حتت احلكيم عبد ويقول." حنوه احلرام املسجد شطر وجهك
 الثاين مفعوله شطر يكون بأن املفعولني إىل املتعدي من جيعله ومل": "وجهك

 قريبا أو القبلة مستقبال النيب جيعل تعاىل اهللا بأن للوعد إجنازا وكونه بالفاء بهتتر
 الوجه بصرف مأمورا النيب يكون أن يناسبه. إليها بالصالة يأمر بأن مستها من

  . انتهى". جهتها من قريبا أو إياها مستقبال نفسه جيعل بأن ال إليها
 يف هوأجنز �فلنولّينك�: قوله يف وعد تعاىل اهللا أن العبارة هذه من يتبني

  . �وجهك فولّ�
 املراد وليس. نصرفك أي ،"فلنولِّينك "معىن لكان احلالُ هنا أُريد إذا: ثانيا

 نأمرك أننا هو املراد بل. بيدك آخذين القبلة إىل سنصرفك أننا قط الصرف من
 إضافيا �وجهك فولِّ� اهللا قول يكون التقدير هذا وحبسب. القبلة باستقبال

  . طائل وبال
 عبد والشاه الدين، رفيع والشاه اهللا، ويل الشاه من كلٌّ ترجم لقد: ثالثا

 سوف: تعريبه ما اهللا يلو الشاه يقول إذ االستقبال مبعىن العبارة هذه القادر
 إىل نوجهك سوف: تعريبه ما الدين رفيع الشاه ويقول ترضاها، قبلة إىل نولّيك

  .ترضاها قبلة إىل نصرفك سوف: تعريبه ما القادر عبد الشاه ويقول حتبها، قبلة
  .�لَنحرقَنه عاِكفًا علَيِه ظَلْت الَِّذي ِإلَِهك ِإلَى وانظُر�: اآلية كذلك: قوله
 اآلية هذه ألن: أوال. لسببني خطأ ةاآلي هذه يف احلال إرادة إن: أقول

 معىن تقرر وبذلك بعد، فيما يتحقق فيه الوعيد يأيت الذي واألمر. وعيدا تتضمن
 يقول. آنفا املذكورة الثالثة التراجم من حواض االستقبال معىن: ثانيا. االستقبال
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 احلال معىن احملترم املريزا فهم لقد. وننشره حنرقه سوف: تعريبه ما اهللا ويل الشاه
 نوعان، االستقبال بأن قوله من ذلك يف اخلاطئ مراده ويبدو اآليتني، هاتني يف

 احملترم زااملري حسب وقد. البعيد املستقبل والثاين القريب، املستقبل أحدمها
  . احملصلني شأن من بعيد وهذا زمنه، لقرب حاال القريب املستقبل

 احلال على املذكورة اآليات بعض محل يف منفرد أنك واضحا وليكن
 أحد استنبط أو فقط برأيك ذلك تقول فهل. االستمرار على األخرى وبعضها

  . رواتؤج بينوا املعىن؟ هذا أيضا األمة من واخللف السلف علماء من
 واملستقبل احلال سلسلة تشمل اليت األخرى اآليات أقدم يلي فيما: قوله

 لَنهِدينهم ِفينا جاهدوا والَِّذين�: هي األوىل اآلية. كاستمرار واملمتدة املتصلة
  .�سبلَنا

 املستمرة اهللا سنة من أن به املسلَّم من: أوال. لسببني كالم ذلك يف: أقول
 املراد بل السنة هذه بيان هنا املقصود ليس ولكن سبلَه، ااهدين يهدي أنه

 كما الوعد، زمن بعد يتحقق به املوعود األمر أن واملعلوم. وعده هو احلقيقي
 معىن واعترب �الِْكتاِب أَهِل ِمن وِإنْ� آلية الثاين املعىن بنفسه احملترم املريزا أيد

 أمر الروح زهوق عند الكتاب أهل إميان أن مع صحيحا اخلالص االستقبال
 الشاه ترمجة أي الثالثة التراجم: ثانيا. األزمان من زمن ختصيص دون مستمر

 يقول. االستقبال معىن حتدد القادر عبد والشاه الدين، رفيع والشاه هللا،ا ويل
 ،سبلنا إىل نرشدهم سوف سبلنا يف جاهدوا الذين: تعريبه ما اهللا ويل الشاه

 سبيلنا، نريهم سوف سبلنا يف جاهدوا الذين: تعريبه ما الدين رفيع الشاه ويقول
 إىل نرشدهم سوف فينا دواجاه الذين: تعريبه ما القادر عبد الشاه ويقول
  . سبلنا

  . �ورسِلي أَنا لَأَغِْلبن اُهللا كَتب�: هي الثانية اآلية: قوله
 االستقبال إرادة وتتقرر قطعا، باطلة فيها االستمرار إرادة إن: أقول

 ورسلي أنا ألغلنب اللوح يف اهللا كتب: "البيضاوي يف جاء: أوهلما. لسببني
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 قبله أو عندئذ الغلبة تتصور كانت ما اللوح يف كُتب حني أنه واملعلوم". باحلجة
 رسل هناك كان ما عندئذ ولكن. واملغلوب الغالب وجود تقتضي الغلبة ألن
. االستقبال لىع الثالثة التراجم تدل وكذلك. بعد فيما كلهم جاء بل أممهم وال

 ويقول. ورسلي أنا سأغلب أين اهللا حكم لقد: تعريبه ما اهللا ويل الشاه يقول
 الشاه ويقول. ورسلي أنا سأغلب أين اهللا كتب لقد: تعريبه ما الدين رفيع الشاه
  . ورسلي أنا سأغلب: اهللا كتب لقد: تعريبه ما القادر عبد

 مؤِمن وهو أُنثَى أَو ذَكٍَر ِمن صاِلحا عِملَ من�: هي الثالثة اآلية: قوله
هنِييحاةً فَلَنيةً حبطَي مهنِزيجلَنو مهرِن أَجسا ِبأَحوا ملُونَ كَانمعي�.  

 أنه أوله. سبب من ألكثر االستقبال هو ضاأي اآلية هذه يف املراد: أقول
صاحلا عمل فمن تعاىل، اهللا من وعد هذا: "كثري ابن تفسري يف جاء لقد .وعد 
 وقلبه آدم بين من أنثى أو ذكر من ،� نبيه وسنة اهللا لكتاب املتابع العمل وهو

 حيييه بأن اهللا، عند من مشروع به أمورامل العمل هذا وإن. ورسوله باهللا مؤمن
  .انتهى." اآلخرة الدار يف عمله ما بأحسن جيزيه وأن الدنيا يف طيبة حياة اهللا

 توحي الثالثة التراجم: ثانيا. الوعد بعد يأيت به يوعد الذي والشيء
 أم كان ذكرا صاحلا يعمل من كل: تعريبه ما اهللا ويل الشاه يقول. باالستقبال

 من: تعريبه ما الدين رفيع الشاه ويقول طبية، حياة فسنحيينه مسلم ووه أنثى
 ويقول. طيبة حياة نحيينهفس مؤمن وهو أنثى أو ذكر من صاحلا عمال يعمل
 موقن وهو أنثى أم كان ذكرا صاحلا عمل من: تعريبه ما القادر عبد الشاه

  .طيبة حياة فسنحيينه
  �عِزيز لَقَِوي اَهللا ِإنَّ ينصره من اُهللا ولَينصرنَّ�: هي الرابعة اآلية :قوله
 هو الوعد هذا: أوال. أسباب لعدة االستقبال أيضا هنا املراد: أقول

 اجرينامله سلّط بأن وعده أجنز وقد: البيضاوي قال. "واألنصار للمهاجرين
 أرضهم وأورثهم وقياصرم العجم وأكاسرة العرب صناديد على واألنصار
 التراجم: ثانيا. الوعد زمن بعد يوجد به يوعد الذي والشيء. انتهى." وديارهم
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 اهللا سينصر: تعريبه ما اهللا ويل الشاه يقول. االستقبال تصرح املذكورة الثالثة
 من اهللا ينصر سوف: تعريبه ما لدينا رفيع الشاه ويقول دينه، نصرة ينوي من

  .ينصره من اهللا سينصر: تعريبه ما القادر عبد الشاه ويقول ينصره،
 ِفي لَندِخلَنهم الصاِلحاِت وعِملُوا آمنوا والَِّذين�: هي اخلامسة اآلية :قوله
اِلِحنيالص�  
 الذي والشيء وعد، إنه: أوهلما. لسببني املستقبل هو أيضا هنا املراد: أقول

 التراجم: وثانيهما. بعد فيما يوجد بل الوعد عند متحققا يكون ال به يوعد
 ويعملون يؤمنون الذين: تعريبه ما اهللا ويل الشاه يقول. ذلك على تدل الثالثة

: تعريبه ما الدين رفيع الشاه ويقول الصاحلني، زمرة يف لهمسندخ الصاحلات
 القادر عبد الشاه ويقول الصاحلني، يف سندخلهم الصاحلات وعملوا آمنوا الذين

 يستلزم ولن ،الصاحلني يف سندخلهم الصاحلات وعملوا آمنوا الذين: تعريبه ما
  .وعد ولكنه عادة بيان ذلك كان إذا إال ذكرته الذي احملذور

 الثقيلة التوكيد نون دخلت كلما بأنه القائلة قاعدتك نقضت لقد: "قوله
  ."دائما اخلالص االستقبال معىن حتما أفادت املضارع فعل على

 معىن تعطي نقلتها اليت اآليات مجيع أن آنفا سبق مما ثبت لقد: أقول
  . االستمرار أو احلال معىن تعطي وال فقط املستقبل
 العرب فيهم مبن واجلدد منهم القدامى املفسرين مجيع أن تعلم أنت: "قوله

  ."أيضا احلال معىن �ليؤمنن� من يستنبطون أيضا
 يكون أن احملتمل من بل احلال، زمن تصريح كالمهم يف يوجد ال: أقول

 آخر معىن يستنبط أن ميكن أال: آنفا بنفسك كتبت كما االستقبال مرادهم
 هو؟ موته قبل باملسيح يؤمن لن من الكتاب أهل من ليس بأنه كاستقبال أيضا

 إذًا يرد كيف: وقال شبهة أحد أثار وإذا. خالص استقبال أيضا هذا فانظر،
 حتما يرد لن أنه شك ال: فجوابه عليها؟ املتفق النحاة قواعد حبسب الثاين املعىن

 أي ذكره سبق آخر بأمر منوطا يكون رده إن بل عليها املتفق القاعدة حبسب
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 أحرى فإنه فليتأمل. العليا البالغة درجة من اهللا كالم يسقط احلالة هذه يف
  . بالتأمل

 من يبقى ولن سينـزل عيسى إن كثري ابن تفسري إىل مشريا قلت :قوله
 إىل... بشيء يفيدك ال البيان هذا إن. نزوله بعد به يؤمن ال من الكتاب أهل
  فيه؟ حنن مبا القول هذا عالقة ما: قوله

 ما. فهمته ما أقصد مل. املقام هذا يف كالمي يف جيدا تتأمل مل: أقول
 ذهبت قد السلف من مجاعة أن هو كثري ابن تفسري من العبارة نقل من قصدته

 تأمل إىل حىت حيتاج وال بياين يف مصرح وهذا. استنبطته الذي املعىن إىل
  .سطحي

 يف الواردة اعتراضايت تدحض أن تستطع مل أنك واضحا وليكن: قوله
 املذكورة اآليات من تستنبطه الذي املعىن على ترد اليت" األوهام إزالة "كتايب
  . الركيكة بأعذارك أكثر اعتراضايت أثبت بل آنفا

  .حمله يف ليس هذا قولك إن لذا أدليت، قوة ثبتت لقد: أقول
  .قدمتها اليت الثقيلة التوكيد نون حقيقة انكشفت لقد: قوله
  .منبثا هباء صار فقد الثقيلة التوكيد نون عن قلته ما كل: أقول
  .حاله على قائما أيضا" ليؤمنن "لفظ تعميم بقي: قوله
 بقي فأين خالصة االستقبال إىل املضارع حتول النون أن ثبت ملا: أقول

   حاله؟ على التعميم
 الكتاب أهل كافة أن معىن االفتراض سبيل على اآلية من استنبطنا لو: قوله
 من تفهمين أن فأرجو مالك، أيب عن رويت كما نزوله عند بعيسى سيؤمنون

  املعىن؟ هذا يستقيم كيف فضلك
 أن تعين ال اآلية. عندي املقرر املعىن حتديد يف قليال أخطأت لقد: أقول

 بعد سيأيت أنه هو املراد بل ،� عيسى نزول عند سيؤمنون تابالك أهل كافة
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 معىن هو وهذا. مجيعا الكتاب أهل فيه يسلم حتما زمن وفاته وقبل عيسى نزول
  .فيه فلتتدبر. أيضا مالك أيب قول

  أصال؟ رفاحل هذا إيراد من الفائدة فما: قوله إىل.... اعترفت لقد: قوله
 أعيد لذا أيضا، املقام هذا يف قصدي يف قط تتأمل مل صاحيب، يا: أقول

 أن هو كالمي ملخص إن. أيضا وقبلته لفهمته فيه تأملت لو أنك آمال الكالم
 الكتاب أهل كافة أن اآلية من يثبت ال: أوال نوعان، اعتراضك على الرد

 زمان مماته وقبل املسيح زولن بعد سيأيت بل املسيح، نزول بعد فورا سيؤمنون
 املعىن هذا تعارض ال أيضا الصحيحة فاألحاديث. مجيعا الكتاب أهل فيه يؤمن
  . البقية يؤمن مث أوال سيموتون املسيح بنفَس املوت هلم قُدر الذين الكفار ألن

 وحبسب. الشرعي اإلميان وليس اليقني هو اإلميان من املراد يكون أن: ثانيا
 فباختصار،. لآلية املعىن هذا الصحيحة األحاديث تعارض ال أيضا التقدير هذا

 ال. الصحيحة واألحاديث اآلية معىن بني ذكرته الذي التعارض دفع هو املقصود
 بعد اجلواب تكتب أن عليك كان احلديث، معرض يف وصلت أين إىل أدري
 إن: "كقول حمله غري يف هو كم التدبر بعد وإنصافا عدال اآلن فقل. التدبر
 احلرف لبطل خارجا واحد شخص بقي وإذا الكامل، احلصر يفيد" إنْ "حرف
 يف وكذلك. بواسطته حصره أُريد زمنا بالكامل حيصر ألنه" مؤثر غري وصار

 من النـزول قبل الفترة أخرجت قد أوال،: "إيلّ مشريا قلت إذ قولك حمله غري
 فما أيضا، النـزول بعد الزمن يف الكامل تأثريه أنكرت مث ،"إنْ "حرف نطاق

 قبل الزمن نفسي تلقاء من أُخرج مل ألين" أصال؟ احلرف هذا إيراد من الفائدة
 تقتضيه ما هذا بل النـزول، زمن بعد الكامل تأثريه أُنكر مل كما النـزول،

: قولك كذلك. اهللا كالم يف الواردة" موته بعد: "وكلمة الثقيلةُ، التوكيد نون
 اإلمياِن من تعين أو مؤمنني، الكفر على ماتوا الذين هؤالء تعترب ناآل كنت إذا"

عاء؟ هذا على عندك الدليل فما اليقنيال ألين باملوضوع له عالقة ال قول" االد 
 بل. اليقني هو اإلميان من املراد أن أدعي وال مؤمنون أم املقام هذا يف أدعي
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. واألحاديث اآلية بني ظننته لذيا التناقض رفع هو املقام هذا يف املقصود
 الدين، نور احلكيم أي اخلاصِني، مريديك إىل أحتكم األمر هذا يف وللحكم
  . قط كالمي من املراد تفهم مل بأنك األمروهي أحسن حممد سيد واملولوي
 يف تعاىل اهللا وعد فقد "قوله إىل... التالية اآليات إىل انتبه صاحيب، يا: قوله

 والكفار املتبعني أي الِفرقتني ِكلتا أن ووضوح صراحة بكل الكرمي القرآن
  ." القيامة يوم إىل موجودين سيكونون
 أَهِل ِمن وِإنْ�: اآلية إن: أوال. لسببني كالم هذا قولك يف: أقول

 قبل � بعيسى يؤمنون الكتاب أهل كافة أن صرحيا وعدا تتضمن �الِْكتاِب
 ِإلَى كَفَروا الَِّذين فَوق اتبعوك الَِّذين وجاِعلُ�: اآلية ختصص اآلية فهذه موته،

 سيبقى القيامة قبل أن الصحيحة األحاديث من يثبت: وثانيا. �الِْقيامِة يوِم
  . فقط بالبعض خاصة اآلية هذه أن فتبني. القيامة عليهم فتقوم فقط األشرار

 يوِم ِإلَى بغضاَءوالْ الْعداوةَ بينهم فَأَغْرينا�: شأنه جلّ يقول مث :قوله
 كيف القيامة قبل الِفرقتني هاتني إحدى انقرضت لو أنه الواضح من �الِْقيامِة
  بينهم؟ العداوة ستقوم

: آية خصصتها حيث بالبعض، خصصت وقد عامة أيضا اآلية هذه: أقول
  .�الِْكتاِب أَهِل ِمن وِإنْ�

  .�وكَهلًا الْمهِد ِفي الناس يكَلِّم�: هي قدمتها اليت الثانية اآلية: قوله
 هذه بأن قلت لذلك" الكهل "معىن يف فعال اللغة أهل اختلف لقد: أقول

 تصبح أي لغريها، الداللة قطعية بأا قلت بل لذاا الداللة قطعية ليست اآلية
 الداللة قطعية هي اليت �الِْكتاِب أَهِل ِمن وِإنْ�: إىل باالنضمام الداللة قطعيةَ
 ِمن وِإنْ�: اآلية كون يف أثرتـها اليت الشبهة كلّيا رفعت قد وبذلك. بذاا
  .الداللة قطعية �الِْكتاِب أَهِل

 أن ترى اهللا كتاب بعد الكتب أصح وهو البخاري صحيح فاقرأ: قوله
  .قوي شاب هو حبسبه" الكهل "معىن
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 الكهل،: جماهد وقال: "هي البخاري صحيح يف الواردة العبارة: أقول
  ". قوي شاب "هنا من يفهم كيف تثبت أن عليك واآلن. انتهى ،"احلليم

: اآلية يف أُجنز الذي نفسه الوعد هو هنا �ِإلَيّ راِفعك� يف الوعد: قوله
  .�ِإلَيِه اُهللا رفَعه بلْ�

 وراِفعك متوفِّيك ِإني�: اآلية يف ذُكر الذي الوعد أن به املسلَّم من: أقول
لْ�: اآلية يف أُجنز قد �ِإلَيب هفَعاملراد يكون أن به املسلَّم غري من ولكن �اُهللا ر 
  . عليه ترد مل ولكنك ول،األ البيان يف كتبت كما املوت، هو" متوفيك "من

  . املوعود املسيح نزول ينكر من: قوله
 األول بياين يف كتبت أنين مع بعينه مرمي بن عيسى نزول تنكر إنك: أقول

 وال بعينه، احلقيقي مرمي ابن هو ومعناه احلديث يف موجود" مرمي ابن "اللفظ أن
  . شيئا عليه رددت ما ولكنك صارفة، قرينة هنا يوجد

  . حجة ليس هريرة أيب فَهم: قوله
 ابن كلمة من هو االستدالل بل حجة هريرة أيب فهم بأن أقول ال: أقول

  . احلديث يف وردت اليت مرمي
  الداللة؟ قطعي يكون فكيف مرسل احلديث هذا: قوله
  . فقط للتأييد نقل بل الداللة، قطعي بأنه احلديث هذا عن قلت ما: أقول
 صحيح يف ورد متصال مرفوعا صحيحا حديثا يعارض احلديث هذا: قوله
  .الكرمي القرآن تعليم ينايف وكذلك ،� عيسى وفاة على ويدل البخاري

 فيه، ننظر حىت املتصل املرفوع الصحيح احلديث ذلك عن أخربين: أقول
 وآخر. البيان فعليه عييد ومن. به نسلِّم ال فهذا القرآن لتعليم منافيا كونه أما

 وآله حممد خلقه خري على والسالم والصالة العاملني، رب هللا احلمد أن دعوانا
  . أمجعني وأصحابه

  م١٨٩١ األول تشرين/أكتوبر ٢٥ يف. عنه عفي بشري حممد
  

@@@@@@@@
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  ونصلي حنمده   الرحيم الرمحن اهللا بسم

�دمِهللا الْح بر الَِمنيِن * الْعمحِحيِم الراِلِك * الرِم مويِن يالد * اكِإي دبعن 
اكِإيو ِعنيتسا * نِدناطَ اهرالص ِقيمتساطَ * الْمِصر الَِّذين تمعأَن ِهملَيِر عغَي 

  .آمني �الضالِّني ولَا لَيِهمع الْمغضوِب
 إثبات مسئولية قبوله مع احملترم بشري حممد املولوي أن فليتضح بعد، أما

 � مرمي ابن وفاة إثبات مسئولية بأن يل قال بياين، على الرد يف املسيح حياة
 جعل وقد مات، قد � املسيح بأن مستدميا ادعاء تتبنى ألنك عليك تقع

 املسؤولية تكن مل إنف مات، قد مرمي ابن املسيح أن إهلامك يف احلقيقي األمر
 بالشرح املسيح وفاة أدلة كتبت إذ العبثي العمل هذا يف إذًا شرعت ملاذا عليك

  ؟"األوهام إزالة"و" املرام توضيح "بككتا يف والتفصيل
 أمر أي إثبات مسئولية أن يدرك أيضا بسيط فهم ذي كل إن فأقول

 مث وظروف مناسبة يف األمر ذلك يقر الذي الفريق على دائما تقع فيه متنازع
 على بناء مسئوال فيكون. قبل من به أقر ما أخرى وظروف مناسبة يف ينكر

 يف سابقا به وأقر قِبله الذي األمر بأن باملؤاخذة يراجد ويصبح األول، إقراره
 فإن إذًا، وجديد؟ مستحدث ادعاء إىل وتوجه اآلن أنكره ملاذا ما ومناسبة وقت
 إقراره عن ينحرف الذي على وواقعية حقيقية بصورة يطلَق" املدعي "لفظ

 بادعاء تقديع ألنه اإلثبات مسؤولية تقع عليه لذا. جديدا ادعاء ويتبنى األول
 جديد هذا ادعاءه بأن اعترف قد يكون أنه مبعىن هو، إقراره حبسب جديد

 يدعي الذي كمثل ومثله. أيضا اآلن ينكره ال الذي السابق إقراره متاما ويناقض
 أقرض قد بأنه ويعترف روبية، ألف قدره دينا ما شخص على له أن احملكمة يف

 وأن اليوم، ذلك قبل صلة بينهما تكن ومل كذا، بتاريخ مبلغا الشخص ذلك
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 عليه وتقع مدعيا يسمى السبب هلذا وكذا، كذا يوم منذ قام جديد هذا ادعاءه
 كذا، يوم قبل له مدينا كان ما الشخص ذلك أن أوال أقر ألنه اإلثبات مسئولية

 كذا يوم منذ له مدين الشخص ذلك بأن السابق ادعائه عكس على يدعي مث
. السابق بيانه يناقض ببيان اآلن أدىل ألنه اإلثبات منه تطلب احملكمةف. وكذا
 زمن هناك كان بأنه قبل من أقر قد ألنه بنفسه به يعترف جديد هذا ادعاءه وإن

 فبإنكاره. الزمن ذلك يف له مدينا اآلن مدينا اعترب الذي الشخص هذا يكن مل
  . اإلثبات مسئولية عاتقه على يأخذ السابق إقراره بعد هذا

 ينكر مث حالة يف بأمر يقر الذي ذلك هو" احلقيقي املدعي "إن باختصار،
 على بناء يؤخذ ألنه اإلثبات مسئولية عليه فتقع. أخرى حالة يف نفسه األمر
 املبدأ ذا متمسكة عليه واملدعى املدعي بني تفرق كلها واحملاكم. األول إقراره

 يتمكن ولن كاألعمى القاضي لكان باالعتبار املبدأ هذا يؤخذ مل وإن. بإحكام
  . احلقيقة وجه على عليه واملدعى املدعي بني التمييز من

. هنا بينتها كما مدِعيا املرء كون فلسفة هي هذه أن الكالم فملخص
 يقر الذي أي احلقيقي، املدعي هو الذي على ستقع اإلثبات مسئولية أن واملعلوم
  . إقراره يناقض ما أخرى حالة يف ويقول حالة يف بشيء

 أنا اعتباري جيب هل املعيار هذا إىل نظرا يدرك أن منصف لكل واآلن،
عين بشري حممد املولوي أن أم � مرمي بن املسيح وفاِة مدشاكلته على وم 

 املسيح حياة مدعي رونيعتب الذين هم وغريهم حسني نذير سيد املولوي مثل
 يف توجد أن جيب أي بينته، الذي املدعي تعريف أن واملعلوم. اجلسدية مرمي ابن

 األمر وينكر حالة يف البصرية وجه على لألبد أمرا يقر أن حالة احلقيقي املدعي
 أوال أقررت ما ألنين قط، علي ينطبق ال التعريف هذا أخرى؛ حالة يف نفسه
 اإلثبات مسئولية علي تقع حىت أنكرا مث الطبيعية غري مرمي ابن املسيح حبياة

 ينطبق هذا املدعي تعريف أن غري. األول اإلقرار ونقض االدعاء جتدد نتيجة
 اليت املسيح حياة أن اآلن إىل يقرون ألم وحزبه بشري حممد املولوي على متاما
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 وتعارض عام بوجه الكون يف اريةاجل اهللا سنة وتنايف طبيعية غري حياةٌ يدعوا
 الكرمي القرآن نصوص تعارض بل فقط اهللا سنة ختالف وال املستمرة، سنته أيضا
 هو الفاين اإلنسان عن الكرمي القرآن يقوله ما ألن أيضا القطعية والصرحية البينة

 الفناء يأتيه الشباب يف ميت مل وإن. الطبيعي عمره حدود غضون يف ميوت أنه
 التغيريات أنواع فيه ويحدث فيه يؤثر الدهر وأن العمر، أرذل هبلوغ عند

 املولوي يقول اإلقرار هذا وبعد. ذلك قبل ميوت أو العمر، أرذل إىل ويوصله
 دون الناس من أحدا وكان إنسانا كان الذي مرمي ابن املسيح بأن وحزبه احملترم

 يبلغ ومل السنني مئات منذ حيا زال ما بل اآلن إىل ميت مل زيادة أو نقصان
 به اعترف فما. أيضا الدهر شيئا فيه يؤثر ومل العمر أرذل يبلغ ومل اهلرم،

 وواقعية حقيقية بصورة مدعيا فصار اآلن، أنكره قد قبل من احملترم املولوي
 الذي ذلك هو احلقيقي املدعي بأن آنفا قلت ألين آنفا، املذكور املبدأ حبسب

فهل. أخرى ظروف يف نفسه األمر ينكر مث نةمعي ظروف يف مرة بأمر يقر 
 حماكم يف القضايا إىل بالنظر أو الفقه قوانني من بنظري يأيت أن احملترم للشيخ
 وإذا. التعريف هذا نطاق عن خيرج ولكنه حقيقيا مدعيا يسمى أحدا أن دنيوية
أو مرمي ابن املسيح وفاة على أدلة كتبت قد كنت فما وفاته عن إهلامي سردت 
 على األدلة تلك كل كتبت أنين احلق. حقيقيا مدعيا املرء بكون ذلك عالقة
 افتراء إلثبات شهادة احملكمة يف عليه املدعى يقدم كما فقط، التنازل سبيل

 عليه واجبا صار قد أنه احلالة هذه يف يعترب فهل. أكثر أمره ا ليفضح املدعي
   حقيقي؟ مدٍع على جتب اليت اإلثباتات مجيع تقدمي

 واملدعى املدعي معرفة قضية يف النظر ميعن مل احملترم املولوي أن املؤسف من
. والزالت األخطاء والعلماء واحلكام القضاة جتنب مهمة قضية أا مع عليه،
 حياة على الداللة قطعية آيات سيقدم أنه ادعى قد احملترم املولوي أن يبدو

 يتوجه أن يريد لذا النقاش عند ذلك من ييأس ولكنه اجلسدية مرمي ابن املسيح
 ولذا. مسئوليته ليس اجلسدية مرمي ابن املسيح حياة إثبات بأن القول إىل اآلن
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 كما والصحيحة ةياحلقيق العدالة مقتضى من أن احملترم املولوي يتذكر أن جيب
 أن جيب ةالطبيعي غري اجلسدية مرمي ابن املسيح حياة يدعي الذي أن آنفا بينت
 يستطع مل وإن. املرفوعة الصحيحة واألحاديث الداللة القطعية باآليات يثبتها
 أنت أنك يف شك ال. مات قد املسيح أن على دليل أول ذلك لكان إثباا

 به ومسلَّما طبيعيا أمرا تركت ألنك احملاكم قوانني إىل نظرا احلقيقي املدعي
قضاء بعد أحد موت أما. دليل إىل به دواالعتقا قبوله حيتاج معتقدا واخترت 

 أي إىل حيتاج فال السنني مئات إىل احلياة قيد على بقائه وعدم الطبيعي عمره
 على ذاته حد يف حمكَم دليل تعاىل اهللا وسنة الطبيعية النواميس إن بل. دليل
  . موته

 مئة ومثان ألف ملدة اخلرب مفقود شخص على يعثر مل لو أنه تفكّر أن عليك
 حيا؟ مازال أنه ذلك من يفهم فهل ال؛ أم مات قد الشخص هذا كان إذا عام

 جيب أحكاما النـزاع حال يف حبقه الغراء احملمدية الشريعة ستصدر وهل
  . تؤجروا بينوا حي؟ شخص حبق إصدارها

 واألحاديث القرآن نصوص من يئس أن بعد -احملترم املولوي ركّز مث
 على وشدد ،�ليؤمنن�: يف الواردة الثقيلة التوكيد نون ىعل - والبينة الصرحية
 هذه بأن وقال والتابعني والصحابة املفسرين مجهور عن ا متفردا اخلاطئة فكرته
 وال الثقيلة، التوكيد نون وجود بسبب اخلالص باملستقبل خاصة صارت اآلية
 أجل ومن. � نزوله بعد معني زمن يف به سيؤمنون الناس كل أن إال تعين

 خنرج لن بأننا قبل من بيننا تقرر الذي شرطه إىل ينتبه مل املعىن هذا على التشديد
 رتبتهموم الكبار أولئك بشرف أيضا يهتم ومل. ورسوله تعاىل اهللا قاله عما

 علم إن. منه أكثر والنحو الصرف علم ويتقنون اللغة ناصية ميلكون كانوا الذين
 وإن. دائما اللغة أصحاب كالم ألساليب تابعا يكون أن جيب والنحو الصرف
. البصر ملح يف املصطنعة والصرف النحو قواعد تبطل املضادةَ اللغة أهل شهادة

 اخترعها اليت والنحو الصرف قواعد خذنت أن رسولُه وال علينا اهللا يفرض مل
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 كُشفت وإن والنحو الصرف قاعدة عن نتخلى ال وأن ألنفسنا مرشدا الناس
 املؤمنني اللغة أهل كبار شهادة عليها ووجدت والكمال بالتمام آية معاين علينا
 ورسوله اهللا يكشف أن يكفينا أال. البدعة ذه مااللتزا إىل حاجتنا ما. أيضا

 بعد اطِّراد والنحو الصرف قواعد أن احلق بل صحيحا؟ معىن علينا وأصحابه
 اختراعهم يف متاما اخلطأ من معصومون الناس هؤالء أن مذهيب ليس. الوقوع

 أُغلق لدرجة والعميقة الدقيقة اهللا كالم أساليب إىل وصل نظرهم وأن القواعد،
 من معصومني همتعد لن أيضا أنك أعلم. كليا يوالتحر البحث باب بعدها
 القرآن يف موجودة أيضا �١لَساِحراِن هذَاِن ِإنْ�: آية أن أيضا تعرف. اخلطأ
 إن "جاء حيث القدمي العرب كالم من بنظري تأيت أن لك هل ولكن. الكرمي
 قد أم اليوم إىل النحو علماء من أحد يدع ومل". ينهذ إن "من بدال" هذان

 العثور أو جديد أمر يطرأ أن ويستحيل كماهلا، والنحو الصرف قواعد أوصلوا
  . حتقيقهم يف نقص على

 احلجج من ليس املخترعة والنحو الصرف بقواعد االلتزام إن فباختصار،
 دليل يوجد وال ع،الوقو بعد اطراد من هو إمنا العلم هذا إن بل. الشرعية
 من. له شاطئ ال كبحر اللغة علم خواص إن. الناس هؤالء عصمة على شرعي

 حق يؤدوا ومل سريعا والنحو الصرف قواعد واضعي عضد يف فُت أنه املؤسف
 تدوين على -يقدروا ومل - يعزموا ومل. واجبا كان كما والتحقيق البحث
 القرآن ألفاظ االعتبار يف واضعني ودقيقة عميقة بنظرة وكاملة تامة قواعد
 يكون أن جيب. مكتمل غري ناقصا العمل هذا تركوا بل املفاهيم، واسعة الكرمي

 بل األحوال، من حبال القواعد هلذه تابعا الكرمي القرآن جنعل أال إمياننا مقتضى
 كلمات خواص تنكشف كلما والناقصة القدمية النحو قواعد نعدل أن ينبغي

  . املفاهيم عةواس الكرمي القرآن

                                                 
 ٦٤:طه 1



ñŠÃbäß@ï�…  ٢١٥ 

 زار فمن. هكذا وستبقى دائم تصريف يف لغة كل أن أيضا بالذكر واجلدير
 مدى أي إىل يرى سوف الناحية هذه من األمر واستعرض العرب بالد اليوم

 اليوم يقال لدرجة السابقة األزمنة يف عليه كانت ما مع مقارنة اللغة تغيرت
 ندري ال. أيضا كثرية أخرى تعابري تغريت كذلك ،"اُقعد "من بدال" دعُگْاُ"

 النيب زمن مع مقارنة تغير قد القواعد فيه دونت الذي الزمن كان مدى أي إىل
 الصرف علماء إن. تغريت قد وتعابريه الكالم أساليب كانت مدى أي وإىل �

 وختالف القياس ختالف اليت األلفاظ من كبريا جزءا بأن أيضا يقولون والنحو
 هذه مثل عدد يزال وال. القواعد تدوين من الرغم على موجود أيضا الترتيب
  . معلوم غري قاعدة ألية اآلن إىل ختضع ال اليت األلفاظ

 هو إمنا األيام هذه يف أيدينا يف الذي والنحو الصرف أن الكالم فملخص
 من وبريئا معصوما مرشدا ااعتباره وإن. فقط بسيطة قواعد األطفال لتعليم
 اهللا أمرنا لقد. معصوما أيضا ورسوله اهللا غري يعتربون الذين فعل هو إمنا اخلطأ
 فيه حتتكموا ال أي ،�١والرسوِل اِهللا ِإلَى فَردوه شيٍء ِفي تنازعتم فَِإنْ�: تعاىل

 العلم ناقِصي والنحو الصرف علماء جنعل أن ميكن فكيف ورسوله، اهللا إال
 حقا الغريب من ذلك؟ على دليل أيدينا يف هل ورسوله؟ اهللا دون من لنا حكما

 الطاهر اهللا نبع سوى أحد إىل للسنة، تابعا نفسه اعتبار مع أحد، يرجع أن
  . واملطهر

 من بريئة احلالية والنحو الصرف قواعد بأن مذهبا أعتنق ال أنين فلتعلم
 أن فعليك مذهبك هذا كان إذا أما. الوجوه كل من وتامة كاملة هي أو اخلطأ
 وإال الصحيحة، األحاديث من حديثا أو الكرمي القرآن من آية له تأييدا تقدم
 لو. ةشرعي حجة وليس متاما واهية وفكرة جدوى ودون لغو هذا نقاشك فإن
 نون نتيجة يتحول املضارع الفعل أن احلقيقة يف النحو علماء مذهب كان
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 من حال يف ذلك عكس حيدث وال اخلالص املستقبل معىن إىل الثقيلة التوكيد
 القرآن إن. كبريا خطأ ذلك يف خمطئون أم أثبت أن ألمكنين قط األحوال

 إن صاحيب فيا. ذلك على يشهدون الصحابة وأكابر خطأهم يثبت الكرمي
. األخرى الناس مساعي مثل األخطاء من بريئة ليست أيضا النحو علماء جهود

 هذه حنوسة وبسبب واألحاديث؟ الكرمي القرآن تاركا دخلت متاهات أية يف
 خيطئون ظلوا بأم األكابر جبميع الظن إساءة إىل اضطررت السخيفة الفكرة
: اآلية بأن القدير اهللا بإذن حاال لك بتوسأث". به ليؤمنن: "آية تفسري يف مجيعا

 أن أُفِتي إذا إال تستنبطه معىن على الداللة قطعية تعترب أن ميكن ال" به ليؤمنن"
 النيب القائمة هذه إىل وضم القطعية، وجه على جهال مجيعا الصلحاء هؤالء

 وال أبدا القطعية من تستفيد أن تستطيع ال وإال. باهللا والعياذ أيضا، � املعصوم
 القطعية ادعاء يف املتقني العلماء من أحد يشاركك ولن. األحوال من حبال
 الصلحاء من كثريا يعترب مل ما يشاركك أن له ليس إذ! يفعل أن له وأنى هذه،

  .عظيم تان هذا سبحانه. أيضا � النيب على ويعترض جهاال والصحابة
 الداللة قطعية اآلية هذه املفسرين أكابر اعترب هل لك أوضح أن أريد واآلن

 يف ورد قد أنه فليتضح آخر؟ معىن هلا كتبوا أم أم ،� عيسى نزول على
: يلي ما �به ليؤمنن�: عبارة تفسري حتت الكشاف تفسري من ١٩٩ الصفحة

.. .الكتاب أهل من وإن: "تقديره حمذوف ملوصوف صفة واقعة قسمية مجلة"
 قبل عاين إذا يعين ،"ورسوله اهللا عبد وبأنه بعيسى موته قبل به ليؤمنن إال أحد
 بن شهر وعن. التكليف وقت النقطاع إميانه هينفع ال حني روحه تزهق أن

 هذه يعين منها شيء نفسي يف ختاجل إال قرأا ما آية: احلجاج يل قال حوشب
 منه أمسع فال عنقه فأضرب والنصارى اليهود من باألسري أوتى إين ...اآلية

 ووجهه، دبره املالئكة ضربت املوت حضره إذا اليهودي إن: فقلت ذلك،
 نيب، عبد أنه آمنت: فيقول به، فكذبت نبيا عيسى أتاك اهللا وعد يا: وقالوا
 اهللا عبد أنه فيؤمن اهللا، ابن أو اهللا أنه فزعمت نبيا عيسى أتاك: للنصراين وتقول
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 رجل أتاه فإن: عكرمة له فقال كذلك، فسره أنه عباس ابن وعن .... ورسوله
 خر وإن: عكرمة لقا ه،يشفت ا ركحي حىت نفسه خترج ال: قال عنقه، فضرب

 روحه خترج وال اهلواء يف ا يتكلم: قال سبع، أكله أو احترق أو بيت فوق من
 على النون، بضم" موم قبل ليؤمنن إال: "أُيب قراءة عليه وتدل. به يؤمن حىت
 لعيسى، الضمريان وقيل ...موم قبل به سيؤمنون إال أحد منهم وإن: معىن
 الكتاب أهل وهم عيسى، موت قبل بعيسى ؤمنن،لي إال أحد منهم وإن: مبعىن
 يبقى فال الزمان آخر يف... زلـين أنه روي. نزوله زمان يف يكونون الذين
 اإلسالم ملة وهي واحدة لةامل تكون حىت به، يؤمن إال الكتاب أهل من أحد

  ."� حممد إىل: وقيل تعاىل، اهللا إىل يرجع" به "يف الضمري: وقيل.... 
 ِإلَّا� آية يف الضمري أن إىل أكثرون بل كثريون ذهب: "النووي وقال

نِمنؤم قبل "قرأ من قراءة أيضا هذا ويؤيد الكتاب أهل إىل يعود �ِبِه لَيمو."  
 من ما واملعىن: "اآلية هذه تفسري حتت التنـزيل مدارك سريتف يف وجاء

. ورسوله اهللا عبد وبأنه بعيسى، موته قبل ليؤمنن إال أحد والنصارى اليهود
 إىل الثاين والضمري ،� حممد إىل أو اهللا إىل يرجع" به "يف الضمري أن وروي
الكتايب."  

 اليهود من ما واملعىن "�ِبِه لَيؤِمنن� :اآلية تفسري حتت بيضاويال تفسري ويف
 ويؤيد ...ميوت، أن قبل ورسوله اهللا عبد عيسى بأن ليؤمنن إال أحد والنصارى

  ."لعيسى الضمريان وقيل. ..موم قبل به ليؤمنن إال "قُرئ أنه ذلك
: اآلية تفسري حتت املظهري تفسري يف ٧٣٢و ٧٣١ الصفحة يف وورد

�نِمنؤِبِه لَي� :  
 إىل راجعة وقيل ،� حممد إىل يرجع" به "يف الضمري أن عكرمة عن روي"

 واإلميان. رسله جبميع يؤمن مل ما يعتد ال باهللا اإلميان فإن. واحد واملآل ،� اهللا
 من األحد ذلك موت قبل أي موته، قبل � بعيسى اإلميان يستلزم � مبحمد

 هذه. إميانه ينفعه ال حني املوت عند العذاب مالئكة معاينة عند الكتاب أهل
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: عباس البن فقيل: قال عنهما اهللا رضي عباس ابن عن طلحة بن علي رواية
فقيل. اهلواء يف به يتكلم قال بيت، فوق من خر إن أرأيت :ضرب إن أرأيت 
 وحده � باهللا يؤمن حىت كتايب ميوت ال أنه واحلاصل. لسانه تلجلج: قال عنقه،

: قيل. ورسوله اهللا عبد عيسى وأن ورسوله عبده � حممدا وأن له شريك ال
 الضمريان وقال. ..العذاب معاينة عند ولو األحيان من حني يف الكتايب يؤمن

 إال أحد يبقى وال أمجعون، امللل أهل به آمن � نزل إذا أنه املعىنو. لعيسى
 اآلية هذه من مستفادا كونه لكن هريرة، أيب عن مروي التأويل وهذا. به ليؤمنن
 هريرة أيب من زعم هو إمنا ممنوع عيسى إىل الثاين الضمري بإرجاع اآلية وتأويل

 أن مع التأويل هذا يصح وكيف. املرفوعة األحاديث من شيء يف ذلك ليس
 كان سواء البتة، � النيب زمن يف للموجودين شامل" الكتاب أهل من إن "كلمة
 به يراد ألن وجه وال للحال، الكالم حقيقة فإن. ال أو م خاصا احلكم هذا

 هو الصحيح فالتأويل. � عيسى نزول حني جدونيو الكتاب أهل من فريق
: قاال وعروة، هاشم أيب عن املنذر ابن أخرج. كعب بن أُيب قراءة ويؤيده األول،

  ".موم قبل به ليؤمنن إال الكتاب أهل من وإن "كعب بن أيب مصحف يف
 التنـزيل ومعامل البيان وفتح بري،الك والتفسري كثري، ابن تفسري يف ورد وقد
 وابن عكرمة، به يفسر ما هذا اآلن، انظروا. ذلك يقارب ما أيضا وغريها
 إىل يرجع األول الضمري أن" به ليؤمنن "العبارة 	 طلحة بن وعلي عباس،
 إىل يرجع" موته قبل: "أي الثاين والضمري ،� يسىوع � املصطفى حممد
 هذا أن ومع. ثقة بكل" موم قبل "قراءة تثبت كيف أيضا ويتبني. الكتاب أهل

 احلديث حكم يف الشاذة القراءة أن شك وال-  الصحابة من ثابت التأويل
 زعمك، حبسب هلا خمالفة نحوال قواعد وحتسب عنها تعرض ولكنك - الصحيح
 إليهم وتسيء والصحابة األمة وأكابر الصلحاء مجيع وضوح بكل جو وبذلك

 مثل جليال صحابيا وأن. تعرفها اليت النحو قواعد يعرفوا مل أيضا الصحابة كأن
 املعىن هذا يعرف مل ضاأي الكرمي القرآن لتفهيمه � النيب له دعا الذي عباس ابن
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. أيضا" موم قبل: "القراءة ثقة مدى عليك تبين لقد. تستنبطه الذي الغريب
 من وغريهم وعكرمة طلحة بن وعلي عباس ابن أن جدال قبلنا لو واآلن،

 قبل "أي كعب بن أُبي قراءة وأن املعىن، هذا فهم يف خمطئني كانوا الصحابة
: اآلية بكون ادعائك يف ذلك كل يؤثر أفال ل،كام بوجه تثبت ال أيضا" موم

 الصحابة ضده يشهد الذي - االدعاء زال ما وهل الداللة؟ قطعية" به ليؤمنن"
 الدنيا يف املوجودة الكبرية التفاسري كافة ضده وتشهد صوم، بأعلى كلهم
 ِإنَّ ِعلْم ِبِه لَك لَيس ما تقْف والَ� اهللا، اتق أخي يا الداللة؟ قطعي -متفقةً

عمالس رصالْبو ادالْفُؤكُلُّ و كَانَ أُولَِئك هنئُوالً عسهذه إىل أضفنا وإذا. �١م 
 ابن رواية مثل" تكممي إين: متوفيك إين معىن فيها ورد أخرى رواياٍت الروايات

 عام، بوجه املسيح مبوت بعضهم يعتقد حيث إسحاق بن وحممد ووهب عباس
 سبع إىل مبوته يقول من وهناك ساعات، ثالث إىل مات بأنه يقول من ومنهم

 البيان فتح تفسري من يتبني كما أيام ثالثة إىل مبوته يعتقد واآلخر ساعات،
 أكثر وبشدة تستأصل احلالة هذه ففي ا،وغريه الكبري والتفسري التنـزيل ومعامل
  . يحاملس موت قبل باملسيح سيؤمنون أمجعني الكتاب أهل بأن القائلة الشبهة

 ادعائك لنقض يكفي اآلن إىل كتبته ما بأن قلبك نور يشهد أن فيمكن
 أخرى إمكانية هناك تكون أال الداللة قطعية من املراد. الداللة قطعية اآلية كون

 ذهبت معىن يقبلوا مل التابعني ومجاعة الصحابة أكابر أن تعرف لكنكو قط، هلا
 على تدل اليت" قيل "بكلمة كثرية أماكن يف تأويلك ذكروا املفسرين وأن إليه،

 يستنبط أن جيب أنه هو التفسري كتب يف امللحوظ العام والرأي. الرواية ضعف
 � عيسى إىل" به "الضمري يعيدون وال ،�موم قبل�: القراءة حبسب املعىن
 يبقى أن ميكن فكيف. أيضا شأنه جلّ اهللا وإىل � األكرم نبينا إىل بل فقط

 فهناك يدك، من تفلت اهللا خشية تترك ال عليك باهللا هذه؟ واحلالة قاطعا رأيك

                                                 
 ٣٧: اإلسراء 1
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 عميانا ليسوا الزمن هذا يف الناس. إليك أنظارهم مركِّزون الناس من مئات
 سيؤثر الذين ولكن. الفريقني بيانات نشر بعد بأنفسهم سيحكمون بل كلهم
 مسيت ملا. كذل عن وتسأل وستؤاخذ عنهم مسئوال ستكون قلوم يف رأيك

 لو بأنه ذلك وراء السبب كان حديثة قاعدة الثقيلة التوكيد نون عن قاعدتك
 جاهال عباس ابن مثل صحابيا يعترب أن إىل املرء الضطر هذه قاعدتك قُبلت
 دون حمضا افتراء" موم قبل "القراءة وتعتبر باهللا، والعياذ قولك، حبسب وغبيا
 هللا تابعا كنت. اخلطأ عن معصومني حناتك ربنعت أن إىل أيضا ونضطر. مربر

 واآلن واخلليل؟ لسيبويه، تابعا صرت مىت فمنذ عهدناك، كما � ورسوله
  .وأقول قوله، أسلوب على أقوالك بقية سأنقض
 ويؤمن إال الكتاب أهل من ما بأنه القولُ الفاسِد االستنتاج من: قوله

 يف الثالثة األزمنة يشمل املعىن هذا ألن الكتاب أهل موت أي موته قبل يحباملس
  . ةاحلقيق

 الصحابة من وغريهم طلحة بن وعلي وعكرمة عباس ابن دام ما: أقول
 فهل أيضا كعب بن أُبي مصحف ويطابقه املعىن، هذا يستنتجون والتابعني
 بل املفسرين مئات هل أو جهالء؟ األكابر هؤالء تعد أن هذه النحوية لقاعدتك

 قواعد عن وغافلني جهاال كانوا املعىن هذا يستنتجون ظلوا الذين منهم ألوف
 تسم مل ما قاطعا به وتفردت إليه ذهبت الذي املعىن اعتبار ميكن فكيف حنوك؟
 تفسريا تقدم أن لك هل قطعا؟ جهاال باآلالف يعدون الذين األكابر هؤالء
 التفاسري ِامجع أخرى؟ معاٍن على يقدمه مل أو إليه ذهبت معىن من خيلو مبسطًا

 بل مثلك؟ املعىن هذا يبطل أحد من هل انظر مث عام ١٣٠٠ منذ املوجودة
  . إليه ذهبت الذي املعىن يضعفون اجلميع

 القراءة وهذه. أيضا" موم قبل "القراءة حبسب الثاين املعىن يصح ال: قوله
 الكتاب أهل ِمن واحد كلّ أن القراءة هذه معىن ألن ه،استنبطت معىن ختالف ال
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 املعىن مع ينسجم أن ميكن املعىن وهذا. املستقبل يف باملسيح موته قبل سيؤمن
  . املسيح نزول زمن منه سرياد املستقبل ألن األول،

 القراءة؟ هذه من مرمي ابن املسيح حياة ثبتت وأين كيف صاحيب، يا: أقول
 بأن وتقول ،"موته قبل "ضمري من املسيح حياة تثبت أن قبل من تبتغي كنت
" موته قبل "يف الضمري صرف حني اآلن، أما. موته قبل باملسيح سيؤمنون الناس

 كنت الذي ذلك املسيح، حياة تثبت كلمات وبأية كيف الكتاب أهل إىل
 هل: هو البحث مدار بل النقاش حمور هو اإلميان أن جمرد ليس إليه؟ دف

   ال؟ أم حي مرمي ابن سيحامل
  .متواترة غري" موم قبل "قراءة إن: قوله
 عباس، ابن فيوافقها ا، املوثوق التفاسري من إسناده قدمت لقد: أقول

 فهذا. حبسبها املعىن يستنبطون ظلوا أي يقدموا أيضا العلماء مجهور وظل
 حق على كنت فإذا". الداللة قطعية "ادعائك لنقض يكفي اإلثبات من القدر
 صحة على اعترض عام ١٣٠٠ منذ املتداولة التفاسري من واحدا تفسريا لنا فقدم
 ال ذكرته الذي اإلهلامي واملعىن". مظهري تفسري "رأي مسعت لقد. املعىن هذا

 اآلية وألن. ذاته حد يف منفصال معىن كان وإن احلقيقة يف املعىن هذا يعارض
  . شديد تعارض هناك يكن مل ما بالقبول جديرة ملعاينا مجيع لذا أوجه، محالة

. بيدك آخذين القبلة إىل سنصرفك أننا �فلنولِّينك� من املراد ليس: قوله
 اهللا، ويل الشاه من كلٌّ ترجم ولقد. القبلة باستقبال نأمرك أننا هو املراد بل

  . القريب املستقبل مبعىن العبارة هذه القادر عبد والشاه الدين، رفيع والشاه
 البعيد املستقبل هو ذلك من املراد ليس بأنه األقل على اعترفت لقد: أقول

 على نفِّذ قد األمر وكأن لدرجة قريب هو بل القريب، املستقبل به يراد بل
 الذي بالزمن ليس احلال زمن ألن بياين قبلت قد وجٍه فمن. صدوره بعد الفور

 الوقت بل. أصال الزمن صفات من ليس االستقرار أن كما رأينا حبسب قرار له
 ألنه احلقيقي، مبعناه احلال يتحقق أن ميكن إذًا فكيف قارٍّ غري ملقدار آخر اسم
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 ولكن. املاضي زمن بعد وحده االستقبال زمن فيسود قار غري الدهر دام ما
 احلقيقي املعىن إرادة ألن احلقيقي املعىن ذلك من نعين فال" احلال "نذكر حينما

 من دقيقة أجزاء تكون" احلال "كلمة فيه نلفظ الذي الوقت ويف. حمال منه
 إذًا؟ احلال وجود يتحقق أن ميكن وكيف فأين. احلني ذلك إىل مضت قد الدهر

 جزٍء يف يتصور مل الذي أعيننا أمام املوجود الزمن - جمازا- احلال من يراد بل
 مبعىن لفظي، نزاع إال وبينكم بيننا يبق مل احلالة هذه ففي. آخر زمن أجزاء من
 االتفاق وذا. القريب االستقبال زمن تسميه احلال، زمن نسميه الذي الزمن أن
 احلقيقي باملعىن أيضا" احلال" يعترب زمن هناك كان إذا أما. مبتغانا ثبت الرأي يف

 منذ أمسع ظللت وقد. فضلك من أوال الوقت تعرف أن فعليك رأيك حبسب
 قرار له ليس قدر الوقت أي". قار غري مقدار الوقت: "أن الوقت تعريف الِقدم

 أن عليك حقيقية؟ بصورة حاال كان فكيف قرار له ليس الوقت دام وما. قط
 تضرنا فال تهاذكر اليت وغريه اهللا ويل الشاه ترمجة أما. جتيب مث جيدا تفكر

 هؤالء به يعترف كذلك القريب املستقبل هو املراد أن اعترفت كما ألنه بشيء،
  .نفسه اجلواب هذا فهو �ِإلَـِهك ِإلَى وانظُر�: اآلية عن جوابنا وأما. أيضا

 معىن على تدل ال �سبلَنا لَنهِدينهم ِفينا جاهدوا والَِّذين�: اآلية إن: قوله
 فقط، وعد هو بل املستمرة السنة بيان هو هنا املراد ليس ألنه االستمرار
  . الوعد بعد يتحقق به واملوعود

 بالذين خاص الوعد هذا أن يثبت أين من ولكن وعد، أنه نقبل: أقول
 الزمن يف جياهدون الذين أو خلَوا الذين منه وحمروم فقط، املستقبل يف سيأتون
. الثالثة األزمنة ويشمل مستمر وعد أيضا الوعد هذا إن صاحيب، فيا احلايل؟
 تترتب ليتا اهلداية من حمرومني اهللا عباد حتسب وال ذلك على تصر أال فعليك
 كل اعتبار من بد فال وإال الكون، يف اجلارية اهللا سنن نتيجة ااهدة على حتما
 ذهبت الذي املعىن حبسب النعمة هذه من كليا حمروما احلال زمن يسمى زمن
 كل أن شك وال عام، ١٣٠٠ نزوهلا على مر فقد مثال، اآلية هذه يف فكِّر. إليه
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" لنهدينهم: "القائل الوعد من دائما املقدر نصيبه نال الفترة هذه يف جاهد من
 تنكر فكيف. اآلية هذه مضمون حبسب أيضا املستقبل يف وسيناله يناله يزال وال
 األزمنة يف بتأثرياا تلقي ظلت اليت اآلية هلذه االستمرار يفيد الذي املعىن إذًا

 حاجة أرى وال. اقدمته اليت أيضا األخرى اآليات من موقفي هو هذا الثالثة؟
  . املوضوع يف سيحكمون بأنفسهم القراء ألن منفصال، عنها أكتب أن إىل

 تنفعك أن ميكن وال. ١توقيفية ليست التراجم تلك أن أيضا معلوما وليكن
  . تبغي كما الثقيلة التوكيد نون

 أهل فيه يسلم حتما زمن موته وقبل � عيسى نزول بعد سيأيت: قوله
  . مجيعا الكتاب

 يشهد هذه؟ تكلّفاتك سيقبل من الركيكة؟ التكلُّفات ذه تقوم ملاذا: أقول
 ولن فصل، بال القيامة يوم إىل قائمة ستبقى الكفر سلسلة بأن ميالكر القرآن
 واإلميان، الكفر بني االختالف يزول ولن واحد، دين على كلهم الناس جيتمع

 االختالف هذا وجود الكرمي القرآن يف تعاىل اهللا اعترب فقد. والتوحيد والبدعة
 أيضا السابق بياين يف أوردتها اليت التالية واآليات. اإلنسان لفطرة ضروريا
: تعاىل اهللا يقول حيث القيامة يوم إىل الكفر بذرة بقاء على الداللة صرحية

: تعاىل وقوله �٢الِْقيامِة يوِم ِإلَى كَفَروا الَِّذين فَوق اتبعوك الَِّذين وجاِعلُ�
 يبطُل كيف اآلن فانظر. �٣الِْقيامِة يوِم ِإلَى والْبغضاَء الْعداوةَ بينهم فَأَغْرينا�

! الداللة قطعية �به ليؤمنن�: يةاآل بكون ادعاؤك أيضا وحدمها اآليتني اتني
 ذلك ومع ،جانب كل من باملرصاد لك الصحيحة واألحاديث القرآنية فاآليات

 على سيموتون الناس من كثريا أن رأيت حني. األفكار هذه عن تتخلى تكاد ال
 من التسلُّل ميكنك ال ولكن األول، ادعائك من تسلَّلت سيحامل بنفَس الكفر

                                                 
 الكرمي عبد املولوي نشرها اليت األوىل الطبعة يف النسخ عند اجلمل بعض سقطت هنا 1

 )الناشر. (� السيالكويت
 ٥٦: مرانع آل  2
 ١٥: املائدة  3
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 املنصفون فيه حيكم سوف الصدد ذا به أجبت وما. آنفا املذكورة اآليات
  . اإلعادة إىل حاجة فال بأنفسهم
  ".احلليم "كلمة من" قوي شاب "يفهم كيف تثبت أن عليك: قوله
 يبلغ والذي ،"احللم يبلغ "مصداق كان من هو" احلليم "صاحيب، يا: أقول

 يف والـهشة الغضة اجلسم أعضاء ألن احلال، بطبيعة قويا شابا يكون احللم
 وردت لقد ذلك إىل وإضافة. القاموس فانظر والصالبة، الشدة تنال الصغر
  .رشده للبالغ أيضا غريه ويف الكشاف يف نفسها الكلمة

  . املوت هو �متوفيك� من املراد يكون أن به املسلَّم غري من: قوله
 ألف جبائزة املقرون إعالين على ترد أن فعليك به مسلّم غري كان إذا: أقول

 وعد يضمن اإلعالن ذلك أن واملعلوم". األوهام إزالة "كتايب يف املنشور روبية
  . به مسلَّم غري أنه إثبات الح يف روبية ألف جائزة

  .مرمي بن عيسى نزول تنكر: قوله
 ميكن فكيف ثابت وموته ثابتة غري مرمي بن عيسى حياة كانت فلما: أقول

 أكثر يف يشاه ما على الشيء اسم وإطالق "احلريف؟ املعىن" عيسى "من يراد أن
 تثبت اعندم) ٦٨٩ الصفحة الكبري، التفسري." (حسن جائز وصفاته خواصه

 ابن فيها ذُكر أحاديث البخاري يف فإن وإال أيضا، نزوله سيقبل املسيح حياة
  .مثيله به وأُريد مرمي

 املسيح وفاة منه يتبني الذي املتصل املرفوع البخاري حبديث أخِبرنا: قوله
  . مرمي ابن

 كتابته وسأعيد" األوهام إزالة "كتايب يف احلديث ذلك كتبت لقد: أقول
 زلت ما ولكين. املسيح وفاة أثبت عندما األخري بياين يف رغبتك عند نزوال
 األسف كل واألسف. � حلياته إثباتا الداللة قطعية آية لتقدم اآلن إىل أنتظر
  . اآلن إىل شيئا تقدم مل أنك

  أمحد غالم امرز
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  مسلِّما مصليا حامدا     الرحيم الرمحن اهللا بسم
 أَنت ِإنك رحمةً لَدنك ِمن لَنا وهب هديتنا ِإذْ بعد قُلُوبنا تِزغْ لَا ربنا����

ابهالْو����  
 أمر أي يف اإلثبات مسئولية أن أيضا بسيط فهم ذي كل يدرك: قوله

 األمر ينكر مث مناسبة يف مرة األمر ذلك يقّر الذي على دائما تقع فيه متنازع
  . أخرى مناسبة يف نفسه قبل من به سلَّم الذي

 الرباهني "يف املسيح حبياة اعترفت قد: أوال. ألسباب كالم ذلك يف: أقول
 احلالة هذه ففي اآلن، تنكرها ولكن املوعود، املسيح أنك ادعائك قبل" األمحدية

عيا صرتبأمانة، جتيبين أن وأرجو شيئا أسألك: ثانيا. أنت تعريفك حبسب مد 
 إذا ذلك؟ قبل أم بوفاته اإلهلام تلقيك بعد املسيح بوفاة اعتقدت هل: وهو

يتهذه مع ةعالق أية لك تكن مل بأنه قولك فإن اإلهلام بعد املعتقد هذا تبن 
 جيعلك اإلهلام تلقيت حني نشأ جديد هذا ادعاءك وإن اإلهلام، قبل الفكرة
 لك تكن مل بأنه أوال أقررت قد إذ عليك، اإلثبات مسئولية تقع وبالتايل مدعيا،
 تعتقد بأنك البيان ذلك عكس على ادعيت مث اإلهلام، قبل الفكرة ذه عالقة

 ألنك الدليل منك أطلب السبب هلذا. مات دق املسيح بأن اإلهلام تلقّي منذ
عاء وهذا. األول بيانك يعارض جديد ببيان أدليتبه وتعترف جديد اد 

 السنن على بناء به موقنا كنت فهل اإلهلام، قبل معتقدك هذا كان وإذا. بنفسك
 الصحيح هو األول كان إذا ال؟ أم الكرمي القرآن وآيات اهللا سنة أي الكونية
 ظللت بل املذكور اإلهلام قبل وغريه األمحدية الرباهني يف ذلك تذكر مل فلماذا

 هو الثاين اجلزء كان إذا أما ببطالنه؟ يقينك مع الباطل مبعتقدك متمسكا
 يتسن مل إن ال؟ أم اإلهلام بعد املعتقد بذلك اليقني لك تسنى فهل الصحيح
 تسنى إذا أما. كليا ةاألمان ينايف وومهي فيه ومشكوك ظين أمر على فاإلصرار
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 الذي هو إهلامك أن الواضح فمن املوهومة الوفاة ذه اإلهلام بعد اليقني لك
 كونك بينما الكرمي، القرآن وآيات اهللا سنة وليست آنذاك لليقني مفيدا كان

 كونك تثبت أن عليك احلالة هذه ففي. اآلن إىل اليقني مبلغ يبلغ مل ملهما
 بعد مث. ملهم وغري ملهم على حجة إهلام كل أن تثبت أن جيب مث أوال ملهما
. املوعود املسيح أنت وأنك املسيح وفاة تعلن أن ميكن األمرين هذين إثبات

 يستحق ال املوعود املسيح كونك أو املسيح وفاة ادعاءك فإن ذلك وبدون
  .قط العقالء عند اإلصغاء
 وفاة على ال أم عةقاط داللة تدل القرآنية النصوص أكانت سواء: ثالثا

 حبسب باطل وقطعية وبينة صرحية إياها اعتبارك فإن املقام، هذا يف املسيح
 الصحابة مجيع يكون أن فيستلزم األول التقدير حبسب أما. الثاين التقدير

 هذا يومنا إىل املسيح حبياة اعتقدوا الذين واملسلمني التابعني وتابعي والتابعني
 كنت الذي الزمن يف كافرا أيضا أنت كنت وكذلك. منه اهللا أعاذنا كافرين،

  . كافر القطعية البينة الصرحية النصوص منكر ألن املسيح حبياة تعتقد
 دليل لديك أو رأيك من به أتيت هل بينته الذي املدعي تعريف إن: رابعا

 تقدم أن فعليك كذلك األمر يكن مل وإن. اهللا رسول سنة أو الكتاب من عليه
  .فقيه أو حمدث أو جمتهد أو تابعي أو صحايب قول له تأييدا

 علماء كتبه الذي التعريف يعارض قدمته الذي املدعي تعريف إن: خامسا
 احلكم، إلثبات نفسه نصب من واملدعي": "الرشيدية: "يف ورد فقد. املناظرة

 بالدليل إثبات أنه حيث من به تكلم الذي اجلزئي احلكم يثبت ألن تصدى أي
 املدعي": "العضدية الرسالة شرح "يف والدين امللة عصام موالنا وقال". تنبيهال أو
 تعريفك وإن عليك، ينطبقان التعريفان وهذان". للواقع النسبة مطابقة يفيد من

  .التعريفني هذين ِكال يناقض
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 على الداللة قطعية آيات سيقدم أنه ادعى قد احملترم املولوي أن يبدو: قوله
 يريد لذا النقاش عند االدعاء هذا من يئس ولكنه اجلسدية مرمي بنا املسيح حياة

  .مسئوليته ليست اجلسدية مرمي ابن املسيح حياة إثبات أن إىل اآلن يتوجه أن
 فما. بأخيه الظن بإحسان مأمور مسلم كل أن مع ظنك، سوء هذا: أقول

 إحسانب أحرى فأنت مسيحا، وكونه واددية اإلهلام يدعي مثلك شخص بال
 مسئولية عاتقي على أخذت قد وإال فقط األمر حقيقة أظهرت لقد. الظن
 ولكن. عليها املتفق النحو قاعدة على بناء أثبتها وقد سلفًا، املسيح حياة إثبات

 أقول واآلن. عليها املتفق القاعدة هذه إنكارك عند تستحي مل أنك املؤسف من
 أنت بإقرارك قطعا ثابت املسيح حياة ادعائي بأن القاعدة تلك عن النظر بغض
 إزالة"و" املرام توضيح "كتابك يف أقررت أنك ذلك وبيان. تعاىل بفضله

 اعترفت سواء واآلن،. � عيسى إىل راجع" موته "يف الضمري أن" األوهام
 إما ألنك حال أية لىع ثابت ادعائي فإن ال أم عليها الـمجمع النحو بقاعدة

 املاضي، أو االستمرار أو احلال مبعىن أو االستقبال معىن" ليؤمنن "من ستستنبط
 فبديهي الثاين الشق أما. البيان عن غين األول الشق حيث من مطليب حتقق فإن

 الواضح من ألنه أيضا منه حاصل مطليب إن ذلك إىل وإضافة أصال، البطالن
 قبل � بعيسى يؤمنون اآلية نزول زمن يف كانوا الكتاب أهل مجيع أن متاما
 حتما، ذلك قبل الرفع وكان. اآلية نزول زمن إىل حيا كان أنه فثبت. موته
. أصال البطالن بديهي فهو الثالث الشق وأما. املطلوب وهو حيا، رفع أنه فثبت

 من إذ أيضا األول الشق من أوضح الشق هذا ثبوت إن ذلك إىل وإضافة
 الزمن من الكتاب أهل كافة أن التقدير هذا حبسب املعىن سيكون أنه الواضح
 ذلك من فالواضح. موته قبل � بعيسى يؤمنون املستقبل ويف واحلال املاضي

 يف الزمن من ةفتر إىل حيا وسيبقى واحلال املاضي الزمن يف حيا كان أنه
  . الرفع وقت إىل حيا فكان أيضا، املستقبل
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 ايته ويف الالم بدايته يف الذي املضارع فعل ألن فباطل الرابع الشق أما
 النحو بقواعد تعترف ال دمت ما. قط املاضي مبعىن يرد مل الثقيلةُ التوكيد نونُ

 األحاديث أو نالقرآ يف املاضي مبعىن املضارع هذا مثل ورود تثبت أن فعليك
 احلجة عليك تقام عندما أنه حقا املؤسف من. القتاد خرط ودونه الصحيحة،

 حبسب احلجة تقام وعندما. تقبلها فال عليها امع النحو قواعد حبسب
 احلق بإحقاق مهتما لست أنك على دليل أول وهذا. أيضا تقبلها فال مسلَّماتك

  . الصواب وإظهار
 والبينة الصرحية واألحاديث القرآن صوصن من يئست أن بعد: قوله
  ". ليؤمنن: "يف الواردة الثقيلة التوكيد نون على ركّزت

 معىن واستنباط وبينة، صرحية �الِْكتاِب أَهِل ِمن وِإنْ� اآلية: أقول
  . قطعيتها يضعف ال الثقيلة يدالتوك نون من االستقبال
 والصحابة املفسرين مجهور عن ا متفردا اخلاطئة فكرته على وشدد: قوله
 ورود بسبب اخلالص باملستقبل خاصة صارت اآلية هذه بأن وقال والتابعني

  .الثقيلة التوكيد نون
 والصحابةُ املفسرين مجهور يعترب مل إذ متاما، خاطئ كالم هذا: أقول

 يف صادقا كنت إن يل فأثِبت. قط االستمرار أو احلال مبعىن اآلية هذه نوالتابعو
 يستلزم ال فهذا الكتايب، إىل الضمري أعادوا املفسرين بعض بأن القول أما. قولك
. أنت إال العلم أهل من أي بذلك يقول وال قط، االستمرار أو احلال معىن

 كما أيضا التقدير هذا بحبس االستقبال استنباط ميكن ذلك إىل وإضافة
األول بيانك يف اعترفت .  

