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  أ              مقدمة الناشر

  ١               �إجنازات املسيح املوعود 

  ١٤                  اإلجناز األول

  ٢٣            �اإلجناز الثاين للمسيح املوعود 

  ٢٧            �اإلجناز الثالث للمسيح املوعود 

  ٤٥            � للمسيح املوعود الرابعاإلجناز 

  ٤٥            تصحيح األفكار اخلاطئة عن الوحي

   ٦١          تصحيح األخطاء املتعلقة بالقرآن الكرمي

  ٧٨                أصول تفسري القرآن

   ٨٥        ةإزالة األخطاء السائدة عن املالئك: اإلجناز اخلامس

  ٨٨         إزالة أخطاء الناس عن األنبياء: اإلجناز السادس

  ١٠٣       تصحيح األخطاء املتعلقة باملعجزات: اإلجناز السابع

  ١٠٦           إقامة عظمة الشريعة: اإلجناز الثامن

  ١١٢       تصحيح األخطاء املتعلقة بالعبادات: اإلجناز التاسع



  ١١٤         طاء يف الفقهتصحيح األخ: اإلجناز العاشر

  ١١٧         إقامة حقوق املرأة: اإلجناز احلادي عشر

  ١٢١           إصالح األعمال: اإلجناز الثاين عشر

  ١٢٧                 نقطة لطيفة

  ١٣٠               تعريف احلسنة والسيئة

     ١٣٥  إجياد أسباب ازدهار اإلسالم واملسلمني: اإلجناز الثالث عشر

    ١٤٤          إقامة األمن والسالم: شراإلجناز الرابع ع

  ١٥٠       إصالح األفكار املتعلقة باملعاد: اإلجناز اخلامس عشر
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هذا الكتاب يف أصله خطاب ألقاه مرزا بشري الدين حممود أمحد،           

يف اجللـسة    �اخلليفة الثاين للمسيح املوعود     و املصلح املوعود، 

أول كتاب يعرض إجنازات     وهو. ١٩٢٧ السنوية يف قاديان عام   

 ،عرضا جامعا شامال متكامال  املسيح املوعود عليه الصالة والسالم    

أمـا العـرض    . بهذا العرض تظهر األمهية احلقيقية لبعثة حضرته      ف

  . اتزأ فال يؤدي إىل ذلك

  الصالةمخسة عشر إجنازا هاما للمسيح املوعود عليه   � ذكروقد  

هان على وجود اهللا من خالل صفاته الكاملة،        الرب: السالم، وهي و

وتأسيس مجاعة فعالة، وإصالح الفساد احلاصل يف أفكار النـاس          

عن الذات اإلهلية وصفاته العلية، وإظهار حقيقة كالم اهللا تعـاىل           

وتصحيح األفكار اخلاطئة املنتشرة بني الناس، وإزالـة األخطـاء          

إقامة عظمـة   عجزات و السائدة عن املالئكة وعن األنبياء وعن امل      

الشريعة وتصحيح األخطاء املتعلقة بالعبادات وتصحيح األخطـاء     
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إجياد أسـباب   وإصالح األعمال، و  إقامة حقوق املرأة،    يف الفقه و  

ازدهار اإلسالم واملسلمني، والتأسيس والتأصيل لألمن والسالم،       

  . وإصالح األفكار املتعلقة باملعاد

ـ  ، وأنـه مل   ثر من ذلك  وبين املؤلف أن اإلجنازات أك      إال ذكر ي

  .  يف هذا اخلطاباألقالم سؤور

، قد نال شرف تعريب هذا الكتاب الداعية حممد طاهر ندميلو

 األفاضل التالية شكر األساتذة كما ن.فجزاه اهللا أحسن اجلزاء

متيم أبو : ر املبارك وهمفْأمساؤهم ملسامهتهم يف إخراج هذا الس

حممد حامت .  د وسام الرباقي،.درباقي،  علي ال.ددقة، هاين طاهر، 

رمي  ،رييهاين الزه خالد عزام، فتحي عبد السالم،الشافعي، 

  .اهروعبد املؤمن ط  نسيبة اإلسالمبويل،إخلف،

هذا الكتاب نسأل اهللا تعاىل أن يوفق القارئ الكرمي لالستفادة من 

 معرفة صدق املسيح لراغبني يف االعظيم، وأن جيعله منار هداية

  .  آمني. �ملوعود واإلمام املهدي ا
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  ١٩٢٧ديسمرب / كانون األول٢٨أُلقي يف 
  مبناسبة اجللسة السنوية يف قاديان
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لََآيات لأُولي إِنَّ في خلْقِ السموات والْأَرضِ واختلَاف اللَّيلِ والنهارِ �
 الَّذين يذْكُرونَ اَهللا قياما وقُعودا وعلَى جنوبِهِم ويتفَكَّرونَ في * لْأَلْبابِا

 ذَابا عنفَق كانحبلًا ساطذَا به لَقْتا خا منبضِ رالْأَرو اتوملْقِ السخ
 * أَخزيته وما للظَّالمني من أَنصارٍ  ربنا إِنك من تدخلِ النار فَقَد*النارِ 

ربنا إِننا سمعنا مناديا ينادي للْإِميان أَنْ َآمنوا بِربكُم فَآمنا ربنا فَاغْفر لَنا 
ا وآتنا ما وعدتنا علَى  ربن*ذُنوبنا وكَفِّر عنا سيئَاتنا وتوفَّنا مع الْأَبرارِ 

 اديعالْم فلخلَا ت كإِن ةاميالْق موا يزِنخلَا تو كلسر* ملَه ابجتفَاس 
ربهم أَني لَا أُضيع عملَ عاملٍ منكُم من ذَكَرٍ أَو أُنثَى بعضكُم من بعضٍ 

 وأُخرِجوا من ديارِهم وأُوذُوا في سبِيلي وقَاتلُوا وقُتلُوا فَالَّذين هاجروا
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لَأُكَفِّرنَّ عنهم سيئَاتهِم ولَأُدخلَنهم جنات تجرِي من تحتها الْأَنهار ثَوابا 
  )١٩٦ -١٩١: آل عمران (�من عند اِهللا واُهللا عنده حسن الثَّوابِ

. اليوم تناوله أريد الذي املوضوع إىل تنويها اآليات هذه تتضمن 
 استوعبه ولو. للجماعة حامسة قضية يعدأنه  لدرجة هام املوضوع وهذا
 كثريا التبليغ مهمة عليهم لسهلت أريده الذي النحو على اجلماعة أفراد
  . تعاىل اهللا بإذن

 على الصدق عرض لو أنه جةنتي إىل كثري تفكري بعد توصلت لقد
 بصورة عرضه عند يظهر الذي التأثري ذلك أظهر ملا جمزأة بصورة العامل

عرضه  مث الناس أنوف أمجلَ أحد جدع فلو ، ومتكاملةوشاملة جامعة
 جبماله، يعترف أحدا وجد ملا !األنف؟ هذا أروع ما: متسائال قالو

أحس  ملا مجاهلا عن الناس سأل مث مجيل شخص أذنَ قطع لو وكذلك
 القلب على تركي وحدةً واحدة األعضاء مجيععرض  ولكن أحد،جبماهلا 

 املسيحدعاوى  خبصوص نفكر أن جيب كذلك. رائعا إجيابيا تأثريا
 هصدق يثبت هل فنرى ،ومتكامال وشامال جامعا تفكريا � املوعود

  ال؟ أم تعاىل اهللا من
 هنا إىل نأيت: قائال دينياألمح غري من شخص اليوم إيلّ كتب لقد
 يف شديدا قصورا هناك أن يبدو ولكناحملترم  املريزا صدق عن لنسمع
  . ذا اخلصوصاجللسة أثناء املعروضة املادة
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 األخ هذا يأخذ أن جيب ولكن ،حملها يف مطالبته أن أرىإنين  
 أفراد تربيةإىل  دف اجللسة هذه أن االعتبار بعني اآلخرون واإلخوة

. النوعني كال من مواضيع خطاباا تضم أن بد فال لذلك ،أيضا ماعةاجل
 ما:  إذ هو،حيقق مطلبه اليوم خطايب موضوعإن  األخ هلذا أقول ولكن

  ؟� املوعود املسيح حققها اليت اإلجنازات هي
 جتاه كثريا إمهاال أظهرت قد اجلماعة أن الشديد األسف مع أقول

 املوعود املسيح أعمال على وتفصيلية ةشامل نظرة تلق ومل القضية هذه
 دعت اليت احلاجة ما: مرارا يتساءلون الناس مسعت لقد. وإجنازاته �

 به قام ما على تفصيلية نظرة ألقينا لو ولكن ؟ احملترم املريزابعثة إىل
 أمام ماثلة بعثته إىل دعت اليت األمور تلك لوجدنا � املوعود املسيح
 بل ،األمهية من كبري جانب على يقع التساؤل اهذ على الرد وإن. أعيننا

 وهذا. إنكارها والصدق للحق حمب أي يسع ال لدرجة البالغة احلجة هو
 اجلماعة حنو فهيم عاقل أي مييل أن  فيهاميكن ال لدرجة هام السؤال

 مل ما � املوعود املسيح يلتفت إىل أن ألحد كيفف ؛استيعابه دون
  ؟� به مقا ما أمهية قلبه يف تنتقش
 تشكل تعاىل اهللا من تـأيت اليت اجلديدة الصدق آيات أن شك ال
 العامل أمام متقد مل ما شيئًا تؤثر ال أا إال ،الصدق على برهانا ذاا حبد

  .التساؤل هذا على الرد من بد فال. ونفعها أمهيتها الناس يدرك بصورة
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 ، املريزالسيدا ا قام اليت اإلجنازات هي ا سؤالَ؛ ميطرحإن من 
 املاديات يف مثيله جيد دليال يريد فإنه بيده، ملموسا شيئا نعطيه أن يقصد
 قبل النتيجة إىل يتوصلوا أن حياولون الناس بعضو. الروحانيات دون

 الذي كمثل مثلهم .النتيجة عن مبكِّرا يسألونو يستعجلون فإم األوان،
 يصل يتزوج عندما مث يا،ثان زواجا لذلك سأتزوج ،بولد أرزق مل: يقول

 دلو هل: قائلني ويسألونه عليه فيسلمون التايل اليوم يف بيته إىل أصدقاؤه
 تزوجت؟ اإذً فلماذا: عليه فريدون ؟بعد بولد أرزق مل ال،: فريد لك؟

 هذه قللنا وول أشهر، تسعة هي الزواج نتيجة لظهور مدة أقل ذلك أن
 إىل االنتظار من بد لذا ال أشهر، ةسبع فستكون حدودها  أدىنإىل الفترة
 من لعمل احملددة املدة مضي قبل النتائجب طالبةامل اخلطأ منو. املدة هذه

  .األعمال
  :اثنني خطأَين يف يقع األسئلة هذه مثل يطرح من أن احلقيقة 
 أخربونا: املثال سبيل يقول علىف ،ملموسا ماديا ردا يريد نهأ أحدمها 
 الذين الكفار عدد عن أخربونا أو ملسلمني؟ا حكومة أقيمت أين

 مثل فإن باختصار هزمتموها؟ اليت احلكومات عدد وكم قتلتموهم؟
 الذهب من املقنطرة القناطري يروا أن يريدون أم إما الناس هؤالء

  .القتلى جثث من أكواما أو والفضة
 حني يف ،موعدها غري يف النتائج عن يبحثون أم هو الثاين واخلطأ 
 لعرفوا السابقني األنبياء على طبقوه فلو ،جدا دقيق السؤال هذا مثل أن
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 باألنبياء يتعلق فيما يكون ما أدق هو بل منه، أدق سؤال يوجد ال أنه
 لكان ؟أجنزه عما � النيب عهد يف أحدسأل  لو مثال. بشريعة أتوا الذين

 الرد هذا وما كان. عليه نزلت قد روالس من كذا إن القول باإلمكان
مجلة  � النيب علىمل تنـزل  الشريعة ألن ،السائلني هؤالء ملثل مقنعا

 كانو ،بعض أحكامها قد نزلت كانت بل. كاملة وبصورة واحدة
 عن اليوم يقال كما كاملة  قبل نزول الشريعةاإلسالم عن يقال أن ميكن

 يف، أحد سأل فلو. كاملة غري ناقصة شريعتهم أنب والبهائيني السيخ
  املرياثأحكام هي ما: املرياث بعد أحكامنـزل فيه ت مل الذي الوقت

 الشريعة تقدمي ميكن فال.  مبستطاع لهرد أي إعطاء كان ملا اإلسالم؟ يف
إن السور اليت  يقال أن فيمكن النيب زمن يف أما اكتماهلا، بعد إال ابرهان

 ولكن رى،األخ الكتب يف ترد مل قضايا على حتتويتنـزلت حىت اآلن 
 إىل كاملة تكن مل ألا اكتملت قد الشريعة بأن القول ألحد كان ما

 نيبال خبصوص املشكلة هلذه التعرض من بد ال باختصار. احلني ذلك
 ولكن عليه، النازلة األحكام بعض متقد أن ميكن أنه إال ،أيضا عييرالتش
 ؟ا الوقتل هذقب عييشرت غري نيب صدق إلثبات أحد ميقد أن عسى ماذا
حىت املوعود املسيح أجنزها اليت األعمال هي ما: يسألون نفم عداإلميان ي 
 قد الرسل، من بدعا � املوعود املسيح يكن مل: هلم نقول ؟ضروريا به

 الكرمي القرآن يف ذكرهم ورد الذين الرسل من آالف قبله خلت
 لكرميا القرآن يف منهمبضعا وعشرين   اهللاوذكر األخرى، والكتب
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 عليهم زلـتن مل ممن كانوا – ثالثة أو اثنني عدا ما - ومجيعهم ،أيضا
 ، احملترم املريزاعن السؤال هذا من مكدع :مهل نقول. جديدة شريعة

 عثب أنهعند إعالنه  � الناصري املسيحلو سأل الناس  أوال، أخربونا
 فماذا ؟كب نؤمن حىت أجنزا اليت األعمال هي ما :اهللا من ورسوال نبيا

 رحطُ إذا حوارييه ردعسى أن يكون  ماذا أو جوابه؟ يكون أن عسى
أحيا  قد املسيح أن يستطيعون قوله هو ما أكثر لعل السؤال؟ هذا عليهم

 آيات هي بل أعمال أو إجنازات ليست هذه أقول ولكين. األموات
 إذا. أيضاللمريزا احملترم  اآليات هذه مثل نقدم أن وميكننا ومعجزات،

 - وازدهاره العامل لنفع ا قام اليت األعمال نيب إجنازات من املراد كان
 العامل ا نفعت اليت األعمال تلك هي ما: املسيح السيد سئل لو فماذا

 فماذا ،واحلضارة السياسة ناحية ومن واألعمال، املعتقدات ناحية من
 رد يكون أن عسى ماذا أو ؟� الناصري املسيح رد يكون أن عسى

 تسعة مضي بعد ،اليوم املسيحيني اسألواو ،ردهم دعوا بعده؟ احلواريني
 -املسيح؟ حققها اليت اإلجنازات عن ،� املسيح زمن على قرنا عشر
 لَطَمك من: "وقال العامل يف احملبة نشر املسيح أن هو ردودهم أكرب فلعل
 أنه أو ،)٣٩: ٥ متى إِنجِيلُ." (اأَيض اآلخر لَه فَحولْ اَأليمنِ خدك علَى
 ذلك به املؤمنون تلقى هل: هو السؤال ولكن اهللا، ملكوت إقامةب وعد

 على يبعث ارد الوعد كان فإذا وعد،ال إالإم مل يعطَوا  امللك؟
 � املوعود املسيح لسان علىبه  وعدنا ما نقدم أن فيمكننا االطمئنان
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 أعطانا بل كلها، األرض يف يقام سوف تعاىل اهللا ملكوت إن قال حيث
 األمحدية اإلسالمية اجلماعة بأن قال حيث ،بكثري منها أكرب وعودا
 لن لدرجة انتشارا كله العامل يف وتنتشر عظيما ازدهارا تزدهر سوف
 كان فإذا القدمية، الغجر طوائف كمثل إال العامل مجاعات مقابلها تبدو

 نوقن وحنن أيضا، الوعد هذا تقدمي فبإمكاننا الطمأنينة على يبعث الوعد
 الناصري املسيح ةوفا بعد احلواريون سئل فلو. وقته يف سيتحقق بأنه
 فهل إراءته، يستطيعوا ملو عدمتوه،و الذي ملكـال هو أين �

 الذين املسيحيني الناس سأل لو أو املسيح؟ كذب على دليال سيكون هذا
 ،� املسيح لسان على املوعود لكمـال أين احلواريني زمن بعد كانوا

 كذب على برهانا يشكل ذلك كان فهل إراءته، من يتمكنوا ومل
 كان فلو .سنة ثالمثئة بعد إال امللك املسيحية األمة نالت ما املسيح؟
 بأن ندعي أيضا فإننا املادية األمور يف لنجاحعلى ا دليال ميثل االدعاء
 وشوكةً وعظمةً ازدهارا ستحرزو كله، العامل يف تنتشر سوف مجاعتنا

 االدعاء هذا يتحقق مل  بأنهقلتم لو ولكن. أيضا الدنيوية الساحة على
 فهل أيضا، الناصري املسيح عصر يف امللكوت إقامة وعد يتحقق مل لقلنا
 دلّ فهل سنة، ثالمثئة إىل الوعد هذا يتحقق مل مث كذبه؟ على ذلك دلّ

 صادقًا كان لو ولكن املدة؟ هذه كل إىل يثبت مل املسيح صدق أن على
 يكون ال فلماذا ،املذكور الوعد حتقق عدم مع أيضا الفترة هذه طول

  .حوارييه زمن يف نزال ال ألننا اآلن، صادقًا أيضا � املوعود املسيح
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 عن اليوم الناس يريدها اليت الصرحية القاطعة اإلجابة إن باختصار،
 يف وال الناصري املسيح صرع يف جيدوها مل � املوعود املسيح صدق
ستتلقون  كمولكن. بعثته من سنة ثالمثئة خالل حىت وال حوارييه عصر

.  املسيحي اليومالعامل على طرحتموه لو السؤال هذاردودا مفصلة على 
 من: "املسيح للسيد التالية اجلملة قرنا ١٩ قبل الناس أمام متمقد فلو

كلَى لَطَمع كدنِ خملْفَ اَأليوح لَه را اآلخضباهللا والعياذ– لقالوا" أَي- 
نون نماليوم العامل فالسفة أكابر إىل توجهتم لو ولكن !؟الذي قاهلا ا 

 السائل لعدوا العامل، هذا إىل مبجيئه املسيح فعله الذي ما: وسألتموهم
 ذلك عن السؤال هذا مثل واهلراء اجلنون ملن إنه: وسيقولون جمنونا

 علَى لَطَمك من "هذه جبملته الناس من ماليني حياة غري قد الذي سيحامل
كدنِ خملْ اَأليوفَح لَه را اآلخضيف اجلملة هذه تأثري ويظهر. "أَي 

 الكبرية الظلم أعمال ممارستهم رغم أم لدرجة أيضا اليوم املسيحيني
 التأثري هذالونه بناء على فعي ما وأقل ،ةالرمح من  يف قلبهم شيئًايكتنفون

 خريِ أجل من لذلك قد اضطروا أم :الظلم ممارستهم هو إعالم لدى
 ميررون أم إال ،يسلخوم احلقيقة يف كانوا ولو معني، قوم أو شعبٍ

 ؛خلريكم إال ذلك نفعل ال: مطَمئنني هلم ويقولون رؤوسهم على هميأياد
 يتورعون ال  أمدرجةل قلوم يف ترسخ قد ةبالرمح الشعور أن يعين مما

 أن اليوم الناس يعتقد ،باختصار. الظلم ممارستهم أثناء حىت إظهاره عن
  .عظيما نقالباا به املؤمنني يف أحدث قد املسيح
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 قال أنه عصره يف الناس وأجاب بوذا؟ فعل ماذا سئل لو كذلك
 وأىن زا؟إجنا أيعد هذا وقالوا اجلميع لضحك كلها، الشهوات بإبطال
 فيما أحدث قد نفسه التعليم هذا ولكن التعليم؟ هذا مثل يقدم أن لعاقل
 واالحنالل واالحنراف حياة اللهو على قضى حبيث عظيما تغيريا بعد

 السائد الديين االجتاه كان لقد. الدمار من وأنقذهم اهلندوس لدى اخللقي
 الزنا تستبيح اليت" يةالدامارغ "ةياهلندوس الفرقة منهج هو بوذا والدة عند
 نيموجود الناس هؤالء يزال ال. عليه يثاب عمال وتراه األخت أو باألم

 يف زهادهم وبعض سيئات، يروا وال الشنيعة األفعال هذه ويرتكبون
أي من يستبيحون " ماتنغي "ويدعون بـ ،القذارة يأكلون الدنيا

 حني واسع نطاق على سائدة فكرم كانت حال، أية على أمهام؟
 وتقديرا إقباال التعليم هذا يلق مل. الشهوات إبطال تعليم وقدم بوذا جاء
 لذلك ونتيجة ،الناس حالة رغي قصرية فترة خالل أنه إال ،الوقت ذلك يف
 يتمسك يزالات ألوف ممن ال مئ بضع إال اآلن اكله اهلند يف يبق مل

  .بوذا عصر يف الساحقة يةاألغلب ميثلون كانوا بينما ،الفاسد املعتقد بذلك
 سئل أو ا، قام اليت األعمال عن عصره يف كرشنا سئل لو كذلك

 املسلمون سئل لو أو ؟يكون جواما أن عسى فماذا تشندر، رام عنها
 السالم عليهم وزكريا وإسحاق إمساعيل زمن عن  نفسهالسؤال هذا

 ونسيخرب فهل � يوسف عن سئلوا إذا أو ؟وا بهيرد أن عسى فماذا
 أن ميكن إجنازا؟ هذا يعد فهل أمانة؟ بكل امللك خزائن على حافظ أنه
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 هذه يؤدي من ٢سكفو أو ١وود  مثلباسم كثريين ليزاإلجن بني جتد
 عسى فماذا "إرميا" النيب حققه عما أحد سأل لو كذلك. بأمانة املهمة

 م ألالناس على وحيزن يبكي ظل "إرميا" نإ له يقال هل ردا؟ يلقى أن
 عن أما ،األنبياء بعض عنردا كهذا  جتدون قد. سبام من يفيقون ال

 من ولكن أيضا، الردود هذه مثل حىت جتدون ال فقداآلخر  بعضهم
 عن تسفر ومل العامل يف تغيري أي دثحت مل تعاليمهم بأن القول يسعه
 لية،املستقب لالنقالبات بذرة النيب حياة يف تبذر أنه احلقيقة ؟عظيمة نتائج

 هذه إراءة ميكن ال ولكن عظيمة دوحة إىل البذرة هذه تتحول مث
                                                           

كان أحد الذي ) ١٨٧١-١٨١١ (John Woodإىل  � املوعود املصلحيشري  1
، وهو من أعد تقريرا     Burnsلشركة اهلند الشرقية، وكان نائبا لـ       البحرية  أعضاء  
 كابول أثناء الرحلة إىل أفغانستان، واكتشف منبع ر جيحون، وتويف           يعن واد 

).  الهور١٩٨٨ ة طبع،م١٧٩٥ ص ،٢ ج،اردو جامع انسائيكلوبيديا. (سنداليف 
 )الناشر(
ليزيا ومفكـرا  ، كان سياسيا إجن)م١٨٠٦-١٧٤٩ (Fox, Charles Jamesهو  2

وأديبا خطيبا مفوها يكن مواساة ألهل اهلند، قدم مشروع قـانون يف الربملـان              
 من شركة اهلند احلكم وكان يهدف إىل نزع زمام Fox India Billوعرف باسم 

لقد دعم يف الربملان الربيطـاين  .  من سبعة أعضاءالشرقية وتسليمه إىل جلنة مكونة   
. كان شخصية اجتماعية تكن مواساة للجميع     . ألمريكااإلعمار السكاين اجلديد    

 -٢٣٩ ص ،بابولر تاريخ انكلستان  . ( لوزارة اخلارجية  ا سكرتري م١٨٠٦عني يف   
 طبعة الهـور    ،١٠٥٤ ص ،٢ ج ،اردو جامع انسائيكلوبيديا  .  طبعة الهور  ،٢٤٠
  )الناشر). (م١٩٨٨عام 
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 أن ميكن اليت البذرة هوف إراءته ميكن الذي أما األنبياء، حياة يف الدوحة
  .ودوحة شجرة ستصبح إا عنها يقال

 أن النتيجة هذه إىل نصل األنبياء حياة يف النظر خالل من باختصار،
 ميكن أنه إال ،ماديا دركي ال دقيقًا روحانيا أثريات العامل يف يتركون األنبياء

   .عظيمة نتائج إحداث يكفل شيئًا ترك قد النيب بأن عقليا يدرك أن
 وانقطاع جفاف فترة بعد زلـين مطر كمثل األنبياء لثَم أن احلقيقة

 واألرجل، األيديجلد  يف خشونةو تشققات ظهور إىل كانت قد أدت
 تعود راألمطا هطول يبدأ عندما ولكن ، أيضاراألشجاوتأثرت ا 

. بالظهور كثرية أمور وتبدأ اخلضرة وتنمو األيدي، إىل والليونة النعومة
 جدا، دقيق سؤال هلو عهده بداية يف نيب قحقّ ماذان ع السؤال فإن

 يترك أن أراد فمن. وتدبر حيطة بكل فيه يفكر أن للمؤمن وينبغي
 إجناز أو عمل أي حلياته االبتدائية املرحلة يف يرى ال هأن حبجة بنيب اإلميان

 ألنه وذلك كلهم، األنبياء لترك سيضطر فإنه كبري وتغري جناح أو ملموس
 أيضا، عليه السابقني األنبياء صدق اختبار من بد فال هذا معياره صح لو

 نونيؤماملسلمون  ملا كان ولكن. مجيعا األنبياء يترك أن له ينبغي وبالتايل
 بعض أخذ من بد ال بأنه للتسليم يضطرون فإم لذلك ،األنبياء بصدق
  .األنبياء حققه عما البحث عند االعتبار بعني الدقيقة األمور
 املسيح إجنازات مسلم أي أخذ لو أنه أحتدى املقدمة هذه بعد

 إجنازاته مسيحي أي وأخذ واحلديث القرآن يف ردةاالو � الناصري
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 واحد كل مقابل أقدم أن أستطيع فإنين ،يل هااوقدم جيلاألنا يف الواردة
 قال فلو.  نفسهاواملرتبة العظمةب � املوعود للمسيح إجنازٍ مئة منها
 القرآن من أخربين: قلت األموات حييي كان الناصري املسيح إن أحد

 عن سأخربك مث أحياهم؟قد  املسيح كان الذين املوتى نوع عن الكرمي
  وفق معيار اإلحياء الذيواحد مقابل � املوعود املسيح أحياهم مئة

 . � الناصري املسيح يد علىحدوثه  يثبت

 بعمل ليس  املادينياألموات إحياء نإب قلت فكما ذلك كل مع
 إبراء ليس كذلك معجزة، فسيسمى الظاهر على حمل لو ألنه ،يذكَر

 هذه نتائج كنول. أيضا األطباء به يقوم ما هذا ألن ،يذكَر بعمل املرضى
 يف خلق � إنه يقال كأن ،وأعماال إجنازات تعد أن ميكن املعجزات

 أحد أثبت لو حىت ولكن املعجزات، تلك خالل من وعفة طهارة الناس
 آية مئة آية كل مقابل ألقدم مستعدا وجدينل ،أيضا اآليات هذه مثل

 أي أثبت لو ،ذلكوباإلضافة إىل . اهللا شاء إن � املوعود للمسيح
 إجناز أو عمل يأ األناجيل من مسيحي أي أو الكرمي القرآن من مسلم
 له مشابه وإجناز عمل مئة سأقدم فإنين ،� الناصري للمسيح آخر

  .� املوعود للمسيح
 مهمات من � املوعود املسيح حققه ما لكم أذكر واآلن

صحاب اليت يتم إجنازها يف العوامل الروحية لأل املهام أن علما وإجنازات،
 لن أنين إال األنبياء، من نيب حيققها اليت واحلقيقية الرئيسية األعمال هي
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 به تدعون ما هذا: يقول أن لقائل ألمكن عرضتها لو ألنين هلا أتعرض
 األساسية املهمة ؛ إنمثالف. األمر ذا تسليمال اأحد يسع وال أنتم

 وربه، اإلنسان بني عالقة ينشئ أن هي نيب كل إىل املوكولة واحلقيقية
 وبني أتباعه بني العالقة هذهإىل إنشاء  قفِّو قد  احملترم املريزاإن قلت فلو

 يؤمن ال نم يقبله أن ميكن الو ؛تدعونه ما هذا: همأحد يقول فقد ،رم
 البارزة املهام وأتناول جانبا األمور هذه فسأترك لذلك.  احملترمريزابامل

  .أيضا اآلخرين عند مقبولة ستكون اليت األخرى
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 مجيع إىل املوكولة املهمة هي � املوعود للمسيح األوىل املهمة
  إثباتخالل من البارئ وجود على برهانا يقدم النيب أن وهي ؛األنبياء
فيقوم  النيب، بعثة عند الناس على خافيا تعاىل اهللا يكون. الكاملة صفاته

 اهللا ولقد أصبح. الكاملة صفاته إثبات خالل من  تعاىلوجودهبإثبات 
،  � املوعود املسيح فيه بعث الذي العصر يف الناس على خافيا تعاىل

 لدرجة أن العباد ما عادوا قادرين على مستورا خافيا أصبح قد كان بل
 كل خالق اهللا بأن الكتب يف امسطور وكان معه، احلقيقية العالقة إقامة
 فإذا. وجوده حقيقة علىبرهانٌ  العبادميس قلوب  أن دون ومالكه شيء
 هذا: قائلني عليه ردوا اخلالق اهللا صفة على برهان عن املسلمون سئل

 يكن مل فلو خالق؟ اهللا بأن تؤمن أفال: قالوا أو ،الكرمي القرآن يف مذكور
 � املوعود املسيح أقام العصر هذا مثل ففي ؟اإذً غريه فمن اخلالق هو
كْذإثبات خالل من - حقيقةً اختفى قد كان الذي – تعاىل اهللا ر 

.  اليت تلقاهاالبينة الواضحة باآليات عليها برهن اليت الكاملة اهللا صفات
هي  نتائجها بل ،ذاا حبد عظيما عمال ليست اآلية نإ آنفًا قلت لقد

ا اليت تعدا جاء اليت اآليات اآلن أعرض فال. إجناز داملوعو املسيح � 
 على العامل عرف قد اآليات هذه إراءته خالل من � هأن أخربكم بل
 بداية يف اهتلقّوحي  هناك املثال سبيل علىف. صفاته بكامل تعاىل اهللا
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 يقبله، اهللا ولكن قبلوه، وما أهلها فأنكروه الدنيا، يف نذير جاء: "عهده
ألمحدية، الرباهني ا (."صولٍ بعد صول شديد قوي بصولٍ صدقه ويظهر

  )٤ اهلامش ٦٦٥، ص ١اجلزء الرابع، اخلزائن الروحانية جملد 
. بلدته أهل يف حىت معروفا يكن مل حني اإلهلام هذا � نشر لقد

 أنه وأخربين ااورة القرية يف القاطنني أقاريب أحد )عهدي يف( بايع لقد
ملريزا  اوالد يعرف فكان أيضا، بييت إىل يأيت وكان املكان هذا يرتاد كان

 حىت ،الدرجة هلذه الذكر خامل � فكان. �ه يعرف أن دوناحملترم 
أيضا  قاديان أهل يكن مل كما يعرفونه، يكونوا مل أيضا األقارب إن

 الدنيا، يف نذير جاء: "الوقت هذا يف له قال تعاىل اهللا ولكن ،ونهيعرف
 ويق بصولٍ صدقه ويظهر يقبله، اهللا ولكن قبلوه، وما أهلها فأنكروه

صولٍ بعد صول شديد".   
 ذه �ملسيح املوعود ا هعطيأُ الذي النبأ هذا أعظم ما الحظوا،

 املسيح تلقى لقد؟ النبأ هذا مبثل يتنبأ أن إنسان بوسع فهل !الكلمات
  : تاليةأنباء على ينطوي وكان بعثته قبل الوحي هذا � املوعود

   .بعثته عن باإلعالن وسيقوم حيا سيبقى هأن :النبأ األول
 قيامه عند به اإلميان ويرفض ينكره سوف العامل أن هو الثاين والنبأ

  .اإلعالن ذا
 عليه يشن بل البسيط العداء يناصبه لن العامل أن الثالث والنبأ
  .األنواع مجيع من هجمات
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 وتنـزل اهلجمات تلك مجيع يرد سوف تعاىل اهللا أن الرابع والنبأ
  .العذاب أنواع العامل على

  .املطاف اية يف يظهر سوف هصدق أن اخلامس والنبأ
ألن  بزمن حدوثها قبل � ا أُخرب اليت األنباء هذه عاديةً تكن مل

 � املوعود املسيح كان. لتحققها جدا األوضاع الظاهرة كانت منافية
 كانوا حوله نم أنّ لدرجة البداية منذضعفًا يف حالته الصحية  يعاين

 كل ومع. احلياة فارق أنه األمراض لبعض املفاجئة مةاهلج عند يظنون
 حني قريب الزمن ذلك أن - الوحي هذا وفق –� نشرفقد  ذلك
 أيضا الناس معارضة إن. الناس معارضة ويلقى ،تهبعث عن عالناإل يتم

 أنه" غوجرانواله "سكان من أحدهم ادعى لقد. اجلميع به حيظى ال شيء
 تعدين مل إن: فيها يقول كان اليت سائلهر تصلين وظلّت اهللا، من مبعوث
 ال ملاذا ؟"الفضل "جبريدة حلّ وماذا ضدي؟ تكتب ال فلماذا صادقًا
 شيئًا فلتكتب يل موافقًا شيئا تكتب أنتستطع  مل فإنْ شيئًا؟ تكتب

 ألا تعاىل اهللا من تقدر أيضا املعارضة مواجهة أن ببايل فخطر ضدي،
 جملةيف  مكتوبا وجدت كذلك. لدعوةا نشر إىل النهاية يف تؤدي

 املسيح بعثة بعد فباختصار علينا؟ يرد ال ملاذا): القرآنيني ("اجلكرالويني"
 اللطيف، عبدو الدين، ظهري منهم سبعة؛ أو مخسةظهر  � املوعود

 ىعاد وقد وغريهم، خبش ونيب تيمابوري، اهللا عبدو يار، حممد املولويو
 أم إال أيضا، غريهم وهناك نشروها، عالناتإ خالل من النبوة هؤالء
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 املدعون هؤالء أثبت لقد. األمر هذا هلم يتيسر فلم معارضة يلقوا مل
 وأظهروا الناس معارضة القى أنه حبجة  احملترم املريزايكذّبون الذين خطأَ

  . املعارضة يلقون ال بةذَالكَ املدعني ألن ،أن حجة كهذه داحضة
 املعارضة تنحصر يف فقد معارضة أحد ىالق لو، حال أية على
 املريزا عن تعاىل اهللا به أنبأ الذي الثالث النبأ ولكن ،فحسب الكالمية
 شديدة تكونس وإمنا ،عادية تكون لن املعارضة هذه أن هواحملترم 
 فقد. صول بعد صوال قوية هجمات لردهاسيشن  تعاىل اهللاأن  لدرجة

 اهلجمات هذه تكون مث ،ةشديد هجمات سيواجه �ه أن هنا أنبأ
 هجمات سيشنون املعارضني أن أي ؛خمتلفة مجاعات قبل ومن متنوعة

