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 بش* 
لدين )مو> ��دvحضر� مر 

ملصلح 
ملوعو> �


خلليفة 
لثاC حلضر� 
إلما? 
ملهد` �

:±,j< من

في �حا� �لقر��

(سو
� هو�)

�نََّما َ َفاْعَلُمو�  َلُكْم  َيْسَتِجيُبو�  ﴿َفإلَّْم 
�ْنِز8َ ِبِعْلِم �هللا 4ََ�3ْ َال 1َِلَه 1ِالَّ ُهَو َفَهْل ُ

�ْنُتْم ُمْسِلُمو3َ﴾ (هو>: ١٥) َ

�لتفسـ>: 

لتحد` فسو�  

 Ê يقبلوL/ م´� `�
¹تو`  
لكرمي   �mلقر
  ��  Ëجلّي يظهر 

ل~  
لعلو? ,  �jملعا
 على  
لو
قع   s
 
jًمو�نزلت من عند 
هللا فقط، ,�� فيه 
ال يستطيع �` /نسا� 
لوقو� عليها، 
,من �جل Lلك تقاصر4 �حال? 
لنا± 
عن �� تأÂ مبثله. كما �� Lلك يشكل 

حد، , /له  /ال  /له  ال  �نه  على  برهانا 
 
ألنه لو كا� معه m½ة �خر� ملا لزمو
 

لقر�m، ,لكانو 
لصمت على حتد` 
قد تقّدمو
 ليبطلو
 >عو� 
لرسو^ هذ�. 
فالصمت من كل طر� ,َصو� /� 
َّ̂ على شي� فإمنا يد^ على �� ال /له  <

/ال /له ,
حد، ال شريك له.
كا�  
لتحد`   
هذ هل   :^
سؤ ,هنا 
ال  �نه   ?�  � 
لرسو^  بزمن  خاصا 
عن  vمن؟  لكل  مفتوحا  قائما   ^
يز
 ?
باستخد تعا.  
هللا  ُيجيب  Lلك 
قوله   s للخطا�  
جلمع  ضمائر 
 ،﴾
فاعلمو لكم   
يستجيبو ﴿فإّلم 
 
بدًال من �� يقو^ (فإ� Ê يستجيبو
 �� على  >ليل   
,هذ فاعلم..).  لك 

﴿ويَْتلُوهُ َشاِهٌد مِّْنهُ﴾

ُجٌل من �ألمة يشهد على صدA �إلسال?

 بآياK 4معجز�J Kا4ية
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توجيه  يستطيع  vمن   `�  s 
ملسلم 
ألنه   ،�mلقر
 ملعاjضي  
لتحد`   
هذ

ملز
يا ,
لكماال4  فريد
 ֲדذ�  سيبقى 

�� ير� 
هللا 
ألj ,َمن عليها. ./
�ما قوله تعا. ﴿فهل �نتم مسلمو�﴾ 
قيل  للكفاj حيث  �نه خطا�   �jفأ
�سلمتم , 
هللا  كتا�  قبلتم  هّال  ½م: 
متاما  حقيقته  لكم  
نكشفت   �� بعد 
من  منـز^  كتا�  بأنه  لكم  ,تبني 
عند 
هللا تعا. ,قد عجز 
جلميع عن 


إلتيا� مبثله؟

ْنَيا 4َِ�يَنَتَها  ﴿َمْن َكا3َ ُيِريُد �ْلَحَياَ� �لدُّ
ُنَوRِّ 1َِلْيِهْم َ�ْعَماَلُهْم ِفيَها 4َُهْم ِفيَها 

َال ُيْبَخُسو3َ﴾ (هو>: ١٦)

 :Kلكلما� Tشر
: ,ّفى فالًنا حقَّه توفيًة: �عطا�  ِّRنو

/يا� تامًّا (
ألقر�)
َبخًسا:  يبخس  َبَخَسه  ُيبَخسو3:  ال 
 aخا� تبخْس  ال  ,منه:  حقَّه،  نقصه 

لناَ±:  ,Îس  عابه.  ,Îسه:  حقه. 

لُعشر  منهم  �خذ   `� َمَكَسهم 


ألقر�).)