 من بيننا تقرر الذي شرطه إىل ينتبه مل املعىن هذا على التشديد عند: قوله
  .ورسوله تعاىل اهللا قاله عما خنرج لن بأننا قبل

 خروجا يعد ال ،"اهللا قال "يف عليها مجمع حنوية قاعدة إدخال إن: أقول
 بل. ذلك تثبت أن تستطيع وال وحدك اجتهادك هو بل دأح عند اهللا قاله عما
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 حيث األوهام إزالة كتابك من ٦٠٢ الصفحة يف اخلروج ارتكبت الذي أنت
ا� آية أن يف يتأملون ال: "قلتِني فَلَمتفَّيوِإذْ�: اآلية سبقتها قد �تا اُهللا قَالَ وي 

 وقد ماٍض فعل �قَالَ� أن واملعلوم .�...ِللناِس قُلْت أَأَنت مريم ابن ِعيسى
 الناس أَتأْمرونَ�. انتهى" خاص بوجه ماض فعل على يدل الذي �ِإذْ�: قهسب

نَ ِبالِْبروسنتو كُمفُسأَن متأَنلُونَ وتت ابِقلُونَ أَفَالَ الِْكتع�١ت.  
 ميلكون كانوا الذين ومرتبتهم الكبار أولئك بشرف أيضا تم ومل: قوله

  .منك أكثر والنحو الصرف علم ويتقنون اللغة ناصية
 هؤالء شرف نقص كيف. هذا بكالمك الناس ختدع أن تريد إنك: أقول

 أو احلال تصريح يثبت أين القاعدة؟ هذه بسبب باهللا، والعياذ ومرتبتهم، الكبار
 الصلحاء هؤالء فيه تقحم الشخصي، اجتهادك هذا بل كالمهم، يف االستمرار

  .حق بغري معك
 اليت - والنحو الصرف قواعد نتخذ أن رسوله وال علينا اهللا يفرض مل: قوله
 وإن والنحو صرفال قاعدة عن نتخلى ال وأن لنا، مرشدا -الناس اخترعها
 من املؤمنني أكابر شهادة عليها ووجدت والكمال بالتمام آية معاين كُشفت

  . أيضا اللغة أهل
 اآلية هذه معاين تبيان إن. حبتة خمادعة على مبين أيضا هذا قولك إن: أقول

 مسلَّم غري اللغة أهل من املؤمنني أكابر شهادة ووجود والكمال الكفاية فيه مبا
  .فتذكّر آنفا مر ووجهه به،

 موقفك إلثبات عليها الـمجمع النحو قاعدة أنكرت ذلك إىل باإلضافة
 أصحاب من املؤمنني أكابر شهادة وجود وعدم اآلية، معىن تبيان عدم مع فقط

 علوم خالل من احلجة عليك تقام حني بأنه قوي احتمال إىل يؤدي وهذا اللغة،
 خادمة هي اليت احلديث وأصول الفقه لوأصو واملعاين والنحو والصرف اللغة
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 وهذا. الفور على أيضا القاعدة تلك تنكر فسوف الشريفة والسنة الكرمي للقرآن
 ويتحتم. العلوم هذه من العلم ألهل مندوحة ال ألنه وأمانتك علمك مرتبة ينايف
 اللغة ضوء يف الشريف واحلديث الكرمي القرآن ألفاظ معاين نفهم أن علينا

 زمننا يف املستحيل ومن. قضية أية يف االستدالل ميكن ال وإال لعربا وكالم
 وكالم قاموس كل يف ويبحث العرب بالد إىل بنفسه املرء يسافر أن الراهن
  . وغريها واملعاين والنحو الصرف قواعد ومجيع العرب

 أحد تقبل أن فعليك املسلمني من أحد مناظرة تزمع كنت إذا فباختصار،
 أن إما - منك رب على ذلك فسيحمل منهما أيا تقبل مل وإن - األمرين هذين

وأصول واملعاين والنحو الصرف وقواعد املعاجم عليه أمجعت ما بقبول تقر 
 كتابا وتؤلف مجيعا املسلمني مناظرة عن بالفعل تتوقف أو واحلديث، الفقه

 باملناظرة تقوم مث تشاء ما العلوم هذه يف وتغير آنفا املذكورة العلوم عن جديدا
 حجة يقيم أن عاقال يسع ال وإال مسلَّماتك، حبسب عليك احلجة تقام حىت
  . اخترته الذي أسلوبك حبسب عاقل على

 القرآن يف موجودة اأيض �١لَساِحراِن هذَاِن ِإنْ�: آية أن أيضا تعرف: قوله
  .الكرمي

 من عبارة املقام هذا يف فأنقل عامة، تفاسري يف جواا جاء لقد: أقول
 جعلوا فإم كعب، بن بلْحارث لغة على نإ اسم "وهذان: "البيضاوي التفسري
 وهذان. احملذوف الشأن ضمري امسها وقيل تقديرا، املثىن وأعربوا للتثنية، األلف

 الالم أن فيهما وخرب، مبتدأ بعدها وما نعم، مبعىن" إن "يلوق خربها، لساحران
 الضمري، فحذف ساحران، هلما هذان نهإ :أصله وقيل. املبتدأ خرب يدخل ال

  .انتهى." احلذف به يليق ال بالالم املؤكد أن وفيه
  ".هذان إن "من بدال" هذين إن "جاء حيث: ... قوله
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 بدال" هذان إن "جاء ثحي : ...هو والصواب فاحش، خطأ هذا: أقول
  ".هذين إن "من

 من بريئة احلالية والنحو الصرف قواعد أن مذهبا أعتنق ال أنين ِلتعلم: قوله
  .الوجوه كل من وتامة كاملة هي أو اخلطأ

 عن أما مقبول، فهو فيها املختلف القواعد عن الكالم هذا قيل إذا: أقول
 الشرعية األحكام وإبطال حلاداإل باب فتح مبنـزلة فهو عليها امع القواعد

 يف السفر كان أخرى ناحية ومن باطلة، كلها القواعد عدت إذا ألنه كلها
 أمكن ملا مستحيال والتحقيق البحث أجل من العرب بالد إىل احلاضر العصر
. برأيه معاٍن واألحاديث القرآن من وعالن فالن كل والستنتج بالقواعد االلتزام
 اكتاب تنشر أو عليها، الـمجمع بالقواعد تسليمك سريعا تعلن أن عليك
 اجتهادك حبسب واحلديث القرآن ويطابق والنحو الصرف قواعد على حيتوي
  .القواعد تلك على بناء نناقشك عندئذ

 على يشهدون الصحابة وأكابر خطأها، يثبت الكرمي القرآن إن :قوله
 .ذلك

  .�١عِظيم بهتانٌ هذَا سبحانك�: أقول
 الظن إساءة إىل اضطررت السخيفة الفكرة هذه حنوسة وبسبب: قوله

  .األكابر جبميع
  .فافهم الكبار، هؤالء يقصده ما تفهم مل: أقول
 أن ميكن ال" به ؤمننلي: "اآلية بأن القدير اهللا بإذن حاال لك سأثبت: قوله

 مجيعا الصلحاء هؤالء بأن أُفِتي إذا إال تستنبطه معىن على الداللة قطعية تعترب
  .باهللا والعياذ أيضا، � املعصوم النيب إليهم وضم القطعية، وجه على جهال
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 الِْكتاِب أَهِل ِمن وِإنْ�: اآلية أن" املرام توضيح "كتابك من يتبني: أقول
 الصفحة يف ورد فقد تامة، بصراحة املسيح وفاة تبني �موِتِه قَبلَ ِبِه لَيؤِمنن ِإالَّ
 مذكورة اتهوف ولكن اجلنةَ، املسيِح بدخول يصرح ال الكرمي القرآن إن: "منه ٨
 فيها مبا احلاشية يف الثالث اآليات تلك أيضا نقلت مث". فيه آيات ثالث يف

 إزالة "كتابك من ٣٨٥ الصفحة ويف. �الِْكتاِب أَهِل ِمن وِإنْ�: اآلية
 من ٣٠٦١ الصفحة يف. أماكن ثالثة يف يحاملس وفاة ذكر ورد لقد": األوهام

 أَهِل ِمن وِإنْ�: هي املسيح موت على تدل اليت الرابعة واآلية: األوهام إزالة
  .انتهى �موِتِه قَبلَ ِبِه لَيؤِمنن ِإالَّ الِْكتاِب

العبارة أن ذلك وبيان. بسيط بتغيري عليك ينقلب هذا قولك أن فاعلم :
�نِمنؤر أن ميكن ال �لَيعتببأن أُفِتي إذا إال املسيح وفاة على الداللة صرحية ت 
. باهللا والعياذ أيضا، � املعصوم النيب إليهم وضم جهال مجيعا الصلحاء ؤالءه

  . حال أي ويف أبدا داللتها من تستفيد أن ميكنك ال وإال
 الداللة قطعية اآلية هذه املفسرين أكابر اعترب هل لك أوضح أن أريد: قوله

  .أيضا آخر معىن هلا كتبوا أو ،� عيسى نزول على
 سيكون بل بسيط بتغيري عليك ينقلب أن ميكن أيضا الطعن هذا: أقول

 على تدل �الِْكتاِب أَهِل ِمن وِإنْ�: اآلية بأن قلت فقد. أنت طعنك من أشد
 كبار عدها فهل. الداللة صرحية أا عباراتك بعض من ويستنبط املسيح، موت

  !منهم واحد وال املسيح؟ وفاة على دليال املفسرين
: العبارة تفسري حتت الكشاف تفسري من١٩٩ الصفحة يف ورد قد: قوله

  ...يلي ما �به مننليؤ�
 قطعية اآلية بأن يصرحوا مل املفسرين أن إال العبارة تلك من يثبت ال: أقول

 قطعية بكوا املفسرين تصريح عدم ولكن. فقط معناها أوردوا بل الداللة،
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 قطعية �توفيتين فلما�و �متوفيك إين�: اآلية إن. قطعيتها يبطل ال الداللة
 قطعية وايعد ال املفسرين أن مع رأيك حبسب � عيسى موت على الداللة
  . آخر معىن كتبوا بل � موته على الداللة

  ...النووي وقال: قوله
 يف الضمري رجعوا أكثرهم أن إال أيضا النووي عبارة من يثبت ال: أقول

 قطعية اآلية كون يف أيضا رأيك حبسب شيئا يغير ال وهذا. الكتايب إىل" موته"
 موت على الداللة قطعيتي �توفيتين فلما�و �متوفيك إين� ترى ألنك الداللة،
 هنا بالوفاة املراد كثروناأل وقال: "كثري ابن تفسري يف ورد قد بينما املسيح،

 صرحيا دليال �الِْكتاِب أَهِل ِمن وِإنْ�: اآلية يف أن ترى وكذلك. انتهى." النوم
 بتقدير ال املسيح، وفاة من ئحةرا فيها توجد ال أنه مع � املسيح وفاة على
 نقلت ذلك بعد. يقابله آخر قول بتقدير وال األكثرين، قول النووي اعتربه قول

 أوراقا وأضفت املظهري والتفسري والبيضاوي التنـزيل مدارك من العبارات
 الضمري مرجع يف اختالفا هناك أن إال جديدا شيئا تفيد ال أا مع بترمجتها فقط

 القطعية ينايف ال املعاين يف االختالف جمرد أن قبل من ثبت ولقد. �موته� يف
 فلما�و �متوفيك إين�: اآليات تكون أال جيب وإال الصرحية، والداللة
 على ذاا حبد الداللة وقطعية صرحية أدلة �الكتاب أهل من إن�و �توفيتين

  . ادعيتم ما خالف وهو. يحاملس وفاة
 من إن: كلمة أن مع التأويل هذا يصح وكيف: "املظهري التفسري قول أما

 هذا كان سواء: "القول أما". � النيب زمن يف للموجودين شامل الكتاب أهل
 فريق به يراد ألن وجه وال للحال، الكالم حقيقة فإن ال، أم م خاصا احلكم

 ينايف وهو طعن ففيه ،"� عيسى نزول حني يوجدون الكتاب أهل من
 هناك تكون أال على يعتمد للحال حقيقة الكالم كون ألن عام بوجه التفاسري

 يراد السبب وهلذا. هنا صارفةً جاءت الثقيلة التوكيد نون بينما. صارفة قرينة
 جديرا ليس" وجه ال: "املظهري التفسري قول فإن. معينة فئة الكتاب لأه من
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 هاشم أيب عن املنذر ابن أخرج: "املظهري التفسري قول يف وكذلك. باالعتداد
 قبل به ليؤمنن إال الكتاب أهل من وإن: "كعب بن أيب مصحف يف قال وعروة
 ابن روى ولقد. قراءةال هلذه الكامل اإلسناد فيه يذكر مل ألنه نٌ،وطعم" موم
 حدثنا الشهيد، حبيب بن إبراهيم بن إسحاق حدثين: كالتايل القراءة هذه كثري

 أهل من وإن: "عباس ابن عن جبري بن سعيد عن خصيف عن بشري بن عتاب
  ."موم قبل أُبي قراءة يف هي قال ،"موته قبل به ليؤمنن إال الكتاب
 يف جاء وقد. طعن الرواية هلذه بشري بن وعتاب خصيف أي الراويني ويف

 ورِمي بآِخره خلَطَ احلفظ، سيء صدوق": "خصيف "ترمجة يف" التقريب"
 وقال حفظه سوء يف تكلم حامت أبو: وقال أمحد ضعفه: "امليزان ويف". باإلرجاء

 خصيف على رأيت: الرمحن عبد بن عثمان وقال اإلرجاء يف تكلم: أيضا أمحد
  .ملخصا انتهى". املال بيت على كان سودا، ثيابا

 أراها مبناكري خصيف عن أتى: أمحد قال: "عتاب ترمجة يف امليزان يف وجاء
 كان :املديين ابن وقال احلديث يف بذاك ليس: النسائي قال. خصيف قبل من

  .ملخصا انتهى." حديثه على ضربنا: علي وقال. يضعفونه أصحابنا
  . الصحيح احلديث محك يف الشاذة القراءة أن شك ال: قوله
 اإلسناد مع الشاذة القراءة أن غري عام، بوجه صحيحا ليس هذا: أقول
 يف القادحة الغامضة اخلفية األخرى والعلل الشذوذ عن واخلالية املتصل الصحيح

 مطعونٌ رجاهلا من اثنني بأن قليل قبل اتضح وقد. حقا الصحيح احلديث حكم
  . ما

 من وغريهم وعكرمة طلحة بن وعلي عباس ابن أن جدال قبلنا لو :قوله
 قبل "أي كعب بن أُبي قراءة وأن املعىن، هذا فهم يف خمطئني كانوا الصحابة

: اآلية بكون ادعائك على ذلك كل يؤثر أفال كامل بوجه تثبت ال أيضا" موم
 الصحابة ضدها يشهد اليت - الدعوى زالت ما وهل الداللة؟ قطعية" به ليؤمنن"
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 الدنيا يف املوجودة املبسوطة التفاسري كافة ضدها وتشهد صوم، ىبأعل كلهم
  الداللة؟ قطعية -متفقة

 هناك أن غري كلها، التفاسري وال اخلالف هذا على الصحابة يتفق مل: أقول
 الداللة قطعية كوا يضعف ال وهذا ،�موته� يف الضمري مرجع يف فقط قولِني

 شاء من. بكثرة والسنة الكتاب يف موجودة ذلك ونظائر. الداللة وصرحية
 إن�و �توفيتين فلما�و �متوفيك إين�: اآليات تصبح ال كما. إليهما فلريجع

 فيها ألن ذلك، على بناء الداللة صرحية وال الداللة قطعية �الكتاب أهل من
  .جوابنا فهو جوابكم هو فما. أقواال

  .إليه ذهبت معىن يقبلوا مل التابعني ومجاعة الصحابة أكابر أن تعرف :قوله
 ابن تفسري من عبارة األول البيان يف نقلت قد إذ صريح كذب هذا: أقول

 الرمحن وعبد وقتادة البصري واحلسن مالك وأبا عباس ابن أن منها يثبت كثري،
 املعىن هذا هريرة أيب ولقب أما. املعىن هذا يقبلون وغريهم أسلم بن زيد بن

 بدليل ثابت املعىن هذا بأن كثري ابن قال ولقد. الصحيحني يف به فمصرح
 األولُ، القولُ بالصحة األقوال هذه أوىل: "كثري ابن تفسري يف جاء وقد. قاطع
 قبل به آمن إال ،� عيسى نزول بعد الكتاب أهل من أحد يبقى ال أنه وهو

 ابن قاله الذي هذا أن شك وال السالم، عليه عيسى، موت قبل أي موته،
 ما بطالن تقرير يف اآلي سياق من املقصود ألنه الصحيح هو اهللا، رمحه جرير،
 اجلهلة النصارى من هلم سلم من وتسليم وصلبه، عيسى قتل من اليهود ادعته
  .انتهى." ذلك

 السبب كان جديدة قاعدة الثقيلة التوكيد نون عن قاعدتك مسيت ملا :قوله
 ابن مثل صحابيا يعترب أن إىل املرء فيضطر هذه قاعدتك قُبلت إذا بأنه ذلك وراء

  .باهللا والعياذ قولك، حبسب وغبيا جاهال عباس
 والتابعني الصحابة مجيع عن نقل الذي نفسه املعىن كتبت لقد: أقول
 حبسب أما. املسلمني عامة لدى ا عموالم ظلت اليت القاعدة وكتبت وغريهم،
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 هو فما جهاال، الصحابة مجيع اعتبار إىل املرء فيضطر املخترعة مسائلك
 تصريح الصحابة كالم يف يوجد ال ذلك إىل وإضافة. جوايب فهو جوابكم
 كما أيضا املستقبل حممل كالمهم يحمل أن املمكن فمن. احلال معىن الستنباط
 فقد كتايب إىل الضمري أرجعوا الذين أن القضية أما. ولاأل كبيان يف اعترفت
 يف خمطئني الصحابة من كثريا حتسب إذ مستبعدا ليس فذلك ذلك يف أخطأوا

  . املسائل من كثري
  .مربر دون حمضا افتراء" موم قبل "القراءة وتعتبر :قوله
 تليق الو فعال ضعيفة املذكورة القراءة إن هنا؟ مربر دون معىن ما: أقول

  . آنفا بيانه مر كما ا يحتج بأن
 هل أو جهالء؟ األكابر هؤالء تعترب أن هذه النحوية لقاعدتك هل: قوله

 جهاال كانوا املعىن هذا يستنتجون ظلوا الذين منهم ألوف بل املفسرين مئات
  حنوك؟ قواعد عن وغافلني

 فاسدا ليس ذكورامل املعىن إن. متاما الفهم سوء على مبين الكالم هذا: أقول
 هذا حبسب املضارع ألن احلقيقة، يف متاما يطابقها بل النحو قاعدة يعارض ألنه

  . التأمل بعد ترد أن عليك. تامة بصراحة االستقبال مبعىن استخدم املعىن
 يقدمه مل أو إليه ذهبت معىن عن خيلو طويال تفسريا تقدم أن لك هل: قوله

  .إليه ذهبت معىن يضعفون اجلميع بل :..قوله إىل أخرى، معاٍن على
 والثاين كثري ابن تفسري أوهلما ما موثوق قدميني تفسريين أقدم: أقول

 صرحا بل إليه ذهبت معىن يضعفا ومل املعىن، هذا يقدما ومل جرير، ابن تفسري
  . النهار نصف يف كالشمس ظاهر املقام هذا يف قولال هذا كذب فإن. بصحته

 حتاول كنت وقد القراءة؟ هذه من مرمي ابن املسيح حياة تثبت كيف: قوله
  ؟�موته قبل� ضمري من املسيح حياة تثبت أن

 املذكورة القراءة بأن أقل مل الفهم، سوء على مبين أيضا القول هذا: أقول
 معىن تعارض ال املذكورة القراءة أن هو قلته ما. مرمي بنا املسيح حياة تثبت
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وبينهما االدعاء، إثبات وليس التعارض رفع هو باجلملة واملقصود. إليه ذهبت 
  .فرق

  .ا املوثوق التفاسري بواسطة إسناده قدمت لقد :قوله
  . فتذكر اإلسناد، هذا إىل املوجه الطعن قدمت فقد أنا أما: أقول
 منذ املتداولة التفاسري من واحدا تفسريا يل فقدم حق على كنت ذافإ :قوله
  .املعىن هذا صحة على اعترض عام ١٣٠٠

  . كثري وابن جرير ابن تفسري عليه اعترض لقد: أقول
  . احلقيقة يف املعىن هذا يعارض ال ذكرته الذي اإلهلامي واملعىن: قوله
 يف الضمري أن على هو هلامياإل املعىن مدار ألن متاما، باطل هذا: أقول

 الضمري أن على فهو املذكور املعىن مدار أما ،� عيسى إىل راجع �موته�
 من أستغرب إنين. بين وتباين تعارض فهناك. الكتايب إىل راجع �موته� يف

 هو �موته� الضمري مرجع أن السابقة كتبك يف اعترفت قد بأنك كثريا أمانتك
 على الداللة صرحية �الكتاب أهل من وإن�: اآلية بأن وقلت ،� عيسى
 ختاف وال قبل؟ من أقررته حق عن اآلن تعرض فكيف � عيسى موت
  �١أَنفُسهم واستيقَنتها ِبها وجحدوا�: وعيد

  . رأيي حبسب قرار له الذي بالزمن ليس احلال زمن نإ: قوله
 ،الزمن من جزء واحلال قار، غري مقدار الزمن أن به املسلَّم من: أقول
 يف التكلم فعل أن هو العرف حبسب للحال احلقيقي احلد حيث من واملعروف

 يف يندرج التايل الزمن يف التكلم وفعل املاضي، حتت يندرج السابق الزمن
 على بناء فالظاهر. احلال حتت يندرج املنتهى إىل املبدأ من التكلم وفعل املستقبل

 زمن أن أيضا واملعلوم. قط االح يعترب أن ميكن ال القريب املستقبل أن ذلك

                                                 
 ١٥: النمل 1
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 كونه يف شك فأي �فلنولينك� بـ التكلم زمن بعد جاء �فوِل� بـ التكلم
   استقباال؟
  .أيضا هؤالء به يعترف كذلك قريب مستقبل أنه اعترفت كما :قوله
 كما باحملصلني يليق ال واحلال القريب املستقبل بني التفريق عدم إن: أقول

  .أيضا قاصر على خيفى ال بل النحو علم يف خبري على خيفى ال
 بالذين خاص الوعد هذا أن يثبت أين من ولكن وعد، أنه نقبل: قوله
  فقط؟ املستقبل يف سيأتون

 بأن قيل بل فقط؟ املستقبل يف سيأتون بالذين خاص بأنه قال من: أقول
 أسهبت وما. احلال زمن يف وليس فقط املستقبل يف يوفَى أن ميكن الوعد هذا

 ينالون ااهدين أن قط اهللا سنة ننكر وال. مبوضوعنا عالقة له فليس فيه الكالم
 هذه من تثبت ال اإلهلية السنة هذه أن هو فيه نتباحث ما أن غري. حتما اهلداية
  .أخرى آيات عليها تدل بل والوعيد، بالوعد اخلاصة اآليات

: اآلية بكون ادعاؤك أيضا اآليتني اتني يبطُل كيف اآلن انظر: قوله
  !اللةالد قطعية �به ليؤمنن�

 هذه بل الداللة، قطعية" به ليؤمنن "كون تنايف ال اآليات هذه إن: أقول
  .خمصصة املذكورة اآليات جتعل اآليةُ

  . احللم يبلغ من احلليم: قوله
 الكرمي القرآن يف وردت الصفة هذه ألن به مسلَّم غري احلصر هذا: أقول

 الصغري الطفلُ الغالم ومعىن. 1 �حِليٍم ِبغالٍَم فَبشرناه�: تعاىل اهللا يقول. لغالم
 الذي اِحللم، من مأخوذا هنا احلليم يكون أن احملتمل فمن. الصراح يف كما
 اإلناءة بالكسر واحللم: "سالقامو ويف .الصراح يف كما والتحمل البطء معناه

                                                 
 ١٠٢: الصافات 1
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 ومجعه حليم وهو أحالمهم، تأمرهم أم: ومنه وحلوم، أحالم مجعه والعقل،
  ."وأحالما حلماء

 ميكن فكيف ثابت وموته ثابتة غري مرمي بن عيسى حياة كانت فلما: قوله
  احلريف؟ املعىن عيسى من يراد أن

 ثابت املوت نأ يف يشك: أوال لسببني، فيه مشكوك الكالم هذا: أقول
 يف أقررت ألنك ،�الِْكتاِب أَهِل ِمن وِإنْ�: اآلية من إقرارك حبسب صراحةً

 وهذا عيسى، إىل راجع �موته� يف الضمري أن" األوهام إزالة"و" املرام توضيح"
  . شك حوله حيوم ال حبيث تقريره مر كما. حبياته اإلقرار يستلزم اإلقرار

. عادة وال عقال مستحيال ليس عيسى نزول فإن أيضا املوت حالة يف: ثانيا
 وإن. عنه رافاالحن جيوز ال الصادق املخرب به وأنبأ عادة أو عقال حماال ليس وما
  .بالتواتر الصحيحة األحاديث يف مذكور � عيسى نزول خرب

  . أيضا نزوله سيقبل املسيح حياة تثبت عندما: قوله
 يوجد ال أيضا، وفاته اعتبار حال ويف متالزمني، ليسا األمران هذان: أقول

  . النـزول قبول لعدم معقول سبب
  .مثيله به وأُريد مرمي ابن فيها ذُكر أحاديث البخاري يف فإن وإال: قوله
 أيضا أخرى أحاديث هناك أن األمر ظاهر يف الكالم هذا من يفهم: أقول

 فعليك. مثيله به وأُريد مرمي ابن فيها ذُكر النـزول أحاديث عدا ما البخاري يف
 أم املثيل فيها أُريد إذا افيم النظر منعن لكي فضلك، من األحاديث هذه تنقل أن
  .ال

  .اآلن إىل شيئا تقدم مل أنك األسف كل األسف :قوله
 من أنت بإقرارك صراحة املسيح حياة ثبتت قد أنه املؤسف من: أقول

 راجعون، إليه وإنا هللا إنا. هذا تقول ذلك ومع �الِْكتاِب أَهِل ِمن وِإنْ�: اآلية
  . املشتكى اهللا وإىل
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 أعطيك واآلن بيانك، يف جاء ما كل على مفِحمة أجوبة أجبت هنا إىل
 أن فعليك احلق عن وتبحث العدل تدعي كنت وإذا فيصال، وقوال عادال جوابا

 ذلك من ملفُه فعلت ولو. املذكورة املفحمة لألجوبة تتعرض أن دون عليه ترد
 إليه أشرت الذي واجلواب. احلق إحقاق يف ترغب وال احلكم تريد ال أنك يقينا
 اليت أدليت مجيع متاما النية حبسن إليك قدمت احملترم، املريزا صاحيب يا أنين، هو

 بأن ذلك جانب إىل أيضا وقلت احلق، إلحقاق الوقت هذا يف تقدميها أردت
 قطعية إلثبات وقدمت األوىل، اآلية هي قوىاأل وحجيت األوىل بالدرجة متسكي
 منطلق ومن النية حبسن ختتار أن عليك كان. عليها جممعا حنوية قواعد داللتها
 أن دون وأجوبيت أدليت جلميع تتصدى أن إما: األمرين أحد احلق عن البحث

 ألي التصدي دون احلقيقية حلجيت تتصدى أو منها، أي على الرد تتحاشى
 أخرى ألمور تصديت بل الثاين وال األول األمر ختتر مل ولكنك. آخر شيء
 كثرية أمورا وأرجأت مكتملة غري أيضا وتركتها احلقيقية، حجيت عن بدال

 وغريه البخاري صحيح من أيضا أدلتك بيان أخرت ومقابلها. للمستقبل
 احلجة عن كثريا فيه ابتعدت بأسلوب بيـنته فقد إليه تطرقت ما أما. للمستقبل
 وأحد. اخلواص منها ويستاء العوام ا لينخدع بطريقة ببيانك وأدليت األساسية

  . مدعيا لست أنك حبث يف خوضك ذلك على األمثلة
 حاجة لك تكن فلم مدعيا بصفيت األدلة قدمت قد دمت ما صاحيب، فيا

 يخوش شيخنا رأي ذكرت أنك هو الثاين واملثال. البحث هذا يف اخلوض إىل
 يف أيضا الكل شيخ ختاطب أنك للناس تظهر أن وأردت حمله غري يف الكل
 ذكرك فإن لذا. فيها خصما أنا وجعلتين مناظرته من هربت أنك مع هذا حبثك
ه اخلطاب يف الكل شيخمتاما مناسب وغري غريبا كان إيل املوج .  

 وأقوال التفاسري بعض من العبارات بعض نقلت أنك هو الثالث واملثال
 والتابعني الصحابة وعامة املفسرين مجيع أن الناس إقناع وحاولت 	 الصحابة

 واحلق. مغالطة وهذه ووفاته، املسيح حياة مسألة يف وخيالفوننا الرأي يوافقونك
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 حيا ليس � مرمي ابن املسيح بأن يقول مفسر أو تابعي أو صحايب من ما أنه
  . اآلن

 التوكيد نون من املستقبل معىن استنباط أن للناس إظهارك هو الرابع واملثال
. جهاال واملفسرين الصحابة مجيع اعتبار مبنـزلة هو إمنا" ليؤمنن "يف الثقيلة
 باملكيال يلالقب هذا من أقوالك على رددت وقد. البحتة مغالطتك أيضا وهذه
 أيضا املستقبل يف نفسه األسلوب يف استمررت لو ولكن. مرات ثالث نفسه

فتثبت األساسي املوضوع حتاشي من ستتمكن حبيث املوقف هذا من الستفدت 
 تنكشف لن إذ املسلمون خيسر ولكن. الردود كتابة يف مهارتك أتباعك يف

 خمطئ وأنك جوابا، قتط مل بأنك حقيقتك عليهم تنكشف ولن النتيجة عليهم
 يف أُطالبك لذا. والدوران باللف التخلص تريد وأنك املسيح، بوفاة اعتقادك يف

 األمور تترك أن الفرار، مة جتتنب أن وتريد باملناظرة راضيا كنت إذا املستقبل،
 أثبت لقد. األساسية حجيت حدود ضمن وحبثك كالمك وتركّز اإلضافية
 حال يف وأثبت باملستقبل، خاص اآلية مضمون أن هاعلي امع النحو بقواعد
 يف ذلك على ترد أن فعليك املسيح، نـزول بزمن خاص أنه التخصيص صحة

 وغري الغية إياها واعتبارك النحو قواعد قبولك عدم حال يف فقط كلمتني
 وكذا كذا شخصا وأن بالذات القاعدة هذه خطأ تثبت أو باالعتداد، جديرة
 أو الصحيحة األحاديث أو القرآن من خطئه على الدليل وتقدم ة،خاطئ اعتربها

 أنه أو منها، بدال الصحيحة هي وكذا كذا قاعدة وأن. العرباء العرب أقوال من
 يستمد أن يستطيع واحد كل بل القرآن معاين لفهم أصال حمددة قاعدة من ما
 بالقاعدة لتسليما حال يف تقول أن وجيب. يشاء كيفما معاين الكرمي القرآن من

 نزول بزمن ختصيصه إن االستقبال، بزمن اآلية مضمون بتخصيص والتسليم
 التخصيص ذا أُريدت اليت الفائدة أو. وكذا كذا دليل بشهادة باطل املسيح
 املفسرين اختالف جمرد كان فإذا أيضا، أخرى ومعاٍن حاالت يف حصوهلا ميكن

 هي املفسرين أقوال جمرد وكانت خصيص،الت هذا يبطل أن ميكن اآلية تفسري يف
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 املفسرين أقوال تقبل أن فيجب رأيك، يف واالستناد باالستدالل اجلديرة
 تثبت اليت مبعانيها ختربنا أو املسيح حياة موضوع يف الواردة والتابعني والصحابة

  . وفاته
 أحد يقول وال معنا والتابعني والصحابة املفسرين كافة إن حتد بكل أقول

 صحايب من صحيح بإسناد أثبت لو. اآلن حيا ليس مرمي ابن املسيح بأن هممن
 ادعائي لسحبت حيا ليس � املسيح أن مفسٍر إماٍم أو واحد تابعي أو واحد
  . املسيح حبياة

 ولكن. الفتح وينال واحدة، مسألة حبل القضية تسوى سوف اآلن، فانظِر
 اليت والتابعني والصحابة املفسرين مجلة أقوال منا فامسع إثباا تستطع مل إن

 القراء عامة منها يستفيد سوف تقبل مل أم أقَِبلت سواء. الحقا سنوردها
 املوضوع صلب إىل العودة منك نتوقع ال. نتيجة إىل املناظرة هذه من وسيصلون

 اجلواب هذا يف منك طُلب كما اإلضافية األمور تاركا فقط بكلمتني والرد
 خري على والسالم والصالة. العاملني رب هللا احلمد أن دعوانا وآخر. العدل
  . أمجعني وصحبه وآله حممد خلقه

 م١٨٩١ األول تشرين ٢٧ عنه، عفي بشري حممد) التوقيع  (
 
 
 
 



ñŠÃbäß@ï�…  ٢٤٣ 

 

@ @æbîjÛaæbîjÛaæbîjÛaæbîjÛa@@@@sÛbrÛasÛbrÛasÛbrÛasÛbrÛa@ @@ @@ @@ @@@@@@@@@

�àÜÛa‹@â��a@@ @
   الكرمي رسوله على ونصلي حنمده    الرحيم الرمحن اهللا بسم

 تشاء من وتعلّم تشاء، من وتضل تشاء من دي شأنك، أعظم ما سبحانك
  .علما لدنك من

 حممد املولوي أن عليكم الواضح من الكرام، املستمعون أيها فيا بعد، أما
 عيسى أن إثبات مسئولية عاتقه على وأخذ معي اخلطية املناظرة بدأ احملترم بشري

 يف حيا موجودا ومازال املادي، جبسده حيا السماء إىل رفع � مرمي بن
 بساطة بكل اآلن حضراتكم إىل أقدم أن فأريد. نفسه املادي جبسده السماء

 مقاالته يف هذا ادعائه على احملترم املولوي قدمها اليت األدلة وإجياز ووضوح
 سخيفة وكوا أدلته بطالن على الثالث بياين إىل اأن قدمتها اليت واألدلة الثالثة،
 يف احملترم املولوي استطاع هل بالعدل بأنفسكم حتكموا لكي متاما، والغية
 حي � مرمي ابن املسيح أن - ادعى كما- الداللة قطعية بآية يثبت أن احلقيقة
 يقدم أن يستطع ومل ذلك على قاطعة أدلة دميتق يف فشل أنه أم املادي جبسده

 خمالف معىن استنتاج يستحيل قاطعة داللة اجلسدية املسيح حياة على تدل آية
  . والتحقيق البحث عند هلا

 على آيات مخس قدم احملترم املولوي أن مسامعكم على أُلقي أن فأريد
 آيات أربع عن ختلى مث. املادي جبسده حيا زال ما � املسيح أن ادعائه
 محالة أا أي بالقطع، املادي باجلسد � املسيح حياة تثبت ال بأا معترفا
 ِمن وِإنْ�: النساء سورة يف آيةً ادعائه مدار وجعل. الداللة قطعية وليست أوجه
 قطعية اآلية هذه احملترم املولوي اعترب لقد. �موِته قَبلَ ِبِه لَيؤِمنن ِإالَّ الِْكتاِب أَهِل

 ما هأن القطعية وجه على تعين بأا وقال اجلسدية � عيسى حياة على الداللة



٢٤٤  ñŠÃbäß@ï�… 

 اآلن إىل به يؤمن مل وملا. عيسى موت قبل بعيسى وسيؤمن إال الكتاب أهل من
 من منهم بل وحقيقيا صادقا إميانا واليهود النصارى فيهم مبن مجيعا الكتاب أهل

 حيا � يبقى بأن التسليم من لنا بد ال لذا نبوته ينكر من ومنهم يؤلِّـهه
 إن. أمجعون الكتاب أهل فيه به يؤمن الذي الزمن إىل اآلية هذه منطوق سبحب

 املسيح حياة على تدل آنفا املذكورة اآلية أن على بشدة مصر احملترم املولوي
. قط آخر ملعىن احتمال وال الصحيح معناها هو وهذا قاطعة بصورة املادية �
 منها استنبطوا أيضا واملفسرين والتابعني الصحابة بعض أن مع أنه ضاأي ويقبل
 ليست هي ملاذا ولكن صحيحة، ليست املعاين تلك ولكن أيضا أخرى معاين

 تفيد" ليؤمنن "كلمة أن ذلك يف السبب بأن اجلواب يف يقول صحيحة؟
 على اظاحلف ميكن وال. عليها الثقيلة التوكيد نون دخول نتيجة اخلالص املستقبل

 كافة أن واعتقدنا املستقبل يف األوقات من وقت يف نزوله قِبلنا إذا إال االستقبال
 الذي املخالف املعىن إن يقول مث. � به سيؤمنون الزمن ذلك يف الكتاب أهل

 إىل �موته قبل� يف الضمري وصرفوا الصحابة من وغريه عباس ابن استنبطه
ع النحوية قاعدته خيالف إمنا الكتايبماللفظ ألن خيالفها؟ وملاذا. عليها ا 

  . املعىن هذا استنتاج عند باالستقبال خاصا يبقى ال �ليؤمنن�
 وعكرمة عباس ابن كان ملا أنه يف يتلخص كله احملترم املولوي بيان أن يبدو

 قواعد يعرفوا ومل النحو علم يدرسوا مل الصحابة من وغريهم كعب بن وأُبي
 وصريح كبري خطأ يف وقعوا فقد احملترم املولوي يعرفها اليت عليها املتفق النحو

 ظهورهم وراء نبذوا بل أمجعون، كلهم النحاة عليها أمجع ةقاعد يتذكروا ومل
 فكِّروا. بطبيعتهم عليهم واجبا به االلتزام كان الذي للغتهم القدمي األسلوب

 جليل صحايب باام جماز احملترم املولوي هل اهللا، لوجه الكرام املستمعون أيها
 عباس ابن احملترم املولوي يتهم مل وإن حنوي؟ خطأ بارتكاب عباس ابن مثل

 من عباس ابن استنتجه معىن لرفضه آخر سبب هناك فهل حنوي، خطأ بارتكاب
 أن لنفترض ؟"موم قبل "أي أيضا الشاذة القراءة تؤيده الذي فيها املتنازع اآلية
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 ولكنه احملترم، املولوي رأي حبسب ضعيف حديث يف مروية القراءة هذه
 يف شيئا احلديث هذا يؤثِّر أفال. مفتٍر افتراء نهأ يثبت وال حال، أية على حديث
 عباس ابن استنتجه معىن بأن القولُ تعنٍت أي عباس؟ ابن إليه ذهب معىن ترجيح
 وراء السبب أفهم ال! راٍو افتراء" موم قبل "قراءة وأن النحو قاعدة خيالف

 أو لشيخل حيق هل. النحو قاعدة جيهالن كانا بأما وعكرمة عباس ابن اام
 بل بيتهم؟ يف النحو علم نشأ الذين بالصلحاء التهمة هذه مثل يلصق أن غريه

 تعترب أن ال وفهمهم، لكالمهم تابعة وقواعده النحو علم يجعل أن الواجب
  . وحماورام لكالمهم حمكا املخترعة النحو قواعد

 ويعترب حوال،األ من حبال تعنته عن التخلي يريد ال احملترم املولوي كان إذا
 كعب بن أُبي قراءة ويعد عليها امع النحو قاعدة جيهالن وعكرمة عباس ابن
 يصبح تانه أن الواضح فمن متحققا، وافتراء كليا مردودة" موم قبل "أي

 الداللة قطعي معناه جيعل أن يريد كان إذا بل ادعائه مبجرد بالتسليم جديرا
 صحة إمكانية دامت ما ألنه األمرين، هذين بني النهائي القرار يأخذ أن فعليه
 كان إذا وكذلك واردة، وعكرمة عباس ابن إليه ذهب الذي املخالف املعىن

 وإن صحيحا يكون أن يحتمل الشاذة القراءة هذه فيه وردت الذي احلديث
 مع قطعيا يعترب أن احملترم املولوي الستنباط فأنى ضعيفا، يراه املولوي كان

   كلها؟ االحتماالت ههذ وجود
 هو القطعي املعىن أن الكرام املستمعون أيها بأنفسكم تفكّروا أن ميكنكم

 مدعي باستطاعة كان وجد إذا أو قط، آخر وجه فيه يوجد ال الذي ذلك
 يدحض مل احملترم املولوي ولكن. الدامغة باألدلة املخالف املعىن دحض القطعية

". موم قبل "قراءة أيضا ينقض ومل وعكرمة سعبا ابن إليه ذهب معىن اآلن إىل
 احملترم املولوي يثبت أن: أوال فقط، اثنني أمرين على يقتصر كان دحضهما ألن

 عليها امع النحو قاعدة كليا جيهالن وعكرمة عباس ابن أن واضح ببيان
: ثانيا. بياما عند النحو قاعدة أمهال إذ كبريا خطأ ارتكبا وقد رأيه، حسب



٢٤٦  ñŠÃbäß@ï�… 

 القراءة راوي ارتكبه صرحيا افتراء يثبت أن احملترم املولوي على واجبا نكا
 اعتبار جمرد ألن املوضوعات، من احلديث هذا وأن" موم قبل "أي الشاذة

 فخر الصاحل، اإلمام عن روي ولقد. الكلي تأثريه دون حيول ال ضعيفا احلديث
." أيضا ضعيف حديث قابلم القياس أترك إين: "قوله حنيفة أيب اإلمام األئمة،

 هي أو طعن رواا بعض يف اليت الستة الصحاح يف الواردة األحاديث فهل
 وهل مطلقا؟ بالثقة جديرة وغري متاما االعتبار ساقطة اإلسناد منقطعة أو مرسلة
  كاملوضوعات؟ احملدثون اعتربها

 افترضنا لو بأنه اآلن أحكم فإنين وعوا الكرام املستمعون أيها جيدا انتبهوا
 -وغريهم والضحاك وجماهد وعكرمة عباس ابن إليه ذهب الذي املعىن أن جدال
 الصلحاء هؤالء أن وقبلنا خاطئ، -احملترم املولوي إليه ذهب معىن خيالف وهو

 احملترم، املولوي عند عليها امع النحو قاعدة عن سهوا أو عمدا خرجوا الكبار
 فيما ملاذا؟. الداللة قطعي املولوي نتجهاست معىن يكون أن ميكن ال ذلك فمع
  :أسبابه يلي

 احملترم املولوي إليه ذهب فيما بالبحث جديرة تزال ال أمور عدة هناك) ١(
 على الداللة قطعية أا يثبت أن يستطع ومل باليقني، فيها جيزم أن يستطع ومل

  . واحد معىن
 على الكرمي القرآن يف أُطلقت ما كثريا" الكتاب أهل: "عبارة أن مجلتها من

 املصداق هم اعتربوا وقد. � النيب زمن يف موجودين كانوا الذين الكتاب أهل
 ولويامل ميلكه قاطع دليل فأي. ذكرهم تتناول آية كل نزول وراء والسبب

 خِرجواأُ أم على - وعكرمة عباس ابن إليه ذهب آخر معىن وجود مع -احملترم
 الداللة وقطعية يقينية شرعية حجة وأية ذكرهم؟ عند الكتاب أهل عن حتما
 كلهم سيؤمنون الذين الكتاب أهل هم الكتاب أهل من املراد أن على عنده

   جمهول؟ زمن يف � بعيسى
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 الضمري مرجع تعيني على قاطعا دليال يقدم مل احملترم املولوي أن مجلتها ومن
 روايةً وغريه التنـزيل معامل مثل ا املوثوق التفاسري يف ألن ،�به ليؤمنن� يف

 األنبياء خامت يدناس إىل يعود" به "الضمري أن 	 الصحابة من وغريه عكرمة عن
 النجاة، مدار ليس وحده مرمي ابن باملسيح اإلميان ألن قوية الرواية وهذه. �

 يستلزم � به اإلميان ألن شك بال النجاة يضمن األنبياء خبامت اإلميان ولكن
" به "لضمري مرجعا � عيسى اعتبار يف الفساد فإن إذًا،. اءاألنبي جبميع اإلميان
 وآمن الكتاب أهل من أحد الشرك من تاب إذا أنه تعرف أنت. جلي واضح
 هلف � املصطفى حممد وموالنا سيدنا نبوة وأنكر وعبدا رسوال فقط بعيسى
 ضمري يعود أن ميكن فكيف. كال فقط؟ اإلميان هذا على بناء النجاة سينال
 هذا كان لو إليه؟ ذهبت الذي املعىن يف زعمت كما � عيسى إىل �به�

 الضمري ولكن أيضا � عيسى يشمل أنه نفكر أن ألمكننا للتثنية الضمري
 شخص الضمري مرجع اعترب ولو فقط، واحد شخص إىل إال يرجع فلن للمفرد

 نأ القبول من مندوحة ال لذا. متاما املعىن لفسد ،� األكرم نبينا غري آخر
 إىل �موته� يف الضمري سيصرف احلالة هذه ويف ،� اهللا رسول سيدنا مرجعه
الكتايب .  

 تكون أن احلالة هذه يف ميكن كيف: معترضا املقام هذا يف قلت وإن
 الذي املعىن حالة يف كان كما: قلت االستقبال؟ مبعىن خاصة �ليؤمنن�

 الصدور يشرح الذي باهللا وتستعني منتبها جتلس أن عليك اآلن. استنبطته
 اآلية هذه من بطتستن إنك صاحيب يا امسع. القلوب يف الصدق نور وينـِزل

 املوجودون مجيعا، الكتاب أهل به يؤمن زمن عيسى موت قبل سيأيت أنه معىن
 هو ا تتمسك اليت النحو قاعدة وحبسب عكرمة رواية على بناء واملعىن. آنذاك

 قبل � األنبياء خبامت فيه املوجودين الكتاب أهل مجيع فيه يؤمن زمان سيأيت أنه
 اآلن قل. أيضا مرمي ابن باملسيح لإلميان يوفَّقون اإلميان هذا وبفضل موم،
 له بقي أم الداللة بقطعية ادعاؤك ائيا تالشى هل االعتبار يف اهللا خشية واضعا
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 اليت اخلاصة االستقبال عالمة هي ما قلبك على يدك واضعا اآلن وقل أثر؟ أدىن
   التأويل؟ هذا يف توجد الو تأويلك أسلوب يف توجد

 واضح األمر إن عليكم، باهللا الكرام املستمعون أيها جيدا أيضا أنتم فكِّروا
ويصر يناقش أيام عدة منذ كان احملترم املولوي أن تعرفون. إليه فانتبهوا جلي 
 بسبب االستقبال مبعىن خاصا أصبح" ليؤمنن "لفظ أن وهو فقط وحيد أمر على

 إذا يتحقق إمنا اخلالص االستقبال أن يزعم وكان. الثقيلة وكيدالت ونون" الالم"
 اآلن، أما. حبياته وآمنا فقط مرمي ابن املسيح إىل �موته قبل� يف الضمري صرف

 أن اخلالص االستقبال ملعىن ضروريا ليس أنه الكرام اإلخوة أيها أثبت فقد
 هنا صرف لو أنه احلق بل � عيسى إىل �موته قبل� يف الضمري يصرف
 وحده عيسىب اإلميان ألن متاما املعىن لفسد عيسى إىل" موته قبل"و" به "الضمري

 سيدنا إىل" به "الضمري يعاد أن هو والصادق احلقيقي فاملعىن. للنجاة يكفي ال
 أن واملعلوم. الكتاِبي إىل �موته قبل� الضمري ويعاد � األنبياء خامت وموالنا
 � عيسى فيهم مبن اآلخرين األنبياء جبميع اإلميان يشمل � بالنيب اإلميان
  : تعريبه ما فارسي شاعر يقول. أيضا

 تسعة عدد يشمل املئة عدد ألن ،نبياءاأل مجيع يشمل اسم � أمحد إن"
  ١".رأينا حبسب تلقائيا وتسعني
 ما مع املعىن هذا متاما يتطابق هل عليكم، باهللا فكّروا الكرام اإلخوة أيها فيا
 هناك أم اخلالص باملستقبل خاصا كونه حيث من احملترم املولوي إليه ذهب

 املولوي إن تفهيمكم بغية أخرى مرة أقول اإلخوة يهاأ فيا بينهما؟ اختالف
 بعيسى فيه يؤمن زمان سيأيت أنه معىن �به ليؤمنن� اآلية من يستنتج احملترم
 منط على فأستنبط أنا أما. عيسى موت قبل آنذاك املوجودين الكتاب أهل كافة

 معامل يف وردت كما � عكرمة رواية على بناء -متاما احملترم املولوي
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 بنبينا آنذاك املوجودين الكتاب أهل مجيع فيه يؤمن زمان سيأيت بأنه -التنـزيل
 هل وانظروا عليكم باهللا النظر امعنوا اإلخوة أيها فيا. موم قبل � األكرم
 االستقبال زمن حيث من احملترم املولوي يلوتأو تأويلي بني فرق أي هناك

 يف يضم مزايا من كم واإلنصاف العدل بنظر انظروا مث سيان؟ مها أم اخلالص
 الذي واالعتراض! احملترم املولوي إليه ذهب ما مع مقارنة إليه ذهبت معىن طياته
 حددته مرجع على يقع ال املولوي حيدده كما" به "ضمري مرجع تعيني على يقع
 املستقبل معىن يبقى ذلك كل ومع التأويل هذا تؤيد الشاذة القراءة إن إذ أنا

 ادعاء قصة افتضحت فقد الكرمي احلشد أيها لكم فطوىب. حاله على اخلالص
 احملترم املولوي أن تعصب ودون باحليادية تفكروا أن جيب. القطعية عن املولوي
 أما منها، أربعة عن ختلّى مث ة،أدل مخسة يف املناظرة هذه يف املسيح حياة حصر

 وزهق الْحق جاَء�. والصدق احلق بتأييده عليه تعاىل اهللا قضى فقد اخلامس
  �١زهوقًا كَانَ الْباِطلَ ِإنَّ الْباِطلُ
 النظر وأمعنوا جيدا تأملوا األتقياء، اهللا عباد ويا الكرمي، احلضور أيها فيا

: لآلية والصادق الصحيح املعىن أن ادعى فقد. بشري حممد املولوي ادعاه فيما
 وقد خالصا، مستقبال �ليؤمنن� اللفظ فيه يعترب الذي ذلك هو �به ليؤمنن�

 فعل على الثقيلة التوكيد نون دخلت لو أنه ليثبت مقاله يف صفحات عدة كتب
 بينه معىن يقبل مل الولع هذا ويف. حتما اخلالص االستقبال مبعىن جلعل مضارع

 فأخرت. عليه امع النحاة موقف خيالف املعىن ذاه أن عذرا وقدم عباس ابن
 على بناء وقدمت احملترم، املولوي خلاطر مراعاة عباس ابن بينه الذي املعىن بيان

 مستقبال كونه حيث من املولوي إليه ذهب ما متاما يطابق معىن عكرمة رواية
 الواضح من. املولوي يستنبطه معىن عليها حيتوي عيوب من نزيه وهو خالصا،

 وهذا ،� األنبياء خامت وموالنا بسيدنا اإلميان يوجب باملسيح اإلميان أن متاما
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 من � باملسيح يؤتى أن إىل احلاجة فما. األنبياء جبميع اإلميان يتضمن اإلميان
 أن مثال انظر اإلميان؟ هذا أجل من هذه االبتالء دار إىل السماوية السعادة دار

 اآلن به يؤمنون أو قولك، حبسب األخري، الزمن يف � بالنيب سيؤمنون الذين
 كذلك يقني على فكونوا بنفسه؟ � النيب يأيت أن بالضرورة إميام يقتضي هل
 ثانية، الدنيا إىل بنفسه املسيح يأيت أن بالضرورة يقتضي ال باملسيح اإلميان أن

 أيضا اآلن التعنت عن تتخلَّ مل وإن. قط الثاين ايء يستلزم ال فاإلميان
 مع- األحوال كل يف � عيسى إىل" به ليؤمنن "الضمري إعادة على وأصررت

 يضر ال فإنه - إليه ذهبت الذي املعىن حبسب عليك ضرره يعود الذي الفساد
 سيأيت أنه هو اخلالص املستقبل مراعاة مع بياننا حبسب املعىن ألن شيئا موقفنا
 فهذا. موم قبل باملسيح آنذاك املوجودين كلهم الكتاب أهل فيه يؤمن زمن
 ال مما ألنه باملستقبل خاصا كونه حيث من إليه ذهبت معىن يوافق أيضا املعىن
 الكتاب أهل كافة آمن الذي الزمن ذلك اآلن إىل يأت مل أنه فيه شك

 ما اخلالص املستقبل معىن حيث فمن. � األكرم بنبينا أو بعيسى فيه املوجودين
 تأويلي نقدت ول واآلن،. املعىن هذا حبسب اآلن إىل قائمة النبوءة هذه زالت
. منه التخلص تستطيع ولن تلقائيا تأويلك على الطعن فسيعود فيه وطعنت هذا
 أقمت وقد. السابقة بياناتك يف قبلته ما على بناء املعاين هذه بني وفَّقت وقد

 قدمت وقد األخري، الزمن يف الكتاب أهل إميان زعمت حبسبما احلجة عليك
 اآلية هذه أن أيضا وتعلم. نفسه اخلالص تقباللالس مطابقا االستقبال معىن

 هذه حتت كثري ابن تفسري يف جاء فقد الصحابة، زمن منذ أوجه محالة اعتربت
 بعضهم فقال ذلك، معىن يف التأويل أهل اختلف: جرير ابن قال: "يلي ما اآلية
 موت قبل يعين �موِتِه قَبلَ ِبِه لَيؤِمنن ِإلَّا اِبالِْكت أَهِل ِمن وِإنْ�: ذلك معىن

 قبل بعيسى ليؤمنن إال الكتاب أهل من وإن: بذلك يعين: آخرون وقال. عيسى
. الباطل من احلق عِلم عاين إذا أنه إىل ذلك يوجه كان من ذكر. الكتايب موت
 يؤمن حىت يهودي ميوت ال: قال اآلية يف عباس ابن عن طلحة أيب بن علي قال
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 عن الغنوي هارون أيب عن شعبة عن الطيالسي داود أبو روى وكذا بعيسى،
 آخرون وقال. عباس ابن إىل صحيحة أسانيد كلها فهذه عباس، ابن عن عكرمة

  ."الكتايب موت قبل � مبحمد ليؤمنن إال الكتاب أهل من وإن: ذلك معىن
 يعيد من فمنهم اآلية، هذه معىن يف التأويل أهل بني اختالف هناك أي
 يعيد من وهناك كتايب، إىل يعيده من ومنهم عيسى، إىل �موته قبل� الضمري
  .� النيب إىل يعيده وآخر عيسى إىل" به "ضمري

 تفصيل بكل الشهادة هذه بينا فقد كثري ابن أو جرير ابن مذهب كان فأيا
 هذه أن قبل من أثبت وقد. اآلية هذه معىن يف خيتلفون التأويل أهل أن وجالء

 وحياته، مرمي ابن املسيح نزول على اإلطالق على الداللة قطعية ليست اآلية
  . املقصود وهو

 يف جاء قد أنه واضحا فليكن. باإلجياز املسيح وفاة على أدلة أكتب واآلن
 واليقني بالقطع ويتبني�١ِإلَي وراِفعك متوفِّيك ِإني ِعيسى يا�: الكرمي القرآن

 قد" التويف "كلمة أن الكرمي القرآن يف املتداول األسلوب يف اإلمعان من
 آيتني ويف. املوت عند الروح قبض مبعىن مكان كل يف فيه استخدمت
 اآليتني هاتني يف ولكن النوم، عند حيدث الذي الروح قبض مبعىن استخدمت

 أما. املوت هو للتوفِّي احلقيقي املعىن أن ذلك من أُفهم وقد القرينة، أقيمت
 أيضا معناه ألن موقفنا يعارض ال أيضا فهو النوم عند حيدث الذي الروح قبض

. يستيقظ مث روحه، اهللا يقبض ذلك أثناء ويف حمدد وقت إىل ينام اإلنسان أن
 حال، أية على. قط خصومنا منها يستفيد أن ميكن ال متاما خمتلفة قضية فهذه

 وكلما فقط، الروح قبض مبعىن الكرمي القرآن يف تويفال كلمة وردت قد
 فقد � اهللا هو الفاعل وكان اإلنسان حبق أيضا األحاديث يف استخدمت

 على الداللة قطعية صارت الكلمة هذه أن شك فال دائما، املوت مبعىن جاءت
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 الكتب أصح وهو- خاريالب صحيح يف وردت كذلك. واملوت الروح قبض
 ومن. مميتك: متوفيك: �توفَّيتِني فَلَما�: اآلية تفسري يف - اهللا كتاب بعد

 مث أوال تقبض مؤمن كل روح أن وهو طبيعيا ترتيبا والرفع املوت يف أن الواضح
ي� تعاىل قال إذ الطبيعي الترتيب هذا على يدل اآلية يف بوالترتي. رفعتِإن 

فِّيكوتقال مث أوال، �م �كاِفعبأن أحد قال وإذا. �ر �كاِفعم �رمقد 
 �متوفِّيك� جاء مث اآلية رأس على كائن �راِفعك� أن أي متأخر �متوفِّيك�و

 حمذوفة فقرة وبينهما �كَفَروا الَِّذين فَوق اتبعوك الَِّذين وجاِعلُ�: العبارة بعد
 لُعنوا الذين اليهود كتحريف حتريف فهذا ،"األرض إىل منـزلك مث: "مثل

 النحو على عقب على رأسا اآلية قلب من بد ال احلالة هذه يف ألن. بسببه
 الذين وجاعل كفروا الذين من ومطهرك السماء إىل رافعك إين عيسى يا: التايل

 قل. ومتوفيك األرض إىل منـزلك مث القيامة يوم إىل كفروا الذين فوق عوكاتب
 هذا تأييد يف متصل مرفوع صحيح حديث على العثور ميكن هل اآلن،

 بعض يقدمون كانوا إذ األعمال هذه مبثل يقومون أيضا اليهود كان التحريف؟
 اءتج وقد برأيهم، اآليات بعض تفسريهم عند األخرى ويؤخرون الكلمات

 يكن مل. �١مواِضِعِه عن الْكَِلم يحرفُونَ�: آية الكرمي القرآن يف حقهم يف
 حيذر أن مؤمن كل فعلى أيضا، املعىن حيث من كان بل دائما لفظيا حتريفهم

 من حديث يف مباحا التحريف هذا كان وإذا. لتحريفا من األنواع هذه
  .سرور بكل وسأقبله فقدمه الصحيحة األحاديث

: آية يف البحث عند االعتبار يف العام القرآن أسلوب وضع لو فباختصار،
 ميكن آخر معىن فأي التحريف من اآلية إنقاذ وأُريد �متوفِّيك ِإني ِعيسى يا�

   املوت؟ معىن سوى استنباطه
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 يرد ومل �ِإلَي راِفعك�: هو اآلية يف ورد ما أن أيضا باالنتباه واجلدير
 بل باملكان يقيد شيئا ليست الروح أن ذلك يف واحلكمة. السماء إىل رافعك
 ما، نوعا أيضا بالقرب عالقة للروح تكون املوت فبعد. الكنه جمهولة عالقاا

 أصحاب يروا أن فيستطيعون القبور كشف عند الكشف أهل على وتنكشف
 املكاملات الكشف أهل وبني بينهم حتدث بل قبورهم يف جالسني القبور

 أن كما. الصحيحة األحاديث من جبالء ثابت وهذا. وضوحب أيضا واملخاطبات
 يسمعون األموات أن األحاديث من وثابت. معروف" القرب يف صالة "احلديث
 هلم تكون ذلك مع أيضا، التحية على ويردون املشي عن الناشئ األحذية صوت
 على رفعهم ويكون النفسية، نقطتهم مكان يف متثُّلهم ويشاهد السماء مع عالقة

 السماء إىل يصلون وبعضهم األوىل السماء يف يبقون فبعضهم. خمتلفة درجات
 كما حتما املوت بعد أرواحهم ترفع ولكن. الثالثة السماء إىل والبعض الثانية
 بوابأَ لَهم تفَتح الَ�: الكرمية واآلية الصحيح احلديث تامة بصراحة إليه يشري

 يصحبهم ال. الكنه جمهول أمر القبور أو السماء يف وجودهم ولكن. �١السماِء
 كاألجساد معني وحيز معني مكان يف وجودهم يستلزم حىت املادي اجلسد
" السماء إىل رافعك "يقل ومل �ِإلَـي راِفعك�: تعاىل اهللا قال لذلك املادية،

 ِصدٍق مقْعِد ِفي�: يكونون بل معني مكان إىل ينسبون ال ميوتون الذين ألن
دِليٍك ِعنِدٍر مقْت�٢م م خاص مكان هلم كان إذا أي الذي تعاىل اهللا قرب فهو 

 وإذا ،�ِإلَـي راِفعك�: هو الكرمي القرآن يف ورد ما. مواهبهم حبسب ينالونه
 األحاديث من يثبت ألنه شديدا شكاالإ واجهنا اجلسد رفع منه استنتجنا

 ابن مع الثانية السماء يف موجود املسيح أن البخاري صحيح يف الصحيحة
 السماء يف وجوده يكون حىت الثانية السماء يف متربع تعاىل اهللا فهل. خالته
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 الرفع هو املقام هذا يف منه املراد أن احلق بل ؟�ِإلَـي راِفعك�: مصداق الثانية
 اقرأوا. املرفوع مراتب قدر على معينة مساء مع خاصة عالقة له الذي الروحاين

  . فيه وتأملوا املعراج حديث البخاري يف
 قد � عيسى أن آنفا املذكورة الوجوه كل من ثابت أنه الكالم فزبدة

 قطعية �متوفِّيك ِإني�: اآلية أن شك وال واليقني، القطعية وجه على مات
. الكرمي القرآن يف الشائع األسلوب عليه يدل ما هذا. � موته على الداللة

 مل. مميتك: متوفيك معىن البخاري صحيح يف عباس ابن عن رواية يف ورد وقد
 برواية" متوفيك "لـ فقط آخر معىن صحيحيهما يف مسلم وال البخاري ينقل
هو به واملفعول اهللا هو الفاعل كان إذا أنه املتحقق الثابت من بل. صحايب أي 

 نشرت ذلك على فبناء. اإلطالق على الروح قبض إال له معىن فال اإلنسان
 وفاة على الداللة قطعية اآلية هذه تكن مل إذا. روبية ألف قدرها جائزٍة إعالنَ
 املذكورة األدلة وكذلك آنفا املذكورة األدلة على ترد أن عليك فيجب املسيح
 بني علميا صيتا أيضا وتنال روبية ألف فتنالَ ؛"األوهام إزالة "كتايب يف مفصال
  .إخوتك

 الذي � اهللا رسول حديث هو مرمي ابن املسيح وفاة على الثاين والدليل
 لَما� معىن أن على ليدلِّل صحيحه يف التفسري كتاب يف البخاري اإلمام أورده

: عباس ابن عن روايةً نفسه للغرض أورد كما". أمتين ملا "هو �توفَّيتِني
 ابن بينه الذي نفسه املعىن هو �توفَّيتِني لَما� معىن أن ليبني مميتك،: متوفيك

 أيضا بسيط فهم ذي كل يفهم املقام هذا ففي. �متوفِّيك ِإني� لـ عباس
 أن شك ال". أمتين "هو �توفَّيتِني� معىن أن بالتدبر البخاري صحيح بقراءة

 اختار فلما. املنورة املدينة يف موجود املبارك وضرحيه توفِّي، قد � األكرم نبينا
 حبقه واستخدمه البخاري، يف جاء كما لنفسه �توفَّيتِني فَلَما� لفظ � النيب
 قد مرمي بن عيسى أن يف شك من بقي فهل ،� عيسى حبق استخدم كما هو

 يف أو الكرمي القرآن آيات يف التحريف أن املعلوم من ؟� النيب توفِّي كما توفِّي
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 منه املراد املعىن عن لفظ أي صرف وإن. األحوال من حبال جيوز ال مفهومها
. غريه أو لنيب ارتكابه جيوز ال إحلاد آخر معىن إىل قصدا احلقيقي ومفهوِمه

 �توفَّيتِني فَلَما� عبارة � املعصوم النيب يستخدم أن إذًا ممكنا كان فكيف
 موته بني تامة مماثلة هناك كانت إذا إال - باهللا والعياذ التحريف ويرتكب - حبقه

 إمام وموالنا سيدنا أن احلق بل. فعال حاصلة كانت اليت املسيح وموت
 فَلَما� عبارة استخدم قد) سبيله فداء روحي (� احملفوظني وسيد ومنياملعص

 عيسى حبق وردت كما متاما احملدد باملعىن وصدق أمانة بكل حبقه �توفَّيتِني
� .  

 جبسده السماء إىل رفع قد � وموالنا سيدنا كان إذا اإلخوة، أيها فيا
 بأن أؤمن أنين فاشهدوا املدينة يف موجودا ليس املطهر وضرحيه ميت ومل املادي
 سيدنا كان إذا أما. املادي جبسده السماء إىل رفع قد يكون أيضا عيسى

 احملبوبني أول واآلخرين األولني أفضل املرسلني، خامت الكل، وسيد وموالنا
 فَلَما�: العبارة يف النظر وأمعنوا اهللا، فاتقوا احلقيقة، يف مات قد واملقربني
 العبد ذلك وبني بينه مشترك كقاسم وموالنا سيدنا بينها اليت الطيبة �توفَّيتِني
: عمران آل سورة آية البخاري أورد ملاذا. مرمي ابن املسيح امسه الذي الصاحل

 لقد مميتك؟: متوفيك: عباس ابن عن روى اذاومل املقام؟ هذا يف �متوفِّيك ِإني�
 هذه مميتك،: �متوفِّيك�: وقال سببه ٦٦٥ الصفحة يف البخاري شارح كتب
 أن أي. �توفَّيتِني فَلَما� ملناسبة ههنا وذكر قيل عمران، آل ورةس من اآلية
 ابن عن روايةً البخاري استنبطه الذي عمران آل سورة من اللفظة هذه معىن

 سبب هناك ليس وإال ،�يتوفَّيتِن فَلَما� معىن ليشرح ،"مميتك: متوفيك:" عباس
 شارح قِبل فقد اآلن، انظروا. هنا عمران آل سورة من اللفظة هذه إليراد

 استشهادا" مميتك: متوفيك "عبارة أورد البخاري اإلمام أن أيضا البخاري
 من البخاري اإلمام هدف يكون أن عسى ماذا. �فَّيتِنيتو فَلَما�: اآلية لتفسري

 � عيسى وفاة أثبت قد أنه إال خمتلفَني موضعِني من معا اآليتني هاتني إيراد



٢٥٦  ñŠÃbäß@ï�… 

 مرفوع حبديث عيسى وفاة ثبتت وقد اآلن أما. اخلاص � اهللا رسول بقول
 معه وتطابقت اهللا كتاب بعد الكتب أصح يف ورد - قبل من طلبته كما -متصل
 موته عباس ابن اجلليل الصحايب وبين الداللة القطعية الكرمي القرآن شهادة
 ال املضاعف؟ اإلثبات هذا دبع إثبات أي إىل حاجة هناك بقيت فهل ،�
 فاكتب موجود" األوهام إزالة "كتايب إن إذ األدلة من مزيدا هنا أكتب أن أريد
 وليس � عيسى مات لقد. تلقائيا احلق سيتبين استطعت، إن عليه الرد

  . األحوال من حبال تحييه أن اآلن بوسعك
 إىل حاجة وال الرئيس، املوضوع يف املوقف حسمت قد ها صاحيب، فيا

. بأنفسهم املنصفون وسيحكم تنشر سوف وبياناتك بيانايت إن. اإلسهاب
مبعىن حتديدها ميكن ال اليت األوجه احلمالة اآلية لتجعل جهدك قصارى بذلت 
 اآلية تلك أن النهار وضح يف كالشمس أريتك ولكين الداللة، قطعيةَ واحد
 فيها الضمائر أن ترى أال. قط � عيسى حياة على الداللة يةقطع ليست
 مرجع إىل غريه ويصرفها مرجع إىل يصرفها من فهناك الشيء؟ بعض معقّدة
 فكيف اخلالص، لالستقبال وال للحال حمدودا واحد معىن يستقيم وال آخر،

 فيها ضمريا أحد يصرف أن الداللة قطعية من املراد هل الداللة؟ قطعية صارت
 ويصرفه ،� األنبياء خامت العريب النيب وموالنا سيدنا إىل الثاين ويصرفه اهللا، إىل

 ويعيده عيسى إىل" موته قبل "يف الضمري أحد ويعيد ؟� عيسى إىل اآلخر
 هناك مث البداية، منذ قائما املرجع حتديد بني اخلالف دام فما الكتاِبي؟ إىل لثاينا

 الكتاب أهل كان زمن أي من أي أيضا،" الكتاب أهل "كلمة يف وخالف فُرقة
 اآلن فقل قولك، حبسب ومعينا حمددا ليس أيضا املؤمنني زمن إن كذلك هؤالء،
 اآلفات؟ هذه كل مع الداللة قطعية ةاآلي اعتبار ميكن كيف واإلنصاف بالعدل
 سيظلون الكتاب أهل من الكفار أن الكرمي القرآن من آيات عدة من يثبت

 كلهم الكتاب أهل أن التأويل يصح إذًا وجه فبأي الدنيا، اية إىل موجودين
 تصدق أخرى آية هناك وهل القيامة؟ قبل األوقات من وقت يف سيسلمون
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 القيامة قبل أخريا سيسلمون الكتاب أهل كافة أن حوالواض البني مبنطوقها
 ذات واحدة آية على بناء الداللة القطعية الكرمي القرآن نصوص رد إن حتما؟
 الذين بأن شأنه جلّ اهللا يقول. شيء يف األمانة من ليس ومتشاة خمتلفة أوجه

 إىل وزد. ماملستقي بالصراط ملتزمني وليسوا زيغ قلوم يف املتشاات يتبعون
 قد � موته أن مذهبا يعتنقون عباس وابن إسحاق بن وحممد وهب أن ذلك
 أيضا أنه البخاري اإلمام ويبني تامة، بصراحة موته على � النيب ويشهد وقع،
 عيسى إىل �موته قبل� ضمري يعود أن إذًا ميكن فكيف. نفسه املذهب يعتنق
 لطالب الكفاية فيه مبا حسمت لقد املعارضة؟ األدلة هذه كل مع بالقطع �
  . تدعيه الذي أيضا اخلالص املستقبل موضوع يف حق

 والصحابة املفسرين كافة إن حتد بكل أقول: بيانك اية يف تقول مث
 يف فأقول املادية، حبياته ويقولون مرمي ابن املسيح موت ينكرون والتابعني
 شأنه جلّ اُهللا فمعي أنا وأما العلم، قليل بسيط مفسر معك يكون قد: اجلواب
 أورده الذي احلديث مقابل - حديث عندك فهل. � املصطفى احلبيب ورسولُه

 -عباس ابن قول تأييده يف ونقل صحيحه يف التفسري كتاب يف البخاري اإلمام
 فإذا عباس؟ ابن مثل صحايب فيها املتنازع كلماِته وشرح نفسها املكانة حيتل
: لكلمة أيضا آخر معىن تثبت أن عليك. تنشره أن فعليك كذلك األمر كان

 يف نقل كما اهللا كتاب بعد الكتب أصح يف آخر صحايب عن منقوال": متوفيك"
 اإلمام أن جيدا تعلم إنك. عباس ابن برواية ،"مميتك: متوفيك: "البخاري
 ويقول ،� عيسى وفاة بين وقد النقد يف الصدارة مقام حيتل البخاري
 البخاري، صحيح من ٦٦٥ الصفحة يف � النيب عم ابن جليل صحايب
 اإلمام أورد ملاذا تبصران عينان له كانت من جيدا ويعلم. مميتك: متوفيك
 ابن قول نقل وملاذا" توفيتين فلما "تفسري عند عمران آل سورة من آية البخاري
 إليك قدمت لقد. التفسري كتاب يف" توفيتين فلما: "اآلية أورد وملاذا عباس،

 كنت فإن. أيضا صحايب قول قدمت مث صحايب، قول عن فضال � النيب قول
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 نفسها املرتبة حيتل حديثا نفسها الكتب أصح من تقدم أن فعليك حق على
 وحمجوب أوجه محال حديثا تقدم أال أرجو ولكن. اجلسدية املسيح حياة ويثبت
 أيام لبضعة وقتنا من شيء ضاع قد أنه جيدا تعلم". به ليؤمنن: "اآلية مثل املعىن

 ادعائك بطالن صراحة بكل ثبت حىت ،"به ليؤمنن: "اآلية حول النقاش يف
  . منثورا هباء تالشت عليها اعتمدت اليت اخلمسة واألدلة. الداللة قطعية كوا

 ملا قبل من مليا تفكرت لو ولكن ذلك، من ضايقتت أال صاحيب يا كأرجو
 كيفية املطاف اية يف تبينت وقد اآلن،. حق بغري معك العزيز وقيت ضاع
 اهلائل الكم من وقدمتها القوة من عليا درجة على حتسبها كنت اليت أدلتك
 قد واليوم منها؟ أقوى ستكون األخرى أدلتك أن أستيقن أن يل أنى عندك؛
كذلك بيانات؛ ثالثة كتابة من انتهيت نشر أن وجيب أيضا أنا منها انتهيتت 

 أم أدلتك نقضت هل الناس فسيحكم هي، كما كلَينا ِقبل الستة البيانات هذه
 وهل أوجه، محالة أم احلقيقة يف الداللة قطعية هي قدمتها اليت اآلية وهل. ال

 كتبنا قد دمنا وما إليه؟ هبتذ معىن منها استنبط إذا ال أم اعتراض حمل تصبح
 مقاالت هثالث أيضا أنا وكتبت مقاالت هثالث كتبت أي بالتساوي البيانات
 إليها يضيف أن منا أي خيار من يكون لن نقصان أو زيادة دون كلها وستنشر

 انتهت قد الفريقني بيانات أن أيضا معلوما وليكن. سرا شيئا منها ينقص أو
 ِقبل من عادلة آراء تنشر املأل على املقاالت نشر وبعد االت،املق هذه بنهاية
 اخليار فلك احلكّام، بواسطة للحق مؤيد صائب رأي أيضا للعيان ويظهر الناس

 دهلي يف وإقامتك إقاميت ولكن. لتسويتها أيضا أخرى أمور يف خطيا تناظرين أن
 فهي خطية املناظرة دامت وما. اخلطية املناظرة هذه أجل من ضرورية ليست
  . هنا اإلقامة أطيل أن يسعين وال مسافر أنا. أيضا بعيد مكان من ممكنة
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  امبسملً مصليا حامدا

   جمدكم دام احملترم، أحسن حممد سيد املولوي إىل
 ربيع ٢ يف الكرمية رسالتكم وصلتين وبركاته، اهللا ورمحة عليكم السالم

 املسيح حياة حول اشالنق دام ما ولكن. حمتواها على باالطالع وتشرفت الثاين،
 للسيد كان ومهما لإلهلام، فيه دخل وال الشرعية األدلة على مبنيا ووفاته �
 التقليدية، العلوم يف زعمي حبسب تفوقه فإنك اإلهلام جمال يف طويل باع املريزا

 كانت وبينك بيين احلب عالقة فإن ذلك إىل وإضافة. باملناظرة أحق أراك لذا
 وكأننا موعودا مسيحا احملترم باملريزا تؤمن أن قبل الشمس من وأجلى محكمة

  :بيٍت مصداق كنا
                                                 

 حممد بشري وسيد حممد أحسن يلي املراسلة اليت دارت بني املولوي نورد فيما :ملحوظة �
، ليتبني جيدا للناس أسلوب مناظرة املشايخ "احلق"، وهي منشورة يف حول هذه املناظرة

 )مشس. (املعاصرين، واعتمادهم على العلوم التقليدية وجهلهم بعلوم القرآن الكرمي
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  يتصدعا لن قيل حىت الدهر من     حقبة جذمية دماىنكن وكنا
 احملترم باملريزا آمنت أن منذ مث. دنيويا وليس فقط دينيا كان احلب هذاو
  : يقول آخر بيٍت مصداق صرنا موعودا مسيحا

  معا ليلة نِبت مل اجتماع لطول    ومالكا كأين تفرقنا فلما
 ملرض وليس دنيوي، لغرض وليس فقط للدين كان أيضا اهلجران وهذا

 حول خطية مناظرة وبينك بيين يكون أن إال رأيي، حبسب عالج هذا اهلجران
 القلب بصدق لك أقول ألنين فقط للصواب إظهارا ووفاته � املسيح حياة
 واهللا تردد، أدىن بال موقفي عن أتراجع سوف املسيح وفاة عندي ثبتت إن بأنه
 بشدة وآمل. فسهن املنوال على الظن بك أحسن كذلك. وكيل أقول ما على
 وظهور البشرية مبقتضى يتعلق فيما أما. اهللا بإذن املناظرة بعد سيزول املرض أن

 لَسهل والنقلي العقلي بالتحضر وأنت أنا التزمت فلو والبحر، الرب يف الفساد
 أن هو رأيي يف للمناظرة املستحسن والطريق. والشرور املفاسد هذه اجتناب
 وال منها أقل ليس مقاالت ثالثة املدعي يكتب. جميبا والثاين مدعيا أحدنا يكون
 الذي أن مبعىن العكس؛ حيدث مث. أقل وال أكثر ال مقالِني ايب ويكتب أكثر،
 أيضا املقام هذا ويف جميبا واملدعي مدعيا يصبح األوىل الدورة يف جميبا كان

 هذه يف الفائدة. أكثر وال أقل ال مقالِني وايب مقاالت ثالثة املدعي يكتب
 ومن احلقيقة يف املدعي هو من النـزاع سيزول األسلوب ذا أنه هي الطريقة

 ادعائه على الدليل لبيان بالتساوي مواتية فرصة واحد كل وسيجد ايب، هو
 سواء اخليار ولك. متساٍو بعدد أيضا املقاالت وتكون خصمه، دليل ولدحض

عيا تكون أن أردتهذه على جتيب أن أرجو. جميبا أو وىلاأل الدورة يف مد 
  هـ ١٣٠٩ الثاين ربيع ٧ يف .اخلتام خري والسالم. سريعا الرسالة

  عنه عفي بشري حممد

******************  
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   الرحيم الرمحن اهللا بسم
   مامسلّ مصليا حممدال مبسمال

  وبركاته اهللا ورمحة عليكم السالم. احملترم بشري حممد املولوي السيد إىل
 استغربت لقد. سرور أميا ا وسررت الكرمية رسالتكم جميء شرفين لقد

 نائال دهلي يف العلماء معركة من رجعت قد إذ ثانية مرة املناظرة طلبك من
 الصيت وذائع معروفا شخصا وهزمت - زعمك حسب على - "عظيما فتحا"

 من العلم؟ وقليل الضعيف العبد أنا مناظريت تطلب إذًا فلماذا كله، العامل يف
 بعد أن ارب ومن". الفرا جوف يف الصيد كلُّو: "الورى يف السائر الـمثل
 أم هذا، الرؤيا أفعالَـم ريب، يا. األدىن إىل املرء يتوجه ال األعلى على االنتصار

 جلسة يف وخاصة مثلي، ضعيف شخص مناظرة طلبك إن إذ اليقظة؟ عامل
 فلو. يل بالغ وإكرام واعتزاز كبري لتشريف مدعاة البارحة اجلمعة يوم الوعظ
افتخاري دواعي من أيضا ذلك لكان مقابلك فقط والصمت السكوت التزمت 

. أيضا كبريا تقديرا ينال عظيم مصارع أمام من احللبة من الفار إن إذ واعتزازي
 هذا ما ريب؛ يا. حمله يف كان فلرمبا ؛"العظيم الفتح "قبل جاء الطلب هذا ليت يا

 سأسرد حال، أية على يقظة؟ يف أم رب، يا ،حلم أراه ما هل! القهقرى التقدم
 واآلن. ألعدائنا وشر لنا خري وهو ببايل خيطر الذي احللم هذا تأويل الحقا
  .املوقر مكتوبك على الرد أكتب

  

÷bànÛüa@Þëþa@ @
 -قلت دهلي يف مكوثك أثناء يف جنابك إىل املتواضع العبد هذا جاء حينما