 واجه فلقد. أيضا قوية جمات عليها تعاىل اهللا وسريد، شديدةو شىت
 املعادية اهلجمات وبلغت املعارضني قبل من متنوعا شرسا هجوما �
 وقف له ، كماجهة من العتقاله تتأهبكانت  احلكومة أن درجة

من جهة  وناملعارض الزوايا وأصحاب واملتصوفة املشايخ باملرصاد
  . أخرى
أنفد  كما ،هضد املكائد حياكة يف وسعا املسلمني عامة يدخر مل

 للقضاء جهودهم األخرى الديانات من واملسيحيون والسيخ اهلندوس
 هوأخالق ومكانته عرضه على جموا كما به، التهم وإلصاق وقتله عليه

 �هو  وازداد ،مجيعا أخفقوا أم إال ،وطهارته وعفته وتقواه وأمانته
  .وشرفًا عزا
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 ردا قوية هجمات سيوجه تعاىل اهللا أن هو اإلهلام يف الرابع النبأ كان
 عليه هجمة شن من فكل أنبِئ، كما وحدث املعارضني، هجمات على
  .به بطش قد

 أن هو - اإلهلام هذا يف املذكور األخري األمر هو و- اخلامس النبأ أما
 حتقق على دليل خلري االجتماع هذاإن و ،�ه صدق سيظهر تعاىل اهللا
 موجودونفهم  كله، العامل يف املسيح املوعود أتباع انتشر فقد. النبأ هذا
 آسيا مناطق كل يف موجودون أم كما وأفريقيا، وأوروبا كاريأم يف

 عدد املسلمني من مليون أربعمئة يد ىعل يسلم مل أنه عجبا أوليس. أيضا
 هلذه متواضعة جبهودمنهم  واأسلم الذين كعدد كاريأم سكان من

 مقابل كيريأم أمحدي مسلم مئة هناك إن إذ العدد، القليلة اجلماعة
 هولندا يف كذلك األمحديني، غري املسلمني طريق عن أسلم واحد مسلم
 غري املسلمني  طريقعن ماإلسال دخل واحد مسلم وال يوجد ال حيث

 دييز البالد بعض ويف. أمحديون مسلمون فيها يوجد أنه إال األمحديني
 األمحديني غري للمسلمني اإلمجايل العدد على األمحديني املسلمني عدد

 ظهور على برهان من أعظمه وما !آية من أعظمها ما فيها، القاطنني
  !صولٍ بعد صول شديد قوي بصولٍ � املوعود املسيح صدق

 ضعيفة للجماعة الظاهرة احلالة إن حيث وحدها، اهلند يف انظروا
. بسرعة اجلماعة تزدهر ذلك مع ،األمحديني غري املسلمني مقابل جدا
 أيضا" الصباح احلسن"و" ديانند سوامي "بانديتال أتباع إن البعض يقول
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 ولكن ،املزعوم واالزدهار النجاح بعض أحرزوا لعلهم !االزدهار أحرزوا
 الرقي ينالون سوف بأم الضعف زمن يف دعاؤهما سبقه هل أخربوين

 اهللا إىل منسوبا املذكور واالزدهار الرقي إعالن نشروا وهل واالزدهار؟
 حيققه من وبني بالصدفة زدهاراا حيرز من بني شاسع بونٌ هناكف تعاىل؟

 الربيطانية لكةللم نائبا كان الذي - ٣"ريدنغ اللورد. "حرازها ادعاء بعد
 إىل وصل حىت رقي تلو ارقي أحرز أنه غري ،عاديا ظفًاوم كان - باهلند
 يعد الذي االزدهار أما املصادفات، قبيل من وهذا املرموق، املنصب هذا

  .حبسبه يتحقق مث سلفًا عنه يعلن ما فهو صدق عالمة
 سأُبلِّغ ":فيه تعاىل اهللا له قال � املوعود للمسيح آخر إهلام هناك مث

 إىل ٥ رقم ٣جملد " احلَكَم"جريدة ." (األرض أطراف أقصى إىل دعوتك
  )١٣ ص ١٨٩٨-٣-٢٧، ٧

                                                           
ـ      ) م١٩٣٥ -١٨٦٠(اللورد ريدنغ     3 ن نائبياسياسي إجنليزي وحمامي شهري، ع 

لتـرا،   قاضي القضاة يف إجن    م١٩٢١ إىل   ١٩١٣، مث من    م١٩١٠ باهلند عام    اعام
 نائب امللكة يف اهلند، وكان قاسيا وشديدا نوعـا مـا            م١٩٢٦ إىل   ١٩٢١ومن  

 إال أن احلكومة اإلجنليزية مل تـذق طعـم          اتواستطاع إطفاء الفتنة السياسية مؤق    
 طبعـة   ،٦٩٤ ص ،١ ج ،اردو جامع إنسائيكلوبيديا  . (دى البعيد املالطمأنينة على   

  )الناشر. (م١٩٨٧الهور 



� �

� �

�†ìÇì¾a@|î�¾a@paŒb−g@âý�Ûa@éîÜÇ    

  

�٢٠�

 من ختلو بقاع يف حىت موجودون األمحديني املسلمني أن اآلن انظرواف
 بلوغ على هذا من أقوى برهان من هل. األمحديني غري املسلمني وجود

  ! ؟األرض أطراف أقصى �دعوة املسيح املوعود 
 رويدا، رويدا تتضاءل سوف معارضته أن � أعلن فقد كذلك

 معارضة القى العامل أمام دعواه قدم فلما. كله العامل يف صيته ويذيع
  : باألردية شعر بيت يف قال أنه إال ،خطرية عنيفة

����������	�
��������  
��������������������������  

 يبق فلم عيسى، باسم الناس يناديين حني لقريبة لساعةا تلك إن أي
  .بالدجال تسمييتالنتهاء  قليلة أيام إال اآلن
 الدجال، غري آخر اسم بأي املعارضني قبل من يسمى � يكن مل
كثري  أصبح لدرجة كثريا دعوته نطاق توسع تعاىل اهللا بفضل اليوم ولكن

 أعماال أجنز ألنه لدجالبا تسميتهبعدم  يطالب به املؤمنني غري من
  .عظيمة

 السنوية اجللسة يف شارك وقد. عظيمة آية قاديان ازدهار فإن كذلك
 � خرج وملا ،فرد سبعمئة � املوعود املسيح حياة يف األخرية
 أما. الناس ازدحامبسبب الغبار الثائر جراء  رجع األيام تلك يف للتنـزه

 ضجة ألثريت ويةالسن اجللسة يف شخص آالف سبعة حضر فإن اآلن
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 كل يزداد احلضور عدد إذ أن م؟ حل وماذا احلضور عدد حول سبب
 اجللسة يف  عليهكان ماعفرد  تسعمئة السنة هذه يففقد ازداد  سنة،

 أن يعين وهذا. املاضي العام من ديسمرب ٢٧ يوممتّ  إحصاء وفق املاضية
 اجللسة يف احلضور عددكل  كثريا يفوق سنويا احلضور عدد يف الزيادة
  .� املوعود املسيح حياة يف األخرية

 املسيح كتب يف باآلالف وردت أيضا أخرى نبوءات فهناك كذلك
  .� املوعود

 فيه فقرأت اجللسة أيام يف � املوعود للمسيح كتابا أطالع كنت
 مانع حدث قد أنه إال" نريامل سراجال "باسم كتابٍ نشر نريد كنا: قوله
 اآلن أما روبية، مئة فتأخر نشر الكتاب لنقص .روبية مئة مبلغ سببه

 مشروع خليفته قدم ملا ولكن فينا موجودا ليس � املوعود فاملسيح
 ألف ومثانني واثنني ملئتني وعودا اجلماعة أفراد مقد فقد املالية التضحية

  .٤روبية
وجوده وكماالت  على ساطعة براهني تعاىل اهللا أظهر لقد باختصار

 خالل من يظهرها كان كما � املوعود املسيح خالل من صفاته
 يف التفصيل من بشيء  على ذلكالضوء سلطت لقد. السابقني األنبياء
 املسيحيف مسرية  اهللا صفاتوجتلت  ظهرت كيف، و"األمحدية "كتايب

                                                           
أفـراد  فيـه    قـدم    االحتياطي الذي هنا إىل التربع يف الصندوق       �لقد أشار    4

  )الناشر. ( ألف روبية ومثاننيواثنني نيبلغ مئتمب وعودا �ه اجلماعة استجابة لطلب
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 املوضوع تناول أيضا الكتاب هذا يف أستطع مل أنين إال � املوعود
 فيه أتناول كتابا الحق وقت يف بسأكت اهللا شاء وإن. تفاصيله جبميع

 وأشرح � املوعود املسيح بواسطة جبالء ظهرت اليت اإلهلية الصفات
 ،�بعثته  خالل من تعاىل اهللا صفات مجيع على الربهانأقيم  كيف فيه

  .نيب لكل الرئيس العمل هو وهذا
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 إىل اآلن انظروا. فعالة مجاعة لتأسيس قيوفَّ أنه النيب مهمات إحدى
 اأحد يسع وال أعماهلا، سعة مقابله انظروا مث ماليا وعددا مجاعتنا ضعف
 اإلسالمية اجلماعة به تقوم مبا يقومهناك من  ليس؛ إذ األمر هذا إنكار

 مثة كانت إذا أنه أيضا األمحديني غري جرائد يف نشري يزال وال. األمحدية
 اإلسالم بتبليغ قمنا ولقد. األمحدية اإلسالمية اجلماعة فهي لةفعا مجاعة

 البالد، من وغريها لتراوإجن وأمريكا وأستراليا وهولندا وفرنسا روسيا يف
 فيها ونقوم بالدهم إىل نتوجه بأن يطالبوننا الناس أن درجة األمر وبلغ
 يتيأ أن جيب  بأنهيقول إيران من طلب ناوصلَ فلقد اإلسالم، بتبليغ

 امب اجلماعة أعمال يقارنون الناس بعض. البهائيني ملواجهة األمحديون
 وثروام أمواهلم بني قارنوا: هلم أقول ولكين اهلندوس، اآلريا به يقوم
 نطاق سعة وبني أعماهلم نطاق بني قارنوا مث اجلماعة، أموال وبني

 ميتقد  علىلوحدهم يقدرون اهلندوس من األثرياء بعض هناك. أعمالنا
 وال. كاملة سنة خالل هتقدمي كلها مجاعتنا تستطيع ال املال من مبلغ

 يكثرون بل اثنني أو واحد على اهلندوس يف األثرياء هؤالء عدد يقتصر
 ضد الشرسة هجمتها وشنت كلها اهلندوسية األمة اجتمعت لقد. عددا
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 إىل يناغمبلّ وصول فور بالفرار الذوا أم إال" ملكانه "منطقة يف املسلمني
 وقُدم واهلندوس للمسلمني مؤمتر األيام تلك يف عقد ولقد. املنطقة هذه

اقتراح والدكتور خان، أمجل احلكيم كان لقد. بينهم الصلح عقد 
 على عمل ممن آزاد الكالم أبو واملولوي علي حممد واملولوي أنصاري،

 شارك فقد اهلندوس طرف من أما ،املسلمني جانب من املؤمتر هذا عقد
 غري املسلمني علماء وكعادة. زعمائهم كبار من وغريه شردهانند
 شروط يضعون أخذوا مث ،األمحديني لدعوة داعي ال  بأنْقالوا األمحديني

 األمحديني إن: شردهانند السيد قال ولكن. أنفسهم عند من الصلح
 إليهم الدعوة توجيه فيجب املنطقة هذه يف األعمال ببعض يقومون أيضا
 أمجل احلكيم من برقية وصلتينف املؤمتر، هذا يف احلضور أجل من اأيض

 املندوبني بعض ألرسل الكالم أبو واملولوي أنصاري، والدكتور خان،
 أهل عن سؤال يثار أن بد ال: هلم وقلت فأرسلتهم اجلماعة، قبل من

 أماكنهم إىل نوواملسلم اهلندوس تراجعأن ي وسيطرح" ملكانه "منطقة
 أهايل من ألفا عشرين جعل يف جنحوا قد اهلندوس ولكن ويهدأوا،

 الرأي سنوافقكم: الطرح هذا عند تقولوا أن فيجب ، يرتدون"ملكانه"
يتاح  أن بعد ولكن املنطقة هذه من ونعود الشرط هذا وفق التصاحل على

 حظرية إىل ونعيدهم الشهادة كلمة تديناملر من ألفًا عشرين نقرئلنا أن 
. املرتدين هؤالء من واحد فيها بقي ما املنطقة تلك نربح نول اإلسالم،

 الطرح نفسه هذا عليهم طُرح املؤمتر هذا إىل مندوبونا وصل فلما
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 ميثلون فال األمحديني اتركوا :قائلني املشايخ فرد هلم، قلت مبا أجابواف
: أمامهم شردهانند السيد فقال معكم، الصلح نعقد ودعونا وزنا وال قوة

 تلك يف رجالكم من مخسون بقي لو حىت نبايل وال معكم نتصاحل
 األمحديني، من واحد فيها بقي إذا الصلح عقد يسعنا ال ولكن ،املنطقة
 جمال يف التقدم ميكنكم مث أوال املنطقة هذه من األمحديني جوافأخرِ

  .الصلح
 أمهية يدركون ذلك مع، واألمحدية هؤالء يدخل مل فباختصار،

 أيضا اإلسالم أعداء أصبح بل األمحدية اإلسالمية اجلماعة أعمال
 زومير الدكتور خطابات مؤخرا كالكوتا يف لقيتأُ لقد. ا يعترفون

 من جملة يصدر من وهو ،باإلسالم علما املسيحيني أكثر أنه عييد الذي
 املرة يف اهلند زار فلما ،")العامل اإلسالمي (ورلد مسلم "باسم مصر

 اهلندية املدن إىل توجه ملاو هلا زيارته وبعد. أيضا قاديان إىل جاء املاضية
.  حماضرةًسيلقي قاديان زار الذي زومير الدكتورأن  إعالنا شرن األخرى

 فأراد ،كلمته فيها وألقى كالكوتا إىل الدكتور هذا توجه فترة قبلو
 أن – زوجايت إلحدى أخ وهو –. أ. م القادر عبد املولوي الربوفيسور

: له فقال بنعم، فرد أمحدي؟ أنت هل فسئل. األسئلة بعض ليهع يطرح
 بسبب مصر يف املسلمني من كثري رتنص لقد. األمحديني أناظر ال

 عبد املتنصرين هؤالء أحد قابل أن اتفق وقد الدكتور، هذا حماوالت
 بعض فأفهمه – األيام تلك يف مصر يف كان الذي – املصري الرمحن
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 إليه وحتدث زومير القس إىل فرجع ،األمحدية رنظ وجهة من األدلة
 فسأل. الكرمي القرآن يقوله ما وفق مات بل حيا املسيح ليس :وقال
 نعم، املصري هذا أجاب األمحديني؟ أحد قابلت هل: فورا القس

  . معه التكلم ورفض القس فاضطرب
 يةأمهب الديين العامل يف حتظى تعاىل اهللا بفضل مجاعتنا إن فباختصار، 

 املوعود املسيح سيدنا فيوض بربكة ذلك وكل. الناس تذهل خارقة
  .حققه الذي اإلجناز هذا إنكار اأحد يسع وال ،�
 لكم وأعدد درجة أنزل واآلن ،باإلميانيات يتعلق اآلن إىل ذكرته ما

  .� املوعود املسيح ا قام اليت الفكرية األعمال
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 قام أنه هو � املوعود املسيح إجنازات من العظيم الثالث اإلجناز
. اعن الذات اإلهلية وصفاته العلي الناس أفكار يف احلاصل الفساد بإصالح

 على والعظيمة العليا الذات هلي األديان عامل يف اإلهلية الذات إن
 عأتبا ويف املسلمني أفكار يف عظيم فساد حصل قد أنه إال. اإلطالق
 أمور 	 إليه ونسبت ،العظيمة اإلهلية الذات هذه جتاه األخرى الديانات

. تعاىل اهللاتنـزيه  إىل أحد ينتبه أن احملال من جعلت لدرجة للعقل خمالفة
 الفاسدة األفكار كانت. الفساد هذا � املوعود املسيح أصلح لقد

  :تعاىل اهللا عن منتشرة التالية
  .واخلفي لياجل الشرك يف واقعني الناس كان -١
 فوجوده موجودا تعاىل اهللا كان لو بأنه يعتقدون البعض كان -٢

 أن ظانني اإلرادية قوته ينكرون كانوا إذ العلل، ةعلّ كونه يعدو ال
 من ةعلّ إال تعاىل اهللا وليس ،لةكاآل آيل بشكل منه تصدر وأموره أعماله
 فإن ذلك كل ومع منها، والعظيمة األخرية العلة كان وإن العلل آالف
 خضوعها دون تلقائيا االضطرار من بنوع منه تصدر وأفعاله أعماله
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 حتت اجلديدة الفلسفة عشاق من أيضا املسلمني بعض وقع لقد. إلرادته
 .اخلاطئ الفكر هذا تأثري

 يف وقعوا قد - أيضا املسلمني بعض ومنهم – البعض كان  -٣
 وعالقة القدم منذ موجود وهو صدفة وجد قد الكون أن يظنون إذ خطأ
 . وترتيبه بتجميعه قام أنه على تعدو ال الكون ذا تعاىل اهللا

 يتحلى يعد مل بأنه ويقولون اهللا رمحة ينكرون البعض كان  -٤
 .عدله مع يتعارض ذلك ألن الرمحة، بصفة
حق  وصفاته تعاىل اهللا قدرات رونيقدال  البعض صار  -٥
من   مؤلفةآالف لدنياا هذه عمر بأن يؤمنون كانوا أم فمع ،قدرها

 آالف بضعة يف تعاىل اهللا صفات ظهور حيصرون كانوا إال أم السنوات
 . القصرية املرحلة هذه يف إال تظهر مل أا يظنون وكانوا سنة،
 قدرات إلثبات  طرق بالغة اخلطلإىل يلجأون كانوا بعضهم  -٦

 سرق،وي يكذب أن يستطيع تعاىل اهللا إن: يقولون فأصبحوا تعاىل، اهللا
 شيء على يقدر ال إنه قيل إذا ناقصة تظلّ تهاقدر أن يرون كانوا ألم
 .منها

 بعد األعمال عن عاطال صار اهللا بأن يعتقدون البعض كان  -٧
 من طائل ال أنه يرون كانوا لذلك والقدر، القضاء قانون إصداره

 كتبه ما إال حيدث فلن تعاىل اهللا قانون صدر قد دام ما إذ ،ءالدعا
 .شيئًا يغير أن ميكنه وال نفعا، الدعاء جيدي ال تايلوبال
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 يف تعاىل اهللا صفات مجيع جتلّي كيفية جيهلون الناس كان  -٨
 كان. تنحلّ ال معقدة قضية إىل األمر هذا لحتو ولذلك ،واحد وقت
 شديد كونه مع وهابا تعاىل اهللا يكون أن :األمر هذا فهم عليهم صعبا

 أن ميكن ال أنه يرون إذ أمرهم من حرية يف نواكا. واحد آن يف العقاب
 ميكن فكيف واحد، آن يف أيضا وخبيل وجواد سخي إنه إنسان عن يقال

 صفات فورود واحد؟ آن يف والرحيم القهار بأنه تعاىل اهللا عن يقال أن
 حيتارون جيعلهم الظاهري تعارضهاتوهم  مع الكرمي القرآن يف تعاىل اهللا
 .أمرها يف

 كما اهللا، هو شيء كل أنَّ فاسد ظن يف بعضهم وقع وقد  -٩
  الكونتعاىل اهللا حيكم ماديا عرشا هناك أن يتوهم كان بعضهم أن

  .عليه متربعا
 له يرجون وال تعاىل اهللا عظمة إىل ينتبهون الناس ديع مل -١٠

 إال فيه يبق مل: عنه لقالوا وخربا فارغًا ما بيت أو مكانٌ ظل لو إذ ؛وقارا
 لديه يبق مل: يقولون فكانوا اليدين صفر وصار أحد أفلس إذاو .اهللا

 قدتفُ لقد. للفراغ اامس إال ليس تعاىل اهللا أن يعين وهذا. اهللا سوى شيء
 الناس لدى نشأت لقد. ولقائه اهللا حبب للفوز الرغبة فيهم تالشت بل

 أجل من الشعوذة أعمال على والعكوف واألشباح اجلن لقاء يف الرغبة
 يشعرون يعودوا مل أم إال )والعطف الصرف (البغض أو احلب عإيقا

 .إليه والشوق تعاىل اهللا لقاء برغبة



� �

� �

�†ìÇì¾a@|î�¾a@paŒb−g@âý�Ûa@éîÜÇ    

  

�٣٠�

 ونزه ، التخرصاتهذه طوفان وقت يف � املوعود املسيح ظهر
  . واألخطاء الشوائب هذه مجيع من الدين
 فقد آنئذ، السائدة الشرك حالة الذي سأتناوله هو اخلطأ األول -١

ا لشركاكل صور  ردلقد. جالله بكل تعاىل اهللا توحيد وأظهر كامال رد 
  : أنواع ثالثة على الشرك أن يعتقدون بعثته قبل املسلمون كان

 مع ولكن. املعينة األشياء وبعض واملالئكة األصنام عبادة -١
 حىت الناس، عامة عن ناهيك للقبور يسجدون منهم العلماء كان ذلك
لكهناؤ "مدينة يف لقرب جديس العلماء أحد عيين بأم رأيت." 
 من غريه إىل تعاىل اهللا صفات نسبة أن يرون كانوامع أم  -٢

 العملية الناحية من أمابأفواههم،  قوهلمجمرد  كان ذلك أن إال الشرك
 � الناصري املسيح إىل ينسبون التوحيد املدعني الوهابيني أكرب فكان

 السماء يف جالس إنه لونيقو كانوا مثالً. تعاىل اهللا إال تناسب ال صفات
 كما تغري، أي عليه يطرأ وال يشرب وال يأكل ال السنني، مئات منذ

 .أيضا الطيور بعض وخلق الناس من األموات بعض أحيا أنه يعتقدون
 غري على االتكال بأن يؤمنون الكبار والشيوخ العلماء كان -٣

 األشياء نم شيء إفادة بأن االعتقاد يعين واالتكال الشرك، من أيضا اهللا
 ميكن معينا دواًء أن أحد ظن إذا مثال ..اهللا من فيه مودعة وليست ذاتيةٌ

 سيفيد الدواء هذا إن يقال أن جيب بل شرك، فهذا احلمى يزيل أن
 من االستفادة رجاء الشرك فمن تعاىل، اهللا من فيه املودع التأثري بفضل
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 ولكن ،جيدا اتعريفً هذا كان و.تعاىل اهللا جتلي فيه يتراءى ال شيء
 ثالثةال خالل نظري له يندر منه أفضل تعريفًا قدم � املوعود املسيح
 من عديدال يف التوحيد موضوع � تناول لقد ..املاضية قرنا عشر
 لقد. الناس ذكره مما أعلى درجة الكامل للتوحيد أن وملخصه ،كتبه
 اهللا قدرة يد تراءىت أن للتوحيد األخرية الدرجة السابقون العلماء ذكر
 تعريف هذا أن ومع. شيء كل يف األساس  العامل على أا هيتعاىل

 يكون أن ميكن وال إال، ليس الناسمن  رأي النهاية يف ولكنه صحيح
 تعاىل اهللا من يتجلى ما هو احلقيقي الكامل التوحيد بل كامال،

 يف مذكور التوحيد وهذا سواه، ما كل وجود تعاىل اهللا ميحو بواسطتهو
 املوعود املسيح قدمه ما وهو ،األنبياء مجيع قدمه ما وهو الكرمي قرآنال

 حيتاج ال لدرجة تعاىل اهللا إىل العبد يتقرب أن وخالصته أيضا، �
 يد ويريه بنفسه عليه تعاىل اهللا جيليها بل وحدانيته يف التفكري إىل فيها

 .عاكسة نقية صافية مرآة إىل شيء كل له ويتحول شيء، كل يف قدرته
 نع جلية واضحةلرآها  ألشياءا رؤيته دون حتول اليت نفسه أحد حما لوف
 يرى فال لإلنسان الصافية كاملرآة كلها الدنيا أشياء تصبح وكذلك د،عب

 من شيء كل يف تعاىل اهللا له يتراءى بل ،خياله خالل من فيها تعاىل اهللا
  . له صفاته إظهارقيامه تعاىل ب خالل

 هي تعاىل اهللا يد بأن االعتقاد جمرد إن: � املوعود املسيح يقول
 هو الكامل التوحيد بل ،كامل بتوحيد ليس شيء كل يف الرئيس العامل
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 له حصل فلو شيء، كل يف وصفاته قدرته يد بنفسه تعاىل اهللا ريي أن
 يظنه ظن جمرد يكون أن دون حقيقةً شيء كل يف له تعاىل اهللا جتلى ذلك

   .فيه يفكر أو
هو ما  بل ،اإلنسان بتصور يصدر من يتعلق ال الذي حيدالتو هو هذا

 األخالقية جوانبها جبميع املسلم ياةحب حييط هو بل ،أعماله جبميع حييط
 وجد الطعام تناول فكلما. وغريها واالجتماعية والسياسية واحلضارية

 الطعام إىل احلاجة حدود عليه ظهروي مأكله يف له يتجلى تعاىل اهللا
 .األصدقاء ولقائه املاء شربه عند نفسه األمر وحيدث أيضا، جالله ويظهر

  .قدرته له ويظهر به يقوم عمل كل يف معه تعاىل اهللا يكون باختصار،
 لديه ينشأ أن ميكن فال أحرزها ومن الكامل، التوحيد درجة هي هذه

 ،النجاة مدار هو التوحيد هذا مبثل واإلميان. بعدها الشبهة من نوع أي
 وقُعودا قياما اللَّه يذْكُرونَ الَّذين�: التالية القرآنية اآلية يف إليه أشري ولقد
 خلَقْت ما ربنا والْأَرضِ السماوات خلْقِ في ويتفَكَّرونَ جنوبِهِم وعلَى

 لذينا أن أي )١٩٢ :عمران آل (�النارِ عذَاب فَقنا سبحانك باطالً هذَا
 خلق يف جنوم وعلى وقعودا قياما ويفكرون تعاىل اهللا يذكرون

 ربنا�: قائلني نهتفوفي أمامهم يتجلى تعاىل اهللا فإن واألرض السماوات
 هذه ختلق مل ربنا أي ..�النارِ عذَاب فَقنا سبحانك باطالً هذَا خلَقْت ما

 عذاب فقنا سبحانك. إليك وصلنات قد بواسطتها ألننا باطال األشياء
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 إليه وصلنا الذي املقام هذا عن أمنلة قيد حنيد أال ندعوك أي النار؛
   .واهلجران البني نار فتحرقنا

 تصحيح من � املسيح املوعود به قام ما إىل أتطرق أن قبل واآلن
 هأن أخربكم أن أريد تعاىل، اهللا عن الناس بني املنتشرة األخرى األخطاء
� ا أصال مقدوالرد إزالتها يكفل وهو األخطاء هذه على للرد حمكم 
 ال أننا يعين مما ،)١٢ :الشورى(�شيٌء كَمثْله لَيس� اهللا إن: وهو عليها

 يكون أن جيب بل خملوقه، على قياسا شيئًا 	 عنه نتكلم أن نستطيع
 نتعرض أن بد فال وإال ،تعاىل صفاتهمجيع  على مبنيا عنه كالمنا

 مع تعاىل باهللا اعتقادنا يتطابق هل دوما نراعي أن فيجب. لألخطاء
 صفات بني تعارض؛ ألنه ال اخلطأ على كناوإال  ال؟ أم األخرى صفاته

  .تعاىل اهللا
 فيها وقع اليت األخطاء � املوعود املسيح أزال األصل فبهذا
  .األخرى األديان أخطاء عن به كشف كما ،املسلمون

 وقع اليت األخطاء لبعض � املوعود املسيح تصحيح ذكرت لقد
 األخرى األخطاء أما تعاىل، اهللا بوحدانية اعتقادهم خبصوص الناس فيها
  .آنفا املذكور األصل خالل من بإصالحها قام فقد

 كانوا أم األخرى الديانات أتباع فيه وقع الذي الثاين اخلطأو -٢
 ولقد اإلرادية، قوته نينكرو كانوا أي العلل، علة تعاىل اهللا يعدون
 احلكيم اهللا صفيت خالل من اخلطأ هذا � املوعود املسيح صحح
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 إذا  أنهوالبديهي. أيضا األخرى الديانات أتباع ا يؤمن اللتني والقدير
 ميكن وال ،باإلرادة املتسم اخلالق فهو والقدير احلكيمهو  تعاىل اهللا كان

 آلة أيةَ يصف أن لعاقل ميكن ال إذ ،العلل علةجمرد  أنه يوصف أن
 ماركة من خلياطةا آلة إن يقول أن خياط ألي ميكن ال. باحلكيم

  .بإرادة يعمل احلكيم ألن وذلك ؛جدا حكيمة" رجسن"
 شيء كل يقدر من هو العربية اللغة يف والقدير قدير، تعاىل اهللا إن مث 

 سبيل علىو؛ شيء لكل واملالئمة املناسبة واألسباب القوى وحيدد تقديرا
 الشتاء، يفاليت  واألخرى الصيف يف حتكم اليت القوانني حيدد املثال

 بال ذاتا يسع ال تقدير وهو عمره، من األقصى احلد حيوان لكل وحيدد
 ميكن فال إرادته ثبتانت والقدير احلكيم اهللا يتصف فإن. به القيام إرادة

  .والقدير احلكيم بأنه اإلميان بعد العلل بعلة وصفه
 الكون أن ظنهم هو الناس بعض فيه وقع الذي الثالث واخلطأ -٣
 ليس تعاىل اهللا أن ذلك ويعين إجياده، يف تعاىلهللا  دخل وال صدفةً وجِد
 من الفكرة هذه على � املوعود املسيح رد ولقد. واملادة للروح خبالق
 من أساسيتان صفتان إما وقال ،والرحيمية املالكية اهللاصفيت  خالل

 يدعي أن له حيق فال الكون هذا تعاىل اهللا خيلق مل فلو ..تعاىل اهللا صفات
 به تؤمنوا مل ما العامل هذا مالك تعدوه أن يسعكم فال ..له مالك أنه

   .أيضا خالقه
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 أعمال على جيزي من هو والرحيم. الرحيمية فهي الثانية الصفة أما
 تعاىل اهللا يكن مل ول: هو اآلن املطروح والسؤال. جزاء أحسن اإلنسان

 وفق الناس به سيجازي الذي اجلزاء هذا له أين فمن شيء أي خالق
 الفاحتة قراءة" :ومعناه) األردية( لغتنا يف مشهور مثل هناك ؟هذه صفته
 أن يحكى ويف مناسبة هذا املثل". احللويات حمل عند اجلد روح على

 جده لروح الثواب إليصال الفاحتة لقراءة املشايخ يدعو أن يريد شخصا
 ال الشيخ أن حني يف ،شيء إنفاق يريد ال خبيال كان أنه إال املرحوم،

 تفكريه بعد فوصل لقاء قراءته، هيأخذُ شيٍءب أملٍ دون الفاحتة لقراءة يأيت
 احللويات حمل إىل ووصل معه املشايخ أخذ حبيث الطريقة هذه إىل

 احللويات عليهم سيوزع نهأ منهم ظنا ففعلوا الفاحتة، قراءة منهم وطلب
 اهللا حال هي هذه. الفاحتة قراءم بعد صمت بكل غادر أنه إال بعدها،

 سيأيت أين فمن شيء ألي خالقًا يكن مل فلو الناس، هؤالء عند تعاىل
 اهللا بأن يؤمنون أيضا اآلريا إن أعماهلم؟ علىإياه  يهبهم الذي باجلزاء
 اهللا ولكن جدا، ضيق نطاق يف جزاءه حيصرون وإن كانوا جيزي تعاىل
 ألن خالقًا، يكن مل ما األعمال من عمل على جيزي أن ميكن ال تعاىل
  . يعطيه ال الشيء فاقد

 فرد تعاىل اهللا رحيمية صفة ينكر الناس  أن بعضواخلطأ الرابع -٤
 مثالًف. واملالكية الرمحانية صفته خالل من � املوعود املسيح عليهم

 ألنه الذنوب عن يعفو أن يستطيع ال تعاىل اهللا أن على املسيحية تتأسس
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 الناس، ذنوب عن العفو أجل من الكفارة إىل حباجة فهو وبالتايل ،عادل
 املوعود املسيح قال ولقد. كالمها وعدله رمحته عندهم ستقيمي وذا
  واجبا عليهليس  اردالعدل أن إال ،عدلٌ تعاىل اهللا أن شك ال �

 لو ولكن بالرمحة، فيتصف املالك أما. فة املالكيةألن وجوبه يناقض ص
 أن فبما. عدالً ذلك يسمى أن فيمكن العمل بقدر املالك رمحة ظهرت

 األشياء على قياسه ميكن فال لذلك أيضا والرمحن املالك هو تعاىل اهللا
 والعني واألنف األذن اإلنسان أعطى قد تعاىل اهللا أن اعلموا. األخرى

 اأحد يسع فهل. اجلزاء هذا مثل يستحق عمل له يكون أن دون من
 يهب أن يستطيع تعاىل اهللا كان فإذا لعدله؟ خمالف هذا أنب القول

عن  عفوال على يقدر ال فلماذا استحقاق دومنا النعم هذه كل اإلنسان
 فال مالكًا بكونه أحد عن عفا فإذا ؛أيضا املالك هو كذلك! ذنوبه؟

ألنه مل  ارم جرمية عن العفو قاضيلل حيق ال. عدلهتناقض ذلك مع ي
 يف ألحد سلطة وال الناس بلايا إال من قالقض يف الفصل حقيعط 

 عن العفو يف تعاىل اهللا أما حق وغريه، العفو يف اآلخرين حقوق استخدام
 من إليه يعهد ومل واخلالقية املالكية صفته من النابع الذايت حقه هوف الناس

 مع عفوه يتعارض وال عفوه، على اعتراض فال لذلك ،اآلخرين قبل
  .عدله
 إىل تعاىل اهللا خالقية صفة حيدد الناس  أن بعضواخلطأ اخلامس -٥
 اهللا صفة خالل من � املوعود املسيح عليهم رد فقد معني، زمن



��� �
� �

†ìÇì¾a@|î�¾a@paŒb−g@âý�Ûa@éîÜÇ@ @

  

�٣٧�

. وتعطّل انقطاع دومنا الدوام تقتضي تعاىل اهللا صفات إن: فقال القيوم،
 أكد لقد. الصفات بكل حتيط الصفة وهذه ،وحيافظ يقيم من هو والقيوم
. تعاىل اهللا صفات يف انقطاع حدوث استحالة على � املوعود املسيح

 كله، العامل يقدمه عما خمتلف قدمه الذي واألصل ذكرها اليت نظريته إن
 تعاىل اهللا وكأن حمددة، زمنية فترة منذ العامل اهللا خلق: يقول البعض ألن
 كذات أبدي أزيل العامل إن يقول اآلخر بعضوال! هذا قبل عاطالً كان
 من  بأنهوقال املقولتني كلتا � املوعود املسيح خطّأ لقد .تعاىل اهللا

 األزمان من زمن يف عاطلة كانت اهللا صفات من صفةً بأن القول اخلطأ
 تعاىل اهللا دمق قدمي العامل بأن القول أن كما ؛القيوم اهللا صفة خيالف ألنه
 كال يكون أن ميكن كيف يقول البعض لعل. تعاىل هاتصف ينايف أيضا