�لتفسـ>:
يريد  
لذ`   �/ قائل:  ِمن  َعزَّ  يقو^ 

متاعها   `� ,vينتها  
لدنيا  
حليا� 
منها،  نصيبه  نوفيه  فسو�  �مو
½ا ,

,لن �رمه مما هو s صد>�.

لذين ينخدعو� مبا عند 
لشعو�  �/
عليهم  هائلة   4
ثر, من  
ملسيحية 
Lلك   .
جيد 
آلية  هذ�   
يتدبر,  ��
حتقيق   �� هنا  يؤكد  تعا.  
هللا   ��

لرقي 
ملا>` ليس متوقًفا على 
لرقي 

لر,حاC، بل ميكن �� ينا^ �حد متَع 
Lلك  
لدين.  عن  ُمعِر  ,هو  
لدنيا 

لرقي 
ملا>` له مبا>ئه 
خلاصة به  ��
,هي 
جتها> 
إلنسا� mخًذ
 باألسبا� 

لطبيعية 
ملتاحة له. /�L فتحقيق 
لرقي 
mثاj j,حانية  �ية  
ملا>` ,حد� >,� 
 Ëإلنسا� مقرب
ليس بدليل على كو� 
من 
هللا تعا.؛ ألنه عز ,جل يصر� 
 s �جر�  سينا^  
حد , كل   �� هنا 
من جهو>  يبذله  ما  على  
لدنيا  هذ� 
 
L/ �ما  
ملا>ية،  
حليا�  ألجل  خالصة 
عمل �حد باسم 
لدين �عماال خاطئة 

�الف 
ملشيئة 
إل½ية فلن ينا^ عليها 
�جر j,حاC. هذ
 هو مع� قوله  `�

تعا. ﴿�عما½م فيها﴾.
,قوله تعا. ﴿,هم فيها ال ُيبَخسو�﴾ 
فيما   
يعابو لن يالمو
 ,لن  �´م  يع� 
 Ê 
L/ م´� ,�يتعلق بأعما½م 
ملا>ية، 
 �
يرتكبو
 ظلًما فيها فلن يعاَقبو
 بعذ

لدين،  jبأمو 

لدنيا ,/� Ê يهتمو s

لدنيا   s  
�حد يعّذ�  ال  تعا.  ألنه 
 ./ عمد   
L/ /ال  
حلق   jنكا/ بسبب 
�ر>  �ما  بالدين،   �

الستهز, 
لشر 

إلنكاj فال يتسبب s عذ
به s هذ� 
 j
< هي  ,حدها  
آلخر�  أل�  
لدنيا، 


حلقيقية. �

جلز

ِفي  َلُهْم  َلْيَس  �لَِّذيَن  �4َلِئَك ُ﴿
�ْآلَِخَرِ� 1ِالَّ �لنَّاُ
 4ََحِبَط َما َصَنـُعو� 
َيْعَمـُلو3َ﴾  َكاُنو�  َما  4ََباِطٌل  ِفيَها 

(هو>:١٧)

إذن فتحقيق الرقي املادي وحده دون أية آثار روحانية 
ليس بدليل على كون اإلنسان مقرًبا من اهللا تعاl؛ ألنه عز 
وجل يصرح هنا أن كل واحد سينال أجره B هذه الدنيا 
على ما يبذله من جهود خالصة ألجل احلياة املادية....
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:Kلكلما� Tشر
,َحَبطا:  ُحبوطا  
لعمل  َحِبَط  َحِبَط: 
فُسد. حبط ما� 
لبئر: Lهب Lهاًبا ال 

يعو> كما كا�. (
ألقر�)
حكمه  سقط   ,� َفُسَد  َبُطَل:  َباِطٌل: 


ألقر�))

�لتفسـ>:
 هذ� 
آلية تكملة ملا قد قيل من قبل: 
�نكم   <

ملر, مسلمو�)..  �نتم  (فهل 
 s  
ترغبو  Ê, 
هللا   ./  
تذعنو  Ê  
L/
متا¿  ستجنو�  �نكم  فال شك  
لدين 

لدنيا، ,لكن لن ميّن 
هللا عليكم بقربه 

,حظوتة عز ,جل.
(,حبط  9لة   s 
ملؤنث  ,ضم* 
 ./ ُيرجع   �� ميكن  فيها)   
صنعو ما 
فاملع�  
آلخر�،   ./  ,� 
لدنيا  
حليا� 
 