 دق هذه مناظرتك بأن -هو هو املراد ولكن قليال خمتلفة األلفاظ كانت وإن
 وقلت. وغريمها حسني وحممد حسني نذير سيد موالنا من الرغم على عقدت

 جلسة يف يشركوك مل بل املناظرة يف يشركوك مل العلماء هؤالء بإن: أيضا
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 هذه يف اهلزمية أو الفتح أن اهللا سلّمه احملترم املريزا إىل وكتبوا أيضا البحث
 هذا أن صحيح. كلها دهلي يف اخلرب هذا شاع وقد. شيئا فيهم تؤثر لن املناظرة

 أخرى أشياء وقلت. نفسه الرأي ترى كنت أيضا ولكنك الثاين الفريق طلبه ما
 أن ميكنين: نفسها اجللسة يف يل وقلت. الحقا سأذكرها الصدد هذا يف أيضا

. وسلّمنا آمنا: قلت. عبارايت يف تنقد أو تقدح أال بشرط املقاالت تلك أُمسعك
سمعين التايل اليوم صباح بييت إىل ستأيت أنك ووعدتخلوة يف شيء كل وت .
 ولكن ،"وىف وعد إذا الكرمي "ألن وعدت كما صباحا ستأيت أنك انتظرت

. الفارسي املثل يقول كما ،"رمادا صارت أماٍن من كم. "األمل هذا خاب
 عذر ومنها األمور بعض فيه كتبت الذي املوقر مكتوبك جاء ذلك من وبدال

 احلكمة تنايف بيتك يف املناظرة مقاالت قراءة بأن يل وقولك لوعدا إخالفك
 احلكمة ما. راجعون إليه وإنا هللا إنا بالغة، بصعوبة التهم من ختلّصت قد ألنك
 دهلي مدينة يف علنا عقدت اليت املناظرة عين تكتم أن يف احملترم املولوي أيها

 ؟احملترم املريزا وهزم معلَنا" ماعظي فتحا "نال شيخنا أن عنها أمسع واليت الكبرية
 والتبديل للتحريف جمال هناك يعد ومل املقاالت على وقّع الفريقني ِكال أن علما
 يف احلكمة فما. ال أم الثاين الفريق أنشرها سواء قريبا وتنشرها وستطبعها فيها،

 ينشده سر يكتم كيف: "الفارسي املثل يقول وكما احلالة؟ وهذه إخفائها
 مسامعي، إىل تناهى كما مقدمةً هلا تكتب كنت وإذا ؟"االس يف نشدونامل

 ال إذ الفارسي، املثل يقول كما" احلرب اية بعد املرء يتذكّره ما "مبنـزلة فهي
 مقدماا مجيع دونت وقد فيها موجودة ألا أصال، املناظرة أصول يف هلا دخل

 أجل من مرة عذر تقدمي مث. رهومدا االستدالل مناط هي اليت ومقاصدها
 حلكمة وإخفائها إرساهلا، تستطيع فال مبعثرة زالت ما املقاالت ألن إخفائها
 حني وخاصة القاصر، فهمي بسبب أفهمه أن أستطيع ال أمر أخرى أحيانا

  . والصواب احلق بيان يف بتارا سيفا الضعيف العبد هذا حيسبكم
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 وامجا صامتا سأبقى أنين على ياشفه أكّدت قد كنت ملا الكالم؛ فملخص
 ليس ذلك أن بعذر علي تقرأ مل الشرط هذا قبويل ومع مقاالتك، تسمعين حني
 تكليف إن. قبل من تقرر ما يناقض اآلن؛ مناظريت طلب مث احلكمة، من

 ِإالَّ نفْسا اُهللا فيكَلِّ الَ�. يطاق ال تكليف متناقضة بأمور مثلي ضعيف شخص
 إيل ترسل أن فأرجو األحوال كل يف ضرورية املناظرة كانت إذا. �١وسعها

  . ألقرأها املذكورة دهلي مناظرة مقاالت أوال
  

÷bànÛüa@ïãbrÛa@ @
 احملترم، املريزا ناسيد عن وبينك بيين احلديث دار تقريبا أشهر مثانية قبل
فأشرت ذا العلين احلديث أن يف مضمونه يتلخص ما علي ليس املوضوع 
 يف األمر نناقش أن األنسب من لذا الناس عامة إثارة إىل يؤدي ذلك ألن مناسبا
. أنا بييت يف الشأن ذا اجللسات تعقد أن وتقرر حكمةً ذلك فقبلت خلوة،

 هذه أن تعاىل اَهللا مشهدا أوال وأقررت ،اخللوة يف جلسات ثالث فعقدت
 حبسب صوابا أنا أراه أمر هناك كان إذا أنه أتعهد لذا اهللا لوجه هي اجللسات

 احلقيقة يف خطأ ولكنه الناضبة، وروييت اخلامدة وفطنيت اجلامدة قرحييت
 اَهللا مشهدا أيضا أنت أقررت املنوال هذا وعلى. وألقبلنه اهللا لوجه فلتدحضنه

 املراد كان هذا. شعرة قيد عنه االحنراف دون متاما ذلك ستفعل أيضا بأنك
 بقراءة بدأت العهد ذا والتزاما. قليال خمتلفة الكلمات كانت وإن بالضبط

 سجلته التأييد يف شيئا قلت وكلما عليك" الناس إعالم "مسودة من األول اجلزء
 نقدت لعلك. دائما أيدت بل فيه شيء أي تنقد مل أنك جيدا وأذكر. أيضا
 األول اجلزء نشر على مضى قد أنه ذلك على دليل وأكرب. فشطبته واحدا شيئا
 ومل أيضا، إليك نسختها ووصلت تقريبا أشهر مثانية أو سبعة" الناس إعالم "من

                                                 
 ٢٨٧: البقرة  1
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 لنشرت توافقه تكن مل وإن. ملضمونه تأييدا قلته مما فيه ورد ما اآلن إىل ترفض
  . حتما تكذيبه

 الناس بدأ حىت خمتلفة، أوقات يف جلسات ثالث عقدت القول، فلباب
 لقد: "الفارسي املثل يقول. اخللوة يف جلسة بعدها تعقَد فلم يتهمونك
 ورقة إال األول اجلزء من يبق فلم." موجودا الساقي يعد ومل الكأس انكسرت

 وندر، شذ ما إال شيء أيضا املقاالت من يبق ومل تقدير أكثر على ورقتان أو
 حكم لألكثر"و كله، األول اجلزء عليك قُرئ فقد إذًا،. املراجعة عند نقل وقد

 ملا عالج ال: "الفارسي املثل يقول احملترم؟ املولوي أيها يا أنا ذنيب فما ،"الكل
 صدقا إياه معتربا األول اجلزء ونشرت األحداث هذه فشجعتين". يداك كسبته
 مل ولعلك أيضا الثاين اجلزء نشر فقد فات ما تدارك صوداملق كان إذا أما. وحقا
 عند نزوال األول اجلزء لك إرسايل على ا بأس ال مدة مضت وقد. بعد تقرأه

 بإذن وسأقبله واجلواب الرد فاكتب اجلزأين يف كالم لك كان حيثما. رغبتك
 يف يوما يل تقل أنك الثاين اجلزء نشر وراء األكرب الدافع كان. حقا كان إذا اهللا

 معتقد خيالف ذلك أن مع احلقيقة يف تثبت مل املسيح حياة إن: "مهسا الطريق
 وإن بالضبط املفهوم كان هذا." ألحد ذلك تقول أال عليك ولكن اجلمهور

 كل من بالتهم عليك يتألّبون العوام بدأ وعندما. قليال خمتلفة األلفاظ كانت
. كناية أو تعريضا وكذابا دجاال ترماحمل املريزا سيدنا مسيت وصوب حدب
 يوم ذات أصدقائي أحد يل قال" وبال "مدينة يف الوعظ هذا خرب انتشر وحني
 احملترم املريزا يعد بشري حممد املولوي بأن" غنج نظر "حارة يف منر كنا حني

 أن فاألحرى األيام هذه يف الشائعة بالروايات ثقة ال: قلت وكذابا، دجاال
 صديقي فطرح هذا وصديقي أنا إليك فحضرت. مشافهة احملترم ولويامل نسأل
 أنين غري وكذابا، دجاال مسيته ما: حبضوري له فقلت عنده من السؤال عليك

 أم االجتهاد يف أم اإلهلام يف اخلطأ أكان سواء وكذا كذا موضوع يف خمطئا أراه
 هذه كشفت ما. ليالق األلفاظ اختلفت وإن املفهوم كان هذا. قصد عن ناجتا
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 على ما حلكمة كثريا خدامك يكرهين فحني اآلن أما. هذا يومنا إىل األمور
 آمل أن يل فأنى. للصواب إظهارا اخلفية األسرار هذه عن اللثام أميط املناظرة

 يل فقل األمور؟ هذه كل وجود مع للصواب وإظهارا للحق إحقاقا املناظرة من
  .للتنفيذ مستعد وأنا كذل إىل السبيل هو ما اآلن،

÷bànÛüa@sÛbrÛa@ @
 أيضا القضية فهذه الشرعية، األدلة من اإلهلام رسالتك يف أخرجت لقد

 حبث يف املوضوع هذا رأيي حبسب أيت وقد العلماء، فحول عند الذيل طويلة
 النظر تعيد أن فيلزمك. الثاين اجلزء" الناس إعالم "يف التقليدية العلوم استدالل

  . الرد أو القبول منطلق من أيضا كذل يف
 إعالم "يف البحث هذا تسجيل بعد ذلك من تفرغت بأين القول فلباب

 مجيع" األوهام إزالة "كتابه يف اهللا سلّمه املريزا سيدنا سجل قد بل". الناس
 املراتب مجيع يف � حكم وقد. فيها املتنازع باملسائل املتعلقة األحباث
 تارة مدعيا وايب تارة جميبا املدعي جعل قبيل من رسالتك يف املذكورة

 رأيك تعارض أمور يف املناظرة منطلق من أوال النظر تعيد أن فعليك. أخرى
 وإحقاقا للصواب إظهارا ،"الناس إعالم "يف أم" األوهام إزالة "يف أوردت سواء

 أنك مرات ثالث بل مرتني دهلي مناظرة أثناء يف وعدت حني وخاصة للحق،
 ردا تكتب أن جيب فأوال. ومسهبا مستفيضا ردا" األوهام إزالة "على سترد
 فيها أنظر أن ميكنين وإال املراد، فهو ردودك قبلت إذا مث الكتيبات، تلك على

  .رأينا حبسب متاما احلجة نامأمت قد ألننا املفيدة بالشروط للصواب، إظهارا
÷bànÛüa@ÉiaŠÛa@ @

 فإنك اإلهلام جمال يف طويل باع املريزا للسيد كان مهما: "قلت ما أما
 يف فأقول ،"باملناظرة أحق أراك لذا التقليدية، العلوم يف زعمي حبسب تفوقه

 يف طويل باع وهلم قدسية نفوسا ميلكون الذين واألولياء العلماء إن: اجلواب
 عند ا مسلَّم أيضا املسألة وهذه. أصال التقليدية العلوم إىل حيتاجون ال اإلهلام
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 املنطق كتب يف املتقشفون العلماء ا اعترف وقد حملها يف وثابتة العلماء فحول
 العلوم من وغريها املنطق فنون إىل قط حتتاج ال القدسية النفوس بأن وحواشيها

 يف مترسخة لعلومها احلقة واألصول الصحيحة القواعد مجيع وتكون. التقليدية
 فلو. التقليدية العلوم تلك خبالف علمية مسألة منهم تصدر ال حبيث أذهام
 ليس فهو التقليدية العلوم يف املزاولة قليل احملترم املريزا سيدنا أن جدال افترضنا
 مثلهم العلماء بني من يوجد ال لذا. اإلهلام يف باعه لطول أصال إليها حباجة
 يف السائر املثل ومن. القدسية لنفوسا وذوي للملهمني رديف وال مقابلٌ
 الشاه املولوي األمة حكيم يقول." غضنفرا ركبت وقد الرديف ومن: "الورى

 وأصول الفقه وأصول الرجال وأمساء احلديثية العلوم عن اهللا رمحه اهللا ويل
 العلماء، عامة عند والدر اللب مبنـزلة وهذا": "اهللا حجة "كتابه يف احلديث
 عندي بأسرها احلديثة العلوم أدق وإن هذا. الفقهاء من ققوناحمل له وتصدى
 أرى، فيما آخرها عن الشرعية العلوم وأوىل منارا وأرفعها حمتدا وأعمقها
 حكم عن الباحث الدين أسرار علم هو مقدارا وأعظمها منـزلة وأعالها
 بأن لومالع أحق واهللا، فهو،. ونكاا األعمال خواص وأسرار وملياا األحكام
 عليه فرض ما بعد ملعاده عدة ويتخذه األوقات، نفائس أطاقه من فيه يصرف

 الشرعية العلوم يف متكن ملن إال أسراره تبنيت وال: قال أن إىل الطاعات، من
 اهللا شرح ملن إال مشربه يصفو وال آخرها، عن اإلهلية الفنون يف واستبد بأسرها
 سيال الطبيعة وقّاد ذلك مع وكان ،وهيب بسر قلبه ومأل لدينّ لعلم صدره
  ."آخره إىل والتحبري التوجيه يف بارعا والتحرير التقرير يف حاذقا القرحية

 أحق بأين وقلت إطرائي يف وبالغت املعقول من أكثر الظن يب أحسنت لقد
 وينايف األمر واقع خيالف احلسن الظن هذا ولكن احملترم، املرزا من باملناظرة
 الشيء وضِع مبنـزلة احلسن الظن هذا وإن. والثريا الثرى بني شتانف احلقيقة،

 مناظرة إيل فأرِسل رأيك حبسب حمله يف هذا ظنك حسن كان وإذا. حمله غري يف
  . فيها النظر وأُمِعن بدقة ألقرأها دهلي
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÷bànÛüa@�ßb¨a@ @
 بكل �موِتِه قَبلَ ِبِه لَيؤِمنن�: اآلية قدمت بأنك ضرورية نصيحة لك أقول

 يف العلماء ولكن ،� املسيح حياة على الداللة قطعية أا على وشدة قوة
 سنيح حممد واملولوي وغريه ِظلّه مد حسني نذير املولوي ميان فيهم مبن دهلي

 هذا أيضا يل ذكرت بل. � حياته على الداللة قطعية يروا ال البطالوي
 اكتفى وقد دهلي، من الواردة املقاالت بواسطة علمته كذلك اللقاء، عند األمر

 إىل فقط تشري اآلية هذه أن" السنة إشاعة "جملته يف بالقول حسني حممد املولوي
 االستدالل هذا يف خيالفونك العلماء هؤالء كل دام فما. إشارة ملطلوبا

 أنا. عظيمة تكون ارمث ألن بينكم األمور لتسوى أوال تناظرهم أن فاألفضل
 حقًا كان فما. احلق على داموا ما األمر هذا يف العلماء هؤالء أوافق أيضا

 هذه نصيحيت تعجبك مل وإن. أيضا سيصلين الداخلية التسوية بعد وصوابا
 إحقاقا وتدبٍر بإمعان وسأقرأها دهلي، يف عقدت اليت املناظرة مقاالت إيل فأرسلْ
  . اهللا بإذن للحق

÷bànÛüa@÷…b�Ûa@ @
 ال بأنين اجلواب يف فأقول اهلجران، مث بيننا احلب عالقة عن قلته ما أما

 اليت بياتاأل كثريا أردد لذلك قبل من أحبك كنت كما احلقيقة يف أحبك زلت
  : التالية األبيات إليها فأضم رقة، املتواضع القلب وتغلب كتبتها
  

  مشلنا تفرق على ندمت ولقد
  يلمنا الزمان عاد إن ونذرت
  حسرة موتوا للحساد وأقول
  أنه حىت علي السرور طفح

 عادة  لك  البكا  بال  ما  عني يا

  أجفاين من الدمع أفاض ندما 
  بلساين فُرقة أذكر عدت ما

  أماين بلغت قد إين واهللا
  أبكاين سرين قد ما فرط من

  أحزاين   ويف   فرح   يف   تبكني
 



٢٦٨  ñŠÃbäß@ï�… 

 االعتقاد هذا اعتنقت أن منذ هجرتين أنك باملفهوم تنطق اليت عبارتك أما
 للعوام إرضاء أو خلاطري جربا ذلك تقول أن أردت فلعلك للواقع، خالفا فيبدو
 أثر أدىن هناك يكن مل ألنه انقطاع، دون دايةالب منذ املعتقد هذا ختالف بأنك

 لباقة عدم من استياءك أبديت حىت دهلي من فيه عدت الذي اليوم إىل للهجران
 ووعدت. يل مراعاة رمبا لباقته على املريزا سيدنا ومدحت ما نوعا دهلي علماء
 من الةرس يل بعثت وقد. املناظرة مقاالت وتسمعين بييت إىل ستأيت أنك أيضا
 إىل سفرك وقبل. باإلجياز املناظرة وقائع فيها وذكرت رساليت على ردا دهلي
 رغبتك يل وذكرت واحملترمني، األكارم األشخاص بعض مع بييت يف زرتين دهلي

 وقبل. دهلي إىل السفر قبل ودعتين وكأنك. املناظرة أجل من دهلي إىل السفر يف
 حول البطالوي حسني حممد املولوي وبني بينك املناظرة عقدت حني ذلك

 املناظرة، تفاصيل كافة يل فسردت ذلك بعد لزيارتك وحضرت معني موضوع
يت بأنك أيضا وقلتا بعد وكذابا دجاال حسني حممد املولوي مسيوالَّيت اللَّت .

 األصدقاء لبعض أيضا استيائي أبديت وقد كثريا حزنت الكالم هذا وبسماع
 واملكاملة املعاملة هذه وأن املعروفني املشايخ من حسني حممد املولوي بأن قائال

 املريزا دعاوى ترى كنت بأنك تشهد كلها األحداث هذه. مناسبة تكن مل
 ثقاة رواة من أيضا علمت فقد. املستحيل قبيل من وليس املمكن قبيل من احملترم
 قوية فيه الواردة األدلة بأن" الناس إعالم "الكتيب من األول اجلزء عن قلت أنك

  . اإلمكانية إلثبات
 املمكنات ضمن ذلك قبل كانت احملترم املريزا دعاوى أن الكالم فملخص

 وهذه مترددا، كنت لذلك. الشرعية املوانع من وليست رأيك حبسب الشرعية
 على شيئا تبني أن احلكمة من رأيت وإذا. ومسعوها اجلميع شاهدها األحداث

 حٍق أمٍر وجه عن اللثام أمطْت لقد. ذلك على يل اعتراض فال قلت ما عكس
  .حلوا أم مرا خربه سيكون هل ولنرى مبتدأً احلق قلت وقد للصواب، إظهارا
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÷bànÛüa@Éib�Ûa@ @
 وكان ،�١ِروالْبح الْبر ِفي الْفَساد ظَهر�: تأثري اجتناب إىل أشرت لقد

 بك يعتقدون ممن ذلك يتوقّع كيف ولكن احملب، شخصك من متوقعا ذلك
 يف تتحكم أن تستطيع ال ولكن قلبك يف تتحكم أن تستطيع ونك؟ويسترشد
 مصادر من مسعت لقد. الرمحن أصابع من إصبعني بني املؤمن قلب اآلخرين،

 الصدوق صديقي فيها عليك أشار قد مؤخرا عقدت اليت اجللسة أن ا وقموث
 أن إما جيب أنه وغريه اهللا خري الشيخ مسمى على واالسم واخلري الِبر جممع
 أن جيب وإال مناظرة، يف خيوض أو املعتقد هذا من أحسن حممد املولوي يتوب
 أهل زمرة من ويطرد ،اإلسالم حقوق وكافة والكالم السالم سلسلة معه تقطع

 مبشورم رسالة بعثت أن كان القضية هلذه أوجدته الذي واحلل. احلديث
والفساد الشر خشية االجتناب كل اجتنبتها ولكنين. املناظرة فيها وطلبت .

 أتوقع أن يل فأنى. الوعظ جلسة يف أيضا اجلمعة يوم البارحة أُعلن ما وهذا
 إىل السبيل وما هؤالء، اخلري جممع تدخل عم احلق وإحقاق الصواب إظهار
   ذلك؟

÷bànÛüa@åßbrÛa@ @
 وايب فترة بعد جميبا املدعي يصبح بأن وقولك املناظرة منط تغيريك أما
 من بكثري اكتشفته قد كنت وإن املتواضع رأيي حبسب مستحسنا فليس مدعيا
 واملناظرة البحث آداب يناقض والتبديل اجلذري التغيري هذا ألن والتدبر، التأمل
 غصب ارتكاب إىل يضطر احلالة هذه يف املرء ألن البسيط، رأيي يف متاما

 هي املناظرة بأن ذلك إىل إضافة وأقول. املناظرة علماء عند مذموم وهو املنصب
 من وانسحبت مدعيا تعد مل فإن حياته تدعي وأنت ومماته، املسيح حياة حول
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 وليس. مبوته اعترفت قد احلالة هذه يف ألنك تلقائيا ظرةاملنا انتهت االدعاء هذا
 اجتماع وإن. جارية املناظرة تبقى حىت واحلياة املوت بني وسطية حالة هناك

 ولكنه ممات، وال حياة هناك تكون ال أنه القول معىن فما. احملاالت من الضدين
 املوت بني املنافاة إن. �١يحيا والَ ِفيها يموت الَ� اجلحيم أهل يف ورد قد

 حياته ادعاء من تنسحب كيف أفهم فال. والعدم الوجود بني كاملنافاة واحلياة
 هو فما جارية؟ املناظرة قىتب ذلك ومع أيضا، مبوته تؤمن وال فترة بعد �
 تبقى لن احلالة هذه ويف ذلك؟ يف إليه دف الذي والصواب احلق إظهار وجه

 سجلت لقد. �٢ِضيزى ِقسمةٌ ِإذًا ِتلْك� عددا، متساوية أيضا الفريقني مقاالت
 العلماء أن ظين وأغلب أفهمه ال بأسلوب مكتوبك يف العلمية املسألة هذه

 فاألفضل. اجلديد األسلوب هذا أستحسن ال إذًا،. يفهموه لن أيضا اآلخرين
 ففي. جربته مما ذلك ألن دهلي يف بسببها انتصرت اليت املناظرة بنمط االلتزام

 سوف احلق فيها كان إذا ،نفسها دهلي مناظرة إيل ترسل أن جيب احلالة هذه
  . اهللا بإذن والتعمق اإلمعان بعد عليها سأعلق وإال أقبله

@÷bànÛüa@É�bnÛa@ @
 أصر ِظلّه، مد احملترم ميان بأن اللقاء أثناء يل قلت دهلي من عدت حينما

 حممد املولوي تستشري أن فعليك املناظرة يف خائضا كنت إذا أنك على كثريا
 من واثق بأنك له فقلت. علما املرء يزيد األفكار تالحق ألنَّ وغريه حسني
 وإن املراد كان هذا. قط استشارته أو بأحد االستعانة إىل لك حاجة وال أدلتك
 وإن-  أنت بلسانك الكالم هذا مسعت أن منذ. قليال خمتلفة الكلمات كانت
شدةب مضطربا أجدين - أيضا إيل الواردة الرسائل خالل من علمته قد كنت 
 واحدة دفعة الغيب غيب من للعيان القاطعة األدلة تلك ظهرت كيف أنه على
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 حسني؟ حممد املولوي خميلة تطرق ومل هِظلّ مد الكل شيخ ببال ختطر مل أا مع
 علنا قلت أنك وثقاة عادلني رواة من ذلك مسعت أين العجب فوق والعجب

 ولو. املسيح حياة على قاطع لدلي يوجد ال بأنه أيام ببضعة دهلي إىل سفرك قبل
 األدلة تلك جاءت فلما. كهذا دليال وجد ملا الغرب إىل الشرق من أحد حبث

 مناظرة أثناء يف وقدمت واحدة دفعة الغيب غيب من الوجود حيز إىل القاطعة
. مكتوبةً بعينها القاطعة األدلة تلك إيل أرسل وغلبتك؛ انتصارك إىل وأدت دهلي
 تكتبها اليت املقدمة أما. أقبلها ال فكيف الداللة قطعية ألدلةا تلك كانت وإذا

 مبنـزلة تكون أن منها اهلدف ألن ذلك أردت إن إيل ترسلها أال فبإمكانك
 األهداف ومقدمات األصول ألن املطالب وأصول كاألهداف وليست املبادئ
  .األهداف أصول يف هلا دخل فال سلفا وضعت قد تكون كلها مثلها

nÛüa÷bà@Š‘bÈÛa@ @
 إىل صباحا العاشرة الساعة من احلكومية احملكمة يف أعمل أنين أيضا تعرف

 ذلك إىل وإضافة العاشرة، الساعة إىل الصباح من البيت يف وأدرس املساء،
الوقت أما. واجب كنذر الكرمي القرآن تالوة من معينا قدرا نفسي على فرضت 
 تصبح وبذلك وغريها احلقوق أداءو والشرب األكل حوائج يف فيبذل املتبقي
 عطلة هناك كانت وإذا. متاما فارغة أوقاتك بينما ليال، العاشرة الساعة

لقد. مثال كتابا أطالع أو أحيانا شيئا فيها أكتب فراغ ساعة ووجدت بدأت 
 شاءت ولكن. فأرجأتها الضيوف بعض فجاءين اجلمعة يوم الرسالة هذه بكتابة

 ولوال. كتابتها فأكملت عطلة الثاين ربيع ١١ السبت اليوم تكون أن الصدف
 هذا على وانشغايل أوقايت كيفية تعرف وأنت. إاءها استطعت ملا العطلة هذه

 دهلي مناظرة إيل ترسل أن الزائد احلذر سبيل على التمست لذلك. املنوال
 أرى ال ألين كثريا ذلك يف تستعجل أال أرجو ولكن. الفراغ أوقات يف ألقرأها

 أستحسن أنين غري واخلري، السالمةُ والتأين التأمل ففي االستعجال، إىل يدعو ما
 ادعائك من تنسحب فحني. دهلي مناظرة منوال على للمناظرة اقتراحك كثريا
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 تبقى لن ألنه كثريا األوقات تضيع لن وبذلك تلقائيا موته يثبت املسيح حبياة
 ولكن االقتراح، هذا استحسان يف متاما كأوافق فأنا. أصال املناظرة إىل حاجة
 حاجة وال. ألقرأها بعينها دهلي مناظرة مقاالت إيل ترسل أن ذلك إىل أضيف
  . مقبول غري فهو املناظرة منط لتغيري

 الثاين تشرين/نوفمرب ١٣ لـ املوافق الثاين ربيع ١٠مساء، اجلمعة يوم
  .م١٨٩١

**********************  
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ñŠÄã@ñŠibÇ@ @
@óÜÇ@lìÜ�c@Þü†n�üa@¿@ñŠÃbäß@ï�…@ @

 املولوي صدق املتواضعة رساليت على رده يف ومسلما، ومصليا حامدا
 حق كلمة: وكتب أضاف أنه غري فيها، املذكورة العشرة االلتماسات احملترم
 الناس ألن نشرها أريد ال الواهية األعذار بعض وكتب. الباطل ا أُريد

 دهلي مناظرة يف غير فقد. قبل ذي من أكثر تقلّبامل طبعه على بسببها سيطّلعون
 أيضا وقال فقط،" موته قبل به ليؤمنن "بآية واستدل االستدالل أسلوب يف شيئا

 مث. بعد فيما وسيكتبها املسيح حياة على أخرى كثرية أدلة عنده بأن األخري يف
 أسلوب عن وقال. األحوال من حبال به تليق ال كلماٍت النهاية يف كتب

 رسالته إليه فأعدت. دهلي مناظرة يف اختري الذي نفسه األسلوب بأنه الستداللا
  :تالية ملحوظات ثالث مع بعينها األخرية

  األوىل امللحوظة ملخص 
 مستوى عن ساقطة كلمات كالمك يف وال رساليت يف تِرد أن مناسبا ليس

  .املناظرة تعقد لن وإال واللياقة األدب
  ةالثاني امللحوظة ملخص 

  .األصلية املناظرة مقاالت مع العبارة هذه مقارنة جيب
  الثالثة امللحوظة خصمل

 األدلة تقدمي تكرار إىل حاجة فال املسيح حياة على أدلة عبارتك يف ِامجع
 بني يكتبا أن الفريقني حق من أنه غري. وآخر حني بني واحد ادعاء على املتفرقة

 يصلين ومل. تأييدها يف أو فيها والطعن األدلة نقض يف شاءا ما وآخر حني
 انتظار بعد حال، أية على. هذا يومنا إىل احملترم املولوي من ذلك على اجلواب
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 ربي يا :ةالقائل اجلملة تأويل عن رساليت بداية يف قطعته الذي بوعدي أيف طويل
  اليقظة؟ عامل يف أم الرؤيا، عامل يف هو أراه ما هل

  التأويل
 كما دهلي مناظرة يف واالنتصار الفتح ينل مل احملترم ياملولو أن ذلك تأويل

. وإذنه تعاىل اهللا بعون الكرام للقراء ذلك وسأثبت اهلزمية، له كُتبت بل أشاع
 بالعلوم يستعن مل احملترم املولوي أن املناظرة مقاالت لقراء ضحتا قد يكون

 النحو بعلم إال ،مسائلها يف ويبحثون الظاهر علماء إليها يتوجه اليت التقليدية
 املناظرة علماء مدار عليها اليت العلوم أحد إن فمثال. ناقصة بصورة أيضا وذلك

 يف املناظرة النتهت وإال قط، احملترم املولوي إليه يتوجه مل الذي الفقه علم هو
 ببعض مستشهدا األمور بعض املثال سبيل على جممال هنا فأكتب. أسطر بضعة
 فسأكتب التقليدية العلوم ذه مستعينا احملترم املولوي ناظر وإذا. التقليدية العلوم
  . اهللا بإذن مفصال عندها

  الفقه أصول علم
 منصب أحتل ال أنين مع. مطلقا العلم هذا إىل احملترم املولوي يتوجه مل
 وفاة إن -العلم هذا إىل احملترم املولوي ليتوجه- باختصار أقول ولكن املدعي
 اليت البخاري صحيح برواية" متوفيك إين: "اآلية من تةثاب مرمي بن عيسى
 جلّ احملترم املولوي استخدم ولو. مميتك: أعين عباس ابن عن نصا فيه جاءت
 عيسى حياة إثبات سيحاول أنه نتيجته تكون فقد األصول علم يف العلمي توغّله

 قَبلَ ِبِه لَيؤِمنن ِإالَّ الِْكتاِب أَهِل ِمن وِإنْ�: اآلية إليه تشري مما مرمي بن
 وقت اإلشارة على العبارة ترجح: "الكتب مجيع يف مكتوب ولكن�موِتِه

  .حينها يف املناظرة وتنتهي االعتبار ساقطة احلياة وتبقى املوت فيثبت ،"التعارض
  الفقه أصول علم منطلق من اينالث األسلوب

 عيسى وفاة موضوع يف محكمة �متوفِّيك ِإني� اآلية إن أخرى ناحية من
 يف جاء الذي الـمحكم تعريف ألن البخاري، صحيح رواية على بناء مرمي بن
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 حصول "يف احملترم النواب له واملغفور املرحوم كتبه اوم الفقه أصول كتب
 أن جدال افترضنا ولو". واضحة داللة له ما الـمحكَم: "هو وغريه" املأمول
 ألن ةواضح ليست الداللة هذه فإن املسيح حياة على تدل �موته قبل�: اللفظ

 أيضا، ودرايةً روايةً كثريا املفسرون فيها اختلف وقد أوجه، محالة فيه الضمائر
 يف ورد وقد متشاة، الكلمة هذه صارت فقد. متشاا يسمى ما وهذا

 جيوز ال أنه فاملعلوم". واضحة غري داللة له ما واملتشابه": "املأمول حصول"
 قُلُوِبِهم ِفي الَِّذين فَأَما�: 
 قولهل الـمحكم وجود عند املتشابه إىل الرجوع

 إىل رجعنا إذا كذلك. �١تأِْويِلِه وابِتغاَء الِْفتنِة ابِتغاَء ِمنه تشابه ما فَيتِبعونَ زيغٌ
. أسطر بضعة يف املناظرة تنتهي أن باإلمكان كان األصول لعلم أخرى قواعد
 أو نقضا ذلك قلت قد بل البيان، هذا على بناء مدعيا تعتربين أال جيب ولكن
  . السائل منصب هو وهذا فقط، ألدلتك تصديا

  احلديث أصول منطلق من االستدالل أسلوب
 سطور بضعة يف األمر حلُسم وإال أيضا العلم هذا إىل احملترم وياملول ينتبه مل
 إزالة "يف املذكورة الصحيحني أحاديث أن هو إمجاال ذلك وبيان فقط،

 األحاديث ببعض حياته أُثبتت إذا أما. مرمي بن عيسى وفاة تثبت" األوهام
 بصوت نيعل إنه يقبلها؟ أن احلديث أصول لِعلم فأنى مثال والضعيفة املرسلة

 التعارض حال ففي. متاما غريها على مرجحة عليها املتفق األحاديث أن عال
 وهو األخرى، األحاديث مجيع على مرجحة عليها املتفق األحاديث ستكون
  .املطلوب

  املنطق علم منطلق من االستدالل
 لـحسم وإال املناظرة يف أيضا املنطق علم احملترم املولوي يستخدم مل

 أن ينبغي ولكن. النتيجة بديهي األول الوجه على بناء سطرين يف املوضوع
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 على ذلك وبيان. هلا وأتعرض األدلة أنقض بل مدعيا لست أنين معلوما يكون
. األنبياء حىت الناس ومات الناس من نبيا مرمي بن عيسى كان: هو املثال سبيل

واملسلَّم لصغرىا املقدمة هي هذه. مات أيضا مرمي بن فعيسى ماتوا كلهم أي 
 يف الصغار األطفال حىت يدرسها لدرجة فمعروفة الكربى املقدمة أما ا،

 ا مسلَّما تكن مل وإن. ا مسلَّم أيضا فهي ،"حىت: "حرف أمثلة يف املدارس
 الرسلُ قَبِلِه ِمن خلَت دقَ رسولٌ ِإالَّ محمد وما�: آية الكرمي القرآن يف ورد فقد
  . الكرمية اآليات من وغريها �١أَعقَاِبكُم علَى انقَلَبتم قُِتلَ أَو مات أَفَِإنْ

  : تعريبها اخلطبة أثناء يف أردية أبياتا فيها املساجد أئمة يقرأ: تنبيه
 ما هذا وموسى، هارون أين عيسى، وأين مرمي، أين حواء، أين آدم، أين"
  ".اجلميع يحزن

  : تعريبها أبياتا كذلك وينشدون
 فمات العامل سفينة ربان نوح كان الثرى، حتت ودفن آدم النيب مات لقد"

  أيضا هو
 كلهم وسليمان واخلليل وإسحاق وإمساعيل ويعقوب يوسف، مات وقد

  .مساويا اخامت حيملون كانوا الذين
 لبعض وشعيب وأيوب وشيث ويونس وإدريس هود اإلسالم إىل دعا لقد
  رحلوا مث الوقت

 التوراة اهللا من نالوا أن بعد وموسى داود والنيب عيسى النيب الثرى ووري
  واإلجنيل والزبور

 ودخل أيضا هذا اهللا حبيب مات والسماء، األرض أجله من خلقت والذي
  ...الفردوس جنة

  ". قال ما خرآ إىل
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  البالغة علم منطلق من االستدالل
 بسهولة األمر لـحسم وإال أيضا العلم هذا إىل احملترم املولوي يتطرق مل

 أنّ على للداللة إليه املسند وتقدمي: "وحواشيه" املطَول "يف جاء لقد. تامة
 باراإلخ جمرد ال االستمرار على باملسند إليه املسند اتصاف هو إمنا املطلوب
 الفعل يصدر أنه على داللة" ويعزب يشرب الزاهد: "كقولك عنه، بصدوره

 إمنا: العالمة قول على السند السيد قال. االستمرار سبيل على فحالة حالة عنه
 التجدد سبيل على االستمرار باملضارع يقصد قد. املضارع الفعل عليه يدل

 يتجدد مستمر ملستقبلا الزمان أن املناسبة ووجه. املقامات حبسب والتقضي
 خبالف حنوه على يتجدد معىن عليه الدال بالفعل يراد أن فناسب فشيئا، شيئا

  ." العبارة آخر إىل ...زواله لسرعة واحلال النقطاعه، املاضي
 يف يقصد وقد: "املطول هوامش يف آخر موضع يف السند السيد يقول
: املطول من آخر موضع يف وجاء". حتقيقه سبق وقد التجددي الدوام املضارع

 نحن ِإنما�: تعاىل قوله بعد �ويمدهم ِبِهم يستهِزئ اُهللا�: تعاىل قوله يف كما"
 إىل قصدا الفاعل اسم بلفظ" م مستهزئ اهللا "يقل مل حيث�مستهِزئُونَ

 اهللا نكايات كانت وهكذا. قوله إىل وقت بعد وقتا وجتدده االستهزاء حدوث
. انتهى". فحاال حاال وحتدث فوقتا وقتا تتجدد م النازلة والباليا املنافقني يف

 املنفي يفيد أن جيوز الثبوت، استمرار يفيد ثبتامل املضارع أن كما: "قال وأيضا
  ." الصرحية العبارات من ذلك وغري النفي استمرار
 التجددي للدوام املستقبل صيغة استخدام على أحد اختالف على يعثَر ومل

 الدوام معىن املستقبل من احملترم املريزا سيدنا استنتج فلو. عليها متفَّق مسألة فهي
 فقد. تؤجروا بينوا ذلك؟ يف مانٍع فأي الكرمي القرآن ضىمقت حبسب التجددي،

  . واحدة صفحة يف املناظرة انتهت
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   الرجال أمساء علم
 احملترم املريزا سيدنا سأل أنه إال أيضا العلم هذا إىل احملترم املولوي يتطرق مل

 شيئا يذكر أن دون ،"موم قبل: "القراءة رجال أسانيد يف والتعديل التوثيق عن
 مث. املناظرة يف مقاالته يف للنقد القابلة روايام وردت الذين الرواة أحوال عن
 بن أُبي مصحف يف الواردة القراءة رواة إسناد توثيق احملترم املريزا من طلب ملاذا

 ِإذًا ِتلْك �ا؟ املوثوق التفاسري يف وردت اليت القراءة ذه التسليم بعد كعب
 غيب ظهر عن بين لو الرجال أمساء علم يف كماله من لكان. �ِضيزى ِقسمةٌ

 وجلّ وألقام حيام وسوانح وأعمارهم والدم وسنني الرواة وفاة مواعيد
 حلديثا كتب معظم فحواشي وإال اخلفية وغري منها اخلفية القدح أسباب
 خصوصية فما أيضا، بسيط طالب ينقلها أن ويستطيع الرجال، بأمساء زاخرة

 الرجال، أمساء علم يف كعبه علو احملترم املولوي يبِد مل أي ذلك؟ يف املولوي
  . آخر وقت إىل أرجأه فلعله

  القراءة علم
 يف املوضوع يف لبت وإال قط أيضا العلم هذا إىل احملترم املولوي يتوجه مل
 القراءة أن قُبل لو أنه هو املثال سبيل على امل ذلك وبيان. أسطر بضعة

 مفسرة كانت إذا فيها الضري فما متاما شاذة كعب بن أُبي مصحف يف املذكورة
 فقد. وغريهم القراء عند ا مسلَّم أيضا القضية هذه املشهورة؟ للقراءة ومبينة
 القراءة من املقصد: القرآن فضائل يف عبيدة وأب وقال: "وغريه" اإلتقان "يف ورد

 وما احلروف فهذه: قوله إىل ...معانيها وتبيني املشهورة القراءة تفسري الشاذة
 يف التابعني عن هذا مثل يروى كان وقد للقرآن، مفسرة صارت قد شاكلها
 نفس يف صار مث الصحابة، كبار عن روي إذا فكيف فيستحسن، التفسري
 معرفة احلروف هذه من يستنبط ما فأدىن وأقوى، التفسري من كثرأ فهو القراءة
  ."انتهى التأويل، صحة
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 أنا فيه أسهب مل لذا القراءة علم عن شيئا احملترم املولوي يكتب مل فلما
 القراءة هذه سأتناول املوضوع هذا يف شيئا احملترم املولوي يقول وحني. أيضا
 جليل صحايب كعب بن أُبي أن اضحاو وليكن. اهللا بإذن بالتفصيل خاص بوجه
 أليب � اهللا رسول قال قال،: وأيضا. أُيب وأَقرؤكم: "� النيب عنه قال القدر

 نعم،: قال لك؟ مساين آهللا: قال القرآن، عليك أقرأ أن أمرين اهللا إن: كعب بن
. عليه متفق." عيناه فذرفت نعم،: قال العاملني؟ رب عند ذُكرت وقد: لقا

  . وغريه" اإلتقان "يف مذكور سوره وترتيب كعب بن ُألبي مصحف وهناك
  التفسري علم

 من بعٍض أقوال نقل أنه إال أيضا العلم هذا إىل احملترم املولوي يتوجه مل
 أيب فهم عن نقل أو عنده، ملختارا للمعىن ترجيحا كثري ابن تفسري من التابعني
 من مجاعة أن الثاين بيانه يف املولوي أقر لقد. عباس البن قولَني أو وقوال هريرة

 خمتلَف وتفسريها أوجه محالة اآلية أن أي إليه ذهبت معىن إىل ذهبوا األسالف
 مل ذلك ومع. حجةً صحايب فهم يعترب ال أنه أيضا وأقر. عليه جممعا وليس فيه

 يف القاطع احلكم ميكن ال التفسري علم منطلق فمن. قط التفسري علم إىل يتطرق
 على مقتصرا األمر يبقى بل. النبوءة تتحقق أن إىل نبوءة على حتتوي آية معىن

 مطالب عكس على ،�لَنا ِعلْم الَ� يف تدخل النبوءة حقيقة ألن فقط االجتهاد
 احلكم فيمكن ،�علَّمتنا� يف تدخل أن ميكن ألا أخرى تفسريية ضرورية
 ءةنبو على حتتوي املذكورة اآلية أن حيسب احملترم املولوي أن ومع. فيها القاطع
 قطعا واستيقن ،�ِعلْم ِبِه لَك لَيس ما تقْف والَ�: تعاىل اهللا قول حيذر مل ولكنه

 نزول بعد زمان سيأيت أنه معصومني غري رجال أقوال من اآلية هذه تفسري يف
 كانت ملا ولكن. أمجعون الكتاب أهل به يؤمن حني موته وقبل مرمي بن عيسى
 فبناء احملترم، املولوي رأي حبسب نبوءة على وحتتوي ومتشاة أوجه محالة اآلية
 هريرة أبو رجح لقد واليقني؟ القطعية وجه على حيكم أن ميكنه علم أي على
 يعلم احملترم املولوي فهل إال، وليس فقط والظن الشك وجه على فهمه �
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 أنه متصل مرفوع صحيح حديث من اآلية هذه تفسري يف يثبت هل أو الغيب؟
 اعترف أنه ذلك إىل وزد ؟احملترم املولوي إليه ذهب ما سوى معىن لآلية ليس
  : أخرى تفسريية مطالب عن اهللا ويل الشاه موالنا يقول. نبوءة على حتتوي بأا

: يقولون كانوا والتابعني الصحابة من كثريا أن عندي املتحقق الثابت من"
 صحيحة صورة يرمسوا أن ذلك من يقصدون وكانوا. وكذا كذا يف اآلية نزلت
 أكانت سواء بعمومها اآلية تشملها اليت األحداث بعض ويذكروا اآلية، لتلك
 مية،إسال أو جاهلية أو إسرائيلية أكانت وسواء حديثة، أم قدمية القصص تلك

 من ثبت ولقد. أعلم واهللا بعضها، أو اآلية شروط مجيع تتضمن أكانت وسواء
 يف جماال املختلفة وللقصص القسم، هذا يف دخال لالجتهاد أن التحقيق هذا

 النـزول أسباب يف االختالف حيلّ أن استطاع النقطة هذه تذكّر ومن. ذلك
  ١."انتهى. تأمل بأدىن

 دون إليه ذهب معىن يرجح أن إال خموال يكن مل احملترم املولوي أن صحيح
 كَِلمةً كَبرت�: لـ مصداقا تكون كلمة يقول وأال الداللة، قطعي إنه يقول أن

جرخت ِمن اِهِهمكتب يف جاءت اليت فيه مبا سواه املعاين كل وبأن ،�٢أَفْو 
 ما فارسي شاعر يقول. احملترم املولوي أيها يا اهللا فاتق وباطلة، خاطئة التفسري

  . حسن بصيت تذكارا امسك يبقى حىت األسالف اسم تِهن ال: معناه
 بعض يكن مل التابعون اختلف فمىت: "أيضا املفسرين عند به املسلَّم من

 كله العامل يف املفسرين احملترم املولوي اعتبار فهل". بعض على حجة واهلمأق
 التقوى هو حجةً واعتباره وحده إليه ذهب معىن واعتبار والباطل اخلطأ على

  . تؤجروا بينوا والصواب؟ احلق وإظهار واألمانة
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  الفارسية اللغة علم
 الفارسية اللغة إىل الكرمي القرآن ترمجة إىل األنظار احملترم املولوي لفت لقد

 االستقبال معىن املضارع صيغة من استنبط ولكنه اهللا، ويل الشاه ا قام اليت
 ويل الشاه ترمجة يف املستخدمة والِصيغ. الفرس لقواعد خالفا عنده من اخلالص

 وسننسفه، سنحرقه ترضاها، قبلة إىل سنصرفك: وهي املضارع تفيد كلها اهللا
 وسندخلهم طيبة، حياة وسنحييه ورسلي، أنا وسأغلنب لنا،سب إىل وسنهديهم

 أن أيضا الصغار املدارس أطفال يعرف! الكرام املستمعون أيها. الصاحلني يف
 خواهيد، خواهي، خواهند، خواهد،: "هي الفارسية يف اخلالص االستقبال صيغ

. املضارع على" مي "حرف دخول هو اخلالص احلال وعالمة ،"وخواهم
 ِصيغ وليست املضارع ِصيغ كلها املذكورة الترمجة يف الواردة ماتوالكل

 األردية الكلمة احملترم املولوي استخدم لقد ذلك إىل وإضافة. اخلالص االستقبال
 واعتربها" حاال "ومعناها" اى "وهي الدين رفيع الشاه ترمجة يف املستخدمة
 احملترم املولوي قول هل دلوايع أن الكرام للقراء ميكن واآلن. اخلالص لالستقبال

  !اهللا سبحان حمله؟ يف" احملصلني شأن نم بعيد هذا: "� املريزا سيدنا عن
  املناظرة علم

 االعتراض يف أسرع أنه إال أيضا املناظرة علم إىل احملترم املولوي يتطرق مل
 هذا بأن وقال وفلسفته، املدعي عريفت يف احملترم املريزا سيدنا كتبه ما على

: التالية العبارة" الرشيدية "من ونقل. املناظرة علماء ذكره تعريفا خيالف التعريف
 اخلربي احلكم يثبت ألن تصدى أي احلكم، إلثبات نفسه نصب ...من املدعي"

 ترماحمل املريزا أن يفكر ومل." التنبيه أو بالدليل إثبات أنه حيث من به تكلم الذي
. قاطعا عقليا دليال عليه وأقام مفصل، بكالم مدعيا املرء كون سر بين قد

 يف ذُكرت فقد". بالدليل إثبات أنه حيث من" السر هذا جيدا ويفهم
 يصدق إنه قيل ما يرد فال: "فيه جاء إذ التقيد هذا من الفائدة الحقا" الرشيدية"

 يف مبدعيني ليسا ومها ارضواملع اإلمجايل بالنقض الناقض على التعريف هذا
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 أنه حيث من بل إثبات أنه حيث من احلكم إلثبات يتصديا مل ألما عرفهم
 ولكن." لدليله معارضة أنه حيث من اخلصم بإثباته تصدى حكم إلثبات نفي

 سوف اليت الثقيلة التوكيد نون سوى شيء أي إىل يتطرق مل احملترم املولوي
 ومل هو قاله مبا يلتزم فلم". النحو علم "صلف يف التفصيل من بشيء أتناوهلا
 أثبت فحيثما احملترم املريزا أما. آنفا املذكورة" الرشيدية "عبارة يف النظر يمعن

 أو إمجاال نقَضها فإما املعارضة األدلة وعارض مرمي بن عيسى وفاة مقاالته يف
 مدعي قدمه ليالد أبطل أو املسيح حياة على قُدم دليل يف فسادا بين أو تفصيال
 على بناء املوضوع يف مدعيا اُهللا سلّمه حضرته يكون أن ميكن فكيف حياته
 الناقض أن نسلّم ال ألنا "وهذا! إياها؟ ومعارضته األدلة نقض على احملتوي بيانه

 نفي أنه حيث من بل إثبات، أنه حيث من احلكم إلثبات متصديان واملعارض
  ."لدليله نقض أو معارضة أنه حيث من اخلصم بإثباته تصدى حكم إلثبات

  املناظرة علم حيث من املولوي بيان يف النقص
 وبيانه املناظرة، علم حيث من كليا مكتمل غري احملترم املولوي بيان إن
 بعد زمان سيأيت أنه اإلثبات كان الواضح احملترم املولوي هدف أن هو باإلجياز

 يف يدخلون أي مجيعا الكتاب أهل سيؤمن حني وفاته وقبل � عيسى نزول
 يف مسجل إقراره ألن اهلدف، هذا حيقق ال أقامه الذي الدليل ولكن. اإلسالم

 اإلميان وليس فحسب اليقني هو اإلميان من املراد يكون أن ميكن أنه الثاين بيانه
 مؤمنني الكتاب أهل مجيع كون يثبت ال الدليل هذا منطلق فمن. الشرعي

 أيها فيا. مكتمل غري البيان بقي وبالتايل الشرعي، باإلميان اإلسالم يف ودخوهلم
 بكل املعقدة املسألة هذه احملترم � املريزا سيدنا حلّ كيف اعدلوا الناظرون،

 ولكن. وداٍن قاٍص كل يفهمها أن يستطيع حبيث مجيل وبأسلوب ويسر سهولة
  . راجعون إليه وإنا هللا إنا. قط فيها يتدبر مل احملترم املولوي أن حقا املؤسف من
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   احلديث فقه
 هريرة أيب قول جعل أنه هو املناظرة هذه يف املولوي عند احلديث فقه إن
 ِإالَّ الِْكتاِب أَهِل ِمن وِإنْ� شئتم إن فاقرأوا يف واملذكور فيه املشكوك وفهمه
نِمنؤلَ ِبِه لَيِتِه قَبوا�: مصداق �مم اكُمولُ آتسالر ذُوهمن ربواألغ. �فَخ 
 يكن مل إذا احملترم املولوي أيها فيا. حجةً صحايب فهم يعد ال بأنه إقراره ذلك
 وغريهم التابعني أقوالُ قاطعةً حجةً صارت فكيف حجةً وفهمه صحايب قول
  . �ىِضيز ِقسمةٌ ِإذًا ِتلْك� إليه؟ ذهبت الذي للمعىن تأييدا نقلتها اليت

 هذه يف املوقف حسم لكان احلديث فقه إىل احملترم املولوي توجه لو
 صاحب أن هو باإلمجال املثال سبيل على ذلك وبيان. جدا سهال املناظرة
" منكم وإمامكم "مجلة من املراد ليس أنه ودرايةً روايةً حكم قد مسلم صحيح
 البن صفةً اجلملة هذه جاءت بل مرمي ابن سوى إمام حنيالصحي يف الواردة

 مسلم اإلمام أثبت وقد. ينـزل نزل مصدر من للفاعل حال هي أو نفسه، مرمي
 ويف: "فيها جاء عينية ابن من أوىل رواية وردأف روايات، بضع بواسطة منه املراد
 قال: "هريرة أيب برواية أورد مث." عدال حكما مقسطا إماما عينيه ابن رواية

  ". فأمكم فيكم مرمي ابن نزل إذا أنتم كيف � اهللا رسول
 بالتنصيص الرواية هذه يف ورد فقد الكرام املستمعون أيها فانتبهوا

 غريه، إمامكم وقته يف يكون ولن إمامكم سيكون نفسه مرمي ابن أن والتصريح
 فأمكم مرمي ابن فيكم نزل إذا أنتم كيف: "خمتلفة نيدبأسا هريرة أيب عن وروي
 بعد يقول مث. كلها وشبهام املشكِّكني شكوك أُزيلت الرواية فبهذه." منكم
 أيب عن نافع عن الزهري عن حدثنا األوزاعي إن ذئب أيب البن فقلت: "ذلك

: فقلت منكم؟ أمكم ما أتدري: ذئب أيب ابن قال" منكم وإمامكم: "هريرة
  ."� نبيكم وسنة وتعاىل تبارك ربكم بكتاب فأمكم قال. ربينخت

 هو إما" منكم إمامكم "بأن مسلم اإلمام يدحضه مل شك أدىن اآلن يبق مل
 اإلمام أكان سواء سواه ألحد وليس نفسه مرمي ابن للمسيح صفة أو حال
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 الصحيحني أحاديث أن يدعون الذين ديثاحل أهل اآلن أين. غريه أو املهدي
 اإلمام سيكون" منكم إمامكم "بأن يقولون ذلك ومع غريها، على مرجحة
ما � مصداق هو هذا هل الكرام، املستمعون أيها فيا مرمي؟ ابن غري املهدي

ذُوهولُ فَخسالر اكُمهريرة أيب فهم على بناء احملترم املولوي اعتربه الذي أو �آت 
   ؟"إنْ "الشك حبرف املقرون فيه املشكوك

  النحو علم
 مدار وجعل كثريا، النحو بعلم املناظرة هذه يف احملترم املولوي استعان لقد
 وحدها، الثقيلة التوكيد نون على الداللة قطعي دليله كون ومناط استدالله

 ال جدا بسيطة قضية املتواضع رأيي حبسب الثقيلة التوكيد نون مسألة ولكن
 هذه احملترم املولوي نقل أوال،: ذلك وبيان. واهلوان اخلزي إال شيء ا ينال

 للشيخ حتصل فلم. أيضا بسيط طالب كل ينقلها أن يستطيع كتب من املسألة
 أئمة من لاألقوا بعض نقل ليته. به يليق كما ذلك يف متميزة خصوصية أية

 بن واخلليل الفارسي، علي وأيب السريايف، واجلوهري، الزجاج مثل الكبار النحو
 والزخمشري واملربد، وسيبويه، والكسائي، واألصمعي، الثالثة، واألخافش أمحد

 احملترم املولوي نظر وجهة من مميزة هذه النحوية املناظرة لكانت وغريهم؛
 مقابل شيئا يعين ال أيضا الكبار ئمةاأل هؤالء أقوال نقل كان وإن خاصة،
 وإن القراء، كتب تقرأ أن عليك. احملترم املريزا سيدنا مثل اهللا من مؤيد شخص

 الفوز "فاقرأ أيضا تلك تتيسر مل وإن اهللا، ويل الشاه موالنا كتب فاقرأ تتيسر مل
 القرآن، يف النحو قواعد يف عجيب خلل وقع لقد: "املؤلف يقول حيث" الكبري
 قريبة بتأويالت، يؤوله به يتفق مل ومن سيبويه، مذهب اختار حزبا أن وهو

 واألوفق األقوى يتبع أن جيب بل. عندي يصح ال هذا ولكن بعيدة أم كانت
: اآلية يف ورد مثلما الفراء أو سيبويه مذهب ذلك أكان سواء السياق، حبسب

 العرب ستقيمها: "� عثمان قال. �الزكَاةَ والْمؤتونَ الصالةَ يِمنيوالْمِق�
 خيالف هذا أن هو الضعيف العبد أنا رأيي حبسب األمر هذا وحقيقة ،"بألسنتها
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 ما كثريا ولكنه. أيضا العرب ساليبأ وينايف عام بوجه الناس بني معروف هو ما
 إذا غرابة فأي. معروفة لقاعدة خالفا العرب كالم يف مضى فيما استخدم
 جاءت أو التثنية مكان املفرد استخدم أو ،"واو "من بدال" ياء "احلرف استخدم

 يقرأ أن جيب أنه هو املتحقق والثابت. املذكّر من بدال املؤنث صيغة
�ِقيِمنيالْمالةَ و١."أعلم واهللا املرفوع، مبعىن ولكن �الص.  

" مال شرح "يف املسجلة النحو بقواعد ملتزما احملترم املولوي كان إذا
 قد أنه سؤال على فضله من دفلري شعرة، يدق عنها احمليد يسعه وال" احلواشي"و

 ال واملطلوب مطلوبا، إال تؤكد ال التأكيد نون: "الكتابني هذين يف أيضا ورد
 به ليؤمنن: "العبارة أن ذلك من فثبت. مستقبال خربا وال حاال وال ماضيا يكون

 كلمة اعتربت فقد. إنشائية قَسمية مجلة هي بل خربية مجلة ليست" موته قبل
 قسميةً اجلملةُ واعتربت وغريه البيضاوي تفسري يف" ليؤمنن "قبل مقدرة" واهللا"

 أي نبوءة تكون أن ميكن فكيف وإنشائية قسمية اجلملة كانت فلما. إنشائية
 البعد هذا انظر! اإلنشائية اجلملة من اخلربية اجلملة أين. املستقبل عن خربا

 بعيسى الكتاب أهل إميان أن أيضا آخر فساد ذلك ويف!! األمريِن بني الشاسع
 عبثا ليس �موته قبل� بقيد تقييدهم ألن موته قبل إميام هو اهللا عند املطلوب

 مجيع يف القيد مراعاة أن تر الكتب من وغريه" املطول "إقرأْ. حال أية على
 وبال لغوا القيد سيكون وإال البالغة علم قواعد حبسب ضروري املقيدات

 كانت لَـما" موته قبل "من بدال" موته قبل من: "كانت العبارة ليت. فائدة
 عن بعيد ذلك ولكن احملترم، املولوي إليه يهدف ِلـما كبرية معارضة هنالك
 قبل� هو اناإلمي لطلب الزمان ظرف فإن اآلية هذه يف أما. البالغة علم قواعد
 تقييد وأما. حاصله ما وخمتصره: املطول يف قال". "موته قبل من "وليس �موته

 فيه، أو به، أو مطلق مبفعول وغريمها واملفعول الفاعل اسم من يشبهه وما الفعل
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 احلكم ألن الفائدة، فليترتب واالستثناء زيوالتمي الاحل من وحنوه معه، أو له، أو
 إىل بالنظر يظهر كما. إفادة زاد غرابة زاد وكلما غرابة زاد خصوصا زاد كلما
." كذا بلدة يف كذا سنة التوراة حفظ فالن بن فالن"و" موجود ما شيء: "قولنا
 إذا النحو، هذا على حياته من أفضل كان األنبياء بقية مثل عيسى موت إن إذًا،
 بعد أو حياته أثناء يف أمجعون كلهم الكتاب أهل به يؤمن أن اهللا مشيئة يف كان
 عجاب لشيء هذا إن. مماته بعد اهللا عند مطلوبا إميام يعد فلم اآلن أما. مماته
  .الفساد عني هو بل

  اإلعراب حبث
" أحد "لـ صفة كانت إذا اإلعراب؟ من �ِبِه ننلَيؤِم ِإالَّ�: مجلة حمل ما
 لكان" الكتاب أهل من: "خربه كان أي اخلرب مقدم مبتدأ" أحد "وكان املقدر،

 بعيسى يؤمن الذي أن هي املعىن حصيلة ألن بالبداهة، فاسدا أيضا املعىن هذا
 ليس أنه املتحقق الثابت من أنه مع بالكتا أهل من ليس عيسى موت قبل

 إىل وباإلضافة. مذهبك حبسب الكتاب أهل من املؤمن هذا يكون أن ضروريا
 ابن املسيح عهد يف اإلسالم إىل أيضا نواآلخر الكفار سينضم الكتاب أهل
 صفة �الِْكتاِب أَهِل من� وكان اخلرب، حمل يف �ِبِه لَيؤِمنن� كان إذا أما. مرمي
 يف ألن أيضا، فاسدا املعىن لكان مبتدأ صفته مع" أحد "وكان املقدر"أحد "لـ
 � بعيسى يؤمن أال قييدهموت الكتاب أهل ختصيص يوهم احلالة هذه

 وهذا اإلسالم، يف يدخلوا وال الكتاب، أهل سوى األخرى امللل أصحاب
  . دعواكم خالف

  ����موِتِه قَبلَ���� ضمري مرجع
 اآلية هذه أن هو النحو علم حبسب �موِتِه قَبلَ� ريالضم مرجع يف البحث

 على ولو - � هريرة أيب فهم حبسب احملترم املولوي إليه يهدف ما على ستدل
 قَبلَ� الضمري مرجع يكون أن وضروريا باواج كان إذا - والشك الظن وجه
 كتاِبي كون بطالن يثبت وأن. النحو قواعد حبسب فقط املسيح هو �موِتِه
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 من يثبت ال االمتناع وهذا الوجوب ذلك بينما القطعية، وجه على مرجعا
 قواعد حبسب وقدموا النحويني املفسرين عامة رجح قد بل. البتة والنح قواعد
 أهل من يفهم كما كتاِبي إىل راجع�موِتِه قَبلَ� الضمري بأن قوال النحو

 بسبب الضرورات من درامق اعتباره وأن مقدر،" أحد: "لفظ أن أو الكتاب،
 ذلك الستلزم االمتناع وهذا الوجوب ذلك تثبت أن استطعت ولو. االستثناء

 باطل، والالزم. النحو علم يف مستحيل هو ما على املفسرين مجيع إمجاع
 من إال به يقول وال بالقطع وفاسد اهللا على تقول االدعاء فهذا. مثله فامللزوم
  . به فاار هار جرف شفا على بنائه بتأسيس رضي

  النحو علم حبسب اآلية سياق حبث
 يف اآلية من املراد كان إذا لذا كثريا، الكالم بسياق يهتم النحو علم يف
 ألن متاما، السياق خيالف فهو احملترم املولوي إليها ذهب اليت النبوءة اهللا مشيئة
 كالم وال ،�قَِليالً ِإالَّ يؤِمنونَ فَالَ�: اآلية هذه سبقت أخرى آية يف نبوءة هناك
 آية عكس على خربية اجلملة هذه كون يف أيضا النحو علم حيث من نقاش وال

 يزعم كما خربية مجلة كوا يف - الكالم سبق قد إذ احملترم املولوي قدمها
 أن ميكن فكيف. الكتب من وغريه اجلامي شرح هوامش يف - ترماحمل املولوي
: تعاىل اهللا صدق حنوي؟ أي يستسيغه ال اختالف اهللا كالم سياق يف يكون
�لَوكَانَ و ِد ِمنِر ِعنوا اِهللا غَيدجِتالَفًا ِفيِه لَوا اخ�١كَِثري.  

  السياق
 أيضا �2شِهيدا علَيِهم يكُونُ الِْقيامِة ويوم�: اآلية أن هو السياق بيان إن

 اهللا بكتاب ثبت قد أنه هو امل وبيانه. ياملولو إليه ذهب الذي املعىن تنايف
 السابقة، األمم مجيع على شهيدة املرحومة األمة هذه أن الصحيحة والسنة
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: � اهللا قال وقد. األمة هذه على شهيدا روحي فداه � الرسول ويكون
�كَذَِلكو اكُملْنعةً جطًا أُمسوا وكُوناَء ِلتدهلَى شاِس عكُونَ النيولُ وسالر 

كُملَيا عِهيدعن وغريهم، والنسائي والترمذي والبخاري أمحد وأخرج. �١ش 
: له فيقال القيامة يوم نوح يدعى: � اهللا رسول قال قال، اخلدري سعيد أيب
 أتانا ما فيقولون بلّغكم، هل: هلم فيقال قومه فيدعى نعم،: فيقول بلّغت، هل
 وأمته، حممد: فيقول لك، يشهد من: لنوح فيقال أحد، من أتانا وما نذير من

 أتساءل هنا. عليكم وأشهد بالبالغ له فيشهدون اآلية ههذ يعين قوله، ذلك
 أهل على الشهيد هو - � النيب دون -� عيسى يكون أن ميكن كيف

 رسولنا أمة إىل وينضمون سيؤمنون الذين" عليهم "الضمري مرجع وهم الكتاب
 سيكون أنه هو � عيسى حيتله منصب أعلى إن إسالمهم؟ بعد � األكرم
 ما شِهيدا علَيِهم كُنت�: الكرمي القرآن يف جاء كما فقط أمته على شهيدا
تمد وإن. �٢ِفيِهم سينتقل � األكرم نبينا حيتله الذي املنصب هذا إن قلت 

. باهللا والعياذ بعد، تختم مل النبوة أن يستلزم فهذا نزوله بعد � عيسى إىل
 الذين الكتاب أهل هو" عليهم "مرجع إن قلت وإن. مثله فامللزوم باطل والالزم

 هذا إىل البعيد مرجعه يقبل من: سألت بعيدا، مضت آيات يف ذكرهم سبق
  . تؤجروا بينوا سيبويه؟ أو الفراء يقبله هل احلد،

  احلال زمن عن النحوي البحث
 حيدث أن ميكن الذي لزمنبا ليس احلال أن النحو كتب بعض يف ورد لقد

: قسمني إىل االستقبال زمن احملترم املولوي قسم ذلك على وبناء عمل، فيه
 يعتربه ما أن هدفنا حيقق ذلك أن مع. البعيد واالستقبال القريب االستقبال

 أقول ولكين. لفظي نزاع إال يبق فلم حاال، سنعتربه قريبا مستقبال املولوي
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 يعارض تدقيق على نصر أن لنا وما املتكلمني، يقتدق هذا بأن ذلك إىل إضافة
  : وهوامشه" املطول "يف ورد لقد متاما؟ العرب عرف
 بعض أن واحلال يصلّي، زيد: يقال كما عريف أمر احلال الزمان يعين وهذا"
 املتعاقبة الكثرية اآلنات يف الواقعة الصالة فجعلوا باق، وبعضها ماض تهصال
 وال األفعال، حبسب العرف إىل مفوض احلال مقدار وتعيني. احلال يف واقعة
 القرآن، ويكتب وحيج وميشي يأكل زيد: يقال فإنه خمصوص، مقدار له يتعني
دعالسيد ويقول." أزمنتها مقادير اختالف يف شك وال حاالً، ذلك كل وي 
  : املطول حواشي يف مثلها تدقيقات عن السند
 اللغة أهل يفهم بينات التعريفات ذهه ألن واهية، مناقشات أا واحلق"
. ذكروا مما شيء بباهلم خيطر وال ا، املقصود هو ما العبارات تلك ومن منها
 القواعد دون املعىن جانب فيها يالحظ أُخر علوم من فيستفاد فيها التدقيق أما

  ."احلاجة موضع انتهى الظواهر، على املبنية اللفظية
  ����موته قبل���� الضمري مرجع عن آخر حبث

 إليه ذهب معىن واستنبط � عيسى إىل" موته قبل "ضمري أرجعنا لو
 نبوته عن يعزل � عيسى أن وهو آخر، فساد إىل ذلك ألدى احملترم املولوي

 ليسلموا اجلميع ويدعو � اهللا رسول سيدنا أمة إىل وينضم عليه متفّق هو كما
 ا،متام العكس هو هنا حيدث ما ولكن ،� النبيني خامت سيدنا أمة إىل وينضموا

 اإلميان ذُكر قد بينما شيء � النبيني خامت بسيدنا اإلميان عن يذكر مل إذ
 ال األمة من بشخص اإلميان على يدل الذي املعىن ولكن. األمة من بشخص

 لإلميان ضروري بعيسى اإلميان بأن قلت وإن. باالنتباه وجديرا مجيال يبدو
 كان احلالة هذه يف اإلميان هذا ولكن سلّمنا،: قلت ،� اهللا لرسو بسيدنا
 مشيئة هي كما احلقيقي كاإلميان يتسن ومل بعيسى اإلميان نتيجة وحصل ضمنيا

 إىل ويؤدي مطلوبا ليس مبا والتمسك احلقيقي املقصوِد ترك إىل احلاجة فما. اهللا
   النبوة؟ ختم يف عديدة شبهات
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 منهم وأُخذ مؤكدا، أمرا األنبياء مجيع أُمر لدرجة سامية � النيب مكانة إن
ِإذْ�: تعاىل اهللا قال فقد. مجيعا � به يؤمنوا أن ميثاقذَ واُهللا أَخ ِميثَاق نيِبيالن 

 ِبِه لَتؤِمنن معكُم ِلما مصدق رسولٌ جاَءكُم ثُم وِحكْمٍة ِكتاٍب ِمن آتيتكُم لَما
هنرصنلَتقَالَ و مترأَأَقْر مذْتأَخلَى وع ِري ذَِلكُما قَالُوا ِإصنروا قَالَ أَقْردهفَاش اوأَن 

كُمعم ِمن اِهِدينالش *نلَّى فَموت دعب ذَِلك فَأُولَِئك مفلهذا. �١الْفَاِسقُونَ ه 
 قدمتها اليت اآلية أن حسني حممد واملولوي ه،ِظلّ مد احملترم ميانْ نصحك السبب
 قط، احملترم املريزا مقابل تقدمها فال إليه، دف ما على ةالدالل قطعية ليست
 نصحهما تقبل مل ولكنك اآلية مفاهيم كافة على جيدا مطّلعني كانا ألما

كمحقق مرتبتك عن بعيد وهذا. كثري ابن تفسري على واعتمدت .  
  الثقيلة التوكيد نون مع التوكيد الم حبث

 نسلِّم. احلال تفيد التوكيد الم أن" ريحالتص "يف وغريه األزهري صرح لقد
 الكلمة يف التوكيد الم جاءت إذا ولكن فقط، املستقبل تفيد التوكيد نون أن

 كونه سبب فما فيه حنن فيما كما أيضا التوكيد نون وجاءت احلال تفيد اليت
 النحو، علم من ذلك على دليال احملترم املولوي يقدم مل فقط؟ اخلالص االستقبال

 لالستقبال تستخدم وحدها التوكيد نون أن نقبل. ناقصة حجته بقيت تايلوبال
 والتمين واالستفهام، والنهي لألمر التوكيد الم بغري وتستخدم النحو، علم يف

 هو الِصيغ هذه يف منها املراد يكون أن ميكن أنه شك وال. وغريها والعرض
 ونون التوكيد الم فيها وردت اليت الصيغة أن الدليل ما ولكن. وحده االستقبال

 األزهري عبارة من ذلك فهم املولوي لعل اخلالص؟ لالستقبال هي التوكيد
 االستقبال من املراد بأن فنقول". لالستقبال مدخوهلما ختلصان ألما: "القائلة

 بأن أيضا األطفال ألسن على عنها جيري اليت فقط، االستقبال صيغة هو هنا
 أن أيضا األزهري عبارة من يتبني ما وهذا. املستقبل صيغة مثل احلال صيغة
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 ينايف وذلك: لقال اخلالص االستقبال األزهري أراد لو. املاضي ينايف ذلك
 القسم جواب يف املستقبل زمن شرط يبقى ال السبب وهلذا. واحلال املاضي
  . التامة الفعل لصالحية النون دخول كلها النحو كتب يف ذُكر قد بل املثبت

 من بدال" املثبت املضارع "لفظ النحاة معظم اختار وحده السبب ذاوهل
 على خيفى ال كما" املثبت الفعل "لفظ اختاروا منهم وكثري ،"املثبت املستقبل"

 نون أي ولزمت: "وهوامشه" املال شرح "يف ورد لقد. النحو كتب درس من
 فكرهوا التأكيد، حمل القسم ألن املثبت، جوابه يف أي القسم، مثبت يف التوكيد

 اتصل مبا يؤكدوه أن غري من القسم وهو عنه، منفصل بأمر الفعل يؤكدوا أن
 أصال، يصلح ال عما واحترز. تاما صالحا أي له، صالحيته بعد النون وهو به،

 يصلح ال وعما سيجيء كما مانع فيه وما املثبت املاضي والفعل االمسية كاجلملة
  ."العبارة آخر ىلإ املنفي كاملستقبل تاما صالحا

  املثبت الفعل قَسم جواب احلال، تفصيل
 كان إذا أنه هو املقام هذا يف املثبت القسم جواب احلال، تفصيل بيان
 حيث من أقسام مخسة هلا تكون أن ميكن فعلية مجلة املثبت القسم جواب
 يأيت احلالة هذه ويف اخلالص، املاضي هو املتكلم مراد سيكون إما الزمن،
 يكون أو" زيد قام لقد واهللا: "مثل" قد"و" الالم "مع احلاالت معظم يف اجلواب

 فقط الالم ستأيت احلال هذه ويف فقط، احلال هو القسم جواب يف املتكلم مراد
  :مثل القسم، جواب يف

  يفعل وال قوال يزخرف   امرء كل ضألبغ ميينا
 جواب يأيت أن بد ال احلالة هذه ويف. فقط االستقبال املتكلم مراد يكون أو
 هذه وكل. �١أَصنامكُم لَأَِكيدنَّ تاِهللا�: مثل الثقيلة التوكيد نون مع القسم
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 بدع موالنا يقول. والكبرية منها الصغرية النحو كتب كافة يف مصرحة األقسام
  ": التكملة "يف احلكيم
 وبني بينها فرق ال للتأكيد، املفيدة االبتداء الم الالم، هلذه آه فالالم :قوله"

 لغري الذي القسم أن املقام هذا يف الكالم وتفصيل العمل، حيث من إال" إنّ"
 بينهما، جيمع وقد الالم، أو إنّ فيلزمها مثبتة امسية مجلة إما جوابه السؤال
 دون من عنهما االمسية اجلملة ستغينت فال اخلرب على الالم خلدت وحينئٍذ
 مجلة ماوأ. النافية إنْ أو ال أو ما فيلزمها منفية امسية مجلة ماوأ. نادرا إال استطالة
 املدح أو التعجب معىن يف منصرفا أو منصرف غري ماضيا فعلها كان فإن فعلية،
 مع يلزمها املدح أو التعجب ىنمع يف ال منصرفا ماضيا كان وإن الالم، يلزمها
 وال باللفظ بالالم يكتفى" قد "يقدر وقد رمبا، مثل معناه يف ما أو قد الالم

: تعاىل قوله حنو الشعر ضرورة يف كان أو القسم طال إذا إال" قد "بـ يكتفى
�قَد أَفْلَح نا مكَّاهنون مع الالم يلزمها استقباليا مضارعا كان وإن. �ز 

 الالم عن يكتفى وال نادرا، إال املضارع نفس على الالم دخلت وإن التأكيد
 يكتفى املضارع نفس على الالم تدخل مل وإذا. الشعر ضرورة يف إال بالنون
 حاليا مضارعا كان وإن ،�لَِئن متم أَو قُِتلْتم لَِإلَى اللَِّه تحشرونَ� حنو بالالم
 ال، أو ما املاضي يف فيلزمها منفية فعلية مجلة ماوأ النون، غري من بالالم يكون