 على مبين ظنهم ولكن. اصحيح أحدمها يكون أن بد وال خطأ، األمرين
 إدراك تفوق األمور بعض أن واحلقيقة. املادية األشياء على األمور قياس
 هذا خلق وملا كان. كنهها يدرك أن ميكن ال  حبيثاإلنساين العقل
 يسع الف لذلك أيضا الذرات بل واجلمادات اسالن خلق سبق قد الكون
 وسيظهر املقدمتني النظريتني فحص فيمكنكم. كنهه فهم اإلنساين العقل
 حيسب تعاىل اهللا مدق قدمي الكون أن يقول من ألن بالبداهة خطؤمها لكم

 أو ماليني منذ الكون ومن يقول خبلق تعاىل، اهللا مثل اأبدي اأزلي الكون
 يكن ومل األزل منذ عاطالً ظل تعاىل اهللا بأن كأنه يقولف نيالسن باليني
 القولني الكبدهي أن و السنني، باليني أو ماليني بضعة منذ إال خالقًا
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  جيدا،األمر هذا حقيقة إدراك يستطع مل اإلنسان أن فالصحيح. خطأ
 للعقول حمرية أيضا القضية وهذه. االدعائَني هذين بني كامنة واحلقيقة

غري مدرك  حمدودين غري أو حمدودين عدمها ألن واملكان الزمان يةكقض
 صفة إن قائال القضية هذه يف � املوعود املسيح بت ولقد. عقال

 احلق بل تعاىل اهللا قدم قدميا الكون وليس قط تتعطل مل تعاىل اهللا خالقية
 حيظى املخلوق أن األمر هذا � وشرح. األمرين هذين بني موجود

  غريهشيء أي به يتمتع وال ذايت بقدمٍ فيحظى تعاىل اهللا أما نوعي، بقدمٍ
 تعاىل اهللا أن يقة هيواحلق غريها، أو األرواح أو الذرات كانت سواء
 مل � املوعود املسيح أن علما. األزل منذ خالقيته صفة ظهري ظل

 وجود منذ موجود املخلوق أن وهو النوعي للقدم الناس مبفهوم يأخذ
  . قط � املوعود املسيح ا يؤمن ومل فاسدة عقيدة ألنه تعاىل، هللا

معنيان " تعاىل اهللا وجود منذ موجود املخلوق "ملقولةيكون  أن ميكن 
 حمدد زمن منذ موجود تعاىل اهللا أن: أحدمها باطل، كليهما أن إالاثنان 

 هذا ومثل طال، مهما حمدد وقت إىل تشري" منذ "ألن. كذلك واملخلوق
 اهللا كذات أبدي أزيلٌّ املخلوق أن يعين: وثانيهما. وفاسد باطل االعتقاد
 العقل خيالف كما اإلسالمية للتعاليم مناف أيضا املعىن وهذا تعاىل،
 واحد، مبعىن وأبديني أزليني واملخلوق اخلالق يكون أن ميكن ال إذ أيضا،

 مل ذلك جلوأل. املخلوق وجود ويتأخر اخلالق يتقدم أن بد ال ألنه
 إن قال بل أبدي أزيلُّ أيضا املخلوق أن قط � املوعود املسيح يكتب
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. واألزلية القدم بني فرقًا هناك أن والبديهي. نوعي بقدم حيظى املخلوق
 النوعي بالقدم حيظى � املوعود املسيح عند املخلوق إن باختصار،

 املخلوق، على مقدم القاخل ألن باألزلية، حيظى الو) طول الفترة الزمنية(
 العقل على يصعب أنه شك وال اخللق، عصر يسبق وعصر األحدية

 حيظى اليت - واملخلوق اخلالق بني - العالقة هذه كنه إدراك اإلنساين
 ،املخلوق على بالتقدم األحدية عصرفيها  ويتميز ،باألزلية اخلالق فيها

 املعتقد، هذا إال اإلهلية عظمةبال يليق وال .النوعي بالقدم املخلوق وميتاز
 اهللا صفات على يفرض أو الشرك نشوء إىل يؤدي أنه فإما سواه ما أما

 تعاىل اهللا صفات مع يتطابق ما أن شك وال. حبال قبلت ال قيودا تعاىل
 جيب ذلك إىل إضافة. فهو خاطئ خيالفها وما صحيح فهو املعتقدات من
 فهم فمحاولة ،�شيٌء كَمثْله لَيس� تعاىل اهللا أن االعتبار بعني خذاأل

 دامت فما. العقل عن بعيد أمر اإلنسان أفعال على قياسا أفعاله كنه
 كليا إدراكها اإلنساين العقلميلك  ال بأمور تتعلق الكون خلق قضية

 الصفات خالل من حنلّها أن هو احلالة هذه يف والصحيح األمثل فالطريق
 إمكانية من اإلنسان يحفظ حىت وذلك املادية دالقواع من بدال اإلهلية

  .� املوعود املسيح تبناه الذي الطريق هو وهذا اخلطأ، يف الوقوع
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 سدا ميثّل أيضا هو للزمن العامل يف والسائد اخلاطئ املفهوم أن أرى
 النسبية النظرية" تتطور أن بعيدا وليس. القضية هذه استيعاب أمام

   .الناس أفهام إىل أقرب القضية هذه فتجعل ٥ألينشتاين "اخلاصة
ية، املخلوق على ممقد األحدية عصر أن � املوعود املسيح كتب

أحدية آخر  عصر عن خيربنا � هألن سابقًا بيناه ما خيالف ال  ذلكإنو
 جمذوذ غري بعطاء يسلّم ذلك جانب إىل أنه إال املستقبل، يف أيضا

 بعد النجاة دار من األرواح بإخراج اآلريا عقيدة على ويرد لألرواح
 األرواح سالمةو عصر األحدية اآلخر ظهور أن فثبت السنني، ماليني

 حالة إن. � عندهاألحدية  عصرمفهوم  ينايف ال للفناء التعرض من
                                                           

، أملاين املولد وأمريكي عامل يف الفيزياء النظرية) م١٩٥٥-م١٨٧٩(ين اأينشت  5
) مختبِر(وظيفة فاحص أكمل دراسته يف أملانيا مث عمل يف . اجلنسية الحقًا

  .م١٩٠٩م إىل ١٩٠٢ عام من السويسري  االختراعاتاتمكتب تسجيل براء يف
تكافؤ املادة  يفوسري الظاهرة الكهروضوئية أحباثًا علمية يف تف م١٩٠٥يف عام قدم 

 قدم النظرية النسبية  م أيضا١٩٠٥ويف عام . وغريها موميكانيكا الك والطاقة
م قدم ١٩١١ويف عام .  الطاقة النوويةاكتشافالشهرية اليت أدت يف النهاية إىل 

 أستاذا للفيزياء النظرية يف جامعةين عم ١٩١٣يف عام و. اال املوحدنظرية 
ه قانون الظاهرة شافتك على جائزة نوبل ال١٩٢١ يف العام ينا حصل أينشت.برلني

 بعرض فكرة صنع قنبلة نووية على ١٩٣٩  عاميف أينشتاين قام. الكهروضوئية
 كان شغوفًا .الرئيس فرانكلني روزفلت، رئيس الواليات املتحدة األمريكية

  )الناشر. (باملوسيقى أيضا
  



��� �
� �

†ìÇì¾a@|î�¾a@paŒb−g@âý�Ûa@éîÜÇ@ @

  

�٤١�

 عندها ينقطع اإلنسان عمل ألن هي عصر األحدية أيضا موته بعد املرء
 تتحرك اليت اآللة مثل املوت بعد يصبح إنه إذ يذكر أثر إلرادته يبقى وال
فيها اإلنسان إراديا تنتهي دار العمل اليت يعمل . وإرادته اهللا مشيئة وفق

  . يف هذه الدنيا، وهذه احلالة عند املخلوق تنايف عصر األحدية
 القدرة ملفهوم فهم وسوء نقاشات هناك كانت :اخلطأ السادس -٦
 اهللا ملّا كان: يقول كان فبعضهم ؛� املوعود املسيح بعثة قبل اإلهلية
 يقول بينما يفىن، أن أو يكذب أن فيمكن على كل شيء قدير تعاىل
 الكذب بينها من وليس تعاىل اهللا ابينه كما يه يه صفاته إن: اآلخر

 النـزاع هذا يف � املوعود املسيح بت ولقد. عليها فهو ليس بقادر
 أمام وضعها بعد القدير اهللا صفة يف تتدبروا أن جيب: وقال أيضا

 فناءوال أيضا، الكامل فهو اقدير تعاىل اهللا فإذا كان. األخرى الصفات
 يقال أن جيوز فهل وقوي، عظيم بطل إنين: أحد قال فلو. الكمال ضد

 القوة على ذلك يدل ال ومتوت؟ السم تأكل مل ما بقوتك منسلّ ال: له
 احلقيقة. وضعفًا عيبا به أن تعاىل اهللا كمال يعين فال. عكِسها على بل

: القوة يدعي ملن يقال أن ميكن فهل تعاىل، اهللا قدرة معىن يفهموا مل أم
 ضعف، هو بل القوة على ذلك يدل ال القذارة؟ فلتأكل قويا كنت إذا
  . بالكمال تتسم ألا تعاىل اهللا ذات على ضعف أي يطرأ أن ميكن وال

 غتفر قد تعاىل اهللا بأن يعتقد الناس من  أن بعضاواخلطأ السابع -٧
. دعاء أي يسمع أن اآلن يستطيع فال وقدره قضائه قانون إصداره بعد



� �

� �

�†ìÇì¾a@|î�¾a@paŒb−g@âý�Ûa@éîÜÇ    

  

�٤٢�

 اهللا أجرى لقد: الفكر هذا ألصحاب � املوعود املسيح قال فلقد
 العباد دعاء يستجيب أنه  هذا القضاء أيضاومن، وقدره قضاءه تعاىل
  .هيدعون عندما
 تعاىل اهللا أن شك ال بأنه � قال حيث وشافقصري  رد من له يا 
 يتضرع من أن يضاأ قرر ولكنه ميرض، باحلمية يلتزم ال من أن وقرر قدر

 اهللا يزال فال. بالصحة عليه ومين عنه السوَء يكشف فإنه إليه ويبتهل
  .رابطا قضاءه بالدعاء الدوام على ويتصرف يعمل

عملية  براهني � املوعود املسيح قدم فقد الرد هذا وباإلضافة إىل
  .الدعاء استجابة إثبات على حمسوسة

 تعاىل اهللا صفات يجتلّ يف اختالف هناك كان :اخلطأ الثامن -٨
 هذا � املوعود املسيح أزال فقد ، يف وقت واحدمعااملختلفة 
تعاىل  فإنه ا،معين انطاق اهللا صفات من صفة لكلإن  وقال االختالف

 عوقب إمناف باإلعدام عوقب فمن. واحد وقت يف العقاب وشديد رحيم
األخرى ظلت  اهللا جتلّيات ولكن ،جمرم ألنه العقاب شديد اهللا صفة وفق

 حالتهم تكون أن ميكن فال الناس أما. آخر حلظة من حياتهحىت  له تظهر
 ميكن ال إذ ،واحد وقت يف صفام مجيع تظهر حبيث النحو هذا على

ملا  ولكن. نفسه الوقت يف شدة بكل غضبه ظهريو يرحم أن إلنسانل
 توق يف قوة بكل صفاته مجيع تتجلى أن يمكن فكامال تعاىل اهللا كان

 تنـزل مل فلو. والدمار للهالك العامل لتعرض ذلك حيدث مل فلو واحد،
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 الرمحة نزلت لو كذلك العامل، هللك غضبه حلول عند تعاىل اهللا رمحة
 الفوضى عمت وهكذا ،العقاب من ارمون لفلت غضبه نزول وانقطع
 مجيع يف عملها تعاىل اهللا صفات مجيع تعمل باختصار،. والدمار
  .املعني نطاقها ضمن ألزمانوا األوقات

 يف آخذة كانت تعاىل اهللا عن خاطئة  هو عقيدةواخلطأ التاسع -٩
 بوحدة الناس بعض ظن هي؛ و� املوعود املسيح بعثة قبل االنتشار

 ولقد. واحد وجود عبارة عن شيء وكل والطبيعة اهللا أن الوجود، أي
دأن وهو ،� قدمه الذي األصل خالل من أيضا العقيدة هذه على ر 

 ما مالكًا تعاىل اهللا يكون أن ميكن فال تعاىل، اهللا صفات من صفة املالكية
  . أخرى خملوقات مثة تكن مل

 أيضا عليهم ورد العرش، على جالس اهللا بأن يؤمنون البعض كانو
 أنه ختربنا تعاىل اهللا صفات أن وهو ،� قدمه الذي األصل خالل من

 الكلمات من وغريمها والكرسي العرش عن � وقال مبحدود، ليس
 الفضة أو الذهب من اخملوق امادي العرش وليس ،مادية أشياء ليست أا

 ميكن اليت كمباحلُ املتعلقة صفاته منه املراد بل تعاىل، اهللا عليه جيلس
  .العرش على استوى قد اهللا وكأن ظهورها دعن القول

 ريه، واإلجناز هو اإلمهال يف تعظيم اهللا وتوقواخلطأ العاشر -١٠
 فيهمنفخ و اهللا إىل الناس وجه أنه هو � املوعود املسيح به قام الذي
 الناس من األلوف مئات من وجعل تعاىل،له سبحانه و صادقة حمبة
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 إىل ينتبهون بدأوا أيضا به يؤمنوا مل الذين أن كما ،يه سبحانهإل مقربني
 .ثتهبع قبل  مقارنة مبا كانمعهود غريبشكل  تعاىل اهللا

 من �املسيح املوعود  به قام ما على مثاال األمور هذه ذكرت لقد
 وأخطاء فهم سوء هناك فكان وإال ،تعاىل اهللا ذات عن أخطاء تصحيح
   .وإمجاال تفصيال � صححها كثرية أخرى
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 قةحقي أظهر أنه هو ���� املوعود املسيح به قام الذي الرابع اإلجناز
  .الناس بني املنتشرة اخلاطئة األفكار وصحح تعاىل اهللا كالم

 الناس، بني منتشرة عديدة خطرية أفكارهناك  كانت :الوحي :أوالً
  :يظنون كانوا إذ

 .شيطاين أو رمحاين الوحي أن        - أ
 .األنبياء إال الوحي يتلقى ال أنه  -  ب
 هو بل معينة بكلمات ينـزل أن ميكن ال الوحي أن  -  ت

 .القلب نور خالل من علومال اكتساب
 عنه تسفر شيء والرؤيا الوحي أن لوسوسة البعض ضوتعر  -  ث

 .لإلنسان الدماغية الكيفية
 يف عائق اللفظي بالوحي االعتقاد أن يظن كان بعضهم      و -  ج
 .لإلنسان والفكري الذهين التطور سبيل
 أنما ظنوا عند اخلطأ هذا يف وقعوا قد عموما الناس كان      و -  ح

 .انقطع قد الوحي
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وهناك وساوس أخرى كثرية كانت منتشرة بني الناس عن الوحي 
  .حهابإصال � املوعود املسيح قامواإلهلام، و

كان  شيطاين أو رمحاين إما اإلهلام بأن الناسإن ظن  :األول اخلطأ
إذا ألنه خطرية، نتائج عن سفري الناس  عدصلحاء املدعني بعض، 

 أصبحوا رؤاهم تتحقق ملكما أن من . إهليا اوحي اأيض هموحي حسبوا
 من العامل وأنقذ القضية هذه � حلّ فلقد. الرؤيا حقيقة ينكرون
  . كثرية ابتالءات
  :نوعني على اإلهلام أن �حضرته  كتب من يتضح

  الصادقالوحي )١
 الكاذب الوحي )٢

 شفكُ أو صحيحة واقعة عن فيه أنبئ ما وهو - الصادق فالوحي
   :منها، وكثرية هأنواع –حلقائقا من حقيقة عن فيه

 اإلهلي الوحي         - أ
 الشيطاين الوحي  - ب
 النفساين الوحي  - ت

 يف والسبب ،الصادق الوحي إىل أيضا األخريين النوعني أضفت لقد
 � املوعود املسيح كالم ومن الكرمي القرآن من انتبثي ماأ ذلك
 الشيطاين الوحي حتققإمكانية  ىعل شاهد الواقع أن كما ،أيضا
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 ميكن ال ولكن بتحققه أقررنا الوحي هذا مثل حتقق فلو أيضا، والنفساين
  .إهليا وحيا نعده أن

  :منها ،اإلهلي للوحي كثرية أنواعا � املوعود املسيح ذكر ولقد
 .اليقيين بالوحي فعري ما وهو ؛األنبياء وحي -١
 ال أنه إال ،باطال يكون وال مصفّى وحي وهو ؛األولياء وحي -٢
 العامل على حجةً تكون آيات  علىاحتوائه لعدم اليقيين الوحيب يسمى
 ترافقه ال ولكن مصفّى وحي أنه شك الو. مأمثةً إنكاره كون ولعدم
 .الناس على حجة جتعله براهني
 عليهم ينـزل، والسالكني وحي وهو ؛االصطفاء وحي -٣
 وحي كصفاء صافيا ليس أنه إال والتقى، الصالح للح عليهم ليخلع

 .لياءاألو
 ينـزل، وواملؤمنني السالكني وحي وهو ؛االبتالء وحي -٤
 .وثبام عزميتهم قوة وإلظهار همئوابتال الختبارهم عليهم
 تلقاه وحي يف كرذُ الوحي من النوع وهذا ؛"جبيزي "وحي -٥

. ٦اإلهلام كلمات وفق اجلبيزي بالوحي هومسيت ،� املوعود املسيح

                                                           
، الذي بايع املسيح    "جراغدين مجوين " املشار إليه نزل عن شخص يدعى        الوحي 6

 يف  � مث ارتد وادعى أنه مبعوث من اهللا، فرد عليه املسيح املوعود             �املوعود  
  :حيث قال" دافع البالء"كتابه 
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 ولكنه تعاىل اهللا بقرب الفوز ىلإ يهدف الكامل املؤمن أن ذلك وتفصيل
 بعض ولكن. 	ه قرب على احلصول إىل اهلادفة الوسيلة حيدد ال

 إذ أيضا النفس أهواء يستبطنون ااهدة هذه يفالذين خيوضون  الناقصني
 وحي تلقي يتمنوا كأن معني بطريق تعاىل اهللا بقرب حيظوا أن يتمنون

 بل اهللا إىل التقرب أجل من يالوح تلقي يف رغبتهم تكون وال اهللا، من
 تعاىل اهللا يوحي فقد. روحانية درجةكأم كسبوا  مكانتهم إلظهار

 أحد أمام الكلب جاء لو كما املتزايدة، رغبتهم إىل نظرا أحيانا إليهم
 أن إال. اللحم أو اخلبز من قطعة أيضا إليه يرمي فإنه الطعام تناوله عند

                                                                                                                              

أدركين نعاس خفيف أوحي إيلّ     " جراغدين"بينما كنت أكتب هذا املوضوع عن       "
لكنـه  " جبيز) "أي جراغدين (أي قد نزل عليه     " نزل به جبيز  : "فيه الوحي التايل  

 كلمة جبيز يف األصل تطلق على اخلبز اجلـاف الـذي ال   إن. حسبه إهلاما ورؤيا  
 وبالكاد يستسيغه احللق، كما تطلق على الرجل اللئيم البخيل          ،طعم له وال حالوة   

هنا " جبيز"واملراد من كلمة    . أيضا الذي تغلب على طبعه اخلسة والدناءة والبخل       
تنطوي علـى   أحاديث النفس وأضغاث األحالم اليت ال يرافقها النور السماوي و         

آثار البخل، وهذه األفكار وليدة ااهدات اجلافة، أو هي إلقاء الـشيطان وفـق            
األماين، وترتل هذه األفكار على القلب عند متين أحد نـزول الـوحي بـسبب               
اجلفاف واملواد السوداوية يف النفس، وملا كانت مثل هذه األفكار خالية من أيـة              

 وعالجه التوبة واالستغفار والتخلي   " جبيز "روحانية فقد أطلق عليها يف املصطلح     
ـ . ، وإال يخشى أن تؤدي كثرة اجلبيز إىل اجلنون         عن هذه األفكار   التام  ى اهللا مح
 ص  ،١٨ ج   ،دافع البالء، اخلـزائن الروحانيـة     )". (آمني.( من هذا البالء   ميعاجل

  )املترجم). ( اهلامش،٢٤٣
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 إىل  عموماويؤدي لصاحبه شديد ءابتال احلقيقة يف الوحي هذا مثل
 الوحي من النوع هذا مسيت املعىن وذا اجلاف، اخلبز هو واجلبيز. عثاره

 . اجلبيزي بالوحي
 الذي الوحي أي اإلرشادي، الوحي هو السادس والنوع -٦
 فطرته على بناء املؤمن غري يتلقاه ما وهو اهلداية، إىل صاحبه يرشد

 . السليمة
 على ينـزل وحي فإنه ،الطفيلي لوحيا هو السابع والنوع -٧

 بالوحي همسيت. عليهم احلجة إلمتام بل إلرشادهم ليس واملذنبني الكفار
  .األنبياء صدق على برهان يقام بواسطته ألنه الطفيلي

   .اإلهلي الوحي أنواع هي هذهكانت 
 كما أيضا الشيطاين الوحي بعض يتحقق قد: الشيطاين الوحي -ب
 الْخطْفَةَ خطف من إِلَّا�: الكرمي القرآن يف تعاىل اهللا يقول. ذكرت
هعبفَأَت ابهش باألمور تبدأ عندما يعين ،)١١ :الصافات (�ثَاق 

 منها بعضا خيطف أيضا الشيطان فإن العامل يف بالظهور السماوية
 قد أنه إال لبطالا أسبابا يهيئ تعاىل اهللا أن معو أوليائه، إىل ويوصلها

 ويف هذا يقول. .اخلبيثة األرواح مع عالقة هلم الذين أقوال بعض تتحقق
فهي  ،هاشا ما أو رؤاهم حتققتصادف أن  لوأنه  � املوعود املسيح

  .ومبهمة ناقصة وتكون والشوكة اهليبة من ختلو
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 أو اإلنسان يراها اليت الرؤيا أو الوحي أي :النفساين الوحي -    ت
 يتوصل مثل هذه الرؤى، كما قتتحق قدف لدماغية،ا حالته نتيجة يتخيلها
 النتائج بعض ىل إ– اليقظة حالة يف -أحيانا  تفكريه خالل من اإلنسان

 اهذ مثل أيضا نومه حالة قطلت قد كذلك ،تفكريه وفق قتتحق قد اليت
 اهللا من أنه ذلك يعين ال ولكن ،وقد يتحقق بعضه والتخمني التقدير
 : منها ،أنواع على اماتاملن هذه ومثل. تعاىل
ال تنشأ  ..باألمراض يتعلق ما مثالًف ؛الطبعية باألمور يتعلق ما -١

 بساعات نشوئها قبل اجلسم يف خمتلفة تغريات حتدث بل فجأة األمراض
 ظهرهايف راتالتغي ذه اإلنسان دماغ يشعر وقد. أسابيع قبل أو أيام أو

. ايطبيع تقديرا كونهل لهيخت أو اإلنسان رآه ما وفق يتحققو هعين أمام
 املرضية تغرياتال من النوع هذاختتلف الفترات الزمنية حلدوث و

 الفريوس حضانة فترة أن يقال ؛املثال سبيل على األمراض، باختالف
يوما إىل  عشر اثين  متتد مناإلنسان عند السعار أو الكلب بداء اخلاص

 فترة يف - الكلب بداء أصيب الذي اإلنسان دماغ يشعر فقد شهرين،
 مشاهده، بعض فرييه أمره إليها يؤول سوف اليت احلالة بتلك – احلضانة

 وليس النفس وحي ولكنه صحيحا يكون الوحي قد أو املنام هذامثل ف
ا اوحيإهلي.  

 أحد ينام كأنْ العقل، وحي هو الوحي هلذا الثاين النوع -٢
 من جزًءا أن علما (فيه ريفك زالي ال دماغه أن إال  ما،أمرٍ يف مفكرا
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 إىل النوم حالة يف يصلفعندما  ،)أيضا النوم خالل يعمل يظل الدماغ
له يتراءى ما نتيجة اليت النتائج يتضمن مشهد الدماغ جزء إليها لتوص 
 على صحيحة االستنتاجات هذه تكون وقد ،فيه التفكري بعد املتأثر

 رؤيا املنام هذا عد ميكن ال ولكن. األخرى العقلية االستنتاجات شاكلة
 دماغ هو مصدره ألن النفس حديث هو بل ،صحيحة أا مع ،إهلية

 .تعاىل اهللا من خاصا أمرا وليس اإلنسان
 اإلهلي الوحي أنواع قائمة يف املذكوران النوعان فصني أن ميكن
 تعاىل، اهللا وضعها قوانني وفق وتوجيهه اإلنسان هداية يوجبان لكوما

. خاص أمر بواسطة اظهورمه يتم وال العام القدر حتت يندرج هولكن
 النفس بأهواءمن الوحي وهو يتعلق  آخر نوع فهناك ذلك باإلضافة إىل

ما يسمى  وهو ،حمضا نفسانيا كونه رغم أحيانا يتحقق أن وميكن
  .األحالم أضغاثب

 .الذهين هتشتت نتيجة  يتلقاه اإلنسانالوحي من الثالث القسم -٣
 تحققت حىت اخلراصني ميكن أن يصيبوا، لذلك هناك إمكانية أن ولكن
، إال أن مناط صحتها الذهين التشتت عن النابعة أقواهلم بعض صدفةً
 .احملضة الصدفة وليدة إا بل طبيعي قانون أي وال تعاىل اهللا أمرليس 

 وهو ، أو الباطلالكاذب بالوحي املتعلقة األمور بعض أذكر واآلن
  :منهاو ا،أيض أنواع
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 التخمني على عموما يعتمد الشيطان: الشيطاين الوحي -١
 يكذب ذلك كل وفوق األحيان، معظم يف خيطئ فإنه لذلك والتخرص،

 .أيضا
 :منها، وكثرية أنواع وله النفس، حديث -٢

 .اخللل يف دماغه نتيجة صاحبه يراه الذي        - أ
 دنابال يف يقال كما والتمين، الرغبة نتيجة  صاحبهيراه الذي  -  ب

 النوع هذا بني ظاهرة مناسبة فهناك. باللحوم حتلم دائما القطة: )اهلند(
 ما هو اجلبيزي املنام أن وهو واحد، فرق مع اجلبيزي املنام وبني املنام من
 فال املنام من  املذكورالنوع هذا أما ته،لرغب حتقيقًا  اإلنسانَتعاىل اهللا يريه

 .اإلنسان رغبةب رةمتأث النفس ختلقه بل يريه اهللا تعاىل
 ال الوحي أن ظنهم  هوالناس فيه وقع الذي الثاين اخلطأ :الثاين اخلطأ

التخلف  لنشر ومدعاةً جدا خاطئًا الظن هذا انك. نيب على إال يرتل
 ألن ،ههمووج يف اإلهلي القرب أبواب لسد وموجبا القوم يف الفكري

 فضل وينسون اإلنسانية بتدابريهم يرضون -التفكري هلذا نتيجة – الناس
 املسيح صحح ولقد. رضاه ملعرفة األوحد الطريق هو الذي تعاىل اهللا

  الوحياجلميع يتلقى أن ميكنبأنه  وقال أيضا الظن هذا � املوعود
 وحي واملؤمنون األنبياء وحي يتلقون فاألنبياء درجات، هأن إال اإلهلامو

 هذه �ملسيح املوعود ا وضح لقد. الكفار وحي والكافرون ،املؤمنني
 إذ أحيانا املؤمن غري هلا يتعرض اليت الفتنة هذه على قضى وهكذا احلقيقة
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 يتلقى قد � فقال اهللا، إىل مقربا أصبح أنه ظن صادقًا إهلاما تلقى لو
 األنبياء وحي بني الفرق ولكن حقا وحيا أيضا الناس ءهؤال مثل

 األنبياء وحي ترافق تعاىل اهللا قدرة أن الكفار هؤالء ووحي واألولياء
  .الكفار وحي يفتقده ما وهو ،ءواألوليا

 الوحي أن همظن الناس فيه وقع الذي الثالث اخلطأ: الثالث اخلطأ
 صحح فقد. القلب نور هو بل الواضحة بالكلمات يرتل ال اإلهلي
 ومعظم والبهائيني الطبيعيني ظن هو وأيضا همظن � املوعود املسيح

 مقد فقد. الوهم ذا أيضا املثقفني املسلمني من كثري  وأصيب،املسيحيني
 الوحي واضحة؛ كلمات سمعه يبأن وقال اال هذا يف خربته أوال �

 بكلمات زلـين ال الوحي أن الفاسد الظن هذا وبذلك قضى على
  . واضحة
الذي الثاين والرد اإلنسان فطرة من والرؤيا الوحي أن هو � مهقد 

 رغبتهم على ارد يلقوا أن بد فال تعاىل، اهللا لقاء يتمنون عاجلمي ألن
 احلب هذا على ردا القلبية اخلواطر متثل أن ميكن وال.  هذهالفطرية
 الوحيبل يكون  تعاىل، اهللاب للقائه اإلنسان قلب عودأُ الذي املفرط

 الوحي بأن � قال كما. املفرط احلب هذا على ردا مناسبا والرؤى
 اممنه حظا ينالون الناس معظم بل األنبياء علىال يقتصران  ىوالرؤ

 والدعارة العهر ميتهنون الذين والسيئات الفواحش مرتكيب أن لدرجة
 هذا إنكار ميكن فكيف. األحيان بعض يف اممنه نصيبا ينالون أيضا
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 شيء عن - القول ميكن كيفو. الناس معظم عليه يشهد الذي األمر
 حمرومون األنبياء  بأن- كثريا أم كان قليال العامل يف الناس معظم يناله
 مئات كان فإذا. النبوة تكميل هو هنم األساسي اهلدف أن حني يف منه

 فدل رؤى يرون أو وحيا يتلقون بأم يشهدون أيضا الكفار من األلوف
 االحتمالية هذه ثبوت بعدف .الرؤيا أو الوحي تلقي إمكانية على ذلك
عدا، بل هل الكبري القول بأن األنبياء من اجل يا واضحال يتلقون وحي

  .الوحي عندهم ليس إال خواطر القلب
 فلو. إليه املوحى يعرفها ال بلغات زلـين قد الوحيأنّ ب � قال مث
 كان ملا ولكن. متلقيه يعلمها بلغة لكان اوأفكار خواطر الوحي كان

 ليس الوحي أن ثبت فوايعلم ال بلغات أحيانا الوحي يتلقون امللهمون
  . الواضحة املفهومةبالكلمات زلـين بل ،وأفكار خواطرجمرد 

 لسان هللا هل: يقول اعتراضا  املسموعاللفظي بالوحي االعتقاد يواجه
 � املوعود املسيح عليه رد فقد الكلمات؟ باستخدام ويتكلم وشفتان

 فمن ،�شيٌء كَمثْله لَيس� فهو للكالم لسان إىل حيتاج ال تعاىل اهللا أنب
 يصعب ال ماديتني يدين بدون العامل خلق قد تعاىل اهللا بأن يؤمنون
  .لسان بدون الكالم على يقدر بأنه اإلميان عليهم

 كلمات بدون - ميكن ال بأنه قال إذ أيضا آخر ردا � أعطى كما
 من أُمر بأنه اإلنسان يوقن  أن- والعظمة الشوكة ذات  الواضحةالوحي
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 تكون ذاته خارج من عليه ترتل اليت الكلمات هذهو.  بشيءتعاىل اهللا
  .إليه وجهتها عظيمة أخرى قوة هناك أن برهانا

 هو الوحي خبصوص الناس فيه وقع الذي الرابع اخلطأ :الرابع اخلطأ
املسيح قال وقد. العقلية احلاالت بعض ينتج عن الوحي بأن همظن 

ه ليس صحيحا ولكن أحيانا حيدث  هذا ماأن شك ال :� املوعود
 كيان خارج من زلـين ال الوحيوأنّ  دوما حيدث ما هذا بأن القول

 على حيتوي واملؤمنني األنبياء وحي بعض والدليل على ذلك أن اإلنسان،
 مستقبلية أخبار على ؛ كاحتوائه مثالاإلنساين العقل يطاهلا ال علوم

  .عظيمة
من املراد كان إذا: هو الفكرة هذه على � قدمه الذي الثاين والرد 

متلقو  كان فلماذا ،دماغي خللل نتيجةحيدث  الوحي أن العقلية احلالة
 على والعقلية؟ وهذا دليل الذهنية القوى بأفضل  تتمتعشخصيات الوحي

  .يدماغ خلل جةينت ليس الوحي أن
 يرون الأف ؟الدماغ يف خلل ناجتا عن الوحي حيسب ممن بأتعجإنين 

 يطرأ ال ولكن الشيخوخة يف وقوته العقلية تضعف اإلنسان ماغد أن
 شوكة وحيهم يزداد بل الشيخوخة، هذا النوع من أثر أبدا األنبياء على

  ؟ الشيخوخة يف
 الذهين اإلنسان رقي مع يتعارض إنه الوحي عن يقال :اخلامس اخلطأ
  .التدبرو للتفكر جمال فال الوحي بواسطة ما أمر انكشف لو ألنه والعقلي
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 هتوجيه خالل من اخلطأ هذا على �  املسيح املوعودرد ولقد
 العكس صحيح، بل ،الذهين الرقي مع يتعارض ال الوحي أن إىل ناسلل
 من نعلم. لإلنسان والعقلي الذهين الرقي أجل من تعاىل اهللا جعله إذ

 - واملادية الروحانية - سلسلتني هناك أن العامل نظام  إىلالنظر خالل
، وإرشاده اإلنسان دايةفهي هل املادية السلسلة أما ؛الزمتان ومتشاتانمت

 الضعف عن يتم ا التعويض حىت اخلربة فيها العقل بتعاىل اهللا وقد قرن
 الروحانية السلسلة يف أما. اخلطأ يف الوقوع من اإلنسان فينجو الفكري
 هوة يف اإلنسان فيوقع العقل خيطئ ال حىت الوحيالعقل مع  فجعل
 املادية األمور يف اإلنسان هلداية كافيا ليس وحده العقل كان فإذا. الدمار

 الروحانية؟ األمور يف عليه االعتماد لنا يسوغ فكيف اخلربة إىل حيتاج بل
 العقل نقائص لسد اخلربة جعل قد تعاىل اهللا بأن القول لنا جيوز وكيف

 السلسلة أما وحانية،الر السلسلة من أدىن هي اليت املادية السلسلة يف
 العقل إلعانة شيئًا فيها جيعل فلم - املادية من أعلى هي اليت - الروحانية

  ومساعدته؟
 السلسلة يف العقل مع اخلربة تعاىل اهللا جيعل مل ملاذا: يقول قائل ورب
 توصل ال: هو عليه والرد املادية؟ السلسلة شاكلة على أيضا الروحانية

 الدنيوية احلياة أن ومبا الكثري، العثار بعد إال داملنشو اهلدف إىل اخلربة
 العثار، بعد للعثار ويتعرض اإلنسان فيها يتعثر أن حرج فال وفانية مؤقتة
 احلياة هي اليت - األخروية احلياة جمال يف يتعثر اإلنسان ترك لو ولكن
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 قبل ميوتون الذين الناس من األلوف مئات احلق قبول من حلُرم - األبدية
 من حرمام بسبب كربى خسارة م حقتلَولَ ،خربة أية تساباك

 أو قاعدة من بد ال أنه العلم معف. ألجلها خلقوا اليت األبدية احلياة رقي
 وغري خمفية الروحانية األمور أن مبا ولكن التجربة يف الشروع قبل أساس

. املادية األمور من بكثري أصعباكتساب اخلربة فيها  فإن لذلك حمسوسة
  أن البحوثالإ املادة جمال يف مذهال تطورا أحرزت قد العلوم أن نرىو