عملو ما   �
جز سينالو�  �´م  
أل,^: 
لذلك  فيها،  ,هم  
لدنيا  
حليا�  ألجل 
لن جتديهم �عما½م تلك يو? 
لقيامة. 
 :<

 عا> 
لضم* /. 
آلخر� فاملرL/ ما�
,فًقا  
لدنيوية  بأعما½م   
قامو ملا  �نه 

هللا  ,ضعها  
ل~  
لطبيعية  للنو
ميس 
تعا. نالو
 جز
�ها، ,لكن ما صنعو� 
للسنن  ,فًقا  يكن   Ê 
آلخر�  ألجل 
تذهب  تلك  �عما½م  فإ�   
لذ 
إل½ية 

لقيامة  يو?  ,كسا>ها  لفسا>ها   
jًهد
,/´م لن �نو
 منها 
ملنفعة 
ملنشو>�.>

�َفَمْن َكا3َ َعَلى َبيَِّنٍة ِمْن َ
بِِّه 4ََيْتُلوُ_ َ﴿
ُموَسى   aُِكَتا َقْبِلِه  4َِمْن  مِّْنُه  َشاِهٌد 
1َِماًما 4ََ
ْحَمًة ُ�4َلِئَك ُيْؤِمُنو3َ ِبِه 4ََمْن 
َيْكُفْر ِبِه ِمَن �َألْحَز�aِ َفالنَّاُ
 َمْوِعُدُ_ 
ِمْن  �ْلَحقُّ  1ِنَُّه  ِمْنُه  ِمْرَيٍة  ِفي  َتُك  َفال 

بَِّك 4ََلِكنَّ َ�ْكَثَر �لنَّاgِ ال ُيْؤِمُنو3َ﴾ َ

(هو>:١٨)

:Kلكلما� Tشر
1ماًما: 
إلما?: من ُيؤَتمُّ به، ,يستعمل 
للمذكر ,
ملؤنث، ,منه: قامت 
إلماُ? 
ُيمّد  
خليُط  �يضا:  
إلماُ? , ,سطهن. 
على 
لبنا� فُيب�؛ ما 
مُتثل عليه 
ملثا^. 


ألقر�))

نعطا� , 
لقلب  jقُة  
لر�ة:  
iة: 

لتفضَل  يقتضي  َعْطف)   `�)


إلحسا� ,
ملغفر�. (
ألقر�),

حلزُ�: , ِحز�،  9ُع   :aألحز��

لرجل  جنُد  
لنا±؛  9اعُة  
لطائفُة؛ 
 s ,منه  �يه، j على  
لذين  �صحابه ,
�,لئك حز� 
لشيطن)؛ ,كلُّ ) �mلقر

فهم  �عما½م , قلوֲדم  تشاكلت  قو? 
بعًضا.  بعضهم  يلَق   Ê  �/,  �
�حز


ألقر�))
ِمرية: 
ملِرية: 
ستخر
ُ® ما عند 
لفر± 

لشُك؛  
ملُرية: , 
ملِرية , 
جلر`.  من 
 `� ِمرية  فيه  ما  يقولو�:   ، ُ̂ 
جلد

جد^. (
ألقر�)

�لتفس>: 

آلية، ,
لتقدير: �فمن  s حذ� aهنا
شاهد  ,يتلو�  jبه  من  بينة  على  كا� 
من jبه ,من قبله كتا� موسى /ماما 
�, كمن هو  �Lة، كمن هو كا�j,

حلذ� �مر  
ليس على بينة؟. ,مثل هذ


للغة 
لعربية.  s �,شائع معر
 Pآلية ثالثة مقاييس ملعرفة صد
تذكر 
 ،� 
ألكر?  
لرسو^ , 
لكرمي   �mلقر

 jألمو
معلنًة �� من توفر4 فيه هذ� 

لثالثة يستحيل �� يكو� كاLًبا. Lلك 

لنا± ثالثة �نو
¿ فيما يتعلق باحلق  ��


لذ` ينـز^ من عند 
هللا تعا.:
نز,^  vمن   s يعيشو�  
لذين   .١


لوحي على 
لن¡.
,لكنهم  بالوحي  »اَطبو�  
لذين   .٢

يظهر,� بعد ,فا� 
لن¡.
 