 ويف مستقبال، ال مع اجلواب يف نقلبم املاضي ألن ههنا، ال تكرار يلزم الو
  ." اخل ..بدوا أو النون مع ال أو ما حاليا أو كان يااستقبال املضارع

 الدوام هو الفعلي املثبت القسم جواب يف املتكلم مراد كان إذا اآلن،
 احلالة يف ذُكر كما كالمها املستقبل أو احلال هو املراد كان أو التجددي،

. للتوكيد والنون بالالم املؤكد املضارع صيغة الستخدمت واخلامسة الرابعة
 كبار عبارات من صيغة فليستخرج صحيح غري احملترم املولوي اعتربه إن ولكن
 تكون أال املستحيل فمن وإال قبل من ذكرنا مثلما ملوقفه تأييدا النحو علماء

  . تؤجروا بينوا النوع، هذا من الضمري يف ما لبيان تعبري أو صيغة العرب عند
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 بل القسم جلواب وواجبا اضروري ليس وحده االستقبال أن الكالم ملخص
 واالستمرار باالستقبال وتارة باحلال وتارة باملاضي تارة القسم جواب يكون

 تستعمل املستقبل صيغة أن البالغة بعلم سبق فيما ثبت ولقد. التجددي والدوام
 الم مع املستقبل بصيغة القسم جواب كان فإذا. التجددي والدوام لالستمرار

 للدوام كوا استحالة على النحو علم من أقيم دليل فأي التوكيد ونون التوكيد
 تفيد اليت التوكيد الم أن مع ِكلَيهما واالستقبال احلال مبعىن كوا أو التجددي

 كبار عليه أمجع القبيل هذا من دليل ذُكر كان فإذا فيها؟ موجودة أيضا احلال
 على ا استشهدت اليت القرآنية اآليات بل. فيه النظر وسنمعن فليقدم النحاة

 احلال وزمن التجددي والدوام االستمرار يفيد أن ميكن معظمها موقفك،
 وردت ملا ولكن. النحو علم حيث من ذلك يف مانع وال ِكلَيهما، واالستقبال

. فقط االستقبال تفيد فهي التوكيد الم دون وحدها التوكيد نون األوىل اآلية يف
 فال التوكيد، نون مع التوكيد الم ففيها �١ترضاها ِقبلَةً فَلَنولِّينك�: اآلية أما

  .دواليك وهكذا واالستقبال، للحال كوا يف مانع
 املراد يكون أن وميكن �٢الْخوِف ِمن ِبشيٍء ولَنبلُونكُم�: الثالثة اآلية ويف

 كتاب يف فقط االستقبال على اآليات هذه حِملت وإن. واالستقبال احلال هو
  . شيئا موقفنا يضر فال التفسري كتب من

 احلال املراد يكون أن ميكن �٣ولَتنصرنه ِبِه لَتؤِمنن�: الرابعة اآلية ويف
 أريد وإذا دائما؟ احلال هو املراد يكون أن جيب بأنه قلنا مىت. واالستقبال
  . شيئا موقفنا يضر فال �لتنصرنه� يف فقط االستقبال
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 أُوتوا الَِّذين ِمن ولَتسمعن وأَنفُِسكُم أَمواِلكُم ِفي لَتبلَونَّ�: اخلامسة اآلية يف
ابفيها املراد يكون أن وميكن التوكيد، نون مع التوكيد الم جاءت ،�١الِْكت 

 يف فقط االستقبال على اآليات هذه حملت إذا أما. واالستقبال احلال هو
  .شيئا ذلك موقفنا يضر فال التفسري كتب من كتاب

 هو املراد وكان اإلنشاء مبعىن اخلرب كان إذا�٢ِللناِس لَتبيننه�: ٤ رقم اآلية
  . شيئا موقفنا يضر فال فقط االستقبال
 واالستقبال احلال فيها يراد أن جيوز �٣همعن ُألكَفِّرنَّ�: السادسة اآلية
  . ذلك يف مانع وال كالمها،

 التوكيد نون مع التوكيد الم هافي توجد �٤وُألدِخلَنهم�: السابعة اآلية
ا وأُريد يف املعاناة وجتشموا قُتلوا املهاجرين أن معىن ما وإال. واالستقبال احلال 
 بل. السنني آالف بعد سيدخلوا بل اآلن إىل اجلنة يدخلوا مل ولكنهم اهللا سبيل
 القرب: "تذكّر. يدخلون وسيظلون أيضا اآلية نزول عند دخلوها بأم نقول

  .إخل"...اجلنة رياض من روضة
 إضالل إن. املضارع تفيد كوا يف مانع ال �٥وُألِضلَّنهم�: الثامنة اآلية
  .اجلنةَ آدم دخول منذ متحقق الشيطان
 أي. الزمنِني ِكال أيضا منها املراد يكون أن ميكن�٦لَتِجدنَّ�: التاسعة اآلية

  . فيها لنتأمل بين ذلك؟ يف مانع
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 االستقبال فيها املراد يكون أن ضروريا ليس�١اُهللا لَيبلُونكُم�: العاشرة اآلية
  . البيان فعليه ادعى ومن. ولزوما وجوبا اخلالص

 املراد يكون أن ميكن �٢الِْقيامِة يوِم ِإلَى لَيجمعنكُم�: عشرة احلادية اآلية
 هذا وسيظل ويجمعون باستمرار ميوتون الناس ألن الزمنني، ِكال أيضا فيها

 يف" فلنسألن "وكلمة االنتهاء، تفيد" إىل "أداة ألن القيامة يوم إىل جاريا اجلمع
 نون مع التوكيد الم فيها ألن املضارع بصيغة هي �٣الَِّذين نسأَلَنفَلَ�: اآلية

 بعد السؤال ألن أيضا التجددي الدوام هو املراد يكون أن وميكن. التوكيد
 أو اجلنة دخول إىل أيضا األجساد حشر عند وسيكون الربزخ من يبدأ املوت

  . احلال تفيد صيغة يف القادر عبد الشاه ترمجها لقد. نارال
 احلال فيها يراد أن فيمكن�٤وأَرجلَكُم أَيِديكُم ُألقَطِّعن�: اآلية يف أما

  .املضارع بصيغة اهللا ويل الشاه ترمجها ولقد. كالمها واالستقبال
 فيها يراد أن ميكن �٥الِْقيامِة يوِم ِإلَى علَيِهم لَيبعثَن ربك تأَذَّنَ وِإذْ�: اآلية

 بدءا اليهود على باحللول بدأ العذاب ألن كذل يف مانع وال الزمنني ِكال أيضا
. القيامة يوم إىل ينـزل وسيظل � النيب زمن من أي اآلية نزول زمن من

 نَّولَنصِبر�: اآلية يف أما. املضارع بصيغة اآلية هذه اهللا ويل الشاه ترجم لذلك
 ال إذ ِكالمها، واالستقبال احلال هو املراد يكون أن فيمكن �٦آذَيتمونا ما علَى
 مل األنبياء أن أو اآلن، يؤذون أو سابقا األنبياء آذوا الكفار بأن للقول معىن

. احلايل الزمن يف الصرب عدميو وهم املستقبل، يف سيصربون بل اآلن إىل يصربوا
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 ِمن لَنخِرجنكُم ِلرسِلِهم كَفَروا الَِّذين وقَالَ�: واآلية �١عجاب لَشيٌء هذَا ِإنَّ�
ِضنط أن ميكن�٢اأَرستنبيف مانع وال كالمها واالستقبال احلال أيضا منها ي 
 بأن قبل من سبق الذي املستقبل تعريف االعتبار يف وضع إذا وخاصة ذلك،
 إىل مفوض وهو األفعال حيث من خيتلف ومقداره عريفٌّ، أمر احلال الزمن

  . عرفال
 املراد أن نقبل�٣تختِلفُونَ ِفيِه كُنتم ما الِْقيامِة يوم لَكُم ولَيبينن�: اآلية مث

 املراد بأن اقلن مىت. شيئا موقفنا يضر ال وذلك فحسب، املستقبل الزمن هو فيها
 اآلية يف أيضا صارفة عبارة وهناك حتما؟ احلال زمن هو مثلها ِصيغ من

 يوم� هي العبارة وتلك احلالُ، فيها املراد يكون أن بسببها ميكن ال املذكورة
 ألنه ذلك فعل ولعله املضارع، بلفظ اآلية جمتر اهللا ويل الشاه ولكن. �القيامة

 ساري البيان فهذا". قيامته قامت فقد مات من: "الصحيح احلديث يف ورد قد
 ولَتسأَلُن�: اآلية أما. األجساد حشر إىل أي القيامة يوم إىل كاالستمرار املفعول

 واالستقبال، احلال زمن هو فيها املراد يكون أن فيمكن �٤تعملُونَ كُنتم عما
  . احلال بصيغة اآلية هذه احملترم القادر عبد الشاه ترجم ولقد. ذلك يف مانع وال

 موقفه وتنايف ادعاءه تناقض كلها هنا إىل احملترم املولوي كتبها اليت فاآليات
: تعريبه ما فارسي بيت يف قيل ما ولنعم. احملترم املريزا سيدنا موقف يدوتؤ

 من تكون الزجاج حمل مواد فإن اهللا، شاء إذا للخري مدعاة يصبح أيضا العدو"
  ".األحجار
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 اهللا يقول حيث املذكورة اآلية قُبيل تعاىل اهللا ضربه مثاال تذكّرت هنا
  .�١أَنكَاثًا قُوٍة بعِد ِمن غَزلَها نقَضت كَالَِّتي تكُونوا والَ�: تعاىل

 احلال فيه أُريد فقد �٢أَجرهم ولَنجِزينهم طَيبةً حياةً فَلَنحِيينه�: اآلية أما
 أيضا اهللا ويل الشاه ترمجها ولقد. ذلك يف مانع وال االستمرار بل واالستقبال

 الطيبة احلياة سنرزقهم أي: شرحها يف القادر عبد الشاه ويقول املضارع، بصيغة
  . اهللا يف ومتعة هللا حبا نزيدهم الدنيا ويف القيامة، يوم

 مرتيِن اَألرِض ِفي لَتفِْسدنَّ الِْكتاِب ِفي ِإسراِئيلَ بِني ِإلَى وقَضينا�: واآلية
لُنعلَتا ولُوا عسيدنا موقف يضر فال فقط الستقبالا زمن فيها أُريد إذا �٣كَِبري 
 االستقبال معىن الِصيغ هذه من يراد أن ميكن ال بأنه يقول ال ألنه شيئا املريزا
 األمر مقتضى حبسب الِصيغ هذه مثل يف يراد بأنه يقول بل األحوال من حبال

صيغة استخدام املطول حواشي من قبل من نقلنا كما أحيانا التجددي الدوام 
 واالستقبال تارة االستقبال أو واحلال املراد ويكون التجددي، للدوام بلاملستق

 موجودة احلال عن الصارفة القرائن بعض دامت ما ولكن. أخرى تارة اخلالص
. اخلالص االستقبال هو املراد بل احلال هو هنا املراد ليس لذا اآلية هذه سياق يف

 حدث قد ألنه الشيخ هإلي ذهب الذي االستقبال أيضا هنا يوجد ال ولكن
 ففي. طويلة بفترة اآلية نزول قبل مرتني املاضي إسرائيل بين زمن يف الفساد

 نصر نبوخذ وغلب األول، الفساد على عقابا جالوت انتصر األول الفساد زمن
  . الثاين الفساد على عقابا
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 احلال زمن فيها املراد يكون فقد �١ينصره من اُهللا ولَينصرنَّ�: اآلية يف أما
 هو هنا املراد يكون أن الضروري من بل. ذلك يف مانع وال واالستقبال

 حتالف اهللا نصرة ألن التجددي الدوام هو املراد يكون أن األنسب بل املضارع
  . اهللا نصرة على العزم يعقد أن منذ -اآلخرون ا يشعر مل وإن - اإلنسان
 احلال فيها املراد يكون أن فيمكن �٢اَألرِض ِفي لَيستخِلفَنهم�: اآلية أما

 االستخالف وتشمل عامةٌ" االستخالف "كلمة ألن ِكالمها واالستقبال
 إذا. البعثة منذ بدأ الروحاين االستخالف أن علما. ِكليهما واملادي الروحاين

 � النيب يكن أفلم وحده، واملادي الظاهري االستخالف هو املراد أن سلّمنا
 عهد منذ بدأ قد ةاآلي هذه يف املذكورة الوعود كافة إيفاء نإ بل إذًا؟ اهللا خليفة
 قواعد حيث من ذلك يف مانع فأي اآلية يف احلال زمن أُريد وإذا. � النيب

 خمتلفة مقادير وله عرفا للحال أن وغريه" املطول "من تبني حني وخاصة النحو؟
  . العرف أهل إىل مفوضة وهي

 واالستقبال احلال �٣شِديدا عذَابا ُألعذِّبنه�: اآلية من يراد أن وميكن
 اهللا ويل الشاه ترمجها لذلك". العرف إىل مفوض احلال زمان مقدار. "ِكالمها
 سيدنا موقف يضر فال الصاخل املستقبل هو املراد كان وإن. املضارع بصيغة
 هو مثلها ِصيغ من املراد يكون أن بد ال بأنه يقول ال فهو شيئا احملترم املريزا
   حتما؟ احلال زمن

 الدوام بل واالستقبال احلال هو �٤سبلَنا لَنهِدينهم�: اآلية يف واملراد
 �٥ِفينا جاهدوا والَِّذين�: واآلية. حنويا ذلك يف مانع وال ،واالستمرار التجددي
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 املاضي الزمن يف الشرط هذا حتقق إذا حبيث شرطا، وتتضمن ذلك على تدل
 يتحقق احلال زمن يف الشرط حتقق وإذا املاضي، يف أيضا جزاؤه حتقق فقد

 جزاؤه يتحقق سوف املستقبل يف الشرط حتقق ولو احلال، زمن يف أيضا جزاؤه
  . حتما املستقبل يف

 فحني. الالزم واحلُكم الشرطية القضية مبنـزلة اآلية هذه أن الكالم فلباب
 أما. اهللا بإذن باإلسهاب سأتناوله منطقياً بيانا الشأن ذا احملترم املولوي يبني
 وال واالستقبال، احلال زمن فيها اهللا فرييد �١الْقَوِل لَحِن ِفي ولَتعِرفَنهم�: اآلية
. املضارع بصيغة اهللا ويل الشاه ترمجها فقد لذا االستقبال، زمن لتخصيص لزوم
 االستقبال هو �٢عِملْتم ِبما لَتنبؤنَّ ثُم لَتبعثُن�: اآلية يف املراد أن قِبلنا ولو

 مفروضة ليست احلال إرادة ألن ضرر أي احملترم زااملري بسيدنا أحلق ملا وحده
 ذلك يف السبب كان اآلية هذه يف اخلالص االستقبال أُريد وملا. عنده وواجبة

 زعم على جواب اآلية ألن احلال إرادة عن صارفة قرائن اآلية سياق يف أن
. وحده االستقبال أيضا اجلواب يف أريد لذا البعث وجود بعدم القائل الكفار

 لَتنبؤنَّ ثُم لَتبعثُن وربي بلَى قُلْ يبعثُوا لَن أَنْ كَفَروا الَِّذين زعم�: تعاىل اهللا قال
 إىل املضارع حتول" لن "حرف أن واضحفال. �٣يِسري اِهللا علَى وذَِلك عِملْتم ِبما

 أُريد لذا املستقبل يف البعث بعدم يزعمون الكفار كان فلما. اخلالص االستقبال
 عن صارفة قرينة فإن إذًا،. فقط االستقبال أيضا زعمهم على والرد اجلواب يف

 وينتهي املوت من يبدأ البعث وقت أن استنبط وإذا. هنا موجودة احلال زمن
 فقد مات من: "صحيح حديث على بناء األجساد وحشر النشور يوم على

  . أيضا احلال زمن هو منه املراد يكون أن ممكنا كان" قيامته قامت
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 الذي التوكيد الم فيها جاء فقد �١طَبٍق عن طَبقًا لَتركَبن�: اآلية يف أما
 واالستقبال احلال زمن هو فيها فاملراد الثقيلة، التوكيد نون مع احلال يفيد

 معظم من اخلالص االستقبال معىن احملترم املولوي استنبط ملاذا أدري ال. كالمها
 واالستقبال احلال زمن فيها أُريد اليت - اآلية هذه يف وخاصة -السابقة اآليات
   ؟األمر مقتضى حبسب أخرى تارة التجددي الدوام وأُريد ارةت كالمها

 للقراء يتبني لكي" البيان فتح "من تلخيصا اآلية هذه تفسري أنقل واآلن
 أيضا ويعارض وباطل حمض خطأ منها اخلالص االستقبال استنباط أن الكرام
 يف رحومامل كتبه ما. ادر نواب السيد له واملغفور املرحوم احملدثني سليل تفسري
 يا لتركنب: وجماهد الشعيب قال حال، بعد حاال: "يف يتلخص اآلية هذه تفسري
. األوىل القراءة على وهذا فيها، تصعد يعين الكليب قال. مساٍء بعد مساًء حممد
: وقيل. املنـزلة ورفعة اهللا من القرب يف رتبة بعد ورتبة درجة بعد درجة وقيل
: وقيل. الشدة يف ألختها مطابقة منها حالة لك حال بعد حاال لتركنب املعىن
 مث مضغة مث علقة مث نطفة كونك من حال بعد حاالً اإلنسان أيها لتركنب املعىن
 وقال. واحلياة املوت يعين طبق عن طبقا: مقاتل قال. وفقريا وغنيا وميتا حيا

 ينيع: قال مسعود ابن وعن. شيخ مث شاب مث غالم مث فطيم مث رضيع: عكرمة
 مث البعث مث املوت وأهوال الشدائد يعين: وقيل. حتمر مث تنشق مث تنفطر السماء
. الصحيح احلديث يف ورد كما قبلكم، كان من سنن لتركنب: وقيل. العرض
  ." وملخصه حاصله انتهى

  : الثاين بيانه يف قال احملترم املولوي بأن الكرام للقراء أقول األخري ويف
 أنه واملعلوم ."باحلجة ورسلي أنا ألغلنب اهللا كتب: البيضاوي يف جاء لقد"

 غالبا تقتضي الغلبة ألن قبله أو عندئذ الغلبة تتصور فال اللوح يف كُتب ملا
." بعد فيما كلهم جاء بل أمة وال رسل هناك كان ما عندئذ ولكن. ومغلوبا
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 أورده الذي البيضاوي من مقتبسا عبثا نقل قد بأنه وأقول قوله أؤيد وأنا. انتهى
 متاما وخطأ حمضا باطال املولوي اعتربه والذي" به ليؤمنن: "اآلية لتفسري تأييدا

 لَوٍح ِفي* مِجيد قُرآنٌ هو بلْ�: الكرمي القرآن يف جاء فقد. قبل من
 املاضي زمن وإن. شيء كل سبقت احملفوظ اللوح كتابة أن واملعلوم�١محفُوٍظ
 منذ املستقبل زمن يف مشمولة كلها الثالثة األزمنة أي االستقبال وزمن واحلال
 احملترم املولوي أى قد وهكذا. القضية انتهت قد وبذلك احملفوظ، اللوح كتابة

 وهللا واحلال، واملاضي االستمرار ولح احملترم املريزا وبني بينه الدائر النـزاع
  . احلال أو باملاضي يتعلق األمر أكان سواء القضية حسمت لقد. احلمد

 البحث أن الثاين مقاله يف تلخيصا مذكورا احملترم املولوي إقرار كان وملا
 نون قضية حسمت وحني التوكيد، نون حول يدور املقاالت كافة يف احلقيقي
 يلي فيما سأرد أنين غري أيضا، الثالثة املقاالت على بأجي فقد كلها التوكيد
  . األخوة بعض رغبة عند نزوال أيضا" أقول"و" قال "بأسلوب
  .هذه مقدميت صحة عدم لقبلت: قوله إىل... احملترم املريزا استطاع لو: قال

 البينات واآليات ا املوثوق التفاسري بواسطة احملترم املريزا أثبت لقد: أقول
 يوجدون الكتاب أهل من فريق به يراد ألن وجه وال للحال الكالم حقيقة: "أن

: تعاىل قوله عمومل بعيد القول هذا: الزجاج وقال. � عيسى نزول حني
 قليلة شرذمة نزوله، عند يعين يومئذ، يبقون والذين. �الِْكتاِب أَهِل ِمن وِإنْ�

  ."البيان فتح يف كذا. منهم
 الدوام هو املراد أن وغريمها" اهلوامش"و" املطول "بواسطة ببياين ثبت لقد

 املولوي على جيب واآلن. األمر مقتضى حبسب واالستقبال واحلال التجددي
  . هو إقراره حبسب مقدمته خبطأ اهللا وخشية التقوى قتضىمب يعترف أن احملترم

  ... يلي كما هي الصحيحة الترمجة حصيلة: قال
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 لن أنه البينات اآليات خالل من جالء بكل احملترم املريزا أثبت لقد: أقول
 الكَفَرة من ِفرقة البسيطة وجه على فيه تكون ال زمان القيامة يوم إىل يأيت

 مادية بصورة حتما موجودا يبقى وظهورهم املسلمني بةغل أن غري. الفَجرة
 هو�: اآلية إن. األمحدية بالرباهني أو أخرى أحيانا روحانية وبصورة أحيانا
 إىل تشري اليت�١كُلِِّه الديِن علَى ِليظِْهره الْحق وِديِن ِبالْهدى رسولَه أَرسلَ الَِّذي
 مجيع اهتداء أن صوا بأعلى تعلن املفسرون، يقول كما مرمي بن املسيح زمن
 ِشئْنا ولَو�: تعاىل اهللا قال فقد. منافاة أميا اهللا مشيئة مع تتناىف األرض يف من
اآلتنفٍْس كُلَّ يا ناهده لَِكنو قلُ حي الْقَوَألنَّ ِمنَألم منهج ِة ِمناِس الِْجنالنو 

ِعنيمأيضا تعاىل وقال �٢أَج :�لَواَء وش كبلَ رعلَج اسةً النةً أُماِحدالَ وو 
 َألمَألنَّ ربك كَِلمةُ وتمت خلَقَهم وِلذَِلك ربك رِحم من ِإالَّ* مختِلِفني يزالُونَ
منهج ِة ِمناِس الِْجنالنو ِعنيمحة الكثرية اآليات من ذلك وغري �٣أَجاملصر 
  . بذلك

 القول "صاحب من صدر قد أنه هو املعىن هذا بطالن سبب إن: قوله
 املعىن هذا كان لذا: قوله إىل... املقام هذا يف فاحش خطأ -اهللا سلَّمه -"اجلميل

  .باطال أيضا
 سلَّمه - "اجلميل القول "صاحب يعترب مل احملترم، املولوي أيها يا: أقول

 ةًصدرم مجلةً كلهم النحاة يعتربها بل إنشائية مجلة اجلملة هذه وحده - اهللا
 اجلملة حصر أما. إنشائية مجلةً ملفوظا أو مقدرا القسم أكان سواء بالقسم

 أقسام اإلنشائية وللجملة. وحدك أنت اختراعك فمن األمر صيغة يف اإلنشائية
 كلها النحو كتب يف مذكورة وهي األمر صيغة إىل باإلضافة أيضا أخرى
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 االبتدائية النحو كتب يدرسون الذين الصغار واألطفال. كبرية أم كانت صغرية
" ليؤمنن "عبارة سلَّمه،" اجلميل القول "صاحب يعترب مل. ذلك يعرفون أيضا
 يف ورد كما معىن اآلية من استنبط وقد. حتريضا عدها بل قط األمر صيغة

 سلَّمه،" اجلميل القول "صاحب على عتراضكا فإن إذًا،. متاما وغريه البيضاوي
 االستقبال هو منه املراد يكون أن قط ضروريا ليس أنه ثبت ولقد. حمله يف ليس

  . احلال زمن هو هنا املراد يكون أن أيضا الضروري من بل املقام هذا يف اخلالص
 بعد سنبينه كما احلق هو القول وهذا... قوله إىل هريرة، أبو منهم: قوله

  .تعاىل اهللا شاء إن القاطع لدليلبا
 مل ولكنه املعىن هذا إىل ذهبوا التابعني أن احملترم املولوي ذكر لقد: أقول

 املولوي غرار على الداللة قطعية اآلية هذه يعدون أم يثبت هلم قول أي يورد
 عليه يدل كما فيه مشكوكا هذا فهمه حيسب بنفسه كان هريرة أبا إن. احملترم
 حتقق ومل ناقصة املولوي حجة فبقيت وغريه، تابعي ذكر ودونك ،"نْإ "حرف
 هذا إىل ذهبوا السلف من كبرية مجاعة بأن ومقامه املولوي قول حمل فما. هدفَه

 صاحب قاله ما أما. ذلك إىل ينتبهوا أن الكرام املستمعني من أرجو املعىن؟
 ونرجو قاطعا دليال منه فنطلب ،"إخل...احلق هو القول هذا: "كثري ابن تفسري

  . جدا خفيفا صار فقد الثقيلة التوكيد نون دليل أما يقدمه، أن
 ال: قوله إىل... الثقيلة التوكيد نون اآلية يف وردت لقد: أوال: قوله

  . يتصور
 التوكيد الم ورود نتيجة الثقيلة النون حجة جدا ضعفت لقد: أقول
 كانوا الذين الكتاب أهل" به ننليؤم "اآلية تشمل أن - التعميم وإن. املفتوحة

 سياق يف أريد مىت. ضروريا ليس - الصليب على املسيح تعليق عند موجودين
 هذه يف املراد هم يعتبروا حىت الصلب حادث قبل كانوا الذين الكتاب أهل اآلية
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 ابن ِعيسى الْمِسيح قَتلْنا ِإنا موقَوِلِه�: سبقت اليت اآليات انظروا أيضا؟ اآلية
ميرولَ مساآليات من وغريها �١اِهللا ر .  

  إخل... تستنبطه الذي أيضا الثاين املعىن يبطل كذلك: قوله
 وجود بسبب جدا ضعيفة الثقيلة التوكيد نون حجة صارت فلما: أقول

 بطالنه أوجه لديك كانت إذا أما املعىن؟ هذا يبطل فكيف املفتوحة التوكيد الم
ناهللا بإذن أيضا فيها وسنفكر فبي .  

 هو املراد بل: قوله إىل... وجهني على هو الثاين االعتراض جواب: قوله
  . اليقني

 باملسيح سيؤمنون الكتاب أهل كافة بأن تصرح مل اآلية دامت فما: أقول
: قوله يف مالك أبو قال: "مالك أيب قول ادعائك إلثبات نقلت فلماذا جميئه فور
 بقىي ال � مرمي بن عيسى نزول عند ذلك: قال ،�موِته قَبلَ ِبِه لَيؤِمنن ِإالَّ�

 أنك هي األمر يف األخرى الغريبة والنقطة." به آمن إال الكتاب أهل من أحد
يعين: البصري احلسن قال"و: مبتغاك على للتدليل أيضا احلسن قول نقلت 

 وأين مرمي؟ بن عيسى نزول من وأصحابه النجاشي فأين." وأصحابه النجاشي
 الشاسع البعد هذا رانظ. نزوله عند بعيسى يؤمنون الذين هؤالء الكتاب أهل
  . األمرين بني

 الكتاب أهل من وإن: "عباس ابن عن الضحاك وقال: آخر قوال نقلت مث
 لقد. واالختالف التناقض هذا ما". خاصة اليهود يعين موته، قبل به ليؤمنن إال

 مث. �٢كَِثريا اخِتالَفًا ِفيِه لَوجدوا ِهللا غَيِر ِعنِد ِمن كَانَ ولَو�: تعاىل اهللا صدق
 بعد الكتاب أهل مجيع يؤمن أن املمكن من- قولك حمله غري يف هو كم انظر

 اهللا علم يف مقدرا املسيح بنفَس الكفر حالة يف موم كان الذين الكفار موت
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 تكون أن جيب أهكذا املعتقدات؟ باب يف اإلمكان سبيل لىع قلت إذ -تعاىل
 اإلميان هو اإلميان من املراد يكن مل ملا مث!! املعتقدات باب يف القاطعة األدلة

 بن عيسى نزول بعد سيأيت بأنه القائل االدعاء فأين اليقني هو املراد بل الشرعي
 املولوي أيها فيا سالم؟اإل يف الكتاب أهل مجيع فيه يدخل زمان موته وقبل مرمي

  . �١أَنكَاثًا قُوٍة بعِد ِمن غَزلَها نقَضت كَالَِّتي تكُونوا والَ�: احملترم
  إخل...وجهِني على أيضا الثالث االعتراض جواب إن :قوله
 آخر سببا تبين أن فعليك الوجهني، هذين وجود عدم تبين لقد: أقول

  . وغريها اخلفيفة للنون
  .العبارة آخر إىل ...مطلقا احملترم املريزا مبقام يليق ال االعتراض هذا: قوله
: قلت إن كافر؟ فيه يوجد مل زمان سبق هل ،احملترم املولوي أيها يا: أقول

 موجودا كان اللعن، عليه إبليس، إن :قلت ،� آدم زمن أوائل يف ذلك كان
 وجود بعد القرآن يف مذكورة وهابيل قابيل قصة وإن. الكافرين أكرب وهو

 الزمن ذلك نناقش ال حنن: قلت آدم، قبل الزمن ذلك كان: قلت وإن. األوالد
 املالئكة مجيع بأن وقلت جدال له مصداقا الزمن ذلك اعتربت إذا ولكن. أصال
 مل زمن أي ففي موجودين، كانوا اِجلن كفار إن: قلت. آنذاك مؤمنني كانوا
 يوِم ِإلَى فَأَنِظرِني رب قَالَ�: إبليس عن حكاية تعاىل اهللا قال كافر؟ أي يوجد
 فَِبِعزِتك قَالَ* الْمعلُوِم الْوقِْت يوِم ِإلَى* الْمنظَِرين نِم فَِإنك قَالَ* يبعثُونَ

مهنُألغِْوي ِعنيمِإالَّ* أَج كادِعب مهِمن لَِصنيخقَالَ* الْم قفَالْح قالْحأَقُولُ و *
 قد ،احملترم املولوي أيها فيا. �٢أَجمِعني ِمنهم تِبعك وِممن ِمنك جهنم َألمَألنَّ
 عليها تركّز اليت أيضا الثقيلة التوكيد نون �أَجمِعني ُألغِْوينهم�: يف وردت
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" املعلوم الوقت يوم إىل"و ،"يبعثون يوم إىل: "مثل القرائن توجد كذلك كثريا،
  ! اخلالص االستقبال زمن هو هنا املراد أن على تدل اليت أيضا وغريمها

 يهتدي زمان تعاىل اهللا ملشيئة خالفا يأيت أن ميكن كيف الكالم، فملخص
 التفوه أن فأرى كافر؟ وال ضال األرض وجه على يبقى وال مجيعا، الناس فيه

 تترك فال املريزا، سيدنا كالم من وليس شأنك من مستبعد الكالم ذاه مبثل
  . األوصاف أحسن اإلنصاف: السائر املثل يقول! يدك من يفلت العدل

  .إخل... الثاين الدليل :قوله
 الزمن هو" الكهل "معىن أن قاموس أي يف جاء هل: أوال أسألك: أقول

 وإال. ذلك يل فانقُل كذلك مراأل كان إذا أكثر؟ أو عام ألفَي على املمتد
   أكثر؟ أو عام ألفَي فترة منه يراد أن ميكن فكيف

 الرفع إثبات منها أي يف يرد مل ا استدللت اليت التفاسري كتب إن: ثانيا
 مرفوع صحيح حديث أو آية بواسطة املادي جبسده التكهل قبل السماء إىل

 يحقِّق أن لدليلك أنى قاطع لبدلي التكهل قبل اجلسد رفع يثبت مل فما. متصل
  : البيان فتح يف جاء لقد هدفَك؟

 الوصف يكون وإمنا: الزرقاين شرح مع املواهب عبارة هذا على وأورد"
 تبعث وهلا الكمال، سن هو إذ سنة أربعني ا املوصوف بلوغ بعد بالنبوة
 هو وعيسى حيىي حىت األنبياء جلميع الشامل احلصر هذا ومفاد. الرسل

 رفع عيسى أن يذكر ما اهللا رمحه القيم ابن للحافظ املعاد زاد ففي. لصحيحا
 قال. إليه املصري جيب متصل أثر به يعرف ال سنة وثالثني ثالث ابن وهو

 يف به واملصرح النصارى، عن يروى إمنا ذلك فإن قال كما وهو: الشامي
 وقع: الزرقاين قال مث. سنة وعشرين مائة ابن وهو رفع إمنا أنه النبوية األحاديث

 كتبه من وغريمها النقاية وشرح احمللّى تفسري تكملة يف السيوطي اجلالل للحافظ
 سبع نزوله بعد وميكث سنة وثالثني ثالث ابن وهو رفع عيسى بأن اجلزم
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 واملنقول، للمعقول ومجعه وإتقانه حفظه مزيد مع منه أتعجب زلت وما. سنني
  .انتهى." ذلك عن رجع" الصعود مرقاة "يف رأيته حىت

 الصالة عليه أنه يف نص اآلية هذه ويف: "الفضل بن احلسني عن نقل ما أما
 الذي بعينه النص هو النص من املراد كان فإذا ،"األرض إىل سينـزل والسالم

 يف � كالمه صار كيف بنفسك أنت فقلْ األصوليني عند مصطلح هو
 النص من املراد كان وإذا العنصري؟ جبسده السماء من لنـزوله نصا الكهل
  . فيه النظر لنمعن فبين ذلك غري شيء

 هذه يف يخلَط لن أنه األول املقال مستهل يف وعهدت أقررت لقد: أقول مث
 الْعهد ِإنَّ� هنا؟ وعهدك إقرارك نقضت فلماذا والنـزول الصعود حبث املناظرة

  . �١مسئُولًا كَانَ
 حقيقة ينبغي كما واليقني القطعية وجه على تتبين أن ميكن هل: ثالثا
 ضمن أوردتها اليت العلماء وأقوال االجتهادات بواسطة حتققها قبل النبوءات

 اعترف قد احملترم املولوي أن باملناسبة تذكرت لقد. كال مث كال، الثاين؟ الدليل
 أنه غري. ذاته حبد الداللة قطعي ليس املسيح حياة على الثاين دليله أن قبل من
 ليست اآلية هذه بأن أيضا تقول أنك وهو آخر استفسار املقام هذا يف بقي

: آية إىل بانضمامها لداللةا قطعية تصبح ولكنها ذاا حد يف الداللة قطعية
 هناك أن هنا فأستفسرك. �موِتِه قَبلَ ِبِه لَيؤِمنن ِإلَّا الِْكتاِب أَهِل ِمن وِإنْ�

 حسن أو لغريه، وصحيح لذاته، صحيح: وهو احلديث أصول علم يف مصطلحا
 قطعية: أوال القطعية، للداللة ِقسمِني ذكرت عليه بناء فلرمبا لغريه، وحسن لذاته

 يف موجودا املصطلح هذا يكون قد. لغريه الداللة قطعية والثاين نفسه، يف الداللة
 وردا حيثما الِقسمني هذين تنقل أن فأرجوك الفقه، أصول علم أو املناظرة علم
 املناظرين إن. املصطلح هذا أعرف مل ألين لفقها أصول أو املناظرة علم كتب يف
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 إىل للتأدي قضيتني من املركب هو والدليل: "يلي كما الدليل تعريف كتبوا
 يلزم ما أو آخر بشيء العلم به العلم من يلزم ما: "البعض وقال". نظري جمهول

 محل فإن": "الرشيدية "يف وورد". االكتساب بطريق آخر بشيء التصديق من
 ظاهر االستلزام ومعىن نتاج،اإل البني القطعي الدليل تعريف على تعريفال ذلك
 املصححة املناسبة على االستلزام محل الظاهر هو كما التعميم به أريد وإن

: الدليل تعريف يف األصوليون كتب وقد." االنفكاك امتناع على ال لالنتقال
 مثال، كالعامل ربيخ مطلوب إىل أحواله يف النظر لصحيح التوصل ميكن ما هو"

 حادث متغري وكل متغري إنه يقول بأن النظر لصحيح أحواله يف تأمل من فإنه
 دليل، العامل األصوليني فعند. حادث العامل: قولنا وهو خربي مطلوب إىل وصل
  ."حادث متغري وكل متغري العامل جمموع احلكماء وعند

 الدليل مسى قد ترماحمل املولوي أن الكرام املستمعني على واضحا فليكن
 واعتربها ظنيةً مساها فقد الباقية األربعة األدلة أما نفسه، يف الداللة قطعي األول
 صارت فكيف. نفسه األول الدليل هو" غري "من واملراد. لغريها الداللة قطعية
 اعترب فإن األول؟ الدليل إىل بانضمامها الداللة قطعيةَ الظنيةُ األربعة األدلة هذه
 صحة عليه يتوقف ما املقدمة "وأن األدلة لتلك املقدمة مبنـزلة األول لالدلي

 الدليل يعد مل احلالة هذه ففي". ال أو الدليل من جزءا يكون أن من أعم الدليل
 ترتيبها، عليك بقي أنه غري. األربعة األدلة مقدمة صار بل أصال دليال األول
 دليال كان إذا أما. سلفا بالتفصيل هانقضنا فقد ترتب مل أم أرتبتها سواء ولكن

 مصطلح حبسب أمارات صارت بل أدلة هذه تعد مل ذاته حد يف منفصال
 ال هذا مصطلحك ولكن". دليل ال أمارة الظن للملزوم يقال ألنه "املناظرين

 أن ألمكن صحيحا كان ولو. أيضا الفقه أصول مصطلح حبسب صحيحا يبدو
 يقابل الذي للمشِكل ويقال لغريه، ظاهر: مثال الظاهر يقابل الذي للخفي يقال
 ويقال لغريه، مفسر: املفسر يقابل الذي للمجمل ويقال لغريه، نص: النص

 أقسام مجيع واحد قسم إىل يعاد وأن لغريه، حمكم: احملكَم يقابل الذي للمتشابه
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 القبيل هذا من قضية كانت فإذا. األصوليون كتبها اليت الكرمي القرآن يف النظم
 الذي واجلمال. أفهمها حىت يل توضحها أن فالرجاء الفقه أصول يف مذكورة
الذي املعىن حبسب الكهولة يف الكالم يف إليه أشرت يف بأس فال إليه، ذهبت 
 الصحيحة، والسنة الكتاب بواسطة املقام هذا مثل يف إثباته جيب ولكن ذلك
 أفكارهم يف ومجاال حسنا شعراءال يرى كما خياليا اجلمال هذا سيبقى وإال

 يف الكالم عن احملترم املريزا سيدنا باألدلة أثبته الذي اجلمال أما. ومنظومام
   حقيقيا؟ اخليايل اجلمال ذلك يعد حىت عيب أو نقص فيه فهل الكهولة

  . الدليل آخر إىل... الثالث الدليل: قوله
 هو �١صلَبوه وما قَتلُوه وما� مرجع بأن املولوي أيها قلت لقد: أقول

 وقد وحدك، ضمريك يف إال موجودا ليس املرجع هذا ولكن اجلسد مع الروح
أية يف مذكورة اجلسد مع الروح أجد ومل سبقتها اليت اآليات جيدا فحصت 

 مرمي بن عيسى املسيح أن غري شيخنا؟ يا أنشأتها اليت املعضلة هذه ما. آية
 بلْ�: آلية املرجع وهو �صلَبوه وما قَتلُوه وما�: لضمري املرجع وهو مذكور

هفَعِه اُهللا رطلَق كما واألمساء األعالم أن واملعلوم. �2ِإلَياجلسد مع الروح على ت 
 هي البشرية احلقيقة مصداق إن بل أيضا اجلسد بغري الروح على تطلَق كذلك
 الذي أنت: "تعريبه فارسي يتب يف املولوي قال ما ولِنعم. نفسها اإلنسان روح
  ."هروح زهفت جسدا ختف فال متلكه، ال أنك مع اجلسد متلك

 آية يف يقول كما روحه، أي عيسى إليه رفع تعاىل اهللا أن اآلية معىن فكان
 اآلية هذه أضممت فسواء إذًا، �٣ِإلَي وراِفعك متوفِّيك ِإني ِعيسى يا�: أخرى
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 يثبت بل ناقصا دليلك ويبقى بغيتك، تتحقق ال تفعل مل أو سبقتها اليت إىل
ن كما مبتغاك عكسنا بيبالتفصيل اهللا سلّمه املريزا سيد .  

  .الدليل آخر إىل... الرابع الدليل :قوله
 أنه األول املقال مستهل يف مسجل إقرارك إن احملترم ولويامل أيها يا: أقول

 النـزول جعلت فلماذا والنـزول، الصعود حبثُ املناظرة هذه يف يخلَط لن
 املراد أن نقبل ؟"النـزول هو املراد أن فتقرر: "قلت وملاذا هنا؟ االستدالل مناط

. الثاين النـزول هو داملرا أن لالعتبار وجيه سبب يوجد ال ولكن النـزول هو
 احتمال وإن احلدوثَ؟ اعتربته الذي األول النـزول هو املراد ليس ملاذا

 بأدلة األوجه تلك احملترم املريزا سيدنا أبطل قد بأوجه أبطلته الذي احلدوث
 يف" النـزول "لفظ من واملراد. هنا إلعادا حاجة وال املقاالت، فلتقرأ دامغة

" األوهام إزالة: "كتاب فلتقرأ احلدوث، أي األول زولالنـ هو الكرمي القرآن
  ". الناس إعالم"و

 قرينة هناك وليست نفسه مرمي بن عيسى هو مرمي البن احلقيقي املعىن: قوله
  .صارفة

 قرينة عن فضال صارفة قرائن عدة هناك ،احملترم املولوي أيها يا: أقول
 قبل من كتبته مما مهاوغري" منكم وإمامكم منكم، فأمكم: "فاذكُر واحدة،
 هذه ويف" األوهام إزالة "يف احملترم املريزا سيدنا ذكره وقد والتفصيل، بالشرح
 وجود مع احلقيقي املعىن الستنباط سبب يوجد ال إذًا،. فلتقرأها بكثرة املقاالت

 رسول قال ،احلسن قال: "كتبته الذي املرسل احلديث أما. كثرية صارفة قرائن
 فأقول ،"القيامة يوم قبل إليكم راجع وأنه ميت مل عيسى إن: لليهود � اهللا

   ورد؟ كتاب أي يف أي تستخرجه؛ أن عليك: أوال
  .وتعديلها القراءة رجال أسانيد توثيق جيب: ثانيا
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 وساقط مرسل احلديث هذا أن سيتبين املراحل هذه يف اجلزم بعد: ثالثا
 األوهام إزالة "يف املذكورة املرفوعة املتصلة الصحيحة األحاديث مقابل االعتبار
  ". وغريه

 ذلك يعارض مرفوع متصل صحيح حديث هناك يكن مل وإن: رابعا
 كون يف أن نتيجة إىل نتوصل األربعة املراحل هذه كل اجتياز بعد أيضا احلديث
: كلها األصول كتب يف جاء لقد. كالما ذاته حبد حجة املرسل احلديث

 املولوي أورد ملاذا أدري ال". احلجة قيام وعدم ضعفه إىل اجلمهور فذهب"
 قيد هو وهذا القاطع الدليل فيه مطلوب الذي املقام هذا يف احلديث ذلك احملترم

 بعض يف وردت اليت - الضعيفة األحاديث أو األقوال هذه دخل ما البحث؟
 احلكيم املعظم أخونا اهللا يف حيب يقول ات؟املعتقد باب يف -وغريها التفاسري

 الطبقات "يف يقول الشعراين اإلمام بأن إيل املوجهة رسائله إحدى يف الدين نور
 اهللا رضي طالب أيب بن علي إن يقول وكان: "٤٤ الصفحة ٢ الد" الكربى

 مث. � عيسى ينـزل كما لوسينـز � عيسى رفع كما رفع عنه تعاىل
 املراد املعىن أن أي". � اخلواص علي سيدي يقول كان هكذا: الشعراين قال
 مرمي بن عيسى نزول من املراد نفسه املعىن هو � طالب أيب ابن علي نزول من

  . ذلك على قياسا أيضا الرفع معىن يفهم أن فيجب ،�
  . احلقيقي معناها عن املذكورة اآليات صارفة اآلية هذه فصارت :قوله
 فَلَما�و �توفِّيكم ِإني�: اآليتني أن التحقيق وجه على ثبت لقد :أقول

: اآلية أما مرمي، ابن املسيح لوفاة ومحكما صرحيا نصا متثل وغريمها �توفَّيتِني
�ؤلَينلَ ِبِه ِمنِته قَبوةٌ �ما متشاميكن ال املتشابه أن واملعلوم. أوجه محالة كو 
 إشارة إن وكذلك األحوال، من حبال اإلحكام عن احملكم صارف يكون أن

 كلمة معاين وإن. بينهما التعارض حال يف النص عبارة مقابل تسقط النص
 احلق أخذ هو احلقيقي معناها أن يف تتلخص القواميس يف وردت اليت" التويف"

 � أخذه الذي اهللا حق هو ما أيضا؟ املعىن ذا بغيتك تتحقق فكيف ،كامال



٣١٢  ñŠÃbäß@ï�… 

 كان إذا ؟�متوفِّيك ِإني ِعيسى يا�: عنه قال الذي � عيسى من كامال
 حني أي ؟�توفَّيتِني فَلَما�: عيسى قال أو كامال، حقي منك آخذ إين: معناه
 من نوع يل يبدو بل قط املعىن هذا أفهم أن أستطيع فال كامال، حقك تأخذ

 التويف معىن يتضمنه اليت" احلق "كلمة هنا تركت قد بأنه قيل وإذا. التحريف
 الشيء أخذ: "معناها القسطالين من نقلنا وقد أيضا، التام القبض معانيه من وأن
 إىل احلاجة ما: قلت جلسد،ا مع عيسى روح أخذ: هو هنا املعىن فكان" وافيا

 اعترف فقد ذلك إىل وإضافة النص؟ يف الركيك التأويل هذا إىل اللجوء
 أن تامة بصراحة اإلقرار هذا من فتبني". منه نوع املوت: "بنفسه القسطالين

  . دعواكم خيالف وهذا التام، القبض يعين أيضا املوت
 مع الرفع يثبت وال مات، قد � عيسى أن أيضا القسطالين من فثبت

 ولكن الكرمي، القرآن من ثابت اإلنامة مبعىن" التويف "أن نقبل. قط لغويا اجلسد
 اليت اآليات أن احلق بل فيه؟ حنن فيما املعىن هذا إثبات من تقصده الذي ما

 معىن أن قِبلنا لو ألنه مبتغاك تعارض إليه ذهبت الذي املعىن إثبات بغية قدمتها
 إذا ألنه مقصودك اآليات تنفي ذلك فمع هذا حبثنا يف أيضا اإلنامة هو التويف
 ساعات بعد يستيقظ أن واجبا كان اإلنامة بصورة حدث قد عيسى توفّي كان

 يرِسلُو�: مضمون ليتحقق تقدير أكثر على يومني أو يوم بعد أو حمدودة
 مضمون يتحقق ومل عام ألفَي حنو مضى قد إذ هذه إنامة أية ولكن. �١اُألخرى

 مضمون حتقق قد أنه ةصراح بكل ذلك من يتبني اآلن؟ إىل �اُألخرى ويرِسلُ�
�ِسكمى الَِّتي فَيا قَضهلَيع توحالتان اآلية يف ذُكرت فقد. فقط �الْم :

 حيدث املوت حال ويف اإلرسال، حيدث اإلنامة حال ففي. واإلمساك اإلرسال
 عام ألفَي منذ جارية زالت ما اإلمساك فترة أن نرى اعندم ولكن. اإلمساك

 اإلمساك فيها حيدث اليت احلالة أن القبول من بد فال اإلرسال حيدث ومل تقريبا
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 ألن أيضا األنعام سورة آية من يثبت ما وهذا. اإلنامة وليس املوت حالة هي
 وليس فقط دةواح ليلة إىل ميتد اإلنامة بصورة اآلية هذه يف املذكور" التوفّي"

 كما النهار يف ويبعث الليل يف ينيم اهللا أن فيها صرح قد بل. عام ألفَي إىل
 ِفيِه يبعثُكُم ثُم ِبالنهاِر جرحتم ما ويعلَم ِباللَّيِل يتوفَّاكُم الَِّذي وهو�: يقول

  . �١مىمس أَجلٌ ِليقْضى
 يف ذكرناه الذي املعىن لتبني أيضا احلكماء بنظر املوضوع يف نظرنا ولو

 قال: "البيضاوي حاشية يف ورد فقد. آنفا املذكورة اآليات هذه تفسري
 علّقت إذا روحاين، مشرق جوهر اإلنسانية النفس: اإلمام عن ناقال الزعفراين

 ينقطع الوفاة وقت ففي. احلياة وهو األعضاء مجيع يف ضوءه حصل بالبدن
 فينقطع النوم وقت يف وأما. املوت هو وذلك وباطنه البدن ظاهر عن ضوؤه
 النوم أن فثبت. باطنه عن ينقطع وال الوجوه بعض من البدن ظاهر عن ضوؤه

." ناقص اعانقط والنوم تام انقطاع املوت ولكن واحد، جنس من واملوت
  .انتهى

 ويرِسلُ�: حبكم حتما � عيسى الستيقظ ناقصا االنقطاع كان فلو إذًا،
: لآلية قامصدا صار أنه فتبني عام ألفَي منذ يستيقظ مل ملا ولكن ،�اُألخرى

�ِسكمى الَِّتي فَيا قَضهلَيع توالتام االنقطاع وحصل �الْم .  
  .اآليات تلك ختصص: قوله إىل .... الثاين القسم جواب: قوله
 املوضوع يف ما أقصى إن حبيث كليا، اآلية هذه مضمون تبني لقد: أقول

 هذه يف خمصصة تكون أن ميكن فكيف املسيح، حياة حيث من متشاة أا هو
 اإلخبار، سبيل على مرمي بن عيسى وفاة ثبتت ملا ذلك إىل وإضافة احلالة؟
 نسخ مبنـزلة يكون ذلك ألن غريها أو اآلية ذه حياته تثبت أن ميكن فكيف
 حبسب األحوال من حبال جيوز ال خباراأل نسخ أن واملعلوم. املاضية األخبار

                                                 
 ٦١:األنعام 1
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 اهللا، كالم يف الصريح الكذب يستلزم النسخ من النوع هذا ألن األصول قواعد
  . مثله وامللزوم باطل والالزم

 التفاسري يف ذُكرت اليت تلك هي اآليات هلذه الصحيحة واملعاين: قوله
  .إخل... ا املعترف

 يف مذكورة احملترم املريزا سيدنا بينها اليت اآليات هذه معىن إن: أقول
. للكتاب خادمة هي اليت التقليدية العلوم أيضا وتوافق ا، املعترف التفاسري

 املعاين تلك وتبطل" األوهام إزالة: "كتاب على مفصال ردا تكتب عندما
 هللا احلمد أن دعوانا وآخر. وتفصيال شرحا احلق بإحقاق نقوم سوف الصادقة

  . العاملني رب
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  الرحيم الرمحن اهللا بسم
 به رد ما أن الكرام للقراء واضحا فليكن .نبيه على والصالة لوليه احلمد

 كاٍف الثالثة، احملترم املولوي مقاالت على مقاالته يف احملترم املريزا سيدنا
 يقرأ وعندما. وجوده حال يف دأح عليها لريد حاجة وال وجامع وشامل

 احلاجة دون تلقائيا ذلك هلم سيتبني واإلنصاف بالعدل ردوده الكرام املستمعون
 من تفوح: الفارسي املثل يقول كما أحد، عليها يطِلعهم أو خيربهم أن إىل

 أعلن ملا ولكن. أحدا ا خيرب أن للعطار حاجة وال تلقائيا، زكيةٌ رائحةٌ املسك
 طلب ذلك وفوق ،"وبال "مدينته إىل عودته بعد انتصاره ترماحمل املولوي
 ،"مبارز من هل: "الوعظ جمالس يف الطبول دقات على وأعلن بالتكرار مناظريت

 احلقيقة يف انتصار هو هل ليتبني انتصاره يف وأنظر طلبه أليب أن علي واجبا صار
 ألقي ملنطلقا هذا فمن. واحد حبجر عصفورين نضرب وبذلك. فقط سراب أم

  . الثاين مقاله على عابرة نظرة
  .بياين يف جاء مما كثري على يرد مل احملترم املريزا أن واضحا فليكن: قوله
 ال لدرجة وشامال جامعا ردا بيانه يف رد احملترم املريزا سيدنا أن احلق: أقول

 حيكموا أن الكرام املستمعون ويستطيع اململة، اإلطالة سوى منه أكثر يتصور
 به نطقت ما املقال أصدق: شائع قول هناك. احلال صورة إىل بالنظر بأنفسهم

 نون "كان الثالثة مقاالتك يف واألساسي احلقيقي البحث مدار إن. احلال صورة
 ألن قط، منه أكثر يتصور ال مبا احملترم املريزا سيدنا نقضه وقد ،"الثقيلة التوكيد
 القواعد ومجيع التقليدية العلوم أصول كافة أن نيعلمو مجيعا والطالب العلماء
 على شاهد ال والفنون العلوم كتب يف وتشيد تـمهد اليت الدراسية والفنون

 الشعر وال األمثال حتتل فال الكرمي، القرآن شواهد من أكرب واستحكامها إثباا
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 ر جاء إذا: "يبالعر املثل يقول. املرتبة تلك العرباء العرب أقوال وال اجلاهلي
 سيبويه إىل حاجة فال قاعدة على قرآنية آية شهدت فلو". معقل ر بطل اهللا
 املقام ذلك من اجلميع يفر بل الزجاج، إىل وال الفرا إىل وال األخفش إىل وال

 عليها وينطبق املربد، قول حبذائها ويربد مقابلها الزجاج زجاج وينكسر فرارا،
 القرآن يف متواترة قراءة يف ورد فلما". املصباح عن يغين الصباح: "القول
 نِْإ�: فيه وجاء الصالة، واملقيمون "من بدال �١الصالَةَ والْمِقيِمني�: الكرمي
 بدال �٣والصاِبئُونَ�: وجاء ،"لساحرين هذين إن "من بدال �٢لَساِحراِن هذَاِن

 يأتون كلهم أنه احلق بل األخفش، قول وال الفراء قول يصح مل" الصابئني "من
 مفاده ما اهللا رمحه اهللا ويل الشاه األمة حكيم قاله ما واألصح ركيكة بتأويالت

  .شائع كخطأ مقبول فهو الناس بني متداوال كان ما أن
 بيانك يف مسجل هذا واعترافك -تعترف أيضا أنك الكالم فحاصل

 والسنة، للكتاب خادمة ثواحلدي الفقه أصول مثل كلها العلوم أن - الثالث
 من كثرية آيات نقل قد احملترم املريزا سيدنا دام فما. اجلميع خمدوم اهللا وكتاب
 حلجتك دحضا ا املعترف التفسري كتب من عديدة وعبارات الكرمي، القرآن

 املريزا بأن تقول حني ا تأيت اليت األلغاز هذه فما الثقيلة، التوكيد نون عن
 لَشيٌء هذَا ِإنَّ� نقلتها؟ عبارات ينقد مل أو النحو كتب من عبارة ينقل مل احملترم

ابجع� .  
 اآليات أما ... قوله إىل... احلقيقي دليلي أن أيضا خيفني وال: قوله
  .هلا تأييدا نقلتها فقد األخرى
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 فما عندك الداللة قطعية �موِتِه قَبلَ ِبِه لَيؤِمنن�: اآلية كانت اإذ: أقول
 تلقائيا يثبت األخرى املؤيدات تقدميك إن األخرى؟ املؤيدات تقدمي إىل حاجتك

 وهذا التأييد، إىل احلاجة فما وإال الداللة، قطعية املذكورة اآلية حتسب ال أنك
خلْف .  

 حاجة فال الداللة قطعية املذكورة اآلية حتسب كنت إذا الكالم، فملخص
 تلك تعد فلم أخرى بآيات تؤيدها أن أردت إذا أما األخرى، املؤيدات إىل

 من األربعة اآليات كرها أو طوعا أخرجت لقد. نفسها يف الداللة قطعية اآلية
 ومحالة متشاة كله العامل يف املفسرون فيعتربها األوىل اآلية أما األدلة، قائمة
 كما األحوال، من حبال املسيح حياة على الداللة قطعية اعتبارها ميكن فال أوجه

شرحه مر .مه كان إذا املسيح؟ حياة على يدك يف بقي دليل فأيوألنه!! فقَد 
  . املسيح حياة عقيدة عن وتب اهللا فاتق املماتو احلياة بني عالقة هناك ليست

 هذا يف شرعت ملاذا: قوله إىل... األسباب لبعض كالم القول هذا يف: قوله
  العبثي؟ العمل

 علم قواعد مثلك األجلّ العامل شطب إذا. راجعون إليه وإنا هللا إنا: أقول
 هذه يف قشينا أن آمل فممن مطلقا ا يهتم ومل واحدة قلم حبركة املناظرة
 الكعبة من بالنشوء الكفر بدأ إذا: الفارسي املثل يقول بقواعدها؟ ملتزما املناظرة

   اإلميان؟ سيبقى أين
 هذه يف حيتل احملترم املريزا سيدنا أن الواضح من الكرام، املستمعون أيها
 الذي احملترم شيخنا مثل املدعي مقابل وخاصة واملانع، السائل منصب املناظرة

 يف كتب احملترم املريزا سيدنا كان فإذا. وفطرته اهللا سنة يعارض أيضا ؤهادعا
 ساق مث مات، ألنه الدنيا إىل يعود لن � املسيح أن" املرام توضيح: "كتابه

 قواعد حبسب حقيقيا مدعيا حضرته أصبح فهل عودته، عدم على الشهادات
 باب من أكان سواء املدعي أدلة ينقض أن هي واملانع السائل ةمهم إن املناظرة؟
 أو املعارضة سبيل على أو دونه، أو السند مع أم التفصيلي والنقض املناقضة
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 يف وكبرية صغرية كتب يف تفصيله املذكور وغريه اإلمجايل النقض بأسلوب
 املناقشة وأساليب املناظرة طرق حبسب السائل ناقش فلو. املناظرة علم موضوع

 ما" الرشيدية "يف ورد لقد. كال مث كال، احلقيقة؟ يف مدعيا سيصبح فهل هذه
 نصب بال املدعي ادعاه الذي احلكم لنفي نفسه نصب من السائل: "تلخيصه

 به تكلم ما على تكلم من كل وهو أعم، هو ما على يطلق وقد عليه، دليل
  ." امعارض أو ناقضا أو مانعا يكون أن من أعم املدعي

 ذلك ويسمى معينة، مقدمة على الدليل طلب املنع: "أيضا فيه وجاء
 وفيه." مستندا ويسمى املنع لتقوية يذكر ما والسند. تفصيليا ونقضا مناقضة

 استحقاقه عدم على يدل بشاهد متمسكا متامه بعد الدليل إبطال النقض: "أيضا
 عن املدلول ختلف يكون أن من أعم إما فسادا استلزامه وهو به لالستدالل

  ." آخره إىل.. وغريه احملال لزوم مثل آخر فسادا أو الدليل
 يف فقط األحباث هذه بتسجيله مدعيا احملترم املريزا سيدنا صار فكيف إذًا،

 السائل منصب مهام مجيع بأداء قام وإذا السائل؟ منصب حيتل أنه مع كتبه
 وإذا املناظرة؟ قواعد بحبس عبثا هذا عمله صار فكيف املناظرة آداب حبسب

عي من: قلتسائال احملترم املريزا أصبح حىت كتبه يف احملترم املريزا مقابل املد 
 هم احملترم املريزا مقابل املسيح حياة يدعون الذين هؤالء مجيع: فجوابه ومانعا؟
 السائل: "هو السائل تعريف ألن الكتب تلك يف خاطبهم الذين كلهم املدعون

 أو ناقضا أو مانعا يكون أن من أعم املدعي به تكلم ما لىع تكلم من
  ."معارضا
 إخل،... لسببني عليك تقع املسيح وفاة إثبات مسؤولية إن: قلت ما أما

 قواعد يف النظر إمعان لعدم أو منك قصدا إما احلق بغري احلق لَبس فهذا
 أيها فيا. تلقائيا اللبس الرتفع املناظرة قواعد يف النظر أمعنت ولو. املناظرة
 سند بال املنع وكان مدٍع، دليلَ املانع أو السائلُ نقض إذا ،احملترم املولوي
 والنقض املنع مع مذكور شاهد أو سند كان إذا أما نسلّم، ال: بالقول الكتفى
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 ذلك ولكن. بالضرورة أيضا املقدمات الشاهد أو السند هذا يشمل أن بد فال
 النقاش هذا يف حقيقيا مدعيا يكون أن ميكن ال عارضامل أو الناقض أو املانع

 األول املدعي ادعاء كان حني وخاصة. املقدمات هذه الشتمال فيه املتنازع
 لذا. فيه حنن كالذي متاما اهللا لسنة مطابقا اخلصم منع ويكون اهللا سنة يعارض

 صحيحا ليس احلقيقي احملترم املريزا سيدنا ادعاء تعتربها اليت املسيح وفاة فإن
 اليت احلقة اهللا فطرة تلك ألن أساسيا ادعاءا ليس هذا. املناظرة آداب حبسب
 وفاة على احملترم املريزا سيدنا لدليل وليس. مكان كل يف أيضا أنت ا تعترف
 فهو وسنته اهللا لفطرة مطابقا كان ما ألن إثباا إىل حيتاج معينة مقدمة املسيح
 يف تعاىل اهللا سنة أنكرت حني ولكنك. إثباته إىل ةحاج وال دائما بديهي ظاهر

. باالعتبار جديرة مقدمة املسيح وفاة صارت هذا إنكارك فبسبب معني موضوع
 بيته، إىل ينـزوي أن إىل اخلصم مالحقة جيب: القائل الفارسي املثل فبحكم
 سبيل على أيضا وذلك كتبه، يف املسيح وفاة أدلة احملترم املريزا سيدنا كتب

 أن عليك. السائل منصب هو ذلك ألن وغريها والتخلف واملعارضة النقض
  . خمتلفة مواضيع بني ختلط وال املناظرة قواعد يف تتأمل

 احلقيقة وجه على مدعيا احملترم املريزا سيدنا يكون أن ميكن ال فباختصار،
 أنه غري املناظرة، آداب حبسب فيها املتنازع املسألة هذه يف األحوال من حبال

 حتما، عليه تقع االدعاء هذا إثبات مسؤولية وإن املوعود املسيح هو أنه يدعي
 يف النقاش ينتهي وحني بالرباهني،" األوهام إزالة "يف والتفصيل بالشرح بينه وقد
 هذا يف اخلوض ولكن. هذا ادعائه إثبات تسأله أن ميكنك ووفاته املسيح حياة

 إاء بعد املوضوع هذا معه يناقَش أن ميكن. األمور خلط مبنـزلة اآلن البحث
  . ذلك قبل وليس ووفاته، املسيح حياة حول النقاش

  .إخل... جدا مستبعد قول جديدةً القاعدة هذه اعتبار إن: قوله
 جديدة قاعدة القاعدة هذه باعتبار احملترم املريزا سيدنا اكتفى لقد: أقول

 الصغار األطفال. لالستبعاد جمال يعد فلم اَألجد كوا أثبت فقد أنا أما فقط،
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 وحدها الثقيلة التوكيد نون جاءت إذا أنه يعرفون أيضا" امليزان "يدرسون الذين
 تفيد اليت أيضا التوكيد الم رافقتها إذا أما خالص، مستقبل إىل املضارع حولت
 مثل يف اخلالص االستقبال بوجوب شريف ابن وال شيخ ابن يقول فال احلال

 فاملراد" لالستقبال مدخوهلما ختلصان ألما: "األزهري قاله ما أما. الِصيغ ذهه
 األطفال ألسنة على املتداول ومن. االستقبال زمن وليس االستقبال صيغة هو

. االستقبال صيغة مثل احلال صيغة أن" امليزان "يدرسون الذين أيضا الصغار
 لو ألنه نفسه املطلب منه يثبت املسألة هذه على األزهري قدمه الذي والدليل

 وال: "األزهري قول أما. واحلال املاضي ينايف ذلك: لقال االستقبالَ منه أراد
 منه فاملراد ،"إخل... حاال املضارع كان أو منفيا كان إذا ما تأكيده جيوز

 ترد أن بد ال االستقبال، دون اخلالص احلالُ املضارِع من أُريد إذا أنه بصراحة
 ذلك من ثبت كيف. التوكيد نون بغري املضارع على التوكيد الم احلال ذاه يف
 التوكيد بالم املضارع يؤكَّد ال ِكالمها واالستقبالُ احلال هو املراد كان إذا أنه

" احلكيم عبد تكملة حواشي"و ،"الضيائية الفوائد "يف صرح لقد التوكيد؟ ونون
: انظر. االصطالحي املستقبل فعل هو هنا املستقبل فعل من املراد أن وغريمها
 من نقلتها اليت العبارات مجلة فإن القياس هذا وعلى. اجلامي شرح هوامش

 التوكيد نون مع التوكيد الم عليها دخلت اليت الصيغة أن تثبت ال النحو كتب
 التوكيد نون دخلت إذا أنه هو يثبت ما بل. حتما اخلالص االستقبال ستفيد
 تثبت مل فما. احلاالت معظم يف اخلالص االستقبال أفادت رعاملضا صيغة على

 الستحال التوكيد نون مع التوكيد الم اجتمعت لو أنه على النحاة أكابر إمجاع
 هذا يثبت وأين. متاما ناقصا دليلك كان فقط االستقبال تفيد بل احلال تفيد أن
 مبعىن املستقبل يغةص استخدام بأن ذلك بعد أقول مث املنقولة؟ العبارات تلك من

. دعواكم يناقض وهذا. البالغة علم يف ثابت االستمرار أو التجددي الدوام
   هذه؟ واحلالة قدمية هي هل ؟"األجد "هي هذه قاعدتك أفليست

  .إخل... القاعدة هذه على النحاة األئمة إمجاع هو األصلي دليلي إن: قوله
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 أو اإلمجاع عن الفض - النحاة أئمة من واحدا قوال تنقل مل: أقول
 احملترم املريزا سيدنا أما. شرحه مر كما حجتك، يثبت أن شأنه من - االتفاق

 كلها العلوم مصدر هو الذي الكرمي القرآن آيات األمر هذا يف أورد فقد
" املظهري التفسري "مثل ا املوثوق التفاسري بواسطة أيضا وأثبت ومأخذها،

  . للحال الكالم حقيقة أن وغريه
  .إخل... القاعدة هلذه تأييدا أيضا اآليات اقتبست: ولهق

 ر جاء إذا "اآليات؟ من أعظم قول من هل الكرام، املستمعون أيها: أقول
  ". معقل ر بطل اهللا

  .إخل.... خيفني ال: قوله
 علم يف أخرى جديدة قاعدة أوجدت لقد ،احملترم املولوي أيها يا: أقول

 صيغة "ليؤمن إال" تصبح حنوية قاعدة بأية. تهاسابق من أجد وهي النحو
 املتفق النحاة قاعدة أيضا ونقضت التحضيض؟ حبرف اإلتيان دون التحريض

. املثبت القَسم جواب يف ولزوما وجوبا التوكيد نون بورود يقولون حيث عليها
 أي القسم، مثبت يف التأكيد نون أي ولزمت": "الضيائية الفوائد "يف ورد لقد
 بأمر الفعل يؤكدوا أن فكرهوا التأكيد، حمل القسم ألن املثبت، وابهج يف

 بعد النون وهو به، يتصل مبا يؤكدوه أن غري من القسم وهو عنه، منفصل
 واللزوم الوجوب هذا نقض مع وتقول." احلاجة موضع انتهى. له صالحية
 بترك" ؤمننلي إال: "تختار أن جائزا يكن فلم األفضل، هو" يؤِمن إال: "النحوي

  .عجاب لشيء هذا إن. اجلميلة العبارة هذه
 فلماذا أيضا" ليؤمنن "يف التحضيض حرف يوجد ال بأنه قائل قال فإذا

 البيضاوي يعترب مل أوال،: فجوابه التحضيض؟ صيغة وغريه البيضاوي اعتربه
 ذلك يف السبب: ثانيا. والتحريض كالوعيد: قال بل التحريض صيغة" ليؤمنن"

 يشمل التحضيض حبرف املصحوب املضارع يف املوجود لتحضيضا أن هو
 على ضاحل املضارع يف ومعناها: "الضيائية الفوائد يف ورد فقد. حتما الطلب
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 على تؤكد أيضا التوكيد ونون". األمر مبعىن املضارع يف فهي له والطلب الفعل
 إال كديؤ ال التأكيد نون: "وغريها" التكملة "يف جاء فقد. املطلوب األمر

. والتحريض كالوعيد" ليؤمنن "صيغة البيضاوي اعترب املنطلق هذا فمن". مطلوبا
. قط التحريض صيغة تكون أن ميكن ال اليت وحدها" يؤِمن "عكس على وذلك
 إىل املصطلح هذا نسب مث عنده من قاعدة أوجد أنه الشيخ من حبت تعنت فهذا

 مر وقد الفاسد، على فاسد بناء وفه السياق هذا يف قاله ما أما. الكرمي القرآن
  . اإلعادة إىل حاجة وال للصواب، إظهارا مرات ثالث جوابه

  .إخل... أوال ،أوجه لبضعة كالم فيه :قوله
 احملترم املريزا سيدنا أبطله الذي نفسه األمر أخرى بعد مرة تكرر: أقول

  . بينة بأدلة
  . إخل...ليهإ ذهبت معىن تعارض ال القراءة هذه ثانيا،: قوله
 مقالك يف املذكور إقرارك يعارض النـزول زمن استنباط إن: أوال: أقول

. النقاش هذا يف وغريه والنـزول الصعود حبث خلط بعدم أقررت حيث األول،
 حبسب الداللة قطعية وحدها" موته قبل به ليؤمنن: "اآلية كون وجه ما: ثانيا

 مماثلة ِصيغٌ فيها وردت اليت لكرميا القرآن آيات مجيع إن إذ استداللك؟ أسلوب
 قطعية هي إمنا املستقبل يف معروف بأمر النبوءة أو اإلميان ذكر على وحتتوي
 ذهبت معىن يعارض ال املعىن هذا أن هو استداللك حبسب ذلك بيان. الداللة

. موته قبل املستقبل يف سيؤمن شخص كل أن هو احلالة هذه يف املعىن ألن إليه،
 زمن املستقبل زمن من يراد حبيث األول املعىن مع ينسجم أن ميكن املعىن وهذا
 سيدنا معارضي فيا! استدالل من أمجله ما اهللا، سبحان يا. � عيسى نزول
 من أمجله ما! لكم طوىب وغريه حسني حممد املولوي أمثال من احملترم املريزا

 اجلديدة القواعد على بناء املناظرة لعلم احملترم شيخنا هأوجد استدالٍل أسلوب
 أو اإلميان ذكر تتناول اليت الكرمي القرآن آيات كافة أن وهو عليها املنصوص

 حياة على الداللة قطعية صارت املستقبل يف معروف أمر عن نبوءة على حتتوي
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 حياة لىع الداللة قطعية كثرية ِصيغا الكرمي القرآن يف وستجدون! املسيح
 كافة احملترم شيخنا حلّ قد فها. احملترم املولوي استدالل أسلوب حبسب املسيح

 املريزا سيدنا مقابل وأشياعه حسني حممد املولوي يواجهها كان اليت الصعوبات
! استدالل من أمجله ما اهللا، سبحان يا. املوضوع هذا يف النقاش عند احملترم

 أجنزته ما: الفارسي املثل يقول. العظيم الفتح هذا لكم مبارك مبارك مبارك،
  . إجنازه األبطال على يصعب أنت

 داللة املسيح حياة على تدل احملترم املولوي عن نيابة آيات بضع أورد واآلن
 بةًطَي حياةً فَلَنحِيينه�: فمنها. احملترم املولوي استدالل أسلوب حبسب قاطعة

مهنِزيجلَنو مهرلها اليت �١أَجعلى للداللة األول مقاله يف املولوي سج 
 تصري كيف ولكن. املسيح حياة على الداللة قطعية وكأا اخلالص االستقبال

 فلنحيينه مؤمن وهو أنثى أم كان ذكرا صاحلا عمل من أن فبيانه الداللة؟ قطعية
 أن وميكن احملترم املولوي إليه ذهب معىن يعارض ال املعىن هذا إن... طيبة حياة

 فإىل. � عيسى نزول زمن هو املستقبل الزمن من املراد كان إذا معه ينسجم
 ينصره من اُهللا ولَينصرنَّ�: اآلية وكذلك. الداللة قطعية كوا دليل مت قد هنا
 بيان كيف؟ ولكن املسيح، حياة على الداللة قطعية أيضا �٢عِزيز لَقَِوي اَهللا ِإنَّ

 أية على فيها موجودة الصاخل االستقبال تفيد اليت الثقيلة التوكيد نون أن ذلك
 واملؤمنات الصاحلون املؤمنون سيناهلا اإلهلية النصرة هذه فإن لذا حال،

 املولوي إليه ذهب معىن مع ينسجم أن ميكن املعىن وهذا. املستقبل يف الصاحلات
 الدليل حتقق لكوبذ. � عيسى نزول زمن املستقبل زمن من أُريد إذا احملترم
ا وهلماآلية مث! جر :�الَِّذينوا وداها جِفين مهنِديها لَنلَنبسجلها اليت �٣س 
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 ٧٠: العنكبوت  3



٣٢٤  ñŠÃbäß@ï�… 

 قطعية تكون أن نميك الثقيلة التوكيد نون لقاعدة إثباتا األول مقاله يف املولوي
 سبيل على الثالثة اآليات هذه أوردت لقد. استدالله أسلوب حبسب الداللة
 أيضا بسيط طالب كل يتمكن لكي املولوي استدالل ألسلوب توضيحا املثال

 حياة على الداللة قطعية كثرية آيات استخراج من الكرمي القرآن ترمجة يدرس
  . املسيح

  .إخل... متواترة غري القراءة هذه ثالثا،: قوله
 تأييدا املتواترة غري القراءة نقلت قد بل متواترة غري بقراءة يحتج مل: أقول

 احملققني املفسرين مجلة أورد فقد. املفسرين مبدأ حبسب املتواترة القراءة ملعىن
 املريزا سيدنا أوردها كذلك املتواترة، القراءة ملعىن تأييدا املتواترة غري القراءة هذه
 يف أنت أوردا اليت الروايات مجلة أما. املتواترة القراءة ملعىن تأييدا ترماحمل

 سيدنا واجب من هل. وتعديلها رجاهلا أسانيد توثيق من شيئا تورد مل مناظرتك
 والتعديل التوثيق التحقيِق، مقام يف تنقل أن عليك واجبا وليس فقط املريزا

 أَتأْمرونَ�. القتاد خرط ودونه رجال،ال أمساء علم حبسب كلهم األسانيد لرجال
اسالن نَ ِبالِْبروسنتو كُمفُس�١أَن .  