 اليت - واإلرادة بالعقل املتعلقة وأفعاله الدماغ جمال جدا يف قليلة تزالال 
 القول ميكن البحوث هذه شح إىل نظرا بل لطافتها، يف الروح تشابه هي
 خلق على السنني الينيب مرور األمور مع هذه عن البحثُ بعد يبدأ مل إنه

  .العامل
 همظن كانت الناس فيها وقع اليت السادسة الوسوسة :السادس اخلطأ

 بل ،فحسب املسلمني عقيدة هي هذه تكن ومل. انقطع قد الوحي أن
 واملسيحيني اليهود أن مع أيضا، األخرى كانت معروفة لدى األديان

 ديانام  تاريخمن األوىل عصورال يف الوحي زولـبن يسلّمون واهلندوس
 املوعود املسيح أظهر لقد. الباب هذا بانسداد اآلن يعتقدون ولكنهم
 اإنعام إال ليس الوحي أن وأخرب اخلاطئة العقيدة هذه خطورة للعامل �

 احلب عن نابعة متينة عالقة إلنشاء وسيلة وهو العباد على تعاىل اهللا من
 فإن اليقني، مرتبة إىل ولللوص وذريعةٌ وعبده، تعاىل اهللا بني العميق

 هنب وقد. شيئا والروحانية الدين من يبقي ال الوحي بانقطاع االعتقاد
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 العامل هذا إىل ثعب قد � النيب  وقال بأناألمر هذا إىل املسلمني �
 ميكن فال. أكثر عظمةبو بغزارة العامل على تعاىل اهللا رمحة أمطار زلـلتن

  هذا اإلنعامازداد بل! ، كالببعثته انقطع قد تعاىل اهللا إنعام بأن القول
  .وازدهارا رقيا

 ال الوحي أن هو �املسيح املوعود  أعطاه الذي الثاين والرد
أنه : أحدها أيضا؛ أخرى أغراض له بل الشريعة أمور تبيني على يقتصر
 ناحية من للمقارنة وجه فال تعاىل، باهللا الكامل اليقني على الناس يبعث
. موجود اهللا إن يقول الذي وبني معي يتكلم اهللا إن يقول من بني اإلميان

 إىل الوحي حاجة هناك تزال فال � بالنيب تمتخ قد الشريعة أن فمع
  .واالطمئنان اليقني درجة إىل املسلمني الرتقاء

 خالل من لعطْي تعاىل اهللا أن هو � قدمه الذي الثالث والرد
 اعلوم واحدة ثانية يف يعلّم اهللا فإن الدقيقة، املعارف الوحي على

 فكيف. السنني ملئات جهود ببذل ولو اكتساا اإلنسان يسع ال روحانية
 أثبت فلقد احملمدية، أمام األمة ةًمسدود تعليما الطرقِ أسهلِ عد ميكن
 املعارف لكشف وأكملها الطرق أسرع الوحي أن جتربته من �

 عيستط مل فالذي اإلنسانية، وداجله يف نظري هلا ليس لدرجة الروحانية
 مضت، قرنا عشر ثالثة لاطو حبوثهم خالل من هحلّ السابقون العلماء

  .قليلة أعوام يف الوحي بواسطة � هحلّ
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 إظهار الوحي أغراض أحد أن هو � أعطاه الذي الرابع والرد
   .هعليهم وحي تعاىل اهللا زلـني مل ما العباد لوعة دأ فكيف احلب،
 قلنا لو ألنه ،مستمرا زالي ال الوحي أن � أثبت قد حال، ةأي على
  .تعاىل اهللا صفات بعض لتعطّالستلزم ذلك  هبانقطاع

 بتعطل سلّم أيضا � املوعود املسيح أن  علىهنا عترضي أن ميكن 
 أحيانا يوقف تعاىل اهللا  حيث قال بأنتعاىل اهللا صفاتلبعض  مؤقت
فلو كان باإلمكان حدوث هذا  ا،هعملَ أخرى صفةٌ رظهِلت صفة عمل

   القيامة؟ يوم إىل الوحي باب تعاىل اهللا  يسدأن من اإذً احلرج فمااألمر 
 عند التعطل من النوع هذا ذكر قد � املوعود املسيح أن فاعلموا

وحيث  فيها، تعطّل وجه للفال بينها تعارض ال اليت أما صفتني، تعارض
 فال تعاىل اهللا صفات من صفة يةأ مع يتعارض ال الوحي استمرار إنّ

   .بانقطاعه جمال للقول
 ال بد من االعتراف بتعطل الوحي رغم اإلميان: أحد قال فلو

 تعترفون هكذاف سابقه، من سنة مئة بعد إال جمدد يأيت ال ألنه باستمراره،
 هذا مثل حيدث مل: كاآليت عليه فالرد مؤقتا، ولو الوحي انقطاعب أيضا

 على الوحي باقتصار يقل مل ألنه � املوعود املسيح دعن قط االنقطاع
 على زلـين بل أيضا املؤمنني على زلـني إنه قال بل واددين األنبياء
 بد وال كروية األرض أن فبما. األحيان بعض يف أيضا والفجار الكفار

 من وقت أي يف األرضية البقاع من بقعة يف نائمني الناس يكون أن
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 من ألوف على  واإلهلاموحيال زلـين أن كبرية مكانيةإ فهناك، األوقات
 وإنين. حلظة أية يف فال حيدث تعطل أو انقطاع ؛ثانية كل يف الناس

 ير مل األيام من يوم مر قد أنه يثبت ملن جائزة ألعطي مستعد شخصيا
 اآمن ذلك ثبت فلو ،وحي أحد على زلـين ومل رؤيا أيةَ الناس فيه

  .فال وإال الوحي بانقطاع
 اهللا بأن القرآنية اآليات خالل من � املسيح املوعود أثبت لقد
  .خيلف اهللا وعده ولن الوحي باستمرار وعد تعاىل

 يرى أن ميكن ألنه واألحالم الرؤى أمر نناقش ال: أحد قال فلو
 السؤال: كاآليت عليه فالرد واستمراريته، الوحي نناقش بل رؤى اجلميع

 هلداية أسبابا أيضا اآلن تعاىل اهللا خيلق هل: هو أمامنا املطروح احلقيقي
تعاىل  إنه أن يقول أحد السخافة فمن بنعم اجلواب كان إذا ال؟ أم الناس

 ظهري ال ولكن التصويرية باللغة أو بالكلمات أراد مايقدر على التعبري ع
 مقتضى من كان وملا. ومسموع مفهوم صوتهو  الذي الوحيب مراده

حجم اهللا تعاىل عن نرى سببا لي فال تعاىل اهللا مرضات ابتغاء الفطرة
 اهللا عن يكون ما أبعد وهو ،عظيم ظلم الوحي باب إغالق وإن قه،يقحت

   .تعاىل
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 أزال ولقد الكرمي، القرآن عن كثرية أخطاء الناس يف انتشرت لقد
  :املثال سبيل على منهاو ،ضاأي األخطاء هذه � املوعود املسيح
أنه قد حصل  اعتقادهمهو  الناس فيه وقع الذياخلطأ األول  -١

 عليه رد فقد. أجزائه بعض فيهتكتب  ومل الكرمي القرآن حتريف يف
 كل فيه ذُكر كامل كتاب الكرمي القرآن إن وقال � املسيح املوعود

 غاب أجزائه بعض إن قيل فلو الدينية، الناحية من اإلنسان إليه حيتاج ما
 يف خلل إىلأفضى و تعاليمه، يف نقص إىل أدى أنه بد فال الوجود عن

 أنه يثبت مما ترتيبه يف خلال وال نقصا  فيهجند ال ولكن مضامينه، ترتيب
 .الكرمي القرآن أجزاء من جزءأي  عيض مل

 حيتوي بأنه: احتدي قدم الكرمي القرآن إن � املوعود املسيح يقولو
 قد أجزائه أحد كان لو ولكن. والروحانية األخالقية احلاجات يعمج على

 والروحانية األخالقية األمور بعض عن تعليم فيه وجد ملا دقفُ أو ضاع
 الروحانية احلاجات ميعجب يفي هو بل كذلك، ليس  األمرولكن. اهلامة

 نقص أي الكرمي القرآن مفاهيم على يطرأ مل إنه قيل لو ولكن. ويعاجلها
 على كان اجلزء هذا أفقد من بأن للقول الضطررنا منه جزء فقدان غمر
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 لتشويه مجاله سببا كان زائدا جزءا الكرمي القرآن عن أزال ألنه مبني حق
 هذا من الفائدة ما: قائلني الناس العترض بقي لو ألنه باهللا، والعياذ
  ؟الكرمي القرآن يف ضعو وملاذا اجلزء؟

ذه حادثًا تذكرت ا كنت ؛ فعندماناسبةاملصغري إحدى يف مسعت 
 � املوعود املسيح وأرسل نومهم، من الناس أيقظت ضجةً الليايل
 القابالت إحدى كانت بينما: وقال ضاحكًا فعاد األمر، ليتفقد أحدا
 الشحاذ" نانك " املدعواعترضها إذ النساء إحدى توليد من عائدةً

 الناس فاجتمع ،والعويل الصخب فأثارت ،بالضرب عليها وانقض
 سليمتان امإ الناس له قال. أليتي بترت إا: فقال هلا ضربه عن وسألوه

 صحيح، كالمكمواهللا : مندهشا وقال  وركَيهفتحسس أحد، يبترمها ومل
 يعتقدون فإم الناس، هؤالء حالة هي هذه. وغادر املرأة سبيل وأخلى

 كتابدهم يف دراسته لريوا أنه يستنفدون جه وال القرآن يف بالتحريف
 باختصار،. كماله يف نقص حلصل أجزائه من جزء قدفُوأنه لو  كامل،

 أي أو � عثمان أخرج فلو. كماله على يشهد بنفسه الكرمي القرآن إن
 مع أنه العجب ولكن ،لظهرت ثغرة يف سياقه آياته من آية آخر صحايب

 لوف. النقص من نوع فيه أي أجزائه مل يظهر  منعشرة بفقدان قوهلم
 القضايا بعض ذكر من خيلو الكرمي القرآن لكان كذلك األمر كان

  .وروحانيته لدينه اإلنسان إليه حيتاج ما مجيع على حيتوي ولكنه اهلامة،
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 املوعود املسيح بعثة قبل املسلمون فيه وقع الذي الثاين اخلطأ -٢
 املسيح عليه رد فلقد. منسوخة القرآن أجزاء بعض أن ظنهم هو �

 الناس يراها اليت اآليات بأن قال إذ جدا لطيفة بطريقة � املوعود
. بسماعها األعداءحىت  هلذُ عظيمة معارف على حتتوي منسوخة

 آيات من آية ما منذا اخلصوص هو أنه  � قدمه الذي األصلو
 أخذ واآلن. فيه هاوجود ضرورةُحكمةُ أو  ثبتتو الالكرمي إ القرآن
 تلكعداء األ أمام بتقدميهم اإلسالم مسو يثبتون بالنسخ نوئلالقا هؤالء
 دينكُم لَكُم�: يةاآل منها؛ ومنسوخةنفسها اليت كانوا حيسبوا  اآليات

يلينِ وا كانوا ،)٧ :الكافرون (�دا اآلن أما منسوخة، حيسبوفيقدمو 
 .اإلسالم عظمة على ابرهان اإلسالم أعداء مأما

 الكرمي القرآن عن املسلمني معظم فيه وقع الذي الثالث اخلطأ -٣
 ولقد. املاضي يف  قد انقضتالكرمي القرآنعجائب معاين  أن هو ظنهم

 بكل ضده الصوت ورفع ،كذلك الوهم هذا � املوعود املسيح أزال
 ،اآلن حىت تنته مل بل ،املاضي يف القرآن معارف تنته مل أنه وأثبت ،شدة
 :� فقال. أيضا املستقبل يف تنتهي ولن
 خال زمن على تقتصر مل وغرائبها الفطرة صحيفة عجائب  أنكما"
 ذلكو املطهرة، الصحف هذه إىل بالنسبة احلال ذلكك ما،ود تتجدد بل

، اخلزائن األوهام إزالة." (وفعله تعاىل اهللا قول بني التام االنسجام ليتحقق
  )٢٥٨ ص ٣الروحانية ج
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 ذا املتعلقة النبوءات من رياكث الكرمي القرآن من � أخرج فقد
 يفسرون السابقون كان: مثالف. يف املاضي الناس يفهمها مل اليت الزمان
 اجلمال يركبوا لن الناس بأن) ٥ :التكوير(�عطِّلَت الْعشار وإِذَا�: نبوءة
. مع أنه ال العشار وال غريها تنفع الناس يف ذلك اليوم ،القيامة يوم

 الناس ظروف تكن ومل ،نبوءة على حيتوي كان لكالما هذا أن واحلقيقة
 لذلك ،الصحيحة معانيه لفهم هلم ومساعدة مواتية الزمان سابق يف

 النقل وسائل اختراع عن نبوءة كانت أا واحلقيقة القيامة، على طبقوه
 ول واآلن. عليها يسعى فال مالاجل تترك حبيث األخري الزمن يف واملراكب

نياق عشار  شيء كل يف � املوعود املسيح ونيعارض ملن أعطي
  .أبدا اركبوه ملا السيارة بدل للركوب

 أي ،)٦ :التكوير( �حشرت الْوحوش وإِذَا�: نبوءة كانت كذلك
. هذا عصرنا يف النبوءة حتققت فلقد ؛احليوانات حدائق تنشأ سوف
 كان ةالقدمي العصور يف الشعوب أن معانيها أحد كان ذلك إىل إضافة

 صارت اآلن ولكنها وتباعد، تنافر بينها وكان بعضا، بعضها ستوحشي
  .والطائرات والقطارات الربقيات خالل من وتتواصل تتالقى

 أي ،)٧ :التكوير( �سجرت الْبِحار وإِذَا�: نبوءة كانت كذلك
 بأن تقولف السائدةاليت كانت  لفكرةأما ا. والبحار األار ستجف
 األار  علىالقضاء إىل يؤدي مما القيامة يوم ستقع مرةمد زالزل

، وليس القيامة يوم الشامل الدمار سيلقى كله العامللكن ! والبحار
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 أنه منه املراد بأن � املوعود املسيح ذكر فلقد.  وحدهاوالبحار األار
شقار من القنوات ستتكاد حىت بكثرة األ جتف.  

 وكان ،)٨ :التكوير( �زوجت النفُوس وإِذَا�: نبوءة كانت كذلك
 رجاال القيامة يوم كلهم ونجمعي سالناس أنّ :هو اآلية هلذه السائد املعىن

 فيها؟ مجعهم يتم فكيف ،القيامة يوم رستدم األرض هذه لكن !ونساء
 عن نبوءة تتضمن إا وقال اآلية هذه � املوعود املسيح شرح لقد

 مع والتواصل االتصال من اإلنسان متكن وأدوات وسائل اختراع
  األمر؟ هذا يتحقق أال اآلن، فانظروا بعيدة، بالد يف القاطنني

 على حتتوي أا املختلفة القرآنية اآليات من � أثبت فقد كذلك
 إِذَا والْقَمرِ * وضحاها والشمسِ�: مثالف الصحيحة، الطبيعة علوم
 بل ذاتيا ليس القمر ضوء أن إىل هنا أشري فقد ،)٣-٢ :الشمس (�تلَاها

  .الشمس من نوره يقتبس
 إىل يشري الكرمي القرآن أن اآليات عشرات من � أثبت باختصار،

 بل كامال فهمها العصور من عصر يف الناس يسع ال اليت الطبيعة علوم
  . وقتها يف الكاملة حقيقتها ستتضح

 لقدو الزمان، جددبت تتجدد الكرمي القرآن علوم إن � قال كذلك
 يقدر ال حبيث الكرمي للقرآن علما -القانون هذا وفق –تعاىل اهللا وهبنا
  .فيه مواجهتنا  علىأحد
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 كان لقد. � املوعود املسيح أحدثه تغيري من أعظمه ما الحظوا،
 شيئًا أحد قدم وإن فالن، تفسريِ يف ورد األمر هذا :يقولون قبله املشايخ
 � املوعود املسيح ولكن األمر؟ هذا ورد سريتف أي يف: قالوا جديدا

 هذه ألصحاب هوعلوم القرآن معلَّ من هو تعاىل اهللا كان إذا قال
 صغرية ماء بركة من ناأخرج فقد وبذلك يعلمنا؟ ال فلماذا التفاسري
  . الزاخرالبحر عباب نعب وجعلنا
 مل القرآن مواضيع أن ظنهم هو الناس فيه وقع الذي الرابع اخلطأ -٤

 آيةكل  بني عالقةً هناك بأن يؤمنون يكونوا ومل حمكم، بترتيب تندرج
يف التفسري يف  رونيغي أحيانا كانوا بل وكلمة، كلمة بني ورابطًا وآية

 أزال لقد. فيه والتأخري التقدمي إلميام بوجود  الكرميالقرآن ترتيب
 لتقدميبا بأس ال  بأنهوقال أيضا اخلطري اخلطأ هذا � املوعود املسيح

 أفضل  ألحد أن يقدمميكن هل ولكن اآليات بعض يفالبالغي  والتأخري
 فضلهو األ املوجود الترتيب كان فلو ؟القرآين الترتيبواقع  من وأعلى

 الكرمي؟ القرآن إىل األدىن تنسبون فلماذا علىاألو
 يف روعي ما وقال بأنّ اهلندوس من اآلريا أمام حتديا � قدم لقد
 الظاهري الترتيب بل فحسب املعنوي الترتيب  ليس هوميالكر القرآن
 إال للهما ألصحاا الزمين الترتيب وفق ذكرت أيضا األمساء حىت أيضا،

 شك وال ،قدمي شيء وتأخري آخرت للموضوع املعنوي الترتيب تطلب إذا
  .الزماين الترتيب على مقدم املعنوي الترتيب أن
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 ظنهم أيضا املسلمني وغري ناملسلمو فيه وقع الذي اخلامس اخلطأ -٥
 املوعود املسيح أثبت ولقد. الكرمي القرآن مواضيع يف تكرارا هناك أن

 جديدة مبعاين تأيت فيه واردة كلمة كل بل فيه تكرار ال أنه �
 قد اليت الوردةيئة  الكرمي القرآن آيات � شبه ولقد. فريدة وميزات

 مكملة حلقة متثل احلقيقة يف لكنها رااتكر بتلَة من بتالا كل تبدو
بتلة من  إزالة بعد كاملةً الوردة تبقى أن ميكن فهل. مجاله لسلسلة
 بتالت من بتلة كل أن فكما ، الكرميالقرآن كذلك ،كال! ؟بتالا
 سلسلة وراء سلسلة فيها تعاىل اهللا وجعل وروعة، مجاال تزيدها الوردة

 فإن كذلك ،واجلمال احلسنئة هي اكتمال عند إال ينهيها وال البتالت من
 جديدة، وألغراض جديدة مبعاين يرد الكرمي القرآن يف املتكرر املوضوع
 .كامال كتابا مبجمله الكرمي القرآن يصبح وهكذا

 القرآن آيات من آية كل بأن الظن إن � املوعود املسيح يقول
 كمثل القرآن آيات مثل إن. خاطئ ظن هلو مستقلةأو  منفصلة الكرمي

 أسنان عدد مثال ؛اجلسم أجزاء كمثل سورِه ومثلُ اجلسم، اتذر
 ٣٢ الواحدة للسن تكرار هذا: يقول قائل فرب سنا، ٣٢ هو اإلنسان

 أو ، الباقية٣١  الـوكسر واحدة سن على احملافظة ينبغي لذلك مرة
 تكون أن ينبغي كان ما: يقول أو زائدة، ألا أذنيه حدىإ يقطع

 األلوف مئات فهناك كذلك. منها ١١ كسر وجيب عالض ١٢ لإلنسان
 كله بدنه شعر حيلق أحد من فهل اإلنسان، جسم على الشعرات من
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 نع التكرار فادرأوا! التكرار؟ يتفادى حىت واحدة شعرة ويبقي
 وضح لقد باختصار، بعده؟ عندكم يبقى الذي ما لتعرفوا أجسامكم

 مضامينه تكرار فكرة على ورد الكرمي القرآن معاين � املوعود املسيح
  .جدا ومفحما قاطعا ردا

 قصص بأن ظنهم كان فيه املسلمون وقع الذي السادس اخلطأ -٦
 املسيح رد فلقد. فقط للعربة الكرمي القرآن يف ذكرت السابقة األقوام
 من تؤخذ والعظات العرب أن وأثبت أيضا الشبهة هذه على � املوعود

 فقط الغرض هلذا الكرمي القرآن يف ترد مل ولكنهاحقا  القرآنية القصص
 يف وسيحدث ، أيضااحملمدية لألمة كنبوءات احلقيقة يف وردت بل

 الكرمي القرآن يذكر ال ذلك وألجل القصص،أنباء  تضمنته ما املستقبل
 لتوضيح منها خمتارا جزًءا يتناول بل جزئياا جبميع متسلسلة كاملة قصة
 للقصص صغرية جزئيات حىت حتققت إذ ضحوا أمر وهو. املقصودالنبأ 

 النملة، قصة الكرمي القرآن يف وردت لقد. تتحقق تزال القرآنية وال
 حيث الرشيد هارون عهد يف حدثت مماثلة حادثة أن التاريخ من ويتضح
 ،� سليمان عهد يف كانت كما النمل قبيلة ترأس امرأة كانت

 امرأة ألن فخورة إنين: ئلةقا الذهبب مليئًا كيسا الرشيد هلارون وقدمت
 لك، أقدمها إنين وها لسليمان اهلدايا هذه مثل قدمت قد قبيلتنا من

 بسليمان شبه أنه الرشيد هارون رفس ،� سليمان هتشب صرت وهكذا
�.  
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 املسلمني من كثري لدى تولدت قد كانت اليت السابعة الشبهة -٧
. للتاريخ خمالفة أمور على حيتوي الكرمي القرآن أن هي املسلمني وغري
 بأنفتبىن القول  االعتراض هذا من خان أمحد سيد السري خاف ولقد

 بعض فيه كرتذُ أي اإللزام، سبيل على ذُكرت أمورا يتضمن القرآن
 مونيسلّ املخاطبني أن إال الصحيحة غري املعتقدات أو األحداث
 الطني يزيد ه قولولكن. إلفهامهم صحتها فرض على متدقُ، فَبصحتها

 كيف: سؤال جيانا أن ميكن ألنه خطورة، أكثر املوقف وجيعل بلة
قُدم دليال على صدق أو أنه  اإللزام سبيل على كرذُ  قداألمر نعرف أن
 يف املذكورة األمور مجيع أحد عد لو الدليل هذا على وبناء؟ الدعوى
 يبقى نل وهكذا، رده ميكن فال واإللزام اخلطاب ليقب من الكرمي القرآن
 عنه يفصح أن واخلطايب اإللزامي للدليل بد فال. كله العامل لدى شيء
 .إلزامي أنه كاتبه
 على للرد اإللزامي األصل هذا � املوعود املسيح يستخدم مل

  عاملِ الغيباهللا كالم الكرمي القرآن نإ بقوله رده بل السابق االعتراض
من غري املعقول أن و بالصحة، يتسم  أنجاء من عنده ما كلّل بد فال

تاليت التاريخ كتب مقد شرحل بد الو. على كالم اهللا بضعفها عترفي 
كما  نفسه، القرآن وضعها اليت األصول من مراعاة الكرمي القرآن بيان

 جمموعةً احلكيمة هتعاليم تعد أو لقصص،ل اكتابالقرآن  يعد جيب أال
  .فارغة سطحية ألمور
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 يذكر الكرمي القرآن أن هو الناس فيه وقع ذيال الثامن اخلطأ -٨
تساهم  وال والعرفان العلم جمال يف تفيد ال هامشية صغرية أمورا أحيانا

 .اإلنساين الذهن ارتقاء يف
 قوة بكل وقال أيضا الظن هذا خطأ � املوعود املسيح أثبت لقد

 معان من ذكره ما بل غري ذي بال، أمر أي على حيتوي ال القرآن إن
يقع على جانب كبري من األمهية فهو وقصصٍ وأحداث.  

 يف ورد فقد ،� سليمانقصة  حدثًا من املثال سبيل على أذكرو
 ،املاء حتته جيري  الذيبالزجاجأرضيته  فرشو قصرا بىن أنه الكرمي القرآن

خافت ظنا منها ف القصر هذا إىل بالدخول أمرها أسب ملكة جاءته فلما
 هو إمنا ماًء تظنينه ما فإن ختايف ال � سليمان هلا لفقا ،أنه ماء جيري

 بالكلمات القصة وردت وقد. املاء حتتها من جيري زجاجية أرضية
 عن وكَشفَت لُجةً حِسبته رأَته فَلَما الصرح ادخلي لَها قيلَ�: التالية

 نفِْسي ظَلَمت إِني رب قَالَت يرقَوارِ من ممرد صرح إِنه قَالَ ساقَيها
تلَمأَسو عانَ مملَيس لَّهل بر نيالَم٤٥ :النمل (�الْع.(  
 كان: يقول مهفبعض اآلية، هلذه عجيبة تفاسري املفسرون يقدم
 يكسومها هايساق أن أخربوه اجلن ولكن منها الزواج يريد � سليمان

 فزعا، ثياا رفعت فلما ، هلذه الغايةقصرا فبىن مر،األ يحتر فأراد عر،لشا
  . كذلك ليستا امأ � سليمان علم ،وكشفت عن ساقيها
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 لريى بالقوارير املمرد القصر ينبِ مل � سليمان إن البعض ويقول
 طلب ألنه له إساءةً عرشها إحضار يف وجد أنه الواقع وإمنا ها،يساق شعر
 من هل ولكن. لعظمته إظهارا القصر ناءبب فأمر ، فامتنعتعرشها منها
 اهللا يذكرها حبيث األمهية من تبلغ األمور هذه إن يقول الدنيا يف عاقل
 هذه أن احلق. لإلنسانية شريعة آخر هو الذي الكامل وحيه يف تعاىل

 أن يعقل ال كما بصلة، املعرفة إىل وال الدين إىل متت ال التافهة األفعال
  .التافهة األمور ذه عاىلت اهللا أنبياء ينشغل
 وأثبت احلقيقة أظهر شرحا اآلية هذه � املوعود املسيح شرح لقد

 والتقدم والعرفان اإلميان على يبعث الكرمي القرآن يف جاء ما أن بوضوح
 مشركة كانت سبأ ملكة أن الكرمي القرآن من يتضح :� قال. فيهما
 هاصحبن فقام الشرك، من هاعمن � سليمان وأراد الشمس، تعبد

 فاختار ،عمليا  هلاعقيدا خطأ كشف أراد ذلك جانب وإىل بالكالم
 باملرور تمهّ فلما املاء، حتتها جيري زجاجيةٌ هأرضيت قصرا معها للقاء
 خوفًا خافت أا املعىن أو بسرعة، ساقيها فكشفت عن ماًء هاتظن عليها

 سليمان فهدأ - نياملفهوم كال يعطي الساق عن الكشف ألن -شديدا
 أرضية ليس إال ماًء تظنينه الذيف ؛تنخدعي ال: وقال روعها من �

 الشرك بطالن سليمان عليها كشف لقد. املاء حتتها جيري زجاجية
 رأت كما أا وبين عملي مبثال حقيقته اآلن هلا فوضح قبل، من باألدلة

 يتجلى احلقيقة يف اهللا نور فإن كذلك ماًء وظنته الزجاج خالل من املاء
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 ينخدعون فيحسبون تلك األجرام الناس إال أن السماوية األجرام يف
 نفِْسي ظَلَمت إِني رب�: فورها من وقالت الدليل ذا فاقتنعت. آهلة

تلَمأَسو عانَ مملَيِهللا س بر نيالَمرب هو الذي باهللا أؤمن أي �الْع 
  .فيوضه من والقمر الشمس وتستفيض فيوضال منبع  هوالذيو العاملني

 حبيث الفلسفية بالصبغة املتسم املوضوع هذا أروع ما اآلن الحظوا
 كانوا � املوعود املسيح بعثة قبل الناس ولكن.  فيهكتاب تأليف ميكن

 أفال. بالشعراملغطاتني  الساقني لرؤية قصرا بىن � سليمان إن يقولون
 ثلمب ينشغل أن لنيب جيوز وهل شعر؟ نسيقا على اللوايت النساء تتزوج

 مضامني أمهية � املوعود املسيح رسخ لقد باختصار، األمور؟ هذه
  .إليه املنسوبة الباطلة األمور مجيع عن ههونز القرآن
 من اكثري أن همظنهو  الناس فيه وقع الذي التاسع اخلطأ -٩

 أن آنذاك هو نياملسلم  موقفكان. بدليل إثباا ميكنال  القرآن دعاوى
 أما. فيه ورد ما كل بصدق نؤمن لذلك ،اهللا كالم الكرمي القرآن

 .ا اإلميانال يسعنا ف تافهة أمور جمموعة إنه: يقولون فكانوا املعارضون
 قاطعة، بأدلة مدعوم قرآين حتد كلبأن  � املوعود املسيح فقال

 القرآن زميي ام هوبل  ،دعاواه كل على دليال يقدم بنفسه الكرمي والقرآن
 الكرمي القرآندعاوى : تقولون. األخرى اإلهلامية الكتب عن الكرمي
 بل باألدلة دعاويه مجيع إثبات ميكن أنهاحلقيقة  ولكن دليل، بال بقيت

إلثبات أدلتنا  إىل حيتاج الذي الكتابو. حتدياته على يربهن بنفسه هو
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مث  دعوى تعاىل اهللا يقدم أن جيوز هل .بالكمال يتسمميكن أن  الدعاويه 
يف حيدث كان ملا مشابه أمر هو بل أدلتها؟ عن البحث مهمة إلينا عهدي 

 حاشيته وكانت بشيء يقول املهاراجا كان حيث املهاراجات، قصور
مل : وقال � املوعود املسيح ىحتد فلقد. نعم نعم كلمة بترديد تؤيده

 ولقد. كثرية اهنيبر بل برهانا اصدقه على قدم بدعوى إال والقرآن يقم
 إىل تأد  ضوًءا كافيا وأسهب فيه لدرجةاملوضوع هذا على � سلط

  .إفحام األعداء وإسكام
 املسيحينيو � املوعود املسيح  بنيمناظرة" أمرتسر "يف حدثت لقد

 اشرطً أمامهمفيها  � قدم ،"ةقدسامل احلرب: "بعنوان نشرت مث
كتابه من وأدلته دعواه باتبإث الفريقني كال يلتزم أنوهو  اأساسي 

 منهللا  املسيح ببنوة ادعائهم إثبات املسيحيون يستطع لمف ،اإلهلامي
  .األدلة أن يكون مصحوبا بعن ناهيك اإلجنيل

 أحد يل قال إذ القطار يف مسافرا كنت بينما: � األول اخلليفة يقول
 شيئا، منها أستفد مل ولكنين بأمرتسر املريزا مناظرة حضرت :املسيحيني

 على  بيندليل املناظرة هذه: � فقال صدقه؟ على دليل عندك فهل
 املريزا طالب لقد: � قال ذلك؟ كيف: املسيحي سأل. صدقه

 جيدوا مل ولكنهم اإلهلامي كتام من وأدلته ادعائهم بإثبات ملسيحينيا
 املريزا ولكن وغادرت، لنهضت  املريزا احملترممكان كنت فلو ردا،
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 طيلة املسيحيني راءه يسمع ظل إذ الصدر رحابة من بكثري يتحلىاحملترم 
  .ويفهمهم ينصحهم وبقي يوما عشر مخسة

 القرآن أن همظن ؛الناس بعض فيه وقع الذي العاشر اخلطأ -١٠
 رد ولقد. هلا خمالفة أمورا يذكرأنه و اليقينية العلوم مع يتعارض الكرمي
 الوحيد الكتاب هلو الكرمي لقرآنا إن وقال أيضا، اخلطأ هذا على �
 بأمهيتهمع االعتراف  الطبيعة أو تعاىل اهللا فعلَ قوة بكل يقدم الذي

 أو فعلَ اهللا تعاىل مماثال الطبيعةَ أي املادية السلسلةَ ويعد القصوى،
 اهللا قول بني التعارض ميكن وال تعاىل، اهللا كالم أي الباطنية للسلسلة
 للعلوم خمالفة أمورا يذكر القرآن إن قولال اخلطأ من لذلك وفعله،
 خمالفًا القرآنأما ما حِسبه البعض مما ورد يف : أيضا � وقال. ةيالطبيع

 الناس حِسبه ما أن فإما اثنتني؛ حالتني عن خيرج ال  فإنهالطبيعة لقوانني
 اآليات لتلكوإما أن فهمهم  ،قانون الطبيعة أصال ليسهو  الطبيعة قانونَ
 آليات اخلاطئ الفهم على كثرية أمثلة � ضرب فلقد. صحيحا ليس

 والْأَرضِ * الرجعِ ذَات والسماِء�: ناتيالتال نااآليت منهاو الكرمي، القرآن
عِ ذَاتدما الناس كان .)١٣-١٢ :الطارق (�الصالسماء بأن يفسرو 
 اءالسم بأنالطبيعيون  عليه اعترض فقد. وتتشقق تتصدع واألرض تدور

 جدال فرضنا لوهي ال تدور حىت  مث ؟اإذً تدور فكيف ماديا شيئًا ليست
 املوعود املسيح شرح ولقد. تدور  هي اليتاألرض بل ماديا وجودا هلا أن

 مرة العود هو والرجع، الغيوم تعين هنا السماء :وقال اآلية هذه �
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 أمامكم منقد: املعىن بل تدور السماء أن اآلية تعين فال. أخرى بعد
 بعد مرة تعود كيف الغيوم إىل تروا لمفأ أي ؛الرجع ذات السماء شهادة
 . مطر بعد مطرا اليابسة األرض على فتمطر أخرى
 وتنشق تتصدع اليت األرض شهادة أمامكم نقدم  تعاىل بأننايقول مث
 أُخبِرنا وقد. النبات امنه رجخيو عليها السماء مطر هطول عند

 ومتطر أخرى بعد مرة تعود اليت الغيوم خلق تعاىل اهللا أن بشهادما
. وازدهارها مناؤها ميكن ال وبدوا وخضرا األرض تنمية إىل وتؤدي
 فضله سحب تعاىل اهللا يرسل مل فما الروحانية، احلياة حال هي كذلك
 عند ولكن األرض، انشقاق كفاءة تظهر ال وحيه ماء وميطر ورمحته
 فيبدأ أيضا اإلنساين الذهن كفاءات تتفتق السماء من الوحي ماء نزول

 اآليات هذه سياق عليه يدل ما وهو الدقيقة، الروحانية املفاهيم بإدراك
 �بِالْهزلِ هو وما * فَصلٌ لَقَولٌ إِنه�: تعاىل اهللا يقول حيث أيضا،

 ليس الكرمي القرآن أن األول القول من ثبت أي) ١٥-١٤ :الطارق(
 يف الروحانية األرض أن ومبا. احلقيقة ثبتي كالم هو بل وواللغ باهلزل
 العلوم جيهلون كانوا والناس ،وتيبس جتف كانت أيضا األيام هذه

 بصورة تعاىل اهللا رمحة سحب لتمطر ضرورة هناك فكانت الدينية،
  .الروحاين الناس جفاف إلزالة كالمه

 لسماءا أن يظنون القرآن نزول زمن يف الناس أن � نبي كذلك
 للحقيقة، خالفًا كان ذلك ولكن النجوم، به قتتعلّ صلب مادي شيء
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كُلٌّ�: وقال الفكرة هذه  علىالكرمي القرآن فردي وف فَلَك 
 مادة هي بل صلبا شيئا ليست السماء أن أي ،)٤١ :يس(�يسبحونَ