,كانو 
ملاضي   s  
ظهر, 
لذين   .٣


لوحي. 
يتوقعو� نز,^ هذ

جتمعت 
لشها>
4 من  
L/ نه�
حلق ,
 ,��مٍر  Pلثالثة على صد
هذ� 
ألvما� 
�� ¹و? حو^  ميكن  فال  معني  ,حي 
 �
صحته ,صدقه �` شك، أل� 
لشهد
من 
ألvمنة 
لثالثة قد �>لو
 بشها>ִדم 
على صدL Pلك 
ألمر ,حقانيته. مع 
�مر  نز,^  يتوقعو�  
لذين   �� 
لعلم 
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ملستقبل /منا يقو? /ميا´م به  s `,اÑ
فقط على 
ألنبا� 
لغيبية 
ل~ ,j>4 عنه 

لكتب 
لسما,ية 
لسالفة. �ما 
لذين  s
ينـز^ 
لوحي v sما´م فإ´م ينظر,� 

,يتني؛ 
أل,.: هل يتوفر فيه v ليه من/
من 
أل>لة 
لد
خلية ما يد^ على صدقه 
,صحته؟ ,
لثانية: هل يتحقق بنـز,له 
ما ,j> عنه من �نبا� s كتب 
أل,لني؟ 
فتصبح  نز,له  بعد  يظهر,�  
لذين  �ما 
مثل هذ� 
لشها>
4 بالنسبة /ليهم قصة 
قدمية تر,�، فيهيئ 
هللا ½م شها>� من 
,نتائج   4
تأث* على شكل  mخر  نو¿ 

لشها>تني   ./ فباإلضافة  
لوحي.   
½ذ
بني  
لوحي   4
تأث* تكو�  
أل,ليني 
 Âيؤ ^
�يديهم، فعندما �د,� �نه ال يز
�كله بإj �Lبه ح� vما´م، يعرفو� �نه 
ينفك صاحلË ½م كما كا� صاحلا  ال 

للذين خلو
 من قبل.

لشها>� 
لذ
تية 
لد
خلية هي  �� 

علمو,

�lية، , >jجة   4

لشها> هذ�  �فضل 
للحاضر ,
ملستقبل، كما  أل´ا تصلح 
�>لة �خر�  
لبحث عن  �´ا تغ� عن 


لو
قع. s
 Cلثا

ملحل  s ته

لشها>� بتأث* Âتأ,
يظهر,�  للذين  ضر,jية  أل´ا  �lية، 
لبقي  
لشها>�  هذ�  ,لوال  بعد،  فيما 
فيه  ,مشكوًكا  مشتبًها   
�مًر ِصدقه 
 �� Lلك  
لالحقة.  لألجيا^  بالنسبة 

ته ,حًيا حقيقًيا L حد s لوحي
كو� 
ال يكفي كحافز للنا± على 
لعمل به، 
�نه ال  على  
لتدليل  من  بد  /نه ال  بل 

لوقت  s صاحلا للعمل به ,نافًعا ^
يز
 s نه كا� �دًيا�
حلاضر �يضا، ,ليس 

ليو?  تأث*�  فقد  ,لكنه  فقط،  
ملاضي 
َنَسَخه  mخر  Ñا,`  ,حي  )لَّه  ,حل 

 ظهر4 عليه ¼اj جديد� Lلغا�. فإ�,
نافًعا   ^
يز ال  �نه  لنا  َد  َتَأكَّ ناضجة 
كا�  كما  
حلاضر  
لعصر   
هذ ألهل 

نافعË للذين كانو
 من قبل.
 s  Âفتأ 
لسابقة  
ألنبا�  شها>�  �ما 
تشكل  كانت   �/, 
لثالثة،  
لدjجة 
متّهد  تنفك  ال   L/ للغاية،  هاًما  >ليًال 
 
لعقو^ 
لنا± s كل عصر كي يؤمنو
باحلق عند نز,له، غ* �´ا ال تنفع /ال 


لذين تنكشف 
حلقيقة v sما´م.
 Pهللا عز ,جل هنا على صد
 Pلقد سا

لثالثة،  بأنو
عها  
أل>لة  هذ�   �mلقر


لشها>�  نفسه   s ¹مل  /نه  فقا^: 
�نبا�   �� كما  صدقه،  على  
لد
خلية 

لكتب 
لسما,ية 
لسابقة �يضا تتظافر 
�كله ُ  Âنه سو� يؤ/  Ó ،على صدقه

ملستقبل Ôيث  s بهj �Lكلَّ حني بإ
 s ,تكذيبه   �jنكا/ 
لنا±  يسع  لن 


لو
قع.