  .إخل... احملترم املريزا إن: رابعا: قوله
 املريزا فسرها فقد لذا أوجه محالة آنفا املذكورة اآلية كانت ملا :أقول

 � عيسى إىل" موته قبل "يف الضمري أعاد قد أي أيضا، آخر وجه من احملترم
 محالة اآليات تفسري إن. اعتراض أي عليه يقع ال معىن منها واستنبط اآلية وفسر

 حىت الرجل يفقه ال: "رداءالد أبو قال. حممود فقه خمتلفة أوجه من األوجه،
 الداللة قطعية أوجه محالة آيةً احملترم املريزا يعترب ومل." وجوها للقرآن جيعل

 إرجاع حال يف أنت استنبطته الذي املعىن أما. مثلك واحد وجه يف حبصرها
 العدل مقتضى من فهل. عديدة اعتراضات عليه تقع � عيسى إىل الضمري

                                                 
 ٤٥: البقرة  1
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 باملعىن تسلِّم وال االعتراضات ألنواع عرضة هو معىن على تصر أن واألمانة
   متاما؟ الفساد من خيلو الذي

 إزالة "يف احملترم املريزا سيدنا كتبه الذي املعىن قبلت لو أنه الكالم فملخص
 فنعم كله، النـزاع لزال � عيسى إىل الضمري إرجاع حال يف" األوهام
 الذي املعىن لكان الفساد من اخلايل املعىن ذلك تقبل ال كنت وإن الوفاق،
الضمري إرجاع ميكن ال احلالة تلك ويف كثرية، العتراضات عرضة إليه ذهبت 

" أحٍد "أو تابيالك إىل الضمري سيعود بل مذكورة لفسادات � عيسى إىل
 اللَّتيا بعد احملترم املريزا يعترب مل. املتواترة غري القراءة تؤيده الذي األمر مقدر،
 كنت وإذا. مكان أي يف خطأ مقدر" أحٍد "أو الكتابي إىل الضمري إرجاع والَّيت

  . التصحيح مع فانقلها عباراته من عبارة يف ذلك وجدت قد
 يف فأقول املسيح، موت على اآلية ذه استدلّ احملترم رزاامل بأن القول أما
 اآلية هذه دامت فما. قط الداللة قطعي االستدالل هذا يعترب مل بأنه اجلواب

. موته على وال املسيح حياة على الداللة قطعية تكون أن ميكن فال أوجه محالة
 ذكورةم هي كما قبل من ذُكرت قد كثرية أخرى قاطعة أدلة هناك أن غري

 الداللة قطعيةَ كهذه أوجه محالة آية اعتبار أما". األوهام إزالة "يف بالتفصيل
  .قط املناظرة رائحة فيها ليست جمادلة إال ليس املسيح حياة على

 لبضعة اخلالص املستقبل هو املراد بل. متاما خطأ هنا احلال إرادة إن: قوله
  . أسباب

 ترتيب خطَّأ قد إذ حقا غريب مربأ هنا احملترم املولوي أتى لقد: أقول
 نون فكرة لغلبة - وروايةً درايةً اإلهلية املشيئة حبسب وهو-  أيضا القرآنية اآليات
 نرى قَد�: اآلية يف توجد ال أنه فبيانه دراية أما. عليه وثقلها الثقيلة التوكيد

قَلُّبت ِهكجاِء ِفي ومأصال املولوي عليها يركّز اليت الثقيلة التوكيد نون �الس 
 هو" نرى قد "من املراد بأن فنقول. احلال دون اخلالص االستقبال ا يراد حىت
 وفائدته �ترضاها لَةًِقب فَلَنولِّينك�: يف مذكور" فاء "واحلرف. احلال زمن
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 الفاء: "عليها امع النحو قاعدة تقول. مهلة بال" نرى قد "على الترتيب
 وقد. �فَلَنولِّينك� لـ حاال فكان." مهلة بال الترتيب مع للجمع أي للترتيب

 يفيد الذي �الْحراِم الْمسِجِد شطْر وجهك فَولِّ�: يف نفسه" الفاء "حرف جاء
 أن ونسقها اآليات ترتيب من فتبني. مجيعا النحاة باتفاق مهلة بال الترتيب

 فَولِّ�: اآلية أما". نرى قد: "لآلية مهلة بال لترتيب جاءت �فَلَنولِّينك�: اآلية
كهجلآلية مهلة بال لترتيب جاءت �و :�كنلِّيوهذه بني يوجد وال �فَلَن 
 اخلالص لالستقبال �فَلَنولِّينك� اجلملة تعتبر حىت قصري أو طويل فاصل اآليات
 احلال زمن هو �فَلَنولِّينك� من املراد أن درايةً فثبت. قصريا أم كان طويال
 حواشي يف ورد فقد روايةً أما. العرف إىل ومفوض خمتلف مقداره الذي

 كان هل التحويل أن يف اختلفت واياتالر أن اعلم مث: "يلي كما البخاري
 حديث من فالظاهر. العصر صالة أثناء يف أو والعصر الظهر بني الصالة خارج
 حيث الصالة، خارج كان أنه ١٠ صفحة يف اإلميان كتاب يف سبق الذي الرباء
 قال. احلديث العصر، صالة الكعبة إىل صلّاها صالة أول صلّى � إنه: قال

 صلى وقد سلمة، بين مسجد يف � اهللا ورسول اآلية هذه نزلت: وغريه جماهد
 وحول امليزاب واستقبل الصالة يف فتحول الظهر صالة من ركعتني بأصحابه
 مسجد املسجد ذلك فسمي الرجال مكان والنساء النساء مكان الرجال

 بني الصالة خارج التحويل كان: وقيل: قال مث البغوي، ذكره كذا. لتنيالقب
. املظهري يف ذكره. أثبت عندنا هذا: وقال األول، الواقدي ورجح. الصالتني

 يف � صالته يعلم مل الرباء أن على حممول الرباء فحديث: أيضا فيه وقال
 الكعبة إىل كامال صالها صالة أول أنه املراد أو هر،الظ سلمة بين مسجد
 البيضاوي يف اآلية تفسري اية إىل احملترم املولوي انتبه لو". أعلم واهللا انتهى،
 البيضاوي قال: "فيه جاء فقد. كله األمر له التضح وجيزة عبارة منه نقل الذي
 إىل هوج مث شهرا، عشر ستة املقدس البيت حنو فصلى دينةامل قدم � أنه روي

 يف بأصحابه صلى وقد. بشهرين بدر قتال قبل الزوال بعد رجب يف الكعبة
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 وتبادل امليزاب واستقبل الصالة يف فتحول الظهر من ركعتني سلمة بين مسجد
  ." القبلتني مسجد املسجد فسمي صفوفهم، والنساء الرجال

 فولِّ "عن" احلكيم عبد حمشى "يف ورد لقد. وغريه يانالب فتح يف وكذا
 أم كان طويال - زمنيا فاصال بأن قال أين ولكن للوعد إجناز كان أنه" وجهك
 الذي احلال زمن الوعد إيفاَء ينايف وال. الوعد هذا إجناز يف حدث قد -قصريا
 ال ائدةز تصبح" وجهك فولِّ: "اجلملة بأن قولك أما. العرف إىل مفوض قدره
 فَولِّ�: اآلية بأن اجلواب يف فأقول التقدير، هذا حبسب ورائها من طائل

كهجو طْرِجِد شساِم الْمرأيضا هي فتصبح مرة من أكثر وردت أيضا �الْح 
  . جوابنا فكذا أو فهو جوابكم هو ماف. رأيك حبسب منها طائل ال زائدة

 احلال تشمل اهللا ويل الشاه ترمجة يف استخدمت اليت املضارع صيغة إن
. اخلالص لالستقبال املضارع تعترب أنك فهمك كمال ومن. ِكليهما واالستقبال

 هو منه واملراد -األردية التراجم يف استخدمت اليت االستقبال صيغة إن
 ثبت لقد. احلال زمن منه نعين - أيضا أنت به تعترف يالذ القريب االستقبال

 ومفوض األفعال حبسب خمتلف احلال زمان مقدار: "أن البالغة علم كتب من
  ."العرف إىل

  . إخل... خطأ أيضا اآلية هذه يف احلال إرادة إن: قوله
 البالغة علم كتب من ثبت وقد القريب، باالستقبال تعترف دمت ما:أقول

 حبسب خيتلف ومقداره العرف، إىل مفوض احلال زمن أن وغريه" ولاملطَ "مثل
 تكرره لفظيا نزاعا إال يعد مل جدالك فإن العرف، إىل مفوض هو لذلك األفعال

  . مبكانتك يليق ال أخرى بعد مرة
 لفظ فيها استخدم الذي اهللا ويل الشاه ترمجة تعترب كيف جدا مستغرب إين
 تعترب كيف ذلك من واألغرب انتباه؟ أدىن دون صاخال استقباال املضارع
 أيضا" حاال: "وهي األردية الترمجة يف الواردة الدين رفيع الشاه كلمات
 إن األردية؟ يف احلال تفيد" اَي "األردية الكلمة هذه أن مع خالصا، استقباال
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 هو الذي الفاضل عن فضال بصيب يليق ال الفهم هذا ألن عجاب لشيء هذا
  ! النيب نائب

  . إخل... فليتضح :قوله
 مجيع ظل بل املعىن هذا استنباط يف احملترم املريزا سيدنا ينفرد مل: أقول

 على وبعضها احلال على اآليات هذه حيملون األمة يف واخللف السلف
  . تفصيله مر كما االستمرار
  . إخل:... أوال: قوله
 املستمرة اهللا سنة من أن اعترافك على خريا الدارين يف اهللا جزاكم: أقول

 صيغة أن البالغة علم كتب من ثبت ولقد. دائما سبله ااهدين يري أنه
 إذًا فلماذا. احلال مقتضى حبسب واالستمرار التجددي للدوام تستخدم املستقبل
 اهللا كتاب أن مع املستمرة السنة هذه يشمل ال ناقص معىن اآلية من يستنبط

: � األكرم النيب سيدنا ويقول اإلعجاز، ومنتهى لياع درجة البالغة من بالغ
"مع يتناىف ال الوعد ولكن وعدا، تتضمن اآلية أن سلّمنا". الكلم جوامع أوتيت 

 االستمرار وبصورة احلال لزمن يكون قد الوعد ألن االستمرار أو احلال زمن
 الثاين املعىن تأييد يف به قام الذي والتعديل احملترم، املريزا سيدنا فصله كما أيضا
 أن إىل اخلصم مالحقة جيب: الفارسي املثل يقول. أنت أجلك من به قام إنما

 ميكن أال: فهي ذلك على دالة - أيضا نقلتها اليت -كلماته فإن بيته، يف ينـزوي
 أهل نم ليس أنه وهو املستقبل حيث من أيضا آخر معىن منها يستنبط أن

   ؟)الكتايب موت قبل أي( موته قبل باملسيح يؤمن لن أحد الكتاب
  .إخل :..ثانيا: قوله
 استقباال اهللا ويل الشاه استخدمها اليت املضارع صيغة اعتبار إن: أقول

 الكلمات ببقية يتعلق فيما أما. الفُرس لغة يف جديدة قاعدة إجياد مبنـزلة خالصا
 استخدام بأن أخرى مرة عنها فأقول املترمجون ااستخدمه اليت املستقبل بصيغة
  . البالغة علم كتب من ثابت التجددي للدوام املستقبل صيغة
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  .إخل... قطعا باطل هنا واالستمرار احلال إرادة: قوله
 وحدها أا �١ورسِلي أَنا َألغِْلبن�: اآلية ذكرت قد ،املولوي أيها: أقول

 ضروريا الذكر هذا يكن مل ولكن البيضاوي، إىل مشريا حمفوظ لوح يف مكتوبة
 قبل به ليؤمنن: "لآلية وغريه البيضاوي تفسري اعتربت أن لك سبق قد ألنه
 مكتوب كله الكرمي رآنالق بأن لك تأييدا أقول أنين غري. وباطال خاطئا ،"موته

 لَوٍح ِفي* مِجيد قُرآنٌ هو بلْ�: تعاىل اهللا يقول كما حمفوظ، لوح يف
 منذ تاعترب فقد الكرمي القرآن يف ذُكرت اليت الثالثة األزمنة ولكن ،�٢محفُوٍظ

 أي الثالثة األزمنة فإن احملفوظ اللوح كتابة عند اعتربت إذا أما نزوله، وقت
 ويف. االستقبال يف كلها تدخل أيضا االستمرار بل واالستقبال واحلال املاضي

. سدى كله الثقيلة التوكيد بنون املتعلق األساسي نقاشك يذهب احلال هذا
 القرآن يف املذكورة واالستمرار حلالوا املاضي ِصيغ مجيع فإن ذلك على وبناء

 احملترم، املريزا سيدنا اقتبسها اليت اآليات عن فضال االستقبال يف تدخل الكرمي
 املريزا سيدنا قال فلو. ولغوا عبثا واالستمرار احلال عن النـزاع يصبح وبالتايل
 ذلك فكان االستمرار هو �موِتِه قَبلَ ِبِه ؤِمننلَي�: اآلية من املراد إن احملترم
 ألغلنب: "اآلية من أراد إذا وكذلك. احملفوظ اللوح كتابة منذ االستقبال ضمن

 اللوح كتابة منذ استقباال أيضا ذلك فكان االستقبال أو احلال أيضا" ورسلي أنا
 إن إذ قطعا؟ باطل فيها االستمرار إرادة بأن إذًا لكقو معىن فما احملفوظ،

 من زمن منه خيرج ال استقبالٌ إنه. نفسه للسبب االستمرار يف يدخل االستقبال
 استقباال املضارع بصيغة هي اليت اهللا ويل الشاه ترمجة اعتبار وإن. األزمان
 يقول. بالتكرار القضية هذه بيان من تعبت فقد أنا أما وحدك، شأنك خالصا

                                                 
 ٢٢: اادلة  1

 ٢٣ - ٢٢: الربوج  2
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 أحد منهم وليس كالمي، لكثرة ثرثارا صرت لقد: "تعريبه ما فارسي شاعر
  ".األسرار عن باحثٌ

 النقاش احملترم املريزا سيدنا إاء أن اآلن إىل الكرام للقراء اتضح قد يكون
 بعد مرة الثمينة أوقاته بذله فإن وإال جدا، ضروريا كان مقاالت ثالثة بعد

 وافيا ردا احملترم املولوي حبث على رد قد ألنه متاما هاهدر مبنـزلة كان أخرى
 يف رد مث أخرى، مرة الثاين املقال يف احلجة أُمتَّت مث األول، املقال يف وكافيا
 ينِه مل ولو. احملترم املولوي خلاطر جربا مفصلة أجوبة على أيضا الثالث املقال

 عليه رد وما قدم الذي اجلديد مراأل هو ما أعرف أن فأود هذه، واحلالة النقاش
 حضرته أن شك ال وأيضا. عليه الرد وطُلب جمددا فقدمه قبل من مرات ثالث
 ذلك ومع ،"يعنيه ال ما تركه املرء إسالم حسن من: "مبضمون دائما يهتم �
 ِقبل من عادلة آراء تنشر املأل على نشرها بعد: "الثالث املقال اية يف كتب
 اخليار فلك احلكّام، بواسطة للحق مؤيد صائب رأي أيضا للعيان ويظهر الناس

 دهلي يف وإقاميت إقامتك ولكن. لتسويتها أيضا أخرى أمور يف خطيا تناظر أن
 مكان من ممكنة اخلطية واملناظرة. اخلطية املناظرة هذه أجل من ضرورية ليست

  ." هنا اإلقامة أطيل أن يسعين وال مسافر ناأ. أيضا بعيد
 أمام احملترم املولوي إعالن حمله غري يف هو كم الكرام، املستمعون أيها فيا

 مل احملترم املريزا بأن" وبال "إىل عودته بعد جملس كل ويف وكبري صغري كل
! األبصار أويل يا فاعتربوا! وهرب دهلي يف املناظرة يف أمامي يقف أن يستطع

 الدوام منها يراد أن فيمكن األخريني الترمجتني يف استخدمت اليت الكلمات أما
  . مرة غري مر كما التجددي،
  . إخل: ... أوال: قوله
 هذه يف موجود مهلة بال الترتيب يفيد الذي" فاء "الـ حرف إن: أقول

 وأن بد فال مؤمن وهو أنثى أو ذكرا صاحلا عمال أحد كسب فكلما. اآلية
 اليت املقتبسات. لغوا" فاء "الـ حرف كان وإال تأخري، بال طيبة حياة له ققتتح
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: تامة بصراحة فيه ورد قد إذ نفسه، املعىن تفيد كثري ابن تفسري من اقتبستها
 اآلخرة يف" لنجزينهم "حصول اعترب أنه غري". الدنيا يف طيبة حياة اهللا حييي بأن"

 من خري التأسيس: "تقول البالغة لمع يف مسألة هناك ألن التأسيس إىل نظرا
 املريزا موقف يضر ال وهذا االستقبال، يفيد أنه هنا نقبل أيضا وحنن". التأكيد
 أو احلال مبعىن الكرمي القرآن يف وردت واحدة صيغة أن واحلق. شيئا احملترم

 الثقيلة، التوكيد بنون املتعلقة قاعدتك لنقض تكفي االستمرار أو االستقبال
 املوجبة "نقيض أن فاملعلوم. الِصيغ هذه من االستقبال زمن تستنبط ئمادا ألنك
 يستنبط فال املريزا سيدنا أما. هنا تنطبق اليت وهي" اجلزئية السالبة "هو" الكلية
 من فقط االستمرار أو اخلالص االستقبال أو احلال زمن األحوال كل ويف دائما
 مقتضى حبسب املراد يكون أن ميكن بأنه يقول بل الِصيغ هذه من صيغة كل

 نقلت فمهما. أخرى أحيانا التجددي الدوام أو االستقبال أو احلال أحيانا األمر
 ال فهذا فقط اخلاص االستقبال فيها املراد يكون املسلك هذا لنقض الِصيغ من

 الِصيغ هذه من يستنبط ال ألنه شيئا املستقيم احملترم املريزا سيدنا صراط يضر
  . مكان كل ويف دائما معينا زمنا

  . إخل... ألسباب االستقبال هو هنا املراد: قوله
 أوال ذلك نسلّم ال: "هي األصوليني عند ا املسلَّم القاعدة أوال،: أقول

 يف املراد يكون أن ميكن ال فلماذا". السبب خلصوص ال اللفظ لعموم العربة ألن
   واألنصار؟ املهاجرين سوى آخر ناصرا اآلية هذه

 بدأ حني ولكن فقط واألنصار املهاجرون هم املراد أن سلّمنا: انياث
 نفسه، الوقت يف اهللا نصرة حالفتهم ورسوله اهللا بنصرة واألنصار املهاجرون

: ثالثا. الزمن من فترة بعد الناس عامة على والكاملة التامة النصرة ظهرت وإن
 من هل ولكن لوعد،ا زمن بعد يتحقق به املوعود األمر بأن قلت ما سلّمنا

 وملاذا. متصلة تكون أن املمكن من إذ حتما؟ منفصلة البعدية تكون أن الواجب
 التقدم قضية -الرامحني أرحم رمحة إىل نظرا -هنا املراد يكون أن ميكن ال
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 بعد حتدث املفتاح حركة أن مع املنطق؟ علماء بني املعروفة الذايت والتأخر الذايت
 ذلك ومع احلركتني، بني طويل زمين فاصل إىل ةحاج ال ولكن اليد حركة
 من النوع هذا تقصد كنت فإذا. املفتاح حركة تسبق اليد حركة بأن يقال

. شيئا املريزا سيدنا موقف يضر وال لفظي نزاع إال ذلك فليس والقَبلية البعدية
  . قبل من القراء علمه فقد الثالثة التراجم كيفية أما

  .إخل...االستقبال أيضا هنا املراد: قوله
 شرحنا وقد به، واملوعود الوعد يف والبعدية القَبلية قصة علمنا لقد: أقول

 قبول يف مانع وأي. لإلعادة حاجة وال مرات، ثالث أيضا الثالثة التراجم كيفية
  . تؤجر بين املستمرة؟ السنة هذه

  ... سبق مما ثبت لقد :قوله
  . بطلت قد الثقيلة التوكيد نون قاعدة أن إال سبق مما شيء يثبت مل :أقول
  .إخل... احلال زمن تصريح كالمهم يف يوجد ال: قوله
 تعاىل اهللا صرح حيث الكرمي القرآن من واحدة صيغة لنا استخرج: أقول

 عن أيضا حنن نبحث فسوف االستقبال زمن إال منها املراد ليس أنه رسوله أو
 يستخدمها اليت وغريها املضارع ِصيغ إن ،احملترم املولوي أيها فيا. مثله تصريح

 بل االستقبال أو احلال زمن هنا نقصد أننا يصرحون ال كالمهم يف اللغة أهل
 اللغة أصحاب غري ويفهم بينهم، ولةااملتد التعابري خالل من اللغة أهل يفهمه
 هذه بواسطة قبل من أثبتنا ولقد. وغريها والبالغة النحو علم قواعد حبسب
 تصرحيه مر كما أيضا احلال زمن الِصيغ هذه من يراد أن ميكن بأنه لهاك العلوم

 املريزا سيدنا استنباط أما". للحال الكالم حقيقة فإن "وغريه املظهري تفسري يف
 إللزام فعله فقد اإلمكانية، سبيل على االستقبال معىن اآلية هذه من احملترم

  . فقط وإفحامهم اخلصوم
... عليها املتفق القاعدة هذه على بناء... احلالة ههذ يف أن فجوابه :قوله

  .إخل
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 بناء الرد يكون لن احلالة هذه يف أن األقل على هنا اعترفت لقد: أقول
  . آخر بأمر منوطا يكون رده بأن تقول مث عليها، املتفق القاعدة على

  إخل... ذكره سبق آخر أمر..  :قوله
  . قبلُ من اينبي يف املوضوع هذا يف بت لقد: أقول
  .إخل...فهمته ما أقصد مل:قوله
 مجاعة ذهبت قد أنه إال ذلك من تقصد مل أنك خلاطرك جربا نقبل: أقول

 مجاعة دامت ما فضلك، من قل ولكن. إليه ذهبت الذي املعىن إىل السلف من
 من وألوف والتابعني الصحابة من أخرى مجاعات وذهبت إليه ذهبت واحدة

 وبينوا ساطعة برباهني املعىن ذلك على وبرهنوا آخر معىن إىل احملققني املفسرين
 عليه املرجوح املعىن يصبح أن ميكن فهل عليه، كمرجوح إليه ذهبت معىن

 أن واحلق غريك؟ على قاطعة حجة يكون حىت إياه اختيارك رد الداللة قطعي
  . حمضا تعنتا إال ليس اآلخرين على حجة واعتباره عليه املرجوح املعىن اختيار

  . إخل... أدليت قوة ثبتت لقد: قوله
 يف ليس هذا قولك فإن لذا العنكبوت، بيت من أوهن أا ثبت لقد: أقول

  .حمله
  . إخل... الثقيلة التوكيد نون عن قلت لقد: قوله
 اإلشارة مع الثقيلة التوكيد نون عن ذُكرت اليت احملكمات اآليات: أقول

. منثورا هباء سيصبح هلا يتصدى ومن القيامة، يوم إىل قائمة ستبقى تفسريها إىل
  . �١لَحاِفظُونَ لَه وِإنا الذِّكْر نزلْنا نحن ِإنا�: تعاىل اهللا وقال

  . إخل... أن ثبت وملا: قوله
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 املضارع على تدخل عندما الثقيلة التوكيد نون أن يثبت مل ملا: أقول
 التعميم يبقى ال فِلم اخلالص، املستقبل زمن إىل حتوله التوكيد بالم مصحوبة

   قائما؟
  .إخل... عندي املتقرر املعىن حتديد يف ما حد إىل أخطأت لقد: قوله
 لتخصيص يضطر احلالة هذه يف املرء ألن صحيح غري املعىن هذا إن: أقول

 أهل� عبارة إن شيء كل وقبل أوال. كله العموم فيها لكلمة خمصص بغري
 ِإنا�: يقولون كانوا الذين األزمنة مجيع يف الكتاب أهل وتشمل عامة �الكتاب

 اختلَفُوا الَِّذين وِإنَّ�: عليهم وانطبق �١اِهللا رسولَ مريم ابن ِعيسى الْمِسيح تلْناقَ
 هذا. القيامة يوم إىل بل � النيب زمن إىل زمنهم من بدًءا �ِمنه شك لَِفي ِفيِه
 لـ صفة" الكتاب أهل من "أن هو الثاين والنوع. العموم من األول النوع هو
 ويفيد النفي، خرب حمل يف حمضة نكرة هو الذي" أحد"و مقدر،" أحد"

 تعم، النفي يف النكرة: "يف يتلخص ما "الفحول إرشاد "يف ورد لقد. االستغراق
 ال "حنو االسم على أو ،"رجال رأيت ما "حنو فعٍل على النفي حرف دخل سواء
 نفيا ،"اهللا إال إله ال: "قولنا كان ملا العموم لنفي يكن مل ولو". الدار يف رجل
 ال أو ليس أو مل أو لن أو مبا املنفية أن فتقرر. سبحانه اهللا سوى اآلهلة جلميع
. النفي سياق يف كانت إذا منها العموم على أدلّ املنفية والنكرة. للعموم مفيدة

  ." العموم صيغة كل على يعين الكل على النكرة قدم اهلندي والصفي
 علم يف مسألة وهو القصر، طرق من أيضا واالستثناء النفي طريق وفيه

 ختصيصها جيوز ال شامال عموما فيها تعاىل اهللا أراد اليت فالكلمة إذًا،. البالغة
 هو العموم هذا يكن مل ولو. الكتاب أهل من قليلة بشرذمة خمصص وجود بغري
 املعىن هذا قمته البالغة إعجاز من بلغ الذي ايد الكالم بين ملا اهللا عند املراد

 تفسري هو إمنا مالك أيب قول به تفسر وما. وعادية عامة بكلمات واملراد اخلاص
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 نزول عند وذلك: "هي مالك أيب كلمات ألن. قائله به يرضى ال مبا القول
 القول هذا ففي." به آمن إال الكتاب أهل من أحد يبقى ال � مرمي بن عيسى
 فاقرأه ،� نزوله عند الكتاب أهل مجلة به سيؤمن أي" نزول عند: "تصريح
  .فضلك من بإمعان

  . إخل... هو كالمي ملخص إن: قوله
 فورا سيؤمنون الكتاب أهل مجيع أن رأيك يف اآلية من يثبت مل ملا: أقول

: فيه جاء حيث مبتغاك على حجة مالك أيب قولَ نقلت فلماذا املسيح نزول بعد
 الكرمي القرآن آيات كافة أن علما ؟"� مرمي بن عيسى نزول عند وذلك"

 على الكفار من أحد فيه يبقى لن زمان يأيت أن ترفض قبل من املذكورة البينات
  . البسيطة وجه

  . إخل ...ثانيا: قوله
 اليقني، هو املراد بل الشرعي اإلميان هو اإلميان من املراد ليس دام ما: أقول

 بن عيسى وقت يف اإلسالم يدخلون والنحل للامل أهل مجلة أن ادعاؤك إذًا فأين
 وما. املقصود تناقض ال بأوجه يكون أن جيب التعارض دفع أن ولتعلم. مرمي
 تذهب أين وإىل أين من. أخرى مفاسد إىل أدى إذا أصال التعارض دفع معىن

  . رصني تفكري بعد تدفعه أن عليك التعارض؟ دفع يف
  .إخل ...حصره دأُري زمنا بالكامل حيصر إنه: قوله
 عامة الكلمة كانت إذا أنه حول يدور نقاشنا إن احملترم، شيخنا يا: أقول

 ما أفرادها مجيع يشمل عمومها فإن بيانه مر كما أوجه عدة من عمومها وذُكر
 نون هناك فكانت بصددها حنن اليت اآلية حال يف أما. خمصص هناك يكن مل

. ما حد إىل التخصيص لتحقق خفيفة حتصب مل فلو وحدها، الثقيلة التوكيد
 وجه ما إذًا،. خمصص أي هنا يعد فلم خفيفة كوا كيفية تبينت ملا ولكن

 ويتم جمهول زمن يف الكتاب أهل املراد يكون أن احلالة هذه يف التخصيص
 األصل أن شك وال": "املأمول حصول "يف ورد لقد جدا؟ عامة بصيغة بيام
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 التخصيص يف املخاطب يتعب حيث لتخصيص سببال فما". التخصيص عدم
 احلصر معىن أن واملعلوم كامال؟ حصرا الكامل التخصيص هذا يسمى ذلك ومع

 أيضا وهذا الكامل، بالتخصيص وليس األفراد مجيع باستغراق يتحقق الكامل
  .عجاب لشيء هذا إن الفقه، أصول علم يف أوجدته جديد مصطلح
 الواردة" موته بعد: "وعبارة الثقيلةُ، التوكيد ونن تقتضيه ما هذا بل: قوله

  .إخل... اهللا كالم يف
 وكيف املقتضى؟ يكون فأىن يقتضي، ما قط هناك يعد فلم اآلن أما :أقول

 هو منها املراد ويكون الكامل العموم تفيد كلمات ناحية من ترد أن ميكن
. كبريا اعلو ذلك عن اهللا كالم وتعاىل واضح، تناقض هذا كله؟ اخلصوص

 والصحيح خطأ،" موته بعد "احملترم املولوي عبارة يف ورد قد أنه معلوما ليكن
 نكرة" أحد "الكلمة كانت وملا". موته قبل: "هو الكرمي القرآن يف ورد كما

 البالغة، وعلم النحو قواعد حبسب" إن "حبرف سيأيت الكامل نفيه فإن كاملة
  . تبتغيه ما يعارض الذي األمر

  . إخل.... قوله كذلك: قوله
 ِإلَّا الِْكتاِب أَهِل ِمن وِإنْ�: اآلية أن احملترم املولوي أيها يا املعلوم من: أقول

نِمنؤلَ ِبِه لَيِته قَبوتفيد حىت املسيح حلياة مسوقة ليست �م حياته، لىع كنص 
 يكون فقد. فقط املمات ذكر فيها بل للحياة ذكر أدىن فيها يوجد ال بل

 أهل مجيع إميان فإن إذًا،. إال ليس فقط كإشارة اآلية هذه من استداللك
 هذه عن تقول واآلن الستداللك، مقدمة مرمي ابن املسيح موت قبل الكتاب
 هو اإلميان من املراد أن تدعي وال املقام هذا يف إميام تدعي ال بأنك املقدمة
  . واألحاديث اآلية بني زعمته الذي التناقض رفع هو املقصود بل فقط، اليقني

 مقدمات كانت املذكورة األمور هذه كل ،احملترم املولوي أيها يا: أقول
 أصال؟ الدليل بقي فأين املقدمات إلثبات دليلك عن انسحبت ملا واآلن لدليلك،

 مث العرش ثبت: "املثل يف جاء كما املقدمات، إثبات على وقفيت الدليل إن إذ
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 ال بأوجه رفعه املفروض من كان التناقض رفع هو املقصود كان وإذا". انقش
 رفعك نتيجة أخرى مفاسد نشأت فقد اآلن، أما. املفاسد نشوء إىل تؤدي

 يف الدليل بقي فأين دليلك، مقدمات إثبات عن بسببها انسحبت حىت التناقض
 من جزء تكون أن من أعم الدليل صحة عليه يتوقف ما املقدمة "ألن احلالة هذه

 احلكيم والسيد لتقبلين جاهزا دمت ما - وإنصافا عدال قل واآلن،." ال أم الدليل
 انسحبت مث بنفسك قلته ما إال ذلك يف حنكم أن عسانا ماذا - حكَما الدين نور
  . دليال ليلالد يعد مل وبالتايل دليلك، مقدمة عن

  .إخل... صرحيا وعدا تتضمن �الِْكتاِب أَهِل ِمن وِإنْ�: اآلية أوال،: قوله
 أنقل لذا والتخصيص، النسخ مسألة بني احملترم املولوي خلط لقد: أقول

 من والنسخ التخصيص بني الفرق ذكر مع واخلاص العام تعريف يلي فيما
 هنا يعمل أن ميكن ال أنه جيدا الكرام املستمعون ليفهم األصول علم منطلق

 ويف": "الفحول إرشاد "يف جاء فقد. احملترم املولوي يريده الذي التخصيص
 واحد وضع حبسب له يصلح ما جلميع املستغرق اللفظ هو العام االصطالح،

 أو فردا يكون أن من أعم واحد مسمى على الدال اللفظ هو واخلاص دفعة،
 النسخ بني الفروق ومن. خمصوصٍة كثرٍة على دل ما: وقيل صنفا، أو نوعا

  ." لكلها يكون والنسخ األفراد لبعض إال يكون ال التخصيص أن والتخصيص
 الكافرين بعض أن اإلخبار سبيل على البينات اآليات من والثابت

 ولَو الناِس أَكْثَر وما�: تعاىل اهللا يقول. القيامة يوم إىل موجودين سيكونون
تصرح ِمِننيؤأيضا وقال ،�١ِبم :�لَواَء وش كبلَ رعا لَجالنةً سةً أُماِحدالَ وو 

 َألمَألنَّ ربك كَِلمةُ وتمت خلَقَهم وِلذَِلك ربك رِحم من ِإلَّا* مختِلِفني يزالُونَ
منهج ِة ِمناِس الِْجنالنو ِعنيماهللا إخبار من الرغم على تقول ولكنك. �٢أَج 
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 أهل مجيع أن صرحيا وعدا تتضمن �الِْكتاِب أَهِل ِمن وِإنْ�: اآلية بأن تعاىل
 لتلك خمصصة جاءت اآلية هذه وبأن عيسى، موت قبل سيؤمنون الكتاب
 خمتلفة مفاهيم بني التوفيق أجل من التخصيص تجيز كنت فلو. البينات اآليات
 اللفظ هو والعام. عام إليه ذهبت الذي املعىن أن واضحا لكان اآليتني هلاتني

 �مختِلِفني يزالُونَ ال�: اآلية مفهوم وإن. إخل... له يصلح ما جلميع املستغرق
،على فبناء إذًا،". قيل كما أو خمصوصة كثرة على دلّ ما اخلاص"و خاص 
 ميكن اخلاص �...مختِلِفني يزالُونَ ال�: اآلية مفهوم فإن آنفا املذكورة الفروق

 يكون ال التخصيص ألن العكس وليس إليه ذهبت عاٍم ملعىن خمصصا يكون أن
 ألن فائدة التخصيص هذا على تترتب ال احلالة هذه يف ولكن. األفراد لبعض إال

 يف معني زمن يف سيؤمنون الكتاب أهل من بعضا أن يعين التخصيص هذا
 ولو ذلك إىل وإضافة. األزمنة كل يف مؤمنني ظلوا بعضهم أن مع املستقبل،

 واملعلوم. ختصيصا وليس نسخا ذلك لكان ذلك عكس على التخصيص اعترب
  . األصوليني عند جيوز ال األخبار يف النسخ أن

 جيدا املسألة هذه يف احملترم املولوي يتأمل مل الكرام، املستمعون أيها فيا
 تكون أن املمكن من كان اليت اآلية إن حبيث وااللتباس االشتباه حدث لذلك
 وانظروا فتأملوا. خمصوصة عدها عامة كانت واليت عامة، عدها قد صةخمص

  . األبصار أويل يا واعتربوا
  . إخل... الصحيحة األحاديث من يثبت ثانيا، :قوله
 سيكونون واملتبعني املؤمنني أن تعين اآلية إن ،احملترم املولوي أيها يا: أقول

 القيامة أن فهو األحاديث مفهوم أما القيامة، يوم إىل مغلوبني والكافرين غالبني،
 هناك تكون حىت تعارض املفهومني هذين بني يبدو ال. األشرار على ستقوم
 أن متاما املمكن من ألنه النسخ، أو التخصيص سبيل على بينهما التوفيق ضرورة

 أشرار على القيامة وتقوم واحدة دفعة املتبعني املؤمنني مجلة إليه تعاىل اهللا يرفع
 اهللا يبعث مث: "الدراية هذه تؤيد الصحيحة الرواية إن إذ. يبقون الذين الناس
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 ال من فيبقى إميان، من خردل من حبة مثقال قلبه يف من كل وفّىتف طيبة رحيا
 أن املذكورة اآلية من فيتبني). مسلم رواه" (آبائهم دين إىل فريجعون فيه خري

 القيامة، يوم إىل مغلوبني والكفار غالبني، الدنيا يف سيبقون املتبعني املؤمنني
 الكافرة الشرذمة على القيامة تقوم واملتبعني املؤمنني إليه تعاىل اهللا يرفع وحني
 وتقوم القيامة يوم إىل موجودين سيكونون الكافرين أن ذلك من فثبت. املتبقية
 على وغالبني موجودين سيكونون أيضا املتبعني املؤمنني وأن القيامة، عليهم

 يف تناقض فال القيامة، قُبيل طيبة بريح املؤمنون وسيرفع القيامة، يوم إىل فارالك
  . ذلك

 ال: "مثل الصحيحة واألحاديث البعض، ختص العامة اآلية أن سلّمنا: ثانيا
 الناس كافة تشمل اآلية ولكن. خاصة جتعلها" اخللق شرار على إال الساعة تقوم

 األحاديث هذه فصارت الساعة، امقي بوقت خاص واحلديث األزمنة، كل يف
 أن سلّمنا التخصيص؟ هذا من الفائدة ما ولكن. العامة لآلية خمصصة اخلاصة

 مبا األخرى األزمنة من الناس ستشمل التخصيص ذا ولكنها البعض ختص اآلية
 بن املسيح لزمن حجة يكون وعمومها ومشوهلا. أيضا مرمي ابن املسيح زمن فيه

 من مقتبسا يلي فيما فأنقل. األصول كتب يف املسألة ذه صرح وقد. مرمي
 كان إذا وأما: "له واملغفور املرحوم ادر صاحب للنواب" املأمول حصول"

 يف حجة أنه منها مثانية، أقوال على ذلك يف اختلفوا فقد مببني التخصيص
 يحمقق من وغريمها احلاجب وابن اآلمدي واختاره اجلمهور ذهب وإليه الباقي،

 متناوال كان العام اللفظ ألن شبهة، وال فيه شك ال الذي احلق وهو. املتأخرين
 بالضرورة نعلم وحنن. الكل ذلك أقسام من واحد كل على حجة فيكون للكل

 ال مبخصص منها البعض فإخراج السوية، على األقسام كل إىل اللفظ نسبة أن
 سلف عن ثبت وقد. به بدالتع يرفع وال بقي ما على اللفظ داللة إمهال يقتضي

. وذاع ذلك وشاع املخصوصة بالعمومات االستدالل بعدهم ومن األمة هذه
 فلو. خمصوص غري عام يوجد ال وإنه خص وقد إال عموم من ما إنه: قيل وقد
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 هذه غالب أن نعلم وحنن. عموم كل إبطال للزم بقي فيما حجة غري إنه: قلنا
  ."بعمومات تثبت إمنا املطهرة الشريعة

 والِنحل امللل أهل مجيع أن ادعاٌء التخصيص هذا من يثبت فكيف
   مرمي؟ ابن املسيح وقت يف اإلسالم سيدخلون
  . إخل... البعض وختص عامة أيضا اآلية هذه إن: قوله
 يف ما نوعا ظاهري تعارض هناك يكون الفقه أصول قواعد حبسب: أقول

 معلوما وليكن. التوفيق أجل من بالبعض خاصا العام جيعلون لذا والعام، اخلاص
 درجة على األدلة من النوعني ِكال يكون أن جيب أنه للتعارض شرطا هناك أن

 فأقول. األصول كتب يف مشروحة أيضا املسألة هذه. الوجوه كل من متساوية
 فكيف ألسباب، أوجه محالة" موته قبل به ليؤمنن: "اآلية أن تقرر قد بأنه اآلن

 الْعداوةَ بينهم فَأَغْرينا�: مثل أوجه محالة ليست ليتا لآلية خمصصة تكون
: اآلية وكانت -اآليتني بني التخصيص سلِّم ولو ؟�١الِْقيامِة يوِم ِإلَى والْبغضاَء

 وأن معني، لزمن بعمومها أيضا أنت وتعترف عامة،" بالكتا أهل من إن"
 وغريها �الِْقيامِة يوِم ِإلَى والْبغضاَء الْعداوةَ بينهم فَأَغْرينا�: اآلية خمصوص

 هذه يف اخلاصة اآلية لكانت ،"ةخمصوص كثرة على دلّ ما اخلاص ألن خاص
 ألن العكس وليس األوىل اآلية أي العامة اآلية خمصصة الثانية اآلية أي احلالة
  . مر كما القضية عكس سيكون ذلك

  . لذاا الداللة قطعية اآلية هذه تعد مل لذلك: قوله
 قطعية �٢وكَهالً الْمهِد ِفي الناس تكَلِّم�: اآلية تعد ال دمت ما: أقول

 قطعية �موِتِه قَبلَ ِبِه لَيؤِمنن�: تعد فكيف أوجه، محالة لكوا لذاا الداللة
 كلمة مع مقارنةً أكثر أوجه محالة �موِتِه قَبلَ ِبِه لَيؤِمنن� اآلية ألن الداللة؟

                                                 
 ١٥: املائدة  1

 ١١١: املائدة  2
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 اختالف هناك مث ودرايةً، روايةً" به "الضمري يف كبري اختالف هناك إذ ،"كَهل"
. أيضا" الكتاب أهل "لفظ يف اختالف هناك مث ،"موته قبل: "ريالضم يف كثري

 هذا ألن اآلية؟ تلك وليست ذلك كل مع الداللة قطعية اآلية هذه تكون فكيف
: األول الداللة، حيث من قسمني إىل الدليل تقسم إنك مث. مرجح بال ترجيح
 جديد، مصطلح وهذا لغريه، الداللة قطعي: والثاين نفسه، يف الداللة قطعي
  . مرة غري مر كما اآلخرين على حجة وليس

  . إخل... �متوفيك إين�: اآلية أن أقبل: قوله
 وافيا، الشيء أخذ التويف: "القسطالين من بنفسك نقلت لقد: أقول

 أيضا املوت يف يكون وافيا الشيء أخذ أن ذلك من فثبت". منه نوع واملوت
  . منه نوع املوت ألن

  .إخل... بعينه مرمي بن عيسى نزول تنكر إنك: قوله
 إزالة "مطالعة بعد تناظر سوف بأنك تِعد دائما بأنك متأسفا أقول: أقول

 األماكن بعض قرأت بل النهاية إىل البداية من تطالعه مل ولكن بكامله، "األوهام
 أمور يف حبثك كان فبالنتيجة املناظرة، يف وخضت عابرة نظرةب وهناك هنا من

 مئات لوجدت بإمعان" األوهام إزالة "قرأت لو. جدوى بال تكرارا كثرية
 منها. احلريف مبعناه مرمي ابن ذيؤخ أن بسببها ميكن ال اليت القوية الصارفة القرائن

 للمسيح صفةً" منكم مإمامك "الصحيحِني يف ورد قد أنه مثال قبل من كتبت ما
 بأسانيد أيضا" منكم فأمكم "مسلم صحيح يف ورد كما. هذا مرمي ابن

  . سابقا مر كما كلها االحتماالت يقطع مما صحيحة،
  .فقط للتأييد نقلته بل الداللة، قطعي بأنه احلديث هذا عن أقل مل: قوله
 قطفسيس احلديث هذا تعارض عليها متفق أحاديث هناك دامت ما: أقول

 التأييد، أجل من نقله معىن فما عليها، املتفق األحاديث حبذاء احلديث هذا
 كما أيضا التعارض عدم حال يف حىت ذاته حد يف حجة يكون ال حني وخاصة

   مر؟
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  .إخل... املتصل املرفوع الصحيح احلديث ذلك عن أخربين :قوله
 فيه،" بخاريال إفادات "فصل وخاصة" األوهام إزالة "تقرأ أن عليك: أقول

 هللا احلمد أن دعوانا وآخر. أيضا الكرمي القرآن  تعليم كالمك معارضة لتتبني
  .اهللا هدانا أن لوال لنهتدي كنا وما هلذا هدانا الذي العاملني رب

����  
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ñŠÄã@ñŠibÇ@@ @
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  الرحيم الرمحن اهللا بسم
 أمجعني، وأصحابه وآله حممد سيدنا على اهللا وصلّى العاملني، رب هللا احلمد

  النصري ونعم املوىل نعم ،الوكيل ونعم اهللا وحسبنا
 على رد قد احملترم املريزا سيدنا أن املنصفني للقراء فليتضح بعد، أما
 اإلجابة إىل حاجة ال إذ ومفصلة وجامعة شاملة ردودا الثالثة وياملول مقاالت

 رد اليت نفسها األحباث أيضا الثالث مقاله يف كرر قد احملترم املولوي ألن عليها
 مناظريت املولوي طلب ملا ولكن. قبل من مرات ثالث أو مرتني سيدنا عليها

 أيضا اآلن فيه املتنازع مراأل حقيقة له تبينت لو بأنه بإقراره املصحوب بالتكرار
 تكرر إذا "املبدأ من انطالقا الثالثة للمرة بل أخرى مرة عليه أرد لذا حتما؛ لقبله
  . إقراره حبسب احلق احملترم املولوي يقبل أن آمال وشاملة جامعة ردودا ،"تقرر

 اليت األحاديث يف سطور بضع يف واإلجياز بالقطع أبت أن أريد فأوال
" قوله: "بأسلوب الثالث مقاله على سأرد وبعده. السائلني بعض اقدمه

  ". أقول"و
 ابن املسيح نزول باب يف عليها املتفق األحاديث بعض جاءت لقد: احلكم

 صحيح ويف ،"منكم وإمامكم "أيضا ورد فقد ،"منكم: "بكلمة مقيدة مرمي
 اليت األحاديث. رسوله وسنة اهللا بكتاب أَمكم أي ،"منكم فأمكم: "مسلم

 على كلُّها تحمل سوف - باأللوف كانت وإن - القيد هذا بغري مطلَقَة جاءت
 على يحمل املطلَق أن هي األصول لعلم عليها امع القاعدة ألن القيد هذا

 مبا له واملغفور املرحوم النواب خلّصه ما" الفحول إرشاد "يف جاء فقد. املقيد
 وبه اتفاقا، اآلخر على أحدمها فيحمل واحلكم، السبب يف يتفقا أن الثاين: "يلي
 أي للمطلق، بيان هو احلمل هذا إن. وغريه احلاجب ابن ورجح حنيفة أبو قال
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 أَوىل، واألول. نسخا يكون إنه: وقيل املقيد، هو باملطلق املراد أن على دال
 جهل أو متأخرا أو متقدما املطلق يكون أن بني الفرق عدم إطالقهم وظاهر
  ." احلمل يتعني فإنه السابق

 يطلق حىت املطلَق تعريف مرمي ابن املسيح على ينطبق ال: أحد قال وإذا
 إزالة "يف جالء بكل أثبت قد احملترم املريزا سيدنا أن فجوابه التقيد؟ عليه

 مرمي ابن املسيح من املراد أن املناظرة هذه يف الثالث مقاله اية يفو" األوهام
 اقتبس فقد. بعينه مرمي بن عيسى وليس املسيح مثيل هو األحاديث يف املذكور

 خواصه أكثر يف يشاه ما على الشيء اسم إطالق: "قوال الثالث املقال اية يف
  )٦٨٩ الصفحة الكبري، التفسري". (حسن جائز وصفاته،

 ثبت قد وأنه مطلقا،" املسيح مثيل "اللفظ كون يف شك ال أنه واملعلوم
 األحاديث كافة فإن لذا. عليها املتفق األحاديث يف" منكم "بكلمة تقييده
  . املوضوع حِسم وبذلك. املقيد هذا على حملت قد املطلقة

 عليها ليطلع فنكتبها بشرى وهي احملترم شيخنا رآها رؤيا نورد واآلن
  . ةاملناظر هذه بصدد تفسريها إىل جيدا احملترم املولوي وليتنبه الكرام املستمعون

bíú‰@ðìÛì½a@†àª@�’i@â��a@ @
 املولوي أن الثاين ربيع ١٦ بتاريخ" باتره "من الكرمي عبد املولوي حدثين

 على وليس البيت داخل آكُل رأيتين: "التالية برؤياه حدثه احملترم بشري حممد
" علي إمداد ِدبِتي "السيد املرحوم مقدم علمت األثناء هذه ويف. لباس جسمي

 قد "ِدبيت" أن رأيت الستقباله خرجت وحني. البيت خارج أستقبله أن تفأحبب
 وحالتك أعانقك كيف: فقال معانقته فقصدت. الرئيس الباب من البيت دخل

 له احتراما أفعل مل ولكن عليه أرد أن هـممت. كاِجلنة صارت وهيئتك
تهعانق مث العفو، فأرجو مين اخلطأ صدر قد: بالقول واكتفيت ".  

 مضمونه يف يفكر أن احملترم املولوي فعلى احللم هذا أفسر أن أريد ال
  . اإلشارة تكفيه والعاقل. بنفسه
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 ادعائك قبل" األمحدية الرباهني "يف املسيح حبياة اعترفت قد أوال، :قوله
  . إخل... املوعود املسيح أنك

" األمحدية هنيالربا "يف مذكور روحانيا املسيح بكونه االدعاء إن: أقول
 أما. قط جديدا ادعاء يعلن ومل" األوهام إزالة "يف نفسه االدعاء أعاد مث أيضا،
 األمحدية الرباهني يف احملترم املريزا سيدنا عنها يكتب فلم املسيح حياة إقرار

. كمفهوم املسيح حياة وتستلزمه املسيح، عودة فيه ذكر أنه غري كمنطوق،
 يلزم ما يكون أن ضروريا ليس أنه األصول علم يف ا املسلَّم القاعدة تقول
 املريزا سيدنا كان منه؟ استفدت فما ذلك ومع مذهبا، املذهب يلزم وما القول
 الدليل وجود عدم بسبب االعتقاد هذا عن تراجع ولكنه املسيح حبياة يقول
. ملماتوا احلياة بني وسطية ال ألنه تلقائيا املوت ثبت احلياة تثبت مل وملا. عليه

   احملترم؟ املريزا سيدنا على اإلثبات مسؤولية وقعت فكيف
  .إخل... آخر سؤاال أطرح أن أريد :قوله
 أصحاب غرار على شق من أكثر احملترم املولوي أقام املقام هذا يف: أقول

 أتناول. باإلجياز عليه فأرد. املتواضع رأيي حبسب عبثا ذلك فعل ولكنه املنطق،
 بعد املسيح وفاة فكرة تبنى احملترم املريزا سيدنا أن فيه ءجا الذي الشق أوال
 ال ولكنه. اإلهلام قبل املعتقد ذا عالقة له تكن مل أنه وسلّمنا اإلهلام، تلقيه

 وبيان. اإلثبات مسؤولية عليه تقع مدعيا - اجلديدة الفكرة هذه نتيجة-  يصبح
 فلما. عنه فتراجع � حياته على إثبات أو دليل أي جيد مل لـما أنه ذلك

 من وارتفاعهما الضدين اجتماع ألن املمات إال شيء يبق مل حياته عن تراجع
 احملترم املريزا سيدنا على اإلثبات مسؤولية تقع ال البيان هذا فبسبب. احملاالت

  . تلقائيا املسيح موت ثبت وقد
 وفاة فكرة يتبىن احملترم املريزا كان بأنه لقائلا الثاين الشق أتناول واآلن

 مبوت اإلهلام بعد تيقن مث منها، واثقا كان ما ولكنه أيضا اإلهلام قبل املسيح
 النصوص وأيدته حينذاك اليقني أفاد الذي هو اإلهلام أن أيضا وسلّم املسيح،
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. الناس معظم عند اليقني مبلغ يبلغ مل اهللا من ملهما كونه إن السبب هلذا. أيضا
 من اليقني هذا احملترم املريزا سيدنا أثبت لذا عندهم أيضا حجة يكن مل واإلهلام
 املعارضني على حجة أيضا اإلهلام ليكون الكرمي القرآن وآيات اهللا سنة خالل

 واآليات النصوص تلك على يردوا أن إما املعارضني على جيب واآلن. واملنكرين
 ميكن املسيح بوفاة تسليمهم وبعد. املسيح مبوت ايسلِّمو أن أو شامال ردا

  . موعودا مسيحا سيدنا كون حول النقاش
 هذا يف ال أم قاطعة داللة تدل القرآنية النصوص أكانت سواء: ثالثا: قوله

  .إخل... املقام
 ورائهما من جدوى ال ولكن املنطق كأهل شقِني أقام أيضا هنا: أقول

 وهنا. املسيح وفاة على بالقطع تدل القرآن وصنص بأن يقول شقا أتناول. أيضا
 الفساد من بينه ما حول إلطالةا تفاديا واحدا سؤاال احملترم املولوي على أطرح
 سيدنا من جوابا فليعتربه احملترم املولوي به سيجيب وما. الشق هذا بسبب
 حبسب قاطعة بصورة قرآنيا نصا متثِّالن املعوذتان هل: هو والسؤال. احملترم
 قرآنيا نصا املعوذتني ترى ال أنك تعلن أن عليك الثانية احلالة ففي ال؟ أم رأيك

 الذين الصحابة يكون أن يستلزم فأوال الشك حالة يف أما. واليقني بالقطع
 ينكر من كافر ألنه باهللا، والعياذ عندك، كافرين قرآنا املعوذتني كون أنكروا
  . جوابنا فهو عنه جوابكم هو فما. يقيينو قطعي هو الذي املتواتر الكرمي القرآن

  .إخل ... بينته الذي املدعي تعريف إن: رابعا: قوله
 كالِسر بينه بل برأيه املدعي تعريف احملترم املريزا سيدنا يبين مل: أقول

 واملناظرون واحملدثون الفقهاء بينه الذي وتوضيحِه التعريِف وكشرح املكنون
 در هللا ال، وكيف. أيضا الكرمي القرآن من مستنبط وهو مصطلحام، حبسب
  ".الرجال أفهام عنه تقاصر     لكن القرآن يف العلم وكل: "القائل

 األقضية كتاب: وإمعان بتدبر احملترم املولوي يقرأ مل املقام هذا يف
 وآيات الفقه كتب يف الدعوى وكتاب احلديث، كتب يف والشهادات
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 فأرجو ذلك يكن مل وإن: "قال لذلك الكرمي، القرآن يف املداينة وآية املخاصمة
 إنا: فأقول." فقيه أو حمدث أو جمتهد أو تابعي أو صحايب قول له تأييدا تقدم أن
 العبارة أن الكالم هذا من يقصد احملترم املولوي كان إذا. راجعون إليه وإنا هللا

 أي يف مذكورة ليست ياملدع تعريف يف احملترم املريزا سيدنا بينها اليت األردية
 العبارة أن متاما الصحيح من إذ ما، حد إىل حمله يف هذا كالمه فإن مكان،
 الكرمي القرآن يف مذكورة ليست املدعي تعريف يف سيدنا أوردها اليت األردية

 فقد بالعربية، كلها املصادر هذه ألن العربية الفقه كتب يف وال حديث يف وال
 يف فأقول. أيضا األردية الفقه كتب من كتاب يف نهابعي الكلمات تلك توجد ال

 باألردية احملترم املولوي يسديها اليت والنصائح املواعظ مجيع بأن احلالة هذه
 والنصائح املواعظ هذه كل تصبح وبالتايل مكان أي يف أيضا مذكورة ليست

 انك بل ذلك املولوي يقصد مل وإن. جوابنا فهو جوابكم هو ما. البحت رأيه
 دون باإلجياز له فأقدم مكان أي يف باملعىن التعريف هذا ورد هل: يقصد

 اهللا حجة به قام حلديث شرح من مقتبسا العجالة هذه يف التفاصيل يف اخلوض
 الناس الدعى بدعواهم الناس يعطى لو � قال: "يقول حيث اهللا ويل الشاه
". عليه املدعى على واليمني املدِعي، على البينة ولكن اهلم،وأمو رجال دماء

 هو عليه واملدعى الزيادة، ويثبت الظاهر خالف يدعي الذي هو فاملدِعي
 بينة يدعي فيمن يعترب أن من عدل وال. بالظاهر واملتمسك األصل مستصحب

 وقد. خراآل حجة تقم مل إذا اليمني نفسه عن ويدرأ بالظاهر يتمسك فيمن
... الناس يعطى لو: قال حيث األصل، هذا مشروعية سبب إىل � النيب أشار
  ." انتهى حجة، من بد فال للتظامل سببا كان يعين اخل،

 ويل الشاه موالنا قاهلا اليت العربية العبارة هل الكرام املستمعون أيها انظروا
 املريزا سيدنا قاله ما متاما تعين وفلسفته املدعي تعريف يف األمة، حكيم ،اهللا

  . تؤجروا بينوا آخر؟ شيئا تعين أو باألردية احملترم
  .إخل... للمدِعي التعريف هذا: خامسا: قوله
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 أنه حيث من قيد .: "..العبارة بأن قبل من" الرشيدية "من أثبت قد: أقول
. فتذكروا احملترم، املريزا سيدنا شرحه ملا جممل بيان ،"التنبيه أو بالدليل إثبات
 املدِعي فتعريف". الرشيدية "من ثبت كما والدين امللة عصام يعنيه ما وهذا
 إىل وباإلضافة. املناظرة علم يف ورد تعريفا متاما يطابق احملترم املريزا بينه الذي
 أن إذًا ميكن فكيف املناظرة هذه يف مدعيا احملترم املولوي أيها يا صرت قد ذلك

   هذه؟ واحلالة وموته املسيح حياة مدِعي احملترم املريزا سيدنا يكون
  .إخل"... األوهام وإزالة" املرام توضيح "يف أقررت قد: قوله
 قول حبسب � عيسى إىل" موته قبل "يف الضمري حضرته أعاد إذا: أقول

 اآلية تفسري فسيكون ،"وجوها للقرآن جيعل حىت الرجل يفقه ال: "الدرداء أيب
 كل من مبتغاك يتحقق كيف انظر مث فاقرأه ،"األوهام إزالة "يف ورد كما

 إىل" موته "الضمري إرجاع حالة يف - املعىن يكون أال الواجب من هل الوجوه؟
 عليه تعترض الذي املعىن أن األمر يف ما غاية يه؟إل ذهبت ما إال -� عيسى

 الذي املعىن يكون فكيف ضعيف، كاحتمال استنباطه ميكن احلالة هذه يف
بطل االحتمال جاء إذا: "واملقبول املعروف املثل يقول قطعيا؟ إليه ذهبت 

 وشامال كامال ردا حضرته عليه رد فقد اآلخر كالمك أما." االستدالل
 وال تقبله ال إنك إذ نفعل، ماذا ولكن. العادلني القراء على توقفي واستحسانه

وافيا ردا عليه ترد .  
  . � ...وِإنْ ِمن أَهِل الِْكتاِب�: اآلية إن: قوله
 مر كما أوجه، محالة بل اإلطالق على صرحية ليست اآلية هذه: أقول

  . بيانه
  . إخل.... املفسرين بعض بأن القول أما: قوله
 إىل راجعا كان إذا" موته قبل "الضمري ألن بالباطل احلق لبس هذا: أقول

احلال الزمنِني ِكال يشمل الذي املضارع إال املعىن يكون أن عسى ماذا الكتاِبي 
 كتب حبسب الكتايب إىل راجع" موته قبل "الضمري أن علما واالستقبال؟
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 كثرأ هو الذي -األخرى التفاسري عن فضال -اجلاللني حىت كلها التفسري
" موته قبل "يف الضمري بأن مرجح؛ كقول أيضا فيه جاء إذ اختصارا التفاسري

 استنباط بأن ذلك بعد يقول أن العلم أهل من ألحد فهل. الكتاِبي إىل راجع
 من بأنه احملترم املريزا سيدنا قال وإذا متاما؟ باطل هنا واالستمرار احلال معىن

 احلال بطالن ذلك استلزم كيف االستقبال معىن هو هنا املراد يكون أن املمكن
   أخرى؟ أوجه بطالنَ وجٍه صحةُ استلزم كيف واالستمرار؟

  .إخل... قولك حبسب عليك ينطبق اخلروج هذا إن بل: قوله
 املريزا سيدنا أما قط، الشرط ذا تلتزم مل ،احملترم املولوي أيها يا: أقول

 من الصحيح الثقيلة التوكيد نون داماستخ أثبت قد إذ متاما به التزم فقد احملترم
 مقابل الرسول وسنة اهللا كتاب غري إىل توجهت فقد أنت أما. الكرمي القرآن
 حبسب حجة ليست اليت وأفهامهم الرجال بأقوال واستدللت الكرمي القرآن
 ٦٦ الصفحة يف جاء مما مستدال احملترم املريزا سيدنا به اتهمت وما. أيضا رأيك

 ورد فيما خماطَبا كنت مىت: أوال. أسباب لعدة صحيحا ليس" األوهام ةإزال "من
 إزالة "تأليف عند املريزا سيدنا وبني بينك االتفاق مت مىت ؟"األوهام إزالة "يف

 على اتفق قد بل ورسوله؟ اهللا قال عما خترجا لن أنكما شرط على" األوهام
 املعارضني مجلة على رد اماألوه إزالة إن. املناظرة هذه يف معك الشرط هذا

 فهمه، بقدر شخص كل على ورد احلجة أقيمت وقد املختلفة، الطبائع ذوي
 يف حضرته يستند فلم: ثانيا أما املناظرة؟ هذه يف واالعتراض النقض هذا فلماذا

 بالقرآن أثبت بل النحو علماء من عامل قول إىل األوهام إزالة من ٦٠٢ الصفحة
 دائما املاضي الفعل معىن يعطي" إذْ "سبقه وإذا ماض فعل" قال "أن الكرمي
 الصفحة يف اهللا كالم غري بكالم حضرته استدل فمىت القرآن؛ أسلوب حبسب

  . تؤجروا بينوا املذكورة؟
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 يف توجد ال اليت احملترم املريزا سيدنا مزية هي هذه ،احملترم املولوي أيها فيا
: تعاىل اهللا صدق. الكرمي القرآن من شيء كل ويستخرج يستنبط أنه غريه
  .�١مِبٍني ِكتاٍب ِفي ِإالَّ ياِبٍس والَ رطٍْب والَ�

  . إخل... هذا بكالمك الناس ختدع أن تريد إنك: قوله
 أن فعليك وإال املريزا سيدنا عةخدي وليست أنت خديعتك هذه: أقول

 معىن تصريح صحايب قول أو صحيح حديث أو الكرمي القرآن من تثبت
: الكرمية اآلية تنسى وال االستقبال، منها استنبطت اليت اآليات يف االستقبال

  .�٢الِْكتاب تتلُونَ وأَنتم كُمأَنفُس وتنسونَ ِبالِْبر الناس أَتأْمرونَ�
  . إخل... حبتة مغالطة على مبين أيضا هذا قولك إن: قوله
 اليت املغالطةَ وتفكري تأمل بغري احملترم املريزا سيدنا إىل نسبت لقد: أقول

 أن يستطيعون منه واملؤيدين باهللا نيالعارف العلماء أن ذلك وبيان. مصدرها أنت
: تعاىل اهللا قال. القدس بروح مؤيدين الكرمي القرآن من العلوم مجيع يستنبطوا

 جاهدوا والَِّذين�: تعاىل اهللا وقال ،�مِبٍني ِكتاٍب ِفي ِإالَّ ياِبٍس والَ رطٍْب والَ�
 وهذا �٤ِعلْما لَدنا ِمن وعلَّمناه�: تعاىل اهللا قال أيضاو. �٣سبلَنا لَنهِدينهم ِفينا

 والفنون التقليدية العلوم إىل ماسة حباجة إم الظاهر، علماء نصيب يف ليس
 جيدا اآلية معىن اكتشاف إن. حملها يف املسألة هذه أثبت وقد دائما، درسيةال

 ال نواآل ثابت ذلك على اللغة أهل من املؤمنني أكابر شهادة ووجود وكامال
 اليت عليها امع النحو قاعدة تذكُر ومل. إنكاره العلم أهل من أحدا يسع

 كنت أنك مسعنا لقد. سلفا الثقيلة التوكيد نون قضية علمت وقد. أنكرناها

                                                 
 ٦٠: األنعام  1

 ٤٥: البقرة  2
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 ٦٦: الكهف  4
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 تذكر فلم اآلن أما وقوة شدة بكل الثقيلة النون حبث الطالب تعلّم مضى فيما
 إىل احلق وجولة ساعة احلق غري جولة: "السائر املثل يقول. قط الثقيلة النون

 بل أمامك العلم من جمال أي يف احملترم املريزا سيدنا عجز ما أنه واحلق". الساعة
 إليه دف وما. مر كما درسية،ال والفنون التقليدية العلوم يف هزمت الذي أنت
 املريزا سيدنا إملام عدم للناس تظهر أن القبيل هذا من اإلشاعات نشرك من

 البنجاب يف الناس مجيع ألن قط، تتحقق لن هذه فبغيتك املدرسية بالعلوم احملترم
. أيضا درسيةال العلوم مراحل كافة عمره أوائل يف اجتاز قد أنه جيدا يعرفون
 العلوم هذه تركت فلماذا العلوم هذه عن الظاهر لعلماء مندوحة ال أنه واحلق

 تقوم أن فعليك احملترم املريزا سيدنا مناظرة تريد كنت فإذا منهم؟ كونك مع
 إىل تنسبه ما على ذلك حلُمل أحدمها تقبل مل ولو ذلك، قبل األمريِن بأحد
 يف عليها امع باألمور بتسليمك تعترف أن إما فعليك. احملترم املريزا سيدنا
 قاعدة مثل قاعدة لكل كتابا وتؤلف املناظرة تلغي أن جيب أو املدرسية العلوم

 علماء مجيع يسلّم أن وجيب. وتنشره عندك من أوجدا اليت الثقيلة التوكيد نون
 هذه من الفائدة فما مجيعهم يقبلها مل وإن. املستحدثة القواعد بتلك اإلسالم

 أن عاقال يسع ال الثقيلة التوكيد نون عن أوجدتها اليت فالقاعدة االختراعات؟
 حق أيضا فلآلخرين علم يف يرياتغ أنت أحدثت فإذا. عليها بناء عاقال يتهم
  . مثله

  . إخل... العامة التفاسري يف جواا جاء لقد: قوله
 ركيكة كتأويالت العامة التفاسري يف عليه رد ما بأنه قال من: أقول
 النحو قواعد ختالف" هذان إنّ "املتواترة القراءة أن هو املراد بل ضعيفة؟ وتفاسري
 الكرمي للقرآن تابعة العلوم قواعد أن ونتيجتها درسية،ال الكتب يف املذكورة
 قاعدةٌ خالفت لو إذًا،. العكس وليس اجلميع وخمدوم متبوع والقرآن له وخادمة

  . بيانه مر كما االعتبار ساقطة لكانت الكرمي القرآنَ القواعِد من
  .فاحش خطأ هذا :قوله
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 حىت ترةمتوا قراءة ليست" هذان إنَّ "ألن فاحش خطأ قولك إن: أقول
  ".هذيِن إنَّ "من بدال" هذاِن إنَّ "يكتب

  . إخل... فيها املختلف القواعد عن الكالم هذا قيل إذا: قوله
 فعل جاء إذا بأنه - اإلمجاع عنك دع - النحو أئمة من أحد يقل مل: أقول
 لالستقبال استخدامه للزم التوكيد نون مع التوكيد بالم مصحوبا املضارع
 يتحقق ال النحاة األئمة إمجاع إن. البيان فعليه اآلن ادعى نوم دائما، اخلالص
 فورا تعلن أن عليك لذا. غريه أو" الصرف ميزان "حاشية يف الكالم هذا بورود
 من صيغة كل يف بااللتزام اخلالص االستقبال اعتبار عن كتبته ما نأب: وتقول
 النحاة أئمة إمجاع إىل هونسبت التوكيد ونون التوكيد بالم املؤكَّد املضارع ِصيغ
 أحد يفتح ال حىت عنه، أتراجع واآلن صحيح، غري وكان للحقيقة منافيا كان
  . اإلحلاد باب أتباعي من

  .�عِظيم بهتانٌ هذَا سبحانك�: قوله
 لَو لَقَسم وِإنه�. الكرمي واهللا بذلك، تشهد ا املوثوق التفاسري: أقول

  .�١عِظيم تعلَمونَ
  .إخل...الكبار هؤالء يقصده ما تفهم مل: قوله
  .همفاف الكبار، هؤالء يقصده ما تفهم مل الذي أنت: أقول
  .إخل"... املرام توضيح "كتابك من يتبني: قوله
 وخشية بتأمل" املرام توضيح "واقرأوا اعِدلوا الكرام، املستمعون أيها: أقول

: اآلية بأن احملترم املريزا سيدنا قال أين قولوا مث أيضا" األوهام إزالة "واقرأوا اهللا،
�نِمنؤلَ ِبِه لَيِتِه قَبووفاة على الداللة صرحية أو يقينية أو الداللة قطعية �م 

 عليك ينقلب هذا قولك بأن قوله معارضا احملترم املولوي يقول حىت املسيح
 ِبِه لَيؤِمنن�: آية � املوعود املسيح سيدنا عد لو أنه غري. إخل... بسيط بتغيري

                                                 
 ٧٧: الواقعة  1
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 الداللة قطعية املولوي اعتربها كما املسيح موت على الداللة قطعية �موِتِه قَبلَ
 وإال ،املولوي على تقع اليت نفسها التهمة أيضا إليه حتما لوجهت حياته على
 على يكشف مل آية معىن احملترم املريزا سيدنا على كُشف قد بأنه القول أما. فال

 األول ترك كم: "معروف مثلٌ هناك. ذلك يف مانع فال السابقني املفسرين
 تنتهي، ال كنوز وأسراره الكرمي القرآن معارف أن حمله يف ثبت قد ألنه" لآلخر

 ادعى مىت. باهللا العارفني والعلماء اهللا أولياء على خروآ حني بني تنـزل بل
 كلها عليهم كُشفت قد وأسراره الكرمي القرآن معارف أن القدامى املفسرون

 تتحقق مل اليت وتفاسريها األنباء تفاصيل وخاصة للمستقبل، شيء منها يبق ومل
 ما ِإالَّ لَنا ِعلْم الَ سبحانك قَالُوا�: بوجه اجلميع عنها يعترف واليت اآلن، إىل

 ِعندنا ِإالَّ شيٍء ِمن وِإنْ�: تعاىل اهللا وقال. �١الْحِكيم الْعِليم أَنت ِإنك علَّمتنا
هاِئنزا خمو لُهزنٍر ِإالَّ نلُوٍم ِبقَدعكل عن ذلك قال قد تعاىل اهللا دام فما. �٢م 
  . األشياء أفضل هو الذي وكنوزه الكرمي القرآن بأسرار بالك فما شيء

  . بسيط بتغيري يكعل ينقلب أن ميكن أيضا الطعن هذا: قوله
  . آنفا مر جوابه: أقول
  . إخل... إال العبارة تلك من يثبت ال: قوله
 هعد ،�موِتِه قَبلَ ِبِه لَيؤِمنن�: اآلية من تستنبطه الذي املعىن: أقول
 ضعيفا قوال تبعه ومن الطربي جرير ابن سوى امجيع واحملققون املفسرون

 راجع �موته قبل� يف الضمري أن والراجح األول القول واعتربوا. كاملرجوح
 أن أيضا ونقبل متساوية، درجة على االحتمالني ِكال أن نعترف. الكتاِبي إىل
 اعتبار إن ذلك كل مع ولكن مرجوح، والراجح عندك راجح املرجوح قولال

 اآلية إن. االستدالل بطل االحتمال جاء إذا. باطل الداللة قطعي القولني أحد

                                                 
 ٣٣: البقرة  1

 ٢٢: احلجر  2
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 اليت األخرى األقوال أما. حتما املسيح وفاة على الداللة صرحية" متوفيك إين"
 اعتربمت بأنكم قلت وإذا. صحيحة غري فهي املوت سوى التويف معىن يف جاءت

 فلم احتماالت وذات أوجه محالة لكوا متشاة �موِتِه قَبلَ ِبِه لَيؤِمنن�: اآلية
 مل أيضا" توفيتين فلما"و" متوفيك: "اآلية كذلك عندكم، الداللة صرحية تعد
 يف ورد قد لذلك أوجه محالة أيضا ألا املسيح وفاة على الداللة حيةصر تعد

 فهناك. نوعان االحتمال أن فجوابه. أيضا املوت غري التوفّي معىن التفاسري كتب
 االحتمال. الدليل عن ناشئ غري الثاين واالحتمال الدليل، عن ناشئ احتمال
 ال الدليل عن ناشئ تمالاح فيه ينشأ الذي والكالم. مقبول الدليل عن الناشئ

 عن الناشئ غري واالحتمال. بالضرورة واحد وجه على الداللة قطعي يبقى
 باالحتماالت االعتداد مت ولو. األبصار أويل عند االعتبار ساقط يكون الدليل
 الروايات بكافة سلّمنا ولو. الدين ضرورات إثبات علينا لتعذر مثلها البعيدة

 فساد اإلسالم يف حلدث التفسري كتب يف الواردة ةالركيك واألقوال املوضوعة
" التويف "معىن يف واملوت الوفاة غري الثاين االحتمال بأن قائل قال وإذا. كبري
 أن مثله مدٍع على جيب أنه فجوابه أيضا، الدليل عن ناشئ املعارضني يفيد الذي
 احملترم ملريزاا سيدنا أعلنها روبية ألف جائزة ويطلب بدليل االحتمال هذا يثبت

 الثاين االحتمال بأن املرحلة هذه اجتياز بعد القول ميكنه مث". األوهام إزالة "يف
  . القتاد خرط ودونه الدليل، عن ناشئ - واملوت الوفاة سوى - التوفّي معىن يف

  . إخل... أن إال النووي عبارة من يثبت ال: قوله
 أئمة معظم أن ليلبد أثبت قد النووي مثل احلديث شارح دام ما: أقول

 كون إمكانية من ذلك يقلّل ال فكيف الكتايب إىل" موته "ضمري أعادوا التفسري
" متوفيك "اآلية كون عن نقدك أما املسيح؟ حياة على الداللة قطعية اآلية

 ابن تفسري من نقلت ما وأما. باإلجياز جوابه سبق فقد الداللة قطعية وغريها
 واحد مفسر رأي ألنه شيئا يفيدك فال ،"النوم ههنا بالوفاة املراد: "قوله كثري
 غريهم، على حجة وليس قليلة مجاعة رأي أنه املوضوع يف ما وغاية. فقط
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 كان إذا أنه هو ذلك على نقدنا إن. البخاري صحيح يعارض كان إذا وخاصة
 أو واجبا ،�األخرى ويرسل� مضمون حتقق لكان اإلنامة هو التويف من املراد
 مر الذي هذا النوم من نوع أي ولكن. معهود غري نوم هذا أن التصريح جيب
 ومل. سابقا بيانه مر كما" األخرى فريسل "يتحقق أن دون عام ألفَي قرابة عليه