. املاء يف ةكالسباح السماوية األجرام فيها تسبح السائل تشبة لطيفة
   .القرآين البيان هذا إىل أقرب احلاضر العصر يفاألثري  يةونظر

 �زوجها منها وخلَق�: تعاىل اهللا قول الناس يفسر :� قال كذلك
 يف عليه، رضعتي ما وهو آدم، ضلع من لقتخ حواء أن) ٢ :النساء(

 ضلع من تلقَخ حواء أن الكرمي القرآن يقل مل. خاطئ تفسري أنه حني
 أيضا املرأة أن مبعىن آدم، نسجِ من خلقت ءحوا أن اآلية معىن بل آدم

لقتلق اليت نفسها واملشاعر بالقوى خا خ الرجل يكن مل لو ألنه. آدم 
 بل. احلقيقية واملودة احلب بينهما نشأ ملا مشاعرمها يف متجانسني واملرأة

 ولَما اتفقا دوما لتعاركا ،املرأة يف تكن ومل الشهوة قوة الرجل أودع لو
 ملا متجانسةو مماثلة مشاعر املرأة تعاىل اهللا أودع فلقد. واحد أمر على

  .واملودة احملبة ملؤها حياة ليعيشا الرجل أعطاها
 بني واالنسجام والتوافق احملبة على األمر هذا يبعث كيف الحظوا

 مشاعر للمرأة بأن حينص زوجه على رجل غضب فلو واملرأة، الرجل
 تريد أيضا هي كذلك كمشاعر حجرت أن حتب ال فكما شاعرك،مل مماثلة

  .أيضا مشاعرها حتترم أن فينبغي ها،مشاعر حتجر أال
 السماوات خلَق الَّذي�: اآلية أن البعض يظن � قال كذلك

ضالْأَرا وما ومهنيي بف ةتامٍ سأَي ى ثُموتلَى اسشِ عرالْع حالرنأَلْ مفَاس 
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ا بِهبِريأيام ستة يف خلقتا واألرض السماء إن تقول) ٦٠ :الفرقان (�خ 
 ماليني يف خلقتا ألما خطأ، ولكنه العرش، على تعاىل اهللا استوى مث

 معاين يفهمون ال الناس أن احلقيقة ولكن. علميا ثابت وهو أمر السنني،
استغرقها خلق  اليت زمنيةال الفترة حتديد يسعنا ال. القرآنية اآلية

 ياماأل  منستة يف تخلقا مل أما هو نعرفه ما ولكن واألرض السماوات
 هذه كانت أين ولكن وغروا، الشمس لطلوع نتيجة اليوم ألن عروفةامل

 من معينة مرحلة هنا اليوم معىنف. الشمس وجود قبل املعروفة األيام
 ألف وكخمسني سنة كألف الكرمي القرآن يف "اليوم" كرذُ لقد. الزمن
 مراحل ست يف خلقتا واألرض السماوات أن اآلية من واملراد أيضا، سنة

  .الزمن من طويلة
 القرآن تفسري يف خيطئون الناس كان :اخلطأ احلادي عشر -١١
 مما الكرمي القرآن لتفسري متينة أسسا � املوعود املسيح فوضع الكرمي،

 األصول هذه وباتباع. تفسريه يف خطألل التعرض احتمال ليقلأدى إىل ت
 اليت الكرمي القرآن معارف � املوعود املسيح أتباع على تعاىل اهللا فتح
  وهوالتحدي هذا عن كثرية مرات أعلنت فقد. غريهم على يفتحها مل
 أكتب مث رعةالقُب هآيات بعضِ اختيار يتم أو مكان أي من القرآنُ حيفت أن

 فسينكشف أخرى، مجاعة ألية لٌممثّ حبذائي هابويكت اجلزء هذا معارف
 ، على يدهالقرآنية املعارف تظهر أن تعاىل اهللا يريد  ذا الذيمن للجميع
  .يالتحد هذا أحد يقبل مل ولكن
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  :���� املوعود املسيح ذكرها اليت التفسري أصول اآلن وإليكم

 ينكشف وال اهللا أسرار من سر الكرمي القرآن أن � ذكر لقد -١
 لإلنسان بد فال لذلك. تعاىل اهللاب خاصة بعالقة يتمتعون الذين على إال
 أن العجيب ولكن. الكرمي القرآن لفهم تعاىل اهللاب العالقة تلك إنشاء من

 كانوا بل هللا أولياء وال متصوفني يكونوا مل الكرمي القرآن تفاسري مؤلفي
 بعض ريتفس كتبوا أم شك ال. العربية اللغة يعرفون عاديني مشايخ
 اآليات لبعض عريب بن الدين حميي كتفسري ورائعا لطيفًا تفسريا اآليات
. قراءته القلب لدى صدقه يف يترسخ  أنهلدرجة رائع تفسري فهو القرآنية

 لفهم باهللا التعلق من بد ال أنه � املوعود املسيح أخرب ،حال أية على
 .الكرمي القرآن
 كلمات من كلمة لك أن هو � ذكره الذي الثاين واألصل -٢
 الكرمي القرآن تفسري لسه ولقد. حمكم ترتيب يف وضعت الكرمي القرآن

 على فيجب. اللطيفة معارفه كشف يف أسهمتاليت  الرائعة النقطة ذه
 ،وتأخريه ألخرى كلمةً تعاىل اهللا تقدمي مراعاة الكرمي القرآن يتدبر من

 الترتيب وراء من ةَاحلكم األصل اذ التمسك خالل من سيفهم وبذلك
 .املوجود القرآين
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 ال حبيث زائدة الكرمي القرآن كلمات من كلمة هناك ليست -٣
 ومعىن خاص مفهوم ألداء جاء ألفاظه من لفظ كل بل ،هامن هدف
 .فيها التدبر دون كلماته من كلمة أية تتركوا فال. معني
 ،معىن بال الكرمي القرآن كلمات من كلمة ال توجد أنه كما -٤

 املناسب والسباق السياق يف وردت قد كلماته من كلمة كل كذلك
ما و قبله امب الكالم عالقة فهم  منالتفسري عند بد فال هلا، والضروري

 التفسري يف خطأ حدوث إىل األمر هذا مراعاة عدم ويؤدي بعده،
 .واملعىن
 سبق ولقد ،يقدمه من دعوى ما كل على الكرمي القرآن يربهن -٥

 عن حبثتم لو � قال فقد التفصيل، من بشيء األمر هذا ذكرت أن
 أن بد فال فيه وردت الذي املكان يف الكرمي القرآن دعوى على دليل

 .جتدوه
 كالما األماكن بعض يف وجدمت فإذا بعضا، هبعض يفسر القرآن -٦
 وهكذا وستجدونه له املكمل الثاين جزئه عن تبحثوا أن بد فال ناقصا

 .املوضوع ذلك سيكتمل
سابقًا  األمر هذا يف لتفص ولقد تكرار، الكرمي القرآن يف ليس -٧
 .أيضا
 فيه وردت قصة كل بل قدمية قصص جمموعة القرآن ليس -٨

 .أيضا سابقا  ذلكووضحت كنبوءة،
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 مل إن - مضى فيما - الناس كان لقد. القرآن يف نسخ ال  -٩
 آنالقر من كبريا جزءا جعلوا وهكذا منسوخة، إا قالوا آية معىن يفهموا

 الشجعان، كبار من أنه يظن كان شخص كمثل لهمومثَ. منسوخا
 يطلبون مث لشجاعتهم  ماعالمةً يتخذون الزمن ذلك يف الناس وكان
 منه وطلب وشامٍ إىلهذا الشخص  فذهب جسمهم، على بالوشم رمسها
 باإلبرة اجللد بغرز عمله الوشام بدأ وملا. ساعده على أسد صورة رسم

 أال قال. األسد أُذني إحدى أرسم قال تصنع؟ ماذا: وسأله وصرخ متألَّ
 األذن ترسم فال قال. أسدا سيظل بلى، قال بدوا؟ أسدا األسد يبقى

 هذا من دعك له يقول كان وخزة كل وعند آخر، عضوا وارسم
 له قال حىت الصورة رسم من الوشام مينع يزل فلم آخر، عضوا وارسم
 أعضاء من عضوٍ أي اآلن يبق مل ألنه بيتك إىل العودة ميكنك: الوشام
 بالناسخ القائلني عند الكرمي القرآن حالة هي هذه. أرمسه حىت األسد

. آية ومئة ألف إىل وصل قد املنسوخة اآليات عدد ألن فيه، واملنسوخ
 القرآن يف ةواحد آية بأنه ال توجد وقال � املوعود املسيح فجاء

 لطيفة معاين عندهم املنسوخة اآليات هلذه نيب مث. منسوخة الكرمي
 .دقيقة ومعارف
 القرآن عن � املوعود املسيح ذكره ذهيب أصل هناك -١٠
 إن يقل فلم. هسنن تعاىل اهللا كالم خيالف أن ميكن ال أنه وهو الكرمي،
 ويتأكد أحيانا ختطئ العلوم ألن - تعاىل اهللا كالم ختالف ال العلوم
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 خيطئ قد ولكن كالمه، ختالف ال تعاىل اهللا سنة إن قال بل – اخطؤه
  .سنته فهم يف خيطئون كما كالمه فهم يف الناس

 مرادفة كلمات العربية اللغة يف ليست أنه أيضا � أخرب -١١
 معاين على حتتوي أيضا حروفها إن بل منفصلة داللة كلمة لكل بل

 سريالتف أثناء الكلمات اختالف إىل االنتباه من بد فال ..شىت ومفاهيم
 تعاىل اهللا ذكرها اليت الزائدة املعاين بعض الذهن عن تغيب ال حىت

 .خمتلفة خاصة كلمة باختيار
 جسمه، يف اإلنسان أعضاء حمل حتل الكرمي القرآن سور -١٢

لفهم : � قال. معا ومتقابلة جمتمعة بصورة القرآن كمال ظهرت وهي
 منه جزء اقتطاع وزجي وال ،أمر ما ال بد من نظرة إمجالية يف القرآن كله

  .الكرمي القرآن بقية عن عزلمب فيه والنظر
 الناس فيه وقع الذي عشر الثاين اخلطأ :عشر الثاين اخلطأ -١٢
 إن يقولون كانوا بل الكرمي، القرآن على حكَم احلديث أن ظنهم

 � املوعود املسيح أزال ولقد. قرآنية آيات ينسخ أن ميكن احلديث
 فإن له، تابعة واألحاديث احلكَم هو الكرمي قرآنال إن بقوله اخلطأ هذا
 إال قبلي لن كذلك رددناه، وإال أخذناه الكرمي القرآن مع متوافقا كان

 أن ميكن ال تعاىل اهللا كالم ألن وذلك الطبيعة، قانوناملوافق ل احلديث
  .لفعله خمالفًا يكون
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 آنالقر أن هو ظنهم الناسفيه  وقع الذي عشر الثالث اخلطأ -١٣
كتفاصيل  تفاصيلال أما اهلامة، األمور بعضإال  ركَذَ ، فمالجمم كتاب
 املسيح أعلنف ؛فيه ترد فلم واالجتماعية واحلضارية األخالقية األمور
 يذكر كاملٌ كتاب الكرمي القرآن أن الظن هذا على ردا � املوعود

 اليت األخالقو والسياسة والتحضر واملعاد بالروحانية املتعلقة األمور مجيع
م مجيع إلثبات استعداد على بأنين � وقال. الروحاين اإلنسان رقي 

  . منهوإظهارها  من القرآن الكرمياألمور هذه
 بعض أن هو ظنهم الناس  فيهوقعي الذ عشر الرابع اخلطأ -١٤
 العرب حالة مع فقط وتتماشى تنسجم مؤقتة كانت الكرمي القرآن تعاليم

 مري سيد "أمثال من كتب حىت فيها، التغيري فيمكن اآلن أما وعصرهم،
. القبيل هذا من  هيالزوجات وبتعدد باملالئكة اإلميان عقيدة أن" علي

 أن كتبوا ولذلك املسيحيني، اعتراضات من خيافون كانوا أم احلقيقة
 االستغناء فيمكن ،هم همختص وال فقط العرب ختص كانت األمور تلك
  .عنها

 القرآن أحكام وقال إن التفكري هذا � املوعود املسيح لقد خطّأ
 أفصح الذي إال مؤقت حكم من أحكامه وليس وسارية صحيحة كلها
 أيضا � وقال. معينة مناسبة أو امعين عصرا خيص أنه نفسه القرآن عنه
 أن بد فال ،يف صورة القرآن الكرمي أخرية بشريعة جاء � النيب نبأ

 بنفسه القرآن حدد ولقد. عصر كلل روريةالض التعاليم مجيع على حيتوي
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 عاليمما أُلغي العملُ بأي تعليم من تو. اما العمل بتعاليمه وزمواعيد
 � أعطى مث. به العمل ال ميكن تعليم به يوجد وال ،الكرمي قط القرآن

 الزوجات وتعدد املالئكة وجود على االعتراضات على تفصيليا ردا
  .هلااملشاة  األخرى والقضايا
 القرآن عدهم ؛الناس فيه وقع الذي عشر اخلامس اخلطأ -١٥
 جماالت خمتلف له دور يف صالح يكون أن دون مقدسا كتابا الكرمي
 معانيه يف والتدبر تالوته عن الكامل عزوفهم إىل أدى مما ، العصريةاحلياة

 اءةبقر يكتفون أو قةاملنم املزدانة األغلفة يف يضعونه فكانوا. ومفاهيمه
 بترمجة اهتمام وال الكرمي، للقرآن سودر هناك يكن مل. آياته بعض
 معانيه ترمجة ملعرفة القدمية التفاسري على يعتمدون وكانوا أيضا، معانيه

 اليت املباركة الشخصية هلو � املوعود املسيح وإن. األمر لزوم عند
 مجةتر قراءة إىل الناس انتباه ولفت الصحيحة صورته يف القرآن قدمت
 اليمني  أداءأجل من � بعثته قبل مستخدي الكرمي القرآن كان. معانيه

 إحدى يف مجيل بغالف مغلّفًا يوضع أو املوتى على يقرأ كان أو الكاذبة،
  .البيت زوايا

 تعاىل اهللا محد يف هلا حصر ال قصائد كتبوا الشعراء أن عجبا أليس
 الكرمي، القرآن مدح يف قصيدة أحد يكتب مل ولكن � النيب مدح ويف
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 القرآن مدح يف رائعة قصيدة كتب من أول � املوعود املسيح وكان
  : فيهاقال حيث الكرمي

 � !���!�"�#�$�!%���&'�#(�  
�����)*�'�+#'�#�$�)*���,�-�  

 مسلم، كل لروح وضاء نور مبنـزلة وحسنه القرآن مجال إن: أي
  .الكرمي القرآناملنري هو  بدرناف حنن أما املادي بالقمر اآلخرون فلريض
 أراد نوم ،جيدهاكان  تعاىل اهللا محد يف أبيات قراءةكان يريد  من
  الناس ما كانواأن إال ، أيضاجيدهاكان  � النيب مدح يف قصيدة إنشاد
 أعداء عدىأل حىتما كان ف ،الكرمي القرآن مدح يف قصيدة جيدون
وقد  ،الكرمي القرآن يف مدح هأبيات أواقرن يإال أ � املوعود املسيح

 رائعة، هذه أبياته لكن سيئ رجل املريزا أن شك ال: اعترفوا قائلني
 من الكرمي القرآن أعاد من هو � املوعود املسيح أن وهكذا أكّدوا

  .الكلمة معىن بكل اريالثُّ
  
  
  
  
  



��� �
� �

†ìÇì¾a@|î�¾a@paŒb−g@âý�Ûa@éîÜÇ@ @

  

�٨٥�

���سא�א�
	�ز� �

òÛa‹g@õbĐ�þa@ñ†öb�Ûa@åÇ@òØöý½a@ @
 بإزالة قيامه هو � املوعود املسيح به قام الذي امساخل املنجز
  .املالئكة عن الشائعة األخطاء

إذ  باملالئكة، ميتس اإلنسانية القوى إن يقول البعض كان -١
 .املالئكة وجود إىل تعاىل هللاالحاجة 

 ليس املالئكة وجود أن وأخرب الشبهة هذه على � رد فلقد   - أ
 :� فقال الكون، اهذ يف ومفيد هام وجودهم بل ومهيا،

 فمع .للناس ضروري ولكنه املالئكة وجود إىل حباجة تعاىل اهللا ليس
 خلق إال أنه طعام بدون اإلنسان إشباع على قادر تعاىل اهللا أن

 خلق إال أنه تنفس بدون اإلنسان حييي أن على قادرومع أنه  املأكوالت،
 ه،خلقَ إال أنه ءما بدون اإلنسان غليل إرواء على قادرمع أنه و اهلواء،

مع أنه و ،هاخلق إال أنه أضواء بدون اإلنسان إبصار على قادرومع أنه 
 لنقل  اهلواءخلق أنه إال اهلواء واسطة بال اإلنسان إمساع على قادر

فال وجه  وعليه وفعل، شاء ما على اعتراض وال األمساع، إىل الصوت
 كالمه إليصال إليها ألنه كان حباجة املالئكة للقول بأن اهللا تعاىل خلق

 أن -لألسباب املتعددة  تعاىل  اهللاقِلْخ من -تبني  فلو .الناس إىل
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 من اإذً ثبت فكيف ،تعاىل اهللا وليس إليها حباجة كانهو من  اإلنسان
خكان أنه املالئكةَ هلق حاجة لسد كان أيضا هاخلقَ فإنّ إليها؟ حباجة 

 .تعاىل اهللا حاجة لسد وليس اإلنسان
 ضروري املالئكة وجود إن: هو � قدمه الذي الثاين الرد  -  ب
 . والذهين الفكريو  العلمياإلنسان لرقي

 دقيقة اأمور اإلنسان اكتشاف خالل من فيتأتى العلمي الرقي أما
 بطريقة ال تؤدي إىل الكون أمور تدبري وهو يتطلب خمفية، اوأسرار
 يكتشفها اليت اخلفية باألسباب منوطةعلها جت بل النتائج فورا ظهور

وكان ضروريا  . املطلوبيالعلم الا يف والتطور التقدم فيحرز اإلنسان
 بلمن قبل فيسلكه غصبا عنه،  حمددا  اإلنسانمسار تقدم يكون أيضا أال

 متثل واملالئكة ا، يقومحيدده بنفسه من خالل أعمال  أن كان ينبغي
 النظام  الصحيحة هلذادارةهذا النظام ومهمتهم هي اإل من األخرية احللقة

 استمرار حماال كانبدون وجود املالئكة و. اهللا بسنة سميت اليت وقوانينه
 . اآلن به تتم الذي النحو على سلسلة عمل املادة

 كالناس املالئكة أن ظنهم الناس فيه وقع الذي الثاين اخلطأ -٢
 عن ونيعمل إم � املوعود املسيح فقال. أعماهلم إلجناز يتنقلون
 أن دون من فيه متثّلوا ما مكان يف بالظهور أُمروا إذا حبيث التمثل طريق

 مكاا إىل بالتنقل مهامهم ألداء مضطرين كانوا فلو مكام؛ يربحوا
 .واحد آن يف البشر من كثري أرواح قبض عزرائيل على صعبا لكان
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 .اإلمث يرتكبون قد أيضا املالئكة أن ظنهم هو الثالث اخلطأ -٣
 وقالوا اهللا على اعترضوا املالئكة أن آدم خلق قصة يف يعتقدون فكانوا

 الدنيا إىل لَرسأُ املالئكة بعض أن يظنون كانوا كذلك خلقته؟ ملاذا
فعواقش جاء. ببابل بئر يف فعاقبهم اهللا تعاىل وال يزالون مقيدين ةًبغي 

 أن وأخرب تاالاما هذه من املالئكة براءة وأثبت � املوعود املسيح
 لكسب بقوة يتحلون ال تعاىل، اهللا قوانني سلسلة من أوىل حلقة املالئكة

 .شعرة قيد ذلك عن حييدون وال يؤمرون ما يفعلون بل الشر، أو اخلري
أمر  املالئكة وجود أن زعمهم الناس فيه وقع الذي الرابع اخلطأ -٤
 ،محوهلالناس أو بعض كبار  امللوك هايتخذوهو يشبه احلاشية اليت  تافه

 ليس :� املوعود املسيح قال. له كحاشية اختذها تعاىل اهللا وكأن
 يف تلقي اليت هي مث كله، الكون نظام عليها يعتمد بل كذلك األمر

 الرقي إحراز اإلنسان يستطيعو ،احلسنةواخلواطر الصاحلة  الناس قلوب
  .ا العالقة من خالل إنشاءالروحانية  العلوم يف واالزدهار
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 أزال أنه هو � املوعود املسيح به قام الذي السادس املنجز
 .األنبياء عن الناس يف الشائعة األخطاء

 من السنة أهل أنفسهم ونيسم من فيه وقع الذي األول اخلطأ   -١
 اخلواص أتباعهمو وبعض املتصوفة تعاىل اهللا أولياء  باستثناء- املسلمني

 إمكانية األنبياء إىل ينسبون فبعضهم األنبياء، لعصمة معارضتهم هو –
 يشعروا أن دون آثاما إليهم ينسبون كانوا معظمهم ولكن اإلمث ارتكاب
 .وشناعته األمر بفداحة

 وعن كذبات، ثالث كذب إنه � إبراهيم عن يقولون فكانوا
 ،٧تعاىل اهللا من تضايق بأنه � إلياس وعن سرق، إنه � يوسف

 احلصول وقرر قادة جنوده أحد زوجة غرام يف وقع إنه � داود وعن
 هذا تفاقم ولقد. هنالك فقُتل القتال جبهة إىل زوجها فأرسل عليها
 مثل منأيضا  � "آدم ولد سيد" شخصية سلمت مل  عندهم حىتاملرض

 .االامات هذه

                                                           
  )املترجم. (�يبدو أنه سهو، واملقصود يونس   7
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 كشفو لة،باط األفكار هذه أن � املوعود املسيح أخرب لقد  - أ
 اإلمث حترق الكاملة املعرفة أن: مهااحدإ بطريقتني؛ األقاويل هذه بطالن

 هذا أنب الكامل اليقني درجة إىل وصل منف تعاىل، اهللا قدرة قانون وفق
 الكاملة باملعرفة حيظى النيب بأن فإذا كنتم تؤمنون. يأكله فلن سام الشيء

 أن ميكن البل احلق أنه  إمثا، يرتكب قد هبأن قولكم مع يتعارضه فإن
   .إمث النيب من يصدر
 فما وإال لآلخرين، منوذجا يكون أن نيب كل بعثة من الغرض  -  ب

 مكتوبا كتابا يرسل أن تعاىل اهللا يستطيع أال املرسلني؟ يء احلاجة
 أسوة ويصبح تعاىل اهللا بكالم ليعمل إال نيب يبعث الو. الناس هلداية
 هي فما إمثًا يرتكب أن ميكن أيضا النيب نبأ قلنا فإن. للناس كاملة

من  الناس ميعلّ أن نيب أي بعثة من فالغرض. الناس ا يتأسى اليت األسوة
 . تعاىل اهللا من أحكام من إليه نزل ما أعمالهخالل 
 أن ميكن ال بأنه ظنهم هو الناس فيه وقع الذي الثاين اخلطأ -٢
 كانوا ناحية من أم جدا بالعجي فمن. اجتهادي خطأ النيب من يصدر

 باستحالة يقولون ثانية ناحية ومن النيب من إلمثا صدور بإمكانية يقولون
 هذه من � املوعود املسيح جعل فلقد. منه اجتهادي خطأ صدور
  :وقال علمية قضيةً القضية

 ضرورينوع  هو بل اجتهادي خطأ النيب من يصدر أن ميكن   - أ
 عليه هتأنزلَ بل منه ليس النيب على نازلال الكالمنوعية  أن ينكشف حىت
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 وال ،كالم نفسه فهم يف خيطئ  أحدما من ألنه. منه وأعلى أمسى ذات
 التكلم عندغري الذي فهمته  كالمي منمت الحقا فه بأنين القول يسعه

. نفسه عند من ليس الكالم هذا أن على دليل االجتهادي فخطؤه. به
 على دليال ليكون النيب من دياجتها خطأ صدور من بد ال � فقال

  . دعواهصدق
بصورة اجتهادية  النيب من اخلطأ صدور على األمر يقتصر ال  -  ب

 درجته ويرفع ليصطفيه وذلك خيطئ، تعاىل اهللا جيعله أحيانا بلفحسب 
فلم يره اُهللا تعاىل ذبح ابنه ليقوم  � إبراهيم رؤيا ومثاله الروحانية،
 عندما  ذلكمن تعاىل اهللا منعه ملا املراد وه كان لو ألنه ،هقتلإبراهيم ب

 يظهر حىت الطريق ذا الرؤيا أُرِي إبراهيم ، بل احلقيقة أنلذحبه استعد
 ملا أي حقيقتها، له كُشفت الظاهرة معانيه حنو حتقيق مال فلما إميانه،
 إال ذلك اهللا فعلومل ي. مقصودا يكن مل أنه أُخبِر حقيقةً ابنه ذبحل استعد
 له ولد الذي الوحيد بابنه للتضحية مستعد � إبراهيم أن العامل ليخرب

 .شيخوخته يف
 أي. ابتالئية تعدوهو أخطاء  االجتهادية لألخطاء آخر نوع هناك

 حيث احلديبية، صلح عند حدث كماوذلك  الناس، بعض يبتلى فيها
 أن منه املراد، وكان بالكعبة يطوف أنه الرؤيا يف رأى قد � النيب كان

 ألداء السنة تلك يف خيرج أن ارتأى ولكنه ،املقبل العام يف ا يطوف
 اهللا يظهر مل ذلك معو الصحابة، من كبرية مجاعة مع فخرج العمرة،
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 العمرة أداء من املسلمون منع مث ملا ،ة هذه الروياحقيق �للنيب  تعاىل
 ضعاف بعض جعل بل ،شديدان وذهول حرية الصحابة بعض أصابت
 واملنافقني املؤمنني إلميان ابتالًء  ذلكوكان ويستهزئون، يسخرون اإلميان

  .بينهم وللتمييز
 إال تعاىل اهللا وحي فهم يف اجتهادي خلطأ نيب يتعرض ال أنه اعلموا

ال  ، كما أنهوتفسري تأويل إىل حتتاجتعاىل بطبيعتها  كلماته كانت إذا
 إىل حباجةاملشهد  نكا إذا إال يراه الذي املشهد من املراد فهم يف خيطئ
 كلمات الذهن ألنتج ذهنية ألفكار نتيجة الوحي كان فلو. تفسري

 ال ألنه ،تفسري إىل شاهداملو كلماتاحتاجت ال وملا صرحية واضحة
 عالقة ماف وتأويل، تفسري إىل حتتاج مشاهد اختراع أحد يتعمد أن ميكن

 اخلطأ صدور إن ؟عجاف بقرات صورة يف القحط بإراءة الدماغ
 أن كما. الذهين البتكارل نتيجة الوحي يكون أن على يقضي االجتهادي

 يف حاليا جتري اليت اجلديدة البحوث مجيع على يقضي الشرح هذا
 ييبق الذي االجتهادي اخلطأ بوجودف ، الذهينالوحي ماهية حول أوروبا

من اختراع ذهن  الوحي يعد أن مفتوحا يستحيل الدقيق التفسري باب
 وناقصا مشتتا لكان الوحي أيضا اختاللٌ بالذهن كان لوف ؛ساناإلن

 وبكلمات صافيا لكان الذهين االبتكار نتيجة كان لو أما ،ومشوها
   .التأويل أو التفسري إىل حاجة دون واضحة
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 بشفاعة يتعلق كان الناس فيه وقع الذي الثالث اخلطأ -٣
 :ومها اثنني شقَّني على وكان األنبياء،

 ؛بالشفاعة  كل ذنوب اإلنسانغفرتس أنه يظنون مبعضه كان   - أ
 : بالفارسية الشعراء أحد قال حىت يشاء، ما فليفعل

�./�012)��#��  
  .الشفاعة يستحقون وحدهم اآلمثني أن يأ

 أنب ذلك عكس على يظنون كانوا اآلخرون والبعض  -  ب
 .تعاىل اهللا صفات ختالف وهي ،ركش الشفاعة
 على الشفاعة وشرح اخلطأين، هذين � ملوعودا املسيح صحح لقد

، تعاىل اهللا من بإذن إال تتأتى وال جدا خاصة حاالت يف إال تكون ال أا
ي يف بق إذا إال اإلنسان ا حيظى وال. الشفاعة على االتكال فال يصح

 ملاإلنسان ما  ا حيظى ال كما. هودد اجلاستنفا رغم  ماقصور أعماله
 حدأل رغفَي فال ن،االزوج الشفع  معىنألن الشفيع، بصبغة غصبتي

  . ومتصبغا بصبغتهللشافع مثيال يصبح مل ما بالشفاعة
 املوعود املسيح عليهم رد فقد شرك الشفاعة إن يقولون الذين أما
 كان لو أي أوامر، إصدار خالل من تتم الشفاعة تكان لو: قائال �
 ولكن تعاىل، باهللا إشراكًا ذلك لكان لفالن ليغفر تعاىل اهللا يأمر � النيب
 الرسولَ أمريس أنه أي بإذنه، إال الشفاعة تكون البأنه  يقول تعاىل اهللا
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 وال ،باهللا إشراكًا ذلك دعي الف بالشفاعة ه اهللا تعاىلأمري وعندما ا
  .تعاىل اهللا صفات من صفة حجب إىل يؤدي

 ضرورية هي بل فحسب جائزة ليست الشفاعة أن � أثبت لقد
 وذلك ألن الكماالت بدوا العامل جناة تصور ميكن وال. الروحاين للرقي
أن نرى: أحد قال وإن. اإلهلي القانون الوراثة وفق طريق عن توهب 

 يعقل فكيف الصلوات، على مواظب ابنه ولكن قطّ يصلّ مل لد فالنوا
على كة املواظبةمبل يتمتع كان الوالد أن فليعلم ؟وراثةً ابنه إىل تانتقل اأ 

 إىل انتقلت ملاامللكة  هذه فيه تكن مل فلو ابنه، إىل انتقلت اليت الصالة
 عجل ا يتمتع فال لذلك الكفاءة، ذه اجلاموسة تتحلى ال مثال. ابنه

 الكماالت أن هو فاحلق. الصالة على املواظبة يتمكن من حىت اجلاموسة
  .الوراثة طريق عن لإلنسان توهب

الكماالت اجلسمانية أيضا تنال بالوراثة فال ميكن أن فإذا كانت 
. تعطى الكماالت الروحانية أيضا بدوا ملن ال يكون على درجة آدم

فإن اهللا تعاىل يبعث أنبياءه للناس الذين ال يستطيعون إحراز الكمال 
ا جيعلهم أوادما مث  بأنفسهم، أي خيلق اهللا تعاىل ناسيلقي عليهم فيوض

هلم إىل حو الناس فيوضا روحانية ت منهميتلقىفن السماء، روحانية م
 قوانني اهللا توافقإن الشفاعة وبذلك ف. نالون النجاةويذريتهم الروحانية، 

  .تعاىل وال ختالفها
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ما يتعلق هو  وقع فيها املسلمون عن األنبياء  الذياخلطأ الرابع -٤
 حتوم حول  كثريةأخطاء كانت .�باعتقادهم عن املسيح الناصري 

شخصية املسيح، والعجب أن شعوبا أخرى غري املسلمني أيضا قد وقعوا 
 �فجاء املسيح املوعود . � الناصري يف أخطاء كثرية عن املسيح

  .وأزال مجيع هذه األخطاء
فقد وقع املسلمون .  كان يتعلق بوالدة املسيح الناصرياخلطأ األول

ت أمسى من الوالدة أن والدة السيد املسيح كان  يف خطأموغريه
. خلقه بروح اهللا وكلمة اهللا جيعله مثاال يندر له نظريأن اإلنسانية، و

 �قال املسيح املوعود ف. أن أشرك باهللا الكثريونإىل  اخلطأهذا أدى و
كانوا و يتمتعون بروح اهللا تعاىل  كانواهميع األنبياء مجبأنعن هذا األمر 

أنه ب قد تعرض العتراض شنيع �كلمة اهللا أيضا، ولكن مبا أن املسيح 
 هذه الكلمات إلظهار  لذلك استخدمت- والعياذ باهللا -ولد زىن 

 اهللا تعاىل نفىلقد . براءته، وإال فكان مجيع األنبياء روح اهللا وكلمة اهللا
 :البقرة (�وما كَفَر سلَيمانُ�:  سليمان بقولهفريف القرآن الكرمي كُ

 وحده مل يكفر أما �ج منه أن سليمان ، فال ميكن أن يستنت)١٠٣
 ألنه اتهم  فهو كفرهنفيأما سبب ورود ! بقية األنبياء فقد كفروا

 عنهناك حاجة لنفي الكفر ومل تكن بالكفر لذلك رد على هذا االام، 
  .مل يتعرضوا ملثل هذا االامألم ن ياألنبياء اآلخر
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 مشاهري بعض كبار  الذي يقول عنه�كذلك كان املسيح 
 بأنه كان مثرة البغاء، والعياذ – اام اليهود  ناهيك عن–املسيحيني 

 ولكن ما ذنبه يف هذه القضية كلها؟ وقد كتب أحد أشهر ،باهللا
إن أقوال السيد : فيت حممد صادق وقالاملإىل " يوتولست"املسيحيني 

 والدة املسيح بدون عداملريزا كلها معقولة ولكن مل أفهم قصده من 
أب، فلو كان املراد منه تنـزيه والدته من الوصمة املعروفة، فما ذنب 

 والدة ويعدوا؟ باختصار، إن اليهود يعترضون على والدته ااملسيح فيه
 الرأي لذلك  هذا أيضا سيشاركوموملا كان بعض املسيحينيشيطانية، 

أو اإلمثنتيجة مل يكن لق بروح اهللا وفقد برأه اهللا تعاىل إذ قال بأنه خأي  
 فإنّ. كلمة اهللا تعاىلل  خلقه موافقًا بل كان، خمالف لشريعة اهللا تعاىلفعلٍ

ليس تعظيما له وإمنا " كلمة اهللا"و" روح اهللا" بلفظ �ذكر املسيح 
  .إلظهار براءته

 والدة املسيح لعدليس من سبب يضطرنا بأنه أيضا  �وقال 
 آخرين ناسأل مثل هذه الوالدة خارقة للسنن اإلهلية، بل ميكن أن حتدث

ملاذا خلقه اهللا : أما السؤال. فإا حادثةٌ فيها سابقًاأيضا، أما احليوانات 
 أب، ملاذا مل خيلقه من أب، فقد رد عليه املسيح املوعود نتعاىل بدو

لقد تواتر جميء األنبياء يف بين إسرائيل وفق نبوءات إبراهيم :  وقال�
فلما تفاقم شرهم  ،وا عن شرورهم يكفّ إال أن بين إسرائيل مل�

تغاضى بأنه قد  وأخربهم  فيهمم اهللا تعاىل مرة أخرية بوالدة املسيحههنب
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 اآلن ه بين إسرائيل، ولكنبني األنبياء من  هلمأرسلو  سابقًامهعن جرائم
سل شخصا ينتمي إىل بين إسرائيل من ناحية األم فحسب، فإن مل ير

ن ناحية األم ن بين إسرائيل من ال يكون م مترتدعوا بعده أيضا فسيأيت
 ،فلما مل يستفد بنو إسرائيل من هذا التنبيه وازدادوا شرا. واألب كليهما

  .البتةبين إسرائيل ب الذي ال عالقة له �بعث اهللا تعاىل النيب 
 إنذارا  كانتفلم تكن والدة املسيح بال أب رمحة ببين إسرائيل بل

  . بهنذرواأُحتقق ما مث  ،هلم
 هو � الذي وقع فيه املسلمون بشأن املسيح الناصري اخلطأ الثاين

. مل يسلَم من مس الشيطان أحد من البشر إال عيسى وأمه ظنهم أنه
 أن مجيع األنبياء بل املؤمنني أيضا معصومون �فأخرب املسيح املوعود 

عوا ذا أن يدهم عند إتيام أزواجمن مس الشيطان، فقد أُمر املؤمنون 
البخاري، ." (اللَّهم جنبنا الشيطَانَ وجنب الشيطَانَ ما رزقْتنا: "الدعاء

 مس يف معزلٍ عن هلذا الدعاء ستكون ذريتهم ونتيجةً) كتاب الوضوء
.  هذا األصل للوقاية من مس الشيطان�منا النيب ولقد علَّ. الشيطان

 معصومني من مس الشيطان فلماذا ال فإذا كان أفراد األمة احملمدية
 � ووضح ؟� "سيد ولد آدم"يكون األنبياء كذلك وعلى رأسهم 

أن ما ورد يف بعض األحاديث أن املسيح ووالدته كانا معصومني من 
 �ض املسيح لتهمة أنه ولد زىن، فقد رد النيب  تعرسببهمس الشيطان 

ا من مسان أي مل تكن والدته  الشيطهذه التهمة وقال بل كان منـزه
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 الشيطان أما ما ورد يف األحاديث عن عصمتهما من مس. شيطانية
.  من هو على شاكلتهمافليس املراد منه املسيح ومرمي فحسب بل كلّ

 أنه صار من كر هذان االمسان يف سورة التحرمي مثالً مما يعينولقد ذُ
  واآلخر"مرمي " من املؤمننيفئةاهللا مصطلحات اإلسالم أنه يسمي 

  ."مسيحا"
الذي تعرض له الناس كان يتعلق مبعجزات عن املسيح  اخلطأ الثالث

، فمثال كان الناس يقولون إن املسيح قد أحيا األموات، �املسيح 
 هذه األخطاء أيضا، �ولقد صحح املسيح املوعود . وخلق الطيور

رمي ولقد ورد يف القرآن الك. ووضح أن اهللا تعاىل ال يعطي صفاته ألحد
، بل 	ق وإحياء األموات أمران يقتصران عليه لْبيان صريح أن اخلَ

. ال يقوم به يف هذه الدنياتعاىل أيضا  عن إحياء املوتى أنه  القرآنيقول
 بعض قلَ قد أحيا األموات أو خ�فإن الظن بأن املسيح الناصري 

االطيور واحليوانات هلو ظنال أما من ناحية الروحانية ف.  خاطئ جد
قد قام مبثل هذه األمور أو أرى بعض اآليات من خالل شك أن املسيح 

في بدعائه من كان  ٨برعمل التاملوتقد أشرف علىأو ش .  