لدليل 
أل,^ جـا� s قوله تعـا. ,
 ��  `� بينة﴾..  على  كا�  �فمن ﴿

لكرمي  
لرسو^ ,� 
لكريـم   �mلقر


تية L لة<�
لذ` جا� به ¹مل s نفسه 
من  �نه  حاسم  بشكل  تؤكد  
خلية <

عند 
هللا تعا..
 Õلكرمي كا� ممتّد
 �mلقر
,مبا �� عصر 
/. يو? 
لقيامة، فقد �صبح لز
ًما عليه 
 s لسبيل
  �

لنا± /. سو يهد`   ��

ملستقبل 
لبعيد �يضا، لذلك ,عد 
هللا 
منه﴾..  شاهد  ﴿,يتلو�  بقوله  تعا. 

لد
لة على  
هني dل
 �` عندما تصبح 

هذه  القرآن  هنا على صدق  وجل  اهللا عز  لقد ساق 
نفسه   B tمل  إنه  فقال:  الثالثة،  بأنواعها  األدلة 
الكتب  أنباء  أن  كما  صدقه،  على  الداخلية  الشهادة 
 | صدقه،  على  تتظافر  أيضا  السابقة  السماوية 
املستقبل   B ربه  بإذن  كلَّ حني  أُكله  يؤ�  سوف  إنه 
الواقع.  B وتكذيبه  إنكاره  الناس  يسع  لن  �يث 
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لقر�m مبر,v jمن طويل ِقصًة   Pصد
بالية s نظر �هل Lلك 
لعصر فسو� 
يرسل 
هللا من َلُدنه شاهًد
 ليشهد على 

صدقه ,حّقانيته.

لكرمي �نه باإلضافة  �mلقر
 dخ�كما 

لر,حانية   �jا¼, 
لذ
تية  �>لته   ./

ألنبيا�   dخ�  �� سبق  فقد  
ملستمر�، 
فيه  جا�  حيث  بنـز,له  
لسابقو� 
/ماًما  موسى  كتاُ�  قبله  ﴿,ِمن 
موسى  كتا�   ��  `� ,�jًة﴾.. 

لنا±  ,يرشد  يهد`  قبله  جا�  
لذ` 

لكرمي، ,صاj سبب  �mلقر
 Pصد ./

حة ½م /L سّهل عليهم معرفة j, ة�j

.�mلقر
 Pصد
 `�,َعّقبه بقوله (�,لئك يؤمنو� به).. 
موسى  كتاُ�  ½م  سيكو�  
لذين   ��
/ماًما ,�jة هم 
لذين سو� يصّدقو� 

.
jًفو �mبالقر
منه﴾  شاهد  ﴿,يتلو�  تعا.  ,قوله 
يتضمن Õ<ّj على من يعترضو� علينا 
 
Lملا قائلني:  
أل�ديني  
ملسلمني  �ن 
 ^
طو عند�  من  ها>ًيا  
هللا  يبعث   Ê

لتاjيخ  من  
لتاj»ية  
حلِقبة  هذ� 
قرنا  عشر  ثالثة   ./ 
ملمتد  
إلسالمي 
هو   �

جلو, مؤسس 9اعتكم؟  غ* 
/منا متس  
½ا>`  
لشاهد   
هذ مثل   ��

لنا± يشكو�  �
حلاجة /ليه عندما يبد

 كانت L/ لشريعة ,يتسا�لو�: ما
 s

 ?�تلك 
لشريعة ال تز
^ صاحلة للحيا� 
حاجة   aهنا تكن   Ê �نه  
لو
قع , ال؟ 

هللا  مأموj كهذ
 من عند  ُمِلّحة أل` 
تعا. منذ بعث 
لرسو^ 
لكرمي � /. 
vمننا هذ
، أل� 
لقرÊ �m يكن s هذ� 
 aللشكو عرضًة  عشر  
لثالثة  
لقر,� 