 قطعية �الكتاب أهل من وإن� يةاآل أن مكان أي يف احملترم املريزا سيدنا يكتب
  . قوله نقل تصحيح فعليه ادعى ومن. املسيح وفاة على الداللة

  .إخل... بترمجتها فقط أوراقا أضفت قد: قوله
. عيةالقط ينايف ذلك أن فثبت الدليل مع االختالف كان إذا: أقول

 �توفيتين فلما�و �متوفيك إين�: اآلية يف التوفّي معىن يف الثاين واالحتمال
 وقد. الداللة قطعية كوا يضر ال حتمالاال ذلك فإن لذا الدليل عن ناشئا ليس
الكتاب أهل من وإن: "اآلية يعترب مل احملترم املريزا سيدنا أن مرات بضع مر "

  . قط املسيح موت على الداللة قطعية
  . إخل...املظهري التفسري صاحب تقول إن: قوله
 والتق املظهري التفسري صاحب قول كان إذا ،احملترم املولوي أيها يا: أقول
 تثبت أن واجبك من فكان رأيك حبسب العامة التفاسري ويعارض وجمروحا

 فيه مطعونا الواضح املفسر قول اعتبار إن إذ. تفسري أي من فيه مطعونا كونه
 نون تعد أن أما. واإلنصاف والعدل األمانة ينايف مربر دون ومعارضا وتقوال
 وجود الصارفة للقرينة يعد فلم احلال معىن عن صارفة قرينةً الثقيلة التوكيد

 تفيد اليت التوكيد الم بأن املظهري التفسري إىل مشريا طالب لك قال وإذا. أصال
 أن ذلك من واألغرب جتيبه؟ أن عساك فماذا االستقبال معىن عن تصرف احلال

 أيضا فيها نقلت كله استداللك ومناطَ كلها مناظرتك مدار جعلتها اليت العبارة
 قل." حامت أيب ابن روامها وأصحابه النجاشي يعين البصري احلسن لوقا: "قوال
 احلسن قول نقلت ملاذا عندك باطال احلال معىن كان إذا وأمانة عدال اآلن

 أنك القصة ما بدليل؟ تبطله مل وملاذا إليه؟ دف ما يناقض الذي البصري



٣٥٦  ñŠÃbäß@ï�… 

 لشيء هذا إن لزام؟باإل به تتمسك الذي املعىن على مناقض بقول تستدل
  . عجاب
 ابن تفسري يف ذُكروا الذين كعب بن أيب لقراءة األسناد رواة ضعفت قد

 يف ورد قد بأنه ذلك يف فأقول الرجال، أمساء علم يف كعبك علو وأظهرت كثري
" خفيف "ترمجة" التقريب "يف مكان أي يف ترد ومل بالفاء،" خفيف: "عبارتك

 أن واجبك من كان والباء بالصاد" يبخص "اسم املراد كان وإذا. )سواحنه أي(
 حبسب الرجال أمساء بعلم إملام لديه ليس الذي - احملترم املريزا سيدنا مقابل تثبت

 ألن أصال العلم هذا يف وراغبا مهتما يكون أال أيضا املمكن ومن زعمك،
 حجة "كتابه يف احلديث علم قشر العلم هذا اعترب قد اهللا ويل الشاه موالنا

 معني شخص فهو هنا املراد أما". خصيب "باسم أشخاص ثالثة هناك أن -"اهللا
 عشرة، االثنيت املراتب من اخلامسة املرتبة حتتل ترمجته وأن. التصغري بصيغة منهم
 حيتل عنه املروي احلديث وأن احلديث، علم يف اخلامسة املرتبة حكم هو وهذا
 الدرجة حيتل يضاأ" بشري بن عتاب "إن. دواليك وهكذا وكذا، كذا مرتبة

 من تبني أن األقل على عليك واجبا كان إذًا. عشرة االثنيت املراتب من اخلامسة
 بعلم إملام لدينا وليس كالطالب هم الذين مثلي ألناس - احلديث علم خالل
 القراءة أن يعلَم حىت اخلامسة املرتبة حيتلون الذين الرواة حكم - الرجال أمساء
 معىن ا نؤيد أن يصح ال اخلامسة الدرجة حيتلّون لذينا الرواة من رويت اليت

 أيضا آخر بسيطا قوال وأقول. واحملققني املفسرين مجيع فعل كما املتواترة القراءة
 بشري بن عتاب عن أخرجوا قد والنسائي والترمذي داود وأيب البخاري أن وهو
 أما دك؟عن االعتبار ساقط هذا" عتاب "فهل أيضا،" التقريب "يف جاء كما

 أيضا" التقريب "يف يرد مل ألنه احملدثون عنه أخرج ما اآلن أذكر فلن" خصيب"
 فوق عتابا علي ستصب أنك أم" عتاب "عن سترد ما وسأرى. ترمجته يف شيء
  . عتاب

  . عام بوجه صحيحا ليس هذا :قوله
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 عن خترب مل ولكنك رواا إسناد يف الظاهرية العلل بنفسك بينت لقد: أقول
 لذلك سواك أحد عنها يعرف ال أنه ذلك يف السبب لعل. الغامضة اخلفية العلل

 بدون القراءة هذه بواسطة املتواترة القراءة معىن واحملققني املفسرين مجيع أيد
  . أنت تعرفها بينما والغامضة اخلفية العلل هذه جهلوا ألم حتقيق

  . إخل"... موته "يف الضمري إرجاع يف مرجحان قوالِن هناك: قوله
 رأيك، حبسب اآلية هذه تفسري يف منقوالن قوالن هناك كان ملا: أقول

" موته قبل "يف الضمري أن هو التفاسري مجلة يف باألدلة الراجح القول أن وثبت
: قولك وإن أنت؟ تستنبطه الذي املعىن قطعية تِقلّ ال فكيف الكتايب إىل راجع

 االحتمال ألن الفارق مع قياس ألنه اهن ينطبق ال فجوابنا جوابكم هو ما
 وهذه. الدليل عن ناشئ غري" توفيتين فلما"و" متوفيك إين: "اآلية يف املخالف
 غري تقليد هو وهذا النص، على القول ترجيح هو بل القول مع النص مقارنة
 سواء -األوجه محال الكالم يف أما. طويلة فترة منذ أيضا وحنن تركته وقد جائز
 ولكن بالقول املعىن ترجيح فيمكن - � الرسول كالم أم اهللا مكال أكان

 الفقه أصول كتب يف مؤكدة املسألة وهذه جيوز، ال النص على القول ترجيح
 هذا يف أخطأت األمرين بني متييزك عدم وبسبب. وغريه" الثبوت مسلَّم "مثل

  .الفارق مع قياس هذا رأيك أن ثبت وقد املوضوع يف تفكر أن عليك لذا املقام
  . صريح كذب هذا: قوله
 مبوت يعتقد كان عباس ابن أن البخاري صحيح من ثبت لقد: أقول

 مجيع على مقدم البخاري صحيح فإن احلديث أصول قاعدة وحبكم. املسيح
 ةقضي" البخاري صحيح اهللا كتاب بعد الكتب أصح: "وإن األحاديث، كتب
 بأن أيضا وأقول. تلقائيا يسقط عباس ابن قول خيالف قول فأي لذا. ا ممسلَّ
 الذين وغريمها ووهب إسحاق ابن مثل أيضا اآلخرين األئمة بعض هناك

 عند ذلك: "أي مالك أبو إليه ذهب الذي اآلية ومعىن. املسيح مبوت يعتقدون
 قلت فقد" هب آمن من إال الكتاب أهل من أحد يبقى ال مرمي بن عيسى نزول
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 املعىن هذا قبول عزو إن. اآلية من يثبت ال عيسى نزول عند أي املعىن هذا بأن
 النجاشي: "أي قوله نقلت قد إذ االستغراب إىل يدعو البصري احلسن إىل

. اخاص حاال صار هذا بل القول؟ ذا االستقبال معىن عالقة وما ،"وأصحابه
 هذه بأن مثلك يقول وال الشك، سبيل لىع املعىن هذا قِبل فقد هريرة أبو أما

 بأن وقلت كثري ابن عن نقلته وما. املطلوب املعىن يف لذاا الداللة قطعية اآلية
. القاطع الدليل ذلك بذكر أطالبك فأنا. إخل... قاطع بدليل ثابت املعىن هذا

 أن بد فال قلت وإذا بك، ألحد عالقة فال شيئا تقل مل ما: فارسي بيت يقول
  . بدليل عليه تأيت

 قطعي وكونه أمر فهذا أصح أو أَوىل األقوال من قوال أحد اعتبار أما
  . حمض ناقص دليلك فإن إذًا،. بينهما وشتان آخر، أمر الداللة

 والتابعني الصحابة مجيع عن نقل الذي نفسه املعىن كتبت لقد: قوله
  .إخل... وغريهم

 والتابعني، الصحابة مجيع عن املعىن هذا نقل صحة عدم ثبت لقد: أقول
 انتهى ،"موته قبل "الضمري مرجع عن قوالِن هناك أن بنفسك اعترفت وقد

 املستنبطَة املسائل اعتبارك وإن. املذكور اعترافك يناقض هذا وقولك. قولكم
 األزمنة اللسان أهل أظهر مىت. جديد اختراع" خمترعة "والسنة الكتاب من

 علماء التخاطب عند التصرحيات هذه مبثل يقوم ال بل مهم؟كال أثناء يف الثالثةَ
 املدارس يف يدرسون الذين األعاجم األطفال إن بل. أيضا العلماء وغري العجم

 للمذكر هي وكذا كذا صيغة أن بكثرة يرددون خمتلفة أوزانا تعلّمهم عند
 احملترم ريزاامل سيدنا استنبطه الذي واملعىن. ذلك إىل وما املاضي للفعل أو الغائب
 مالحقة جيب: القائل الفارسي املثل منطلق من كان االستقبال بزمن بتسليمه
 بأن وتقول. بشيء موقفك يفيد ال ذلك ومع بيته، يف ينـزوي أن إىل اخلصم

 جدال قبلنا لو ولكن خمطئون، هم الكتايب إىل الضمري أرجعوا الذين الصحابة
 حمب هو الذي احملترم املريزا سيدنا كالمك يقبل فلن حلظةً الصحابة ختطئتك
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 والباطل اخلطأ على كلهم الصحابة هؤالء بأن وأصحابه � للرسول صادق
 إليه ذهبت الذي سوى املعاين مجيع بأن األول مقالك يف أنت قلت كما متاما

 يستبعد أال ميكن فكيف ،�١أَفْواِهِهم ِمن تخرج كَِلمةً كَبرت� وخاطئة، باطلة
  .  ذلك

  . إخل... فعال ضعيفة املذكورة القراءة إن: قوله
 علم حبسب وخصيب بشري، بن عتاب ترمجة يف احلكم تبني مل ما: أقول

 الذين الرواة طريق عن رويت اليت القراءة أن ثبتت مل وما احلديث، أصول
 هذا قبول ميكن فال القراءة، معىن تأييد ا يصح ال اخلامسة املرتبة يف يندرجون

 القراءة ملعىن تأييدا القراءة هذه أوردوا احملققني املفسرين مجيع ألن القول
  . املتواترة

  . خلإ.... أنه حبجة فاسدا ليس املذكور املعىن إن: قوله
 عن ناجتا إليه ذهبت معىن يعارض الذي املعىن فساد يكن مل إن: أقول
 الذي املعىن أن أيضا سلّمنا إذًا؟ الفساد سبب هو فما النحو لقاعدة معارضته

املعىن أن ذلك مع يستلزم كيف ولكن متاما النحو قاعدة يطابق إليه ذهبت 
 هذا ما وباطل؟ سدفا - اعترافك حبسب النحو قاعدة يعارض ال وهو-اآلخر
  . وتأٍن تأمل بعد توضح أن أرجو اللغز؟

  . النهار نصف يف كالشمس ظاهر القول هذا كذب إن: قوله
 فقط الرجال أقوال حول النقاش يدور عندما أنه حمله يف ثبت لقد: أقول

 ابن تفسري أي واحدا تفسريا قدمت فلو. القلة كفة ال األقوال كثرة كفة ترجح
 قطعية حتققت كيف - كثري ابن وتبعه-  جدا الكثرية التفاسري نيب من جرير
 التفاسري وبقية جانب يف مفسران أو مفسر فهناك إليه؟ ذهبت الذي املعىن

 جيب اجلانبني أي اآلن واإلنصاف بالعدل قلْ آخر، جانب يف كلها األخرى
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 ولألكثر: "ولواملقب املشهور املثل حبكم احملترم املريزا سيدنا قال فإذا ترجيحه؟
 يف كالشمس ثبت فكيف إليه ذهبت معىن يضعفون اجلميع بأن" الكل حكم
 إن إذ ذلك عكس على األمر أن احلق بل الكالم؟ هذا كذب النهار نصف
 كالمك يتحقق أن املمكن من كان. الكل حكم ولألكثر كاملعدوم النادر حكم

 النصوص يعارض كمعنا دام ما ولكن. تبتغيه معىن النصوص تعارض مل إن
 الذي جرير ابن قول مبجرد آخر معىن وبطالن معناك قطعية تثبت فكيف البينة،
  . تؤجروا بينوا كثري؟ ابن تبعه

  . االدعاء إثبات وليس التعارض رفع هو باجلملة واملقصود: قوله
 كبري فساد إليه ذهبت معىن يستلزم كلما أنه حقا الغريب من: أقول

 لو صاحيب فيا. الداللة قطعي بأنه دائما تقول ذلك ومع دعواك، عن تتراجع
 بقي دليل فأي املتواترة غري القراءة من يثبت معىن املتواترة القراءة من استنبطنا

 تأن بعد تفعله أن فعليك اخلالف رفع على تعزم كلما شيخنا، فيا ادعائك؟ على
 تكُونوا والَ� نفسه؟ االدعاء بسببه يتالشى الذي اخلالف رفع معىن فما. وتأمل
  .�١أَنكَاثًا قُوٍة بعِد ِمن غَزلَها نقَضت كَالَِّتي

  . إخل... طعن اإلسناد هذا يف: قوله
 بالقراءة احملققني ريناملفس مجيع إتيان بطالن منه ثبت طعنا تبين مل: أقول

  . به نطالبك ما وهذا املتواترة، للقراءة تأييدا هذه املتواترة غري
  .املعىن هذا صحة على يعترضان كثري وابن جرير ابن تفسري إن: قوله
 ومن جرير ابن لتفسري وأنى مرات، ثالث ذلك على الرد سبق لقد: أقول

 عام؟ ١٣٠٠ إىل املمتدة لهاك التفاسري يبارزا أن كثري ابن تفسري أي تبعه
 األقوال كانت إن ذلك إىل وإضافة. كاملعدوم والنادر الكل حكم ولألكثر
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 واألحاديث الكرمي القرآن نصوص تعارض جرير ابن تفسري يف املذكورة
  . حمالة ال فتسقط الشريفة

  .إخل... حمض خطأ هذا: قوله
 سبحان املعنيني، بني التعارض على قدمته الذي الدليل هذا أمجل ما: أقول

 مبعىن عريف تعارض هذا هل التعارض؟ هذا ما توضح أن أرجو ولكن! اهللا
 املريزا سيدنا مبوقف يضر ال األوىل احلالة ففي املنطقي؟ التناقض مبعىن أو املتعدد
 الشك أفكار أن: املعىن مثال املتعددان، املعنيان جيتمع أن ميكن إذ بشيء

 قبل الكتاب أهل من واحد كل ختاجل ظلت هوقتل عيسى صلب عن والشبهات
 هذه قبل ذُكر كما الشبهات هذه بوجود موقنون وأم مرمي بن عيسى موت
 بالبيان هو موته قبل ويؤمن يوقن الكتاب أهل من كال أن املعىن أما. اآلية

 الشكوك إال فليس والقتل بالصلب ميت مل مرمي ابن املسيح أن املذكور
 سيدنا ذكرها اليت واملعاين. دواليك وهكذا الصلب، وأ القتل عن والشبهات

 متناقضة ليست أوجه محالة اآلية لكون" األوهام إزالة "كتابه يف احملترم املريزا
 هذين بني التناقض تثبت أن جيب الثانية احلالة ويف. اجتماعها يتعذر حىت

 صحيح املعىن هذا يناقض ال اإلهلامي املعىن بأن املريزا سيدنا قول وإال املعنيِني،
 أثبتنا لقد إذًا؟ البين والتناقض الشديد التعارض معىن فما. كليا وصواب متاما
 أمكن كيف وإال الكتايب إىل الضمري إرجاع حال يف املعنيني بني التناقض عدم

 بأن احملترم املريزا سيدنا قال مىت. حمال النقيضني اجتماع ألن اجتماعهما؟
 � قاله ما كل بل مرمي؟ بن عيسى إىل يرجع أن كنمي ال" موته قبل "الضمري

 مرمي بن عيسى إىل الضمري إرجاع حال يف أنت تستنبطه الذي املعىن إن هو
 مكان أي يف احملترم املريزا سيدنا يكتب ومل. بالقبول جديرا ليس وبالتايل فاسد

 على الداللة قطعية أو الداللة صرحية أو قينيةي" الكتاب أهل من وإن "اآلية أن
 واإلنصاف بالعدل اآلن قُل. النص إشارة مبنـزلة أا كتب بل املسيح موت
 محالة بكوا االعتراف مع - أوجه محالة آلية واحد وجه على اإلصرار أليس
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 قطعية اآلية وعد دليل بال وجحودها كلها األخرى األوجه وإنكار -أوجه
   ؟�١أَنفُسهم واستيقَنتها ِبها وجحدوا�: مصداق الداللة

  . إخل... أن به املسلَّم من: قوله
 عدالب زمن إن. شيئا املريزا سيدنا موقف يضر وال لفظي نزاع هذا: أقول

 احلال زمن ولكنه زعمك حبسب القريب االستقبال هو بكلمة لتكلُّما مع املتصل
 قاله ومما العرف من ويتبني. وهوامشه" املطول "من ذلك ثبت وقد العرب، عند

 بأا القبيل هذا من املناقشات عن وغريه" املطول "حواشي واضعي من العرب
  . واهية مناقشات
  .إخل... التفريق عدم إن: قوله
 ال مستحدث عمل املعروفة األمور يف التفريق من النوع هذا إن: أقول

 دأب من وليس الواهية، املناقشات مجلة من وهو طائل، وال ورائه من جدوى
 القاصر على خيفى ال بل البالغة وفنون العربية اللغة علوم يف البارعني احملصلني

  .أيضا
  .إخل... املستقبل يف يوفَى أن ميكن الوعد هذا بأن قيل بل: قوله
 جمهول زمن يف اهلداية وينالوا احلال زمن يف الناس جياهد أن معىن ما: أقول

 ملتصقة وكأا فورا ااهدة بعد تأيت اهللا من اهلداية إن شيخنا يا. املستقبل يف
 إن. اهلداية نتيجة تتحقق أيضا اهللا يف ااهدة أن احلق بل. معها ومتالزمة
 ووجود الشمس كطلوع بعض مع ومتالصقتان نمتالزمتا واهلداية ااهدة
 من علمية أدلة الصدد هذا يف لك فسأسوق كالم ذلك يف لك كان وإذا. النهار

 من كثريا أستغرب ولكنين التنبيه، بغية باإلجياز قلت قد هنا إىل. والسنة الكتاب
 قولوت حتما، ااهدة على تترتب اهلداية أن اهللا سنة تنكر ال أيضا بأنك قولك
 هذا بأن أقول ولكين. اآلية هذه من يثبت ال ذلك أن ودليل داٍع دون أيضا
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 أما. أيضا األخرى اآليات من ثابتا كان وإن العبارة، بصريح اآلية هذه من يتبني
 مبتغاك أبطلت أا مسبقا املنصفون القراء علمها فقد الثقيلة التوكيد نون قضية
 أبلغ كالم جنرد أن إىل حاجتنا فما. ملتكاملا معناها تنقص أن هلا وليس ائيا،
   ناقص؟ معىن على وحنمله املتكامل املعىن من البلغاء

  .إخل... الداللة قطعية" به ليؤمنن "كون تنايف ال اآليات هذه: قوله
 فمفهومها اآليات تلك أما رأيك، حبسب عامة" به ليؤمنن: "اآلية: أقول

 يقلب الذي العكس وليس العام صخيص اخلاص أن البيان سبق ولقد. خاص
  . تفصيله ومر عقب، على رأسا القضية

   إخل...به مسلَّم غري احلصر هذا: قوله
 هو" الصغري الطفل "منه استنبطت حيث الغالم ملعىن حصرك إن بل: أقول

 بأن أيضا" اإلرب منتهى "يف ورد فقد وغريه، القاموس اقرأ. به املسلَّم غري
 يطلق أي األضداد من وهو. العمر متوسط يف والرجل الطفل هو بالضم الغالم

" الصراح "من نقلته ما ينفعك ال احلالة هذه ففي. الشباب إىل الوالدة منذ
  . شيئا احملترم املريزا سيدنا موقف يضر وال وغريه،

  إخل.... �الكتاب أهل من وإن�: اآلية إن أوال،: قوله
 اآلية هذه يعترب ال احملترم املريزا سيدنا إن مرات بضع قلت لقد: أقول

 قطعية أنت تعتربها كما املسيح موت على الداللة صرحية أو الداللة قطعية
 أنت إقرارك حبسب أوجه محال" موته قبل "يف الضمري وإن. حياته على الداللة
 بوجه � سلّم فإذا. املتشاات ضمن ضمريا األصوليون صنف وقد أيضا
 الوجه بطالن ذلك يستلزم فأنى الفساد عن ونـزيها صحيحا معىن وبين واحد
   وخطأه؟ الثاين

  . إخل... أيضا املوت حالة يف: قوله
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 ِلرِقيك نؤِمن ولَن السماِء ِفي ترقَى أَو�: الصادقني أصدق اهللا يقول: أقول
 النبأ. �١رسوالً بشرا ِإالَّ كُنت هلْ ربي سبحانَ قُلْ نقْرؤه ِكتابا علَينا تنزلَ حتى
 املتفق األحاديث حبسب قيدا فيه وضع الصادق املخِبر � الرسول به أخرب الذي
 أمكم أي ،"منكم فأَمكم"و ،"منكم وإمامكم: "فقال القادم للمسيح عليها

 يف نفسه املقيد هو رادامل يكون أن بد فال. � رسوله وسنة تعاىل اهللا بكتاب
 املخرب أن فثبت. تفصيله مر كما املعنوي التواتر البالغة املطلَقَة األحاديث مجلة

 النيب مرمي بن عيسى هو مرمي ابن املسيح من املراد بأن يخرب مل الصادق
 املسيح أن أنبأ بل إسرائيل بين إىل ورسوال نبيا كان الذي نفسه اإلسرائيلي

 لبيان إمامته وتكون وكذا، كذا بصفة إماما وسيكون نكمم سيكون املقبل
 نوقش كما وحقائقها � الرسول سنة دقائق وبيان وأسراره اهللا كتاب معارف

  . مسلم صحيح يف املوضوع هذا
  . إخل... أيضا املوت حال يف ثانيا، :قوله
 بالتفصيل، بيانه مر ومعقول قوي سبب اكهن ،احملترم املولوي أيها يا: أقول

ِل ِقيلَ�: اجلنة دخل � مرمي بن عيسى أن أيخةَ ادنِلي� ،�الْجخادو 
  .�ِبمخرِجني ِمنها هم وما� ،�جنِتي

 إىل إضافة أخرى أحاديث هناك أن جليا الكالم هذا من يفهم: قوله
  . إخل... النـزول أحاديث

 ليتبني ٩٠١ الصفحة البخاري إفادات فصل" األوهام لةإزا "انظر: أقول
  . مثيله منه وأُريد مرمي ابن ذكر أماكن عدة يف البخاري يف ورد قد أنه لك

  . إخل .... أن املؤسف من: قوله
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 املسيح حياة يف أوجه محالة �الكتاب أهل من وإن�: اآلية أن مع: أقول
 راجعون، إليه وإنا هللا إنا حياته، على الداللة قطعية تعتربها ذلك ومع ومماته
  ١.املشتكى اهللا وإىل

 أعطيك واآلن بيانك، يف جاء ما كل على مفِحمة أجوبة أجبت هنا إىل
 أن فعليك احلق عن وتبحث العدل تدعي كنت وإذا فيصال، وقوال عادال جوابا

 يقينا ذلك من لفُهم فعلت ولو املضادة، األجوبة إىل تلجأ أن دون عليه، ترد
 هو إليه أشرت الذي واجلواب. احلق إحقاق يف ترغب وال احلكم تريد ال أنك
 اليت أدليت مجيع متاما النية حبسن إليك قدمت احملترم، املريزا صاحيب يا أنين،
 بأن ذلك جانب إىل أيضا وقلت احلق، إلحقاق الوقت هذا يف تقدميها تأرد

 قطعية إلثبات وقدمت األوىل، اآلية هي األقوى وحجيت األوىل بالدرجة متسكي
 منطلق ومن النية حبسن ختتار أن عليك كان. عليها جممعا حنوية قواعد داللتها
 أن دون وأجوبيت ليتأد جلميع تتصدى أن إما: األمرين أحد احلق عن البحث

 ألي التصدي دون احلقيقية حلجيت تتصدى أن أو منها، أي على الرد تتحاشى
 أخرى ألمور تصديت بل الثاين وال األول األمر ختتر مل ولكنك. آخر شيء
 كثرية أمورا وأرجأت مكتملة غري وتركتها احلقيقية، حجيت إىل باإلضافة أيضا
 إىل وغريه البخاري صحيح من أيضا أدلتك بيان أخرت ومقابلها. املستقبل إىل

 احلجة عن كثريا فيه ابتعدت بأسلوب بيـنته فقد إليه تطرقت ما أما. املستقبل
 ومثال. اخلواص منها ويستاء العوام ا لينخدع بطريقة ببيانك وأدليت األساسية

  . مدعيا لست أنك حبث يف خوضك ذلك

                                                 
 وأرجو مين، فهي خط حتتها ليس واليت احملترم، املولوي من هي خط حتتها اليت العبارات 1

 يقول. األوصاف أحسن فاإلنصاف. افيه اإلمعان بعد يعدلوا أن املنصفني الكرام القراء من
 إلينا فيعود النداء، مبنـزلة فعلنا وإن اجلبل، مبنـزلة العامل هذا إن: تعريبه ما فارسي شاعر
 ).األمروهي أحسن حممد سيد. (النداء صدى
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 لست إين: أيضا تقول وظللت كمدٍع دلةاأل تقدم مل دمت ما صاحيب، فيا
 أن بإمكانك كان بل البحث، هذا يف لتخوض حاجة لك تكن فلم مدعيا
  . الداللة القطعية األدلة بتقدمي تكتفي

 حمله، غري يف الكل وشيخ شيخنا رأي خالفت أنك هو الثاين واملثال
 أن مع ظرةاملنا هذه يف علما منك أقل الكل شيخ أن للناس تظهر أن وأردت

 يف... أيضا إليه موجه اخلطاب أن ذلك من واألغرب. األمر واقع يناقض هذا
 شيخ ذكرك إن لذا العلمية املصاحل لبعض يدخلها مل الكل شيخ أن مع املناظرة

 شيخ رأي تعارض أن لك ينبغي كان ما. متاما مناسب وغري غريبا كان الكل
 مل أيضا الرأي يوافقك الذي حسني حممد املولوي معارضتك إن وكذلك الكل،
 الكل شيخ أن مع املوضوع يف إشراكه عدم اقتضت حكمة وأية. مناسبا يكن
   بينكما؟ الدائر النـزاع يف وبينه بينك أصلح قد كان

 فقط وحده جرير ابن تفسري من عبارة نقلت أنك هو الثالث واملثال
 حرف عليه يدل الذي األمر الشك، وجه على أيضا وذلك 	 الصحابة وأقوال

 ال الذين والتابعني الصحابة وعامة املفسرين مجيع أن الناس إقناع وحاولت" إنْ"
 متاما خمطئون � املسيح حياة تثبت �موته قبل به ليؤمنن�: اآلية أن يعتربون

 كلهم هؤالء أن أيضا تظهر أن أردت هذا ومع. باهللا والعياذ الباطل، وعلى
. مغالطة وهذه ووفاته، املسيح حياة مسألة يف ويوافقونك، املريزا سيدنا خيالفون
 حياة ثبتت اآلية هذه بأن يقول مفسر أو تابعي أو صحايب من ما أنه واحلق
 ال أيضا كثري وابن جرير ابن أن كما. قطعية كداللة � مرمي بن املسيح

 ثابت الرأي هذا بأن تساحما وقاال رأيهما رجحا أما غري. ذلك يقصدان
  . وجد إن فبين القاطع الدليل بذلك نطالبك فاآلن. القاطع بالدليل

 مبعىن �ليؤمنن�: اآلية اعتبار أن للناس إظهارك هو بعالرا واملثال
 مذهب هو إمنا التوكيد الم وجود ومع الثقيلة التوكيد نون مع االستقبال
 أقوالك على رددت وقد. البحتة ومغالطتك خديعتك وهذه. كلهم الصحابة
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 نفسه األسلوب يف شرعت لو ولكن. مرات ثالث نفسه باملكيال القبيل هذا من
 املوضوع حتاشي من ستتمكّن حبيث املوقف هذا من الستفدت أيضا املستقبل يف

 املسلمون خيسر ولكن. الردود كتابة يف مهارتك أتباعك يف فتثبت األساسي
 وأنك جوابا، تطق مل بأنك عليهم حقيقتك انكشاف وعدم النتيجة ظهور بعدم
 لذا. والدوران باللف التخلص تريد وأنك املسيح، بوفاة اعتقادك يف خمطئ

 أن الفرار، مة جتتنب أن وتريد باملناظرة راضيا كنت إذا املستقبل، يف أُطالبك
. األساسية حجيت حدود ضمن وحبثك كالمك وتركّز اإلضافية األمور تترك
 وأثبت باملستقبل، خاص اآلية مضمون أن ليهاع امع النحو بقواعد أثبت لقد
 ذلك على ترد أن فعليك املسيح، بنـزول خاص أنه التخصيص صحة حال يف
 وغري الغية إياها واعتبارك النحو قواعد قبولك عدم حال يف فقط كلمتني يف

 للدوام االستقبال صيغة استخدام بأن القائلة القاعدة وخاصة باالعتداد جديرة
 اعتربها وكذا كذا الفن إمام بأن القاعدة هذه خطأ وتثبت طأ،خ التجددي
 أو الصحيحة األحاديث أو القرآن من خطئه على الدليل هو هذا وأن خاطئة،

 أنه أو منها، بدال الصحيحة هي وكذا كذا قاعدة وأن. العرباء العرب أقوال من
 من ستمدي أن يستطيع واحد كل وأن القرآن، لفهم أصال حمددة قاعدة من ما

 بالقاعدة التسليم حال يف تقول أن وجيب. يشاء كيفما معاين الكرمي القرآن
 إن التجددي، الدوام أو واالستقبال احلال بزمن اآلية مضمون وتعميم والتسليم
 الفائدة أو. وكذا كذا دليل بشهادة باطل املسيح نزول بزمن املضمون ختصيص

 وأن أيضا، أخرى ومعاٍن حاالت يف حصوهلا ميكن التعميم ذا أُريدت اليت
 وإذا. التعميم هذا يبطل أن ميكن اآلية تفسري يف املفسرين بعض اختالف جمرد

 فيجب رأيك، يف واالستناد باالستدالل اجلديرة هي املفسرين أقوال جمرد كانت
 املسيح حياة موضوع يف الواردة والتابعني والصحابة املفسرين أقوال تقبل أن

 ختربنا أو به مسلَّم أمر اهللا كتاب بعد الكتب أصح البخاري حصحي كون ألن
  .وفاته تثبت اليت مبعانيها



٣٦٨  ñŠÃbäß@ï�… 

 أحد يقول وال معنا والتابعني والصحابة املفسرين كافة إن حتد بكل أقول
 أثبت لو. قطعية كداللة اآلية هذه من تثبت مرمي ابن املسيح حياة بأن منهم

 املسيح حياة أن مفسٍر إماٍم أو واحد عيتاب أو واحد صحايب من صحيح بإسناد
 بوفاة ادعاءنا لسحبنا برهانه هو وهذا قطعية كداللة اآلية هذه من تثبت �

. الفتح وينال واحدة، مسألة حبل القضية تسوى سوف اآلن، فانظِر. املسيح
 من وأحاديث الكرمي القرآن من آية ثالثني منا فامسع إثباا تستطع مل إن ولكن

 سنوردها اليت والتابعني والصحابة املفسرين مجلة أقوالو وغريه البخاري صحيح
 منها يستفيد سوف تقبل مل أم أقبلت سواء. األوهام إزالة على الرد يف الحقا
 إىل العودة منك نتوقع ال. نتيجة إىل املناظرة هذه من وسيصلون القراء عامة

 يف منك طُلب كما اإلضافية األمور تاركا فقط بكلمتني والرد ضوعاملو صلب
 والسالم والصالة العاملني، رب هللا احلمد أن دعوانا وآخر. العدل اجلواب هذا
 من واهلدى الرشد اتبع من وعلى أمجعني وأصحابه وآله حممد خلقه خري على
  . والطغوى الغي من تبني ما بعد

 نزيل األمروهي أحسن حممد كتبه هـ، ١٣٠٩ الثاين ربيع ٣ يف حرر
  .وبال

********************************  
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   الرحيم الرمحن اهللا بسم

 أحسن حممد املولوي موالنا إىل إسحاق وحممد شاه بوبه يفالضع العبد من
  . لطفه زاد

 إىل أتيت حني أنك تذكر فلعلك املشحونة واألمنية املسنونة التحية بعد
 بضعة بزيارتك تشرف" ربن لورد "العام احلاكم مرافقي من لفيف مع الهور

 مع. أيضا املراسلة حتصل مل كما ذلك بعد زيارتك استطعنا ما ولكن أشخاص
 جد الوالية يف تقاعد وحني فترة، منذ وبال والية يف مقيم أنك نعلم كنا أننا
 ولقد. مرات بضع ذكرك إسحاق حممد السطور هذه راقم.... ٢الرمحة عبد

 إعالم: "بعنوان كتيبا نشرت أنك مسعنا نناأل املقام هذا يف العناء هذا محلناك
 وشدٍة قوة بكل فيه وكتبت احملترم القادياين أمحد غالم املريزا تأييد يف" الناس
 لقراءة كبري بشوق وحنن الكالم هذا مسعنا أن منذ. املسيح أنه ادعائه على أدلةً
 ولكن اآلن إىل ينالقاديا املريزا مريدي من لسنا االثنني حنن أننا مع الكتيب، هذا

 وختربين بالربيد - أمكن إن - الكتيب إيل ترسل أن فأرجو. بشدة كتيبك ننتظر
 بإذن بالربيد آنفا املذكورة كلها املصاريف إليك وسأرسل الربيد ورسوم بثمنه

 أرجو. سلفا إليك وسأرسله اإلرسال قبل بثمنه ختربين أن أيضا وميكنك. اهللا

                                                 
 )الناشر(". دهلي مناظرة احلق، "كتيب بقية 1

 )الناشر (. املقام هذا يف قراءا نستطع مل لذا هنا من ممزقة الرسالة كانت 2
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 موظف إسحاق، حممد: يلي كما هو لإلرسال العنوان. هذه رساليت على الرد
  . "بالهور آفس ليتر دد" الربيد، مكتب

 توضيح "كتابه يف القادياين املريزا كتبها اليت األبيات بعض أنقل يلي وفيما
 رمحه إمساعيل حممد املولوي موالنا شجب لقد. موضوعها يف أشك وأنا ،"املرام
 جمدد املرحوم موالنا كان وملا. املضامني هذه مثل" اإلميان تقوية: "كتابه يف اهللا

 أن جيوز فكيف عشر الرابع القرن جمدد أنه يدعي واملريزا عشر، الثالث القرن
 كتابه؟ يف نفسه األمر آخر جمدد ويروج إمثا ويراه جائز غري أمرا جمدد يعترب

  : يلي كما هي واألبيات
 نفسه حمى فقد ،� أمحد عظمة إدراك يستطيع من الرحيم؛ الرب سوى"
  .امسه وسط من" امليم "سقطت حىت

 لربا صورة وجوده صار حىت الكامل االحتاد بسبب األعلى رفيقه يف فىن لقد"
  ."متاما الرحيم
 مظهر ذاته وإن الكرمي، وجهه من يفوح األزيل احلبيب ذلك شذى إن
  .القدمي اهللا لذات
  ١".والضالل اإلحلاد إىل نسبوين وإن عظيم، عرٍش من أمحد لبكق أرى ال
 ينفر اليت الوجود وحدة عقيدة على بوضوح يدل األبيات هذه مضمون إن

 يف الوجود بوحدة املعتقدين مثل إن. متناهية بشدة املوحدين حزب منها
 يف املريزا يكتب أن جدا الغريب ومن. اهلندوس يف" بيدانيت "فئة كمثل املسلمني

: يقول ولكنه التجاسر؟ هذا ما! اددية ادعائه مع هذه اإلحلاد كلمات كتابه
 أو ملحدا أحد أدعاين سواء أبايل ال أي." والضالل اإلحلاد إىل نسبوين وإن"

 هذه يف أحدا يضر أن أحدا يسع ال أنه صحيح. شيئا يضرين لن إذ زنديقا،
  . القيامة يوم احلاكمني أحكم أمام األمر يكشف سوف ولكن الدنيا

  

                                                 
 )املترجم (.أبيات فارسية ترمجة  1
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  الرحيم الرمحن اهللا بسم
 إسحاق، وحممد شاه بوبه السيد إىل أحسن حممد سيد الضعيف العبد من
 أن احلق. رسالتان منكم وصلتين لقد. وبركاته اهللا ورمحة عليكم السالم
 استلمت قد كنت. اناجم التوزيع بعد متوفرا يعد مل" الناس إعالم: "الكتيب
 يف الناس بعض عند موجود أنه غري. كلها وزعت وقد منه نسخة مخسني
 األبيات حول ذكرمتاها اليت والتحفظات. منهم تشترياه أن ميكنكما الهور،
  .بياا يلي ففيما. فيها والتأمل التدبر عدم عن ناجتة" املرام توضيح "يف الواردة
 نفسه حمى فقد ،� أمحد عظمة إدراك عيستطي من الرحيم؛ الرب سوى"
  ".امسه وسط من" امليم "سقطت أن لدرجة

 بالتفصيل سياقها يف األبيات هذه حضرته شرح قد شيء كل وقبل فأوال
 تقرأ أن عليك. قراءا بعد اعتراض أو شبهة أي املخلصني لدى يبقى لن حبيث
 تزول فكيف فقط �الصالة تقربوا ال� على ركّزت إذا كنول. باإلمعان ذلك

  والشبهات؟ الشكوك
 وما� �١أَدنى أَو قَوسيِن قَاب فَكَانَ * فَتدلَّى دنا�: اآليات معىن ما: ثانيا

تيمِإذْ ر تيمر لَِكنى اَهللا وما� �٢رمو ِطقنِن يىالْ عوِإنْ * ه وِإلَّا ه يحو 

                                                 
  ١٠-٩: النجم  1

 ١٨: األنفال  2



٣٧٢  ñŠÃbäß@ï�… 

 الكثرية؟ اآليات من وغريها ،�٢اَهللا يباِيعونَ ِإنما يباِيعونك الَِّذين ِإنَّ� �١يوحى
  . له تفسريا املذكورة األبيات اعتِبر اآليات هلذه تفهمه الذي فاملعىن

 أحدا يسع ال أنه منه املراد إن إذ املذكور البيت يف ظاهريا ضري ال: ثالثا
 مرتبة يدرك أن أحد يستطيع ال بل ،� النيب مرتبة يدرك أن تعاىل اهللا سوى

 ال: "املعروف الفارسي املثل يقول. � النيب مرتبة عنك دع أيضا بسيط ويلٍّ
 ال حبيث ورغباته وأهوائه هويته عن � النيب ختلّى لقد". الويلّ إال الويلَّ يعرف
 مرضاة ابتغاء وذلك والعجب، األنانية من شائبة � الكرمي شخصه يف يوجد

: األحاديث أصح يف � النيب خدام األولياء عن ورد لقد. األحد الواحد اهللا
ا يبطش اليت ويده به، يبصر الذي وبصره به، يسمع الذي مسعه كنت وِرجله 

 احلديث؟ هذا من تفهم ماذا. آخره إىل...به يتكلم الذي ولسانه ا يميش اليت
  .نفسه املعىن األبيات هلذه أن فاعلم

 حىت الكامل االحتاد بسبب األعلى رفيقه يف فىن لقد "آخر بيت يف جاء
  ". متاما الرحيم لربا صورة وجوده صار

: احلديث معىن يف تأمل كذلك ،�٣وجهه ِإلَّا هاِلك شيٍء كُلُّ�: معىن ما
 ولكن صورته، يف الضمري يف اختالفا هناك أن صحيح". صورته على آدم خلق"

  . البيت معىن هو ذلك فمعىن تعاىل اهللا إىل راجعا" صورته "يف الضمري كان إذا
 وجهه من يفوح األزيل احلبيب ذلك شذى إن: "آخر بيت يف وجاء

 يف تسمع إنك العزيز صديقي فيا". القدمي اهللا لذات مظهر ذاته وإن الكرمي،

                                                 
 ٥-٤: النجم  1

 ١١: الفتح  2

 ٨٩: القصص  3
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 يكون أن بسيط لسلطان أُجيز فإذا". اهللا ظل السلطان: "مجعة يوم كل اخلطبة
   تعاىل؟ هللا مظهرا � النيب كون يف يشك أن ملؤمن فهل اهللا ظل

 نسبوين وإن عظيم، عرٍش من أمحد كقلب أرى ال: "آخر بيت يف وجاء
 فَأَنا ولَد ِللرحمِن كَانَ ِإنْ قُلْ�: اآلية معىن ما صاحيب فيا." والضالل اإلحلاد إىل

 من وغريه الشافعي اإلمام أبيات يف نفسه األسلوب يوجد. �١الْعاِبِدين أَولُ
  : ورد فقد. األمة يف اتهدين كبار

  "رافض أين الثقالن فليشهد    حممد آل حب رفْضا كان إن"
  .أيضا البيت هذا يف املراد املعىن هو األساليب هذه من يفهم الذي فاملعىن
 ومقتدانا ملوالنا" املستقيم الصراط"و" اإلمامة منصب: "كتاب اقرأ: رابعا

 يف املذكورة للمضامني شرحا سترامها إمساعيل حممد موالنا اهللا سبيل يف الشهيد
 أمواج جتذب حني كذلك: "مفاده ما فيهما جاء فقد. � سيدنا كتب

 تصدر" األحد هللا البحر قعر لُجج إىل الكاملةَ الطالب سنف الرمحاين اجلذب
 كنت: اهلداية كالم ومثاله." اهللا سوى جبيت يف وليس احلق أنا: "أصوات منها
 اليت وِرجله ا يبطش اليت ويده به يبصر الذي وبصره به يسمع الذي مسعه
 على اهللا قال وإذ: أيضا وروي. به يتكلم الذي ولسانه: رواية ويف. ا ميشي
 كناية وهذه. شاء ما نبيه لسان على اهللا ويقضي محده ملن اهللا مسع نبيه لسان
 وتفوض جيدا ذلك يف تتأمل أن عليك. جدا دقيقة وقضية دقيق كالم وهذا

 أثر ألنه أقول فال ذلك ووراء: الشعر من بيت يف جاء. آخر معىن إىل تفاصيله
 إذا ألنه بإنكار، تعامله وال أبدا كذل من تستغرب وال. أخرس عنه النطق لسان

                                                 
 ٨٢: الزخرف  1
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 لو غرابة فال ،�١الْعالَِمني رب اُهللا أَنا ِإني�: صوت الوادي من يصدر أن أمكن
 ومنوذج خلوقاتامل أشرف هي اليت الكاملة النفس من" احلق أنا "صوت صدر
  ."إخل ...تعاىل اهللا ذات

 حممد موالنا كالم يعارض كالم الزمن هذا دد يوجد ال فباختصار،
 نظر عنه تقاصر قد أنه غري اآلخر كالم يشرح أحدمها كالم بل. قط إمساعيل

 لك وأرسله أشتريه فسوف" الناس إعالم "الكتيب جتد مل وإن. وفهمهم القراء
  . دائما عنك تطمئنين أن أرجو. اهللا بإذن

 والية مصارف مدير أحسن، حممد: الراقم م،٣١/٧/١٨٩١ يف املرقوم
  .وبال

                                                 
 ٣١: القصص  1
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  الرحيم الرمحن اهللا بسم
 دام احملترم أحسن حممد املولوي موالنا إىل إسحاق، وحممد شاه بوبه من
 لنا وكشفت رسالتك وصلتنا لقد. وبركاته اهللا ورمحة عليكم السالم. جمدهم

 السابقة رسالتنا تقرأ مل أنك قراءا من يبدو ولكن. فيها املذكورة املضامني
 لنفسه أثبت احملترم املريزا أن هو احلقيقي الضري إن صاحيب فيا. مطلوب بتأمل

 الكتاب من يثبت ال ذلك أن مع اهللا، بابن تعبريها ميكن درجة � وللمسيح
 اهللا رسول لسيدنا اآلن بقيت درجة أية: سؤال إىل أدى ما وهذا. قط والسنة

 أمسى مرتبةو أعلى مكانة � له إن اجلواب يف احملترم املريزا يقول ؟� املصطفى
 وكنهها، كيفيتها إدراك أحدا يسع ال الصفات، كامل شخصه على ختمت
 منها يفهم اليت املذكورة األبيات نظم اجلواب هذا ويف. أحد يناهلا أن عن فضال
 من املراد ما ولكن. تعاىل اهللا بذات � املصطفى اهللا رسول سيدنا شخص احتاد
 الوحدة أو الظاهرية الوحدة أو اازية الوحدة منه املراد هل. االحتاد هذا

 � خلدامه وحاصل ومتحقق ثابت الوحدة من األول والنوع والذاتية؟ احلقيقية
 فَلَم�: اآلية فاقرأ. درجة � املسيح من بكثري أقل هم الذين أيضا األولياء
ملُوهقْتت لَِكناَهللا و ملَهفإذا. إخل... به يسمع الذي مسعه كنت: واحلديث ،�١قَت 

 مع واملساواة البنوة مرتبة لنفسه احملترم املريزا إثبات فإن املراد هو هذا كان
 هو ملن وتتحقق تثبت مرتبة � املصطفى للنيب ذلك مقابل وبيانه ،� املسيح
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 وباإلضافة. � األكرم النيب على نفسه تفضيل هو � املسيح من درجة أقل
 وعلو � املصطفى النيب أفضلية املقام هذا يف يبين أن احملترم املريزا يريد ذلك إىل

 العام، الوصف ذا ةالغاي هذه تنال ال ولكن ،� املسيح على وتفوقه شأنه
 هو املراد يكون أن الضروري من لذا. لغوا احملترم املريزا كالم يصبح وبالتايل

 هذه أن سؤالنا كان وهذا. والذاتية احلقيقية الوحدة أي الثاين، النوع من املعىن
. املسلمني بإمجاع باطل وهذا ،"الواجب "مع" املمكن "احتاد تثبت األبيات
 ِإلَى فَأَوحى�و �ِبعبِدِه أَسرى الَِّذي سبحانَ�. ورسوله هعبد حممدا أن أشهد
 قد يكون أن أرجو �ِإلَي يوحى ِمثْلُكُم بشر أَنا ِإنما قُلْ�و �أَوحى ما عبِدِه

 �اةَلَالص وابرقْت الَ� على نظرك حصرت الذي أنت أنك اآلن إىل لك تضحا
  .حنن ولسنا

   إخل؟... فتدلّى دىن: "اآليات معىن ما: قولكم
 عائشة السيدة عن نقل الذي ذلك هو معناها إن صاحيب فيا :واباجل
  . شيئا يفيدك ال ولكنه ،� عباس وابن عنها اهللا رضي

  . إخل... رميت إذ رميت وما": قولكم
 الذين أيضا اآلخرين حق يف مذكور اخلطاب من النوع هذا أن :اجلواب

 ِإلَيِهم أَرسلْنا ِإذْ� �١موِتها ِحني الْأَنفُس يتوفَّى اُهللا�: املسيح من درجة أقل هم
". تعدين فلم مرضت كنت"و. �٣قَتلَهم اَهللا ولَِكن تقْتلُوهم فَلَم� ،�٢اثْنيِن

 كامل � شخصه على ختم وصفا بيته يف يبني أن حياول احملترم املريزا ولكن
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 ِإذْ رميت وما�: الكرمية اآلية عكس على منصبه علو كمال وثبت الصفات،
تيمال إذًا،. منها املراد هو ذلك ليس إذ �ر على احملترم املريزا بيت قياس يصح 

  .اآلية هذه
  �إخل...الْهوى عِن ينِطق وما�: قولكم

 يكون احلديبية ومعركة بدر معركة يف � منه صدر الذي اخلطأ: اجلواب
 أوصلك إالم األسف، كل األسف. رأيك حبسب امسه عز اهللا من صدر قد

ك: قال من صدق لقد هللا احملترم، املريزا حبيعمي الشيء حب ويصم.  
  .� ...يباِيعونك الَِّذين ِإنَّ�: قولكم

  .مر فقد ،"رميت إذ ميتر ما: "اآلية مثل أيضا اآلية هذه :اجلواب
  . �إخل...هاِلك شيٍء كُلُّ�: قولكم

 واحدا شيئا يعين آخر بشيء واحتاده وفناءه شيء هالك لعل :اجلواب
 ياضرور تعاىل اهللا بذات واحتاده شيء كل هالك كان فإذا. رأيك حبسب
 جتر أن تريد إنك ذلك؟ يف � املصطفى النيب خصوصية فما قولك حبسب
 فعليك ذلك، حيتمل ال مرشدك كالم سياق ولكن هنا إىل الوجود وحدة مسألة

  . أوال مرشدك كالم تقرأ أن
  . إخل"... صورته على آدم خلق": قولكم

 مرجع وجود مع بعيد مرجع إىل الضمري ديعا ألن احلاجة ما :اجلواب
  . فتأمل ،� األكرم بالنيب اخلاصة الصفات من هذا ليس ذلك ومع قريب؟

  . إخل ...العزيز صديقي فيا: قولكم
 وهل. فعال مبؤمن يليق ال هللا مظهرا � النيب كون يف الشك إن :اجلواب


 مظهره هو إمنا تراه شيء كل أن احلق بل هللا؟ مظهرا ليس شيء من .
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 بأنه عنه فيقول � األكرم النيب أما اهللا، ابن أنه احملترم املريزا يدعي! اهللا سبحان
! اجلرأة هلذه واها. مرتبة شخص أدىن فيه اركهيش الذي األمر هللا، مظهر

 النيب على أفضليته لثبتت األبيات هذه يف اازية الوحدة أُريدت لو أنه فاحلاصل
 كان وإذا. احملترم املريزا كالم سياق قرينة حبسب والسالم الصالة عليه األكرم

 كفر مهاوكال الغالة، مذهب قبول من بد فال... احلقيقية الوحدة هو املراد
  . باإلمجاع

   ؟�... كَانَ ِإنْ قُلْ�: اآلية معىن ما: قولكم
 يكمن الضري بل األسلوب، هذا استخدام يف ضري ال صاحيب، يا :اجلواب

 الوحدة هو املذكورة اتاألبي يف ومقصوده احملترم املريزا مراد يكن مل لو أنه يف
 الكفر إىل أحد ينسبه أن ميكن بسببه الذي األبيات تلك يف يوجد فماذا احلقيقية

 لذلك احلقيقية الوحدة فيها يريد أنه آنفا املذكورة أبياته من يتبني بل واإلحلاد؟
ونه الشرع علماء أن ظنالوحدة على كالمه حلمل سعيك إن لذا. ملحدا سيعد 

 ال رب يا: فارسي شاعر يقول. احملترم املريزا رأي حبسب باطل هاوغري اازية
  .يرمحه ال سيدا ألحد جتعل

  .إخل"... املستقيم الصراط"و" اإلمامة منصب "الكتاب اقرأ: قولكم
 �١فَانتهوا نهع نهاكُم وما فَخذُوه الرسولُ آتاكُم وما�: اآلية لعل :اجلواب

 ما مث وغريه؟" اإلمامة منصب: "بكتاب للعمل فتنصحنا رأيك حبسب نسخت
 حىت" اإلميان تقوية "على" املستقيم الصراط"و" اإلمامة منصب "ترجيح وجه

 موالنا قولي حيث" اإلميان تقوية "من ٦٢ الصفحة اقرأ وخنتارمها؟ نتركه
 النيب إىل الكذابني املخادعني بعض نسب قد: "الرمحة عليه إمساعيل حممد الشهيد
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 فيها ومجعوا طويلة عربية عبارة اخترعوا وكذلك. ميم بال أمحد أنا: قال أنه �
 رتضىامل علي سيدنا إىل ونسبوها ،"االفتخار خطبة "ومسوها مثلها خرافات

 إن." انتهى مجيعا، الكاذبني وجوه اهللا سود عظيم تان هذا سبحانك. �
 أن ميكن فال ميم بغري" أمحد "لفظ يف صريح نص هذه املرحوم موالنا عبارة
. مقابلها حجة املبهمة" املستقيم الصراط"و" اإلمامة منصب "مضامني تكون
 أطرت كما تطروين ال": � النيب قول الصحيحني حديث يف جاء وقد

  . "ورسوله اهللا عبد فقولوا عبده أنا فإمنا مرمي، بن عيسى النصارى
 حىت قدميا صديقا إياك معتربين أخرى مرة العناء هذا محلناك قد صاحيب فيا
 لوال. فاعذرنا رأيك حبسب ئقةال غري كلمة منا صدرت وإذا شبهاتنا، تزول
 يتعلق األمر دام ما ولكن كتبته ما قبول يف عذر لنا كان ملا بالدين األمر عالقة
 مذهب أصحاب أن الدينيني الزعماء مجيع من دائما نسمع وإننا واملعتقد بالدين
 من أسوأ خاصة الِفرقة هذه وأن وخمربوها، الشريعة معارضو هم الوجود وحدة
  . نصرب أن لنا كان فأنى اإلسالمية قالِفر مجيع

  م٣٠/٨/١٨٩١ يف إسحاق وحممد شاه بوبه
********************  
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  الرحيم الرمحن اهللا بسم
. احملترمان شاه بوبه ومنشي إسحاق حممد منشي هللا وأخي اهللا يف يبحم
 الكرمية، رسالتكما ورود كثريا سرين لقد. وبركاته اهللا ورمحة عليكم مالسال

 املسائل، يف والتحقيق للبحث كثريا مشتاقان إنكما. اجلزاء خري اهللا جزاكم
 إن. فقط والسنة الكتاب إىل دائما تتوجهان بأنكما ذلك إىل باإلضافة وتتميزان

 لقد. التقليد حالة يف ذلك عيتوقَّ وال كبري احلق لقبول مثلكم أناس يف أملي
 رساليت تقرءا مل أنكما ويبدو احلالية، رسالتكما يف االعتراضات بعض أثرمتا

  . أخرى مرة أكتب لذا بإمعان السابقة
 درجة � وللمسيح لنفسه احملترم املريزا أثبت لقد: األول االعتراض

  .قط والسنة الكتاب من يثبت ال ذلك أن مع اهللا بابن تعبريها ميكن
 إثباا عن فضال املرتبة هذه ينفي الكرمي القرآن أن متاما صحيح: اجلواب

 النصارى وقَالَِت اِهللا ابن عزير الْيهود وقَالَِت� والنصارى اليهود مذهب هذا بل
ِسيحالْم نلَا�: أيضا تعاىل وقال �١اِهللا ابقُولُوا ووا ثَلَاثَةٌ تهتا انريخ �٢لَكُم 
 هذا يف يقول بل احملترم؟ املريزا سيدنا ذلك قال مىت اهللا يف حبييب يا ولكن

 هالكة ذرةً وعدوا شركًا، اخلبيثة الطبائع اختذته وقد: "تعريبه ما املوضوع
 � كالمه من فتبني. كالمه انتهى ،"األعلى هللا شريكا احلقيقة؛ باطلة الذات،

 وهم خبيثة، بائعهمط بالثالوث يعتقدون الذين أن وصراحة وضوح بكل
 اإلمكان ذرة إال فليسوا مثيله أم مرمي بن عيسى أكان وسواء. مشركون

                                                 
 ٣٠: التوبة  1

 ١٧٢: النساء  2



ñŠÃbäß@ï�…  ٣٨١ 

 العدم بدايته كانت الذي إن: فارسي شاعر يقول. سيان عدمها أو وجودها
  .وثابتا باقيا عده اخلطأ فمن الفناء، وايته

 كُلُّ�: اذا حد يف وفانية هالكة أا اإلمكان لذرة تعاىل اهللا قال فقد لذا
 خال ما شيء كل أال. حمضة باطلة حقيقته إن قال مث. �وجهه ِإلَّا هاِلك شيٍء

 هلا فأنى ذاا يف حمضة باطلة أا هي اإلمكان ذرة حقيقة دامت فما. باطل اهللا
 صفاته؟ من صفة يف الوجود وواجب األعلى اهللا مع ساويةومت شريكة تكون أن

 هو وهذا نفسه،" املرام توضيح "كتابه من املريزا سيدنا مذهب لك تبني لقد
 تطرأ اليت والظروف احلاالت بأن بالقول أكتفي واآلن. أيضا ومذهبكم مذهبنا

 رسيالفا املثل ألن كاملة ندركها أن نستطيع ال اهللا وأولياء العارفني على
 سبيل على تطرأ حالة هناك ولكن. الويلّ إال الويلّ يعرف ال: يقول املعروف

 تربية حتت كنتم حني. ا فأذكّركم اجلميع على تطرأ أو وعليكم علي املثال
 هم لكم كان ما حبيث ما مطمئنني عليهما تعتمدون كنتم الطفولة يف الوالدين
 يف وحدمها الوالدين إىل ترجعون كنتم لب بعدو تموا ومل اللباس وال بالطعام

 املثل يقول. حتما إليها لرجعتم أحيانا أمكم ضربتكم إذا حىت األمور مجيع
 هذه". وحدها هي يناديها ذلك مع الطفل ولكن الطفلَ تضرب األم: "األردي
 غين وحبهما شفقتهما فإن والديكم حالة إىل انظروا واآلن. أنتم حالتكم كانت

 عدوكم من متكّنا ولو. الدنيا يف وحسنة خري كل لكم يريدان فإما ان،البي عن
 جمازا التشبيه دون اهللا على املؤمن توكّل حالة كانت إذا: أسألكم واآلن. لقتاله
 كليا عليهما تعتمدون كنتم حني ربياكم اللذيِن والديكم مع حالتكم كمثل
 ليست احلالة هذه بأن ماحت ستقولون كفرا؟ أو شركا تعد احلالة هذه فهل

 من املبلغ هذا احملترم املريزا سيدنا بلغ فلو. اإلميان مقتضى كمال هي بل شركا
 اهللا ويل الشاه موالنا قال لقد ذلك؟ يف والسنة الكتاب خيالف الذي فما اإلميان

 األناجيل، يف ورد" اهللا ابن "اللفظ أن سلّمنا لو: مفاده ما" الكبري الفوز "يف
. واملقرب احلبيب هو الزمان قدمي من" االبن "اللفظ معىن أن اضحاو فليكن
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 وعلى. ملخصه انتهى املتداول، اإلجنيل أسلوب من يتبني الذي املعىن هو وهذا
 منها الثالث، اهللا قرب مراتب احملترم املريزا سيدنا على كُشفت املنوال هذا

 ال هذا ولكن. واملثال الستعارةا سبيل على البنوة بعالقة تعبريها ميكن اليت املرتبة
  .منه باهللا نعوذ حقيقةً، البنوة مرتبة ينال املخلوقات من أحدا أن يعين

 بالنا يهدأ فقط عندها والسنة الكتاب من املرتبة هذه لنا أثبت: قلتم وإن
 أَشد أَو آباَءكُم كَِذكِْركُم اَهللا فَاذْكُروا�: تعاىل اهللا قول فهاكم. فال وإال

 يذكر أن لإلنسان أنى الكامل اإلميان مبقتضى احلالة هذه تتسن مل وما. �١ِذكْرا
" ك "التشبيه حرف أن وكما اآلية؟ يف مذكور هو وكما مأمور هو كما اهللا

 االستعارة أداة بكثرة أيضا احملترم املريزا سيدنا دماستخ كذلك اآلية يف موجود
 التشبيه حرف أن علما نفسها، اآلية حضرته فسر مث. ااز أدوات من وغريها

 أنفعهم إليه وأحبهم اهللا، عيال كلهم اخللق. "الطرباين رواية يف موجودا ليس
  ."لعياله

 وهو إال عليه يؤكدون يذال اهللا أولياء الأقو من قول من ما صاحيب، فيا
 فيعارضه شخص كل األمر هذا يفهم ال ولكن. والسنة الكتاب من مستنبط

 فقد. متاما ذلك يدركون االستنباط أهل أن غري". جهلوا ملا أعداء الناس "ألن
  .�٢يستنِبطُونه الَِّذين لَعِلمه�: تعاىل اهللا قال

 مع � النيب احتاد أن احملترم املريزا بيان من يبدو: فهو الثاين اعتراضكم أما
 االحتاد هو املراد كان وإذ. املسلمني بإمجاع باطل وهو حقيقي احتاد تعاىل اهللا

 النيب من أفضل احملترم املريزا يصبح بل ذلك يف قط � للنيب أفضلية فال اازي
  .اهللا ابن لكونه
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. ببطالنه وآمنا باطل، مث وباطل باطل، احلقيقي االحتاد أن شك ال: اجلواب
 يف الوحيد والفرق. احملترم املريزا سيدنا ومذهب ومذهبكم مذهبنا هو هذا

 � املريزا أما ،"باطل الواجب مع املمكن احتاد: "تقولون أنكم هو العبارة
 مع احلقيقة باطلة الذات هالكة اإلمكان ذرة احتاد: "ويقول ذلك إىل فيضيف
 اازي االحتاد وصف أن قِبلتم وقد." باطل وجوده الواجب األعلى الذات
 بينكم نزاع فال. اَألوىل بالدرجة � للنيب حاصل فهو � النيب خلدام حاصل
 يف � للنيب خصوصية أو أفضلية حتصل ال أنه شبهة إال تبق ومل ذلك، يف وبيننا

 هذا أُزيل ولو بالتحديد، فهمكم وءس هو هذا أحبائي فيا. املشترك الوصف
 مشتركة" عليهم املنعم "الصفة إن. اخلطأ هذا إزالة فهاكم. األمر حلُسم اخلطأ

 اهِدنا�: تعاىل اهللا قال الصاحلني، املؤمنني إىل � النيب من بدءا اجلميع بني
 ِمن�: تفسريه يف تعاىل وقال �علَيِهم أَنعمت الَِّذين ِصراطَ * الْمستِقيم لصراطَا

نيِبيالن يِقنيدالصاِء ودهالشو اِلِحنيالصعداد يف تدخلون الذين أنتم فهل. �١و 
 فهو جوابكم هو ما الوصف؟ هذا يف � النيب مع متساوون عندي الصاحلني

 من بدءا اجلميع تشمل" املؤمن "صفة فإن حاليا هذا من دعك ولكن. جوابنا
 املؤمن فهل مؤمنني، اجلميع ويدعى النبيني خاتم سيدنا ىلإ الفاسق املؤمن
 تشترك ٢كلِّي" وجود "اللفظ فإن أيضا ذلك من دعك ؟� النيب يعادل الفاسق

 فهل تعاىل، اهللا ذات حىت األعلى إىل األدىن من كلها املمكنات سلسلة فيه
 أنا قلت وقد ؟)اهللا( الوجود واجب) اخللق( الوجود ممكن شيء كل يعادل
 ذلك على األمثلة مئات كمل أقدم أن أستطيع. باطل بأنه األول بياننا يف وأنتم
  . ادد حضرة من اجلواب فهو جوابكم هو ما عليها؟ جتيبوا أن عساكم فماذا

                                                 
 ٧٠: النساء  1

 اإلنسان مثل كُثر وأفراد أشياء مفهومه يف يدخل املنطق علم يف مصطلح هو: الكُلِّي 2
 )املترجم. (املشكك والكلّي املتواطئ الكُلّي: أقسامه ومن". لِّياتالكُ "ومجعه واحليوان،
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 لوجدمت ابتدائية، كانت وإن املنطق، كتب قرأمت قد كنتم إن أحبائي فيا
 الذي" املتواطئ الكلِّي: "نوعان" الكُلِّيات "أن بسهولة ذلك على اجلواب فيها

 يف املعىن تفاوت الذي" املشكِّك الكلِّي "هو والثاين. أفراده يف املعىن تساوي
 االحتاد صفة يف بالغٌ � النيب أن هو احملترم املريزا سيدنا يقوله وما. أفراده

 غريه وال املسيح جياريه ال وأرفع أعلى مكانا أيضا أنتم به تسلِّمون الذي اازي
  .نبيا أم كامال أكان سواء

 الحترقت ذلك فوق شعرة قيد طرت لو: معناه ما فارسي شاعر يقول
  . التجلي لقوة أجنحيت

 التامة الوحدة ومقام اجلمع مقام ادد حضرة مساها اليت املرتبة هي وهذه
 رساليت يف كمل نقلتها اليت � النيب حق يف اآليات تلك نزلت بسببها اليت

 فقولوا. � وبربكته ظلية بصورة أيضا خدامه حبق واردة كانت وإن السابقة،
   أنا؟ أم" الصالة تقربوا ال "بـ عملتم أنتم هل وحقا صدقا اآلن

  . مبتغاكم تفيد ال..." فتدلّى دىن: "اآلية إن: هو الثالث اعتراضكم
 على برهن مفسر وكل تفسريها يف أوجه عدة املفسرون ردأو لقد: اجلواب

 عندكم املختار الوجه تتخذوا أن فلكم. األنسب هو كونه وأظهر ذكره وجه
 ال البغية هذه ثبوت إن. اازي االحتاد أي مذهبنا قبلتم أن سبق قد ألنه مذهبا

 معىن نهام ويستنبط اآلية هذه يفِسر الذي ولكن وحدها اآلية هذه على تتوقف
 تبليغ أجل من اخللق إىل اقترب أي تدلّى مث تعاىل اهللا إىل دنا � النيب أن

 دنا "يف الضمري أن يف يتلخص الذي األمر - ذلك من أقرب صار بل األحكام
 احلالة هذه ففي - املفسرين معظم يقول اكم � النيب إىل راجع وغريمها" فتدلّى
 أردمت ولو. السابقة الرسالة يف ذكرته الذي اازي االحتاد جيدا اآليةُ هذه تفيد
 أنه أيضا واضحا وليكن. تعاىل اهللا بإذن لبينته والتفصيل بالشرح التفسري هذا
 ال حىت األحاديث يف اخلالف لدى الترجيح على مقدما اجلمع يكون كما

 يؤخذ أن جيب آية تفسري يف صحيحة أوجه اختلفت إذا كذلك إمهاهلا، يستلزم
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 أرى إين. اإلمهال يستلزم وأال مجيعها على العمل يتم حىت أمكن ما وجه بكل
 خال جمدد على يكشف ومل ادد حضرة على كُشف الذي اآلية هذه تفسري أن

 ِمن وِإنْ�: تعاىل اهللا قال. فيه مانع ال" لآلخر األول ترك كم: "املثل حبسب
 شيء كل خزائن دامت ما. �١معلُوٍم ِبقَدٍر ِإلَّا ننزلُه وما خزاِئنه ِعندنا ِإلَّا شيٍء

 وأسرار الكرمي القرآن معارف ُءاألشيا تلك تشمل أفال بكثرة اهللا عند موجودة
 سمي لذلك األمة، يف ادد على املناسب وقتها يف دائما تتنـزل فأا الفرقان؟

 مل وإن ... جديدة بشريعة يأيت وال والسنة لكتابل جديد بفهم يأيت ألنه جمددا
 هذا بأن" رميت ما: "اآلية عن قلتم إذًا؟ جمددا مسي ملاذا جديد بفهم يأت

 بوجه � للنيب ذلك يف األفضلية وجه فما أيضا اآلخرين حبق جاء لوصفا
 حيث من الكمال من بالغٌ � النيب بأن قبل، من جوابه سبق فقد خاص؟

 فقد. نبيا أم مالكا أكان سواء أحد، فيها يشاركه ال درجة" املشكك الكلِّي"
  .أيضا القضية هذه حِسمت

 ويف بدر معركة يف � منه صدر الذي اخلطأ أن هو الرابع االعتراض
  . رأيك حبسب امسه عز البارئ من صدر قد يكون احلديبية

 حقا، املؤسف من. ويصم يعمي الشيء بغضك األعزاء أحبائي يا: اجلواب
غضكم أوصلكم إالمتبدي السخط عني إن! املريزا لسيدنا املربر غري ب 

 استعارة هذه أن كثرية تصرحيات املريزا سيدنا كالم يف وردت لقد. الـمساويا
 تفيد اليت "چناں ںآ" الفارسية الكلمة بل. حقيقة وليس االحتاد وصف يف وجماز
 أن ميكن كيف بأنه لتقو اليت العبارة مث. البيت يف مذكورة خاص بوجه ااز

 يف أيضا موجودة األعلى اهللا مع احلقيقة باطلة الذات هالكة اإلمكان ذرة تعادل
 الوجود، بوحدة يعتقد املريزا سيدنا أن تزعمون ذلك ومع ،"املرام توضيح"

                                                 
 ٢٢: احلجر  1
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 باالحتاد يعتقد من على يقع االعتراض هذا إن أحبائي فيا!! كال مث! كال
  . األمر حسم قد بذلكو. منه باهللا نعوذ احلقيقي،
 ،�وجهه ِإلَّا هاِلك شيٍء كُلُّ�: اآلية من االحتاد يثبت ال أنه االعتراض أما

  . �شيء كل�: هو فيها االشتراك وجه ألن منه جدوى فال ثبت وإن
 ومعىن الظاهري، اآلية معىن من يثبت ال االحتاد أن شك ال: اجلواب

 خفي معنى هو اإلشارة نوع من والعارفني األولياء يستنبطه الذي اازي االحتاد
 ياتاآل ضمن أيضا اآلية هذه نقلت لقد. اآلخرين على بينة حجة وليس جدا

 االحتاد قبلتم قد ألنكم أيضا باطال ليس اخلفي املعىن ذلك ولكن األخرى
 اهللا رسول لسيدنا أيضا الضعفاء للخدام حاصل الوصف هذا بأن مسبقا اازي

 كـ العليا الدرجة من الوصف هذا على حائز � النيب أن أيضا ثبت وقد. �
"هذا على خفية إشارة املذكورة اآلية تشري احلال هذه ففي". مشكك كلي 

 تالحظ ال ولكن منفصالن وجودان والنجوم الشمس إن. اازي االحتاد
 ديوانه يف سعدي الشيخ يقول. فقط الشمس ترى بل الساطع النهار يف النجوم

  : تعريبه ما" بوستان"
  . اهللا سوى أحد هلم فليس العارفون أما جدا، معقّد العقل سبيل إن"

  فقط ونبعيفسي القياس أهل أما احلقائق، لعارف ذلك يقال أن ميكن
 ال بلدا يسكنون الباطن أهل أن يدركوا أن الظاهر هلأل أنى: قوله إىل

  أمهية
   ذرة بقدر حىت فيه للشمس 

    ماء قطرة بقدر حىت أحبر لسبعة فيه أمهية وال
  كله العالَـم أمامه تالشى علَما، الشأن رفيع امللك رفع إذا
  مثل والصحراء البستان يف ليال تضيء يراعة أن رأيت لعلك: قوله إىل

  الشمس
  النهار؟ يف خترجني ال ملاذا ليال املضيئة أيتها يا: قائل له قال
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 ليال دائما، الصحراء يف أكون: بدهاء احلشرة هذه به أجابته ما فامسع
  ارا،و

   ".الشمس ضياء يف أتراءى ال ولكن 
 املسائل يف" بوستان "يف الشيخ أقوال من االستشهاد هذا ما: قلتم وإذا
 اازي لالحتاد إثباتا مجيلة عبارة حسني حممد املولوي نقل لقد: فجوابه املهمة؟

 الشيء يكون أن الوصلة غاية: "فيه جاء عريب بن الدين حميي للشيخ كتاٍب من
 احملدث، حزم ابن عانق وقد � اهللا رسول رأيت كما يعرف وال ظهر ما عني

 غاية فهذه. � اهللا رسول وهو واحدا إال نر فلم. اآلخر يف أحدمها فغاب
  ".باالحتاد عنه املعبر وهو الوصلة،

 درجة وصلت قد وبينك بيين احلب عاطفة إن: "تعريبه ما قيل ما ولنعم
  حبيث

  ."وبينك بيين مييز أن املتنافس يستطع مل
 هي فما شيء كل يف مشتركا قامسا الوصف هذا كان إذا أنه الشبهة أما

". شككامل الكلي "فاذكر مرارا، جوابه مضى فقد ذلك؟ يف � للنيب األفضلية
 الوجود وحدة فكرةَ قولكم حبسب يدحض احملترم املريزا كالم سياق كان وملا

 أنا وفهمي فهمكم تفوق الوجود وحدة مسألة كانت وملا إذًا؟ النـزاع فأين
 دون فتتهمونين ،�وسعها ِإلَّا نفْسا اُهللا يكَلِّف لَا� أتبناها؟ أن يل فأنى أيضا
  . مربر

 مرجع إىل يعود أن جيب" صورته "يف الضمري: هو السادس اعتراضكم
   بعيد؟ مرجع إىل تعيده فلماذا قريب

 الذي واالحتمال أيضا، صحيح فهمتموه الذي احلديث معىن إن: اجلواب
 هو فيه الضمري مرجع نأ هو ترجيحه يف السبب ألن صحيح أيضا كتبته
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 فيه الضمري مرجع ألن إليه ذهبتما الذي حتمالاال من النقيض على ،١العمدة
 .األنسب هو العمدة إىل الضمري متعلقات يف الضمري إرجاع وإن. الفضلة هو

  . املوضوع يف بت قد وبذلك
 أفضلية فأية ،
 مظهره هو إمنا تراه شيء كل: هو السابع اعتراضكم

   الوصف؟ ذا � للنيب حصلت
 � النيب يف يوجد منه أعلى يتصور ال الذي الوصف هذا إن: اجلواب

 املسيح حازها اليت البنوة وعالقة" املشكك الكلي "حالة وإن. غريه دون وحده
 الوحدة هذه وصف من بكثري درجة أقل االستعارة سبيل على غريه أو مثيله أو

 اهللا قرب مراتب تفهم أن ميكن أنه فامللخص. قبل من تفصيلها سبق اليت التامة
 اإلهلي القرب هذا ينالون معني نوع من بنياملقر أن االستعارة سبيل على الثالث

 الدرجة هذه من سيده قرب ينال واملطيع اخلاص اخلادم أن كما تشبيه، دون
 حبا أَشد آمنوا والَِّذين�: فيها جاء وقد. ذاا حد يف عظيمة ولكنها الدنيا