                                                           
ومما .  عمل الترب يف كتابة إزالة األوهام مفصال       �لقد عرف املسيح املوعود      8

أمـورا عجيبـة     يضم يف طياته  و زم،يسمى يف األيام الراهنة باملسمري    ورد فيه أنه    
 حبيث إن املتمرسني فيه يلقون طاقتهم احليوية على األشياء األخرى فتبدو            بةوغري
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 اهم أالذي وقع فيه الناس خبصوص تعاليم املسيح كان ظن اخلطأ الرابع
: �  قول املسيح، ومن هذه التعاليمأعلى وأكمل التعاليم السماوية

، )٣٩: ٥مىت " ( على خدك األمين فحولْ لـه اآلخر أيضامن لطَمك"
 تعليم أخالقي يتصوروكان يقال إنه تعليم يتسم باحللم وال ميكن أن 

 ميكن أن يكون هذا التعليم صاحلًا :� فقال املسيح املوعود. أفضل منه
 األزمان، كافةلقوم معني ولوقت معني إال أنه ال يصلح جلميع األقوام و

 مثل هذا إعطاء اهللا تعاىلوكان السبب يف .  أكمل التعاليميعد تايل الوبال
كانوا ميارسون إذ  على القسوة والشدة  اليت دأبت اليهودسريةالتعليم هو 

 فقد أعطاهم اهللا تعاىل بواسطة املسيح تعليما يتسم ؛أفظع أنواع الظلم
فال ميكن بالرفق واللني إىل أبعد احلدود وذلك لتخف قسوم وإال 

  .العمل ذه التعاليم عند كل مناسبة
يحكى أن وهي أنه  .وذه املناسبة تذكرت قصة حدثت يف مصر

الحظوا ما أروع : أحد القساوسة كان يلقي كلمة يف اجلمهور ويقول
من لطَمك على خدك األمين : " جاء به املسيح حيث قالالذي التعليم

د األيام خرج أحد املصريني املسلمني ويف أح". فحولْ لـه اآلخر أيضا
من بني اجلمهور ولطم القسيس على وجهه، فغضب غضبا شديدا، 

 خدك اآلخر أيضا ل إيلّفقال له املسلم كان ينبغي أن حتو. وهب لضربه
                                                                                                                              

 حبيث تستطيع أن تلقي بطاقتها احليوية على         اإلنسان ميزة  وح ر إن يف . كأا حية 
  )املترجم (.مجاد ال حياة فيه قط، فتصدر من ذلك اجلماد حركات مثل األحياء
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القس قائالف ؛ أيضاهعمال بتعليم املسيح حىت ألطم كال، لن أعمل : رد
 كثريا على ستتجرأونيم اإلسالم وإال بتعليم املسيح اآلن بل سأعمل بتعل

  العقلناكما خيرب ال ميكن العمل ذا التعليم دوماف. مثل هذه التصرفات
   . املسيحيني أيضا عملُعلى ذلك ويشهد اإلنساين

 أن تعليم املسيح كان ناقصا �باختصار فقد أثبت املسيح املوعود 
 أثبت أن تعليم وال ميكن العمل به يف مجيع العصور واألزمنة، كما

  .القرآن الكرمي كامل وصاحل جلميع األزمان واألوقات
 وقد وقع فيه � كان يتعلق حبادث صلب املسيح اخلطأ اخلامس

: كان املسلمون يقولون. املسلمون واليهود واملسيحيون على حد سواء
لَّعرجالً آخر بدال من املسيح، أما املسيح فقد   على الصليبق اليهود

وكان اليهود واملسيحيون يقولون إن املسيح صلب .  إىل السماءرفعه اهللا
 على ظنون املسلمني �لقد رد املسيح املوعود . ومات على الصليب

 بدال منكان من الظلم الصريح تعليق أحد آخر على الصليب : قائال
لّق بناء على رغبته فال بد أن يثبت ذلك املسيح، وإذا كان هذا الرجل ع

 املسيح إىل السماء ملا كانت هناك  اهللا تعاىل رفعأراد لو مث. تارخييا
 أحدا آخر إن فمن اخلطأ القول ،حاجة لتعليق أحد غريه على الصليب

فعلّعومن .  إىل السماء املسيحق على الصليب بدال من املسيح أو ر
أن املسيح مات على د على ادعاء اليهود واملسيحيني ناحية ثانية ر
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أنه أُنزل من على الصليب حيا وهكذا جناه اهللا تعاىل من الصليب وأثبت 
  . اليت أرادها له اليهودامليتة اللعينة

 إذ �انظروا اآلن ما أعظم هذا اإلجناز الذي قام به املسيح املوعود 
زداد أمهية تو. كشف حقيقة هذا احلادث بعد مضي ألف وتسعمئة سنة

 جناةن األناجيل على  قدم أدلة م�هذا اإلجناز عندما نالحظ أنه 
من ون يسيطلب الفر: على سبيل املثال.  الصليب املوت علىمناملسيح 
جِيلٌ شرير وفَاسق يطْلُب آيةً، والَ تعطَى " : آيةً فَأَجاب وقَالَ لَهماملسيح

بِيانَ النونةَ يةٌ إِالَّ آيآي لَه . *انُ فونا كَانَ يكَم هثَالَثَةَ َألن وتطْنِ الْحي ب
أَيامٍ وثَالَثَ لَيال، هكَذَا يكُونُ ابن اِإلنسان في قَلْب اَألرضِ ثَالَثَةَ أَيامٍ 

  )٤٠-٣٩ : ١٢متى ." (وثَالَثَ لَيال
 مث أيام، ثالثة حيا احلوت بطن يف مكث يونس أن التوراة من ثبتيو
 الصليب ةحادث يف  ذلك أن حيدث مثلبد ال فكان وعليه حيا، منه خرج
 الظن فإن. منه خروجه وعند القرب دخوله عند حيا املسيح يكون أن وهو
 إىل يؤدي بل اإلجنيل، صريح خيالف الصليب على مات قد املسيح بأن

  .هنفس املسيح تكذيب
 تكفي حبيث املسيحية مقابل � املوعود للمسيح عظيمة حلربة إا

 أثبت بل، احلد هذا عند يتوقف مل أنه إال ،� عظمته إلثبات لوحدها
 حادثة بعد كشمري إىل قدم الناصري املسيح أن أيضا التارخيية الوقائع من
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 أخرج االكتشاف ذا فكأنه. طبيعية وفاة وتويف فيها أقامو الصليب
  .للعيان وأظهرها اخلفاء ستائر من الناصري املسيح حياة
 � أظهر فلقد. الثاين وجميئه املسيح حبياة يتعلق كان السادس اخلطأ
 أنه إليه ينسب حبيث تعاىل اهللا إىل يسيء بأنه وأخرب الظن هذا خطأ

 شخص خلق يستطيع وال مهامه إلجناز سبق أن بعثه بشخص حيتفظ
 املساء، عند ويأكله الصباح خببز حيتفظ من غنيا يعد فهل هلا، جديد
 املسيح استبقى تعاىل اهللا بأن قولي فمن. فقره على دليل هو بل كال،
 إنسانا أن –باهللا والعياذ– قوله عىنإمنا ي احملمدية األمة ويصلح ليعود

ولكن  الفنت، اشتداد عند ليرتله به فاحتفظ صدفة اهللا بيد خلق كاملسيح
 من يتبقى ما الفقراء على يوزعون األغنياء أن فكما. صحيحا ليس ذلك

 اهللا خيلق كذلكله ثانية،  حاجتهم عند يداجد طعاما ويصنعون طعامهم
 اهللا أراد إذا مث.  ومتطلباتهمقتضياته وفق عصر كل يف جددا رجاال تعاىل
 هلتويف، ف ولكنه ،� حممد مثل بإنسان الحتفظ  بأحدحيتفظ أن تعاىل
 اإذً فلماذا باألدىن؟ وحيتفظ واألعلى األجنع الدواء يرمي العامل يف أحد من

 ؟� حممد سيدنا من بدال عيسى تعاىل اهللا استبقى
 إلصالح إرساله مث حيا عيسى استبقاء يف أن أيضا � أخرب كما

 هو � النيب كان لقد. � الكرمي النيب إىل كبرية احملمدية إساءة األمة
 ولكنهم وأجودهم، التالميذأرقى  خيلق أن مهمته وكانت األكرب، املعلم

 - أمته يف الفنت اشتداد زمن يف - � حممدهدي  يستطيع لن: يقولون
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لْخكان الذي - � بعيسى يؤتىس بل الفنت هذه لدرء كفؤ تلميذ ق 
 يتضمن االعتقاد هذا أن كما. املهمة ذه ليقوم - � موسى أمة من

 أبعد إىل فاشلة ستبدو أا يف يتلخص ألنه أيضا، احملمدية األمة إىل إساءة
جلة الكُثر الدجا إن حىت مسة،احلا املصريية املرحلة هذه عند احلدود

  .أخرى أمة من يأتيهافس املسيحأما  ،منها يخرجونس
 شأن لرفع رعتاخت اليت العقيدة هذه أن أيضا � وضح كما
 مرة جميئه فإنّ مستقال، نبيا كان ألنه نفسه حياملس إىل تسيء  إمنااملسيح
   .٩عاتاب نبيا ليكون ويضطر النبوة هذه عن سيتخلى أنه يعين أخرى
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
كل األنبياء السابقني كانوا مستقلني سواء كانوا أصحاب شـريعة أو تـابعني        9

ـ  �لشريعة أنبياء قبلهم، ولكن بعد بعثة النيب        ق  انقطعت النبوة املـستقلة، ومل يب
  )املترجم. (�سوى النبوة الظلية اليت ال يناهلا املؤمن إال بالفناء يف النيب 



��� �
� �

†ìÇì¾a@|î�¾a@paŒb−g@âý�Ûa@éîÜÇ@ @

  

�١٠٣�

�����א�
	�ز�א �

|îz–m@õbĐ�þa@òÔÜÈn½a@paŒvÈ½bi@ @
  

 تصحيحه هو � املوعود املسيح به قام الذي السابع اإلجناز
 منقسما  فيما يتعلق باملعجزاتالعامل كان. املعجزاتفهم ب تتعلق ألخطاء

 يؤمنون كانوا وبعضهم كليا، ينكروا كانوا بعضهم :جمموعتني إىل
 فقد املعجزات منكرو فأما. معجزة وحيسبوا وخرافة قصة كل بصحة

 وقام ، األخرىاملقنعة األدلةب املصحوبة معجزاته بتقدمي � أسكتهم
  :يلي ما بإعالن

3���4��56�7�8�9�:�;  
 � < =>  ?�   !@     !�A      B C�D  

 ال شك أن الكرامات واخلوارق قد اختفت اليوم من العامل غري :أي
  .� حممد خدامأنك تستطيع أن تراها على يد 

 كل غث ومسني من القصص واحلكايات حيسبونأما الذين كانوا 
 إن املعجزة هي أمر خارق للعادة، وال بد من � معجزة فقد قال هلم

  :فال تقبل املعجزات إال. األدلة اخلارقة إلثبات األمور اخلارقة
 تارخيي دليل ناكه أو ،كتاب موحى به يف ذكرها ورد اليت )١
 .يؤيدها قوي
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مهما أثارت  ، املنصوص عليهاتعاىل اهللا سنة ختالف ال اليت أو )٢
 هذا يف احلياة إىل امليت يعود أن ميكن ال تعاىل اهللا يقول: مثال. العجب

 نعد ذلك فال ميتا أحيا األولياء أو األنبياء أحد إن أحد قال فلو. العامل
 قال املعجزة هذه ريي الذي ألن لكرميا القرآن صريح ملخالفته معجزة

 .الدنيا هذه يف امليت حييي لن بأنه
 أحيا وحده � عيسى ليس بأنه يعتقدون املسلمني أن والعجيب

 هذا يف سبقوهم فقد اهلندوس أما. أيضا آخرون أولياء هناك بل األموات
 ألحد قُدم:  إحداهاتقول روايات املسلمني لدى اشتهرتقد و. االعتقاد

 وضغط يده يف عظامه مجع مث بنهم حلمه فأكلديك مشوي  صلحاءال
 بغرائب أتوا اهلندوس ولكن. يصيح حي ديك إىل فتحولت قليال عليها
 رأى إذ الطريق يف مارا ١٠نييالريش أحد كان: مثال فقالوا منهم أكثر
 لشقائها، فيه ترغب مل أا إال نفسها عن مراودا فحاول مجيلة امرأة

 به، ورمى إزاره فخلع طفيف إنزال الريشي لدى حدث ذلك ناءأث ولكن
  .تضيع ال الريشي نطفة ألن إزاره من صيب ولد قليل وبعد

 أحد مياه شرب أنه" ثل کنينِ "الصغري الطائر عن يقولون كذلك
 الزجيات، إحدى موكب يف املوجودين الناس مجيع وأكل كلها، األار

  .لبطنا ضامر كان ذلككل  معوالعجب أنه 
                                                           

10
يف بدايـة   " الفيدا" كتاب اهلندوس    م نـزل عليه  أشخاص ةالريشيون هم أربع    

  )املترجم. (الكون حبسب اعتقادهم
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 يقبلوا أن إال هلم خري وال املعجزات؟ هذه ثلمب للمسلمني أين فمن
 هلم حيق فال وإال للمعجزات، � املوعود املسيح وضعها اليت الشروط

 معجزات يرفضون أم حني يف مبعجزام باإلميان الناس يطالبوا أن
   .اآلخرين

 ال  أنههو � املوعود املسيح ذكره الذي الثالث الشرط  )٣
 اليت تتلخص يف غايتها تفقد وإال اخلفاء، من شيٌء املعجزة كتنفي أن بد

 وإال فالن بنبوة آمنوا وقال عزرائيل جاء لو مثال. النفوس يف اإلميان خلق
. اإلميان هذا من فائدة ال ولكن اجلميع به فسيؤمن أرواحكم أقبضسف

 خلق أجل من تظهر ألا املعجزات يف اخلفاءلطف الرمازة و من بد فال
 ولكن ، شيئاا اإلميان أفاد ملااللطيف  اخلفاء فيها يبق مل فلو اإلميان،

 والربهان الدليل درجة رتقي إىل جدا حبيث ال تةخفي تكون ال أن جيب
 .الناس على حجة تكون لن احلالة هذه يف ألا أيضا،
 وذلك معينا، نفعا املعجزة تستهدف أن هو الرابع الشرط  )٤
 لتحقيق تظهر بل الشعوذة كأعمال ترى وال عبثية ليست املعجزة ألن
 حتققمث  معني هدف هلا ملعجزة إال اعتبار فال. خاص وهدف معينة غاية
 .تعاىل اهللا إىل نسبتها ميكن فال وإال معينة فائدة
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 ةعظم إقامة هو � املوعود املسيح به قام الذي الثامن اإلجناز
 املسلمني وغري املسلمني عند تالشت قد الشريعة عظمة كانت. الشريعة

  .� املوعود املسيح واسطةب وأقيمت سواء، حد على
 عن الناس أذهان يف نشأت اليت الكربىاألوىل  الوسوسة -١

 أن يقولون املسيحيون كان. وعبء غرامةو  لعنةأا ظنهم هي الشريعة
 غرامة كانت الشريعة وكأن شريعة،ال من الناس لينقذ جاء املسيح يسوع
 ترتل الشريعة أن حني يف منها، الناس إلنقاذ املسيح جاء حىت ولعنة
 غريه دلّه الذي هل أو غرامةً؟ اهلداية يعد عاقل من فهل الناس، هلداية
 أيضا املسلمون وكان. لغرامة ضينعر بأنه يقول السوي الصراط على

 من للتنصل حيلٍ اختراع حاولوا لذلك وعبئًا غرامة الشريعة حيسبون
. لحيلل اكتاب بعضهم ألف حىت درجةً األمر م وصلو الشريعة، أحكام

 كانرمبا . ا العمل لعدم اليح حتروا ملا لعنة الشريعة حيسبوا مل فلو
 فقد األخرى رقالف أما السيئة هذه عن ما نوعابعيدين  الوهابيون
 أن املعروفة الفقه كتب أحد يف ورد مثال. غريبة عجيبة حيال اخترعوا

 قبل لذحبها أحد اضطر لو ولكن سنة، العيد صالة بعد األضحية ذبح
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 ويأيت هناك ويذحبها للمدينة جماورة قرية إىل يتوجه أن فعليه العيد صالة
أنّ و ،املدينة يف إال يكون ال  عندهمالعيد ألن  وذلكاملدينة، إىل بلحمها

 !فحسب املدينة يف بالعيد تعلقي ةالصال بعد األضحية ذبح شرط
، كما الًيح  الناستعليم على املاضي يف املشايخ عمل اقتصر باختصار،

 هذا من معروفة حكاية وهناك. الشرعية لعلى احلي الناساقتصرت أسئلة 
 إم الشيخ هلم فقال ميت، محار حلم أكلوا الشباب بعض أن القبيل

 باخلبز، يغمروه مث ذعاجِ يقيموا أن لشبابا آباء فعلى كبريا، ذنبا ارتكبوا
 أيضا ابنه أن الشيخ أُخبِر وهنا. الفقراء على ر من اخلبزد هذا القَيوزع مث

 يف التفكري أعيد حىت رويدكم هلم فقال املذكورين، الشباب بني من
 على  يكفيكم أن تتركوهبل اجلذع تقيمواال حاجة ل قال مث األمر،

 .اخلبز من يقةبطبقة رق تغطوهو األرض
: قوهلم هي ى املسلمنيلد تنشأ بدأت اليت الثانية الوسوسة -٢
 وصول هو األساس اهلدف بل األساس اهلدف هي الشريعة ليست

 إىل به حاجة فال تعاىل اهللا إىل اإلنسان وصل فإن تعاىل، اهللا إىل اإلنسان
 . مبقتضيات الشريعةيعملأن 

  لدرجة أصبحالناس بني ينتشر وأصبح جدا خطريا املرض هذا كان
 عن املسلمون سأهلم وإذا الشريعة، بأحكام العمل يتركون املتصوفون

 إىل بنا حاجة فال تعاىل اهللا إىل ناوصلْ لقد: قالوا بأحكامها عملهم عدم
ذات مرة جلست بعد صالة اجلمعة قليالً ويف . الشريعة بأحكام العمل



� �

� �

�†ìÇì¾a@|î�¾a@paŒb−g@âý�Ûa@éîÜÇ    

  

�١٠٨�

 السفينة وصلت إذا: ألين وساملبتدعني هؤالء أحد جاءينهذه األثناء 
 يربحها؟ أال عليه أم منها زلـين أن لراكبها ينبغي فهل الساحل إىل

 بأحكام العمل إىل به حاجة فال تعاىل اهللا بلقاء فاز نم أنّ قصده وكان
 ساحل البحر لذلك كان إذا: وأجبته فورا قصده فأدركت. الشريعة

 شاطئ ال حبرا كان إذا ماوأ نها،م زلـين أن فعليه إليه السفينة ووصلت
 وكان. فبهت. غرق السفينة من نزل حيثما بل ؟زلـسين فأين له

 بأن يقال حىت حمدودا شيئا ليس تعاىل اهللا قرب أن الرد هذا من قصدي
 على � املوعود املسيح رد ولقد. الشريعة إىل حيتاج فال ناله أحدا
 الوصول هو إلنسانل احلقيقي اهلدف أن شك ال وقال أيضا الشبهة هذه
 إىل الوصول مدارج ولكن بالشريعة العمل دوام  هووليس تعاىل اهللا إىل
 يوم إىل اإلنسان ا تدرج ولو تنتهي ولن حتصى وال تعد ال تعاىل اهللا

 وال تعاىل اهللا إىل مجيع مدارج الوصول بأنه ختطى أحد قال فلو. القيامة
 به يعتقد ذا الوه !حمدودا ىلتعا اهللا عد فكأنه ابعده أعلى درجة توجد
 يسوغ فال حتصى وال تعد ال تعاىل اهللا قرب مدارج كانت فإذا. أحد

  .املدارج تلك بواسطتها تنال اليت) الشريعة (الوسيلةألحد اإلعراض عن 
 عدهم هي الناس فيها وقع اليت الثالثة )الشبهة(الوسوسة  -٣
 أحدا املشايخ رأى اإذ لذلك الشريعة، من جزًءا � الرسول أعمال مجيع
 يغسل أحدا رأى وإذا كافر، إنه: قال مسبال حىت قدميه سروالًا البسا
 كثريا أن واحلقيقة. � النيب سنة خيالف أنه حبجة كفّره الطعام بعد يديه
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 ،� الرسول زمن الطبيخ يف ستخدمت تكن مل والبهارات التوابل من
 هذا يستخدمونكانوا و ون،الزيت بزيت اخلبز يأكلون أحيانا كانوا حيث
 ميسحون الطعام أكل بعد كانوا لذلك أيضا  شعرهملدهن نفسه الزيت

 البهارات من أنواع الطبيخ يفستخدم فت آلنأما ا. أيضا ههمووج به
 من يعدون يزالون ال املشايخ من فعديد ذلك معو ؛وغريه كالكُركم

: هلم نقول. مالطعاتناوهلم مثل هذا  بعد بأيديهم وجوههم السنة مسح
 بل الزيتون، بزيت طعامكم تأكلون كنتم إذا ذلك تفعلوا أن ميكنكم

 فيه يوضع مل ما الطعام تأكلون ال ولكنكم لذلك، مستعدون أيضا حنن
 دعوت !وجهه ا ميسح أن ألحد فأىن احلار، والفلفل لكركمكا ارات

 عد الطعام باأليدي لغسل بإناٍء جيء فلما مرة، الطعام على املشايخ أحد
 مسح مث ،يدي أغسل لن لذلك للسنة خمالف هذا وقال ازدراء بكل دفعه
؛ السنة خيالف ال  غسل اليدينأن احلقيقة. بالطبيخ امللطختني ه بيديهوجه
 اإلسالم تعاليم من أن بصراحة الشريف النبوي احلديث يف ردوفقد 
 .وبعده الطعام قبل اليدين غسل

 � النيب أفعال نّبأ وقال اخلطأ هذا لىع � املوعود املسيح رد لقد
  :منها أنواع، وأعماله

 حضوبعد أن  أتباعه به وأمر عليه موداو � النيب فعله ما  )١
  .واجب به العمل ن، فإيتبعوه أن جيب الذي هطريقَ هلم
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 ا وينصح عموما � النيب ا يقوم كان اليت األعمال  )٢
 .سنة وهذه أيضا، اآلخرين

 يقول كان أنه إال ا يقوم � النيب كان يتال األعمال  )٣
 .باملستحب يسمى ما وهذا وحسنة، جيدة فإا ا قمتم لو لآلخرين

 ا العمل فيجوز خمتلفة، بطرق بأدائها قام األعمال اليت  )٤
 .الطرق هذه جبميع
 ا يأمريكن  ملو ،والشرب باألكل تعلق اليت تاألعمال  )٥

 ما افيه يتبع كان بل خاصة، يماتتعلبشأا  يعط مل كما اآلخرين
 التقاليد اتباع للجميع ميكن األعمال هذه مثل ففي. العرب عليه تكان

 فقيل. يأكله فلم الضب حلم للنيب مقُد لقد. دهمبال يف الرائجة واآلداب
 فأجدين قومي، بأرض يكون ال ولكنه ال،: "فقال هو؟ أحرام: له

 عنه سكتت ما أن هذا من ويتضح). األطعمة كتاب البخاري، (".أعافه
 وفق به العمل يف بأس فال أيضا � النيب أمر فيه يثبت ومل الشريعة
 إىل يؤدي ال حىت وذلك الناس، عند والرائج البلد يف السائد املعروف

. بالسنة تسمى ال األعمال هذه ألن سبب، دومنا الناس يف الكراهية بث
 مع الناس عليه تعارف كما األمور هذه على العمل فينبغي وعليه

 .بالدهم ظروف وفق فيها حيدثوا اليت التغيريات
 الشريعة أن همظن الناس افيه وقع يتال الوسوسة الرابعة -٤
 قول وهو ا، � للنيب عالقة وال تعاىل، اهللا كالم على تقتصر
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 األمر هذا عن � املوعود املسيح قال لقد. القرآن أهل أو اجلكرالويني
 : ءانجز الشريعة إن

 واألخالقية الدينية األعمال يهاعل وترتكز ؛األصول أحدمها  )       أ
  .والسياسية واالجتماعية واحلضارية

 ما وهو العلمية، والتفصيالت اجلزئية الشروحات ثانيهما  )ب      
 يصبحواول معهم املخلوق عالقة لتنشأ األنبياء بواسطة تعاىل اهللا يتمه
 .الشريعة من جزء أيضا نيبال حفشر. للناس أسوة
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 تصحيحه هو � املوعود املسيح به قام الذي التاسع اإلجناز
  . بالعبادات تعلقةامل خطاءألل

  أاهو العبادات عن الناس أذهان يف نشأ الذي اخلطأ األول -١
 همأحد ألقى سنة عشرين فقبل. سمباجل هلا عالقة وال بالقلب تتعلق
 يعد مل وارتقائه الزمن تطور إىل نظرا: فيها قال" عليغره "مدينة يف كلمة
 أن الصالة أراد ملن اآلن يكفي بل ،املفعول ساري السابق العبادة طريق
 هذا على يصوم أن ميكن كما. هرب ويذكر قليال الطاولة على رأسه حيين

له تناول  يكفي بل ،الشبع حىت البطن لءم يأكل ال حبيث أيضا النحو
 .الشاي من وكوبا قطع الكعك بعض

 لروحلو بالروح، تتعلق العباداتبأن  � املوعود املسيح قال لقد
 اجلسد إخضاع دون القليب اخلشوع ينشأ أن ميكن فال اجلسد،ب عالقة
 ،مهلك سبيل هو بل تافها شيئًا البدنية العبادة عد اخلطأ فمن. للعبادة

  .العبادة أصول استيعاب لعدم نتيجة إال الظن هذا ينشأ ومل
 يف الدعاء تركهم هو الناس فيه وقع الذي الثاين اخلطأ -٢

 أن موقفهم وكان السنة، أهل لدى كفرا ذلك عد لدرجة الصالة،
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 األمر هذا ذُكر فكلما. اليدين برفع الصالة بعد يتم ما هو املسنون الدعاء
 إىل يتوجه الذي كمثل لهممثَ: وقال ضحك � داملوعو املسيح أمام
 هذا أريد سيدي لاق غادره مث إذا فيه صامتا ساكتا ويظل امللك قصر
 الصالة يف الدعاء من اإلكثار جيب :� املوعود املسيح قال مث. وذاك

 .فيه باحلماس يشعر حىت أيضا بلغته اإلنسان يدعو أن جيب بل
 ،هلم كافية الظاهرية ادةالعب أن البعض هو ظن اخلطأ الثالث -٣
 األمر م ووصل. عاطلني وجيلسون أيديهم يف باملسبحة ميسكون فكانوا

 دعاًء أحد قرأ لو: فيه ورد كتاب على اطلعت حىت الدرجة هذه إىل
 كانت قد ولو ذنوبه مجيع له وغُفر الصلحاء، مجيع حسنات نال معينا
 هذه مثل فكرهم على غلب نأنى ملف. كلهم املذنبني ذنوب قدر بلغت

 املوعود املسيح قال لقد ؟الصلوات أداء بضرورة يشعروا أن الظنون
 متكْمتس فقد ه،صهوت الروح طيتمت حصانٌ اإلنسان جسم إن: �

 الظاهرية العبادات كانت وملا. عليه الراكب عن يتمختلّلكنكم و باحلصان
 القلبية الطهارة زإلحرا السعي من بد فال الروحانية للطهارة ذريعة لمتثّ

 .ةياحلقيق الغاية هي اليت
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 تصحيحه هو � املوعود املسيح به قام الذي العاشر اإلجناز
 فقد. احلدود كل فيه االختالف جتاوز إذ الفقه، يف اخلطرية ألخطاءل

   :يلي ما على الشريعة تتأسس: قال إذ يف ذلك ذهبيا أصال � وضع
 الكرمي القرآن )١
  � الكرمي الرسول سنة )٢
 النبوية والسنة الكرمي القرآن مع تتعارض ال اليت األحاديث )٣

 والعقل
 الدين يف التفقّه  )٤
 .وظروفهم الناس ئعطبا اختالف )٥
 السنة بني قفر حبيث � املوعود للمسيح عظيم إلجناز إنه

 اآلخرين دعاو عليه داوم الذي � النيب عمل هي السنة: فقال واحلديث،
  .� قوله فهو احلديث أما. به العمل إىل أيضا

 األصول هذه خالل من بالتصحيح � قام كيف اآلن الحظوا
 كالم ألنه القائمة هذه رأس على الكرمي القرآن � جعل لقد .اخلمسة

 أحد يستطيع ولن فيه تغيري أي حيدث ولن ومل واملكمل املفصل وهو اهللا
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 مثل من اعتبارا أكثر مصدر من فهل فظه،حب وعد تعاىل اهللا ألن ذلك
   !الكالم؟ هذا

 عليه دأب الذي بالعمل  بل،ا ال تتعلق بالقولأل السنة � ذكر مث
 يعمل  يرونه وهوالناس من ألوف أي كان ؛بالتواتر إلينا قلون � النيب
 شخصني أو شخص شهادةالسنة جمرد  ليست. فقلدوه النحو هذا على

 من ألوف نقلهي  بل ،كذا يقول � اهللا رسول مسعوا أم ثالثة أو
. على ذلك وواظبوا فاتبعوه بكذا يقوم � اهللا رسول رأوا أم الناس

 أرفع وهي السنة، هذه مثل يف اخلطأ حدوث احتمال جدا فيتضاءل
 � جعل مث. أشخاص بضعة برواية لنقَي الذي احلديث من مكانة
 بل ثقات رواا يكون أن يةالروا لصحة يكفي ال وقال احلديث، ابعده

 وتأيت. الطبيعة وقانون النبوية والسنة الكرمي القرآن مع تتطابق أن اشترط
 مفتوحا الباب ليظل وذلك احلديث، بعد الدين يف  الفكريالتفقه درجة

 الناس طبائع � جعل مث. العقل إعمال خالل من املسائل إلدراك
. الشريعة من الزما جزًءا لهوجع الفقه يف اخلامسة الدرجة يف وأمزجتهم

 كانت فمثال. األصل هذا بواسطة اخلالفية املسائل من كثري حلّت ولقد
 من � فقال. الصالة يف" آمني" بـهراجل حول شجارات تنشب
 األمرين كال مادام ألنه أسر، فيه يرغب مل ومن به رهج اجلهر يف رغب
 � النيب عمل لقد. حوله الشجار من جدوى فال السنة من ثابت

 واحد فكل وأمزجتهم، الناس طبائع يف االختالف إىل نظرا بالطريقتني
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 خيتاره ما هيهم أال وجيب طبيعته، يوافق مبا يعمل أن يستطيع منهم
 على يديه طَرب شاء من: � قال كذلك. طبائعهم وفق اآلخرون

 رفع عن قال كذلك. السرة حتت هماطَبر شاء ومن الصالة يف صدره
 على جائز نهبأ وعدمه اليدين ورفع ،التشهد عند وعدمه ابةبلسا

 منشؤها يكن مل اليت الرتاعات من كثريا أى فقد وهكذا. الطريقتني
 فهم لعدم ونشأت جائزين، أمرين حول كانت بل شرعي اختالف
 راعاة جواز صور خمتلفة لبعض األعمال ميف الشريعة حكمةالناس 

  .املختلفة لطبائعل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



��� �
� �

†ìÇì¾a@|î�¾a@paŒb−g@âý�Ûa@éîÜÇ@ @

  

�١١٧�

�������د�א�
	�ز�א �

òßbÓg@ÖìÔy@ñcŠ½a@ @
  

 إقامته هو � املوعود املسيح به قام الذي عشر احلادي اإلجناز
  :مثال. بعثته قبل مغتصبة كانت اليت النساء حلقوق

  .اإلرث من نصيبها أخذت املرأة تكن مل) ١ 
 كانتكما  احلجاب،  ارتداءيف عليها متارس  كانت القسوة)٢ 

  .والتجول البيت من خلروجا من ممنوعة
  .والدراسة التعلم من منعت) ٣ 
  .مكانتها احملترمةتفقد و الطيبة املعاملة من متحر كانت) ٤ 
  .نكاحها أمر يف اخليار هلا يعط مل) ٥ 
  .والطالق اخللع أثناء والشدة لقسوةعرضة ل كانت) ٦ 
 ٧ (اإلنسانية حقوقها مل تراع .  