لشكل 
ملخيف 
لذ`  

لشبها4 ֲדذ,
نر
� s عصرنا هذ
. لقد حاصر� �هل 
طر�  كل  من  
لشبها4 , 
لوسا,± 

)لها  ,حّلت  ُنسخت  قد   �mلقر


لعلمانني �يضا  �/ Ó .لبهائية

لشريعة 
على  شرسة  هجما4  يشنو�   
�خذ,

لتاj»ية  
لناحية  من  
لكرمي   �mلقر



لعلمية 
لبحتة.,
,باالختصاj، فإ� 
إلسال? Ê يكن قد 
من  
خلط*  
ملوقف   
هذ ملثل  تعر 
 s  aهنا تكن   Ê ,لذلك  قط،  قبل 

ملاضي حاجة لشاهد مأموj من عند 


هللا تعا..

ملفسرين حو^ هذ�  �
jm بتjلقد تضا

آلية، فقا^ بعضهم /� 
ملر
> من قوله 
�فمن كا� على بينة﴾ هم 
ملؤمنو�، ﴿
 .� 
لرسو^  هو  
لشاهد  من   <

ملر,

ملع� باطل ,Áالف للعقل،  
,لكن هذ
أل� 
لرسو^ كا� �,ًال، Ó جا� 
ملؤمنو� 

به فيما بعد.
�بو  هو  
لشاهد   �� 
آلخر,�  ,ير� 
لكن  عنهما.  
هللا  علي jضي   ,� بكر 
تصف  
آلية  أل�  خطأ،  �يضا   
هذ
سيقف  �نه  مبع�  (منه)،  �نه  
لشاهد 
شاهدÕ بأمر من عند 
هللا تعا.، ,لكننا 
 Ëبا بكر ,سيدنا علّي�نعر� �� سيدنا 

هللا قد بعث �ّيË منهما  ��Ê يّدعيا قط 
 ,� 
لكرمي   �mلقر
  Pعلى صد  Õشاهد


لن¡ 
لكرمي �.

لشاهد هو عبد  
,يقو^ 
لبعض بأ� هذ
 

هللا بن سال? jضي 
هللا عنه. ,لكن هذ

وباالختصار، فإن اإلسالم 
_ يكن قد تعرض ملثل هذا 
قبل  من   Sاخلط املوقف 
قط، ولذلك _ تكن هناك 
لشاهد  حاجة  املاضي   B
.lمأمور من عند اهللا تعا

�نفسهم  
ملسلمني   �� لدjجة  ,صو� 
�حكامه  بعض   �� يظنو�   
�خذ,
 ��, للعمل،  صاحلة  غ*  �صبحت 
,مثاًال  لتعديلها.  ملحة  حاجة   aهنا

ليو?  
لنا±  يث*� هؤال�  ما  على Lلك 
عن  
إلسال?  تعاليم  حو^  مطاعن  من 
 Pjلسا
 يد  ,قطع  
لصيا? , 
لصال� 
 �/,  
هذ ,غ*ها.  
لربا , 
حلجا� ,
�تبا¿ 
ملدعني 
لكاLبني كالبها� ,
لبا� 
,غ*lا �يضا �خذ,
 يعلنو� �� شريعة 
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لقو^ �يضا غ* سليم لنفس 
ألسبا� 
�عال�. �jملذكو



آلية تتحد� عن بعثة 
إلما?  ��
لو
قع 

ملهد` ,
ملسيح 
ملوعو> �، /L كا� 
تعا.  
هللا  �� يÖ^ من عند  له   Õj مَقدَّ

لرسو^  ֲדا  نز^  
ل~  
لطريقة  بنفس 

لغاية  بّينة من jبه. ,كانت  � على 
 Pعلى صد Õيقو? شاهد ��من بعثته 
 4
,معجز Ñا,ية  بآيا4  
إلسال? 
 Pصد فيه  سيصبح  vمن   s جديد�، 

إلسال? ,تأث*� 
لر,حاC هدًفا ½جو? 
,Áتلف  
لطو
ئف  ش�  من   �

ألعد


ملجاال4.
كتا�   s  �<j

لو  4

لشها> �ما ,

لكرمي فهي  �mلقر
 Pموسى على صد

لتثنية  عديد� ,�lها ما ,s <j سفر 

.(١٨:١٨)
لقد �صبح كتا� موسى � /ماًما ,�jًة 

:Âلكرمي كاآل
 �mلقر
 Pعلى صد
�,ال: بذكر �نبا� نز,له للنا±.