                                                 
العمدة ما ال يستغىن عنه كالفاعل، . الفضلة خالف العمدة: "ورد يف شرح ابن عقيل 1

والفضلة ما ميكن االستغناء عنه كاملفعول به، فيجوز حذف الفضلة إن مل يضر، كقولك 
": أعطيت زيدا درمها"حبذف املفعول به، وكقولك يف " ضربت": "ضربت زيدا "يف 

فإن ضر حذف الفضلة مل جيز حذفها، كما إذا وقع املفعول به يف جواب "... طيتأع"
ما : "أو وقع حمصورا، حنو" ضربت زيدا : "فتقول" من ضربت ؟: "سؤال، حنو أن يقال

يف املوضعني، إذ ال حيصل يف األول اجلواب، " زيدا "، فال جيوز حذف "ضربت إال زيدا 
، فال "زيد"لى نفي الضرب مطلقا، واملقصود نفيه عن غري ويبقى الكالم يف الثاين داال ع

  )١شرح ابن عقيل أليب عقيل اهلمداين الد ". (يفهم املقصود عند حذفه
 آدم على صورته، خلق اهللا: هو" خلق آدم على صورته": احلديث املشار إليهوعليه فتقدير 

هو املفعول به وهو الفضلة، " مآد"املقدر هو الفاعل وهو العمدة، و" اهللا"فإن لفظ اجلاللة 
 )املترجم. ( الفضلة على على العمدة وليس"يف صورته"واَألوىل أن يعود الضمري 
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 وقد أبيه من البار االبن قرب كمثل تشبيه بال للقرب الثانية املرتبة ومثل. �١ِهللا
 واملرتبة. �٢ِذكْرا أَشد أَو آباَءكُم كَِذكِْركُم اَهللا فَاذْكُروا�: اآلية يف إليها أُشري
 صورة كمثل االستعارة سبيل على مثلها وإن غريها، من أعلى هي للقرب الثالثة

 بني والفرق. الصورة صاحب صفات كافة فيها فتوجد املرآة يف ترى شخص
 ةحضر كالم ملخص هو وهذا. البصرية أهل على خيفى ال الثالثة املراتب هذه

  ". املرام توضيح "كتابه يف املذكور ادد
 فال اازي االحتاد هو االحتاد من املراد كان إذا: هو الثامن اعتراضكم

  . كفر فهو احلقيقي االحتاد هو املراد كان وإذا فيه، أفضلية
 أما شك، أدىن دون كفر احلقيقي االحتاد قول أن جوابه سبق قد: اجلواب

 كلي "كـ خمتلفة ومدارجه أيضا، ولديكم لدي به مفمسلَّ اازي االحتاد
 آدم: "يبلغه أن أحدا يسع وال كلها، املراتب فوق � النيب مقام وإن". مشكك

  ".لوائي حتت دونه ومن
  . واألسلوب التعبري هذا استخدام يف ضري ال: التاسع االعتراض

 الذي واالعتراض احملترم؟ املريزا سيدنا على عترضونت إذًا فلماذا: اجلواب
 بيت يف الشافعي قال. تيمية وابن الشافعي اإلمام على نفسه يقع إليه توجهونه

  : شعره
  رافض أين الثقالن فليشهد           حممد آل حب رفضا كان إن

  : تيمية ابن اإلسالم شيخ وقال
   ناصب أين قالنالث فليشهد      حممد صحب حب نصبا كان إن

  : القيم ابن وقال
  جمسم عبد اليوم فإين لديكم      صفاته ثبوت جتسيما كان فإن

                                                 
 ١٦٦: البقرة  1

 ٢٠١: البقرة  2
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 ساديت، فيا. ادد من اجلواب فهو األكابر هذه من جوابكم هو ما
 بيت شطر عليكم أقرأ وإال بإمعان، السابقةو احلالية رساليت واقرأوا ارمحوين
  .يرحم ال سيدا اأحد جتعل ال رب يا: تعريبه فارسي

 هل ؟"اإلمامة منصب: "كتاب باتباع تنصحنا ملاذا: العاشر االعتراض
  .إخل... �فَانتهوا عنه نهاكُم وما فَخذُوه الرسولُ آتاكُم وما�: اآلية نسخت

 هل" اإلميان تقوية "باتباع نصحتموين ملاذا فضلكم، من ويناعذر: اجلواب
 فهو جوابكم هو ما اإلميان؟ بتقوية بالعمل تنصحوين حىت اآلية هذه نسخت
 حىت وغريه" اإلمامة منصب "على" اإلميان تقوية "ترجيح وجه ما مث. جوابنا
 انمرجح" املستقيم الصراط"و" اإلمامة منصب "بل ذا؟ ونعمل ذلك نترك
 والقول األخريان، املؤلَّفان مها الكتابني هذين ألن حتما" اإلميان تقوية "على

مىت أيضا وأقول. األول القول ينسخ األخري منصب "بـ بالتمسك أوصيت 
 قد وادد الشهيد إمساعيل موالنا أن األوىل رسالتكم يف كتبتم أنتم بل" اإلمامة
 كرد فكتبت" املرام توضيح "يف سجلةامل املضامني" اإلميان تقوية "يف شجب
" اإلمامة منصب "يف املضامني ذه أشاد قد بنفسه إمساعيل موالنا أن إلزامي

 بكتاب العمل أوال طلبتم أنتم هل عليكم، باهللا اآلن قولوا". املستقيم الصراط"و
 منصب"و" اإلميان تقوية "يف تناقض ال: أقول مث أنا؟ أم إمساعيل موالنا ادد

 أو اإلميان بتقوية بالعمل اليد من" اإلمامة منصب "يفلت حىت وغريمها" إلمامةا
 فامسعوا مجلتني، يف أقول. وتضارب تناقض بينهما يوجد ال ألنه العكس حيدث
 ما. حقيقةً أسدا ليس ولكنه شجاعته حيث من جمازا أسد زيدا إن: وعوا

 يف أن اعلم: "تعريبه ام املنطق كتب يف قرأت لعلك اجلملتني؟ بني التناقض
 ".آخره إىل. ..واملكان واحملمول املوضوع وحدة وحدات، مثاين التناقض

 املعارف أما احلقيقة، على حممولة" اإلميان تقوية "يف الواردة التعليمات
. أخرى اعتبارات على فمسطورة وغريه" اإلمامة منصب "يف الواردة واألسرار
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" اإلمامة منصب "مضامني يرفضون لذينوا. احلكمة لبطلت االعتبارات لوال
  . بعينها احلكمة يبطلون
 اعملوا بشيء، أطالبكم فال كلها، النـزاعات هذه من دعوكم: أقول مث

 الشهيد إمساعيل موالنا مثل احملترم املريزا سيدنا واعتربوا" اإلميان تقوية"بـ
 واحلالة". اإلمامة منصب "كتاب مثل" املرام توضيح "كتابه واعتربوا وادد،

 حازها فقد اهللا سبيل يف الشهيد إمساعيل موالنا ادد األخري يف حازها اليت
 منصب "يف سجلت اليت واملعارف واألسرار. البداية منذ الوقت هذا جمدد

 توضيح "يف متاما هلا مماثلة معارف وردت فقد" املستقيم الصراط"و" اإلمامة
  . األمر حسم قد وبذلك". املرام
 يف شرعنا فلو. أنا وال أنتم ال كلِّيا مقلدين غري لستم األعزاء، أصدقائي اي

" اإلميان تقوية "يف ورد قد أنه هو سنقوله ما غاية ما أمر يف والتحقيق البحث
 يف وسجل كيت، اجلاللني يف ومكتوب كذا،" اإلمامة منصب "يف وجاء كذا

 نقل كما نصوصا لنقلنا ذلك من أكثر العلمي بالتوغل قمنا ولو. كيت الكمالِني
 حسن ملّا اهللا حلمد" املطول "أو" الثبوت مسلّم "من حسني حممد املولوي

 أن ميكن ال تقليدا؟ هذا أليس اآلن، فقل". الوصول دائرة"و" الفحول إرشاد"و
 اهللا وبعثه اهللا من ومؤيدا قدسية نفس ذو كان من إال بالكامل املقلد غري يكون
 العصر هذا يف ألحد املنصب هذا حيصل مل البسيط علمي وحبسب. جمددا تعاىل
 جبال ومن البنجاب، إىل كالكوتا من سافرت لقد. � املريزا سيدنا سوى
 املريزا سيدنا يف وجدته ما ولكن املشايخ معظم وقابلت مومباي إىل مهاليا
 كان كيف وإال. قط غريه يف أجده مل املسافة بعد عوم املالقاة عدم مع احملترم
 يقول. املقلدين غري ِكفّة يف كوين مع حضرته مريدي أول من أكون أن ممكنا
 دون بشاب وال بشيخ يعتقد ال هذا خادمك إن: تعريبه ما أردي شاعر

  .واالمتحان االختبار
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 املريزا سيدنا عند يدرس" املطول "أو" الثبوت مسلّم "أن قط تسمع ولن مل
 البارعني العلماَء للمبارزة يدعو ذلك ومع". اهللا محد حسن ملّا "يعلَّم أو احملترم

 حسني حممد املولوي إن. أحد يبارزه ولن وال كلها اهلند من العلوم هذه يف
 ماذا وتعلم وناظَر، ادد حضرةَ بارز وقد العلوم هذه يف جليال عاملا يعد الذي

 بغري املناظرة هذه يف ادد حضرة بينها اليت واملعارف األسرار! النتيجة كانت
 أذن وال رأت عني ال لـما مصداق هي معني علم أو كتاب إىل االستناد
 التقليدية العلوم إال شيء بيانه يف يكن فلم حسني حممد املولوي أما. مسعت

 حممد ياملولو أن تامة بصراحة يبني الذي األمر). صحيحة ليست أيضا وهذه(
 أفليست. كامل حمقِّق فهو � حضرته أما الكلمة، معىن بكل مقلِّد حسني

 حضرة كون على البصرية أهل عند عظيمة مساوية آية وحدها املناظرة هذه
 يف للمألوف خالفا حضرته كالم من بعض كان وإذا وحمدثا؟ جمددا � ادد
. احلقيقة يف الصحيحة األصول يناقض ال شيء كل وقبل أوال فهو أحد نظر

 فيما تتعارض اليت التقليدية العلوم يف املسائل بعض هناك أن تعلم أال: وثانيا
 من بدءا العلم فروع من فرع من ما. اجلانبِني أحد يف إال احلق يوجد وال بينها
 إال وغريها احلديث وأصول الفقه وأصول والبيان واملعاين واملنطق الصرف علم

 أن جتدوا العلوم هلذه كتاب أي افتحوا. مسائله بعض يف اخلالف فيه ويوجد
 كذا مبذهب يتمسك سينا وابن كذا، يقول وسيبويه كذا يقول األخفش
 الصالح ابن قال أو وكذا، كذا الرازي اإلمام وقال القول، اهذ خيالف والفارايب

" التلويح توضيح "يف متأصال عد كذلك أصال ذلك، يف يعارضه تيمية وابن كذا
 يف أخوض إالم. جرا وهلم ،"الفحول إرشاد "يف األصل اهذ دحض قد ولكن
 كالم من بعض ألحد بدا لو احلالة هذه ففي االختالف؟ من النوع هذا شرح

 حضرة أن يثبت فكيف احلديث أصول أو الفقه ألصول منافيا ادد حضرة
 -أصال مقدم هو الذي - اهللا كتاب يقدم أنه علما ذلك؟ يف املخطئ هو ادد

 أحد اآلن فلينقض. املسلمني ِفرق مجيع عند به ومسلَّم الشرعية األدلة كافة يف
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 من ذلك على كان إن بالعقل وإال باحلديث وإال الكرمي القرآن من أدلته
 دام وما. ملواجهته يربز منهم من فلنر للمبارزة اهلند علماء دعي لقد. القادرين

 نعد أفال �١مِبٍني ِكتاٍب ِفي ِإالَّ ياِبٍس والَ رطٍْب والَ�: اهللا كتاب عن ورد قد
   ا؟ ونؤمن الكرمي، القرآن يف تعاىل اهللا كالم اآلية هذه

 حضرة أن على وواضحة بينة آية مجيعا علينا تظهر أن جيب بأنه القول أما
 خيالف فهذا ألحد، حجاب أي يبقى ال حبيث وحمدث وملهم جمدد ادد

 النيب � موسى أُعطي قد انظروا،. بالغيب اإلميان يف وضعها اليت اهللا حكمة
 أيضا احلجاب أسدل تعاىل اهللا ولكن عظيمة معجزاٍت الكتاب وصاحب اجلليل
 دون حجابا القتل هذا يكون لكي قبطيا يقتل جعله إذ املعارضني، أعني على
 بالقطع املعارضني القوم � يونس أخرب لقد. املعارضني أعني على نبوته

 نظر يف يكون لكي العذاب أزال تعاىل اهللا ولكن العذاب زولبنـ واليقني
 يف املخالفني أعني أمام احلجب أنواع أقام وقد. احلجاب من نوع املعارضني

 الرسالة، وتتمة النبوة بقية كانت اخلالفة هذه أن مع - الراشدين اخللفاء خالفة
 أعني يف جلية اخلفية احلجب لتصبح - وشدة قوة بكل موعودة وكانت

 ما بالفارسية الشاعر قال ما ِنعم األعزاء أصدقائي فيا. واخلوارج الروافض
 مل إن النار ستحرقه من ولكن العشق، جمال يف الكفر من مندوحة ال: "تعريبه
  "هلب؟ أبو هنا يكن

 يلقى واحلجب اإلخفاء هذا بأن اهللا ويل الشاه موالنا األمة حكيم يقول
 إىل توجهونه الذي الطعن أن الكالم فحاصل. املنافقني من املخلصون ليميز
 عبارة اعتبار إن. أيضا اهللا رمحه الشهيد إمساعيل موالنا فيه يشاركه املريزا سيدنا

 يصح وال احلقيقة وينايف صريح وكذب كبري الفتراٌء حديثا" ميم بال أمحد أنا"
  . الكاذبني وجوه اهللا سود. عظيم تان هذا سبحانك. األحوال من حبال

                                                 
 ٦٠: األنعام 1
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 يفهم حىت التشبيه حرف" ميم بال أمحد أنا "اجلملة يف يوجد ال بأنه أقول مث
 باإلمجاع، باطل وهو فقط احلقيقي املعىن الذهن إىل يتبادر بل جمازي معىن منه

 ااز كلمات فيه وردت حيث احملترم املريزا سيدنا كالم عكس على وذلك
 يفهم بل قط احلقيقي االحتاد هامن يفهم أن ميكن ال اليت بكثرة واالستعارات

 نفسه حما قدف... " :"چناں آن" لفظ البيت يف ورد فقد. فقط اازي االحتاد
 معىن تعطي "چناں آن "فارسيةال كلمةال. "امسه وسط من" امليم "سقطت لدرجة

 ال "بـ نؤمن إننا. اإلطالق على احلريف املعىن يستنبط أن ميكن فال فقط ااز
 ولقد. حبت وكفر شرك هو إمنا مذهبا النصارى اختذه الذي واإلطراء ،"تطروين

 هذا بسبب خبثت قد طبائعهم بأن اإلطراء من النوع هذا عن املريزا سيدنا قال
 كإطراء إطراء هو احلديث هذا يف عنه منع الذي اإلطراء ولكن. الشرك

 أولياء به حمد الذي اإلطراء مثل والسنة القرآن من يثبت الذي وليس النصارى
 كلمات إن اإلطراء؟ هذا من منع أين. واحلديث القرآن بواسطة � النيب أمة

  . مطلقا إطراء وليس" النصارى أطرت كما تطروين ال: "هي احلديث
 ،"اهللا إال إله ال "لـ وتفسريا شرحا" اإلميان تقوية "اعتربوا أصدقائي، فيا
 تفسريا" املرام توضيح "أو" املستقيم الصراط "أو" اإلمامة منصب "اواعتربو
. والنصارى اليهود كإطراء إطراء فيها يوجد وال". اهللا رسول حممد "ملضامني
  . اخلتام خري والسالم

  اهلجري ١٣٠٩ صفر ٩ لـ املوافق م١٢/٩/١٨٩١ يف
  املتواضع العبد

  وبال والية مصارف مدير أحسن، حممد



  
   نارا وأَهِليكُم أَنفُسكُم قُوا آمنوا الَِّذين أَيها يا
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  الرحيم الرمحن اهللا بسم
  الكرمي رسوله على ونصلي حنمده

  ����١الِْعلْم أُوتوا الَِّذين صدوِر ِفي بينات آيات هو بلْ����      

 عن أسئلة بضعة جيمز اهللا عبد املدعو املسيحي أرسل أيام بضعة قبل
" األجنمن "أعضاء من ثالثة عليها فرد. جواا طالبا" األجنمن "إىل اإلسالم
  .الشكر كل هلم شاكرين الكتيب هذا يف وننشرها الكرام

òÜ÷�þa@ @
 كالم الكرمي القرآن كون ويف نبوته يف يشك كان) � (حممدا إن: األول

. �٢الْممتِرين ِمن تكُونن فَلَا�: األنعام وسورة البقرة سورة يف جاء كما اهللا
 فلو. اهللا برسول ليس بأنه قلبه يف موقنا كان) � (حممدا أن ذلك من فثبت
 عليه نزل أو السماء إىل به عِرج أو معجزة يده على ظهرت أو رسوال كان

 يف ارتيابه يثبت هذا موقفه فإن. قط نبوته يف شك ملا الكرمي بالقرآن جربيل
  . اهللا برسول ليس أنه أيضا ويثبت تام بوضوح ونبوته القرآن

: العنكبوت سورة يف جاء كما قط، معجزة أية) � (حممد يعطَ مل: الثاين
 ألن واحدة آية وال عليه تنـزل مل أي �ربِه ِمن آيات علَيِه أُنِزلَ لَولَا وقَالُوا�
 نرِسلَ أَنْ منعنا وما�: اإلسراء سورة يف جاء كذلك. اجلنس نفي تفيد هنا" ال"

                                                 
 :العنكبوت  1

 ١١٥: ألنعاموا ،١٤٨: البقرة  2
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 أية يعطه مل اهللا أن جليا ذلك من فيبدو ؛�الْأَولُونَ ِبها كَذَّب أَنْ ِإلَّا ِبالْآياِت
  .القرآن يف أو نبوته يف شك ملا احلقيقة يف أُعطيها ولو معجزة،

 األسئلة على ردا مضطرا قال ملا رسوال) � (حممد كان لو: الثالث
 يف أخطأ وملا شيئا، أعلم ال أنا أي.. أعلم اهللا بأن الزمن ذلك يف إليه املوجهة

 مع محئة، عني يف تغرب الشمس بأن أيضا قال وملا الكهف، أصحاب عدد بيان
 عني يف تغرب أن ميكن فكيف مرة، مليون ٩٠ بـ األرض من أكرب الشمس أن

  .١محئة؟
**************************  

  
  
  
  
  
  

  
  
  

                                                 
 جيمز اهللا عبد طرحه الذي الثالث السؤال اعترب � املوعود املسيح أن يبدو :ملحوظة 1

 يف الثاين سؤاله على ورد الثاين، باعتباره عليه ورد -أمهيته إىل نظرا رمبا- الثاين السؤالَ
 اهللا عبد أسئلة ترتيب على حافظ فقد � املوعود للمسيح األول اخلليفة أما. األخري
 )الناشر. (جيمز
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Ûa…ë…Š@@ @

åß@ÝjčÓ@…‰ìß@pb×Ši@å»ŠÛa@‰†–ßë@‰aìãc@æeŠÔÛa@ @
@†î�Ûa@a‹�ß@âýË@†»c@áîÇ‹@æbí…bÓ@ @

        األولاألولاألولاألول    السؤالالسؤالالسؤالالسؤال    علىعلىعلىعلى    الردالردالردالرد
: هي بكاملها واآلية البقرة، سورة من آية الدعائه تأييدا املعترض اقتبس لقد

�قالْح ِمن كبفَلَا ر نكُونت ِمن ِرينتما اآلية سياق من جليا يبدو. �١الْمال أ 
 أداء جيب بأنه هو اآلية تقوله ما بل. الكرمي القرآن وال النبوة ذكر تتناول
 اهللا فيقول. املقدس بيت مستقبلني ال الكعبة اهللا بيت مستقبلني ناآل من الصالة

 هو الكعبة إىل الصالة أداء أن أي احلق، هو هذا بأن اآلية هذه يف شأنه جلّ
 فال أيضا، السابقة الكتب يف نبوءةً ذلك ذُكر وقد البداية، منذ تقرر الذي احلق
 آنفا املذكورة اآلية وبعد. ٢ذلك يف املمترين من - الكتاب هذا قارئ يا- تكن
 حيثُ وِمن�: تعاىل فيقول نفسه املوضوع عن تتحدث أخرى آيات هناك

تجرلِّ خفَو كهجو طْرِجِد شساِم الْمرالْح هِإنو قلَلْح ِمن كبر� .  
 عن وليس الكعبة عن تتحدث كلها اآليات هذه أن متاما الواضح من إذًا،

 أمر الصالة عند الكعبة استقبال عن الصادر األمر هذا وألن. آخر موضوع أي
                                                 

 ١٤٨: البقرة  1

 حتويل عن السابقة الكتب يف النبوءات سبيل على إشارات هناك أن إىل إشارة ههذ 2
 صدِقيِني امرأَةُ، يا: يسوع لَها قَالَ: "فيه جاء حيث ٢٤- ٢١: ٤ يوحنا إجنيل انظر القبلة؛

هأِْتي أَنةٌ، تاعِل، هذَا ِفي الَ سبالَ الْجِفي و ِليمشونَ أُوردجسمنه(".ِبِلآل ت( 
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 الطبائع بعض اهللا طمأن قد احلكم عموم على فبناء املسلمني، مجيع يشمل عام
 بيت من بدال الكعبة استقبال يف وايتردد بأال هلم وقيل الوساوس، ختاجلها اليت

 بل جديد بأمر ليس ذلك بأن تعاىل اهللا بين لقد سابقا؟ عليه كانوا الذي املقدس
 فال السابقني أنبيائه بواسطة 
 اهللا به أخرب وقد قبل من مقدرا كان ما هو

  . ذلك يف ترتابوا
 األنعام سورة من هي الدعائه تأييدا املعترض دهاأور اليت الثانية واآلية

 الِْكتاب ِإلَيكُم أَنزلَ الَِّذي وهو حكَما أَبتِغي اِهللا أَفَغير�: وهي بكاملها وأنقلها
 ِمن تكُونن فَلَا ِبالْحق ربك ِمن زلٌمن أَنه يعلَمونَ الِْكتاب آتيناهم والَِّذين مفَصلًا

ِرينتم�١الْم.   
 ِمن تكُونن فَلَا�: بـ املخاطَبني أن اآليات هذه يف اإلمعان من جليا يتبني
ِرينتممن قليل حظ إال اآلن إىل لديهم ليس الذين أولئك هم اآلية يف �الْم 

 فَلَا�: األمر أن األعلى يف املذكورة اآليات من يتبني بل. والعلم واإلميان اليقني
نكُونت ِمن ِرينتماجلزء ألن � اهللا رسول قول هو إمنا القرآن يف الوارد �الْم 
 ومعىن. � اهللا رسول قول أيضا �حكَما أَبتِغي اِهللا أَفَغير�: أي اآلية من األول
 الذي واهللا ،وبينكم بيين ليحكم اهللا غري إىل أحتكم أن يسعين ال أنه اآليات هذه
 أنه جيدا يعلمون الكتاب هذا علم أُعطوا والذين مفصال، الكتاب عليكم أنزل
  . املمترين من - علم لديه ليس من يا-  تكن فال. اهللا عند من

 مينع كان بل مرتابا يكن مل � النيب أن على كله البحث هذا يربهن
 يتعلق فيما � النيب إىل الشك عزو فإن إذًا،. واألدلة الشواهد بتقدمي االرتياب
  . حبت تعنت أو جهل إال ليس اجللي الواضح البيان هذا كل مع برسالته

                                                 
1

 ١١٥: األنعام  
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 أو اجلدد املسلمني بعض االرتياب من منع إذا أنه فكرة أحدا انتابت وإذا
 من" تكونوا "ال: يقال أن املفروض من فكان إميانا أضعف كانوا الذين املترددين
 ليس اإلميان ضعيف ألن املرتابني، من" تكن "ال: القول من بدال املرتابني
 بدال املخاطب املفرد صيغة استخدمت إذًا اذافلم كثريون، بل واحدا شخصا

 حكم يف وهي اجلنس وحدة هي هنا الوحدة من املراد أن فجوابه اجلمع؟ من
 شائعا أسلوبا فيه لوجدمت النهاية إىل البداية من الكرمي القرآن قرأمت فلو. اجلماعة

 لَا�: اآليات مثال فانظروا. املفرد بصيغة األحيان معظم يف اجلماعة خياطب أنه
 ِإياه ِإلَّا تعبدوا أَلَّا ربك وقَضى * مخذُولًا مذْموما فَتقْعد آخر ِإلَها اِهللا مع تجعلْ

 أُف لَهما تقُلْ فَلَا اِكلَاهم أَو أَحدهما الِْكبر ِعندك يبلُغن ِإما ِإحسانا وِبالْواِلديِن
 وقُلْ الرحمِة ِمن الذُّلِّ جناح لَهما واخِفض * كَِرميا قَولًا لَهما وقُلْ تنهرهما ولَا

با رمهمحا اراِني كَميبا رِغري�١ص.  
 يف فيها اخلطاب أن الواضح من إذ اآليات، هذه حمتوى إىل اآلن انظروا

 املفرد بصيغة أحيانا فيها خوطبوا الذين األمة مجاعة إىل موجه املفرد صيغة
 إكرام أحكام تشمل ألا أصال فيها خياطَب مل � النيب أن ومعلوم. أيضا

 بل الصغر يف � أبواه توفّي بينما إليهما، واإلحسان والرب وتعظيمهما الوالدين
 خماطبة أن أيضا مثلها أخرى وآيات اآليات هذه من فيتبني. رضاعته فترة يف

 من فيه وشائع الكرمي القرآن يف وعام متداول أسلوب املفرد بصيغة اجلماعة
 يأيت إذ أيضا التوراة أحكام يف ملحوظ سهنف واألسلوب. النهاية إىل البداية

 ِسفر يف كما إسرائيل، بين مجاعة به ويراد املفرد املخاطب بصيغة اخلطاب
 فقد الظاهر يف موسى فيه خوطب إذ ،١٧ ،١٢ ،١١: ٣٣ اإلصحاح اخلروج

                                                 
 ٢٥ - ٢٣: اإلسراء 1
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 سكَّاِن مع اعهد تقْطَع أَنْ ِمن احتِرز"و". الْيوم موِصيك أَنا ما ِاحفَظْ: "فيه جاء
  ". مسبوكَةً آِلهةً ِلنفِْسك تصنع الَ"و ،"ِإلَيها آٍت أَنت الَِّتي اَألرِض

 إىل موجه فيها اخلطاب أن العبارات هذه سياق من جالء بكل فيتبني
 إىل يذهب مل ىموس أن املعلوم من إذ به، املقصود هو ليس ولكن � موسى
 حىت � موسى مثل األوثان مكسر إنسانٌ األوثان يعبد أن ميكن وال كنعان،

: "... حبقه � قال حبيث تعاىل اهللا عند مقرب عبد � ألنه ذلك من يمنع
تدجةً ومِفي ِنع ،ينيع كفْترعو ِمك١."ِباس  

 يف املخاطَب أن هو والتوراة القرآن يف املتبع األسلوب أن باالنتباه فاجلدير
 يف � اهللا رسول وسيدنا � موسى هو فيهما الواردة األحكام معظم

 لديه ليس الذي ولكن األمة، وأفراد القوم إىل موجه احلقيقة يف ولكنه الظاهر،
 النيب إىل موجه العتاب أو اخلطاب أن جلهله يظن الكتابني هذين بأسلوب إملام

 هذا أن صاحبه على يكشف القرائن يف واإلمعان التأمل ولكن. عليه نزل الذي
   .فادح خطأ

 شأنه جلّ اهللا أشاد اليت اآليات يف بالتعمق كليا االعتراض هذا يستأصل مث
 علَى ِإني قُلْ�: يقول كما ،� النيب به حيظى كان الذي الكامل باليقني فيها
 علَى اِهللا ِإلَى أَدعو سِبيِلي هِذِه قُلْ�: أخرى آية يف ويقول�٢يرب ِمن بينٍة

 تكُن لَم ما وعلَّمك والِْحكْمةَ الِْكتاب علَيك اُهللا وأَنزلَ�: أيضا ويقول�٣بِصريٍة

                                                 
1 وجر١٧ : ٣٣ اَلْخ 

 ٥٨: اَألنعام  2

 ١٠٩: يوسف 3
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لَمعكَانَ تلُ واِهللا فَض كلَيا عِظيمالكتاب صدق أدلة عليك كشف أي �١ع 
 ويقول�٢رأَى ما الْفُؤاد كَذَب ما�: النجم سورة يف � يقول مث. والرسالة

 ما أي. �٣الْكُبرى ربِه آياِت ِمن رأَى قَدلَ * طَغى وما الْبصر زاغَ ما�: أيضا
 ارتاب ما أي صدقه، على السماوية اآليات من رآه ما � النيب قلب كذب

 استقر بل احلدود جاوزتي ومل ومشاال ميينا البصر نحرفي مل وكذلك. بصددها
  . العظيمة ربه آيات رأى ولقد ،والصواب احلق على

 حتبون من يا بإنصاف وتدبروا بعدل، الكرام املستمعون أيها اآلن انظروا
 على حائزا كان � النيب أن وضوح بكل تعاىل اُهللا يبشر كيف وتأملوا العدل،

  . عظيمة آيات وأُري بنبوته، كاملة بصرية وعلى كامل يقني
 وال واحدا حرفا الكرمي القرآن يف جتدوا لن أنكم هو اجلواب فملخص

 كون أو كونه يف ارتياب أدىن مرتابا كان � النيب أن على تدل واحدة نقطة
 الكامل اليقني أن هو قيينوالي القاطع األمر بل. تعاىل اهللا من الكرمي القرآن

 ال أيضا أثبتها مث نفسه عن � النيب ا أعلن اليت التامة واملعرفة الكاملة والبصرية
 ورسوله باهللا فيؤمن يسمع من فهل. قط حاليا موجود كتاب أي يف هلا مثيل
   املخلصني؟ املسلمني من يكونو ���� حممد

 ،� املسيح أقوال بعض ٤األناجيل يف نقل قد أنه أيضا واضحا وليكن
 وكونه نبوته يف والشبهات الشكوك بعض تهانتاب قد أنه فيها التأمل من يتبني

                                                 
 ١١٤: النساء  1

 ١٢: النجم  2

3
 ١٩-١٨: النجم  

 هذه إثارة يف الصدارة مقام متى إجنيل وحيتل األربعة، األناجيل من تنشأ الشكوك هذه 4
 )منه( .الشكوك
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 األخرية اللحظات يف قاهلا اليت مقولته منها حياته، أيام أواخر يف اهللا من مؤيدا
 هذا فقال تركتين؟ ملاذا إهلي يا إهلي، يا أي شبقتين، لـم إيلي إيلي: حياته من

 أنوار ظهور هو الذي الوقت يف أي متاما، الدنيا من رحيله وقت يف الكالم
 من سيئة بنية شعر كلما أنه أيضا عادته من وكان. للعيان واإلميان اليقني ألهل

 ارتيابه فإن. حبمايته وعده قد كان تعاىل اهللا أن مع املكان ذلك من هرب أعدائه
 طول متناهية مبرارة باكيا دعائه معىن ما مث. األمرين هذين من واضح وحتيره
 كل يف ويرتاب يشك كان أنه إال سلفا السيئة هعاقبت يعرف كان أمر عن الليل
 أن ميكنين وإال املسيحيني من االعتراض هذا لدرء األمور هذه كتبت لقد أمر؟
 املسيح حبييب أنزه أن وأستطيع وجه، أحسن على القبيل هذا من أسئلة على أرد
 هذه كل من عني طرفة يف - البشري فالضع من استثناء يكن مل الذي-  �
  . كثريا املسيحيني إخواننا سيحرج ذلك ولكن فقط، وبنوته ألوهيته بنفي التهم
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        الثانيالثانيالثانيالثاني    السؤالالسؤالالسؤالالسؤال    علىعلىعلىعلى    الردالردالردالرد
 واستدالله املعترض بغيةُ قط اآليتني هاتني من تثبت ال أنه البال عن يغينب ال

 حتما تظهر ظلت دق أنه ذلك من النقيض على يثبت بل. املعجزات نفي على
. وكامل صادق نيب كل يد على ظهورها جيب معجزات � النيب يد على

 معناها املعترض حرف اليت األوىل فاآلية. يلي مما تام جبالء ذلك يتبني ولسوف
 ينتب أخرى آيات مع هنا أنقلها ادعائه تأييد بغية سياقها من بقطعها وقدمها
  :وهي معناها،
 نِذير أَنا وِإنما اِهللا ِعند الْآيات ِإنما قُلْ ربِه ِمن آيات علَيِه أُنِزلَ لَولَا وقَالُوا�

ِبنيم * لَمأَو كِْفِهما يا أَنلْنزأَن كلَيع ابلَى الِْكتتِه يلَيعِفي ِإنَّ م ةً ذَِلكمحلَر 
 لَجاَءهم مسمى أَجلٌ ولَولَا ِبالْعذَاِب ويستعِجلُونك� ،�١يؤِمنونَ ِلقَوٍم وِذكْرى
ذَابالْع نأِْتيلَيومةً هتغب مهونَ لَا ورعشأي آيات عليه تنـزل مل ملاذا يقولون �2ي 

 العذاب إنزال وليست فقط اإلنذار هي مهميت إن... يطلبوا اليت العذاب آيات
 آية همعلي تنـزل أن يريدون الذين هلؤالء قل: تعاىل قال مث. عندي من

 هذا وهي األمي، الرسول أيها عليك أنزلناها رمحة آية تكفي أال: العذاب
 وحيقق رمحة، آية القرآن أن أي عليهم؟ يتلى الذي واجلامع الكامل الكتاب
 مكة كفار ألن العذاب بآيات حتقيقه يريدون الكفار كان الذي نفسه اهلدف
 منحصرا األمر يبقى وأال قني،الي حق مبلغ فتبلّغهم م لتحل العذاب آية طلبوا

 املقتصرة اآليات فهم يف خيطئوا أن إمكانية هناك كانت ألنه فقط العني رؤية يف
 الشبهة هذه لدحض تعاىل فقال عنها، أعينهم يغمضوا أن أو وحدها الرؤية على

 العذاب آية إىل احلاجة فما آية بكم حتل أن تريدون كنتم إذا بأنكم والقلق
                                                 

 ٥٢ - ٥١: العنكبوت  1

 ٥٤: العنكبوت  2
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 يبهر الذي الكرمي القرآن أي البغية؟ هذه لتحقيق رمحة آية فيتك أال بالذات؟
 وميزاته ومعارفه وحقائقه الذاتية حماسنه ويري النورانية، أشعته بقوة أبصاركم

 وعلى عليكم ويلقي ومواجهته، مبارزته عن عجزمت حىت بكثرة للعادة اخلارقة
 تغيريات ويحدث القلوب على بظالله ويلقي. ١للعادة اخلارق تأثريه قومكم

                                                 
 يف بالتفصيل مذكورة معجزة، القرآن يعد بسببها اليت للعادة اخلارقة القرآنية اخلواص 1

 األنعام، سورة املائدة، سورة النساء، سورة عمران، آل سورة البقرة، سورة: التالية السور
 الرعد، سورة هود، سورة يونس، سورة التوبة، سورة األنفال، سورة األعراف، سورة
 البينة، سورة احلج، سورة النمل، سورة الواقعة، سورة احلجر، سورة إبراهيم، سورة
  : � اهللا يقول حيث كمثال اآليات بعض يلي وفيما. اادلة سورة
: املائدة (�النوِر ِإلَى ظُّلُماِتال ِمن ويخِرجهم السالَِم سبلَ ِرضوانه اتبع مِن اُهللا ِبِه يهِدي�

١٧ .(  
  ).٥٨: يونس (�الصدوِر ِفي ِلما ِشفَاٌء�
  ).٦٦: النحل (�موِتها بعد اَألرض ِبِه فَأَحيا ماًء السماِء ِمن أَنزلَ�
  ).١٨: الرعد (�ِبقَدِرها أَوِديةٌ فَسالَت ماًء السماِء ِمن أَنزلَ�
  ).٦٤: احلج (�مخضرةً اَألرض فَتصِبح ماًء السماِء ِمن أَنزلَ�
�ِعرقْشت هِمن لُودج نَ الَِّذينوشخي مهبر ثُم ِلنيت مهلُودج مهقُلُوبالزمر (�اِهللا ِذكِْر ِإلَى و :

٢٤.(  
  ).٢٩: الرعد (�الْقُلُوب تطْمِئن اِهللا ِبِذكِْر أَالَ�
�أُولَِئك بِفي كَت انَ قُلُوِبِهمالِْإمي مهدأَيوٍح وِبر هادلة (�ِمن٢٣: ا.(  
 �ِللْمسِلِمني وبشرى وهدى اآمنو الَِّذين ِليثَبت ِبالْحق ربك ِمن الْقُدِس روح نزلَه قُلْ�
  ).١٠٣: النحل(
 التهح على القرآن سيبقى أي) ١٠: احلجر (�لَحاِفظُونَ لَه وِإنا الذِّكْر نزلْنا نحن ِإنا�

 محاية ظل وسيكون أيضا، خواصه حيث ومن الظاهرية صورته حيث من دائما األصلية
  .دائما عليه اهللا
 يف توجد اليت كلها واحلقائق املعارف القرآن يف توجد أي) ٤: البينة (�قَيمةٌ كُتب ِفيها�

  .الصادقة الكتب
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 وتفتح طويل، زمن منذ ماتوا الذين باستمرار حييا فبربكته. للغاية وغريبة عجيبة
 من واإلحلاد الكفر أمراض به وتشفى. كابر عن كابرا عميانا كانوا الذين عيون
 النور ينال وبه. الوطأة شديد التعصب جبذام املصابون ويشفى األنواع، شىت

 هذه الرمحة آية جرون فلماذا. أماراته وتنشأ اهللا وصال ويتأتى الظلمة، وتزول
 يستعجلونك القوم هؤالء: قال مث واملوت؟ العذاب آية وتطلبون احلياة ب اليت

 ارتباط لوال بأنه هلم فقل الرمحة، آيات من يستفيدوا أن يريدون وال بالعذاب
 حيل ولسوف. طويل زمن منذ نزلت قد لكانت حمددة تبأوقا العذاب آيات

  .يشعرون ال حيث من حتما العذاب م
 تعلن بل اآلية؟ هذه يف املعجزات إنكار أين اإلنصاف، بنظر اآلن انظروا

 هلم فقيل والعذاب، اهلالك آية طلبوا الكفار أن جهوري بصوت اآليات هذه
 الذي الكرمي القرآن أي ظهرانيكم، بني موجودة احلياة ب اليت اآلية بأن أوال

 حلّت إذا ولكن. أبدية حياة يهبكم بل عليكم بوروده هالككم إىل يهدف ال
 إذا ولكن. حق بغري هالككم تستجلبون فلماذا. فستهلككم العذاب آية بكم
  .سريعا أيضا سيصيبكم أنه فاعلموا حمالة ال العذاب تطلبون كنتم

 األنظار وجه مث العذاب، بآية اآليات هذه يف شأنه جلّ اهللا وعد فقد إذًا،
 بتأثرياا عليها وتلقي بالقلوب حتل اليت الكرمي القرآن يف الرمحة آيات إىل

 الذي األمر املعجزات، جنس نفي تفيد" النافية ال "أن املعترض زعم أما. اخلارقة
  . والنحو الصرف قواعد جهله على فيدل كليا، املعجزات نفي يستلزم

 سواء املتكلم، إرادة يف مقدر نفٍي على يقتصر النفي تأثري أن معلوما فليكن
 للشتاء يبق مل "بأنه أحد قال إذا فمثال. تلميحا أو تصرحيا اإلرادة تلك أذُكرت

 أن يصح وال. بلدته تسود اليت احلالة إىل بالنظر ذلك يقول أنه فالواضح ،"أثر

                                                                                                                     

 كَانَ ولَو ِبِمثِْلِه يأْتونَ الَ الْقُرآِن هذَا ِبِمثِْل يأْتوا أَنْ علَى والِْجن اِإلنس اجتمعِت لَِئِن قُلْ�
مهضعٍض بعا ِلبمنه().٨٩: اإلسراء (�ظَِهري( 
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 يف الشتاء اية يدعي بأنه - هرياظا وبلدته امسه يذكر مل وإن-  كالمه من يفهم
 من حبال جيوز وال. الربد من بدال فيها الشديد احلر وبداية اجلبلية املناطق مجيع

 اجلنس نفي تفيد كالمه يف استخدمها اليت" ال "أن ذلك من االستداللُ األحواِل
 يف آمنوا الذين مكة يف املغلوبون الوثنيون. كله العامل إىل تأثريه ميتد أن فيجب

 منكرين كانوا ما والذين كمعجزات، ومعجزاته � النيب برسالة املطاف اية
 أيضا وفارس الروم بالد يف يشيعون كانوا بل أيضا كفرهم زمن يف فقط

 بطريق ولو باملعجزات رونيق كانوا ساحر؛ بأنه � النيب عن الغريبة أفكارهم
 يستخدموا أن الكرمي القرآن يف مذكورة اعترافام للذين كان وأنى. الئق غري

 النبوة أنوار حتت مغشى كان الذي الضعيف كالمهم يف اجلنس لنفي" ال"
 أسلَموا ملا الدرجة، هذه إىل اإلنكار على مصرين كانوا فلو الساطعة؟ احملمدية

 بأرواحهم؟ وبتضحيتهم دماءهم بإهراقهم أثبتوه الذي الكامل باليقني األخري يف
 خمدوعني الكفر أيام يف مرة من أكثر الكرمي القرآن يف ذُكرت اليت كلمام إن

: شأنه جلّ اهللا يقول كما ساحرا � النيب يسمون كانوا أم هي نظرهم بقصر
: أخرى آية يف � ويقول 1 �مستِمر ِسحر ويقُولُوا يعِرضوا آيةً يروا وِإنْ�
 فمن. �٢كَذَّاب ساِحر هذَا الْكَاِفرونَ وقَالَ ِمنهم منِذر مجاَءه أَنْ وعِجبوا�

 أيضا قبلوها مث اآليات رؤيتهم عند ساحرا � النيب يسمون كانوا أم الواضح
 بصدق املقدسة � معجزاته على هدتوش كلها اجلزيرة وأسلمت كمعجزاٍت

 إنكارهم يف ويستعملوا عام بوجه اآليات ينكروا أن أمكنهم فكيف ؛القلب
 رأيهم عن وبعيدا احتماهلم نطاق يفوق كان الذي للنفي" ال "املعجزاِت
 الكرمي لقرآنا يف ذُكر كلما أنه الشمس وضوح القرائن من يتضح بل املستمر؟

                                                 
 ٣: القمر 1
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نفسه الوقت يف أيضا ذكر ،� الرسول على آية نزول بعدم الكفار اعتراض 
  ١حنن؟ نطلبه مما آية تنـزل ال ملاذا: ذلك من يقصدون بأم

                                                 
 بل فقط مرتني أو مرة الكرمي القرآن يف ترد مل باآليات الكفار مطالبة أن واضحا ليكن 1

كفار بأن معا املواضع تلك يف التأمل من ويثبت. مواضع عدة يف نفسها املطالبة متقد 
  : أنواع ثالثة من آيات � النيب من يطلبون كانوا مكة

  .هواهم على اقترحوها كما مكة كفار طلبها اليت العذاب آيات) ١(
 . أماراته أو العذاب بصورة السابقة ماألم على أُنِزلت اليت اآليات) ٢(
 بالغيب اإلميان مبدأ يعارض رفعه أن مع كليا، الغيب حجاب ا يرفع اليت اآليات) ٣(

 فانتظروا: قائال الكرمي القرآن عليها رد العذاب آيات إلظهار قدمت اليت فالطلبات. متاما
 قد أنه غري ،قبل من كُذِّب الذي العذاب إنزال رفض بينما حتما، سينـزل العذاب فإن

 قد ولكن. الغزوات بواسطة املطاف اية يف وحتقق حال أية على العذاب بنـزول وعد
 كان السؤال من النوع ذلك أن والواضح. باتا رفضا الثالث النوع من اآلية إظهار رفض

 هناك يكون حيث آية نر مل ما نؤمن لن: قالوا الكفار ألن إال، ليس فقط اإلنكار يستحق
لّممل ما أيضا لرقيك نؤمن ولن أعيننا، أمام السماء يف به فترقى السماء إىل األرض من س 
 شح من تعاين اليت مكة، أرض يف تفجر أو بأيدينا، بفتحه نقرأه بكتاب السماء من تأت
 الذين آبائنا كافة حييا أو والعراق، الشام يف القنوات بالد غرار على قنوات دائما، املياه
 ذلك ألن أيضا كالب بن قصي فيهم مبن هذا يومنا إىل اخلليقة بدء منذ الدنيا من خلوا

 فكل كاذب؟ أم إعالنك يف صادق أنت هل فنسأله دائما، القول يصدق كان العجوز
 ببساطة ليس ولكن ا، يطالبون وكانوا هواهم على اخترعوها كبرية آيات كانت هذه

 من الطلبات فإن. مرارا الكرمي القرآن يف ذكرها ردو عديدة شروطا واضعني بل وسهولة
 سيدنا معجزات على للمتفكرين وبين واضح دليلٌ العرب أشرار قدمها اليت القبيل هذا

 أعيت مدى أي إىل يعلم وحده واهللا. ورسالته البينة وآياته الواضحة � حممد وموالنا
 نـزلت مدى أي وإىل ،� حممد وموالنا سيدنا صدق أنوار وأحرجتهم العمهني هؤالء
 عن البعيدة الطلبات هذه مثل وقدموا ا انبهروا اليت السماوية والربكات التأييدات أمطار
 خيرج جزاتاملع هذه مثل إظهار أن واملعلوم. منها ويتهربوا عنها ليعرضوا والصواب احلق
 األرض بني سلّما جيعل أن على قادر شأنه جلّ اهللا أن شك ال. بالغيب اإلميان حدود عن
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 النافية" ال "قضيةَ القرائن حدود من أكثر املعترض أطال لقد فباختصار،
" ال"الـ من النوع هذا على يطّلعوا مل العرب أن أظن. املذكورة اآلية يف الواردة
 أسلموا لذا اإلسالم بصدق متاما مطمئنة قلوم كانت. الـحلم يف حىت النافية
  . به وعدوا الذي العذاب استحقوا الذين بعضهم عدا ما املطاف اية يف مجيعا

 املسيح كالم يف موجودة نفسه النمط على النافية" ال "أن معلوما وليكن
 يحاِورونه وابتدأُوا الْفَريِسيونَ فخرج:"مرقس إجنيل يف ورد فقد اأيض �

طَاِلِبني هةً ِمنآي اِء، ِمنمالس ِلكَي وهبرجي * دهنوِحِه فَتقَالَ ِبراذَا: وِلم طْلُبهذَا ي 
  ١!"آيةً الِْجيلُ هذَا يعطَى لَن: لَكُم أَقُولُ اَلْحق آيةً؟ الِْجيلُ

 أن لرأيت تدبرت فلو. وضوح بكل هنا املسيح نفى كيف اآلن انظروا
 اإلجنيل؛ عبارة على يِرد الذي االعتراض مقابل يذكر بشيء ليس اعتراضك

 بل عاما إنكارا ليس أيضا وذلك فقط، الكفار إنكار بتقدمي اكتفيت ألنك
 يقول ألنه كليا االطمئنان يفيد ال العدو إنكار أن لومواملع. خاصة بآيات يتعلق
 نفي وجعل املعجزات إراءة بلسانه أنكر فقد املسيح أما. الواقع خيالف ما أحيانا

                                                                                                                     

 آالف، بضع عن فضال الناس من املاليني عشرات يحيي وأن الناس، لرياه والسماء
 كل على قادر فهو. � نبوته صدق على أوالدهم أمام بلسام بشهادام يدلون وجيعلهم

 اإلميان لتالشى املنوال هذا على التام االنكشاف حدث لو أنه قليال فكّروا ولكن ذلك
 اإلميان ينفع لن فكما. احلشر منوذج الدنيا ولصارت والثواب األجر مدار هو الذي بالغيب

 االنكشاف هذا نتيجة اإلميان ينفع لن كذلك التام االنكشاف وقت هو الذي القيامة يوم
 احلجب أزيلت وإذا. اخلفاء من شيء فيه بقي ما حقيقيا إميانا اإلميان يعد بل. أيضا التام
 اإلميان واضعني معجزاٍت األنبياء مجيع أظهر السبب هلذا. حقيقيا إميانا اإلميان بقي ملا كلها

 على بالشهادة أهلها ديللي كلها املدينة احلياة إىل قط نيب يِعد مل. دائما احلسبان يف بالغيب
 كله العالَـم ليري كافة الناس من مرأى على بالسلم السماء إىل يرق ومل نبوته،
 )منه(.شعوذة

1 قس١٢-١١ : ٨ مر 



òÜ÷�c@òqýq@ïzî�½@…ŠÛaë@bèîÜÇ  ٤١١ 

 الزمن هذا جيل يعطَى لن أنه مفاده ما فقال. بالزمن مرتبطا املعجزات صدور
 أسلوب وأي بيانه؟ من املعجزات لنفي أوضح يكون أن ميكن بيان فأي. آيةً

 أقوى تكون أن ميكن النافية" ال "وأي أسلوبه؟ من أقوى يكون أن ميكن نفٍي
   هنا؟ نفيه من

. متاما سياقها عن بفصلها عليها واعترض أخرى آية ترمجة املعترض قدم مث
 وسياقها اآلية كلمات يف باإلمعان يدرك أن يستطيع بصري منصف كل ولكن

 الكلمات كل بل املعجزات نفي على تدل واحدة كلمة فيها توجد ال بأنه
 مع اآلية تلك يلي فيما فأنقل. حتما صدرت املعجزات أن على بصراحة تشهد
 أَو الِْقيامِة يوِم قَبلَ مهِلكُوها نحن ِإلَّا قَريٍة ِمن وِإنْ�: ا صلة ذات أخرى آيات

 نرِسلَ أَنْ منعنا وما * مسطُورا الِْكتاِب ِفي ذَِلك كَانَ شِديدا عذَابا معذِّبوها
 وما ِبها فَظَلَموا مبِصرةً الناقَةَ ثَمود وآتينا الْأَولُونَ ِبها كَذَّب أَنْ ِإلَّا ِبالْآياِت
 القيامة يوم قبل كلها القرى لك أننا شك ال أي. �١تخِويفًا ِإلَّا ِبالْآياِت نرِسلُ

 الكتاب، يف كُتب قد ما هذا. شديدا عذابا عليها ننـزل أو األحوال كل يف
 السابقة األمم على نزلت اليت الغضب آيات من بعضا حاليا ننـزل ال ولكن

 آيةً الناقة مثود فأعطينا... قبل من أنكرا قد السابقة األمم ألن العذاب بصورة
 بسبب اليت الناقةَ أي.. ا فظلموا مقبل، عذاٍب عالمة وكانت احلق إىل دي
 مثود قوم من كانوا الذين" اِحلجر "مدينة لسكان يبق مل وشرا أكلها كثرة
 شديدة ةمعانا القوم واجه وبذلك. مرعى لدوام يبق ومل للشرب ماء ِبركة

 الفائدة فما للتخويف تكون الغضب آيات إن... قاسية ومصيبة حبزن وأُصيبوا
   لرؤيتها؟ خيافوا ومل سابقة أمم كذّبتها اليت العذاب آيات طلب من

  .نوعان اآليات أن هنا واضحا فليكن
  . أيضا الغضب آيات نسميها أن ميكن اليت والتعذيب التخويف آيات) ١(
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  . أيضا الرمحة آيات نسميها أن ميكن اليت لتسكنيوا التبشري آيات) ٢(
 املعوجة القلوب وذوي الكفر شديدي للكفار التخويف آيات تظهر
 على ولتستويل خيافوا لكي الفرعونية الطبائع وذوي اإلميان وعدميي والعصاة
 واملؤمنني احلق لطالب فتظهر التبشري آيات أما. وجالله اهللا غضب هيبة قلوم
 اإلميان يف واالزدياد الكامل اليقني يتحرون الذين احلق عن والباحثني نياملخلص
 التخويف التبشري آيات من اهللا يريد وال. والتواضع املسكنة ملؤها بقلوب

 قلوم ويهدئ ويقينا إميانا ويزيدهم املطيعني عباده ليطُمئن بل والتهديد
 القرآن بواسطة دائما تبشريال آيات يتلقى فاملؤمن. السكينة ويهبها املضطربة

 منه ويزول التبشري بآيات املؤمن قلب يطمئن. وإيقانا إميانا ويزداد الكرمي
. قلبه على السكينة وتنـزل اإلنسان طبيعة يف يوجد الذي والقلق االضطراب

 وتنـزل اهللا، كتاب اتباع بربكة حياته من يوم آخر إىل التبشري آيات يتلقى فهو
 هلا، حدود ال اليت واملعرفة اليقني يف يتقدم لكي والراحة السكينة به آيات عليه

 يزداد املؤمن أن هي التبشري آيات يف األخرى واملتعة. اليقني حق إىل ويصل
 فيوما يوما وعشقا حبا يزداد وكذلك بنـزوهلا اإلميان يف وقوة ومعرفة يقينا

 واجللية والباطنية لظاهريةا وإحساناته وِنعمه امسه عز اهللا آالء مشاهدته نتيجة
 األثر والقوية الشأن العظيمة اآليات أن فاحلق. التبشري بآيات املليئة واخلفية
 من السالك توصل اليت وحدها التبشري آيات هي املقصود إىل واملوصلة والربكة
 يف ورد وقد. اهللا ألولياء املقامات منتهى هو مقاما الذايت واحلب الكاملة املعرفة
 وعدا أعطى بل حمدودة جيعلها مل لدرجة بكثرة التبشري آيات ذكر الكرمي القرآن
 يقول حيث باستمرار، ا سيحظون الصادقني الكرمي القرآن أتباع أن دائما
 ذَِلك اِهللا كَِلماِتِل تبِديلَ لَا الْآِخرِة وِفي الدنيا الْحياِة ِفي الْبشرى لَـهم�: تعاىل

وه زالْفَو ِظيم�١الْع ..الدنيا احلياة يف التبشري آيات سيتلقون املؤمنني أن أي 
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 ميادين يف واآلخرة الدنيا يف حدود بال يتقدمون يظلون وبسببها دائما، واآلخرة
 الذي األمر هو هذا أي العظيم، الفوز هو التبشري اتآي نيل وإن. واحملبة املعرفة
  .واملعرفة احلب مقام منتهى إىل املرء يوصل

 آيات فيها اهللا ذكر قد املعترض عليها اعترض اليت اآلية أن هنا معلوما ليكن
 لو ألنه ،�تخِويفًا اِإلَّ ِبالْآياِت نرِسلُ وما�: من يتبني كما فقط التخويف

 نرسل أننا اآلية هذه من واستنبطنا العذاب آيات يف كلها اهللا آيات حصرنا
. بالبداهة باطل املعىن فهذا ورائها من سواه هدف وال فقط ختويفا كلها باآليات

 فيتناول. تبشريا وأ ختويفا اثنني، لسببني تنـزل اآليات أن آنفا ذُكر فكما
 فلما. وتكرارا مرارا النوعني هذين ذكر أيضا املقدس والكتاب الكرمي القرآن
 املذكورة اآلية يف" اآليات "لكلمة الصحيح فالتفسري قسمني، اآليات كانت

 أن للزم املعىن هذا يؤخذ مل لو ألنه العذاب آيات هو منها املراد أن هو آنفا
 وحصر فقط، التخويف قسم يف اهللا قدرة عن الصادرة اآليات مجيع تنحصر

 كتاب حبسب يصح وال متاما، األمر واقع خيالف التخويف قسم يف اآليات مجيع
  . القلب طيب شخص أي ضمري جييزه وال العقل حيث من وال اهللا

 التخويف آيات ذكر إال تتناول ال املذكورة اآلية أن جليا تبني وقد واآلن،
 أن جيب هل أنه بالبحث اجلدير اآلخر األمر بقي فقد ،اآليات ِقسمي من فقط
 آية يظهر مل تعاىل اهللا أن اآلية يف الواردة �...منعنا ما�: كلمة من يفهم

 آيات من تظهر مل أنه يفهم أن جيب أو مطلقا؟ � النيب يد على التخويف
 األجدر وهو الثالث املعىن أو السابقة؟ لألمم أُظِهرت اليت اآليات تلك التخويف
 إال � النيب يد على تظهر ظلت النوعني ِكال من التخويف آيات أن باالعتداد

 يعتربوها ومل فكذّبوها، سابقة أمم شهدا يتال خاص نوع من اآليات بعض
  معجزة؟

 املعىن أن تام جبالء يوحي فيها املتنازع اآليات يف اإلمعان أن واضحا فليكن
 التخويف آيات أن اآلية من االستنباط ألن قطعا صحيحني ليسا والثاين األول
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 ،وأقسامها أنواعها بكل التعذيب آيات وكذلك ننـزهلا أن نستطيع اليت
 نرسلها مل حدود؛ بال إنزاهلا على قادرون وحنن اخلفاء يف زالت ما اليت وكذلك

 األمم أن املعلوم من إذ متاما؛ باطل استنباط كذّبتها، قد السابقة األمم ألن
 أما. يكذَّب ما رؤية أوال يستلزم فالتكذيب رأا، آياٍت كذّبت قد السابقة

 اهللا قدرة يف أن مع أصال، لتكذيبها معىن فال قبل من شوهدت ما اليت اآلية
 تكذيبها أحدا يسع ال اليت أيضا املشهودة غري اآليات من الشأن عظيمة آيات

 كل من اآليات يري أن على قادر تعاىل اهللا ألن مجيعا الناس رقاب هلا تعنو بل
 القول يصح فكيف متناهية وغري حمدودة غري اهللا قدرة آيات دامت ما مث. نوع
 زمن يف ميكن ال إذ فكذبوها، حمدود زمن يف كلها شاهدوها الناس نبأ إذًا

  . ذاته حد يف حمدودا كان ما إال رؤية حمدود
 شاهدها اليت اآليات بعض أن هو لآلية الصحيح املعىن حال، أية على

 أيضا القرينة تدل كما عبثا أخرى مرة إنزاهلا اعترب وكذبوها قبل من الكفار
 على قوية قرينة ميثّل املناسبة ذه مثود ناقةَ تعاىل اهللا ِذكر أنّ أي املعىن، هذا على
 املعىن وهذا. قبل من رفضت اليت التخويف آيات حول يدور هنا احلديث أن

  . واألصوب األصح هو الثالث
 وما�: اآلية أن ذلك من وسيتبني املنصفني بتأمل جدير آخر أمر هناك مث

نامنِسلَ أَنْ عراِت نألن إنكارها على وليس املعجزات إثبات على تدل �...ِبالْآي 
 تعطي أن إما النحو؛ قواعد وفق األمرين أحد من خيلو ال" اآليات "يف" الـ"

 ما: املراد نفسيكو" الكل "مبعىن كانت فإذا". اخلاص "معىن أو ،"الكل "معىن
" اخلاص "مبعىن كانت وإذا. األولون كذّا أن إال املعجزات كل إنزال من منعنا

 إال) املنكرون يطلبها اليت (اخلاصة اآليات إرسال من منعنا ما: املراد فسيكون
 لو ألنه احلالتني كلتا يف اآليات نزول يثبت حال، أية على. األولون كذّا أن

 ذلك من لثبت كذّبتها السابقة األمم ألن اآليات مجيع نرسل مل بأننا املعىن كان
 جليا ذلك من لثبت مايل جلّ زيدا أُعط مل: أحد قال إذا فمثال. بعضها إنزالُ



òÜ÷�c@òqýq@ïzî�½@…ŠÛaë@bèîÜÇ  ٤١٥ 

 اآليات بعض ننـزل مل بأننا املعىن استنبطنا وإذا. حتما ماله من قدرا أعطاه أنه
 بعض زيدا أُعِط مل: أحد قال لو فمثال. اآلخر بعضها إنزالُ أيضا لثبت اخلاصة
  . حتما األخرى األشياء بعض أعطاه أنه ذلك من واضحا لكان اخلاصة، األشياء

 كيف ورأى بصددها حنن اليت اآلية سياق يف أوال تأمل من حال، أية على
 آخر جانب إىل ثانية مرة نظره رفع مث النوعني، ِكال من العذاب نزول تبني

 يف كذّبوا األولني أن القياس، إىل أقرب وه هل أو القول، يصح هل وفكّر
 بني للعيان متثُل اليت والالمتناهية العجيبة وأعماله اهللا آيات بكافة احملدود زمنهم
 اإلنصاف بنظر ثالثة مرة بالعدل فكّر مث احملدودة؟ غري قدراته نتيجة وآخر حني
 التبشري آيات ذُكرت أو خاص بوجه فقط التخويف آيات هنا ذُكرت هل

 وأمعن" اآليات "يف الواردة" الـ "يف الرابعة للمرة تأمل إذا مث أيضا؟ والرمحة
 من إال-  الرباعي التفكري هذا بعد نفسه يف جيد أن من بد فال معناها يف النظر
 ال الشهادات آالف هناك أن - منه عنادا والصدق احلق عن البعد كل بعيدا كان

 واحد قسم من اآليات لينفي ناه ورد قد النفي حرف أن على واحدة شهادة
 تلك وجود يثبت بل قط، األخرى األقسام من آيات يف يؤثر وال فقط، خاص
 آيات أن تام جبالء اآليات هذه يف تعاىل اهللا ويوضح. جالء بكل اآليات

 أن وهو وحيد، لسبب ننـزهلا مل اآلن الناس هؤالء ا يطالب اليت التخويف
 يدل قبل من رفضت اليت اآليات إنزال تكرار فإن. كذّبتها قد السابقة األمم
 إشارة اآليات هذه ففي. الالمتناهية القدرات ذي اهللا عن ويبعد الضعف على

 احلاجة ما. خمتلفة بأساليب ولكن حتما ستنـزل العذاب آيات أن إىل واضحة
 ادوع لوط قوم أو لنوح أُنزلت اليت أو ملوسى أُنزلت آيات إنزال يعاد أن إىل

 فيه مبا أخرى آيات خالل من أكثر بتفصيل اآليات هذه فُسرت فقد ومثود؟
  : شأنه جلّ قوله
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 وِإذَا��١يجاِدلُونك جاُءوك ِإذَا حتى ِبها يؤِمنوا الَ آيٍة كُلَّ يروا وِإنْ�
مهاَءتةٌ جقَالُوا آي لَن ِمنؤى نتى حتؤا ِمثْلَ نم لُ أُوِتيساُهللا اِهللا ر لَمثُ أَعيح 
 ما ِعنِدي ما ِبِه وكَذَّبتم ربي ِمن بينٍة علَى ِإني قُلْ� ،�٢ِرسالَته يجعلُ

 ما( �٣الْفَاِصِلني خير وهو الْحق يقُص ِهللا ِإالَّ الْحكْم ِإِن ِبِه تستعِجلُونَ
 فَِلنفِْسِه أَبصر فَمن ربكُم ِمن بصاِئر جاَءكُم قَد� ،)العذاب أي به لونتستعج

نمو ِميا عهلَيا فَعما وأَن كُملَيِفيٍظ ععلى بينة راهنيب اهللا أعطاكم قد أي�٤ِبح 
 علَيكُم يبعثَ أَنْ علَى الْقَاِدر هو قُلْ� 5 �ِبالْعذَاِب ويستعِجلُونك�. رساليت
 بأْس بعضكُم ويِذيق ِشيعا يلِْبسكُم أَو أَرجِلكُم تحِت ِمن أَو كُمفَوِق ِمن عذَابا
 الَ ٨يوٍم ِميعاد لَكُم قُلْ� �٧فَتعِرفُونها آياِتِه سيِريكُم ِهللا الْحمد وقُِل� ،�٦بعٍض

 وربي ِإي قُلْ هو أَحق ويستنِبئُونك� ،�٩تستقِْدمونَ والَ ساعةً عنه تستأِْخرونَ
هِإن قا لَحمو متأَن ِجِزينع�١٠ِبم، �ِريِهمنا ساِتنِفي اآلفَاِق ِفي آيو فُِسِهمى أَنتح 

نيبتي ملَه هأَن قريهم أي ،�١١الْحهلم يتبني حىت.. بالدهم حول افيم آياتنا سن 

                                                 
 ٢٦: اَألنعام 1

 ١٢٥: اَألنعام 2

 ٥٨: اَألنعام 3

 ١٠٥: اَألنعام 4

 ٥٤: العنكبوت 5

 ٦٦: اَألنعام 6

 ٩٤: النمل 7

 فبعد. أيضا املقدس الكتاب يف مستخدم األسلوب وهذا عام، هو هنا" اليوم "من املراد 8
 )منه(.األوىل املعركة كانت اليت بدر معركة عذاب مكة أهل على نزل كامل عام

 ٣١: سبأ 9

 ٥٤: يونس 10

 ٥٤: فصلت 11
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 فَالَ آياِتي سأُِريكُم عجٍل ِمن الِْإنسانُ خِلق�. صادق النيب ذاـه أن
  .1 �تستعِجلُوِن
 بإراءة وقاطعة واضحة دوعو اآليات هذه يف أُعطيت كيف اآلن، انظروا

 أحد، قال وإذا. فتعرفوا بينة آيات سنري بأننا أيضا قيل فقد املطلوبة، اآليات
 سوف بأا مرارا العذاب آيات وعود الكرمي القرآن يف أُعطيت قد أنه صحيح

 العصر يف حتققت قد الوعود تلك بأن أيضا ونقبل حتما، األيام من يوما تظهر
 عددهم وأبلغ قدرته بتجلي ووهنهم املسلمني ضعف فيه تعاىل اهللا أزال الذي

 كانوا الذين الكفار مجيع يدهم على وقُتل األلوف إىل املعدودين القلة من
 أين ولكن واستكبار، وعدوان وظلم مترد بكل العذاب آية مكة يف يطلبون

 أن فليتضح إليها؟ إضافة أيضا أخرى ياتآ أرى � النيب أن القرآن من يثبت
 آياته إىل أشار األحيان بعض ويف اآليات، إراءة بذكر زاخر الكرمي القرآن
 آيات ويف�٢مرٍة أَولَ ِبِه يؤِمنوا لَم كَما�: اآلية مثال فانظروا أيضا، السابقة
 بأنه يقولون مث اآليات يرون بأم إقرارهم ذكر مث الكفار إجحاف ذكَر أخرى
 آيات ويف ،�٣مستِمر ِسحر ويقُولُوا يعِرضوا آيةً يروا وِإنْ�: فقال سحر،
 وضوح، بكل اآليات برؤيتهم اعترفوا حيث املنكرين شهادات أورد أخرى
  .�٤الْبينات وجاَءهم حق الرسولَ أَنَّ وشِهدوا�: فمنها

 شق مثل تامة بصراحة املعجزات بعض � رذك األخرى اآليات بعض ويف
 تناولتها وقد الكاملة، اهللا لقدرة ومنوذج الشأن عظيمة معجزة هي اليت القمر

                                                 
 ٣٨: األنبياء 1

 ١١١: اَألنعام 2

 ٣: القمر 3

 ٨٧: عمران آل 4
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 بالتفصيل عليها االطالع أراد ومن". آريا لعيون كحل: "كتايب يف بالتفصيل
  . الكتاب هذا إىل فلريجع

 � النيب من يطلبون كانوا الذين أن إىل أيضا االنتباه جيب املقام هذا ويف
 � معجزاته على املطاف اية يف معظمهم شهد هواهم على اخترعوها آيات
. ومغارا األرض مشارق يف ونشروه اإلسالم إىل انضموا الذين هم ألم

  . والنبوءات املعجزات رؤيتهم شهادات األحاديث كتب يف أملوا وكذلك
 الصلحاء هؤالء أنكره ما تقدمي يكررون إذ هذا معاصرينا سلوك أغرب فما

 أدلوا اليت شهادام يقبلون ال ولكن أخريا، عنه وتابوا وتراجعوا اجلاهلية زمن يف
 كل من تسطع � لنيبا معجزات إن. املستقيم الصراط إىل اهتدائهم بعد ا

 الصحابة بشهادة تثبت اليت املعجزات! ختفى؟ أن هلا وأنى والنواحي، اجلوانب
 نبوءة آالف عشرة على تربو فلعلها النبوءات أما معجزة، آالف ثالثة هي فقط
 املعجزات بعض إن ذلك إىل وإضافة. تتحقق تزال وال مواعيدها يف حتققت وقد

 يف واحملسوس املشهود حكم يف تدخل الكرمي القرآن يف املذكورة والنبوءات
  : وهي إنكارها، أحدا يسع وال هذا زمننا

 احلقيقة يف ولكنها حينذاك الكفار أُريها اليت العذاب آية معجزة: األوىل  
 يقينية ملقدمات حتمية نتيجة ألا وذلك. العني رؤية مرئية كأا أيضا لنا آية

  . حال بأي إنكارها معارضا أو موافقا يسع ال قاطعة
 الثبوت ةومسلَّم جدا ةوبديهي املعجزة أساس مبنـزلة هي اليت املقدمة هذه

 يواجهون رفقائه من وبضعة � النيب كان حني طُلبت قد هذه العذاب آية أن
 تلك وكانت. احلق إىل دعوم نتيجة واآلالم اةواملعان املصائب مئات مكة يف

 يقولون مكة كفار كان لدرجة اإلسالم على واهلوان الضعف أيام األيام
 القدر هذا تواجهون فلماذا حق على كنتم إذا: وساخرين مستهزئني للمسلمني

 الذي اهللا ينصركم ال وملاذا أيدينا؟ على واآلالم واملصائب واملعاناة العذاب من
 كنتم وإذا االنقراض؟ على موشكة قليلة شرذمة أنتم وملاذا عليه؟ لونتتوك
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 آيات من عديد يف للكفار قيل وما العذاب؟ علينا ينـزل ال فلماذا صادقني
 ىخرأ مقدمة هو واملعاناة الضيق زمن يف هذه تساؤالم على ردا الكرمي القرآن

 � النيب على داج صعبة كانت احلقبة تلك ألن النبوءة هذه عظمة دراكإل
 الفشل وكان وآن، حني كل يف باألخطار حماطة حيام كانت حبيث وأصحابه
 تامة بصراحة للكفار قيل الزمن هذا ففي. وصوب حدب كل من يواجههم

. قريبا لكم ستظهر ومعاقبتكم اإلسالم انتصار آية بأن العذاب آية طلبهم عند
 من يوم يف عظيمة كدوحة سيظهر صغرية بذرة اليوم يبدو الذي اإلسالم وأن

 العرب جزيرة وستطَهر السيف حبد سيقتلون العذاب آية يطلبون والذين. األيام
. املؤمنني أيدي يف كلها العرب بالد حكم ويقع والكافرين، الكفر من

 حالة وأن أبدا، الوثنية هاإلي تعود فلن العرب بالد يف اإلسالم تعاىل اهللا وسيمكِّن
 يلقي حىت مطردة غلبة وينال قوة اإلسالم وسيحرز. أمنا ستبدل احلالية اخلوف
 نائية، مناطق إىل انتصاراته وتصل أيضا أخرى بالد على وانتصاره نصرته بظالل

  . الدنيا اية إىل يزول لن عظيم ملكوت له وسيقوم
 اليت الفترة كانت كم وعلم املقدمتني هاتني يف أوال النظر أمعن من اآلن،

 كانت وكم اإلسالم، على ومعاناة وفشل ضيق فترة النبوءة ذه فيها أُديل
 عن بعيدة كانت وكم آنذاك، السائدة الظروف مع تتناىف ا أُديل اليت النبوءة
 بالعدل متعن مث الصرحية، العادية احملاالت من تبدو كانت بل والقياس التصور
 السواء على واألصدقاء األعداء أيدي بني املوجود املسلمني تاريخ يف فواإلنصا

 على املهيب تأثريها وقع وكيف تام جبالء النبوءة هذه حتققت كيف لريى
 العتربها وجالء، قوة بكل ومغارا األرض مشارق يف حتققت وكيف القلوب،

  .ةذر قيد فيها للشك جمال ال مشهودة ومعجزة وقاطعة يقينية نبوءة
 تلك هي لنا واحملسوسة املشهودة حكم يف اليت الثانية القرآن ومعجزة

 وتأثري � النيب اتباعهم بربكة الصحابة يف حدثت اليت واملذهلة الالفتة التغيريات
 هؤالء حالة كانت كيف نرى حنيف. � األكرم النيب وصحبة الكرمي القرآن
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 اإلسالم، إىل االنضمام شرف نواهلم قبل وعادام سريم كانت وكيف القوم
 وكيف الكرمي القرآن واتباع � النيب صحبة بربكة ذلك بعد صاروا كيف مث

 ومجيع وسريم وأقواهلم وسلوكيام ومعتقدام أخالقهم حيث من حولوا
 بعد - نضطر احلدود، أقصى إىل وطاهرة طيبة حالة إىل خبيثة حالة من عادام

 وملعانا ونورا نضرةً الصدئ كيام على أضفى الذي العظيم التأثري هذا رؤية
 بوجه تعاىل اهللا قدرة بيد حدث خارقا تصرفا كان ذلك أن اإلقرار إىل -غريبا

 ووجدهم فأحياهم، أمواتا وجدهم بأنه الكرمي القرآن يف تعاىل اهللا يقول. خاص
 مرضى ووجدهم املهولة، احلالة تلك من فأنقذهم النار من حفرة شفا على

 ذكر املعجزة هذه وإلراءم. النور إىل فأخرجهم الظالم يف ووجدهم فشفاهم،
 اإلسالم، قبل عليها كانوا اليت الرديئة العرب حالةَ الكرمي القرآن يف تعاىل اهللا
 ينظر من كل ليطلع إسالمهم، بعد فيهم نشأت اليت الطيبة خصاهلم أيضا سردو
 بعد عليها صاروا اليت حالتهم على الكفر زمن يف عليها كانوا اليت أحواهلم يف

 أن الفترتني ِكلتا يف سواحنهم على االطالع بعد كامل بيقني ويعلم إسالمهم،
  . عجزةم يسمى أن جيب الذي للعادة خارق التغير هذا

 ولطائفه ومعارفه حقائقه فهي أعيننا أمام املاثلة الثالثة القرآن معجزة أما
 القرآن يف املعجزة هذه قُدمت لقد. والبليغة الفصيحة عباراته ا املليئة ونكاته
 يأتوا أن على والناس اِجلنة اجتمعت لو بأنه وقيل وشدة، قوة بكل الكرمي

 قد أنه بدليل الوجود ومتحققة ثابتة املعجزة هذه إن. ذلك استطاعوا ملا بنظريها
 العامل يف مكان كل يف ينادي الكرمي والقرآن عام ١٣٠٠ من أكثر مضى