  .موراأل هذه مجيع � حصح ولقد
تكن  مل. هاحق وأيد اإلرث، من منعها عن � ى لقد -١

 أخواتنا إال أن ،طويل زمن منذ ينلن حقّهن يف اإلرث عائلتنا  يفلنساءا
 املسيح املوعود عقاراتمجيع  معنا ثنوورِ قوقهذه احل مجيع نلنقد 
�. 
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 ، وما يتعلق بهاحلجاب من الظاهرة دةالش � أزال لقد -٢
 إحدى ويف. عنها اهللا رضي املؤمنني أم مع زهـللتن خيرج � فكان
 �املسيح املوعود  السيالكويت الكرمي عبد املولوي أىر ملا املرات
 ألنه  ذلكمل يعجبه القطار حمطة عند عنها اهللا رضي املؤمنني أم مع ميشي
 اخلليفة إىل فذهب الزمن، ذلك يف جدا خمجالأمرا و عيبا هيعد كان

 فسيقول مه،حر مع هنا زهـيتن � ملسيح املوعودا إن: له وقال األول
 عليه فرد. باجللوس هزوج يأمر أن له وقلْ فاذهب ،شىت أقاويل الناس

 أن أستطيع فال أنا أما  ذلك، لهتقول أن ميكنك: قائال األول اخلليفة
 فسأله ،مطرقا رأسه عرج قليلٍ وبعد ،بهذَفَ. الكالم هذا مثل له أقول

 على الناس قد يعترض: له قلت ملا: فقال �ماذا أجابه  لاألو اخلليفة
  عليهيعترض أن عسى ماذا: وقال توقف ، ههناالزوجة مع التمشي
 !زوجته؟ مع ميشي كان املريزا إن سيقولون هل الناس؟

 والترته التمشي حرية ملرأةا � املوعود املسيح منح فقد ،باختصار
 التغيري هذا استيعاب اليوم ةاملثقف الطبقة تستطيع ال. صحتها أجل من

 ،� املوعود املسيح بدأه ملا واالستغراب احلرية على يبعث كان ولكنه
 نقاط بعض من املرأة إنقاذ هو احلجاب من اهلدف أن � فأخرب

 مع احلرة واللقاءات االختالط من منعت وصحيح أن املرأة ضعفها،
  .بسجنها أُمرنا ما ولكننا الرجال،
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 � املوعود املسيح زركّ فقد. مالتعلّ من محرت املرأة كانت -٣
: أصدقائه أحد إىل رسالة يف كتب فقد ،خاص بشكل املرأة تعليم على

 إىل أيضا إضافة األخرى والعلوم اإلجنليزية من شيئا املرأة تعليم من بد ال
 .والفارسية العربية
 الوحي طريق عن وحقوقها املرأة ملعاملة اأسس � أقام لقد -٤
. واملعامالت والواجبات احلقوق يف الرجل تساوي املرأة إن الفق. اإلهلي

 زوجته مع السيالكويت الكرمي عبد املولوي تكلم املرات إحدى ويف
 :معناه مبا وحي � املسيح املوعود على زلـفن عال بصوت

  . ١١صحيحا ليس الطريق هذا أن "الكرمي عبد" املسلمني لزعيم لْقُ
 فأقام ،نكاحها يف خيارات وأ حبقوق حتظى املرأة تكن مل -٥
 بأن أمر بل ضروريا، نكاحها يف رضاها وجعل أيضا احلق هذا �
يف حالة  بنفسه لتدخ بل ، قبل الزواجبعضهما إىل واملرأة الرجل ينظر
 .الزواج قبلأحدمها اآلخر  لنساء حىت يرىوا لاالرج بعض
 إا حىت واسع نطاق على شائعة الطالق ظاهرة تكان -٦

 رابط قطع بعدم وأمراإلسراف  ذلك من فمنع. احلدود كل جتاوزت
 جدا ضيقًا اخللع نطاق كان آخر جانب على. املستطاع قدر النكاح

                                                           
جيـدا   ليس   التصرفهذا  : كما يلي " األربعني"لقد ورد هذا اإلهلام يف كتاب        11

، اخلزائن الروحانيـة، ج     ٣األربعني رقم   . (الكرمي منه قائد املسلمني عبد      فليمنع
  )املترجم). (٤٢٨، ص ١٧
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. حبقها يهتم أحد يكن ومل أوجها وصلت قد املرأة معاناة كانت حبيث
 منحتها اليت املرأة حقوق وأقام نصاا إىل األمور � أعاد فقد

 الطالق حق مقابل للمرأة اخللع وضع قد اىلتع اهللا بأن وأخرب. الشريعة
 من اخللع تطلب أن للمرأة يشترط أنه هو الوحيد والفرق. للرجل
 الشريعة اهتمام كان فقد احلقوق مراعاة ناحية من أما. الشرعي القاضي
 .الرجل مبشاعر اهتمامها مياثل املرأة مبشاعر
 ما. واالجتماعية واملدنية العائلية املرأة حبقوق �  طالب -٧
 حقوق على أكد فقد � بعثته قبل ذكرت حبقوق حتظى املرأة كانت
 .إسالمها رغم فيها واقعة كانت اليت عبوديتها من وحررها املرأة
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 إصالحه هو � املوعود املسيح به قام الذي عشر الثاين اإلجناز
 إصالح يويل كله العامل أن شك ال .النجاة مدار عليها اليت لألعمال
 مل يكن. ذلك إىل السبيل يعرف يكن مل ولكنه كبريا اهتماما األعمال

 من أسوأ حالة يف كانوا بل املسائل هذه عن يتكلمون أيضا املسلمون
 القضية هذه حلّت الكرمي القرآن من أصوال � فقدم. اآلخرين
 ديانة أية ستطيعت ال يثحب مصاريعها على أبوابا اإلصالح هلذا وفتحت
  .فيها اإلسالم حتاذي أن أخرى
 اخلطيئة أن مبا وقالت املوروثة اخلطيئة نظرية املسيحية قدمت لقد
 أي منها ينجو أن ميكن فال لذلك الوراثة طريق عن اإلنسان إىل تنتقل
 ارةالكفّ وابتدعت ،حمال أمر النفس إصالح أن يرون وكأم. إنسان

  .كنامم احملال لتحويل
 بالتصفية إال يتأتى ال النفس إصالح أن يعتقدون فكانوا اهلندوس أما

 حساب حيفظ تعاىل اهللا أن يعتقدونحيث  ؛اإلنسان حلساب الكاملة
 من أكثر السيئات كانت فإذا بينهما ويوازن وسيئاته، اإلنسان حسنات
 فقد وبذلك. آخر جسد يف  إىل الدنيا مرة أخرىأرسله احلسنات
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باستحالة اعتقادها بعد التناسخ دوامة يف اإلنسان ندوسيةاهل طتور 
  .هنفس إصالح
 أيضا األنبياء أن يرون ألم النفس إصالح ينكرون فكانوا اليهود أما
 األنبياء آثام يذكرون فكانوا آمثون، أم يعتقدون بل يأمثوا أن ميكن

 ةللنجا واحدة صورة يرون فكانوا. عيب أي افيه يرون وال متلذذين
 فكأم.  أحدا حمبوبا وخمتارا عنده فيخصه بالنجاةتعاىل اهللايعد  أن وهي

 ألم بنجام مطمئنني كانوا وما تعاىل، اهللا من قدرا النجاة يعدون
من  لكوم بل ،نفوسهم إصالح خالل من تعاىل اهللا مرضاة أحرزوا

  .السالم عليهما موسىأمة و إبراهيم نسل
 النبيل اهلدف هذا - على شاكلة اليهود – طمسوا فقد املسلمون أما

 قد وكانوا. اآلثام بعض يف واألنبياء املالئكة طبتور اعتقادهم خالل من
 املسلمني جلميع يشفع سوف � النيب أن أنفسهم عند من ابتدعوا

 � الرسول جانب إىل هلم اختذوا فقد ذلك إىل إضافة. هلم غفرسيو
 األعمال لكسب داعي البأن  هلم ولونيق أيضا آخرين وزعماء مرشدين
   .مباشرة اجلنة إدخالكم سنكفل ألننا واحلسنات الصاحلة
 واستخرج كلها األفكار هذه خطأ � املوعود املسيح أثبت لقد

 تتوقف كاملة كوصفة النفس إلصالح قدمها أصوالً الكرمي القرآن من
  .اإلنسان جناة عليها
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 والذنوب العيوب ة إىلالنـزع يرث اإلنسان بأن � سلّم لقد 
 بأن سلّم كما.  أيضاوالصاحلات احلسنات حنو امليل يرث كما واآلثام
 رد ولكنه اإلنسانية، النفس لطهارة ضرورية أيضا السابق احلساب تصفية
   .األنبياء إىل اآلثام نسبِ على بشدة

 رغم الشفاعة من حظا أحد بنيل آنذاك السائد االعتقاد على رد كما
 هاتني اليهود من أخذوا قد املسلمون فكان. الشريعة أوامر خمالفة تعمده

  . اإلسالمية للتعاليم خمالفتني كانتا أما إال الفكرتني
 واآلخرين صاحلني البعض خلق تعاىل اهللا أن فكرة على � رد كما
  :ومها تصحيحهما بعد اثنني أمرين  ذا اخلصوصلبِقَو طاحلني،

  .وسيئة حسنة ميوال رثي اإلنسان أن شك ال) ١ 
 والتصرفات العادات بعض اإلنسان لدى تنشأ هأنيف  شك وال) ٢ 

 أدلّ وال.  عيشه يف بعض األجواء املعينةأو األطعمة نتيجة تناوله بعض
 كشمري أهل مثالف ،باختالف املناطق خمتلفة عادات  وجودمن ذلك على

 أما جبناء يضاأ والبنغاليون ،فدمويون األفغانيون أما  عموماجبناء
 على كاملة سيطرة لإلنسان كان فلو. نسبيا فشجعان البنجابيون

 مرة كل الضرب عن حيجم البنغايل كان ملا عاداته يف والتحكم تصرفاته
 خطوات تدل على اإلقدام عن قهقرىال يتراجع الكشمريي كان وملا
 تلالق ألعمال مستعدا األفغاين كان امـَول والبسالة، الشجاعة على

 لألطعمة أن والقومية االجتماعية العيوب هذه مثل ختربنا. دوما والضرب
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 لدى والعادات السلوك تكوين يف كبريا دورا  أو الطقسواجلو واألشربة
 أم وعيوم معينة منطقة سكان ميزات عن القول يسعنا ال إذ اإلنسان،

  .يعتادون عليها مث خاطرهم بطيب خيتاروا مجيعا
 سلوكيات على بالغا أثرا أيضا والعقيدة للتربية أن شك ال) ٣ 

 لقتل ونيستعدحىت أم  بقرة ذبح عند اهلندوس يثور مثال،. اإلنسان
 ذلك كل مع اآلخرين، قتل جبريرة ونيعدمس مبأ معلمه الذابح مع

 تأثري هو هذا ،ون أنفسهميتمالك ال أعينهم أمام تذبح بقرةً ونير عندما
  .العقيدة

 عليه تؤثر اإلنسان ا مير اليت اخلاصة الظروف أن شك وال) ٤ 
 م فريفق يوما دروسهم للطالب عيسمقد  األستاذ فمثال،. عمله وعلى

 من وخرج زوجته مع تشاجر لو التايل اليوم يف ولكن معهم لينا ويكون
 يدل مما دروسهم، يف األخطاء أتفه على الطالب فسيعاقب غضبان بيته
  .عمله على - اإلنسان ا مير اليت - الظروف مية تأثريى حتعل

 وضح ذلكف. اإلنسان أعمال على تؤثر كثرية أمور هناك باختصار،
 يف ليس هو املؤثر الوحيد الوراثة انونإذ قال بأن ق � املوعود املسيح

 فالسؤال وعليه. أيضا أخرى أمور هناك بل وأعماله اإلنسان شخصية
 باإلميان املوروثة اخلطيئة من التخلص باإلمكان نكا إذا: اآلن املطروح

 بعوامل تنشأ اليت األخرى الذنوب من التخلص ميكن فكيف ،ارةبالكفّ
  أخرى؟
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 على مفطور اإلنسان أن اظنه يف اخندعت امللل مجيع بأن � قال مث
 وبعضهم املوروثة، اخلطيئة نظرية بسبب اخندعوا فبعضهم اإلمث؛ ارتكاب

 السابقة حياته يف اارتكبه آثام على يعاقب اإلنسان أن اعتقادهمسبب ب
 وخلق�: التالية آليةل اخلاطئ بفهمه اخندع وبعضهم آخر، جسد يف

 الوسوسة هذه بعضهم عند ونشأت ،)٢٩ :النساء (�ضعيفًا الْإِنسانُ
 على طرفُ  اإلنسان قدأن واحلقيقة. األزيل للقدر اخلاطئ مفهمه بسبب
 هسلوك على املؤثرة العوامل من وغريمها والتربية الوراثة قانون رغماخلري 
  كسبيف ورغبة العيوب من نفورا اإلنسان فطرة ودعتأُ إذ اته،وعاد

 الذي الصدأ مبنـزلة فهي  والسيئاتالعيوب أما اخلري، وأعمال احلسنات
 أيضا الناس من السيئ أن ذلك علىاألول  والدليل اإلنسان، فطرة يعلو

فحىت الذي يوصف بالكذاب  السيئات، من أكثر اتالصاحل يعمل
  .يصدق مرات عديدة يف اليوم الذي يكذب فيه مرة واحدة

 هو الطهارةب ملاأل من القلب خلو أن � املوعود املسيح أخرب لقد
 إىل أدى ما وهذا. عينيه املرء يف يسقط ذلك ألن كلها، السيئات أصل

 بدأمت لو. أزيل شقي إلنسانا أنوهو  كثريا ه البعضيرددنشوء تعبري 
 مبمارسة سيبدأ أنه فترة بعد فسترون كاذب إنه األطفال ألحد تقولون
 إال السيئة وليست صاحلًا لقخ اإلنسان إن � فقال. حقيقة الكذب

 يطلَع أن فيجب كلها، احلسنة فهو منه قلخ الذي املعدن أما ،عاله صدأ
 والقنوط، اليأس عنه لويزو بالشجاعة يتحلى حىت احلقيقة هذه على
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 رويدا حنو رويدا فسيميل والطاهر اخلالص جوهره ىللذلك جيب تنبيهه إ
  .تلقائيا الصاحلة واألعمال احلسنة
 األخرى الديانات نظريات رد يف � قدمه الذي الثاين والدليل     

 يجرب وإمنا يتعمده ال الذي أما. فعله اإلنسان يتعمد ما هو اإلمث أن هو
 أمه، ا ويضرب طفلٍ بيد  أحدميسك أحيانا :مثالف إمثًا، يعد فال هيعل

 كني مل لو :� قال فقد وعليه! هذا؟ فعله على أمه ستعاقبه فهل
 لو كذلك إمثًا، تعد فال املوروثة اخلطيئة من التخلص اإلنسان باستطاعة

 بعض تأثري حتت كان لوف إمثًا، تعد فال العادة خطيئة اجتناب يستطع مل
 فال اإلمث ارتكاب جتنب بطبعه يسعهصار معوقًا ال  حبيث والتربية التعاليم

عليه يتغلب ال لدرجة طبعي ضعف به كان ولو ، يف حقّهإمثا ذلك يعد 
 إذا باختصار. هيلإ بالنسبة إمثًا ذلك فليس مضنية جهود من بذل اممه

 جتاوزه يسعه ال  التعويق حبيثدرجة إىل مسدودا اإلمث جتنبه طريق كان
 الستطاع كذلك األمر يكن مل لو ولكن يف حقه، إمثًا يعد ذلك فال

 الطرق هذه لترك داعي فال اجتنابه استطاع ولو اجتنابه، اإلنسان
 بد فال وعليه. وغريمها والتناسخ ارةكالكفّ جديدة طرق وابتداع الطبيعية

 اإلمث اباجتن عن عجزه بقدر خطيئة وبال معذورا اإلنسان عد من
 فال ذلك كل ومع القدر، ذا العقوبة من معفى عده من بد ال وبالتايل
 اإلنسان هيتعمد ما هو اإلمث  إنّفبقوله. تناسخ أو كفارة ألية حاجة

  . كلها اإلمث نظرية �ر غي قد اجتنابه، على القدرة رغم ويرتكبه



��� �
� �

†ìÇì¾a@|î�¾a@paŒb−g@âý�Ûa@éîÜÇ@ @

  

�١٢٧�

  :األعمال جزاء يف ةالتالي لواألص الكرمي القرآن راعى لقد
 اهللا أن يعين مما خاص، بشكل  والقيمةالوزن على ركز  )١
 فيها خميرا كان مدى أي إىل اإلنسان أعمالميزان  يف يراعي سوف تعاىل

 .عليها مكرها أو
 ضيفو مل أي �مالك يومِ الدين� ونهك على تعاىل اهللا ركز  )٢
. اهللا إال الغيب يعلم ال أنه هو ذلك يف والسبب غريه، إىل احلقيقي اجلزاء

قدار مب املتعلق اجلزء راعوا ملا الناس أعمال جزاء اآلخرين إىل عهد فلو
 تلك بسبب آمثًا اإلنسان ولعدوا ،اإلنسانية األعمال يف واالضطرار اجلرب

متعمدا يف احلقيقة يف ارتكاب   يكنمل أو ارتكاامل يأمث ب اليت األعمال
 يف صالحا يتوخى يكن مل اليت األعمال بسبب صاحلًا ولعدوه ،االمث

 .ا العمل يف الصالح حقيقةً ينو مل أو القيام ا

òĐÔã@òÐîĐÛZ@ @
 كثرية وعلال أسبابا هناك أن على يدل �مالك يومِ الدين� أن اعلموا

 اجلزاء لحيو استيعاا عدم أن لدرجة اإلنسانية األعمال وراء كامنة
 يوم خبصوص املالكية كلمة لنفسه اهللا استخدم ولقد. ظلم إىل والعقاب

 أما احلقيقي، التصرفكمال إحاطة  بدون تتأتى ال املالكية ألن الدين،
: قال بل ،"الدين يوم مالككم "هنا تعاىل اهللا يقل ومل .فممكنة لكيةاملُ
 ليس التركيز على مالكية اهللا لبيان أن اهلدف هنا �مالك يومِ الدين�



� �

� �

�†ìÇì¾a@|î�¾a@paŒb−g@âý�Ûa@éîÜÇ    

  

�١٢٨�

هو يوم ، أال و اهللا تعاىل سيكون مالك ذلك اليومتعاىل لكم، بل على أن
  .الدين

 الناس اللَّه يؤاخذُ ولَو�: وهي املوضوع هذا تؤيد أخرى آية وهناك
 من تصدر أي ،)٤٦ :فاطر (�دابة من ظَهرِها علَى ترك ما كَسبوا بِما

 النفسية، واؤهأه تغلب عليها أو للشريعة خمالفة كثرية أفعال اإلنسان
 على يعاقب إمنا األعمال، هذه مجيع على يعاقب ال تعاىل اهللا ولكن

  . ويكون خميرا فيهابإرادته اإلنسان يرتكبها اليت األعمال
 �دابة من ظَهرِها علَى ترك ما�: قال تعاىل اهللا أن هنا الذكرب وجيدر

 ملا ترك على ظهر أي لو عاقب اهللا تعاىل على مجيع أعمال اإلنسان
 يؤاخذ تعاىل اهللا كان إذا: وهو منطقي سؤال ينشأ وهنا .األرض من دابة

 الدواب عاقَبت وملاذا كلها؟ الدواب يهلك فلماذا كسبوا مبا الناس
 السؤال قائلني هذا على املفسرون أجاب ولقد. اإلنسان أعمال جبريرة

 من بد ال اإلنسان هالك فعند لذلك اإلنسان لفائدة خلقت الدواب بأن
 هذه يف أرى إال أين صحيحة اإلجابة هذه أن ومع. أيضا الدواب هالك
ويقوم  كراهباإل يتعلق اإلنسان أعمال من جزًء أن إىل أيضا إشارة اآلية

ا مكر ا كاألنعام مثلعلى اإلنسان عوقب فلو واجلواميس، األبقاره 
 وُألهلكت أيضا وغريها نُوالثريا األبقار بعاقَت أن للزم أعماله مجيع
 على احليوانات نعاقب الف ؛ذلك نفعل ال ولكننا احليوانات، مجيع
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 مجيع على اإلنسان نعاقب فال كذلك فيها، خمرية ليست ألا تصرفاا
  .باختياره منه يصدر ما على نعاقبه إمنا أعماله

 اإلنسان من يصدر ملا عالج هناك هل: هو اآلن املطروح والسؤال
عليه رد ولقد له؟ عالج ال أم ؟عند فقده السيطرة على نفسها كُره 

 يف خلق تعاىل اهللا أن وهو أيضا عالجا له بأن � املوعود املسيح
 على التغلب ميكنه وباستخدامها واحملبة للخوف قوية مشاعر اإلنسان

 ولكن واالفتراس العض الذئبمن طبيعة : مثال. مكرها وكونه اضطراره
 على عادة يتغلب احلب وكأن ولده، يعض أال على جتربه باحلُ بذرة

على خياف ألنه مشتعلة النار تكون حيث النمر يهاجم وال. فيه العض 
 يغلبأقوى منها ألنه  اخلوف ولكن اهلجوم ومن عادة النمر نفسه،
اإلنسان يف واخلوف احلب مشاعر أثريت لو كذلك. هذه هطبيعت 

 وتسيطر أعماله يف تتحكم اليت السيئة تالتأثريا على التغلب فبإمكانه
 الدنيا يف يبعث إذ ؛لذلك أسبابا بفضله تعاىل اهللا هيأ ولقد. عليها

 وفضله وجالله تهقدر مظاهر بواسطتهم ويري وأخرى فترة بني مبعوثيه
 فمن. نيالكاملَ واخلوف احلب الناس نفوس يف ليتولد وذلك ورمحته
 على يتغلبف وجتلياته اهللا بآيات احب يزداد أكثر احلب بعاطفة يتحلى
 مع طبعهم يتوافق الذين أما. والطهارة العفة فينال السيئة التأثريات مجيع

 على يتغلبون وبالتايل القهرية اهللا تجلياتيتأثرون ب فإم اخلوف
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 اليت اخلارجية التأثريات من اإلنسان يحفظ، وهكذا السيئة التأثريات
  .نفسه إصالح يف عونا ينالو عليه، كراهاإل من نوع ممارسة يف تتمثل

ÑíŠÈm@òä�§a@ò÷î�Ûaë@ @
وما  والسيئة؟ احلسنة حقيقة هي ما: وهو عييطب سؤال ينشأ هنا

 فبعضهم خمتلفة، بردود الناس عليه رد ولقد النفس؟ بإصالح املقصود
  :قال

 مبا ولكن. حسنا يتراءى ما واحلسن سيئًا يبدو ما هو السيئ )١
ه لو عبد بأن للقول فسنضطر وظنه اإلنسان بتفكري قيتعل الرد هذا أن

 لَعد – حسنا عمال األوثان عبادة  الذي حيسب- اهلندوسي األوثانَ
 .سيئا لعد أحد املسلمني به قام لو أما حسنا عمله ذلك

 حسنا العامل أو صاحبه يراه ما هي احلسنة: البعض وقال )٢
  .سيئا العامل أو صاحبه يراه ما والسيئة

رِيعمال القتلَ أحد حِسب لو: التايل االعتراض األول الرأي على د 
 أحد حسب إذا أو حسنةً؟  هذهجرميته تعد فهل ،شخصا لتفقَ حسنا
  حسنة؟ إىل يتحول فهل مشروعا أمرا الزنا

 حسنا يكون ما بأن يقول من: التايل االعتراض الثاين الرأي على دويرِ
كيف ميكن أن يتم : نسأله السيئة، أو احلسنة وفه يف احملصلة سيئًا أو
 اإلنسان يسع ال إذ ،إمجاال السيئة أو احلسنة احلالة هذه عن لكشفا
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إمجاال أو  يعرفها أن له ىفأن ،كامل بشكل به احمليطة الظروف معرفة
ال حييط به   مما-كما جيب– االستفادة لإلنسان ميكن فكيف ؟مبجموعها

   ؟علما
 الفطرة به تضيق ما هي السيئة أن وه الثالث والرأي )٣

 العامل شعوب الكذب تكره. فيه ترغب ما هي واحلسنة ذرعا، اإلنسانية
. حسنة ألنه اهللا سبيل يف نفاقاإلو التصدق يف ترغبو سيئة، ألنه أمجع

 احملبة أو الرغبة تتعلق قد: التايل االعتراض ى ذلكعل ديرِ ولكن
 كراهية ميتلئقد  هندوسيا إن إذ ضا؛أي والتقاليد بالعادات والكراهية

 فكيف فيه، يرغب بل كذلك فليس املسلم أما البقرة، ذبح عند ونفورا
 األصل؟ هذا على بناء والسيئة احلسنة بني الفصل ميكن
 تأمر وما سيئة فهو الشريعة عنه تنهى ما أن هو الرابع الرأي )٤

 صحة فرضنا لو: التايل االعتراض الرأي هذا على ويرد. حسنة فهو به
عندما تنهى عن سيئة فهي إذن  الشريعة بأن القول للزم الرأي هذا

 عرفت بل مستقل منفصل كيان للسيئة يكن مل ألنه وذلك ،تولدها
 السيئة عن لتنهى تأيت ال الشريعة أن يعين فهذا عنها، الشريعة مبنعكسيئة 

 وهكذا. عنها الشريعة ي بسبب سيئة إىل األفعال بعض حتولت بل
 نظر وجهة هي هذه. السيئة باب فتحت اليت هي الشريعة فكأن

  .لعنة الشريعة عدت ذلك وألجل ،املسيحية
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 قبِل أنه والسيئة احلسنة عن � املوعود املسيح ذكره مما  ويتضح
 واآلراء األفكار هذه مجيع أن يعين وهذا أيضا، وردها األمور هذه مجيع

 النتيجة إىل خنلص هديه يف دبرنات خالل ومن. الصدق من جزًءا تتضمن
 أما إال اإلنسان بنية انتتعلق ما كثريا والسيئة احلسنة أن صحيح: التالية

 خالفًا حسنا عمال حيسب من أن شك ال. فقط النية على تعتمدان ال
 إمثًا رآه أن بعد ارتكبه ألنه ،بارتكابه فسيأمث به يعمل مثاهللا  لشريعة
 حسنا عمال سيئة أحد يرى فقد كذلك. تعاىل اهللا معارضة تعمد وهكذا
 بعض يف سيئة مرتكب - املذكور اإلنسان ك- يعد القد ف ا، فيعمل

 فعلٌ أنه فمع ضارا، طعاما صديقه وأطعم أحد أخطأ لو مثال،. األحيان
  .غريه به لينفع إال به يقم مل ألنه احلسنة إال إليه بنست ال إال أنه سيئٌ

 احلسنات تعد ال ألنه ،ما حد إىل صحيح أيضا ثاينال والتعريف
 يفيدنا ال ولكن ،اإلمجالية نتيجتها وفق إال سيئات والسيئات حسنات

 أو الدنيا هذه منافع اإلنسان استيعاب عدم إىل إضافةً ألنه ؛التعريف هذا
 أو أعماله بعض نتائج تقديرأيضا  عليه يستحيل ، بشكل كاملمضارها

 األعمال بعض عد يسعنا فال األخروية، حبياته املتعلقة هء أعمالأجزا بعض
  .التعريف هذا على بناءمن عند أنفسنا  سيئة وبعضها حسنةً

 وما السيئة، فهو اإلنسانية الفطرة به تضيق ما أن هو الثالث والتعريف
 الفطرة ولكن ،صحيح أيضا التعريف هذاو احلسنةُ،فهو  هفعلَ املرء حيب

. وغريها العاداتك العوامل بعض تأثري حتت أحيانا سدفْت اإلنسانية
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 نستطيع وال الصحيحة؟ الفطرية امليول معرفة إىل السبيل فكيف
  .الصحيحة الفطرية امليول معرفة بدون التعريف هذا من االستفادة

 وما السيئة فهو الشريعة عنه تنهى ما أن هوو الرابع التعريفأما و
 أو الشريعة أمر كان لوإذ  أيضا، لمستحي، فهذا احلسنة فهو به تأمر
يإليها وقيل يف هذه احلالة ب معينة حكمة علىمبنيا  ها سبالذي  أنلن

  معني آخرسبب على حيتوي ماأن و السيئة فهو نةاملعي ةالعلّ هذه يتضمن
 بدون عنها ت أو األعمال ببعض الشريعة أمرت ولكن لو احلسنة، فهو

  .وعبثا لغوا هذا لشرعا حكم لكان حكمةذكر أية 
 فلقد بينها، اجلمع بعد إال تكتمل وال ناقصة التعاريف هذه فجميع

 اهللا صفاتل اإلنسان موافقة تعين بأا احلسنة � املوعود املسيح عرف
 املخالف تصرفه هي السيئة وأن واألكمل، األزيل احلُسن هو الذي تعاىل
 أن على متفقة واإلسالم حيةواملسي اليهودية أن واحلقيقة. الصفات هلذه
 يةظلّ بصورة صفاته رداء ألبسه أي ..صورته على اإلنسان خلق تعاىل اهللا

 اهللا خلقه الذي الغرض هو وهذا ،لصفاته مظهرا ليصبح قوة وأودعه
 ويكمن ،صورته واإلنسان األصل هو تعاىل اهللا أن أي لتحقيقه، تعاىل
. لألصل خمالفتها يف هابحق وصلاأل مدى تطابقها مع يف الصورة مجال
 هو هللا وأكثر مشاة لهاأكثر توافقًا مع  اإلنسان جيعل ما فكل إذًا،

 السيئة هوف تعاىل اهللا صفات من نقيضٍ على هجيعل عمل وكل احلسنة،
 هو تعاىل اهللا فإن .رمسها ألجل لقخ اليت الصورة اليت يشوه ا تلك
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 اإلنسان كان فلما. اإلنسانه وبني بين العالقة يف  احلقيقيواملنبع املبدأ
 بعبارة أو ،عيب له هاوخمالفت مجالٌ األصل مع مطابقتها فإن صورةً
 أن ومبا. سيئةٌ له هاوخمالفت حسنةٌ األصل مع ة هذه الصورةمطابق أخرى

 لذلك تعاىل اهللا لصفات ضيق نطاق يف  مشاةخفية بقوى خلق اإلنسان
 وتنفر تعاىل اهللا صفات مع املنسجمة عمالاأل مع فطرته تتطابق أن ينبغي

 طرينيالف هذا النوع من التوافق والتنافر فإن. هلا املخالفة األعمال من
 هالتشو إىل تؤدي األصل هذا خمالفةإن  .والسيئة احلسنة إىل ريمزانس

 نتيجة تظهر ذلك إىل إضافة. واجلمال سناحلُ تولد ومطابقته والقبح
 عمله يف يكمنإن كماله و باإلرادة يتمتع اإلنسان أن وهي أخرى

  .ما حد إىل أيضا باإلرادة والسيئة احلسنة سترتبط وهكذا باإلرادة
 اإلنسان بأن التسليم فال منتنع عن الثالثة األمور هلذه قبولنا مع ولكن

 بعض تأثري حتت صحيحة بصورة وفطرته عقله استخدام يف أحيانا خيفق
 تعليمات تعاىل اهللا من نتلقى أن بد ال فكان والعادات، اخلارجية العوامل
 األزيل احلسن مع اإلنسان موافقة على الباعثة األعمال ددعت مكتوبةً
 حبسب بالشريعة العمل فإن بالشريعة، يسمى ما وهذا له، وخمالفته اإلهلي

 للحسنة الصحيح فالتعريف. سيئة هوخمالفت حسنةً يعد املفهوم هذا
 يشري ما وهو املذكورة، األربعة التعاريف بني اجلمع عند يكتمل والسيئة

   .� املوعود املسيح هدي إليه
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 إجياده هو � املوعود املسيح به قام الذي عشر الثالث اإلجناز
  :منهاو واملسلمني، لإلسالم واالزدهار الرقي أسباب
 باب فتح نم أول هلو � املوعود املسيح إن :ماإلسال تبليغ   )١

 � بعثته قبل املسلمني ألن طويل، زمن منذ توقف بعدما العمل هذا
 القيام هميهم يعد ومل اإلسالم، تبليغ واجب عن كليا تغافلوا قد كانوا

 يف أحيانا بعضهم به قام إذا إال اللهم منظمة، بصورة التبليغ بواجب
 لقد. مستحيالً يرونه فكانوا املسيحية البالد يف تبليغال أما ،الضيق حميطهم

فقد بدأ به أوال  تقريبا، م١٨٧٠ عام منذ العمل هذا على يركز � بدأ
 أوروبا أهل  اىحتد اتإعالننشر  بواسطة مث التبليغية الرسائل عرب

وأخربهم بأن  اإلسالم، مقابل ديانتهم صدق يثبتوا أن إىل ودعاهم
 من دين أي فليتقدم كلها، ديانات الهوميزات اسنهح مبيفوق اإلسالم

 األمريكي اإلسالمي الداعية أسلم لقد. اإلسالم حتدي لقبول العامل أديان
 إىل جاء مث � املسيح املوعود كالم قراءة بعد ويب الكسندر الشهري

 املسيح ضد صدره أوغروا قد اآلخرين املسلمني أن إال للقائه اهلند
 فلن املسلمني لغضب جملبةً سيكون به لقاءك إن وقالوا � املوعود

 يظهر فظل خطأه أدرك أمريكا إىل رجع فلما. مهمتك يف يساعدوك
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فلجماعة  اليوم أما. مماته إىل -رسائله  خالل من - هذا فعله على ندمه
 بالد خمتلف يف اإلسالم بتبليغ تقوم تبليغية مراكز �املسيح املوعود 

مل  املهمة هلذه بدئه على سنة ستني مضي بعد واليوم أنه والعجب العامل،
 . جدارة بكل الواجب ذا تقوم اليت مجاعته إال العاملية الساحة يف يعد

٢(   ظنوا إذ الناس اخندع لقد .للجهاد الصحيح التعليم ���� مقد 
 ،أمهيته على أكد بل ،قط همينع مل أنه حني يف اجلهاد منع قد � أنه

 القتال سوى عندهم اجلهاد فليس اجلهاد قةحقي نسوا املسلمني إن وقال
 فقد الغلبة، إحراز عند مطمئنني جلسوام أ النتيجة وكانت ،بالسيف

 ؛مكانه يف موجودا ظل الكفر أن إال ،البالد يف اإلسالمي احلكم توطد
 غري احملاربة البالدنشر اإلسالم يف  إىل املسلمون ينتبه مل ذلك إىل إضافة

 ازدياد عن ذلك كل أسفر لقد. الكفار حكم فيها ظل لذلك للمسلمني،
وال  اإلسالموأدى ذلك إىل إحلاق الضرر ب رويدا، رويدا الكفار قوة

 املسلمون كان فلو. اسياسي اتفوقً سيما عند إحراز بعض الشعوب
 اليوم هذا رأينا ملا � املوعود املسيح قدمه الذي اجلهاد تعريف يعرفون
 إقامة أجل من اإلنسان به يقوم عملٍ لكل سما  عندهاجلهاد؛ واملشؤوم

 النفس بإصالح يتم كذلك بالسيف يتم إنه وكما والتقوى، اخلري
. اجلهاد من نوع لكل مناسبة وقت ووهناك ،أيضا املال بذلبو وبالتبليغ

 معطال اجلهاد حكم حسبوا ملا للجهاد التعريف هذا يعرفون كانوا فلو
 واحد بنوع إال العمل يتوقف مل أنه كوادرأل بل ،الظاهرية غلبتهم عند
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 يقتضي الوقت القيام بل قائمة زالت فال األخرى هأنواع أما اجلهاد من
 أرجاء مجيع يف انتشر قد اإلسالم لكان ذلك فعلوا فلو التبليغ، هادجب

 واجه املَو ،اليوم مسلمة أيضا أوروبا كانتل بل ،اإلسالمية البالد
 � املوعود املسيح بني لقد باختصار،. هارقي اإلسالم احنطاطًا عند

 عن أخرب بل ممنوع بالسيف اجلهاد بأن يقل فلم.  ومناسباتهاجلهاد مواقع
 هذا بنفسه بدأ مث الشريعة، العصر وفق هذا يف الواجب اجلهاد نوع

 إسالمية دمةخل إا. العامل كل يف التبليغ باب وفتح قوة، بكل اجلهاد
 الرقي باب فتحقد  بواسطتها ألنه ا،ليت املسلمني يفهمو عظيمة

 إميام رغم املسلمني ألن ؛عظيم إمث من همذَأنقَ كما ،هلم واالزدهار
 يرتكبون كانوا وهكذا ،به يعملون يكونوا مل بالسيف اجلهاد بوجوب

 �املسيح املوعود  شرح قبلوا كلما واآلن مبينا،أو تلوثا نفسيا  إمثًا
 يعرفون ما كانوا ذلك قبل ألم ب،بالذن شعورهم ختلصوا من صدأ

 .للجهاد الصحيح املعىن
 أجل من � املوعود املسيح به قام واملنجر الثالث الذي   )٣
 احلرب إن. الكالم لعلم جديدة أسسا وضع أنه هو اإلسالم رقي

 حرب كوا تعدو  تكنمل � بعثته قبل املختلفة الديانات بني الدائرة
وحماولة  اآلخر على لالعتراض الفرصة نيتحي اجلميع كان إذ عصابات؛

 هذه مثل استخدام إن وقال النقص هذا � تدارك فقد هزميته، إثبات
 بإثبات العيبِ دين صدق يثبت فال كلها، الديانات إىل تسيء احملاوالت
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 قضية يف النقاش خالل من ما ديانة حقيقة معرفة ميكن ال كما غريه، يف
  :التالية األصول على األديان تختبر أن جيب بل فقط، واحدة

 الغرض على دين كل يربهن أن وهي ؛املشاهدة  هواألصل األول  - أ
 الدين هذا جاء اليت الغاية اتباعه حيقق أن يثبت أي ألجله، قام الذي

 دين كل غرض وهو – اهللا إىل التقرب  منهالغرض كان لو مثال ؛األجله
 فسينال الدين هذا تعاليم تبعي من أن ربهن علىي أن فينبغي -يف احلقيقة 

. روح بال داجس وصار ،وغاية هدف بال ، وإال فهو دينتعاىل اهللا قرب
 أو واالجتماعية األخالقية التعاليم بعض دين أي صدق إلثبات يكفي ال

 األديان من مسروقة تقدميها إلنسانل اليت ميكن الفلسفية األصول بعض
 خبصوصها يتلقى أن دون من تفكريه خالل من يدركها أو األخرى

  من نيلاإلنسانَ ه ميكّنأن دين أي صدق على دليل فأكرب. اهللا من وحيا
 فلو ؛الدين إىل اجةأمر يؤكد على احل وهو ،الدنيا هذه يف تعاىل اهللا قرب
 ميكن فال فقط املمات بعد النجاة يكفل أنه األديان من دين ادعى

 هو هذا أن بالذكر واجلدير ه،اختبار ميكن ال إذ االدعاء هذا مثل تصديق
 دين من وليس النجاة، مفهوم يف االختالف مع كلها الديانات ادعاء
 النجاة دعاءا قبلي فال. تعاليمه اتباع خالل من النجاة استحالة عن يعلن
 ثبتي أن فهو قبلي ما أما الدين، من غايةَال حيقق وال  وحدهاملمات بعد

ـال الواقع خالل من الديناهللا إىل تابعيه من ةًمجاع أوصل أنه هدشام 
 يسع ال الذي الدليل هو وهذا.  يف هذه الدنياقربه ومكّنهم من نيل تعاىل
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  واملناظراتاملباحثات أنواع مجيع على يقضيوهو ما  إنكاره، أحدا
 ألنه اإلسالمي الدين إال الساحة يف يبقى ال ومن هذا املنطلق. الدينية
 يظهرها كان كما أيضا اليوم هفيوض ظهري أنه عييد الذي الوحيد الدين

 قربه آثار يشاهدون وجيعلهم تعاىل باهللا الناس ويوصل ،األوىل األزمنة يف

 . 