لسنة  `�ثانيا: بتوضيح منها® 
لنبو� 

إل½ية فيما يتعلق بالنبو�. 

بني  للمقاjنة  
لفرصة  بإتاحة  ثالثا: 
 .�mلقر
تعاليمه ,تعاليم 

لشر�   Õمساعد عامًال  بكونه  
بعا: j
�صو^ 
لشر
ئع ,
ألحكا?.

شاهد  (,يتلو�  تعا.  قوله   �� ,لنعلم 
على   Õشاهد  Âيأ مبن  يبّشر  /منا  منه) 

يعلن  مبن  ,ليس   ،�mلقر
  Pصد
نسخه، كما تزعم 
لبهائية. ,/�L فإ� 

لبهائية  
لعقيد�  برفض  تصّر�  
آلية 
,تقيم 
حلجة على �تباعها. Lلك �´م 
,ال  
لكرمي   �mلقر
  Pبصد يعترفو� 

لوقت نفسه يعلنو�  s شك، ,لكنهم
�� شريعة 
لقر�m قد فقد4 صالحيتها 

لعصر، ,�� vعيمهم "ֲדا� 
هللا"  
s هذ

لكو
كب )  �mلقر
  s به  
ملوعو>  هو 


لدjية s مآثر 
لبهائية ¯١٣٠).
Lلك  على عكس  هي  
حلقيقة  ,لكن 

ملوعو>  
متامË، أل� 
آلية تؤكد �� هذ
 �mلقر
  Pعلى صد Õشاهد Âمنا سيأ/
ال  �نه  ,على  صحته،  على   
,مؤكًد
يز
^ صاحلË ,سيظل نافعË لإلنسانية /. 
 Õشاهد Âلقيامة، ,ليس بأنه سيأ
يو? 
على نسخه ,بطالنه. فكل من يزعم 

لشريعة 
لقرmنية منسوخة ال ميكن  ��


عتبا�j موعو>Õ به s هذ� 
آلية.

من  به  يكُفْر  ﴿,من  تعا.  قوله  �ما ,
 �� فاعلم  موعد�﴾   jفالنا  �

ألحز

لطو
ئف  عموًما   �
باألحز  <

ملر

ملعاjضة ألنبيا� 
هللا عليهم 
لسال?. ,ملا 

لدنيا كافة   ./  Ëمبعوث  � 
لن¡  كا� 

أل>يا�  سائر  هنا   �
باألحز  <
فاملر


ألمم 
ألخر�.,
ِمرية   s َتُك  ﴿فال  تعا.  قوله  �ما ,
 � 
لرسو^   ./  Ëموجه فليس  منه﴾ 
سبق  �نه  Lلك  
آلخرين.   ./ ,/منا 
يؤمنو�  �,لئك ﴿ بقوله  
هللا  �كد   ��
 �mبالقر مؤمنة  9اعة  ,جوَ>  به﴾.. 

ألمر هكذ
 فإنه  ?

لرسو^، ,ما > ,�
هذ�  تكو�   �� متاما  
ملعقو^  غ*  من 
�ته j ملا  
هللا  بكال?  mمنت  قد  
جلماعة 
,مع  صدقه،  على  
لد
لة  
هني dل
 من 

لكال?  عليه  نز^  َمن   ^
يز ال  Lلك 
فريسًة  
هني dل
, باأل>لة  
لسما,` 

!aلشكو
للوسا,± ,

الواقع أن اآلية تتحدث عن بعثة اإلمام املهدي واملسيح 
رًا له أن ينزل من عند  املوعود عليه السالم، إذ كان مَقدَّ
اهللا تعاl .... وكانت الغاية من بعثته أن يقوم شاهدًا 
 B ،على صدق اإلسالم بآيات سماوية ومعجزات جديدة
زمن سيصبح فيه صدق اإلسالم وتأثSه الروحا� هدًفا 
�جوم األعداء من ش� الطوائف و�تلف اجملاالت.