 الرد يأت مل ولكن ؟"معارض من هل: "الطبول قارعا ويعلن جهوري بصوت
 عن عاجزة تقف البشرية القوى أن صراحة بكل ذلك من فيثبت. جهة أي من

 حماسن مئات من واحدة ميزة قدمت لو بل. ومبارزته الكرمي القرآن مواجهة
 يأيت أن البنيان الضعيف اإلنسان على الستحال نظريها وطُلب الكرمي القرآن
 املعارف مجيع يشمل أنه الكرمي القرآن حماسن من فمثال. منه واحد جزء بنظري
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 من كنول. فيه وتوجد إال واحلكمة باحلق تتعلق دينية حقيقة من وما الدينية،
 كون يف يشك أحد كان وإذا. الصفة هذه فيه توجد بكتاب يأيت أن على يقدر

 مسيحيا كان سواء املتشكك فلهذا الدينية احلقائق جلميع جامعا الكرمي القرآن
 اطمئنانا له حيلو كما ذلك ميتحن أن امللحدين من أو الربامهو أو اآلريا من أو

 يوجد ما بقدر. احلق طالبا إيلّ يتوجه أن بشرط بذلك، إقناعه أضمن وأنا لقلبه،
 احلقائق من احلكماء كتب يف ما وبقدر مقدسة، حقائق من املقدس الكتاب يف

 اهلندوس فيدات يف وردت اليت احلقائق بعض من عليه أطلعنا ما أو واِحلكم
 نكات من الصوفية كتب مئات يف عليه اطَّلعنا ما أو فيها، بقيت أو صدفة

 واليقني بالقطع علي كُشف وقد. الكرمي القرآن يف كله جنده واملعرفة؛ احلكمة
 النظر نتيجة عاما ثالثني منذ عليه حائز أنا الذي الكامل االستقراء على بناء

 الذهن وتربية النفس لتكميل تأثري فيها روحانية حقيقة من ما أنه واحمليط العميق
 به توحي مما يسل وهذا. الكرمي القرآن يف مذكورة وهي إال القلب وقوى
 فحسب أنا ذلك أجرب ومل. أيضا بنفسه القرآن يدعيه ما هو بل فقط جتربيت

  . الِقدم منذ بصدقه يشهدون العلماء آالف ظلَّ بل
 منذ حمفوظة ظلت اليت الروحانية تأثرياته هي الرابعة الكرمي القرآن معجزة مث
 مبكاملاته ويكرمون ،اهللا حضرة يف القبول مراتب يبلغون أتباعه أن أي البداية،

 الغيبية األسرار بعض على ويطلعهم ورمحة حبا وجييبهم أدعيتهم اهللا يسمع. 
 أيضا اآلية هذه. ونصرته تأييده بآيات غريهم عن ومييزهم األنبياء، غرار على

 وما الِقدم منذ تظهر وظلت القيامة، يوم إىل احملمدية األمة يف قائمة ستبقى
 املسلمني بني من الدنيا يف أيضا اليوم يوجد. اآلن إىل ومتحققة موجودة زالت
 الصادقة باإلهلامات ويكرمهم اخلاصة بتأييداته شأنه جلّ اهللا يشرفهم أناس

  . الغيبية والكشوف واملبشرات والصحيحة
 اآلن انظروا ،هلا والظامئني الصادقة اآليات عطاشى ويا احلق، طالب فيا

 اهللا ذكرها اليت اآليات وأمسى أعلى ما طاهرة بعيون وتأملوا اإلنصاف، بنظر
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 يبق مل! زمن كل يف وحمسوسة مشهودة هي وكيف! الكرمي القرآن يف تعاىل
 واهللا وحكايات، قصصا إال تعد فلم اآلن أثر أي السابقني األنبياء ملعجزات

 يف املذكورة املسيح معجزات على عتق سيما وال حقيقتها، مبدى أعلم وحده
 فيها يوجد وما وحكايات، قصصا لكوا والشبهات الشكوك ظالل األناجيل

 سبيل على قبلنا ولو. كامال منها تنـزيهها يتعذر لدرجة كثرية مبالغات من
 أن � املسيح عن البيانات من الرائجة األناجيل يف ورد ما كل أن االفتراض

 ال يده، بلمسة يشفَون كانوا وغريهم والعميان واملفلوجني واملعاقني العرج
 ميزة تثبت ال ذلك مع هلا، آخر معىن وال ظاهرها على وهي مبالغة تشوا
  . � للمسيح كبرية

 معني وقت يف واحدة مرة فيها والغوص ِبركةٌ األيام تلك يف كانت فأوال،
 وباإلضافة. اإلجنيل يف مذكور هو كما الفور على كلها األمراض من يربئ كان
 األمراض شفاء ملَكَة أن طويلة أزمنة على املمتدة البحوث أثبتت قد ذلك إىل

العلم وهذا. الدنيا يف موجودين فيه املتمرسون يزال وال العلوم مجلة من علم 
 عالقة وال األفكار، وتأثري الدماغية القوى وبذل الشديد التركيز ممارسة يقتضي

 هذا ظل وقد أيضا، صاحلا شخصا ممارسه يكون أن ضروريا ليس بل بالنبوة، له
 بن الدين حميي مثل املسلمني أكابر من بعض وكان. الِقدم منذ رائجا العلم

 النقشبندية بمذه من األكابر بعض وكذلك" احلكم فصوص "مؤلّف عريب،
 كانوا بأم بعضهم عن قيل بل عصورهم، يف هلم نظري ال لدرجة فيه متمرسني
 تعاىل، بإذنه الناس أمام ١حديثا األموات مع الكامل تركيزهم نتيجة يتكلمون

                                                 
 التركيز عملية نتيجة سويعات أو دقائق لبضع احلياة إىل الوفاة حديثي األموات عودة إن 1

 احلياة إىل تعود احليوانات بعض أن نناأعي بأم نرى دمنا فما. الكون سنن خيالف مما ليس
 عن بعيدا ويعد اإلنسان حالة يف ذلك يستصعب فلماذا ما دواء باستخدام املمات بعد

 )منه( القياس؟
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 ويشفوم ويسارهم ميينهم على مريض مئة ثالث أو مئتني يجلسون وكانوا
 التمرين حيث من قليال الضعفاء آلخرينا بعض أما. عليهم واحدة نظرة بإلقاء

 يشعر العملية هذه أثناء ويف. ثوبه بلمس أو باليد بلمسه املريض يشفون فكانوا
 من كثٍري ويف املريض على تأثريه عند داخله من خترج قوة وكأن املمارس
 يف األعضاء إىل وتنـزل داخله تتحرك سامة مادة وكأن املريض يشعر األحيان
 هذا حول اإلسالم يف توجد كثرية كتب وهناك. ائيا نعدمت حىت األسفل
 أن احلقيقة. املوضوع ذا أيضا للهندوس كتبا هناك أن وأظن العلم، من الفرع
  . العلم هذا من فرع أيضا مؤخرا اإلجنليز اكتشفه الذي املغناطيسي التنومي

 هذا يف متمرسا كان أيضا � املسيح أن اإلجنيل يف اإلمعان من يتبني
 بسطاء الزمن ذلك يف الناس كان. فيه الكمال يبلغ مل ولكنه ما حد إىل العلم
 والثناء باملدح جديرا العمل هذا حسب فقد لذا شيئا، العلم هذا عن يعرفوا ومل

 سالنا بدأ رويدا رويدا حقيقته انكشفت كلما ولكن. املفروض من أكثر
 وإبراء املرضى شفاء أن رأيهم منهم بعض أظهر حىت اعتقادهم علو عن يتنازلون
 أن ضروريا ليس بل صاحبها كمال على يدل ال املمارسات هذه نتيجة اانني
 على دليال املمارسات تلك تشكل أن عنك دع أيضا مؤمنني أصحاا يكون
 اجلسدية األمراض شفاءل كامال امترين بأن أيضا ويقولون. الوالية أو النبوة

. كبري حد إىل الروحاين التقدم يضر ار ليل العمل هذا على اإلنسان وعكوف
 قلبه يف وتقلّ جدا، قليال إال الروحانية بالتربية القيام يستطيع ال مثله والشخص

 جمال يف ضعيفا كان � املسيح أن الظن ميكن ذلك على فبناء. اإلنارة قوة
 مرموقا شخصا يعد الذي -متأسفا" لرتي "القسيس يقول كما الروحانية، التربية
 وإن. جدا ضعيفة كانت الروحانية املسيح تربية بأن - علميةً ومرتبةً منصبا

 حيث من عليا أمثلة يضربوا أن استطاعوا ما حواريني سموا الذين أصحابه
 قلّل املسيح ليت. (البشرية قواهم تكميل ويف انيةروح تربية على حائزين كوم

 على واهتمامه تركيزه جلّ وصب ظاهريا األمراض شفاء على التركيز من
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 يقول) اإلسخريوطي يهوذا على والسيما الباطنية وأمراضهم حوارييه ضعف
 الدينية واستقامتهم الروحانية احلواريني تربية قورنت لو بأنه املذكور القسيس

 حواريي بأن متأسفني االعتراف إىل الضطررنا) � (العريب النيب ابةصح مع
 صحبة وإن الروحانية، التربية يف ناضجني وغري جدا متخلفني كانوا املسيح
 صحابة مقابل باملدح رجيد ما والقلبية الدماغية قواهم يف توسع مل � املسيح

 االعتقاد، يف والفتور اجلنب، احلواريني يف ظهر خطوة كل يف بل ،)� (النيب
 من ظهر فقد ثانية ناحية ومن. اإلخالص وعدم الدنيا وطلب اآلفاق، وضيق
 أتباع يف نظريه يتعذر ما واإلخالص الصدق من) � (العريب النيب صحابة
 من كان الكمال مبلغ بلغت اليت الروحانية التربية هذه فإن. اآلخرين األنبياء
 من كثري ألّف كذلك. املستويات أعلى إىل وأوصلتهم متاما غيرم أا تأثريها
 العريب النيب حالة إىل نظرنا إذا أنه فيها اعترفوا كتبا مؤخرا األذكياء اإلجنليز

 واملطهر الكامل وتعليمه واستقامته وتوكّله اهللا، إىل الرجوع حيث من -)�(
 منها الظاهرية له القادر اهللا وتأييدات املفسدين من كثريا خلقا وإصالحه وتأثريه

 عدلنا فإنّ يضا؛أ املعجزات عن بفصلها - املنقوالت يف إليه تنسب اليت والباطنية
 أدىن بال العادة تفوق منه صدرت اليت األمور هذه مجيع بأن اإلقرار على يجربنا
 وال. واحلقة الصادقة النبوة ملعرفة قوية كآية وتكفي البشرية القوى وتفوق شك
 تأييدات حتالفه وال األمور هذه كل يف وناجحا كامال يكون أن أحدا يسع
 . معه اهللا يكن مل ما مثلها غيبية
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        الثالثالثالثالثالثالثالث    السؤالالسؤالالسؤالالسؤال    علىعلىعلىعلى    الردالردالردالرد
 يف اعتراضا ليست كاعتراض عبارته يف املسيحي السيد قدمها اليت األفكار

 قلة نتيجة قلبه يف نشأت أنواع ثالثة من فهم سوء على مبنية هي بل احلقيقة
  : يلي فيما فنـزيلها. التدبر

 أن قط صادق نيب عالمات من ليس أنه هو األول فهمه سوء على اجلواب
 العلم بل اهللا، مثل مستقلة وبصورة ذاته حبد غيب كل على مطّلعا يكون

 منذ يعتقدون احلق أهل ظل لقد. وحده باهللا خاص ذاتية وميزة كقدرة بالغيب
 املمكنات يف باستحالته ويعتقدون فقط، اهللا ذات يف الغيب علم بوجوب الِقدم

 وأنّ هللا، واجب بالغيب لمالع أن يعتقدون أي امسه، عز عنده ووجوبه األخرى،
 باملمكنات يتعلق فيما أما. بالغيب عاملا يكون أن احلقّة هويته خواص من

 يف امسه عز تشاركه أن ميكن فال احلقيقة وباطلة الذات هالكة هي اليت األخرى
 امسه عز ذاته يف شريك له يكون أن يستحيل وكما. غريها يف وال الصفة هذه

 األخرى املمكنات كون فإن لذا. األخرى صفاته يف الشرك ميكن ال كذلك
 وليا، أم حمدثا أم نبيا أكان سواء متاما، مستحيل ذام إىل نظرا بالغيب عاملني

 أسرار على االطالع من نصيبا ينالون ظلوا واملختارين اخلواص اهللا عباد أن غري
 أتباع يف نراه الذي مراأل أيضا، اآلن ينالونه يزالون وال دائما، اهللا بإهلام الغيب
  . غريهم يف جنده وال فقط � النيب

 أسراره بعض على اخلواص عباده أحيانا يطْلع أنه اهللا سنة جرت لقد
. واملقدرة اخلاصة األوقات بعض يف الغيب فيض من برشح فيحظون اخلاصة،

 أحيانا يطْلَعون بأم ويعرفون يختبرون هللا إىل الكاملني املقربني أن احلق بل
 وإرادم باختيارهم ليس ولكن اخلفية، األسرار بعض أو املستقبلية األمور على

  . وقدرته وخياره اهللا إرادة حبسب النعم هذه كل ينالون بل وقدرم
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 جرت فقد يفنون، وفيه كليا له ويصبحون اهللا مشيئة حتت ميشون والذين
 أو السابق فعله عليهم ويكشف األحيان معظم يف هلم يسمع أنه معهم � سنته

. اهللا إعالم دون شيئا يعلمون ال ولكنهم. األحيان معظم يف املستقبل عن مشيئته
 فيفهمون. حال أية على آهلة ليسوا ولكن تعاىل اهللا إىل مقربون أم شك ال

 حني ويتكلّمون شيئا، يرون حني ويرون يخبرون، حني يعلمون ،يفهمون حني
 منهم تطلب حني يتكلَّمون بل ذام، حبد شيئا ليسوا وهم بالكالم، هلم يسمح
ريهم حني ويرون اإلهلام، بواسطة العظمى القوةُ الكالمحني ويسمعون ت 

 وهذه. عليهم اهللا ايظهره مل ما اخلفية األسرار من شيئا يعرفون وال. تسمعهم
 مثال � املسيح إىل انظروا. مجيعا األنبياء حياة سوانح يف موجودة الشهادة

 يعلَم فَالَ الساعةُ وِتلْك الْيوم ذِلك وأَما: "يقول حيث علمه بعدم يقر كيف
 ما يقول مث. ١."اآلب ِإالَّ االبن، والَ السماِء، ِفي ِذينالَّ الْمالَِئكَةُ والَ أَحد، ِبِهما
 أحد إيصال وإن اآلب، يعلّمين ما أقول بل شيئا أعمل أن أستطيع ال بأين معناه

 أَحد لَيس صاِلحا؟ تدعوِني ِلماذَا: يقول مث. بوسعي ليس الصادقني مرتبة إىل
  .٢اُهللا وهو اِحدو ِإالَّ صاِلحا

 إىل انظروا. بالغيب عاملا أو قادرا كونه األنبياء من أحد يدع مل باختصار،
 اجلهالء اخللق عبدة زعمه والذي املسيح، يدعى الذي الضعيف العبد ذلك

 وال له حول ال ضعيف عبد بأنه وفعله بقوله مناسبة كل يف أظهر كيف إلـها،
 أنفاسه بعده لفظ الذي األخري إقراره أمجل وما. ذاتية مزية فيه جدتو وال قوة،

 بقلق للحواريني، أي هلم، قال املسيح بأن اإلجنيل يف جاء فقد! األخرية
.. .الْموِت حتى ِجدا حِزينةٌ نفِْسي :- اعتقاله خرب تلقيه بعد-  شديد واضطراب

ثُم مقَدقَِليلًا ت رخلَى وع جكَانَ )سجد أي (ِهِه،ولِّي وصا: قَاِئلًا يي ،اهتِإنْ أَب 
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كَنأَم ربعي فَلْتنهِذِه ع الْكَأْس ."ومتواضع ضعيف عبد وأنا قادر أنك أي 
 ِلما ِإيِلي، ِإيِلي،: "قائال أنفاسه ولفظ بقدرتك، املصيبة هذه تزول أن فيمكن
  ". سبقْتِني

 ال إذ- مربما كان القدر ألن استجيب ما الدعاء اهذ أن مع اآلن، الِحظوا
 أبلغ املسيح ولكن -احلامسة اهللا مشيئة أمام قائمة الضعيف املخلوق إلرادة تقوم

 سدى سيذهب دعاءه أن سلفا علم ولو. قبوهلما آمال منتهامها، وتعبده تواضعه
 الفجر؟ إىل الليل طول نفسه إلنقاذ يدعو أن له كان فكيف قطعا جياب ولن
 ال مشقة يف شديدا تأكيدا عليهم مؤكدا أيضا حوارييه يوقع أن له كان وأنى
   ورائها؟ من طائل

. أنا أعلمها وال اهللا علم يف العاقبة بأن املعترض قول حبسب باله يف فكان
 أنه إىل اعائد احلقيقة يف كان � املسيح نبوءات بعض بطالن سبب وكذلك

 كما اخلفية، باألسرار علمه لعدم شرحها عند االجتهاد يف أحيانا خيطئ كان
 تجِلسونَ مجِدِه، كُرِسي علَى )جديد خلق يف( اِإلنساِن ابن جلَس متى: "قال
متا أَنضلَى أَيع ياثْن رشا عِسي١.كُر  

. الكرسي من حرم اإلسخريوطي يهوذا أن نفسه لاإلجني من يتبني ولكن
 نصيبه يف يكن مل ولكن الكرسي على اجللوس خرب أمساعه إىل تناهى لقد

 � املسيح علم لو أنه وحقا صدقا نفسه السؤال يطرح هنا. عليه اجللوس
. قط كاذبة بشارة بالكرسي بشره ملا عاقبته وسوء الشخص ذلك بارتداد
 إليها وصل حني ولكن مثرها، أكل بغية التني شجرة إىل � ذهب كذلك
 عليها ودعا بشدة سخط التني من واحدة حبة وال عليها توجد ال أنه وعلم
 ملا شيئا الغيب من علم فلو. قط سيئا تأثريا فيها يؤثر مل دعاءه ولكن غاضبا

  . حتملها مل مثار ألكل الشجرة إىل هبذ
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 فلو. ملسه عمن ويسارا ميينا الناس يسأل فجعل جسده امرأةٌ ملست كذلك
 تنبأ مرة وذات. الِمسه يعرف أن عليه صعب ملا الغيب علم من نصيب له كان

 إىل املسيح عودة أي - ذلك كل حيدث مل ما ميوتوا لن العصر ذلك يف الناس أن
 ذلك يف األرض على السماء من يسقط مل أنه واملعلوم -ومالنج وسقوط الدنيا
 قرنا ١٨ مضى فقد اآلن أما. الدينونة ليقيم الدنيا إىل املسيح يأت ومل جنم الزمن
 ذلك عنك دع االنقضاء، على أيضا عشر التاسع القرن أوشك بل ذلك على

  . القرن
 كان املسيح أن إلثبات كفاية الشهادات من القدر هذا يف بأن القول فلباب

 بل عادي كتاب من مأخوذة ليست الشهادات وهذه. الغيب علم من حمروما
 األنبياء من بغريه يتعلق فيما نفسه واحلال. األربعة األناجيل من نقلناها

  . اإلسرائيليني
 برية يف ابنه مع جرى ما يعرف مل ولكنه نبيا أيضا � يعقوب كان

 عن حلمه ماهية � دانيال النيب على تعاىل اهللا يكشف مل وما. نفسها القرية
  . تفسريه وما معناه ما يعلم مل وتفسريه نبوخذنصر
 اهللا يعلمه األمر هذا بأن نيب قول أن كله البحث هذا من الواضح فمن

 وفخر النيب شرف يكمن وفيه مامتا حمله ويف صحيح أنا أعلمه وال وحده
 وال ،� الكرمي مواله عند ومكرمة شرفا تزيده األمور هذه وإن عبوديته،
 مدى أي إىل البحث هو املقصود كان إذا أما. قط نبوته يف نقص أي تستلزم

 أكرب أقدم أن فأستطيع تعاىل اهللا من بإعالم تعلَم اليت الغيب رأسرا � النيب عِلم
 على كيفًاو كما مرة ألف من أكثر تزيد � النيب نبوءات أن الصدد ذا دليل
 ويعلَم. كله املقدس والكتاب واإلجنيل التوراة يف األنبياء نبوءات من ورد ما كل

 بياا أما. مضنية حبوث بعد دونت اليت الشريفة النبوية األحاديث من تفصيلها
 إنه مث ومؤثر، ومقنع وشامل جامع ولكنه الكرمي القرآن يف فموجود اإلمجايل

 األخرى، األديان أهل عند احلال هو كما قصص جمرد املسلمني أيدي يف ليس
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 بأن أيضا اليوم نويقولو قرن كل يف األخرى لألمم يقولون املسلمون ظل بل
 الكرام اإلخوة أيها فتعالوا األبد، إىل اإلسالم يف موجودة كلها الربكات هذه

 اهللا حجة إن. أحد الدعوات هلذه يصغي ال ولكن آِمنوا، مث أوال، واختربوا
 صرفوا لقد. يرون ال ولكنهم نريهم يأتون، ال ولكنهم نناديهم بأننا عليهم قائمة

  .يهتدوا فال يروا وال يسمعوا لكيال اكلي وآذام عيوم عنا
 عدد عن الكرمي القرآن بيان أن هو املعترض قدمه الذي الثاين الفهم وسوء

 هو ما شيئا املعترض يقل مل. حبت ادعاء ولكنه صحيحا، ليس الكهف أهل
 صحته على األدلة هي وما مقابله، الصحيح البيان هو وما ،البيان هذا يف اخلطأ
 بيان يف كالم للمعترض كان إذا. وافيا ردا عليه ونرد فيها رالنظ منعن حىت

 هكذا الشيء ختطئة فإن وإال أسبابه، يقدم أن واجبه من فكان الكرمي القرآن
  . احلق عن الباحثني شيمة من ليس األسباب بيان دون

 القرآن يف ورد قد أنه هو املعترض قلب يف نشأ الذي الثالث الفهم وسوء
 إىل جتواله أثناء يف وصل - جتواله ذكر الكرمي القرآن يف ورد- ِلكام أن الكرمي
 هذا املسيحيون يصرف واآلن. محئة عني يف تغرب الشمس رأى حيث مقام

 الكبرية الشمس اختفت كيف أنه ويعترضون احلقيقية إىل ااز من الكالم
 كالما مياثل هذا كالمهم أن واحلق صغرية؟ محئة عني يف احلد هذا إىل احلجم

 كيف: ويقول أحد عليه فيعترض اهللا، كبش أنه املسيح عن اإلجنيل يف ورد
 ذلك، إىل وما صوف جسده وعلى قرنني الكبش رأس على ألن هذا؟ ميكن

  .الكباش تأكله ما ويأكل الدواب مثل وجهه على مكبا وميشي
 عني يف الشمس غروب يدعي القرآن أن مسعت وممن أين من صاحيب، فيا

 قد بأنه ويقول فقط الشخص هذا أفكار ينقل الكرمي القرآن بل حقيقةً؟ ئةمح
 شخص رؤية قصة هنا ذُكرت لقد. محئة عني يف تغرب الشمس كأن له بدا

 جبل وراء كاملعتاد تغرب الشمس له تظهر مل حيث مكان إىل وصل أنه معني
 أنه ذلك من واملراد. محئة عني يف تغرب وكأا بدت بل أشجار، أو عمران أو
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 هلذه يكن مل بل أشجار أو عمران أو جبالٌ املكان ذلك من بالقرب تكن مل
 تغرب الشمس وبدت محئة عني هناك كانت بل البصر، مد على أثر أي األشياء

  . فيها
 فقط ذُكرت بل علمي؟ حبث إىل تتطرق هل اآليات، هذه سياق يف تدبروا

 هو األمور هذه بيان من قصودوامل. نائية مناطق إىل معني شخص جتوال قصة
 الفلك علم مسائل يف اخلوض إن إذًا،. مأهول غري مكان إىل وصل أنه إثبات

 أثناء السماء بأن أحد قال إذا فمثال. متاما حمله غري ويف جمٍد غري املقام هذا يف
 السماء يف متأللئة تتراءى النجوم وكانت الغيوم من متاما صافية كانت الليل

 كتب أمامه وفتح النقاط؟ حبجم النجوم هل: وقال أحد جادله لو مث كالنقاط،
 ألن اجلهالء تصرف سيعد هذا تصرفه أن شك فال الغرض هلذا الفلك علم

 يقوله كما جمازيا كالما قال بل الواقع األمر بيان ذلك من يقصد مل القائل
  . العادة جاري على الناس

 أمل حلمه، وتأكلون الرباين شاءالع يف املسيح دم تشربون الذين أيها فيا
 ااز استخدام باب أن اجلميع يعلم واالستعارة؟ ااز هو ما اآلن إىل تعلموا

 فيختار. بلد كل يف العادي الناس كالم يف مصراعيه على مفتوح واالستعارات
 بكل الناس عامة يستخدمها اليت نفسها واالستعارات التعابري تعاىل اهللا وحي

 مصطلحات استخدام الوحي أساليب من ليس. العادي المهمك يف بساطة
 إىل موجها يكون اخلطاب ألن ومناسبة، مكان كل يف الدقيقة والعلوم الفلسفة

 املتداولة التعابري ويراعي فهمهم قدر على يكون أن الواجب من لذا الناس عامة
  . بينهم

 واإلعراض ولةاملتدا التعابري ترك ولكن شيء، والدقائق احلقائق بيان إن
 عليه يفرض لشخص قط جيوز ال العادية واالستعارات ااز استخدام عن الكلي
. قلوم يف فيؤثر كالمه يفقهوا لكي الناس عامة مذاق على يتكلم أن منصبه
 ااز استخدام عن فيه أُعرض به موحى كتاب من ما أنه به املسلَّم فمن
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 اهللا كالم الدنيا يف جاء هل. متاما هاعن التحاشي أجيز أو كليا، واالستعارات
 مئات يوم كل كالمنا يف نستخدم أننا لوجدنا النظر أمعنا فلو املنوال؟ هذا على

 اهلالل: األردية يف يقال فمثال. أحد ذلك على يعترض وال وااز االستعارات
 بعد نقول أو السحاب، يف القمر اختفى أو كالنقاط، والنجوم شعرة، مثل دقيق

 صحن أكلت أو سهم، طول بقدر ارتفعت الشمس بأن النهار من هزيع رورم
 كيف ليقول أحد قلب ز ال األقوال هذه فكل. ماء كأس شربت أو أرز،

 للقمر وأنى النقاط؟ حبجم النجوم تكون وملاذا شعرة؟ مثل دقيقا اهلالل يكون
 مرور دبع فقط سهم بقدر مسافة الشمس قطعت وهل السحاب؟ يف خيتفي أن

 حركتها بسبب واحد يوم يف الفراسخ آالف مسافة تقطع أا مع ار ربع
 شرب أو األرز صحن أكل ذكر عند أحد وهلُ يذهب وال جدا؟ السريعة

 بل. صغرية أجزاء جزأمها أن بعد الكأس أو الصحن أكل القائل بأن املاء كأس
 ما وشرب األرز من الصحن يف كان ما أكل القائل بأن شخص كل سيفهم

  . املاء من الكأس يف كان
 متام واضح أمر على يعترض أن أيضا معارضا كان وإن عاقل حيب ال

 من النوع هذا أن املنصفني املسيحيني من بنفسي مسعت لقد. الوضوح
 الدرجة من متعصبون أو فقط جاهلون أناس بينهم من يثريها االعتراضات

  . القصوى
 على اهللا كالم يف ورد ما احلقيقة لىع يحمل أن السوي السلوك من هل

 من يسلم لن احلال هذه ففي لالعتراض؟ عرضة يجعل مث واالستعارة ااز سبيل
 يشاهدون والزوارق السفن يف يسافرون الذين. به موحى كتاب أي االعتراض

 كما أيضا ويتحدثون املاء، يف وغروا املاء من الشمس طلوع مشهد يوم كل
 قد وها الشمس طلعت قد ها مثال، ويقولون املرات مئات نهمبي فيما يروا
 هذه مبثل الفلك علم كتب أمامهم أحد فتح إذا أنه الواضح فمن. غربت
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 أيها: منهم يسمع أن يريد فكأنه الشمسي النظام مسائل يف وخاض املناسبة
  نعرف؟ وال هذا، تعرف الذي الوحيد أنك أتظن الغيب،

 اإلجنيل عبارات وتناسى الكرمي القرآن على عتراضاال أثار قد املسيحي هذا
 حيث ومرقس متى إجنيل يف مثال فانظروا. احلقيقة يف االعتراض عليها يقع اليت
 حني اهللا خلق يف للدينونة السماء من نازال املسيح سترون أنكم فيهما ورد
 إن اآلن،. السماء من النجوم وتسقط ضوءه، القمر يعطي ولن الشمس تظلم

 األرض على النجوم تسقط أن ميكن كيف إذ إشكاال يطرح نفسه الفلك معل
 سقوطها من الناس يتضرر أن دون إربا ممزقة األرض زوايا من زاوية يف وتقع
 سكان هلالك يكفي واحد جنم سقوط أن حني يف ساملني؟ يبقون بل ضرر أدىن

  . األرض
 نتيجة األرض لأه النجوم لك حني أنه بالتدبر جدير آخر أمر هناك مث

 من نازال سترونين بأنكم املسيح قول يصح كيف متاما آثارهم ومتحو سقوطها
 النجوم آالف حتت مدفونني الناس آالف يكون وحني السحاب؟ بني السماء

 قائمة وهي وتتزن األرض تستقيم كيف مث أصال؟ املسيح نزول سريى من
 سيناديهم الذين اروناملخت هم ومن النجوم؟ يف اجلذب قوة بسبب ومتوازنة

 سقوط ألن يوخبهم؟ الذين هم ومن -اإلجنيل يف جاء كما-  بعد من املسيح
 لقلب مدعاة سيكون بل بالبداهة شامال وهالكا عاما دمارا يستلزم النجوم
  . عقب على رأسا األرض

 هناك كذلك ال؟ أم الفلك علم البيانات هذه كل تعارض أال اآلن، الِحظوا
 إذَا: "فيه ورد قد أنه وهو الفلك علم حبسب اإلجنيل على يقع آخر اعتراض

مجالَِّذي الن هأَوِرِق ِفي رشالْم مهمقَدتى يتاَء حج قَفوو ،قثُ فَويكَانَ ح 
ِبيهذا اسم ما فضلهم من خيربوين أن املسيحيني اإلخوة من أطلب هنا ١."الص 
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 هذه ما جنب؟ إىل جنبا اوس مع مشى الذي الفلك علم يف الغريب النجم
 كيف أدري ال الثبوت؟ مسلَّمة صارت عليها بناء اليت القواعد هي وما احلركة
 يرد. النجم هذا سري أمر يف الفلك علماء من يتخلص أن متى إلجنيل ميكن

 ولق هو بل املسيح قول ليس هذا بأن ومكتئبني متضايقني ذلك على البعض
 كون حقيقة يفضح الذي اجلواب هذا أمجل وما. به موحى نعتربه وال متى،

 بل املسيح قول هذا يكن مل إذا بأنه التنازل سبيل على أقول! به موحى اإلجنيل
 عليه واعترضت به موحى يعد الذي- املسيح قول ولكن غريه أو متى قول هو
 اآلخر هو يتوافق كيف تثبتوا أن يكمفعل. متاما القول هذا مياثل أيضا - قليل قبل
 موحى القول هذا يكن مل إذا بأنه أيضا بالتذكر وجيدر. الفلك علم قواعد مع
 يف اليت األناجيل بيانات مجيع تعتربون فلماذا اإلجنيل إىل الناس أحد أضافه بل به

 األناجيل يف ورد ما كل أن صراحة بكل تعلنون ال وملاذا ا؟ موحى أيديكم
 بنات من - � املسيح قاهلا اليت األمور بعض عدا ما- مؤلفوها نقله إمنا

 عن منـزهة اعتبارها ميكن وال وفهمهم عقلهم حبسب وجاءت أفكارهم
  . األخطاء
 عن أيضا روج قد الرأي هذا أن العامة القساوسة عبارات من علمت لقد
 املعجزات عن فيها ذُكر ما أن باالتفاق اعترف قد أي عام بوجه األناجيل
 وسائل على اعتمادا األناجيل مؤلفو كتبه بل به موحى كله ليس تارخييا وغريها
 أن القساوسة حاول االعتراف فبهذا. وغريمها والسماع القياس مثل خارجية
 ويحيت إجنيل كل بأن واعترفوا األناجيل، على تشن كثرية صوالت من يتخلصوا

 اخلسائر ولكن. اهللا كالم من واحد وجزٍء البشر كالم من أجزاء عشرة على
 من أفلتت كلها املسيح معجزات أن منها اإلقرار هذا بسبب واجهوها اليت

 سجلوا وإن األناجيل مؤلفي ألن عليها وقوي مقنع دليل عندهم يعد ومل أيديهم
 الذي اخلالص املسيح انبي أن إال كتاريخ أنفسهم عند من املسيح معجزات فيها
دعأيضا ونقيضه ضده بل احلواريني لبيان بصراحة ومعارضا خمتلفًا يبدو إهلاما ي .
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 يف باتا رفضا املعجزة إراءة وتكرارا مرارا رفض املسيح أن ذلك يف والسبب
 فمثال. معجزة أية تعطَوا لن بأنكم لطالبيها وقال إهلاميا يحسب الذي بيانه

 الناس من كثري متىن وكذلك. يرها فلم معجزة املسيح نم هريودس طلب
 رفض ولكنه أيضا أخرى آيات عن املسيح وسألوا اآليات رؤية أيضا اآلخرين

 أن آية اهللا من وطلب كله الليل سهر بل. قط إراءا يستطع ومل باتا رفضا
 أن دوبع. دعاؤه ورد أيضا اآلية هذه أُعطي ما ولكنه اليهود أيدي من ينقذه
 فَنؤِمن الصِليب عِن اآلنَ فَلْينِزِل: القلب بصدق اليهود له قال الصليب على علّق
 الفقرات أن األحداث هذه كل من فيتبني. النـزول يستطع مل ولكنه ِبِه،

 وإذا. معجزات صاحب املسيح يكون أن ترفض األناجيل يف الواردة اإلهلامية
 يف أوجه محالة فإا معجزات صاحب أنه ىعل تدل أن ميكن فقرة هناك كانت

 تحمل أن ضروريا يبدو وال. أيضا أخرى معاٍن منها تستمد أن وميكن احلقيقة،
 املعجزات تلك صاحب اتفق، كيفما املسيح، يعترب أن أو حتما، الظاهر على
 حاملسي قاهلا معينة فقرة توجد وال. أنفسهم عند من األناجيل مؤلفو ذكرها اليت
 كلمات إن بل. وإثباا املعجزات حدوث على بوضوح تدل بنفسه �

 الغريب من. ١قط معجزة أية منه تظهر مل أنه على تدل والقوية اخلاصة املسيح
 وقد به، موحى ويعتبر اخلاص املسيح كالم يعد مبا املسيحيون يثق ال ملاذا حقا
 مورأ على املفروض من أكثر ويركزون يعتمدون وملاذا بنفسه؟ املسيح قاله

 األناجيل يف دخلت بل أنفسهم املسيحيني اعتراف حبسب ا موحى ليست
. متاما اإلهلامية العبارات وتناقض اإلهلام سلسلة عن متاما خارجة وهي كتاريخ،

 إال إزالته إىل السبيل فما وغريها اإلهلامية العبارات بني تناقض هناك كان فلما

                                                 
 كان ألنه قط، األلوهية يدِع مل الذي فقط املسيح ذلك معجزات يصدق الكرمي القرآن 1

 وجوه له الكرمي القرآن تصديق إن مث. أيضا املستقبل يف يكونوس كثريون مسحاء هناك
 .منه. قط األناجيل مؤلفي بيان يصدق وال متعددة
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 على يعتمد وأال ،واالعتداد بالثقة يرةجد غري اإلهلامية غري العبارات تعترب أن
 يف جاء كما مكان كل يف واضحة مبالغام إن األناجيل؟ مؤلفي مبالغات

 ِإنْ يسوع، صنعها كَِثريةٌ أُخر وأَشياُء: "وهي يوحنا إجنيل يف األخرية الفقرة
تةً كُِتباِحدةً، واِحدو تفَلَس أَنَّ أَظُن الَمالْع هفْسن عسي بةَ الْكُتوبكْتالْم ."
 األرض عجائب العالَـم وِسع قد إذ وكيفيتها، هنا املبالغة حجم إىل انظروا

 ثالث أو ونصف سنتني على املمتدة املسيح حياة سوانح يسع ال ولكنه والسماء
   احلد؟ هذا إىل يبالغون الذين بروايات الثقة ميكن فكيف! فقط سنوات
 كومة مجعوا وقد ،أنبيائهم عن القبيل هذا من كتبا أيضا اهلندوس ألّف لقد

 القوية بظالله االفتراء فألقى. قبة احلبة من وجعلوا نفسه املنوال على الكذب من
 من الناس قلوب يف" كرشن"و" شندر رام "اسم وترسخ أيضا القوم ذلك على

 افتراءات على تويحت اليت املدونة الكتب أن احلق. أقصاها إىل البالد أقصى
 ليس ولكن بشدة وتلمع كثريا اخلارج من تبيض اليت القبور كمثل مثلها كثرية

 أن -السنني مئات بعد جاءوا الذين- اخلربة عدميي هلؤالء أنى. شيٌء داخلها يف
 وكأا وعفيفة مباركة أا على جاهزة كتبا وأعطُوا الداخلية األحوال يعرفوا
 هذه إعداد كيفية يعرفوا أن هلم فأنى. متاما الصورة هذه على السماء من نزلت

 إىل وتصل احلجب متزق أن على تقدر اليت احلادة األنظار. القصص من اموعة
 أما. الدنيا يف جدا قليلة باللصوص وتبطش حقيقتها على وتطّلع األمور كنه

 السبب فلهذا. هاإحصاؤ يتعذر حىت فكثرية االفتراء بسحر تتأثر اليت األرواح
 يف قط يتأملوا مل الناس من اجلهالء إن. ويباد يهلك يزال وال عالَـم هلك
 البشر مكايد إىل يتنبهوا ومل اإلثبات، عدم أو اإلثبات قضية أي هامة، قضية

 فوقعوا الِقدم، منذ آدم بين يف وجارية وطبيعية مستمرة عادة هي اليت وخمططام
 والبسطاء السذج الناس من سلبوا املكّارين إن. مربر دون الشيطان شرك يف

 ألف بسيط شخص من ينهب شرير مشعوذ كمثل واملقدس الصادق إميام
 صدقا ووعدوهم مليونان، أو روبية مليون قدره بذهٍب بتزويده ويعده روبية
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 جعلوهم حىت الواقع، أرض على ثبوت وال هلا وجود ال كاذبة وبركات زائفا
 .األمارة النفس واتباع الدنيوية واألهواء املكايدو الشرور يف أنفسهم من أسوأ

 � النيب معجزات على الكرمي القرآن شهادة بأن بالتذكر جدير األخري ويف
 من مرة بألف أفضل هي ذرة مثقال كانت وإن يده على ظهرت اليت والنبوءات

 ولكن. كبري تل مثل كانت وإن وغريها املسيح معجزات عن األناجيل شهادة
 كافة اعتراف حبسب احلواريني كالم هو األناجيل بيان ألن أفضل؟ هي ملاذا

 على مبنيا ليس كالمهم بأن ذلك إىل وأضف. أنفسهم احملققني القساوسة
 الشخصية مشاهدم يدعوا ومل أيضا، الرواة سلسلة يذكروا ومل عيان شهادة

 شهادة على مبين فهو � النيب معجزات عن الكرمي القرآن يف جاء ما أما. قط
 هذا يف واحدة آية هناك كانت ولو. والقدوس الصادق تعاىل اهللا من مقدسة
 واحلمد الشهادات، ذه زاخر الكرمي القرآن ولكن الكفاية، فيها لكانت الصدد

 واملبالغات الكذب على املبنية الشهادات تلك أين نقارن؛ أن ميكن واآلن. هللا
 يقول! اإلطالق؟ على فيها للكذب إمكانية ال اليت املقدسة تعاىل اهللا شهادة من

 عند خري الفضة من يسريا قدرا إن. "تعريبه ما شعر بيت يف فارسي شاعر
  ".التراب من تلّة مئة من املتيقظ القلب ذي الفطني
 القبيل هذا من كثري شيء حدث قد إذ ملفتريات،ا من لالستغراب حاجة ال

 األزمنة يف ألّفوا قد منهم كثريا أن أنفسهم املسيحيون ويعترف حيدث، يزال وال
 نسبوها مث كبارهم معجزات من كثريا فيها وكتبوا أنفسهم عند من كتبا األوىل

  . ١اهللا عند من بأا وادعوا تعاىل اهللا إىل
                                                 

 توجد اليت الثبوت وعدمية املربرة غري املبالغات األناجيل إىل أضيفت مىت التحقيق يتعذر 1
 بأنفسهم يعترفون املسيحيني أن مع. حق بغري إطرائه يف أو � املسيح معجزات عن فيها
 رويدا أضيفت قد أا أرى ولكنين أنفسهم عند من إليها أضافوها األناجيل مؤلفي أن

 أن متاما صحيح أنه غري. لذلك كثرية فرصا بعد فيما املكارون املزيفون وجد قد إذ ا،رويد
 أوائل يف واليهود املسيحيون ألّفها قد ا موحى أا اشتهرت اليت الزائفة الكتب من كثريا
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 جند ال الِقدم منذ واليهود النصارى عادة من السيء واملكر الزيف كان فلما
 املكر هذا أن مع. العادة هذه نطاق من وغريه متى مثل األناجيل الستثناء سببا

 ذلك يف ومثلها األربعة، األناجيل من جلي واضح إخفاءه يريدون الذي والزيف
 بسبب الداخلية احالته حساباته ودفتر سجالته ظهري الذي املرايب كمثل

 زوبعةُ هاجت قد السبب هلذا. فيها الصارخة والشبهات الصريح التناقض

                                                                                                                     

 يقول. واحد إجنيل من بدال كثرية أناجيل أُلِّفت الزيف هذا فبسبب. ونشروها األيام
. برنابا إجنيل مجلتها من زائفة أناجيل عدة املسيح بعد أُلِّفت قد بأنه فسهمبأن املسيحيون

 األناجيل تلك بني كبري تناقض هناك دام ما: فأقول أنا أما املسيحيون، يقوله ما هذا
 الصليب على املسيح تعليق ينكر برنابا إجنيل أن لدرجة حاليا املتداولة األربعة واألناجيل

 آخر نيب مبجيء ويبشر بنوته، وال املسيح ألوهية يقبل وال أيضا الثالوث قضية وخيالف
 عليه دليل ال الذي املسيحيني ادعاء يقبل أن ميكن فكيف صرحية؛ بكلمات � الزمان
 إىل ةوباإلضاف كلها؟ وزائفة كاذبة ختالفها واليت صادقة روجوها اليت األناجيل بأن والقائل

 املزيفني املكارين بعض أن درجة إىل املسيحيني يف الوطيس حامي الزيف كان ملا ذلك
 يعترفوا أن دون عام بوجه القوم بني ونشروها أنفسهم عند من كاملة أناجيل اخترعوا
 أيضا اعترف حني مث عليهم؟ صعبا وتبديله كتاب حتريف كان فهل اعتراف، أدىن بزيفها

 أو بستني وفاته بعد النور األربعة األناجيل رأت بل املسيح زمن يف فتأُلِّ ما األناجيل أن
 يثري ذلك فإن -الروايات اختالف على أكثر أو بقليل ذلك من أقل أو- عاما سبعني

 على كانوا احلواريني أن اإلثبات الصعب من ألنه األناجيل، مصداقية حول أخرى شكوكا
 للقراء ونؤكد القصة نوجز واآلن. سليمة ظلت مقواه أن أو املدة تلك إىل احلياة قيد

 اليت األربعة أما زائفة عشر االثين األناجيل أن قط بوضوح يثبتوا مل املسيحيني أن الكرام
 أيضا األربعة تلك أن بأنفسهم يقرون أم احلق بل. والتحريف الزيف من فربيئة يروجوا

 أن يف شك هناك كان ملا أيضا ذلكب يقروا مل ولو. خالصة تعاىل اهللا كالم ليست
 يروجوا اليت زيف وعدم األخرى األناجيل زيف إثبات مسئولية ألن مغشوشة األناجيل

 )منه( .اآلن إىل املسئولية هذه أداء من يتمكّنوا مل ولكنهم عليهم تقع
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 اإلحلاد فيفضلون. وأمريكا أوروبا يف املفكرين طبائع يف والشبهات الشكوك
  . اإلجنيل إليه يرشد ومتجسد ومتغري ناقص إله قبول على

 من أكثر يف أمريكا من اإلجنليز من األفاضل أصدقائي أحد أخربين لقد
 أو النقص من بريئة املسيحية يعترب البالد تلك يف فطني عاقل من ما أنه رسالة
 أوروبا بالد يف نشروا قد املسيحيني أن مع. اإلسالم لقبول مستعدا ليس

 هافي الكامن النور ولكن والتشويه بالتحريف الكرمي القرآن تراجم وأمريكا
  . الطاهرة القلوب يف عمله يعمل

 هذه يف وأوروبا أمريكا بالد يف سائدة احلماس من حالة أن الكالم فزبدة
 قلق يف أهلها أوقعت احلقيقة تناقض اليت األناجيل معتقدات وإن ،األيام

 احلقيقة يف يولَد مل بأنه رأيهم أظهروا البعض أن لدرجة شديد واضطراب
 احلواريني من واملراد الشمس، هو منه املراد بل عيسى أو املسيح امسه شخص

 .برجا عشر اثنا هو عشر االثين
 املسيح حددها اليت العالمات أن من أكثر املسيحية الديانة حقيقة تتضح مث 
 لو بأنكم � املسيح فقال. منها واحدة وال فيهم توجد ال للمؤمنني �

 املعجزات وستعطَون والقبول، الربكات كل يف متاما مثلي لصرمت اتبعتموين
 أصناف إراءة على ستقدرون أنكم إميانكم عالمة وستكون ول،القب وآيات
 ليس ولكن. أمامكم مستحيل شيء يبقى ولن أردمت، ما لكم وسيكون اآليات

 يسمع الذي اإلله متاما جيهلون فهم. الربكات هذه من شيء املسيحيني أيدي يف
 من ويري منه، ورأفة رمحة لوجه وجها عليهم وجييب اخلواص، عباده أدعية

 الصاحلني مقام يقومون الذين الصادقني املسلمني ولكن. عجيبة أمورا أجلهم
 آيات ويرون اإلله ذلك يعرفون ويرثوم قبلهم من خلوا الذين األسالف

  . الظالم مقابل كالشمس معارضيهم مقابل وميتازون رمحته،
 كفهنا دليل، بال هذا إعالين يعترب أال جيب أنه وتكرارا مرارا كتبت لقد

 من واملراد. أيضا األرض يف وفرق السماء يف والكاذب الصادق الدين بني فَرق
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 الكون وسنن وضمريه اإلنسان عقل يشرحه الذي الفرق هو األرض يف الفرق
 تام جبالء يتبني احملك هذا على واإلسالم املسيحية ربتخت فعندما. العامل هذا يف
 وليست تكلُّف، وال مبادئه يف تصنع ال الذي الفطرة دين هو اإلسالم أن

 على فرضه إىل املرء يضطر شيء فيه وليس. مصطنعة وال مستحدثة أحكامه
 يوضح الكرمي القرآن إن مرارا بنفسه تعاىل قال وكما. وقهرا جربا اآلخرين

 أمورا يعرض وال الغامضة، أسرارها ويكشف وحقائقها، كافة الكونية السنن
 املسيحيني تعليم أما. الدقيقة معارفها احلقيقة يف ريظه بل ختالفها، مستحدثة

 على تتوقف جديدا إلـها ذلك عكس على فيقدم باإلجنيل عليه يستدلون الذي
 اخللق، راحة تعتمد اآلالم حتمله وعلى والعذاب، الذنب من الدنيا جناة انتحاره
 غريب إلـه بأنه أيضا قيل مث. اخللق عزة أُسست واملهانة للخزي تعرضه وعلى

 الفترة يف أما اجلسم، عيوب وعن اجلسم عن منـزها حياته من فترة قضى إذ
 الدائم، والتحيز التجسد أَسر يف -سببه يعرف ال حظ لسوء- أُِسر فقد الثانية
 الذي التجسد هذا وبسبب. ذلك إىل وما والعظام والدم اللحم روحه والزم

 اآلالم غلبة نتيجة مات حىت اآلالم أنواع لتحمل اضطر األبد إىل سيالزمه
 ولن األبد، إىل به ميسك وسيظل نفسه اجلسد فالزمه احلياة إىل عاد مث واملعاناة،

  . أبدا منه خيلص
 أن طاهر لضمري وهل املعتقد؟ هذا تقبل أن سليمة لفطرة هل اآلن، انظروا

 احلوادث هذه جتيز أن الكون سنن من جلزء حىت ميكن هل بذلك؟ يشهد
 دائما مضطر بأنه - تبديل وال نقيصة وال فيه عيب ال الذي-  اهللا حبق آلفاتوا

 صفة إظهار على يقدر وال أخرى؟ مرة لنجاته مث مرة العامل كل خللق ليموت
 نوع أي خملوقاته يف يبعث أن يستطيع وال االنتحار، دون اخلري إلفاضة أخرى

  . اآلخرة أو الدنيا يف الراحة من
 العباد على رمحته إلنزال لالنتحار مضطرا اإللـه كان اإذ أنه الواضح من

 عدة املوت طعم ذاق قد ويكون وباستمرار، دائما املوت يواجه أن يستلزم فهذا
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 إلـه مثل صفاته مجيع عن معطّال يكون أن أيضا ويستلزم أيضا، قبل من مرات
 مثله وضعيف عاجز كيان يكون أن ميكن هل بأنفسكم، فكِّروا واآلن. اهلندوس

 هل باالنتحار؟ إال زمن أي يف خري أي خلقه إىل يوصل أن يستطيع ال إلـها
 ماذا مث شيء؟ كل على القادر باهللا تليق القدرة وعدم الضعف من احلالة هذه

 مل ولكن روحه زهقت لقد. طبعا شيء ال املسيحيني؟ إله موت نتيجة كانت
 موجودين وأشياعه نالشيطا مازال بل. شيئا وخططه الشيطان بذلك يتضرر

 وشرب والكذب والقتل والزنا والنهب السرقة مازالت. قبل من كانوا كما
 من وغريها والشرك والكفر واإلحلاد الدنيا يف واالنغماس والقمار ١اخلمر

                                                 
 إسترليين جنيه مليون وثالثون وستة مائة قدره مبلغا أن احلالية اجلرائد من علمنا لقد 1

 مئات بأن املراسلني أحد ويقول. وشرا اخلمر عصر يف بريطانيا سلطنة يف عام كل يبذل
 أو يشربون وامرأة رجل كل أن ويقدر. اخلمر بسبب لندن يف حتدث االنتحار تحاال

 مجلة من شخص آالف عشرة سوى بالذات لندن يف وحرية سرور بكل اخلمر يقدمون
 سكان يعقدها حفلة أو جلسة أو اجتماع من وما. نسمة ماليني ثالثة البالغ سكاا عدد
". األمحر اخلمر"و" شري"و" براندي "قبيل من مخر شيء كل وقبل أوال هلا وتدبر إال لندن

 كبار أن ذلك من واألغرب. اجتماع كل من األعظم اجلزء اخلمرة أقداح مقارعة وتعترب
 اعتبارهم مع لندن يف اخلمور تعاطي يف الصدارة مقام حيتلون أيضا واألساقفة القساوسة

 مستر بفضل أحضرها أن يل اتفق اليت االجتماعات مجيع. الدين مببادئ ملتزمني أنفسهم
 أمرا اخلمر تعاطي يعترب ال. دائما الشباب واألساقفة القسس من بضعا فيها رأيت" نكليت"

 كثريا التنـزه أثناء عيين بأم رأيت وقد. بكثرة علنا فيها تشرب إا بل لندن يف مذموما
 كما. دواليك هكذاو مخر، زجاجة يدهم ويف كالسكارى األسواق يف ماشني اإلجنليز من

 عشرات شاهدت وقد. أيديهن يف مخر زجاجة مع مترنحات ميشني نسوة لندن يف ترى
. اخلمر تعاطي بسبب سكارى وهم اآلسنة املياه قنوات يف ساقطني واملتحضرين األشراف
 جريدة. (الفتاك الوباء تفشي مثل عام كل االنتحار أحداث لندن يف حتدث اخلمر وبسبب

  )م١٨٨٣ فرباير/شباط ا بالهور،" هند رهرب"
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 قبل كانت اليت نفسها بالشدة موجودة واألقسام األنواع مئات من اجلرائم
 املسيحيني إلـه فيه كان زمن إىل مثال انظروا. ازدياد يف هي بل املسيح، صلب

 أصابه أن منذ ولكن. اآلن هعلي هي مما أحسن عندئذ حالتهم كانت فقد حيا
                                                                                                                     

 يولدون زنا ابن ألف سبعني قرابة وأن لندن يف متفش الزنا أن آخر شخص ذكر كذلك
 آخرون قال لقد. تفاصيلها ذكر عن القلم يعجز أخرى خمجلة أمورا ذكر مث. عام كل فيها
 أقسام شرةع إىل أوروبا بالد يف األوىل الدرجة من واملثقَّفون املتحضرون قُسم لو بأنه

 اهللا بوجود واإلقرار بالدين االلتزام عن ختلوا وقد بالتأكيد ملحدين منهم أقسام تسعة لكان
 أن ويبدو أوربا، يف مستمر تزايد يف اإلحلاد مرض إن. والعقاب باجلزاء واالعتقاد تعاىل

 اداإلحل أشد امللحدين بعض أن لدرجة قط التزايد هذا تكره ال بريطانيا دولة صدر رحابة
 ليس احملرمات النساء تقبيل إن. قط األمر ذا يهتم ومل الربملان مقاعد على جلسوا قد

 يقول أن ألحد ميكن ال. أوروبا يف احلديثة احلضارة يف مستحسنا بل للشباب فقط جائزا
 الدنيا يف االنغماس إن. حمرم غري شاب شباا زمن يف يقبلها مل امرأة بريطانيا يف أن باجلزم

 يف يوجد ال بأنه إيل املوجهة رسالته يف" ألكساندر آروب "السيد كتب أنْ درجةً الغب
 نظره واحد شخص البلد هذا يف املوجودين واملتحضرين املثقفني مجيع بني من نظري
 أمخص إىل الرأس قمة من الدنيا عبادة يف منغمسني اجلميع يبدو بل اآلخرة، إىل مركّز

  . األقدام
 يف للسذج القساوسة يسردها اليت املسيح تضحية تأثريات أن البيانات ذهه كل من يتبني
 بعد املسيحيني طبائع يف حدث الذي االنقالب أن واحلق. فقط افتراؤهم هي إمنا اهلند

 النظر وسوء الزنا وحسب واسع نطاق على اخلمر انتشرت أن هو الكفارة مسألة اعتناقهم
 احلق، إىل والتوجه القلب بصدق اهللا عبادة الشتوت أوجه، القمار ووصل األم، كحليب

 بدون ترتكب اليت الذنوب أن مبعىن. األوروبية احلضارة يف ملحوظ بالنظام التقيد أن غري
 أجل من امللكية القوانني منعتها اليت وغريها واالغتصاب والقتل السرقة مثل التراضي
 ال الذنوب هذه استئصال يف السبب ولكن. شك أدىن دون فيها تستأصل الدولة مصلحة

 ولوال. ذلك يف أثّر قد اتمع وضغط القوانني خوف إن بل املسيح كفارة تأثري إىل يعود
 يف ترتكب اجلرائم هذه أن ذلك إىل وأِضف. هلم حيلو ما املسيحيون لفعل املوانع هذه

 . منه. كامال استئصاال أوربا من تستأصل ومل أخرى بالد يف كما أيضا األوروبية البالد
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 رهيب بشكل القوم هؤالء على الشيطان استوىل الكفارة له يقال الذي املوت
. مصارعها على النفس أهواء وإشباع واملعصية الذنوب أبواب آالف وفُتحت

 كتاب مؤلِّف" فندر "القسيس يقول. بأنفسهم املسيحيون به يعترف ما هذا
 كثرة نتيجة وتنبيههم املسيحيني ملعاقبة بعث قد )� (حممدا إن" احلق ميزان"

 هذه من فتبني. فيهم الداخلي والفجور والفسق نياملش السلوك وانتشار الذنوب
 تعليق حادث بعد ثار قد واملعصية الذنوب كثرة طوفان أن كلها البيانات
 إىل يهدف كان ما املسيح موت أن أيضا يثبت وهذا. الصليب على املسيح
 اخلمر يشربون الناس كان إذا أنه منه الغرض يكن ومل. الذنوب حدة ختفيف
 ذنوم فستزول بشدة الدنيا يف منغمسني كانوا أو موته قبل بكثرة ويزنون كثريا
 هذا أن يتصور أن عاقال يسع وال اإلثبات عن غين ألنه موته، بعد كلها هذه

 والزنا الدنيا يف واالنغماس اخلمر وشرب والفجور الفسق طوفان من القدر
 منتشر هو كما املسيح موت قبل منتشرا كان خاصة األوروبية البالد يف املنتشر

 . منه ألٍف من جزء انتشار إثبات ميكن ال بل اآلن، العامل يف
 أن البتة راضيا يكن مل املسيح أن تام جبالء يكشف األناجيل يف والتأمل 
 ملا بذلك راضيا كان لو ألنه الصليب، على ويعلَّق ويقتل اليهود ليهع يقبض
 أَمكَن ِإنْ أَبتاه، يا: مرا بكاء باكيا دعا وملا البالء، هذا لدرء الليل طول بكى

ربعي فَلْتنهِذِه ع أن دون منه غرة حني على عليه قُبض قد أنه احلق بل. الْكَأْس 
 ملا إيلي إيلي: حياته حلظة آخر إىل باكيا يدعو وظل بذلك، راضيا يكون
 الدنيا يف ويقيم يعيش أن يود كان أنه وضوح بكل ذلك من يثبت. شبقتين
 واجه ولكنه ما، بطريقة لتنقذ مضطربة روحه وكانت أخرى، أيام لبضع

  . مضطرا الرحيل
 أجل من الطريقة ذه مبوته املسيح رحبه الذي ما: أيضا باالنتباه وجدير

 ألصلح أطول عاش لو قومه؟ منه استفاد وماذا املسيحيون؟ يقول كما القوم
 أطلت قد أنه إال موته أجنزه الذي ما ولكن. الكبرية عيوم وألزال أكثر قومه
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 إىل أدت كثرية مفاسد وظهرت أوانه غري يف موته نتيجة برؤوسها الفنت مئات
 قومهم مصلحة أجل من محبيا يضحون األبطال أن صحيح. عالَـم هالك

 كما ولغوا عبثا ليس ولكن قومهم إلنقاذ اهلالك معرض يف بأرواحهم ويلقون
 بنفسه يلقي أو حبكمة قومه أجل من يضحي الذي بل. � املسيح عن يقال

 رقالط بني من وأنفع وأمسى أعلى طريقا للتضحية خيتار فإنه اهلالك معرض يف
 بشخصه أضرت وإن الباليا بعض من القوم تنقذ اليت والصائبة واملرضية املعقولة

 ينتحر أو السم يتناول أو أحد يشنق أن يعقل ال ولكن. روحه أزهقت حىت أو
. قومه لبحبوحة مدعاة سيكون انتحاره أن يفكر مث اجلُب غيابات يف نفسه ملقيا
 العاقلني فعل من ذلك وليس انني،ا إال التصرفات هذه ملثل يندفع فال

 أقصى يف كان من إال عليه يقدم وال حرام املوت من النوع هذا بل وامللتزمني،
  .والسذاجة اجلهل درجات
 ظروف يف كان إذا إال-  العزم أويل من شخص موت إن أقول واحلق احلق

 ميثل بل القوم يفيد ال - الكثريين إنقاذ أجل من ومعروفة معقولة وبطريقة خاصة
 اهللا خلق منه يستفيد شخص لالنتحار هم ولو. مريرا ومأمتا كبرية مصيبة

 ذنب من أكرب وذنبه الذنب، أشد اهللا عند مذنبا لكان االستفادة أصناف
 اهللا يدعو أن كامل شخص كل على فيجب. اآلخرين ارمني من املنتحرين

 قلبه تعاىل اهللا دعأو اليت األمور مجيع إجناز من يتمكن لكي عمره لطول تعاىل
 أيضا اهللا وخللق له خري شرير شخص موت أن غري. اهللا خلق ملصلحة هلا محاسا
  .يوم كل املستشرية فتنته نتيجة اهللا خلق يهلك وأال شره، رصيد يتفاقم لكيال

 بطرق غريه من أكثر للهالك نفسه عرض األنبياء أي: سؤال طُرح وإذا
 وعزم اهللا، جالل إظهار وبغية القوم نقاذإ أجل من ملحة حاجات وعند معقولة

 وموالنا سيدنا أم سواه آخر نيب أم آملسيح القوم؟ أجل من بنفسه التضحية على
 واألدلة باحلماس له وملئ قليب به يزخر الذي فجوابه ؟� املصطفى حممد

 هنا بيانه أترك لذا جدا طويل ةالتارخيي والشواهد البينات واآليات الدامغة
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 منفصل كتيب يف مفصال أكتبه ولسوف. الوجيز املقال هذا يسعه ال إذ متأسفا
 بأن مبشرا باإلجياز هنا أقول ولكنين. العمر أسعفين إن اهللا بإذن املستقبل يف

 نبينا هو مجيعا البشر وبين القوم أجل من نفسه فدى الذي الكامل اإلنسان ذلك
 املصطفى حممد اتىب أمحد وفريدنا ووحيدنا وموالنا سيدنا أعين ،األكرم

  . ���� القرشي العريب األمي النيب الرسول
 الصادق الدين بني األرض يف امللحوظ الفرق بإجياز هنا كتبت لقد

 الذي الفرق أما. والضمري بالعقل فيها احلسم ميكن اليت األمور أي والكاذب،
 احلق بني بوضوح التمييز بغريه ميكن ال حبيث أيضا فمهم السماء بواسطة يتبني

 تعاىل باهللا وقوية خاصة صلة على يكون احلق الدين متبع أن وهو والباطل،
 وكما. الباطنية وبركاته لروحانيته ومنوذجا املتبوع لنبيه كامال ومظهرا ومطيعا

دعى الذي كذلك اجلد وبني بينه االبن توسط ببسب ابنا أيضا احلفيد ييف يترب 
 يعطَى وكما. النيب به يعامل الذي نفسه واإلحسان باللطف يعامل نيب اتباع ظل
 فِمثل. معرفته لتقوية خاص بوجه آيات أيضا هو يعطَى كذلك آيات النيب

 نيبعثو الذي الدين صدق إلظهار حية آيات مبنـزلة يكونون الناس هؤالء
 على ويطْلعهم بكثرة، أدعيتهم وجييب السماء من تعاىل اهللا يؤيدهم. لتأييده

 اية يف لتظهر بل لتهلكهم، ال ولكن أيضا املصائب عليهم تنـزل. استجابتها
 بعد العزة ينالون. خاص بوجه تأييدهم خالل من اهللا قدرة آيات املطاف
  . خالهلم من اخلاصة اهللا ةقدر لتظهر املمات بعد ويحيون اهلوان، مواجهة
 على يستجاب الدعاء أن بالتذكر جديرة هامة نقطة هناك املقام هذا ويف
 دعاء أحيانا فيستجاب باالبتالء يتعلق فيما. ولالصطفاء لالبتالء: وجهني
 استجابة على تدل ال االستجابة هذه ولكن أيضا، الكافرين بل والعصاة املذنبني
 سبيل على يستجاب الذي الدعاء أما. واالمتحان اجلالستدر تكون بل حقيقية

 أنوار فيه وتظهر املصطفَني اهللا عباد من الداعي يكون أن فيه فيشترط االصطفاء
 دعاء جييب ال تعاىل اهللا ألن والنواحي اجلوانب كل من وآثاره االصطفاء
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 نظره يف صاحلون هم للذين فقط يستجيب بل قط حقيقية كاستجابة العصاة
 هو واالصطفاء لالبتالء األدعية استجابة بني فالفرق. أوامره حبسب عملونوي
 عند ومرضيا تقيا الداعي يكون أن فيه يشترط ال لالبتالء يقبل الذي الدعاء أن

 مبكاملته ذلك على ويطلعه دعاءه اهللا يقبل أن كذلك ضروريا وليس اهللا،
 وخارقا عجيبا أمرا استجابتها اعتبار ميكن درجة األدعية تلك حتتل وال اخلاصة،

 العالمات فيها فتالحظ االصطفاء وجه على تستجاب اليت األدعية أما. للعادة
  :   بارزة التالية
  . كامال وشخصا وصاحلا متقيا الداعي يكون) ١(
  . اهللا مبكاملة الدعاء استجابة على يطلَع أنه) ٢(
 معقّدة، أمور وعن لعلياا الدرجة من تكون املستجابة األدعية معظم إن) ٣(

 منوذج هو بل وكيده، اإلنسان صنع من ليس ذلك أن تام جبالء يتبني وبقبوهلا
  .العباد من اخلواص على يظهر الذي اخلاص تعاىل اهللا قدرة
 فتستجاب االصطفاء أدعية أما فقط، نادرا تستجاب االبتالء أدعية) ٤(
 كبرية مصاعب االصطفاء دعاء صاحب يواجه األحيان من كثري ففي. بكثرة
 فيحدث. االنتحار سوى وسيلة منها للخالص وجد ملا غريه واجهها لو لدرجة

 البعد كل تعاىل اهللا عن والبعيدون الدنيا يف املنغمسون واجه كلما أنه أيضا
 ييأسون تزول تكاد ال وباليا وأسقاما وأمراضا قاسية وغموما عظيمة مهوما
 أو بئر يف أنفسهم يقذفون أو سما فيتناولون امإمي لضعف اهللا رمحة من أخريا

 عالقته بسبب ينصر االصطفاء صاحب ولكن. غريها أو بالبندقية ينتحرون
 ومتسك احلرجة، املواقف هذه مثل يف والفتة عجيبة بطرق تعاىل باهللا اخلاصة

 نأ عفويا األسرار على املطّلع قلب يهتف أن إىل عجيبة بصورة بيده اهللا رمحة
  . تعاىل اهللا من مؤيد الشخص هذا

 خاص، بوجه تعاىل اهللا أفضال حمط االصطفاء دعاء صاحب يكون) ٥(
 نشوة وكربياء اهللا عشق نور آثار وإن. أموره كافة يف وليا له تعاىل اهللا ويكون
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 يقول حيث وجهه، يف بادية تكون والتنعم الروحانية مبتعة واالستمتاع القبول
  .�١النِعيِم نضرةَ وجوِهِهم ِفي تعِرف�: تعاىل
 وكَانوا آمنوا ينالَِّذ* يحزنونَ هم والَ علَيِهم خوف الَ اِهللا أَوِلياَء ِإنَّ أَالَ�
 ذَِلك اِهللا ِلكَِلماِت تبِديلَ الَ اآلِخرِة وِفي الدنيا الْحياِة ِفي الْبشرى لَهم* يتقُونَ

وه زالْفَو ِظيمالَّ ِإنَّ� �٢الْعا قَالُوا ِذيننباُهللا ر وا ثُمقَامتلُ اسزنتت ِهملَيالَِئكَةُ عالْم 
 ِفي أَوِلياؤكُم نحن* توعدونَ كُنتم الَِّتي ِبالْجنِة وأَبِشروا تحزنوا والَ تخافُوا أَالَّ

 ما ِفيها ولَكُم أَنفُسكُم تشتِهي ما اِفيه ولَكُم اآلِخرِة وِفي الدنيا الْحياِة
 دعاِن ِإذَا الداِع دعوةَ أُِجيب قَِريب فَِإني عني ِعباِدي سأَلَك وِإذَا�. �٣تدعونَ

  .�٤يرشدونَ لَعلَّهم ِبي ولْيؤِمنوا ِلي افَلْيستِجيبو
                                                 

 ٢٥: املطففني  1

 ٦٥-٦٣: يونس 2
 ٣٢- ٣١: فصلت 3

 وال حيبهم وهو صادقا حبا اهللا حيبون الذين عالمات من أن يقينا اعلموا. ١٨: البقرة 4
 أم وكذا، كذا بالء جيتنبون كيف أو يشربون، وما سيأكلون ماذا اخلوف عليهم يستويل
 والعالمة. والسلوان الصرب يرزقون ألم املستقبل من اخلوف يصيبهم فال طمأنينةال يوهبون

 عن يبتعدون أي التقوى، مسلك ويسلكون اإلميان يف كاملني يكونون أم هي الثانية
 بشارات الدنيا هذه يف ينالون أم الثالثة وعالمتهم. الطاعة وتنايف اإلميان تعارض أمور

. يخلَف لن عهد اهللا من أيضا اآلخرة يف وهلم الصاحلة، والرؤى تعاىل اهللا مكاملة بواسطة
 هم الذين اخلواص اهللا عباد أن أي. عليها حائزون هم اليت العظيمة املرتبة هي وهذه

 واليتهم على عالمة أكرب وإن. حتما الصاحلة والرؤى اهللا مكاملة من نصيبا ينالون أولياؤه
 عن يعرضون الذين أن شأنه جلّ اهللا سنة وهذه. وخماطباته اهللا مبكاملات يكرمون أم هي

 إىل ننظر ال أي-الوحيد ربنا اهللا أن ويعلنون ربا شأنه جلّ باهللا ويؤمنون املتفرقة األرباب
 ومهما شديدة الزالزل كانت مهما االبتالءات، عند يستقيمون مث -سواه أحد ربوبية
 يبقون بل اضطراب أو تغير أو تزلزلٌ أدىن ليهمإ يتطرق وال الظالم، وعم العواصف هبت

 اهللا من الصاحلة والرؤى باإلهلام البشارات ينالون أي. املالئكة عليهم تنـزل مستقيمني،
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 بينت اليت احلقة والوالية والقبول احملبوبية درجة أن اآلن معلوما وليكن
 أو املسيحيني من أحد أراد ولو. قط � النيب اتباع دون تنال ال بإجياز عالماا

                                                                                                                     

 أي أنفسكم، تشتهيه ما اآلخرة يف وستنالون واآلخرة الدنيا احلياة يف وكفيلكم وليكم بأين
 ستزول واألحزان اهلموم كل ألن ختافوا الف الدنيا احلياة يف املكروهات بعض واجهتم إذا
 اآلخرة يف املرء ينال أن ميكن كيف أحد قال وإذا. مراداتكم مجيع وستنالون اآلخرة، يف

. النجاة يسمى ما هذا ألن بالضرورة حيدث أن جيب ما هذا: قلت نفسه؟ تبتغيه ما كل
 كمدا، أجلها من احترقو األشياء بعض يبتغي ظل ذلك ومع النجاة اإلنسان نال فلو وإال
 مقام فإن لذا. العذاب من بنوع مير احلالة هذه يف ألنه إذًا؟ النجاة معىن فما جيدها ومل

 سعادة اإلنسان فيها ينال أن الضروري من العظمى السعادة مقام هي اليت اجلنة أو النجاة
 قلبه على يستويل وال باطين أو ظاهري حزن صفوه يعكّر وال الوجوه كل من نـزيهة

فشٍل خطر .  
 أية حىت الطاهرة القلوب يف تنشأ لن بل وعبثية الغية أمور اجلنة يف تكون لن أنه صحيح

 - الشيطانية األفكار منها نزعت اليت- واملطهرة املقدسة القلوب يف ستنشأ بل. فيها رغبة
دتهسعا اإلنسان لينال اخلالق ومشيئة الطاهرة اإلنسان فطرة حبسب فقط حسنة رغبات 

 على قواه ظهور نتيجة كامال إنسانا ويسمى. كاملة والروحانية واملادية والباطنية الظاهرية
 من معارضونا يزعم كما البشرية نقوش حمو اجلنة دخول من املراد ليس ألنه الكمال وجه

 وباطنا ظاهرا كاملة اإلنسان فطرة نقوش تلمع أن ذلك من املراد بل واآلريا املسيحيني
اإلنسان خللق الضرورية األمور متاما سليمة بصورة وتتجلى االعوجاج أنواع مجيع لوتعد 

  . والباطين الظاهري
 أين فليعلموا أنا، أين واستفسروك املخلَصون اخلواص عبادي عين سألك وإذا: تعاىل قال مث

 هرظا فقريب. بقلبه أم بلسانه عبدي أدعاين سواء املخلصني عبادي دعاء وأمسع جدا قريب
 أن أي. دعاءهم أمسع أن تؤهلهم حالة على دائما يكونوا أن عليهم ولكن. ذلك من

 اهللا فيبتعد عنها، ويبتعد الطيبة احلالة يترك حني بنفسه لنفسه حجابا أحيانا يصبح اإلنسان
 الدعاء جياب اإلميان قوة بربكة ألن باستمرار يب إميام يل يثبتوا أن فعليهم. عنه أيضا

 ألطاف ختذهلم ولن دائما، معهم � اهللا سيكون أي الرشد لنالوا ذلك فعلوا ولو. سريعا
 .منه. فتدبر اهللا، ألولياء عظيمة آية أيضا الدعاء استجابة إن فباختصار،. وهدايته اهللا
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 ملا � للنيب كامل متبع مقابل وأنواره القبول عالمات يري أن اليهود أو اآلريني
 من أحد هب لو أنه هو لالختبار األمثل لطريقوا. مطلقا ذلك له أمكن

 وقال بصدق، � النيب يتبع وصادق صاحل مسلم ملواجهة غريهم أو املسيحيني
 األسرار لك ستكشف ما بقدر أو السماء، من آية لك ستظهر ما بقدر بأنه

 إظهارا القدرة منوذج لك يظهر كما وأ الدعاء بإجابة تنصر ما بقدر أو الغيبية،
 أُنبئ إذا أو نبوءة، بصورة اخلاصة باإلنعامات وعدت إذا أو وشرفك، ملكرمتك
 على سيظهر ما كل أيضا أنا فسأُري املؤذي، معارضك على التنبيه بنـزول

 لن بل املواجهة، هذه على معارض أي استطاع ملا أنت، ستريه ما وكل يدك
 قط هلم عالقة وال كذابون أم على تشهد قلوم ألن أصال، داناملي يف يربزوا

 آنفا ذكرنا كما الصديقني، وويل الصادقني نصري هو الذي احلق باإللـه
 هو وباطنا، وظاهرا وآخرا أوال هللا واحلمد كالمنا، آخر وهذا. باإلجياز
  .الوكيل ونعم املوىل نعم موالنا
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و، ه، ي 
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