 أن األخرى األديان على أتباع بصع اإلعالن ذا � فلما قام
  .ميدان كل يف منهزمني يهربون فأخذوا مجاعته أمام يقفوا
 هو الدينية املناظرات يف � قدمه الذي الثاين واألصل  - ب

 لكل اإلهلامي الكتاب يف إثباا على والدليل الدعوى وجود ضرورة
 لكثري غريبةكانت  ظاهرة إىل الديين العامل انتباه لفت فقد وبذلك. دين

 يبدأون مث دينهم إىل  الشخصيةأفكارهم ينسبونمن الناس الذين أصبحوا 
م فل تفوقًامثل هذا اإلنسان  أحرز لو أنه النتيجةكانت و حوهلا، النقاشب

 إال دينه،ل هزمية هذه م تكنفل ازم وكذلك إن ،دينهل اتفوق ليعد يكن
 فيجب. جدوى أي دون العابثة املناقشات يف الوقت تبديد إىل يؤدي أنه
أصل  وجود بإثبات الدينية املناظرات يف الديانات مجيع أتباع يتقيد أن

 هذه صدق على بدليل يأتوا أن جيب مث السماوية، كتبهم من دعواهم
 اهللا كالم يبقى أن احملال من ألنه وذلك أيضا، ديانتهم كتب من الدعوى

 لدعم أخرى أدلة مقدت أن ميكن مث بعد توافر هذا الشرط دليل، بال تعاىل
 الدينية األوساط يف ضجة األصل هذا أثار لقد. أكثر وشرحها القضية
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 حيلو ما كل يذكرون كانوا الذين - مقىاحل الوعاظ أيدي يف وأُسقط
 اجلديدة العلوم على املتهافتنييف أيدي و – ديانتهم إىل وينسبونه هلم

 هلم، دينية قضية إىل اجلديدة العلوم حتويل اعتادوا قد كانوا الذين أيضا
 يتفاخرون كانوا الذين أيضا اهلندوس من اآلريا أفواه بذلك تمكُم حىت

فضال عن  ،الفيدا يف ترد مل  هذه القضيةألن واملادة واحاألر بأزلية بقوهلم
نص  عن البحث يف مشغولني اآلريا طائفة علماء يزال وال صدقها، أدلة

 الديانات أتباع الح خيتلف ومل. قضيتهم دمواحد حيقق مطلبهم أو خي
 هذا وفق ديانتهم صدق إثبات يستطيعوا مل أيضا إم إذ األخرى
 القرآن من � املوعود املسيح مقد ثانية ناحية منهذا و .األصل

 مبلغو زالي وال. صدقها على واألدلة اإلسالم دعاوي الكرمي مجيع
 ،جناح بكل املاضية احلربة هذه يستخدمون األمحدية اإلسالمية اجلماعة

  .ميدان كل من فائزين يعودون نزالوي وال
 فييك ال أنه هو �املسيح املوعود  قدمه الذي الثالث األصل  - ث
 ينبغي بل وحسن جيد بتعليم أتى أنهفقط ب ثبتي أن عامليته عييد لدين

 نفوس يف والطمأنينة السكينة ببعث كفيلة هتعاليم أنأيضا  يثبت أن له
 جمرد كان فلو. الفطرية ومطالبهم طبائعهم اختالف على مجيعا الناس
ألي أحد  ألمكن األديان من دين صدق على دليال احلسن التعليم

 وال اتظلمو وال تكذبوا أال هو وتعليمي جديد، بدين جئت بأين الدعاءا
 اإلنسانية، الضرورات مجيع حيقق ال ولكنه حسن تعليم هذا. ختونوا
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 على دليال -حسنه  على - التعليم هذا مثل يكون أن ميكن فال وعليه
 املوجودة األديان  بنيمن مثال املسيحية لنأخذ. األديان من دين صدق

 يقول الذي تعليمه هو � املسيح منجزات أكرب إن أتباعها يقول اليت
: ٥ متى." (أَيضا اآلخر لَه فَحولْ اَأليمنِ خدك علَى لَطَمك من: "فيه

 يكشف فيه التدبر أن إال الظاهر يف ومجيالً حسنا التعليم هذا يبدو ،)٣٩
 ، وإقامتهااحلسنة ترسيخ إىل ترمي اليت الصحيحة الفطرة خيالف أنه لنا

 اإلنسانية الضرورات مجيع حيقق ال كما السيئة، ازدياد إىل يؤديألنه 
ولكن تعليم املسيح املذكور  أيضا، العدو مواجهة إىل حيتاج اإلنسان ألن
 هزمية اإلسالم أعداء واجه ولقد.  إرشاد اإلنسان يف هذا املوقفمن خيلو

 .كثرية مواطن يف اإلسالم وانتصر األصل هذا  اتباعهمبسبب نكراء
 املسلمني رقي أجل من � به قام الذي الرابع واملنجز  )٤

 الشعب هو الذي - السيخي الشعب لإلسالم قرب أنه هو وازدهارهم
 أن الدينية كتبهم ومن التاريخ من أثبت إذ - مجدـوال احلَمس اهلندي
 مسلما احلقيقة يف كان – الرمحة عليه -" نانك باوا "ديانتهم مؤسس

 يرتبط كان أنه كما أيضا، حج قد وكان ويصلي، الكرمي بالقرآن يؤمن
 سيما وال عموما املسلمني باملتصوفني والتقدير واالحترام احلب بعالقة

 البحث هذا وكان. اهللا رمحه" الدين فريد باوا"بالصويف الشهري 
 قلوب يف ظيمةع ثورة  حينهاأحدث لدرجة به وموثوقًا رائعا والتحقيق

 � املوعود املسيح جانب إىل  اآلخروناملسلمون وقف فلو السيخ،
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 من األلوف مئات إسالم إىل العظيم البحث هذا أدى قد لكانيومئذ 
 وضعواو عارضوه بل املسلمون مل يسانده لألسف ولكن السيخ،
 ميكن ذلك كل مع. سبيله الذي كان سيحدث تأثريا عظيما يف العراقيل

 ولسوف بالغا، تأثرا البحث ذا تأثرت قد الناس من شرحية بأن القول
آجال أم عاجال عظيمة نتائج عن البحث هذا سفري. 

 اإلسالم رقي أجل من � به قام الذي اخلامس      واملنجر )٥
 تعلم بضرورة املسلمني على وأكد األلسنة، أم العربية اللغة بأن إثباته هو

 عكس على بل األمر هذا عظمة اآلن إىل املسلمون يدرك مل. العربية
 املوعود املسيح أما عليها، والقضاء العربية طمس حياولون زالوا ال ذلك
 وحنن. املسلمني لوحدة أساسا مالقي االقتراح هذا يف وضع فقد �
 بأمهيته وسيشعرون األمر هذا إىل سينتبهون مدة بعد أم كبري أمل على

 .واحلضارية السياسية أمهيته مع أيضا الدينية
قام  أنه هو اإلسالم لرقي � به قام الذي السادسملنجز وا    )٦

 اآلن للجميع تيسر ، وبالتايللإلسالم دةاملؤي األدلة من كبرية ذخرية معجب
 ومقاومة وملة دين كل أتباع مواجهة - � كتبه مطالعة خالل من -

 .اجلديدة للعلوم الفاسدة االستخدامات عن النامجة األضرار
 نفوس يف بثّ أنه هو � به قام الذي السابع  واملنجر    )٧

 قبل اإلسالم ظهور من املسلمون يئس لقد. فقدوه أن بعد أمال املسلمني
 فجاء اهلزائم، وطأة حتت يرزح اإلسالم أن يظنون وكانوا � بعثته
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 بواسطيت رقيا حيقق سوف تعاىل اهللا بأن محاس بكل وأعلن �
 الدامغة أدلته ناحية من أوال اإلسالم صرينت وسوف لإلسالم، وازدهارا

 قوته من فتزيد التبليغ خالل من القوية الشعوب إليه ستنضم وأخريا
 للظهور سندا وقدم املسلمني، خاطر جرب فقد وهكذا أيضا، السياسية
 اآلمال فيهم وأحيا املنهارة، اهلمم يف محاسا بثّو ودبة،احملد املقصومة

 إىل نه بقدر ما كان األمل كبريا كان دافعا قوياأ فيه شك ال ومما. امليتة
 يف واإليثار التضحية روح ديولّ الذي األمل وإنه جسام، أمور حتقيق

 أما ؛التضحية بروح يتحلون يعودوا مل األمل املسلمون فقد وملا. النفوس
 القصد وليس التضحية، بروح يتحلون ولذلك األمل فلديهم األمحديون

  هي تلك التضحيةبلوالقضاء عليها  باحلياة التضحية اهن التضحية من
 إىل مجع الذرات ودف البقاء مقوماتتؤدي إىل حتقيق مجيع  اليت

 . د منها أسباب الرقي واالزدهاربشكل تتولّ
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 أقام أنه هو � املوعود املسيح به قام الذي عشر الرابع اإلجناز
 األمن إرساَء ا العملُ يكفل تدابري عدة وذكر والسالم، األمن دعائم

  .العامل يف والسالم
 والصلحاء الزعماء إىل الناس إساءة العامل لفساد علة أكرب إن   -١

 يف الديانات، تلك ميزات عن أعينهم وإغماض خرىاأل دياناتال من
 حصر قد لعاملنيا رب هو الذي اهللا أن يقبل ال السليم العقل أن حني

 لألسف ولكن. بدوا الشعوب األخرى وترك معني عبٍش يف اهلداية
 فنت نشوب إىل أدت قد -آنذاكاليت كانت سائدة - الفكرة هذه كانت
 :احلقيقة هذه حتد بكل العامل أمام � املوعود املسيح مقد لقد. كثرية

 من العظيم لفسادا ةعلّ استأصلوبذلك  ،نيب فيه خال إال قوم من ما أنه
 أيضا األقوام بعض أو القدامى الصلحاء بعض أن شك ال. جذورها

 باهللا والواصلني الصلحاء من أيضا األخرى األقوام زعماء بعض عدوا
" كرشنا "إن "دهلي" من الصلحاء أحد قال كما إليه، قربنياملوتعاىل 
 مل أنه مع األنبياء من كنيب التوراة يف � أيوب ذُكر كذلك نبيا، كان
 القضية هذه قدم � املوعود املسيح ولكن إسرائيل، بين من يكن
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 اهلداية عن خمتلفة أفكارا تقدم املختلفة األمم كانت. امتام خمتلفة بصورة
  :� املسيح املوعود بعثة قبل
 اآلخرون أما قومهم، مقصورة على النجاة إن :كان البعض يقولف   ) أ

فحصون هذا الرأيادشتيونوالزر اليهودوكان  جهنم، بيتبن .  
 بعثة بعد إال يفتح ومل مغلقًا كان اهلداية باب أن بعضهميرى و   ) ب

 اهلداية أن يرون إذ املسيحيون، له جيرو كان ما وهذا. ديانتهم مؤسس
 .� الناصري املسيح بعثة بعد إال تبدأ مل العامة
 إذا ولكن ،فحسب قومهم ختص اهلداية بأن يقول بعضكان الو   ) ت
فبإمكام معينة  شاقة مبجاهدات األخرى األمم من اخلواص بعضقام 
" دهرم سناتن "فئة أتباع به يعتقد كان ما وهذا. النجاة ينالوا أن أيضا
 والصادقة احلقيقية الديانة هي ديانتهم أن يرون كانوا إذ اهلندوس، من

 تامبجاهد وقام قلبه يف تعاىل اهللا حب أخرى لديانة تابع ولّد لو ولكن
 ولو املنشود اهلدف إىل مؤد ووفّقه التباع طريق تعاىل اهللا همحر شاقة
 طريق إىليسعه االهتداء  الألنه  ،قطع مسافة طويلة وتيه كثريٍ بعد

 . ذاتياغايته مباشر إىلو مستقيمٍ
 أفكار إال أن اسلفً أمر اهلداية حل قد الكرمي القرآن أن معو   ) ث

 أنيطتمجيعا  الناس هداية أن يرون كانوا بل واضحة تكن  ملاملسلمني
 أم كما. قومهم إىل إال يبعثوا ملم أ حني يف إسرائيل بين أنبياءبعض ب

 ال أخرى ناحية ومن وأمة قوم كل يف نيب ببعثة ناحية من يؤمنون كانوا
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 قواماأل أنبياء ، وكانوا يعدونإسرائيل بين إال الكتاب أهل يعدون
 .كاذبنيمن ال خرىاأل

 الشعوب خمتلف بني التصاحل استحالة إىلكلها  األفكار هذه أدت
 دينهم يف النجاة ونصرحي  فصاروابآرائهمتشبثوا  ألن اجلميع قد واألمم،

. النجاة وايناليس لغريهم أن لف ،احلقيقي الدينمدعني أن دينهم هو 
 املكانة ذه وتتمتع لرا الوحيدة هي تكون أن أرادت ملة كل وكأن

 بالقدر الذي إال األخرى امللل لصاحل تتنازل تكن ومل. غريها ندو
 رمحة من شيء لنيل ملتها إىل بالدخول  امللل املختلفةألتباع  فيهمسحت

  . تعاىل اهللا
 تقاليدال مجيع على القضاء إىل تدعو ملة كل كانتإضافة إىل ذلك 

 طريق يف وتسيريها األخرى للملل دينيةال شاعراملوالقدمية  طقوسالو
 متزيق أوراق األخرى امللل أتباع من تريد كانت ملة كلأن  أي. جديد

 وخمادعني بةًكذَ همءوزعما همءصلحا تارخيهم القدمي وأن يعدوا
 يف زرعت  اليتالغراس مثل  هذه امللة وذلك لينموا بعد ذلكإىل االنضمامو

 ملن والسيما األمر هذا قبول مبكان الصعوبة من كان وملا. جديدة أرض
 أدت لذلك ،عصرهم علماء وكانوا عظيمة مبآثر قاموا قد آباؤه كان
 املختلفة واألقوام امللل بني طاحنة فكرية حروب نشوب إىل األفكار هذه
  .بينها فيما التصاحل من صورة تبق ومل
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 أن دون األخرى الديانات زعماء بصالح مونيسلّ البعض وكان
 أبطال أو نساك أم يرون كانوا لبلغريهم  معلِّمني أو مصلحني يعدوهم

 يف اهلداية نشر إىل يفضِ ومل أنفسهم على صالحهم اقتصرإذ  ؛عصاميون
 من انتفعوا الناس أن شك ال. الدنيا يف منوره نتشري كما مل ،العامل

 خطة أو بتعليمٍ يأتوا مل  هؤالء الصلحاءولكن وكرامام معجزام
 "أيوب" يف واليهود "كرشنا" يف نواملسلم يراه كانوهذا ما  إصالحية،

  .السالم عليهما
 البعض يعد فلم ائيا، هذه النظر وجهة � املوعود املسيح غري لقد
 مظهر "اهللا ويل قال كما يقل ومل ،وشعبيته تهشخصي إىل نظرا صاحلًا
 أولياء من وليا يكون أن بد وال كاذبا،" كرشنا "يبدو ال"": جانان جان
 )� (حممد كان": دهرم سناتن "أتباع قول مثل يقل مل كما ؛"تعاىل اهللا
 املوضوع إىل � نظر بل فقط؛ ديننا هو األديان أصدق إال أن اهللا ويل

  . وشاملة أصولية نظرة
 يف وتدبر وتأثرياا، املياه وإىل وأشعتها، الشمس إىل نظر فلقد   ) أ

 األشياء هذه جعل الذي اإلله أن  إىلالنتيجة يف فوصل وتأثريه اهلواء
 اآلخر دون منهم قوما خيص أن ميكن ال كلهم البشر بني مشتركة
 يقبل فلم وامللل، األقوامكل قوم من  يف أنبياء يبعث أن بد فال ،باهلداية
 اخلاص جبهده اهللا بقرب فاز اوناسكً صاحلًا كان ألنه نبيا" كرشنا "�

 يف تدبر � ألنه بل الظلمات، يف غارق بلد يف استثنائي بشكل
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 ينسى أن تعاىل هللا كان ما أنهإىل  النتيجة يف ووصل تعاىل اهللا صفات
  .اهلدايته أسبابا يوفر وال اهلندوسية امللة

 ال اجلوهرة هذه إن وقال وقواها اإلنسان فطرة يف � تدبر مث  ) ب
 فهيأ تعاىل اهللا حضرة يف القبول لقيت أا بد ال بل تضيع، أن ميكن
 .لتنويرها أسبابا

 ببعض هرِتأثُّ حصيلة رأيه يكن ومل فريدة، نظره وجهة كانت وبذلك
 وكفاءات اهللا عظمة مراعاة إىل امرتكز كان بل ،العظيمة الشخصيات

  .وطهارته اإلنسان
 ال إذ الناس، بني الصلح إىل املسدود الطريق فُتح قدف هذاكل  وبعد

 إلساءةل سأضطر بذلك ألنين اإلسالم أقبل ال بأنين القول اهلندوسي يسع
 يعدهم أيضا اإلسالم ألن وذلك واألولياء، الصلحاء من أعدهم من إىل

. اإلسالم قبوله يفسيتبع خطى هؤالء الصلحاء و األولياء، ومن صاحلني
 إذ واملسيحيني واليهود والكونفوشيوسيني الزرادشتيني حال خيتلف ولن
يرد  من مل و،مآبائه بأجماد اعتقادهم مع اإلسالم يدخلوا أن اجلميع يسع

  أهلمع الصلح يف على األقل االشتراك فبإمكانه اإلسالم الدخول يف
  .اإلسالم

 مر مع التصاحل إىل - األصل ذا -الناس  � دفع فقد وهكذا
 عن تفكريهم يف حائرينكانوا  خمتلفة وملل شعوب من الناس ألن أيضا
 كان ما أنه بديهيو إهلهم، يعد وملاآلن  عنهم ختلى  أنهوكيف تعاىل اهللا
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 أزال فقد ،تعاىل اهللا جتاه احملبة مشاعر قلوم يف ديولّ أن التفكري هذا ملثل
 لعقد طريقًا يفتح ومل القلوب نع الصدأ هذا � املوعود املسيح
  .أيضا رم مع البشر لتصاحل بل فحسب الناس بني التصاحل
 مناأل إلرساء � املوعود املسيح اتبعه الذي الثاين واألصل   -٢

ها دون أن مزايا يقتصر أتباع كل ديانة على ذكر أن اقتراحه هو والسالم
 ال األخرى األديانَ أحد تعييب ألن ؛األخرى الديانات على عترضواي

  البغض تلك األديانأتباع قلوب يف يولّدبل  ،دينه صدق حبالٍ يثبت
  . جتاههواحلقد

 هو الموالس األمن إلقامة � قدمه الذي الثالث األصل -٣ 
 مع والتصاحل التعاون خالل من البلد رقي أجل من السعي ضرورة
 أن فيه شك ال ومما. عليها والتمرد الفساد نشر بواسطة وليس احلكومة

 التعاون تيار عدم بسبب األصل هذا حقيقة استيعاب يستطيعون ال الناس
 قاحلقو نيل إىل يؤدي التعاون أن هي احلقيقة ولكن احلكومة، مع السائد

 يعين ال ولكن التعاون، عدم ج اتباع من بكثري أسهل شكلب املشروعة
 ،والتملق التعاون بني شاسع فرق فهناك ؛املداهنة أو التملق هنا التعاون

  أن يفهم هذا الفرقوالتدبر العقل من بشيء يتحلى منويسع كل 
 البالد تدمر أدواتمن  هلما املناصب حنو والتطلع التملق إن. بسهولة

  .احلرية حنو فيقود التعاون أما العبودية، وتدمي
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 قدم أنه هو � املوعود املسيح به قام الذي عشر اخلامس اإلجناز
 دقيقًا حبثًا - املعاد بعامل املتعلقة األخرى واألمور - والعقاب اجلزاء عن

 قبل كانت لقد. منه أفضل بالبال خيطر أن ميكن الومقنعا حبيث  شامال
 اجلزاء عن كلها األديان يف منتشرة غريبة عجيبة أفكار � بعثته

 العقيدة هذه من الناس نفور إىل أدى مما املعاد وعن عامل والعقاب
 يعتقدون املختلفة الديانات أتباع لقد كان .وخياال اومهً املعاد وحِسبوا

  :باملعتقدات التالية
يف وصول اإلنسان إىل حالة انعدام  النجاة أن ىير عضكان الب -١

 .البوذيني رأي كان وهذا ،اإلحساس
 تعاىل، اهللا يف الفناء واالمنحاء هي النجاة نإ يقول كان والبعض   -٢
 .اهلندوسية من" دهرم سناتن "طائفة أتباع به يعتقد ما وهذا
 عن لمادةالتام ل نفصالاال هي النجاة إن يقول البعض وكان   -٣

 .اهلندوسية من" اجلينية "طائفة أتباع به يعتقد كان ما وهذا الروح،
 أن - اهلندوس من اآلريا طائفة ومنهم -  يرىالبعض وكان   -٤
 .دائمة تكون أن ميكن وال مؤقتة النجاة
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 والعقاب اجلزاء أن – الطبيعيون ومنهم – بعضهم رأي وكان   -٥
 .اروحاني اأمر إال ليسا

 أن – واملسلمون اليهود ومنهم – اآلخر بعضهم رأي وكان -٦
 .امادي اأمر إال ليسا والعقاب اجلزاء
 واجلنة مادية اجلحيم أن - املسيحيني مثل – بعضهم يرى  و -٧

 .روحانية
 .اجلنة كنعماء دائم أيضا اجلحيم عقاب أن البعض ويرى -٨

 كان فلو. وشبهات اعتراضات تثري كانت األمور هذه مجيع ولكن
 اإلنسان؟ اهللا خلق افلماذ األخروية النجاة هوانعدام اإلحساس بالرغبة 

 فإذا كان اهلدف .املستقبل يف يتم حتقيقه هدف أجل من إال اخللق يتم ال
 قبلمن خلقه هو أن يتخلص من الرغبات واملشاعر فكان ذلك متحققًا 

  . اإلنسان لقلم تكن مثة حاجة خلف، والدته
 للثواب وجه فال تعاىل اهللا يفالفناء  يف كامنة النجاة كانت لو كذلك

وامنحاؤها  اإلحساس كاملة لذاتالفناء  يعد أن ميكن وال فيه، واجلائزة
  .يف غريه أم اهللا يف ذلك الفناء كانأ سواء ثوابا أو إنعاما
 أدخلت فلماذا املادة من األرواح صختلُّ هي النجاة إن قيل لو أما 

   اجلديدة؟ املرحلة احلياتية هذه من الغرض وما أصال؟ها في
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 وذلك فحسب، روحاين أمر والعقاب اجلزاء أن صحيحا ليس كذلك
 الفطرة أما اخلارجية، التأثريات جذب يتميز بشوقه إىل  ماديااإلنسان ألن

  .معا والداخل اخلارج من اإلنسان يتمتع أن تقتضيف اإلنسانية
نه أل. نئوخمط أيضا ،فحسب ماديان والعقاب اجلزاء بأن القائلون أما 

ويقضي حياته  ويشرب ليأكل لإلنسان األبدية احلياة كتبال يعقل أن ت
  .وغاية هدف دون

 احلقيقة وقدم كلها األفكار هذه على � املوعود املسيح رد لقد
بل الغرض  ،النجاة ينال أن اإلنسان خلق من الغرض ليس:  بقولهالتالية
 العدم، على يدل الذي التخلص تعين النجاة ألن الفالح، حيرز أنمنه 

 اإلنسان هدف بل إن. اإلنسان خلق من هدفًا العدم يكون أن ميكن الو
 الفالح كان فلما. نيله بل شيٍءال فَقْد ليس  هوالذي بالفالح الفوز هو
 العامل يف رهافة أكثر حواسنا تكون أن بد فال شيء على احلصول هو

 عن الكرمي القرآن يف ورد ولذلك ، ذا الفالحأكثرلنتمتع  األخروي
 :احلاقة (�ثَمانِيةٌ يومئذ فَوقَهم ربك عرش ويحملُ �:األخروية احلياة
 لإلنسان  رئيسةإهلية صفات أربع إال الدنيوية احلياة يف تظهر ال أي) ١٨

 األخروية التجليات أن يعين مما مثانية، لتكون اآلخرة يف تتضاعف ولكنها
  .الدنيا يف انتك مما بكثري أكثرستكون 

 العمل جزاء أن أخرب كما الفالح، أو النجاة دميومة � أثبت مث
 أبدية � أثبت فلقد ، لهجازيمـال ومقدرة العامل نية على يتوقف
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 اإلنسان فطرةوبالنظر إىل  املذكورين األمرين مبراعاة النجاة أو الفالح
  .الدائمة احلياة حنو وتتطلع الفناء من تفر اليت

 فقط روحانيني ليسا والعقاب اجلزاء أن � أخربنا ذلك إىل إضافة
 مركز ألن وذلك ،اروحاني واآلخر امادي أحدمها وليس ، فقطماديني وال

 والعقاب اجلزاء طريق يكون أن بد فال ،واحد احلسنة أو السيئة األعمال
 الداخلية املشاعر باجتماع إال يكتمل ال اإلحساس كان وملا. واحد أيضا

 الداخلية احلواس والعقاب اجلزاء يشمل أن بد ال لذلك يةواخلارج
 حواس لتشحيذ مكان األخروي العامل أن ومبا. كليهما واخلارجية

 هناك نكون لن احتياجاته، وفق جديد جسد له يعطى لذلك اإلنسان
 مع باملقارنة روحانيا سيعد جديد جسد لنا سيعطىهذا بل  جبسدنا
 وأشكال بصور هناك لنا تتراءى ههنا تناعبادا فإن الدنيوي، جسدنا
 مصنوعة تكون لن ولكنها مادية، روص يئة ستتمثل أا شك ال خمتلفة،

 وبيوت وغرف وعسل ولنب أمثار هناك ستكون أي العامل، هذا مادة من
 لطيفة مادة من ستكون بل ،الدنيا يف املوجود نوعال من تكون لن ولكن
  . الدنيوي جسمها مع مقارنة الروحاين باجلسم وصفها ميكن

  :وهو والعقاب اجلزاء بني فرقًا �حضرته  ذكروقد 
 اإلنسانية الفطرة ألنوذلك  ،أبديا ليس اجلحيم عقاب إن :أوال 
  .واحلسنة الصالح حنو توجيهها من بد فال طاهرة ةفعفي
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له  فأىن اجلحيم يف بقي فلو تعاىل، اهللا قرب لنيل اإلنسان خلق :ثانيا 
  .تعاىل قربه ينال أن

 فكيف لألبد اجلحيم يف اإلنسان ظل فلو واسعة، اهللا رمحة إن :ثالثًا 
 غضبه أن الةاحل هذه يف تيثب بل الواسعة، اهللا رمحة على ذلك سيدل
  . رمحته مثل واسع أيضا

 يقوم اليت الصاحلة األعمال جزاء لضاع أبديا اجلحيم كان لو :رابعا
 يضيع ال إنه يقول تعاىل اهللا أن حني يف نيويةالد حياته يف اإلنسان ا

 والعقاب العذاب أن على يدل هذا وكل. وحسنة خري من ذرة مثقال
  .ودائم فأبدي الفالح أما ،أبديا ليس

 العلمية الناحية من جهنم عذاب حقيقة عن � فبكشفه باختصار،
 احيةن من - تدبرهب وذلك العامل، أكوان حقيقة عن اللثام طأما قد يكون

 يتأثر طفلال يولد ملا أنه لنا تكشف اليت اإلنسانية الفطرة ضعف يف -
 احمليطة وبالظروف والشرب باألكل يتأثر كما تربيته، يتولون الذين بتأثري

 للعبادة، الوقت من قليال إال جيد ال كثرية أمور يف انشغاله إىل ونظرا به،
 إىل للتقرب وملة دين كل من اإلنسان سعي إىل بالنظر ثانية ناحية ومن
 وصول دون حتول كثرية صعوبات إىل نظرا ثالثة ناحية ومن تعاىل، اهللا

 واحد وقت يف احلقيقي كالمه يصل وال البشر، بين إىل تعاىل اهللا كالم
 اهللا رمحة سعة إىل نظرا رابعة ناحية ومن الناس، من قليلة قلة إىل إال

 حمدودية نظرا إىل -حة إن الفطرة الصحي خامسة ناحية ومن ،تعاىل
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 تواجه سدودا وموانع جتاه التعاليم اليت تقدمها – اإلنسانية القوى
 قدم � املسيح املوعود ولكن ،والعقاب اجلزاء عن املختلفة الديانات

 اإلنسانية احلياة أن نرى صرنا واآلن االعتراضات، مجيع على رد تعليما
 فيها كبري جمال اكوهن حمدود الال اإلنسان رقي حلقات من حلقة

وإال  مؤقتة سبيلها تعترض اليت العراقيل مجيع وإن. احملدودة غري للمراقي
 الرقي عامل من عامل أيضا اجلحيم إن حىت ،عموما األمام حنو تتقدم فهي

 تعاىل اهللا يأمر مغتسل وكأنه والنقائص، الشوائب من للتخلص ومكان
نم قَعلم ت تعاىل إليه التوجه قبل فيه سالغتوالنقائص باال الشوائب.  

 كلها األمور هذه إن أحد قال لو أنه النهاية يف أخربكم واآلن
 ثبت وكيف إذًا؟ املرزا احملترم فعله يذ الفما ؛الكرمي القرآن يف مذكورة

 كما فالرد عليه ؟� ا قام إجنازات أا األمور هذه إبراز خالل من
 ما جبميع) � (حممدا أخرب من هو ىلتعا اهللا أنب مسلم غري قال لو: يلي
 قد النيب أن شك ال أنه ردكم لكان إذًا؟ هو أجنز فماذا ،حياته يف به قام

 يعطَ مل ملاذا نتساءل ولكننا كله، للعامل أعطاه ما كل تعاىل اهللا من تلقى
 وألجل غريه يبلغها مل مميزة درجة أحرز قد � أنه بد ال غريه؟ ذلك
 إليه ينسب املنطلق هذا فمن العلوم، هذه مجيع عليه تعاىل اهللا فتح ذلك
 املسيح به قام ما أنفيه  شك ال مما: ردنا هو وهذا. � به قام ما كل

 يفتحه ومل مل يروه الناس ولكن ،الكرمي القرآن يف مذكور � املوعود
 عن  فيهعرضوني الناس بدأ زمن يف سيما وال سواه أحد على تعاىل اهللا



� �

� �

�†ìÇì¾a@|î�¾a@paŒb−g@âý�Ûa@éîÜÇ    

  

�١٥٦�

 القرآن يف موجودة كانت العلوم هذه أن فمع. مهجورا واختذوه القرآن
املسيح  تعاىل اهللا واختار الناس، أنظار عن خافية  كانتأا إال الكرمي

 اإلجنازات هذه له تنسب املنطلق هذا ومن عليه، لكشفها � املوعود
  .كلها

 الو � املوعود املسيح إجنازات من إجنازا عشر مخسة ذكرت لقد
 نطاقها بل فحسب األعمال هذه على تقتصر كانت همهمت أن يعين

 كرذُ لو ألنه ،باختصار شديدو أقالم سؤور إال أذكر ومل جدا، واسع
 فآال ذلك لتجاوز � املوعود املسيح به قام ما كلُّ تفصيلالب

 املوعود املسيح رغبة لتحققت كتاب يف أحد مجعها ولو ،الصفحات
 الكتاب هذا نسيضم أنه "محديةاأل الرباهني" يف إليها نوه اليت �
 من هذا وعده � املوعود املسيح أجنز ولقد. لإلسالم ميزة ثالمثئة
 مبا يزيد على وفضائله اإلسالم ميزات نهاضم إذ املختلفة كتبه خالل

  .ذلك إلثبات مستعد بكثري، وإنين ثالمثئةال
  .العاملني رب هللا احلمد أن دعوانا وآخر
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